
ਉਸ ਿਦਨ ਕਲਵਰੀ ਤੇ

 ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ। [ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਤੁਹਾ
ਅਸੀਸ ਿਮਲੇ, ਭਾਈ!”—ਸੰਪਾ।] ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ,

ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ। ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।

2 ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ, ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ,
ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਿਦਨ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ।

3 ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰਆਉਂਦਾ ਹ । ਇੱਕ ਭਾਈ ਿਠਆ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਅਯੋਗ ਕੋੜਹ੍ੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਚੰਗਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ।” ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ,
ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਠੀਕ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈ ਹੱਥ
ਿਮਲਾਉਣ ਲਈ, ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਇਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ—ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ—ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ
ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ—ਉਹ
ਹੁਣ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ।

4 ਅਤੇ ਚਾਰਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੈਫਰੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਇੱਥੇ
ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਟ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਵੱਧ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾ ਖੜਹ੍ੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਦੂਜਾ ਭਾਈ,
ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੁੱਡ, ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ…ਇੱਥੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ,
ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ
ਿਵਸ਼ਵਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ, ਹ , ਇਹਨ ਸਥਾਨ ਲੈ ਕੇ
ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।

5 ਸਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ…ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇੱਕ
ਵਾਰ, “ਮੈ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈ ਆਖਣ ਲੱਗੇ…” ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਭਾਈ। [ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਰਿਹਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ
ਧੰਨਵਾਦ। “ਮੈ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੈ ਆਿਖਆ, ਆਓ ਯਹੋਵਾਹ
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ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ।” ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ।
6 ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਿਦ , ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ । ਮੈਂ ਓਹੀਓ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣ
ਡਾਉਚ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਖੁਸ਼ ਹ । ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣ ਆਰਮਸਟਰ੍ ਗ
ਓਹੀਓ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਥੇ ਵਾਪਸ ਦੇਖਦਾ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਵੀ ਬਰਕਤ,
ਦੇਵੇ। ਅਤੇ, ਓਹ, ਿਸਰਫ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰ
ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਿਮਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੈਣ ਹੂਵਰ,

ਸਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਕੈਂਟਕੀ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਚਾਰਲੀ
ਅਤੇ ਨੈਲੀ, ਭਾਈ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ।
7 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਉਮੀਦ
ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਾ ਿਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ ਸਾਡੀ
ਰੂਹ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾ ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ
ਸਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
8 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਜਗਹ੍ਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦਾ ਹ , ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜ ਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਿਹ
ਕੇ, ਸਵੇਰ ਲਵ ਗਾ। ਮੈ ਕਲੀਸੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਮਲਣਾ,
ਿਮਲਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
9 ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਵ ਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੇ ਉਸ
ਮਹਾਨ ਅਨੰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਅਨੰਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿਮਲਦੇ ਹ , ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਸੀਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਪਾਲਦੇ ਹ ? ਅਸੀਂ, ਥੇ, ਉਸਦੇ ਸਮਾਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਣਾਏ
ਜਾਵ ਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਸਦਾ ਲਈ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਥੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ।
10 ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾ ਇਸ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਲੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਗਲਹਰੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੱਕ ਜ ਦੇ ਹੋ।
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11 ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈ ਪਸੰਦ ਹੈ—ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰਨਾ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ
ਿਸਰਫ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜ ਦਾ ਹ , ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
12 ਅਤੇ ਮੈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਮੈ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ
ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸ ਫਟਣ ਵ ਗੂ ਲੱਗਦੀ
ਹਨ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਗਾ,
ਅਤੇ ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਵਹ੍ੀਲ ਫੜ ਕੇ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੇਠ ਜਾਵ ਗਾ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ
ਹੋ, “ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਹ ,” ਜ ਕੁਝ। ਬਸ ਉਸ ਪਹੀਏ ਫੜਨਾ, ਅਤੇ ਗਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ
ਠੋਕਰ ਮਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਚੀਕਣਾ। ਅਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਥੱਕ
ਜ ਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜ ਦਾ ਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਦਾ ਹ ।
13 ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ,
ਤ ਕਦੇ ਵੀ ਥੱਿਕਆ ਪਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ—ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਰਕਤ
ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਪਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵ ਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ, ਵੱਖਰੇ ਜੀਵ
ਹੋਵ ਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹ ।
14 ਮੈਂ ਬਸ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ,
ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਚਾਰਲੀ, ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ,
ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਟਕੀ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ,
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਗਲਹਰੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਕਰ ਗੇ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਰਲੀ।”
15 ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਸਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਿਗਆ,” ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀ—ਤੁਸੀ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਿਵੱਚਆਵ ਗੇ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇਗਾ।”

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਸਾ ਇਹ ਪਸੰਦਆਇਆ।”
16 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਚਾਰਲੀ, ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾ ਸਕ ਿਕ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਚੇ ਜੀਵ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ
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ਲਈ ਉਭਾਿਰਆ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”

ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ।”
17 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ
ਇਸ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ
ਚਾਹੋਗੇ।”
18 ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ , ਇਹ ਜਾਣਿਦ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਚੇ ਚੜਹ੍ ਗੇ।
19 ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ
ਹੋਵੇਗਾ…ਿਫਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ, ਵਾਈਿਮੰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਣ
ਲਈ, ਿਨਕਲ ਿਰਹਾ ਹ ; ਜ ਆਈਡਾਹੋ ਿਵੱਚ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ
ਨਾਲ, ਭਾਈ ਮਾਈਨਰ ਆਰਗਨਬਰ੍ਾਈਟ, ਭਾਈ ਕਲੇਟ ਸੋਨਮੋਰ, ਮਸੀਹੀ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੁਰਸ਼।
20 ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਹੈ; 7ਵੀ , ਮੈਂ ਡੱਲਾਸ,
ਟੈਕਸਾਸ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ, ਵਾਇਸਆਫ਼ ਹੀਿਲੰਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਹੋਵ ਗਾ।
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਤ 7ਵੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਰਗਨਬਰ੍ਾਈਟ,
ਅਤੇ ਿਕਰ੍ਸ਼ਚੀਅਨ ਿਬਜ਼ਨਸ ਮੈਨ ਨਾਲ ਇਡਾਹੋ ਜਾਣ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਆ
ਿਗਆ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਮਨੀਆਪੋਿਲਸ
ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਿਬਤਾਈਏ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੁਰਸ਼
ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ।
21 ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ
ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ
ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਵਾਵਰੋਲੇ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਜੇਕਰ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਤੇ ਸੀ।
22 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ, ਮੈਂ ਜਾਿਗਆ ਅਤੇ
ਮੈ ਇਹ ਿਵਚਾਰਆਇਆ, “ਉਸ ਿਦਨ ਕਲਵਰੀ ਤੇ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ
ਇਸ ਤੇ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ : ਉਸ ਿਦਨ ਕਲਵਰੀ ਤੇ।
23 ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੜਹ੍ਨ ਲਈ, ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ , ਵਚਨ
ਿਵੱਚ, ਮੁੜੀਏ, ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਲਈ, 27ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਤੇ। ਅਤੇ
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ਅਸੀਂ 27ਵੀਂ ਆਇਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ
ਪੜਹ੍ ਗੇ, ਸਾਡੇ ਿਪਛੋਕੜ ਲੈਣ ਲਈ, ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ। ਅਤੇ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ
ਜਾ ਰਹੇ ਹ ।
24 ਅਤੇ, ਓਹ, ਇੱਥੇ ਿਪਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹ ,
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਭਾ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਨ ਿਜੰਨੀ ਿਕ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਹ ।
25 ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਅਲੌਿਕਕ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ, ਦੇਖੋ, ਚੰਗਾਈ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਿਵਅਕਤੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ…
26 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲ ਦੇ
ਪਰ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਕੁਝ-ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਈ । ਅਤੇ, ਉਹ,

ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਨਾਮ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ।
ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!
27 ਿਫਰ ਵੀ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਚੰਗਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ।”
28 ਪਰ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵ ਗਾ।” ਪਰ ਇਹ ਉਹ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਿਸਖਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ,
ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
29 ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹ , ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵ ਤੇ, ਬੱਸ
ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਿਦਓ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ,
ਉਹਨ ਦੇ ਚੰਗਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਉਨਹ੍ ਚੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇੱਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜੋ ਜੀਿਵਤ ਹੈ। “ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ—ਉਹ
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ਪਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਆਧਾਰ ਪਿਹਲ ਹੀ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਨੀਂਹ, ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਹਜੂਰੀ
ਉਸਦੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ,
“ਜੋ ਇਸ ਿਨਪਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

30 ਪਰ ਸਾ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, “ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ,” ਅਤੇ ਉਸ
ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਇੰਨਾ
ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

31 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ, ਭਾਈ
ਨੇਿਵਲ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਬੇਸ਼ਕ। ਅਤੇ…ਦੀ…ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਵਾਵਰੋਲਾ।

32 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਮੱਤੀ 27 , ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਮੁੜਨ ਲਈ ਥੋੜਾ
ਸਮ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੀ—ਦੀ 27ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੇ,
ਪੜਹ੍ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਪੜਹ੍ਨ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ।

ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਨੇ ਿਯਸੂ ਿਦਵਾਨਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਿਗਆ, ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ
ਕੀਤਾ।

ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਿਦੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਕਰਮਚੀ
ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੰਿਡ ਦਾ ਤਾਜ ਬੰਿਨਹ੍ਆ, ਤ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ
ਤੇ ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ…ਹੱਥ: ਅਤੇ ਉਨਹ੍

ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ
ਹੋਏ, ਿਕਹਾ, ਹੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਮਸਕਾਰ!

ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਥੁੱਿਕਆ, ਅਤੇ ਕਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ
ਿਸਰ ਤੇ ਮਾਿਰਆ।

…ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਚੋਗਾ ਲਾਹ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਾਏ,
ਅਤੇ ਉਸ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਗਏ।
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ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰਆਏ, ਤ ਉਨਹ੍ ਸ਼ਮਊਨ ਨ ਦਾ, ਕੁਰੇਨ
ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਮਿਲਆ: ਿਜਸ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਲੀਬ
ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੜਹ੍ ਗਏ, ਤ ਗੋਲਗਥਾ ਨਾਮ ਦੀ ਥ ਗਏ,
ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ,

ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਿਪਤ ਨਾਲ ਿਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਿਸਰਕਾ ਪੀਣ
ਲਈ ਿਦੱਤਾ:…ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਿਖਆ, ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ
ਪੀਣਾ ਸੀ।

ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡੇ,
ਅਤੇ ਗੁਣੇ ਪਾਏ: ਤ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਬੋਿਲਆ
ਿਗਆ ਸੀ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਸਤਰ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤੇ, ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਗੁਣਾ ਪਾਇਆ।

…ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ;

ਅਤੇ ਬੈਠ…ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਯਸੂ ਹੈ।

ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੋਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਹ੍ਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੀ।

ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਉਸ
ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਂਦੇ ਸਨ,

ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਮੰਦਰ ਢਾਿਹਆ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਬਣਾ ਿਲਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਤ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਹੇਠ ਆ ਜਾ।

ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਨੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ
ਨਾਲ, ਉਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਿਕਹਾ,

ਉਸ ਨੇ ਦੂਿਜ ਬਚਾਇਆ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚਾ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤ ਉਸ
ਹੁਣ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਹੇਠ ਆਉਣ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰ ਗੇ।
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ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ; ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ
ਬਚਾਵੇਗਾ, ਤ ਉਸ ਹੁਣੇ ਉਸ ਬਚਾ ਲੈਣ ਿਦਓ: ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹ ।
ਚੋਰ ਨੇ ਵੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਹ੍ਾਏ ਗਏ ਸਨ,

ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਉਸ , ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਦੁਪਿਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਪਿਹਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ

ਹਨੇਰਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਿਯਸੂ ਨੇ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ

ਪੁਕਾਿਰਆ, ਿਕਹਾ, ਏਲੀ, ਏਲੀ, ਲਾਮਾ ਸਬਕਥਨੀ? ਿਜਸਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੈ ਿਕਉਂ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ?
ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਥੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ,

ਆਿਖਆ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਏਲੀਯਾਹ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਿਸੱਧਾ ਇੱਕ…ਭੱਿਜਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਿਲਆ, ਅਤੇ

ਿਸਰਕੇ ਨਾਲ ਭਿਰਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੇ ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ
ਉਸ ਪੀਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ।
ਬਾਕੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਚੱਲੋ, ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਆ ਕੇ ਉਹ

ਬਚਾਵੇਗਾ ਜ ਨਹੀਂ।
ਿਯਸੂ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਿਕਆ, ਤ

ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਾਣ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।
ਅਤੇ, ਵੇਖੋ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠ ਤੱਕ ਦੋ ਟੁਕਿੜ

ਿਵੱਚ ਪਾਟ ਿਗਆ ਸੀ; ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਗਈ, ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਪਾਟ
ਗਈ ;
…ਕਬਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ; ਅਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ

ਸਰੀਰ ਠੇ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ

ਆਇਆ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਿਤ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਿਯਸੂ ਦੇਖ ਰਹੇ

ਸਨ, ਭੁਚਾਲ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ
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ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ।

33 ਆਓਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਈਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਦੇਈਏ।
34 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਇਹ…ਇਸ
ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਪੜਹ੍ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖ
ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਿਲਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ
ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਿਕ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹੱਥ ਦੁਆਰਾ ਫੜ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਥੁੱਿਕਆ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਕਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਉਹ ਮਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਕਤੇ
ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਚੀਿਕਆ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੈ ਿਕਉਂ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?”
35 ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ। ਸਾ ਇਹ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
36 ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਉਸ
ਿਦਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਨੰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤ ਤੂੰ
ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਮਾਿਲਕ ਕੌਣ ਸੀ। ਤੂੰ
ਧਰਤੀ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ।
ਤੂੰ ਸੂਰਜ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵ ਗ, ਕਾਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਿਚਰ ਚੁੱਪ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
37 ਆਓ, ਇਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਢੀਏ, ਿਕ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ
ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ
ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਿਫਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਵਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ;
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਸਹੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਬੋਲੇਗਾ।
38 ਹੁਣ, ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ
ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ
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ਹ । ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ, ਿਜਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ,
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ
ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
39 ਅੱਜ ਇਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹ। ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ
ਤੂੰ ਉਨਹ੍ ਬਚਾਵੇਂਗਾ ਜੋ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਜੋ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ
ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਿਬਮਾਰ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਜੋ ਚੰਗਾਈ ਲਈ, ਆਏ ਹਨ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।
40 ਹੁਣ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੋਲਿਦ , ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਉਸ ਿਵਸ਼ੇ ਵੱਲ
ਿਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਜਸ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ: ਉਸ ਿਦਨ
ਕਲਵਰੀ ਤੇ।
41 ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਹ ਗੁੱਡ
ਫਰਾਈਡੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲਵਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ। ਆਿਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਦੀ ਤੋਂ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਇਸਦੀ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ, ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ । ਅਤੇ
ਅੱਜ ਦੇ ਨਬੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਦਨ ਹੈ! ਇਹ ਉਨਹ੍ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਸਵੇਰਾ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
42 ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਲਵਰੀ, ਮੈ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜ ਚ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ
ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਰ
ਦੀ ਘੜੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਰ ਮਹੱਤਵ
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹ , ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ
ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ
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ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹ । ਇਸ
ਲਈ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ
ਮਨਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਲੋਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ…ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਿਹਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ
ਅਿਜਹਾ ਜੋ ਉਹਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ, ਉਹਨ ਦੇ ਪਾਪ
ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ
ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤ ਜੋ ਉਹਆਪਣੇ ਪਾਪ ਿਤਆਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ।
43 ਅਤੇ ਇਹ ਿਦਨ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਹੈ, ਆਉ ਅਸੀਂ ਿਤੰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਉਸ ਿਦਨ
ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ । ਪਰ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਂ
ਹੁਣੇ ਹੀ ਿਤੰਨ ਵੱਖਰੀ , ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਚੁਣੀ ਹਨ ਿਜਸ ਅਸੀਂ
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਕਲਵਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਪਾਪੀ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਾਵੇ; ਇਹ ਹਰ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਗੋਿਡ ਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਦੇਵੇਗਾ; ਇਹ ਹਰ
ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗਾ,
ਅਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ; ਹਰ ਪਾਪੀ, ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ; ਹਰ
ਿਪੱਛੇ ਹੱਿਟਆ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ
ਹਰ ਸੰਤ, ਅਨੰਦ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਕੜ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਲਵੇ।
44 ਇੱਕ ਮਹਾਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਿਜਸਦਾ ਕਲਵਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡੇ
ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ,
ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਿਗਆ। ਅਤੇ
ਪਾਪ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਸੀ। ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਨੇ ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰ, ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਏ, ਝੂਠ
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ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ , ਉਹ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਯੋਗ ਸੀ।

45 ਅਤੇ ਪਾਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਪ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੂਸੀ-…ਸੀ…ਲੂਸੀਫਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਧਰਤੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ,
ਉਸਦੀ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਿਨੰਿਦਆ ਹੋਇਆ ਪਰ੍ਾਣੀ ਸੀ। ਪਾਪ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੂਤ ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਉਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਜਸ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਰੱਿਖਆ;
ਿਗਆਨ, ਿਗਆਨ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਿਜੱਥੇ
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੂਸੀਫਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ਮੁੱਖਤਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਚੀਜ਼
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

46 ਅਤੇ ਪਾਪ ਲਈਇੱਕ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਲੋੜ ਮੌਤ ਸੀ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਸੀ।
ਅਤੇ, ਉਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੇਰਿਵ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਜਸ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ
ਹੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਪੂਰਨ ਿਵਨਾਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ
ਜਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ।” ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ; “ਉਹ
ਜਾਨ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਲਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ
ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਲੋਕ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ

ਅਸਿਹਮਤ ਹ ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ! ਉਸਨੇ
ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰ੍ਾਣ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ;
ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,
ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ ਜਾਵੇਗਾ।

47 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਨੇ ਧਰਤੀ ਮਾਿਰਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਿਡੱਗਣ
ਵਾਲੇ ਕਾਲੇਪਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵ ਗ, ਇਸਨੇ ਧਰਤੀ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਰੰਗ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਜੀਵ, ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ , ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ, ਿਬਮਾਰੀ, ਮੁਸੀਬਤ,
ਦੁੱਖ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਇਸ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਗਈ। ਪਾਪ
ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਅਧਰੰਗ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਿਕਉਂਿਕ ਧਰਤੀ ਤੇ
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ਹਰ ਜੀਵ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕੋਈ
ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ।

48 ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਿਕਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਛੁਡਾ
ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ।

49 ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਿਵਛੜ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਰੋਇਆ। ਉਹ ਰੋ ਪਏ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਹਾੜ ਅਤੇ
ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਭਟਕਦੇ ਿਫਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਿਹਰ ਭਾਲਦੇ ਸਨ,
ਿਜਸਦਾ ਿਨਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤ ਉਹ
ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸ ਪਾਸੇ
ਮੁੜੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ, ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ
ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਪੂਰਣ ਸੀ। ਇਸ ਿਦਖਾਈ
ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਜ ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪ ਦੇ ਸਰੋਿਤ ਿਵੱਚ
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ,
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਕੀ
ਭਾਲਦਾ ਹੈ।

50 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, “ਇਹ
ਇਸ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ।” ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ
ਿਲਆ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਬਮਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿਬਮਾਰੀ ਠੀਕ
ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਿਬੱਲ ਿਮਲ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਿਨਰੰਤਰ,
ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਉਸ ਲਿਹਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ,
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਤੇ ਇੱਕ
ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਿਕਤੇ, ਕੁਝ ਹੈ।
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51 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ, ਅੱਜ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਟਕ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ, ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਦੀ ਲਟ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗੀ,
ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਹੋਣ ਲਈ; ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਪੇਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਿਦਖਣ
ਲਈ; ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰੂਪ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ,
ਇਹ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ
ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਤੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਦ ਉਸ
ਤੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰਨ, ਉਸ ਤੇ ਲਿਹਰਾਉਣ, ਉਸ ਨਾਲ ਫਲਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ
ਆਪ ਉਸ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਗੁ ਢੀ
ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਸਦੇ ਗੁ ਢੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਵਧੀਆ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹ , ਅਤੇ
ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਪਰ ਜ ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਲੱਭੇਗੀ
ਿਕ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਹੈ। ਗੁ ਢੀ
ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਘਰ ਿਮਲੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਦਸਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਿਕਸੇ

ਹੋਰ ਔਰਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਲੱਭੇਗੀ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
52 ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹ । ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਜੋ ਸਾ ਉਸ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਇਹ ਥੇ ਭੁੱਖ ਦੀ
ਜਗਹ੍ਾ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ।
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਯੁਗ -ਯੁਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ
ਰੋਇਆ। ਉਹ ਰੋ ਪਏ। ਉਹਨ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ
ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ, ਸੰਸਾਰ
ਿਵੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ।
53 ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਿਦਨ, ਕਲਵਰੀ ਦਾ ਉਹ ਿਦਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਹਮਾ ਤੋਂ
ਹੇਠ ਆਇਆਸੀ। ਇੱਕ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਜੋ ਮਿਹਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਲਵਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ
ਿਦਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਦਾ
ਲਈ ਸੁਲਝ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਿਜਸ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਿਪਆਸੇ ਹ । ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਿਲਆਇਆ।
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਕਲਵਰੀ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ
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ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਦੀ ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਛਾ ਜ ਤ ਘ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ।
54 ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਦਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼,
ਇਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਿਹਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ,
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਹੱਿਲਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਕਲਵਰੀ ਤੇ
ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਤ ਇਸ ਪਾਪੀ ਸੰਸਾਰ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹਨੇਰ ਿਵੱਚ ਪੈ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਦਨ ਦੇ ਅੱਧ ਿਵਚ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ
ਿਗਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਿਹੱਲ ਗਈ , ਪਹਾੜ
ਟੁੱਟ ਗਏ, ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਕਬਰ ਿਵੱਚੋਂ ਫਟ ਗਈ ।
55 ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਲਵਰੀ ਤੇ, ਿਸਫਰ ਮਤਲਬ ਜੀਰੋ ਬਣ
ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ , ਿਜਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ
ਲਈ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਨਵਰ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਿਪੱਠ
ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ, ਕਲਵਰੀ ਤੇ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਸੀ।
56 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ
ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਜੋ ਇਸ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਲਵਰੀ
ਿਵਖੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ
ਆਦਮੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਇਆ, ਅਤੇ
ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇੱਛਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ
ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਲਵਰੀ ਿਵਖੇ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਥੇ, ਜਦੋਂ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ
ਲੰਘੇਗਾ, ਉਹ ਗਥਸਮਨੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ
ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਵ ਗ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਲੰਿਘਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।
57 ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹਨੇਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇੱਕ ਅਪਰ੍ੇਸ਼ਨ
ਲਈ, ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵ ਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਿਕਸੇ
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ਆਦਮੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਪਿਹਲ ਉਸ
ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ—ਨੇ ਕਲੀਸੀਆ ਲਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਦੁਨੀਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ
ਦਵਾਈ ਿਦੱਤੀ, ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵ ਗ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ
ਨਹੀਂ! ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ, ਮਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮ
ਸੀ ਿਜਸਦੀ ਦੁਨੀ ਨੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

58 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਅੱਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਉਨਹ੍ ਬਾਹਰ ਦਾ
ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

59 ਉਸ ਿਦਨ, ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ
ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਪੂਰਵ-ਿਚੰਨਹ੍। ਇਹ ਲੇਲੇ ਦੁਆਰਾ, ਬਲਦ ਦੁਆਰਾ,
ਘੁੱਗੀ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਇਹਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ। ਇਹ ਉਸ ਮੌਤ ਦੀ ਪਕੜ
ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਿਕਆ, ਿਜੱਥੇ ਸ਼ਤਾਨ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਸੀ।

60 ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਿਜਨਹ੍ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰ-ਅਤੇ-
ਨੀਚੇ, ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਗੰਧਕ! ਲੂਸੀਫਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਤੁਿਰਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਲਦਾ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਚੱਟਾਨ ਜੋ

ਠੰਢੀ ਹੋ ਗਈ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਮਿਰਆ ਸੀ, ਧਰਤੀ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ ਸੀ।

61 ਜੋ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸਦੀ
ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਹੋਰ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਰੀੜਹ੍ ਦੀ
ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ, ਥੇ ਕਲਵਰੀ ਤੇ, ਪਾਪ ਦੀ ਰੀੜਹ੍ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ!
ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਪਰ੍ਾਣੀ , ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ
ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
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62 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ
ਸੈਿਟੰਗ ਹੈ। ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਲਾਈਨ
ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਤ ਇਹ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ
ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਪ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ
ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਓਏ! ਤੁਹਾ ਕਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, “ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਹ ।” ਯਕੀਨਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ
ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਤੁਹਾ ਹੁਣ
ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਿਕਉਂਿਕ ਥੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ,
ਜੋ ਇਮਾ ਏਲ ਦੀ ਨਸ ਿਵਚੋਂ ਵਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਿਜੱਥੇ ਪਾਪੀ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬ ਗਏ,
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਥੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾਗ ਗੁਆ ਿਦੱਤੇ।

63 ਤੁਹਾ ਗੁਆਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਮਾਰਗ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੁੱਧ
ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਤੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਝਰਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ,
ਪਿਹਲ , ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਚ ਮਾਰਗ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

64 ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਨਰਕ ਦੇ ਜੇਲਹ੍
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਹ੍ ਿਦੱਤੇ, ਹਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਲਈ ਜੋ ਇਸ, ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ,
ਜੇਲਹ੍ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ, ਤ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲਵਰੀ ਤੇ, ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਹ੍ ਿਦੱਤੇ, ਹਰ
ਬੰਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਹਾ ਹੁਣ ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਪ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ, ਿਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ,
ਜੂਆ ਖੇਡਣ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ,
ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਜੋ ਯੁੱਗ
ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾ ਇਸ
ਤੋਂ ਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਹਵਾ ਤੁਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
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ਿਪਆਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਕਲਵਰੀ ਦਾ
ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ।

65 ਿਜਹੜੇ ਆਦਮੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਨਹ੍ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਹਲ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਿਵਚ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਡਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ
ਿਨਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਚ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਉਸ ਛੁਡਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹੋਰ
ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੂਰ
ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹ , ਤ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਕਵੀ ਨੇ ਿਲਿਖਆ:

ਿਵੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ
ਆਕਾਸ਼

ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ
ਮਰ ਿਗਆ।

ਖੁੱਲਹ੍ੇ ਪਰਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ
ਸਵਰਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਿਦਨ ਲਈ।

66 ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਹੋਰ
ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ
ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ। ਿਬਮਾਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲਹ੍ਾ ਪਰਦਾ, ਉਸ ਿਦਨ
ਕਲਵਰੀ ਤੇ, ਪੂਰੀ ਿਜੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾ ਇਹਨ
ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸਾ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਿਦਨ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ
ਿਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਗਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ! ਅਸੀਂ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਹ । ਤੁਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ
ਖੋਹ ਿਲਆ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਨੇ ਪਰਦਾ ਵਾਪਸ ਿਖੱਚ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ
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ਚ ਮਾਰਗ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹ , ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ
ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹ ।

67 ਅਬਰਾਹਾਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ
ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਿਕਿਤਉਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਉਹ ਅਧਰੰਗੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਭੂਚਾਲ ਆਏ। ਤੂਫਾਨ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਕਤਲ! ਬਿਘਆੜ ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ
ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜ ਬਿਘਆੜ ਲੇਲੇ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਲਦ
ਖਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੀ। ਆਦਮੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਭਾਈ ਮਾਿਰਆ; ਿਪਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ
ਮਾਿਰਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਿਪਤਾ ਮਾਿਰਆ। ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ

ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਕ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾਰੀ ਉਸ ਤੇ ਹੈ।
ਉਹ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਮਰ
ਜ ਦੇ ਹਨ। ਪਹਾੜ ਬਦਲ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਫੇਲ
ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਜੱਥੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ
ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਇਸ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ
ਹੈ, ਤ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

68 ਓ, ਿਕੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਪਾਪੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਿਕ ਤੁਹਾ ਹੁਣ
ਰਸਤਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਿਦਨ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਹ੍ ਿਗਆ। ਉਨਹ੍
ਸਾਰੇ ਪੁਰਿਖ ਲਈ ਿਜਨਹ੍ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ,
ਕਲਵਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾ ਇਹ ਮੁਫਤ, ਿਦੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ?
ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਠੁਕਰਾਓਗੇ?
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਠੁਕਰਾਓਗੇ, ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ?
ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਖੁੱਲਾ ਪਰਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਪਾਪ ਦੇ,
ਉਸ ਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ
ਿਜਸਦੀ ਉਹ ਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ: ਸਵਰਗ, ਮਿਹਮਾ, ਸ਼ ਤੀ, ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ,
ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

69 ਉਹ ਿਦਨ ਸੀ ਜਦੋਂ—ਜਦੋਂ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਝਟਕਾ ਿਪਆ।
ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
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70 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ; ਉਹ ਅਦਨ ਦਾ ਲੇਲਾ ਸੀ, ਉਸ
ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
71 ਜਦੋਂ ਹਾਬਲ ਨੇ, ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਾਇਨ ਨਾਲੋਂ ਤਮ
ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਹ੍ਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਗਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਅੰਗੂਰ
ਦੀ ਵੇਲ ਇੱਕ ਬੰਿਨਹ੍ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਨਾਲ ਬੰਿਨਹ੍ਆ।
ਉਸਦੇ—ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਿਲਆ, ਇੱਕ ਲ ਸ ਲਈ, ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਿਸਰ ਿਪੱਛੇ ਿਖੱਚ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੱਿਟਆ ਅਤੇ ਹੈਕ
ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ
ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਰਗੜ ਿਗਆ। ਇਹ ਇੱਕ
ਪਰਛਾਵ ਸੀ।
72 ਪਰ ਉਸ ਿਦਨ ਕਲਵਰੀ ਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੁੱਿਟਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਕੁੱਿਟਆ
ਿਗਆ, ਅਤੇ ਥੁੱਿਕਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਥੁੱਿਕਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਕੁੱਿਟਆ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਸੰਸਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਟ ਿਵੱਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗ
ਿਰਹਾ ਹੈ।
73 ਜਦੋਂ ਹਾਬਲ ਦਾ ਲੇਲਾ ਮਰ ਿਗਆ, ਤ ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ
ਹੋਇਆ, ਮਰ ਿਗਆ ਿਜਸ ਹਾਬਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਹ
ਿਰਹਾ ਸੀ।
74 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਿਦਨ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ,
ਤ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਸਮਝ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। “ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੈ ਿਕਉਂ ਿਤਆਗ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ?” ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਸੀ, ਟੁਕਿੜ ਿਵੱਚ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ,
ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ।
75 ਉਹ ਉਹੀ ਲੇਲਾ ਸੀ ਜੋ ਹਾਬਲ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਔਰਤ ਦੀ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਤਾਨ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਹ ਲੇਲਾ ਸੀ ਿਜਸ
ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਬਨ ਹੱਥ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ, ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਉਹ ਨਬੀ ਲਈ, ਪਹੀਏ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪਿਹਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਨਹ੍
ਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਦੇਿਖਆ ਸੀ, ਉਸ ਿਦਨ, ਉਸ ਿਦਨ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਿਮਿਲਆ
ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਿਜਸਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਮਰ
ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ।
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76 ਪਿਹਲ , ਸਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਦਾ ਕੀ
ਮਤਲਬ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਸਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਤੀਜਾ, ਆਓ
ਦੇਖੀਏ ਿਕ ਸਾ ਉਸ ਿਦਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
77 ਪਿਹਲ , ਸਾ ਇਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ
ਿਦਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚੋਂ ਮਹਾਨ। ਪਾਪ ਦਾ ਮੁੱਲ ਿਨਪਟਾਇਆ ਿਗਆ।
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ।
78 ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਉਸ ਿਦਨ
ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਮਿਰਆ, ਉਸਨੇ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ,
ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਉਸਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਸਕੀਏ; ਸਾਡੇ ਲਈ, ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਆਦਮ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਜੋ ਛੁਡਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਦਮ (ਪਿਹਲੇ
ਆਦਮ) ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਿਜਸਦਾ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ
ਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਸੀ, ਿਫਰ ਅਸੀਂ (ਦੂਜਾ ਆਦਮ), ਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ
ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋਂ, ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਛੁਡਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ
ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਮਰ ਿਗਆ, ਉਸਨੇ
ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਤਮਾ , ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਿਜਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਣ
ਲਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਲਵਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਜ
ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚਲਣਾ।
79 ਪਿਹਲ , ਇਸ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ
ਹੁਣ ਸਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾ ਅਤੇ ਮੈ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
80 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹ , “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ
ਹ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।” ਪਰ ਸਾ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਿਪਆ।
ਅਤੇ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸਦੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਿਦਲ
ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
81 ਿਫਰ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹ , ਇਸਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਾਪ
ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਨਹੀਂ ਲਟਕਦੀ ਹਨ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਾਪ
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ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਬਲੀਦਾਨ ਨੇ ਸਾ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ,
ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਣ ਬਣੋ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ
ਿਪਤਾ ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ।” ਿਫਰ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹ ।
82 ਹੁਣ, ਥੇ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਗੁਆ ਿਦੰਦੇ ਹ । ਜੇ ਅਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੀ,
ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਹ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਲੀਸੀਆ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—
ਸੰਪਾ।] ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ…ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
83 ਦੇਖੋ ਿਕ ਕਲਵਰੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। “ਤੁਹਾਡੇ
ਪਾਪ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣ; ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵ ਗ ਿਚੱਟੇ ਹਨ। ਿਕਰਮਚੀ ਵਰਗਾ
ਲਾਲ; ਨ ਵਰਗਾ ਿਚੱਟਾ।” ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਿਬਲਕੁਲ ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਹੋ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ “ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ
ਿਗਆ।”
84 ਿਫਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾ , ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ
ਆਤਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਉਹਨ ਹੋਰ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਸੀ, ਸੰਪੂਰਣ ਮਨੁੱਖ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਿਣਆ। ਹੁਣ ਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
85 ਹੁਣ, ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਉਹ ਹੈ, ਿਯਸੂ ਕਦੇ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੂਿਜ ਲਈ ਖਰਿਚਆ
ਿਗਆ। ਇਹ, ਿਬਲਕੁਲ, ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਕਲੀਸੀਆ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ
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ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ, ਦੂਿਜ ਲਈ ਜੀ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੇਲੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ
ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਿਜ ਲਈ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਿਦਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਿਜਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਿਜ ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ।
86 ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾ ਅਿਜਹੇ
ਮਾੜੇ ਨਾਵ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵੇ?” ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਿਜ
ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ, ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦਵਾ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ
ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ, ਕਲੀਸੀਆ ਭੁੱਲ ਗਈ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈ
ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਨਾ ਜੀਓ। ਦੂਿਜ
ਲਈ ਜੀਓ।
87 “ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਮੈਂਇਸ ਭਾਈ ਲਈ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ।” ਇਹ ਓਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
88 ਉਸ ਆਦਮੀ ਲਈ ਜੀਓ ਜੋ ਤੁਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ
ਲਈ ਜੀਓ ਜੋ ਤੁਹਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ੍
ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ,
ਤ ਜੋ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ, ਤੁਸੀਂ, ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਲ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਉਨਹ੍ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਿਜਵੇਂ ਭੇਡ
ਆਪਣੀ ਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਵਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।
89 ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕਲੀਸੀਆ,
ਿਸਰਫ ਸੰਗੀਤ ਚਲਾਉਣ, ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਲੀਸੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਕਲੀਸੀਆ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
90 “ਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਲਈ ਿਜੰਦਾ ਸਮਝਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਿਫਰ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ
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ਸੇਵਾ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹ ਜੋ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।

91 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ
ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ । ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਣਾ ਜਾਓ। ਿਯਸੂ
ਨੇ ਿਕਹਾ, ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਭੇਡ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਵ ਗ, ਲੋਕ ਵੱਖ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਕਹੇਗਾ, “ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੋ।” ਅਤੇ ਭੇਡ
ਕਹੇਗਾ, “ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋ।”

92 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬੱਕਰੀ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋਵੋ। ਿਕਉਂਿਕ, ਮੈਂ
ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਜੇਲਹ੍ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿਮਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ
ਪਿਹਨਾਏ। ਮੈਂ ਿਪਆਸਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ
ਿਬਮਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿਮਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਹੋ ਜਾਓ।”

93 ਅਤੇ ਭੇਡ ਤੇ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ
ਖੁਆਇਆ। ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਕੱਪੜੇ ਿਦੱਤੇ। ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਸੀ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।”

94 ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਨਾ ਹੋਵੋ,
ਕਲੀਸੀਆ। ਇਸ ਸਦਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਿਟਕਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਹ
ਤ ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ! ਲੋਕ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਈ ਅਿਜਹਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ
ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਤੁਹਾ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਆਰਥੀ ਿਵਚਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਿਰਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

95 ਇਨਹ੍ ਭੇਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ
ਕਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ…ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈ ਭੋਜਨ ਿਦੱਤਾ? ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਨੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈ ਕੱਪੜੇ
ਿਦੱਤੇ? ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਿਪਆਸਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈ ਪੀਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ? ਤੂੰ ਕਦੋਂ
ਿਬਮਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ?”
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96 ਇਹ ਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਬਸ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ
ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ੍ਭੂ, ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਿਕ ਕਲਵਰੀ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈਆਪਣੇ ਆਪ।

“ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਸਾ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ।”
97 ਦੇਖੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ੍ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
98 ਿਨਰਸੁਆਰਥ ਜੀਵਨ; ਦੂਜਾ ਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ
ਨਹੀਂ; ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੰਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਤੇ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਇੰਨੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ,
ਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰੋ।
ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ, “ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ, ਪਰ੍ਭੂ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ।”
ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋ। ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਹ! ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।
99 “ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ
ਅੰਤ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।”
100 “ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ‘ਪਰ੍ਭੂ, ਪਰ੍ਭੂ,’ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ,
ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,” ਿਸਰਫ਼ ਉਨਹ੍ ਦੇ
ਿਦਲ ਤੋਂ, ਿਸਰਫ਼ ਅਜਾਦੀ ਨਾਲ।
101 ਹੁਣ, ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਉਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ,
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ ।
102 ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਣਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਵਧਵਾ ਜੋਨਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀ…
ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਗਆਅਤੇ ਉਸ ਕੁਝ ਕੋਲਾ ਖਰੀਿਦਆ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੇਿਖਆ ਿਜਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ
ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸੂਟ ਿਲਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਸੀਸ
ਦੇਵੇ! ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹ ।” ਓਹ, ਮੇਰਾ! ਤੂੰ ਸੁਆਰਥੀ, ਗਰੀਬ, ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡੀ ਹੋ।
103 “ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਇਹ ਨਾ ਜਾਨਣ ਿਦਓ ਿਕ ਖੱਬਾ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਖੱਬੇ ਪਤਾ ਣਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਸੱਜਾ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਇਹ
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ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਢ ਚਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਕਸੇ
ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਆਤਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਸਮਰਿਪਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਬਾਰਕ ਆਤਮਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਉਹ ਜੀਵਨ! “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਿਜਉਂਦਾ ਹ ,” ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ,” ਬਸ ਇੰਨਾ ਆਟੋਮੈਿਟਕ।
104 “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਈਸਾਈ
ਹ । ਅਸੀਂ ਇਨਹ੍ ਲੋਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰਦੇ ਹ ।” ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਈਸਾਈ
ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
105 ਮਸੀਹਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਿਮਲ ਿਗਆ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ।” ਜਾਉ, ਇਹ ਕਰੋ।
106 ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੌਂਪ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ , ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ, ਲੋਕ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਿਵਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਿਪਆ। ਉਸਨੇ ਬੇਰੁਖੀ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ,
ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾ ਸਾਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰਨ ਆਇਆ ਹ ।” ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ।
107 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੋ
ਸਾ ਦੂਿਜ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੇਡ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ।
108 ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹੇਗਾ, “ਖੈਰ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ
ਉਹ ਕੀਤਾ।”
109 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੇ ਬਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਕਦੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
110 ਜੇ ਕਲੀਸੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨ ਬੁਿਨਆਦੀ ਤੱਥ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਕ
ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
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111 ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਪੰਤੇਕੋਸਟਲ ਦੋਸਤ। ਮੈਂ ਪੰਤੇਕੋਸਟਲ ਹ । ਪਰ ਮੇਰੇ
ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ—ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬੈਂਡ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਜ
ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਣੀ , ਜ ਡਫਲੀ । ਇਹ ਿਸਰਫ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ
ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਬੈਂਡ ਿਵਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਲੜਾਈ
ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਿਵਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।
ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨ ਗੱਲ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

112 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਅਣਿਡੱਠਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਆਤਮ-
ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ
ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਬਸ ਇਸ ਜੀਓ। ਿਫਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਕੀ ਹੋ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ…ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ…ਤੁਸੀਂ ਚ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੋ। ਕਲਵਰੀ ਦਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਚ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਿਗਆ।

113 ਹੁਣ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਲਾ ਦੇਣਗੇ।

114 ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਹ , ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ? ਸਾ
ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਝੁੰਡ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹ ।” ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿਸੰਗ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰੋ।

115 “ਤੂੰ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਦਾਨ ਕਰ,” ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਆਪ,
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ, ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਿਪਆਸੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਆਦਮੀ ਿਪਆਸਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ
ਵੀ ਸੋਚੋ। ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚੋ ਿਜਵੇਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦਓ।
ਬਸ ਜੀਓ।

ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਭੇਡ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
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116 ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਚੰਗਾ, ਸਾਡੀ ਕਲੀਸੀਆ ਇੱਕ
ਸੰਗਠਨ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਿਦੰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਕਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹ ।”

117 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਨ , ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ,
ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਬਲਕੁਲ ਿਵਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਿਯਸੂ…ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
ਪਿਹਲੀ ਕੁਿਰੰਥੀ 13, “ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਗਰੀਬ ਭੋਜਨ
ਦੇਣ ਲਈ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਲੀਦਾਨ ਵਜੋਂ ਸਾੜ ਿਦੰਦਾ
ਹ , ਇਸ ਦਾ ਮੈ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”

118 ਹੁਣ, ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਆਉਣਾ
ਪਏਗਾ, ਪਛਾਣੋ ਿਕ ਕਲਵਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ
ਦੇਖਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹ , “ਓਹ, ਹ , ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।” ਇਹ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਲਵਰੀ ਜਾਣਾ ਿਪਆ,
ਤ ਹਰ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਲਵਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ
ਕੋਲ ਕਲਵਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਵਰੀ ਦਾ ਉਹ ਿਦਨ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਵਰੀ ਦਾ ਉਹ ਿਦਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ
ਿਮਲਾਉਣਾ; ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਿਹਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਣਾ; ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਣਾ; ਪੇਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ
ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਿਚੱਠੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ
ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ
ਹ । ਿਫਰ, ਉਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹ ।

119 ਹੁਣ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਟੱਪਣੀ। ਅੱਧੀ ਬੱਕਰੀ, ਅੱਧੀ ਭੇਡ, ਉਨਹ੍ ਕੋਲ
ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ ਤ ਬੱਕਰੀ ਹੋ ਜ ਭੇਡ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਅੱਧੀ ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ ਤ ਬੱਕਰੀ ਹੋ ਜ ਭੇਡ।

120 ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਿਫਰ ਕਲਵਰੀ
ਦਾ ਿਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾ ਨ ਨੇ ਇਹ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ,
ਇਸ ਕਲਵਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਿਲਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਿਲਆਉਣਾ ਸੀ,
ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹ । ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਲਵਰੀ ਦਾ ਿਦਨ
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ਸੀ। ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ, ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਵ ਗ ਕੰਮ ਕਰੋ।
121 ਹੁਣ, ਨਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਪਰ ਜ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਨਦੀ
ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ
ਰਾਹ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਿਮਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍
ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
122 ਨੇੜੇ ਤੋਂ, ਿਯਸੂ ਦੇਖੋ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜ ਦਾ ਹ ।”
123 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਸੀਆ ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ
ਸੱਮਝਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਟੇਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ
ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ, ਉਨਹ੍ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।
124 ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਲੋਚਕ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹ । ਮੈ ਅਕਸਰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ…ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ, “ਿਕਉਂ,
ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ
ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ,
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜ ਦਾ ਹ ।’”
125 ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨਾ ਬੁਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਮਸਟਰ? ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ
ਿਸਧ ਤ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਿਕੰਨੀ ਦੂਰ ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਿਸਕ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ
ਦੋਸਤ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਿਕ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਤਿਮਕ
ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
126 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੜਹ੍ੇ-ਿਲਖੇ, ਚਲਾਕ,
ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਲਵਰੀ ਿਵੱਚ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ।
127 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਿਕਹਾ। “ਜੋ
ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ,” ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨਹ੍ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। “ਉਹ ਕੰਮ
ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਮੁਰਿਦ ਜੀਉਂਦਾ
ਕਰਨਾ, ਅੰਿਨਹ੍ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲਹ੍ਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ।
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ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ
ਜ ਦਾ ਹ ।”
128 “ਥੋੜਾ ਸਮ , ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮੈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ
ਵੇਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹ ਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਬਨ ਅਰਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਾ। ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗਾ;
ਉਹ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭੇਜੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ
ਹੈ, ਿਜਸ ਸੰਸਾਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਿਫਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।”
129 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਉਹ “ਵੱਡੇ” ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ
ਕਰਨਾ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਭੂਤ ਕੱਢਣਾ, ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਨੰਤ
ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਓ! ਕਲਵਰੀ
ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਿਨਿਵ , ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੀਚ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕ ਿਲਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਧੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ
ਲਈ; ਆਿਗਆਕਾਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਲੋਕ
ਜੋ ਪਿਹਲ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ, ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ,
ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
130 ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ: ਕਿਹਣ ਲਈ, “ਇਹ ਿਬਮਾਰ ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਪਈ
ਹੈ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,”
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ;
“ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ; ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਨਾ ਿਸਰਫ ਉਸ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ
ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੋ ਅਨੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਦਾ ਲਈ।”
131 ਗਰੀਬ, ਅੰਨਹ੍ੇ, ਦੁਖੀ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਕਵੇਂ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਦੇਖਦੇ ਿਕ “ਵੱਡੇ” ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ?
ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਉਸਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਹ
ਦੂਿਜ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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132 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਨਹ੍
ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ; ਿਜਨਹ੍ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ,
ਉਹ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜ ਦੇ ਹਨ।”
133 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ,
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹ ।” ਇਹ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।
134 ਉਨਹ੍ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਿਕਵੇਂ ਿਮਲੀ? ਪਤਰਸ ਨੇ
ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ
ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹ ਜੋ ਤੁਹਾ ਸਾਿਰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ?” ਉਸਨੇ ਨੁਸਖਾ ਿਲਖ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ
ਨੇ ਉਨਹ੍ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
135 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ,
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਓ।” ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਹਾਡੇ
ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ। ਥੇ “ਵੱਡੇ” ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
136 ਿਕੰਨੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹੋ, ਿਕੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪ
ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਲਵਰੀ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਹੋ? ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਧਰਮ ਿਤਆਗ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ
ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?
137 “ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ,
ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ, ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਮਿਹਮਾ! ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
138 ਕਲਵਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਉਸ ਿਦਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਸਨੇ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?
ਕੀ ਇਸਨੇ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਭਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਜ ਕੀ ਇਸਨੇ ਤੁਹਾ
ਮਸੀਹੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ, ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ? ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ!
139 ਪਾਪ, ਮਾਫ਼ੀ! “ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ।” ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਕੌਣ “ਤੁਸੀਂ,” ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ? “ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ,” ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ, ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ।



32 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

140 ਪਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਇਸ
ਨੇ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਬੰਿਨਹ੍ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੱਸੋ, ਮੈ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਦੱਸੋ,
ਕਲਵਰੀ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਿਕਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਮੈ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਿਚਹਰੇ , ਇਸਦੀ
ਸਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਿਦਨ ਕਲਵਰੀ ਿਵੱਚ ਿਕੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਿਦਨ ਿਕਵੇਂ ਿਬਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰੀ ਕਮੀਜ਼
ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ
ਿਕਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਿਸਧ ਤ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਿਨਮਰ ਿਕਉਂ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਥੇ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਨਮਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ
ਆਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖੰਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਿਕਵੇਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਥੁੱਕੇ ਹੋਏ ਿਚਹਰੇ
ਲਈ, ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੱਕ ਿਨਮਰ ਕੀਤਾ? ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸਦੇ
ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਿਦੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ, ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ। “ਸ਼ਰਮ
ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।” ਤੁਸੀਂ ਕਲਵਰੀ ਿਕਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ
ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਿਕਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ,
ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ?

“ਓਹ,” ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਮੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ।” ਉਨਹ੍ ਲੱਤ
ਮਾਰਨ ਿਦਓ।
141 ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਨ ਿਬਤਾਓ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਮੈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦਓ। ਕਲਵਰੀ ਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਨ ਿਬਤਾਓ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ।

ਆਓ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
142 ਪਰ੍ਭੂ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾ ਸਾਿਰ ਕਲਵਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਡਰ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ
ਡਰ ਿਕ ਕੋਈ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਤੇ
ਹੱਿਸਆ, ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਿਗਆ। ਪਰ ਉਹ ਆਿਗਆਕਾਰੀ
ਸੀ, ਮੌਤ ਤੱਕ। ਉਹ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਸੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣ ਤਕ। ਉਹ ਫੈਡਰਲ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ, ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਸੀ।
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143 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹ ਿਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਿਰਆ,
ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਬਣ ਿਗਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਇਹੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਹਨ। ਮੈਂ
ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰ ਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ।” ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹ ਿਕ, ਉਸ
ਿਦਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਸਰਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਸ ਸਰਾਪ ਦੇਣ
ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ
ਹ ਜੋ ਸਰਾਪ ਰਿਹਤ ਹੈ।
144 ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਿਕ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ
ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਤਸਵੀਰ
, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਦਸ ਹੁਕਮ, ਅਤੇ ਹੋਰ, ਉਹਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਿਦਓ, ਤ ਜੋ

ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਿਦਓ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ
ਅਿਜਹੇ ਹ …ਅਸੀਂ ਕਿਮਊਿਨਜ਼ਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੂਸ ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ ਹ ।
145 ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹ , ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹ ।
ਅਸੀਂ ਕਲਵਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹ । ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ,
ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਤੁੱਛ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਪੁਨਰ-
ਉਥਾਨ ਵੱਲ ਜ ਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪੁਨਰ-ਉਿਥਤ ਹੋਵ ਗੇ ਜੋ
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਇਸ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਦੇਿਖਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ , ਛੋਟੇ ਤੂੜੀ ਿਵੱਚ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਛਾਨਣ ਵਾਲੇ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ।
ਪਰ, ਪਹਾੜ, ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਹਾੜ ਬਣ ਿਗਆ ਿਜਸ ਨੇ ਧਰਤੀ
ਢੱਕ ਿਲਆ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਆਵੇਗਾ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ
ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੀਏ, ਮਸੀਹ ਲਈ ਜੀਵੀਏ, ਦੂਿਜ ਲਈ ਿਜਈਏ।
ਇਹ ਸਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ।
146 ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ



34 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਉਠਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਕਹੋਗੇ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ। ਮੈਂ
ਉਸ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।” ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ। ਿਕਸੇ ਹੋਰ ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ
ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।
147 ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹੋ, “ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਲਵਰੀ ਿਵਖੇ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ
ਅਤੇ ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹ । ਿਜਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ
ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਬਣਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਫੜ
ਿਰਹਾ ਹ । ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈ ਅੱਜ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈ ਅੱਜ, ਆਪਣੇ
ਆਪ , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਿਦਓ, ਤ ਜੋ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੀਵ , ਅਤੇ ਦੂਿਜ ਲਈ ਜੀਵ । ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ, ਅਤੇ ਮੈ ਸਤਾਉਣ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਬੋਲਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮੈ ਿਨਮਰਤਾ
ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਵ ਗ, ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਦਨ, ਉਸਨੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ, ਮੈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਉਣ
ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਿਦਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਕੀ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਥ ਪਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਥੇ ਵਾਪਸ
ਬਰਕਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਵੀ। ਚੰਗਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਸ…ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ।
148 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਪਤਰਸ ਨੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ
ਦੇ ਿਦਨ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਿਜੰਿਨ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨਹ੍
ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।” ਉਹ ਸੱਚੇ ਿਦਲੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਹੈ, ਤ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨ ਉਸ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ
ਹੇਠ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾ ਜਰੂਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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149 ਿਕਉਂਿਕ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਲ ਪਿਹਲ ਪੋਥੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ,
ਉਹ, “ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ, ਤ ਰਸੂਲ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਉਹਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ “ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਪਿਹਲ , ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਓ।” ਇਹ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਤੋਬਾ
ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਦੇਣ ਲਈ। “ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਨਹ੍ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ
ਜ ਦੇ ਹਨ; ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਰੱਖੇ
ਜ ਦੇ ਹਨ।”

150 ਿਪਤਾ, ਦੁਨੀ ਕਦੇ ਉਨਹ੍ ਵ ਗ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਿਕਉਂ ਨਾ
ਸਧਾਰਨ ਇੰਜੀਲ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ? ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੇ, ਬਦਲ ਲਈ,
ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ: ਝੂਠੇ ਨਾਮ, ਝੂਠਾ ਬਪਿਤਸਮਾ, ਝੂਠੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ, ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣਾ, ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਹੈ; ਰੋਮਨ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼,
ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੀ
ਮਾਫ਼ੀ ਿਸਰਲੇਖ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

151 ਹੁਣ, ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਪਰ੍ਿਸੱਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ
ਤਰੀਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ , ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ,
ਉਸ ਿਦਨ, ਉਸ ਿਦਨ, ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਿਜੱਥੇ, ਿਯਸੂ, ਉਸ ਿਦਨ
ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ , ਲਾਿਹਆ ਜਾਣਾ, ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਥੁੱਿਕਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਿਗਆ;
ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨ ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਿਜਨਹ੍
ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ, ਿਫਰ ਵੀ, ਉਹ ਸਭ ਹੋਣ ਤੇ,

ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਿਲਹ੍ਆ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨ ਲੋਕ ਲਈ ਮਰ
ਿਗਆ ਜੋ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਨ।

152 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹ , ਤ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ
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ਗਲਤ ਸਮਿਝਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ
ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।

ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਢੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਉਨਹ੍ ਦੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ; ਪਰ੍ਿਸੱਧ
ਹੋਣ ਲਈ; ਬਾਕੀ ਭੀੜ ਵ ਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਨਹ੍ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਲਵਰੀ ਤੇ
ਆਉਣ ਿਦਓ।
153 “ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ; ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ
ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ, ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਨਹ੍ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਹ੍ੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਦਮ

ਚੁੱਕਣ ਿਦਓ; ਅਤੇ ਥੁੱਕੇ ਜਾਣ; ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਉਹਨ ਧਾਰਿਮਕ ਖੰਡਰ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕਲੀਿਸਆਵ ਤੋੜਨਾ; ਉਹ ਸਭ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ, ਪਰ੍ਭੂ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਨਾਲ ਆਪਣਾ
ਰਸਤਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਵ ਗ ਚੱਲੀਏ, ਨਾ ਸੱਜੇ ਨਾ ਖੱਬੇ
ਮੁੜੀਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ
ਹ । ਇਹ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ, ਿਪਤਾ ਜੀ।
154 ਹੁਣ, ਿਬਮਾਰ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ
ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ,
ਹੁਣੇ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ, ਜਲਦੀ
ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ
ਨਾਮ ਤੇ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਆਮੀਨ।

ਸਲੀਬ ਤੇ ਹੇਠ ਿਜੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮਰ ਿਗਆ,
ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਇਆ;
ਥੇ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਲਹੂ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ;

ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ…
ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਡਆਈ!
ਓਹ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਹਮਾ!
ਓ, ਥੇ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਲਹੂ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ;
ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਡਆਈ!
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ਮੈਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚ ਿਗਆ ਹ ,
(ਿਕਵੇਂ?)

ਿਯਸੂ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਥੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ…(ਉਸਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਹੋਣਾ।) ਅੰਦਰ;

ਓਹ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਹਮਾ!

ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਡਆਈ!
ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਡਆਈ! (ਅਨਮੋਲ ਨਾਮ।)
ਓ, ਥੇ…ਿਦਲ ਤੇ ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ;
ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ…

155 ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਬਸ ਤੁਹਾ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ: ਜੀਵਨ, ਜੀਵਨ ਸਦੀਵੀ।
156 ਕੀ “ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ”? ਦੂਿਜ ਲਈ ਜੀਣਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ? ਜੋ ਤੁਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾ ਪਸੰਦ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਉਹਨ ਲਈ ਜੀਓ;
ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ; ਉਹਨ ਿਪਆਰ ਕਰੋ; “ਉਹਨ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ
ਜੋ ਤੁਹਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਹਰ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਬੁਰਾਈ
ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਨਬੀ ਸਤਾਇਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ

ਪਿਹਲ ਸਨ।”
157 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰੇਗਾ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਸਾ ਕਲਵਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾ ਸਲੀਬ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
158 ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਵਹ੍ੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਭੈਣ, ਇੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਲਈ ਜੋ ਿਬਮਾਰ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਨ: ਇਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਤੁਹਾ ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ; ਇਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ
ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ।
159 ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਜੀਲ
ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਹੈ—ਿਟਊਮਰ,
ਕੈਂਸਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। (ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦੇ
ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਔਰਤ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਦੇਿਖਆ ਹੈ; ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਬੁਿਨਆਦ ਕੇਸ,
ਵੇਖੋ, ਉਨਹ੍ ਮੰਜੇ, ਸਟਰ੍ੈਚਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ; ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਖਾਧੇ ਲੋਕ
ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਪਰਛਾਵ ; ਅੱਜ, ਉਹ ਚੰਗੇ, ਿਸਹਤਮੰਦ ਲੋਕ ਹਨ।) “ਇਹ ਕੰਮ
ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ; ਪਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ”:
“ਇਸ ਤੋ ਿਜਆਦਾ,” ਸਹੀ ਹੈ।

ਕੀ? ਮੈਂ ਉਨਹ੍ , ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਉਨਹ੍ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਿਦਨ
ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ।

ਪਰ, “ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ: ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ
ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਿਦਓਗੇ।” ਵਾਹ!
160 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਿਕਉਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਵੋਗੇ? ਲੋਕ ਇਸ ਿਕਉਂ
ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ ਹਟਣਗੇ? ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ।
161 “ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਥੇ ਹੈ ਿਜੱਥੇ
ਸੰਦੇਸ਼ ਪਿਹਲ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? “ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ
ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
162 ਹੁਣ, ਪਿਹਲ , ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰ ਗੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ: ਿਬਮਾਰ
ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ।

163 ਅੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਨ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਪਾਣੀ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ
ਵਾਪਸ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਇੱਥੇ
ਔਰਤ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਹਨ), ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ
ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ; ਿਕਉਂਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
“ਿਕਉਂਿਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
164 ਪੌਲੁਸ ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਪਿਹਲ ਹੀ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਅਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨ ਕੋਲ ਿਜੱਤ ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ?”
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ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੌਨ ਦਾ।”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਤੋਬਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ।” ਹੁਣ, ਇਹ

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ: ਤੋਬਾ ਦਾ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਿਕੰਨੇ ਸਮਝਦੇ
ਹਨ? ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨ ਨੇ ਠੀਕ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ,
ਤੋਬਾ ਦਾ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ: “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ,
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਉਨਹ੍ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ; ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ, “ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ।”
165 ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ (ਿਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਿਹਲ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੀ
ਹੈ), ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ।
ਅਤੇ ਿਫਰ, ਉਹਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਰੱਖੇ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ; ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਈ ਭਾਿਖਆ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
166 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਿਕਵੇਂ ਬਦਲੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇਕ
ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ
ਮਾਫ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਿਵਚ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ ਪਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ।
167 ਮੈ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਿਦਖਾਓ ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਨੇ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ।
ਜ ਮੇਰੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਇੱਕ ਇਿਤਹਾਸ ਿਲਆਓ, ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਜੋ
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਜਦ ਤਕ ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਿਤੰਨ ਸੌ-ਅਤੇ-ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
168 ਹੁਣ, ਮੈ ਪਰ੍ੀ-ਨਾਈਸੀਨ ਫਾਦਰਜ਼ ਿਮਲ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ…ਸਾਰੇ
ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੇਰੇ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਹੈ: ਦੁਨੀਆ
ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਇਿਤਹਾਸ; ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸਰਫ ਅਚਨਚੇਤ
ਸਬੂਤ ਹਨ।
169 ਸਾਡੇ ਸੰਡੇ ਿਵਿਜ਼ਟਰ, ਜ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਕੈਿਟਜ਼ਮ ਪੜਹ੍ੋ,
ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: “ਕੁਝ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਾਏ
ਜਾਣਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਸਧ ਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ: ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍
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ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ‘ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦਓ,’
ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ‘ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ,’ ਅਤੇ
ਇਸ ‘ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ,’ ਅਤੇ ਉਹ
ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

ਹੁਣ, ਮੈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਿਦਖਾਓ।
170 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ, ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ।
ਿਕਉਂ? ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਵਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ।
171 ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਬੁਲਾਉਣਗੇ…ਉਹ
ਤੁਹਾ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, “ਪਿਵੱਤਰ-ਪਾਖੰਡੀ,” “ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ,” ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਾਮ ਜੋ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ…ਉਸ ਪਰਵਾਹ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? ਉਸ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹੀ
ਆਤਮਾ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ: ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। “ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ” (ਬਾਈਬਲ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ) “ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਜ ਕੰਮ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ।”
172 ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਿਤਰ੍ਗੁਣੀ, ਮੂਰਤੀ ਿਸਧ ਤ ਿਕੱਥੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਈਬਲ
ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੈਿਚਜ਼ਮ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ” ਉਤਪਤ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ ਦੇਵਤਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਦਾ
ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਿਤੰਨ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ:
ਉਸਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਪਤਾ ਵ ਗੂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ
ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ, ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵ ਗ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਿਤੰਨ ਨਾਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਿਤੰਨ ਦਫਤਰ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਿਤੰਨ ਿਸਰਲੇਖ: ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ।
173 ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਝੂਠਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ
ਹ , ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ
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ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਿਲਆ, ਿਫਰ ਵੀ (ਦੇਖੋ?),
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ…ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਪਿਹਲ ;
ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਇਿਤਹਾਸ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਿਕਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ…? ਮੈਂ…ਖੈਰ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਣਗੇ: “ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨ
ਿਖੱਚਦਾ ਹ ?” ਬੱਸ ਮੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ,

ਇਸ ਲਈ…
174 ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ…ਜੇ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ,
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ, ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵ
ਪਖੰਡੀ ਹੋਵ ਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਿਜਿਨ ਨੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ, ਮਸੀਹ
ਪਿਹਨਦਾ ਹੈ। ਉਹਨ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਜੀਵਨ ਹੈ।

175 ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹ , ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹ , ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹ , ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਮਰਦੇ ਹ , ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਓ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਜੀ
ਠਦੇ ਹ । “ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਹੈ।” ਬਾਈਬਲ

ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਹਾ: “ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਹੈ।” ਓੁਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ…”

ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਇਹ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।”
ਿਪਤਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਪਾਧੀ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ

ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।” ਹੁਣ, ਉਹ
ਿਕਸ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ? ਊਹ-ਹ। ਯਕੀਨਨ, “…ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”
176 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ; ਇਹ ਿਸਰਫ, ਹ , ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ
ਸੂਝਵਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਯਕੀਨਨ
ਹੈ, ਓਹ-ਹਹ।
177 ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ:
ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੇਸਵਾ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪਿਹਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਿਫਰ
ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ
ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਆਦਤ। ਉਹ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ
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ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ , ਇੱਕ ਨਾਲ…ਰੋਮ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦਾ
ਸੰਘ—ਕੌਮ ਦਾ; ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ
ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ, ਇੱਕੋ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ।
178 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ (ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ!), ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਲਾਈ
ਗਈ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ, ਵੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਲੀਸੀਆ ਿਕਵੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਹੈ? ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਵੇਂ—ਿਕਵੇਂ ਹਾਬਲ
ਿਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਇਹ ਸੇਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਸੀ? ਇਹ ਉਸ
ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ: “ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹਾਬਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ

ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਲੀਦਾਨ ਿਦੱਤਾ।”
179 ਪਿਰਵਰਤਨ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਿਯਸੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਆਦਮੀ
ਮੈ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ?”

ਕਈ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਏਲੀਆਹ,” “ਮੂਸਾ,” ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਰ ਕੁਝ।
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹ , ‘ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਕੀ

ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ?’”
ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ।”

180 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਸੱਿਖਆ…” ਨਹੀਂ ਤ (ਮੈਂ ਇਹ
ਕਿਹੰਦਾ ਹ , ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਿਬੰਦੂ ਹੇਠ ਿਲਆਉਣ
ਲਈ): “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਸੈਮੀਨਰੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਸੱਿਖਆ; ਕੁਝ
ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਇਆ; ਪਰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ, ਜੋ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਿਕ ਮੈਂ ਹ (ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ,
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹ )। ਅਤੇ ਇਸ
ਚੱਟਾਨ ਤੇ (ਿਕਹੜੀ ਚੱਟਾਨ? ਉਹੀ ਹਾਬਲ ਿਗਆ; ਉਸੇ ਚੱਟਾਨ ਤੇ।),
ਇਸ ਚੱਟਾਨ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਿਮਕ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਸੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਕਲੀਸੀਆ ਬਣਾਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਿਜੱਤ ਨਹੀਂ
ਪਾ ਸਕਦੇ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ
ਿਜੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਖੋ?
181 ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਹ੍ੋ, ਵਾਪਸ ਆਓ, ਅਤੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਨਾਲਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ।
182 ਹੁਣ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹ । ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ,
ਇਸ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਮੈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
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ਪਰ੍ਭੂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਭੂ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦੀ
ਝੋਲੀ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਉਹ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ
ਕਲਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾਵ , ਅਤੇ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲਈਇੱਕ ਅਸਲ ਸਲੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
183 ਮਨੁੱਖ ਿਨਮਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਨਾਲ
ਰਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਉਹ ਇਸ ਰਾਜ
ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਾਜ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਤਿਮਕ
ਸਰੀਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ: “ਇੱਕ ਆਤਮਾ
ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹ ।”
184 ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲੇ, ਿਚੱਟੇ, ਪੀਲੇ, ਭੂਰੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ
ਹੋਣ, ਆਦਮੀ ਜ ਔਰਤ, ਬੰਧਨ ਜ ਆਜ਼ਾਦ: ਸਾ ਸਾਿਰ ਇੱਕੋ-
ਆਤਮਆਤਮਾ ਪੀਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।
185 ਇਸ ਦੇ ਦੇ, ਿਪਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ…ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਿਵੱਚ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਿਕ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ; ਤੂੰ ਉਹਨ ਦੀ ਸਮਝ
ਖੋਲਹ੍ ਸਕਦਾ ਹੈਂ। ਿਫਰ, ਇਹ ਉਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਿਦਨ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ:
ਸੂਰਜ ਚਮਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ
ਿਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਨਹ੍ ਦੇ
ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਮਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਫਰ, ਦੂਿਜ ਲਈ
ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
186 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹ , ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ
ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਮਸਹ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ,
ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ। ਅਤੇ, ਅੱਜ, ਹਰ ਿਬਮਾਰ
ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਛੋਟੀ ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ, ਅਤੇ
ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ, ਅਤੇ…ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਈਟ,
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ
ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਿਜਸਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਸਨ; ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਨ (ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ ), ਅਤੇ ਉਹ
ਇੱਥੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ।
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187 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਉਸੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲੰਘਣ, ਇਹ
ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਸਲੀਬ
ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈਕਲਵਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ “ਿਪਛਲੀ ਚੰਗਾਈ” ਹਨ। ਉਹ
ਸ਼ਕਤੀ ਿਜਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਕਬਰ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਜੀਵਨ,
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇਵੇ।
188 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਲਈ ਪੂਲ
ਿਵੱਚਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ ।ਆਮੀਨ।
189 ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਣ
ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਵੀਹ ਿਮੰਟ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗੇ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸਭ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਲ
ਇਹ ਟੇਪ ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵ ਗਾ, ਉਹ ਟੇਪ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਿਦੱਤੀ
ਜਾਣਗੀ ।
190 ਿਚਨਹ੍ ਕੇਵਲ ਅਸੀਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਸੀ, “ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ

ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ।” ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਦਸ ਸਾਲ
ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਿਬਨ , ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੋਈ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਿਬਲਕੁਲ, ਇਸ ਿਵੱਚ। ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ
ਸੱਚ ਹੈ?
191 ਖੈਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਚੰਨਹ੍ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾਵੇਗਾ (ਅਤੇ ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਿਦਓ,
ਪਰ ਕੀ…) ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ਿਕ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਮੈ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਸੱਚ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ ।
192 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਕਸਮ ਦੀ, ਇੱਥੇ
ਇਸ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ,
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ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਿਵੱਚ ਆਉਗੇ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ
ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਮੁੰਿਡ — ਅਸ਼ਰ ਬਣਾਵ ਗੇ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ; ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ
ਉਹਨ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਿਲਆਵ ਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਿਲਆਵ ਗੇ।
ਸਾਿਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
193 [ਕੋਈ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾ।] ਓਹ, ਨਹੀਂ, ਹੁਣ,
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ। ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਬਾਹਰ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ ਤੁਸੀਂ…ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ …ਉਸ
ਹੁਣੇ, ਜ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੇ, ਬਾਹਰ ਿਲਆਓ, ਕੋਈ
ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
194 ਹੁਣ, ਆਓ ਇਸ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ, ਿਜੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ
ਸ਼ ਤ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸੋਚੋ: ਹੁਣ, ਕੀ ਕੀਤਾ—
ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ? “ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਬਮਾਰ ਬਚਾਵੇਗੀ।”
ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ
ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ”? ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ ਹ ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?

ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ? “ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਉਨਹ੍ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣਨਗੇ।”
195 ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਓ: ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਾ ਸਮ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਦਾ ਉਹੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।
196 ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਿਬਮਾਰ ਔਰਤ ਹੈ, ਿਜਸ ਪੇਟ ਿਵੱਚ
ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ, ਿਨਊ ਅਲਬੇਨੀ ਿਵੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਹਲ , ਉਸ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਤ ਜੋ ਉਹ ਉਸ —ਉਸ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਿਮਲ
ਸਕੇ। ਹੁਣ, ਚੁੱਪਚਾਪ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ, ਹੁਣ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਭਾਈ ਇੱਥੇ,
ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਆਓ, ਹੁਣ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਲ ਆਪਣੇ
ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ।
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197 ਹੁਣ, ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀਤੀ
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹ , ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹ । ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ (ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੱਧ-ਉਮਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹ , ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ): ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਪਤਾ
ਹੈ। ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ੍ਭੂ, ਤ ਮੈ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
198 ਅਤੇ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਂਗਾ, ਹੁਣ, ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜ ਦੇ ਹ , ਤ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ
ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ , ਪਰ੍ਭੂ, ਪਰ ਇਸ
ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ…ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ
ਪਤਨੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਜੇ ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ, ਵਹ੍ੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ?
ਜ ਮੇਰੀ ਭੈਣ? ਮੇਰੀ ਮ ? ਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਹਨ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਕੀ
ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ?
199 ਦੇਖੋ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਹੋ: ਿਦਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਕੈਂਸਰ,
ਿਟਊਮਰ, ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ। ਕਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
(ਸੈਂਕੜੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ, ਪਰ੍ਭੂ), ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇਖਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ
ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਪੱਥਰ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁੱਤਰ, ਿਯਸੂ , ਜੋ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆਤਿਮਕ,
ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹ , ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ
ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ।”), ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ,
ਸਾਡੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਆਮੀਨ।
200 ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਰਹੋ। ਹੁਣ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਹੱਸਾ, ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਉਸਦੀ ਮਦਦ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
201 ਿਕੰਨੇ ਭਾਈ ਸਟੈਡਸਕਲੇਵ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣ
ਸਟੈਡਸਕਲੇਵ? ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਮੈ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ;
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ਉਨਹ੍ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹਨ ਪੁਿਛਆ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ, ਮੁਰਿਦ ਜੀਉਂਦਾ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,” (ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇਿਖਆ। ਦੇਖੋ?)
“ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਬੀ ਹੋ। ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ।”

“ਜਰਮਨੀ ਿਵੱਚ ਆ।” ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉਠ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਫ਼ੋਨ
ਕੀਤਾ: “ਇੱਕ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ ਿਮਿਲਆਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਛੇ ਘੰਿਟ ਿਵੱਚ ਜਰਮਨੀ
ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਜੈੱਟ ਜੋ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਉਠਾਉਣ
ਲਈ ਮੈ ਜਰਮਨੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਮੈ ਛੇ ਘੰਿਟ ਿਵੱਚ,
ਲੁਈਸਿਵਲੇ ਤੋਂ ਮੁਨਚੇਨ, ਜਰਮਨੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
202 ਮੈਂ ਥੇ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਿਡ ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਿਪਤਾ, ਮੈ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ।” ਉਸਨੇ ਮੈ
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਪਤਾ ਜੀ, ਮੈ ਕੀ
ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾ। ਮੈਂ ਿਵਅਰਥ ਜਾਵ ਗਾ, ਜੇ
ਨਹੀਂ।” ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਉਸਨੇ ਮੈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। ਅੰਦਰ
ਆਇਆ। ਰਾਤ ਭਰ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾ।”
ਕੁਝ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।
203 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਠੀ। ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਵਚਨ
(ਮੈਂ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ), ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਿਝੜਕ ਨਾ। ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ
ਹੱਥ ਹੈ।” ਊਹ-ਹ।

ਿਫਰ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਤੇ: “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਹੱਥ
ਹੈ। ਮੈ ਮਨਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਸ ਿਝੜਕ ਿਵੱਚ ਕੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ
ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।”
204 ਹੁਣ, ਮੂਸਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ,
ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਇਸਲਈ ਮੈਂ—ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਿਗਆ।
205ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਬਆਨ ਿਲਆ
ਸਕਦਾ ਹ , ਿਜਨਹ੍ , ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਿਝੜਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ? ਅਸੀਂ ਉਸ
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ਚੀਜ਼ ਿਝੜਕਣ ਲਈ ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹ । ਅਤੇ ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਬਹਤਰ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ। ਦੇਖੋ? ਤੁਸੀਂ ਿਬਹਤਰ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ-…ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਾ ਕਰੋ…”
206 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸੀ। ਦੇਖੋ?

“ਇਸ ਿਝੜਕ ਨਾ।” ਅਸਲ ਿਮੱਠੀ, ਿਦਆਲੂ ਆਵਾਜ਼ (ਲਗਭਗ
ਸਾਢੇ-ਛੇ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ-ਛੇ ਸੀ) ਿਕਹਾ, “ਇਸ
ਿਝੜਕ ਨਾ। ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਿਪਤਾ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਗਾ।”
207 ਜੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਹੁੰਦਾ, “ਇਸ ਿਝੜਕ ਿਦਓ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਦਰ
ਿਖਸਕ ਿਗਆ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ, “ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ।” ਅਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
208 ਜਦੋਂ ਿਫਨਲੈਂਡ ਿਵੱਚ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਥੇ ਿਪਆ ਸੀ, ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਜਕਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਿਝੜਕ।”
209ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੌਤ, ਤੂੰ ਉਸ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਵਾਪਸ
ਿਲਆ, ਉਸ ਛੱਡ ਦੇ।” ਥੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ,
ਖੈਰ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ
ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰ੍ਭੂ
ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
210 ਪਰ ਵਚਨ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਮੈ ਇਹਨ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ; ਤੁਹਾ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਹੁਣ, “ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਬਮਾਰ ਬਚਾਵੇਗੀ;”
ਆਓ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਓ; ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਗੇ ਿਕ ਉਹ
ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ।
211 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਤੁਹਾ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ? ਪੇਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ
ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ; ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ ਹੈ, ਭੈਣ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ
ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ।
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212 ਹੁਣ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸ ਔਰਤ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ
ਉਸ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਮੈ ਉਸਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕ ਇਹ
ਤੇਰੀ ਆਿਗਆ ਹੈ, ਹੁਣ, ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਿਝੜਕਦਾ ਹ : ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਸ
ਿਢੱਲਾ ਕਰ ਦੇ!

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ
ਆਵੇ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।
213 ਹੁਣ, ਿਜੰਨਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਔਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਭਾਈ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

[ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਮਾਈਕਰ੍ੋਫੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾ।] ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?

ਹੁਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੋ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ…ਤੁਸੀਂ ਿਫਰ, ਠੀਕ
ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ।

ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ
ਇਸ ਅਧਰੰਗ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ; ਇਸਨੇ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ
ਅਧਰੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ
ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣਾ ਝਟਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾ ਪਾਪ
ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ
ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਠੀਕ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ…?…
214 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਇਸ
ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਿਬਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ, ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਉਹ ਿਜਉਂਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਰਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਿਹਲ ਵ ਗ ਆਮ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ
ਇਸ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।
215 ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ
ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਿਬਨ ਡਰ ਨਾਲ, ਿਕਸੇ ਨਾਲ…ਨਹੀਂ ਸੀ…? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ…?…ਛੱਡ ਦੇ, ਿਯਸੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ।
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216 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਿਬਮਾਰੀ ਿਝੜਕਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ
ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ,
ਉਸਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਆਮੀਨ।
217 ਪਰ੍ਭੂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਸਦੇ ਕੀਮਤੀ ਭਾਈ ਲਈ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਉਸਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹ । ਇਸ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ। ਇੰਝ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
218 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ, ਪੁੱਤਰ?
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ।
219 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ, ਿਜਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ, ਉਹ ਉਸਦੀ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ
ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹ …?…
ਆਮੀਨ।

ਹੁਣ, ਕੋਈ ਵੀ…?…ਹੁਣ, ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ,
ਨਹੀਂ—ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ…?…
220 ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ
ਝੁਕਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਥੱਪਥਪਾਇਆਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਹੱਥ ਫਿੜਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੂਕ ਬੱਚਾ
ਸੀ। ਹੁਣ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਮਾਨਿਸਕ ਸੰਸਥਾ ਿਵਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ,
ਉਹ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ
ਕਲੀਸੀਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਉਸ
ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।

ਘਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ।
ਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰੀ ਮ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ; ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ

ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
221 ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਇਸ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਲਈ,
ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ
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ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ “ਆਓ,
ਹੁਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ,” ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਉਤਪਾਦ ਹੈ।
222 ਪਰ੍ਭੂ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਸਦੀ
ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਦੀ ਦੇ ਪਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਈ ਹੈ,
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਕਲੀਸੀਆ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹ , ਇਹ ਿਬਪਤਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ
ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਹੈ।

ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਰੁਮਾਲ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਸੁਣਨ ਅਤੇ
ਸਹੀ ਸਿਥਤੀ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸਆਉਣ…?…
223 ਹੁਣ ਕਲੀਸੀਆ ਬੋਲਦੀ ਹੈ; ਹੁਣ ਕਲੀਸੀਆ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਹੱਸਵਾਦੀ
ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਦੇਖੋ? ਅਸੀਂ—
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਿਲਆ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹ । ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਕਲੀਸੀਆ ਹ (ਇਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ); ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡੇ
ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
ਿਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹ ਤ ਉਹ ਕੀ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਉਨਹ੍ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, “ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਿਬਮਾਰ ਬਚਾਵੇਗੀ।”
224 ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਆਿਗਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤੀ
ਹੈ…?… 
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ਭਾਈ ਿਵਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਐਤਵਾਰ
ਦੀ ਸਵੇਰ, 25 ਸਤੰਬਰ, 1960 , ਜੇਫਰਸਨਿਵਲ, ਇੰਡੀਆਨਾ, ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਿਵੱਚ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਟੈਬਰਨੇਕਲ ਿਵਖੇ,
ਇਸ ਇਕ ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਤੋਂ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਬਨ ਘਟਾਏ ਵਧਾਏ ਛਾਿਪਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਛਾਿਪਆ ਅਤੇ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ
ਸੀ।
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ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੋਟਿਸ

ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ । ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਿਜੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 
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ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵੇਚੀ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪੀ, ਕਿਸੇ 

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

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

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