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 ਜਦ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਵਾਸਤੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਤ ਅਸੀਂ
ਇੱਕ ਪਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹੀਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ

ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਵੀ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਿਕ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ
ਯਾਦ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ, ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ? ਕੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਝੁਕੋਂਗੇ,
ਅਤੇ ਕਹੋਗੇ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇ ਿਜਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਭਾਲ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹ ”। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।
2 ਸਾਡੇ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਜਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਿਕਰਪਾ ਦੇ
ਵੱਡੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹ , ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ
ਹ ; ਿਜੱਥੇ ਖੁਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਤ, ਅਤੇ ਕਰੂਬੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗੀ ਸੈਨਾਵ ਸਭ
ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਦੇ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਿਬਨ
ਇੱਕ ਿਚੜਹ੍ੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਗਦੀ। ਤ ਿਕਨਹ੍ ਵਧੀਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਿਸਰ ਝੁਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੈ
ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਪਤਾ, ਅੱਜ ਲੋੜਵੰਦ ਜਗਤ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਿਕਉਂਿਕ
ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹ ।
3 ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹ
ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੀਏ ਜੋ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਜਗਤ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਆਏ
ਹ , ਿਜੱਥੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਕੰਨ ਅਸੁੰਨਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਿਨਕਲੇ ਹ ਭਈ ਅਲੱਗ
ਜੀਵਨ ਜੀਈਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਿਜਈਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ
ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, “ਿਕ ਅਸੀਂ
ਲੋੜਵੰਦ ਹ ”। ਿਪਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਦਾ ਤਰ ਦੇ।
4 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੂੰ ਵਚਨ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਆਏ ਹ , ਤ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਿਕ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ
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ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰਨਾ ਹੈ; ਤੇ ਿਕਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਕਉਂ
ਜੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੇ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹ ,
ਪਰ੍ਭੂ, ਜਦ ਤੇਰੇ ਬੱਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਪਤਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ, ਥੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹ
ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੈ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘੜੀ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਰਹੇ ਹ ।
5 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਦੇ ਹ , ਅੱਜ ਰਾਤ। ਅਤੇ
ਿਬਮਾਰ ਚੰਿਗ ਕਰ। ਸਭ ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖੀ ਜੋ ਇਸ ਇਮਾਰਤ
ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਉਹਨ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ; ਖਾਸ
ਕਰਕੇ ਉਹਨ ਿਜਹੜੇ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਹਰ ਗੁਆਚੀ ਆਤਮਾ ਬਚਾ ਲੈ। ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਬੱਿਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਵ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਜੂਰ ਕਰ, ਿਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ
ਮੰਗਦੇ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਸਾ ਬਹੁਤ ਮੰਗਣ ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ
ਮੰਗੋ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੰਗਣਾ, ਵਧੇਰੇ ਸਾਰੀ ,” ਤ ਜੋ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ
ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ
ਆਮੀਨ।

ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ।
6 ਮੈਂ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਮੁੜ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ,
ਹੋਣ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਹ , ਤ ਜੋ ਇਹਨ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਹੋਵ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ
ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਹ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਦੱਸ
ਸਕ ਿਜੱਥੋਂ ਤਕ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ
ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਜੋ
ਿਕ ਗਲਤ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੱਚੇ ਿਦਲ਼ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਹੈ ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤ ਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਆਖ ।, ਿਕਉਂ ਜੋ,
ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚ ਮੁੱਚ, ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ; ਮੈਂ ਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ
ਹੋਵ ਗਾ, ਅਤੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆਗੂ ਹੋਵ ਗਾ, ਕੋਈ ਜਣਾ
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ਿਜਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ , ਤ ਇਹ ਇਸ ਲਈ
ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।
7 ਹੁਣ, ਕਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ, ਜੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜੀ
ਹੋਵੇ, ਤ ਮੈਂ ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ ਤੇ ਪੈਨਿਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵ ਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਗਾ…ਇੰਿਡਆਨਾ ਿਵੱਚ,
ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਿਜਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਲਹ੍ ਸਵੇਰੇ, ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਲ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਆ ਸਿਕਆ,
ਤ ਕਲ ਰਾਤ ਆਵ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਲ ਸਵੇਰ ਯਤਨ ਕਰ ਗਾ, ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ
ਚਾਿਹਆ, ਕੀ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲ । ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਦੋ ਿਵਚਾਰਧਾਰ ਹਨ।
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਈਏ ਿਕ ਸੱਚਾਈ
ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਲੈਣ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਉਜਾਲੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲ
ਸਕਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ…
8 ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਿਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਿਮੱਤਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਉਸੇ ਨੇ ਮੈ ਆਿਖਆ, “ਭਾਈ ਿਬਲ,” ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਨਦੀ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇ।” ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਜਦ ਸੀਟੀ ਵੱਜੇ, ਤ ਮੈਂ ਥੇ
ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ
ਸੀ, ਿਕ ਜੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੁਿਰਆਈ ਹੋਵੇ, ਤ ਮੈ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁਣੇ
ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ,” ਆਿਖਆ, “ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਸਵੇਰ ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਜਹਾਜ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਨਕਲੇਗਾ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।” ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਤ ਇੱਥੇ ਮੋਜੂਦ
ਹ ਤ ਿਕ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਸੱਕੀਏ।
9 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਕਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦਗੀ ਲੈਣੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹੀ ਵੇਲੇ ਿਨਕਲ
ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਿਕਤੇ ਹੋਰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ।
10 ਪਰ, ਹੁਣ, ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ 16ਵੇਂ ਬਾਬ
ਦੀ , ਪਿਹਲੀ ਿਤੰਨ ਆਇਤ , ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ
ਦੀ ਪੋਥੀ 16:1 ਤੋਂ 3
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ਅਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਪਸਹ ਕਰੋ: …ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਬੀਬ ਦੇ
(ਚੌਥੇ) ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਿਮਸਰ
ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ—ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ।
ਤੁਸੀਂ ਚੌਣੇ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ,

ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪਸਾਹ ਚੜਹ੍ਾਓ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹਆਪਣਾ ਨਾਲ
ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ।

11 ਹੁਣ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ
ਭਗਤੀ ਦਾ ਥ ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਉ, ਤ ਅ-ਬੀ…-ਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ,
“ਅਪਰ੍ੈਲ” ਮਹੀਨਾ। ਅਪਰ੍ੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਿਮਸਰੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲ ਦੇ ਗਏ।

ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾ ਇਹ ਗੱਲ
ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਿਜਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ,
ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਿਭੰਨ ਿਭੰਨ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਪਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਿਜਨਹ੍ ਿਚਰ ਤਕ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਿਵਚਾਰ ਹਨ, ਤ
ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ; ਹਰੇਕ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ
ਸੱਚਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਿਕ, “ਇਹ ਕੀ ਹੈ?”
“ਠੀਕ ਹੈ,” ਉਹ ਕਿਹਣਗੇ, “ਇਹ ਤ ਡੈਸਕ ਹੈ।”
“ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ?” ਵੇਿਖਆ ਜੇ?

12 ਹੁਣ, ਕੋਈ, ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ, “ਇਹ ਤ ਡੈਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤ
ਫੱਟਾ ਹੈ।” ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤ ਫੱਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਡੈਸਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਵੇਿਖਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛ , ਤ ਉਹ ਦਾ ਸੱਚਾ ਜਵਾਬ
ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲਾਗੇ ਿਜਹੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ; ਪਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ
ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਜਵਾਬ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ
ਿਵੱਚ ਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਅਤੇ, ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਜਰੂਰ ਹੈ।
13 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਕਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੰਿਦ ਸੁਣਦੇ—ਸੁਣਦੇ ਹ , ਕਈ ਸਾਡੇ
ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਹਾਨ ਿਵੱਚ ਹਨ…
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ਮੈਂ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਿਦ , ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ
ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਕਈ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਅਤੇ ਮੁਹੁੰਮਦੀ ਧਰਮ, ਿਸੱਖ, ਅਤੇ ਜੈਨ ਅਤੇ ਿਕੰਨੇ ਕੁ, ਸੰਸਾਰ
ਦੇ ਧਰਮ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਯੂ. ਐਸ. ਏ. ਚ ਵੇਖ ਲਓ; ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਹਰਲੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਿਮਸ਼ਨ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਾਡੀ
ਕਿਲਿਸਆਵ ਿਮਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਾਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦ
ਕਲੀਿਸਆਵ , ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਸੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਤਦ ਉਹ
ਯੂਨਾਨੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਹ੍ ਹੋਰ ਵੀ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਕਲੀਿਸਆਵ ,
ਤੇ-ਉਹਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਰੀਤ । ਤੇ ਤਦ…ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ
ਯੁਗ ਿਵੱਚ, ਕੋਈ ਨੌ ਕੁ ਸੌ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ।

ਹੁਣ, ਹਰੇਕ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਹ । ਉਹਨ ਕੋਲ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ
ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ ਆਪਣੀ—ਆਪਣੀ ਮੰਿਜਲ,
ਤੇ ਸਦੀਪਕ ਮੰਿਜਲ, ਉਸ ਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ
ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਇੰਨੇ ਿਭੰਨ ਹਨ, ਿਕ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨੌ ਕੁ ਸੌ
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਤੇ ਨੌ ਸੌ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਰੂਰ ਹੀ
ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ,
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ
ਹ , ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਵੀ ਿਮਲਣ ਦਾ ਿਜਹ ਅਸੀਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ , ਮੈਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਿਲਖਤ ਖੋਜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਗਾ।
14 ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਧਰਮ ਗਰ੍ੰਥ ਦਾ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਹੈ, ਤ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਿਮਲੇਗਾ ਇਹ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਟੋਲੀ, ਿਕਸੇ ਖਾਸ
ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ ਿਕਸੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਿਕਸੇ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਿਮਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਇਹ ਤ ਿਸੱਧਾ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਿਲਖਤ
ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਈ ਿਮਲਣ
ਵਾਲੀ, ਥ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਿਕਤੇ ਿਮਲਣ
ਦੀ ਥ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
15 ਹੁਣ, ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਮੂਸਾ ਆਰੰਭ ਿਵੱਚ, ਿਬਵਸਥਾ
ਸਾਰ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ, ਪਿਵੱਤਰ ਿਲਖਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ



6 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਿਜਹੜੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨ ਦੱਸੀਆ; ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਲਵੰਤ ਬ ਹ
ਨਾਲ, ਉਹਨ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ, ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨ ਪਿਹਲ
ਿਕਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨ ਪਿਹਲ ਿਕਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਿਜਨਹ੍ ਿਚਰ ਤਕ ਉਹ ਿਮਸਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਲੋਕ” ਅਖਵਾਏ। ਤਦ ਉਹ “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ” ਅਖਵਾਏ।
ਿਕਉਂਿਕ, ਕਲੀਸੀਆ ਉਹ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਜੁੜੀਦਾ ਹੈ, ਜ , ਸੱਚ ਿਵੱਚ, ਕਲੀਸੀਆ
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ,” ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ
ਕਲੀਸੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰਆਏ।
16 ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨ ਦੱਿਸਆ, ਜਦ ਉਹ…ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਿਕ ਉਹਨ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨ ਕੀਤਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਭਗਤੀ ਦੀ ਥ ਚੁਣ ਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਪਨਾ ਨਾਮ ਥੇ ਰੱਖ ਗਾ।” ਇਹੋ ਹੀ
ਉਹ ਜਗਹ੍ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਿਮਲੇਗਾ, ਿਜਹੜੀ ਉਹਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਚੁਣੀ। ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ
ਜਗਹ੍ਾ ਚੁਣੀ, ਿਜੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਿਖਆ। ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਇੱਥੇ ਸਾ
ਦੱਸਦੀ ਹੈ, “ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲੋਕ
ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀ ਹੈ।” ਹੁਣ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ, ਅਸੀਂ

ਉਹ ਥ ਲੜਹ੍ਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ।
17 ਅਤੇ ਨੌ ਕੁ ਸੌ ਵੱਖਰੇ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਧਰਮ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹ , ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸੀਹਤ
ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਜ
ਨਹੀਂ ਤ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ, ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ।
ਮਸੀਹਤ ਹੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮਸੀਹਤ ਹੀ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਹ ;
ਿਕਉਂਿਕ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰ੍ਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹ । ਇਹੋ ਹੀ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ
ਧਰਮ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ।
18 ਮੈਂ ਉਸ ਕਬਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਹਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਿਚੱਟਾ
ਘੋੜਾ ਬਦਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ, ਮੁਹੰਮਦ, ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਅਤੇ-ਅਤੇ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਹੋਇਆ ਦੱਿਬਆ ਿਪਆ ਹੈ, ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ
ਸੀ, ਮੈ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਮਕਾਬੀ ਭਰਾਵ ਦੇ
ਿਪੱਛੋਂ। ਪਰ ਜਦ…ਉਹ ਮਿਰਆ ਉਹ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ
ਮੁੜ ਜੀ ਠਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਫਤਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ, ਇਸੇ ਲਈ
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ਹਰ ਚਾਰ ਘੰਿਟ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਪਿਹਰਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ
ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਦ , ਉਹਨ 20 ਕੁ ਸਦੀ
ਹੋ ਚੱਲੀ ਹਨ, ਭਈ ਉਹ ਜੀ ਪਊ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਫਤਹ ਕਰੂ।
ਪਰ ਤੁਸ ਵੇਖ ਹੀ ਿਲਆ…

19 ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੇਖੋ; ਉਹ ਕਈ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਤਕ ਿਜੰਦਾ ਸੀ,
ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੇਈ ਕੁ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਜੋ ਿਕ ਜਪਾਨ ਦਾ-ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਿਫਲੋਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਤੇ ਕਨਫ਼ੀਊਮਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ
ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ।

ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਤੇ…ਸੰਸਥਾਪਕ, ਅਤੇ ਆਿਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਆਪਣੀ ਿਫਲੋਸਫ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਤੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਦੱਬੇ
ਪਏ ਹਨ।

ਪਰੰਤੂ ਮਸੀਹਤ, ਿਜਸ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ
ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਪੁਰਖ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ
ਹੋਇਆ, ਜੀਆ ਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਮੈ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਦੇਣ ਅਤੇ
ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।” ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ
ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਮਾਣ ਪਰਤੱਖ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਿਭ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਾਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ, ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ
ਖੰਭਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਬੱਿਚ ਦਾ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਆਗੂ ਬਿਣਆ, ਤੇ
ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਿਖੱਚੀ ਗਈ
ਹਨ; ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਿਭ ਿਵਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਿਜਹਦਾ ਉਹਨੇ ਵਾਇਦਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਿਜਹੜੇ
ਵਚਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੀ
ਮਸੀਹਤ ਹੀ ਹੈ!

20 ਹੁਣ, ਇਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌ ਸੌ ਕੁ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਹਨ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, “ਕੀ ਉਹ ਮੇਥੋਿਡਸਟ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਜ
ਉਹ ਬੇਪਿਟਸਟ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਜ ਉਹ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜ
ਉਹ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜ ਉਹ ਹੋਰ ਦੂਿਜ ਥਾਵ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ
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ਹੈ।” ਹੁਣ, ਇਹ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ
ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਭਾਲਣੀ ਹੈ।

ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਤੇ ਿਲਖਤ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਸੱਧ ਕਰ ਗਾ, ਿਕ ਠੀਕ ਜਗਹ੍ਾ ਿਕਹੜੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਮਲਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਲੱਭ ਪਵੇ, ਤ ਇਹ
ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜਗਹ੍ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਮਲੇਗਾ।
21 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਾ ਿਬਵਸਥਾਸਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਲਆ ਹੈ। ਇਹ
ਯੂਨਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਿਮਸ਼ਿਰਤ ਅਰਥ ਹੈ, ਜ , ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ,
“ਦੋ ਕਾ ਨ।” ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ, ਿਬਵਸਥਾਸਾਰ, ਮਤਲਬ “ਦੋ ਅਲੱਗ
ਿਬਵਸਥਾਵ ।”

ਤੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਇਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਦੋ ਕਾ ਨ ਹਨ। ਇੱਕ
ਕਾ ਨ ਤ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾ ਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ
ਦੋ ਕਾ ਨ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਦੀ
ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਤ ਜੀਵਨ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਰੱਦਣਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਦੋ ਕਾ ਨ ਹਨ।
22 ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ …ਦੁਨੀ ਦੀ ਅੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨਾ
ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਬਵਸਥਾ
ਿਦੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉਹਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਗੋਂ
ਉਹਨ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹਨ। ਜਦ ਤਕ ਸ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਮਲੀ,
ਉਹਨ ਤਕ ਉਹਨ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਿਕਆ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ। ਡੰਨ ਦੇ ਿਬਨ
ਸ਼ਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾ, ਡੰਨ ਦੇ ਿਬਨ ਸ਼ਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਸੋ ਇਸ ਲਈ, “ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜੂਰੀ
ਮੌਤ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ, ਜਦ ਤਕ ਉਹਨ ਿਬਵਸਥਾ ਨਾ ਿਮਲਦੀ, ਉਹ ਪਾਪ
ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਜੇ ਇਹ ਿਬਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸ ਵੀਹ ਮੀਲ ਪਰ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ

ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀਹ ਮੀਲ ਪਰ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਧ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਿਜਹਾ ਕਾ ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕਾ ਨ
ਅਤੇ ਸਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
23 ਹੁਣ, ਪਾਪ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਸੀਨਾ ਦੇ ਪਹਾੜ
ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ, ਿਜੰਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ।
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ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ। ਪਰ
ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਬਵਸਥਾ…ਤ ਇੱਕ ਪੁਲਸੀਆ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜੋਗਾ
ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਰ ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਬਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਲਵਰੀ
ਪਹਾੜ ਦੇ ਤੇ, ਿਜੱਥੇ ਪਾਪ ਦਾ ਡੰਨ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ,
ਤੇ ਥੇ ਡੰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਿਰਆ ਿਗਆ। ਇਹ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ…ਸਗੋਂ
ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਿਬਨ , “ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਏ ਗਏ
ਹੋ,” ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗੰਮ
ਿਗਆਨ ਪਿਹਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ।
24 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਦੋ ਿਬਵਸਥਾਵ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਿਬਵਸਥਾਸਾਰ, ਇਹਨ
ਦੋ ਿਬਸਥਾਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਿਬਵਸਥਾਵ ਹਨ। ਇੱਕ ਤ ਮੌਤ ਦੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਸੀ।
25 ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇਮ ਲੋਕ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ
ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਦ ਗੇ।

ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇਮ ਆਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੱਝਾ, “ਜੇ
ਤੂੰ ਇਹ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ,” ਤੇ ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਆਦਮ, ਤੇ
ਹਵਾ ਨੇ, ਉਸ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ।

ਤਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਨੇਮ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਬੱਧਾ, ਤੇ ਇਹ ਨੇਮ
ਿਬਨ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸੀ। “ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਭਈ ਤੂੰ ਕੀ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ,” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤ ਇਹ ਅੱਿਗਓਂ ਹੀ ਕਰ
ਛੱਿਡਆ।” ਇਹ ਹੈ ਿਕਰਪਾ। ਇਹ ਹੈ ਿਜਉਂਣ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਿਪੱਛੇ ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ।
ਇਹੀ, ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ।

ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ, “ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਬੱਚ
ਜਾਵੇਗਾ,” ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਿਜਦ ਿਕ ਸੰਤ ਪੋਲੂਸ ਨੇ
ਵੀ ਆਿਖਆ, “ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਜਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਨ, ਜ ਇਸਰਾਏਲੀ ਬਾਹਰੋਂ।”
“ਬਾਹਰਵਾਰੋਂ,” ਿਜਦ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਤ ਬੋਲੇ ਸ , ਿਕ ਇਹ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ,
ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵੰਸ਼ ਸੀ, “ਿਜਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਅਰਥਾਤ, “ਉਹ ਸਭ
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ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹਨ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ,” ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅਧੀਨ।
ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਪਰਛਾਵ ਸੀ।
26 ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਿਜਹੜੀ ਿਬਵਸਥਾਸਾਰ ਦੇ 16
ਵੇ ਬਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਹੈ। “ਿਜਹੜੀ ਥ ਮੈਂ ਚੁਣੀ ਹੈ ਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ।”
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਸੇ ਹੀ ਥ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪ ਚੁਣੀ ਹੈ,” ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੇ ਚੁਣੀ, ਪਰ,
“ਉਹ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਚੁਣੀ ਹੈ।”

ਜੇ, ਉਹ ਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਤ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ
ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਾਣ ਲਈਏ ਭਈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਿਖਆ ਹੈ। ਤੇ
ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਕਉਂ ਜੋ, ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਉਸਦੀ
ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।

ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੀ ਜੁੜੇ ਹ । ਇੱਥੇ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਮੇਥੋਿਡਸਟ , ਬੇਪਿਟਸਟ , ਕੈਥੋਿਲਕ , ਯਹੋਵਾਹ ਿਵਟਨੇਸ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭਨ ਵ ਗ ਬੈਠੇ ਹ , ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਕੁਝ ਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।

ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਸਤ
ਜਾਣੋਗੇ, ਅਤੇ ਸਤ ਤੁਹਾ ਆਜਾਦ ਕਰੇਗਾ।”
ਕੋਈ ਵੀ, ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ

ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ ਿਜਨਹ੍ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਲਓ
ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਿਕੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
27 ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਿਸੱਧ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ,
ਇੱਕ ਖਾਸ ਥ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।, ਅਤੇ ਉਸੇ ਥ ਤੇ, ਿਸਰਫ਼, ਉਹਆਪਣੇ ਭਗਤ

ਥੇ ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
28 ਹੁਣ, ਵੀ, ਿਜਹੜੀ ਥ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਥੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ, ਇਹ
ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ, ਿਕ ਇਹ ਥ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਉਹਨੇ
ਲੋਕ ਿਮਲਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨ
ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੈ…ਜ ਉਹ ਥੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ।
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ਤੇ ਇਹ ਜਰੂਰ ਿਕਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਭ ਯੁਗ ਦੇ
ਲਈ ਸੀ।

29 ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਲਾਤਬਦੀਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ
ਬਦਲ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਰੀ
ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਦੇ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਬਾਈਬਲ। ਿਕਉਂਿਕ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਚਨ ਤ
ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮ ਪਰ੍ਧਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਤ ਮੈ ਇਹ ਗੱਲ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨਣੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ, ਹਰ ਿਦਨ, ਅਸੀਂ ਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹ ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਿਗਆਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹ ।

ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ। ਅਤੇ, ਨਾਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਿਗਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਤ ਆਿਦ ਤੋਂ ਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ
ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।

30 ਤੇ ਿਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਦਾ ਉਦ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ
ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤ ਉਹਨੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ
ਜਣਾ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਵੇ, ਿਕ ਉਹਨੇ
ਇਹ ਪਰ੍ਵਾਨ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਤ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ
ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ
ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਵੀ ਚੰਿਗਆਈ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਉਸ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰ੍ਵਾਨ ਕਰ ਿਲਆ; ਹੁਣ ਜਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਣਾ,
ਉਸ ਕੋਲ ਉਸੇ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਤ ਉਸ ਵੀ ਉਹ ਆਧਾਰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜ ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਜਦ ਪਿਹਲੇ ਮਨੁੱਖ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਿਨਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਿਜਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰ੍ਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਿਨਯਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਿਕਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਮੇਮਨੇ ਦੀ
ਬਲੀ ਦਾ ਲਹੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਨੇਮ ਿਫਰ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਬਦਿਲਆ।
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31 ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸ ਿਬਧ ਬਚਾਊ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ
ਿਦਨੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਿਵੱਚ
ਕਰੀਏ; ਅਸ ਉਹਨ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ਾਇਆ, ਉਹਨ ਦੀ
ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨ ਪਰ੍ਬੰਧਕੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨਹ੍ਆ,
ਤੇ ਉਹਨ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਟੱਸਣ
ਕੀਤੇ; ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ, ਉਹਨ ਿਹਲਾਉਣਾ, ਉਹਨ ਬਪਤੀਸਮਾ
ਦੇਣ, ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਿਚੱਠੀ ਿਲਖ ਿਲਖ ਕੇ ਉਹਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ।
ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੋ ਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨੁੱਖ ਮੇਮਨੇ ਦੇ
ਵਗਾਏ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਹੇਠ ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦਾ ਢੰਗ ਲਹੂ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਢੰਗ ਲਹੂ ਹੀ ਹੈ।
ਰੋਣਾ ਿਪੱਟਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਿਦ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਪਰ ਬਚਾਓ
ਕੇਵਲ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਚਾਓ ਦਾ ਢੰਗ
ਚੁਿਣਆ ਉਹ ਲਹੂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
32 ਅਯੂਬ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਹੀ
ਧਰਮੀ ਿਗਣਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਹੀ ਬਲੀਦਾਨ
ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਿਜਸ ਦੀ-ਦੀ ਮੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
33 ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਭਾਲੀਏ ਭਈ ਉਹ ਥ ਿਕਹੜੀ
ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਅਸ ਇਸ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਭਈ
ਿਕੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਤਦ, ਜੇ ਸਾ ਿਗਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਤ ਸਾ
ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਿਮਲ ਜਾਉ ਿਜੰਨਹ੍ੀ ਕੁ ਛੇਤੀ ਸਾ ਿਗਆਨ ਹੋ ਜਾਉ।

ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ , ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ ਆਓਣ ਵਾਲੀ
ਚੀਜ ਦਾ ਪਰਛਾਵ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਆਓਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ
ਪਰਛਾਵ ਹੀ ਸੀ।
34 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਰਛਾਵ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ
ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦ ਹੀ ਿਜਵੇਂ ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਪੁੱ-ਤ-ਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ
ਿਵੱਚ, ਛੋਟੀ ਜੋਤ, ਜੋ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ, ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਿਵੱਚ ਲੋਅ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਸੂਰਜ
ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਥੱਲੇ
ਜਾ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਣੀ ਲੋਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ
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ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੋਅ ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ, ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪਤੀ
ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵ ਗੂ, ਹੀ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਮਸੀਹ ਅਤੇ
ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ।

35 ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਈ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੀ
ਪਰਛਾਵ ਹਨ। ਹਰ ਬਲੀਦਾਨ, ਿਤਉਹਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ ਮਸੀਹ
ਦਾ ਅਿਗਓ ਪਰਛਾਵ ਸੀ; ਉਦ ਹੀ ਿਜਦ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦਾ ਪਰਛਾਵ ਫ਼ਰਸ਼
ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਸਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਥ ਚੁਣਨਾ ਹੈ।
ਿਪਛ ਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲ ਕੀ ਸਨ।

36 ਹੁਣ, ਜਦ ਪਰਛਾਵ ਫ਼ਰਸ਼ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ
ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਜ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੈ, ਜ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਹੈ, ਜ ਿਜਹਦਾ ਵੀ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵ ਫ਼ਰਸ਼ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਪਰਛਾਵ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਛਾਵ ਚੀਜ ਦਾ ਉਲਟਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਰੂਪ
ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਮੋਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਲਟਾ ਰੂਪ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ
ਉਲਟਾ ਰੂਪ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੁਆਲਾ ਭੱਖ ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਪਰਛਾਵ
ਅਤੇ-ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਪਰ੍ਤੀਿਕਰ੍ਆ ਹੀ ਅਸਲੀ
ਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜੇ “ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ,” ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਿਜਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ, ਆਓਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਛਾਵ ਸੀ,”
ਤ ਿਫਰ ਮਸੀਹ ਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਛਾਵ ਸੀ।

37 ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਮੂਿਨ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹ , ਿਕ ਉਹਨੇ
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਕੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਿਵੱਚ…ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਿਜਉਂ
ਹੀ, ਪਰਛਾਵ ਜਮੀਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ
ਿਕ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ, ਭਗਤ ਲੋਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਜੋ
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੈ ਿਰਹਾ ਵੇਖ
ਸਕਦੇ ਹ ।

38 ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਪਰਬ, ਛੁੱਟੀ , ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ, ਸਾਰੀ ਲਕੜੀ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਹਰ
ਵਸਤ ਸਭੇ ਚੀਜ , ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਨ, ਸਭ ਭੇਟ , ਸਾਰੇ ਕਾ ਨ, ਹਰ
ਵਸਤ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਚੀਜ
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ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾਵ ਿਵੱਚ ਸੁਣ
ਚੁੱਕੇ ਹ ।

ਤਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਜੋ ਹਰ ਅੱਕੀਦਾ, ਕਲੀਸੀਆ, ਤੇ ਿਫ਼ਰਕਾ ਪਰਸਤ
ਿਮਸ਼ਨ ਆਿਦ ਇਸ ਗੱਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਪਛ ਹ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੌੜ ਦੇ ਮਦਾਨ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜੇ। ਹਰੇਕ ਅੱਕੀਦਾ, ਹਰੇਕ ਿਗਰਜਾ, ਹਰੇਕ ਿਫਰਕਾਪਰ੍ਸਤ
ਿਮਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਥ ਹੈ
ਹੀ ਨਹੀਂ।
39 ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਜ ਬਾਈਬਲ ਦੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਿਵੱਚ, ਕਲੀਸੀਆ
ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮੂਨਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜ ਦਾ। ਿਸਵਾਏ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬੁਰਜ
ਦੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਏਕਤਾ ਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।
ਿਕਉਂਿਕ, ਇਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੋਢੀ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਜਨ ਿਨਮਰੋਦ ਸੀ ਿਜਹਨੇ ਜਾ
ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ
ਵੱਡਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਿਮਕ ਭਗਤੀ ਹੀ ਸੀ,
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ
ਨਮੂਨਾ ਬੱਝੀ ਹੋਈ, ਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ
ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜੋ, ਇਹ ਧਰਮ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤ ਜਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਮ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
40 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਸੇ ਿਮਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ
ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਰੋੜਤਾ ਿਵੱਚ
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਦਾਅਵੇ
ਗੀਰ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਮਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੇ
ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨ ਬਹੁਤੀ ਥਾਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥ ਆਪਣਾ ਨ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਤੇ
ਉਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਥ ਤੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਜੋ ਹਰ ਿਮਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿਹਣਾ
ਚਾਹੂ ਜੋ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਥ ਅਸੀਂ ਹ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੀ ਬੱਝੀ ਬੱਝਾਈ ਿਮਸ਼ਨ
ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤ ਇੱਕ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨ ਿਕੱਥੇ ਧਿਰਆ ਹੈ?
41 ਹੁਣ, ਅਤੇ, ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾ ਪਿਹਲ ਉਹਦਾ
(ਨ ) ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਿਕ
ਉਹਨੇ ਉਹ ਨ ਿਕੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਤ ਸਾ ਜਾਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦਾ ਨ ਕੀ ਹੈ।
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ਹੁਣ, ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਅਖਵਾਇਆ…ਉਹ “ਿਪਤਾ,” ਅਖਵਾਇਆ ਜੋ ਿਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ
“ਪੁੱਤਰ,” ਅਖਵਾਇਆ ਜੋ ਿਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ,”
ਅਖਵਾਇਆ ਜੋ ਿਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ “ਸ਼ੇਰੋਨ ਦਾ ਗੁਲਾਬ,” ਅਖਵਾਇਆ ਜੋ
ਿਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। “ਸੋਸਨ ਦਾ ਫੁੱਲ,” ਅਹੁਦਾ, “ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ।” “ਯਹੋਵਾਹ
ਯਰੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਰਾਫ਼ਾ,” ਸੱਤ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ, ਿਮਸ਼ਿਰਤ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਮ,
ਪਰ ਉਹ ਸਭਅਹੁਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਰੂਰ ਹੈ।
42 ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੂਸਾ ਿਮਿਲਆ, ਤ ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਮੂਸਾ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜੋ ਹ ਸੋ ਹ ।” ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਿਵੱਚ ਇਬਰਾਨੀ ਉਹਦੇ 6 ਬਾਬ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹ …ਿਖਮਾ ਕਰਨਾ,
ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਉਹਦਾ 6 ਬਾਬ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜੋ ਹ ਸੋ ਹ ।”

ਉਹਨ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ, ਭਲਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ
ਹੈਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਵੇਿਖਆ ਹੈ?”
43 ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਹ ।” ਅਤੇ “ਮੈਂ ਹ ” ਹੀ
ਉਹ ਹ , ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਿਜਹੜਾ ਮੂਸਾ ਦੇ
ਿਦਨੀਂ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ ਸੀ, “ਮੈਂ ਜੋ ਹ ਸੋ ਹ ।”
44 ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਭਈ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”
ਤਦ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਿਯਸੂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਿਪਤਾ
ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਿਯਸੂ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ। “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।” ਤਦ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਸੀ

ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਬਰ੍ਾਇਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਬੀ ਨੇ
ਵੀ ਿਯਸੂ ਹੀ ਆਿਖਆ, ਤੇ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਿਯਸੂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ , ਪਿਵੱਤਰ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇੰਮਾਨੂਏਲ ਸੱਿਦਆ, ਿਜਹਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ।” ਤਦ, “ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕਣ ਕੇ ਲੈ
ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ,” ਏਦ ਕਰਨ ਤੇ,
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। ਸੋ ਿਯਸੂ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ।

ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ; ਿਕਸੇ ਕਲੀਸੀਆ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਿਕਸੇ ਿਫ਼ਰਕਾ ਪਰਸਤ ਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਿਕਸੇ ਅੱਕੀਦੇ ਿਵੱਚ
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ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਦੇ ਿਵੱਚ! ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ। ਸੋ ਤਦ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ
ਕਰਦੇ ਹੋ।

45 ਉਸਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਪਿਹਲ , ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਜਰੂਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੂਤ ਿਜਬਰ੍ਾਇਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਪਹੁੰਿਚਆ ਸੀ, ਿਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇਗਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ,” ਜੋ ਿਕ ਉਹ ਸੀ।

46 ਇਸ ਲਈ ਨ ਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ
ਇਕੱਲਾ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਥ ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਥ , ਚੁਣੀ ਹੋਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਿਮਲਾਪ ਵਾਸਤੇ
ਜੋ ਥ ਚੁਣੀ ਸੀ; ਇਹ ਕੋਈ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਬੰਧਕ
ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਅੱਿਕਦੇ ਿਵੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਤ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਥ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੋਿਡਸਟ ਹੋ, ਬੇਪਿਟਸਟ ਹੋ, ਕੈਥੋਿਲਕ, ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਜ ਜੋ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ।

ਰੋਮੀ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 8:1 ਿਵੱਚ ਇਉਂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, “ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨ ਲਈ
ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹਨ ਸਜਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ
ਕਾਮਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।” ਇਹੀ ਤ
ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਹੈ।

47 ਅਸੀਂ ਅੱਕੀਂਿਦ ਿਵੱਚ ਿਭੰਨ ਿਭੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ
ਘੜੀ ਹੋਈ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਿਭੰਨ ਿਭੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੋਿਡਸਟ
ਦੇ ਿਗਰਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾ ਮੇਥੋਿਡਸਟ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਬੇਪਿਟਸਟ
ਦੇ ਿਗਰਜੇ ਜਾਉ, ਤ ਬੇਪਿਟਸਟ; ਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਗਰਜੇ ਜਾਓ, ਤ ਕੈਥੋਿਲਕ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ ਿਲਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ
ਬਣ ਗਏ, ਤ ਝੇੜੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਜੁਦਾਈ ਿਵਚਾਲੀ ਕੰਧ ਢਿਹ ਪਈ ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਜਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਤ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
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ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠਿਹਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ
ਭਗਤੀ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਕਰੋ।

48 ਕੋਈ ਜਣਾ, ਕੋਈ ਿਫ਼ਰਕਾ ਪਰਸਤ ਿਗਰਜਾ ਇਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ। ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾ ਿਹੰਮਤ ਿਕਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?
ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਕਰਤੂਤ ਤ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਸੀਹ
ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ; ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਹੀ ਅਿਜਹੀ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਆਪਣੇ ਭਗਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।

49 ਅੱਜ, ਉਹ ਆਖਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਨੇ ਿਜੰਨ ਦੱਿਸਆ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ
ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਿਕ, ਇੱਕ ਿਬਊਮਾਉਂਟ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ
ਮੈਂ ਸੱਦ ਕੇ ਿਕਹਾ। ਆਿਖਆ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ
ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਨਾ ਚਿੜਹ੍ਆ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾ
ਪਾਓਗੇ।” ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਿਜਹਾ ਿਵਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ
ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਿਰਓ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾ
ਫਲਾਣੀ ਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਿਵਰੋਧੀ ਹੋਣਾ
ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹ ਗਾ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ
ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਉਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਤਕੜਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਲ ਭੇ ਖੜਦੀ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਧਿਰਆ।
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਇਹ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਅਤੇ
ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਥ ਹੈ।
ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਚਟਾਨ ਨਹੀਂ।

ਮਸੀਹ ਜੋ ਠੋਸ ਚਟਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ;
ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਜਮੀਨ ਥੱਲੇ ਤਪਣ ਵਾਲੀ ਰੇਤ ਹੈ।

ਿਫ਼ਰਕਾ ਪਰਸਤੀ ਲੜ ਖੜਾ ਜਾਣਗੀ ਤੇ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੀ , ਕੌਮ
ਜ ਦੀ ਰਿਹਣਗੀ ਪਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ
ਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਈ, ਲੱਭ ਸਕੇ, ਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਥ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਹੀ ਉਹ ਥ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਥ , ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ
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ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ
ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹੋ।
50 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਪਰਬ ਉਸੇ ਇੱਕ ਥ
ਮੰਨੇ ਜ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨ ਕਦੇ ਏਦ ਪਰਬ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਿਕ ਇਹ ਤ
ਮੇਥੋਿਡਸਟੀ ਦਾ ਪਰਬ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਪਿਟਸਟ ਦਾ ਪਰਬ, ਤੇ ਿਫਰ
ਇਹ ਪਰ੍ੇਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਥੋਿਲਕੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ
ਪਰਬ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਦਾ। ਪਰ ਸੱਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਪਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕੋ
ਹੀ ਥ ਸੀ।
51 ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਥੋੜਹ੍ਾ ਹੀ ਿਚਰ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਸੱਤੇ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ ਵਾਚੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਤੇ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ,
ਹਰੇਕ ਕਲੀਸੀਆਈ ਯੁੱਗ ਨੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤ ਉਹਨ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੇਖੀ।

ਉਹਨ ਲੋਕ ਵ ਗ ਹੀ ਿਜੰਨ ਪਿਹਲ ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ
ਦੇਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਹਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨ ਇਹਦੀ ਿਮਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ,
ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। ਉਹਨ ਅੱਕੀਂਿਦ ਜ ਮੱਤ ਿਸਧ ਤ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਲਕ
ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵਗਾੜ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਵਚਨ ਪਿਵੱਤਰ, ਅਤੇ ਿਬਨ ਿਮਲਾਵਟ ਦੇ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੂਜਾ
ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਹੈ।
52 ਸੱਤੇ ਪਰਬ ਜਰੂਰ ਇਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਬ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਥ ਨਹੀਂ ਮਨ ਸਕਦੇ। ਜ ਸੱਤ ਥਾਵ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਾ ਸਕਦੇ…ਸਾਲ
ਭਰ ਦੇ ਸੱਤੇ ਪਰਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜਰੂਰੀ
ਸੀ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਸਤੇ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਣ, ਇਹ ਮਸੀਹ
ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਸੱਤ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਤ ਕਲੀਿਸਆਈ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਮੂਨਾ। ਪਰ ਉਹਨ ਨੇ
ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ।
53 ਆਓ ਅਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨੇ ਵਾਚੀਏ ਜਦ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਹੀ
ਰਹੇ ਹ , ਇਹ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅੱਿਗਓਂ
ਪਰਛਾਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਲੀਦਾਨ ਵੇਖਦੇ ਹ ਜੋ ਲਹੂ ਵਗਾਏ ਜਾਣ
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ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਲਹੂ ਵਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਬਲੀਦਾਨ ਉਹ ਥ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ
ਦਾ ਅੱਿਗਓਂ ਪਰਛਾਵ ਸੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਿਮਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ;
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਕਲੀਸੀਆ ਲਹੂ ਵਹਾਏ, ਜ ਕੋਈ ਿਮਸ਼ਨ
ਲਹੂ ਵਹਾਏ? ਜੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਿਵੱਚੋਂ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਲਹੂ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ, ਲੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਪਰਤੱਖ ਿਯਸੂ ਇੱਥੇ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਲੇਲਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅੱਿਗਓਂ ਹੀ ਪਰਛਾਵ ਸੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲੇਲਾ,” ਸੀ ਿਜਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ
ਕਰਵਾਈ ਿਕ “ਿਜਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ।” ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ
ਿਕ ਕੂਚ ਦੀ ਿਕਤਾਬ 12 ਵੇ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ ਪਰ੍ਤੀਿਬੰਬ ਿਵੱਚ ਨਜਰ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
54 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਲਹੂ ਹੀ ਉਹ ਥ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਮੌਤ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ।
ਜਦ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਰੂਰੀ ਇੱਕ ਖਾਸ
ਥ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ; ਸਭ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਮਰੇ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਥ ਹੈ! ਹੁਣ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਘਰ; ਪਰ ਥੇ ਇੱਕ ਥ ਸੀ,
ਉਸ ਥ ਤੇ ਉਹ ਲੇਲਾ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਜੱਥੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਲਹੂ ਸੀ ਮੌਤ
ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਥ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਇਸ ਲੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ
ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੇਲਾ ਹੀ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਥ
ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਮੌਤ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ।
55 ਅੱਜ ਵੀ ਉਦ ਹੀ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਆਤਿਮਕ ਮੌਤ
ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤ ਵਚਨ ਹੈ। ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਵਚਨ ਤੇ
ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਵਚਨ ਹੈ।

ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਕੀਦੇ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਤ ਵਚਨ ਆਪ ਬਾਹਰ
ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦ ਹੀ ਵੱਖ ਰਹੂ ਿਜਵੇਂ ਪਾਣੀਓਂ ਤੇਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਜਦ ਕੋਈਅੱਕੀਦਾ
ਿਕਸੇ ਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਆ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਅੱਿਕਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗ
ਤੁਰਦੇ ਹਨ; ਤੇ ਵਚਨ ਥੋਂ ਹੱਟ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਆਪਣੀ ਵਲੇਟ
ਿਵੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਥੇ ਜੋਰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਿਜਦ
ਇਹ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ, ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਿਫਰ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤੀਸਮਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦਾਣਾ ਬਣਨ ਤਕ!
ਕੀ ਤੁਸ ਉਸ ਪੱਖ ਵੇਖ ਿਲਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਲਆ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ
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ਸਭ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਉਸੇ ਹੀ
ਰਾਹ ਤੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ।

ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਿਜਉਂਣ ਦਾ ਵਚਨ ਮਰ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
56 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਿਕੰਨ ਪਿਰਪੂਰਕ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤ ਿਮਸਰ
ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮਹਾਨ ਬੁੱਧਵਾਨ ਲੋਕ। ਉਸ

ਵਰਿਜਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨਾ ਮਾਰੇ,
ਥੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ , ਿਫਰਾਉਨ । ਜ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰੋਹਤ
। ਤੇ ਫਿਰਸ਼ਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਿਜਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ

ਇਮਾਰਤ , ਿਕਸੇ ਥ , ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਣੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਿਜੱਥੇ
ਲੇਲੇ ਦਾ ਲਹੂ ਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਥ ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਥ ਲੇਲੇ ਿਵੱਚ ਹੈ।
57 ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤਾ ਇਸਰਾਏਲ …ਜ ਉਹਨ ਦੇ ਇਬਰਾਨੀ
ਜਾਜਕ , ਤੇ ਉਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਫਰਕਾਪਰ੍ਸਤੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਰਿਜਆ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਗਆ। ਸਭਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਥ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ
ਨਹੀਂ ਤ ਮੌਤ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ।
58 ਕਲੀਸੀਆ ਤੁਸੀਂ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਹੋਵੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥ ਹੋਵੇ,
ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਉ, ਤੁਹਾ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ
ਬਾਹਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਿਗਰਜਾ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਠੀਕ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਦਾ, ਲਹੂ ਦਾ ਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਰ ਜ ਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਥ ਹੈ। ਉਸੇ ਥ ਤੇ ਠੀਕ ਉਹਦਾ
ਨਾਮ, ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਥ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ
ਰੱਖਣ ਲਈਚੁਣੀ; ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ।
59 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਥ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੇਲੇ
ਿਵੱਚ ਹੀ, ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਹੀ।
60 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹ “ਨਰ” ਲੇਲਾ ਸੀ, ਨਰ, ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਿਕ ਨਾਰੀ ਹੈ; ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਿਕ ਨਰ
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ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਭਾਵ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਿਮਲਦਾ, ਪਰਆਪਣੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਿਕ ਲੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ!
61 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹ , “ਕਲੀਸੀਆ, ਮਹਾਨ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕਲੀਸੀਆ,
ਿਜਸ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਢਮਕਾਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸ ਹਨੇਰੀ ਿਸਰ
ਤੇ ਝੱਲੀ । ਅਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਧਾਈ। ਅਸੀਂ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਵੱਧ
ਹ । ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋਰ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਹ । ਉਹਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ ਹੈ।”

ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ।
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਨਰ”। “ਉਹ ਨਰ” ਜੋ ਿਕ ਲੇਲਾ ਹੈ ਿਮਲਣ ਦੀ ਥ ਹੈ,
ਨਾ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ। ਉਸ ਨਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਨਰ ਦਾ ਨਾਮ।
ਉਹਨੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਿਰਆ, ਪਰ ਉਸ ਨਰ ਦਾ
ਨਾਮ ਧਿਰਆ ਹੈ “ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ”!

ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ, “ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜ ਵਚਨ ਕਰੀਏ,
ਉਹ ਸਭ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕਰੀਏ।” ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ,
ਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਤ
ਮੰਗੀਏ, ਤ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮੰਗੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੀਏ ਿਫਰੀਏ ਤ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਤੁਰੀਏ ਿਫਰੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਪਤੀਸਮਾ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਰੂਰ
ਹੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਹੀ ਦੇਈਏ। ਿਕਉਂ ਜੋ, “ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ
ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਸਭੋ ਕੁਝ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਕਰੀਏ।”
62 ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਿਵਵਾਦ ਕਰਿਦ ਿਕਹਾ,
“ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਜੀ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਮੈਂ…” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ, ਉਹਦਾ
ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ,” ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ,” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਦਾਉਂਦੀ
ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਂਝ ਹੀ ਜੋਨਸ ਕਹ ਗਾ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਜੋਨਸ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ,
ਝਾੜੂ ਫੜੇ ਤੇ ਆਖੇ, ‘ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੜੇ ਤੇ ਆਖੇ ਿਕ ਹੁਣ ਮੈਂ
ਫ਼ਰਸ਼ ਜੋਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੂੰਝਦੀ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਭ ਡੇ
ਮ ਜਦੀ, ਜੋਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੱਪਿੜ ਟਾਕੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹ ।’” ਤੇ ਿਫਰ
ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ ਤ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ
ਨਾਮ ਿਲਆ ਜਾਵੇ।”
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ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।” ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਸ ਆਿਖਆ, “ਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਆਖਣ ਦੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਤ ਜੋਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਅੱਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
63 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਤੁਸ ਉਹ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਜ ਿਦ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤ ਨਹੀਂ
ਫੜ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਿਕ, ‘ਜੋਨਸ, ਆ ਜਾ।’ ਉਹ ਲੋੜ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਰੀਤ
ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ, ਿਵਆਹ ਦੀ ਰੀਤ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ‘ਜੋਨਸ’ ਸਦਾਉਂਦੀ। ਜੇ

ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਵਭਚਾਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਬਪਤੀਸਮਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਸਵਾਏ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਆਤਿਮਕ ਿਵਭਚਾਰ ਦਾ ਬਪਤੀਸਮਾ ਿਲਆ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਤ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜ ਦਾ।”

ਤ , “ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਰਮ ਜ ਵਚਨ, ਸਭ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕਰੋ,” ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤੁਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਹਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ।
64 ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਬੀਵੀ ਹਨ, ਇਸੇ ਹੀ ਇਮਾਰਤ
ਿਵੱਚ, ਬੜੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਨ ; ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਣੀ ਹੀ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਿਵਿਲਅਮ
ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਇਕੱਲੀ
ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ।
65 ਅੱਜ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਹਨ, ਬੜੀ ਬੜੀ
ਵਧੀ ਕਿਲਿਸਆਵ ; ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰਕੇ ਸਦਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੇ
ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਹ, ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ
ਇਸ ਸੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹ ।
66 ਹੁਣ, ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ, “ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ
ਵਚਨ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹ ।”

“ਿਕਉਂਿਕ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ ਿਸਵਾਏ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ।”
ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤਬ, ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ, ਇਉਂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ…” “ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਾਮ
ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ
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ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ।” ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ
ਤੁਹਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ, ਹਰੇਕ…

ਤੇ ਹੀ ਪੁਕਾਿਰਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, “ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨ ਿਯਸੂ
ਹੀ ਹੈ,” ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, “ਜਮੀਨ ਉਤਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ
ਨ ਿਯਸੂ ਹੀ ਹੈ।” ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਿਜੱਥੇ
ਉਹਨੇ ਇਹ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਿਤ ਦੀ ਥ ਹੈ ਤੇ ਉਹ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ
ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ।

67 “ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਅਸ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ।” ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਹ
ਿਨਸਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾਹ-ਿਯਰੇ, ਯਹੋਵਾਹ-
ਰਾਫ਼ਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਿਯਰੇ। “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਦਾ
ਹੈ।” ਯਹੋਵਾਹ-ਰਾਫ਼ਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈ ਤੇਰੀ ਸਭ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਉਸਦੇ ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨਾਲ ਵਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ,
ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ “ਿਯਸੂ” ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਰੱਖਣ
ਲਈ ਚੁਿਣਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਿਕੱਥੇ ਧਿਰਆ? ਇਹ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਧਿਰਆ।

68 ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਵ , ਅੱਿਕਦੀ ਖਤਾਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮੌਤ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੋਿਡਸਟ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾ ਸਵਰਗ ਲੈ ਜਾਉ,
ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸ ਪੈਂਤੀਕੁਸਤੀ ਤੇ ਲਾਈ
ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾ ਸਵਰਗ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹੋ।
ਬੇਪਿਟਸਟ ਿਵੱਚ, ਲੂਥਰਨ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ੇਸਬਾਇਟੇਰੀਅਨਜ ਿਵੱਚ, ਕੈਥੋਿਲਕ
ਿਵੱਚ, ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ; ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਖਤਾਬ
ਿਵੱਚ, ਅੱਿਕਦੇ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹੋ।

ਿਕਉਂਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਪਿਹਲ ਤੁਸੀਂ
ਭਗਤੀ ਦੀ ਥ ਿਵੱਚ ਆਓ। ਆਮੀਨ। ਉਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਥ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਉਹਨੇ
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁਣੀ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਭਗਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ
ਸਭ ਦੂਜੀ ਥਾਵ ਿਵੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਉਗੇ।
ਉਹ ਵੀ…
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69 ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਛਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ—ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਿਗਓਂ ਪਰਛਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ,
“ਉਹ ਬੱਜ ਰਿਹਤ ਹੋਵੇ।” ਉਹ ਲੇਲਾ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹਆਪਣਾ ਨਾਮ ਧਰਦਾ
ਹੈ, ਬੱਜ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਿਕਹੜੇ ਿਫਰਕਾਪਰ੍ਸਤੀ ਜ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋਗੇ; ਿਕਹੜੀ
ਕਲੀਸੀਆ, ਕੈਥੋਿਲਕ, ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ, ਯਹੂਦੀ ਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ? ਿਕਹੜੀ
ਪਰ੍ਣਾਲੀ, ਿਕਹੜੀ ਿਫਰਕਾਪਰ੍ਸਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ,
“ਿਜਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਜ ਨਾ ਹੋਵੇ”? ਇਹ ਸਭ ਰੱਦੀ , ਅਤੇ ਿਤਆਗੀ
ਗਈ ਹਨ!

ਪਰ ਇੱਕ ਥ ਹੈ! ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਅਤੇ ਉਹ ਥ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਨਹੀ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਇਦ ਕਰਨ ਦਾ
ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ ਦੇ ਿਗਰਜੇ ਦੋਸ਼ਰਿਹਤ ਅਤੇ
ਇਹ ਸਭ। ਇਹ ਗੰਦੇ, ਵਚਨ ਤੋੜ, ਆਸ਼ਕ, ਅਧਮੋਏ, ਲਾਓਦੀਕੀਏ, ਅੱਿਕਦੇ
ਵਾਲੇ ਪਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਥੋਂ ਤੋੜੀ ਿਕ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦਾ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਿਕਹਾ, “ਿਕ ਮੈ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਦਸਦਾ।”
ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ, ਿਕ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
70 ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਜਕ ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਮੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ? ਕੌਣ ਿਵਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹ ?”

ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਿਕਹੜੀ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਆਖ ਸਕੇ ਭਈ ਅਸ ਤ
ਕਦੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਤ ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਕੋਈ
ਹੋਊ, ਿਜਨ ਕਤਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਪਾਪ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣ ਨਾ ਿਕਤੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਖਦੇ
ਹਨ…ਨਾ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਥ ਿਕਸੇ
ਅੱਿਕਦੇ ਜਾਣ ਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
71 ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਮੇਰਾ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿਹਰਿਦ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ
ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਿਜੰਮੇਦਾਰ ਹ , ਅਤੇ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, “ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਗੋਤ ਕਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ!” ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ
ਲਈਆਿਖਆ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਕੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਬਰ੍ਾਨਹਮ
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ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ? ਇਹ ਤ ਉਦ ਦੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਦ ਦੀ
ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇੱਕ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ , ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਸੁਖਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਥ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਥ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਥ ਹੈ ਿਜਹਦੀ ਵਾਕਬੀ
ਮੈਂ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਤੁਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹ , ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ
ਧਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੇ ਉਸਨੇ ਿਮਲਣ ਦੀ ਉਸ ਹਰ ਉਪਾਸਕ ਨਾਲ
ਪਰ੍ਿਤਿਗਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ
ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ; ਿਕਸੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਿਕਸੇ
ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ।

ਪਰ, ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਥ ਹੈ
ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। “ਇਹ
ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹ ।” ਇਹ
ਹੀ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਲ ਦਾ ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨੇ ਆਣ
ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ।

ਿਜੱਥੇ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ
ਪਰਬ ਮਨਾਏ ਜ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਰ, ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਸੀ; ਜਦ ਉਹ ਮੰਦਰ
ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਘੜੀ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਿਟਕ
ਿਗਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣੀ ਗਈ।

ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ, ਇਸ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰੂਪੀ ਡੇਰੇ
ਿਵੱਚੋਂ, ਆਉਂਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ; ਜੋ ਿਕ ਪੁਰਾਣਾ (ਭੌਿਤਕ) ਨਵੇਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ
ਤੇ ਪਰਛਾਵ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ, ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹ ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਥ ਚੁਣ ਗਾ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨ ਰੱਖ ਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ
ਿਮਲ ਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਗਾ।” ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਥ ਚੁਣੀ;
ਿਕਸੇ ਕਲੀਸੀਆ ਜ ਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ। ਹ
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ।
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72 ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ “ਬੱਜ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਹੋਵੇ,” ਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ
ਿਫਰਕਾਪਰ੍ਸਤੀ ਇਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਤ
ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹਨ।

73 ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪਰਛਾਵ । ਲੇਲੇ—ਲੇਲੇ
ਰੱਖ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤ ਇਹ
ਤੁਹਾ ਕੂਚ ਦੇ 12 ਵੇ ਅਿਧਆਏ ਦੀ 3 ਤੋਂ 6 ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇਗਾ। ਲੇਲਾ
ਚਾਰ ਿਦਨ ਤਕ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਰਿਖਆ ਜਾਵੇ, ਿਕ ਉਹ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਰਿਖਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਰ ਿਦਨ, ਿਕ ਉਹਦੇ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੱਜ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ, ਵੇਿਖਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਬਮਾਰੀ
ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ ਜ ਲੇਲੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਰੂਰ ਚਾਰ
ਿਦਨ ਤਕ ਰੱਖੀ ਛੱਡਣਾ।

74 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਿਚਆ ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਹ
ਤ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤ 14 ਵੇਂ ਿਦਨ ਵੱਡੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ,
ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਿਕ ਉਹਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੱਸਵੇਂ ਿਦਨ ਲੇਲੇ ਿਲਆ, ਅਤੇ
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੋਦਵੇ ਿਦਨ ਲੇਲੇ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੇਿਖਆ, ਜੋ ਿਕ ਚਾਰ ਿਦਨ
ਤਕ ਰੱਿਖਆ ਜ ਦਾ ਸੀ।

75 ਹੁਣ ਿਯਸੂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਰੁਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਿਗਆ ਿਫਰ ਉਹਆਪਣੇ ਮਰਨ, ਦਫ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀ ਠਣ ਤਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ
ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਚਾਰ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਿਨੰਦਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਹਾ। ਤੇ
ਇਹ ਲੇਲੇ ਦਾ ਿਕੰਨ ਢੁਕਵ ਨਮੂਨਾ ਸੀ, ਚਾਰ ਿਦਨ ਤਕ ਰਾਖਵ ਿਰਹਾ। ਤੇ
ਤਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।”

76 ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ ਨਾ ਜਾ
ਸਕੀ, ਜੋ ਿਕ ਠੀਕ ਇਦ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਿਦ । ਉਹ
ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਜੇ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇ, ਤ ਉਹ ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ
ਸੀ। ਉਹਨ ਨੇ ਤ ਹਥੌੜਾ ਚੁੱਕ ਹੀ ਿਲਆ ਸੀ ਤ ਜੋ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਜਦ ਉਹਨ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਤ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।” ਉਹਨ ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਿਵੰਨੀ ਤੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਲਹੂ ਤੇ
ਪਾਣੀ ਵਗ ਿਨਕਿਲਆ ਹੈ।

77 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਚੜਾਵਾ, ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਿਗਆਹੈ।
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ਮੈ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ
ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਿਲਆ, ਿਜਸਦਾ ਨ ਸੀ ਨਬੀ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਸੱਚ
ਹੀ ਉਹ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸੀ। ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਤ ਹ
ਥੇ ਆਲੀਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਉਹਨ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ…” ਉਹਦੇ

ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚਿਲਆ ਜਾ, ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਤੂੰ
ਆਉਂਦਾ ਹੈਂ ਤ ਿਸੱਧੀ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ।” ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ ਚਾਿਹਆ ਜੋ ਉਹ
ਚਿਲਆ ਜਾਵੇ।

ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਦਾ ਜ ਕੁਝ
ਨਬੀ ਦਾ ਟੋਲਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਥੋੜਹ੍ੇ ਮਟਰ ਲੈਣ
ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ, ਤ ਉਹ ਉਹਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਿਲਆਏ; ਅਤੇ
ਜਦ ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਆਏ ਤ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਵੇਲ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਿਨਰਾ ਜਿਹਰ
ਸੀ, ਉਹਨ ਨੇ ਉਹ ਦੇਗ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤੀ। ਤੇ ਦੇਗ ਨੇ ਉਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ, ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾਏ, ਦੇਗ ਿਵੱਚ ਤ ਮੌਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।”

ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟਾ ਿਲਆਓ।” ਅਤੇ ਉਹਨੇ
ਆਟਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦੇਗ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਖਾਓ। ਦੇਗ ਹੁਣ
ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”

78 ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਬਰਾੜ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਹ੍ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਹਰੇਕ ਚੱਕੀ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾਣਾ ਜੋ ਿਪਿਸਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੀ
ਰੋਟੀ ਹੀ ਿਵਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਿਵਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਿਕ, ਉਹੋ ਹੀ ਨਰੋਇਆ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਤ ਉਠਾ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦੀ ਥ ਤੇ ਦੇ ਜ ਦਾ
ਹੈ; ਦੋ ਿਬਵਸਥਾਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਿਜੱਥੇ ਮੌਤ ਨੇ ਥ ਮੱਲੀ ਹੋਈ
ਸੀ, ਜਦ ਥੇ ਮਸੀਹ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਅੱਜ, ਕਲ, ਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਪਿਹਲ ਮੌਤ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾ
ਰੱਖੇ ਸਨ, ਥੇ ਜੀਵਨ ਆ ਿਬਰਾਿਜਆ, ਿਕਉਿਕ ਮਸੀਹ ਅੰਦਰ ਿਲ ਦਾ
ਿਗਆ ਜੋ ਿਕ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ।

79 ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੀਏ ਤ ਇਹ ਿਕੰਨ
ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ! ਤੇ ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਪਰਛਾਿਵ ਦਾ
ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਿਨਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਿਨਸਫਲ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ।
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ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਥ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ
ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਥ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। “ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ।”
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਲੇਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਥ ।
80 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਥਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੱਦਦਾ ਹੈ;
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਉਹ ਿਵਅਰਥ ਮੈਤਿਰਓ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਥ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।” ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਅੱਿਕਦੇ ਤੇ ਮੱਤ ਿਸਧ ਤ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਰਗ
ਤ ਇਹ ਹੈ ਜ ਉਹ ਹੈ।

ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਰਾਹ ਤੇ ਸਿਚਆਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹ , ਅਤੇ
ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਿਬਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।” ਦੂਜੇ
ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ, “ਭੇਡ ਦੇ ਵਾੜੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਹ । ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਭ ਚੋਰ ਹਨ।”
ਉਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੂਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਚਆਈ,
ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ; ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਾਟਕ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ,
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਗਤੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ।

ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਿਝਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਵ ਨੇਮ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਲੀਸੀਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਥ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਾਮ
ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਣਾ ਹੀ ਹੋਰ ਿਕਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਿਮਲਣ ਦਾ ਵਾਦਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ; ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ, ਿਜਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ
ਦੀ ਥ ਹੈ।
81 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੇ ਿਮਲਣ ਇੱਕੋ
ਇੱਕ ਥ ਦੀ ਪਰਿਤਿਗਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ
ਹੈ; ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ; ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ
ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹਨੇ
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ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਿਖਆ, ਿਜਹ ਉਹਨੇ ਚੁਿਣਆ। ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ
ਿਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।

82 ਸਾ ਉਹ ਥ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਧਿਰਆ ਹੈ, ਤੇ
ਉਹ, ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਥ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਕੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਿਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਤ ਆਖੋ, “ਆਮੀਨ।”
[ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ] ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ
ਲਈਏ ਿਕ ਉਹ ਥ ਿਕੱਥੇ ਹੈ…ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਹੋਰ ਿਕਤੇ
ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਿਸਰਫ਼ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵੱਚ।

ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ…

ਪੈਂਤੀਕੁਸੱਤ ਦੇ ਿਦਨੀਂ ਜਦ ਉਹਨ ਨੇ ਉਹਨ ਸਭਨ ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ
ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਚੰਭੇ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੇ ਵੇਿਖਆ, ਉਹਨ
ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮਨੁੱਖ
ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਤਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ…” ਕੁੰਵਾਰੀ ਮਰੀਯਮ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ,
ਰੱਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਸਤਾਿਨ ਵ ਗ
ਲੜ ਖੜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਗੈਰਜੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਅਗ ਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਹਨ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਹਨ।”

83 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ, ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਭਾਇਓ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਵੀਂ
ਮੈਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਜੇ ਤ ਿਦਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਿਹਰ
ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਿਹ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਜੋਏਲ ਨਬੀ ਨੇ
ਆਖੀ ਸੀ, ‘ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੰਤਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਵਹਾ ਿਦ ਗਾ; ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਅਗੰਮਵਾਕ ਕਰਗੀ ; ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਤੇ
ਦਾਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾਵ ਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਤ ਹ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ
ਅਚੰਭੇ ਆਰ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਤੇ; ਿਨਸ਼ਾਨ, ਲਹੂ ਅਤੇ ਅਗਨ ਦੇ ਧੂਂਏ ਦੇ ਬਦਲ
ਿਵਖਾਵ ਗਾ। ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਿਦਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ , ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆਜਾਵੇਗਾ।’”

84 ਜਦ ਉਹਨ ਇਹ ਸੁਿਣਆ, ਉਹਨ ਦੇ ਿਦਲ ਿਛਦ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਭਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ?”
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85 ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ, ਤ ਤੁਸੀਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਕਰਾਰ ਭਿਵੱਖਕਾਲ
ਦੀ ਸਭ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।” ਹੁਣ ਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
86 ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੰਮੀਿਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹ । ਿਕਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੀ
ਥ ਿਵੱਚ ਵੜਦੇ ਹ ? 1 ਕੁਿਰੰਥੀ 12 ਅਿਧਆਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਬੇੜਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ, “ਇੱਕ ਹੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ!” ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ
ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਕਦੇ ਤੋਂ, ਿਕਸੇ ਪਾਸਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਿਕਸੇ
ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਤੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਜਾਜਕ ਤੋਂ ਹੀ। ਪਰ, “ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਰਲਣ ਦਾ ਬਪਤੀਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,”
ਜੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾਤ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ! ਿਕਤੇ ਰਲਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਕੀਂਿਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ, ਨੀਵ ਹੋਣਾ, ਦਸਤਪੰਜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਰਲਦੇ ਹ !
ਆਮੀਨ। “ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ
ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹ ।”
87 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਹ ਕੀ ਹੈ? “ਆਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਸੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ
ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ।” ਿਕਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਵਚਨ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ , ਜ ਇਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਿਕ
ਇਹ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਥ !
88 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਬਪਤੀਸਮਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ
ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ
ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਿਕਵੇਂ ਉਹਦਾ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਮੁਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ? ਜੇ ਮੈਂ…ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਕਰਦਾ ਹ ਤ ਜਰੂਰ ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਿਕਵੇਂ ਮੈਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ? ਜੇ ਮੈ ਕੋਈ ਿਦਮਾਗੀ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਤੇ
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ਪੈਰ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤ ਜਰੂਰ ਿਫਰ ਉਸ
ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਆਖੇ ਹੋਏ ਜ ਵਾਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ
ਅਖੌਤੀ ਿਜਹੇ ਪਰ੍ਤੀਤਵਾਨ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਕੋਈਆਤਿਮਕ ਨੁਕਸ ਹੈ।
89 ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰ ਸਕਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਤ
ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਭਾਗ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ; ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਜਹਨੇ ਤੁਹਾ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਿਲ ਦਾ ਹੈ। ਿਕੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ!
90 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਿਮਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥ ਸੀ, ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਿਮਿਲਆ—ਿਮਿਲਆ, ਅਤੇ ਥੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਨੇਮ

ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਇਦ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ!
ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਾਦੇ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ

ਦੁਆਰਾ, ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ? ਉਹ ਵਚਨ
ਿਜਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਜਉਂਦੀ ਪੱਤਰੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਿਜਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਪੜਹ੍ਨ। ਉਹ
ਨਹੀਂ ਿਜਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ ਚਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਨਹਚਵਾਨ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਇਹ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ।” ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
91 ਉਹਨੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਿਲਆ, ਿਕ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੁੱਗ
ਦੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵਾਦਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ ਉਦ ਹੀ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨ ਬਚਣ ਲਈ, ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਤੇ
ਚੜਹ੍ਨਾ; ਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ ਸੀ; ਉਹਨ ਬਚਣ ਲਈ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਅੱਜ, ਕਲ, ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।
92 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਪਤੀਸਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ!
ਕਾਹਦਾ ਬਪਤੀਸਮਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ? ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ! “ਇੱਕ ਹੀ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤੀਸਮੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਦੇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਬਪਤੀਸਮਾ
ਪਾਉਂਦੇ ਹ ।”
93 ਉਹਦਾ ਪਰਿਤਿਗਆ ਵਾਲਾ ਵਚਨ, ਤੁਹਾ …ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੇਗਾ; ਤੁਸੀਂ ਕੀ
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ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲੀਸੀਆ
ਜੋ ਉਹਦੀ ਪੈੜ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਐਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਈ ਲੋਕ
ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਤਰਸ ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜਦ ਉਹਨ ਤੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਫਾਟਕ ਵਾਲੇ ਲੰਘੜੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨ ਿਕਹਾ,
“ਉਹਨ ਇੰਝ ਜਾਿਪਆ,” ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਮੌਜਮਾ ਇਹਨ ਜਾਜਕ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਹੈ, “ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤ ਅਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜਹ੍ ਮਨੁੱਖ ਸਨ।”
ਪਰ ਉਹਨ ਨੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ,
(ਿਕਹੜੀ ਗੱਲੋਂ?) ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀਤੇ।
94 ਿਜਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਤੇ
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
95 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਅੱਜ, ਕਲ, ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ;
ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਇੱਕੋ
ਥ ਹੈ; ਉਹੋ ਹੀ ਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਚੁਣੀ ਹੈ। ਤੇ
ਉਹ “ਿਯਸੂ” ਿਵੱਚ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਤ “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ” ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ।
96 ਜਦ ਮੱਤੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਿਸਖਾਓ, ਿਪਤਾ,
ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ ਿਦਓ।”

ਿਕਵੇਂ ਅੱਜ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤੇ
ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ।” ਇਹ ਗੱਲ ਤ ਇੰਝ ਿਲਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ
ਤ “ਨਾਮ ਿਵੱਚ,” ਇੱਕ ਵਚਨ, “ਿਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਹੈ।” ਿਪਤਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਮ
ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਤ ਿਖਤਾਬ ਹੈ।

ਦਸ ਿਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਤੌਬਾ ਕਰੋ,
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ ਲਵੇ।”
ਿਫਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ?
ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ “ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ” ਹੈ। ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ ਿਦੱਤਾ

ਿਗਆ ਹੈ।
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97 ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ,
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਖਤਾਬ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਪਤੀਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਦ ਤਕ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਈ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਿਨਿਸਆ
ਸ਼ਿਹਰ ਰੋਮ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਨਿਸਆਅੱਕੀਦਾ ਨਾ ਘਿੜਆ ਿਗਆ। ਇਹ ਅਸੂਲ
ਜ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਤ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ
ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚੋਂ, ਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਉਹ ਪੋਥੀ ਹਨ ਿਜਹਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਹੈ, ਫੈਕਟਸ ਔਫ ਅਵਰ ਫੇਥ
ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਿਕ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਅੱਕੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾ
ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਉਹ ਆਖਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤ ਪੌਪ ਦੀ ਵਜਾਹ
ਨਾਲ ਇਹਨ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹ ।

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ, ਕਲ, ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਘਟਾਵੇ,” “ਜ
ਵਧਾਵੇ, ਤ ਉਹਦਾ ਿਹੱਸਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ; ਇੱਕ ਵਾਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ! “ਜੋ
ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਘਟਾਵੇ…”

98 ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੀ ਢਾਲ
ਬਿਣਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਲਤ ਿਵਆਿਖਆ
ਤੋਂ ਹਰ ਮੌਤ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਈ। ਿਦਲ ਦੀ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਹਰ ਰੰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਹਵਾਹ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਤੋਿੜਆ; ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਿੜਆ। ਿਯਸੂ
ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਏਆਇਆ…ਇਹ ਤ ਪੁਸਤਕ ਦਾਆਰੰਭ ਸੀ।

ਅਤੇ ਜਦ ਿਯਸੂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਏ ਆਇਆ, ਤ ਉਹਨੇ ਕੀ
ਿਕਹਾ? “ਇਹ ਿਲਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ
ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ।”

ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22 ਵ ਅਿਧਆਏ, ਉਹਦੀ 18
ਆਇਤ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਠੀਕ ਆਖੀਰਲਾ ਿਹੱਸਾ, ਿਯਸੂ ਖੁਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਘਟਾਵੇ, ਜ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਧਾਵੇ, ਤ ਉਹਦਾ ਿਹੱਸਾ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਤੇ
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ਉਹਨ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਉਹਨ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਲੇਖਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

99 ਸਾ ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਅਰਥਾਤ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ, ਕਲ, ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।
ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਿਮਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਥ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਥ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।

100 ਯੂਹੰਨਾ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੇ ਬੱਝਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੀ।
ਿਧਆਨ ਪੂਰਵਕ ਸੁਣੋ। ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਯੂਹੰਨਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ
ਉਕਾਬ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ
ਖੰਭ ਫੈਲੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਉਕਾਬ
ਨਬੀ ਿਜਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪੁਲ ਬੱਧਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ
ਉਹਨ ਸੱਿਜਓਂ ਅਤੇ ਖੱਿਬਓਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਤੌਬਾ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਤਦ ਫਰੀਸੀ ਤੇ ਸਦੂਕੀ ਵੀ ਿਨਕਲ ਕੇ ਆਏ; ਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ
ਆਪ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ, ‘ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੈ,’
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨ
ਪੱਥਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।” ਉਏ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!

ਜਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਇੱਕ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਿਜਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ
ਅਜੇ ਉਹ ਪਛਾਿਣਆ ਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣ
ਲਵ ਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਦਾ ਤਸਮਾ ਖੋਲਹ੍ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾ
ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਤੀਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਛੱਜ ਉਹਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ; ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਆਪਣੇ ਖਲਵਾੜੇ ਸਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ
ਤੂੜੀ ਣਾ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜੇਗਾ।”

101 ਉਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਕਾਬ ਥੇ ਬੈਠਾਸੀ ਿਜਵੇਂ ਹੀ, ਉਹਨੇ
ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਧਮਕੀ ਿਦੱਤੀ । ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਜੋ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਨਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ
ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਓਗੇ ਜੋ
ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਕਾਬ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ?
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ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਯੂਹੰਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਆਹ
ਅਤੇ ਿਤਆਗ ਪੱਤਰੀ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ, ਹੈਰੋਿਦਸ ਸਾਹਬ ਬੈਠੇ
ਹੋਏ ਹਨ।”
102 ਯੂਹੰਨਾ ਠੀਕ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਭਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਬਣਾ ਲਵੇਂ।” ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ!

ਕੀ, ਉਹ, ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਕਾਬ ਸੀ।
ਉਹ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ ਿਕਸੇ ਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜ ਡਰਾਿਵ ਨਾਲ਼
ਿਸਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਗਆ। ਪਰ ਉਹ ਤ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕ ਠੀਕ
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।

ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ,” ਡਰੋ ਨਾ। ਅਜੇ ਤਕ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਜੋਸ਼
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹ । ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੇ ਹ ।

ਔਹ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਿਕ ਉਹ ਵੱਡਾ ਉਕਾਬ ਡ ਕੇ
ਥੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ! ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲਵ ਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ

ਜਾਵੇਗਾ।”
103 ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਹ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ
ਜਾਜਕ ਲੋਕ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ, ਆਿਖਆ, “ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਮ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ
ਰੋਜ ਦੀ ਬਿਲ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ; ਵੱਡੀ ਹੈਕਲ ਿਜਸ ਅਸ , ਬੇਹੱਦ ਮੇਹਨਤ
ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨ ਵੱਡਾ ਿਫ਼ਰਕਾ?”

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਸਮ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਿਮਟ ਜਾਉ।”

“ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੈਂ!”
104 ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵੇਿਖਆ। ਉਸ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ, ਉਹ ਉਥੇ ਹੈ!
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਥ । ਉਹ ਹੈ ਮੇਮਨਾ ਅਸਲੀ ਲੇਲਾ
ਿਜਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ।” ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ
ਜੇ ਮੇਥੋਿਡਸਟੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਜ ਉਹ ਬੇਪਿਟਸਿਟਆ ਆਉਂਦਾ ਜ ਉਹ ਜੇ
ਕੈਥੋਿਲਕੀਆ।” ਉਸ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੇਮਨਾ ਜੋ ਜਗਤ
ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ।”
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ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਮਨੇ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਮਨੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ; ਿਕਸੇ ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ,
ਿਕਸੇ ਅੱਿਕਦੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਜ ਕੋਈ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਜ ਿਕਸੇ ਿਪਤਾ,
ਿਕਸੇ ਮਾਤਾ, ਜ ਪਿਵੱਤਰ ਜਨ, ਜ ਹੋਰ ਿਕਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਤੀਰਥ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ। ਇਹ ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿਨਸਤਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ
ਧਿਰਆ, ਿਜਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਧਾਿਰਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਥ
ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਚਟਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਹ੍ਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ।
105 ਯੁਹੰਨਾ ਨੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਿਲਆ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਜਾਣਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ
ਮੈਂ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਈ…” ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਿਕਸੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਮੱਠ
ਜ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ; ਮੈਂ ਜਾਜਕ ਹੋਣ ਲਈ, ਿਸਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ।
ਪਰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਰੱਬੀ ਿਗਆਨ ਵਾਲੇ
ਮਹਾਿਵਿਦਆਲੇ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ;
ਤੇ ਉਹਨ ਵ ਗੂ ਨਹੀਂ ਿਜਨਹ੍ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਿਕਸੇ ਟੋਲੀ ਨੇ ਪਾੜਾ ਮੱਿਲਆ ਹੋਵੇ,
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਜਦ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ
ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਦ ਿਡੱਠਾ, ਤ ਉਸ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ
ਸਾਖੀ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਿਕ ਇਹੀ ਉਹ।” ਔਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!

ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥ । ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਥ ।
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਿਜਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ
ਿਗਰਜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਕੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦਾ ਲੇਲਾ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ।
106 ਵੇਖੋ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ
ਿਕਹਾ, “ਫਿਰਿਸਓ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਜ ਸੱਦੂਿਕਓ ਅਤੇ ਹਰੋਿਦਓ।” ਉਹਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲੇਲਾ।” ਉਹੋ ਹੀ ਤ ਥ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ
ਵੀ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ
ਨਹੀਂ ਹੈ!
107 ਗੌਹ ਕਰੋ ਿਕ ਹੁਣ ਿਯਸੂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਯੂਹੰਨਾ
ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਘੱਲੇ, ਜੋ ਵੇਖਣ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਿਪਆ ਹੈ। ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ਼ਨ ਤਾਰਾ ਸੀ,” ਿਜਸਨੇ ਉਹਦੀ
ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਹਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਤ ਿਕ ਉਹ ਦੀ
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ਪੈੜ ਤੇ ਚੱਲਣ। ਬੜੇ ਗੌਹ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਿਕਤੇ ਸਮਝਣੋਂ ਨਾ ਰਿਹ ਜਾਇਓ। ਿਯਸੂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯੂਹੰਨਾ ਉਹ ਲੋਅ ਸੀ।” ਸੀ ਮਲਾਕੀ 3 ਬਾਬ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ
ਨਹੀਂ! ਨਬੀ ਿਜਸਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਚਮਕੀਲੀ ਲੋਅ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਜੋ
ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ “ਲੇਲਾ” ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੇਲੇ ਿਜਨਹ੍ ਬਾਰੇ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਜਕ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਗੱਲ , ਬੇਵਕੂਫੀ ਸਨ। ਉਹ
ਸੀ “ਲੇਲਾ!” ਵੱਡੀ ਚਮਕੀਲੀ ਲੋਅ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ, ਿਜਸਦੇ ਿਵਖੇ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਆਿਖਆ।

ਮਲਾਕੀ 3 ਬਾਬ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਘੱਲਦਾ
ਹ , ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ।” ਅਤੇ ਉਹ ਜਣਾ ਿਜਹੜਾ ਰਾਹ ਿਤਆਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਿਯਸੂ ਉਹ ਥ ਹੋਣ ਲਈ, ਪਛਾਣ
ਿਲਆ। “ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਹੈ! ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਹੈ! ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ
ਹ ਿਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਹੈ; ਇੱਕੋ
ਲੋਅ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਠਿਹਰਦੀ ਹੈ।” ਉਹ ਪੱਕਾ
ਪਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ।
108 ਤਦ, ਮੇਰੇ ਭਾਇਓ, ਆਿਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ,
ਕਰੀਬ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਖਣੇ ਹੋਵ ਗੇ। ਮਲਾਕੀ 4 ਿਵੱਚ, ਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਕਾਬ
ਦੇ ਿਵਖੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਿਤਿਗਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਲੋਅ ਦਾ ਖੰਭਾ
ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੱਸੇ ਿਕ
ਇਬਰਾਨੀ 13:8, “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲ ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ
ਹੈ?” ਕੀ ਸਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਕਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚੋਂ ਡਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਦਾ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ? ਆਮੀਨ! ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ
ਿਕੰਨੀ ਲੂਕਾ ਦੀ 17:30 ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਬਦੀ ਅਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ (ਉਕਾਬ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ ਤ ਿਕ ਹੋਰ ਸਭੇ ਭਗਤੀ
ਦੀ ਥਾਵ ਹੋਂਦੋਂ ਿਮਟਾਵੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕੁਝ ਿਫਰਕੇ, ਿਮਸ਼ਨ ਆਿਦ!

ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥ ਚੁਣੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਹੈ ਉਹ!”
109 ਅਤੇ ਤਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਦਾ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ, ਮਲਾਕੀ 4 ਿਵੱਚ, “ਬੱਿਚ ਦੇ ਿਦਲ ਪੇਵ ਦੀ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ,”
ਤ ਿਕ ਦੱਸੇ ਿਕ ਉਹ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਯੁੱਗ
ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਪਤੀਸਮਾ ਿਪਛਲੀ
ਸਦੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦੇ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਤ ਅੰਤ ਦੇ
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ਿਦਨ ਦੇ ਉਕਾਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਿਵਖਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ
ਸਭ ਕੁਝ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ, ਿਫਰਕਾਪਰ੍ਸਤੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਉਹਨ ਉਹੀ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਫਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਈ ਉਹ ਅੱਜ, ਕਲ,
ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ!

110 ਇਹ ਵੀ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 4:7 ਿਵੱਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਜੰਤੂ ਿਜੰਨ
ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਚਰ ਹੋਇਆ ਵਾਚ ਚੁੱਕੇ ਹ ।

ਪਿਹਲਾ, ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ…ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਹਲਾ
ਜੰਤੂ ਸੀ ਉਸ ਿਦਨ ਦੀ ਚਨੋਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ, ਅਤੇ ਇਹ
ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤਰ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸੀ।

ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਤੂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ
ਿਕ ਅਗਲਾ ਜੰਤੂ ਬਲਦ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਦਾ ਜੰਤੂ ਸੀ। ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਦੇ ਜੋਰ ਦੇ ਿਦਨੀਂ, ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਕਤਲ
ਹੋਈ; ਬਲੀਦਾਨ।

ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜੰਤੂ, ਸੀ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਜੰਤੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀ।
ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਨ ਸੁਧਾਰਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਿਲਖਾਈ, ਤੇ ਰੱਬੀ ਿਗਆਨ
ਵਾਲੀ ਿਵਿਦਆ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ।

ਪਰ ਆਖਰੀ ਜੰਤੂ ਿਜਹਨੇ ਡਣਾ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਜੰਤੂ ਿਜਹਨੇ ਆਉਣਾ
ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਡਦਾ ਹੋਇਆ ਉਕਾਬ। ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਅਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਇਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, “ਉਿਜਆਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਔਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! “ਉਸ ਿਦਨ
ਊਿਜਅਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

111 ਇੱਕ ਿਦਨ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ਸੁਧਾਰਕ ਦਾ। ਇਹ ਿਦਨ ਪਰਛਾਵੇਂ ਜ
ਅਿਜਹਾ ਿਦਨ ਸੀ, ਿਜਸ ਨਾ ਿਦਨ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ ਨਾ ਹੀ ਰਾਤ। ਪਰ ਸੰਝ
ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਕਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ:

ਉਕਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਪਰ੍ਤਾਪ ਜ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾ ਜਰੂਰ ਿਮਲੇਗਾ;
ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਉਜਾਲਾ ਹੈ,
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਨਾਲ।
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ਨੋਜਵਾਨੋਂ ਅਤੇ ਬੁੱਿਢਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੌਬਾ
ਕਰੋ,

ਤੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਤੁਹਾ ਜਰੂਰ ਬਪਤੀਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ;
ਿਕਉਂਿਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਜਾਲਾ ਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਇੱਕ
ਹਨ।

112 ਆਮੀਨ! ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ
ਭਗਤੀ ਦੀ ਥ । ਔਹ, ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਣ ਪੁੱਜੇ ਹ , ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ
(ਕਾਹਦੇ ਲਈ?) ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਵਾਿਪਸ ਘਰ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਆਉਣ ਲਈ ਜੀਆਇ ਕਿਹ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਦੁਆਰਾ ਿਜਹਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਬੱਿਚ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਅਗੁਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਥ । ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ
ਥ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ
ਹੀ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰੀਵਾਰ ਸਦਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ
ਿਫਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ।

113 ਹੇ ਕਲੀਸੀਆ, ਹੇ ਲੋਕੋ, ਪਾਪੀ ਿਮੱਤਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਣਾ ਰੱਖੀਂ
ਪਰ ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਦਾ। ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਿਕਸੇ ਿਗਰਜੇ ਦਾ, ਿਕਸੇ ਅੱਿਕਦੇ ਦਾ ਜ
ਿਕਸੇ ਿਫਰਕੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹੋ ਹੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੈ।

ਆਓਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ।

ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਪਰ੍ਤਾਪ ਜ ਦਾ ਰਹੇਗਾ;
ਤੁਹਾ ਜਰੂਰ ਪਾਣੀ ਿਮਲ ਜਾਉ,
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਨਾਲ।
ਜਵਾਨੋਂ ਅਤੇ ਬੁੱਿਢਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ,
ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼
ਕਰੇਗਾ;
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ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਇੱਕ
ਹਨ।

114 ਹੇ, ਭਾਈ, ਅਤੇ ਭੈਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤਕ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਸ
ਅਜੇ ਤਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਲਆ, ਤ ਕੀ
ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ
ਥ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆਇ ਆਖੋਂਗੇ? ਯਾਦ
ਰੱਖੋ, ਉਸ ਥ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਦਾ ਜ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਦਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ।

115 ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਮੈਂ ਤ ਭਗਤੀ ਮਨ ਦੀ ਬੜੀ
ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹ !” ਭਾਈ ਜੀ ਕਾਈਂਨ ਨੇ। ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਹਾਬਲ
ਦੀ ਤਰਹ੍ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਚੜਹ੍ਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਿਗਰਜੇ ਜ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ
ਆਪਣਾ ਕਰਤਬ ਠੀਕ ਿਨਭਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਂਗੇ, ਤੇ ਮੰਨੋ ਇੰਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੋਂਗੇ
ਿਜਨਹ੍ ਿਕ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜ ਔਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਲੱਗਭਗ ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ,
ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੀਕ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ । ਤੇ
ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਨ ਦੇ
ਿਦਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਵਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲੇਗੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਟੇਪ ਿਵੱਚ
ਭਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

116 ਇੱਕ ਹੀ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ
ਥ ਕੋਈ ਿਗਰਜਾ ਘਰ ਜ ਕਲੀਸੀਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਥ ਹੈ, ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ
ਤੁਹਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਿਪਆਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ।
“ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ,” ਕੋਈ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ,
ਿਕਸੇ ਅੱਿਕਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ!
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ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, “ਭਈ ਬਾਲਕ ਦੇ ਿਹਰਿਦ
ਉਸ ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸੰਤ ਸੌਂਪੀ ਗਈ
ਸੀ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇਸ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ?

ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਏ ਹੋਏ ਹ ।
117 ਕੀ ਕੁਝ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਭਈ ਉਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ, ਿਕ ਉਹ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਚਾਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਗਵੇਦੀ
ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨਹੀਂ ਿਦ ਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਚਾਹਵਾਨ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ
ਿਕ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਸੌ ਕੁ ਹੋਣਗੇ।
118 ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ, ਆਖੋਗੇ, “ਮੈਂ
ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।” ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ
ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਡੇਢ ਸੌ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਿਗਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਅ ਹੈ; ਪਾਸਬਾਨ,
ਵਧੀਆ ਪਾਸਬਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਨੋਰਮਨ, ਨੇਿਵਲ ਹੈ, ਿਜਹਦੇ
ਇਹਨ ਭਰਾਵ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਿਜਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਮਲਦੇ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ
ਹੋ। ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਿਦਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹਨ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ
ਬਪਤੀਸਮਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਦਾ ਉਹਨ ਉਡੀਕਦੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਤਰਹ੍ ਹੋ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ
ਹੋਵੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕੇ ਹੋ ਿਕ
ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਮਲੇ।
119 ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਥ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਤ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਰੁਕਦੇ ਹ ? “ਇੱਕੋ
ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਸਾ ਸਭਨ ਬਪਤੀਸਮਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।”

ਆਓ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
120 ਿਪਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਦ ਇਹ ਹੱਥ ਉਤ ਹ ਠੇ ਹਨ ਇਨਹ੍ ਤੋਂ ਇਹ
ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਉਹਨ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨ ਸਭਨ ਦੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਵਚਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦ ਗਾ। ਤੂੰ
ਹੀ ਆਿਖਆ, “ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰ੍ਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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ਿਜਸ ਮੈ ਘੱਿਲਆ ਹੈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਿਨ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ; ਪਰ ਉਹ ਮੌਤ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।”

ਿਪਤਾ ਥੋੜਹ੍ੇ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਫਰ ਵਾਿਪਸ ਆਇਆ ਹ , ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ,
“ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ?”

“ਿਕਉਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਨ।”

“ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ…”

“ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”
121 ਿਪਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਦੇ ਜ ਦੇ ਹ , ਇੱਕ
ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸ ਸਭਨ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਛ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ
ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰਨਹਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੀਤਣਾ
ਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ, ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਭਈ ਜੇ
ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰ੍ਤੀਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ ਤੇ ਇਸ
ਦੇਹ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ
ਦੇਹ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ; ਮਸੀਹ ਦੀ
ਦੇਹ ਿਵੱਚ, ਿਜਹਦਾ ਿਨ ਪਿਹਲ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਨ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰ੍ੋਧ ਉਸ ਦੇਹ ਤੇ
ਉਲਿਟਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ,
ਉਹਦੇ ਕਫ਼ਾਰਏ ਦੀ ਵਜਹ੍ਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਮੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਮਸੀਹ
ਦਾ ਲਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾ ਸਾਰੀ ਅਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਤੇ
ਪਾਪ ਤੋਂ ਸਾਫ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
122 ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ
ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲਵੇਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਮੰਜੂਰ ਹੋਣ ਦੇ। ਿਕ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਕਾਸ਼ ਿਕ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜ ਮੁੰਡਾ, ਆਦਮੀ ਜ ਔਰਤ।
ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ,
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹ ! ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ ਿਪਆਰੇ ਿਪਤਾ,
ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੁਣ
ਪਰ੍ਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨ ਸਭਨ ਗੱਲ ਨਾਲ ਿਜਹਨ ਦੀ ਪਰ੍ਤੀਤ ਬਣਦੀ ਹੈ।
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123 ਮੇਰੇ ਉਹਨ ਸਭਨ ਭਾਈ, ਭੈਣ , ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਿਹਰਿਦ ਿਵੱਚ ਕੰਮ
ਕਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹਾਜਰ ਹਨ ਜ ਦੂਰ ਫੋਨ ਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਰ੍ਾਤ
ਵੀਚ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਚੜਹ੍ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਹੰਦੇ ਕੰਢੇ
ਤਕ। ਿਪਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਇੱਕ
ਕੰਿਢਓਂ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤਕ ਟਕਸਨ ਿਵੱਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਨੇਵਾਡਾ ਅਤੇ
ਇਦ ਹੋਰ ਿਵੱਚ, ਚੜਹ੍ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੱਲ ਦੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਿਵਚਲੇ; ਜਦ ਇਹ
ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਿਗਰਿਜ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ,
ਪਟਰੋਲ ਦੇਣ ਵਾਿਲ ਅੱਿਡ ਿਵੱਚ, ਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ, ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਔਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਾਸ਼ ਿਕ ਉਹ ਗੁਆਚਾ ਆਦਮੀ ਜ ਔਰਤ, ਮੁੰਡਾ ਜ
ਕੁੜੀ, ਇਸ ਘੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੰਜੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ
ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ , ਿਕ ਉਹਨ ਇਹ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਦਾ ਸਥਾਨ ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਜਦ ਿਕ ਸਮ ਹੈ।

ਿਕਉਂਿਕ, ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਤੇ ਿਲਖਤ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਧਰਤੀ ਬੇਸੁਧ ਪਈ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਸਮ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਣ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਨਾ
ਥੱਲੇ ਧਸਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਿਹੱਸਾ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰੇ ਿਪਆ ਖ ਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਫੱਟ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਦ ਹੀ ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹਨ ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰਿਹਣ ਦੇ। ਕਾਸ਼ ਿਕ ਉਹ
ਇਹ ਹੁਣ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਇਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ
ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਹਜੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ। ਆਮੀਨ।
124 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।
ਿਕੰਨੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਰ੍ਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਸੱਚ
ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰੋ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਿਜੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ ,
ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਸੱਚ ਹੈ।
125 ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਤ ਉਹਨ ਸਭਨ ਵਸਤ ਵਾਸਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਮਿਰਆ। ਅਤੇ ਉਹ
ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਰਆ? “ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ,
ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਚਿਲਆ ਿਗਆ; ਸਾਡੀ ਸ਼ ਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ
ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ।”
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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਰ੍ਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਸ
ਕਫਾਰੇ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?
126 ਕੀ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਬਮਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰਨ, ਸੱਜਾ
ਜ ਖੱਬਾ। ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਿਗਣਤੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੱਦ
ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ…ਮੈਂ ਵੀ ਥੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਸਭਾਵ ਹੋਰਨ ਥਾਵ ਤੇ,
ਿਗਰਿਜ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਡੇਿਰ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਗਰਿਜ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਡੇਿਰ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹ । ਿਕੰਨੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਇੱਥੇ ਹਨ? ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਗਾ, ਜੋ ਿਕ
ਮਸੀਹ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਆਖੀਰਲਾ ਅਿਧਕਾਰ, ਜੋ ਜਗਤ ਜ ਕਲੀਸੀਆ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਹਨ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ
ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨਗੇ; ਜੇ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ।” ਿਕੰਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਰਕੁਸ 16 ਵ ਬਾਬ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।” [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”-ਸੰਪਾ] ਅੱਛਾ
ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀਤਵਾਨ ਵਜੋਂ ਆਖਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧਰੋ, ਅਤੇ ਆਓ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਿਕਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ।
127 ਪਰ੍ਭੂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਮਾਲ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪਿੜ ਦੇ ਟੋਿਟ
ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਿਪਆ ਹੈ; ਕੋਈ ਬਜੁਰਗ ਮ ਿਕਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ
ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਥ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕ ਪਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ , ਿਕ ਲੋਕ ਪੋਲੂਸ ਦੇ ਬਦਨ ਤੋਂ ਰੁਮਾਲ ਅਤੇ ਪਟਕੇ
ਛੂਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ; ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਬਦਰੂਹ
ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵ , ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਜ ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ। ਹੁਣ ਪਰ੍ਭੂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਤ ਪੋਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹ , ਪਰ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਿਯਸੂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈਂ, ਿਜਹੜੀ ਕੀ ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਥ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਅੱਜ, ਇਹਨ
ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨ ਿਲਆ, ਿਜਵੇਂ ਉਹਨ ਲੋਕ ਨੇ ਿਨਹਚਾ
ਕੀਤੀ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨ ਲਈ ਰਾਹ ਕੱਿਢਆ ਹੈ! ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨ
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ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਜਦ
ਇਹ ਉਹਨ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਧਰੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਿਬਮਾਰ ਦੇ ਦੁਖ ਜ ਦੇ ਰਿਹਣ।
128 ਤੇ ਹੁਣ ਸਾ ਿਸਖਾਇਆ ਜ ਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਜਦੋਂ ਿਮਸਰੋਂ
ਆਪਣੇ ਕਰਤਬ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਨਕਲੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਿਗਆ।
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਹੇਠ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਤ ਸਮੁੰਦਰ
ਡਰ ਿਗਆ, ਤੇ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਿਗਆ, ਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੁੱਕੀ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਲਹੂ ਿਵਚੋ ਦੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੇਠ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲੋਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਰਿਤਿਗਆ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਸਭ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਜੋ ਤੂੰ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ
ਚੰਗਾ ਰਹੇ।”
129 ਤੇ ਹੁਣ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਜਦ ਤੂੰ ਇਹਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਖੇ ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਿਜਹੜੇ ਪਰ੍ਤੀਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਗੇ।” ਉਹੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
130 ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ, ਇਸ ਚੁਨੌਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ
ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ
ਫੜ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਹਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ
ਥ , ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਹਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ
ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਕ ਉਹਨੇ ਹਰ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਗ
ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਸ ਸਭਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਿਯਸੂ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਹਨ ਲੋਕ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਜਾਵੇ ਤ ਕੀ ਉਹ ਆਜਾਦ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
131 ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਵਚਨ ਦੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰ੍ਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੀ ਗ਼ਵਾਹੀ
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ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਖੇ, “ਮੈਂ ਹੁਣ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ।” ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਓ।

ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ! ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਿਧਆਨ
ਿਦਓ, ਲੂਲੇ ਅਤੇ ਲੰਘੜੇ ਵੀ ਨਰੋਏ ਹੋ ਕੇ ਉਠ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੋਜੂਦ ਹੈ। ਿਕਨਹ੍
ਅਦਭੁਤ ਹੈ!
132 ਸਰੋਿਤ ਦੀ ਮੰਢਲੀ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਿਜਹੜੇ ਤਾਰ ਲਾਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾ
ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਹਰੇਕ ਲਾਚਾਰ, ਿਜਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੀ,
ਿਜੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਠ ਖਲੌਤਾ ਹੈ। ਔਹ, ਿਕੰਨਾ ਅਨੋਖਾ ਸਮ
ਹੈ! ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਮੋਜੂਦ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ! “ਿਜੱਥੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਹੈ ਥੇ
ਅਜਾਦੀ ਹੈ, ਥੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ।” ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾ ਆਜਾਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
133 ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਨਹਚਾ
ਕਰਦੇ ਹ । ਉਹਨੇ ਸਾ ਬਚਾ ਿਲਆ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਿਜਹੜਾ
ਬਪਤੀਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਤ ਤਲਾਅ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ, ਿਕਸੇ ਘੜੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹਾਜਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਖਤਮ ਕਰੀਏ,
ਸਾ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਮੈਂ ਉਹ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨੇ ਪਿਹਲ
ਮੈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ।” ਆਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਗਾਈਏ!

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਇਸਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਨੌ ਵਜੇ, ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹ , ਿਵਆਹਅਤੇ ਿਤਆਗ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ।

ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਿਮਲ ਕੇ ਗਾਈਏ।
ਮੈਂ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ,

ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਸਾਰੀ ਗਾਵੇਗੀ! ਤਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਿਜਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ
ਵੀ, ਇਹ ਗਾਓ।

ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨੇ ਪਿਹਲ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ
ਕਲਵਰੀ ਰੁੱਖ ਤੇ ਖਰੀਿਦਆ।
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134 ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ? ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ
ਇਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹ , ਤ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ
ਹੱਥ ਿਮਲਾਓ, ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਯਾਤਰੀ ਭਾਈ।”

ਮੈਂ…(…?…)

ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨੇ ਪਿਹਲ …
ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ
ਤੇ…

135 ਔਹ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ”-ਸੰਪਾ] ਕੀ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? [“ਆਮੀਨ”] ਕੀ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਲੁਕਣ ਦੀ ਥ ਹੈ? [“ਆਮੀਨ”] ਉਹ ਬੰਜਰ ਜਮੀਨ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰਨਸਥਾਨ, ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ
ਸ਼ਰਨਸਥਾਨ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਇਸ ਲਈ:

ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,
ਤੂੰ ਕਲਵਰੀ ਦਾ ਲੇਲਾ,
ਦੈਿਵਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ;
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣ,
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦੂਰ ਕਰ,
ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਅੱਜ ਤੋਂ
ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਤੇਰਾ ਬਣਾ!

ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਈਏ।

ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,
ਤੂੰ ਕਲਵਰੀ ਦਾ ਲੇਲਾ,
ਔਹ ਦੈਿਵਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ;
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣ,
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦੂਰ ਕਰ,
ਹੋਣ ਿਕ ਅੱਜ ਤੋਂ
ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਤੇਰਾ ਬਣਾ!

ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ।
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ਜਦੋਂ ਿਜੰਦਗੀ ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ
ਚੱਲਦਾ ਹ ,

ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਖ ਵੱਧਦਾ ਹੈ,
ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰ੍ਸ਼ਕ ਬਣ;
ਹਨੇਰਾ ਰੋਕ ਕੇ ਿਦਨ ਬਣਾ,
ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਦੇ,
ਮੈ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਓਧਰ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦੇ
ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਏ ਹੋਏ ਹ , ਸਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਪਾਸਟਰ,
ਭਾਈ ਓਰਮਨ ਨੇਿਵਲ, ਸਭਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 
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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:
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