
ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ

 …ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਏਿਰਜ਼ੋਨਾ ਿਵੱਚ ਪੰਧਰ ਬੰਦਗੀ ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਸਮ ਿਰਹਾ। ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਾ ਬਹੁਤਾਇਤ ਅਤੇ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ। ਉਹਨ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਹ੍ਾ
ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਹਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਆਤਮਕ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮੁਕਰਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਥੇ ਚਿਲਆ
ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਫਊਿਨਕਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨੀਸਲੋਮ ਟੈਮਪੇ ਅਤੇ ਮੇਸਾ
ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਭਨ ਥਾਵ ਤੇ ਸਭ ਵੱਡੇ ਿਗਰਿਜ ਿਵੱਚ ਦੱਸ ਜ ਬਾਰ
ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ । ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾਆਤਿਮਕ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਦ ਪੰਜ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਲਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ
ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਨਵੇਨਸ਼ਨ
ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹਵੇਲਾ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਤ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਸੀ।

2 ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਿਕ ਿਕੰਿਨ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਪਾਇਆ।
ਇਹ—ਬਹੁਤ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਿਰ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਪਾਇਆ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਕੰਿਨ ਨੇ ਿਸ਼ਫ਼ਾ ਪਾਈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ, ਇਹ—
ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਬੀਤਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹ ਤ ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗੁਜਾਰ ਹ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ
ਆਏ ਸਨ।

3 ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀ । ਮੈਂ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰ੍ੈਸਬਾਇਟੇਿਰਅਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ੇਸਬਾਇਟੇਿਰਅਨ
ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਨੱਚਦੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਔਹ, ਮੇਿਰਆ, ਇਹ ਸੱਚ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਤਦ ਉਹਨੇ
ਮੈ ਦੱਿਸਆ, ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਪ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੇਪ
ਹੈ”। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ”। ਿਕਹਾ, “ਇਹ
ਤ ਭੂੜਕਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ੍ੰਤੂ,” ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਿਸੱਧਾ ਆਪਣੇ
ਕਾਲਜ ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਥੇ ਜ ਇਹ ਵਜਾਈ”। ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ…
ਥੇ ਇੱਕ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹਨ ਨੇ



2 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਸਭਨ ਚੁੱਪ ਰੱਿਖਆ। “ਚੰਗਾ, ਭਾਈ ਿਜਦ ਿਕੱਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ,” ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ…
4 ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਆਦਰਯੋਗ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਬ ਤੁਸੀਂ ਨਵ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਕਦੋਂ ਿਸੱਖੋਗੇ?”
5 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਿਸੱਖ ਲਵੇਗੀ”। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਪਰ੍ੇਸਬਾਇਟੇਿਰਅਨ ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਿਰ ਨੇ, ਸੋਿਚਆ ਇਹ ਤ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਬੱਿਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦ ਮੇਰੀ
ਮੰਡਲੀ ਇਸ ਕਦਮ ਿਸੱਖ ਲਵੇਗੀ”। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ
ਵ ਗ ਿਸਰਫ਼ ਨਵ ਅਤੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਿਰਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਬੋਸਟੋਨ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਪਰ੍ੇਸਬਾਇਟੇਿਰਅਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹਾਨ ਕਾਲਜ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਚ ਅਿਧਆਪਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ
ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਵੱਚ ਹੈ।
6 ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਇਓ ਚਿਕਤਸਾ ਦੇ ਿਸਰ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਚੀਰ
ਫਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈਦ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੈਰਜੂਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਔਹ ਮੇਿਰਆ! ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਮਾਿਹਰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਵੇ ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ…ਉਹ ਿਦਲ—
ਅਤੇ—ਗਲੇ ਦਾ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਜੁਰਗਆਦਮੀ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤੀਸਮਾ ਿਲਆ। ਉਸਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ
ਰਾਤ ਮੈਂ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਪਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ—ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਲਈ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਗੁਜਾਰ ਹ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ।
7 ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕਹੜੀ ਘੜੀ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਕ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਨਵਾਰੀ ਤੇਲ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ
ਹਨ?” ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਿਤਆਰ
ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਔਹ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ ਅਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਵੇਿਖਆ? ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ
ਿਕ ਿਜਹਨ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣੂ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹਨ ਡਾਡੇ ਸਿਮ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨੇੜੇ।
ਕੀ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋਚੋ, ਸਭਨ ਸਿਮ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ
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ਸਾਰੀ ਿਲਖਤ ਲੱਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਪਲ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹ । ਸਾ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕੇ, ਿਤਆਰ ਰਹੋ!

8 ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਫਰਮੋਸ ਦੇ ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਨਰੀ
ਿਮਿਲਆ, ਇਹ ਬਹਾਦੁਰ ਔਰਤ, ਿਤਹੱਤਰ ਵਿਰਹ੍ ਦੀ ਬਜੁਰਗ ਲੱਗਭਗ
ਹੋਰ ਪੰਤਾਲੀ ਸਾਲ ਜੀਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੰਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ
ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਮਸੀਹੀ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜੱਥੇ “ਹ ” ਦਾ ਮਤਲਬ
ਹ ਅਤੇ “ਨਾਹ” ਦਾ ਮਤਲਬੱ ਨਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਖਤ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਪਲੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਲੱਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲ
ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ, ਓਹ,” ਮੈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਭਰਮਾਇਆ
ਿਕ ਮੈ ਦੂਜੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ। ਪਰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਤਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਮੈਂ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ”। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ
ਸੋ ਰਹੇ ਬੈਪਿਟਸਟ ਿਗਰਿਜ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇ—ਜੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ “ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ” ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ
ਵੀ ਬੈਪਿਟਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਸਭ ਬੈਪਿਟਸਟ ਿਗਰਜੇ ਹਨ”, ਉਹਨੇ
ਇਹਨ “ਕਬਿਰਸਤਾਨ” ਿਕਹਾ।

9 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਗਾੜੀ ਹੋ…” ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ
ਿਕ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਉਹ…ਮੈਂ ਬਵੰਜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਹ , ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਉਹ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਦ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ
ਿਕ ਮੈਂ ਤ ਬਹੁਤ ਬਜੁਰਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਮੈ ਮਾਫ ਕਰੀਂ”।

10 ਤੇ ਉਹ, ਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚਮਕਦੀ ਦਮਕਦੀ ਤੇ ਉਦ ਹੀ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਸੀ
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਤਦ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਮੈ
ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਫਰਮੋਸ, ਚੀਨ ਜਪਾਨ ਵਗੈਰਾ ਿਵੱਚ ਸੁਸਮਾਚਾਰ
ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜ ਸਕਦੇ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ”। ਸੋ ਉਹਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤ ਇਹਨ ਸਭ ਬੈਪਿਟਸਟ ਸੰਮੇਲਨ ਿਵੱਚ
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ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬੱਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ” ਆਿਖਆ, “ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਬਾਪਿਟਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਪਿਟਸਟ ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਕਰਜ ਹੈ”। ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਉਹਨ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਤਕ
ਦੀ ਦੂਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕੇ ਜ ਦਾ”। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ। ਔਹ, ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ
ਠੀਕ ਥੇ ਿਟਕੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, ਉਹਨ ਚੀਨੀ ਭਰਾਵ
ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ ਿਕ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਣ ਿਕ “ਅਸੀਂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹ ”। ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ”। ਪਰ
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨ ਥੇ ਰੋਕੇ ਰੱਿਖਆ ਿਜਨਹ੍ ਿਚਰ ਤਕ ਕੁਝ ਨ
ਵਾਪਿਰਆ, ਅਤੇ ਤਦ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਬਣੇ।
11 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਭੈਣ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼
ਉਹਨ ਮਸੀਹੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹਨ ਠਿਹਰੇ ਰਿਹਣ ਿਦਓ ਿਜੰਨਹ੍ ਿਚਰ
ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ”।
12 ਜੇ ਭਲਾ ਚੇਲੇ ਨੌਂ ਿਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਦੇ, “ਸਾ ਿਨਹਚਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਿਲਆ। ਵੇਿਖਆ ਜੇ ਆਓ ਹੁਣ ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਅਗ ਹ ਵਧੋ”। ਵੇਖੋ,
ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਔਕੜ ਹੈ
ਿਕ ਅਸ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਤਕ ਪਰ੍ਭੂ ਲਈ ਠਿਹਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹ । ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹੋ
ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਿਕਦ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰ ਸਕਦੇ
ਹ । ਇਹ ਗੱਲ ਸਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਥੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਸਨਮੁਖ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹ
ਅਤੇ ਕਲ ਪਰ੍ਭੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹ । ਕਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਦੀ ਉਸ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦੇ ਹ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮ ਿਟਕੇ ਰਹੀਏ,
ਤ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਿਨਸਤਾਰੇ ਦੇ ਿਦਨ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ
ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।
13 ਿਜਦ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਿਫਊਿਨਕਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ
ਸਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਿਪਆਰੇ ਜੀਵਨ
ਫ਼ਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

14 ਮੈਂ ਦੱਖਣੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਿਪਛ ਹ ਹੀ ਰਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਿਦਨ ਜਦ…ਿਮੱਤਰ…ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੋਵ ਕੁੜੀ ਸ ਭ
ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣ ਵੂਡ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖ ਿਲਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਤੇ
ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸਮ ਸੀ ਭਾਵ ਹਨੀਮੂਨ ਸੀ। ਤੇ
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ਪਤਨੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਿਵਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮੌਜ
ਮੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸਮ ਪਿਹਲੇ ਵਾਲੇ ਹਨੀਮੂਨ ਭਾਵ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵਧੇਰਾ
ਚੰਗਾ ਸੀ”। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ
ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਤੋਂ
ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਆਓ”।
15 ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾਅ ਖੇਿਡਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਸਿਕਆ, ਮੈਂ
ਿਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਪਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ
ਮੇਰਾ ਿਵਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਵ ,” ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ—ਜਦ ਮੈਂ ਿਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਵ ਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਿਵਆਹ
ਦਾ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ
ਹੀ ਿਮਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ
ਪੈਸਾ ਖਰੀਿਦਆ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਗਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਡਾ
ਸਮ ਿਰਹਾ।
16 ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਮੇਰਾ
ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਈ ਸੋਥਮੈਨ ਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਿਜਹੜਾ ਿਪਛ ਹ ਬੈਠਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਟੋਮ ਿਸਮਪਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੇਿਰਓਰੇ,
ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਸਭਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਮ ਿਰਹਾ ਹੈ।
17 ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਏ ਜੋ ਿਕ ਿਫਊਿਨਕਸ ਦੇ ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਸ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉਤ ਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਹ! ਆਧੁਿਨਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ! ਜਦ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਧਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਦ ਪਾਪ ਅਤੇ
ਿਹੰਸਾ ਆ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਤ ਹ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਬਹੁਤ ਉਤ ਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ
ਅਸੀਂ ਿਫਊਿਨਕਸ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ । ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਿਕਹਾ, “ਮੈ
ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹ ਇਹਨ ਪੰਦਰ ਿਮੰਟ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ
ਿਵਅਰਥ ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ?” ਹ ?
18 ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਿਜਦ ਿਕ ਟੇਮਟੋ ਅਤੇ—ਅਤੇ
ਸਨੀ ਸਲੋਪ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਿਕ ਠੀਕ ਉਸ ਖਾੜੀ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦੀ ਤਦਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਤੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਹਲ
ਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੇ ਤ ਥੋਹੜ ਅਤੇ ਕੰਿਡ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਸਨ।

ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਨਜਰ ਿਵੱਚ ਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਹੀ
ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ”। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਹਾਨ—ਮਹਾਨ
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ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨ ਨੇ ਥੇ ਉਸਾਿਰਆ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ
ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ
ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਗਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹਵਾ ਿਵੱਚ
ਉਤ ਹ ਉਠਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ।
ਪਰ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਿਦੰਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ
ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸਿਭਅਤਾ ਆਉਣ ਿਦਓ। ਬਦਕਾਰੀ ਥੇ
ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
19 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਕੰਨੇ ਿਵਭਚਾਰ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੀ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ
ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਹੋਏ ਹਨ! ਿਕੰਿਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹਨ! ਿਕੰਨੇ ਘਰ…
ਿਕੰਨੇ-ਿਕੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ, ਿਪਛਲੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਹੋ
ਚੁੱਕੇ ਹਨ”।
20 ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਕੁਝ ਿਕਹਾ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਿਫਰ
ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਿਫਰ ਤੁਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਘਰ ਿਕਉਂ
ਛੱਿਡਆ?”
21 ਤਦ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨ ਸਭ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਜੋ ਿਕ ਯਕੀਨਨ ਭੀੜ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਛੋਟਾ ਝੰਡ
ਵੀ ਹੈ। ਿਕੰਨੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਕਲ ਸ਼ਾਮ ਥੋਂ ਉਤ ਹ
ਪਹੁੰਚਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈਆ ਰਹੀ ਹਨ?”
22 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨ ਚੰਗਾ ਸੀ ਿਕ ਿਗਰਜੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੁੱਬਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਗਨ ਜਾਣ ਿਵਹੜੇ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਿਖੱਚੋਤਾਣੀ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੇਵਲ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਰਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਖਤ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਖਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤ ਿਨ ਦੇ ਿਸਹਾਨਸਣ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਯਟਹੈ ਅਸੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ, ਿਮਲ
ਜੁਲ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰ੍ਤਾਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ
ਸਾ ਦੁਆ ਿਵੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ
ਿਜਨਹ੍ ਸਾ ਸਲੀਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਿਖਆ।
23 ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਾਿਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈ ਕੁਝ
ਿਬਮਾਰ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
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ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਿਗਆ
ਹ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਉਹਨ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵ ਤੋਂ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਥਤ ਹਨ।

24 ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਤ ਦੋ ਹਫਿਤ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਿਟਊਸਨ ਜਾਵ ਗਾ, ਜੋ
ਿਕ ਹੇਠਲਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਿਬਜਨੇਸਮੈਨਾ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ…ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤਕ
ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਲਵ ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ,
ਅਗਲਾ ਮਸੀਹੀ ਸੰਮੇਲਨ ਮੇਡੋਸੱਟੋਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ
ਬਾਅਦ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਿਵੱਚ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ। ਤਦ ਜੁਰੀਤ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਤਦ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ
ਸਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈ ਇਹਨ ਸੰਮੇਲਨ
ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਮੌਕਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹਰੇਕ
ਮਹੀਨੇ ਸਾ ਸੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ…

25 ਪੈਂਤੀਕੁਸਤ ਿਗਰਿਜ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਖੇੜਾ ਿਪਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵਾਿਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਹਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ
ਿਪਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੁਲਾਹਟ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਕੇ
ਖਲੋਤਾ ਹ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਹੋ ਸਿਕਆ ਤ ਿਬਜਨੇਸਮੈਨ ਮੈ ਅੰਦਰ ਖੜਨਗੇ
ਤੇ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵ ਪਾਿਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਤੁਹਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨ ਸਭਨ ਉਹਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ
ਦੇ ਿਗਰਿਜ ਦੀ ਆਰਥਕ ਲੋੜ ਹਨ। ਤੁਹਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਹਨ
ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਤ ਜਾਪਦਾ
ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।

26 ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਬੋਰਡਰਸ ਮੈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸੱਦੇ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਵੱਡੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਿਜਹੜੇ ਸੱਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨ ਦੀ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਮੋਟੀ ਿਕਤਾਬ
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ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤ ਬਹੁਤ
ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਲਆ। ਮੈਂ ਤ ਇੱਕ ਸਭਾ ਲਵ ਗਾ
ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਗਾ ਿਕ ਉਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਮੈ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ।
ਤਦ ਥੇ ਅਗਲੀ ਸਭਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਿਜੱਥੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮੈ ਜਾਣ ਲਈ
ਆਖੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
27 ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਈ ਜ ਭੈਣ ਕੋਕਸ ਥੇ ਸਨ…ਜਦ ਭਾਈ
ਆਰਗਨ ਬਰਾਈਟ ਨੇ ਮੈ ਐਨਕੋਰੇਜ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸੱਿਦਆ।
ਜੇ ਭਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚਿਲਆ ਜ ਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹੀ
ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ?
28 ਮੈਂ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਤ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ
ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹ । ਜਦ ਮੈਂ ਥੇ ਿਗਆ ਤੇ ਟੇਪ ਭਰਨ ਵਾਲੇ
ਮੁੰਿਡ ਦੱਿਸਆ। “ਕੋਈ ਟੇਪ ਨਾ ਲਓ। ਟੇਪ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ
ਉਸੇ ਹੀ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲ ਗਾ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਿਲਆ ਸੀ”। ਮੇਰਾ ਿਵਚਾਰ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਨਵੇਂ
ਿਵਸ਼ੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੈਗੁਰੇ ਨੇ ਉਹਨ ਸਭਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ।
29 ਅੰਦਾਜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਥੇ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਚਿਲਆ ਜ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੀ
ਬੰਦਗੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਿਕਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ , ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ
ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ।
30 ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਤੇ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ।
ਕਲੀਸੀਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ
ਮੁੰਡ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ
ਸਾਰਾ ਿਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਛਮ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਚਦਾ ਿਰਹਾ। ਮੈ ਯਾਦ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਜਦ ਥੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਘਾਹ ਕਤਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਥ
ਿਵੱਚ…ਉਹਥ ਿਜਹੜੀ ਇਥੇ ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੌੜੀ
ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈ ਅਗ ਹ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ
ਤੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਮੇਰੀ ਆਿਗਆ ਨਾ ਮੰਨੇ”। ਵੇਿਖਆ?
ਅਤੇ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਵਖਿਰ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਥ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਹ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ
ਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ। ਤੇ
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ਜਦ ਤਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾ ਮੰਿਨਆ। ਅਤੇ ਤਦ
ਿਜਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਬੰਨਣ,
ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਬੰਨਣ ਿਜਹਨੇ ਮੈ ਇੱਥੇ ਬੰਨਹ੍ ਕੇ ਰੱਿਖਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ—ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਿਕੱਧਰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।
31 ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਠੀਕ
ਮੈਂ ਥੇ ਜਾਵ ਗਾ”। ਕੋਈ ਮੈ ਿਮਿਲਆ ਤੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਮੇਿਰਆ ਉਹਨ
ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਬੰਦਗੀ ਹੈ”। ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਅੱਜ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਸਭਾ ਗੀਤ ਦੀ ਸਭਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਤਦ ਪਰ੍ੇਮ ਭੇਂਟ ਲੈਣਗੇ,
ਅਤੇ ਤਦ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੈਰ ਧੋਣਾ, ਆਸ਼ਾਈ ਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਬਪਤੀਸਮੇ ਹੋਣਗੇ”।
32 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਉਹ ਿਨਤਾਣੇ ਭਾਈ! ਮੇਿਰਆ, ਮੇਿਰਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ…
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ”। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਚਿਲਆ ਜਾਵ ਗਾ। ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾਈ ਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ”।
33 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਹਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਿਮਲੇ ਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲੋਗੇ?” ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ
ਹੈ। ਤਦ ਮੈਂ ਵਾਿਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਿਲਖਤ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਿਲ ਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੇ ਿਜਹੜਾ
ਿਕ ਲੱਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਿਟ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਦ ਿਫਰ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪੈਰ ਧੋਵ ਗੇ, ਤੇ ਿਫਰ ਆਸ਼ਾਈ ਰਬਾਨੀ ਲਵ ਗੇ। ਤੇ, ਔਹ, ਮੈਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਮੈਂ ਉਹਨ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਵ । ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤ
ਕੇਵਲ ਤੁਹਾ ਛੇੜ ਿਰਹਾ ਸ । ਵੀਹ ਜ ਤੀਹ ਿਮੰਟ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਅਦ,
ਅਸੀਂ ਬਪਤੀਸਮੇ ਜ …ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਆਸ਼ਾਈ ਰਬਾਨੀ? ਆਸ਼ਾਈ
ਰਬਾਨੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਦ ਬਪਤੀਸਮੇ ਹੋਣਗੇ।
34 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾ ਬਪਤੀਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੇ ਤ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਪਾਸਬਾਨ ਅਤੇ
ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਦੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਗਾ ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੋਈ ਤ । ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਐਤਵਾਰ ਿਕਉਂਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਿਫਰ ਚਿਲਆ
ਜਾਵ ਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹ ਤ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਿਕਉਂਿਕ
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ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਭਾਈ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਜੁੜੇ ਹੋ ਹ ਮੈਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ। ਅਸੀਂ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਰਿਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ।

35 ਇਹ ਗੱਲ ਫੋਕੀ ਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਇਹ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਿਮਸਟਰ ਕੋਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ
ਵਾਰੀ ਬਲਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਲੇ ਜਲੂਸ ਿਵੱਚ ਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ
ਬਲਬ ਵੇਚ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਿਕਸਮ ਦਾ ਬਲਬ ਦਾ
ਢੇਰ ਖਰੀਦ ਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਚਾਰ ਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਚਲਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘੁੰਮ
ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਿਲਆ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬੱਲੀ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਿਪੱਠ ਖੁਰਕ ਰਹੇ ਹ ”। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਚਾ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਮੱਦਦ
ਕਰਨੀ ਹੈ।

36 ਹੁਣ ਆਓ ਇਹਦੇ ਖਰੇ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਜੇ
ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਿਬਆਲਰ ਿਪਛ ਹ
ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੇਖਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੰਿਘਆ ਤ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੂਨੀ ਜੈਕਸਨ
ਬਾਹਰ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਭਾਈ ਕਰੀਚ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਵੇਿਖਆ। ਕੀ ਉਹ ਿਕਸੇ

ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਸਭਾ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਬਪਤੀਸਮੇ ਦੇਣੇ
ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਿਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਜੇ ਉਹ ਬਪਤੀਸਮਾ
ਲੈਣ ਵਾਿਲ ਿਲਆਉਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।

37 ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾਈ ਰਬਾਨੀ ਲਵ ਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ
ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾਈ ਰਬਾਨੀ ਤੇ ਕੁਝ ਿਚਰ ਲਈਗੱਲ ਕਰ ।

38 ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ ਆਓ ਸਭ ਕੁਝ
ਲ ਭੇ ਰੱਖ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਵਾਲੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ
ਿਸਰ ਝੁਕਾਏ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਿਦਲ ਵੀ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ
ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਕਰ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰੇਕ
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਮੰਜੂਰ ਕਰੇ।
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39 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਪਤਾ,
ਿਜਹਨੇ ਉਹ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੰਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਪਰ੍ਧਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ
ਬੈਠਾ ਿਦੱਤਾ। ਸਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨ ਗੱਲ ਦਾ ਿਜਹਨ ਦਾ ਅਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹਨ ਦੀ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ
ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੇਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ
ਸਮੇਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ
ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ੍ਭੂ ਸਭ ਚੀਜ ਅਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਇਕੱਿਠ
ਕੀਤੀ ਜ ਚੁੱਕੀ ਹਨ ਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਿਬਲਕੁਲ ਿਨਕਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ
ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ
ਹ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਟਕੇਸ ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੱਪਿੜ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜੁੱਤੀ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹ , ਪਰ ਇਹ ਦੁਿਨਆਵੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਿਕੰਨੀ ਅਲੱਗ ਯਾਤਰਾ
ਹੈ! ਪਰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ; ਪਰ ਸਮਾਨ ਖੋਲਹ੍ਣਾ ਹੈ।
ਸਭ ਚੀਜ ਲ ਭੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਤੇਰੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਪੋਲੂਸ
ਨੇ ਇਬਰਾਨੀ ਉਹਦੇ 12 ਬਾਬ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, “ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ
ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਿਜਹੜੀ ਸਿਹਜ ਨਾਲ ਸਾ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ
ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੋੜ ਿਵੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਬਰ ਨਾਲ
ਦੌੜੀਏ”।
40 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਧੁਿਨਕ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ। ਿਸਰਫ਼ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖ ਸਕਦੇ
ਹ ਉਹ ਹੈ ਸਦਮਾ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਭੁਚਾਲ, ਮਹਾਨ ਜਵਾਰਭਾਟੇ ਦੀ
ਲਿਹਰ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਲੀਸੀਆ ਲਉਦੀਕੀਆ ਯੁੱਗ
ਿਵੱਚ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵੱਚ ਖਟਖਟਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਏ ਖੁਦਾਇਆ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਿਜਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਿਮਕਾਹ ਉਹ
ਿਕਵੇਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦ ਿਕ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਉਸਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਲਵੰਤ ਨਬੀ ਏਲੀਯਾਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਕੇ
ਿਗਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਆਹ ਬ ਨੇ ਉਸ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀ।
ਸੋ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੁੱਤੇ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਚੱਟਣਗੇ”। ਤਦ ਿਕਵੇਂ ਿਮਕਾਹ ਚੰਗੀ
ਗੱਲ ਦਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ?
41 ਿਕਵੇਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ
ਪਾਪੀ ਕੱਬੇ ਲੋਕ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹਨ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਔਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ
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ਤ ਿਸਰਫ਼ ਿਨ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਹੀ ਅਗ ਹ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਠੀਕ
ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨ ਲਈ ਚੀਕ ਰਹੇ ਹ , “ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਹੁਸੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਚਟਾਨ ਹੈ! ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨਸਥਾਨ ਹੈ।
ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਚਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ”। ਿਕਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਮਹਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹ ਜੋ ਿਕ ਸ਼ਰਨ ਲਾਈਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦ
ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ…ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੁਰਜ ਿਵੱਚ ਵੜ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਖੁਦਾਇਆ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਭਜੀਏ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਜੋਰ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਿਹਜ ਨਾਲ
ਿਮਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੱਦਦ ਹੈ। ਉਕਾਬ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਰਹੀ ਸਨ। ਬਦਲ ਛਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਨ ਦੀ ਗਰਜ ਤੇ ਿਲਸ਼ਕ
ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਤੂਫਾਨ ਨੇੜੇ ਹੈ।

42 ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਰ੍ਭੂ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ੇ
ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਿਪਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹਨ ਕੀ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਉਹ ਚੀਜ
ਿਜਨਹ੍ ਲਈ ਉਹਨ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਰੂਹ ਦੇ ਲਈ
ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਪਰ੍ਭੂ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇ
ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ। ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਿਪ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਥੱਿਕ

ਸ਼ ਤੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਭੁੱਖੇ ਭੋਜਨ। ਿਤਹਾਏ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਉਦਾਸ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ
ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੱਜ
ਰਾਤ ਿਯਸੂ ਿਲਆ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹ । ਉਹਦੇ ਟੁੱਟੇ
ਹੋਏ ਬਦਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਆਵੇ।

43 ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਇਸਦੇ ਪਾਸਟਰ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਤੇ ਿਡਕਨਸ ਅਤੇ ਟਰ੍ਸਟੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਜੋ ਿਕ ਹਾਜਰ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜੋ ਿਕ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਜਹਨ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਦੀਿਵ ਦੀ ਬੱਤੀ ਛ ਗ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚਮਕ ਲਏ ਹਨ।
ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਥਾਵ ਿਵੱਚ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਲੋ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ।

44 ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ ਇਹਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੱਦਦ ਕਰ। ਿਜਵੇਂ
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ਅਸੀਂ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ ਇਹ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਤੇ ਸਾ ਿਵਸ਼ਾ ਦੇ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ ਆਮੀਨ।
45 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ ਯੁਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਤੇ ਉਹਦੇ 6
ਬਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਿਧਆਏ ਪੜੇ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 59
ਆਇਤ ਤਕ ਪੜ ਗਾ। ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ; ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ

ਿਯਸੂ ਹੁਣ ਫਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਮ
ਸੀ ਪਰਬ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਉਹਨ ਨੇ ਚਟਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਿਜਹੜੀ
ਚਟਾਨ ਬੀਆਬਾਨ ਿਵੱਚ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਪੰਨੇ ਦੀ
ਯਾਦਿਗਿਰ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਉਹ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ
ਇਹਨ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਖ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਫਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਸੀ ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਗੇ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹ ਿਕ ਜੋ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹ ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ ਦਾਿਦ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮੰਨਾ ਖਾਧਾ ਸੀ ਅਤੇ

ਮਰ ਗਏ।
ਿਜਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ

ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ ਸੋ ਇਹੋ ਹੈ।
ਉਹ ਿਜਉਂਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਸੁਰਗੋਂ ਤਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹ : ਜੇ ਕੋਈ

ਇਸ ਰੋਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਹਾਏ ਉਹ ਸਦਾ ਤਕ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਤੇ ਜੋ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਿਦ ਗਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ
ਿਜਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਿਦ ਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਬਿਹਸਣ ਲੱਗੇ

ਸੋ ਇਹ ਸਾ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਿਕਕੁਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ

ਹ , ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲਹੂ
ਨਾ ਪੀਓ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਜਊਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖ ਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਸਦੀਪਕ

ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਸ ਿਜਉਂਦਾ ਉਠਾਵ ਗਾ।



14 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਣ
ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ।
ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ

ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ।
ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਿਜਉਂਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ

ਦੇ ਕਾਰਣ ਿਜਉਂਦਾ ਹ : ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਹੜਾ ਮੈ ਖ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ
ਕਾਰਣ ਜੀਏਗਾ। ਜੋ ਰੋਟੀ ਸੁਰਗੋਂ ਤਰੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ।
ਿਜਵੇਂ ਵੱਿਡ ਨੇ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਸੋ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਿਜਹੜਾ

ਇਹ ਰੋਟੀ ਖ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਉਹਨੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਿਦ

ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ।
46 ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ
ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ੍ਭੂ
ਭੋਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ”। ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
“ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ”। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ
ਤੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਫਤਗੁ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਤੇ ਇਮਾਰਤ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਜਣਾ ਅਤੇ ਪਾਸਟਰ, ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ
ਜਣੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
47 ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਜ ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦ…ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ
ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ…ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਉਦ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਤ
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਦੋਗੇ, ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਣੇ ਨਾਲ ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭੈਣ
ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ।
48 ਪਰ ਅਸੀ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਤੇ ਿਕਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹ ਤ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੈ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ। ਤਦ,
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ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਡੀਕ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ।

49 ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹ ।
ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹ ਤੇ ਉਹਨ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ ਿਕ ਉਹ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਆਖਦੇ ਹ ,
“ਪਰ੍ਭੂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਅਤੇ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ
ਕਰੇ, ਆਮੀਨ,” ਤੇ ਉਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹ । ਹੁਣ, ਇਹ ਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਗਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ
ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਠਿਹਰੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ, ਤੇ
ਮਹਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹ ।
ਤੁਹਾ ਜਰੂਰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਮੰਨਿਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਅਤੇ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਸਾ ਚੀਜ ਿਮਲ ਜ ਦੀ ਹਨ…

50 ਖਾਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਲਓ,
ਜਦ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤਿਹ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤ ਉਹ ਿਕਸੇ
ਭੋਜਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਖਾਣ ਲਈ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਤਦ ਉਹ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਿਕਸੇ
ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਡੀਿਕਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਕਦੋਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨੇ
ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਥੇ ਜ ਕੇ ਉਸ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ
ਉਠਾਓ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਉਹ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਾ ਦੱਸੋ।ਪਰ ਉਡੀਕੋ ਜਦ ਤਕ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹਵੇਲਾ ਖਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਤੇ—ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਠਾਕ
ਨਾ ਹੋਵੇ।

51 ਉਸ ਿਦਨ ਿਜਸ ਔਰਤ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ
ਬੋਲਿਦ ਹੋਇ । ਕਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ
ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਜਦ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ
ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਿਵਧੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਨ। ਿਮਲਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ
ਆਉਣਗੇ, ਪਿਹਲ ਤੁਹਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਬੂਹੇ
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ਤੇ ਆਉਗੇ ਤੇ ਨੋਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋਵੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੈਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ
ਸਭ…ਲੋਕ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਮੁਸ਼ਕ
ਅਤੇ ਘੱਟਾ ਿਮੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਲਸਿਤਨੀ ਵਸਤਰ ਇਹਨ ਲੱਗ
ਜ ਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਘੱਟਾ ਇਹਨ ਤੇ ਬਿਹ ਜ ਦਾ
ਸੀ।ਲੱਤ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਤੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਹੱਸਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਹੱਥ ਤੇ। ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਪਰ੍ਾਹੁਿਣ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਧੋਂਦਾ
ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਤੌਲੀਏ ਅਤੇ ਅਤਰਦਾਨੀ ਨਾਲ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਅਤਰਫੁਲੇਲ ਹੱਥ ਤੇ ਿਛੜਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਉਹ ਰਗੜਦੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਤਦ ਤੌਲੀਆ ਲੈ
ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਪੁੰਜਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਘੱਟਾ ਿਮੱਟੀ
ਲਾਹ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ

ਸੱਤ ਵ ਗ ਤਾਜਗੀ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਜੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਸਨ।
52 ਤਦ ਜਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਵਧੀਆ ਗਲੀਚੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ
ਚੱਪਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਤਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜ ਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਤਦ ਪਰ੍ਾਹੁਣਾ
ਅੰਦਰ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤਦ ਘਰ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਉਹਨ ਜੀ ਆਇ ਕਰਕੇ
ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਆਪਣਾ ਚੁੰਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ
ਿਦਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਉਹਨ
ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗਲੀਿਚ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੇ ਤਦ ਤੁਹਾ ਉਹ ਜੀ
ਆਇ ਦੇ ਚੁੰਮੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਿਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ।
53 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨਾਲ ਭੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਿਤਆਰ ਹੋਈਏ, ਸਾਡਾ ਪਿਹਲ
ਵਚਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੁਦਾਈ, ਜੁਦਾਈ
ਦੇ ਪਾਣੀ, ਿਜਹਦੇ ਸਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਿਹਲ ਤ ਤੁਹਾ ਉਹਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੌਬਾ
ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰਹ੍ ਿਨਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ
ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, “ਪਰ੍ਭੂ ਮੇਰੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਮਾਫ ਕਰ,”
ਵੇਿਖਆ ਜੇ? “ਮੇਰੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਮਾਫ ਕਰ”। ਤੁਹਾ ਪਿਹਲ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ
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ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਡੇ…ਿਪਛਲੇ ਪਾਪ
ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤੀਸਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣਦੇ ਹੋ।
ਹੁਣ, ਤਦ, ਉਹਨੇ ਬਪਤੀਸਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਈਦਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ।
54 ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾਈ
ਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੈਰ
ਧੋਣੇ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਹੈ।
55 ਹੁਣ ਤਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਆਪਸੀ ਭਾਵਨਾਵ ਵੀ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਜਜਮਾਨ ਨਾਲ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੋ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਜਾਮੰਦ
ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਾਮੰਦੀ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹ ।
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੇਿਖਆ ਜੇ? ਸਾਡਾ ਨਵ
ਜਨਮ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ
ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ “ਆਮੀਨ”ਆਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਤਦ ਅਸੀਂ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ।
56 ਇਹਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਿਦਲ ਸਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜਰ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਿਕਰਪਾ ਪਾਉਂਦੇ
ਹ । ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਦਰਖਸਤ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਕਈਉਣਕੀ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਸਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਉਂਦੇ।
ਹੁਣ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾ ਨਵ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਤ ਅਸੀਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ
ਦੇ ਲਈ ਅਜੀਬ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਗੇ, ਵੇਖੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਨ। ਤ ਿਫਰ ਇੱਕੋ
ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪਾਪੀ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ
ਕਰਦੇ ਹ । ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹ । ਇਸ ਤਰਹ੍ ਭੋਜ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
57 ਹੁਣ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਚਰ ਲਈ
ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਗਾ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਹ ਿਜਹ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ
ਆਖਦੇ ਹ , ਉਹ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਿਕਵੇਂ
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ਗਲਤ ਢੰਗ ਸਾਲ ਬੱਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਇਹ ਤ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਿਖਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ
ਕਿਹਣ ਦਾ ਕਾਰਣ। ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਮੱਤ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ “ਜੋ ਿਕ ਪਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਬਦਨ ਹੈ”।
ਪਰ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਿਯਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਇਹ ਤ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਦੀ
ਯਾਦਗਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ।

58 ਮੈ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਿਕੰਨੇ ਜਾਜਕ, ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਜ ਜੋ ਕੋਈ
ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤ ਅਜੇ ਵੀ ਦੱਖਰਸ ਅਤੇ ਰੋਟੀ
ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਜਕ ਨਹੀਂ ਿਜਦ ਿਕ ਅਸੀਂ…ਉਹ ਸਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਿਕ,
“ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਵਚਨ ਬੱਧ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਸੁਣੇ ਜਦ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ
ਬਦਲਦਾ ਹੈ,” ਿਜਹ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਉਸ ਪਦਾਰਥ , ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁਚੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ। ਤਦ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਉਸ
ਖ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਹੈ”। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ!

59 ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਵ “ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ
ਸੋਚ ਸਕੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ”। ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ
ਪਤਾਸੇ ਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ,
ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਿਪਸ ਗੱਲ
ਕਰੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਿਪਸ ਗੱਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸੱਚਾ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਹੈ।ਇਹ ਤ ਉਹਦੀ ਸਲੀਬੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀ
ਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ…ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਭੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹ

ਆਖਦੇ ਹ , ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਗਰਜੇ
ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾਸੇ ਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਿਦਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਿਰਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹਤ
ਬਨਾਮ ਮੁਰਤੀਪੂਜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

60 ਿਕਵੇਂ ਇਹ ਗੋਲ ਰੋਟੀ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਨ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕੈਥੋਿਲਕ
ਿਗਰਜਾ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸ ਕਦੇ ਉਹਨ ਦੇ ਿਗਰਜੇ
ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ
ਹਨ। ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਆਦਰ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ
ਕਲੀਸੀਆ ਜ ਿਗਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਉਹ ਪਤਾਸੇ ਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜੋ
ਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਹ ਿਜਹ ਪਰ੍ੋਿਹਤ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀ
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ਸਚਮੁੱਚੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਬਦਿਲਆ ਹੈ। ਿਜੱਥੋਂ ਿਕ ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਚੂਿਹ ਉਹ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜ ਸਕਦੀ ਹਨ।

61 ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਿਪਸ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ”।
ਭੋਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ “ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ” ਜ “ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ
ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਿਪਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ”। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਵਾਿਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ
ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਹੀ ਹੈ, ਿਜਹ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਆਖਦੇ ਹ ।

62 ਹੁਣ ਿਯਸੂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹ , “ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਮਾਸ
ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ, ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਮਾਸ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੇ
ਵਸਤੂ ਹੈ”।

63 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਸੀਹ
ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤ ਿਨਹਚਵਾਨ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਜ ਰੋਟੀ ਦਾ
ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਦੇ ਿਦਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ
ਇਕੱਠੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਿਕ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਇਕੱਠੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਤਰੀ ।
ਮਰਨਹਾਰ ਮਨੁੱਖ, ਲਹੂ ਬਹਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਆਈ। ਅਤੇ ਇਹ
ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤ, ਮੁੰਡਾ ਜ ਕੁੜੀ, ਿਜਹਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਸੀਹ ਨਾਲ
ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਦੇਹ ਹੈ।

64 ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵ ਗ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ
ਉਹਦੀ ਪਰ੍ੇਿਮਕਾ। ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਇਕੱਠੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹ । ਇਸ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਹ ਚੀਜ ਆਵੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੱਸ
ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ
ਕਰਦੇ ਹ । ਿਜਹਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਲਾਲੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਤਿਮਕ ਬਦਨ। ਇਹ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ ਰੋਟੀ ਜ ਦਾਖਰਸ ਦੇ
ਨਾਲ। ਪਰਆਤਿਮਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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65 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਯੁਹੰਨਾ ਦਾ ਚੌਥਾ
ਅਿਧਆਏ ਲਓ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਖੂਹ ਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਔਰਤ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਿਜਵੇਂ, “ਸਾਡੇ ਿਪਤਰ ਨੇ ਇਸ
ਖੂਹ ਤੋਂ ਪੀਤਾ, ਅਤੇ ਯਾਕੁਬ ਨੇ ਇਹ ਖੂਹ ਪੁੱਿਟਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਤੇ
ਪਸ਼ੂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਿਪਆਇਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ, ‘ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਿਵੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰ,’ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ‘ਇਸ ਪਹਾੜ ਤੇ’”।

66 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਜਨਹ੍ ਵੀ ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਪਲ ਠਿਹਰੋ! ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਹ ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹ ਿਕ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪਰ ਔਰਤ ਇਹ ਗੱਲ
ਸੁਣ। ਉਹ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਿਕ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਭਗਤੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ‘ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।’
ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਉਹਦੀ ਭਗਿਤ ਆਤਮਾ ਅਤੇ
ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਿਕ ਸੱਚ ਹੈ। ‘ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ’”। ਉਹਨੇ ਇਹ
ਗੱਲ ਉਸ ਔਰਤ ਆਖੀ।

67 ਵੇਖੋ, ਮਸੀਹ…ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
“ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ”। ਿਜਹਣੇ ਿਕ ਉਸ ਮਸੀਹ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ, ਮਸੀਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ “ਮੈਂ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹ ”। ਗੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ
ਪਤਾਸੇ ਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹ । ਇਹ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਦਾਖਰਸ ਅਸੀਂ ਵੇਦੀ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਹ , ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤ
ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਹੈ। ਉਹ ਮਸਹ ਜੋ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਹੈ।

68 ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ
ਵੀ ਹੈ ਤ ਭੁੱਖ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮ
ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਹੈ।
ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁਜ ਿਗਆ ਹੈ।
ਉਹਨ ਹਉਿਕ ਸੁਨਣਾ ਜੋ ਿਕ ਮ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ
ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਿਸਰਫ਼ ਹੱਡੀ
ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਹੀ ਰਿਹ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਮਸੂੜੇ ਵੀ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ
ਹੁਣ ਉਹ ਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ
ਗਈ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਤੇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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69 ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਿਕੰਿਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੇਹ ਨਾਲ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ।
ਕਈ ਕਹਾਣੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ
ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਿਬਠਾ ਸਕਦਾ ਹ । ਿਕਵੇਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿਤਹਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ…ਤਰ੍ੇਹ
ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਿਕਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾ ਤਰਲੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਇੱਥੇ
ਹੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਉਹਨ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਚਲੋ ਤ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰਾਹ ਿਵੱਚ
ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਿਕੰਨ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਰਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮ
ਪਿਹਲ ਜ ਿਤਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ । ਮੈਂ ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਕੁਝ ਬਤੱਖ
ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਰ ਡ ਰਹੀ ਹਨ, ਉਹਨ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਤਲਾ ਵੇਿਖਆ ਤੇ
ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਈ , ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ
ਗਈ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤੇ
ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਰ ਰਹੀ ਹਨ, ਜੋ
ਿਕ ਝੂਠਾ ਤਲਾਅ ਸੀ।
70 ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨ
ਝੂਠਾ ਹੀ ਮੀਰਾਜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਨਾਉਟੀ

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਲ ਬਨਾਉਟੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਧਰਮ
ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਜਦ
ਿਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਇਸਤਰ੍ੀ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਉਹਨੇ ਉਡੀਿਕਆ ਜਦ ਿਕ ਇਹ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਸਾ ਵੀ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਿਫਰ ਇਹਦਾ
ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਿਸੱਧ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
71 ਭੁੱਖ ਦੀ ਦੁਹਾਈ, ਸੁਣੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦੁਹਾਈ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਦੁਹਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਮਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ,
ਓਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਉਹ ਕੌਮ ਉਸ ਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚ
ਜਾਏ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਤ
ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੀ
ਕੌਮ ਭੋਿਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੁੱਿਖ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਜਆਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਆਤਿਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ
ਬਹੁਤੇ ਿਚਰ ਤਕ ਭੁੱਖੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਤ ਿਫਰ ਇਹ ਤੁਹਾ ਥੇ ਲੈ ਜ ਦੀ ਹੈ
ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ।
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72 ਉਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਜੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ
ਦੇਰ ਤਕ ਚੱਲਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ,
ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਲਸੀ ਵ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਨ ਿਕ
ਉਹ ਜੰਮ ਰਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਮੈੰਬਰਿਸ਼ਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਰਮ
ਹਨ, ਤੇ ਆਤਿਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰ ਰਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੀ । ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸੌਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਫਰ ਸਭ
ਮੁੱਕ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦਾ ਖੂਨ
ਉਸ ਦੀ ਨਸ ਿਵੱਚ ਜੰਮ ਿਗਆ ਹੈ।

73 ਹੁਣ, ਤੇਹ ਲੱਗਣੀ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪੀਣ ਦੀ
ਵਸਤੂ ਹੈ”। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਹੋ; ਿਜਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਹੋ। ਿਯਸੂ
ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਿਪਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਹੇ ਭਾਰ
ਅਤੇ ਬੋਝ ਦੇ ਥਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ”। ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ, ਇਹਨੇ
ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਭਈ ਿਜਹੜਾ ਿਤਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਿਜਉਣ ਜਲ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ
ਕੋਲਆਵੇ, ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪੀਵੇ”। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ!

74 ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਖਗੋਲ ਿਵਿਗਆਨੀ ਅਗੰਮ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ
ਇਸ ਪਿਹਲੇ ਿਹੱਸੇ ਜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ ਪੰਜਵੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ। ਦੂਜੀ ਜਾਣ
ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ। ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਗੋਲ
ਿਵਿਗਆਨੀ ਅਗੰਮ ਵਾਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਇਸਦਾ ਮਜਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹ ਇਸਦਾ ਹਾਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਜਰੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੁਝ। ਜਦ ਪੰਜ ਨਛੱਤਰ
ਮਾਰਸ, ਜੁਪੀਟਰ, ਵੀਨਸ ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਹ, ਉਹ ਦਾਵਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪੰਜੀ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੌਣ ਉਸ
ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਸੀ।

75 ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਅਗੰਮ ਵਾਚਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹਦਾ ਇੱਕਆਤਿਮਕ ਮਤਲਬ ਹੈ।
ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ
ਹੈ। ਿਕ ਵਚਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਖੋਲਹ੍ੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ,
ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤ ਿਤੰਨ
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ਤਾਰੇ ਉਪਗਿਰਹ ਿਵੱਚ ਆਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜ ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਨੰਬਰ
ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਸੰਿਖਆ। ਿਤੰਨ ਿਸੱਧਤਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪੰਜ ਿਕਰਪਾ ਦਾ
ਨੰਬਰ ਹੈ। ਿਯਸੂ, ਿਕਰਪਾ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਨੰਬਰ!
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਘੱਿਲਆ, ਇਹ
ਉਹਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ
ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ 40 ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ “ਿਕਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਲਈ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਦਾ ਯੁੱਧ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ”। ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਮੁਰਤੀਪੂਜਾ
ਦੀ ਦੋਸ਼ਣ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਭੇਜ ਰਹੀ
ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਤ ਉਹਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੈ ਸਾਡੀ
ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗੰਮ ਵਾਚਦਾ ਹ
ਿਕ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਹੋਣ
ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ…ਇਹਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਹ ।
76 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਿਦਓ।
ਜੇ ਕੋਈ ਿਪਆਸਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਉਹ ਿਪਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਿਪਆਸ ਿਤਰ੍ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
77 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ਦੱਸੀ ਸੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਹਲ
ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਤ ਮੈ ਇਸ ਠੀਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਦੁਹਰਾਉਣ
ਲਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਸੀ ਜ ਇੰਡੀਅਨ
ਲੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਨਗਹਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਨਵਾਜੋ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਰ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਥੇ ਉਹ ਗਵਾਚ ਿਗਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਏ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਜ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਖੇਡ ਦਾ ਰਾਹ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਿਚਆ,
“ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵ ਤ ਜਰੂਰ ਹੀ ਮੈ ਪਾਣੀ ਲੱਭੇਗਾ”। ਅਤੇ
ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਇੰਨਾ ਿਤਹਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਸੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਮਕ
ਰਹੀ ਸੀ। ਨੱਕ ਲਾਲ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰੇਤਲੇ ਤੂਫਾਨ
ਿਵੱਚ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਬਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ
ਰਾਹ ਟਕਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, ਜਦ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚਿੜਹ੍ਆ ਉਹਨੇ
ਇਹ ਖੇਡ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਆਿਖਆ, “ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਮੈ ਪਾਣੀ
ਤਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ”। ਸੋ ਉਹ ਛਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਚਿੜਹ੍ਆ ਤੇ
ਉਸ ਰਾਹ ਤੁਰ ਿਪਆ।
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78 ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੂੰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ! ਤੇ ਇਹ ਰਾਹ
ਿਵੱਚ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਥੋੜੇ
ਿਜਹੇ ਹੀ ਉਸ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਏ। ਘੋੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਏ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੋਿਚਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਉਸ ਭਖਦੇ
ਹੋਏ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਪਰ
ਘੋੜਾ ਆਕੜ ਿਗਆ। ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਉਭਾਿਰਆ। ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਦੁਲਤਾ ਮਾਰ
ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਿਪਛ ਹ ਜਾਣਾ ਆਤੰਬਹ ਕੀਤਾ।
ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਕਾਏ ਥੱਲੇ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕਮਜੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਮਾਰ ਸਕਦਾ।

79 ਸੋ ਉਹਨੇ ਿਫਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਟੱਕ ਲਾ ਿਦੱਤੇ। ਉਹ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਉਤਸਾਿਹਤ ਸੀ ਤ ਿਕ ਉਹਦੀ ਿਜੰਦਗੀ
ਬਚ ਸਕੇ। ਘੋੜਾ ਖਲੋ ਕੇ ਕੰਬ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਹਨੇ ਹੇਠ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹੇਠ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਕੰਬ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਸ ਿਡੱਗਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ
ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖੂਨ ਵੀ ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਜਨ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਆਿਖਆ। ਉਹ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਅਕਸਰ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ …ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ
ਿਕ ਉਹ ਦਲ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਰਾਹ ਮੁੜ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਅੱਪੜੇਗਾ।
ਪਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈ
ਇਹ ਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਜ ਦੇ ਹਨ”। ਪਰ
ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਮੈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਲਆਇਆ ਹੈ ਤ ਮੈਂ
ਤੇਰੀ ਹੀ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਗਾ”।

80 ਔਹ, ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਉਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹ । ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤ
ਧਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਭੀੜਾ
ਰਾਹ ਿਜਹੜਾ ਿਜਊਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਪਾਉਣਗੇ।
ਿਸਰਫ਼ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾ ਉਸ ਿਜਊਣ ਦੇ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਲਆਇਆ
ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਾ।

81 ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਿਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਗਆ
ਹੋਣਾ। ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਅਚਾਨਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਘੋੜਾ ਠੀਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ
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ਮੋਰੇ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਿਗਆ। ਘੋੜਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਇੱਜਹਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ
ਹੈ। ਉਹ ਥੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ। ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ
ਪਾਣੀ ਸੁੱਿਟਆ। ਉਹਨੇ ਅਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰੀ , ਉਹਨੇ
ਸ਼ੋਰ ਗੁਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ ਨਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਉਗਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਚੀਕ ਮਾਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹ ! ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹ !” ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਪੀ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਕੰਬ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਪਾਿਸ ਵੇਿਖਆ ਤੇ
ਖੂਨ ਉਹਨ ਪੈਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਿਨਕਲ ਿਰਹਾ ਸੀ।
82 ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ…ਿਕਸੇ ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ,
“ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਓ”। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਿਖਆ, ਥੇ ਕਰੂਪ
ਿਜਹਾ ਪਾਲੀ ਮੁੰਡਾ ਖਲੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ।
ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਿਖਆ,
ਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾ ਟੌਲਾ ਡੇਰਾ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਮੁੱਲ ਪੱਥਰ ਤੇ

ਧਾਤ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨ ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਲੱਭਾ ਸੀ। ਤੇ
ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਲੱਦੀ
ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨ ਸਭਨਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
83 ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਉਹਨ ਨੇ ਿਹਰਨ ਦਾ ਮਾਸ ਿਰਧਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ
ਉਹਨ ਨਾਲ ਖਾਧਾ। ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਵੀ
ਇੱਕ ਹਾੜਾ ਪੀ ਲੈ”। ਉਹਨੇ ਉਹਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹ
ਜੈਕ ਕਾਏ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ,
ਥੋੜਹ੍ੀ ਪੀ ਲੈ”।

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ”। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ”।
84 ਅਤੇ ਉਹਨ ਲੋਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਸੋ
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲਵੇਂਗਾ!”

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ”।
85 ਸੋ ਉਸਨੇ ਜਗ ਉਤ ਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਲੈ ਪੀ”। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ
ਸਭ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਗੁੱਟ ਸਨ। ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਸੀ।

ਸੋ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੁੰਡੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ”।
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86 ਉਹਨ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਸਾਡਾ ਿਹਰਨ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਹੈ, ਤ ਸਾਡੀ ਿਵਸਕੀ ਵੀ ਪੀਣ ਲਈ ਬਹੁਤੁ ਵਧੀਆ ਹੈ”।
87 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਗੁੱਟ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ”,
ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ।
88 ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਗੋਲੀ ਪਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ
ਤੂੰ ਪੀਂਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤ !”
89 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ”।ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਜਰਾ ਕੁ
ਠਿਹਰੀ। ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕੋ”। ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਡਰਦਾ”। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਹ ”। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ
ਮੈਂ ਮਰ , ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੀਣ ਦਾ ਕਾਰਣ”। ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕੈਂਟਕੀ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ
ਹ ”। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਲਕੜੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਵੇਰ,
ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਮ ਮਰਨ ਿਕਨਾਰੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ
ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੱਿਦਆ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ‘ਜੈਕ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤਾਸ਼
ਦੇ ਪਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ’।
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ, ਜੈਕ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਵੀਂ”। ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਮ ਦੇ ਪਰਵੱਿਟ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਮੁੰਡਪੁਣੇ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਵ ਗਾ”। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ”। ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ,
ਤ ਗੋਲੀ ਮਾਰ”।
90 ਅਤੇ ਿਜਉਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਲ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਿਫਰ ਜਗ ਉਤ ਹ
ਸੁੱਿਟਆਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਪੀ ਨਹੀਂ ਤ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਿਦ ਗਾ!”
ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ ਤੇ ਜਗ ਫੱਟ ਿਗਆ।
91 ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਉਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਕਰੂਪ ਪਾਲੀ ਮੁੰਡਾ ਖਲੌਤਾ ਸੀ।
ਗੱਲ ਤੇ ਅਥੱਰੂ ਵਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੈਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਂਟਕੀ ਦਾ
ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹ । ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਿਦਨ ਆਪਣੀ ਮ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਦਾ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ”। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਿਕ ਜਦ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਿਜਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨ
ਸਾਿਰ ਦਾ ਟੋਲਾ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵ ਗਾ ਤੇ ਇਹਨ ਦਾ ਇਹ ਸੋਨਾ ਲੈ ਲਵ ਗਾ”।
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਿਰਹਾ ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ,” ਆਿਖਆ,
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“ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਮੇਰੀ ਬੰਦੂਕ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਗੁੰਜੇਗੀ, ਮ ਨੇ ਮੈ
ਵਾਦਾ ਕਰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ”।
ਅਤੇ ਥੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਉਹਨ ਸਭਨਾ ਲੋਕ ਦੀ
ਅਗੁਵਾਈ ਮਸੀਹ ਤਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਨ ਦੀ ਜੋ ਥੇ ਸਨ।
92 ਵੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਜਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ
ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿਪਆਸੇ ਹੋਵੋ ਤ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਆਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿਪਆਸੇ ਹੋਵੋ ਤ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਜਾਓ।
93 ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੀ ਸ਼ ਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਦੰਦਾ ਹ ।ਆਪਣੀ ਸ਼ ਤੀ
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਦੰਦਾ ਹ ”। ਉਦ ਨਹੀਂ ਿਜਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਜਦ
ਉਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ ਤੀ ਸਾਡੀ ਿਪਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ ਤੀ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਤ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ ਤੀ ਿਵੱਚ ਤਾਜਗੀ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ
ਜਾਣ ਕੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ ਤੀ
ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ ਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਿਪਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ।
94 ਉਹ ਆਇਤ ਿਜਹੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਉਹ ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ
ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ”। ਮੈਂ ਸਤਵੰਜਾ ਆਇਤ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। “ਸੱਚ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ ਹੈ”। ਸੁਣੋ ਉਹਨੇ
ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਿਖਆ ਹੈ।

ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਿਜਉਂਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਕਾਰਣ ਿਜਉਂਦਾ ਹ , ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਹੜਾ ਮੈ ਖ ਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਾਰਣ
ਜੀਏਗਾ।

95 ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ, “ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ ਘੱਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ
ਿਜਉਂਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਸੀਹ
ਤੋਂ ਿਜਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”। ਔਹ, ਬੱਲੇ, ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੈ ਪਰ੍ਭੂ
ਭੋਜ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਜੋ ਤੁਹਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ।
96 ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਰੋਜ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤ ਿਕ
ਸਾਡਾ ਭੌਿਤਕ ਸ਼ਰੀਰ ਿਜੰਦਾ ਰਿਹ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ ਨਾ ਖਾਈਏ
ਪੀਈਏ ਤ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਿਕ
ਸਾ ਭੋਜਨ ਜਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਦੇ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਹਰ ਰੋਜ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਤ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜੋਰ
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ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜੋਰ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰ ਪੈ ਜ ਦੇ ਹੋ।

97 ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਤਿਮਕ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਕਰਦੇ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਹਰ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸੰਗਿਤ ਕਰਨੀ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ ਇਹਦਾ
ਨਬੇੜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੋਲੂਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ ਮਰਦਾ
ਹ ”, ਸਮਝੇ? “ਹਰ ਰੋਜ, ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਹ ; ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ”। ਸੋ, ਜੇ ਿਜਉਂਦਾ ਰਿਹਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ
ਸ਼ਰੀਰ ਹਰ ਰੋਜ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਿਮਕ ਸ਼ਰੀਰ
ਆਤਿਮਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤ ਿਕ ਿਜਉਂਦਾ ਰਿਹ
ਸਕੇ। ਹ ਜੀ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ
ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਦਾ
ਹੈ”। ਸੋ, ਹਰੇਕ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਹੈ। ਕੁਝ
ਲੋਕ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਿਧਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤ ਇਸ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇਕ ਜ ਦੋ ਵਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਸੱਚਾ, ਸੱਚਾ ਿਨਹਚਾਵਾਨ,
ਸਚਾ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਜੋ ਿਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਿਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਿਰਆ ਹੈ, ਉਹ
ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਹਰ ਰੋਜ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। [ਟੇਪ ਿਵੱਚ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ] ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਹੀ
ਹੈ। “ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਚਨ
ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ”।

98 ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ
ਖ ਦੇ ਹ ਤ ਿਕ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ
ਨਾ ਖਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕਮਜੋਰ ਪੈ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਬਮਾਰੀ ਠੀਕ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰ ਿਵੱਚ ਵੜ ਜਾਣਗੀ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਤਕੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰ ਿਵੱਚ
ਚਲੀ ਜਾਣਗੀ । ਸੋ ਤੁਹਾ ਚੰਗੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ
ਤ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਬਹਾਵ ਠੀਕ ਰਿਹ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਤ ਿਬਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।

99 ਿਜਦ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਪੌਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਗਲੀ
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ਨਸਲ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਓ, ਤੁਹਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ
ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ ਆਿਦ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਤ ਢੱਿਕਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਖੌਤੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਗਲੀ
ਨਸਲ ਦੇ ਪੌਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੀਟਾਣੂ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ
ਹਨ! ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ਼…ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਪੋਦੇ, ਇਹ ਹੀ
ਪੋਦੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨੇ ਕੋਮਲ ਤੇ ਨਾਜੁਕ ਹੁੰਦੇ, ਜ , ਿਜਹਨ ਿਛੜਕਾਓ ਕਰਨਾ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

100 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਅਰਫੋਰਡ ਦੀ ਗਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ
ਚਰ ਦ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਦਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਿਸੰਗ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਉਹ
ਲੰਮੇ ਿਸੰਗ ਵਾਲੀ ਤ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲਵੇਗੀ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਤ ਅਸਲੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਂਗਸ ਜ ਹੈਅਰਫੋਰਡ ਲਓ
ਿਜਸਦੀ ਨਸਲਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਗਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤ
ਯਕੀਨਨ ਅਤੇ ਿਫੱਟੀ ਹੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਗ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਬਾਹਰ
ਛੱਡ ਿਦਓ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਅਹ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ । ਉਹ ਮਰ
ਜਾਣਗੀ ! ਉਹਨ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਵੇਿਖਆ ਜੇ?

101 ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਵਸਤਰ ਅਤੇ
ਬੂਟ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਿਗਰਜੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ—ਸਾਰੀ
ਪੜਾਈ ਿਲਖਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੇਵੀ ਿਵਿਦਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨ ਦੀ ਹਰ
ਸਮੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਤ ਉਹਨ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਥਾਣੀ ਦੇਖਣਾ
ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤ ਤੁਹਾ ਿਦਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ
ਲੋਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਜਹਨ ਦਾ ਜਨਮ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਿਜਹੜੇ ਿਗਰਜੇ ਦੀ ਦੇਵੀ ਿਵਿਦਆ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਵਚਨ ਿਨਹਚਾਵਾਨ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਿਮਕ ਸ਼ਰੀਰ ਉਸਰਦਾ ਹੈ।
ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ।

102 ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਿਣਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ਸਾਰਣ
ਤੇ ਆਿਖਆ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ ਜਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਨੱਕ
ਜ ਨਜਲੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ। ਉਹਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਜ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵੱਡ ਕੇ ਤੇ
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ਿਚਰ ਫਾੜ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਨਜਲੇ ਵਾਲੇ ਗਲਫੜੇ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ
ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਅੰਦਰ ਧੱਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ।
ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੋਲੀ ਵਰਤ ਲਈ ਸਨ।
ਇਦ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ
ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਸੀਹੀ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਵੈਦ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਓ ਗੋਲੀ ਤੇ ਚੀਰ ਫਾੜ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਇਸ
ਦੇਹ ਉਸਾਰੀਏ ਤ ਿਕ ਇਹ ਿਵਿਗਆਨੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ”।
ਇਹ ਹੈ ਉਹ!

103 ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਕਲ ਲੋਕ ਉਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਿਜਦ ਪਿਹਲ ਰਿਹੰਦੇ
ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ
ਸਾ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਿਛੜਕਾਓ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ
ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾ ਨਰਮ, ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਕਾਸੇ ਯੋਗ
ਨਹੀਂ ਰਿਹਣ ਿਦੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ ਦੇ ਲੋਕ…ਿਕਉਂ, ਅੱਜ ਸਾ
ਸਭ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਉਂਦੀਆ। ਹੁਣ ਉਹਨ ਬੁਰੀ ਬੁਰੀ ਅਲਾਮਤ
ਅਤੇ ਸਭ ਚੀਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਨ।

104 ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਏ ਦਾ ਟੀਕਾ
ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਿਕਆ। ਪਰ ਮਲੇਰੀਏ ਦਾ ਮੱਛਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਿਹ ਜਾਵੇ,
ਤ ਮੈ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਘੂੰ ਘੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਤਕ
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਬਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਆਣ ਕੇ ਬਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾ
ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਿਗਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤ ਤੁਹਾ ਪੰਦਰ ਸਾਲ ਤਕ
ਮਲੇਰੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰ ਵੀ ਜ ਦੇ ਹੋ।
ਅਤੇ ਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਝੁੱਗੀ ਿਵੱਚ ਨੰਗ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ
ਮੱਛਰ ਉਹਨ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੱਛਰ ਉਹਨ ਿਚੰਬੜੇ ਹੋਏ,
ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ ਮੱਛਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਿਕਉਂ? ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮਲੇਰੀਏ ਦੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਟੀਕਾ ਸੀ।

105 ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾ ਇਨੇ ਕੁ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ
ਸਾਡੇ ਕਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਿਸਧ ਤ ਹਨ, ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਛੜਕਾਓ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਗਆ। ਅੱਜ ਸਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੀ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ
ਟੀਕੇ ਲੱਗਣ। ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਰੋਜ ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ
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ਤ ਿਕ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਸ ਿਟਕਾਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕਰ ਲਵੇ
ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਚਾ ਉਹਨ ਆਤਮਕ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਿਕ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਿਗਰਦ ਫੈਲ ਰਹੀ ਤੇ ਛਲ ਰਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਰਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈ ਇਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪੈਂਣਾ ਹੈ।

106 ਹੁਣ, ਉਸਾਰੀ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ
ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ—ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ
ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਜੇ ਸਾ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ
ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹ । ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ
ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹ ਤੇ ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ ,
“ਪਰ੍ਭੂ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ”।

107 “ਮੇਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਤ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਨਵ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ
ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ‘ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਵ ਜਨਮ ਹੈ’।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ‘ਿਛੱਟਾ ਮਾਰਨਾ’, ਉਹ ਹੋਰ ਸਭ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ,
‘ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ’”। ਪਰ ਬਾਈਬਲ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ ਲਓ। ਵੇਿਖਆ
ਜੇ? ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਬਨਾਉਟੀ ਿਟਿਕ ਨਾਲ ਅਗ ਹ ਵੱਧੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਨਾਉਟੀ ਮਸੀਹੀ ਬਣਾਉਗੇ।
ਵੇਿਖਆ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

108 ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ
ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਿਮਕ ਦੇਹ ਮਜਬੂਤ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹ , ਤ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ।

109 ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ, ‘ਉਹਦੇ
ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ’?”

110 ਹ ਜੀ, ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ, “ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ”। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤਦ
ਉਹਦਾ ਬਦਨ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸੰਤ
ਯੁਹੰਨਾ ਉਹਦੇ 15 ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੋ,
ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ, ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਹੇ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਤ
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ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ”। ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਵੇਖੋ,
ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ!
111 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹੋ…ਿਕਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ
ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ”। ਵੇਿਖਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ
ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੀ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ
ਬਕਵਾਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਦ
ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਿਕੰਨਾ ਇਹ ਸਚਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ ਇਹ ਇਕੱਲਾ
ਹੀ ਰਿਹਣ ਿਦਓ। ਠੀਕ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਮੈ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
112 ਦੁਆ ਿਵੱਚ, ਿਜਦ ਮੈਂ ਿਮਕਾਹ ਦਾ ਥੇ ਖਲੋਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਥੇ ਇਸਰਾਈਲ ਸੀ ਅਤੇ
ਭੂਮੀ ਦਾ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਉਹਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨ ਕੋਲੋਂ
ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਥੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ
ਉਸ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ
ਏਦ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਚਾਰ ਸੌ ਇਬਰਾਨੀ ਨਬੀ ਠੀਕ ਸਨ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਯਹੋਫਾਟ ਕੁਝ ਆਤਿਮਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?”
113 ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਪਰ,” ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਦਾ ਹ । ਿਸਰਫ਼ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੁਰੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ”।

ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਓਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀਏ”।
114 ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੇ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰੋ, ਚੜਹ੍ਾਈ
ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਬਨ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਿਬਖਿਰਆ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ,” ਤਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਿਸਆ।
115 ਹੁਣ, ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਤ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚਾਰ ਸੌ ਨਬੀ
ਠੀਕ ਸਨ। ਚਾਰ ਸੌ ਚੰਗੇ ਿਸੱਖੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, “ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰ,
ਪਰ੍ਭੂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ”। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਿਸਦਿਕਆ ਦੇ—ਦੇ—ਦੇ—ਦੋ ਲੋਹੇ
ਦੇ…ਿਸੰਗ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹਨ ਿਸੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨ
ਅਜਨਬੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਂਗਾ”। ਉਹ ਪੱਕਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
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ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ
ਗਲਤ ਸੀ।
116 ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਿਮਕਹ ਚਾਰ ਸੌ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੂੰ
ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰੇਂ, ਤ ਇਸਰਾਏਲ, ਿਬਨ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਿਖੰਡ ਜਾਵੇਗਾ”।
117 ਅਤੇ ਦੂਿਜ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ!” ਹੁਣ, ਅਸੂਲ
ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ, ਉਹ ਠੀਕ ਸਨ, ਉਹ ਥ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੀ।
ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਅਹਾਬ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ, ਸੋ ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਉਸ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਜਹ ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆਸੀ?
118 ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਵਿਖਆ ਜੇ? ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਿਮਕਾਹ ਿਵੱਚ
ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਲੈ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹੜੇ ਿਵਚਲਾ ਆਤਮਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਰਜਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ
ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਧੋਖੇਬਾਜ ਹਨ! ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਜੇ ਹੋ ਸਿਕਆ ਤ ਉਹ ਚੁਿਣ ਹੋਇ ਵੀ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਜਮੀਨ
ਆਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਾ ਟਲਣਗੇ”। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ…
ਗਲਾਤੀ 1:8 ਿਵੱਚ ਪੋਲੂਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਰਗਦੂਤ ਵੀ ਆ ਕੇ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪਰਚਾਰੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤ ਉਹ
ਸ਼ਰਾਿਪਤ ਹੋਵੇ”। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਦੂਤ ਵੀ! ਪਿਹਲੀ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਟਨ ਅਤੇ ਇਰੇਿਨਉਸ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ
ਉਹਨ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਜਲੇ ਦੂਤ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ,
ਉਹ ਤ ਵਚਨ ਤੋਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
119 ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਫਿਰਸ਼ਤੇ ਵ ਗ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ
ਦੱਿਸਆ, “ਯਕੀਨਨ, ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ,”
ਪਰ ਉਹਅੰਤ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਅਤੇ ਏਦ ਹੀ
ਅੱਜ ਝੂਠਾ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤ ਇਹ ਝੂਠੀ
ਸੰਗਤ ਹੈ।
120 “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ, ਤ
ਵੇਖੋ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ,” ਸਮਝੇ, “ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ”। ਹੁਣ ਇੱਕ
ਵਾਰੀ ਤ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੋ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ”। ਇਹ ਹੈ, ਥੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਬਣੇ
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ਰਿਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, “ ਥੇ ਅਰਾਮ ਕਰੋ, ਥੇ ਹੀ ਿਟਕੇ ਰਹੋ”। ਹ ਜੀ,
ਇਹ—ਇਹ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਿਟਕਾਕਰਣ ਹੈ।
121 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਇਸ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਮੇਜ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਖੂਨ ਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਿਨਹਚਾ
ਨਾਲ ਿਮਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਖੂਨ ਅਤੇ ਦੇਹ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਵਚਨ,
ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਿਮਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਦੀਪਕ ਿਜਊਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। “ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖ ਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਦੀਪਕ
ਿਜਊਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਤਕ ਉਠਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਗਾ”। ਇਹ
ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਭੋਜ। ਵਚਨ ਤੇ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ
ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਵਚਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਨ।
122 ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹ ।
ਅਤੇ ਵੇਕਖੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ, ਤਦ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ। ਮੈ ਇਹ ਵਚਨ ਲੈਣ ਦੇ ਜੋ ਿਕ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ
ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਘੁਮਾਵ । ਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ
ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਕੱਢ , ਜਦ ਿਕ ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਨਾ ਵੇਖ , ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ।
123 ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ। “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੀ
ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਤ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ”।
ਿਕੰਨ ਸੁੰਦਰ ਹੈ! ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਿਨਹਚਾ
ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨ ਇਕੱਠੇ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ। “ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ”। ਆਓ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
124 ਿਕਰਪਾਲੂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਮੈਂ ਜੋ ਹ ,
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲਈ ਏਲਸ਼ਦਾਈ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕਵੇਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਰ੍ਭੂ
ਭੋਜ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਇਹ ਘੁਮੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ
ਹੈ। ਿਕਵੇਂ ਇਹ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਕਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ
ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਰੱਬੀ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੰਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੇਜ
ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾ
ਸਭਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਸਾ ਿਖਮਾ ਕਰ। ਅਤੇ
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ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾਡੇ ਆਤਿਮਕ ਬਦਨ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ। ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਿਗਰਜੇ ਜ ਿਕਸੇ ਿਫਰਕੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਸੀਂ ਆਤਿਮਕ ਦੇਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚੇ
ਰਹੀਏ। ਉਹ ਥ ਤੇ ਅੱਪੜ ਜਾਈਏ ਿਜੱਥੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ
ਦਰਿਮਆਨ ਉਦ ਹੀ ਤਾਜਾ ਬੋਲੇ ਿਜਦ ਉਸ ਿਦਨ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਆ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਿਪਤਾ, ਤੂੰ ਸਾ ਉਹ ਦੇਵੇਂਗਾ।

125 ਘੜੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹਨ। ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ
ਆਖੀਰਲਾ ਜਨ ਨਜਾਤ ਪਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ
ਹ , ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਨ ਜੋ ਤੈ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਕਾਸ਼ ਿਕ ਉਹ ਤੈ ਲੱਭ ਸਕਣ ਜਦ ਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ ਬਪਤੀਸਮੇ ਦੇ
ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਯਾਦਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹਨ ਿਨਹਚਵਾਨ
ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਣ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਜੋ ਿਕ ਕੁੰਵਾਰੀ ਮਿਰਯਮ
ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ,
ਤੇ ਪੰਿਤਉਸ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪਰਮਪਰ੍ਧਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ।

126 ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। “ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪ
ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ ਲਵੇ, ਿਕਉ ਿਕ
ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਿਜਹਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ”। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ
ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਵਚਨ ਵੇਖ ਸਕਣ। “ਿਕਉ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ
ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਿਜਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ
ਹੈ, ਿਸਰਫ਼ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ”। ਇਸ ਲਈ, ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ ਲਵੇ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਵਾਇਦਾ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਿਨੰਿਦਆ ਵੀ
ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੁਲਾਏਗਾ”। ਪਰ੍ਭੂ, ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ।
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127 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਉਹ ਨਾ ਿਖੱਚੇ। ਅਤੇ ਿਜੰਿਨ
ਵੀ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਮੇਰੀ

ਅਵਾਜ ਸੁਣਦੀ ਹਨ”। ਅਜਨਬੀ ਤੇ ਜੇ ਓਪਰਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਅਵਾਜ
ਿਜਹੜੀ ਿਲਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝਬਦੇ ਹੀ ਭੇਡ ਉਹ ਪਿਹਚਾਣ
ਲਵੇਗੀ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ! ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ ਹੈ ਤ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ
ਆਖਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਭੇਡ ਇਸ ਅਵਾਜ ਸੁਣੇਗੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਭੇਡ ਦਾ
ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਪਤਾ ਿਕਹੋ
ਿਜਹਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। “ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਜਉਂਦਾ
ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ”।
ਪਰ੍ਭੂ, ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ।

128 ਿਜਹਨ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਉਹ ਹੋਰ ਨਾ
ਉਡੀਕਣ। ਦੂਜੇ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦੇ।

129 ਅਤੇ, ਿਪਤਾ ਿਜਦ ਿਕ ਅਸੀਨਹੁੰ ਮੇਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹ ਤ
ਿਕ ਤੇਰੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬਦਨ ਦੀ ਪਰ੍ਤੀਿਨੱਧਤਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੈ ਤ ਮਾਫ ਕਰ। ਤੂੰ
ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ”। ਪਰ੍ਭੂ
ਜੇ ਇਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦਾ
ਲਹੂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਔਰਤ ਜ ਕੁੜੀ ਜ ਮੁੰਡੇ
ਅਲੱਗ ਕਰੇ। ਅਤੇ, ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ

ਤੂੰ ਮੈ ਹਰੇਕ ਸ਼ੱਕ, ਪਾਪ, ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਤੋਂ ਜ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰੇਂਗਾ…
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। “ਤੇ
ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ”। ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ।
ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਹੈ ਤ ਹੇ ਿਪਤਾ ਮੈ ਮਾਫ ਕਰ।
ਜੋ ਿਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈ ਮਾਫ ਕਰ। ਮੇਰੀ
ਜਮਾਤ ਮਾਫ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈ ਬਖਸਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨ ਵਚਨ
ਤੋਂ ਖੁਆ, ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ।

130 ਅਤੇ ਿਜਦ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਬਦਨ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ
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ਯਾਦਗਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹ ਜੋ ਿਕ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ ਤੇ ਸਾਡੇ
ਦਰਿਮਆਨ ਸਦਾ ਹੀ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੋਜ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰੀਏ, ਪਰ੍ਭੂ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭੋਜ। ਿਪਤਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ ।

131 ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਇਹਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਦਰ ਿਮੰਟ ਦੀ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਦੇ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ
ਲਵ ਗੇ…ਇਹ ਬੰਦ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਿਨਹਚਾਵਾਨ
ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤ ਕੋਈ ਬੈਪਿਟਸਟ ਜ ਮੇਥੋਿਡਸਟ ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ
ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਕੋਈ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਾ ਸਭਨ ਇੱਕੋ ਹੀ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਭਾਗੀ ਹ । ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਓਪਰਾ
ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ
ਦੇ ਅੰਗ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਹੜਾ ਿਗਰਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਿਜਦ ਵੀ ਹੈ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਜਨਮੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਮਸੀਹ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬਦਨ
ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹ ਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਗਤ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਇਹਨ ਛੋਟੇ
ਪਦਾਰਥ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਕਾਸ਼ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਿਦਨ ਅਤੇ
ਅੰਤਹਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਿਛੜਕੇ।

132 ਹੁਣ, ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਅੱਗੇ ਿਲਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਕੁਰੰਥੀ
ਉਹਦਾ 11 ਅਿਧਆਏ ਪੜਹ੍ ਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਭੋਜ ਲਵ ਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤਦ ਿਜਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ ਜ ਇਹਦੇ ਪੜਹ੍ਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਐਤਵਾਰ
ਦੀ ਰਾਤ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਲਈ ਠਿਹਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵ ਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ
ਬਪਤੀਸਮੇ ਹੋਣਗੇ…ਜੋ ਿਕ ਪੰਦਰ ਜ ਵੀਹ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ
ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਕੁਰੰਥੀ 11 ਅਿਧਆਏ, 23 ਆਇਤ।
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…ਮੈਂ ਤ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ੍ਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾ ਸੌਂਪ
ਿਦੱਤੀ ਭਈ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਿਜਸ ਰਾਤ…ਉਹ ਫੜਵਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ
ਰੋਟੀ ਲਈ:
ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ…ਿਕਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਜੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਯਾਦਿਗਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਿਰਆ ਕਰੋ।
ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਿਪੱਛੋਂ ਿਪਆਲਾ ਵੀ ਿਲਆਅਤੇ

ਿਕਹਾ ਜੋ ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਨਵ ਨੇਮ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੀਵੋ ਤ ਮੇਰੀ ਯਾਦਿਗਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਿਰਆ ਕਰੋ।
ਿਕਉਂਿਕ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਿਪਆਲਾ ਪੀਓ ਤ
ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੀਕ ਉਹ ਨਾ
ਆਵੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅਜੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ…ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ

ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਪੀਵੇ ਸੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਖੇ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਿਵੱਚੋਂ

ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਿਪਆਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਵੇ।
ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਖ ਦਾ ਅਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਜ ਚ

ਨਾ ਕਰੇ ਤ ਆਪਣੇ ਪਰ ਡੰਨ ਲਾ ਕੇ ਖ ਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਨਤਾਣੇ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ

ਕਈ ਕੁ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ।
ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ ਚਦੇ ਹ ਤ ਜ ਚੇ ਨਹੀਂ ਜ ਦੇ।
ਪਰ ਜ ਜ ਚੇ ਜ ਦੇ ਹ ਤ ਪਰ੍ਭੂ ਤੋਂ ਤਾੜੇ ਜ ਦੇ ਹ ਜੋ ਅਸੀਂ

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਏ ਨਾ ਜਾਈਏ।
ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ

ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
133 ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਸਭਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਛਣ ਲਈ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ
ਹ । [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਰੁਕਦੇ ਹਨ-ਸੰਪਾ]

ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨ ਬੇਨਤੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਸਾਡੇ
ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੂਿਜ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰਦੇ
ਹ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ ਆਮੀਨ।
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134 ਇਹ ਕੋਸ਼ੇਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਿਤਆਰ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਜੋ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਿਕ
ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਬਦਨ ਜੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੋਿੜਆ
ਿਗਆ। ਕਾਸ਼ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਸਭਨ ਬਖਸ਼ੇ ਿਜਹਦੇ ਇਹ
ਖ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਤ ਬਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਦਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ
ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਰੋਟੀ ਤੋਂ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਵੇ। ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ
ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤੇ ਇਸ ਦਾਖਰਸ ਦੇ
ਿਪਆਲੇ ਪੀਓ। ਹੁਣਆਓਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ।
135 ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਜਹਦੇ ਸੇਵਕ ਅਸੀਂ ਹ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਰੋਟੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕ ਕਰ। ਇਸ ਲੈਣ
ਲਈ ਸਾ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਂਦੇ ਹ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ
ਿਕ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ; ਤੇ ਉਹਦਾ, ਸ਼ਰੀਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਅਤੇ
ਪਾਕ ਿਜਦ ਿਕ ਉਹ ਸੀ ਕੋਟਿਲ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਿਕੱਲ ਨਾਲ ਉਹ ਿਮਲਾਇਆ
ਿਗਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਿਨਕਿਲਆ ਜੋ
ਿਕ ਸਾ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖ ਦੇ
ਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਿਮਲੇ। ਅਤੇ ਿਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਜਾੜ ਨੇ
ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤਕ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜੋਰ ਨਾ
ਪਾਇਆ ਿਗਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਪਤਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦੇ ਹ ਤੂੰ ਇਸ ਰੋਟੀ ਪਾਕ ਕਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ੇਰ ਰੋਟੀ ਿਜਹਦੇ ਲਈ ਇਹ
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ। ਆਮੀਨ।
136 ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਿਪਆਲਾ, ਲਹੂ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੀਤ ਸੋਚਦਾ ਹ , “ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਧਾਰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੇਰੇ ਵਗਦੇ ਜਖਮ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਦੀ ਹੈ, ਿਨਸਤਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰ੍ੇਮ ਮੇਰਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤੇ
ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਮੈਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜ ਦਾ”। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਲਹੂ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਅੰਗੂਰ,
ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਲਹੂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਲਹੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਿਨਕਿਲਆ। ਕਾਸ਼ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਲਵੇ
ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਮਲੇ। ਕਾਸ਼ ਿਕ ਿਬਮਾਰੀ ਉਹਨ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਜ ਦੀ ਰਹੇ। ਕਾਸ਼ ਿਕ ਸਾਦਗੀ ਕਮਜੋਰੀ ਸਤਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਕਾਸ਼ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਹਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਤ ਿਕ ਉਹਨ ਚੰਗੀ ਤਾਕਤ, ਸੇਹਤ
ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਮਲ ਸਕੇ। ਤ ਿਕ ਉਹਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਸ ਬੁਰੀ ਤੇ
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ਿਵਭਚਾਰੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਚਮਕ ਸਕੇ।
137 ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਦਾ ਫਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ
ਹ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ
ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਕ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ ਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, “ਸਾਰੇ
ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਹ ਘਾਇਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ”। ਪਰ੍ਭੂ, ਬਖਸ਼ ਦੇ ਿਕ ਿਜਊਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ।
ਸਦੀਪਕ ਿਜਊਣ ਬਹੁਤਾਇਤ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਗ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸਾ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸੇਹਤ ਿਮਲੇ, ਇੱਕ ਥ ਤੋਂ
ਦੂਜੀ ਥ ਜਾਣ ਲਈ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ
ਸਾ ਸੱਦੇਂਗਾ। ਇਹਨ ਬਰਕਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਬਖਸ਼ ਦੇ,
ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ। 
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ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਿਵਿਲਅਮ ਮੈਿਰਅਨ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਦੁਆਰਾ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ ਸੰਨ 1962 ਿਵੱਚ, ਬਰ੍ਾਨਹਮ
ਡੇਰਾ ਜੈਫਰਸਨਿਵਲੇ ਇੰਿਡਆਨਾ ਯੂ. ਐਸ. ਏ. ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 62-0204 ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ
ਘੰਟਾ ਸਤਾਈ ਿਮੰਟ ਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯਤਨ ਇਸ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਮੈਗਨੇਿਟਕ ਟੇਪ ਰਕਾਰਿਡੰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੋਈਸ ਆਫ਼ ਗੋਡ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ।
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