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 ਭਾਈ ਮਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। “ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।” ਆਉ ਦੁਆ ਕਰੀਏ।
ਹੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੱਚਮੁਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਇੱਛਾ

ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਿਜਵੇਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ
ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਹ , ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ੍ੇਮੀ
ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਕ ਤੂੰ ਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਾ
ਿਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਡੁੱਬ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਦਨ ਬਹੁਤ
ਬੀਤ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਿਦਨ ਬਹੁਤ
ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤ ਦੋ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਤੈ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਤਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਉਨਹ੍ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਸਮਝਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਵੇਖ ਲੈਣ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮਸੀਹ ਜਰੂਰੀ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਇਨਹ੍ ਦੁੱਖ
ਪਿਹਲ ਭੋਗੇ।
2 ਸੋ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹ , ਜਦ ਿਕ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ
ਹੈ, ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ,
ਸਾ ਵਚਨ ਸਮਝਾ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਲੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖਜਾਨੇ
ਿਕਰਪਾ ਸਿਹਤ, ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕਬੂਲ
ਕਰ ਲਈਏ। ਕਾਸ਼ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨਕਲੀਏ; ਹੋਣ
ਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਇਸਦਾਆਦਰ ਕਰੀਏ।
3 ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਉਨਹ੍
ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ ਜੋ ਤੂੰ ਭਾਈ ਕੈਪਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਿਕੱਤਾ ਜੋ ਿਕ ਲੇਿਟਆ
ਹੋਇਆ, ਲੱਗਭੱਗ ਮਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਹ੍ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਿਕੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ !
4 ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਜਾਈਏ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਤਰਹ੍
ਤੈ ਮਿਹਮਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ…ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਕਰੀਏ। ਪਰ, ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਡੇ ਿਦਲ
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ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਿਚਨਹ੍ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੈ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ,
ਤੂੰ ਸਾ ਿਵਖਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ
ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਅਮੀਨ।

ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ।
5 ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ ਖਚਾ—ਖਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਚਰਚ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਜਹੜੇ
ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਇਸ ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ। ਉਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਫਰ ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੈ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਸ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ
ਫੋਨ ਨਹੀ ਕਰ ਸਿਕਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ
ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰ ਗਾ।
6 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਭਾਈ ਜੈਕਸਨ ਦੇ
ਭਾਈ…ਜ ਿਪਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ, ਇਨਹ੍ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ
ਉਹ ਕਲ ਘਰ ਜਾ ਸਕਣ।
7 ਭਾਈ ਕੈਪਸ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਿਜਹਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਿਦਨ ਮੈ ਫੋਨ
ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈ ਨਹੀ ਪਤਾ ਿਕ ਭਾਈ ਕੈਪਸ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਹਾਜਰ ਹਨ
ਜ ਨਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਸੀ।

ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯੂਸਫ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨੇ
ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟਵੰਟੀ ਟੂ ਬੰਦੂਕ
ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੱਸੀ ਸਨ।
ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੈਰੀ ਅਤੇ ਲੈਰੀ
ਿਵਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵਾਿਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਾ ਦੱਿਸਆ…

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੈ ਰੁੱਕ ਕੇ—ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਭਾਈ ਜੀਨ ਨੋਰਮਨ ਦੱਸਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਰੁਕ ਜਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਪਿਹਲ ਿਬਲੀ, ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਦਸ।”

ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਿਵਖਾ ਚੁੱਕਾ, ਤ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਇਸ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਦੇ।” ਸਮਝੇ?
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8 ਅਤੇ ਿਜਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ, ਅਤੇ
ਿਬਲੀ ਪੁਛਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਦੌਿੜਆ…ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਿਕਸੇ ਬੀਮਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਹੋਵੇ।” ਅਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਅਤੇ ਇਹ
ਭਾਈ ਕੈਪਸ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਪੈਰੀਟੋ—ਨਾਈਟਸ ਨ
ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਅਤੇ
ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭੈਣ ਵੁਡ ਿਕਸੇ ਰਾਤ ਮੈ ਦੱਸ
ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਲੜਕਾ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਦਰਦ
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ…ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਭੈਣ ਵੁਡ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਦੱਸ ਵੱਜ ਗਾਏ ਹਨ,
ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵ ਗਾ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰ
ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤੀ ਿਵਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ।
ਅਤੇ ਅਸੀ ਿਰਣੀ ਹ ।

9 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹ ; ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਈ
ਿਲਓ ਮਰਸੀਅਰ ਅਤੇ ਭੈਣ ਮਰਸੀਅਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਥੋੜੀ
ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਗੇ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ
ਲੱਗ—ਭੱਗ ਪੱਕਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਵ—
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਉਸ ਿਪਆਰੇ,
ਬਜੁਰਗ ਸੰਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਤਜੁਰਬੇਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ।

10 ਹੁਣ, ਔਹ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹਨ ਿਜਹਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੈ, ਪਰ ਉਨਹ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਉਸ ਲਈਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਲਗਾ ਦੇਈ।

11 ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਛੇਤੀ ਆ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਥੱਕ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਪਿਹਰ ਬਾਅਦ ਲੇਟ
ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ…ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀ ਖਾਧਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬਸ ਸਾਰੀ ਦੁਪਿਹਰ ਲੰਮਾ ਿਪਆ
ਿਰਹਾ। ਮੈ ਠੀਕ ਨਹੀ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੇਟ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ
ਿਫਰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈ ਵਧੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਿਠਆ,
ਆਪਣੇ ਕਪੜੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਚਰਚ ਿਵਚਆ ਿਗਆ।
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12 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ
ਹ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਿਜੱਥੇ ਮੈ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਸ
ਦੀ ਭੇਡ ਖਲਾਵ । ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਧਆ ਇਹ ਕਰ ਗਾ ਿਕ ਮੇਰੀ
ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਿਜਹੜਾ ਭੋਜਨ ਉਸਦੀ ਭੇਦ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਹ ਹੀ
ਿਦ ਗਾ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਿਜੱਥੇ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸੱਤ ਬਵ , ਅਤੇ
ਸੱਤ ਕਟੋਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤ ਤੁਰਹ੍ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕਠੇ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਜੇ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤੀ ਕਰੀਏ ਤ ਸਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਜ ਦਸ ਿਦਨ ਜ
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ
ਕਰ ਸਕੇ ਤ । ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ।
13 ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ
ਉਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਉਨਹ੍ ਝੁੰਡ ਵੇਿਖਆ,
ਿਜਹੜੇ ਿਟਊਸਨ ਤੋਂ ਹਨ। ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਸੋਥਮੈਨ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ ਿਕ ਭਾਈ ਫਰੇਡ
ਠੀਕ ਥਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਇਸ ਸਵੇਰ ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਵੇਿਖਆ
ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਭਾਈ ਡਾਨਰੁਡ੍ਲ ਉਥੇ ਉਹਨ ਦੇ ਿਪਛੇ ਬੈਠੇ
ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਡਾਨ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ । ਅਤੇ ਜੂਿਨਯਰ,
ਕੀ ਜੂਿਨਯਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਿਵਚ ਹਨ? ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਗਰਜੇ ਿਵਚ ਹੀ ਇਸ ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀ ਸੁਣ
ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਤੇ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਜਦ ਸਾਡੇ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰਣਹਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋਤ
ਬੁਝ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤ ਸਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀ—ਹੋਵੇਗਾ…।
14 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਿਰਜ਼ੋਨਾ ਪਰ੍ੇਸਕੋਟ ਤੋਂ—ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਕੋਿਗਨ੍ਸ ਹੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ । ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਭੈਣ
ਮਰਸੀਅਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਿਬਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ
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ਬਾਦ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਿਕ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ
ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ; ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ
ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ਿਕ ਸਾਡਾ ਭਾਈ—ਭਾਈ ਹੁਣ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

15 ਕੱਲ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਿਪਆਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ; ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ
ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਕੰਨਟਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ,
ਮੈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇੱਕ
ਿਪਆਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀ—ਕੁੜੀ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ
ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਿਪਠ ਿਵਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ
ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਜਵਾਨ ਭੈਣ ਮੁਕਤ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਸ…।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਾ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ…

16 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਤੰਗ
ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਾ —ਸਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ
ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਣਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਜਰੁਰ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਿਭੰਨ ਭੇਤ
ਭੁਲਾ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ, ਹੋਰ ਨੇੜੇ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ

ਜਾਈਏ ਜਦ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਦਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਇ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਆਪਸ
ਿਵਚ ਇੱਕਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਚੱਤ ਹੋਈਏ। ਅਤੇ
ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ, ਜ ਭੈਣ ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲ ਭੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਭਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤ ਦੁਆ ਜਰੂਰ ਕਰੋ, ਿਪਆਰ ਿਵਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ—ਆਪਣੇ ਿਵਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ
ਿਦਉ। ਇੱਕਠੇ ਿਮਲ ਕੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ, ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਰ ਲੋਕ
, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੋੜਦੇ ਰਹੋ।

17 ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ, ਮੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਭਾਈ ਰਾਇਟ, ਭਾਈ ਜਾਰਜ
ਰਾਇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ
ਭਾਈ ਰਾਇਟ, ਅਤੇ ਭੈਣ ਰਾਇਟ ਇੱਥੇ ਹਨ…। ਛੋਟੀ ਏਿਡਥ, ਮੈਂ…ਇੱਕ
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ਿਦਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਯਾਦਿਗਰੀ ਦੀ
ਮੀਿਟੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ।

ਮੈਂ ਏਿਡਥ ਲਈ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ੍ੰਤੂ,
ਭੈਣ ਰਾਇਟ, ਕੀ ਤੁਹਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ
ਪਿਹਲ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਛੋਟੀ
ਏਿਡਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਮ ਨਹੀ ਰਹੇਗੀ,” ਿਕਉਂਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਸ
ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਪਿਹਲ ਹੀ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿਮਿਲਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਸੀ, ਿਕ
ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਿਮਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਦ, ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮ ਬਾਪ ਦੀ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਅਤੇ
ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

18 ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤ , ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ
ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ੈਲ੍ਬੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ
ਸਾਿਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੈਲ੍ਬੀ ਵੇਿਖਆ ਸੀ;
ਪਰ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀ ਸੀ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਪਰੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਛੱਤ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੇਠ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਰੋਸ਼ਨੀ—ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੇਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਤਰਹ੍ ਨਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ।

19 ਹੁਣ, ਿਸਧੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਿਗਣਤੀ 19:9
ਅਤੇ ਅਫਸੀ 5:26 ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ੇ ਆਿਦ
ਿਲਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

20 ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਟੇਪ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ…ਮੈ ਨਹੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ
ਿਕਸੇ ਟੇਪ ਕਰਦੇ ਨਹੀ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ । ਹ , ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਭਾਈ ਟੈਰੀ

ਥੇ— ਥੇ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ
ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ, ਿਕਸੇ ਜਗਹ੍ਾ, ਿਕਸੇ ਸੇਵਕ
ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸੱਿਖਆਵ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀ ਹੈ,

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਡ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਅਤੇ
ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਲਈ ਨਹੀ ਹਨ ਜੱਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁਣ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲਈ ਹਨ।
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21 ਲੋਕ ਇਹਨ ਟੇਪ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਇਸ
ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਮੈ ਿਲਖਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਨਹ੍ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ਿਕ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ।”
22 ਹੁਣ, ਪਾਸਬਾਨ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਜਾਣੋ, ਿਕ ਇਹ
ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਿਸਰਫ ਮੇਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈ
ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈ ਇਨਹ੍ ਭੇਡ
ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਉਹ ਨਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹ ਿਜਹਦਾ ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਸ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਇਹ ਦੁਨੀ
ਜ ਬਾਕੀ ਚਰਚ ਲਈ ਨਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ , ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ—ਆਪਣੀ
ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਮਣੇ, ਜਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ
ਜੇ ਮੈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਝਦਾ ਹ ਅਤੇ ਿਜਸ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਉ।
23 ਹੁਣ ਿਗਣਤੀ 19:9, ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਾ ਜ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵਚਨ
ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਗ ਦੀ ਸੁਆਹ ਇੱਕਠੀ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਲਈ…(ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਉ)।
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੂਰ
ਕਰਨ ਦਾ ਜਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ: ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਂਟ ਹੈ ।

24 ਿਧਆਨ ਿਦਉ, ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਨਹੀ, ਹੁਣ, “ਇਸਰਾਏਲੀ ਦੀ ਮੰਡਲੀ
ਲਈ; ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਲ ਹੈ।”

ਹੁਣ, ਅਫਸੀ 5 ਬਾਬ ਦੀ 22ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਹ੍ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ।
ਹੇ ਪਤਨੀਓ, ਤੁਸੀ ਆਪਿਣ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਿਜਵੇਂ

ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਿਸਰ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਲੀਿਸਯਾ

ਦਾ ਿਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਆਪ ਦੇਹੀ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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ਪਰ ਤ ਵੀ ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਇਸੇ
ਪਰ੍ਕਾਰ ਪਤਨੀ ਹਰ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਆਪਿਣ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਹੋਣ।
ਪਤੀਓ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ

ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ
ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
ਭਈ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਦੇ ਅਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ

ਪਿਵਤਰ ਕਰੇ।
25 ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਵਸ਼ਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ਾ ਕਹ । ਅਤੇ
ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ
ਤੇ ਇਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਅਨਾਦਰ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀ
ਸੋਚਣਗੇ ਿਕ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਤ ਧਰਮ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ, ਿਕ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਾ ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ
ਲੈ ਿਰਹਾ ਹ , ਉਹ ਹੈ: ਇੱਕ ਿਵਚਾਰਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ। ਇਹ ਿਵਸ਼ਾ
ਉਸ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਿਸਗਰਟ ਪੀਣ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ
ਹੀ ਉਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਲਵੇ, ਇੱਕ
ਿਵਚਾਰਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਇਆ, ਿਕ ਿਕਸੇ ਸਵੇਰ ਮੈਂ
ਗਿਲਹਰੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
26 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਪਰ੍ਸਾਰਣ ਤੇ—ਤੇ, ਜ ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ
ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਿਚਹਿਰ ਦੇ ਹਾਵ—ਭਾਵ ਵੇਖ
ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਾ ਦੱਿਸਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਵੀ
ਇਸ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ।ਇੱਕ ਿਵਚਾਰਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ।
27 ਅਛਾ, ਇਹ ਸਭ ਥੇ ਹੋਇਆ ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਮੈਂ
ਿਵਖਾਲੀ ਿਦੱਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨ ਗਿਲਹਰੀ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਹੋਂਦ
ਿਵੱਚ ਿਲ ਦਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਤੁਹਾ ਸਾਿਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਇਹ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ, ਸੱਤ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਇੱਕ
ਸਵੇਰ…ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਦਨ ਚੜਹ੍ਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਸ਼ਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੇ
ਖੜਾ ਸੀ…ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਸੂਰਜ ਚੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੱਗ—ਭੱਗ
ਚਾਰ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਸੀ; ਮੈਂ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਪਛੇ ਮੁਿੜਆ, ਅਤੇ ਥੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੱਤ
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ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਸਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਹੇਠ ਤੋਂ ਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

28 ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਮ ਬਾਦ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ।
ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ ਸੁਣੀ ਿਜਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਿਯਸੂ ਹੈ।” ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸੱਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਥੇ ਸੀ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਿਕੰਿਨ
ਉਹ ਿਵਸ਼ਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਤੂਸ ਦੇ ਡੱਬੇ—ਦੇ ਡੱਬੇ—

ਦੇ ਡੱਬੇ ਿਪਛੇ ਿਲਖ ਿਲਆ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਿਵੱਚ ਸੀ। “ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਿਯਸੂ ਹੈ।” ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਸਚ ਹੈ।

29 ਿਫਰ ਮੈਂ ਉਸ ਥ ਥਾਣੀ ਲੰਿਘਆ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਗਿਲਹਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ
ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।

30 ਿਫਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਲੇ ਿਮੱਤਰ ਜੈਕਮੂਰ
ਸੱਿਦਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸੱਤ ਯੁੱਗ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਇੱਕ ਤੇ

ਪਰ੍ਚਾਰ ਿਕੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਸਫੇਦ ਸੀ; ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਉਨਹ੍ ਵਰਗੇ
ਸਨ। ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਤ ਹਾਲੇ ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਤ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਸਫੇਦ ਸੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੂਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ
ਸਿਭਅਕ ਮਸੀਹੀ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਉਨਹ੍ ਉਚ ਿਵਦਵਾਨ ਿਵਚੋਂ
ਇੱਕ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ; ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ,
ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਮਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵਚ ਸੀ। ਿਬਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰਹ੍
ਉਹ ਹੁਣ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।” ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀ ਹੋਈ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਜੱਦ ਤੱਕ ਿਕ ਇੱਕ ਿਦਨ…

31 ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਮੈਂ ਸੱਤ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਿਹਲੇ ਬਾਬ ਕਰਮਵਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ। ਿਕਸ ਤਰਹ੍
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਿਕ ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਦੇਹ ਿਵਚ ਮਿਰ
ਹੋਇ ਿਵਚੋਂ ਜੀ ਉਿਠਆ ਅਤੇ ਚੇਿਲ ਨੇ ਉਸ ਪਛਾਣ ਿਲਆ, ਉਸ
ਜਾਣ ਿਲਆ ਸੀ; ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਿਵਚ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਸੀ, ਿਕ ਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ ਅੱਸੀ ਨੱਬੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਵ ਗੂੰ ਉਨਹ੍ ਵਰਗੇ
ਿਚੱਟੇ ਵਾਲਹ੍ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਾੜੀ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੀ
ਿਚੱਟੀ ਹੋਵੇ?
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32 ਮੈਂ ਦਾਿਨਏਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵਚ ਪਿੜਹ੍ਆ ਸੀ…ਿਕ “ਅੱਤ ਪਰ੍ਾਚੀਨ, ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਵਾਲ ਉਨਹ੍ ਵਰਗੇ ਸਨ।” ਿਫਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਵੇਿਖਆ। ਉਹੀ
ਉਹ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਸੀ ਜੋ ਕੱਲ ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁੱਗੋ—ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਵੇਿਖਆ,
ਇਹ ਤ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਸੀ।

ਿਚੱਟੀ ਉਨਹ੍ ਹੀ ਿਕਉਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ…ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਚੀਨ
ਜੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਿਗਆ; ਮੈਂ ਿਪਛੇ
ਬਾਈਬਲ ਆਿਦ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਿਗਆ ਤ ਿਕ ਇਸ ਲਭ ਸਕ । ਿਜਵੇਂ
ਇਸਰਾਇਲ ਿਵਚ ਮਹਾਜਾਜਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਪੁਰਾਣੇ ਜੱਜ ਦੇ ਿਚੱਟੇ
ਉਨਹ੍ ਵਰਗੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਿਚੱਟਾ ਰੰਗ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਹਇਸਰਾਇਲ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲ – ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋ ਸੋ
ਕੁ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਅੰਗਰੇਜ ਜੱਜ ਿਚੱਟੀ
ਿਵਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨਹ੍ੇ ਜਵਾਨ
ਜ ਿਕੰਨਹ੍ੇ ਬੁਢੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਿਨ ਕਰਨ ਜ ਦੇ, ਉਹ ਿਚੱਟੀ ਿਵਗ
ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ; ਤ ਿਕ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਿਕ ਉਸ ਰਾਜ ਿਵਚ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਹਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਸ ਰਾਜ ਿਵੱਚ
ਸਰਵ—ਉਤਮ ਸੀ। ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
33 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਿਫਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ
ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਿਚੱਟੀ ਿਵਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਹ ਹੀ ਸਰਵੋਤਮ ਜੱਜ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਚੱਟੀ ਿਵਗ ਪਾਈ
ਹੋਈ ਸੀ।
34 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼
ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਪਛਮ ਵੱਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਦ ਥੇ ਬਾਹਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਸੱਤ
ਮੋਹਰ ਲਈਪਰ੍ਗਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ ਹਵਾ ਿਵਚ ਗਏ ਸਨ (ਿਜਹਦੀ
ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵਚ ਫੋਟੋ ਹੈ)। ਉਹ ਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਵੋਤਮ
ਅਿਧਕਾਰ ਵਾਲੀ ਿਚੱਟੀ ਿਸਗ ਪਾਏ ਹੋਏ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ
ਿਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਦੇਹ ਦਾ ਿਸਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਰਗਾ ਿਕਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀ
ਹੈ। “ਉਸਨੇ ਸਭ ਚੀਜ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ , ਉਸਨੇ ਸਭ ਚੀਜ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਈ , ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਬਿਣਆ।”
“ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।” ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ
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ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। “ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਭੂਰੀ ਵਾਸ
ਕਰਦੀ ਹੈ।” “ਅਤੇ ਵਚਨ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੇਹਧਾਰੀ
ਹੋਇਆ।” ਉਹ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਪਰ੍ਗਟ
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਜਹੜੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਅਤੇ ਬੁਿਧਮਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ।
ਉਹ ਹੀ ਇੱਕਲਾ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਿਵਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਵੋਤਮ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ।
35 ਹੁਣ, ਉਸ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਰੁਿਕਆ, ਅਤੇ ਮੈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲੱਿਗਆ
ਿਜਵੇਂ ਥੇ ਗਿਲਹਰੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੇਠ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈ ਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਸਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ, ਮੈਂ
ਝਾੜੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੋੜਾ ਆਦਮੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ
ਦੀ ਦੋ ਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਝਾੜੀ ਿਵਚੋ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ, ਅਤੇ ਇੰਝ
ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਿਦਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਂ
ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦੌੜ ਿਗਆ; ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੈ
ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਝਾੜੀ ਿਹਲ ਰਹੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥੇ
ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ।
36 ਇੱਕ ਗਿਲਹਰੀ ਨੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਹ੍ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਦੋ ਨਾਲੀ ਰਾਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ । ਉਸਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਖੁੰਝ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਗਲੇਹਰੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੇਠ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਦੂਰ
ਚਲਾ ਜਾਵ ਗਾ, ਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਵਾਜ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੰਦੂਕ
ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹਨ।”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੇਠ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ
ਿਬਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਇਸਨੇ ਮੈ ਿਪਛੇ ਇਸ ਪਾਸੇ
ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਵੰਟੀ ਟੂ ਬੰਦੂਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਤੇਜੀ
ਨਾਲ ਿਨਕਲਣ ਲੱਗੀ । ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤ ਬੜੀ ਿਭਆਨਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਹ ।”
37 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੇਠ ਜਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲੁਿਕਆ
ਰਹ ਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਚਲੇ ਨਹੀ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸੱਕਦਾ
ਹ ।” ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੇਿਖਆ, ਥੇ ਿਸਗਰੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਲੀ
ਪੈਕਟ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ…ਿਜਹੜਾ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਸੁਿਟਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ
ਗਲੇਹਰੀ ਝਾੜੀ ਿਵਚ ਦੀ ਨਠ ਰਹੀ ਸਨ।
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38 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਿਸਗਰਟ ਦਾ ਪੈਕਟ ਚੁਿਕਆ, ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ…ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ
ਇਸ ਚੁੱਿਕਆ ਨਹੀ ਸੀ; ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ
ਹੇਠ ਇਸ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੁੱਿਕਆ ਨਹੀ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਗੰਧ ਚੰਗੀ ਨਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ
ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਸੇ—ਿਕਸੇ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ
ਮੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸਦੇ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, “ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਦ।”

ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸੋਿਚਆ, “ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ
ਛਾਨਣੀ?” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਤ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਕਦੇ
ਵੀ ਿਸਗਰੇਟ ਨਹੀ ਪੀਵੇਗੀ। ਇਹ ‘ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਛਾਨਣੀ’
ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਤ ਿਸਗਰੇਟ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ
ਪੀਵੇਗਾ।” ਠੀਕ ਹੈ।
39 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਿਕਨਹ੍ ਧੋਖਾ ਹੈ!” ਹੁਣ, ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ
ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਔਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ
ਨਾਲ ਿਜਉਂਦੇ ਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ,
ਜੇ ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਭਾਵਨਾਵ ਹੁੰਦੀ ।
ਅਤੇ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਪਖੰਡ ਹੈ! ਮੈਂ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਕਉਂ ਨਹੀ ਿਲਆ,
ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਬੁਰੀ ਗੱਲ
ਕਿਹਣੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਿਕੰਨਾ, ਪਖੰਡੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ?
40 ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਤ ਕਦੇ ਿਸਗਰੇਟ ਨਹੀ ਪੀਵੇਗਾ। ਪਰ੍ੰਤੂ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਿਕਵੇਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਿਡਗਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ!
41 ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ…ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਿਵਿਗਆਨੀ ਪੁਛੋ…ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਕੋਲ ਤੋਂ ਿਬਨ ਿਸਗਰੇਟ ਨਹੀ ਪੀ ਸਕਦੇ।
ਜੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਵੀ ਧੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤ ਇਹ ਤਾਰਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧੂੰ ਨਹੀ ਹੈ, ਤ ਚੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਖਤ ਡੰਡੀ
ਿਖਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਵੀ ਧੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ
ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਿਨਕੋਟੀਨ, ਕੈੰਸਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।
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42 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਜ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ,
ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵ ਮੇਲੇ ਿਵਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯੂਲ ਬਰਾਏਨਰ
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਿਸਗਰੇਟ
ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਿਵਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ
ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਉਸ ਨਾਲ ਿਨਕੋਟੀਨ ਬਾਹਰ ਕਿਢਆ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਿਚੱਟੇ ਚੂਹੇ ਦੀ ਿਪਠ
ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੂਹੇ ਿਪੰਜਰੇ ਿਵਚ ਡੱਕ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ

ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ ਉਸ ਬਾਹਰ ਕਢਦੇ। ਅਤੇ ਚੂਹੇ ਉਸ ਇੱਕ ਿਸਗਰੇਟ
ਦੇ ਿਨਕੋਟੀਨ ਨਾਲ ਇੰਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤੁਿਰਆ ਵੀ ਨਹੀ
ਜ ਦਾ ਸੀ।

43 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਫਲਟਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਿਫਲਟਰ
ਨਹੀ ਿਮਲ ਸਕਦਾ…ਜੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਫਲਟਰ ਹੈ ਜੋ ਿਨਕੋਟੀਨ ਬਾਹਰ
ਰੱਖਦਾ ਤ ਉਹ ਧੁੰਏ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,” ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਧੁੰਏ
ਿਖੱਚਦੇ ਹੋ…ਧੁਂਆ ਬਣਨ ਲਈ ਤਾਰਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਰਕੋਲ

ਹੀ ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

44 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਿਵਚੋਂ ਦੀ
ਕਿਢਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਿਫਲਟਰ ਰਾਹੀਂ ਛਾਣ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਰ ਵਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕਸ ਿਵਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ।” ਿਕਹਾ,
“ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤ ਇਸਦਾ ਕਸ਼ ਨਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਿਵਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਢ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।” ‘ਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਇਸ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਲਪੇਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਿਖਆ,
ਇਹ ਿਵਖਾਇਆ ਿਕ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਇਸ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਹੇਠ ਤੱਕ ਿਨਗਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਝੇ? ਕੋਈ ਮਤਲਬ
ਨਹੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ?

45 ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਕੰਪਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਇਨਹ੍ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ
ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਤੀ ਖਾ ਕੇ ਜੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ
ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਮੌਤ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਸੈਿਨਕ ਿਜਹੜੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਮਰਦੇ
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ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬਦਲੇ ਿਵਚ ਉਨਹ੍ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ
ਝੂਠ, ਕਪਟ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹਨ। “ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ,
ਪਰ ਇੱਕ ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਦ।” ਇਹ ਸਵਾਦ ਲੈਣ
ਲਈ ਤੁਹਾ ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। “ਇੱਕ ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਸਵਾਦ।”
46 ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਿਡਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ,
ਇਹ ਤ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।
ਉਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ
ਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨ ਪੈਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤ ਿਕ ਤੁਹਾ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣ।
47 ਿਜਵੇਂ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ
ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਿਕ ਸਾ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰਾਜ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਜਸ ਖੁਦ ਿਲਆ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਿਭਅਤਾ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਲ ਦੀ
ਜਾਵੇਗੀ; ਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਮ , ਕੋਮ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਨੇਜੇ
ਨਹੀ ਚੁੱਕਣਗੀ । ਉਹ ਸਭ ਸ਼ ਤੀ ਿਵਚ, ਅਨੰਤ ਸ਼ ਤੀ ਿਵਚ ਰਿਹਣਗੇ।
48 ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਸਿਭਅਤਾ ਲੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਨਹ੍ ਵੱਧ
ਅਸੀਂ ਸਿਭਅਕ ਹੁੰਦੇ ਹ , ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਨਹ੍ ਿਜਆਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਸਿਭਅਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਿਜਆਦਾ ਸਿਭਅਤਾ ਿਜਆਦਾ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
49 ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਸਿਭਅਤਾ ਅਧੀਨ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਤੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਕ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਿਸਗਰੇਟ ਖਰੀਦੋ।
ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਇੱਕਆਦਮੀ ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ…ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ
ਿਕ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਲੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਕੋਟੀਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਆਦਮੀ ਜ
ਔਰਤ ਦੇ ਿਵਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਸਗਰੇਟ ਉਸ ਿਨਕੋਟੀਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾ ਇਕ ਿਸਗਰੇਟ ਨਾਲ ਇੱਕਲਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਪੱਛਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਿਫਲਟਰ ਵਾਲੀ ਿਸਗਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਉਹ ਿਸਰਫ ਇਕ ਿਤਹਾਈ ਿਸਗਰੇਟ ਦਾ ਧੁੰਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜ ਇਕ ਿਤਹਾਈ ਿਨਕੋਟੀਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤ
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ਿਫਰ ਇਕ ਿਸਗਰੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤੰਨ ਿਸਗਰੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤੰਨ ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ।

50 ਵੇਖੋ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਇਹ
ਤ ਵੱਧ ਿਸਗਰੇਟ ਬੇਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ
ਿਸੱਧਾ ਪਾਇਪ ਰਾਹੀਂ ਜ ਿਸਗਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਿਸਗਰੇਟ ਵੇਚ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਲੋਂ ਹੈ।

51 ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਇਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਤ ਇਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵਚ ਆਇਆ। ਤੇ
ਜੇ ਮੈਂ ਹੇਠ ਮੁਿੜਆ, ਅਤੇ ਪੈਕਟ ਵੱਲ ਿਫਰ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ…ਇੰਝ
ਲੱਗਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ੰਤੂ ਇਸਦਾ ਨਾਰਾ ਤ ਠੀਕ ਹੈ, ‘ਇੱਕ
ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ, ਇੱਕ ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਦ।’”
ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਆਇਆ ਿਕ ਇਹ ਚਾਲਬਾਜੀ, ਤ , ਸ਼ਰੀਿਰਕ ਖੇਤਰ
ਿਵਚ, ਤੰਬਾਕੂ ਿਵਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚਾਲਬਾਜੀ ਅੱਜ ਦੇ
ਿਗਰਿਜ ਿਵਚ ਵੀ ਹੈ।

52 ਇਹ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਿਗਆ ਿਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਹੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਧੋਖੇ
ਿਵਚ ਆ ਗਈ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਥੋਂ
ਤੱਕ ਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵਚ, ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਮਾਮਿਲ ਿਵਚ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ
ਿਵਚ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ।

53 ਇੱਕ ਿਦਨ ਇਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਮੈ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਫੌਜੀ
ਕੈਂਪ ਿਵਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਕ ਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਰ ਦੀ ਇਕ ਟੈੰਕ ਲੰਘ ਿਗਆ
ਸੀ; ਉਸਦੇ ਫੇਫੜੇ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਫਟ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ
ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ; ਥੇ ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕਤਾਰ ਿਵਚ ਖੜੇ ਸਨ, ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਤਾਰ ਿਵਚ ਖੜੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਸਾਥੀ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈ
ਸੱਕਦਾ ਸੀ…। ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਤ ਉਸਦੀ ਨਾੜ
ਉਸਦੇ ਫੇਫਿੜ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੂਨ ਵੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਇਸ ਜਵਾਨ ਉਸੇ ਕਤਾਰ ਿਵਚ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਕਤਾਰ
ਿਵਚ ਿਬਲਕੁਲ ਿਪੱਛੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਿਜਨਹ੍ ਕੁਝ
ਹੋਰ ਨਹੀ ਬਲਿਕ ਕੰਨ ਦਾ ਦਰਦ ਜ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਸੀ, ਉਹ
ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ।
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54 ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜੱਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਕੋਈ ਕਰਨਲ ਥੇ ਆਪਣੇ
ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਿਲਆਇਆ ਿਜਹੜੇ ਹਥ ਤੇ ਜਲਨ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਜ ਕੁੜੀ
ਿਲਆਇਆ ਿਜਹੜੇ ਹਥ ਤੇ ਜਲਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ
ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਕਤਾਰ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ, ਜਦ ਿਕ ਉਸ ਜਵਾਨ ਦੇ
ਫੇਫੜੇ ਜਖਮੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ।

55 ਔਹ, ਜੇ ਉਸ ਕਰਨਲ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਭਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚਾ
ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਉਸਨੇ ਕਿਹਣਾ ਸੀ, “ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਉਸਆਦਮੀ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ!”

56 ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਾਰੇ
ਉਸ ਵਰਗੇ ਨਹੀ ਹਨ; ਨਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਨਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ
ਆਦਮੀ, ਤ ਬਸ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ
ਜਲਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬੇਚਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਟੈਂਕ ਹੇਠ
ਆ ਕੇ ਕੁਚਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੀ ਟੈਂਕ ਜ ਉਹ ਹੀ
ਲੜਕਾ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਯੁੱਧ ਿਵਚ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇ। ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਸੋਚਣ
ਲਈ ਨਹੀ ਰੁਕਦੇ, ਬਸਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।

“ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ।”

57 ਮੈਂ ਉਸ ਵਲ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਅੱਜ ਕਲ ਦੀ
ਜਥੇਬੰਦੀ , ਉਹਨ ਚਰਚ ਵ ਗ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ।” ਉਨਹ੍
ਸਾਿਰ ਦੀ ਆਪੋ—ਆਪਣੀ ਛਾਨਣੀ ਹੈ; ਉਹਨ ਸਾਿਰ ਦੀ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਢੰਗ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਹਨ। ਉਹ ਿਜਸ ਚੀਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਚੀਜ
ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਅੰਦਰ

ਨਹੀ ਆਉਣ ਿਦੰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੁਣ
ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਉਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀ ਆਉਣ
ਿਦੰਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤ ਿਕ
ਉਨਹ੍ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਿਜਹੜੇ ਥੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ
ਪੈਸੇ ਹਨ ਤ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀ ਿਕ ਉਹ
ਕੀ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਤ ਉਹ ਉਹਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ
ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਿਕ ਉਹ ਕੋਣ ਹਨ।
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ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਿਵਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀ ਹੈ
ਬਲਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ ਹੈ।
58 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅੱਜ ਦੀ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਹ੍
ਕਿਲਿਸਆਵ ਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਿਵਚ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ੍ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਦ ਦੁਨੀ ਦੀ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਚੀਜ
ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਿਫਲਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਬਾਹਰ ਕਢ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ “ਅਮੀਨ”
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸਾਰੀ ਵਾਲ
ਕੱਟੀ ਹੋਈ , ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਰੰਗੇ ਹੋਈ ਇਜਬਲ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਦੇਸ਼
ਿਵਚ ਹਨ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ
ਹਨ। “ਫਲ -ਫਲ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ…ਿਫਲਮੀ ਿਸਤਾਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ
ਆਦਮੀ।” ਉਹ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਿਫਲਟਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। “ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ।
ਫਲ -ਫਲ ਪਰ੍ਧਾਨ, ਅਤੇ ਕਰਨਲ, ਜ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।”
ਵੇਿਖਆ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਫਲਟਰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ
ਿਵਚ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕ ਹਨ।
59 ਉਹ ਲੋਕ, ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ
ਉਨਹ੍ ਉਹ ਿਮਲੇ ਜੋ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤ ਿਫਰ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ
ਤਰਹ੍ ਦਾ ਿਫਲਟਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਿਵਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰਕ
ਗੱਲ ਿਨਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸਵਾਦ
ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹਨ। “ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁਖ ਦਾ ਿਫਲਟਰ, ਇੱਕ
ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁਖ ਦਾ ਸਵਾਦ।” ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਫਲਟਰ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਦ।
60 ਉਹ ਧਾਰਿਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਜਰੂਰ
ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ੍ਾਣ ਹੈ।
61 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਆਏ ਸੀ, ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ
ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸੂਰਜ ਆਿਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਿਵਚ ਗਏ ਸਾ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਥੇ ਦੇ ਆਿਦ ਵਾਸੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਜਰੂਰ
ਭਗਤੀ ਕਰਨ।
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62 ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ, ਕੋਈ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਕੁ
ਿਗਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ
ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਿਵਚ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਇੰਨ ਕੁ ਸਵਾਦ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਸਹੀ ਿਫਲਟਰ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਿਫਲਟਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
63 ਹਰ ਇੱਕ ਿਸਗਰੇਟ ਕੰਪਨੀ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜੰਨੀ ਵੀ
ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ, “ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਿਫਲਟਰ, ਇਹ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਤਮ ਹੈ! ਇਹ
ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰ ਹੈ।” ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ,
“ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,” ਜ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਕੁਝ, “ਇਸਦੇ ਉਪਰਲੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਹੀ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ।” ਔਹ, ਚੰਗੇ’ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। “ਉਪਰਲਾ ਿਹੱਸਾ?” ਿਫਰ ਇਸਦੇ
ਿਪਛਲੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਜ
ਔਰਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਬਸ ਲੋਕ ਭਰਮਾ
ਰਹੇ ਹਨ।
64 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਸਗਰੇਟ ਿਕਉਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ? ਤ ਿਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ
ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਿਕਉਂ ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਂਦੇ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ
ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ।
65 ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੇਕਰ ਚਰਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾ
ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ, ਤ ਿਕ ਉਹ…ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਣ, ਤ ਉਨਹ੍
ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ ਿਕ ਲੋਕ ਉਹ ਸਵਾਦ
ਦੇਣ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਉਨਹ੍ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀ ਲਭਦਾ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤ ਉਹ ਿਸਗਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਨਹ੍
ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਧਰਮ ਿਵਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਤ ਉਹ ਉਸ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਹੁਣ, ਇਹ ਿਜਨਹ੍ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ।
66 ਛੋਟੇ—ਛੋਟੇ ਕਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ , ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਵਾਿਲ
ਜਨਾਨੀ , ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੰਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਮ ਉਤੇਜਕ ਕਪੜੇ
ਪਿਹਨਦੀ ਹਨ, ਉਨਹ੍ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੀ ਹਨ।
67 ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿਪਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਉਸ ਪਹੀਏ ਦੇ ਿਵਚ
ਪਹੀਆ ਜ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਰ੍ਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ
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ਸੀ। ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਣ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ, ਅਸਲ
ਿਵਚ ਪਿਵਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ
ਸਮਝ ਗਏ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ]

68 ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ,
ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਸਹ੍ਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੁਣੋ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ, ਅੰਦਰਲੇ
ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ…। ਪਿਹਲਾ ਚੱਕਰ—ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾਵ , ਮਰਜੀ,
ਅਜਾਦ ਮਰਜੀ, ਇੱਛਾ ਆਿਦ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰ੍ਾਣ ਹੈ; ਇਹ ਪਰ੍ਾਣ
ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਇਸਆਤਮਾ ਮਸਹ੍ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤ ਿਕ ਬਾਹਰਲੀ
ਦੇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। “ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਜਾਨ ਪਾਪ ਕਰੇਗੀ ਉਹ
ਜਾਨ ਮਰੇਗੀ।” ਉਹ ਪਰ੍ਾਣ ਿਜਹੜਾ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਕਾਰਨ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਰੱਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ੍ਾਣ ਸਦਾ ਲਈ…ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ।

69 ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਮੌਤ ਿਵਚ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਮੈਂ
ਅਨੰਤ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਪਰ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਨਰਕ ਿਵਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਨੰਤ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਨਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨ ਲੋਕ ਲਈ ਅਨੰਤ ਮੌਤ ਹੈ ਿਜਹੜੇ…ਅੱਜ ਦੁਨੀ ਿਵਚ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

70 “ਉਹ ਔਰਤ ਿਜਹੜੀ ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੰਗ ਮਲ ਕੇ ਅਨੰਦ
ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ,” ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍
ਹੀ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਵੇਖੋ, ਉਹ ਧਾਰਿਮਕ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ
ਵੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਤ ਬਾਹਰਲੀ ਹੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਮੰਡਲੀ ਿਵਚ ਗਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਨਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਾਈ ਭਾਿਖਆ
ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟਾਵੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਣ।
ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰ੍ਾਣ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ
ਨਹੀ ਹੈ ਤ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ
ਕਰਦੀ ਹੈ।

71 ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਤਿਮਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦਾ
ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ
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ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀ ਬਣੀ। ਉਨਹ੍ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਿਹੱਸਾ ਵਚਨ ਪਛਾਣ ਨਹੀ
ਸਿਕਆ ਸੀ।
72 ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ…ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਹੋਗੇ। ਇਸ
ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ…ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ
ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇਸਦਾ
ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
73 ਔਹ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੀ ਿਕਰਪਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਡੂੰਘੇ
ਭੇਤ ਦੀ ਸਮਝ ਿਦੰਦਾ ਹੈ! ਿਜਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਅਫਸੀ ਿਵਚ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ
ਜਾ ਕੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਕ, “ਇਹ ਇਕ ਭੇਤ
ਹੈ,” ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਹੋਰ ਜਗਹ੍ਾ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਆਦਰ
ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਜੱਤ ਕਰਨ।” ਿਫਰ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ
ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ , ਚੰਗਾ, ਿਫਰ ਪੱਕਾ ਉਹ ਉਸਦਾ
ਆਦਰ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਣਆ
ਹੈ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਦਰਯੋਗ ਹੈ, ਆਦਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਾ
ਦਾ ਸੱਚਾ ਦਾਸ ਹੈ ਤ ਿਫਰ ਜਨਾਨੀ , ਬੱਿਚ ਅਤੇ ਸਾਿਰ ਉਸ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ।
74 ਹੁਣ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਔਰਤ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਨ।
ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਪੜੇ, ਪੈਂਟ ਪਾਉਣਾ, ਮੇਕ ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਨ। ‘ਤੇ ਇਨਹ੍
ਿਦਨ ਿਵਚ ਿਬਕਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਪਿਹਨਦੀ ਹਨ,
ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਨ; ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਸਹ੍ਾ ਵੇਖੋ ਿਜਹੜਾ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੇ
ਹੈ, ਪਰ ਪਰ੍ਾਣ ਤੇ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
75 ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੀ ਬਣੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਪਾਸਟਰ
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ਠੀਕ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਤੁਹਾਡਾ
ਨ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ,”
ਤਦ ਿਫਰ ਉਹ ਉਸ ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਿਫਲਟਰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ
ਉਸ ਦੁਿਨਆਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ
ਇਸ ਔਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਿਫਲਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰਤ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰ੍ੰਤੂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਹੋ। ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਿਜੱਥੋਂ
ਮੈਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਾ ਿਲਆ ਸੀ।

76 ਨਹੀ, ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ—ਇਸਤਰੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ,
ਤ ਉਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਚਰਚ ਉਸਦਾ ਿਨ ਨਹੀ
ਕਰੇਗਾ। ਚਰਚ ਉਸ ਆਪਣੀ ਮੈਬਰਿਸ਼ਪ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਾਿਜਕ
ਦਾਇਿਰ ਪਰ੍ਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਅਨੁਸਾਰ ਜ ਚ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ੍ੰਤੂ
ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਖੁਦਾ ਉਸਦਾ ਿਨ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੋਚ
ਨਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।

77 ਉਸ ਆਦਮੀ ਵ ਗ ਿਜਹੜਾ ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਨਾ
ਇਨਹ੍ ਿਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨਕੋਟੀਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ
ਚੇਤਨਾਵ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹਨ। ਤੇ‘ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਇਛਾਵ ਨੇ ਉਸ
ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾਵ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸੁੰਨ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹਨ ਿਕ ਉਹ
ਉਨਹ੍ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਿਜਹੜੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਿਘਨਾਉਣੇ ਹਨ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਹਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ
ਔਰਤ ਦੇ ਸਵਾਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਚਰਚ
ਦਾ ਿਫਲਟਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਇਸ ਿਵਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਥੇ ਉਸ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ…

78 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸਚ ਹੈ। ‘ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ, “ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨ ਤੇ ਔਰਤ ਦੋਸ਼ੀ
ਨਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹ । ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ।” ਇਸ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਹੈ;
ਇਹ ਉਸਦੀ ਛਾਨਣੀ ਿਵਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼
ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਧਰਮ ਿਗਆਨ ਦੇ ਿਫਲਟਰ ਿਵਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ;ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕੋਲ
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ਧਰਮ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਿਵਚ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿਫਲਟਰ
ਿਵਚ ਨਹੀ ਲੰਘੇ ਹਨ। ਨਹੀ ਜੀ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।

79 ਹੁਣ, ਜੇ ਧਰਮ ਿਗਆਨ ਵਾਿਲ ਕੋਲ, ਧਰਮ ਿਗਆਨ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ
ਿਫਲਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਿਲ ਕੋਲ ਚਰਚ ਦਾ ਿਫਲਟਰ ਹੈ,
ਅਤੇ ਿਸਗਰੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਸੋਚਣ ਵਾਿਲ ਕੋਲ ਿਸਗਰੇਟ ਦਾ ਿਫਲਟਰ
ਹੈ। ਤ ਿਫਰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਿਵਚਾਸ਼ੀਲ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਇੱਕ
ਸੱਚਾ ਿਫਲਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਿਫਲਟਰ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਪਾਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਲ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਜ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ।

80 ਅਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਿਫਲਟਰ ਿਵਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ
ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ ਤ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰਕ ਸਵਾਦ ਹੈ। ‘ਤੇ ਿਜਵੇਂ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀ
ਹੈ, ਇਸ ਿਫਲਟਰ ਿਵਚ ਧੱਕਣ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ “ਬੰਿਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਾਨੀ
ਚਰਚ ਿਵਚ ਵਧ ਜ ਦੀ ।” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ, ਇਹ ਸਚ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਗਰਿਜ ਿਵਚ ਜ ਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਹੋਣ ਕਰਦੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਿਕਸੇ
ਿਵਚ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਿਫਲਟਰ ਿਵਚ ਦੀ ਹੋ
ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਿਫਲਟਰ ਿਵਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੇ ਤ ਉਹ ਉਸ
ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੀ ਹੋ ਕੇ ਿਨਕਲੇਗੀ। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿਫਲਟਰ ਿਵਚੋਂ
ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਿਨਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।

81 ਹੁਣ, ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ—ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਿਕਸੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਕੋੜਾ
ਹੋਵੇ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਜਦ ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿਫਲਟਰ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ
ਹੈ, ਤ ਉਹ ਿਫਲਟਰ ਉਸ ਵਾਲ ਨਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ (ਕੀ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ?) ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਪਾਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਨਾਦਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ।

“ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ,” ਤ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਚੰਗਾ
ਉਸ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਾ ਲੈਣ ਿਦਓ ।”
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ਿਕਹਾ, “ਤ ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਮੁਨਾ ਲਵੇ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾ
ਪਤਾ ਹੈ ਿਸਰ ਮਨਾਉਣਾ ਔਰਤ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ,” ਿਫਰ ਿਕਹਾ,
“ਤ ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਕੱਜੇ।” ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਕਜਣਾ
ਹੈ; ਟੋਪੀ ਨਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ
ਕਜਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਏਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਲਈ ਨਜੀਰ ਹੈ।
ਔਰਤ ਦੇ, ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਦਾ, ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਲਈ ਨਜੀਰ ਹੈ। ਅਤੇ,
ਸਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਚ ਹੈ।
82 ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਜੇ ਅਖੌਤੀ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ
ਿਸਗਰੇਟ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ ਉਸ ਇਸ
ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਧੁੰਆ
ਵੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤ ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਉਸ
ਹੋਰ ਿਸਗਰੇਟ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਿਸਗਰਟ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
83 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤ ਚਰਚ ਦਾ ਿਫਲਟਰ
ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ ਅੰਦਰ
ਆਉਣ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਤਦ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰ੍ੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਿਵਚ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਅਸਲੀ ਨਵ ਜਨਮ ਪਾਏ ਵਚਨ ਤੋਂ
ਜਨਮੇਂ ਹੋਏ ਮਸੀਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਿਰ ਛਾਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਢ
ਦੇਈਏ। ਤ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਕੰਧ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਣਗੇ,
ਇਹ ਸਚ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਿਫਲਟਰ ਿਵਚ ਦੀ ਛਾਿਣਆ ਿਗਆਸੀ।
84 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਇੱਕ ਇਛਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ
ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਇਛਾ ਹੈ ਿਕ “ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਮੈ ਆਪਣੇ ਿਫਲਟਰ ਰਾਹੀ ਛਾਣ।” ਿਜਵੇਂ ਦਾਉਦ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ
ਜ ਚ ਅਤੇ ਪਰਖ ਅਤੇ ਵੇਖ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ ਤ ਨਹੀ, ਉਸ
ਮੇਰੇ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦੇ। ਸਮਝੇ? ਮੈਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਫਲਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
ਇਸਦੀ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ; ਮੈਂ
ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੋਚ ਿਕ ਮੈਂ ਇਨਹ੍ ਿਕਸੇ
ਿਦਨ ਿਵਚ ਿਨ ਲਈ ਿਕਸਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।
85 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਿਸਗਰੇਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ



24 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਜਨਾਨੀ ਖੁਦਾ ਦੇ
ਿਫਲਟਰ ਿਵਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਿਵਚ ਦੀ
ਨਹੀ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ
ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਰਚ ਦੇ
ਿਫਲਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਿਨਕਲ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਵੀ ਉਸ ਿਵਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹ …
86 ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਨਹੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ; ਮੈਂ ਿਨੱਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਨਹੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , ਪਰ ਇਹ ਚਰਚ ਿਵਚ ਪਾਪ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀ
ਕਿਹੰਦਾ, “ਕੁਮਾਰੀ ਫਲ , ਫਲ —ਫਲ ਫਲ ਹੈ ਜ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਫਲ ਫਲ
ਜ ਆਦਰਯੋਗ ਪਾਸਟਰ ਫਲ ਫਲ –ਫਲ ਫਲ ਹੈ।” ਨਹੀ ਜੀ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
ਮੈਂ ਤ ਪਾਪ ਪਾਪ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਹੈ, ਜ ਇਹ
ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਿਕਸੇ ਿਵਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਿਫਰ ਵੀ ਪਾਪ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ
ਿਨੱਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਬੋਲਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਹ ਜ ਇਹ ਕੋਈ
ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਦ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਿਫਲਟਰ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤ ਕੋਈ ਵੀ
ਤੁਹਾ ਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।
87 ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਪਰ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਿਜਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ
ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ ਮੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ ਅਿਜਹਾ
ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਂਤੀਕਾਸਟਲ
ਿਫਲਟਰ ਿਵਚ ਦੀ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ
ਿਸਧੀ ਮੌਤ ਿਵਚ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਿਕਉਿਕ ਉਹ…ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਚੰਗਾ, ਇਸਦੇ
ਿਵਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀ ਹੈ।”

“ਜੇ ਤੁਸੀ ਦੁਨੀਆ ਜ ਦੁਨੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ
ਇਹਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਨਹੀ ਹੈ।”
88 ਜੇ ਉਸਦੇ ਪਰ੍ਾਣ, ਿਵਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਇਸ
ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਿਖੱਚਦੀ
ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਖੁਦਾ ਵਲੋਂ ਨਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਹਨ।
ਇਹ ਸਵਾਦ ਵੇਖਣ ਚੱਖਣ…ਰਾਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਰਾਹੀਂ, ਤਰਕ
ਰਾਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ, “ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ
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ਸਵਾਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਜਬਾਤ ਹਨ। ਮੈ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ
ਹੈ।” ਜੇ ਉਸਦਾ ਪਰ੍ਾਣ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਹੈ ਤ ਇਹ ਿਸਧੀ ਹੀ ਉਸ ਿਵਚ ਦੀ
ਉਸ ਦੇ ਪਰ੍ਾਣ ਿਵਚ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਖੁਦਾ
ਦੇ ਿਫਲਟਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੇਕ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕਪੜੇ,
ਪੈਂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਵਰਗੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਪਜਾਮੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਹ੍ ਕਪਿੜ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰਹ੍
ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਜੀ ਰਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਰੁਕ
ਜਾਣਗੀ । ਉਹ ਉਸ ਿਫਲਟਰ ਿਵਚ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀ
ਜੀ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਇਹ ਿਫਲਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਹੀ ਉਸ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।
89 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਸਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬੁੱਲ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਰੰਗ ਮਲੇ ਹੋਏ ਚੇਹਰੇ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਪਿੜ , ਉਸਦੇ ਤੈਰਨ
ਵਾਲੇ ਕਪਿੜ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੇਖ ਿਰਹਾ
ਹੈ; ਇੱਕ ਸਚੀ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਉਸ ਵੱਲ ਨਹੀ ਵੇਖੇਗਾ। ਹੁਣ, ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਜੋ ਚਰਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ
ਮੈਂ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਅੱਖ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚਣ
ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਉਸ ਪਾਿਸਓਂ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਘੁਮਾ ਲਵੇਗਾ। ਿਕਉਂ? ਉਹ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿਫਲਟਰ ਿਵਚ ਦੀ ਲੰਿਘਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ
ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀ ਸੋਚਦਾ
ਿਕ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੈ।

ਉਸ ਕਹੋ, “ਿਕ ਉਹ ਸੁਹਣੀ ਨਹੀ ਹੈ!”
ਉਸ ਲਈ ਸੁਹਦੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਤ ਉਹ

ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ, ਿਨਕੰਮੀ, ਿਵਖਣ ਵਾਲੀ ਿਨਰਲਜ ਇਜ਼ਬਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਤ ਉਸ ਵੱਲ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ
ਹੈ ਿਜਹਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਹ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। “ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ
ਕੰਮ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?”
90 ਵੇਖੋ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਫਲਟਰ ਿਵਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਫਲਟਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਚੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹ
ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀ ਹੈ।
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91 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ
ਿਫਲਟਰ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਿਵਚ ਜਾਵ ਗੇ, “ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਪੁਤਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਧੀ ਵੇਿਖਆ, ਿਕ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਿਲਆ।” ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀ
ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ
ਨੇ ਉਨਹ੍ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

“ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ”
ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੀਿਟੰਗ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ;ਇੱਕ ਰਾਤ ਥੇ ਚਰਚ ਦੇ

ਿਪਛੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਿਜਹਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਇਹ
ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੁਢਾ ਆਦਮੀ ਹੈਂ।” ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ
ਉਹ ਵਧੀਆ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹਨ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ।” ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਖ ਕੇ
ਹੀ ਦਸ ਸਕਦੇ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈ
ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹ । ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਿਕੰਨੀ ਹੈ?”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਲੱਗਭੱਗ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੀ।”
92 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੰਦਰ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ
ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਸਨ।” ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਹੈ!
93 ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਣਨੀ! ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਜੇ ਉਸਦਾ
ਿਦਮਾਗ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿਫਲਟਰ ਿਵਚ ਦੀ ਪੁਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤ ਉਹ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਦਾ
ਿਕ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੈ; ਬਲਿਕ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਿਕ ਉਹ ਇਜਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ
ਿਕ ਉਨਹ੍ ਲਾਲ ਬੁੱਲ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਿਹਰ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਦੰਦ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਡੰਗ
ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਉਸਦੇ ਫਾਟਕ, ਮੌਤ ਦੇ ਫਾਟਕ ਹਨ;
ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਉਸ ਿਵਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਬਲਦ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਜ ਦਾ ਹੈ।” ਸਮਝਦਾਰਆਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿਫਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
94 ਤੁਹਾਡੀ ਇਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗਲੀ ਿਵਚ ਦੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ
ਕਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤ , ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਉਸ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਿਕਉਂਿਕ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਹ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਫਲਟਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਜੋ ਕੋਈ ਤੀਵੀਂ ਬੁਰੀ ਇਿਛਆ
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ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋ ਉਸ ਨਾਲ ਜਨਾਹ ਕਰ ਚੁਿਕਆ।”
ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲ ਭੇ ਕਰ ਲਉ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ
ਹੋ ਜਾਉ। ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਪ ਹੈ; ਇਹ ਸਚ ਹੈ, ਉਹ ਿਕਸੇ
ਇੱਕ ਵ ਗ ਵਲ ਖ ਦੀ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਵ ਗ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਇੱਕ
ਵ ਗ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।

95 ਔਹ, ਹ , ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਛਾਨਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਵਚ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ੍ਾਨ ਪੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ
ਹੋ…ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿਫਲਟਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਤ ਇਹ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਦ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਿਫਲਟਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਿਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਦ ਇੱਕ
ਪਿਵੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।

96 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵਚ, ਇਸਰਾਏਲ
ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ
ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਤੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਤ ਿਸਰਫ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਲਈ ਹੈ
ਿਜਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈ —ਮੈ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

97 ਕੂਚ 19 ਿਵਚ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਉ
ਇਸ ਪੜਹ੍ਨਾ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਸਮ ਹੋਵੇ। ਿਧਆਨ ਿਦਉ, ਜਦ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿਹਲ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਲਾਲ ਬਛੀ ਿਲਆ
ਿਜਹਦੀ ਧੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਲੀ ਨਹੀ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
ਿਕ ਉਸ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਜੂਏ ਹੇਠ ਨਹੀ ਜੁੱਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ।

98 ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਪਰ੍ਾਸ਼ਿਚਤ ਦਾ—ਦਾ ਰੰਗ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਵਿਗਆਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਿਵਚੋਂ ਦੀ
ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਤ ਉਹ ਿਚੱਟੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ
ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਤ ਉਹ ਿਚੱਟੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਲਾਲ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਪ
ਵਰਨ ਵਾਲੀ ਿਚੱਟੀ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੇ ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ; ਲਾਲ ਰੰਗ ਿਵਚ ਦੀ
ਲਾਲ ਰੰਗ।
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ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਛੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰੀ
ਜ ਦੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਿਜਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ
ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੱਤ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਸਨ; ਜੋ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ
ਸੱਤ ਯੁੱਗ ਦਾ, ਲਹੂ ਰਾਹੀ ਨਮੂਨਾ ਸੀ।
99 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਿੜਆ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ
ਖੁਰ , ਚਮੜੀ, ਅੰਤੜੀ ਅਤੇ ਗੋਹੇ ਸਮੇਤ ਸਾਿੜਆ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ
ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸਾਿੜਆ ਜ ਦਾ ਸੀ।

ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਰਾਹੀ, ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜਗਹ੍ਾ
ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਇਸਲਈ, ਜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਸਰਫ ਉਸ ਨਮੂਨੇ ਹੀ
ਵੇਖ ਸਕਦਾ! ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਹਥ ਨਾਲ ਿਬਲਕੁਲ
ਵੀ ਨਹੀ ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ ਤ ਉਸ ਖੁਦਾ
ਦੇ ਿਫਲਟਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।

ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਆਦਮੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਥ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਰੱਿਖਆ
ਜ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਨਹੀ ਰਿਖਆ ਜ ਦਾ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਇਜ੍ਬਲ ਅਤੇ
ਅਵਾਰਾ ਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ;
ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਿਕ ਉਹ
ਦੂਿਜ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨੱਠੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ
ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਨਚਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜ ਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ
ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ
ਕਰਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਸੀਹੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਸ਼ੁੱਧ
ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
100 ਅਤੇ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਿਕ
ਉਨਹ੍ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ ਤੇ ਇਸ ਲਾਲ ਬਛੀ ਦੀ ਸੁਆਹ ਿਛੜਕੀ ਗਈ।
ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਲ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਪ ਲਈ ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ ਸੀ।
101 ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲੀ ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ
ਿਕ ਭਗਤੀ ਲਈ ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਆਉਣ ਉਨਹ੍ ਵਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ
ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। “ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਾ;
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਰਾਹੀਂ, ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।”
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ਿਫਰ ਉਹ ਲਹੂ ਦੀ ਸੱਤ ਲਕੀਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡਲੀ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ
ਸਨ ਜੋ ਇਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਮਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਪਾਪ ਲਈ
ਉਹਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ,
ਜੋ ਿਕ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਗਤ ਿਵਚ
ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

102 ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਥ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਖੁਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਨਾਲ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀ ਿਮਲਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਉਸ ਿਬਵਸਥਾ ਿਪੱਛੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸਰਾਏਲ
ਨਾਲ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਿਮਲਦਾ ਸੀ।

ਅਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾ ਵੀ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਜਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਸੱਤ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁਗ ਲਈ
ਬਹਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ, ਪਿਵਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ
ਮੰਡਲੀ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹ , ਿਜਹੜੀ ਿਸਰਫ ਸੰਗਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਔਹ, ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ!

103 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਅਫਸੀ 5:26 ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਜੱਥੇ ਿਕਹਾ
ਿਗਆ ਹੈ, “ਵਚਨ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਕੇ” ਜੋ ਿਕ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਜਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਿਫਲਟਰ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ।
ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਲ, “ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ,” ਹੀ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਫਲਟਰ ਹੈ।

104 ਿਫਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਚਰਚ ਦੇ ਿਫਲਟਰ ਰਾਹੀ ਨਹੀ ਆ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਿਫਲਟਰ ਜ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਿਫਲਟਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀ
ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਿਫਲਟਰ ਹੈ, ਿਜਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ, “ਵਚਨ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ
ਕੇ” । ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਫਲਟਰ ਹੈ।

105 ਕਲੀਿਸਯਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੈਬਰ ਹੋ
ਜ ਨਹੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਜਾ ਵਧੀਆ ਪੜਹ੍ਨਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੇ ਅੱਧਾ
ਝੰਡਾ ਝੁਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਹਾਰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ—ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ੍ਾਣ ਦੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
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ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ।
ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ…

ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ
ਆਪਣੀ ਅੱਖ , ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਾ ਜ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ
ਦਾ ਜ ਮੇਰੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਨ। ਉਹ
ਇਸਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜ ਔਰਤ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ
ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਿਫਰ ਔਰਤੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੀ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਨਾਲ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਸਮਝ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ; ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਿਫਲਟਰ ਰਾਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ
ਨਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੀ
ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਜਦ
ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਆਉਂਦੀ , ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਛੋਟਾ ਿਚੰਨ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਹੋ। “ਮਨੁੱਖ ਿਨਰਾ ਰੋਟੀ
ਨਾਲ ਹੀ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਿਕ ਹਰ ਇਕ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਿਜਉਂਦਾ
ਰਹੇਗਾ” ਇਸ ਉਸ ਛਾਨਣੀ ਰਾਹੀਂ ਛਣ ਕੇ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਦ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼
ਹੈ ਿਜਸ ਉਹ ਲਭ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਭ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ
ਉਸ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ।
106 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ
ਛਾਨਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸਚ ਹੈ; ਿਫਲਟਰ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ
ਛਾਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਢ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਫਲਟਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ
ਤ ਅਗ ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਨਹੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਹੀ ਇਕ ਸੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ।
107 ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਠੀਕ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, “ਚੰਗਾ, ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਥ ਹੈ।
ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਉਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੋ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਹੈ।” ਮੈ ਕੋਈ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਿਵਚ
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ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਿਕਤੇ ਬਰੁਸ਼ ਹਾਰਬਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ
ਪਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਿਮਲਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਭਾਵੇਂ ਚਰਚ ਜ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਉਹ ਤ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਹੈ।

“ਅੱਛਾ,” ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ।”
ਯਕੀਨਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ

ਵਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਛਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਇੱਕ
ਵਾਲ ਕੱਿਟ ਵਾਲੀ ਜਨਾਨੀ ਉਸ ਿਵਚ ਦੀ ਲੰਘਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਇਸ ਿਵਚੋਂ
ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਲੰਘਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਿਸੱਿਖਆ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀ
ਰੱਖੇਗਾ? ਸਮਝੇ?

ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀ ਹੈ। ਨਹੀ ਜੀ। ਇੱਕ
ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ ਿਵਚ
ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ।
108 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਕ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦ
ਹੈ। ਤ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਜ ਇਹਇੱਕ ਇਛਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਇਛਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਪਿਹਲ ਹੀ ਇਛਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ?
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ੍ਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਗੇਤਰਾ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਬੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਥੇ ਿਪਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਥੇ ਸੀ। “ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤੇ
ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀ ਹੋਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ।”
109 ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਜਦ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਿਕ “ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਰਾਏ ਦੇ ਿਪਛੇ ਨਹੀ ਜਾਵੇਗੀ,” ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਪਾਪ ਪਾਪ ਨਾਲ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਇਨਹ੍ ਪਖੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਪਖੰਡ ਦੇ ਡੂੰਗੇ ਟੋਏ ਿਵਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
110 ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੈਬਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਿਫਲਟਰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਤ ਿਕ ਉਸ
ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇਛਾਵ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ “ਧਰਮੀ ”
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ਦੇ ਵਰਗ ਿਵਚ ਿਗਣੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ,
“ਔਹ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਹੈ।”
111 ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੈਂ ਅਫਰ੍ੀਕਾ ਿਵਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਥੇ ਉਹ ਇਹਨ ਬਾਰੇ ਗਲ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਥੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਰੋਕ ਐਂਡ ਰੋਲ ਗੀਤ ਿਜਹਨ ਏਲਿਵਸ
ਪਰ੍ੇਸਲੀ, ਪੈਟ ਬੂਨ, ਿਰੱਕੀ ਨੇਲਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਤ ਧਰਮ ਿਤਆਿਗ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ।”

ਿਕਸੇ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਕਉਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਹੈ।”
112 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਯਹੂਦਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਤ
ਚ ਦੀ ਦੇ ਤੀਹ ਿਸੱਕੇ ਹੀ ਲਏ ਸਨ; ਏਲਿਵਸ ਪਰ੍ੇਸਲੀ ਨੇ ਕਰੋੜ ਡੋਲਰ
ਲਏ ਹਨ।” ਵੇਿਖਆ? “ਉਹਨ ਦੋਹ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਿਸਧ ਅਿਧਕਾਰ
ਵੇਚ ਿਦੱਤੇ।” ਸਮਝੇ? ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹਨ…ਉਹ ਤ ਬੜਾ ਬੁਰਾ
ਕਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।” ਤ ਵੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਸਗਰੇਟ ਦਾ ਿਫਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵ ਉਨਹ੍ ਮੈਂਬਰ
ਚਰਚ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਿਦੰਦੀ ਹਨ। ਉਹਨ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ…
ਕ ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਿਮਕ ਗੀਤ ਨਹੀ ਗਾ
ਸਕਦੇ। ਇਹ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ…ਉਹਨ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਾ ਨ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ੍ੰਤੂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਖੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਠਿਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ੍ਾਣ ਦਾ [ਟੇਪ ਿਵਚ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ]
ਸੱਚਾ ਿਫਲਟਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀ ਜ ਦੁਨੀ ਦੀ ਵਸਤ
ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਨਹੀ ਹੈ।”

113 ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀ—ਨਹੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਿਕ ਰੋਕ ਐਂਡ ਰੋਲ ਦੁਨੀ ਤੋਂ
ਹੈ…ਜ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਰੋਕ ਐਂਡ ਰੋਲ ਦੁਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਚ
ਰੰਗ…ਛਣੀ ਹੋਈ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਿਕ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ
ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
114 ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗਾ, ਇਸ ਕੀ ਿਖਚ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ
ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਿਖਚ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ੍ੋਤ , ਬਾਹਰੋਂ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ
ਪਰ੍ਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਖਚ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਰ੍ਾਣ ਦੁਨੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
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ਹੈ ਤ ਇਹ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈ ਕੋਈ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀ ਿਕ ਇਹ ਇੱਥੋਂ
ਬਾਹਰੋਂ, ਿਕੰਨ ਕੁ ਮਸਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਿਕੰਨ ਕੁ
ਧਰਮੀ ਹੈ; ਪਰ ਥੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਮੌਤ ਿਵਚ ਹੈ। “ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਸੰਸਾਰ
ਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਉਸ
ਿਵਚ ਨਹੀ ਹੈ,” ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਉਹ ਿਕੰਨ ਕੁ ਧਰਮੀ ਹੈ।
115 ਸੱਚਾ ਿਫਲਟਰ, ਤ ਇਸ, ਤਰਹ੍ —ਉਹ ਉਹਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ
ਕਢ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਬਲਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਚਾਈ, ਵਚਨ
, ਅਸਲੀ ਸੱਚੇ ਪਰ੍ਾਣ ਿਵਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।

116 ਉਹ ਏਸਾਓ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਠੀਕ ਹਨ। ਏਸਾਓ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ
ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਯਕੂਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਧਰਮੀ
ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ
ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਉਹ ਸੀ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਸੀ ਪਰ
ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਛਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਿਸੱਧ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਸੋਿਚਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ—ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ,
ਇਹ ਨਹੀ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਜਨਮ ਿਸੱਧ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਹੈ ਜੋ
ਖੁਦਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਹੈ। ਉਸਨੇ, ਥੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹ , ਜੇਠੇ
ਹੋਣ ਦੇ ਜਨਮ ਿਸੱਧ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ
ਤ ਤੂੰ ਇਸ ਲੈ ਲਾ।” ਹੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ! ਸਮਝੇ?

“ਮੈਂ ਚਰਚ ਜ ਦਾ ਹ ; ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਭਲਾ ਹ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਹੈਂ। ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ ਿਜਵੇਂ…ਇਹ ਦੁਨੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਵ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਮ ਇਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ,
ਉਹ ਸਭ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ।। ਮੇਰਾ ਪਾਸਟਰ ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਲਿਖਆ ਸੀ; ਉਸ ਕੋਲ
ਫਲ —ਫਲ ਸੀ।” ਇਹ ਉਸ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਨਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਤ ਿਫਰ ਪਤਰਸ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਸੀ,
ਜਦਿਕ ਉਹਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀ ਿਲਖ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਮਝਦਾਰ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਲਈ ਸੀ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!
117 ਏਸਾਓ ਨੇ ਇਹ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਜਨਮ ਿਸੱਧ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਉਹ ਨਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ
ਿਵਚਲਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ , ਹਵਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਵ ਗ ਹੀ ਸਿਭਅਤਾ
ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਿਸੱਧ ਅਿਧਕਾਰ
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ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਿਬਲਕੁਲ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਹਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਿਸੱਧ
ਅਿਧਕਾਰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਸਵਾਦ
ਲਈ, ਦੁਿਨਆਵੀ ਿਗਆਨ ਦੇ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਅੱਜ ਇਸ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਵਧੀਆ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ, ਥੋੜੇ
ਿਜਹੇ ਉਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਲਈ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਸਮਝੇ?

ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਿਸੱਧ ਅਿਧਕਾਰ ਚ ਦੀ ਦੇ ਤੀਹ
ਿਸੱਿਕ ਿਵਚ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਹੋਰ ਡਾਲਰ ਕਮਾ
ਲਏ ਸਨ। “ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਮੈ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸੱਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ
ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਗਾ।” ਸਮਝੇ? “ਜੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਵ ਤ …”
118 ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ
ਸੰਦੇਸ਼ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਬੂਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ
ਕਰ ਿਲਆ, ਤ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਿਕੱਥੇ ਕਰ ਗੇ?” ਹਹਹ! ਭਾਇਓ, ਸੰਸਾਰ ਹੀ,
ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਰਿਮਕ ਪਰ੍ਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। “ਅਛਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ
ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ।” ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀ ਵੇਖ ਨਹੀ
ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਮੈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ
ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ
ਇਕ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ।
119 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਿਸੱਧ ਅਿਧਕਾਰ, ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਦੀ, ਅਥਵਾ
ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਦੀ ਪੁਣ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪ, ਅਤੇ ਦੁਨੀ ਦਾਰੀ,
ਅਤੇ ਚਰਚ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ , ਅਤੇ ਿਫਰਕਾਪਰ੍ਸਤੀ, ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਪੜਹ੍ਾਈ ਿਲਖਾਈ, ਸਿਭਅਤਾ, ਚਰਚ, ਸੰਸਥਾਵ , ਪਰ੍ਬੰਧ ਅਤੇ ਸਭ ਤਰਹ੍ ਦੇ
ਪਾਪ ਬਾਹਰ ਰਿਹ ਜ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ, ਸਮਝਦਾਰ
ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੀ ਛਾਨਣੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ।
120 ਿਫਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਖੁਦਾ
ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਿਵਚ ਦੀ ਆਪਣਾ—ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਛਾਣਦਾ ਹੈ; ਿਧਆਨ ਿਦਓ,
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪਾਪ ਦੇ ਬਖੇੜੇ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ “ਪਾਪ
ਿਵਚ ਜਨਮੇ, ਕੁਧਰਮ ਿਵਚ ਪਲੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਿਵਚਆਏ।”

ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਭਾਈ ਮੈਕਕੋਲਫ਼ ਕਿਹੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ।
121 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਿਵਚ ਆਏ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਿਵਚ ਜਨਮੇ ਸੀ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲੜਹ੍ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ “ਪਾਪ
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ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕੁਧਰਮ ਿਵਚ ਪਲੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਆਏ,”
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਪ ਦੀ ਇਛਾ ਸੀ, ਤੁਹਾ ਪਾਪ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਿਵਚ ਜਨਮੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੌਕਾ
ਨਹੀ ਸੀ।

ਪਰ੍ੰਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿਕਤੇ, ਹੇਠ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜ ਦੇ
ਹੋ, ਤ ਕੁਝ ਤ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਪਿੜਹ੍ਆ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਿਵਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ
ਿਵਚਰਣ ਲੈ ਿਲਆ ਜਦ ਤੁਹਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ, ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਵਾਲੀ ਛਨਣੀ ਦਾ ਕਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਛਨਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਸਮਝਦਾਰ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਨਣੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ, “ਬਾਕੀ ਸਭ ਛਾਨਣੀ ਟਲ ਜਾਣਗੀ ,
ਪਰ ਮੇਰੀ ਛਾਨਣੀ ਕਦੇ ਨਾ ਟਲੇਗੀ।” ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਛਾਨਣੀ
ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੀ ਇਛਾਵ ਉਸ ਿਵਚੋਂ ਦੀ

ਛਾਣਦੇ ਹੋ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਛਾਵ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਛਾਨਣੀ, ਅਥਵਾ
ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਿਵਚ ਦੀ ਛਾਣਦੇ ਹੋ, ਤ ਿਫਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ
ਬਲਿਕ ਪਿਵਤਰਆਤਮਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਜ ਦਾ ਹੈ।

122 ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਉਹ ਇਹ ਹੀ
ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ੍ਾਣ ਵਚਨ ਦੀ, ਹਰ ਇਕ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤ ਇਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ
ਅਥਵਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਿਵਚ ਦੀ ਛਾਣ ਿਲਆ ਹੈ।

123 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਕੀ ਇਹ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਿਫਲਟਰ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ,
“ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ।”

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਆਪਣੀ ਛਾਨਣੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ,
ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਨਹੀ ਿਖਚਣਾ ਹੈ।” ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਓਹ, ਇਹ ਤ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ।”
ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਤਪਕਾ, ਇਸ ਿਵਚ ਸੁਿਟਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ
ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਲੈ ਦੀ।

124 ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਸ ਿਨਕੋਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।
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125 ਪਰ ਥੇ ਪਿਵਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਹੀ
ਬਚਦਾ ਹੈ।

126 ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ
ਅਗੇਤਰਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਸੀ, ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਲਈ ਭੁੱਖ ਿਵਖਾਈ। “ਿਜੰਿਨ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ
ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ; ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਮਰੇ ਸਨ; ਉਹ ਜੀ ਉਠਣ ਵੇਲੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਠੇ; ਿਜੰਨੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ।
ਉਹ ਦੇਹ ਿਵਚ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਰ, ਹੱਥ, ਬ ਹ, ਨੱਕ, ਮੂੰਹ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ
ਵੀ; ਉਹਨ ਥੇ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ
ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ।” ਓਹ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ!

127 ਦੁਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਛਾਨਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਮੌਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਰ੍ਾਣ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਿਖਚ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ…ਇਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ! ਇਸ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ
ਿਜਹੜੇ ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਿਵਚ ਿਬਠਾ ਲਓ।
ਜਦ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਿਕਹਦੇ ਅੱਗੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ; ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਿਫਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਪਿਵਤਰ ਆਤਮਾ
ਿਤਨ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਸੀ, ਮੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵਚਨ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿਵਚ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੀਜ
ਿਖਚ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ। ਹਲੇਲੂਯਾਹ! ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਗੇਤਰੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੀਜ, ਜਗਤ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਹੀ ਥੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਇਸ ਛਾਿਣਆ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਤ ਇਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਛਣ ਸੱਕਦਾ।

ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ, ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ, ਅਥਵਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਕੱਲ ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁਗੋ—ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਿਵਚੋਂ
ਿਨਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ? ਉਹ ਹੀ ਵਚਨ, ਿਜਹੜਾ ਿਦਲ ਿਵਚ ਸੀ। “ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਜਮ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਤ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ।”
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ਜਦ ਉਸ ਵਚਨ ਿਵਚ ਦੀ ਛਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਚਨ
ਿਵਚ ਦੀ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁਣ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਹੈ
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ। ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਚਨ ਿਵਚ ਦੀ ਛਣ ਕੇ ਬਾਹਰਆ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਫਲਟਰ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
128 ਿਫਰ, ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਵਸਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਦਲ
ਿਵਚ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਮੂਚਾ ਪਰ੍ਾਣ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੱਿਜਆ ਜ ਦਾ
ਹੈ. ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਲੇ—ਦੁਆਲੇ ਹਨ ਉਸ
ਲਈ ਮਰ ਜ ਦੀ ਹਨ।
129 ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਛਾਨਣੀ; ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ
ਛਾਨਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹ । ਜਦ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਫਲਟਰ
ਪਿਵੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਦ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਸਵਾਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਯੁਗੋ—ਯੁਗ
ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ
ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਿਜਹੜੇ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਕੀਤੇ ਸਨ; ਇਹ ਹੀ
ਪਿਵੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਦ , ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
130 ਿਫਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼
ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ
ਿਪਆਰ…ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਿਵਚ ਉਸਨੇ ਇਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਵੇਖਣ ਦੀ
ਇਛਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਿਸਰਫ ਚਰਚ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ
ਆਦਮੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਅਕੀਿਦ ਦੇ ਝੁੰਡ
ਿਵਚ ਨਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵਧੀਆ ਵੱਡੀ —ਵੱਡੀ ਬੰਸਰੀ
ਿਵਚ, ਜ ਕੈਥੀਡ੍ਰ੍ਲ ਿਵਚ, ਜ ਵੱਡੀ —ਵੱਡੀ ਸਲੀਬ ਜ ਉਚ ਕੋਟੀ
ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ ਿਜਹਨ ਦੇ ਕਾਲਰ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿਵਚ ਨਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਉਸ ਧਰਮ ਿਗਆਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਜ ਧਰਮ ਿਗਆਨੀ ਿਵਚ ਨਹੀ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਹੋਣ ਿਵਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਹਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ
ਿਵਚ ਵੇਖਦਾ ਹ ।
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ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਵੇਿਖਆ ਹੈ;

ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਫਸਲ ਿਵਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਥੇ
ਅੰਗੂਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ;

ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਭਆਨਕ ਫੁਰਤੀਲੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ

ਿਲਸ਼ਕ ਛੱਡਦਾ ਹੈ; ਉਸਦਾ ਸਚਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
(ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।)

131 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ? ਇੱਕ ਛਾਨਣੀ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ…
ਜ , ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਛਾਨਣੀ; ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵਚ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਸਦਾ
ਵਚਨ। “ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਓਗੇ, ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ।”
ਇਸਦੀ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੋ। “ਵਚਨ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ,” ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ
ਆਦਮੀ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀ, ਅਕੀਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀ,
ਿਕਸੇ ਚਰਚ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀ, ਿਕਸੇ ਕੈਥੀਡਰਲ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨ ਵਚਨ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਤ ਇਸ ਤੇ ਸੋਚ
ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਜ ਦੁਨੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤ ਕੁਝ
ਵੀ ਲੈ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਵਜ਼ ਿਵਚ ਲੈ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਵਜ਼ ਿਵਚ ਿਕਉਂ ਲਈਏ ਜਦ ਿਕ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸਚ
ਮੋਜੂਦ ਹੈ?

132 ਸੋਚੋ, ਇਸ ਤੇ ਜਰਾ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਸੋਚੋ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੁਰਖੀ ਲੱਗੇ
ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲ , ਸਮੇਤ ਪਰਾਈ ਭਾਿਖਆ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚ
ਨੇ ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਹੀ ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਸਬੂਤ ਹੈ।

133 ਜ ਿਕਸੇ ਸੈਮਨਰੀ ਜ ਿਕਸੇ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਰ੍ਚਾਰਕ,
ਤਸਲੀਸ ਵਾਲਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਫੜ ਲਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਮੈ ਤ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਵਖਾਈ ਨਹੀ ਦੇ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਇਹ ਤ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਖਚ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਚ
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ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ
ਪਰ੍ਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਫਲਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵਰਤਨ ਦੀ ਬਜਾਏ; ਪੁਰਾਣੇ ਅਕੀਦੇ
ਅਤੇ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਢੇਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਦਾ ਿਫਲਟਰ ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਿਸਿਖਆਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ
ਭਰ ਲੈਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, “ਉਹ ਚੁਿਣ
ਹੋਇ ਲੱਗਭੱਗ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ,” ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣ ਲਈ ਇਸ ਿਖਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਿਕਤੇ ਥੇ
ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੀ ਿਖਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਬੀਜ…ਇਸ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਉਹ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਥੇ ਨਹੀ ਹੈ ਤ ਇਹ ਉਸ ਿਵਚ ਦੀ ਨਹੀ ਿਖਿਚਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਤ ਉਸਦੀ ਇਛਾ ਲਈ ਹੀ ਿਖੱਚੇਗਾ।
134 ਜੇ ਕੋਈ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਤੰਮਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਸਵਾਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਕੜੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ…ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ
ਹ ਿਕ ਉਹ “ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਚੂਸੇ,” ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ
ਚੂਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਚੂਸਦੇ
ਹਨ—ਸੰਪਾ]
135 ਿਕਉਂ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ, “ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ।” ਿਕਉਂ? ਉਸਦਾ ਸਵਾਦ
ਿਨਕੋਟੀਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀ ਹੈ।
ਸਮਝੇ? ਪਰ੍ੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਅਛਾ, ਮੈਂ ਨਹੀ, ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ
ਨਹੀ ਚੱਖਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਚੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …ਮੈ ਤੰਮਾਕੂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀ ਚੱਖਦਾ ਹ ।”
136 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇਕ ਿਪੰਨ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਸ ਚੂਸਣ ਿਦਓ।
ਵੇਿਖਆ? ਪੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਹ ਿਪੰਨ ਚੂਸਣ ਿਦਓ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ, “ਮੈ
ਤ ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਿਫਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕਉਂ
ਚੂਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾ ਿਨਕੋਟੀਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਦੀ ਇਛਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਚੂਸਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਹਾਲੇ
ਵੀ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਂਦੀ ਹਨ, ਿਚਹਿਰ ਤੇ ਰੰਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੋ, ਅਤੇ
ਕਾਮਉਤੇਜਕ ਕਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋ; ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਉਨਹ੍ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ
ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ
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ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਿਵਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਹਾਲੇ
ਵੀ ਉਸੇ ਿਵਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ
ਲਈ ਇਸ ਿਖਚ ਰਹੇ ਹੋ।

137 “ਮੈਂਇਸ ਚਰਚ ਿਵਚ ਜ ਦੀ ਹ ; ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ
ਵੀ ਨਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਥੇ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਿਕਤੇ
ਵੱਧ ਖੁੱਲੇ ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਹ ।”
ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਸੰਸਾਰਕ ਸਵਾਦ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ
ਚੂਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ!

138 ਪਰ ਇਕ ਸਮਝਦਾਰ ਜਨਾਨੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ
ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਿਖਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਤ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਆਪ ਖੁਦਾ ਉਸ ਵਚਨ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਹੈ, ਿਕ ਿਜਸ ਯੁੱਗ ਿਵਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਿਵਚ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ। ਹਲੇਲੂਯਾਹ! ਭਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਸਚ ਨਹੀ ਹੈ, ਤ ਮੈ
ਨਹੀ ਪਤਾ ਿਕ ਿਫਰ ਸਚ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਚ ਨਹੀ ਹੈ ਤ ਮੇਰਾ ਿਦਮਾਗ
ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ।

139 ਇਹ ਖੁਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ, ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਹੀ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਖਚ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਸ ਸੰਸਾਰ
ਬਾਹਰ ਥੁੱਕਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਉਸ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਜਦ ਇਹ ਇੱਥੇ

ਵਚਨ ਿਵਚਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤ ਇਹ ਿਖਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ
ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਖਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਬਲਿਕ ਉਸ
ਵਚਨ ਜੀਵਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਿਖਚਦਾ ਹੈ।

140 ਿਫਰ ਤ ਸਮਝਦਾਰਆਦਮੀ, ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਫਲਟਰ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਪਿਵਤਰ ਸਵਾਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਸਦੇ ਿਦਲ
ਿਵਚ ਹੈ; ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਫਲਟਰ, ਇੱਕ ਪਿਵਤਰ ਆਦਮੀ
ਦਾ ਸਵਾਦ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ! ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਦੇ ਿਵਚ ਹ ।

141 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਫਲਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਿਕਸੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਜ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ,

ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਭਰਮਾਵੇ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀ ਉਨਹ੍ ਿਜਹੜੇ
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ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹਨ। ਤੁਹਾ ਬਸ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਬਸ
ਇਹ ਹੀ ਹੈ।

ਔਹ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਿਮੰਟ ਿਵਚ ਬੰਦ ਕਰ ਗਾ।

142 ਅੰਨਹ੍ੀ ਲਾਉਦੀਿਕਆ! ਅਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹ ! ਅੰਨੀ
ਲਾਉਦੀਿਕਆ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਿਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ
ਧੋਖੇ ਹੇਠ, ਝੂਠੇ ਅਕੀਿਦ ਹੇਠ, ਝੂਠੇ ਿਸਧ ਤ ਹੇਠ, ਝੂਠੀ ਸੰਸਥਾਵ ਹੇਠ,
ਅਕੀਿਦ ਦੀ ਝੂਠੀ ਿਕਤਾਬ ਨਾਲ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਹ
ਅੰਨੀ ਲਾਉਦੀਿਕਆ ਅੰਿਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਟੋਏ
ਵੱਲ ਅਗ ਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ!

143 ਪਰ੍ਚਾਰਕੋ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਿਫਲਟਰ ਬਦਲ ਲਓ। ਸੰਸਥਾਵ ਦੇ
ਅਕੀਿਦ ਅਤੇ ਿਸਧਾਤ ਦੇ ਿਨਕੋਟੀਨ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਿਵਚ ਨਾ ਿਖਚੋ,
ਿਜਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਿਵਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ
ਜੋੜੇ ਜ ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢੇ।” ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਿਵਚ ਦਸਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹਨ ਔਰਤ ਲਈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹ੍ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ; ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਇਸਦੇ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ ਅਕੀਿਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਆਉਂਦੀ?

“ਅੰਨੇ ਫਰੀਿਸਓ,” ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ।

144 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਚਲਾਇਆ, “ਅੰਨੇ ਫਰੀਿਸਓ,” ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਅੱਜ
ਰਾਤ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੁਕਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਅੰਨੀ ਲਾਉਦੀਕੀਆ!
ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈ ਬੇਦਾਰੀ ਿਦੱਤੀ! ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਮ ਆ ਿਗਆ
ਹੈ; ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਿਕਵੇਂ ਤੂੰ ਉਨਹ੍ ਠਿਠਆ ਿਵਚ ਉਡਾਇਆ
ਿਜਹਨ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ! ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਮ ਆ ਿਗਆ
ਹੈ। ਔਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਿਹਆ
ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਚੂਿਚ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਦੇ ਹੇਠ
ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਤੈ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਚਾਿਹਆ।” ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਵਾਜ
ਇੱਕ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱਟ ਤੱਕ, ਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ, ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਛਮ
ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਕਵੇਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਿਹਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਨਹੀ ਕਰੇਂਗਾ! ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਮ ਆ ਿਗਆ ਹੈ।
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145 ਕੋਮ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਕੇ ਿਖਲਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਪੰਧਰ ਸੋ ਮੀਲ ਮੋਟਾ, ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ ਸੋ ਮੀਲ ਚੋੜਾ ਟੁਕੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ,
ਸੈਕੜੇ…ਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਲੀ ਿਮਲ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਿਹ ਿਵਚ ਚਲਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨ ਹੀ ਿਦਨ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਲਿਹਰ ਕੰਨਟਕੀ ਪਰ੍ ਤ ਨਾਲ
ਟਕਰਾਉਣਗੀ । ਅਤੇ ਜਦ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੰਨੀ ਜੋਰ
ਨਾਲ ਿਹਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇਸਦੇ ਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਠ
ਿਡੱਗ ਪਵੇਗੀ।
146 ਹੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਮੈ ਯੁੱਗ ਦੀ ਚਟਾਨ ਹੇਠ ਲੁਕਾ ਲੈ! ਮੇਰੇ ਤੇ, ਪਰ੍ਭੂ
ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕ। ਪਰ੍ਭੂ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਫੂਕ। ਪਰ੍ਭੂ ਮੈ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਫਲਟਰ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਹੇਠ
ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ । ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਮੇਰੇ ਫੇਫਿੜ , ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਣ ਿਵਚ ਆਤਮਾ
ਦੀ ਤਾਜੀ ਹਵਾ ਦਾ ਸਾਹ ਹਰ ਰੋਜ ਫੂਕ, ਤ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਨਾ
ਕਰ , ਓਹ ਪਰ੍ਭੂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਹ ਫੂਕ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਹ
ਫੂਕ! ਮੈਂ…
147 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਲਵ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖ ਿਕ
ਨਾ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਨਾ ਹੀ ਸੱਜੇ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਜੰਦਗੀ ਇਸੇ ਲਈ ਸਚਾ
ਰਹ । ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਿਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਉਹਨ ਵਚਨ , ਿਜਉਂਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਲ ਦੇ, ਤ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ ਲੋਕ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਸਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਡੀਕ ਰਹੇ
ਹਨ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ । ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਹੈ।
148 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਅੱਜ ਉਹ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਿਕਸ
ਤਰਹ੍ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨ ਲੋਕ
ਿਗਰਿਜ ਦੇ ਇੱਕਠ ਿਵੱਚ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਉਨਹ੍ ਉਹਨ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਿਦੰਦੀ ਹਨ। ਉਹਨ
ਦਾ ਸਵਾਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
149 ਹਰ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨ ਿਵਚ ਬੇਦਾਰੀ ਭੇਜੀ, ਅਤੇ, ਉਹ, ਉਹਨ ਨੇ
ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨ ਨੇ ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ
ਲਈ ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਛਾਨਣੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ
ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨ ਉਹਨ ਦੀ ਇਛਾ
ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਦ ਦੇਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨ ਦੇਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ…ਉਹ
ਉਹਨ ਿਗਰਿਜ ਦੀ ਿਬਲਕੁਲ ਮਹ ਸਭਾ ਿਵਚ ਚੂਸ ਕੇ ਅਥਵਾ ਿਖਚ ਕੇ
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ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਹੀ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

150 ਹੇ, ਲਾਉਦੀਿਕਆ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਿਵਚ, ਉਹਨ ਦੇ ਧੋਿਖ
ਦਵਾਰਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ। ਹੇ ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ, ਤੂੰ ਜੋ ਲਾਉਦੀਿਕਆ ਿਵੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ
ਹੈਂ, ਤੂੰ ਲਾਉਦੀਿਕਆ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਹੈ; ਮੈਥੋਿਡਸ, ਬੈਪਿਟਸਟ ਅਤੇ ਪਰ੍ੈਸਬਾਈਟੇਰੀਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਧਾਰਿਮਕ
ਰੀਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲੋ ਿਜਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਦੀ
ਕਦਾਈ “ਅਮੀਨ” ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਜੋ ਮੰਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਸੰਗੀਤ
ਦਾ ਿਵਖਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ—ਵਾਲ ਵਾਲੀ ਜਨਾਨੀ
ਥੇ ਸਭ ਜਗਹ੍ਾ ਨਚਣ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਰੱਬੀ ਚੰਗਾਈ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

ਕਰਦੇ ਹੋ; ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਿਹਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਛਾਨਣੀ ਲੈ ਲਈ, ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਛਾਨਣੀ। ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾ ਲੈਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

151 ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੱਤੀ 24:24 ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ…“ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਤ ਚੁਿਣ ਹੋਇ ਵੀ ਭੁਲਾਵੇ ਿਵਚ ਪਾ
ਿਦੰਦਾ।” ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਹ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਿਕੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨ
ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀ ਕਰੋਗੇ,
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਬੂਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ
ਹੋ। ਬੱਸ ਇੰਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, “ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਿਵਚ ਹੀ
ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।” ਔਹ!

152 ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ, ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ , ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ
ਦੀ ਸੁਪਿਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀ, ਬਲਿਕ ਵਚਨ ਦੇ ਿਫਲਟਰ ਿਵਚ ਦੀ ਲੰਘਾਓ ਅਤੇ
ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਵਾਦ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਚੇ
ਬਪਿਤਸਮੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ।

153 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਉਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ

ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਿਵਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ
ਕੰਮ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?
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154 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਪੁਲਿਪਟ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਉਸਦੀ ਸੰਗਤੀ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਥਾਪੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, “ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਜ ਅਦਰਿਨਯ ਭਾਈ ਸਾਹਬ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ,” ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਹਰ ਹਰ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਿਵਚ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹਨ
ਿਜੱਥੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਇੱਕਠੇ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ
ਿਕਨਾਿਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ; ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜਾ
ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਿਵਚ ਦੀ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ?

155 ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਕਈ ਔਰਤ ਮੰਚ ਤੇ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾ
ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨ ਦੇ ਗੋਿਡ ਤੋਂ ਪਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ
ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਅਤੇ ਹਰਕਤ
ਿਵਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਪਿੜ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ

ਕਪਿੜ ਦਾ ਿਵਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹਨ; ਇਹ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਬੁਰਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਹ੍
ਿਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਪੜੇ ਜ ਿਬਕਨੀ ਜ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਪੜੇ ਪਾਉਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਦੀਿਕਆ ਦੇ, ਅੰਨੇ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਪਰ੍ਚਾਰਕੋ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕੰਨੀ
ਕੁ ਦੇਰ ਤੁਹਾ ਝੱਲੇਗਾ, ਮੈ ਨਹੀ ਪਤਾ। ਹੋਵੇ…ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ —
ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਨਹ੍ੀ ਅੱਖ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ
ਖੋਲਹ੍ਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਤ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋ।

156 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ,
ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਹ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ
ਨਾਲ, ਸੁੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਹ੍ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ;
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਿਦ ਆਿਦ; ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ
ਤੋਂ ਅਗ ਹ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

157 ਮਲਾਕੀ ੪:੫ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਉਜਾਲਾ! “ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚਾਨਣ
ਹੋਵੇਗਾ।” ਓਹ, ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਚੱਲਦੇ ਹ !

ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਚੱਲ ਗੇ, ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਚਾਨਣ ਿਵਚ,
ਜੋ ਓਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਜਥੇ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਬੂੰਦ
ਚਮਕਦਾਰ ਹਨ;
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ਰਾਤ ਅਤੇ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ,
ਿਯਸੂ, ਵਚਨ, ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ।

158 ਹ ਜੀ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਹੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਿਫਰ
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਬਾਹਰਆਓਗੇ।
159 ਹੇ ਔਰਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਚਾਰ ਜਰਾ ਕੁ ਉਸ
ਿਵਚ ਦੀ ਲੰਘਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਤੁਸੀ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਿਵਚ ਆਦਮੀ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓ; ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਚਾਰ ਉਸ ਿਵਚ ਦੀ
ਲੰਘਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਔਰਤੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜੁਰਗ ਔਰਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੰਗ ਕਪਿੜ ਨਾਲ, ਜੋ ਅਿਗਓਂ, ਿਪਿਛਓਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਉਸ ਿਵਚੋਂ ਦੀ
ਲੰਘਾਓ। ਮੈਂ ਆਲੋਚਕ ਨਹੀ ਹ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹ । ਮੈਂ ਮੁਰਿਦ ਅਤੇ
ਿਜਉਂਿਦ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜਹ੍ਾ ਹ , ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਦੇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਜ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਜਾਤ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾ ਿਦੱਤੀ
ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਿਵਚ
ਿਨਕਲੋ, ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰਤ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਿਵਚ ਦੀ
ਲੰਘਾਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ, “ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਜਰ
ਨਾਲ ਵੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।” ਉਸ
ਯਾਦ ਰੱਖ, ਭੈਣ।
160 ਅਤੇ, ਭਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ
ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਓ, ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ
ਿਵਚ ਦੀ ਲੰਘਾਓ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਬਾਹਰ
ਆਓਗੇ, ਤ ਿਕ ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ।
161 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ
ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਿਵਚ ਦੀ ਲੰਘਾਓ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਔਰਤ ਦੇ ਕਪਿੜ ਨਾਲ
ਬਾਹਰਆਓਗੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਪਿਵੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਖਣੀ
ਨਾਲ ਬਾਹਰਆਓਗੇ। ਹੁਣ, ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਛਾਨਣੀ ਿਵਚ ਦੀ ਲੰਘਾਓ, ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜ ਗਲਤ।
162 ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਔਰਤ ਦੇ ਕਪਿੜ , ਲੰਮੇ ਵਾਲ , ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਪਿੜ ;
ਸ਼ ਤ, ਦੀਨ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਓਗੇ; ਇਹ ਨਹੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
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ਚੀ, ਚੀ ਬੋਲਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਚੱਲਦੀ
ਰਹੋਗੀ । “ਇੱਕ ਸ਼ ਤ ਦੀਨ ਆਤਮਾ ਜੋ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਵਲੋਂ ਹੈ, ਇੱਕ
ਖਜਾਨਾ ਹੈ।” ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਆਖਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਸੀਂ
ਕੁਝ ਪਲ ਿਵਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ।
163 ਹੁਣ ਆਓ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਇਛਾਵ ਜ ਚੀਏ,
ਤ ਿਫਰ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਿਫਲਟਰ ਿਵਚ
ਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ ਚੀਏ। ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼
ਜ ਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜ ਚ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀ

ਿਕਸ ਲਈ ਲੜਹ੍ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ ਚ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਕਸ ਲਈ ਹੋ। ਜ ਚ ਕਰੋ
ਿਕ ਤੁਸੀ ਚਰਚ ਿਕਸ ਲਈ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼…ਚਰਚ ਜਾਣਾ
ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੀ; ਤੁਹਾ ਨਹੀ ਬਚਾਵੇਗਾ।
ਸਮਝੇ? ਬਸ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ ਚੋ, ਕਹੋ, “ਕੀ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼…
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਿਕਸ—ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਿਵਚ ਦੀ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ
ਿਰਹਾ ਹ ?”

ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰ੍ਾਣ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਿਫਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ;
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਦ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਜੀਵਨ…ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਚ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ, ਸੂਝਵਾਨ, ਆਦਰਯੋਗ
ਹੈ ਤ ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀ ਹੈ ਤ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚੋਂ ਿਖਚ ਰਹੇ ਹੋ।
ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜੇ ਸਵਾਦ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਣ ਸਵਾਦ ਿਖਚ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ
ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋ। ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ
ਹੈ, ਵਚਨ ਿਵਚੋਂ ਿਖਚ ਿਰਹਾ ਹੈ।
164 ਇਹ ਕੀ ਿਖਚ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਿਖਚ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਿਵਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਚਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਹੈ ਤ , ਇਹ ਿਸਰਫ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਿਖਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ
ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਿਜਉਂਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਵਚਨ



ਇੱਕ ਿਵਚਾਰਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ 47

ਿਸਰਫ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ “ਿਜੰਿਨ ਿਪਤਾ
ਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ; ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾ ਉਠਾਇਆ
ਜਾਵ ਤ ਮੈਂ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਖਚ ਲਵ ਗਾ।” ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ,
“ਿਪਤਾ,” ਨੇ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਉਸ ਭਾਗ ਜੋ ਜਗਤ ਿਵਚ ਹੈ, ਪਿਹਲ
ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਹੀ ਿਦਲ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ।
165 ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਵ ਜਨਮ
ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਲੜਕਾ ਜ
ਲੜਕੀ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਸੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਲਈ ਭੁੱਖਾ
ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ; ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਬਿਣਆ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਉਹ
ਵਚਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਛਾਨਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ, ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹਿਰਓਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ; ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ
ਅਤੇ ਯੁੱਗੋ ਯੁੱਗ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਵੇਿਖਆ?

ਿਕਉਂਿਕ, ਿਜਹੜਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਿਖਚ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ
ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿਖਚ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ—ਇਹ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਿਕਹੜੀ ਇਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਖਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜ
ਉਸ ਨਾਲ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਿਖਚ ਨਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ ਉਹ
ਸਹੀ ਿਫਲਟਰ ਲਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ
ਹੋ। ਸਮਝੇ?
166 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਤਰੇ ਹੀ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਹੋ…
ਜ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਛਾਣੇ ਗਏ ਹੋ।
167 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਇਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤ , ਮੈਂ ਆਸ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਲਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀ
ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਤ । ਿਫਰ ਉਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੰਡਲ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ
ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ; ਅਤੇ
ਖੁਦਾ ਦੇ ਛਾਣੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀ
ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਟਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ, ਯਾਕੂਬ ਵ ਗ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਤਆਗ ਿਦਓਗੇ, ਅਤੇ
ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਵਾਦ ਜ ਉਸ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਿਜਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ
ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਿਬਸ਼ਪ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਡੀਨਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ੍ ਤ ਦੇ



48 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਪਰ੍ੇਸਬਾਈਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ ਿਕਸੇ ਮਹਾਨ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਵਸਤ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਨ ਿਤਆਗ ਿਦਓਗੇ। ਏਸਾਉ ਵ ਗ
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀ ਬਣੋਗੇ; ਪਰ੍ੰਤੂ ਯਾਕੂਬ ਵ ਗ ਜਨਮ ਿਸੱਧ ਅਿਧਕਾਰ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਭ ਕੁਝ ਿਦਓਗੇ; ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਦ
ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਭਲਾਈ , ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੰਤ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ।
168 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਿਹਲ ਛੇਦ ਹਵਾਹ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਜ ਉਸਦੀ ਸੋਚ
ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਬੁਧੀ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਸ ਿਵਚ ਦੀ
ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ।
169 ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਿਹਲ
ਸੁਰਾਖ ਉਸ ਿਵਚ ਦੀ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ ਵਚਨ ਹੀ ਚੂਸ ਸੱਕਦੀ
ਸੀ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਛਾਨਣੀ ਿਵਚ
ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੋਗੇ; ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ
ਸਾਹ ਲਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵੋਗੇ।” ਸਮਝੇ?
170 ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈਂ। ਪਰ ਤੂੰ
ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਇਸਦਾ ਸਵਾਦ ਤ ਵੇਖ, ਅਤੇ ਤਦ ਤੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵੇਂਗੀ;
ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ;
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਸ ਇਸਦਾ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖੇਂ ।”
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੁਰਾਖ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਿਦੱਤਾ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ
ਿਜਹਾ ਸੁਰਾਖ਼।
171 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਮੈਂ ਿਕਉਂ ਿਕਹਾ…ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ
ਿਕਉਂ ਨਹੀ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍

ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹਨ?”
172 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਅਲਜਬਰਾ ਿਕਵੇਂ ਿਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਿਕ
ਉਹਨ ਉ, ਅ ਵੀ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?”

ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਛੇਦ ਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁਧੀ ਲਈ, ਅਤੇ
ਜਦ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੀਤਾ, ਤ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਮੌਤ ਆ ਗਈ,
ਉਹ ਬੁਧੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ।
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173 ਹੁਣ ਛਾਨਣੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਉਸਦੇ
ਸਵਾਦ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਸਵਾਦ ਦੁਨੀ ਲਈ ਸੀ; ਇਹ
ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨ ਪਰਾਈ ਭਾਿਖਆ
ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇਵੇਗਾ; ਉਹ ਉਹਨ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਣ ਦੇਵੇਗਾ; ਉਹ ਉਹਨ
ਚੰਗਾਈ ਸਭਾਵ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਵੇਗਾ; ਉਹ ਉਹਨ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਸਭ ਕੰਮ
ਕਰ ਲੈਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

174 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ
ਕਿਹਣਗੇ, ‘ਪਰ੍ਭੂ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵਚ ਭੂਤ ਨਹੀ ਕਿਢਆ, ਕੀ ਮੈਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀ ਕੀਤਾ?’” ਉਹ ਕਹੇਗਾ, “ਹੇ
ਬੁਿਰਆਰੋ, ਮੈਂ ਤ ਤੁਹਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀ।” ਜਦ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਲਕੁਲ
ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਤ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਿਫਲਟਰ
ਚੂਸਦੇ ਰਹੇ, ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵਚਲੇ ਸਵਾਦ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

175 ਘੁਗੀ ਸਿੜਹ੍ਆ ਗਿਲਹ੍ਆ ਮਾਸ ਨਹੀ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ
ਨਹੀ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹਨ। ਉਹਨ ਿਵਚ ਿਪੱਤਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕ ਇੱਕ
ਘੁੱਗੀ ਵ ਗ ਦਾਣੇ ਖਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕ ਵ ਗ ਸਿੜਹ੍ਆ ਗਿਲਹ੍ਆ
ਮਾਸ ਵੀ ਖਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਖੰਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਘੁੱਗੀ
ਦੂਸਿਰ ਪੰਛੀ ਵ ਗ ਨਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਹੇਠ ਉਤਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਇਹ
ਨਹੀ—ਇਹ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ…ਇਹ ਸੜੇ ਗਲੇ ਮਾਸ ਦੀ ਬਦਬੂ ਸਹਾਰ
ਨਹੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਲਹ੍ ਨਹੀ ਹੈ; ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਿਵਚ ਿਪੱਤਾ
ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਪਚਾ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਖਾ ਲਵੇ,
ਤ ਇਹ ਉਸ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਕਦੇ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ
ਿਵਚੋਂ ਤੇਲ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਘੁੱਗੀ ਿਵਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੇਲ ਪੈਦਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਉਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨ ਸਾਫ਼
ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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176 ਔਹ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ! ਹੁਣ, ਇਸ ਤੇ ਵੇਖੋ…ਛਾਨਣੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ
ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਉਸ ਸਵਾਦ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਕੀ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
177 ਇਸ ਆਧੁਿਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਦੇ ਿਫਲਟਰ ਵਲ
ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਿਪਆਰ, ਉਹ ਿਕਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੁਮਾਰੀ ਲਾਉਦੀਿਕਆ ਜੋ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿਨ ਵੱਲ ਵੱਧ
ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਿਪਆਰ, ਅੱਜ ਲਾਉਦੀਿਕਆ
ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਲਈ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਨਾਮੀ
ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਕਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਸਿਭਅਕ, ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੋਣ ਦੇ ਧੋਖੇ ਿਵਚ ਹਨ। ਥੇ ਤ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ “ਮਸੀਹੀ ਿਵਰੋਧੀ”। ਿਕਉਂਿਕ, ਿਵਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਹ
ਹਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਮਸੀਹ ਨੇ ਿਸਖਾਈ ਸੀ; ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ, ਇਨਹ੍ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਣ।
178 ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਿਵਚੋਂ ਿਜਥੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਛਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਵਾਦ
ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਦ। ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨ ਿਬਲਕੁਲ
ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਿਜਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਮੈਂ
ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣ ਉਸ ਿਵਚ ਦੀ ਛਾਣ ਲਓ। ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਚਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣ ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਦੀ
ਨਾ ਲੰਘਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। “ਿਕਉਂਿਕ ਆਦਮੀ ਿਨਰਾ
ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ
ਵਚਨ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਪ੍ਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ।”
179 ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਿਵਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਜਦ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਹ ਫੂਕੇਗਾ ਤ ਉਸਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਵਚਨ
ਅਸਲ ਿਵਚ ਜੀਵਤ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ,

ਕੱਲ ਅਤੇ ਯੁੱਗੋ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!
180 ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ , ਧਾਰਿਮਕ ਡੱਬੇ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਉਸ ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਛੱਡ ਿਦਓ, ਿਜਵੇਂ ਿਸਗਰੇਟ ਦਾ ਡੱਬਾ ਜੰਗਲ ਿਵਚ ਸੀ। ਇਸ ਸੜਹ੍ ਗਲਹ੍
ਜਾਣ ਿਦਓ। ਇਹ—ਇਹ ਗਲਤ ਛਾਨਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਲੈ ਲਵੋ, ਜੋ ਿਕ
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ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੰਤ
ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
181 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਤਰੇ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲੋ ਵਚਨ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਵੇਖਦੇ
ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ! ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਸੱਧਾ ਇਸ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਖਦਾ ਹ ।
ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਹੈ; ਹਰੇਕ ਵਚਨ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਜੀਵਤ ਹੁੰਦਾ
ਵੇਖਦਾ ਹ ।” ਿਫਰ ਇਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਿਵਚ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸ
ਛਾਨਣੀ ਿਵਚ ਦੀ ਕੀ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਬਲਿਕਆਤਮਾ;
ਕੋਈ ਦੁਨੀ ਦਾਰੀ ਨਹੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ; ਕੋਈ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਨਹੀ, ਿਬਲਕੁਲ
ਨਹੀ; ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵਚ ਦੀ ਸਾਹ
ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਆ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
182 ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਦਮੀ ਜ ਪਿਵੱਤਰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਵਚਨ
ਨੇ ਉਹਨ ਿਜਉਂਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ
ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਦ।
183 ਧੋਖੇ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨ ਿਸਗਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵ ਗ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਲਓ,
ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਹੀ ਲਓ। ਿਜਹੜਾ ਸਾਹ ਤੁਸੀਂ
ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਹ ਛਾਣੋ, ਖਾਣਾ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖ ਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਛਾਣੋ,
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਛਾਣੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ
ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਿਮਲੇਗਾ। ਿਕਉਿਕ ਇਹ ਉਸ ਪੈਦਾ
ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁੱਗੋ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।
184 ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਜ ਨਾ ਹੋਈਏ…ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹ । ਪਰ੍ੰਤੂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀ, ਹ ਤ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ
ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਗ ਿਸਰਫ
ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵਚੋਂ ਇਸ
ਯੁੱਗ ਲਈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ।
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185 ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਿਕੱਥੇ ਹਨ…ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ
ਉਹ ਵਚਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹਨ ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹਨ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਹੀ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਮੈਂ ਿਕਤੇ ਵੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ ।
186 ਕਲੀਿਸਯਾ, ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਮੈ ਿਨ ਿਵਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ
ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੱਸ । ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਜੇ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ,
ਮੇਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਹੀ ਇਛਾ ਸੀ, ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ
ਕੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਿਬਨ ਬਣਾਵ , ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਰਹ । ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ ,
ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਿਰਹਾ ਹ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ , ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਹ ।
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਚਾਈ,
ਸੰਪੂਰਨ ਸਚਾਈ ਨਾ ਦੱਸ । ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਏ ਜੇ ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ ਖੜਹ੍ਾ ਨਹੀ
ਰਿਹੰਦਾ ਹ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਮੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ
ਨਹੀ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਇਸਦੀ ਪਰ੍ਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਜਰੂਰ
ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹਣਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹ ।
187 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਚਮੁਚ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰ੍ਚਾਰ
ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹ । ਨਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਨਹੀ ਜੀ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਿਦਲ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਹ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਪਰ੍ਚਾਰ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਕੀਨਨ
ਹੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਹੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ
ਆਦਮੀ ਪੁਲਿਪਟ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਹ ਿਜਸ
ਤਰਹ੍ ਿਕ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਵਰਗ ਜਾਵ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ
ਉਹ ਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਥੇ ਬੈਠ ਅਤੇ ਇਹਨ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਨਾ ਲਵ ਅਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹ । ਮੇਰੇ

ਲਈ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀ
ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਜ ਦੋ ਹੀ ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨ ਗੱਲ ਲਈ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਨ, ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਨਹੀ
ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਿਕੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕ ਅਗਲੀ
ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਵ , ਜ ਆਪਣਾ
ਡੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਚਲਾ ਜਾਵ । ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ
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ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵ , ਪਰ ਸੱਚਾ ਅਤੇ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਿਣਆ ਰਹ , ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ
ਉਤਪਨ ਕਰ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਵੇਗੀ।
188 ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਤ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਲ ਹੈ। ਇਹ
ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ੇ
ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਈ ਜਵਾਬ
ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਵਾਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਦਲ ਿਵਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਤ ਕਰੇ, ਜਦ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਿਸਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹ ।
189 ਿਪਆਰੇ ਖੁਦਾ, ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਘੜੀ ਹੁਣ ਚੱਕਰ
ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਥੀ
ਿਵਚ ਦਰਜ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਾ ਹੁਣ ਸਾਿਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਵਹਾਰ
ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸੋਚ
ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚੋਂ ਿਨਕਲੀ ਹੈ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਿਰਕਾਡ
ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵਨ
ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਿਨ ਦੇ ਿਦਨ ਜਵਾਬ ਦੇਵ ਗੇ।
190 ਹੇ ਖੁਦਾ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਚਨਹਾਰ, ਿਜਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਮੈਂ ਇਸ ਿਦਨ ਦੇ ਲੋਕ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਹਨ
ਦੇ ਨਾਲਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਨਣੀ
ਲਗਾਈ ਰੱਖੇਂਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਪਿਵੱਤਰ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ , ਮੈਂ…
ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਮੈ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਜੇ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ
ਗੱਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਤ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਹ।
191 ਪਰ੍ੰਤੂ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਿਵਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤ
ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ
ਕੱਢ ਸਿਕਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਲੋਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਲਈ, ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੋਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦੇਵੇਂਗਾ ਿਜਸ
ਤਰਹ੍ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਰਹੇ। ਿਕ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ, ਜੇ ਆਦਮੀ ਦੇ
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ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤ ਉਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਕ ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਹਜੂਰੀ ਿਵਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪੇ ਪਰ੍ਾਣ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਿਸ਼ਤ ਹੈ ਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਹੈ।
192 ਅਤੇ, ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸੀ ਤੁਲਨਾ ਅੱਜ
ਦੀ ਇਨਹ੍ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਵਖਰੇ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀ
ਹੈ। ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵਚੋਂ, ਮੇਰਾ ਿਨ , ਕਰੇਂਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ,
ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖੇਂਗਾ ਿਕ ਇਹ ਵਖਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੰਭੀਰ ਬਣਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਕ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਠੀਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵਚ, ਇੱਕ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ
ਤੱਟ ਤੱਕ ਫਿੜਹ੍ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਿਤ ਨੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
193 ਅਤੇ, ਸੁਰਗ ਦੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ
ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਉਹਨ
ਉਸ ਛਾਨਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹ …ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਲ, ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਹ। ਹੋਣ ਦੇਹ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਦੇ
ਿਵੱਚ ਦੀ, ਪਰ੍ਾਣਾ ਿਵਚ ਉਡੇਿਲਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਲਾੜੀ ਦੇ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧੀ ਹੋਈਏ, ਇਸ ਅੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ, ਸੰਝ
ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵਚ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਮੀਨ।
194 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਅਮੀਨ”—
ਸੰਪਾ] ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [“ਆਮੀਨ”] ਮੈਂ, ਜੇ ਮੈਂ
“ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ” ਕਿਹਣ ਦੁਆਰਾ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਿਕਹਾ ਹੈ
ਤ , ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਲਿਖਆ ਨਹੀ ਹ । ਮੈਂ
ਤ ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ
ਥੇ ਿਪਆ ਵੇਿਖਆਸੀ, ਤ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ, “ਪਖੰਡ ਦੀ ਕੀ ਕਤਾਰ ਹੈ!”
ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਚਰਚ ਵ ਗੂ”।

195 ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ! ਹੇ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ! ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਲਵੇਗਾ।
ਸਮਝੇ? ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ। ਅਤੇ ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਿਸਗਰੇਟ
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ਪੀਣ ਦੀ ਇਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਚਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ
ਪਰ੍ਾਣ ਿਨ ਿਵਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਵਚਨ ਦੀ ਛਾਨਣੀ
ਿਵਚ ਦੀ ਛਾਣੇਗਾ। “ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੰਿਨ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ।” ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵਚੋਂ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ
ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਲ ਹੈ, ਜੋ
ਸਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਜਦ ਇਹ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਵਚਨ ਤੇ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਤੇ ਪਰ੍ਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹ । ਇਹ ਪਾਪ
ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ
ਹੈ, “ਅਮੀਨ”—ਸੰਪਾ]

ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ …ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ…
ਹੁਣਆਓਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਵੱਲ ਚੇ ਚੁੱਕੀਏ ।

ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ
ਖਰੀਿਦਆ।

196 ਉਸਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ? “ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋਗੇ,
ਤ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਨਣਗੇ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ।” ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹ , ਆਓ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਈਏ, ਅਤੇ ਕਹੀਏ,
“ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ।”

ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ …ਮੈਂ (ਇਹ ਤੁਹਾ
ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੈ…)

…ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਲਵਰੀ ਦੇ
ਰੁੱਖ ਤੇ ਖਰੀਿਦਆ।

197 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਸੰਗਤ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ] ਭਾਈਓ, ਭੈਣੋ, ਜਦ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਿਵਚ
ਦੁਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤ , ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝਦਾਰਆਦਮੀ ਦੀ ਛਾਨਣੀ
ਹੈ? ਜਦ ਉਹ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪਖੰਡੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਕੋਈ ਆਦਮੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁਧ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝਦਾਰ
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ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਵੱਟੇ ਭਿਲਆਈ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ
ਿਵਚ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।

198 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਂਦੇ ਹ ,
ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਨਾਲ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ ਨਹੀ ਕਰਦੇ
ਹਨ? ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਤੁਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਿਡਉਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ
ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਨਹੀ ਹੈ…ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੂਸਰੇ ਚੱਕਰ ਿਵਚ
ਹੀ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਸਚ—ਮੁਚ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਿਵਚ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਵਾਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਸਾਿਰ , ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ
ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਅਚਰਜ ਨਹੀ ਹੈ?

…ਪਿਹਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਲਵਰੀ ਦੇ
ਰੁੱਖ ਤੇ ਖਰੀਿਦਆ।

ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਗੇ, ਸੁੰਦਰ ਚਾਨਣ ਿਵਚ,
ਇਹ ਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਉਜਵਲ
ਬੂੰਦ ਹਨ;

ਰਾਤ ਅਤੇ ਿਦਨ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮਕਦੀ ਹਨ,
ਿਯਸੂ, ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ
ਚਾਨਣ ਹੈ;

ਇਹ ਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਉਜਵਲ
ਬੂੰਦ ਹਨ;
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ਓਹ, ਰਾਤ ਅਤੇ ਿਦਨ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮਕਦੀ
ਹਨ,

ਿਯਸੂ, ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ।

ਆਓ ਸਾਰੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਸੰਤੋ, ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ
ਿਯਸੂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ;
ਿਫਰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣਗੀ
ਿਯਸੂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ।

ਔਹ, ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ
ਸੁੰਦਰਚਾਨਣ ਹੈ;

ਇਹ ਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਉਜਵਲ
ਬੂੰਦ ਹਨ;

ਔਹ, ਰਾਤ ਅਤੇ ਿਦਨ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮਕਦੀ
ਹਨ,

ਿਯਸੂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਸੰਗਤਆਖਦੀ ਹੈ, “ਅਮੀਨ”—ਸੰਪਾ]

ਔਹ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ
ਸੁੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੈ;

ਇਹ ਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਕਰਪਾ ਦੀ
ਉਜਵਲਬੂੰਦ ਹਨ;

ਰਾਤ ਅਤੇ ਿਦਨ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮਕਦੀ ਹਨ,
ਿਯਸੂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ।

ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ।

ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,
ਤੈ ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਲੇਲੇ ,
ਹੇ, ਰੱਬੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ;
ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਜਦ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ…। (ਪਰ੍ਭੂ, ਆਪਣੇ
ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈ ਛਾਣ)

ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ
ਤੇਰਾ ਹੋਣ ਦੇਹ!
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ਜਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸੋਚੋ, ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਛਾਣ ਹੋਣਾ, “ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ
ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ।”

ਜਦਿਕ ਮੈਂ ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹ ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹਨ,
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ;
ਹਨੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇਹ ਿਕ ਉਹ ਿਦਨ ਬਣ ਜਾਵੇ,
ਦੁੱਖ ਦੇ ਡਰ ਪੂੰਝ ਕੇ ਹਟਾ ਦੇਹ
ਮੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ
ਕਦੇ ਲ ਭੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਹ।

[ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਗੁਨਗੁਨਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਵੱਲ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ-ਸੰਪਾ]

…ਮੇਰੇ ਕਮਜੋਰ ਿਦਲ ,
ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਵਧਾ;
ਓਹ ਹਨੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇਹ ਿਕ ਉਹ ਿਦਨ ਬਣ ਜਾਵੇ,
ਡਰ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪੂੰਝ ਕੇ ਹਟਾ ਦੇਹ,
ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ
ਤੇਰਾ ਹੋਣ ਦੇਹ!

199 ਿਪਆਰੇ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਾਉਣ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ
ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਜਜਬਾਤ, ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦੇ ਹ , ਜਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸਾਹ

ਫੂਕਦਾ ਹੈਂ। ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ ਤੂੰ ਸਾ ਉਸ ਗੀਤ
ਿਵਚ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ? ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੀ ਇਛਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵਚ ਛਾਣੇ ਜਾਈਏ, ਹਰ ਿਦਨ ਚਾਨਣ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ
ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਚਲੀਏ।

ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰ
ਜਦਿਕ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹ ;
ਸਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਚੱਲਣ ਦੇਹ

ਸਾਡੇ ਮਾਰਗ ਹਰ ਰੋਜ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰ।
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200 ਪਰ੍ਭੂ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਹ। ਸਾ ਸਾਿਰ ਬਰਕਤ ਦੇਹ! ਤੇਰੀ ਦਯਾ
ਿਕਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਿਵਚੋਂ ਸਾਰੇ ਿਬਮਾਰ ਅਤੇ ਦੁਖੀ
ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਹ।
201 ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕੋਿਗਨਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ , ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ
ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ ਿਜਹੜੇ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਸਾਮਰਥ ਲਈ ਿਜਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਹੁਣ ਪਰ ਠੀ
ਹੈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ।
202 ਪਰ੍ਭੂ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਠੀਕ ਤਰਹ੍ ਨਹੀ ਕਰ ਸਿਕਆ ਪਰ
ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵਚ ਠੀਕ ਕਰੇਂਗਾ ਤ ਿਕ
ਉਹ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ ਇਸ ਿਵਚੋਂ
ਮਿਹਮਾ ਲੈ ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਸਾ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀ ਬਲਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਿਜਹ ਖੁਦਾ
ਨੇ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਲਈ ਛਾਿਣਆ ਹੈ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹ । ਇਹ
ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ
ਉਹਨ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਚੁਿਣ ਹੋਇ ਲਈ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਿਕ ਲਾਲ ਬਛੀ
ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਲ ਿਸਰਫ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ, ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਰੋਟੀ ਿਸਰਫ ਭੇਡ ਲਈ ਹੈ।

“ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਭਈ ਬੱਿਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੁੱਿਤ ਮੁਹਰੇ ਪਾਇਆ
ਜਾਵੇ,” ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ।

ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਿਵਚ, ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਸਚ ਹੈ, ਪਰ
ਮੈਂ ਟੁਕੜੇ ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ ।”

ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਪਤਾ,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਿਪਆਸੇ ਹਨ।
203 ਿਪਤਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਹ ਿਕ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਿਤਰ੍ਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਇਛਾਵ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਦ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ! ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇਛਾ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਜੋ ਿਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਿਪਤਾ ਸਾ
ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਹ।



60 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹ , ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ
ਨਾਲ ਲਓ ।
204 ਹੁਣ ਉਨਹ੍ ਦੂਰ ਥਾਵ ਤੇ ਿਜੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,
ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਦਿਕ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਗਤ ਖਤਮ
ਕਰਦੇ ਹ । ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ।
ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਅਨੰਦ
ਿਲਆ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਖੁਦਾ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੱਸੇਗਾ।
205ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਿਜਰ ਹੋ, ਿਜਹਨ ਨੇ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਇੱਥੇ
ਰੱਖੇ ਹ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਉਹਨ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ
ਖੁਦਾ ਤਹਾ ਸਾਿਰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਨਾ ਰਹੇ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਵ ਦਾ ਤਰ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
206 ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹ , “ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਤ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ
ਉਹਨ ਦੀ ਸੁਣ ਗਾ।” ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
207 ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨਹੀ ਹ । ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹ ;
ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਸਭ ਇੱਕ ਹ । ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਜੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਿਮਲੀਏ,
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।
208 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ…ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਇੱਥੇ
ਨਜਦੀਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਨ ਿਵਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ
ਪਾਸਟਰ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋਗੇ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭਵਨ
ਿਵਚ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
209 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੂਿਨਯਰ ਜੈਕਸਨ ਜ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵ ਿਨਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਜਗਹ੍ਾ ਅਰੀਜੋਨਾ ਅਤੇ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਚ, ਿਜੱਥੇ ਉਹਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਥੇ ਹੋ ਤ ਉਹਨ ਚਰਚ ਿਵਚ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ
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ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਫਰਆਓਗੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਾਸਟਰ ਭਾਈ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਜਾਨਣ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
210 ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਓ ।

…ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਓ
ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਿਚਓ;
ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਅਰਾਮ,

(ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ…? ਉਹ ਤੁਹਾ …?)
…ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ।
ਅਨਮੋਲ ਨਾਮ (ਅਨਮੋਲ ਨਾਮ), ਿਕੰਨਾ ਿਮੱਠਾ!
ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਨੰਦ
ਅਨਮੋਲ ਨਾਮ (ਅਨਮੋਲ ਨਾਮ), ਿਕੰਨਾ ਿਮੱਠਾ!
ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਨੰਦ।

211 ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਦ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹ ਤ ਭਾਈ ਐਸਟਲ
ਬੀਲਰ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਾਮਰ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਕ
ਥੇ ਿਪਛੇ ਖੜਹ੍ੇ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਹਨ ਸਾਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ

ਹ । ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸਾਿਰ ਇੱਥੇ ਪਰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਸਭ ਸੰਗਤ ਿਵਦਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀ ਸਮਝਦੇ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਹਰਦਾ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ …ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਹ ; ਅਸੀਂ
ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਿਮਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹ ।
212 ਹੁਣ ਆਓ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਅਗਲੀ ਆਈਤ
ਗਾਉਂਦੇ ਹ , ਜਦ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮਾਰਿਟਨ ਸਾ ਦੁਆ ਨਾਲ ਿਵਦਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …ਇਹ ਭਾਈ ਅਰ੍ਲ ਮਾਰਿਟਨ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਅਰਕਨਸਾਸ ਜ …ਜ ਮਸੂਰੀ ਤੋਂ ਹਨ। ਮਸੂਰੀ, ਅਰਕਨਸਾਸ
ਤੋਂ ਹਨ। ਉਹਨ ਦਾ ਥੇ ਹੇਠ ਚਰਚ ਹੈ।
213 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਵੱਲ ਜੋ ਥੋਂ ਹੇਠ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਿਧਆਨ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹ , ਬਰੇਵਰ। ਉਹ ਇਸ ਸਵੇਰ
ਇੱਥੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ
ਹੋਵੇਗਾ। ਹ ਮੈਂ ਉਸ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਭਾਈ ਬਰੇਵਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ
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ਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾਵ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨ
ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਥੇ ਜਵ ਗਾ, ਜਦ
ਮੈਂ ਜਾ ਸਿਕਆ।

ਹੁਣ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹ ,
ਉਸਦੇ ਚਰਨ ਿਵਚ ਿਡੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹ ,
ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਰਾਿਜ ਦੇ ਰਾਜੇ , ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਟ
ਪਿਹਨਾਵ ਗੇ,

ਜਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸਫਰ।
ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਣ ਗਾਈਏ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹ ,
ਉਸਦੇ ਚਰਨ ਿਵਚ ਿਡੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹ ,
ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਰਾਿਜ ਦੇ ਰਾਜੇ , ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਟ
ਪਿਹਨਾਵ ਗੇ,

ਜਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸਫਰ।
ਅਨਮੋਲ ਨਾਮ (ਅਨਮੋਲ ਨਾਮ), ਔਹ, ਿਕੰਨਾ ਿਮੱਠਾ
(ਿਕੰਨਾ ਿਮੱਠਾ)!

ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਨੰਦ;
ਅਨਮੋਲ ਨਾਮ, ਿਕੰਨਾ ਿਮੱਠਾ!
ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਨੰਦ।
ਔਹ, ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਓ
ਹਰ ਇੱਕ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਢਾਲ ਹੈ (ਹੁਣ ਸੁਣੋ)
ਔਹ, ਜਦ ਪ੍ਰ੍ਤਾਵੇ ਤੁਹਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰ ਲੈਣ।
(ਤੁਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?)

ਬਸ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਾਹ ਿਵਚ
ਲਓ।

ਅਨਮੋਲ ਨਾਮ, ਿਕੰਨਾ ਿਮੱਠਾ!
ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਨੰਦ;
ਅਨਮੋਲ ਨਾਮ, ਿਕੰਨਾ ਿਮੱਠਾ!
ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਨੰਦ।

ਆਓਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ।
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ਓਹ ਅਨਮੋਲ ਨਾਮ, ਿਕੰਨਾ ਿਮੱਠਾ!
ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਨੰਦ;
ਅਨਮੋਲ ਨਾਮ, (ਇਸੇ ਿਵਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਓ; ਇਸੇ
ਿਵਚ ਦੁਆ ਕਰੋ) ਔਹ ਿਕੰਨਾ ਿਮੱਠਾ!

ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਨੰਦ।
ਭਾਈ ਮਾਰਿਟਨ। [ਭਾਈ ਮਾਰਿਟਨ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ] 
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(A Thinking Man’s Filter)

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਭਾਈ ਿਵਲੀਅਮ ਮੈਿਰਅਨ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਦੁਆਰਾ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ, ਅਗਸਤ 1965
ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਟੈਬਰਨੈਕਲ, ਜੈਫਰਸਨਿਵਲੇ, ਇੰਿਡਆਨਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਮੈਗਨੇਿਟਕ ਟੇਪ ਰੇਕਾਿਡੰਗ ਤੋਂ ਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰ੍ੇਜੀ ਿਵਚ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੋਇਸ
ਆਫ ਗੋਡ ਰੇਕਾਿਡੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛਾਿਪਆ ਅਤੇ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ।
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