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 …-ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ। ਸਵੇਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਜਮਾਤੀਓ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ
ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰਬ-ਭਰਪੂਰ ਨਾਮ ਿਵਚ

ਦੁਬਾਰਾ ਿਮਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹ । ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਦ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਉਸਦੀ ਪਰ੍ਸੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਫਤਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

2 ਬੱਸ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਿਦ ਹੀ, ਮੈਂ ਉਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਿਮਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਦੂਤ
ਦੀ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤੀ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਡੌਲਟਨ ਸੀ,
ਡੌਲਟਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ।

3 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਹਲ , ਜ ਕੁਝ…ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਹਲ , ਇਕ
ਿਪਤਾ, ਮਸੀਹੀ ਿਪਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਿਕਸ਼ੋਰੀ ਧੀ ਲਈ ਮੰਿਗਆ ਜੋ ਅਜੇ
ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ ਿਵਚ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਿਦੰਦਾ ਹ ।”
ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਉਹਇਥੇ ਹੈ, ਬਚਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਿਜਵੇਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਡੌਲਟਨ ਪਿਰਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ।

4 ਉਸ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਵੇਖੋ ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਲਕ ਲਈ ਉਹਨ ਿਪੱਛਲੇ ਐਤਵਾਰ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ
ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ , ਭੈਣ। ਉਹਨ
ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਸ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਿਵਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ ।

5 ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਵੇਖੋ। ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ
ਇਕ ਵਾਰ ਸ਼ਟੋਕੁਆ ਿਵਖੇ—ਿਵਖੇ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਿਵਉ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਇਆਸੀ, ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ
ਅਤੇ ਬੱਿਚ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ…ਜ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਪਤਨੀ, ਜ ਬੱਚੇ, ਵੀ, ਹ । [ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਿਮਡਲਟਾਉਨ।”—
ਸੰਪਾਦਕ।] ਿਮਡਲਟਾਉਨ, ਿਵੱਚ…ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ…ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਮ ਭੁੱਲ
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ਜ ਦਾ ਹ , ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਟੋਕੁਆ ਕਿਹੰਦਾ ਹ । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਮੇਰੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ।
6 ਭਾਈ ਚਾਰਲੀ ਕੌਕਸ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੈਲੀ ਇਥੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜਾ
ਘਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਮੈਂ
ਉਥੇ ਜ ਦਾ ਹ , ਇਹੀ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜਥੇ ਮੈਂ ਿਜਆਦਾ ਸਮ ਆਰਾਮ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਿਬਤਾਉਂਦਾ ਹ , ਇਹ ਉਹੀ ਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਿਵਚ ਹੁੰਦਾ ਹ
ਤ ਉਹ ਕੈਂਟਕੀ ਿਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਮ ਕਾਟੋ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ
ਲਈ ਇੰਡੀਆਨਾ…ਅਤੇ ਚਾਰਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ ਮੈਂ ਬੱਸ ਉਡੀਕ
ਿਰਹਾ ਹ , ਮੈ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈ ਉਥੇ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਕੁਝ ਕਰੈਪੀ ਜ ਧਾਰੀਦਾਰ ਮੱਛੀਆ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ।
ਮੈਂ ਬਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਤਰਾ
ਿਵੱਚ ਫੜ ।
7 ਭਾਈ ਪਾਰਨੇਲ…ਪਾਰ-…ਅਰਨੇਟ, ਲੂਿਸ-…ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਿਲਨਾ ਤੋਂ।
ਅਤੇ ਭਾਈ…ਖੈਰ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਥਾਵ ਤੋਂ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾ ਿਮਲਣ ਲਈਆਏ ਹਨ।
8 ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਿਨਯਮਤ ਸੱਦਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਬੱਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹ , ਜਦ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਾ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ।
9 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਬੱਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਹ , ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ…ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹ ,
ਅਤੇ ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਈ
ਵਾਰ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰਦਾ ਹ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜਹ੍ਨ
ਲਈ, ਮੈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਆਇਤ ਿਮਲਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਲਖਤ ਦੁਆਰਾ
ਅਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹ ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਿਗਆ ਹ , ਅਜੇ ਵੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।
10 ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਗਾ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ—
ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ—ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਇਸ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲਵ ਗੇ…ਖੈਰ, ਜੱਦ ਗਾਲਹ੍ੜ ਦੀ ਰੁੱਤਆਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਸਤੰਬਰ-…
ਲਗਭਗ ਅਕਤੂਬਰ-…ਅਗਸਤ, ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੱਦ ਤਕ ਜਾਰੀ
ਰਖ ਗਾ ਜੱਦ ਤਕ ਿਵਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਸ ਹਰੇਕ ਰਾਤ
ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਤੇ, ਜ ਕੂਚ ਦੀ ਿਕਤਾਬ। ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
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ਕੂਚ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਿਮਸਰ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ
ਕੂਚ! ਇਹ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਿਮਸਾਲ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੂਚ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹ । ਇਹ ਹੈ, ਔਹ, ਇਹ ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਿਲਖਤ ਆਪਸ ਿਵਚ ਗੰਢ ਜ ਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ
ਕਹਾਣੀ ਹੈ।

11 ਹੁਣ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ…ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਹ ਅਸੀਂ
ਅਫ਼ਸੀ ਦੀ—ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਅਿਧਆਇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਫ਼ਸੀ ਖੱਤ ਜੋ ਅਫਸੁਸ ਿਵਚ ਸੀ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ , ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜ ਦੋ ਪਲ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ
ਹ , ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ।

12 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵਚਆ ਰਹੇ ਹ , ਿਜੰਨੇ
ਅਸੀਂ ਅਯੋਗ ਹ , ਿਫਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇੱਥੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ
ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾ ਹਰ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਨਰਦੋਸ਼, ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ। ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਝੁਕਦੇ ਹ ,
ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਭੇਜ ਿਦਓਗੇ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵ ਗ ਨਹੀਂ ਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਿਕ ਿਲਖਤ ਿਕਵੇਂ ਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਅਿਹਸਾਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ ਜਦਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਵਚੋਂ
ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਿਲਖੇ ਵਚਨ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ ਇਹ ਸਾ ਸਭਨ
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਵੇ, ਤ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਖਸ
ਦੇ, ਿਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹ ।
ਆਮੀਨ।

13 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਖ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਪਿਹਲੀ ਗਲ, ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ
ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕਹ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੱਸ
ਸਹੀ ਨਾ ਲਗੇ, ਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਨੁਸਾਰ ਿਬਲਕੁਲ
ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਜ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ,
ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਇੰਨਾ
ਿਦਲਚਸਪ ਅਤੇ ਿਮੱਠਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ…ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਨਾ
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ਖਾਵੇ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ—ਇਹ ਪਰ੍ੇਮ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹੀ
ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹੈ…ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਅਰਥ ਸੀ।

14 ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਿਪਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੀ, ਿਪਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ , ਰੱਿਦਆ
ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਤੋਂ। ਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਟੇਪ ਿਮਲੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ
ਨਾਲ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਿਮਲ ਗਈ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤ ਤੁਸੀਂ
ਉਨਹ੍ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੱਿਦਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ।

15 ਹੁਣ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਿਦਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਗੇ…
ਿਮਡਲਟਾਉਨ, ਓਹੀਓ ਿਵਖੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਜੋ ਉਹਨ —ਉਹਨ
ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਣ ਤ ਜੋ ਉਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲਣਾ
ਿਨਸਿਚਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਿਮਡਲਟਾਉਨ, ਓਹੀਓ ਿਵਖੇ ਇਕ ਵਧੀਆ
ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਡਾਕਟਰ ਸੁਲੀਵਨ, ਕਮੇਟੀ
ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੰਜ ਰਾਤ ਦੀ ਸਭਾਵ ਹੋਣਗੀ , ਮੈਂ ਅੰਤਰ
ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਿਵੱਚ ਮਿਹਮਾਨ ਬੁਲਾਰੇ
ਵਜੋਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਗਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ—ਿਫਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ
ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰਹ੍ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਤਕ ਰਿਖਆ ਹੈ, ਪਰ
ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ , ਕੇਵਲ ਇਸ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ
ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ; ਬੱਸ ਉਹੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ
ਇਸ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ।

16 ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ
ਹ , ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਬਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਸੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਿਕ ਕਦੀ ਕਾਹਲੀ
ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਸਮ ਲਵੋ, ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਿਗਆ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤਰ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ,
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਸਹੀ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ? ਕੀ—ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ
ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ…ਜੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਿਵਚਕਾਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।



ਲੇਪਾਲਕਪਣ 3 5

17 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼
ਹ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਟਲਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ
ਹੈ। ਤਦ ਇਹ, ਇਹ ਹਰ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਹਰ ਵਚਨ, ਇਸਦਾ ਹਰੇਕ
ਪੜਾਅ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਅਿਧਕਾਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਜਾਵ ਗੇ।
18 ਕੱਲ (ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਸ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।), ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਪਤਨੀ ਿਕਹਾ, “ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚਲਾ ਜਾਵ ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਉਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਿਬਲ?”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਹਨ।”

19 ਅਤੇ ਿਫਰਇੰਝ ਲਗਾ ਿਜਵੇਂ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍
ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ—ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਤੋਂ ਫਰਾਰ
ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?” ਸਮਝੇ?
20 “ਨਹੀਂ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਬੱਸ ਮੈਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਗਾ।” ਦੇਖੋ, ਬਸ…ਸਮਝੇ?
21 ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਸੱਚਮੁੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ
ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਆਖਦਾ ਹ , ਿਕ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ
ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹ ਜੋ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੀ
ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਨਜ਼ਾਣ ਹੈ, ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ…ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਮੈ ਕੱਟੜ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਈਮਾਨਦਾਰ
ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਜਦਿਕ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ—ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ? ਅਸੀਂ, ਿਕਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਦੱਸਣਾ ਹੈ?
ਸਮਝੇ? ਇਹ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
22 ਅਤੇ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਤੀਸਰੇ
ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਉਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ
ਿਜਨਹ੍ਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਹੜੀ ਵਸਤ ਅੱਖੀਂ ਨਾ ਵੇਖੀ , ਨਾ ਕੰਨਹ੍ੀਂ ਸੁਣੀ , ਨਾ
ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਈ , ਿਜਹੜੀ ਵਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ (ਭੰਡਾਰ
ਿਵੱਚ) ਆਪਣੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ।”
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23 ਔਹ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਜੀ ਰਹੇ ਹ …ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੇ
ਹ , ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ—ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ। ਦਾ…ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹ , ਅਸੀਂ ਇਸ
ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ , ਿਜਥੇ ਧੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਧੁਖਦੇ ਹੋਏ ਘੁਰਿਨ ਿਵਚੋਂ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਿਭਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ
ਹ , ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਢੇਰ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਿਭਆਨਕ, ਧੂੰਏ ਦੀ ਦੂਿਸ਼ਤ ਗੰਧ ਜੋ
ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਿਵੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ
ਇੱਕ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਸ ਤੁਹਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲਣ ਲਈ
ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਵੇਗਾ।

24 ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈ ਿਨਉ ਅਲਬਾਨੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੇਠ …ਅਠਾਰਵੀਂ
ਗਲੀ ਿਵੱਚ, ਉਥੇ ਿਜੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈ ਉਥੇ
ਮੀਟਰ ਪੜਹ੍ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਅਠਾਰਵੀਂ ਗਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੈ ਉਸ ਉਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਿਪਆ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਿਭਆਨਕ ਬਦਬੂ ਸੁੰਘਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ, ਉਥੇ
ਚੂਿਹ ਅਤੇ ਕੁੱਿਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਸਨ, ਤੁਹਾ ਪਤਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਧੂ ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ
ਿਰਹਾ ਸੀ।

25 ਹੁਣ, ਿਫਰ ਵੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ
ਜ ਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਮ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ। ਬਸ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ
ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਤਿਮਕ ਗਲ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਪਰ, ਔਹ, ਿਜਥੇ ਹਵਾ ਅਜਾਦੀ ਨਾਲ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ ਤੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬੱਸ ਨਦੀ
ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਜੰਗ ਿਵਚ ਹ , ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਕੇਵਲ ਸੋਂਦੇ
ਨਾ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਆਖੋ “ਆਓ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ,” ਚਲੋ ਹਰ ਇਕ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਈਏ ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹ । ਹ ।

26 ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨਹ੍ ਪਾਠ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨਹ੍ ਲੰਗਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਇਸ ਅਫਸੀ ਦੀ
ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ
ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਇਹ ਸੰਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ
ਨੇਮ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਇਕ ਿਕਸਮ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਵੰਡ
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ਕੀਤੀ ਸੀ। ਿਪਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਲਆ ਸੀ, ਿਜਥੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ
ਹਰਆਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ।

27 ਿਕਵੇਂ ਮੂਸਾ…ਲੋਕ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ, ਲਸਣ, ਿਪਆਜ,
ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਇਕ ਜਗਹ੍ਾ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚਾਰ
ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ…ਜ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਿਕ ਉਹ
ਉਹਨ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਿਲਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਜੋ
ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ
ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਲੈ ਿਗਆ, ਪਰ ਉਨਹ੍ ਉਸ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਆਇਆ।

28 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ, ਆਤਿਮਕ ਲੋਕ ਲਈ, ਉਹਨ ਲੋਕ ਲਈ ਿਜਹੜੇ…ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਯਸੂ
ਸਾ ਵਾਅਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਰ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾਆਇਆ, ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਿਸਤ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ, ਜ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ।
ਸਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਿਫਰ, ਿਕ ਸਾਡੇ…

29 ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜਥੇ, ਸ਼ਾਇਦ, ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਿਕ ਮੈਂ ਕਠੋਰ ਹ ਅਤੇ
ਭਰਾਵ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਨਹੀ ਹ !
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਿਨ ਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ । ਸਮਝੇ? ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਉਹ ਦੱਸਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਜੋ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲਏ ਹਨ,
ਮਨੁੱਖ ਿਵਚੋਂ, ਬਜਾਏ ਅਗਵਾਈ ਦੇ, ਆਗੂ, ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਆਦਮੀ ਸਾਡਾ ਿਹੱਸਾ ਸਾ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੈਸਬੈਟਿਰਅਨ, ਲੂਥਰਨ,
ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕਰ੍ਾਈਸਟ, ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲ, ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੰਥ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ
ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਠਿਹਰਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਿਪਛੇ ਚਲਦੇ ਹ ।

ਪਰ ਅਸੀਂ ਹ …

30 ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹ । ਇੱਕ
ਵੀ ਿਲਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ, ਿਜਥੇ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜ ਿਕਸੇ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਬੋਿਲਆ ਹੋਵੇ,
ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਥ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ ਵ ਗ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰੀਏ।
ਉਹ ਸਾ ਖਾਸ, ਵਖਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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31 ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਹੁਣ “ਮੂਰਖ” ਬਣੋ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਕਿਹੰਦੇ ਹ । ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਾਹਰ-ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਔਹ, ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ
ਪਿਵੱਤਰ ਦੇਸ਼, ਜੀਵਣ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ
ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਭਲੇ ਕੰਮ ਲਈ
ਰਚੇ ਗਏ।
32 ਹੁਣ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ
ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹ …ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਤੀਸਰੀ ਜ …ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਪੰਜਵੀ ਆਇਤ ਹੈ।

…ਲੇਪਾਲਕਪਣ , ਜ ਲੋਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ…
33 ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸੁਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤ , ਔਹ,
ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸ ਇੱਕ ਵ ਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ
ਚੀਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ
ਵੱਖਰੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਬਨਾਏ ਗਏ ਹ , ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਸਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ
ਕੰਮ ਲਈ; ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਇੱਕ
ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਦਾਉਦ ਸੀ ਜ ਨਬੀ ਿਵਚੋਂ
ਇੱਕ, ਮੈ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ
ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਨਾ, ਤੋਂ ਵੀ…ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਨਾਲੋਂ-…ਪਸੰਦ
ਕਰਦਾ ਹ ।”
34 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੇਪਾਲਕਪਨ ਤੇ ਬੱਸ ਇੱਕ ਸਿਕੰਟ ਲਈ ਰੁਕ ਗੇ, ਪੰਜਵੀ
ਆਇਤ, ਇਸ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰ ਗੇ ਿਜਨ ਕੁ ਅਸੀਂ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ । ਪਰ ਹੁਣ ਿਵਸ਼ੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੱਖੇ
ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਿਕੰਨੇ ਇਸ ਸਮਝਦੇ ਹਨ?ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ: “ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਿਵਚ
ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਿਜੱਥੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।”
ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਵੇਖੋ। ਸਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਅਫਸੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਨੇ ਇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
35 ਅਤੇ ਇਸ ਉਸਤਾਦ ਿਸਿਖਅਕ, ਪੌਲੁਸ ਵੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਹ
ਿਡੱਗਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ
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ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ “ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ
ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਿਫਰ ਵਾਪਸ
ਆ ਜ ਦਾ ਹ ।” ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈ! ਹੁਣ ਇਹ…ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ
ਿਸਿਖਆ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ…ਅਸੀਂ
ਇਸ ਪਰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਤ ਦੇ ਲਈ ਿਲਿਖਆ
ਸੀ, ਉਹਨ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਰਿਖਅਤ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ
ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਖਰੇ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ,
ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨ ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ,
ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਕੱਢੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਥੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ
ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ।

36 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ
ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਲੇਗਾ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ
ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਸੋ ਵੱਢੋਗੇ! ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾ ਸਦੀਵੀ
ਜੀਵਨ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਰ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੋ।

37 ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਇਹ ਮੈ ਜਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ
ਅਜੇ ਵੀ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਹ । ਮੈਂ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਹੀ
ਰਹ ਗਾ। ਮੈਂ…ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਿਵਗੜੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ
ਿਵੱਚ ਹੋਵ , ਗਠੀਏ ਨਾਲ ਿਖੱਿਚਆ ਜਾਵ , ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਫਾਿੜਆ ਜਾਵ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਿਜਹਾ ਿਦਸ , ਪਰ ਮੈਂ ਿਫਰ
ਵੀ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਹੋਵ ਗਾ! ਿਕਉਂ? ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।

38 ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ…ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਿਜਹੜੇ
ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? “ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨਾਲ!”
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ਵੱਡਾ ਐਸ-ਪੀ-ਆਈ-ਆਰ-…ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਨ ਦੇ
ਲਈ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।” ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ…ਅਸੀਂ
ਿਕਵੇਂ ਅੰਦਰਆਉਂਦੇ ਹ ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੁਆਰਾ? ਮੈਂ ਬੈਪਿਟਸਟ ਅਤੇ
ਚਰਚ ਆਫ ਕਰ੍ਾਇਸਟ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹ । ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੁਆਰਾ
ਨਹੀਂ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ! ਪਿਹਲਾ ਕੁਿਰੰਥੀ 12 ਿਵਚ, ਿਲਿਖਆ ਹੈ,
“ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਸਾ ਉਸ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ
ਿਲ ਦਾ ਿਗਆ ਹੈ।” ਅਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ ਿਜੰਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ…ਇਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

39 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਿਨ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੱਦ ਉਹ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ? ਗੋਲਗੋਥਾ ਜ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ
ਕੁੱਿਟਆ ਿਗਆ, ਕੁਚਿਲਆ ਿਗਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਕਆ, ਉਹ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਸਾਰੇ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬੋਝ ਉਸ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ
ਸੀ, ਪਰ “ਉਹ ਪਾਪ ਬਣ ਿਗਆ” ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਆਦਮ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ, ਉਸਦੇ ਮੋਿਢ ਤੇ ਸਨ।
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਪ
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਿਭਆਨਕ ਸੀ? ਉਹ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨ ਸਭਨ ਦੇ ਲਈ ਬਚ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਿਜਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ
ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਜਾਵ ਗੇ।

40 ਹੁਣ, ਿਫਰ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ “ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਹੈ,” ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ
ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹ ।

41 ਹੁਣ, ਇਹੀ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜਥੇ ਇਹ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ , ਿਕ ਉਹਨ …ਆਪਣੇ
ਆਪ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ, ਜ ਕੁਝ ਗੁਣਕਾਰੀ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਜ ਤ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ, ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ
ਹੈ। ਇਹ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ
ਹੈ; ਇਸ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ…
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42 ਮੈਂ, ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ
ਹ । ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ
ਤ ਬੱਸ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਇਹੀ ਸਭ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ
ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਲੜਕਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਿਕਰਪਾ, ਹੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੀ ਿਪੱਠ ਖੁਰਕੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਕ ਗਾ” ਖੈਰ, ਇਹ ਇਕ ਿਭਆਨਕ
ਵਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਿਪੱਠ
ਖੁਰਕਦੇ ਹੋ ਜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾ ਖੁਰਕ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਤਰਹ੍ ਖੁਰਕ ਗਾ। ਵੇਖੋ, ਿਕਰਪਾ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਵੇਖੋ, ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ੇਮ ਦੁਆਰਾ
ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ ! ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਦੇ
ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ —ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ
ਤੁਹਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਕਰ ਗਾ। ਿਕਰਪਾ!
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!
43 ਮੈ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਪੁੱਤਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵ ਗ ਬਣਾਇਆ, ਤ ਜੋ ਮੇਰੀ
ਜਗਹ੍ਾ ਉਹ ਦੰਡ ਭੋਗੇ, ਅਤੇ ਮੈ ਬਚਾ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਕੇਵਲ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ
ਮੈ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜ
ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਹ ਿਜਹਨ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਅਗੇਤਰੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ
ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ…
44 ਅਸੀਂ ਿਪਛਲੇ ਬੁਧਵਾਰ, ਇਸ ਿਵਚ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਲਹ,
ਇਲੋਹੀਮ ਿਵਚ ਿਚਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਵਖਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ
ਆਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਿਪਤਾਪਨ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ
ਵੱਖਰੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਸਨ, ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ
ਹੋਂਦ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਿਪਤਾ ਸੀ-…
ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਥੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਿਬਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਿਸਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
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45 ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ
ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਪਾਸਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ,
ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਓ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾ ਟੇਪ ਤੇ ਿਮਲ
ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਿਫਰ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਦੂਤ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ
ਦੂਤ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੂਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਿਕਉਂ, ਉਹ ਦੂਤ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ ਉਨਹ੍ ਦੇ
ਛੇ, ਖੰਭ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਛੇ ਖੰਭ ਹਨ। ਉਹ ਦੋ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ, ਦੋ ਆਪਣੇ
ਪੈਰ ਤੇ, ਅਤੇ ਦੋ ਨਾਲ ਡਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ, ਿਦਨ ਰਾਤ
ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, “ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰ੍ਭੂ।”
ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਸ
ਨੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

46 ਿਫਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਜੀਵ-
ਜੰਤੂ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਿਕਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਕੋਈ
ਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਿਕਵੇਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਿਪਆ ਜੋ
ਗੁਆਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ
ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਪਰ ਉਦੋਂ
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬਚਾਉਣ ਜ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਉਥੇ ਕੁਝ
ਤ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।

47 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ,
ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਅਜਾਦ ਨੈਿਤਕ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, “ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ
ਲਵੇਂਗਾ ਤ ਤੂੰ ਜੀਵੇਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਲਵੇਂਗਾ ਤ ਤੂੰ ਮਰੇਂਗਾ।” ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੋਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ
ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ…

48 ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੱਲ ਇਕ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ
ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਭਾਵ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ ਟੇਪ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਸੀ,
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ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਕ ਸਵਾਲ!” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤ ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਵ
ਿਵਆਪੀ ਹੈ? ਿਫਰ,” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?”
49 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਸਰਵ ਿਵਆਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਸ਼ਬਦ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵ ਿਵਆਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ
ਸਰਵ ਿਵਆਪੀ ਹੈ, ਤ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਕਉਂ
ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਉਹ ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਦਰਾੜ, ਕੋਨੇ, ਤਰੇੜ, ਹਰ
ਸੈੱਲ, ਰੇਸ਼ੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਿਵੱਚ ਉਹ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਸਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਭਾਲ
ਿਕਉਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਰਬ ਿਵਆਪੀ ਹੈ, ਸਰ ਿਵੱਚ? ਉਹ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼
ਿਵੱਚ ਇਧਰ ਉਧਰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਿਕਉਂ ਦੋਿੜਆ, ‘ਆਦਮ, ਆਦਮ,
ਤੂੰ ਿਕਥੇ ਹੈਂ?’ ਜੇ ਉਹ ਸਰਵ ਿਵਆਪੀ ਹੈ?”
50 ਉਹ ਸਰਵ ਿਵਆਪੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੋਣਾ ਉਸ ਸਰਵ
ਿਵਆਪਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ, ਿਫਰ, ਅਨੰਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ
ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਜੀਵ ਹੈ।
51 ਪਰ, ਅਨੰਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮਛਰ
ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਝਪਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਭੂੰਡ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,
ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਿਕਥੇ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਿਚੜੀ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਰੁੱਖ ਤੇ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਿਵਚਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ,
ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਨੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਬ-ਿਵਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਵ ਤੋਂ
ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
52 ਅਤੇ ਪਾਪ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਿਕ ਪਾਪ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਿਸੱਧਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ ਚੰਗੀ ਬਣਾਈ । ਪਾਪ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਕਹਾ,
“ਖੈਰ, ਇਹ ਹੀ ਪਾਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ।” ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਕ
ਗਲਤੀ ਹੈ। ਪਾਪ…ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੇ। ਪਾਪ
ਿਵਗਾੜ ਹੈ; ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਿਵਗਾੜ ਹੈ। ਿਵਭਚਾਰ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੰਮ
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ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਸਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਪਾਪ, ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਧਰਮ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਹੈ।

53 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਵਜੋਂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍
ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਵਜੋਂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਦਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਲੋਕ ਉਸ ਕੀ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੰਤ
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਸੀ,
ਉਹ ਜੀਵ ਬਣਾਉਣੇ ਜੋ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਨਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ।

54 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਜੀਵ ਿਡੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਨੰਤ-ਚੱਕਰ ਦੁਆਰਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ,
ਉਹ ਇਸ ਪਿਹਲ ਤੋਂ…ਪੂਰਵਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਜੇ, ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੌਣ ਬਚਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਸ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤ ਉਹ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾ
ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ
ਹੈ? ਉਹ ਪਿਹਲ ਤੋ ਠਿਹਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਕੌਣ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ,
ਉਹਨ ਲੋਕ ਫੜਨ ਲਈ ਜੋ ਬਚਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਉਹਨ ਦੇ ਪਾਪ
ਦਾ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਬਣਾਉਣਾ ਿਪਆ। ਔਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹ , ਅਸੀਂ ਹੇਠ , ਕੁਝ ਆਇਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਉਸਨੇ ਸਾ ਅਨੰਤ
ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਿਹਲ ਤੋ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ ਜੋ ਸਭ
ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ
ਇਹ ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਬੱਿਚ ਪਰ੍ਤੀ ਿਕੰਨਾ ਉਦਾਸੀ ਭਿਰਆ ਿਦੱਸੇਗਾ, ਇਸਦਾ
ਉਨਹ੍ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਬੁਲਾਇਆ।

55 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਯਸੂ ਭੇਿਜਆ, ਤ ਜੋ ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਹੋਵੇ, ਲਹੂ
ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ, ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਨਾ,
ਜ ਇੱਕ ਸੁਧੀਕਰਨ। ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਨਰੰਤਰ…ਕੇਵਲ ਇੱਕ
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ਬੇਦਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਕ “ਸਦਾ ਜੀਉਂਦੇ ਰਿਹ ਕੇ, ਿਵਚੋਲਗੀ
ਕਰਨਾ,” ਤ ਜੋ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਿਦਨ ਰਾਤ ਸਾਫ਼ ਰਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ ਜੋ ਉਥੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਸਲੀਬ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ
ਿਵਚ, ਇਕ…ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਸਾ ਿਨਰੰਤਰ, ਰਾਤ ਅਤੇ
ਿਦਨ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਿਲ ਦਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਵੇਂ ਅੰਦਰ ਿਲ ਦਾ ਿਗਆ ਹੈ?
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ।
“ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ ਮੈ
ਘੱਿਲਆ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਉਹ ਦਾ ਹੈ ਅਰ ਉਸ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਜੀਉਣ ਿਵੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਿਚਆ
ਹੈ।” ਹੁਣ ਕੋਈ ਿਨ ਨਹੀਂ! ਮਸੀਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਿਨ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਜ ਦਾ।
ਮਸੀਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਿਗਆ। ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਮੇਰੀ ਜਗਹ੍ਾ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ
ਮੇਰੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਿਕ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਸ । ਉਸ ਨੇ ਿਪਤਾ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਪਆਰ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹ ! ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ
ਵਹਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਦਲੇ।
56 ਿਪਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ…ਮਸੀਹੀ ਪਾਪ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਪਾਪ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ
ਪਾਪੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਇਸ—ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਿਪਛਲਾ
ਪਾਸਾ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕੰਨਾ ਕਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਕੋਈ ਿਚੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ,
“ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ।” ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ
ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਸੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ
ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦਾ
ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਜੇ ਉਹ—ਜੇ ਉਹ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਗੋਲੀ
ਮਾਰ ਦੇਵੇ?” ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ
ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਾ ਇੱਥੇ ਕਾ ਨ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹ , ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹ । ਉਸ ਨੇ ਜੋ
ਕੀਤਾ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ
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ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦੇ
ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ! ਜੇ ਉਹ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

57 ਇੱਥੇ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਕਾ ਨੀ ਮਾਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋ ਵਕੀਲ ਬਾਹਰ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਦੇਵ , “ਇਹ ਕੰਮ
ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹ , ਅਤੇ ਇਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੈ।” ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕ ਨਵਾਦੀ ਭਰਾਵ ਦੀ
ਿਨੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਥੇ ਹੋਣਗੇ ਬੱਸ
ਿਜਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਉਥੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ। ਪਰ ਿਸਰਫ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ—

ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੀ ਹੈ। “ਅੱਜ,
ਚੰਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ…” ਬੱਸ ਉਹਨ ਦੱਸੋ; ਜਦ ਤੱਕ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ
ਦੁਨੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਇਥੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

58 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੈ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੱਚਾ
ਰਿਹੰਦਾ ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਇਹ ਇਕ ਕਾ ਨੀ
ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਲਆ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ ।
ਪਿਹਲੀ ਗਲ, ਉਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਇਸ ਿਪਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਹਾਲ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ
ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਮੈ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ।

59 ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ—ਜੇ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹ …ਮੈਂ
ਪੰਜਾਹ ਦਾ ਹ , ਜੇ ਮੈਂ ਨੱਬੇ ਜ ਇਕ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹ ,
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਨਾ ਕਰ , ਜਾਵ ਅਤੇ ਨਦੀ ਿਕਨਾਰੇ ਬੈਠ , ਮੈਂ ਿਫਰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ
ਿਗਆ ਹ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ
ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਮੌਤ ਪਾਰ
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ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਮਗਰ ਜ ਦਾ ਹ । ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ
ਿਕਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਮਗਰ ਜ ਦਾ ਹ ।
ਜਾਓ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਉਨਹ੍ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਿਖੱਚੋ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੀ
ਹਨ, ਤ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਗਾ। ਉਥੇ ਕੁਝ ਹੈ! ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਨਹੀਂ
ਰੋਿਕਆ! ਉਹ ਠੀਕ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ
ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਅਗ ਹ ਵੱਧਦਾ ਿਗਆ। ਇਹੀ ਉਹ
ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹ , ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਹ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਮਲਦੇ ਹ , ਉਨਹ੍
ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਫੜਦੇ ਹ । ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ, ਉਹਨ

ਫੜੋ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਫੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ।
ਉਹਨ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਪਰ੍ੇਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਿਕ “ਮੈ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਪਰ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

60 ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਮੈ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਚਰਚ ਜ ਦਾ ਹ ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਇਸ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਿਜਸ ਪਿਹਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾ
ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹੋ—ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਾਲ ਇਸ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਗੁ ਢੀ ਨਾਲ
ਸਹੀ ਕਰੋਂਗੇ।

61 ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਿਸਖਾਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ
ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲੱਗੇਂ, ਅਰ… ਥੇ ਤੈ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ

ਭਰਾ ਜ ਗੁ ਢੀ ਨਾਲ ਖੋਟ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਿਹਲ , ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਮੇਲ ਕਰ।”

62 ਹੁਣ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁਗ ਿਵਚ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ,
“ਪਰ੍ਗਟਾਿਵ ” ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ
ਲਵ ਗੇ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਹ੍ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ।” ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਹ । ਦੂਤ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
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ਿਕ ਅਸੀਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਿਕਵੇਂ ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਉਹ
ਕਦੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਥੋਂ ਆਇਆ
ਹ , ਮੈ ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਪਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚੋਂ ਮੈ ਤਰਾਿਸ਼ਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਇੱਕ
ਪਾਪੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਮਲ
ਗਏ, ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ । ਔਹ, ਉਹ ਿਦਨ
ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ!
63 ਿਫਰ ਲੇਪਾਲਕਪਣ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ
ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾ ਸਮਝਾ ਸਕ , ਤ

ਅਸੀਂ ਹੁਣ 5ਵੀਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾ ਲੇਪਾਲਕ

ਪੁੱਤਰ੍ ਹੋਣ ਅੱਗੋ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ
ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,

64 ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਲੇਪਾਲਕਪਣ, ਸਥਾਨ ਤੇ
ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਿਹਲ , ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਥੋਿਡਸਟ,
ਪਰ੍ੈਸਬੈਟਿਰਅਨ, ਲੂਥਰਨ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਉਹਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਿਫਰ ਉਸਨੇ
ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ।
65 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲ ਲੋਕ ਇਸ ਆਪਣੇ ਿਦਲੋਂ ਬਾਹਰ
ਕਢ ਿਦਉ। ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ; ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ
ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ
ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਉਸੇ
ਜਗਹ੍ਾ ਬੈਠ ਰਿਹਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਅਗ ਹ ਵੱਧਦਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।
66 ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੁਆਰਾ,
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਨਵ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ
ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਜ਼ਰੀਨ, ਿਪਲਿਗਰ੍ਮ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੁਆਰਾ
ਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਿਫਰ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆਇਆ, ਜ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ, ਦਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ। ਉਹ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵ ਅਤੇ ਉਹਨ
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ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਅਤੇ ਚੰਗਾਈ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਦਾਨ
ਉਹਨ ਿਦੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਹਨ ਦਾ
ਸਥਾਨ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਨਵ
ਜਨਮ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ।

67 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤ ਬਦਲੇ
ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ
ਦੱਿਸਆ, ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਛ ਲਵੋ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜਹ੍ੋ, ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ, ਇੱਕ
ਚੇਲਾ ਬਣ ਿਗਆ, ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਬਣ ਿਗਆ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਸਵਰਗ ਰਾਜ
ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ । ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ 17:17 ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍
ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਉਨਹ੍ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ, ਉਨਹ੍ ਬਾਹਰ ਭੇਿਜਆ, ਭੂਤ
ਬਾਹਰ ਕਢੋ, ਉਨਹ੍ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ। “ਿਪਤਾ, ਉਨਹ੍ , ਆਪਣੀ ਸਚਾਈ
ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹ ।”

68 ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਧੁਰ ਵਚਨ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਹਨ। “ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹ ।” ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਸ ਕੋਲ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਪਤਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਕਉਂ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਸੀ। ਇਨਹ੍ ਸਭ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਪਤਾ, ਮੈਂ
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ ।”

69 ਮੈਂ ਕੱਲਹ੍ ਇਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਥੇ ਕੁਝ ਰਾਤ ਲਈ
ਉਸ ਲਈ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਇਕ
ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਪਰ ਮੇਰੇ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਕਾ ਨਵਾਦੀ ਹਨ?”

70 “ਹ ।” ਭਾਈ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। “ਪਰ,” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਉਨਹ੍ ਦੇ ਲਈ!” ਓਹ, ਮੈਂ ਉਸ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। “ਉਨਹ੍ ਦੇ
ਲਈ, ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਲਈਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹ ।”
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71 ਔਹ, ਿਯਸੂ ਬਾਰਹ੍ ਆਦਮੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕ ਉਨਹ੍
ਬਾਰਹ੍ ਆਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੁਨੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਿਰਹਾ
ਹ ।” ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੁ ਢੀ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਓ।
“ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਪੜਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ,” ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ!” ਗੁ ਢ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰੋ,
ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਅਸਲ ਮਸੀਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣ
ਿਦਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਿਮਲਦੇ ਹੋ, ਤ ਉਸ ਦੇ ਲਈਆਪਣੇ ਆਪ
ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

72 ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ੍ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀ
ਚੀਜ ਜੋ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ੍ ਬਣ ਿਗਆ, ਪਰ ਿਫਰ ਸਾ
ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਲੇਪਾਲਕਪਣ
ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਸਹੀ ਸੀ ਜ ਨਹੀਂ।
73 ਅਤੇ ਇਹ—ਇਹ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ…ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹ ਿਕ
ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਕੋਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਿਗਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਿਕੰਨੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ
ਬੈਪਿਟਸਟ ਸਨ, ਿਜਹਨ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ
ਵੇਖੀਏ। ਵੇਿਖਆ? ਇਥੇ ਿਕੰਨੇ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ

ਿਮਿਲਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ ਨਾਸਰੀ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਕਰੋ। ਪਰ੍ੈਸਬੀਟਿਰਅਨ,
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਵੇਿਖਆ? ਲੂਥਰਨ? ਹੋਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮੂਹ,
ਜੋ ਿਕ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਸ ਿਕਸੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮੂਹ
ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਨ, ਜੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ, ਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ
ਕਰੋ। ਵੇਿਖਆ? ਇਸ ਲਈ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਕੋਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ
ਇੱਕ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਹੈ।
74 ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਲਆ (ਹੁਣ ਉਹ
ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?) ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ
ਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਆਿਗਆਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।
75 ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਸਚਮੁਚ ਸਖਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਵੇਖੋ,
ਿਕਉਂਿਕ…ਮੈਂ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ—
ਨਹੀਂ—ਸਚਮੁਚ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ। ਸਚਮੁਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਕਠੋਰ ਹ ।
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ਮੈਂ—ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈ ਥੱਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ
ਲੋਕ ਿਲਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੱਚ
ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ
ਹੈ। ਇਹ ਤ ਬੱਸ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਿਖਆ।
ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਬਲਕੁਲ
ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਬੱਿਚ ਵ ਗ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤ ਿਕ ਇਹ
ਰਾਜਾ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਅਮੋਰੀ, ਅਮਾਲੇਕੀ ਅਤੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ।
76 ਔਰਤੋ, ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਤੰਗ ਪਜਾਮੀ ਪਿਹਨਣਾ ਗਲਤ
ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਦੀ
ਲਟ ਕੱਟਣੀ ਗ਼ਲਤ ਹਨ? ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾ
ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਭੜਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਹ , ਤੈ ਬਰਕਤ
ਿਮਲੇ, ਿਪਆਰੀਏ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸਆਉਂਦਾ ਹ ”? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ…ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਪਰ੍ਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਇਕ ਸੇਵਕ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭੈਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਬਲਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਕਮ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ
ਪਤੀ ਭਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਸੀ, ਔਰਤ ਭਰਮਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਔਰਤ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸਦੀ ਿਨੰਦਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
77 ਤੁਸੀਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ “ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਿਲੱਖਤ
ਦਾ ਇਕ ਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ਧਾਨ ਿਬਸ਼ਪ ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਮੈ ਿਦਖਾ ਸਕੇ ਿਜਥੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ “ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ” ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ਿਕ ਕੋਈ ਮੈ ਿਦਖਾਵੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ…ਬਪਿਤਸਮਾ, ਉਨਹ੍
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ਨੇ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਦ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਹ
ਪਛਾਣ ਿਲਆ, ਉਨਹ੍ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲੈਣਾ ਿਪਆ। ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …ਮੈ—ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਗੋਡ, ਹੋਰ
ਪਰ੍ਚਾਰਕ , ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੈਸਬੈਟਿਰਅਨ ਅਤੇ ਸਾਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਹੈ। ਉਹ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ—ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਿਲਖਤ ਵੇਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
78 ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਇਕ “ਕੱਟੜ”, ਹੂੰ, ਿਫਰ ਮੈਂ ਿਸਰਿਫਿਰਆ “ਪਾਗਲ”
ਹ , ਮੈਂ ਇਕ “ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ” ਹ , ਬੱਸ ਇਸ ਲਈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ? ਹੁਣ, ਇਹ ਹੈ—ਇਹ ਖਰੀ ਗਲ
ਹੈ, ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਵੇਿਚਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ
ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ—
ਤੁਸੀਂ ਹੋ—ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ—ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ
ਜੀਵ ਹੋ।
79 ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਤ ਬਥੇਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਹਨ। ਹ , ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ
ਸਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਇਕ ਬੁਲਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, “ਹ , ਮੇਰਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
80 ਪਰ, ਭਾਈ, ਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਵ ਗ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਉਸ ਿਦਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ
ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿਢਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ
ਚੰਗਾਈ ਸਭਾਵ ਕੀਤੀ । ਮੈਂ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੂਤ
ਕਿਢਆ ਹੈ।”
81 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਕਹੇਗਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ
ਨਹੀਂ, ਪਖੰਡੀਓ। ਕੇਵਲ ਓਹੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਰਜੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ!” ਲੋਕ ਇਸ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਇਹ ਬੁਰਾ
ਲਗ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ—ਮੇਰਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ
ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ, ਭਾਈ, ਮੈਂ—ਮੈਂ…
82 ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹ , ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੇਪਾਲਕਪਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਹੁਣ,
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ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾ ਪਿਹਲ ਹੀ ਦੱਸ
ਿਦੰਦਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਔਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ
ਹੋਵੇਗੀ!” ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਸ ਕੋਲ ਉਨਹ੍ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ
ਸਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਉਠਾਏ
ਜਾਵ ਗੇ। ਬੱਸ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ, ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਭਾਲੋ,
ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਮਝੇ? ਬੱਸ—ਬੱਸ ਵੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ—ਇਹ
ਸਖਤ ਹੈ, ਪਰ, ਭਾਈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
ਲੇਪਾਲਕਪਣ!

83 ਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕ
ਸਾ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਸਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ
ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਾ ਇੰਨੇ ਿਮਠੇ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਦਆਲੂ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ
ਹਰੇਕ ਿਦਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੰਗਲੀ ਸੋਸਨ
ਵੇਖੋ ਜੋ ਉਹ ਿਕੱਕੁਰ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਨਾ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕੱਤਦੇ ਹਨ;
ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ਭਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਭੜਕ ਿਵੱਚ
ਇੰਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਜਹਾ ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੀ।” ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਚੋਲੇ
ਸਨ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ, ਸੂਈ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ
ਸਨ, ਪਰ ਉਹ—ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ…ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਸੋਸਨ ਦੇ ਫੁਲ ਵਧਣ ਲਈ, ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਕਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਧਰਮੀ ਮਰ ਮਰ ਕੇ
ਬਚਦਾ ਹੈ, ਤ ਭਗਤੀਹੀਣ, ਅਤੇ ਪਾਪੀ, ਇਹ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ, ਦਾ ਕੀ
ਿਠਕਾਣਾ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਚੱਲਣ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ…? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ? ਵੇਿਖਆ?
ਹੁਣ, ਜੋ…

84 ਇਹ, ਹੁਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਰ-
ਪੰਜ ਅਜਨਬੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਸਖਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਇਹ
ਟੇਪ ਤੇ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਜੋ ਟੇਪ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਯਾਦ
ਰੱਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਿਵਚ,
ਉਨਹ੍ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੱਜਣ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਜਥੇ ਉਹ ਬਚੇ ਆਪਣੇ ਮਲਾਈ ਉਤਾਰੇ ਦੁਧ ਿਜਹੇ ਿਵਚਾਰ
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ਤੁਛ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ
ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤ ਆਓ ਇਸ ਰਖੀਏ।
85 ਲੇਪਾਲਕਪਣ, ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ! ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਮੈ ਿਦਖਾਓ ਿਕ ਉਹ
ਿਕੱਥੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਉਸੇ ਚੀਜ਼
ਨਾਲ ਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣਾ। ਉਸ—ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨ ਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ,
ਉਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਜਨ ਇਕ ਮਹ ਦੂਤ ਦਾ, ਵਧੀਆ। ਪੁੱਤਰ੍
ਗੋਦ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਚੀ ਥ ਤੇ ਿਬਠਾਇਆ ਿਗਆ, ਉਥੇ ਿਬਠਾਇਆ

ਿਗਆ, ਉਸਦੇ ਚੋਲੇ ਬਦਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਰੰਗਾ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ। ਿਪਤਾ ਨੇ
ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ
ਹੈ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਥ ਵਾਪਸ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ , ਇਲਹ, ਇਲਹ, ਇਲੋਹੀਮ, ਈਲੋਹੀਮ, ਵੇਿਖਆ, ਿਜਥੇ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਿਜਸ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਿਦੱਤਾ। ਅਸੀਂ
ਿਕਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ? ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਦੀ। ਧਰਤੀ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਲੋ ਇਸ ਵੱਲਆਉਂਦੇ ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ । ਠੀਕ ਹੈ।

…ਉਹ ਨੇ ਜੋ…ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀ…ਆਪਣੇ ਲਈ, ਸਾ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੋਣ
ਅੱਗੋ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ,
ਭਈ ਉਹ ਦੀ…ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ,…

86 ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਹਲ , ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਸਦੀ
ਿਕਰਪਾ, ਉਸਦਾ ਪਰ੍ੇਮ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਤ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੋਣ ਅਗੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਈਏ, ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਲਈ। ਸਮਝੇ?

…ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਿਪਆਰੇ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ (ਿਵਅਕਤੀ)
ਸਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਿਦੱਤੀ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਹੈ।

87 ਸਾ ਿਕਵੇਂ ਸਵੀਕਾਿਰਆ? ਉਸ ਦੁਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਆ
ਸਕਦੇ ਹ ? ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਿਰ ਨੇ ਉਸ ਿਵਚ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਲਆ। ਸੁਣੋ।
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ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਾ ਿਨਸਤਾਰਾ
ਅਰਥਾਤ ਅ-ਪ-ਰਾ-ਧ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਧਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਦੀ ਹੈ…

88 ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਰਾਏ ਜਾਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੂਰਵ ਿਨਰਧਾਰਨ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਜਗਹ੍ਾ ਕੋਈ
ਪਾਪ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਿਕਉਂ ਹੈ? ਹਰ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਹਰ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਿਲਆ ਹੈ,
ਆਦਮੀ ਜ ਔਰਤ, ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਇਸ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਜ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ—ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਕਹੋਗੇ, “ਮੈਂ ਗਲਤ ਹ ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰ।” ਿਕਉਂ? ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਲਹੂ ਦਾ
ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ…
89 ਤੁਸੀਂ ਉਸ “ਐਸ-ਆਈ-ਐਨ-ਅਸੀਂ” ਅਰਥਾਤ ਪਾਪ ਤੇ ਗੋਰ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਤ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਿਵਚਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ
ਪਰ੍ਭਾਵ, ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ
ਬੱਚੇ ਵ ਗ ਤੁਰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ
ਿਕਵੇਂ ਚੰਗੀ ਚਾਲ ਚਲਣੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਇਕ ਹੱਥ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ ਪਹੁੰਚ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ…ਸਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਾ ਸਿਥਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਕਦਮ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਰੱਖੋ।” ਉਹ ਸਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ
ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾ ਕੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਉਹ ਸਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ
ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ ।

90 ਇੱਕ ਅਸਲ, ਅਸਲ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਜੱਦ ਉਹ
ਅਜੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਿਡੱਗ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮਜਬੂਤ ਹੱਥ ਹੇਠ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਪਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੰਦਾ

ਹੈ, “ਪੁੱਤਰ੍ ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰ।ਇਸ ਤਰਹ੍ ਤੁਰ।”
91 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਹੇਠ
ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਿਵੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰ
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ਚੁਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਪੁੱਤਰ੍, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਚੱਲੋ। ਇਥੇ, ਇਸ ਤਰਹ੍
ਨਾ—ਨਾ—ਨਾ ਕਹੋ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ, ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਹੋ। ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਇਹੀ ਹੈ! ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਇਸਦਾ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਇਸ
ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹੋ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਚਲੋ। ਇਹੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰਖਣੇ ਹਨ।”
92 ਸਾਡੇ ਪਾਪ; ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਲਈ ਪਰ੍ੇਮ ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ, ਨਹੀ ਤ ਸਾ ਕਦੇ
ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਵਚਨ ਤੇ ਿਕਵੇਂ ਲੰਗਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹ !

…ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਧਨ ਅਨੁਸਾਰ;

ਸਾ ਉਸ—ਉਸ ਨੇ ਚੋਖਾ ਿਦੱਤਾ…
93 “ਚੋਖਾ” ਕੀ ਹੈ? ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਿਜਥੇ ਉਸਨੇ ਸਾ ਚੋਖਾ ਿਦਤਾ, “ਇਸ ਦੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੇਰ।”

…ਿਜਸ ਿਕਰਪਾ ਉਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਸਾ
ਚੋਖਾ ਿਦੱਤਾ;

94 “ਉਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਗਆਨ, ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਸਾ ਚੋਖਾ ਿਦੱਤਾ।” ਸਾਰੀ
“ਬੁੱਧ” ਨਾਲ, ਿਜਹੜੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਗਤ ਦਾ ਿਗਆਨ ਉਸ ਦੇ
ਲਈ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ।
ਿਜਵੇਂ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ
ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜਹ੍ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦਨ ਦਾ ਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਰਾਤ
ਜਗਹ੍ਾ-ਜਗਹ੍ਾ ਿਖੰਡ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਜ ਦੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਤੇ ਚੋਖੀ
ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਿਸਆਣਪ, ਸੂਝ, ਸਮਝ
ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ ਵਧਦੇ ਰਿਹਣਾ, ਇਹ ਜਾਨਣ
ਲਈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਦ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ…ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤ ਸਾਵਧਾਨ
ਰਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੂਝਵਾਨ! ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋ,
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ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੱਪ ਵ ਗ ਹੁਿਸ਼ਆਰ, ਕਬੂਤਰ ਵ ਗ ਭੋਲੇ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹੀ ਿਕਹਾ ਸੀ।

95 ਔਹ, ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਹਨ, ਦੋਸਤੋ! ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਹਰ ਰੋਜ ਇਸ ਤੇ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਿਸਆਣਪ, ਬੁੱਧ,
ਉਸ ਨੇ ਸਾ ਚੋਖੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਡੋਲ ਿਦੱਤੀ ਹੈ! ਸਾ ਬੱਸ ਇੱਕ ਚਮਚ ਭਰ ਕੇ
ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਲਚੇ ਿਜਹਾ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਸੁੱਟਦਾ ਿਰਹਾ। ਿਜਸ ਿਕਰਪਾ , ਉਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਨਾਲ
ਸਾ ਚੋਖਾ ਿਦੱਤਾ! ਔਹ, ਅਦਭੁਤ ਿਕਰਪਾ, ਿਕੰਨੀ ਿਮਠੀਆਵਾਜ!

ਹੁਣ, ਿਜਸ ਿਕਰਪਾ ਉਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਨਾਲ
ਸਾ …ਚੋਖਾ ਿਦੱਤਾ;

ਆਪਣੀ ਇੱਿਛਆ ਦੇ ਭੇਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ,…

96 ਉਹ ਿਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ?
ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ
ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਚੀਜ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਜਾਓ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ,” ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ
ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ, ਅਸੀਂ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਿਪਛੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹ । ਜੇ ਕੈਲਿਵਨ ਿਜਉਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ!

97 ਿਕਉਂ, ਿਜਆਦਾ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਕ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ
ਮਹਾਨ ਸੁਧਾਰਕ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਉਹ
ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ!” ਉਹ ਸੀ! ਖੈਰ, ਇਹ…ਮੈਂ ਨਹੀਂ…ਇਹ ਜੌਨ
ਵੈਸਲੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਜੇ ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਠ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ

ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਏਗਾ!” ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਸੀ,
ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਿਕਹਾ। ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ ਇਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਦਮ ਦਰ
ਕਦਮ ਉਸ ਦੇ ਿਪਛੇ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੌਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜੌਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਣਾਵ ਗੇ ਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਇਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੇਥੋਿਡਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੇ
ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ।”



28 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

98 ਿਫਰ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ
ਖੜਾ ਸੀ। ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ ਨੇ ਦੈਿਵਕ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ ਦਾਨ ਦੀ
ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ, ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ,
ਉਨਹ੍ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਬੋਲੀ ਅਤੇ
ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ, ਅੱਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਚਰਚ ਜ ਲੂਥਰਨ
ਚਰਚ ਿਵਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤ ਉਹ ਤੁਹਾ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਿਜੱਥੇ
ਸਾ ਪੁੱਤਰਹ੍ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੁਝ
ਹੋਰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਤੇ
ਉਹ ਇਸ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨਣਗੇ!
99 ਮੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪੜਹ੍ਨ ਿਦਓ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ
ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਮੈਂ ਇਥੇ ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹ
ਪੌਲੁਸ ਿਕਵੇਂ…ਹੁਣ, ਇੱਥੇ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਿਧਆਪਕ ਹੈ। ਆਓ ਰਸੂਲ
ਦੇ ਕਰਤਬ 9:5 ਿਵਚ ਚਲੀਏ, ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ। ਸੁਣੋ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਪੌਲੁਸ
ਇਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਿਮਿਲਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤਬ 9
ਿਵਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪੜਹ੍ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹ । ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਜਮਾਤ, ਤ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ—ਿਕਉਂ ਨਾ ਇਸ ਿਵਚ ਪਿੜਹ੍ਆ ਜਾਵੇ? ਮੈ ਦੱਸ
ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ…?…

ਅਰ ਸੌਲੁਸ ਅਜੇ ਪਰ੍ਭੁ ਦੇ ਚੇਿਲ ਦੇ ਦਬਕਾਉਣ…(ਔਹ, ਉਹ
ਟੇਢੇ ਨੱਕ ਵਾਲਾ, ਗੁੱਸੇਖੋਰ, ਮਤਲਬੀ ਯਹੂਦੀ!)…ਅਤੇ ਕਤਲ
ਕਰਨ ਤੇ ਦਮ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੰਿਮਸਕ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਉਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ

ਦੀ ਿਚੱਠੀ ਮੰਗੀ ਭਈ ਜੋ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਮੈ ਿਮਲਣ…
100 “ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਲਭ ਗਾ! ਜੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਲੱਭ ਸਕ , ਲੜਕੇ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ
ਕੀ ਕਰ ਗਾ!” ਵੇਿਖਆ? “ਜੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਲੱਭ ਸਕ !” ਪਰ ਉਹ ਪਿਹਲ ਤੋਂ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ!
101 ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਅਵੈਧ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੁਢਾ ਜੀਵਨ
ਦੇ ਲਈ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਿਫਰਣ ਵਾਲੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ
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ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਸ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ,
ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਦਿਕ…ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ
ਮਛੇਰੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾਲ ਸੁੱਿਟਆਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਖੱਿਚਆ, ਉਸ ਨੇ ਡੱਡੂ,
ਮੱਛੀ, ਿਕਰਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਕੜੀ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਿਖਚ ਿਲਆ
ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਮੱਛੀ ਸਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬੱਸ
ਜਾਲ ਸੁੱਿਟਆ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹ । ਪੌਲੁਸ ਦੇਖੋ।

…ਦੰਿਮਸਕ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਉਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀ
ਿਚੱਠੀ ਮੰਗੀ , ਭਈ ਜੋ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਮੈ ਿਮਲਣ, ਭਾਵੇਂ
ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਤੀਵੀਂ, ਤ ਓਹਨ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਵ । (ਭਾਈ, ਉਸ ਸਚਮੁਚ ਸਖਤ ਸੀ!)

ਜ ਉਹ ਚੱਿਲਆ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਤ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਦੰਿਮਸਕ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਢੁੱਿਕਆ: ਅਤੇ ਅਚਾਣਕ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਉਹ ਉਹ
ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਚਮਕੀ…

102 ਉਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਐੱਫ. ਐੱਫ. ਜੋਨਸ,
ਅਤੇ ਉਸ ਿਕਹਾ, ‘ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ
ਤਜਰਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’” ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪਿੜਹ੍ਆ ਜ ਦਾ
ਤ ਕੀ ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਿਲਖਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ? ਹੁਣ, ਇਹ
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਝ ਹੈ…ਮੈਂ ਇਹ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ।
ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਕਢਦੇ ਹ । “ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮ ਇਕ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਬਣੋਗੇ।” ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ।

ਜ —ਜ ਉਹ ਚੱਿਲਆ ਜ ਦਾ ਸੀ ਤ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ
ਦੰਿਮਸਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਢੁੱਿਕਆ: ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ
ਜੋਤ ਉਹ ਉਹ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ, ਚਮਕੀ… (ਵਹ੍ਯੂ, ਅਲੌਿਕਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ!)…ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤ:

ਤ ਉਹ ਭੂਞੇਂ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਜੋ ਉਹ
ਕਿਹੰਦੀ ਸੀ…ਹੇ ਸੌਲੁਸ, ਹੇ ਸੌਲੁਸ, ਤੂੰ ਮੈ ਿਕਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਂ?
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ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੁ ਜੀ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ? ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੁ ਨੇ ਉਸ
ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਹ ਿਜਹ ਤੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਂ: ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਲੜਹ੍ਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਬ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ

ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ…ਕਰ ? ਠ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਜਾਹ ਅਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੈ ਦੱਿਸਆ
ਜਾਵੇਗਾ।

103 ਿਜਹੜੇ ਪੁਰਖ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਿਮਿਲਆ। ਹਨਾਿਨਯਾਹ, ਉਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਿਖਆ। ਸਭ ਕੁਝ
ਅਲੌਿਕਕ ਸੀ! ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ਾਉਲ, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਮਤਲਬੀ ਆਦਮੀ! ਇਸ
ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਿਖਆ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ। ਉਹ
ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਿਖਆ। ਉਹ…ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਇਕ ਆਦਮੀ ਉਥੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਚਮਿਗੱਦੜ ਵ ਗ
ਅੰਨਹ੍ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਉਲ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਉਲ ਤਰਸੁਸ ਦਾ ਰਿਹਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ।”
104 ਪਰ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੁ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਿਤ ਕੋਲੋਂ ਏਸ ਮਨੁੱਖ
ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈ ਨਾ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆਦਮੀ ਹ । ਮੈ ਉਸਦੇ
ਕੋਲ ਨਾ ਭੇਜ।”
105 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ, ਵੇਖ, ਜੱਦ ਉਹ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ
ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇ ਥਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਰਸਣ ਿਦੱਤੇ।

ਮੈਂ ਉਸ ਓਨਾ ਹੀ ਅੰਨਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦਤਾ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਮੈ ਉਸ ਅੰਨਹ੍ਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਿਪਆ ਇਸ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕ । ਵੇਿਖਆ, ਮੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਗਆਨ ਪਾੜਨਾ ਿਪਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ—ਉਹ—ਉਹ
ਥੋਂ ਦੇ ਿਗਰਿਜ ਿਵਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ

ਸਾਰੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਿਸੱਖਣ ਦੀ
ਲੋੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ,” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਿਕ ਇਹ ਸਭ
ਉਸ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਿਪਆ।”
106 ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਿਵਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਿਵਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਕਢ ਿਦੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ ਿਵਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀ
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ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ; ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਿਜਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ੍
ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦਓ! ਉਥੇ, ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ…

107 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਪਰ ਇਹ—ਇਹ—ਇਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ
ਖਤਰਨਾਕ ਆਦਮੀ ਹੈ।”

108 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ, ਵੇਖ, ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਤੂੰ ਇਕ
ਗਲੀ ਿਵਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਝਰਨੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਝਰਨੇ ਖੱਬੇ
ਪਾਿਸਉਂ ਦੀ ਪਾਰ ਕਰੀਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੇਠ ਜਾਵੀਂ। ਉਥੇ ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ,
ਉਥੇ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਵੀਂ। ਉਹ ਉਥੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਇਥੇ ਹੀ ਉਨਹ੍ ਉਸ ਰਿਖਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਤੇ ਰੱਖੀਂ, ਉਸ
ਦੰਿਮਸਕ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਦੇਵੀਂ। ਿਕਉਂਿਕ, ਮੈਂ ਉਸ ਿਵਖਾਵ ਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਉਸ
ਕੀ ਕੁੱਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹੈ।” ਆਮੀਨ!

109 “ਅੱਛਾ, ਹੁਣ, ਇਕ ਿਮੰਟ ਰੁੱਕਣਾ, ਪਰ੍ਭੂ! ਹੁਣ, ਮੈ ਉਸ ਿਕਹੜੇ ਸਕੂਲ
ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?” ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਆਓ ਗਲਾਤੀ ਪੜਹ੍ੀਏ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਬੱਸ ਅਗਲਾ—ਅਗਲਾ
ਅਿਧਆਇ ਠੀਕ ਿਪਛੇ। ਆਓ ਗਲਾਤੀ 1 ਲੱਭੀਏ, ਅਤੇ 10 ਵੀਂ ਆਇਤ
ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਿਕਹੜੇ ਸਕੂਲ ਿਗਆ
ਸੀ, ਿਕਹੜੀ ਸੈਮੀਨਰੀ, ਅਤੇ ਿਕਸ ਦੇ ਹੱਥ ਉਸ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ,
ਔਹ, ਉਹ ਸਭ ਵਾਪਿਰਆ। ਗਲਾਤੀ ਪਿਹਲਾ ਅਿਧਆਇ। ਸਮ ਬਚਾਉਣ
ਲਈ,ਆਓਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ, 10ਵੀਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ।

ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹ , ਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ? ਅਥਵਾ
ਕੀ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਿਰਝਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ? ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੋੜੀ ਮਨੁੱਖ
ਿਰਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ, ਤ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।

110 ਔਹ, ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ! ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹ ਸਕਦਾ
ਹ । ਗਲਾਤੀ 1, 8ਵ ਅਿਧਆਇ ਖੋਲੋ। ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਹੀ ਉਨਹ੍ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ, ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 19 ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਦੱਤਾ? ਯਕੀਨਨ ਿਦੱਤਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਉਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹ ,
8ਵੀਂ—8ਵੀਂ ਆਇਤ।
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…ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਯਾ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ, ਉਸ ਖੁਸ਼
ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਿਜਹੜੀ ਅਸ ਤੁਹਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਤੁਹਾ ਸੁਣਾਵੇ, ਤ ਉਹ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

111 ਪੌਲੁਸ, ਤੁਹਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਿਕਥੋਂ ਿਮਲੀ? 9ਵੀਂ ਆਇਤ।
…ਿਜੱਕੁਰ ਅਸ ਅੱਗੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਿਤੱਕੁਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਵੀ

ਆਖਦਾ ਹ , ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਿਜਹੜੀ
ਤੁਸ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵੇ, ਤ
ਉਹ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

112 ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਹ ਦੂਤ ਹੈ, ਜ ਉਹ ਇੱਕ ਿਬਸ਼ਪ ਹੈ, ਜ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ
ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਹੈ, ਜ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਉਹ
ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮਸੀਹ
ਦੀ ਆਮਦ, ਇਨਹ੍ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤ ਉਹ ਸਰਾਪਤ
ਹੋਵੇ! ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰੇ ਿਕ ਇਹ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮਨਘੜਤ ਿਵਚਾਰ ਤੇ ਰੱਖੇ
ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ!
113 ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ , ਵੇਖੋ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਿਮਿਲਆ, ਵੇਖੋ
ਿਕਵੇਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾ ਕੀ ਕਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।

ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹ ਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ? ਅਥਵਾ
ਕੀ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਿਰਝਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ? ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੋੜੀ ਮਨੁੱਖ
ਿਰਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਤ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।

114 ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੀ ਿਕਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ, ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਮਨੁੱਖ
ਦੁਆਰਾ ਨਫਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਿਕਸ ਚੀਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਖੈਰ, ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ…ਿਯਸੂ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਉਹ ਮੈ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕਆਖਦੇ ਹਨ…ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹ , ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਸੰਪੂਰਣ ਭਰਪੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਮੈ ‘ਬਆਲਜਬੂਬ’ ਿਕਹਾ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਵਧਕੇ ਕਰਣਗੇ? ਪਰ,”
ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ
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ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਿਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ
ਵੇਲੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਬੱਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ।” ਅਤੇ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਕਤਾਬ
ਿਲਖਣ ਲਗਾ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜੋ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚੋਂ ਇਕ
ਸ਼ਬਦ ਘਟਾਵੇ ਜ ਇਸ ਿਵਚ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਧਾਵੇ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਲਈ,
ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਢਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾ ਇਸ
ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਿਹਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ!
115 ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਇਤ, ਹੁਣ ਮੈ ਪੜਹ੍ਨ ਿਦਓ, ਇਸ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪੜਹ੍ੋ।

ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਚਤਾਰਦਾ ਹ … (ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਿਨਰਣਾ ਲੈਣ
ਲਈ।) ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ
ਸੀ ਤੁਹਾ ਿਚਤਾਰਦਾ ਹ , ਭਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਹੈ।

“ਹੁਣ, ਮੈਂ ਨਾ ਤ ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੇਸਬੀਟਿਰਅਨ, ਜ
ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਹ ; ਇਹਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ…”

ਉਹ ਮੈ ਨਾ ਤ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਿਮਲੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਿਸਖਾਇਆ
ਿਗਆ,…

116 “ਮੈਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਿਕਸੇ ਸੈਮੀਨਰੀ, ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ,
ਿਕਸੇ ਦੇਵਤੇ, ਿਕਸੇ ਿਸੱਿਖਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਇਆ, ਮੈ
ਇਹ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ।” ਿਫਰ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਆਇਆ, ਪੌਲੁਸ?

…ਸਗੋਂ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈ ਪਰਾਪਤ
ਹੋਈ।

117 “ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ, ਿਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਿਦਨ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ,
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ‘ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ, ਪਰ੍ਭੂ?’ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਹ ।”’
118 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਦਖਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ —ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ,
ਹੁਣੇ ਜੇ ਿਕਸੇ ਸਾਥੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਯੂਨਾਨੀ ਿਸੱਖਣ ਲਈ
ਦਸ ਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦਸ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਸੱਖਣ
ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ।
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…ਉਹ ਮੈ ਨਾ ਤ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਿਮਲੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਿਸਖਾਇਆ
ਿਗਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈ
ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ।

ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਮਤ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਚਲਣ
ਸੀ ਸੋ ਤੁਸ ਉਹ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਹੀ ਲਈ,…

119 “ਮੈਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਲੜਕੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀ।” ਉਸ
ਗਮਲੀਏਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਸਰਵਸਰ੍ੇਸ਼ਠ ਿਸਿਖਅਕ ਸੀ। ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗਮਲੀਏਲ
ਇਕ ਮਹਾਨ, ਮਹਾਨ ਿਸਿਖਅਕ ਸੀ? ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। “ਮੇਰਾ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ,
ਲੜਕੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰਾ ਜਾਣ ਿਲਆ ਸੀ; ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਰਸੂਲ ਦੇ
ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ ਿਕਵੇਂ
ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਸੀ।” ਵੇਿਖਆ?

…ਭਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸਤਾਉਂਦਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਸ :

“ਇਹ ਿਕ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਝੁੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ!”
ਵੇਿਖਆ? ਵੇਿਖਆ?

ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਮਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਹਲੇ ਹਾਣੀ
ਨਾਲੋਂ ਿਸਰ ਕੱਢ ਸ …

120 “ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਲੜਕੇ, ਮੈਂ ਸਚਮੁੱਚ…ਿਸਰ ਕੱਢ ਸ , ਮੈਂ
ਉਨਹ੍ ਿਦਖਾਇਆ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਭੰਨ ਸਕਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ
ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ
ਹੈ!” ਉਸ ਨੇ ਿਕਵੇਂ ਉਹਨ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਤਾਇਆ!

ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਮਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਹਲੇ ਹਾਣੀ
ਨਾਲੋਂ ਿਸਰ ਕੱਢ ਸ , ਆਪਿਣ ਵੱਿਡ ਦੀ ਰੀਤ ਲਈ
ਡਾਢਾ ਅਣਖੀ ਸੀ।

121 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ, “ਵੱਿਡ ਦੀ
ਰੀਤ ”, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ, ਕਿਲਿਸਯਾ ਦੀ ਰੀਤ । “ਮੇਰਾ ਿਖ਼ਆਲ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਬੈਪਿਟਸਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ
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ਸੀ।” ਔਹ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਹ , ਇਹ
ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਠੀਕ ਹੈ।

…ਵੱਿਡ ਦੀ ਰੀਤ ।

ਪਰ ਜੱਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਭਾਇਆ,…(ਔਹ, ਔਹ, ਪੌਲੁਸ,
ਇਥੇ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਂ) …ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਮੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ
ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈ ਇਸ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ,ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸੱਿਦਆ,

ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ,…
122 ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੈ? “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ
ਭਾਇਆ ਜੋ ਮੈ ਲਵੇ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਮੈ ਪੁੱਤਰ੍ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ।” ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਵਾਹ! ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ

ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
123 ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਾਇਆ!
ਔਹ, ਹਲਲੂਲੂਜਾ! ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਾਇਆ! ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਿਪਤਾ।
ਇਕ ਮ …ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਮ , ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਕਿਹ ਿਰਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ
ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਬਰਫ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਪਤਾ
ਿਜਹੜਾ ਸਰਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਗਲੀ ਿਵਚ ਿਪਆ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ
ਲਈ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਲੰਮੇ ਵਾਲ, ਅਤੇ ਹਰ
ਕੋਈ ਮੈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਿਵਚ ਇਕ
ਕੇਂਟਕੀਅਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ, ਓਹ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਬਦਬੂਦਾਰ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਸੀ। ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਭਾਇਆ! ਆਮੀਨ! ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੀ, ਿਜਨ ਮੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ
ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸੱਿਦਆ ਇਹ
ਭਾਉਣੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ, ਵਚਨ ਦਾ ਇੱਕ
ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਚੰਨਹ੍
ਅਤੇ ਿਕਰ੍ਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਿਦਖਾਏਗਾ। ਅਤੇ, ਔਹ, ਮੇਰੇ!
124 ਵੇਖੋ ਉਹ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਾਇਆ
ਿਕ ਇਸ ਕਰੇ! ਿਕਵੇਂ? ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। “ਲਈ-…” ਹੁਣ 16ਵੀਂ
ਆਇਤ ਲਓ।
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ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ, ਭਈ ਮੈਂ ਉਹ
ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਸੁਣਾਵ ; ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਪੁੱਛੀ:

125 “ਮੈਂ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਿਬਸ਼ਪ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਮੈ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ
ਜ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਿਗਆ। ਮੇਰਾ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਾ ਪੁੱਛੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਵੱਤਰ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ,
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਕੋਲ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ‘ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ
ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਿਖਆ, ਮੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ।’ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਤੂੰ, ਇਥੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ
ਜਾ! ਕੀ ਹੈ…ਪਿਵੱਤਰ ਪਖੰਡੀ! ਅੱਛਾ, ਤੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?’ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਸੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਡਗਰੀ ਸਨ। ਸਨ…”
126 ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਥੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹ ,
ਿਕ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਣਾ ਿਪਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਦੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਕਾਰਥ ਿਗਣਦਾ ਸੀ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਮਸੀਹ
ਜਾਣ ਸਕੇ। ਔਹ!

ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਓਹਨ ਕੋਲ ਿਗਆ ਿਜਹੜੇ ਮੈਥੋਂ ਪਿਹਲ ਰਸੂਲ
ਬਣੇ ਸਨ; ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਅਰਬ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਦੰਿਮਸਕ
ਮੁੜ ਆਇਆ।
ਅਤੇ ਤੱਦ ਿਤੰਨ ਵਿਰਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਪਤਰਸ ਿਮਲਣ ਲਈ ਮੈਂ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਦਰ ਿਦਨ ਿਰਹਾ।
127 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ , ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ
ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ,
ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਵੇਿਖਆ? ਹ !
128 ਇੱਥੇ ਪਤਰਸ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਠ ਖਲੋਤਾ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ,
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵੇ, ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ।”
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129 ਿਫਿਲਪੂਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਮਿਹਮਾਮਈ ਹੈ! ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੇਠ …ਮੈ ਸਾਮਿਰਯਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ।” ਉਥੇ
ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਗਲੀ ਿਵਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਇਕ
ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੱਦਣ ਅਤੇ
ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਹ !” ਵਡੀ ਸਭਾਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਸਾਿਰ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਤੁਹਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।” ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ
ਉਨਹ੍ , ਹਰੇਕ , ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ। ਿਕਹਾ, “ਪਤਰਸ, ਆ, ਹੁਣ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਰੱਖ।” ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ।

ਉਸੇ ਤਰਹ੍ , ਪਤਰਸ, ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਘਰ।

130 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ
ਸੁਿਣਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੇ ਪਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ,
ਅਤੇ ਉਸ ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਿਮਲੇ। ਉਸ ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਿਮਿਲਆ,
ਉਹ ਸੀ, ਅਪੁੱਲੋਸ, ਇੱਕ ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਕੀਲ, ਚੁਸਤ, ਹੁਿਸ਼ਆਰ,
ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਉਹ ਇਕ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਿਚਲਾ
ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਨੰਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਰਸੂਲ
ਦੇ ਕਰੱਤਬ ਦਾ 18ਵ ਅਤੇ 19ਵ ਅਿਧਆਇ ਪੜਹ੍ੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਨੰਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ,
ਅਤੇ ਚੁਫੇਰੇ ਦੋੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ?”

131 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਪਿਟਸਟ ਭਾਈ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇ ਗਲੇ ਹੇਠ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਯੂਨਾਨੀ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, “ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ?” ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਨਾਨੀ ਿਲਆਓ! ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਅਸਲ ਯੂਨਾਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਾਮੀ, ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ, ਵੀ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ
ਹਰੇਕ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ?”
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132 “ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ,” ਇਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਲਹੂ ਤੁਹਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਕੁਰਬਾਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਤੁਹਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਹੂ ਤੁਹਾ ਸਾਫ ਰੱਖਦਾ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ? “ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ
ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ,” ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੂਰਵਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾ
ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਲਹੂ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਿਨਰੰਤਰ ਤੁਹਾ ਸਾਫ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ, ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ, ਤ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ, ਿਚਨਹ੍, ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰੋ।
133 ਰੁਕੋ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰੁਿਕਆ ਹੋਇਆ
ਹ , ਬਸ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਹੋਰ ਿਫਰ ਇਹ ਸਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਕਰ ਲਵ ਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਕਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕੀ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬੱਸ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। ਿਸਰਫ
ਇੱਕ—ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਵਚਨ ਹੋਰ। ਬੱਸ ਇੱਕ…ਇਹ ਹੈ—ਇਹ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ ਹੋਰ ਹੈ।
134 ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੈ? ਇਹ ਿਕਸ ਿਕਸਮ
ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ? ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੱਕ? ਆਓ…ਇਬਰਾਨੀ 9:11
ਤੇ ਚਲੋ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ, ਿਸਰਫ—ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ, ਵੇਖਣ ਲਈ।
ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਆਓ—ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਿਕ ਇਹ
ਮੁਕਤੀ ਿਕੰਨੇ ਿਚਰ ਤਕ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ।
ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਬਰਾਨੀ 9:11 ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ ।

ਪਰ ਜ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਮ ਵਸਤ ਦਾ ਪਰਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਤ ਪਿਹਲੇ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ
ਡੇਹਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ,…
(ਹੁਣ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਿਸਿਖਅਕ, ਵੇਖੋ)…ਅਰਥਾਤ ਇਸ
ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ;
ਉਹ ਬੱਕਿਰ ਜ ਵੱਿਛ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ

ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਪਕ
ਿਨਸਤਾਰਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ (ਿਕੰਨੇ ਵਾਰ? ਇੱਕੋ ਵਾਰ!)ਅੰਦਰ
ਿਗਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ…(ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਿਨਸਤਾਰਾ, ਅਗਲੇ
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ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਿਨਸਤਾਰਾ? ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ?)…ਸਦੀਪਕ
ਿਨਸਤਾਰਾ ਕਮਾ ਕੇ।

135 “ਸਦੀਪਕ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ, ਮੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ…ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਿਯਸੂ
, “ਮਸੀਹ,” ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਿਤੰਨ ਵਰਗ ਦੇ

ਲੋਕ ਹਨ: ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ, ਢੋਂਗੀ-ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ। ਪਰ ਉਹ
ਿਜਹੜੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਆ
ਗਏ ਹਨ।

136 ਪੁਰਾਣੇ ਤੰਬੂ ਲਓ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ
ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਨੇ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਸੀ,
ਿਜਥੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬਲੀ ਧੋਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੀ ਦੀ
ਹੱਿਤਆ, ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਲਹੂ ਿਛੜਿਕਆ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਿਫਰ, ਸਾਲ ਿਵਚ
ਇਕ ਵਾਰ, ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਰੂਨ, ਔਹ, (ਿਕਸ ਨਾਲ?) ਸ਼ਾਰੋਨ ਦੇ
ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਅਤਰ ਨਾਲ, ਉਸ ਕੀਮਤੀ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਤਰ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਉਸ ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਡੋਲਹ੍ ਿਦੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਿਸੱਧਾ ਉਸ
ਦੇ ਚੋਗੇ ਦੇ ਿਕਨਾਿਰ ਤਕ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਇਸ ਆਦਮੀ
ਉਨਹ੍ ਪਰਿਦ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਲ ਿਵਚ ਇਕ ਵਾਰ, ਉਸ

ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਲਈ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ
ਆਪਣਾ ਢ ਗਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਿਗਆਅਤੇ ਇਸ ਭੁੱਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ
ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਤ ਉਸ ਕੂਮਲੀ ਿਨੱਕਲੀ ਹੋਈ ਸਨ ਅਤੇ
ਫੁੱਲ ਿਨੱਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਢ ਗਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਨਾਲ ਰੱਿਖਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਿਖਆ!
ਵੇਖੋ, ਜਦ ਉਹ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ ਲੈ ਗਏ, ਲਹੂ, ਉਹ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਕਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਘੰਟੀ
ਸਨ, ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਿਕ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਿਹਲਾਉਂਦਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਚਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ
“ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ। ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ,
ਪਿਵੱਤਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ। ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਲਈ।” ਔਹ, ਮੇਰੇ!

137 ਮੈਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ? ਇਸ ਸੁਣੋ, ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਟੇਬਰਨੇਕਲ!
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ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਇੱਕਆਦਮੀ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਿਵੱਚ ਗੋਦ ਿਲਆ ਜਾਵੇ, ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਲਈ, ਜ ਿਜਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਚਾਲ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ “ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ।
ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ!”

“ਔਹ, ਤੁਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ…”
“ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ।”
“ਔਹ, ਤੁਹਾ ਉਸ ਸਭ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਬਜੁਰਗ

ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਇਹ ।”
138 ਪਰ, “ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ।” ਉਸਦਾ
ਵਚਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੋਣ ਿਦਓ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ! ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਵਚਨ ਿਵਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
“ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ।”
139 “ਔਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਇਥੇ ਆ ਜਾਵੋ! ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ
ਕਰ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਿਠਤ ਕਰ ਗੇ, ਤੁਹਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪਾਵ ਗੇ, ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਹੋਵੋਗੇ।”
140 “ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ। ਪਿਵੱਤਰ,
ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ,” ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ
ਨਹੀ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨ ਟੇਪ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ।
141 “ਇਹ ਕਰੋ,ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੋ।”
142 “ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ।” ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਨਜ਼ਰ ਕਲਵਰੀ ਵੱਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ! ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫਰ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗ
ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਸਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਪਰਮ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹ! ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ।
143 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। ਹੁਣ ਉਹ
ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਗਲਾਤੀ ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ ਹ , ਸਾਡਾ ਪਾਠ? “ਆਪਣੀ
ਇੱਿਛਆ ਦੇ ਭੇਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ।” ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ?
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“ਆਪਣੀ ਇੱਿਛਆ ਦੇ ਭੇਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ।” ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ
ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਵ ਗਾ ਅਤੇ
ਇਸ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹ ।

144 ਔਹ, ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ…?…ਔਹ, ਹਰ ਇਕ
ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਇਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੱਸ
ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਿਲਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹ …ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਉਤਪਤ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਿਲਸ਼ ਕਰੋ, ਇਸ ਕੂਚ ਿਵਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਿਲਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੇਵੀ ਿਵਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪਾਿਲਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਕਾਸ਼
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵਚ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ ਿਯਸੂ ਹੈ! ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਿਜੰਨਾ ਚਾਹੋ ਪਾਿਲਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਿਯਸੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ—

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਿਕਉਂਿਕ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਉਹ ਹ ਜੋ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਉਦ ਦੀ
ਜੜ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਹ , ਭੌਰ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਮੈਂ ਅਲਫਾ, ਓਮੇਗਾ ਹ ।” ਯੂਨਾਨੀ
ਵਰਣਮਾਲਾ ਿਵਚ ਉਹ A ਅਤੇ Z ਹੈ। “ਮੈਂ ਏ ਤੋਂ ਜ਼ੈਡ ਹ । ਮੈਂ ਹ ! ਮੈਂ ਸਭ
ਿਵਚ ਹ ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। “ਮੈਂ ਹ ਜੋ ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਸ
ਅਰ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਜੁੱਗੋ ਜੁੱਗ ਜੀਉਂਦਾ ਹ । ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀ ਕੁੰਜੀ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ।” ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਹਰੇਕ ਰਤਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ
ਪਾਿਲਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਾਿਲਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਬਦਲ

ਜਾਵੇਗਾ।

145 ਹੁਣ, ਬੱਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ
ਬੰਦ ਕਰ ਗੇ। ਹ । ਿਫਰ, ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਇਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਲਈ ਹੋ? ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜਗਤ ਿਕਸ ਦੇ ਲਈ
ਹਾਹੁਕੇ ਭਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਿਕਸ ਲਈ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਣੂ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਮਾਣੂ ਿਕਸ ਲਈ ਹਨ? ਅਤੇ, ਔਹ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ?

146 ਰੋਮੀ 8ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ, ਵਲ ਪਰਤੋ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ। ਇਹ ਿਕਸ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਿਕਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਿਕਹੜਾ ਸਮ ਹੈ? ਰੋਮੀ , 8ਵ ਅਿਧਆਇ, ਅਤੇ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ
ਪੜਹ੍ੀਏ, ਔਹ, ਮੈਂ ਅੱਠ-…ਆਓ ਅਸੀਂ ਨੌਂ-…19ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਠੀਕ ਇਸ—ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਪੜਹ੍ ਗਾ, ਤ ਜੋ ਇਸ —
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ਇਸ ਅਸਲ ਿਮੱਠਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਤੁਸੀਂ ਿਕਥੇ
ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਮੀ , 8ਵ ਅਿਧਆਇ, ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ
ਮੈਂ ਸਹੀ ਹ । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। 8ਵ ਅਿਧਆਇ, ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 18ਵੀਂ
ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਕਰੀਏ।ਆਓ ਹੁਣੇ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।

ਿਜੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ,
ਓਹੀ…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਹਨ। (ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।)
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਫੇਰ

ਮੁੜ ਕੇ ਡਰੋ;…
147 “ਔਹ, ਮੈ ਅਚਰਜ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫੜ ਸਕ । ਔ, ਜੇ ਮੈਂ ਫੜ ਸਕ !”
ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਫੜੋ! ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਫਿੜਆ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸ
ਨੇ ਫਿੜਆ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਿਵੱਚ ਹ , ਵੇਖੋ।
148 ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵਚ ਹੁੰਦਾ!” ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ—
ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ੈਸਬੈਟਿਰਅਨ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਆਹ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ।” ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ ਿਜਸ
ਤਰਹ੍ ਉਹ ਚਲਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਿਜਹੜੀ
ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
149 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਆਹ,” ਬੈਪਿਟਸਟ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਯਕੀਨਨ, ਮੈਂ
ਸਦੀਪਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।” ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਿਸਗਾਰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਔਰਤ ਆਪਣੇ
ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਰੰਗਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਵਰਤਾਉ ਕਰਦੀ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ-ਨਹੀਂ-ਜਾਣਦੀ-ਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਸਾਬਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੈਿਵਕ ਚੰਗਾਈ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ?”

“ਔਹ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਨਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਇੰਝ ਸੀ, ਇਹ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ
ਿਵਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।”
150 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਪਟੀਓ! ਤੁਹਾ ਕੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਭਾਗੇ ਧੋਖਾ
ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਲ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਇਥੋਂ ਤਕ ਇਹ ਤਰਸ
ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਚੱਕੜ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਿਕਸੇ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਕੂੜੇ
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ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ
ਿਕਹਾ? ਇਹ ਉਹ ਹਰਆਤਮਾ ਿਜਹੜੀ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਇਸ
ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਜੁਗ ਜੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।
ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ।
ਬੱਸ ਸੁਣੋ।

ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਫੇਰ
ਮੁੜ ਕੇ ਡਰੋ ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ…[ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਲੇਪਾਲਕਪਣ ਦਾ।”—ਸੰਪਾਦਕ।]

151 ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਪਾਲਕਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੱਦ ਤੁਹਾਡਾ
ਲੇਪਾਲਕਪਣ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ
ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਰਸਮ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੋ, ਯਕੀਨਨ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਜੋ…ਫੇਰ;
ਮੁੜ ਕੇ ਡਰੋ ਸਗੋਂ ਸਾ ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ—ਸਾ ਲੇਪਾਲਕ
ਪੁੱਤਰ੍ ਹੋਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਬਾ, ਹੇ
ਿਪਤਾ, ਪੁਕਾਰਦੇ ਹ । (ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।”
ਠੀਕ ਹੈ।)
ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,

ਭਈ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹ :
152 ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ!
ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਇਹ ਮੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਾਲਕ
ਹ ,” ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
153 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ
ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ।” ਵੇਿਖਆ? ਵੇਿਖਆ?
154 ਜੇ—ਜੇ—ਜੇ—ਜੇ ਇਹ ਵੇਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਇੱਕ
ਗੁਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਦੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ
ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਕਲਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਮ
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ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ
ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼
ਨਹੀਂ ਹਨ…
155 ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵ ਗ ਵਰਤਾਓ
ਕਰੋ, ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੇ
ਹੋ। ਮੈਂ ਭੂਤ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ।
ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਨੱਚਿਦ , ਅਤੇ ਿਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ
ਿਵਚੋਂ ਝੱਗ ਛੱਡਦੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ
ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ…ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।

ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਭਈ
ਅਸੀਂ…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹ :

ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਲਕ ਹ , ਤ ਅਧਕਾਰੀ ਵੀ ਹ ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਅਧਕਾਰੀ,…ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ ਝੇ ਅਧਕਾਰੀ; ਪਰ ਤਦੇ…
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖ ਝੱਲੀਏ, ਭਈ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ…
ਵਿਡਆਏ ਜਾਈਏ।

ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁਖ…
156 ਬੱਸ ਇਸ ਸੁਣੋ। ਔਹ, ਕੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ!

ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁਖ ਉਸ ਪਰਤਾਪ
ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਮਚਾਉਣ ਦੇ ਜੋਗ
ਨਹੀਂ—ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ।

ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ…
157 ਇਹ ਇਥੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ—ਇਥੇ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਸ਼ਬਦ
ਹੈ, ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲਾ ਪਾਠ, ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ, “ਸਿਰਸ਼ਟੀ”
ਸਹੀ ਹੈ।

…ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ
ਉਡਕਦੀ ਹੈ।
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158 ਸਭ ਕੁਝ ਿਕਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਿਕਸ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਹ੍ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ । ਇਹ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ
ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਦਮ, ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਿਕੱਥੇ ਸੀ?
ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹ, ਉਸ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
ਤੱਦ ਉਹ ਇਲਹ, ਇਲਹ, ਇਲੋਹੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀ। ਸਮਝੇ?
ਇਹ ਸੀ, “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਇੱਕ ਰਾਜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਰਾਜ
ਿਵਚ, ਧਰਤੀ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।” ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸੀ। ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਹ੍ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ
ਹੈ। ਔਹ!

ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾ ਿਦਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ,

ਜਦ ਸਾਡਾ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰ੍ਭੂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਡੀਕਦੀ
ਲਾੜੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ;

ਔਹ, ਧਰਤੀ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਿਦਨ
ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ,

ਜਦ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।

159 ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ, ਉਨਹ੍ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੰਮ ਕਰ
ਸਕੇ, ਕਹੇ, “ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਅਜਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ। ਿਜਸ
ਿਵਚ, ਿਕ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ।” ਇਥੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ
ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਖੋ, “ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹ ।” ਲੇਪਾਲਕਪਣ, ਅਹੁਦੇ

ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਇਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇਕ
ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੂਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਓ, ਉਸ ਕੁਝ
ਦੱਸੋ। ਹੁਣ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਸੱਚ ਦੱਿਸਆ ਹੈ! ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਿਸਰਫ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ
ਘੜ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਾ, ਨਾ, ਇਹ—ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ—ਪਰ ਮੇਰਾ
ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਹ੍ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ
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ਬਾਹਰ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ
ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਉਸਦਾ ਿਨਰਣਾ ਿਕਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਮਨੁੱਖ ਜਾਣੋਗੇ, ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। “ਜੇ
ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵਣ ਨਹੀਂ,”
ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਉਨਹ੍ ਛੱਡ ਿਦਓ।
160 ਆਓ ਹੁਣ ਪੜਹ੍ੀਏ, ਿਫਰ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡਾ
ਸਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ, 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਿਵਚ, ਸਗੋਂ,
9ਵੀਂ ਆਇਤ ਿਵਚ।

ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਿਛਆ ਦੇ ਭੇਤ ਸਾਡੇ ਤੇ
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ, (ਸਾ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੋਣ ਲਈ) ਆਪਣੇ ਉਸ
ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਧਾਿਰਆ
ਸੀ:

161 ਉਸਨੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ, ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਧਾਿਰਆ ਸੀ। ਿਕੰਨੇ ਇਸ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਸਮਝੇ?

ਭਈ ਸਿਮ ਦੀ…
162 ਔਹ, ਮੇਰੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹ ! ਹੂੰ! ਔਹ, ਚਲੋ—ਚਲੋ—
ਚਲੋ ਆਓ ਇਸ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਵੇਖੋ।

…ਸਿਮ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ…
163 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇੰਝ ਿਕਹਾ,
“ਸਿਮ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ।” ਸਿਮ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾਈ
ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਮ ਸੀ, ਖੈਰ, ਮੂਸਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮ ਸੀ। ਯੁਹੰਨਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ—ਦਾ—ਦਾ ਇੱਕ ਸਮ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ
ਸਮ ਸੀ। ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮ ਸੀ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਉਂਡੇਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੇਪਾਕਪਣ ਦਾ ਸਮ ਹੈ, ਜਗਤ ਿਕਸ
ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਦਾ ਹੈ। “ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,” ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ
ਮੁਰਦੇ ਜੀ ਉਠਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਿਬਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ…ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ
ਧਰਤੀ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। “ਸਿਮ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾਈ।”
ਇਸ ਵੇਖੋ।
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ਜੱਦ ਸਿਮ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾਈ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੋਵੇ ਤ ਜੋ ਉਹ ਸਭਨ
ਜੋ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕਠਾ

ਕਰੇ,…
164 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਉਹ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਸਭਨ
ਿਕਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕਠਾ ਕਰੇ? [ਸਭਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ।”—

ਸੰਪਾਦਕ।] ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? [“ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ
ਦੁਆਰਾ।”] ਇੱਕ ਸਰੀਰ [“ਇੱਕ ਸਰੀਰ”] ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਿਕਸਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ?
[“ਮਸੀਹ ਦਾ।”] ਿਜਸਦਾ ਿਨ ਪਿਹਲ ਹੀ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਡਾ
ਿਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਿਲਆ। ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹ ? “ਜਦੋਂ ਮੈਂ [“ਲਹੂ।”]
ਲਹੂ ਵੇਖ ਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵ ਗਾ।” ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਥੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਥਪਥ, ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ

ਿਕਵੇਂ ਹ ? ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ। ਉਹ ਬੱਸ ਪਰੋਂ ਲੰਘ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਔਹ, ਮੇਰੇ!
ਅਤੇ ਜਦ ਸਿਮ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾਈ, ਜੋ ਉਹ ਸਭਨ ਜੋ ਸੁਰਗ

ਿਵੱਚ ਅਤੇ…ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ, ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕਠਾ ਕਰੇ,…
165 ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਹੁਣੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ। ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਕੀ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ।”—ਸੰਪਾਦਕ।] ਧਰਤੀ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? [“ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ।”]
166 ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆਔਰਤ ਹਨ, ਵਧੀਆ, ਅਮੀਰ, ਇੱਕ ਅਸਲ ਔਰਤ,
ਔਰਤ । ਉਥੇ ਇਕ ਸਰ੍ੀਮਤੀ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਹੈ, ਸਰ੍ੀਮਤੀ ਿਵਲੀਅਮ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਉਹ
ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜ ਦੀ ਹੋ।
167 ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਕ ਮਹਾਨ ਿਜਉਂਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦਾ
ਨਾਮ ਧਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ…
168 ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ
ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰੀਬ, ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੀਆ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਮਹਾਨ
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ਸੰਸਥਾਵ ਅਤੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ, ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹ ਗਾ ਬਜਾਏ
ਇਸਦੇ ਿਕ ਨੁੱਕਰ ਿਵਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੇਖ । ਮੈਂ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ।
169 ਪਰ ਸਿਮ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਜੱਦ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਹੋਵ ਗਾ, ਸਿਮ ਦੀ
ਪੂਰਨਤਾ-…ਤ ਜੋ ਸਭਨ ਇੱਕਠੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਭ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਵਚ
ਿਲ ਦੇ ਗਏ ਹਨ।ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ? ਿਕੰਨੇ…ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਆਉਂਦੇ
ਹ ? ਪਿਹਲਾ ਕੁਿਰੰਥੀ 12, “ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ
ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹ ,” ਜੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਦਾਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੇ ਵਾਿਰਸ ਹੋਏ। ਕੀ
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? “ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ
ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੱਦ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ।”

ਭਈ…ਸਿਮ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾਈ ਦੀ…ਜੁਗਤ ਹੋਵੇ ਤ ਜੋ…ਉਹ
ਸਭਨ , ਜੋ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਸ
ਿਵੱਚ:…ਧਰਤੀ; ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕਠਾ ਕਰੇ:
ਿਜਸ ਿਵੱਚ…ਅਸੀਂ ਿਵਰਾਸਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ,…

170 ਔਹ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ, ਮੈ ਇਹ ਸਮ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ…ਉਹ
ਸ਼ਬਦ “ਿਵਰਾਸਤ।” ਔਹ-ਔਹ-ਔਹ-ਔਹ! ਔਹ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ! ਔਹ-
ਔਹ-ਔਹ-ਔਹ! ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਉਹ…ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ
ਨਹੀਂ…ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹ । ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਬਸ…ਮੈ
ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਹ । ਪਰ, ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਇੱਕ ਕੀ? “ਇੱਕ ਿਵਰਾਸਤ।”
ਸਾ ਇੱਕ ਿਵਰਾਸਤ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਤ ਛੱਡਣਾ
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ
ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ। ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ, ਿਕ ਜਦੋਂ ਲੇਲਾ
ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਔਹ! ਚਲੋ ਇਸ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹ । ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਅੱਗੇ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ । ਮੇਰੇ,

ਮੇਰੇ! ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੀਜੀ ਆਇਤ, ਜ ਤੀਜੇ ਅਿਧਆਇ ਤੱਕ ਿਕਵੇਂ
ਜਾਵ ਗੇ? ਅਸੀਂ ਤ ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਚਾਰ ਜ ਪੰਜ ਆਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਹਾਲ ਿਕ, ਮੈ ਬੱਸ
ਇਸ ਪੜਹ੍ਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾ ਿਵਰਾਸਤ ਿਮਲੀ ਹੈ,…
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171 ਕੀ? ਸਾ ਇੱਥੇ ਿਵਰਾਸਤ ਿਕਵੇਂ ਿਮਲੇਗੀ? ਸਾ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਿਮਲੀ?
ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਿਸੱਧੇ ਚਲਦੇ ਹ ? ਸਾ ਇਹ ਿਵਰਾਸਤ ਿਕਵੇਂ ਿਮਲਦੀ
ਹੈ? ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਵਾਹ! ਮੇਰੇ
ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੇਸ
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈ ਬਹੁਤ
ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ…ਤੁਸੀ—ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ
ਸਮਝ ਗਏ, ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੁਹਾ ਇਹ
ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ
ਠੀਕ ਹੋ। ਸਮਝੇ? ਪਰ, ਔਹ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹ ।
ਿਬਲਕੁਲ ਿਜਵੇਂ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਨੇ ਮੇਲੇ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਕੱਲਹ੍, “ਆਪਣੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਲਵੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਉਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ।” ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ।
ਇਹ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ
ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
172 ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਿਵਰਾਸਤ। ਔਹ, ਮੇਰੇ! “ਜਾ ਕੇ…” ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ
ਿਵਰਾਸਤ?

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

173 ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀ…ਉਹ ਿਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ,
ਇਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ,
ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੋ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਲੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ
ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦਤਾ, ਉਸਦੇ ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੇਿਖਆ, ਇਸ ਵੀ ਉਥੇ ਰੱਖ ਿਦਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹ , ਪਾਪੀ ਮਾਿਪ
ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ; ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਭ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਛੋਟੇ ਟੇਢੇ-ਨੱਕ ਵਾਲਾ ਯਹੂਦੀ,
ਪੌਲੁਸ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ, ਸਭ
ਤੋਂ ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ, ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਥੇ, ਇਥੇ, ਇਥੇ, ਇਥੇ, ਇਥੇ!”

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਔਹ, ਅੱਬਾ, ਿਪਤਾ!”
174 ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹ , ਸਮਝੇ। ਸਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ
ਿਵਰਾਸਤ ਲਈ ਅੱਗੋ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੋ ਹੀ ਠਿਹਰਾਈ
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ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਔਹ! ਉਹ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮੂਜਬ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ
ਇੱਿਛਆ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਨਾ।

ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ,…

175 ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਿਯਸੂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
ਿਕਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ? ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਗਲਾਤੀ 1, ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਉਸ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਿਜਹੜੀ ਅਸ
ਤੁਹਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਤੁਹਾ ਸੁਣਾਵੇ, ਤ ਉਹ ਸਰਾਪਤ
ਹੋਵੇ।” ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ; ਕੋਈ ਹੋਰ
ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਨਹੀਂ—ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ
ਿਜਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।” ਪਰ ਿਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵਚ?
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ।”—ਸੰਪਾਦਕ।] ਔਹ, ਮੈਂ!

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

176 ਔਹ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ!” ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ
ਸਕਦੇ ਹ , ਭਾਈ? ਚਲੋ ਇਸ ਅੱਜ ਰਾਤ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦਉ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ
ਹੋ? ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਮੈਂ—ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ—ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ
ਇਸ ਅੱਜ ਰਾਤ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ
“ਮੋਹਰ,” ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਉਸ ਿਵਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ।
177 ਅੱਗੋ ਹੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ ਿਵਰਾਸਤ। ਮੈ ਕੁਝ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ
ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਿਕਹੜੀ ਿਵਰਾਸਤ? ਿਕਸੇ ਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਰਾਸਤ
ਛੱਡਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਿਕਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਿਯਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਵਰਾਸਤ
ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ।” ਮਾਫ ਕਰਨਾ! ਿਯਸੂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਵਰਾਸਤ ਨਹੀਂ
ਛੱਡੀ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਿਵਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ; ਉਹ ਿਸਰਫ
ਹੇਠ ਆਇਆਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਰਾਸਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਦਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਰਾਸਤ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਸੀ। ਿਯਸੂ
ਕੇਵਲ ਆਇਆ…ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ
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ਹਨ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਖੈਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਹੇਠ ਭੇਜ ਗਾ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ…ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਿਕ
ਮੈਂ ਉਹਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।’” ਔਹ, ਿਕਰਪਾ! ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਦਫਤਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵ ਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਚਲਾਉਂਦਾ ਹ । ਸਮਝੇ? ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ। ਤ ਿਫਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ?
178 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਕਸ
ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਸ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸਨੇ ਿਯਸੂ
ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਚੁਣੇ ਸਨ। ਕੀ
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਆਇਤ ਪਿਹਲ , ਿਕ “ਉਸਨੇ ਜਗਤ ਦੇ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਾ ਚੁਿਣਆ ਸੀ”? ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਿਵਰਾਸਤ
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾ ਚੁਿਣਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਆ ਕੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਿਦਤਾ। ਉਹ ਕੀ? ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣਾ, ਿਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ
ਿਗਿਣਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ…
179 “ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਿਗਆਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਬੁੱਝ
ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
180 ਹੁਣ, ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੈ ਿਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਠੋਗੇ, ਕਹੋਗੇ, “ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ
ਹੈ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ?”
181 ਪਰ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵੇਖੋ, “ਿਜਸਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਹੈ।” ਉਹਨ ਸੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ, ਉਹਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਿਗਆਨ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਮਝੇ? ਿਕਉਂਿਕ ਓਹ ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਿਜਆਲੇ ਕੀਤੇ
ਗਏ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਸ ਝੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ
ਬਚਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਿਖਆ। ਉਹਨ ਿਕਨਾਰੇ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਵ ਗ। ਉਸ
ਤੇ ਕਈ ਨੇ ਮੈ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੀ ਹਨ।

182 ਉਹ ਿਕਨਾਰੇ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ, ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ
ਕਾਲੇਬ ਉਸ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਿਕਉਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ
ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ

ਗਏ ਹਨ। ਜ ਇਥੇ, ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਥੇ
ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਉਹੀ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜਥੇ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਉਥੇ ਹੈ। “‘ਖੈਰ, ਜੇ ਉਹਨ ਦਸ ਜਾਸੂਸ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਗੋਤ ਿਵਚੋਂ ਇਕ,
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ਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤ ਜਾਣ ਸਕਣ ਿਕ ਸਾਡੀ ਿਵਰਾਸਤ ਕੀ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਸਭਨ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਥੇ ਸਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।’

ਸੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਸੂਸ ਭੇਜਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।”
183 ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਥੇ ਆ ਗਏ, “ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਨਹੀਂ। ਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ,
ਪਿਵੱਤਰ-ਪਖੰਡੀ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਹੂੰ-ਊਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ।” ਵੇਿਖਆ?
184 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਵੇਖ ਗਾ ਿਕ ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ
ਲਗਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਥੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਿਖਆ। ਮੇਰੇ,
ਉਹ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ
ਪਰਤ ਆਏ। ਿਕਹਾ, “ਲੜਕੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ! ਇਥੇ,
ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਲਓ, ਉਹ ਸਚਮੁਚ ਚੰਗੇ ਹਨ!”
185 “ਔਹ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ, ਔਹ, ਵੇਖੋ ਉਨਹ੍ ਵੱਡੇ…ਔਹ, ਅਸੀਂ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨਹ੍ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਿਗਰਿਜ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਖੜੇ
ਹੋਣਾ, ਉਨਹ੍ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ? ਔਹ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ! ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ
ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ।” ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, “ਔਹ, ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਿਮਸਰ ਦੇ ਐਸੋ ਆਰਾਮ ਿਵੱਚ ਜਾਈਏ।
ਸਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ
ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।”
186 ਬੁੱਢੇ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਥਰ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ!” ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣਾ ਮੁੰਹ ਬੰਦ ਕਰੋ! ਮੈ ਕੁਝ
ਕਿਹਣ ਿਦਓ।”
187 “ਔਹ, ਹਾਏ, ਹਾਏ, ਹਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ! ਔਹ, ਅਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈ ਆਪਣੀ ਤਾਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ,
ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ! ਜੇ ਮੈ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਿਕਸੇ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰਹ੍
ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਗੀ। ਜੇ ਮੈ ਆਪਣੀ
ਛੋਟੀ ਿਨੱਕਰ ਿਤਆਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹਨ, ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਇਹ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈ ਿਸਗਾਰ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ
ਮੈ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ!” ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਹੋ। ਹ । “ਬੱਸ
ਇਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।”
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188 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ
ਸਕਦੇ ਹ ।” ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਉਨਹ੍ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ
ਕੰਧ ਨਾਲ ਸੁਰਿਖਅਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਕਾਲੇਬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਇਕ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਚਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ
ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਵਚਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ!

189 ਿਕਉਂਿਕ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਹਰ ਇਕ, ਤੋਬਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲਵੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ,” (ਿਕਹੜੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ
ਧਰਤੀ?) “ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚ , ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ
ਤਕ ਿਕ ਿਜੰਿਨ ਵੀ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ।”

190 ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਿਖਆ? ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਿਪਲਗਰ੍ੀਮ ਹੋਲੀਨੈਸ ਅਤੇ ਨਾਜਰੀਨ ਵਾਲੇ,
ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਤੱਕ ਆ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ
ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜ ਦੇ ਹੋ ਿਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੁੜ
ਜ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈ ਅੱਜ ਇਕ ਨਾਸਰੀ ਜ ਿਪਲਗਰ੍ੀਮ
ਹੋਲੀਨੈਸ, ਜ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਿਵਖਾਓ, ਿਜਹੜਾ ਿਚਨਹ੍
ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮਹਾਨ ਚੰਗਾਈ ਮੁਿਹੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈ ਇੱਕ
ਿਦਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਗਏ ਹੋ, ਲਸਣ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ
ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੇਸ਼-ਬਰਨੇਆ ਿਵਖੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।

191 ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਮੈ ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਿਦਓ, ਇਬਰਾਨੀ ਦੇ
6ਵੇਂ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ। “ਿਕਉਂਿਕ ਓਹ ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਿਜਆਲੇ ਕੀਤੇ
ਗਏ,” ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤ ਇਸ ਹੁਣ
ਜਾਣ ਲਵੋ। ਸਮਝੇ? “ਸੁਰਗੀ ਦਾਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਸ ਝੀ ਹੋਏ।”

192 ਚੱਿਖਆ, ਦੇਖੋ। ਲੋਕ ਿਗਰਜੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਬੈਠਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ—ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹ—ਉਹ—ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
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193 “ਸੁਰਗੀ ਦਾਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ ‘ਐਵੇਂ ਿਕਵੇਂ,’
ਜਾਿਣਆ ਿਗਆ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।”
194 ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਦੀ ਤਰਹ੍ , ਉਸਦੀ ਮ ਉਸ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ, “ਮੈ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ।”
195 “ਠੀਕ ਹੈ। ਿਪਆਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ
ਕਰਾਵ ਗੀ, ਅਤੇ ਤੈ ਦੂਰ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਗੀ।” ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ
ਗੱਲ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਿਵਚੋਂ ਉਹ ਸਭ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਫਰ,
ਹੁਣ ਵੇਖੋ।
196 “ਜੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤ ਦਾ ਿਗਆਨ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਿਗਆਨ। ਇਸ
ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ,
ਅਤੇ ਜੁਗ ਜੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਿਗਆਨ
ਹੈ। ਇਸ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮੁੜੇ, ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਲਹੂ ਿਗਣਦੇ ਹ …”
197 ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਔਹ, ਹ , ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।” ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ।
198 “ਯਕੀਨਨ, ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।” ਠੀਕ
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਹੋ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ
ਿਤਆਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਮੈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ…ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? ਊਂ-ਹੂੰ, ਮੈ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ਜ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ ਗਾ…?…” ਵੇਿਖਆ? ਵੇਿਖਆ?
199 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹਨ ਲਈ ਅੰਦਰ
ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ।” ਉਹਨ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਿਦਨ
ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇੰਝ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ
ਸਖਤ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸੁਰਗੀ ਦਾਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਿਖਆ,
ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਲਹੂ …”
200 ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰਤਾ, ਇਕ ਚੰਗੀ, ਸਾਫ਼, ਪਿਵੱਤਰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।”
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201 ਯਕੀਨਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ
ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ
ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇੱਕ “ਅਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ” ਜਾਿਣਆ। ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ
ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ ਸੀ ਜੋ ਤੈ ਉਥੇ ਲੈ ਗਈ, ਹੇ ਆਦਮੀ? ਕੀ…?…ਿਕਹੜੀ
ਚੀਜ ਨੇ ਤੁਹਾ ਨੀਚ ਪਾਪੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਿਕਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚੋਂ ਪਾਪ,
ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਤੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚੋਂ ਚੀਜ਼
ਬਾਹਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ , ਜੋ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਨ? ਇਹ ਿਕਸਨੇ
ਕੀਤਾ? ਨੇਮ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ! ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ,
ਆਪਣੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਿਗਰਜੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਮਹਰ ਕਰੇ! ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
“ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ‘ਅਪਿਵੱਤਰ
ਚੀਜ,’ ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਪਜਸ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ੍ ਦੇ ਲਈ
ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ।”

202 ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹ । ਹੁਣ, ਮੈਂ ਟਾਈਪੋਲੋਿਜਸਟ ਹ ,
ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਪੋਲੋਿਜਸਟ
ਹੈ। ਕੀ ਉਨਹ੍ ਆਦਮੀ ਿਵਚੋਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਉਸ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ ਸੀ? ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਿਕਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ
ਕੌਣ ਿਗਆ? ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲੇ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਇੰਝ ਿਕਹਾ ਸੀ! ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ‘ਤੋਬਾ
ਕਰ ਕੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹ ,’ ਤ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਪਾਵ ਗਾ, ਵਾਅਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਹ । ਮੇਰੇ ਲਈ, ਵਾਅਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ।” ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਗਏ? “ਹੁਣ
ਵਾਅਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ
ਹੈ।” ਉਹ ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਸਨ।

203 “ਔਹ,” ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਪਰ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਿਵੱਚ!”
ਉਹ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। “ਔਹ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ?” ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਿਯਸੂ
ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ।

204 ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂਸਾ ਵ ਗ ਮਹਾਨ ਬਣਾ
ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਸੀ, ਤੂੰ ‘ਅਬਰਾਹਾਮ ਵੇਿਖਆ
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ਸੀ।’” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ—ਅਤੇ—ਅਤੇ—ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤ
ਮਰ ਚੁੱਕਾ! ਿਕਉਂ, ਤੇਰੀ—ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਵੇਿਖਆ ਹੈ?”

205 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਸੀ।” ਔਹ ਮੇਰੇ! “ਮੈਂ ਹ ,”
ਸਦਾ ਮੌਜੂਦ, ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਬੀਿਤਆ ਹੋਇਆ ਕਲਹ੍, ਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਕਲਹ੍ ਨਹੀਂ, “ਮੈਂ ਹ ।” ਸਮਝੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਜੂਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਲੋਹੀਮ, “ਮੈਂ ਹ ।”
ਿਫਰ ਉਨਹ੍ ਉਸ ਫੜ ਿਲਆ…ਉਹ ਉਸ ਮਾਰਣ ਲਗੇ ਸਨ।

206 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਮੰਨ ਖਾਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਅੰਨ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਭੋਜਨ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਿਗਰਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਗਰਜੇ ਦੇ

ਚੰਗੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਬਜੁਰਗ ਮ ਇਸੇ ਿਗਰਜੇ ਿਵਚ ਮਰੀ ਸੀ,” ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਗਲ । “ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮੰਨ
ਖਾਦਾ ਸੀ।”

207 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮਰ ਿਗਆ।” ਮੌਤ ਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ “ਸਦੀਵੀ ਿਵਛੋੜਾ।” “ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮਰ ਿਗਆ। ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਰੋਟੀ ਖ ਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਸ ਅਖੀਰਲੇ ਿਦਨ ਮੁਰਿਦ ਿਵਚੋਂ ਉਠਾਵ ਗਾ।” ਔਹ, ਭਾਈ, ਕੀ
ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਕੀ ਿਯਸੂ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਅੱਖ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਕੰਨ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹੈ;

ਕੀ ਿਯਸੂ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?

208 ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਭੇਤ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਾਮਾਤ ਅਤੇ ਿਚਨਹ੍ ਅਤੇ ਅਚਰਜ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਇਸ ਵਚਨ ਿਵਚੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹ , ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਿਬਲਕੁਲ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਔਹ, ਮੇਰੇ!
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ਅੱਖ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਕੰਨ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹੈ;

ਕੀ ਿਯਸੂ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
209 ਹੋਰ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਿਮਨਟ ਬਾਅਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰਤ
ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ
ਪਾਸੇ ਆਦਮੀ, ਇਥੇ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਅਤੇ ਔਰਤ ਜੋ ਇਥੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਕੁਝ ਭੈਣ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਕੋਲ ਕਪੜੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ
ਆਦਮੀ ਜ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਿਜਸ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ
ਵਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਤੋਬਾ ਕਰੇ…ਹੁਣ, ਲਹੂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਬੱਸ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਸਰਫ਼, “ਫ਼ਯੂ, ਫ਼ਯੂ, ਫ਼ਯੂ!” ਤੁਹਾ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਫ਼ਯੂ, ਫ਼ਯੂ!”

“ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਲਆ।”
“ਫ਼ਯੂ, ਫ਼ਯੂ!”
“ਖੈਰ, ਖੈਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰ ਸਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਖਰਾ ਕਰ ।”
“ਫ਼ਯੂ!” ਇਹੀ, ਇਹੀ ਚੀਜ ਹੈ, ਸੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ—ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ

ਆਪਣੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰੋਗੇ ਤ ਿਫਰ ਕੁਝ ਵਖਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾ
ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਚੰਗਾ, ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ
ਵੇਿਖਆ।”
210 ਖੈਰ, ਿਪਆਰੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇਕ ਿਲਖਤ ਿਦਖਾਓ
ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ…ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਬਸ਼ਪ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਿਜਥੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ,
ਿਜਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਸਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਿਪਆ।
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211 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਹੈ। ਇਹ
ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਹੁਣ,
ਿਯਸੂ, ਸਰੀਰ ਇੱਕਆਦਮੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਿਜਸ ਤੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕ ਏਕਤਾ
ਦੀ ਿਕਸਮ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹ , ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਗੁ-…ਗੁਣ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਗੁਣ, ਿਜਨਹ੍ ਿਵਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ…ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਿਵੱਚ—
ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹ …ਮੈ ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਿਹਣ ਿਦਓ, ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਤੰਨ ਦਫਤਰਹ੍ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਤੇ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਦਫਤਰ ਸੀ।
212 ਹੁਣ, ਔਰਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਿਤਆਰ
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
213 ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਦਫਤਰ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਿਪਤਾ
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਜ ਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮ ; ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ;
ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅੱਜ, ਿਪਤਾ
ਅੱਜ ਿਕਹੜੇ—ਿਕਹੜੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ।”—ਸੰਪਾਦਕ।] ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਉਹ ਬੀਤੇ ਹੋਏ
ਿਦਨ ਿਵਚ ਕੀ ਸੀ? [“ਿਯਸੂ।”] ਿਯਸੂ। ਉਨਹ੍ ਿਦਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਹ ਕੀ
ਸੀ? [“ਿਪਤਾ।”] ਪਰ ਇਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ! ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
ਉਹ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਤੰਨ, ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਉਹ ਿਤੰਨ ਦਫਤਰ ਹਨ। ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ!
214 ਪਰ ਹੁਣ, ਿਪਤਾ ਇਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਮੱਤੀ 28:19 ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਜਥੇ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਿਸਿਖਆ ਿਦਓ,
ਉਨਹ੍ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦਓ,” (ਐਨ-ਏ-ਐਮ-ਈ) “ਿਪਤਾ ਦਾ
ਨਾਮ…”
215 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ-ਗਰ੍ੰਥ ਿਕੰਨੀ
ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੱਟਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹ । ਉਸ
ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ, “ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਜਾਓ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
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ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ। ਿਜਹੜਾ ਿਨਹਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਪਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭੂਤ ਕਢਣਗੇ,” ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਸਹੀ ਹੈ?
“ਓਹ ਨਵੀ ਨਵੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਓਹ ਸੱਪ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ।” ਹੁਣ
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦ ਗਾ, ਮੱਤੀ।
216 ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹ । ਹੁਣ ਇਹ ਟੇਪ ਤੇ
ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜ ਦੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ
ਕਿਹੰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕੋਈ
ਆਇਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠ…ਜ ਵਚਨ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਿਲਖਤ ਜ
ਕੋਈ ਇਿਤਹਾਸ, ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਤ ਿਜਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ
ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ, ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ “ਿਪਤਾ,
ਪੁੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ” ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤਕ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨੇ ਿਨਿਸਅਨ ਕੌਂਸਲ ਿਵਚ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਟੇਪ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਜ ਦੀ ਹਨ, ਉਨਹ੍ ਦਾ
ਸੈਂਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ
ਆਉਣ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਭਰ ਿਦ ਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। “ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ” ਇਕ ਝੂਠਾ, ਜਾਅਲੀ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਸਧ ਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ
ਮਸੀਹੀ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ! ਲੂਥਰ ਇਸ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ, ਵੈਸਲੀ ਨੇ ਇਸ ਅਪਣਾਇਆਅਤੇ ਇਹ
ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਹ੍ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ,
ਜੱਦ ਉਹ ਭੇਤ ਿਜਹੜੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਲੁਕਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ੍ਗਟ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਘੜੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ।
217 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ
“ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ” ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।
ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਤਕ, “ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ” ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਿਗਆ
ਸੀ। ਉਹਨ ਕੋਲ…ਮੈਂ ਪਰ੍ੀ-ਿਨਿਸਅਨ ਫਾਦਰਸ, ਦ ਿਨਿਸਅਨ ਕੌਂਸਲ,
ਦੋਨੋਂ ਪੜਹ੍ੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਥੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਉਹ
“ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਚਰਚ” ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਇਕ
ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਿਕ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੀ। ਕੈਥੋਿਲਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ,”
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ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਮਸੀਹੀ ਚਰਚ, ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ
ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਸੀਹਤ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ
ਿਵਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਵੀਨਸ ਿਤਆਗ
ਕੇ ਮਰੀਅਮ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨ ਪੌਲੁਸ ਹੇਠ ਉਤਾਰ ਕੇ…ਜ
ਯੁਿਪਟਰ, ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਤਪਰ੍ਸਤੀ ਹੈ!
ਸਹੀ ਹੈ। ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ
ਬਾਅਦ…

218 ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਲੂਿਯਸਿਵਲ ਿਵੱਚ, ਬੇਨ ਹੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਚੱਲ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਿਜਆਦਾ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੱਦ ਟੈਨ ਕਮ ਡਮੈਂਟਸ ਜ ਦੱਸ ਹੁਕਮ
ਚਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਉਹ ਪੰਦਰ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚੋਂ, ਕਦੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਕਾਸ਼ ਉਹ ਉਸ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਪਾਗਾਨ ਦੇ ਪੰਦਰ
ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਜੁਲਮ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸਾਿਰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਮਾਿਰਆ, ਉਨਹ੍ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੰਗ-ਪਰ੍ੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਬਲਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਬਲਦ ਬਿਨਹ੍ਆ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਜ ਤ ਸਲੀਬ ਚੁੰਮਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ ਜ ਬਲਦ
ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਿਦਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਿਖਆ ਹੈ,

ਠੀਕ ਸਿਵਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਿਵਚ, ਉਨਹ੍ ਚੌਕੀ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਉਥੇ ਖੜੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਢ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਜਾਦੂਗਰ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਿਕਹਾ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ!

219 ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾ ਨ ਹੈ ਜੋ
ਇਸ ਥੰਮਹ੍ੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਨਹੀਂ ਿਮਲ ਜ ਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ। ਬੱਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਕ
ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਿਦਖਾਉਂਦਾ, ਜੱਦ ਇਸ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੋਟ ਿਦਉਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
ਇਹ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਆ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ, ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕ
ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਿਸੱਧਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ। ਵੇਿਖਆ। ਇਹੀ ਹੈ।

220ਇੱਕ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ—ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਮਸਾ ਦੇ ਲੇਖਕ
ਿਕਹਾ…ਲਮਸਾ—ਲਮਸਾ ਬਾਈਬਲ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਹ ਪਰ੍ਾਚੀਨ
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ਿਚੰਨਹ੍ ਵੇਿਖਆ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ , ਇਸ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਛੋਟੀ ਿਬੰਦੀ , ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਕੀ ਹਨ?”

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਤੰਨ ਗੁਣ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਜਵੇਂ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ?”
ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

ਕਰਦੇ ਹੋ?”
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ।”

221 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਭੇਤ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ
ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਬੀ ਹੋ।” ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।”
ਆਪਣੀ ਬ ਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਈ, ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੈ।”
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ।” ਿਕਹਾ,
“ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇਕ ਪੂਰਬੀ ਿਕਤਾਬ ਲੈਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਪੱਛਮੀ ਿਕਤਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।” ਉਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ
ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਂਦਾ
ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ
ਹੈ।” ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਲਮਸਾ, ਡਾਕਟਰ ਲਮਸਾ, ਲਮਸਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ
ਅਨੁਵਾਦਕ, ਜੋ ਆਈਸਨਹਾਵਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ
ਿਜਗਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤੀ , ਿਕਹਾ, “ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਉਹ ਤੁਹਾ ਇਸ ਲਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ।
ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਲਈਮਰਦੇ ਹਨ।”
222 ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾ ਪਤਰਸ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਥੇ
ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?”

ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾ ਫ ਸੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?”
ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ ।”
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।”
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ ।”
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਉਹ—ਉਹ…ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ?”
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ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ।”
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਜਰੂਰ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਿਜਹਨ ਉਹ ਮਸੀਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ।”
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ ।”
ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਹੋਇਆ?”

223 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੱਿਸਆ, ਉਹ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ
ਸੁਣਾ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਿਗਆ, ਅੰਤ, ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਮਧਾਰੀ ਿਗਰਿਜ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਫਾਟਕ ਵਲ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ , ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਿਖਆ।
ਮੈ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ‘ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਥੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਹੋ?’ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਮੈਂ ਿਫਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।”’ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਵ ਗਾ।”
224 ਠੀਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨ ਿਕਹਾ, “ਿਕਸਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਹੈ?”

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਹਾਜਰ ਹ !”
ਉਹਨ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ ।”
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।” ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ

ਤੁਰ ਿਪਆ।
225 ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਮੋਢੇ ਤੇ ਛੋਿਹਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕੋ,
ਸ਼ਮਊਨ; ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹ ! ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰ
ਿਰਹਾ; ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋਣ ਿਦਓ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ!

ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ…ਇਹ ਲਹੂ ਨਾਲ ਚੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹ , ਇਹ ਲਹੂ
ਨਾਲ ਚੋ ਿਰਹਾ ਹੈ,

ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਚੋ
ਰਹੀ ਹੈ,

ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਚੇਿਲ ਦਾ ਲਹੂ,
ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਚੋਂਦੀ
ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।
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ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲਾ,

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਵ ਗ ਮਰ ਿਗਆ;

ਤਦ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਆਇਆ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਸਲੀਬ
ਿਦੱਤੀ,

ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਤੋਂ
ਬਚਾਏਗੀ।

ਉਥੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ,
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਤ ਜੋ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਚਮਕ ਸਕੇ;

ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਿਮਲਾਇਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਬੀ
ਵ ਗ,

ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਈਮਾਨਦਾਰੀ
ਨਾਲ ਦੱਿਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਥੇ ਪਰ੍ਾਣ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ , ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ
ਹਨ, “ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ?”

ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਗਲਤ
ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ; (ਸੁਣੋ!)

ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਲਹੂ ਦੇਣਗੇ
ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਲ
ਸੂਹੇ ਹੜ ਲਈ।

ਇਹ ਲਹੂ ਨਾਲ ਚੋਂਦੀ ਹੈ, ਹ , ਇਹ ਲਹੂ ਨਾਲ ਚੋ ਰਹੀ
ਹੈ,

ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਲਹੂ…ਚੋ
ਿਰਹਾ ਹੈ,

ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਚੇਿਲ ਦਾ ਲਹੂ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਚੋ
ਰਹੀ ਹੈ।

226 ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਸਰਫ ਇਕ ਵਚਨ:
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…ਜ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤ …ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਦਲ ਿਛਦ ਗਏ
ਅਤੇ…ਪਤਰਸ ਅਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਸੂਲ ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੇ ਭਾਈਓ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤ ਜੋ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ?
…ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਆਿਖਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ

ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵੇ ਆਪੋ
ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ੍ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ।
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ,

ਅਤੇ ਓਹਨ ਸਭਨ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਿਜੰਿਨ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇ।

227 ਪਰ੍ਭੂ ਹੁਣ ਅਸੀਸ ਦਵੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜ ਦੇ ਹ , ਤੁਸੀਂ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ…?… 
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