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 ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ ਓਰਮੈਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦਵੇ।
ਸਵੇਰ ਮੁਬਾਰਕ, ਦੋਸਤੋ। ਈਸਟਰ ਦੀ ਇਸ ਵਧੀਆ ਸਵੇਰ , ਡੇਰੇ

ਿਵੱਚ ਵਾਪਸਆਉਣਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ, ਅਰਾਧਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੀ ਠਣ ਦੀ।
2 ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹ ਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ…ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵਚੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ
ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਮ
ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੱਿਸਆ।
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਪਆਰੀ, ਇਹ ਇਕ ਸਵੇਰ ਹੈ ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਜਲਦੀ ਨਾ ਠ ਕੇ।” ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਬਾਰੇ
ਸੁਿਣਆ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਹਤਰ ਨਹੀਂ
ਸੁਿਣਆ, ਪੁਨਰਉਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ। ਅਿਜਹਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਿਨਸ਼ਾਨੇ
ਤੇ। ਇਹ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕ, ਜਦੋਂ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਮਨੁੱਖ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ,
ਕੀ—ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼
ਹ ਿਕ—ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਸਟਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
3 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹ , ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਮ ਤੇ, ਅੱਗੇ
ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਹਫਤੇ, ਮੈਂ ਕਰ੍ੀ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ ,
ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਿਫਰ, ਥੋਂ, ਫੋਰਟ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਤੱਕ। ਅਤੇ
ਿਫਰ, ਇਨਹ੍ ਗਰਮੀ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ, ਤ ਿਵੱਚ…ਸਾਰੇ ਪੱਛਮ
ਤੱਟ ਤੇ, ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੇ, ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਿਵੱਚ,
ਐਂਕਰੇਜ, ਅਲਾਸਕਾ, ਅਤੇ ਥੋਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ, ਸ਼ਾਇਦ, ਉਥੋਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ
ਭਾਈ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹ , ਆਉਣ
ਵਾਲੀ ਸਰਦੀ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਕੁਝ ਸਮ ਲਵ ਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਇਹ ਅਗਸਤ ਿਵੱਚ
ਜ ਇਸ ਪੱਤਝੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ।
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4 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀਆ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਸਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਗਰਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ…ਇਹਨ ਸਭਾਵ ਲਈ। ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਰੰਤ ਪਰ੍ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਿਗਰਜੇ ਦੀ
ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਹੋ…
5 ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਤੁਹਾਡੇ…ਤੋਹਿਫ਼ , ਜਨਮਿਦਨ ਕਾਰਡ , ਈਸਟਰ ਕਾਰਡ ਲਈ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਿਬਲੀ ਿਦੱਤੇ, ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ, ਲਈ,…ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ; ਭਾਈ ਵੁੱਡ, ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹ ।
6 ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਆ ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ…ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ
ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਲਈ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਹਣਾ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਿਮਲਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ,” ਇਸ ਤਰਹ੍ । ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਸੂਚੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।” ਉਸ ਵੇਲੇ,
ਔਹ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤੂਸੀ ਜੱਦ—ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬਹੁਤ
ਸਾਿਰ ਿਮਲਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
7 ਮੇਰੀ—ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮ
ਸਮ ਿਬਤਾਉਂਦਾ, ਹੇਠ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਦੇ
ਕਰ ਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀ
ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਹਫਤੇ, ਇੱਥੇ ਕਈ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ, ਉਹਨ ਨਾਲ ਿਨੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ।
8 ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ, ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇੱਥੇ
ਜੇਫਰਸਨਿਵਲੇ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ
ਘੰਟੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਸੱਧਾ ਘਾਹ ਤੇ ਉਨਹ੍ ਬਾਹਰ ਿਲਜਾ
ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ, ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ,
ਪੰਜ ਫੋਨ, ਜ , ਸ਼ਾਇਦ, ਦੋ ਹੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸੌ
ਜ ਦੋ ਸੌ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੋ ਸੌ ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ
ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਮੈਂ ਛੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ,
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ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ, ਲੋਕ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ, ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ “ਇੱਥੇ
ਆਓ, ਅਤੇ ਥੇ ਜਾਓ,” ਅਤੇ ਬਸ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਿਟਕਟ ਭੇਜ
ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ, “ਆਓ, ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰੋ,” ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

9 ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕ ਿਨਰਾਸ਼ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਵ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਸ ਿਜਵੇਂ,
ਇਸ ਈਸਟਰ ਦੀ ਸਵੇਰ , ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਹਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ—ਿਕ ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ । ਇਹ ਬਸ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਣ ਲਈ—ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ
ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਸੱਤਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਾਲ ਿਨੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਹ ।

10 ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕਵੇ—ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ, ਿਕੰਨਾ ਤਣਾਅ
ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਜ ਦੇ ਹ , ਅਤੇ
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਨਰਾਸ਼ਾ। ਪਰ ਉਨਹ੍ ਬਾਰੇ
ਸੋਚੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਮੈਂ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹ , ਜਦੋਂ ਿਬਮਾਰ ਮਾਵ ਫ਼ੋਨ ਤੇ, ਕਿਹ
ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, “‘ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ…’ ਖੈਰ, ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ,
ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ। ‘ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਭੇਜੋਗੇ।’” ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਿਕਸੇ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਰੱਿਖਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ—ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਿਬਮਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ ਇੱਕ ਿਬਮਾਰ ਪਤੀ, ਜ ਇੱਕ ਮਰ
ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ,
ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

11 ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਕ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗੀ ਹ । ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ…
ਇਹ ਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਲਿਝਆ ਹੋਇਆ ਬਣਨ ਦੀ
ਬਜਾਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਥਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਦ , ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਮੈ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ , ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮੈ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਮਨੁੱਖ ਹ , ਅਤੇ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹ …ਗਲਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹ ।
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12 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ, ਿਪਆਰੀ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ ਇੱਥੇ ਿਪਛਲੇ
ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਚੜਹ੍ਨ ਦੀ ਸਭਾ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
13 ਮੈ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਅਨਮੋਲ ਿਮੱਤਰ ਿਮਿਲਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਿਕਤੇ
ਹੈ। ਉਹ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਟੁਅਟ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਭਗ…ਐਡ
ਸਟੁਅਟ, ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਤਰ ਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਵੱਧ
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈ ਉਥੇ ਬਾਹਰ ਿਮਿਲਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ
ਰਕਮ ਦਸੀ ਿਵੱਚ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈ ਦਸੀ ਦਾ ਇੱਕ
ਪੂਰਾ ਝੋਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ । ਅਤੇ, ਔਹ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ…
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ, ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ।
14 ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਚੰਗਾ ਿਮੱਤਰ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ, ਭਾਈ ਸਕੈਗਸ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ,
ਲੋਵੇਲ ਤੋਂ, ਿਲਓਨਾਰਡ ਸਕੈਗਸ, ਉਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈ ਪਿਹਲ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ; ਉਹ ਇੱਕ ਿਮਸਤਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਮਸਤਰੀ ਦਾ ਿਬੱਲਾ
ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਮਸਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਸਲਿਸਲੇ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
15 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਜੁਰਗ ਭਾਈ ਸਟੁਅਟ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।” ਇਸ ਲਿਹਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। “ਪਰ,” ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਜਨਾਨਖਾਨੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।”
16 ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, ਿਜਆਦਾ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਖੁਸ਼ੀ
ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਖੈਰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਪਰ ਮੈਂ…
ਿਸਰਫ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ…
17 ਮੈਂ ਘਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੱਿਸਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ
ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਹੱਸੇ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਜਣਨਖਾਣੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਿਕੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ—ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ…
18 ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਓਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਟੁਅਟ, ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹ ਹਾਸੇ ਦੀ ਇੱਕ
ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸਾ ਸਾਿਰ ਹਸਾਇਆ।



ਦੁਲਹਨ ਰੁੱਖ ਦੀ ਬਹਾਲੀ 5

19 ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਸਾਿਰ ਿਮਲ ਸਕ । ਅਤੇ ਮੈਂ
ਸਾਿਰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਜ
ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।

20 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਦੀ
ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਇਸ ਆਗਾਮੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਤੁਹਾ ਰੋਮੀ ਵ ਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵ ਗ ਰਿਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

21 ਮੇਰਾ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਦੋਸਤ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਸੀ,
ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ, ਅਲਾਸਕਨ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ
ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। ਅਤੇ
ਮੈਂ…ਬਾਹ ਖਾਧੀ ਹੋਈ , ਥੇ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਅਤੇ ਚੀਜ਼
ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ,
“ਕੀ ਉਸ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਹੈ?” ਇਹ ਿਪੱਸੂ ਅਤੇ ਖਟਮਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਸੀ,
ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਰਿਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ-…ਉਸ ਥੇ ਿਕਵੇਂ ਰਿਹਣਾ ਿਪਆ। ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਨਹ੍
ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਿਜੱਤਣ ਲਈ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ
ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਲਈ ਉਹ ਮਿਰਆ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

22 ਅਤੇ ਚੀਫ ਮੇਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਤਰੀ ਸਭਾਵ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਵੱਚ
ਸੀ, ਅਤੇ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜ ਕੈਂਪ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
(ਸੈਲਾਨੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੀ), ਉਸਦੇ ਨਾਮ
ਪੁਕਾਿਰਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ, ਔਹ,
ਮੇਰੇ, ਿਜਸਨੇ ਬਸ ਇਸਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੋਂ ਹੀ
ਆਉਣਾ ਹੈ।

23 ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਸ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਸ
ਿਕਨਾਰੇ ਦੇ ਹੇਠ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭਾਵ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਕਰਨ ਜਾ
ਰਹੇ ਹ , ਉਨਹ੍ ਥਾਵ ਤੇ ਜਾਵ ਗੇ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹ , ਪੋਰਟਲੈਂਡ,
ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਤੱਟ ਦੇ ਪਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਈ, ਕਰ੍ੀ ਇੰਡੀਅਨਜ਼, ਨਕਾਰੇ



6 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਹੋਇ ਤਕ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਿਜਨਹ੍ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾਵ ਹਨ, ਇਸ ਤੇ
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ, ਇੰਡੀਅਨਸ…

24 ਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਕ ਿਸੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ…ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਭਾਵ ਿਵੱਚ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ
ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਲਈ—ਲਈ ਉਸ ਸਭਾ
ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ, ਅਤੇ ਚੀਜ਼ , ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਗੇ, ਉਨਹ੍ ਅਨਪੜਹ੍, ਗਰੀਬ ਇੰਡੀਅਨਸ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਿਲਆਉਣ ਲਈ।

25 ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀ
ਹ , ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਉਨਹ੍ ਤੋਂ ਲੈ ਿਲਆ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ …ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ,
ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ , ਜੋ ਸਾ ਿਕਸੇ ਿਦਨ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਲੜਾਈ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਨਹੀਂ ਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ
ਹੋਵੇਗੀ, ਸਭ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮ ਆਵੇ ਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ
ਹੋਵ ਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਚਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਤਆਰ ਹੋ
ਜ ਦੇ ਹਨ।

26 ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ , ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਭੈਣ ਵੇਖ
ਿਰਹਾ ਹ …ਮੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਿਰਹਾ। ਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਇੱਥੇ, ਧੀ , ਉਹ ਜੋ
ਠੀਕ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਸੀ, ਜ ਨਹੀਂ…ਇਸ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? (ਿਕਸੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਸੰਸਥਾ) “ਦੀ
ਭੈਣ…” “ਸ਼ ਤੀ ਦੀ ਔਰਤ,” ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਸਾਰੇ ਕੈਥੋਿਲਕ
ਨਾਮ ਉਲਝਾ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ…ਇੱਕ
ਮਾਨਿਸਕ, ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਦੌਰਾ। ਅਤੇ ਿਪਆਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ
ਹੋਏ ਸੀ…ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਨਮੋਲ ਮ
ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਨੇੜੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉਥੇ ਸੀ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਖਤਮ। ਅਤੇ, ਬੇਸ਼ਕ, ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹ ਭੈਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ…
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27 ਮੈਂ ਉਥੇ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ , ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ
ਿਵੱਚ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਰੀਂਗਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਆਇਆ,
ਪਹੀਏਦਾਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਬੈਸਾਖੀ ਨਾਲ; ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਅਤੇ
ਵਧੀਆ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ;
ਉਸ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਜੋ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਈ
ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਹਮੇਸ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇੇ,
ਮੇਰੀ ਿਦਲ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਹੈ।

28 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ, ਮੈਂ—
ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੇ ਜ ਦਾ ਹ , ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜ ਦੇ
ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਿਸਖਲਾਈ ਹੈ।

29 ਮੈਂ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਕੱਲਹ੍, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ—
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੈਗਨ ਕਾਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ…ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ।
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਲੱਗਭਗ ਖਟਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ—ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਬਰ ਦਾ ਪਰ੍ਸਾਰਣ ਸੁਿਣਆ। ਅਤੇ ਿਫਰ
ਉਹ ਕੱਲ ਰਾਤ , ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਸ , ਿਜੱਥੋਂ ਜੋਸਫ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਿਫਰ ਅਸੀਂ, ਗਰ੍ੀਨਸ ਿਮੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ…ਮੈਂ
ਰੇਡੀਓ ਚਾਲੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਾ ਪਰ੍ਸਾਰਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ
ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਿਨਗਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ
ਉਸਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਰੇਤ ਅਤੇ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ
ਉਸ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਇੰਨਾ ਨੀਵ ਰੱਖਣਾ ਿਪਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੰਦੂਕ
ਦੀ ਗੋਲੀ ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਪਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਕੰਿਡਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਿਘਸਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੰਿਘਆ, ਇੱਕ
ਸਖਤ ਿਸਖਲਾਈ ਲੈ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਖੈਰ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।

30 ਪਰ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
ਉਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੰਦੂਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਤਕ
ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ। ਪਰ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਇਹ ਪਰ ਜ ਹੇਠ
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ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਸ ਲਈ—ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਥੇ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ—ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ…
31 ਖੈਰ, ਇਹ ਿਸਖਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ। ਪਰ ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ
ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਗੇ। ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਸੀ…ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਗੀਤ ਗ ਦੇ ਸੀ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਿਕਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੀਤ ਯਾਦ ਹੈ?

ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹੇ ਮਸੀਹੀ ਿਸਪਾਹੀਓ,
ਅਤੇ ਸਖਤ ਲੜੀ ਿਵੱਚ ਆਹਮੋ -ਸਾਹਮਣੇ,
ਸ਼ਸਤਰ੍ ਦੀ ਚਮਕ, ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਰ੍ਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ,
ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਅੱਜ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ,
ਤਾਕਤਵਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਥੰਮਹ੍ੀ ਰੱਖੋ;
ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਤ ਉਸਦਾ ਝੰਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ
ਹੈ,

ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਿਜੱਤ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਵ ਗੇ।
32 ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਣੀ ਸਨ,
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਜਦਿਕ ਸਾਡੇ
ਲੋਕ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਲਈ ਕੁਝ
ਸਪੀਕਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਪਰ੍ਸਾਰਣ, ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ ਿਵੱਚ, ਹਰ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ…ਪਰ੍ਸਾਰਣ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਸਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗਜ਼ ਅੱਗੇ
ਜਾਣ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ
ਿਕਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।
33 ਹੁਣ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਆਓ ਇਹ ਕਹੀਏ ਿਕ…ਹੁਣ,
ਇਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਿਹਲ ,
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਈ ਕਤਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ
ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ ਿਵਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ
ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਠਣਾ।
ਕੀ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ
ਘੜੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ
ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹ ਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ
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ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ।” ਹੁਣ, ਜੇ ਉਹ—ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆ ਜ ਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਏ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝੇ?

34 ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਿਦਨ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਪਰ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ…ਿਕ, ਮੌਤ ਨੇ
ਉਸ ਲੈ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਪਰ, ਸਾਡਾ, ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ,
ਸਾਡਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਰ ਿਗਆਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਉਿਠਆ।

35 ਮੈਕਸੀਕੋ ਿਵਚ, ਹਾਲ ਹੀ ਿਵਚ, ਜਦੋਂ ਪਰ੍ੈਸ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਿਵਉ
ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀ ਠਣ ਬਾਰੇ ਿਜਸਦੀ ਉਸ ਸਵੇਰੇ
ਨੌ ਵਜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਸਾਢੇ-ਦਸ ਵਜੇ, ਸਾਢੇ-ਦਸ ਜ
ਿਗਆਰ ਵਜੇ, ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਮੰਚ ਤੇ ਮ ਦੀ
ਬਾਹ ਿਵੱਚ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸ ਰਾਤ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ
ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਏ। ਵੇਿਖਆ? ਇਸ ਲਈ, ਿਫਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਉਥੇ ਕੀ ਸੀ।

36 ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਿਖਆ;
ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸਦਾ ਿਨੱਕਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ।
ਅਤੇ ਮ ਬਹੁਤ ਿਪੱਛੇ ਸੀ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਅੰਦਰ
ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਪਰ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ; ਮੀਂਹ ਪੈ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਮੂਸਲਾ ਧਾਰ।

37 ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹ ; ਉਨਹ੍ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਨੌਂ
ਵਜੇ ਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨਹ੍ ਸਭਾਵ ਲਈ ਜੋ ਰਾਤ ਨੌਂ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸਨ।
ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ, ਛ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕਣਾ। ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ
ਕੇ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ; ਖੜਹ੍ੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਥਾਵ ਿਵੱਚ, ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਪੰਜ ਲੱਖ
ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

38 ਹੁਣ, ਇਹ ਵੀਚਾਰੀ ਔਰਤ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕੀ। ਤਕਰੀਬਨ, ਿਤੰਨ ਸੌ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਉਸ ਿਪੱਛੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਿਕ ਉਹ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਥੇ ਖੜਹ੍ੋ ਕੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ
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ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ; ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਔਰਤ। ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਇੱਥੇ ਿਲਆਉਣ ਲਈਕਹੋ।”
39 ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਿਗੱਲੀ ਰਜਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ; ਉਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉਥੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਿਮਰ੍ਤ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਿਬਆਨ ਹੈ, ਿਜਸਨੇ ਇਸ ਿਮਰ੍ਤ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਉਸ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ ਨੌਂ ਵਜੇ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਉਹ ਰਾਤ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ
ਰਾਤ। ਅਤੇ ਮੈਂ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਣ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਿਗਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ
ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਉਥੇ ਸੀ, ਿਜੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

40 ਪਰ੍ੈਸ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਿਵ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਿਵਉ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ
ਸੰਤ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?”
41 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ।” ਬੇਸ਼ਕ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਸੰਤ ਬਣਨ ਲਈ, ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤ
ਿਫਰ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ, ਹ ।”

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜ ਦੇ।”
42 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸੰਤ ਸੀ ਜ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ?
ਉਹ ਿਕਸ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ , ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਉਨਹ੍
ਸੰਤ ਜੋ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਹਨ,’ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸੰਤ ਜੋ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ
ਹਨ? ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਿਲਖੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।”
43 ਤ ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹ ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ।”
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹ ।”

44 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤ ਿਫਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੀਏ।” ਸਮਝੇ?
ਿਫਰ, ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਮਸੀਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਇਹ
ਪਤਾ ਹੈ।

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ?”
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ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ।” ਵੇਿਖਆ?
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅਿਧਆਤਮਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਾ ਰੂਪ ਹੈ।”
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਿਧਆਤਮਵਾਦ?”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”
ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?”

45 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੁਰਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ;
ਸੰਤ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ, ਵੇਖੋ।”

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ
ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ, ਉਹ ਿਫਰ ਜੀ ਿਠਆ, ਵੇਖੋ।”
46 ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਉਹ ਿਫਰ
ਜੀ ਿਠਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹ ?
47 ਆਓ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਿਮਕਤਾ ਲਈ ਕਬਰ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ।
48 ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਿਯਸੂ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ ; ਅਤੇ
ਅੱਜ, ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੀ ਠਣ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵਚ, ਉਸ ਿਤਉਹਾਰ ਵਾਲੀ
ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ, ਮੌਤ, ਨਰਕ ਅਤੇ ਕਬਰ
ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਿਦਖਾਇਆ

ਿਕ ਉਸਨੇ ਿਬਮਾਰੀ , ਰੋਗ , ਅਤੇ—ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ
ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਮੌਤ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ
ਗਈ, ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਅਤੇ ਈਸਟਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਉਸਨੇ
ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀ
ਿਠਆ, ਉਸ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ। ਕਬਰ ਨੇ ਉਸ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ; ਨਰਕ
ਉਸ ਛੱਡਣਾ ਿਪਆ; ਸਵਰਗ ਨੇ ਉਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

49 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡ ਿਦਲ ਅੱਜ ਉਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ, ਤ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੀਏ,
ਉਸ—ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ , ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ , ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਿਚਰ ਲਈ ਹ । ਇਸ ਬਖਸ਼ ਿਦਓ।
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50 ਸਭਨ ਅਸੀਸ ਿਦਓ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਲੋਕ ਜੋ
ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿਦਨ ਚੜਹ੍ੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹ , ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ “ਉਸ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹ ਜ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹ , ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਦਓਗੇ,” ਅੱਜ ਉਨਹ੍ ਤੇ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਇੱਛਾਵ ਿਦਓ। ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਸ ਲਈ ਆਇਆ
ਹੈ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ
ਭਰ ਿਦਓਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭੇਜੋਗੇ। ਇਸ ਬਖਸ ਿਦਓ, ਪਰ੍ਭੂ।
51 ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵ ਚਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜੀ ਠਣ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼
ਆਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਿਕਸੇ ਘੱਟ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਬਖਸ ਿਦਓ, ਿਪਤਾ।

ਉਨਹ੍ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਸ ਿਦਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ ।
52 ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਤਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ
ਹ , ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ
ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਲ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਿਵੱਚ
ਅਿਜਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੀ ਇਸ ਮਰ ਰਹੀ ਪੀੜਹ੍ੀ
ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹ , ਇਸਦੇ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ! ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੇ ਿਦਲ
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹ । ਹੁਣ, ਉਸ
ਤੇ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਰ੍ਭੂ, ਉਨਹ੍ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਕ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ
ਹਨ, ਪਰ੍ਭੂ।
53 ਅਤੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਕਲੀਸੀਯਾ ਅਸੀਸ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ,
ਪਰ੍ਭੂ, ਜੱਦ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਲਆਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ,
ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵ ਗ, ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਵ ਗ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਅਤੇ
ਇਕੱਠੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਏਕਤਾ
ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਯਸੂ ਸਾ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹ ।
ਆਮੀਨ।
54 [ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ
ਿਵਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹ ?”—ਸੰਪਾ.]



ਦੁਲਹਨ ਰੁੱਖ ਦੀ ਬਹਾਲੀ 13

ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ।

[“ਸਾਡੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ—ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਇਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ , ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਸਾਡੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪੂਰੇ
ਪਰ੍ਗਟਾਵੇ ਨਾਲ।”]

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ, ਅਤੇ ਟੇਬਰਨੇਕਲ਼।

[“ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੈਰੀ ਸਟੈਫੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ
ਬਣਾਈ ਹੈ।”]

55 ਭਾਈ ਜੈਰੀ ਸਟੈਫੀ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਲੜਕੇ
ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੈਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ

ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇੇ ਕੋਲ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ
ਲਈ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਕਲਾ ਿਵਚ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੰਗੀਤ ਿਵਚ
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਲਾ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਿਵਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ
ਬੁਰਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਪਰ੍ਿਤਭਾ ਵੇਖਣਾ, ਇਸ ਤਰ , ਜੋ ਿਵਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਿਜੰਨਾ ਿਜਆਦਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਵਧੇਰੇ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ—
ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਜੈਰੀ।

56 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਲੀਸੀਯਾ ਦਾ, ਇਸ
ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਇਤ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਮੈਂ
ਇਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੜਹ੍ ਗਾ। [ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਤੁਸੀਂ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ ?”—ਸੰਪਾ.] ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਭਾਈ
ਨੇਿਵਲ ਆਇਤ ਪੜਹ੍ਨਗੇ। ਮੈ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ…
[ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹਨ ਿਜਹ ਦਾਆਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਦਰ ਕਰੋ।]

[ਉਹ ਚੇ ਕੱਦ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ
ਚਾਲ ਿਵੱਚ ਘਮੰਡੀ,]

[ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਤੁਰਹ੍ੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਜੱਦ
ਉਹ ਿਦਨ ਪਰ੍ਤੀ ਿਦਨ ਜ ਦਾ ਹੈ।]

[ਨਾ ਤ ਦੌਲਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰ੍ਿਸੱਧੀ ਦੀ,
ਪਰ ਉਸਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਿਕਆ;]



14 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

[ਉਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਸਾਡਾ
ਆਪਣਾ ਿਪਆਰਾ ਭਰਾ ਿਬੱਲ।]

[ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁੱਧ
ਵਚਨ,]

[ਕੋਈ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਹ
ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣਾ।]

[ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ ਨਰਮ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ
ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ,]

[ਿਸਵਾਏ ਗਲਤ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪੁਕਾਰਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਿਫਰ
ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।]

[ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਸੱਖ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ ਕਾਲਜ ਅਤੇ
ਸਕੂਲ ਤੋਂ,]

[ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ
ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।]

[ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਗਆਨ ਉਸ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰੋਂ
ਸਦੀਵੀ ਹੈ,]

[ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਕੋਈ ਕਾ ਨ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪਰ੍ੇਮ ਹੈ।]

[ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸਦੇ ਿਨਮਾਣੇ, ਿਨਮਰ
ਜਨਮ ਲਈ,]

[ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।]

[ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਗਣਦੇ
ਹ ਉਸ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਨ ਲਈ,]

[ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹ ਿਜਸ ਲਈ
ਉਹ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹ ਗੇ।]

[ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਿਜੰਨਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਨਮਰ ਹੈ,]

[ਪਰ ਉਸ ਮੰਚ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਨਹੀਂ ਹੈ,]

[ਉਸ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਨਬੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ,
ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਕਿਹਣ ਿਦਓ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,]
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[ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਉਸਨੇ ਸਾ ਭਾਈ ਿਬਲ ਿਦੱਤਾ।]

[“ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ‘ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ।’”]

57 ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ
ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਕਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? [ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਸਦੀ ਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।”—ਸੰਪਾ.] ਇਹ…

58 ਮੈਂ ਉਹਨ ਚੀਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹ , ਇਹ ਕਿਹਣ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧਕੇ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ,
ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ—
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ ਇਸ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ,
ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ ।

59 ਹੁਣ, ਔਹ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਪੂਰਾ ਿਦਨ
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵ ਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ।

60 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਭੂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ—ਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹਣ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਉਹ, ਔਹ,
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ…

61 ਛੋਟੀ ਿਰਬਕਾਹ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਥੇ ਿਪੱਛੇ। ਮੈਂ…ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ
ਉਸਦਾ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਲਗਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ,
ਿਪਆਰੀ, ਇਹ ਪੰਛੀ ਦੇ ਆਲਹ੍ਣੇ ਿਜਹੀ ਿਦਸਦੀ ਹੈ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਸ
ਿਵੱਚ ਡੰਡੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਉਸ ਤਰਹ੍ ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜਾਓ, ਇਸ
ਉਤਾਰੋ।”

62 ਿਫਰ, ਿਫਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ
ਆਈ; ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ, ਵਾਪਸ
ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੇਬ ਪਰਸ, ਪੈਿਕੰਗ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਕੱਥੋਂ ਆਈ?”
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63 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਪਤਾ ਜੀ,” ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਇਸ
ਲਈ ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ ਣ ਲਈ ਿਸਰਫ ਵੱਡੀ ਜੇਬ
ਲਵ ਗੀ।” ਤ , ਔਹ, ਇਹ!
64 ਪਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਪਨਾ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਸਵਾਰ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸ
ਿਰਹਾ ਹ ; ਉਹੀ ਸੁਪਨਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ;
ਸ਼ਾਇਦ ਪਰ੍ਭੂ, ਿਫਰ, ਮੈ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ।
65 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਨ, ਪਰ
ਆਓ ਹੁਣ ਿਸੱਧੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਆਈਏ।
66 ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸਭਾ ਖਤਮ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾਵੇ, ਿਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ
ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
67 ਹੁਣ, ਸਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਅਧਰਮੀ ਲਈ
ਮਿਰਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਹ । ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਮਿਰਆ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਸਾ ਬਚਾ ਸਕੇ।
68 ਹੁਣ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ? ਿਬਲਕੁਲ ਿਪਛਲੇ
ਪਾਸੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਿਪੱਛੇ ਆ
ਰਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਗਾ।
69 ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਵਚਨ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਪਿਹਲ , ਆਓ ਹੁਣ
ਯੋਏਲ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਹਲੀ ਆਇਤ ਪੜਹ੍ਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਪਿਹਲੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਆਇਤ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੂਜਾ, ਤਕ…ਦੂਜਾ
ਅਿਧਆਇ ਅਤੇ 25ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਉਤਪਤ 20:7। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਦਰ
ਕਰਦਾ ਹ …
70 ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਜਾਓ।
ਸਮਝੇ? ਪਰ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ,
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਇਸ ਿਹੱਸੇ, ਲਈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ
ਇੱਕ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਿਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
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ਗਿਹਰਾਈ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ—ਲਈ, ਤ ਜੋ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਇਸ ਦਾ
ਿਕ ਅਰਥ ਹੈ।
71 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹ , ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਣ ਲਈ—
ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਇਸ ਿਲਖਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ
ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕ ਿਲਖਤ ਇਸ ਤਰ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁੜੇਗਾ
ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ, ਇਸ ਅਸਲ
ਬਣਾਵੇਗਾ। ਬਸ ਿਕਸੇ ਵ ਗ…
72 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਇਹ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ।” ਇਸ ਬੀਜੋ ਅਤੇ
ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਿਫਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਬਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਇਹੀ ਸਭ ਹੈ।
73 ਹੁਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੀਟ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਕੁਝ ਿਚਰ
ਬਾਅਦ; ਕੋਈ ਬੈਠ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਉਡੀਕ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਖੇਪ ਹੋਵ ਗਾ।
74 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੋ; ਇੱਥੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਰਹੋ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਦੇ ਨਾਲ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਿਮਲਣਆਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ, ਵਾਪਸਆਉਂਦੇ ਹ ।
75 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਹ੍ ਸਭਾਵ ਤੇ ਹ , ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਉਨਹ੍ ਤੇ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਪਰ, ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ; ਸੰਸਾਰ ਮਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਿਜਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਮਕਦੁਨੀ ਤੋਂ
ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ, ਰਾਹ ਿਵੱਚ। ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਕਦੂਨੀਆ ਲਈ ਬੁਲਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਬੁਲਾਵੇਗਾ।
76 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਬੋਤਮ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਇਸ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਬੀਜ
ਬੀਜ ਿਰਹਾ ਹ ; ਅਤੇ ਇੱਥੇ, ਕੁਝ ਬੀਜ ਬੀਜੋ; ਅਤੇ ਇੱਥੇ, ਸੁੱਟੋ, ਕੁਝ ਬੀਜ
ਬੀਜੋ। ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਪੰਛੀ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ
ਹਨ; ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਮ ਘੁੱਟ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਪਰ ਉਥੇ
ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ, ਪਰ ਆਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ
ਤੇ। ਇਸ ਲਈਆਓ ਹੁਣੇ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ, ਿਜਹੜੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ।
77 ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੋਖੀ ਿਲਖਤ, ਇੱਕ—ਇੱਕ ਈਸਟਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ,
ਯੋਏਲ, ਪਿਹਲਾ ਅਿਧਆਇ।
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ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਜਹੜੀ ਪਥੂਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਯੋਏਲ ਆਈ,

ਏਹ ਸੁਣੋ, ਹੇ ਬੁੱਿਢਓ, ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਓ,…ਕੰਨ ਲਾਓ!
ਤੁਹਾਿਡ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਯਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ ਦਾਿਦ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਏਹ ਹੋਇਆ?

ਏਹ…ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ੍ , ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ੍ , ਉਨਹ੍ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਖੋਲਹ੍ ਕੇ ਦੱਸਣ।

ਜੋ ਟੋਕੇ ਤੋਂ ਬਿਚਆ ਉਹ ਸਲਾ ਖਾ ਗਈ; ਜੋ ਸਲਾ ਤੋਂ ਬਿਚਆ
ਉਹ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਖਾ ਗਈ; ਜੋ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਤੋਂ
ਬਿਚਆ ਉਹ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਿਟੱਡੀ ਖਾ ਗਈ।

78 ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਅਿਧਆਇ ਦੀ 25ਵੀਂ ਆਇਤ।

ਿਜੰਿਨ ਵਿਰਹ ਦਾ ਸਲਾ ਨੇ ਖਾਧਾ ਇੰਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਮੋੜ
ਿਦ ਗਾ, ਿਟੱਡੀ, ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ, ਅਤੇ ਟੋਕਾ, ਅਤੇ ਟੋਕਾ, ਮੇਰੀ…ਅਤੇ
ਟੋਕਾ, ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘੱਲੀ।

ਤੁਸੀਂ ਿਲਹ ਕੇ ਖਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਰੱਜ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਲਾਹੋਗੇ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਚਰਜ
ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ: ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਫੇਰ ਕਦੇ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ
ਹੋਵੇਗੀ।

79 ਉਤਪਤ ਿਵੱਚ, 20, ਉਤਪਤ। ਉਤਪਤ ਦਾ 20ਵ ਅਿਧਆਇ, ਅਤੇ 7
ਵੀਂ ਆਇਤ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਪੱਛੇ ਜਾਣ ਲਈ…ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ
ਪਰ੍ਸੰਗ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਲੈਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਇਸਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ, ਮੈਂ 6 ਵੀਂ ਆਇਤ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਕਰ ਗਾ।

ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣ
ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਿਸਿਧਆਈ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ
ਹੈ; ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ—ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈ ਆਪਣੇ ਿਵੱਰੁਧ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਰੋਿਕਆ ਹੈ: ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੈ ਉਹ ਛੋਹਣ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।

ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੋੜ ਿਦਹ ਿਕਉਂਜੋ
ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ, ਅਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੀਉਂਦਾ
ਰਹੇਗਾ: ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾ ਮੋੜੇਂ, ਤ ਜਾਣ ਲੈ…ਿਕ ਤੂੰ ਜਰੂਰ
ਮਰੇਂਗਾ, ਤੂੰ, ਅਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹਨ।
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80 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾ, ਜ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਪੜਹ੍ੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਇੱਕ
ਪਾਠ ਦਾ ਿਸੱਟਾ ਕੱਢ ਗਾ, ਿਜਸ “ਬਹਾਲੀ” ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।

81 ਹੁਣ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਦੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਦੇਸ਼, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਿਵਚਾਰ
ਤੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ, “ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ।” ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੈ ਿਵਚਾਰ
ਿਦੱਤਾ, ਥੇ ਹੀ, “ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ।”

82 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਹ੍ , ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਿਲਖਤ , ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼
ਿਲਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੈਬਸਟਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਿਲਆ,
ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਹੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ, “ਪਿਹਲੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਜ ਪਿਹਲੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਉਣਾ।” ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ , ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਲਈ।

83 ਹੁਣ, ਵੈਬਸਟਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ,
“ਪਿਹਲੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣਾ, ਜ ਪਿਹਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਉਣਾ।” ਅਤੇ ਜੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਹਾਲੀ
ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਜੋ ਇਸ ਆਪਣੀ

ਸਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਿਲ ਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।

84 ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, “ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣਾ।” ਜ , ਬਹਾਲ ਕਰਨ
ਲਈ, ਇੱਕ—ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼
ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਲਈ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਸਬੰਧਤ

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ
ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਭਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ
ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ,

ਜ ਇਸ ਇਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣਾ ਿਜੱਥੇ ਇਹ
ਪਿਹਲੇ ਸੀ, ਇਸ ਇਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣਾ।
ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ
ਕਾ ਨ ਹੈ ਤ , ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਸਹੀ ਸਿਥਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਹਾਲ
ਕਰਨ ਲਈ।
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85 ਿਜਵੇਂ ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ
ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਹੋਵੇ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾ ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਾ ਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ,
ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਲਕ ਸੋਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਕਰਦੀ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਪਿਹਲੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ।
86 ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ! ਔਹ, ਕੈਸਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ! ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਸ ਤੇ
ਦੋ ਿਦਨ ਿਬਤਾਵ , ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ!
87 ਹੁਣ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਐਤਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਬਕ ਿਸਖਾਵ ਗਾ ਸੋ ਇਹ
ਹੋਵੇਗਾ—ਇਹਇਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੀ।
88 ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ! ਿਫਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ…ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ, ਉਨਹ੍ ਦਾਅਿਵ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾ ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਕਾ ਨ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਸ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਕੁਝ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਇਨਹ੍ ਦਾਅਿਵ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਇਸ ਵਾਪਸ ਕਰ,” ਅਤੇ ਉਸ ਇਹ
ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁਖ਼ਿਤਆਰ ਲੈ ਸਕਦੇ
ਹ , ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਿਸੱਧਾ ਆਪਣੇ ਗੋਿਡ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ , ਅਤੇ
ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ , “ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਐਊਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਉਸ ਇਸ
ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੱਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਊਸ ਤੋਂ ਅਿਜਹਾ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਥੇ ਹੈ।

ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੁਆਰਾ,
ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।
89 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਾ ਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ
ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਿਲਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੂਹ , ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ;
ਔਰਤ , ਬੱਿਚ ਦੀ ਰੂਹ । ਸਰੀਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਾ
ਿਦੱਤੀ। ਜਦਿਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਦੇ
ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਾ ਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,
ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਇਸ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ।
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90 ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਇਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ। ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਭਰਾ
ਲੂਿਯਸਿਵਲ ਆਇਆ, ਜੌਰਜੀਆ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਥੇ ਹੀ ਛੱਡ
ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ
ਸਨ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਬੱਿਚ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ। ਭਾਈ
ਇਵਾਨਸ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਦਰ ਸੌ ਮੀਲ
ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਾ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ
ਸੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸੌ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

91 ਉਸਨੇ ਪੁਿਲਸ ਨੂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ। ਪਰ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ
ਲੂਿਯਸਿਵਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਲਸਾਜੀ ਸੀ; ਉਹ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ…ਇਸ ਵੇਚਣ ਲਈ,
ਥੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੀ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਸਮ
ਬੀਤ ਿਰਹਾ ਸੀ।

92 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਿਡ ਭਾਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਮਝੇ? ਹੁਣ, ਿਯਸੂ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਵਚਨ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ

ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹ । “ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਇਆ।” ਉਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ
ਸਨ, ਪਰ ਵਚਨ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਪਰ ਿਯਸੂ ਵਚਨ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਉਸ
ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਪਰ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਬੀ ਹ , ਉਸਦੇ ਸੇਵਕ ਹ , ਿਜਨਹ੍
ਕੋਲ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ, ਨਬੀ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਕ
ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਿਕ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪੂਰਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

93 ਤ ਿਫਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਿਲਖਤ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ,
“ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਜ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ
ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਵ ਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਖਾਸ
ਚੀਜ਼ ਛੂਹਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗਣ, ਤ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ
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ਨਾ ਕਰੋ, ਉਨਹ੍ ਉਹ ਿਮਲੇਗਾ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੰਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਹ੍ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।”
94 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ—ਇੱਥੇ ਕਾ ਨ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਕਾ ਨ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜੋ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ? ਸਮਝੇ? ਇਨ-…ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ ਤੀ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਝੇ?
95 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਗੋਿਡ ਭਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਆਦਮੀ, ਭਾਈ ਫਰੈਡ
ਸੋਥਮੈਨ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਰ ਜ ਪੰਜ ਆਦਮੀ
ਸਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਿਦੱਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ
ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਿਲਆ, ਜ ਵਾਅਦਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ
ਇਸ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਮਹਾਨ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਵਚਨ
ਿਲਆ, ਸੰਮਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਕ ਦਰਸ਼ਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਆਦਮੀ
ਬੋਿਲੰਗ ਗਰ੍ੀਨ, ਕੈਂਟਕੀ, ਵੱਲ ਜ ਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ,
ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਤੇ ਆਇਆ,
ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਿਗਆ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ
ਰਾਹ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਪਸ ਆਉਂਿਦ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਦੀ
ਦੇ ਪਾਰ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਵੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਉਿਠਆ ਅਤੇ
ਭਰਾਵ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਐਊਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
96 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਥੇ
ਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਗੈਸ ਖਤਮ, ਜਦਿਕ ਟੈਂਕੀ ਅੱਧੀ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ
ਇਸ ਭਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਬੱਸ ਐਨੀ, ਿਕ ਉਸ ਬੌਿਲੰਗ ਗਰ੍ੀਨ ਦੇ ਅੱਧੇ
ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇ। ਹੁਣ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਅੱਜ
ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ।
97 ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। “ਇਸ ਵਾਪਸ ਕਰ।” ਸਮਝੇ? ਇਹ ਹੀ
ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। “ਇਸ ਬਹਾਲ
ਕਰੋ। ਇਸ ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉ।”
98 ਅਤੇ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ ਧੀ ਹੋਣ ਦਾ
ਸਨਮਾਨ ਖੋਹ ਿਲਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ। “ਉਨਹ੍
ਵਾਪਸ ਿਲਆਓ।”
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99 ਜੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਿਬਮਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। “ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ।” ਆਮੀਨ।
“ਉਸ ਵਾਪਸ ਿਲਆਓ। ਉਸਦੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲ ਿਦਓ। ਤੂੰ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ, ਘਾਟ
ਉਤਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਉਸ ਹੁਣ ਵਾਪਸ
ਲੈ ਆਓ।”

100 ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ
ਵਾਪਸ ਿਲਆਓ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਬਮਾਰ ਹੈ; ਬੱਚਾ ਿਬਮਾਰ ਹੈ; ਔਰਤ
ਿਬਮਾਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਿਫਰ
ਸਾ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾ ਇਹ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
“ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ
ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ।” ਹੁਣ
ਸਾ ਉਸ ਕਾ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਕਾ ਨ
ਦੇਣ-ਵਾਲਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਖੁਦ, ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੁਖਿਤਆਰ,
ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ।

101 ਹੁਣ, ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਇੱਕ ਕਾ ਨ ਹੈ। ਔਹ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਾ। ਇੱਕ ਕਾ ਨ
ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾ ਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

102 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾ ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਇੱਥੇ
ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਿਨਯਮ
ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਿਨਯਮ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤ ਉਹ
ਿਸੱਧਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਿਹ ਤੇ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਥੋੜਾ ਿਜਹੀ ਵੀ ਪਰ੍ੇਸ਼ਾਨੀ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰੋ। ਉਹ ਕਾ ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ
ਮੱਛੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚੋਂ ਹਵਾ ਕੱਢ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਫੱਟ ਕੇ
ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ
ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਾ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ
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ਆਪ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਿਹ ਤੇ ਿਲਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਅੱਪ
ਪਰ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਹ!

103 ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾ ਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਾ ਨ ਮਰਦ ਿਵਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ

ਿਵੱਚ, ਜ —ਜ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਨਰਕ ਿਵੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ
ਕਾ ਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝੇ?
104 ਪੰਛੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾ ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸਦਾ ਸਰੀਰ ਭੌਿਤਕ ਹੈ। ਇਹ
ਧਰਤੀ ਤਕ ਸੀਿਮਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ
ਕਾ ਨ ਹੈ, ਿਕ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ
ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹ
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ—ਇਹ ਧਰਤੀ ਤਕ ਸੀਿਮਤ ਹੈ; ਗੁਰੂਤਾਕਰਣ
ਇਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂਤਾਕਰਣ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਧਾ ਬਾਹਰ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਕਾ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਕਾ ਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆਹੈ।
105 ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਾਰਿਮਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆਹ । ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ
ਕਾ ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾ ਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ…ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ…ਤੁਹਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਮ ਿਲਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਧੀ ਦੀ ਤੋਰ ਤੇ। ਤੁਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾ ਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਿਨਯਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਸਰਫ ਇਕ ਚੀਜ਼…ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਕਵੇਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
106 ਜੇ ਮੱਛੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੁੰਦਾ, “ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਿਖੱਚ ਲਵ ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲਵ ਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਗੀ ਿਕ
ਕੀ ਮੈਂ ਹੇਠ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ।” ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ
ਖੁੱਲਹ੍ ਕੇ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਝੇ?
107 ਪੰਛੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਵੇਖ ਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ
ਸਕਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਡ ਪਵ ।” ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ
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ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਹੇਠ ਿਡੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਝੇ? ਉਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾ ਨ ਉਸ ਿਕਵੇਂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

108 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਘੁਲਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਿਖੱਚਦੇ ਹ , ਅਤੇ—ਅਤੇ ਕਾਹਲ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ—ਅਤੇ,
“ਔਹ, ਜੇ ਮੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ, ਜੇ ਮੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ।” ਇਹ ਓਹ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਨਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਉਹ
ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ
ਵੱਲ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਸਦਾ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ…

109 ਜੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ—ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਆਦਮੀ ਲੈਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਪਛ ਹ ਿਖੱਚਦੇ ਰਹੋ, “ਅੱਛਾ, ਮੈ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ ਿਕ ਉਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ,” ਉਹ ਉਸ ਕਦੇ ਵੀ
ਥੇ ਨਹੀਂ ਿਲਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬੱਸ ਉਸ ਜਾਣ ਿਦਓ।

110 ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਰ ਹੋਣ ਿਦਓ,
ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ।

111 ਹੁਣ, ਇਹ ਈਸਟਰ ਦਾ ਸਮ ਹੈ। ਔਹ, ਮੈ ਈਸਟਰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹ ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਪਰ ਈਸਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਅੱਜ, ਖਰਗੋਸ਼, ਅਤੇ ਬੱਤਖ ,
ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਮੁਰਗੀ , ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਟੋਪੀ , ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ; ਅਤੇ ਇਹ
ਈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਸਟਰ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਹੈ, ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ ਬਹਾਲ
ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਕੁਦਰਤ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਬਹਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਤੇ
ਬਹਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਫਲ ਬਹਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ
ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਈਸਟਰ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
“ਇਸ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣਾ।”
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112 ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਥੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ। ਈਸਟਰ
ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਜ ਫੁੱਲ ਦੇ—ਦੇ—ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਿਜਉਣ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਿਨਯਮ ਧਰਤੀ
ਚਾਰੇ ਪਾਿਸਓਂ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਈਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ।
ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਉਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ
ਸਰਦੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਜਦ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਤੀ
ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਾ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਥੋਂ ਐਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ।

113 ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਿਪਛ ਹ ਚਲੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸ-ਓ-ਐਨ [ਪੁੱਤਰ—ਅਨੁਵਾਦਕ।]
ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਐਸ-ਯੂ-ਐਨ [ਸੂਰਜ] ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ
ਧਰਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ…ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ
ਇਸ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ। ਇਹ ਹਰ ਜੀਵਤ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ
ਿਜਸ ਇਹ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ।

114 ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਪਏ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਗੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ…ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਜੀਵਨ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ
ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਇੱਕ ਈਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹਾਲੀ।
ਫੁੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਜੋ ਸਰਦੀ ਨੇ ਮਾਿਰਆ, ਸੂਰਜ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ
ਜੋ ਸਰਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉਸ ਮੁੜ
ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

115 ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸਰਦੀ
ਦੀ ਠੰਢ ਨੇ, ਰਸਮੀ ਧਰਮ ਦੀ ਠੰਡ ਨੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਨਹ੍ ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ, ਉਸਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕੋਲ ਆਉਣਾ,
ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। “ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ
ਆਖਦਾ ਹੈ।” ਸਮਝੇ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ
ਪੱਤੇ, ਉਸਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਉਸਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੀਜ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹ , ਤਦ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ।
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ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਦਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਬਹਾਲ
ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਮੌਤ ਨੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁਰਦਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਗਲਤ ਜਗਹ੍ਾ
ਤੇ ਪਏ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਿਡੱਗਦਾ ਹੈ, ਤ
ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਸਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਪੈਣ ਿਦਓ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹਾਲੀ ਲਈ।
116 ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸਰਦੀ ਮਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਸੂਰਜ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ।
ਇਹ ਮੌਤ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ, ਬਸੰਤ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੁਬਾਰਾ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਆਪਣੇ
ਮੁਰਿਦ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਲਈ,
ਕਾਹਦੇ (ਲਈ?) ਇੱਕ ਬਹਾਲੀ ਲਈ, ਇੱਕ “ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ” ਲਈ। ਇਹ ਕੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੂਰਜ, ਦਾ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਯਮ ਹੈ।
117 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਗੁਰੂਤਾਕਰਣ ਦਾ
ਿਨਯਮ। ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਜ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ; ਇਹ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਥੇ ਇੱਕ
ਬਹਾਲੀ ਹੈ।
118 ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਥੇ ਿਪਆ ਹੈ, ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼
ਨਹੀਂ ਹੈ…ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਸਕਦੇ
ਹ , ਅਤੇ ਇਸ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਿਨਯਮ ਹੈ, ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਬੀਜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਤ ਇਹ ਉਸ ਜੀਵਨ ਬੀਜ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਹੁਣ ਇਸ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
119 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਠਿਹਰਾਏ ਹਨ,
ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਦੋਵੇਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ । ਮੈ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਲਖਤ ਸੀ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ
ਗਤੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਿਭੱਜਣ ਿਦਓ,
ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹ ।
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ਸਮਝੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ ਗਤੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਦਾ ਹੈ,
ਿਕ ਇਸ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ? ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ! ਉਸਦੇ ਿਨਯਮ
ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੂਰਜ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸਨੇ ਕੁਦਰਤ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਸੱਧੇ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਆ
ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਨਯਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸਾ ਵੀ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ
ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

120 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਨਯਮ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ
ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ
ਗੋਰ ਨਾ ਵੇਖਣ ਿਦ ਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਰ੍ਾਣ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਗਾ,”
ਉਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੇ ਕਾਫੀ ਦੁਸਟ ਆਤਮੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਥੇ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਕ ਮਸੀਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ
ਜੱਦ ਤਕ (ਉਹ) ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਸੜਨ ਨਾ ਲੱਗ ਜ ਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਿਨਯਮ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਯਮ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ?), ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ।

121 ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ,
ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੇਖ ਗਾ।”

122 ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹ , ਅਸੀਂ
ਿਕੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਹ , ਅਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹ , ਅਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹ , ਅਸੀਂ
ਿਕੰਨੇ ਿਬਮਾਰ ਹ , ਅਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹ ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਿਨਯਮ,
ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ, ਉਸਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਲਾਗੂ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਇਸ ਵਾਪਸ ਦੇ ਿਦਓ!” ਆਮੀਨ। ਔਹ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਾਗੂ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ
ਪੈਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਿਨਯਮ ਸ਼ਰਤ
ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਿਸੱਝਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਸ ਇਹ
ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।
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123 ਹੁਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਉਥੇ ਿਪਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ, ਬੀਜ ਸੜੇ
ਹੋਏ ਹਨ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਗੁਦਾ ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਸ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਠਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ
ਿਨਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵੇ।
124 ਜਦੋਂ ਅੱਯੂਬ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਪਆ ਸੀ (ਸ਼ਾਇਦ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿਯਸੂ
ਆਉਂਦਾ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ
ਪਿਹਲ ।), ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ, ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਚਮਚੇ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਰੱਖਣ
ਲਈ ਰਾਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੇਖ ਗਾ: ਿਜਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੇਖ ਗਾ।”
125 ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾ , ਮੱਤੀ 27 ਿਵੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ, ਅਤੇ
ਦਫਨਾਉਣ, ਅਤੇ ਜੀ ਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਕ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜੋ ਧਰਤੀ
ਦੀ ਧੂੜ ਿਵੱਚ ਸੁੱਤੇ ਸਨ, ਧੂੜ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਠੇ।” ਿਕਉਂ? ਇਹ ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ,
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਚਨ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਯਮ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ, ਉਨਹ੍ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ।
ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਏ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੇ।” ਨਾ ਿਸਰਫ ਿਯਸੂ ਜੀ ਿਠਆ, ਪਰ ਸੰਤਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ
ਜੀ ਠੇ ਸਨ।
126 ਿਕਉਂ? ਜ਼ਬੂਰ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ ਚੇ ਹੋਵੋ, ਅਨੰਤ ਦਰਵਾਿਜਓ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇ ਹੋਵੋ। ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਿਦਓ।” ਖੈਰ, ਜਦੋਂ
ਉਸਨੇ ਮੌਤ, ਨਰਕ, ਕਬਰ, ਿਬਮਾਰੀ ਿਜੱਤ ਿਲਆ, ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਿਠਆ,
“ਉਹ ਚੇ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬੰਦੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।”
127 ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਿਜਹੜੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਹ, ਭਾਈ! ਕਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। “ਪਰ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ, ਅੱਗ ਦੇ
ਤਾਉ ਠੰਿਡ ਕੀਤਾ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਿਨੱਕਲੇ, ਤੀਵੀ
ਨੇ ਆਪਿਣ ਮੁਰਿਦ ਫੇਰ ਜੀ ਿਠਆ ਹੋਇਆ ਲੱਿਭਆ।” ਔਹ,
ਪਰ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੇਿਖਆ! ਭੇਡ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਹੇਠ ਜੋ ਪਾਪ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ
ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਪਾਪ ਢੱਕ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਇੱਕ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਛਾਵੇਂ
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ਤੋਂ ਪਰੇ, ਆਮੀਨ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। “ਜਬਰੀ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ,
ਭੇਡ ਅਤੇ ਬੱਕਿਰ ਦੀ ਖਲੜੀ ਪਿਹਨੇ, ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਿਫਰਦੇ ਰਹੇ,
ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਤਾਏ ਗਏ।” ਔਹ!
128 ਉਹ ਲੋਕ, ਉਸ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ, ਇਸਦੇ
ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਮਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸ
ਈਸਟਰ ਦੀ ਸਵੇਰ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਹ ਿਨਯਮ, ਿਜਸਨੇ ਅੱਯੂਬ ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਹੋਰ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨ ਬੋਿਲਆ ਸੀ, ਉਨਹ੍ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ
ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਿਬਨ ਸ਼ਰਤ ਦੇ!
129 ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ! ਮਰਨਾ ਔਖਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ
ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਸਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,
ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਿਨ ,
ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਚਾਰ ਹਵਾਵ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਨ ਨਹੀਂ
ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਸਮਝੇ?
ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਮਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਕਸੇ ਥ ਤੇ। ਤੁਹਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾ ਉਸ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
130 ਿਕਉਂਿਕ (ਿਕਉਂ?) ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਨਯਮ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਯਮ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਿਨਯਮ
ਹੈ, ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਇਸਦੇ ਿਪੱਛੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ; ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਉਸਨੇ,
ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੇਮ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਿਬਨ ਪੱਿਕ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ,
ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਸਹੁੰ ਬਣ
ਜਾਵੇ। ਔਹ ਭਾਈ! ਜਦੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁੱਖ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਸੀ, ਆਪਣੇ
ਆਪ ਸੌਂਹ ਬਣਾਇਆ।
131 ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਉਣ, ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੁਆਰਾ, ਉਸਨੇ
ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸਦੇ ਿਨਯਮ ਸਹੀ ਸਨ। ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ
ਢਾਹ ਿਦਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੀ ਕਰ ਗਾ।” “ਮੈਂ,”

ਿਨੱਜੀ ਸਰਵਨਾਮ, “ਮੈਂ ਇਸ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਿਵਚ ਿਫਰ ਖੜੀ ਕਰ ਗਾ। ਮੈਂ
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ਇਸ ਿਲਆਵ ਗਾ। ਬੱਸ ਇਸ ਢਾਹ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਯਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ
ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਸੜਨ
ਨਹੀਂ ਿਦ ਗਾ।” ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ
ਸੁਲਝਾ ਿਦੱਤਾ।

132 ਤਦ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਯਮ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹ । ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ?
ਿਜੱਥੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਿਨਯਮ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਯਮ, ਉਸਦੇ ਵਚਨ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
133 ਹੁਣ, ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖਦੀ ਹੈ, “ਇਹ ਫਲਾਣੀ-ਫਲਾਣੀ
ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।” ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਾ ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ
ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
134 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾ ਨ ਹੈ। ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਕਾ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਆਮੀਨ,
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ। ਤੁਹਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
“ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ” ਦਾ ਿਬੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਤੁਹਾ
ਸ਼ਕਤੀ ਿਮਲੀ?” ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ
ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਅਿਧਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
135 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲੁਈਸਿਵਲ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੁਿਲਸ ਵਾਲਾ, ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ;
ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਬੰਦਾ। ਉਸਦੀ ਟੋਪੀ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਿਖੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ
ਕਾਰ…ਔਹ, ਉਸਦੀ ਵਰਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ
ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਕੈਪ ਿਪਸਤੌਲ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ, ਉਸਦੀ ਵੱਖੀ
ਤੇ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਛੋਟੀ ਸੋਟੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀਟੀ। ਥੇ ਬਾਹਰ ਿਗਆ,
ਿਚੱਟੇ ਦਸਤਾਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹ ਕਾਰ ,
ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿਤੰਨ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਸਨ, ਉਸ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮ
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ਰਹੀ ਸਨ, ਿਜਵੇਂ—ਿਜਵੇਂ ਿਬਜਲੀ, ਜ਼ੂਮ, ਜ਼ੂਮ। ਖੈਰ, ਉਹ ਿਵਚਾਰਾ ਛੋਟਾ
ਿਜਹਾ ਆਦਮੀ ਿਕਸੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ…ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ,
ਇੱਕ ਭੱਜਦੇ ਟੱਟੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ
ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੈਜ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ
ਸੀਟੀ ਵਜਾਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁੱਿਕਆ। ਭਾਈ, ਿਤੰਨ-ਸੌ ਪਾਵਰ,
ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ , ਬਰ੍ੇਕ ਦੀ ਚੀਕ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ
ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ
ਗੱਲ ਹੈ।

136 ਇਹੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ “ਪਿਵੱਤਰ-ਪਖੰਡੀ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੋਵੇ,”
ਅਖੌਤੀ, ਜ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ
ਹੈ। ਊਂ-ਹੂੰ, ਊਂ-ਹੂੰ। ਇਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਾ ਨ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕਰੇਗਾ। ਹ । ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਚਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ,
ਹੁਣ, ਿਬਨ ਸ਼ਰਤ ਦੇ।

137 ਅਬਰਾਹਾਮ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਪਿੜਹ੍ਆ
ਸੀ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਿਕਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਉਸ
ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ।

138 ਖੈਰ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਅਬਰਾਹਾਮ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ
ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਇਹੀ ਿਕਹਾ। “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ
ਹ , ਇਹ ਕਹੋ…” ਇਹ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਕ—ਿਕ ਅਿਬਮਲਕ ਨੇ ਉਸ
ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਥੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ,

ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ , ਤੂੰ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ
ਭਰਾ ਹ । ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ…ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਹੈਂ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ,
ਜੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵ ਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤੈ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰੇਗਾ।”
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਉਸ ਫੜ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਦਮੀ
ਉਸ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ।
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139 ਉਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਸੀ। ਅਤੇ, ਵੈਸੇ, ਉਹ ਿਸਰਫ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹ…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ
ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ
ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੇਪ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਿਸਆ,
ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
140 ਹੁਣ, ਉਹ ਥੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਅਬੀਮਲਕ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਿਤਆਰ
ਸੀ, ਉਸ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ (ਕੀ?) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਸਾਰਾਹ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਾਲਕ
ਹੋਵੇਗਾ,” ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਖੋਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਸੀ, ਲਗਭਗਇੱਕ ਸੌ-…ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਵੀ, ਥੇ ਸੀ।
141 ਪਰ, ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਥੇ ਕੀ ਿਕਹਾ। “ਹ ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਦਲ ਦੀ ਖਿਰਆਈ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਿਕਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਬਹਾਲ ਕਰ;
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ।
ਜੇ ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤ ਮੈਂ ਤੈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਿਮਟਾ ਦੇਵ ਗਾ।” ਇੱਥੇ
ਹੋ ਤੁਸੀਂ।
142 ਕੀ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਿਪਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ
ਸਾਰਾਹ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
143 ਸਾਰਾਹ, ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਸੱਚੀ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਆਜਾਦ
ਕਲੀਿਸਯਾ, ਇੱਕਆਜਾਦ ਔਰਤਇੱਕਆਜਾਦ-ਬਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਅਦੇ ਦੇ
ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲਈ ਹੋਈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨਹ੍ ਕਿਹਣ ਿਦਓ; “ਪਿਵੱਤਰ-ਪਖੰਡੀ, ਕੱਟੜਤਾ” ਕਿਹਣ
ਿਦਓ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੋਂ ਇਸ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਰੱਖਣ ਲਈ…ਬਸ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਹੀ ਸਭ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਲੈਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨੀ ਹੀ ਪੱਕੀ
ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹ । ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਇਸ ਜੁਗ ਦੇ ਿਵੱਚਆ ਰਹੇ ਹ ,
ਹੁਣ, ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਸਾਬਤ
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ਕਰ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹ । ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ…ਉਹ ਇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
144 “ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈ।” ਿਕਉਂ? ਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬੀਜ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਬੀਜ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ…ਜੇ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਇਸ
ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਕੁਦਰਤੀ ਬੀਜ ਕਦੇ ਪੈਦਾ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
145 ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬੀਜ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦੀ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ ਆਤਿਮਕ ਬੀਜ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਿਜਆਦਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਬੀਜ,
ਉਸਨੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ।
146 ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਨਹ੍ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਉਹਨ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੂੰ ਉਨਹ੍ ਉਨਹ੍
ਦੀ ਸੰਸਥਾਵ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਦਮ ਘੋਟ ਕੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਹਨ। ਤੂੰ ਉਨਹ੍ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਹ । ਉਨਹ੍ ਦੇ ਬੰਧਨ
ਖੋਲ ਦੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਬੀਜ।
147 ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਯੋਏਲ
ਿਵੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ…ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ,
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਹਲ , ਅਤੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਿਲਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ…ਕਦੇ ਵੀ
ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਲੰਿਘਆ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ
ਰੱਖਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਿਕ
ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
148 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਯੋਏਲ ਿਵੱਚ, ਬਾਰੇ…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ
ਦੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਇੱਕ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਇਸ
ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਰੁੱਖ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਥੇ ਲੈ ਆਇਆ।
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਉਸਦਾ ਫਲ-ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ
ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੀਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ
ਜੁਗ ਿਵੱਚ, ਹੱਵਾਹ ਇਸਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ,
ਯਹੂਦੀ ਇਸਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਸ਼ਹ੍ਰਾ ਅਸਫਲ
ਰਹੀ, ਸਭ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਗਾਇਆ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ!
149 ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਦੋ ਰੁੱਖ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ
ਹ । ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਜੋ ਚਾਹੋ ਬੁਲਾਉ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ। ਪਰ, ਿਕਸੇ
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ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਰੁੱਖ ਸੀ; ਇਹ ਪਲੀਤ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖ ਨੇ ਮੰਨ ਖਾਧਾ, ਅਤੇ ਉਹ
ਮਰ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਰੁੱਖ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਜੀਉਂਦੇ
ਰਹੋਗੇ।” ਅਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਤੋਂ,
ਇਸ ਅਦਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਰੁੱਖ ਅਦਨ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ,
ਹੁਣ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ । ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
150 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਨੌਂ
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਨੌਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ;
ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਨੌ ਆਤਿਮਕ ਦਾਨ, ਨੌਂ ਆਤਿਮਕ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ
ਲਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨੌ ਫਲ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ
ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਇਆ।
151 ਆਓ ਹੁਣ ਰੁਕੀਏ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ ਸੀਮਤ ਰਿਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਿਲਖਤ ਛੱਡ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬੂਰ, 1 ਿਵੱਚ ਜਾਵ ਗ ਂ।
ਦਾਉਦ ਨੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ । ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਅਨੰਦਮਈ ਚੀਜ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਿਲਖਣ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼
ਸੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਇਸ
“ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀ ਿਕਨਾਰੇ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆਸੀ।” ਇਹ ਰੁੱਖ! ਉਹ!

ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰੁੱਖ,
ਲਗਾਇਆ (ਿਕੱਥੇ?) ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਦੀ (ਬਹੁਵਚਨ),
ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀ (ਇੱਕਵਚਨ)…

152 ਇੱਕ ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ, ਲੂਥਰਨ, ਇਸ ਤਰਹ੍
ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਊਂ-ਹੂੰ। ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀ ; ਇੱਕੋ
ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨੌ ਆਤਿਮਕ ਦਾਨ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਨੌ ਫਲ ਉਸੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ
ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

…ਉਹ ਉਸ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀ
ਿਕਨਾਰੇ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

153 ਿਜਵੇਂ ਦਾਉਦ ਨੇ ਇਸ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ।” ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਮਰ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। “ਉਸਦੇ ਪੱਤੇ ਮੁਰਝਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।” ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਕੋਈ
ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ
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ਮਾਰ ਸਕਣਗੇ। ਿਕਉਂ? ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ
ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਸਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। “ਉਹ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਨਦੀ ਕੋਲ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।” ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਦਾਉਦ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਉਸ—ਉਸ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ।”

154 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁੱਖ। ਮੈਂ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ, ਅਸੀਂ
ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸਦੇ ਹੇਠ
ਅਸੀਂ ਬਿਹੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਚ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਅਤੇ ਹਵਾਵ ਵਗਦੀ
ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸ , ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਰਗਾ ਿਦੱਖਦਾ ਸੀ, ਿਸਖਰ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ—ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ ਉਡਾ
ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੁੱਖ ਤੇ ਹਵਾ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੁੱਖ
ਿਹਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੜਹ੍ ਿਢੱਲੀ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਉਹ

ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਸਕਣਅਤੇ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਪਕੜ ਬਣਾ ਸਕਣ।

155 ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ, ਹੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ
ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮਸੀਹੀ
ਿਹਲਾ ਿਦੰਦਾ, ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਡੂੰਘਾ ਖੋਦਣ
ਲਈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰ ਸਕੇ।

156 ਹੁਣ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ “ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ” ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼
ਿਵੱਚ ਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ? ਿਜੱਥੇ ਚਸ਼ਮੇ, ਨੌਂ ਵੱਖਰੇ ਚਸ਼ਮੇ ਉਸ ਖੁਆ ਰਹੇ
ਹਨ? ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ—ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਅਦਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਤੇ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਨਦੀ ਿਕਨਾਰੇ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀ ;
ਇੱਕ ਪਾਣੀ, ਇੱਕਆਤਮਾ, “ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਨ ਹਨ, ਉਹੀਆਤਮਾ;
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਦਾਨ, ਉਹੀ ਆਤਮਾ; ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਦਾਨ।” ਇੱਕ ਦਾਤਾ।

157 ਹੁਣ, ਦਾਉਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਸ ਰੁੱਖ ਕੋਲ ਲਗਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਕਉਂ।
ਉਸ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਿਕੱਥੇ ਹਨ ਜੜਹ੍ , ਜ , ਰੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ?
ਜੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ। ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਲ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
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158 ਦੇਖੋ। ਉਸ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਫਲ
ਿਲਆਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਰੁੱਖਆਪਣਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
159 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਪਿਹਲੀ
ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾ ਬੁੱਢੇ ਿਜਹੇ ਸੇਬ ਿਮਲਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ
ਗੰਢਦਾਰ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦੀ—ਇਸ ਦੀ—ਇਸ
ਦੀ ਫਸਲ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ।
160 ਅੱਜ ਕਿਲਸੀਆਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਉਨਹ੍ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਉਨਹ੍ ਿਸਰਫ ਇੱਕ
ਸੁਭਾਿਵਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਆਤਿਮਕ ਦਾਨ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ
ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹਨ ਦੇ—ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਵ ਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੋਰੀ, ਧੋਖਾ, ਝੂਠ, ਿਸਗਰਟ ਪੀਂਦੇ,
ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ, ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਬੰਕੋ ਪਾਰਟੀ , ਪਰ੍ਚਾਰਕ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਸੂਪ ਸਪਰ, ਨਾਚ। ਸਮਝੇ? ਉਹ
ਆਪਣੇ ਫਲ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀ ਵ ਗ ਹੀ ਹੈ।
161 ਅਤੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
162 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਰੂਸ ਿਵੱਚ ਸਾਮਵਾਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ
ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਗਰਜੇ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ…
163 ਮੈਕਸੀਕੋ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਚੂਨੇ ਦੇ ਟੋਏ ਵੇਖੇ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ,
ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਵ ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ ਸਾਿੜਆ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ
ਸਾਧਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ, ਪੂਰੀ
ਤਰਹ੍ ਿਵਕਿਸਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਥੇ ਪਏ ਸਨ, ਚੂਨੇ ਦੇ ਟੋਇ ਿਵੱਚ। ਉਨਹ੍
ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ, ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਨਹ੍ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਝਾੜ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਸਮਝੇ?
164 ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਬੀਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਗੱਿਡਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀ ਿਕਨਾਰੇ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਲ
ਉਸ (ਵੇਖੋ) ਿਲਆਵੇਗਾ…ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਦੀ ਰੁੱਤ ਿਵਚ ਿਲਆਵੇਗਾ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ ਰਹੇ ਹੋ? ਜ਼ਬੂਰ 1।

ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ…ਨਾ ਮਖ਼ੋਲੀ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਿਵੱਚ
ਬਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਪੀ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਖੜਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
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…ਉਹ ਤ ਉਸ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀ
ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਤ ਿਸਰਆਪਣਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ;…

ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰੇ ਸੋ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
165 ਵੇਿਖਆ? ਿਧਆਨ ਿਦਓ, “ਅਧਰਮੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹ ਿਨ
ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਸਮਝੇ?
166 ਹੁਣ, “ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੁੱਤ ਿਸਰ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ।” ਹਰ ਇੱਕ
“ਆਪਣਾ” ਵੇਖੋ, ਥੇ ਿਨੱਜੀ ਸਰਵਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਫਲ, ਉਸ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਜੋ—ਜੋ ਨਬੀ ਇਸ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ
ਨਬੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਫਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ,
ਨਬੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੁਆਰਾ। ਸਮਝੇ? “ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਫਲ
ਦੇਵੇਗਾ।” ਵੇਖੋ ਕੀ ਉਥੇ ਦੋ “ਆਪਣੇ” ਨਹੀਂ ਹਨ। “ਆਪਣਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਫਲ, ਵੇਖੋ, ਉਸ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਦਾ ਆਉਣਾ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।” ਉਹ ਇਨਹ੍ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਦੂਤ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਫਲ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਦੀ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇਗਾ, ਿਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏਗਾ।
ਸਮਝੇ? “ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਫਲ ਿਲਆਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਇਹ
ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਿਕਉਂ? ਉਸ ਉਥੇ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਫਲ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।
167 ਹੁਣ, ਅਫ਼ਸੀ :5, 1:5, ਸਗੋਂ। ਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਿਵੱਚ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ।” ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਪੂਰਵ-ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਸਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ, ਉਸਦੇ ਪੂਰਵ-ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜੋ ਿਕ ਕਤਾਰ
ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਦੇ ਪੂਰਵ-ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਉਸਨੇ
ਇਸ ਪਿਹਲ ਹੀ ਵੇਖ ਿਲਆ। ਇਸ ਲਈ, ਅਰੰਭ ਤੋਂ, ਉਹ ਅੰਤ ਦੱਸ
ਸਕਦਾ ਸੀ।
168 ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ ਤੋਂ—ਤੋਂ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਫਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ
ਤੋਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਫਲ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ ਉਹ ਰੁੱਖ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਯੋਏਲ ਨੇ ਇੱਥੇ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੇਿਖਆ? ਇਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀੜੇ ਇਸ ਖਾ ਜ ਦੇ
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ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੀ ਜੜਹ੍ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਕੋਲ ਪੂਰਵ-
ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੱਚਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ੇਮਸ਼ੂਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਇਸ ਰੁੱਖ
ਕੋਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਹੈ—ਉਹ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ—
ਇਹ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ।

169 ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ, ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ, ਮਰ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਹ ,
ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ। ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਹ । ਪਰ ਔਰਤ ਰਾਹੀਂ
ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਜਨਮ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ
ਹੈ। ਿਫਰ, ਇਸ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ।

170 ਪਰ ਜਨਮ, ਨਵ ਜਨਮ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰੁੱਖ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਇਹ ਰੁੱਖ,
ਹਾਲ ਿਕ ਇਸ ਸਤਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਇਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਿਹਲ ਤੋਂ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਿਟਆ
ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ, ਮੇਰੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ
ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸਦੀ…ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੂਰਵ ਿਨਰਧਾਰਤ ਵਚਨ
ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਲਈ ਉਸ

ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ, ਪੂਰਵ ਿਨਰਧਾਰਤ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ। ਿਕ, ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ…

171 ਯੋਏਲ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਿਖਆ, ਹੇਠ ਤੱਕ ਖ ਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ,” ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਰਨ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਵਚਨ
ਫ਼ਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਮ! ਔਹ, ਕੈਸਾ ਰੁੱਖ ਹੈ! ਮੇਰੇ!

172 ਉਹ ਰੁੱਖ, ਇਹ ਥੇ ਅਦਨ ਿਵੱਚ ਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਕੇਨ ਦੇ ਬੱਿਚ ਦਾ, ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਕੀੜੇ ਆਏ ਸਨ
ਅਤੇ ਇਸ ਡੰਡੀ ਤੱਕ ਖਾ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਿਲ ਦਾ। ਠੀਕ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੇਠ ਤੀਕ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਿਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਰਾਹੀਂ; ਇਸਰਾਏਲ, ਹੇਠ ਤਕ।
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173 ਅਤੇ ਿਫਰ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੇ, ਿਜੱਥੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਈ,
ਉਸਨੇ—ਉਸਨੇ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲ ਦਾ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੇ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਜੋ
ਆਪਣੀ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਫਲ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਠੀਕ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਫਲ ਠੀਕ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ
ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਖਿੜਆ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਿਕ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਕੀ
ਹੋਇਆ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ।”
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਉਸ ਿਦਨ…ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਿਕ ਇਹ
ਿਕਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਜੀ ਠਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਿਦਨ ਬਾਅਦ,
ਈਸਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਿਦਨ ਬਾਅਦ, ਥੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ—ਇੱਕ
ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ।
174 ਹੁਣ, ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹ । ਸੇਵਕ ਉਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ,
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਗਾ।” ਵੇਿਖਆ? ਜ ਕੋਈ
ਸਨਾਤਕਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਮੋੜ ਕੇ, ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਇੱਥੇ ਆਓ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਰ
ਰੋਟੀ ਲਓ। ਿਕ, ਉਦੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹੋ।” ਕੀ ਇਹ
ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੇਵਕ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਆਓ ਸਾਡੀ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਵੋ।” ਿਕਉਂ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗਲਤ ਹਨ।
175 “ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ,” (ਮੰਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ਦੇ
ਪਰ) “ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ, ਇੱਕ” (ਕੀ? ਇੱਕ ਜਾਜਕ? ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ?

ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ?) “ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਆਈ ਿਜਹੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਅਨਹ੍ੇਰੀ ਦੇ
ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਿਜੱਥੇ ਓਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ
ਿਗਆ। ਉਨਹ੍ ਅੱਗ ਿਜਹੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜੀਭ ਉਨਹ੍ ਤੇ
ਠਿਹਰੀ ।” ਥਥਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਨੇ
ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਭਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ
ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਬੜਬੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਬਸ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ …
176 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇੱਜਤਦਾਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਵੀ ਥੇ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਮੈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀ
ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਿਡੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।”
177 ਹੁਣ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍
ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆਸੀ; ਸੰਗਿਠਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਿਗਆ। ਦੋਵ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਉਹ ਉਥੇ ਸਨ।
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178 ਹੁਣ, ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਲੋਕ? ਮੁਬਾਰਕ ਕੁਆਰੀ
ਮਿਰਯਮ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹ । ਹੁਣ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਿਰਯਮ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਤ ਤੁਸੀਂ
ਥੇ ਿਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਰਯਮ ਉਨਹ੍ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਥੇ ਉਡੀਕ
ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਗੁਆ
ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ।

179 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੋਕ ਵ ਗ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ੍ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਭਰੇ
ਹੋਏ ਹਨ।”

180 ਪਰ, ਪਤਰਸ, ਬੁਲਾਰਾ, ਝੁੰਡ ਿਵੱਚ ਸੇਵਕ, ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਏਹ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਪਿਹਰ
ਿਦਨ ਚਿੜਹ੍ਆ ਹੈ। ਪਰ ਏਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਯੋਏਲ ਨਬੀ ਦੀ ਜਬਾਨੀ ਕਹੀ
ਗਈ ਸੀ।” ਉਹੀ ਿਜਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਹ । “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ
ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਹਾ ਿਦ ਗਾ; ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ
ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਤਾਹ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਚੰਭੇ, ਅਰ ਹੇਠ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ, ਿਵਖਾਵ ਗਾ। ਅਤੇ ਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ
ਪਰ੍ਭੁ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

181 ਹੁਣ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਜਸ
ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ : ਇਸ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ
ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਲਗਾਇਆ। ਔਹ, ਇਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਦਾਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਬਮਾਰ
ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ੍ ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ

ਿਗਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸਨ।

182 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬੁਜ਼ਿਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਤ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਜ ਦੇ
ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਪਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਖਸਕ
ਜ ਦੇ, ਆਖਦੇ, “ਸੁਣੋ, ਸਾਥੀਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹ । ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹ , ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹ ।” ਤੁਹਾ , ਗੱਦਾਰ, ਤੁਹਾ ਗੋਲੀ
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ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਦਾਰ ਹੋ।
ਯਕੀਨਨ।
183 ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨੇ

ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਦਾਰ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ।
184 ਪਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਨਹ੍ ਦੇ
ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਸਨ: ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ, ਅਤੇ ਰੋਣਾ, ਅਤੇ ਚੀਕਣਾ,
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਥੇ
ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨ
ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹ
ਰਹੇ ਸਨ; ਉਹ ਬੜਬੜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਥੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਝ ਗਏ।
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਹਨ।”
185 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।”
186 ਇਸ ਲਈ, ਿਕ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ ਿਗਆ, ਯੁਹੰਨਾ
ਦੇ ਅਲਾਵਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਿੜਆ ਿਗਆ, ਚਰਬੀ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਿਵੱਚ ਚੌਵੀ
ਘੰਿਟਆ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕੇ।
ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਿਰਆ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ, ਯੂਹੰਨਾ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।
187 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ
ਰੁੱਖ ਲਾਇਆ, ਨੌਂ ਆਤਿਮਕ ਦਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਦਾਨ। ਇਹੋ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੀ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੇ ਉਤਿਰਆ, ਉਸ
ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਹੁਣ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਾਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ
ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਲ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ
ਸੋਿਚਆ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਿਠਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ
ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ…
188 ਮੈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਥੇ ਸੀ, “ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ
ਮਸੀਹ, ਕੋਈ ਕਾ ਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰ੍ੇਮ, ਕੋਈ ਿਕਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਈਬਲ।”
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ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਦੁਨੀ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ।
189 ਇਸ ਲਈ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,
ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਕੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ,
ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਨਹ੍ ਿਮਿਲਆ।
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਹਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ;
ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ…” ਹੁਣ, “ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ।”
190 ਹੁਣ, ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹ ?
ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦੀ ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਜ ਉਸਦੇ
ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਸੀ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ।” ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ।
191 ਅਸੀਂ ਆਤਿਮਕ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਆਤਿਮਕ
ਰੁੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਕੁਦਰਤੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ
ਬਾਅਦ, ਉਨਹ੍ ਦੋ ਦਰੱਖਤ ਵੱਲ ਜਾਵ ਗੇ। ਸਮਝੇ? ਇੱਕ ਆਤਿਮਕ ਰੁੱਖ!
ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਹੋਣਗੇ। ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਹ੍
ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭੂਤ ਕਢਣਗੇ; ਉਹ
ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾਵ ਬੋਲਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਪ ਚੁੱਕ ਲੈਣ, ਜ ਜਿਹਰ ਵਾਲੀ
ਚੀਜ ਪੀ ਲੈਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਵਚਲੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਤ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”
192 ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ
ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦੇ—ਦੇ ਕੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੋ ਖਰਾਸ ਦਾ ਪੁੜ ਉਹ ਦੇ ਗਲ ਿਵੱਚ
ਬੰਿਨਹ੍ਆ ਜ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਡੂੰਘਾਣ ਿਵੱਚ ਡੋਿਬਆ ਜ ਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ
ਇਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਖੁਆਵੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ
ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਮੂੰਹ ਸਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।” ਦੂਤ!
193 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਉਹ ਉਥੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਲਾਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ,
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ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਗਏ। ਪਰ੍ਭੂ…ਿਕਉਂ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਣ
ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ, ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਕਲਿਸਆ ਿਵਚ ਚਲੇ

ਗਏ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਸੀ! ਅਤੇ, ਹਰ ਕੋਈ, ਿਕਸੇ ਿਕਸੇ
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਿਦਆਲੂ, ਨੇਕ-ਿਦਲ ਸੀ। ਅਤੇ, ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ!
194 ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ, ਬੁੱਢਾ, ਬਦ-ਸੂਰਤ, ਲਾਲਚੀ ਦੰਦ ਵਾਲਾ
ਕੀੜਾ ਆਇਆ ਜੋ ਿਕ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਯੋਏਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਿਖਆ। ਇਹ ਚਾਰ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਰੁੱਖ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੋਏਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੜਹ੍ਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਉਸਨੇ ਕੀ
ਿਕਹਾ। ਯੋਏਲ, 1 ਅਿਧਆਇ। ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ…ਹੁਣ, ਇਥੇ ਉਥੇ ਚਾਰ ਵੱਖ
ਵੱਖ ਕੀੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਥੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਕ ਬੀਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ
ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਵ ਿਵਚ ਇਕ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਛੋਟਾ, ਪੁਰਾਣਾ
ਕੀੜਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਿਲ-…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ, ਸੁੰਦਰ ਰੁੱਖ ਲਈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕਹ ਗੇ, ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੀ।
195 ਪਿਹਲਾ ਕੀੜਾ ਟੋਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ ਹੈ, ਕੀੜੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਕੀੜਾ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟੋਕੇ ਨੇ? ਉਹ ਰੁੱਖ
ਦੇ ਫ਼ਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈਆਇਆਸੀ। ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
196 ਆਓ ਹੁਣ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਸਭ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਕੀ ਸੀ: ਇੱਕ ਸੀ—ਇਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸਮੂਹ ਆਮ ਲੋਕ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਬਮਾਰ
ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਹੈ। ਤ ਿਫਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾ ਇਸ
ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਝਣ,

ਿਬਹਤਰ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ: ਮੇਅਰ, ਜੱਜ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ।
ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੁਆਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।”
197 [ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਿਕਸੇ
ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ, “ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ।” ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਮੈ
ਮਾਫ ਕਰਨਾ।
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198 ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ:

ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ…

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੁਿਣਆ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਿਕਸੇ
ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ?

ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ,…

ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਰਹ੍
ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਿਕਹਾ:

ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ;
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ,
ਪਰ੍ੰਤੂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਾਉਂਦਾ
ਹੈ;

ਅਤੇ ਇਹ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। (ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।)

ਇਹ ਤੁਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ;
ਇਹ ਤੁਹਾ ਬਚਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ;
ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।

199 ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ—
ਹੁਣ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
200 ਉਹ ਿਯਸੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਆਦਮੀ?”
ਕਲੀਿਸਯਾ, ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ, ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਸਾ
ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਹੈਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹ ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਸਮਝਣ ਲਈ
ਦੇਵ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਪੀਐਚ.ਡੀ., ਐਲ.ਐਲ., ਿਕਯੂ.ਯੂ.ਐਸ., ਅਤੇ,”
ਮੇਰੇ, “ਇਹ ਸਭ।” ਜ , “ਿਕਉਂ, ਮੈਂ ਮਹਾ ਜਾਜਕ ਹ । ਮੈਂ ਇਹ ਹ , ਉਹ,
ਜ ਹੋਰ ਹ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਦੱਸੋ? ਿਕਉਂ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮ
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ਕੋਲ, ਤੂੰ ਸੀ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲ …ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ।”

201 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਵੇਿਖਆ?
“ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਪ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ।” ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ
ਿਦਖਾਓ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ, ਤਕ—ਤਕ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ
ਤਕ, ਿਬਲਕੁਲ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਪਿਵੱਤਰ ਸਾਸ਼ਤਰ ਿਵੱਚ
ਿਦਖਾਉ, ਿਜੱਥੇ ਮੇਰਾ ਿਦਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ।” ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਤੂੰ ਉਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਕੇ ਿਵਖਾ।” ਔਹ, ਮੇਰੇ!

202 “ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਯਸੂ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਿਛਆ।” ਵੇਿਖਆ? ਉਨਹ੍
ਨੇ ਉਸ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਿਜਵੇਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ
ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ, ਉਸਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ
ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਪਰ, ਉਸ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਤਾਰ ਿਵੱਚ
ਦੱਸ ਲੱਖ ਵੋਲਟ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ
ਵੇਿਖਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਸ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ
ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਸੀ।

203ਇਸ ਲਈਇਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਟੋਕਾ ਕੀੜਾ, ਫਲ ਤੋੜਨ ਲਈਆ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ “ਫਲ ” ਦੇ ਦੋ ਪੰਨੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ । ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਿਜਸ ਉਸਨੇ ਤੋਿੜਆ, ਉਹ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਦਾ ਪਰ੍ੇਮ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਰ੍ੇਮ…ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਿਫਰ,

ਅਗਲਾ ਫਲ ਜੋ ਉਸਨੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਤੋਿੜਆ…ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ੍ੇਮ ਰੁੱਖ ਦਾ
ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਹੈ। “ਪਰ੍ੇਮ, ਅਨੰਦ, ਸ਼ ਤੀ, ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਨੇਕੀ, ਿਨਮਰਤਾ,
ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਧੀਰਜ,” ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ।” ਹੁਣ, ਨੌਂ
ਆਤਿਮਕ ਦਾਨ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਨੌਂ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ । ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ,
ਪਿਹਲ , ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਖਾਣ ਲਈ ਿਮਿਲਆ।

204 ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ।
ਇਸ ਕੋਲ ਨੋਂ ਆਤਿਮਕ ਦਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਹਨ ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਗੈਰ
ਜੁਬਾਨ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਭੂਤ ਕੱਢਣਾ। ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਨਹ੍ ਬੰਨਹ੍ਣ ਲਈ ਕੋਈ ਿਫ਼ਰਕਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ; ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
205ਇਸ ਲਈ, ਿਵਚਾਰਾ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਦੋ ਿਸੰਗ
ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਟੱਡੇ ਵ ਗ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ

ਛੋਟੇ ਲਾਲਚੀ ਦੰਦ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲਾ ਹੈ, ਟੋਕਾ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮ
ਖਾਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਣੇ-

ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੀ-ਫਲਾਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ।
ਮੈਂ ਲੋਕ ਦੇ ਉਸ ਟੋਲੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ।” ਸਮਝੇ? ਉਹ ਉਥੇ ਹੈ,
ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼।
206ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਫਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਚਨ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ । “ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ
ਹੈ? ਇਸਦਾ ਤ ਕਈ ਵਾਰ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ!” ਉਹ ਛੋਟਾ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਅਜੇ ਵੀ ਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। “ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਰਜਮਾ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ! ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ, ਜ ਹੋਰ। ਔਹ, ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਹੈ।” ਸਮਝੇ?
207 ਹੁਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਲ ਹੈ ਿਜਸ ਉਹ ਖ ਦਾ ਹੈ: ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ।
“ਸ਼! ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ! ਮੇਰੇ!”
208 “ਔਹ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ?” ਇੱਕ
ਔਰਤ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕਆਦਮੀ
ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੈ…ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ।
ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਤੁਹਾ ਸੁਣਨ ਲਈਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸਿਕਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਉਹ…”
ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?”

209 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਾ ਿਲਆ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਮੈਂ ਉਥੇ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ…ਤੁਸੀਂ…
210 ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਿਜਮ ਪੂਲ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁੱਤਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਫਰ੍ਟਜ਼ ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ । ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਕੁੱਤਾ, ਉਹ—ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਪੱਛੇ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ
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ਬਦਬੂਦਾਰ ਗਾਲੜਹ੍ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਦਬੂਦਾਰ ਗਾਲੜਹ੍ ਤੋਂ ਡਰਦਾ
ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅਿਜਹੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਸ
ਦੇ ਲਈ ਢੇਰ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਬਦਬੂਦਾਰ ਗਾਲੜਹ੍ ਰੱਖ ਿਦੰਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਸ
ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਥਪਥਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ, “ਉਸ ਫੜੋ! ਉਸ
ਫੜੋ, ਲੜਕੇ!” ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗਾਲਹ੍ੜ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਉਸ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ, “ਉਸ ਫੜੋ!”

211 ਖੈਰ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ…ਯਾਨੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ
ਬਦਬੂਦਾਰ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ
ਵਚਨ ਬਾਹਰ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਆਮੀਨ,” ਇਸ
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, “ਉਸ ਫੜੋ, ਲੜਕੇ!” ਅਤੇ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਜਾਵ ਗੇ—
ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾਵ ਗੇ।

212 ਇਸ ਲਈ, ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਅਨੰਦ ਖੋਹ ਿਲਆ। ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦਾਉਦ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਅਨੰਦ ਗੁਆ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਸ ਪੁਕਾਿਰਆ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ
ਬਹਾਲ ਕਰ।” ਦੇਖੋ? ਅਨੰਦ!

213 ਇਸ ਲਈਇਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਟੋਕਾ ਅਨੰਦ ਦੇ ਉਸ ਫਲ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। “ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਦੱਸਦਾ ਹ , ਇਹ ਸਭ ਰੋਣਾ, ਇਹ ‘ਆਮੀਨ’ ਕਿਹਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਚਲਾਉਣਾ,
ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਸਮਝੇ? ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਥ ਦੇ ਅਖੋਤੀ
ਿਸਧ ਤ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਲੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਉਹਨ ਦੀ
ਨਸ ਿਵੱਚ ਭਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਚੱਲ ਰਹੀ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਥੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਸਧ ਤ ਭਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਬਰਫੀਲੇ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਤਿਮਕ
ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਿਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਨੱਬੇ ਹੇਠ । ਹ । ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਆਮੀਨ,”
ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਬਗਲੇ ਜ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਵ ਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ
ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ
ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਨੰਦ, ਸ਼ ਤੀ, ਪਰ੍ੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
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ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੀੜਾ ਉਸ ਖਾਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਉਹ
ਸਾਰਾ ਅਨੰਦ ਖਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
214 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਰੁੱਖ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫਲ ਸ਼ ਤੀ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ ਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ।
215 ਉਹ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪਾਠ
ਕਰੋਗੇ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਗਰਜੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਤ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ।” “ਖੈਰ, ਹੁਣ,” ਇਕ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ
ਜ ਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾ ਕਿਹਣਾ ਪਏਗਾ, ‘ਮਰੀਅਮ
ਦੀ ਜੈ।’ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…” ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹੋ।
ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ ।
216 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖੱਚਰ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਸੰਕਿਰਤ
ਨਸਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ, ਮ , ਦੋਵ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਕੌਣ ਸੀ।
ਸਮਝੇ? ਉਹ ਇਕ ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਪਰ, ਔਹ, ਇਕ ਵਧੀਆ ਨਸਲੀ ਘੋੜਾ,
ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮ ਕੌਣ ਸੀ, ਪੀੜਹ੍ੀ ਦਰ ਪੀੜਹ੍ੀ।
217 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਮਸੀਹੀ, ਵੀ, ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਤਿਰਆ
ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਪਛਲੀ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪੀੜਹ੍ੀ , ਇਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀ। ਕੌਮ, ਜ ਨਸਲ
ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀ, ਹੇਠ ਤੀਕ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਮਸੀਹੀ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
218 ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਲੂਥਰਨ ਹ ।” “ਹੂੰ! ਮੈਂ ਪਰ੍ੀਸਬੀਟਿਰਅਨ ਹ ।”
ਔਹ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਗਲੇ ਹੋ! “ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ?”
219 “ਠੀਕ ਹੈ,” ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਕੀ ਹੋ—ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ?” ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ
ਪਰ੍ਾਪਤ। “ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ, ਿਕਸ ਗੱਲ ਦਾ?” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਤਮਾ ਦਾ।
220ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ।
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221 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੀੜੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ ਤੀ ਖਾ ਿਗਆ, ਔਹ, ਅਤੇ ਖ ਦਾ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਖ ਦਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਖ ਦਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਔਹ, ਅਤੇ ਹੇਠ ਤਕ ਖਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਮੈ ਇਸਦਾ ਇਕ ਪੰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫਲ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ।

222 ਿਫਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਾਥੀ ਮਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਲਾ ਬਣ ਿਗਆ। ਇਹ
ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਲਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਲਾ ਪੱਤੇ
ਖ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਲਾ ਪੱਿਤ ਤੇ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਟੋਕੇ ਤੋਂ
ਬਿਚਆ, ਉਸ ਨੇ ਪੱਤੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ; ਉਸ ਨੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਖਾ ਲਏ। ਿਫਰ
ਕੀ ਆਇਆ? ਸਲਾ ਖਾਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣ ਲਈ ਜੋ ਟੋਕੇ ਤੋਂ
ਬਿਚਆ। ਹੁਣ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਟੋਕੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੱਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ
ਿਦੱਤੇ। ਪੱਤੇ ਿਕਸ ਲਈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੀ ਸੰਗਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ।

223 “ਹੁਣ, ਉਹ—ਉਹ—ਉਹ ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਾਸਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਹੈ। ਉਹ
ਇਹ ਹੈ, ਉਹ, ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ । ਸਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਹੈ, ਿਬਮਾਰ
ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ? ਹੂੰ! ਸਾਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੀ।” ਸਮਝੇ? ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਲਾ ਕੀ
ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ
ਸੰਗਤੀ ਲੈ ਿਲਆ।

224 ਸੰਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਠੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ
ਪੰਛੀ ਪੱਿਤ ਦੇ ਹੇਠ ਡਦੇ ਹਨ, “ਹੂੰ-ਹੂੰ,” ਠੰਡੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਥੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਰੁੱਖ ਹੈ। “ਅਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਲਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ।” ਸਮਝੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਥੋੜਾ ਿਜਹੜੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਮਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋ ਜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਇਹ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਜ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹੋ
ਿਜਸ ਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤੇ ਹਨ। ਥੇ ਬੈਠ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹਵਾਵ ਚੱਲਣ
ਿਦਓ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵ ਗ, ਪੱਿਤ ਿਵੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ। ਹੋਣ
ਲੱਗਦੇ ਹੋ…ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਲਗਦੇ ਹੋ।
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225 ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਔਹ, ਮੈਂ ਹੇਠ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ-ਪਖੰਡੀ ਦੇ
ਸਮੂਹ ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹ ।”
226 ਬਸ ਥੋੜਾ ਸਮ ਥੇ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰਢੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਲਾ
ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਲਏ ਹਨ।
ਹੁਣ, ਸ਼ਾਇਦ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹੇਠ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ, ਤੁਸੀਂ, ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ—
ਉਥੇ ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸੋ ਉਥੇ…
227 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ,
ਿਕ, “ਪੂਰਵ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਪੂਰਵ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਪੁੱਤਰ,” (ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?) “ਸਵਰਗੀ ਥਾਵ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ।” ਉਹ
ਕੀ ਹੈ? ਠੰਡਕ, ਅਰਾਮ, ਘਰ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ। ਆਮੀਨ।
228 ਿਜੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਟਕਸੀਡੋ ਪਿਹਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਆਦਮੀ
ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ, ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਹੂੰ! ਦੇਖੋ।
ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਿਸੱਧੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ,
ਕੀ ਉਹ ਡਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਉਸ ਕੋਲ ਈਸਟਰ ਫਰਾਊਨ ਗਾਊਨ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਹੁਣ, ਿਫਰ, ਇਹ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੋ
ਵੀ, ਹਾਲ ਿਕ…ਹ । “ਈਸਟਰ ਫਰਾਉਨ,” ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ। ਥੇ ਬੈਠ
ਕੇ, ਅਤੇ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ, “ਹੂੰ!” ਵੇਿਖਆ? “ਈਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਿਕਉਂ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਟ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਇਆ
ਸੀ! ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?” ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ, ਉਥੇ।
229 ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਿਕਹਾ, ਿਕਸੇ ਿਦਨ। ਛੋਟੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤ, ਉਹ ਇੱਕ
ਮਹਾਨ, ਮਾਣਮੱਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ…ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ…ਉਹ ਮਰ
ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ। ਉਸ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਆ। ਇੱਥੇ ਭਰਾ
ਰਾਏ ਰਾਬਰਸਨ, ਟਰੱਸਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਨੇ ਮੈ ਥੇ ਭੇਿਜਆ। ਅਤੇ
ਗਰੀਬ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ…

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ…ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ?”
230 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਮੈਂ —ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਕੀ ਕਹ ।” ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਗਈ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ…ਅਤੇ
ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।
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ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?”
231 ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬਸ ਸਹੀ ਪਿਹਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਹਣ ਸਕੀ।” ਿਕਹਾ,“ਉਨਹ੍
ਨੇ ਮੈ ਨੀਵ ਜਾਿਣ ।” ਹੂੰ! ਔਹ, ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੋ—ਤੁਸੀਂ
ਬੇਚੈਨ ਹੋ। ਸਮਝੇ?
232 ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵ ਤੇ
ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਕੀ? ਸਭ ਇਕੋ ਿਜਹੇ। ਿਕਉਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਣਾਵੇਗਾ…ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੌਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਕਸੀਡੋ ਸੂਟ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ
ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਪੁਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ
ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਖਦਰ ਦੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਿਹਰਾਵੇ
ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਪੁਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਕਹੇਗਾ, “ਭੈਣ,
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਿਕਵੇਂ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ!” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਨੰਦ, ਸ਼ ਤੀ, ਪਰ੍ੇਮ, ਵਚਨ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਸਬਰ, ਨਰਮਾਈ,
ਧੀਰਜ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਬੈਠੋ, ਥੋੜੇ ਿਜਹੜੇ
ਠੰਡੇ ਹੋਵੋ। ਸਮਝੇ? ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੱਿਤ ਨੇ ਕੀਤਾ।
233 ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਈ, ਉਨਹ੍
ਪੱਿਤ ਖਾਧਾ, ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।”
ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਠੰਢਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆ। ਸਮਝੇ?
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾ
ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਸਲਾ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮ ਠਿਹਰ
ਸਕਦੇ ਹ ।
234 ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਇੱਕ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਸੀ। ਹਮ! ਇਹ
ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ, ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ। ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ
ਿਟੱਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਲ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ
ਰੇਖਾ ਹੈ, ਥੇ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਲ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਰੁੱਖ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਢੱਕਣ!

ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਢੱਕਣ। ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ, “ਇੱਕ
ਢੱਕਣ”।
235 ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ, ਤ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਸਨਮਾਿਨਤ ਬਣਾਇਆ;
ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਸਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ; ਅਤੇ
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ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਧਰਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਠ-
ਧਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ
ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ
ਧਰਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਛਾਲ ਜੋ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸ ਲੈ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ
ਿਟੱਡੀ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੀੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ। ਉਹ ਟਪੂਸੀ
ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ, ਜੋ ਉਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਰੋਮ ਸੀ।
236 ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਸਮੂਹ; ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਸੰਸਥਾਵ ਨਹੀਂ।
ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਸ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵ ਗਾ, ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ।
ਸਮਝੇ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ…ਪਰ, ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਅਨੁਭਵ, ਇਹ ਿਕਸ
ਲਈ ਹੈ? ਇਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਣ? ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਬੈਪਿਟਸਟ,
ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

237 ਮੈਂ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਤਰਵੰਜਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ
ਵੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਿਕਉਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਹ ,
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
238 ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹ । ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹ ; ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਇਸੀ, ਮਸੀਹੀ ਹ ,
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
239 ਹੁਣ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਛਾਲ ਿਵੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਧਰਮ, ਇਸ ਦੇ ਢੱਕਣ,
ਇਸ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਇੱਕ
ਿਸਧ ਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਢੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ
ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਲਹੂ, ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ
ਢੱਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ…ਇਹ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਲਹੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ

ਲਹੂ ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਖਦੇ
ਹੋ? ਸਮਝੇ?
240 ਇਹ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਿਤ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਮ
ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਇਨ ਨੇ
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ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? ਕਾਇਨ ਵੀ, ਕੁਝ ਬਨਸਪਤੀ
ਜੀਵਨ ਿਲਆਇਆ। ਸਮਝੇ? ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਦਮ
ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨਾਕਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਤ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ
ਨਕਾਿਰਆ ਿਗਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਮੱਤ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਇਸ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
241 ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਲਹੂ
ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
242 “ਲੋਕ,” ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਫਾੜੀ ਿਖੱਚ ਰਹੇ
ਹਨ।” ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕੱਲ ਹਨ,
ਿਜਨਹ੍ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਫ਼ਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਅਸਲੀ ਿਕੱਲ ਹਨ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸਨ।” ਇਨਹ੍
ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇਹ ਸਨ? ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਯਕੀਨਨ।
243 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਛੱਿਡਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਿਜਆ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਜੀਵਨ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਿਕੱਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਭਲਾ
ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਅਸਲ ਸਲੀਬ ਿਜਸ ਤੇ ਉਹ ਲਟਿਕਆ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ
ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਿਕੱਲ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਲੀਬ
ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ, “ਉਸ ਜਾਣਨਾ ਜੀਵਨ ਹੈ।” ਸਮਝੇ?
244 ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਕੱਲ ਫੜ ਰਹੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਫੜ ਰਹੇ
ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨ ਫੜ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠ
ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵ
ਤੇ ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠ , ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ
ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ ਿਨੰਦਾ
ਯੋਗ, ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
245 ਮੈਂ ਰੋਮ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਥੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ—
ਉਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕ ਜੋ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨ ਇੱਕ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ
ਦੱਬਦੇ ਹਨ, ਥੇ ਹੇਠ , ਅਤੇ ਮਾਸ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਿਡੱਗਣ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਹੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਜੋੜ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਨੇੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ
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ਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਨਹ੍ ਖੋਪੜੀ ਰਗੜਦੇ ਹਨ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ
ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਖੋਪੜੀ ਿਚੱਟੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਦੀ ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਦੇ ਿਗਰਜਾਘਰ ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਪਤਰਸ ਦਾ ਇੱਕ
ਪੈਰ, ਉਹ ਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੁੱਤ, ਚੁੰਿਮਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਨੌਂ
ਜ ਦਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ; ਉਹਨ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਰ ਢਾਲਣਾ
ਪਵੇਗਾ। ਐਸੀ ਬਕਵਾਸ! ਅੰਧਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ
ਬਣਾਏ ਿਸਧ ਤ ਦੇ ਧਰਮ।

246 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਿਜਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ।
ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਪਿਵੱਤਰ ਮੂਰਤੀ ।” ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿਵੱਤਰ ਮੂਰਤੀ
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਮੂਰਤੀ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਿਕਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। “ਦੇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

247 ਹੁਣ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਕੀ ਨਾਸ਼
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਛਾਲ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਸ
ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਛਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਆਤਿਮਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਭਾਿਵਕ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਬਣਾਇਆ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਇਸ ਨੇ ਸੱਚ ਖੋਹ ਕੇ ਝੂਠਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਹੁਣ,
ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪੱਤੇ…

248 ਫਲ , ਟੋਕਾ ਖਾ ਿਗਆ। ਪੱਤੇ, ਸਲਾ ਖਾ ਗਈ। ਹੁਣ, ਛਾਲ, ਢੱਕਣ,
ਧਰਮ, ਿਸਧ ਤ; ਿਸਧ ਤ, ਜੋ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ।

249 ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਿਸਧ ਤ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ? ਤੁਸੀਂ
ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੋਮ ਤੋਂ,
ਿਬਲਕੁਲ ਿਜੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਸਧ ਤ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

250ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਇਰੀਨੇਅਸ, ਸੰਤ ਮਾਰਿਟਨ, ਪੌਲੀਕਾਰਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ…
ਯੁਹੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ,
ਉਹ ਪਾਤਮੁਸ ਟਾਪੂ ਤੇ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਚੌਵੀ ਘੰਿਟ ਲਈ ਚਰਬੀ
ਿਵੱਚ ਸਾਿੜਆ, ਵਾਪਸ ਿਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਫਰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਿਲਖੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਿਲਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾ ਜ ਵਧਾ ਨਹੀਂ
ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਹੈ, ਵਚਨ।
251 ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸਆਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਤ ਉਸ
ਵਚਨ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਰੋਮ ਿਸੱਧਾ ਅੰਦਰਆਇਆ,
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਿਸਧ ਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ। ਹੁਣ ਆਓ ਦੇਖੀਏ
ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਿਸਧ ਤ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ।
252 ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ। ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ…
ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਹੇਠ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ, “ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵੇ ਤ
ਪਿਵੱਤਰ੍ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ।”
253 ਰੋਮ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਉਲਟਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“‘ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਓ,” ਇਸ
ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਸਧ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ

ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਹੈ, ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੁਬੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
“ਿਛੜਕਣਾ,” “ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ…’’
254 “ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ” ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ
ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਿਪਤਾ” ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, “ਪੁੱਤਰ” ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਅਤੇ “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ” ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀ ਹੈ।
255 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦਓ,” ਉਹ “ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ” ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ
ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ
ਿਵਚ, ਸੀ। ਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ…
256 ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ, ਜ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ
ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ “ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ” ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੱਕ। ਇਹ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ,
ਇਹ ਟੇਪ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵਚ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਊਂ-ਹੂੰ। ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ, ਅਤੇ ਿਬਸ਼ਪ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਿਕਹਾ,
“ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੋ, ਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਹੋ।” ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ ਤ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ
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ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਹੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹਣ ਲਈ ਸੁਭਾਿਵਕ ਅਦਬ। ਉਹ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ
ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਦੇਖੋ,
ਉਸ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਿਗਆ।
257 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹ । ਮੈਂ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਵੀ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ।” ਕੀ ਇਹ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਨਹੀਂ”—ਸੰਪਾ.]
258 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 19, ਜਦੋਂ, “ਉਹ, ਪੌਲੁਸ, ਅਫ਼ਸੁਸ
ਦੇ ਪਰਲੇ ਤੱਟ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ।” ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਉਸ
ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਿਮਲੇ।” ਉਹ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਅਪੁੱਲੋਸ, ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਪਰ੍ਚਾਰਕ,
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਨਹ੍ ਵਚਨ ਿਸਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਉਨਹ੍ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜ ਤੁਸ ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਤ ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ੍ ਆਤਮਾ
ਿਮਿਲਆ?”

“ਔਹ,” ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹ ।”
259 “ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਿਰਹਾ ਹ । ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ?”

ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੋਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ
ਜ ਨਹੀਂ।”
260 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ?” ਵੇਿਖਆ?
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ?”

ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਹੈ।”
ਿਕਹਾ, “ਿਕਵੇਂ?”

261 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ,” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹੀ ਆਦਮੀ
ਿਜਸਨੇ ਿਯਸੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?”
262 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ।” ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ।” ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਦੁਬਾਰਾ,
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ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਨਹ੍
ਤੇ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਆਇਆ।

263 ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਤ,” ਤ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਤ
ਰਿਹਣ ਹੀ ਿਦਓ; “ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਤ,” ਇਸ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਤ ਰਿਹਣ
ਹੀ ਿਦਓ, ਊਂ-ਹੂੰ; “ਜੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਤੁਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ
ਕੁਝ ਵੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।

264 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਖਾ ਿਲਆ।

265 ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਖੋਹ ਿਲਆ। ਿਕਉਂਿਕ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਵਚਨ ਤੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਪਾਵੇਗਾ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਲਈਉਨਹ੍ — ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ।

266 ਹੁਣ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਿਕੰਨੇ ਲੂਥਰਨ, ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ, ਿਕੰਨੇ ਕੈਥੋਿਲਕ, ਅੱਜ
ਸਵੇਰੇ, ਲਈ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਉਹ ਇਸ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਪਿਹਲਾ
ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ “ਪਿਵੱਤਰ ਯੂਕਿਰਸਟ,”
ਇੱਕ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਕਦੇ ਿਗਰਜੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਜਲਸੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਿਕਉਂ? “ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਹੈ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਹੈ? “ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ।” ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ
ਟੁਕੜਾ, ਗੋਲ, ਸੂਰਜ-ਦੇਵਤਾ ਵਰਗਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਿਪਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਕੀੜੇ
ਜਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਇਹ ਦੱਸ ਗਾ। “ਪਿਹਲਾ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।”
ਬਕਵਾਸ।

267 ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਨੇ ਇਹੀ
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਤਮਾ ਖੋਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਕੁਝ ਰੋਟੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜ ਿਕਸੇ ਪੁਜਾਰਨ
ਨੇ, ਜ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਾਓ,
ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ। ਜਾਓ, ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛੇ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ
ਿਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਧੱਕਣ ਿਦੰਦੇ ਹੋ?
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ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਕੈਥੋਿਲਕ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ,
ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।

268 ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੱਥ
ਿਮਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੱਥ
ਿਮਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਿਦਨ ਆਇਆ। “ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਜ
ਆਈ ਿਜਹੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਅਨਹ੍ੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਸਾਰਾ ਘਰ ਿਜੱਥੇ ਓਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ ਿਗਆ,” ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਉਤਲੇ
ਪੱਿਤ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਆਇਆ, ਛਾਲ ਿਵੱਚਆਇਆ।ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।

269 ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਹੋਣਾ ਅਪਣਾਇਆ, “ਆਓ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।” ਵਚਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟਪੂਸੀ
ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਨੇ ਉਹਨ ਿਸਧ ਤ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? ਇੱਥੇ
ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਿਮਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਭਾਿਵਕ
ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?

270 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਰੇਖਾ ਤੇ ਹ , ਪਰ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਿਗਰਿਜ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਬੂਤ
ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਪਰ੍ਤੀਕਰਮ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੂਥਰਨ ਿਵੱਚ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਅਤੇ
ਬੱਸ ਖਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮ ਵਤੀਤ ਕਰ ਗਾ। ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ?
ਿਕੱਥੇ—ਿਕੱਥੇ ਹੈ—ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਸੁਭਾਿਵਕ ਚੀਜ਼
ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

271 ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਿਦਓ।

272 ਸੁਭਾਿਵਕ ਨਾ ਲਓ। ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਆਦਮੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹ
ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਲਈ
ਹੈ। “ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਜੋ ਜੀਵਨ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕਆਤਮਾ ਹੈ।
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273 ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ…ਦੇਖੋ ਉਹਨ ਨੇ ਕੀ
ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ, “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ,” ਤੋਂ “ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ,
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ,” ਇੱਕ ਿਸਰਲੇਖ, ਜੋ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
274 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?” ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ…
275 ਕੋਈ ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ,
ਉਹ—ਉਹ—ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਤੁਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੇ ਉਸਦਾ
ਨਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੱਸ ਕਹੋ, “‘ਮਾਲਕ’ ਵੱਲੋਂ—ਵੱਲੋਂ।” ਇਹ ਉਹੀ
ਹੈ…ਤੁਹਾਡਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਚੈੱਕ, ਿਸਰਫ਼, “ਜੌਨ ਡੋ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰੋ, ਡੇਢ ਸੌ ਡਾਲਰ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ। ‘ਮਾਲਕ’” ਵੱਲੋਂ। ਇਸ
ਹੇਠ ਰੱਖੋ, ਬੈਂਕ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹ । ਹ ।
ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਯਕੀਨਨ।
276 ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਮਸੀਹੀ
ਲੋਕ ਹੁਕਮ ਿਕਉਂ ਿਦੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਥੇ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍
ਿਕਉਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ

ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ”? ਸਮਝੇ? ਵਚਨ
ਲਵੋ, ਕਹੋ, ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਬਸ ਉਹੀ ਕਹੋ

ਜੋ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਿਨ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਹੈ।
277 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨ ਦੇ
ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਸਧ ਤ
ਹੈ। ਮੈ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਦਖਾਓ ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕਦੇ “ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਜੈ”
ਿਕਹਾ ਹੈ। ਮੈ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਦਖਾਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਨੇ ਰਸੂਲ ਦੇ
ਪੰਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈ ਦੱਸੋ ਿਕ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੰਥ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ
ਿਵਚ, “ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ”। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਨ। ਮੈ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ
ਦੱਸੋ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਉਹਨ ਨੇ “ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ” ਦਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਇਹ ਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ
ਲਈ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਹੂੰ?
278 ਹੁਣ, ਸੰਗਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਿਵੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ ਝ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ
ਉਨਹ੍ ਇਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਪੋਪ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਬਸ਼ਪ
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ਹੈ, ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰ੍ੇਸਬੀਟਰ ਿਜ਼ਲਹ੍ਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕੋਲ ਮਸੀਹ
ਹੈ। ਸਮਝੇ?
279 ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਤੁਹਾ ਉਹ ਿਸਧ ਤ
ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਬਜਾਏ, ਇਸ ਬਾਹਰ
ਕੱਢਣ ਦੇ। ਉਸ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਰਖਤ ਤੋਂ
ਲਾਹ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। “ਮੈਂ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ
ਿਦ ਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੇ ਿਦ ਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ
ਉਤਾਰ ਿਦ ਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੇ ਿਦ ਗਾ।” ਦੇਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ
ਜਾਣਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ!”
280 ਹਰ ਇੱਕ ਿਕਥੋਂ, ਹਰੇਕ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਿਕੱਥੋਂ ਆਈ?
ਕੈਥੋਿਲਕ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13, ਜ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ
17, ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ
ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਮ ਸੀ,” ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ…ਘੜਾ ਕੇਤਲੀ
ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ

ਬੱਸ…ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।
281 ਭਾਈਚਾਰਾ; ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੋਹ ਿਲਆ। ਜਦੋਂ, ਸਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਰਾ,
ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ।
ਠੀਕ ਹੈ।
282 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ
ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਾ, ਇਹਨ ਹੋਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ।
283 ਬਾਈਬਲ ਸਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹ , ਤ ਸਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਝੁਕ ਜਾਓ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ
ਜ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
284 ਹੁਣ, ਉਹ ਿਪਛ ਹ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਸੋਧਖਾਨਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਜਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ
ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਿਕਉਂ, ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈ! ਟਪੂਸੀ
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ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਯਕੀਨਨ। “ਤੁਹਾ ਸੋਧਖਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ। ਇਸ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਲਈ ਕਈ ਸੌ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰੋ।” ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ
ਿਵਚ “ਸੋਧਖਾਨਾ” ਲੱਭੋ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ
ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨ ਇੱਕ
ਸੋਧਖਾਨਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਵੇਖੋ, ਉਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਹ, ਹ , ਮੈ
ਪਤਾ ਹੈ।

285 ਉਹ—ਉਹ—ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਜ਼ਰੂਰ!” ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ
ਸੁਣਦੇ ਹੋ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਤ ਬੋਨੀਫੇਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਹਾ ਸੀ।” ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਸੰਤ ਬੋਨੀਫੇਸ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਹੈ। “ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ
ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਨੇ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਭੈਣ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਸੰਤ ਨੇ?” ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ।

286 ਇਹ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਧਕਾਰਤ ਰਸੂਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਰਸੂਲ , ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਰ੍ਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਤ
ਬੋਨੀਫੇਸ ਜ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਸੰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਮੈ ਇਸ
ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਸੰਤ ਬੋਨੀਫੇਸ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤ
ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਸੂਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਾਰੀਆ, ਉਨਹ੍
ਸਾਿਰ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਂ
ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਵਚਨ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

287 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਨਹ੍ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਮੱਤ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹ । ਇਹ ਮੂਲ ਤੋਂ—ਤੋਂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਧ ਤ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਕਵੇਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਿਸਧ ਤ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾਕ
ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟੇਪ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ
ਿਵੱਚ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਗਲਤ ਿਕਵੇਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਿਸਧ ਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਲਟ
ਹਨ, ਿਸਧ ਤ, ਿਬਲਕੁਲ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਿਕਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਕ
ਸੰਸਥਾ ਿਵਚ ਹੋ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਕੰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਔਰਤ
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ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੀ। ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਗਲਤ ਿਸਧ ਤ, ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ।
288 ਿਜਵੇਂ ਹੱਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ — ਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦੁੱਖ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਹੱਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਤਿਮਕ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ,
ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਕੇ।
289 ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਲਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਤਿਮਕ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ।
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤ ਉਹ ਤੁਹਾ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ।
290 ਖੈਰ, ਉਹ ਮੈ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਿਕਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ…”
291 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵ ਗਾ।” ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰ ਗਾ ਜੋ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਜ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ। ਸਮਝੇ?
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
292 ਉਸ ਵਚਨ ਤੇ ਿਟਕੇ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਰਾਵੋ। ਉਥੇ
ਹੀ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਜਾਣਦੇ ਹ । ਉਹ ਸਮ ਇੱਥੇ ਹੈ।
293 ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ ! ਔਹ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ, ਅਤੇ
ਹੋਰ । ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈ
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ!

ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਿਜਆਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਤੇ ਿਕਹਾ…
294 ਕੁਝ—ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਿਜਸ ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ,
ਸੇਵਕ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮੇ ਬਾਰੇ, ਿਜੱਥੇ ਿਤੰਨ ਸੌ ਅਤੇ
ਕੁਝ, ਸੇਵਕ…ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ
ਸਨ, ਿਜੱਥੇ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਕੀਤੀ। ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ, ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ
ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਥੇ ਹੀ ਮੁਿੜਆ, ਅਤੇ ਦੱਿਸਆ। ਜੇਕਰ



64 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ ਟੇਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਮੈਂ…
ਸਾਰੇ ਿਬਸ਼ਪ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ, ਅਤੇ ਕਾਰਿਡਨਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ, ਉਥੇ ਬੈਠੇ
ਹੋਏ ਸੀ।

295 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਇਸਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੁੱਪ ਿਕਉਂ
ਹੋ?” ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਅਤੇ ਿਕਉਂ? ਵੇਖੋ, ਉਹ ਉਸ ਵਚਨ
ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈ
ਿਕਉਂ ਿਨਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਸ਼ ਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੋ,
ਕੁਝ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਤ ਸਿਥਰ ਰਹੋ।”

296ਇਸ ਲਈ, ਤਦ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਉਸੇ ਟੋਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੇਠ
ਭੇਿਜਆ, ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ ਹੈ।”
ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੀ—ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਵੇਖੋ। “ਜੇਕਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ
ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਗੇ।”

297 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਐਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ‘ਜੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਤ ।’ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ
ਿਕਹਾ, ਤ ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

298 ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਵਚਨ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ
ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਨਾਲ ਿਟਿਕਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ ਉਸੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ
ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ
ਗਈ ਸੀ।

299 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ,
ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ
ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਊਂ-ਹੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ
ਰਹੀ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਵਚਨ ਰਸੂਲ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਦੇ ਉਲਟ
ਹੈ। ਔਹ, ਮੇਰੇ!
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300ਇਹ ਰਸੂਲੀ ਿਸਧ ਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚਲਾ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ

ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

301 ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਤ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੇ ਉਤਿਰਆ
ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਅੱਜ, ਉਹ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਫਰ,
ਕੋਈ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ…ਔਹ, ਇੱਕ
ਇਿਤਹਾਸਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਮਝੇ? ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵੱਚ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਕੀ
ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਮਸ਼ੀਨੀ ਚੁੱਿਚ ਵ ਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ,
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਜਾਣਾ, ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼
ਨਹੀਂ ਹੈ?

302 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਤੁਹਾ ਿਕਥੋਂ ਅਿਧਕਾਰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ।”
ਕਲੀਿਸਯਾ, ਉਨਹ੍ ਦੀ ਨੌਂ ਸੌ ਉਣਹੱਤਰ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾਵ ਹਨ। ਉਨਹ੍
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਣ
ਿਵੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕ ਦਾ ਿਨ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

303 ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਿਨ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ
ਵਚਨ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ
ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵਾਸ ਕੀਤਾ।” ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਤੇ ਲੋਕ
ਦਾ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੀਉਂਦਾ, ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਵਚਨ।

304 ਿਫਰ ਜੇ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ, ਪੁਨਰਉਿਥਤ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ
ਕੁਝ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਇਹ ਜੀ ਿਠਆ, ਪੁਨਰਉਿਥਤ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਿਕਉਂਿਕ, ਇਹ, ਇਹ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ,
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ।
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305 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਥੇ ਕੁਝ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
306 ਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਉਸਦੇ ਕੋਲ…ਪਿਹਲਾ
ਫੈਸਲਾ, ਉਸਦੀ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਦਾ ਲਈ ਸਿਥਰ
ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ,
ਅਤੇ ਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ
ਕਿਹਣੀ ਪਵੇਗੀ।
307 ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਗਵਾਹੀ
ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਹਰੇਕ ਵਚਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੱਲਹ੍,
ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਆਓ ਛੇਤੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ
ਲਈਏ।

308 ਪਿਹਲ , ਉਹ ਟੋਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਖਾਧਾ? ਫਲ।
309 ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਉਸ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਮਰ
ਿਗਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਸਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ।
310 ਹੁਣ, ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਛਾਲ ਿਵੱਚ
ਚਲਾ ਿਗਆ।
311 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਉਹਆਉਂਦਾ ਹੈ-…ਇੱਕ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਿਟੱਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸਦਾ
ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਿਟੱਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ। ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਿਟੱਡੀ
ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ; ਜੀਵਨ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ,
ਜੀਵਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਸੱਧਾ ਹੇਠ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਦੇ ਫੜਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਿਟੱਡੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ
ਕੀ ਬੁਲਾਵ ਗੇ? ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ। ਇਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ
ਹੈ। ਿਕਉਂ? ਉਹ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ; ਜੀਵਨ ਚੂਸਦਾ ਹੈ।
312 ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗਤੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਹਰ
ਵਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੋਈ
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ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗਲ਼ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਦਖਾਓ ਿਕ
ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਦੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਥੇ ਹੀ ਮਰ ਨਹੀਂ
ਗਈ। ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਨੇ ਇਸ ਜਕੜ ਿਲਆ, ਇਸਦਾ ਧਰਮ ਖੋਹ
ਿਲਆ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ…ਰੁੱਖ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀਵਨ
ਚੂਸ ਿਲਆ।
313 ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਜੀਵਨ ਸੀ? ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਸ ਨੇ ਕੀ
ਕੀਤਾ? ਇਹ ਥੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਅਜੇ ਿਸਧ ਤ ਵੀ ਸਨ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈਇਹ ਪਿਵੱਤਰ, ਜੀਵਨ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ
ਇੱਕ ਿਸਧ ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। “ਸਾ
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾਇਹ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ।” ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਇਹ ਹਮੇਸ਼ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਠਦਾ।
314 ਪਿਹਲੀ ਸੰਸਥਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਸੀ; ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਮਰ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਿਸਧ ਤ ਸੀ।
315 ਥੋਂ ਜੋ ਪਿਹਲਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੂਥਰ ਸੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਮਰ ਿਗਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਜ਼ਲੀਆਇਆ; ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਿਗਆ।
ਓਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਆਇਆ; ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ

ਮਰ ਿਗਆ।
316 ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ, ਲੂਥਰਨ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਿਪਲਗਰ੍ੀਮ
ਹੋਲੀਨੇਸ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵ ਜੋ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਚੱਲੀ , ਹਰ ਇੱਕ
ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨ ਦੇਖੋ। ਿਕਉਂ? ਉਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਇਹ ਉਹਨ ਮਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਇਹਨ ਿਸਧ ਤ
ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

317 ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ—ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ
ਵਾਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ
ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ , ਤੁਸੀਂ
ਇਸ “ਸ਼ੈਤਾਨ” ਿਕਹਾ, ਅਤੇ ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ
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ਅੱਜ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਮਰ ਗਈ। ਔਹ, ਉਸ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ
ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਹੈ।
318 ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਿਖਆ, ਇੱਕ ਰਾਤ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਉਨਹ੍ ਦਾ
ਪਾਦਰੀ, ਪਰ ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਚੁੰਮ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਸੇ
ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾ , ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ
ਿਦ ਗਾ, ਟੇਪ ਿਵੱਚ। ਸਮਝੇ? ਠੀਕ ਹੈ।
319 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਇਆ, ਆਤਿਮਕ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ,
ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਨੁੱਖ
ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨਕਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਥੇ;
ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ
ਤੇਜ਼। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਿਮਕ ਕਲਿਸਆ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨਕਲੀ ਰੂਪ
ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
320 ਲੂਥਰ ਕੋਲ ਆਤਿਮਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਲੂਥਰ
ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ, ਨਕਲੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।
321 ਵੈਜ਼ਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੌਨ ਵੈਜ਼ਲੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨਆਦਮੀ!
ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਿਕ ਜੌਨ ਵੈਜ਼ਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਸ ਨੇ ਕੀ
ਕੀਤਾ? ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਅਤੇ ਜੌਨ ਅਤੇ ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਨਹ੍
ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਿਬਲਕੁਲ।
322 ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜੁਗ ਿਵੱਚ, ਹਰ ਵਾਰ, ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਤੇ। ਉਹ
ਬਣਾਉਟੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਚੁਸਤ ਲੋਕ,
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। “ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
323 ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨਾਲ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਢਾਲ ਹੇਠ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ , ਸੁੰਦਰਤਾ, ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਮਾਣਯੋਗ ਪਾਦਰੀ ਿਮਲੇ
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਿਡ ਇੱਥੋਂ ਿਦ
ਕੁਝ ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵੱਚ, ਪਾਦਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਨਹ੍ ਕੀ
ਿਸਖਾਉਣਗੇ? ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਸਾਰੀ
ਿਕਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ । ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,
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ਿਰਕੀ ਅਤੇ ਏਲਿਵਸ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਹੁਦਾ ਲੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ, “ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ।”
324 ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਖੀਰਲੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਦਾ
ਇਕ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ
ਕਰਨਗੇ।” ਿਕਉਂ? ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਿਟੱਡੀ ਨੇ ਇਸ ਚੂਸ ਿਲਆ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਲੈ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਇਹ ਜਾਣੋ, ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਆਪ
ਸੁਆਰਥੀ, ਹੰਕਾਰੀ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼, ਕੁਫ਼ਰ ਬਕਣ ਵਾਲੇ, ਅਣਆਿਗਆਕਾਰ,
ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ, ਅਪਿਵੱਤਰ, ਿਨਰਮੋਹ, ਅਸੰਜਮੀ, ਪਰਾਈ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,
ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ, ਘਮੰਡੀ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ
ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।” ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਿਟੱਡੀ ਨੇ ਇਸ ਚੂਸ ਿਲਆ। ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ
ਿਟੱਡੀ ਇਸ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਉਸ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਿਲਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਸਾਰੇ , ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਸਮੇਂ
ਿਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤ ।
325 “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥ ।” ਔਹ, ਯਕੀਨਨ। “ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ
ਚਰਚ ਨੇ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਔਹ, ਯਕੀਨਨ।
326 ਕੈਥੋਿਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਲੱਖ ਮੀਲ ਨਾਲ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਯਕੀਨਨ
ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਿਗਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਮਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਮੈਕਸੀਕੋ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ
ਿਵੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
327 ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਮਵਾਦ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਸਾਮਵਾਦ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਿਹਤ
ਚਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰ੍ਚਾਰਕ , ਮੰਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ
ਕੇ, ਿਨੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, “ਸਾਮਵਾਦ! ਸਾਮਵਾਦ!” ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ…ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੱਸਦੇ
ਹਨ, “ਔਹ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਨਗਲੇ ਜਾਵ ਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਮਵਾਦੀ ਬਣ
ਜਾਵੇਗੀ।” ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ
ਕੋਈ ਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ।
328 ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਰੋਮਵਾਦ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਸੰਸਾਰ
ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗੀ। ਦਾਨੀਏਲ ਲਵੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਿਸਰ,

ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ, ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜ; ਮੀਡਸ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੀਆ ਉਸ ਤੋਂ
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ਬਾਅਦ ਆਏ; ਗਰ੍ੀਸ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ; ਅਤੇ ਰੋਮ
ਅੰਤ ਤੱਕ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪੈਰ ਦੀ
ਦੱਸ ਉਂਗਲ ਚਲਦੀ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ…
329 ਥੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਥੇ ਇੱਕ ਬ ਸ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਥੇ
ਇੱਕ ਜਾਮਨੀ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ,
ਪਰ ਉਸ ਜਾਮਨੀ ਪਰਦੇ ਦੇਖੋ।
330 ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਜਵੇਂ
ਅਹਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਈਜ਼ਬਲ ਸੀ। ਇਹ…ਬਾਈਬਲ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ “ਈਜ਼ਬਲ; ਵੇਸਵਾ” ਆਖਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਹਾਬ ਕੋਈ
ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਿਮਸਟਰ ਕੈਨੇਡੀ ਚੰਗੇ
ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਹੈ। ਬੱਸ ਇਹੀ ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਦੀ, ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ
ਕੀਤਾ ਹੈ।
331 ਅਤੇ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੀ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13 ਿਵੱਚ? ਇਸ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇਰਹ੍ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਿਵੱਚ ਤੇਰਹ੍ ਧਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਰਹ੍
ਤਾਰੇ ਹਨ। ਝੰਡੇ ਿਵੱਚ ਤੇਰ ਧਾਰੀ । ਤੇਰਹ੍ , ਇਸ ਿਵਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਹ੍ ਹੈ;
ਤੇਰਹ੍ ਨਗਰ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਹ੍ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 13ਵੇਂ
ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
332 ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਿਕ, “ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੇਲੇ ਵ ਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,”
ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ; “ਦੋ ਛੋਟੇ ਿਸੰਗ,” ਨਾਗਿਰਕ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੰਬੰਧੀ।
ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ, “ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਬੋਿਲਆ
ਿਜਵੇਂ ਅਜਗਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਜਗਰ ਨੇ ਉਸ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਨੇ ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ
ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ,” ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਸੰਘ, ਬਸ ਉਹੀ ਜੋ ਹੁਣ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਿਨਊਯਾਰਕ ਸਿਹਰ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਰਦਾਘਰ!
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਅਤੇ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ, ਆਰਿਥਕ…ਇੱਥੇ ਸਰਬਪੰਥੀ ਲੋਕ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ
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ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਅਿਧਕਾਰ ਵੇਚਦੇ
ਹੋ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਤੁਹਾ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ
ਹੈ? ਯਕੀਨਨ। ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਅਿਧਕਾਰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਏਸਾਓ ਨੇ
ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਦਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾ ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਝ ਿਮਲੇਗਾ। ਬਸ
ਇਹੀ ਕੁਝ।
333 “ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ।” ਿਬਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਵਾਦ ਤੋਂ ਨਾ
ਡਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਥੋਿਲਕਵਾਦ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਔਹ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਝੂਠੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ
ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਵ ਗ। ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਦੇਖੋ।” ਇਸਦੇ
ਿਪੱਛੇ, ਇੱਕ ਬਿਘਆੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛਿਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਦੇਖਣਾ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਕਾਰਨ, ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੋ ਵਚਨ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।
334 ਸਾਮਵਾਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਖੇਡ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਮਵਾਦ ਆਿਗਆ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਤ ਜੋ ਇਹ ਇਹਨ
ਤੋਂ, ਉਸਦਾ ਵਚਨ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਯਕੀਨਨ। ਇਹ ਹੈ…ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਹ
ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਅਮਲ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ।
335 ਦੇਖੋ। ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਿਦਨ, ਅਹਾਬ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਲਈ, ਸਾਹਮਣੇ,
ਚਾਰ ਸੌ ਨਬੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਪਰ, ਅਸੀਂ ਰਾਮੋਥ-ਿਗਲਆਦ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ,” ਿਕਹਾ, “ਕੀ
ਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ?”
336 ਅਹਾਬ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ । ਜਰੂਰ।” ਸਮਝੇ? ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਈਜ਼ਬਲ
ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਰ ਗੇ—ਅਸੀਂ ਕਰ ਗੇ…ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਸੌ ਨਬੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਿਲਆਵ ਗੇ।”
337 ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ। ਉਨਹ੍ ਿਲ ਦਾ। ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕੀਤੀ, ਿਕਹਾ, “ਚੜਹ੍ ਜਾਓ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।”
338 ਇਹ ਇਸ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ , ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ,
ਜ ਉਥੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ…ਇਹ ਗਲ ਉਸ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ
ਲੱਗੀ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?”
339 “ਚਾਰ ਸੌ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਪਿਹਲ ਹੀ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ, ‘ਚੜਹ੍
ਜਾਓ। ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਚੜਹ੍ ਜਾਓ।”’”
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ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਇੱਥੇ ਿਕਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
340 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹ ।”
ਯਕੀਨਨ, ਿਬਲਕੁਲ। ਹ । ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈ ਲਲਕਾਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁਿਰਆਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।” ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਿਕਵੇਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ?
341 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੀਕਾਯਾਹ ਲੈ ਆਏ। ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਚੜਹ੍
ਜਾਓ। ਹ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਖੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ
ਹ , ਿਜਵੇਂ ਭੇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਅਯਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
342 ਿਫਰ ਉਹ, ਿਕਉਂ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਆਇਆ, ਿਬਸ਼ਪ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਿਰਆ। ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਿਨਕਲ ਕੇ ਿਕੱਥੇ
ਿਗਆ?”
343 ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਤ
ਿਫਰ—ਤ ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਦਨ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ—ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ—ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ…
344 ਅਹਾਬ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਏਸ ਅੰਦਰਲੀ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਉਹ
ਤੰਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਤੰਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਿਦਓ।” ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖ
ਸ ਦ ਨਾਲਆਵ ਗਾ, ਤ ਇਸਆਦਮੀ ਨਾਲ ਿਹਸਾਬ ਕਰ ਗਾ।”
345 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਖ ਸ ਦ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਓ, ਤ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਿਲਆ।” ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ? ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਹੀ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ।
346 ਕੋਈ ਵੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਜੋ ਉਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੀ…ਇਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ ; ਇਹ ਚਾਹੇ
ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਇਹ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ, ਜ
ਕੁਝ ਹੋਰ, “ਸਾਮਵਾਦ ਸੰਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਹੇਠ ਸੁੱਟਣ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ।” ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਮਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੋਮਵਾਦ
ਨਾਲ ਲੜੋ। ਿਕਉਂਿਕ, ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਰੋਮਵਾਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਾਮਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ
ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ।
347 ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੀਕਾਯਾਹ
ਆਿਖਆ, “ਮੈ ਅਹਾਬ ਥੇ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਹ੍ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਤੋਂ ਇਹ
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ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਅਹਾਬ ਥੇ ਭੇਜਣ, ਤ ਜੋ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ
ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ।”
348 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਮਵਾਦ ਚਾ ਠਣ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਉਹ ਇਹਨ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਗਰਿਜ
ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਸ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਜੋ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਿਜਸ ਹੇਠ ਇਹ ਬਣ
ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਮ!
349 ਮੈਂ…ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਥਕਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਪਰ…[ਕਲੀਿਸਯਾ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਨਹੀਂ”—ਸੰਪਾ.] ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕ ਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ
ਕਰ ਸਕ । ਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਿਮਲ
ਸਕੀਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ।
350 ਇਸ ਵਚਨ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ; ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਚਨ, ਇਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਿਫਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾ
ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,” ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼
ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੋ। ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੋ। ਸਮਝੇ?
ਬਸ ਆਓ, ਅਤੇ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ।
351 ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈ, ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੀ…ਸਾਮਵਾਦਇਕੱਠਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਗੋਗ ਅਤੇ ਮਾਗੋਗ ਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ,”
ਯਕੀਨਨ, “ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ।” ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਇਨਹ੍ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੇ ਿਲਆਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਲਾਇਆ, ਉਸਦੇਆਤਿਮਕ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ।
352 ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ
ਹੈ, “ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ” ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ,
ਯਕੀਨਨ, ਲੱਖ ਡਾਲਰ! ਮੇਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਛੇ ਜ ਅੱਠ ਲੱਖ
ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਿਮਸ਼ਨਰੀ , ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵਚ
ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਜੋ ਿਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਬਨ
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ਜੁੱਤੀ ਦੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਖ ਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਿਕਉਂ, ਭਾਈ, ਅਸੀਂ…ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ—ਤੁਹਾਡੇ—ਤੁਹਾਡੇ—ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ…ਖੈਰ, ਤੁਹਾਡਾ—
ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ…ਸਮਝੇ?
ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ…
353 ਉਹ ਛੋਟੇ ਿਮਸ਼ਨਰੀ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਆਉਂਦਾ
ਹ , ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ; ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਪੈਂਟ ਬੰਨਹ੍ੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਇਸ ਤਰ ; ਥੇ ਿਪੱਸੂ, ਅਤੇ ਅਮੇਬਾ, ਅਤੇ ਕੀੜੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ
ਿਬਮਾਰੀ , ਅਤੇ ਥੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ; ਛੋਟੇ ਬੁੱਢੇ ਹੱਥ
ਖਾਧੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਮੇਬਾ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ। ਉਥੇ
ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਹੋ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ।”
ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਿਮਲੇ! ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ

ਕਰਦਾ ਹ ।”
354 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ
ਿਦਓ। ਹ । ਉਹ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ।”
355 “ਮੈਂ…ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹ , ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ। ਤੁਸੀਂ
ਯਕੀਨਨ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹ ।” ਔਹ, ਭਾਈ,
ਇਹ ਹੈ—ਇਹ ਉਹੀ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ; ਗਰੀਬ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ।

ਿਕਸੇ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਿਣਆ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ?”
“ਔਹ,” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
“ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ?”
“ਿਕਉਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
“ਖੈਰ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ?”
“ਔਹ, ਉਹ ਇੱਕ—ਉਹ ਇੱਕ ਆਜਾਦ ਹੈ।”
“ਔਹ, ਉਹ ਹੈ? ਊਂ-ਹੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?”
“ਔਹ, ਉਸ ਉਥੇ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਕੰਮ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਉਹ—ਉਹ ਸਾਡੇ

ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
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“ਖੈਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”

356 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਸੇਬ ਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਸੇਬ
ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ
ਿਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਿਬਲਕੁਲ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਿਗਣਤੀ
ਿਵੱਚ ਇਕੱਿਠ ਹੁੰਦੀ ਸਨ, ਉਥੇ ਿਜੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸੇਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਅੱਛਾ, ਉਹ ਿਸਰਫਇਕ ਪਿਵੱਤਰ-ਪਖੰਡੀ ਹੈ।”

357 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ ਡਰਾਉਣਾ ਪੁਤਲਾ ਉਸ ਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਿਜੱਥੇ
ਚੰਗਾ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾ ਡਰਾਉਣ ਲਈ।
ਤੁਸੀਂ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਿਬਲਕੁਲ ਉਸ ਡਰਾਉਣੇ ਪੁਤਲੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾਓ।

358 ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਇੱਕ ਗਾਲਹ੍ੜ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੱਖਣੀ ਫਲੀ ਖਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬੀਜ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਖਣੀ ਫਲੀ ਦੀ ਇੱਕ
ਕਤਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਗਾਲਹ੍ੜ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਨਹ੍ ਖਾ ਜ ਦਾ।
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਉਸ ਡਰਾ ਿਦ ਗਾ।” ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼
ਦੀ ਬੋਰੀ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹ ; ਤੁਹਾ ਮੈ ਦੇਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਡਰਾਉਣੀ ਸੀ।
ਔਹ, ਇਹ ਡਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਕ ਬੋਰੀ
ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਮੱਖਣ ਦੀ ਫਲੀ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ,

ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਤੇ ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ
ਇਸ ਤਰ ਿਹੱਲੇਗੀ।

359 ਖੁੱਡ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਗਾਲਹ੍ੜ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ
ਉਹ ਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜ ਦਾ, ਮੱਖਣ ਦੀ ਫਲੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ
ਿਸੱਧਾ ਇਸ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਲ ਦੌਿੜਆ। ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਹਟ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ
ਦੇਿਖਆ, ਉਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਿਗਆ, “ਪੇਫੱ,” ਇਸ
ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ, ਔਹ, ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਿਹੱਲੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ
ਦੇਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ, ਦੇਿਖਆ। ਉਸਨੇ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ
ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹਨ ਮੱਖਣ ਦੀ ਫਲੀ ਹੇਠ ਜ ਦੇ ਵੇਿਖਆ।
ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਦੇਿਖਆ, ਉਸ
ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਡਰਾਉਣਾ ਪੁੱਤਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਥੋੜਾ
ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਜ ਦਾ ਿਰਹਾ, ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਇਸ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ
ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਹੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ; ਇਹ ਮਿਰਆ
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ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਉਣੇ ਪੁਤਲੇ ਹਨ। ਤ ਉਹ—ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਬੱਸ…

360 ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਪੈਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਬੋਰੀ ਮਾਿਰਆ, ਅਤੇ ਹੜਬੜਾ ਿਗਆ, ਘਬਰਾ ਿਗਆ। ਉਸਨੇ ਿਪੱਛੇ ਛਾਲ
ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਇਸ ਤਰਹ੍ । ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਿਫਰ ਮਾਿਰਆ,
ਹਲਚਲ, ਹਲਚਲ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹਲਚਲ। ਆਇਿਰਸ਼ਮੈਨ
ਦੇ ਲੂ ਵ ਗ, ਸਾਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਖੰਭ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮਾਿਰਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਚਾਰ ਜ ਪੰਜ
ਵਾਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮਾਿਰਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੋਰੀ ਦੇ
ਿਬਲਕੁਲ ਿਪੱਛੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੱਖਣ ਦੀ ਫਲੀ ਖ ਦਾ ਿਰਹਾ।
ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਕੀ
ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਡਰਾਉਣੇ ਪੁਤਲੇ ਉਸ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਡਰਾਉਣੇ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ।

361 ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਔਹ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ-ਪਖੰਡੀ ਹਨ,’’ ਬੱਸ ਉਸ
ਡਰਾਉਣੇ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਮਝੇ? ਵੱਧਦੇ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਸਮਝੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਥੇ ਕੋਈ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਮਝੇ?
ਠੀਕ ਹੈ।

362 ਔਹ, ਉਹ ਨਾਮ-…ਆਉ ਇਸ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਿਟੱਡੀ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੀਏ। ਸੁਭਾਿਵਕ ਕਲੀਿਸਯਾ;ਆਤਿਮਕ ਕਲੀਿਸਯਾ। ਹੁਣ ਇਸ
ਪੁਰਾਣੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਿਟੱਡੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਸੰਪਰ੍ਦਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਛਾਲ ਖਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਖਾ ਲਏ ਹਨ,
ਅਤੇ, ਔਹ, ਭਾਈ, ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨ
ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ; ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ,
ਕੋਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ—ਨਬੀ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਨਹ੍ ਗੱਲ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਭ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ! ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਜੋ
ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ, ਨਕਲੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਠੀਕ
ਹੈ। ਸੁਭਾਿਵਕ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਿਵਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ
ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਆਤਿਮਕ ਕਲੀਿਸਯਾ…
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363 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ? ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਸੁਭਾਿਵਕ
ਕਲੀਿਸਯਾ; ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਕਲੀਿਸਯਾ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਦਾਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦਓ:” (ਹਾਜਰਾ) “ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਆਜ਼ਾਦ ਔਰਤਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।” ਸਮਝੇ?
364 ਇਸ ਲਈ, ਸੁਭਾਿਵਕ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਿਜਸ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇਗਾ
(ਕੀ?) ਪੂਲੀ ਦਾ ਬੰਨਹ੍ਣਾ, ਭਰੀ ਦਾ ਬੰਨਹ੍ਣਾ, ਫੂਕਣ ਲਈ। “ਅਤੇ ਉਹ
ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।” ਜੇ
ਦਾਸੀਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੱਿਚ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹਆਜ਼ਾਦਔਰਤ
ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਜ਼ਾਦ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਿਨ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੇਖੋ,
ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹ ।ਆਤਿਮਕਆਜਾਦ ਹਨ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
365 ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਿਟੱਡੇ, ਸੰਪਰ੍ਦਾਇਕ ਏਸਾਓ। ਹੁਣ, ਏਸਾਓ। ਇੱਥੇ ਏਸਾਓ
ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਹਨ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੁੜਵ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਿਮਕ ਹਨ। ਏਸਾਓ ਇੱਕ
ਸਰੀਰਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ…ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ,
ਜ ਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਪਰ
ਉਸਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮੈਂ ਧਾਰਿਮਕ ਹ , ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ
ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?”
366 ਪਰ, ਬੁੱਢਾ ਯਾਕੂਬ, ਉਸ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਇਹ ਿਕਵੇਂ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ
ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਿਲਆ, ਬੱਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਉਸਨੇ
ਇਸ ਲੈ ਿਲਆ! ਜੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਚੀਕਣਾ
ਅਤੇ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਬੂ-ਹੂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਸਾਫ। ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ। ਜ ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਿਹਣ ਦਾ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ…ਮੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ,
ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਕਾਰਦਾ ਿਰਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ, ਿਕਉਂ, ਉਸ ਇਹ ਿਮਿਲਆ। ਸਮਝੇ? ਉਸਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਸ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਉਸ ਨੇ ਇਸ
ਲੈ ਿਲਆ।
367 ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ…ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਉਹ ਲੋਕ ਥੇ
ਹੇਠ , ਉਸ ਵੇਦੀ ਤੇ ਹੂ-ਹੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੋਈ
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ਜ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।” ਖੈਰ, ਤੁਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਿਮਲੇਗਾ।
368 ਬੁੱਢਾ ਗੂੜਹ੍ਾ, ਕਾਲਾ ਭਾਈ, ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਿਹੰਦਾ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ, ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ—ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ ਤੈ ਹਰ ਸਮੇਂ
ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਲੜਕੇ?”

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਦਲ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ।”

ਿਕਹਾ, “ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
369 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ,
ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।’” ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਿਕਹਾ, “‘ਿਜੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ।’ ਤੈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।”

ਇੱਕ ਿਦਨ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਿਦਲ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”

ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ।”

ਿਕਹਾ, “ਚੱਲ, ਲੈ ਲਈਏ।”
370 ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਝੋਪੜੀਂ ਹੈ। ਇਹ
ਚੰਗੀ ਹੈ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ,” ਿਕਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ; ਇਸ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਿਵੱਚ। ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗੇ।”

ਬੁੱਢੇ ਭਾਈ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ।”
371 ਅੱਛਾ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਉਹ ਹੇਠ ਤਬੇਲੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਕੀ ਇਹ ਸਾ ਇੱਥੇ ਿਮਲੇਗਾ?”

ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਿਵੱਚ ਜਾਵ ਗੇ।”

ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ।”

ਿਕਹਾ, “ਤੈ ਇਹ ਿਕੱਥੋਂ ਿਮਿਲਆ?”



ਦੁਲਹਨ ਰੁੱਖ ਦੀ ਬਹਾਲੀ 79

372 ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆਓ।” ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਪਰ ਚੁੱਕ ਲਈ,
ਸੂਰ ਦੇ ਵਾੜੇ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਿਜੰਨੀ ਤੇਜ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਚੱਕੜ ਿਵੱਚ,
ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾ ਿਮਲੇਗਾ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।”
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਾਿਲਕ। ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।”
373 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸੋਿਚਆ ਸੀ। ਨਮਾਨ, ਨਮਾਨ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋੜਹ੍ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”
374 ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਥੇ ਯਰਦਣ ਦੇ ਿਚੱਕੜ ਿਵੱਚ ਜਾਹ, ਿਜੱਥੇ
ਉਹ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਚੱਕੜ
ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀਂ।”
375 “ਔਹ,” ਨਮਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ! ਕੀ ਥੇ ਚੰਗੇ ਦਿਰਆ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਥੇ? ਓਹੋ, ਉਹ ਥੇ ਸੁੰਦਰ
ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ।” ਮੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਿਫਲਮ ਤੇ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਿਕਹਾ, “ਔਹ,” ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ, ਿਕਉਂ, ਅਸੀਂ ਥੇ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਕੌਣ
ਹ ? ਮੈਂ ਪਿਹਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹ । ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹ ।”
376 “ਖੈਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋੜਹ੍ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਥੇ
ਹੇਠ ਜਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਥੇ ਪਰ ਜਾਉ।
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੋ।’”
377 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਉਸ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮਿਦ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ । ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਔਹ, ਇਸਨੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਠੇਸ
ਪਹੁੰਚਾਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲਦੇ ਹੋਏ; ਨੱਕ ਫੜਹ੍ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
378 ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ
ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਚਾਹ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ, ਪਰ,
ਹੇ ਮੇਰੇ, ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਮੈ ਵੇਖਣਗੇ?” ਊਂ-ਹੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਪਟੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਕਦੇ ਵੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ
ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
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ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵੋਗੇ,
ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਤਆਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
379 ਹੁਣ, ਸਾਰੇ, ਸੰਪਰ੍ਦਾਇਕ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਿਟੱਡੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰੇਕ ਕੀੜੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹਨ ਕੀਿੜ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁੱਖ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਕ ਦੂਜਾ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਵੇ। ਔਹ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਹ ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਿਗਆ, ਵੇਖੋ, ਆਤਮਾ, ਇਸ ਲਈ (ਕੀ?)
ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਪੱਤੇ।
380 ਇਸ ਲਈ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ
ਗੁਜਾਿਰਆ, ਪੱਤੇ ਉਤਾਰ ਲਏ। ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਪੱਤੇ
ਉਤਾਰ ਿਦੱਤੇ ਤ ਿਕ ਕੋਈ ਠੰਡਕ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕ
ਦੇਖ ਸਕਣ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਛਾਲ ਿਵੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਸਮਝੇ?
381 ਉਹ ਛਾਲ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਿਸਧ ਤ ਉਹਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਿਗਆ, ਵੇਖੋ, ਉਹੋ ਚੀਜ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸਹਾਰਾ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
382 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਲਏ, ਉਸ ਕੋਲ,
ਅਗਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ, ਪੂਰਾਣੀ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਿਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ
ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੂਸ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ
ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ।
383 ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਿਸੱਧਾ ਜੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਇਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਸੱਧਾ ਜੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ। ਠੀਕ ਹੈ।
384 ਹੁਣ, ਉਹੀ ਿਟੱਡੀ ਨੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਵਨ
ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ। ਇਹ ਫਲ ਰਾਹੀਂ, ਪੱਿਤ ਰਾਹੀਂ, ਛਾਲ ਰਾਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ ਿਰਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਿਦਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ,
ਜੀਵਨਰੇਖਾ ਤਕ। ਠੀਕ ਹੈ।
385 ਆਉ ਹੁਣ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੀਏ। ਪਿਹਲਾ…ਮੈ
ਇੱਥੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ।
ਸਭ ਤੋਂ—ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
ਚਲਾ ਿਗਆ…ਆਓ ਉਸ ਵੇਖੀਏ, ਉਸਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਉਸ
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ਦੇਖੀਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਦੇਖੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਸਦਾ
ਉਸਨੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਹਲੇ ਅਸਲੀ, ਅਨਮੋਲ ਫਲ ਦੇ
ਰੁੱਖ ਦਾ ਨਾਸ਼।
386 ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ —ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣੇ ਸਮਝ ਲਉ। ਨਾ ਕਰੋ…
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਈਸਟਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਊਂ-ਹੂੰ, ਊਂ-ਹੂੰ, ਊਂ-ਹੂੰ।
387 ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ,
ਅਨਮੋਲ ਫਲ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਮਸੀਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼
ਦਾ ਉਹ ਰੁੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ, ਉਸਨੇ ਇਸ
ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਲਾਇਆ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਸਦੇ
ਫਲ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਹਨ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵ
ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਉਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਿਜਸ ਤੇ ਅਸਲ ਫਲ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਮੀ ਕੀੜਾ ਥੇ ਆ ਿਗਆ, ਵੇਖੋ,
ਰੁੱਖ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
388 ਰੁੱਖ? ਹ । ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ…” ਸੰਤ ਯੁਹੰਨਾ ਿਵੱਚ, “ਜੇ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਪਤਾ ਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ
ਹਨ, ਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ।” ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਫਲ ਿਦੱਤੇ? ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਫਲ?
389 ਆਓ ਉਸ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ ਦੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹ । ਆਓ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਮੁੱਢਲੀ ਚੀਜ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੀਏ,
ਉਹਨ ਲੋਕ ਲਈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ, ਤ ਜੋ ਉਹਨ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
390 ਉਨਹ੍ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ, ਉਸ ਮਸੀਹਾ
ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ
ਅੰਿਦਰ੍ਯਾਸ ਉਸ ਿਲਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਤਰਸ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮਊਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਯੂਨਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ।” ਉਹ ਉਦੋਂ
ਹੀ ਜਾਣ ਿਗਆਸੀ, ਿਲਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਸੀ। ਥੇ ਸੀ…
391 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਸੀਹਾ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ? ਪਰ ਉਨਹ੍
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਕਆ। ਊਂ-ਹੂੰ। ਿਕਉਂਿਕ, “ਮਸੀਹਾ,”
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ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਕਹਾ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਜੋ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੂਸਾ
ਦੁਆਰਾ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆਸੀ।), ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ
ਨਬੀ ਹੋਵੇਗਾ।”
392 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਜਨਬੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਤੁਿਰਆ ਆਉਂਦਾ
ਸੀ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮਊਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਯੂਨਾਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ,” ਪਤਰਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਾਣ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਹੀ ਸੀ।
393 ਜਦੋਂ ਨਥਾਿਨਏਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਫਿਲਪਸ ਿਮਿਲਆ, ਜ …ਸਗੋਂ,
ਿਫਿਲਪਸ ਿਗਆ, ਨਥਾਿਨਏਲ ਿਮਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਥੇ ਲੈ ਆਇਆ।
ਅਤੇ ਨਥਾਿਨਏਲ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ, ਵੇਖੋ, ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ, ਧਾਰਿਮਕ
ਆਦਮੀ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਉਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸੜਕ
ਤੇ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਥਾਿਨਏਲ ਿਯਸੂ

ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਤ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ? ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ
ਇੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਛਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਰੱਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਕਦੋਂ ਜਾਿਣਆ?”
394 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਜੋ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਤੈ ਸੱਿਦਆ, ਜਦੋਂ
ਤੂੰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈ ਦੇਿਖਆ।”
395 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਰੱਬੀ! ਰੱਬੀ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ; ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈਂ।” ਵੇਿਖਆ?
396 ਿਕਉਂ? ਇਹ ਫਲ ਹੈ। “ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ…”
ਉਹ ਉਨਹ੍ ਿਵਚਾਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸਨ।
397 ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛੂਿਹਆ, ਅਤੇ ਚੱਲੀ
ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਿਕਸਨੇ ਮੈ ਛੂਿਹਆ?” ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਉਸਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਿਖਆ। ਉਸ ਲਹੂ ਵਿਹਣ
ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰੀ ਿਨਹਚਾ ਨੇ ਤੈ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।”
ਔਹ, ਮੇਰੇ!

ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਬਜੁਰਗ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ…
398 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਕੋਲ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ
ਿਗਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ
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ਉਹਨ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹ । ਇਹ ਸਾਡਾ ਿਦਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਗਆ, ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਆਵੇਗਾ।
399 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਿਗਆ, ਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਮਰੀ
ਔਰਤ ਕੋਲ ਿਗਆ, ਤ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ…ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਿਕਹਾ, “ਮੈ
ਪਾਣੀ ਿਪਲਾ।”
400ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਿਰਵਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ, ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਕੋਲੋਂ।”
401 ਉਨਹ੍ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ ਦੁਆਰਾ ਅਲਗਾਵ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੱਿਸਆ, ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਹ । ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਵੇਖੋ। ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ…
402 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹ । ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ, ਯਾਕੂਬ…”
ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਿਪਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਸਮਝੇ? “ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ, ਯਾਕੂਬ,
ਨੇ ਇਹ ਖੂਹ ਪੁੱਿਟਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ?”
403 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਦੰਦਾ ਹ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ
ਹੈ।” ਸਮਝੇ? ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ…

“ਅਸੀਂ, ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ।”

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਸੁਲਝਾ
ਦੇਵੇਗਾ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
404 ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਸਹੀ ਿਕਹਾ।” ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਪੰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈਂ; ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
405 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਏ
ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋ। ਤੁਹਾ ਿਕਵੇਂ

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਪਤੀ ਸਨ?” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹ ਿਕ…ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ , ‘ਮਸੀਹ’
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਗੱਲ
ਦੱਸੇਗਾ।” ਔਹ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਫਲ ਹਨ।
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ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹ ਹ ।”
406 ਉਸਨੇ ਘੜੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘੜਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵਚ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਯਾਕੂਬ ਕੋਲ, ਿਕੰਨੇ ਖੂਹ
ਸਨ, ਉਸ ਇੱਕ ਨਵ ਸੋਤਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਗਈ,
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਓ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੇਖੋ ਿਜਸਨੇ ਮੈ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ
ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ: ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਮਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ
ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਹੈ?”
407 ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ,
ਬਆਲਜ਼ਬੂਲ ਹੈ।”
408 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਤੁਹਾ । ਪਰ, ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਵੇਿਖਆ?
409 ਹੁਣ, “ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ…ਮੇਰੇ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ।” ਪਰ ਉਹ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਫਲ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ।
410 ਹੁਣ ਕੀ? ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ? ਿਫਰ ਕੀ—ਉਸਨੇ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਜੋ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ?
411 ਕੀ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ
ਕੀਤਾ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਨਹੀਂ।”—ਸੰਪਾ.] ਉਹ ਹਮੇਸ਼ ਇਸਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ। ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਫ਼ੇਦੀ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਕੰਧੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ
ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੋ।” ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਕਹਾ ਜੋ ਉਹ ਉਨਹ੍
ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਫਲ ਸੀ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਅਤੇ ਦੋ, ਚਾਰ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ, ਸੰਸਥਾ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਦੇ। ਉਨਹ੍
, “ਪਖੰਡੀ, ਘਾਹ ਿਵੱਚ ਸੱਪ,” ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ

“ਸ਼ੈਤਾਨ” ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਨਬੀ
ਨਹੀਂ ਸਤਾਇਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ?” ਵੇਿਖਆ? ਿਕਹਾ,

“ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ।” ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ
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ਹੋ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਥੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ।” ਔਹ, ਭਾਈ, ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਈ
ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਿਰਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
412 ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਫਲ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੋ।
413 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਨਹੀਂ ਤ , “ਧਰਮ ਗਰ੍ੰਥ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹਾ
ਆਵ ਗਾ ਤ ਕੀ ਕਰ ਗਾ? ਹੁਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ,
ਤ ਮੈਂ ਮਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਹ । ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦਾ ਫਲ ਿਦੰਦਾ ਹ ਜੋ
ਮਸੀਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤ ਮੈਂ ਉਹ ਹ ।” ਆਮੀਨ। “ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜਾ ਮੈ ਪਾਪ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ।
ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। “ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?” ਥੇ

ਤੁਸੀਂ ਹੋ। “ਮਸੀਹਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਸੀਹਾ ਇੱਕ ਨਬੀ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਿਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੇਖੀਏ,” ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ, ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ।” ਹੁਣ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਫਲ ਿਦੱਤਾ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਫਲ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ…
414 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਿਜੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਈਸਟਰ ਭੋਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ। ਦੇਖੋ। ਪਰ, ਤੁਹਾਡਾ—
ਤੁਹਾਡਾ ਈਸਟਰ ਭੋਜ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
415 ਪਰ ਕੀ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਬੀ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ
ਰੁੱਖ, ਲਾੜਾ ਰੁੱਖ। ਆਮੀਨ। ਮਿਹਮਾ! ਮੈਂ ਕੁਝ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹ : ਜੇ ਉਹ ਲਾੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ (ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਤੋਂ?), ਤਦ ਲਾੜਾ ਰੁੱਖ, ਿਬਨ ਔਰਤ ਦੇ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ,
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਦੁਲਹਨ ਰੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਸਮਗਰੀ ਤੋਂ
ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਰੁੱਖ ਿਵੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਮੀਦ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੋਗੇ। ਇਸ ਮਾਦਾ ਰੁੱਖ ਿਵੱਚ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਲਾੜੇ
ਦਾ, ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਲਾੜੀ ਿਵੱਚ ਹੈ। “ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ।”
ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਲਾੜਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
416 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਇਹ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਔਹ, ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ
ਇਸ ਹੁਣ ਫੜ ਿਲਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾਈ
ਸਭਾ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਮੈਂ ਇਸ ਫੜ ਿਲਆ। ਉਹ ਸੀ।
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417 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ
ਹ , ਤੁਸੀਂ ਟਿਹਣੀ ਹੋ।” ਸੰਤ ਯੁਹੰਨਾ ਇਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ
ਦੀ ਵੇਲ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਟਿਹਣੀ ਹੋ; ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਿਦਓ।” ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਨਰ
ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਰੁੱਖ ਬੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ, ਇਹ ਫਲ ਲੈ
ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਟਿਹਣੀ ਅਤੇ ਵੇਲ ਇੱਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝੇ?
ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।

418 ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਹੁਣ, ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਰੁੱਖ ਇੱਕ ਨਬੀ ਰੁੱਖ ਸੀ,
ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਰੁੱਖ, ਨਬੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਰੁੱਖ ਸੀ।
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਬੀ ਰੁੱਖ ਸੀ। ਿਕਉਂ? ਉਹ ਵਚਨ ਸੀ। ਹੁਣ,
ਦੂਸਰੇ ਮਾਮੂਲੀ ਨਬੀ ਸਨ। “ਵਚਨ ਨਬੀ ਕੋਲਆਇਆ।” ਪਰ ਉਹ ਵਚਨ
ਸੀ, ਖੁਦ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ। ਆਮੀਨ।

419 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਕਧਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹ । ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਅਸਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ। ਅਤੇ
ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਸ ਇੱਥੇ
ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਊਂ-ਹੂੰ। ਆਮੀਨ।

420 [ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦਾ ਹਾਰਨ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾ.] ਕੋਈ ਚੀਕ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਾਹਰ। ਊਂ-ਹੂੰ, ਬਸ, ਔਹ, ਮੈ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਵਧੀਆ ਸਮ ਿਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਹ ।
ਠੀਕ ਹੈ।

421 ਹੁਣ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਬੀ ਰੁੱਖ ਸੀ। ਿਕਉਂ? ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟ
ਵਚਨ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਬੀ ਰੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਬੀ ਵਚਨ ਦਾ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਿਜਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਬੀ
ਫਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਹ, ਭਾਈ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ! ਇੱਕ ਰੁੱਖ, ਉਹ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸ ਦੂਤ ਨੇ ਹੱਵਾ ਅਤੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿਖਆ,
ਕਰੂਬ ਦੇ ਪਿਹਰੇ ਦੇ ਹੇਠ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਰੂਬ ਉਨਹ੍
ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਇੱਕ
ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ; ਔਹ,
ਮਨੁੱਖ। ਹਮ!

ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਜ ਥੇ ਨਹੀਂ
ਕੱਿਟਆ।
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422 ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੋਲ,
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ…”

ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆਹੈ…” ਊਂ-ਹੂੰ।
“ਪਰ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ…”
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ…”

423 ਸੰਪੂਰਨ ਨਬੀ ਰੁੱਖ ਸੰਪੂਰਨ ਨਬੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਸੰਪੂਰਨ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਪੂਰਨ ਨਬੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ
ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ।
424 ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਲਈ…ਮੈਂ—ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘਣ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਿਕਉਂਿਕ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਲਈ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਲਟਕਾ ਿਦੱਤਾ…
ਉਹ ਵਚਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਲਟਕਾ ਿਦੱਤਾ, ਵਚਨ
ਰੁੱਖ; ਵਚਨ ਰੁੱਖ , ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਰੋਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਲਟਕਾ
ਿਦੱਤਾ। ਹਮ! ਭਾਈ, ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸ ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਆਤਿਮਕ ਰੁੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਰੋਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਲਟਕਾ ਿਦੱਤਾ। ਆਮੀਨ।
425 ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ । ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੁੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਰਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ
ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪੰਥ ਤੇ ਲਟਕਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਲਣਗੇ।
ਿਯਸੂ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਉਹ
ਮੁਰਿਦ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਿਕਉਂ? ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਇਕੱਠੇ
ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਉਲਟ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਨਾਉਣ
ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। ਹ ।
ਿਕਉਂ? ਜੀਵਨ; ਅਤੇ ਮੌਤ।
426 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੇ ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ? “ਸਰਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਰੁੱਖ ਤੇ ਟੰਿਗਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਸਰਾਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖ ਤੇ ਟੰਿਗਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।”
427 ਇਸ ਲਈ ਜੇ, ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖ ਤੇ
ਲਟਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਇਸ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀ,
ਤੁਹਾ ਥੇ ਲਟਕਾਉਣ ਨਾ ਿਦਓ। ਿਕਉਂਿਕ, ਇਹ ਜਗਹ੍ਾ ਮੁਰਿਦ ਲਈ
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ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਲੂਥਰ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ,
ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਸੰਸਥਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਰੁੱਖ।
ਥੇ ਨਾ ਲਟਕੋ। ਇਸ ਵੀ, ਤੁਹਾ ਥੇ ਲਟਕਾਉਣ ਨਾ ਿਦਓ। ਜੇ ਉਹ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਤ ਉਹ ਤੁਹਾ ਥੇ ਟੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੱਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਨਹੀਂ
ਪਛਾਣਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
428 ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਰੁੱਖ ਲਟਕਾਇਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਫਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੋਮ ਦੇ ਰੁੱਖ
ਤੇ ਤੇ ਲਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ
ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਰਖਤ ਤੇ ਲਟਕਣਾ ਸਰਾਪ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਉਨਹ੍ ਦੀ
ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤੇ।
429 ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਿਲਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਿਤਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ,
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਿਕਹੜੀ
ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ?” ਉਸਨੇ ਜਲੂਸ ਰੋਿਕਆ, ਿਕਹਾ, “ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਬੁਰਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਸਨੇ ਗਰੀਬ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਸਨੇ ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ, ਮੁਰਿਦ ਜੀਉਂਦਾ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਅਤੇ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਸਦੇ
ਿਵੱਚ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਕਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?”
430 ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਜਾਜਕ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਉਸ ਬਦਨਾਮ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ,” ਤੁਸੀਂ
ਥੇ ਹੋ, “ਤੁਹਾਡਾ ਿਬਸ਼ਪ?” ਊਂ-ਹੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ

ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਊਂ-ਹੂੰ। ਹ ।
431 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ,
ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਮੈਂ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਹ , ਤ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ?” ਊਂ-ਹੂੰ, ਊਂ-ਹੂੰ। “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਪਾਪ ਲਈ
ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਮੈ
ਿਦਖਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ।”
ਸਮਝੇ? ਪਾਪ “ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ” ਹੈ। ਸਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ।
432 ਹੁਣ, ਉਸ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ! ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵ
ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਨਜਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨਹ੍ ਨੇ
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ਉਸ ਦਫਨਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮਧਾਰੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ
ਨਾ ਜੀ ਉਠੇ। ਸਮਝੇ? ਔਹ, ਮੇਰੇ!
433 ਉਸ ਸੰਪੂਰਨ ਰੁੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ! ਦਾਉਦ ਨੇ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਿਖਆ। ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀ ਕੋਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੁੱਤ
ਿਸਰ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਲ ਿਵੱਚ; ਇਸ ਕੱਿਟਆ
ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ—ਇਹ ਮੁਰਝਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰੇ ਸੋ ਸਫ਼ਲ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
434 ਯੂਸੁਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਸੀ। ਿਜਥੇ ਵੀ
ਯੂਸੁਫ਼ ਿਗਆ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ।
435 ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਵਚਨ। “ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸਫਲ
ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਅਿਵਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਠਾਿਣਆ
ਉਸ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਘੱਿਲਆ।” ਵੇਖੋ? ਉਹ ਵਚਨ ਸੀ। ਵਚਨ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।
436 ਹੁਣ, ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਸਵਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ
ਪਰ ਮਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

437 ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ, ਅਤੇ ਉਹ…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ,
ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨਹ੍ ਪੁੱਿਛਆ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਹ ; ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹ , ਤ
ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਿਫਰ ਉਨਹ੍ ਕੰਮ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ
ਹ । ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।

ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
438 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। “ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤ ਨਾ
ਕਰੋ…ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਿਫਰ, ਜੇ ਮੈਂ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ , ਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।”
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439 ਿਫਰ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਅਨਮੋਲ ਰੁੱਖ ਿਲਆ, ਇਸ ਕੱਟ
ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਰੁੱਖ ਤੇ ਲਟਕਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ, ਜੀਵਨ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਲਈ,
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਰੁੱਖ ਤੇ ਲਟਕਾ ਿਦੱਤਾ।

440 ਿਫਰ, ਉਨਹ੍ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਥੇ ਖੜਹ੍ੇ
ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨਹ੍
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਕਰ ਗੇ ਿਕ
ਉਹ ਕਦੇ ਉਨਹ੍ ਪਿਵੱਤਰ-ਪਖੰਡੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਣਗੇ।” ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਅਿਰਮਥੇਆ ਦੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁੱਡ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ,
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਰੇੜ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਥੇ ਰੇੜਨ ਲਈ ਸੋ
ਮਨੁੱਖ ਲੱਗੇ।

441 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਿਖਆ—ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਤ, ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚ, ਉਸ
ਵੱਡੇ ਰਸਤੇ ਵੇਿਖਆ ਿਜਸ ਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪੱਥਰ ਉਤਾਿਰਆ? ਕਈ
ਟਨ ਭਾਰ ਹੈ।

442 ਉਨਹ੍ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੱਥਰ ਥੇ ਰੇਿੜਆ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਉਠ ਨਾ
ਸਕੇ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਰੋਕ ਸਿਕਆ? ਨਹੀਂ।

443 “ਪਰ ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਐਉਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਚਲੋ ਹੁਣ
ਉਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਇਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹ । “ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਐਉਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ।
ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਗਾ।” ਉਹ ਉਸ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ
ਸਕੇ। ਉਹ ਉਸ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਉਸ
ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। “ਮੈਂ ਉਸ ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ
ਐਉਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਜੀ ਉਿਠਆ, ਬਹਾਲ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

444 ਈਸਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਜੀ ਠਣ ਤੇ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ
ਿਵੱਚ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵ ਗਾ। ਿਜਵੇਂ ਿਜਉਂਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਭੇਜਦਾ ਹ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਹ ਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹ , ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ। ਿਜਹੜੇ
ਕੰਮ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਤੇ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਮੈਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।” ਮੈ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ।
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445 “ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ,” ਢੋਂਗੀ-
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ। ਸਮਝੇ? “ਇਹ ਕੰਮ
ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੀਉਂਦਾ
ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਮੇਰਾ
ਿਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ; ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਮੈਂ ਹੋਵ ਗਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵ ਗਾ।” ਸਮਝੇ? “ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ
ਿਵੱਚ ਜਾਓ।”
446 ਦੂਸਰੇ ਸਬਦ ਿਵੱਚ, “ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਸ , ਮੈਂ, ਦੁਲਹਨ
ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹ ।” ਸਮਝੇ? ਠੀਕ ਹੈ। “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵ ਗਾ। ਅਤੇ
ਮੈਂ…ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਿਜਵੇਂ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ
ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਹ , ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੋ।” ਹਮ! ਮੈਂ ਇਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ
ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਡੋਲਹ੍ ਿਦੱਤਾ; ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਮਸੀਹ
ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਡੋਲਹ੍ ਿਦੱਤਾ। ਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ
ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

447 ਹੁਣ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ, ਦੁਲਹਨ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ,
ਿਜਵੇਂ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਹਨ, ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੁਲਹਨ ਇੱਕ
ਹਨ: ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਉਹੀ ਆਤਮਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ, ਉਹੀ ਿਚਨਹ੍, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ।
“ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ।” ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ? “ਜਗਤ ਦੇ
ਅੰਤ ਤੀਕ।” ਿਕੰਨੇ? “ਹਰੇਕ ਜੀਵ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?

ਔਹ, ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਜਾ
ਰਹੇ ਹੋ।
448 ਰੋਮੀ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਨੇ ਉਸ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ ਜੜਹ੍ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਗਈ। ਉਹੀ ਰੋਮਨ ਰੁੱਖ
ਜੋ…ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਮਸੀਹ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਰੋਮਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕੱਟਦਾ
ਹੈ? [“ਰੋਮਨ।”] ਿਕਵੇਂ? ਵਚਨ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਸ
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ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ
ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਰੋਮਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਿਕਸੇ
ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਪਿਹਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ, ਜੋ
ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
449 ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੀ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ, “ਉਹ ਉਸਦੇ
ਬੱਿਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗਾ।” ਿਕੰਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਬਾਈਬਲ
ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ
ਬੂਟੀ ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਗਣਗੇ, ਿਫਰ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਬਨਹ੍
ਦੇਵਗਾ (ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?), ਪਿਹਲ , ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਕਣਕ
ਗੋਦਾਮ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਬਨਹ੍ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਗਠਨ, ਿਗਰਿਜ ਦੇ ਸੰਘ,
ਪਰਮਾਣੂ ਨਾਲ ਸੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਗੋਦਾਮ
ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੋਰ ਤੇ ਿਜੰਨਾ ਇਹ
ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਿਵੱਚ, ਿਕਉਂਿਕ ਸੁਤੰਤਰ ਔਰਤ ਦਾਸੀ ਨਾਲ ਵਾਰਸ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਹ, ਭਾਈ, ਐਂਥਨੀ!

ਔਹ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ ,

ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰ੍ਭੂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਲਹਨ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ;

ਔਹ! ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹ , ਉਡੀਕਦਾ ਹ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ,

ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸਆ ਿਰਹਾ
ਹੈ।

450 ਹਲਲੂਯਾਹ! ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਔਹ, ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ
ਕਣਕ, ਉਹ ਗੋਦਾਮ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
451 ਰੋਮਨ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਨੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ
ਿਦਨ ਿਵਚ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ,” ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, “ਿਕ,
ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆਦਮੀ ਉਠ ਖਲੋਣਗੇ, ਭਰਾਵੋ, ਉਨਹ੍
ਦੇ ਤੇ ਭੇਡ ਿਜਹੀ ਖੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੰਦਰ ਬਿਘਆੜ, ਅਤੇ ਬਹੁਿਤ
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ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਿਖੱਚ ਲੈਣਗੇ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਿਹਲ ਹੀ ਜਗਤ ਿਵੱਚ
ਹੈ, ਬੱਿਚ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ” (ਿਕਸਦੇ?) “ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ।”
ਅਣਆਿਗਆਕਾਰ (ਿਕਸ ਦੇ?) ਵਚਨ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਗਠਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਿਰਹਾ ਹੈ।
452 ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਮਝ ਰਹੇ
ਹਨ, ਕਹੋ, “ਆਮੀਨ”। [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.]
453 ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ! ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਸਲਾ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡਾ। ਜੋ…ਯੋਏਲ ਨੇ ਇਸ
ਵੇਿਖਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹ ।
454 ਯੋਏਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਟੋਕੇ ਤੋਂ ਬਿਚਆ,
ਉਸ ਸਲਾ ਨੇ ਖਾਧਾ; ਜੋ ਸਲਾ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਨੇ
ਖਾਧਾ; ਜੋ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਿਚਆ, ਿਕਉਂ, ਉਹ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਿਟੱਡੀ ਨੇ
ਲੈ ਿਲਆ।” ਇਹੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ। ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਰੁੱਖ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ
ਿਟੱਡੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
455 ਰੋਮਨ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਨੇ ਉਸ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜੜਹ੍ ਤੱਕ ਖਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਿਪਛ ਹ ਤਕ ਸਾਰਾ ਕੱਟ
ਿਦੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ! ਰੁੱਖ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਦੁਲਹੇ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਕੱਿਟਆ ਸੀ। ਦੁਲਹਨ ਿਬਲਕੁਲ ਹੇਠ ਤਕ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ
ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੀੜਾ! ਪਰ ਕੀ?
ਔਹ, ਮਿਹਮਾ! ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਪੂਰਵ ਿਨਰਧਾਰਤ ਬੀਜ ਸੀ,
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵੰਸ਼। ਇਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਚਨ ਇਸ ਵਾਅਦੇ
ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਸੀ, “ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।” ਕੀ? “ਸਾਰੇ
ਵਰਹ੍ੇ ਜੋ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਿਟੱਡੀ ਨੇ ਕੱਟ ਿਦੱਤੇ, ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਸਲਾ ਨੇ ਖਾ ਿਲਆ,
ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੀੜੇ ਖਾ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ
ਿਦ ਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ।”
456 ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਪਛਲੇ ਐਤਵਾਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿਪਛਲੇ ਐਤਵਾਰ
ਨਾਲ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਹਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ।
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457 “ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਐਉਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਕੀੜੇ
ਖਾ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਹਰ ਿਹੱਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵ ਗਾ।”
458 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ ਸ਼ ਤ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਉ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ,
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ।
459 ਇਸ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੁਲਹਨ ਰੁੱਖ ਖੜਾ ਕੀਤਾ…ਦੁਲਹਨ ਰੁੱਖ, ਉਹ ਦੁਲਹਨ
ਦੇ ਰੁੱਖ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਨੇ ਹੀ
ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਐਉਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਜੋ ਟੋਕੇ ਨੇ, ਿਟੱਡੀ ਨੇ ਖਾਧਾ।”

ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਵ ਗ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
460 ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਿਸਧ ਤ ਲਵ ਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ…ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਖੋਜੋ, ਪਿਹਲ । ਸਮਝੇ? ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

ਉਸਨੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਿਕਵੇਂ ਉਗਾਇਆ, ਪਿਹਲੀ ਥ ਤੇ? ਔਹ, ਮੇਰੇ!
461 ਇਹ ਮੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਸੇਵਕ ਵ ਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ—ਮੈਂ—
ਮੈਂ—ਮੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਕੀ
ਮਤਲਬ ਹੈ?
462 ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਹ੍ , ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹ
ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਰੋਮਨ ਿਟੱਡੀ ਨੇ ਖਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ
ਸਲਾ, ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਉਸਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ।
463 ਸੰਤ ਯੁਹੰਨਾ ਿਵੱਚ, 13ਵ , ਜ , 17ਵ ਅਿਧਆਇ, 17ਵੀਂ ਆਇਤ, ਿਯਸੂ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ, ਿਪਤਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੁਆਰਾ: ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ
ਸੱਚਾਈ ਹੈ।” ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਪਿਵਤਰ੍ੀਕਰਣ ਸੀ, ਕਲਿਸਆ ਦਾ।
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਵਤਰ੍ੀਕਰਣ ਸੀ।
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464 ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਲੂਕਾ 24:49, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਹ੍ ਪਰ
ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ। ਅਤੇ ਥੇ ਉਸਨੇ ਰੁੱਖ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ; ਧਰਮੀਕਰਨ, ਪਿਵਤਰ੍ੀਕਰਣ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ।
465 ਅਤੇ ਿਫਰ ਮਸੀਹ ਇਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਫਲ ਿਲਆਉਣ
ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?

ਯੁਹੰਨਾ ਨੇ ਧਰਮੀਕਰਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ।
466 ਹੁਣ ਵੇਖੋ। ਿਵੱਚ…ਜੋ ਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜਨਮ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਸੁਣੋ।), ਔਰਤ
ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ,
ਪਾਣੀ ਹੈ। “ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਓ,”
ਧਰਮੀਕਰਨ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਹੂ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
ਲਹੂ; ਪਿਵਤਰ੍ੀਕਰਣ। ਿਫਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ। ਪਾਣੀ, ਲਹੂ,
ਆਤਮਾ।
467 ਸੰਤ ਯੁਹੰਨਾ, ਜ , ਪਿਹਲਾ ਯੁਹੰਨਾ 5:7, ਸਗੋਂ, 7:5, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਹੈ, ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ:

…ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਤੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ,
ਿਪਤਾ, ਵਚਨ (ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ), ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ:…ਏਹ
ਿਤੰਨੇ ਇੱਕ ਹਨ।

ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਹਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ, ਲਹੂ
ਅਤੇ ਆਤਮਾ; ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਿਵੱਚ
ਸਿਹਮਤ ਹਨ।

468 ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ
ਬਗੈਰ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੇ ਬਗੈਰ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
469 ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਭਾਈ? ਉਨਹ੍ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ
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ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ । ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
470 ਹੁਣ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਿਲਆਇਆ ਿਜਸ ਿਟੱਡੀ
ਅਤੇ ਸਲਾ ਨੇ ਖਾ ਿਲਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਰੁੱਖ ਬਹਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ
ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਜੜਹ੍ ਤੋਂ ਉਭਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ।
ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਥੇ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ।
471 ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹੀ ਕੀੜੇ; ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਉਸੇ
ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
472 ਪਿਹਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁੱਖ ਕੈਥੋਿਲਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਸੀ, ਿਜਸਨੇ ਧਰਮੀਕਰਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜਾ ਦੂਤ ਜੌਨ ਵੈਜ਼ਲੀ ਸੀ, ਿਜਸਨੇ ਪਿਵਤਰ੍ੀਕਰਣ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੂਥਰ
ਨੇ ਧਰਮੀਕਰਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, “ਧਰਮੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵੇਗਾ।”
ਵੈਜ਼ਲੀ ਨੇ ਪਿਵਤਰ੍ੀਕਰਣ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਿਨਸ਼ਚਤ
ਕਾਰਜ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਰੁੱਖ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ
ਵਾਰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋੋ?
473 ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਉਹੀ ਕੀੜੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਬਦਮਾਸ਼, ਉਹੀ ਕੀੜੇ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਨਹ੍ ਲੂਥਰਨ
ਸ਼ਾਖਾਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ (ਕੀ?) ਇਹ ਇਸ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ
ਇਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਬਹਾਲ
ਕਰ ਗਾ।” ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੇ ਲੂਥਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਲੂਥਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਸ਼ਾਖਾਵ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਿਸੱਧਾ ਵੈਜ਼ਲੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਵੈਜ਼ਲੀ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਰੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਿਹੱਸਾ ਆਉਂਦਾ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
474 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ,
ਇਸ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਸੱਧਾ ਜੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇਸ
ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ, ਿਕਉਂਿਕ ਵਚਨ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੈ,
ਇਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬਹਾਲ
ਕਰ ਗਾ। ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ, ਜ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਾ
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ਿਰਹਾ ਹ ।” ਇਹ ਇਸਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਸੇ, ਮਜ਼ਾਕ, ਮਖੌਲ
ਉਡਾਉਣੇ, “ਪਿਵੱਤਰ-ਪਖੰਡੀ, ਬਕਵਾਸ” ਕਿਹਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਫਰ ਵੀ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ
ਐਊਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਿਬਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਕਬਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ, ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਿਤੰਨ ਿਵਸਥਾਰ , ਜ ਿਤੰਨ
ਭਾਗ ਹੇਠ, ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲ
ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। “ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ।”

475 ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਿਟੱਡੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜੋ ਪਿਹਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ (ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?) ਉਸਨੇ
ਿਸਰਫ ਲੂਥਰਨ ਸ਼ਾਖਾਵ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਦੇ ਵੀ ਥੇ ਆਤਮਾ
ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ, ਜੋ ਲੂਥਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰਹ੍ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।
ਿਫਰ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੈਜ਼ਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੈਜ਼ਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਉਹ ਮਹਾਨ ਨਬੀ, ਵੈਜ਼ਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?), ਉਨਹ੍
ਨੇ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵ ਮਰ ਗਈ , ਪਰ (ਉਸਨੇ
ਕੀ ਕੀਤਾ?) ਕਲੀਿਸਯਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਿਵੱਚ ਆ
ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਗਿਠਤ ਹੋ ਗਏ (ਕੀ ਹੋਇਆ?), ਸ਼ਾਖਾਵ ਮਰ ਗਈ ,
ਪਰ (ਕੀ?) ਕਲੀਿਸਯਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ।

476 ਕੀ? ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਲ,
ਨਾਮਧਾਰੀ ਧਰਮ ਿਜਸਨੇ ਇਸ ਪਿਹਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਲਆ, ਦੁਲਹਨ ਰੁੱਖ
ਦੇ—ਦੇ ਿਵੱਚ ਰੁੱਖ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ
ਚਾਲ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਨ, ਪਰ (ਕੀ?)
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ
ਪਏਗਾ, ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ । ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ…ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ
ਲੂਥਰ ਨੇ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਉਥੇ ਹੀ ਨਬੇੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ; ਇਹ ਸਭ
ਹੋਰ ਵ ਗ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ; ਇਹ ਦੂਜੀ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਰੋਮਨ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੀ। ਸਮਝੇ?

477 ਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ
ਵਚਨ ਬੋਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਾ ਨ ਦੇਖੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਇਸ ਤੇ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਠੰਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ
ਿਜਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੰਡੇ ਵਕਤ ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ
ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਉਹ ਰੁੱਖ ਉਨੇ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ
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ਤੇ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਿਜੰਨਾ ਿਕ ਇਸ ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਉਂਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ।”
478 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ,
ਈਸਟਰ ਦਾ ਦੇਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ
ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ,” ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ
ਹਰ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਠੰਢੀ ਹਵਾਵ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਾਮਧਾਰੀ
ਸ਼ਾਖਾਵ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਜੋ
ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੈ।
479 “ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗਾ।”
“ਉਹ ਸਭ ਿਜਨਹ੍ ਉਹ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ: ਿਜਨਹ੍
ਉਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ: ਿਜਨਹ੍ ਉਸਨੇ ਧਰਮੀ

ਠਿਹਰਾਇਆ, ਉਨਹ੍ ਪਿਹਲ ਹੀ ਮਿਹਮਾ ਿਦੱਤੀ।” ਹਲਲੂਯਾਹ! ਇਹ
ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ, ਅਤੇ ਮਰ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
480 ਉਹ ਸਾਰੇ—ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਜੋ ਨਰਕ ਉਸ ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਮਵਾਦ, ਕੈਥੋਿਲਕਵਾਦ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼
ਇਸ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। “ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।” ਸਾਰੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੋਮਨ ਰੁੱਖ ਇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਥੇ ਟੰਗ ਨਹੀਂ
ਸਕਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਕਬਰ ਇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੀ । ਬੂਹੇ
ਅੱਗੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੱਥਰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
“ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਈਸਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਿਲਆਵ ਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਲਹਨ
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਬਾਹਰ ਿਲਆਵ ਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਥੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਿਚਨਹ੍, ਉਹੀ ਫਲ,
ਉਹੀ ਕੰਮ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵ ਗਾ। ਮੈਂ
ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,” (ਕੀ?) “ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ
ਜੋ ਨਾਮਧਾਰੀ ਖਾ ਗਏ, ਉਹ ਸਭ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਖਾ ਗਈ। ਮੈਂ
ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ।”
481 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜੋ ਚਲੀ ਗਈ ,
ਨਾਮਧਾਰੀ ਿਗਰਿਜ ਿਵੱਚ?”
482 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰੁੱਖ ਛ ਿਗਆ, ਜੋ ਸਾਰਾ,
ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਉਹਨ ,
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ਉਥੇ ਹੀ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਬਲਕੁਲ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ—ਇਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਮਾਲੀ ਹੈ।
ਉਹ ਇਸਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਵਰਾਸਤ ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖਦਾ
ਹੈ। ਉਸ…ਉਸਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਚਨ। ਉਹ ਇਸ
ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ; ਇਸ ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਲਈ;
ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਿਕੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹਾਲ
ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਲਸੀਆਵ ਸੰਗਿਠਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋ ਜ ਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ , ਉਹ ਉਹਨ ਬਸ ਛ ਗ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।
483 ਜਦੋਂ—ਜਦੋਂ ਲੂਥਰਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ
ਹ । ਅਸੀਂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਜੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਵ ਗੇ।” ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਸ ਟਾਹਣੀ
ਛ ਗ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਵੈਜ਼੍ਲੀ ਨੇ ਇਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਿਲਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਬੀ
ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ। ਿਫਰ, ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਵੈਜ਼੍ਲੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ…ਖੈਰ, ਵੈਜ਼੍ਲੀ ਮਰ

ਿਗਆ, ਮਹਾਨ ਨਬੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਸੰਗਿਠਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਆ ਿਗਆ। ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਛ ਗ
ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਪਰ ਠ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਨ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
484 ਫਲ ਿਕੱਥੇ ਗਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ
ਿਸਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਰੁੱਖ ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ? ਆਹ, ਮਿਹਮਾ! ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ। ਆਮੀਨ।
ਹੇਠ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਉਹ ਥ ਤੇ ਿਜਥੇ ਫਲ
ਪੱਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮੀਨ!
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਮੀਨ!
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ? ਆਮੀਨ!
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਮੀਨ!

ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ,ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ।
485 ਹੁਣ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਉਨਹ੍ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਵੇਲ
ਛ ਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ
ਵੇਲ , ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜ ਦੀ। ਥੇ
ਹੀ ਉਹ ਉਸਦਾ ਫਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਛ ਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ—ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਿਹਲੇ ਪੁਨਰਉਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ…ਮੂਲ ਸੰਗਠਣ ਦੀ ਵੇਲ ਦਾ ਫਲ-…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਵੇਲ। ਉਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਲ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
486 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਕਲੀਿਸਯਾ
ਕਲਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਇਸ ਕੱਟ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ, ਇਸਦੀ ਜੀਵਨਰੇਖਾ ਕੱਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਫਲ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
487 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵੇਲ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੇਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਦੀ
ਹੈ, ਤ ਇਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਫਲ ਪੈਣਗੇ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਸ ਪਏ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਿਹਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਰੋਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਿਰੰਡ ਥੇ
ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾ ਿਲਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਚਾ ਕਰਨ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ…ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਰੁੱਖ ਇਕ ਥ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥ ਤੇ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਇਕ ਜੁਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜੁਗ ਿਵੱਚ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਲੂਥਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੈਜ਼ਲੀ ਕੋਲ ਿਗਆ;
ਵੈਜ਼ਲੀ ਤੋਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਕੋਲ; ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੋਂ, ਇਹ ਵਚਨ ਕੋਲ ਜ ਦਾ ਹੈ।
488 ਇਹ ਿਫਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਈਸਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ। ਇਹ ਈਸਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ
ਪੁਨਰਉਥਾਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨ ਲਈ
ਈਸਟਰ ਹੈ। ਿਕਉਂ? ਉਹ ਜੀ ਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨਹ੍ ਮੱਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵ
ਤੋਂ ਜੀ ਠੇ ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸੱਧਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਿਫਰ
ਤੋਂ ਇੱਕ ਈਸਟਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਬੀਜ ਜੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਛੁਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਚਨ,
ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਰਹ੍ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਵਿਰਹ੍ ,
ਅਤੇ ਵਿਰਹ੍ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਈਸਟਰ
ਦਾ ਸਮ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਨਰਧਾਿਰਤ, ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੂਰਵ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ…

ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਠੀਕ ਹੈ।
489 ਇੱਥੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਕ, ਪਿਹਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਪਿਹਲੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਉਸਨੇ ਇਸ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
ਇਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ! ਹੁਣ ਦੁਲਹਨ ਰੁੱਖ ਵੀ ਿਤੰਨ ਯੁੱਗ ਿਵਚ, ਿਤੰਨ
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ਪੜਾਵ ਿਵਚ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਤੰਨ ਪੜਾਅ, ਇਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਕੀ? ਧਰਮੀਕਰਣ, ਪਿਵੱਤਿਰਕਰਣ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ; ਇੱਕ, ਦੋ, ਿਤੰਨ।

490 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਬਾਅਦ, ਪਿਹਲਾ ਰੁੱਖ ਬਹਾਲ ਹੋ ਿਗਆ
ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਪਿਹਲ ਸੀ, ਉਹੀ ਿਚੰਨਹ੍, ਉਹੀ ਅਚਰਜ ਕੰਮ। ਿਯਸੂ ਵਾਪਸ
ਆਇਆ, ਉਹੀ ਿਯਸੂ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ,
ਿਚੰਨਹ੍ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਏ, ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ। ਔਹ, ਭਾਈ! ਮੈ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੀਜਾ ਿਦਨ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ।
ਸਮਝੇ? ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੇ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.]

491 ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦਾ ਰੂਪ; ਦੂਜੇ ਿਦਨ, ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਸੀ, ਦੇਖੋ,
ਜ , ਦੂਜੇ ਿਦਨ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਲੂਥਰ, ਵੈਜ਼ਲੀ। ਤੀਜੇ
ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਫਵਾਹ ਸੀ। ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੂਥਰ; ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੁਗ, ਉਥੇ ਇਕ ਅਫਵਾਹ ਸੀ, “ਉਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ
ਅਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਸੀ।”

492 ਪਰ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਦੇਅਖੀਰ ਿਵਚ, ਥੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ
ਕੀਤਾ, ਿਸੱਧਾ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆ ਿਗਆ, ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਹ ।”

493 ਮੁਰਦਾ ਰੂਪ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤਕ
ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਿਫਰਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਫਵਾਹ ਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਂ,
“ਉਹ ਸੀ।”

494 ਹੁਣ, ਇਸ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਠਣ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਵਖਾਇਆ, ਿਕ
ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਹਜੂਰੀ ਦੇ
ਜੀਿਵਤ ਫਲ। ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਫਲ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ?
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨ ਸਾਿਰ ਿਦਿਸਆ, ਉਸਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ।
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ਆਮੀਨ। ਿਕਉਂ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਹ, ਆਮੀਨ, ਤੀਜੇ ਿਦਨ
ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ।
495 “ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਜਾਲਾ” ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵਚ
ਚਮਕੇਗਾ।” ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਜਾਲਾ ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ
ਉਜਾਲਾ ਜੋ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਜਾਲਾ ਜੋ ਪੂਰਬ ਿਵਚ ਚਮਿਕਆ,
ਿਜਸਨੇ ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲ ਦਾ ਿਜਸ ਨੇ ਰੋਮੀ ਤੋਂ
ਉਹਨ —ਉਹਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੱਟਵਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਸ਼ਾਮ
ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਉਹੀ ਉਜਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹੀ ਉਜਾਲਾ!
496 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਿਕਸ ਲਈ ਬਾਹਰਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਜਾਲਾ
ਿਕਸ ਲਈ ਹੈ? ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਯੁ! ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ? [ਕਲੀਿਸਯਾ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ
ਿਜਸ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੇ ਗਏ ਬਹਾਲ
ਕਰਨ ਲਈ, ਰੋਮ ਦੁਆਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ
ਉਜਾਲੇ ਚਮਕਾ ਕੇ (ਕੀ?), ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ
ਕਰਕੇ, ਉਸਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ। ਸਭ
ਕੁਝ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ
ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਔਹ, ਕੀ
ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? [“ਆਮੀਨ।”] ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ , ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਜਾਲਾ, ਿਬਲਕੁਲ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਕੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ
ਆਇਆਹੈ? ਜੋ ਕੀੜੇ ਖਾ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ।
497 ਇਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ
ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੋ ਿਗਆ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹਨ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਉਹਨ
ਬੰਿਨਹ੍ਆ, ਉਹਨ ਿਪਛ ਹ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਉਹਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਿਦੱਤਾ

ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ। ਿਫਰ ਅਗਲਾ ਆਇਆ; ਉਸਨੇ ਉਹਨ
ਬੰਨਹ੍ ਿਦੱਤਾ, ਉਹਨ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਰੁੱਖ ਵੱਧਦਾ ਿਗਆ। ਿਫਰ ਉਸਨੇ
ਉਹਨ ਬੰਨਹ੍ ਿਦੱਤਾ, ਉਹਨ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਇਹਨ ਿਦਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਹ ਸਾੜ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।” ਉਨਹ੍ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਿਵਚ
ਬੰਨਹ੍ ਿਦਓ।
498 ਪਰ ਿਫਰ ਕੀ? ਿਬਲਕੁਲ ਰੁੱਖ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਿਜੱਥੇ ਫਲ ਪਿਹਲ ਪੱਕਦਾ
ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੁੱਖ ਦਾ ਿਸਖਰ
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ਹੈ, ਇੱਥੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
499 ਹੁਣ, ਨੂਹ ਦੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਕਮਰੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਰੇਂਗਣ
ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਦੂਜਾ ਕਮਰਾ ਪੰਛੀ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ
ਪਰ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਉਹ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਉਜਾਲਾ ਸੀ। ਜੋ ਉਜਾਲਾ ਚਮਕਦਾ ਸੀ,

ਪਿਹਲ , ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੇ, ਦੂਜੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ,
ਪਰ ਪਰਲੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
500 ਰੁੱਖ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਥੱਲੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਂਦਾ। ਇਹ
ਸਭ ਛ ਗ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ।
501 ਪਰ ਇਹ ਪਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ, “ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਭੇਜ ਗਾ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਿਲਆਏਗਾ, ਵਚਨ
ਵਾਪਸ ਿਲਆਏਗਾ, ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਾਲ

ਕਰ ਗਾ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਉਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਲਆਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਿਚੰਨਹ੍ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਇੱਕ ਈਸਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਲਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਨਰਉਥਾਨ, ਬਸ ਉਸ ਤਰਹ੍
ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁਲਹੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਸਮਝੇ? ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕਣ
ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਵੇਰ ਵ ਗ, ਉਹੀ ਿਚਨਹ੍, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ।
ਉਹੀ ਉਜਾਲਾ ਉਹੀ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਉਸੇ ਰੁੱਖ
ਤੇ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਹੁਣ ਪੂਰਾ
ਹੋਇਆ, “ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।”
502 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ, ਥੇ ਸੀ…ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ
ਖੁੰਝੋ। ਮੌਤ ਦੇ ਚਾਰ ਦੂਤ ਸਨ।
503 ਜ , ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਈਏ? [ਕਲੀਿਸਯਾ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਨਹੀਂ।”—ਸੰਪਾ.]
504 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ। ਥੇ ਚਾਰ ਸਨ। ਮੌਤ ਦੇ ਚਾਰ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਸੀ?
ਟੋਕਾ, ਸਲਾ, ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ, ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਿਟੱਡੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
ਰੋਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਦੂਤ, ਿਸਧ ਤ ਨੇ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਇੱਕ
ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਿਲਆ; ਿਕਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਛਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਜ , ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ
ਲਏ; ਇੱਕ ਨੇ ਇਸਦੀ ਛਾਲ ਲੈ ਲਈ; ਇੱਕ ਨੇ ਜੀਵਨ ਲੈ ਿਲਆ। ਕੀ ਇਹ
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ਸਹੀ ਹੈ? ਿਸੱਧ ਤ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੇ ਰੁੱਖ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਜੜਹ੍
ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ।

505 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਰੁੱਖ ਮਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਤ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਰੁੱਖ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਸਮਝੇ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਆਮੀਨ। ਿਕਉਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ।” ਉਹ ਇਸ ਬਹਾਲ
ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਵੇਂ? ਚਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ
ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ, ਿਫਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਇਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਪਿਹਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ, ਧਰਮੀਕਰਣ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਸੀ? ਜੌਨ ਵੈਜ਼ਲੀ,
ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ। ਤੀਜਾ ਕੀ ਸੀ? ਪੰਤੇਕੁਸਤ, ਦਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ
ਨਾਲ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ। ਚੌਥਾ ਕੀ ਸੀ?
ਵਚਨ। ਕੀ? ਇਹ ਵਚਨ। ਚਾਰ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਸਨ।
506 ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਜਾਲਾ ਚਮਕਾਉਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਉਜਾਲਾ ਸੀ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ
ਿਜਹੀ ਤਾਕਤ, ਧਰਮੀਕਰਣ ਦੀ।

ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵੈਜ਼ਲੀ ਆਇਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਣ।
507 ਵੈਜ਼ਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਇਆ, ਪੇਂਟੀਕੋਸਟਲ,
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਿਵਚ। ਸਮਝੇ?
508 ਪਰ ਅੰਤਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਮਲਾਕੀ 4 ਦੇ, ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਵਚਨ
ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। “ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਇਆ।” ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਉਜਾਲੇ
ਿਵੱਚ, ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ, ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਲਈ।
ਕੀ? “ਬਾਲਕ ਦੇ ਿਦਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ।”
ਚੋਥਾ ਉਜਾਲਾ!
509 ਚਾਰ ਕਾਤਲ ਇਸ ਲੈ ਗਏ। ਚਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੇ ਇਸ ਤਬਾਹ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਚਾਰ ਦੂਤ ਇਸ , ਿਸੱਧ ਤ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ।

ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਚਾਰ ਦੂਤ ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
510 “ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰ। ਕੀ ਇਹ ਹੱਡੀ ਜੀ ਸਕਦੀ
ਹਨ?” ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈ
ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। “ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰ। ਕੀ ਇਹ ਹੱਡੀ ਜੀ ਸਕਦੀ
ਹਨ?” ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹਨ? ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ
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ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਕੀ ਸਨ? ਪਰ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਉਤੇ ਨਸ ਨਾੜੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਵਾ
ਉਨਹ੍ ਤੇ ਵਗੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸਆਉਂਦਾ ਹੈ।

511 “ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ।” ਹਲਲੂਯਾਹ! ਮਿਹਮਾ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ ਉਜਾਲਾਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹੀ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਲਆਵੇਗਾ।
ਵੇਖੋ। ਧਰਮੀਕਰਣ ਗੁੱਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ।

ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਣ ਨੇ ਛਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਦੀ, ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦਾ ਿਸਧ ਤ।

512 ਪੱਤੇ ਿਕਸਨੇ ਵਾਪਸ ਿਲ ਦੇ? ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ, ਪੱਤੇ, ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਅਨੰਦ, ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ।

513 ਕੀ? ਚੌਥਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਖੁਦ। ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਠਣ
ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਫਲ ਜੋ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਸਨ, ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਬੀਜੀ ਗਈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ।
ਸੰਸਥਾਵ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਿਪਰਾਿਮਡ ਦੇ ਿਸਰ ਵ ਗ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਕਤਾਰ, ਧਰਮੀਕਰਣ;
ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਨ; ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ; ਿਫਰ ਿਸਰ ਦਾ
ਆਉਣਾ।

514 ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਮੂਹ ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਤ ਜੋ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਿਫੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ
ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ,
ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਫੜ ਲਵੇਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ
ਹੋਏ, ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਹੈ। ਉਹ
ਿਪਰਾਿਮਡ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵੇਗਾ।
ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮੁੜ ਗ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਗ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਿਚੰਨਹ੍ ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸਨ;
ਗ਼ੈਰ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਿਦਨ ਿਗਣੇ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ
ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ;

“ਹੇ ਿਖੰਡੇ ਹੋਇਓ, ਆਪਿਣ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ।”
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ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਹੈ,
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਦਲ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ;
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ
ਸਾਫ ਰੱਖੋ,
ਪਰ ਦੇਖੋ! ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ
ਤੋਂ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,

ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। (ਆਮੀਨ।)
ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੇ ਚੱਲ ਗੇ ਿਜੱਥੇ ਰਸੂਲ ਤੁਰੇ ਸਨ।
ਿਕਉਂ ਜੋ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਹੈ,
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਦਲ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
(ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ।)

ਪਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਵੇ ਦਰੁਸ਼ਤ ਅਤੇ
ਸਾਫ ਰਿਹਣ,
ਪਰ ਦੇਖੋ! ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨੇੜੇ ਹੈ।

515 ਆਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਬਹਾਲ ਕਰੋ! ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੂਤ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹ । ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਲੂਤ…ਇਹ ਦੂਤ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਸ
ਦੂਤ ਨੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਦੇਹ ਧਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?”

“ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ।”
516 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵ ਗਾ।” ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਹੱਸ ਪਈ।
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਰਾਹ ਿਕਉਂ ਹੱਸੀ?” ਉਹ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਸੀ।ਆਮੀਨ।
517 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਹ,
ਿਫਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਜਾਲਾ, ਮਲਾਕੀ 4 ਦਾ, ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ
ਆਇਆ,ਆਮੀਨ, ਪੂਰਵ ਿਨਰਧਾਰਤ ਵਚਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਿਲਆਉਣ
ਲਈ। ਹਲਲੂਯਾਹ! ਉਹ ਚੌਥਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਚੌਥਾ ਦੂਤ ਕੀ ਹੈ?
ਵਚਨ ਤੇ ਉਜਾਲਾ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ। ਵਚਨ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹਾਲ
ਕਰ ਗਾ।” ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਉਸ ਪੂਰਵ ਿਨਰਧਾਰਤ ਵਚਨ ਤੇ,
ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆਆਇਆ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
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ਔਹ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੁਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਿਮਲੇਗਾ;
ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ, ਅੱਜ ਉਜਾਲਾ ਹੈ,
ਿਯਸੂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨ।
ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ;
ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਹਨ।

518 ਉਹ ਉਥੇ ਹਨ, ਇਕ, ਇਕੱਠੇ; ਇਕ, ਸਾਡੇ ਿਵਚ। ਉਹੀ ਿਚੰਨਹ੍ ਜੋ ਮਨੁੱਖ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੂਰਵ ਿਨਰਧਾਰਤ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਿਲਆਉਣ ਲਈ,
ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਿਜਸ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਕ
ਉਜਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਉਜਾਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਠੇਗਾ।

519 ਿਕੱਥੇ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਜਾਲਾ (ਿਕੱਥੇ?) ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

520 ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ ਠੇਗਾ (ਿਕਸ ਲਈ?), ਵਚਨ
ਤੇ ਚਮਕਣ ਲਈ (ਕੀ?), ਫਲ ਪਕਾਉਣ ਲਈ, ਦੁਲਹਨ ਰੁੱਖ ਉਹੀ

ਿਚੰਨਹ੍, ਅਚੰਭੇ, ਅਤੇ ਫਲ ਨਾਲ ਿਲਆਓਣ ਲਈ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ
ਸਨ। “ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਠੀਕ ਹੈ। ਔਹ! ਿਫਰ ਵਚਨਆਪਣੀ
ਰੁੱਤ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਫਲ ਿਲਆਏਗਾ। “ਇਹ ਮੁਰਝਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ
ਇਹ ਇਸਦੇ ਫਲ ਿਲਆਏਗਾ,” ਦਾਉਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਦੀ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ,”
ਆਮੀਨ, ਉਹੀ ਫਲ ਜੋ ਇਸ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਸੀ।

521 ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੂਰਵ ਿਨਰਧਾਰਤ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਿਜਵੇਂ
ਇਹ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ
ਹ । ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰ੍ਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨੇੜੇ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਿਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਤੋਂ ਬਿਚਆ
ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਿਟੱਡੀ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਥੇ



108 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹਾਲ
ਕਰ ਿਦ ਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ।” ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਵਾਹ!

ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,
ਇਮਾਨਦਾਰ।

ਔਹ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਔਹ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ ,
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 ਮੈ ਪਿਹਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

522 ਆਮੀਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਿਦਲ
ਤੋਂ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ । ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? [ਕਲੀਿਸਯਾ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.]
523 ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ
ਹ । ਹਾਲ ਿਕ ਇਹ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨ ਟੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇ, ਤ ਇਹ ਜੀਵਤ ਰਹੇ,
ਪਰ੍ਭੂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਚਮਕਣ ਿਦਓ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮਸੀਹ
ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੁਲਹਨ ਅੱਗੇ ਿਲਆਓ। ਇਸ ਅਸੀਸ ਿਦਓ, ਪਰ੍ਭੂ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਿਜਸ ਦੇ
ਲਈ ਇਸ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਖਸ਼ ਿਦਓ, ਿਪਤਾ। ਸਾਰੀ ਮਿਹਮਾ
ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ।
524 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਿਪਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਅਜੇ
ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਇਸ ਈਸਟਰ ਦੀ ਸਵੇਰ , ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ
ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਹਨ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਿਯਸੂ
ਹੋ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੀਿਵਤ, ਪੁਨਰਉਿਥਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਖਸ ਿਦਓ,
ਿਪਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰ ਗੇ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ।ਆਮੀਨ।
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525 ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ ਿਬਮਾਰ ਹਨ? ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੇਖੀਏ। ਬਸ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਔਹ, ਕੀ…
526 ਕੀ ਿਬਲੀ ਪਾਲ…ਕੀ ਉਸ ਿਮਿਲਆ…ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ? [ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ, “ਹ ।”—ਸੰਪਾ.] ਉਹ ਕੀ ਸਨ? [“ਈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੌ।”] ਈ, ਇੱਕ ਤੋਂ
ਸੌ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਓ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਲਈਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤ , ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੋ।
527 ਨੰਬਰ ਇਕ ਿਕਸ ਿਮਿਲਆ ਹੈ? ਚਲੋ ਨੰਬਰ ਇਕ ਵੇਖੀਏ। ਈ, ਨੰਬਰ
ਇਕ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਰ ਕਰੋ। ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ; ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦੇਖੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਇਕ।
528 ਖੈਰ, ਕੀ ਤੁਹਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਸਹੀ ਿਮਿਲਆ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੱਲੋ, ਿਕਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। [ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ
ਉਥੇ ਹੈ।”—ਸੰਪਾ.] ਔਹ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤ ,
ਅਸੀਂ ਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
529 ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ , ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ
ਬਣਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰ ਗੇ। ਸਮਝੇ?
ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਇਕ।
530 ਨੰਬਰ ਦੋ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ ਦੋ,
ਇੱਥੇ ਆਓ।

ਨੰਬਰ ਿਤੰਨ। ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਥੇ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ।

ਨੰਬਰ ਚਾਰ, ਨੰਬਰ ਚਾਰ।
531 ਨੰਬਰ ਪੰਜ। ਹੁਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ ਬੈਠਾ ਰਹੇ।
ਨੰਬਰ ਪੰਜ।
532 ਨੰਬਰ ਛੇ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜਲਦੀ ਉਠਾਓ। ਨੰਬਰ ਛੇ। ਛੇ, ਛੇ, ਮੈ ਇਹ
ਵੇਖਣ ਿਦਓ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ…ਔਹ, ਤੋਂ…ਉਹ ਥੇ ਿਪਛਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ
ਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲ।

ਸੱਤ, ਸੱਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰਤ ਥੇ ਿਪੱਛੇ ਹੈ। ਅੱਠ।
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533 ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ…ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ
ਪਲ। ਬਸ ਹੁਣ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਚੁੱਪ। ਹੁਣ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ।
534 ਛੇ, ਸੱਤ। ਇੱਕ, ਦੋ, ਿਤੰਨ, ਚਾਰ, ਪੰਜ, ਛੇ, ਸੱਤ। ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
535 ਅੱਠ। [ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਅੱਠ ਹੈ।”—ਸੰਪਾ.] ਅੱਠ,
ਅੱਠ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ। ਅੱਠ, ਨੌਂ, ਦਸ। ਦਸ, ਿਗਆਰ , ਬਾਰ ।
536 ਖੈਰ, ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ,
ਅਸੀਂ ਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਿਵਚ…
ਠੀਕ ਹੈ।

ਆਓ ਹੁਣ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
537 ਿਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਆਓ—ਿਦਉ—ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਿਦਓ, ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਿਹਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪਰ੍ਭੂ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਬੱਸ, ਮੈਂ—ਮੈਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹ ਂ, ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ
ਦੇਖੋਗੇ, ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹ , ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਤੋਂ। ਪਰ੍ਭੂ,
ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਦੇ ਿਦ ਗਾ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਵਚਨ ਹੈ।
538 ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਤਰੀਿਕ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਪਰ੍ਭੂ। ਕਈ
ਵਾਰ ਜੋ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹ , ਜੋ ਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ
ਹ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਿਦਓ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਿਪਤਾ, ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਢੱਕੋ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹ । ਬਸ, ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ।
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539 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਹ੍ ਲੋਕ ਦੇ
ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਹਰ ਇਕ ।

540 ਅਤੇ ਲੋਕ, ਿਕ ਉਨਹ੍ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਵੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ
ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਿਕਹਾ
ਹੈ। ਪਰ, ਿਪਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹ । ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ
ਇਹ ਕਹ , ਤ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਉਸਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਉਹ
ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।” ਪਰ, ਿਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਬਤ
ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਉਹਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਦ, ਪਰ੍ਭੂ। ਤਦ ਇਹ
ਮੇਰਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ ਿਦਓ, ਪਰ੍ਭੂ।
ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹ , ਅਤੇ—ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤ ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਲ,
ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਖਸ਼ ਿਦਓਗੇ। ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ
ਿਬਮਾਰ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹ ।

541 ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਜਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਖੂਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਪਤੀ ਸਨ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ
ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਵੇਂ ਲੂਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ,” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ, ਉਹੀ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਇਸ ਿਦਓ, ਪਰ੍ਭੂ, ਅੱਜ ਹੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਿਪਤਾ? ਿਫਰ, ਮੈਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਖਣ ਿਦਓਗੇ, ਅਤੇ ਹਰ
ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਲਈ। ਆਮੀਨ।

542 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ
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ਿਮੰਟ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਦਰ ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਹੁਣ, ਹਰ ਕੋਈ, ਿਬਲਕੁਲ
ਸ਼ ਤ ਰਹੋ ਿਜੰਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

543 ਕੀ ਤੁਹਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹ ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਵਚਨ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।”

544 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ—ਿਕ ਤੁਸੀਂ “ਆਮੀਨ” ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ। ਿਯਸੂ ਨੇ, ਖੁਦ, ਕਦੇ
ਵੀ ਿਕਸੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ । ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ
5:19 ਿਵਚ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹ , ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਤੋਂ…” ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਿਹੰਦਾ
ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ;
ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਿਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ।” ਨਹੀਂ ਤ , “ਿਪਤਾ ਮੈ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਮੈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।”

545 ਹੁਣ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਥੇ ਸੀ, ਕਹੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਔਰਤ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਲਹੂ ਵਿਹਣ ਦੀ
ਿਬਮਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬਸ
ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛੂਿਹਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਕਿਹੰਿਦ …ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ
ਸੀ; ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਰੀਬ, ਛੋਟੀ, ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਉਨਹ੍ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ
ਜਾ ਸਕੀ ਜੋ ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ, ਿਜਨਹ੍ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸਭ
ਚੀਜ਼ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥੇ ਖੜਹ੍ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਦੋਂ
ਤੱਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛੂਹ ਿਲਆ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚ, ਜੀਵਨ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਸ
ਛੂਹ ਸਕ , ਮੈਂ—ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵ ਗੀ।”
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546 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਔਰਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ?
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਹੁਣ, ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ, ਅੱਜ, ਿਕ, “ਉਹ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ।”
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? “ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਠਣ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਚੇ ਤੇ ਚਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾਨ
ਿਦੱਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ
ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰ
ਕਰਦੇ ਹ ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? “ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ ਜੋ
ਹੋ…” ਕੀ? [“ਛੂਿਹਆ।”] “ਦੁਆਰਾ ਛੂਿਹਆ…” ਿਕਸ ਨਾਲ? “ਸਾਡੀ
ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ।” ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੈ…ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ?
547 ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ, ਮੈ ਛੂਹਦੇ ਹੋ,
ਤ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਰਾ, ਭੈਣ
ਛੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ; ਕੇਵਲ ਹੱਥ
ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਛੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ,
ਬੱਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
548 ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਛੂਹਦੇ ਹੋ…ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮ
ਨਾਲ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਅਸੀਂ ਇਸ
ਮਹਾਨ ਿਸਿਖਅਕ ਮੰਨਦੇ ਹ । ਇਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ।” ਖੈਰ, ਉਸਨੇ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ।
549 ਪਰ ਉਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਔਰਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਉਸ
ਛੂਿਹਆ: ਉਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ। ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਚੋਗੇ ਛੂਿਹਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਿਕਸਨੇ ਮੈ ਛੂਿਹਆ?”
550 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਉਹ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ਼ ਨਾਲ ਛੂਿਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਉਥੇ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵਚ ਹੋ

ਜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਹੋ, ਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਿਬਮਾਰ ਹੈ,
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਦਰ ਸਿਹਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੋ ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
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ਜੋ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਗੰਜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ, ਉਹ ਕੁਝ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸਨੇ ਜੋ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ
ਸੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ
ਮੈ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬੁੱਲਹ੍ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਮੈ ਦੱਸੋ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ
ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਕੱਲਹ੍ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੋ। ਕੀ ਇਹ
ਉਸ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਕੀ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਦਰ ਸਿਹਤ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇ।
551 ਕੀ ਿਕਹਾ? [ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ
ਹਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਹੂੰ? [“ਪੱਚੀ ਵੰਡੇ ਹਨ।”] ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦਸ ਵਾਪਸ ਆ
ਗਏ ਹਨ? [“ਚੌਦ ।”]
552 ਦਸ, ਿਗਆਰ , ਬਾਰ , ਤੇਰ , ਚੌਦ , ਪੰਦਰ ; ਕੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਦਸ,
ਿਗਆਰ , ਬਾਰ , ਤੇਰ , ਚੌਦ , ਪੰਦਰ , ਸੋਲਹ੍ , ਸਤਾਰ , ਅਠਾਰ , ਉਨਹ੍ੀ, ਵੀਹ,
ਇੱਕੀ, ਬਾਈ, ਤੇਈ, ਚੌਵੀ, ਪੱਚੀ: ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਤਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ
ਅਸੀਂ…ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਸਾ ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ…
553 [ਕੋਈ ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾ.] (…?…ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਿਪਆਨੋਵਾਦੀ ਹੋ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਸ ਕਰੀਏ…ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ।)

ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਿਮਲ ਕੇ, ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਹ , ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਲੈ ਕੇ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।

ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ,
ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ;
ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਕੇਵਲ ਕਰੋ…

ਕੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ? ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ?
ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।

554 ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੇਠ ਆਇਆ, ਚੇਲੇ ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਿਮਰਗੀ ਦੇ
ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਿਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ
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ਿਰਹਾ ਹੈ, ਰੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ
ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਯਸੂ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆਆਇਆ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ
ਕਈ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਥੇ ਹੈ।” ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਯਸੂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕੀਤਾ; ਜਾਜਕ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਿਯਸੂ ਦੀ ਵੱਲ। ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਲੋਕ
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ; ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ ਿਕਸੇ ਕਲੀਿਸਯਾ

ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਵੱਲ। ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।”
555 ਤ ਿਪਤਾ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ,
“ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਕਮਜੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਝੱਗ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਮਰੋਿੜਆ ਜ ਦਾ ਹੈ,” ਿਮਰਗੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਰ
ਜਗਹ੍ਾ ਲੈ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕੇ।”
556 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਜੇ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਂ, ਿਕਉਂਿਕ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ।”

ਬੱਸ ਕਰੋ…
ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ! ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ ਤ

ਹੋ ਜਾਵੇ।
…ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ,
ਸਭ ਚੀਜ਼ ਹਨ…(ਿਕਆ ਸਮ ਹੈ!)
ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ,
ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।

557 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਵਚਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ
ਉਜਾਲੇ ਚਮਕਣ ਿਦਓ, ਪਰ੍ਭੂ, ਇਸ ਜੀਵਤ ਬਣਾਉ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਆਮੀਨ।
558 ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ, ਇੱਥੇ
ਹਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਵੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹ ।
559 ਮੈਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵੇਖਦਾ ਹ । ਉਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਤਾਰ
ਿਵਚ ਇਕ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਉਹ, ਹਰ ਇਕ,
ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਜਨਬੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵਚ, ਜੋ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਜਨਬੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ
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ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ ਕੁਝ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ।
560 ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਜਨਬੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨ
ਕੋਲ ਹੈ। ਕੇਵਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹ ।
561 ਇੱਥੇ, ਮੈ ਇਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਣ ਿਦਓ ਿਦਓ, ਬਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ।
[ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਮਾਈਕਰ੍ੋਫੋਨ ਿਹਲਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ.] ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ
ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਹ ।”]
562ਇੱਥੇ ਇਹ ਔਰਤ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਿਮਲਦੇ
ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਜਨਬੀ ਹੈ।
563 ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਉਸ ਵਚਨ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ
ਹ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਂਗੇ।”
564 ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਿਫਰ ਆਇਆ, ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ,
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ।” ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖ , ਤ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਸੱਚ ਮਨੋਂਗੇ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
565 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ।
ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਿਜਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।
566 ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਲੜਕਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਾਿਰ ਰਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ,
ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ
ਕਤਾਰ ਿਕੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ,
ਲੜਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ, “ਔਹ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇੰਨਾ
ਕੁਝ ਿਦਓਗੇ, ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਗਾ, ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵ ਗਾ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋਵੋ।” ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਊਂ-ਹੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀ
ਜਾਣਦਾ।
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567 ਅਸੀਂ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹ । ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ “ਬੁਲਾਓ,” ਅਸੀਂ ਥੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈ ਕੋਈ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹ ,
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ…ਅਜਨਬੀ, ਦੇਖੋ, ਿਜਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ।
568 ਹੁਣ, ਜੇ ਇਹ ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੀ ਹੈ, ਜੇ…ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਬਮਾਰ ਹੈ। ਉਹ—
ਉਹ—ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਥੇ ਬਸ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਸ
ਿਵਖਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਥੇ ਹੀ
ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਉਹ ਹੈ, ਤ ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੀ, ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਹੁੰਦੇ
ਹੋਏ ਵੀ, ਵੇਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ? ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਉਸ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਜ ਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ, ਮਰੀ ਹੋਈ । ਸਮਝੇ? ਊਂ-ਹੂੰ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾ —ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜ
ਨਹੀਂ। ਸਮਝੇ? ਇਸ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਵੇਖੋ।
569 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੋਸਤੋ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹ । ਫਲ ਰੁੱਖ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਪੱਕ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਪਰ੍ਭੂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
570 ਮੈਂ ਉਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਥੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇਥੇ ਖੜਾ ਹੋਵ ਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਔਰਤ ਥੇ ਿਕਉਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਿਫਰ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ…
571 ਿਯਸੂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਿਜਸਨੇ
ਔਰਤ ਨਾਲ ਖੂਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ
ਗਲਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ?
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋ।” ਇਹ ਉਸਦਾ
ਪਿਹਲਾ ਇਜਹਾਰ ਸੀ। “ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ
ਸਮ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਮਸੀਹ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
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572 ਹੁਣ, ਜੇ ਉਹ ਹੈ “ਉਹ ਕਲ, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ,”
ਅਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕ
ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਥੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਲੱਭ ਰਹੇ ਹ । ਹੈ ਨਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹ ? ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਪੁਨਰ-

ਉਥਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਹ । ਹੁਣ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ
ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਚਨ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰੇਗਾ, ਿਕ ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ।
573 ਹੁਣ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫਿੜਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ, ਿਕ
ਅਸੀਂ ਅਜਨਬੀ ਹ , ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਬੱਸ ਇਕ ਅਜਨਬੀ ਹੈ, ਇਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਹੋ, ਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ।
574 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ
ਬਹੁਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਕੋਿਲਨਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਹ ।
ਇਸ ਦਾ ਮੈ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਭੈਣ, ਭਾਈ ਬੇਨ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣ ਡਾਉ ਦੇਿਖਆ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਿਹਲ …ਭਾਈ ਰਾਈਟ; ਭਾਈ,
ਭੈਣ ਡਾਉ; ਭਾਈ ਥੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਜਾਣਦਾ
ਹ , ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਪਰ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਿਤ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਿਜਆਦਾ ਿਚਰ ਨਹੀਂ
ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਜਨਬੀ ਹਨ।

ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।
575 ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਜਨਬੀ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ
ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਜਾਲੇ
ਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਹੀ ਰਹੱਸਮਈ ਫਲ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ,
ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਖੂਹ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈ ਪਾਣੀ ਿਪਆ।” ਸਮਝੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ । ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਹ । ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਥੇ
ਿਕਸ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ, ਤ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਥੇ
ਿਕਸ ਲਈ ਹੋ, ਿਫਰ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਾਰੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ। ਤ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ
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ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ…ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਪੱਛੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਸਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ, ਜ ਇਸਦੇ ਿਪੱਛੇ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ, ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ,
ਇਸ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
576 ਕੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ,
ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇਗਾ? ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ,
ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਿਸਰਫ ਇਸਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
577 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਬਸ ਔਰਤ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਉਹ ਮਸਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਹੈ।
578 ਪਰ ਮੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾ ਿਦਖਾਉਣ ਿਦਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ
ਤਸਵੀਰ ਥੇ ਲਟਕਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ…ਉਹ
ਰੋਸ਼ਨੀ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਿਵਚਕਾਰ
ਲਟਕ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ—ਇੱਕ
ਿਕਸਮ ਦੀ ਕਰੀਮ, ਪੀਲੀ-ਹਰੀ, ਜਵਾਹਰਾਤ-ਵਰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਕਿਹੰਦੇ ਹ , ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ…ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾ
ਰਹੀ ਹੈ…
579 ਹੁਣ, ਮੈ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਿਦਖਾਉਣ ਿਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲ ਿਮੱਠੀ,
ਿਨਮਰ ਭਾਵਨਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਔਰਤ, ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਤ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਵੇਿਖਆ? ਇਹ ਹੈ…ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਬਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਥੇ ਹੈ।
ਵੇਿਖਆ?
580 ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਿਨਰਭਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਇਹ—ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹ ।
581 ਔਰਤ ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੁਕੀ
ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਦੱਸੇਗਾ, “ਇਸ
ਲਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ,” ਪਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜ ਦੀ। ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹ…ਇਹ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਰੀੜਹ੍ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ
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ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਤ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਣ। [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ।”—ਸੰਪਾ.]

582 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ,
(ਵੇਿਖਆ? ਵੇਿਖਆ?) ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।

583 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, “ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ
ਬਰ੍ਨਹਾਮ।” ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਦਸ ਲੱਖ ਵਾਰ ਵੀ,
ਸੰਪੂਰਨ।

584 ਖੈਰ, ਉਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ, ਥੇ ਖੜਹ੍ਨ ਿਦਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਿਗਆ
ਹੈ, ਹੁਣੇ। ਹੁਣ, ਬੱਸ, ਆਓ ਵੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ, ਵੇਖੀਏ। ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਠੀਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ; ਮਸੀਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹ । ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਸਾ ਕੁਝ ਹੋਰ
ਦੱਸੇਗਾ ਜੋ…ਹ । ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ।
ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ—ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ…ਹ । ਇਹ ਇੱਕ—ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਇਹੀ
ਹੈ, ਿਜਸ ਡਾਕਟਰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ…ਇਹ ਉਸਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਇਸ ਲਈਮਸੀਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

585 ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ
ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈ
ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਦਮੀ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹ , ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ
ਿਵੱਚ, ਉਸ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਹ ।”—ਸੰਪਾ.] ਖੈਰ,
ਉਸ ਕਹੋ ਿਕ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ
ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਮਸੀਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਹ ? ਤੁਸੀਂ ਟੈਨੇਸੀ ਤੋਂ ਹੋ।ਨੈਸ਼ਿਵਲ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਿਬੰਕਲੀ। ਸਭ
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦਵੇ।

586 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਇਹ ਉਹੀ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ!
ਔਰਤ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਗੱਲ
ਜੋ ਕਹੀ ਗਈ ਸਨ ਉਹ ਸਹੀ ਸਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ!
ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਉਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ? ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
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ਿਕ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਭਰਾ ਹ । ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
587 ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹ । ਕੀ ਇਹ ਅਗਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜੋ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ।
588 ਹੁਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਮਸਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬੱਸ ਮੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਿਯਸੂ, ਜਦੋਂ ਉਸ
ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛੂਿਹਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਿਕ
ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲੀ ਹੈ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
“ਤਾਕਤ।” ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ…ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਚਨ
ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਤ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਨਹ੍ ਕੋਲ
ਕੇਵਲ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਜੋ ਉਸਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ? ਸਮਝੇ? ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਮੈ ਐਧਰ ਓਧਰ
ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
589 ਪਰ, ਿਫਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹ ।
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ-…ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧੀ ਹ । ਮੈਂ—ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ—ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਹ ;
ਪਰ ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇਖੋ।
590 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਹ , ਬੀਬੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਅਜਨਬੀ ਹ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ,
ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ (ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ), ਜੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਕੁਝ
ਅਿਜਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੀ, ਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ, ਇਹ ਇੱਕ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਇਕ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
591 ਇਹ ਉਸ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਔਰਤ
ਵਹ੍ੀਲਚੇਅਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਗਠੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਜਗਹ੍ਾ
ਤੇ ਅਕੜਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਹੰਦਾ, “ ਠ ਅਤੇ ਚੱਲ,” ਅਤੇ ਉਹ ਥੋਂ
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ਤੁਰਦੀ ਜ ਦੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ,
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ—ਉਸਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਤੇ ਉਠਣਾ
ਅਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
592 ਪਰ ਿਕਤੇ ਿਪਛ ਹ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਿਕਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਬਾਹਰ ਿਖੱਚਣਾ,
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੌਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ।
593 ਹੁਣ, ਿਕਤੇ ਹੋਰ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ
ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ…ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਤੇ, ਿਕਤੇ।
ਇਹ ਹੁਣ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ। ਮੈ ਔਰਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਦਓ।
594 ਹੁਣ, ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣੋ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ। ਬਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਥੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ
ਮੈ ਹੋਣ ਿਦਓ।” ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਥੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਤਾਰ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।
595 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਲਈ-…ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਲਈ। ਸਮਝੇ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ । ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
596 ਿਯਸੂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਥੇ ਉਸ
ਔਰਤ ਿਮਲਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।” ਨਹੀਂ।
597 ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਦਾ ਪੁਨਰਉਥਾਨ ਆਇਆ, ਹੁਣ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਖਾਇਆ। ਸਮਝੇ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਦੂਰ ਚਿਲਆ ਜਾਹ।” ਅਤੇ ਉਸ—ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਸੀ।
ਦੂਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਲਾਜ਼ਰ ਸੌਂ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਜ਼ਰ
ਕਬਰ ਿਵੱਚੋਂ ਉਠਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਦਿਕ ਉਸ
ਮਰੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ
ਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ ਜੋ ਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ

ਿਰਹਾ ਸੀ।
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598 ਪਰ, ਇਹ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਛੂਿਹਆ, ਇਹ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
599 ਹੁਣ, ਇਸ ਤੇ, ਿਸ਼ਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾਵ ਤੇ, ਿਜੱਥੇ…ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਿਰੱਛ
ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ , ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੱਖਰੀ

ਚੀਜ਼ ਿਜਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਿਹਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਨ, ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ
ਿਕਉਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਿਬਲਕੁਲ ਸ਼ਬਦ ਦਰ ਸਬਦ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
600 ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਨ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ,
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ
ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?

ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਛੂਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
601 ਹੁਣ, ਹ , ਹੁਣ ਔਰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ
ਹੈ, ਜ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰਤ ਿਬਮਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹੈ। ਉਹ
ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ
ਹੈ ਤ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
602 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਹੈ।
ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਲਈ, ਉਸ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਹੈ, ਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਉਸਦਾ ਨਬੀ ਮੰਨੋਗੇ? ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ,
ਕੰਨ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਹ ,
ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ।
603 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਕੌਣ ਹੋ? [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਹ ।”—ਸੰਪਾ.] ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਉਸਦਾ ਨਬੀ,
ਉਸਦਾ ਸੰਤ ਮੰਨੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? [“ਹ ।”]
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਰੌਬਰਟਸਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਟਸਿਵਲੇ
ਤੋਂ ਹੋ, ਇਹ ਅਲਾਬਾਮਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ, ਅਤੇ
ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ।
604 ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? “ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ
ਸੰਭਵ ਹੈ।” ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ—
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ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਣ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾ ਇਹ ਚੰਗਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋ ਉਹ ਤੁਹਾ ਿਮਲ
ਜਾਵੇਗਾ।
605 ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਜਨਬੀ ਹ ,
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਜੇ…ਿਯਸੂ ਸ਼ਮਊਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ
ਆਇਆ, ਉਸ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸ਼ਮਊਨ
ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇਗਾ? [ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਹ ।”—ਸੰਪਾ.] ਇਹ
ਹੋਵੇਗਾ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਅਜਨਬੀ ਹ ।
606 ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਰ ਜ ਮਾਦਾ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ
ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
607 ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਿਕ (ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ ਹੈ), ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਕੁਝ
ਅਿਜਹਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਖੈਰ, ਤੁਹਾ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ
ਬਖਸ ਦੇਵੇ।
608 ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ
ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਿਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ
ਲੱਭ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ
ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਰ ਹੋ, ਸੇਮੌਰ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਨਾਮ ਦੀ
ਜਗਹ੍ਾ। ਉਹ, ਇੱਥੋਂ—ਇਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ,
“ਿਬੱਲ।” ਿਬਲ, ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
609ਆਓ, ਇਸਤਰੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਉਸਦਾ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ?
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
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610 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕੰਨੇ ਹਨ? ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਠੀਕ ਹੈ।
611 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ
ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ,
ਅਤੇ ਮੰਨੋਗੇ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਿਫਰ ਜਾਓ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ,
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਆਓ ਬਸ…
612 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਸਹ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ।
613 ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕੰਨੇ ਹਨ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ, ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ, ਇੱਸ ਪੱਕਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ। [ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਿਤੰਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਕੀ ਿਕਹਾ? [ਕੋਈ ਹੋਰ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਹਨ।”] ਚਾਰ? [“ਹ ।”] ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਵ
ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ।
614 ਆਓ—ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਿਕ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ
ਿਜਹਾ ਹੈ।
615 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇਸ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ? ਛੋਟੇ ਸਾਥੀ ਿਦਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ। ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾ-…ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਇਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚਾ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ
ਫਰੈਂਕਿਲਨ, ਕੈਂਟਕੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਹ , ਮੈਡਮ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ
ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸਭ
ਕਰਨਾ ਹੈ।
616 ਚਲੋ—ਚਲੋ…ਇਕ ਿਮੰਟ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਡ ਟਦਾ
ਹ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੌਤ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੀਵਨਆਵੇ।

“ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”
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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੋਚੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਵਾਏਗਾ? ਅੱਗੇ ਵੱਧੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ।
617 ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਜਨਾਨਾ ਰੋਗ ਤੁਹਾ ਛੱਡਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਠੀਕ
ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ੍ਭੂ।”

ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਹੋ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ? ਔਹ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਦਮਾ!
618 ਬਸ ਇੱਕ ਪਲ। ਬਸ ਇੱਕ ਪਲ। ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ…ਕੁਝ ਗਲਤ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ
ਆਦਮੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਫੜ ਿਲਆ ਸੀ। ਮੈ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਿਦਓ ਿਕ ਇਹ
ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ। ਬਸ ਇੱਕ ਪਲ।
619 ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ
ਵੱਲ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦਾ…ਉਸ—ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਿਬਮਾਰ
ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਮਾ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਛੂਹ
ਿਲਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ, ਤਰ-ਪੂਰਬ,
ਇਸ ਪਾਿਸਓਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਨਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਟਰ ਹੰਟ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
620ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਨਬੀ ਹ ? [ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਹ ।”—ਸੰਪਾ.] ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ
ਆਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਿਪਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਐਊਂ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜਾਓ, ਹੁਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾ
ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।
621 ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਤਕਲੀਫ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ? ਜਾਓ, ਖਾਓ। ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬੱਸ
ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ।” ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ
ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
622 ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ,
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ । ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਚੰਗੇ ਹੋਵੋ।
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623 ਘਬਰਾਹਟ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ।
624 ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ? ਜਾਓ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ,
ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣੋ।
625 ਘਬਰਾਹਟ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਓ,
ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ; ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ
ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
626 ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਤੁਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ
ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾ ਇਸ
ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ।
627 ਬਸ ਇੱਕ ਪਲ। ਰੁਕੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਪਲ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ
ਔਰਤ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ,
ਿਫਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇੱਕ
ਪਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਥੇ ਕਾਲ
ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਆਇਆ…ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ।
(ਿਪੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਉ, ਿਬਲੀ।) ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ।
628 ਇਹ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਆਦਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਿਪੱਠ
ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਅਜਨਬੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹ । ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾ ਿਪੱਠ
ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਿਦਓ,
ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ…ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਓਹੀਓ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਹੀਓ
ਤੋਂ। ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ
ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
629 ਠੀਕ ਹੈ, ਭੈਣ, ਆਓ। ਮੁਸ਼ਕਲ , ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ, ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ। ਤੁਸੀਂ
ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ?
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ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਉਸ ਸਭ
ਕੁਝ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
630 ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ
ਸਮੱਿਸਆ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਕਰੇਗਾ…? ਜਾਓ—ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ
ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ।”
631 ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋਨੀ, ਉਹ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹੋ,
“ਧੰਨਵਾਦ, ਿਪਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।” ਜਾਓ, ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
632 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭੈਣ? ਤ ਜਾਓ, ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ।
633 ਬਸ ਇੱਕ ਪਲ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ। ਇਹ ਉਹ
ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਕ ਸਿਕੰਟ। ਬਸ ਇੱਕ ਪਲ।
634 ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਿਛੜਕਦਾ ਦੇਿਖਆ। ਕੋਈ ਏਥੇ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ
ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਥੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੈਣ। ਤੁਸੀਂ
ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਉਸਦਾ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ
ਹੋ? [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਔਹ, ਹ ।”—ਸੰਪਾ.] ਤੁਸੀਂ ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਹੋ, ਅਤੇ ਗਠੀਏ, ਅਕੜਾਅ ਨਾਲ। ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ,
ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ
ਦਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
635 ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਿਪਛ ਹ ਬੈਠੀ
ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਪੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਔਹ,
ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਹ—ਉਹ
ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਿਲਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਿਗਲਬਰਟ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਹੋ ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੋ, ਬੀਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਹੋ। ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ।
636 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਆਪਣੇ ਰੱਖੋ…ਕੀ ਿਯਸੂ ਮੁਰਿਦ
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ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ ਹੈ? [“ਆਮੀਨ।”] ਕੀ ਉਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਦਾ
ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ? [“ਆਮੀਨ।”] ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ
ਆਓ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਮੈਂ ਭੈਣ ਕੈਲੀ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ।
637 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਆਉਣ
ਿਦਓ! ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੈਲ
ਜਾਵੇ, ਪਰ੍ਭੂ। ਉਸ ਇਹ ਮਹਾਨ ਚੰਗਾਈ ਿਦਓ ਿਜਸ ਲਈ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ
ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਹਮਾ
ਿਦਓ। ਇਹ ਬਖਸ਼ ਿਦਓ, ਪਰ੍ਭੂ।
638 ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।
639 ਸ਼ੈਤਾਨ…

ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨ ਰੁਮਾਲ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹ ; ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ, ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ੍ਭੂ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਿਚਨਹ੍ ਨਾਲ
ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰ।
640 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਹੇ ਦੁਸਟ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈਂ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸਧ ਤ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਇਸਦੀ ਪਿਹਲੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ
ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕਦੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ।
ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ
ਮੁਖਿਤਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਹ ਜਾਜਕ, ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਤੂੰ ਉਹਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ
ਰੋਕ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੈ ਹੁਕਮ
ਿਦੰਦੇ ਹ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਉਸਦੇ ਜੀ ਠਣ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ: ਇਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲ ਜਾਹ! 



ਦੁਲਹਨ ਰੁੱਖ ਦੀ ਬਹਾਲੀ PUN62-0422
(The Restoration Of The Bride Tree)

ਭਾਈ ਿਵਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਐਤਵਾਰ
ਸਵੇਰ, 22 ਅਪਰ੍ੈਲ, 1962, ਜੇਫਰਸਨਿਵਲੇ, ਇੰਡੀਆਨਾ, ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਿਵੱਚ ਬਰ੍ੈਨਹੈਮ ਟੈਬਰਨੇਕਲ ਿਵੱਚ, ਇਸ
ਇਕ ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਤੋਂ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਬਨ ਘਟਾਏ ਵਧਾਏ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ
ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਛਾਿਪਆ ਅਤੇ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ।

PUNJABI

©2023 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, INDIA OFFICE

19 (NEW NO: 28) SHENOY ROAD, NUNGAMBAKKAM

CHENNAI 600 034, INDIA

044 28274560 . 044 28251791

india@vgroffice.org

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org



ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੋਟਿਸ

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

ਸ਼ੁਭਸਮਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ 

ਛਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੋਇਸ ਆਫ ਗੋਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ® 

ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵੇਚੀ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪੀ, ਕਿਸੇ 

ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ, ਕਿਸੇ ਰੀਟਰੀਵਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਟੋਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 

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

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

Voice of God RecoRdinGs
P.o. Box 950, JeffeRsonVille, indiana 47131 U.s.a.

www.branham.org


