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 ਮੈਂ…ਬੱਸ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਲੇਟ ਹ । ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੀ ਜੋ ਿਹੰਸਕ ਸੀ,
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਿਹੰਸਕ, ਅਤੇ ਮੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਾ ਿਪਆ, ਿਕਉਂਿਕ

ਉਹ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਅਤੇ ਿਮਿਸ਼ਗਨ ਤੋਂ
ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਜ਼ਲਹ੍ਾ ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ,
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਪਰ
ਹੁਣ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼—ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਵਚ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹਰੇਕ
ਚੀਜ਼ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਵਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਔਹ, ਉਹ—ਉਹ
ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੈ; ਉਸ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਅਤੇ ਦਯਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਿਕ ਉਹ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਰ੍ਸੰਸਾ ਿਕੰਨੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ।

ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਕ ਅਸੀਂ
ਅਫ਼ਸੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਅਿਧਆਇ ਲਵ ਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ
ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਵਚਨ ਲਏ ਹਨ, ਜ ਉਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ
ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸ਼ਾਇਦਅਸੀਂ
ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵ ਗੇ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹ , ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹ , ਪਰ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੀ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ ਅਤੇ…[ਇੱਕ ਭਾਈ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ
ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾਦਕ।]

ਿਕਸੇ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ, ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਲੂਿਯਸਿਵਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਿਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਹਾਰ ਮਨ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ
ਉਹ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਖਾਤਰ, ਹੁਣ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਈਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ।

ਸਾਡੇ ਦਯਾਲੂ ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ—ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਵ ਗ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ-ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ
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ਝੁੰਡ ਵ ਗ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਥੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ , ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਿਜਥੋਂ ਦੇ
ਅਸੀਂ ਹ , ਅਤੇ ਿਜਥੇ ਅਸੀਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ
ਵ ਗ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ।

2 ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾ ਤੁਰੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੁਕਾਰਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਿਪਤਾ ਇਹ ਸੋਚੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਸਾਡੀ
ਹੁੰਦੀ, ਿਕਵੇਂ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਕਲੀਿਸਯ ਤੁਰੰਤ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਪਤਾ
ਦਾ ਿਦਲ ਬਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਦੁਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁਣੇ ਉਸ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਆਵੇ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ
ਹਰੇਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਰਦ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਹ
ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੈਿਵਕ ਅਿਧਕਾਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਤੇਰੀ
ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਬਮਾਰੀ ਖੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਿਪਛਲੇ
ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂਇਹਨ ਉਪਰਾਿਲ ਜ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਹੱਿਥਆਰ ਬਾਰੇ
ਸੋਿਚਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਥਆਰ ਿਜਹੀ ਕੋਈ
ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਗੋਪੀਆ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੀ ਉਂਗਲ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵ ਕੰਮ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਤ ਉਹ ਮੋਤ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਬਚੇ ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ

ਇਹ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ; ਹਨੇਰਾ, ਉਦਾਸੀ, ਉਸ ਬਚੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ
ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ, ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਦਾ ਮਹਾਨ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਉਸ ਤੇ ਚਮਕੇ। ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚੋਂ, ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ
ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ।

4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਡੀਕ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ
ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕ ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ
ਲਈ, ਤੂੰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇ। ਅਸੀਂ, ਤੇਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੋਣ
ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੌਤ ਿਝੜਕਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹ , “ਦੂਰ ਖੜੀ ਰਿਹ। ਤੂੰ ਉਸ
ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹ ।” ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਿਸਧੀ ਿਨਸ਼ਾਨੇ
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ਤੇ ਜਾਵੇ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ। ਆਮੀਨ।

5 ਕੀ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ? ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ
ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਸਮ ਵੀ ਇਥੇ ਰਿਹਣਾ
ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਿਜਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਜਾਵੇ,
ਕੇਵਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ ।

6 ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦੀ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਿਪਛੋਕੜ
ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਿਕਆ ਤ ਮੈਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗਾ ਿਕ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਅਿਧਆਇ ਪੜਹ੍ । ਇਸ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਇਦ
ਮੈ , ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਜੋਰ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਸਭ
ਠੀਕ ਿਰਹਾ, ਤ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਿਲਆ ਸਕ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਵੇਖੇ। ਔਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਜ ਪਦਵੀ ਜਾਨਣਾ ਿਕੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਲ ਹੈ!
ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

7 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ…ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਥੇ
ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ
ਹੈ ਿਜਸਨੇ…ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਿਫਰ ਵੀ, ਉਹ
ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੀਕਣੇ ਵਾਲ ਕੰਘੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੱਿਜਆ ਸੰਵਿਰਆ,
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਚਾਕੂ ਿਤੱਖਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਸਾਿਰ ਸੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੀਟਾਣੂ ਰਿਹਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।” ਪਰ
ਤੁਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਲਵ ਗਾ ਿਜਸ ਨੇ ਪਿਹਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ
ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਕਸੇ
ਅਿਜਹੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ,
ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਜਸ ਕੁਝ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਵੇ।

8 ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਕਸੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣਦਾ ਹ ਜੋ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਿਸੱਿਖਅਕ ਹੈ।
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9 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਪੱਠਭੂਮੀ ਿਤਆਰ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹ , ਅਜੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵਚੋਂ, ਇਹ ਿਕ…ਉਹਨ ਨੇ ਸਮੂਏਲ
ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ; ਅਤੇ ਸਾਉਲ ਸਿਵਕਾਰ

ਕੀਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਕੀਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ੍ ਸੀ; ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜੋ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਬੋਲਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨੇ ਉਹਨ ਦਾ ਿਧਆਨ ਇਸ ਵਲ ਿਖੱਿਚਆ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਾਦ ਕਰੋ,
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਜਸ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾੜੀ ਚਾਲ

ਚਿਲਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ।”
ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ

ਕਰਦਾ ਹੈ?” ਵੇਿਖਆ?
10 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਫਰ ਿਕਹਾ, ਿਕ, “ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੈਸਾ
ਨਹੀਂ ਮੰਿਗਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਲਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ
ਤੁਹਾਡੀ ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੁੰਹ
ਿਵਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।”
11 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ, “ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ
ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ।ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀ ਵ ਗ
ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ।”
12 ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਸਾਡੀ ਿਲਖਤ ਅਫ਼ਸੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਵੰਡ
ਰਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਰਹੀ
ਹੈ ਅਤੇ “ਿਜੱਤਣ ਵਾਿਲ ” ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ
ਤ ਬੱਸ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਿਪੱਠਭੂਮੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪੜਹ੍ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ,
ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ।ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਿਪਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਇੱਕ

ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਵੱਸਣਗੇ, ਉਸਦੀ ਅੰਸ਼ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਿਵੱਚ
ਵੱਸੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ
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ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਵੇਗਾ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਿਹੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
13 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਜੱਦ ਵਾਇਦੇ ਦਾ ਸਮ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਸੇ
ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ

ਜਮਾਤ ਿਵਚੋਂ ਿਕੰਨੇ…ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੂਸਾ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ,
ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਲ ਨਮੂਨਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਸਾ ਵਾਇਦੇ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਮਸੀਹ। ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਇੱਕ ਵਾਇਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡਾ ਵਾਇਦਾ ਆਤਿਮਕ ਅਰਾਮ ਹੈ, ਜਦਿਕ,
ਉਹਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਰਾਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਇੱਕ ਧਰਤੀ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਿਜਥੇ ਉਹ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਸਨ, “ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ
ਹੁਣ ਅਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੱਸ ਗਏ ਹ , ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਸਾ ਅਰਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲਾਵ ਗੇ, ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਿਵਚੋਂ ਖਾਵ ਗੇ। ਅਤੇ ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵ ਗੇ,
ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਵ ਗੇ।”
14 ਔਹ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ , ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ
ਕਾ ਨ, ਿਜਵੇਂ ਨਾਓਮੀ ਅਤੇ ਰੂਥ, ਬੋਅਜ਼।ਉਸ ਸਭ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹ ।ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਉਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ…
ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ
ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਹ, ਿਕੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ! ਇਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ, ਹਫ਼ਤੇ
ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚੋਂ
ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ
ਸਕਦੇ ਹ , ਠੀਕ ਇਸ ਇੱਕ ਅਿਧਆਇ ਨਾਲ।
15 ਅਤੇ, ਔਹ, ਮੈ ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਇਸ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ , ਅਤੇ ਇਸ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੜਹ੍ਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇੱਸ
ਿਕਤਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਿਡਆ। ਬੱਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਕੇ ਰਹੇ।
16 ਹੁਣ, ਪਰ੍ੰਤੂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗਲ ਸੀ ਿਕ ਜਾਇਦਾਦ , ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ
ਸੀ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਵ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਿਦੰਦਾ ਹ , ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਤ ਛੁਿਹਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਿਕੰਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਆਿਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਵਾਚੇ ਹੋਇ ਲਈ? ਸਭ ਠੀਕ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਫਰ ਤੋਂ ਉਥੇ ਹੋ, ਵੇਿਖਆ, “ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ”। ਸਮਝੇ?
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17 ਪੋਲੂਸ ਨੇ ਰੋਮੀ ਿਸਪਾਹੀ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰ, ਤ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ।” ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤ ਐਨਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ,
ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜ ਉਹ ਲੜਕੀ ਿਕੰਨੀ ਿਵਗੜੀ
ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ ਬਚਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ
ਤਰ ! ਚਾਹੇ ਉਸ ਉਹਨ ਉਹਨ ਦੀ ਿਪੱਠ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਿਕਸੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬਚਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਇਦਾਦ! ਔਹ! “ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ
ਹੋਣਗੇ,” ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਸ਼ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨਾ ਸੱਟ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਨਾਸ
ਕਰਨਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।”
18 ਔਹ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
ਬੱਸ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਬਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦਇਸ ਤੇ ਆਵ ਗੇ।
19 ਪਰ ਹੁਣ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹ । ਤਦ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ,
ਉਹ ਮਹਾਨ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਜਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਉਸ ਦੇਸ਼
ਿਵਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੱਕ
ਲੈ ਿਗਆ, ਪਰ ਉਹਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਈ?
ਉਸ ਨੇ ਉਹਨ ਉਹਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ; ਉਸ ਨੇ ਉਹਨ ਦੀ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਧਰਤੀ ਲੋਕ ਿਵੱਚ
ਵੰਿਡਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਲੈ
ਆਇਆ ਿਜਥੇ ਉਹਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਉਹਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਬੱਸ ਯਰਦਨ
ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸ ਦੀ

ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾਨ, ਸਥਾਨ, ਪਦਵੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨੁੱਖ ਿਵਚੋਂ ਬੋਲ
ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਐਨਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਫ਼ਸੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ।
ਹੁਣ, ਉਸੇ ਤਰ , ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਉਸ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨ ਸਰੀਰਕ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ

ਰਿਖਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਲੀਿਸਯਾ , ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਇਕ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਜਥੇ ਉਹਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਉਹਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ।
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20 ਹੁਣ, ਜੱਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼
ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਪੋਲੂਸ।” ਿਜਸ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਹੀ
ਦੇਰ ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਗੇ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਉਸ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ,
ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਿਕਸੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੋਲੂਸ
ਿਦੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ ਭੇਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਿਕ ਜੋ

ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਲੋਕ ਿਵਚਕਾਰ
ਸੀ, ਹਰੇਕ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖ
ਿਰਹਾ ਸੀ।

21 ਹੁਣ, ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪੋਲੂਸ ਲੋਕ ਦੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕ
ਸਾਰੀ…ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਬੁਝਾਰਤ ਦੇ ਿਵੱਚ ਭੇਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ
ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਿਨਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਚਟਾਨ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਸਿਹਤ ਦੇ ਵ ਗ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੰਦ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਧੰਨ
ਭਰੋਸਾ, ਇਹ ਪਰ੍ਾਣ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਸ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਇਹ
ਜੁਗ ਦੀ ਚਟਾਨ ਹੈ, ਔਹ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਿਕਉਂ ਜੋ
ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਟਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਟਲਣਗੇ।

22 ਪਰ੍ੰਤੂ ਕਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਿਫਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਿਕ
ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਮੈਂ ਤ ਇਹ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਜੋ ਆਦਮੀ ਿਮਸ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ
ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ, ਜੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ।

23 ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ, ਇਹ ਹੈ ਿਕ, ਿਜਹੜਾ ਵਾਇਦਾ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਤਿਮਕ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਜਕ ਹ , ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਕੋਮ। ਤ
ਿਫਰ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਜਕਾਈ, ਪਿਵੱਤਰ ਕੋਮ, ਖ਼ਾਸ ਲੋਕ, ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ,
ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਵਖਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮਿਰਆ
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ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਅਤੇ ਧੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ;
ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ।
24 ਸਭ ਕੁਝ ਪਰ੍ੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰ੍ੇਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਮੇਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਗਿਹਰਾਈ ਿਵੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਿਕ ਉਹਆਦਮੀ ਗਲਤ ਹੈ,
ਸਿਹਣਸ਼ੀਲ, ਹਲੀਮ, ਧੀਰਜ। ਉਹ ਿਪਆਰਾ, ਹਲੀਮ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ, ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ।ਉਹ
ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ।
25 ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤ ਇਹ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਸੀ। ਔਹ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸੀ।” ਇਹ
ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।
26 ਿਫਰ ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ; ਹਰੇਕ ਿਜਸਨੇ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵ ਬੋਲੀ
ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀ।” ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੋਲ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ
ਵੇਿਖਆ। ਵੇਿਖਆ? ਹੁਣ ਉਹ…
27 ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹ ਿਜਹੜਾ ਜਗਤ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰ੍ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ

ਪਿਹਲ ਅਸੀਂ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਜਾਈਏ, ਆਓ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਰੋਮੀ ਦੇ 8ਵੇਂ
ਅਿਧਆਇ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹ । ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ
ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਥੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀ
8 ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਰੋਮੀ 8 ਅਿਧਆਇਦੀ—ਦੀ 19ਵੀਂ ਆਇਤ।

ਿਕਉਂਿਕ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ…
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਉਡੀਕਦੀਹੈ।
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28 ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ,
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ! ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ!
29 ਪੂਰਾ ਜਗਤ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ,
ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਹਨ।“ਇਹ ਲੋਕ ਿਕਥੇ ਹਨ?” ਸਾਡੇ
ਕੋਲ…ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਜਣਾ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ
ਦਾ ਿਲਸ਼ਕਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਲਹੂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਪਰ੍ਕਾਰ
ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਨ; ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਛੋਟੀ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ ਸੁਨਣ ਿਵੱਚ
ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਿਜਸ ਨੇ ਨਬੀ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਚੋਗਾ ਆਪਣੇ
ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਿਲਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਗਆ, ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਇਥੇ ਹ ”।
ਵੇਿਖਆ?
30 ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪੋਲੂਸ ਉਸ ਪਿਹਲੇ ਸਥਾਨ ਵਲ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਇਸ ਦੀ ਿਪਛੋਕੜ
ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਓ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਹ੍ੀਏ।

ਪੌਲੁਸ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਦਾ ਰਸੂਲ ਹ , ਅੱਗੇ ਜੋਗ ਉੁਨਹ੍ ਸੰਤ (ਹਨ “ਸੰਤ” ਉਹ
ਿਜਹੜੇ)ਿਜਹੜੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਹਨ:

31 ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਜਮਾਤ ਇਸ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹ ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਿਗਰਜੇ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲਹੁੰਦੇ ਹ । ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹ ? ਕੀ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਡੁਬੋਇਆ
ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹ ? ਪਿਹਲਾ ਕੁਿਰੰਥੀ ,
12ਵ ਅਿਧਆਇ, “ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ,” ਇੱਕ, ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ ਐਸ.-
ਪੀ.-ਆਈ.-ਆਰ.-ਆਈ.-ਟੀ, ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, “ਅਸ ਸਭਨਾ
ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।”
32 ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ, ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੋਲੀਨਜ਼, ਇਸ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ, ਵਾਇਦਾ
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼! ਜਦ ਇਸਰਾਇਲੀ ਇਸ ਯਰਦਨ
ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਗਏ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ
ਲਈ ਲੜੇ!
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33 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ, ਇਸਦਾ
ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਇਹ
ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ
ਹੈ, (ਔਹ, ਇਸ ਗਿਹਰਾਈ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਿਦਓ), ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ! ਬੱਸ ਉਠੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲੈ ਲਵੋ! ਸਮਝੇ? ਜਦ…
34 ਅਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੱਦ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗਵਾਇਆ, ਜੱਦ ਪਾਪ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਿਗਆ। ਇਹੀ
ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਜੱਤ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹ ,
ਿਕ ਪਾਪ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇਈਏ, ਿਕਸੇ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਕੁਝ ਤ ਗਲਤ ਹੈ।
ਜਦ ਅਕਾਨ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੀ ਚਾਦਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ,
ਪਾਪ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਹਾਰਨ ਲਗੇ।
35 ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈ ਇਹ—ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਦਓ, ਲੋਕ ਦਾ ਇਹ ਝੁੰਡ,
ਿਜਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ, ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਿਬਮਾਰੀ
ਜ ਹਰੇਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਲਕਾਰਦਾ ਹ , ਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਹਰੇਕ ਜੋਅ ਲੇਿਵਸ , ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨ
ਸਾਰੇ ਬੇਪਰਤੀਤੇਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਉਥੇ ਹਨ, ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਬੂਹੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਵੀ ਿਬਮਾਰੀ ਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਿਬਲਕੁਲ
ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦਾ ਪਾਪ ਹੀ ਇਸ
ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਗੇ, ਿਕ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟਾ
ਿਜਹਾ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ।

…ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹਨ:
ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾ

ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।
ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ

ਿਜਹ ਨੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ—ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੁਰਗੀਥਾਵ ਿਵੱਚ ਸਭ
ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮਕ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਾ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ:

36 ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹ , ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਤਮਕ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਮਸੀਹ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਤਨਾਵ ਹਨ। ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਬਰਕਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਢੋਂਗੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਖੰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਟਕ
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ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾ
ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ, ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪਾਓਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਖਦੇ ਹ , ਉਲਿਝਆ

ਹੋਇਆ।ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ ਤੀ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਵਰਗੀ ਬਰਕਤ , ਸਵਰਗੀ
ਆਤਮਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਅਮੀਨ। ਿਕੰਨਾ
ਸੁੰਦਰ ਹੈ! ਔਹ, ਆਓ ਪੜਹ੍ੀਏ।

ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਸਾ ਚੁਣ ਿਲਆ…
37 ਹੁਣ, ਇਥੇ ਹੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬੁਰੀ ਤਰ ਨਾਲ ਠੋਕਰ ਖ ਦੀ ਹੈ।

ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਚੁਣ ਿਲਆ…(ਿਕਸ ਿਵੱਚ?)
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ।

38 ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਉਤਪਤ ਅਤੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ,
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 17:8 ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਸਾ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਚੁਣ ਿਲਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਵਚਨ…ਮੈ ਅਗਲੀ ਆਇਤ
ਪੜਹ੍ ਲੈਣ ਿਦਓ।

…ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਪਰ੍ੇਮ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਿਨਰਮਲ ਹੋਈਏ…
ਸਾ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ…

39 ਹੁਣ ਮੈਂ “ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਏ” ਜਾਣ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਹੁਣ, ਅਗੋਂ
ਹੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ, “ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਚੁਣ ਗਾ,
ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਭਾਈ ਬੀਲਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਗਾ।” ਇਹ ਇਸ
ਤਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ,
ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਅਗੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਤ ਜੋ ਸਭ ਚੀਜ਼
ਿਮਲ ਕੇ ਉਹਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ
ਜੋ ਉਹ, ਉਸ ਜੁਗ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ
ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ।
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40 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਿਪਛ ਹ ਜ ਦੇ ਹ , ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਰਾਤ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਗਲ
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜ ਇਸ ਛੁਿਹਆ ਸੀ, ਉਤਪਤ ਿਵੱਚ, ਪਿਹਲਾ ਅਿਧਆਇ,
1:26, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਿਰਆ, “ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,” ਇਹ
ਏਲ, ਇਲਹ, ਇਲੋਹੀਮ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਆਪਣੇ ਆਪ
ਦੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ।” ਉਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ,
ਉਥੇ ਕੋਈ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਥੇ ਬੱਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਏਲ, ਇਲਹ, ਇਲੋਹੀਮ। ਹੁਣ, ਉਸ ਨੇ
ਉਸ ਬਣਾਇਆ।
41 ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਗੁਣ ਸਨ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ…ਉਸ ਮਹਾਨ
ਏਲ, ਇਲਹ, ਇਲੋਹੀਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸੀ ਜ ਇੱਕ…ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ ਿਫਰ ਮੈ ਇਸ ਤਰ ਕਿਹਣ ਿਦਓ, ਉਸ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਇੱਕ “ਸੁਭਾਅ” ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਛੋਟੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਸਮਝ
ਸਕਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨ ਛੋਟੇ ਸਾਥੀ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਹ ਿਜਸ ਇਸ ਤਰ
ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਪਰ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਆਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਉਹ ਿਪਤਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਹਰਾਈ
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ; ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਅਰਾਧਨਾ
ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ; ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਆਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਏਲ, ਇਲਹ,
ਇਲਹ, ਇਲੋਹੀਮ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸੀ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਥੇ
ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਗਆ ਿਜਸ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝੇ? ਉਸ
ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਮਝੇ, ਪਰ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਬੀਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਸ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ, ਜ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ
ਗੁਣ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਹੀ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ।
42 ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਅੱਛਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ
ਹੀ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਿਕਆ?” ਜੋਅ ਲੂਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਰਿਹਮ-
ਿਦਲ ਹੈਵਾਨ ਹੈ,” ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਜੋਏ, ਜ ਜੈਕ ਕੋਏ, ਵੇਖੋ।
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਬੱਸ ਇੱਕ ਬੇਰਿਹਮ-ਿਦਲ ਹੈਵਾਨ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤ ਉਹ ਇੱਕ…”
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ਔਹ, ਮੈਂ…ਬੱਸ ਉਸ ਸਭ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਿਦੱਤੇ, ਵੇਿਖਆ। ਪਰ ਇਹ
ਬੱਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਪਰਇਸ ਿਵੱਚਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ
ਿਗਆਨ ਹੈ, ਪਰਹੇਠ ਇਸ ਿਵੱਚਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
43 ਹੁਣ, ਉਹ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਵਚਨ ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਭੇਤ ਹੁਣ ਲੁਕੇ
ਹੋਏ ਹਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ
ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ,” ਤ ਜੋ ਉਹਨ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਦਖਾ ਸਕੇ। ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੇ ਗਏ?
44 ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਰੋਕਦਾ ਹ , ਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ
ਆਵ ਗਾ…ਇਸ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਿਵਚਾਰ ਵਲ
ਜਾਵ ਗਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਜੁਗ ਿਵੱਚ, ਨਬੀ ਦੇ ਜੁਗ ਿਵੱਚ,
ਸਾਰੇ ਜੁਗ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ ਨੇ ਇਹਨ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਇਹਨ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਲਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ,
ਤ ਜੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਤਰ੍ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇ। ਿਕਉਂ? ਗਵਾਿਚ ਹੋਇ
ਿਵਚੋਂ…ਜੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਿਪਰਾਿਮਡ ਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਸੀ,
ਨੇੜੇ, ਨੇੜੇ, ਨੇੜੇ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
45 ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਿਤੰਨ ਬਾਈਬਲ ਬਣਾਈ । ਪਿਹਲੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਖੀ, ਿਜਸ
ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਵੇਿਖਆ

ਹੈ? ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਿਕਹੜੀ ਹੈ? ਕੰਿਨਆ। ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ
ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਿਕਹੜੀ ਹੈ? ਿਲਓ ਜਾਨੀ ਿਸੰਘ। ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ
ਕੰਿਨਆ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ
ਦੀ ਿਨਆਈਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
46 ਅਗਲੀ ਬਾਈਬਲ ਉਸ ਨੇ ਿਪਰਾਿਮਡ ਿਵੱਚ ਬਣਾਈ, ਹਨੋਕ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ, ਜੱਦ ਉਹਨ ਨੇ ਿਪਰਾਿਮਡ ਬਣਾਇਆਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ ਮਾਪਦੇ
ਹਨ।ਮੈਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹ ।ਪਰ ਵਾਰ ਤੇ, ਿਜਥੇ ਉਹ ਝੁਕੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਿਡ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ
ਵਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਉਹ ਿਕਥੋਂ ਤੱਕ
ਮਾਪਦੇ ਹਨ? ਿਸਧਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ।ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ-ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਿਪਰਾਿਮਡ
ਪਰ ਿਗਆ…ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ।
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47 ਇਹ ਠੀਕ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਬੰਦੂ
ਤੱਕ। ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਪੱਥਰ…ਿਸਰੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ।
ਉਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਿਪਰਾਿਮਡ ਦੇ ਿਸਰੇ ਨਹੀਂ ਢਿਕਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜ ਨਹੀਂ, ਿਮਸਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਪਰਾਿਮਡ, ਇਸ ਦੇ
ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਿਸਰੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਿਸਰੇ ਦੇ ਪੱਥਰ
ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਮਸੀਹ, ਿਸਰੇ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਰੱਦ

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

48 ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੂਥਰ ਦੇ ਜੁਗ ਿਵਚੋਂ, ਬੈਪਿਟਸਟ ਜੁਗ, ਮੈਥੋਿਡਸਟ
ਜੁਗ, ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ ਜੁਗ ਿਵਚੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਿਸਰੇ ਦੇ
ਪੱਥਰ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੇ ਹ , ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਿਸਰੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹੇਠ ਆਉਣ
ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ , ਇਮਾਰਤ ਪੂਰੀ
ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿੜਹ੍ਆ, “ਪੱਥਰ ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ?” ਯਕੀਨਨ, ਸਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਦੀ ਗਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।“ਪਰ ਰੱਿਦਆਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਕੋਨੇ ਦਾ ਿਸਰਾ ਬਣ
ਿਗਆ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ—ਇੱਕ—ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ ।

49 ਹੁਣ, ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ,
ਿਪਰਾਿਮਡ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ, ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ ਕੈਂਸਰਜੁਗ ਦੀ ਦੋ ਮੱਛੀ ,
ਿਲਓ ਜ ਿਸੰਘ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਿਸਰੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਤਰ੍ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵੱਚ,
ਵੇਿਖਆ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਿਕਥੇ ਹ ? ਅਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹ ।

50 ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜਹ੍ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਰ੍ੁਸ਼ਚੇਵ ਅਤੇ ਉਹਨ
ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ? ਔਹ, ਉਹ ਿਤਆਰ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹ । ਆਮੀਨ।
ਿਤਆਰ! ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਿਖਆ। ਔਹ, ਿਕੰਨੀ—ਿਕੰਨੀ ਹੀ—ਭਾਗ
ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ, ਿਕੰਨਾ ਵਧੀਆ ਿਦਨ ਹੈ! ਜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਿਦਨ ਦਾ
ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਮੇਰੇ!

51 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਲੇਖਕ, ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਿਖਆ,
ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਕਥੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਠਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣ ਲਈ
ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ
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ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ।
52 ਹੁਣ ਆਓ ਿਫਰ ਤੋਂ “ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ” ਵਲ ਜ ਦੇ ਹ , ਇੱਕ ਪਰਕਾਸ਼ਨ
ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹ ਜ ਨਹੀਂ। ਮੈ ਉਮੀਦ

ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਿਪਤਾ” ਆਖਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਰਮ ਿਨੰਦਕ
ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਿਰਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ ਤਰ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਿਪਤਾ! ਿਪਤਾ ਕੁਝ ਬੱਿਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ
ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਦੂਤ ਹੋ ਜਾਣ”। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ ਆ ਗਏ। ਔਹ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹਨ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ,
ਤਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਗੁਣ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਏਲ (E-
l), ਇਲਹ, ਇਲੋਹੀਮ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਿਸਵਾ
ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਦੂਤ ਉਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਤਦ, ਦੂਤ
ਅਰਾਧਣਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਮਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਸਨ। ਇਸ
ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਤੀ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਕਆ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਕਆ। ਇਸ ਲਈ ਿਫਰ,
ਪਿਹਲ , ਹੁਣ ਆਓ…
53 ਤਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਬਣਾਵ ਗੇ
ਿਜਸ ਛੁਿਹਆ ਜਾ ਸਕੇ”। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ। ਅਤੇ
ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ
ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਈ; ਇੱਕ—ਇੱਕ ਪੋਲੀਵੋਗ ਜ ਜੈਲੀਿਫਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਸ ਮਾਸ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਰਦੀ ਹੋਈ, ਉਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ
ਇੱਕ ਡੱਡੂ…ਤੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਜੀਵ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਭ ਸਕਦੇ
ਹ , ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਮ ਿਕਸਮ
ਮਨੁੱਖ ਹੈ।ਡੱਡੂ ਤੋਂ ਿਕਰਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਿਕਰਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅਗ ਹ
ਵੱਧਦਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ “ਵੂਸ਼” ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਿਫਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ; “ਵਹੂਓਸ਼,” ਿਬਹਤਰ ਜੀਵਨ।
ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ
ਵੀਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਤਮ ਹੋਵੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਿਣਆ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਿਫਰ ਮਨੁੱਖ…
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54 ਜੱਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ, ਜੱਦ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਬਣਾਏ…ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, “ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਰ ਅਤੇ
ਨਾਰੀ ਬਣਾਇਆ,” ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਕਤਾ ਿਵੱਚ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ
ਦੋਵੇਂ ਸੀ, ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ। ਜੱਦ ਉਸ ਨੇ ਆਦਮ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਰਿਖਆ…ਉਤਪਤ 1 ਿਵੱਚ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ

ਔਰਤ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਤਪਤ 2 ਿਵੱਚ, ਅਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਹੁਣ ਲਈ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਹ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਹੜਾ
ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਦੇ
ਸਰੂਪ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ।“ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ…” [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਤਮਾ ਹੈ”—ਸੰਪਾਦਕ।] ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਮਨੁੱਖ
ਬਣਾਇਆ, “ਨਰ ਨਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ।” ਹੁਣ, ਜੱਦ ਉਸ
ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ!

55 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਸੀ। ਇੱਕ—ਇੱਕ ਵਚਨ ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਦਾ
ਿਵਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ
ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਕਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਿਕਵੇਂ
ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਵਚਨ ਬੋਿਲਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ
ਲਈ ਤੈਅ ਹੋ ਿਗਆ। ਔਹ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਉਸ ਵਚਨ
ਬੱਸ ਇਸ ਤਰ ਪਕੜ ਲੈਣ। ਜੱਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤ
ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ! ਿਬਲਕੁਲ! ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ…
ਇਤਹਾਸ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਤਵ ਿਵਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ
ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਗਤ ਲੱਖ ਅਤੇ ਲੱਖ ਅਤੇ ਲੱਖ ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਰਬ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸਾਲ ਪਿਹਲ
ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਿਕੰਨੇ ਿਚਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਰਿਹੰਦਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਿਟਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ
ਨੇ ਇਸ ਬੋਿਲਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

56 ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ ਤਰ ਉਸ ਰਾਤ ਤੋ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ
ਸੀ, ਸਗੋਂ, ਉਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਅਨੰਤ, ਕੋਈ ਬੀਿਤਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲਨਹੀਂ, ਕੋਈ
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਿਧਆਨ
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ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਹ ”? “ਮੈਂ ਸੀ” ਜ “ਮੈਂ ਹੋਵ ਗਾ” ਨਹੀਂ”। ਇਹ ਅਨੰਤ ਹੈ, “ਮੈਂ
ਹ !”ਸਮਝੇ, “ਮੈਂ ਹ ,”ਹਮੇਸ਼ਾ!
57 ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇਸ
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ।ਤਦ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ,

ਉਸ ਨੇ ਇਕੱਲਾਪਣ ਵੇਿਖਆ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਮਨ
ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ, ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ, ਪਰ ਆਦਮ ਦੀ ਵੱਖੀ ਿਵਚੋਂ, ਇੱਕ
ਪਸਲੀ ਲਈ; ਅਤੇ ਆਦਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਿਵਚੋਂ ਉਸਦਾ ਨਾਰੀ ਭਾਗ ਿਲਆ,
ਅਤੇ ਇਸ ਪਸਲੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ
ਔਰਤ ਵ ਗ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋ, ਿਫਰ ਕੁਝ ਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਦਮੀ ਵ ਗ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ
ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀ ਆਤਮਾਵ
ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ । ਪਰ, ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਇਕ ਇਕਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, “ਇਹ
ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਹਨ”। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ,
ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੂ ੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ,
ਕਦੇ ਧੌਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖ ਦੇ, ਪੀਂਦੇ, ਸੌਂਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ
ਤਰ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹ , ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ
ਪਾਪ ਕੀ ਸੀ।
58 ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਇਥੇ
ਆਵ ਗਾ। ਿਜਹੜਾ, ਉਹਨ ਮੈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈ
ਵੇਖ ਲੈਣ ਿਦਓ ਿਕ ਕੋਈ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੈ ਕੁਝ ਵਖਰਾ ਿਦਖਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ
ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਵੇਖੋ।
59 ਹੁਣ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤਦ ਜਦ ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
60 ਉਥੇ, ਪਰ, ਦੱਸ ਲੱਖ, ਦੱਸ ਕਰੋੜ ਮੀਲ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਐਨੀਵੱਡੀ ਥ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਸੱਧ ਅੱਗਪਾ ਪਰ੍ੇਮ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ
ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਚ ਭੀੜਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤ ਿਕੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਰਛਾਿਵ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ,
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ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅੱਗਪਾ ਪਰ੍ੇਮ ਦੇ ਪਰਛਾਿਵ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ
ਪਰਛਾਵ ।

61 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਤ ਹੈ, ਇਥੇ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਤ ਹੈ ਜੋ ਵੀਹ
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਿਵਚ ਕੁਝ
ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਵੀਹ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਸ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਪੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੀਕ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਪੰਦਰ
ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਕਸ਼ੋਰ ਬਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ
ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਿਰਪੱਕ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਵੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਔਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ ਤ ਬੱਸ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹ ”। ਤੁਸੀਂ ਤ
ਬੱਸ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜ
ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾ
ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ
ਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਠਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ”।

62 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਸੌ
ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਜਨਮ ਿਲਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਠਾਰ ਸਾਲ ਦੇ
ਰਿਹੰਦੇ? ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਿਜਹੀ
ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ! ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਇਥੇ ਆ
ਕੇ ਵੱਸਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਹੁੰਦੇ।
ਿਕਉਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇਹੋ ਜ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜ
ਸੋ ਸਾਲ ਿਜਉਂਦੇ। ਵੇਿਖਆ, ਇਥੇ ਕੁਝ ਤ ਗਲਤ ਹੈ।

63 ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, “ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹ , ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ। ਔਹ, ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਅਠਾਰ ਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਸੌਲ ਦਾ
ਹ , ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ”। ਿਪਆਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹ ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮ ਇਸ ਿਮੰਟ ਿਜਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ
ਇਸ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਦੋਸਤ
ਬੱਸ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਪਿਹਲ ਮਰ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਹੈ, ਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੋਸਤ?
ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸ਼
ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਗਰਜੇ ਿਵਚੋਂ
ਿਜਉਂਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ
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ਕੁਝ ਵੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਦਰ , ਬਾਰ , ਉੰਨੀ, ਪੱਚਤਰ ਜ
ਨੱਬੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ, ਇਥੇ…ਸਭ ਕੁਝ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਦਰ , ਅਠਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ
ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਥੋਂ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ?

64 ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਹ੍ ਅਠਾਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ…ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਹੀ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡ ਿਦਓਗੇ। ਲੋਕ ਹੋਰ ਜੁਗ
ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ
ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਨਾਲ ਉਮਰ ਿਬਤਾਓਗੇ।
ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਉਥੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਛੋਟਾ
ਅੱਗਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਪਰਛਾਵ …ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਿਜਹੜੀ ਉਪਰ ਹੈ।

65 ਹੁਣ, ਉਸ ਰਾਤ, ਜ ਉਸ ਸਵੇਰ , ਸੱਤ ਵਜੇ, ਜਦ ਪਿਵਤਰਆਤਮਾ ਨੇ,
ਉਸਦੀ ਭਿਲਆਈ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ, ਮੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਿਵਚੋਂ ਲੈ ਿਲਆ,
ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਹ ਜ ਨ , ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨ ਲੋਕ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਜਵਾਨ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ
ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, “ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਨੱਬੇ
ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਰਵਰਿਤਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ‘ਮੇਰਾ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਭਾਈ!’”

66 ਹੁਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜ ਦੇ ਹ
ਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹ ।
ਜੇ ਅਸੀਂ, ਹਰ ਇਕ, ਮਰ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਇਸ ਿਮੰਟ ’ਤੇ ਸਾ
ਉਡਾ ਦੇਵੇ, ਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾ
ਰਹੇ ਹੋਵ ਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵ ਗੇ, ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ
ਹੋਵ ਗੇ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵ ਗੇ! ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।ਅਤੇ
ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣ ਸਪੈਂਸਰ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਇਥੋਂ
ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋਿੜ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਅਠਾਰ , ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ
ਬੱਚਾ ਹੋਵ ਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਵ ਗੇ…ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। “ਜੇ ਇਹ
ਸਾਡਾ ਤੰਬੂ ਿਜਹਾ ਘਰ ਿਜਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਢਿਹ ਪਵੇ, ਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਹੈ।”
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67 ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਤ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਸਰੀਰ ਤੜਫ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਤ ਉਛਾਲ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ।ਇਸ ਅਿਭਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਵਾਨ ਔਰਤੋ। ਪਰ, ਜਦੋਂ
ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਝਟਕੇ ਲੈ ਰਹੀ
ਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਇਹ
ਇਸਦੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਿਕਰਤੀ ਦਾ
ਆਤਮਕ ਸਰੀਰ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਿਦਓ, ਇਹ ਆਪਨੇ
ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਿਸਰ ਆਪਣੀ ਮ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ
ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੇਠ ਨਹੀਂ
ਆਵੇਗਾ।

68 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੱਛੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ…ਿਜਵੇਂ
ਹੀਇਸ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ
ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਮ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਕੋਲ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।ਔਹ, ਹ !

69 ਿਕਉਂਿਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਥੇ ਿਲ ਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ
ਇਸ ਦੇ ਲਈਇਥੇ ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਸਰੀਰ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ
ਇਹ…ਓਹ, ਹਲਲੂਯਾਹ! “ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਿਜਹਾ ਘਰ ਢਿਹ
ਪਵੇ ਤ ਉਥੇ ਇਕ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹ ; ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਠੰਡਾ
ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖ ਦਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਅਸਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਥ ਿਮਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ
ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ
ਿਤੰਨ ਹਨ।

70 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ
ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤਤਾ ਅਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਓਹ! ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ
ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ੍। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ…ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਦਲ ਧੜਕਣਾ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਣ ਦੇ ਪਹੀਏ ਰੁਕਣੇਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
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ਜ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪਰਛਾਵ ਜੋ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵ ਸੀ, ਇਕ
ਸਿਕੰਟ ਿਵਚ ਇਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਇਹ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਨਦੀ ਬਣ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਰਆ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਇਹ ਮਹਾਸਾਗਰ
ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ’ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਿਵਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਕ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਜਾਣੋ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਿਪਆਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਇਕ ਜਵਾਨ
ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਬਣਜ ਦੇ ਹੋ। ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਉਥੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਉਸਦਾ ਮਿਹਮਾਮਈ
ਸਰੀਰ…ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਇਹ ਇਕ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮਿਹਮਾਮਈ
ਨਹੀਂ, ਇਕ ਆਕਾਸ਼ੀ ਸਰੀਰ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਿਯਸੂ
ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।
71 “ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ,” ਦੂਸਰਾ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ , 5ਵ
ਅਿਧਆਇ, ਜ ਪਿਹਲਾ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ , 5ਵ ਅਿਧਆਇ, ਪਿਹਲਾ ਜ
ਦੂਸਰਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਉਨਹ੍ ਦੀ ਿਵਿਥਆ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ
ਹੋਰਨਾ ਵ ਙੁ ਿਜਨਹ੍ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੋਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਸਾ
ਇਹ ਪਰਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਭਈ ਿਯਸੂ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੀ ਿਠਆ ਤ
ਇਸੇ ਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ੍ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਲਆਵੇਗਾ।ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹ
ਭਈ ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਜੀਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੀਕ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹ ਸੋ
ਓਹਨ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਕਦੀ ਅਗੇਤੇ ਨਾ ਹੋਵ ਗੇ”(ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਸ਼ਬਦ) “ਓਹਨ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਕਦੀ ਅਗੇਤੇ ਨਾ ਹੋਵ ਗੇ।” ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤੁਰਹ੍ੀ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੋਏ ਹਨ ਓਹ ਪਿਹਲ
ਜੀ ਠਣਗੇ।” ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਹੇਠ ਆਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮਿਹਮਾਮਈ
ਸ਼ਰੀਰ ਪਿਹਨ ਲੈਣਗੇ।“ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਜੀਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹ
ਓਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਮਲਣ , ਅੱਖ ਦੀ ਝਪਕ ਨਾਲ,
ਬੱਦਲ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਠਾਏ ਜਾਵ ਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਸੰਗ ਰਹ ਗੇ।”
72 “ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਰਸ ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਵ ਗਾ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੀਕਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨਵ ਨਾ ਪੀਵ ,” ਿਵਆਹ ਦਾ ਭੋਜ।
ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ-ਿਵਰੋਧੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
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ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਯੂਸੁਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਸਗੋਂ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੈਣ -ਭਰਾਵ ਜਾਣੂ
ਕਰਾਇਆ, ਤ ਉਥੇ ਇਕ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਹਾਜ਼ਰਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ
ਭੇਿਜਆ…ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਯੂਸੁਫ਼, ਹਰ ਤਰ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਸੰਪੂਰਨ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ
ਉਹ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਛੋਟੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍
ਉਥੇ ਵੇਿਖਆਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸਨੇ…ਉਹਨ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ, ਸਾਥੀਓ! ਸਾ —

ਸਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਯੂਸੁਫ਼ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।” ਯਹੂਦੀ ਨੇ
ਜੱਦ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਭਰ
ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਲਗਭਗ ਰੋ ਿਪਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ,
ਉਸਦੇ ਬੱਿਚ , ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਿਰ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਮਿਹਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਕੱਲੇ
ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵਚ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਹ , ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹ ।” ਅਤੇ ਤਦ ਉਹ ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ, ਿਕਹਾ,
“ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਸਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲਗ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਾਿਰਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ
ਮਾਿਰਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਹੈ।”

73 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਨ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ।” ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਸਾ
ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਸਨ।
ਹਲਲੂਯਾਹ! ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ ਕੋਲੋਂ ਰੱਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ, ਉਸਨੇ
ਇਕ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਿਕ ਇਕ
ਯਹੂਦੀ।ਠੀਕ ਹੈ।

74 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਹਮਾਮਈਸਰੀਰ
ਪਿਹਨ ਲਵ ਗੇ, ਅਤੇਮਹਾਨ ਯੁੱਗ ਿਜਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਜਦ ਇਹ

ਮਿਹਮਾਮਈ ਸਰੀਰ, ਇਸ ਅਕਾਸ਼ੀ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮਿਹਮਾ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ
ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਤੂਹਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਿਫਰ
ਮੈਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹ ਅਤੇ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ , “ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ!” ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਛੋਟੀ
ਿਜਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , “ਭਾਈਿਹਉਮਸ, ਆਓ ਅੱਜ
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ਸਵੇਰੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਚਲੀਏ।” ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਜਾਣਦੇ
ਹ , ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
75 ਪਾਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਹ ਸੀ? ਪਾਪ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ! ਪਾਪ
ਇਕ ਿਵਗਾੜ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
ਪਾਪ ਧਰਮ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਹੈ। ਿਵਭਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਦਾ ਿਵਗਾੜ। ਝੂਠ ਕੀ
ਹੈ? ਸੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਯਕੀਨਨ। ਸਰਾਪ ਸ਼ਬਦ ਕੀ
ਹੈ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਸੀਸ , ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਾਪ
ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਾਪ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਪ
ਇਕ ਿਵਗਾੜ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਤਾਨ ਪਾਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ,
ਉਸਨੇ ਿਸਰਫ ਉਸਦਾ ਿਵਗਾੜ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਹੈ।
76 ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਪਰ
ਜਾਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ, “ਭਾਈ ਿਹਉਮਸ, ਆਓ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ
ਭਾਈ ਬੀਲਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਿਪਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਜਾਵ ਗੇ।
ਅਤੇ, ਕਹ ਗਾ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾ ਮੁੰਿਡ ਪਹਾੜ ਪਸੰਦ
ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ…”

“ਹ , ਸਾ ਪਸੰਦ ਸਨ।”
77 “ਔਹ, ਉਸ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਮੀਲ ਦੂਰ ਤਕ
ਪਹਾੜ ਹਨ।ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਉਨਹ੍ ਤੇ ਘੁੰਮੋ।”
78 “ਮੈ …?…ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ , ਉਪਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਸੁਣ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵ ਗਾ।” ਯਸਾਯਾਹ
66। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।
79 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਥੇ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਥੇ
ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਹ , ਬੱਸ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਸਫ਼ਰ, ਦੱਸ
ਲੱਖ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ—ਹੁਣ ਇਹ ਝੱਲੀ ਿਜਹੀ
ਗਲ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਥੇਸਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਨੰਤਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਥੇ ਜ ਦਾ ਹ ,
ਮੈਂ ਉਥੇ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂਉਥੇ ਿਕਸ
ਿਮਲਦਾ ਹ ? ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , “ਚੰਗਾ, ਕੀ ਉਥੇ ਭੈਣ ਜਾਰਜੀ ਬਰੂਸ ਤ ਨਹੀਂ
ਹੈ! ਿਕਉਂ, ਭੈਣ ਜਾਰਜੀ, ਤੁਹਾ ਿਮਿਲ ਕਾਫੀ ਲਮ ਸਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।”
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ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ ਿਦੱਖਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਦੱਖਦੀ ਸੀ। ਵੇਿਖਆ?
ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵਿਰਹ੍ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ
ਜਵਾਨ ਹੈ ਿਜੰਨੀ ਜਵਾਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਪੱਠ ਖੁਰਕ ਰਹੀ
ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਥੇ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਇਹ ਚੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ।

ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , “ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਿਕਵੇਂ ਹੋ, ਚੀਤੇ?”
80 “ਮੀਓ,” ਇਕ ਿਬੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵ ਗ। “ਓਹ, ਮੈਂ ਉਥੇ ਿਰਹਾ ਹ , ਉਹਨ
ਭੈਣ ਨਾਲ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫੁੱਲ ਸਨ,
ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋਵ ਗੇ, ਵੇਿਖਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ
ਰਹੇ ਹੋਵ ਗੇ।” ਹੁਣ, ਇਹ ਝੱਲੀ ਿਜਹੀ ਗਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ
ਹੈ।ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ।ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸੇ ਤਰ ਸੀ।
81 ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਹਰਦਾ ਅਸ਼ੀਸਤ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਜਾਰਜੀ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ
ਜਾਵ ਗੇ, ਅਤੇ ਕਹ ਗੇ, “ਹੇ ਿਪਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਗੁਆਿਚਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਹ, ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਪਾਪ ਦੇ ਿਚੱਕੜ ਿਵਚ ਸੀ, ਿਪਤਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈ ਬਚਾ ਿਲਆ।”
82 ਿਕਉਂ, ਿਜਨਹ੍ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਉਹ ਝੱਲੇ ਹੋ ਗਏ।ਖ਼ੈਰ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਓ ਲਵ ਆਫ਼ ਗੋਡ
ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਿਲਖੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਇਕ
ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਾਗਲ ਕੰਧ ’ਤੇ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ
ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਪੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ

ਿਕਵੇਂ ਝੁਿਕਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਿਪਆਰ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਆਇਆ ਸੀ।ਅਰਾਧਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਦੂਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ! ਅਰਾਧਨਾ, ਇਕ ਦੂਤ ਬੱਸ ਏਨਾ ਹੀ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ…ਉਹ ਉਥੇ ਖੜਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਅੱਗੇ-ਿਪੱਛੇ,
ਅਤੇ ਐਧਰ ਉਧਰਿਹਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਹਲਲੂਲੂਜਾ! ਹਲਲੂਯਾਹ!” ਪਰ, ਔਹ,
ਰਿਹਮ! ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਭ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹ , ਮੈਂ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਿਫਰ ਜੀਉਂਦਾ
ਹ ! ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਿਚੱਕੜ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ
ਥੱਲੇ ਦੱਿਬਆ ਹੋਇਆ ਸੀ!
83 ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤੁਹਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਥੇਕਾਲਖ ਦੇ ਢੇਰ ਹੇਠ ਗਏ ਹੋ।ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਬੂ ਵਾਲੀ
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ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਿਗਆ ਹ । ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਧੂੰ ਸੁੰਘਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈ
ਿਬਮਾਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।ਉਥੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧੂੰਏਂ ਿਵੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ
ਪੇਟ ਲਈ ਐਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਬੱਸ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਹੋਏ, ਿਜਵੇਂ ਅਿਰੰਡ
ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।ਵੇਖੋ, ਬੱਸ ਇੰਨੇ ਬੀਮਾਰ ਿਜੰਨੇ ਕੁ ਿਬਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ! ਅਤੇ ਚੂਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਦੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾ ਖਾਣ ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਕੋਲ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ
ਿਫਰ ਕੋਈ ਹੇਠ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਬੂ ੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਅਤੇ ਬੱਸ ਤੁਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ
ਅਠਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ
ਚੋਟੀ ਤੇ ਿਬਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਸਹਤ ਦਾ ਿਖੜਨਾ, ਮੇਰੇ, ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦਾ ਚੰਗਾ
ਸਾਹ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਿਪਆਲਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਢੇਰਕੋਲ
ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਢੇਰ ਤੇ
ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
84 ਹੁਣ, ਇਸਦਾ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਦੋਸਤ। ਇਹੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ, ਜ
ਅਨੁਵਾਦਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਇਕ ਦਰਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹ ਗਾ, ’ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹਣ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ,
ਇਹੀ ਉਹ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ…ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਇਹ ਲੋਕ
ਕੌਣ ਹਨ? ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਵੇਂ ਕਦੇ…ਇਹਨ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ
ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ, ਇਕ ਵੀ
ਦੂਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ …ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੀ ਅਨੰਤ
ਰਿਹਮਤ ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਲੂਸੀਫਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤ
ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨੈਿਤਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾ
ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ
ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ
ਹੋ। ਅਤੇ ਲੂਸੀਫਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਿਲਆ। ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਿਖੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਸੁਆਰਥੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ
ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ,
ਇਹ ਸੁਣੋ। ਐਥੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਨੰਤ
ਮਨ ਿਵਚ, ਉਹ ਵੇਖ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਇਕੋ ਰਸਤਾ ਵੇਿਖਆ…
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85 ਹੁਣ, ਿਤਰ੍ਏਕਵਾਦੀ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਿਯਸੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ
ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੇਵੇ, ਭਈ ਉਸ ਛੁਡਾਵੇ, ਤ ਉਹ

ਇੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਸਥਾਨ
ਲਵੇ! ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤ ਜੋ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ
ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਸਕੇ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡੰਗ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਿਲਜਾ
ਸਕੇ, ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ
ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਯਕੀਨਨ
ਉਹ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਮਿਰਯਮ ਤੋਂਜੰਿਮਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਪਰ ਿਜਹੜੀ
ਆਤਮਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਮਾਪ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਭਰਪੂਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ।ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ-ਿਯਰੇਹ ਸੀ, ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ-ਰਾਫ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ-ਮਨਸਹ ਸੀ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀ; ਸਾਡੀ
ਪਨਾਹ, ਸਾਡੀ ਢਾਲ, ਸਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ; ਉਹ ਅਲਫ਼ਾ, ਓਮੇਗਾ ਸੀ,
ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸੀ; ਉਹ ਪਿਹਲਾ, ਆਖਰੀ ਸੀ; ਉਹ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਆਵੇਗਾ; ਦਾਉਦ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ, ਭੌਰ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਿਕਉਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਸੀ।ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਸ ਗਈ!
86 ਅਤੇ ਮੌਤ ਕੋਲਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਡੰਗ ਸੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ
ਡੰਗਦੀ ਸੀ, “ਆਹਾ” ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਲੱਭ ਿਲਆ, ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਸੀ।ਤੁਹਾ ਡੰਗਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕਬਰ ਿਵਚ ਪਾਵ ਗਾ।
ਉਹ ਭੇਡ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ
ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ।” ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੀ ਿਸਆਣਪ ਿਵੱਚ, ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਅਤੇ ਉਹ…ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਲਈ।
87 ਪਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੇਲਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਸ਼ੈਤਾਨ
ਵੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਤ ਇਹ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਤ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਅਤੇ ਮੈ ਇਹ ਕਰਕੇ ਿਵਖਾ। ਮੈ ਇਹ
ਕਰ ਕੇ ਿਵਖਾ।ਊਂ-ਹੂੰ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਲੀਰਬਨ ਗਾ, ਤੈ
ਮਾਰ ਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈਂ, ਤ ਸਾ ਦੱਸ ਿਕ ਤੈ ਿਕਸ ਨੇ ਮਾਿਰਆ
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ਹੈ।” ਹਮ! “ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੂੰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈਂ।ਜੇ ਤੂੰ ਹੈਂ, ਤ
ਸਾ ਿਸੱਧਾ ਦੱਸ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਹੈਂ।” ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ।“ਔਹ, ਸਾ ਦੱਸ
ਤੂੰ ਹੈਂ!” ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਿਲਹ੍ਆ।ਔਹ, ਔਹ, ਕੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨ
ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ!

88 ਉਸਨੇ ਚੇਿਲ ਵਲ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤ ਉਹ ਮੈ ਬਾਰਹ੍ ਫੌਜ
ਭੇਜ ਿਦੰਦਾ।” ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
89 “ਜੇ ਤੂੰ ਹੈਂ! ਜੇ ਤੂੰ ਹੈਂ।ਔਹ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਿਕਉਂ, ਉਸਦੇ ਵਿਹੰਦੇ ਲਹੂ
ਵਲ ਵੇਖੋ। ਓਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਿਸਪਾਹੀ ਉਥੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਤੇ ਥੁੱਕੋ।” ਉਸ ਤੇ ਥੁੱਿਕਆ, ਉਸ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦਾੜਹ੍ੀ ਉਸਦੇ
ਿਚਹਰੇ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਿਦਤੀ।“ਔਹ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਮੈਂ
ਉਸ ਿਵਚਆਪਣਾ ਡੰਗ ਫਸਾ ਿਦ ਗਾ, ਲੜਕੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਉਥੇ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈ ਫੜ ਿਲਆ ਹੈ!”
90 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੁਕਾਿਰਆ, “ਏਲੀ! ਏਲੀ! ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ!
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ!” ਉਹਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ।“ਤੂੰ ਮੈ ਿਕਉਂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?”
91 ਗਥਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵਚ, ਮਸਹ ਉਸ ਛੱਡ ਿਗਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਉਸ ਇਕ ਪਾਪੀ ਵ ਗ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਬਣ ਕੇ ਮਿਰਆ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ; ਉਸਦੇ ਪਾਪ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ
ਲਈ।ਇਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪਰ੍ੇਮ ਆਇਆ, ਿਕਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਲੈ ਿਲਆ!
ਔਹ, ਹਲਲੂਯਾਹ, ਉਸਨੇ ਿਕਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਲੈ ਿਲਆ!
92 ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਹ੍ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਡੰਗਣ
ਵਾਲੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬੱਸ ਇਕ ਆਮ
ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਿਮਆ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵਚ
ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਜੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”
93 ਅਤੇ ਇਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਉਸ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ, ਪਰ
ਇਹ ਸਮ ਗਲਤ ਸੀ, ਲੜਕੇ! ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਡੰਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਰ ਡੰਗਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ
ਡੰਗਉਸ ਿਵੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਉਹ ਜੀ ਿਠਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਉਹ ਹ ਿਜਹੜਾ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਿਫਰ ਜੀਉਂਦਾ ਹ , ਅਤੇ
ਸਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹਨ।”
ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ । ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ
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ਸੀ।“ਅਤੇ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵੋਗੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਪਰ੍ਗਟ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ…”
94 ਇਕ ਿਦਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ ਿਦਨ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਪਤਾ
ਕੋਲ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਵਾਪਸ ਪਰਿਤਆ, ਤ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, “ਔਹ, ਉਹ
ਇੱਕ…ਉਹ—ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ
ਕੁਝ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ…ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਿਖਆ।ਤੁਸੀਂ
ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਿਖਆ ਹੈ।”

“ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਿਯਸੂ ਸੀ।”
95 ਥੌਮਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਿਦਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਹੈ।”
96 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਥੇ ਹ ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਇਥੇ ਮੱਛੀ
ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਿਲਆਓ।” ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਟੀ
ਿਲਆਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਖਲੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਧਾ। ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਕੀ
ਕੋਈ ਆਤਮਾਖ ਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਖ ਦਾ ਹ ? ਕੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ
ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੀ ਹਨ?” ਵੇਿਖਆ? ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਉਹ ਹ । ਮੈਂ ਉਹੀ ਹ ।”
97 ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਦੇ
ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇਗਾ।” ਕੀ? ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕਦੇ ਉਹ ਥੀਓਫਨੀ ਸਰੀਰ ਸੀ?
ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ! ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਤ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ “ਉਹ,”
ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਇਹ ਇਕ ਿਨਜੀ ਨਾਮ ਹੈ, “ਉਹ ਨਰਕ ਿਵਚ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਹਨ ਰੂਹ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੀ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸਨ।” ਹਲਲੂਯਾਹ!
ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਵਨਾਵ ਦੀ ਚੇਤਨਾਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ
ਸੁਣਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੇ
ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਮਿਹਮਾਮਈ ਸ਼ਰੀਰ ਵੇਖੇ
ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨ ਰੂਹ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਿਜਹੜੀ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਸਨ,
ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਹ ਦੇ ਲਮੇਂ ਸਬਰ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
98 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਈਸਟਰ ਤੇ ਜੀ ਉਿਠਆ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸੜਨ ਵੇਖੇ, ’ਿਕਉਂਿਕ ਦਾਉਦ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਵੇਿਖਆ ਸੀ,“ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਾ, ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਸੜਨ ਿਦ ਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
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ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਉਮੀਦ ਿਵੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ
ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ

ਸੜਨ ਦੇਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਬਹੱਤਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ,
ਉਸ ਥੀਓਫਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਿਜਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨ ਰੂਹ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਜੋ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਿਜੰਨ ਨੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ, ਿਫਰ ਜੀ ਿਠਆ, ਅਤੇ ਮਰਨਹਾਰ ਨੇ ਅਮਰਤਾ ਪਿਹਨ ਿਲਆ,
ਅਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖਾਧਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਹਲਲੇਲੂਜਾ!

99 ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਖ ਗੇ, ਭਾਈ ਈਵਾਨਜ਼। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾਉਦ
ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਲਲੇਲੂਜਾ! ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਉਪਰ
ਚਲ ਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਲੱਖ ਸਾਲ ਲਈ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਵ ਗਾ,
ਵੇਖੋ, ਕੁਝ ਹੀ ਿਦਨ, ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਜਾਵ ਗੇ, ਉਥੇ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਗੇ।

100 ਅਤੇ ਜਦ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮ ਆਇਆ, ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼, ਭੈਣ ਵੂਡ ਨੇ ਿਕਹਾ…ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਭੈਣ ਵੂਡ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਐਨਾ ਸਮ ਿਕੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ…ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੰਦਰ ਿਮੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।”

“ਔਹ, ਇਹ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਸੀ, ਭਾਈਬਰ੍ਨਹਾਮ।”

101 “ਊਂ-ਹੂੰ।ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?” ਔਹ, ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ
ਤੋ ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

102 “ਆਖ ਗਾ, ਇਥੇ ਆਓ, ਮੁੰਿਡਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਿਦਖਾਵ ਗਾ,
ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ।ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ, ਔਹ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵ ਗੇ।
ਮੈਂ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁੱਛਾ ਿਲਆਵ ਗਾ, ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਵ ਗੇ।” ਕੀ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ।

103 ਸਾ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਿਮਿਲਆ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ, ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਸਾ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ! ਿਕਸ
? ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹਨ।
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ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ…ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੋਣ ਅੱਗੋਂ
ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ,
ਤ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ…

ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਉਸੇ ਤਰ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਹੀ ਉਹ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ।

…ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੀ ਉਹ
ਨੇ ਉਸ ਿਪਆਰੇ ਿਵੱਚ ਸਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਸਵੀਕਾਰੇ ਗਏ ਹ ।
ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾ ਿਨਸਤਾਰਾ ਅਰਥਾਤ

ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ…
104 ਮੈ ਲੇਪਾਲਕਪਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਥੇ ਇੱਕ
ਿਮੰਟ “ਪਾਪ” ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । “ਪਾਪ,” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਧਆਨ
ਿਦੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸੇ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ? ਉਹ ਉਸ ਸਜਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪੀ
ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਿਸਗਾਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਜਾ
ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ; ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਿਕਵੇਂ ਵੀ।ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ? ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਪ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਉਸ ਕੋਲ
ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਇਥੇ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਿਸੱਧਾ ਰੱਖੋ। ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ? “ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ,” ਐਸ-ਆਈ-ਐਨ-
ਐਸ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹ । ਪਰ ਪਾਪੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਸ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
105 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਕ
ਆਦਮੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?” ਇਹ
ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹ , ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹ ।
ਕਾ ਨ ਉਸ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਸੁਧਾਰਕ ਹਨ।ਉਹ ਹਨ…“ਅੱਛਾ,”
ਤੁਸੀਂਕਹੋਗੇ, “ਉਸਨੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਇਹ, ਉਹ—ਇਹ ਕਾ ਨ ਦਾ
ਿਜੰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਕਾ ਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈ—
ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸੁਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹ , ਮੈਂ ਲੋਕ ਦਾਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹ , ਵੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣਾ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦਾ
ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ।ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਚ ਪੱਧਰ ਤੇਸਜਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਸ਼ੁਰੂਆਤਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸਜਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਉਹ ਤ ਪਿਹਲੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਉਹ—ਉਹ—ਉਹ ਿਕਤੇ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਹਸ਼ੁਰੂਆਤਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹੈ।ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੈ।
106 ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ, “ਐਨੀ ਕੁ ਰਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ
ਐਨੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਇਹੀ
ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੈ,
ਬਸ।“ਹੁਣ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਐਨੀ ਕੁ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਚਮਕਦਾਰ
ਰਾਤ ਹੈ।” ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਪਰ ਇਹ ਤ ਕੇਵਲਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੈ,
ਬਸ।ਸਮਝੇ?
107 ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ, “ਇਥੇ ਐਨੀ ਕੁ ਹਲਕੀ ਿਜਹੀ ਰਾਤ ਹੈ”।
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਿਸਰਫ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ
ਿਕ ਿਕੰਨਾ ਿਜਆਦਾ। ਸਮਝੇ? ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਿਵਚ ਇਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ, ਤ
ਇਸ ਿਵਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ।
108 ਇਸ ਲਈ “ਪਾਪ,” ਐਸ-ਆਈ-ਐਨ-ਐਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ
ਹੈ ਉਸਦੇ (ਕੀ?) ਲਹੂ, ਅਨਮੋਲ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ।

…ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਧਨ ਅਨੁਸਾਰ…
109 ਸਾ ਿਕਵੇਂ ਮਾਫ਼ੀ ਿਮਲੀ ਹੈ? ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਹ , ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਉਸਦੀ ਕੀ?

…ਿਕਰਪਾ;
110 ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬ ਹ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਸੀ। ਦੇਖੋ! ਉਸਨੇ ਮੈ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਮੈ ਬੁਲਾਇਆ,
ਉਸਨੇ ਮੈ ਚੁਿਣਆ।ਮੈਂ ਉਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ। ਉਸਨੇ ਮੈ ਚੁਿਣਆ,
ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਚੁਿਣਆ, ਉਸਨੇ ਸਾ ਸਭਨਾ ਚੁਿਣਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਹੀਂ
ਚੁਿਣਆ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਚੁਿਣਆ
ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਉਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਵੀ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ
ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਆਿਚਆ
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ਨਹੀਂ, ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਿਲਖਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ।” ਤੁਸੀਂ
ਵੇਿਖਆ? ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਉਣਗੇ।”
111 ਔਹ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ? ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤ ਅਜੇ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਿਦਓ, ਮੈ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਹੀ
ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਗੇ।ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੇਪਾਲਕਪਣ ਵਲ ਜਾਣਾ
ਹੈ ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ। ਔਹ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ—ਬੱਸ ਕੇਵਲ ਇਕ
ਿਮੰਟ ਲਈ? ਆਓ ਇਸ ਸਮਝੀਏ, ਇਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਰਜੀਆ
ਤੋਂ ਇਥੇ ਿਸਰਫ ਅੱਜ ਰਾਤ ਲਈ ਹਨ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਦਲ ਅਸੀਸ ਿਮਲੇ।
ਹੁਣ, ਜਾਰਜੀਅਨ, ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਿਜਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਸ
5ਵੀਂਆਇਤ ਸੁਣੋ।ਆਓਇਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹ ।

ਅੱਗੋਂਹੀਠਿਹਰਾਇਆ…
112 ਸ਼ਬਦ “ ” ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ “ ”? ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਿਜਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹ , ।“ਮੈਂ ਝਰਨੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ
ਵਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਿਹਊਮਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? “ਮੈਂ ਡੈਸਕ
ਵਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।”

ਹੁਣ, ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੋਣ
ਅੱਗੋੰ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ,

113 ਿਕਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ? ਇਹ ਿਕਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਿਕਸ ਦਾ ਨੇਕ ਇਰਾਦਾ
ਸੀ? ਉਸਦਾਆਪਣਾ। ਉਸਦੀਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੇਕ ਇਰਾਦਾ!
114 ਹੁਣ, “ਲੇਪਾਲਕਪਣ” ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈ ਇਸ ਲੈਣ ਿਦਓ, ਮੈ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ ਿਕ…ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ
ਇਸ ਲਵ ਗਾ।ਿਫਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈ ਇੱਕ
ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵਚੋਂ, ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਪਾਲਕਪਣ
ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਪਾਲਕਪਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਖਆ
ਜਾਣਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਿਲਆ, ਯੂਹੰਨਾ 1:17, ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਹ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਇਹਨ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ
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ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਲਈ…ਸਮਝੇ? ਅਸੀਂ ਲੇਪਾਲਕਪਣ ਹੋਣ ( )
ਅਗੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਹ ।
115 ਹੁਣ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਹ । ਹੁਣ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਥੋੜੀ
ਿਜਹੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਿਫਰ ਜਨਮ ਿਲਆ! ਪਰ੍ਭੂ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ!” ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ
ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾ ਲੇਪਾਲਕਪਣ ਹੋਣ ਪਿਹਲ
ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।ਲੇਪਾਲਕਪਣ, ਇਹ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਦਵੀ ਤੇ
ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
116 ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹ , ’ਿਕਉਂਿਕ ਬੈਕੀ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਜ ਦਾ ਹ , ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹ …
117 ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵੇਖੋ।ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵਚ ਲੇਪਾਲਕਪਣ ਦੇ ਿਨਯਮ ਿਕੰਨੇ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ
ਸੀ।ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਕਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਹੈ।ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਨ,
ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਇਹ ਇਕ ਟੇਪ ਤੇ ਹੈ।ਓਹ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ—
ਮੈਂ ਮੈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਿਰਹਾ।ਔਹ, ਹ , ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਉਸ
ਦੀ ਸੁਣੋ;ਬੱਿਚ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਜ ਬੱਿਚ ਦਾ ਲੇਪਾਲਕਪਣ।
118 ਹੁਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ—ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸਦੇ ਮਾਿਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸੀ। ਹੁਣ, ਪਰ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ
ਪਾਲਣ ਪੋਸਣਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਗਲਾਤੀ , 5ਵ
ਅਿਧਆਇ, 17 ਤੋਂ 25 ਆਇਤ। ਠੀਕ ਹੈ।ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਉਸਤਾਦ ,
ਦਾਈ , ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ,
ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ, ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਹ ਅਤੇ…
119 ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਕੰਗ ਜੇਮਜ਼ ਿਵੱਚ, ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ
ਿਕੰਗ ਜੇਮਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਹੈ,
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਹਲ ਹਨ?” ਇੱਕ
ਘਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਲ।ਵੇਿਖਆ? ਸਚਮੁਚ, ਿਜਨਹ੍ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਕੰਗ ਜੇਮਜ਼
ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਕ “ਰਾਜ”
ਹੁੰਦਾ ਸੀ। “ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਹਲ ਹਨ।” ਇੱਕ ਘਰ
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ਿਵੱਚ, ਮਿਹਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਿਪਤਾ ਆਿਖਆ ਜ ਦਾ ਸੀ।
ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੈ।
120 ਜਦੋਂ ਇਕ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਜ਼ਾਰ-ਏਕੜ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀ, ਜ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਤ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ
ਭੇਡ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਥੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਲਏ ਸਨ, ਉਸ
ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਥੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਥੇ ਸੀ ਜੋ
ਪਰ ਤੱਕ ਸੌ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ

ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਇਥੇ ਕੁਝ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਖੱਚਰ ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਨ। ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਰਾਜ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਗਧੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ
ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਭੇਡ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਮ
ਨਹੀਂ ਸੀ…
121 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹ ਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਥੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗਾ।ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਚੰਗੀ
ਤਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ।
122 ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਆਪਣੇ—ਆਪਣੇ—ਆਪਣੇ
ਰਾਜ ਦੀਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ—ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ…ਉਹ ਪੁੱਤਰ੍ਉਸ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰਸ ਹੈ।
123 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ
ਹੁੰਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹ , ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਸ ਝੇ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹ ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ (ਪਾਪ) ਬਣ ਿਗਆ,
ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ (ਧਰਮੀ) ਬਣ ਸਕੀਏ।ਸਮਝੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਬਣ ਿਗਆ ਿਕ ਮੈਂ
ਉਹ ਬਣ ਸਕ , ਸਮਝੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ ਝੇ ਵਾਰਸ।ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ,
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ।
124 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ,
ਪੂਰਵਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ

ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁੱਕੋ, ਵੇਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ,
ਪੂਰਵਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਆਉਣ
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ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ।ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਕੀ
ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤ ਬੱਸ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਓ।“ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚ ਲਈ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਲਈ ਿਜਹੜੇਦੂਰ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ,
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਤੇ ਡੋਲਹ੍ ਗਾ।” ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ 28:18 ਿਵਚ,
“ਿਬਧ ਤੇ ਿਬਧ, ਸੂਤਰ੍ ਤੇ ਸੂਤਰ੍; ਥੋੜਾ ਐਥੇ, ਥੋੜਾਉਥੇ! ਖਰੀ ਗਲ ਫੜੀ
ਰੱਖੋ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਥੱਥਲੇ ਬੁੱਲ ਅਤੇ ਓਪਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਜਾ
ਨਾਲ ਬੋਲ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਰਾਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, (ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਿਦ ਲਈ)
ਿਜਨਹ੍ ਓਸ ਆਿਖਆ, ਏਹ ਅਰਾਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨ
ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹਨ

ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਚਾਿਹਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾਏ ਅਤੇ ਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ
ਓਹਨ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਾਚਾਿਹਆ।” ਦੇਖੋ? ਿਬਲਕੁਲ।
125 ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਿਬਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਨਾਨ, ਜ ਿਮਸਰ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸਨ।ਭਾਈ, ਉਥੇ,
ਉਹ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵ , ਜੋ ਮੈਂ ਇਬਰਾਨੀ 6 ਤੇ
ਿਕਹਾ ਸੀ।ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ? ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ! ਉਹ ਪਾਰਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ।

ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖ ਨੇਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮੰਨ ਖਾਦਾ।”
126 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮਰ ਚੁਕਾ ਹੈ।” ਉਹ ਵਖਰੇ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਹ, ਹਰ ਇਕ, ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।ਿਕਹਾ, “ਪਰ
ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ
ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ।ਇਹ ਠੀਕ
ਹੈ।ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਖ ਦਾ ਹੈ ਤ ਉਸ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਿਮਲ
ਿਗਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹ ਜੋ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ।”
127 ਹੁਣ, ਵੇਖੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ! ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀ
6 ਿਵਚ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਬਰਾਨੀ
6 ਿਵਚ, “ਓਹ ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਿਜਆਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਰਗੀ ਦਾਨ
ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਿਖਆ।” ਉਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਸ ਗਏ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਚੰਗਾਈ
ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ , ਉਹਨ ਨੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਕਤੀ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ,
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ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੇ
ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ।“ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਗ ਦੀ ਸਕਤੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਿਖਆ
ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਤ ਉਨਹ੍ ਤੋਂ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਓਂ ਤੋਬਾ ਕਰਾਉਣੀ
ਅਣਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ
ਵਾਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜਹ੍ਦੇ ਅਤੇ ਤੇ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਐਵੇਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਿਣਆ…”

128 “ਮੈਂ ਇਕ ਚਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਰੱਖਦੀ ਹੈ”। ਇਹ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਜਥੋਂ ਤਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਝੇ? ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਜਾੜ
ਨੇ ਉਨਹ੍ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਹ , ਸਚਮੁਚ। ਉਨਹ੍ ਕੋਲ—ਉਨਹ੍ ਕੋਲ
ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਸੱਪ ਅਤੇ—ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ
ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਲਈ ਿਫਲਸਤੀਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ
ਗਏ। ਨਹੀਂ…

129 ਇਬਰਾਨੀ 4 ਿਵੱਚ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਉਸਨੇ “ਹੋਰ ਆਰਾਮ” ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ?
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਤਵੇਂ ਿਦਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸਤਵੇਂ ਿਦਨ ਆਰਾਮ
ਿਦੱਤਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਜਗਹ੍ਾ ਿਜਥੇ ਉਸਨੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, “ਅਤੇ
ਅੱਜ ਦਾਉਦ ਿਵੱਚ।” ਫੇਰ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਿਦੱਤਾ, “ਹੇ
ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤ ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਅਰਾਮ ਿਦ ਗਾ।” ਇਸ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰੋ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਿਜੰਨ ਇਸ ਆਰਾਮ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਿਵਹਲੇ ਹੋ ਗਏ
ਹ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯਕੀਨਨ।ਉਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਤ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਆਰਾਮ ਹੈ।

130 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੋਕ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਉਂ
ਪੜਹ੍ੇ-ਿਲਖੇ ਿਵਦਵਾਨ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਚਾਹੁਣਗੇ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਿਨਕਰ ਪਿਹਨਣ
ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਿਲਪਸਿਟਕ ਲੱਗਾਉਣ ਦੇਣਗੇ,
ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਟਕਲੇ
ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਰਚ
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਿਕਉਂ, ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ! ਿਕਉਂ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ
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ਿਕ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਜੀਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੋ
ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਿਤੱਖਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਅਰ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਅਤੇ
ਗੁੱਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰ ਕੇ ਿਵੰਨਹ੍ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ
ਧਾਰਨ ਜਾਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਹ , ਮਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਵੀ!

131 ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ ,
ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ੇਮਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। “ਸਦੇ ਹੋਏ ਤ ਬਥੇਰੇ ਹਨ,
ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਹਨ; ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਸੌੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ
ਿਜਹੜਾ ਜੀਉਣ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸੋ ਿਵਰਲੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਬੈਠਣਗੇ,”
ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ। ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ
ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ, ‘ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ
ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ
ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਅਤੇ ਆਦਰਣੀਯ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?’ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ। ਹੇ ਬੁਿਰਆਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ।ਉਹ ਸਭ ਅੰਦਰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਿਜਹੜੇ, ‘ਪਰ੍ਭੂ, ਪਰ੍ਭੂ,’ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ।ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈਜੋ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

132 ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ, ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵਚ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਹ । ਕਲੀਿਸਯਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੂਰਵਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ,
ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ (ਿਕਸ ਲਈ?) ਉਸ ਦੇ ਆਦਰ ਲਈ, ਉਸਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਮਿਹਮਾਲਈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ
ਲਈ।ਿਪਤਾ, ਆਦ ਿਵੱਚ ਉਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਵੈ-ਹੋਂਦ ਿਵਚ, ਉਸ ਦੇ
ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਠਿਹਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਰੱਖੇ
ਸਨ।ਜਦੋਂ ਉਹ…ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਅਗੇਤਾ ਹੀ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਤ
ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਈ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ
ਕਰੇਗਾ।ਵਹ੍ਯੂ! ਮਿਹਮਾ! ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਇਹ ਬਸ…ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਇਹੀ
ਗਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਭੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ।
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133 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾ ਚੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ
ਬੁਲਾਇਆ।ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੀਤਾ।ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸਕਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਆਰਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।
ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ
ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਵਰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਨੰਦ ਹੈਅਤੇ
ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ! ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਿਖੜ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਰਮਾਈ, ਭਿਲਆਈ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ,
ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਿਨਮਰਤਾ, ਹਲੀਮੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝਹੈ।ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਜੀਵਣ
ਦਾ ਰੁੱਖ ਿਖੜ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਲੁਕੀ
ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਮਗਰ ਿਚੰਨਹ੍
ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਖੀਦੇਂਦੀ ਹੈ।“ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ।” ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕ
ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੂਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵ ਬੋਲਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ…ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਨਹ੍ ਿਹਲਾ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ, ਉਹ ਿਦਰ੍ੜ ਹਨ, ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ…?…ਿਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼
ਭੁੱਲ ਕੇ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਚੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ

ਜ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਥੇ ਹਨ।ਉਹ ਉਥੇ ਹਨ।ਇਹੀ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ।

134 ਉਹ ਉਥੇ ਿਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ, “ਅੱਛਾ, ਪਰ੍ਭੂ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਕ ਿਦਨ ਮੈਂ ਿਸਗਾਰ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਡੱਗ ਿਪਆ,
ਿਫਰ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ ਹ …” ਔਹ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ।

135 ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ! ਉਸਨੇ ਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਹ ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹ , “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਅਸੀਂ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਹ ।ਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚਾਉਣ
ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸੂਰ ਿਜਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ
ਸੂਰ ਸੀ।”

136 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਰ ਦੇ ਵਾੜੇ ਕੋਲ ਜ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਸੂਰਨੀ ਵੱਲ
ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਹੁਣ, ਐਧਰ ਵੇਖ, ਬੁੱਢੀ ਲੜਕੀ, ਮੈਂ ਤੈ ਕੁਝ
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਚੱਕੜ ਪੀਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।”
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137 ਉਹ ਕਹੇਗੀ, “ਓਇੰਕ-ਓਇੰਕ।” ਸਮਝੇ? ਹੁਣ, ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਿਜੰਨਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।
138 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਔਰਤ, ਤੁਹਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਿਹਨਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾ ਇਹ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ…ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ
ਕਾਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਤੁਹਾ ਿਸਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਮਸਟਰ, ਤੁਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
139 ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਓਇੰਕ-ਓਇੰਕ। ਮੈਂ ਓਇੰਕ-ਓਇੰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ
ਹ ।” ਓਹ-ਹੂੰ। “ਓਇੰਕ,” ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। “ਅੱਛਾ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਿਦ ਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹ ਿਜੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਓਇੰਕ-
ਓਇੰਕ!” ਵੇਖੋ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਜ ਸੰਸਾਰ
ਦੀ ਚੀਜ਼ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ
ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
140 ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਨਹ੍ ਅਜੀਬ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੌਮਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਿਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਇਹ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਵਾਅਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਆਖਦਾ ਹੈ, “ਅੰਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਿਵੱਚਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ
ਵਹਾ ਿਦ ਗਾ।” ਇਕ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ
ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।ਭਾਇਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋ,
ਹਲਲੂਯਾਹ, ਿਦਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ
ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਮੈ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ
ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਵੋਗੇ।
141 ਿਜਆਦਾ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਗਆ, ਉਹ ਭਟਕ
ਿਗਆ ਸੀ। ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਣ
ਿਦਓ। ਉਸ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹਣ ਿਦਓ”।
142 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜ ਦਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਦਲ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ ਦਾ, ਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਵੇਦੀ
ਤੇ ਜਾਵ , ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਿਗਆ ਹ ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ
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ਦੇ ਮਗਰ ਉਨਾ ਿਚਰ ਜਾਵ ਗਾ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਹਨ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਫੜ ਲਵ ਗਾ।” ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ
ਮਾਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਫੜ ਿਲਆ, ਹਲਲੂਯਾਹ, ਉਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ।
ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾੜੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ
ਹੈ।ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।ਉਹ ਦੁਨੀ ਵ ਗ ਪੱਕਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ।
143 ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਥੇ ਮਾੜੀ ਿਜਹੀ ਔਰਤ ਉਥੇ
ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈ ਬੁਲਾਇਆ, “ਿਕਉਂ,
ਉਸ ਹੱਥਕੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਸਰਫ
ਪਾਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।” ਉਹ—ਉਹ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ
ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਆਏ।

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ।”
144 ਿਕਹਾ, ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ, ਿਬਲੀ!” ਮੈਂ ਉਸ ਚੰਗੀ
ਤਰਹ੍ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਕੁਝ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ।”
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਬਸ

ਇਕ ਿਮੰਟ।”
145 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ
ਪਿਹਲ ਗਈ, ਤ ਸ਼ ਤੀ ਨਾਲ ਗਈ।ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਭੇਜੀ। ਆਮੀਨ! ਉਹ ਇੰਨੀ…
146 ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?” ਉਸਦੇ ਪਤੀ
ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”

147 ਿਕਹਾ, “ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।” ਅਤੇ ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ।ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ; ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੀ ਇਕੋ ਇਕਆਸ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂਉਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ।”
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ.”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੇਖੋ।ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ

ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”
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148 ਪਰ, ਔਹ, ਮੇਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਝਦਾ ਹ ! ਨਹੀਂ, ਪਰ, ਭਾਈ,
ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ…ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਸੀ।ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਿਪਛੇ
ਆਈਆਮੀਨ! ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ,
ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਿਪਛੇ ਆਈ। ਿਕਉਂਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ , ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਗੇਤਾਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਹਲਲੂਯਾਹ, ਿਕ ਅਸੀਂ
ਉਸ ਦੇ ਆਦਰ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹੋਵ ਗੇ। ਸੁਣੋ! ਉਹ ਿਜਨ ਉਹ
ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ
ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਹ ! ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਿਕਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਉਹ
ਤੁਹਾ ਪਿਹਲ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਿਜਨਹ੍ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਜਾਿਣਆ, ਉਸਨੇ
ਬੁਲਾਇਆ; ਿਜਨਹ੍ ਉਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ। ਕੀ
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਿਜਨਹ੍ ਉਸ ਨੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਹਨ
ਮਿਹਮਾ ਿਦਤੀ! ਆਮੀਨ! ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਹੀ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਿਜਨਹ੍ ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਰੇਕ ਪੀੜਹ੍ੀ! ਿਜਨਹ੍ ਉਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ,
ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਪਿਹਲ ਹੀ ਮਿਹਮਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ? ਮੈ ਇਥੇਿਲਖਤ
ਪੜਹ੍ਨ ਿਦਓ।ਅੱਛਾ।

ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹਨ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੋਣ
ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ…
ਭਈ ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ…

149 ਔਹ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਲਈ! ਿਕ ਉਹ ਉਥੇ ਅਨੰਤ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਬੱਚੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, “ਅੱਬਾ, ਿਪਤਾ! ਅੱਬਾ, ਿਪਤਾ!”
150 ਅਤੇ ਦੂਤ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਉਹ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਿਕਸ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?”
151 ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ੍ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ।“ਮੈਂ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਸੀ।”“ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਭ ਿਗਆਹੈ। ਉਹ ਮਰ ਿਗਆਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਫਰ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੈ।
ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਵੱਛਾ ਿਲਆਉ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਮ ਚੋਗਾ ਿਲਆਓ, ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ
ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਆਓ……” ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ
ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭੌਰ ਦੇ ਤਾਿਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਗਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨੰਦ
ਨਾਲ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੇਿਖਆ,
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਧਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇਤਾਪੁਸਤਕ
ਿਵੱਚ ਰਿਖਆ।
152 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਕੈਲਿਵਨ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਸੀ।” ਮੈਂ ਕੈਲਿਵਨ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਲਿਵਨ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਸੀ।
ਕੈਲਿਵਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ,
ਿਜਸ ਖੁਦ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਗਲ ਉਸ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸਨ।
ਨਾ ਕਰੋ…ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ…ਉਸਦੇ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ
ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੀ
ਹੈ।ਅੱਛਾ।

ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਿਪਆਰੇ ਿਵੱਚ ਸਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਿਦੱਤੀ…
153 ਔਹ, ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਉਸ “ਲੇਪਾਲਕਪਣ” ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਿਲਆ
ਸੀ? ਕੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ? ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਇਹ ਘੜੀ ਇਥੇ
ਕੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕੰਨਾ ਸਮ ਹੋਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਦੱਸ ਿਮੰਟ
ਇਨਹ੍ ਲੋਕ ਦੀ ਖਾਿਤਰ ਲੈਂਦੇ ਹ ਜੋ ਏਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵੇਖੋ। ਵੇਖੋ।
154 “ਲੇਪਾਲਕਪਣ,” ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹ ਿਕ ਹੁਣ ਇਹ ਿਕਉਂ
ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਪਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ੍ ਨੇ ਜਨਮ ਿਲਆ
ਹੈ। ਔਹ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ! (ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।) ਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਉਹ ਿਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਿਸੱਿਖਅਕ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਕ ਿਸੱਿਖਅਕ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਇਹ ਇਕ
ਸਕੂਲ ਅਿਧਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਅਿਧਆਪਕ ਲੱਭਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ
ਹ , ਸੁਣੋ।) ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਅਿਧਆਪਕ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਸਦਾ ਲੜਕਾ ਇਕ ਅਸਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬਣੇ।
155 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਯਕੀਨਨ,
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਇਸ
ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਆਲ ਿਵਚ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਉਹ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
156 ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ,
ਉਹ ਨਹੀਂ…ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਹੇ, “ਹੁਣ, ਵੇਖ, ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਛੋਟੇ, ਤੂੰ
ਬੱਸ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ, ਿਪਆਰੇ।” “ਔਹ, ਹ , ਿਪਤਾ,
ਊਂ-ਹੂੰ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੜਕਾ ਹੈ।” ਉਸਦੀ ਿਪੱਠ
’ਤੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹੀ ਥਾਪੀ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੋਪੀ ਿਵਚ ਘਾਹ ਪਾਓ। ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਕੀਨਨ। ਉਹ ਇਕ
ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਸਹੀ ਿਨਕਲ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਉਸ ਦੱਸੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਦੱਸੇ ਿਕ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ।
157 ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸੋਿਚਆ…ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਂਗੇ
ਿਕ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਅਿਧਆਪਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚ ਪਰ੍ਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ? ਯਕੀਨਨ।ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਹ , ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਅਨੰਤ
ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
158 ਤ , ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਪਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਲਈਇੱਕ ਪੋਪ ਿਲਆਵ ਗਾ।” ਨਾ ਹੀ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਬਸ਼ਪ ਲੈਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ।
ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ’ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪੋਪ ਗਲਤ
ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ ਿਬਸ਼ਪ ਵੀ। ਸਮਝੇ? ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹਾਿਨਰੀਿਖਅਕ
ਰਖ ਗਾ।” ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ।

159 ਉਸਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਲਆ।ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅਿਧਆਪਕ ਸੀ, ਉ-
ਹੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਪਾਲਣ ਲਈ।ਠੀਕ ਹੈ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਲਹ੍ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦਾ
ਹੈ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੁੱਲਹ੍ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ
ਹੈ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ
ਸੈਮੂਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੋਗੇ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।ਜੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ
ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ
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ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨਾ ਸੁਣੋ,’ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਹ । ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਸੁਣੋ, ’ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਹ ।” ਸਮਝੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ।ਉਹ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ।
160 ਹੁਣ, ਿਫਰ ਉਹ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਉਸ
ਿਸੱਿਖਅਕ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਕੀ ਆਖੇਗਾ? ਅਤੇ
ਆਖੇਗਾ, “ਤੁਹਾਡੇ—ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਦੱਸਦਾ ਹ , ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਉਹ, ਹੂੰ, ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ
ਇਕ ਗੰਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਲੜਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ! ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਹੈ! ਓਹ, ਵਹ੍ਯੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਹੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ…ਉਹ ਉਹਨ ਕੁੜੀ ਵ ਗ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਥੇ ਕੁਝ ਕੁੜੀ ਕਰਦੀ ਹਨ। ਿਫਿਲਸਤੀਨੀ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ,
ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹਨ।”

“ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ?”
161 “ਹ , ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ।” ਅੱਜ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਾਰੇ ਇਹੀ
ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ
ਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂਹੈ। ਸਮਝੇ? ਹੁਣ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।

“ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕੀ?” ਹੂੰ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।

“ਕੀ?”
162 “ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਭੇਡ
ਉਹਨ ਜੂਹ ਿਵੱਚ ਭੇਡ ਦਾ ਭੋਜਨ ਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹ , ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਉਸ ਬੂਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤਾ। ਬੱਸ ਉਨਹ੍ ਉਥੇ ਿਲ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸਾਰੀ ਉਸ ਖਾੜੀ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਉਸ ਬੂਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ,
ਉਨਹ੍ ਪੁਰਾਣੀ ਝਾੜੀ ਖਵਾਈ , ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਿਕ
ਉਹ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਿਨਕਲ ਸਕਦੇ।” ਉਹ ਿਬਸ਼ਪ, ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਹਨ ਜੋ
ਸਕਤੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹ ,
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕਦੇ ਵੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਭੇਡ ਦਾ ਅਿਜਹਾ
ਝੁੰਡ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ।” ਉਹ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ। “ਅਤੇ ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਭੇਡ , ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ—ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ
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ਬਰਸੀਨ ਚਾਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਮੋਟੀ
ਹੋ ਸਕਣ?”

“ਹ ।”
“ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਕੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ?”
“ਨਹੀਂ”

163 “ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਝਾੜੀ । ਹ ।ਉਹ ਉਨਹ੍ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਵੇਿਖਆ। ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਉਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ
ਇਕ ਵੱਡਾ ਿਸਗਾਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਿਪੱਠ ਕਰਕੇ।ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ,
ਉਸ ਨੇ ਿਨੱਕਰ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਫ਼ਲੀਸਤੀਨੀ ਪਿਹਨਦੇ ਹਨ। ਹ ।”
ਇਹ ਉਹੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਬਾਰੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?
164 ਇਹ ਲੇਪਾਲਕਪਣ ਹੈ।ਉਸਨੇ ਕੀ…ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਨੇ ਸਾ
ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੋਣ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ।ਉਹ ਸਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ; ਪਰ, ਇਕ ਿਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਲੇਪਾਲਕਪਣ, ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ
ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਲੇਪਾਲਕਪਣ!
165 “ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਿਬਸ਼ਪ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਲੰਘ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੱਿਸਆ। ਉਹ ਉਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਬਸ਼ਪ ਉਥੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਰੋਕੋ!’”

“‘ਔਹ, ਹੋ, ਹ , ਿਪਤਾ ਿਬਸ਼ਪ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਗਾ।’
“‘ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਯੋਗ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ।’
“‘ਔਹ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਿਪਤਾ ਿਬਸ਼ਪ, ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ।’

166 “ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਚਾਈ
ਦੱਸਦਾ ਹ ।ਵੇਖੋ, ਇਹ ਇਥੇ ਹੈ।ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾ ਨ ਉਸ ਪੜਹ੍ ਕਦੇ
ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ । ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, ‘ਓਏ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ
ਲਈ।ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।’” ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ। ਉਹ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ,
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ਦੋਸਤ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਆਪਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਿਕੱਥੇ ਗੁਆ
ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਦਾਰੀ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜਥੇ ਇਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
167 ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਗਾਦ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੀ
ਜਗਹ੍ਾ ਇਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗਹ੍ਾ ਇਥੇ, ਠੀਕ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਜਾਓ,
ਗਾਦ, ਅਤੇ ਇਥੇ ਰਹੋ। ਿਬਨਯਾਮੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਹੇਠ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਫਿਲਸਤੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।” ਅਤੇ ਜੱਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਫਿਲਸਤੀ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ
ਨਾਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਔਰਤ ਨੇ ਰੰਗ ਪੋਿਤਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੱਚਦੀ ਹੋਈ
ਇੱਕ ਿਦਲਚਸਪ ਸਮ ਵਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਆਪਣਾ
ਿਸਰ ਖੁਰਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਹੁਣ ਕੀ?” ਹੁਣ ਿਬਲਕੁਲ ਇਹੋ ਕੁਝ
ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
168 ਹੁਣ ਿਫਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਿਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਹੇ, ਮੇਰੇ! “ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਸ
ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ—ਉਹ—ਉਹ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਇਹ
ਦੱਿਸਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਉਥੇ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚੋਂ ਪੜਾਇਆ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਸੇਵਕ ਘੱਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਸਨੇ
ਬਕਰੀ ਚਾਰਣ ਵਾਿਲ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਇਥੇ ਆਉਣ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ
ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜੁਗ ਲਈ ਸੀ। ਵੇਿਖਆ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਉਥੋਂ ਆਇਆ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਕਰੀ
ਦੀ ਬਦਬੂ, ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਿਸਗਾਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੋਰ, ਜੱਦ
ਉਹ ਇਥੇ ਆਇਆ ਤ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀਂ ਭੈੜੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਵੇਿਖਆ?
ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਿਕ ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ
ਤਗ਼ਮੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ
ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਿਲਖਦੇ ਹੋ, ਤ (ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਧ ਜਲੀ) ਉਸਦੀ ਉਪਾਧੀ
ਿਲਖਣ ਲਈ ਅੱਧਾ ਕਾਗਜ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ।ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਉਸ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਉਹ
ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਭੇਡ ਿਕਵੇਂ ਚਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ
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ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ”, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। “ਮੈਂ
ਉਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ
ਿਜਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ—ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕਦੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਹ । ਅਤੇ ਚਰਚ ਨੇ
ਉਸ ਿਨਗਹਬਾਨ, ਿਬਸ਼ਪ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ
ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹਨ…ਉਨਹ੍
ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਉਥੇ ਹੈ ਿਜਸ ਉਹ ‘ਟੈਲੀਵੀਜਨ’
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ
ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਦੀ ਹਨ। ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀ ਧੀ …”

“ਔਹ, ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ!” ਵੇਿਖਆ?
169 ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਹ , ਉਹ ਹਨ। ਹ , ਉਹ ਇੰਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੂੰ। ਉਨਹ੍
ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਬੇਦਾਰੀ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਪਤਾ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਸਲ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਸਚਮੁਚ ਿਸਧਾਈ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ,
ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਚਨ ’ਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ—ਉਹ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨਹ੍ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ,
ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ‘ਉਹ ਤ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹਨ।’”

“ਖੈਰ, ਇਹ ਮੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
170 ਪਰ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੇ ਹ । ਹੁਣ ਿਪਤਾ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ
ਚੰਗਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ—ਿਬਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਇਥੇ ਇਕ
ਅਿਧਆਪਕ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ।ਿਜਵੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ ਚਲ ਗਾ,” ਅਿਧਆਪਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ…”
171 ਬੱਚੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲ ਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵ ਗਾ।”

“ਓ, ਪਹਾੜੀ ਬਹੁਤ ਚੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ।”
172 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵ ਗਾ।ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।ਜੇ ਮੈਂ ਥੱਕਣ
ਲਗ ਗਾ, ਤ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉਠਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈ ਫੜ ਲਵੇਗਾ।”

“ਪਰ ਉਥੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹਨ!”
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173 “ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਵੀਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਿਰਹਾ ਹ ।”

“ਉਥੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਿਤਲਕਣੀ ਚੱਟਾਨ ਹਨ।”
174 “ਮੈ ਕੋਈ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲ ਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨਾਲ ਚਲ ਗਾ।”

“ਔਹ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ,
ਵੇਖੋ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”
175 ਉਥੇ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਜਾ। “ਔਹ,” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਪਤਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਿਬਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹ
ਿਬਲਕੁਲ, ਿਬਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ
ਇਸ ‘ਆਮੀਨ’ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਸ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਬਾਈਬਲ ਵਲ
ਮੋਿੜਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ‘ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ
ਹੈ।’ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਚੀਿਕਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉਛਾਿਲਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ‘ਹਲਲੂਯਾਹ! ਆਮੀਨ!’ ਔਹ!
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ, ‘ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ?’’’
176 “ਹ , ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਹ , ਮੈ
ਉਹ ਿਲਖਣਾ ਯਾਦ ਹੈ।”
177 “ਔਹ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਿਲਆ, ਉਹ ਬਸ ਚੀਿਕਆ ਅਤੇ ਹੇਠ
ਪਰ ਕੁਿਦਆ, ਜੋਰ ਦੀ ਗੱਿਜਆ,‘ਹਲਲੂਲੂਜਾ, ਪਰ੍ਭੂ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ

ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਮੈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਬਣਾਓ!’ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ।ਅਤੇ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ!”
178 “ਔਹ,” ਿਪਤਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹ । ਇਹ
ਇਕ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਵੇਖੋ
ਿਕ ਉਹ—ਵੇਖੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।”
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਗਏ। “ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ?”
179 “ਔਹ, ਮੇਰੇ, ਉਹ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਉਹ ਬਸ
ਲਕੜ ਿਛੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ , ਉਹ—ਉਹ ਸਚਮੁਚ…
ਿਕਉਂ, ਉਹ ਉਨਹ੍ ਭੇਡ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਸ
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ਿਜਵੇਂ—ਿਜਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਉਨਹ੍ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੂਟੀਨਹੀਂ
ਦੇਵੇਗਾ।ਉਹ ਉਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ
ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ‘ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹ ’; ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ‘ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ!
ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਤੁਹਾ ਇਸਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ, “ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵੇ ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ।”’ ਜੀ ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ
ਮਾਨ, ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ।”

“ਓਹ, ਕੀ ਉਹ ਸਚਮੁਚ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ?”
“ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।”
“ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ ਿਲਿਖਆ ਸੀ।”
“ਉਹ ਇਸ ਇਸੇ ਤਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।”
“ਹੂੰ!” ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।

180 “ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਉਦੋਂ
ਤਕ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸਕਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਿਕਉਂਿਕ ਜੱਦ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਿਹੱਿਸ
ਿਵਚ ਗਵਾਹੀ ਿਦਓਗੇ।’ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਿੜਹ੍ਆ, ਉਹ ਜੋਰ ਨਾਲ ਗੱਿਜਆ,
‘ਹਲਲੂਲੂਯਾਹ, ਇਹ ਹੀ ਜੋ ਤੁਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!’ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ
ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਉਨਹ੍ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਥੇ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਇਹ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੱਸ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ” ।
181 “ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੇਲੋੜੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਤ ਉਹ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,‘ਹਫ, ਹਫ, ਹਫ, ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕੋ, ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕੋ। ਇਹ ਤ
ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਭੇਡ ਦਾ।ਵੇਿਖਆ? ਵੇਿਖਆ?’ਓਹ, ਕਈ
ਵਾਰੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਿਖਝ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਿਪੱਠ
ਤੇ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਥਾਪੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ‘ਇਕ ਿਮੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ,
ਸ਼-ਸ਼, ਸ਼-ਸ਼, ਸ਼। ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ।’ਉਹ ਸਚਮੁਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭੇਡ ਿਕਵੇਂ
ਿਨਯੰਤਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ”।
182 “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਿਬਸ਼ਪ ਉਸ
ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ‘ਇਸ ਕਸਬੇ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇਸਭਾ ਨਹੀਂ
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ਕਰ ਸਕਦਾ।’ ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ‘ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ ਜਾਓ।’ ਵੇਿਖਆ? ‘ਇਨਹ੍ ਟੇਪ ਵਾਪਸ ਲੈ
ਜਾਓ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਿਦਓ।’ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਚਲੇ
ਗਏ! ਇਥੇ ਇਨਹ੍ ਕਸਿਬ ਿਵਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਿਕਹਾ, ‘ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਸਪ ਸਰ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਗੇ…’”

183 “ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਥੇ ਆ ਿਗਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗਾਉਂਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ
ਹ ।’ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ‘ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹ , ਤ
ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ। “ਨਾ, ਨਾ, ਨਾ, ਨਾ, ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੱਸ ਗਾ।ਮੈਂ ਹੇਠ ਜਾਵ ਗਾ
ਅਤੇ ਆਖ ਗਾ, “ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਉ। ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਕੱਟੜਤਾ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ
ਸਭ ਪੁਰਾਣੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਚੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਜਹੀ
ਚੀਜ਼ । ਇਹ ਵਿਰਹ੍ ਪਿਹਲ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈ ਸਨ।
ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।’” ਉਹਨ ਪੁਰਾਣੀ
ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਉਹ…

184 “ਪਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ ਉਥੇ ਚਲਾ ਿਗਆ।
ਹੇਠ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬਰਸੀਨ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੋਂ…
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਨਹ੍ ਭੇਡ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਐਨੀ
ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹਨ ਿਜੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਨ।ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਜਦ
ਿਕ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਭਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਿਕਉਂ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਜੇ ਉਨਹ੍
ਬਰਸੀਨ ਵਰਗੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਐਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਗਵ ਢੀ
ਕੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ, ਿਕਹਾ, ‘ਇਸ ਚੱਖੋ! ਇਸ ਚੱਖੋ! ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ
ਲਓ!’ ਵੇਖੋ, ਉਥੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਿਬਲਕੁਲ ਇਥੋਂ ਿਜਹਾ ਸੀ।ਿਜਵੇਂ ਇਥੇ
ਹੈ। ਇਹ ਇਥੇ ਹੈ, ਵੇਖੋ. ‘ਬਸ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਓ, ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਮਲੇਗਾ।
ਇਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਆਵੇ, ਉਹ ਆਵੇ ਅਤੇ ਵੇਖੇ ਿਕ
ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ।’ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਉਥੇ ਵਿਧਆ ਸਮ ਵਤੀਤ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
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185 “ਔਹ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੈ! ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਪਿਰਪੱਕ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ?”
186 “ਹ ।ਯਕੀਨਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ,” ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਿਕਹਾ। “ਮੈਂ ਉਸ
ਪਰਿਖਆ ਹੈ।ਲੜਕੇ , ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ

ਅਜ਼ਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਹੇਠ ਡੇਗ ਿਦੱਤਾ, ਿਬਮਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ।ਮੈਂ ਉਸ ਲਤਾਿੜਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ।
ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਮੁੜ ਆਇਆ।ਮੈਂ
ਉਸ ਿਬਮਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ
ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਇਥੇ ਿਲਆਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਗੁ ਢੀ
ਉਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਿਪਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ, ਤ ਵੀ
ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਗਾ।’ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ
ਲੈ ਿਲਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ, ਹੋਰ ।
ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਿਸੱਧਾ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ, ਿਫਰ ਵੀ
ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਾ! ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ!”
187 “ਔਹ! ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾ ਉਸ ਿਕਧਰੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ਼ ਜਗਹ੍ਾ
ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਪਾਲਕਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
188 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਿਪਤਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ, ਜਾਣ ਲੈੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ੍ ਦਾ
ਸਮ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਲੇਪਾਲਕਪਣ ਤੱਕ ਤਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਤਕ! ਉਹ ਇਕ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਿਫਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ
ਸਧਾਰਣ ਪੁੱਤਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਿਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਦੇ ਅਤੇ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਹਨ। ਿਫਰ, ਉਹ ਉਸ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
189 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਹ , ਕਲੀਿਸਯਾ। ਕੀ ਤੁਸੀ ਿਤਆਰ ਹੋ? ਹੁਣ ਥੋੜੀ
ਿਜਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦੰਦੀ ਵੱਢੇ, ਆਪਣੀ
ਆਤਮਾ ਚੂੰਡੀਵੱਢੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਤੋੜੋ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ।
ਵੇਿਖਆ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ।ਹੁਣ ਜਦੋਂ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮਨੱਸਹ, ਤੁਸੀਂ
ਇਥੇ ਹੋ। ਇਫ਼ਰਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਹੋ।”
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190 ਫੇਰ ਉਹ ਉਸ ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਪਤਾ ਲੈ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਬਠਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਦਾਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ ਿਲਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਹਰ
ਕੋਈ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ…ਮੈਂ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹ ,
ਉਸ ਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਪਿਹਰਾਵਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੋ ਿਕ
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ’ਤੇ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ
ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਗੋਦ ਿਲਆ ਹੈ, ਹਾਲ ਿਕ
ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ੍ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹ ।ਉਹ ਿਜਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ, ਜੋ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਸੋ ਰਿਖਆ ਿਗਆ”।
191 “ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈ , ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੁੱਖ ਕਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ
ਕਹੋ, ‘ ਠ,’ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਰਤੀਤ ਕਰੇ
ਕੇ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹ ਓਹ ਹੁੰਦੀ ਹਨ ਤ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ” ਵੇਿਖਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ; ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਵੇਿਖਆ? “ਉਹ
ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।” ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਲੇਪਾਲਕਪਣ, ਉਹ…ਉਹ ਪੁੱਤਰ੍
ਤਦ ਗੋਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜੱਦ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ…ਹਰ ਕੋਈ
ਜੋ ਕਦੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਰਿਖਆ ਜਾਣਾ।
192 ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਿਯਸੂ ਰੂਪ ਤਰਣ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਸਨੇ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ
ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਿਲਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਤੰਨ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਉਥੇ
ਪਹਾੜ ਤੇ ਿਯਸੂ, ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ। ਉਹ ਉਥੇ
ਪਹਾੜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਨਹ੍
ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇਿਯਸੂ ਮਿਹਮਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ? ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕੀ
ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ—ਉਸਨੇ ਉਸ ਅਮਰਤਾ ਦੇ ਚੋਲਾ ਪਿਹਨਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਸੂਰਜ ਵ ਗ ਚਮਕੇ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ
ਬੱਦਲ ਇੱਕ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਢੱਕ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਪਤਰਸ, ਯੂਹੰਨਾ ਅਤੇ ਉਹ, ਮੂੰਧੇ
ਮੂੰਹ ਿਡੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ
ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ
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ਤੋਂ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਰਿਹਤ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਏਲੀਯਾਹ ਰਥ ਦੀ ਸਵਾਰੀ
ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ।ਵਾਹ! ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਸਨ! ਉਥੇ
ਉਹ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਉਨਹ੍ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਯਸੂ

ਪਰ ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਉਥੇ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਉਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਉਸ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ।
193 ਤਦ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਿਯਸੂ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਸੀ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਿਯਸੂ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼
ਆਈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਣੋ! ਉਸਦਾ
ਨਾਮ ਹੁਣ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੁਣੋ!” ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ,
ਲੇਪਾਲਕ, ਜ ਸਥਾਿਪਤ ਪੁੱਤਰ।
194 ਹੁਣ, ਇਹੀ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜਥੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਅਫ਼ਸੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।ਸਮਝੇ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਬਿਚ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇਥੇ ਇਸ ਆਇਤ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ—13 ਵੀਂ ਆਇਤ, ਵੇਖੋ, ਆਖਰੀ ਭਾਗ, “ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ।” ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਤਵਾਰ
ਲਵ ਗੇ, ਵੇਖੋ।ਵੇਖੋ। ਹੁਣ, ਿਕਵੇਂ, ਸਾ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾ ਿਕਵੇਂ ਰੱਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
195 ਪਰ ਹੁਣ “ਸਥਾਨ” , ਤੁਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਿਲਆ ਹੈ। ਿਕੰਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਗਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਲਈ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਹੋ? ਲੇਪਾਲਕਪਣ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।
196 ਔਹ, ਭੈਣ ਸਕਾਟ, ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇਥੇ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੀ? ਇੱਕ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵੱਚ,
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਹੱਿਸ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੂਤ ਸੁਿਣਆ ਹੈ,
ਿਕ ਿਯਸੂ ਇਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ
ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਅਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ! ਉਸਦੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਇਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ
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ਲਈ, ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਣ…ਤ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ
ਜਾ ਸਕੇ।
197 ਮਨੱਸਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾਵ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦਿਕ ਅੱਧੀ…ਜਦ…ਮੈਂ ਉਥੇ ਜ ਦਾ ਹ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ
ਦੇ ਭਰਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਔਹ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਬੁਢਾ ਿਯਸੂ ਹੀ ਹੈ।” ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍
ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਈਸ਼ਵਰੀ ਚੰਗਾਈ ਠੀਕ ਹੈ,” ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ,
“ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਈਬਰ੍ਨਹਾਮ ਨਬੀ ਮੰਨਦਾ ਹ , ਪਰ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹ । ਜਦ ਤਕ ਆਤਮਾ ਉਸ ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਦਲ ਦੇ ਭੇਤ
ਬੁਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਕੀ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਅਿਜਹੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਇਹ
ਜ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜ ਤ ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ
ਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ? ਮਨੱਸਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ
ਰਖੇਗਾ, ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਗਾਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਥੇ
ਿਫਿਲਸਤੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਵ ਗੇ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ
ਹੋਏ ਹ । ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਲਈ ਜੰਮਦੇ ਹ ? ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ…
ਫੇਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੋਣ ਅਗੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਿਗਆ, ਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ
ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
198 ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਰਸੂਲ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਬੀ ਹਨ, ਕੁਝ ਉਸਤਾਦ
ਹਨ, ਕੁਝ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਸਬਾਨ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
ਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੂਿਜ ਕੋਲ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦਾਨ,
ਭਾਸ਼ਾਵ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ, ਬੁੱਧੀ, ਿਗਆਨ, ਚਮਤਕਾਰ, ਕਰੱਤਬ ਕਰਨੇ, ਇਹ
ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਹਨ ਦਾ
ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਅਿਭਆਸ ਕੀਤਾ। ਕੀ? ਉਹਨ ਇਸ ਐਨੀ ਖੁਲ ਿਦੱਤੀ ਿਕ
ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਠਦਾ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵਚ
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ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, “ਬੜ, ਬੜ, ਬੜ, ਬੜ,
ਬੀ” ਊਂ-ਹੂੰ। ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਦੀ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਿਰਹਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦਾ
ਹੈ “ਹਲਲੂਯਾਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ।” ਜੇ—ਜੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਮਸ਼ਹ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਤ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਪਛਿੜਆ
ਹੋਇਆ ਬੁੱਢਾ।” ਵੇਖੋ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਿਸਖਾਇਆ
ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਹੈ।

199 ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਨਬੀ ਦੇ ਆਤਮੇ ਨਬੀ ਦੇ
ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਦਾ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ,
ਜ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹ ਹੇਠ ਇਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨੀ ਿਜਆਦਾ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵ ਨਾਲ
ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤਕ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਜੱਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਥੋਂ
ਬੋਲਨਾ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਿਫਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵ ਬੋਲਦੇ ਹੋ,
ਤ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਿਲਖਤ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਰਥ ਿਵੱਚ ਬਕ ਬਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਤ
ਿਕਸੇ ਦੇ ਲਈ ਿਸਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੈ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ,
ਇਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਰੱਖੋ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਦੇ, ਭੇਤ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਕਸੇ ਦੱਿਸਆ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਿਲੱਖਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ
ਹੋਵੇ। ਇਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ
ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ, ਜ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਕੀ ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ?

200 ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵ ਬੋਲਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ ਹੀ ਹੈ!
ਜੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਦੂਸਰਾ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਸ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਉਠੋ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਬੋਲੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈ
ਇਥੇ ਅਰਥ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਹੇਗਾ, “ਇਥੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੱਸੋ ਿਕ ਕੱਲਹ੍ ਉਹ
ਇਥੇ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸ ਕੈਂਸਰ
ਹੈ। ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਵਾਪਸ ਆਓ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਵੋ।”
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ਆਦਮੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਸਚਮੁਚ, ਇਹ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।” ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
201 ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਗੇ? ਸਮਝੇ? ਇਹ ਤ
ਬੱਸ, “ਬਮ, ਬੜ, ਬੜ, ਬੜ” ਹੈ। ਬੱਸ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨਾਲ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ ,
ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ…ਦੇਖੋ, ਅਫ਼ਸੀ , ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ…ਦੇਖੋ,
ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਖੁੰਝ ਜ ਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਲੇਪਾਲਕ
ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਹ ! ਹੁਣ ਿਕੰਨੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੇਰਾ
ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਲੇਪਾਲਕਪਣ! ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹ , ਯਕੀਨਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ
ਹ , ਅਤੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹ , “ਅੱਬਾ, ਿਪਤਾ! ਹਲਲੇਲੂਜਾ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਹੋਵੇ!” ਅਸੀਂ ਹ , ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹ , ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਕਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਿਫਿਲਸਤੀਨ ਕੋਰੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ।
202 ਉਥੇ ਖੜੇ ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦਨ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ,
“ਇਸ ਸਾਬਤ ਕਰੋ।”
203 ਜੈਕ ਕੋਇ ਉਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਸਿਤਕ ਨਾਲ, ਚਰਚ
ਆਫ ਕਰ੍ਾਇਸਟ ਉਸ ਨਾਸਿਤਕ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਫੜ
ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋਅ ਲੂਈਸ ਵਰਗੇ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਿਚੰਤਕ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ
ਤਕ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਫਟਕਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਇਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ , ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ,” ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰ ਦੀ ਗਲ । ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੈਕ
ਕੋਏ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ?
ਅਤੇ ਪੈੰਟੀਕਾਸਟਲ, ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਨ; ਜਦਿਕ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਉਸਦੇ ਿਵਰੁਧ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਹੇਠ ਭੇਜ।” ਦੇਖੋ,
ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਹ , ਿਜਥੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
204 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਇਥੇ ਚਿਲਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਮਨਸਹ ਇਥੇ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
“ਔਹ, ਮੇਰੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮੱਕੀ ਦਾ ਖੇਤ ਦੇ ਿਦੱਤਾ!” ਫੇਰ ਗਾਦ
ਇਥੇ ਆ ਿਗਆ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਹੁਣ, ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕੋ। ਮੈ ਜਵੀ
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ਉਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਕੀ ਉਗਾਵ ਗਾ। ਹਲਲੂਯਾਹ!” ਤੁਸੀਂ
ਵੇਿਖਆ? ਤੁਹਾ ਮੱਕੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਵੀ ਉਗਾਓ, ਜਵੀ
ਉਗਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਹੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਜਦਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਲਦ ਪਾਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ।“ਹਲਲੂਯਾਹ!” ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਉਨਹ੍ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ,
“ਬੱਟ, ਬੱਟ, ਬੱਟ, ਬੱਟ, ਬੱਟ, ਬੱਟ, ਬੱਟ।” ਦੇਖੋ, ਉਹਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ
ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।ਹੁਣ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਉਸਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਮਝੇ?

205 ਕਲੀਿਸਯਾ ਤ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੋਣ ਅਗੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ, ਿਜਥੇ ਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੁਝ ਦੇ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ, ਪਿਹਲ , ਇਸ ਪਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜ
ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਇਕ
ਿਨਸ਼ਚਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤ ਿਬਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ।
ਿਫਰ ਕਹੋ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੇਜ।” ਚਲਦੇ ਰਹੋ, ਵੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਦੇ
ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ।ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਿਫਰ ਿਫਿਲਸਤੀਨੀਿਪਛੇ ਹੱਟਣ ਲਗ ਜਾਣਗੇ। ਿਨੱਕਰ ਪਿਹਨਣੀ ਬੰਦ
ਹੋ ਜਾਣਗੀ , ਵਾਲ ਲੰਮੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਿਚਹਰੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਿਸਗਾਰ ਗਾਇਬ
ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਆਪਣੀ ਸਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਰਥ
ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨਾਨੀਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ੀਰਾ, ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ।ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਉਸਦੀ ਸਮਰਥ ਿਵਚ ਇਕੱਠੀ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍
ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਗੋਦ ਿਲਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਸਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਿਵਚ ਉਥੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ।ਔਹ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
206 ਭਰਾਵੋ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਦੂਰ ਹ ? ਤੁਸੀਂ ਤ ਿਲਖਤ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਤ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ, ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਬਾਈਬਲ
ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜ ਤ ਅੰਨਹ੍ਾ ਹੈ ਜ
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ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨ
ਹੈਿਜਥੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
207 ਮੈਂ—ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ
ਿਲਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਿਜਥੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਨਵੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਿਵੱਚ। ਜ , ਜੇ ਉਸਨੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ, ਤ
ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਿਪਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੈ ਿਦਖਾਓ।ਇਥੇ ਅਿਜਹਾ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਥੇ ਿਕਹਾ,
“ਇਸ ਲਈ ਤੁਸ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਪਤਾ
ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦਓ।” ਿਪਤਾ,
ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਇਹਨ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਰਸ ਦੱਸ ਿਦਨ ਬਾਅਦ, ਮੁਿੜਆ, ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ
ਦੇ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵੇ।” ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ
ਿਵਚ ਹਰੇਕ ਜਗਹ੍ਾ।
208 ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੁਆਰਾ,
ਿਸਰਫ ਤੋਬਾ ਲਈ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ
ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾ ਦੁਬਾਰਾਆਉਣਾ ਪਏਗਾ।”
209 “ਔਹ, ਪਰ ਸਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਿਵੱਤਰ ਆਦਮੀ, ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।ਉਸਨੇ ਿਯਸੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ”।
210 “ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਜੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹ , ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ
ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ…”
211 ਮੈ ਇਹ ਪੜਹ੍ਨ ਿਦਓ। ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਤ…”
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,” ਿਬਸ਼ਪ,
ਪਰ੍ਧਾਨਿਬਸ਼ਪ, ਪੋਪ, ਿਨਗਹਬਾਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਹੋਵੇ,“ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।” ਇਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ…ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ
ਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਿਰਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ…ਅਿਜਹੀ
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ…ਅਤੇ ਿਫਰ—ਿਫਰ, ਵੇਖੋ, ਇਹ ਅਿਜਹਾ
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ਿਕਉਂ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ? ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ
ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? [ਸਭਾ ਿਵਚੋਂਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਪਿਹਲ ਤੋਂ
ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਹਨ”—ਸੰਪਾਦਕ] ਸਮਝੇ? ਿਕਸੇ ਨੇ ਇਸ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ
ਪਕਿੜਆ ਹੈ, ਜੀਨ।“ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਹਨ,” ਿਬਲਕੁਲ।ਿਕਉਂ?
“ਸਾਰੇ ਜੋ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤੇ ਹਨ” (ਕੀ?) “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ।” ਿਕੰਨਾ
ਮੇਲ ਖ ਦਾ ਹੈ! “ਸਭ ਜੋ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ।”
ਮੈ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਥੇ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ? ਿਮਲ
ਿਗਆ। ਠੀਕ ਹੈ।
212 ਮੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸਆਇਤ ਪੜਹ੍ਨ ਿਦਓ ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ
ਿਕ ਪੌਲੁਸ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਜਹੜੀ …ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ
ਹੈ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਤੇ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਬਪਿਤਸਮੇ ਤੇ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਤੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ।
ਇਹ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ।

ਮੈਂ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹ (ਗਲਾਤੀ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ) ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਿਜਹ ਨੇ…ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ…ਿਵੱਚ ਤੁਹਾ ਸੱਿਦਆ
ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੀ ਵੱਲ ਝੁੱਕਦੇ ਜ ਦੇ ਹੋ (ਦੂਸਰੇ
ਸਬਦ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਖੁਸ਼
ਖਬਰੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।)
ਪਰ ਉਹ ਤ ਦੂਜੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਕਈਕੁ ਹਨ ਿਜਹੜੇ

ਤੁਹਾ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਿਵਗਾੜਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

213 ਪਰ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਹਰੇਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਆਵੇ ਅਤੇਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵੇ। ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਭੇਦ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਏ ਹੋਏ ਸਨ
ਜੱਦ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਇਹ ਭੇਤ ਖੋਿਲਆ ਿਗਆ
ਸੀ, ਿਕ ਸਾ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੋਣ ਅਗੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ
ਪੌਲੁਸ ਸੀ। ਇਥੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ।
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ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਾ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਉਸ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ
ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਿਜਹੜੀ ਅਸ ਤੁਹਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ
ਤੁਹਾ ਸੁਣਾਵੇ ਤ ਉਹ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

214 ਬੱਸ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ।”
ਬੱਸ ਉਸ ਸਰਾਪਤ ਹੋਣ ਿਦਓ। ਮੈ ਅਗਲੀਆਇਤ ਪੜਹ੍ਨ ਿਦਓ।

ਿਜੱਕੁਰ ਅਸ ਅੱਗੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਤੱਕੁਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਵੀ ਆਖਦਾ
ਹ ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ
ਪਿਹਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵੇ ਤ
ਉਹ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

215 ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਭਾਈ, ਭੈਣ, ਉਸ ਿਦਨ ਜੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਅਤੇ
ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਅਨਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ, ਜੋ
ਮੈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲੈ ਿਗਆ…ਹੁਣ, ਮੈਂ ਉਤੇਿਜਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ ; ਮੇਰਾ
ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਿਵਚ
ਅਸ਼ੀਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਥੇ ਰਖਦਾ ਹ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੈ
ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜ ਦੇ
ਹੋ। ਪਰ, ਔਹ, ਮੈਂ…ਜੇ ਤੁਸੀਂ—ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਿਕ ਮੈਂ
ਿਕੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਹੋਵੋ! ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਇਕ ਵਾਰ
ਮੈਂ ਇਹ ਿਫਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , ਜਦੋਂ ਮੈਂ…ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ…ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ
ਕਰੇਗਾ…”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਿਕ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ?”
216 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਥੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਿਪਆ
ਵੇਿਖਆ। ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ—ਿਕ—ਿਕ ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਮਸਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਕਦੇ ਵੀ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਕਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ? ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜ ਕੁਝ
ਇਸ ਤਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਿਬਲਕੁਲ।
217 ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਨਿਸਕ ਟੈਲੀਪੈਿਥਸਟ
ਹ , ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾਵ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ।
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ਜਰੂਰ ਹੈ ਿਕ, ਉਨਹ੍ ਗਲ ਨੇ ਪਰ ਉਠਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯੰਬਰੇਸਅਤੇ ਯੰਨੇਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ,
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ
ਗਲ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ
ਰੱਖੋ, ਯੰਬਰੇਸਅਤੇ ਯੰਨੇਸ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।ਉਹ ਿਬਪਤਾ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨਹ੍ ਖਤਮ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੇਿਖਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
218 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਕਰੀਬ ਇਕੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ
ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਲਗਭਗ, ਇਕੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਿਦਨ ਇਸ ਮੰਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵ ਗਾ। ਉਥੇ
ਇੱਕ ਪਤਨੀ, ਇੱਕ ਧੀ, ਿਪਤਾ, ਭਰਾ, ਅਨਮੋਲ ਿਮੱਤਰ, ਸਭ ਉਥੇ ਦੱਬੇ
ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕਫਨ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਇਥੇ ਦਫ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਵੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਦਨ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ
ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ
ਤੁਹਾ , ਹਰ ਇੱਕ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੰਦ, ਸ਼ ਤੀ, ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ,
ਭਿਲਆਈ, ਨਰਮਾਈ, ਕੋਮਲਤਾ, ਧੀਰਜ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।
219 ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ, ਉਸ ਸਵੇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ, ਮੈ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਿਕ ਕੀ ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸੀ
ਅਤੇ ਬੱਸ ਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਿਖਆ ਸੀ, ਜ ਮੈ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਉਥੇ ਿਲਜਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ। ਿਸਰਫ ਇੱਕਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ , ਿਕ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਡੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ
ਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ।ਪਰ ਹੁਣ, ਮੈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮੈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ’ਿਕਉਂਿਕ ਮੈ —ਮੈ ਉਸਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ;
ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜੱਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਮਲ ਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਇੱਕ
ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਧੁੰਦ ਹੋਵ ਗਾ ਜੋ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਡ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ
ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਦੇਿਖਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ
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ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ
ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ
ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਕਿਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਮੈ
ਆਪਣਾ ਿਪਆਰਾ ਭਰਾ ਿਕਹਾ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ
ਿਕਸਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ; ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ,
ਇਹ ਿਮਠਾਸ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸੀ।

ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ , ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ : ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ
ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ,” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਹੁਣ ਰੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ।”
220 ਮੈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਧਰਮੀ, ਸੰਤ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਆਦਮੀ ਐੱਫ. ਐੱਫ. ਬੋਸਵਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਿਜਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਹੱਿਸ ਿਵਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਐੱਫ. ਐੱਫ. ਬੋਸਵਰਥ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਲਗਭਗ, ਉਸ ਜਾਣਦੇ ਸੀ;
ਧਰਮੀ, ਸੰਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਿਹਲ , ਖੈਰ, ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਲੇਿਟਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਨੱਬੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਬੁਢੀ
ਬ ਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ , ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਗੰਜਾ ਿਸਰ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਦੇ ਿਚਹਰੇ ’ਤੇ ਿਚੱਟੇ ਵਾਲ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਬ ਹ
ਿਵੱਚ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੀਿਕਆ, “ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ
ਦੇ ਰਥ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘੋੜਸਵਾਰ।”

ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੀ
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਰਸੂਲ ਸੀ, ਤ ਇਹ ਐਫ. ਐਫ.
ਬੋਸਵਰਥ ਸੀ, ਸਾਫ਼, ਿਸੱਧੀ, ਅਸਲ ਇੰਜੀਲ, ਵੇਖੋ, ਇਹ ਬੋਸਵਰਥ ਸੀ।ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਬ ਹ ਿਵੱਚ ਫੜ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੀਿਕਆ, “ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਥ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘੋੜ-ਸਵਾਰ।”
221 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪੁੱਤਰ, ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਰਹੋ।” ਿਕਹਾ, “ਇਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਜਵਾਨ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹਰਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਹ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੱਟੜਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਉਨਹ੍ ਕੋਲ
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ਉਹ ਅਸਲ ਇੰਜੀਲ ਲੈ ਜਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ।”
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਹੋ।” ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ
ਜਵਾਨ ਹੋ, ਬੇਟਾ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ, ਮੈਂ ਅਠਤਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹ ।”
222 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਇਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲਪਰ੍ਚਾਰਕ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬਕਵਾਸ ਲੈ ਕੇ
ਉਥੇ ਨਾ ਜਾਨ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਜਿਹਰ ਨਾ ਿਮਲਾਉਣ ਿਦਓ, ਅਤੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਰ ਦੇਣ।” ਿਕਹਾ, “ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ,
ਉਸ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—
ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਹੋ, ਜ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਨਬੀ।”
223 ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਬ ਹ ਿਵਚ ਲੈ ਿਲਆ।
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਕ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
ਤੁਹਾਡੇ…ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ…ਸਮ ਕੀ ਸੀ ਿਜੰਨ
ਿਵੱਚਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ?”

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲਕੁਲ ਹੁਣ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ?”
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ…ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ

ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮ ਹੈ?”
224 ਉਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਪਣਾ
ਮੁੰਹ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਹ । ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਮੰਟ, ਉਹ
ਿਜਸ ਮੈਂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੜਹ੍ਾ
ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ…ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵ ਗਾ।” ਮੈਂ ਉਸ ਵਲ ਵੇਿਖਆ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, ਮੈਂ—ਮੈਂ
ਉਹੀ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਜ ਯਾਕੂਬ ਵੇਖ ਗਾ।
225 ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਿਲਆ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ
ਇਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਇਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
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ਕਰਦੇ ਹ ।ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਗਾ ਜਦੋਂ
ਤਕ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ
ਸੱਚਾ ਰਹ ਗਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਪਾਸੇ
ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ। ਮੈਂ ਉਨਾ ਸਚਾ
ਬਿਣਆ ਰਹ ਗਾ ਿਜੰਨਾ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਇਕ ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਿਮਲ ਗਾ ਿਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ…ਜ
ਤੁਸੀਂ ਬੂ ੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਜਵਾਨ ਹੋਵੋਗੇ।”

226 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਹੋਵੋਂਗੇ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਿਚੰਤਾ
ਨਾ ਕਰੋ।”

227 ਅਤੇ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਿਹਲ , ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਿਹਲ …ਲਗਭਗ
ਦੋ ਮਹੀਿਨ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਿਖਆ (ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ
ਸੋਚਦਾ ਸੀ), ਅਤੇ ਿਫਰ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਬੋਸਵਰਥ। ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਿਟ ਤੋਂ
ਉਹ ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੌਂ ਿਰਹਾ ਸੀ।ਉਸਨੇ ਜਾਿਗਆ, ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ,
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ ਤੋਂ ਕੁਿਦਆ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮ , ਅੱਛਾ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ! ਿਪਤਾ ਜੀ! ਭਾਈ ਿਜਮ, ਿਕਉਂ,” ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਆਓ ਵੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋਲੀਅਟ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਿਵਖੇ, ਉਹਨ
ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਲਈ ਬਦਲੇ ਸਨ”। ਉਹ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਰ
ਿਗਆ ਸੀ। ਵੇਿਖਆ? ਹ ! ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ-ਫਲਾਣੀ ਭੈਣ
ਹੋ। ਹ , ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਨੀਪੈਗ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵਚ ਪਰ੍ਭੂ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਹ । ਿਕਉਂ, ਇਥੇ ਫਲਾਣੀ-ਫਲਾਣੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ…ਹ ,
ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ-ਫਲਾਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ।” ਅਤੇ ਦੋ
ਘੰਿਟ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਇਆ ਿਜਨਹ੍ ਦੀ ਉਸਨੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਲੇਿਟਆ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜੋਿੜਆ, ਅਤੇ ਬੱਸ। ਕੀ ਭਾਈ
ਐੱਫ. ਐੱਫ. ਬੋਸਵਰਥ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਸ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਮੈ ਉਸ ਰਾਤ ਵੇਖਣ ਿਦੱਤਾ? ਜੇ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਥੇ ਇਕ
ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ।ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਆਰਾਮ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਿਹ ਸਕ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵ ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਬਣ !

228 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹ ।ਮੈਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ…
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ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾ ਆ ਕੇ ਮੈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।ਸਮਝੇ? ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧਾ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈ ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ? ਪਰ,
ਦੇਖੋ, ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਿਰਣੀ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈਆਓ ਮੈ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ, ਵੇਖੋ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹ । ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਰਣੀ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਆਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਚਹਰੇ, ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ
ਿਵਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਉਸ ਪਾਰ ਵੇਖ ਗਾ।ਿਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਥ ਤੋਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਾ ਫਾਸਲਾਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਥੇ ਹੈ।
229 ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਬੇਅਦਬੀ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਕ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ, “ਿਪਤਾ”, ਉਸ ਮਹ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਸਾ
ਇਥੇ ਵਾਪਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਿਮਲ
ਜਾਣਗੇ, ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੀ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਫਲ
ਖਾ ਸਕੀਏ।“ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਭਈ ਦੂਜਾ ਵੱਸੇ। ਉਹ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ
ਲੱਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ।” ਸਮਝੇ? ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲੱਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿਫਰ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਲੱਗਾਏਗਾ
ਅਤੇ ਉਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਉਥੇ ਰਹ ਗੇ। ਅਤੇ
ਕਾਸ਼, ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੇਖ ।
230 ਅਤੇ ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਥੇ ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ—ਮੈਂ ਇਹ ਠੇਸ
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਹ , ਮੈਂ
ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਗੁਣ (ਿਪਤਾ,
ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ), ਪਰੰਤੂ ਿਤੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ।
ਸਮਝੇ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਥੇ ਿਤੰਨ ਗੁਣ ਹਨ, ਿਬਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ
ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , “ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ,” ਪਰ ਉਹ ਿਤੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਿਤੰਨ ਗੁਣ ਹਨ…
ਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਦਫਤਰ ਹਨ।ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ੍ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਤੰਨ
ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਇਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਹੈ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ…
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231 ਅਤੇ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ
ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, “ਸਵਰਗ ਿਵਚਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਰੱਿਖਆ
ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।”
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮ ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਨਾਮ।
ਉਹ ਸੀ…ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾਹ-ਜੀਰੇਹ, ਯਹੋਵਾਹ-ਰਾਫ਼ਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸਦੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਇਕ ਨਾਮ ਸੀ, ਿਯਸੂ! ਅਤੇ
ਇਹ ਉਹ ਹੈ।

232 ਅਤੇ ਸਚਮੁਚ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਯਾਦ
ਰੱਖੋ, ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਉਥੇ ਿਮਲ ਗਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਸਮਝੇ? ਮੈਂ—
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਹੋਵ ਗਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ ।

233 ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ
ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾ ਦੋ
ਵਜੇ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਰੋਕ , ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਪਿਹਰ ਦੀ ਸਭਾ ਕਰ ਸਕੀਏ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਦਾ ਹ
ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੀਤਾ, ਤ ਸਾ ੇ-ਦੱਸ।ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਿਮੱਤਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ ਹੈ, ਿਪਆਰੇ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ
“ਿਪਆਰੇ” ਕਿਹੰਦਾ ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਆਓ…ਇਥੇ ਇੱਕ ਿਲੱਖਤਆਈ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ (ਉਸ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ) ਈਸ਼ਵਰੀ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਅਰਪਨ ਕਰਦਾ ਹ ।” ਇਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਗਏ। ਇਹ
ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।“ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ ਹ , ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਪਾਕ
ਕੁਆਰੀ ਵ ਙੁ, ਮਸੀਹ ਅਰਪਨ ਕਰਦਾ ਹ ।”

234 ਹੁਣ, ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ, ਤ ਉਸ ਿਦਨ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ…ਉਨਹ੍ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ
ਮੈ ਿਕਹਾ, “ਿਯਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾ ਉਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼
ਕਰੋਗੇ,” ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਕੁਆਰੀ।“ਉਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਜਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਉਹੀ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਜੇ ਉਸਦਾ ਝੁੰਡ ਅੰਦਰ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਸਦਾ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ’ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਮੀਨ।
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ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹ ਜਦਿਕ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ
ਹ , “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ।” ਹੁਣ…?…ਸਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਪਾਸਟਰ,
ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ। 
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