
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ

ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ

 ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸ਼ੁਭ
ਸਵੇਰ, ਿਮੱਤਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਵਨ

ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੋਜੂਦ ਹੋਣਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ,
ਅੱਜ ਬੜੇ ਚਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਿਚ ਦਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਬੈਠਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਤੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ
ਸਮਝਦਾ ਹ ।

2 ਕੱਲਹ੍ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ ਵੇਖੀ ਤ ਮੈਂ ਬੜੇ
ਅਚੰਭੇ ਿਵੱਚ ਪੈ ਿਗਆ। ਮੈ ਕਦੇ ਿਵਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਿਕ ਇਹ ਇੰਨੀ
ਸੁੰਦਰ ਬਣੇਗੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਿਖਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨ
ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ ਕਮਰਾ ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤ ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਵੇਖਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਹਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹ …

3 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵਲੋਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ,
ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਮਸਹ੍ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ
ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨ ਦੀ , ਸਭਾਵ ਿਵੱਚ ਇਸ ਥ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਸਨ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਤ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਉਣੀ ਔਖੀ
ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ
ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਹੋ । ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸਭ ਜਗਹ੍ਾ ਿਮੱਤਰ
ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਿਮੱਤਰ ਦੀ ਤ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ
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ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਕੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਿਮੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ
ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
4 ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਿਕਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮ , ਇਹ ਥ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਹਮੇਸ਼ ਪਿਵੱਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ, ਤੀਹ ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਹਨ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ
ਿਚੱਕੜ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਰਗੀ ਥ , ਮਸੀਹ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ ਿਕ
ਇਹ ਅਜੇ—ਅਜੇ ਿਚੱਕੜ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਛੱਪੜ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਸਾਰਾ
ਤਲਾਬ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸੜਕ ਇਸ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਹਟ-…ਕੇ, ਤੇ—
ਤੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਦੀ ਹੈ, ਤ ਿਕ ਸੜਕ ਉਸ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ
ਸਨ, ਛੱਪੜ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁਲ ਗਦੇ ਸਨ।
5 ਅਤੇ ਕਮਲ ਦਾ—ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਅਨੌਖਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਿਕ ਇਹ
ਿਚੱਕੜ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਿਚੱਕੜ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ
ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗਾਰੇ ਨਾਲ, ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਪਰ
ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਿਕ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਦਖਾਵੇ।
6 ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਿਕ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਿਨੱਕਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਤ ਹ ਭਿਰਆ; ਤੇ
ਜਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰ ਆ ਿਗਆ, ਆਪਣੇ ਪਰ ਫੈਲਾਏ, ਇਸ ਦੀ
ਛੋਟੀ -ਛੋਟੀ ਪੰਖੜੀ ਿਖੜ ਗਈ , ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸੋਸਨ
ਿਵਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ ਤੱਕ ਖੜਹ੍ਾ ਰਹੇ!

ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰੇ ਿਕ ਇਹ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਿਪਤ ਹੋਵੇ!
7 ਇਸ ਭਵਨ 1933 ਿਵੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਇੱਕ—ਇੱਕ
ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਇਸ ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨਾ
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਦੇ ਲਈ,
ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਮਸੀਹ ਪਰ੍ਤੀ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਂਟ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਗਰਜੇ
ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
8 ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ
ਮੈਂ ਇਨਹ੍ ਸ਼ਬਦ ਨੰ ਅਪਣੇ ਇਸ ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਉਨ ਭਾਈ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ
ਿਰਹ ਹ , ਿਜਹਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ
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ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਈ, ਭਾਈ ਬੈਂਕਸ ਵੱਡ; ਭਾਈ ਰਾਏ ਰਾਬਰਸਨ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ
ਭਾਈ; ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਕਾਮ
ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਇਹ ਬਿਣਆ ਹੈ
ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਏ, ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇਸਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਠੀਕ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।

9 ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਪੁਲਿਪਟ, ਠੀਕ
ਉਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚਾਿਹਆ! ਮੈਂ…
ਭਾਈ ਵੁੱਡ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਉਹਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਬਣ ਵ ਗਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਣਾ ਸੁੱਿਟਆ।

10 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਭਵਨ ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਹੋਇਆ,
ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਿਕ, ਇਹ ਸਰਵਸਰ੍ੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ

ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੇ। ਅਤੇ, ਪਰ, ਖੁਦਾ ਸਭ
ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦਾ ਫਲ
ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ
ਤਰਹ੍ ਦੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਘਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ
ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ਹ । ਹੁਣ, ਇਹ ਭਵਨ, ਿਜਨਹ੍ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ
ਬਾਹਰੋਂ…

11 ਮੇਰੇ ਭਣਵਈਏ, ਭਾਈ ਜੂਨੀਅਰ ਵੈਬਰ, ਨੇ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਰੀਗਰੀ ਇਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਿਕ ਇਸ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ।

12 ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨ ਕਦੇ ਿਮਿਲਆ ਨਹੀਂ ਹ , ਉਸਨੇ
ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੁਸਾਰਨ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੋਰ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਇੱਕ, ਚਪਟੀ ਇਮਾਰਤ ਹੁੰਿਦਆ ਵੀ…ਆਵਾਜ ਦੇ
ਪੁਸਾਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵ ਖੈਧ ਨਹੀ ਬੱਿਝਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਛੱਤ ਿਵੱਚ
ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪਰ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੇ ਖੜਾ ਹ , ਸਭ ਜਗਹ੍ਾ ਇੱਕ ਿਜਹੀ ਹੀ ਆਵਾਜ ਹੈ, ਦੇਿਖਆ।
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਮਰਾ ਇਸ—ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸਰਵ
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ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਇਨਹ੍ ਸਭ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ…

13 ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਸਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਭਵਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਲੱਗਭੱਗ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਕਤੇ ਵਧੀਆ,
ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਸੀ ਤ ਇੱਥੇ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਸੀ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬੂਰਾ ਿਵਿਛਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਅੰਗਠੀ ਜਲਾ ਕੇ ਬੈਿਠਆ ਕਰਦੇ
ਸ । ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੁੱਡ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਿਵੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਹਨ,
ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਬਰਸਨ, ਮੈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਿਜਸ ਜਗਹ੍ਾ ਫਰਸ਼ ਸੀ, ਥੇ
ਉਹਨ ਅੰਗੀਠੀ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਦੇ
ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨ ਬੱਲੀ ਜ ਸ਼ਤੀਰ ਅੱਗ ਲੱਗ

ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਉਹ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਲ ਗਈ ਸਨ।
ਉਹ ਥੱਿਲਉਂ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਜਲੀ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਜਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੀ ਭਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਉਸੇ ਤੇ
ਿਟਿਕਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਕਉਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਿਡੱਿਗਆ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਹੇ
ਦੇ ਗਾਡਰ ਅਤੇ ਸਰੀਆ ਸੀਮੇਂਟ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦਰ੍ੜਤਾ
ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ।

14 ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਅਦਰੋਂ ਵੀ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੰਨ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਿਕ ਸਾਡਾ…ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਹੀ
ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੀਏ, ਬਲਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰੇ ਿਕ ਹਰੇਕ
ਜਣਾ ਜੋ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਪੁਭੂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਹ
ਥ ਪਰ੍ਭੂ ਸਮਰਿਪਤ ਥ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਸਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਮਰਿਪਤ
ਲੋਕ ਬਣਨ। ਇਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਮਾਰਤ ਿਕੰਨਹ੍ੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ,
ਿਜਸਦੀ ਅਸੀਂ ਜਰੂਰ ਹੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਪਰ ਿਗਰਜੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤ
ਲੋਕ ਦਾ ਚਿਰੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ ਸੁੰਦਰਤਾ
ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਘਰ ਬਿਣਆ ਰਹੇਗਾ।

15 ਹੁਣ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭਾ ਹੋਈ



ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ… 5

ਸੀ, ਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਦਰਸ਼ਣ ਮੈ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਸਵੇਰ
ਹੀ ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਿਲਖ ਿਲਆ ਸੀ ਿਜਸ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਰਿਪਤ
ਕੀਤਾ ਸੀ।
16 ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਪਿਹਲ , ਤੁਸੀਂ ਅਚੰਭੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਿਕ ਮੈਂ ਬਾਹਰ
ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਏਨੀ ਦੇਰੀ ਿਕਉਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤ ਜੋ
ਪਿਹਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਅਤੇ
ਔਰਤ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਸਨ। ਇੰਝ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਠਿਹਰੇ, ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਿਦਨ ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ
ਲਈ ਦੁਲਹਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੇਵਕ
ਬਿਣ ਰਹ ।
17 ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰੀਏ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਿਜਹਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕੀ,
ਬਾਈ ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਜਦ ਅਸ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਧਿਰਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਿਵਆਹ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ ਇਹ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ
ਥ ਵੇਖ ਜੋ ਸਹੀ ਤੋਰ ਤੇ ਦਸਤੂਰ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ…ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ, ਵੇਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ , ਸੁੰਦਰ ਭਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਸਮਰਿਪਤ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹ ।
18 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਗਰਜੇ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਚਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਪੜਹ੍ ਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ…ਇਸ ਸਵੇਰ ਸ਼ੁਭ
ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼
ਿਤਆਰ ਕਰ ਗਾ।
19 ਅਤੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਪੁਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਲੈਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਜੋ ਿਕ ਿਮਿਲਆਹੋਇਆਹੈ, ਸੱਤ ਕਲੀਿਸਯ ਦੇ ਯੁੱਗ , ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਦੇ ਿਵਚਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ…ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਲਵ ਗੇ…
20 ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਿਚੱਟੇ-ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ …ਕਾਲੇ
ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ , ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਘੋਿੜ ਦੇ ਸਵਾਰ
ਵੇਖ ਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ।
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21 ਅਤੇ ਿਫਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਅਰਥਾਤ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ,
ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਤ …ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਗੇ, ਇਸ ਬਾਅਦ
ਿਵੱਚ ਦੱਸ ਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ, ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ
ਿਬਮਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗੇ।
22 ਅਤੇ ਿਫਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ , ਖਤਮ ਕਰ ਗੇ…ਪਰ੍ਭੂ ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ
ਖੋਲਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇ, ਿਜੱਥੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਹੀ ਆਇਤ
ਹੈ। ਜੋ ਿਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ, “ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਅੰਧੇ ਕੁ ਘਟੇ ਦੀ ਚੁੱਪਚਾਣ ਛਾ
ਗਈ,” ਉਸ ਚੁੱਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ।
23 ਹੁਣ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ
ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਇਦ ਅਨੇਕ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਵੇਰ ਇੱਥੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਉਪ ਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਿਵਚਾਰ ਤ ਇਹਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਟਕਦੇ। ਅਤੇ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਇਸ ਤ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ
ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਆਪ, ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਹੈ
ਲੇਲਾ, ਜੋ ਇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹ ਛੁੱਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ।
24 ਹੁਣ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਆਿਦ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵ ਦਾ
ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹ ਹ , ਜ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ…ਆਪਣੇ ਕੁਝ
ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਠਿਹਿਰ ਹੋਇ ਹ , ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ
ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਗੁਜਾਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸੱਤ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਡਦੇ ਹੋਏ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਮੈ ਇਸ ਥ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤੇ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਦ
ਸਮਝ ਜਾਵੋਗੇ।
25 ਸੋ ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਜਦਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ
ਲਈ, ਇਸ ਿਵੱਚ, ਸਮਰਿਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੀ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ
ਇਸ ਭਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਲਈ, ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ,
ਤ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਸਾ ਇਸ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾ
ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਜ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨਹ੍ੰ ਇੱਥੇ
ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰਹ੍
ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਜਵੇ ਿਕ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਭਵਨ ਅੰਦਰ
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ਪੁਸਤਕ ਆਿਦ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ
ਲੈਣ ਦੇਣ ਿਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਥ ਵ ਬਥੇਰੀ ਹਨ ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ।
ਿਕਉਂਿਕ, ਸਾ —ਸਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਿਵਉਪਾਰੀ ਿਕਸਮ ਦਾ
ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਥ ਤ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ—ਦੀ ਥ ;
ਪਿਵੱਤਰ ਥ , ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਸਮਰਿਪਤ ਹੋਈ ਥ ਹੀ ਬਣੀ
ਰਿਹਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੇਿਖਆ? ਹੁਣ, ਉਸਨੇ ਸਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਥ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਸਦੇ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ, ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰ ਦੇਈਏ।
26 ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ, ਇਹ ਥ ਮੇਲ
ਿਮਲਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਥ ਹੈ। ਸਾ ਇਸ ਥ ਦੇ ਅਦਰ
ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਜਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਪਾਸਨਾ
ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਇਹ ਅੱਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਮਝੇ? ਸਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਫਾਲਤੂ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾ
ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਹੀ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਿਚ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਦੌੜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾ ਇਹਅਿਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਿਕ
ਇਹ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦ, ਬਿਣਆ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਗੱਲ ਦਾ ਿਧਆਨ
ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹ । ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਿਕ
ਇਹ ਭਵਨ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਹੋਣ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਿਦ , ਇਹ ਗੱਲ
ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਿਕ ਜਦ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਲਈ, ਸ਼ ਤ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ।
27 ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਤ ਅਿਜਹੇ ਸਥਾਨ ਹਨ
ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਨਾਲ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹ । ਪਰ, ਕਦੇ ਵੀ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਘੁੰਿਮਆ ਿਫਿਰਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਵਚਾਰ
ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੋ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ

ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ
ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਗਰਿਜ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਮੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਜੁਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਇਥੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਦ ਆਪਣੇ-
ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹ । ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਥ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ
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ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ। ਜਦ…ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਿਜਨੀ ਦੇਰ
ਮਰਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ
ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਿਮਲੋ। ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਸਰੇ ਨਾਲ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋਂ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਭਵਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੰਦਰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰ ਜ ਦੇ ਹੋ,
ਤ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਵੋ।

28 ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਭਈ, ਉਹ
ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਪਰ੍ੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ
ਬਹੁਤ ਹ , ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹ । ਜਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਥ ਿਵੱਚ
ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਸਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੇ ਰਹੋ।

29 ਹੁਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਸਵੇਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹਾਜਰ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਜਰ
ਅਲਿਰਚ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਤੰਨ ਸਲੀਬ ਦੇ ਿਪੱਛੇ,
ਇਸ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਸ । ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਿਗਆ ਨਾ
ਿਦੱਤੀ…ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਭਈ ਵੇਖਣ ਿਕ ਕੋਈ ਜਣਾ ਬੋਲੇ ਨਾ।
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਤ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਆਓ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ, ਰਿਹਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦੀ ਤੇ ਆਓ
ਅਤੇ ਸ਼ ਤੀਪੂਰਵਕ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਿਪਸ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁ ਢੀ ਕੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ
ਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਕਹੋ, “ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਿਮਲ ਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਭੂ
ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਆਇ ਹ ।” ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਜ
ਸ਼ ਤੀਪੂਰਵਕ ਬੈਠੇ ਰਹੋ।

30 ਅਤੇ, ਿਫਰ, ਸੰਗੀਤ। ਭੈਣ ਗਰਟੀ, ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਂਦੀ ਸਨ, ਮੈਨੰ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਭੈਣ ਗਰਟੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਭੈਣ ਿਗਬਜ਼। ਿਜੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਥੇ ਇਸ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ, ਿਪੱਛੇ
ਪੁਰਾਣੇ ਿਪਆਨੋ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਮਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ
ਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੁਦੀ ਸੀ, “ ਥੇ ਉਸ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਿਦੱਤਾ,” ਕੁਝ ਅਸਲੀ ਿਮੱਠਾ, ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਸੰਗੀਤ,
ਅਤੇ—ਅਤੇ, ਿਫਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਜ ਦਾ। ਗੀਤ ਦਾ
ਆਗੂ ਖੜਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤੀ ਕੋਲੋ ਗੀਤ ਗਵਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਅਕਤੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ
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ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤ ਉਹ ਇਸ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਚਲਦੀ-
ਿਫਰਦੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜ ਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੰਗੀਤ
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਸੁਣਦਾ, ਤ ਮੈ ਪਤਾ
ਲੱਗ ਜ ਦਾ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮ ਹੈ।

31 ਜਦ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਮਗਨ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤ , ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਗੀ ਬਾਣੀ ਜਰੂਰ
ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀ—ਤੁਸੀਂ…ਤੁਸੀਂ—
ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜ ਿਵੱਚ ਪੈ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਹਨ, ਿਜਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਆਿਦ; ਘਰ, ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਿਮੱਤਰ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ।
ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।

32 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਹੁਣ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨ , ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਵੀ
ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਰੋ ਕੇ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਿਨਰਾ ਿਧਆਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ
ਨਾਲ, ਉਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਿਜਸ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ, “ਰੋਣ ਦਾ ਕਮਰਾ,” ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਲਫਜ਼ ਿਵੱਚ, ਇਹ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮ ਵ
ਆਪਿਣ ਬੱਿਚ ਿਲਜਾ ਸਕਦੀ ਹਨ।

33 ਹੁਣ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਇਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਪਟ ਤੇ
ਹੋਵ । ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਦੇਵ , ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਮਸਹ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹ ।
ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਭਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ
ਮ ਵ …ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਜ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ
ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੀ ਹੋ। ਿਕਉਂ, ਪੱਕਾ, ਇਹ…ਤੁਹਾ , ਤੁਹਾ ਉਸ

ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਮ ਤ ਜਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ
ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਜਰੂਰ ਹੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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34 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਿਜੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਵਨ ਦੇ
ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ , ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ
ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋ; ਉਸ—ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ,
ਬਾਥਰੂਮ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਆਿਦ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮ ਵ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਭ ਚੀਜ਼ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ
ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਤ ਅਿਜਹੀ ਥ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਭ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ
ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ।

35 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਕਈ ਵਾਰ, ਅੱਲਹ੍ੜ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ
ਵੀ…ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਰੁੱਕੇ ਫੜਾਉਣਗੇ, ਜ
ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਜ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ, ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ
ਲਈ ਕਾਫੀ ਿਸਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ
ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ
ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ…ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ
ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਰੀਵਾਰ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤ
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੀ ਠੀਕ ਬੰਨੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ
ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੱਲੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ, ਸੱਚਮੁੱਚ।

36 ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਕੋਿਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਖੜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ
ਤਰਹ੍ । ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ—ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ
ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਨਹ੍ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕਿਹਣ।

37 ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਥ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਆਦਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਠੀਕ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨ ਦੀ ਥ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਸੇ
ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਿਕ ਸੁਣੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ
ਲਈ ਆਏ ਹ , ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹ । ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਇਸ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲੋਕ
ਸ਼ ਤ ਬਣੇ ਰਿਹਣ। ਿਜਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ ਤ ਬਣੇ ਰਿਹਣ; ਇਹ, ਅਿਜਹਾ
ਝੁੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਜ ਬਾਤਚੀਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ।
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38 ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਭੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਹ੍
ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ
ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਸੀ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ
ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ,
ਜ ਤੁਸੀ ਜੋਰ-ਜੋਰ ਨਾਲ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ
ਜਰੂਰ ਕਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਰੁੱਕੇ ਫੜ ਉਦੇ ਿਫਰੋ ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ
ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਿਗਰਜੇ, ਇਸ ਭਵਨ, ਇਸ ਸੰਗਤੀ ਲਈ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਨਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਵਨ, ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ! ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ! ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਫਰ।

39 ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਸਭਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤ
ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਿਗਰਿਜ ਿਵੱਚ ਲੋਕ…ਮੈਂ ਨਹੀਂ—ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ
ਅਿਜਹਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ…ਮੈਂ ਤ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹ , ਵੇਖੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹ ।

40 ਅਕਸਰ, ਦੂਸਰੀ ਸਭਾਵ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਰਾਨ, ਮੇਰੇ ਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਰ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜ ਦਾ
ਹ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਬਲੀ, ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਈ, ਮੈ ਘਰ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਮੈ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜ ਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥਕਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

41 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਿਗਰਜੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ, ਬੱਿਚ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ (ਵੇਦੀ) ਤੇ ਵੀ ਭੱਜੇ ਿਫਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਵੱਡੀ
ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਿਚਲਾਉਂਦੇ
ਹਨ। ਉਸ ਰਾਤ ਜ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਮ ਹੈ, ਸਭਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੇਿਖਆ?
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42 ਿਜਉਂ ਹੀ ਸੰਗਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ
ਆ ਜਾਓ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ।
ਤ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਅਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਜ ਜੋ
ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ ਉਹ —ਉਹ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ
ਨਾਲ ਜਾਓ, ਜ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਜ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਰਾਧਨਾ
ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਇਸ ਭਵਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸੁਰ
ਸਮਰਿਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ,

ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇ ਹ । ਵੇਿਖਆ?
ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਬਨ ਸ਼ੱਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਸ਼ੁਰੂ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ
ਿਪਤਾ ਬਹੁਤ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

43 ਅਤੇ ਤਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਤਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ…
ਹੁਣ, ਅਕਸਰ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ…ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਅਿਜਹਾ
ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਪਰ, ਜਦ ਲੋਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵ ਿਗਰਜਾ ਹੋ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਆਕੜ ਿਜਹੀ
ਿਵੱਚ ਆ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਿਖਰ,
ਇਹ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਥ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਭਵਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਆਤਿਮਕ ਵਰਦਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤ …

44 ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ , ਿਕ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਿਗਆ ਹ , ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ
ਅਲੱਗ ਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਤ ਿਕ ਇਸ ਸਥਾਨ ਆਪਣਾ
ਘਰ ਬਣਾਉਣ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ , ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ
ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ…

45 ਉਸ ਸਵੇਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕੋਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਰੱਿਖਆ ਸੀ, ਤ ਮੈਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਖੜਾ ਰਹੇ।
ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤ ਮੈਂ ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ…
ਇਸ ਅਕਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਭੇਂਟ ਲਵੋ ਤ ਤੀਹ ਜ ਚਾਲੀ ਸੈਂਟ ਹੀ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਰੂਰਤ ਲੱਗਭੱਗ ਕੋਈ ਡੇਢ ਸੋ, ਜ ਦੋ ਸੋ ਡਾਲਰ
ਪਰ੍ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅਤੇ ਮੈਂ
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ਜਾਣਦਾ ਸ ਿਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ
ਿਦ ਗਾ। ਮੈਂ…ਿਪਛਲੇ ਸਤਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਿਲਆ, ਬਲਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ , ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ
ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ; ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਰੱਖੇ ਡੱਬੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆਇਆ,
ਮੈਂ ਉਸ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਲਗਾ ਿਦੱਤਾ।
46 ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ
ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਜ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ
ਕੋਲੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਖੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਕਸੇ
ਆਦਮੀ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ
ਜਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਾਣ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਿਫਰ…
ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਵਨ ਹੜੱਪ ਲੈਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਫਿਤ ਬੱਧੀ ਇਸ ਥ ਤੇ ਡਿਟਆ ਿਰਹਾ। ਪਰ ਇਹਨ ਸਭ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ ਉਹਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਭਵਨ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਸਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਿਗਰਿਜ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।
47 ਇਸ ਥ ਤੋਂ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਪਹੂੰਿਚਆ
ਹੈ, ਵੇਿਖਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ; ਇਹ ਵਚਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਕਰ
ਲਗਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ। ਸਾ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਓਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰ ਹੋਈਏ।
48 ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹ ,
ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਦੇ ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ, ਸਾਫ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਿਗਰਜਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਸੱਕਦੇ ਹ , ਤ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਿਸਰੇ ਤੋਂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈਸਮਰਿਪਤ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੀਏ।
49 ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ਼, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਸਟਰ, ਅਤੇ ਜੀਵਤੇ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਿਜਨਾ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਿਗਆਨ
ਹੈ, ਉਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਕ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਜ , ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ
ਹਨ; ਮੇਰੇ ਕਿਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੱਜਣ
ਹਨ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਥੋੜਹ੍ਾ, ਿਜਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਹਨ,
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ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ—ਉਹ ਤੇਜ਼ ਚੁਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜ ,
“ਬੈਠ ਜਾਓ,” ਜ “ਚੁੱਪ ਹੋ!” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਦੀ ਟੇਪ ਸੁਣੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ।

50 ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ । ਸੋ—ਸੋ…ਅਤੇ
ਮੈਂ—ਮੈਂ ਚਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ। ਇਹ
ਸਭ ਟੇਪ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਟੇਪ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ, ਹਰੇਕ ਡੀਕਨ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਥ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ
ਿਕ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਵੱਲੋਂ ਆਿਗਆ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ, ਨੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ…

51 ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਤ ਟਰੱਸਟੀ
ਦਾ…ਜ , ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡੀਕਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਪੁਿਲਸ ਮੈਨ
ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ , ਜੇ ਕੋਈ ਨੋਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ
ਆਿਦ ਦਾ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਉਹ ਅਕਸਰ
ਅਿਜਹਾ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਦੋਰਾਨ, ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੁਝ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ
ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਭੇਜੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਆਵਾਰਾਗਰਦ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਰ
ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਉਸ ਤਰਹ੍ । ਡੀਕਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖੇ। “ਜ ਤ ਤੁਸੀਂ
ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਆਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਿਵੱਚ
ਿਬਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹ ।” ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾ , ਤੁਹਾ
ਅਿਜਹਾ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

52 ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਸੁਧਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ
ਸੁਧਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ,
ਮ ਵ , ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ ਲਈ ਥੇ
ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਜੋ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਦੋੜਨਾ ਭੱਜਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਅਤੇ ਤਹਾ ਬਾਲ ਪਤਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ
ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ
ਕਰੋ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ । ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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53 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦਾ, ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ…ਜੋ ਜਾਤੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਹੀਂ,
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਵੇਗਾ!” ਅਤੇ ਜਦ ਲੋਕ ਥੇ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ, ਤ ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਦੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਕੱਿਢਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਹੀ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਚਹੁੰਦੇ ਹ । ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵ , ਆਪਣਾ ਿਗਰਜਾ, ਆਪਣੇ
ਕੰਮ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਜ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰੀਏ।

54 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ—ਅਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨਾ
ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਸਦਾ ਅਸਲੀ ਸਮਰਪਣ ਤ ਤੀਹ ਸਾਲ
ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ…ਜਦਿਕ—ਜਦਿਕ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ—
ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ
ਬੋਲਦੇ ਹ , ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ
ਸਾ ਦੇਵੇਗਾ।

55 ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਿਜਸ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਹ ।
ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ, ਆਿਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹ , ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਤ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਿਰਕਾਰਿਡਗ ਕਰ ਸਕੇ। ਥੇ ਪਲੱਗ ਆਿਦ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ
ਦਾ, ਖਾਸ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਅਵਾਜ, ਿਸੱਧੀ
ਮੁੱਖ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਥੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਮੋਜੂਦ ਹਨ, ਕਮਰੇ ਹਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼
ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੋਜੂਦ ਹੈ।

56 ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ
ਮੰਿਨਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਸੱਚੀਂ ਹੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹਨ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ
ਹੋ, ਿਕ ਮੈਂ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਸਲੀਬ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਿਸਲਿਸਲੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਤੰਨ ਸਲੀਬ
ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਇਸਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰ੍ੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸਨੇ ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਿਕ ਸਲੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਹੋਣਾ।
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57 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਵਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜ
ਕੋਈ ਨਵ ਜਨਮ ਪਾਇਆ, ਮੈ ਦੱਸੇ ਿਕ ਕੀ ਿਸਰਫ ਕੈਥੋਿਲਕ ਦਾ ਹੀ
ਸਲੀਬ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਕੈਥੋਿਲਕਵਾਦ ਨਹੀਂ
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਲੀਬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਸੰਤ ਕੈਥੋਿਲਕ ਮੱਤ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ
ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਮਸੀਹ ਹੈ।” ਪਰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਸਭ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਿਵਚੋਿਲ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਹਜਾਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ , ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ; ਕੋਈ ਵੀ ਭਲਾ ਕੈਥੋਿਲਕ
ਆਦਮੀ, ਲੱਗਭਗ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਿਵਚੋਲਾ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮਸੀਹ
ਦੀ ਸਲੀਬ ਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

58 ਕੀ ਤਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ—ਦੇ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਇਿਤਹਾਸ
ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਮਸੀਹੀ, ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਜ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ
ਤੇ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜ ਦੇ ਸਨ, ਤ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਿਕ ਉਹ
ਮਸੀਹੀ ਹਨ? ਹੁਣ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ
ਉਹ ਹੀ ਸਨ। ਉਹ, ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਕਿਰਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤ ਕੈਥੋਿਲਕ ਜਥੇਬਦੀ ਬਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਮਝੇ? ਪਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਫਰਦੇ ਸਨ…ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ
ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ, “ਸਲੀਬ ਵਾਲੀ ਿਪੱਠ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਲੋਕ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਲੋਕ ਵਰਗੇ ਠਿਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

59 ਇਹ ਸੱਚਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਗਰਜਾ ਹੈ, ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਥੇਿਲਕ ਹ । ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਹ , ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਹ ।
ਸਮਝੇ? ਉਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਗਰਜੇ, ਤ ਜੱਥੇਬਦੀ ਦੇ ਿਗਰਜੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਅਜਾਦ ਹ । ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਸੱਭ ਗੱਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਹ
ਿਜਨਹ੍ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਖੜੀ ਸੀ, ਜਦਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਗਰਜਾ ਉਹਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?

60 ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਲੀਬ ਟੰਗੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਹ ਸਲੀਬ ਉਸ ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਥੱਲੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਲੀਬ ਬਣਾਉਣ
ਿਵੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਅਰਗਨਬਰ੍ਾਈਟ ਹੁਰ ਦੁਆਰਾ
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ਮੈ ਿਮਲੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
61 ਅਤੇ ਿਜਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇੱਥੇ ਟੰਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਕਸਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਿਬਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਟੰਿਗਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ
ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ—ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇਂ ਡਾਕੂ
ਮਾਫ ਕਰ ਿਦੱਤਾ; ਉਹ ਮੈਂ ਹ ।
62 ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਕੇ ਿਯਸੂ
ਦਾ ਿਸਰ ਥੱਲੇ ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ
ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ…ਉਹ ਇਸ
ਵੇਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਪਾਪੀ ਤੋਂ, ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਉਹ ਥੇ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤ ਿਕ ਜਦ ਲੋਕ ਵੇਦੀ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ
ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਸ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਏ, ਤ ਿਕ ਜਦ ਲੋਕ ਇੱਥੇ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ…
63 ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, “ਤੁਹਾ ਇਸਦੀ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤ
ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”
64 ਤਦ, ਠੀਕ, ਉਸੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ
ਵੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਜ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਨਾ ਬਣਾਇਓ,” ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ, “ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਰੂਬੀ ਬਣਾਓ ਿਜਹਨ ਦੇ ਖੰਭ ਇੱਕ
ਦੁਜੇ ਨਾਲ ਛੁੰਹਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨ ਦਯਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਖੜੇ ਕਿਰਓ,
ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ।”

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਿਕ—ਿਕ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਿਜਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
65 ਸੋ, ਇਸ ਸਲੀਬ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ
ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ਿਕ ਮੈਂ
ਇਸ ਸਲੀਬ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹ । ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸਨੇ ਮੈ
ਚੋਰ ਮਾਫ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਝ ਤ , ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ
ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਰੀ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਜੋ ਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਿਤ
ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ , ਿਕ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
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66 ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਇਿਤਹਾਸ ਉਹਦੇ 17 ਬਾਬ ਿਵੱਚੋਂ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ,
ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੇ ਪੰਜ ਕੁ ਿਸਟ ਬੋਲ ਗਾ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰ ਗੇ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰ ਗੇ। ਹੁਣ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ
ਪੋਥੀ ਉਸਦਾ—ਦਾ 17ਵ ਬਾਬ।

ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ, ਿਕ ਜਦ ਦਾਉਦ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ
ਿਟਿਕਆ, ਤ ਦਾਉਦ ਨਬੀ ਨੇ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,
ਮੈਂ ਤ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ
ਹ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਪੜਿਦ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ।
ਤ ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਉਦ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਮਨੋਰਥ

ਹੈ; ਸੋ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ।
ਅਰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ

ਨਾਥਾਨ ਆਈ, ਿਕਹਾ,
ਿਕ ਤੂੰ ਜਾਹ, ਅਰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਉਦ ਆਖ…ਤੂੰ ਜਾਹ ਅਰ ਮੇਰੇ

ਦਾਸ ਦਾਉਦ ਆਖ, (ਬਲਿਕ), ਭਈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਨਵਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਭਵਨ ਨਾ ਬਣਾ:
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉਤ ਹ ਿਲਆਇਆ ਹ

ਅਜੇ ਤਕ ਿਕਸੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੱਿਸਆ; ਸਗੋਂ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਤੰਬੂ, ਅਤੇ
ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ।
ਿਜੱਥੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹ ,

ਭਲਾ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਿਨਆਈ ਿਵੱਚੋਂ, ਿਜਨਹ੍ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਪਰ੍ਜਾ ਦੇ ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ, ਿਕਸੇ ਕਦੇ ਆਿਖਆ,
ਭਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਦਆਰ ਦਾ ਭਵਨ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ…?
ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਉਦ ਇਹਆਖ…ਭਈ, ਸੈਨਾ

ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈ ਵਲਗਣ ਿਵੱਚੋਂ, ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ
ਭੇਡ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ:
ਅਰ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਤੂੰ ਿਗਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ

ਅੱਗੋਂ…ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ
ਵਰਗਾ ਿਜਨਹ੍ ਦਾ ਨਾਉ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ…ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਵੀ
ਕੀਤਾ।
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67 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹ ਗਾ, ਿਕ—ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਗੱਲ
ਦੇਿਖਆ ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਦਾਉਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀ

ਿਕ ਮੈਂ ਤ ਿਦਆਰ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਰਹ , ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ
ਪੜਿਦ ਹੇਠ ਹੈ।” ਉਹ ਪੜਦੇ ਭੇਡ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਪੜਿਦ
, ਿਸਉਂ ਕੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਿਕ ਮੈਂ ਤ ਿਦਆਰ

ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਰਹ , ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਰਹੇ।”
ਸੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ
ਭਵਨ ਬਣਾਏ।
68 ਭਾਵੇਂ, ਦਾਊਦ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਿਦਲ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਤਆਗ ਅਤੇ
ਿਪਅਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਤ ਵੀ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਸੀ
ਸੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ…ਦਾਊਦ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ
ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਨਾਥਾਨ ਸੀ । ਅਰ ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਦਾਉਦ, ਜੋ ਕੁਝ
ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਰ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ।” ਿਕਨਾ
ਵਧੀਆ ਿਬਆਨ ਹੈ! “ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਰ, ਿਕਉਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ।” ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਤ…ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਿਪਆਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
69 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਦ, ਉਸੇ ਰਾਤ , ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਜਾਿਣਆ ਿਕ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨਾ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਨਾਥਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਇਹਨ ਸਬਦ ਪਸੰਦ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ, “ਜਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨਥਾਨ …ਦਾਊਦ ਦੱਸ, ਿਕ, ‘ਮੈਂ
ਤੈ ਭੇਡ ਦੇ ਵਾੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਲਆ।’” ਿਫਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
70 ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਇਥੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
“ਮੈਂ ਤੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਲਆ ਜਦ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੈ
ਇੱਕ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ। ਤੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੰਿਦ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਿਮਿਲਆ
ਹੈ।” ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ,
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਗੱਲ । ਮੈਂ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸ ਿਕ…
71 ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ
ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤ ਲੋਕ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸ , ਪਰ ਮੈ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ
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ਿਪਛੋਕੜ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਿਹ ਕੇ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹ ਹ ।

72 ਮੇਰੀ ਿਕੰਨੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਮ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਆਉਣ , ਜੀਉਂਦੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਿਜਹਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਭਵਨ
ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅੱਜ
ਸਵੇਰ ਉਹਨ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸਵਰਗੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇਖਣ
ਦਾ ਮੋਕਾ ਬਖਸ਼ੇ।

73 ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਾਗੇ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ
ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਿਜਆਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਮੈ —ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕ । ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦ
ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਿਕ ਮੈ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

74 ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾ ਇਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਥ ਬਖਿਸ਼ਆ ਹੈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੇ -ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ…ਇਸ
ਭੈੜੇ ਨਾਮ ਦੇ—ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ
ਿਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ
ਮੈਂ ਿਗਆ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਨਾ ਰਿਹ ਸਕੀ, ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਗਆ। ਪਰ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ।

75 ਮੈ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋ ਦੋ ਿਤਨ ਬਲਾਕ ਪਰੇ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ; ਿਜਹਨ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੀ, ਿਨੱਕੇ ਿਜਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ,
ਇਗਰ੍ਾਮਿਵਲੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਭਨ ਲਈ ਠੱਿਠ ਦੀ ਥ
ਬਿਣਆ ਹੁੰਦਾ ਸ , ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਤਲਾਬ ਿਵੱਚ, ਿਫਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸ ? ਅਤੇ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ
ਦਾ ਬੀਜ ਿਪਆ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮਿਹਕ ਪਏਗਾ? ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣ
ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦਿਕ, ਕੋਈ ਜਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਈ ਤ
ਵੀ ਉਹ ਮੈ ਅਿਜਹਾ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਉਸਦੇ ਲੋਕ
ਅਦਰ ਇਨਾ ਆਦਰ ਪਾਵੇਗਾ?
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76 ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਦਾਊਦ ਤ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ।
ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਅੰਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੜਾ ਕਰ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਹੈਕਲ ਹਮੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਰਥਾਤ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਯੁੱਗੋ -ਯੁੱਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸ ਰਾਜ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।” ਸੁਲੇਮਾਨ, ਜੋ ਸੁਭਾਿਵਕ ਤੋਰ ਨਾਲ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਿਵਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਕ
ਭਵਨ, ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

77 ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਦਾਊਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬੀ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਤ
ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਸਮ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਇਸ ਹੈਕਲ ਦਾ
ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਿਡਿਗਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਕਲ ਦੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ।

78 ਯੂਹੰਨਾ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਿਲਖਾਰੀ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ, ਯੂਹੰਨਾ
ਨੇ ਇਸ ਹੈਕਲ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21 ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ ਦੇਿਖਆ,
“ਨਵੀਂ ਹੈਕਲ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਉਂ ਿਸੰਗਾਰੀ
ਹੋਈ ਸੀ ਭਈ ਮੰਨੋ ਿਜਵੇਂ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਲਈ ਿਸ਼ੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਅਤੇ ਉਸ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਵੇਖੋ,
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਵਨ ਜ ਡੇਰਾ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਸੱਭ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਫੇਰ
ਕਦੇ ਭੁੱਖ, ਕੋਈ ਪੀੜ, ਨਾ ਮੋਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਿਕਉਂਜੋ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਜ ਦੀ
ਰਹੀ ।”

79 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਗਿਲ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਅਗਾਮੀ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਦੇਖ ਗੇ,
ਿਕ ਦਾਉਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੁੱਤਰ ਅਪਣੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ,
ਉਸ ਸੱਚੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਆਏਗਾ, ਿਜਸਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇਸ
ਸਮੇਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਕਉਂ ਜੋ, ਉਸਨੇ ਯੂਹੰਨਾ 14 ਿਵੱਚ
ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਜਾਵ ਗਾ…” ਇਸ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਇਹ ਤ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਹੀ
ਸਥਾਿਪਤ ਹੈ। “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਜ ਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਫੇਰ
ਆਵ ਗਾ, ਤ ਜੋ ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਹੋਵੋ।” ਅਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਆਸਲ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ
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ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਅਰ ਥੇ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੇ ਰਾਜ
ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਉਸਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰ ਗੋਤ ਤੇ, ਯੁੱਗੋ -ਯੁੱਗ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।

80 ਅਰ ਇਹ ਛੋਟੀ -ਛੋਟੀ ਥਾਵ ; ਿਜਵੇਂ ਦਾਊਦ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਸੱਚਾ
ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਿਕਆ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ
ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਰਨਹਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਤੇ
ਉਹਨੇ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਅੱਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਚਾ
ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਜ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹ । ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ
ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ।

81 ਪਰ ਇਹ ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ ਭਵਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਕਲ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ
ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹਨ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਉਪਾਸਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਸਮ ਨਹੀਂ
ਆ ਜ ਦਾ ਜਦਿਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਭਵਨ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਦਾ।
“ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਰਾਜ
ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਅਗ ਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਦ ਿਫਰ ਕੋਈ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ
ਮਹਾਨ ਿਵਆਹ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਲਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਮ ਿਕਨ
ਅਦਭੁਤ ਹੋਵੇਗਾ!

82 ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰੀਏ, ਅੱਜ, ਿਕ ਉਸ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਕਲ ਦੀ ਯਾਦ ਅਰ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਈਏ, ਿਕ ਇਸ ਥ
ਿਵੱਚ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥ ਿਵੱਚ ਹੋਈਏ,
ਤੇ ਉਸਆਉਣ ਵਾਲੀ ਥ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਰਹੀਏ।

83 ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚੋਂ ਪੜਹ੍ ਗਾ, ਤ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ।

ਤ ਮੈਂ ਨਵ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ: ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਹਲਾ
ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਲੀ ਧਰਤੀ ਜ ਦੀ ਰਹੀ; ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹ
ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ।
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…ਅਤੇ ਮੈਂ ਯੁਹੰਨਾ ਪਿਵੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਇਉਂ
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਮਾਨੋ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਲਈ ਿਸ਼ੰਗਾਰੀ
ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਵੇਿਖਆ।
ਅਤੇ ਿਸੰਘਾਸਨ ਤੋਂ…ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ,

ਭਈ ਵੇਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਉਹਨ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਪਰ੍ਜਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਉਹਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਹੇਗਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ।

84 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਰ ਭੈਅ ਨਾਲ ਖੜੇ
ਹੁੰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਖੜੇ
ਹੁੰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਪੁਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹ
ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਿਜਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ, ਅਤੇ ਪੈਸਾ
ਬਖਿਸ਼ਆ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ
ਹੈ, ਕਬੂਲ ਕਰ। ਕੁਝ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ
ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਥ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਿਕ ਉਹ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਿਕ—
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵਾਸ ਕਰੇ। ਪਰ ਭਾਵਨਾਵ ਦੀ
ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਵਨ ਤੈ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਉਹਨ ਸਾਿਰ ਕੰਮ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ।
85 ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਇਹ ਭਵਨ ਅਤੇ ਥ ਤ ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ
ਲਈ, ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਭ ਚੀਜ ਨੰ ਜੋ ਤੂੰ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ
ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ
ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਭਵਨ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਦੇ
ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਨਵ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈ ਨਦੀਓ ਪਾਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।
86 ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਸਰਜਨਹਾਰੇ, ਅਸੀਂ
ਤੇਰੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵ ਗ ਖੜੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ
ਦੇ—ਦੇ—ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵ ਗ ਖੜੇ ਹ । ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ, ਪਾਦਰੀ ਸਿਹਬ, ਅਤੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਮੇਤ, ਇਸ ਭਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਯਸੂ
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ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਆਦਰ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਿਜਹਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਫੈਲੇ ਿਕ ਧਰਤੀ
ਦੀ ਚਾਰੇ ਿਦਸ਼ਾਵ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮ ਇੱਥੋਂ ਿਨੱਕਲਦੇ ਅਤੇ
ਫੈਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ। ਪਰ੍ਭੂ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸ
ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕੇ।

87 ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ , ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਸੰਗਤੀ
ਅਤੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਸਵੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ,
ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ
ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹ , “ਿਕ ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ; ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ;

ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੀਏ” ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੀਹ ਸਾਲ
ਪਿਹਲ ਇਹ ਿਲਖ ਕੇ, ਕੋਨੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਿਕਹਾ
ਸੀ, “ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹਾ ਸਮ ਆਏਗਾ, ਿਕ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾ
ਸਹਾਰਨਗੇ, ਪਰ ਕੰਨ ਦੀ ਜਲਹ੍ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ
ਧਾਰਨਗੇ; ਅਤੇ ਸੱਿਚਆਈ ਵੱਲੋਂ ਿਫਰ ਕੇ, ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ
ਦੇਣਗੇ।” ਪਰ੍ਭੂ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਵਚਨ ਫੜੀ
ਰੱਖਣ, ਸਾ ਇਸ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਪਰ੍ੇਂਰਣਾ ਅਤੇ ਮੱਦਦ
ਿਮਲੇ। ਪਰ੍ਭੂ, ਿਜਵੇਂ ਥੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਿਹੱਸਾ ਉਡੇਿਲਆ
ਿਗਆਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਉਡੇਿਲਆਜਾਵੇ…

88 ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਿਦਨ ਭਵਨ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ ਸੀ; ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ, ਅੱਗ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ
ਿਵੱਚੋ ਦੀ ਆ ਿਗਆ, ਤੇ ਕਰੂਬੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਥੇ ਉਸ ਤੇ ਠਿਹਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ!
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਥ ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਸ
ਪਿਵੱਤਰ ਥ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਤਦ ਤੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨ
ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨ ਸੁਣਨਾ।”

89 ਪਰ੍ਭੂ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਇਸ ਸਵੇਰ, ਹਰੇਕ ਿਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਆਏ, ਹਰੇਕ ਉਸ ਿਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ
ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਦੱਿਸਆ
ਹੈ, ਿਕ, “ ਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਿਕ ਜਾਜਕ ਸੇਵਾ ਟਿਹਲ
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ਕਰਨ ਠਿਹਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਤੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ।” ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ
ਿਫਰ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਜਦਿਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਸਮੇਤ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਾਈਬਲ
ਿਵੱਚ ਇੰਝ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, “ਮੰਗੋ, ਤ ਤੁਹਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
90 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵੇਰ, ਇਸ ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ
ਆਪ , ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼, ਸ਼ਾਮ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ; ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਿਦਲਾਸਾ
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਦੁਲਹੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ, ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾਲ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲੈਣ ਿਕ
ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ , ਅਤੇ ਭਾਈ
ਨੇਿਵਲ , ਅਰ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ, ਇਸ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਮੀਨ।

ਤੁਸੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ।
91 ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹਨ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ,
‘ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੁਭੂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ।’” ਅਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ,
ਹਮੇਸ਼ , ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋ ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਨੰਦ ਕਰ ਗੇ। [ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ,“ਆਮੀਨ।”—
ਸੰਪਾਦਕ।] ਆਮੀਨ।
92 ਹੁਣ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ
ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮ ਹੈ।
93 ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹ ; ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਤੀ, ਪਿਵੱਤਰਤਾ, ਸ਼ ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਿਹਣ
ਲਈ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਜਨੇ
ਵੀ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹ ਰਹੀਏ। ਅਰ,
ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਭਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਦਮ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਵੇਖੋ? ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸਭਾ ਲਈ ਇਸਦੀ
ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ
ਤਦ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਤੇ…?…ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ …ਿਕ ਸਭਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਪੰਦਰ
ਿਮੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਸ ਰੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ
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ਿਮੱਤਰ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਿਵਹਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਓ, ਅਰ ਹਰ
ਇੱਕ ਿਫਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦਓ।
94 ਅਤੇ—ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ,
ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਭਾਵ ਹੋਣਗੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਹੁਣ, ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਣ
ਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਹੋਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ…ਿਪਛਲੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੰਟੇ,
ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈ ਕੁਝ ਿਵਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਸੋ, ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਪੁਭੂ ਸਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇ, ਤ
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮ , ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਜਦ ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਮਹਾਨ ਸਮ ,” ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਵੇਰ, ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਜਾ ਿਰਹ ਹ ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ “ਮਹਾਨ,” ਕਿਹਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ
ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ “ਮਹਾਨ” ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ
ਉਸ ਮੂਰਖਤਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ “ਮੂਰਖਤਾ” ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ
ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਲੀਏ।
95 ਹੁਣ, ਸਭਾਵ ਲੰਮੀ ਹੋਣਗੀ । ਉਹਨ ਦਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਭਾਵ ਕਿਠਨ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਅਲੱਗ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਸਰਫ…
96 ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਠਿਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹ , ਲੋਕ ਮੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਖੁਆਉਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ…ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ
ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ, ਘੱਟ ਿਗਆਹੈ।” ਪਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ
ਸੰਗਤੀ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ , ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ , ਇੱਕ
ਹੋਰ ਸਭਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਠਨ ਹੈ।
ਇਸਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੂਤ ਿਜਆਦਾ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ
ਆਪ — ਿਤਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ।
97 ਅਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਵੇਰ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹ , ਭਾਈ ਜੂਨੀਅਰ ਜੈਕਸਨ, ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਭਾਈ ਰੁਡਲ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਹੋਰਨ ਸੇਵਕ , ਜੋ ਇੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ
ਹਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਸਭਨ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।
98 ਹੁਣ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ—ਦੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ
ਬੋਲਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹ ਿਜਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਿਲਖ ਕੇ ਰੱਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਪੋਥੀ, 53 ਬਾਬ ਪੜਹ੍ਨਾ
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ਚਹੁੰਦਾ ਹ । ਹੁਣ ਜਦਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਪੰਿਨ ਪਲਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ
ਜ ਦੋ, ਘੋਸ਼ਣਾਵ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹ ।
99 ਉਹ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਉਸ ਭਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ, ਵਚਨ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਗਾ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਰ ਦੇ
ਖੁੱਲਣ ਤੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਥੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮ ਹੈ।
100 ਅਤੇ, ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪੁਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਤ ਠੀਕ ਇਸਦੇ ਬਾਦ ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਿਤ ਤੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ
ਸੀ, “ਹੁਣ, ਜੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਤੇ ਬੋਲ ਗਾ, ਤ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮੈਂ
ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਿਤ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤ ਿਕ ਮੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।” ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਸੀ,
ਅਰ ਉਹ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਦਾ, 5ਵ ਬਾਬ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਅਸੀਂ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਲਵ ਗੇ।
101 ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹ । ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ…ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੀ ਪਿਹਲ ਹੀ,
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? [ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਹ ।”—ਸੰਪਾ] ਿਕਵੇਂ
ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਈਏ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”] ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭਾਵ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ,
ਗਾਣੇ ਆਿਦ ਗਾਵ ਗੇ, ਅਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਹੋਵ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ
ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਸਭਾ ਹੋਰ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ। ਅਤੇ—ਅਸੀਂ, ਹੁਣ,
ਅਸੀਂ ਆਏ ਹ …
102 ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਿਕ
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹ ।
103 ਪਰ ਹੁਣ ਤ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਹ । ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ
ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਹ , ਸਮਝੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਟਕੇ ਰਹੀਏ।
ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਿਸਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਕਨ ਕੁ ਤਨਾਅ ਹੈ, ਦੇਖੋ,
ਿਕਉਂਿਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਿਸਖਾਵ , ਤ ਉਸਦ ਮੈ ਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਮਝੇ? ਅਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੋ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਿਸਖਾਇਆ
ਹੋਵੇ। ਜਰੂਰੀ ਹੈ…ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉਭਾਿਰਆ ਜਾਵਾ।
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ਅਤੇ ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੱਤ ਸਵਰਗ ਦੂਤ, ਿਜਹਨ ਨੇ ਉਹਨ ਸੱਤ
ਗਰਜ ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਸਮਝੇ?

104 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ, 53ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਦਾ, ਪਿਹਲਾ, ਜ
ਦੂਜਾ ਪਦ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਇਹ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।

105 ਹੁਣ, ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਨਾਲ, ਿਬਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤ
ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸ ਿਕ ਮੈਂ ਭਵਨ ਦਾ ਸਮਰਪਣ
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕ ਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਸੀ, ਿਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਸਮਰਪਣ ਸਭਾ ਦੇ
ਕਾਰਨ, ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਛੋਟੀ ਿਜ ਹੀ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜ ਛੋਟੀ
ਿਜਹੀ ਸਮਰਪਣ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰ, ਜਦ ਉਹ—ਉਹ…ਤ ਮੈ ਉਸਦੇ
ਲਈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਦੇਖੋ, ਿਕ ਇਸ ਿਕਤਾਬ
ਦੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬੋਲ ਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ
ਿਜਹੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਇਹ—ਇਹਉਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਰਹੇਗਾ, ਿਫਰ ਵੀ।

106 ਇਸਲਈ, ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਪਕੜ
ਲਵੋ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੇਪ ਿਵੱਚ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜ ਕੁਝ ਵੀ, ਤ
ਤੁਸੀ ਉਹਨ ਟੇਪ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਿਹਣਾ। ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ ਪਰ ਉਹ
ਕਹੋ ਜੋ ਟੇਪ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਹੋ ਠੀਕ ਉਹੀ ਜੋ ਟੇਪ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ?
ਹੁਣ, ਿਕਉਂਿਕ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲ , ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਸਮਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਤ ਿਫਰ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਿਕਉਂ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਦਰ੍ੜ ਰਹੋ,
ਿਕ ਿਸਰਫ ਉਹ ਹੀ ਕਹੋ ਜੋ ਟੇਪ ਆਖਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਕਹੋ। ਸਮਝੇ? ਿਕਉਂਿਕ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹ
ਿਰਹ ਹ । ਪਰ ਇਹ ਤ ਉਹੋ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੇ। ਅਤੇ ਬਥੇਰੀ
ਵਾਰ, ਲੋਕ, ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲ -
ਫਲ ਕਹੀ ਗੱਲ ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਲ -ਫਲ ।” ਇਸ —ਇਸ ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਹੀ ਰਿਹਣ ਿਦਓ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਇਹ ਹੈ।

107 ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਿਜਸ ਤਰਹ੍
ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹ , ਿਜਸ—ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾ
ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਿਕ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ
ਹੈ। ਹੁਣ:
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ਿਕਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ? ਿਕਸ ਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੁਜਬਲ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ?

108 ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹ , ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
ਿਕਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ? (ਪਰ੍ਸ਼ਨ!) ਿਕਸ

ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੁਜਬਲ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ?
109 ਦੂਸਰੇ ਸਬਦ ਿਵੱਚ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਦੀ ਪਰ੍ਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਤ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭੁਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਗਟ ਹੋਈ।” ਸਮਝੇ?

ਿਕਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ? ਿਕਸ ਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੁਜਬਲ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ?

110 ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਸੰਤ
ਮੱਤੀ ਦਾ11 ਬਾਬ। ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼
ਆਿਦ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਗੇ…ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਪ
ਿਰਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ…ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਤ ਿਕ
ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਮਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਦੇ 11ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਦੀ, 25 ਅਤੇ
26 ਆਇਤ ਪੜ ਗੇ, 11:26 ਅਤੇ 27 ਠੀਕ ਹੈ, ਿਯਸੂ ਪਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ,
ਇਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਥੋੜਾ ਿਪਛ ਹ ਤੋ ਲੈਂਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਆਓ
ਅਸੀਂ 25 ਅਤੇ 26 ਆਇਤ ਪੜਹ੍ੀਏ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ
ਉਸੇ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ , ਹੇ ਿਪਤਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ,
ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਛੁਪਾਈ ,
ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀ ਹਨ।
ਇੰਝ ਹੀ, ਿਪਤਾ: ਤੈ ਇੰਝ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ।

111 ਇਹਨ ਦੋਨ ਹਵਾਿਲ ਪਕੜੋ। “ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਦੀ ਿਕਹ ਨੇ ਪਰ੍ਤੀਤ
ਕੀਤੀ? ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭੁਜ ਿਕਹਦੇ ਤੇ ਪੁਗਟ ਹੋਈ?” “ਅਤੇ ਿਫਰ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਭੇਤ ਿਗਆਨੀ
ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ, ਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਨਆਿਣ ‘ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ
ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਿਸੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਮਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ।”
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112 ਹੁਣ, ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੋ, ਜ , ਇਸ ਪੜਹ੍ੇ ਗਏ, ਵਚਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਾ ਚੁਣ
ਿਰਹ ਹ : ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਵੱਚਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਟੇਪ ਦੀ ਖਾਿਤਰ
ਇਸ ਿਫਰ ਦੁਹਰ ਉਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਟੇਪ , ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ—ਉਹ ਇਸ ਟੇਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਝੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ

ਕਰਦਾ ਹੈ।
113 ਅਿਜਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਸਧਾਰਨ ਵਸਤੂ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਗਆਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਿਵੱਚ ਲੱਖ ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਿਹ
ਜ ਦੇ ਹਨ; ਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਢੰਗ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਦਗੀ ਦੇ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਆਪ ਿਫਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਸ ਤੋਂ—ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਿਕ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੀ
ਮਹਾਨ ਿਸੱਿਖਆਵ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ—ਤੋਂ—ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਈਏ। ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰਿਹ
ਜ ਦੇ ਹਨ।
114 ਹੁਣ, ਦੇਖੋ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਉਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ। ਪਰ ਿਜਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਿਬਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕ,
ਆਦਮੀ ਤ ਆਦਮੀ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਸ
ਗੱਲ ਲਈ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ
ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਲਗਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ
ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰਿਹ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੇਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਉਸਨੇ
ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜ ਦੇ
ਹਨ, ਜੋ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਨਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਿਖਆ?
ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾਵ ਦੇ
ਘਟਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਜਦ
ਿਕ, ਦਸ ਿਵੱਚੇਂ ਨੌਂ, ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ
ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।ਸਮਝੇ?
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115 ਇੱਕ ਿਦਨ, ਇੱਥੇ—ਇੱਥੇ ਯੁਟੀਕਾ ਿਵਖੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ…
ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ— ਬੇਪਰਦਾ ਕਰ ਿਰਹ ਹ । ਉਹ ਘਰੇਲੂ
ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਮੰਿਨ ਹੋਇਆਯੋਧਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ
ਹ ਿਕ ਉਹ ਸੀ…ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਪੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ
ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਿਵਦਰੇਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ—ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਸਤਕ
ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਯੁਟੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਿਜਮ ਡੋਰਸੀ
ਸੀ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ।
116 ਉਸਨੇ ਮੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਦਵਾਣੇ ਿਦੱਤੇ ਸਨ, ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ
ਬੱਚਾ ਸ । ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਹਦਵਾਣੇ ਬੀਿਜਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਥੇ—
ਥੇ ਥੱਲੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਪਰ੍ੰਤੂ

ਉਸਨੇ ਦੱਿਸਆ, ਇੱਕ ਿਦਨ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲ
ਆਖੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਿਬਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਹੁਣ, ਮੈਂ
ਉਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹਾਲੇ ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸ । ਪਰ, ਉਹਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨ ਉਚੇ ਨਮ ਿਦੱਤ ਤੇ ਉਹ ਜਾਕੇ ਿਸਰ ਸੁੱਟ
ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੈ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ, ਇਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਿਹਮਾ ਭਰਪੂਰ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਪਚਾਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਲਈ ਬਦਲ ਿਗਆਸੀ।
117 ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ , ਜੋ ਿਕ, ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ
ਰਹੀ ਸੀ, ਪੁੱਿਛਆ, ਿਕ ਿਕਉਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਗੱਲ
ਿਵੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਰ੍ੀ ਡੋਰਸੀ ਨੇ ਿਕਹਾ,
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬੇਟੀ, ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈਂ, ਜੋ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਗੱਲ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਂ।”
118 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਥੱਲੇ ਝੁਕੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ…ਫੁੱਲ ਤੋਿੜਆ, ਅਰ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਿਖੱਚ
ਕੇ ਬੋਲੀ, “ਸਰ੍ੀਮਾਨ ਡੋਰਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵੇਂ
ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ?”
119 ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਿਟਕਾਣੇ ਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਤਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤਾ, ਤ ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੀ ਿਸਰਫ ਇਨਾ ਹੀ ਕਿਹ ਸਿਕਆ, “ਚੰਗਾ, ਇਹ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਗਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਠਦਾ
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ਹੈ, “ਧਰਤੀ ਿਕੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਹ ਬੀਜ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍
ਉਿਗਆ?” ਅਤੇ, ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਉਹ ਲੜਕੀ, ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਚਲੀ
ਗਈ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਿਲਆ। ਦੇਿਖਆ?
120 ਵੱਡੀ -ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹ , ਬਲਿਕ
ਉਹ ਤ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਪਰਗਟ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ। ਸੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੁਪਾ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇ; ਉਹ ਖੁਦ
ਛੁਪਾ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸੇ ਸਰਲਤਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀ , ਸਧਾਰਨ
ਿਜਹੀ ਚੀਜ ਿਵੱਚ। ਇਹ—ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇਂ ਦੀ ਲੰਘ
ਜ ਦੀ ਹੈ।

ਿਕਉਂਿਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਿਕ, “ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਵੇਂ
ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?”
121 ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ
ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।
ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਭੇਡ ਜ ਮੇਮਿਨ
ਵਾਗ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹ । ਇੱਕ ਭੇਡ ਆਪਣੀ ਅਗੁਵਾਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਤ ਇੱਕ ਰਾਹ ਿਵਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਾਹਗੀਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਤਰਹ੍
ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।
122 ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਨੀ ਸਧਾਰਨਤਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਿਕ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਾ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਿਵੱਚ, ਤ ਿਕ
ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਉਸ ਪਛਾਣ ਲੈਣ। ਸ਼ਾਇਦ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਯਸਾਯਾਹ 35
ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਮੂਰਖ ਹੋਣ, ਕੁਰਾਹੇ ਨਾ
ਪੈਣਗੇ।” ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ!
123 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਏਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ
ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ
ਛੱਡ ਜ ਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਧਾਰਨਤਾ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਜ ਦੇ ਹ । ਇਹ ਹੀ

ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰਿਹ ਜ ਦੇ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ
ਉਸਦੀ ਸਧਾਰਨਤਾ ਤੋਂ ਨੋਕਰ ਖਾ ਜ ਦੇ ਹ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਏਨੀ ਸਧਾਰਨਤਾ
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ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਿਦਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਨਹ੍ ਿਦਨ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ, ਉਸ
ਪਛਾਣਨ ਿਵੱਚ ਲੱਖ ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਿਹ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹਨ ਦੀ ਚਤੁਰ
ਿਵੱਿਦਆ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਇਨਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ
ਹਨ ਿਕ, ਉਹ ਏਨੀ ਸਧਾਰਨਤਾ ਿਵੱਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ; ਪਰ, ਆਪਣੇ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਾ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਸਧਾਰਨਤਾ ਉਹਨ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਪਛਾਣਨ ਿਵੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।
124 ਹੁਣ, ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ
ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ
ਿਵੱਚ ਜਾਓ, ਤ ਇਹਨ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਜਨੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮਝਾਈਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਜਦ
ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ, ਜ ਮੋਟਲ ਿਵੱਚ, ਜ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀ ਠਿਹਰੇ ਹੋ, ਜ ਘਰ ਿਵੱਚ।
ਇਹਨ ਗੱਲ ਇੱਕਠੀ ਕਰ ਲਓਅਤੇ ਿਫਰਇਹਨ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰੋ।
125 ਿਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਏਡਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅਰ ਿਫਰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਤ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਮਝੇ? ਕਦੇ ਵੀ
ਉਸ ਮਹਾਨ ਚੀਜ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸਦੇ
ਪਰ ਦੀ ਗੁਜਰ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਗਾਓ, ਤਦ

ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ ਲੱਭ ਸਕੋਗੇ।
126 ਸੰਸਾਰਕ ਬੁੱਧੀ, ਦੁਿਨਆਵੀ ਚ ਿਵੱਿਦਆ ਵਾਲੇ, ਪੜਹ੍ੇ ਿਲਖੇ, ਹਮੇਸ਼
ਹੀ ਉਸ ਪਛਾਣਨ ਿਵੱਚ ਖੁੰਜ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹ …ਤੇ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਸ ਥ ਤੇ, ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਸਕੂਲ ਅਿਧਆਪਕ ਵੀ, ਜੋ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ , ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਕਰਨ,
ਅਤੇ ਅਨਪੜਹ੍ਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹ । ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਹ । ਪਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ ਸੈਮਨਰੀ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਲੋਕ, ਪੜਹ੍ਾਈ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਏਨਾ ਿਜਆਦਾ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਕ ਉਹ
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪਿਹਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਖੁੰਜ ਗਏ ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
127 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ ਭਰਾਵ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹ ਜੋ
ਜੱਥੇਬਦੀ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਜ ਿਸਸਟਮ ਦੇ
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ਿਵਰੁੱਧ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ ਦੀ ਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਹੀ ਚਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ—ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਸ -
ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਹ੍ਾਈ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹਨ ਜਦ ਤਕ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਨਹ੍ ਥੇ
ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤ ਉਹਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹਨ ਲੋਕ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਪਰ੍ੀਿਖ ਵਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਿਦ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ
ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਤ ਇਹੀ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਵਚਨ ਨਾਲ ਪਰਖੇ। ਸਮਝੇ? ਇਹ—ਇਹ—
ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ
ਭੇਜਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਪਰਖੇ, ਤ ਿਕ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ
ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੇ।

128 “ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ!” ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਿਫਲਾਸਫੀ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਧਾਰਿਮਕ ਮੱਤ ਿਸਧਾਤ ਅਤੇ ਅਕੀਿਦ , ਅਤੇ ਅਨੇਕ
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਰ ਵਚਨ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹ ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸਮਿਝਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ
ਵਚਨ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਵਾਇਦਾ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਉਹ
ਇਹ ਕਰੇ।

129 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ ਕੁਝ ਪਾਤਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਜਾ
ਰਹੇ ਹ ।

130 ਆਓ ਅਸੀਂ ਹ ਦੇ ਿਦਨ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰੀਏ। ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ,
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਦੁਨੀਆਵੀ ਿਗਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਿਗਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ
ਵੱਡਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਧਾਰਨ
ਸੰਦੇਸ਼, ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

131 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹ ਦੇ—
ਦੇ—ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਸੱਿਭਅਤਾ ਬਹੁਤ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਿਫਰ, ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਸੱਿਭਅਤਾ ਹਾਲੇ, ਉਸ ਿਸਖਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਅਰ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਜਾਵੇਗੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ ਪੁਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਹ
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ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਹਨ।

132 ਅਤੇ ਉਹਨ ਲੋਕ ਨੇ ਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਭੇਤਪੂਰਨ
ਚੀਜ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਬਣਾਈ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਅਿਜਹੀ ਿਵਸ਼ਾਲ
ਕਾਰੀਗਰੀ ਬਣਾਈ ਸਨ ਿਜਨਹ੍ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਅੱਜ, ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨ ਦੇ—ਦੇ—ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਮਲਣ ਅਿਜਹਾ ਮਸਾਲਾ
ਸੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਸੜਨੋਂ ਬੱਚੀ ਰਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਏਨੀ ਸੁਭਾਿਵਕ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਿਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੋਜੂਦ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਮੱਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹੇ ਰੰਗ ਸਨ ਜੋ—ਜੋ
ਿਕ ਅੱਜ ਪੰਜ ਜ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਿਪੱਛੋ ਵੀ ਿਫੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਅਤੇ ਇਹ
ਉਹੀ ਭਾਅ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸਨ। ਸਮਝੇ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

133 ਅਤੇ ਉਸ ਸੱਿਭਅਤਾ ਦੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਬਥੇਰੀ ਗੱਲ ਹਨ ਜੋ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਿਭਅਤਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਿਭਅਤਾ ਨਾਲੋ ਚਾ ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ
ਦੱਸਦੀ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਸੱਿਖਆ
ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਿਕਨਾ ਿਜਆਦਾ ਨਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਮਹਾਨ ਵਸਤੂ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਤੀਕ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੱਜ ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ, ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ
ਸੱਿਭਅਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਸ—ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੱਿਭਅਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹਨ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਿਚੰਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਗਟ ਹੈ, ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਿਵਿਗਆਨ
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕ ਸੱਿਭਅਤਾ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਜੋ ਲੋਕ ਲਈ ਜੀਵਨ
ਦਾ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। “ਉਹਨ ਜਰੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਉਸ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ।” ਥੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਅੰਦਾਜਾ
ਲਗਾਉਂਦਾ ਹ , ਉਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ, ਅਨਪੜਹ੍ ਹੋਵੇ।

134 ਅਤੇ ਤ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਉਹਨ ਿਦਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਰਿਥਕ ਿਵਵਸਥਾ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਿਵੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ,
ਉਹਨ ਦੇ ਤੰਤਰ ਪਰ੍ਬੰਧ ਿਵੱਚੋਂ, ਉਸ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ,
ਅਰ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਅਨਪੜਹ੍ ਆਦਮੀ ਿਮਿਲਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਹ ਸੀ, ਜੋ ਿਕਸਾਨ ਜ ਚਰਵਾਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੇ,
ਪਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੰਨ ਸਧਾਰਨ ਸੀ, ਉਸ—ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ
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ਿਗਆਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਿਕ ਲੋਕ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਤੋ ਠੋਕਰ ਖਾ ਗਏ।
ਅਤੇ, ਿਫਰ ਵੀ, ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, “ਸੰਪੂਰਨ!
ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਰਖਾ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਪਰ ਕੋਈ ਵਰਖਾ ਜ
ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?” ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ—ਹੀ ਸਾਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਕ ਿਕਸ਼ਤੀ
ਬਣਾ, ਜਦਿਕ ਥੇ ਉਸਦੇ ਤੈਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ। ਿਕਉਂ, ਹ ਮੂਰਖ
ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ—ਇੱਕ—ਇੱਕ—ਇੱਕ…ਬਣ ਿਗਆ
ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਿਵੱਚ, “ਅਜੀਬ ਮਨੁੱਖ” ਬਣ ਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ।
135 ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ “ਵਿਚੱਤਰ ਜ ਅਜੀਬ ਮਨੁੱਖ,”
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹ । ਇਸਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ—ਉਹ ਅਧੁਿਨਕ
ਸੱਿਭਅਤਾ ਦੇ—ਦੇ ਰੀਤ ਿਰਵਾਜ ਤੋਂ ਿਬਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ
ਉਹ ਅਜੀਬ, ਿਵਿਚੱਤਰ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਸਦੇ ਲੋਕ “ਅਜੀਬ, ਅਨੋਖੇ ਿਜਹੇ, ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਣਗੇ; ਪਰ ਆਤਿਮਕ
ਜਾਜਕ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਮ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਿਮਕ ਬਲੀਦਾਨ
ਚੜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨ ਦੇ ਬੁੱਲਹ੍ ਦੀ ਭੇਂਟ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨਗੀ ।” ਿਕੰਨੇ—ਿਕੰਨੇ ਅਦਭੁਤ ਲੋਕ ਹਨ! ਉਸਦੇ ਕੋਲ
ਉਹ ਹਨ।
136 ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ, ਿਕ ਉਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਵੱਡੀ
ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਦਾਈ ਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਅਗ ਹ ਵੱਧ ਕੇ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ
ਆਏ; ਸ਼ੁਦਾਈ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੇ ਜੋ ਦੇਖਣ ਅਤੇ
ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਿਬਲਕੁੱਲ ਉਲਟ
ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, “ਿਕਉਂ, ਇਹ—ਇਹ ਸ਼ੁਦਾਈ
ਜ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ
ਸੱਕਦੇ ਸਨ ਿਕ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ!
137 ਪਰ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਚਰਵਾਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, “ਜੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤ ਵਰਖਾ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।” ਸਮਝੇ?
138 ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੱਜ, ਿਕਸੇ ਚੰਗਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ
ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਤ ਿਸਰਫ ਭਾਵੁਕਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਵਿਗਆਨਕ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਿਸੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਕੈਂਸਰ, ਜ ਇਸਦੇ ਿਚੰਨਹ੍,
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ਜ —ਜ —ਜ ਅਜੇ ਵੀ ਥੇ ਹੀ ਹਨ।” ਪਰ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ
ਲਈ, ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਬਮਾਰੀ ਵੱਲ
ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ।
139 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, “ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆ ਉਣ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ”?
140 ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤ ਕੋਈ ਵੀ…ਡਾਕਟਰ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ, “ਦੇਖੋ,
ਤੁਹਾਡਾ ਫੋੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਬ ਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਅਪੰਗ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਪਿਹਲ ਸੀ। ਤੂੰ
ਤ ਪਾਗਲ ਹੋ ਿਗ ਹੈਂ।”
141 ਅਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ,
ਜੋ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ ਥੇ ਪਰ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੰਤਰ ਨਾਲ
ਚੰਦ ਜ ਚ ਕੇ ਦੱਸ ਸੱਕਦੇ ਹ , ਿਕ ਪਰ ਕੋਈ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਪਰ ਜੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤ ਵਰਖਾ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ!
142 “ਿਕਉਂਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ
ਹੈ, ਤੇ ਅਣਿਡੱਠ ਵਸਤ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਹੈ।” ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਧਾਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ
ਦੀ ਥ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? [ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾਦਕ।] ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ।
143 ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਹ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
“ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਫਰ ਿਧਆਨ ਕਰੋ, ਤ , ਹੁਣ, ਹ, ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ
ਹੀ, ਹ ਪਾਗਲ ਕਹਾਇਆ ਸੀ।
144 ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਿਗਰਜਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਿਕ ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਜਬਾਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ,
ਲੋਕ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈ।” ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਵਚਨ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਇਦਾ ਹੈ।
145 ਅਤੇ, ਨੂਹ , ਕੋਈ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ, “ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਇਹ ਿਵਿਗਆਿਨਕ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ; ਅਤੇ—ਅਤੇ—ਅਤੇ, ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ।” ਪਰ,
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ਨੂਹ ਲਈ, ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਨੂਹ ਉਸਤੇ ਹੀ ਸਿਥਰ ਬਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਰ ਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ
ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ, ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ—ਇਹ—ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਫਟਕਾਰ
ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਉਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਲਈ!
146 ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ!” ਨਹੀਂ,
ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ, ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ
ਿਫਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਿਲਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਠੋਕਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਧੀ ਸੀ।
147 ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਿਕ ਉਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ
ਢੇਰ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਸਨ, ਪਰ ਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਪਰ੍ਚਾਰਕ
ਸੀ। ਅਤੇ ਹ ਹੀ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ, ਿਵਭਚਾਰੀ
ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪੀੜੀ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹ , ਅੱਜ, ਉਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਿਫਰ ਦੇਖੀਏ! ਇਹ ਅਧੁਿਨਕ ਸਦੂਮ ਅਤੇ
ਅਮੂਰਾਹ ਹੈ, ਸਮਝੇ, ਦੁਸ਼ਟ, ਿਵਭਚਾਰੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਿਵੱਚ ਇਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਵਚਨ ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ ਜੀਿਵਤ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਠੋਕਰ
ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਿਕ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
148 ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਸੇਲਾ, ਿਕ, ਜ ,
ਕੋਈ—ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹ ਸਕੇ ਿਕ—ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹ । ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਲਈ ਜੋ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਜੋ ਚਮਕਣੇ ਸਨ,
ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ, ਿਜੱਥੇ, ਜਗਮਕ-
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਲੋਕ ਤੋਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਹੋਈ
ਹਨ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਹਾ, ਿਪਤਾ, ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੈ ਇਹ ਹੀ
ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹ ਉਹਨ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਰੱਖੇਂ। ਇਸ ਲਈ, ਹੇ ਿਪਤਾ, ਤੂੰ
ਇਹ ਉਹਨ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ।” ਉਹਨ , ਉਹਨ ਦੀ ਅਕਲ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ…
149 ਤਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਿਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਿਗਆਨ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਗੈਦੇ ਖੱਡੇ
ਿਵੱਚ ਗੇਂਦ ਰੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਿਦ ਿਵੱਚ; ਿਕਉਂਿਕ ਹੱਵਾਹ ਿਗਆਨ ਦੀ
ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਸੀ ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਿਮਿਲਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹੀ ਉਸ
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ਇਹ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਸਮਝੇ। ਅਤੇ ਬੁਧੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਾ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਿਕ ਬੁੱਧੀ ਜ ਿਗਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮਝੇ? ਪਰ, ਅੱਜ, ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਿਵਦਵਾਨ ਵਚਨ
ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਲਸ਼ਕਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਕੇ,

ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ
ਉਹ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਮਾਪ ਨਾਲ
ਹੈ। ਹੁਣ, ਲੋਕ, ਪਰ…

150 ਜ , ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਰਿਹ
ਗਏ ਸਨ। ਿਬਲਕੁੱਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਰਿਹ ਰਹੇਂ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ
ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ…ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ
ਪਾਉਣ ਿਵੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨ ਦੀ ਅਿਧਕ ਬੁੱਧੀ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਹੁਣ,
ਸੰਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਸਾਦਾ ਸੀ, ਿਕ ਚਾਤਰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਦਗੀ
ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਜਆਦਾ ਹੀ ਤੇਜ ਜ ਚਾਤਰ ਸਨ। ਔਹ, ਮੇਰੇ
ਪਰ੍ਭੂ! ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਏਨਾ ਿਜਅਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਬਣਾਇਆ,
ਿਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ
ਮਹਾਨ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ; ਿਕਉਂਿਕ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੀ
ਅੱਤ ਸਧਾਰਨ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ।

151 ਲੋਕ ਅੱਜ, ਇਹ ਪਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਹੀਂ
ਹਨ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਿਵਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ, “ਵੱਡਾ ਿਬਸ਼ਪ,
ਡਾਕਟਰ ਪਿਵੱਤਰ ਪੌਪ,” ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ
ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਇਨਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਇਆ ਿਕ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਾਦਗੀ
ਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ।

152 ਅਸੀਂ ਜੈਟ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਰਾਕੇਟ ਜ …ਜ …
ਿਮਜਾਇਲ — — ਗਰ੍ਿਹ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ
ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ , ਪਰ, ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ
ਸਕਦੇ ਹ । ਅ-ਅਹ। ਆਮੀਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਿਕ ਕੋਣ ਘਾਹ
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ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਘਾਹ ਦੀ
ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਿਮਜਾਇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ ਜੋ ਛੇਤੀ
ਨਾਲ ਦੂਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਝੇ?

153 ਅਸੀਂ ਆਪਿਣ ਿਗਰਿਜ ਿਵੱਚ, ਇੰਨਹ੍ੇ ਿਜਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹ , ਿਕ
ਅਸੀਂ ਦਸ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਿਗਰਜਾ ਬਣਾ
ਸਕਦੇ ਹ , ਜ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਿਗਰਜਾ, ਅਤੇ, ਤਦ ਵੀ,
ਮੈਥਿਡਸਟ ਦੇ ਿਗਰਜੇ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ
ਹ , ਬੈਿਪਿਟਸਟ ਪਰ੍ੈਸਬਾਈਟੇਰੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਪੈਤੀਂਕਾਸਟਲ ਵੀ ਇਸੇ ਚੂਹਾ ਦੋੜ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ
ਤ , ਇਹ ਹੈ; ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੋਰ ਤਰੀਿਕ ਿਵੱਚ, ਐਡੇ ਚਾਤਰ ਹ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਆਪ ਿਵੱਚ ਮੋਜੂਦ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੀਵ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੀਏ ਜੋ ਿਕ ਨੁੱਕਰੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ
ਿਵੱਚ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਸਧਾਰਨਤਾ ਤੋਂ
ਠੋਕਰ ਖਾ ਜ ਦੇ ਹ । ਉਹਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

154 ਹੁਣ, ਉਹ, ਉਸ—ਉਸ ਸਾਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅੱਤ
ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਤ ਇਨੇ ਿਜਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਨ ਿਕ ਸੰਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਿਲਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਨਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨ ਦੀ ਿਵਿਗਆਨਕ ਖੋਜ
ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਇਨੀ—ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਕ
ਉਨਹ੍ ਦੀ ਉਹਨ ਿਦਨ ਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਿਲਖਾਈ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ। ਵੇਿਖਆ?
ਉਹਨ ਨੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ
ਨੇ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵ ਗੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਦਿਕ, ਪਰ ਪਹੁਚਣ
ਲਈ ਮਾਰਗ ਹਮੇਸ਼ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

155 ਹੁਣ ਕੋਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤਰੀ ਧਰੂਵ ਹੀ ਠੀਕ ਤਰ ਹੈ, ਜ ਦੱਖਣੀ
ਧਰੁਵ ਤਰ ਹੈ; ਜ ਤਰੀ ਧਰੁਵ ਦੱਖਣ ਹੈ, ਜ ਦੱਖਣੀ ਧਰੂਵ ਤਰ
ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਿਸਰਾ ਪਰ ਤੇ ਿਕਹੜਾ ਿਸਰਾ ਹੇਠ ਹੈ? ਅਸੀਂ
ਪੁਲਾੜ ਿਵੱਚ ਲਟਕਦੇ ਪਏ ਹ । ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹ , “ ਤਰੀ ਧਰੁਵ ਉਤ ਹ
ਹੈ।” ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣੀ? ਹੋ ਸਕ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ
ਤਰ ਹੋਵੇ। ਦੇਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ,

ਅਤੇ ਇਹ ਵਚਨ…
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156 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, “ਿਫਰ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍
ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ‘ ਪਰਲਾ ਥੱਲੇ ਹੈ’?”
157 ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ !
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੀਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਚਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾ ਕਰੇ ਨੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਸੋ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਅਤੇ
ਜੋ ਥੱਲੇ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਹੈ।
158 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਤ ਨੇ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਿਕ…ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ,
ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ, ਕੁਝ ਪੈਤੀਕਾਸਟਲ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਖੜਾ ਹੋ
ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪਰ੍ਯੋਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ
ਪੈਤੀਂਕਾਸਟਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ,
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਪੈਤੀਂਕਾਸਟਲ ਲੋਕ ਦੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਘੁਮੰਡ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਫੁਲਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਸੀ “ਪਿਵੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਫ਼ਲਾਣਾ-ਫ਼ਲਾਣਾ,” ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਿਸ਼ਕਾਗੋ
ਦੇ ਿਕਸੇ-ਿਕਸੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ
ਘੁੰਮਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਤੀਂਕਾਸਟਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਕਸੇ ਉਹ
ਪੈਂਤੀਕਾਸਟਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਉਹ
ਇੰਨਹ੍ ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਲਿਖਆ, ਏਨੀ ਤੇਜ਼, ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਗਆਨਵਾਨ ਸੀ।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।
159 ਇਹ ਇਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਭਈ ਿਕਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ
ਹੋਵੇ, ਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਟੱਕ ਕੂਟਸ
ਨੇ ਮੈ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਫੋਰਡ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਹ੍ ਿਰਹ ਸੀ,
ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਜੀ ਠਣਾ ਹੈ, ਮਿਰ ਹੋਇ ਦੇ ਜੀ
ਠਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ, “ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੜਹ੍ਨਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੈ, ਉਸੇ

ਤਰਹ੍ ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਜੀ ਉਠ ਗਾ। ਿਜਵੇਂ ਘਾਹ ਦਾ ਮੁਰਝਾ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਅਤੇ ਰੁੱਖ
ਤੋਂ ਪੱਿਤ ਦੇ ਿਡੱਗਣ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਸੁਧਾਰਦੀ
ਹੈ, ਤ ਉਹ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।”
160 ਟੱਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸੈਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ
ਹ ।” ਤਦ ਮੈਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਇੱਕਠੇ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸ ।
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ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਟੱਕ…” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ
ਕਰਦਾ ਹ ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਟੱਕ, ਮੈਂ ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਲਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹ ,” ਮੈਂ ਆਿਖਆ।

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੈ।” ਸਮਝੇ?

161 ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਦੇਖਣ ਿਗਆ ਸੀ…ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ…ਏਡਲੀ ਸਟੀਫਨਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ
ਉਹ ਪੰਦਰ ਿਮੰਟ ਤੱਕ ਉਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ
ਸਟੀਫਨਸਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ, ਟੱਕ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ…ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ ਿਕ
ਉਸਨੇ ਿਕਸੇ ਕਾਲਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਪੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੱਕ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ
ਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਂ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਂਸਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਥੇ

ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਨੀਦ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਦਰ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ।
ਪਰ ਦੱਿਸਆ, “ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਿਕਆ ਪਰ
ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਿਕਹਾ; ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚ ਸਨ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਰ ਵੀ ਮੈ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਿਵੱਚ,
ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ?”

162 ਦੇਿਖਆ, ਦੇਖੋ, ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ
ਸਾਦਗੀ ਹੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

163 ਹੁਣ, ਉਹਨ —ਉਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਲੋਕ ਇਨੇ ਚੁਸਤ ਸਨ, ਿਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ
ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਿਲਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤ ਪਾਿਲਸ਼
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤ ਚਮਕ ਦਮਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤ ਲੋਕ ਇਸ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਪਰ,
ਮਹਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਸਰਫ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਤੇ ਹੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਚਨ
ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਬਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਦੇ
ਸੰਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ। ਹ ਦੇ
ਸਧਾਰਨ ਿਜਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ
ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਓ।
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164 ਹੁਣ, ਿਫਰ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਸਮ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

165 ਜਦ ਪੁਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਲੋਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਹਰ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖ ਗੇ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਿਕ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ
ਉਹਨ ਮੋਹਰ ਦਾ ਖੁੱਲਹ੍ਣਾ ਇਨਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਿਕ—ਿਕ—ਿਕ ਚੀ ਬੁੱਧੀ
ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ, ਲੱਖ ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਿਹ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝੇ?
ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪੁਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹਨ ਮੋਹਰ ਦੇ ਭੇਤ ਦੱਸਣ ਲਈ
ਮੈ ਮੱਸਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ? ਇਹ ਉਹਨ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਪਰ ਦੀ
ਲੰਘ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਅਰ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, ਇਸ ਸਵੇਰ ਇਹ
ਸੰਦੇਸ਼, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਧਾਰਨਤਾ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ
, ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੇ, ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

166 ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਅਣੂ ਦੇ ਟੋਟੇ -ਟੋਟੇ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ
ਕੁਝ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਜਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਿਕ ਜੀਵਨ ਿਕੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਾਹ ਦੀ ਿਤੜਹ੍, ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਦ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਰਾਕੇਟ
ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਰਾਡਾਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ
ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤ ਵੀ ਉਹ ਘਾਹ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ
ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਿਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਿਖਆ?
ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸਦਾ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।

167 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਕਰੋ ਿਕ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਰਾਏਲੀ ਬੱਿਚ ਛੁਡਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ, ਉਹਨੇ
ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਿਜਹੇ ਪਰੀਵਾਰ ਚੁਿਣਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਕੁੱਲਪੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀ ਸਭ ਤ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹ ਉਹ “ਲੇਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,” ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਇਸ
ਲਈ ਅਸੀਂ…ਅਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ। ਉਹ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਿਜਹੇ, ਮੈ ਿਕ—
ਿਕ ਉਹ ਘਾਣੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ
ਇਸਰਾਈਲੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਪਰੀਵਾਰ ਚੁਿਣਆ ਿਕ
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ਉਹ ਇੱਕ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਨ ਕਰੇ; ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰੀਵਾਰ ਯਹੂਦੀ
ਪਰੀਵਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰੀਵਾਰ, ਜ ਠਾਠ-ਬਾਠ, ਜ ਿਕਸੇ
ਜਾਜਕ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ। ਉਸਨੇ ਤ ਇੱਕ ਮਮੂਲੀ ਿਜਹੇ, ਸਧਾਰਨ ਪਰੀਵਾਰ
ਚੁਿਣਆ। ਸਮਝੇ? ਸਧਾਰਨਤਾ! ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ,

ਤਦ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ
ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਵੀ…
168 ਜੇ ਉਹ—ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਤ , ਉਹਨ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ। ਉਹਨ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈਉਹ ਹਨੇਰੀ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਹ, ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

“ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਵੇਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ?”
169 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਇਸ ਿਦਨ ਵੀ, ਇਹ ਸਧਾਰਨਤਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ
ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਸਦਾ ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਿਦ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਇਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਸੂਰਜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜ ਹਵਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜ ਇੰਜੀਲ ਦਾ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਇਆ…ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮੂਹ
ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਇਆ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ
ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ; ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਪੁਰਿਜ ਨਹੀਂ, ਨਾ

ਹੀ ਸਵਰਗਦੂਤ ਵਰਗੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਠਿਹਰਾਇਆਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸੀ!
170 ਅਤੇ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਥੇ ਉਹਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ
ਸਧਾਰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਭੇਿਜਆ, ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਝੰਡ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ
ਪਰੀਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਔਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਿਕੰਨਹ੍ ਅਦਭੁਤ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਧਾਰਨਤਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ!
171 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰਕ ਬੁੱਧ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਅਤ ਹੋਣ
ਿਦੱਤਾ, ਤ ਿਕ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਿਵਖਾ ਸਕੇ ਿਕ ਸਾ
ਬੁੱਧੀ ਜ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼
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ਕਰਨ ਤੇ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਉਸਨੇ ਏਨੀ ਿਵੱਿਦਆ ਿਸੱਖ
ਲਈ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਮਸਰੀ ਵੀ ਿਗਆਨ ਿਸਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਉਹ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਉਸ ਸਧਾਰਨ ਪਰੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ,
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਿਲਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਚ
ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਾ ਿਜਆਦਾ
ਿਗਆਨੀ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਿਲ ਵੀ ਿਗਆਨ ਿਸਖਾ
ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਿਸਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹ । ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ ਤ ਿਕ ਉਹ
ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਨਤਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਰ ਇਹ ਿਦਖਾ
ਸਕੇ ਿਕ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਮੂਸਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀਮੱਤਾ ਿਵੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਹ੍ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਚਲਣ
ਿਦੱਤਾ, ਤ ਿਕ ਉਹ ਅਸਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ
ਿਡੱਗ ਿਪਆ।
172 ਅਿਜਹਾ, ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ, “ਨ ਬਲ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ,” ਨਾ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੀ ਿਗਆਨ ਨਾਲ, ਨ ਸਾਡੀ
ਸੈਮਨਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾਵ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨਾਲ,
ਨਾ ਸਾਡੀ ਿਵਦਵਾਨੀ ਢੰਗ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ, “ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ।” ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜ ਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋ
ਗਈ ਸੀ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ। ਉਸਨੇ
ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹੀ ਅਤੇ ਨਮਰਤਾ ਿਵਚ ਨਮਰ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਸਮਝ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਭੁੱਲ ਿਗਆ।
173 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤ ਉਸਨੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਿਵੱਚ ਿਨਪੁੰਨ
ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ, ਤ ਿਕ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਹ ਿਦਖਾ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਬ ਹ ਦਾ ਬਲ, ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ
ਿਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਫੇਲ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਤ
ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬ ਹ ਦਾ ਬਲ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ] ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਧਾਰਨਤਾ
ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਇਨਾ ਮਹਾਨ ਬਣਨ ਿਦੱਤਾ,
ਿਕ ਉਹ—ਉਹ ਿਫਰਾਊਨ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਰਜਾ ਮੂਸਾ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
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ਦੇ, ਕਈ ਨਗਰ ’ਤੇ, ਫਿਤਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਸ ਲੁੜਕਾ ਕੇ ਿਸਰ ਭਰਨੇ ਮਾਿਰਆ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਰੇਗੀਸਤਾਨ ਿਵੱਚ
ਭਟਕਣ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਿਗਆਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ; ਅਤੇ
ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਧਾਰਨਤਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲਾਠੀ ਫੜਾ ਕੇ, ਉਸ ਲੋਕ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

174 ਜਦ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਫੋਜੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ, ਨਾ
ਪੜਹ੍ਾਈ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ
ਸਿਕਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਿਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁੜੀ
ਹੋਈ ਟੇਡੀ ਮੇਡੀ ਲਾਠੀ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨਮਰਤਾ ਅੰਦਰ, ਸਧਾਰਨਤਾ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਾਠੀ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਿਵੱਚ
ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਠੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਮਝੋ ਿਕ ਉਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ।

175 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, “ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਬਲ—ਬਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੇਰੇ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ।” ਪਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਿਜਹੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ!

176 ਮੂਸਾ ਆਪਣੀ ਮ ਤੋਂ ਪਾਈ ਿਸੱਿਖਆ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਤ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਇੱਕ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਮਲਟਰੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਿਲੱਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ , ਪਰ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਿਗਆ।
ਸਮਝੇ? ਉਸ ਕੋਲ ਸਮਝ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਿਸੱਿਖਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਕੰਮ
ਨਾ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਭ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਿਪਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਧਾਰਨ
ਚੀਜ ਤੇ ਆਉਣਾ ਿਪਆ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੜ
ਸਕੇ, ਅਤੇ ਤਦ ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਛੁਡਾਇਆ। ਜੀ ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।

177 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ?) ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਮੇਸ਼ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਖਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀਹ ਜ ਕੁਝ
ਇਨੇ ਹੀ ਿਮੰਟ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ…

178 ਅਸੀਂ ਕਾਇਨ ਅਤੇ ਹਾਬਲ — ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ , ਿਕਵੇਂ ਕਾਇਨ
ਨੇ—ਨੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
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179 ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, “ਜੇ—ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਭਾ, ਸੋਹਣੇ-
ਸੋਹਣੇ ਕੱਪਿੜ ਿਵੱਚ ਸੱਜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਚੋਗਾ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ—ਹੋਏ
ਪਾਦਰੀ ਸਾਿਹਬ …ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ,
ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣ—ਹੋਣ ਤ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਿਕਹੜੀ ਥ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਾਇਨ ਨੇ ਵੀ
ਠੀਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ
ਇੱਕ ਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
180 ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹ , ਕੋਈ ਫਰਕ
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਲਤ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
181 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਸ—ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ, ਬਹੁਤ
ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨ
ਉਸ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਫਲ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਅਰ

ਸੋਿਚਆ, “ਜਰੂਰ ਹੀ, ਮਹਾਨ, ਪਿਵੱਤਰ, ਸ਼ੁੱਧ, ਸੁੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਚੜਾਵੇ
ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ।” ਪਰ, ਦੇਖੋ, ਿਕ ਉਸਨੇ ਇਹਆਪਣੀ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ

ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹਆਪਣੀ ਹੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
182 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ—ਉਹ…ਉਹ
ਇਸ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ, ਅਪਣੀ
ਉਸ ਨੀਤੀ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨ ਨੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
183 “ਪਰ ਹਾਬਲ ਨੇ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ

ਤਮ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਹ੍ਾਇਆ।” ਉਸਦੀ ਿਬਲਕੁੱਲ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਵੇਿਖਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਜੀਵ , ਧੋਣ
ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੇਲ ਬੰਨਹ੍ੀ ਹੋਈ
ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ , ਅਤੇ ਉਸ ਘਸੀਟਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਦੀ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਸ
ਿਵੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਵੇਦੀ ਤੇ
ਿਲਟਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਤੇਜ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ, ਜਦ
ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਉਸਦੇ ਪਰ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਵਗ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਿਮਣ-ਿਮਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਣ



48 ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ

ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਸੀ, ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਿਕ, ਇਹ ਬਹੁਤ
ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ ਸੀ।

184 ਸਧਾਰਨਤਾ ਿਵੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਜੰਿਮ ਹੈ ਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਪਤਾ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਜੰਿਮ ਹੈ, ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਮ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ;
ਅਤੇ ਇਹ ਲਹੂ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਿਡੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਣਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਹੂ
ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਾਿਪਸ ਿਲਆਏਗਾ। “ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਤਮ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਸਦੇ ਪਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ।”

185 ਅਤੇ ਅੱਜ, ਕਈ ਭਾਈ, ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਸੇਬ ਜ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ
ਖਾਧੀ ਸੀ! ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚ, ਬੜੀ ਹੀ ਅਜੀਬ ਖਬਰ
ਦੇਖੀ। ਉਹਨ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਉਹਨ ਨੇ ਇਹ ਿਸੱਧ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ
ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ—ਜੋ ਹਵਾਹ ਨੇ ਖਾਧਾ ਸੀ।” ਿਕ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਉਹ
ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਖੁਰਮਾਨੀ ਸੀ।” ਸੋ, ਔਹ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਆਤਮਾ ਿਕਥੋਂ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ!

186 ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਕ, “ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਲਾਲ
ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਕ, ਉਥੇ ਤ —ਤ ਕਾਨੇ ਸੀ, ਕਾਿਨ
ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਬੱਿਚ ਉਸੇ ਕਾਿਨ ਦੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ—ਿਕਨਾਰੇ
ਕਾਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਸੀ, ਥੇ ਕਾਿਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁੱਛਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਿਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ
ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਥੇ, ਲੰਬਾ-ਲੰਬਾ ਘਾਹ, ਵੇਲ ਵ ਗ
ਸੀ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਿਜਹਨ ਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ
ਸੀ।” ਿਕੰਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ!

187 ਜਦ, “ਪਾਣੀ,” ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸੱਿਜਓਂ ਅਤੇ ਖੱਿਬਓਂ ਫਟ ਕੇ ਦੋ
ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ—ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੂਰਬੀ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾਈ ਸੀ
ਤ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕੇ।” ਦੇਿਖਆ? ਸਮਝੇ?

188 ਉਹ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਸੱਭ ਗੱਲ , ਜਾਣਦੇ ਹੋ!
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189 ਅਤੇ ਕਾਇਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ
ਿਕ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹ…ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ—ਉਸ ਭਵਨ
ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ।

ਪਰ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
190 ਇਹ ਸਰਹ੍ਾਵ ਹਨ। ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਸਰਹ੍ਾ ਿਵੱਚ, ਬੈਪਿਟਸਟ
ਸਰਹ੍ਾ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ੇਸਬਾਈਟੇਿਰਨ ਸਰਹ੍ਾ ਿਵੱਚ, ਪੈਂਤੀਕਾਸਟਲ ਸਰਹ੍ਾ ਿਵੱਚ।

ਪਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਤ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ
ਜੀ। ਸਮਝੇ?
191 ਇਹ ਸਭ ਸਰਹ੍ਾਵ ਹਨ। ਇਹ ਕਲੀਿਸਆਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ
ਸਰਹ੍ਾਵ ਹਨ। ਮੈਥੋਿਡਸਟ “ਕਲੀਿਸਯਾ,” ਜ ਪੈਂਤੀਕਾਸਟਲ “ਕਲੀਿਸਯਾ”
ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਥੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹਨ। ਸਮਝੇ? ਇਹ…ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ,
ਇਹ ਸਰਹ੍ਾਵ ਹੀ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
192 ਪਰ੍ੰਤੂ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਤ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭੇਤ ਭਰੀ ਦੇਹ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ।
193 ਹੁਣ, ਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਹੀ ਭਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੇਤ
ਹਾਬਲ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਹਾਬਲ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ। ਔਹ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਤ ਿਕ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਸੇ
ਹੀ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਿਟਿਕਆ ਰਿਹੰਦਾ। ਸਮਝੇ?
194 ਅਤੇ, ਕਾਇਨ, ਮਹਾਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਚਤੁਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀ!
“ਔਹ,” ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, “ਹੁਣ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਉਹ…ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਸੱਿਖਅਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ?” ਉਹ ਸੀ। ਉਹ ਚਲਾਕ ਸੀ…ਉਸਦੇ—ਉਸਦੇ ਿਖਚਾਅ ਵੱਲ ਚਲੋ।
ਉਸਦੇ ਬੱਿਚ ਵੇਖੋ। ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਿਗਆਿਨਕ, ਅਤੇ
ਡਾਕਟਰ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਹਰਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਸੀ।
195 ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਥ ਦੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਨਮਰ,
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਦੇਹਾਤੀ, ਆਿਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ
ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਸਨ।



50 ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ

196 ਪਰ ਕਾਇਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਸੀ। ਉਹ, ਇਸ ਗੱਲ
ਦਾ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਿਕ ਉਹ ਤ ਬੇ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਧਾਤੂ
ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਅਰ ਉਹ
ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਸਨ।

197 ਜਦ—ਜਦਿਕ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਇਿਦ ਤੇ ਿਟਕੇ ਹੋਏ
ਸਨ। ਸਮਝੇ? ਦੇਿਖਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਹੇਠ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ
ਵਾਅਿਦ ’ਤੇ ਿਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।

198 ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਨੂਹ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਿਵੱਚੋਂ।
ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਪੋਲੁਸ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚੋ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਮਝੇ?
ਿਬਲਕੁੱਲ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ, ਜੋਨ ਵੈਜ਼ਲੀ, ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੋਈ
ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਤੁਹਾ ਵੀ
ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਤ ਿਕ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹ ਹੋ ਸਕੋ, ਵੇਖੋ, ਿਕ ਅਿਜਹਾ
ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਨ ਬਣੇ ਰਹੇ।

199 ਹੁਣ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ — ਇਹ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਪਿਹਚਾਨ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪਰਗਟ ਕਰੇਗਾ
ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੇ? ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਉਹਨ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨ ਤੋਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੱਖ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਕਹੋ ਇਸ …ਇਸ ਿਵਰਾਮ
ਿਚੰਨਹ੍ ਲਗਾਓ, ਕਹੋ, “ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ,” ਤਦ
ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।

200 ਹੁਣ, ਜਦ ਬਲੀਦਾਨ ਵੇਦੀ ਤੇ ਸਨ, ਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਾਇਨ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ
ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਨ ਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਿਹਚਾਨ ਦਾ
ਿਗਆਨ ਮਾਨਿਸਕ ਚਤੁਰਾਈ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਾਬਲ ਦਾ
ਬਲੀਦਾਨ ਵੇਿਖਆ, ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਧਾਰਨਤਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਭਈ ਉਹ
ਕੋਈ ਸੇਬ ਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੇਤ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਿਕ ਉਹ ਤ ਲਹੂ ਹੈ;
ਉਸਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
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ਤੋਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮ ਉਸਦੀ ਬਲੀ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਕੇ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ। ਸਮਝੇ?
201 ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾ ਿਬਮਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਿਮਲਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣ, ਤ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ।”
202 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ, ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹ , ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਹ ਿਮੰਟ
ਹੋਰ ਹਨ।
203 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਸਾਦਾ ਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ

ਸੋਚੋ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚੁਿਣਆ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਉਹਨ ਕੋਲ
ਰੱਬੀ, ਅਤੇ ਪੁਰੋਿਹਤ ਸਨ। ਉਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਨ
ਆਦਮੀ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ, ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ, ਖੁਦ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸੀ। ਉਸ
ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ, ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸਨ। ਪਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਇੱਕ ਿਸੱਧੇ ਸਾਦੇ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਿਛਪਾਇਆ; ਿਕਸੇ ਿਵਿਗਆਨੀ ਿਵੱਚ

ਨਹੀਂ; ਨ ਹੀ ਦੁਨੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਿਵੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਜੋ ਸੈਿਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਨਪੁੰਨ ਹੋਵੇ ਜ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ; ਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਸਦੇ ਮ ਬਾਪ ਕੋਣ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਬਾਰੇ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਿਸਰਫ ਏਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ
ਿਜਹਾ ਬੁੱਢਾ ਿਕਸਾਨ ਸੀ, ਿਜਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਨਬੀ ਬਣਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ
ਜੀਉਣ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਬੱਸ ਇਨਾ ਹੀ
ਜਾਣਦੇ ਹ , ਉਹ ਿਕੱਿਤਓ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ
ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਿਰ ਸਮੂਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!
204 ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ?
“ਇਹ ਿਕਹੜੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ?” ਦੇਿਖਆ? “ਇਹ ਿਕਹੜੀ ਿਮਸ਼ਨ
ਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਫਰੀਸੀਆ, ਸੱਦੂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ,” ਜ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ
ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਖੁਦਾ
ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਸੀ।
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205 ਪਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਿਸੱਧਾ ਸਾਦਾ ਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਲਿਖਆ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਗਆ
ਹੋਵੇ। ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਬੱਸ ਇੱਕ
ਸਧਾਰਨ ਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਹੀ ਭਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਇਸ
ਿਸੱਧੇ ਸਾਦੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੁਪਾਵੇ। ਥੇ ਿਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਸਾਦਾ ਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾ ਜ ਲੁਕਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਸਕਦੇ
ਹੋ? [ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾਦਕ]
206 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਿਛਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਦੁਨੀ
ਲਈ “ਅਨਪੜਹ੍ ਅਤੇ ਮੂਰਖ,” ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨ —
ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਹਰ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਅਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਤੇ “ਜਾਦੂਗਰ” ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸਾਰੇ
ਨਬੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਿਕ, ਦੇਖੋ।
207 ਇਸੇ ਤਰਹ੍ , ਿਯਸੂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼
ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਸ , “ਬਾਲਜਬੂਲ; ਅਤੇ ਪਾਗਲ” ਿਕਹਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈਂ। ਜੀ ਹ , ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਤੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਤੇਰੀ—ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।” ਵੇਿਖਆ?
208 ਇੱਥੇ ਹੀ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, “ਜਦ ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ…ਤ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਫਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਸਨੇ
ਉਹਨ ਮਾਫ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਨੰਤ ਜੁਦਾਈ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, “ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਇਸ ਜਹਾਨ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਉਸ ਜਹਾਨ ਿਵੱਚ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।”
209 ਪਰ ਏਲੀਯਾਹ ਪਾਗਲ ਮਨੁੱਖ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਿਕਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸਨ…ਔਰਤ —ਔਰਤ
ਅੱਜ ਦੇ ਅਧੁਿਨਕ ਯੁੱਗ ਵ ਗ, ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ
ਹ , ਉਹ ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਰੰਗ ਪੋਤਣ ਵਾਲੀ , ਜੋ ਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿਹਲੇ
ਨੰਬਰ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਕ ਹੋ
ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰਕ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਤਦ ਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਏਲੀਯਾਹ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਈਜ਼ਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਿਰ ਿਫਟਕਾਰਦਾ ਹੈ।
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210 “ਿਕਉਂ,” ਸੋਿਚਆ, “ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ! ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਹਨ।”
211 ਸੱਚ ਹੀ, ਉਹਨ ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹਨ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਈਜ਼ਬਲ ਦਾ ਪਾਦਰੀ
ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਕੋਲ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਦਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ, ਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੇਿਜਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ
ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਿਜਆ ਉਹਨ ਲਈ ਪਾਦਰੀ। ਉਹ
ਉਸਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਪਾਸਟਰ ਸੀ।
ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
212 ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ’ਤੇ ਿਟਿਕਆ ਿਰਹਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ,
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨਾ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸੇ ਆਤਮਾ
ਏਲੀਯਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਹੋਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਝੇ?

ਅਮੀਨ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ, ਉਸ ਨੇ
ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ
ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਿਕ ਉਸਦੀ ਥ
ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਇਆ;
ਅਤੇ, ਮਲਾਕੀ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਇਸ ਅੰਤ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਇੱਥੇ
ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
213 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਪਆਰਾ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਿਸੱਧੇ ਸਾਦੇ
ਅਨਪੜਹ੍ ਜੰਗਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਸੀ। ਅਤੇ, ਸੋ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਇੰਨ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਸੀ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਹ ਸਕਦਾ
ਸੀ, “ਏਲੀਯਾਹ, ਇਹ ਕਰ,” ਅਰ ਏਲੀਯਾਹ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ,
ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ!
214 ਉਹਨ ਸਾਿਰ ਨੇ ਉਸ ਇਹ ਹੀ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਪਾਗਲ
ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਅਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ
ਕਰਦੇ ਸਨ।
215 ਪਰ ਇੱਕ ਿਦਨ, ਜਦ ਉਹ—ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ
ਗੰਜਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਸਦੀ—ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਿਚੱਟੇ ਵਾਲ, ਲਟਕ ਰਹੇ
ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਵਾਲ ਉਸਦੇ ਮੋਿਢ ’ਤੇ
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ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ; ਉਸਦੇ ਹੱਥ ’ਤੇ ਝੁਰੜੀ ਪੈ ਗਈ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਾਸ
ਿਢੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਲਟਕ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਉਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲ ਕੇ
ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ, ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਲਾਠੀ
ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਉਸ
ਵੱਲ ਿਨਗਾਹ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ “ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ” ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਿਥੜਕਦਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਉਹ ਹਕਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ,
“ਹੁਣ, ਹੇ ਮਹਾਨ ਆਹਾਬ।” ਉਹ ਿਸੱਧਾ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਤਰ੍ੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂਦ ਤੱਕ ਨਾ
ਿਡੱਗੇਗੀ।” ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਸਮਝੇ? ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਕੀਤਾ ਸੀ।

216 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਇਨੀ ਸਾਦਾ ਸੀ, ਿਕ ਹਰ—ਹਰ ਇੱਕ
ਇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ
ਿਗਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਭਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਸਭ, ਉਸਦੀ ਜਾਨ
ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦਿਕ ਉਹ ਉਸ ਉਸਦੀ ਸੰਗਤੀ ਆਿਦ ਜ ਜੋ
ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਸੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਯੋਗ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ
ਸਨ। ਸਭ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ।ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੁਪਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ।

217 ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਪੱਕਣ ਦਾ ਸਮ ਆਇਆ, ਜੋ ਬੀਿਜਆ ਜਾ
ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਅੱਗ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਬਲੀ ਆਿਦ ਭਸਮ
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ
ਿਛਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਸਮਝੇ? ਯਕੀਨਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ
ਹਮੇਸ਼ ਇਸ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ
ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਉਸ—ਉਸ ਨੇ ਇਹਨ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

218 ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ, ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਟ
ਸੈਮੀਨਰੀ-, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲੇ-, ਬੜੇ ਪੜਹ੍ੇ ਿਲਖੇ, ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਉਪਯੋਗ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ
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ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਉਹ ਉਹਨ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਉਸ ਵੱਡੇ ਝੁੰਡ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਤੇ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕਲਾ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
ਵੇਿਖਆ?

219 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰ
ਸਕੇ। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਆਦਮੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ—ਉਸਦੇ
ਵਚਨ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੈਵੀ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ
ਹਟੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਵਚਨ ਤੇ ਿਟਿਕਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
ਿਜਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ—ਉਹ ਇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ ਇਸ ਇਸੇ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

220 ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਪੜਹ੍ ਿਲਖ ਜ ਦਾ ਅਤੇ ਿਗਆਨਵਾਨ
ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ , ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਿਵਆ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਿਹਣ ਲੱਗ ਜ ਦੇ ਹਨ, “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ,” ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਿਦਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।”
ਪਰ, ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, “ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਿਦਨ ਦੇ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ, ਉਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਤਰਹ੍ ਪੈਂਤੀਕੁਸਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮ ਤਰਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਕਰਦੇ ਹ ਤ ਸਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਹਨ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ…
ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਹੀ ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਠੀਕ ਹੈ,
ਪਰ, ਸੈਮਨਰੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ! ਅਤੇ ਫਲਾਣਾ—ਫਲਾਣਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ!” ਇਹ ਤ
ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?

221 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ
ਲੈਣ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕੱਢ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹੱਸਣ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ
ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ, ਅਰ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਦ ਅਸਲ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਉਸੇ ਸਧਾਰਨਤਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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222 ਫੁੱਲ ਵ ਗੂ, ਿਸੱਧੇ ਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਬੀਜ, ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੰਨੋ
ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ
ਿਮੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੀਜ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੜਆ ਗਿਲਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੈੜਾ
ਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਓਸੇ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤ
ਿਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।
223 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਦਗੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਦਗੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ
ਇਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਮੇਸ਼ ਥੱਲੇ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਅਪਣੇ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ ਨੀਵ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਹੋ, “ਠੀਕ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ।” ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਸਰਫ—ਿਸਰਫ਼
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਲਈ ਉਸਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹੋ, ਦੀਨ ਰਹੋ। ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਨ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।
224 ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਘੜੀ ਤੇ…ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਿਬਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਥਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਸਮਝੇ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਬਾ
ਸਮ ਹੈ।
225 ਹੁਣ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ
ਪੜਹ੍ੇ ਿਲਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
226 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੂਸਰੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਖਾਉਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹ । ਇਹ—
ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲੋਕ
ਧਾਰਿਮਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੱਟੜ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਇੱਕ
ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹਨ।
227 ਇਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੁਦਰਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ
ਮੱਤਭੇਦ ਰੱਖਦਾ ਹ ਜੋ ਿਕ ਿਜਆਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੋਂ—ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੱਟ ਗਏ। ਉਹ, ਉਹਨ ਉਸ ਚਾਨਣੇ ਰਾਹ ਦੀ
ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਸਕੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ
ਮੰਡਲੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਕਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਬਣਾ ਿਲਆ
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ
ਸਨ ਉਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਨਬੀ ਬਣਾ ਲਏ, ਤ ਿਕ ਲੋਕ
ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਨਬੀ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਤਨ ਦੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਸਮਝੇ?
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ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਬਣ ਗਏ…ਉਹਨ ਨੇ
ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਹਨ…ਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ…ਉਹਨ ਨੇ ਦੂਜੀ
ਗੱਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ,
ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਿਕਨਾਰੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਮਝੇ?
228 ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਤ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਠੰਡੇ ਅਰ ਵੱਖਰੀ
ਹੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ
ਦੂਸਰੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਜਜਬਾਤੀ ਲੋਕ
ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
229 ਪਰ ਅਸਲੀ ਸੱਚੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਰਾਹ ਦੇ ਠੀਕ ਿਵਚਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਤ —ਤ —ਤ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ
ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ
ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ—ਇਹ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਆਤਿਮਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਸ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ। ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਿਕਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ ਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਹੋਵੇਗਾ…”
230 ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਿਵੱਤਰ, ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਿਮੱਤਰ ਜੋ ਨਾਜਰੀਨ ਸਦਾਉਂਦੇ
ਸਨ, ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਲਿਹਰ ਸੀ ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ
ਕੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਜਦ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤ ਉਹ ਇਨੇ ਿਜਆਦਾ ਸੀਿਮਤ ਅਤੇ ਇਨੇ ਆਕੜ
ਿਵੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਇਸ “ਸੈਤਾਨ” ਦੱਿਸਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖੋ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਮਝੇ? ਦੇਿਖਆ? ਉਹ, ਉਹ, “ਉਸ
ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣ ਗਏ।” ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ
ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੀਜ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜ ਦੀ ਹਨ। ਸਮਝੇ?
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ।
231 ਹੁਣ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤ ਲੋਕ ਹੱਠਧਰਮੀ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ
ਲੋਕ ਠੰਢੇ ਅਤੇ ਘੁਮੰਡੀ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ, ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ ਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਹੋਵੇਗਾ…”
232 ਅਤੇ ਨਾਜਰੀਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੇਲੀਨੈਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਿਕਹਾ ਕਰਦੇ
ਸਨ, “ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮ
ਹੋਵੇ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮ ਹੋਵੇ!” ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਿਜਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
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233 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ ਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਮਾਰਗ ਹੋਵੇਗਾ,” ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਜੋਯਕ
ਹੈ, “ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗ।” ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨਹੀਂ
ਕਹਾਵੇਗਾ, ਪਰ, “ਉਹ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੋਵੇਗਾ।”

234 ਹੁਣ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦਾ
ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਵੀ ਕਿਹ ਚੁੱਕਾ ਹ , ਇਹ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ…ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਿਸ਼ਕਰਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਭਈ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਖੰਭ ਆਪਣੇ
ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਘੁੱਗੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਦ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਿਸ਼ਕਰੇ

ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਉਹ, ਇਹ…ਇਹ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇੱਕ ਕ ਕਬੂਤਰ
ਦੇ ਖੰਭ ਜ —ਜ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਕਹੇ, “ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪੰਛੀ ਹ ।” ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਬਣਾਉਣ
ਵਾਗੂੰ ਹੈ।

235 ਪਰ ਮੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਉਸ ਤੇ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜ ਨਹੀਂ। ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਗੱਲ
ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ
ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਬੂਤਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ
ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਖੰਭ ਹੋਣਗੇ।

236 ਅਤੇ, ਵੇਖੋ, ਇਹਨ ਹੋਲੀਨੈਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ ਿਕ, “ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਕੱਰਟ
ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਦੇ
ਗਿਹਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਵੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ? ਇਹ—ਇਹ—
ਇਹਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਈ ਹੋਈ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਕ
ਸੱਚੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ…ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ
ਉਹਨ ਦੇ ਪੈਟੀਂਕਾਸਟਲ ਦੀ ਤਰਹ੍ , ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਗੈਰਾ—
ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ, ਅੰਗੂਠੀ
ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਗਿਹਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ, ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ
ਵੇਖੋ, ਵੇਖੋ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਵੇਖੋ, ਿਕ, “ਅਸੀਂ,

ਹੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹ ! ਅਸੀਂ, ਹੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹ !”
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237 ਕਲੀਿਸਯਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਦੂਸਰੇ ਿਨੱਜੀ ਲੋਕ ਿਵੱਚੋਂ,
ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ
ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ।
238 ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ ਨ ਉਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਜ , ਉਤਪਾਿਦਤ ਉਨ,
ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਭੇਡ ਨ ਉਤਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ, “ਹੁਣ, ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾ ਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨ
ਹੋਵੇ। ਮੈ ਨ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸਨੇ
ਤ ਬੱਸ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਭੇਡ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ
ਹੈ। ਨ ਤ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜ ਦੀ ਹੈ…ਇਹ ਤ —ਇਹ ਤ
ਆਵੇਗੀ ਹੀ…ਇਹ ਤ ਗੇਗੀ ਹੀ। ਉਸ ਤੇ ਇਹਆਵੇਗੀ ਿਕਉਂਿਕ…
239 ਅਤੇ ਸਾ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਫਲ ਉਤਪਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ
ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾ ਫਲ ਲੱਗਣ, ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਫਲ ਦੇਈਏ।
ਸਮਝੇ? ਅਸੀਂ ਫਲ ਦੇਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਫਲ
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਬਣੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਾਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ
ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਫਲ ਿਲਆਏਗਾ ਹੀ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਰਹੇ,
ਤ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ ਤ ਇਸ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ
ਅੱਗੇ ਜ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
240 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ
ਹੀ ਿਮੰਟ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਗੇ।
241 ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਦੂਸਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਿਨੱਕਲ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਬਣ ਜ ਦੇ
ਹਨ। ਹੁਣ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰ ਥੱਲੇ ਨੱਚੇ ਟੱਪੇ ਸਨ, ਜ ਉਹਨ ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ
ਉਤੇਜਨਾ ਜ ਜਜਬਾਤ ਿਮਲੇ ਸਨ, ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜ —
ਜ —ਜ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਿਬਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ ਉਹ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਹੈ,
ਜੋ—ਜੋ ਉਹਨ ਇਹ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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242 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਿਦਨ ਬਥੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਹਣਗੇ,
‘ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਤਮੇ ਕੱਢੇ?’” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ
ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ।” ਸਮਝੇ? ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
243 ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ…ਅਤੇ, ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ
ਹੈ? ਮੈਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ ਮੈਂ ਿਸਰਫ
ਇਸ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹ । ਨਹੀਂ ਜੀ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਹਨ। ਸਮਝੇ? ਜੀ
ਹ । ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ
ਭਾਈ ਦੀ ਇਸ ਲਿਹਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹ , ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ, “ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਸਦੇ ਕੋਲ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ।” ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹ । ਇਹ ਕੋਈ ਿਚੰਨਹ੍
ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
244 ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਇਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪਰਾਈ ਭਾਿਖਆ ਬੋਲਦੇ ਸੁਿਣਆ
ਹੈ ਿਕ ਕਿਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਪੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ, ਅਤੇ
ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
245 ਮੈਂ ਅਰੀਜੋਨਾ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੇਿਖਆ, ਵਰਖਾ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ—
ਿਵੱਚ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ, ਸੱਪ ਨੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟਦੇ ਹੋਏ
ਵੇਿਖਆ ਹੈ; ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪਰ
ਉਠਾਏ ਹੋਏ। ਜਾਦੂ ਦਾ ਿਵਦਵਾਨ ਬਾਹਰਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਖਮੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਿਸਲ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਈ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?

ਇਸ ਲਈ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹਨ। ਸਮਝੇ?
246 ਇਸ ਲਈ—ਲਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਹਨ…ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹਨ ਦੇ
ਫਲ ਤੋਂ,” ਨਾ ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜ ਜਜਬਾਤ ਤੋਂ, “ਪਰ ਉਹਨ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਉਹਨ ਜਾਣ ਲਵੋਗੇ।” ਸਮਝੇ? ਸੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਨਤਾ, ਅਤੇ
ਿਮਠਾਸ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ
ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁਖ ਵ ਗ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਵਚਨ ਤੇ
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ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ “ਆਮੀਨ”
ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਿਚੰਨਹ੍ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ
ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਿਕ, ਉਹ ਤ ਇਸਦਾ ਿਵਸਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ
ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
247 ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ, ਿਫਰ, ਕੱਟੜਪੈਥੀ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹ , ਅਤੇ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਿਬਜਨੈੱਸਮੈਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆ ਵੜਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹਨ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ ਿਮਲ
ਿਗਆ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰ ਥੱਲੇ ਨੱਚ ਟੱਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਗੁ ਢੀ ਤੋਂ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੇ?…ਤੇ—ਤੇ ਗੱਲ
ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਾਈ ਭਾਿਖਆ ਬੋਲਣਾ, ਅਤੇ
ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।
248 ਅਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਪਰਾਈ
ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। “ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸਵਰਗ
ਦੂਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ , ਅਤੇ ਪਰ੍ੇਮ ਨਾ ਰੱਖ , ਤ ਇਸਦਾ ਮੈ ਕੁਝ ਲਾਭ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਠਣ ਠਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਪੱਤਲ, ਅਥਵਾ ਛਣਛਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਛੈਣੇ ਬਿਣਆ ਹ ।” ਪਿਹਲਾ ਕੁਿਰਥੀ 13 ਬਾਬ। ਵੇਿਖਆ? ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਨਹੀਂ…ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ।
249 ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਚਲਾਏ ਸੀ, ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ,” ਪਰ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਜਰੀਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ
ਉਹਨ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤਮਾ
ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ।” ਪੁੰਤੂ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲੇ; ਤ ਸਾ ਿਮਲ ਿਗਆ,” ਪਰ
ਉਹਨ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਵੇਿਖਆ? ਸਮਝੇ?
250 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ , ਭਾਵਨਾਵ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ…ਭਾਵਨਾਵ , ਉਹ ਤ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਜਗਹ੍ਾ ਵੇਿਖਆ? ਉਹ ਤ ਇਨਾ ਦੀਨ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਖ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ—ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ , ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਗਆਨ ਿਮਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਵੇਖੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
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251 ਹੁਣ, ਅਤੇ ਤਦ ਉਹ ਕੱਟੜ ਲੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਤਦ,
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਠੰਡੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ; ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਟੜ ਲੋਕ
ਹਨ; ਅਤੇ ਿਬਲਕੁੱਲ ਰਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਿਸੱਧੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ
ਦੁਲਹਨ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਨ ਪਾਿਸਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ
ਗੱਲ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇਸ ਸੱਚ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

252 ਹੁਣ, ਔਹ, ਮੈ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈ ਇੱਥੇ
ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈ —ਮੈ ਹੋ ਗਈ…ਮੇਰਾ ਸਮ ਖਤਮ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਜੰਨਹ੍ੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ਕਰ ਗਾ।

253 ਅਦਨ ਤੋਂ, ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਹ—ਇਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹਾਆ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਅਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।

254 ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖੇ ਨੋਟਸ, ਛੱਡਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹ , ਤ ਿਕ ਹੋ ਸਕੇ ਤ , ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਿਸਰ, ਖਤਮ ਕਰ
ਿਦ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਧਾਰਨਤਾ ਿਵੱਚ ਿਛਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ
ਮੈਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਗਾ, ਪਰ, ਤ ਵੀ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਸਮਝੇ?

255 ਅਦਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਮਸੀਹ
ਆਏਗਾ। ਇਸਦੀ ਪਿਹਲ ਹੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮ ਲਗਾ
ਸਕਦੇ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਕੀ
ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ।”
ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ
ਉਸਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ
ਕਈ ਦੇ ਥੱਿਲਓਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਿਖਆ? ਸਮਝੇ? ਕਈ ਦੇ ਪਰ
ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝੇ?

256 ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਿਜਨਹ੍ ਲੋਕ ਦੇ ਲਈ
ਉਸ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆਸੀ ਉਹਆਪਣਾ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਲਗਾਉਣ
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ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਿਵੱਚ
ਸੋਚ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
257 ਬਾਈਬਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਇੱਕੇ ਿਜਹੀ
ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , “ਿਜਵੇਂ ਵਚਨ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਅਟੱਲ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹ , ‘ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ
ਿਨੱਜੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।’”
258 ਇਸ ਲਈ, ਮੈਥੋਿਡਸਟੋ, ਬੈਪਿਟਸਟੋ, ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਆਪਣਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਿਕ,
“ਇਸਦਾ ਅਰਥਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
259 ਮੇਰਾ ਕਿਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ, “ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?” ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ
ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਿਹਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ ਬਲਿਕ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ
ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਿਜਸਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ
ਚੋਕਸੀ ਕਰੇਗਾ।
260 ਪਰ ਹੁਣ, ਵੇਖੋ, ਇਸ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਨਬੀ ਇਹ ਿਬਲਕੁੱਲ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਆਏਗਾ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ, ਲੋਕ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ,
ਆਪਣੀ ਿਨੱਜੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ! ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਇਆ,
ਤ ਉਹ ਇਨੇ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਏਨੀ ਸਧਾਰਨਤਾ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਿਕ
ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾਵ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ
ਹੈ? [ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ] ਥੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹਨ
ਨੇ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ…
261 ਕੋਈ ਵੀ ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਜਕ, ਜ ਗੁਰੂ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸੱਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ
ਉਹ ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ, ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ, ਜਰਾ ਸੋਚੇ, ਿਕ
ਉਸਦੇ ਦਾਦੇ-ਦਾ-ਦਾਦਾ-ਦਾਦੇ-ਦਾ-ਦਾਦਾ-ਪੜਦਾਦਾ ਜਾਜਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਵਚਨ
ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਰ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ, ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।
262 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਪਾਦਰੀ ਜ ਿਬਸ਼ਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ—ਜੋ ਿਕਸੇ ਖਾਸ
ਚਰਚ ਦੇ, ਪੀੜਹ੍ੀ ਦਰ ਪੀੜਹ੍ੀ, ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਸੇਵਕ, ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,
“ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ-ਦਾ-ਦਾਦੇ-ਦਾ-ਪੜਦਾਦਾ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਦੇ ਿਬਸ਼ਪ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ
ਜੀ ਿਬਸ਼ਪ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਿਦ ਆਿਦ।” ਸਮਝੇ?
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263 ਉਹ ਸਭ, ਜੋ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨ ਨੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ
ਿਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਸਖਾਇਆ ਉਹਨ ਨੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਬੂਲ

ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਪੱਤਰ ਨੇ ਮੂਲ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਵਚਨ
ਿਸਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਧਾਰਿਮਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਅਿਜਹੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਿਕ, ਜਦ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚ
ਸੱਚਾਈ ਭੇਜੀ, ਤ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

264 ਅਤੇ ਿਬਲਕੁੱਲ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਅੱਜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਖਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ
ਬਹੁਤ ਹੀ—ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਰਥ

ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਹੀ…ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, “ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਹਨ,
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਪੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ
ਉਹ ਹੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਿਡ ਨੇ ਚੁਕਾਈ। ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ
ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਚੱਲੇ।

265 ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈ, ਜਦ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਆਇਆਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ
ਸੀ…ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ;
ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਭਜਨ ਗਾਏ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦ
ਉਹ ਆਇਆ, ਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ
ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਿਕ ਉਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀਂ, ਉਹਨ
ਗੱਲ ਨਕਿਸ਼ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ’ਤੇ ਉਲੀਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ,
ਿਕ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਿਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ, ਤ ਉਹਨ ਦੀ—ਉਹਨ
ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਮੱਤ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਦੇਿਖਆ,
ਉਹਨ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।

266 ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਇੱਕ
ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਅਿਧਐਨ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਜਦਿਕ,
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ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅਨੇਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਸੀ। ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਖੁਦਾ
ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਹੇ,
ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਦੇਸ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਹਾਕਮ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ
ਹੈਂ…” ਅਤੇ ਪੁਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਗੱਲ ਦੱਸ ਿਦੱਤੀ
ਸਨ, ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝੇ?
267 ਅਤੇ, ਤ ਵੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਸੀ! ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਿਵਦਵਾਨ
ਵੀ ਉਸ ਪਛਾਨਣ ਿਵੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਵਚਨ
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਇਆ
ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਉਲਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੇਿਖਆ? ਉਸਨੇ
ਉਹਨ ਗੱਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਉਹਨ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵ ਦੇ
ਉਲਟ ਸਨ।
268 ਹੁਣ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ, ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, “ਜਦ ਮਸੀਹ
ਆਏਗਾ, ਤ ਜਰੂਰ ਹੀ ਉਹ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਆਊ ਅਤੇ ਉਹਨ ਕਹੇਗਾ,
‘ਕੈਫਾ ,’ ਜ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹ ਜਾਜਕ ਹੋਵੇਗਾ, ‘ਮੈਂ ਆ ਿਗਆ ਹ ।’ ਉਹ
ਇੱਕ ਕਰੇੜ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਦੇ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹੇਗਾ,
‘ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ—
ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧੁਨ ਬਦਲਣ
ਜਾ ਿਰਹ ਹ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬੂਹੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਿਲਆਉਣ ਜਾ ਿਰਹ
ਹ । ਇਸ ਸਵੇਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਭੇਜ ਿਰਹ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ
ਥੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਉਤਾਰ ਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕੋ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ

ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ।’ ਕਿਹਣਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਿਕ ਸੱਭ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਸਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀ ਸਮਝੇ।’”
269 ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ
ਹੋਣ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਥੋੜਹ੍ੀ ਹੈ…ਇਹ ਗੱਲ ਜਰਾ ਖਰਵੀ ਿਜਹੀ
ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ…ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਿਰਹ ਹ ।
270 “ਅਤੇ—ਅਤੇ, ਥੇ, ਇਸਨੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇਸ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ।
ਸਮਝੇ? ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ
ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਤਦ,
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ਉਥੇ ਹੋਵੇਗਾ…ਤਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਲੱਗਭੱਗ
ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਾਜ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ, ਸਵਾਗਤ
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਥੇ ਉਸ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਪਰ ਥੱਲੇ ਤਰਨਗੇ, ਿਜਸ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ, ਔਹ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਤੇ ਥੱਲੇ, ਿਜੱਥੇ
ਸੰਤ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੋਰ!”

271 “ਜੀ ਹ ,” ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡੀ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਹੋ!” ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਚੂਨਾ ਫੇਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ
ਬਾਪ-ਦਾਿਦ ਨੇ ਉਹਨ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ।” ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝੇ? “ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕੰਨੇ ਧਾਰਿਮਕ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਨਬੀ
ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘਾਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ!” ਸਮਝ ਲੱਗੀ?
ਪਰ ਤਦ ਉਸਨੇ ਿਕਸ “ਧਾਰਿਮਕਤਾ” ਿਕਹਾ? ਉਸ , ਿਜਸ ਉਹਨ ਨੇ,
“ਮੂਰਖਤਾ ਅਤੇ ਹਠਧਰਮ” ਿਕਹਾ। ਜੀ ਹ ।

ਥੇ, ਉਹਨ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਿਲਆਸੀ ਿਕ ਉਹਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲਆਏਗਾ।

272 ਪਰ, ਜਦ, ਉਹ ਤਬੇਲੇ ਿਵੱਚਆਇਆ, ਤ ਉਸਨੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ
ਤੋਂ ਜਨਮ ਿਲਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰਖਾਣ ਉਸਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਧਰਮ
ਦਾ ਿਪਤਾ ਬਿਣਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਅਣਜਾਤੀ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ, ਉਸਦੀ
ਮ ਬਣੀ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ।
ਉਹ—ਉਹ ਇੱਕ…ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਜੋ ਿਕ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ
ਿਜਹੇ ਨਗਰ ਨਾਸਰਤ ਦੀ—ਦੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਇੱਕ
ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਸੀ; ਿਜਸਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪਤਨੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕੁਝ
ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ; ਯੂਸਫ ਦੇ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਉਸਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ। ਅਤੇ
ਤਦ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਉਹ ਨਜਾਇਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!

273 ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਵੇਿਖਆ?
ਉਹਨ ਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਦੀ ਿਨਯਮਾਵਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਿਕਆ ਿਕ ਇਸ ਿਨਗਲ
ਸਕੇ। ਵਚਨ ਦਾ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਉਹਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਇਹਨ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਉਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!

274 ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਗੱਲ ਿਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ,
ਮੈ ਕੰਬਣੀ ਲੱਗ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
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275 ਹੁਣ ਪਿਹਲ ਹੀ ਬਾਰਹ੍ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ…ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ, ਜ ,
ਕੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦ , ਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ? [ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਨਹੀਂ।”—
ਸੰਪਾ] ਉਹ…ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੇਰ ਸ਼ ਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ,
ਦੇਖੋ। [“ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।”] ਹੁਣ, ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੰਨਹ੍ ਿਰਹਾ ਹ , ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹ
ਿਕ ਤੁਹਾ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਿਦ , ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ
ਅਗਲੇ ਦਸ ਜ ਪੰਦਰ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾ ਛੱਡ ਿਦ । ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ
ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।
276 ਹੁਣ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹ ਏਨਾ ਸਧਾਰਨ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ—ਉਹ—ਉਹ
ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਉਹਨ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਠੀਕ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਸਮਝੇ,
ਇਹ ਵਚਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਬਲਕੁੱਲ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਇਆ ਿਜਸ
ਤਰਹ੍ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਪਰ, ਉਹ, ਉਹਨ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ
ਹੋਈ ਿਵਆਿਖਆ ਗਲਤ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਿਦਨੀਂ ਉਹਨ ਦੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਗਲਤ ਸੀ। ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਹਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਗਲਤ ਸੀ, ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਖੁਦਾਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰਆਉਂਦਾ ਹੈ।
277 ਅਰ ਤਦ ਿਯਸੂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨ —ਉਹਨ ਦੇ ਉਲਟ ਿਸਖਾਉਣ
ਲੱਗਾ। “ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੈਂ ਤ , ਫਲ -ਫਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਿਦਖਾ,” ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ।
“ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੈਂ, ਤ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਹੇਠ ਤਰਆ ਤੇ ਸਾ ਿਵਖਾ।” ਵੇਿਖਆ?
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤ ਲੋਕ ਦਾ ਠੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ।
278 ਉਹ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਜਰੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ
ਦੂਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਤਬੇਲੇ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ
ਹੋਇਆ। ਅਤੇ, ਉਹਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਿਨਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,
ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸੀ ਿਕਸੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਅਜੀਬ ਸੀ, ਿਕ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ, ਜੋ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨ ਵਸਤ ਦਾ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਕ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾ
ਸੱਕਦਾ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਗਾਵ ਬੱਝਦੀ , ਤੇ ਿਜੱਥੇ ਰੂੜੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਥੇ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ…? ਸਮਝੇ?
279 ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਧਾਰਨਤਾ ਿਵੱਚ। ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ
ਉਸ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਿਲਖਾਈ ਦੀ
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ਿਵਚਾਰ ਿਨਯਮਾਵਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੀਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ; ਵੇਖੋ, ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਏਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਏਨਾ ਨੀਵ ਕੀਤਾ, ਿਕ ਉਸ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਹਨਾਉਣ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੇ ਸੋਚੋ!
ਅਤੇ ਦੁਨੀ …ਸਰਾ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਬੇਲੇ
ਅੰਦਰ ਿਗਆ, ਇੱਕ ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ—ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ ਖੱਡ ਵਰਗਾ, ਇੱਕ—
ਇੱਕ ਿਨੱਕੀ, ਗੁਫਾ ਵ ਗ, ਇੱਕ ਤਬੇਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੇ
ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਿਲਆ। ਔਹ, ਇਹ ਉਹਨ ਸਭ
ਲੋਕ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਲਟ ਸੀ…
280 ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮ ਨੇ ਮ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ
ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਮ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਮ
ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜ , ਿਵਆਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ । ਵੇਿਖਆ? ਉਸਨੇ ਮ ਬਣਨਾ ਹੀ
ਸੀ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਇਸੇ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਮਿਰਯਮ, ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ
ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।
281 ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਉਸਦੇ
ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਯੂਸਫ, ਤੂੰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਮਿਰਯਮ ਿਲਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਉਸਦੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਉਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਸ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ, ਯੂਸਫ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ
ਇੰਨਹ੍ ਗਿਹਰਾ ਸੀ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕ ਦਾ ਸੀ।
282 ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਿਮਕ ਿਸੱਿਖਆ ਮੱਤ ਿਸਧ ਤ
ਦਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਵਾੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹ , ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਜ ਿਤੱਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦਾ ਹ , ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਇੱਥੇ
ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹ । ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ
ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
283 ਉਹਨ ਦੀ ਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਲਈ, ਉਸਦਾ ਚਰਨੀ ਿਵੱਚ ਜਨਮ
ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਿਰਕਾਡ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਿਕੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਿਦਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਿਗਆ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ ਤਦ ਵੀ,
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ਬਾਰਹ੍ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਿਸੱਧੇ-ਸਾਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਜਾਜਕ ਗੜਬੜੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਔਹ, ਮੇਰੇ
ਪਰ੍ਭੂ! ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਿਮਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹ ਹ । ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਦ, ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਵੇਖੋ।
284 ਜਦ ਉਹ-…ਉਹ…ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਦਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ, ਕੋਈ
ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਿਕ ਮ -ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, “ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣਾ।
ਉਸ ਦੀ ਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਇੱਕ ਆਮ ਕੰਜਰੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਵੇਿਖਆ।
ਅਤੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਵਆਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਪੈਦਾ
ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ…ਉਸਦੀ ਮ ਿਵਆਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ, ਮ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ
ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣਾ।”
285 ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਕੀ ਸੋਿਚਆ ਸੀ! ਪਰ, ਉਸ , ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤ ਅਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇਹਨ
ਸਭ ਗੱਲ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨ ਨੇ ਇਹਨ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਿਦਲ
ਿਵੱਚ ਛੁਪਾਈ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸੱਕਦੇ ਸਨ।
286 ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਸ਼ ਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਣਾ।”
287 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਭਾਵ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, “ਅੱਛਾ,
ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈਂ, ਤ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਿਕ ਥੇ ਕੀ ਹੋਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ।”
288 ਸੱਚਮੁੱਚ, ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਥੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ
ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਸ਼ ਤ ਰਹੋ। ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਾ
ਕਿਹਣਾ”?
289 ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਕੁਝ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆ, ਅਤੇ
ਉਹਨ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ, ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਿਵਖਾਇਆ। “ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ
ਪਿਹਲ ਕੁਝ ਿਕਹਾ ਸੀ,” ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਕਹਾ।
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ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਿਕ ਸ ।”
290 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਵੇਖੋ?” ਉਸ ਿਵੱਚ ਥੇ ਿਪੱਛੇ, ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਵੱਚ, ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ
ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਵੀ ਦੇਿਖਆ
ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।”
291 ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ
ਸੀ?” ਇਸ ਨੇ…ਇਸਨੇ ਤ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਮਝੇ?
292 ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰਹ੍ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਿਕਸਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਯਮ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਿਕਸਦਾ
ਹੈ। ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਕੋਣ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਆਿਖਆ? “ਮੈ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਲੱਕੜ ਕੱਟ ਕੇ—ਕੇ
ਬੂਹਾ ਬਣਾਉਣਾ; ਪਰ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣਾ। ਆਮੀਨ।
ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਿਕ, ਮੈ , ਮੇਰਾ ਸਮ
ਹੈ ਿਕ ਅਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ?”
293 ਹੁਣ, ਉਹਨ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮੂਰਖ ਬੱਚਾ…” ਕੋਈ ਵੀ
ਬੱਚਾ ਿਜਹੜਾ ਅਵੈਦ ਰੈਦ, ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਵੈਦ ਮੰਿਨਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੀ
ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਮਝੇ, ਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੁਪਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੁਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ,
ਿਵਚਾਰ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ, “ਗੰਦਗੀ, ਿਵਗਾੜ, ਨਾਜਾਇਜ।”
294 ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀਵਨ ਿਲਆਉਣ ਲਈਆਪਣੇ ਆਪ , ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ਼
ਦੀ ਸੜ ਧ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਿਖਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ?
295 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਮਮੂਲੀ ਿਜਹੀ ਭ ਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ, ਜ
ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ ਅਿਜਹੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਿਚ , ਿਪਆਰ ਦੁਆ-ਸਲਾਮ ਕਿਹ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿਜਹੇ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਛੁਪਾ ਲਵੇ ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਆਰਕ ਿਬਸ਼ਪ ਕੁਝ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸਮਝੇ? ਉਹ ਤ ਿਬਨ ਤੁਰਹ੍ੀ ਬਜਾਏ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਭੇਜ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਨਾ
ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੇਿਖਆ।
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296 ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾਏ
ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਸਧਾਰਨ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ—ਦੀ ਸਧਾਰਨਤਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਲੁਕਾਏ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ! ਉਹਨ ਿਦਨ ਦੇ ਧਰਮ ਿਗਆਨੀ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ

ਮਹਾਨ ਿਵਅਕਤੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਹੈਰੇਦੀਸ ਅਤੇ ਨੀਰੋ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ,
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਪਛਾਣਨ ਿਵੱਚ ਖੁਝ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਿਦ, ਉਸ ਿਦਨ ਦੇ, ਅਤੇ
ਨੇਰੋਸ ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਾਿਰਆ ਨੇ ਇਸ ਵੇਿਖਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਸਾਦਗੀ ਅਦਰ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।

297 ਹੁਣ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਯੁਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ, ਯਸਾਯਾਹ
40 ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਖ
ਸਕਦੇ ਹ । ਮਲਾਕੀ 3 ਿਵੱਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹ , ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ
ਇਹਨ ਸਭਨ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਯਸਾਯਾਹ
40 ਿਵੱਚ, ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ ਸਭਨ ਤੇ ਸ਼ ਤੀਂ…ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ…ਚੰਗਾ ਤ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਹੀ
ਪੜਹ੍ , ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ—ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਾ ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ। [ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ
ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ] ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ , ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ ।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦਾ, 40ਵ ਬਾਬ ਕੱਢ ਗੇ, ਅਤੇ—ਅਤੇ
ਉਸ ਇੱਥੇ ਪੜਹ੍ ਗੇ ਅਤੇ ਵੇਖ ਗੇ ਿਕ ਉਹ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, “ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਓ, ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਓ।” ਹੁਣ,
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਸੱਤ ਸੋ ਤੇ ਬਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਥੇ
ਪਰ ਿਸਰਲੇਖ ਿਵੱਚ, ਸਮਝੇ। ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ, ਉਸਦੇ

ਜਨਮ ਦੇ ਸੱਤ ਸੋ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਓ, ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਜਾ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਓ, ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਦਾ ਹੈ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਸ਼ ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਕਾਰ
ਕੇ ਆਖੋ, ਤੇਰੀ ਔਖੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਦੀ ਸਜਾ
ਭਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੋਂ…ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ
ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਸਜਾ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਵਾਜ…ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੋ, ਬੀਆਬਾਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਗ ਿਸੱਧਾ ਕਰੋ।
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ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਘਾਟੀ ਭਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਹਾੜ ਅਤੇ
ਿਟੱਬਾ ਨੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਖੁਰਦਰਾ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਚੇ ਨੀਵੇਂ…ਿਸੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:

298 ਔਹ, ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ! ਉਸਨੇ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਸੀ! ਸਮਝੇ? ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਕਤਾਬ, ਮਲਾਕੀ ਕੱਢੋ …ਇਹ
ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮਲਾਕੀ ਨੇ, ਿਬਲਕੁੱਲ। ਮਲਾਕੀ
ਇਸ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਿਨਯਮ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਿਬਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਮਲਾਕੀ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਬਾਬ।

ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਭੇਜਦਾ ਹ , ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ
ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ: ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਿਜਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਅਚਾਨਕ
ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹ , ਨੇਮ ਦਾ ਦੂਤ ਿਜਸ ਤੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ: ਵੇਖੋ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ।

299 ਇੱਥੇ ਵੀ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰੇਗਾ।” ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੱਤੀ
11:10 ਿਵੱਚ, ਇਹੋ ਹੀ, ਿਕਹਾ ਸੀ:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰ੍ਿਹਣ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਜਾਣ ਲਵੋ ਿਕ ਇਸੇ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਇੰਝ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਵੇਖੋ, ਵੇਖੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ
ਆਪਣੇ ਅੱਗੋ ਘੱਲਦਾ ਹ ,…

300 ਵੇਿਖਆ? ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਿਕਵੇਂ ਇਸ ਿਕਹਾ ਿਗਆ!
ਜਦੋਂ, ਸੱਤ ਸੋ ਹੋ ਗਏ, ਿਕ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ
ਵਾਲਾ ਦੂਤਆਏਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਦੂਤਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਿਵੱਚ,
ਤ ਉਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
301 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਚੰਗਾ, ਵੇਖੋ ਇਹ
ਿਕੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਅਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਅਪਨਾਇਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਸੈਮਨਰੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੰਮ
ਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਨੌਂ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤ ਉਹ ਜੰਗਲ
ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਸ
ਪਰਿਤਆ। ਉਹ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਉਹ ਇਨਾ ਸਾਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨ ਦੀ ਚ
ਕੋਟੀ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਨਾ ਸਧਾਰਨ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਉਸ ’ਤੇ ਬੜੀ
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ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, ਿਕ ਜਦ ਇਹ
ਆਦਮੀ ਆਏਗਾ ਤ …

302 ਉਹਨ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, “ਹਰੇਕ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਿਟੱਬਾ ਨੀਵ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੂਣ ਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਖੁਰਦਲਾ ਪੱਧਰਾ
ਅਤੇ ਿਬੱਖਰੇ ਥ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣਗੇ?” ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਪਹਾੜ—ਪਹਾੜ ਛੱਤਿਰ ਵ ਗ ਟੱਪਣ ਲੱਗੇ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਿਤ ਨੇ ਤਾਲੀ
ਵਜਾਈ।” [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ]

303 ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ, ਜੋ
ਿਬਲਕੁੱਲ ਅਨਪੜਹ੍ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ- ਦੁਆਲੇ ਭੇਡ ਦੀ ਖੱਲ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ,
ਯਹੂਿਦਆ ਦੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ, ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ, “ਮਨ ਿਫਰਾਓ,
ਿਕਉਂਿਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਿਚਓ,
ਇਹਨ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰਹੋ, ‘ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹ ।’
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨਹ੍ ਪੱਥਰ ਿਵੱਚੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਲਈ ਸੈਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ
ਹੈ।” ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!

“ਚੰਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ
ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

304 ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਸੀ! ਵੇਖੋ, ਉਹ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਸਮਝੇ? ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਟੇਡੇ ਰਾਹ ਿਸੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਚੀ
ਥਾਵ ਨੀਿਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। “ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਿਵਅਰਥ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਦੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਾ ਕਰਨੀ , ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹਨ ਪੱਥਰ ਿਵੱਚੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਲਈ
ਸੰਤਾਨ ਉਤਪਨ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਚੇ ਥਾਵ ਨੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਔਹ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ! ਉਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਜੀ ਹ । ਿਭਨਤਾ ਵੇਖੋ? ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਜੋ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।

305 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ ਸੋਿਚਆ, ਔਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹ
ਉਸ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਉਹਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾ
ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਿਕਉਂਿਕ…ਉਹ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ
ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਿਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਤ ਵੀ, ਵਚਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ,
ਚੇ ਥਾਵ ਨੀਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹ ਸਨ।
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306 ਮੁੰਿਡਆ, ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਸਭਨ ਸਾਫ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹਨ
ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲਹ੍ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਿਚਓ! ਤੁਸੀਂ ਘਾਹ ਿਵੱਚ
ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਹੋ! ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ਿਕ, ਕੁਹਾੜਾ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜ ਤੇ
ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਜੋ ਫਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਿਟਆ
ਅਤੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ
ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ; ਉਹ ਤੁਹਾ ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤੇਗਲੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਉਹ
ਆਪਣੇ ਖੱਤੇ ਚੇਗੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ-…ਉਹ ਕਣਕ
ਭੜੋਲੇ ਿਵੱਚ ਜਮ ਕਰੇਗਾ; ਤੂੜੀ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇਗਾ।”
ਆਮੀਨ।

307 ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਸਮ ਸੀ ਜਦ ਖੁਰਦਰੇ ਥ ਪੱਧਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ,
ਸਮਝੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਨੰ ਇਸਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਇਹ ਠੀਕ ਵਚਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਿਜਵੇਂ ਵਚਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਇੰਨਹ੍ ਸਧਾਰਨ, ਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਰਿਹ
ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

308 ਤੁਸੀਂ ਇਨੇ ਅੰਨਹ੍ੇ ਨਾ ਬਣਨਾ। ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੰਨਹ੍ੇ ਨਾ ਬਣ
ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ, ਸੁਣੋ।

309 ਉਹ ਉਸ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਨਾ ਸਾਦਾ ਸੀ, ਿਕ ਉਹਨ ਦੀ
ਆਮ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆ ਸਿਕਆ, ਿਕ ਲੋਕ ਉਸ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਰਿਹ ਗਏ।
ਿਫਰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੋ ਿਕ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ
ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਿਜਹੇ ਜਾਜਕ

ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਸਦੇ ਧੋਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਅਲੇ ਗੋਲ ਕਾਲਰ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਲਿਖਆ, ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਸੀ।

310 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨ ਉਹੀ ਪੁੱਿਛਆ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਕੀ ਵੇਖਣ
ਗਏ ਸੀ?” ਜਦ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਥੇ
ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਜ ਸੋਹਣੇ
ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ,”
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ—ਉਸ—ਉਸ—ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ
ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ?” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥੇ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ?”
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311 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ, ਬੱਿਚ
ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਮੁਰਿਦ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ, ਉਹ

ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਥੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਭਰੀ
ਹੋਈ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨ ਿਕਸੇ ਿਕਵੈਿਨਸ ਕਲੱਬ ਜ
ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਥ , ਿਸਖਾਈ ਜ ਦੀ ਹਨ। ਥੇ ਲਈ ਤ ਇਹ ਸੱਭ
ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਜਦ ਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤ
ਤਦ ਉਹਨ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ—
ਉਹ ਲੋਕ ਤ ਰਾਜ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਹੀ
ਪਰ੍ਿਸੱਧੀ ਦੇ ਜੱਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਿਵੱਚ ਲੀਨ ਰਿਹਦੇ ਹਨ।”

312 ਪਰ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਿਹਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੇ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ? ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ…ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ‘ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ—
ਤੁਸੀਂ ਵੱਨਨੈਸ ਸੈਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ; ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਿਵੱਚ ਆ
ਜਾਓ, ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਗਾ, ਅਸੀਂ—
ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰ ਗੇ…’ ‘ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਗਾ।’ ਹੂ!
ਹਵਾ ਨਾਲ, ਿਹਲਦੇ ਕਾਨੇ ? ਯੂਹੰਨਾ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ,
ਨਹੀਂ। ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਸਦੂਕੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਸੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹੋਗੇ, ਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ, ਬਣ ਜਾਓਗੇ’? ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਿਹਲਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ; ਯੂਹੰਨਾ ਨਹੀਂ।” ਨਾ, ਭਾਈ ਜੀ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ; ਉਹ ਨਹੀਂ।

313 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਇੱਕ ਨਬੀ
?” ਵੇਖੋ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ…ਹੁਣ,

ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਪਰ੍ਮਾਣ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਵਚਨ
ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ
ਸੀ? ਕੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ?” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਕਿਹੰਦਾ ਹ , ਿਕ ਨਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ , ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਹੀ ਸੀ।”

314 ਉਹ ਿਕਉਂ ਨਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ? ਉਹ ਨੇਮ ਦਾ ਦੂਤ ਸੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ
ਉਹ ਹੀ ਸੀ, ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਿਵਵਸਥਾ ਿਮਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਸੀ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਥੇ, ਉਹ ਡਾਟ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਪੱਥਰ ਸੀ।
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315 ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਕਰੋ ਇਹ ਉਹ ਹੈ
ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਨਬੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, ‘ਵੇਖੋ,’ ਮਲਾਕੀ 3 ਿਵੱਚ, ‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਘੱਲਦਾ ਹ , ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਿਤਆਰ
ਕਰੇਗਾ।’” ਵੇਿਖਆ? ਔਹ, ਉਹ ਿਕੰਨੀ ਸਧਾਰਨਤਾ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਸਧਾਰਨਤਾ ਿਵੱਚ ਲੁਿਕਆ ਬੈਠਾ ਸੀ।
316 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਧਆਨ ਕਰੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਵੇਖੋ ਉਸਦੀ
ਤੇਗਲੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੇਗਾ…ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਿਪੜ ਸਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਲੜਕੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਉਹ ਉਸ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਸਾਫ
ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੂੜੀ ਜਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਸਾਫ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾੜ, ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਣਕ ਜਮ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਿਵੱਚ ਜਮ ਕਰੇਗਾ।” ਵੇਖੋ, ਉਹ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਉਭਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
317 ਪਰ੍ੰਤੂ ਜਦ ਿਯਸੂ ਆਇਆ, ਤ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ…ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ, ਿਕ ਉਹ ਚੇਲੇ ਿਕਸੇ ਮਹਾਨ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
“ਮੇਰੇ, ਖੁਦਾ! ਔਹ, ਉਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੱਿਚਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਰੋਮੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ
ਿਮਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ! ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਤ ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ
ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਰੋਮੀ ਲੋਕ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ, ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ।”
318 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ, ਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੀਨ ਅਤੇ ਿਸੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਸੀ
ਿਜਸ ਸੱਭ ਜਗਾ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਧਰ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ?
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਔਹ, ਹੇ ਮੇਰੇ!
319 ਅਤੇ ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤ ਿਵੱਚ ਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ
ਬੋਿਲਆ, “ਕੋਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ
ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਗਾ…ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਹ , ਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਓ। ਪਰ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ?” ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ, ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ
ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ। “ਿਕਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤ ਕੱਢਦਾ ਹ , ਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿਦਖਾਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ?” ਸਾਦਗੀ!
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320 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰਨ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ!
ਪਰ੍ੰਤੂ, ਓਹ, ਉਸ ਈਸਟਰ ਦੀ ਸਵੇਰ , ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਤੋਂ ਿਮੱਟੀ ਘੱਟੇ ਝਾੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਤੂੜੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ,
ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ। ਹ , ਸੱਚਮੁੱਚ। ਅਤੇ ਕਣਕ ਭੜੋਲੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ
ਲਈ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਏ, ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਪਏ ਹੋਏ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਜੋਿਕ ਪੁਭੂ ਦੀ ਆਮਦ
ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਜੀ ਠਣ ਦੇ ਿਦਹਾੜੇ ਜੀ ਠ ਗੇ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉਠਾਏ
ਜਾਵ ਗੇ, ਅਤੇ ਭੜੋਲੇ ਿਵੱਚ ਜਮ ਕੀਤੇ ਜਾਵ ਗੇ। ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ; ਉਹ ਤੂੜੀ ਿਜਹੜੀ ਦਾਣੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਿਜੰਬੜੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ ਉਸ ਪਾਸੇ ਿਖੱਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਜਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮੀਨ। ਔਹ, ਕੀ ਉਹ
ਅਦਭੁਤ ਨਹੀਂ? [ਸੰਗਤਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ]
321 ਉਹਨ ਉਸ ਨਹੀਂ ਪਛਾਿਣਆ, ਖੁਦਾ ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ?
ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਜਕ ਆਿਦ ਵ ਗੂ ਪਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕ ਵ ਗ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੇਿਖਆ? ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪਰ੍ਚਾਰ…ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ
ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਬੋਲ ਿਜਵੇਂ, “ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ”, ਸ਼ਰਤ “ਰੁੱਖ,” ਸ਼ਰਤ “ਸੱਪ।” ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਸੈਮਨਰੀ ਨਹੀਂ,
ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਸੱਿਖਅਕ ਵ ਗੂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਆੱਫ ਡਿਵਨਟੀ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ।
ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਤ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਆਦਮੀ ਵ ਗ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਥੇ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੁਹਾੜੇ, ਅਤੇ
ਰੁੱਖ, ਅਤੇ ਸੱਪ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਚੀਜ , ਅਤੇ ਕਣਕ, ਅਤੇ ਭੜੋਲੇ,
ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਸੱਭ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਨ। ਮੈਂ
ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਊਲ-ਜਲਹਲ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸ , “ਸਟੰਪ ਪਰ੍ਚਾਰਕ” ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ,
ਯਰਦਨ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਰ…ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ, ਛੁਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀ ਦੇ ਿਗਆਨ ਤੋਂ।
322 ਹੁਣਆਓ ਵੇਖੀਏ। ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈ , ਅਤੇ
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ਉਹਨ ਬੱਿਚ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੇ ਇਹਨ ਿਸੱਖਣਗੇ।” ਸਮਝੇ?
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਸਧਾਰਨਤਾ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ, ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਾਦਗੀ ਅੰਦਰ ਯੂਹੰਨਾ ਿਵੱਚ, ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਬਸ…ਵੇਖੋ,
ਉਹ—ਉਹ ਸੀ…ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਵੇਖੋ, ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹਆਪਣੇ ਆਪ ਜਗਤ ਦੇ ਿਗਆਨ ਤੋਂ ਲੁਕਾਏ ਹੋਏ ਹੈ।
323 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ, ਜ ਦੋ ਿਮਟ ਿਵੱਚ, ਖਤਮ ਕਰ ਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਜਆਦਾ ਦੇਰ ਿਬਠਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
324 ਵੇਖੋ, ਆਓ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹ , ਇਹ ਿਨੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ
ਇਸ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਿਦਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸੋਚੋ ਿਜਨਹ੍
ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਿਦਨ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸੋਚੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ , ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਨੀਚ ਦੀਨ ਥ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ
ਅਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹ ਥੱਲੇ ਤਰ ਕੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀ ਦੇ ਚਾਤਰ, ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਅਤੇ
ਪੜਹ੍ੇ ਿਲਖੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ, “ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ।
ਰੱਬੀ ਚੰਗਾਈ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
325 ਕੀ ਤੁਹਾ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਥ ਇੱਕ ਸਵੇਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਿਫਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਵੇਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਊਦ ਅਤੇ
ਗੋਲੀਅਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸੀ?
326 ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਏਨੀ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਨਾਲ ਿਕਸ
ਤਰਹ੍ ਇਸ ਪੜਹ੍ੇ ਿਲਖੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ?”
327 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਕਸ ਤਰਹ੍
ਕਰ ਗਾ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, ‘ਜਾ।’” ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ
ਹੈ, ਵੇਿਖਆ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ
ਸਮ ਆ ਿਗਆ ਹੈ।
328 ਜਦ ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ, ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਦੀ
ਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਥੱਲੇ ਤਰ ਆਇਆ, ਜਦ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਜੂਨ ਿਵੱਚ, ਜ
ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਬਲਿਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੂਨ ਿਵੱਚ; ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਸ
ਤਰਹ੍ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ,” ਪੰਜ
ਹਜਾਰ ਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, “ਹੁਣ ਉਹ ਸਮ ਆ ਿਗਆ ਹੈ
ਜਦ ਤੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ।”
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329 ਤੁਹਾ ਅਲੋਚਨਾਵ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀ , ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਥੇ
ਕੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ, ਰਾਏ ਸਲੱਟਰ, ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ
ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ; ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ
ਸਪੈਨਸਰ, ਜ —ਜ ਜੋ ਉਸ ਿਦਨ ਥੇ ਸਨ ਜ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ
ਉਹ—ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ ਥੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਸਮਝੇ; ਜਾਰਜ ਰਾਈਟ, ਜ ਹੋਰਨ ,
ਸਮਝੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਉਸਨੇ ਿਬਲਕੁੱਲ
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”] ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

330 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਹਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਇਹ ਰੱਬੀ ਚੰਗਾਈ ਬਸ ਮਨ ਦਾ ਵਿਹਮ ਹੈ।” ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਥੇ
ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ, ਗੂੰਗੀ ਅਪੋਜਮ ਭੇਿਜਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ
ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

331 ਭਾਈ ਲਾਇਲ ਵੱਡ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੈਂਕਸ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ,
ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ, ਨਦੀ
ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਿਮੱਨੋ, ਮਛਲੀ, ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਪਈ ਹੋਈ
ਸੀ। ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨ ਆਪਣੀ
ਮਿਹਮ ਿਵਖਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਛਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਵੇਰ, ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਥੇ
ਉਸ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਥੱਲੇ ਤਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਿਕਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਥੇ, ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ, ਅੰਧੇ ਘੰਟੇ
ਤੋਂਮਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ; ਉਸਦੇ ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦੂਜੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਵ ਗਰ, ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍
ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਸਧਾਰਨਤਾ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

332 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨ ਪੱਥਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਅਪੋਜਮ, ਜ ਮੱਛੀ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ
ਹੈ। ਜੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤ ਖੁਦਾ ਅਪੋਜ਼ਮ ਖੜੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਿਜੰਦਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
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ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਅਪੋਜ਼ਮ ਿਜੰਦਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰ ਸੱਕਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
333 ਇਹ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਲਈ ਿਕੰਨੀ ਵੱਡੀ ਿਫਟਕਾਰ ਹੈ! ਜਦ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼
ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।” ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਭੇਿਜਆ।
ਸਮਝੇ? ਕੇਹੀ ਿਫਟਕਾਰ ਹੈ ਇਹ! ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਜੋ ਸਾਦਗੀ
ਿਵੱਚ, ਸਮਝੇ, ਛੁਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਹੇ,
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨ ਦੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਾਰਨ, ਿਫਟਕਾਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ।
334 ਹੁਣ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਉਹ ਅੱਜ
ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ। “ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਥੇ ਦੈਿਵਕ ਚੰਗਾਈ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ
ਹੈ…” ਿਜਵੇਂ ਿਕ, ਇੱਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਆਦਮੀ ਮੈ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ,
ਿਕਸੇ ਰਾਤ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ। ਿਕਹਾ…ਉਹ ਆਇਯਰਸ ਸੀ, ਿਜਸਦੇ ਬੇਟੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਸਟਨ
ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ—ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ, ਜੇ—ਜੇ ਇਹ ਖੁਦਾ
ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਤ ਇਸਨੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ।”
ਵੇਿਖਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਮਝੇ? ਜੀ ਹ , ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸਨੇ ਉਹਨ
ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਇਸ ਉਹਨ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨ
ਕਲੀਿਸਯਾਵ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
335 ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀਅ ਠਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ
ਹੈ। ਿਬਲਕੁੱਲ, ਉਸਨੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਇਸ
ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਲਾਿਗਓਂ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਣ ਿਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਆਪਣੇ—ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸ
ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰੋ।
336 ਇਸ ਤ ਉਹਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। “ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ
ਬਸ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ ਹੈ, ਜ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ—ਇਹ ਹੈ…
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ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਜੇ ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ,
ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ,” ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, “ਿਜਸ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
337 ਇਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਨੇ ਫਰੀਸੀ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸੇ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਜੇ ਉਹ…ਜੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਮਸੀਹ —
ਘੱਲਣ ਜਾ—ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ

ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਲਾ ਕੇ ਤਿਹ ਕਰ ਲਈ ਸਨ। ਅਤੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਲੱਗ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਤਦ, “ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨ ਦੇ ਲਈ ਤ
ਉਹ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ ਸੀ। ਉਹਨ ਲਈ ਉਹ ਬਾਲਜਬੂਲ ਸੀ।” ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾਏ ਬੈਠਾ ਸੀ।
338 ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਤ ਕੋਈ ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਲਿਖਆ ਆਦਮੀ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨ ਦੇ…ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ…ਹਰੇਕ
ਿਦਨ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਦ ਉਹ, ਹ , ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦੇ
ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇੇ ਭੇਜਦੇ, ਧਰਮ ਪਿਰਵਰਤਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ; ਹਰੇਕ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, “ਇਹ ਉਹ ਦੂਤ ਬਣੇਗਾ ਿਜਹੜਾ
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।” ਪਰ ਪੁਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਥੇਂ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਉਠਾ ਖੜਹ੍ਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਮਨਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਸਮਝੇ? ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ
ਹਲੀਮੀ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
339 ਪਰ੍ੰਤੂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਰੁਕੋ। ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹ । ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸਾਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਦੇਣਾ; ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ — — ਰੱਦਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਰੱਦਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਾਸ਼
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਵੇਖੋ ਿਕ ਿਕਨਾ ਿਜਆਦਾ…ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਦਾ ਮਖੋਲ ਉਡਾ
ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਿਮੱਦ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਹਾ ਉਹ ਇਸ
ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨਾ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ
ਹਮੇਸ਼ ਲਈ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
340 ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਿਜਹਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ
ਸੁਿਣਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਆਪਣੀ ਮੋਤ ਤੋਂ ਜੀ ਠਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ,
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੰਧਘੋਰ ਿਵੱਚ ਕੈਦ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ
ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਤੇ ਉਨਹ੍ ਰੂਹ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੀ ਕੈਦ ਿਵੱਚ
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ਸਨ, ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਸੀ; ਜਦਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਸੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਿਸੱਧੇ-ਸਾਦੇ ਆਦਮੀ
ਦੁਆਰਾ, ਪਰ੍ਚਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ ਹ ਨੇ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹ ।” ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ
ਹੈ। ਸਮਝੇ?
341 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਉਸ ਨਬੀ ਮੂਸਾ
ਦੇ ਸਦੇਸ਼ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਿਮਿਲਆ ਸੀ, ਿਜਸਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਪੂਰੇ ਤੋਰ ’ਤੇ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ, ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼
ਦੇ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਿਮਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ,
ਉਹ ਲੋਕ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰੇਕ; ਪਰ ਦੋ ਆਦਮੀ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਕਲੇਬ।
342 ਅਤੇ ਥੇ, ਫਰੀਸੀ—ਫਿਰਸੀ ਇਨੇ ਿਜਆਦਾ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਿਕ ਉਹ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ
ਸਨ, “ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਿਦ ਨੇ ਮੰਨਾ ਖਾਧਾ, ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਮੰਨਾ ਖਾਧਾ ਸੀ।”
343 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ, ਮਰ ਿਗਆ।”
ਉਹਨ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਮ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਸਨ…ਉਹ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਸਨ।
ਉਹ ਉਸਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨ ਥਾਵ ਤੇ
ਗਏ ਸਨ ਿਜੱਥੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨ ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ
ਮੰਨੇ ਖਾਧਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਿਡੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਪੁਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਹਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਚਲੇ
ਗਏ ਸਨ। “ਉਹ, ਸਾਰੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।” ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚੋਂ
“ਹਮੇਸ਼ ਲਈ ਜੁਦਾ ਹੋਣ” ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਸਮਝੋ, ਤ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ
ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ। “ਉਹ, ਸਭ, ਮਰ ਗਏ।” ਸਮਝੇ?
344 ਹਰੇਕ ਿਜਸਨੇ ਿਯਸੂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ। ਮੇਰੇ ਕਿਹਣ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸ ਸਾਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ!
ਕੋਈ ਮਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ
ਗਈ।” ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਇਸ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ ਲਈ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਚੰਗਾ
ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ। ਹੁਣ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਪੁਮੇਸ਼ੁਰ
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ਵੱਲੋਂ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਿਫਰ, ਜੇ ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਹੈ,
ਤ ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਔਹ! ਿਜਵੇਂ ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ, ਮੂਸਾ ਰੱਿਦਆ, ਏਲੀਯਾਹ ਰੱਿਦਆ, ਯੂਹੰਨਾ ਰੱਿਦਆ, ਿਯਸੂ
ਰੱਿਦਆ ਸੀ।

345 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਸਖਤ ਗੱਲ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ,
ਤਦ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਿਰਹਾ।
ਅਤੇ, ਵੇਖੋ। ਮੈ ਹਾਉਸਟਨ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਟੈਕਸਾਸ, ਿਕਸੇ
ਵੀ ਮਾਫੀ ਤੇ ਗੋਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੋਕ ਥੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਕਰ , ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ
ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ—ਜਾਣ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਲੋਕ ਥੇ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ
ਆਇਰਸ ਦਾ ਮਤਰੇਆ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
346 ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਆਇਰਸ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਦੀ ਉਸ
ਫੋਟੋ ਿਖੱਿਚਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ
ਹੈ; ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਯਹੂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਯਹੂਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧੀ, ਜ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਦੀ , ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਡਗਲਸ ਸਟੂਡੀਓ
ਟੈਡ, ਿਕਪਰਮੈਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਹੈ।
347 ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਬੈਸਟ, ਡਾਕਟਰ ਬੈਸਟ, ਜੋ
ਿਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਬੋਸਵੋਰਥ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ
ਮੁੱਠੀ ਫੜਹ੍ੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਹਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ
ਲਓ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।” ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਛਪਾਉਣ
ਲਵ ਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਲਟਕ ਿਦ ਗਾ, ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ
ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਿਵੱਚ।”
348 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਮੈਂ ਹਉਸਟਨ, ਟੈਕਸਾਸ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਰ੍ਭੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈ ਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਥੇ ਬਿਹਸ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਭ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕਤਾਬ , ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਪਿੜਹ੍ਆ
ਹੈ। ਅਤੇ ਥੇ ਇਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ…ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਨਮਰ ਰਿਹਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
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349 “ਿਕਉਂ,” ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਇਹ ਲੋਕ ਅਿਗਆਨੀ ਲੋਕ ਦਾ ਇੱਕ
ਝੁੰਡ ਹੈ।” ਡਾਕਟਰ ਬੈਸਟ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਲੋਕ ਅਿਗਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਝੁੰਡ
ਤੋਂ ਿਸਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਲੋਕ ਰੱਬੀ ਚੰਗਾਈ ਵਰਗੀ ਗੱਲ
ਿਵੱਚ, ਿਬਲਕੁੱਲ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹਨ।”
ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ ਜੋ ਸਧਾਰਨਤਾ ਿਵੱਚ ਸੀ।
“ਿਕਉਂ,” ਿਕਹਾ, “ਇਸਆਦਮੀ ਨੇ ਤ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਵਆਕਰਣ ਿਸੱਿਖਆ
ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ।”

350 ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ
ਪਾਿਲਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ , ਨੀਵ ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਵਚਨ
ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤ ਉਹ ਆਦਮੀ ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸਵ ਭਾਗ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਿਖਆ? ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਵਚਨ
ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਥੇ
ਉਸ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।

351 ਤਦ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਵਅਗ ਕੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਕ
ਅਸੀਂ ਤ ਅਿਗਆਨੀ ਲੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਹ । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਚੰਗੇ ਭਲੇ
ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਿਬਲਕੁੱਲ ਵੀ ਿਵਸਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ।”

352 ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਿਮੰਟ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ,” ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਥੇ, ਲੱਗਭੱਗ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, “ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨ
ਵੱਡੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੇਪਿਟਸਟ ਿਗਰਿਜ਼ ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਡਾਕਟਰ
ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਨਾਲ ਚੰਗਾਈ ਿਮਲੀ ਹੈ ਜਦ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਾਨਹਾਮ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਏ
ਹਨ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ।” ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਸੋ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। “ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ?” ਇਹ ਉਹ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਧਾਰਨਤਾ ਿਵੱਚ
ਿਛਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ…”

353 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਰੱਬੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਓ। ਮੈਂ ਉਸ
ਿਕਸੇ ਸਮੋਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਦ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰ ਗਾ।” ਅਤੇ ਟੈਡ ਕੀਪ…
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354 ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਆਇਰਸ ਥੇ ਹੀ ਸਨ, ਿਜਹਨ ਨੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ
ਿਖੱਿਚਆ ਸੀ, ਿਕਹਾ, “ਸਰ੍ੀਮਾਨ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਇੱਕ

ਿਹਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਔਰਤ
ਿਮਿਲਆ ਹ , ਿਜਸਦੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਗੇਂਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ,” ਿਕਹਾ,
“ਉਹਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਸਮੋਿਹਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ
ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਗੇਂਗਾ ਨਹੀ ਸੀ।” ਿਕਹਾ,
“ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਮੋਿਹਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।” ਅਤੇ, ਔਹ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । ਅਰ ਇਹ
ਹਾਈਸਟਨ ਕਗੋਨਨਕਲ ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅੱਖਰ ਿਵੱਚ।
355 ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹ , ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਹੈ; ਉਸੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਉਸਨੇ
ਮੈ ਥੇ ਭੇਿਜਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
356 ਉਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੇ ਥੱਲੇ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ
ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ । ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤ ,”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੇ
ਵੀ ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ
ਡਾਕਟਰ ਬੈਸਟ ਇੱਥੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਦੈਵੀ ਬਚਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ, ਮੈਂ
ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ
ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੈਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ; ਸੱਚਮੁੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹ । ਪਰ,
‘ਉਹਦੇ ਕੋੜਹ੍ੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤਾ ਗਏ,’ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਸਮਝੇ?

ਅਤੇ ਸੋ, ਉਹ, “ਬਕਵਾਸ!” ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਥੇ ਿਗਆ।
357 ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨ,
ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ, ਜੇ ਉਹ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ
ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਹਲ ਹੀ ਬੋਿਲਆ ਹੈ।”
ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਿਗਆ।
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358 ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸਟਨ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਿਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਹਰ, ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ
ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਿਹਰ, ਿਕਤੇ ਵੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਥੇ ਿਗਆ, ਦੂਸਰੇ ਿਦਨ,
ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇਖਣਾ ਬਦਨਾਮੀ ਸੀ। ਗਲੀ ਗੰਦੀ ਸਨ। ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਦਾ
ਿਵਰੋਧੀ, ਥੇ ਟੈਕਸਾਜ ਐਵਿਨਉ; ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਈਸ ਹੋਟਲ ਿਗਆ, ਿਜੱਥੇ
ਿਫਲਮ ਦੇ ਅਿਭਨੇਤਾ ਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਥੇ ਬੇਸਮੇਂਟ ਿਵੱਚ, ਉਸ
ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਿਗਆ, ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਿਡੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਤੇ
ਪਲੱਸਤਰ, ਅਤੇ ਗੰਦ ਮੰਦ। ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਗੜਬੜੀ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਨਾ ਸੁਿਣਆ।
359 ਿਕਉਂ? ਉਜਾਲੇ ਦਾ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚਲਣਾ ਹੈ।
ਥੇ ਉਹਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ।

ਪਰ੍ਭੂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਠੁਕਰਾਇਆ ਿਗਆ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਿਵੱਚ
ਿਵਖਾਇਆ।
360ਅਤੇ ਥੇ ਉਹਨ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਲਈ, ਿਜੱਥੇ ਦੁਨੀ ਵਿਹ ਿਗਆ।
ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੋਿਕਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ
ਿਜਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਿਲੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚੋਂ; ਅਤੇ
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਿਵੱਚ ਟੰਗੀ ਗਈ, ਡੀਸੀ, ਧਾਰਿਮਕ ਕਲਾ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ। ਥੇ
ਇਹ ਹੈ, ਤਦ, ਥੇ ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਈ। ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੁਕਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
361 ਹੁਣ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾਇਆ, ਪਰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ। ਔਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!
ਆਿਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼…ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ …ਇਸਦਾ
ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ; ਿਸਰਫ਼ ਕਿਹੰਦੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਮਝੇ।
362 ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਿਕ ਸੂਰਜ਼ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਤਿਹਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਬਦ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਹ
ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਕ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ
ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਪਿਹਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਰੱਦ ਿਦਓ। ਵੇਿਖਆ? ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਖੋਲਹ੍ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਜੀਓਗੇ। ਸਮਝੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਵੇਖੋਂਗੇ?
ਸਮਝੇ? ਸਾਦਾ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਇਹ ਛੋਟੀ -ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹਨ
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ਿਜਹਨ ਤੁਸੀਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾਰ ਚੀਜ਼
ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨ ਦਾ—ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!

363 ਤਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਮੈ ਦੱਸਣ ਿਦਓ। ਮਲਾ-…ਮੱਤੀ 11:10
ਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕੋ ਤ , ਇਹ ਉਹੋ ਹੈ।”
ਵੇਿਖਆ? “ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਘੱਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ।” ਇਹ
ਸਧਾਰਨਤਾ ਹੀ ਸੀ।
364 ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਪੁੱਿਛਆ ਿਗਆ, ਿਕਹਾ, “ਤ ਿਫਰ ਗਰ੍ੰਥੀ
ਿਕਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ…”
365 ਉਹ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੋਂਪਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਉਹ ਿਫਰ ਜੀ ਠੇਗਾ।” ਿਕਹਾ, “ ਥੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ
ਨਾ ਦੱਿਸਓ।”
366ਅਤੇ ਉਹ ਚੇਲੇ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਇਸ ’ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਚੇਲੇ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਘੁੰਮੇ ਿਫਰ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ
ਿਵੱਚ, ਰੋਟੀ ਖ ਦੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤਦ ਉਹਨ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਗਰ੍ੰਥੀ ਿਕਉਂ ਕਿਹਦੇ ਹਨ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਪਿਹਲ ਆਉਣਾ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ ਸਲੀਬ ’ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਠੇਂਗਾ। ਤੁੰ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਹੁਣ ਿਕਉਂ ਗਰ੍ੰਥੀ ਕਿਹਦੇ ਹਨ…? ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਿਲਖਤ ਕਿਹੰਦੀ ਹਨ, ਿਲਖਤ ਸਾਫ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਕ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਏਲੀਯਾਹ ਪਿਹਲ ਆਏਗਾ,” ਜੀ ਹ । ਸਮਝੇ?
367 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਆ ਚੁੱਿਕਆ, ਅਤੇ ਤੁਸ ਉਸ
ਨਾ ਜਾਿਣਆ।” ਹੁਣ, ਉਹ ਕੋਣ ਸਨ? ਚੇਲੇ।
368 ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਥੋੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਬਸ ਇੱਥੇ ਥੋੜਹ੍ਾ
ਿਜਹਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਿਬਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝੇ; ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਿਸਰਫ
ਇੱਕ ਿਮੰਟ, ਜ ਦੋ ਿਮੰਟ ਲਈ, ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਪਰ ਤ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਕੀ ਤਰਹ੍ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? [ਸੰਗਤ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ]
369 ਵੇਖੋ! “ਿਕਉਂ?” ਉਹਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਨ, “ਿਲਖਤ
ਿਫਰ ਿਕਉਂ, ਇਹ ਕੰਿਹਦੀ ਹਨ, ਿਕ, ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਪਿਹਲ ਆਉਣਾ
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ਜਰੂਰ ਹੈ?” ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਨ,
ਅਤੇ ਉਸਨੁੰ ਜਰਾ ਿਜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। “ਿਫਰ ਿਲਖਤ , ਗਰੰਥੀ
ਿਕਉਂ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ?” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕਿਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝੇ? “ਿਲਖਤ ਿਕਉਂ ਕਿਹਦੀ ਹਨ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਪਿਹਲ
ਆਉਣਾ ਜਰੂਰ ਹੈ?” ਚੇਲੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਨ, “ਿਲਖਤ ਿਕਉਂ
ਆਖਦੀ ਹਨ ਇਹਨ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਉਸਦਾ ਪਿਹਲ ਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ?” ਿਯਸੂ ਨੇ, ਲੱਗਭੱਗ
ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ
ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਸਮਝੇ? ਕੇਵਲ ਇਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤੋਂ ਉਸਨੇ
ਇਸ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੱਸ ਇਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ
ਜਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਸਨ।

370 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਤ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਸੁਧਾਿਰਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਜਹਨ ਨੇ ਮੈ
ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਿਬਲਕੁੱਲ ਉਹਨ
ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਰੇਗਾ।
ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ
ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਜਾਿਣਆ।”

371 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਤਆਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਿਬਲਕੁੱਲ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਗੀ
ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ
ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਇਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ,
ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੜ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰੋ। ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹ ਹ । ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ
ਇਨੇ ਸਾਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਨ ਆ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਹਣਗੇ, “ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਫਲ -ਅਤੇ-ਫਲ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਲੀਯਾਹ ਨਹੀਂ
ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਅਤੇ ਕਿਹਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਾ ਸੀ?”
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372 ਿਯਸੂ ਕਹੇਗਾ, “ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਹੋ।” ਪੁਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ। ਸਮਝੇ?
373 ਹੁਣ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਿਹਰੀ ਅਤੇ ਅਨੌਖੀ ਗੱਲ ਦਾ
ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਗੇ। ਹੁਣ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ, ਇੰਝ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਗੇ!
ਇਹ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ…
374 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਿਕ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਇਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਉਹਨ
ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਚਾਰਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਇੱਕ
ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਜੇ ਇਹ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਪਰ੍ਚਾਰਕ
ਹੈ, ਤ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ; ਜੇਕਰ ਉਹ
ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ
ਰੈਪਚਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ
ਸਕਣਗੇ।
375 ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੈਫਰਸਨਿਵਲੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਲੋਪ ਹੋ
ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਹਣਗੇ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ…” ਪਰ੍ੰਤੂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ
ਨਹੀਂ ਜਾਨਣਗੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋਰਜੀਆ ਿਵੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਝੇ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਫਰੀਕਾ ਿਵੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਕਹ ਗੇ, ਿਕ ਪੰਜ ਸੋ ਆਦਮੀ, ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ ਕੇ, ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉਠਾ ਲਏ
ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ—ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਇਹ ਤ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਦੁਲਹਨ
ਹੈ। ਸਮਝੇ?
376 ਕਲੀਿਸਯਾ—ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚੋਂ ਤ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਜੀ ਠਣਗੇ, ਪਰ
ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਿਕਆਮਤ ਿਵੱਚ ਜੀ ਠਣਗੇ। “ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ
ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤਦ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਠੇ।” ਸਮਝੇ?
377 ਪਰ, ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਿਵੱਚ, ਜੇ ਪੰਜ ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਲਏ
ਜਾਣ, ਤ ਸੰਸਾਰ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਿਯਸੂ
ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਦੋ ਜਣੇ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ; ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਵ ਗਾ,
ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਛੱਡ ਿਦ ਗਾ।” ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। “ਦੋ ਜਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ
ਹੋਣਗੇ,” ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ, “ਅਤੇ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਵ ਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡ ਿਦ ਗਾ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਨੂਹ ਦੇ
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ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।”

378 ਜਰਾ ਸੋਚੋ! ਸੱਭ ਕੁਝ ਿਜਨਾ ਆਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ
ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੋ
ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਹੋਵੇਗੀ, “ਇਕ ਸੇਵਕ, ਿਕਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ
ਕਦੇ ਵਾਿਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਿਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਜੰਗਲ
ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਿਫਰ ਕਦੇ ਵਾਿਪਸ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਜਣ ਿਕਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ
ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ ਉਹ—ਉਹ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਿਕਤੇ
ਿਕਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਬੇਪਤ
ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸੀ।” ਇਸਦੇ ਅੱਧੇ…ਹਰ ਇੱਕ ਿਵੱਚੋਂ ਨਿੜਨਵੇਂ…ਅਸੀਂ ਕਿਹ ਸੱਕਦੇ ਹ
ਿਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਪਤਾ
ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ; ਸਮਝੇ, ਿਸਰਫ ਉਸ ਜੋ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਾਿਕਫ ਹੋਵੇਗਾ,
ਕਹੇਗਾ ਿਕ, “ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਕਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਿਰਹਾ। ਿਕਉ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ
ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਤੇ ਨਹੀਂ ਜ ਦੀ ਸੀ।” ਨਹੀਂ।

379 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਹਨ, “ਕਬਰ —ਕਬਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀ ।”
ਕਬਰ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਖੁੱਲਣਗੀ ? ਜਦ, ਮੇਰੇ—ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਹ੍ ਸਮ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੇਖ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਦੱਸਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤ ਕੇਵਲ ਇਹ ਲੈਣ ਜਾ ਿਰਹ ਹ , ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਤ ਤੁਹਾ
ਬਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਿਦਖਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ,
ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਦ—ਜਦ…ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਸਾਮਗਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਤ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਫਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਿਸਰਫ ਕਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ ਦੂਤ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੇਲਿਚ ਨਾਲ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣਗੇ, ਅਤੇ
ਪੁਰਾਣੀ ਸੜੀ ਗਲੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ
ਹੈ? ਇਹ ਤ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਿਵੱਚ, ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ, ਨਵੀਂ ਦੇਹ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਮਝੇ? ਜੇ ਸਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ
ਦੇਹ ਿਫਰ ਿਮਲੇਗੀ, ਤ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਮਰ ਜਾਵ ਗੇ। ਸਮਝੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ…
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਕਬਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀ । ਮੁਰਦੇ ਿਨੱਕਲ ਆਉਣਗੇ।” ਹੋ
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ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
380 ਇਹ ਸੱਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ
“ਉਹ ਰਾਤ ਚੋਰ ਦੇ ਵ ਗ ਆਏਗਾ।” ਉਸਨੇ ਸਾ ਪਿਹਲ ਹੀ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ, ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ।
381 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਨ ਆ ਪਵੇਗਾ; ਪਾਪ, ਿਬਮਾਰੀ , ਬਵ , ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਿਜਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀ । ਲੋਕ ਰੋਣਗੇ ਿਕ ਉਹਨ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦ
ਿਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। “ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਿਨ ਿਕਉਂ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕਹਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?”
382 ਉਹ ਕਹੇਗਾ, “ਉਹ ਤ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।”
ਸਮਝੇ? ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਛਿਪਆ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਔਹ, ਪਰ੍ਭੂ!
ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। “ਇਹ ਸਭ, ਇਹ ਸਭ ਪਿਹਲ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ।”
383 ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਉਸਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਾਦਾ ਿਜਹੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਤੇ ਿਕਉਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
384 ਉਹ ਉਹਨ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ
ਆਈ ਹਨ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੁਪਿਹਰ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ…ਤੇ ਚੰਦ,
ਆਪਣੀ ਲੋਅ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸੱਭੇ ਗੱਲ ਹੋਣਗੀ । ਔਹ,
ਕਾਸ਼ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਹੁੰਦਾ…ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ
ਨੋਟ ਹਨ, ਸਮਝੇ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਿਕਵੇਂ
ਹੋਣਗੀ । ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੋਹਰ ਦੇ ਖੁੱਲਹ੍ਣ
ਸੰਬੰਧੀ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਗੇ ਤ ਇਹਨ ਗੱਲ , ਵੇਖ ਗੇ, ਸਮਝੇ। ਸਮਝੇ?
ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੂਤ
ਉਹਨ ਮੋਹਰ ਖੋਲਹ੍ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨ ਗੱਲ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ,
ਇਹ ਉਹਨ ਸੱਤ ਭੇਤ ਭਰੀ ਗਰਜ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਵੇਿਖਆ?
385 ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਮਰ ਿਜਹੇ ਟੋਲੇ ਦੀ ਸਾਦਾ ਿਜਹੀ ਸਾਦਗੀ
ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ—ਦੇ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸੱਕਦੇ? ਉਹ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ? ਹਮੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਹੀ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੱਚਾ
ਵਚਨ ਜੀਵਤ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ, ਉਹ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਪੜਹ੍ੇ ਿਲਖੇ ਤੇ
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ਚਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨ ਲਈਂ ਿਲਖਤੀ ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਦਾ ਿਜਹੀ ਤਸਵੀਰ
ਦੀ ਪਰ੍ਤੀਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦ
ਘਸੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। “ਇਸਦਾ ਅਰਥਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਸਮਝੇ? ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੀ ਹੈ।

386 ਸੁਣੋ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ , ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ। ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ
ਸਾ ਿਜਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਅਰਥ ਸਮਝ
ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਟੇਪ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ
ਹੋਏ ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੰਿਦ , “ਿਸਰਫ ਉਹ ਹੀ ਕਹੋ ਜੋ ਟੇਪ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ਹੀ ਕਹੋ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ।” ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ
ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਹੀ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਸਮਝੇ? ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ
ਹ ਿਕ ਮੈ ਉਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜ ਕੇ ਿਵਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ? ਵੇਿਖਆ? ਤੁਸੀਂ ਹੋ…ਇਹ—ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਤੇ
ਹ । ਸਮਝੇ? ਜੀ ਹ , ਸਰ੍ੀਮਾਨ। ਚਲਾਕ, ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਖਣ
ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਦਰਸ਼ਨ , ਜਦ ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਿਗਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਦੇ ਿਸਰ
ਦੇ ਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?

387 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ
ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਿਦੱਤੀ ਸਨ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰ ਜਾ ਿਰਹ
ਹ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਿਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਵ ਗਾ, ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਇਸ
ਤੋਂ ਹੀ ਠੋਕਰ ਖਾ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈ ਿਸਰਫ ਇਸੇ ਹੀ ਉਦੇਸ਼
ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਿਪਸ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਸਭ ਜਗਹ੍ਾ ਅਰਥ
ਦੱਿਸਆ, ਅਤੇ ਮੈ ਮੇਰੀ ਮ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਗੱਲ
ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਾਿਪਸਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਤੁਹਾ ਸਾਰੀ
ਗੱਲ ਦੱਸ ਿਦੱਤੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁੱਲ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਹ੍ ਹੋਇਆ ਿਜਵੇਂ
ਉਸਨੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝੇ?

388 ਅਤੇ, ਿਫਰ ਵੀ, ਯੂਹੰਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹ , ਪਰ ਮੈਂ ਜੰਗਲ
ਿਵੱਚ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹ ।”

389 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਹੀ ਚੇਿਲ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਫਰ ਗਰੰਥੀ ਿਕਉਂ, ਿਕਉਂ
ਆਖਦੇ ਹਨ, ਵਚਨ…ਵਚਨ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਪਿਹਲ
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ਆਉਣਾ ਜਰੂਰ ਹੈ?” ਵੇਿਖਆ? ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਲੋਕ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜ ਦੀ ਹੈ।

390 ਮੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲੈਣ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਗਾ। ਮੈਂ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਗਾ ਜ ਕਰ ਗਾ। ਸਮਝੇ? ਵੇਖੋ। ਆਓ ਹੁਣ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝਦੇ ਹ । ਤਦ, ਮੈ —ਮੈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਕਿਹੰਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਮਝੇ?
ਵੇਖੋ…ਤੁਹਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਿਬਠਾਉਣ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ
ਘੰਿਟ ਬਾਦ, ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਵਾਿਪਸ ਆਵ ਗੇ।

ਵੇਖੋ, ਆਓ ਿਸਆਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਿਜਹੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਬੂੰਦ ਲਈਏ।

391 ਸਭ ਚੀਜ਼ ਿਕਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਇੱਥੇ ਿਕਸੇ ਉਦੇਸ਼
ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਚਾਰਲੀ; ਨੇਿਵਲ, ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ…ਸੱਭੇ ਕੁਝ ਹੀ
ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਿਗਰਜੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੜਾ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਬਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਿਬਨ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

392 ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਸਆਹੀ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਿਜਹੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈਏ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? [ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪ] ਆਓ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਸਆਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਿਜਹੀ ਬੂੰਦ ਲਈਏ ਅਤੇ ਵੇਖੀਏ।
ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਿਸਆਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਠੀਕ
ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਿਸਆਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈਏ, ਹੁਣ, ਇਹ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ
ਹ ਿਕ ਇਹ ਕਾਲੀ ਿਸਆਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹ ਿਸਆਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਿਕਸੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ…ਿਖਮਾ ਿਲਖ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ
ਮੇਰੀ ਮੋਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਿਲਖੀ ਜਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ
ਯੂਹੰਨਾ 3:16 ਿਲਖ ਸੱਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? [“ਆਮੀਨ।”] ਜ , ਇਹ
ਮੇਰੀ ਮੋਤ ਦਾ ਆਿਗਆ ਪੱਤਰ ਿਲਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਮੈ ਿਨ
ਜ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? [“ਆਮੀਨ।”]

393 ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਉਸ ਿਸਆਹੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਬੂੰਦ ਵੇਖੀਏ ਭਈ ਉਹ
ਿਕੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਿਸਆਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਰਸਾਇਣ
ਿਮਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਿਸਆਹੀ ਨਹੀਂ
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ਬਣਦੀ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕੱਪਿੜ ਤੇ
ਪਾਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨ ਰੰਗ ਦੇਵੇਗੀ।
394 ਪਰ੍ੰਤੂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਿਜਸ ਰੰਗ ਕਾਟ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਕਲੋਰੋਕਸ ਬਲੀਚ ਵਰਤਦੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ
ਿਸਆਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਰੰਗ ਕਾਟ ਦੇ—ਦੇ ਇੱਕ ਟੱਬ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਹੁਣ ਿਸਆਹੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਮਝੇ? ਿਕਵੇਂ? ਰੰਗ
ਕਾਟ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਿਮਲਾ ਕੇ,
ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ, ਜੋ ਇਸ ਿਸਆਹੀ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਜ ਬੂੰਦ ਦਾ ਰੰਗ ਏਨਾ ਉਡਾ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਸਆਹੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਰੰਗ ਕਾਟ ਦੇ ਟੱਬ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਭ
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ, ਰੰਗ ਕਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਪਾਣੀ ਹੈ।
395 ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹਾਈਡਰ੍ੋਜਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈਡਰ੍ੋਜਨ ਅਤੇ ਅਕਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ
ਬਿਣਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰ੍ੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਿਭਆਨਕ
ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਹਨ। ਅਤੇ, ਿਫਰ, ਸੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਸਲ
ਿਵੱਚ ਹਾਈਡੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਿਸਜਨ ਰਾਖ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ
ਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਇਹ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਸਰਫ਼ ਰਸਾਇਣ ਰਾਖ।
ਹੁਣ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਇੱਕਿਠ ਿਮਲਾ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਪਾਣੀ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾ
ਹਾਈਡਰ੍ੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਇਹ ਪਰ੍ਾਕਰਮ
ਚੱਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
396 ਹੁਣ, ਇਸ ਲੈਣ ਲਈ,ਆਓਅਸੀਂ ਲਈਏ…ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹ । ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਖੇ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਿਗਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ
ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਹਣਾ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ,
ਿਕਉਂਿਕ ਥੇ— ਥੇ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਿਗਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੁਣਨਗੇ,
ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਿਵਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਨਮਾਣੇ ਿਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਇਸ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਕਰੇਗਾ।
397 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਿਸਆਹੀ ਦੀ ਇੱਕ—ਇੱਕ—ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਰੰਗ ਕਾਟ ਿਵੱਚ
ਪਾ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਰਤ ਹੀ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਵੀ ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਗਾਇਬ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ
ਸੀ? ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ
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ਉਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਭੱਜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

398 ਹੁਣ, ਿਵਿਗਆਨ ਕਹੇਗਾ, “ਉਹ ਅਪਣੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲ
ਜ ਦੀ ਹੈ।”

399 ਤੇਜ਼ਾਬ ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ? ਵੇਖੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਇਹ
ਿਕਸੇ—ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ।” ਠੀਕ ਹੈ। ਆਖਦੇ, ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ, ਿਜਵੇਂ, “ਤੇਜ਼ਾਬ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਿਣਆ।” ਗੈਸ ਿਕੱਥੋਂ ਆਈ ? “ਅੱਛਾ
ਜੀ, ਇਹ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕਹ ਗੇ, ਗੈਸ ਕਣ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹਨ।” ਇਹ ਕਣ ਿਕੱਥੋਂ
ਆਏ? “ਪਰ੍ਮਾਣੂ ਤੋਂ।” ਪਰ੍ਮਾਣੂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ? “ਇਲੈਕਟੋਿਨਕਸ ਤੋਂ।” ਉਹ
ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ? “ਕੋਸਿਮਕ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ।” ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲੱਭਦੇ
ਹੋਏ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਸਾਇਣ-ਿਗਆਨੀ ਦੁਆਰਾ, ਖੋਜ਼
ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਤੇ ਿਕਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਹੁਣ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਸਤ
ਹੈ ਅਰ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਸਤ ਹੈ, ਤ ਇਸਦਾ ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ
ਇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

400 ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਢੇ ਬਾਰ ਇੱਕ
ਵਜੇ ਤੱਕ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਦੇ
ਕਦਮ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾਲ ਹੀ ਠਦੇ ਹਨ।” ਵੇਿਖਆ? ਇਸਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਿਸਆਹੀ
ਦੀ ਬੂੰਦ ਦਾ—ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ।

401 ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਟੁੱਕੜੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਹੁਣ, ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ,
ਇਸ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਿਪੱਛੇ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹ ਗੇ…ਅਸੀਂ
ਇਸਦੀ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੁ ਤੱਕ ਕਰ ਗੇ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਮਾਣੂ ਿਲਆ, ਸਮਝ
ਲਓ, ਿਕ ਨੰਬਰ 1 ਪਰ੍ਮਾਣੂ 9, ਵਾਰ ਪਰ੍ਮਾਣੂ 12 ਹੁਣ, ਜੇ ਇਹ ਪਰ੍ਮਾਣੂ 11 ਹੁੰਦਾ,
ਤ ਲਾਲ ਰੰਗ ਬਣ ਜ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ—ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੋਗ ਲਈ ਪਰ੍ਮਾਣ 12 ਨੇ
ਹੀ, ਹੋਣਾ ਹੈ।

402 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਣੂ ਲਵ ਗੇ। ਇਹ ਅਣੂ ਸੀ। ਅਤੇ
9ਦੀ 6 ਵਾਰ ਜਮ 4 ਦੀ 3, ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ 16 ਦੀ 11 ਅਣਹ੍ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ 16 ਦੀ 12 ਹੁੰਦਾ, ਤ ਇਹ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਦੀ ਿਸਆਹੀ ਹੁੰਦੀ।
ਸਮਝੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਥੱਲੇ ਤੱਕਆ ਜ ਦੇ ਹੋ।



96 ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ

403 ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਤ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਤ ਰਚੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਮੂਲ ਵਸਤ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਦ ਿਵੱਚ
ਇਹਨ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ, ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ, ਿਵਿਗਆਨ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਮਾਣੂ ਲੈ
ਕੇ ਉਸ ਬੀ16 ਵਾਰ 12, 14 ਵਾਰ, ਨਹੀ ਲੈ ਸੱਕਦਾ, ਉਸ ਤਰਹ੍ , ਉਸ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

404 ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਿਲਆਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇਹ
ਪਰ੍ਮਾਣੂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਿਵਿਗਆਨ ਇਸ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਅਣੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਉਹ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਉਹ ਥੱਲੇ,
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਦ, ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਤੱਤ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਵਿਗਆਨਕ ਉਨ ਇਕੱਠੇ ਿਮਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

405 ਹੁਣ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਹੁਣ ਗੱਲ ਖਤਮ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹ , ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ
ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਖਾਈ ਪਾਰ ਕਰ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਮੋਤ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਹ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ
ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ
ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਿਫਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਉਸ ਦੀ ਥ , ਇੱਕ ਲੇਲਾ, ਜ ਭੇਡ, ਜ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ
ਹੀ ਸੀ, ਖੂਨ ਲਈ; ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ, ਆਦਮ ਨੇ ਜ —ਜ ਹਾਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਸੀ, ਉਸ ਖਾਈ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਹੂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

406 ਉਸ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਉਤਪਨ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂ, ਇਸ
ਲਈ, ਉਹਆਪ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਉਤਪਨ ਜੋ ਹੋਇਆਹੈ।

407 ਪਰ੍ੰਤੂ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਤ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਾਪੀ ਹੈ। ਉਹ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਿਵੱਚ ਹੈ।
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408 ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਿਕ ਰਸਾਇਣਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ,
ਲਹੂ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਲ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾਪ ਿਮਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
ਸੀ। ਇਹ ਤ ਿਸਰਫ ਪਾਪ ਢੱਕਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾਲ
ਦਾਗ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਕਸੇ ਿਚੱਟੀ ਵਸਤ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤ ਇਹ
ਲਾਲ ਦਾਗ ਅਜੇ ਵੀ ਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਿਖਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਥੇ ਹੀ ਹੈ।

409 ਪਰ੍ੰਤੂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ, ਪਾਪ ਦੇ ਧੱਬੇ ਿਮਟਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਰੰਗ
ਕਾਟ ਹੇਠ ਘੱਿਲਆ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲਹੂ ਸੀ। ਤ ਿਕ,
ਜਦ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮਨ ਕੇ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਟ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇਂ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜ ਦੇ ਹ , ਤ ਿਫਰ ਉਹਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ! ਤ
ਪਾਪ ਦਾ ਰੰਗ ਜ ਧੱਬੇ ਿਵਚੋਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ, ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ,
ਠੀਕ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਰ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਨ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

410 ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜ ਦਾ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਿਪਤਾ ਦੀ ਿਸੱਧ
ਸੰਗਤੀ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਖਾਈ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ
ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਧੱਬਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ
ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਿਬਲਕੁੱਲ ਕਲੋਰੈਕਸ ਦੀ ਤਰਹ੍ , ਿਫਰ ਿਸਆਹੀ ਿਸਆਹੀ
ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਿਵੱਚ
ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਪਾਪ ਮੰਨ ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਡੁਬੋ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ…ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜ ਔਰਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ
ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਤ ਪਾਪ ਦੇ ਸਭ ਲੱਛਣ ਮਰ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਾਪ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਣ ਵਾਿਪਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਨ ਦੇ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਠਿਹਰੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਉਸਦੀ ਅਨੰਤ ਮੰਿਜ਼ਲ
ਦਾ ਿਨਯਤ ਸਥਾਨ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ
ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵਾਲੀ ਉਹ ਦਰਾਰ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ
ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਧਰਮੀ ਠਿਹਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਦਗੀ!

411 ਮੂਸਾ, ਜੋ ਿਕ ਬਲਦ ਅਤੇ ਬੱਕਿਰ ਦੇ ਲਹੂ ਹੇਠ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਧਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ! ਅਤੇ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਉਸਦੇ
ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਪਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
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ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਥੇ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਿਫਰ ਸਕਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧਾਏ।
412 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਨ।
ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਸੀ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਸੀ, “ਿਜਹੜੀ ਲਾਠੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਲਾ, ਪੂਰਬ ਦੀ ਵੱਲ, ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, ‘ਮੱਖੀ !’”
413 ਮੂਸਾ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਬੱਕਿਰ , ਅਤੇ ਲੇਿਲ ਦੇ ਲਹੂ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਚੱਲ
ਕੇ ਥੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਲਾਠੀ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੂਰਬ ਵੱਲ
ਵਧਾਇਆ। “ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਖੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ!” ਉਸ
ਨੇ ਮੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ। ਉਸਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਮੱਖੀ ਆ
ਗਈ ਸਨ। ਿਪਛ ਹ ਪਰਿਤਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ
ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਤਦ ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਵਚਨ ਸੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੁੱਲਹ੍ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੁੱਲਹ੍
ਤੇ ਆਇਆਜੋ ਬਲਦ, ਬਲਦ ਜ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ।
414 ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਥ ਇੱਕ ਹਰੇ ਰੋਗ ਦੀ ਮੱਖੀ ਆ
ਗਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਵਰਗ ਗਜ਼
ਥ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਪੇਂਡ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਜੋ ਮੂਸਾ
ਦੁਆਰਾ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਹ ਰਚਨਹਾਰੇ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ, ਲਹੂ
ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸਦਾ
ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
415 “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਬਣੀ ਰਿਹਣ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਕੱਥੇ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ?
416 “ਡੱਡੂ ਹੋ ਜਾਣ!” ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਦਸ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਸੀ, ਉਸ ਥ ਿਵੱਚ। ਇਹ ਕੀ
ਸੀ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਰਚਣਹਾਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ
ਿਵੱਚ ਲੁਕਾਏ ਹੋਏ ਸੀ।
417 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਜੇ ਿਕਸੇ ਬਲਦ ਜ ਬੱਕਰੇ
ਦਾ ਲਹੂ, ਜੋ ਿਸਰਫ ਪਾਪ ਢੱਕਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਅਿਜਹੀ ਅਵਸਥਾ



ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ… 99

ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਚਨ
ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਮੱਖੀ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਆ ਗਈ ਸਨ, ਤ ਿਫਰ ਿਕਉਂ ਤੁਸੀਂ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਪਾਪ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਿਖਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਕੀ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਬੋਲੇ ਅਤੇ
ਗਲਿਹਰੀ ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇ?
418 ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਓ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ। ਔਹ, ਪਰ੍ਭੂ! ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ! ਔਹ,
ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕ …
419 ਿਫਰ, ਮਰਕੁਸ 11:22, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਕਹੋ, ‘ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾ,’
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਿਕ ਪਰ੍ਤੀਤ ਕਰੇ ਿਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਮੰਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਹ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਿਗਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ।”
420 ਔਹ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਿਤਨ ਜ ਚਾਰ ਸਫੇ ਹੋਰ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈ
ਇਹਨ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।
421 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਧਾਰਨਤਾ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਕੁਝ
ਗੜਬੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।
ਤਦ ਉਹ ਵਾਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਿਖਆ? ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ ਛੁਿਪਆ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਹੈ!
422 ਿਵਦਵਾਨ ਅਤੇ ਪੜਹ੍ੇ ਿਲਖੇ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਅਹ, ਇਹ…ਔਹ, ਇਹ
ਿਦਮਾਗ ਪੜਹ੍ਨ ਵਾਲੀ ਿਵੱਿਦਆ ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ
ਇਹ ਹੈ…”
423 ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਪੱਛੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ,
ਿਪਛ ਹ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਪੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਠੀਕ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਕੱਲਹ੍ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਟ ਦੇ ਰਾਹੀ ਪਾਪ ਿਖੰਡ
ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹਆਦਮੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
424 “ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਬਣੇ
ਰਿਹਣ; ਤ ਜੋ ਚਾਹੇ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।”
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425 “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਕਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਔਹ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਆਪਣੀ ਿਵਵਸਥਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੀ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਜਹਨ
ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨ ਤੁਸੀਂ ‘ਈਸ਼ਵਰ’ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ? ਅਤੇ
ਿਫਰ ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਕਉਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ?” ਉਹ ਇਸ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ
ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
426 ਹੁਣ, ਹੇ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਸ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਮਝੇ?
ਉਸ ਿਦਨ ਵੇਖੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ, ਯਾਦ ਰਹੇ, ਿਕ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੇਤੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ
ਦਾਗ ਅਤੇ ਧੱਿਬ ਧੋ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ,
ਉਸਨੇ ਬਰਫ਼ ਵ ਗੂ ਿਚੱਟੇ ਕੀਤੇ।
ਤਦ ਿਸੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ,
ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਖੜਹ੍ਾ ਹ ।

427 ਔਹ, ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਿਸੱਧ ਬਣ ਸੱਕਦਾ ਹ ? ਮੈਂ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਿਸੱਧ ਬਣ
ਸਕਦਾ ਹ ? ਿਕਉਂਿਕ ਲਹੂ; ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੀ ਇਹ ਪਾਇਆ
ਹੈ…ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹ , ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਰਸਾਇਣ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਪਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਪਾਪ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਤਰਹ੍ ਿਚੱਟਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ—ਇਹ ਰੰਗ ਕਾਟ ਦੇ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇਹ ਉਸਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਥੇ ਇੱਕ ਬਲੀਦਾਨ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
428 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿਨਹਚਾ
ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਿਜਵੇਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਿਬਲਕੁੱਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਚਨ
ਲਓ। ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਨ

ਲੋਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਝੁੰਡ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨ ਹੀ ਿਕਸੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਿਪਛਲੇ
ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਸੰਗਤਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ]
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ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ ,

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

429 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ] ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਕੀ ਉਹ ਿਨਰਾਲਾ ਨਹੀਂ? [“ਆਮੀਨ।”]
ਮੈ ਯਕੀਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਜਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ
ਿਵੱਚ ਪਾਉਗੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਿਨਆਵੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ’ਤੇ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ
ਿਦਓਗੇ। ਜ ਕੁਝ…ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਮਹਾਨਤਾ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤ ਵੇਖੋ
ਿਕ ਉਸਦੀ ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਿਕੰਨੀ ਦੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੇਖੋਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ…
430 ਜਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਥੇ ਉਸ ਗੁਫਾ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤ ਥੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਧੂ ,
ਲਹੂ, ਗਰਜਣ , ਿਬਜ਼ਲੀ ਦੀ ਚਮਕ; ਅਤੇ, ਵੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ
ਰਹੀ ਸਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਕ ਬਾ ਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਚੇਹਿਰ
ਅਤੇ ਹੱਥ ’ਤੇ ਲਹੂ ਆਿਦ ਚੀਜ਼ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਇਹਨ ਸਭ ਚੀਜ਼
ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤ ਥੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਿਪਆ ਿਰਹਾ
ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸਨੇ ਉਹ ਮੱਧਮ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣ ਲਈ, (ਇਹ ਕੀ ਸੀ?)
ਉਸਦਾ ਵਚਨ, ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ
ਿਗਆ। ਵੇਿਖਆ, ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਸੀ।
431 ਦੋਸਤੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਕਸੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ…
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਹ ਵੱਡੀ , ਜ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਕਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮ ਅਿਜਹਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਉਹ, ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ,
ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।” ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ
ਹੋ ਿਜਸ ਮੈਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ । ਸਮਝੇ? “ਮਹਾਨ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ , ਸਮਝੇ!
ਅਤੇ, ਉਹ, ਜਦ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤ ਇਸੇ ਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ, ਮਹਾਨ ਗੱਲ
ਹੋਵੇਗੀ।”
432 ਅਤੇ ਇਹ ਏਨੀ ਦੀਨਤਾ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ
ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲ ਭੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਸਮਝੇ?
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਪੱਛੇ ਵੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਕਹੋਗੇ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
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ਹੋਇਆ…” ਵੇਿਖਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਕਦੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਸਦੇ ਲਾਿਗਓਂ ਲੰਘਦੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਸਮਝੇ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਮਹਾਨਤਾ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ
ਕੀ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਦਾ ਬਣਾ

ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
433 ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ; ਉਸਨੇ ਤ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
ਪਰ ਤ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇੰਨਹ੍ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ
ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੀਵ
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ,ਆਪ ਨਮਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
434 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਸੰਤ ਨੇ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਉਹ ਆਦਮੀ
ਥੇ ਆਪਣੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਿਲਖਾਈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਿਗਆ।” ਿਕਹਾ,

“ਪਰ ਉਹ ਿਸਰ ਸੁੱਟੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਵ ਗ, ਥੇ ਆ ਿਗਆ।
ਬਾਹਰ ਿਗਆ, ਹਾਿਰਆ ਹੋਇਆ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਉਹ
ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ।” ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ?
435 ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਨ ਬਣਾਓ। ਦੀਨ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਿਨਰਾਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ
ਨਾ ਕਰੋ। ਿਸਰਫ—ਿਸਰਫ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ। ਸਮਝੇ? ਕਹੋ, “ਪਰ੍ਭੂ,
ਜੇ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਔਗੁਣ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ
ਇਸ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਔਹ, ਮੈਂ ਉਸ ਿਦਨ, ਉਹਨ ਸੰਤ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਿਦਨ ਆਉਂਦੇ
ਹੋਏ ਵੇਖਦਾ ਹ ।”
436 ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੋਹਰ ਖੁੱਲਹ੍ਣ ਵਾਲੀ ਹਨ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹਨ
ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹ । ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।
437 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਹਣਗੇ; ਜ
ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤਹਾ , ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ—ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਪਿਹਰ ਿਮਲੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ
ਹ ਿਕ ਸੰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ…ਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਾਸਟਰ?
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ਇਹ ਹੈ…[ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ।”—ਸੰਪਾ] ਸਾਢੇ
ਛੇ ਵਜੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ…[“ਦਰਵਾਜੇ ਛੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਹ੍ਣਗੇ”] ਦਰਵਾਜੇ ਛੇ ਵਜੇ
ਖੁੱਲਹ੍ਣਗੇ। ਗੀਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।
438 ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਤ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੀ, ਿਕਤਾਬ
ਤੇ ਬੋਲ ਗਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ , ਮੈਂ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਬਾਰੇ

ਬੋਲ ਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ …ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਗਾ, ਬੁੱਧਵਾਰ
ਰਾਤ । ਮੈਂ ਯਰਦ ਘੋੜੇ ਬਾਰੇ, ਪੀਲੇ ਘੋੜੇ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਲਾਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ
ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਸੀਂ ਛੇ ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਚ ਜਾਵ ਗੇ…ਚੋਥੀ,
ਪੰਜਵੀਂ, ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦਾ, ਿਫਰ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ
ਸਵੇਰ , ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ।
439 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ , ਅਤੇ ਿਗਰਜੇ , ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ।
440 ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਮਾਫ ਕਰ
ਿਦਓਗੇ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ] ਮੈਂ—ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ,
ਿਕ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ, ਵੇਖੋ, ਿਕ ਮੈਂ—ਮੈਂ
ਿਸਰਫ ਇਹ ਹਫਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹ , ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਮੈਂ ਿਫਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ
ਜਾਵ ਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾਵ ਗਾ; ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਉਹ
ਮੈ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਕਉਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੰਤਤਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ। 
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(God Hiding Himself In Simplicity, Then Revealing Himself In The Same)
ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਿਵਿਲਅਮ ਮੈਿਰਅਨ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਦੁਆਰਾ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ, ਮਾਰਚ 17, 1963 ਿਵੱਚ,
ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਟੇਬਰਨੇਕਲ, ਜੈਫਰਸਨਿਵਲੇ ਇੰਿਡਆਨਾ, ਯੂ। ਐਸ। ਏ. ਿਵੱਚ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਇਹ
ਸੰਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜੀ ਿਵੱਚ ਉਿਲਿਖਆ ਅਤੇ ਿਪਰ੍ੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਗਨੇਿਟਕ ਟੇਪ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਿਲਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਈਸ ਆਫ਼ ਗੋਡ ਿਰਕੋਿਡੰਗ ਵੱਲੋਂ ਿਪਰ੍ੰਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
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