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 ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ, ਸੁਭ ਦੁਪਿਹਰ, ਸਗੋਂ, ਸੁਭ ਸ਼ਾਮ, ਸਾਡੇ ਅਨਮੋਲ ਦੋਸਤ
, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਿਗਰਜੇ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹ ।

ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਜੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰ ਗੇ, ਿਸੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵ ਗੇ।

ਪਿਹਲ , ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਘੋਸ਼ਣਾਵ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕ—ਇਕ
ਿਵਸ਼ੇਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਚੱਠੀ ਿਮਲ ਗਈ ਸਨ,
ਉਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਭੈਣ ਲਈ ਜੋ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਰਸੌਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੂਿਯਸਿਵਲ ਿਵਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀ;
ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿਪਆ; ਅਤੇ
ਅੱਜ ਜਗਤ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ
ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ।

ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਪਚਾਨਵੇ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਹਮੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਮੈਂ—ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਸ
ਇੱਕ—ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਝਲਕ ਹੈ…ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਿਬਮਾਰ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਹੁਣ, ਇਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਔਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ—ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸ ਪਦਵੀ ਜ
ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਤਦ, ਅਤੇ ਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹ ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਸੰਗਿਠਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਸਭ ਕੁਝ
ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ।

ਕੁਝ ਪਲ ਪਿਹਲ , ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ
ਜਦੋਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ, ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਬ ਹ ਲਗਭਗ ਗੋਲੀ ਨਾਲ
ਉਡਾ ਿਦਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੱਤ ਲਗਭਗ ਉਡਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ
ਉਹ ਮੈ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਏ ਰਾਬਰਸਨ ਨ ਦਾ ਇੱਕ
ਸਾਥੀ, ਅਸਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ,
ਅਤੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮਸੀਹੀ ਸੱਜਣ। ਉਹ ਅਜੇ ਉਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।” ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਦੇਖ
ਕੇ ਮੈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਦਮ ਰੱਿਖਆ”, ਟੈਲੀਿਵਜਨ ਤੇ
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ਵੇਿਖਆ, “ਉਸ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਿਦ ਹੋਇ , ਹੰਝੂ ਉਸਦੇ ਗਲ
ਤੋਂ ਹੇਠ ਵਿਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਿਰਹਾ ਸੀ।” ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ—ਉਸ ਜੰਗ ਿਵਚ ਹੀ ਸੀ।

ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ, ਉਹ
ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਨਾ
ਤ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਹ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਰਪਬਲੀਕਨ। ਮੈਂ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਹ । ਪਰ
ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਵਾਈਟ ਆਈਸਨਹਵਰ ਦੇ
ਲਈ—ਲਈ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਸਤਕਾਰ ਸੀ। ਸ਼ਰ੍ੀ
ਮਾਨ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ—ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਜੇ
ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਮੈਂ
ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਿਦੰਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਭਾਵੇਂ
ਉਹ—ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹਨ ਵੋਟ ਦੇਵ ਗਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਸ ਸਾਡੀ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵਚ ਯਾਦ ਕਰੀਏ।

ਜੇ.ਟੀ., ਮੈਂ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਚੰਗੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਤੁਸੀਂ ਸਭਨ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਿਵਲਾਰਡ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ
ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਹੰਦੇ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ
ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ।” ਪਰ ਬਸ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਸੁਣਨਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ,
ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਮੈ ਕੁਝ ਚਰਚ ਲਈ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਈ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਸਟਰੀ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾ
ਆਪਣੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਜੋ ਿਕ, ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ
ਿਮਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਰੇਗਨ ਤੋਂ ਇੱਕ
ਹੈ, ਕੁਝ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਅਤੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਿਵਚ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵ
ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਰਚ ਜ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਿਕਉਂ, ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਥਾਵ ਤੇ ਰੂਹ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ
ਅਤੇ ਿਜਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬੱਸ ਸਾ ਦੱਸੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰਾ
ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਸਿਥਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਅਿਜਹਾ ਕਰਿਦ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ ।
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ਉਥੇ ਭਾਈ ਰੂਡੈਲ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਿਦਨ ਿਵਚ, ਉਸ ਲਈ ਇਕ
ਮੀਿਟੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਇੱਕ ਬੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ
ਰੂਡੈਲ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈ —ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਛੋਟੇ
ਿਜਹੇ ਸਾਥੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੱਕਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ
ਲਗਾਮ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਸਕ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਛਿੜਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਬਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।” ਤੁਹਾ
ਉਸ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਵੇਿਖਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ
ਿਦਓ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।

ਅਤੇ ਯੂਟੀਕਾ ਿਵਚ ਭਾਈ ਗਰ੍ਾਹਮ ਸਨਿਲੰਗ, ਅਤੇ ਉਥੇ ਭਾਈ ਜੂਨੀਅਰ
ਜੈਕਸਨ। ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਮੰਨਦੇ ਹ , ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਿਸਧ ਤ , ਜ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,
ਸਾਡੇ ਿਸਧ ਤ ਇੱਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹ , ਬੱਸ ਸਭ ਇੱਕਠੇ। ਅਸੀਂ
ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ
ਉਨਹ੍ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਫਰੀਕਾ, ਕੁਝ ਭਾਰਤ, ਅਤੇ ਕੁਝ
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ,
ਤ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਫੈਲਾਉਣ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨਹ੍ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਿਜਵੇਂ
ਭਾਈ ਜੇ. ਟੀ. ਪਰਨੇਲ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਭਾਈ ਿਵਲਾਰਡ ਅਤੇ ਉਹ, ਨੌਜਵਾਨ
ਸਾਥੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੱਦ ਮੈਂ ਬਜੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਜੇ ਕੋਈ
ਕੱਲਹ੍ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਉਸ ਕੱਲਹ੍ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਇਹ
ਸੰਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰੇ। ਇਹ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਿਲਆਉਣ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ ਹੈ।

ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ
ਦੇਖਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਚਰਚ ਿਵਚ ਇਸ ਰੱਿਖਆ ਹੈ,
ਭੈਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ
ਹ , ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਯਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਬੱਸ ਉਸ ਤੇ
ਿਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾ ਇਥੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ
ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਹੁਣ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾ ਿਸੱਿਖਆ
ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾਦਕ।] ਔਹ,
ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸਚਮੁਚ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾ
ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਚੰਗਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ, ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ…ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਦੁਬਾਰਾ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹ , ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਿਕਸੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣਾ।

ਿਕੰਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਖੈਰ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਿਵਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਕਈ ਵਾਰ, ਉਜਾੜ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਿਦਨ ਿਵਚ ਤੀਹ ਮੀਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸੌ ਅੱਸੀ ਮੀਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ
ਉਥੇ ਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਕਮੀਜ, ਅਤੇ, ਔਹ, ਬਹੁਤ ਥੱਿਕਆ
ਹੋਇਆ, ਉਹਨ ਜੰਗਲ ਿਵਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਹਰੀ ਕੰਿਢਆਲੀ ਝਾੜੀ
ਕੱਟਦੇ ਜਾਣਾ। ਿਕਸੇ ਬੁੱਢੇ ਿਕਸਾਨ ਿਮਲਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠ

ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ, “ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।”

ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ, “ਨਦੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ…
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਿਤ ਹੇਠ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਯਸੂ

ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਹਨ ਮੈਂ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਿਲਜਾ ਸਕਦਾ,
ਮੈਂ ਹੇਠ ਲੈ ਜ ਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਪਿੜ
ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਹੇਠ ਤਰਦਾ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਦੇ ਿਦੰਦਾ। ਉਥੇ ਖੰਭੇ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ; ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨਮੈਨ
ਵੀ ਸੀ, ਜੱਦ ਖੰਭੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ, ਪਰ੍ਭੂ ਬਾਰੇ
ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ, “ਿਕਉਂ, ਿਬਲੀ, ਇਨਹ੍ ਿਦਨ ਿਵਚੋਂ
ਇਕ ਿਦਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਿਵਚਆਵ ਗਾ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵ ਗਾ।”
2 ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ, “ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਿਕਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ
ਠੀਕ ਦਿਰਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹ , ਉਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਹੈ।” ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨ
ਫੜੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਮ ਹੈ। ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਿਕਹਾ…
3 ਖੋਜੇ ਨੇ ਿਫਿਲਪੁਸ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੈ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ ਹੈ?” ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਤਆਰ ਹੋ, ਤ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਥੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ
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ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਿਦਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਲਹ੍ ਤੇ ਨਾ
ਛੱਡੋ। ਕੱਲਹ੍ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ
ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਿਸੱਿਖਆ, ਮੈ ਸਬਕ ਿਸਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕਲਹ੍ ਤੇ
ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਮੈ ਉਸੇ ਿਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਬਹੁਤ
ਦੇਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ।
4 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੱਸ ਇੰਨਾ—ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਜ ਦਾ ਹ , ਅਤੇ, ਮੈ ਪਤਾ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ। ਮੈ ਐਨਾ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
5 ਹੁਣ ਆਓ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਕੁਝ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹ ਇਸ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਿਵਚ ਜਾਈਏ।
6 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਤੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਹੈਂ।
ਉਹ ਸੂਰਜ ਿਜਹੜਾ ਹੁਣੇ ਡੁੱਿਬਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੂਰਜ, ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਇਸ ਵਲ
ਵੇਿਖਆ ਜੱਦ ਇਹ ਡੁੱਬ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਇਸ ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਿਖਆ,
ਆਦਮ ਨੇ ਇਸ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਿਖਆ।
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਜੀਵਨ ਵਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਤੁਰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ।
7 ਅੱਜ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹਨ। ਿਦਮਾਗ ਤੇ ਰਸੌਲੀ ਵਾਲਾ
ਆਦਮੀ, ਇਕ ਭੈਣ ਉਸੇ ਚੀਜ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਆਸ ਹੋ,
ਪਰ੍ਭੂ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਸੌਲੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਕਣ
ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਗੋਪੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਲੇਲੇ ਦੇ ਿਪਛੇ
ਜ ਦੇ ਹ , ਇਸ ਵਾਪਸ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ। ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਘਾਤ ਕਰਣ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਰਸੌਲੀ, ਿਵਗਾੜ ,
ਤ ਜੋ ਉਹਨ ਸੁਰਿਖਅਤ ਘਰ ਿਲ ਦਾ ਜਾਵੇ।
8 ਅਤੇ ਅਸੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ,
ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਡਵਾਈਟ ਆਈਜ਼ਨਹਵਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਉਸਨੇ ਸਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰੀਆ ਦੀ
ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਮਾਵ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਉਹ ਉਨਹ੍ ਮੁੰਿਡ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਲਈ



6 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹ , ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ੍ਭੂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਸੁਲਝ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਇਹ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਬਹਾਦੁਰ ਆਤਮਾ ਆਸੀਸ਼ ਿਦਓ, ਪਰ੍ਭੂ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ।
ਤੇਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ।

9 ਪਰ ਇਕ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹ ,
ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਿਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਸਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਿਫਰ ਉਹ ਹਿਥਆਰ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣਗੇ, ਤੁਰਹ੍ੀ
ਵੱਜਣਗੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀ । ਉਹ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ
ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣਗੇ। ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹਨ ਿਵਚ
ਵੱਸਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।

10 ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹ ਹੁਣ ਸਾ ਅਸੀਸ ਿਦਓ। ਅਤੇ,
ਿਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਵਚਨ ਇਸੇ ਆਇਤ
ਤੋਂ ਿਕਉਂ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹ । ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ —ਮੈ ਲਗਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰ , ਿਕ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਹੈ…ਇਹ ਿਦਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਲੱਭ ਸਕਣ
ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਘੜੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ। ਿਜਵੇਂ ਿਜਆਦਾ ਿਚਰ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ
ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਿਸਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੁ।” ਹੁਣ, ਿਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਸਾ ਦੇ।
ਸਾ ਉਥੇ ਰੱਖ ਿਦਓ ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਿਯਸੂ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।

11 ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੁਪਿਹਰ ਸੀ, ਲੁਈਸਿਵਲ ਿਵਚ ਇਕ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ, ਉਸਦੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ।ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। ਅਤੇ
ਉਹ ਆਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਦੁਪਿਹਰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਬਸ
ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਵਅਕਤੀ; ਥੋੜੀ ਸਖ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
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ਇਕ ਕੱਟੜ ਿਕਸਮ ਦੀ, ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲ ਪਰ੍ੇਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਈ ਤ ਉਸਦੀ ਗਲ ਤੇ ਅਥਰੂ ਵਿਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਹ,
ਮੈਂ…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ , ਕਮਿਰ ਿਵਚ
ਿਚਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਨੌਰਟਨ ਦੇ ਇਨਫਰਮਰੀ
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਇਕ ਵੀ ਨਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਿਦੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਪੁਿਛਆ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ
ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆਇਆ ਹੋਵ , ਿਕਤੇ ਵੀ, ਜ
ਨੋਟ-…ਸਮਝੇ?
12 ਉਨਹ੍ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰਾਵੋ।
ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ
ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਿਫਰ
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਿਕ ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ
ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਓ ਹੁਣੇ ਇਸ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਸਮ ਹੈ। ਔਹ,
ਉਹ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣਗੇ, ਪਰ
ਉਨਹ੍ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਚਮੁਚ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਉਹ—ਉਹ—ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਬੱਸ—
ਬੱਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ—ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਦੇ। ਉਨਹ੍ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਿਸਖਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਿਚੰਬੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ
ਉਨਹ੍ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਵੇਖ ਸਕੋ। ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਭੜਾਸ
ਨਾ ਕੱਢੋ, ਪਰ ਬੱਸ ਉਨਹ੍ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਿਵਚ ਲੈ ਆਵੋ। ਿਫਰ ਉਨਹ੍
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।
13 ਖੈਰ, ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੇ ਸੀ, ਮੈ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੇ ਅਿਧਆਇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ?
ਪਰ ਔਹ, ਇਹ ਚਟਾਨ ਿਵਚ ਸ਼ਿਹਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ! ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਲਬਾਤ
ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਿਪਛੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ
ਜਾਣੀਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ, ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਯਾਦ
ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਲੰਘਦਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਵ , ਤ ਜੋ ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਕਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਦੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ । ਮੈਂ…ਇਸ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੜਹ੍ ਸਕ ।
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14 ਪਰ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਹੈ, ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ
ਵੇਖਣਾ ਿਕ ਇਹ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ, ਜ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਜੋ…ਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ,
ਪਰ ਇਹ ਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਕ ਿਗਰਜਾਘਰ
ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਚਾਰਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਲੈ ਿਗਆ।
ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ
ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਤਹਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ। ਜੱਦ ਉਸ
ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਜਾਉਗੇ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਚਾਲੀ…ਚੌਵੀ ਬਜੁਰਗ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਮੁਕਟ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤੇ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਟ ਹੇਠ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ,
ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਮੁੰਹ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਿਪਆ, ਉਹਨ ਕੋਲ ਕਿਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ
ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ
ਲੇਲੇ ਿਦਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ! ਉਸ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਭ ਚੀਜ਼
ਇਕਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ
ਸੀ ਿਜਸ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ। ਹੁਣ…
15 ਅਸੀਂ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਿਪਛੋਕੜ ਜਾਨਣ ਲਈ, 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਦੇ ਹ ।

ਿਜਸ ਿਕਰਪਾ ਉਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਸਾ
ਚੋਖਾ ਿਦੱਤਾ;
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਿਛਆ ਦੇ ਭੇਤ ਸਾਡੇ ਤੇ

ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ,…
16 “ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਭੇਤ ।” ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਇਸ ਤੇ
ਅਟਕੇ ਰਹੇ ਸ ? ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਿਕੰਨੇ ਇਥੇ ਸਨ, ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਉਸ
ਤੇ ਿਕਵੇਂ ਅਟਕ ਗਏ ਸੀ, “ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਭੇਤ।” ਹੁਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ
ਿਜਹੀ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇੱਕ ਭੇਤ
ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਭੇਤ
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
17 ਸਾ ਿਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਪੌਲੁਸ, ਇਹ ਉਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ
ਲਈ। ਉਹ ਨਾ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਿਗਆ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵੱਚ। ਉਸਦਾ
ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ…ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਿਯਸੂ
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ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦਿਮਸ਼ਕ ਦੀ ਰਾਹ
ਤੇ ਿਮਿਲਆ, ਇੱਕ—ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ ਵ ਗ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ
ਨੇ ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਰਬ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਥੇ ਿਤੰਨ
ਸਾਲ ਿਰਹਾ। ਔਹ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮ
ਸੀ, ਭਾਈ ਈਗਨ? ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਪੌਲੁਸ ਉਥੇ ਅਰਬ ਿਵਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਇਮਾਰਤ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ
ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੰਿਜਲ ਦੇ ਹੇਠ ਪਰ ਿਫਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ
ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਿਜਆਦਾਤਰ,
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਲਖੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਇਨਹ੍ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਥੀ ਿਵਚ, ਿਕਵੇਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਸਾ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਗੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ।
ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਿਯਸੂ ਭੇਜੇਗਾ, ਇਹ ਿਕ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾ ਸਾਿਰ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। “ਿਜਨਹ੍ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਤੋਂ

ਜਾਿਣਆ, ਉਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ; ਿਜਨਹ੍ ਉਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ; ਿਜਨਹ੍ ਉਸ ਨੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ,
ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਉਨਹ੍ ਮਿਹਮਾ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਜਗਤ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ, ਸਾ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੋਣ ਠਿਹਰਾਇਆ। ਹੁਣ
ਸਾਰੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ
ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਔਹ, ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਕੋਲ ਇੱਕ
ਵਧੀਆ ਸਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ?
18 ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਉਹ ਨੇ ਭੇਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ।”
ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਣ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਇਸ
ਚਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ,
ਔਹ, ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਿਮੰਟ ਦਾ ਸਮ ਸੀ; ਸ਼ਾਇਦ
ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪੰਦਰ ਿਮੰਟ। ਅਤੇ
ਮੈ ਦੋੜਨਾ ਿਪਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਭੇਤ, ਿਕੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭੇਤ!” ਅਤੇ
ਿਲਖਤ ਨੇ ਮੈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ, ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ
ਨੇਮ ਿਵੱਚ; ਕੁਝ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਭੇਤ ਵੇਿਖਆ, ਉਸਦੀ
ਇੱਛਾ ਦਾ ਭੇਤ, ਸਾਡੇ ਇੱਕਠੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਭੇਤ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਭੇਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਿਸੱਿਖਆ ਦੁਆਰਾ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ ਜੋ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
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ਪੁੱਤਰ੍ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ।
19 ਮੈ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੈ ਦੱਸ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ
ਉਹ ਸਮ ਕਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ?
ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਸਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨ ਨੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ
ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ, ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀਆਪ ਹੀ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਦੀ
ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਿਕਉਂ, ਇਸ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਿਕ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਕਦੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ, ਸਾਰੇ—ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਉਥੇ,
ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ
ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ ਿਲ ਦਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਆ ਰਹੀ
ਹਨ,ਆਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਿਸਰੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਦਾ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ ਵਾਪਸਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਤਮਾ ਇਹਨ ਮਨੁੱਖ
ਿਵਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਸੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਮਸੀਹ
ਿਜਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।
20 ਿਕੰਨੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਿਪਰਾਿਮਡ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ
ਹੈ? ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਥੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਤੰਨ ਬਾਈਬਲ ਿਲਖੀ । ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ
ਹੈ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਹ
ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰੋਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ੀ
ਚੱਕਰ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ
ਹਰੇਕ ਜੁੱਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਰਕ ਜੁੱਗ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਇਹ ਸੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਿਹ-…ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ। ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਸ਼ਕਲ
ਿਕਹੜੀ ਹੈ? ਕੰਿਨਆ। ਆਖਰੀ ਸ਼ਕਲ ਿਕਹੜੀ ਹੈ? ਿਲਓ ਜਾਨੀ ਿਸੰਘ।
ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ।
22 ਿਫਰ ਅਗਲੀ ਬਾਈਬਲ ਿਲਖੀ ਗਈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਿਵਚ ਸੀ, ਿਜਸ
“ਿਪਰਾਿਮਡਜ਼” ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਪਰਾਿਮਡ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਪੁਰਾਣੇ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਯੁੱਧ
ਵੇਖੋ, ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਜਲ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
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23 ਤੀਸਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ,
ਚੁਸਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਗਤ ਲਈ। ਹੁਣ, ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯੁਗ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਿਘਆ
ਹੈ, ਅਸੀਂ ਿਲਓ ਜਾਨੀ ਿਸੰਘ ਤੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਿਪਰਾਿਮਡ ਦੀ ਢੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹ ।
ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਹ , ਆਖਰੀ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ। ਿਵਿਗਆਨ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਿਤੰਨ ਿਮੰਟ ਦੂਰ ਹ । ਔਹ, ਇਹ ਸੋਚੋ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹ ।
24 ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਆਓ ਿਪਰਾਿਮਡ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਆਸਾਨ
ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਿਤਕੋਣ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਹੈ।
25 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਜੁੱਗ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੂਥਰ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਿਹਣਾ
ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਜ ਮੌਤ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਸੀਹੀ ਦੱਸਣ ਤੇ ਹੀ
ਮਾਰ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਿਤਆਚਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ…ਹਰ ਯੁਗ
ਿਵੱਚ, ਹਰ ਵਾਰ, ਅਿਤਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। “ਸੱਭੇ ਿਜੰਨੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਿਵੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ।” ਲੂਥਰ ਦੇ
ਯੁੱਗ ਿਵਚ, “ਇੱਕ ਲੂਥਰਨ” ਕਿਹਣਾ ਬਹੁਤ ਿਭਆਨਕ ਸੀ। ਤੁਹਾ ਕੱਟੜ
ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਈ
ਵਾਰ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਦਾਅ ਤੇ ਮਾਿਰਆ, ਉਨਹ੍ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਭ ਕੁਝ, ਲੂਥਰਨਜ਼ ਲਈ।
26 ਿਫਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੁੰਗੜਦੀ ਗਈ, ਿਪਰਾਿਮਡ ਵ ਗ। ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਦੇ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਆਈ, ਜੋ ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਣ ਸੀ। ਵੈਸਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ,
ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਐਂਜਿਲਕਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦਾ
ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਿਫਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਆ ਗਈ, ਿਫਰ ਉਨਹ੍
ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਾ ਝੁੰਡ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ।
27 ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਸਨ, ਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜ ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਥੋਿਡਸਟ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਅੱਧੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਇਕ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ? ਮੈਂ
ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਿਗਰਿਜ ਿਵਚ ਿਗਆ ਹ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਿਡੱਗਦੇ
ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਪਖੀ ਨਾਲ
ਹਵਾ ਝਲਦੇ ਹਨ, ਤ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਿਕਆ
ਜਾਵੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੰਟਕੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀ
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ਿਵਚ ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਥੇ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਸਨ, ਅਤੇ ਬੈਪਿਟਸਟ ਸਨ। ਅਸੀਂ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਿਪੱਠ ਕੁੱਟੀ ਜਦ ਤਕ ਸਾ ਕੁਝ
ਿਮਲ ਨਾ ਿਗਆ।ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਖਰੇ ਰਹੇ।
28 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਦਰਜ
ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਹ ।” ਅਤੇ ਲੂਣਦਾਨੀ ਲਉ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਪਾਣੀ ਿਛੜਕੋ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਾਹਰ
ਜ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਨੱਕਰ ਪਿਹਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਕ-ਅਪ, ਘੋਿੜ ਦੀ ਦੌੜ , ਬਾਜ਼ੀ
ਲਗਾਉਣੀ, ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਸਲੋਟ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਹੋ, ਵੇਖੋ। ਉਹ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਿਸਰਫ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਪਿਟਸਟ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ,
ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਿਰਅਨ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹਨ।
29 ਿਜਵੇਂ ਡੇਿਵਡ ਡੂਪਲੈਿਸਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ
ਕੋਈ ਪੋਤਾ-ਪੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੋਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਪੋਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ…ਅਤੇ ਉਹ
ਲੋਕ ਜੋ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਚਰਚ, ਜ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਚਰਚ, ਜ ਬੈਪਿਟਸਟ ਚਰਚ,
ਿਵੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮ ਜ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਜ
ਬੈਪਿਟਸਟ ਸਨ, ਤੱਦ ਤੁਸੀਂ ਪੋਤੇ ਹੋ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਤੇ ਹੋ, ਸਮਝੇ।
ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੀਿਸਯਾ ਕੋਲ
ਅਿਜਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ—ਪਰ ਨਹੀਂ—ਨਹੀਂ—ਨਹੀਂ…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
30 ਹੁਣ, ਇਹਨ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਜੱਦ ਇਹ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੱਦ ਇਹ
ਇੱਕ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਯੁਗ ਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਚੀ ਥਾਵ ਪੱਧਰਾ ਕਰ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਨੇ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਅਤੇ ਲੂਥਰਨ ਸਭ
ਿਪੱਛੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ।
31 ਹੁਣ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨਹ੍
ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ,
“ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ਼ ਗੋਡ ਹ ।” “ਅਸੀਂ ਏਕਤਾਵਾਦੀ ਹ ।” “ਅਸੀਂ ਦੋ-
ਵਾਦੀ ਹ ।” “ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਗੋਡ ਹ ।” “ਅਸੀਂ ਇਹ, ਜ ਉਹ ਹ ।
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ
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ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਨ ਨਹੀਂ ਿਲਖਾਉਂਦੇ।” ਔਹ, ਕੈਸੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ! ਮੈ
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਪਿਟਸਟ, ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਪਰ੍ੇਸਬੀਟੇਿਰਅਨ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ
ਉਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ

ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ , ਿਕਸੇ—ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। “ਉਹ
ਸਭ ਜੋ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ।” ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ
ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਇਹ—ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਅਤੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਇੱਕਠਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੇਸ਼ਕ, ਿਜਥੇ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਰੇਕ ਜਗਹ੍ਾ ਵੇਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ
ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਿਯਸੂ ਵੇਖੋ, ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸ
ਵੇਖਣਾ ਹੈ।
32 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹ …ਉਹਨ ਕੋਲ ਸੀ…ਿਕੰਨੇ…ਮੇਰਾ
ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਥੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਕ
ਉਸਨੇ ਿਪਰਾਿਮਡ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਪਰਾਿਮਡ ਕਦੇ
ਢਿਕਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਢਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ? ਇਸ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ
ਿਸਰੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ, ਇਸ ਲੱਭ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ। ਿਕਉਂ?
ਇਸ ਤੇ ਿਸਰੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ, ਿਸਰੇ ਦਾ ਪੱਥਰ,
ਇਸ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ? ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤ ਉਸ ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਿਦਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ
ਢਿਕਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜੋ ਉਸ ਿਸਰੇ

ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਢੁਕਦੇ ਹਨ, ਅਿਜਹੇ ਪੱਥਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ
ਤਰਹ੍ ਉਸ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਇਸ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਹਰ—
ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ। ਿਪਰਾਿਮਡ ਇੰਨਾ ਿਸੱਧ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਿਵਚਕਾਰ ਰੇਜ਼ਰ ਬਲੇਡ
ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਿਜਥੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ
ਕਾਰੀਗਰੀ। ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਹਵਾ ਿਵਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਨ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕਠੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
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33 ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹ , ਇਕ ਿਦਲ ਅਤੇ ਇਕ ਮਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਲੂਥਰਨਜ਼ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੂਥਰਨ ਮੁੜ ਜੀ ਠਣ ਅਰਥਾਤ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੇਸਬੀਟੇਰੀਅਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਉਸ ਪੁਨਰ-
ਉਥਾਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ,
“ਔਹ, ਚੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਅਰਬ ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਉਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜਾਰ
ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਛੇ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਿਵਚੋਂ
ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਛੇ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ
ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ
ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ
ਹਨੇਰੇ ਿਵਚ ਰਿਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ!

34 ਹੁਣ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਫਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਦ
ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ…ਕੇਵਲ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ
ਨਾਲ, ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਨਾਲ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ
ਿਬਲਕੁਲ ਿਸਰੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਿਬਲਕੁਲ ਮਸੀਹ ਵ ਗ ਿਸੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇੱਕ
ਹੋ ਸਕਣ, ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤ
ਇਹ ਤੁਹਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਮਸੀਹ
ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। “ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਰਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ
ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।” ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਸਮਝੇ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਿਬਲਕੁਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਜਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਿਕਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ।

35 ਇਸ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਿਕਰ੍ਸ਼ਚੇਵ ਕੀ ਕਿਹ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਗੱਲ , ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ
ਤਕਰਾਰ ਿਬਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਕੰਟ ਚਕਨਾਚੂਰ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਤ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ
ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਅਖਬਾਰ ਿਵਚ ਪੜਹ੍ ਸਕਦਾ
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ਹੈ ਜ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਖੈਰ,
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤ ਿਫਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਿਕੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ
ਰਾਤ ਇਹ ਮੀਿਟੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ । ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹ ।
ਯਕੀਨਨ ਸੱਚ ਹੈ।

36 ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇਖੋ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾ ਲਓ, ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਜੋ ਇਿਤਹਾਸ
ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮੀਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਲੂਥਰਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇਖੋ,
ਕੈਥੋਿਲਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਿਬਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦੀ ਚਾਲ ਵੇਖੋ।
ਿਫਰ ਵੈਸਲੀ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖੋ, ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਿਵੱਚ,
ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਬੁਣਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਿਬਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੈਸਲੀ ਵੇਖੋ।
ਿਫਰ ਅਗਲੀ ਚੀਜ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਜੁੱਗ ਸੀ। ਅਤੇ
ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਜੁੱਗ ਦਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਆਤਿਮਕ ਦਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ।
ਹੁਣ, ਇਸ ਜੁੱਗ ਵੱਲਹ੍ ਵੇਖੋ ਜੋ ਹੁਣ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤਕ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ
ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਮਦ, ਦੱਸ ਿਦਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਰਚਨਾਵ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਡੀਕ
ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ।

37 ਅੱਜ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ…ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਜਸ ਮੈਂ ਿਮਿਲਆ
ਹ । ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰ ਿਦਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ…ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਜ ਚ
ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਵਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਤੁਸੀਂ
ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ ਚ ਹੋ ਰਹੀ
ਸੀ ਤ ਉਹ ਮੈ ਉਥੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀ
ਿਰਹਾ ਸੀ…ਮੈ ਆਟੇ ਿਜਹੇ ਲਗੇ, ਜ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ—
ਮੈਂ ਇਸ ਪੀ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਥੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਬੈਠ ਿਗਆ, ਅੱਧੇ
ਘੰਟੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ ਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਥੇ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ
ਔਰਤ ਸੀ, ਅਿਜਹਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ
ਬਹੁਤ…ਛੋਟੀ ਲੱਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਬ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਉਸ
ਆਦਮੀ ਵੱਲ, ਇਸ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਵੱਲ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਿਚਆ ਿਜਥੇ ਉਹ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ
ਿਜਹੀ ਚੀਜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਗਆ,
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ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਡਮ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਹੋ?” ਔਹ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਸੀ!

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ?”
38 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਿਮਲਣ ਟਯ੍ੂਸਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ
ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਿਕਆ ਿਕ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।”
39 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ? ਜੇ ਉਹ ਵਕਤ
ਆਵੇਗਾ ਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ?”

ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਕ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਚਰਚ ਨਾਲ
ਸਬੰਧਤ ਹ ।”
40 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪੁੱਿਛਆ ਸੀ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਤੁਹਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ?” ਉਸ ਔਰਤ
ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਵੇਿਖਆ?
ਔਹ, ਦੁਨੀ ਿਕੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੈ!
41 ਹੁਣ, “ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਿਛਆ ਦੇ ਭੇਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਗਟ
ਕੀਤਾ,” ਆਮਦ…ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪੜਹ੍ਨ ਿਦਓ। ਮੈਂ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ…
ਚਲੋ ਹੁਣ “ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਭੇਤ” ਵੱਲ ਮੁੜਹ੍ਦੇ ਹ । ਆਓ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ
ਲਈ ਇਬਰਾਨੀ ਵੱਲ ਮੁੜਹ੍ੀਏ, ਇਬਰਾਨੀ ਦਾ 7ਵ ਅਿਧਆਇ, ਮੇਰਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ਜੋ ਤੁਹਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹ । ਇਬਰਾਨੀ , 7ਵ ਅਿਧਆਇ।

ਅਤੇ ਇਹ ਮਲਿਕਿਸਦਕ, (ਹੁਣ ਵੇਖੋ।) ਸਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਅਤੇ
ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਾਜਕ,…

42 ਹੁਣ ਕੀ ਭੇਤ ਹੈ? ਇਹ ਭੇਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ,
“ਇੱਿਛਆ ਦੇ ਭੇਤ , ਪਰਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ,” ਇਹ
ਮਲਿਕਿਸਦਕ? ਮੈਂ ਇਥੇ ਸਭ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਬਾਈਬਲ ਦੇ
ਪੰਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਬਰਾਨੀ , 7ਵ ਅਿਧਆਇ, ਪੌਲੁਸ
ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗਲਾਤੀ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ।
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ਅਤੇ ਇਹ ਮਲਿਕਿਸਦਕ, ਸਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਾਜਕ,… ਿਜਹੜਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ
ਰਾਿਜ ਵੱਢ ਕੇ ਮੁਿੜਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆ ਿਮਿਲਆ, ਅਤੇ
ਉਹ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ;
ਿਜਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਸਭਨ ਵਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ, ਦਸਵੰਧ

ਵੀ ਿਦੱਤਾ; ਉਹ ਪਿਹਲ ਆਪਣੇ ਨਾਉਂ ਦੇਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ,ਅਰਥ
ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ,…ਅਤੇ ਫੇਰ…ਸਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ
ਅਰਥਾਤ ਸ਼ ਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ, (ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ?) ਿਜਹੜਾ,
ਸ਼ ਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ;
ਿਜਹ ਦਾ ਨਾ ਿਪਤਾ, ਨਾ ਮਾਤਾ, ਨਾ ਕੁਲਪੱਤਰ੍ੀ ਹੈ, ਿਜਹ ਦੇ ਨਾ

ਿਦਨ ਦਾ ਆਦ, ਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ;…
43 ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਸਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਿਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ, ਉਸਦੀ ਕਦੇ ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ ਕਦੇ ਵੀ
ਅਿਜਹਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਰਆ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਮਿਲਆ
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਿਜ ਵੱਢ ਕੇ ਮੁਿੜਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਲੂਤ ਲੈਣ ਲਈ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਗੁਆਿਚਆ ਹੋਇਆ
ਭਰਾ, ਉਸ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰਾਿਜ ਕਤਲ
ਕੀਤਾ; ਿਜਹੜੇ, ਰਾਜੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਦੱਸ ਜ
ਪੰਦਰ ਰਾਜੇ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਰਾਜ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਕਰ
ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਿਰਆ, ਰਾਤ ਆਪਣੇ

ਆਪ ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਲਆ, ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਫਿੜਆ।
ਔਹ, ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸਰਫ
ਇੱਕੋ ਉਜਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਪਸ
ਲੈ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ!
44 ਆਓ ਉਤਪਤ 14 ਤੇ ਜ ਦੇ ਹ , ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ, ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹ । ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਉਤਪਤ ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ ਹ , ਚਾਰ-…
ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ 14ਵ , ਉਤਪਤ 14 ਹੈ। ਹ , ਆਓ ਉਤਪਤ
14:18 ਲਈਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹ । ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਪਿਹਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰੀਏ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਹ , 18ਵੀਂ ਆਇਤ, ਉਤਪਤ 14:18, “ਅਤੇ
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ਮਲਿਕਿਸਦਕ…” ਹੁਣ, ਇਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਰਾਿਜ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ
ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਵਾਪਸਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸੀ, ਲੂਤ
ਵਾਪਸ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਹਨ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ!

45 ਦਾਉਦ ਵ ਗ, ਜੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲੈ ਿਲਆ…ਦਾਉਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਗੋਪੀਆ ਿਲਆ, ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਸ ਛੋਟੇ
ਲੇਲੇ ਖੋਹ ਿਲਆ। ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਗੋਪੀਆ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਿਪਛੇ ਜਾਣਾ।
ਦੁਨੀ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੈ ਦੱਸੋ ਿਕ ਇਥੇ ਿਕਹੜਾ ਆਦਮੀ
ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਗਲਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਚੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ
ਉਸਦੇ ਿਪਛੇ ਇੱਕ ਛੱਤੀ ਬੌਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਵ ਗਾ। ਪਰ
ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਪੀਆ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਛੇ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਇੱਕ
ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਟੁਕੜਾ, ਿਜਸ ਤੇ ਦੋ ਤਾਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਪੇਿਟਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ…ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਿਲਅਥ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਿਲਅਥ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਵਰਗ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਿਦੱਤਾ,
ਇੱਕ ਿਰੱਛ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵਚੋਂ।” ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਪੀਆ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗਈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ
ਿਜਹੜਾ ਲੇਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ।

46 ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਾਉਦ
ਰਿਖਆ ਹੈ, ਹ ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਜੋ ਿਪਤਾ ਦੀ ਭੇਡ ਖੁਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਦੇ
ਕਦੇ ਇੱਕ ਰਸੌਲੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜ ਕੈਂਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ
ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਦਾਉਦ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਉਹ
ਉਸ ਸਾਥੀ ਦੇ ਿਪਛੇ ਉਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਗੋਪੀਏ ਨਾਲ, “ਮੇਰੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਮੈ ਕੋਈ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀਂ,
ਡਾਕਟਰ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ ਉਸਦਾ ਿਪਛਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਭੇਡ ਵਾੜੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਵੇਗਾ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। “ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ
ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈ!” ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਹੇਠ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਿਫਰ ਸ਼ੇਰ ਿਠਆ, ਉਸਨੇ
ਉਸ ਦਾੜਹ੍ੀ ਤੋਂ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ; ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ
ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਸੀ ਜ ਨੱਬੇ ਪੌਂਡ ਭਾਰ।

47 ਦੇਖੋ। ਮਲਿਕਿਸਦਕ, ਸਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੋ ਸ਼ ਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ
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ਸਾਲੇਮ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ,
ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸੀ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਿਜਸ,
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਿਹਲ ਸਾਲੇਮ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ ਤੀ ਸੀ; ਉਹ ਪਿਹਲ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸੀ, ਪਿਹਲ ਇਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸ਼ ਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸਾਲੇਮ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਸੀ। ਿਜਹ ਦਾ ਨਾ ਿਪਤਾ, ਨਾ ਮਾਤਾ, ਿਜਹ ਦੇ ਨਾ ਿਦਨ ਦਾ ਆਦ, ਨਾ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ, ਨਾ ਕੁਲਪੱਤਰ੍ੀ ਸੀ। ਔਹ, ਔਹ, ਔਹ! ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ
ਦੇਖੋ। ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੇਖੋ
ਉਸਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ। “ਅਤੇ ਮਲਿਕਿਸਦਕ,” 18ਵੀਂ ਆਇਤ, 14ਵ ਅਿਧਆਇ,
ਉਤਪਤ।

ਅਤੇ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਸ਼ਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰੋਟੀ ਅਰ ਮਧ ਲੈ
ਆਇਆ: ਉਹ ਅੱਤ ਮਹਾਨਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਾਜਕ ਸੀ।

ਤ ਉਸ ਨੇ ਏਹ ਆਖਕੇ, ਉਹ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ, ਿਕ ਅੱਤ
ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਕਾਸ਼ ਅਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਅਬਰਾਮ
ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ:

ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ
ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਤ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ

ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਿਦੱਤਾ।
48 ਆਓ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪੜਹ੍ੀਏ।

ਅਤੇ ਸਦੂਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਿਖਆ, ਇਨਹ੍ ਜੀਵ
ਮੈ ਦੇ, ਪਰ ਮਾਲ ਧਨ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈ।

ਪਰ੍ੰਤੂ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਸਦੂਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਸ਼ ਅਰ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, (ਸੁਣੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਉਸ ਿਕਵੇਂ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ
ਦੱਿਸਆ, ਹੂੰ, ਉਹ ਉਸ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ!)

ਿਕ ਮੈਂ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ, ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਸੱਲੂ ਤੀਕ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਵ ਗਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ…ਤੂੰ ਆਖੇਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਿਵਚੋਂ, ਿਕ ਤੂੰ ਆਖੇਂ ਿਕ, ਮੈਂ ਹੀ ਅਬਰਾਮ ਧਨੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ:

ਕੇਵਲ ਉਹ ਛੱਡ ਿਦਹ ਜੋ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਖਾ ਿਲਆ ਹੈ,…
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49 ਇਸ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਰਾਿਜ ਵੱਢ ਕੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਭੇਤ ਹੁਣ ਦੱਿਸਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ…ਉਹ ਉਸਦਾ
ਕੋਈ ਇਿਤਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਅਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਦੇ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਰਆ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਦੇ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਏਲ, ਇਲਹ, ਇਲੋਹੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਆਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਰਿਹਣ
ਵਾਲਾ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ!

50 ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਸੀ, ਿਯਸੂ ਦੀ ਇੱਕ ਮ ਸੀ; ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਿਯਸੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਆਦਮੀ
ਦਾ ਨਾ ਤ ਕੋਈ ਿਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਮਾਤਾ, ਆਮੀਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਿਪਤਾ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਮ । ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੋਵੇਂ ਸਨ। ਇਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾ
ਤ ਕੋਈ ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮ । ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਖਤਮ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੱਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ
ਲੈ ਿਲਆ?

51 ਜੱਦ ਕਲੀਿਸਯਾ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤ ਸਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੋਣ ਲਈ, ਬੁਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ
ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਆਿਚ
ਹੋਇ ਦੇ ਿਪਛੇ ਜ ਦਾ ਹੈ।

52 ਪਿਹਲ , ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਸਾਰਾ ਡਰ ਕਢ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ,
“ਜੇ ਤੁਹਾ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਧਰਮ
ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਉਤੇਿਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਚਮੁੱਚ
ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਹੋ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਰੱਖ
ਿਦਓ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵ ਿਵੱਚ ਇੱਕਠੇ
ਹੁੰਦੇ ਹ । ਕੁਝ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਦੇਸ਼, ਕੁਝ ਅਨੋਖੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਾਹੀ
ਜਾਜਕਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਤਮਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਵ, ਸਾਡੇ
ਬੁੱਲਹ੍ ਦੇ ਫਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
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53 ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹਨ।” ਯਕੀਨਨ
ਉਹ ਹਨ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਿਗਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਿਵਰੁੱਧ ਹਨ।

54 ਪਰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਸਵਰਗੀ ਥਾਵ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਕੇ, ਆਤਮਕ ਬਲੀਦਾਨ
ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨਹ੍
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਜ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼
ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਗਲਤ ਹਨ, ਇਸ ਿਸੱਧਾ ਅਤੇ ਪੱਧਰਾ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂ? ਹਮੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵਚ ਉਸ ਲਹੂ ਦਾ
ਬਿਲਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

55 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਲੰਘੇ ਸੀ। ਤੁਹਾ ਲਹੂ
ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਿਖਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ
ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਬਚਾਏ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਤੇ ਦਸਤਕ ਿਦੱਤੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਹੀ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ। ਹੁਣ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰਦਾ

ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜਾ
ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ।” ਉਹ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ
ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਜਾ ਿਦੱਤੀ,
ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਜਾ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੀ
ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਿਵਚ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਛੁਪੀ
ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਉਸ ਲੱਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਥੋਂ ਤਕ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਸ਼ਤਾਨ ਉਸ ਕਦੇ ਫੜੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। “ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੋ!”
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56 ਿਕਸੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਦੱਸੋ ਉਹ ਇਕ ਕਪਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵੱਖੀ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਆਖੋ, “ਹੇ ਬੂ ੇ ਕਪਟੀ, ਤੂੰ,”
ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਉਥੇ
ਿਪਆ ਰਹੇਗਾ।
57 ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਕਪਟੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇਗਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਿਕਧਰੇ ਿਖਸਕ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ, ਔਹ,
ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੋ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਸਾ
ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ
ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਹ । ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਫ਼ਨਾਉਂਦੇ ਹ ਿਜਹੜੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਪਟ
ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼, ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਲੋਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੇਕ
ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਕਸ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਭ ਿਕਸ ਿਦੱਤਾ

ਹੈ, ਉਹ ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਕਵੇਂ…
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ
ਜਾਣਿਦ ਿਕ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ।
58 ਕੀ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਿਕਉਂ,
ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਅੱਯੂਬ — ਿਕਹਾ…ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਕਹਾ, “ਹ , ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸੇਵਕ ਹੈ।”
59 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ
ਿਸੱਧ ਪੁਰਖ ਹੈ।” ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ।
60 ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਹ , ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਜੋ ਚਲ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਉਸ ਥੋੜੇ ਿਚਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਹ ਤੇ
ਿਫਟਕਾਰ ਪੁਆਵ ਗਾ।”
61 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ
ਲਵੀਂ।” ਵੇਿਖਆ? ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲਈ।
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62 ਪਰ, ਔਹ, ਅਯੂਬ, ਬਜਾਏ…ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਫਟਕਾਿਰਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬੱਿਚ ਲੈ ਿਲਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ

ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ? ਅਯੂਬ ਨੇ ਸਵਾਲ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਹ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੈ ਿਲਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ!” ਇਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ।
63 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਯੂਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਕੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਿਕੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਿਜਸ ਦੀ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ
ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਬਾਲਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ।
64 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ…ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ
ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹ ? ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹ ? ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹ ?
ਅਸੀਂ ਮਲਕੀਿਸਦਕ ਿਮਲਦੇ ਹ । ਚਲੋ ਤੁਰੰਤ ਮੱਤੀ 16:16 ਵਲ ਚਲਦੇ
ਹ , ਵੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਮਤੀ, 16ਵ ਅਿਧਆਇ ਅਤੇ
16ਵੀਂ ਆਇਤ। ਮੈ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੱਤੀ 16:16। ਮੱਤੀ
ਸੋਲ -…ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। 26:26। ਔਹ, 16
ਇਥੇ, ਉਹ ਸ਼ਮਉਨ ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ
ਇਹ ਕਿਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। 26:26, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਥੇ ਰਾਤ ਦਾ ਆਖਰੀ
ਭੋਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੱਤੀ, 26ਵ ਅਿਧਆਇ
ਅਤੇ 26 ਆਇਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਹ , ਰਾਤ ਦੇ
ਆਖਰੀ ਭੋਜ ਤੇ।

ਜਦ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਰਕਤ
ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਤੋੜੀ, ਅਰ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲ ਦੇ ਕੇ, ਆਿਖਆ,
ਲਓ, ਖਾਓ; ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ।
ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ ਿਪਆਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕੇ,

ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਓ;
ਿਕਉਂ ਜੋ ਨੇਮ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲਹੂ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਬਹੁਿਤ

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ (ਐਸ-
ਆਈ-ਐਨ-ਐਸ, ਪਾਪ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਹਨ।)
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65 ਠੀਕ ਹੈ, “ਪਰ—ਪਰ…” ਸੁਣੋ, 29 ਆਇਤ।
…ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਆਖਦਾ ਹ , ਜੋ ਏਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਗੂਰ ਦੇ

ਰਸ ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਵ ਗਾ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੀਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨਵ ਨਾ ਪੀਵ ।

66 ਕੀ? ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਹੁਦਾ ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਨੇ ਉਹੀ
ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਿਲ ਦਾ, ਅਤੇ
ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਲੈਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਵ ਗੇ। ਔਹ, ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
67 “ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਭੇਤ, ਉਸਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,”
ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸੀ , 9 ਿਵੱਚ, “ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਧਾਿਰਆ ਸੀ।”

ਭਈ ਸਿਮ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ…
68 ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ।
ਅਫ਼ਸੀ , ਪਿਹਲਾ ਅਿਧਆਇ, 10 ਵੀਂ ਆਇਤ।

ਭਈ ਸਿਮ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ…
69 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿਕਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ
ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਉਹ ਸਮ , ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,
ਉਹ ਸਮ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਮ ਜਦੋਂ ਿਬਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ,
ਉਹ ਸਮ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਮ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਿਵਗਾੜ (ਉਹ
ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ , ਿਜਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਿਵਗਾੜੀ ਹਨ) ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀ ,
ਜਦ ਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ।

ਭਈ ਸਿਮ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾਈ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੋਵੇ ਤ ਜੋ ਉਹ ਸਭਨ
ਜੋ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ…ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ

ਇੱਕਠਾ ਕਰੇ, ਸਭਨ ਜੋ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ;
ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸਦੇ ਿਵਚ ਹਨ:

70 “ਸਭਨ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕਠਾ ਕਰੇ।” ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਿਕਹਾ,
ਉਹ ਿਨੱਕੇ ਿਨੱਕੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਜੋ ਸਾ ਿਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨ ਿਨੱਕੀ
ਿਨੱਕੀ ਚੀਜ , ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ੍ ਉਤਪਤ ਿਵਚ ਪਾਿਲਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
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ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਕੂਚ ਿਵਚ ਪਾਿਲਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਵੀ ਿਵਚ ਪਾਿਲਸ਼
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਰਾਹੀਂ ਿਲਆਓ, ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਹਾਕ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਕੂਬ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਦਾਉਦ

ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਤਨ ਲਵੋ, ਉਨਹ੍ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਿਦ
ਿਵਚੋਂ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਿਵੱਚ
ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। “ਜੋ ਉਹ ਸਭਨ ਜੋ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਜੋ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕਠਾ ਕਰੇ।”
71 ਹੁਣ, ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਅੱਗੇ, 11ਵੀਂ ਆਇਤ।

ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾ ਇੱਕ ਿਵਰਾਸਤ ਵੀ ਿਮਲੀ,…
72 ਔਹ, “ਇੱਕ ਿਵਰਾਸਤ।” ਿਕਸੇ ਨੇ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ, ਿਵਰਾਸਤ
ਛੱਡਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਿਵਰਾਸਤ! ਸਾਡੀ ਕੀ ਿਵਰਾਸਤ
ਹੈ? ਮੇਰੀ ਕੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੇਲੇ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ
ਤ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਵਰਾਸਤ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ।
73 ਔਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਹੁਣ, ਇਕ ਿਮੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਭਾਈ, ਿਯਸੂ
ਨੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਰਆ।” ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਿਯਸੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਿਵਰਾਸਤ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ। ਅਗਲੀ
ਵਾਰ-…ਿਬਲਕੁਲ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜਹ੍ੋ।

ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾ …ਇੱਕ ਿਵਰਾਸਤ ਵੀ ਿਮਲੀ, ਉਹ ਦੀ ਧਾਰਨਾ
ਮੂਜਬ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਿਛਆ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਭੋ ਕੁਝ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋ ਹੀ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ:

74 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬਕ
ਰਾਹੀਂ ਿਲਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ
ਹੋਂਦ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਪਆਰ ਸੀ। ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਣ ਸੀ; ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ
ਿਵੱਚ ਿਪਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਗੁਣ ਸੀ; ਉਥੇ ਸੀ…ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਸੀ।
ਉਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ; ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਵਾਿਚਆ ਸੀ। ਉਸ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਉਥੇ ਕੁਝ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਨੇ
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ , ਤ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
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ਰਾਹੀਂ, ਸਭ ਿਫਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ। ਔਹ! “ਅੱਖੀਂ ਨਾ ਵੇਖੀ , ਨਾ ਕੰਨਹ੍ੀਂ
ਸੁਣੀ …” ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹਇਕ ਰਹੱਸਮਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ!

75 ਦੇਖੋ, “ਉਸ ਨੇ ਸਾ ਇਸ ਿਵਰਾਸਤ ਲਈ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਹੈ।” ਜੇ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹ , ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਿਦਲ
ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਿਵਲੀਅਮ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਮੈਂ ਤੈ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ,” ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਿਵਰਾਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ
ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ। ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਿਵਰਾਸਤ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਅਸਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਯਸੂ ਭੇਿਜਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਦਾ ਵਾਰਸ
ਹੋਣ ਲਈ—ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਇਹ
ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ, ਿਯਸੂ ਜੋ ਲੇਲਾ ਸੀ, ਜਗਤ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ ਤ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਜਾਵ । ਕੀ ਬਣਨ ਲਈ? ਿਕਹੜੀ
ਿਵਰਾਸਤ? ਪੁੱਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨ ਲਈ।

76 ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਤੁਹਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੋ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਉਹ
ਛੋਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਨ? ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ? ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ ਸੀ? ਬਾਈਬਲ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਵਵਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਿਕ, ਤੁਸੀਂ ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ’ ਹੋ? ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਨਹ੍ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ…” ਿਜਨਹ੍ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਤਪਤ 2 ਿਵਚ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਨ, ਜਗਤ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ
ਪੂਰਾ ਇਖਿਤਆਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ।
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ ਗੁਆ ਿਦੱਤੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਗੁਆ ਿਲਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਿਧਕਾਰ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਲਆ। ਪਰ, ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਜੋ ਵਾਪਸ
ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਜਦੋਂ ਿਪਰਾਿਮਡ ਿਸਖਰ ਤੇ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਪੂਰਣ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ
(ਹਲਲੂਯਾਹ) ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ



ਲੇਪਾਲਕਪਣ 4 27

ਲਈ ਸੀ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੈ।

77 ਉਹ ਲੋਗੋਸ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ,
ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਆਦਮੀ ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਿਜਨਹ੍
ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਉਨਹ੍
‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ’ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਇਆ…” ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹੀ ਿਕਹਾ, ਆਪ ਹੀ, ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਮੂਸਾ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਤੇਰਾ ਨਬੀ

ਬਣਾਇਆ।” ਆਮੀਨ। ਫ਼ਯੁ! ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਸਨਕੀ ਿਜਹਾ ਵਰਤਾਓ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ । ਔਹ, ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁਲ
ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨ ਚੀਜ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਇਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ
ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ, ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਕੰਢੇ ਤੱਕ; ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ
ਿਨਯੰਤਰਣ ਹੈ।

78 ਅਤੇ ਜਦ ਿਯਸੂ ਆਇਆ, ਿਬਨਾ ਪਾਪ ਦੇ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਸਨੇ ਇਹ
ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਵਗੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ ਤੀ, ਥੱਮ ਜਾ!”
ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੋਈ ਮੁਨੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ
ਨਾ ਖਾਵੇ।”

79 “ਮੈਂ ਤੁਹਾ , ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ, ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਕਹੋਗੇ, ‘ਹੱਟ ਜਾਹ’, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਸ਼ੱਕ ਨਾ
ਕਰੋ, ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਿਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ
ਜੋ ਿਕਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

80 ਉਤਪਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਮੂਲ ਿਵਚ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ
ਿਸ਼ਰ੍ਸ਼ਟੀ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੀ?
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪੁੱਤਰ, ਪੈਦਾ ਹੋਏ
ਪੁੱਤਰ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹ । ਹ ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਇਸ ਪਹਾੜ ਕਹੋ, ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

81 “ਭਾਈ, ਮੇਰੀ—ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੀ-ਫਲਾਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।”
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82 “ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹ ।”ਆਮੀਨ।
ਇੱਕ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਹੈ।

83 “ਔਹ, ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਸੜਹ੍ ਰਹੀ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੀਂਹ
ਨਹੀਂ ਿਪਆ।”

84 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੀਂਹ ਭੇਜਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵਚ।” ਉਥੇ ਉਹ ਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਔਹ, ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਰੰਭ ਿਵਚ
ਇਸ ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ।

85 ਉਸਨੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ, “ਿਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ
ਮੈਂ ਸੋਈ ਕਰ ਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਗਾ।” ਔਹ, ਭਾਈ ਪਾਮਰ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ , ਕਲੀਿਸਯਾ , ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਡੀਕ
ਰਹੀ ਹੈ!

86 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਅਫ਼ਸੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਯਹੋਸੁਆ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਹੈ,
ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਉਥੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ। ਹੁਣ, ਜੇ ਉਹ ਸਿਥਰ ਖੜਹ੍ੇ ਨਾ ਰਿਹੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਇਥੇ, ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ
ਭੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਿਕਵੇਂ
ਕਦੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਰਾਜੀ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਬੈਪਿਟਸਟ
ਹ , ਮੈਂ ਇਕ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਹ , ਮੈਂ ਪੇਂਟੀਕਾਸਟਲ ਹ , ਮੈਂ ਵਨਨੈੱਸ ਹ , ਮੈਂ ਟੂਨੈਸ
ਹ , ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਹ ।”

87 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਥਰ ਖੜੇ ਰਹੋ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਆਪਣੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈ ਇਸ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜੀਉਣ ਿਦਓ, ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹ , ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਥੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼
ਹੈ ਿਜਸ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲੀ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵ ਗਾ; ਉਥੇ ਇਕ ਲੰਗੜਾ ਿਪਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਮ ਦੀ
ਕੁਖ ਤੋਂ, “ਚ ਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਔਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਲਲੂਯਾਹ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਬਮਾਰੀ ਰੋਕਣਗੇ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ
ਰੋਕਣਗੇ, ਉਹ ਿਬਮਾਰੀ ਰੋਕਣਗੇ।

88 ਤੁਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੈਂਸਰ ਕੋਈ ਚੀਜ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਇੱਕ ਸਮ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸੜਨਗੇ,
ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲ ਿਗਰਝ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖਾ
ਜਾਣਗੀ । ਜੋ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਤ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਦੰਦ ਦਾ
ਦਰਦ ਹੈ। ਪਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਿਭਆਨਕ ਿਦਨ ਿਵਚ ਉਸ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ
ਛੂਹਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਿਜਨਹ੍ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ

ਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ
ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹਨ
ਿਭਆਨਕ ਿਬਪਤਾਵ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ । ਔਹ, ਿਕੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ! ਸਮੇਂ ਦੀ
ਸਮਾਪਤੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾਈ, ਿਵਰਾਸਤ।

ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਸੀਂ ਵੀ…ਅਗੋਂ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾ ਕੇ…ਅਿਧਕਾਰੀ
ਬਣ ਗਏ…

89 ਸਾਡੀ ਿਵਰਾਸਤ ਸਾ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ , ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਅਗੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਏ
ਜਾ ਕੇ। ਅਗੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਵੇਂ
ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹੋਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ?
ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ। “ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ ਉਹ ਜੋ ਦੋੜਦਾ ਹੈ,
ਜ ਉਹ…ਇਹ ਤ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ, ਅਗੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦੀ
ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ—ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ
ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਅਨੰਤ। ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਹ , ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਸੀਮਤ ਸੋਚ
ਸਕਦੇ ਹ ।

90 ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਥੇ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਥੇ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਹਾਲ
ਪਲ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੋਿਚਆ, “ਉਥੇ ਕੋਈ ਕੱਲਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਥੇ ਕੋਈ
ਕੱਲਹ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਿਬਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਥੇ
ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ; ਇਹ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ
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ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਔਹ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ
ਕੀ ਹੈ?”
91 ਉਸ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਸੱਧ ਪਰ੍ੇਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਜਸ
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ

ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ।”
92 “ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਟਰਾਫੀ
ਵਜੋਂ, ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ।” ਮੈਂ ਉਥੇ ਖੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ
ਵੇਿਖਆ, ਸਭ ਨੇ ਮੈ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਸਨ, “ਮੇਰਾ

ਅਨਮੋਲ, ਿਪਆਰਾ ਭਰਾ!” ਉਨਹ੍ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸੰਘਣੇ ਵਾਲ
ਉਹਨ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੁਆਲੇ ਵੇਿਖਆ, ਭੱਜੇ ਆਏ, ਮੈ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਸਾਡਾ ਿਪਆਰਾ ਭਾਈ!”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?”
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਹਨ।”

93 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ? ਉਥੇ ਇੰਨੇ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤ
ਲੱਖ ਹਨ।”
94 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ!” ਹਲਲੂਯਾਹ।
“ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ…” ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਉਥੇ ਖੜੀ ਹੈ?” ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ
ਵੇਖੀ ਸੀ। ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਲੈ ਆਇਆ ਤੱਦ ਉਹ
ਨੱਬੇ ਵਿਰਹ੍ ਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ‘ਮੇਰੇ
ਿਪਆਰੇ ਭਰਾ।’” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੇ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਉਸ
ਿਵਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਇਥੇ ਖੜੀ ਹੈ।
ਉਹ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ
ਲਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੋਈ
ਕਲਹ੍ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੀਿਤਆ ਹੋਇਆ ਕਲਹ੍, ਨਹੀਂ ਜ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤਾ ਿਵੱਚ ਹ । ਪਰ ਿਕਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਦਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ੍ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਔਹ, ਭਾਈ!

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣਾ ਝੁੰਡ ਿਲਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ?”
“ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ।”
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95 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਪੋਲੁਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਧਰਮ ਜ ਹੋਰ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਿਲਆ। ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਰਹਾ।”
96 ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਾਿਰ ਨੇ ਇੱਕਠੇ ਪੁਕਾਿਰਆ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ !
ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।” ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾ ਉਸ ਅੱਗੇ
ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵ ਗੇ, ਸਦਾ
ਜੀਉਣ ਲਈ।” ਔਹ ਮੇਰੇ!
97 ਬਸ ਿਫਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਸ਼ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਵੇਿਖਆ, ਜੋ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀ
ਪੈ ਗਈ ਸਨ, ਅਤੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਵੇਖੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਔਹ, ਕੀ ਮੈ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਿਵਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ?”
98 ਅਤੇ ਮੈ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ, “ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ! ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ!”
99 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ ਦੈਿਵਕ ਚੰਗਾਈ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹ ਗਾ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਰੂਹ ਲਈ ਜਾਰੀ
ਰੱਖ ਗਾ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰ …ਮੈ ਜੀਉਣ
ਿਦਓ, ਪਰ੍ਭੂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਥੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਲੱਖ ਲੈ ਆਵ ਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿਜਉਂਦਾ
ਰਿਹਣ ਿਦਓ।”
100 ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਰੰਗ, ਿਕਸ ਧਰਮ, ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਤ ਉਹ ਸਭ ਇਕ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਮਾਵ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹਨ। ਔਹ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਔਰਤ
ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ , ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ; ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ…ਨੀਵੇਂ, ਲੰਮੇ ਵਾਲ

ਹੇਠ ਤੱਕ ਜ ਦੇ ਸਨ। ਹੇਠ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਸਕਰਟ । ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਸਨ।
ਉਹਨ ਆਦਮੀ ਵੇਿਖਆ ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਗਲ ਦੁਆਲੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਸਨ, ਲਾਲ
ਿਸਰ, ਕਾਲੇ ਿਸਰ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਬਾਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਿਨ ਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਉਵੇਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਉਹ
ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵੇਂਦਨਾ
ਨਹੀ ਿਜਵੇਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ,
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ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹੋ, ਜਾਜਕ ਜ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਇਥੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੀ
ਬਾਹ ਸੁੱਟੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾ ਜਾਗੇ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ
ਹੈ। ਪਰ, ਭਰਾਵੋ, ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਐਥੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਉਥੇ
ਇਸ ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਇਹ ਬਹੁਤ…ਔਹ, ਉਥੇ…ਇਹ ਅਸੰਭਵ
ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰ੍ੇਮ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅਸਲ
ਭੈਣ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ,
ਕੁਝ ਵੀ ਇਥੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਿਸੱਧਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ
ਿਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਇਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿਤਆਰੀ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।
101 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਿਵਚ ਹ , ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਰ੍ਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਤੁਹਾ
ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ , ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣ, ਇਥੇ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਿਵਚ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਿਸੱਧ ਪਰ੍ੇਮ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਡੇਰੇ, ਜ
ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਜ ਬੈਪਿਟਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋ।
ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਔਹ, ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾ …
ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਤਰਹ੍ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਬੋਲੀ , ਆਤਮਾ
ਿਵੱਚ ਨਾਚ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭੂਤ ਬਾਹਰ ਕਿਢਆ
ਹੈ ਜ ਪਹਾੜ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ
ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਦ ਤਕ ਅਸਲ ਿਸੱਧ ਪਰ੍ੇਮ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਉਥੇ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਿਸੱਧ ਪਰ੍ੇਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਕ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ
ਉਥੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਇਕ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਉਥੇ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਇਹ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਜੋ ਉਥੇ ਸੀ। ਔਹ ਮੇਰੇ! ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਪਾਲਕਪਣ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ।
102 ਹੁਣ, ਜਲਦੀ ਆਓ, ਆਓ ਅਗਲੇ ਦਸ ਿਮੰਟ ਿਵਚ, ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ , ਜੇ ਹੋ
ਸਕੇ, ਤ ਇਸ ਇਕ ਅਿਧਆਇ ਲਈਏ।

ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਸੀਂ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ…(ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ)…ਅਗੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਏ
ਜਾ ਕੇ…
ਿਕਵੇਂ? ਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ
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ਹਨ, “ਔਹ, ਮੈਂ ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਾਿਲਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਾਿਲਆ।”
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਿਕਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ

ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਭਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੋਈ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ ਜੇ ਿਪਤਾ ਉਹ ਨਾ ਿਖੱਚੇ।” ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ…
103 ਇਹ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈ ਪਰ੍ੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਿਕ, ਤੁਹਾ
ਲੋਕ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ; ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਨਾ ਰਹੋ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਤੁਸੀਂ ਆਏ
ਸੀ, ਹੁਣ ਬਦਲੋ! ਮੈ ਸੁਣੋ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫਰਮਾਉਂਦਾ
ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ । ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈ
ਆਪਣਾ ਨਬੀ, ਜ ਇੱਕ ਨਬੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ,
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵਚ, ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਿਸੱਧੇ ਅਤੇ
ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋੜ ਜ —ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵੀਹ ਲੱਖ, ਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਲੋਕ
ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਅਤੇ
ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦੇ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲ
ਤੋਂ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਜੋ ਿਬਲਕੁਲ ਓਸੇ ਤਰਹ੍ ਵਾਪਰਨ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਫਲ
ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ।
104 ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਸੱਧ
ਪਰ੍ੇਮ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਥੇ ਸੀ। ਕੋਈ
ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਿਕੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਿਕੰਨੇ ਧਾਰਿਮਕ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਚੰਗੇ
ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਸ ਿਦਨ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ
ਰਖੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਿਸੱਧ ਪਰ੍ੇਮ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਿਦਓ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮ
ਨਾਲ ਐਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਜ ਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਿਪਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
105 ਮੈਂ ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ
ਬਣਾਵਟ ਿਕਰਪਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਿਪੱਠ
ਖੁਰਕੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਕ ਗਾ। ਹ , ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਗਾ।” ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ
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ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਤੇ ਖੁਜਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਖੁਰਕ ਗਾ,
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖੁਰਕੋ ਜ ਨਾ; ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ “ਮੇਰੀ ਿਪੱਠ ਖੁਰਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ , ਖੁਰਕਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,” ਮੈਂ ਇਸ ਖੁਰਕ ਗਾ। ਸਮਝੇ? ਇਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੰਮ
ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਕੰਮ ਪਰ੍ੇਮ ਹਨ। ਕੰਮ
ਹਨ—ਕੰਮ ਇਸ ਚੀਜ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਹਨ ਿਕ ਿਕਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ ਤ ਉਹ ਮੈ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ
ਰਿਹੰਦਾ ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ।
106 ਮੈਂ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈ ਲਗਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤ ਮੈਂ ਨਰਕ ਿਵਚ ਜਾਵ ਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਲ ਦਾ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਯਕੀਨਨ। ਤੁਸੀਂ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਤੂਫਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਵਾਈ
ਜਹਾਜ ਹੇਠ ਪਰ ਗੋਤੇ ਲਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਿਬਜਲੀ ਚਮਕ
ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਮੰਟ…ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ
ਰੌਲਾ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚ “ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਜੈ” ਹੋ ਰਹੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ? ਉਹ ਲੋਕ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਸੁੱਰਿਖਆ ਬੈਲਟ ਿਵੱਚ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਹੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਪੰਦਰ ਿਮੰਟ ਲਈ ਗੈਸ ਬਚੀ ਹੈ, ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹ ।” ਕੀ ਤੁਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਿਸਰਫ—
ਿਸਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਕਰ ਗਾ? ਹੁੰਹ! ਕੀ ਤੁਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਥੇ
ਜੰਗਲ ਿਵਚ ਜਾਵ ਗਾ ਿਜਥੇ ਜਰਮਨ ਿਸਪਾਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਮੇਰੇ
ਦੁਆਲੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸਨ ਹਰ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅਤੇ ਮੈ ਮੀਿਟੰਗ
ਿਵਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜ ਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਤਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ
ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ? ਿਫਰਕਾਪਰ੍ਸਤ ਲੋਕ ਮੈ ਇਕ ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੋਂ
ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਰਾਤ ਦੂਰਬੀਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਲਗਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਕਰ ਗਾ? ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਈ
ਚੀਜ਼ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਮਿਰਆ।
ਪੌਲੂਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਨਾ ਿਸਰਫ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ , ਪਰ
ਮੈਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਹ੍ਣ ਲਈ ਉਥੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਮਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮਰਨ ਲਈ ਉਥੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ,
ਿਪਆਰ ਜੋ ਤੁਹਾ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਸਹੀ ਹੈ।
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107 ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਿਸ ਲਈ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਤ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਜੇ
ਹੇਠ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਿਲਆ
ਹੁੰਦਾ ਿਜਹੜੇ ਵੀਹ—ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮੈ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ,
ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਏਜੰਟ ਇੱਕ ਿਮਲੀਅਨ-ਪੰਜ-ਸੌ-ਹਜ਼ਾਰ-
ਡਾਲਰ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਾਲ ਭੇਿਜਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ
ਜਾਓ।” ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ! ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੈਿਸ ਲਈ ਇੰਜੀਲ ਦਾ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ!
108 ਇਹ ਪਰ੍ੇਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਿਜਹੜੀ ਚੀਜ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਉਹ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਵ , ਜੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਿਟ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ
ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ
ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਦੌੜਿਦ ,
ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , “ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਭਾਈ!”
ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵਚ ਇਹੋ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਬਨਣ ਲਈ
ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ—ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਉਸ ਰਾਹ
ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਔਹ, ਮੇਰੇ। ਫ਼ਯੁ!

ਉਸੇ ਿਵੱਚ…ਅਸੀਂ ਵੀ…ਉਹ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮੂਜਬ, ਅੱਗੋ ਹੀ
ਠਿਹਰਾਏ ਜਾ ਕੇ ਅਧਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਿਛਆ
ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ:

109 ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਿਵਚ ਬੰਦ ਕਰ ਗੇ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੁਣ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।

ਅਸੀਂ ਿਜਨਹ੍ ਪਿਹਲ …ਮਸੀਹ… ਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਈਏ।
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ,…

110 ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਖੋ, ਿਧਆਨ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਜੈਕਟ , ਇੰਜੀਲ ਦੀ
ਜੈਕਟ ਪਿਹਣ ਲਵੋ। ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਖੁਲੇ ਰੱਖੋ, ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ 13ਵੀਂ
ਆਇਤ ਤੇ ਹ ।

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ…
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“ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ…” [ਸਭਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਸੁਣਨ ਨਾਲ।”—
ਸੰਪਾਦਕ।] “ਸੁਣਨਾ…” [“ਵਚਨ।”] “ਵਚਨ ਤੋਂ…” [“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।”]

…ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਿਣਆ,…
111 ਸਿਚਆਈ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਯੂਹੰਨਾ
17:17, ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਿਲਖਤ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਓਹਨ
ਪਿਵੱਤਰ੍ ਕਰ, ਿਪਤਾ, ਸਿਚਆਈਨਾਲ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਿਚਆਈਹੈ।”

…ਜੱਦ ਤੁਸ ਸਿਚਆਈ ਸੁਿਣਆ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ:…

112 ਉਹ ਉਹਨ ਿਕਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ?
ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਅਗੇਤਰੇ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ (ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?), ਪੁੱਤਰ ਦੇ
ਲੇਪਾਲਕਪਨ ਲਈ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗੇਤਰੇ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ,
ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ,
ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਹ,
ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ।
113 ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਪਿਹਲ , ਵਚਨ ਸੁਣੋ, “ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪਾਪ
ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਓ।” ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ
ਅਜਨਬੀ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ
ਪਾਪੀ, ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ, “ਮੈਂ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਡੇਹਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਵ ਗਾ,” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ। ਯਹੋਸ਼ੂਆਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਜੋ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਯਰਦਨ। ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ।
114 ਮੂਸਾ, ਇਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਬੱਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ
ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ, ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬੱਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਜਾਇਆ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਨਹ੍ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ

ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੇਠ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ, ਹਰ
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ਆਦਮੀ, ਉਸ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਭਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ
ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ, ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ
ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਲਈ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ!

115 ਪੌਲੁਸ ਨੇ, ਗਲਾਤੀ 1:8, ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ
ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਆਵੇ, ਤ ਉਹ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।” ਸੱਚਾਈ, ਇੰਜੀਲ। ਹੁਣ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ , ਆਇਤ ਸਮਾਪਤ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

…ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ: ਿਜਸ ਿਵੱਚ…(ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਸੁਣੋ)…ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ, ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ,

116 ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨ ਿਵਚ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਖਰੀ ਿਦਨ
ਿਵਚ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਛਾਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
ਿਕੰਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਖੈਰ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ…ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮੋਹਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਿਬਨ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਛਾਪ
ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਤਮਾ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਿਕ
ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਤ ਚੁਿਣ ਹੋਇ ਵੀ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਝੇ?

117 ਕਲੀਿਸਯਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਥੇ ਦਸ ਕੁਆਰੀ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਗਈ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਪਿਵੱਤਰ, ਸਾਰੀ ਪਿਵੱਤਰ,
ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸੀ। ਪੰਜ ਆਲਸੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਬੁੱਝਣ ਿਦੱਤੇ। ਪੰਜ ਦੇ ਦੀਿਵ ਿਵੱਚ ਤੇਲ ਸੀ। “ਅਤੇ ਦੇਖੋ,
ਲਾੜਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ!” ਅਤੇ ਪੰਜ ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਦੀਿਵ ਿਵੱਚ ਤੇਲ ਸੀ ਉਹ
ਿਵਆਹ ਦੇ ਭੋਜ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਗਈ । ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹ
ਗਈ ਿਜਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਕੁਰਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੰਦ ਦਾ ਪੀਹਣਾ ਸੀ। ਿਤਆਰ
ਰਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਿਕਸ ਘੜੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਰੱਖੋ…
ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਤੇਲ ਿਕਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ।

118 ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਵੇਂ-ਿਦਨ ਦੇ ਐਡਵੈਂਿਟਸਟ ਭਰਾ ਿਜਨਹ੍
ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਸੱਤਵ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ
ਲਈਇਕ ਿਲਖਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਦੀ ਮੋਹਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਖੋ। “ਉਸ ਿਵੱਚ…” ਹੁਣ 13ਵੀਂ
ਆਇਤ ਦੇਖੋ।

…ਉਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ—ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ।

119 ਅਫ਼ਸੀ 4:30 ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ।
ਵੇਖੋ ਿਕ ਸਾ 4:30 ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਅਫ਼ਸੀ , ਚੌਥਾ ਅਿਧਆਇ ਅਤੇ 30ਵੀ ਆਇਤ। ਹ , ਇਹ ਇਥੇ
ਹੈ, 4:30।

ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਸਤਾਰੇ
ਦੇ ਿਦਨ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ।

120 ਕਦ ਤੀਕ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਬੇਦਾਰੀ ਤੱਕ,
ਜਦ ਤੱਕ ਦਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ, ਜਦ ਤਕ ਬੌਸ ਤੁਹਾ ਬਾਹਰ
ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਿਦੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ! ਹਲਲੂਯਾਹ!
121 ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ
ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ
ਹੋਏ ਹੋ। ਵਚਨ! ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ
ਇੱਕ…ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਘਰ
ਬਦਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਿਲਪਾਈ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਤੀਰ ਸੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ
ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸੜਨ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਿਵਚ
ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? “ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਇਹ ਤੰਬੂ ਿਜਹਾ ਘਰ ਿਜਹੜਾ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਢਿਹ ਪਵੇ, ਤ ਸਾਡੇ ਲਈਇੱਕ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਹੈ।”
122 ਤੁਹਾ ਉਹ ਿਦਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮ ਦੇ ਗਰਭ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ
ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਦ ਰਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ ਕਰਦੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਮ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਉਸ ਛੋਟੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰ ਫੜਨ
ਲਈ ਇਕ ਆਤਮਕ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸ …[ਭਾਈ
ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾਦਕ।] ਇਸ ਤਰ ,
ਜ ਕੁਝ ਇਸ ਿਹਲਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ “ਵੈਂ, ਵੈਂ, ਵੈਂ।” ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਸ
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ਮ ਦੀ ਛਾਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, “ਊਂ, ਊਂ, ਊਂ,” ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਿਸਰ
ਮ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਉਪਰ ਕਰੇਗਾ, ਤ ਿਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਾੜੀ ਦੁੱਧ
ਿਲਆ ਸਕਣ।

123 ਇਕ ਛੋਟਾ ਵੱਛਾ, ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ
ਿਮੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਗੋਿਡ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਿਪਛੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੇਗਾ, ਉਸ ਮ ਫੜ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਿਸਰ ਹੇਠ -ਉਪਰ ਿਹਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ,
ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੁੱਧ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਲਲੂਯਾਹ! ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।

124 ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇੱਕ
ਆਤਮਕ ਸਰੀਰ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

125 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਹਲਲੂਯਾਹ, ਤ ਉਥੇ ਇਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਇੱਕ
ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵ ਬਦਲਦੇ
ਹ । ਇਸ ਮਰਨਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ; ਇਸ
ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਝੁਰੜੀ
ਵਾਲਾ, ਿਖਿਚਆ ਹੋਇਆ, ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰੀਰ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੂਪ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਥੇ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ

ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗੀ।

126 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ ਿਦੰਦਾ ਹ ਜੋ ਤੁਹਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਿਫਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਕ ਦੇਵ ਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ
ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ਾਉਲ, ਉਹ—ਉਹ ਰਾਜਾ, ਉਸ—
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਬਜੁਰਗ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਸਾਿਰ ਨਾਲੋਂ ਉਚੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਡਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਉਹ ਅਲੌਿਕਕ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਦਾਉਦ ਆਉਣਾ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਿਪਆ, ਗੋਿਲਅਥ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਿਪਛ ਹ ਹੱਟ ਿਗਆ, ਿਕ ਉਸ
ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ-ਪੱਖੰਡੀ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ। ਕੀ ਇਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਿਪਛ ਹ
ਹੱਟ ਿਗਆ!
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127 ਇਥੇ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, “ਦਾਉਦ ਗੋਿਲਅਥ ਮਾਰਦਾ ਹੈ,” ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਗਆ
ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕੁਝ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਦੀ
ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਿਪਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਸੀ? ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਿਵਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਦਾਉਦ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੁਿਹੰਮ,
ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵਚ,
ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਿਗਆ। ਿਧਆਨ ਿਦਉ ਿਕ ਸੇਵਕਾਈ ਹੁਣ
ਇਕ ਵੱਡੇ ਪੜਾਅ ਿਵਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜਆਦਾ ਵੱਡੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਾਉਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤ ਮੈਂ ਿਧਆਨ
ਕੀਤਾ, ਦਾਉਦ, ਔਹ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾਉਦ ਉਥੇ ਿਲਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਿਰੱਛ ਮਾਰ ਿਦਤਾ, ਿਫਰ
ਿਫਿਲਸਤੀ ਮਾਰ ਿਦਤਾ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਸਮ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਇਸ ਬਜੁਰਗ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਭੇਜ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ…ਿਕਸ ਲਈ?
ਦਾਉਦ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ…

128 ਹੁਣ, ਇਹ ਟੇਪ । ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਭਰਾਵੋ, ਇਨਹ੍ ਟੇਪ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤ ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ।
ਮੈਂ ਉਥੇ ਤੁਹਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ ਿਮਲ ਗਾ, ਵੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਿਮਲ ਗਾ। ਪਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ
ਦਾਉਦ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਫਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?

129 ਇੱਕ ਛੋਟਾ “ਲਾਲ ਰੰਗ,” ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਉਸਦਾ “ਲਾਲ ਰੰਗ” ਸੀ। ਉਹ ਿਜਆਦਾ ਗੋਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, “ਲਾਲ ਰੰਗ”
ਬੱਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਉਲ
ਨੇ, ਿਕਉਂ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦਾ ਕਵਚ ਉਸ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਢਾਲ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆ ਪਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ
ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ—ਮੇਰੇ ਕੋਲ…” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਿਡਗਰੀ, ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਜ ਐਲ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਿਡਗਰੀ
ਿਦੱਤੀ, ਜ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਸਨੇ ਿਕਵੇਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਉਹਨ ਚੀਜ਼
ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਪਰਿਖਆ ਨਹੀਂ। ਮੈ ਇਹ
ਿਦਉ, ਿਜਸ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,” ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਸਨੇ
ਗੋਪੀਆ ਫੜ ਿਲਆ।
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130 ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਦਾਉਦ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਧੀ ,
ਕਲੀਿਸਯਾ, ਕਲੀਿਸਯ ਗਾ ਰਹੀ ਸਨ, “ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰ
ਮਾਿਰਆ, ਪਰ ਦਾਉਦ ਨੇ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਿਰਆ।”
131 ਿਫਰ ਉਸ ਈਰਖਾ ਹੋ ਗਈ, “ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ,
ਇਸ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਭੇਜੀ, ਤ ਜੋ
ਉਹ ਦਾਉਦ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਦਾਉਦ ਨਾਲ
ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ।
132 ਦਾਉਦ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਇਸ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਿਕਹਾ। ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਕ ਰਾਤ ਉਥੇ ਜਾਕੇ
ਉਸਦੇ ਚੋਗੇ ਦੀ ਲੀਰ ਲਾਹ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਥੇ
ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ!” ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ
ਉਸ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਉਸਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਖੰਡਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਉਲ
ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੜਨ ਿਦਓ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
133 ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਮੁਿਹੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਆ
ਿਗਆ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤ ਜੋ ਸ਼ਾਉਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਕੋਈ
ਜਵਾਬ ਨਾ ਿਮਲ ਸਕੇ। ਥੋੜੇ ਿਚਰ ਬਾਅਦ ਉਹ…ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ
ਤੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਸਮੂਏਲ, ਿਜਸਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ,
ਉਹ ਿਜਸਨੇ ਉਹਨ ਿਕਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲ ਿਕ ਜੱਦ ਉਹ ਦੁਨੀ
ਵ ਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ…
134 ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਕਵੇਂ ਦੁਨੀ ਵ ਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਿਕਉਂ
ਪੰਤੇਕੁਸਤਲ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਅਤੇ ਬੈਪਿਟਸਟ, ਅਤੇ ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਦੁਨੀ ਵ ਗ ਕੰਮ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਮੈਂ —ਮੈਂ ਤ ਇਹ ਬੱਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਖੈਰ,
ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ, ਬੱਸ ਥੋੜਾ
ਿਜਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ,” ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ।
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ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । “ਿਕਉਂ, ਥੋੜੀ
ਿਜਹੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਅਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਗਲਾਸ।
ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਲਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੁਪਿਹਰ ਿਵਚ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ
ਹ ।” ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਪੀ ਲੈਣਗੇ।
ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਹੈ।
135 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ , ਹੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ…ਇਹ ਉਹੀ
ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾ ਭੈਣ
ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ…ਿਕਉਂਿਕ

ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ
ਗੁਣਾ ਜਲਦੀ ਔਰਤ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਭਾਵਨਾਵ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਹੈ। ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ…ਹੁਣ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ “ਆਦਮ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ।” ਉਸ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਬਾਹਰ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਨਹ੍ ਇਸ ਤਰ
ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾਵ ਦੇ ਪਰ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਜਦਿਕ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਉਤਪਤ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ
ਹੋ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਹਨ…ਉਹ ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।
136 ਿਜਵੇਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰਆਇਆ…

ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ ਦੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ,” ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਵੇ।”

ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਸਰ੍ੀਮਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?”
137 ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ
ਪੁਕਾਰ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁਰਾਬ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਸ ਿਲਆ, ਿਤਆਰ ਹੋ ਗਈ।
ਫਰਸ਼ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠ - ਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੱਤੀ , ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ
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ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਆਪਣੀ ਵੇਦੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ
ਿਰਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤ ਿਫਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, ਿਕ, “ਨਬੀ ਦੇ—ਦੇ
ਆਤਮੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹਨ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੰਚ ਤੇ ਬੋਲ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੋਲਣ ਿਦਓ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ
ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤ ਪਿਹਲਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਰਹੇ ਜਦ ਤਕ ਦੂਜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਲੈਂਦਾ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
138 ਹੁਣ, ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇਨਹ੍ ਲੋਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਲੋਕ ਦੇ
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਕਸ ਕਰਕੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ?”
139 ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ, ਹਲਲੂਯਾਹ,
ਿਕਹਾ।”

“ਿਕਉਂ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਵਵਸਥਾ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਸੀ।”
140 “ਔਹ,” ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਿਬਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਤੋਂ
ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।” ਔਹ!
141 ਹੁਣ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਇਹ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ…ਜ ਇਹ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਰ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , ਜ ਤ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ, ਜ
ਤੇ ਅਨਾਦਰ, ਜ ਅਨਪੜਹ੍ ਿਸਿਖਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਉਨ ਹੀ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ ਿਜੰਨਾ ਿਕ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਬਰਫ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ,
ਉਹ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਣ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ—ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ—ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਸੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਲੇਖਕ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ ਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਸਭ
ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਹੇਠ -ਅਤੇ- ਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ
ਹਨ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਣਾ, “ਮੈ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਹਲਲੂਯਾਹ!”
142 ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ ਿਵਚ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਜਾਦੂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ
ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ , ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ; ਹੇਠ - ਪਰ ਛਾਲ
ਮਾਰਿਦ , ਉਨਹ੍ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਿਚਹਰੇ, ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ
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ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਪੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ; ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਬੋਲੀ
ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ।
143 ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਦੇਵ ।
ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਸੰਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਨਾਲ
ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਗ ਜ ਦੇ। ਮੈ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹ । ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਿਕ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ।
ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਵਅਕਤੀ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਿਜਸ
ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਪੰਜਾਹ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ,

ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਮ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਇਹ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਇਕ
ਅੰਗ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ
ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ
ਹੈ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ, ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ
ਹੈ ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ।
144 ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਿਹੱਸੇ
ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ।

…ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ।

145 “ਮੋਹਰ!” ਮੋਹਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਹਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਕ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਜੋ
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਕ ਪੂਰਾ ਕੰਮ।
ਅਗਲੀ ਚੀਜ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਲਕੀਅਤ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ
ਚੀਜ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਇਸ ਰੱਖਣਾ।
146 ਿਜਵੇਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਪੈਨਿਸਲਵੇਨੀਆ ਰੇਲਮਾਰਗ ਲਈ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਰੇਲਮਾਰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੈਿਕੰਗ
ਕੰਪਨੀ ਿਵਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਨ ਦੇ ਡੱਿਬਆ ਿਵੱਚ ਪ ਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਥੇ ਹੇਠ , ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।
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ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਸ ਗੱਡੀ ਮੋਹਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ
ਉਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਂਦਾ,
ਉਸ ਿਹਲਾ ਿਦੰਦਾ। “ਆਹ! ਇਸ ਰੱਦ ਕਰੋ! ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਰੱਦ ਕਰੋ! ਉਨਹ੍ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਸ
ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ।” ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ।
147 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਹਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਖੜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

“ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।”
ਇਸ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੜਖੜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੇਿਖਆ।
“ਮੈਂ ਦੈਿਵਕ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ।”
“ਅਜੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ।”
“ਕੀ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਕੱਲਹ੍ ਵੀ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ

ਸੀ…?”
“ਠੀਕ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹ੍ ।”
“ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਜੇ ਿਤਆਰ

ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
148 ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ “ਆਮੀਨ” ਕਿਹਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇ!

ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ?
“ਆਮੀਨ!”
“ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ?”
“ਆਮੀਨ।” ਿਫਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍

ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਨਹ੍ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇੰਜੀਲ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ।
ਔਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਭਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। “ਮੈਂ ਹਰ
ਵਚਨ ਮੰਨਦਾ ਹ । ਆਮੀਨ! ਆਮੀਨ! ਆਮੀਨ!”

“ਕੀ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?”
“ਆਮੀਨ।”
“ਕੀ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਕੱਲਹ੍ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇਕੋ

ਿਜਹਾ ਹੈ?”
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“ਆਮੀਨ।”
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸਲ

ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ?”
“ਆਮੀਨ।”
“ਕੀ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਆਇਆ ਜੋ

ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ?”
“ਆਮੀਨ।”
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ

ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ?”
“ਆਮੀਨ।” ਔਹ, ਔਹ, ਹੁਣ ਉਹ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਭਰ

ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ । ਠੀਕ ਹੈ।
149 ਿਫਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਕਸੇ ਿਚਮਟੇ ਿਜਹੀ ਚੀਜ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼
ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੋਹਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਜੇ ਉਹ, ਉਸ ਗੱਡੀ, ਇਸਦੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਬੋਸਟਨ
ਹੈ, ਇਸ ਤੋਿੜਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਮੋਹਰ ਤੋੜਨਾ ਉਦੋਂ ਤਕ
ਇੱਕ ਸਜਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਬੋਸਟਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ
ਜ ਦੀ। ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਫਲਾਣੀ-ਫਲਾਣੀ
ਰੇਲਰੋਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਹ੍
ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਿਤਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ “ਪੈਨਿਸਲਵੇਨੀਆ” ਦੀ ਥ ਤੇ “ਬੀ ਐਂਡ ਓ” ਨਹੀਂ
ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲਗ
ਜ ਦੀ ਹੈ।
150 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਇੰਜੀਲ ਨਾਲ ਭਰ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਿਲਆਈ
ਨਾਲ ਭਰ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦੀ ਹਨ, ਖੁਲਹ੍ੇ ਿਦਲ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ, ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਾਣ
ਲਈ ਿਤਆਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ
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ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਉਜਾਲੇ ਿਵੱਚ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਜਾਲਾ
ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਲੂਯਾਹ! ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੱਕ। ਉਸ ਰੇਲਰੋਡ
ਪਟਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਹ੍ ਕੇ ਇਹ ਨਾ
ਵੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਸ ਇਕੱਲਾ
ਛੱਡ ਿਦਓ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਦ ਤੱਕ
ਮੋਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਤੱਕ। ਇੰਨੇ ਿਚਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ।

151 “ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਉਗੇ, ਤ , ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਫਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ?”
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਕੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਗਵੇਦੀ
ਤੇ। ਠੀਕ ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਪਰਛਾਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਰਛਾਵ
ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ। ਿਫਰ ਇਹ ਪਰਛਾਿਵ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ
ਪਰਛਾਵ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜ ਦੇ
ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਪਰਛਾਿਵ ਿਵਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਨਮੀ
ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਮੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਛਲਕਦੇ ਸੋਤੇ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਸੋਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ
ਨਾਲੇ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਦੀ ਤੱਕ, ਨਦੀ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ, ਵੇਖੋ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ।

152 ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ। ਬੁੱਢਾ ਸ਼ਾਉਲ, ਪੁਰਾਣਾ ਿਪਛੇ ਹੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਿਕਆ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ
ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਹੋ ਿਗਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋ।”
ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਕ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ
ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਿਫਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ—ਉਹ
ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਭਾ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਤ
ਿਫਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਔਹ, ਮੇਰੇ,
ਿਫਰ…ਉਹ ਿਗਆ—ਊਰੀਮ ਤੁੰਮੀਮ ਕੋਲ ਿਗਆ।

153 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਊਰੀਮ ਅਤੇ ਤੁੰਮੀਮ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਛਾਤੀ ਦੀ ਢਾਲ
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ਸੀ, ਉਹ ਏਫ਼ੋਦ ਿਜਸ —ਹਾਰੂਨ ਪਿਹਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼
ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ ਅਲੌਿਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਅਲੌਿਕਕ ਤਰੀਿਕ
ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਹ ਰਹੱਸਮਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਸ ਊਰੀਮ ਤੁੰਮੀਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤ ਉਹ
ਗਲਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਇਹ ਉਸ ਊਰੀਮ ਤੁੰਮੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦਾ ਸੀ, ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ
ਿਕੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।

154 ਅਤੇ ਮੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨੀ ਡਾਕਟਰੀ
ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਿਕੰਨਾ ਵੱਡਾ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹ ਇਸ
ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ…ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਊਰੀਮ ਤੁੰਮੀਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਤੁਸੀਂ ਠਿਹਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਮਕੇਗੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ
ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾ “ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ” ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਚਮਕਦੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ
ਿਲਆ। ਕੇਵਲ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਿਕਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ।

155 ਤ ਊਰੀਮ ਤੁੰਮੀਮ ਬੁੱਢੇ ਸ਼ਾਉਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ
ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਇਕ
ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਉਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ, ਉਥੇ ਦਾ
ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਾਕਟਰ, ਜਾਦੂਗਰ ਡਾਕਟਰ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ
ਭੂਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈਂ?”

156 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਪਰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਹਰੇਕ
ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਭੂਤ ਤੋਂ ਪੁਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।”

157 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ ਗਾ,” ਇੱਕ ਟਿਹਲੂਏ ਿਜਹੇ ਕਪੜੇ
ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੂਤ ਿਮੱਤਰ੍ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਰਿਦ ਦੀ ਦੁਨੀ ਤੋਂ ਉਸ ਮੰਗਵਾ ਜੋ ਇਥੋਂ ਚਲਾ ਿਗਆ
ਹੈ।” ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣੋ। “ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮੂਏਲ ਨਬੀ ਦੀਆਤਮਾ ਮੰਗਵਾ।”
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158 ਅਤੇ ਉਹ ਭੂਤ ਿਮਤਰ੍ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਗੀ। ਅਤੇ, ਜਦੋਂ
ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਪਈ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਦੇਵਿਤ ਧਰਤੀ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੀ ਹ ।” ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇਕ
ਅਧਰਮੀ ਸੀ, “ਦੇਵਤੇ”, ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਦੇਵਿਤ ਧਰਤੀ ਪਰਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੀ ਹ ।”
159 ਿਕਹਾ, “ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸ। ਉਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਦਸਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਿਕਹੋ
ਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?”
160 ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਪਤਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੋਿਢ ਤੇ ਚਾਦਰ ਹੈ।” ਉਹ ਨਹੀਂ
ਬਦਿਲਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
161 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸਮੂਏਲ ਹੈ। ਉਸ ਇਸ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਿਲਆਓ,
ਉਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਓ।”
162 ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਮੂਏਲ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ
ਮੈ ਿਕਉਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਦਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈਂ?”
ਅਤੇ ਵੇਖੋ। ਨਾ ਿਸਰਫ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੂਏਲ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਕਹੋ ਿਕ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਿਕ ਿਕ
ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ! ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਉਸਨੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਭਲਕੇ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਕਲਹ੍ ਲੜਹ੍ਾਈ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਵੋਗੇ,
ਅਤੇ ਕਲਹ੍ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੀਕ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ।” ਕੀ ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ!

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਔਹ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ।”
163 ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ ਜੋ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ, ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਰੂਪ ਤਰਣ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ।
ਅਤੇ, ਿਯਸੂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਿਜਵੇਂ
ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ …ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਤ, ਪੁੱਤਰ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਿਕ ਮੂਸਾ
ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਉਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨਾ ਿਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਿਵਚ ਤੈਰਦੇ ਛੋਟੇ ਿਚੱਟੇ ਝੰਡੇ, ਜ ਥੋੜੇ ਿਚੱਟੇ
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ਬੱਦਲ, ਨਾ ਿਕ, ਇਧਰ-ਉਧਰ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਗੱਲ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੂਸਾ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਰਿਹਤ ਕਬਰ ਿਵਚ
ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਇੱਕ ਰੱਥ ਿਵੱਚ ਘਰ ਚਲਾ ਿਗਆ
ਸੀ, ਪੰਜ ਸੋ ਸਾਲ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਉੰਨੇ ਹੀ ਿਜਉਂਦੇ ਸਨ
ਿਜੰਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ, ਕਲਵਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਲਲੂਯਾਹ! “ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਿਦਨ ਤਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ
ਹੋਈ ਹੈ!”
164 ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਗਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਦੇਰ
ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗੇ, ਲਗਭਗ ਪੰਜ
ਿਮੰਟ। 14ਵੀਂ ਆਇਤ, ਪੜਹ੍ੋ, ਮੈ 13ਵੀਂ ਪੜਹ੍ਣ ਿਦਓ, ਇਹ ਲਓ, ਿਪਛੋਕੜ
ਦੇ ਲਈ।

ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਜਸ…ਵੇਲੇ, ਤੁਸ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਬਚਨ, ਅਰਥਾਤ
ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸੁਣੀ:…

165 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਨਹ੍ ਿਕਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਿਮਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਨ—ਇਹ
ਅਫ਼ਸੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਸਨ। ਉਹ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਿਰੰਥੀ ਤੇ ਿਧਆਨ
ਿਦਤਾ? ਉਸ ਹਮੇਸ਼ ਉਨਹ੍ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਆਉਂਦਾ ਹ , ਇੱਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਾਈ
ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਕ ਕੋਲ ਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਕੋਲ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕ
ਕੋਲ…” ਵੇਖੋ, ਉਹ ਉਨਹ੍ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾ ਸਿਕਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਹਮੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ, ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਨਹ੍ ਲੋਕ ਕੋਲ ਇਕੋ
ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਕੁਿਰੰਥੀ
ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਲੀਿਸਯਾ

ਇਸ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਹ ਇਨਹ੍ ਲੋਕ
ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਿਸਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

…ਜੋ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸੁਣੀ: ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਿਨਹਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ…ਤ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ,
ਜੋ ਸਾਈ ਹੈ…(ਔਹ, ਮੈਂ ਇਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)…ਿਨਸਤਾਰੇ

ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਧਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈ ਹੈ…ਮੁੱਲ ਲਏ ਹੋਏ ਅਿਧਕਾਰ
ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਿਕ ਉਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ।
ਫਯੁ!
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166 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ, ਿਫਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਿਹੱਸੇ
ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪੜਹ੍ ਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਸਿਹਣ ਕਰੋਗੇ। ਭਾਈ

ਮਾਈਕ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਤ ਿਕੱਥੇ ਸੀ? ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਔਹ, ਸਭ
ਕੁਝ ਸ਼ ਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਿਸੱਧ ਪਰ੍ੇਮ ਸੀ। ਹੁਣ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ
ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੂੰਦ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੰਚ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਹੇਠ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਪਰਛਾਿਵ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵ ਿਮਲਦਾ
ਹੈ। ਹੁਣ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ੍ੇਮ ਹੈ।
ਪਰ, ਔਹ, ਤੁਹਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਪਆਸ ਹੈ।
167 ਔਹ, ਕੀ ਬੂ ੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬੁੱਢੇ ਲੋਕ…ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ
ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਪੰਦਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਵੀਹ! ਔਹ, ਮੈਂ
ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਿਦ ਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਦਰ
ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮਰ ਜਾਵ । ਇਹ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪੰਦਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਤ ਮ ਜੀਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਹ੍
ਜੀਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਹ੍ ਸਾਲ ਦੇ ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਵੋ, ਮਰ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ, ਵੇਿਖਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਿਨਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਇਸ ਲਈ
ਤਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
168 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ
ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ “ਸਾਈ” ਹੈ।
169 ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ
ਆਇਆ ਹ , ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ, “ਉਹ ਕਾਰ ਿਕੰਨੇ ਦੀ ਹੈ?”
170 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਇਹ ਕਾਰ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਤੁਹਾ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ
ਡਾਲਰ ਦੀ ਪਵੇਗੀ।”

“ਪੇਸ਼ਗੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ?”
“ਖੈਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਪੰਜ ਸੌ ਡਾਲਰ ਿਵਚ ਦੇ ਿਦ ਗਾ।”

171 “ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਹੇ ਪੰਜ ਸੌ ਡਾਲਰ। ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ—ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਰਕਮ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਲਆਵ ਗਾ, ਮੈਂ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕ । ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਨਾ
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ਵੇਚਣਾ।” ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪੰਜ ਸੌ ਡਾਲਰ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਇਹ ਸਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ?
172 ਹੁਣ, ਇਸ ਰਖੋ, ਇਹ “ਸਾਈ” ਹੈ, ਇਹ “ਪੇਸ਼ਗੀ” ਹੈ।

…ਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਭੀ ਕੀਤੀ ਤ …ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਉਹ…ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ,…ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ
ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ…
ਜੋ ਹੈ…

ਕੀ, ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ?
ਿਨਸਤਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਧਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈ ਹੈ…ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ

ਹੋਏ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈ,…
173 ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਭਾਈ, ਓਹ, ਔਹ, ਔਹ, ਔਹ,
ਔਹ, ਔਹ, ਪਰ੍ਚਾਰਕੋ! ਜੇ ਇਹ ਸਾਈ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹ ! ਇਹ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਹੈ…ਜੇ ਅਸੀਂ
ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਐਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ…ਮੈਂ ਨੱਬੇ ਸਾਲ
ਦੇ ਆਦਮੀ ਉਪਰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ…
174 ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁਢਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਿਠਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ
ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ…ਇਸ ਤਰ , ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ?”
175 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ।” ਇੱਕ ਬੁਢਾ ਕਾਲਾ ਸਾਥੀ,
ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਬੂ ੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਦਾ ਲੰਮਾ ਕੋਟ ਪਿਹਣੇ ਹੋਏ।
176 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ? ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ?”
177 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ,” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਰਾਵੋ,” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਜ
ਮੈਂ ਭਰਾਵ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦਾ ਿਰਹਾ ਹ ,” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ
ਉਸਨੇ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਕੀ ਕੀਤਾ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਪਣਾ
ਿਵਸ਼ਾ ਅੱਯੂਬ 7:27, ਤੋਂ ਲਵ ਗਾ,” ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਦੀ ਗਲ ਹੈ,” ਿਕਹਾ, “ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਤਾਰੇ ਿਮਲ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ।” ਇਸ ਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
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ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ…” ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਜੋ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ
ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਿਵਚ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਤਕ ਆ ਿਗਆ। ਲਗਭਗ ਉਸ ਸਮੇਂ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਤੇ ਆ ਿਗਆ। ਹੁਣ, ਉਨਹ੍ ਉਸ ਬੂ ੇ ਸਾਥੀ
ਦੀ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਪਚਾਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ
ਸੀ। ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ
ਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ । ਉਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਹਾ, “ਹੁਪੇ! ਹਲਲੂਯਾਹ! ਮਿਹਮਾ!” ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਉਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲਗਾ। ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ
ਵਾਸਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਤੇ ਉਤਿਰਆ,
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਫਰਸ਼ ਉਤੇ, ਿਜਨੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤ
ਬਸ ਿਬਆਨਾ ਹੈ। ਔਹ!

178 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਔਹ, ਇਥੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ,
ਮੈ ਅਗਲੇ ਅਿਧਆਇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਆਇਤ ਪੜਹ੍ਨ ਿਦਓ। ਕੀ ਮੈਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹ ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹੋ, “ਆਮੀਨ।” [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ, “ਆਮੀਨ!”—ਸੰਪਾਦਕ।] ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਅਿਧਆਇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ
ਆਇਤ, ਜਲਦੀ। ਸੁਣੋ:

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੀ…ਤੁਸੀਂ…ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾ ਵੀ, ਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ…ਮੁਰਦੇ ਸਾਓ ਿਜਵਾਿਲਆ:

179 “ਤੁਹਾ ਉਸ ਨੇ ਿਜਵਾਿਲਆ।” ਿਜਵਾਿਲਆ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? “ਿਜੰਦਾ
ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।” ਬੱਸ ਲਗਭਗ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਿਸਰਫ
ਿਬਆਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਿਜਵਾਿਲਆ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ—ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਔਹ!
ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਪੌਲੁਸ, ਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਹੜੀ ਵਸਤ ਅੱਖੀਂ ਨਾ ਵੇਖੀ ; ਨਾ ਕੰਨਹ੍ੀਂ ਸੁਣੀ ;
ਨਾ ਆਈ , ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਈ , ਿਜਹੜੀ ਵਸਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਲਈ (ਭੰਡਾਰ ਿਵਚ) ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ।”
ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ! ਤੁਸੀਂ ਵਰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਨੰਦ
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ! ਫਯੂ! ਹੂੰ! ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾ ਵੀ ਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ
ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਸਾਓ ਇੱਕਠੇ ਿਜਵਾਿਲਆ ਪਰਛਾਿਵ ਦੇ
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ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਛਾਿਵ
ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਿਵਚਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਿਫਰ ਪਰਛਾਵ ਨਾਲੇ ਿਵੱਚ, ਨਾਲਾ
ਨਦੀ ਿਵੱਚ, ਨਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ?

180 ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਥੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਿਬਲਕੁਲ
ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਇਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਏ
ਹੋ, ਜ ਇਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਿਫਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ
ਧਰਤੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਠੰਡੇ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ , ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈ ਇਥੇ ਇਸ ਦੀ
ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਰਗੀ
ਸਰੀਰ, ਇਹ ਥੀਓਫਨੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹ …” ਹੁਣ ਿਕਸੇ ਔਰਤ
ਦੇ ਗਰਭ ਿਵਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਇੱਛਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ
ਆਵੇਗਾ; ਪਰ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਨ ਜੀ ਉਠ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਬੋਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਮੁਰਦੇ ਜੀ ਠਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਿਜਸ ਿਵਚ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਰਿਹੰਦਾ
ਸੀ ਇਕ ਮਿਹਮਾਮਈ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਜੀ ਉਠੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਗੱਲ ਕਰ ਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵ ਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਨੰਦ ਲਵ ਗਾ (ਹਲਲੂਯਾਹ), ਮੈਂ
ਅਨੰਤ ਯੁਗ ਿਵਚ ਜੀਵ ਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਹਨ। ਫਯੂ! ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਭਾਈ, ਇਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ!

181 “ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਵੀ,” ਪੌਲੁਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ
ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪੜਹ੍ ਗਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰ ਗੇ। “ਅਧਕਾਰ ਤੱਕ, ਅਧਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ।”

ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਵੀ ਜ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਸੁਿਣਆ ਹੈ (ਮੈਂ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ ਤੋ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ,
ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ)
ਜੋ ਪਰ੍ਭੁ ਿਯਸੂ ਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ ਜੋ ਸਭਨ …ਸੰਤ ਦੇ
ਲਈ ਹੈ,

ਤ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾ ਚੇਤੇ ਕਰਿਦ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ;
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ਭਈ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੁ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਹੜਾ ਤੇਜ ਦਾ
ਿਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼…
ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾ ਦਾਨ ਕਰੇ: ਬੱਸ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਿਕਰਪਾ ਤੱਕ
ਵਧਦੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੱਕ, ਮਿਹਮਾ ਤੋਂ ਮਿਹਮਾ। ਵਾਪਸ
ਨਾ ਿਡੱਗੋ; ਅਤੇ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਮਾ ਤੋਂ ਮਿਹਮਾ ਤੱਕ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹ ਗਾ।

ਿਕ ਅੱਖ—ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਅੱਖ …
182 ਹੂੰ! ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਹ੍ੇ
ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਥੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀ ਅੱਖ …” ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। “ਿਜਹੜਾ ਤੇਜ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ…” ਆਓ ਵੇਖੀਏ, 18ਵੀਂ
ਆਇਤ।

ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਅੱਖ ਚਾਨਣ ਹੋਵੋ ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ
ਲਵੋ ਭਈ ਉਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਦੇ ਤੇਜਵਾਨ ਅਧਕਾਰ ਦਾ ਧਨ…ਕੀ ਹੈ,

ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਤਯੰਤ ਵੱਡਾਪਣ… (ਫਯੂ! ਉਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੀ ਗਈ? ਸ਼ਕਤੀ ਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਈ
ਹੀ ਨਹੀਂ)… ਅਸ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਵੱਲ, ਉਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਦੇ ਅਮਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, (ਤੁਸੀਂ ਿਜਹਨ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ
ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਹਾ ਦੇਵੇ।
ਸਮਝੇ?)

ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ —
ਉਸ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ, ਅਤੇ ਸੁਰਗੀ ਥਾਵ ਿਵੱਚ…
ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਹਾਿਲਆ,

ਉਹ ਹਰੇਕ…ਹਕੂਮਤ,…ਇਖ਼ਿਤਆਰ,…ਕੁਦਰਤ,…ਿਰਆਸਤ,
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਉਂ ਦੇ ਉਤਾਹ ਹੈ,…
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183 ਔਹ, ਔਹ, ਔਹ! ਿਕਉਂਿਕ-…ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲਵ । ਅਸੀਂ
ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਤ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ ।

…ਹਰੇਕ ਨਾਉਂ ਦੇ ਉਤਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਜੁੱਗ ਿਵੱਚ,
ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁੱਗ ਿਵੱਚ ਵੀ ਲਈਦਾ ਹੈ:

184 ਹਰੇਕ ਨਾਮ—ਹਰੇਕ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਕਸ
ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਆਏਗਾ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਿਯਸੂ।”—ਸੰਪਾਦਕ।] ਸਾਰੇ
ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਨਾਮ
ਿਯਸੂ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ ਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਕਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸੀ ਤ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਯਹੋਵਾਹ ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ; ਯਹੋਵਾਹ-ਿਯਰੇਹ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਇਆ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਬਲੀਦਾਨ;
ਯਹੋਵਾਹ-ਰਾਫ਼ਾ, ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਜੋ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਯਹੋਵਾਹ, ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ
ਝੰਡਾ, ਮਨਸ਼ਹ; ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਵੱਖਰੇ ਵਖਰੇ ਯਹੋਵਾਹ। ਉਸ ਸਵੇਰ ਦਾ
ਤਾਰਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਿਪਤਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਲਫ਼ਾ ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਓਮੇਗਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਦ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਅੰਤ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਔਹ, ਉਸ
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ…ਉਸ ਬੱਸ ਸਭ ਿਕਸਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ।

185 ਮਤੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਿਸਿਖਆ ਿਦਓ, ਉਨਹ੍ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਦਓ,” ਨਾਵ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, “ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ।” ਿਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਨਾਮ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਹੈ। ਇਹ ਿਤੰਨ
ਗੁਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਦੂਤ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰਖਣਾ…” [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਿਯਸੂ।”—
ਸੰਪਾਦਕ।] “ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ।”
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਲਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੰਤ ਅਗਸਟੀਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਲਗਭਗ—ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ,
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ।
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ਉਹ ਹਰੇਕ…ਹਕੂਮਤ,…ਇਖ਼ਿਤਆਰ,…ਕੁਦਰਤ,…ਿਰਆਸਤ,
ਉਸ—ਉਸ ਹਰੇਕ ਨਾਉਂ ਦੇ ਉਤਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਜੁੱਗ
ਿਵੱਚ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁੱਗ ਿਵੱਚ ਭੀ ਲਈਦਾ ਹੈ:
ਅਤੇ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਭਨ

ਵਸਤ ਤੇ ਿਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ,
ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ,…

186 ਹੁਣ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਤੇ ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਹੈ, ਤ ਮੇਰਾ
ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹ । ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹ , ਇਹ
ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਖ਼ੈਰ, ਤ ਿਫਰ,
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਡੋਲਹ੍ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਿਯਸੂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਡੋਲ ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ ਜੋ
ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ
ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।”

ਇਹਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਿਜਹੜਾ ਸਭਨ
ਿਵੱਚ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਭਰਦਾ ਹੈ।

187 ਔਹ, ਮੈਂ ਉਸ ਿਕੰਨਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ! ਮੈਂ ਉਸ ਿਕਵੇਂ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ ! ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੈਂ ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ
ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ ਿਵਚ ਸੇਵਕਾਈ—ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਿਗਆ
ਸੀ। ਇਸ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੜਹ੍ਆ। ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਿਕਤਾਬ ਪੜਹ੍ੀ ਹੈ,
ਨਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਉਥੇ ਮੈਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁੰਡੇ
ਵੱਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਹੈ?
188 ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਸੁਿਣਆ, ਲਗਭਗ ਪੰਦਰ ਸਾਲ ਜ ਇਸਤੋਂ
ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ।” ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਲੋਕ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਿਸਰਦਰਦ
ਹੈ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਲੋਕ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਿਢੱਡ-ਪੀੜਹ੍ ਸੀ,
ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ । ਪਰ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰ, ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ
ਿਜਸ ਨੇ ਿਸ਼ਰ੍ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ…”
189 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਲੜਕੇ ਉਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਉਨਹ੍
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ਿਵਚੋਂ ਇਕ। ਦੂਸਰੀ ਇਕ ਆਮ ਲੱਤ ਵਰਗੀ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੱਤ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਸਦਾ ਿਸ਼ਕੰਜਾ, ਉਸਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਗਭਗ
ਚੌਦ ਇੰਚ ਜ ਪੰਦਰ ਇੰਚ ਚੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ । ਉਸ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ
ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੋ ਲੰਬੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਸਥਾਿਪਤ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਉਥੇ ਆ ਿਗਆ ਿਜਥੇ ਮੈਂ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ
ਉਥੇ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਕੋਲ ਦੋ ਬੈਸਾਖੀ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ

ਲੋਹੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੇਠ ਪਟਕ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ
ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਵੇਿਖਆ, ਇਹ ਲਗਭਗਐਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ।

190 ਹੁਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੁਹੰਮਦਨ ਹਨ, ਮੁਹੰਮਦਨ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਿਪਛਲੇ ਐਤਵਾਰ
ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਅਖਬਾਰ ਕੀ ਿਲਖਣਾ

ਿਪਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਆਪ ਹੀ ਇਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹ , ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਰਾ
ਸਟਰ੍ਾਈਕਰ। ਇੱਥੇ ਲੇਖ ਹੈ ਿਕ ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ ਿਕਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਪਛ ਹ ਹੱਟ
ਿਗਆ। ਿਬਲਕੁਲ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦਨ ਉਨਹ੍ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਧੱਕਣ
ਿਦੱਤਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਰਿਹਣ ਦਾ
ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਉਹਨ ਤ ਬੱਸ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ।

191 ਮੈਂ ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ ਉਸ ਤੇ
ਿਕਸ ਚੀਜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੰਦਾ, “ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕੋ…”
ਜੇ ਇਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਵੈ-ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੈਪਿਟਸਟ ਨੇ ਉਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ
ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ ਹੁੰਦਾ, “ਇਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕੋ! ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹ । ਤੁਸੀਂ
ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਬਿਹਸ ਲਈ
ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ ।” ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲੈਣ ਿਵਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੁੜਹ੍ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ
ਹੁੰਦਾ, “ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੈਿਵਕਤਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ
ਹ ,” ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ ਇੱਕ ਦੈਿਵਕਤਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਿਦਓ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਦੈਿਵਕ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ
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ਕੋਲ ਉਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਭਰਾ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਕੋਲ ਹਨ।
ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਉਥੇ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ
ਇਕ ਬੁਲਾਵ , ਓਰਲ ਰੋਬਰਟਸ ਜ ਿਕਸੇ , ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ
ਿਜਸ ਕੋਲ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਚਮੁੱਚ ਇਹ ਕਰੇਗਾ।” ਉਥੇ ਆਓ, ਅਤੇ
ਿਫਰ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੰਦਾ, “ਮਸੀਹਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ।”

192 ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਿਨਰਾਸ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਬੱਸ ਚਲਾ
ਿਗਆਅਤੇ ਉਸ ਛੱਡ ਿਗਆ। ਯਕੀਨਨ, ਹੁਣ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ

ਤੇ ਥੁਕ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ…ਿਬਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਸੀ—ਉਸ ਮੁਹੰਮਦਨ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਇੱਕ ਿਨਕੀ ਿਜਹੀ ਬੂਟੀ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ 9:6 ਲੈ
ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ, “ਉਹ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ,
‘ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ’? ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ?
ਇਹ ਨਬੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਮਸੀਹਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਮੈ
ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹੰਮਦ ਿਵਚ ਿਕਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ‘ਉਹ
ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਸਾਡੀ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕੁਚਿਲਆ ਿਗਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ ਤੀ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ।’ ਮੁਹੰਮਦ ਿਵਚ ਇਹ ਮੈ ਿਦਖਾਓ।
ਉਸਨੇ ਿਕਵੇਂ ਪੁਕਾਿਰਆ, ‘ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੈ ਿਕਉਂ
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ? ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਿਵੰਿਨਹ੍ਆ,’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ? ਮੈ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨੇਮ ਦੁਆਰਾ ਿਦਖਾਓ।”
ਿਕਉਂ, ਉਸ ਓਸ ਮੁਹੰਮਦਨ ਐਨੀ ਮਾੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ
ਿਕ ਉਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਥੇ ਸੀ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।

193 ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਿਦਲ ਉਛਾਲ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿੜਹ੍ਆ, “ਹਾਲ ਿਕ ਿਬਲੀ
ਿਪਛ ਹ ਹੱਟਣਾ ਿਪਆ ਅਤੇ ਿਪਛੇ ਹੱਟ ਿਗਆ, ਮੁਹੰਮਦਨ ਿਕਵੇਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ,” ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਆਦਰਣੀਯ ਿਵਲੀਅਮ ਬਰ੍ਨਹਾਮ,
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ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਡਰਬਨ ਿਵਖੇ, ਿਵਵਾਦ ਰਿਹਤ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਰਾਮਾਤ, ਦੈਿਵਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੱਸ ਹਜਾਰ ਮੁਹੰਮਦਨ ਆਪਣੇ
ਮੁੰਹ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਕਰ ਿਦੱਤੀ।” ਿਬਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਨਾ ਦੱਸੋ।
194 ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਰੱਬੀ!”
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਸੀ। ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ ,’ ਿਕਉਂਿਕ ਏਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਖਾਲਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਿਵਖਾ ਸੱਕਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹ ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਵੇਖੋ, ਕਾਰਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹ , ਤ , ਸਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਗੁਆ ਦੇਵ ਗੇ।” ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਿਕਹਾ, ਉਸ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਓਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ
ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
195 ਉਸ ਮੁਹੰਮਦਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਉਹ ਉਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਕ ਲੱਤ ਐਨੀ
ਛੋਟੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲੋਂ (ਲਗਭਗ ਚੌਦ ਇੰਚ), ਲੋਹੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਉਤੇ ਖੜਾ ਹੈ।
ਉਸ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ?”
196 “ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ।” ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।”

“ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ?” ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ
ਪੁੱਿਛਆ।
“ਜਨਮ ਤੋਂ।”
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਵੀ ਿਹਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?”
“ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ।”
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?”
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦਨ ਹ ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾ

ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ?”
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197 “ਜੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੈ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤ ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੰਨ ਗਾ।”
198 “ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਠੀਕ ਕਰ ਦਵੇ, ਉਹ ਲੱਤ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਿਜਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ?”

“ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ।”
199 “ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?” ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ; ਸਾਰੇ
ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਮਲ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਾਈਕ, ਇਹੀ ਅਿਹਸਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ
ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਕੀ
ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਥੇ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਲੜਕਾ ਚਲ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਤੁਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ
ਿਕੰਨੇ ਮੁਹੰਮਦਨ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਇਕ ਮੁਹੰਮਦਨ ਲੜਕਾ
ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਉਥੇ ਖੜਾ ਕਰੋ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੋ,
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਉਥੇ ਖੜਾ ਹੈ।” ਔਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਕੱਥੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ…ਉਹ ਉਥੇ ਸੀ।
200 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਬੇਟੇ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੁਰੋ।” ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਿਲਆ, ਉਹ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਆਇਆ। (“ਟਾ-ਲੁੰਪ, ਟਾ-ਲੁੰਪ।”) ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਲਗਭਗ ਬਾਰਹ੍ ,
ਚੌਦ ਇੰਚ ਛੋਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗਇਸ ਤਰਹ੍ ।”

“ਹ ।”
201 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦਨ ਲੋਕ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਿਨੱਜੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ?”
202 ਉਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਾਲੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ ਪਰ ਆ ਗਏ। “ਖੈਰ, ਪਰ੍ਭੂ,
ਹੁਣ ਸਮ ਆ ਿਗਆ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਵਾਬ
ਿਦੱਤਾ, ਤ ਹੁਣ ਮੈ ਜਵਾਬ ਿਦਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਚੰਗਾ ਕਰੋ।”
ਮੈਂ ਬਸ ਉਸ ਉਪਰ ਇਸ ਤਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।
203 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰੋ।” ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈ
ਅਸਲ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰੋ।”
ਉਸਨੇ ਇਸਦੇ ਤਸਮੇ ਖੋਲ ਿਦੱਤੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਿਲਆ ਸੀ,
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ਿਕ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ
ਵਾਪਸ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਲੱਤ ਉਵੇਂ

ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਦੋਵੇਂ ਨਵੀ ਲੱਤ ਵ ਗ ਕੰਮ ਕਰ
ਰਹੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ-ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”
204 ਉਹ ਇਸ ਤਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ, ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ ਚਲਿਦ , ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਅੱਲਾਹ!
ਅੱਲਾਹ!”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਯਸੂ! ਿਯਸੂ!”

ਔਹ, ਔਹ, ਔਹ! “ਹੇ ਯੇਸੂ! ਯੇਸੂ,” ਿਫਰ। “ਯੇਸੂ! ਯੇਸੂ,” ਇਸ ਤਰ ।

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ?”
205 ਜੂਲੀਅਸ ਸਟੈਡਸਕਲੇਵ, ਿਕੰਨੇ ਉਸ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਭਾਈ
ਸਟੈਡਸਕਲੇਵ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਿਵਚ ਆਏ ਹਨ; ਹੁਣੇ—ਹੁਣੇ ਜਰਮਨੀ ਿਗਆ
ਸੀ। ਿਕਹਾ, “ਬੱਸ ਇਕ ਿਮੰਟ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਬੱਸ ਇਕ ਿਮੰਟ।” ਤੁਰੰਤ
ਇੱਕ ਫੋਟੋਗਰ੍ਾਫਰ ਿਲਆਇਆ। “ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜੀ।”
206 “ਇੱਥੇ ਚੱਲੋ, ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀਇਥੇ ਰੱਖੋ।” ਉਹ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਖੜਾ ਹੋ ਿਗਆ,
ਉਥੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਿਖੱਚੀ, ਦੋਵੇਂ ਲੱਤ ਆਮ ਅਤੇ ਿਸੱਧੀ ਿਜੰਨੀ
ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਨ। ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਵਰਮਾ, ਇਸ
ਤਰ , ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪਏ ਸਨ।
207 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਿਕੰਨੇ ਮੁਹੰਮਦਨ ਲੋਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ ਵਜੋਂ
ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਣਾ ਿਨੱਜੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ?” ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ
ਹੱਥ ਹਵਾ ਿਵਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਲਲੂਯਾਹ! ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ…
208 ਉਹ ਇਸ ਿਪਛ ਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ
“ਪਿਵੱਤਰ ਪਖੰਡੀ” ਹ , ਉਹ ਸਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ। ਬਸ ਉਹੀ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਜ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹ
ਓਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੀ ਉਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜੰਨਾ
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ।
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209 ਸੋ, ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹ । ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਅਨਮੋਲ
ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਿਜਥੇ ਵੀ
ਟੇਪ ਜਾਣਗੀ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਨਾ ਡਰੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ।
ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ
ਵਾਪਰੇਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਸਹੀ ਰੱਖੋ।

210 ਅਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹ ਇਸ ਿਜੰਦਗੀ ਛੱਡ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਬਜੁਰਗ ਜ ਨੌਜਵਾਨ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵ , ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ
ਵੇਖੋਂਗੇ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਜੋ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਠ ਜ ਪੰਜ ਿਦਨ

ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਮੁਿਟਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਦੇਖੋਗੇ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦਾ ਜੋ ਐਨਾ ਕੁੱਬਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ
ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਧਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਦਾਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਗਭਗ ਵੀਹ
ਵਿਰਹ੍ ਦਾ ਜਵਾਨ, ਬੱਸ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ
ਇਸ ਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ
ਹੱਥ ਿਮਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁੱਟੋਗੇ, ਪਰ
ਉਹ “ਪਤੀ” ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ “ਭਰਾ” ਹੋਵੇਗਾ। ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਉਹ “ਪਤੀ”
ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ
ਸੀ? ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਿਫਲੀਓ ਸੀ; ਤੁਸੀਂ ਅਗਪਾਓ ਿਮਲਣ
ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਅਸਲ ਦੈਿਵਕ ਪਰ੍ੇਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ,
ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਥੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਧੁਖਦੇ ਢੇਰ ਵਰਗਾ ਹੈ,
ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ—ਮੇਰੇ—
ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ…

211 ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ…ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੋ ਅਿਧਆਇ
ਲਵ ? ਪਰ੍ਭੂ…ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸ਼ਟੋਕੂਆ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਹਨ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਉਨਹ੍ ਸਭਾਵ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-…ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ?
ਿਸਰਫ ਇਹੋ ਇਕਲੌਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ…ਮੈ
ਇਥੇ ਉਹੀ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਇਹ ਮੇਰਾ
ਡੇਰਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ । ਹੁਣ, ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ
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ਉਹ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ । ਪਰ, ਔਹ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਨਾ ਿਕੰਨਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਥੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਿਕੰਨਾ ਿਜਆਦਾ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਬੱਸ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਿਡੱਗਣ,
ਲੜਖੜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਆਓ ਹੁਣੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼
ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਜਾਣੀਏ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੱਚ
ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।

212 ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਾ ਹੋਵੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਿਵਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹ ।” ਖੈਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾ ਇਥੇ ਬੱਿਚ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ
ਿਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਿਚ ਦੇ ਉਸ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਬੱਿਚ ਦਾ
ਪਿਰਵਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਕੋਲ
ਲੱਖ ਰੂਹ ਭੇਜ ਦਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼
ਲਈ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਸੀ?

213 ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, “ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ, ਸੀ, ਇਹਨ ਪੁਰਾਣੇ
ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੱਲ ਵਾਿਹਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ , ਮੈ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਬੱਿਚ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸਾਥੀ
ਿਬੰਨ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਹ ਕੇ ਰੋਇਆ ਸ । ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ

ਪੁਰਾਣਾ ਟ ਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮ ਿਗਰਜੇ ਜ ਦੇ ਸੀ।” ਤੁਸੀਂ ਿਚੰਤਾ ਨਾ
ਕਰੋ, ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਰਹੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਬੱਸ ਚਲਦੇ
ਜਾਓ। ਸਮਝੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੜਹ੍ਦਾਦੇ ਹੋਵੋ ਜੋ ਇਸ ਕਰੇਗਾ।

214 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਸਹਰਾ ਿਦੱਤਾ (ਆਓ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ,
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ?) ਲੇਵੀ, ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ
ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਉਸ ਿਮਿਲਆ। ਿਕੰਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ? ਅਤੇ ਆਓ ਵੇਖੀਏ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ, ਇਸਹਾਕ
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਲੇਵੀ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ; ਿਜਹੜਾ ਿਪਤਾ, ਦਾਦਾ,
ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ; ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੜਹ੍ਦਾਦੇ ਦੇ ਬੀਜ ਿਵੱਚ,
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ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਉਸ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦਾ ਿਸਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਮੇਰੇ,
ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ! ਭਾਈ! ਔਹ! ਮੈਂ…

215 ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ—ਉਥੇ ਇਕ ਰਾਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਿਵਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼
ਬਦਲ ਿਗਆ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ ! ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ !”

216 ਹ , ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ! ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਿਦਨ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਦਨ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਇਕ ਦਰਸ਼ਨ
ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਮੇਸ਼ ਇਸ ਿਧਆਨ
ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ, ਟੇਪ ਧਾਰਕ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਿਕ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਜ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਮੈ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ
ਫਿੜਆ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਲੋਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ ਪਤਨੀ ਖੜੀ ਸੀ,
ਉਸਨੇ “ਮੇਰੇ ਪਤੀ” ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾ।”

ਉਥੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਖੜਹ੍ੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਜ ਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

217 ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਟੀਕਾ ਦੀ ਐਲੀਸ
ਲੂਈਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਸੀਹੀ ਕੁੜੀ। ਿਜੰਦਗੀ ਿਵਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ
ਨਾਲ ਿਵਆਹੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਿਵਚ
ਮਰ ਗਈ। ਐਲੀਸ ਲੂਈਸ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਘਰ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਸੁਿਣਆ ਉਹ ਮਰ ਗਈ
ਸੀ। ਮੈਂ ਉਥੇ ਿਗਆ, ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਇਥੇ ਕੋਈ
ਔਰਤ ਹੈ, ਸਰ੍ੀਮਤੀ…” ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਏਮਿਰਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ
ਮਸੀਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਸੀਹੀ
ਲੜਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ, ਹਰ ਤਰ ਦੀ ਥਾਵ ਅਤੇ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਸ । ਅਤੇ ਬਸ ਬੱਚੇ, ਅਠਾਰ , ਉਨੀਂ ਸਾਲ ਦੇ,
ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ, ਵਧੀਆ ਮਸੀਹੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਅਸਲ ਮਸੀਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ
ਜ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਿਗਆ…ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਨਵ ਜਨਮ ਪਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਅਸਲ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ; ਮੈ
ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ
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ਹੇਠ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ। ਮੈਂ ਉਥੇ ਹੇਠ ਕੁਟਸ ਕੋਲ
ਿਗਆਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਤੀ ਏਮਿਰਕੀ ਹੈ?”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ, ਉਹ ਉਥੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਸੀ।”
218 ਮੈਂ ਉਥੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ,
“ਐਿਲਸ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਤਿਹਖਾਿਨ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹ , ਮੈਂ ਹਨੇਰੀ
ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਿਘਆ ਹ । ਤੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕਠੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ
ਗਏ ਸ , ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਟਕ ਬੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਬੈਠ
ਕੇ ਉਸ ਕੈਲੀਓਪ ਨਾਟਕ ਸੁਣਦੇ ਸ । ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠ ਗਲੀ ਿਵੱਚ,
ਤੂੰ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ! ਤੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਕਵੇਂ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ ।ਆਰਾਮ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਿਪਆਰੀ ਭੈਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ ਤੀ
ਿਵੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ।”
219 ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵਚ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈਆਈ।
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਭਾਈ”, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਮੇਰੇ
ਦੁਆਲੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ । ਔਹ, ਔਹ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ, ਇਸ ਨੇ ਮੈ ਬੱਦਲ
ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਹਲ ਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਲ
ਹੈ! ਇਹ ਬਸ—ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹ ,
ਿਬਲਕੁਲ ਅਸਲ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹ ।
220 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ, ਜੋਸਫ ਉਥੇ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ
ਮੰਚ ਉਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ …ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹ ਤ ਮੈਂ ਜੋਸਫ ਵੇਖਦਾ ਹ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕ—
ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਜੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਕ
ਨਬੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੈਂ—ਜਦੋਂ ਮੈਂ—ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ
ਛੇ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਸ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ , ਬੱਿਚ
ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਿਦ , ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਯੂਸੁਫ਼, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈਂ।”

221 ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਿਦਨ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਡੈਡੀ, ਕੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜਹੇ
ਹੱਥ ਹਨ?”
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ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਹ , ਪੁੱਤਰ। ਿਕਉਂ?”
222 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਾਰਾਹ ਵੇਖ ਿਰਹਾ
ਸੀ” (ਇਹ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ) “ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ।” ਉਥੇ ਬੈਠ
ਕੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਿਦੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ ਬੈਠਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ,” ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ
ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸੀ, ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਕਪੜਾ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਸੀ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਇਹ ਪਰ ਚਲਾ ਿਗਆ।” ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਿਯਸੂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਰ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ?” ਮੈਂ ਮ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ, ਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। ਅਸੀਂ ਸਰ੍ੀਮਤੀ ਵੁੱਡਜ਼
ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਿਜੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ-ਿਪੱਛੇ ਅਤੇ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਇਕ ਦਰਸ਼ਣ
ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜੋਸਫ ਦੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮ ਦੇਖ ਸਕਦਾ
ਹ …ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੁੰਿਦ ਵੇਖ , ਜੇ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰ ਹੈ।
223 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਹ , ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਕੋਲ ਿਚੱਟੀ ਮੁੱਛ ਲਟਕ
ਰਹੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਹਨ…ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜ ਸਿਕਆ ਤ ਮੈਂ
ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਲੱਖ ਹੋਰ ਰੂਹ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ
ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਿਦਰ੍ੜਹ੍ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਹ ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਗਾ। ਇਸ
ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ਉਹ ਸਮ ਆ ਿਗਆਹੈ, ਭਾਈ ਮਾਈਕ।
224 ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ਜਦੋਂ ਮ , ਮੈਡਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੁਲਾਵ ਗਾ,
ਮੇਰੀ ਿਪਆਰੀ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਹੈ…ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹ , ਵੇਖੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ
ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾ ਜ ਦੇ ਹੋਏ, ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋ।
225 ਿਰਬਕਾਹ, ਮੈਂ ਿਰਬਕਾਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ । ਉਸਦੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ
ਅਿਧਆਪਕਾ ਨੇ ਮੈ ਉਸ ਰਾਤ ਦੱਿਸਆ, “ਮੇਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਜਾਰੀ
ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ,” ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਕੀ ਕਰੇਗੀ।” ਦੇਖੋ, ਸੰਗੀਤ ਿਵਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ , ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ …ਸਾਰਾਹ ਔਰਗਨ ਵਜਾਵੇ, ਬੈੱਕੀ ਿਪਆਨੋ, ਮੈਂ ਜੋਸਫ ਪਰ੍ਚਾਰ ਮੰਚ ਤੇ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
226 ਜਦੋ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮ , ਿਕਸੇ ਰਾਤ,
ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਆਵ ਗੇ, ਰਾਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ
ਹੋਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਿਨਗਾਹ ਕਰ ਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਉਥੇ ਖਲੋਤਾ
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ਵੇਖ ਗਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਿਕਤਾਬ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ,
“ਪੁੱਤਰ੍, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ, ਇਕ ਸ਼ਬਦ
ਤੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬਿਣਆ ਰਹੀਂ, ਿਪਆਰੇ।
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਚਨ
ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰਨਾ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਉਥੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾ
ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਿਮਲੇਗਾ।” ਮੈਂ ਉਸ ਅਪਣੀ ਬਾਹ ਿਵਚ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ , ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।

227 ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਡਿਟਆ ਰਿਹਣ ਿਦਓ,
ਵਫ਼ਾਦਾਰ! ਮੈ ਰਿਹਣ ਿਦਓ! ਮੈ ਇਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਸਦੀ ਕੀ
ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ ਿਕੰਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹ , ਜ ਇਹ, ਉਹ ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ।
ਮੈ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਰਿਹਣ ਿਦਓ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਦਨ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰ ਜਾਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ
ਹ ਅਤੇ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ , “ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਹੋ। ਔਹ, ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਿਮੱਤਰ,
ਮੇਰਾ ਅਨਮੋਲ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਅਨਮੋਲ ਭੈਣ।”

228 ਨੌਜਵਾਨ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਉਤਰੋ, ਸਸਤਰ੍ ਬਸਤਰ੍ ਿਵਚ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰ੍ਚਾਰਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਪਾਸ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਿਵਹਲੇ ਹੀ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਿਹਣਾ। ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਣ
ਿਜੱਤੋ। ਕੁਝ ਕਰੋ! ਕੰਮ ਤੇ ਲਗ ਜਾਓ, ਚਲਦੇ ਰਹੋ। ਉਥੇ ਨਾ ਰੁਕੋ, ਨੌਜਵਾਨ

ਪਰ੍ਚਾਰਕ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਅਸੀਸ ਦਵੇ।

229 ਉਹ ਮੈ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਿਖਆ
ਸੀ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ
ਦਾ ਕੋਟ ਅਤੇ ਿਚੱਟੀ ਪੈਂਟ ਪਿਹਿਣਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਲਗਭਗ ਇੱਕਤੀ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਿਕੰਨੀ
ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਕ ਲੜਕਾ ਹੀ ਸੀ। ਬੱਸ ਉਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਨੀਂਹ
ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਇਸ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ
ਦੇ ਖਾਲੀ ਪੰਨੇ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਾੜ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਿਵੱਚ
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ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਸਵਰਗ
ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਨੰਤ ਵਚਨ ਦੇ ਪੰਿਨ ਤੇ ਿਲਖੀ ਜਾਵੇ। ਮੈ ਅੰਤ ਤੱਕ
ਸੱਚਾ ਖੜਾ ਰਿਹਣ ਿਦਓ।

ਆਓ ਹੁਣ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈਆਪਣੇ ਿਸਰ
ਝੁਕਾਓ।

230 ਅੱਜ ਰਾਤ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਅਿਧਆਏ , ਬੰਦ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਅਿਧਆਏ ਵੀ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਉਸਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ, ਤ ਮੈਂ ਇਸ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵ ਗਾ। ਸ਼ਟੋਕੂਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮੈ ਹੁਣ ਥੋੜਹ੍ਾ

ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਿਫਰ
ਮੈਂ ਓਥੋਂ ਓਕਲਾਹੋਮਾ, ਿਫਰ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋ ਕਲੈਮੈਥ ਫਾਲਸ, ਿਫਰ ਕਲੈਮੈਥ
ਫਾਲਸ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਿਫਰ ਯਕੀਮਾ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ 15 ਅਗਸਤ
ਤਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵ ਗਾ।
231 ਪਰ ਦੇਖੋ, ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਿਦਓ, ਜੇ ਉਹ ਸਮ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਮੈ ਜ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਚਿਲਆ ਜ ਵ , ਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ ਪਾਰ
ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਉ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਯਕੀਨ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਉਥੇ ਿਮਲ ਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਕਹੋ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਭਰੋਸਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ।”
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਬਰਕਤ ਦਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਆਸੀਸ਼ ਦਵੇ।
ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਯਕੀਨ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਉਥੇ
ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਿਕ
ਮੈ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇ,” ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੋ, “ਮੈਂ ਵੀ, ਉਥੇ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਵੇ, ਔਰਤ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ
ਆਸੀਸ਼ ਦਵੇ।
232 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਇਸਕਲੀਿਸਯਾ
ਿਲਆਉਂਦੇ ਹ , ਹਰੇਕ ਹੱਥ, ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ, ਿਠਆ ਹੋਇਆ

ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਬਹੁਮੁਲੇ ਪਰ੍ਾਣ ਿਪਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ
ਹਨ, ਬੱਸ ਥੋੜੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵਚ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਥੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਅਸਲ ਇਸਵਰੀ ਪਰ੍ੇਮ ਹੋਵੇਗਾ,
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ਉਸ ਅਨਮੋਲ ਔਰਤ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ, ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮਰ ਜ ਦੀ ਹੈ
ਤ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ: ਕੀ ਇਹ ਉਸਦੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਿਖੱਚੇਗੀ?

233 ਸਵਰਗ ਦੇ ਿਪਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ ਹ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਕਾਿਰਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੀਖ
ਮੰਗੀ, ਅਤੇ ਪਰ੍ੇਿਰਆ, ਮੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਿਫਰ ਤੁਹਾ ਪੁੱਛਣ ਿਦਓ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ,
ਮੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਿਦਓ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ
ਰੱਖ ਿਦਓ, ਉਹ ਦੈਿਵਕ ਪਰ੍ੇਮ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ, ਉਹ ਸ਼ ਤੀ ਜੋ
ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਮੁਹਰ ਲਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ , ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਵ ਗੇ। ਜੇ ਇਹ—ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ—
ਜੇ ਇਹ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈ ਦਰਸਾਇਆ ਉਹ
ਅਸਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਥੇ ਪਾਰ ਹੋਵ ਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਉਥੇ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ , ਅਤੇ ਉਸ ਦੋੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਕਹੇ, “ਮੇਰੇ
ਅਨਮੋਲ ਭਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਰਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਕਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫ਼ਸੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ।
ਮੈਂ ਇਥੇ ਹ । ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹ ਹਮੇਸ਼ ਲਈ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਸਭ ਇਸ
ਅਨਮੋਲ ਭੈਣ ਬਖਸ ਦੇ।

234 ਇਹ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ
ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ
ਉਹ ਈਸਵਰੀ ਪਰ੍ੇਮ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਿਕਵੇਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ ।

235 ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਪਤਾ, ਇਹ ਟੇਪ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਚਲੀ
ਜਾਣਗੀ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕਰ੍ੋਫੋਨ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਜਸਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਟੇਪ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ, ਉਥੇ ਿਪਛੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ
ਭਰ ਿਵਚ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੀਹ ਜ ਤੀਹ ਵੱਖਰੇ
ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੁਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ
ਹ ਜੋ ਇਹ ਟੇਪ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ



ਲੇਪਾਲਕਪਣ 4 71

ਹੈ, ਿਜਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਹੋਣ ਦੇ
ਿਕ ਇਹ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਖ਼ਸ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ।
236 ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਇਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਵ ਗਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈ ਫੜ ਲੈਣਗੇ (ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਫੜ ਲਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ, ਅਸੀਂ, “ਅਨਮੋਲ ਭਰਾ!” ਇਕ ਦੂਜੇ ਕਹ ਗੇ),

ਕਹੋ, “ਮੈਂ ਅਫਸੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਪ ਸੁਣੀ, ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੇਪ ਿਵੱਚ ਸੀ
ਿਜਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ
ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਮੋਹਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।” ਇਸ ਬਖਸ
ਿਦਓ, ਿਪਤਾ।
237 ਿਬਮਾਰ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਸਭ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰ ਿਕਉਂਿਕ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵਚ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ
ਕਰਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।
238 ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਚੰਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਹੁਣ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਤੁਰੋਗੇ, ਹੁਣ, ਇਥੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਲ ਖੜੇ
ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਆਪਣੇ…
239 ਔਹ, ਇਹ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੱਸ—
ਬੱਸ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਉਥੇ ਹੀ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
240 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਹ …ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਜਉਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਵਜਾਣਾ: ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ,
ਮੈਂ ਮਿਰਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵ ਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹੋਵ ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵ ਗਾ। ਮੈਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ; ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ; ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਮੈ ਜੀ ਉਠਾਵੇਗਾ; ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਮਲ ਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਗਾ। ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਿਫਰ ਿਮਲ ਗੇ।
241 ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ , ਇਸ ਪੱਕੇ ਵਾਲ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਜੋ ਇਥੇ ਖੜਹ੍ੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ? ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ, ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਕੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ।
ਆਮੀਨ। ਔਹ, ਭੈਣ… 
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ਭਾਈ ਿਵਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਲਈ ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ, 22 ਮਈ, 1960 ਜੈਫ਼ਰਸਨਿਵਲੇ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਟੇਬਰਨੇਕਲ ਿਵਖੇ, ਯੂ.ਐਸ.ਏ., ਿਵਚ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਇਸ ਇਕ ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਤੋਂ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਬਨ
ਘਟਾਏ ਵਧਾਏ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਛਾਿਪਆ
ਅਤੇ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ।
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