
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ?

 …ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਗਤੀ ਲਈ। ਇਹ ਸੰਗਤੀ ਉਹਨ
ਸੰਗਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਿਭੰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ

ਹ । ਿਜਆਦਾ ਤਰ, ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ
ਹ …ਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਵਸਤ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ
ਹੁੰਦੇ ਹ । ਇਹਨ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨ ਸੰਗਤੀ ਿਵੱਚ ਜੋਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਣ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਬੇਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, —ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਆਤਮ ਦੇ ਲਈ।

ਿਫਰ ਵੀ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ,
ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ ਰਹੇ ਹ , ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤ । ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ
ਰਾਤ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਨ ਲਈ ਅਨੰਤ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।
2 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ—ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ ਇਸ ਨਾਲ
ਸਾ ਸਭਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਪੱਕੇ ਤੋਰ ਤੇ
ਇਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਹ
ਿਬਮਾਰ ਆਦਮੀ, ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਿਫਰ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀ
ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾਈ ਦਾ
ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਮੂਨੀਏ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਮੂਨੀਏ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਿਕ ਡਾਕਟਰ
ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਿਫਰ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ੰਤੂ
ਜਦ ਉਹ ਪਰ੍ਾਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ
ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
3 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹ , ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਲੋਕ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ
ਉਹ ਕਰੀਏ ਤ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾਵ ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ।
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ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਬਮਾਰ ਹੈ
ਿਜਸ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ; ਉਹ ਹੈ—ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਹ ਆਤਿਮਕ ਦੇਹ ਜੋ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਬਮਾਰ ਹੈ।

4 ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਿਬਠਾਈ
ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਿਬਠਾਉਣ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇ ਿਗਰਜੇ,
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਭਵਨ ਇਸੇ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ
ਹ , ਜ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ
ਉਹ ਥੇ ਹੀ ਬਣਾਵ ਗੇ, ਪਰ ਿਜੱਥੇ ਤਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ।

5 ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਤਵਾਰ
ਤਕ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਗੇ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ, ਵੱਡੇ ਿਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਸੰਗਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਗੇ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਇਹ…ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾ ਖਤਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ, ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਗੇ।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹਨ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਿਨਕਲਣਗੇ। ਪਰ
ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਿਜਹਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਸਾਡੀ ਸਿਹਯੋਗੀ ਕਿਲਿਸਆਵ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਇਹਨ ਸੰਗਤੀ ਰਾਹੀਂ
ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ, (ਜੋ ਿਕ ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ, —ਇਹਨ ਕਿਲਿਸਆਵ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਹੋਲੀਨੇਸ ਭਵਨ ਯੁਿਟਕਾ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਭਾਈ ਗਰ੍ਾਹਮ ਸਨੈਿਲੰਗ
ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਨਊ ਐਲਬਣੀ ਿਵੱਚ ਭਾਈ—ਭਾਈ ਜੂਨੀ ਜੈਕਸਨ
ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖਮਾਰਗ ਤੇ ਜੋ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ, ਥੇ ਭਾਈ
ਰੁਡਲ ਸੇਵਕ ਹਨ), ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਯੋਗੀ ਕਿਲਸੀ ਵ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ …ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਕੇ ਆਈਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰਾਤ ,
ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ…

6 ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ; ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ
ਹੈ? ਅਤੇ ਕਲ ਰਾਤ ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ;ਇਹ ਿਕਉਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ?
ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ …ਅਤੇ, ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਿਲ
ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਿਰਕਾਰਡ
ਹੋਵੇ: ਮੈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮ ਿਕਵੇਂ ਿਮਲੇ? ਅਤੇ ਮੈ ਿਕਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ
ਿਕ ਮੈ ਇਹ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਗੇ ਿਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ
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ਐਤਵਾਰ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ
, ਇੱਕ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰ

ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ।

7 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਾਣ ਜਾਵੇ…ਅਤੇ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਰਕਾਰਡਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਿਵੱਚ,
ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਪਰ੍ਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਤੀ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਇਹਨ ਸੰਗਤੀ
ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ
ਇੱਕ ਉਹਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਿਵੱਚ ਿਭੰਨਤਾ ਦਾ ਬੀਜ
ਬੀਜਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰਲੀ
ਸੰਗਤੀ ਿਵੱਚ ਵਚਨ ਦੀ ਉਹਨ ਪਰ੍ਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਹੀ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਜਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਭਾਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹਦੇ
ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਜਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਇਸ ਲਈ
ਜੋ—ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤ ਮੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੱਤਰ ਜ ਲੇਖ ਿਲਖ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ
ਿਕ—ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਉਂ ਇਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਮੈ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

8 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਕਲੀਸੀਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਸੱਿਖਆ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਿਸਧ ਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਸਕੋ, ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ
ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਮੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ
ਿਕਸ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ
ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀਂ…ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਖ ਹੋਈਏ ਿਜਨਹ੍ ਿਕ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਇਸ
ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹ । ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਮੈਂ ਤ ਉਸ
ਭਾਈ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗਾ ਤ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਜਦੀਕ
ਆ ਸਕੇ, ਤ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ
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ਇਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।

9 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਲੋਕ ਿਕਹਾ ਸੀ…ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਿਵਚ
ਇਸ ਤਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕ ਸਭਾਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਕਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਉਸ ਪੁਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਪੱਛੇ ਹੈ ਸਾੜ ਸੁੱਟੋ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇਕ ਪਾਪ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਵੋ, ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਹਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ
ਹ । ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣ ਿਤਆਰ ਕਰੀਏ,
ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਿਕਸੇ ਉਸ ਗੱਲ
ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਵ ਜ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਕਹ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ
ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਿਭੰਨ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਿਕ ਉਹ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਵਾਦ ਿਵਵਾਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ ਹ , ਮੈਂ—ਮੈਂ ਆਇਆ ਹ …ਅਸੀਂ ਤ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹ ਿਕ ਇਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਝੁੰਡ…

10 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵ ਤੋਂ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਲਈ ਖੁਸ਼
ਹ । ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਸਰੋਿਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹਨ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ
ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ …ਮੇਰੇ ਭਾਇਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ
ਮਹਾਨ ਬਰਕਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲਈ ਕੇ ਜਾਉ ਿਜਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ।

11 ਅਤੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਵਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ
ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ “ਸਾਰੇ” ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਸਨ,
ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਿਦਨ ਪਰ੍ਤੀ
ਿਦਨ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ



ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? 5

ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਖਾਸ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ
ਜਰੂਰਤ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਭਰ ਜਾਵੇ ਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਿਵੱਚ
ਚੱਲਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਅਰਪਣ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਹਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨ
ਦੇਵ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹ , ਜਦੋਂ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਿਸੱਿਖਆਅਤੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹ ।
12 ਹੁਣ, ਪਿਹਲੀ ਿਤੰਨ ਰਾਤ ਤਕ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਿਵਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵ ਗੇ
ਿਜਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਵ ਗੇ, ਿਜਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਵਚਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈਏ।

ਅਤੇ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹ ਗਾ ਜੋ
ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹਫਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਕਲਵਰੀ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ—ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਸੀ ਿਕ ਗੁੰਮ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ
ਰੱਖ ਗਾ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।
ਪਰ੍ੰਤੂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਆਿਹਸ਼ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਸਮਰਿਪਤ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
13 ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਪਤਨੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਬੈਂਚ ਤੇ
ਬੈਠ ਕੇ…ਦੋ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਬਾਇਬਲ , ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਭ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਗੇ।

ਅਤੇ ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵਆ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ
ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਲੋਕ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹ , ਜੋ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰੋਜੇ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪਰ੍ਾਪਤ

ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਭੁੱਖਾ
ਆਵੇਗਾ, ਭੁੱਖਾ ਵਾਿਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ੍ੰਤੂ ਖੁਦਾ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ
ਨਾਲ ਰਜਾਵੇਗਾ।
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14 ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚੋਂ ਪੜਹ੍ੀਏ,
ਆਓਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈਆਪਣੇ ਿਸਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਝੁਕਾਈਏ।

15 ਪਰ੍ਭੂ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ
ਜਗਹ੍ਾ…ਤੇਰੇ ਬੱਿਚ ਨੇ ਿਸਯੋਨ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ। ਉਹਨ ਦੇ ਿਹਰਦੇ
ਪਰ ਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਿਧਆਨ

ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹ ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਾੜ
ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਆਪਿਣ ਚੇਿਲ ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ, “ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜੋ
ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਿਪਆਸੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਤਰ੍ਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ”। ਪਰ੍ਭੂ
ਤੂੰ ਇਸਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲਹ੍ੇ ਹੋਏ
ਿਦਲ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਿਪਆਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹ , ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰੇਂਗਾ।

16 ਜਦ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਨਹ੍ ਪਿਵੱਤਰ ਪੰਿਨ ਖੋਲਹ੍ਣ ਦਾ ਯਤਨ
ਕਰਦੇ ਹ , ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਵਸ਼ੇ ਪੜਹ੍ੀਏ, ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਇਸ ਹਰੇਕ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਬੀਜ ਿਦਲ
ਦੀ ਡੂੰਿਗਆਈ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹਰੇਕ ਉਸ ਵਾਅਦੇ
ਿਜਸਦਾ ਵਚਨ ਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡੀ ਸੁਣ, ਸਾ ਸ਼ੁੱਧ
ਕਰ ਅਤੇ ਸਾ ਪਰਖ। ਪਰ੍ਭੂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ ਹੈ, ਕੋਈ
ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਠੀਕ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਿਸੱਧੇ
ਚਲ ਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਠੀਕ ਕਰ ਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਛ ਹੇਠ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਹੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਿਨ ਦੀ ਛ ਹੇਠ ਆਏ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਜੀਵਨਾ ਨਵੇਂ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਤੈ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਿਣ ਜੀਵਣ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮ ਨਾਲ ਭਰਨ ਆਏ ਹ ।

17 ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਵਚਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਸੁੱਟੀਏ, ਤ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੱਗ
ਜਲਾਵੇ ਤ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ। ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ
ਹ ਿਕ ਆਪਣੇ ਅਨਮੋਲ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ
ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਮਾ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ।
ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਈਰਖਾ ਲ ਭੇ ਕਰ। ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾ ਸਾਫ ਕਰ।
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ਸਾ ਸ਼ੁੱਧ ਿਦਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਤ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਤੇਰੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਆਨੰਦ
ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਿਯਸੂ
ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।
18 ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਜਦੋਂ ਿਕ…ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਆਪਣੀ
ਬਾਈਬਲ, ਅਤੇ ਪੈਨਿਸਲ ਅਤੇ ਪੇਪਰ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਇਤ ਿਲਖਣ
ਲਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ , ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰ ਲਈ ਰਸੂਲ
ਦੇ ਕਰਤਬ 7 ਬਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜਹ੍ ਗੇ; ਅਤੇ ਇਸ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ
ਿਕ: ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ?
19 ਕੁਝ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰਾਏਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਵਚਨ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਵਚਨ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ;
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ…”
20 ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪਰ੍ਸਾਰਣ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ
ਚਾਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਰਚਨਾ ਕੁਝ ਵਸਤ ਦੀ ਰਾਖ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਈ
ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਸਫੇਟ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਰਸਾਇਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਸੂਰਜ ਦੇ ਤਾਪ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਰਮ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਿਕੰਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ
ਗੱਲ ਹੈ! ਜਦੋਂ ਿਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਰਮ ਦੇ
ਜਨਮ ਮਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਜਰਮ ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ
ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੁਝ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਰੀਬਕਾਹ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਵਾਿਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਿਫਰ ਰੇਡੀਓ ਚਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ
ਿਫਰ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ ਪੈ ਜਾਵ ਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਬੰਦ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਤੂੰ ਿਯਸੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈਂ ਉਹ
ਤ ਆਪਣੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਿਬੱਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ ਅਤੇ ਔਰਲ ਰੋਬਰਟ ਹਨ। ਉਹ ਤ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਿਵਅਕਤੀ
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ਸੀ ਿਜਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ
ਮਹਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਕਿਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਰ
ਮਹਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਉਹਨ ਲਈ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਬਣ ਿਗਆਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ
ਫੈਲ ਗਈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ”।

21 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਤੂੰ ਿਕੰਨ ਝੂਠਾ ਹੈਂ!” ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰ੍ਾਹਮ ਨਾਮ
ਦੀ ਗਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ ਮੈਂ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ “ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੂੰ
ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਇਬਰ੍ਾਨੀ ਨਬੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ
ਆਏਗਾ? ਉਹ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪਰ ਕੋਣ ਸੀ ਿਜਹਨ ਨੇ ਉਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਹਲ ਹੀ ਦੇਖ ਿਲਆ ਸੀ

ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਹੀ ਦੱਸ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕੋਣ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਅੱਖਰ ਿਵੱਚ
ਦੱਿਸਆ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ’ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ। ‘ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਣ ਘਾਇਲ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ,’ ‘ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਧਨੀ ਨਾਲ ਠਿਹਰਾਈ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਹ
ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਿਫਰ ਜੀ ਠੇਗਾ’ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀ ਿਠਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈ ਉਹ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾ। ਿਕਉਂਿਕ
ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ”। ਅਤੇ
ਤਦ ਉਹ ਚੱਲ ਿਗਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਸ ਵਚਨ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਵਚਨ ਹੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਤੋਂ ਹੈ।

ਆਓਅੱਜ ਰਾਤ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤਬ 7 ਬਾਬ ਤੋਂ ਪੜਹ੍ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।

ਤਦ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੀ
ਹਨ?”

ਤ ਉਹ ਬੋਿਲਆ ਹੇ ਭਇਓ ਅਤੇ ਹੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਸੁਣੋ। ਸਾਡੇ
ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਹਾਰਾਨ ਿਵੱਚ ਵਸਣ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਮੈਸੋਪੋਤਿਮ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤੇਜ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਵਖਾਈ
ਿਦੱਤਾ।
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ਅਤੇ ਉਹ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨਕਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈ ਿਵਖਾਵ ਗਾ ਚਿਲਆ
ਆ।
ਤਦ ਉਹ ਕਲਦੀ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਕੇ ਹਾਰਾਨ ਿਵੱਚ

ਜ ਵਿਸਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨੇ ਉਹ ਥੇ ਿਲਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵਸਾਇਆ ਿਜੱਥੇ ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ।
ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਅਿਧਕਾਰ ਸਗੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥ ਵੀ ਨ

ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਿਪੱਛੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਿਦ ਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਲਕ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਉਂ ਆਿਖਆ ਭਈ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੌ
ਵਿਰਹ ਤਕ ਦੁਖ ਦੇਣਗੇ।
…ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਿਜਹਦੇ ਉਹ

ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ ਡੰਨ ਲਵ ਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਿਪੱਛੇ ਉਹ ਿਨਕਲ
ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਥ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ।
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਨੇਮ ਿਦੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍

ਉਹਦੇ ਇਸਹਾਕ ਜੰਨਿਮਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ ਦੀ
ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯਾਕੁਬ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ
ਗੋਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੰਮੇ।

22 ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ
ਹ , ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ…ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ
ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੜੀ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਣ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਦ ਤਕ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ
ਤਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਿਫਰ, ਇਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਿਕ ਤੁਹਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਦੇ
ਹੋਵੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕ ਫਲ ਜ ਨਤੀਜੇ ਿਲਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋਂਗੇ ਿਕ ਜਦ ਇਹ ਤੁਹਾ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਤੁਹਾ
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ਕੀ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਹੀ ਇਹਨ ਸਭਨਾ ਗੱਲ ਿਨਰਧਾਿਰਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
23 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੈਫਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸੰਗਤੀ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹ ਪਰ ਮੈਂ ਕਲ ਰਾਤ
ਇੱਥੇ ਹੋਵ ਗਾ”। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ
ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ;
ਕੁਝ ਭਾਈ ਲੀਓ ਅਤੇ ਉਹਨ ਕੁਝ ਭਾਈ …ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ
ਕੁਝ ਿਮੱਤਰ ਪੱਤਰ ਆਿਦ ਿਲਖ ਕੇ ਇਹਨ ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਦੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
24 ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਭਾਈ ਜੈਫਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਖੋਲਣ ਲਈ ਥੱਲੇ ਭੇਜੋ ਤ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ , ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਉਡਾ ਜ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦ । ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਗਲਤ ਚਾਬੀ ਲੱਗਾ ਿਦ ਜ ਿਕਸੇ ਗਲਤ ਮੋਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰ
ਿਦ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਮੈ ਪਤਾ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਸ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”।

ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾ
ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ
ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ?

ਹੁਣ, ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, ਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ।
25 ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਦੱਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਕਦੇ ਹ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ…ਬਸ
ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ।
ਪਰ, ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਬਸ ਕੁਝ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੱਸ ਗਾ
ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਵੇਖ ਗੇ ਿਕ ਕੀ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਹੈ।
26 ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਿਕੰਨੇ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਿਜਹਨ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਬਪਤੀਸਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰੋ; ਤੁਸੀਂ ਜੋ
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਸਰਫ਼ ਹੱਥ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ
ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ
ਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾ ਦੇ…ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਬਰਾਹਾਮ ਵਾਅਦੇ ਦਾ
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ਿਪਤਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਖੁਦ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ
ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਈਦਾ “ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੰਸ਼”
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਉਹਨ ਲੋਕ ਲਈ ਹੈ ਿਜਹਨ ਨਾਲ ਨੇਮ
ਬੰਿਨਆ ਿਗਆ ਸੀ।

27 ਹੁਣ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਸੀਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ-ਆਤਮਾ-ਨਾਲ ਭਰੇ
ਹੋਏ ਮਸੀਹੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ
ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਵੇਖਣ ਜ ਰਹੇ ਹ , ਅਤੇ ਇਸ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਾਈਬਲ

ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਗੇ। ਹੁਣ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤ ਇਹ ਹੈ ਅਿਜਹੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਹਨ ਜੋ
ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਿਰਆ ਹੈ ਤ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਬਣਨ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ
ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹ
ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਅਜੇ ਤਕ ਉਹ ਆਤਮਾ
ਅਰਥਾਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਕਾਮ
ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ, ਿਕ ਖੁਦ ਉਸ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ।

28 ਜਦੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤ ਉਸਨੇ ਉਸ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਿਨਆ ਜੋ ਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ
ਨਮੂਨਾ ਸੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਕੇ ਅਜਨਬੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਜਨਬੀ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ ਿਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕਸੇ
ਮਨੁੱਖ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਬੁਿਰਆਈ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭੀੜ ਜ ਝੁੰਡ ਿਵੱਚ
ਨਵੀਂ ਿਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਬਰਕਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇਗੀ,
ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇ ਕੇ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਸੁੰਨਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁੰਨਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜ
ਛਾਇਆ ਹੈ।
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29 ਇਸੇ ਬਾਬ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ।। ਅਤੇ…ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ 51ਵੀ ਆਇਤ
ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ

ਹੇ ਹਠੀ ਅਤੇ ਮਨ ਆਰ ਕੰਨ ਦੇ ਬੇਸੁੰਨਤੀ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ: ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਓ
ਦਾਿਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਿਤਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।

30 ਸੁੰਨਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸਵਰ ਨੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਸ—ਉਸ ਵਕਤ ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਦੱਤਾ ਜਦ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਸੀ।

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕੋਲ ਇਹ
ਿਚੰਨਹ੍ ਉਹਨ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਜ
ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਉਹਨ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੋਕ
ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।
31 ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਇਹ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮ ਿਹਰਦੈ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ
ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੱਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਿਮਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੇਕ
ਤਰਹ੍ ਦੀ ਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਦੋ ਿਮੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਦਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ
ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ; ਇਸੇ ਤਰਹ੍
ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ
ਛਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਹ …

ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨ ਹ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਜੋ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਤ ਉਸ ਲੋਕ ਿਵੱਚੋਂ ਅਲੱਗ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਉਹ ਸੁੰਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ
ਸੀ, ਤ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਿਮਲਾਓ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਉਹਨ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨ ਲੋਕ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ
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ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਿਜਵੇਂ, ਇਹ ਹੈ…
32 ਮੇਰੀ ਮ ਕਿਹੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, “ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਪਰ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਇਕੱਠੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ”। ਚੰਗਾ ਇਹਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਇੱਕ ਸੱਚਾਈ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਅਤੇ ਕਾਵ ਇਕੱਠੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ।
ਉਹਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਿਵੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਿਵੱਚ ਫਰਕ ਹੈ,
ਉਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾਵ ਿਭੰਨ ਹਨ।

ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਹ੍ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨਾਲ ਹੈ ਿਜਸਦੀ
ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੁੰਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
“ਮਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ”।
33 ਸੁੰਨਤ ਿਸਰਫ਼ ਨਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਿਕਸੇ
ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਿਵਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁੰਨਤ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਜੱਥੇ ਿਤਮੋਥੀਅਸ, ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, “ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤ ਵੀ ਬਾਲ ਜਣਨ
ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਹ ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ੇਮ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਿਟਕੀ ਰਿਹਣ”।
34 ਹੁਣ ਸੁੰਨਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ…ਸਾਰਾਹ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦੂਤ
ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੱਸੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ “ਅਬਰਾਹਾਮ”, ਉਹ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੋਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ, “ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਿਕੱਥੇ
ਹੈ?” ਉਸ ਿਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ?
35 ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਿਜਵੇਂ ਲੂਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ,” ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਕ ਇਹ
ਿਚੰਨਹ੍ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੱਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਿਵੱਚ ਧਾਰਿਮਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਚੁਿਣ ਹੋਇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਲੋਕ
ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ
ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ; ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ,” ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਸੁੰਨਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਅਤੇ ਜਦ ਸਾਰਾਹ ਦੂਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੱਸੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ
ਥ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ; ਪਰ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੁਖ ਪਹੁੰਚਾਏ ਿਬਨ
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ਸਾਰਾਹ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਹ
ਉਸਦਾ ਹੀ ਭਾਗ ਸੀ। “ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਇੱਕ ਹੋ”।
36 ਇਸ, ਲਈ ਸੁੰਨਤ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮ ਅੱਜ ਿਦਲ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ।

ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਿਕਹਾ…ਮੈਂ ਇਸ ਿਕਸੇ ਚੁਟਕਲੇ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਦੁਹਰਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਇਹ ਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲੇ ਵ ਗੂ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਿਕ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , ਇਹ ਮਜਾਕ ਕਰਨ
ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਵਾਸੀ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ
ਤੇ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਿਚਰ ਪਿਹਲ ਸ । ਉਸਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮ
ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜਹ੍ੀ
ਦੂਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਪਰਾਈ ਭਾਿਖਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੱਜਦਾ, ਦੌੜਦਾ ਟਪਦਾ ਅਤੇ
ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਿਲਕ ਨੇ
ਉਸ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਸੀ?” ਮੈਂ ਉਹਨ ਥਾਵ ਪਸੰਦ ਕਰ ਗਾ ਿਜੱਥੇ
ਤੂੰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਉਹਨ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਦੇ ਝੁੰਡ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ
ਹੋਵੇਂਗਾ?”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਉਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹਨ?”
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਰੂਰ, ਉਹ ਹਨ”।

37 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਚੰਗਾ, ਉਹਨ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ!” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ? ਿਕ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਇੱਕ
ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,” ਉਸ ਆਿਖਆ, “ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਗੱਡੀ
ਮੋਟਰ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨੱਟ ਜ ਪੁਰਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦਓ,
ਤੁਹਾ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ‘ਝਟਕੇ’ ਹੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣਗੇ”। ਇਸ ਲਈ ਇਹ
ਤ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸੀ।
38 ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਤ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਨਮੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤ ਉਹਨ ਲਈ ਓਪਰੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ ਤ ਉਹਨ ਲਈ ਦੱਸ ਗੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਕ ਓਪਰੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰਹ੍
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਿਕਹ ਚਲੇ ਜ ਦੇ



ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? 15

ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਿਭੰਨ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ
ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਹੈ।
39 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, “ਿਫਰ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਉਹ ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਿਚੰਨ ਤ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ?” ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। “ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੰਸ਼
?” ਹ ਜੀ।

40 ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਲਾਤੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇ 3 ਬਾਬ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
29 ਆਇਤ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹ ਅਤੇ ਵੇਖ ਗੇ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰ ਿਕਸ
ਤਰਹ੍ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ 3:29 ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਸੁੰਨਤ ਜ
ਖਤਨਾ ਪਰਾਈ ਜਾਤੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਈ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਸੁਭਾਿਵਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਰਾਈ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹ ਇਹ ਸੁੰਨਤ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਲਾਗੂ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹੁਣ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ 16 ਆਇਤ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਚਨ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

(ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੰਸ਼!) ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅੰਸ਼
…

ਬਸ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ…“ਔਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਹ , ਨਹੀਂ”।
ਇੱਕ “ਵੰਸ਼” , ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਵੰਸ਼!

…ਨਾ ਿਕ ਵੰਸ਼ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ; ਪਰ ਇੱਕ ਵੰਸ਼ ,
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਤੇਰੀ…ਵੰਸ਼ , ਜੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਹੈ।

41 ਮਸੀਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਸਭਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਅਮੀਨ”—ਸੰਪਾ] ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ
ਅਸੀਂ 28 ਅਤੇ 29 ਆਇਤ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ।

ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਨਾਨੀ, ਨਾ ਯਹੂਦੀ, ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਆਜਾਦ, ਨਾ
ਨਰ ਨਾ ਨਾਰੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਹ ।
ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਤ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਿਰਸ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ।
ਿਕਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਬਣਦੇ ਹ , ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆ ਜ ਦੇ ਹ ਤ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਬਣ
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ਜ ਦੇ ਹ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀ 4 ਅਤੇ
ਹੋਰਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਵਾਿਲ ਵੇਖਦੇ ਹ ਤ ।।

ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ
ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁੰਨਤ ਤ ਬਸ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸੀ।

42 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹ ਤ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹ ,
ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਿਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹ , ਯਹੂਦੀ ਜ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ।

ਅਤੇ, “ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਵੰਸ਼”, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਅਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਿਕੰਨਾ
ਅਜੀਬ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤ ਬਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਸਮੇਤ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।

43 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਝੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਪੈਂਹਟ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਸਮੇਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਰੋਧੀ
ਗੱਲ ਇਉਂ ਿਲਆ ਿਕ ਮੰਨੋ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਕੀ ਸੋਿਚਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਲੋਕ
ਨੇ ਕੀ ਸੋਿਚਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਿਜਸਦੀ
ਉਮਰ ਪਝੱਤਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਰਾਹੀਂ “ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ”, ਸੁਿਣਆ
ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਪੈਹਟ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਹ ਵਾਰੀ
ਬੰਦ ਹੋਈ ਵੀ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

44 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨ ਕੰਮ
ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ
ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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45 ਹੁਣ, ਵੇਖੋ ਿਕ ਇਹ, ਵਾਅਦੇ ਇਹ—ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਮੀ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਕੱਢੋਗੇ?
ਪਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸੀ 4:30
ਕੱਢੋ, ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਦੇ ਲਈ ਪੜਹ੍ੀਏ। ਅਫ਼ਸੀ
4:30 ਇਉਂ ਆਖਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਲੱਗ
ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਮੋਹਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ “ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਿਗਰਜੇ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਿਗਰਜੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ”। ਕੁਝ ਲੋਕ
ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ “ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ
ਹੀ—ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ”। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ “ਅਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹ ਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ”।
46 ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਠਿਹਰੇ”। ਹੁਣ ਅਫ਼ਸੀ 4:30 ਿਵੱਚ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,

ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਨ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਿਦਨ ਤੀਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

47 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜਹ੍ੀ ਸਖਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜ ਿਰਹਾ ਹ । ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ, ਕਾ ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸ਼ ਤ
ਰਹੋ। ਸਮਝੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੋਹਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਰਿਹੰਦੀ
ਹੈ? ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਅਗਲੀ ਬੇਦਾਰੀ ਤਕ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਿਕ ਅਗਲੀ
ਵਾਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। “ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਿਦਨ ਤਕ ਹੈ,” ਇੰਨੇ ਸਮੇ
ਤਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। “ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ
ਿਦਨ ਤਕ,” ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਮੋਹਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲਈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਦਾਰੀ ਤਕ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਨੰਤਤਾ ਤੋਂ ਅਨੰਤਤਾ ਤਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗ

ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ

ਉਸਦੀ ਨਜਰ …ਿਵੱਚ ਿਕਰਪਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
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ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ…
ਿਕਉਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, “ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ” ਆਮੀਨ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ
ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿਕਰਪਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਿਦਨ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੋ। ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜਹ੍ੀ
ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਵ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਗੇ
ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਲੂਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ। ਪਰਾਈ
ਭਾਿਖਆ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ।। ਵਚਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਦੇ ਲਈ ਹੈ।

48 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਇਹ
ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੱਿਚ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਠੁਕਰਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨ ਲੋਕ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣ ਹੁੰਦਾ

ਹੈ; ਅਤੇ ਇਸ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਨੀ ਅਤੇ ਦੁਿਨਆਵੀ
ਵਸਤ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਣਨਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ
ਹੋਈ ਹੈ।

49 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਰੀ ਵੱਟੇਰਬੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲਰੋੜ ਕੰਪਨੀ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਮਾਲ ਲਦਨ ਜ ਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਡੋਕ, ਿਪੱਛੇ
ਓਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਲ ਲਦਨ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ
ਿਵੱਚ ਲੱਦ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ ਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਸ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਨਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ
ਿਢੱਲੀ ਵੇਖਦਾ, ਿਜੱਥੋਂ ਿਕ ਉਹ ਿਡੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜ ਕੋਈ
ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਸ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੋਹਰ
ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਿਕ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਲੱਦ
ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਿਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਹੈ, ਿਕਤੇ ਿਹੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ।
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50 ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ
ਲੱਗਦੀ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਈ ਿਢੱਲੇ ਹ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਮਹਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਿਕ ਇਹ ਵੇਖੋ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਢੱਲੇ ਤ ਨਹੀਂ ਤ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲੇ ਤ ਨਹੀਂ, ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯਮ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲੇ
ਤ ਨਹੀਂ, ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁਬਾਨ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਿਢੱਲੇ ਤ ਨਹੀਂ ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਹੋਰਨ ਗੰਦੀ ਗੱਲ , ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਿਢੱਲੇ ਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਗੱਡੀ ਤੇ
ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਹਨ,
ਕੁਝ ਨੀਚ ਆਦਤ ਹਨ, ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਅਿਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹਨ
ਤ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਕਦਾ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਉਸ
ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੋਹਰ

ਖੋਲਣ ਦਾ ਹੋਨਸਲਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਮੰਿਜਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜ ਦਾ, ਿਜੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ
ਗਈ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੈ। “ਮੇਰੇ ਮਸਹ ਿਕਤੇ ਹੋਇ ਨਾ ਛੁਹੋ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਆਖਦਾ ਹ ਿਕਉਂਿਕ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਿਜਨਹ੍ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਦੁਖੀ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਚੱਕੀ
ਦਾ ਪੁੜ ਲਟਕਾਇਆ ਜ ਦਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ”।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

51 ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਇਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ ਿਕ “ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਬੱਿਝਆ ਹੋਇਆ ਹ ”। ਮੈਂ ਇਸਦੀ
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤ ਸਵਰਗ ਨਾਲ
ਬੱਿਝਆ ਹੋਇਆ ਹ । ਿਕਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ
ਮੈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਲਗਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਬੱਿਝਆ ਹੋਇਆ ਹ । ਭਾਵੇਂ ਹਨੇਰੀ
ਚੱਲਣ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਿਦਨ ਤਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਹੈ। ਔਹ, ਤੁਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਿਖਆ
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ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ
ਿਰਹਾ ਹ ।
52 ਹੁਣ ਆਓ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੁਹੰਨਾ 14 ਕੱਢੀਏ। ਮੈ ਤ ਬਸ
ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ! ਿਕਉਂਿਕ ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
53 ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ।। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ੀਏ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਨ ਜ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ…ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
“ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੈ”, ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਿਫਰ
ਮੈ ਨ ਵੇਖੇਗਾ; ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਵੇਖੋਂਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਹੋਵ ਗਾ,
ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵ ਗਾ”। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਅੰਦਰ ਹੈ।
54 ਿਕਸ ਲਈ? ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਲ
ਰਾਤ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਉਸਨੇ
ਿਕਓਂ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਿਕਓਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ…
ਉਹ ਿਕਸ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਿਕਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਿਕਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ
ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।
55 “ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ ਿਜਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਰਜੀ
ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹ ਿਜਸਨੇ ਮੈ ਘੱਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਿਜਸਨੇ
ਮੈ ਘੱਿਲਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ; ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈ ਘੱਿਲਆ ਹੈ
ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾ ਘੱਲਦਾ ਹ ,” ਔਹ ਮੇਰੇ! [ਭਾਈ ਬਰਨਹਮ ਆਪਣੇ
ਦੋਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ] ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਪਤਾ
ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਘੱਿਲਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਿਜਸ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਿਯਸੂ ਘੱਿਲਆ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ
ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ।

ਉਹ ਿਯਸੂ ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾ ਘੱਿਲਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਵਾਸ
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ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਮਸੀਹ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਹ੍
ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੰਦਰ ਹੈ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਿਵਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਇਹਨ
ਿਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ
ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।
56 ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਲਈ ਯੁਹੰਨਾ 14 ਅਿਧਆਏ ਦੀ 10 ਆਇਤ
ਤੋਂ ਪੜਹ੍ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ,

ਕੀ ਤੂੰ…ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਪਤਾ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ …ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਆਖਦਾ ਹ
ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਪਰ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਿਦ ਆਪਣੇ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ)
ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਤੀਤ ਕਰੋ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ

ਿਵੱਚ ਹੈ: ਨਹੀਂ ਤ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਤੀਤ ਕਰੋ।
ਮੈਂ, ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹ ਿਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ

ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਿਜਹਦੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਉਹ…ਵੀ ਕਰੇਗਾ; ਸਗੋਂ ਉਨਹ੍
ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜ ਦਾ ਹ ।
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਿਕਵੇ ਉਸਨੇ ਥੇ ਿਕਹਾ? ਹੁਣ ਇਸ

ਦੇਖੋ, ਇਹ ਿਕਵੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪੜਹ੍ ਗਾ। ਅਸੀਂ
ਇਸ ਅੱਗੇ 20 ਬਾਬ ਤੋਂ ਪੜਹ੍ ਗੇ, “ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ…”
ਆਓ ਦੇਖੀਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ…ਹ ।

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ ਤ ਮੈਂ ਉਹ ਿਦ ਗਾ,
ਤ ਜੋ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ, ਤ ਮੈਂ ਉਹ ਿਦ ਗਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਮੇਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ

ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਗਾ, (ਹੁਣ ਦੇਖੋ) ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾ ਦੂਜਾ

ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਭਈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇ
ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਜਹ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ

ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ
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ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਹੋਵੇਗਾ।

57 ਤਦ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਸੀਹ
ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ,
“ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਆਵੇਗਾ ਤ ਉਹ ਉਹਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ
ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਗਾ ਿਕ
ਉਹ ਤੁਹਾ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਹਾਇਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੰਸਾਰ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ”। ਿਯਸੂ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਪਰ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ” ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, “ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ”।

ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਾ; ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹ ।
“ਮੈਂ ਨਹੀਂ…” ਹਣ, ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਚਰ ਰਿਹਂ ਿਗਆ ਹੈ, ਜਗਤ ਮੈ ਿਫਰ ਨ ਵੇਖੇਗਾ

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਵੇਖੋਂਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ…ਿਜਉਂਦਾ ਹ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਿਜਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ।

58 ਔਹ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹ ; ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ
ਲਓ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਹੈ; ਉਹ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ
ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਉਸ ਦੀ
ਵਾਿਰਸ ਹੈ।
59 ਪਿਹਲ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਿਕ…ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਯੁਹੰਨਾ 16:7 ਵੇਖੀਏ। ਅਤੇ ਦੇਖੀਏ ਿਕ ਉਹ ਤਰ ਦੇਣ
ਵਾਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਵਕੀਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਬਿਹਸਬਾਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਲੀਲਬਾਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ
ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਪਿਹਲ ਯੁਹੰਨਾ 16:7…ਔਹ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕੋ,
ਮੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਯੁਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਹੈ, ਯੁਹੰਨਾ 16:7 ਮੈ ਮਾਫ
ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆਖ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਲਤ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ, ਮੈ ਮਾਫ
ਕਰਨਾ। ਯੁਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 16:7

ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵ ਤ ਉਹ ਸਹਾਯਕ ਤੁਹਾਡੇ
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ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵ ਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲ
ਿਦ ਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਗਤ ਪਾਪ ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਨਆਉ ਦੇ ਿਵਖੇ

ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ।
ਪਾਪ ਦੇ ਿਵਖੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਹਨ,
ਧਰਮ ਦੇ ਿਵਖੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜ ਦਾ ਹ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ

ਮੈ ਿਫਰ ਨਾ ਵੇਖੋਂਗੇ,
ਿਨਆਉ ਦੇ ਿਵਖੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ

ਿਨਆਉ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
60 ਹੁਣ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਵਕੀਲ ਪਿਹਲ ਯੁਹੰਨਾ 2:12 ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਰਥਾਤ ਪਿਹਲ ਯੁਹੰਨਾ 2:12 ਿਸਫਰ ਇੱਕ
ਿਮੰਟ ਲਈ ਪੜਹ੍ੀਏ। ਮੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਪਿਹਲ ਯੁਹੰਨਾ…1-2; ਮੈਂ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿਹਲ ਯੁਹੰਨਾ 2:1-2

ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਿਚਓ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖਦਾ ਹ
ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ
ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਜਹੜਾ ਧਰਮੀ
ਹੈ
ਉਹ ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਧਰਮੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਹੈ ਪਰ ਿਨਰੇ ਸਾਿਡ ਦਾ

ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
61 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਵਕੀਲ
ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਰ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ, ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਿਕਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗਹ੍ਾ
ਖੜਹ੍ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਵਜ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਿਮਕਤਾ ਹੈ;
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਠਣਾ
ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ
ਵਕੀਲ ਹੈ।
62 ਿਕਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ
ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਲਈ
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ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਸਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਿਵੱਚ
ਿਫਸਲ ਜ ਦੇ ਹ ਤ ਅਿਜਹੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਥੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤਰ
ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਥ …ਤੇ ਖੜਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਖਿਤਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਥ ਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਾਡੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਦਲੀਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਕਉਂਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਕਾਲਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਰ੍ਯੋਗ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਿਵਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ।
63 ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹ ਤ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵ ਗੂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ; ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵ ਗੂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਤੁਰ ਰਹੇ
ਹ ਜੋ ਵੈਰੀ ਨਾਲ, ਪਾਪ ਨਾਲ, ਧੋਿਖ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ
ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਔਹ, ਮੈ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਮੈ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ
ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈ , ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦਰ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ। ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹ ”।

ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਡਾ ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ। ਔਹ, ਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿਕੰਨੇ
ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
64 ਉਹ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੇ ਮੇਰੇ! ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਅਸੀਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹ ।
65 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਹੁਣ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਜ ਰਹੇ ਹ …

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ! ਇਹ ਵਕੀਲ,
ਮੋਹਰ, ਵਾਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੀਤੀ
ਹਨ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨ ਤੋਂ ਦੱਸ ਹਜਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।



ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? 25

ਉਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨ ਕੋਲ ਤ ਇਹ
ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਛ ਹੇਠ
ਚਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
66 ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਤ ਜੀ ਠਣ
ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹ ,
ਜੋ ਿਕ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਚਾ ਸਹਾਇਕ
ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਚਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਿਕ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਪਰੋਂ
ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਵਿਚੱਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹ ਜੋ ਅਨੋਖੇ
ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਸਮੇਤ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਆਖ
ਰਹੇ ਹ । ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹੀ…ਔਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ!
ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ।
67 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਿਕ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ? [ਸਭਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਅਮੀਨ”—ਸੰਪਾ] ਆਓ ਅਸੀਂ
ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ ਇਸ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ?

ਹੁਣ ਆਓ ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਿਕਤਾਬ।
ਆਓ ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ 28 ਅਿਧਆਏ ਕੱਢੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
ਜ ਰਹੇ ਹ । ਆਓ ਇਸਦੀ 8 ਆਇਤ ਲਈਏ…ਅਤੇ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਇਸ ਦੇ
ਆਉਣ ਤੋਂ 712 ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਕੀ ਆਿਖਆ ਸੀ?
68 ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਵਚਨ
ਿਵੱਚ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ , ਪਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਇੱਥੋਂ ਹੀ
ਪੜਹ੍ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ ਅਤੇ ਵੇਖ ਗੇ ਿਕ ਕੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਇਸ
(ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ) ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਿਕਹਿੜ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਥੇ— ਥੇ ਕੁਧਰਮ ਬਹੁਤ
ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ “ਿਦਨ ” ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਆਖਰੀ ਦੋ
ਿਦਨ ਅਰਥਾਤ ਆਖਰੀ ਦੋ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਹਨ।

ਹੁਣ, ਅੱਠਵੀਂ ਆਇਤ।

ਸਾਰੀ ਮੇਜ ਕੈ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਟੇ ਨਾਲ…ਭਰੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ
ਥ ਸਾਫ ਨਹੀਂ।
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69 ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਲਈਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ
ਵੇਖੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹ । “ਸਾਰੀ ਮੇਜ !” ਿਕਉਂ, ਉਹ ਲੋਕ
ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਭੌਿਤਕ ਚੀਜ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਹਲਕੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੁਕੜਾ ਜ ਸੋਡਾ ਕਰੈਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ, ਹੋਣਾ ਤ
ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਮੀਰੀ ਹੋਵੇ। ਮਸੀਹ
ਗੰਦ ਅਤੇ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਮਸੀਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
70 ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਰੋਟੀ ਉਹਨ ਲੋਕ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਸਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ,
ਪਾਨ ਖ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਿਕ ਉਹ ਿਗਰਜੇ
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ! ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਇੱਥੇ ਖ ਦੇ ਹ
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਦੇਹ
ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡੰਨ ਲੱਗਾ ਕੇ ਖ ਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਉਹ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜਾਰਦਾ ਤ ਉਸ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਲੈਦੇ ਤ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਾਕਰਨ ਤੁਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਜੋ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਖਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ”।
71 ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮੇਜ ਕੈ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਟੇ ਨਾਲ ਭਰੀ
ਹੋਈ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਥ ਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ ਕੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ!

ਉਹ ਿਕਸ …ਉਹ ਿਕਸ ਿਗਆਨ ਿਸਖਾਵੇਗਾ? ਉਹ ਿਕਸ …
ਪਰ੍ਚਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਵੇਗਾ?…
…ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਿਗਆਨ ਸਮਝੇਗਾ? …ਉਹ ਿਕਸ ਪਰ੍ਚਾਰ ਦੀ

ਸਮਝ ਦੇਵੇਗਾ?…
“ਅੱਛਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤ ਪਰ੍ੇਸਬਾਇਟੇਿਰਅਨ ਹ । ਮੈਂ ਤ

ਮੇਥੋਿਡਸਟ ਹ , ਮੈਂ ਤ ਪੈਂਤੀਕਸਤਲ ਹ , ਮੈਂ ਤ ਨਾਜਰੀਨ ਹ , ਮੈਂ ਤ
ਿਪਲਗਿਰਮ ਹੋਲੀਨੇਸ ਹ ”। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਰਾ ਵੀ ਮਤਲਬ
ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਸ ਦੂਸਰੀ ਮੇਜ।

…ਿਕਹ ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਵ ਗਾ?…
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72 ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਸਮਝ? ਮੇਥੋਿਡਸਟ, ਬੇਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੇਸਬੀਟੇਿਰਅਨ,
ਪੈਂਤੀਕਸਤਲ? ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ!

…ਮੈਂ ਿਕਹ ਸਮਝ ਦੇਵ ਗਾ?…
73 ਤੁਹਾ ਿਕਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਗੇ। ਸਮਝੇ?

…ਮੈਂ ਿਕਸ ਿਗਆਨ ਿਸਖਾਵ ਗਾ? (ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ) ਿਕ
ਉਹਨ ਿਜਹਨ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਇਆ ਿਗਆ, ਜ ਿਜਹੜੇ ਦੁੱਧੀ
ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਗਏ?

74 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤ ਇਸ ਿਗਰਜੇ ਜ ਦਾ ਹ , ਮੇਰੀ
ਮ ਇਸ ਿਗਰਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ”। ਿਪਆਰੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹ , ਅਤੇ ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਟੇਪ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ,
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਮੈਬਰ ਹੋ ਿਜਸ ਿਗਰਜੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮ ਮੈਬਰ ਹੈ।
ਪਰ, ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਚਲੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ
ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ।
75 ਲੂਥਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਚਿਲਆ; ਵੈਸਲੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ
ਚਿਲਆਅਤੇ ਿਜਸ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਵੈਸਲੀ ਚਿਲਆ ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ ਕਲੀਸੀਆ
ਚਲੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ
ਹ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੀੜਹ੍ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ
ਉਚਾਈ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇਗੀ।
76 ਬੀਤੇ ਸਿਮ ਦੇ ਅਰੰਿਭਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਜਆਦਾ ਚੌੜਾ ਸੀ,
ਤ ਲੂਥਰ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀਂ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ
ਇਹ ਤ ਬਸ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਵਾਦ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੇੰਟ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਚੁਿਗਰਦ ਸੰਗਤ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਭਾਗੀਤਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਸੀ। ਿਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ
ਵ ਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
77 ਿਫਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਦਾਰੀ ਆਈ ਜੋ ਿਕ ਜੋਨ ਵੈਸਲੀ
ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕਿਹਲਾਈ। ਇਸ ਨੇ ਉਹਨ ਉਸ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਹਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਲੈ ਆਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਭਲਾ, ਸਾਫ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਆਇਆ ਿਜਸਨੇ
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ਉਹਨ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੂਥਰਨ ਿਸੱਿਖਆ
ਿਹਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।

78 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤੀਸਮੇ ਸਮੇਤ ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ
ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮ ਦਾ ਬਪਤੀਸਮ ਪਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹ
ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।

ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਿਹੱਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ
ਆਈ ਅਤੇ ਇਹਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮ ਸੱਚੀ
ਕਲੀਸੀਆ ਿਚੰਨਹ੍ ਅਤੇ ਅਚੰਿਭਆ ਦੇ ਭਰਪੂਿਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ
ਨੇ ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜਦੀਕ ਹ , ਅਤੇ ਠੀਕ ਉਹੋ ਹੀ ਆਤਮ ਜੋ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨ
ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਤੇ ਸੀ।
ਚੇਿਲ ਦੇ ਸਮਣੇ ਤੋਂ ਲਈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਿਜਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ।

ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਚੋੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਹੋਰ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ।
ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਤ ਪਰਛਾਵ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ
ਹਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀਿਬੰਬ ਹੈ। ਲੂਥਰ ਕੀ ਸੀ? ਮਸੀਹ
ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਿਬੰਬ। ਵੈਸਲੀ ਕੀ ਸੀ? ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਿਬੰਬ।
79 ਵੇਖੋ, ਿਬੱਲੀ ਸੰਡੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ ਹੈ ਿਕਸੇ
ਿਦਨ ਬਜੁਰਗ ਡਾਕਟਰ ਵਾਇਟਣੀ ਨੇ ਇਸੇ ਪੁਲਿਪਟ ਤੇ ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ।
ਆਖਰੀ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਸਮਪਰ੍ਦਾਈ ਦਾ ਅੰਤ 90 ਦਹਾਿਕ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਬੱਲੀ ਸੰਡੇ ਆਪਣੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਠੰਡੀ
ਕਿਲਿਸਆਵ ਿਵੱਚ ਬੇਦਾਰੀ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਸੇ ਕੋਈ
ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ; ਉਹ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚੀ ਅਵਾਜ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ
“ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਥੋਿਡਸਟੋ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰਕੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ
ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਤੀਸਟੋ ਅਤੇ ਪਰ੍ੇਸਬੀਟੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਕ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋ!”
ਉਸਨੇ ਿਗਰਿਜ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਤ ਆਪਣੇ ਿਦਨ ਦਾ
ਿਬੱਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ ਸੀ।
80 ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਠੀਕ ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਸੁਸਤ ਕਿਲਿਸਆਵ ਿਵੱਚ ਬੇਦਾਰੀ ਚੱਲ
ਰਹੀ ਸੀ ਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਗੋਸਿਪਲ ਕੋਲ ਬੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ
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ਬੋਸਵੋਰਥ ਭਾਈ ਸਿਮੱਥ ਵੀਗੱਲ ਸਵ੍ਰਥ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਈਰਸ ਈਮੀ
ਮੈਕਫਰਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ।

ਵੇਖੋ, ਸਿਮੱਥ ਵੀਗੱਲਸਵ੍ਰਥ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਰ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ
ਪਰ੍ਾਇਸਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮਰ ਿਗਆਅਤੇ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ।

81 ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ…ਤੁਸੀਂ ਿਬੱਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ ਬਹੁਤ
ਿਜਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਲ ਰੋਬਰਟ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਨਹੀਂ
ਸੁਣਦੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜ ਰਹੀ
ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹ ਦੂਸਰਾ ਯੁੱਗਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

82 ਿਕਵੇਂ ਸੰਡੇ ਿਬੱਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਏ? ਉਹ ਮੂੜੀ ਦੀ ਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਠੀਕ
ਬਾਅਦ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੂੜੀ ਕਦੋਂ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨੋਕਸ
ਦੀ ਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਅਦ। ਨੋਕਸ ਕਦੋਂ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਿਫਨੀ
ਦੀ ਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਿਫਨੀ ਕੇਲਿਵਨ ਦੀ ਬੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਕੇਲਿਵਨ…ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਵੈਸਲੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੈਸਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਲੂਥਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਚੱਲਦਾ ਿਗਆ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਿਕਸੇ ਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ
ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

83 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਹ । ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ
ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹਨ
ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਿਹਲ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਸੀ; ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਵਾਪਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਡਦੀ ਹੋਈ ਤਸ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਾਰੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਹਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਤੇ
ਆ ਗਏ ਹ । ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ
ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਹਨ ਹੀ ਕੰਮ
ਕਰ ਸਕੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਪਰਛਾਵ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ
ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਪਰ੍ਤੀਿਬੰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।

84 ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਜੰਨਹ੍ੀ
ਦੂਰ ਪਰਛਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੰਨਹ੍ ਹੀ ਘੱਟ ਉਸਦਾ ਪਰ੍ਤੀਿਬੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ
ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਰਛਾਵ ਏਨੀ ਹੋਰ ਲਾਗਏ ਆਉਂਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੁੱਖ ਅਤੇ
ਪਰਛਾਵ ਇੱਕ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।
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85 ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਲੂਥਰ
ਦੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵੈਸਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੋਰਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ; ਪੈਂਤੀਕੁਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਬਪਤੀਸਮਾ ਪਾਉਣ ਦੋਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ
ਇੱਥੇ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਹਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਸੱਚੀ ਕਲੀਸੀਆ
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਅਤੇ ਿਜਉਂ ਹੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ, ਿਤਉਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਦੁਲਹਨਆਨੰਦ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੋਈਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ
ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਵੈਸਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਲੂਥਰ
ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜੋ ਉਹਨ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਤ ਹ ਆਉਣਗੇ
ਿਕਉਂਿਕ ਬਾਈਬਲਆਖਦੀ ਹੈ, “ਜੋ ਅਗਲਾ ਹੈ ਉਹ ਿਪਛਲਾ ਅਤੇ ਜੋ ਿਪਛਲਾ
ਹੈ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,” ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਜੀ ਉਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
86 ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹ । ਸੁਣੋ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ
ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਪਰਛਾਵ ਬਣਾਇਆ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਪਰਛਾਵ ਬਣਾਇਆ; ਹੁਣ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਉਹਨ ਹੀ ਿਚੰਨਹ੍
ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਿਵਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਏ ਸਨ।
ਵਾਹ! ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਮੈ “ਪਿਵੱਤਰ ਪਾਖੰਡੀ” ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ।
87 ਸੁਣੋ, ਭਇਓ ਇਸ ਸੁਣੋ।

…ਸਾਰੀ ਮੇਜ ਕੈ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਟੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹਨ…
ਕੋਈ ਥ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਿਕਹ ਿਗਆਨ ਿਸਖਾਵੇਗਾ? …ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸ ਪਰ੍ਚਾਰ

ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹਨ ਿਜਹਨ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਇਆ
ਿਗਆ, ਜ ਿਜਹੜੇ ਦੁਧੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਗਏ?
ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਦੀ

ਸਮਝ ਪਰ੍ੇਸਬੀਟੇਿਰਅਨ ਬੱਿਚ , ਮੇਥੋਿਡਸਟ ਬੱਿਚ ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ
ਬੱਿਚ ਲੂਥਰਨ ਬੱਿਚ ਨਾਜਰੀਨ ਬੱਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ
ਤ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ
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ਹੈ ਜੋ ਦੁਧੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਾਸ ਖ ਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ;

ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਤੇ ਵਚਨ…ਵਚਨ ਤੇ…ਨੇਮ ਤੇ ਨੇਮ…
ਨੇਮ ਤੇ, … ਤੇ ਨੇਮ; ਥੋੜਾ ਇੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋਂ:
ਿਕਓ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੜਖੜਾਉਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ ਨਾਲ

ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੰਗ
ਿਜਹਨ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਅਰਾਮ ਹੈ, ਹੁੱਸੇ ਹੋ ਅਰਾਮ

ਿਦਓ ਅਤੇ ਚੇਨ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਚਾਿਹਆ।
88 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਤੀਕੁਸਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੈਂਤੀਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਵੀ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ
ਆਇਆ ਸੀ।
89 ਿਕਸੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਬਤ ਮਨਾਉਣਾ” ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਗਰਜੇ ਜ ਧਰਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ
ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਬਤ ਆਰਾਮ
ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ”।

ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ [ਭਾਈ ਬਰ੍ਹਨਮ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਚੁੱਕ
ਕੇ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ] “ਇਹ ਆਰਾਮ ਹੈ” ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਹੁੱਸੇ ਹੋ ਅਰਾਮ ਿਦਓ”। ਇਸ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ! “ਇਹ
ਵਚਨ ਦੇ ਤੇ ਵਚਨ, ਨੇਮ ਤੇ ਨੇਮ”। ਇਹ ਹੈ ਅਰਾਮ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤ ਅਰਾਮ ਹੈ। ਔਹ।

ਹੇ ਸਾਰੇ ਥਕੇ ਹੋਇਓ ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ
ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਅਰਾਮ ਿਦ ਗਾ।

90 ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾ ਸ਼ ਤੀ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਅਰਾਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
91 ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਹੋ…? ਇਹ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੰਦਰ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਿਕ ਹੈ?
ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ…ਉਹ ਤੁਹਾਡ
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ਵਕੀਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤ ਥੇ ਤੁਰੰਤ
ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵੇ
ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਅਨੰਤਕਾਲ ਦਾ
ਆਰਾਮ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਆਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।
92 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਬਰਾਨੀ , ਚੌਥਾ
ਅਿਧਆਏ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ
ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ”। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਅੱਠਵ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਫਰ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਆ ਜ ਦੇ ਹੋ…
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਲਈ ਇੱਕ
ਨੇਮ ਕਰਕੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਿਦਨ ਅਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਤੁਸੀਂ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਤੇ ਆਓ ਤ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ
ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜ ਦੇ ਹੋ ਿਫਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ
ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸਵਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਛੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਤ ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨੇ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਾਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ
ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹੀਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਤੇ
ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤ ਬਸ
ਪਰਛਾਵ ਹੀ ਸੀ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਸੀ।
93 ਇਹ ਤ ਬਸ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜਹ੍ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਸਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ
ਇਸ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਔਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਿਗਆਰ ਬਾਬ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ
ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ “ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਚੰਦਰਮਾ
ਅਤੇ ਿਸਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਹੈ”। ਔਹ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਇਤ
ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਵਖਾ ਸਕਦੇ
ਹ । ਸਮਝੇ?
94 ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਇਬਰਾਨੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਿਧਆਏ
ਿਵੱਚ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਜੇ ਕਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਉਹਨ ਅਰਾਮ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ
ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨ ਕਰਦਾ। ਉਸਨੇ
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ਇੱਕ ਅਰਾਮ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ”। ਉਸਨੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਿਦਨ
ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ ਅਤੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ
ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਅਰਾਮ ਿਦ ਗਾ।

95 ਮੱਤੀ 4 ਬਾਬ ਦੀ 22 ਆਇਤ…ਵੇਖੋ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹ । “ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ,” ਇਬਰਾਨੀ ਦਾ
4 ਅਿਧਆਏ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਵੜ ਿਗਆ,
ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਆਪਣੀ ਸੰਸਾਿਰਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਿਵਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ
ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਿਣ ਕੰਮ ਤੋਂ,” ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ
ਕੀਤੀ ਤ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਦੋਂ ਤਕ? [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ
ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਪੁਲਿਪਟ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ-ਸੰਪਾ] ਕਦੋਂ ਤਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? “ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਿਦਨ ਤਕ ਦੇ
ਲਈ”। ਇਹ ਤ ਅਰਾਮ ਹੈ, ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਹੈ, ਛੁਡਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਹ! [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ-ਸੰਪਾਦਕ]
ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਹ , ਮੈ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਬਰਕਤ
ਿਮਲੀ ਹੈ। ਔਹ!
96 “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਕੀ ਇਹ ਵਾਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ
ਬਾਈਬਲ ਿਸੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ?”

ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਯੋਏਲ ਨਬੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਕੱਢੀਏ ਅਤੇ ਵੇਖੀਏ ਿਕ
ਯੋਏਲ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਿਖਆ ਹੈ?

ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ! ਕੀ
ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ”-ਸੰਪਾ] ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਜੇਕਰ ਵਚਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੋਏਲ ਨਬੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਤੇ ਹ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੋਏਲ ਨਬੀ
ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦੀ 28 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਹ੍ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ। 2: 28 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਇਸ ਨਬੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ
ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਿਖਆ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ।

ਇਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ
ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਵਹਾਵ ਗਾ…ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਅਗੰਮ
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ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ
ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ:
ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਦਨ ਿਵੱਚ

ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾਵ ਗਾ…ਉਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਆਪਣਾ
ਆਤਮਾ, ਊਂੜੇਲ ਗਾ।
ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਚੰਭੇ ਿਵਖਾਵ ਗਾ, ਲਹੂ ਅੱਗ ਧੂੰਏ ਦੇ

ਥੰਮਹ੍। ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਚੰਦ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ…ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਿਦਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ । ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ
ਕੋਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ:

97 ਇਹ ਹੈ…ਔਹ! ਕੀ? ਜੋਏਲ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ? ਰਸੂਲ ਦੇ
ਕਰਤਬ 2 ਿਵੱਚ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹੀ ਆਇਤ ਿਲਆ। ਆਿਖਆ, “ਹੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਪੁਰਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ”, ਇਹ
ਮੋਹਰ, ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹਨ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ।
“ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ” ਰਸੂਲ ਦੇ
ਕਰਤਬ 2, ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਅਜੇ ਤ ਪਿਹਰ ਿਦਨ ਹੀ ਚਿੜਹ੍ਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ
ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਯੋਏਲ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ, ਿਕ “ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇਉਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਵਹਾ ਿਦ ਗਾ”।
98 ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਧਆਨ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਹਨ ਦਾ ਿਨਹਚਾਵਾਨ

ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹ ਿਕ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਵੇਖ ਗੇ ਿਕ ਿਕਹਨ
ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ? ਿਨਹਚਵਾਨ ਲਈ।

ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਲੂਕ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ 24 ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਵੇਖੀਏ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਥੇ ਕੀ ਆਿਖਆਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਉਹਨ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਏ
ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਆਖੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼
ਇੰਨ ਕੁ ਹੀ ਪੜਹ੍ ਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਈਨ ਲੱਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਲ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਜਆਦਾ ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਲੂਕ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 24:49 ਸੁਣੋ, ਿਯਸੂ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਆਿਖਰੀ
ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲ ਸੀ। ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲ ਿਕਹਾ,

…ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘੱਲਦਾ ਹ …
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ਕਰਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਮੋਹਰ, ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍, ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਭ ਗੱਲ
ਦਾ ਕਰਾਰ ਿਜਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਜਾਰ ਵਾਰ ਦੱਿਸਆ ਹੈ।

…ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘੱਲਦਾ ਹ …
ਿਕਹੜਾ ਕਰਾਰ? “ਜੋ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ‘ਮੈਂ ਥੂਥਲੇ ਬੁੱਲ

ਅਤੇ ਓਪਰੀ ਜੁਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਜਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਗਾ’, ਮੈਂ ਉਸ ਅਰਾਮ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘੱਲ ਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਭੇਜ ਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਯੋਏਲ ਨੇ

ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਹਾਵ ਗਾ’। ਅਤੇ ਯਰੁਸ਼ਲੇਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ
ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਤੇ…ਇਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ
ਅੰਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵ ਗਾ। ਔਹ ਮੈਂ ਉਹਨ ਸਭਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਾਵ ਗਾ।
ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾਵ ਗਾ”।

…ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘੱਲ ਗਾ: ਪਰ
ਠਿਹਰੋ, ਮਤਲਬ, ਰੁਕੋ ਪਰ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ
ਪਾਓ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੇ ਰਹੋ।

99 ਤ ਿਫਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? “ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ
ਸ਼ਕਤੀ”, ਿਬਸ਼ਪ ਤੋਂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਿਕਸੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਤ , “ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ” ਹੈ।
100 ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਆਈ ਸੀ? ਿਕਸੇ “ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ”
ਕਰਕੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਠੀਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਏ ਤੁਹਾ
ਵੰਗਾਰਦਾ ਹ । ਕੀ “ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨਾਲ ਹੱਥ
ਿਮਲਾਉਣ ਨਾਲ”? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਪੁੱਛਦਾ
ਹ ਕੀ “ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਪਿਹਲੇ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ
ਕਰਕੇ ਆਈ”? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
101 ਇਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਆਈ? ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਆਈ? ਆਓ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਥੋੜਹ੍ਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੜਹ੍ ਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤਬ
1:8 ਪੜਹ੍ੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਤ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਥ ਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੁਣ ਲੀਆ ਸੀ। ਰਸੂਲ ਦੇ
ਕਰਤਬ 1:8

ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤ ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ…
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ਕੀ? “ਤਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਟੇਬਰਨੇਕਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਬਣਦੇ ਹੋ”? ਨਹੀਂ ਜੀ। “ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੋਿਡਸਟ ਿਗਰਜੇ ਦੇ, ਕੈਥੋਿਲਕ
ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਜਾਣ ਪਰ੍ੇਸਬੀਟੇਿਰਨ ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹੋ”? ਨਹੀਂ ਜੀ।
ਅਿਜਹਾ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ
ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ।

“ਕੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ
ਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ”? ਨਹੀਂ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ। “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਬੀ. ਏ. ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ”। ਨਹੀਂ ਜੀ
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ…ਡੀ. ਡੀ. ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਪਾ ਲਓਗੇ ਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ
ਪਾਓਗੇ”? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। “ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ”? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। “ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ”? ਨਹੀਂ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਤ ਸਭ ਮਨੁੱਖ
ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫਜੂਲ ਧਰਨਾਵ ਹਨ।
102 ਸੁਣੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,

…ਜਦੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤ ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। (ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ)
ਿਫਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ… (“ਿਸਰਫ਼
ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵੀ ਗਵਾਹ
ਹੋਵੋਗੇ”)…ਯਰੂਸ਼ਲਮ…ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਹੂਦੀਆ…ਸਮਰੀਆਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। (ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ਦੀ
ਗਵਾਹੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ)।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਆਖ ਚੁੱਿਕਆ…ਤ ਉਹ ਉਹਨ ਦੇ

ਵੇਖਿਦ ਉਤ ਹ ਉਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਸ
ਉਹਨ ਦੀ …ਅੱਖ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

103 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਾ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੀਕੁਸਤ ਦਾ ਿਦਨ ਆਇਆ ਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ
ਕੇ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ…
“ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ…”? ਮੈਂ
ਥੋਂ ਹਟ ਿਗਆ ਸੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਿਟਆ? “ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ

ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?” ਨਹੀਂ ਜੀ।
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ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਅਵਾਜ ਆਈ…
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਾਜ

ਸੀ ਜੋ ਥੋਂ ਆਈ ਸੀ।
“ਕੀ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਦਰਵਾਜੇ ਵੱਲ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ”? “ਕੀ ਿਕਸੇ ਪਾਦਰੀ

ਕੋਲ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਜਗਵੇਦੀ ਵੱਲ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ”? ਨਹੀਂ,
ਕੁਝ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

…ਇੱਕ ਅਵਾਜ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਈ… (ਇਹ ਪੈਰ ਦੀ ਅਵਾਜ
ਨਹੀਂ ਸੀ।) ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ…ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਆਈ ਿਜਵੇਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ
ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਉਹ ਮੇਰੇ!) ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਉਸ
ਨਾਲ ਿਜੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ ਿਗਆ।

104 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹਨ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ
ਇਹੀ ਉਹ ਥ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਉਹਨ ਨੇ ਰੁਕੇ ਰਿਹਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹੇ
ਤ ਥੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਭਿਵਖਬਾਣੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਿਵਖਬਾਣੀ
ਿਕ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ
ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ; ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਲੀਸੀਆਦੇ ਲਈ, ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਵਾਦਾ ਹੈ।

…ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਬਾਉਥੇ ਸਨ ਭਰ
ਿਗਆਅਤੇ ਉਹਨ …ਅੱਗ ਦੀ ਜੀਭ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ
ਹੁੰਦੀ ਿਦਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਤੇ ਉਤਰੀ ।
ਅਤੇ ਉਹ ਸਭੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਿਜਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨ ਬੋਲਣ
ਿਦੱਤਾ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇਖ ਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ

ਇਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਿਦ ਗੇ। ਸਮਝੇ।
105 ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍
ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ।
106 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਗੇ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤਕ ਲਈ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜ ਦੀ ਹੈ। (ਮੰਡਲੀ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਿਦਨ ਤਕ।-ਸੰਪਾ”)
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ਇੱਥੇ ਿਕੰਨਹ੍ੇ ਅਿਜਹੇ ਹਨ ਿਜਹਨ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵਖਾਓ। ਇੱਥੇ ਿਬਨ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ
ਬਹੁਤ ਹਨ। ਭਇਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਹੋਵੋ ਿਜਹਨ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ
ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨਬੀ, ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਆਪਣੇ ਚੇਿਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਕੋਲ
ਭੇਿਜਆ ਤ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਹਨ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਿਜਸ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਉਹ ਹੋਏ, ਉਸ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗੀ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ।
ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਜਦੋਂ ਪੋਲੂਸ ਰਾਜਾ ਅਗਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਤ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਜਸ ਪੰਥ ਉਹ ਕੁਪੰਥ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ…ਇਹ ਕੁਪੰਥ ਕੀ ਹੈ?
“ਪਾਗਲਪਣ।” ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ-ਸੰਪਾ) ਮੈਂ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹ , ਹ ਜੀ
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ
ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹ ।

107 ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਿਰਆ ਤ ਉਸ ਨੇ
ਉਹਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਏਨਾ ਿਪਆਰਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹਨ ਿਵੱਚ
ਸਭ ਕੁਝ ਸ ਝਾ ਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ? ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ!
ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹ , “ਔਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈ!
ਔਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਖੁਦਾਈ ਆਨੰਦ ਹੈ!” ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਚੰਤਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਸੂਰਜ ਿਨਕਿਲਆ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨ ਨੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੇਜ ਦੀ
ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈ ਆਖਦੇ ਸਨ ਿਕ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਗਰ੍ਾਹਣ ਕਰ ਲਵ ਗਾ”। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਿਦਓ

ਿਕ ਉਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵ ਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਿਦਓ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਲੱਭ ਲਵ ਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਨੇ
ਦੀ ਖਾਨ ਲੱਭ ਲਵ ਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ…ਸਮਝੇ? ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਗੱਲ
ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
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108 ਿਜਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ
ਉਸ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤ ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਬੱਿਝਆ ਹੋਇਆ
ਪਰ੍ਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਦੀ ਪਕੜ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ
ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏ,
ਜ ਨਾ ਆਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਆਪਣਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ
ਿਦਓ। ਉਹਨ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੇ
ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤ ਮਿਹਮਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੋ! ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ!
ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਤ ਮਸੀਹ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਤ ਆਪਣੇ
ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨ ਕਰੋ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਕੀਆਖਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਹਰ
ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ, ਹੇ
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ
ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਿਕੰਨਹ੍ਾ ਸਮ ਲਈ ਚੁੱਿਕਆ ਹ ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਅੱਠ ਿਮੰਟ ਹੀ
ਬਾਕੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ…ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕਈ ਿਲਖਤ ਹਨ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ ਸਭਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨ
ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗਾ।

109 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਤ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਸਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ
ਉਸ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਿਕ ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਮੁੜ ਜਾਵੇ…ਹੁਣ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ
ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਕਦੋਂ ਤਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ
ਗਈ ਹੈ? (ਮੰਡਿਲ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ”-ਸੰਪਾ) ਇਹ ਸਹੀ
ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਆਖਦੀ ਹੈ।
110 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਚੇਿਲ ਕੁੱਿਟਆ ਿਗਆ, ਉਹਨ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ
ਿਗਆ ਉਹਨ ਮਜਾਕ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ
ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤ ਉਹਨ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਸਮ ਹੈ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਵਾਿਪਸ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਈਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤਬ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਿਧਆਏ ਕੱਢੀਏ ਅਤੇ
ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ…ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨ
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ਲੋਕ ਦੇ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਸੂਲ ਦੇ
ਕਰਤਬ, ਚੌਥਾ ਅਿਧਆਏ।

ਹੁਣ, ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੁਹੰਨਾ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਿਸਰਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਉਹਨ ਕੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਹਨ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ
ਸਨ? ਥੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਆਦਮੀ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰਹ੍
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ; ਅਤੇ
ਉਹ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਹ੍ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਿਗਓ ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ।। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨ ਕੋਲੋਂ ਭੋਜਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ
ਕਟੋਰਾ ਉਹਨ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ।

ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਿਕ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ-ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਚ ਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ”।
ਸਮਝੇ? ਵੇਖੋ ਿਕ ਉਹ ਇਹਨ ਗੱਲ ਦਾ ਿਫਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹ
ਤ ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਬੱਿਝਆ ਹੋਇਆ ਪਰ੍ਾਣੀ ਸੀ। ਔਹ, ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਿਕ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੁਿਕਆ ਰਿਹੰਦਾ। ਕੀ
ਤੁਹਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਉਹ ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਬੱਿਝਆ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਉਹ ਸ਼ ਤੀ
ਿਵੱਚ ਸੀ; ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ; ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥ ਸੀ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਚ ਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਤ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਤੈ ਿਦੰਦਾ ਹ ”।

ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ ਹੋਵੇਗਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ?”

“ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਲੱਗਭਗ
ਦੱਸ ਕੁ ਿਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ
ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ…ਮੈਂ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ
ਸਾਲ ਤਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਿਮਆ ਿਫਿਰਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਮੱਛੀ ਫੜਹ੍ੀ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਿਜਹੇ ਅਲੱਗ
ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਚੰਿਗ ਕਰਦੇ ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਮੈ
ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ‘ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵ ਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਆਵੇਗਾ’। ਸੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
‘ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਝਣ ਦੀਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ’”।
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ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ; ਤੁਸੀਂ ਤ ਬਸ ਇਹਨ ਕਬੂਲ ਹੀ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਇਹਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸਮਝੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ
ਦਾ ਿਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹ
ਿਕ ਮੈ ਇਹ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ।

“ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ,” ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਇਹ ਤ ਕੋਈ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਤੱਥ
ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਔਹ, ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੈ।

111 ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਬੈਜਾਮੀਨ ਫਰ੍ੈਂਕਲੀਨ ਨੇ ਉਸ
ਫੜ ਿਲਆ। ਤ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ “ਮੈ ਇਹ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ”। ਉਹ ਨਹੀਂ

ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਿਮਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਚਾਹ ਗਾ ਿਕ ਿਬਜਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ

ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਿਬਜਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਪਰ ਉਹ-ਉਹ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਏਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ
ਰਾਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਚੱਲਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

112 ਅਤੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਹ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ
ਟੁਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟੁਕੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਤ ਤੁਹਾ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਹੈ। ਇਹ
ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਹੈ।



42 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

113 ਪਰ ਇਹਨ ਲੋਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ” ਉਹਨ ਨੇ…ਉਹਨ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹ ”,
ਕੁੱਝ ਹੋਰ “ਮੁਰੱਖ,” ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਰਮਨ ਵਾਸੀ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਅਨਪੜਹ੍ ਹਨ।
ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਮੱਛੀ ਫੜਹ੍ਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਿਯਸੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ
ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ”।
114 ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਯਸੂ ਹੈ ਜੋ ਅਿਗਆਨੀ ਮੱਛੀ
ਫੜਹ੍ਨ ਵਾਲੇ ਿਵੱਚ ਤਰਖਾਣ ਿਵੱਚ ਜ ਅਿਗਆਨੀ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਿਵੱਚ, ਜ ਉਹ
ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਵਾਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਦੁਿਨਆਵੀ
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਅਿਗਆਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰਆਵੇ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ
ਆਪਣੀ ਇੱਜਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਉਹ ਤ ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

115 ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਗੋਤ ਉਹਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਤ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੇਵੀ ਹੋ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾ ਜਾਜਕ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਾਰ ਗੋਤ ਨਹੀਂ
ਅਤੇ…ਦੂਸਰੇ ਿਗਆਰ ਗੋਤ ਤੈ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਗੇ”।

“ਜਦੋਂ, ਤੁਹਾ ਨੌ ਡੱਬੇ ਸੇਬ ਿਮਲਣ ਤ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਲੇਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਇੱਥੋਂ—ਹਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਾਓ ਤ ਹਰ ਦਸਵੀਂ
ਭੇਡ ਲੇਵੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਭੇਦ ਛੋਟੀ
ਹੈ ਜ ਵੱਡੀ, ਮੋਟੀ ਹੈ ਜ ਪਤਲੀ, ਉਹ ਤ ਬਸ ਲੇਵੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ”।

“ਹੁਣ ਲੇਿਵਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਸਭ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਯਹੋਵਾਹ ਿਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਿਹਲਾਉਣ—ਦੀ ਭੇਂਟ
ਅਤੇ ਹੋਰ—ਭੇਂਟ ਚੜਹ੍ਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਿਦਓ”।
116 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੂਸਾ ਤੇਰੇ ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਿਹੱਸਾ ਹ ”।
ਔਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ! ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਿਹੱਸਾ ਹ ”,

ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲਈ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਚ ਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਪੂਰਕ (ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲ ਿਹੱਸਾ) ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ। ਪੜਹ੍ਾਈ, ਿਲਖਾਈ
ਮੈਂ ਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਪੜਹ੍ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ
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ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਨ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ
ਿਡਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਜ ਐਲ ਡੀ ਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਡਗਰੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੂਰਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ,
ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਿਜਸ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਇਹ ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਤੁਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਿਵਅਰਥ ਗੱਲ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੱਜਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦਓ
ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਓ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਿਹੱਸੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਲਓ।
117 ਿਕਉਂਿਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ
ਛਡੋਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ

ਕੋਲ ਇਹ ਪੂਰਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਤ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾ ਉਤ ਹ
ਉਠਾ ਲਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਦਵਾਉਂਦੇ ਹ । ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸੇ
ਲਈਏ ਅਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲਈਏ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
118 ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ।

…ਉਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਆਏ…

ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਮਝੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਈ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ
ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਚੀਜ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਹੀਂ; ਵਾਿਪਸ ਮੁੜ
ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਵੇਖ ਉਹਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ!” ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਉਹ ਤ ਬਸ ਇਕ ਦਰਜਨ ਜਣੇ ਹੀ ਉਹ
ਸਨ, ਤ ਬਸ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਹੀ
ਕਾਫੀ ਸੀ।

…ਉਹ ਛੁੱਟ ਕੇ…

ਉਹਨ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਹਨ
ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ

ਬਪਤੀਸਮਾ ਿਦੱਤਾ!” ਜ , ਔਹ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ…ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਹੀ
ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਝੇ? “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਫਰ ਕੀਤਾ ਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਫੜ ਲਵ ਗੇ!”
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119 ਉਹਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਵਾਹ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਧਮਕੀ ਹੈ। ਆਓ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ”। ਔਹ, ਇਹ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਏਕਤਾ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਬਲ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਬਲ ਹੈ। ਉਹਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਓ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾਵ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ”।
120 ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਭਵ
ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

…ਤਦ ਉਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਜੋ
ਕੁਝ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨ ਆਿਖਆ ਸੀ
ਸੁਣਾ ਿਦੱਤਾ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਅਵਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਉਠਾਈ।

ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਉਹਨ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਥੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨ ਵੇਖੋ, ਿਪੱਛੇ
ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਔਹ…” ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, “ਓ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਮਾਫ
ਕਰੀਂ…” ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਸੀ।

…ਉਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਚੀ ਅਵਾਜ ਨਾਲ…ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਪਰ੍ਭੂ ਆਿਖਆ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਂ…

ਆਮੀਨ! ਭਾਈ ਪਾਮਰ, ਮੈ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਪਸੰਦ
ਕਰਦਾ ਹ ।

…ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, (ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹ )।।
ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੀ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਭ
ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਚ ਹੈ ਰਿਚਆ;

ਤੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾਉਦ
ਦੀ ਜਬਾਨੀ…ਆਿਖਆ, …

121 ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ
ਅਸੀਂ ਨਹੀ…” ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਖੋ, “ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਰ੍ਭੂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ
ਿਮੰਟ ਰੁਕ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ!” ਕੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਗੇ?



ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? 45

“ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ ਉਹ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ”।

“ਅੱਛਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਬੋਸ ਨੇ ਮੈ ਆਿਖਆ ਹੈ ਜੇਕਰ
ਮੈਂ…” ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈ ਫੜਹ੍ ਲਵੇ।। ਕੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਆਖਣਗੇ? “ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਹ ਮੈ
ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਖੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ”।
122 ਕੀ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਿਜ ਦੇ
ਅੱਗੇ, ਖੜਹ੍ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖ ਗੇ ਿਕਉਂਿਕ
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ?” ਮੈਂ ਕਲ ਹੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ਹੈ।
“ਇਹ ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ; ਉਹੋ ਹੀ ਬੋਲਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ”। ਸਮਝੇ, “ਉਹ।” ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। “ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖ ਗੇ”।

ਤੂੰ…ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ…ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ
ਦਾਉਦ ਦੀ ਜਬਲੀ ਆਿਖਆ ਕੌਮ ਕਾਹ ਡੰਡ ਪਾਉਂਦੀ ਹਨ
ਅਤੇ ਮਤ ਨੇ ਿਵਅਰਥ ਸੋਚ ਿਕਉਂ ਕੀਤੀ ਹਨ?
ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਠ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਰ੍ਭੂ

ਆਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ…
…ਿਕਉਂਿਕ ਸੱਚੀ ਮੁਚੀ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁੱਤਰ

ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਜਹ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਅਤੇ ਪੁੰਿਤਉਸ
ਿਪਲਾਤੁਸ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਣੇ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ।
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਨੇ ਅਗੇਤਾ

ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ ਭਈ ਹੋਵੇ, ਸੋਈ ਕਰਨ।
ਹੇ, ਪਰ੍ਭੂ! ਮੈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਹ੍

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਰਨਗੇ”। ਬਾਈਬਲ ਿਕ
ਆਖਦੀ ਹੈ? “ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਹਲੇ,
ਘੁਮੰਡੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਹੋਣਗੇ; ਪੱਥਰ
ਿਦਲ ਪਰਾਈ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ; ਅਸੰਜਮੀ ਨੇਕੀ ਦੇ ਵੈਰੀ ਭਗਤੀ ਦਾ
ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ…” ਸ਼ਕਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਥੇ ਉਤ ਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। “…ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ”, “ਭਗਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦੀ
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ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ; ਤੂੰ ਇਹਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ”। ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਹੈ। ਵੇਿਖਆ?

…ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ…ਉਹੀ ਕਰੇ।
…ਹੁਣ ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਉਹਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੇਖ ਅਤੇ-ਅਤੇ

ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਿਕ ਅੱਤ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਚਨ
ਸੁਣਾਉਣ।
ਔਹ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ ! ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨ ਪੁਰਾਣੀ

ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਕੱਢ ਿਦਓ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਿਦਰ੍ੜਤਾ ਆਪਣੇ
ਅੰਦਰ ਲਈ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ।

…ਅਸੀਂ ਅੱਤ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਈਏ,
ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲੰਮਾ ਕਰੇਂ; …

ਓ, ਭਾਈ! ਮੈਂ ਉਸ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ । ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੇ?

…ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵਚ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ।
ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ

ਜਾਣਦੇ? ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਰਾ
ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹਟੇ ਤ ਉਹ ਠਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
ਸਨ ਿਹਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ
ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ।

123 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੇ ਉਤ ਹ ਸਨ ਤ ਉਹਨ ਨੈ ਕੁਝ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰੇਗਾ,
ਦਲੇਰੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤੁਹਾ ਸਹਾਇਕ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਾਵੇਗਾ
ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!
124 ਸੁਣੋ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਫਲੀਪੁਸ ਨਾਲ
ਸਾਮਰੀਆ ਤਕ ਜ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਸ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ
ਵਰਣਨ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤਬ 8:14 ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨ ਨੇ ਬਹੁਤ
ਆਨੰਦ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੰਗਾਈ
ਹੋਈ ਸਨ। ਨੀਰ ਉਹਨ ਦਾ ਬਪਤੀਸਮਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
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ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੁਹੰਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਸਮਰੀਆ
ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਅਤੇ ਜਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਹੱਥ
ਰੱਖੇ ਤ ਉਹਨ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਪਾਇਆਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤਵ 8:14
125 ਇੱਕ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਰਨੇਲੀਯੁਸ ਸੀ।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਦੇ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਬਣਵਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ
ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਭਲਾ
ਪਰ੍ੇਸਬੀਟੇਿਰਅਨ, ਮੇਥੋਿਡਸਟ, ਬੇਪਿਟਸਟ ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ। ਪਰ ਇੱਕ ਿਦਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ
ਇੱਕ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ; ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ
ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਥੇ ਭੇਜ ਗਾ ਜੋ ਉਸ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ”। ਠੀਕ ਹੈ।

ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਿਖਆ, “ਯਾਪਾ ਜਾਹ ਅਤੇ ਥੇ ਤੈ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਮਲੇਗਾ ਜੋ ਚਮੜੇ (ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ਮਊਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਥੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਸ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਵਾ ਲੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੈ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ
ਦੱਸੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ”।
126 ਅਤੇ ਜਦ ਪਤਰਸ ਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ…ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਨੇਲੀਉਸ
ਉਸ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਿਪਆ ਤ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਹ। ਮੈਂ ਵੀ
ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹ ”।

“ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਇਹਨ ਗੱਲ ਆਖ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ,” ਿਕ ਿਕਵੇਂ
ਉਹ ਪਿਹਲ ਇਹਨ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਗਏ…ਅਤੇ ਇਹਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ,
ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਂਡੇਲਣ
ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਉਹਨ ਤੇ ਉਤਿਰਆ”। ਵਾਹ ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ! ਅਿਜਹਾ ਹੀ
ਹੈ, ਇਹ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ।
“ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ”।
127 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਅਫਸੁਸ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਥੇ ਇੱਕ ਬੇਪਿਟਸਟ
ਭਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਹਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ
ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਕਾ ਨ ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਗਆਨੀ, ਇੱਕ ਿਵਦਵਾਨ ਇੱਕ ਮਹਾਨ
ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦਾ ਨ ਮਸੀਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ
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ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਉਸ ਇਸ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ । ਮੈਂ ਖੁੱਲਹ੍ੇ ਆਮ
ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ”। ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਬੇਪਿਟਸਟ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ
ਆਇਆਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ”। ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਿਜਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣਾ ਿਪਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਿਹਰਦੈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

128 ਅਤੇ ਥੇ ਹੇਠ ਿਜਹੇ ਅਕੂਲਾ ਅਤੇ ਿਪਰ੍ਸਕੀਲਾ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜੋ
ਤੰਬੂ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਸਨ। ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤਬ 18 ਅਿਧਆਏਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਲੂਸ ਦੇ
ਿਮੱਤਰ ਹਨ। ਉਹਨ ਨੇ ਪੋਲੂਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਪੋਲੂਸ ਦੁਆਰਾ
ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਰਾਹੀਂ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਉਹਨ ਨੇਂ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਥੇ ਬੇਦਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤ ਉਹ ਗਏ। ਥੇ
ਲੱਗਭਗ ਦੱਸ ਜਾਣ ਬਾਰ ਕੁ ਜਣੇ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਬੇਦਾਰੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ
ਹਾਜਰ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਥੇ ਬੇਦਾਰੀ ਵੇਖਣ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ
ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਿਹਰਦੇ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੀ
ਸੁਣੇਗਾ”।

ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੰਬੂ ਿਪੱਛੇ ਸੱਿਦਆ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ ਿਜਸਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ
ਚਾ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਨੱਕ ਿਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ

ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਤ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ
ਿਸਖਾਵੇਗਾ”। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ…

129 ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੋਲੂਸ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸੀ ਆਧੁਿਨਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦ ਇੱਕ
ਿਭਆਨਕ ਚੀਜ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਰ ਪੋਲੂਸ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ
ਦੀ ਨੀਹ ਿਹਲ ਗਈ ਅਤੇ ਪੋਲੂਸ ਨੇ ਦਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਲੋਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਸਾਿਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਬਪਤੀਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਥੇ ਚਿਲਆ ਿਗਆ।
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ਉਸਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਿਵੱਚੋਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀ ਬਦਰੂਹ
ਕੱਿਢਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ

ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਕਉਂਿਕ ਪੋਲੂਸ ਨੇ ਉਹਨ ਦੇ ਇਸ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ
ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ ਤ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ ਨੇ ਪੋਲੂਸ ਜੇਲ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਜੇਲ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਥੇ ਸੱਚਾਈ
ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਬੰਨਹ੍ ਕੇ
ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ…ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

130 ਸੋ ਉਹ ਥੇ ਆਇਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ ਅਤੇ
ਿਪਰ੍ਸਕੀਲਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੈਂਡਿਵਚ ਹੀ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਸੈਂਡਿਵਚ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਿਖਆ ਹੋਵੇ, “ਅਸੀਂ
ਉਸ ਬੇਦਾਰੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਜਾਵ ਗਾ”।

ਪੋਲੂਸ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਚੋਗਾ
ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬੇਪਿਟਸਟ ਜੋ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਜੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹਨ”। ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪੋਲੂਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ
ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹ । ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਤ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ?”

“ਔਹ,” ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਸੁਿਣਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?” ਅਸੀਂ
ਤ ਬੇਪਿਟਸਟ ਹ ।

ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਿਟਸਟ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ?” ਸਮਝੇ?

“ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤ ਬੇਪਿਟਸਟ ਹ ।। ਅਸੀਂ ਤ ਕੇਵਲ ਯੁਹੰਨਾ ਦਾ
ਬਪਤੀਸਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹ ”।

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯੁਹੰਨਾ ਤ ਿਸਰਫ਼ ਇਹੋ ਕਿਹ ਕੇ ਤੋਬਾ ਦਾ ਬਪਤੀਸਮਾ
ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ”।
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ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤ ਉਹਨ ਨੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਪੋਲੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਹਨ ਤੇ ਰੱਖੇ
ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨ ਤੇ ਉਤਿਰਆ ਤ ਉਹ ਪਰਾਈ ਭਾਿਖਆ
ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਕੋਈ” ਹੁਣ।
131 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹ ? ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ।। ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ।।
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਛੇਤੀ ਛੱਡ ਦੇਵ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਦਾ ਆਖਰੀ
ਹਵਾਲਾ…ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾ
ਉਹਨ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲ ਕੁਿਰੰਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ
12 ਅਿਧਆਏ ਕੱਢੀਏ। ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ ਗੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਮੀਿਟੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਹਲ ਕੁਿਰੰਥੀ 12 ਅਿਧਆਏ।

ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਪੋਲੂਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ? (ਮੰਡਲੀ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”-ਸੰਪਾ) ਯਕੀਨਨ ਹੀ। ਪੋਲੂਸ ਨੇ ਗਲਤੀ 1:8 ਿਵੱਚ
ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਰਗਦੂਤ ਵੀ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਿਬਨ ਿਜਹੜੀ
ਅਸ ਤੁਹਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵੇ ਉਹ ਤ
ਸ਼ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਦੀ ਤ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਿਦਓ। “ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਵੀ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਸਖਾਵੇ ਤ ਉਹ
ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ”। ਸਮਝ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ
ਦੇਣਾ ਨਾ ਰੱਖੋ।
132 ਹੁਣ 1 ਕੁਿਰੰਥੀ 12 ਅਿਧਆਏ ਵੇਖੋ। ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੀ ਠਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ
ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੇਹ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰਨ
ਦਾ ਵਾਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ “ਆਮੀਨ”-ਸੰਪਾਦਕ] ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਬਾਹਰ ਹੋ ਤ ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਪੱਛੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋ, “ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਆਖੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ”। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ
ਆਖਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ । ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣਾ
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ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਗਾ”। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। “ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਵ ਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਗਾ”। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ।

133 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਵੇਖੋ ਿਕ ਪੋਲੂਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਿਕਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹ । ਿਕਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਹਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਉਹਨ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਣੋ ਪਿਹਲ ਕੁਿਰੰਥੀ 12 ਅਿਧਆਏਅਸੀਂ
ਇਸ 12 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਹ੍ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ।

ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਬਹੁਤ ਹਨ ਅਤੇ
ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਤ ਵੀ ਰੱਲ ਕੇ ਇੱਕੋ
ਸ਼ਰੀਰ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਵੀ ਮਸੀਹ ਹੈ। (ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ
ਪਰ “ਇੱਕੋ” ਹੀ)
ਸੁਣੋ। “ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ?” ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ

ਿਪੱਛੇ ਇਸ ਪੜਹ੍ ਰਹੇ ਹਨ? “ਕੀ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ”? “ਕੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ
ਰਾਹੀਂ?” ਤਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ।

“ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ!” ਕੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਹੈ?
ਤਦ ਇਹ, “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ” ਹੈ। ਸਮਝੇ?

…ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸ ਸਭਨ ਕੀ ਯਹੂਦੀ, ਕੀ ਯੂਨਾਨੀ, ਕੀ
ਗੁਲਾਮ, ਕੀ ਆਜਾਦ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਬਪਤੀਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਸ ਸਭਨ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ
ਪੀਆਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

134 ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਪੰਤੇਕੁਸਤ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹੀ ਫਲ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਿਕਵੇਂ
ਕਰਦੇ ਹ ? “ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ”

ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਖੁੱਲਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਖੁੱਲਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਇੱਕ
ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ
ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ ਤੀ ਹੈ। ਇਹ
ਭਿਲਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਿਸ਼ਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ-ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ
ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਖੁੱਲਹ੍ਾ ਦਰਵਾਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ…
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ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋਕੇ ਮਰੇ
ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕਆਮਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲਆਵੇਗਾ।
“ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰੇ
ਦੇ ਿਦਨ ਤਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ”। ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ? (ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਮੀਨ”-ਸੰਪਾ)
135 ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਚੀਜ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਲੋਕ ਮਖੌਲ਼ ਉਡਾਉਣ। ਆਮ ਲੋਕ ਦੇ ਲਈ ਤ ਇਹ ਮਖੋਲ
ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਪਰਿਤਤੇ ਦੇ ਲਈ! ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਜਾਣ ਿਤੰਨ ਹਫਿਤ ਦਾ
ਸਮ ਹੁੰਦਾ; ਕਲ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਦੱਸਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਬੇਪਰਤੀਿਤ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ
ਫੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲੋਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ
ਬੇਪਰਤੀਿਤ ਦੇ ਲਈ ਹਨ!
136 ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਜਸ ਵਰਖਾ ਦਾ ਬੇਪਰਤੀਿਤ ਨੇ ਮਖੋਲ ਉਡਾਇਆ, ਠੀਕ
ਉਸੇ ਹੀ ਵਰਖਾ ਨੇ ਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲੋਕ ਮਖੋਲ
ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਲੀਸੀਆ “ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਪਾਗਲ ਲੋਕ ਦਾ
ਝੁੰਡ” ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਸੀਆ ਉਤ ਹ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਬੇਪਰਤੀਿਤ ਦੇ ਪਰ ਿਨ ਿਲਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ।
137 ਧੰਨ ਉਹ ਹਨ…ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ, ਖਿਰਆਈ ਨਾਲ ਆਖਦਾ
ਹ । ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਿਪਆਸੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ।
138 ਕਲ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲ ਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤ ਇਹ
ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
139 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ ਅਿਜਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ
ਅਤੇ ਚਾਹੋਗੇ ਿਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੇਖੋ?

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ “ਇਹ ਕੀ ਹੈ”।
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ਹੁਣ, ਕਲ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਗੇ, ਿਕ “ਇਹ ਕੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ”।
140 ਤਦ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਗੇ “ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਨਾ ਹੈ”। ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਸੱਦ ਗੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਦੇਵ ਗੇ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਿਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਥੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰਿਹਣ
ਚਾਹੇ ਉਹਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਿਦਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਇਸੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਕਉਂ ਨਾ
ਲੰਘ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ
ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ
ਜ ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਹ੍ ਗਰ੍ਿਹਣ
ਕਰ ਗੇ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ
ਿਵੱਚ ਉਤਿਰਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਹ । ਮੈਂ…ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ, ਅਸੀਂ…

ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ…ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸਰਵ ਚ ਥ ਤੇ ਹੈ। ਇਹੀ
ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤ ਤੂੰ ਸਵਰਗ
ਖੋਲਹ੍, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਖੋਿਲਆ ਹੈ। ਇਹ

ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ।
141 ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ੇ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਖੋ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ”। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ, ਪਰ ਉਠਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰਾ
ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨ ਦੇ ਹੱਥ ਉਤ ਹ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਸ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਇਹ ਮੀਿਟੰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਿਜੰਿਨਆ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲਏ।
ਪਰ੍ਭੂ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ।
142 ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ
ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹਨ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਉਹਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖੋ। ਪਰ੍ਭੂ ਉਹ ਤੈ ਿਪਆਰ
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ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ…ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਕਲ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਂ ਤ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਲਖਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਸੱਧ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਿਬਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੇ। ਸੋ ਿਪਤਾ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਉਹਨ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਿਪਆਸੇ
ਕਰ ਤ ਿਕ ਉਹ ਰਜਾਏ ਜਾਣ, ਿਪਤਾ ਮੈਂ, ਉਹਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪਦਾ
ਹ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ , ਆਮੀਨ।

ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ

ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਲਵਰੀ ਦੇ
ਰੁੱਖ ਤੇ ਖਰੀਿਦਆ।

143 ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਈਏ, ਮੈਂ ਇਹ
ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ । ਸਮਝ
ਲੱਗੀ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ । ਮੈਂ…

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਕ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਉਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਉਸ
ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ
ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਿਛਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਇੱਕ
ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੋਰ ਵੀ।

ਿਫਰ, ਕਲ ਰਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਮੀਿਟੰਗ ਕਰ ਗੇ ਅਤੇ
ਿਫਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਦ ਤਕ ਰੁਕੇ ਰਹ ਗੇ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ
ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਠਿਹਰੇ ਰਹ ਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ
ਸਾਫ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਿਹਰਦੇ ਅੰਦਰ
ਨਹੀਂ ਉਂਡੇਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਿਤਆਰ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਤਦ
ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ।
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ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ ,(ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ੇ
ਕਰੀਏ)

ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਿਤ ਕਲਵਰੀ ਦੇ
ਰੁੱਖ ਤੇ ਖਰੀਿਦਆ।

ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ
ਹ ਿਕ ਕਲ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤ ਵਜੇ ਮੀਿਟੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ
ਅਤੇ ਤਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸਾਢੇ ਨੌ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਸਕ ਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਸ…ਕਲ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਵਜੇ, ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਦੇਵ ਗੇ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦ ਗਾ।

ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਅਤੇ ਉਹਨ

ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਿਹਲਾਈਏ।
ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ,

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਿਰਵਾਜ ਤੋੜ ਿਦਓ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਿਤ ਕਲਵਰੀ ਦੇ
ਰੁੱਖ ਤੇ ਖਰੀਿਦਆ।

ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਆਉਣਗੇ। 
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ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੜੀ

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਿਵਿਲਅਮ ਮੈਿਰਅਨ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਦੁਆਰਾ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅੰਗਰ੍ੇਜੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ, 16 ਿਦਸੰਬਰ
ਸੰਨ 1959 ਿਵੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਟੇਬਰਨੇਕਲ ਜੈਫਰਸਨਿਵਲੇ ਇੰਿਡਆਨਾ ਯੂ. ਐਸ. ਏ. ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪ
ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਅਤੇ ਅੰਗਰ੍ੇਜੀ ਿਵੱਚ ਛਾਿਪਆ ਤੇ ਉਲੇਿਖਆ ਹੋਈਆ ਿਵੱਚੋਂ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ
ਤਰਜਮਾ ਵੋਈਸ ਔਫ ਗੋਡ ਿਰਕੋਿਡੰਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਛਾਿਪਆ ਅਤੇ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ।
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ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੋਟਿਸ

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

ਸ਼ੁਭਸਮਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ 

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

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

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

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

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

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

www.branham.org


