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 ਿਪਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਸ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ , ਅਤੇ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਲਆਇਆ, ਉਸਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ
ਅਸ ਸਭਨ ਪਾਪੀ ਲਈ ਮਿਰਆ, ਅਧਰਮੀ ਲਈ ਧਰਮੀ, ਸਾਡਾ
ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਗਤੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਿਫਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਸਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਸਾ
ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸਾਡੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ
ਸੀ: “ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ।” ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ
ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਉਹੀ ਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ; ਿਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ, ਸਾ ਿਯਸੂ ਦੁਆਰਾ
ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਿਵੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਵੇਿਖਆ?

2 ਅਤੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਸਾ ਉਸ ਮਹਾਨ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਸੁਆਦ
ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਅਤੇ
ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਿਫਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾਮਈ ਸਰੀਰ ਵਰਗਾ
ਸਰੀਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੇਖ ਗੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਪੱਕ ਰਹੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹ ਅਤੇ
ਉਸ ਧੂੜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ਿਜਸ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਹੁਣ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ
ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹ । ਪਰ, ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਿਨਸਿਚਤ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਵ ਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹ ।

3 ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੜੇ
ਹ , ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਕਹਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ
ਕੁਝ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹ , ਇਹ
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹ ਉਸ ਦੀ ਿਕਰਪਾ
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ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਾ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ
ਆਉਂਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ
ਅਸੀਸ ਿਦਓਗੇ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਕ, “ਮਨੁੱਖ ਿਸਰਫ਼
ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਉਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ। ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ
ਵਾਿਲ ਦੇ, ਿਦਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੂਰੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।

4 ਅੱ—ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲਹ੍, ਸਗੋਂ, ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਇਸ
ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹ , ਪਿਹਲ , ਇਸ ਿਸਰੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ
ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਜੋਰਦਾਰ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਿਸਆ ਿਕ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਹ । ਿਕਉਂਿਕ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹ , ਿਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਿਗਰਜੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਠਿਹਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ; ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ
ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਸਨ; ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ
ਿਕਵੇਂ ਇਹ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਿਗਰਿਜ ਰਾਹੀਂ, ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅੱਗੇ ਿਲਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਲਈਅਤੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ
ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਤੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਇਹ ਿਕ,
ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਟੱਿਕ ਹਨ ਿਕ ਨਾਮਧਾਰੀ
ਿਗਰਜਾ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਉਸ ਤੇ
ਿਟੱਿਕ ਹਨ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ
ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5 ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਸਨ
ਜੋ ਨਾਮਧਾਰੀ ਿਗਰਿਜ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਬਲਕੁਲ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਝੁੱਕ ਰਹੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸਧ ਤ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ: ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਬੁੱਢੀ ਮ ਵੇਸਵਾ, ਕੈਥੋਿਲਕ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਆ ਗਈ
ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਰਹੇ ਹ ਜੋ ਹਰ ਥ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
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6 ਪਿਹਲੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ
ਨਾਈਿਸਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਪਤਾਵ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ, ਨਾਈਿਸਨ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ। ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਈਿਸਨ ਬਜੁਰਗ ਿਨਯੁਕਤ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਿਤੰਨ ਸੌ ਅਤੇ
ਪੱਚੀ ਸਾਲ, ਅੰਤ ਨਾਈਿਸਨ ਤਕ—ਤਕ ਆ ਗਏ, ਫਰ ਸ, ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ
ਵੱਡੀ ਨਾਈਿਸਨ ਪਿਰਸ਼ਦ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਹ ਿਸਧ ਤ ਬਣਾਏ
ਜੋ ਹੁਣ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕੋਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਵੀ ਸੌਂਪ
ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

7 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ—ਹੋਏ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਉਨਹ੍
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਤੱਕ—ਉਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੱਕ, ਪੰਦਰ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ
ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਥੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ‘ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ
ਨਾਮ ਹੈ।’’’

8 ਅਤੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ
ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਢੱਲ ਗਏ ਸਨ, “ਕੈਥੋਿਲਕ, ਲੂਥਰ,
ਵੈਜ਼ਲੀ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ, ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ,” ਹੇਠ ਤਕ।

9 ਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਿਬਲਕੁਲ ਪਿਹਲ , ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਿਖਆ ਹੈ।” ਸਮਝੇ? ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਉਹੀ ਯੁੱਗ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹ , ਖੁੱਲਹ੍ੇ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਦਾ ਯੁੱਗ, ਲਾਉਿਦਕੀਏ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ।

10 ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਉਿਦਕੀਏ ਦੀ ਪਿਰਸ਼ਦ ਤਕ ਠੀਕ ਿਤੰਨ ਸੌ ਪੱਚੀ ਸਾਲ
ਹਨ। ਅਤੇ ਥੇ ਉਹਨ ਨੇ ਇਹਨ ਰੂਪ ਅਪਣਾਇਆ ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਿਛੜਕਣਾ, ਡੋਲਹ੍ਣਾ, ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਬਪਿਤਸਮੇ, ਝੂਠੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਇਹ
ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ । ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਅਪਣਾ ਿਲਆ।

11 ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਲੂਥਰ, ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ।
ਅਤੇ ਥੋਂ ਜ਼ਿਵੰਗਲੀ ਆਇਆ, ਜ਼ਿਵੰਗਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੈਲਿਵਨ, ਕੈਲਿਵਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਵੈਜ਼ਲੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਔਹ, ਹੇਠ ਤਕ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਸਰਫ ਉਨਹ੍ ਿਸੱਧ ਤ
ਹੇਠ ਿਲਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
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ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਉਸਨੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ?
12 ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 17 ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ “ਔਰਤ”
ਵੇਖਦੇ ਹ । ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ

ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ । ਇਹ
ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਔਰਤ “ਕੰਜਰੀ” ਸੀ। ਮਤਲਬ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਬਦ-
ਨਾਮ ਔਰਤ ਸੀ; ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਪਤੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ
ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀ…ਉਹ ਇੱਕ “ਕੰਜਰੀ
ਦੀ ਮ ” ਸੀ, ਇਸਲਈ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭੂਗੋਿਲਕ ਤੌਰ
ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਿਖੱਿਚਆ ਸੀ, ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੇ…ਅਤੇ ਥੇ, ਮੈਂ ਆਪ,
ਮੈਂ ਇਸ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹ , ਉਸਦੇ ਿਸਧ ਤ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ
ਿਰਹਾ ਹ , ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ
ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਿਕਸ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ? ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਕਿਲਸੀ । ਿਬਲਕੁਲ, ਉਸ ਨੇ
ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ।
13 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ
ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ
ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ…
14 ਦੇਖੋ, ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਦਾਨੀਏਲ ਵੱਲਹ੍ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏਅਤੇ ਮੂਰਤ ਵੇਖੀਏ।
ਮੂਰਤ ਦੇਖੋ: ਸੋਨੇ ਦਾ ਿਸਰ, ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜ; ਿਪੱਤਲ…ਜ ਚ ਦੀ, ਮਾਦੀ-
ਫ਼ਾਰਸੀ ਰਾਜ; ਿਪੱਤਲ, ਿਸਕੰਦਰ ਮਹਾਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਯੂਨਾਨੀ
ਰਾਜ ਸੀ; ਿਫਰ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰੋਮ, ਦੋ ਪੈਰ।
15 ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਇਹਨ ਦਸ ਰਾਜ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹਨ
ਦਸ ਿਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰ
ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨਹ੍ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸ ਰਾਜ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਿਵੱਚ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ
ਿਮੱਟੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹਾ ਜੋ ਲੱਤ ਿਵੱਚ ਸੀ,
ਜੋ ਰੋਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੈਥੋਿਲਕ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਰਾਹੀਂ, ਰੋਮਨਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਾ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ, ਿਕਤੇ ਵੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
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16 ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਤਰਿਵਆਹ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ। ਬਾਈਬਲ
ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ; ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਤ ਉਹਨ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਕੈਥੋਿਲਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ

ਹੈ; ਦੇਖੋ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਲੜਕਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਹੈ ਤ ਲੜਕੀ ਅਿਜਹਾ
ਵਾਇਦਾ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ।

17 ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਜਰੀ
ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ
ਪਲਟਾ ਿਕਵੇਂ ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਸੀ…ਅਸੀਂ ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਗਏ
ਸੀ, ਅਤੇ ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਚਾ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਔਲਾਦ, ਚੌਦ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੋ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ
ਸੀ। ਤ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ?

18 ਅਤੇ ਇਹਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਇਹਨ
ਅੱਧ ਨੰਗੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਿਸਗਰਟ-ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ
ਇਹ ਿਨੱਕੀ ਔਰਤ , ਅਤੇ ਿਨੱਕਰ ਪਿਹਨਣ ਵਾਲੀ , ਵਾਲ-ਕੱਟੀ
ਅੱਧਨੰਗੀ ਔਰਤ , ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ?
ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਮ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਹੈ, ਅਧਰਮ ਦਾ,
ਇੱਕ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹ , ਜੋ ਬਸ ਪਾਪ ਦੇ ਗੰਦੇ
ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

19 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਥੇ, ਰੂਸ ਇੱਕ ਪਰ੍ਮਾਣੂ ਬੰਬ ਨਾਲ
ਉਸ ਿਮਟਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਜਲ ਪਰਲੋ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਦਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ, ਉਸ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਉਹ
ਨਾਸਿਤਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾਸਿਤਕ, ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਖੇਡ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਿਵੱਚ ਨਾਕਾਮ
ਰਹੇ ਸਨ, ਰੂਸ “ਸੰਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ” ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕੈਥੋਿਲਕ
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ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਖੂਨ ਦਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸੰਤ ਦਾ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
20 ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਮ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੀ
ਲੜਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮ ਇੱਕ ਅੱਧਨੰਗੀ ਔਰਤ
ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰੌਕ-ਐਂਡ-ਰੋਲ ਨੰਗਾ ਨਾਚ। ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ
ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?” ਹ ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੱਿਚ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਚੌਦ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਇਸਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਇਆ, ਤ ਅਸੀਂ ਕਹ ਗੇ, “ਇੱਕ ਸੌ ਪੀੜਹ੍ੀ , ਜ ਪੰਜ-ਸੌ ਪੀੜਹ੍ੀ ।”
ਿਕਉਂ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਕਿਹੰਦੇ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮ ਿਵੱਚ, ‘ਤੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ।’ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹ , ‘ਤੂੰ,
ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰ੍ੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਿਹਲ ਹੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ।’ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮ ਿਵੱਚ, ‘ਤੂੰ ਜ਼ਨਾਹ
ਨਾ ਕਰ।’ ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹ ਿਕ ਜੋ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਇੱਿਛਆ ਨਾਲ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ।” ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਣਾਇਆ…
ਵਧਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? “ਇਸ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ।” ਅਤੇ ਜੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਇਹ ਚੌਦ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤਕ ਸੀ, ਤ ਅੱਜ ਉਸੇ ਗੱਲ ਿਕੰਨਾ ਸਮ
ਲੱਗੇਗਾ?
22 ਅਤੇ ਨੋਜਵਾਨ , ਅਤੇ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਆਦਮੀ , ਅਤੇ ਿਵਆਹੇ
ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਤਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਉਂ, ਉਹ ਬਸ ਔਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਉਨਹ੍
ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਆਮ ਕੁੱਿਤ ਵ ਗ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ
ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਆਦਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨੈਿਤਕਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।
23 ਿਕਉਂ? ਅਤੇ ਿਗਰਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਿਕਉਂ? ਉਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ
ਉਹਨ ਦੀ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਹ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।
ਿਕਉਂਿਕ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਦਲਾ
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ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਿਲਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘੜਾ
ਕੇਤਲੀ “ਗੰਦੀ” ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ।

24 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈੈ…ਅਤੇ ਮੈਂ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਮੈ
ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਥ ਿਦਖਾਓ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਿਦਖਾਓ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਿਦਖਾਓ
ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੇ ਿਛੜਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ
ਥ ਿਦਖਾਓ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੇ ਡੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਮੈ
ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਥ ਿਦਖਾਓ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ‘ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼
ਲੱਭੋ।” ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹ । ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।

25 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਕਹਾ, “ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜ , ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ
ਬੈਪਿਟਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ,
ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੇ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਮੈ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਿਦਖਾਓ ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ‘ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਗਾ
ਅਤੇ ਕਿਹ ਿਦ ਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹ ।”

26 “ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ‘ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ’ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਇਸੇ ਤਰਹ੍
ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ
ਿਕਵੇਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆਸੀ, ਉਹਨ ਆਉਣਾ ਿਪਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲੈਣ ਲਈ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸੇ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਿਜਸਨੇ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ; ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, ‘ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਹਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਪਏਗਾ।’ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਉਹਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।”
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27 ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ । ਿਕਉਂ?
ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ? ਹੁਣ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
28 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਉਂ ਹੁਕਮ-…ਇਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਕਉਂ ਿਦੱਤਾ? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਆ
ਕੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੇ, ਤ ਉਹ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।”
29 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਸਾ ਇਸ ਤੇ ਨਵ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਣ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।”
ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੱਵਾਹ ਕੋਲ ਲੈ
ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਨਵ ਪਰ੍ਕਾਸ਼। ਤੁਹਾ ਿਕਸੇ ਨਵੇਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਉਸ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਪਿਹਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਹੀ ਹੈ।
30 ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਖੋ, ਿਕੰਨਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੂਪ ਤਰਣ ਦੇ ਪਹਾੜ
ਤੋਂ ਹੇਠ ਆਏ, ਤ ਿਯਸੂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਿਲ ਿਕਹਾ, “ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹ ?”

“ਇੱਕ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ‘ਮੂਸਾ, ਜ ਏਿਲਯਾਹ, ਨਬੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਹੋ।”’

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ?”
31 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ।”
32 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਸ਼ਮਊਨ, ਯੋਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ; ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ
ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ।” ਦੇਖੋ, ਇਹ
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ। “ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਇਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ
ਇਸ ਿਕਸੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਸੱਿਖਆ। ਪਰ
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ
ਇਸ ਚਟਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਣਾਵ ਗਾ; ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕ
ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਸ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ,” ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਦਾ ਇੱਕ ਆਤਿਮਕ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਣ।
33 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, “ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਰਗ
ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਤੈ ਿਦ ਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨਹ੍ੇਂਗਾ,



ਸੱਪ ਦਾ ਬੀਜ 9

ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਬੰਨਹ੍ ਿਦ ਗਾ; ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਖੋਲਹ੍ੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਖੋਲਹ੍ ਿਦ ਗਾ।” ਹੁਣ, ਉਸ ਆਪਣਾ
ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਿਦਨ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਜੀ
ਿਠਆ, ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ

ਇੰਜੀਲ ਖੋਿਲਹ੍ਆ। ਕੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ, ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜੱਦ…
34 ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨਹ੍ “ਅਧਰਮੀ, ਪਿਵੱਤਰ-ਪਖੰਡੀ,” ਜ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ
ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਉਹ ਹੱਸੇ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ
ਨਵੀਂ ਮੈ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ।”
35 ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖਲੋ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੀ
ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਜਾਣੋ
ਅਤੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਿਕ ਏਹ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਸ਼ੇ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਪਿਹਰ ਿਦਨ ਚਿੜਹ੍ਆ ਹੈ। ਪਰ ਏਹ ਉਹ
ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਯੋਏਲ ਨਬੀ ਦੀ ਜਬਾਨੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ‘ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚੋਂ ਵਹਾ ਿਦ ਗਾ,’ ਅਤੇ ਜੋ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ , ਧੀ , ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਾਸੀ , ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ,
ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕਰੇਗਾ।”
36 ਅਤੇ ਜੱਦ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ, ਤ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਦਲ ਿਛਦ ਗਏ।
ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਉਸਦੇ ੳ ਅ ੲ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਨਹ੍ ਉਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਿਪਆ, ਜਾਣਨਾ
ਿਪਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਸ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਉਸ ਰੋਕੋ? ਿਕਉਂ, ਇਹ ਤ ਅਿਜਹੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੁੱਕੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਵਾਲੇ
ਿਦਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
37 ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਪੁਰਖੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ?”
38 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਪਤਰਸ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੰਜੀ
ਹਨ। ਸਮਝੇ?
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39 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਜੀ ਿਠਆ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀ
ਕੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੌਤ ਅਤੇ
ਪਤਾਲ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ,” ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਪਤਰਸ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਨ।
40 ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਤਰਸ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੋਲਹ੍ੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਖੋਲਹ੍ ਿਦ ਗਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨਹ੍ੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਬੰਨਹ੍ ਿਦ ਗਾ।”
41 ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ
ਲਈ ਖੋਲਹ੍ਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕੁੰਜੀ ਸਨ। ਅਤੇ
ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ?” ਹੁਣ, ਕੋਈ
ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਰਸੂਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਇਸ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਇਹ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
42 ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ, ਤੋਬਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵੇ, ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਕੁੰਜੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ
ਵੱਲਹ੍ ਘੁੰਮ ਗਈ , ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲਹ੍, ਿਕਸੇ ਹੋਰ—ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੁੰਮ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮ
ਗਈ, ਜ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ
ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਉਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਉਨਹ੍ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।
ਅਤੇ ਿਜਨਹ੍ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਨਹ੍
ਆਉਣਾ ਿਪਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਿਪਆ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ
ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੈ।
43 ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ “ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ” ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹ , ਤ ਇਹ ਝੂਠੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਿਕ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਤ ਜੋ ਇਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਜਾਣ ਲਵੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਅਨਪੜਹ੍ ਗੰਵਾਰ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵ ਗ ਨਹੀਂ ਹ ; ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਕੱਥੇ ਖੜੇ ਹ । ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਮੈਂ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਮੈ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਿਦਖਾਵੇ ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ
ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ “ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ” ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਲਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਸੁਣੋਗੇ ਜ ਸੱਚੀ? ਿਲਖਤ
ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ।
44 ਮੈ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਦਖਾਓ, ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ

ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਓ ਜੇ ਉਹਨ ਨੇ
ਕਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ
ਿਦਖਾਓ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ , ਿਜਨਹ੍ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਕਦੇ
ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਠਿਹਰਾਈ ਗਈ ਸਨ। ਉਹ ਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈ
ਇੱਕ ਥ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਜਾਓ…
45 ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਉਠੇ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਤ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇੱਕ
ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਇਸਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ।”

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹ ।”
“ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ?”

46 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਇੱਕ ਮੈਥੋਿਡਸਟ,” ਿਕਉਂ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਹੋ।
“ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਹ ,” ਕੰਜਰੀ। “ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ,” ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ।
47 ਤੁਹਾ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਮੈਥੋਿਡਸਟ,”
“ਬੈਪਿਟਸਟ” ਕਿਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ,
ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਦਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ।
48 ਇਹਨ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਥੋਿਡਸਟ
ਜ ਬੈਪਿਟਸਟ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹ ।

ਬੈਪਿਟਸਟ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ?
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49 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਆਦਮੀ ਪੁੱਿਛਆ, ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਿਲਖਦੇ
ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ‘ਅਸੀਂ’ ਕੌਣ ਹਨ?”
“ਅਸੀਂ, ਮੈਥੋਿਡਸਟ।”

50 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਗਾ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਵ ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਇਸ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ
ਕਰਨ ਿਦਓ।”

“ਔਹ,” ਿਕਹਾ, “ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।”
51 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹੀ ਤ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ
ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ
ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।”
52 ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲਾਈਫ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਿਵਚ ਉਹ ਲੇਖ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ, ਹਾਲ
ਹੀ ਿਵੱਚ, ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਇਸ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹਾਨ ਘਟਨਾਵ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ
ਿਗਰਿਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧਰਮ ਪਿਰਵਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਿਕਉਂ? ਉਹਨ ਦੀ
ਗਲਤੀ ਿਵੱਚ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
53 ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ? ਸਮਝੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਨਾਮਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਨਾਮਧਾਰੀ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ…
54 ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਅਤੇ
ਉਹ ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਹੈ। ਇਹ ਦਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦਾਨ ਹਨ,
ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਇਹ
ਉਤਿਰਆ, “ਔਹ,” ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਸਾ ਇਹ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ,”
ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ, ਜੋ
ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀਜ ਆਫ਼ ਗੋਡ ਹਨ। “ਔਹ, ਿਕਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਜਦੋਂ
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ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ,” ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਸ ਉਹਨ ਤੋਂ
ਪਰਹ੍ ਹੋ ਕੇ ਅਗ ਹ ਵੱਧ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਥੇ ਬੈਠੇ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ।
ਯਕੀਨਨ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
55 ਨਾਲ ਹੀ ਏਕਤਾਵਾਦੀ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਲਆ। ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਸਾ ਇਹ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ,” ਉਹ ਜਥੇਬੰਦ
ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਣਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੱਸ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਥੇ ਬੈਠੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, “ਜੋ ਚਾਹੇ, ਸੋ ਆਵੇ।”
56 ਵੇਖੋ, ਏਕਤਾਵਾਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀਜ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੈਂਬਲੀਜ
ਵਾਲੇ ਏਕਤਾਵਾਦ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਤਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ
ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਹਨ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਗੌਸ, ਅਤੇ ਡਾ. ਪੋਪ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਹਨ…ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਿਠਆ।
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਿਵਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤ
ਿਕਵੇਂ ਿਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?”
57 “ਠੀਕ ਹੈ,” ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ,” ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ,
ਸੱਚੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ, ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ? ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹੰਦੇ ਹ ,
ਿਕਉਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਕੀਨਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਹੁਣ ਿਬਸ਼ਪ, ਜ ਜਨਰਲ ਓਵਰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਇਹੀ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ।
58 ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕੜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਮਸ਼ਨ
ਰੱਖ ਗਾ, ਜ ਇੱਕ ਦੇਵਦਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਗਾ, ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ
ਰੱਖ ਗਾ, ਯਕੀਨਨ, ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ

ਠਿਹਰਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
59 ਿਫਰ, ਇਹਨ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ,
ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ…
60 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਔਹ, ਮੈਂ ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ।” ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।
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61 ਮੈਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀ , ਜਾਦੂਗਰ ਂ, ਭੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਿਖਆ ਹੈ,
ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ ਂ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ। ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਪੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ,
ਅਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਭੂਤ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੇ
ਹੋਏ। ਯਕੀਨਨ। ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

62 ਇਸ ਲਈ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ ਿਵੱਚ ਬੋਲੇ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨ
ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: ਪਰ੍ੇਮ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਅਨੰਦ, ਸ਼ ਤੀ, ਧੀਰਜ,
ਭਿਲਆਈ, ਿਨਮਰਤਾ, ਕੋਮਲਤਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

63 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀਜ, ਜ ਬੈਪਿਟਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ, ਜ ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ
ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਦਾ
ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਿਗਰਜੇ ਜ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਪਰ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਓ ਿਕ, “ਔਹ, ਮੈਂ
ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਹ । ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ।” ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਾਈਬਲ ਇਸ
ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। “ਔਹ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕਰ੍ਾਈਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹ । ਉਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਿਦਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।” ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਹਨ।

64 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਿਕੱਥੇ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੁਰਿਦ ਿਜਉਂਦਾ
ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਿਦੰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਮੈ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇਕ ਿਲਖਤ ਿਦਖਾਵੇ ਿਜੱਥੇ ਉਸ
ਨੇ ਇਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ ਲੈ ਿਲਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੀ ਲੈ ਿਗਆ? ਤੁਹਾਡਾ
ਆਪਣਾ ਿਸਧ ਤ, ਿਬਲਕੁਲ, ਨਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ
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ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਰੇਗਾ।

65 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹ , “ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਿਜਿਹ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਰਿਹਣਾ।” ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

66 ਹੁਣ, ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਸਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ
ਿਲਖਤ ਹਨ।

67 ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ,
“ਸੰਤ ਦੀ ਿਦਰ੍ੜਤਾ” ਤੇ, ਉਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਬੈਪਿਟਸਟ ਇਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਬੈਪਿਟਸਟ ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹ , ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕੈਲਿਵਨਵਾਦ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਨਾਲ।
ਮੈਂ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹ । ਮੈਂ ਮੈਥੋਿਡਸਟ
ਨਾਲ ਉਹਨ ਦੇ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਿਸਧ ਤ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹ ।
ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਪਰ ਉਹਨ ਦੋਵ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਦੌੜ ਦੌੜਦੇ ਹੋ।
ਯਕੀਨਨ।

68 ਬੈਪਿਟਸਟ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ, ਡੁਬਕੀ ਦੁਆਰਾ; ਅਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਉਨਹ੍ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਦਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਨੌਂ ਿਸਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਠੱਗਬਾਜੀ, ਐਧਰ ਉਧਰ ਦੌੜਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਔਰਤ
ਇੱਥੇ ਿਨੱਕਰ ਪਿਹਨਦੀ ਹਨ, ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਐਧਰ ਉਧਰ ਭੱਜੀ
ਿਫਰਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਦੇ ਪਟੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਿਸਗਰਟ ਪੀਂਦੀ ਅਤੇ ਗਲ ਕਰਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਟ ਕੇ-
ਅਤੇ-ਿਸਉਂ ਪਾਰਟੀ , ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਮਸੀਹਤ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਹੈ? ਇਸ ਤਰਹ੍ ਤ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍
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ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣੋਗੇ। ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ
ਅਨੰਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ…
69 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰ-ਅਤੇ-ਹੇਠ ਛਾਲ
ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੇਠ -
ਪਰ ਦੌੜਦੇ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ

ਸੁਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਨਾ ਆਉਣ
ਿਦਓ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ—ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤੁਹਾ ਬਾਹਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹਅਨੰਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਕ।
70 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਕੀ ਕੋਈ ਅਨੰਤ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ
ਜਗਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸਾਡੇ ਨ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਰੱਖੇ
ਗਏ ਸਨ।
71 ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹ । ਉਹ
ਆਦਮੀ ਿਜਸਨੇ ਗੀਤ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, “ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਨਵ ਨਾਮ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ,” ਉਸਦਾ ਿਵਚਾਰ ਠੀਕ
ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉਸ ਰਾਤ ਨਹੀਂ
ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਿਜਸ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਸੀ।
72 ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13, 17, ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਹ੍ , “ਜਗਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਥੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ; ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।”
73 ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਿਕਵੇਂ ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸ਼ੂਰਆਤ
ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਆਉਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਕਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਿਪੱਛੇ ਕੋਈ ਵਜਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?
74 ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਰੱਥਣ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਹਨ।
ਪਿਹਲ ਕੀ ਸੀ, ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਜ ਪਾਪੀ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਕੋਈ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ।”—ਸੰਪਾ.] ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਯਕੀਨਨ। ਕੌਣ ਵਧੇਰੇ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਜ ਪਾਪੀ? ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
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ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਸਨੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਪਾਪ ਹੋਣ ਹੀ ਿਕਉਂ ਿਦੱਤਾ? ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ
ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸੀ। ਿਕਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਜ ਿਬਮਾਰੀ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਿਬਮਾਰੀ
ਿਕਉਂ ਆਉਣ ਿਦੱਤਾ? ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ

ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਿਮਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ।
75 ਇਸਲਈਉਹ ਮੁਸੀਬਤਆਉਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈਉਹ ਦੁੱਖਆਉਣ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਇੱਕ
ਿਦਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਸ਼ ਤੀ
ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪਿਹਲੂ ਹਨ। ਔਹ, ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।
76 ਹੁਣ, ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਿਸੱਧੇ ਇਸ ਤੇ ਆਵ ਗੇੇ, ਿਜੰਨੀ
ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ , ਤ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਰੋਕੀ ਰੱਖ ।
ਹੁਣ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
77 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ…
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਉਪਰਲੀ ਜੇਬ ਿਵਚ ਫਸਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਐਵੇਂ
ਨਾ ਜਾਣੋ ਿਕਓਂ ਜੋ ਇਹ ਕੋਈਆਮ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੁਣੋ।
78 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਜੀਵ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ
ਸੀ, ਜ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਿਕਉਂਿਕ, ਅਨੰਤ ਸ਼ਬਦ “ਿਜਸਦੀ
ਕੋਈ ਸ਼ੂਰਆਤ ਜ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
79 ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਿਕ ਿਕਵੇਂ
ਉਹ ਮਲਿਕਿਸਦਕ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਮਿਲਆ ਜੱਦ ਉਹ ਰਾਿਜ
ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਇਬਰਾਨੀ
7 ਿਵੱਚ, ਿਕ—ਿਕ, “ਲੇਵੀ ਨੇ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਦਸਵੰਧ ਿਦੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਸੀ।” ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਇਸਹਾਕ
ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ; ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ; ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲੇਵੀ
ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਿਪਤਾ, ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਪੜਦਾਦਾ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੇਵੀ

ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਉਸ ਮਲਕੀਿਸਦਕ
ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦਾ ਿਸਹਰਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ! ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ!
ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, “ਉਸਨੇ ਇਹ ਪਰਛ ਵੇ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ; ਉਸਨੇ ਸੰਭਾਵਤ
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ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ।” ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਉਸ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਿਦੱਤਾ।”
ਆਮੀਨ।
80 ਿਫਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਬੀਜ ਰਿਹਣ ਆਏ ਹ , ਤ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੰਜੀਲ
ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤ ਮੈਂ ਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਆਵ ਗੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਿਧਆਨ ਿਦ ਗੇ।
ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਿਕ ਿਪਛ ਹ ਤਕ ਵੀ ਿਗਆ।
81 ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ! ਲੇਵੀ; ਿਫਰ ਯਾਕੂਬ, ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ; ਿਫਰ ਇਸਹਾਕ,
ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ; ਿਫਰ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ; ਉਸਦੇ ਪੜਦਾਦਾ। ਜਦੋਂ
ਲੇਵੀ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤ ਉਸਨੇ ਮਲਕੀਿਸਦਕ
ਦਸਵੰਧ ਿਦੱਤਾ।
82 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਅੱਯੂਬ 27…38, ਜਦੋਂ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤ ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ
ਦੇ ਤਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਸਨ?” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਸਨ ਜੋ ਅਨੰਦ ਦੇ
ਨਾਲ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ, “ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਸੀ।” ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹ । ਅਸੀਂ
ਅਨੰਤਾ ਦੇ ਜੀਵ ਹ ।
83 “ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਉਹ
ਨਾ ਿਖੱਚੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਅਨੰਤ

ਜੀਵਨ ਿਦ ਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਉਠਾਵ ਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ
ਉਨਹ੍ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।”
ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
84 ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭੱਜੋਗੇ।
ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਬੂਤ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ
ਤੱਕ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਿਕਵੇਂ ਬਚਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ…
85 ਇਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਨੰਤ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਨੰਤ
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹ ਤ ਬਸ ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ। ਅਨੰਤ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ—
ਤੁਸੀਂਅਨੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
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86 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਅਨੰਤਤਾ ਜ ਇਨਿਫਿਨਟ ਤੇ ਤੇ ਸੈੱਟ
ਕੀਤਾ ਹੈ? ਿਕਉਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਸ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
87 ਖੈਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ,
ਤ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਿਰੰਡ, ਕੋਈ ਮੱਖੀ, ਕੋਈ ਿਪੱਸੂ, ਕੋਈ ਜੂੰਂ, ਕੋਈ ਿਸਉਂਕ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸੀ, ਜ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ
ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾਵ ਹਨ।
88 ਖੈਰ, ਿਫਰ, ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ
ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ,
ਜ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਿਕਉਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹਰਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ
ਤੁਹਾ ਗੁਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। “ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਰਤੀਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ ਮੈ ਘੱਿਲਆ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਉਹ ਦਾ ਹੈ ਅਰ ਉਸ ਤੇ
ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਜੀਉਣ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੈ।” ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ…
89 “ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ
ਬੀਜ ਓਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।” ਉਹ ਿਕਵੇਂ
ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੱਦ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?
90 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਿਸਹਤਮੰਦ ਹ ਤ ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ?
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ਤ ਮੈਂ ਅੰਨਹ੍ਾ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ? ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਮੈਂ
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ?
ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ।
91 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਿਗਣੇ ਨਹੀਂ ਜ ਦੇ। ਕੀ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਧੰਨ
ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਖ ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਸ ਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਿਗਣਦਾ, ਅਤੇ ਿਜਹ ਦੀ
ਬਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ”? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਿਗਣਦਾ। ਇਹ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ
ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਲਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਿਗਣੇਗਾ।
92 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,” ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਪੂਰਵ ਿਨਰਧਾਰਨ ਦੁਆਰਾ,
“ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਸੱਭੇ ਤੋਬਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨ।”
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ਪਰ ਅਨੰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ
ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਵ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤ ਉਸਨੇ
ਪਿਹਲ ਪਾਪ ਆਉਣ ਹੀ ਿਕਉਂ ਿਦੱਤਾ? ਜੱਦ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਸੀ…ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ;
ਇਹ ਗੁਣ, ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ।
93 ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਣਆ? ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਕਵੇਂ ਬਿਣਆ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਿਬਮਾਰੀ ਆਉਣ ਿਦੱਤਾ,
ਤ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਦਖਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ
ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਿਕਵੇਂ…ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ? ਉਸ
ਦਾ ਗੁਣ ਿਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਕਵੇਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ? ਉਸ ਿਬਮਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦੇਣੀ ਪਈ।
94 ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ, ਰੋਮੀ 8 ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, “ਮੂਰਖ
ਆਦਮੀ, ਘੁਿਮਆਰ — ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਹੈ; ਕੌਣ, ਜਦੋਂ ਿਮੱਟੀ ਢਾਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹੇ, ‘ਤੂੰ, ਮੈ ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਿਕਉਂ
ਬਣਾਇਆ?’ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ
ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਿਦਖਾਵੇ? ਉਹ ਿਜਸ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਉਸ ਕਠੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਨਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
95 ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਦਾਨ ਹੈ, ਤ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਈ ਹੈ।
96 ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ “ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ
ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ।” ਿਫਰ,
ਜੱਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੇਲੇ ਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ, ਜਗਤ ਦੀ
ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਉਹ ਸੀ; ਜਦੋਂ
ਲੇਲਾ ਘਾਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ । ਜਦੋਂ



ਸੱਪ ਦਾ ਬੀਜ 21

ਉਸਨੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਲਹੂ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ, ਥੇ ਹੀ ਜਗਤ ਦੀ
ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ
ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਭ ਉਸਦੇ ਮਹਾਨ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ।

97 ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤ ਉਸਨੇ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਿਕਉਂ ਿਦੱਤੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਣ ਹੈ, (ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਸੀ,) ਇੱਕ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਜ ਪਾਪੀ? ਿਕਸ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਿਫਰ, ਤਾਕਤਵਰ
ਨੇ ਕਮਜੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੀ
ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਲੂਸੀਫਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਪਤਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸ
ਥੇ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਮਸੀਹ ਸੀ। ਉਸ ਇਸ ਤਰਹ੍

ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਿਪਆ।

98 ਹੁਣ, ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੀ, ਿਕ, “ਸਭ ਚੀਜ਼ ਿਮਲ ਕੇ ਉਨਹ੍
ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ”? ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ
ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ?

ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਠੀਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ,
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਲਈ ਿਹੰਮਤ
ਰੱਖੀਏ।

ਗੂੰਗੇ ਡੰਗਰ ਵ ਗ ਨਾ ਬਣੋ, ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ!

ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਬਣੋ!

99 ਮੈ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ! ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਕਿਵਤਾ ਜੋ ਮੇਰੀ
ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ:

ਇੱਕ ਨੇਕ ਰੋਮੀ ਸੀ,
ਰੋਮੀ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਿਦਨ ਿਵੱਚ;
ਿਜਸਨੇ ਇੱਕ ਡਰਪੋਕ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ,
ਿਕਲਹ੍ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ:
“ਔਹ, ਅਿਜਹੇ ਦੇਵਦਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਹੈ,
ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।”
“ਔਹ ਨਹੀਂ,” ਨਾਇਕ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਗਾ ਜ ਇਸ ਬਣਾਵ ਗਾ।”
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100 ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ…ਇਹ ਕੋਈ
ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਿਦਨ ਇਸ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ
ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ। “ਤੁਹਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਲਹ੍ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੀ ।’’
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸੀ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਹ੍ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ
ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਿਕਉਂ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਵੋ!

ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਨਿਜੱਠਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਅੱਗੇ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੈ?
(ਮੈ ਇਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ।)

ਜ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੈ,
ਜ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾ ਡਰ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਤ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠੋ ਜੋ
ਤੁਹਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ,

ਇਹ ਸੋਚੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
101 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਯਕੀਨਨ। ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇਰਾਦਾ ਕਰੋ,
ਦਾਨੀਏਲ ਵ ਗ। ਪਰਮੇਸ਼ੁ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ।
102 “ਇਹ ਸਭ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਿਕਉਂ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ ?

ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਮੈ ਸਮਝਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਿਮਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਇਸ ਪਿਹਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਮਟਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ, (ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?) ਐਂਟੀਲੁਿਵਅਨ ਯਾਨੀ ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਿਵਨਾਸ਼ ਿਵੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਪੜਹ੍ਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵ ਗੇ।
103 ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਤਪਤ ਦੀ ਿਕਤਾਬ
ਿਵੱਚ, ਤੀਜੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
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ਹੋ, ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਉਤਪਤ ਦੀ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹ ਿਜੱਥੇ
ਹਰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਦ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਤਪਤ
ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਤਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
“ਸ਼ੁਰੂਆਤ”? ਯਕੀਨਨ।
104 ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਬਾਬਲ,
ਿਨਮਰੋਦ ਿਜਹੜਾ ਮੋਢੀ ਸੀ; ਸਾ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ
ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹ ; ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ
ਹ , ਮਿਹਲਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ, ਜੜਹ੍ ਤੋਂ ਬਣੀ ਛੋਟੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ। ਿਕੰਨੇ
ਲੋਕ ਨੇ ਿਹਸਲੋਪਜ਼ ਦੇ, ਦੋ ਬਾਬਲ , ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹਨ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ, ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਉਹਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ…
ਅਤੇ ਿਫਰ, ਕੀ ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਦੇਵਿਤ ਚੁਰਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਈ, ਿਜਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਡੇਰੇ
ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
105 ਆਓ ਹੁਣ ਉਤਪਤ ਿਵਚ ਪੜਹ੍ੀਏ।

ਸੱਪ ਸਭ ਜੰਗਲੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲੋਂ ਿਜਨਹ੍ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਾਤਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਤੀਵੀਂ
ਆਿਖਆ, ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਿਕ ਬਾਗ
ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਬਰਛ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ?
…ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਸੱਪ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਬਾਗ ਦੇ ਿਬਰਛ ਦੇ ਫਲੋਂ ਤ

ਅਸੀਂ ਖ ਦੇ ਹ :
ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਬਰਛ…ਬਾਗ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ,

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਹੱਥ ਲਾਓ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ।
ਪਰ ਸੱਪ ਨੇ ਤੀਵੀਂ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਮਰੋਗੇ:
ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਓਗੇ,

ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖੀ ਖੁਲਹ੍ ਜਾਣਗੀ , (ਵੇਖੋ, ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ
ਖੋਜ), ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵ ਙੁ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਿਸਆਣ ਵਾਲੇ ਹੋ
ਜਾਓਗੇ।
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106 ਦੇਖੋ ਿਕ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ , ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? “ਿਕਉਂ, ਕੀ ਬਸ ਡੋਲਹ੍ਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ ਿਛੜਕਣਾ,
ਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ?” ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਸਾ ਉਸਦਾ ਹੀ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਇਹ ।

ਜ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਿਬਰਛ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਅੱਖੀ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਬਰਛ…ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ
ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਿਲਆ, ਤੇ ਆਪ ਖਾਧਾ,
ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖਾਧਾ।

ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੋਹ ਦੀ ਅੱਖੀ ਖੁਲਹ੍ ਗਈ , ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਜਾਣ ਿਲਆ…ਿਕ ਉਹ ਨੰਗੇ ਸਨ; ਸੋ ਉਨ ਨੇ ਫਗੂੜੀ ਦੇ ਪੱਤੇ
ਸੀਉਂਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿਹਮਦ ਬਣਾਏ।

107 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹ ਗਾ। ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ…
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨ
ਿਪਛਲੀ ਦੋ ਸਭਾਵ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

108 ਹੁਣ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਿਪਛ ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ,
ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ, ਿਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜੱਦ ਉਹ
ਗੈਸ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਗੈਸ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼,
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ । ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਬਣਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਿਵਛਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਉਸਤਾਦ ਿਮਸਤਰੀ ਵ ਗ,
ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਿਵਛਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਥੇ
ਿਵਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ,
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

109 ਇਹ ਹੱਥ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਹੱਥ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਬਣਾਇਆ
ਸੀ…ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗਤ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਪਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਇੱਕ
ਜਗਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਇਹ
ਸਰੀਰ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
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ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ
ਮਹਾਨ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ।
110 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਗਆ, ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ,
ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀ, ਅੱਜ
ਸਵੇਰੇ, ਨਾਟਕ ਿਵੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਿਪਤਾ ਹੇਠ ਆਇਆਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਹ੍ । ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈਇੱਕ ਪਤਨੀ, ਇੱਕ ਸਹਾਇਕਣ ਬਣਾਈ।
111 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਕ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਦਮ
ਨੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ।
112 ਉਸ ਨੇ ਡੰਗਰ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ,
ਅਸੀਂ…ਕਾਲਿਵਿਗਆਨੀ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਾਨ
ਿਦਮਾਗ, ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਸ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਜੋੜ
ਲੱਭਣ ਲਈ, ਿਕਉਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ…ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ

ਜਾਣਦੇ ਹ , ਿਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ…
113 ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ
ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਔਰਤ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰਚਨਾ
ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਵਿਰਹ੍ ਅਤੇ ਵਿਰਹ੍ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਔਰਤ
ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਆਦਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ

ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਸਭ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕਣ ਬਣਾਈ; ਉਸ ਦੀ
ਵੱਖੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਲਈ, ਜਖਮ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ
ਇੱਕ ਸਹਾਇਕਣ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਆਦਮੀ, ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ, ਨਰ
ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸੀ।
114 ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਪਤਨੀ, ਤ
ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਿਜਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
115 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਿਤਕ ਿਵਵਾਦ
ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਭੂਰੀ ਅੱਖ ਜ ਨੀਲੀ
ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ
ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ।
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ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੰਦ ਿਨਕਲਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਝੁਰੜੀ ਆ ਜ ਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਔਰਤ
ਿਕਸੇ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚੀਕਣੇ ਵਾਲ ਹੇਠ ਲਿਹਰਾਉਂਦੇ ਵੇਖਦੀ
ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਡੱਬੀ ਡੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੜ ਜਾਣਗੇ; ਮੈਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ
ਜਾਣਦਾ ਹ । ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਭਰਮਾਈ
ਜ ਦੀ ਹੋ।

116 ਤੁਹਾ ਪਿਹਲ , ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਔਰਤ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ
ਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ…ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛਾਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਹ ਗੇ ਤ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਛਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਰਤ ਉਸ ਛਾਪ
ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ
ਠਿਹਰਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯਾਦ ਰਿਖਓ।

117 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ…ਮੈਂ ਅੱਜ
ਇੱਥੇ ਕਸਬੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ, ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਿਜਹੀ
ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਕੋਈ ਜੁਆਰੀ ਉਸ ਇੱਕ ਵਧੀਆ
ਕੱਪੜੇ, ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਿਖਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੂਹਾ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਕੰਮ
ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

118 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮ “ਕੰਜਰੀ” ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਕੋਲ ਜੇਫਰਸਨਿਵਲ
ਦੀ ਅੱਧੀ ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੈਿਤਕਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ
ਮਾਦਾ ਸੂਰੀ “ਸੂਰੀ” ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ…ਉਹ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ
ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨੈਿਤਕ-ਤਾ ਰੱਖਦੀ
ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੈ
ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੱਧਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਪੀਸਣ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ
ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ , ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਔਰਤ , ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਿਕ
ਨੈਿਤਕਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਹੰਿਦ ਹਨ, “ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ।”
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ਖੈਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਜਦੋਂ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ।
119 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਇਹ ਆਦਮੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ, ਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ
ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ, ਉਸਦਾ ਪਾਸਾ ਲਾਿਹਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ
ਬਣਾਈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਨਾਰੀ ਭਾਗ ਿਲਆ, ਨਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਸੁੰਦਰ ਿਹੱਸਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਣਾਈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ
ਮਰਦਾਨਾ, ਗਠੀਲਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।

120 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ—ਇੱਕ—ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ…ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਹੁੰ ਸਜਾਉਂਦਾ, ਜ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਹੰਦੇ
ਹੋ, ਉਸਦੇ ਨਹੁੰ; ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਚਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੀਕਣੇ ਵਾਲ ਹੇਠ ਲਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਉਸ
ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ;
ਇਹਨ ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਿਡ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ। ਤੁਹਾ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਭੈਣ, ਉਸ
ਪੰਛੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੀ
ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।
121 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਿਸਗਰੇਟ ਵੇਖੋ,
ਇੱਕ ਤਣੀ ਵਾਲੀ ਪੈਂਟ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਦੱਸ ਗਾ, ਦੋਸਤ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ!” ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖੋ।
ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ।
122 ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਔਰਤ
ਵ ਗ ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਬਣਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਿਹਰਾਵਾ

ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਿਹਨਾਇਆ, ਅਤੇ
ਔਰਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹ੍ ਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ
ਇਹ ਿਘਣਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕਆਦਮੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ।”
123 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ , ਇਹਨ ਛੋਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਟ ਅਤੇ ਚੀਜ਼
ਪਿਹਣਦੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਨ ਬਾਹਰ ਪਿਹਣਦੀ ਹੋ, ਛੋਟੀ

ਪੁਰਾਣੀ …ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਿਨਕਰਬੋਕਰ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ
ਹਨ…? ਔਹ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ…? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਿਨੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ
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ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਲੰਬੀ ਲੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹਨ। [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ, “ਪੈਡਲ ਪੁਸ਼ਰ।”—ਸੰਪਾ.] ਪੈਡਲ ਪੁਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਤਣੀ ਵਾਲੀ ਪੈਂਟ ,
ਤਣੀ ਵਾਲੇ ਚੋਗੇ।

ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਔਰਤ ਲਈ ਹੈ।”
124 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਔਰਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ
ਪਿਹਨਦੀ । ਔਰਤ ਪਿਹਣ ਸਕਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਨਹੀਂ।” ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ।
125 ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਿਘਣਾਉਣੀ ਗੱਲ
ਹੈ ਜੋ…ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ
ਦੇ ਹਨ।”
126 ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਿਦਨੋ ਿਦਨ, ਹੋਰ ਜਨਾਨਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਔਰਤ ਹੋਰ ਮਰਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹਨ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ,
ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਔਰਤ ਹੁਣ ਔਰਤ ਨਹੀਂ
ਰਹੀ । ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬਾਰੇ
ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਉਹ ਮਰਦ ਵ ਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਨ; ਮਰਦ
ਵ ਗ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਨ; ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਤੇ
ਰੱਖ ਕੇ, ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਰਕਤ
ਦਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਸਗਰੇਟ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
127 ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਿਗਿਣਆ…ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਲਾ
ਡਰਾਈਵਰੋ, ਸੁਣੋ। ਿਬਲੀ ਪੌਲ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੁਿਹੰਮ
ਿਵੱਚ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ, ਮੈਂ ਿਗਣਤੀ ਰੱਖੀ ਿਕ ਸੜਕ ਤੇ ਿਕੰਨੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਸੜਕ ਤੇ, ਵਾਪਰੇ ਿਤੰਨ ਸੌ ਹਾਦਿਸ ਿਵੱਚੋਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਿਕ
ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕੰਨੀ ਔਰਤ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ? ਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਕਮੀ ਸੀ…
ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ 19 ਆਦਮੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਅੱਸੀ ਜ , ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਸੀ, ਦੋ ਸੌ ਇਕਾਸੀ ਤ ਮਿਹਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣਗੀ । ਮਿਹਲਾ ਡਰਾਈਵਰ!
ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਿਕ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਮਿਹਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ
ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਜ ਦੀ ਹਨ।
128 ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਿਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤ ਥੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਸੀਆ
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ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਪਰ ਉਛਾਲੇਗੀ । “ਿਕਉਂ,” ਉਹ ਕਹੇਗਾ,
“ਯਕੀਨਨ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ!” ਹਮ! ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾ ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
129 ਉਨਹ੍ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਿਲਆ ਹ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾ ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਥੇ ਹਨ…
130 ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਵਾਬ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਸੀ, “ਲੋਕਤੰਤਰ ਐਸਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ, ਲੋਕ ਖੁੱਦ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ, ਚੋਣ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਨ।
ਸਾਰੀ ਚੀਜ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ
ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ।
131 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਰਤ…ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕਣ ਬਣਾਈ,
ਅਤੇ ਉਸ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ…
132 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ
ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਮੈ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ
ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਸੇਬ
ਖਾਧੇ ਸਨ। ਭਾਈ, ਜੇਕਰ…ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ,
ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਿਕਉਂਿਕ, ਜੇ ਸੇਬ ਖਾਣ ਨਾਲ ਔਰਤ
ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨੰਗੀ ਹਨ, ਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਦੁਬਾਰਾ ਉਨਹ੍ ਸੇਬ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।
133 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨ
ਨੇ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਨੰਗੇ ਸਨ।
ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਣਾ
ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਨੰਗੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਇਹ ਫਲ ਿਲਆ ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਹਨ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੀ ਇੱਕ ਔਰਤ
ਫਲਦਾਇਕ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਇਹ
ਉਹ ਫਲ ਸੀ ਿਜਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ।
134 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ
ਕੀ ਸੀ ਿਵਿਗਆਨ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਹੀ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੈ…ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਡੀ
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ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੈਿਵਕ ਪਦਾਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਸਰ
ਦੀ ਹੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਹ , ਅਤੇ
ਹੱਡੀ , ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੀਜ਼,
ਜੋ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਿਚੰਪਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ
ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਹੈ; ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਤਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

135 ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵ ਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਹੈ; ਸਭ ਤੋਂ ਚਾ ਰੂਪ
ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੇਠ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰ ਤਕ ਬਣਾਇਆ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੀ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਆਇਆ। ਇਸ
ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਿਲਆਇਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਤਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਿਚਆ। ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਸਰੂਪ
ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵ ਰੂਪ ਇੱਕ ਪੋਲੀਵੋਗ
ਹੈ ਜੋ ਡੱਡੂ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ।

136 ਹੁਣ, ਇਹ ਗੁੰਮ ਕੜੀ ਜ ਜੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਵਚਨ
ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਵੋਗੇੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ

ਸਾਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ
ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਾ ਧਾਰਨਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸੁਣੋ।

137 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਡਾ. ਡੀਹਾਨ ਸੁਣ
ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ…ਉਸਦੀ ਵਰਗੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੈਪਿਟਸਟ ਭਰਾ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਉਸਦੀ ਕਦਰ
ਕਰਦਾ ਹ । ਉਸ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਹੈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜ ਦਾ ਹੈ; ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਦੈਿਵਕਤਾ
ਦਾ—ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜ ਿਵਦਵਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਆਦਮੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ…ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੇਿਖਆ
ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧੀ ਸੁੰਦਰ ਸਨ; ਉਹ ਜੋਸੀਫ਼ਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਉਨਹ੍ —ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ
ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਲਆ,” ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਤਨੀ ਲੈ ਲਈ । ਅਤੇ ਨੋਦ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਦੈਂਤ ਸਨ। “ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਤਨੀ ਲਈ
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਦੂਤ ਨੇ,
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ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧੀ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਲਆ; ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਇੱਛਾ ਇੱਕੀ
ਅਿਜਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੋ ਕੇ ਿਡੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ
ਗਏ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾ
ਿਲਆ।”
138 ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ ਉਹ ਦੈਿਵਕ ਚੰਗਾਈ ਿਵਗਾੜ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਿਵਗਾੜ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਚਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਤ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਿਦਖਾਓ ਿਜੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ
ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼
ਿਵਗਾੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ
ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਿਵਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
139 ਖੈਰ, ਿਫਰ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁੰਮ ਜੋੜ
ਜ ਕੜੀ ਹੈ।
140 ਹੁਣ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਚੰਪਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਚੰਪਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇੇ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਿਮਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਿਮਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਚੜਹ੍ਾ ਸਕਦੇ।
141 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤ ਉਹ ਥੇ ਉਨਹ੍ ਗਰੀਬ ਕਾਲੇ ਲੋਕ
ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਸਨ; ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਜਾਨਵਰ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
142 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹ । ਉਹ ਓਨੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਿਜੰਨੇ
ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਆਦਾ।” ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਦਵ , ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਪਛ ਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਰਹੇ
ਹੋ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਆਦਮੀ, ਜੇ ਉਹ ਹੁੱਕਮ ਦੇ ਇੱਕੇ ਿਜੰਨਾ ਕਾਲਾ ਹੈ,
ਜ ਜੇ ਉਹ ਪੇਠੇ ਿਜੰਨਾ ਪੀਲਾ ਹੈ, ਜ ਜੇ ਉਹ ਨੀਲ ਵ ਗ ਨੀਲਾ ਹੈ, ਉਹ
ਤੁਹਾ ਖੂਨ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ
ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਵੋਂਗੇ।” ਯਕੀਨਨ, ਉਹ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਹੈ।
143 ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਭੂਰੀ,
ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੀਲੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਚੱਟੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ
ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ
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ਲਹੂ ਤੋਂ ਰਿਚਆ।” ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਿਜਨਹ੍ ਥਾਵ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਗਏ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਬਣਾਈ , ਇੱਕੋ
ਲਹੂ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਹਨ।
144 ਇੱਕ ਚੀਨੀ; ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਕਾਲਾ
ਆਦਮੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ, ਿਕ, “ਉਹ ਚੀਨੀ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ—ਉਹ
ਪੀਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰੇ ਆਦਮੀ ਪੀਲੇ ਜ ਕਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ,
ਿਕਸੇ ਵੀ, “ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਭਰਾ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ।
145 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਿਕ ਇਹ ਸੱਪ
ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੱਪ ਹੈ ਜੋ ਿਚੰਪਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਕੜੀ ਜ ਜੋੜ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ,
ਿਕ ਸੱਪ ਕੋਈ ਿਘਸਰਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ “ਚਲਾਕ” ਸੀ।
146 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਲਏ, ਅੱਜ, ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ
ਵੇਖਣ ਲਈ, ਚਲਾਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਚੁਸਤ

ਹੋਣਾ, ਫ਼ਰੇਬੀ ਹੋਣਾ,” ਅਤੇ, ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ—ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਵਆਿਖਆ
(m-a-h-a-h, ਮਾਹਾ ਤੋਂ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਦਾ ਸੱਚਾ
ਿਗਆਨ ਹੋਣਾ।”
147 ਹੁਣ ਇਸ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹ । ਉਹ ਚੁਸਤ, ਚਲਾਕ ਹੈ, ਿਫਰ
ਵੀ ਉਸ “ਸੱਪ” ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਸਤ
ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖ
ਵਰਗਾ ਸੀ; ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਜੀਵ। ਉਹ ਿਘਸਰਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਾਪ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਿਘਸਰਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ
ਸੀ…ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ।
148 ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਸਰਾਪ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ; ਿਫਰ ਵੀ ਸੱਪ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੰਗ ਸੁੰਦਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੜਕ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਸਰਾਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪਰ, ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ
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ਨਹੀਂ ਰਿਹਣਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਢੱਡ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਸੱਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀ ਿਦਖਾਈ
ਿਦੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ ਭਟਕ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ
ਥੇ ਹੈ।

149 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ
ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਦਾ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ, “ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ।” ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੇੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਣ ਹੇਠ ਿਲ ਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਨਹ੍ ਗੱਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਵਚਨ ਇਹ
ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ
ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਹ੍ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਣ
ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਿਗਆਨ ਦੀ ਸੀਮਾਵ ਤੋਂ
ਅੱਗੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਆਤਿਮਕ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਣ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਹੇਠ ਿਲਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹ ,
“ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਹੈ”? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਸੇ
ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ; ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਗੋਿਡ ਭਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਿਸੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਾਇਆ ਸੋ ਉਸ
ਿਦੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਏ!

150 ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਬਾਰੇ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਸੀ; ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਉਸ
ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।

151 ਸਾਡੇ ਕੋਲ…ਅਸੀਂ ਡੱਡੂ ਤੋਂ, ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹ , ਉਸ ਪੋਲੀਵੋਗ ਵੱਲ, ਅਤੇ
ਹੇਠ ਅਤੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇਅੱਗੇ-ਅਤੇ-ਅੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਬ ਦਰ,
ਿਚੰਪਾਜ਼ੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਿਚੰਪ ਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਚੰਪ ਜ਼ੀ ਤੋਂ
ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹ ਿਕ ਿਕਉਂ।

152 “ਠੀਕ ਹੈ,” ਿਵਿਗਆਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ! ਅਸੀਂ ਔਰਤ
ਅਤੇ ਬ ਦਰ ਅਤੇ ਿਚੰਪ ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਿਫਰ
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਚੰਪ ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਇਹ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ
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ਕਰੇਗਾ; ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਰਲੇਗਾ; ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਲਓ, ਇਹ
ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਵੱਖਰਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ।
153 ਇੱਥੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ
ਸਕਦੇ। ਔਹ, ਹਲਲੂਜਾਹ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਿਮਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਿਕਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਉਨਹ੍ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਿਦੱਤਾ। ਸੱਪ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵ ਗ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਆਦਮੀ
ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
154 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਹੁਿਸ਼ਆਰਆਦਮੀ
ਿਕੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਕੱਥੇ—ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ।
155 ਇਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, “ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ…” “ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਣਾਵ ਗਾ; ਅਤੇ
ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਸ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ,” ਆਤਿਮਕ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ। ਹਾਬਲ — ਿਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਲੇਲਾ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦਿਕ
ਕਾਇਨ ਖੇਤ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ
ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਤੁਹਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਮਧਾਰੀ ਿਗਰਿਜ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
156 ਹੁਣ ਸੱਪ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੱਪ ਜੋ ਪਿਹਲ ਸੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਇੱਕ
ਤਸਵੀਰ ਿਖੱਚੀਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਚੰਪ ਜ਼ੀ ਅਤੇ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ, ਸੱਪ; ਸ਼ੈਤਾਨ, ਲੂਸੀਫਰ, ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਇਹ ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਲਹੂ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ
ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਜੱਠ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਚੰਪ ਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਨਿਜੱਠ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ, ਉਹ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ
ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭੇਡ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
ਸੀ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ
ਨਿਜੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਉਸ ਇਸ ਸੱਪ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣਾ ਿਪਆ।
157 ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਸ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥੀ, ਪੂਰਵ ਇਿਤਹਾਸਕ ਦੈਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥ
ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੱਡੀ ਿਮਲਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
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ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਦਖਾਵ ਗਾ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਿਕ ਉਹ—ਉਹ ਦਸ-ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ
ਮੋਢੇ ਸਨ; ਬਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵ ਗ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਲਹੂ,
ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ ਦਾ
ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦੋਗਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ ਇਹ ਚੇ ਖੂਨ, ਜੀਵਨ
ਦਾ ਚਾ ਰੂਪ, ਚਾ ਰੂਪ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜਹ੍ਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਆਖਰੀ ਸੰਪਰਕ
ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਜੋੜ
ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਿਕਉਂ? ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ,

ਸੱਪ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ, ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਕਰ

ਸਕਦਾ ਹ ।”
158 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜ ਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ (ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ)।
159 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੇਠ ਆਇਆਅਤੇ ਸੱਪ ਿਵੱਚਆ ਿਗਆ।
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੱਵਾਹ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ, ਨੰਗੀ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਉਸ ਫਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ। ਿਵਚਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
“ਮੱਧ”, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ; ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਰਲੀ ਿਮਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਇਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖ ਲਈ ਚੰਗਾ
ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਹੱਵਾਹ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ।
160 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੱਿਸਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ
ਦੁਆਰਾ।
161 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ
ਕਾਇਨ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ।

“ਹੁਣ,” ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।”
162 ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਵ ਗੇ ਿਕ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ।
“ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚ
ਮੈਂ ਵੈਰ ਪਾਵ ਗਾ।” ਕੀ? ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ! ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਤਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ
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ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤਾਨ ਸੀ। “ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਸਰ ਫੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ
ਅੱਡੀ ਡੰਗ ਮਾਰੇਂਗਾ।” ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ
ਕਰਨਾ।” ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਪ ਦੀ “ਸੰਤਾਨ”।

ਹੁਣ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੋ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰਆਉਂਦੇ ਹਨ।
163 ਹੁਣ, ਇਹ ਸੱਪ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਦੈਂਤ ਉਥੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਹ ਆਦਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ
ਸੀ। ਅੱਜ ਪਾਪ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵ ਗ ਬਣਾਉਂਦੀ
ਹੈ? ਹੁਣ, ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ ਥੇ ਇਹ ਸੀ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਹੱਵਾਹ ਅਤੇ ਆਦਮ
ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸੀ।”
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਿਕਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ?”

164 ਿਫਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੌਜ ਵ ਗ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜਹ੍ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਜੋ ਔਰਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈ ਮਨਾ ਿਲਆ।”
165 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸੱਪ ਮੈ ਇੱਕ ਸੇਬ ਿਦੱਤਾ”? ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ੍ਚਾਰਕ,
ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ।
166 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸੱਪ ਨੇ ਮੈ ਭਰਮਾਇਆ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਪਲੀਤ।” ਉਹ…ਉਸ
ਨੇ…ਸ਼ੈ-…ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। “ਸੱਪ ਨੇ ਮੈ ਸੱਪ
ਨੇ ਮੈ ਭਰਮਾਇਆ।”

ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਰਾਪ ਆਇਆ।
167 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਥ ਸੱਪ ਸੁਿਣਆ, ਤੁਸੀਂ
ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਤੂੰ—ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਂਗੀ;
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ,’’ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ।
168 “ਏਸ ਲਈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਬਜਾਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ (ਮੈਂ ਤੈ
ਉਸ ਤੋਂ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਸੀ; ਸਰਬੋਤਮ ਨਸਲ), ਤੂੰ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਮੁੜ
ਜਾਵੇਂਗਾ।”
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169 “ਅਤੇ, ਸੱਪ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਏਹ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਜ ਦੀ
ਰਿਹਣਗੀ । ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਢੱਡ ਭਾਰ ਤੁਰੇਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ।
ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਘਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਮੱਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਂਗਾ।” ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕੜੀ।
170 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਇਨਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਇਨ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤ ਵਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਚੁਸਤ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ; ਧਾਰਿਮਕ, ਬਹੁਤ ਧਾਰਿਮਕ; ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ—ਉਸ ਦੇ
ਗੁਣ ਦੇਖੋ। ਬੱਸ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ।
171 ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨੈਿਤਕ ਹੈ। ਉਹ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਲ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਭੇਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ, ਅਤੇ ਸਭ
ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ। ਖੇਤ
ਦੇ ਰੱਖੇ…ਖੇਤ ਦਾ ਫਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਥੇ
ਹੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸੇਬ ਖ ਦੇ ਹ , ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ
ਹ ।” ਉਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ। ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਬ , ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ, ਉਨਹ੍
ਉਥੇ ਰੱਿਖਆ, ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਸਨ।”
172 ਪਰ, ਆਤਿਮਕ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਹਾਬਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਲਹੂ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਿਲਆਇਆ, ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਕੱਿਟਆ, ਅਤੇ ਉਹ
ਮਰ ਿਗਆ।
173 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲਹੂ ਸੀ।” ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸ ਲਹੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹ । ਠੀਕ ਹੈ। “ਇਹ ਲਹੂ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ।”
174 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਕਇਨ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸਦਾ ਪਿਵੱਤਰ-
ਪਖੰਡੀ ਭਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਥੇ
ਿਚਨਹ੍ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਗਰੀ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵ ਗੇ।” ਅੱਜ, ਉਸ
ਦੇ ਭਰਾਵ ਵੇਿਖਓ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚ ਵੱਲ ਵੇਿਖਓ। “ਹੁਣ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ
ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਹ ,” ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਿਗਆ। ਗੁੱਸਾ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ?
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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਗੁੱਸਾ…? ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।
ਉਹ ਕਾਤਲ ਸੀ।
175 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਾਤਲ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਆਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਿਕ, “ਆਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ,” ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ। ਆਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਹ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਜਲਨ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਸ ਸ਼ੁੱਧ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ।
176 ਇਸ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। [ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ.]
ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਏ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ।
ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ।”
ਅਤੇ ਇਹ ਥੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।
177 ਅਤੇ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਿਫਰ, ਉਸ ਿਵਚੋਂ,
ਜਰੂਰ, ਉਸ ਨੇ ਸੇਤ ਆਪਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ। ਮਸੀਹ ਦੀ
ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ ਠਣਾ।
178 ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਿਫਰ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੈਂਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਕਇਨ ਨੋਦ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਜੇ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੈਂਤ ਸੀ, ਤ
ਕਾਇਨ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਿਜਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਨੋਦ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਿਲਆ।
179 ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਰਤ
ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸਨ, ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਹੱਵਾਹ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਸਨ। ਜੇ—ਜੇ ਉਠੇ ਕੋਈ ਔਰਤ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਤ …ਬਾਈਬਲ ਔਰਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਿਸਰਫ਼
ਮਰਦ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ, ਜੇ ਹੱਵਾਹ ਤੋਂ ਿਸਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਗਈ, ਤ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ।
ਜਰੂਰ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕਰਨਾ ਿਪਆ।
180 ਉਹ ਨੋਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਉਹ
ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ ਿਮਲੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ
ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਕਇਨ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕੜੀ।
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181 ਅਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੱਪ ਦਾ ਬੀਜ
ਧਾਰਿਮਕ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਣ ਿਹੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋ, ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਦਾ ਬੀਜ। ਉਨਹ੍ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਮੈ ਇੱਥੇ
ਕੁਝ ਪੜਹ੍ਨ ਿਦਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ ਹੀ ਿਲਿਖਆ ਸੀ।
182 ਹਾਬਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸੁਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ
ਹਾਬਲ ਆਇਆ। ਹਾਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਤ ਆਇਆ। ਸੇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਹ
ਆਇਆ। ਨੂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਮ ਆਇਆ। ਸ਼ੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਹਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਹਾਕ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਕੂਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦਾਹ ਆਇਆ।
ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਆਇਆ। ਦਾਉਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹ, ਿਸੱਧਤਾ
ਲਈ ਆਇਆ।
183 ਥੇ ਿਪਛ ਹ ਦੇਖੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹਾਬਲ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੇਤ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਯਹੂਦਾਹ
ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਦਾਊਦ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।
ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਧਰਮੀ ਬੀਜ ਦੁਆਰਾ, ਹੇਠ
ਤੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਨ।
184 ਯਾਕੂਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੰਦਾ…ਮੈਂ ਇਹ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਕਿਹੰਦਾ। ਪਰ ਯਾਕੂਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮ
ਦੇ ਕੋਟ ਦੀ ਪੂਛ ਨਾਲ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ; ਚੁਫੇਰੇ ਦੌੜਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ
ਡਰਪੋਕ ਿਜਹਾ ਮੁੰਡਾ। ਆਪਣੇ ਪਰ ਕੁਝ ਪਿਹਣ ਕੇ, ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ, ਆਸ਼ੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਿਗਆ; ਪਰ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਸ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਸੀ।
185 ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ; ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਚਤਕਬਰੀ
ਸੋਟੀ ਲਈ , ਿਚਨਾਰ ਦੀ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ,
ਤ ਜੋ ਇਹਨ ਪਸ਼ੂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸਨ; ਉਨਹ੍ ਤੋਂ
ਿਚਤਕਬਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨਹ੍ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ।
186 ਹਾਏ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਯਾਕੂਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ—ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ…ਜ , ਉਹ ਸਹੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਬਲਆਮ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
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ਉਸ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਸ
ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
187 “ਮੈਂ ਤੈ ਿਲਆ, ਯਾਕੂਬ। ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ…ਅਣਜਾਣ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਕਾਬ ਆਪਣਾ ਆਲਹ੍ਣਾ ਿਹਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ
ਿਹਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆ।” ਹਲਲੂਯਾਹ! “ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਤੀ
ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ।”
188 ਉਸ ਹੇਠ ਿਸੱਧਤਾ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਿਸੱਧਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਤਵੰਤੇ ਦੁਆਰਾ, ਹੇਠ
ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ
ਿਕਹਾ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸਨ।
189 ਅਤੇ, ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਅਬਰਾਹਾਮ…ਮਿਹਮਾ! ਔਹ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ
ਵਧੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਮਲਿਕਿਸਦਕ
ਿਮਿਲਆ, ਜੋ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ!
190 ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਕੌਣ ਸੀ? “ਸਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਹੈ, ਸ਼ ਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਮ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਅੰਤ ਸੀ।” ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। “ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਜਨਮ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਿਪਤਾ ਜ
ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ
ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਮੈ ਦੱਸੋ ਿਕ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ; ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ…
191 ਔਹ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਥੀਓਫਨੀ,
ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ …ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ
ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਤ ਵ ਗ, ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਹੱਸੀ, ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ । ਉਹੀ ਗੱਲ,

ਉਹੀ ਚੀਜ।
192 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੀ। ਉਹ ਮਲਕੀਿਸਦਕ ਿਮਿਲਆ। ਅਤੇ ਦਾਦਾ-…
ਪੜ-ਦਾਦੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ, ਧਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਬੀਜ ਿਵੱਚ, ਮਲਕੀਿਸਦਕ
ਦਸਵੰਧ ਿਦੱਤਾ; ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ,
ਧਰਮੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ।
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193 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਦਾ—ਦਾ ਬੀਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਨਹ੍
ਿਵੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

194 ਸੱਪ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਪਿਹਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹ । ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਬਲਕੁਲ ਹੇਠ ਤਕ ਪੜਹ੍ ਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਦੀ ਜ ਚ
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ ਕਇਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਇਨ ਨੋਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਿਗਆ, ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਨੂਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ।

195 ਉਹ ਹੁਿਸ਼ਆਰ, ਪੜਹ੍ੇ ਿਲਖੇ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
ਉਹ ਿਨਰਮਾਤਾ, ਖੋਜੀ, ਿਵਿਗਆਨੀ ਸਨ; ਧਰਮੀ ਦੇ ਬੀਜ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੀਜ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਸੱਪ ਸੀ। ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਿਜਵੇਂ—ਿਜਵੇਂ
ਿਵਿਗਆਨੀ, ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਤਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ, ਿਸੱਿਖਅਕ। ਵਚਨ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਸਨ। ਉਹ ਧਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਧਾਤ ਿਮਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ
ਕੁਝ। ਵਚਨ ਅਿਜਹਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਮਜਾਕ
ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨੂਹ, ਜੋ ਧਰਮੀ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?

196 ਆਓ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੂਰ ਜ ਦੇ ਹ । ਿਫਰ, ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍
ਿਕਸ਼ਤੀ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਾਪ ਦੇ ਅਿਜਹੇ
ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਿਮਲੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਿਨਯਮ ਲੈ ਲਏ, ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਅਤੇ
ਬੁੱਧੀਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੇਠ ਦੇਿਖਆ, ਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ
ਬਚੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬਸ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਕਸ਼ਤੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਸ਼ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਹਨੋਕ ਉਠਾ ਿਲਆ, ਪਿਹਲ ਹੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਥੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜ
ਸਨ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੀਜ; ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

197 ਹੁਣ, ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਹਾਮ, ਸ਼ੇਮ ਅਤੇ ਯਾਫੇਥ,
ਧਰਮੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

198 ਬੀਜ ਿਕਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਬੀਜ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ
ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ, ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤਾ। ਉਨਹ੍ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੀਜ , ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹੱਵਾਹ ਨੇ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੀਜ ਿਲਆ, ਕਾਇਨ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ, ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ।
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199 ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਔਰਤ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਦੀ ਥ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੇ ਰੱਖਦੇ
ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਇਸਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ! ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਬੀ, ਜ ਆਤਿਮਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ; ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਿਗਆਨੀ
ਹੈ, ਤ ਉਸ ਅਿਗਆਨੀ ਹੀ ਰਿਹਣ ਿਦਓ।”
200ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਪਿਟਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ।
ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ਭਾਈ ਫਲੀਮੈਨ ਇੱਥੇ ਸਨ; ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ
ਰਾਤ ਥੇ ਸੀ। ਡਾ. ਡੇਿਵਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨ
ਔਰਤ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰੋਗੇ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ।”
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦ ਗਾ।”

201 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।” ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਨੰਦਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਜਸ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਨੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ।
202 ਜੋ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਝੂਠੇ ਿਸਿਖਅਕ,
ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। “ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤ ਚੁਣੇ
ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਭਰਮ ਲੈਣਗੇ।” ਇੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ।
203 ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਥੋਂ, ਿਫਰ, ਹਾਮ ਆਇਆ, ਹਾਮ
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ। ਉਸ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ। ਹਾਮ ਤੋਂ ਿਨਮਰੋਦ ਆਇਆ, ਿਜਸ ਨੇ ਬਾਬਲ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਬਲ ਤੋਂ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਆਈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੋਂ ਹੋਈ। ਅਹਾਬ ਰਾਹੀਂ
ਹੇਠ ਆਈ। ਅਹਾਬ ਤੋਂ ਹੇਠ ਆਈ, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਿਵੱਚ; ਇਸ
ਲਪੇਟ ਿਲਆ, ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ।

204 ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਤਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਇੱਥੇ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
“ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਦੇ ਿਦਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।” ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ, “ਉਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।” ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ
ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
‘ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ’ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਡੋਿਲਹ੍ਆ,
ਿਛੜਿਕਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਉਹੀ ਹੈ।” ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਕਹਾ
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ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
205 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਕੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ
ਸੀ, ਿਕ, ਉਸ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹ ਅਤੇ ਸੇਥ
ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਮ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਸੇਤ
ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
206ਆਉ ਹਾਮ ਿਪੱਛੇ ਜ ਦੇ ਹ । ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ, ਇੱਕੋ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਹਾਮ
ਅਤੇ ਸੇਤ ਹਨ; ਇੱਕ ਧਰਮੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਧਰਮੀ। ਇੱਕੋ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਸਨ। ਇੱਕੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਸਨ।
207 ਅਤੇ, ਅੱਜ, ਉਹੀ ਆਤਮਾਵ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਨ। “ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ
ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਧਾਰਿਮਕ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਗਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਿਜਿਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ।” ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ
ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।” ਤੁਸੀਂ ਿਕਹੜਾ ਪੱਖ ਚੁਣੋਗੇ?
208 ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਪੰਥ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਹੈ।
“ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪੰਥ ਦੁਹਰਾਵ ਗੇ।” ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਇਹ
ਦੱਸਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈ ਦੱਸੇ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਰਸੂਲ
ਦਾ ਧਰਮ ਿਕੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹ , ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਿਪਤਾ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ; ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਸੰਤ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਿਵੱਚ।” ਤੁਹਾ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ
ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੈਥੋਿਡਸਟ
ਅਤੇ ਬੈਪਿਟਸਟ ਿਗਰਿਜ ਿਵੱਚ ਦੁਹਰਾਓਗੇ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਿਸਧ ਤ ਹੈ,
ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਇਸ ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
209ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਠੇਸ ਨਹੀਂ
ਪਹੁੰਚਾਵ ਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਠੋਕ ਿਰਹਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਟੇਬਰਨੇਕਲ ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੋਈ
ਵੀ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਿਧਆਤਮਵਾਦ ਹੈ।
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਹੈ।” ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਿਕੰਨੀ ਮਿਰਯਮ ਹਨ!
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210 ਦੇਖੋ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ ਥੇ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਵੇਖੋ ਔਰਤ ਦਾ ਬੀਜ
ਥੇ ਿਕਵੇਂ ਪਹੁੰਿਚਆ?

211 ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ
ਹੈ? ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, “ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ
ਦੁਨੀ ਹੈ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਉਹਨ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
212 ਮੈਂ ਸਿਵਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਿਵੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਿਗਆ ਸੀ। ਔਰਤ
ਕਿਹ ਰਹੀ ਸਨ…ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਜਾਵ , ਤ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਔਰਤ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।”
213 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜ ਦੀ ਹੈ।”
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਰਿਹਮ, ਮੈ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਜ ਦਾ ਹੈ।”
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਥੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੇ

ਕਰਦੇ ਹਨ।
214 ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਦਵ ਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ
ਿਸੱਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ।
215 ਮੈ ਦੱਸੋ, ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਵੈਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਲਈ ਐਨੇ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਹੋਣਗੇ…ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਚਾਲੀ ਅਵੈਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਲਈ ਅੱਡੇ
ਬਣਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਥੇ ਿਤੰਨ ਵੇਸ਼ਵਾਵ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਿਦੱਖਣ ਵਾਲੀ
ਔਰਤ ਜੋ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਲਕ ਮਟਕਾ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹਨ; ਉਨਹ੍ ਦੀ ਇੱਛਾ
ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਿਜਆਦਾ ਰੂਹ ਭੇਜ ਦੇਣਗੀ , ਉਨਹ੍
ਅਵੈਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅੱਿਡ ਨਾਲੋਂ ਿਜਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
216 ਿਫਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ
ਦੇਵੀ ਹੈ।
217 ਇਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਿਫਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਓ; ਉਹ ਇੱਥੇ
ਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜ ਪੰਜ ਵਾਰ ਿਵਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਿਤੰਨ

ਜ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹਨ; ਅਤੇ ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
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ਰਸਾਲੇ ਉਹਨ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ
ਦੀ ਨੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੇ
ਇਸ ਆਪਣੀ ਿਮਸਾਲ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ, (ਿਕਉਂ?) ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਸ਼ਾਇਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲ । ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ
ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਬੀਜ ਿਕੱਥੇ ਅਤੇ ਿਕਸ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਹੈ।
218 ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਧਰਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚੌਦ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ
ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਅਧਰਮ ਕੀ
ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ, ਜੱਦ ਧਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਖਤਮ ਹੋਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇੱਕ ਸਮ ਆਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ
ਘੱਟਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੱਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ

ਸਮੇਂ ਤੇ ਹ । ਅੱਜ ਰਾਤ ਧਰਮੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋੋ; ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੋ!
219 ਔਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਪਿਟਸਟ ਅਤੇ ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ
ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ
ਉਹਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਿਕ ਇੱਕ
ਖਰਗੋਸ਼ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ!
ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ: “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ?”

“ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਹ ।”
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ?”
“ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਹ ।”
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ?”
“ਮੈਂ ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਹ ।”
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ?”
“ਮੈਂ ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲ ਹ ।” ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

220 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ,
ਤੁਹਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ
ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਹੋ।
ਯਕੀਨਨ।
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221 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸੱਪ ਦਾ ਬੀਜ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਸੱਪ ਦਾ ਬੀਜ ਕੀ
ਸੀ? ਿਵਭਚਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੱਵਾ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ
ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੀ ਹੈ?
222 ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਜਦੋਂ ਪਿਹਲਾ ਗੀਤ ਆਇਆ
ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ…ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਗੀਤ ਦਾ
ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੀ,
“ਰੋਲ ਏਮ, ਗਰਲਜ਼, ਰੋਲ ਏਮ, ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਗੋਿਡ ਿਦਖਾਉ,” ਅਤੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹ੍ । “ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮ ਤੇ ਹੱਸੋ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ‘ਹਾ-
ਹਾ-ਹਾ’ ਿਦਓ!” ਇਹ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਹੈ ਿਜਸ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਖਸਕਣ ਿਦੱਤਾ।
ਤੁਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਗੀਤ
ਿਲਿਖਆ ਹੈ? ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ।
223 ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਰਾ ਬੋ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਬਾਹਰ ਆਈ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਡੇਂਜਰਸ ਕਰਵਜ਼, ਅਤੇ ਉਹ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਿਜਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੂਹ
ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ? ਤੁਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?
ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ?
ਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੂੜ ਿਵੱਚ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਸੁੰਡੀ ਇਸ
ਖਾ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਿਨ ਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ

ਪਈ ਹੈ।
224 ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਔਰਤ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨ ਲਈ
ਪੁਰਾਣੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਜੋ ਉਹਨ ਨੇ ਪਿਹਨੇ ਸਨ, ਉਹਨ ਸਾਿਰ
ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨ
ਬੇਢੰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ? ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਹ ਿਕਸ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਿਕਉਂ ਪਿਹਨਦੇ ਹੋ?” ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
225 ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੋਈ
ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਹੈ? ਿਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ…ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਪਤੀ ਲਈ ਉਨੀ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੀ ਿਜੰਨੀ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।” ਤੁਹਾ ਿਵਭਚਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੋਈ ਤੀਵੀਂ
ਬੁਰੀ ਇੱਿਛਆ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
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ਜ਼ਨਾਹ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ।” ਜਦ ਉਸ ਆਦਮੀ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬ
ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਿਜਸ ਤਰਹ੍
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਹਨਾਇਆਅਤੇਆਪਣੇ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

226 ਹੁਣ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਪੁਰਾਤਨਕਲਾ
ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ, ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਔਰਤ
ਵ ਗ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

227 ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਧਨੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ
ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਰਬਨ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬੰਨਹ੍ ਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੇ ਨਾਲ
ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਇੱਕ ਿਸਗਰਟ ਝਾੜਨ ਦੀ ਟਰ੍ਏ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ
ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਸਗਰਟ ਲਾ ਕੇ, ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਤੁਰਦੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਚੰਗੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ
ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਹਿਥਆਰ ਵ ਗ ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਹੱਵਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

228 ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਿਕਉਂ ਹੈ? ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਧਰਮ ਦੇ
ਦਬਦਬੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਕਦੇ
ਵੀ ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ। “ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਜੈ! ਮਿਰਯਮ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮ ! ਸੰਤ ਸੇਸੀਲੀਆ!” ਸਭ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਸੰਤ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੰਤ।
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ ਨਹੀਂ, ਹੇਠ …

229 ਮੈਂ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਿਘਸਰਦੀ
ਹੋਈ ਆਈ। ਉਸ ਦੇ ਗੋਡੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਛਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ;
ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ, ਉਸ ਦੇ
ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮ ਦੀ ਇਹ
ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ; ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਈ ਔਰਤ, ਿਜਸ ਉਹ ਸੰਤ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ, ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਥੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ
ਸੀ। ਿਕਸੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਮਾਰੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ; ਉਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਿਫਰ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ; ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਬਾ ਕਰਨ
ਲਈ, ਪੱਥਰ ਤੇ, ਦੋ ਮੀਲ ਿਘਸਰਣਾ ਿਪਆ।

230 ਭਾਈ, ਜੇ ਮੈ ਅਿਜਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਿਵਅਰਥ ਿਵੱਚ ਮਿਰਆ। ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹ ; ਅਤੇ
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ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ—ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਦੁਆਰਾ।
231 ਉਨਹ੍ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈ ਪੁੱਿਛਆ, “ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਬਰ੍ਨਹਾਮ…” ਛੋਟੇ, ਮਰੇ
ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਿਜ਼ੰਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ । ਤੀਹ
ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਥੋਿਲਕ…ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ। ਤੀਹ
ਹਜ਼ਾਰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਨੇ ਮਸੀਹ ਿਨੱਜੀ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ,
ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹ
ਸਕੇ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਦੰਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ੍ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਸਨ। ਤ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?”
232 ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਜਾਣਿਦ , ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਯਕੀਨਨ, ਜੇ ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ
ਹੁੰਦੇ।” ਸਮਝੇ? ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

ਤ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ
ਸਕਦੇ।”
233 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਥੋਂ ਪੜਹ੍ ਿਲਆ? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਉਨਹ੍ ਸੰਤ
ਿਜਹੜੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਹਨ,’ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ

ਗਏ ਹਨ। ‘ਉਨਹ੍ ਸੰਤ ਿਜਹੜੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਹਨ,’ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਚੱਠੀ
ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਸੰਤ ਹੋਰ ਥਾਵ ਤੇ ਵੀ ਹਨ, ਗਲਾਤੀ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ—
ਅਤੇ ‘ਰੋਮ ਿਵੱਚਲੇ ਸੰਤ,’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਸੰਤ, ‘ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ।’ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਕੀ?”
234 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲਕੁਲ, ਹੁਣ, ਸਾ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਬਿਹਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਿਕਉਂਿਕ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹ , ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਜੋ ਵੀ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਸਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ?”
235 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈ
ਪੁੱਿਛਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।”

ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਸੱਚ ਦੱਸੋ।”
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ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅਿਧਆਤਮਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਾ ਰੂਪ ਜੋ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾ?”
236 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੁਰਿਦ ਨਾਲ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ
ਅਿਧਆਤਮਵਾਦੀ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ
ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ—
ਮੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।” ਇਹ ਠੀਕ
ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀ, ਤ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ
ਸੰਤ ਵ ਗ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਿਖਰਕਾਰ।”
237 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਹੁਣ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ।” ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ
ਵੀ, ਮੁਰਿਦ ਅੱਗੇ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਕੱਥੇ?”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ।”
238 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਉਹ ਿਫਰ ਜੀ ਉਿਠਆ। ਉਹ ਮਿਰਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ
ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵਚਕਾਰ
ਇਕਲੌਤਾ ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ।”
239 “ਮੈਂ ਹ ਜੋ ਮੁਰਦਾ ਸ , ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਜਉਂਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੁੱਗੋ ਜੁੱਗ
ਜੀਉਂਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ।” “ਜੋ
ਕੋਈ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲ ਮੁਖਤ ਪੀਵੇ।” ਮੇਰੇ! ਇਹ ਸਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
240 ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਦਾ ਬੀਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨਹ੍ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਲੋਕ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਬਾਰੇ
ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਨਹ੍ ਦੀ “ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ,” ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ, ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ , ਮਖੌਲ , ਅਤੇ “ਪਿਵੱਤਰ-ਪਖੰਡੀ” ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅਖਵਾਏ ਜਾਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ, ਨਾ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਹਾ ਹੈ।
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241 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ ਮੈ “ਪਿਵੱਤਰ-ਪਖੰਡੀ” ਕਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈ ਕਹੋ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਿਦਸ਼ਾ
ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹ । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹ । ਇਹ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ
ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ, ਿਕਸੇ ਬੌਿਧਕ
ਧਾਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸ ਪਰ੍ਗਟ ਸੱਚ ਦੁਆਰਾ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
242 ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਬੌਿਧਕ ਧਾਰਨਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਬੈਪਿਟਸਟ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਜ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ ਮੈ ਇਹ ਫਲਾਣੀ-ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ
ਿਸਖਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸੁਣਦਾ ਹ , ਜੇ ਬਾਈਬਲ…ਜੇ ਮੈਂ
“ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ” ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ
ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨੇ ਮੈ
ਦੱਸਦਾ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ
ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ
ਪਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਿਜੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੱਲਹ੍
ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜ ਦਾ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ।
243 ਜੇ ਕੋਈ ਮੈ ਦੱਸਦਾ ਿਕ—ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਮੈ ਦੱਸਦੀ, “ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਿਦਨ ਬੀਤ
ਚੁੱਕੇ ਸਨ,” ਅਤੇ ਮੈ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵੇਦੀ ਵੱਲ, ਿਜੰਨੀ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋੜਹ੍ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ, ਤ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕ । ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ
ਇੰਝ ਕਰਦਾ।
244 ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਔਰਤ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪੜਹ੍ਦਾ ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ ਿਕ
ਇਕ ਔਰਤ ਪਰ੍ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤ ਮੈਂ ਉਸ ਥੋਂ ਹਟਾ ਿਦ ਗਾ,
ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ।
245 ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ, ਿਜੱਥੇ ਭੈਣ ਰਾਈਟ ਹੈ ਿਬਲਕੁਲ ਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਿਕ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੈ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ…” ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਹਣਦੀ ਸਨ, ਜ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੇਠ ਤਕ ਕੱਟਦੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚੱਤਰ-ਿਦੱਖਣ ਵਾਲੀ
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ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ
ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ
ਕੱਢ ਿਦ ਗਾ।” ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਸਨਕੀ-ਔਰਤ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ
ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ; ਅਤੇ ਤਦ ਉਸਨੇ ਮੈ ਮਰਦੇ ਵੇਲੇ
ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਥੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਦੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ
ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣਾ
ਕੋਟ ਉਤਾਿਰਆ, ਥੇ ਿਗਆ, ਇਸ ਉਸਦੇ ਮੋਿਢ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਡਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਟ ਪਿਹਣ ਲਵੋ ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ
ਹੋ।” ਸਮਝੇ? ਯਕੀਨਨ।

246 ਉਹ ਪੈਰ ਪਟਕਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਹ੍
ਮਰੋਿੜਆ। ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਉਸ
ਕੋਲ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵ ਗੀ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਇਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।”

247 ਤਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੰਬੂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੈ
ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿਪਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਆਇਆ। ਉਹ, “ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ , ਜਲਦੀ ਆਓ!” ਅਤੇ
ਮੈਂ ਿਬਲਕੁਲ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਵੱਡਾ, ਲੰਮਾ ਲੜਕਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ, ਮੇਰੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਭੱਿਜਆ…

248 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਭੱਿਜਆ ਿਗਆ। ਿਜਵੇਂ ਹੀ
ਮੈਂ ਪਰ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਥੇ ਉਸ ਬਜੁਰਗ ਨਰਸ ਿਮਿਲਆ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ,
ਹਾਵਰਡ ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਦਰਨੀਯ, ਆਉਣ ਦੀ
ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਹ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ
ਥੋੜਹ੍ੀ ਪਿਹਲ ਦੀ। ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਕਰੀਬ ਿਤੰਨ
ਿਮੰਟ ਪਿਹਲ ਮਰ ਗਈ ਸੀ।” ਿਕਹਾ, “ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਜੰਨੀ ਜੋਰ ਨਾਲ
ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਪੁਕਾਿਰਆ।” ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ?”
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249 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਕਿਹਣਾ, ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਸੀ,
‘ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ।’”
250 ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੇ ਿਗਆ। ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ; ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ
ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਟਾਕ ਸਨ;
ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ। ਅਤੇ ਚਟਾਕ, ਇੰਝ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਿਜਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ
ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਸਨ, ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਿਪਛ ਹ ਮੁੜੀ ਗਈ ਸਨ। ਕੋਰਸ, ਉਸ ਦੀ
ਅੰਤੜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਿਹੱਲ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਭਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਆ
ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ।
251 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ,
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ।”
252 “ਰੁੱਖ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਿਜਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਿਡੱਗਦਾ ਹੈ।”
ਸਮਝੇ? “ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਠੱਿਠ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ।
ਿਕਉਂਿਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਸੋਈਓ ਵੱਢੇਗਾ ਵੀ।”
253 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ
ਔਰਤ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਵੇਖੋ ਜੋ ਪਿਹਲ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ, ਗਾਉਣ
ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਧੀ ਕੀ ਬਣੀ? ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨਪਰ੍ਸਤ। ਫੈਸ਼ਨਪਰ੍ਸਤ ਦੀ ਧੀ
ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰੌਕ-ਐਂਡ-ਰੋਲ ਨਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਕਸ਼ੋਰੀ। ਉਸਦੀ ਧੀ ਕੀ
ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੂੰ! ਇਹ ਕੀ ਹੈ?

ਧਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਬੀਜ ਵੇਖੋ?
254 ਬੈਪਿਟਸਟ ਲੋਕੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਖੋ। ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਚਰ ਿਪਛ ਹ ਜਾਓ। ਜੌਨ
ਸਿਮਥ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਪਿਟਸਟ ਲੋਕੋ। ਜਦੋਂ,
ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਦੀ ਬਦੀ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਰੋਇਆ
ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਸੁੱਜ ਕੇ ਬੰਦ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ , ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਮੇਜ਼ ਤੇ, ਉਸਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ
ਖੁਆਉਣਾ ਿਪਆ।
255 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਲੋਕੋ, ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਅਤੇ
ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਗਿਹਿਣ ਪਿਹਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਾਠੀ ਵ ਗ ਿਦਖਾਈ
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ਿਦੰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਿਨੱਕਰ ਪਿਹਨਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ! ਜਦੋਂ, ਬਜੁਰਗ ਜੌਨ ਸਿਮਥ, ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪਚਾਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ,
ਚਾਰ ਘੰਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਚ ਤੇ ਿਬਠਾਉਣਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ
ਸਨ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਦਮਾ
ਲਗਾ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ
ਧੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਿਹਨਦੀ
ਹਨ।” ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਨੱਕਰ ਪਾ ਕੇ, ਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ
ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ?
256 ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀ? ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮ ਵ ਗ
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਿਬਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
257 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕ ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇੇ, ਿਜਸ ਤੇ, ਿਜਸ ਤੇ ਇਹ ਿਚਪਿਕਆ
ਹੋਵੇ: “ਅਸੀਂ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਹ । ਅਸੀਂ ਬੈਪਿਟਸਟ ਹ ।” ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਹ । ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਰਿਹਣ ਿਦਓ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋ।
258 ਹੁਣ, ਸੱਪ ਦਾ ਬੀਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਔਰਤ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗੀ?
ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ? ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਬੈਪਿਟਸਟ ਲੋਕ ਿਪੱਛੇ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਿਪੱਛੇ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ,
ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਿਪੱਛੇ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ
ਆਪਣੀ ਮ ਵ ਗ, ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਜਰੀ ਵ ਗ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ,
ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਕੰਜਰਪੁਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ਅੱਛਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ
ਪੈਂਦਾ। ਉਨਹ੍ ਡੁਬਕੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨ ਤੇ ਿਛੜਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਉਹ, ਉਹਆਏ ਹਨ, ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੇ ਮਹੀਿਨ ਦੀ
ਮਨਾਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ; ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ
ਪੀਤੀ, ਇਸ ਤਰਹ੍ । ਉਨਹ੍ ਨੇ ਚੰਗੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਰਕਮ ਿਦੰਦੇ…”
ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਇਸ ਦਾਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
259 ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ” ਹੈ, ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ; ਭਰਾਵ ਲਈ “ਪਰ੍ੇਮ”; “ਆਨੰਦ,
ਸ਼ ਤੀ, ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਭਿਲਆਈ, ਨਰਮਾਈ, ਧੀਰਜ, ਹਲੀਮੀ, ਸੰਜਮ।”
ਇਹ ਚੀਜ਼ , ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਹਨ।
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260ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲੈਂਦੇ ਹ , “ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ—ਉਹ ਗੁ ਢ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ।” ਏਸਾਓ ਵੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਦਾ ਸੀ।

261 ਏਸਾਓ ਨੇ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਏਸਾਓ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀ; ਪਰ ਯਾਕੂਬ, ਉਸੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ; ਔਰਤ ਦਾ ਬੀਜ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੀਜ ਇਸ ਰਾਹੀਂ
ਆਇਆ।

262 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ
ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਬਿਚਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਅਸਲ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਕਿਹਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹ , ਇਸ ਹੇਠ ਿਲਆਉਣ ਲਈ, ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਅਗਲੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਬੇਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਿਵੱਚ ਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ।
ਮੈਂ ਇਸ ਨੀਵ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ
ਿਗਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ, ਨਜਾਇਜ਼, ਹਰਾਮ ਦੇ ਬੱਿਚ ਦੇ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਤਕ।
ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਤਮ ਿਟੱਪਣੀ ਹਨ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਥ ਤੇ ਆ ਿਗਆ
ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਹਨ, “ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ,” ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਾਰਿਮਕ, ਹਰਾਮ ਦੇ ਬੱਿਚ ਦੇ ਝੁੰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ
ਜ ਦਾ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹੈ।

263 ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਿਚਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਕੇਟ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ
ਕਈ, ਕੋਬਾਲਟ ਬੰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਬੱਸ ਉਸ ਘੜੀ ਦੇ ਆਉਣ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਪਾਣੀ
ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਸੀ।

264 ਅਤੇ, ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ
ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਖੁਸ਼ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

265 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ…ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ”: ਨਾਮਧਾਰੀ
ਕਿਲਸੀ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ, “ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਚਮਤਕਾਰ
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ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ”; ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਆਮੀਨ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਕੱਲਹ੍, ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇ।”
266 ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ, ਤ
ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਮਲੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ,
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚ ਨਾਲ, ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਉਹਨ ਸਭਨਾ ਨਾਲ ਜੋ
ਦੂਰ ਹਨ, ਿਜੰਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ…” (ਿਜੰਿਨ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਜੰਿਨ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਬੁਲਾਉਣਗੇ,
ਬੈਪਿਟਸਟ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਿਜੰਿਨ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲਵੋ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ): ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਆਮੀਨ!”
267 ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।”
268 ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਵਚਨ “ਆਮੀਨ”
ਕਹੇਗੀ।
269 “ਮਨੁੱਖ ਿਸਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਚਨ ਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ।” ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
270 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇੱਕ ਿਲਖਤ ਿਦਖਾਓ ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਇੱਕ ਸੇਬ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਚੀਜ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿਦਖਾਓ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸੇਬ ਖਾਧੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਕਾਇਨ ਿਕੱਥੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਉਸਦਾ ਬੀਜ
ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।
271 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਿਮਕ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ
ਦੁਆਰਾ, ਿਕ ਇਹ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਿਵਚਕਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ
ਸੀ। ਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੈਂਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਾਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ।
272 ਹੁਣ ਇਸ—ਇਸ ਸਭ ਿਵਚ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਸੱਪ ਦੁੱਗਣਾ ਚਲਾਕ ਸੀ।
ਉਸਦਾ ਬੀਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਚਲਾਕ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ
ਚੜਹ੍ਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਈਕਰ੍ੋਫੋਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜਨਾ ਚਾਹ ਗਾ, ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਮੰਚ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹ ਗਾ। ਅਤੇ, ਅੱਜ,
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ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਜੋ ਹੇਠ ਿਗਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੌਿਧਕ ਿਗਆਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ; ਉਹ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਿਗਰਜੇ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਹੋਰ ਵੀ। ਸੱਪ ਦਾ ਬੀਜ ਿਕੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ? ਉਸ ਵਰਗੇ ਚੁਸਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ; ਚੁਸਤ, ਚਲਾਕ ਿਵਦਵਾਨ। ਥੇ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥ
ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਪਆ ਹੈ।

273 “ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੋਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ,
ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ।” ਸਮਝੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ…

274 ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਨੇ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਲਵੋ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ
ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਿਗਟਾਰ ਕੁੱਟ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਭਾਈ, ਆਓ, ਪਰ੍ਭੂ ਲੱਭੋ!”

275 ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਹੂੰ! ਮੇਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨਹੀਂ…ਿਕਉਂ,
ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ, ਆਪਣੀ…ਿਲਡੀ ਅਤੇ ਜੌਨੀ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਮੈ
ਅਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਿਦ ਗਾ।” ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੀਜ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਦੀਵੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਇਹ ਠੀਕ
ਹੈ। ਮੈਂ ਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ “ਹਰਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ”
ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ
ਹੋ, ਤੁਸੀਂ…

276 “ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ ਜੇ ਿਪਤਾ ਿਜਹ ਨੇ ਮੈ ਘੱਿਲਆ ਉਹ
ਨਾ ਿਖੱਚੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਨਹ੍
ਜੀਉਂਦਾ ਉਠਾਵ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਿਗਆ।

ਮੈਂ ਇਸ ਰੱਖ ਗਾ। ਇਸ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ।”

277 ਸਭ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ, “ਮੈਂ ਇੱਕ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ। ਇਸ
ਲਈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ
ਸੀ; ਨਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਦੇ
ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ,
“ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹ । ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ।”
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ਇਸਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਇਹ
ਕੀਤਾ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ।

278 ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਅਜੇ ਿਗਆਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਸਮਝੇ?

279 ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਇਨਹ੍ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?
ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਟੇਬਰਨੇਕਲ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਹੁਣ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਸਖਾਉਂਦੇ
ਹ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਸੋਲਹ੍ਵ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ,
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ
ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹ , ਿਕਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।

280 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ, ਹੁਣ, ਉਹਨ
ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਿਕ ਸੱਚ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਸੱਚ
ਨਹੀਂ ਸੀ।

281 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹਨ ਕੋਲ ਿਲਖਤੀ ਕਾ ਨ ਸੀ। ਿਕੰਨੇ
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਕਾ ਨ, ਹੁਕਮ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਰ;
ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਾ ਨ। ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਜ਼ਨਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਿਜਹੜਾ
ਵੀ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਵੇਿਖਆ? ਜੋ ਹੁਕਮ
ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਾ ਨ ਸਨ। ਹੁਣ, ਸੰਦੂਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਪਆ ਸੀ; ਹੁਕਮ
ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਾ ਣ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜੇਬ
ਿਵੱਚ ਸਨ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਆਵੇ, ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ; ਇੱਥੇ ਹੇਠ
ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਾ ਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ।”
ਉਹ ਉਸ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ
ਸ਼ਰਹ੍ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ।

282 ਹੁਣ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਸਨ। ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ
ਿਤੰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ ਕੋਲ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਹ ਜ ਤ ਇੱਕ ਨਬੀ ਜ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਿਕੰਨੇ
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? “ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਿਮਕ ਹੈ,
ਜ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਪਿਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰ ਗਾ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਗਾ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ।
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283 ਹੁਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਔਹ, ਹਲਲੂਯਾਹ,
ਮੈਂ ਸਮਝ ਿਗਆ! ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਿਦੰਦੇ ਸਨ,
ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਿਹਲ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਜ ਚ
ਕਰਦੇ ਸਨ।

284 ਹੁਣ, ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਤੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਸੀ ਿਜਸ ਉਹ ਊਰੀਮ
ਥੁੰਮੀਮ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਿਕੰਿਨ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਿਣਆ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਸੀ?
ਬਾਰਹ੍ ਪੱਥਰ ਸਨ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਛੇ, ਬਾਰ ਪੁਰਿਖ ਦੇ; ਜ਼ਬਰਜਦ, ਯਹੂਦਾਹ,
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਅਤੇ ਹੇਠ , ਬਾਰਹ੍ ਪੱਥਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਇਸ ਨਬੀ
, ਜ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਟੰਗ

ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, “ਹੁਣ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੱਸ।”

“ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਲਾਣੀ—ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।”

285 ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ; ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ
ਹਨ, ਤ ਊਰੀਮ ਥੰਮੀਮ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ, ਅਲੌਿਕਕ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਚਨ
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਉਹ ਅਲੌਿਕਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਥੇ ਨਹੀਂ
ਝਲਕਦੀ ਸਨ, ਿਫਰ ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦਾ
ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ।

286 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਿਖਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਿਕ, ‘ਇਸਰਾਇਿਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਸੀਰੀਆਈ ਲੋਕਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਗੇ।’” ਉਹ
ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਥੇ ਲੈ ਗਏ; ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਦੱਿਸਆ। ਜੇ
ਉਹ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਥੇ ਨਹੀਂ ਿਟਮਿਟਮਾਉਂਦੀ ਸਨ, ਤ ਉਹ ਗਲਤ
ਸੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕੰਨਾ…ਜੇ ਸੀਰੀਆਈ ਪਿਹਲ ਹੀ ਲੜਾਈ
ਿਵਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਉਹ, ਿਬਲਕੁਲ, ਇਸ
ਊਰੀਮ ਥੰਮੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।



ਸੱਪ ਦਾ ਬੀਜ 59

287 ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਜਕਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ,
ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਊਰੀਮ ਥੰਮੀਮ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਿਗਆ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ?

288 ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਜਕ ਮੰਡਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ? ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਊਰੀਮ ਥੰਮੀਮ ਹੈ? ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ! ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਬਸ
ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜ
ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਿਸਧ ਤ ਜੋ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੁਕ-…ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ, ਤ ਉਹ ਗਲਤ
ਹੈ। ਮੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵਰਗ
ਹੈ, ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਚੁਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਲਿਖਆ
ਹੈ; ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ।

289 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਿਵੱਚ ਿਸਖਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਿਕ, “ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਛੜਿਕਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ,” ਤ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਝੂਠ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਇਹ
ਊਰੀਮ ਥੰਮੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਮਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਿਕ,
“ਡੋਲਹ੍ਣਾ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਝੂਠ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “‘ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ’ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਝੂਠ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ,
“ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਿਦਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,” ਤ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਝੂਠ ਿਕਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਔਰਤ ਲਈ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ
ਹੈ,” ਤ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਝੂਠ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮਧਾਰੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ,” ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਝੂਠ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਉਰੀਮ ਥੰਮੀਮ
ਨਹੀਂ ਚਮਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬਾਹਰਆਉਂਦੀ ਹਨ, ਉਸ ਬੁੱਢੀ
“ਮ ਕੰਜਰੀ” ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ
ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲਿਸਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹ ।

290ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾਵ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ ਜੋ ਉਨਹ੍
ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਵ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਮਸੀਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਹ ।”
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ
ਹੋ। ਤੁਹਾ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਜ ਬੈਪਿਟਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਇਨਹ੍



60 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾ ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ
ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
291 ਇਨਹ੍ ਬੁਿਨਆਦ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਾਧਣਾ ਸੰਗਤੀ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਡੁਬਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਲਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ,
ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
292 ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
293 ਹੁਣ, ਸਾਡੇ—ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰਿਸ਼ਪ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ
ਇਸ ਕਲੀਸੀਯਾ ਿਵੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਮਸੀਹ
ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਬੈਪਿਟਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਿਵੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਿਵੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ, ਿਜਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਕਮੀ ਹੈ; ਝੂਠੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨਹ੍
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
294 ਹੁਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ
ਆਪ …ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਥੇਰੀ
ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਖੋਜਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਹੀ ਕਰਨ
ਲਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਂਦਾ ਹ , ਅਤੇ
ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਲਖਾਉਂਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ
ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਅਜੇ ਵੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮਹਾਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕ, ਮੈਂ ਜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ
ਕਰ ਲਵ ਗਾ, ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ। ਮੈਂ—
ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵ ਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵ ਗਾ।
ਜੇ ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੁਿਕਆ ਿਰਹਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਜ
ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਸੀ, ਤ ਮੈਂ ਹੇਠ ਜਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਮਿਸਹਟ
ਗਰ੍ਿਹਣ ਕਰ ਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਗਾ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
295 ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੇਦਾਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ, ਤ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ। ਇਹ ਇਸ
ਬੁਿਨਆਦ ਤੇ ਹੈ।
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296 ਸੁਣੋ, ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਿਵੱਚ ਹੈ।

297 ਹੁਣ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਮੈ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ, ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੂਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ; ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ
ਉਸ ਸੁਿਣਆ। ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਔਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ।
ਿਸਗਰਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ। ਗਾਲਹ੍ , ਸ਼ਰਾਬ, ਅਤੇ ਅਿਜਿਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ
ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ
ਕੰਮ ਹੈ।” ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ, ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ
ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

298 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈ ਿਕਵੇਂ ਿਮਿਲਆ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ! ਿਕਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਉਧਰ, ਬਲਦੀ ਝਾੜੀ ਵ ਗ, ਅਤੇ
ਉਸ ਅੱਗ ਉਧਰ ਘੁੰਮਿਦ ਦੇਿਖਆ ਹੈ! ਿਕਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ
ਦੱਸਿਦ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਅਤੇ, ਹਰ ਵਾਰ, ਸੰਪੂਰਣ ਤੌਰ
ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸੰਪੂਰਨ।

299 ਉਹੀ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਸੰਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹ ਹੈ
ਜੋ ਮੈ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ, ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।

300 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜ ਦਾ
ਹ ।” ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ…

301 ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਸੀ। ਅਤੇ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਅੱਗ ਦਾ
ਥੰਮਹ੍ ਸੀ।

302 ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਪਤਾ
ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ ਦਾ ਹ …ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹ ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜ ਦਾ ਹ ।”
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303 ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਰਆ, ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ
ਪੌਲੁਸ ਦੰਿਮਸਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਿਮਿਲਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਅਜੇ
ਵੀ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
304 ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਤ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੌਲੁਸ
ਿਮਿਲਆ ਤ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਉਸ ਿਕਵੇਂ ਭੇਿਜਆ? ਉਸਨੇ

ਉਸ ਇੱਕ ਨਬੀ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਕਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ
ਦੇਿਖਆ ਹੈ।
305 ਉਹੀ ਿਯਸੂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ
ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਹੈ, ਉਸੇ ਚੀਜ ਿਸਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ,
ਅਤੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਅਤੇ ਅਚੰਿਭ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਿਬਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ
ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ , ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ । ਮੈ
ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ।
306ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ
ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਇਹ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਟੈਬਰਨੇਕਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ
ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ,
ਇਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਿਦ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵੱਲਹ੍
ਆਵ ਗੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ—
ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ,
ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ…
307 ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ , ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ।
ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ
ਕੇਵਲ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਲ ਸੁੱਟਦਾ ਹ ਅਤੇ ਇਸ
ਅੰਦਰ ਿਖੱਚਦਾ ਹ । ਇੱਥੇ ਡੱਡੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਕੜੀ ਹਨ,
ਅਤੇ ਸੱਪ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੱਛੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਜਾਲ ਿਖੱਚਦਾ ਹ , ਕੇਵਲ ਵਚਨ ਦਾ

ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਿਖੱਚਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , “ਉਹ
ਇੱਥੇ ਹਨ, ਪਰ੍ਭੂ, ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣ ਜਾਣਦਾ
ਹੋ; ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਕੌਣ ਕੀ
ਹੈ। ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ। ਇਹ ਸਭ
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ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਕਤੇ ਹੋਰ
ਕੁੰਢੀ ਸੁੱਟ ਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਇੰਨਾ
ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ।” ਠੀਕ ਹੈ।

ਔਹ, ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਮੇਰਾ ਸਵਰਗੀ ਘਰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ,
ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

308 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ
ਮਰਸੀਅਰ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ: ਬਟਲਰ 2-1519। [ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬਦਲ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।—ਸੰਪਾ.] ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਿਮਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵ ਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤ ਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲਦੀ…ਹੁਣ ਮੈਂ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਿਦਨ
ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵ ਗਾ।
309 ਮੈਂ ਬੱਸ ਥੇ ਜ ਦਾ ਹ ਅਤੇ ਪੜਹ੍ਾਈ ਕਰਨ ਜ ਦਾ ਹ , ਇਸ ਤਰਹ੍ ,
“ਪਰ੍ਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ। ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਵਚਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।”
ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਿਕ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਿਹੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਮੈ
ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਲਈ ਮੰਚ ਤੇ
ਆਉਂਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਬੀਮਾਰ
ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ।
310 ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦਯਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਉ, ਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਭਾ
ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …
311 ਭਾਈ ਜੈਫਰੀਜ਼, ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੈਫਰੀਜ਼
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਟਾਪੂ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ।
312 ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣ ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ
ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
313 ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਟਾਰਨੀ ਰੌਬਰਟਸਨ ਇੱਥੇ ਦੇਿਖਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਿਹਲ ,
ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ—ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ
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ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਨੇ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ
ਰਾਤ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।
314 ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਜ ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਕ
ਸੀ, ਭਾਈ ਸਿਮਥ, ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ…ਜ ਇੱਥੋਂ, ਚਰਚ ਆਫ਼ ਗੌਡ
ਤੋਂ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ
ਵੀ ਇਸ ਪਰ੍ਚਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਪੱਛੇ ਵੇਖੋ, ਤ
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ; ਇਹ ਪੱਧਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਸਿਮਥ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ
ਕਰਦੇ ਹ ।
315 ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਰਜੀਆ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਭਾਈ,
ਿਬਲਕੁਲ ਿਪਛ ਹ ਭਾਈ ਕੋਿਲਨਜ਼ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ? [ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਹ ।”—ਸੰਪਾ.] ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ
ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਭਾਈ।
316 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ।
317 ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਏ
ਸਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਡਾਕਟਰ।
318 ਹੁਣ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਅਤੇ
ਭਰਾਵੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹ
ਿਜੰਨੀ ਸਖਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ । ਇਹ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਸੇ ਵਚਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ,
ਅਤੇ ਉਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਿਹਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਿਫਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ
ਕਤਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਹ ਗੇ, “ਤੁਸੀਂ
ਿਬਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਟੇਪ ਤੇ ਹੈ।” ਸਮਝੇ? ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। “ਇਹ
ਟੇਪ ਤੇ ਹੈ।”
319 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੀਓ।
ਪਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ…ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਬਾਕੀ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵ ਗੇ।
ਿਜਵੇਂ ਆਦਮੀ, ਤਰਬੂਜ ਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ,
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ਪਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ
ਕੁਝ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ, ਜੋ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

320 ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਹੁਣ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿਕ ਅਸੀਂ…
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ,
ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ? [ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਹ , ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ
ਹ ।”—ਸੰਪਾ.] ਕੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਸਾ ਫਰਕ
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ; ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ
ਹ । ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ, ਮੇਰਾ
ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀ…ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਸੀ? ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਹਨ।

321 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹ , “ਬੈਪਿਟਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਛੱਡ
ਿਦਓ। ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਛੱਡ ਿਦਓ।” ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ
ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਹੈ…ਹੁਣ,
ਿਸਰਫ਼ “ਿਯਸੂ” ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ। “ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ” ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ,
ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਹੈ।

322 ਜੱਦ ਮੈਂ ਨਦੀ ਤੇ ਆਵ ਤ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਿਟਕਟ
ਫੜ ਿਰਹਾ ਹ , ਦੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵ ਗਾ।

323 ਆਪਣੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਭ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹ ।

324 ਪਰ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ “ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ” ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਿਬਨ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਲਆ ਸੀ, ਉਨਹ੍ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਿਜਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੇ, ਤ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।” ਉਨਹ੍ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਆਉਣ, ਅਤੇ “ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ” ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਦੁਬਾਰਾ, ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ
ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ; ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਗੇ,
ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੇ।
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ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਧੋਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹ ।
325 ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਆਗਮਨ, ਪਰ੍ਤੱਖ ਰੂਪ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਭੌਿਤਕ ਦੇਹ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ; ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਭੌਿਤਕ ਸਰੀਰ
ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
326 ਅਸੀਂ ਮੁਰਿਦ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਪੁਨਰਉਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ,
ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ ਹ ਤ ਉਸ
ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਇੱਕ ਨਵ , ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅਨੰਦ
ਿਵੱਚ, ਸਦਾ ਲਈ ਿਜਉਣ ਲਈ।
327 ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਮਰਤਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਬਲਕੁਲ।
ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
328 ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਸਜ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ, ਗੰਧਕ ਦੇ ਬਲਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ , ਪਰ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਿਕ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਬਲਦੀ ਹੈ; ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ; ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾੜੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ
ਦਸ ਲੱਖ ਸਾਲ ਲਈ, ਜ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਲਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੜ
ਸਕਦੇ…ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਨੰਤਤਾ ਤਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ,
ਅਨੰਤਤਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਗਮ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤਰ।” ਪਰ,
ਅਨੰਤਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
329 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ
ਰੂਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਸ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
330 “ਪਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ…” ਕੀ? [ਕਲੀਿਸਯਾ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਮਰੇਗੀ।”—ਸੰਪਾ.] ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਿਫਰ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਨੰਤ
ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ। ਇਸ—ਇਸ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੰਤ
ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ।
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331 ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਿਸਖਾਈ
ਜਾਣੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਆਵ ਗੇ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ
ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।
332 ਹੁਣ ਆਓ ਇਹ ਵਧੀਆ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਜਦ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਥੇ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਔਰਤ ਇੱਥੇ…
333 ਰੋਜ਼ੇਲਾ, ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮ ਹੈ? [ਭੈਣ ਰੋਜ਼ੇਲਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਹ ।”—
ਸੰਪਾ.] ਿਕਉਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਬਰਕਤ ਿਮਲੇ! ਤੁਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ,
ਭੈਣ, ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।
334 ਰੋਜ਼ੇਲਾ ਿਗਰ੍ਿਫਨ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਮੱਤਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ
ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ; ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਲੋਕ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੇਲਾ
ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ—ਿਜਸ ਥ ਤੇ…

ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਿਵੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦ ਭਾਗਾ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਹ੍
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਸ਼ਰਾਬਣ ਸੀ। ਿਜੱਥੇ, ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ…ਅਲਕੋਹਿਲਕਸ ਅਨੌਨੀਮਸ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ,
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਿਰ ਨੇ, ਉਸ ਲਈ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਤ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਆਈ, ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਉਘਾਿੜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉਥੇ ਹੀ ਦੱਿਸਆ। ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
335 ਹੁਣ ਉਸ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੀਹ ਜ ਕੁਝ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ,
ਅਠਾਰ ਦੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਸੋਹਣੀ, ਸੁੰਦਰ ਮੁਿਟਆਰ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੇ
ਿਵਸਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਖੀ; ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹ ਲਈ ਜੀਉਣਾ,
ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮਣਾ, ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ
ਹੋਏ, ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ , ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੇ ਅੱਿਡ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ
ਹੋਰ ਸਭ ਜਗਹ੍ਾ, ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਭੂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ।
336 ਉਸ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਮ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈਆਈ ਹੈ; ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਿਯਸੂ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ…
“ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਬਚਨ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮ, ਸੱਭੋ ਹੀ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਕਰੋ…” [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ।”—ਸੰਪਾ.] ਇਹ ਉਹ ਹੈ
ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
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337 ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ
ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਈ
ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਗੇ।
338 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ,
ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ—ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਿਤਆਰ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਾ, ਮੈਂ
ਗੀਤ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹ ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ…[ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਕੀ ਿਪੱਛੇ ਕੋਈ
ਕੱਪੜੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ?”—ਸੰਪਾ.] ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਡਾਕਟਰ,
ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ।
339 ਆਓ ਇਹਨ ਚੰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਈਏ…[ਟੇਪ ਤੇ
ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ.]
340 ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਸਾ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ,
ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਮੁੰਹ ਭਾਰ ਿਡੱਗਦੇ ਹ ,
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਰਾਿਜ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਜ
ਦੇਵ ਗੇ,

ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਈਏ।

ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ,
ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗਮ ਦਾ ਬਾਲਕ;
ਇਹ ਤੁਹਾ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇਵੇਗਾ…

341 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਥੇ ਿਕਸੇ
ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਓ, ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਹੋ, ਭਾਈ? ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।”

ਅਨਮੋਲ ਨਾਮ, ਔਹ ਿਕੰਨਾ ਿਮੱਠਾ!
…ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਨੰਦ;
ਅਨਮੋਲ ਨਾਮ, ਅਨਮੋਲ, ਨਾਮ, ਹੇ… 
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ਭਾਈ ਿਵਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ
ਸ਼ਾਮ, 28 ਸਤੰਬਰ, 1958 , ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਟੈਬਰਨੇਕਲ ਜੇਫਰਸਨਿਵਲ ਿਵੱਚ, ਇੰਡੀਆਨਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ,
ਇਸ ਇਕ ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਤੋਂ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਬਨ ਘਟਾਏ ਵਧਾਏ ਛਾਿਪਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਛਾਿਪਆ ਅਤੇ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ
ਸੀ।
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ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੋਟਿਸ

ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ । ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਿਜੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 

ਸ਼ੁਭਸਮਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ 

ਛਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੋਇਸ ਆਫ ਗੋਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ® 

ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵੇਚੀ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪੀ, ਕਿਸੇ 

ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ, ਕਿਸੇ ਰੀਟਰੀਵਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਟੋਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 

ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਵਧੇਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
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P.o. Box 950, JeffeRsonVille, indiana 47131 U.s.a.
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