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 ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ; ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ ,

ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ; ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।

2 ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ। ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਨਮਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ
ਤੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ, ਿਜਸਦੀ ਸਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੇ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ ।ਆਮੀਨ।

3 ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਮੈ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਜੇ ਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ
“ਆਮੀਨ” ਦੇ ਹੋਰ-ਢੁੱਕਵੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹ ਗਾ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼
ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰੋਿਤ ਤੇ ਿਟਕੀ ਰਿਹਣਗੀ ।

4 ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਸਭਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ
ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖੋ
ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਬੈਪਿਟਸਟ
ਭਾਈ ਜੋ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ
ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ —ਜ ਕਾਫ਼ੀ ਸੱਜਣ, ਜੇ ਉਹ
ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਿਬਲਕੁਲ ਮਾਫੀ
ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਸਮਝੇ।
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਭਾਈ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।

5 ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹ ਬੈਪਿਟਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੈਪਿਟਸਟ
ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਬੈਪਿਟਸਟ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ
ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਬੱਸ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ
ਭਿਰਆ ਜੋ ਮੈਂ—ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ।
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6 ਮੈ ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਹਲਾ ਅਨੁਭਵ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ
ਡੋਵਾਗੀਆਕ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ ਿਵੱਚ ਸੀ…ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹ , ਮੈਂ
ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਡੋਵਾਗੀਆਕ ਿਵਖੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਡੋਵਾਗੀਆਕ
ਤੋਂ ਹੇਠ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵੱਲ, ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ “ਿਯਸੂ” ਦਾ
ਨਾਮ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਨਾਮ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਿਦਨ ਉਨਹ੍
ਦੀ ਸਭਾਵ ਸੁਿਣਆ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ
ਆਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ…
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੈ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਨਹ੍ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਹ ।

7 ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਕਾਲਾ ਆਦਮੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਸੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ, ਉਨਹ੍
ਲਗਭਗ ਉਸ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਿਪਆ। ਉਹ, ਉਨਹ੍ ਲੰਬੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਟ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਸੀ, ਮਖਮਲੀ ਕਾਲਰ, ਅਤੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਚੱਟੇ ਫਰ ਵਾਲ
ਦਾ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਰਮ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਅਤੇ
ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਭਾ ਅਿਜਹੇ ਆਦਮੀ ਿਕਵੇਂ
ਦੇਣ ਦੇਣਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਿਕਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

8 ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਿਲਆ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਅੱਯੂਬ ਤੋਂ ਸੀ :7, 20, ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਮੈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਹ
ਪੋਥੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, “ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ
ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗਾਉਂਦੇ
ਸਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈਕਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ?” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।

9 ਅਤੇ ਿਕਤੇ, ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ,
ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲਆਈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਡੀ ਇਕੱਠੇ ਦਬਾ ਿਦੱਤਾ। ਮੇਰਾ, ਇੰਨਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਇਸ
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਿਗਆ, ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
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10 ਖੈਰ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਜੇ—
ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ
ਕਰੇਗਾ?” ਦੇਖੋ?
11 ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਭਾਈ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ੍ਮਬੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਿਕ ਅਸੀਂ
ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹ । ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ
ਹ , ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ
ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ; ਬੇਸ਼ੱਕ, ਆਇਿਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਕੈਥੋਿਲਕ
ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਥੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਬੈਪਿਟਸਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ
ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਮ
ਪਿਹਲ । ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ ਿਸੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ
ਸ਼ਕਰੀਅਨ…ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਆਉਣ ਜਾਣ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ, ਉਹ—ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ,
ਅਣਜਾਣ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਹਨ ਜੋ ਿਵਆਿਖਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ, ਪੋਥੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਜੇ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦਕ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਉਨਹ੍ ਸ਼ ਤੀ ਰੱਖਣ ਿਦਓ।” ਪਰ ਜੇਕਰ—ਜੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵ
ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ ਇਹ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਦੋਵ ਦੇ—
ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਲਝਣ। ਹੁਣ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਖੋ; ਿਕਉਂਿਕ,
ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈ…
12 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਮਝਾਵ ਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਸਮਝੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ…ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਿਵੱਚ, ਇੰਨਾ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਕਸੇ
ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ
ਿਵਆਿਖਆ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ…ਅਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਹ …ਕਈ ਵਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਨ …ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਭਾਈ ਵ ਗ ਜੋ ਅੱਜ
ਸਵੇਰੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਥੋੜਾ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਉਹਨ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਹ , ਿਕਉਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹ , ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹ ਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ।
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13 ਹੁਣ, ਮੈਂ—ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਿਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ
ਇਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ -ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ…
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਾਥੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। [ਕਲੀਿਸਯਾ
ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ।] ਨਾ ਿਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ।

14 ਇੱਕ ਿਦਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆਇਆ,
ਉਹ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਪਾਦਰੀ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਆਪਣੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵਚ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ ਤੀਹ ਿਮੰਟ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰਦਾ ਸੀ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਉਸਨੇ ਿਤੰਨ ਘੰਟੇ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ।”

15 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡੀਕਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਪਾਦਰੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹ ।” ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ—ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ।” ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋ
ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ
ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼
ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ।” ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ
ਇੱਕ ਡੀਕਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਹਰ ਐਤਵਾਰ
ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਤੀਹ ਿਮੰਟ ਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਿਤੰਨ ਘੰਟੇ
ਤਕ ਹੋ।” ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਦੀ
ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ।” ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

16 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੈ।”
ਿਕਹਾ, “ਹਰ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ ਦਾ ਹ …ਮੈ ਮੰਚ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜ ਦਾ
ਹੈ,” ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹਨ ਛੋਟੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਿਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ,” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਮੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ
ਚੂਿਸਆ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ,” ਿਕਹਾ,
“ਇਸ ਿਸਰਫ਼ ਤੀਹ ਿਮੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ,” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ
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ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਿਜਆਦਾ ਸਮ ਿਲਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਥੁੱਿਕਆ, ਮੇਰੇ
ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਟਨ ਸੀ।” [ਸਭਾ ਹੱਸਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ।]
17 ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਿਰਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ
ਹ ਿਕ ਸਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਿਮਲਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ
ਹ …ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ ਲੱਿਗਆ। ਪਰ
ਮੈਂ ਹੁਣੇ…ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
18 ਇਸ ਲਈਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ , ਅਤੇ—ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਿਫਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਆਦਮੀ
ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਮੈ , ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ
ਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਠਣ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਅਰਥ ਤੁਹਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਇਰਾਦੇ, ਮੈਂ—
ਮੈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਹਨ।
19 ਆਉ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਕੁਝ ਪਲ
ਲਈ, ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ, ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚੋਂ, ਪੜਹ੍ਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਦੂਜਾ
ਅਿਧਆਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਹਲੀਆਇਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਿਕਹਾ,

ਜਾਉ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਪੁਕਾਰ ਕੇ, ਆਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ
ਐਉਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਮੈਂ ਤੈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹ , ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ
ਦੀ ਿਦਆਲਤਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਿਪਆਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ
ਬੀਿਜਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਸੀ।

ਇਸਰਾਏਲ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਧੇ
ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਫਲ: ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਉਸ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ…ਅਤੇਅਪਮਾਨ;
ਉਨਹ੍ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਆਵੇਗੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ।
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ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਘਰਾਣੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ:
ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ

ਿਕਹੜੀ ਬਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ
ਿਵਅਰਥ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ, ਅਤੇ ਿਵਅਰਥ ਹੋ ਗਏ?
ਨਾ ਹੀ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾ ਿਮਸਰ ਦੇਸ

ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ, ਮਾਰੂਥਲ
ਅਤੇ ਟੋਇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਸੋਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ
ਮੌਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ
ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੰਿਘਆ, ਅਤੇ…ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ?
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਹੈ,

ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਖਾਓ; ਪਰ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂਅੰਦਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ , ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਮੇਰੀ ਿਵਰਾਸਤ ਿਘਣਾਉਣੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।
ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਨੇ ਨਾ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਾ ਨ

ਦਾ ਹੱਥ ਮੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ: ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬਆਲ ਦੁਆਰਾ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਿਰਆ ਿਜਨਹ੍
ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ…ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚ ਦੇ ਬੱਿਚ ਨਾਲ
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਗਾ।
ਲਈ…ਿਚੱਟੀਮ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ; ਅਤੇ ਕੇਦਾਰ

ਿਵੱਚ,ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ,ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਅਿਜਹਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ…ਕੋਈ

ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਪਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ
ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੇ ਅਕਾਸ਼ੋ, ਇਸ ਤੋਂ, ਅਚੰਭੇ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਓ,…

ਬਹੁਤ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ।
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ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੋ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹਨ; ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਮੈ ਜੀਵਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਹੌਦ,
ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੌਦ ਕਢਵਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

20 ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਾਠ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਆਿਸ਼ਸ਼ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਗਾ—ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਲੈਣ ਲਈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ, ਟੁੱਟੇ
ਹੋਏ ਹੌਦ ।
21 ਜਦੋਂ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਪੜਹ੍ਿਦ ; ਜੋ ਿਕ, ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਪਰ੍ੇਰਨਾ
ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ…ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਵੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼।
22 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਫੌਜੀ, ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲ , ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਮਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਜ —ਜ ਉਸ ਿਵਚਾਰ ਤੇ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਸਾ
ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ
ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ।
23 ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਿਰਸ਼ ਿਵੱਚ
ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਜੋ
ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਬਚਪਨ ਜ ਜੋ ਵੀ ਹੈ; ਇਹ
ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ
ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਣਗੇ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਥਾਵ
ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ।
24 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ,
ਯਸਾਯਾਹ—ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ—ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸੱਠ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਲਗਭਗ ਸੱਠ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਹਬੱਕੂਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਬੀ ਸਨ, ਪਰ ਯਸਾਯਾਹ ਆਖ਼ਰੀ ਵੱਡਾ ਨਬੀ
ਸੀ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੋਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨਹ੍ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਹ ਗਏ ਸਨ। ਿਫਰ ਵੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ,
ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਿਕ—ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਲੱਭਦੇ
ਹ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ।
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ਅਤੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਵੀ ਸੀ…ਉਸ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ
ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਸੀ।
25 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਬੇਸ਼ਕ, ਦਾਨੀਏਲ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸੱਤਰ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਕ ਉਹ ਥੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
26 ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਬੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਜੂਲੇ ਬਣਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ,
ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ
ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ
ਗਲਤ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਸਾਲ ਮਰ
ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।
27 ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਦਨ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਹੁਣ ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਗਲਤ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ , ਉਦੇਸ਼…ਮੈਂ
ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਕੁਝ ਵਚਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟ।
28 ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ—ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼
ਿਲਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੱਚੀਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ—ਮੈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਵਚਨ ਿਲਖਦਾ ਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੰਨਾ ਸਮ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
29 ਹੁਣ, ਪਰ ਇਸ ਿਦਨ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਨਬੀ, ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ
ਆਮੋਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਸੀ ਜੋ ਠੇ ਸਨ।
ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਭੜਕ ਿਠਆ। ਹੁਣ ਥੇ ਥ ਵ ਸਨ…
30 ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਇਹ ਸੋਚ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਪਰ੍ਤੀਿਬੰਬਤ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਲੱਭਦੇ ਹ , ਅੱਜ, ਇੱਕ—ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਿਥਤੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਇਹ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਕ ਕੌਮ ਖੁਦ, ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ , ਵੱਧ ਜ
ਘੱਟ, ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਿਵੱਚ, ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ; ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ,
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ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੰਚ ਦੀ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਜੇ ਮੰਚ ਿਸੱਧਾ ਰਿਹੰਦਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਹਰ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ
ਸੱਚ ਹੈ।

31 ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਆਮੋਸ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ
ਉਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ “ਨਾ ਹੀ ਨਬੀ ਸੀ, ਨਾ
ਹੀ ਨਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ” ਸੀ। ਪਰ ਿਕਹਾ ਿਕ, “ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ, ਤ ਕੌਣ
ਨਹੀਂ ਡਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?”

32 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗਰਜ
ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਪੰਜਿਰ ਿਵੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਿਸਰਫ਼
ਿਮਆਉਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਗਰਜਦਾ ਹੈ, ਤ
ਹਰ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੰਗਲ
ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ
ਗਰਜਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਚੀਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ
ਕੁਝ ਡਰ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ—ਉਹ ਿਗੱਦੜ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਹਾਇਨਾ ਚੀਕ ਰਹੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ, ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਬ ਦਰ , ਬੀਟਲ ਦੀ ਚੀਕਣੀ,
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਦੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਪਰ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ
ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਣ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਚੀਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ,
ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਉਸ
ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਵਜੋਂ ਜਾਿਣਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ।

33 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ, ਤ ਕੌਣ ਨਾ ਡਰੇਗਾ?” ਓੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬੋਿਲਆ, ਕੌਣ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?”

34 ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਸਿਥਤੀ ਅੱਜ ਿਫਰ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਿਲਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਤੇ ਹੱਥ ਿਲਖਤ
ਦੇਖਦੇ ਹ , ਇਸ ਲਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ
ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹ ।
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35 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ , ਸੰਪਰਦਾਵ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੋਂ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਧਰਮ
ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ , ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਚਰਚ , ਬੁੱਧ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ, ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ
ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹ —

ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ , ਇਹ ਿਦਨ ਆਉਂਿਦ ਦੇਖਣ ਲਈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ…ਇਹ ਹੈ—ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ।

36 ਇਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮੈ ਪਤਾ
ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਣ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ
ਅਸੀਂ ਦੁਨੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ,
ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹ । ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਸਾ ਪਤਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਸੀ; ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ।
ਿਕਉਂਿਕ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ
ਪੂਰਵ-ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਹ ।

37 ਅਤੇ ਥੇ ਵਾਪਸ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦਾ ਹ ,
ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, “ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸ ਸਮੇਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?” ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਿਸਰਫ
ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ—ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਥਾਿਪਤ
ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਮੈ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਹਰ
ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੈ।

38 ਸਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਿਕ ਇਜ਼ਰਾਏਲ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਹਰ
ਭੇਿਜਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੋ ਚੀਜ਼
ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਨ। ਅਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ
ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਹੁਣ, ਉਹ ਜੀਵਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਦ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ
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ਇਹ ਹੌਦ, ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
39 ਹੁਣ, ਟੁੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਹੌਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੀਕ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਇੱਕ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹੌਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਕੰਨੀ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
40 ਅਤੇ ਇਹ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੌਦ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ
ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਦਨ ਦੀ, ਿਕ ਜਦੋਂ (ਸਾਡਾ) ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕ
ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਗਰਿਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ

ਬੌਿਧਕ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਥੋਿਡਸਟ
ਬੈਪਿਟਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਅਤੇ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵ । ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ ਲਈ।
41 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਿਮਲਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਥੇ
ਕੂਚ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, ਉਹ, “ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ
ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਿਮਲ ਗਾ।”
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਚੁਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ
ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਿਖਆ, ਥੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ
ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਿਮਲੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਚੁਿਣਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਥੇ
ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਚੁਿਣਆ ਹੈ।

ਤੁਸੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ?”
42 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹ ।” ਇਸ
ਲਈਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਿਖਆ ਸੀ, ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਹਾਏ ਗਏ ਲਹੂ
ਦੇ ਹੇਠ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਥੇ ਅਸਲੀ, ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਹੈ।
43 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ, ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ
ਬਣਾਇਆ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਮਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੌਿਧਕ ਸਮਝ ਤੇ ਨਹੀਂ
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ਸੀ; ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਹੱਵਾਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬੌਿਧਕ ਧਾਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ, “ਯਕੀਨਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ,” ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਉਹ ਕਰੇਗਾ! ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਚੁਿਣਆ, ਅਤੇ
ਇਹ ਖੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਿਕ ਬੌਿਧਕ ਧਾਰਨਾ ਦੁਆਰਾ।
44 ਇਸ ਲਈਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਹਵਾ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹ , ਪਰ ਇਹ ਿਸਰਫ ਮਨੁੱਖੀ
ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਿਕ—ਿਕ ਲੋਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ—ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਈ ਟੁਕਿੜ ਿਵੱਚ ਤੋੜ ਸਕਦੇ
ਹ , ਪਰ ਮੈ ਉਹ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਜੰਨਾ
ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗੇ, “ਟੁੱਟ ਕੇ ਵਗਦੇ ਟੋਏ।”
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ—ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ
ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ
ਹ , ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।
45 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ, ਜੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ
ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਸਿਤਕਾਰ
ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਪਾਰ
ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਇਹਨ ਅੰਤਮ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ
ਸੋਚਦਾ ਹ , ਿਫਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਿਦਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਹੋਵ ਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਹ । ਇਹ ਉਹੀ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹ ਗੇ।
46 ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੈ ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੂਰਬ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ — ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ
ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਿਜੱਥੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਹੈ।” ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਕਵੇਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਿਕ
ਅਲਾਸਕਾ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਹੇਠ
ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ
ਿਹੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਖੇਤਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?”
47 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਖੇਤਰ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਇਹ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਉਹਨ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਕਰੇਗਾ…” ਇਹ ਕੇਵਲ
ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ।
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48 ਹੁਣ ਿਯਰਿਮਯਾਹ , ਵੀ, “ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਨਬੀ” ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਿਕਉਂਿਕ, ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਨਬੀ ਰੌਂਦਾ—ਰੌਂਦਾ
ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ (ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ
ਮੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

49 ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਿਸੱਧੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਵੱਢੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ , ਬੀਿਜਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ,
ਅਤੇ ਸਾ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲਹ੍ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ
ਤ , ਦੁਪਿਹਰ , ਜਨਮ ਦੀ ਪੀੜ ਤੇ; ਅਤੇ ਮੈਂ—ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਉਸ
ਛੁੰਹਦਾ ਹ , ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ
ਬੀਜਦੇ ਹ ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

50 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਵਗਾੜਨਾ ਜੋ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਭਾਈ ਮੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਉਹ ਨੈਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ
ਅਮੂਰਾਹ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸਾੜਨ ਲਈ
ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇਗਾ।” ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਇਹ ਹੈ—ਇਹ ਉਸਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਲਈ ਵਾਢੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

51 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ , ਜੀਵਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਦ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ।

52 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਹੌਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੌਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ
ਤਲਾਬ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼
ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੇ ਪੁੱਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹੌਦ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗਾ। ਠੀਕ
ਹੈ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ…ਮੈ
ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੌਦ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
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ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਟੈਂਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੌਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

53 ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਿਕ—ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਸਮ
ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮੋੜ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਹਰ ਸਾਲ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ
ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਿਦਨ, ਹਰ ਘੰਟੇ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ
ਕਦੇ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘੜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ , ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ
ਜਾਣਗੀ , ਿਬਨ ਸ਼ੱਕ ਦੇ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਿਕਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ?

54 ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹ —ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹ , ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹ ; ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ
ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਨਕਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਕੀਤਾ, “ਇੱਕ, ‘ਮੈਂ
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਹ ,’ ‘ਮੈਂ ਸੀਲਾਸ ਦਾ ਹ ,” ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਉਹ—
ਉਹ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ।

55 ਪਰ ਤੂੰ ਝੂਠੇ ਨਕਲ ਲਗਾਉਣੇ ਿਕਉਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ “ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਿਚ ਨਾਲ ਹੈ”? ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਿਕਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਗੇ ਜੋ ਵੱਖਰੀ
ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਜ ਿਸਧ ਤ ਿਕਉਂ ਅਪਣਾਵ ਗੇ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਬਾਈਬਲ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਮਲਾਵਟ ਰਿਹਤ ਵਚਨ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ
ਪੋਥੀ 22:18 ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਜੋੜਨ ਜ ਕੱਢਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਕਉਂ ਕਰ ਗੇ, “ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢੇਗਾ, ਜ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਿਹੱਸਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”?
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56 ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਅੰਦਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ
ਸੀ…ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ
ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਜ਼ੰਜੀਰੀ ਵ ਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਨਾਲ ਨਰਕ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ; ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਚੇਨ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਕੜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ
ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸੀ;
ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।

57 ਿਯਸੂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ, “ਮਨੁੱਖ
ਿਸਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।” ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ਬਦ
ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ ਸੌ ਿਵੱਚੋਂ ਨੜੀਨਵੇ; ਪਰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ, ਿਜਵੇਂ ਹੱਵਾਹ
ਅਤੇ ਆਦਮ ਸੀ।

58 ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਿਵਚ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:18, ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ
ਿਕ, “ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢੇਗਾ, ਜ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇਗਾ!”

59 ਇਸ ਲਈ ਸਾ ਇੱਥੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, “ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਸ਼ਬਦ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ।”

60 ਇਸ ਨਬੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਉਹ
ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਇਸ
ਕੁਝ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨ ਟੈਂਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਹਨ ਪਰ੍ਣਾਲੀ
ਨਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਮੂਲ ਵਚਨ ਦੀ ਥ ਲੈਣ ਲਈ।

61 ਿਕਉਂਿਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦੀ ਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।
“ਆਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵਾਸ
ਕੀਤਾ।” ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ 13:8, ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ
ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।” ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ ? ਇਹ ਸੱਚ
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ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਿਸਧ ਤ
ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।

62 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਪਿਟਸਟ ਅਤੇ
ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ, ਉਸ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਿਕਤੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੂਲ ਕਰ
ਿਲਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਬੌਿਧਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਿਵੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਉਤੇਜਨਾ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

63 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਰਕੁਸ, 16ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਿਵਚ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹ ,
ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਓ, ਅਤੇ—ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਿਸਖਾਓ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ।” ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ, ਜੋ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ!
“ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ
ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ।”

64 ਸਪ ਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ…ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ, ਥੇ ਬੰਬਈ ਿਵੱਚ, ਹੇਠ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਥਾਵ ਤੇ, ਿਜੱਥੇ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜ ਇੱਕ ਬੌਿਧਕ
ਧਾਰਨਾ ਵਜੋਂ ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਹੇਠ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਅਤੇ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਅਨਪੜਹ੍ ਮੂਲ
ਿਨਵਾਸੀ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਬਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ। ਥੇ ਖੜਹ੍ੀ ਔਰਤ , ਿਜਹੜੀ ਨਹ੍ੀ ਨੰਗੀ
ਸਨ ਿਜੰਨੀ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਮੰਟ ਜਦੋਂ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮਸੀਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ੇ ਕੀਤੇ…

65 ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਥ ਤੇ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵੱਚ
ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਵਹ੍ੀਲਚੇਅਰ , ਮੰਜੇ ਅਤੇ ਸਟਰ੍ੈਚਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੈ , ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ
ਵੈਨ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ।
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66 ਉਹ ਔਰਤ ਥੇ ਖੜਹ੍ੀ , ਨੰਗੀ , ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸਨ ਿਕ
ਉਹ ਨੰਗੀ ਸਨ। ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨ ਤੇ ਆਇਆ,
ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਬਾਹ ਜੋੜ ਿਦੱਤੀ ।

67 ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਕੌਮ ਕਿਹੰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ;

ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਔਰਤ , ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ
ਤੁਹਾ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਜੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਸੀਹ
ਪਿਹਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਉੰਨਹ੍ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁਚੇਤ

ਹੋਵੋਗੇ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹ ,
ਮੈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।
ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਉਹਨ ਇਹ
ਅਿਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਲਈ ਦਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੂਹ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ।

68 ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਹੌਦ ਵੱਲ। ਹੁਣ, ਇਸ ਹੌਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਭਰਨ
ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬਾਰਸ਼ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਬਾਰਸ਼ ਜ
ਸਥਾਨਕ ਬੇਦਾਰੀ , ਇਸ ਭਰਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਬੇਦਾਰੀ ਅਤੇ
ਥੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਬੇਦਾਰੀ, ਜ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੇ

ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇਹਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ
ਇਸ ਭਰਨ ਲਈ, ਬਾਰਸ਼ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

69 ਿਫਰ ਆਓ ਿਧਆਨ ਦੇਈਏ ਿਕ ਇਹ—ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ
ਬਾਿਰਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੌਦ। ਇਹ
ਕੋਠੇ, ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਜੋ ਧੂੜ ਡਦੀ ਹੈ,
ਇਹ ਿਸੱਧੇ ਮੀਂਹ ਿਵੱਚ ਧੋਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸੱਧਾ ਹੇਠ ਹੌਦ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤਲਾਬ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸੇਸਪੂਲ ਵ ਗ ਬਣ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਠੇ ਦੇ ਿਸਖਰ ਧੋ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ,
ਕੋਠੇ ਿਵੱਚ ਗੰਧ ਧੋ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ
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ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਕੋਠੇ ਤੇ—ਤੇ ਧੂੜ ਅਤੇ ਚੀਜ ਡਦੀ ਹੈ,
ਿਫਰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਿਰਸ਼ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ, ਿਬਲਕੁਲ ਬੰਦ।
70 ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਹੌਦ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਤਲਾਬ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਇਹ
ਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਇਸ ਤੇ

ਇੱਕ ਪੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਪੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੀ
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਛੱਤ ਤੋਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੌਦ
ਦੁਆਰਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਲਾਬ ਿਵੱਚ ਧੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਿਫਰ ਇਸ ਇਸਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਪੁਣਨ ਵਾਲੇ
ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਕੁਝ ਕੀਿੜ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।
71 ਹੁਣ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹ , ਇਹਨ ਿਵੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੇ
ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਿਦਨ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਡੀਨੋਮੀਨਾ-…, ਜ , ਟੈਂਕ। ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਚੰਗਾ। ਇਸ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ—ਇਸ ਦੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ
ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਿਵੱਚ ਧੋਤੀ ਜ ਦੀ ਹਨ; ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਏ ਹ , ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਿਦਨ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਥ ਤੇ
ਰੁਕ ਜ ਦਾ ਹੈ।
72 ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਝ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ
ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ—ਉਸ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦਾ ਜੀਵਨ (ਜ ਇਹ ਜੋ
ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੁਧਾਰਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ), ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਫਰ ਉਹ ਇੱਕ ਿਸਸਟਮ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ
ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਠਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ, ਿਪੱਛੇ, ਪਿਹਲ , ਪਲੰਬ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
73 ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਕੈਥੋਿਲਕ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ; ਜਦੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ…ਜ , ਇਸ ਸੰਗਿਠਤ ਨਾ
ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ



ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੌਦ 19

ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਨਾਈਸੀਆ, ਰੋਮ ਿਵੱਚ,
ਉਹਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਥੇ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਗੁਆ ਬੈਠਾ।
74 ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਲੂਥਰਨ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, “ਧਰਮੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ
ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।” ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਰੇ
ਇਕੱਠੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲੂਥਰਨ
ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ
ਇਹ ਮਰ ਿਗਆ।
75 ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੌਨ ਵੇਸਲੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਕਰਪਾ ਦੇ
ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਠਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ।
ਪਰ ਵੇਸਲੀ ਅਤੇ ਐਸਬਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ,
ਇਹ ਮਰ ਿਗਆ।
76 ਿਫਰ ਤੋਹਿਫ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਤੇਕੋਸਟਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰ
ਿਗਆ। ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ।
77 ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨਹ੍ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰੇਕ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚੇ ਹੋਇ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ
ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ
ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਫੁਲ ਗੋਸਪਲ ਿਬਜ਼ਨਸ ਮੈਨ ਨੇ ਇਹਨ ਕੰਧ ਤੋੜਨ ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ, “ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਿਸਧ ਤ ਅਧੀਨ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ।” ਜੇਕਰ ਇਹ
ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਤ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਸ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
78 ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਧਰਮ
ਦੀ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੰਗਤ, ਉਸਦੇ ਜੀ ਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ।
ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ।
79 ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ
ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਇੱਕ ਗੜਬੜ
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ਹੈ, ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਰ ਦੇ
ਝੁੰਡ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜ —ਜ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਵ
ਜਨਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ
ਹੋ, ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ, ਿਫਰ ਚੀਜ਼ , ਖੁੱਲਹ੍ਦੀ ਹਨ
ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਸਧ ਤ ਜ
ਕੁਝ ਮੱਤ ।

80 ਜ , ਿਲਖਤੀ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਵੀ, ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ
ਿਜਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ
ਹੈ, ਇਹ ਥੇ ਮਿਰਆ ਿਪਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਣਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ;
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਉਤੇਿਜਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ
ਿਡਗਰੀ, ਪੀਐਚ., ਐਲ.ਐਲ., ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਪਰ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਉਤੇਿਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਵਜੋਂ,
ਿਫਰ ਕਣਕ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਅਰਥ ਹੈ।

81 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ
ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਉਸ
ਮਸੀਹ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਣਾ ਿਪਆ, ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ,
ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

82 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਿਵਿਦਅਕ ਪਰ੍ਣਾਲੀ
ਿਵੱਚ ਸਾ ਅਪਮਾਿਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੈਂ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਫਰਕ ਦੱਸਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਿਸੱਿਖਆ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਬੌਿਧਕ ਬੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਾਈਬਲ, ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਕੱਲਹ੍,
ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁਗੋਂਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਤੇਿਜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
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ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤਬ 2 ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਬਲਕੁਲ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਹੌਲ
ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

83 ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ
ਹਮੇਸ਼ ਿਸਖਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, “ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਇੱਥੇ ਿਲਆਓ।”

ਖੈਰ, ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ, ਿਰਬੇਕਾਹ ਕੁਝ ਿਮੰਟ
ਪਿਹਲ , ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ
ਨੇ ਮੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲ ਅੱਖ ਮਾਰਿਦ ਦੇਿਖਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੀ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਇਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
84 ਿਜਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਬੋਸਵਰਥ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਦਾ
ਡਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ

ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਿਨਕਲੇਗੀ।” ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
85 ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ
ਹੋ; ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ
ਕੱਢੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੋ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਵੀ ਸੰਪਰ੍ਦਾਇਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਜ ਟੈਗ ਹੋਵੇ।
86 ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੇਂਜਰ ਦੇਿਖਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍
ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜ ਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚੋਂ ਖੇਤ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਹੇਠ , ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ
ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਵਿਹਣ ਵਾਲੀ ਵਾੜ ਤੇ। ਉਸਨੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਬਰ੍ ਡ ਤੇ ਇੰਨਾ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਥੇ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ
ਬਰ੍ ਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਧਆਨ ਕੀਤੀ, ਖੂਨ ਦਾ ਟੈਗ।
ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਵਾਲਾ ਹੇਰਫੋਰਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜ ਇਹ ਉਸ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਹੇਅਰਫੋਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸ
ਜੰਗਲ ਚਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ੍ਜਨਨ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਦਾ
ਟੈਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
87 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਿਨ ਦੇ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੈ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਮੈਂ ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ,
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ਜ ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਗ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਹੂ ਦੇਖ ਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵ ਗਾ।” ਇਹੀ
ਗੱਲ ਹੈ।

88 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਹੌਦ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਉਹ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ…ਉਹ ਸਿਥਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਅਤੇ ਇਹ ਿਫਰ, ਡੱਡੂ , ਿਕਰਲੀ , ਸੱਪ , ਕੀਿੜ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ
ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਥਰ ਸਿਥਤੀ
ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਿਵੱਚ ਧੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਠੇ ਦੀ
ਛੱਤ ਧੋਣਾ, ਜ ਕੋਠੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜ ਿਕਤੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ
ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੋ ਇਸ ਹੌਦ
ਿਵੱਚ ਧੋਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ?

89 ਹੁਣ, ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰ੍ਣਾਲੀ
ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸਫਲਤਾ
ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ, ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ, ਗੁਆਚ ਿਗਆ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ, ਪਾਪੀ, ਝੂਠ
ਬੋਲਦਾ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਹੀ, ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਸ਼ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

90 ਕੋਈ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕਲੀਸੀਆ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ! ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਕਲੀਸੀਆ ਨਹੀਂ,
ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕ; ਇਹ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ
ਉਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਿਜੱਥੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਹ
ਖੜੇ ਸਨ; ਪਹਾੜ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ,
ਪਹਾੜ ਤੇ, ਿਜਸਨੇ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਿਵਅਕਤੀ
ਨਹੀਂ; ਇਹ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ,
ਜੋ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ! ਇਹ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਹੈ, “ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਜਨਿਮਆ, ਬਦੀ ਿਵੱਚ ਆਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ
ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ।”
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91 ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਉਸ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਹੀ
ਰੱਖੇਗੀ। ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਬੌਿਧਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਅੰਨਹ੍ਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ,
ਜੋ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹ , ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਿਕਤਾਬ
ਿਵੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ।” ਇਹ
ਸਭ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ; ਜੋ, ਇਹ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਿਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ, ਦੋਸਤ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,” ਥੇ, ਦੇਖੋ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ, “ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ
ਸਮਝੋ।” ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ!

92 ਇਹ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਿਕਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਆਦਮੀ ਿਕਵੇਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੇ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ
ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ? ਵੇਖੋ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਪਾਖੰਡ
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਿਸਰਫ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਸੀਸ — ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਸ ਬੀਤੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
93 ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਪਿਟਸਟ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਅੱਜ
ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ; ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।”
94 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ, ਪਰ…”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗੀ
ਹੋਵੇਗੀ।”
95 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਚੰਗਾ ਹੈ, ਥੇ ਹੈ…ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ
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ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ,” ਿਕਹਾ, “ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸੂਲ
ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।”
96 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਗਾ।”

ਿਕਹਾ, “ਕੀ?”
97 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ
ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ?”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ, ਜ਼ਰੂਰ।”
98 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ
ਕੱਢੋ।’ ਿਕਉਂਿਕ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਿਫਰ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਦਖਾਵ ਗਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਵਾਅਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬਰਕਤ ਿਕੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਮੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ, ਤ —ਿਫਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਵੇਖੋ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।”
99 ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਿਫਰ, ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਗਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ
ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਰਸੂਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ
ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਨ, ਜੋ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਿਦੱਤੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ। ਓੁਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਦਾਨ ਿਮਲੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਹਨ ਸਭਨ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਿਜੰਿਨ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇਗਾ।’ ਿਫਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਸਨੇ
ਇਸ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ, ਤ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ
ਹੋਇਆ?” ਦੇਖੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਿਕਆ!

ਿਪਆਰੇ ਮਰ ਰਹੇ ਲੇਲੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ
ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਰਹਾਈ ਦੇ ਕਲੀਸੀਆ ਤੱਕ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
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ਿਫਰ ਇੱਕ ਚੇ, ਿਮੱਠੇ ਗੀਤ ਿਵੱਚ,
ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਾਵ ਗਾ,
ਜਦ ਇਸ ਗਰੀਬ, ਹਕਲਾਉਂਦੀ ਜੁਬਾਨ
ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਚੁੱਪ ਪਈ ਹੈ।

100 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੜੀ ਰੱਖਣ
ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ! ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
101 ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ ਇਨਹ੍ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ
ਜਾਣੋ ਿਕ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ
ਸੰਗਿਠਤ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਿਠਤ ਅਨੁਭਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ
ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਆਉਣਾ ਹੈ, ਿਮਲਾਵਟ ਰਿਹਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਤੋਂ। ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ
ਕਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਿਜਹੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਓਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਬੀਜ, ਅਸ਼ੀਸ਼
ਿਜਵੇਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਆਈ , ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ; ਇਹਇੱਕ ਜਨਮ ਦੁਆਰਾਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ।
102 ਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੈਣ ਲਈ—ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਇੱਕ
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਉਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, “ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨ ਦੇ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਦ
ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇੱਕ—ਇੱਕ—
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਕਲਾਤਮਕ ਖੂਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਪੀ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਇੱਕ ਹੌਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਇਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਣ ਲਈ? ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਬੀ ਿਕਹਾ ਸੀ।
“ਤੂੰ ਮੈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮੈ , ਜੀਵਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਦ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ
ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।”
103 ਦੇਖੋ, ਕੁਝ, ਉਹ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਿਨਯੰਤਰਤੀਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ—
ਇਹ ਸੰਗਿਠਤ ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ,
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ਉਹਨ ਇਸ ਿਵੱਚਆਪਣੇਆਪ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨ ਕੋਲ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ, ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸਨ, “ਅਤੇ
ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹ ।” ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਮਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣ
ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਦਖਾ
ਸਕਣ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,
ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ
ਹੈ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਅੱਜ ਕਲੀਸੀਆ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ…ਹਰ ਪਰ੍ਣਾਲੀ,
ਕੋਈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ,
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ, ਕੈਥੋਿਲਕ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ, ਉਹਨ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸਸਟਮ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।

104 ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨੇ ਇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੁੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਹੌਦ; ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਰਾਹ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”

105 ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਿਕੰਨੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਫ਼
ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰੀ ਖੂਹ ਛੱਡ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ
ਹੌਦ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸ ਇੱਕ ਹੌਦ ਪੁੱਿਟਆ, ਉਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਠੇ ਦੇ ਪਰ ਹੈ, ਉਸ
ਿਵੱਚ ਧੋਤਾ, ਿਫਰ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ
ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ।

106 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਚਨ ਦੀ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਧਾਰਨਾ
ਨਾਲ ਿਚੰਬੜੇਗਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ
ਵਚਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਲ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਆਤਿਮਕ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ
ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ! ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਆਿਖਆਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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107 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਿਵਆਿਖਆਕਾਰ ਆਪ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, “ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣ ਿਦਓ,” ਅਤੇ ਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਈ।
ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਿਵਆਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ “ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ,” ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਿਜਸ
ਿਕਸੇ ਿਵਆਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ “ਆਪਣੀ

ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਹਾ ਿਦ ਗਾ,” ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ
ਿਕਸੇ ਿਵਆਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ
ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

108 ਇਸ ਤਰਹ੍ ਇੱਕ ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਿਮਕ ਹੈ ਜ ਨਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵ ਗਾ, ਸੁਪਿਨ ਦੁਆਰਾ
ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤ
ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ; ਪਰ ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ।”
109 ਇਹਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਆਪਣਾ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਵਚਨ ਇਹ ਹੈ,” ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ,
ਿਫਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
110 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ, “ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ,”
ਇਹ ਸਭ ਿਕਉਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ…ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਬੱਿਚ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ,
ਰੋਟੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਤੋਂ ਇਹ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ
ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਖੂਹ ਥੇ ਸੀ ਤ ਤੁਸੀਂ ਹੌਦ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਉਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
111 ਹੁਣ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਜੀਵਤ ਪਾਣੀ
ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਲਾਤਮਕ ਖੂਹ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਗੇ।
112 ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੌਦ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ
ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ; ਕਲਾਤਮਕ ਖੂਹ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ
ਟੁੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਹੌਦ ਥੇ ਕੀਿੜ , ਿਕਰਲੀ , ਡੱਡੂ , ਕੀਟਾਣੂ
ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ, ਵੇਖੋ।
113 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲਾਤਮਕ ਖੂਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸਵੈ-
ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ
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ਪੈਸਾ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ , ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
114 ਇਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਤਾਜ਼ਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ
ਸਾਫ਼। ਇੱਕ ਹੌਦ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਖੜੋਤ ਹੈ ਜੋ ਚਾਲੀ, ਪੰਜਾਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਦਮਾਗ
ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ,” ਅਤੇ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਪਰ੍ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਾਫ਼, ਿਮਲਾਵਟ ਰਿਹਤ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਇੱਕ ਅਸਲ ਕਲਾਤਮਕ ਖੂਹ ਹੈ।
115 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ
ਇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਇਸਦੇ ਹੇਠ , ਜੋ
ਇਸ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
116 ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਦਾ ਸਟੇਟ ਗੇਮ ਵਾਰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਮੈਂ ਹੈਰੀਸਨ ਕਾਉਂਟੀ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੌਦ, ਇੱਕ ਝਰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜ ਦਾ
ਸੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਭਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਸ, ਓਹ, ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਕੀ ਬਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀ, ਬਰਫ਼
ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਿਕੰਨੀ ਠੰਢ ਸੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਲਬੁਲਾ ਸੀ; ਿਜੱਥੇ ਡੱਡੂ
ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਤਾਲਾਬ ਅਤੇ ਟੈਂਕ,
ਬਾਹਰ ਜਮਹ੍ਾ ਹੋਏ, ਠੋਸ ਸਨ।
117 ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਏ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਥੋੜੀ
ਿਜਹੀ ਕਮੀ ਜ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੁਆਰਾ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮ
ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਤਮਕ ਖੂਹ, ਉਹ—ਉਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ,
ਅਤੇ ਯੁਗੋਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬੁਲਬੁਲੇ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ
ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।
118 ਉਹ ਗੱਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਬਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਥੇ ਬੈਠ
ਿਗਆ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਬਸੰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰ ਗਾ, ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ।” ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨਹ੍ ਉਬਲ
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ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਿਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ,
ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵੱਚ।”

ਜੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, “ਨਹੀਂ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਾਇਦਇਹਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੀਂਦਾ ਹ ।”

“ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
119 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਕੀ ਚੀਜ ਤੁਹਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ, ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ
ਹੈ? ਫੇਰ ਕੀ—ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਛਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾ ਉਛਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ
ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾ ਠੰਿਡ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ।”
120 ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ
ਿਕਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਹੁੰਦਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਇਹ ਮੈਂ ਛਲ ਿਰਹਾ
ਨਹੀਂ ਹ , ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈ ਉਛਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ…ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕੀ
ਮਤਲਬ ਹੈ।
121 ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ—
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਹ, ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਉਭਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਟੈਂਕ ਜੰਮ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਦਾਰੀ ਅਤੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ; ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਉਸ ਝਰਨੇ ਦੇ
ਹੇਠ ਹੈ, ਉਸ ਝਰਨੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਹੈ! ਨਹੀਂ,
ਤੁਹਾ ਸਥਾਨਕ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ। “ਮੈਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ
ਚਸ਼ਮਾ ਦੇਵ ਗਾ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਮੜਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਦਲ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਿਮਸਾਲ ਵਚਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ
ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਕੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਥੇ ਉਮੜ ਿਰਹਾ
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ਹੈ। ਇਹ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਓ, ਇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਇਸ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਹੈ।

122 ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ , ਮੁਫਤ ਿਵਚ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪੀਣ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ,
ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਖੈਰ, ਹੁਣ ਮੈ ਿਸਰਫ਼ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਦਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਹ । ਮੈ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ,
ਪਰ (ਜੇ) ਮੈ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ
ਬੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹ ।” ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ , ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ
ਖੂਹ ਉਭਿਰਆ ਸੀ, ਉਹ ਝਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਥੋਿਲਕ,
ਇੱਕ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ, ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ, ਇੱਕ ਨਾਸਿਤਕ, ਜ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ
ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

123 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾ ਇਸ ਪੰਪ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਇਸ ਿਖੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ
ਪੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਇਹ ਮੈ ਿਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਪੰਪ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪਰ-ਨੀਚੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਜ —ਜ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ, ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਿਚੰਨਹ੍, “ਉਸ ਘੜੀ ਦਾ
ਆਦਮੀ।”

124 ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਘੜੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ,
ਜੋ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਯੁਗੋਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ—ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।

125 ਤੁਹਾ ਇਸ ਪਰ ਪੰਪ ਕਰਨ, ਜ ਇਸ ਹੇਠ ਿਖੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ , ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਇਸ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਲਓ। ਆਮੀਨ। “ਮੈਂ ਜੀਵਤ ਪਾਣੀ
ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹ ; ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਟੈਂਕ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ।” ਹੁਣ ਤੁਹਾ ਇਸ ਪੰਪ ਕਰਨ, ਇਸ ਪੰਪ ਕਰਨ, ਇਸ
ਿਖੱਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋੜਨ, ਇਸ ਖੋਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਤੁਹਾ ਬੱਸ ਇਸ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ।
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126 ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਪੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ
ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ ਤ , ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕ
ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਿਵਿਦਅਕ ਪਰ੍ਣਾਲੀ
ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਵੈ-ਧਰਮੀ ਧਰਮ,
ਇਸ ਿਵੱਚ, ਜ ਧਾਰਿਮਕ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੌਦ; ਤੁਹਾ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਇਹ ਥੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਪੜਾ ਪਾਓ, ਇਹ
ਇਸ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ! ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ
ਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਿਕਉਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਇੱਕ ਿਸਸਟਮ

ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਿਕਸੇ
ਪੁਣਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਮ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ-…ਇਸ ਭਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬਾਰਸ਼ ਤੇ ਿਨਰਭਰ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਿਰਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ।

127 ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਣਦਾ ਹ , “ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੂੜੇ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਹ ।” ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!

128 ਓਹ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹ , ਭਾਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ
ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਨ ਜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਸਾਡਾ
ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਅਤੇ—ਅਤੇ
ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਹੌਦ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਈਿਮੰਗ ਦੀ
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

129 ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਖੈਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਲੋਿਸ਼ਪ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ ਦੇਖੀਏ
ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੈਪਿਟਸਟ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਗਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾ ਕਾਰਡ
ਿਮਿਲਆ ਹੈ।” ਜ —ਜ , “…ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ…ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਏਕਤਾ ਹੋ…ਦੋਗਲਾਪਨ…ਿਤਹਾਈ।” ਜ —ਜ “…ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ।” ਦੇਖੋ, ਇਸ
ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਾਈਿਮੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਹ ।

130 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੌਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ
ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਥੇ ਹੇਠ
ਪਾਣੀ ਡੋਲਹ੍ਣਾ ਿਪਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਈਮ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਈਮ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਈਮ; ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਊਂਡੇਲ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ
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ਝੁੰਡ ਡੋਲਹ੍ ਿਦਓ, ਜੀਵ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਿਵਵਸਿਥਤ ਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

131 ਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, “ਇੱਥੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਇੱਕ
ਫੁਹਾਰਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਪਾਪੀ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ!” ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ
ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ; ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਮਸੀਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

132 ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ , ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਤਲਾਬ ਿਵੱਚ ਪੀਣ ਲਈ
ਿਕਉਂ ਛੱਡੋਗੇ?

133 ਕੋਈ ਿਖੱਚਣਾ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਝ
ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਿਕਉਂਿਕ (ਖੁਦ) ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ
ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੀਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਿਗਰਜੇ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੀਵਾਣੂ ਹੈ।

134 ਇਸ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਆਦ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਯਕੀਨ
ਿਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਥੋਿਲਕ ਪਾਦਰੀ ਪੁੱਛੋ, ਬੈਪਿਟਸਟ ਪੁੱਛੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹਾਨ ਤਾਜ਼ੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਆਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ , ਇਹ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖੀ
ਆਤਮਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਇਹ ਿਪਆਸੇ ਲਈ ਯਕੀਨਨ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ।
ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਪਆਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ…ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੈਪਿਟਸਟ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ,
ਉਹ ਿਪਆਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਿਪਆਸ ਲੱਗੀ ਤ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾ ਿਪਆਸ ਲੱਗ ਗਈ
ਹੈ, “ਮੁਬਾਰਕ ਿਪਆਸ,” ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਆਿਖਆ ਸੀ। “ਧੰਨ
ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਿਪਆਸੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਰਜਾਏ ਜਾਵੋਂਗੇ।” ਆਮੀਨ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਦੋਸਤ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਿਪਆਸੇ
ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਝਰਨਾ ਹੈ।

135 ਿਕਸੇ ਇਸ ਦਲਦਲ ਲਈ ਿਕਉਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ
ਦਲਦਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਤਮਕ ਖੂਹ ਿਕਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ,
ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਿਸਧ ਤ ਦੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ
ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਉਸਦੇ ਵਚਨ
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ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਨਾ, ਜ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢਣਾ, ਉਸਦਾ ਿਹੱਸਾ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚੋਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ”?
136 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ
ਇਸ ਵਚਨ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ, “ਿਕਉਂਜੋ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਿਚ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਿਜੰਨ ਯਹੋਵਾਹ
ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ,” ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਨ ਤੋਂ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੂਿਸ਼ਤ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੰਪ ਤੇ ਿਕਉਂ ਪੰਪ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨਾ ਿਬਲਕੁਲ
ਠੀਕ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵਚ, ਇਸ
ਦੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਕ , ਇਸ ਬਾਰੇ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਮੰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ ਿਡੱਿਗਆਸੀ।
137 ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹ , ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਲੈਣਾ
ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਇਸ ਨਵ ਜ ਤਾਜਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੜ ਿਗਆ। ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਿਬਨ ਸੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ
ਿਵੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—
ਇਸ ਸੜਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹੈ।
138 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਵੀ ਹਨ! ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬੇਦਾਰੀ ਤੋਂ
ਦੂਜੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਿਸ਼ਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਿੜ ਨਾਲ
ਭਰ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਹੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪੂਛ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਹੌਦ ਵ ਗ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਹੰਦੇ ਹ , ਛੋਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵ ਜੋ ਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ।
139 ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ—
ਉਹ ਿਸਰਫ ਿਹੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਛ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ, ਅਤੇ
ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ, ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮਣਾ। “ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਸੀ; ਮੈਂ
ਬੈਪਿਟਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਸੀ; ਮੈਂ ਇਹ ਬਣ ਿਗਆ। ਮੈ
ਉਹ ਹੋਣ ਲਈ ਚਲਾ ਿਗਆ।” ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਿਹੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਛ ਹੈ।
140 ਓਹ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਝਰਨੇ ਤੇ ਆਓ (ਆਮੀਨ!),
ਕਲਾਤਮਕ ਖੂਹ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਮੌਜੂਦਗੀ! ਮੈਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਮੁੱਕ
ਝਰਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਿਜੰਨਾ ਤਾਜ਼ਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਜੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਜੰਨਾ ਿਮੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਹਰ ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਨਾਲੋਂ ਿਮੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ
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ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ…ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਿਲਆ ਤ
ਤੁਹਾ ਕਦੇ ਿਪਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ
ਹੈ। ਓਏ!

141 ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵ ਗ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਜੀਵਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਦ ਖੋਦਣ ਲਈ।

142 ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ
ਿਕਰਪਾ ਹੈ। ਸਾ ਕਾ ਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਾ ਨ ਿਮਲੇ ਹਨ, “ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਿਮਆਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਪਦੇ ਹੋ…ਮੈ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ
ਸੋਟੀ ਿਮਲੀ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਪਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾ ਿਮਲ ਿਗਆ
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ,” ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਸਾ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਪ ਦੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ? ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹੁਣ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਦ , ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਵਾਪਿਰਆ,
ਉਸ ਤੋਂ ਪੀ ਕੇ, ਇਸ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਤੋਂ…

143 ਬੁੜਬੁੜਾਉਣਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਿਮਲਣ ਜਾਵ ਗਾ।” ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਉਹਨ ਕੋਲ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹਨ
ਦੁਬਾਰਾ ਿਮਲਣ ਲਈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਲ ਸਾਗਰ
ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਬਣਨ ਲਈ, ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਿਮਸਰੀ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ
ਉਸਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸਨ।
ਉਹਨ ਉਸਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਆਓ; ਲਾਲ
ਸਮੁੰਦਰ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੋ, ਸੁੰਨਤ
ਕੀਤੇ ਿਬਨ , ਉਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਛੋੜਾ ਿਲਆਉਣ ਲਈ।

144 ਓਹ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਣਆ। ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰ ਿਗਆ-…, ਜ , ਠੀਕ—ਠੀਕ ਸਮੁੰਦਰ
ਿਵੱਚ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਅਲੌਿਕਕ ਸ਼ਕਤੀ
ਦੁਆਰਾ ਚਲਦੇ ਦੇਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ
ਿਬਨ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੁਲਨਾ ਹੈ।
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145 ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਕਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ
ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
146 ਉਥੇ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋਗੇ, ਿਹੰਦੂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਦੇ ਹੋਰ, ਿਤੱਖੀ ਚੀਜ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ…ਕੱਚ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਅੱਗ
ਿਵੱਚ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ …ਇਹ ਥੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰਕ
ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਲਈਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
147 ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾਰੇ ਧਾਰਿਮਕ ਜੀਵਨ, ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ, ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਚਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ।
148 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨ ਨੇ, ਹਰ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਲੱਿਭਆ, ਜਦੋਂ

ਉਹਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਨਹ੍
ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ੍ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਲਈ, ਹਰ ਤਲਾਬ
ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
149 ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਿਮਲੇਗੀ, ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਉਸ ਛੋਟੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਇੱਕ ਐਂਗਲੀਕਨ, ਜ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੀ,
ਅਤੇ, ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ ਉਸ ਬਾਹਰ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਸੀ।
150 ਅਤੇ ਅਸੀਂ…ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਦੌਰਾਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ। ਤਲਾਬ ਸਾਰੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਹ , ਉਹਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ
ਿਵੱਚ, ਉਹਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਤਲਾਬ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ ਸੁੱਕਾ ਿਮਿਲਆ। ਹੁਣ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਤਲਾਬ ਪਾਇਆ—ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਤਲਾਬ ਤੇ, ਿਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
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151 ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਯਾਤਰਾ
ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ
ਹੋ ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਤਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਰੇਗਾ। ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਉਸੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ, ਸਾ ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਲਾਬ ਸੁੱਕ
ਗਏ ਹਨ।

152 ਪਰ ਵਾਅਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕ
ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ
ਉਨਹ੍ ਲੋੜ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਲੀ,
ਸੁੱਕੀ ਤਲਾਬ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ
ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ, ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ! ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ-
ਨੇਤਾ, ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਚੱਟਾਨ
ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਖੋਿਲਹ੍ਆ, ਤ ਜੋ ਉਸਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਬੱਚੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ।

153 ਇਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹ । ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਅਸੀਂ
ਰਿਹੰਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹ ।

154 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ, ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਦੇਖੋ, ਮੈਥੋਿਡਸਟ,
ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ, ਕੈਥੋਿਲਕ, ਅਤੇ ਸਾਿਰ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ
ਚਸ਼ਮਾ ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀ 13 ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ
ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਯੁਗੋਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ—ਇਹ ਸੱਚ
ਹੈ, ਯੂਹੰਨਾ 3:16, “ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੁਨੀ ਇੰਨਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ
ਿਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਤ ਜੋ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇ।”

155 ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਸੱਪ ਡੰਿਗਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ; ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ

ਮਾਫੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ।
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156 ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਝਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲਹ੍ਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ
ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ, ਸਰੀਰਕ ਚੰਗਾਈ ਲਈ। “ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ
ਕਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਯੁੱਗੋਯੁੱਗ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।”
157 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਿਰਆ
ਿਗਆਸੀ, ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ;
ਨਹੀਂ—ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਦੂਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਪਣੀ
ਹਜੂਰੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਹਨ ਸਭਨ ਬਚਾਇਆ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ
ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ ।
158 ਹੁਣ, ਤੁਹਾ ਇਸ ਿਖੱਚਣ, ਇਸ ਪੰਪ ਕਰਨ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਸੈਮੀਨਰੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾ ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ,
ਵੇਖੋ, “ਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾ , ਜੇ ਤੁਸੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਸਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ—ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਕਰਦੇ ਹੋ।”
159 ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਿਨਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ,
ਸਮਝੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ; ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਤੋਹਫ਼ਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਚਾਕੂ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਂਿਸਲ ਿਤੱਖਾ
ਕਰੋ। ਇਹਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾ
ਵਰਤ ਸਕੇ।
160 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪੰਪ ਕਰਨ ਜ ਿਖੱਚਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ ਉਹਨ ਕਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਕਰੀਏ?” ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਿਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਪਆਸੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਹੈ।
161 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜ ਔਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਰਮ
ਜ ਸੰਪਰ੍ਦਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਿਪਆਸਾ ਹੈ, ਤ
ਉਸ ਸੈਮੀਨਰੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਸ



38 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਐਂਗਲੀਕਨ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਭਾਈ ਨੇ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ, ਵਾਪਸ
ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ, ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ , ਉਸ
ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਿਮਲੀ
ਹੈ, ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ? ਉਹ ਿਪਆਸਾ
ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਭਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਹੈ। ਇਹ ਿਪਆਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਬਸ ਭਰਦਾ ਹੈ।
162 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਨਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾ ਦੱਸੇ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ।ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਿਹੱਸਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਥੇ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ
ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹੋ, ਮੈ “ਇਸ ਨਾਲਇਹ ਕਰਨਾ” ਪਵੇਗਾ
ਜ ਮੈ “ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ” ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ
ਉਸ ਤਰਹ੍ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ—ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਪਆਸੇ

ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
163 ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਿਪਆਸੇ ਹੋ, ਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀਓ, ਤੁਹਾ ਬੱਸ
ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਿਪਆਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਪਆਸੇ ਬੱਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ
ਲਈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲਈ ਇੱਕ
ਰਸਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਿਪਆਸੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਲੋਕ
ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਬਚਣ
ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹਨ।
164 ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵ ਗ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾ ਇਹ
ਸੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ।
165 ਿਸਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਕੋਲ
ਆਓ, ਤਦ ਉਹ ਿਪਆਸ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇਗਾ। “ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਝਰਨੇ ਤੋਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਿਫਰ ਕਦੇ ਿਪਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
166 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਕਵੇਂ—ਉਸ ਨੇ ਿਕਵੇਂ ਆਪਿਣ —ਆਪਿਣ
ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਇਹ ਜਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ,
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ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਜ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਹੌਦ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ
ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ

ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਚਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ਿਲਆ ਤ ਤੁਹਾ
ਜੀਵਨ ਿਮਿਲਆ, ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਮਲੀ ਹੈ?
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।]
167 ਚਲੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ, ਜ ਦੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਪਲ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ—ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕਤੇ ਉਹ ਬਟਨ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ , ਪਰ
ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਓ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਸਰਫ
ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕ।
168 ਆਉ ਔਰਤ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਹੌਦ, ਇੱਕ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਖੂਹ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੀਏ।
ਉਥੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਔਰਤ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਹੌਦ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ
ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਪਰ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਿਚੱਤਰ
ਿਵੱਚ, ਥੇ ਇੱਕਆਦਮੀ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ
ਸਾਮਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਖਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਇਸ ਆਦਮੀ, ਇਸ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਇਸ ਔਰਤ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ
ਬੋਿਲਆ, ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੀਣ ਿਲਆਓ।”
169 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਹੁਣ, “ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹ । ਅਿਜਹਾ ਤੇਰੇ—ਤੇਰੇ ਲਈ
ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੈ ਅਿਜਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ; ਤੂੰ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਸਾਮਰੀ।”
170 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਪੀਣ ਲਈ ਕਹੋਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵ ਗੀ ਿਕ
ਤੁਹਾ ਇਸ ਪੀਣ ਲਈ ਇਸ ਹੌਦ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ
ਅੰਦਰ ਉਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣੋ।” ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਈ!
171 ਹੁਣ, ਪਿਹਲ , ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ
ਿਵੱਚ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ।”
172 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੁਕਤੀ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਕੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ,”
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ, “ਨਾ ਇਸ ਪਹਾੜ ਤੇ, ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ।
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ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਮ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਪਤਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਭਾਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ।” ਦੇਖੋ,
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ
ਝਰਨੇ ਤੇ ਸੀ। ਿਕਹਾ, “ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
173 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਸੱਚ ਿਕਹਾ ਹੈ।” ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਜਾਪਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪੁੱਿਛਆ
ਸੀ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ।”

ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
174 ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਸੱਚ ਿਕਹਾ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਪੰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰਿਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
175 ਦੇਖੋ ਉਹ ਔਰਤ, ਉਸ ਿਦਨ ਦੇ ਯਾਜਕ ਨਾਲੋਂ ਿਕੰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ! ਉਸ
ਿਦਨ ਦੇ ਯਾਜਕ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ,
ਇੱਕ ਟੈਲੀਪੈਥੀ, ਜ —ਜ ਇੱਕ ਬਾਲਜਬੂਲ।” ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
176 ਪਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਜਕ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ-ਗਰ੍ੰਥ ਦੀ ਚੰਗੀ
ਤਰਹ੍ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਪੈਗੰਬਰ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਲਾਕੀ ਿਵੱਚ।
ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ
ਇੱਕ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮਸੀਹਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ
ਉਹ ਕਰੇਗਾ।”

ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹ ਹ ।” ਆਮੀਨ।
177 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਲਟੀ ਯਾਕੁਬ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਛੱਡ
ਿਦੱਤੀ, ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਭੱਜੀ; ਇੱਕ ਕਲਾਤਮਕ ਖੂਹ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ!
ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ
ਝਰਨਾ ਸੀ। ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਉਸਨੇ ਉਹ
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ; ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ; ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹੀ ਚੱਟਾਨ, ਿਜਸ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ
ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
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178 ਮੈ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ,
ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹ , ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ; ਕੁਝ ਧਰਮ-
ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਮਝ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਿਨ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਿਗਆਨ
ਦੁਆਰਾ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਹਾਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ “ਮੈਂ ਸੀ” ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ
“ਮੈਂ ਹ ” ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ।
179 ਿਫਰ ਟੋਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਆਦ ਗੁਆ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹਰ ਉਹ
ਆਦਮੀ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਆਪਣਾ ਸੁਆਦ ਗੁਆ
ਿਦੰਦੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਖੜੋਣ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂ, ਅਤੇ ਿਕਰਲੀ ,
ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝਰਨੇ ਤੋਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ
ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ੍ਾਣ ਿਵੱਚ ਹਰ ਘੜੀ
ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵ ਗ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਚੱਖੋ
ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
180 ਹਾਲ ਿਕ ਹੌਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਤਾ ਥੇ ਸੀ, ਨਾ
ਿਕ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੂਹ, ਆਤਿਮਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ ਸੋਿਚਆ, ਜੇ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪੀਤਾ, ਿਕਉਂ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਪਰ ਹੁਣ ਜੀਵਨ
ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ।
181 ਹੁਣ ਸਾ ਉਹਨ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹ । ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ,
ਇਸ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਵਚਨ , ਪੂਰਾ ਹੁੰਿਦ ਦੇਖਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ,
ਖੜਹ੍ੇ, ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹ , ਉਹ, “ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।”
ਅਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹ । ਿਫਰ,
ਉਸ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਝਰਨੇ ਤੇ ਆ ਜ ਦੇ ਹ । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
182 ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਝਰਨਾ ਆਪ ਉਹਦੇ
ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ।
183 ਯੂਹੰਨਾ 7:37-38 ਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਪਰਬ ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ (ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ?), “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਪਆਸਾ ਹੈ, ਤ ਉਸ
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ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਪੀਣ ਿਦਓ।” ਠੀਕ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ
ਝੁੰਡ ਿਵੱਚ! “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਪਆਸਾ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਿਦਓ
ਅਤੇ ਪੀਣ ਿਦਓ। ਿਕਉਂਿਕ ਵਚਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵਤ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਣਗੀ ।”
184 ਇੱਥੇ ਜੀਵਤ ਝਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਝਰਨਾ ਹੈ ਿਜਸ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ
ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਲਈ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਜੀਵਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਿਤਆਗ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵ । ਉਹ, ਮੈ …ਅਤੇ
ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।
185 ਉਹ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਹ ਝਰਨਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਹਾਜਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ,
ਅਤੇ ਬੱਚੇ , ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ।
186 ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਹੈ, ਯਸਾਯਾਹ 32 ਿਵੱਚ,
ਉਹ ਇੱਕ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਿਵੱਚ ਪਨਾਹ ਹੈ।
187 ਜ਼ਕਰਯਾਹ 13, ਉਹ ਉਹ ਝਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦਾਉਦ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਲਈ,
ਖੁੱਲਹ੍ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਿਜਹਾ ਮੰਨਦਾ ਹ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ? [ਕਲੀਿਸਯਾ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।]
188 ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਪੋਥੀ 36:9 ਿਵੱਚ, ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਤਾ ਹੈ। ਉਹ
ਦਾਉਦ ਦਾ ਸ਼ ਤ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਹਰੀ ਚਰਾਗਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਉਦ ਲਈ
ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਹੈ।
189 ਉਤਪਤ 17 ਿਵੱਚ, ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛਾਤੀ
ਹੈ, ਅਲ ਸ਼ਦਾਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਿਫਰ ਵੀ
ਉਹ…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ।
190 “ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਿਕਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹ ,
ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਨ?”
191 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਅਲ ਸ਼ਦਾਈ ਹ ।” ਹੁਣ, ਐੱਲ ਹੈ “ਮਹਾਨ,”
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸ਼ੈਦਾਈ ਹੈ “ਛਾਤੀ,” ਅਤੇ ਸ਼ੈਦਾਈ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ “ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ ।”
192 ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵ ਗ ਜੋ ਘਬਰਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਤਾਕਤ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਮ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਝੁਕੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ
ਵਾਪਸ ਿਖੱਚੋ। ਯਕੀਨਨ। ਨਾ ਿਸਰਫ਼…ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੁੰਘਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ
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ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ, ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ
ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
193 ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
ਲਵੇਗਾ, ਉਹ, “ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚ ਨਾਲ
ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਿਜੰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ,” ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਠੀਕ ਨਾਲ ਪਏ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਲਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੱਚੇ,
ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ! ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਹੈ।
194 ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਕਵੀ , ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹ ਜੋ
ਕਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਕਹਾ
ਸੀ, ਉਹ…

ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ,
ਜੋ ਇਮਾ ਏਲ ਦੀ ਨਸ ਿਵਚੋਂ ਵਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਪਾਪੀ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬ ਜ ਦੇ ਹਨ,
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾਗ ਹਟ ਜ ਦੇ ਹਨ।

ਉਸ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ
ਉਸ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਝਰਨਾ;
ਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ , ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵ ਗ ਨੀਚ,

ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋਂਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇਿਖਆ
ਹੈ

ਤੇਰੇ ਵਗਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ,
ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਪਆਰ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਾ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ।

195 ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਹ ਿਵਛੋੜੇ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾ ਉਸ ਹਰ
ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਝਰਨਾ
ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਨਦਾ ਹ । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਹ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ
ਮੈ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਟੋਇ ਤੋਂ, ਜੀਵਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੱਕ ਵੱਖ
ਕੀਤਾ। ਓ, ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ …ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ,
ਜੋ ਿਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ—ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ! ਉਹ ਅਲਫ਼ਾ,
ਓਮੇਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੀ, ਜੋ ਹੈ, ਅਤੇ
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ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਦਾਉਦ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਅਤੇ ਗੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ
ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।

196 ਅਤੇ, ਭਾਈ, ਭੈਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਇੱਕ…ਬਸ
ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਪੀਂਦਾ ਿਰਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਜੀਵਨਭਰ, ਿਕਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਝਰਨੇ ਤੇ
ਆ ਜਾਵ ?

197 ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਦੇਈਏ। ਿਸਰ ਝੁਕਾ
ਕੇ…[ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੂਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਿਵੱਚ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ
ਥ । ਕੋਈ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾ।]…ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੇਦੀ
ਦੀ ਪੁਕਾਰ। ਹੁਣ ਿਕੰਨੇ?

198 ਮੈਂ—ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ
ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੈ ਮੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਟੁਕਿੜ ਿਵੱਚ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਜੋ ਵੀ
ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ੍ਭੂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ।

199 ਹੁਣ ਿਕਵੇਂ…ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ “ਿਕੰਨੇ ਸਾਰੇ।” ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋ, ਬੱਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।

200 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ ਹਨ, ਜੋ—ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਹਣਗੇ, ਇਸ ਤਰਹ੍
ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਣਗੇ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ, ਬੱਸ ਮੈ ਭਰ ਿਦਓ,
ਮੈ ਇਸ ਝਰਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਣ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ,
ਪਰ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਧੋਵੋ। ਅਤੇ ਚੱਲੋ—ਚਲੋ—ਮੈ , ਇਸ ਿਦਨ ਤੋਂ,
ਬੱਸ…”? ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ! ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!

ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ,
ਜੋ ਇਮਾ ਏਲ ਦੀ ਨਸ ਿਵਚੋਂ ਵਿਹੰਦਾ ਹੈ,
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ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬ ਗਏ,
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਗ ਗੁੰਮ ਗਏ।
ਉਹਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾਗ ਹਟ ਗਏ,
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾਗ ਹਟ ਗਏ;
ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬ ਗਏ,
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਗ ਿਨਕਲ ਗਏ।

201 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ
ਿਨੱਜੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ
ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਝਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ
ਇੱਕ ਹੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਉਹ ਹੈ ਇਮੈਨੁਅਲ ਦੀ ਨਾੜੀ ਤੋਂ
ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਝਰਨਾ। ਹੁਣ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਨ…

202ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਇਸ ਛੋਟੇ ਉਕਾਬ ਬਾਰੇ
ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨ ਦੇ ਵਾੜੇ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੁਰਗੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਦੀ ਮ ਉਸਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰੋਂ
ਜੋਰ ਦੀ ਅਵਾਜ ਿਦੱਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਕਾਬ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਉਸ
ਇੱਕ ਉਕਾਬ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਹੀ, ਜ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪੁਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਪਛਾਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹ…

203 ਥੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ, ਜ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ
ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੀਜ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ,
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਇਸ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈਇੱਥੇ ਹੈ।

204 ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਹੈ,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ? ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਥ , ਿਸਰਫ਼ ਅਸਲੀ
ਇਮਾਨਦਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਪਲ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਰ ਰੱਖੋ।

205 ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇਖਦੇ
ਹੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਕੋਈ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇ।
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206 ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ
ਇੱਕ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਿਵੱਚ ਖਾਣੇ
ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਇਸ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਇਹ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ।
207 ਹੁਣ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। “ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ!” ਹੁਣ ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਜਸ ਤੁਹਾਡਾ
ਹੱਥ ਿਮਿਲਆ ਹੈ…
208 ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਜ਼ਰਾ
ਸੋਚੋ, ਹੁਣੇ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਖੋਲਹ੍ੋ, ਸਾਰੇ ਹੌਦ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਕਹੋ,
“ਹੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੋਤੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈ
ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਰਿਹਮਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ।”
209 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਉਹ ਅਮੁੱਕ ਝਰਨਾ! ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਭਰ ਿਦਓ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਆ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼
ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਵ ਗੇ; ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆ
ਿਗਆ, ਹੁਣੇ, ਅਤੇ ਸਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ, ਸੁਤੰਤਰ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ। ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ। ਜਦਿਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਗੀਤ ਦੀ—
ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ, ਇਕੱਠੇ ਿਮਲ ਕੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਮੌਜੂਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੈਿਵਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਝਰਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹ । ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਅਸਲੀ, ਸੱਚਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ।
ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ
ਿਕ, ਹੁਣੇ ਇਸ ਹੀ ਪਲ, ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਸ ਚੰਿਗਆਈ ਨਾਲ ਭਰ
ਜਾਣ। ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ। ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ
ਦੇ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ,
ਉਹਨ ਤੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰਨ। ਇਸ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ।
210 ਓ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਲਈ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਿਕਵੇਂ
ਕਰਦੇ ਹ ! ਇਸ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾ ਭੋਜਨ ਿਦਓ! ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਸਾ ਖੁਆਉ, ਪਰ੍ਭੂ, ਹੁਣੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ
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ਿਵੱਚ, ਸਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਖੁਆਓ। ਸਾਡੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ
ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਿਪਆਸੀ ਹਨ। ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਿਵੱਚ
ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੇਗਾ।” ਇਹ ਹੋਣ ਿਦਓ, ਪਰ੍ਭੂ।
ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇਰੇ ਬੱਿਚ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਕਰੀਏ, “ਸੁੱਕੀ,
ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ।” ਸਦੀਵੀ ਪਰ੍ਭੂ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਅਤੇ
ਸਾ ਉਹ ਬਖ਼ਿਸ਼ਸ਼ ਦੇ। ਆਮੀਨ।

ਓਹ, ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ -…
211 ਹੁਣੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਾਣ ਲਓ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਿਕੰਨਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ,
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇਨਹ੍ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ?”

…ਿਯਸੂ ਿਪਆਰ ਕਰੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਮੈ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਓਹ, ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ …(ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਉਸਤਤ!)

ਓਹ, ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ …(ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ
ਉਹ ਇਸ ਪਲ ਆ ਜਾਵੇ?)

ਔਹ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਮੈ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਉਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਤਆਗ ਗਾ,
ਮੈਂ ਉਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਤਆਗ ਗਾ,
ਮੈਂ ਉਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਤਆਗ ਗਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਮੈ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਭੁਤ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਿਯਸੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ,
ਕਾਉਂਸਲਰ, ਸ਼ ਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਹੈ;

ਹੇ, ਮੈ ਬਚਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੈ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ
ਬਚਾ ਕੇ,

ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਹੋਵੇ…
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212 ਚਲੋ ਇਸ ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਗਾਈਏ!
ਅਦਭੁਤ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਿਯਸੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ,
ਕਾਉਂਸਲਰ, ਸ਼ ਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਹੈ;

ਹੇ, ਮੈ ਬਚਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੈ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ
ਬਚਾ ਕੇ,

ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ!

213 ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹੋ “ਆਮੀਨ।” [ਕਲੀਿਸਯਾ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਹੇ, ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁਣ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਆਉਂਿਦ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹ ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਭ ਿਗਆ
ਹ , ਿਨੰਦਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ,

ਿਯਸੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੁਕਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ;
ਮੈ ਬਚਾ ਕੇ, ਮੈ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ,
ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸਤਤ…

ਆਉ ਹੁਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰ੍ੈ-…
ਓਹ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਿਯਸੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ,
ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸ਼ ਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਹੈ;

ਹੇ, ਮੈ ਬਚਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੈ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ
ਬਚਾ ਕੇ,

ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ।

214 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ!”—ਸੰਪਾ।] ਓ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ! ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਉਸ ਝਰਨੇ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਕਰੋ, ਿਜੱਥੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਾਰੇ ਿਨੰਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਿਸਰਫ਼
ਉਸ ਿਵੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਓਹ, ਮੇਰੇ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ!
215 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹ , ਆਓ ਸਾਰੇ ਮੈਥੋਿਡਸਟ,
ਬੈਪਿਟਸਟ, ਕੈਥੋਿਲਕ, ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ, ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹ ,
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“ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਿਯਸੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ,” ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਈਏ, ਬਸ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਿਮਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ, ਮੈਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਚਲੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਗਾਈਏ ਿਜਵੇਂ
ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹ ।

ਓਹ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਿਯਸੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ,
216 [ਭਾਈ ਡੈਮੋਸ ਸ਼ਾਕੇਰੀਅਨ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਭਾਈ
ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਹਨਸਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਦਲ ਦਾ
ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਸਾ ਉਸ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।” ਭਾਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ, “ਆਓ ਇੱਕ
ਿਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ।”—ਸੰਪਾ।]

ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਿਯਸੂ ਹੈ, (ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ)
ਹੇ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸ਼ ਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ,

217 [ਭਾਈ ਸ਼ਾਕੇਰੀਅਨ ਿਫਰ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਮੈ
ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਮੈ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਥੱਲੇ
ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?” ਭਾਈ ਅਰਲ ਿਪਰ੍ਕੇਟ, ਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ । ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ । ਕਲੀਿਸਯਾ ਗਾਉਂਦੀ
ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ। ਟੇਪ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ।]

ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਅਿਧਕਾਰ
ਿਵੱਚ ਹਨ।”
218 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਸਾਡੇ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਦੇ
ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਾਨਸਨ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਿਪਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹ , ਉਸ ਿਦਲ ਦਾ
ਦੌਰਾ ਿਪਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਬਚਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਹ , ਿਕਸੇ
ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਤੇ ਆਵੇ, ਪਰ੍ਭੂ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ,
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਜ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ
ਉਸ ਵਾਲਟਰ ਰੀਡ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਆਉਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ
ਛੂਹੋ, ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ੍ਭੂ, ਆਦਮੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ
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ਸਮਝਦੇ ਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦੇ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ
ਿਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਇਸ ਮਹਾਨ ਘੜੀ ਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ

ਿਵਸਥਾਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਆਮੀਨ। 
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