
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ
ਕਲਹ੍ ਸ਼ਾਮ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੂੰ

ਬੱਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰੇਂ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ…ਉਹ
ਬੱਚਾ ਿਜਸ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਪਰਿਦ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਕੜ ਜਾਵੇਗਾ” ।
ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਸਰ ਸੁਕੜ ਿਗਆ, ਕਲਹ੍ ਰਾਤ, ਇੱਕ ਡੋਰੀ ਦੇ ਮਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤ ਇਸ ਇਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ।

2 ਹੁਣ, ਉਹ ਵਜਹ੍ਾ ਿਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਭੈਣ, ਇਹ ਿਕਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੀ ।
ਸਮਝੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੁੰਿਦਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ
ਵਧਾਵੇਗਾ ਤ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ । ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹ , ਹੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਠਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਕਦਮ ਤੁਰਨ
ਲਈ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਹਲਾਓ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਿਹਲਾਓ, ਬੱਸ ਕੋਈ ਚੀਜ ਿਜਸ ਉਹ
ਵਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਣ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ।
ਉਹ ਬੱਸ ਘਬਰਾ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤ ਹਰ ਵੇਲੇ
ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਮਝੇ? ਇਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ।

3 ਹੁਣ, ਿਕੰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕ ਉਹਨ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਪਰ ਚੁਕੋਗੇ ਅਤੇ ਕਹੋਗੇ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ”? ਆਓ ਆਪਣੇ ਿਸਰ
ਝੁਕਾਈਏ ।

4 ਪਰ੍ਭੂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਭਜਨ ਸੁਣਦੇ ਹ , ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ
ਦੋਸਤ, ਪੌਲ ਰੈਡਰ, ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, “ਿਸਰਫ਼ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ,” ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ
ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹ , ਿਜਸ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਚੇਿਲ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਜੇ
ਦੱਸ ਿਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਜੱਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨ ਸਮਰਥ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਭੂਤ
ਕਢਣ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਿਮਰਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ
ਤਰਹ੍ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ । ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ । ਅਤੇ ਿਪਤਾ
ਦੋੜ ਕੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ । ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਦੁਸਟ ਆਤਮਾ
ਬਹੁਤ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਸ ਤੇਰੇ ਚੇਿਲ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਚੰਗਾ
ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ” ।

5 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਜੇ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਂ । ਿਸਰਫ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ”
। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਿਲਆ: ਤੂੰ ਤ ਬੱਸ ਉਹੀ ਪਰ੍ੇਮੀ, ਿਮੱਠਾ ਅਤੇ
ਦਯਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ । ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੈਂ । ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਉਸੇ ਿਪਤਾ
ਦੀ ਤਰਹ੍ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹ , “ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਡੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦਾ ਉਪਾਓ ਕਰੋ” । ਇਹ ਬਹੁਤ
ਸਾਧਾਰਣ ਹੈ; ਿਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉਪਰ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਜ ਦੇ ਹ ।
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6 ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਛੁਹਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੈ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ
ਚੜਾਉਂਦੇ ਹ , ਉਸ ਖੋਪੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਿਜਹੜੀ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਹੱਡੀ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੀ
ਹੋਈ ਸੀ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇਹ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਹੇਠ ਚਲੀ ਗਈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ
ਹ , ਿਪਤਾ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈਂ, ਤੂੰ ਸਾਿਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈਂ । ਿਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ
ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ , ਇਸ ਮ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਮਧੁਰਤਾ, ਅਤੇ ਡੋਰੀ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਸ ਕਾਗਜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਿਚਪਕਾਉਣ
ਲਈ, ਇਥੇ, ਤ ਿਕ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਿਵਖਾ ਸਕੇ
। ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਸੁਭਾਿਵਕ ਬਾਲਕ ਬਣੇ ।

7 ਿਪਤਾ, ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਹੱਥ ਵਲਹ੍ ਵੇਖ ਜੋ ਪਰ ਠੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ
ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜਹ੍ ਸੀ । ਿਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਥ ਪਰ ਸੀ, ਮੈ ਵੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਥੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਹਨ, ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜ ਇਸ ਬਕਸੇ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਸੱਚਮੁਚ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਹਨ । ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹਰੇਕ ਉਹਦੀ
ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲ ਜਾਵੇ । ਕਾਸ਼ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ ਦੀ
ਤਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈਂ ਤ ਉਹ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ…ਤੂੰ…ਸਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ
ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ । ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਹੈ ।

8 ਇਹ ਬਖ਼ਸ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕ ਇਨਹ੍ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਰੁਮਾਲ ਜੱਦ ਲੋਕ ਤੇ ਰੱਿਖਆ
ਜਾਵੇ ਤ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ । ਹਰੇਕ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁਿਕਆ ਸੀ, ਿਪਤਾ,
ਕਾਸ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਣ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ । ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

9 ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੁਹਾ ਉਹ ਡੋਰੀ ਿਵਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਉਹ ਔਰਤ…ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਹੋ
। ਊਂ-ਹੂੰ । ਇਹ ਿਕ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਸਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਿਗਆ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਕਲਹ੍ ਰਾਤ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਕੀ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ
ਲਈ, ਉਹ ਸਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋਂਸਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਖੀਏ ।

10 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮਰਕੁਸ 11:23 ਿਵੱਚ ਓਸ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਤੋਂ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰਾ ਫਲ ਨਾ ਖਾਵੇ,” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਿਕਹਾ ਹੋਵੇ ।
ਿਕਓਂ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਹਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬੱਸ…
ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਸੁਣ ਿਲਆ । ਅਤੇ ਇਹ…ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਮਰਗੀ
ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਦੌਰਾ ਿਪਆ
ਸੀ; ਸਾਇਦ, ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਵ ਗ ਜਮੀਨ ਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਉਹ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨ ਚੇਿਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਚਾ ਸੀ ।
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11 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਖੇ ਿਜਹੜਾ ਦੈਿਵਕ ਚੰਗਾਈ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ । ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋ
ਗਏ ਸਨ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ।
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨ ਦੱਿਸਆ ਜੱਦ ਉਹਨ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ:

“ਅਸੀਂ ਓਸ ਿਕਓਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ” ।
ਉਸ ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਾਰਨ” ।

12 ਕਲੀਿਸਯਾ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ
ਨਹੀਂ ਲਈ ਪਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕੋਲ ਏਨਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ।
ਇਹੀ ਸਭ ਹੈ । ਇਹ ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਸਾਧਾਰਣ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰਦੇ ਹ , ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸ਼ਮਾਚਾਰ ਿਜੰਨਾ ਿਜਆਦਾ ਸਰਲ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੰਨੀ ਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਣ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਆਉਂਦੇ ਹੋ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ ਿਕਹਾ ਹੈ; ਇਹੀ ਇਸਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਹੈ । ਅਤੇ ਬੱਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ।
13 ਿਯਸੂ ਨੇ ਜੱਦ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਖਾਵੇ,” ਿਕਓਂ, ਪੱਤੇ ਉਸ ਤਰ ਹੀ
ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਚਮਕੀਲੇ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨ । ਤਨੇ ਦਾ ਿਛਲਕਾ ਉਸੇ ਤਰ ਿਦੱਸ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਪਰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠ ਉਸ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਿਵੱਚ, ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆਸੀ ।
14 ਇਸੇ ਤਰ ਹੀ ਇਹ ਕੈੰਸਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਹਰੇਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਲਈ
ਿਜਹਦੇ–ਿਜਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤ ਹੇਠ ਜੜਹ੍ ਿਵੱਚ, ਕੈੰਸਰ ਉਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਉਨ
ਹੀ ਕਠੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਦੈਿਵਕ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਇਹ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ” । ਸਮਝੇ? ਠੀਕ ਹੇਠ ਿਕਸੇ ਜਗਾ ਤੇ ਇਸ
ਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ।
15 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਕਹੋ, ‘ ਖੜ ਜਾ’, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ
ਿਵੱਚ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਿਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤ ਉਹੀ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ” । ਕੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਿਕਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਕੋਲੋਂ ਿਜਹਦੇ ਵਚਨ…ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਟੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ—ਉਹਦੇ
ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਟੱਲਣਗੇ ।
16 ਹੁਣ, ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵ ਅਤੇ
ਆਖ , “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਹੱਟਾ ਸਕਦਾ ਹ , ‘ਪਹਾੜ,
ਖੜ ਜਾ’” । ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਹਲੇਗਾ । ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ । ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ

ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ । ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…ਪਿਹਲ ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ
ਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
17 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਬਹੁਤ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਿਕਓਂਿਕ ਕੁਝ ਤ ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜ ਦਾ
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ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਪਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ । ਪਰ ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੈ
ਿਜਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ…ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਿਕ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਿਨਕਲਹ੍ਣ ਲਈ ਕਹ ? ਮੈਂ ਮਾਮਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ ਵੇਖਦਾ
ਹ ਤ ਿਕ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕ ਿਕ ਉਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ
ਚੀਜ ਰੋਕੇ, ਸਮਝੇ, ਿਕਓਂਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਿਕ ਇਹਨ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ
ਿਵੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
18 ਤੁਹਾ ਚੇਤੇ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਿਦੱਤਾ…ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਵਚੋਂ
ਇੱਕ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਓਸ ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਚਟਾਨ ਬੋਲ । ਅਤੇ ਨਬੀ
ਬਹੁਤ ਉਤੇਿਜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਗਆਅਤੇ ਚਟਾਨ ਮਾਿਰਆ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਨਰਬਲਤਾਈ
ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਸ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਸੀ ਜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਸ ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ
ਸੀ । ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਸੀ ਪਰਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
19 ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਸੀ ਿਕ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਇੱਧਰ- ਧਰ ਜਾਵੇ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਓਸ ਿਸਰ ਤੋਂ ਗੰਜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੇੜ
ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਿਕ ਉਸ ਉਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਓਸ ਨੇ ਉਹਨ ਬੱਿਚ ਸ਼ਰਾਪ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਿਰੱਛਿਣ ਨੇ
ਉਹਨ ਬਤਾਲੀ ਬੱਿਚ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ । ਸਮਝੇ? ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਿਕ ਉਸ ਇਹ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਸ—ਬੱਸ…ਅਸੀਂ…
20 ਅੱਜ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ , ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਓਸ ਨਾਲ
ਕੀ ਕਰੇਗੀ ।
21 ਅਸੀਂ…ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤ ਜੱਦ ਮੈਂ
ਵਾਪਸ ਆਵ ਗਾ ਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਸੇ ਚੀਜ
ਲਈ ਿਜਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਗੇ ।
22 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਵਚਨ ਬੋਲੋ, ਆਖੋ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ,” ਭਰਮ ਨਾ
ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ…
23 ਹੁਣ, ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ…ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੋਕ
ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਪਰ ਉਥੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਪਾਰ ਇੱਕ ਸੋ ਲੋਕ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ

ਮਸੀਹ ਜਾਣੇ ਿਬਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਖੈਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਥੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖ
ਲੋਕ ਹਨ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਮੈ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਉਹਨ ਲੋਕ ਦੇ
ਕੋਲ ਜਾ । ਉਹਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ । ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ” । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ ਹੈ । ਸਮਝੇ, ਿਫਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ
ਜੋ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਵੇਖੋ ਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਿਕ ਜਾਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ
ਨਹੀਂ…ਹੁਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਖ , “ਅੱਛਾ…” ਜੇ ਮੇਰੇ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੱਦ ਮੈਂ
ਉਥੇ ਜ ਦਾ ਹ ਤ ਉਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖ , “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ
ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਵ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸਾਰੇ ਸੌ ਲੋਕ ਬਚਾਵ ਤ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਉਥੇ ਉਹ ਇੱਕ
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ਮੂਰਤ ਬਣਾਉਣਗੇ: ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਿਮਸ਼ਨਰੀ” । ਹੁਣ, ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਠੀਕ
ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਿਡੱਗੇਗਾ । ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ।

24 ਪਰ ਜਦ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ
ਅਗੁਵਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਾਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕ , ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ
ਹੇਠ ਦੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖ , “ਪਹਾੜ, ਹੱਟ ਜਾ” । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ…ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਇਹ ਆਖ , ਅਤੇ ਇਸ ਉਸ ਤਰ ਦੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਖ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦਾ ਚਮਚਾ ਭਰ ਿਹੱਸਾ ਵੀ ਨਾ ਉਖੜੇ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹੱਟਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੋ ਪੌਂਡ ਿਹੱਸਾ ਿਡੱਗ ਜਾਵੇ । ਅਗਲੇ ਿਦਨ
ਇੱਕ ਟਨ ਦਾ ਚੋਥਾ ਿਹੱਸਾ । ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਟਨ ਿਡਗ ਜ ਦਾ
ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਵੇਖ ਵੀ ਨਾ ਸਕ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਪਹਾੜੀ
ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹੱਟ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਠੀਕ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹ ਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ
ਹੋਏ ਵੇਖ ਗਾ ਿਕਓਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ ਿਕਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਬੇੜਾ
ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ।

25 ਕੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ ਆਪਣੀ ਮ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਸੋਚੋਗੇ ਤ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਇਹਦੇ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ: ਿਸਰਫ ਵਚਨ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ । ਸਮਝੇ? ਿਸਰਫ ਇਹਦੇ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ । ਇਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ।

26 ਹੁਣ, ਕਲਹ੍ ਦੁਪਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਦ…ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਬੱਲੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ
ਛੱਡ ਦਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਸਚਾਈ ਿਵੱਚ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਮੈਂ

ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਫਿਨਕਸ
ਿਵੱਚ, ਠੀਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ ਨਾਲ ਸਭ…ਉਹ ਭੇਤ ਬੁਝਣਾ…
ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੈਂ ਏਨਾ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਮੈ ਕਈ ਵਾਰ ਮਸ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਿਕਥੇ ਖੜਾ ਹ । ਇਸ ਨੇ ਮੈ ਬਹੁਤ ਥੱਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ।

27 ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੈ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ…ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਵ ਨੇ ਮੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਦਨ ਰੁੱਕਣ
ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ
ਹ ਿਕ ਇਥੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਝੁੰਡ ਹੈ । ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ ਹੋਰ ਸਮ ਹੁੰਦਾ । ਜੇਕਰ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਤ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਆਵ ਗਾ । ਕੁਝ
ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤੱਕ ਜਾਵ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਘੁਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਸਾਿਰ ਿਮਲ । ਮੈ ਇਹ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ: ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕ ਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ
ਇੰਝ ਕਰ । ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਆਵ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਮਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀ ਅਤੇ
ਚੰਗੀ ਸਭਾ ਕਰੀਏ ।

28 ਅਤੇ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗਾ । ਇੱਕ ਚੀਜ ਜੋ ਪੱਕੀ
ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ।
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29 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਕਲਹ੍ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਧੀਆ ਿਗਰਿਜ
ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸਭਾਵ ਹਨ ।
30 ਹੁਣ, ਜੈਫਰਸਨਿਵਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਝੁੰਡ ਇਥੇ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਿਮੱਤਰ੍, ਮੇਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ
ਟਰੱਸਟੀ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ, ਭਾਈ ਫਰ੍ੇਡ ਸੋਥਮੈਨ ਇਥੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਹਨ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਵੇਖ
ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ । ਅਤੇ ਭਾਈ…ਔਹ, ਜੈਫ਼ਰਸਨਿਵਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਮੱਤਰ੍, ਮੇਰੇ
ਿਨਜੀ…ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਮੋਜੂਦ ਹਨ ।
ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ।
31 ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲੀਿਸਯਾਵ ਹਨ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਿਜਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਲਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਲਹ੍ ਉਨਹ੍
ਕਲੀਿਸਯਾਵ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ । ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਣਗੇ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ
ਯਕੀਨ ਹੈ । ਉਹ ਭਾਈ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਤਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਇਥੇ ਮੰਚ ਤੇ ਅਤੇ ਹੇਠ ਜਗਹ੍ਾ ਜਗਹ੍ਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ
ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹ ।
32 ਪਰ੍ਭੂ, ਇਸ ਫੁਲ ਗੋਸਪਲ ਿਬਜਨਸਮੈਨ ਦੇ ਝੁੰਡ ਬਰਕਤ ਦਵੇ ਿਜਨ ਨੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ
ਭਾਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ । ਇਥੇ…ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਇਸ
ਸਭਾ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁਿਕਆ ਹੈ । ਮੈਂ–ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਯੋਜਕ ਹਨ ਿਕਓਂਿਕ
ਉਸ ਿਵੱਚ…ਸਾ ਇਸ ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਭਾਈ ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ
ਬਹੁਤ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਚੀਜ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤੇ…ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ ਦੀ ਿਖੱਚੋਤਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਖ਼ਮ
ਤਾਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ–ਇਹ…
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ…ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਫੁਲ ਗੋਸਪਲ ਵਾਿਲ ਲੈਂਦਾ ਹ ਤ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ ਨਾਲ
ਇਸ ਸਮੂਿਹਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਇੱਕਠੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹ , ਇੱਕ ਅਸਲ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਓਸ ਝੁੰਡ ਬਰਕਤ ਦਵੇ । ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਿਕਸੇ ਮਕਸ਼ਦ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
33 ਹੁਣ…ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੈ ਇੱਕ ਿਦਨ ਭਾਈ ਔਰਲ ਰਾਬਰਟਸ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੱਡਾ
ਮੋਕਾ ਿਮਿਲਆ । ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ ਸੀ
। ਇਹ—ਇਹ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ।
34 ਫੇਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਟੋਮੀ ਓਸਬੋਰਨ ਕੋਲ ਿਗਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਗਹ੍ਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ
ਅਦਭੁਤ ਮਨੁੱਖ, ਿਜਸਨੇ…ਭਾਈ ਟੋਮੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹ ਅਤੇ ਭਾਈ ਔਰਲ ਵੀ, ਅਸੀਂ
ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਹ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਉਸ ਸਰਬੋਤਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਣ
ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।
35 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ
ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾ ਿਮਲੇ ਹਨ
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। ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ ਦੇ ਕੋਲ ਅਦਭੁਤ ਚਰਵਾਹੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਬੱਸ, ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ ਤਰ ਕਹ ਗਾ
। ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਇਹੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਣਆ ਰਹੇ । ਅਤੇ
ਹੁਣ ਕਲਹ੍ ਦੁਪਿਹਰ, ਮੈਂ…ਭਾਇਓ, ਸਭਾ ਿਕਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਢਾਈ ਵਜੇ । ਇਸ ਲਈ
ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਜ ਡੇਢ ਵਜੇ ਇਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ ਿਕ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ
ਨਾ ਪਾਉਣ ।

36 ਹੁਣ, ਜੇ ਮੁੰਿਡ ਨੇ ਤੁਹਾ ਪਿਹਲ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹਨ ਕੋਲ ਕੁਝ
ਿਕਤਾਬ , ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਸਭਾਵ ਦੀ ਟੇਪ , ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਅਤੇ…
ਉਹ ਉਹਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਕਲਹ੍ ਸ਼ਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵ ਗੇ
। ਕੋਈ ਿਕਤਾਬ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ…
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ । ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ
ਤ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਗਲਤ ਹੋ…”

37 ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਡੈਡੀ ਬੋਸਵਰਥ ਮੈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, “ਔਹ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ
ਗਲਤ ਹੋ,” ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ ਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ (ਸਮਝੇ?), ਅਤੇ ਮੈਂ–ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦਾ ਹ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਤ ਉਹ ਤੁਹਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ…ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ । ਨਹੀਂ । ਇਹੀ ਸਭ ਹੈ । ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਤ ਮੈ ਇਸ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬੱਸ…ਮੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ
ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਮੈਂ–ਮੈ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ…ਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਲੈ
ਸਕਦੇ ਹੋ ।

38 ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ, ਔਹ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਿਕ, ਔਹ, ਿਕ ਕੋਈ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ ਿਦਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ । ਆਓ ਬੱਸ ਸਭ ਕੁਝ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦਵੇ ।

39 ਜੀਨ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰੇਂਗੀ? ਕੀ ਤੂੰ ਓਸ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਅਗਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਂ? ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਪਆਰੀ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਾਰਾਹ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਂਗੀ, ਲਗਭਗ ਏਨੀ ਕੁ
ਲੰਮੀ ਹੈ? ਔਹ, ਕੀ ਤੂੰ ਚਲੇੰਗੀ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ,. ਉਹ ਲਗਭਗ ਤੇਰੇ ਹੀ ਿਜੰਨੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਪਤਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਹੈ । ਊਂ-ਹੂੰ । ਹਮ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹ
ਿਕ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈਂ, ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਮ ? ਔਹ, ਯਕੀਨਨ ਤੂੰ
ਕਰਦੀ ਹੈਂ । ਮੈਂ ਇਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਛੋਟੀ ਿਪਆਰੀ ਲੜਕੀ ਵਲਹ੍ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ । ਛੋਟੀ
ਅੱਖ ਇੰਝ ਲਗਦੀ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਚਾਦਰ ਿਵੱਚ ਦੋ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰਾਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭੂਰੇ
ਵਾਲ ਹਨ ।

40 ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਦੋ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਹਨ ।
ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਿਰਬਕਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਰਾਹ ਹੈ ।
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41 ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀ । ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਿਪਤਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਲਾਡਲੀ ਹਨ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ
ਹਨ ਮੈ ਉਹਨ ਕੰਧਾੜੇ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ…ਿਸਰਫ ਬੈਕੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਵੱਡੀ ਹੈ; ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਜੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਵੇਗੀ; ਉਹ ਹੈ…ਪਰ ਜੋ
ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤ ਅਜੇ ਵੀ ਿਪਤਾ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ
ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ।

42 ਅਤੇ ਫੇਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਿਪਤਾ ਦੀ ਘਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ
ਸਨ । ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸਭਾਵ ਿਵੱਚ ਹੋਵ ਗਾ । ਅਤੇ ਕਲਹ੍ ਰਾਤ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੇਰੇ
ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਣਗੀ । ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਹੀ ਆ ਿਗਆ
ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ ਵਜੇ । ਅਤੇ ਮ ਨੇ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਿਲਆ ਅਤੇ ਮੈ ਅੰਦਰ ਆਉਣ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਿਕਆ ਅਤੇ ਹੰਿਭਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ…ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਮੈਂ…
ਜਦੋਂ…ਮਸ਼ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡਦਾ
ਹੈ ਤ ਇਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਪੈ ਜ ਦੇ ਹੋ । ਿਕੰਨੀਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ? ਿਕਓਂ,
ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਹੈ ।

43 ਵੇਖੋ । ਜਦੋਂ ਏਲੀਯਾਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਅੱਗ ਬੁਲਾਈ, ਆਕਾਸ਼
ਿਵਚੋਂ ਵਰਖਾ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਉਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਤ ਉਹ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਭੱਟਕਦਾ ਿਫਿਰਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਓਸ ਲੱਭ ਿਲਆ, ਿਕਸੇ ਥ
ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਾ ਅੰਦਰ ਦੁਬਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ।

44 ਯੂਨਾਹ, ਉਹ ਿਗਆ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦੇ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਰਾਤ ਿਜਉਂਦਾ
ਿਰਹਾ, ਿਕਸੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਉਗਲੱਛ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਪਰਚਾਰ
ਕਰਨ ਲਗਾ । ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਆ ਗਏ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਹ
ਓਸ ਛੱਡ ਕੇ ਿਗਆ ਤ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਲੈ ਲਵੇ । ਸਮਝੇ?

45 ਿਜਆਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਿਵਲੀਅਮ ਕੋਵਪਰ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਸੀ
ਿਜਸਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਜਨ ਿਲਿਖਆਸੀ ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹ :

ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ,
ਜੋ ਇਮਾ ਏਲ ਦੀ ਨਸ ਿਵਚੋਂ ਵਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਪਾਪੀ ਉਸ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਿਵੱਚ ਗੋਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ…

46 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਿਣਆ…ਿਕ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਛੱਡ
ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਦੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰਨ ਲਗਾ ।

47 ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਟਕੀ ਘਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਾਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਸਟੀਫਨ ਫੋਸਟਰ ਨੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਗੀਤ ਿਦੱਤੇ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਲਖਦਾ ਤ ਉਹ ਪਰ੍ੇਰਣਾ
ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਿਲੱਖਦਾ, ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
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ਆਉਂਦਾ ਤ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜ ਦਾ । ਅੰਤ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਉਸਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ।
48 ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਤਿਮਕ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਉਹ
ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ ਿਵਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਇਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ
ਹੱਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਰਾ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਾ ਲੈਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ…

ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਤੁਹਾ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ
ਘੰਿਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੋ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਥੇ ਹੋ ।
ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਰ ਰਾਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਬਹਤਰੀਨ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।
49 ਅਤੇ ਥੋੜਾ…ਤੁਹਾ ਛੋਟੀ ਸਾਰਾਹ ਅਤੇ ਿਰਬਕਾਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਇਸ
ਲਈ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਸੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ ਅਤੇ ਉਿਠਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੈਕੀ ਜੋ ਦੋਨ ਿਵਚੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਸਾਰਾਹ
ਨਾਲੋਂ ਲੰਮੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਬੈਕੀ ਦੋੜਹ੍ਦੀ ਹੋਈ ਆਈ…ਉਹ ਜਾਗੀ, ਿਬਸਤਰ ਤੋਂ
ਕੁੱਦੀ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਿਵਚੋਂ ਿਜੰਨੇ ਜੋਰ ਨਾਲ
ਉਹ ਦੋੜਹ੍ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੋੜਹ੍ਦੀ ਹੋਈ ਆਈ । ਉਹ ਕਿਹ ਰਹੀ ਸੀ, “ਡੈਡੀ, ਡੈਡੀ…” ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਬਾਹਰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠ
ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈ । ਆਧੁਿਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਤਰ , ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ । ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਿਲਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹ
ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ…”
50 ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸਾਰਾਹ ਇਸ ਰੌਲੇ ਨਾਲ ਜਾਗ ਗਈ । ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਵੱਡੇ ਬੱਿਚ ਦੇ ਪਿਹਣੇ ਹੋਏ
ਕਪੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ ਿਮਲਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਬੈਕੀ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਪਿਹਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਲਮੇਂ ਸਨ । ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਚਾਰੀ
ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਡੱਗਦੀ ਅਤੇ ਲੜਹ੍ਖੜਹ੍ ਦੀ ਹੋਈਆਈ । ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ
। ਇਸ ਲਈ ਬੈਕੀ ਮੁੜਹ੍ੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਥੇ ਪਿਹਲ ਆਈ । ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ
ਇੱਕਲੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੱਿਚਆ” ।
51 ਇਸ ਤਰ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਹੈ? ਉਂ-ਹੂੰ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ।
52 ਅਤੇ ਿਵਚਾਰੀ ਛੋਟੀ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਹ੍ ਟੇਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ
ਕਾਲੀ ਅੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਲਹ੍ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਅਤੇ ਬੈਕੀ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਗਲਹ੍ ਮੇਰੀ ਗਲਹ੍ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈ ਗਲਵਕਡ਼ੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਮੈਂ ਉਸ
ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕਓਂਿਕ ਬੈਕੀ ਨੇ ਉਸਦਾ

ਪੂਰਾ ਡੈਡੀ ਲੈ ਿਲਆ ਸੀ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਗੋਡੇ ਇਸ ਤਰ ਿਖਸਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਇਸ ਤਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ । ਔਹ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋੜੀ,

ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਗਈ…ਉਹ ਿਜਆਦਾ ਿਚਰ ਤੋਂ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
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ਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸਨ । ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ ਨਾਲ ਡਾਵ ਡੋਲ ਸੀ
(ਸਾਇਦ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੱਸ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਡਾਵ ਡੋਲ), ਅਤੇ ਉਹ…ਫਰਸ਼
ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਿਫਰਕਾਪ੍ਰ੍ਸ਼ਤ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਠੋਸ ਫਰਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਉਹ ਿਜਆਦਾ ਿਚਰ ਤੋਂ
ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
53 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡਾਵ ਡੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਇਸ ਤਰ ਉਸ
ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਅੱਖ ਚਮਕਾ ਕੇ ਿਰਬਕਾਹ ਵਲਹ੍ ਵੇਿਖਆ । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਿਰਬਕਾਹ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ,” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਡੈਡੀ ਸਾਰਾ ਲੈ ਿਲਆ
ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ ਜਾਣ ਲੈ ਿਕ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈ ਸਾਰਾ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ” ।
ਇਸ ਲਈ…
54 ਇਹ…ਬੱਸ ਇਸ ਤਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਚੀਜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੜਹ੍ਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਿਜੰਨ ਿਚਰ ਮੈਂ
ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸਨੇ ਮੈ ਸਾਰਾ ਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਾਵ ਡੋਲ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ,
ਬੱਸ ਉਸ ਆਪਣੀ ਦੋਹ ਬਾਹ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਉਣ ਿਦਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੈ
ਵਿਧਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਗਾ ।
55 ਖੈਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਖੋਲੀਏ ਆਓ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਕੁਝ
ਸ਼ਬਦ ਭੇਟ ਕਰੀਏ ।
56 ਹੁਣ, ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਿਚ ਿਜਹੇ
ਹੀ ਹ । ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਂ । ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ
ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਸਾ ਆਪਣੀ ਬਾਹ
ਿਵੱਚ ਲਪੇਟਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੇਠ ਭੇਜਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਸਾ ਇਸ ਤੋਂ
ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ
ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ।
ਹਰੇਕ ਿਹਰਦੇ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ । ਸਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਬਰਕਤ ਦੇ । ਿਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਯਾ
ਦੀ ਤਰ੍ੇਲ ਦੀ ਬੂੰਦਾ ਿਛੜਕ । ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਵਲ ਨਾ ਵੇਖ । ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਹਨ । ਪਰ੍ਭੂ,
ਬੱਸ ਉਹਨ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ । ਿਪਤਾ, ਉਹਨ ਭੁਲਾ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਾਣ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਅਤੇ
ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ, ਪ੍ਰ੍ਭੂ, ਤ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਅਰਾਧਨਾ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਕਰ
ਸਕੀਏ, ਉਹਨ ਬੱਿਚ ਿਜਹੇ ਹੋਈਏ ਜੋ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇਧਰ ਓਧਰ ਦੋੜਹ੍ਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ ਬੱਸ
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਸਾ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਖਸ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ ।
57 ਹੁਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਾ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ
ਹੈ । ਯੁਹੰਨਾ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਜੋ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲਣ ਜ ਮੋਹਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਥੇ ਇੱਕ ਲੇਲਾ
ਆਇਆ ਿਜਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਗ
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ਸੀ । ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ । ਹੇ ਲੇਲੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ
ਆ ਜਾ । ਿਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲ ਦੇ ਿਕਓਂਿਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਯਸੂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ ।

58 ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਤੰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਿਲੱਖਤ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ।
ਪਰ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਸੰਤ ਯੁਹੰਨਾ 11 ਅਿਧਆਏ ਿਵਚੋਂ 23 ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜ ਦੋ
ਆਇਤ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।

ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਆਿਖਆ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਿਫਰ ਤੋਂ ਜੀ ਠੇਗਾ ।

ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹ ਜੋ ਿਕਆਮਤ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਉਹ ਜੀ ਠੇਗਾ ।

ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਿਕਹ, ਿਕਆਮਤ ਤੇ ਜੀਉਣ ਮੈਂ ਹ : ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਨਹਚਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤ ਵੀ ਜੀਵੇਗਾ:

ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ । ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਂ?

ਉਨ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ੍ ਿਜਹੜਾ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ।

59 ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨ ਿਤੰਨ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ :
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

60 ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜਹ੍ੀ । ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਪਿਨਕ
ਕਹਾਣੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਗਰ੍ਾਹਮ
ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦਾਉਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪੜਹ੍ੀ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਿਕਤਾਬ ਹੈ,
ਇਹ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਇਹ ਛੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਛਪਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਤ ਜੋ
ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਸਕ ।

61 ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਲਾਜਰ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਲੇਖ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ,
ਮਰੀਅਮ, ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਲਾਜਰ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਲੇਖ ਨੰ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਕਥੇ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ
ਮਰੀਅਮ ਨਾਲ । ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਇਬਰਾਨੀ ਲੜਕੀ ਸਨ । ਅਤੇ ਲਾਜਰ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਿਲਖਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜਾਜਕ ਦੇ ਲਈ ਿਨਯਮ ਦੇ ਪੱਤਿਰ ਬਣਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ ।

62 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਗਤੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਜਰ ਨਾਲ । ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕ
ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ ਿਕ ਜੱਦ ਉਹ ਉਹਨ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ
ਸੁਣਨ ਲਈ ਿਢੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਜ
ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਮਰੀਅਮ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਗਈ । ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ

ਿਕ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਿਬਹਤਰ ਕੰਮ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ।
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63 ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾ ਡਾਕਟਰ ਇੰਗਰ੍ਾਹਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾਉਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ
ਿਵੱਚ… ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲਾਜਰ ਸੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਯੁਹੰਨਾ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ।
ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੇ ਲਈ
ਉਸ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ।

64 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਗੋਂ ਿਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਸੰਤ ਯੁਹੰਨਾ 5:19 ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ…ਪੁੱਤਰ੍ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ
ਜੋ ਉਹ ਿਪਤਾ ਕਰਿਦ ਵੇਖਦਾ ਹੈ: ਪੁੱਤਰ੍ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਿਪਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ” । ਸਮਝੇ? “ਉਹ ਿਪਤਾ ਕੀ ਕਰਿਦ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ” ।

65 ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ੍, ਿਯਸੂ ਿਕਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, “ਤੇਰਾ ਿਮੱਤਰ੍, ਲਾਜਰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਲੇ
ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ । ਦੂਰ ਚਿਲਆ ਜਾ ਿਕਓਂਿਕ ਤੈ
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰੇਂ” । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵੇਖੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ
ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਚਾਈ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਇਸ ਲਈ, ਿਯਸੂ ਿਕਸੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੇ ਬਗੈਰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਉਸ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਿਤਆ । ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ । ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਿਯਸੂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਿਡਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਅੰਦਰ
ਆ ਗਈ ।

66 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਬੱਸ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਸਥਾਵ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਪੂਰੀ
ਤਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੋਲ ਸਲੰਡਰ ਵਾਲਾ ਰੀਕਨਬੈਕਰ ਲੜਾਕੂ
ਜਹਾਜ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਮੁਸੀਬਤ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹ , ਸਰ੍ੀਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ
ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ, “ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਇਹ ਚੀਜ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਨ,” ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤ ਮੁਸੀਬਤ ਰਾਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ । ਬੱਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ।

67 ਮੈ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੂਕਾ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਪਾਈ
ਜ ਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੱਦ ਉਹ ਿਸਰਫ ਬਾਰਹ੍ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਤ ਉਸਦੇ ਲੋਕ
ਉਹਨ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਤਉਹਾਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮ ਚਲ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਉਸਦੇ ਿਬਨਾ ਜ ਦੇ ਰਹੇ । ਅਤੇ
ਉਹਨ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਹ ਮਨ ਕੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨ
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ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਕ-ਸੰਬੰਧੀ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ । ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਜਦੋਂ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਸਾਕ-ਸੰਬੰਧੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਲੱਭਣ ਲਈਆਏ ਤ ਉਹ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
68 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਮਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ, ਬੱਸ ਇਸ ਲਈ ਿਕਓਂਿਕ
ਅਸੀਂ ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੇਸਬੇਟੇਰੀਅਨ, ਪੈੰਟੀਕਾਸਟ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਪਛੋਕੜ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਮਹਾਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ, ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਸਾ ਹਰੇਕ ਿਦਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਮੰਟ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਔਹ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ ।
69 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਜੋ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜੋ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖ
ਕੋਲ ਜੋ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ । ਪਰ ਉਹਨ ਕੋਲ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹ ।
70 ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਸਰ੍ੀ
ਮਾਨ ਮੂਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕਓਂਿਕ ਅਸੀਂ ਸਰ੍ੀਮਾਨ ਮੂਡੀ ਨਾਲੋਂ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ
ਆ ਗਏ ਹ । ਸਾਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾਵ ਨਾਲ ਇਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਪਛ ਹ ਵੇਖਦੇ
ਹ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹ , “ਅੱਛਾ, ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਜਾਨ ਵੇਸਲੀ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ” । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਿਜੰਨ ਧਰਮਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ।
71 ਇਥੇ ਿਤੰਨ ਸੋ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਇੱਕ ਫਰ੍ ਸ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਤੀ ਮੀਲ ਪਰ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤ ਗਰ੍ੁੱਤਵਾਕਰਸ਼ਣ ਅਰਥਾਤ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਖੱਚ ਤੁਹਾ ਛੱਡ ਦਵੇਗੀ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ
ਹਵਾਲਾ ਦਵੇਗੀ? ਉਹ ਉੰਨੀ ਸੋ ਮੀਲ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ
ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਅਸੀਂ
ਿਪਛ ਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਮੂਡੀ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ; ਸੈੰਕੀ ਨੇ
ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ; ਿਫਨੀ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ; ਨੋਕਸ, ਕੈਲਿਵਨ, ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ । ਉਹਨ ਨੇ
ਜੋ ਵੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ । ਇਹ ਉਹਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ
ਵੱਧ ਰਹੇ ਹ ।
72 ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਬੈਲਗੱਡੀ ਚਲਾਈ । ਮੈਂ ਫੋਰਡ ਵੀ8 ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹ । ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ੍
ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਉਡਾਏਗਾ । ਇਹ ਤ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹ । ਧਰਮ ਵੀ
ਇਸ ਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ । ਕਲੀਿਸਯਾ ਆਪਣੀ
ਸਮਰਥ ਿਵੱਚ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਿਵਿਗਆਨ ਬੱਸ ਕੁਝ ਹੀ ਉਂਚਾਈ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪਰ ਿਫਰ ਇਸ ਹੇਠ ਿਡੱਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਣਵਰਤੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਿਜਨ
ਕਦੇ ਛੂਿਹਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਸਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖ ਮੀਲ ਹੇਠ
ਜੀ ਰਹੇ ਹ , ਉਹ ਅਿਧਕਾਰ ਿਜਹਨ ਦਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ਜੱਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹ ਅਤੇ
ਸੰਸਥਾਵ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖਦਾ ਹ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ
ਹਨ । ਸਾਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਗਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਮੁਰਿਦ
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ਿਜਵਾਲੇ, ਭੂੱਤ ਕਢੇ, ਿਚਨਹ੍ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇ ਤ ਿਕ ਪੂਰਾ ਜਗਤ ਇਹ ਜਾਣੇ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ ।

73 ਿਕਓਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਮੂਡੀ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ…” ਸਰ੍ੀ ਮਾਨ ਮੂਡੀ ਇਨਹ੍ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹ ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤ ਬੱਸ ਇਹ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਕ- ਸੰਬੰਧੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੀ । ਪਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਜੱਦ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਗਰ੍ਾਹਮ ਚੁਣੋਤੀ
ਿਦੱਤੀ ਤ ਸਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਕ- ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

74 ਉਹ ਉਸ ਿਕੱਥੇ.ਲੱਭਦੇ ਹਨ? ਿਕੱਥੇ–ਉਹਨ ਉਸ ਿਕੱਥੇ ਲੱਿਭਆ? ਠੀਕ ਉਥੇ ਿਜਥੇ
ਉਨਹ੍ ਉਸ ਛੱਿਡਆ ਸੀ । ਉਨਹ੍ ਉਸ ਿਕੱਥੇ ਛੱਿਡਆ ਸੀ? ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਤਓਹਾਰ ਤੇ
। ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਿਕੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਹ , ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ ਿਕੱਥੇ ਛੱਿਡਆ? ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਤਓਹਾਰ
ਤੇ । ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੀ ਸਮਰਥ ਅਤੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹ ਤ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹ । ਿਮੱਤਰ੍, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ
ਹੈ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੇ ਹ । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ।

75 ਉਨਹ੍ ਉਸ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਤਓਹਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਿਦਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਜਗਹ੍ਾ
ਹੈ ਿਜਥੇ ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੈਸਬਾਈਟੇਿਰਅਨ ਅਤੇ ਪੈੰਟੀਕਾਸਟਲ ਉਸ ਪਾਉਣਗੇ,
ਮੁੜਹ੍ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਛੱਿਡਆ ਹੈ । ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਿਕਥੇ ਹੈ? ਪਰ੍ਭੂ
ਦੀ ਸਮਰਥ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਲੀਿਸਯਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, “ਕੀ—ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ?” ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਲਈ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ
ਬੁਲਾਉਣ । ਪਰ…

76 ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਫਰਕਾਪ੍ਰ੍ਸ਼ਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਅਸੀਂ ਇਸ
ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਅਸੀਂ ਅੰਕਗਿਣਤ ਹੇਠ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਖਰੇ
ਕਰਦੇ ਹ , ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹ । ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹ । ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹ ਅਤੇ
ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾਵ ਇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀ । ਉਹ ਚਾਹੇ ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ
ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ । ਸਾਡੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ ।

77 ਸਾ ਿਜਸ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ ਉਹ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਾ ਸਮਰਥ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ ਿਕ ਸਮਰਥ ਿਵਖਾ ਸਕੀਏ । ਿਯਸੂ
ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, “ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦਓ” । ਉਸਨੇ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, “ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਰੋ…” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਿਵੱਚ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ” । ਅਤੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਿਕਆਮਤ
ਦੀ ਸਮਰਥ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਖ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹ
ਿਜਥੇ ਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ । ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਚਲੀਏ ਿਜਥੇ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਛੱਿਡਆ ਸੀ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ।
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78 ਿਯਸੂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ 15ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਵੇਲ ਹ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਣੀ ਹੋ” । ਅੱਛਾ ਹੁਣ, ਜੇ ਉਹ ਵੇਲ ਪਿਹਲੀ
ਟਿਹਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਟਿਹਣੀ ਿਵਚੋਂ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤਬ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਲਖੀ ਤ
ਦੂਸਰੀ ਟਿਹਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਬਣਾਵੇਗੀ । ਤੀਸਰੀ ਟਿਹਣੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ । ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟਿਹਣੀ ਿਜਹੜੀ
ਉਸ ਵੇਲ ਿਵਚੋਂ ਫੁੱਟੇਗੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਵੇਂ ਪਿਹਲੀ ਟਿਹਣੀ ਸੀ ।

79 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਲਹ੍ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਨੰਬੂ
ਜਾਤੀ ਦਾ ਪੌਧਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਅੱਠ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਫਲ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਨ
। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਿਬਰਛ ਤੇ ਚਕੋਤਰੇ, ਿਨੰਬੂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਇਸ ਤੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ
ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਲਹ੍ਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ।

80 ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਕਲਹ੍ਮ ਕੀਤੇ ਹਨ,
ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਵ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਲਹ੍ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਲ ਦੀ ਵੇਲ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤ ਇਹ ਉਸੇ ਮੂਲ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸਦੇ
ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਸੀ । ਹਲਲੂਯਾਹ! ਔਹ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਾ
ਮੂਲ ਸਮਰਥ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ । ਸਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ
ਸਮਰਥ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ । ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ ।

81 “ਮੈਂ ਵੇਲ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਟਿਹਣੀ ਹੋ” । ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਿਵਚੋਂ ਇਕੱ ਪੁੰਗਰ
ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਨੀਲੇ ਅੰਗੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵੇਲ ਜੋ ਇਹ ਲੈ
ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਨੀਲੇ ਅੰਗੂਰ ਹੋਣਗੇ । ਜੇ ਪਿਹਲੀ ਵੇਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਤੇ
ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਿਚਨਹ੍ ਚਮਤਕਾਰ
ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਗਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਮੋਹਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ…ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ
ਬਹੁਿਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕੀਤਾ । ਉਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ
ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ ਦੇ ਖ਼ਤਿਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ । ਉਹਨ

ਦੁਖ ਭੋਿਗਆ; ਉਹਨ ਕੁੱਿਟਆ ਿਗਆ; ਉਹਨ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ । “ਕੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ
ਿਕ ਸਾ ਸਵਰਗੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਫੁੱਲ ਦੇ ਆਸਾਨ ਿਬਸਤਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੱਦ ਿਕ
ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਇਨਾਮ ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਲੜਹ੍ੇ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ?” ਅਸੀਂ
ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ ? “ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤ ਮੈ ਲੜਹ੍ਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ।
ਮੇਰਾ ਹੋਂਸਲਾ ਵੱਧਾ ਪਰ੍ਭੂ” । ਯਕੀਨਨ । ਸਾ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ ਇੱਕ…

82 ਸਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਿਗਰਜੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ
ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅੱਜ ਸਾ ਿਜਸ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੰਗਲੀ, ਨੀਲੇ
ਅਸਮਾਨ ਵਾਲੀ, ਪਾਪ ਘਾਤੀ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੀ ਬੇਦਾਰੀ, ਿਜਸਦਾ ਜਨਮ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੇ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੋਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਮੁੜਹ੍ ਆਈ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਮੁੜਹ੍
ਆਈ ਹੈ ਤ ਜੋ ਿਯਸੂ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ।

83 ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਿਹਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਾ
ਇਸਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ । ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
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ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਰਵਾਜ ਿਵੱਚ ਧੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ,
ਸਾਲ ਬਰ ਸਾਲ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹ ਅਤੇ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ।
84 ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਛੰਗਾਈ ਦਾ ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਮੁੜਹ੍ ਕੱਟੇਗਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ
ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਚਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜਾ ਹ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਮੁੜਹ੍ ਕਟੇਗਾ ਤ
ਿਕ ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ । ਉਹ ਇਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ
ਕੱਟ ਦਵੇਗਾ । ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਤਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ
ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ।
85 ਅਤੇ ਸਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਚਲਾ ਿਗਆ ਤ ਮੌਤ ਅੰਦਰਆ ਗਈ । ਜਦੋਂ
ਿਯਸੂ ਸਾਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਸਾਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਛੱਡ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮਰ ਜ ਦੀ ਹੈ ।

ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਚਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਚਲਾ ਿਗਆ,
ਮੌਤ ਅੰਦਰਆ ਗਈ । ਔਹ, ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਉਦਾਸੀ ਭਿਰਆ ਸਮ ਸੀ ।
86 ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਸਨੇਹਾ ਘੱਿਲਆ ਪਰ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਉਹਨ ਉਸ ਨੇ ਫੇਰ ਸਨੇਹਾ ਘੱਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ
ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਉਹ ਲੋਕ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਿਜਨ
ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਚਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜਾ ਹ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੀ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ ।
87 ਹੁਣ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਸਮ ਨੇੜਹ੍ੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਿਰਹਾ
ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਬੱਸ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਹ ਮਸੀਹ ਰੱਦ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਹ ਆਪਣੇ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਰੱਦ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਹ ਉਸ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਰੱਦ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਲੋਂ
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਕਸੇ ਤਰ ਦਾ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ ਜ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਦਾ
ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ…ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੁਝ ਿਚਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਛੋਟੇ
ਝੁੰਡ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸਮਰਥੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਿਫਰ ਆਤਮਾ ਯਹੂਦੀ ਵਲਹ੍ ਮੋੜਹ੍ ਦਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ । ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ । ਉਹ ਹੁਣ ਿਤਆਰੀ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਔਹ, ਿਕਵੇਂ, ਅਸੀਂ
ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹ ।
88 ਿਯਸੂ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਚਰ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡਾ ਿਮੱਤਰ੍, ਲਾਜਰ,
ਸੌਂ ਿਗਆ ਹੈ” ।
89 ਿਕਓਂ, ਉਸਦੇ ਚੇਿਲ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਅਰਾਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੌਂ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ” ।
90 ਅੱਛਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ…ਉਹਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਤ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝ
ਸਕਣ, ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਖੁਸ਼ ਹ ਜੋ ਮੈਂ ਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ”
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। ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਕਿਹੰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ–ਿਕ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰ–ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰ ਪਰ
ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਕਓਂਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ…ਚਾਰ
ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਸਮ ਸੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੱਿਸਆ
ਸੀ । ਿਕੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ; ਉਸਨੇ ਕਬਰ ਤੇ ਿਕਹਾ, “ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ
ਪਿਹਲ ਹੀ ਸੁਣ ਿਲਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ ਲੋਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹਨ ਮੈਂ ਇਹ
ਆਿਖਆ” । ਸਮਝੇ? ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗਾਵ ਗਾ” ।
91 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਘਰ ਸੱਚ ਮੁਚ ਟੁੱਟ ਿਗਆ ਸੀ
। ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਸੀ । ਔਹ, ਇਹ ਅਦਭੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੱਦ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਭਿਰਆ ਘਰ ਜ ਉਦਾਸੀ ਭਿਰਆ ਿਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਿਯਸੂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਮਾਰਥਾ,
ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਿਜਸਦੇ ਮੁੰਹ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਰਅਮ ਅਤੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹ ਰਹੀ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਗੀ ? ਮਾਤਾ
ਿਪਤਾ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਭਰਾ…ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਛੇਕ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਏ ਹ ਤ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਿਪਛੇ ਚਲੀਏ । ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ।
92 ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਨੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹ ,
“ਓਏ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਗਲੀਲ ਦਾ ਨਬੀ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ
ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਵੇਿਖਆ, ਜੱਦੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮ ਆਇਆ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਉਹ
ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ” । ਇਹੀ ਗਲ ਹੈ । ਸਮਝੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਿਕ
ਲੋਕ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਵੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਹ , ਉਹ ਬੱਸ ਉਹਨ ਪਰਖ
ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹਨ । ਉਹ ਉਨਹ੍ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ
ਲੋਕ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਬੱਸ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ ਦੀ ਪਰ੍ਿਤਿਕਰ੍ਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਸਰਫ ਇਹ
ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਣਗੇ ।
93 ਹੁਣ, ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਲਾਜਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਿਦਨ ਬਾਅਦ–ਚਾਰ ਿਦਨ
ਬਾਅਦ । ਉਹਨ ਉਸ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ । ਦੂਸਰੇ ਿਦਨ, ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ, ਚੌਥੇ ਿਦਨ…ਹੁਣ ਕੋਈ
ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਤੰਨਾ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਸਿੜਹ੍ ਦ ਆਉਣ ਲਗਦੀ ਹੈ: ਪਿਹਲ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਤੋਂ
ਿਡੱਗ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਿੜਹ੍ ਦ ਆਉਣ ਲਗਦੀ ਹੈ; ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਸਰੀਰ ਖਾਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । ਉਹਨ ਉਸ ਜਮੀਨ ਤੇ ਿਲਟਾਇਆ, ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ
ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ ਉਸ ਰੱਿਖਆ ਸੀ । ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ,
ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਜ ਦੀ ਅਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਗੋਿਡ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ।
94 ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲ ਗਈ, “ਿਯਸੂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੜਹ੍ਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਹੈ” । ਔਹ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਮਾਰਥਾ, ਜੋ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ,

ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁੱਤ ਿਢੱਲੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਤੱਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ
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ਚੀਜ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਤੱਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ, ਲੱਭਿਦ ਹੋਇ ਭੱਜਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਕਈ ਜੋ ਰਾਹ ਤੇ ਸਨ ਇਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹ , “ਅੱਛਾ, ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਹੈ ਿਕ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਗਲਤ ਸੀ” । ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਉਹਨ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜ ਦੀ
ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਿਨੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਗਈ । ਉਹ ਤੱਦ ਤੱਕ ਜ ਦੀ ਰਹੀ
ਜੱਦ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵੇਖ ਨਾ ਿਲਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਕਸੇ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਿਵੱਚ
ਬੈਠਾ ਸੀ ।
95 ਹੁਣ, ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਜਰੂਰ…ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਉਸ
ਅਪਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਿਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ । ਿਕਓਂ ਨਾ ਉਹ ਦੋੜਹ੍
ਕੇ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, “ਇਥੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ, ਇਥੇ ਵੇਖ । ਤੈ ਇੱਕ ਨਬੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਕਓਂ ਨਾ ਆਇਆ ਜਦੋ ਅਸੀਂ ਤੈ
ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਿਕਓਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਗਰ ਦੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹ । ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ
ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ” । ਇਸ ਤਰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ
ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ । ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਮੇਮਨੇ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ
ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਮਨੇ ਹ , ਇੱਕ ਮੇਮਨਾ ਉਸ ਹਰੇਕ ਹੱਕ ਿਤਆਗ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਹਰੇਕ ਹੱਕ ਿਤਆਗਣਾ ਹੈ ਤ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੋ । ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ।
96 ਮੈਂ ਔਰਤ ਿਜਸ ਤਰ ਦੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਪੜੇ ਪਿਹਣ ਰਹੀ ਸਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ–ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹ । ਅਸੀਂ
ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ” ।
97 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਮਨੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਤਆਗ ਦਵੋਗੀ ” । ਿਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹ
ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ।
98 ਿਜਆਦਾ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਿਕਹਾ, “ਪਰ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ ਦੇ ਕਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ” ।
99 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ
ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ” । ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ।
100 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋ ਪਰ ਿਕਸੇ ਿਦਨ,
ਤੁਹਾ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਿਵਭਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬੱਸ ਿਜਵੇਂ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਹੈ: “ਜੋ ਕੋਈ ਤੀਵੀਂ ਬੁਰੀ ਇੱਿਛਆ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੱਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਹ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ”।
101 ਅੱਜ ਪੈੰਟੀਕਾਸਟਲ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹ
। ਿਕਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋ । ਤੁਹਾਡੀ ਮ ਵ ਿਕਸ ਤਰ ਲਮੇਂ
ਵਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀਆ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੈੰਟੀਕਾਸਟਲ ਔਰਤ ਕਾਰਨੀਵਲ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ
ਝੁੰਡ ਵ ਗ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਲਗਾਉਂਿਦ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ
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ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਪੜੇ ਪਿਹਣਦੀ ਹਨ, ਬੱਸ ਿਜਸ ਤਰ ਬਾਕੀ…ਬਾਹਰ ਜ ਦੀ
ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਿਪਹਰੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਘਾਹ ਕੱਟਦੀ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਉਥੋਂ ਲੰਘਦੇ
ਹਨ, ਕੀ ਤੁਹਾ ਕੋਈ ਅਿਹਸਾਸ ਹੈ ਔਰਤੋ ਿਕ ਤੁਹਾ ਉਹਨ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਨ
ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋ । ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਤੇ ਲੋਕ
ਪਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ । ਅੰਨਹ੍ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ । ਇਹ

ਸਚਾਈ ਹੈ ।

102 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇੱਕ ਪਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈ
ਇਹ ਕਿਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅੱਛਾ, ਮੈ –ਮੈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਗੁਵਾਈ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਚੱਲਣਾ ਹੈ; ਇਹੀ ਸਭ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ…ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਨ ਤੇ ਿਮਲ ਤ
ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਰੇਕ ਉਸ ਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੋ ਸ਼ਤਾਨ
ਿਜਹੀ ਿਦੱਸਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ । ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ । ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਿਕ ਿਕੰਨੇ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਦੇ ਿਸਤਾਰੇ…ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਦੇ ਿਸਤਾਰੇ ਨਹੀਂ
ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋ ।

103 ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ
ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ ਜੱਦ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਵੇਿਚਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਅਤੇ
ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੀਲਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ । ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ,
ਚੀਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ; ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ।
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਇਸ ਤਰ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ
ਸਨ ਿਜਸ ਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਸ ਿਜਵੇਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੇ ਲਈ
ਮੁੱਲ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ।

104 ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ…ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੁਲਾਮ
ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਆਇਆ । ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣ
ਲਈ ਿਕੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ?”

105 ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹਨ” । ਉਹ ਉਨਹ੍ ਵੱਡੇ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਉਹਨ ਦੀ ਮਾਵ , ਿਪਤਾਵ ਲੈਂਦੇ…ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਿਜਸ
ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਮਜੋਰ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਉਹਨ ਵੱਡੇ
ਿਸਹਤਮੰਦ ਪੁਰਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ…ਿਜਸ ਤਰ ਘੋੜੇ ਅਤੇ
ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ।
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ । ਇਹ ਮੁਢੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਕਦੇ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ । ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ
। ਅਤੇ ਨਹੀਂ…ਵੇਖੋ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ ।

106 ਫੇਰ ਉਨਹ੍ ਸਭਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਚੋਂ
ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹ ਗਾ…” ਉਸਨੇ ਉਥੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਵਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ । ਉਨਹ੍
ਉਸ ਦੇ ਕੋਰੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ । ਉਸ ਦੀ ਠੋਡੀ ਉਪਰ ਸੀ, ਿਸਰ ਪਰ ਸੀ,
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ਬੱਸ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸੱਜਣ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵ ਗ ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਸ
ਦਲਾਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ” ।
107 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਉਹ ਿਵਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ” ।
108 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਿਕਓਂ?” ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ?”
109 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹੈ” ।
110 “ਅੱਛਾ,” ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਕਓਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਨਹ੍ ਬਾਕੀ ਗੁਲਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੀਆ
ਖੁਆਉਂਦੇ ਹੋ?”
111 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ । ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੁਲਾਮ ਨਾਲ ਗਿਲਆਰੇ ਿਵੱਚ ਖ ਦਾ ਹੈ । ਉਹ
ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹੈ” ।
112 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਬਾਕੀ ਗੁਲਾਮ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨਾ ਿਜਆਦਾ ਵੱਖਰਾ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?”
113 ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ
ਪਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ । ਦੂਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਿਵੱਚ, ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ
ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ
ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੱਤਰ੍ ਵ ਗ ਹੀ
ਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ” । ਜੇਕਰ ਉਹ…ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅਫਰ੍ੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਸੀ
ਿਕ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸ਼ੀ ਇੱਕ ਅਨਜਾਨ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ
ਔਰਤ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਅਤੇ ਧੀ ਹਨ, ਉਨਹ੍ ਿਕਸ ਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ
ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਸੇ ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ । ਯਕੀਨਨ । ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸੇ
ਤਰ ਚਲਾਓ; ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਅਤੇ ਧੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮ
ਕਰੋ । ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਿਕਸ ਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ।
114 ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਹ । ਔਹ, ਛੋਟੀ ਮਾਰਥਾ ਦੋੜਹ੍ਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਆਈ । ਇਸ ਤਰ ਲੱਗ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ–ਇੱਕ ਵਜਹ੍ਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਹਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਕਿਹੰਦੀ । “ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਸਾ ਿਨਰਾਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ” । ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤ ਕਹਾਣੀ ਿਜਸ
ਤਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਉਸ ਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ । ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ । ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੈਵੀ ਦਾਨ ਵਲ ਜ ਦੇ ਹੋ । ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਦਾਨ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤ
ਤੁਹਾ ਇਸ ਠੀਕ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ
ਦੀ ਆਸ ਰਖਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾ ਇਸ ਠੀਕ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ
ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ । ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿੜਹ੍ਆ ਸੀ ।
ਅਤੇ ਉਹ…ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਤੀਵੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਏਿਲਯਾਹ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤ
ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਵੱਧਕੇ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸੀ? ਯਕੀਨਨ ।
115 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਗਈ । ਉਹ ਦੋੜਹ੍ ਕੇ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ
ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਈ । ਮੈਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ ! ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
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“ਪਰ੍ਭੂ…” ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ । ਇਹ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਸੀ । ਉਹ ਉਹਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਸੀ
। “ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ” ।

116 ਔਹ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਔਹ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਹਾਨ ਿਦਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹ ਜੱਦ ਉਸਨੇ
ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਵਲਹ੍ ਵੇਿਖਆ, ਅੱਥਰੂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਿਵਚੋਂ ਵੱਗ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਹਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ” । ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ, “ਪਰ
ਿਫਰ ਵੀ ਪਰ੍ਭੂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਿਘਸਰ
ਰਹੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਪਰ੍ਭੂ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈ ਉਹ ਦੇ ਦਵੇਗਾ” ।

117 ਔਹ, ਇਹੀ ਭੇਤ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਹੱਸਪਤਾਲ
ਛਾਣ ਮਾਿਰਆ ਹੈ । ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹ , ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ, ਪਰ੍ਭੂ…ਮੈਂ
ਜੋੜ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ ਅਪਾਿਹਜ ਹੋ ਿਗਆ ਹ ; ਮੈਂ ਿਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਿਫਰ
ਵੀ ਪਰ੍ਭੂ…”

118 ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਿਜਸਦਾ ਿਸਰ ਬਹੁੱਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਲਹ੍ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ । ਉਥੇ
ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਿਸਰ
ਫਾੜ ਦਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, “ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ, ਪਰ੍ਭੂ…” ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨ ਚੀਜ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਿਜਨਹ੍ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ।

119 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁਚ ਧਾਰਿਮਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਯਕੀਨਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਪਖੰਡੀ ਕਹੋਗੇ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ ਤ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝ ਸਕੋ ।

120 ਇਸ ਲਈ, ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, “ਿਫਰ ਵੀ, ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੈ ਉਹ ਦੇ ਦਵੇਗਾ” ।

121 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਵ ਗਾ” ।

122 “ਹੁਣ ਵੀ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈ ਉਹ ਦੇ ਦਵੇਗਾ” । ਔਹ, ਇਹ ਗੱਲ
ਜਰੁਰ ਉਹਦੇ ਮਹਾਨ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ।

123 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜੀ ਠੇਗਾ” ।

124 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਪਰ੍ਭੂ । ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ । ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੜਕਾ ਸੀ । ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਿਕਆਮਤ ਜੀ ਠੇਗਾ” । ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਕਆਮਤ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ । “ਉਹਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਿਕਆਮਤ ਜੀ ਠੇਗਾ ।

125 ਉਹਦੀ ਵਲਹ੍ ਵੇਖੋ । ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਸੱਧਾ ਕੀਤਾ । ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਆਮਤ
ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹੀ ਹ ” । ਔਹ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ। ਉਥੇ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ
ਇਸ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕੇਗਾ । ਉਹੀ
ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ । “ਿਕਆਮਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹੀ ਹ ,” ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਿਕਹਾ
। “ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ
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। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ
ਮਰੇਗਾ । ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਂ?
126 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਪਰ੍ਭੂ” । ਔਹ, ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ।
ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ।
127 ਜੱਦ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤ ਪਿਹਏ
ਦੇ ਦੰਦ ਇਸ ਤਰ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ । ਕੁਝ ਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਨਹ੍ ਸਰੋਿਤ ਚੁਣੋਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ
ਉਸ ਤਰ ਜੁੜਹ੍ਣ ਿਦਓ, ਕੁਝ ਹੀ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਬੇਦਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਇੰਨੀ ਪੁਿਲਸ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹਨ ਸ਼ ਤ ਰੱਖ ਸਕੇ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਇੱਕ ਅਸਲ ਬੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ
। “ਹੁਣ ਵੀ, ਪਰ੍ਭੂ…”
128 “ਖੈਰ; ਪਰ੍ਭੁ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹ ; ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ”
। ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, “ਹੁਣ ਵੀ, ਪਰ੍ਭੂ…” । ਉਹ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਕਾਰੋ । ਉਹ…“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?” ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ
। ਹੁਣ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋ…
129 “ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਕੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ?” ਹੁਣ, ਉਹ ਕਬਰ ਵਲ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਇੱਕ
ਸੰਪੂਰਣ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਰੋ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਉਹ ਸੰਪੂਰਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਮੁਰਦੇ
ਜੁਆਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ।
130 ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ਇਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ
ਰਖਦੀ ਸੀ…ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਇੱਕ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਿਕ ਸੰਸਥਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸ
। ਪਰ ਇਹ ਔਰਤ…ਉਹ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸੀ । ਉਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਤ ਬੱਸ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ । ਹੁਣ, ਉਹ ਸੀ…ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ
ਨਬੀ ਸੀ ਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਹ । ਉਹ ਜ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜਰਾ
ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਸੀ । ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ” ।
131 ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ ਦਾ ਬਹੁੱਤ ਕੁਝ ਹੈ; ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਇੱਕ ਨਬੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਿਕਓਂ, ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ ।

ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਸੀ ।
132 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰ ਕਦੇ ਦੱਸ ਗੀ, ‘ਉਹ
ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ’” ।
133 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰੋ” ।
134 ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਜਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਿਗਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
‘ਉਹ ਰੋਇਆ’ । ਉਹ ਮਰਨਹਾਰ ਸੀ ਜ ਤ ਉਹ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ” ।
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135 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਔਰਤ, ਕੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੈ?” ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ
ਿਵਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਕੀ ਿਕਹਾ ।
136 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬੱਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ” ।
137 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਬਆਨ ਉਸ ਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ
ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ” । ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਖੜੀ ਰਿਹਣ ਲਈ ਇੱਕ
ਵੀ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ” ।
138 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਕਓਂ ਰੋਇਆ ।ਇਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਰਨਹਾਰ ਸੀ” ।
139 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਮਰਨਹਾਰ ਅਤੇ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਸੀ । ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ” ।
140 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਬਕਵਾਸ” ।
141 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਕਬਰ ਵਲ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਿਗਆ । ਇਹ ਬਹੁੱਤ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ
ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਸੱਧਾ ਕੀਤਾ…” ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸਦੇ ਵਲ ਵੇਖਣ
ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਕੋਈ ਸੁੱਹਪਣ ਨਹੀਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ” । ਪਰ
ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਿਢ ਿਪਛ ਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਲਾਜਰ, ਬਾਹਰ
ਆ,” ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਚਾਰ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਸੜਹ੍-
ਗਲ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ । ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀ । ਮੈ ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਿਵਖਾਓ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਸੜਹ੍ਨ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦੀ
ਸੀ । ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ । ਕੁਝ ਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਬੋਿਲਆ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ, ਿਫਰ ਤੋਂ ਜੀ ਿਠਆ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖਲੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਜਉਂਦਾ ਹੋ ਿਗਆ । ਹਲਲੂਯਾਹ! ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਿਵੱਚ ਸੀ । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ । ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਿਵਚੋਂ ਹੋ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੋਲ
ਿਰਹਾ ਸੀ ।
142 ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੱਦ ਉਸ ਿਦਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲੱਿਭਆ
। ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ । ਪਰ ਜੱਦ ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮੱਛੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹਜਾਰ
ਖੁਆਇਆ, ਤੱਦ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧਕੇ ਸੀ । ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨ

ਉਥੇ ਖੁਆ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਸੀ, ਉਹ
ਇੱਕ ਪਰਮੇਸੁਰ-ਮਨੁੱਖ ਸੀ । ਯਕੀਨਨ ।
143 ਉਹ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਦਹਾੜ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ ਛਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਬੋਤਲ ਦੀ ਡਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੱਸ ਹਜਾਰ ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਡੋਬ ਦੇਣਗੇ ।
ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਉਥੇ ਿਪੱਛੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਉਸ ਜਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
ਜੱਦ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੱਦ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਿਗਆ, ਆਪਣਾ
ਪੈਰ ਬੇੜੀ ਦੀ ਰੱਸੀ ਤੇ ਰੱਿਖਆ, ਉਸ ਨੇ ਪਰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ ਤ, ਥਮ
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ਜਾ,” ਅਤੇ ਹਵ ਵ ਅਤੇ ਲਿਹਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀ । ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣੁ ਕਰਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ।

144 ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੱਦ ਉਸਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਰਿਹਮ ਲਈ ਪੁਕਾਿਰਆ । ਜੱਦ
ਉਸਨੇ ਪੁਕਾਿਰਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਪਆਸਾ ਹ ,” ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ । ਜਦ ਉਹ ਮਰ
ਿਗਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਪਰ ਈਸਟਰ ਦੇ ਸਵੇਰ ਜੱਦ ਉਸਨੇ ਮੌਤ, ਨਰਕ ਅਤੇ ਕਬਰ
ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਿੜਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੋਂ ਜੀ ਿਠਆ । ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ
ਕੇ ਸੀ: ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ ਜੋ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇੱਕ
ਕਵੀ ਨੇ ਿਕਹਾ:

ਿਜਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਮੈ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀਤਾ; ਮਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਮੈ ਬਚਾ
ਿਲਆ;

ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਲੈ ਿਗਆ;
ਜੀ ਠਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਮੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾ ਕੇ
ਅਜਾਦ ਕੀਤਾ:

ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਉਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ—ਔਹ, ਸ਼ਾਨਦਰ ਿਦਨ!

145 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਜਉਗੇ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ?” ਉਹ ਕਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁਗ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਇਥੇ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਸਾ ਆਪਣੀ ਹਜੂਰੀ ਨਾਲ ਭਰ
ਦੇਵੇਗਾ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ
ਆਪਣੀ ਹਜੂਰੀ ਡੋਲਹ੍ਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਉਨਹ੍ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਓਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ
ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਡਆਈ ਦਈਏ । ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ
ਤਰ ਆਵੇਗਾ ।

146 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੇਖਕ,
ਹਰੇਕ ਚੰਗੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ “ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ,” ਪਰ੍ਭੂ । ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਹ ਿਕ ਇਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਤੂੰ ਹੈਂ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਤੂੰ ਹੈਂ ਜੋ
ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਬਰਕਤ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈਂ । ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਤੂੰ ਹੈਂ ਜੋ
ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡੋਲਹ੍ ਿਰਹਾ ਹੈਂ । ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਕਲਹ੍
ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁਗ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈਂ । ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਿਜਉਂਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਟੱਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਜਉਂਦੇ ਰਹ ਗੇ, ਿਕਓਂਿਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈਂ ।
ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹ । ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ । ਮੈਂ ਉਸ
ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ ।
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147 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਓਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰ ਤਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰ ਚੁੱਕੋ । ਆਪਣੇ
ਪੈਰ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਥੇ ਹੈ । ਇਹ
ਉਹੀ ਹੈ! ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ” । ਇਹ ਉਹੀ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਹੈ ।
148 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ, ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਭੇਜ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਇਨਹ੍ ਲੋਕ ਤੇ ਭੇਜ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਦਲ ਬਰਕਤ
ਦੇ, ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਣ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ੍ ਸਦਾ ਲਈ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ
ਬਖ਼ਸ ਦੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ । ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਖਦੇ ਹ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ੍ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ।
149 ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ । ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰ ਆਵੇਗਾ । ਕੋਈ
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰਖੇ । ਇਹੀ ਘੜੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਿਕਓਂ ਕਰੀਏ?
ਇਹ ਹੀ ਸਮ ਹੈ । ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸਮ ਹੈ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ! ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰਥ
ਨਾਲ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰ ਲਓ । ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਿਤਰ੍ਪਤ
ਕਰਣ ਿਦਓ । ਉਹ ਰਾਤ ਬਰ ਰਾਤ ਇਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਥੇ ਬੀਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ,
ਅੰਿਨਹ੍ ਅੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਰਥ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਲਲੂਯਾਹ!
150 ਉਹਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ । ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁੱਕੋ । ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹੋ;
ਬੱਸ ਇਹ ਜਾਣੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਸਮਰਥ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਦਯਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ । ਉਹ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ । ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ
ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ । ਹਲਲੂਯਾਹ! ਔਹ, ਉਹਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਿਡਆਈਕਰੋ ।
151 ਔਹ, ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ, ਿਕੰਨਾ ਸਮਰਥੀ ਹੈ । ਿਕੰਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਹੁਣੇ
ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਓਂ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਕਰੋ
। ਿਕੰਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਹੀ ਹਨ ।
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਪਰ ਕਰੋ । ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਵੇਖੀਏ । ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਲੋਕ ਵੇਖੀਏ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਕਰ ਗਾ । “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਇਥੇ ਹ । ਮੈ ਭੇਜ”
। ਫੇਰ ਇੱਕ ਦੂਤ ਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਿਲ ਨਾਲ ਭੇਜ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ
ਭੇਜ, ਪਰ੍ਭੂ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬਖਸ ਦੇ, ਹੇ ਿਪਤਾ । ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸੁਣ । ਿਜਵੇਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸੁਣ
। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ ।
152 ਔਹ, ਿਜਵੇਂ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਲਿਹਰ ਤਰ ਰਹੀ ਹਨ, ਔਹ, ਦਯਾ ਦੀ ਤਰ੍ੇਲ
ਦੀ ਬੂੰਦ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ । ਕਾਸ਼ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ
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ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਅਿਦਰ੍ਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ,
ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜ ਦੀ ਹੈ । ਘਰ ਮੁੜਹ੍ ਆਓ । ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੁੜਹ੍ਨ
ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਬੱਹੁਮੁੱਲੇ ਲੋਕ ਹੋ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਸਮਰਿਪਤ ਕਰੋ । ਔਰਤੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ । ਪੁਰਸ਼ੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ

ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ । ਆਓ ਅਸੀਂ ਮੁੜਹ੍ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਅਸਲੀ ਸਾਫ਼ ਿਦਲ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ।
153 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਬੱਸ ਉਹੀ ਕਰੋ ਜੋ
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗੁਆਈ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਬੱਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ
ਪਰ ਮੰਡਰਾਉਣ ਿਦਓ । ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ । ਬੱਸ ਹੁਣ ਮੈਂ

ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ । ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਪਰ੍ਭੂ
ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ । ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ । ਔਹ, ਹਲਲੂਯਾਹ! ਹਲਲੂਯਾਹ! ਪਰ੍ਭੂ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ । ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ । ਿਕੰਨਾ ਅਦਭੁਤ, ਿਕੰਨਾ ਮਿਹਮਾਮਈ…
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਤ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਚਹਿਰ ਤੇ ਿਕੰਨੀ ਸੁੰਦਰ, ਿਕੰਨੀ ਅਦਭੁਤ
ਹੈ, ਿਜਨਹ੍ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਤੋਂ
ਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਿਵਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
154 ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਘੁਮੋੰ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਓ,ਆਖੋ, “ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵਿਡਆਈਹੋਵੇ,
ਭਾਈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ” । ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਾ ਿਹਲਾਉਣ ਿਦਓ । ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਥੋਿਡਸਟ,
ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੈਸਬਾਈਟੇਰੀਅਨ, ਪੈੰਟੀਕਾਸਟਲ ਅਤੇ ਸੈਵੇਂਥ ਡੇ ਅਡਵੈਨਿਟਸਟ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਓ । ਇਹ ਹੀ ਹੈ
। ਔਹ, ਹਲਲੂਯਾਹ! ਹਲਲੂਯਾਹ! ਹਲਲੂਯਾਹ! ਔਹ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ
ਇੱਕ ਹ । ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ । ਔਹ, ਕੰਧ ਫਾੜਦੇ ਹੋਏ, ਕੂੜੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ।
ਮਿਹਮਾ! ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ…ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ
ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ । ਔਹ, ਹਲਲੂਯਾਹ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ ।
155 ਔਹ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ : ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ
ਿਮਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਚਹਿਰ ਤੇ ਿਖੜਹ੍ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰਥ
ਕਿਹ ਰਹੀ ਹੈ, “ਇਹ ਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹ , ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਵਅਕਤੀ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ
ਮਿਹਮਾਮਈ ਲਾੜੀ । ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ…ਉਸਦੇ ਪਰ੍ੇਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਜੂਰੀ ਦੀ ਸਮਰਥ
ਦੇ ਨਾਲ । ਔਹ, ਇਹ ਸਵਰਗ ਵਰਗਾ ਹੈ । ਔਹ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਆਮੀਨ । ਔਹ, ਿਕੰਨਾ
ਮਿਹਮਾਮਈ, ਿਕੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ
ਕਰਨਾ । ਅਿਜਹਾ ਸਮ ਹੈ । ਇਹ ਰੁੱਕਣਾ…ਸ਼ੁਰੂ ।
156 ਇਥੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ…ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੱਿਸਆ, “ਭਾਇਓ, ਇਥੇ ਰੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗਹ੍ਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ” । ਇਥੇ ਕੋਈ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਜੋ…ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਨਹੀ ਹੋਈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
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ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਗੇ । ਬੱਸ-ਬੱਸ ਅਦਭੁਤ…ਿਕੰਨੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ । ਔਹ, ਮੇਰੇ, ਇਹਅਦਭੁਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਇਥੇ ਹੈ ।

157 ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਇਥੇ ਹੈ ਤ ਿਕ ਬੀਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਰੇ
। ਿਸਰਫ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਹੈ?

158 ਹੁਣ, ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ…ਮੈ ਇੱਕ ਿਛਣ ਿਦਓ, ਬੱਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਿਛਣ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਇੱਕ
ਿਛਣ ਲਈ ਸੁਣੋ । ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਿਦਓ ਿਕ ਉਹ ਜੋ ਇਥੇ ਹੈ ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹੀ ਜੋ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਹੁਣ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਥੇ
ਬੀਮਾਰ ਆਏ ਸਨ? ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੇਖੀਏ । ਉਹ ਿਜਨਹ੍ ਕੋਈ ਿਬਮਾਰੀ ਸੀ…
ਉਥੇ ਲੋਕ ਹਨ…

159 ਉਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਹੈ । ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਥੇ ਕੋਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਮੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖੀ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਕਾਰਟਰਾਇਟ ਹੈ । ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਹਰਾਓ । ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ । ਘਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾ ਇਸਦੀ
ਲੋੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ । ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

160 ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਿਵੱਚ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹ ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾ
ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ; ਅਸੀਂ ਅਜਨਬੀ ਹ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਉਸ
ਇੱਕ ਧੱਫ਼ੜ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਯਕੀਨਨ ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ । ਨਹੀਂ । ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪੇਟ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕ ਸਾਸ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਹੋ । ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ । ਵਾਪਸ ਆ
ਜਾਓ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਲਲੂਯਾਹ! ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

161 ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਇਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਛੋਟੀ–ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਔਰਤ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਦਯਾਲੂ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ, ਇਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀਿੜਤ ਹੈ । ਕੀ ਤੂੰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈ ਉਸ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ,
ਭੈਣ? ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਤੇ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁੱਕੋ
। ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ । ਘਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋ । ਆਮੀਨ । ਔਹ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ; ਇਹ
ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੈ । ਉਹ ਮੁਰਿਦ ਿਵਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ । ਉਹਇੱਥੇ ਹੈ ।
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162 ਹੁਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮ ਭੇਂਟ
ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ, ਜਦ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਇਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹ । ਇਥੇ ਆਓ,
ਭਾਈ । ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਥੇ ਰਿਖਆ ਹੈ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਥੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਣਗੇ । (ਅੱਗੇ
ਜਾਓ । ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ।) ਵਿਡਆਈ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੋਵੇ । 
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