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 7ਵ , 8ਵ , 9ਵ , 10ਵ ਅਿਧਆਏ, ਉਥੋਂ, ਓ, ਮੇਰੇ! ਆਪਣੀ ਪੈਨਿਸਲ
ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਿਤਆਰ ਰੱਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮ ਦੇਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ…
218 ਪੌਲੁਸ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ , ਚਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹ …
ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਉਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ “ਸਬਤ ਵੱਖ ਕਰਨਾ” ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਬਤ ਮੰਨਣ
ਵਾਿਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸਾਿਰ
ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਵ ਗਾ। ਿਕਉਂ ਜੋ, ਅਰਾਧਨਾ ਲਈ,
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜ ਐਤਵਾਰ, ਿਕਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ? ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਕੀ…ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀ
ਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਉਭਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਉਨਹ੍ ਦੱਸ ਿਰਹਾ

ਸੀ ਿਕ ਿਕਰਪਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾ ਨਾਲ, ਕੀ ਖੇਿਡਆ।
219 ਹੁਣ, ਆਓ ਹੁਣੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਪੱਛੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
ਜਾ ਰਹੇ ਹ ।
220 ਵੈਸੇ, ਮੈ ਕੁਝ ਪੜਹ੍ਨ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਿਮਲ ਗਈ । ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹ …ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਏ—ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਕ ਿਛੱਲ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਸਭ…ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ
ਸਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲ
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ…ਮੈਂ ਧੁੰਦਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ ਅੰਨਹ੍ਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਜ ਚ ਲਈ ਿਗਆ
ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ। ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ।” ਖੈਰ,
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜੀਉਂਦਾ ਹ , ਤ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ
ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ । ਓੁਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜਹ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਦੇ ਹੋ?”
221 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ।”
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222 ਿਕਹਾ, “ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਬ ਹ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”

223 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ—ਮੈ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ, ਿਕ
ਮੈਂ…ਇਸ ਛੋਟੀ ਕੋਿਲਨਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇਕ ਵਧੀਆ ਆਕਾਰ ਦਾ ਿਪਰ੍ੰਟ
ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ, ਡੂੰਘੇ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜ ਦੇ ਹ ਿਜੱਥੇ ਸਾ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਿਮਲ ਜ ਦੇ ਹ । ਮੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਕੋਫੀਲਡ ਿਮਿਲਆ।ਅਤੇ
ਮੈਂ ਸਕੋਫੀਲਡ ਬਾਈਬਲ, ਇਸਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹ । ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਕੋਫੀਲਡ
ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਪੜਹ੍ਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਸਕੋਫੀਲਡ ਨਾਲ ਉਸਦੇ—ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਿਸਧ ਤ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹ । ਪਰ ਮੈ—ਮੈ ਇਸ ਦਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਕਰਨ
ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ…ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਸ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਕਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ।

224 ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵ ਹੈ, ਅਿਧਆਪਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹ । ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਗਾ ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ।

225 ਹੁਣ, ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਪੌਲੁਸ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ…ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਕਵੇਂ
ਲੱਿਭਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਿਧਆਪਕ, ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ, ਜ ਇੱਕ ਮਹਾਨ
ਿਵਦਵਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਕੋਈ ਮੈ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅਿਧਆਪਕ ਕੌਣ ਸੀ
ਇਹ ਲੱਭ ਿਲਆ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਗਮਾਲੀਏਲ।”—ਸੰਪਾ.]
ਗਮਾਲੀਏਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ।

226ਅਤੇ ਿਫਰ ਪੌਲੁਸ, ਸਾ ਇੱਕ ਿਦਨ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ…ਪੌਲੁਸ ਕਹਾਉਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਕੀ ਕੋਈ ਮੈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ?
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਸੋਲੁਸ।”—ਸੰਪਾ.] ਸੋਲੁਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਸਲੀ-ਿਸੱਿਖਅਤ ਦੇ—ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚਆਇਆ, ਧਾਰਿਮਕ
ਆਦਮੀ ਵਜੋਂ। ਉਹ ਚਾਰ ਜ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਸਤ ਆਦਮੀ। ਖੈਰ, ਕੀ ਉਸਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਚੁਸਤੀ
ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਮਸੀਹ ਿਸੱਖਣ
ਲਈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਣਾ ਿਪਆ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।
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227 ਇਸ ਲਈ ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਆਦਮੀ
ਜ ਪੜਹ੍ੇ-ਿਲਖੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਨਮਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ
ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ।
228 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਡਵਾਈਟ ਮੂਡੀ ਸੀ—ਇੰਨਾ ਅਨਪੜਹ੍ ਸੀ ਿਕ,
ਇਮਾਨਦਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਿਲਖਤ ਮਾੜੀ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਿਕ ਕੀ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਉਹ—ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਪੜਹ੍।
229 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ, ਇੰਨੇ
ਅਨਪੜਹ੍ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ
ਕੀ ਇਹ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ? ਰਸੂਲ ਪਤਰਸ,
ਿਜਸ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ, ਿਕ, “ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਅਨਪੜਹ੍ ਸੀ।” ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮੈ ਇੱਕ
ਮੌਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੇਠ ਵੱਲ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
230 ਹੁਣ, ਅਤੇ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਸੀ…ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਕੀ ਮਸੀਹ ਕੋਲ
ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ? ਕੀ ਹਰ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ? ਹ ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੂਥਰਨ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ …
231 ਮੈ ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ, ਦੇਰ ਨਾਲ, ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ, ਟੌਮ ਹੇਅਰ ਨਾਲ—
ਨਾਲ ਬਾਰ ਵਜੇ ਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਿਮਿਲਆ। ਿਕੰਨੇ ਕਦੇ ਉਸ ਬਾਰੇ
ਸੁਿਣਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ, ਆਇਿਰਸ਼, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਯੋਧਾ? ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਭਰਾ ਐਪ
ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਕਈ
ਥਾਵ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀ…ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਿਤੰਨ ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਸੀ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵੱਜੇ ਸਨ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਹ੍ ਗੱਲ
ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਸਰ
ਿਕਵੇਂ ਹੈ।
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232 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤ ਉਸ ਇਹਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ।
ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ, ਇਸ
ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਿਕ ਉਹ—ਿਕ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਥੇ
ਉਹ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਿਰਹਾ, ਵਚਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ
ਉਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਹੀ ਸੀ।
233 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਿਪਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ, ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਦੱਸਣਾ ਿਪਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਜਨਹ੍ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਾਇਆ ਿਗਆ
ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ।
234 ਕੀ ਤੁਹਾ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਿਪਆ? ਯਕੀਨਨ, ਲਗਭਗ ਸਭ ਨੇ
ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਣਾ ਿਪਆ, “ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨਹ੍ ਅਸੀਂ ‘ਪਿਵੱਤਰ
ਪਾਖੰਡੀ’ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹ , ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਨ।”
ਦੇਖੋ? ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੁੜਨਾ ਿਪਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼
ਿਜਨਹ੍ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ ।
ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼, ਅਜੀਬ।
235 ਹੁਣ, ਮੈਂ “ਪਿਵੱਤਰ ਪਾਖੰਡੀ” ਤੇ, ਿਬਆਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਉਹ ਲੋਕ , ਪਿਵੱਤਰ
ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿਵੱਤਰ ਪਾਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਿਜਹੀ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ , ਿਕਸੇ ਵੀ ਚਰਚ ਦਾ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਦਾ ਕੋਈ ਿਰਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੌ ਸੌ ਸੱਠ-ਕੁਝ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵ
ਿਵੱਚੋਂ। ਪਿਵੱਤਰ ਪਾਖੰਡੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਨਾਮ ਿਜਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਚਰਚ ਤੇ ਲਗਾਇਆ।
236 ਪਰ ਉਹ ਉਹਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ…ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ? ਿਵਪਰੀਤ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਾਖੰਡੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? “ਿਵਪਰੀਤ।” ਇਹ
ਪਾਗਲ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈ ਜਲਦੀ ਹੀ “ਪਿਵੱਤਰ-ਪਾਖੰਡੀ” ਇੱਕ
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ “ਧਰਮ ਿਵਰੋਧੀ” ਕਹ ਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਲਈ
ਜੇਕਰ ਉਹ—ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ!

ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ? ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ; ਿਕਉਂਿਕ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ
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ਇਨਾਮ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਨਬੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸਤਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ।” ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ।
237 ਿਕਹਾ, “ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।” ਕੁਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ “ ਪਰ ਵੱਲ
ਵਿਧਆ,” ਅਸਲ ਖੁਸ਼। ਅਤੇ ਚੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ
ਸਿਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੇ
ਨਾਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਸਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
238 ਅਤੇ ਅੱਜ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਪਿਵੱਤਰ-ਪਾਖੰਡੀ
ਕਿਹਣਗੇ, ਤ ਉਹ ਗਊ-ਡਾਊਨ ਕਰਨਗੇ, “ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਗਲਤ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ।”

ਪਰ ਉਹਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ!”
239 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ ਨੇ ਉਹਨ ਕਰਾਸਬੈਕ ਿਕਹਾ।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲੀਬ ਬੰਨਹ੍ਦੇ ਸਨ,
ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਹ੍ਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਉਹ ਉਹਨ ਕਰਾਸਬੈਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਚਰਚ ਕਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਇਹ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਚਰਚ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ
ਪਾਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਚਰਚ
ਿਕਹਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸਨੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਧਰਮ—ਧਰਮ ਿਵਰੋਧ
ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ…ਇਹ, ਅਜੇ ਵੀ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਸੰਪਰਦਾਇਕ
ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਕਰਾਸਬੈਕ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ।
240 ਬਸ ਜੋਸੀਫਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ
ਿਹਸਲੋਪ ਦੇ ਦੋ ਬਾਬਲ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ
ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਹਲਾ ਸੰਗਿਠਤ ਚਰਚ,
ਕਦੇ ਵੀ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸਾਲ, ਿਪਛਲੇ ਰਸੂਲ ਦੇ—
ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ। ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ
ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਰਚ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਸੰਯੁਕਤ ਸੀ।
241 ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਜੋ ਅਖੌਤੀ ਸੀ, ਕ ਸਟੈਂਟੀਨ ਦੇ ਧਰਮ
ਪਿਰਵਰਤਨ, ਮੂਰਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਧਰਮ ਿਵੱਚ। ਪਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਦੇ
ਉਸਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਬਦਿਲਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ
ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸਨ। ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ
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ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੇਂਟ ਸੋਫੀਆ ਚਰਚ ਤੇ ਸਲੀਬ
ਪਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਆਪਣਾ—ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਰਤਨ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲਹ੍ ਦੇ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
242 ਹੁਣ, ਪਰ, ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਪਿਰਵਰਿਤਤ ਹੋ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਇਹਅਸਲਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਤ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਿਗਆਸੀ।

ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਿਰਵਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਬਦਲ ਜਾਣਾ।”
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਇਹਇੱਕ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ, ਲਗਭਗ-ਿਚਹਰਾ ਹੈ।
243 ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ, ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬਦਲ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ
ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕੇ…ਹੁਣ, ਉਸ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਅਨੁਭਵ ਸੀ।

ਹੁਣ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜੀ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ
ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਰੋਮ ਿਚਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ।
244 ਪਰ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ
ਹੈ, ਉਹ ਨਵ ਜਨਮ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ
ਜ ਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ…

“ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ?”
245 ਹੁਣ, ਇਹ ਸਬਕ ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਇਹ
ਕਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਿਮਿਲਆ ਤ ਉਨਹ੍ ਰੌਲਾ
ਪਾਇਆ।” ਖੈਰ, ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਮਲ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਜੋਰ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋਰ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ
ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।
246 ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਬੋਲੇ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਹ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ।” ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ
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ਇਹ ਸਮਝ ਿਲਆ, ਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ ?
247 ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ
ਲੰਘਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਰ ਜ ਦੀ ਹਨ,
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹਨ। ਮਸੀਹ ਅਸਲੀ ਬਣ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹਨ, ਸਰੀਰਕਤਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ
ਜੜਹ੍ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੜਹ੍ ਿਕਵੇਂ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੜਾਹੀ ਲੈ
ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਹੇਠ ਉਤਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੋਦਦੇ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁੜੱਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜੜਹ੍ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦਓ।”
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ
ਜੜਹ੍ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟੋ। ਉਹਨ ਖੋਦੋ। ਇਸ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਿਦਓ; ਉਹਨ
ਸਾੜੋ। ਉਨਹ੍ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹ ਤ ਤੁਹਾ
ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।
248 ਹੁਣ, ਪੌਲੁਸ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਸ
ਅਰਬ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਥੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਤੇ
ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤੀ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਿਕ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਸੱਚ ਸੀ।
249 ਹੁਣ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ, ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਜੋ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਸੀ: ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਉਧਰ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੋ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਪਰਨ
ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਿਦਖਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ।
250ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, ਗਰ੍ੀਨਜ਼
ਿਮੱਲ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਿਵਖੇ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਫਰਸ਼
ਦੇ ਪਾਰ ਚੱਿਲਆ ਅਤੇ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੁਆਰਾ
ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਿਫਰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ। ਿਫਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ।
251 ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ
ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇਖੇ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਿਰਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ
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ਨਹੀਂ ਿਗਆ…ਉਸਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਿਵਗੜ ਿਗਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਓਸ ਅਤੇ ਵਧੀਆ
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ।” ਅਤੇ ਅੰਨਹ੍ਾ
ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਉਿਠਆ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ, ਆਪਣੀ
ਵਹ੍ੀਲ ਚੇਅਰ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠ ਧੱਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਜੀ ਠੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਥੇ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਯੁਗੋਯੁਗ ਇੱਕੋ
ਿਜਹਾ ਹੈ।
252 ਤ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹ , ਇਹ ਜਾਣਨ
ਲਈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਨੁਭਵ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਉਸਦੀ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਵਾਅਿਦ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਲਈ ਸਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾ ਿਫਰ ਅਿਹਸਾਸ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਦੂਜੇ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ, ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, “ਸਾ ਇਹ ਚੀਜ਼
ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ …ਸਾ ਇਨਹ੍ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਸਾ ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਬਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹੀ
ਮਹਾਨ ਮੁਕਤੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹ ;…

253 ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਨ ਦੇ ਕਟਘਰੇ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਹ ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,
“ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।” ਓਹ, ਹ , ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। “ਖੈਰ,
ਹੁਣ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।” ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬਚਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਉਸੇ ਗੱਲ
ਦਾ, ਬਾਈਬਲ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸੂਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ
ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਹੈ!
254 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਅਠਤਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹ , ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹ ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਿਦਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ; ਇਹ ਜਾਣਨ
ਲਈ ਿਕ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਅਦਾ
ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ ਅਤੇ ਭੈਣ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅਤੇ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ ਹਜ਼ਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ,
ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੰਤਕਾਲੀ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਮੁਬਾਰਕ
ਕੋਲ। “ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਢਿਹ ਜ ਦਾ ਹੈ,” ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਮੈਂ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ , “ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ!
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ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਕ, ਜੇ ਉਨਹ੍
ਹੁਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍
ਦੇ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ
ਹੋਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਕਰਨਾ, ਪਿਹਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ, ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਉਂਦਾ ਹ । ਸੰਪੂਰਨ, ਿਬਲਕੁਲ ਪਰ੍ਮਾਿਣਕਤਾ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਕ ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਹੈ! ਆਮੀਨ।

255 ਓਹ, ਇਹ ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇਗਾ! ਕੀ ਐਤਵਾਰ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ
ਲੋਕ ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਸਨ। ਯਕੀਨਨ, ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਹ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ
ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਿਕ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ! ਿਕਉਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੇਂਦ
ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਇਹ
ਜਾਣ ਕੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾ ਿਕੰਨਾ
ਭਾਵੁਕ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾ ਦੁਸ਼ਟਤਾ, ਛਲ,

ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕੇਂਦਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰਥ ਹਨ। ਇਹ
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ, ਸਾਰਾ
ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਸੌਣ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਪੱਛੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਅਤੇ ਥੇ ਹੀ ਲੇਟ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਜ ਦੇ। ਜਾਗੋ, ਇੱਕ ਸਵੇਰ,
ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਮੇਰਾ!

256 ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵੇਰ, ਅਸੀਂ
ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਵਜੇ ਠ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਵੁੱਡ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ
ਜਾਣਾ, ਿਗਲਹਰੀ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਉਸਦੀ
ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਆਇਆ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ
ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਸੋਚੋ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਰੁੱਖ
ਉਗਾਇਆ।ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਿਟੱਡੀ ਡਦਾ ਦੇਖੋ; ਉਹ ਉਸ ਿਟੱਡੀ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ। “ਓਹ,” ਤੁਸੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਬਕਵਾਸ, ਭਾਈ ਿਬੱਲ।” ਓਹ,

ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਿਗਲਹ੍ੜ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਿਤਤਲੀ ਿਕੱਥੇ ਹੈ।

257 ਿਕਉਂ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਕੁਝ ਪੈਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਪਤਰਸ, ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਇੱਕ ਿਸੱਕਾ ਿਨਗਲ
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ਿਲਆ, ਬੱਸ, ਿਜੰਨਾ ਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾਉ। ਮੈਂ ਉਸ ਥੇ
ਭੇਜ ਗਾ। ਉਸ ਿਸੱਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਸ
ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਜਾਓ ਉਸ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧ ਜਲੀ
ਿਦਓ।” ਆਮੀਨ।

258 ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਮੱਛੀ ਮਾਿਰਆ, ਪਾਣੀ
ਤੇ ਲੇਿਟਆ ਦੇਿਖਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ
ਭਾਈ ਵੁੱਡ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ
ਹਨ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ, ਆਪਣੇ
ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ
ਮਹਾਨ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੇਠ ਵਿਹ ਿਗਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਇੱਕ ਿਦਨ
ਪਿਹਲ , “ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜੀ ਠਣ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।”
ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਸੂਰਜ ਿਛਪਣ ਤੋਂ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਛੋਟੀ
ਿਜਹੀ ਮੱਛੀ ਦੇਿਖਆ, ਿਜੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਹੇਠ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾ ਤੰਦਰੁਸਤ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਉਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਪਰ ਤੈਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਤੈਰਾਕੀ ਿਜੰਨੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ

ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਓਹ, ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਿਕੰਨਾ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ!

259 ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ, “ਉਹ
ਮਲਿਕਸੇਦਕ ਦੇ ਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ ਸੀ।” ਉਹ ਮਲਿਕਸੇਦਕ ਸੀ। “ਮਲਿਕਸੇਦਕ
ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਸ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਤ
ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮ ।” ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ
ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

260 ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤ ਇੱਕ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਵੇਂ ਗੱਲ
ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਿਕੰਝ ਿਯਸੂ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਲਗਭਗ ਤੀਹ
ਸਾਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ…

ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾਏ, ਸਾਡੇ ਿਪਉ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮੰਨ ਖ ਦੇ ਹਨ।”
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261 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਉਹ, ਹਰ ਇੱਕ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।” ਪਰ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ, ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਖ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
262 “ਓਹ,” ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਪੀਤਾ।”
263 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹ ਚਟਾਨ ਹ ।” ਤੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ।
ਿਕਹਾ, “ਅਬਰਾਹਾਮ ਮੇਰਾ ਿਦਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ।”
264 “ਿਕਉਂ,” ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਜੰਨੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਤੇ
ਕਿਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਮਰੇ ਹੋਏ
ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈਂ।” ਇਹੀ ਹੈ…ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ, “ਪਾਗਲ ਿਵਅਕਤੀ।” ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ।”
265 ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਹ ।
266ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸੀ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ
ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਸਰੀਰ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਿਯਸੂ” ਕਿਹਲਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ—ਦਾ
ਅਵਤਾਰ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸੀ।
267 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਹ , ਿਕ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਿਵੱਚ, ਦੂਜੇ
ਅਿਧਆਏ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ, ਿਜਸ ਮੈਂ 16ਵੀਂ ਆਇਤ ਜ 15ਵੀਂ ਆਇਤ
ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਛੁਡਾਇਆ…ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਦੁਆਰਾ—ਮੌਤ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ।
ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਿਕ ਉਹ ਉਨਹ੍

ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣਆਇਆਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਿਵੱਚ ਸਨ।
268 ਹੁਣ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹ ; ਅਸੀਂ,
ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹ , ਮਰਨਾ । ਪਰ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤ
ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ
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ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਿਸਰਫ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ,
ਮੌਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਵੱਖ ਹੋਣਾ।” ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵਚ ਹੈ, ਅਤੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਤ ਕੋਈ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਇੱਕ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੌਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਜ ਦੀ ਹੈ।
269 ਪਰ ਹੁਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਸੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨ ਹਨੇਰੇ ਤੱਤ
ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਿਜਵੇਂ ਸਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ ਹਟ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਇਹ ਕੱਪ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਇਹ ਇੱਕ
ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ…ਇਹ ਪਾਪ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਰਹ੍ੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ , ਤ ਥੇ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇਹ
ਹੈਧੰਨ ਧੰਨ ਪਰ੍ਭੂ! ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਅੰਨਾ ਮਾਏ ਸਨੇਿਲੰਗ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੀਤ
ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਿਦਓ।” ਹਰ ਕੋਈ
ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
270 ਹੁਣ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹ , 16ਵੀਂ ਆਇਤ ਿਵੱਚ। “ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਨੇ
ਿਲਆ…”

ਿਕਉਂਿਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਦੂਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ
ਿਲਆ ਸੀ; ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਆਪਣੇ ਤੇ
ਿਲਆ।

271 ਓਹ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਣ
ਲ਼ਈ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹ …ਕਾਰਨ, ਇਸ ਤੀਜੇ ਅਿਧਆਏ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ,
ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਿਹੱਸਾ, ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਲਈ “ਸਬਤ ਦੇ
ਿਦਨ” ਿਵੱਚ ਰਲਦਾ ਹੈ।
272 ਹੁਣ ਦੇਖੋ।

…ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਿਲਆ…ਦੂਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ;…
ਹੁਣ, ਕੌਣ ਹੈ “ਉਹ,” ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ।

ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਗੋਸ।
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273 ਹੁਣ ਮੈ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਿਦਓ, ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਨਸ਼ਚਤ
ਹੋਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਤੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ
ਇਕ ਹੈ। ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ
ਿਤੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਨ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਤ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ
ਹੋਵ ਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ
ਿਵਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਿਵੱਚ
ਿਸਖਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੋਂ ਿਤਰ੍ਏਕ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
274 ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ
ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਲਈ; ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੁੱਤਰ ਲਈ; ਇੱਕ ਵਾਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ
ਿਵਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
275 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਇਹ—ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨ ਨੇ ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੂਥਰ
ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਲੂਥਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਵੇਸਲੇ ਿਵੱਚ; ਇਹ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ
ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਇਸ ਲਪੇਿਟਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ
ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
276 ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ , ਪਰਮਾਣੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਸੀ,
ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਸਾਰੀ ਜਗਹ੍ਾ ਭਰ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ:
ਸ਼ੁੱਧ ਿਪਆਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਿਵੱਤਰਤਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਧਰਮੀ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ
ਸਾਰੇ ਅੰਤਿਰਕਸ਼ ਅਨਾਿਦ ਤੋਂ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ।
277 ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਪਰ੍ਕਾਸ਼
ਅੰਤਿਰਕਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਮਲੀਅਨ ਸਾਲ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਰੋਸ਼ਨੀ
ਅੰਤਿਰਕਸ਼ ਦੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਸਾਲ। ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ—ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ
ਮੀਲ ਪਰ੍ਤੀ ਸਿਕੰਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਅਤੇ
ਿਮਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਅੰਤਿਰਕਸ਼…ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨੇ ਿਮਲੀਅਨ
ਮੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਨੌਂ ਦੀ ਇੱਕ
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ਕਤਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਜੇਫਰਸਨਿਵਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਲ ਦੇ ਮੀਲ ਿਵੱਚ ਟੁੱਿਟਆ ਹੋਇਆ
ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਗਰ੍ਿਹ
ਹਨ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਉਹ ਸੀ। ਦੇਖੋ?

278 ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਗੋਸ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਸੀ—
ਲੋਗੋਸ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵੱਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ,
ਲੋਗੋਸ, ਲੋਗੋਸ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ, ਇਸ—ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਿਜਸ
ਅਸੀਂ ਥੀਓਫਨੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹ । (ਥੀਓਫਨੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਿਜਸਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।) ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਿਜਵੇਂ
ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ
ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਖ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ—ਇਹ ਇੱਕ
ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਛੱਡਦੇ ਹ । ਹੁਣ, ਉਥੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ ।
ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਆਉ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਿਵੱਚ
ਬਣਾਈਏ।”

279 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵਚ
ਸਾਰੀ ਮੱਛੀ ਆ ਗਈ , ਅਤੇ ਪੰਛੀ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਜਾਨਵਰ।
“ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਮੱਟੀ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,” ਉਤਪਤ
2। ਉਸਨੇ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਿਮੱਟੀ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ
ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਉਸ
ਇੱਕ ਹੱਥ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਏ—ਇੱਕ ਿਚੰਪੈਂਜ਼ੀ ਵ ਗ। ਉਹ ਉਸ

ਿਰੱਛ ਵ ਗ ਪੈਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮੂਰਤ ਤੇ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਹ ਉਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਣਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਘੋੜਾ, ਜ
ਕੁੱਤਾ, ਜ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਗਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ। ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਬਰ੍ਿਹਮੰਡੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਿਣਆ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ…ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ
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ਹਨ; ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਿਣਆ ਹੈ ਿਜੱਥੋਂ
ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪਰ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਜਾਨਵਰ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਿਕਉਂਿਕ, ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਹ
ਥੀਓਫਨੀ ਹੈ।

ਓਹ, ਮੈਂ—ਮੈਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਾ…ਇਹ ਸਬਕ,
ਪਰ ਮੈ ਇਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਿਪਆ।
280 ਦੇਖੋ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਜੇਲਹ੍ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਹ੍ੇ ਸਨ?
281 ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਿਲਹ੍ਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ
ਿਵਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸੀ।” ਦੇਖੋ? ਹੁਣ, ਝੂਲਣ ਵਾਲਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।
282 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇਨਹ੍ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ
ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ,
ਬਾਹਰਲੇ ਪਿਹਰੇ , ਬਾਹਰ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ, ਕੰਧ ਰਾਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਿਵੱਚ
ਲੰਘਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਅਤੇ
ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ…ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਰਡ
ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ…ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੰਿਘਆ, ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਖੁੱਲਹ੍ ਿਗਆ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ, ਉਸਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਸ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ
ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠ ਜੌਨ ਮਰਕੁਸ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ, ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਸਤਕ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ…[ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਨੇ
ਪੁਲਿਪਟ ਤੇ ਦਸਤਕ ਿਦੱਤੀ। ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ.]…ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਹੋਣ ਲਈ
283 ਓਹ, ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਓਹ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ; ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਲੈ ਿਲਆ…ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਬਣ ਿਗਆ।
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284 ਹੁਣ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਸੀ, ਤ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ
ਿਕ ਉਸਨੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ! ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਜਾਨਵਰ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਕੱਿਟਆ, ਅਤੇ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਿਫਰ
ਉਸਨੇ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਧੁੰਦਲਾ, ਕਾਲਾ ਿਭਆਨਕ, ਮੌਤ
ਦੇਿਖਆ। ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਧੁੰਏ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ, ਨਰਕ। ਪਰ, ਉਸ ਤੋਂ
ਪਰੇ, ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਿਚੱਟੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਿਚੱਟਾ ਉਸ
ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਗਆ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨੇਮ ਿਲਿਖਆ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਕੀ ਕਰੇਗਾ।

285 ਅਤੇ ਉਹ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ; ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ,
ਇਮੈਨੁਅਲ, “ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।” ਅਤੇ ਕਲਵਰੀ ਿਵਖੇ, ਉਸ ਪਾੜ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ
ਿਬਠਾਇਆ ਿਗਆ।

ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤਖਤ! ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਜੱਜ ਹੈ। ਸਾ
ਪਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਿਨ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਿਪਤਾ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ…ਉਹ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ
ਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਿਨ ਪੁੱਤਰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈਉਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਮਹ ਯਾਜਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਲੀਦਾਨ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੇ
ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

286 “ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਗਰ੍ਿਹਣ ਕੀਤਾ।” ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਸਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੇਹਧਾਰੀ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਪ ਬਣ ਿਗਆ, ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਪਾਪੀ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ
ਲੈਂਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹ …ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ
ਸੀ, ਸੱਠ ਅਤੇ ਦੱਸ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੇਠ ਆਇਆਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਬਣ ਿਗਆ, ਸੱਠ ਅਤੇ ਦਸ, ਉਸਦੇ ਲਾਟੇਡ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ
ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ
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ਲੈਂਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਹ , ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵ ਗੇ।

ਓਹ, ਕੀ ਏ—ਕੀ ਏ—ਿਕੰਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ! ਓਹ, ਇਸ
ਿਲਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਾ
ਮਹਾਨ ਹੈ। “ਤੂੰ ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈਂ! ਤੂੰ ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈਂ!” ਸਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਭਨ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ ਵਰਗਾ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ,…(ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।)…ਿਕ ਉਹ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਦਆਲੂ
ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ,…(ਇਸ ਸੁਣੋ।)…ਸੁਲਹ੍ਾ ਕਰਨ
ਲਈ…ਲੋਕ ਦੇ ਪਾਪ ।
ਸੁਲਹ੍ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਿਨ ਜ ਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼

ਹੋਣਾ ਿਪਆ, ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਪਾਪੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ, “ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ” ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰੋ।
287 ਅਗਲੀ ਆਇਤ, ਇਸ ਇੱਥੇ ਸੁਣੋ।

ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ ਸੀ…
288 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ
ਹੋਣਾ ਸੀ, ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਲਾਲਚ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੋੜ ਦੇ ਲਾਲਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਦੇ

ਪਰਤਾਵੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ।
ਤ ਜੋ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਣ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਸਕੇ, ਨਾ ਿਕ ਮਨੁੱਖ; ਆਤਮਾ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਲਈ
ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਿਲਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ
ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਏ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।
289 ਹੁਣ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਵੋਟ
ਿਦੰਦੇ ਹ , ਹਰ ਿਕਸਾਨ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕਸਾਨ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਕਸਾਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਔਖੇ ਿਹੱਸੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
ਉਹ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
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290ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕੇ (ਉਹ ਮਹਾਨ
ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ
ਹੈ? ਉਸਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੁਆਰਾ, ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ।), ਅਤੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣੇਗਾ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਿਕਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਿਹਰਾਉਣਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪੈਣਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ।

291 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੁਆਰੀ ਤੇ ਪਰਛਾਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ
ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਯਹੂਦੀ ਲਹੂ, ਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲਹੂ, ਪਰ ਉਸਦਾ
ਆਪਣਾ ਲਹੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਿਚਆ ਹੋਇਆ ਲਹੂ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ, ਕੋਈ ਿਜਨਸੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ
ਇਸ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ, ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਲਆ, ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ (ਕਬੂਤਰ ਵ ਗ)
ਹੇਠ ਉਤਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਠਿਹਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹ ।”

292 ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਯਸੂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ, “ਸਵਰਗ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਹਨ।” ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਖਾਿਤਰ ਮੇਲ
ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਚੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

293 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਗੀਤ ਸੁਿਣਆ ਹੈ?

ਿਯਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ;

ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਪਰ੍ਭੂ ਲੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਸਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,

ਿਸਰਫ਼ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,



ਇਬਰਾਨੀ ਅਿਧਆਏ ਦੋ ੩ 19

ਿਯਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ;

ਬੱਸ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਪਰ੍ਭੂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਉਥੇ
ਹੀ ਛੱਡ ਿਦਓ।

294 ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, “ਬੱਸ ਇਸ ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਿਦਓ।” ਿਕਉਂ?
ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਮੇਲ
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਕਵੇਂ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਰੱਖਣ
ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ,
ਉਸ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਸਤਾਇਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਸੀ।

295 ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਿਵੱਚ ਸੁਣੋ। ਚੰਗਾ।

…ਉਹ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਪਰਤਾਏ ਹੋਏ
ਹਨ।

ਜ , ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ, ਉਹ ਉਹਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੈ, ਉਹਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ…ਉਹਨ
ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਇਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬਿਣਆ ਹੈ।

296 ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਰਾਤ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਇਆ? ਉਸ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਿਪਆ…ਉਸ ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ
ਡਰ ਸੀ। “ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਸਨ।” ਅਤੇ ਿਫਰ
ਿਯਸੂ ਆਇਆ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਡੰਗ ਮੌਤ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਿਕਵੇਂ ਦਰਸਾਇਆ? ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਟ ਤੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਿਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਿਬੰਦੂ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ ਲਹੂ ਦੇ ਿਛੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ, ਉਹ
ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਕਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਡੱਗ ਿਗਆ। ਸਾਈਮਨ ਸਾਈਰੀਨ,
ਕਾਲਾਆਦਮੀ, ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
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ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ
ਲਈ ਿਚਲਾਇਆ। ਖੂਨ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
297 ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ “ਿਹਰਨ, ਹਰਨ ਪਾਣੀ
ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਿਪਆਸਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੇਰੀ ਿਪਆਸੀ ਹੈ,
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ”? ਜੇ ਿਹਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਗੁਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਤ ਉਸ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ।
298 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੌਦ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤ ਮੈ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਿਪਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਹੈਮਬਰਗਰ ਵ ਗ,
12 ਗੇਜ ਸ਼ਾਟਗਨ ਤੋਂ ਡ ਗਈ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਚੀਿਕਆ, “ਓ,
ਮੈ ਪੀਣ ਿਦਓ!” ਮੈਂ ਸੁੰਨ; ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਹ੍ ਸੁੰਨ ਸਨ।
299 ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਲ ਵੱਲ ਭੱਿਜਆ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਕਸਮ
ਦੀ ਛੋਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਿਵਗਲਟੇਲ , ਦਲਦਲ ਸਨ। ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿਰਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਿਲਹ੍ਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਇਸ
ਤਰਹ੍ , ਿਨਚੋੜ ਿਦੱਤੀ। ਹ , ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਸੀ।
300 ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਪੀਣ ਿਦਓ।” ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਸਪੰਜ ਤੇ ਿਸਰਕਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਰੱਦ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਸੀ ਜੋ
ਸਾਡੀ ਥ ’ਤੇ ਮਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਸੁਲਹ੍ਾ ਿਲਆਉਣ ਲਈ। ਇਹ
ਕੀ ਸੀ? ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।
301 ਿਬਲੀ ਸੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਕਹਾ, ਿਕ, “ਹਰ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ ਦੂਤ ਬੈਠਦੇ
ਸਨ, ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, ‘ਬੱਸ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਢੱਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ
ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲ ਦੇਵ ਗੇ।’”
302 ਧਾਰਿਮਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਝੁੰਡ, ਿਜਸ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪੜਹ੍ੇ-
ਿਲਖੇ ਿਵਦਵਾਨ ਡੀ.ਡੀ., ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ., ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਿਜ ਬਚਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਹੇਠ ਆਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਗੇ।”
303 ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
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ਬਚਾਇਆ, ਤ ਉਹ ਦੂਿਜ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ ਬਚ ਸਕ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕੋ। ਓਹ,
ਕੀ ਬੇਿਮਸਾਲ ਿਪਆਰ!
304 ਉਸ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਕੀਮਤੀ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ
ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਿਗਆ,
ਤ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕੇ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਸੀ ਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਕਵੇਂ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਨੀ ਹੈ।
305 ਉਸ ਥੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਥੱਕ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ
ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਇਿਤਹਾਸ ਪਿੜਹ੍ਆ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਇਹ
ਪਰ੍ਮਾਿਣਕ ਸੀ ਜ ਨਹੀਂ। “ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੈਨ ਤੋਂ, ਮੁਰਿਦ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਿਬਠਾਇਆ ਅਤੇ ਿਸਰ ਦਰਦ
ਨਾਲ ਕੁਰਲਾਇਆ,” ’ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਸਾਡੀ ਿਬਮਾਰੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।
306 ਉਸ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਝੱਲਣਾ ਿਪਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਮਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ
ਡੰਕੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਆਪਣੇ ਡੰਗ
ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਹੋਰ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਡ ਜ ਦੀ

ਹੈ ਜ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਜੋ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੰਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਡੰਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਧੂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ
ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ
ਗੂੰਜ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
307 ਇਹ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ
ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ, ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਦੇ
ਉਸ ਡੰਗ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਇਮੈਨੁਅਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਿਫਰ
ਜੀ ਉਿਠਆ, ਤੀਜੇ ਿਦਨ, ਡੰਗ ਉਥੋਂ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਮਰ
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ

ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। 
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ਇਬਰਾਨੀ ਲੜੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ

ਭਾਈ ਿਵਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਬੁੱਧਵਾਰ
ਸ਼ਾਮ , 28 ਅਗਸਤ, 1957, ਜੇਫਰਸਨਿਵਲੇ, ਇੰਡੀਆਨਾ, ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਿਵੱਚ ਬਰ੍ੈਨਹੈਮ ਟੈਬਰਨੇਕਲ ਿਵਖੇ, ਇਸ
ਇਕ ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਤੋਂ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਬਨ ਘਟਾਏ ਵਧਾਏ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ
ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਛਾਿਪਆ ਅਤੇ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ।
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ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੋਟਿਸ

ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ । ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਿਜੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 

ਸ਼ੁਭਸਮਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ 
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ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ, ਕਿਸੇ ਰੀਟਰੀਵਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਟੋਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 

ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਵਧੇਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
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