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 …ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਅੱਛਾ,
ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆਜਦੋਂ ਉਹ

ਮੈ ਆਖਣ ਲਗੇ, ‘ਆਓ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ’”। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹ ਿਕ ਦਾਉਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਆਓ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਘਰ ਚਲੀਏ” । ਪ੍ਰ੍ਭੂ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਬਹਤਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗਹ੍ਾ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ।
2 ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਿਮੱਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਰਿਜਆ ਤੋਂ ਆਏ
ਹਨ । ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਾਤ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ
ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ…ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹਨ,
ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋਗੇ । ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਕਮਰੇ
ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਲੇ ਹਨ ।
3 ਅਤੇ ਿਫਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਅਿਧਐਨ ਜਾਰੀ ਰਖ ਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਚਾਿਹਆਤ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਿਧਐਨ ਜਾਰੀ ਰਖ ਗੇ ।
4 ਅਤੇ ਫੇਰ ਸ਼ਟੋਕੁਆ ਛੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਟੋਕੁਆ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ,
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਇਸੇ ਜਗਹ੍ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ
ਸਮ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਬਹੁੱਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ…ਇਹ
ਤਕਰੀਬਨ…ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੱਸ
ਹਜਾਰ ਿਬਠਾ ਸਕਦੇ ਹ । ਪਰ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਸੱਤ ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਨ । ਸਾਰੀ ਜਗਹ੍ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ ਭਰੀ
ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਜਗਹ੍ਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਸੀਟ ਹਨ ਿਕ
ਉਹ ਹਰ ਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ
ਰਹੇ ਹ ।
5 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਭਰ ਵ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸੀ ਹੈ । ਮੈਂ
ਇਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਭਾਈ ਿਹਊਮਸ
ਅਤੇ ਭੈਣ ਿਹਊਮਸ, ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਨਰੀ, ਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ
ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ । ਹੋਰ, ਭਾਈ ਪੈਟ, ਭਾਈ
ਡਾਲਟਨ ਅਤੇ ਔਹ, ਭਾਈ ਬੀਲਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮ
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ਪਿਹਲ ਹੀ ਭਾਈ ਕੌਿਲਨਸ ਵੇਿਖਆ ਹੈ । ਅਤੇ, ਔਹ, ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਦੇ
ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਵੇਖ ਕੇ ਸਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ । ਇਹ ਮਹਾਨ ਅਨਮੋਲ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੱਦ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਿਸਖਾਉਣ ਜਾ
ਰਹੇ ਹ । ਚਾਰਲੀ, ਤੁਹਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਿਨਲੀ ਅਤੇ ਬਿਚ ਇਥੇ ਵੇਖ ਕੇ
ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ । ਇਹ ਹੈ…ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਕਸਰ ਬਹੁੱਤ…ਹ , ਭਾਈ
ਵੈਲਸ਼, ਮੈਂ ਬੱਸ…ਤੁਹਾ ਲੱਭ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ
ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ।
6 ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਤਲੀ ਬਰਫ਼ ਪਰ ਚਲਣਾ ਕਿਹੰਦੇ
ਹ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸੋਚਦੇ ਹ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ,
ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸ ਵਲਹ੍ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵ ਜੋ ਮੈ ਸੋਚਦਾ ਹ ,
ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਸਮਝ ਵਲਹ੍, ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਵਲਹ੍ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ
ਹ । ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਚੀਜ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ, ਭਾਈ ਬੀਲਰ, ਉਹ
ਿਸੱਿਖਆਇਸ ਉਤੋਂ ਵੀ ਪਰ ਹੈ, …ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ।

ਹੁਣ, ਪਰ੍ਚਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਪੀ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ
ਸਜਾ ਹੇਠ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਿਸੱਿਖ਼ਆ ਆਦਮੀ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਖੜਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੈ । ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ ਨਾਲ ਿਨਹਚਾ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਕੀ ਹ ।
7 ਹੁਣ, ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈ ਰੂਸ ਭੇਜੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਤੌਰ
ਤੇ ਰੂਸ ਭੇਜੇ, ਜੇ ਉਹ ਮੈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ
ਿਜਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇਿਪੱਛੇ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਤਰ
ਭੇਿਜਆ ਜ ਦਾ ਹ ਤ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹਨ ।
8 ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾ ਉਸਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਤ
ਸਾਰੀ ਸਾਮਰਥ ਿਜਹੜੀ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ,
ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਸਬਦ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹੋਏ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਚਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ, “ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ
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ਤੇ ਬਨਹ੍ੋਗੇ, ਉਸ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਬਨਹ੍ ਿਦ ਗਾ । ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੋਲ ਿਦਓਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਖੋਲ ਿਦ ਗਾ । ਅਤੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਿਦ ਗਾ” । ਔਹ, ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ
ਵਾਇਦੇ ਉਸ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ!

9 ਅਤੇ ਮੈਂ, ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ …ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਵੇਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਥੇ ਸਨ ਜੱਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਮਰ,
ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਰੇ ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਬਾਰੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ।

10 ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹ ,
ਮੈਂ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਭਾਈ ਦੇ ਸਬਦ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਗਾ । ਮੈਂ—ਮੈਂ
ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਸ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹ , ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰ ਗਾ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਨੇ ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗਲਤ ਸਮਿਝਆ
ਹੈ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਥੋੜਾ ਉਲਝਾ ਿਦਤਾ ਹੋਵੇ । ਅਤੇ ਤੱਦ
ਵੀ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰ ਗਾ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ।

11 ਅਤੇ ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਅੰਦਰ ਬਲਹ੍ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ, ਿਪਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲ ਗਾ,
ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਿਹਲ । ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਦੀ ਹੈ । ਮੈ—ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹ
। ਮੈ—ਮੈਂ ਮੈ ਮੌਤ ਦਾ ਜਰਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੌਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ
ਹੀ ਨਹੀਂ । ਅਤੇ ਇਹ—ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਸਮਝ ਜਾਓ । ਹੁਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ…ਤੁਹਾ ਇਸ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤਜੁਰਬਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕਓਂਿਕ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਸਬਦ ਨਹੀਂ ਲਭ ਸਕਦੇ, ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ ਅੰਗਰ੍ੇਜੀ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ
ਅਨੰਤਾ ਿਵੱਚ ਹੈ; ਕੋਈ ਬੀਿਤਆ ਹੋਇਆ ਕਲਹ੍ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ
ਕਲਹ੍ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈ “ਮੈਂ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ,” ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ “ਮੈਂ
ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,” ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, “ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਗਾ



4 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ” । ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਹੈ । ਸਮਝੇ? ਕਦੇ
ਵੀ ਰੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ ਤੀ ।
12 ਅਤੇ ਥੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੀ, ਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ । ਅਤੇ ਜੇ ਮੈ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅੱਗੇ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈ ਕੁਝ ਿਵਖਾਲਣ ਲਈ ਉਤ ਹ ਠਾ
ਿਲਆ, ਮੈਂ ਪਿਹਲੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਿਜਕਰ ਕਰ ਗਾ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ , ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹ ਿਕ ਇਹ ਪੌਲੂਸ ਸੀ, ਿਜਸ ਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆ
ਸੀ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿਹਲਾ ਸਵਰਗ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਤ ਉਸ ਤੀਸਰੇ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਚੌਦ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਿਕਆ! ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਜ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ
। ਉਸ ਮਹਾਨ ਰਸੂਲ ਵ ਗ, ਉਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸ ਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ
ਵ ਗ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਜ
ਸ਼ਰੀਰ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ । ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਗਲ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਅਸਲ ਸੀ ਿਜਵੇਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ ।
13 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਿਬਧਾ ਿਵੱਚ ਸ ਿਕ ਮੈਂ ਥੇ ਲੰਘਦੇ
ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਿਕਸੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵੱਚ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਗਾ,
ਅਤੇ ਕਹ ਗਾ, “ਉਹ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਰਲੀ ਅਤੇ
ਭੈਣ ਿਨਲੀ ਹਨ । ਉਹ ਥੇ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸ੍ਪੈੰਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ” । ਇਸ
ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਸੀ । ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਹਨ,
ਗਲ-ਸੜਹ੍ ਰਹੀ ਹਨ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਇਸ ਤੇ ਮਸਾਲੇ
ਲਗਾ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜ ਜਮੀਨ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਾਨਿਸਕ ਯੋਗਤ ਵ , ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਕੋਿਸ਼ਕਾਵ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹਨ, ਤ ਿਫਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡ ਰਹੇ
ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ? ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਹ ਗਾ, “ਹੈਲੋ, ਭਾਈ ਪੈਟ, ਔਹ, ਤੁਹਾ ਵੇਖ
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ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ! ਹੈਲੋ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ!”
ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖ
ਸਕ , ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੰਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੜਹ੍ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਿਮੱਟੀ ਹੈ,
ਤ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਕਿਹ ਸਕ ਗਾ, ‘ਹੈਲੋ, ਭਾਈ ਪੈਟ,’ ‘ਹੇਲੋ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ,’ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਿਜਵੇਂ, ‘ਹਾਏ, ਚਾਰਲੀ’?”
14 ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ । ਿਕਓਂਿਕ ਵਚਨ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹ ਉਹ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ,
“ਿਕਓਂਿਕ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੰਬੂ ਿਜਹਾ ਘਰ ਢਿਹ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਹੈ ਜੋ
ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ,” ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੰਬੂ ਿਜਸ ਦੀ ਅੱਖ ਹਨ, ਕੰਨ,
ਬੁਲਹ੍, ਮਾਨਿਸਕ ਚੇਤਾਨਾਵ ਹਨ । “ਜੇ ਇਹ ਤੰਬੂ ਿਜਹਾ ਘਰ ਢਿਹ ਜਾਵੇ!”
ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਦੇਹ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਗਲਬਾਤ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ।
15 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਿਕ ਮੂਸਾ ਮਰ ਿਗਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ
ਪੰਜ ਸੋ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ।
16 ਜੱਦ ਸਮੂਏਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ,
ਅਤੇ ਏਨਦੋਰ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੇ ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਹ
ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਮੈ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕਓਂਿਕ
ਤੂੰ ਖੁਦ ਸਾਉਲ ਹੈਂ” । ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਂ ਦੇਵਤੇ ਵੇਖਦੀ ਹ !”
ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਰਮੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ । “ਮੈਂ ਦੇਵਤੇ ਪਰ ਆਉਂਦਾ
ਵੇਖਦੀ ਹ ” ।
17 ਅਤੇ ਸਾਉਲ ਉਸ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ ਦਾ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਿਬਆਨ ਕਰ” ।

ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਿਢ ਤੇ ਉਸਦੀ
ਚਾਦਰ ਹੈ” ।
18 ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸਮੂਏਲ ਨਬੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ” । ਅਤੇ
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਅਕਤੀਤਵ
ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ
ਸਾਉਲ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਦੱਸ ਿਦਤਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ।
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19 ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਮੌਤ ਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਤੇ ਰੌਂਦੇ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹ । ਇਹ
ਿਸਰਫ ਸਾਡੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਾ ਇੱਕ ਜਗਾ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ…ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹ , ਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਸੋਲ ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹ ਗਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਪੰਜ ਸਾਲ
ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵ ਗਾ । ਉਮਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ
ਇਥੇ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਹ ਤ ਿਕ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ।

20 ਅੱਛਾ, ਹੁਣ, ਇਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਇਨਹ੍ ਸੁੰਦਰ ਿਚਹਿਰ ਵਾਲੀ
ਮਾਵ ਿਵਚੋਂ ਕਈ, ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਠ ਜ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹਨ,
ਉਹ ਕਿਹਣਗੀ , “ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?” ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਪਾਿਲਆ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ।

21 ਸ਼ਾਇਦ ਇਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬਜੁਰਗ ਿਪਤਾ, ਆਖੇ, “ਅੱਛਾ, ਮੈਂ
ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹਲ ਵਾਿਹਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ” । ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਤਹਾ ਭੇਿਜਆ ਸੀ । ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ।

22 ਕਲਹ੍, ਇੱਕ ਬੂ ੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਅੱਸੀ ਕੁ
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਿਮੱਤਰ , ਸਾਥੀ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ।
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਲੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਥੇ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲਈ
ਥੋੜੀ ਿਚੰਤਾ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ । ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ
ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤ ਉਹ ਚਮਕ ਉਿਠਆ, ਮੈ
ਇੱਕ ਿਸ਼ਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਜਹੜੀ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਿਹਲ
ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਿਜਥੇ ਮੈਂ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ
।ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ! ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਡਾਕਟਰ,
ਤੁਸੀਂ ਕੱਦ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?”

23 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੱਦ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਦੁਧ ਪੀ ਿਰਹਾ ਸੀ” । ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ…
“ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ,” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਘੀ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ
ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਿਰਆ ਹ ” ।

24 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੋ
ਵਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਲਟੈਣ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਘਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰਦੇ ਸੀ
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ਿਜਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜ ਇੱਕ ਮ ਗਰਭ
ਦੀ ਪੀੜ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ” ।

“ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ” ।
25 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਮਰਨਹਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰਤਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਪਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਕੋਲ ਉਹਨ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਾ ਹੈ ਿਜਹਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ” ।
26 ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁਿਕਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ” । ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਪਰ੍ਾਣ ਦਾ ਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ।
27 ਿਫਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੱਸਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਲਖਤ ਿਦੱਤੀ । ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਰਾਤ
ਉਹਨ ਿਚੱਕੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ, ਿਕਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ

ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ ਿਮਲੇ, ਪਰ
ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ । ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਯਸੂ ਨੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਹੈ, ‘ਧੰਨ
ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਦਯਾਵਾਨ ਹਨ ਿਕਓਂ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ’” ।
ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ।
28 ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ , ਇਹਨ ਿਤੰਨ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤ , ਵੇਖ ਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹ
ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਅਤੇ ਿਕਸ ਵਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਪੌਲੂਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਪਿਹਲੇ
ਪੱਤਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਆਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ
ਿਤੰਨ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਅਿਧਆਏ ਲਵ ਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ
ਤ , ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਧਆਏ ਲਵ ਗੇ । ਅੱਜ ਰਾਤ, ਬੁੱਧਵਾਰ
ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ।ਅਫ਼ਸੀ , ਪਿਹਲਾ ਅਿਧਆਏ । ਹੁਣ ਿਜਵੇਂ
ਅਸੀਂ ਇੱਕਠੇ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਤ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਕ
ਅਫ਼ਸੀ ਦੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਨਾਲ
ਸੰਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਹੈ ।ਅਫ਼ਸੀ , ਅਫ਼ਸੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ।
29 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ
ਹ , ਤ ਸਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਹ ਲੈਣਾ । ਇਸ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੋਲੀਏ, ਆਓ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀਏ,
ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹ ।
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30 ਪਰ੍ਭੁ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਿਜਹੜਾ
ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ । ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਵਚਨ ਿਵਚੋਂ ਪੜਦੇ ਹ , ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ, “ਅਕਾਸ਼
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੇ” । ਿਫਰ,
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਜੱਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਰ੍ਚਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਆਇਆ ਹ ,
ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਹੋਇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਿਪਆਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ
ਿਜਹੜੇ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਛੋਟੀ ਉਮੀਦ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਹੋਏ
ਿਜਨੀਂ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਲਈ ਡਟੇ ਰਿਹਣ
ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਰਾਤ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਉਪਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਿਕ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ
ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਗਤੀ ਿਵੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ
ਰਾਜ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਕਰੇ, ਪਰ੍ਭੁ, ਅਤੇ ਤੱਦ ਤਕ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਵੇ ਜੱਦ ਤੱਕ
ਰਖਵਾਲਾ ਬੂਹੇ ਨਾ ਖੋਲ ਦਵੇ । ਇਹਬਖ਼ਸ ਦੇਹ, ਪਰ੍ਭੁ ।
31 ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚੋਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹ ਿਜਸਦਾ ਕੋਈ ਿਨਜੀ
ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੇਵਕ
ਵਰਜ ਦੇ ਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਿਨਜੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾ ਿਮਲਾ

ਸਕਣ । ਬੱਸ ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਇਸ ਪੜਹ੍ੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ,
ਿਜਸ ਤਰ ਇਹ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਝੁੰਡ ਦੇ
ਚਰਵਾਹੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਿਜਹੜੇ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ
ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਵ ਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੁ ਿਯਸੂ ਦੀ ਹਜੂਰੀ
ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਹੋਵ ਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਗੇ, ਪੌਲੂਸ ਦੀ, ਅਤੇ
ਪਤਰਸ, ਅਤੇ ਲੂਕਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਮਰਕੁਸ, ਅਤੇ ਮਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਾਿਰ
, ਅਤੇ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨ ਦਾ ਿਨ ਹੁੰਿਦ

ਵੇਖ ਗੇ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਿਵੱਚ ਦੱਸ ਹਜਾਰ
ਟਰਾਫੀ ਰੱਖ ਸਕ ਜੱਦ ਮੈਂ ਿਨਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਿਘਸਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ
ਆਵ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅਨਮੋਲ ਚਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖ , ਅਤੇ ਆਖ ,
“ਪਰ੍ਭੁ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਨ” ।
32 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾ ਿਫਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪਰ੍ੇਮ ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ । ਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ, ਿਜਵੇਂ ਕਵੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ
ਪਿਹਲ ਗੀਤ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, “ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਿਪਆਰੇ ਮੇਮਨੇ, ਤੇਰਾ
ਅਨਮੋਲ ਲਹੂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਗੁਆਵੇਗਾ, ਜੱਦ ਤਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਛੁਡਾਈ ਹੋਈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਚਾਈ
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ਨਾ ਜਾਵੇ ਤ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ । ਅਤੇ ਜੱਦ ਤੋਂ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ,
ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਰਆ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਜਖ਼ਮ ਤੋਂ ਵੱਗਦਾ ਹੈ; ਛੁਡਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਪਰ੍ੇਮ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹੇਗਾ
। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਮਧੁਰ ਗੀਤ ਿਵੱਚ,” ਉਹ ਕਿਹਣ ਲਗਦਾ ਹੈ,
“ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੱਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮਰਥ ਗਾਵ ਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਿਨਮਾਣੀ
ਤੋਤਲੀ, ਥਥਲਾਉਂਦੀ ਜੁਬਾਨ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਦੀ” ।
ਿਫਰ, ਕਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਲਈ ਮੌਤ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ।
ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ ਇੱਕ ਲੁਕਣ ਦੀ ਥ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਇਹ
ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਪਿਹਣ ਲਵੇਗਾ ।
33 ਹੋਣ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੁ, ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕੀਏ,
ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਸਾ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਸਾ ਸਮਝ ਦੇ । ਅਤੇ
ਪਰ੍ਭੁ, ਸਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖ, ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ
ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ । ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਖਾਿਤਰ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ ।
34 ਹੁਣ, ਅਫ਼ਸੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ…
ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ । ਇਹ
ਸਾ ਉਥੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਕੈਲਿਵਿਨਜ਼ਮ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਰਮੀਨੀਵਾਦ ਦੂਸਰੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੀ ਦੀ
ਪੁਸਤਕ ਇਸ ਇੱਕਿਠ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ
ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ।
35 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨਾਲ ਿਮਲਾਇਆ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ
ਿਦਓ, ਇਸਰਾਇਲ ਿਮਸ਼ਰ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲ ਦਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ
ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੜਾਅ ਸਨ । ਪਿਹਲਾ ਪੜਾਅ, ਿਮਸ਼ਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ
। ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ, ਉਜਾੜ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ, ਕਨਾਨ ਸੀ ।
36 ਹੁਣ, ਕਨਾਨ ਹਜਾਰ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
। ਇਹ ਕੇਵਲ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਤ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਲ, ਿਕਓਂਿਕ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਸਿਹਰ
ਸਾਿੜਆ ਅਤੇ ਉਹਨ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ । ਅਤੇ ਹਜਾਰ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਿਵੱਚ

ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
37 ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੱਦ ਉਹਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
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ਅਤੇ ਿਮਸ਼ਰ ਛੱਡ ਿਦਤਾ । ਪਿਵੱਤਰ੍ੀਕਰਣ, ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਬੇ ਹੇਠ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਲਈ । ਅਤੇ ਿਫਰ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਿਜਸਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ।
38 ਹੁਣ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ? ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । “ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੰਤ
ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਐਊਂ ਹੋਵੇਗਾ,” ਯੋਏਲ 2:28, “ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ
ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਹਾਵ ਗਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਅੰਗਮ ਵਾਕ
ਕਰਨਗੇ । ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ
ਵਹਾਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ । ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਅਚੰਭੇ
ਿਵਖਾਵ ਗਾ । ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਹੂ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੁੰਏਂ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਿਵਖਾਵ ਗਾ”
। ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਕਹਾ,
“ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵੇ,” ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ
ਦੇ ਲਈ ।
39 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ, ਯਹੋਸ਼ੁਆ, ਉਹਨ ਦੇ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ , ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਡੇਰੇ ਿਵਚ ਦੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਪਿੜ
ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ

ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਵੇਖੋਗੇ” । ਵੇਿਖਆ? ਇਹ ਹੈ-ਇਹ ਵਾਦੇ ਦੇ ਵਾਰਸ
ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਹੈ । ਹੁਣ, ਇਸਰਾਇਲ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਵਾਇਦਾ
ਸੀ, ਉਹ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ, ਉਹ ਿਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨ ਦੇ
ਕਬਜੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣੀ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣਾ ਸੀ ।
40 ਹੁਣ, ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਿਤੰਨ ਪੜ ਵ
ਿਵੱਚ ਦੀਆਏ । ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ ਇਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ।
41 ਹੁਣ ਇਹ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਕਈ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ
ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲੋਕ, ਚਰਚ ਆਫ ਗੋਡ,
ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਵੋ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਇਸ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਨਮੂਿਨ ਵੇਖੋ । ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ
ਹਰ ਇੱਕ ਥ ਿਸੱਧ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ।
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42 ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੜਾਅ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੀ ਿਤੰਨ
ਪੜਾਅ ਹਨ । ਿਕਓਂਿਕ, ਅਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰੇ ਹ , ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਿਮਸ਼ਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਤਆਗਣ ਨਾਲ,
ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਕੇ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪਿਵੱਤਰ੍ ਕੀਤੇ
ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਧੋ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰ੍ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਬਣ ਗਏ
ਹ , ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਹ , ਇੱਕ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ।

43 ਇਸੇ ਤਰ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ੍ਦੇਸੀ, ਅਰਾਮ ਲਈ
ਕੋਈ ਥ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਦੇ ਿਪੱਛੇ, ਰਾਤ ਬਰ ਰਾਤ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏਿਜਥੇ ਉਹ
ਵੱਸ ਗਏ ।

44 ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਥੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਿਹਲ ਉਸ ਇਹ ਪਤਾ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੈ; ਿਫਰ ਉਸ ਜਲ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਦੁਆਰਾ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ, ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ…ਜ ਜਲ, ਸਗੋਂ,
ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਣ ਦੁਆਰਾ
। ਿਫਰ, ਿਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ
ਜਾਵੇ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਿਵੱਚ! ਿਫਰ ਉਹ ਇੱਕ
ਪਰ੍ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ।

45 ਇਸਰਾਇਲ ਅਜੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਸਨ । ਅਤੇ ਿਬਨਾ ਉਠਾਏ…ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ । ਇਥੇ
ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਤੇ ਿਪਲਿਗਰ੍ਮ ਹੋਲੀਨੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਡੱਗ
ਗਏ । ਿਕਉਂਿਕ, ਜੱਦ ਇਸਰਾਇਲ ਕਾਦੇਸ਼-ਬਰਨੇਆ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ
ਜਸੂਸ ਉਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ” । ਪਰ ਉਹਨ
ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ
ਸਿਹਰ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਕੰਧ ਹਨ” । ਪਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਕਾਲੇਬ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਣ ਲਈਯੋਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹ !” ਉਹਨ ਨੇ ਪਿਹਲ
ਤੋਂ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਕਾਗਜੀ ਿਬਆਨ ਕਾਰਨ, ਉਹਨ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਦੋ ਕੰਮ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਿਵਤਰ੍ੀਕਰਣ, ਅਤੇ
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ਉਹ ਹੋਰ ਜਰਾ ਵੀ ਅਗ ਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇ । ਅਤੇ, ਸੁਣੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੀੜਹ੍ੀ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ । ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਿਜਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ
ਧਰਤੀ ਸੀ, “ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ” । ਿਫਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਕ ਲੋਕ ਅਗ ਹ
ਵੱਧਣ, ਪਿਵੱਤਰ੍ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ, ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ ਬੋਲਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ, ਿਚਨਹ੍, ਅਚੰਭੇ,
ਚਮਤਕਾਰ, ਉਹਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਉਹਨ ਿਸਧ ਤ ਦੇ ਿਰਵਾਜ
ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ
ਗਏ! ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ।

46 ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ, ਕਾਲੇਬ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਜਥਾ, ਿਜਹੜਾ ਵਾਅਦੇ ਵਲਹ੍
ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਗ ਹ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਲੈ ਿਲਆ, ਇੱਕ ਕਬਜੇ ਵ ਗ, ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਗਏ ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ, ਪਿਵਤਰ੍ੀਕਰਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕਦੇ
। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਵਲ ਚਲੀਏ । ਪਰ੍ਭੁ ਿਯਸੂ
ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ, ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਨਾ ਰੁਕੀਏ । ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਰੁੱਕ
ਜਾਇਏ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸਾ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਿਜੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਹੁਣ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜੋਰ ਮਾਰੀਏ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੇ
ਵਾਅਦੇ ਵਲ । ਿਕਉਂਿਕ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਭਨ ਨਾਲ
ਿਜਹੜੇ ਦੂਰ ਹਨ ਿਜੰਿਨ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇ” ।

47 ਇਸ ਲਈ, ਅਫਸੀ ਸਾ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਵ ਗ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
। ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵੰਿਡਆ । “ਇਫ਼ਰਾਈਮਇਥੇ,
ਮਨਸ਼ਹਇਥੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਥੇ, ਗਾਦ ਇਥੇ, ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਇਥੇ” । ਉਸ
ਨੇ ਧਰਤੀ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ ।

48 ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ! ਔਹ, ਇਹ ਤ ਬੱਸ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਸਰਗਰਮ ਕਰ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ! ਉਹਨ ਇਬਰਾਨੀ ਮਾਵ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ, ਜੱਦ ਉਹ ਉਹਨ ਬਿਚ
ਜਨਮ ਦੇਂਦੀ ਸਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਜਗਾ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਦੀ ਪੀੜ

ਿਵੱਚਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਿਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਿਕਸ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਔਹ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਿਧਐਨ ਹੈ! ਜੇ
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ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਇਸ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਿਜਸ ਲਈ ਘੰਿਟ ਬੱਧੀ
ਸਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ
ਲਵ ਗੇ, ਤ ਬੱਸ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਗਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਮਹੀਨੇ
ਲਵ ਗਾ, ਬੱਸ ਇਸੇ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਗਾ । ਵੇਖੋ ਜੱਦ ਉਹ, ਉਹਨ ਮਾਤਾਵ
ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ, ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਪੁਕਾਿਰਆ, “ਇਫ਼ਰਾਈਮ,” ਜੱਦ ਉਹ ਗਰਭ
ਦੀ ਪੀੜ ਿਵਚ ਸੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਖਆ ਿਜਥੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇਲ
ਿਵੱਚ ਸਨ । ਿਬਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ ਹੀ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਿਜਥੇ ਵੀ ਉਹ
ਹੁੰਦੇ ਸਨ!

49 ਪਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵਚ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਿਦੱਤਾ,
ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਰਾਹੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

50 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਈ ਿਕਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ , ਗਰਭ ਦੀ ਪੀੜ ਰਾਹੀਂ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਰਿਖਆ ਹੈ! ਔਹ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੱਦ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਤਾਉਣ ਕਰਕੇ
ਹਉਕੇ ਭਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਲਈ
ਸੀ, ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਗਰਭ ਦੀ ਪੀੜ ਕਾਰਨ ਰੋਂਦੇ ਅਤੇ ਹਉਕੇ ਭਰਦੇ ਹਨ! ਪਰ
ਜਦ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨ
ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੱਦ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਕਈ ਰਸੂਲ,
ਕਈ ਨਬੀ, ਕਈ ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਕਈ ਪਾਸ ਬਾਨ, ਕਈ
ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ । ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚ, ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ ਬੋਲਣਾ,

ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ, ਿਗਆਨ, ਬੁੱਧੀ, ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਦਾਨ, ਭ ਤ
ਭ ਤ ਦੇ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ।

51 ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਜਸ ਜਗਾ ਤੇ ਹੈ…ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ
ਹੈ । ਕਲੀਿਸਯਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ
ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਤਰ ਨਾ ਕਰੋ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸ਼ਹ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ
ਕਦੇ ਵੀ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਥ ਤੇ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ । ਤੁਹਾ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਔਹ, ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹ ਤ ਇਹ ਗਿਹਰਾ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਲਈ
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ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ …ਹੁਣ, ਸਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ,
“ਸਾ ਸਾਿਰ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ” । ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ।
“ਸਾ ਸਾਿਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” । ਨਹੀਂ, ਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ
। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਹਰੇਕ…
52 ਹਰੇਕ , ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ
। ਅਤੇ, ਹਰੇਕ , ਮੈਂ ਿਲਖਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇਸ ਠੀਕ
ਤਰ ਿਵਖਾ ਸਕਦਾ ਹ , ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਖਆ
ਿਜਥੇ ਉਹਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਕਵੇਂ ਉਹਨ ਦੋ
ਅੱਧੀ ਗੋਤ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਰਿਹਣਾ ਸੀ, ਿਕਵੇਂ ਉਹਨ ਦੀ ਮਾਵ
ਉਹਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਿਕਵੇਂ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ।
53 ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਿਵਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ । ਤੁਹਾ ਿਫਰ ਵੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਉਸ ਹਰੇਕ
ਇੰਚ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਿਜਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ । ਇਸ ਲਈ, ਵੇਖੋ,
ਕਨਾਨ ਮਹਾਨ ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਜੰਗ ਅਤੇ
ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼
ਸਨ । ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ, ਿਕ ਇਸ ਇੱਕ ਿਸੱਧ ਚਾਲ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
54 ਇਹੀ ਉਹ ਜਗਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਅੱਜ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਲ
ਦੇ ਤੇ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਪਾਪ
ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖ਼ਰਾਬ ਰਵੱਈਆ, ਇਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬੁਰੀ ਤਰ ਅਸਫਲ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਿਨ ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ
ਹੋਵੋਗੇ । ਔਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, “ਹੁਣ, ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕੋ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ” ।
ਖੈਰ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ!
55 ਯਹੋਸ਼ੁਆ, ਜੱਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ
ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ…ਕੇਵਲ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੁਿਹੰਮ ਇੱਕ ਵੀ
ਆਦਮੀ ਗਵਾਏ ਿਬਨਾ ਲੜਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਝਰੀਟ ਦੇ ਿਬਨਾ, ਿਕਸੇ ਨਰਸ
ਜ ਮੁਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਿਬਨਾ । ਆਮੀਨ
। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਲੜੋ” । ਸੋਚੋ, ਇੱਕ
ਮੁਿਹੰਮ ਲੜਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਡਕਰ੍ਾਸ ਜਾਣੀ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਜਖਮੀ
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ਹੋਣ ਵਾਿਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਜਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ!

56 ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਅਮੋਰੀ ਅਤੇ ਿਹੱਤੀ ਮਾਿਰਆ, ਪਰ ਉਹਨ
ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੱਦ ਤੱਕ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਆਇਆ । ਅਤੇ ਜੱਦ ਅਕਾਨ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ
ਲਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾ ਿਲਆ, ਤੱਦ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਹਨ ਦੇ
ਸੋਲ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਰੁਕੋ! ਰੁਕੋ! ਇੱਕ ਿਮੰਟ
ਰੁਕੋ, ਇਥੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ! ਇਥੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਿਦਨ ਲਈ
ਵਰਤ ਰੱਖ ਗੇ । ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾ ਇੱਕ ਵਾਇਦਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ‘ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ
ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ’ । ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਤੇ ਿਡਗਣਗੇ ।
ਅਤੇ ਇਥੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਜਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ,
‘ਿਕਓਂਿਕ ਸਾਡੇ ਸੋਲ ਆਦਮੀ ਇਥੇ ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ । ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਭਰਾ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਹਨ” ।

57 ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਦਮੀ, ਿਕਉਂ ਮਰੇ? ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਰਿਖਆ ।ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ ਕੀ
ਲੋੜ ਹੈ? ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਆ
ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਸੱਧ ਚਾਲ ਚਲ
ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ
। ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਪੜਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ
ਜੋ ਉਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਸੋਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ
ਲੈ ਲਈ! ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੋਲ ਸਨ, ਜ ਸ਼ਾਇਦ ਿਜਆਦਾ । ਮੈ
ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਸੋਲ ਆਦਮੀ ਮਰੇ ਸਨ ।

58 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਿਕਹਾ, “ਇਥੇ ਕੁਝ ਤ ਗੜਬੜ ਹੈ! ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ” ।

59 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ
ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਤ ਸਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਰਤ, ਇੱਕ ਸਭਾ
ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਜਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਤ ਗੜਬੜ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ।
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60 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਤ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਅਤੇ ਉਹਨ ਪਤਾ
ਲਿਗਆ, ਉਹਨ ਨੇ ਗੁਣੇ ਪਾਏ । ਅਤੇ ਅਕਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਿਲਆ । ਅਤੇ
ਉਹਨ ਨੇ ਅਕਾਨ , ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਹਨ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ । ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਸਭ ਕੁਝ ਿਜੱਤਦਾ ਹੋਇਆ, ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਝਰੀਟ
ਜ ਜਖਮ ਤੋਂ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਿਗਆ ।ਇਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ।

61 ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਆਦਮੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁੱਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ
ਸਨ । ਯਹੋਸ਼ੁਆ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਲੋਂ ਮਸ਼ਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ,
ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਨਵੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਅਫ਼ਸੀ ਿਵੱਚ, ਲੈ ਲਵੋ, ਲੈ ਿਲਆ, ਧਰਤੀ ਲੈ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ
ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਉਸ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸੂਰਜ, ਥੰਮਹ੍ ਜਾ!” ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਬਾਰ ਘੰਿਟ ਲਈ
ਥੰਿਮਆ ਿਰਹਾ, ਜੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਕਬਜਾ ਨਾ ਕਰ ਿਲਆ
। ਵੇਿਖਆ?

62 ਹੁਣ ਅਫਸੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਰਖਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ । ਸਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਰਿਖਆ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ! ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੀਏ, ਵੇਖੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਕਨੀ
ਕੁ ਿਸੱਧ ਹੈ ।

ਪੌਲੂਸ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਤੋਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਰਸੂਲ ਹ ,…

63 ਔਹ, ਮੈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਰਸੂਲ
ਬਣਾਇਆ । ਿਕਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਿਕਸੇ ਿਬਸ਼ਪ ਨੇ
ਉਸ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ।

ਪੌਲੂਸ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਤੋਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਰਸੂਲ ਹ , ਅੱਗੇ ਉਹਨ ਸੰਤ (ਿਜਹੜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸਨ) ਿਜਹੜੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ:
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64 ਵੇਖੋ ਉਹ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ । ਇਹ ਬਾਹਰ-ਬੁਲਾਇ
ਹੋਇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੱਦੇ ਹੋਇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ
ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹਨ ।
65 ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ
ਆਉਂਦੇ ਹ , ਤ ਪਿਹਲ ਕੁਿਰੰਥੀ 12 ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ, “ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸ ਸਭਨਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ” । ਿਕਵੇਂ? ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ? ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ । ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ
ਆਫ ਕਰ੍ਾਇਸਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ (S-p-i-r-i-t) ਨਾਲ,
ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ । ਿਕਸੇ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੱਤਰ
ਨਾਲ, ਜ ਿਕਸੇ ਿਛੜਕਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਅਸ ਸਭਨਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ
ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ,
ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਹੈ । ਬੱਸ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ, ਠੀਕ
ਉਸੇ ਤਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ।ਅਸ ਸਭਨਾ ਇੱਕ
ਸਰੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ?
66 ਹੁਣ, ਉਹ ਆਤਿਮਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ
ਆਤਿਮਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਿਜਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ । ਔਹ,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸ਼ਰ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਅਤੇ, ਯਾਦ
ਕਰੋ, ਉਹਨ ਮੰਨ ਖਾਣਾ ਿਪਆ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਦਾ ਭੋਜਨ,
ਜੱਦ ਤਕ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ । ਅਤੇ ਜੱਦ ਉਹ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤ ਮੰਨ ਿਡਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ
ਪੂਰੀ ਤਰ ਪਿਰਪੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ
ਮੱਕੀ ਖਾਧਾ । ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਿਨਆਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾ ਇੰਜੀਲ ਦੇ
ਖਰੇ ਦੁਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਹਾ ਬੱਿਚ ਵ ਗ ਪਾਲਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਥਪਥਪਾਈ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਚਮੁਚ
ਪਿਰਪੱਕ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ।ਹੁਣ
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ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਘੀ ਗਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ । ਔਹ, ਅਸੀਂ ਿਸੱਧਾ
ਇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਵ ਗੇ । ਅਤੇ, ਔਹ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ,
ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ ” । ਉਹਨ ਨਹੀਂ ਿਜਣ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ
ਿਮਸ਼ਰ ਛਿਡਆ ਹੈ, ਉਹਨ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੇ ਅਜੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਪਰ
ਉਹਨ ਿਜਹੜੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਹਨ, ਿਜਣ ਨੇ ਵਾਦੇ
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

67 ਿਕੰਨੀ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਔਹ,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਮੱਕੀ
ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੀਜ ਖਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼
ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੁਹਾਡਾ—ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਿਮਕ ਮੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ
ਉਲਝਣ ਰਿਹਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਤੇ
ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਸੰਭਾਲਣ
ਿਵੱਚ ਸਮਰਥ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਔਹ, ਇਹ ਉਹੀ
ਹਨ, ਇਹ ਉਹੀ ਹਨ ਿਜਹਨ ਨਾਲ ਪੌਲੂਸ ਗਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਸੁਣੋ । ਹੁਣ ਵੇਖੋ ।

…ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ:

68 ਹੁਣ, ਮੈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੁਹਰਾਉਣ ਿਦਓ । ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹ ? ਿਕਸੇ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ।
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਲਖਵਾਉਣ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ । ਡੁਬਕੀ ਵਾਲੇ
ਬਪਿਤਸਮੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹ ? ਸਾ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾ ਇੱਕੋ ਵਾਅਦੇ ਿਵਚ, ਇਕ ਸਰੀਰ
ਹੋਣ ਲਈ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਭ ਿਵਚ ਸ ਝੀ
ਹ ਜੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਆਮੀਨ! ਔਹ, ਮੈ —ਮੈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ
ਹੈ । ਜੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖ਼ਰਾਬ ਨ ਹੁੰਦਾ ਤ ਮੈਂ ਲਲਕਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਮੇਰਾ, ਜਦ
ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਜਾਵ ਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਪਹੁੰਚ
ਿਗਆ ਹ ; ਮੈਂ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਲਈ ਅਧੀਨ ਹ
ਿਜਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹ , ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲਕ, ਕਮਰ ਕੱਸ ਕੇ
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ਪੂਰੀ ਤਰ ਿਤਆਰ । ਮੈਂ ਿਮਸ਼ਰ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ ਹ , ਮੈਂ ਵਾਇਦਾ
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਹ , ਪਰਖ ਿਵੱਚ ਖੜਾ ਿਰਹਾ, ਯਰਦਨ
ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਅਦੇ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਹ । ਔਹ, ਮੈਂ ਇਸ
ਿਕਵੇਂ ਪਾ ਿਲਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ । ਇਸੇ ਤਰ ਹੀ ਪੌਲੂਸ

ਨੇ ਇਸ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ ਕੀਤਾ । ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਸਾ ਸਭਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ । ਿਛੜਿਕਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ,
ਬੱਸ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਛੜਕਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਪਰ
ਇਸ ਿਵੱਚ ਡੋਿਬਆ ਿਗਆ ਹੈ! ਸਾਿਰ ਉਸ ਹੇਠ ਤਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ । ਇਹ ਹੀ ਵਾਇਦਾ ਹੈ ।
69 ਸਾਡਾ ਅਫ਼ਸੀ , ਸਾਡਾ ਯਹੋਸ਼ੁਆ, ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਿਯਸੂ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ” । ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਜਾਨੀ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ
ਇਸ ਦਾ ਆਤਿਮਕ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸੀ, ਇਹ ਿਕ ਉਹ
ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਹੈ । ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਹੈ । ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ (ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ)
ਸਾ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜੱਦ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਿਵਰਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਇਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਕੀ
ਗਲਤ ਹੈ? ਕੁਝ ਤ ਗੜਬੜ ਹੈ” । ਔਹ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਿਕ ਹੁਣ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਉਲ ਸੈਮੀਨਾਰ
ਅਤੇ ਬੌਿਧਕ ਸਕੂਲ ਿਵਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਚੀਜ਼
ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਰਨਗੇ । “ਜਾਿਹਰ
ਤੌਰ ਤੇ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਿਬਨ , ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ ਦੀ ਗਲ , ਭਗਤੀ
ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਿਜਿਹ
ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਿਹਣਾ” । ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਥੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ
ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ।
70 ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਈ ਬੂਥ ਕਿਲੱਬੋਰਨ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ , ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ
ਿਮੱਤਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਾ-…ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ ਹੈ ਿਜਹੜੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਹੈ । ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਸਭਨਾ
ਚੀਜ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹੈ । ਉਹ ਇੱਕ…ਉਹ—ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ
ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।
ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਚਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਉਹ
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ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ।ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਿਕਥੋਂ ਆਇਆ
ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ—ਛੋਟਾ
ਖੋਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ । ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ” । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਪਰ ਇੱਕ ਖੱਚਰ—ਇੱਕ…ਉਸਦਾ
ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ । ਉਹ—ਉਹ—ਉਹ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜੋ
ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜ ਇੱਕ ਖੱਚਰ…ਜ —ਜ
ਉਹ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ
ਖੋਤਾ ਘੋੜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ
ਿਕਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿਜੱਦੀ ਚੀਜ ਹੈ ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।
71 ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ ਹਨ । ਉਹ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹਨ
ਦੀ ਮ ਕੌਣ ਹੈ । ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਜ ਤ ਉਹ
ਪਰ੍ੈਸਬੀਟਿਰਅਨ, ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਬੈਪਿਟਸਟ ਹਨ ਜ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ
ਹਨ । ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਥੋਂ ਆਏ ਹਨ । ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਢਾ
ਖੌਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਿਜੰਨਾ ਿਜਆਦਾ ਿਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਚਲਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਨਾ ਖੜਾ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੱਦ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਤ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਿਜਆਦਾ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜੰਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ । ਹੁਣ, ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
72 ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਾਮੇ ਹਨ ।
ਔਹ, ਉਹ ਬੱਸ ਕੰਮ, ਕੰਮ, ਕੰਮ, ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਮੈ ਇਹਨ
ਅਰਮੀਨੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ
ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ
ਖੱਚਰ । ਔਹ, ਇਸਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ
ਮੁਰਗਾ, ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ । “ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਾਚ
ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ” । ਇਹ ਬੱਸ ਕੰਮ, ਕੰਮ, ਕੰਮ,
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ਕੰਮ, ਕੰਮ, ਕੰਮ, ਕੰਮ ਹੀ ਹਨ । ਅਤੇ, ਉਹ, ਉਹ ਿਕਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ?
73 ਉਹਨ ਪੁਛੋ, “ਕੀ ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ?”
74 ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬਾਹਰ ਕਢਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ
ਿਕਥੋਂ ਆਏ ਹਨ, “ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਿਕਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ
ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ।
ਔਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕੱਟੜ ਪੰਥੀ ਹੋ” । ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਿਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਜ ਮ ਕੌਣ ਸੀ । ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ
ਤੁਹਾ ਉਹਨ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਕੁੱਟੋ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੁੱਟੋ ਅਤੇ
ਇਥੇ ਕੁੱਟੋ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੁੱਟੋ । ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁਢੀ ਖੱਚਰ ।
75 ਪਰ, ਮੈਂ ਤਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਤਹਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ
ਇਸ ਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਬੱਸ ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛ ਟਾ ਮਾਰੋ, ਅਤੇ
ਭਾਈ, ਉਹ ਨੱਸ ਪਵੇਗਾ । ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਔਹ,
ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਿਕੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ! ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕੰਨਾ
ਚੰਗਾ ਹੈ, “ਚੱਲ, ਲੜਕੇ” । ਔਹ, ਬੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜ
ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤ ਉਹ ਕਾਠੀ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਵੇਗਾ ।
76 ਅਸਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ ਹੈ ।ਹਲਲੂਯਾਹ!
“ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਓਗੇ । ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ, ਤੋਬਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲਵੇ” । ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਿਜੰਨਾ ਛੇਤੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਹ ਰਾਤ ਅਤੇ ਿਦਨ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੱਦ
ਤਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾ ਪਾ ਲੈਣ । ਿਕਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ
ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ । ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ
ਦੋ ਜਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮ । ਖੱਚਰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਿਪਤਾ ਿਕਹੜਾ ਸੀ ਜ ਮ ਿਕਹੜੀ ਸੀ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ
ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮ ਕੌਣ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਲਿਖਤ ਵਚਨ ਤੋਂ
ਜੰਮੇ ਹ , ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਪਤਰਸ ਨੇ,
ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਤੌਬਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪਾਪ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵੇ ਤ
ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਉਗੇ” ।
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77 ਅਤੇ, ਭਾਈ, ਇੱਕ ਅਸਲ ਨਵੇਂ-ਿਸਿਰਉਂ ਜੰਿਮ ਮਸੀਹ, (ਔਹ, ਮੇਰੇ)
ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ, ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵਚਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਿਫਰ ਉਸ ਕੁਝ ਪੁਛੋ! ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਥੇ ਖੜਾ

ਹੈ । “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਚੰਗਾਈ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
“ਆਮੀਨ!”
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?”
“ਆਮੀਨ!”

78 ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਤੋਂ ਪੁਛੋ । ਖੱਚਰ ਧਰਮ, “ਹੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ।
ਡਾਕਟਰ ਜੋਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਕਹਾ ਸੀ…” ਹੂੰ! ਉਥੇ, ਸਾਉਲ ਦੇ ਿਪਛੇ ਜਾਓ
। ਵੇਿਖਆ? “ਔਹ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ । ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਮੇਰੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ” ।
79 ਔਹ, ਭਾਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ-ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ
ਜ ਔਰਤ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀਆਮਦ ਬਾਰੇ ਐਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ
ਪਾਏ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਐਨੇ ਪੱਕੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ।
80 ਹੁਣ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ…ਖੂਹ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਉਤੇ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਯਰੁਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ” ।
81 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਰਤ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣ! ਉਹ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਿਪਤਾ ਉਹਨ ਭਾਲੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਉਸਦੀ
ਭਗਤੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ” ।
82 ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਚਾਈ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਬਾਈਬਲ
ਪੜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ

ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ
ਪਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨ

ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨ ਨੇ ਪਾਏ, ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਜਹੜੀ
ਉਹਨ ਿਮਲੀ ਜੱਦ ਉਹਨ ਇਸ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ
ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮ ਕੌਣ ਸਨ । ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ
ਿਵੱਚ ਧੋਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਿਮ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਸਹ ਨਾਲ ਭਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਥੇ ਖੜਾ ਹੈ । ਯਕੀਨਨ!
ਉਹ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ । ਅਸਲ
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ਮਸੀਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ ਹੈ । ਉਸ ਪੁਛੋ, “ਕੀ ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ?”

“ਆਮੀਨ, ਭਾਈ!”
83 ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਤ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਦਾਦੀ ਮ ?”

ਿਜੰਨੀ ਰੌਨਕ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਮੇਰੇ
ਪੁੱਤਰ੍” ।
84 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ?”

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ! ਕਰੀਬ ਸੱਠ ਸਾਲ ਪਿਹਲ
ਮੈਂ ਇਸ ਪਾ ਿਲਆ ਸੀ” ।
85 ਹੁਣ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਹੁੰਦੀ, ਤ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੁੰਦਾ, “ਹੁਣ, ਇੱਕ
ਿਮੰਟ ਰੁਕੋ, ਮੈ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਛੜਕਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਜਦੋ ਮੈਂ…ਅੱਛਾ, ਯਕੀਨਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਲੈ ਿਲਆ ਸੀ” । ਔਹ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਿਹਮ ਕਰੋ!
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਥੋਂ ਆਏ ਹਨ ।
86 ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਿਸੱਧ ਅਿਧਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੱਦ ਉਹ ਉਥੇ ਸੀ । ਉਹ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮੀ ਸੀ
। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ, ਵਚਨ
ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ।

87 ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਿਕ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, “ਉਹ ਿਜਹੜੇ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹਨ” । ਪੌਲੂਸ, ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ…ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਿਜਆਦਾ
ਸਮ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹ , ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਅਿਧਆਏ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵ ਗਾ
। ਪਰ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕਰ ਗਾ…ਕੀ ਤਹਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ? ਔਹ, ਇਹ ਸਾ
ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਥੇ ਹ , ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਸਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ
ਹਰੇਕ ਰਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਵਚਨ ਦਰ ਵਚਨ
। ਿਪਛ ਹ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦਰ ਵਚਨ, ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ
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ਿਲਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਤਹਾ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਮੈਂ
ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਸਆਇਤ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ ਲੈਣ ਿਦਓ ।

ਪੌਲੁਸ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ
ਰਸੂਲ ਹ (ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ), ਅੱਗੇ ਜੋਗ ਉੁਨਹ੍
ਸੰਤ ਿਜਹੜੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ (ਸੰਗਮ)ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ:

88 ਮਤਲਬ, “ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਵਖਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ
ਹੁਣ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਿਵਚ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਮੈਂ ਤਹਾ ਿਲਖ ਿਰਹਾ
ਹ ” । ਔਹ! ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੌਲੂਸ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹ ,
ਔਹ, ਿਕੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ! ਉਸ ਿਵਚਾਰੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਿਸਰ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਕੱਟ ਿਦਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਿਜਥੇ ਉਹਨ ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ ਕੱਿਟਆ
ਸੀ । ਪਰ, ਔਹ, ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨਵੀਂ ਦੇਹ ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ
ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਿਟਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ
ਜਗਾ ਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਸੂਲ ਿਜਸਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਿਲਖੀ ਸੀ
। ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹਨ! ਅਸ ਸਭਨਾ
ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ”
। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ।

ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੁ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾ
ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।।
ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੁ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ

ਿਜਹਨੇ…
ਔਹ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹੈਂ, ਚਾਰਲੀ?
…ਸਭ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮਕ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਾ ਬਰਕਤ

ਿਦੱਤੀ…
89 ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਸਨੇ ਥੋੜਾ ਰਸੂਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਇਸ ਿਦਤਾ,
ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਸ ਸਭਨ ਸਭ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਆਤਿਮਕ ਬਰਕਤ ਨਾਲ
ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ।ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਤਿਰਆ
ਸੀ, ਉਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਥੇ ਹੈ । ਉਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਿਜਸ ਨੇ ਮਰੀਅਮ ਿਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ
ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ
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ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਥੇ ਹੈ । ਉਹੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਿਜਸ ਨੇ ਪੌਲੂਸ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ ਤੇ, ਿਜਥੇ ਇਸ ਤਰ ਲਗ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ
ਚੋਦ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ , ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਿਸਤਾਰੇ । ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਲਿਹਰ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਸਟ ਆਤਮਾ, ਝਾਕ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੰਦੀ ਚਕਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਬੂ ੇ ਲੜਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈ ਡੋਬ ਿਦ ਗਾ । ਹੁਣ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈਂ” ।
90 ਅਤੇ ਜਦ ਪੌਲੂਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਿਗਆ, ਇੱਕ
ਦੂਤ ਉਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਿਕਹਾ, “ਨਾ ਡਰ, ਪੌਲੂਸ । ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਹਾਜ ਿਕਸੇ
ਟਾਪੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾ, ਹੁਣ ਸਭ
ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ” ।
91 ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਹ ਤੇ ਜੰਜੀਰ ਨਾਲ ਜਕਿੜਆ
ਹੋਇਆ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪੁਰਖੋ,
ਹੌਸਲਾ ਰਖੋ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹ ਦਾ ਮੈਂ ਹ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹ ਉਹ ਦਾ ਦੂਤ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, ‘ਹੇ ਪੌਲੁਸ, ਨਾ ਡਰ’”। ਉਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ
ਜਗਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਹੀ ਆਤਮਾ, ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਆਤਿਮਕ ਬਰਕਤ
ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

…ਸੁਰਗੀ ਥਾਵ ਿਵੱਚ ਸਭ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮਕ ਬਰਕਤ
ਨਾਲ ਸਾ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ…

92 ਔਹ, ਆਓ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਹੋਰ ਰੁਕਦੇ ਹ । “ਸਵਰਗੀ
ਥ ਵ ਿਵੱਚ” । ਹੁਣ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਰਗੀ ਥ ਵ ਿਵੱਚ
। ਅਸੀਂ “ਸਵਰਗੀ” ਥ ਵ ਿਵੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਹ , ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ । ਇਹ ਿਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਵ ਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੇ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਪਾਏ
ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ,
ਹੁਣ ਸਵਰਗੀ ਥ ਵ ਿਵੱਚ ਇਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹ , ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣ ਿਵੱਚ
ਸਵਰਗੀ ਲੋਕ ਹ । ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੇ ਸਾ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਔਹ, ਭਾਈ! ਇਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਵਾਤਾਵਰਨ
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ਿਵੱਚ! ਔਹ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਹਰੇਕ ਿਹਰਦੇ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਿਸਰਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਰਸ਼ਟ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਪਾਪ
ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ, ਿਸੱਧ ਉਪਾਸਨਾ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵਲ ਉਪਰ ਉਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਥ ਵ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ
ਹੋਏ ਹ , ਸਵਰਗੀ ਥ ਵ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।

93 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਵਰਗੀ ਥ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਔਹ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ ਹ ਜੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਰੋ ਨਾ ਿਪਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈ ਐਥੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ” । ਿਸਰਫ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ
ਸਵਰਗੀ ਥ ਵ !

94 ਸਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਦੈਿਵਕ ਚੰਗਾਈ, ਪੂਰਵ
ਿਗਆਨ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ, ਦਰਸ਼ਨ , ਸ਼ਕਤੀ , ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵ , ਤਰਜਮੇ,
ਬੁੱਧੀ, ਿਗਆਨ, ਸਭ ਸਵਰਗੀ ਬਰਕਤ , ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਜੋ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਿਹਰਦਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕਠੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਵਰਗੀ ਥ ਵ ਿਵੱਚ ਇੱਕਠੇ
ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੁਰਾ ਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ
ਿਸਗਰਟ ਨਹੀਂ ਫੂਕੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਛੋਟਾ ਿਲਬਾਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ,
ਉਹ ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੁਰਾ ਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੂਸਰੇ
ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਪਰ੍ੇਮ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ
ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਇੱਕੋ ਥ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ, “ਤੱਦ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ
ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਆਈ ਿਜਹੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਅਨਹ੍ੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ” । ਇਥੇ
ਹੋ ਤੁਸੀਂ, “ਸਾ ਸਭ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਆਤਿਮਕ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਬਰਕਤ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ” ।

95 ਤੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਕਸੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਆਖੇ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ” ।ਇਸ ਇਸੇ ਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖੋ ।
[ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾਦਕ] ਵੇਿਖਆ? “ਯਹੋਵਾਹ
ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ
ਕੰਮ ਕਰੋ” ।ਇਸ ਇਸੇ ਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖੋ ।[ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ
ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ।]
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96 “ਸਵਰਗੀ ਥ ਵ ਿਵੱਚ ਸਭ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮਕ ਬਰਕਤ ਨਾਲ
ਸਾ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ” । ਵੇਖੋ!

ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਸਾ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਚੁਣ ਿਲਆ…

97 ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੁਿਣਆ ਜ ਉਸ ਨੇ ਸਾ ਚੁਿਣਆ? ਉਸ ਨੇ ਸਾ
ਚੁਿਣਆ । ਕਦੋਂ? ਕੀ ਉਸ ਰਾਤ ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ?
ਚੁਣ ਿਲਆ!

ਿਜਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਚੁਣ ਿਲਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ…(ਜਥੇਬੰਦੀ ਿਵੱਚ?)
ਪਰ੍ੇਮ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਿਨਰਮਲ ਹੋਈਏ:

98 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾ ਕਦੋਂ ਚੁਿਣਆ? ਤੁਸ ਿਜਹਨ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾ ਕਦੋਂ ਚੁਿਣਆ? ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾ ਕਦੋਂ ਚੁਿਣਆ?
ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ । ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ
ਨੇ ਤੁਹਾ ਪਿਹਲ ਹੀ ਵੇਖ ਿਲਆ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ
ਕਰੋਗੇ । ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ, ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾ ਚੁਣ
ਿਲਆ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਭੇਿਜਆ ਤ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ
ਹੋਵੇ, ਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਪ
ਕਰੇ । ਔਹ, ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ।
99 ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਗੇ ਜਾਈਏ, ਮੈ ਜਰਾ ਿਪਛੇ ਜਾ ਲੈਣ
ਿਦਓ, ਤਪਤ 1:26. ਮੈਂ ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਵ ਗਾ । ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ…ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ “ਏਲ,” ਏ-ਲ, ਏਲ, ਏ-ਲ-ਹ, “ਇਲਹ,” “ਇਲੋਹੀਮ”
ਿਕਹਾ । ਇਬਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਆਪ
ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ,” ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਸਭ ਕੁਝ । ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤ ਉਹਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ
ਆਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ! ਏਲ, ਏਲਹ, ਇਲੋਹੀਮ, ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸਵੈ-ਭਰਪੂਰ,
ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਆਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ” । ਔਹ!
100 ਪਰ ਉਤਪਤ 2 ਿਵੱਚ, ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਹ ,” ਯ-ਆ-ਹੂ, J-u-v-u-h, ਯਾਹਵੇ, “ਯਹੋਵਾਹ” । ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ
ਸੀ? “ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਹੋਂਦ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ
ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੋਣ ਲਈ, ਜ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ, ਜ ਇੱਕ
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ਛੋਟਾ, ਮੇਰਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਰੂਪ” । ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ! ਿਕਉਂ? ਉਸ ਨੇ ਿਦੱਤਾ…
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ
ਛੋਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣੇ । ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜੋ ਹੋਂਦ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਇਲਾਹ,
ਇਲਾਹ, ਇਲੋਹੀਮ । ਹੁਣ, ਹੁਣ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ ।ਯਹੋਵਾਹ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ
ਹੈ, “ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਰਖਣ ਵਾਲਾ” । ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਉਸ ਕੋਲ
ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ । ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੇਠ ਸੀ । ਕੀ ਇਹ
ਵਚਨ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਉਸਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ, ਤ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸੀ । ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ ਹੋ ਜ ਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਇਸ
ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜ ਦਾ ਸੀ । ਔਹ! ਇਥੇ ਉਹ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਯਹੋਵਾਹ, ਉਹ ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਹੋਂਦ ਰਖਦਾ
ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ
ਬਚੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਨ । ਇਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ।
101 ਹੁਣ, ਇਸ ਪੜਹ੍ੋ । ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਇਸ ਿਵੱਚ ਜਾਵ ਗੇ,
ਜੱਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਪੰਦਰ ਿਮੰਟ ਿਪਛੇ ਚਲ ਰਹੇ
ਹ ਅਤੇ ਅੱਛਾ…ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਥਾਨ
ਤੇ ਹੋਵ ਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹ , ਿਜਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ
ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹ । ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ।
102 ਹੁਣ, ਸਾ ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆਸੀ?
ਔਰਮਨ ਨੇਿਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ? ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਇਹ ਮੈ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ,
ਆਓ ਕੁਝ ਿਲਖਤ ਲੈਂਦੇ ਹ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਪਤਰਸ
1:20 ਿਵੱਚ ਜਾਓ । ਅਤੇ, ਪੈਟ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੌਥੀ 17:8 ਖੋਲ ਲਵੋ । ਅਤੇ
ਮੈਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੌਥੀ 13 ਲੈਂਦਾ ਹ । ਹੁਣ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹ
ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ । ਔਹ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ । ਇਸ
ਿਕ, “ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਹਰੇਕ

ਉਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁੰਹ ਿਵਚੋਂ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ” । ਸਭ ਠੀਕ
ਹੈ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ, ਤੁਹਾ ਪਿਹਲਾ ਪਤਰਸ 1:20 ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ । [ਭਾਈ
ਨੇਿਵਲ ਆਖਦੇ ਹਨ, “1:20” ।—ਸੰਪਾਦਕ ।] ਅੱਛਾ, 1:19 ਅਤੇ 1:20
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ਪੜੋ । ਇਸ ਸੁਣੋ । [“1:19 ਅਤੇ 1:20”] ਹ । [ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਪਿਹਲਾ
ਪਤਰਸ 1:19-20 ਪੜਹ੍ਦੇ ਹਨ ।]

ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਿਜਹੜਾ ਿਨਹਕਲੰਕ
ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਲੇਲੇ ਦੀ ਿਨਆਈਂ ਸੀ :
ਉਹ ਤ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਥਾਿਪਆ ਿਗਆ

ਸੀ ਪਰ ਸਿਮ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ।
103 ਉਸ ਕਦੋਂ ਥਾਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ? ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ।
ਭਾਈ ਪੈਟ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੌਥੀ 17:8 ਪੜਹ੍ੋ । [ਭਾਈ ਪੈਟ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ
ਪੌਥੀ 17:8 ਪੜਹ੍ਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾਦਕ]:

ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਤੈਂ ਵੇਿਖਆ ਸੋ ਹੈਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ
ਉਹਨੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਿਵੱਚੋਂ ਚੜਹ੍ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਿਜਨਹ੍ ਦਾ ਨਾਉਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਓਸ ਦਿਰੰਦੇ ਵੇਖਕੇ ਭਈ ਉਹ
ਹੈਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾਹੈ ਅਚਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

104 ਕੌਣ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਧਾਰਿਮਕ ਆਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਸਾਉਲ ਸੀ, ਕੌਣ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਿਜਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਜਆਦਾ ਚਲਾਕ
ਅਤੇ ਐਨਾ ਿਸਧ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਭਰਮਾ ਲਵੇਗਾ? ਚੁਿਣ …
ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਚੁਿਣ ਹੋਇ ”] ਜੇ…[“ਹੋ ਸਕੇ ਤ ”] ਜੇ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਤ । ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੌਥੀ 13:8, ਮੈ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਪੜਹ੍ਨ ਿਦਓ ।

ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ…ਵਾਸੀ ਸੱਭੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਅਰਥਾਤ
ਹਰੇਕ ਿਜਹਦਾ ਨਾਉਂ ਓਸ ਲੇਲੇ ਦੀ ਿਜਹੜਾ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਸੀ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ।

105 ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਕਦੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ? ਜਦੋਂ
ਲੇਲੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਜਦੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਏਲ, ਏਲਾਹ, ਇਲੋਹੀਮ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਣ
ਵਾਲਾ ਸੀ । ਬੱਸ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵ ਗ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ
ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਣ ਸੀ
। ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ।
ਅੱਛਾ, ਉਥੇ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ
ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇਸ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਲਈ, ਤੱਦ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ
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ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮਹਾਨ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਦੇਹ ਧਾਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਮਾਰ
ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਵ ਗੇ, ਉਸ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਲੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਕੋਿਹਆ, ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਉਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ । ਔਹ!

106 ਇਸ ਸੁਣੋ! ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਵਲ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਲ । ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ
ਵਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੰਿਜ਼ਲ ਵਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ
। ਇਸ ਨਾ ਭੁਲਣਾ, ਿਕ ਚੋਣ ਿਪਛ ਹ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਥੇ
ਹੈ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਿਡਆਲੀ ਝਾੜੀ ਸੀ । ਮੈਂ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ, ਕੁਧਰਮ ਿਵੱਚ
ਪਿਲਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਪਾਪੀ ਿਵਚਕਾਰ
ਜੰਿਮਆ । ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ, ਪਾਪੀ ਸੀ । ਮੈਂ ਇੱਕ
ਕੰਿਡਆਲੀ ਝਾੜੀ ਸੀ । ਪਰ, ਅਚਾਨਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਣ
ਿਗਆ । ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋਇਆ?” ਇਹ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਚੋਣ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ,
ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਇਹ ਚੁਿਣਆ ਿਕ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਇੱਕ
ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਣੇਗੀ । “ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ
ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹ । ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ?” ਿਪਛ ਹ
ਿਨਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਪਿਹਲ , ਇਹ
ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ । ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖ ਿਲਆ ਿਕ
ਮੈਂ ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰ ਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ੍ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ
ਬਣਾਇਆ, ਤ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਕਣਕ
ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਣ ਸਕ । “ਹੁਣ, ਮੈਂ ਿਕਥੇ ਹ ?” ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹ , ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ ਤੁਰ ਿਰਹਾ ਹ । “ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ?” ਮੰਿਜ਼ਲ । “ਉਹ ਮੈ ਿਕਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਿਕਥੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ?” ਆਮੀਨ । ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾ ਪਕੜ ਿਲਆ ਹੈ । ਇਥੇ
ਹੋ ਤੁਸੀਂ ।

107 ਹੁਣ ਆਓ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਅਗੇ ਪੜਹ੍ੀਏ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੰਦ
ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਿਜਵੇਂ ਉਹਨੇ…ਸਾ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਚੁਣ ਿਲਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹ…ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਰ੍ੇਮ ਿਵੱਚ
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ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਿਨਰਮਲ ਹੋਈਏ:

ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੋਣ ਅੱਗੋ
ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ,

108 ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਨੇ, ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਸਾ ਅਗੇਤਾ ਹੀ
ਵੇਖ ਿਲਆ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ
ਹੋਂਦ ਆਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ । ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ; ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਲਹ, ਇਲੋਹੀਮ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਆਪ ਰੱਖਣ
ਵਾਲਾ, ਇੱਕਲਾ ਉਹੀ ਪਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸੀ । ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਤ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਤੱਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਿਣਆ ਿਕ
ਉਸਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ
ਉਹ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ । ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤ ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ
ਉਸ ਨੇ ਹੇਠ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹਰੇਕ ਵੇਿਖਆ ਿਜਹੜਾ ਇਸ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ । ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,
ਿਕ ਮੈਂ ਆਪ ਹੇਠ ਜਾਵ ਅਤੇ ਦੇਹ ਧਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ
ਤੇ ਲਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਜਾਵ ਗਾ, ਤ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਹੋਵ ਿਜਸ ਦੀ

ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ,” ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਵਸਤੂ ।

109 ਤਦ ਉਹ ਹੇਠ ਆ ਿਗਆ ਤੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਿਲਆ । ਅਤੇ
ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾ
ਬਚਾ ਸਕੇ ਿਜਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ
ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਬੇਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਹੜਾ
ਸਾਰੀ ਚੀਜ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਲੇਲੇ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਲੇਲੇ ਕੋਿਹਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲੇਲੇ ਦੀ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ।ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ
ਵੇਿਖਆ, ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਉਥੇ ਰੱਖ
ਿਦੱਤਾ । ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਐਨਾ ਧਾਰਿਮਕ, ਵਧੀਆ,
ਐਨਾ ਚੰਗਾ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਿਜਹਾ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਿਜਹਾ
ਧਾਰਿਮਕ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤ ਚੁਿਣ ਹੋਇਆ ਵੀ
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ਭਰਮਾ ਲੈਂਦਾ । ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਮ ਜਗਤ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਚੋਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ
ਨੇ ਉਹਨ ਚੁਣ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ ਉਹ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਕਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ।
110 ਹੁਣ, ਕੌਣ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੌਲੂਸ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਸੀ । ਇਹ ਪੌਲੂਸ ਦੀ ਿਲਖਤ ਹੈ । ਇਹ ਪੌਲੂਸ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ । ਕਲੀਿਸਯਾ , ਜਗਤ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ, ਉਸਦੀ ਪਦਵੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਦੀ ਪੀੜ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾ ਅਗ ਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨ ਿਦੱਤਾ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ
ਔਰਤ ਹੋਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਿਕਸਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਬਣਨ ਦੇ
ਲਈ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਜ ਉਹ ਬਣਨ ਲਈ । ਉਸ ਨੇ
ਤੁਹਾ ਸਥਾਨ ਿਦੱਤਾ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਿਮਸ਼ਰ ਦੀ ਲਸਣ ਵਾਲੀ
ਧਰਤੀ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹ , ਪਿਵਤਰ੍ੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੀ
ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਲਈ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ…ਿਕਉਂਿਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਵਾਇਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ । ਅਫਸੀ 4:30, ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਸਤਾਰੇ ਦੇ ਿਦਨ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ” । ਿਫਰ ਜੱਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ,

ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ, ਤ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ, ਉਥੇ ਲਖ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਣਗੇ
ਅਤੇ ਭਰਮਾਏ ਜਾਣਗੇ” । ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਿਜਹੜੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਿਜਹਨ ਦੇ ਨਾਮ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵਚ ਰਖੇ
ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ
ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ।
111 ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ।
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ
ਕਰਵਾਏਗਾ—ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ।
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਡਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਰੋ ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ ਪਰ੍ੇਿਮਕਾ ਉਹਨ
ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਲਵੇਗੀ, ਜ ਮ ਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁ ਢੀ ਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ

ਤਹਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਲਵੇਗਾ ।
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112 ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਤਹਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹ ।
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਦਾਉਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੱਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ
ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਿਫਲੀਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰ ਆਇਆ,
ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬਲਦ ਉਹਨ ਿਖੱਚ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾਉਦ ਨੇ ਉਸ ਸੰਦੂਕ
ਆਉਂਦੇ ਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉਥੇ ਿਗਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉਛਾਿਲਆ,
ਅਤੇ ਚੁਫੇਰੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ , ਅਤੇ ਿਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ , ਅਤੇ
ਨਿਚਆ ਅਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਚਆ । ਅਤੇ, ਉਹ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਸੀ! ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਿਖੜਕੀ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਅਜੀਬ ਹਰਕਤ ਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ । ਿਕਉਂ, ਉਸ

ਨੇ ਜਰੂਰ ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, “ਮੂਰਖ! ਬਾਹਰ ਉਸ ਵਲ ਵੇਖੋ, ਿਜਸ ਤਰ
ਉਹ ਹਰਕਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉਛਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ
। ਿਕਉਂ, ਜਰੂਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ!” ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ,
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ, “ਿਕਉਂ, ਤੂੰ ਮੈ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਿਕਉਂ, ਤੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ ਿਕਉਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਇਸ ਤਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਿਕਉਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ!”

113 ਦਾਉਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕਲਹ੍ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਗਾ । ਹ ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ!”
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਲਈ ਨੱਚ ਿਰਹਾ ਸੀ?”
ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘ ਚੁਕਾ ਸੀ! ਉਹ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸੀ । ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਵੈ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਚੱਕੜ ਛੱਡ ਿਦਤਾ ਸੀ ।
ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ
ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ।

114 ਅਤੇ, ਔਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵ
ਬੋਲਣਗੇ । ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ, “ਹੁਣ, ਇਹ ਉਹਨ ਪਰਾਈ
ਭਾਸ਼ਾਵ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ” । ਉਹ ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਤੋਂ
ਉਹਨ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਅਹ! ਔਹ!

115 ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈ ਆਪਣੀ ਟੇਪ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ
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ਲਈ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਹਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਿਰਹਾ । ਮੈਂ ਹੋਰ
ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹ ! ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਿਕ, ਹੋਰ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹ ! ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ
। ਜੇ ਉਹਨ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਲਹ੍ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੱਸ ਵੇਖੋ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਲੇ ਕਲ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ! ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਸਮਝੇ, ਬੱਸ ਚਲਦੇ ਜਾਓ । ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ
ਵਲੋਂ ਹੈ । ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ।

116 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਵਰਗੋਂ ਹੇਠ
ਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਿਕਹਾ, “ਦਾਉਦ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਨ ਪਸੰਦ ਆਦਮੀ ਹੈਂ” । ਦਾਉਦ
ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ । ਉਹ ਪਰ੍ਭੁ ਪਰ੍ੇਮ
ਕਰਦਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਐਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਐਨਾ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਿਚਆ ।

117 ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ,
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹ , ਿਕ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਉਲ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹ ਜੋ ਸਾ ਿਸਖਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਸੈਮੀਨਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਉਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ
ਿਕ ਸਾ ਦੱਸੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਯਰਦਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ । ਇਸ ਪਾਸੇ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਚੱਕੜ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ
। ਇਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ।ਇਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ…ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ । ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਮੱਕੀ ਉਗਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਿਸ਼ਰ੍ਸਟ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੀ
ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਲਈ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਹੋ ।

118 ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਕੋਿਲਨਸ, ਕੁਝ ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਜਦ ਮੈਂ ਇਥੇ
ਖੜਾ ਸੀ, ਜੱਦ ਅਜੇ ਇਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਸ ਨੁੱਕਰ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਭਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ ਸਭਾ ਸੀ । ਮੈਂ
ਿਬਲਕੁਲ ਐਸੇ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਚੀਜ, ਮਸੀਹ ਦੇ
ਖਜਾਨੇ ਿਜਹਨ ਲਿਭਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ, ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਸਚਾਈ
ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ, ਦੈਿਵਕ ਚੰਗਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ , ਬੱਸ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ
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ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਵਖਰਾ ਪਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ
ਿਜਆਦਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਸ
ਇਸ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਜ ਦਾ ਹ । ਜੋ ਪਿਹਲ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਿਵਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਸ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ।

119 ਮੈਂ ਉਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਜੱਦ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸੋ ਲੋਕ ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ,
ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, “ਮੈਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਤੁਫਾਨੀ ਿਕਨਾਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹ , ਅਤੇ
ਬੇਤਾਬ ਅੱਖ ਨਾਲ, ਕਨਾਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਧਰਤੀ ਵਲ ਵੇਖਦਾ
ਹ , ਿਜਥੇ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ । ਕੱਦ ਮੈਂ ਉਸ ਿਨਰੋਗ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਾ,
ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਗਾ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਜ ਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਦੇ…ਅਤੇ ਸਦਾ ਅਰਾਮ ਕਰ ਗਾ?” ਜਦੋਂ ਉਹਨ ਇਹ ਗਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ
ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਦੀ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਕੇ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹ …” ਬੱਸ ਇੱਕ
ਲੜਕਾ, ਮੈਂ, ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦਵ , ਪਰ੍ਭੂ, ਉਸ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਤੇ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ
ਦੇਣਾ” । ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾ ਵਰੋਲਾ ਛੱਡ ਿਦਤਾ, ਉਹ
ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਹੇਠ ਆ ਿਗਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਲ ਤਾਰਾ ਉਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ।
ਉਥੇ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਖੜੀ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ
।ਇਹ ਉਥੇ ਖੜੀ ਸੀ ।

120 ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਵੱਚ ਗਈ, ਇਹ ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗਈ
। ਉਹਨ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਸੇਵਕ
ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਈ ਜਦ ਉਹ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ” ।

121 ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ , ਜੱਦ ਡਾਕਟਰ ਲਾਮਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ
ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲੈ
ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਇਹ ਿਕਹੜੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਥੇ ਪਈ ਹੀ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਹੈ? ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ । ਉਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਇਬਰਾਨੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਅਯੂਬ
ਦੇ ਿਦਨਾ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਪਣੇ ਿਤੰਨ ਗੁਣ ਿਵੱਚ, ਿਤੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵਚ ਨਹੀ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਿਤੰਨ ਗੁਣ ਿਵੱਚ । ਿਪੱਤਾ, ਪੁੱਤਰ੍ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਿਤੰਨ ਦਫਤਰ
ਿਜਹਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਿਤੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ, ਿਤੰਨ
ਗੁਣ! ਅਤੇ ਇਹ ਉਥੇ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ, ਡਾਕਟਰ ਲਮਸਾ, ਲਮਸਾ
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਵੇਰ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ—ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ?”
122 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ, ਇਬਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ
ਸਿਮ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਤੰਨ ਗੁਣ ਿਵੱਚ” ।

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਜਵੇਂ ਿਪੱਤਾ, ਪੁੱਤਰ੍ ਅਤੇ ਪਿਵਤਰਆਤਮਾ?”
123 ਉਹ ਰੁੱਕ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਾ ਕੱਪ ਹੇਠ ਰੱਖ
ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਲ ਵੇਿਖਆ । ਜ਼ੀਨ, ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਥੇ ਸੀ,
ਲੀਓ । ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ” ।
124 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਕਲਹ੍ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ
ਖੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਿਦਲ ਦੇ ਭੇਤ ਬੁੱਝਣ ਵੇਿਖਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਇਸ
ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ” । ਉਸ

ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਤ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ । ਿਸਰਫ
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨ ਦਾ ਧਾਰਿਮਕ ਵਰਗ ਹੈ । ਉਹ
ਤ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਥੇ ਖੜੇ ਹਨ” । ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ” । ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਕਲਹ੍ ਰਾਤ ਜਦ ਮੈਂ ਉਥੇ ਖੜਾ ਸੀ,”
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਕਹਾ…” ਹੁਣ, ਭਾਈ ਜ਼ੀਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਆਦਰ ਅਤੇ ਿਪਆਰ
ਨਾਲ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ । ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ‘ਇਹ ਜਰੂਰ ਇੱਕ ਨਬੀ
ਹੈ’ । ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਪਤਾ,
ਪੁੱਤਰ੍ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਤੰਨ ਵਖਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਗੁਣ
ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਿਣਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਬੀ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ ਪਰ੍ਗਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ’’ । ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਇੱਕ
ਿਸੱਧ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ”। ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ…” ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਵੱਨਨੈਸ ਵਾਲੇ
ਨਹੀਂ ਹੋ?”
125 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ । ਮੈਂ ਵੱਨਨੈਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹ । ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ,
ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਗੁਣ ਕੇਵਲ ਿਤੰਨ ਦਫਤਰ ਹਨ ਿਜਹਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ” ।
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126 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਬਰਕਤ ਦਵੇ!” ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਵਹਾਓਗੇ, ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਨਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਕਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ
ਲਈ ਉਹਨ ਭੇਿਜਆ ਜ ਦਾ ਹੈ” ।
127 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਸੇ ਤਰ
ਹੋਣ ਿਦਓ” । ਉਹ ਲਮਸਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹੈ ।
128 ਔਹ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ । ਮੈਂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਕਹਾ ਹੈ,
ਿਜਵੇਂ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਉਹਨ ਵਲੋਂ ਸਾਉਲ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਇਸ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਧਾਰਿਮਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੋ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਬਨਹ੍ ਲਵੋ,
ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਿਦੰਦੇ?”
ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਦੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਤਹਾ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਿਦੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਿਮਕ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਭੁਲ
ਜਾਓ । ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵਰਗ
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਜਸ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਿਰਹਾ
ਹ , ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੀ ਅਗੁਵਾਈ
ਕਰਨ ਿਦਓ । ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜਹ੍ੋ । ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਕਰੋ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦਵੇ ।
129 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਸਮ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ
ਇਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੰਕਤੀ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ । ਬੱਸ
ਇੱਕ, ਦੋ, ਿਤੰਨ । ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ
ਤ ਇਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰ ਗੇ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ…ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਜਾਓ । ਇਸ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਥੇ ਕੁਝ
ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
130 ਿਕੰਿਨ ਗਲਾਤੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ…
ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਅਫਸੀ ਦਾ? ਹੁਣ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ , ਅਸੀਂ ਮੋਹਰ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਜਾਵ ਗੇ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਗਲੇ ਐਤਵਰ ਦੀ ਸਵੇਰ , ਅਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਜਾਵ ਗੇ । ਔਹ, ਜੇ…ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ
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ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਉਸ ਿਵੱਚ ਜਾਵ ਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਇਥੇ
ਜੈਫਰਸਨਿਵਲੇ ਿਵਚ ਹੋ । ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਿਜਥੇ ਉਸ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ । ਸਾ ਲੇਪਾਲਕਪਣ ਰਾਹੀਂ ਿਕਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ

ਿਗਆ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੋਣ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ੍ ਹ । ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਲੇਪਾਲਕਪਣ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਖਆ ਿਗਆ । ਵੇਖੋ! ਜੱਦ ਉਹਨ ਨੇ
ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਇਬਰਾਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ
ਧਰਤੀ ਵੰਿਡਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨ ਦੀ ਮਾਵ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ
ਵੇਲੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਥੇ ਿਜਥੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ
ਉਸ ਿਕਹਾ ਸੀ ।
131 ਯਕੂਬ ਵਲ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਬੀ, ਅੰਨਹ੍ਾ, ਆਪਣੇ
ਪੈਰ ਮੰਜੇ ਪਰ ਿਖੱਚੇ, ਿਕਹਾ, “ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤਹਾ ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਅਖੀਰਲੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਿਕਥੇ ਹੋਵੇਗੇ” । ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ!
ਔਹ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਅਜੀਬ ਲਗ ਗਾ । ਲੋਕ ਅਜੀਬ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ
। ਪਰ, ਔਹ, ਜੇ ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਸੱਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ
ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ! “ਅੱਗੇ ਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਿਕਥੇ ਹੋਵੋਗੇ” ।ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਿਲਖਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ ਅਤੇ ਨਕਸੇ
ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ ਿਜਥੇ ਅੱਜ ਯਹੂਦੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੇ
ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਨ ਿਜਥੇ ਯਕੂਬ
ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ । ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ
ਜਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੱਦ ਤਕ ਿਕ 7 ਮਈ, 1946 ਤੱਕ
ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ, ਉਸ ਰਾਤ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਮੈ ਿਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਇਸ
ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਵਖਾ ਸਕਦਾ ਹ , ਜਦੋਂ ਉਹ
ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ, ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਟੱਕੇ ਿਜਥੇ
ਯਕੂਬ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਟਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਿਟੱਕੇ
ਹੋਏ ਹਨ । ਔਹ, ਔਹ, ਮੇਰੇ, ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਹੋਰ ਘਰ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹ ।
132 ਤੁਸੀਂ ਿਪਆਰੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਥੇ
ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹ । ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵਲੋਂ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ…ਇਹ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਰ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ । ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਦਾਉਦ
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ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਗੋਪੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਜੱਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਤੇ ਆਵੇਗੀ
ਤ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ” । ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਸ ਇੱਕ
ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੱਥ ਹਨ, ਪਰ
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ
ਹੋਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ । ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰ
ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤ ਹੁਣ ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ, ਬੱਸ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਨੇੜੇ
ਆ ਜਾਓ ।

133 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਕ ਇਸ ਜਲਦੀ ਕਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਭਾਈ ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕਰੇ । ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ, ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਆਖਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦੇ ਲਈ ਝੁੱਕਣ ।

134 ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ
ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖਦਾ ਤ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਿਦੰਦਾ । ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ, ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਣਾ ਕਰਦਾ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ
ਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ ਕਰ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰੇ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਕਦੇ
ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ । ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਥੱਿਕਆ
ਹੋਵ , ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁੱਿਸਆ ਹੋਵ , ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੋਵ , ਮੈਂ ਜਾਣ ਿਦਓ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੁਬਾਰਾ ਿਮਲਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਉਥੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਜੋ
ਉਸ ਪਾਰ ਹੈ ।

135 ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜੁਰਗ ਔਰਤ , ਬਜੁਰਗ ਆਦਮੀ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਵਾਲ ਿਚੱਟੇ
ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਝੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਲਾਬ ਵ ਗ ਛੋਟੇ ਟੁਕਿੜ
ਿਵੱਚ ਝੜ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਕੁੰਬਲੀ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ
ਦੀ ਪੰਖੜੀ ਝੜ ਗਈ ਅਤੇ ਿਡੱਗ ਰਹੀ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਟੁੱਕੜੇ-
ਟੁੱਕੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ । ਬੱਸ…ਅਤੇ ਇੱਕ
ਹੀ ਚੀਜ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਠੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ



40 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਦੇ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਲਈ ਚਮਕਣ ਵਾਸਤੇ । ਇਸ ਲਈ ਵੈਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾ ਫੜ ਿਲਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਭੱਜ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੋਪੀਏ ਨਾਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹ , ਇੱਕ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
। ਮੈਂ ਜੋ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਜਾਓ । ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਜੇ ਪਤਰਸ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਕੋਈ” । ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ
। ਤੁਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਬੱਸ ਇਸ ਤਰ ਅੰਦਰ
ਆਓ, ਅਤੇ ਕਹੋ, ਿਜਵੇਂ ਇਸ ਔਰਤ ਕਹੋ, “ਕੀ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ-ਫਲਾਣੀਭੈਣ
ਹੈ?” ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਭੈਣ ਹਾਵਰਡ । ਆਖੋ, “ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਹਾਵਰਡ ਹੋ
। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਭੈਣ ਹਾਵਰਡ? ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ । ਿਫਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ” । ਿਫਰ ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ, “ਭੈਣ, ਹਾਵਰਡ,
ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,” ਅਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵ । ਔਹ, ਿਕਵੇਂ…ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਿਚਲਾਵ ਗਾ, ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਪਾਵ ਗਾ”। ਮੈਂ ਆਖ ਗਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ
ਹੈ । ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ” ।
136 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਇਹ ਹੀ ਗਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹ ” । ਸੋ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ
ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
137 ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹ ਅਤੇ ਲੋਕ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਭੈਣ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਂਗੀ? ਔਹ,
ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਂਗੀ?” “ਪਰ੍ਭੂ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਹਨ ਇਸ
ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾ । ਉਹਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾ”
। “ਔਹ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ?” ਇਹ
ਇਸ ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ
ਿਗਆ ।

ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਹ ਕਹ ਗਾ, “ਭੈਣ ਹਾਵਰਡ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਂ?”
“ਹ , ਮੈਂ ਹ ” ।

138 “ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੈਣ ਹਾਵਰਡ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਦੇ ਵਾਿਰਸ ਹੋ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ”। ਅਤੇ ਬੱਸ
ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲਵ ਗਾ । ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਭੈਣ
ਹਾਵਰਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਗਾ । ਿਯਸੂ ਨੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹਨ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ,” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
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“ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਹਨ ਦੇ ਤੇ ਰਖੋ” । ਇਹੀ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ । ਉਹ ਕਿਹ ਸਕੇਗੀ, “ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,” ਭੈਣ ਹਾਵਰਡ ।
ਤ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ
ਬਰਕਤ ਦਵੇ ।

139 ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਭੈਣ…[ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਹੈਂਪਟਨ”—ਸੰਪਾਦਕ] ਭੈਣ ਹੈਂਪਟਨ,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? [“ਮੈਂ ਹ ” ।] ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਰੇਕ
ਚੀਜ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਹੈਂਪਟਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ । ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ।

140 ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਭੈਣ…[ਭੈਣ ਬੋਲਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾਦਕ] ਸਲਾਟਰ । ਇਹ…ਤੁਸੀਂ
ਉਹੀ ਹੋ ਿਜਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤ ਿਫਰ, ਭੈਣ ਸਲਾਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਾਿਰਸ
ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਿਗਆ ਹੈ । ਭੈਣ ਸਲਾਟਰ, ਤੁਹਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਿਮਲ ਜਾਵੇ, ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਮੰਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੇ ਦਵੇਗਾ ।

141 ਭਾਈ ਜ਼ੀਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਦੇ
ਦਵੇਗਾ? [ਭਾਈ ਜ਼ੀਨ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ” ।—
ਸੰਪਾਦਕ] ਅਤੇ ਜ਼ੀਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦੇ ਦਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮੰਿਗਆ ਹੈ!…?…

142 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਜਾਣਦਾ ਹ । [ਭੈਣ ਬੋਲਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾਦਕ] ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਭੈਣ । [“ਔਹ, ਹ ” ।] ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਤੀ ਹੈ । ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਿਦਨ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ
ਸੀ । ਮੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ । ਉਹ ਤੁਲਸਾ ਦੀ ਸਭਾਵ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਕਆ । ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਆਇਆ । ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ
ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ । ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ
ਖੜੇ ਹੋ । [“ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ” ।] ਭੈਣ, ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਮਸੀਹੀ ਗਲ ਹੈ! ਵੇਿਖਆ?
ਉਹ ਵੀਿਕਸੇ ਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਸੀ । ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਿਜਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹ । ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੈ ਉਹ ਿਦੰਦਾ ਹਨ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਿਗਆ ਹੈ । [“ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੀ ਹ ” ।]
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143 ਆਓ, ਭਾਈ ਨੀਲ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦਵੇ । ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ
। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਵੇਗਾ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਮੰਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ । ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ,
ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰੋ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦਵੇ ।

144 ਭੈਣ ਬਰੂਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਉਹ ਛੋਟੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾ ਜਾਣਦੀ
ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਿਪੱਠ ਮਲੀ ਸੀ । ਉਹ ਉਥੇ ਮੋਟਲ ਜੇ ਜੇ, ਟਿਵਨ ਜੇ, ਜ
ਇਸ ਤਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਿਰ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ
। ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਤਾ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? [ਬਿਹਣ ਬਰੂਸ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਅੱਜ ਰਾਤ, ਮੇਰੇ ਲਈ” ।—ਸੰਪਾਦਕ] ਅੱਜ ਰਾਤ, ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ । [ਭੈਣ ਬਰੂਸ ਿਫਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ।] ਤਦ, ਵੈਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾ ਝਟਕਾ ਮਾਰ
ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ
ਗੋਪੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਗੋਪੀਏ
ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਉਸ ਪੱਥਰੀ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹ ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਿਦ
ਬਲਾੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਤੁਹਾ ਵਾਪਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ, ਉਸ ਦੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਿਗਆ ਹੈ ।ਆਮੀਨ ।

145 ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ? [ਭਾਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾਦਕ] ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਨੀ
ਹੈ; ਹੇਠ , ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤੁਹਾ ਦੇ ਦਵੇਗਾ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ
ਦੇ ਨਾਤੇ?

146 ਪਰ੍ਭੂ, ਇਸ ਹੱਥ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਿਦਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ
। ਉਹ ਇਥੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ । ਿਪਤਾ,
ਉਸ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਦੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਿਦਓ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ । ਆਮੀਨ ।

147 ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ । ਇਹ ਹਰਨੀਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਉਗੇ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ।
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148 [ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਅਤੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਜੱਦ ਮੈਂ ਖੰਘਦੀ ਹ ਤ ਮੇਰੀ ਪਸਲੀ ਿਵੱਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਗਾ ਨਹੀਂ
ਸਕਦੀ । ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਮੈਂ…?…ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਜਆਦਾ ਸੋਂ ਨਹੀਂ
ਸਕਦੀ । ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ” ।—ਸੰਪਾਦਕ] ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? [“ਮੈਂ ਹ । ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ
ਹ ” ।ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ । [“ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੰਦਰ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ” ।] ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਾਿਰਸ਼ ਹੋ । [“ਮੈਂ
ਜਾਣਦੀ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹ , ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ । ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ । ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਦਾ ਤਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ” ।] ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ।
149 ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ , ਅੱਗ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ, ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਪੰਿਜ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ,
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹ ।
ਆਮੀਨ ।
150 ਇਸੇ ਤਰ ਹੋਵੇਗਾ । [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਹ , ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ” ।—
ਸੰਪਾਦਕ]
151 [ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “…?…ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੇਫੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਿਗਆਸੀ”—ਸੰਪਾਦਕ]ਇੱਕ ਫੇਫੜੇ ਦਾਆਪਰ੍ੇਸ਼ਨ ।
152 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਇਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਜਵਾਨੀ ਿਵੱਚ
ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਈਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਇਕ ਫੇਫੜਾ ਿਜਹੜਾ ਕਢਣਾ
ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ, ਝੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ । ਤੂੰ
ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗਾਉਂਦਾ
ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਿਸੱਧਾ ਉਸ ਫੇਫੜੇ ਤੇ । ਮੈਂ ਇਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪਭੁ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹ । ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਫੇਫੜੇ ਤੇ ਪਵੇ ਅਤੇ
ਇਸ ਚੰਗਾ ਕਰੇ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹ ।
ਆਮੀਨ ।
153 ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਭੈਣ…[ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਭੈਣ ਿਗੱਬਸ” ।—ਸੰਪਾਦਕ] ਭੈਣ
ਿਗੱਬਸ । [“ਠੀਕ ਿਸਰ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ’’।] ਿਬਲਕੁਲ
। ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਰ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਾਿਰਸ ਹੋ, ਭੈਣ ਿਗੱਬਸ ।
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154 ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹ , ਇਸ ਛੋਟੇ ਗੋਪੀਏ ਨਾਲ
ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਦਾਉਦ ਇੱਕ ਗੋਪੀਆ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਤ
ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਭੇਡ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ । ਅਤੇ ਜੇ ਵੈਰੀ ਭੇਡ ਦੀ
ਿਪਛੇ ਆਵੇ, ਤ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਗੋਪੀਏ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਿਸਧਾ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਭਾਲੁ ਦੇ ਿਪਛੇ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੇਡ
ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ । ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਹੈ । ਤੂੰ ਮੈ ਦੱਿਸਆ
ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ “ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾ ਿਦ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ
ਬਿਣਆ ਰਹ ਗਾ” । ਮੈਂ ਭੈਣ ਗਰਟ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹ
। ਮੈਂ ਉਸ ਵੈਰੀ ਦੀ ਹੱਥ ਿਵਚੋਂ ਖੋਹੰਦਾ ਹ । ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੇਡ ਹੈ । ਮੈਂ
ਉਸ ਵਾਪਸ ਿਪਤਾ ਦੇ ਵਾੜੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ । ਆਮੀਨ ।

155 [ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਭੈਣ ਲੋ” ।—ਸੰਪਾਦਕ] ਭੈਣ ਲੋ । [“ਮੇਰਾ
ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰਵੱਧਦਾ ਹੈ” ।] ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਭੈਣ ਲੋ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਾਿਰਸ।

156 ਤ , ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੋਪੀਏ ਤੋਂ, ਭੈਣ ਲੋ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ
ਹ । ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਜੱਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਦੇ ਬਲੱਡ
ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰੇ, ਉਹ ਉਸ ਵਲ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਕਹੇ, “ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ” ।
ਉਹ ਜਾਣ ਲਵੇਗੀ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ,
ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਆਮੀਨ ।

157 [ਇੱਕ ਭਰਾ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾਦਕ] ਹ ।
ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਗਾ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ ।

158 ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ
ਪੁੱਤਰ੍ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਵਾਪਸ ਿਲ ਦਾ ਜਾਵੇ; ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ
ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਦੂਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ । ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਘੱਲਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਉਸ ਸਭ
ਨਾਲ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ । ਮੈਂ ਇਸ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ
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ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਛੱਡ ਜਾਵੇ । ਅਤੇ ਉਹ ਵਾੜੇ ਿਵੱਚ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸਆਜਾਵੇ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ।ਆਮੀਨ ।

159 [ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ,
ਤ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਵ । ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ” ।] ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ
ਇੱਛਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਜਥੇ ਸਾਰੇ ਵਾਇਦੇ
ਹਨ । [“ਹ ” ।]

160 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਲੜਕਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ
ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਠਾਠ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ
ਇਸ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ
ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੇਂ ਿਜਸ ਤਰ ਤੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ
ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਅਤੇ, ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਿਰਹਾ ਹ , ਤੇਰਾ ਦਾਸ
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੇ ਅਨਮੋਲ ਭਰਾ , ਇਸ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੀ
ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਣ ਿਦਓ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ
ਉਥੇ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਮੈ ਇਹ ਭਾਗ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਵ , ਉਸ ਦੂਸਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ, ਇਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ, “ਮੇਰੇ ਅਨਮੋਲ ਭਾਈ” । ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ । ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਇਦੇ, ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇ । ਆਮੀਨ ।

161 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਦਯਾਲੂ ਭਰਾ ਲਈ; ਇਹ ਹੱਥ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਭਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਿਕਹਾ
ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਹੈ । ਉਹ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ
। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਇਸ ਿਮੱਤਰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਸ਼ੁਗਰ;
ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਲੜਕੇ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹ , ਤ ਜੋ ਤੇਰੇ ਆਪਿਣ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਵ , ਪਰ੍ਭੂ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ੁਗਰ ਰੋਗ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਦਾ ਹ !…?…ਮੇਰੇ ਭਾਈ
। ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਵਾੜੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆ, ਿਪਤਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ । ਆਮੀਨ ।

[ਭੈਣ ਬੈੱਲ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾਦਕ]
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162 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਚੀਜ ਉਸ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ । “ਭਾਰ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਪੌਂਡ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ,” ਬੀਮਾ
ਕਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ । ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਦਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸ਼ਾ ਦੇ
ਲਈ ਿਜਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਿਪਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬੱਸ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਅਤੇ
ਭੈਣ ਬੈੱਲ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਿਵਚੋਂ
ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਓਹ ਦਯਾਲ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ।ਉਹ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਿਵਚੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ । ਪਰ੍ਭੂ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ
ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਵੈਰੀ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਪੂਰੀ
ਿਸਧਾਈ ਨਾਲ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਨਾ ਮੈਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹ । ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਲ ਸੁੱਟਦਾ
ਹ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਵੇ, ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ, ਛ ਦਾਰ ਹਰੇ-
ਹਰੇ ਘਾਹ ਦੀ ਜੂਹ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਬਹਾਲ ਹੋਣ
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮੀਨ ।

ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭੈਣ ਬੈੱਲ । ਬੱਸ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ।
163 ਭੈਣ ਸਪੇਂਸਰ । [ਭੈਣ ਸਪੇਂਸਰ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਭਾਈ, ਭਾਈ ਿਬਲ, ਮੈਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਹਰੇਕ ਿਦਨ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੀ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਵੀਹ ਸਾਲ
ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹ ਜੋ ਵੀ
ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ
ਹੈ, ਅਤੇ…?…”—ਸੰਪਾਦਕ] ਯਕੀਨਨ, ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ, ਭੈਣ…?…[“ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਮੈ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ! ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਪਰ੍ੇਮ
ਕਰਦੀ ਹ , ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਦਨ । ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹ ਿਕ ਮੇਰੇਕੋਲ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਹੈ” ।] ਮੈਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹ , ਭੈਣ ਸਪੇਂਸਰ । [“ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹ । ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹ ! ਜੇ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਦੀ ਤੇ ਹ , ਉਸ
ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਦੀ ਤੇ ਹੀ ਮਰ
ਜਾਵ ਗੀ” ।] ਆਮੀਨ । [ਇਸੇ ਥ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ ,
ਿਜਥੇ ਮੈਂ ਵੇਦੀ ਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ” ।] ਆਮੀਨ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਹ
ਉਸ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇ । ਆਮੀਨ । [“ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦੀ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ
ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ । ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
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ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਿਲਆ । ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ ”] ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ । [“ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ”] ਹ , ਮੈਡਮ ।

[“ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ”] ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ । ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹ । [“ਮੈ ਇਹ
ਅਿਹਸਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹਨ] ਹ । [“ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ ਸੀ”]
164 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਸਪੇਂਸਰ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਿਕਵੇਂ
ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਜੇਸ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ
ਚਰਚ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਿਹਣ ਇਥੇ ਆ ਗਏ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰ
ਚਲਾ ਜਾਵ ਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ ਨਹੀਂ ਲੜਖੜਾਉਣਗੇ । ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ
। ਔਹ! ਭਾਈ ਜੇਸ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਸ…?…ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਵੇਂ, ਬੱਸ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ…?…ਦੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ
ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਸ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
165 ਹੁਣ, ਵੇਖੋ । ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਬੱਸ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਿਸਿਖਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ,
ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਆਖਰੀ ਹੋ, ਿਜਸ ਮੈਂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
166 ਿਕਉਂਿਕ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਚਾਰਲੀ ਹੈ ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? [ਭਾਈ ਚਾਰਲੀ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ, “ਹ ”—ਸੰਪਾਦਕ]
167 ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲ ਕਿਹਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਿਲਖਤ
ਪਿੜਆ ਹੈ ਿਜਥੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੈ? ਪੋਲੂਸ ਨੇ ਰੋਮਨ ਸੂਬੇਦਾਰ
ਦੱਿਸਆ ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? [ਸਭਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—
ਸੰਪਾਦਕ]
168 ਜੱਦ ਉਹ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਰੋਮੀ
ਦਰੋਗੇ ਦੱਿਸਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਤਲਵਾਰ ਧੂਈ । ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ । ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਪਰ੍ਭੁ ਿਯਸੂ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰ ਤ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ”
। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਸੁਿਣਆ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ” ।—
ਸੰਪਾਦਕ] “ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ” । [“ਆਮੀਨ”] ਹੁਣ, ਵੇਖੋ । ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਯੋਗ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ
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ਲਈ ਯੋਗ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? [“ਆਮੀਨ”] ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕਸੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ।
169 ਅਤੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਸਪੇਂਸਰ ਅਤੇ ਭਰਾ ਸਪੇਂਸਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ
ਉਸ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਿਜਥੇ ਕੋਈ ਿਬਮਾਰੀ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਮ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ
ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਬੀਤੇ
ਹੋਏ ਸੁਫਨੇ ਵ ਗ ਧੁੰਦਲਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਾਸ਼ ਉਹ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ,
ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਿਪਆਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਿਜਹਨ ਉਹ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਥੇ ਹੋਣ, ਿਯਸੂ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ । ਆਮੀਨ ।
170 [ਭੈਣ ਸਪੈਂਸਰ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ । ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ”—ਸੰਪਾਦਕ]
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦਵੇ । [“ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਿਬਆਸੀ ਸਾਲ ਦੀ
ਹੋਵ ਗੀ”] ਿਬਆਸੀ ਸਾਲ ਦੀ । [‘…?…ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਟੁੱਟ
ਗਏ ਹਨ । ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹ , ਕਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਹ
ਅਤੇ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹ ”] ਬੱਸ ਿਜਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਿਵਖਰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਭੈਣ ਸਪੇਂਸਰ । [“ਹ , ਇਹ ਿਵਖਰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ, ਬਹੁਤ
ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਰਿਹੰਦੀ ਹ । ਉਹ…ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮ , ਮਤਰੇਈ ਮ , ਿਜਹੜੀ ਨੱਬੇ
ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ ਮੈਂਉਸ ਤੋਂ ਪੁਿਛਆ ਿਕ ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਬੂ ੇ
ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ ਿਕਸ ਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਰੋਜ਼, ਤੁਸੀਂ
ਹਰ ਵਕਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ’ । ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਹ ”] ਅੱਛਾ, ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ
ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ । [“ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ,
ਬਹੁਤ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਰਿਹੰਦੀ ਹ । ਮੈ ਅਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਮੈ ਉਸ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ”] ਹ , ਮੈਡਮ ।[“ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੋਿਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ
ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ । ਹਰੇਕ, ਿਜਸ ਚੀਜ ਦੀ ਮੈ ਲੋੜ ਹੈ”] ਹ ।
ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਿਵੱਚ ਰਖੋ, ਭੈਣ ਸਪੈਂਸਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੋਗੇ । [“ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਵੇਦੀ ਤੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ , ਜੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ” ।] ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ…[“ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ
ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ ” ।] ਅਤੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗਲ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹ , ਭੈਣ ਸਪੈਂਸਰ, ਉਸ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਅਤੇ
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ਜੇਸ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉਸ ਪਰ ਵੇਖ ਗਾ, ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸੇਹਤਮੰਦ । ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਭੱਜੇ ਿਫਰੋਗੇ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਗੇ, “ਮੇਰੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੇ ਭਾਈ!” [“ਹ ” ।] ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਿਮਲ ਗਾ ।

ਉਸ ਦੀ ਨਸ ।
171 ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗਾਈ
ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ
। ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ
ਹ , ਿਪਤਾ । ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹ , ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਲਈ
ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਕਰ ਜੋ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹ । ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਇਹ ਿਸੱਧਾ
ਉਸ ਦੀ ਿਪੱਠ ਤੇ ਲਗੇ । ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਪਰ੍ਹਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫਾੜ ਕੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ
ਕਰ ਦਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਭੇਡ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾੜੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇ ।
ਆਮੀਨ ।

ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਿਪਆਰੀ ।
172 [ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਬੱਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ । ਮੇਰੇ ਛੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਿਜਹਨ
ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਹ ਿਕ ਉਹਨ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਚਾਵੇ”
।—ਸੰਪਾਦਕ]
173 ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ
ਛੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ । ਉਸ ਨੇ ਭਾਈ ਡੌਲਟਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਦੀ
ਗਵਾਹੀ ਸੁਿਣਆ ਹੈ । ਿਪਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੇ ਬਿਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹੋ
ਜਾਵੇ ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਿਮਲ ਜਾਵੇ । ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨ ਉਸ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਿਮਲੇ ਿਜਥੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ
ਸੁਰਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਪਾਉਣ । ਆਮੀਨ ।

ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾ ਿਮਲ ਜਾਣ ।
[ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾਦਕ]

174 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਇਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ । ਉਹ ਉਹਨ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ ਿਦੰਦੇ ਹਨ,
ਔਹ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਐਿਸਟਾਿਮਨ । ਉਹ ਇਸ ਕੋਰਟੀਸੋਨ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਹ,
ਲਗਭਗ ਤੁਹਾ ਮਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਫੱਟਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ,
ਵੇਖੋ ।ਵੇਖੋ, ਗਠੀਆ ਬੱਸ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਭੇਡ ਫੜ ਿਲਆ
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ਅਤੇ ਭੱਜ ਿਗਆ ਹੈ । ਹੁਣ, ਇੱਕ ਗੋਪੀਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਉਥੇ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਗਰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਲੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਲੇ
ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਿਗਆ । ਪਰ ਦਾਉਦ
ਨੇ ਗੋਪੀਆ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਗਆ । ਵੇਿਖਆ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ । ਉਸ
ਕੋਲ ਪੰਜ ਪੱਥਰ ਸਨ: ਿਵਸ਼ਵਾਸ (f-a-i-t-h) । ਉਸ ਦਾ ਗੋਪੀਆ ਇਸ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਸੀ: ਿਯਸੂ (J-e-s-u-s) । ਉਹ ਇੱਕ ਅਚੁਕ ਿਨਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਹੈ । ਕੁਝ
ਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਰਾਤ, ਇਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨਾਲ, ਆਓ ਉਸ ਗਠੀਏ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਚਲੀਏ । ਕਾਸ਼ ਿਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੁਹਾ ਇਹ ਬਖਸ ਦੇਵੇ ।

175 [ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾਦਕ] ਉਹ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? [“ਨਹੀਂ । ਨਹੀਂ । ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਿਕਹਾ”] ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵੇ । [“ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਬਪਿਤਸਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵੇਖ ”] ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੈਣ ।
ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ।ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ…ਹੁਣ, ਜੇ ਬਾਈਬਲ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, “ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ੍, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ,” ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ, ਭੈਣ । ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਤਰ
ਕੁਝ ਵੀ ਵਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਮੈਂ—ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ…ਮੈਂ—
ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ । ਅਤੇ
ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਸ ਉਸੇ ਤਰ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰ ਇਹ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ; ਵਖਰਾ
ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ; ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ।

176 ਹੁਣ, ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਿਰ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹ । ਿਜਸ
ਗਠੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਥੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਹੀ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ
। ਇਹ ਖੁਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਹੀ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੋਿਲਆ ਸੀ
ਿਜਹੜਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਥੇ ਕੋਈ ਦੋ ਜ
ਿਤੰਨ ਜਗਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ; ਉਥੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸੀ ।

177 ਪਤਰਸ ਨੇ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਜੱਦ ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਖੋਿਲਆ, ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ
ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵੇ” । ਉਹ ਕਦੇ
ਵੀ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਹਰੇਕ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ
ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰ ਿਗਆ ।
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178 ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਕਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੌਲੂਸ ਨੇ ਉਸ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ?
ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਜਗਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?”

ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਕਹਾ, “ਇਥੇ ਹੇਠ ਿਜਥੇ ਯੁਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ” ।
179 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਯੁਹੰਨਾ ਨੇ ਤ ਿਸਰਫ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਵਲ
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ”। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤ ਉਹਨ ਸਹੀ
ਘਾਟ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ । ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਪਾ ਿਲਆ, ਠੀਕ ਹੈ ।
180 ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਿਰ ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ । ਆਮੀਨ ।
181 ਭਾਈ ਲਾਈਲ। [ਭਾਈ ਲਾਈਲ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਚਮੁਚ ਅਗੁਏ ਹੋ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ” ।—ਸੰਪਾਦਕ] ਔਹ,
ਭਾਈ! [“ ਪਰ ਆਏ…?…ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜੇ ਉਥੇ ਸੁਫਨੇ ਿਵੱਚ, ਉਥੇ
ਕੁਝ ਆਇਆ…?…ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਫਨੇ ਦਾ ਿਜਕਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ
। ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈ ਆਇਆ ਸੀ । ਿਜਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸੁਫਨੇ ਵੇਖਦੇ
ਹੋ!…?…”] ਹ । ਇਸ ਗਲ ਕਾਫੀ ਿਚਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । [“ਹ ”] ਹ ।
ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹ …?…ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੀ
ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੋ! ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਿਜਕਰ ਕਰ ਗਾ ।
182 ਿਕੰਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਮਛੀ ਫੜ
ਿਰਹਾ ਸੀ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਮਛੀ ਫੜ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਿਗਆ । ਉਥੇ ਇੱਕ…ਉਹ ਆਦਮੀ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਟਨੈਸ ਤੋਂ
ਸੀ । ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਇਥੇ ਿਕਸੇ ਜਗਾ ਤੇ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਵੂਡ । ਉਹ ਇਥੇ ਿਕਸੇ ਥ
ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਵ ਢੀ ਹੈ ।
183 ਇਹ ਲਾਇਲ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਟਨੈਸ ਵਾਲੇ ਸਨ । ਅਤੇ
ਉਹਨ ਿਕਹਾ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਮਛੀ ਫੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ
ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ—ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਿਸਆ ।
ਿਜਸ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਨੇ ਮੈ ਹੁਣੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਸ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸੀ

। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਸੀ । ਕੀ ਿਪਤਾ
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ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਥੇ ਹੈ, ਿਬੱਲੀ? [ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਪਤਾ ਨਹੀਂ”—ਸੰਪਾਦਕ]
ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੋਹ ਨੇ, ਇਥੇ ਤਲਾਬ ਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ । ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ, ਇਹ
ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ।

184 ਬੈਂਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਥੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਥੇ ਹਨ? [ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ, “ਿਪਛੇ ਿਬਲਕੁਲ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਹਨ” ।—ਸੰਪਾਦਕ] ਿਪਛੇ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ । ਹ ।

185 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਛੀ ਫੜ ਰਹੇ ਸੀ । ਅਤੇ, ਭਾਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ
ਨੇ…ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ , ਇੱਕ ਬਲੂੰਗੜਾ ਮਾਿਰਆ
ਸੀ । ਉਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਬੂ ੀ ਿਬਲੀ ਮ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਲੂੰਗਿੜ ਦਾ
ਟੋਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਉਪਰ ਚੁਿਕਆ ਅਤੇ ਹੇਠ ਡੇਗ ਿਦਤਾ । ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ…ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਜੀਵਨ
ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ” । ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਲਾਇਲ? [ਭਾਈ ਲਾਇਲ
ਵੂਡ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਹ ”—ਸੰਪਾਦਕ] ਇੱਕ ਖੱਡ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ” । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ
ਰਾਤ ਜਾਲ ਿਵਛਾਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿੜਆ ।

186 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ , ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾੜੀ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਬਲੂਿਗੱਲ ਮਛੀ ਦੇ
ਲਈ ਜਾਲ ਿਵਛਾ ਰਹੇ ਸੀ । ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਛੀ ਸੀ । ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਇਲ
ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬਲੂਿਗੱਲ ਮਛੀ ਇਸ
ਿਨਗਲਣ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਕੁੰਡੀ ਸੀ, ਜੱਦ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਹਰ

ਿਖਿਚਆ, ਤ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕੁੰਡੀ, ਉਸ ਛੋਟੀ ਬਲੂਿਗੱਲ ਮਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ
ਚਲੀ ਗਈ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਿਖਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਢਆ, ਤ ਉਸ
ਛੋਟੀ ਬਲੂਿਗੱਲ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਖਚਣਾ

ਿਪਆ । ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਿਖਚ ਿਲਆ, ‘ਿਕਉਂਿਕ ਵੱਡੀ
ਕੁੰਡੀ ਮਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਫੱਸ ਗਈ ਸੀ । ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ,
ਤ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਤਾ । ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਸ, ਚਾਰ ਜ
ਪੰਜ ਵਾਰ ਫੜਕੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦੀ ਦਰ ਅਤੇ
ਗਲਫੜੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਹ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਮਕ ਰਹੇ ਸਨ । ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ
ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੈਰਦੀ ਰਹੀ, ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਿਪਛ ਹ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ।

187 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮਛੀ ਫੜ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ,
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਮੱਛੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ” ।
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188 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਛੋਟੀ ਮਛੀ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੈ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੁਬਾਰਾ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ” । ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ, ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਪਾਸਾ ਪਰਿਤਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਜੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਨੀ ਤੇਜੀ
ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ।
189 ਭਾਈ ਲਾਇਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੂਡ ਉਥੇ ਮੋਜੂਦ ਸਨ । ਭਾਈ ਲਾਇਲ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਛੋਟੀ ਮਛੀ
ਿਕਹਾ ਸੀ…”

190 [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਭਾਈ ਲਾਇਲ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾਦਕ ।
ਅੱਜ ਰਾਤ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ? [ਭਾਈ
ਲਾਇਲ ਵੂਡ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ,
ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ”]
191 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਜੱਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮਛੀ ਿਵਚੋਂ ਦਰ ਬਾਹਰ
ਿਖਿਚਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਉਥੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਛੋਟੇ ਸੱਜਣ,
ਤੂੰ ਬੱਸ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ,” ਬੱਸ ਇਸ ਤਰ । ਇਸ
ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦਤਾ ।

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ—ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀ” ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਲਾਇਲ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ” ।

192 ਭਾਈ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਉਸ ਥ ਤੇ ਿਕਹਾ, “ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਿਕੰਨੇ
ਹਜਾਰ ਲੋਕ, ਇਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਿਜਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸਮਰਥ ਇਸ ਤਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਵੇਖਣ ਲਈ!” ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਿਜਵੇਂ…
193 ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਿਰ ਨੇ ਪਤਰਸ ਵ ਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ
ਸੀ, “ਇਥੇ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਆਓ ਿਤੰਨ ਤੰਬੂ ਬਣਾਈਏ” । ਵੇਿਖਆ? ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ ।
194 ਹੁਣ, ਭਾਈ ਲਾਇਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ
। ਤੁਸੀਂ ਿਮਸ਼ਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਲਸਣ ਦੇ ਭ ਡੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ
ਿਪਛੇ ਰਹੀ ਗਈ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯਰਦਨ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬੱਸ ਉਸ ਪਾਰ
। ਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਵੇ; ਲਾਇਲ ।
195 ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਿਜੱਤ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਹੈ । ਯਕੀਨਨ
ਉਹ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਪਰ੍ਭੂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਿਹਰਦਾ ਉਸ ਲਈ
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ਿਗਆ । ਸਾਡੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਨੇ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਮਾਿਰਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਚੀਜ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ
। ਇਹ ਭੰਨ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਯਰਦਨ ਵਲ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ । [ਭਾਈ ਲਾਇਲ ਵੂਡ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਧੰਨਵਾਦ, ਯੀਸ਼ੂ”—ਸੰਪਾਦਕ] ਉਸ
ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਪਰ੍ਭੂ । [“ਹ , ਪਰ੍ਭੂ”] ਅਤੇ

ਲੋਕ ਿਵਚਕਾਰ ਉਸ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕਰ । [“ਹ , ਪਰ੍ਭੂ”] ਿਕ, ਉਸ ਮਿਹਮਾ
ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਿਮਲ ਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਹ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ , ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋਏ, “ਮੇਰੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਭਾਈ!” [“ਆਮੀਨ”]

“ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣਦਾ ਹ ” । ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬੈਂਕਸ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਾ,
ਪਰ੍ਭੂ, ਕੀ ਤੂੰ ਿਲਆਵੇਂਗਾ; ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮ , ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਾਿਰ , ਭੈਣ,
ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ? ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਥੇ ਿਮਲੀਏ, ਪਰ੍ਭੂ,
ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ।ਆਮੀਨ । [“ਆਮੀਨ”]

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾ ਲਵੋਗੇ, ਭਾਈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਭਾਈ
ਲਾਇਲ ।
196 [ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਭਾਈ?”—ਸੰਪਾਦਕ] ਹ , ਭਾਈ । [“ਇੱਕ ਲੰਬੀ
ਦੂਰੀ ਦੀ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਲਾਇਨ ਤੇ ਉਡੀਕ
ਿਰਹਾ ਹੈ”।
197 ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਭਾ ਭਾਈ
ਨੇਿਵਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹ ।
198 [ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਿਦਨ!
ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਮੇਰੀ ਸਭੇ
ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹਨ”—ਸੰਪਾਦਕ]

[“ਆਓਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ”]
199 [“ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਦੀ ਸਭਾ ਯਾਦ ਰਖਣਾ। ਿਜਆਦਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣਾ। ਸਾਰੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਬੇਚੈਣ ਿਦਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਆਦਾ ਸੰਪਰਕ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ। ‘ਘੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਕਤੀ ਦਾ
ਿਦਨ ਹੈ’”]
200 [“ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਹਰੇਕ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ
। ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਹੈ ਿਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫਰ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ
ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ । ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚੰਗਾ ਲਗਾ । ਅਤੇ
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ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ
ਜਗਾ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ” ।]

201 [“ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਜਵੇਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਆਇਆ, ਤ
ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਦਰਾਰ ਿਵੱਚ ਖੜਾ ਹੋ
ਕੇ, ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਗਰਮ ਸੇਵਕਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨਬੀ
ਦੀ ਪਦਵੀ ਉਸ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੇ ।
ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰੀਏ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਪਰ੍ੇਰਣਾ, ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਦੇ
ਲਈ” ।]

202 [“ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ,
ਉਸ ਹਰੇਕ ਬਰਕਤ ਦੇ । ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਿਬਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਹੈ, ਿਜਸ
ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਤੇਰੇ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾ
ਬਚਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਜੱਦ
ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਾ ਉਸ ਪਾਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਸਾਰੇ ਿਨਰਾਸ਼,
ਹੌਂਸਲਾ ਹਾਰੇ ਹੋਇ , ਡਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ,
ਉਹਨ ਬਰਕਤ ਦੇ” ।]

203 [“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦੇ ਹ , ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਹਰੇਕ ਰਾਹੀ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀ
ਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਜਨਬੀ ਤੇ ਆਵੇ । ਅੱਜ ਰਾਤ ਹਰੇਕ

ਿਜਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਕਲਵਰੀ ਦੀ ਸਲੀਬ
ਤੋਂ, ਲਹੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਢੱਕ ਲਵੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ ਢੱਕ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰ” ।]

204 [“ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹ ਤ ਸਾ ਚੰਗਾ ਕਰ । ਸਾ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ
ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ । ਸਾ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹ ਕਰ । ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ੍ੇਮ ਿਵੱਚ ਚਲੀਏ । ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਸੰਸਾ ਕਰ ਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ” ।]

205 [“ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ । ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇਥੇ ਵੇਖ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹ । ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਓ” ।]
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206 [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਮੰਚ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਿਕ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਸਰੇ
ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ
ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।]

207 [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ।] ਮੈਂ ਸਚਮੁਚ ਉਸ ਦੀ
ਸਰਾਹਣਾ ਕਰਦਾ ਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ…?…ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ
। ਸਚਮੁਚ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾਹ …?…

208 [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾਦਕ] ਇਸ
ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਭੇਿਜਆ…?…ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ…?…ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਭੇਿਜਆ
ਹੈ । ਉਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਬਜ ਨਹੀਂ
ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਬਜ
ਨਹੀਂ ਜ ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ; ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ
ਿਵੱਚ ਵੜੀ ਹੋਈ ਸਨ, ਪੁਲਿਪਟ ਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਸੀ । [ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਉਥੇ ਹੀ ਿਪਆ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ ਜਦ ਤਕ ਉਹ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ” ।]

209ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ? [ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹਨ, “ਹ , ਇਹ
ਅਜੇ ਵੇ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ,” ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਮਾਇਕਰ੍ੋਫ਼ੋਨ ਜੇ ਵੀ ਚਲ
ਿਰਹਾ ਹੈ—ਸੰਪਾਦਕ]

210 ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ ? ਇਥੇ ਇੰਿਡਆਨਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਜਵਾਨ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟ ਪਿਹਲ ਉਹ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ । ਜਦ ਉਹ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਅੱਗੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਪੱਟ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ
ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਇਥੇ ਇੰਿਡਆਨਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਪਾਸਟਰ ਹੁਣੇ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ । ਉਹ ਠੀਕ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹ ਹੇਠ ਮਰ ਿਗਆ, ਅੱਗੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ
ਰੁੱਕ ਗਈ , ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ ਉਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ । ਉਸ ਿਮਰ੍ਤ ਘੋਿਸ਼ਤ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮਿਰਆ ਿਪਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਨੇ ਉਹਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਲਈ ਕਿਹਣ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ
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ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਜੋ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁੰਝੇ; ਉਸ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ । ਧੰਨਵਾਦ ।
211 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਹਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ
ਨਾ ਿਮਲ । ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਜਾਰਿਜਆ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ, ਅਲਿਵਦਾ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ।
212 [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਮਾਇਕਰੋਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਹੱਟ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨ ਦੀ ਗਲਬਾਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਸੰਪਾਦਕ] 
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