
ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਰਾਜਾ

 …ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਿਲਆਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ…

2 ਇਹ ਿਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਮੈਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹੇਠ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੌਸਮ
ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਣਾ; ਇਹ ਇੱਕ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈ ਲੈਣੀ
ਪਈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਪਰ੍ੀਿਖਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਕ
ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਥੇ ਿਗਆ ਸੀ ਤ
ਜੋ ਮੈ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਲਾ
ਗੈਸਟਰੋਨੋਿਮਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਗੈਸਟਰੋਨੋਿਮਕ। ਅਤੇ ਉਹਨ ,
ਹਰ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ
ਐਕਸਰੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾ ਉਨਹ੍ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ
ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਮਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹ , ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਿਨ ਬਾਅਦ। ਭਾਈ ਰੌਬਰਟਸਅਤੇ
ਉਨਹ੍ , ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ ਿਵੱਚ, ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਿਨ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
3 ਮੁਸੀਬਤ, ਮੈ ਉਹ ਆਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ, ਓਹ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈ
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ
ਿਵੱਚ, ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈ ਇੰਨੀ ਿਬਮਾਰ ਿਕਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀ
ਹਨ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮੈ ਿਸਰਫ਼ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਿਦਆਲੂ ਡਾਕਟਰ ਦੋਸਤ ਿਕਹਾ, ਜੇ…“ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?”

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ।”
4 ਓਹ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਥੇ ਆਈ, ਤ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੀ,
ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵਧਾ-ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ , ਪਰ, ਇੱਕ ਕਵਾਟਰ ਵਰਗਾ
ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ—ਇਹ ਸੀ…ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਿਸਰਫ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਗ ਫੜਦਾ ਹ । ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ
ਹੇਠ ਿਲਆ।
5 ਪਰ ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ
ਿਗਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
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ਹ । ਮੈਂ, ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਲੰਘ ਿਗਆ; ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ
ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਿਛਆ, ਜੋ ਿਤੰਨ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਮਾਿਹਰ ਸਨ, ਉਹ, ਮੇਰਾ—ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੂਿਯਸਿਵਲ ਿਵੱਚ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਪੁੱਿਛਆ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਮੈਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਫੀਸਦੀ
ਅਪੰਗਤਾ ਹ ?”

6 ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਣ ਭਰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ।” ਿਕਹਾ—ਿਕਹਾ,
“ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੰਪੂਰਨ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਹੋ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ । ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਕਸ
ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਣਾ?

7 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ…ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਵਾਹ ਿਦਖਦੇ ਹਨ, ਥੇ,
ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੋ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ ਕੁਝ ਵੀ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ
ਿਵੱਚ ਹੋ, ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ।”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ ।”

8 ਅਤੇ ਮੈ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹਰ ਨਰਸ ਅਤੇ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰਨ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਿਮਿਲਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ।
ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰ, ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ…ਮੈ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਿਕ ਇਸ
ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਆਦਮੀ
ਜੋ ਮੈ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਪੰਜ ਿਦਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ
ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਸੌ ਡਾਲਰ ਚਲਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਿਘਆ, ਤ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ।” ਦੇਖੋ? ਹ । ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ…ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣ
ਲਈ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ।” ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ
ਲਈ ਬੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵ !”

9 “ਅਤੇ ਅੰਦਰ,” ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚੀਜ਼
ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ…“ਅਸੀਂ…
ਇਹ—ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ…” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬਾਹਰੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਏ
ਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।”
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10 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਦੱਸ ਗਾ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਆ। ਇਹ ਉਨਹ੍
ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ

ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਿਚ ਵ ਗ ਰੋਏ ਸਨ।
ਬਸ ਉਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ…ਉਹ…ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ
ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਕੁਝ ਧਾਰਿਮਕ ਜ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝੋ।”

11 ਿਕਹਾ, “ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ
ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ
ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ : ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜ ਦੇ।”
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ
ਆਏ ਹਨ।” ਅਤੇ ਇਹ ਲੂਿਯਸਿਵਲ ਦੇ ਿਤੰਨ ਤਮ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਜੋ ਉਨਹ੍
ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤਮ ਸੀ। ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ,
ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰ੍ਭੂ ਮੈ ਥੇ ਕੁਝ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇਵੇ।

12 ਹਰੇਕ ਨਰਸ ਨੇ, ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ, ਇੱਕ ਸਵੇਰ, ਐਕਸ-
ਰੇ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਿਕਹਾ…ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਔਰਤ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੇਠ ਵੱਲ ਵਧਦਾ
ਿਰਹਾ, ਹੇਠ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਿਰਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਿਚਆ।
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਭੈਣ।”

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ?”

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹ ।”

13 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਹੋ,
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਹੋ। ਿਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ
ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਦੂਜੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਪਆਰ

ਕਰਦੇ ਹੋ?” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਹਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਚਾਇਆਜਾਵੇਗਾ?”

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ।”
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14 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਸ
ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਹਵਾ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਚਲਦਾ ਹੈ।”

15 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹ , ਤ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਹਨ।

16 ਹੁਣ, ਅੱਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਥੋੜਹ੍ੀ
ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਗਾ, ਪਿਹਲ , ਕੁਝ ਵਚਨ ਤੇ,
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ
ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈ ਚਾਰਲੀ ਕੌਕਸ, ਅਤੇ, ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਥੇ
ਖੜਹ੍ੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ…ਜੈਫਰੀਜ਼, ਮੈਂ ਉਸਦੇ
ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਭਾਈ
ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਹੱਿਸ ਤੋਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ,
ਿਬੱਲ, ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅੱਜ, ਸਵੇਰੇ
ਹੈ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ…ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮੈ
ਇਹ ਸੂਟ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ—ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੂਟ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਿਹਿਨਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ
ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਿਦਨ ਤੋਂ,
ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਉਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

17 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਜੇਕਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ, ਪਿਹਲ ਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਜ ਸੰਘਰਸ਼
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਕਾਰਨ, ਮੈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੈ…ਬੇਸ਼ੱਕ,
ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹ । ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਟਰ੍ੋ-
ਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਸੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ, ਹ ,
ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ, ਇਸਨੇ ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੀ…ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ । ਪਰ, ਸਭ ਕੁਝ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ
ਸਭ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੋ
ਮੈਂ ਹ , ਿਕ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ
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ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੈ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਪਿਹਲ
ਿਦਖਾਇਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ, ਬੱਸ ਇਸਨੇ ਮੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ।

18 ਹੁਣ, ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਤ…ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ
ਹੈ? [ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਸਾਡਾ—ਸਾਡਾ
ਕੀਮਤੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਿਨਰਸੁਆਰਥ ਆਦਮੀ ਹੈ—ਹੈ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਹੈ—
ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿਪਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਉਹ ਿਲਆਇਆ ਸੀ, “ਤੇਲ ਦੀ ਕਰੂਸ,”
ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੀ-…ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਨੇ ਿਲਆਇਆ ਸੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੁਆਰਾ, ਿਪਛਲੇ ਐਤਵਾਰ, ਭੇਡ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ
ਕੀਤੇ ਹਨ।

19 ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈ
ਨੇਿਵਲ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ, ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ …ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ, ਅਤੇ
ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ, ਇੱਕ ਲੜੀ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ।

20 ਮੈ ਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਚੰਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਕੀਮਤ ਿਵੱਚ ਕਮਰਾ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੱਸ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ , ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ
ਲੈ ਲਈ , ਅਤੇ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਗਾੜ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਥੇ ਖੜਾ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
ਪਈ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਥੇ
ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਸਮ ਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ।
ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ, ਭਾਈ ਪੈਟ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੀਮਾਰ
ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ , ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਹਲੇ
ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ ਿਦਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮ ਿਬਤਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸਮ ਿਬਤਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ।

21 ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਫ਼ਸੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਓਹ,
ਕਲੀਸੀਆ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਸੀ! ਅਤੇ ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ
ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
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22 ਅਤੇ—ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ
ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਦੇ
ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਸੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ
ਰਾਤ, ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਕਤਾਬ, ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ
ਰਾਤ, ਅਫ਼ਸੁਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਿਧਆਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਗਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ,
ਅਫਸੁਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਿਧਆਏ, ਕਲੀਸੀਆ ਕਰ੍ਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ—ਇਸ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਰੱਿਖਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ
ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

23 ਮੈ ਨਹੀ…ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਹ ਿਸਰਫ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਟੈਬਰਨੇਕਲ ਦੇ ਆਉਣ
ਵਾਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।

24 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ…ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕਈ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੀਿਟੰਗ ਹੋਈ ਹਨ। ਸਾਡਾ
ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੇਲਸਬਰਗ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਮੀਿਟੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਸਭਾਵ ਿਵੱਚ
ਜਾਵੋ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਦਰਾਰ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਹਨ, ਉਹ
ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ , ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਚਲੇ
ਗਏ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹ …ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਮ
ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਵਧੀਆ, ਸੁੰਦਰ
ਿਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਪਆਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।

25 ਅਤੇ—ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੂਨੀ ਜੈਕਸਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੀਿਟੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਿਕਰਪਾ ਦੀ
ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਟਰਾਫੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਲਿਸਆਵ ਿਵੱਚ ਬੇਦਾਰੀ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਿਸੱਧਾ ਜਾਓ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ…
ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਵੱਲ
ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹਾਨ
ਇਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।
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26 ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਿਸਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ ਸਥਾਪਤ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟੈਂਬਰਨੇਕਲ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹ ਤ ਇਹ ਮਦਦ
ਕਰਦੇ ਹ ।

27 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਿਲਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਡੋਕ ਨੇ ਮੈ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੈ, ਤ ,
ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ…[ਭਾਈ ਐਡਗਰ “ਡਾਕ” ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਵ ਗਾ,” ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਭਰਾ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾ.] ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਵੋਗੇ? ਚੰਗਾ। ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੈਰ,
ਹੁਣ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ
ਲਈ…[“ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹ ।”] ਹੁਣ, ਓ, ਓ, ਸ਼, ਸ਼, ਸ਼, ਸ਼, ਸ਼. [“ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮਿਦਨ ਤੇ, ਅੱਜ
ਸਵੇਰੇ, ਤੁਹਾ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਸ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖੇ ਹਨ।”]
ਕੀ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ…ਇਹ ਘੜੀ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਿਬਹਤਰ ਹੈ,
ਡਾਕਟਰ। ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮਿਦਨ ਤੇ, ਮੈ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਨ ਲਈ, ਦਸ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੋ
ਜ ਿਤੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਹੇਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੇ
ਹ । ਪਰ, ਓਹ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਹੁਣ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਗਾ।

28 ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ ਿਵੱਚ ਅਜਨਬੀ ਹਨ, ਤ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਇੱਥੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਥ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ…ਇਹਇੱਕ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ
ਛੋਟਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ …
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੱਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸਦੀ
ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹ ।

29 ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਪੜਹ੍ਦੇ ਹੋਏ,
ਪਿਹਲੇ ਸਮੂਏਲ ਦੇ 8ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ
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ਹ , ਆਓ 19ਵੀਂ ਆਇਤ, 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਆਇਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰ੍ਸੰਗ ਲਈ ਛੋਟੇ ਿਵਸ਼ੇ ਲਈ।

30 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲ …
ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ ਗੇ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ।
ਅਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਬਸ ਮੈ ਯਾਦ
ਕਰੋ”? ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵੱਚ, ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਹਲ , ਜ ਿਤੰਨ, ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਮੀਿਟੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ…ਕਹੋ, ਅਸੀਂ…

31 ਵੈਸੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਸਭਾ ਚੌਟਾਉਕਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ
6 ਵਜੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਿਮਡਲਟਾਊਨ,
ਓਹੀਓ ਿਵੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹਨ, ਆਓ। ਅਤੇ ਇੱਕ
ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ, ਿਬਲਕੁਲ ਨਦੀ ਤੇ, ਿਜੱਥੇ, ਓਹ, ਅਸੀਂ…ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠ ਹਨ, ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਹਰ
ਸਵੇਰ, ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪਗਰ੍ਾਉਂਡ ਹੈ, ਿਸਲਵਰ ਿਹੱਲਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ ਵੱਡਾ, ਕਈ
ਗੁਣ । ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਫਰ ਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਗਹ੍ਾ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ
ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਓਹੀਓ ਿਵੱਚ ਵਧੀਆ ਸਮ ਹੈ।

32 ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈ ਿਕਡ, ਿਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ
ਿਗਆ ਸੀ। ਤੁਹਾ ਸਭ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਤੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਹਲ ਿਕਹਾ
ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਿਜਉਣ ਲਈ ਿਦੱਤੇ। ਉਹ ਠ ਕੇ ਘੁੰਮ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਜੋ ਉਹ ਗਾ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ , ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ,
ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸ਼ਾਲ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਿਦਨ ਤੋਂ ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ ਘੰਟੇ
ਪਿਹਲ ਇੱਥੋਂ ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ, ਤ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕ । ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ; ਪਰ੍ੋਸਟੇਟ ਿਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ।

33 ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤੀ, ਛੋਟੀ, ਬੁੱਢੀ ਪਤਨੀ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਹ
ਸੈਂਟ ਲਈ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਿਦਨ ਚੜਹ੍ਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਰਾਤ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਹ ਸੈਂਟ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ
ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋ-ਹਫ਼ਤੇ ਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪਰ੍ੇਮ ਦਾਨ
ਿਲਆ, ਉਸਨੇ ਅੱਸੀ ਸੈਂਟ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ।
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34 ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ ਥੇ ਬੈਠਦੇ ਦੇਿਖਆ, ਉਹ ਦੋ ਛੋਟੇ,
ਬੁੱਢੇ ਜੋੜੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜੋੜਾ, ਨਾ ਿਕ, ਥੇ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ
ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਾਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪਿਰਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,
ਿਬਆਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ, ਅਤੇ ਕੱਟਰ
ਪੰਤੇਕੁਸਤ, ਅਤੇ ਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਿਕਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਬੱਸ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੇ
ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।” ਇਹ ਸਭ ਹੈ। ਉਹਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨ
ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ—ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣਆਪਣੇ ਇਨਾਮ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ।

35 ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸ਼ੇਵ ਿਕਹਾ, ਿਕ ਭਾਈ ਿਕਡਸਨ …ਬੱਿਚਓ, ਉਸ
ਸਵੇਰ, “ਤੁਸੀਂ ਚੌਟਾਵਾ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਹੋਵੋਗੇ।”

36 ਉਸਨੇ ਮੈ ਕੱਲਹ੍ ਬੁਲਾਇਆ, ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਹ …ਮੈਂ ਥੇ ਰਹ ਗਾ, ਭਾਈ
ਬਰ੍ੈਨਹਮ।” ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ।

37 ਮੀਿਟੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚਆਉਣ ਤੱਕ। ਇੱਥੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਇੱਕ ਭਾਈ, ਬੈਪਿਟਸਟ ਭਾਈ, ਉਸਦੀ ਧੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ, ਉਹ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ ਭੜਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਿਦੰਦਾ ਹ ,” ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਿਗਆ, ਤ
ਉਹ ਬਚਾਈ ਗਈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਅਤੇ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

38 ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਿਮਸਟਰ ਸੋਥਮੈਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ,
ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੇ
ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ
ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈ।” ਬੱਸ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਸ…ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਆ
ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਓਹ, ਅਸੀਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤਲੇ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹ , ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਹ ।

39 ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਮੂਏਲ ਦਾ 8ਵ ਅਿਧਆਏ ਪੜਹ੍ਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ
ਬਾਈਬਲ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੀਨ ਥੇ ਵਾਪਸ ਰਿਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ,
ਬਾਕੀ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ
ਸਭਾ ਿਵੱਚ।
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ਿਫਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ; ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਨਹੀਂ; ਸਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ;
ਿਕ ਅਸੀਂ…ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ …ਕੌਮ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ; ਅਤੇ

ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਸਾਡਾ ਿਨ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਿਨਕਲ ਜਾਵੇ,
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ।
…ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਲੋਕ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ, ਅਤੇ…ਉਹਨ

ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਸੁਣਾਇਆ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਆਿਖਆ, ਉਨਹ੍ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਤੇ

ਉਨਹ੍ ਰਾਜਾ ਬਣਾ। ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ
ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾਓ।

40 ਹੁਣ ਜੇ ਮੈ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ
ਸਵੇਰੇ, ਿਜਸ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਾ ਕਹ ਗਾ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ
ਚੁਣਨਾ ਚਾਹ ਗਾ: ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਰਾਜਾ।
41 ਇਹ ਇੱਕ ਸਮ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਸਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗੁਵਾਈ ਦਾ
ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ…ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਹ੍ੋ। ਇਹ ਸਮੂਏਲ ਦੇ—ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਨਬੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਅਤੇ
ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ, ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਠਾਵਾਨ, ਲੋਕ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਅਤੇ
ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਾ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਕੁਝ ਨਾ
ਕਹੋ ਿਸਵਾਏ ਿਸੱਧੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
42 ਪਰ ਲੋਕ ਥੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ , ਅਮਾਲੇਕੀ , ਅਮੋਰੀ , ਿਹੱਤੀ ਅਤੇ
ਦੁਨੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕੌਮ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਸੀ
ਿਕ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਤੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ
ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ , ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨ ਰਾਿਜ , ਅਤੇ ਇਹਨ ਲੋਕ
ਵ ਗ ਉਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
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43 ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਲਈ ਸੰਸਾਰ
ਦੇ ਲੋਕ ਵ ਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ ਦੁਨੀ
ਦੇ ਲੋਕ ਵ ਗ ਸ਼ਾਸਨ ਜ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ,
ਹਮੇਸ਼ਾ ਵ ਗ, ਇੱਕ—ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ
ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ ਦੇ
ਤਰੀਿਕ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ ਦੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਸਨ,
ਦੁਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹਨ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ
ਜੋ ਉਹਨ ਦਾ ਮੇਕਅੱਪ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ
ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

44 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੂਏਲ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ,
ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ।”
ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਸਮੂਏਲ ਵ ਗ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ
ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਮੂਏਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਲੱਭੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਸਹ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾ ਦੁਨੀ
ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵ ਗ ਇੱਕ ਲੋਕ ਬਣਾਉ।”

45 ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਹ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਸਭ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸਪਾਹੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜੋ ਉਸਦੇ
ਰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਬਰਛੇ ਚੁੱਕਣ। ਿਸਰਫ ਇਹ ਹੀ
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਫੌਜ ਖੁਆਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ,” ਿਕਹਾ,
“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਾਜ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਰ, ਿਜਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ, ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍
ਨਾਲ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।” ਪਰ ਜਦ…

46 ਲੋਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵ ਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹ ।” ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਰਗੇ
ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ
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ਸਾਡੀ ਿਮਸਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ ਲਈ ਮਿਰਆ,
ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ
ਿਕ ਸਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ
ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ।
47 ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਲੋਕ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਵੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ,
ਉਹ ਿਦਨ-ਰਾਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹ ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹ ਸਕੀਏ, ‘ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ।’”
48 ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,
ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਰਾਜ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਸਕ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ।
49 ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਉਹੀ ਿਵਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ
ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ।
50 ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ਾਊਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਚੁਿਣਆ ਜੋ ਕੀਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਠਾਵਾਨ ਆਦਮੀ
ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ
ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ, ਚਾ, ਲੰਬਾ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਢ ਚਾ ਸੀ।
ਵਚਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਚਾ ਸੀ।
ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਿਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਚਹਰੇ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ
ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਸੀ।
51 ਹੁਣ, ਇਹ ਉਹੋ ਿਜਹਾਆਦਮੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਲੋਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਰੱਿਖਆ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ, ਕੁਝ
ਆਦਮੀ, ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕ ਚਰਚ ਚਲਾਉਣ। ਇਹ, ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਹਨ, ਆਤਿਮਕ ਹੋਣ ਲਈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ
ਲਈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੋਈ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ
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ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਇਹ ਦੱਸੇ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ।
52 ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਦਮੀ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਪਦਾ ਸੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ।
53 ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵ ਗ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ, ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਚੁਣਨਾ
ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹ , ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਚਰਚ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਕਿਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਬੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਿਕ: ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ
ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

54 ਤਦ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹ ਿਕ ਕੀਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ, ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ,
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੱਦ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ…ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਪਦਾ
ਸੀ, ਿਕ ਉਸਦੇ ਪਰ ਉਸਦਾ ਚੋਗਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਿਸਰ ਤੇ ਤਾਜ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈਇੱਕ—ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਿਕਉਂਿਕ, ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ, ਸੋਚਣਗੇ, “ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਦਮੀ ਹੈ!”
ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹ ਸਕਦੇ
ਹਨ, “ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਸਾ ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ! ਦੇਖੋ ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ
ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ!”
55 ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਦੁਖ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਸੱਚ
ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਕੋਈ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਰਟਫੋਰਡ ਤੋਂ ਗਰ੍ੈਜੂਏਟ ਹੈ,”
ਜ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸਕੂਲ। “ਉਸ ਕੋਲ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ
ਥ ਤੋਂ ਚਾਰ ਿਡਗਰੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਿਮਸ਼ਰਣ ਹੈ।” ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਥ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਉਸਦੇ ਚਰਚ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
56 ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਹਾਨ
ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਹ । ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਇਨੀਅਰ
ਿਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ
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ਲੋਕ, ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਵਧ ਗਏ ਹ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਪਰਦਾਵ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਸੱਿਖਅਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਿਹਰਾਵੇ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨ
ਿਦੰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਸਭ ਕੁਝ।” ਅਤੇ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ
ਬੋਲ , ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ।
57 ਪਰ, ਿਫਰ ਵੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ
ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜ

ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਤੇ
ਰਾਜ ਕਰੇ।
58 ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਮਹਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ
ਸਬੰਧਤ ਹ ।
59 “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ?” ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ਾ ਿਲਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਗਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ?”

“ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹ ।”
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ?”
“ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹ ।”

60 ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਰਸ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ ਆਈ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜਹ੍
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਰਸ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਿਕਵੇਂ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਜ ਚ ਲਈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਹ ।”
61 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਰਗੜ ਸਕਦਾ ਹ , ਤੁਹਾ
ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹ ?”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।”
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62 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਿਪੱਠ ਤੇ ਰਗੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ
ਚਰਚ ਦੇ ਿਕਸ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ?”

63 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਓਹ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹ ਜੋ
ਥੇ ਹੈ।”

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ?”

64 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਗਿਠਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸੰਗਿਠਤ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।”

65 ਅਤੇ, “ਓਹ,” ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ? ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ
ਜਾਣਦਾ ਹ ।” ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹ । ਕੀ
ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ?”

66 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਮੈਡਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਿਸਰਫ਼ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਸੰਸਥਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਾਿਰ
ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਏ,
ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਆਉਣ
ਦੇਿਖਆ।”

67 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਿਪੱਠ ਰਗੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤ ਜੋ ਔਰਤ ਰਗੜ
ਸਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੇਠ , ਕੋਰੀਡਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸੀ। ਸਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ
ਪਈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਜੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਪੁਰਾਣੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ।” ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾਲ ਿਕ ਮੇਰਾ ਚਰਚ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹ ਿਕ ਇਹ
ਸੱਚ ਹੈ।”

68 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਵਾਨ
ਔਰਤ।”

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤ ਕੀ ਉਹ
ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ।”
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69 ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਉਹ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਾਜ ਕਰੇ।
70 ਇਸ ਲਈ ਕੀਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਾਊਲ, ਨਾਮ ਦਾ, ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਜਵਾਬ
ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਨ ਹੁਸੀਨ ਆਦਮੀ। ਅਤੇ…ਓਹ, ਉਹ ਉਹਨ
ਉਹਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਪਰ,

ਿਫਰ ਵੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਨਬੀ ਉਹਨ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਕਰੇ,
ਅਤੇ ਉਹਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਬੋਲੇ।
71 ਹੁਣ, ਅੱਜ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਚਰਚ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ
ਹ , ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗਏ ਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਮਰਕੁਸ
16 ਿਵੱਚ ਸਨ। ਿਕਹਾ:

ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਾਣੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ।
ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਂਦਾ

ਹੈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ;…ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦੇ ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੋਣਗੇ; ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ

ਉਹ ਭੂਤ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ; ਉਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ;
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਪ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਜ …ਪੀਓ…

ਘਾਤਕ ਚੀਜ਼ , ਇਹ ਉਹਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀ ;
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ…ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ,…ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ।

72 ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੀਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ
ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ
ਬਣਾਈ ਹਨ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ—ਲਈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀ ਵ ਗ
ਿਦਸਣ ਲਈ।
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73 ਹੁਣ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਮ
ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ…ਜਦੋਂ ਉਹਨ
ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਿਲਿਖਆ। ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕੁਰਸੀ
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਣ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਰੱਿਖਆ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਿਰ ਦੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਬਚਨ
ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ।
74 ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ; ਅਸੀਂ ਥੇ ਲੋਕ
ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ, ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਿਦ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਵੋਟ ਪਾਈ

ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ…ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ,
ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰ੍ਦੂਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ—ਇਹ ਕਿਮਊਿਨਜ਼ਮ ਅਤੇ
ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
75 ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹ , ਜਦੋਂ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਲੀਗ ਿਮਲਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਥੇ…ਜ ਚਰਚਾ ਕਰਨ
ਲਈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ, ਮਹਾਨ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਿਬਨ
ਮਤਭੇਦ ਿਕਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ? ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਿਬਨ , ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ?
76 ਪਰ ਮੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਗਣਰਾਜ
ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਣ ਿਦਓ, ਿਜਸ ਲਈ ਇਹ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ:
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਵਗੜੇ ਿਦਮਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਿਲਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤ ਉਹ ਹੁਣ, ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ
ਗਲਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਰਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
77 ਜੋ ਵੀ ਸਾ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਵੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ, ਸਾ ਕ ਗਰਸ ਿਵੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਿਨ ਦੇ
ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਸਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
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ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੈਵੀ ਿਦਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਚੁਣਦੇ ਹ , ਿਜਨਹ੍ ਕੋਲ
“ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੂਪ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ” ਹੈ,
ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਨਾਸਿਤਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਏ ਹ ।

78 ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਲੀਿਸਆਵ ਿਵੱਚ। ਸਾਡੇ ਚਰਚ
ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਵਾਿਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵਚ ਗਏ
ਹ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹਾਨ ਬੌਿਧਕ ਦੈਂਤ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ
ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਿਜਨਹ੍ ਕੋਲ ਿਵਦਵਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਿਮਸ਼ਰਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਢ-ਗੁ ਢ ਦੇ ਮਹਾਨ ਿਵਅਕਤੀ
ਹਨ, ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ
ਜੋ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਿਵੱਚ ਿਦਆਲੂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕ ਿਵੱਚ
ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ
ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ,
ਿਜਨਹ੍ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਕਰੇ ਿਕ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ
ਕਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ, ਿਫਰ ਵੀ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।

79 ਇਹ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ: ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ
ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਸਲ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

80 ਮੈਂ ਕੱਲਹ੍, ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ, ਜੈਕ
ਕੋ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਿਲੱਿਪੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸੀ, ਦੇਰ ਜੈਕ ਕੋਈ,
ਉਹ…ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਿਗਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ
ਿਵੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਿਵੱਚ,
ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਬਰ੍ੇਸ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਣ ਦੇ
ਕਾਰਨ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ
ਪਾਰ ਚੱਲਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤੇ, ਬੱਚਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਪਾਰ
ਲੰਘ ਿਗਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਡੱਗ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮ



ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਰਾਜਾ 19

ਕੋਲ ਪਹੁੰਿਚਆ। ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ
ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਰ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਏ।
81 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਲੀਸੀਆ ਭਾਈ ਜੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ
ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਗੋਿਡ ਭਾਰ
ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਦੇ
ਪਾਰ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸੰਪਰ੍ਦਾਵ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਨਾਸਿਤਕ
ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਇਆ, ਿਨੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਈ ਜੈਕ ਕੋਅ ਕੈਦ ਕਰ
ਿਲਆ ਿਗਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇੱਕ ਚਰਚ, ਜੋ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਸਿਤਕ ਨਾਲ ਹੱਥ
ਿਮਲਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਲਈ
ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਪਰ ਉਨਹ੍
ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ।

ਅਤੇ ਿਫਰ ਭਾਈ ਗੋਰਡਨ ਿਲੰਡਸੇ ਬਚਾਅ ਿਵਚ ਸੀ।
82 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਜੱਜ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼
ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਰ੍ੇਸ ਲੈ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਪਾਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ‘ਠੀਕ ਹੋ ਿਗਆ’ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ,
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈਉਸ ਿਵਰੁੱਧ
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਿਗਆ।”
83 ਅਤੇ ਿਮਸਟਰ ਕੋਏ ਿਠਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਮੈਂ ਉਸ
ਕਥਨ ਨਕਾਰਦਾ ਹ । ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ।”
84 ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਪੁੱਛ ਗਾ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਿਬਆਨ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ

ਲੜਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ
ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਥਨ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ
ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ਿਕ ਿਮਸਟਰ ਕੋ ਆਪਣੇ
ਿਬਆਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।”
85 ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਤਕਾਰ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹ ?”



20 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਰਾਜ ਤੇ।”

86 ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ
ਰਾਤ, ਇੱਕ ਿਹਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਜਹਾਜ਼
ਹੇਠ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤ ਬਚਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ।
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਯਸੂ , ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰਿਦ ਦੇਿਖਆ।
ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਿਕਹਾ, ‘ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ
ਹੋ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹ।’” ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਿਕਹਾ, ‘ਆ ਜਾ।’ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ, ਸਾਹਬ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਿਯਸੂ ਵ ਗ ਹੀ
ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਰ ਿਗਆ, ਤ ਉਹ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਹੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਿਪਆ।”

ਜੱਜ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।”

ਸਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ
ਆਦਮੀ ਦੀ।

87 ਤਦ ਕੀਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਾਊਲ , ਲੋਕ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਲਏ, ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ
ਲੈ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀ ,
ਅੰਮੋਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਝੁੰਡ , ਮਾਿਰਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ—ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ੍
ਮਾਿਰਆ, ਤ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਤੁਰਹ੍ੀ ਵਜਾਈ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ

ਸ਼ਾਊਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਹ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

88 ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੈਿਵਕਤਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਜ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਕੁਝ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਜ
ਘੱਟ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

89 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਿਨਮਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਿਨਮਰ
ਲੋਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹਨ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਖ
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਧਰ
ਉਧਰ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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90 ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਦਰ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਝੁੰਡ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਹਰੇਕਆਦਮੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।

91 ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਰ
ਸਕੇ ਤ , ਦੋਵੇਂ ਅੱਖ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣ ਿਕ ਉਹ
ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਹਰ ਮਸੀਹੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਤਿਮਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ
ਕੇਵਲ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੌਿਧਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।

92 ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਆਈ, ਤਦ
ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਲਦ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਬਲਦ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਭੇਜੇ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਸਮੂਏਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ

ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਲਦ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਿਕੰਨੀ
ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ? ਿਕਵੇਂ—ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਗੈਰ ਮਸੀਹੀ ਸੀ! ਲੋਕ ਦਾ
ਡਰ ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਆਪਣੇ
ਮਗਰ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕ ਸਮੂਏਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। “ਉਨਹ੍
ਸਮੂਏਲਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਮਗਰ ਆਉਣ ਿਦਓ।”

93 ਅਤੇ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ, ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਿਣਆ ਹੈ! “ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ
ਕਲੀਸੀਆ ਹ । ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਹ । ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਕਲੀਸੀਆ ਹ । ਅਸੀਂ—ਇਸ ਲਈ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਹ ।” ਇਹ ਲੋਕ ਿਵੱਚ
ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ
ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ
ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

94 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡਾ ਜੱਜ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਪ, ਜ ਿਬਸ਼ਪ, ਜ ਿਕਸੇ , ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।
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ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ, ਸਾਡਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਿਕਉਂ ਹੈ?
95 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੇਰਿਹਮ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੁੱਖੇ ਸਮੀਕਰਨ ਮਾਫ਼
ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਿਪਆਰ
ਨਾਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ।
96 ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਅਤੇ
ਸਲੈਕਸ ਪਿਹਨਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਹ੍ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ
ਤੇ ਲੇਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਗਲਤ ਹੈ।
97 ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਆਦਮੀ ਸਾ ਦੱਸਣ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ
ਹੈ, “ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹ ।” ਉਹ
ਛੇ ਿਦਨ ਿਜਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ
ਿਡਗਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੌਿਧਕ ਕਾਲਜ ਗਰ੍ੈਜੂਏਟ ਉਹਨ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ…ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਚੁਟਕਲੇ ਹਨ,
ਜੋ ਉਹਨ ਦੇ ਕੰਨ ਗੁੰਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਿਫਲਮ ਜ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ
ਿਜਹੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੇ—ਦੇ ਸਵੈ-ਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
98 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਦਨ, ਅਤੇ
ਹਰ ਰਾਤ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੀ
ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰੋ।
99 ਪਰ ਚਰਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਜੋ—ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਤਰਹ੍
ਉਹ ਇਸ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, “ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ।” ਇਹ ਉਹ ਹੈ
ਜੋ ਲੋਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, “ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ
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ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਿਚਹਰੇ ਵਾਲੇ
ਆਦਮੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਿਸਗਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਸਗਾਰ,
ਅਤੇ ਪਾਈਪ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਔਰਤ
ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਛੋਟਾ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ—ਅਤੇ
ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਰੂਪ, ਅਤੇ ਉਹਨ
ਚੀਜ਼ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ—ਉਹ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਦੱਸੇ, “ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ।”

100 ਿਫਰ, ਦੂਜੀ ਰਾਤ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੈ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਇਆ,
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਕ ਇੱਕ ਮਹਾਨ
ਸੰਪਰਦਾ, ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜ, ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਛੱਡ
ਦੇਵ ਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ ਤ ਉਹਨ
ਟੇਪ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋਗੇ, ਜ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾ ਛੱਡ ਦੇਵ ਗੇ।”

101 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵ ਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ
ਜੀਵਨ ਿਵੱਚੋ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹ ਗਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ…”

ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਕੀ ਤੁਹਾ ਅਿਜਹੀ-ਅਿਜਹੀ ਟੇਪ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ?”

102 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਲਈ ਮੈ ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੇਪ ਜ ਕੋਈ
ਿਰਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹ ਜੋ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਉਂਦਾ ਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ
ਲਈ ਮਰਦਾ ਹ ।” ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ।
ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ
ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝੋਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

103 ਉਹ ਸਮੂਏਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਿਫਰ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਰਾਜੇ
ਮਸਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ …ਜ ਸ਼ਾਊਲ, ਰਾਜਾ, ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਸਮੂਏਲ ਮੁੜ
ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ
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ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਿਕਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?”

“ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।”
104 “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧੀ ਹ ,” ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਕਦੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਿਕਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਿਜਹੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਗਾ: ਕੀ ਮੈਂ ਕਦੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਕਦੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਿਲਆ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ
ਹ ਿਸਵਾਏ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ,
ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗਰਜ ਅਤੇ
ਬਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ (ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ, ਥੇ ਹੀ।) ਇਹ ਸਾਬਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਸਮੂਏਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੀ।
105 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਦਰਸਾਇਆ: ਅੱਜ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ— ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ: ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਈਬਲ
ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਹ੍ਾ, ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
106 ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਅਤੇ
ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਸਨ ਿਕ ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਸਮੂਏਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਰਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹਾਨ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ।”
107 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ—ਸ਼ੈਤਾਨ
ਦੀ ਚਲਾਕੀ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ



ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਰਾਜਾ 25

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਤੇ ਸੁਣੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚਿਰੱਤਰ ਲਈ,
ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਕੌਮ, ਇੱਕ
ਅਜੀਬ-ਅਦਾਕਾਰੀ ਲੋਕ; ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ ਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ
ਵ ਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
“ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।”
108 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ, “ਚੰਗਾਈ ਵਰਗੀ
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਹ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਕਲੀਸੀਆ
ਲਈ ਇੱਕ ਢ ਚਾ ਸੀ।” ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ, ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ
ਿਲਆ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਰਚ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ, ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾ
ਇਸ ਬਣਾਉਣ ਿਦਓ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਵਚਨ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ—ਇਹ ਚਲਾ ਿਗਆ।
109 ਸੌਲੁਸ ਸਮਰੱਥ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਹਾਨ…ਉਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਵਧੀਆ ਅਨੁਯਾਈ ਿਮਿਲਆ। ਓਹ, ਉਸ ਕੋਲ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ੍ ਸਨ। ਉਸ
ਕੋਲ ਗਾਇਕ ਸਨ। ਉਸ ਕੋਲ ਢਾਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਰਛੇ ਸਨ। ਓਹ,
ਉਸਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਪਛਾੜ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਇੱਕ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਿਵੱਚ ਿਲ ਦਾ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ
ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ਸੀ।
110 ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਵ ਅਤੇ ਚਰਚ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ
ਇਮਾਰਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੌਿਧਕ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਹਨ ਜੋ ਿਲ ਦੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹਨ।
111 ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਿਸਿਖਅਤਆਦਮੀ ਵ ਗ ਜੋ ਉਸ ਬਰਛੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ,
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਿਹਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਉਨਹ੍ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਿਸਿਖਅਤ ਲੋਕ ਸਨ,
ਅਤੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ, ਇੱਕ ਿਦਨ, ਅਿਜਹਾ ਸਮ ਆਇਆ ਿਕ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ
ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸਾਰੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਫੌਜ ਇੰਨਾ
ਉਤਸਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੀ ਿਵੱਚ, ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ
ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਿਲਅਥ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ, “ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
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ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਸਖਲਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਹੋ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਦੇ ਵਧੀਆ, ਪਾਿਲਸ਼ ਕੀਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਬਰਛੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਸੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਪਿਹਲ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ਸੀ, ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ।

112 ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਆਦਰ, ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ,
ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹ : ਮੈਂ ਦੂਜੇ
ਿਦਨ, ਇੱਕ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਵੱਚ ਪਿੜਹ੍ਆ, ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ
ਕੀਸ਼, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ,
ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ । ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤ ਉਸ
ਿਬਮਾਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਿਦਓ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਰੇਗਾ।”
ਅਤੇ ਕੀਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ ਤ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਹਾਰ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।

113 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਚਰਚ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਮ
ਗੀਤਕਾਰ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭਤੋਂ ਵਧੀਆਆਦਮੀ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ
ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਨਾਰੇ ਤੱਕ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ;
ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ
ਲੱਖ , ਧਰਮ ਪਿਰਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। [ਟੇਪ ਤੇ
ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ.]ਸਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨਕੀਤੇ ਗਾਇਕ,ਸਾਡੇ ਬੌਿਧਕਪਰ੍ਚਾਰਕ,ਇਹ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਉਸਦੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜੋ ਕੈਂਸਰ
ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਨਹ੍ ਉਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ
ਿਸਖਲਾਈਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸ਼ਾਊਲਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ
ਬਣਾਇਆ ਿਗਆਸਮੂਹ ਸੀ।

114 ਪਰ ਮੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ , ਆਖਣ ਿਦਓ,
ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਗਵਾਹ ਦੇ ਿਬਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।
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115 ਸ਼ਾਊਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਊਲ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਕਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦਾਉਦ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ
ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਤੇ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਚਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ ਤ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਹਰੀ ਚਰ ਦ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੀ ਭੇਡ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਸਦੇ
ਿਪਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਭੇਡ ਫੜਨ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਉਸ ਭੇਡ ਬਚਾਉਣ
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।
116 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਉਦ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਿਕਤੇ, ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭੇਡ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
117 ਉਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਨਹ੍ ਦਾ
ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈ
ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਿਦਓ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ।” ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੀ ਭੇਡ ਚਾਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਚਰ ਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਸਹੀ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਭੋਜਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ ਅਤੇ
ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਸਨ।
118 “ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਜਉਂਦਾ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬਚਨ
ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।” ਸੱਚਾ
ਚਰਵਾਹਾ ਉਨਹ੍ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ
ਉਹੀ ਹੈ।” ਅਤੇ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਿਬਮਾਰੀ ਿਵੱਚ, ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
119 ਛੋਟੇ ਦਾਉਦ ਦੇਖੋ, ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ
ਤੋਂ ਹੀ, ਯੋਧਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਛੇ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ੍ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਿਸਖਲਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੈ। ਉਹ
ਇੱਕ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।”
120 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਮੈ ਉਸਦੀ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਿਸਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਿਕ, ਜਦੋਂ
ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਭੇਡ ਲੈਣ ਲਈ, ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਛੁਡਾ ਿਲਆ। ਮੈਂ ਉਸ
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ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਿਲਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ
ਛ ਦਾਰ ਹਰੇ ਚਰਾਗਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ ਤ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ।
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਜਸਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਸ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਲੇਿਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ — ਿਲਆ,
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਰੱਛ ਮਾਰਨ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇਸ ਅਸੁੰਨਤੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਸਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈ ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ; ਿਕਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।

121 ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਸੀ…ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਜੋਸਫ
ਿਬਮਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਿਗਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਸ਼ਾਇਦ
ਜੋਸਫ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

122 ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜ ਦੇ ਹੋਏ, ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ, ਗੂੜਹ੍ੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਿਵੱਚ,
ਬਲਿਕ ਇੱਕ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ। ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸੀ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਹ ਉਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ
ਉਹ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹ , ਜੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ।

123 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਓਹ, ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰ੍ਭੂ। ਪਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾ ਮੈ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਿਲਜਾਣਾ ਿਪਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਗਾ ਿਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈ
ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।” ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਿਚਹਰਾ ਦੇਿਖਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ
ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਿਲਆ,
ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਿਪਛਲੇ
ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਂ ਸੀ, ਜਲਦੀ ਿਠਆ ਸੀ। ਜੋ ਿਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੀ ਇਸ
ਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ…
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124 ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਚੰਤਤ ਿਰਹਾ ਹ , ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਹੈ। ਇਹ,
ਮੈਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ , ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਿਚਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੈਿਵਕ ਸ਼ਰੀਰ, ਆਕਾਸ਼ੀ
ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵ ਗਾ। “ਕੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਦੋਸਤ
ਦੇਖ ਗਾ ਅਤੇ, ਕਹ ਗਾ, ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਿਚੱਟੀ ਧੁੰਦ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ

ਕਹ ਗਾ, ‘ ਥੇ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਜ ਦਾ ਹੈ,’ ਜ , ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ
ਸੀ, ‘ਹੈਲੋ, ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ’? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਆਵੇਗਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ
ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਾ।” ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ।

125 ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ
ਿਜਹੀ ਸੇਜਬਰ੍ਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਊਟ ਮੱਛੀ ਫੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਿਕਆ
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲਹ੍ਆ। ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਨ। ਉਹ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਨੀਲੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਿਚੱਟੇ ਬੱਦਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਸਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਨੀ।” ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਬੱਿਚ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਸਾ ਿਬਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ
ਹੈ…” ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਗ ਿਗਆ।

126 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹ ! ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ ਿਕਉਂ।”
ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੇਠ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ।

127 ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰਹਾਣੇ ਤੇ ਉਠਾਇਆ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਬਸਤਰੇ ਦੇ ਹੈੱਡਬੋਰਡ ਤੇ—ਤੇ ਮੇਰਾ ਿਸਰ ਰੱਖੋ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ।
ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਮਰਨਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵ ਗਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਸਮ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ,
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਜ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵ ਗ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਲਈ
ਜੀਉਂਦਾ ਹ , ਤ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਸਮ ਬੀਤ ਿਗਆ ਹੈ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠਣ ਲਈ ਿਫਕਸ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸੱਤ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ
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ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚਰਚ ਜਾਵ ਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੂੰਖਾਰ ਹ , ਤ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਗਾ।”
128 ਤ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਪਆਰੀ?” ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ।
129 ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਓ। ਇਸ ਨੇ ਮੈ ਬਦਲ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੀ।
130 ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਿਣਆ, ਕਿਹੰਦਾ ਿਰਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਬਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ।”
131 ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਿਹਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਕੁਝ ਕਲਪਨਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦੀ
ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।”

ਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਲੜਾਈ ਦਬਾਓ। ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ।”
132 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਿਕਹਾ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਹ੍ ਆਪਣੇ ਦੰਦ
ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਿਖਆ।
133 ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਿਕਹਾ, “ਬਸ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਸਰਫ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਿਕ ਸੜਕ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸੀ!”
134 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਗਰ੍ਾਹਮ ਸਨੇਿਲੰਗ, ਜ ਿਕਸੇ ਸੁਣ
ਸਕਦਾ ਹ , ਿਜਸਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਗਾਇਆ ਸੀ (ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਾਉਂਦੇ
ਹਨ, ਐਨਾ ਮਾਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ।):

ਮੈਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਦੇਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ,

ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਿਮੱਠੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸੁਣਨਾ
ਚਾਹ ਗਾ;

ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ;

ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਿਦਓ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ।

135 ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਖਣਾ
ਚਾਹੋਗੇ?”
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ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”
136 ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ। ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਲ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ…ਇੱਕ ਸਾਹ ਿਵੱਚ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ
ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਸੀ, ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ।”
137 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਹਰਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਰਚ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਿਜਨਹ੍ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਹ । ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੀ,
ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਜ ਬਾਹਰ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ।
138 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਿਗਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ,
ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ, “ਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਭਾਈ!”
139 ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਔਰਤ , ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ
ਦੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ, ਅਠਾਰ ਤੋਂ ਵੀਹ, ਉਹ ਮੇਰੇ
ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਚੀਕ ਰਹੇ ਸਨ, “ਸਾਡੇ
ਕੀਮਤੀ ਭਾਈ!”
140 ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਦੀ ਅੱਖ ਚਮਕਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਤਾਿਰ ਵ ਗ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਦੇ ਦੰਦ ਮੋਤੀ ਵਰਗੇ ਿਚੱਟੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ
ਚੀਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈ ਫੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਚੀਕ ਰਹੇ ਸਨ, “ਹੇ ਸਾਡੇ
ਕੀਮਤੀ ਭਾਈ!”
141 ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੁਿਕਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਿਸਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਉਥੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ
ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।”
142 ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇਆਪਣੀ ਬਾਹ ਸੁੱਟ ਰਹੀ
ਸਨ। ਹੁਣ, ਮੈ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਮਸ਼ਰਤ ਸਰੋਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਇਸ ਿਮਠਾਸ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਿਮਠਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹ । ਆਦਮੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਤੋਂ ਿਬਨ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਬ ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ;
ਪਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਬੀਿਤਆ ਕੱਲਹ੍ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ
ਵਾਲਾ ਕੱਲਹ੍ ਸੀ। ਉਹ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਨ…ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ। ਉਹਨ ਦੇ
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ਕਮਰ ਤੱਕ ਵਾਲ ਸਨ, ਉਹਨ ਦੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਸਕਰਟ ਸਨ। ਅਤੇ
ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਮੈ ਜੱਫੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੀ
ਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਉਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੈ ਜੱਫੀ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਮੈ ਚੁੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਚੁੰਮ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ—ਮੈ
ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ—ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ
ਹਨ। “ਸੰਪੂਰਨਤਾ” ਇਸ ਨਹੀਂ ਛੂਹੇਗਾ। “ਸ਼ਾਨਦਾਰ” ਇਸ ਿਕਤੇ ਵੀ,
ਨਹੀਂ ਛੂਹੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ…ਤੁਹਾ ਥੇ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
143 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਉਹ
ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ, ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਇਹ ਸਮਝ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਹ…”
144 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਉਹ
ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਪਤੀ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ
ਿਪਆਰੇ ਭਾਈ,” ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ
ਖੜੀ ਸੀ, ਿਜਸਨੇ ਮੈ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਹੋਪ ਨੇ ਇਸ ਔਰਤ
ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ; ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਓਹ, ਇਹ ਕੁਝ

ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ…ਕੁਝ ਹੈ…” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ,
“ਓਹ, ਕੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਹ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਗਾ?”
145 ਮੈਂ ਿਫਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਕੀ ਹੈ?” ਅਤੇ
ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਸਮਝ ਸਕਦਾ।” ਪਰ ਹੋਪ ਅਿਜਹੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਓ, ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਮਿਹਮਾਨ।
ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਮਿਹਮਾਨ ਵ ਗ ਸੀ।
146 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਿਜਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਮਰੇ
ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਿਪਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ
ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।”
147 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ, ਪਿਹਲ ਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਿਦਰ੍ੜ ਹ , ਿਕ ਥੇ
ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਸੰਪੂਰਨ ਿਪਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਬਮਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦੀ, ਥੇ। ਮਰਨਹਾਰ; ਤੁਹਾ ਕਦੇ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ—ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਤੇ…ਉਹ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ।
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148 “ਹੇ ਮੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਭਾਈ!” ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੈ ਚੁੱਕ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਮੈ
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਬਠਾਇਆ।
149 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ
ਿਰਹਾ ਹ ਮੇਰਾ—ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
150 ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੈ ਥੇ ਿਬਠਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਓਹ, ਮੈ ਇੱਥੇ
ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
151 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ, ਦੋਵ ਪਾਿਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ
ਿਖੜ ਿਵੱਚ, ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਥੇ ਖੜੀ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਕ ਰਹੀ ਸੀ, “ਹੇ, ਮੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਭਾਈ! ਓਹ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ
ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।”
152 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰੋਂ, ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਾਲ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ । ਮੈ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਯਾਦ ਹੈ।”
ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ

ਹੋਵੋਗੇ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ

ਸਕਦਾ ਹ ।”
“ਓ, ਹ ।”

153 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ, ਥੇ ਲੱਖ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰ੍ੈਨਹਮ
ਨਹੀਂ ਹਨ।”
154 ਅਤੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਬਰ੍ੈਨਹਮਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੁਆਰਾ ਪਿਰਵਰਿਤਤ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਵੱਲ ਲੈ
ਗਏ ਸਨ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਔਰਤ ਥੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾ
ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਨੱਬੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍
ਪਰ੍ਭੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਚੀਕ ਰਹੇ ਹਨ,

‘ਸਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਭਾਈ!’”
155 ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕਦਮ ਬੋਲੇ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਤ
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।”
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ਮੈਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ, ਮੈ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਿਮਲਦਾ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਓਹ, ਿਯਸੂ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ,
ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ।”
156 ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਚਾ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ।” ਿਕਹਾ, “ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ।” ਦੇਖੋ? ਿਕਹਾ,
“ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨ ਿਸਖਾਏ ਗਏ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਿਹਲ , ਉਹ ਅੰਦਰ ਜ ਦੇ ਹਨ ਜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾਵ ਗੇ।”
157 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਓਹ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ । ਕੀ ਪੌਲੁਸ, ਕੀ ਉਸ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਤਰਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

“ਹ ।”
158 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਜਸਦਾ ਉਹ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਬਾਰੇ ਿਸਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਿਸਖਾਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਸਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ
ਿਸਖਾਇਆ।”
159 ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਨੇ ਚੀਕ ਕੇ, ਿਕਹਾ, “ਸਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਿਕਸੇ ਿਦਨ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ
ਰਹੇ ਹ ।” ਿਕਹਾ, “ਿਯਸੂ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਰਣਾ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ,” ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾ ਉਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ
ਟਰਾਫੀ ਵਜੋਂ।” ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾ ਉਸ ਵੱਲ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ,
ਸਾਰੇ ਿਮਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵ ਗੇ, ਸਦਾ ਲਈ ਰਿਹਣ ਲਈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਮੈ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ?”

“ਹ । ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।”
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160 ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਜਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ
ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਕ
ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਭਾਈ!”
161 ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ, “ਉਹ ਸਭ ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਿਪਆਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਕਦੇ ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁੱਤਾ
ਆਇਆ, ਪਰ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ
ਿਸਰ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਿਨਕਰਾਇਆ। ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਸਭ ਿਜਸ
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਕਦੇ ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ
ਸਨ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੁਆਰਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ
ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ।
162 ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ,
ਿਪਆਰੇ?” ਉਹ ਅਜੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ।
163 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੈ ਕਦੇ
ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਮੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ
ਿਸੱਧਾ ਰਿਹਣ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਿਕੰਨੇ ਸ਼ਾਉਲ…ਕੀਸ਼
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਠੇ, ਿਕੰਨੇ ਇਹ, ਉਹ, ਜ ਹੋਰ ਹਨ। ਮੈ , ਪਰ੍ਭੂ, ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਲਈ
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਿਦਓ।” ਸਾਰਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ…
164 ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ
ਨਾਲ। ਮੈ ਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮੁੰਡਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਉਮਰ ਚਾਰ
ਸਾਲ ਹੈ, ਜੀ ਉਠਾਉਣ ਲਈ। ਮੈ ਇੱਕ ਨੌ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਿਮਲੀ; ਅਤੇ
ਇੱਕ ਿਕਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੀ, ਿਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ , ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ
ਰਾਹ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈ ਜੀਣ ਿਦਓ, ਉਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਿਵੱਚ ਪਾਲਣ ਲਈ।
165 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੈ ਚੀਕਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਨੱਬੇ ਸਾਲ
ਦੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ, ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਹੁੰਦੇ,
ਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।”
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166 ਅਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈ ਲੜਾਈ ਦਬਾਉਣ ਿਦਓ। ਪਰ ਜੇ ਮਰਨ ਦੀ
ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹ । ਇਸ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ
ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ, ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕਅਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਇੱਕਅਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
167 ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਸੌ ਅਰਬ ਮੀਲ ਚਾ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਬਲਾਕ ਬਣਾ
ਸਕਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਇਹ ਿਸੱਧ ਿਪਆਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ,
ਇਹ ਸੰਕੁਿਚਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ
ਹੁਣ ਹ । ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ
ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ
ਿਕ ਿਕਤੇ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ।
168 ਹੇ, ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ, ਮੈ ਸੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ।
ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਮੈਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਿਕਆ; ਇਹ ਿਕਧਰੇ ਨਹੀਂ
ਿਮਿਲਆ। ਪਰ ਇਸ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ…ਇਸ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੋਸਤ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾ ਿਸੱਧ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ
ਕੁਝ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਅਿਜਹੀ ਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਿਕਸੇ, ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ,
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਪਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
169 ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਦਮੀ
ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ
ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਿਹੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਿਬਜਲੀ
ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਾਸੂਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ
ਦਬਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਿਕਉਂਿਕ, ਮੈਂ ਹਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਉਨਹ੍ ਉਸ ਸੁੰਦਰ
ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ।
170 ਇਹ ਔਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਿਕੰਨਾ ਸਮ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ
ਤੇ। ਦ…ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਤੋਂ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਚੀ
ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ, ਚੰਗੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਠੋਸ ਹੋ।” ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ
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ਕੀਤੀ। ਪਰ, ਓਹ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ।
ਇਸ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਿਪਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ੍ਾਣੀ ਨੇ
ਅਮਰਤਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।
171 ਕੀਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ…ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਿਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਗਰੀਬ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਕਉਂ, ਸਮੂਏਲ ਨੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕਰੋਗੇ।” ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਮਹਾਨ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹਨ, ਮਹ ਦੂਤ ਵ ਗ ਵਚਨ
ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ, ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਿਦਓ।

ਆਉਇਕ ਪਲ ਲਈਆਪਿਣ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ।
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਰ ਲਈ ਦਰ ਿਗਆ ਹ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਹ ,
ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ,

ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਿਮੱਠੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸੁਣਨਾ
ਚਾਹ ਗਾ;

ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰ
ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ;

ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੇਖੀਏ।
ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੇਖਣ
ਿਦਓ,

ਮੈ ਉਸ ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਚਮਕੀਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਿਦਓ;
ਇਹ ਸਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰ

ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ;
ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਉਨਹ੍ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੇਖਣ ਿਦਓ।

172 ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਚਰਚ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਪਰਦੇ
ਦੇ ਪਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਉਨਹ੍ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੀ; ਕੋਈ ਿਬਮਾਰੀ ਨਹੀਂ; ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ
ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਥੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸਾਹ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ
ਤੱਕ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ, ਕੱਲਹ੍ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕੱਲਹ੍ ਦੇ ਦੁੱਖ
ਤੋਂ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਿਵੱਚ ਸਦੀਵੀਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ।
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173 ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ
ਅਸੀਸ ਦੇਵੋ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਨ, ਪਰ੍ਭੂ, ਜੋ ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ ਦੇ ਇਸ

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਿਪਤਾ, ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਪਆਰ,
ਨਵ ਜਨਮ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਬਨ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਪਆਰ
ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਿਹਲਾਉਂਦੇ ਹ , ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ
ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਿਫਰ ਵੀ, ਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿਬਨ , ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪੌੜੀ ਤੇ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਚੜਹ੍ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਚੰਤਾਵ
ਤੋਂ ਪਰੇ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਪਤਾ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ
ਲੋਕ ਅਸੀਸ ਿਦਓ।
174 ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਨੇ ਮੈ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਅੱਜ
ਸਵੇਰੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਕਹੇ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਪਰ੍ਭੂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੂਏਲ
ਵ ਗ, “ਕੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਸੱਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਿਕਹਾ
ਹੈ?” ਉਹ ਜੱਜ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਨਹ੍ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
175 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਿਪਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤ ਇਹ
ਉਹ ਸਮ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ
ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੋ।” ਇਹ ਬਖਸ਼ ਿਦਓ, ਿਪਤਾ।
176 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਉਠਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਕਹੋਗੇ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇਗਾ।”
177 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਥੇ ਹੋ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਿਮੱਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਿਪਤਾ
ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੇ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ ਿਹਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ

ਸਾਰੀ ਵਸਤੂ ਿਤਆਗ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਤੈ ਿਪਆਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਿਤਆਗਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ,
ਅੱਜ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਰ ਵਚਨ ਿਵੱਚ, ਤੇਰਾ ਅਨੁਸਰਣ
ਕਰ ਗਾ”? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਬਪਿਤਸਮੇ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਹੈ,
“ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ।”
178 “ਜੇਕਰ ਮੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ…”
ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾ
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ਦੇਵੇਗਾ—ਇਹ ਤੁਹਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾ ਲੋੜ
ਹੈ। ਓਹ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਾਵ ਸਨ,
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੀਿਕਆ ਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈ ਭਾਿਖਆ ਬੋਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਥੇ ਦੈਵੀ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਹੁਣ ਮੇਰੇ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਕਹੋ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ
ਿਵੱਚ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਦੇ, ਤ ਜੋ ਮੈਂ ਿਪਆਰ ਕਰ ਸਕ , ਅਤੇ
ਸਿਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕ , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੈਵੀ ਿਪਆਰ ਹੈ, ਅੱਜ, ਜੋ
ਮੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਮੈ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ,”
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
179 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੀਮਤੀ ਿਚੱਟੇ ਿਸਰ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ, ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ ਪਾਿਲਆ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ, ਬੁੱਢੀ ਮ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ ਹਨ! ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਉਂਦਾ
ਹ , ਭੈਣ, ਿਪਆਰੀ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਾਹ ਦੇ ਪਾਰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਅਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹ । ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ
ਰਿਹੰਦੇ ਹ ।
180 “ਪਰ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ।” ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ,
ਜਦੋਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ।
181 ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾਡਾ ਜਨਮ
ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ “ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ
ਹੋਏ ਸੀ।”
182 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ, ਿਪਤਾ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਮਾਫੀ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਕ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ,
ਪਰ੍ਭੂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਹ , ਕੀਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਹ । ਪਰ ਸਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
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183 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈ ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਜੋ ਵਚਨ ਦੀ
ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ੍ਤੀ
ਸੱਚਾ ਰਹ ਗਾ।

184 ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ, ਿਪਤਾ। ਇਹ ਿਦਨ ਉਹਨ
ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਿਵਛੜੇ। ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ,
ਇਹ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਹੁਣੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਲਈ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ
ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹ , ਮਰਨਹਾਰ, ਅੱਜ, ਸਾਡੀ ਘੜੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ,
ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹ , ਕੱਲਹ੍ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ
ਿਚੰਤਾਵ ਅਤੇ ਿਮਹਨਤ ਦੀ ਸੋਚ ਸੋਚਦੇ ਹ , ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ
ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਅਤੇ ਸਦੀਪਕਤਾ ਦੀ
ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨ ਉਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਿਦਓ, ਿਪਤਾ,
ਹਰੇਕ । ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ…

185 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹ , ਿਪਤਾ, ਿਕ ਹਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਅੱਜ
ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੈ ਇਹ ਦਰਸ਼ਣ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹ ; ਹਾਲ ਿਕ ਇੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਔਰਤ , ਵੀ। ਪਰ, ਿਪਤਾ
ਜੀ, ਇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ ਿਦਓ। ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਥੇ ਿਮਲੀਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਕਦੇ
ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹ , “ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਭਾਈ।” ਇਸ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਣ ਿਦਓ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਥੇ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ੍ਭੂ, ਹਰ ਿਕਸੇ ,
ਉਹ ਸਭ ਿਜਸ ਮੈਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੈ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇ, ਪਰ੍ਭੂ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਹਨ ਸਾਿਰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਉਨਹ੍ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਿਦਓ, ਿਪਤਾ।
ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਹੁਣ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ । ਉਹ ਇਸ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦਾ ਹ । ਆਮੀਨ।

186 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲ ਹਨ।
ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ ਿਕ ਸਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਿਬਮਾਰ ਕੁੜੀ ਿਮਲੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ
ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ।
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187 ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਭੈਣੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈ ਗਲਤ ਨਾ
ਸਮਝੋ। ਮੈ —ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ।
ਪਰ, ਪਰ੍ਭੂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵ , ਮੈ ਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ। ਬੱਸ ਮੈ ਉਸ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀ। ਮੈਂ
ਪੌਲੁਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਜੋ ਤੀਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਉਤ ਹ
ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਮੈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
ਨਵੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ, ਮੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੈ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਕੁਝ ਦੇਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
188 ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹ , ਤ ਕੀ ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲੱਗੇਗਾ,
ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਰਸਾਿਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ:

ਅਫਰੀਕਨਜ਼ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ
ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ, ਪੰਦਰ ਫਰਵਰੀ, 1960। ਲੇਖ ਦਾ ਲੇਖਕ,
ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੁਸਿਲਮ ਸੀ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ,
ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹ : “ਇਹ ਇਹ ਹੈ: ਮਸੀਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਚੇਿਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਿਜਹੜਾ
ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ
ਕਰਦਾ ਹ ; ਉਹ ਇਨਹ੍ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।’ ਕੀ ਚਰਚ ਨੇ ਕਦੇ
ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ—ਜੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਣ?
ਇਹ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਧੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਣਾ ‘ਵੱਡਾ ਕੰਮ’? ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਿਸੱਧ, ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ, ਮੁਰਿਦ ਭੌਿਤਕ ਜੀਵਨ
ਿਵੱਚ ਉਭਾਰਨ ਲਈ, ਜੀ ਠ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਉਤੇ
ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੰਨਹ੍ੇ
ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ, ਪਰ ਦੱਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,

ਮੁਹੱਮਦਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ ਸੈੱਟ, ਜ , ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ
ਟੈਸਟ…?…ਕੁਝ ਦੇ ਿਬਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਨੁਯਾਈ, ਜ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ?’” ਮੁਸਿਲਮ ਲੇਖ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਖੁੰਿਝਆ ਹੋਇਆ ਿਬਆਨ ਹੈ।
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189 ਉਹ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਪਰ
ਇੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਸੀ:

ਬਾਈਬਲ ਪੜਹ੍ਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਜਵਾਬ। ਕੁਰਾਨ ਪੀੜਤ ਹੈ ਿਕ…ਨਾਲ…ਤੁਲਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ।
“ਮੁਹੰਮਦਵਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੇਿਮਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ
ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ,” ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, (b-o-m-b-a-s-t-i-c) ਬੰਬਾਰੀ (ਮੈ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ) ਕਲਪਨਾ। ਲੇਖਕ ਨੇ, ਿਫਰ ਵੀ, ਚਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਮਤਕਾਰ
ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਤੇ ਛੂਿਹਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ
ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹ , ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਸਿਤ. ਿਵਲੀਅਮ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਜਦੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ
ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਿਵਲੀਅਮ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਡਰਬਨ,
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਕਤੇ, ਜ ਪੂਰਬੀ
ਅਫਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਟੀ. ਐਲ. ਓਸਬੋਰਨ ? ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਸੀਂ ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ
ਲਈ ਸੌ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਖੜਹ੍ੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਿਬੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,
ਨੰਬਰ ਦੀ…ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

190 ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ (ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੈ ਬੁਲਾਇਆ…ਿਕਹਾ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਸੀ, ਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।),
ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਇਹ ਕੀਤਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਿਜੰਨਾ ਉਹ
ਕਦੇ ਸੀ।
191 ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਉਹ ਇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਬਸ ਲੁਿਕਆ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
192 ਅਤੇ ਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਿਖਆ। ਜਦੋਂ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਅਪਾਹਜ, ਦੁਖੀ ਮੁੰਡੇ ਉਥੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਿਖਆ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਉਸ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਥੇ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ

ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਨੱਜੀ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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193 ਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਟੀ. ਐਲ. ਓਸਬੋਰਨ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਰ,
ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਭੇਡ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਈ ਓਸਬੋਰਨ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜੋ
ਭੇਡ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੇਡ ਿਰੱਛ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

194 ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈ ਚੰਗਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਇਸ ਿਲਖਣਾ ਪਏਗਾ
ਅਤੇ ਇਸ ਪਛਾਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ; ਉਹ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਮੋੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ, “ਆਹ, ਉਹ ਿਦਨ ਬੀਤ ਜ ਦੇ ਹਨ।”

195 ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਉਹ? ਿਫਰ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ
ਜ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ
ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਠਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ
ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

196 ਪਰ ਉਹ ਡਰਬਨ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕੇ। ਥੇ ਉਹ ਉਹੀ
ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨ ਲਈ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਵੀ—ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਨੇ
ਮੈ ਿਲਿਖਆਅਤੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੈ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਖਣਾ ਸੀ।
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਿਫਰ,
ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ
ਕਰਾਏਗਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ।

197 ਸਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਿਬਮਾਰ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਿਮਲੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ?
ਉਸ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਭੈਣ? [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਇਹ ਬਰ੍ੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੈ।”—
ਸੰਪਾ.] ਮੈਡਮ? [“ਬਰ੍ੇਨ ਹੈਮਰੇਜ।”] ਬਰ੍ੇਨ ਹੈਮਰੇਜ। [“ਮੈਂ ਤੁਹਾ , ਕਈ ਸਾਲ
ਪਿਹਲ , ਉਸ ਦੇ ਬਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਸੀ।”] ਓਏ, ਹ । [“ਉਹ
ਹੁਣ ਿਬਮਾਰ ਹੈ, ਅਗਸਤ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।”] ਚਾਰ ਸਾਲ,
ਅਗਸਤ ਿਵੱਚ। [“ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਉਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ।”]
ਓਹ, ਕੀ ਇਹ ਮਾਰੇਂਗੋ ਤੋਂ ਹੈ, ਜ ਿਕਤੇ ਹੇਠ ਹੈ? [“ਪਾਓਲੀ।”] ਪਾਉਲੀ।
ਿਫਰ, ਕੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ? ਿਸਰਫਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮ , ਬੱਚੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
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ਉਹ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। [“ਉਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਹੈ।”] ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ ।
198 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ?
[ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ
ਹੇਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ
ਵੀ ਚਰਵਾਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭੇਡ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
199 ਤੇਰੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ, ਿਪਆਰੀ ਭੈਣ, ਉਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ?
[ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਉਸ ਕੈਂਸਰ ਹੈ।”—ਸੰਪਾ.] ਕੈਂਸਰ।
200 ਖੈਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ
ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ…ਕੈਂਸਰ ਦੇ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਭੈਣ। [“ਉਹ
ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਹ੍ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ
ਹੋ।”—ਸੰਪਾ.]
201 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਤ ਮੈਂ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੈਮਰੇਜ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ
ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਗਲਤ ਦੱਸ ਗਾ, ਜ ,
ਔਰਤ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ । ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ
ਹ , ਇੱਕ ਿਰੱਛ ਸੀ (ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ, ਇੱਕ ਿਟਊਮਰ, ਇੱਕ ਅੰਨਹ੍ਾਪਣ, ਅਤੇ
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੌਤ) ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕੁਝ ਭੇਡ ਫੜ ਿਲਆ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਭੇਡ ਵਾਪਸ ਿਲਆਇਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹ , ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਹੀ । ਮੈਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸਾਦੀ ਛੋਟੀ ਗੁਲੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹ । ਉਹ ਉਸ
ਵਾਪਸ ਿਲਆਵੇਗਾ।
202 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭੈਣ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭੈਣ? ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕੰਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?
203 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜ ਦਾ ਹ ।
204 ਿਪਆਰੇ ਿਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੁਿਟਆਰ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਰ
ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਸ ਫੜ ਿਲਆ ਹੈ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ
ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਸ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪੁਲਾੜ ਿਵੱਚ ਝਟਕਾ
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ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਮੈਂ
ਇਸ ਔਰਤ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਇਸ ਬਰ੍ੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦਾ
ਹ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਕੋਲ
ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਜੀਵੇਗੀ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ,
ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ, ਹੋਰ ਵ ਗ ਜੋ ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਏ
ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰਹ੍ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹੋਣ ਦੇ,
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ।

205 ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੇੜ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ, ਪਰ ਜਵਾਨ ਹੀ ਦੇਿਖਆ

ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੇਰ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ
ਆਇਆ ਹ । ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਦਾ ਹ , ਨਾ ਹਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਦੂਤ ਹ । ਇਹ ਉਸ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ
ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਜੀਵੇ, ਿਫਰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਦਰ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਲਈ।

206 ਹੁਣ, ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਮਹਾਨ ਸ਼ਸਤਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਿਕਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਪਾਿਲਸ਼ਡ ਬਰਛੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ, ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਗੁਲੇਲ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਹ ਅਤੇ
ਇਸ ਸਰੀਰ ਲਈ ਆਇਆ ਹ , ਿਜਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਡਾਕਟਰ
ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹ , ਅੱਜ
ਸਵੇਰੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਉਸ ਛ ਦਾਰ ਹਰੇ ਚਰਾਗਾਹ ਅਤੇ ਸਿਥਰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹ । ਿਜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਿਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਦਾ
ਰਾਜਦੂਤ ਹ । ਿਨਰਪੱਖ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸ
ਵਾਪਸ ਿਲ ਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹੋ…?…

207 (ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ। ਕੀ ਥੇ
ਹੈ?) [ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਦੋ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਅਜੇ
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ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਮਲੇ ਹਨ।”—ਸੰਪਾ.]
208 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਉਠਾਓਗੇ? ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮੈ
ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਿਸਆ ਹੈ…
209ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ
ਨਾ…ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹ ।
210 ਉਨਹ੍ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨਹ੍
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸਭਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ।
211 ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਕਆ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ; ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ ਬਣਾਓ, ਅੱਜ ਰਾਤ। ਉਨਹ੍
ਨੇ ਇਨਹ੍ ਲੋਕ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
212 ਕੀ ਤੁਹਾ ਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ? ਚੰਗਾ। [ਇੱਕ ਭਾਈ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੇਵ ?”—ਸੰਪਾ.] ਹ , ਭਾਈ।
ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ
ਬਾਅਦ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹ ਜ ਹੁਣੇ? ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
213 ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਿਮੰਟ ਹੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਬਪਿਤਸਮੇ ਲਈ—ਲਈ ਸਭਾ—ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ।
214 ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ, ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ
ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਹ੍ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਸਭਾ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ…
215 ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਫ਼ਸੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵ ਗੇ, ਜੇਕਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ
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ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਚਰਚ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਚਰਚ ਿਵਚ ਜ ਦੇ
ਹੋ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।
216 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ
ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
217 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ਼
ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ।
218 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾਓ, ਇੱਕ ਿਮੰਟ, ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ।
219 ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ , ਅੱਜ, ਛੋਟੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਗੁਲੇਲ
ਲਈ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਜਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਗੋਿਡ ਤੇ ਿਲਆਇਆ, ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਲੇਲਾ
ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅੰਦਰ ਿਲਆਓਗੇ, ਪਰ੍ਭੂ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੱਡ
ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜ ਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ,
ਉਸ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆਓ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ
ਹੋਣ ਿਦਓ। ਆਮੀਨ।

ਪਰ੍ਭੂ ਤੈ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਭਾਈ।

ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ, ਅੰਨਹ੍ੇ ਮੁੰਡੇ ਫੜ
ਿਲਆ ਹੈ।
220ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹ ਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ…ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ,
ਉਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ…ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਖੁੰਝ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵ ਗਾ ਜੇ ਮੈਂ
ਿਕਸੇ ਬਾਹਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹ ? ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਹੇਗੀ,
‘ਿਬਲੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾ ਿਮਲਣਆਇਆ ਹੈ।’
221 “ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ, ਗੰਜੇ-ਿਸਰ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ
ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਟਕਦੇ ਿਚੱਟੀ ਮੁੱਛ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ
ਜਾਵੇਗਾ, ਕਹੇਗਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਹੋ?’

“ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ, ‘ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਮੈਂ ਹ ।’



48 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

222 “‘ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਈਮਨ ਹੈ।’ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ
ਿਮੰਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਕਹੋ, ‘ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ।’

‘“ਹ ।’
223 “‘ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਪਤਰਸ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ
ਿਕੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰ ਗਾ! ਉਸ ਬਹੁਤਾ ਕਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਹੱਥ
ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ।”
224 ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ, ਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ,
ਮੈ ਹਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਿਦਓ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ । ਮੈ
ਬਸ—ਬਸ…”
225 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਜੇ ਸ਼ਮਊਨ, ਜ ਿਸਰਫ਼ ਪੌਲੁਸ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ, ਅੰਦਰ
ਆ ਕੇ ਕਹੋ, ‘ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ?’

“‘ਹ ।’
226 “ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਕਹੋ, ‘ਠੀਕ
ਹੈ, ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ,’ ਬੱਸ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ।
227 “ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵ ਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵ ਗਾ। ਯਕੀਨਨ। ਮੈਂ
ਿਕਹਾ…ਮੁੰਡਾ, ਮੇਰੀ ਿਹੰਮਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਠ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ, ‘ਮੈਂ ਠੀਕ
ਹੋ ਜਾਵ ਗਾ।’” ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
228 ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹੀ
ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਆ ਿਰਹਾ ਹ , ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ,
ਪਰ੍ਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗੋ।
229 ਮੈਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਭੈਣ, ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ।
ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਅੰਨਹ੍ਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਦਾ ਅੰਨਹ੍ਾ ਹੈ? [ਇੱਕ ਭੈਣ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,“ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ।”—ਸੰ.] ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ।
230 ਹੈਲੋ, ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ! ਓਹ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ…?…
231 ਹੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਪਰ੍ਭੂ! ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ
ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੋਏ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ; ਇਹ
ਸੁੰਦਰ, ਿਪਆਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ। ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਛੋਟੇ
ਸਾਥੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
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ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਉਸਦੇ ਮਗਰ
ਬਾਹਰ ਆ ਿਰਹਾ ਹ । ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇਹ ਸਧਾਰਨ, ਛੋਟਾ ਗੁਲੇਲ। ਮੈ ਉਸ
ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਿਦਓ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ

ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸ਼ੈਤਾਨ , ਿਮਲਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਲਈ, ਉਸ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿਲਆ ਸੀ।
ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ, ਇਸ
ਹੋਣ ਦੇ।

232 ਹੁਣ, ਭੈਣ, ਿਪਆਰੇ, ਹੁਣ, ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਛੋਟਾ
ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਉਸ ਇੱਥੇ ਚਰਚ
ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆਓ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਿਦਖਾਓ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ?

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਦਓ…?…
233 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਰੱਖਣ ਲਈ…ਇਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਜਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ! ਪਰ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਹ , ਇਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਗੁਲੇਲ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਆਪਣੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਲੈਣ ਿਵੱਚ…ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੌਤ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ, ਮੁਰਿਦ ਮੁਰਦਾ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਇਆ,
ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਇਸ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮਗਰ ਆਇਆ ਹ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਓ, ਪਰ੍ਭੂ। ਇਸ ਿਦਓ। ਇਸ ਲਈਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ।
234 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? [ਇਕ ਭੈਣ
ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ.] ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ?
[“ਹ ।”] ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਉਸ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹ , ਇਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਗੁਲੇਲ ਦੀ
ਪਹੁੰਚ ਿਵੱਚ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਉਸ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਦੇ
ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ।
235 [ਇਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ.] ਖੈਰ, ਉਹੀ
ਛੋਟੀ ਗੁਲੇਲ, ਜੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਾਰਲੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਧੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।
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236 ਹੁਣ, ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹ , ਇਸ ਛੋਟੀ
ਿਜਹੀ ਗੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ,
“ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ,” ਉਹ ਛੋਟੀ ਚੱਟਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਿਬੰਦੂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਣ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹ ।
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ।
237 [ਇਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ.] ਠੀਕ ਹੈ, ਭੈਣ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹ …ਨਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾ ਸ਼ ਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤੁਹਾ ਬਦਤਰ
ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹ । ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ
ਰਹੇ ਹ । ਬਾਹਰ ਜਾ ਿਰਹਾ; ਤੁਹਾ ਵਾਪਸ ਿਲਆਓ। [ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ ।]
238 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ,…[ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ.]…ਪੰਜ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ, f-a-i-t-
h, ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਗੁਲੇਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਉਸ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ
ਚੁੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹ …?…ਉਧਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ ਤੀ ਅਤੇ
ਛ ਦਾਰ ਹਰੇ ਚਰਾਗਾਹ ਅਤੇ ਸਿਥਰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਮੈਂ ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕਰਦਾ ਹ । ਆਮੀਨ।

[ਇਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ.]
239 ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ
ਿਡਸਟਰ੍ੋਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਪਹੁੰਚ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਗੁਲੇਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਥਰ
ਨਾਲ ਆਇਆ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾ ਿਦੰਦਾ
ਹ ਤ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸੁੱਟ ਸਕ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ

ਿਵੱਚ ਕਰਦਾ ਹ ।
[ਇਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ.]

240 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਜਵਾਨ ਮ , ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ
ਿਜਸ ਉਹਇਸ ਪਾਸੇ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਧਰਤੀ
ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ…ਮ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ…
ਛੋਟੇ ਸਾਥੀ ਉਠਾਓ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਿਬਨ
ਲੰਮਾ ਸਮ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹ , ਉਸ ਸਾਰੀ
ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ । ਅਤੇ
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ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਉਸ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹ । ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ। ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ। ਆਮੀਨ।

[ਇਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ.]
241 ਓਹ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹ । ਖੈਰ, ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ, ਿਫਰ,
ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ
ਕੰਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ…?…
242 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਮ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਝਟਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ੍ਭੂ, ਜੋ ਿਸਰਫ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
ਪਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਉਸ ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਅਤੇ

ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਇਸ
ਗੁਲੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਸੱਧੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ
ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਹ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਲੈਂਦਾ ਹ । ਆਮੀਨ।

[ਕੋਈ ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾ.]
243 ਿਪਆਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਭਾਈ ਜਾਰਜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ
ਸਮ ਪਿਹਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ
ਉਸ ਗਠੀਆ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਉਸ
ਕੁਝ ਕੋਰਟੀਸੋਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਜੋ ਦਰਦ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ, ਇਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹ । ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਗਠੀਆ ਚਲਾ
ਜਾਵੇ। ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ।
244 ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਪਆਰੇ? [ਇਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ.] ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਬਿਹਰਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ
ਹੋ? ਊਹ-ਹ। ਕੇਵਲ ਪਰ੍ਾਣੀ ਕੇਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ? [“ਆਮੀਨ।”] ਮੈਂ ਥੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਵੇਖ
ਿਰਹਾ ਹ , ਇਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਨ
ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ। ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ…
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245 [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹ ।”—ਸੰਪਾ.]
ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ। [“ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਗਆ ਹੈ।”] ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ? [“ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ।”] ਓਹ, ਉਹ—
ਉਹ ਚਲਾ ਿਗਆ? [“ਊਹ-ਹ। ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ।”] ਓਹ, ਉਹ।
[“ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ।”] ਦੁਖੁ—ਦੁੱਖ। ਹ । [“ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹ …ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹ ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਮੈ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।”]
246 ਿਪਆਰੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ
ਲੱਗੇ। ਕੀ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਿਣਆ? [ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।”—ਸੰਪਾ.] ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੱਸੋ।
247 ਖੈਰ, ਉਹ ਤੁਹਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਹ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਵ ਗ ਜਵਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਿਪਆਰ ਕਰੋ, ਬਸ ਿਪਆਰ ਕਰੋ…[ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਜੇ ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।”—ਸੰਪਾ.]
248 ਿਪਆਰੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੌੜ ਦੌਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੋਰ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੀਮਤੀ ਲੜਕਾ, ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ, ਜੇ
ਉਹ ਿਸਰਫ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, “ਬਸ ਕੁਝ ਿਦਨ।”
ਉਹ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਜੋ ਉਸ ਧੁੰਦ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ,
ਉਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਅਸੀਸ ਿਦਓ, ਿਪਤਾ, ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ
ਪੁਨਰ-ਿਮਲਨ ਹੋਵੇ, ਿਬਲਕੁਲ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ। 
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