
ਿਚੰਨਹ੍

 …ਵਚਨ ਪੜਹ੍ਨਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਸਭਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ
ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ…ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟਾਰ-ਸਪੈਂਗਲਡ ਬੈਨਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ

ਖੜੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਹ ।”—ਸੰਪਾ.] ਿਫਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਲਈ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਤਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੂਚ
ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ, 12ਵ ਅਿਧਆਏ, 12ਵੀਂ ਆਇਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ, ਮੈਂ
ਵਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ, 12ਵੀਂ ਅਤੇ 13ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।

ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹਨ ਮਾਰ ਗਾ…ਿਮਸਰ ਦੇ—ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਜੇਠਾ , ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੋਨੋ; ਅਤੇ…ਿਨ ਕਰ ਗਾ: ਮੈਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਹ ।
ਅਤੇ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ

ਹੋ; ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਹੂ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ
ਜਾਵ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਾਰ ਗਾ, ਤ ਇਹ ਿਬਪਤਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇਗੀ।

2 ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ: ਿਚੰਨਹ੍।
3 ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ। ਅਤੇ ਇਸ
ਪਿਵੱਤਰ ਪਲ ਦੀ ਉਸਦੀ ਚੁੱਪ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਕੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ ਬਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ

ਚੁੱਕੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸੋਚੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
4 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦਓ, ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ,
ਿਜਵੇਂ—ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ
ਿਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਨਤਕ ਤੌਰ
’ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰ ਗਾ, ਅਰਥਾਤ, ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ
ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ, ਹਰ ਗੁਆਚੇ ਬਚਾਓਗੇ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਪਤਾ
ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ।” ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾ ਲੋਕ ਦੀ



2 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਇੱਕ ਇਕਾਈ, ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਬੱਿਚ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਮਦਦ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ, ਪਰ੍ਭੂ। ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ
ਿਦਲ ਅਸੀਸ ਦੇ।
5 ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਭਾਈ
ਗਰ੍ ਟ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਿਮ , ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਈ
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ । ਿਪਤਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੇ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਭਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਗੇ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾ ਿਮਲ
ਕੇ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।

ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ।
6 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪੱਤਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਚਨ
ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਿਲਖਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਮੀਿਟੰਗ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ
ਕਰਨਾ ਹੈ।
7 ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ: ਿਚੰਨਹ੍। ਸਾਡਾ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਖੁੱਲਹ੍ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰੋ। ਿਮਸਰ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਦਾ
ਸਥਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਦਾ ਸਮ ਕੂਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੈ।
8 ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੈ, ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,

ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਸੀ ਜੋ ਦੁਲਹਨ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੂਚ ਿਵੱਚ ਹ । ਹੁਣ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋਗੇ, ਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਚੇ ਸਥਾਨ
ਜਾਣ ਦਾ ਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹ …ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ

ਇੱਕ ਕੌਮ ਇੱਕ ਕੌਮ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਲਾੜੀ ਬਾਹਰ ਿਲਆਵੇਗਾ। ਲਾੜੀ ਸਾਰੇ ਚਰਚ
ਿਵੱਚੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ,
ਬਾਹਰ ਿਲ ਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੂਚ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ
ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹ ।
ਹੁਣ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ,
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮ ਿਫਰ ਸਦੀਪਕਤਾ
ਿਵੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਚ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਲੈਣ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ।
9 ਿਚੰਨਹ੍ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਿਮਸਰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਦੋ ਕੌਮ
ਿਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਬਣਾਏ, ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥੀਂ, ਪਰ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਥੋਂ ਲੰਘੀ
ਸੀ, ਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਿਚੰਨਹ੍ ਸੀ।
10 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਲਾੜੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ,
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਚੰਨਹ੍ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
11 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਿਨ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਲੋਕ ਪੁੱਿਛਆ, “ਉਹ ਿਕਸ ਦਾ ਿਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ
ਦਾ ਿਨ ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰੇਗਾ?” ਉਹ ਕਿਹਣਗੇ, “ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ।”
ਿਕਹੜਾ ਚਰਚ? “ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ।” ਿਕਹੜਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ? ਉਹਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਹਨ। ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਕਿਹਣਗੇ, “ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਦੁਆਰਾ,” ਬੈਪਿਟਸਟ
ਿਫਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਿਫਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਪਿਟਸਟ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦਾ
ਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ,
“ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੁਆਰਾ,” ਿਫਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਲਝਣ
ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਲਝਣ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ,
ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ।
12 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਨ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ,
ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ
ਦਾ ਿਨ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਥੇ ਇਹ
ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ
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ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋਿੜਆ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਜ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਕਰਨ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ
ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਸਾ
ਉਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਾਵੇ।

13 ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍, ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍
ਇੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰੇਲਮਾਰਗ
ਅਤੇ ਬੱਸ ਲਾਈਨ , ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜ ਦੇ ਹ । ਹੁਣ,
ਦੇਖੋ, ਬੱਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਟੋਕਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ,
ਇਹ ਟੋਕਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਖਾਸ ਜਗਹ੍ਾ, ਖਰੀਦ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਿਸ ਤੋਂ, ਖਰੀਦਦੇ
ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਕਨ, ਇਹ ਖਾਸ ਿਚੰਨਹ੍। ਅਤੇ ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਪਾਣੀ
ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬੱਸ ਿਵੱਚ
ਸਵਾਰ ਹੋਵੋ, ਜ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਚੰਨਹ੍
ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ—ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।

14 ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਲੇਲਾ ਸੀ…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਕ ਕੋਿਹਆ ਹੋਇਆ ਲੇਲਾ, ਇੱਕ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ
ਸੀ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਿਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹ , ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਦਾ ਪਿਹਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ
ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਿਡੱਿਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਉਸਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ
ਬਣਾਉਣਾ ਿਪਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਦੇ ਉਸ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਇੱਕ ਿਨਰਣਾ ਿਲਆ ਿਕ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ
ਬਚਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਿਲਆ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ, ਕੇਵਲ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ
ਸਥਾਨ ਹੈ।



ਿਚੰਨਹ੍ 5

15 ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਧੀਨ, ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ
ਅਧੀਨ, ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਅਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਮਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ
ਹ । ਕਈ ਨੇ ਟਾਵਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ, ਬਾਬਲ ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੀ
ਚੀਜ਼ । ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇਵਲ ਲਹੂ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਇਹ, ਉਹ, ਜ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਵ ਗੇ। ਪਰ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹ , ਤ ਉਸ ਕੈਥੋਿਲਕ ਪਾਦਰੀ ਜ
ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਣ ਿਦਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਹ ,
ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

16 ਹੁਣ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ ਲੇਲਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ
ਲਹੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਸੀ ਿਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੁਕਤੀ
ਲਈ, ਿਮਸਰ ਤੋਂ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਸ ਇੱਕ
ਕੋਹੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…
ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਲਹੂ ਚੌਖਟ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਿਚੰਨਹ੍ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ
ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ? ਹੁਣ, ਲੇਲਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਹੂ ਿਚੰਨਹ੍ ਸੀ। ਹੁਣ
ਕੁਰਬਾਨੀ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਨ ਿਨਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਹੂ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਸੀ। ਉਸਦੇ
ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੂਨ ਿਚੰਨਹ੍ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍
ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍
ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ, ਅਰਾਧਨਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਿਫਰ ਉਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ
ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ?

17 ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? “ਇੱਕ ਲੇਲੇ
ਕੋਿਹਆ। ਇਸ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਦਵੇਂ ਿਦਨ, ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਨਰਦੋਸ਼
ਨਰ, ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉਹ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਅਤੇ ਲਹੂ ਜ਼ੂਫ਼ੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਚੌਖਟ ਤੇ ਲਗਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

18 ਅਤੇ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹਾਈਸੋਪ ਿਸਰਫ ਆਮ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਸੀ।
ਿਹਸੋਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ।” ਕੋਈ ਅਲੌਿਕਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਤੋਂ
ਖੁੰਝ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਆਉਣ



6 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਥੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਮਿਲਆ।
ਤੁਹਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਤੁਹਾ
ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਮਿਲਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ, ਿਸਰਫ
ਆਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ। ਹੁਣ ਲਹੂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਿਹਸੋਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ ਆਮ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜੋ ਫਲਸਤੀਨ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ
ਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ

ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਤਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਹੈ,
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨਣਾ। ਦੇਖੋ? “ਲਹੂ ਲਗਾਓ,” ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੁਆਰਾ, “ਿਹਸੋਪ ਦੇ ਨਾਲ।”

19 ਹੁਣ, ਇਸ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ , ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਭਗਤ ਨੇ ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ
ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ। ਿਚੰਨਹ੍ ਨੇ ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਕੋਹੇ ਹੋਏ ਲੇਲੇ
ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੰਮ ਹੋ ਿਗਆ। ਅੱਜ ਿਕੰਨੀ
ਸੰਪੂਰਣ ਿਕਸਮ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਚੰਨਹ੍
ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ
ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।

20 ਿਫਰ, ਲਹੂ ਪਛਾਣ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਸੀ, ਖੂਨ ਹੀ। ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਲਹੂ ਵਿਗਆ,
ਮਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਖੂਨ ਕੰਧ ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਜੋ
ਿਕ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਬਾਈਬਲ
ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ
ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ
ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਟੁੱਟ ਿਗਆ, ਟੋਕਨ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ ਲਈ, ਖੂਨ ਖੂਨ ਦਾ ਰਸਾਇਣ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਸੀ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ
ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ।

21 ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਿਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ
ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ
ਲਹੂ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ, ਇਹ—ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਖੂਨ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ
ਦੀ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
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22 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਇਸਲਈ, ਖੂਨ ਹੀ, ਹੁਣ ਸਮਝੋ, ਲਾਲ ਰਸਾਇਣ, ਖੂਨ ਦੇ
ਰਸਾਇਣ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਣਾ ਿਪਆ, ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਵਜੋਂ ਿਕ ਲੇਲਾ
ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ, ਹੁਣ, ਿਕਉਂਿਕ ਲੇਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਤੇ
ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰਅੱਜ…ਇਹ ਿਸਰਫਇੱਕ ਿਕਸਮ ਸੀ।
23 ਅੱਜ ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਸਾਡੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ
ਇਹ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ
ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ, ਿਚੰਨਹ੍
ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਦੇਖਦਾ ਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਕਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
24 ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਘਰ ਵੀ, ਇਸ ਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇ
ਹੇਠ , ਿਕਉਂਿਕ ਖੂਨ ਦੀ ਰਸਾਇਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਘ ਗਏ, ਮੌਤ
ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਲਹੂ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਸੀ।
25 ਹੁਣ, ਵੇਖੋ, ਿਯਸੂ ਦਾ ਅਸਲ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ
ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ
ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ, ਿਡੱਗ ਿਗਆ
ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀਵਨ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਸੀ,
ਹੁਣ ਿਚੰਨਹ੍ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ,
ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ,
ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
26 ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ, “ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ
ਇੱਕ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਲਈ
ਿਜਹੜੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਿਜੰਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ।” ਦੇਖੋ, ਇਹ
ਿਸਰਫ ਉਹਨ ਨਹੀਂ ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ। “ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਪਰ੍ਭੂ ਬੁਲਾਵੇਗਾ।”
27 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ
ਿਜਹਨ “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ” ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ! “ਿਜਨਹ੍ ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ; ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਨਹ੍ ਉਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਧਰਮੀ
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ਠਿਹਰਾਇਆ; ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਿਜਨਹ੍ ਉਸਨੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ,
ਉਸਨੇ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ,” ਗੱਲ ਪਿਹਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
28 ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਦਨ ਲਈ ਹੈ, ਤ ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਲ
ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਇਸ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਲਹੂ ਸਾ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ…
ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦਾ—ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ।
29 ਹੁਣ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖ ਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਆਤਮਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ
ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ, ਉਹ ਬਸ…ਉਸ ਨੇ
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਆਤਮਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ,
ਪਰ੍ਾਣ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ।
30 ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ,
ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ…ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ
ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ
ਲਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾ ਪਛਾਣਨ ਲਈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਿਜੱਥੇ ਲਹੂ…
31 ਹੁਣ ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਲਹੂ ਸੀ।” ਤੁਸੀਂ
ਯਹੂਦੀ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲਹੂ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲਹੂ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ…ਉਹ ਨਾ ਤ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ। ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ। “ਇੱਕ—ਇੱਕ—ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
32 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦਾ ਹ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ
ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅੰਡਾ ਮੈਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ—ਜੋ ਹੀਮੋਗਲੋਿਬਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਜੀਵਨ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਇੱਕ ਡਾ
ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਰ ਪੰਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਿਦ , ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਨਕਲੇਗੀ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਖੂਨ ਦੇ ਪਰ੍ਵਾਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ ਿਲੰਗ
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ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਰਦ ਿਲੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ,
“ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ,” ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ। ਰਚਨਹਾਰੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਨੇ, ਆਪ ਹੀ, ਰਕਤਾਣੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ, “ਖੈਰ, ਇਹ
ਸਰੀਰ ਸੀ। ਮਿਰਯਮ ਕੋਲ ਡਾ ਸੀ।” ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਕੋਈ
ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ
ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ, ਉਸ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ
ਸੀ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?
33 ਉਸਨੇ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੋਵ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸੀ
ਜੋ ਉਹ ਸੀ। “ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਭਾਿਲਆ,” ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ।
ਪਿਹਲਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:16, “ਿਬਨ ਿਵਵਾਦ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਮਹਾਨ ਹੈ:
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਨਾਲ ਸੰਭਾਿਲਆ।” ਉਹ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਸੀ। ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ।
34 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹ , ਿਕ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਟੁੱਟੇ ਜਾ
ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛੱਿਡਆ ਹੈ। “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।” ਿਜੱਥੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਇਸਨੇ ਉਸ
ਪਿਵੱਤਰ ਲਹੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਲਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ
ਬਣਨਾ ਿਪਆ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾ ਨ ਭੋਗਣਾ ਿਪਆ। ਜੇ ਿਯਸੂ ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
35 ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ, “ਭਾਈ ਗਰ੍ ਟ ਕੁਝ ਪਾਪ ਲਈ ਮਰਨ ਿਦਓ ਿਜਸ
ਲਈ ਿਬਲੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਕੁਝ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਜੋ ਿਕ
ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਮਰਨਾ
ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ
ਿਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਉਹ ਉਸਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ
ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
36 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਪੀ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ;
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਹ ਿਵਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ
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ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਛਾਣ ਿਦੱਤੀ, ਤ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੇਖੋ?

37 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਂਦੇ ਹ , ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜੋ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ
ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ!

38 ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਾਨੀ ਿਵਦਵਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਸਦੀਵੀ
ਜੀਵਨ, Z-o-e, Zoe ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੋ ਤਰੀਕਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ
ਵੀ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਿਫਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਹੀ ਅਨਾਿਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਉਸਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਹ , ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼
ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੇਵਲ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਉਸਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਹ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ।

39 ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਿਪਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ।

40 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਉਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ,
ਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ (ਉਸਦੀ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਿਕਸੇ
ਠੇਕੇਦਾਰ ਵ ਗ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਚੱਲੇ ਿਫਰੇ, ਆਪ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ।) ਅਤੇ ਿਫਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਜੀਵਨ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਲਹੂ, ਇਸਦਾ ਰਸਾਇਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੋਿਲਹ੍ਆ, ਿਜਵੇਂ
ਹਾਬਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੋਿਲਹ੍ਆ, ਪਰ ਉਸ ਲਹੂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਮਨੁੱਖ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ,
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨ ਲਈ ਮਰ ਗਏ।
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹ । ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਚੰਨਹ੍!



ਿਚੰਨਹ੍ 11

41 ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਲੈਕਿਟਰ੍ਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਠੁਕਰਾਉਣ ਲਈ…
42 ਡੱਲਾਸ, ਸੁਣੋ! ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਦਾ
ਿਚੰਨਹ੍, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਿਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਪੀ,
ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
43 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਲੀ ਓਸਵਾਲਡ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਿਦਨ, ਅਤੇ ਉਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣਾ ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨਾ ਿਪਆ; ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ, ਥੇ
ਦਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਿਕਵੇਂ ਮਿਹਸੂਸ
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ! ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਕਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ
ਉਸ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠਣ
ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ
ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ! ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਇਹ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱਚ
ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤ ਇਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਓਸਵਾਲਡ ਉਸ
ਲਈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ,
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਿਵਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
44 ਜੇ ਤੁਹਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਿਪਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ
ਇਸ ਕਰੇਗਾ।
45 ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈ ਇਸ
ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨਹ੍ੇ ਚੰਗੇ ਘਰੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮਾਫੀ ਸਹੀ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਿਚੰਨਹ੍ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ।
46 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਟਾਰਨੀ
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਤ ਮੈ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ; ਮੈ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
47 ਮੈ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ , ਮੇਰੇ ਮਸੀਹੀ ਦੋਸਤ। ਸਾਡਾ
ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ—ਸਾਡਾ ਜੱਜ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਬਣ
ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ ਤ ਕੇਸ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ
ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਆਪ ਹੇਠ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਇੱਕੋ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਿਗਆ,
ਤ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾ ਸਕੇ ਜੋ ਉਸਨੇ
ਉਸ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ, “ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਕਰੋ!” ਉਹ ਸਾਰੀ ਿਸਫ਼ਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੱਜ ਅਤੇ
ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਇੱਕੋ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ।
48 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ ਜੋ ਸਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਿਜਸਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਜੱਜ
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਿਚੰਨਹ੍
ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਖਤਮ। ਉਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਉਸਦਾ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ, ਜੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀ ਠਣ ਦਾ
ਗਵਾਹ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ।
49 ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ
ਆਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ,
“ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਹੂ ਦੇਖਦਾ ਹ , ਤ ਖੂਨ ਹੀ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਹੂ ਵੇਖਦਾ
ਹ , ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵ ਗਾ।” ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਿਕਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
50 ਜੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤ ਿਚੰਨਹ੍ ਥੇ ਨਹੀਂ
ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀ,



ਿਚੰਨਹ੍ 13

“ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।” ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਸਹੀ ਹੈ।

51 ਿਚੰਨਹ੍ ਨੇਮ ਤੋਂ ਪਰ ਸੀ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਨੇਮ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਿਕਸੇ ਿਵਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
“ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹ , ਮੈਂ
ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹ , ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹ ,” ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਿਢਆ ਜੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਉਸ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ
ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਉਹ…ਿਚੰਨਹ੍ ਥੇ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਹੋ…ਜੇ ਕੋਈ
ਯਹੂਦੀ ਕਹੇ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਿਰਹਾ, ਮੈਂ
ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਇਕ ਨੇਮ ਯਹੂਦੀ ਹ ,” ਮੌਤ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਚਰਚ
ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਿਕੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਵੇਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

52 ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, “ਿਕਉਂਿਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ
ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ,” ਭਾਵੇਂ ਿਕੰਨਾ
ਵੀ ਚੰਗਾ, ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ। ਉਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

53 “ਲਹੂ,” ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਲੇਲੇ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਕ
ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਇਹ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ। ਇਹ ਚੌਖਟ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

54 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਚੰਨਹ੍ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਹੈ। ਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਕਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲ, ਪੇਂਟ
ਕੀਤੇ ਿਚਹਰੇ, ਆਦਮੀ, ਗੰਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ , ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦਾ ਲਹੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਟੋਕਨ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾ , ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ
ਰੂਪ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਬੁਲਾਹਟ “ਜਾਦੂ” ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ,
“ਜਾਦੂ।” ਤੁਸੀਂ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?
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55 ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ, “ਮੈਂ ਪੇਂਟੇ ਹ -…” ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ।
“ਮੈਂ ਬੈਪਿਟਸਟ ਹ । ਮੈਂ ਹ -…” ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਉਹ
ਿਚੰਨਹ੍ ਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
56 ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ।” ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਤੁਹਾ ਿਕੰਨੀ ਿਡਗਰੀ ਿਮਲੀ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਟੋਕਨ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ੍ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ
ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
57 ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ, “ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਇਹ
ਮੇਰਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
58 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੇ ਚਲੇ
ਜਾਓ।” ਇੱਕ ਿਟਕਟ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਕਹੋ,
“ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਦਾ ਹੈ?”

“ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।”

“ਓਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਗਾ।”
59 “ਮੈਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਚੜਹ੍ੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਟੋਕਨ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਿਚੰਨਹ੍ ਲੱਭ ਿਰਹਾ ਰਹੀ ਹ ।”

ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਿਗਆ। ਮੈਂਇਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ…”
60 ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ। ਆਮੀਨ ਅਤੇ ਆਮੀਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਹੂ ਦੇਖ ਗਾ,
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇਖ ਗਾ ਤ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਾ।”
61 ਇਹ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ
ਯਹੂਦੀ ਿਬਲਕੁਲ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਸੁੰਨਤ
ਯਹੂਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਾਵ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ, “ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਸੁੰਨਤ ਹੈ।” ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
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62 ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਹ । ਮੈਂ ਬੈਪਿਟਸਟ ਹ । ਮੈਂ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ
ਹ । ਮੈਂਇਹ ਹ । ਮੈਂ ਉਹ ਹ ।” ਇਸਦਾ ਮਤਲਬਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
63 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿਚੰਨਹ੍ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ
ਵਚਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਬਾਈਬਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਥੇ
ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ ।
64 “ਓਹ,” ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ …” ਓ, ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਥੇ ਕੋਈ ਿਚੰਨਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਿਚੰਨਹ੍ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ “ਆਮੀਨ” ਨਾਲ ਿਵਰਾਮ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਚੰਗਾ।
65 ਪਰ ਜੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਰੱਦ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ! ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ
ਿਕੰਨਾ ਕਹੋਗੇ, ਿਕੰਨਾ ਕਹੋਗੇ, “ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ ,” ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ
ਅੱਧੇ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ , ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ, ਿਦਲੋਂ। ਮੈਂ ਇਸਦਾ
ਹਰ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹ ।” ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਊਹ-ਹਹ। ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਲੈਂਦਾ ਹੈ!
66 “ਖੈਰ, ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ, ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਿਡਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ
ਇੱਕ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਆਰਟ ਹ , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇੱਕ LLD ਲਾਤੀਨੀ ਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ, ਓਹ, ਮੈਂ ਿਕਤਾਬ ਿਲਖੀ ਹਨ। ਮੈਂ
ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਮੈ
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੋਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਚੰਨਹ੍, ਅਜੇ ਵੀ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!
67 ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹ । ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇੱਕ
ਚੰਗਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹ । ਮੈਂ ਇਹ ਹ , ਉਹ ਹ ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ
ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਕੋਲ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ!
68 ਹੁਣ, ਮੌਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਿਮਸਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ,
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮੌਤ ਹੁਣ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ।
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69 ਅੰਨਾ ਜੀਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਵਰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਇੱਕ ਵਾਰ
ਇੱਕ ਿਟੱਪਣੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੌਮ, ਉਹੀ ਪਾਪ ਨਾਲ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਉਹ ਨੈਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਸਾੜਨ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ।
70 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਪਾਪ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਿਢੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹ ? ਸ਼ਸਤਰ
ਕੱਸੋ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਚਰਚ! ਇਨਹ੍ ਗੱਲ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ
ਕਿਹ ਿਰਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ!
71 ਮੌਤ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਸ਼ਕਤੀ
ਅਤੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਅਤੇ ਅਚੰਿਭ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਦਇਆ
ਿਦਖਾਈ ਸੀ (ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ),
ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ ਸਨ।
72 ਦੇਖੋ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਿਹਲ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ।
ਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ। ਹਰ ਆਤਿਮਕ ਘਟਨਾ

ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਹ੍ , ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਸੰਦੇਸ਼ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਉਹ
ਪਿਹਲੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਦੂਜੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ।”
73 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸੰਕੇਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੇਠ ,
ਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਦਖਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਿਯਸੂ ਸੀਨ
ਤੇ ਆ…
74 ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਬੋਲਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ? ਜ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਸ
ਮਾਈਕਰ੍ੋਫੋਨ ਤੇ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵਾਪਸਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ
ਇਹ ਥੋੜਾ ਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।
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75 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। “ਓ, ਇਹ
ਨੌਜਵਾਨ ਨਬੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ ।” ਉਹ ਿਬਮਾਰ
ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। “ਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਇੱਕ ਿਦਨ ਇਸ ਿਜੱਥੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਆ…ਇਹ ਉਸਦੀ
ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਸੀ।

76 ਯਸਾਯਾਹ 35 ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। “ਲੰਗੜਾ ਹਰਟ
ਵ ਗ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ,” ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, “ਅੰਨਹ੍ੇ ਦੇਖਣਗੇ।” ਇਹ ਇੱਕ
ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਸੀ।

77 ਉਸਨੇ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਰ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਮੈਂ ਇਸ
ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ।” ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਤ ਉਸ
ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ? ਜਦੋਂ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਧ ਤ ਿਸਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ ਘਾਹ
ਿਵੱਚ ਸੱਪ ਦਾ ਝੁੰਡ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ
ਆਵਾਜ਼ ਿਚੰਨਹ੍ ਨਾਲ ਆਈ। ਿਨਸ਼ਾਨ ਪਿਹਲ ਿਗਆ।

78 ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ
ਡੰਡਾ ਹੇਠ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਗਆ। ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਸੀ। ਪਰ
ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ
ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ—ਉਹ ਆਵਾਜ਼, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਬਨ ਹੋਰ ਿਕਸੇ
ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮ
ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਉਸ ਕੀ ਿਕਹਾ, ਬਲਦੀ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ
ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਸੁਣੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਟਾਸਕ
ਮਾਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈ ਆਪਣਾ
ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ
ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ
ਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ

ਆਉਣਾ ਸੀ।
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79 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੜੀ ਸਹੀ ਿਟੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਤੇਜ਼
ਜ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੈਰ, ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਮੇਂ
ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ।
80 ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸਨ। ਇਹ ਲੂਥਰ
ਦੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਸਲੇ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਆ
ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੈਪਿਟਸਟ ਜ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਦੇ ਿਦਨ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲ ਇੱਕ ਕੌਮ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ
ਹਨ। ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ।
ਥੇ ਇੱਕ ਲਾਉਿਦਕੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ

ਤੱਕ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਵਡ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ
ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਇਹ
ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਪਰ੍ਭੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਚਰਚ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ।
81 ਉਹ ਉਸ ਵਚਨ ਿਕਤੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਿਭਆਨਕ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
82 ਿਸ਼ਕਾਗੋ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈ ਦਰਸ਼ਨ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਥੇ ਮੇਰੇ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਹਾ ਕੀ…” ਸੱਪ ਦੇ ਬੀਜ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗਲਤ ਸਾਬਤ
ਕਰੇ।” ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ ਤ ਝੁੰਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਮੇਰੀ
ਿਪੱਠ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।” ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
83 ਿਫਰ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ।” ਕੀ ਇੱਕ…ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਇੱਕ—ਇੱਕ—
ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਰਤ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ! ਬਹੁਤ ਹੀ…
84 ਨਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਵਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਪਰਕਾਸ਼ਕ।” ਪਰ੍ਭੂ
ਦਾ ਬਚਨ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਯਸੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ,” ਦੇਖੋ, “ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ
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ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ,” ਿਫਰ ਉਸਦੇ ਸੰਦੇਸ਼
ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ

ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ। ਏਲੀਯਾਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਦੈਵੀ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਸੀ।
85 ਵਚਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ, ਨਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ।” ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ
ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ “ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ।”
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਇਹ ਸੀ, ਿਕ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ,
ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ; ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ
ਉਸ ਿਲਖਤੀ ਬਚਨ ਦਾ ਦੈਵੀ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ, ਇਸ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ।
86 ਿਕਵੇਂ? ਖੈਰ, ਇਹ ਬੱਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਹੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਥੇ ਹੈ,
ਵੇਖੋ, ਿਚੰਨਹ੍ ਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵਚਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਿਕਵੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਿਕਵੇਂ ਉਸਨੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਇਹ ਕੂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਸੀ।
87 ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪੰਦਰ , ਵੀਹ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ, ਬਾਹਰ
ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਹੁਣੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ
ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ।

ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਿਕਵੇਂ
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ।
88 ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ?
ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.]
ਉਹ…ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਦੇ
ਬਦਿਲਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
89 ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਿਕਵੇਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ? ਪਿਹਲ , ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ
ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਭੇਿਜਆ, ਜੋ ਿਕ ਮੂਸਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? [ਸਭਾ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਅਤੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ
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ਸੰਦੇਸ਼ “ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਉ,” ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਿਜਸਦਾ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨਬੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਿਕ
ਉਸ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ। ਅੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮਹ੍ ਇਸ ਨਬੀ
ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚੋਂ
ਲੰਿਘਆ। ਸਾ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਇਹ
ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹਨ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ; ਿਜੱਥੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ
ਟੋਕਨ ਦੇਖ ਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵ ਗਾ।”

90 ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ
ਦੂਤ, ਪਿਹਚਾਿਣਆ ਿਗਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ,
ਅਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਕ ਰਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

91 ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਸਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੂਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ ਪਛਾਣ ਉਸ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ,
ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਗੱਲ
ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹ ? ਸਾਡਾ ਿਕਰਾਇਆ ਪਿਹਲ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

92 ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
ਇਸ ਤਰਹ੍ —ਲਾੜੀ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੋਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ,
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਲਈ, ਿਬਲਕੁਲ, ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱਿਸ ਤੋਂ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਲਹਨ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਕਤਾ,
ਦੋਪਨ, ਿਤਰ੍ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਿਕਸਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ
ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾ ਇਬਰਾਨੀ ਿਵੱਚ
ਪੜਹ੍ਦੇ ਹਨ…ਸਾ ਹੁਣ, ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਸਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਸਾਰੇ ਿਹੱਿਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, “ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ।” ਹੁਣ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,
“ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰਆਓ।” ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
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93 ਸਾ ਇਬਰਾਨੀ 10:26 ਿਵੱਚ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਿਲਿਖਆ
ਹੈ, ਇਹ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹ , ਪਾਪ ਲਈ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ,”
ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।
94 ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓਗੇ, ਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ ,
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲ ਬਚੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟ ਤ
ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ? ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
95 ਇੱਥੇ ਇਬਰਾਨੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਾਰਹ੍
ਆਦਮੀ ਚੁਿਣਆ, ਜ ਮੂਸਾ ਨੇ ਚੁਿਣਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਧਰਤੀ
ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ; ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਵਾਪਸ

ਿਲਆਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਦਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ
ਗਏ। “ਿਕਉਂ,” ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਅਮਾਲੇਕੀ ਥੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍
ਿਟੱਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹ ।” ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਕਾਲੇਬ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ

ਆਏ, “ਅਸੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ !”
96 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਤੱਤ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ
ਬਪਿਤਸਮੇ ਅਤੇ ਰੂਪ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਦੇਸ਼ ਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ…ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਮਿਰਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਆਉਂਦੀ ਹੈ,
“ਆਹ,” ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੀ,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ, ਹਰ ਇੱਕ, ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਮਰ ਗਏ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਿਗਆ। ਅਤੇ, ਵੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ!
97 ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਿਧਆਪਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾਕਟਰ ਰਾਏ ਈ. ਡੇਿਵਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜਾਣਦੇ ਹਨ,
ਇੱਥੇ ਫੋਰਟ ਵਰਥ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਈ ਸਾਲ
ਪਿਹਲ । ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ, ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਨਰੀ
ਬੈਪਿਟਸਟ ਚਰਚ।
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98 ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ, ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ…ਜੇਕਰ—ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਹੱਦੀ
ਭੂਮੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹ , ਕਿਹੰਦੇ ਹ , “ਠੀਕ ਹੈ, ਿਫਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ,
ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ, ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ!” ਇਹ ਓਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ?

99 ਤੁਸੀਂ ਿਸੱਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਥੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਭਾਿਰਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਚਨ
ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਹੀ ਮਰ ਗਏ। “ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ
ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹ , ਤ ਪਾਪ ਲਈ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।”
ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਸਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

100 ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ
ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇਖਦੇ ਹ , ਿਕ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾ ਿਕੰਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਛੱਡੋ। ਇਕੱਠੇ ਆਓ।
ਸਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

101 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਖੂਨ ਦੇ ਹੇਠ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਿਹਣਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾ ਦੱਿਸਆ,
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਉਸਨੇ ਸਾ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਾ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਮੁੰਡੇ?” ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਲੇ ਕੋਿਹਆ
ਿਗਆ, ਅਤੇ ਥੇ ਲਹੂ ਲੈ ਲਓ!

102 ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹ ਅਤੇ ਵਚਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ , ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾ ਕੀ
ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਨਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ
ਹੇਠੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ,
ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਿਕਸੇ ਲਈ ਵੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

103 ਪੂਰਾ ਪਿਰਵਾਰ, ਿਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇ ਹੇਠ ਸਨ,
ਅਤੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਿਰਵਾਰ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
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ਮੰਨਦੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਅੱਜ ਸਾ ਇਹ
ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ!
104 ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਅਤੇ ਰੌਕ-ਐਂਡ-ਰੋਲ, ਅਤੇ ਉਹ
ਚੀਜ਼ ਿਜਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹ , ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਬੀਟਲਸ
ਅਤੇ ਬੱਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ
ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ, ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਵੇਂ ਲੋਕ, ਉਹ, ਉਹ
ਹਨ—ਉਹ ਹਨ…ਉਹ, ਉਹ, ਵੇਖੋ, ਉਹ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ…ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ
ਹਨ। ਉਹ ਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸੋਚ
ਿਵਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਹ੍ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਲਈ
ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕੀਤੇ ਲਈ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
105 ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਅਸੀਂ ਉਸ
ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ । ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
106 ਯਹੋਸ਼ੁਆ, ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਿਧਆਏ, ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ
ਕੰਜਰੀ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਲਾਲ ਰੰਗ
ਦੀ ਡੋਰੀ ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਆਇਆ, ਜੋ ਿਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਵੱਲੋਂ
ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਿਚੰਨਹ੍ ਦਾ
ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ,
ਉਸਦੇ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ
ਇਹ ਿਸਰਫ ਸੀ। ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਕਸਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ
ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਗਏ, ਤ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਪਰ ਉਸ ਘਰ
ਛੱਡ ਕੇ। ਇਕੱਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਿਚੰਨਹ੍ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ।
107 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਯਰੀਕੋ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।
108 ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ
ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ। ਿਕਰਪਾ
ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,
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“ਿਜਵੇਂ ਸਦੂਮ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਿਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਕਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ! ਦੇਖੋ ਿਕ ਸਦੂਮ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ,
ਸਦੂਮ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਤ, ਮਲਾਕੀ 4 ਦਾ, “ਲੋਕ ਦੇ ਿਦਲ
ਿਪਤਾਵ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਤੇਕੋਸਟਲ ਿਪਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ।”
ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਹੈ।
109 ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।”
110 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਸਲ ਦੂਤ ਤੁਹਾ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ!
ਦੇਖੋ? ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਰ ਬਚਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।
111 ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਦਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਿਨਰਣਾ ਅਗਲਾ ਸੀ। ਉਨਹ੍
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ

ਸੰਪਰ੍ਦਾਵ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਨ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਯਰੀਹੋ ਿਵੱਚ
ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ੍ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
112 ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…ਸ਼ਾਇਦ ਥੇ ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ,
ਥੇ ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਬੀਜ ਇਕੱਠੇ

ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਅਤੇ ਉਸ …ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਚਰਚ
ਲਈ ਵਰਿਤਆ, ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸਭ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇ ਤਿਹਤ।
113 ਉਸ ਸਾਰੀ ਮਹਾਨ ਆਰਿਥਕਤਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ! ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਔਰਤ,
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਹਰ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ
ਿਚੰਨਹ੍, ਿਨਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਰ੍ੋਧ
ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਿਸਸਟਮ ਿਡੱਗ ਿਪਆ, ਿਚੰਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਘਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਔਰਤ
ਸੀ; ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
114 ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ, “ਹ , ਉਹ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਿਨਸ਼ਚਤ
ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੰਦ ਿਲਆ, ਪਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਮੇਰੀ ਿਖੜਕੀ
ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਸਤਰ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਿਜਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ
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ਇਸ ਅੰਦਰ ਿਖੱਚ ਲਵ ਗਾ”? ਇਹ ਿਡੱਗ ਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਿਡੱਗ
ਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਸਰਫ ਿਚੰਨਹ੍ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ।

115 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਿਯਸੂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਅਰਥ
ਹੈ “ਯਹੋਵਾਹ-ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ।” ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇ ਪਰ੍ਿਤ ਸੱਚਾ ਸੀ ਜੋ ਦੂਤ ਨੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਉਸ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਤੇ ਕਾਇਮ ਿਰਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਭ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ, ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਯਰੀਹੋ ਿਵੱਚ, ਬਚਾਏ
ਗਏ ਸਨ।

116 ਲੇਲੇ ਦਾ ਲਹੂ ਅੱਜ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਅੱਜ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਭ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਭ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀ 13:10 ਅਤੇ 20 ਿਵੱਚ, ਉਸ “ਸਦੀਵੀ
ਨੇਮ” ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਨਵ ਹੈ, ਇਹ
“ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ” ਹੈ।

117 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਅਦੇ, ਸਾ ਪਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ
ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ
ਵੱਖਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਵੱਖਰਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਹੈ;
ਪਿਹਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਹਨਣਾ। “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਮਾਸ ਅਤੇ ਪੀਣ ਜ ਕੱਪੜੇ
ਪਿਹਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜ, ਭਿਲਆਈ,
ਕੋਮਲਤਾ, ਧੀਰਜ ਹੈ।”

118 ਹੁਣ, ਵਾਅਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ—ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਪਛਾਿਣਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਿਚੰਨਹ੍ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਇੱਕ
ਅਦਾਇਗੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਮਿਲਆ, ਿਪਰ੍-…ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਇਸ
ਖਰੀਦ ਿਲਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ
ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਿਦ
ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ।
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119 ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਨਵ ਨੇਮ।” ਲਹੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਜੀਵਨ।”
ਨਵ ਨੇਮ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਹੈ,
ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ
ਵੀ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੈ। ਿਚੰਨਹ੍ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਬਾਈਬਲ ਿਕਵੇਂ ਪੜਹ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਇਹ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਇਹਨ ਅੰਤਮ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਜਉਂਦੇ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋ? ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ। ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ
ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਹੈ।
120 ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। “ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਮੇਰੀ ਿਪੱਠ ਤੇ ਠੰਢ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁੰਘਦਾ ਹ ;
ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਖੂਨ ਦੇਿਖਆ,” ਜ ਕੁਝ ਤੇਲ। ਜ —ਜ , “ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਬੈਚਲਰ ਿਡਗਰੀ ਿਜੱਤ ਲਈ ਹੈ।” ਜ , “ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਨੱਿਚਆ। ਮੈਂ
ਚੀਿਕਆ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ।” ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ
ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।
121 ਮੈਂ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਜੀ
ਿਠਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਦੱਤੀ, ਇਸ

ਿਦਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ।ਆਮੀਨ।
ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਹਨ। “ਉਸ
ਿਦਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਹ , ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ; ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ।” ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਆਪ
ਜੀਿਵਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ।
122 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤ ਦੋਸਤੋ, ਜਲਦੀ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਇਹ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
123 ਉਸਦੀ ਹਜੂਰੀ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ, ਲਹੂ ਿਦਖਾਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੈ,
ਸਬੂਤ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ
ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਰੀਿਦਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਜਸਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
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ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਿਜਸਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਖਰੀਿਦਆ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀਦ
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
124 ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ, ਤੁਹਾਡਾ
ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?”
125 ਇੱਥੇ, ਇਸ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਬਮਾਰ
ਲੋਕ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈ ਇੱਕ
ਰੋਟੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆ
ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ
ਰਹੇ ਹੋ; ਇਸ ਿਤਮਾਹੀ ਲਓ।” ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਿਤਮਾਹੀ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ਿਜੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਮੈ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਿਮਲ
ਿਗਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ ਜੋ ਰੋਟੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਥੇ ਰੋਟੀ
ਹੈ; ਅਤੇ ਇਕੋ ਚੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਥਾਈ ਜੋ ਰੋਟੀ ਖਰੀਦਦਾ
ਹੈ, ਮੈਂ ਿਚੰਨਹ੍ ਨਾਲ ਓਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ਿਜੰਨਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹ ।
126 ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ,
ਇਹ ਉਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਿਜਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਿਰਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ?
127 ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਿਵੱਚ ਰੱਖ , ਅਤੇ ਕਹ , “ਖੈਰ, ਮੈ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹ ਜ ਨਹੀਂ,” ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵ ਗਾ।
ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵਪਾਰੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ, ਿਮਸਟਰ ਬਰ੍ੈਨਹਮ।
ਇੱਕ 25 ਸੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।” ਮੈਂ ਸਮਝ ਿਗਆ!
ਆਮੀਨ। ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
128 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ,
ਿਚੰਨਹ੍ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਿਚੰਨਹ੍। ਓਹ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ
ਜਾਅਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ।
129 ਦੇਖੋ, ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਚੰਨਹ੍ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ
ਹ , ਿਚੰਨਹ੍ ਲਈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ
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ਰੱਖੋ, ਨੇਮ ਦੇ ਲਹੂ ਿਚੰਨਹ੍ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਚਨ ਸਾ
ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਚੰਨਹ੍ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਿਕ ਖਰੀਦ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
130 ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ,
ਤੁਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ; ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ; ਜਗਵੇਦੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ, ਅਤੇ ਪਰ
ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ।
131 ਪਰ, ਓ, ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ—ਤੁਹਾਡੇ—ਤੁਹਾਡੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਠਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੂਰੇ
ਬਚਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। “ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।”
132 ਿਫਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ,

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤ ਿਚੰਨਹ੍ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾ
ਇਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਪਿਹਲ ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ
ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ।
133 ਹੁਣ, ਪੂਰੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ। ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ
ਸਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ, “ਲਹੂ ਿਬਹਤਰ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।”

ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਲਹੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ?” ਹ , ਲਹੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
134 ਉਤਪਤ 4:10 ਿਵੱਚ, ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ
ਿਕਹਾ ਸੀ—ਿਕ ਕੈਨ ਦਾ…ਜ , “ਹਾਬਲ ਦਾ ਲਹੂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੋਿਲਆ।”
ਸਾ ਇਬਰਾਨੀ 12 ਿਵਚ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ, “ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ
ਹਾਬਲ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।” ਦੇਖੋ? ਸਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਲਹੂ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵਹਾਏ
ਗਏ ਲਹੂ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹੇ, ਭਾਈ! ਕਾਸ਼ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇਖ
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ਸਕੇ। ਦੇਖੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਉਹ ਜੀਵਨ
ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਲਹੂ ਤੁਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ। ਦ…ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ;
ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ।

135 ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਲਈ ਿਚੰਨਹ੍ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਮਸਰ, ਯਰੀਹੋ, ਜ ਜ ਤ ਰਸੂਲ ਦੇ
ਕਰਤਬ 16:31 ਿਵੱਚ। ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀ ਸੂਬੇਦਾਰ
ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਸ
ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਣਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਦੇ ਪਰ ਿਚੰਨਹ੍ ਰੱਖੋ, ਕਹੋ, “ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਉਸ
ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹ ।” ਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾ ਕੋਈ ਮ ਜ ਕੋਈ
ਿਪਆਰਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਤੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਰੱਖੋ, ਕਹੋ,
“ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹ ।”

136 ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕੂੜੇ ਿਵੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇਸ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪਿੜ ਸਾੜ ਿਦਓ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਟੇਬਲ
ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਿਦਓ। ਆਪਣੀ ਿਸਗਰਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਆਪਣੇ

ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ
ਿਦਓ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਿਤਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ।
ਿਫਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਿਫਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵਚ ਿਚੰਨਹ੍ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਅਸਲ ਸਬੂਤ,
ਅਸਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ
ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਚੰਨਹ੍ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਜਾਣੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ।
“ਜੇ ਸਾਡਾ ਿਦਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ, ਤ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ।”

137 ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਕਵੇਂ ਕਹੋਗੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਿਹੱਲਦੇ ਹ ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ
ਹਟਦੇ ਹ । ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਿਸੱਧਾ
ਕਰਨ ਲਈ, ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਦੂਮ
ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਿਕਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਪਸਆਣਾ!
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138 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਪਾਓ
ਅਤੇ ਉਹਨ ਇਹ, ਉਹ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਰਹ੍ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ
ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ
ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ…ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਹ੍
ਉਮੀਦ ਿਮਲੀ, ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ।

139 ਤੁਹਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਪਵੇਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਝਾਿੜਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਫਰ ਆਪਣਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਲਓ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਿਫਰ ਇਸ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਵਾਪਰਦਾ, ਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ; ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਗਲਤ
ਚੀਜ਼ ਿਮਲੀ। ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਇਸਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਅਫ਼ਸੀ 2:12 ਪੜਹ੍ੋ, ਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ—
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
140 ਇਬਰਾਨੀ 9:11 ਿਵਚ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੀਵਤ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੀਵਤ ਵਚਨ ਨਾਲ।” ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਿਜਵੇਂ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਬਰਾਨੀ ਵ ਗ ਪਰ ਜਾਵ ਗਾ, ਉਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ
ਤੇ ਆਵ ਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੋਟੇ ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ

ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਛਾਣੋ, ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ, ਧਰਮੀ ਠਿਹਰ
ਕੇ ਵਾਪਸ ਿਗਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਿਫਰ
ਅਗਲੀ ਪੀੜਹ੍ੀ , ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਿਗਆ; ਕੋਈ ਹੋਰ, ਥੋੜਾ
ਠੰਡਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰਕ
ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ।
141 ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰਕ
ਪਰੰਪਰਾ। ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਉਤਰਦੇ ਹ , ਕਿਹੰਦੇ ਹ , “ਕੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹ
ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੈਰਾਨ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਚਰਚ ਿਵਚ
ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਚੰਗਾ…” ਹੇ, ਦਇਆ! ਦੇਖੋ? ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰਕ
ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ-…“ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਸੀ। ਮੈਂਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹ , ਜ ਉਹ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਊਹ-ਹਹ।”
ਓਹ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ!
142 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਭੇਡੂ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ
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ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਬਦਬੂ ਬਣ ਗਈ ਹਨ।”

143 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਬਲੀਦਾਨ , ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ
ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ; ਸੰਗੀਤ ਪਰ
ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ
ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਉਸ ਤੇ
ਸੁੱਟੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਕਹੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੀਦਾਨ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਬਦਬੂ ਆਉਣ
ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

144 ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਸਾਯਾਹ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇਵ ਗਾ, ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ

ਹੋਵੇਗੀ।” ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਅਤੇ ਮੱਤ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ;
ਪਰ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਵਚਨ, ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ
ਿਠਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜੀਿਵਤ ਹੈ।

145 ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ, ਇਹ ਚਰਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨ ਗੱਲ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਵਰਗੀ ਕੋਈ
ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, “ਿਸਰਫ਼
ਬਾਰ ਰਸੂਲ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਥੇ
ਸੀ। ਹ ।” ਓਏ!

146 ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹ , ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹ ਿਕ ਇਹ ਜੀਵਤ ਹਜੂਰੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੀਿਵਤ ਹਜੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ? ਇਹ
ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇੱਕ
ਵੇਲ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿਹਲੀ
ਵੇਲ ਗ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਇਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਇੱਕ
ਿਕਤਾਬ ਿਲਖੀ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰਸੂਲ ਨੇ ਕੀਤਾ; ਫ਼ੇਰ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਵੇਲ ਮੁੜ ਗਦੀ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਬਰਾਨੀ
13:8 ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਓ, ਮੇਰੇ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।
[ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ.]
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147 ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਮੋਹਰ! ਅਫ਼ਸੀ 4:30 ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।” ਅਗਲੀ ਬੇਦਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।
“ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ!” ਪਿਹਲੀ ਕੁਿਰੰਥੀ 12 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ
ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਪਾਪ ਪਛਾਿਣਆ ਨਹੀਂ ਜ ਦਾ। “ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੀਜ ਉਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।” ਜਦੋਂ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਿਚੰਨਹ੍ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।
148 ਅਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹ ।” ਖੈਰ, ਿਫਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਿਚੰਨਹ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ?
149 ਿਚੰਨਹ੍ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾ ਇਸ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ…ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।
ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ ਤੁਹਾ ਕੁਝ
ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਸ
ਆਪਣਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਦਖਾਓ। ਯਕੀਨਨ, ਿਬਮਾਰੀ ਮਸੀਹੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ
ਆਪਣਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਦਖਾਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਖਰੀਿਦਆ ਉਤਪਾਦ ਹੋ। “ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਸਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਅਟੱਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਤੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਫੜੀ ਰੱਖੋ।

150 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਚੰਨਹ੍ ਲਈ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ। ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਿਚੰਨਹ੍ ਲਈ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਦੱਤਾ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਸਰਫ਼ ਦਸ ਿਮੰਟ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਉਹ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਿਚੰਨਹ੍ ਪਰ੍ਤੀ ਸੱਚਾ ਿਰਹਾ। ਕੀ ਉਸਨੇ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਉਹ ਅਜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ
ਿਵੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਸ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਿਚੰਨਹ੍ ਲਈ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਸਾ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ…ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਫਲ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਹੈ…
151 ਜੇ ਿਯਸੂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਚੰਨਹ੍
ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਿਕ
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ਿਕੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਸ ਉਸ
ਿਚੰਨਹ੍ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਕਰੇਗਾ।
ਚੰਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਚੰਨਹ੍
ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ, ਕੌਮ
ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹਰ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪੰਥ , ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਚੰਨਹ੍ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ
ਿਚੰਨਹ੍ ਪਰ੍ਤੀ ਸੱਚੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ
ਲਈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿਚੰਨਹ੍ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਹੈ।
152 ਇਹ ਇੱਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ
ਜੋ ਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਿਵੱਚ
ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। “ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣ ਲਵੋਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੁਹਾ ਆਜ਼ਾਦ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।” ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ
ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਸਮੇਂ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਵਜੋਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਜਾ ਰਹੀ ਲਾੜੀ ਦੇ—ਦੇ।
153 ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਟੋਮੀਰੋਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਚੀਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ; ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵਚਨ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ?
154 ਿਚੰਨਹ੍ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਛਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ
ਆਪ ਬਾਹਰ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਿਵਆਿਖਆਕਾਰ
ਹੈ। ਤੁਹਾ ਕਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, “ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋ।” ਇਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਥੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਿਕਸੇ
ਿਵਆਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਆਪਣੀ
ਿਵਆਿਖਆਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਿਦਨ ਲਈ ਹਨ।
155 ਓ, ਡੱਲਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਿਪਆਰੇ ਸਮੂਹ, ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ
ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਨਾਸ਼
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ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਾਓ, ਉਸ ਿਚੰਨਹ੍ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ
ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਪੜਹ੍ੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਉਸ “ਆਮੀਨ” ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੀ, ਿਫਰ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਿਚੰਨਹ੍ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਦਲ ਿਦਓ;
ਤੁਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।

156 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਪਿਹਰ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ
ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵੱਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹ ।

157 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ? [“ਆਮੀਨ।”]
ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍, ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼
ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹ , ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹ , ਜੋ ਮੈ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਉਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ , ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ
ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਅਿਜਹੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? [“ਨਹੀਂ।”] ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਉਥੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਛਾਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ

ਉਸ ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇਵੇਗਾ? [“ਨਹੀਂ।”] ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਿਮਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਿਵਆਿਖਆਕਾਰ ਹੈ।

158 ਿਚੰਨਹ੍ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ! ਿਕਸੇ ਵੀ ਚਰਚ ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ, ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਿਚੰਨਹ੍ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ! ਇਸ
ਪਕੜੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਛਾਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ
ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਿਚੰਨਹ੍ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖੋ; ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ
ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਿਦਨ, ਉਹ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹ । ਇਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਸਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਪਰ
ਇਸ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਿਚੰਨਹ੍
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ਥੇ ਿਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਆਖਰੀ
ਿਦਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਉਠਾਵ ਗਾ।”
159 ਉਹੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ…ਇੱਥੇ
ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹ । ਉਹ ਦੂਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਿਸਰਫ਼ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ।
ਆਮੀਨ।
160 ਮੈਂ ਧਾਰਿਮਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡ ਸਕਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ
ਿਕਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉਸਦੇ ਜੀ ਠਣ
ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਿਣਆ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਹਜੂਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਦੋਸਤੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ।
161 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਿਵਚਾਰ ਹੈ। ਉਨਹ੍
ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜੰਨਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ
ਵੇਦੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਜੋਿੜਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ।
162 ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਕੱਪਿੜ ਮੱਸਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ
ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। “ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰੁਮਾਲ ਅਤੇ
ਐਪਰਨ ਲਏ।”
163 ਪਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਤੇ, ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ, ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਕੋ ਚੀਜ਼,
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ
ਿਕ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
ਜ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਉਸ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸਆ ਜਾਓ।
164 ਆਓਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ
ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, ਪਰ, ਪਰ੍ਭੂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ
ਮੇਖ ਿਕਵੇਂ ਫਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਪਤਾ,
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ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਿਕ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਕੋਈ
ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਸੰਗਠਨ, ਿਕਸੇ ਕਬੀਲੇ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਕੋਈ ਪੰਥ, ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ, ਜ
ਮੈਂ, ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। “ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵ
ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਗਾ,” ਉਹ ਦੂਜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। “ਬੁੱਢੀ ਮ ਵੇਸ਼ਵਾ,” ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 17 ਿਵੱਚ ਬਾਈਬਲ,
“ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਮ ਸੀ।” ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ
ਕੰਜਰੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਕਤਾ ਦੇ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ।

165 ਪਰ, ਿਯਸੂ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਿਯਸੂ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਉਨਹ੍ ਚਰਚ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼
ਨਾ ਸੁਣਨ ਿਦਓ; ਪਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਵਚਨ। ਪਰ੍ਭੂ, ਅੱਜ, ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਦਓ। ਸਾਰੇ ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ।
ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਰਦਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਅਤੇ ਇਹਨ ਲੋਕ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ
ਦੇ। ਮੈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ। ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਲਈ—ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ
ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ—ਉਹਨ ਨੇ—
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ
ਹ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ੍ਭੂ। ਹਰ ਇੱਕ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ!

166 ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ, ਪਰ੍ਭੂ, ਤੁਹਾ
ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਸੁਧਾਰਨਾ ਿਪਆਰ ਹੈ। ਿਪਆਰ
ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੁਧਾਿਰਆ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

167 ਅਤੇ, ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਪ
ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ
ਹੀ ਸੋਿਚਆ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ ਇਹਨ ਪੰਤੇਕੋਸਟਲ ਲੋਕ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਿਦੱਤੀ,
ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾ ਸਾਿਰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਨੇਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨ ਮੋੜੋ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹਨ ਥੇ ਇੱਕ
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ਵਾਰ ਕਲਵਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ
ਿਕ ਉਹਨ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰ੍ੈਸਬੀਟਰ ਜ ਇੱਕ ਿਬਸ਼ਪ, ਜ ਜੋ ਵੀ
ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ
ਹ । ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹ । ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਛਾਣ
ਿਦਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ ।ਆਮੀਨ।
168 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ
ਕੋਈ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ,
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਿਦਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸਦਾ

ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਕੱਲਹ੍,
ਅੱਜ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਯੂਹੰਨਾ 14:12 ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ,
“ਉਹ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
“ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਉਹ
ਵੀ ਕਰੇਗਾ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
169 ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “‘ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ।’” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਿਕਹਾ,
“ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹ , ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ।”
170 ਬਸ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ
ਕਰੇਗਾ, ਦੇਖੋ, ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਉਹ
ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹ ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਜ ਤ ; ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਮ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਜੀਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ
ਲਈ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ। ਿਚੰਨਹ੍ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
171 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਿਜਸ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹਨ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ,
ਕੇਵਲ ਿਦਲੋਂ ਕਹੋ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ‘ਇੱਕ ਮਹ
ਯਾਜਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਛੂਿਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ।’ ਅਤੇ ਸਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਿਫਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ
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ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਦਓ।” ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।
172 ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਹੋ
ਿਜਹਾ ਸਮ ਹੈ! ਉਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
ਿਕਵੇਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ
ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਆਮੀਨ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਜਾਓ ਨਾ। ਚੁੱਪ ਬੈਠੋ।
173 ਤੁਸੀਂ ਵਹ੍ੀਲ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ।
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾ —ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।
174 ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਕਾਲੀ ਔਰਤ
ਿਪੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਹ । ਤੁਸੀਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹ । ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਉਸਦਾ ਨਬੀ, ਜ ਉਸਦਾ ਸੇਵਕ
ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ
ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ…
175 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਆਦਮੀ, ਕਾਲੀ ਔਰਤ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ
ਅਤੇ ਖੂਹ ਤੇ ਔਰਤ ਸੀ, ਦੋ ਵੱਖਰੀ ਨਸਲ । ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਦੱਿਸਆ
ਿਕ ਨਸਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹ …ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖੂਨ ਚੜਹ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਬਣਾਈ ।
176 ਤੁਹਾ ਿਸਰ ਦਰਦ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਸਰ ਦਰਦ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਫਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਿਗਆ, ਇਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂਂ…ਜ਼ੁਲਮ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? [“ਆਮੀਨ।”] ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
177 ਇਹ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣੀ ਜਾਪਦੀ
ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮ ਹੈ। [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਇਹ ਸਹੀ
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ਹੈ। [“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ!”] ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ
ਹੋਇਆ ਹੈ।

178 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੀਬੀ? [ਮ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਖਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾ
ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈ
ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਲੋਵੇਲ। [“ਆਮੀਨ।”] ਸਹੀ।
[“ਆਮੀਨ।”] ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

179 ਿਬਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਰੰਗੀਨ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਬਸ—ਬਸ ਉਸ ਟੁਕਿੜ ਿਵੱਚ ਪਾੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ
ਿਬਲਕੁਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਹ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ? ਉਹ ਿਕਡਨੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ; ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਮੀਨ।

180 ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਤ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਇੱਥੇ ਹੈ…ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ! ਗੋਰੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?

181 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ
ਔਰਤ ਵਰਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਗੋਡੇ ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਉਸ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ
ਹੈ, ਉਸ ਿਦਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਹ । ਅਤੇ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਝੜਪ
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਿਮਲੀ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੰਧਲਾ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਮਾਗ ਨਹੀਂ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ
ਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾ ਗਠੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ,

ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਹੈ।
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ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਉਸਦਾ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹ ਗਾ,
ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ।
182 ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ
ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ।
183 ਤੁਸੀਂ ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਣਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਥੇ, ਬੀਬੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਿਸਗਰਟ ਛੱਡਵਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਲੰਬੇ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਪੇਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਵੀ;
ਿਸਗਰਟ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੇਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਛੱਡ ਿਦਓਗੇ? ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਛੂਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ

ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ !

184 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ
ਹੈ…ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਮਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ
ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ ਤ ਹੋ…ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਆਦਮੀ ਠੀਕ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
185 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ !
ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ?”
186 ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ। “ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੀ। ਅਤੇ ਬਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੱਿਸਆ।” “ਬਚਨ ਦੋ
ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਿਤੱਖਾ ਹੈ, ਿਦਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਇਰਾਿਦ ਦੀ ਜ ਚ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਬਚਨ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.]
187 ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਿਮਲੇ ਹਨ? ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਜਨਹ੍
ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੱਸ
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ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੋ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਬੱਸ ਉਹ ਪਾਸਾ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਖੜਹ੍ਾ
ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਿਸਰਫ਼ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਥੇ ਹੀ। ਅਸ਼ਰ
ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ
ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ ਿਦਓ, ਉਹਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਫਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਲਟ। ਹੁਣ ਸਭ ਸਿਤਕਾਰ ਿਦਉ।
188 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੀਿਟੰਗ ਸੰਭਾਿਲਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਬਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਕੀਤਾ। ਿਕੰਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ
ਹੈ? ਿਕੰਨੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ? ਿਕੰਨੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਨ
ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ.] ਦੇਖੋ,
ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਬਚਨ ਉਨਹ੍ ਿਵਚਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹਨ”? ਇਹ ਿਕੰਨੇ
ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਉਨਹ੍
ਦੇ ਿਦਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਵਚਨ ਸੀ? ਿਕੰਨੇ
ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਨਬੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸੀ?
ਉਹ ਸਨ ਿਜਨਹ੍ ਕੋਲ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਕੀ ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਿਫਰ ਵਚਨ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਗਲਤ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਓਹ, ਦਇਆ!
ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ!
189 ਹ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਇਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵੀ, ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈ
ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫੜਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਗਰ੍ ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਮੈ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ
ਗਰ੍ ਟ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹ । ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ
ਿਮਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਿਮਲ ਿਗਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ…ਉਸਦਾ ਖੂਨ, ਿਜਵੇਂ, ਟਪਕ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ

ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ ! ਆਮੀਨ। ਉਹ ਸਿਥਤੀ
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।

ਆਓ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
190 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾ ਮਸਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ
ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ
ਜੋ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਪਿਹਨਦਾ ਹੈ।
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191 ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਾ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਲੋਕ, ਫਰਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਸਾਗਰ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਆ
ਿਗਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ
ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਡਰ ਿਗਆ, ਿਪੱਛੇ ਹਟ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ
ਵਾਇਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਫਰਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਿਵਚ।
192 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣ
ਿਦਓ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਟੋਕਨ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨ ਰੁਮਾਲ ਫੜ
ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਇਸ ਪਿਹਨਦਾ ਹੈ, ਿਬਮਾਰੀ ਡਰ ਜਾਵੇਗੀ,
ਇਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੱਕ
ਜਾਣ ਦੇਵੇ। “ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਬਮਾਰ ਬਚਾਵੇਗੀ।” ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ।
193 ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹਨ, ਬੈਪਿਟਸਟ ਪਰ੍ਚਾਰਕ,
ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਬੈਪਿਟਸਟ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਲੂਥਰਨ, ਜ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ?
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਆਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਖੜੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਓ।
194 ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਭਾਈ ਗਰ੍ ਟ, ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? [ਭਾਈ
ਗਰ੍ ਟ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਯਕੀਨਨ।”—ਸੰ.] ਉ-ਹ।
195 ਹੇਠ ਆਓ, ਭਾਈ। ਭਾਈ ਗਰ੍ ਟ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹਾਦਰਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਚੰਗਾਆਦਮੀ, ਇੱਕਆਦਮੀ
ਿਜਸਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ
ਗਰ੍ ਟ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਬ ਹ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ
ਖੁਸ਼ ਹ , ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ।
196 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਹੇਠ
ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਰਾਵੋ, ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਡਬਲ
ਲਾਈਨ ਬਣਾਓ; ਕੁਝ ਇੱਥੇ, ਕੁਝ ਹੇਠ ।
197 ਭਾਈ ਰਾਏ ਬਾਰਡਰਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਰਾਏ ਬਾਰਡਰਜ਼, ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। [ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆ
ਜਾਵੇਗਾ।”—ਸੰਪਾ.]
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198 ਆਹ ਵੇਖੋ ਸੇਵਕ ਵੱਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ! ਉਥੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਮੈ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਾਵੋ। ਸਲੀਬ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨ ਲਈਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
199 ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਆਏ
ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਪਛਾਣ-…ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਰੱਖੋ, “ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਰੀਿਦਆ ਉਤਪਾਦ
ਹ । ਪਾਪ, ਬੀਮਾਰੀ ਜ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਪਾਸੇ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਓ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਫੜੋ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ
ਜਾਓਗੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.]
200 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਭਰਾਵੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਿਸਰ ਝੁਕਾਓ।
ਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਜ
ਦੁਪਿਹਰ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ
ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਿਚੰਨਹ੍ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਲਾਈਨ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੋ, ਿਜੱਥੇ ਸੇਵਕ, ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਸੇਵਾ
ਲਈ—ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਲਈਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ?”

201 ਮੈਂ ਤੁਹਾ , ਹਰ ਿਕਸੇ , ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹ । ਇਨਹ੍ ਆਦਮੀ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਉਨਾ ਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ । ਸੱਚ ਕਹ ਤ , ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਥੱਕ ਿਗਆ ਹ ਅਤੇ ਥੱਕ ਿਗਆ ਹ , ਅਤੇ
ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈ —ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ
ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨਹ੍ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਅਿਜਹੇ
ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹ ।
202 ਹੁਣ, ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਹ , ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਹ । ਮੈਂ ਉਹ ਹ ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਬੁਿਣਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ
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ਟੈਕਸਾਸ ਿਵੱਚ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ
ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਥੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹ , ਸੌ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ। ਕਦੇ-ਕਦੇ
ਮੈਂ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਿਝੜਕਦਾ ਹ ਅਤੇ ਹੋਲਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹ , ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹ ਜੋ ਕੁਝ ਧਾਰਿਮਕ ਿਸਧ ਤ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਸਾ ਭਰਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ
ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਹ । ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਿਚੰਨਹ੍ ਰੱਖਦੇ ਹ । ਸਾ ਉਹੀ ਖੂਨ ਿਮਿਲਆ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈਆਓ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹ
(ਕੀ ਨਹੀਂ?), ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ।
203 ਹੁਣ, ਮੈ ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਹੋ, ਜ ਲੂਥਰਨ, ਜ ਪਰ੍ੀਬੀਸਟੀਰੀਅਨ, ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ,
ਏਕਤਾ, ਦੋਹਰੀ, ਿਤੱਕੜੀ, ਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਚਰਚ ਆਫ਼ ਗੌਡ, ਜੋ
ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਛੋਟੀ -
ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਓ ਿਫਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ
ਜਾਈਏ।
204 ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਿਜਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ , ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਲਈ ਮਿਰਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਿਠਆ ਅਤੇ
ਸਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਦੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਇਨਹ੍ ਿਬਮਾਰ
ਭੈਣ -ਭਰਾਵ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈਆਪਣੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹ ।
ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।
205 ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦੇਿਖਆ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹ , ਪਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਪਾਗਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹ । ਹਾ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਮੈਂ
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ।

ਆਓ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
206 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਮੈਂ ਇਹਨ ਭਰਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੇਠ , ਹੇਠ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਹਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ,
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹ । ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹ ,
“ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।” ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ
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ਵਾਲਾ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਿਕ
ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਘਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਰਾਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਿਨਹਚਾ
ਨੇ ਉਨਹ੍ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
207 ਅਤੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ, ਕੁਰਬਾਨੀ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਛਾਣਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਿਦੰਦੇ

ਹ । ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹਨ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ
ਆਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਿਚੰਨਹ੍ ਅਤੇ ਅਚੰਿਭ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹ , ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ
ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਿਬਮਾਰੀ
ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈਇੱਥੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਹ ।

ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇ।
208 ਰਾਏ ਜ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਈਕਰ੍ੋਫੋਨ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ
ਲਾਈਨ ਿਸੱਧਾ ਰੱਖੋ।
209 ਦੇਖੋ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਠੀਕ
ਇੱਥੇ ਆਓ। ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਾਖੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਉਨਹ੍ ਲੇਟਾ ਿਦਓ
ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾ ਕੈਂਸਰ, ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ, ਤ ਕਹੋ, “ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ
ਸਭ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ
ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਰਨ
ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹ । ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਸਤੱਰ ਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਹ , ਇਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਦੇਖੋ,
ਉਹ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—
ਸੰਪਾ.] ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ।
210 ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਲੰਘਣ ਿਦਓ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਿਬਮਾਰ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇੱਕ ਭਾਈ ਿਸਰਫ਼ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ
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ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੇਪ ਤੇ
ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ.]

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ!
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਝਰਨੇ ਿਵੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।

211 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਆਮੀਨ। ਓਹ, ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
[“ਆਮੀਨ।”] ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਨਹ੍ ਿਬਸਤਿਰ ਅਤੇ ਸਟਰ੍ੈਚਰ ਤੇ ਸਨ,
ਤੁਰੰਤ ਠੇ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ; ਬਸ ਉਹਨ ਥੇ ਿਪਆ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ
ਚਲੇ ਗਏ। ਓਹ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [“ਆਮੀਨ।”]
212 ਆਓ ਸਾ ਤਾਰ ਦੇਈਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਕੀ ਤੁਸੀਂ,
ਭੈਣ; ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ, “ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕਉਂਿਕ…”? ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ, ਆਪਣੇ ਿਦਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ, “ਮੈ ਉਹ
ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ
ਮੈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ।

ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ

ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਖਰੀਦ ਿਲਆ
ਕੈਲਵ ਤੇ-…

213 ਇੱਕ ਔਰਤ, ਵਹ੍ੀਲ ਚੇਅਰ ਪਰ, ਦੋ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇੱਥੇ
ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। “ਮੈ…” ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਿਹਲਾਏ, “ਮੈ ਉਹ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੀ ਹ !”

ਮੈ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਖਰੀਦ ਿਲਆ
ਕਲਵਰੀ ਤੇ…

ਆਓ ਹੁਣੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ!
214 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ! ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ
ਹ , ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਿਗਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ। ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ
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ਿਚੰਨਹ੍ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹ ਅਤੇ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹ , ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਧਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਪਤਾ! ਓਹ, ਿਯਸੂ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ ।ਆਮੀਨ।ਆਮੀਨ।
215 ਹਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਿਹਲਾ ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ!” ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਓ, ਕਹੋ, “ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ! ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ!”
(…?…) ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਿਫਰ:

ਮੈਂ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਹੱਥ ਪਰ, ਿਦਲ ਪਰ।

ਮੈਂ…
ਬਸ ਇਸ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੋ।

ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ (ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?)

ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਖਰੀਦ ਿਲਆ
ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ।

216 ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਝੁਕਾਈਏ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਗਰ੍ ਟ ਿਦੰਦਾ ਹ ; ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਉਸਦੀ ਚੰਿਗਆਈ,
ਉਸਦੀ ਦਇਆ, ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ
ਹ । ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਮੁੱਖ ਕੈਪਟਨ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹਨ। ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਾਜੇ ਦੀ
ਲਲਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ , ਉਸਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਹਾਨ ਦਇਆ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ
ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ। ਭਾਈ ਗਰ੍ ਟ। 
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