
ਉਹ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹਨ

 ਭਾਈ ਬੋਨ ਅਤੇ ਸਭਾ , ਸੈਨ ਬੇਰਨਾਡੀਨੋਂ ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਥ ਨਾਲ

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ
ਸੁਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਪਰਭਾਵ ਹੈ, ਿਕਉਂ,
ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ
ਥ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕੀਤੀ।
2 ਮੈਂ ਪਾਰਿਕੰਗ ਵਾਲੇ ਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਆ ਸੀ, ਹੁਣੇ, ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਕਰਣ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ। ਥੇ ਿਫ਼ਨਲੈਂਡ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ
ਇਸਾਕਸਨ ਮੇਰੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਿਫਿਨਸ਼ ਅਿਭਆਨ ਤੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ
ਿਫ਼ਨਲੈਂਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ ਿਕ ਜੇ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਇਸਾਕਸਨ
ਏਥੇ ਹੈ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹ ਏਥੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ?
ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਮੇਯ ਇਸਾਕਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਫ਼ਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੈ।
3 ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਆਈ, ਇੱਕ
ਛੋਟੀ ਬੈਰੀ ਸੀ ਜੋ ਭੋਜਨਾਲਾ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਖ ਦਾ ਸੀ, ਕੀਤੇ
ਨੇੜੇ, ਉਸ ਅੰਟਲੇਰਸ ਹੋਟਲ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਹੀ…ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ…ਉਹ, ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਓਹ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ
ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸਦਾ ਪਤੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸੱਭ ਠੀਕ ਹੋ
ਜਾਵੇ, ਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਸੱਭ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਤੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਔਰਤ ਏਥੇ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹ…
4 ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਿਕਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਬੱਚੇ ਿਲ ਦਾ
ਿਗਆ, ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ। ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਮ ਦੀ ਬਾਹ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਜੰਦ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ …
ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਏਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ
ਰਾਜ ਿਵੱਚੋਂ, ਜੋ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ
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ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਪਤਾ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮ ਏਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਨਰਾਸ਼ਾਪੂਰਵਕ,
ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ, ਮਰੇ-ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਫ਼ਿੜਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਉਦ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ!” ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡੀ ਹੁੰਦਾ, ਤ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਮ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕਰਦਾ।

ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ , ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਿਵੱਚ ਫੜਹ੍ ਕੇ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ। ਗਰਮ
ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਿਹੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਅੱਖ ਖੋਿਲਆ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮ ਫੜਹ੍ਾ ਿਦੱਤਾ। ਿਜਵੇਂ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਮੈ
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਉਹ, ਪੈਂਤੀਕੋਸਤਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼…ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਕੋਈ ਕਲੀਸੀਆ ਸੀ, ਿਜੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ…ਮੈ ਇਹ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਵੀ ਸੀ, ਿਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨ ਕਦੇ ਪੁੱਿਛਆ
ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਜੀਵਨ ਿਮਿਲਆ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਈ ਬੂਨ, ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵ ਹੋ ਿਗਆ। ਪਰ
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਤੇ ਜੁੱਗੋ
ਜੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

5 ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਿਰਹਾ, ਭਈ ਲੀਰੋਯ ਕੋਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੇਿਖਆ। [ਇੱਕ ਭਈ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ, “ਉਹ ਭਈ ਕੋਪ ਇੱਥੇ ਹੈ।”—ਸੰਪਾ] ਪੋਲੂਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੀਰੋਯ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। [“ਅਤੇ ਓਹ—ਉਹ ਰੂਸ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ,
ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ”] ਔਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਰੂਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹ, ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ , ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਿਸਪਾਹੀ, ਉਹ ਥੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਿਵੱਚ
ਹੈ। [“ਸਹੀ”] ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਖੂਸ਼ ਹ ਅਤੇ ਇਸ
ਜਵਾਨ ਸੇਵਨ ਸੁਣ ਸਕ ਿਕ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ
ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ
ਉਤੇਿਜਤ ਸੀ!

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਸਾ ਿਮਿਲਆ…
ਲੋਕ ਖੜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਜਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਨਾਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਗੇ। ਅਸੀਂ
ਮਹਾਨ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਸਭਾਵ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹ ।

6 ਅਤੇ, ਮੈਂ ਸੱਮਝਦਾ ਹ ਿਕ ਥੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ—ਇੱਕ ਭਈ ਗੁ ਡ
ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਥ ਤੇ, ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਸਭਾ ਰੱਿਖਆ, ਇੱਕ ਭਈ ਲੀਰੋਯ
ਜੈਨਕੀਨਸ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ
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ਹ , ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਬਰਕਤ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਮਹਾਨ, ਮਹਾਨ ਸਭਾ। ਇਹ…

ਮੇਰੇ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸਭਾ ਿਵੱਚਆਉਣਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਮੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰ
ਯੋਗ ਮਹੱਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਭਾਗਰਹ੍ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਿਜਆਦਾ ਮੈ
ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚਆਉਣਾ ਿਜਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ, ਸਭ ਦੇ, ਿਵਰੋਧ
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ…ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਦਾ
ਵਿਹਮ ਹੋਵੇ, ਜ ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼…ਮੈ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਉਹ…ਤੁਸੀਂ
ਉਹਨ ਸਭਾਗਰਹ੍ ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਿਜੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀ , ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਨਾਟਕ
ਿਕਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਸੱਭ ਚੀਜ ਚਲਦੀ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ ਉਹਨ
ਥ ਵ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਹਮ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ…ਆਮਤੋਰ ਤੇ, ਿਨਸ਼ਚੇ ਹੀ
ਆਤਿਮਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ
ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਥੇ— ਥੇ ਕੁੱਝ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਥੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਿਕ ਪਰ੍ਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜੱਥੇ
ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਦੂਸਰੀ ਥ ਵ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ
ਉਹਨ ਦੁਸ਼ਟ ਥ ਤੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਿਜਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੈ
ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹ ।

7 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਿਜਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਲੋਕ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਥ , ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਮੈ ਇਹ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। [ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਖਦਾ
ਹੈ, “ਔਰੇਂਜ ਸ਼ੋਅ ਸਭਾਗਰ੍ਹ।”—ਸੰਪਾ] ਿਕੱਥੇ? [“ਔਰੇਂਜ ਸ਼ੋਅ ਸਭਾਗਰ੍ਹ।”]
ਔਰੇਂਜ ਸ਼ੋਅ ਸਭਾਗਰ੍ਹ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਸਭਾਵ ਲਈ। ਮੈਂ…ਇਹ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੈ,
ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਦੋਰੇ ਦੀ—ਦੀ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਸਮਚਾਰ
ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ, ਮੈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ
ਦਾ ਮੋਕਾ ਿਮਿਲਆ, ਉਹਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਿਪਆਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਦਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ ।

8 ਹੁਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੀਏ…ਹੁਣ,
ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰੀਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝੇ? ਪਰ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾ ਵਚਨ ਖੋਲ ਕੇ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ,
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ਸਾਡੀ ਸਮੱਝ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾ ਵਚਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ
ਵਚਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅਤੇ
ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾ, ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ, ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ।

9 ਿਜਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰ ਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ
ਦਾ ਿਨ ਕਰੇਗਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੁਆਰਾ”। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ ਤ ,
ਿਕਹੜੀ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਸੀਆ? ਸਮਝੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਥੋਿਡਸਟ
ਨਾਲ ਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਬੇਪਿਟਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕ? ਸਮਝੇ? ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਦੂਸਰੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ, ਅਤੇ ਥੇ ਬੜੀ
ਗੜਬੜੀ ਸੀ।

ਪਰ ਸਾ ਇਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ—ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਨ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਸੰਤ ਯੁਹੰਨਾ 1,
“ਆਦ ਿਵੱਚ ਵਚਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਚਨ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵਾਸ
ਕੀਤਾ।” ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ 13:8 ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ
ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ…

10 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਿਦ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਿਮਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ; ਸੀਿਮਤ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ…ਜ ਅਸੀਿਮਤ, ਵੀ। ਅਸੀਂ ਸੀਿਮਤ ਹ । ਉਹ ਦੀ
ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸੀਿਮਤ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ, ਉਸਦੀ
ਮਹਾਨ, ਅਸੀਿਮਤ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਮੱਝ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਕੁੱਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ
ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। ਇਸਲਈ,
ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ
ਸੀਿਮਤ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ—ਉਸਦੇ ਮਨ ਦਾ ਤੁਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਤੁਰਜਮਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਿਕਸੇ ਤੁਰਜਮਾ
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ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਤੁਰਜਮਾ ਆਪ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਉਸਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ।
11 ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ,ਆਿਦ ਿਵੱਚ, ਿਕ ਹ ਉਸ ਿਦਨ
ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ।

ਹੁਣ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੋਂ, ਮੂਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਹ
ਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਵਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ, ਨੀਲ ਨਦੀ ਤੇ, ਜ ਵਾਇਦਾ

ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜ ਆਿਦ। ਉਸਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਹੀ ਭਾਗ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਮੂਸਾ
ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਿਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਿਯਸੂ ਵੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅਤੇ…ਲੂਥਰ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਵਚਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ
ਸਨ। ਵੈਸਲੀ, ਉਹ ਲੂਥਰ ਦੇ ਵਚਨ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਪੈਂਤੀਕਾਸਟਲ, ਉਹ ਮੇਥੋਿਡਸਟ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ…ਵੇਖੋ?

ਕਲੀਸੀਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਨ ਿਵੱਚ ਿਪਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ, ਇਸ ਸਹੀ ਸਾਿਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਰ੍ਗਟ

ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਿਵਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਿਦਨੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।
12 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ, ਤ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ,” ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਿਕ
ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ।

ਹੁਣ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਲੋਕ
ਉਸ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ, “ਉਹ, ਇਨਸਾਨ ਹੋ
ਕੇ ਖੁਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ।”

ਸੋ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਰੂਪ ਿਵੱਚ। “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੀ,
ਖੁਦ ਦੁਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਿਰਹਾ ਸੀ।”

“ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ ਇਹਨ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,” ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਿਨਕੋਦੇਮੁਸ ਨੇ ਉਹ ਿਕਹਾ।

ਿਕ, ਸੈਨਹੈਡਿਰਨ ਨੇ ਉਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।
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13 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ, ਿਕ ਵਚਨ…ਜੇ ਉਹ ਵਚਨ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ!
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਜਾਿਣਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਜਾਣਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ।” ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ
ਹ ਜੇ ਉਹਨ ਨੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਤ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਿਕ ਮਸੀਹ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਪਰ੍ਮਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਿਲਆ ਹੁੰਦਾ,

ਿਕ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ,” ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਿਦ ਜੋ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਰਨੇ ਸਨ,
ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ, ਉਸ ਿਦਨ ਦੇ
ਲਈ ਵਚਨ ਿਜੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।
14 ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਿਜਉਂਦੇ ਹ :
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਿਦ ਹੋਇ । ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ
ਿਕ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ
ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਰੋਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਉਂਡੇਿਲਆ, ਮਹਾਨ ਿਚੰਨਹ੍ ਅਤੇ
ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ…ਜਦੋਂ ਪਿਹਲੀ
ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਰਖਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਿਠ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ
ਥੇ ਵੱਡੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਿਕ, ਕਈ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਵ ਿਵੱਚ,

ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਿਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ

ਿਜਹਨ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਵ ਗੂ ਜਵਾਨ
ਮਨੁੱਖ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ…ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ
ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਹੁਣ ਇਸ
ਜਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਤਕ ਫੈਲਾ
ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਿਕ, ਮੈਂ ਉਸ
ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹ ਹਰ ਰੋਜ ਵੇਖਦਾ ਹ ,
ਵੇਖੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈਆਪਣੇ ਆਪ ਿਤਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹ ।
15 ਆਓਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਉਸਦੀ ਿਕਤਾਬ ਪੜਹ੍ਨ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ।

ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਸਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਜਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ
ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ , ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਾੜ
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ਦੇ ਮਨੋਰਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹ , ਪਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼
ਵੇਖਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਸੰਤਿਰ ਫੁੱਲ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਿਕਨਹ੍
ਮਹਾਨ ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਸਾ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ! ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ
ਿਕਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਗੜਬੜੀ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਦੇ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹ , ਿਪਤਾ।

ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਇੱਥੇ ਹ , ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਿਦ , ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਮਹਾਨ ਚੀਜ ਿਵਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ
ਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਸ ਪਾਰ ਇਸ ਤੋਂ
ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ ਹੈ। ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਿਪਤਾ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹ ਅਤੇ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍
ਸਕੀਏ, ਿਪਤਾ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ
ਹ । ਆਮੀਨ।
16 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨ ਲੇਖ ਲਵੋ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਚਨ ਪੜਹ੍ੋ, ਿਜਵੇਂ—ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ
ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਿਕ…ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਸੀ,
ਅਤੇ ਆਿਦ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹ । ਸਮਝੇ? ਮੈ
ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਹੁਣੇ, ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਪਿਹਲ । ਅਤੇ, ਇਹ ਇਸ ਬੁਰਾ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦਾ ਹ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਜਦ ਤਕ ਉਹ
ਮੈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।
17 ਆਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ 14 ਵ ਅਿਧਆਏ ਖੋਲੀਏ, ਬਹੁਤ
ਹੀ ਜਾਿਣਆ ਪਛਾਿਣਆ ਵਚਨ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ,
ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਤ , ਇਸ ਪਰਸੰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਲਵ ਗੇ। ਲੱਗਭਗ ਸਭ ਇਸ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਜਨਾਿਜ ਤੇ ਪਿੜਹ੍ਆ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਨਾਜੇ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ
ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨ ਮਰਨ ਿਦਓ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਜੀ ਠਣ ਿਦਓ। ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ 14:1ਤੋਂ7, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਿਨਹਚਾ
ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ।
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ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਨਵਾਸ ਹਨ:…ਨਹੀਂ ਤ ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕਿਹੰਦਾ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ
ਜ ਦਾ ਹ ।
…ਅਤੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰ , ਤ ਿਫਰ ਆਣ ਕੇ,

ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵ ਗਾ; ਭਈ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋ।
…ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਜੱਥੇ ਜ ਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
ਥੋਮਾ ਨੇ ਉਹ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਸਾ ਇਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ…ਤੂੰ

ਿਕੱਥੇ ਜ ਦਾ ਹੈਂ; ਿਫਰ ਰਾਹ ਿਕਉਂ ਜਾਣੀਏ?
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਆਿਖਆ, ਰਾਹ, ਅਤੇ ਸੱਿਚਆਈ, ਅਤੇ ਿਜਉਣ

ਮੈਂ ਹ : ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਿਬਨ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਜਾਣਦੇ, ਤ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ: ਏਦੋਂ ਅੱਗੇ

ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਿਲਆ ਹੈ।
ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੜਹ੍ੇ ਗਏ ਵਚਨ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ

ਬਾਰੇ ਿਫਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਗੇ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵ ਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਕਲੀਿਸਆ ਦੇ ਿਵੱਚ ਛੋਟੇ ਪਾਠ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
18 ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ, ਮੈਂ ਯੂਮਾ ਿਵੱਚ ਸੀ; ਏਰੀਜੋਨਾ, ਿਜੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ।
ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਜਦ ਜੈਫਰਸਨਿਵਲੇ ਇੰਿਡਆਨਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ
ਇੱਥੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਏਰੀਜੋਨਾ
ਿਵੱਚ, ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹ । ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਥੇ ਕੋਈ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਈ ਗਰ੍ੀਨ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਝ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ

ਭਵਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ…ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਇੱਕ
ਕਲੀਿਸਆ, ਡਾਉਨਟਾਊਨ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਭਾਈ ਿਗਲਮੋਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਰ੍ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ
ਕਲੀਿਸਆ ਖੁੱਲਹ੍ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਿਪਰੀ ਗਰ੍ੀਨ, ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ—
ਤੋਂ, ਅੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਿਲਆ, ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ—ਿਕ ਭਾਈ ਗਰ੍ੀਨ ਨੇ ਇਸ ਕਲੀਿਸਆ ਿਜਹੜੀ
ਬੰਦ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ।
19 ਅਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ, ਯੂਮਾ ਿਵੱਚ ਿਕਰ੍ਸ਼ਚਨ ਿਬਜਨੇਸ ਮੈਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਿਲਆ। ਹੁਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ
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ਿਵਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ—ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ
ਿਜਆਦਾਤਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੈ ਇਹ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਦੇ ਮੁੰਿਹਮ ਤੇ ਹੈ, ਜ ਕਲੀਿਸਆ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਪੁੱਛ ,
“ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀ ਹਨ?” ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਪਰ ਉਠਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ
ਮਸੀਹੀ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹ , ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਸਾ
ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਿਹਲ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀ
ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਮੰਿਜਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
20 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ:
ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੋਣੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੋਲ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਤ ਿਕ ਮੈਂ
ਇਸ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਦੇਵ । ਹੁਣ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਇਹ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਹੋਣ ਲਈ।
21 ਹੁਣ, ਿਯਸੂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ
ਲਈਅੱਗੇ ਿਗਆ ਹੈ। “ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ।” ਹੁਣ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹ ।” ਵੇਖੋ? “ਅਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ,” ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ, “ਮੈਂ ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਹ । ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਕਰਿਦ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ , ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ
ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

“ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਿਮਲਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ।”
22 ਇਹ ਉਹਨ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਸੀ ਿਜਹਨ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ, ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਥੇ ਮਹਾਨ ਅਲੌਿਕਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ
ਉਹਨ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਆਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ—ਸਮਝਣ ਲਈ।

ਪਰ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ,
ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਣ ਦੇ
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ਸਥਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਜ ਦਾ ਹ ।” ਿਯਸੂ
ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੇ।

ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਿਵਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਾਿਬਤ ਕਰ ਕੇ ਿਵਖਾਇਆ,
ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਿਚੰਨਹ੍
ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਿਜਹੜਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਦਾ, ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਬੂਤ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਸੀ, ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।

ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਦੇਸ਼
ਦੇ ਲਈ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ
ਹ ; ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੇ ਹੋਵੋ।” ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਚੇਿਲ
ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਿਵੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

23 ਹੁਣ, ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਤ ਜਨਾਜੇ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੌਤ,
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੋਈ ਇਸ
ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੰਦਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸ਼ਰੀਿਰਕ ਜੀਵਨ
ਿਵੱਚ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਹ੍ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਹ੍ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਿਮੰਟ
ਬਾਅਦ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨ, ਤੰਦਰੁਸਤ, ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਹਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ,
ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮ
ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ, “ਇਹ ਤ ਿਸਰਫ਼ ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ।”

24 ਹੁਣ, ਪਰ, ਉਹ ਉਹਨ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਜੰਦਗੀ
ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, “ਮੈਂ ਜ ਦਾ ਹ ਅਤੇ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ”, ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨ
ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਉਹ ਉਹਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ

ਸੀ, ਿਕ ਥੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਿਦਲਾਸਾ ਸਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਿਕ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ
ਜ ਦੇ ਹ । ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲੀ
ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਹਨ,
ਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਮੇਂ
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ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ…ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਾ ਹੈ।
25 ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਨੁਮਾਨ
ਲਗਾਉਂਦਾ ਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ
ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਜ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਪੈਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲ ਤੋਂ
ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਹੋਵੋ। ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ,
ਉਹ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਕੰਨੇ ਵਾਰੀ
ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਝਮਕੇਗਾ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ? ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ
ਛੋਟੇ—ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਿਦਮਾਗ, ਨਹੀਂ ਸਮੱਝ ਸਕਦੇ ਿਕ ਅਨੰਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ
ਹੈ। ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
26 ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਅਸੀਂ
ਿਕੱਥੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਹੜੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹ
ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਿਕਥੋਂ ਗੁਜਰੇ ਹ । ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ
ਹੈ; ਯੁੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਤਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਵਾਅਦੇ ਿਜਹੜੇ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਇਸਲਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸੱਚੇ ਹਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ
ਜੋ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ …
27 ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਉਤਪਤੀ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਗਏ, ਥੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਆਪਣੇ ਆਪ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਨਹੀਂ। ਿਸਰਫ਼, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ
ਸਮੱਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ?

ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਿਦ ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੰਝ ਹੋਣ ਦੇ। ਇੰਝ ਹੋਣ ਦੇ।
ਇੰਝ ਹੋਣ ਦੇ।” ਸੰਸਾਰ ਿਸਰਫ਼ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਰੋਲ ਰੱਪੇ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ
ਵੀ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ,” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ
ਸੌ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ
ਉਸ ਤਰਹ੍ ਜਰੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵੇਿਖਆ? ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਬੋਿਲਆ।
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ਉਹ ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜਮੀਨ ਸੁਕਾਇਆ, ਿਫਰ ਬੀਜ
ਪਰਆਏ। ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਉਹ ਜਰੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ।

28 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਇਸ ਿਕਹਾ ਸੀ।
ਿਜਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਯਸਾਯਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਕੁੰਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ
ਹੋਵੇਗੀ।” ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇਗਾ ਿਕ, “ਇੱਕ ਕੁੰਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ?”
ਪਰ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ…

ਇੱਕ ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਣਾਇਆ
ਿਗਆ ਤ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਹੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ।

ਅਤੇ ਸੋ, ਇਸਲਈ, ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਕੁੰਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਉਹ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਿਕਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਜਰੀਏ ਬੋਿਲਆ।
ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ, “ਉਹ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਸੇਵਕ ਪਰ੍ਗਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।” ਿਫਰ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ, ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਪੂਰਾ
ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੁੰਵਾਰੀ ਦੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਚਲੇ
ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਣੀ ਅਤੇ ਇਮਾ ਏਲ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। “ਸਾਡੇ ਲਈ
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ, ‘ਸਲਾਹਕਾਰ’, ‘ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ’,
‘ਸ਼ ਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ’, ‘ਅਨੰਤਕਾਲੀ ਿਪਤਾ।’” ਉਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੋਣਾ
ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਿਲਆ। ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹਨ।

ਇਸਲਈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ
ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਗਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ, ਮੈਂ
ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਲੋਕ ਦੇ ਭਾਗ ਹ । ਜੇ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਮੱਤਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਲਤ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ ਉਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ
ਨੈਿਤਕ ਅਜੈਨਸੀ ਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਜਵੇਂ ਚਾਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ
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ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ
ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
29 ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਰਹ੍ , ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ।

ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਨੇ ਜੋ
ਕੀਤਾ, ਹੁਣ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੋਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ।
30 ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ , 7ਵ
ਅਿਧਆਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ, ਪੋਲੂਸ, ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਲੇਖਕ, ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ, ਇੱਕ—ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ
ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦਸਵ ਸ਼ ਿਦੱਤਾ, ਜਦੋਂ
ਉਹ ਰਾਜੇ ਵੱਢ ਕੇ ਵਾਿਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, ਿਕ,
“ਲੇਵੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲੱਕ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਮਲਕੀਸੀਦੇਕ ਿਮਿਲਆ,
ਰਾਿਜ ਵੱਢ ਕੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ।” ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ਿਕ
“ਲੇਵੀ ਨੇ ਵੀ ਦਸਵ ਸ਼ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਸਨ,” ਉਸਦੇ ਦਾਦੇ ਪਰਦਾਦੇ।

ਉਹ ਆਪਣੇ—ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇ ਪਾਪ ਭੇਜਦਾ ਹੈ,
ਪੀਿੜਹ੍ਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੇਿਖਆ?
31 ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਚਾਨਕ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁੱਝ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਿਪਛਲੀ ਕਈ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋਵੋਂ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? [ਸਭਾਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ]

ਿਸਰਫ਼ ਸੋਚੋ, ਿਕ, ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ…ਮੈਂ ਇਸ ਿਫਰ ਦੁਹਰਾਵ ਗਾ।
ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਜੀਨ ਿਵੱਚ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਉਹ ਤੁਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ, ਰੱਖੇ
ਗਏ ਸੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਿਵਆਹ ਦੇ ਜਰੀਏ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਬਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਤੇ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਿਫਰ
ਸੰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
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32 ਹੁਣ, ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਧੀ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ…ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਿਸਰਫ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ
ਰੂਪ ਹੈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਥੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾ ਉਹਦੇ ਸਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਜੀਨ, ਆਤਿਮਕ ਜੀਵਨ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਪਤਾ, ਇਸ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਥੇ ਕੋਈ ਕਣ ਹੋਵੇ। ਵੇਿਖਆ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਰ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੀਨ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਹੋ ਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਉਜਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ:
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਿਵਅਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਹੋ। ਇਸਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸਮੱਝ ਗਏ? [ਸਭਾ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ] ਵੇਖੋ? ਤੁਸੀਂ…ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ, ਅੱਜ
ਰਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਸ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇਹਨ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਵਆਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਸ ਗੁ ਢ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਹਨ।

ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ,
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾ ਉਹਦੀ ਜੀਨ ਦਾ, ਜ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ, ਤੁਹਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਿਮਲ ਜ ਦਾ, ਤ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਗਤ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ, ਪਿਹਲ , ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਵਚਨ, ਜ ਪਾਣੀ, “ਵਚਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ” ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ
ਆਵੇਗਾ—ਆਵੇਗਾ, ਤ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ,
ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵੇਿਖਆ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ
ਨਾਗਿਰਕ ਹੋ; ਨਾਗਿਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਹੋ, ਜੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਿਫਰ, ਜੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸੀ, ਿਯਸੂ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਭਰਪੂਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਸੀ। ਇਸਲਈ, ਜਦ
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ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਵਚਨ ਸੀ। “ਆਦ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ;
ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਚਨ
ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ।” ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ
ਹੋਇਆ। ਇਸਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ,
ਜਦ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖ ਝੱਿਲਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ
ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾਏ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ
ਨਾਲ ਜੀ ਠੇ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਗੁਣ, ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਰੱਖੇ ਗਏ; ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਜੀ ਠੇ, ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਜੀ ਠੇ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਔਹ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
ਹੁਣ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਕਲੀਸੀਆ! ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵੇਖਣਾ!

33 ਹੁਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਹ , ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਸਾ
ਜਰੂਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਦੁਲਹਨ ਦੁਲਹੇ ਦਾ ਹੀ ਭਾਗ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ
ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸਲਈ, ਸਾ ਉਹ ਵਚਨ ਦੁਲਹਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ
ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ, ਦੁਲਹਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਥ ਜ
ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਗੁਣ, ਦੁਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਿਵਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਬਣਾਏ
ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ਪਰ੍ਗਟ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

34 ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਉਹਨ ਗੁਣ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਕਆ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਕਰਦੇ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਆਦ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਜੀ ਉਠਣਾ, ਿਜਵੇਂ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ
ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਗਆ।

35 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਫਰ ਿਦੰਦੇ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਿਕਤਾਬ ਪੜਹ੍ਦੇ
ਹੋ, ਉਹ ਜਰਮਨ ਮੇਰਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਦਾ
ਕੱਟੜ ਹ । ਉਹ—ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪੂਰੀ
ਤਰਹ੍ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਜਾਕ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਜਸ ਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ,” ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਲੋਕ
ਬਾਹਰ ਿਲ ਦਾ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਢੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ
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(ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ) ਉਹਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਖ ਪਾਉਂਣ
ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਗਏ”

36 ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ—ਪੂਰਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ, ਪੂਰੀ ਕਲੀਿਸਆ, ਦੈਵੀ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਸੰਤ ਮੱਤੀ, 16 ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ,
“ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਿਜਹੜਾ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀ।” ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। “ਅਤੇ ਇਸ ਚਟਾਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਆ
ਬਣਾਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਫਾਟਕਇਸ ਤੇ ਪਰ੍ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।” ਵੇਿਖਆ?

ਇਸ ਸਮੇਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ
ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਿਵਅਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੇ ਡੀਲ ਡੋਲ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ, ਜੇ
ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ , ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੀਜ, ਜਮੀਨ ਤੇ ਿਡੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਦੁਲਹਨ ਜਮੀਨ ਤੇ ਿਡੱਗਣਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ। ਹਰੇਕ ਦਾਣਾ ਜੋ ਧਰਤੀ
ਿਵੱਚ ਜ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪ ਉਤਪਨ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਫਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਨ ਕਲੀਿਸਆ
ਿਜਸ ਉਸਨੇ ਪੈਂਤੀਕੁਸੱਤ ਦੇ ਿਦਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਝੇਲਣਾ ਿਪਆ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ
ਜਾਣਾ ਿਪਆ, ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਿਪਆ, ਤ ਜੋ ਲੂਥਰ
ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਿਲਆ ਸਕੇ, ਇਸ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡੀਲ ਡੋਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਸਕੇ। ਵੇਿਖਆ? ਕੋਈ ਹੋਰ
ਰਾਹ ਨਹੀਂ…

37 ਇਸਲਈ, ਦੁਲਹਨ, ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁੱਝ। ਆਦ ਤੋਂ
ਹੀ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ , ਹਰੇਕ ਜਗਹ੍ਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਥਾਿਪਤ
ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁੱਝ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਜਦੋਂ…
ਉਸਨੇ ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਣਾਇਆ, ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਥੇ ਹੋਈਏ…ਉਹ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹ , ਇਹ
ਸਭ ਕੁੱਝ ਇੰਝ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੀ ਇਹ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ
ਇਹ ਸਮ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਹ । ਉਸਦਾ ਮਹਾਨ ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਉਹ ਇਹ
ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਵਿਗਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ।
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38 ਉਹ ਸਰਵ ਿਵਆਪੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ; ਸਰਵੋਤਮ ਿਕਉਿਕ
ਉਹ ਸਰਵਿਵਆਪੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਿਗਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ…
ਹੁਣ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਵ ਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਹੈ। ਉਹ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਿਕ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਸਵਰਗ ਨਾਮ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਰਵ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ-, ਸਰਵਿਵਆਪੀ ਹੈ; ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ, ਸਭ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਤਦ
ਉਹ ਸਰਵ ਿਵਆਪੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

39 ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਿਰਪਕਵਤਾ ਿਵੱਚ
ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ,
ਤੁਹਾਡੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਿਵੱਚ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਿਵੱਚ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅਸਲੀ
ਿਦੱਖ ਰਹੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸਮੱਝ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ
ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਚੀਜ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਿਪਤ ਹਨ।
ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

40 ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਿਮਕ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ
ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਜੀਬ
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ
ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਸਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਿਸਆਣੇ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਵੇਿਖਆ? ਕੁੱਝ ਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ

ਪਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਿਮਕ ਜੀਵਨ! ਤੁਹਾਡਾ ਭੌਿਤਕ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਿਮਕ ਜੀਵਨ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਿਕਵੇਂ—ਿਕਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਫੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ,
ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਿਫੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਟੈਂਟ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜ
ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਿਕਸੇ ਜਰੂਰੀ ਿਵਸ਼ੇ
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ਤੇ, ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਵੇਦੀ ਤੇ ਿਡੱਗ ਗਏ? ਵੇਿਖਆ?
ਵੇਿਖਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ।
ਵੇਿਖਆ? ਇਹ—ਇਹ ਤੁਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਿਗਆ, ਤ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਉਂ
ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ; ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਿਫੱਟ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਸਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦਾ—ਇਸਦਾ
ਜੀਵਨ ਤੁਹਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
41 ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ…ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ
ਹੋ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਿਸਰਫ਼ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਚ—ਚ ਆਏ, ਹਰ ਚੀਜ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਬਲਿਕ, ਅਗੇਤਰੇ ਹੀ, ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ
ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਿਕਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ
ਸਕਦੇ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਜਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਚੰਗੀ ਚੀਜ
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ …ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਿਕ, ਜੇ
ਉਸਨੇ ਸਾ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਿਵੱਚ ਿਲ ਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹ ,
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ,
ਿਕੰਨ ਿਜਆਦਾ ਸਾ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨ ਗੱਲ
ਲਈ ਜੋ ਹੋਣੀ ਹਨ, ਵੇਖੋ, ਅਨੰਤ ਗੱਲ ! ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹ , ਇਹ ਬਹੁਤ
ਅਜੀਬ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
42 ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਿਕ ਸਵਰਗ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ
ਮ ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ, ਸੌ ਸਾਲ, ਜ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਦਾ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ
ਮਰਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਬਦਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਬੀਜ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਥੇ ਸਵਰਗ ਨਾਮ ਦੀ ਥ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ,
ਉਹ, ਜੇ ਉਹ ਉਂਝ ਹੈ, ਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ। ਪਰ
ਅਸੀਂ…ਪਰ ਇਹ—ਇਹ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਵਜਾਉਣਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ
ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਸੀ ਿਕ ਵਚਨ
ਦੀ ਪਿਰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜ ਮੋਹਰ
ਦੇ ਖੁੱਲਹ੍ੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਿਜਹਦਾ ਵਾਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਿਕ
ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹ ।
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ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਸਵਰਗ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਥ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਇਹ
ਥ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਸਮਝੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਥ ਤੇ ਸਾ ਸਾਡੇ ਆਤਿਮਕ
ਤਰੱਕੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਸਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਥ
ਦੀ ਤਰਹ੍ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਿਪਤ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਬੱਦਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੀਜ
ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ—ਇੱਥੋਂ ਸਭ, ਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਸਲੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ
ਜਾ ਰਹੇ ਹ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਿਜੰਦਗੀ ਜੀ
ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ।
ਅਸੀਂ ਿਜੰਦਗੀ ਜੀਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਿਜੰਦਗੀ ਜੀਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਇੱਕ
ਅਸਲੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਿਫਰਦੋਸ। ਿਜਵੇਂ ਆਦਮ
ਹਵਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਖਾਧਾ, ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਦਨ ਦੇ
ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਤੋਂ, ਵਾਿਪਸ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ
ਤੇ ਹ । ਪਿਹਲੇ ਆਦਮ ਨੇ, ਪਾਪ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਸਾ ਬਾਹਰ ਿਲ ਦਾ। ਦੂਸਰੇ
ਆਦਮ ਨੇ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਿਪਸ ਿਲ ਦਾ; ਸਾ
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆਅਤੇ ਸਾ ਵਾਿਪਸ ਿਲ ਦਾ।
43 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਟੇਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, “ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ” ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼
, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਓ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਪ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ

ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਬੋਿਲਆ ਹ , ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ।
44 ਵੇਖੋ ਿਕਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ , ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ
ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ।
ਿਜਹੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। “ਜੇ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾਡੇ ਬੱਿਚ ਚੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਿਕੰਨਾ ਿਜਆਦਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਚੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।”
ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਸਮਝੇ?

ਉਹਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨ ਨੇ ਛੋਟੀ ਚਰਣੀ
ਬਣਾਈ, ਜ ਕੁੱਝ ਥੋੜਹ੍ਾ, ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ ਬੂਟ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਅਤੇ ਆਿਦ।
ਉਹਨ ਨੇ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ
ਅਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤ ਵੀ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ।
45 ਿਯਸੂ ਥੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ
ਿਦਓ। “ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਥ ਹਨ।” ਜ , ਅਸੀਂ…
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ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਜ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ
ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ
ਪੋਥੀ 22 ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਧਾਵੇ, ਜਾਣ
ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਘਟਾਵੇ।” ਪਰ ਮੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਨ ਿਦਓ, ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਤੇ—ਤੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹ ।

“ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਹਨ।” ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਵ ਗੇ, ਤ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੋਵ ਗੇ
ਿਜਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ—ਿਕ ਸਾਰੇ ਜਣੇ
ਗੋਰੇ ਹੋਵ ਗੇ, ਜ ਬਰੁਨੇਟਸ ਹੋਵ ਗੇ, ਜ —ਜ ਛੋਟੇ, ਜ —ਜ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ,
ਜ —ਜ ਸਾਰੇ ਦੈਂਤ ਹੋਵ ਗੇ।

ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕਸਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।
ਦੁਨੀ ਉਸ ਸਾਿਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ
ਪਹਾੜ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਸਮਤਲ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਰੇਿਗਸਥਾਨ ਹਨ। ਉਹਦੇ
ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨੇ ਚਾਿਹਆ ਉਸ
ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਰੁੱਤ ਬਣਾਈ : ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਪਤਝੜ, ਬਸੰਤ। ਉਹ
ਨੇ ਰੁੱਤ ਬਣਾਈ । ਇਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਿਕਸਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲੀ ਹੰਕਾਰੀ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਕੁੱਝ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ; ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਿਦਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕ
ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ। ਸਮਝੇ?

46 ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਇੰਦਿਰਆਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਨ ਕੀਤਾ।
ਵੇਖੋ? ਅੰਦਿਰਆਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘੁੱਟਿਣ ਤੇ
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਉਹਨ ਯੋਿਧ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ
ਸੀ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਆਿਦ। ਅਤੇ ਪੋਲ਼ੁਸ ਿਵਦਵਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਿਜਆਦਾ…
ਨਬੀ ਵ ਗ, ਜ ਕੁੱਝ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ।

47 ਅਤੇ, ਵੇਖੋ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਚਾਰ ਿਕਤਾਬ
ਿਲੱਖੀ । ਜੋ ਿਕ, ਉਸਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਲਿਖਆ। ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਿਹੱਸਾ
ਕਾ ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਜੇ, ਅਤੇ ਭਜਨ, ਅਤੇ ਆਿਦ, ਅਤੇ ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੇ ਨਬੀ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਾ ਨ ਿਲਿਖਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ
ਪਿਹਲੀ ਚਾਰ ਿਕਤਾਬ : ਉਤਪਤੀ, ਕੂਚ, ਲੇਵੀ , ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ।
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48 ਅਤੇ ਿਫਰ ਪੋਲੂਸ ਨੇ ਨਵ ਨੇਮ ਿਲਿਖਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੱਤੀ, ਮਰਕੁਸ,
ਲੂਕਾ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤਬ ਿਵੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਿਲਿਖਆ,
ਅਤੇ ਆਿਦ। ਅਤੇ ਪੋਲੂਸ ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ।
ਸਮਝੇ? ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀ। ਉਹਨ ਸਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ
ਪੱਤਰੀ ਿਦੱਤੀ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ।

ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਕਈ, “ਕਈ ਰਿਹਣ ਦੇ ਸਥਾਨ,” ਕਈ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ
ਰਿਹਣ ਦੇ ਸਥਾਨ।
49 ਿਜਵੇਂ, ਕਈ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ; ਿਜਵੇਂ, ਕਈ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਨਦੀ ,
ਝੀਲ , ਝਰਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਿਹਲ , ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨ ਰੱਿਖਆ। ਿਕਉਂਿਕ, ਕੁੱਝ ਮਨੁੱਖ
ਪਹਾੜ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਰੇਿਗਸਥਾਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਨੇ ਇਸ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਣਾਇਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵੋ। ਔਹ! ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ
ਿਕ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸਮਝੇ, ਜਾਣੋ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਇਸ
ਬਣਾਇਆ।

ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਉਹਨੇ ਪਹਾੜ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਪਸੰਦ
ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ…ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ । ਿਜੱਥੇ, ਦੂਜੇ, “ਔਹ,
ਮੈਂ ਖੜਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ…ਔਹ, ਉਹ ਨੇ ਥੇ ਆਪਣਾ ਡੱਬਾ ਖਾਲੀ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ।” ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਤ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ
ਮਾਣ ਸਕ । ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਸੋ ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸਮਤਲ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ
ਹ ।” ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਅਲੱਗ ਸੁਭਾਅ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਸੀਹੀ ਹ ।

ਪਰ ਿਪਤਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਹਰ ਚੀਜ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਹਲ ਆਉਣ ਤੋਂ,
ਇੱਥੇ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ।
ਕੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਅਦਭੁਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ?
50 ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਪਰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਚਰ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਹਨ, ਇੱਕ
ਿਕਸਮ ਦੇ। “ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਮੂਸਾ, ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਭਵਨ ਬਣਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਜ ਇਸ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ
ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵੇਿਖਆ ਉਸ ਕਰ੍ਮ ਦੇ ਬਾਅਦ।”
ਸਮਿਝਆ? ਸੋ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਚੀਜ ਅਨੰਤ ਚੀਜ ਿਵਅਕਤ ਕਰਦੀ
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ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਧਰਤੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ , ਬਹੁਤ
ਮਹਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹ ; ਅਤੇ ਜੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ
ਹ , ਅਤੇ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਸਭ ਚੀਜ ਵੇਖਦੇ
ਹ ; ਜੇ—ਜੇ, ਜੇ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਸਦੀਪਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਖੱਚਦੇ
ਹੋਏ, ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਿਕਤੇ ਤ ਰੁੱਖ
ਹੈ ਿਜਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਿਬਮਾਰਮੰਜੇ ਤੇ, ਜ ਿਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਿਵੱਚ,
ਯਤਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਖੜਖੜਾਹਟ ਉਹਨ ਦੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿਖੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਚੀਕ ਰਹੇ ਹਨ,
ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਥੇ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ, ਿਕਤੇ, ਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ
ਹੈ ਿਜਹਦਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਚੀਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ।
ਸਮਝੇ? ਇਹ ਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
51 ਹੁਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਚਰ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ , ਿਸਰਫ਼
ਇਹ ਿਵਖਾਉਂਦੀ ਹਨ ਿਕ ਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਨੰਤਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ
ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਗਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨੰਤਤਾ। ਹੁਣ, ਉਹ
ਿਸਰਫ਼ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਥੇ ਉਹੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਇੱਕੋ ਿਕਸਮ ਦੇ ਹਨ।
52 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਧਰਤੀ
ਦਾ ਡੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਿਗਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ
ਹੈ ਜੋ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵ ਗੂ, ਇਸਦਾ ਛੋਟੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ , ਆਪਣੀ ਮ ਦੇ
ਅੰਦਰ, ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਪਰ ਉਹ…ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਬਹੁਤ
ਿਭਆਨਕ ਹੈ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮ
ਪਿਹਲ , ਥੇ ਔਰਤ ਤੇ ਿਦਆਲੂਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਹਣਾ, ਥੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੱਝ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਕਉਂ? ਥੇ ਛੋਟੇ ਦੂਤ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਸੁਭਾਿਵਕ ਦੇਹ ਕਬੂਲ ਕਰੇ।
ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਉਸ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਣੀ ਹੋ ਜ ਦਾ
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ਹੈ। ਹੁਣ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ ਇੱਥੇ ਆਤਿਮਕ ਦੇਹ
ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥੇ ਹੈ।

ਅਤੇ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਬਾਲਕ ਆਇਆ, ਤ ਥੇ ਅਮਰ ਦੇਹ ਵਾਿਪਸ ਆਤਮਾ ਲੈਣ ਲਈ
ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ। ਔਹ, ਿਕੰਨੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ
ਹੈ! ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ, (ਆਮੀਨ), ਬਾਲਕ, ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਬਾਲਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਲਕ, ਪੂਰੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ, ਿਕ…ਸਾ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਕਬੂਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਦੇਹ, ਇਹ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹ, ਅਮਰਤਾ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।

53 ਸਮਾਨਤਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ , ਚੀਜ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਨ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਦੇਹ ਇੱਥੇ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਦੇਹ,
ਉਹਨੇ ਤੁਹਾ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀ, ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ,
ਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਮਹਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? “ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮੇ, ਜ

ਸ਼ਰੀਰਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜਨਮੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਨਮ ਲਵ ਗੇ,”
ਜੋ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ,
ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੁਰਾਈ, ਿਬਮਾਰੀ, ਮੌਤ, ਦੁਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪਰ੍ਗਟ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਆਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਦਾ ਬਦਲਾਵ, ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਿਕ—ਿਕਇਹ ਦੇਹ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾਈ ਹੈ।

54 ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਧੁਿਨਕਤਾ ਸਿਭਅਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਹੈ; ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਿਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ
ਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਯਸੂ ਪਰ ਲੈ, ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ
ਉਸ ਿਵਖਾਏ ਜੋ ਸੀ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨ
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ

ਬਿਹਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈ ਇਹ ਸਭ ਿਦ ਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਝੁਕ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰ।” ਸਮਝੇ? ਉਹ ਿਯਸੂ ਉਹ ਸਭ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਿਬਨ । ਵੇਖੋ? ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ।
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ਪਰ ਦੁਨੀ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ, ਪਾਪ ਮਜਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ, ਤ
ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੌਤ ਲੈ ਸਕੇ, ਹਰਜਾਨੇ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੁੱਝ
ਵੀ ਵਾਿਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਨ ਿਵਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਭਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ
ਇਹ ਸਭੋ ਕੁੱਝ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧੀ ਹ , ਅੱਜ
ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹ , ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਸਵਰਗੀ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ।

55 ਹੁਣ, ਇਸ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ , ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਸੱਿਖਆ, ਿਵਿਗਆਨ,
ਸਿਭਅਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲ ਿਜਹਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਸ਼ੈਤਾਨ
ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਸਿਭਅਤਾ?” ਹ ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਇਹ ਸਿਭਅਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ। ਉਤਪਤੀ 4 ਇਹ ਸਾਿਬਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਕੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਮਝੇ, ਇਸ ਸਿਭਅਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਿਹਰ ਬਣਾਏ,
ਬਾਜੇ ਤੇ ਆਿਦ ਆਿਦ। ਅਤੇ ਸਿਭਅਤਾ ਿਗਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ। ਿਗਆਨ
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹਵਾ ਵੇਿਚਆ, ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ, ਿਜਸਨੇ ਉਹ
ਜਕੜ ਿਲਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਿਗਆਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਈ।

ਇਸਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਿਭਅਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ
ਰਹੇ ਹ , ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਸਿਭਅਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਿਭਅਤਾ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਿਬਮਾਰੀ , ਦੁਖ, ਭੋਗ, ਮੌਤ, ਇਸ
ਸਿਭਅਤਾ ਿਵੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਿਭਅਤਾ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ
ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਿਵਿਗਆਨ ਮੂਲ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਅਣੂ ਤੋੜਦੇ,
ਪਰਮਾਣੂ ਤੋੜਦੇ, ਅਤੇ ਆਿਦ ਆਿਦ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੜਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਬਾਰੂਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਮਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਤੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਪਦਾਰਥ, ਤ ਜੋ ਤੰਤੂ ਿਢੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤ ਿਕ ਇਹ ਫੱਟ ਸਕੇ। ਅਤੇ
ਸੜਕ ਤੇ 90 ਮੀਲ ਪਰ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਮਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
ਸਮਝੇ? ਔਹ, ਿਕੰਨੇ ਕਾਹਲੇ, ਦੱਬੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਿਵੱਚ ਹਨ; ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ
ਵੱਧਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਹ! ਸਮਝੇ? ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੈ।
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ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਗੱਡੀ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ, ਜ ਕੋਈ
ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਸੱਿਖਆ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ,
ਿਕ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਮਝੇ? ਿਸੱਿਖਆ, ਸਿਭਅਤਾ, ਅਤੇ
ਇਹ ਸਭ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹੋ, ਿਫਰ?”

56 ਸਮਝੇ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ , ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਿਕਉਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹ ? ਉਸ ਸਿਭਅਤਾ
ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਹਲ ਹੈ, ਉਹਨ ਥੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ
ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ
ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ, ‘ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਨੰਗੇ
ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ…ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਿਕ, ਹੁਣ, ਿਫਰ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹ , ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ
ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹ । ਪਰ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ;
ਥੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਝੇ?

57 ਹੁਣ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਿਭਅਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਿਮਲਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ
ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਿਲਖਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹ , ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਕਦੇ ਿਵਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ
ਲਈ ਸਾਮਵਾਦ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

58 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ; ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਵਿਗਆਨੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਸਾਿਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਿਵਿਗਆਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਿਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਇਸ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ, ਿਕ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ।
ਪਰ, ਮੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਸਾਿਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ।

ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੁਹਾ ਿਵਿਗਆਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਿਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ
ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਿਕ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ?
ਿਕਸੇ ਿਵਿਗਆਨੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਿਕਉਂ, ਉਹ…ਿਕਉਂ, ਡਾਕਟਰ
ਕਿਹਣਗੇ, “ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਦੇ
ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ—ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਆਪ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਔਰਤ
ਨੱਬੇ ਸਾਲ ਦੀ।” ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਝ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ
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ਿਵਿਗਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ
ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਵਿਗਆਨ ਤੇ ਨਹੀਂ।
59 ਸੋ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਹਨ। ਿਜਵੇਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, “ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਓ,” ਜ ਇਹ ਿਕ, “ਬਾਈਬਲ
ਸਕੂਲ ਬਣਾਓ।” ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ,”—
ਸੰਪਾ] ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵਚਨ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ।” ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਸਸਟਮ ਨੇ ਸਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹ , ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ
ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ; ਉਹ ਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਝੁੰਡ ਹੈ। ਪਰ,
ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹ ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹ , ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚ
ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ ਹਜਾਰ
ਮਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ, ਕੋਈ ਮੌਤ
ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਖ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੇ ਇਹਨ ਚੀਜ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਿਵੱਚ
ਚੱਲੇ ਗਏ ਹ ; ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਜਰੀਏ। ਅਤੇ ਿਜਨਹ੍ ਿਵਿਗਆਿਨਕ
ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹ , ਉਨਹ੍ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਥੇ ਹਾਰੀ
ਹੋਈ ਲੜਹ੍ਾਈ ਲੜਹ੍ ਰਹੇ ਹ , ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ,
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਅੱਜ ਰਾਤ,
ਉਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ । ਉਹੀ ਇੱਕ ਹੈ।
60 ਿਵਿਗਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ
ਮੌਤ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਰਕਸ਼ ਯਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ , ਮੌਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀ ਭਰ ਿਵੱਚ।
ਉਹ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਿਸਰ, ਉਤ ਹ ਚੁੱਕੋ। ਵੇਖੋ ਿਜੱਥੇ
ਿਯਸੂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ,” ਅੱਜ ਰਾਤ, “ਸਾਡੇ
ਇਕਰਾਰ ਤੇ ਿਵਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਣਾ,” ਅਸੀਂ ਕੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ,
ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਤੇ।
61 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹ , ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਸਭ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ
ਬੁਰਾਈ ਹਨ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ
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ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਤ ਬੁਿਰਆਈ, ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ, ਮੌਤ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਇਹ
ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਗਆ। ਇਹ ਇੱਕ
ਪੇਸਟਹਾਊਸ ਹੈ। ਿਕੰਨੇ ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪੇਸਟਹਾਊਸ ਕੀ ਹੈ? [ਸਭਾ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ] ਪੱਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ
ਹੋ। ਪੇਸਟਹਾਊਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਤ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਪੇਸਟਹਾਊਸ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ…ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੇਸਟਹਾਊਸ
ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਥੇ ਸਭ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਡ ਰਹੇ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕੀਟਾਣੂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ
ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪ। ਉਹ ਆਪ ਅਤੇ ਪਾਪ ਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੇਸਟਹਾਊਸ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ।

62 ਓਹ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ, “ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਘਰ।” “ਮੈਂ
ਜਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰ ਗਾ। ਇਸ ਪੇਸਟਹਾਊਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਤੁਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਤੁਹਾ ਿਲਜਾਵੇਗਾ।” ਆਮੀਨ।
ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ; ਤੁਹਾ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੇਸਟਹਾਊਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ

ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਗਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਸੱਧ ਜਗਹ੍ਾ ਿਜੱਥੇ
ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੀ, ਕੋਈ ਿਬਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੀ, ਕੋਈ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ
ਵੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ।

ਇੱਕ ਿਸੱਧ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾ ਿਸੱਧਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਸੱਧ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਕਹਾ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ,

“ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਿਸੱਧ ਬਣੋ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਿਸੱਧ ਹੈ।” ਇਹ
ਿਸੱਧ ਰਾਜ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਿਸੱਧ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਿਕਉਂਿਕ, ਤੁਹਾ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹਣਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਜਰੂਰ
ਇੱਕ ਿਸੱਧ ਦੁਲਹਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਇਸ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਸੱਧ ਵਚਨ, ਜੋ ਿਕ, “ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ
ਪਾਣੀ, ਜੋ ਸਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ”? ਆਮੀਨ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਲਹੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਟਪਕ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਆਮੀਨ। ਲਹੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ—ਦਾ ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ ਲਹੂ ਚੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਦੁਲਹਨ
ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਹ ਿਸੱਧ, ਕੁਨਵਾਰੀ, ਿਬਨ ਿਕਸੇ

ਦਾਗ ਦੇ ਖੜਹ੍ੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਿਹਲੇ ਥ ਿਵੱਚ ਹੀ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ।
ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸ ਗਈ। ਵੇਿਖਆ?
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ਥੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਿਜਸ ਉਹ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਗਆ ਹੈ।
63 ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਕ ਮਨਸਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਗਰਾਵਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਿਗਰਾਵਟ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਿਗਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਰੂਰ ਹੀ ਿਡਗੇਗੀ, ਿਕਸੇ
ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਉਹਨੇ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਝ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਿਕਹਾ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ
ਨਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ]

ਆਿਦ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨੇ ਪਾਣੀ ਿਪੱਛੇ ਿਖੱਿਚਆ, ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ, ਧਰਤੀ ਤੇ, ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਮ
ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਿਦੱਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹ । ਅਤੇ
ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨ ਥੇ
ਰੱਿਖਆ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ, ਲੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬਪਤੀਸਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਇਹ ਧਰਤੀ
ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਿਡੱਿਗਆ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੇ, ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਪਤੀਸਮਾ ਹੋਇਆ
ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਨ ਤੇ, ਜ , ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਤੌਬਾ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾ ਮਾਫ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤੀਸਮਾ ਿਲਆ, ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾ ,
ਤੁਹਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ
ਿਵਖਾਇਆ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ

ਲਈ ਮਿਰਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ…ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਉਹਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਿਗਆ, ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵ ਗ
ਬਣ ਜਾਓ।

ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਦਤ ਸਾਫ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ,
ਿਸਗਰਟ ਪੀਂਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲ ਬਾਹਰ
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ਕੱਢ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਆਖਦੇ ਹੋ,
“ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕੋ। ਮੈ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇੰਝ ਕਿਹਣਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ।” ਵੇਿਖਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਥੇ ਜਾਲ ਿਵਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾ
ਵਾਿਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਹੋ, ਤ ਕਹੋਗੇ,
“ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ।” ਹ ਜੀ। ਸੋ, ਇਸਲਈ, ਹੁਣ, ਇਹ…
64 ਹੁਣ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਹਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤੀਸਮਾ।

ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਦੋਂ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤੀਸਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ
ਚੀਜ ਹੀ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗਾ। “ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ।”
ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ ਅੱਗ ਦੇ ਬਪਤੀਸਮੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ,
ਹਰ ਚੀਜ ਨਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਨਵ ਆਕਾਸ਼
ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ, ਥੇ, ਿਜੱਥੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।

ਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹ । ਅਸੀਂ ਮਰਨਹਾਰ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚੋਂ, ਅਨੰਤਤਾ
ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਾਣ ਿਜਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹ , ਗੁਣ
ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਿਪਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਹੋਣ
ਲਈ, ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਪੁਕਾਰਿਦ , “ਅੱਬਾ, ਿਪਤਾ! ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ।”
65 ਹੁਣ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਜਰੂਰ ਿਡਗੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਕ
ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਆਇਆ, ਆਿਦ ਿਵੱਚ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਜਨਮ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਿਗਰਾਵਟ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਸੀ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣਾ
ਹੈ, ਿਗਰਾਵਟ ਿਵੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਿਜਹ ਉਹ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਡੱਗ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਇਹ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। “ਮੈਂ ਿਗਆ ਹ …”

ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾ ਇਸੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼
ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਹੈ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—
ਸੰਪਾ] ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਰ ਹੁਣ, ਕਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ…

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਵਚਕਾਰਲੀ
ਉਮਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹ । ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਿਮੱਤਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਮਸਟਰ
ਡੋਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਣਤਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ । ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਖੋ।
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ਚਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਤਾਲੀ ਜ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦਾ, ਜੋ ਕੀ ਮੈਂ ਹੋਵ ਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ
ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਹੋਣ ਿਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਿਸਰਫ਼…
66 ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਸਾ ਇਸ ਪੇਸਟ ਹਾਊਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਕੱਢੇਗੀ। ਇੱਕ ਖੁੱਲਹ੍ਾ ਬੂਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਿਯਸੂ ਉਸ
ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਦੀ ਤੇ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ
ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੈ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਥੇ ਉਸ ਪਾਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ,
ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਧੜਕ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਥੇ ਜਾਵ ਗਾ, ਮੈਂ ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ
ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵ ਗਾ।
ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਧਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ
(ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ), ਿਵੱਚਆਪਣੇ ਆਪ ਲਪੇਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।

ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਣ ਗਾ, ਿਕ, “ਮੈਂ ਉਸ ਉਸਦੀ ਿਜਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਿਵੱਚ ਜਣ ਗਾ।” ਿਕ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈ ਬੁਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਆ ਜਾਵ , ਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵ , ਇਸ ਪੇਸਟਹਾਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਿਜੱਥੇ
ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਿਡੱਗੇ, ਜ ਿਜੱਥੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਦੱਿਬਆ
ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਬਾਹਰ ਆਵ ਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਹ ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਹ ਉਹੀ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਿਡੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
67 ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕਵੇਂ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮ , ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਿਕਵੇ ਮ ਦਾ
ਸ਼ਰੀਰ ਕੁਝ ਚੀਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ , ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ
ਹ , ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਸਆਣੇ ਇਸ ਸਮਝਣਗੇ। ਅਤੇ ਮ , ਬੱਚੇ ਦੇ
ਜਨਮ ਸਮੇਂ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਚੀਜ
ਖਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਿਕਵੇ ਿਪਤਾ…
ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ—

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਖ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਉਸੇ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਗਏ।

ਸੋ ਿਕਵੇ ਿਕ, ਜਦੋਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਮ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੀ
ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਕੋਿਨ ਿਵੱਚ ਜ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ ਫੋਲਿਦ ,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ ਿਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਰ,
ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਰ, ਕੇਲ਼ਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਿਦ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ



ਉਹ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹਨ 31

ਿਵਟਾਿਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੂਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ, ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਉਹ
ਚੀਜ ਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ
ਿਕਵੇਂ, ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਜੋ ਬੱਚਾ
ਿਸੱਧ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਮਝੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਗੇ?
ਜਦੋਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ,
ਉਹਦਾ ਿਸਸਟਮ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ] ਿਕ, ਿਕਵੇਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਤਾ—ਮਾਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ।

68 ਹੁਣ, ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕੋ। ਿਕਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਦਾਰੀ ਹਨ? ਿਕਉਂ ਅਸੀਂ
ਇਕੱਠੇ ਜਮ ਹੁੰਦੇ ਹ ? ਮੈਂ ਿਕਉਂ ਲੋਕ ਿਝੜਕਦਾ ਹ ? ਿਕਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਪੈਂਤੀਕੋਂਸਟਲ ਔਰਤ ਆਖਦਾ ਹ : “ਪੈਂਟ ਪਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੇਕਅੱਪ
ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਗੱਲ
ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ?” ਿਕਉਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹ ? ਿਕਉਂਿਕ, ਪੁਰਾਣੇ
ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੈਂਤੀਕਾਸਟਲ ਉਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸਲੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ
ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਦਮੀ
ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਮੁਖ ਿਘਨਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ? [ਸਭਾਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—
ਸੰਪਾ] ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਿਦੰਦੇ ਹ । ਿਕਉਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਿਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਤੇ ਨ ਿਕਤੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਾ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢੀਲਢੋਲ ਿਵੱਚਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਧੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਿਚ ਵ ਗ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ।

69 ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ
ਿਕ ਇੱਥੇ ਿਪੱਛੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ
ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਉਹਨ ਕੋਲ ਥੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ, ਜਦੋਂ

ਗੁਲਾਮੀ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਏਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਹਨ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ, ਉਹਨ ਲੋਕ , ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ—ਇੱਕ
ਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵਪਾਰੀ। ਉਹਨ ਕੋਲ ਿਵਕਰੀ ਦਾ
ਿਬੱਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਮਨੁੱਖ ਇੰਝ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ—ਉਹ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨ ਦੀ ਿਵਕਰੀ
ਦੇ ਿਬੱਲ ਵੀ ਸਨ।
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70 ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਦਲਾਲ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਆਇਆ। ਅਤੇ
ਉਹ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ…ਉਹ ਇਹਨ ਵੱਡੀ ਬਸਤੀ ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ ਅਤੇ
ਗੁਲਾਮ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੱਡੀ ਬਸਤੀ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਿਜੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਉਹਨ
ਕੋਲ ਿਕੰਨਹ੍ੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਕੋਲ ਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਨ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹ ਉਦਾਸ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਨ। ਉਹ
ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਨ।

ਉਹ ਉਹਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ। ਬੋਏਰ ਉਹਨ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ
ਗੁਲਾਮ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨ ਪਤਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਿਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਜੀਣਗੇ ਅਤੇ ਮਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ, ਕਈ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ
ਜ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਿਲਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ ਨਾਲ ਜੋ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ…ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਤ ਉਹ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ—ਅਤੇ
ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨ ਗਰੀਬ ਗੁਲਾਮ ਲੈਣਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨ ਿਸਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।
71 ਪਰ ਉਹਨ ਨੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਉਹਨ ਗੁਲਾਮ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ,
ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਿਸਰ ਉਸ ਤਰਹ੍
ਤੇ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਦੇ ਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਉਸ ਕਦੇ ਕਿਹਣਾ ਨਹੀਂ

ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦਲਾਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਲਾਮ
ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਹੈ?”
ਿਕਹਾ, “ਨਹੀ।” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਮਾਿਲਕ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ

ਹੀ ਹੈ।”
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਲੱਗ ਤਰਹ੍ ਦਾ

ਖਾਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਗੁਲਾਮ ਨਾਲੋਂ।”
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ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖ ਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ
ਹੋ ਕੇ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਸਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ?”

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ, ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੈਰਾਨ
ਹੋ ਿਗਆ। ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਜਨਬੀ, ਪਰ ਅਫਰੀਕਾ ਿਵੱਚ
ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਿਕਸੇ ਗੋਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਿਫਰ ਵੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਹ
ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਿਵਵਹਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਿਕ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਗੋਤਰ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਝ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।”
72 ਔਹ, ਭਾਈ, ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ
ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਰਹੀਏ ਿਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ
ਹ । ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਹ , ਪਰ ਸਾਡਾ ਿਵਵਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਿਗਆ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਹ ।
ਸਾਡਾ ਿਵਵਹਾਰ, ਸਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ,
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।

“ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਿਘਨਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਦਮੀ
ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇ।” ਇਹ ਗਲਤ ਅਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, “ਉਹਦੇ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਵਾਲ ਕੱਟੇ,” ਬਾਈਬਲ ਇੰਝ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਉਹਦੇ ਲੈ ਤ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ
ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ।”

ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ?”
73 ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆਇਆ; ਇੱਕ ਮਹਾਨ, ਸੇਵਕ, ਬਹੁਤ ਸਮ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਆਓ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।” ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ?”
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹਨ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਿਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ …”
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।” ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪੈਂਤੀਕਾਸਟਲ

ਵੀ, ਹ । ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਔਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ,
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ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ , ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਲੇਪਾਪੋਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।” ਿਕਹਾ,
“ਉਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਬਮਾਰ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਸਨੇ ਮੈ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ
ਹੈ।” ਹ ।

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਵੇਖੋ ਤੁਹਾ ਕੀ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ,
ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਚੀਜ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।” ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਮੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਜਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ,
ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।” ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ। ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਸਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।”
74 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਕੌਣ ਇਸ ਕਰੇਗਾ? ਸਮਝੇ? ਿਕਸੇ ਤ ਇਹ ਕਿਹਣਾ
ਪਵੇਗਾ। ਿਕਸੇ ਤ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ
ਇਸ ਨਾਲ ਿਕੰਨਹ੍ਾ ਵੀ ਦੁਖ ਹੋਵੇ।” ਅਤੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹੀ, ਿਜਵੇਂ ਲੋਕ
ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”
ਿਕਹਾ, “ਲੋਕ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ ਨਬੀ ਹੈਂ।” ਿਕਹਾ, “ਤੈ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹਨ ਔਰਤ ਿਸਖਾਵੇਂ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਵਰਦਾਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ ਿਮਲਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਹਾਨ, ਿਕਵੇਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਿਮਲਦੀ ਹਨ।”
75 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਉਹਨ ਅਲਜੇਬਰਾ ਿਸਖਾਵ ਉਹਨ ਨੇ ਅਜੇ
ਤਕ ਓ ਅ ਏ ਨਹੀਂ ਿਸੱਿਖਆ? ਜਦ ਉਹ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ,
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ਸਮਝੇ, ਆਮ ਗੱਲ , ਿਕਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਿਸਖਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ?” ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ…ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ
ਤੋਂ ਿਬਨ ਹੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਰ ਤਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਿਡੱਗ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਸਮਝੇ?

ਥੱਿਲਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੇ ਤਕ ਚੜਹ੍ੋ ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਭੂ ਤੇ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੰਝ ਬਣਾਓ ਿਕ ਹਰੇਕ ਵਚਨ
ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ।

76 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ…ਸਾ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਕੰਮ
ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚਾਲਚਲਣ ਮਸੀਹੀ ਵ ਗ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਹ । ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਸਾ ਇੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਸਾ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚੋ ਹਰੇਕ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਤ।

77 ਹੁਣ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਿਵੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮ ਹੈ,
ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਕੁਝ ਿਵਟਾਿਮਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, “ਿਪਤਾ, ਮੈ —ਮੈ —ਮੈ ਖਰਬੂਜਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ ਤਰਬੂਜ। ਮੈ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ।” ਅਤੇ ਇਹ…
ਿਕਉਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਲਆਉਣ ਲਈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਿਜੰਨਹ੍ ਹੋ ਸਕੇ ਿਸੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਸ
ਿਲਆਉਣ ਲਈ।

78 ਤੇ ਉਹ ਿਕੰਨਹ੍ਾ ਯੋਗ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ, ਇਸ ਪਾਉਣ ਲਈ!
ਉਹ ਰਚਣਹਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਉਹ ਿਕੰਨਹ੍ਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ
ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਮਾ ਭਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ
ਰਿਹ ਸਕੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਰਿਹਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਸਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ
ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੁਲਾਵੇਗਾ, ਜ ਪੁਲਿਪਟ ਤੇ,
ਜੋ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਿਕਉਂ? ਸਮਝੇ? ਇਹ ਤੁਹਾ ਿਵਖਾਉਂਦਾ
ਹੈ। ਤਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ,
“ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਤਨਾ ਕਰ। ਇਹਨ
ਚੀਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ।” ਿਕਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ
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ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣਨਾ ਹੈ।
79 ਮੈਂ ਕੁਝ ਰਾਤ ਪਿਹਲ ਬਲੀਦਾਨ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰਾਸ਼ਿਚਤ
ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਥੇ ਇੱਕੋ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ
ਖੁਦਾ, ਇੱਕੋ ਕਲੀਸੀਆ ਿਜੱਥੇ ਖੁਦਾ ਮਨੁੱਖ ਿਮਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ
ਿਕਹਾ, ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਿਜਹੜੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਿਮਲ ਗਾ ਪਰ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ
ਤੇ, ਉਸ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹ ।” ਹੁਣ ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਮੇਥੋਿਡਸਟ ਗੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਪਿਟਸਟ ਗੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ
ਗੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ ਉਹਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਿਮਲ ਗਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹ ।”

ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚੋਂ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ…ਮੈਂ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰਾ
ਿਪਤਾ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਅਤੇ ਿਯਸੂ, ਪੁੱਤਰ, ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ ਉਹ
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, “ਇਸ ਦਰਵਾਜੇ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ
ਰੱਖਦਾ ਹ , ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ।” ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਸਰਫ਼ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਤੋਂ ਹ ।” ਇਸ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਤ, ਮੈ ਿਕਹਾ, ਿਕਹਾ,
“ਿਮਸਟਰ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਜੋ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ
ਜੰਿਮਆ ਹੈ।’”
80 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੀ, ਿਕ, ‘ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਿਸਰਫ਼ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੇ ਜਰੀਏ’?”
ਵੇਖੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ
ਜੁੜਨਾ ਹੈ।
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ਸੋ ਤੁਹਾ ਨਵੇਂ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਨਾਲ਼। ਿਕ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਭਾਗ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ; ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਵਚਨ
ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਿਕਵੇਂ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਹਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਕਹਾ? “ਸਾ ਇਸ ਕਲੀਿਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇਇਹ ਕਰੋ, ਜ ਉਹ ਕਰੋ,” ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾ ਸਾਫਆਿਖਆ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਮਝੇ? ਿਫਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਪਰ ਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ।

ਿਜਵੇਂ ਅੰਡੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਇੱਕ—ਇੱਕ—ਇੱਕ ਅੰਸ਼
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਛੋਟਾ ਅੰਡਾ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹਨ ਕੀਟਾਣੂ ਿਲਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ, ਅਤੇ ਗ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ

ਕੀਟਾਣੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

81 ਅਤੇ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਦ ਉਹ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਿਗਆ…ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੂਰਵਿਗਆਨ ਹਰ ਚੀਜ
ਆਪਣੇ ਆਦਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਪਿਹਲ
ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਤੁਹਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਉਕਾਬ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਬੀਜ ਸੁਿਣਆ, ਇਹ ਪਰ ਉਸਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੂਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਤੇ।
ਇੱਕ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜਾ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਵਟ
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

82 ਿਧਆਨ ਿਦਓ। “ਇਹਨ ਬੂਿਹ ਤੇ, ਹਰ ਰੋਜ, ਉਹਨ ਨਵ ਕੋਸ਼ਰ
ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਿਦਨ ਤਕ, ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਖਮੀਰ ਨਹੀਂ
ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—
ਸੰਪਾ] ਸੱਤ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ, ਿਫਰ, ਕੋਈ ਖਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਥ ਨਹੀਂ,
ਕੁਝ ਵੀ ਜੋਿੜਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਖਮੀਰ ਰਿਹਤ ਰੋਟੀ
ਹੋਣੀ ਹੈ। “ਕੋਈ ਵੀ ਖਮੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਰਾ ਵੀ।”
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ਿਸਰਫ਼ ਖਮੀਰ, ਵਚਨ ਆਪ, ਉਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਚ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੀ,
ਦਰਵਾਜਾ ਹੈ। “ ਥੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਮਲ ਗਾ, ਭਗਤੀ
ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਿਗਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ।”

83 ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਿਸਰਫ਼ ਆਓ, ਕਹੋ, “ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਅਪਨਾ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,” ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ

ਪਾਇਆ; ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾ ਜਰੂਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਤੁਹਾ ਇਸ ਿਵੱਚ ਜਰੂਰ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਤੇ
ਵਚਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੋ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ , ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਪੂਰੇ ਡੀਲ ਡੋਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਪੂਰੇ ਡੀਲ
ਡੋਲ ਿਵੱਚ।

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਪਿਹਲਾ ਯੁਹੰਨਾ ਕਿਹੰਦਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਸੰਸਾਰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ , ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।” ਤੁਸੀਂ
ਭਰਮਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੇ ਦੁਨੀ ਦਾ ਿਪਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ
ਤੁਹਾ ਭਰਮਾ ਿਲਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਥੇ ਚੀਜ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਿਵਖਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ…ਠੀਕ ਹੈ, ਤਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਾਪ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਸੀ? ਵੱਡੇ ਖਾਲੀ ਝੂਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ
ਿਕਉਂਿਕ ਹਵਾ ਗਲਤ ਫੇਹਮੀ ਹੋਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੰਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ,
ਇੱਕ ਵਚਨ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੇ, ਲੜੀ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲੈਣ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੱਧ ਿਵੱਚਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮਨੁੱਖ ਿਸਰਫ਼
ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁੱਖ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।” ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਚਨ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਹੈ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ
ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ] ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਚਨ।

ਿਫਰ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22 ਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ ਯੂਹੰਨਾ ਕੋਲਆਇਆ, ਪਾਤਮੋਸ
ਦੇ ਟਾਪੂ ਤੇ। ਅਤੇ ਿਯਸੂ, “ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹਨ ਚੀਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ
ਮੇਰੇ ਦੂਤ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।” ਸਮਝੇ? “ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ
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ਘਟਾਵੇ, ਜ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਧਾਵੇ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚੋਂ
ਉਹਦਾ ਭਾਗ ਕੱਢ ਦੇਵ ਗਾ।”
84 ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।” ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਤ ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਸਭ
ਜੋੜ ਿਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਸੇਵਕ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।”
ਿਫਰ ਤੁਹਾ ਨਵੇਂ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਿਸਰਫ਼ ਜੋੜਦੇ ਜਾਓ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ
ਵੱਧਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਡੀਲ ਡੋਲ ਿਵੱਚ
ਵੱਧਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!

ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਇੱਛਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ
ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ,”—
ਸੰਪਾ] ਿਕਉਂ, ਇਹ ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ।
ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਨਮ ਦੀ ਪੀੜ
ਲੱਗ ਰਹੀ ਹ । ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼, ਆਜਾਦ,
ਅਤੇ ਿਸੱਧ ਰਹੀਏ। ਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
85 ਿਜਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਛੋਟਾ—ਛੋਟਾ—ਛੋਟਾ ਜੀਵਾਣੂ…ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੋਦ
ਿਵੱਚ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੀਵਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ…ਮ ਦੀ ਗੋਦ
ਿਵੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਧ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਗਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ
ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ , ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਥ ; ਉਹ ਥ ਨਹੀਂ ਿਜੱਥੇ
ਕੀੜੇ ਹਨ, ਮਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ, ਿਵਭਚਾਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਿਦਮਾਗੀ ਭਰਮ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਲੀਿਸਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂਇਸ
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹ । ਮੇਰੀ ਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ।” ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਮ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
86 ਵੈਸਲੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ…ਉਹ ਲੁਥਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਲੂਥਰ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੈਸਲੀ ਕੋਲ
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ਪਿਵਤਰ੍ੀਕਰਨ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਉਣਾ, ਪਿਵਤਰ੍ੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ, ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦੇ
ਪਰਤਆਉਣ ਦਾ ਸਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਸਮਝੇ?

ਦਾਖਰਸ ਦੀ —ਦੀ ਿਤੰਨ ਪੜਾਅ ਪਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਹਲ ,
ਛੋਟੀ ਟਿਹਣੀ, ਲੂਥਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਡੰਡੀ ਸੀ।
ਕੁਦਰਤ ਵੇਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੰਡੀ,
ਬੂਰ, ਮੇਥੋਿਡਸਟ ਯੁੱਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਹ,
ਮੇਰੇ, ਿਕਨਹ੍ ਿਸੱਧ, ਸਮਝੇ, ਿਬਲਕੁਲ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵ ਗ, ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ
ਕਣਕ ਹੈ, ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ। ਇਸ ਖੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕਣਕ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਜਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੂੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਲਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਨ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
87 ਥੇ ਿਪੱਛੇ ਲੂਥਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੇ ਲੂਥਰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੀਵਨ
ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਬਾਹਰ ਆਈ।
ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਸਰਫ਼ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਿਜਸਦਾ ਅੰਤ
ਸਾਿੜਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਡੰਡੀ ਸੁੱਕ ਗਈ; ਜੋ ਿਕ ਿਲਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਿਲਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡੰਡੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ
ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਲੂਥਰ ਸੀ।”
ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਵੇਖੋ?

“ਅਸੀਂ ਮੇਥੋਿਡਸਟ ਹ ।”
ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ, “ਅਸੀਂ ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ ਹ ।” ਪਰ ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ
ਵੇਖੋ, ਿਕਵੇਂ ਇਹ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਕਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚੱਲ

ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝੇ? ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਿਲਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਥਾਈ ਬਣ
ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ ਹ ,” ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਦੇ
ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ
ਹੋ ਜ ਯਹੂਦੀ ਹੋ, ਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
88 ਤੁਹਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਿਲਜਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਥੇ ਹੈ। ਉਸ ਡੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰਹੋ। ਬੀਜ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਰੁਕੋ।
ਿਸੱਧ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ।
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89 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੁਧਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨ ਸਭ
ਲੂਥਰਨਾ ਤੇ ਅਤੇ ਆਿਦ ਤੇ, ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਨੇ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਬੇਦਾਰੀ ਸੰਗਿਠਤ ਹੋ ਗਈ।

ਸੋਚੋ ਿਕੰਨਹ੍ੀ ਦੇਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਵੀਹ-ਕੁਝ ਸਾਲ, ਅਤੇ ਕੋਈ
ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ। ਿਕਉਂ? ਇਹ ਬੀਜ ਹੈ, ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਧੂੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹ੍ । ਥੇ ਿਪਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ
ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਿਹਮਾਮਈ ਦਾਣੇ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਉਹ ਦਾਣਾ ਜੋ ਪਿਹਲ ਅੰਦਰ ਿਗਆ। ਅਸਲੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਜੋ ਪਿਹਲ , ਹੇਠ
ਗਈ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਡੰਡੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਵਾਿਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਦੂਸਰੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਉਹ ਜੋੜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ
ਕਲੀਸੀਆ, ਿਜਹੜਾ ਜੀਵਨ ਲੁਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਿਜਹੜਾ ਜੀਵਨ
ਮੇਥੋਿਡਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਿਜਹੜਾ ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਿਗਆ, ਦਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਦਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਸੱਧ ਦੇਹ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

90 ਿਜਵੇਂ ਸੂਰਜ ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ । ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ
ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ। ਤੁਹਾ
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਛੋਟਾ
ਸੂਰਜ ਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਮਜੋਰ ਬੱਚਾ। ਸੱਤ ਵਜੇ, ਸਕੂਲ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਜ ਿਗਆਰ ਵਜੇ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਵਜੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ
ਤਾਕਤ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਵਜੇ, ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਸੱਤ ਜ ਅੱਠ, ਛੇ…ਪੰਜ ਜ ਛੇ ਵਜੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ, ਤ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਿਢਲਕ
ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਰ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇਹ
ਿਫਰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜੀ ਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ, ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ,
ਜੀ ਉਠਣਾ!

91 ਪੱਤੀ ਵੇਖੋ ਿਜਹੜੇ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤੇ, ਚੰਗੇ,
ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਛ ਿਦੰਦੇ ਹਨ; ਆਪਣੇ ਫਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਤਝੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ
ਮੌਤ , ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਜੜ ਿਵੱਚ ਥੱਲੇ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਿਵੱਚ।
ਕੀ ਇਹ ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਹੈ? ਿਫਰ ਬਸੰਤ ਿਫਰ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈਆ ਜ ਦੀ
ਹੈ। ਔਹ! ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਹੈ।
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ਪਰ, ਭਾਈ, ਭੈਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ
ਹੈ ਉਸ ਮਹਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਜਹੜਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ
ਸ਼ਰੀਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪੀੜ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਨ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਸੈਮੀਨਰੀ ਿਸਧ ਤ ਤੇ
ਰੁਕੋ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਿਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ
ਇਸ ਪੰਥ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹ ।” ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ
ਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਹ੍ੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਿਦ ਵੇਖਦੇ ਹੋ; ਬੋਲਾ
ਸਮਝਦਾ ਹੈ-…ਅੰਨਹ੍ਾ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲ ਿਜਨਹ੍ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ
ਵਚਨ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਵੇਖੋ ਵੇਸਵਾ, ਗਲੀ
ਦੇ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਵੇਖੋ—ਵੇਖੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਥੇ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਬਣ ਿਗਆ। ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਸਮਝੇ? ਥੇ
ਕੁਝ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ
ਹੋ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਪਰ, ਵੇਖੋ,
ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। “ਆਓ” ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇਹ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਿਵਟਾਿਮਨ ਹਨ।
ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਥ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਗਆ ਹੈ;
ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜੀਵਾਣੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ।
92 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਿਵੱਚ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ, ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ ਮੰਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਚੀਜ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜੋ ਉਸਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਦੱਤੀ, ਿਜਹੜੀ ਿਜੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਜੀਵੀ, ਿਜਹੜਾ
ਰਾਹ ਉਹਨੇ ਲੰਿਘਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ ਮੰਗੀ, “ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵ , ਥੇ ਉਹ
ਵੀ ਹੋਣ।” ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਿਸਰਫ਼ ਇਹੋ ਉਹ ਚੀਜ ਸੀ
ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਤ ਯੁਹੰਨਾ 17, 24 ਆਇਤ ਿਵੱਚੋਂ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤ
ਸਾ ਉਸ ਦੀ ਿਕੰਨਹ੍ੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ…

ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਹੋ, ਤ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਿਨਯਮ ਨਹੀਂ
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਨਯਮ ਨਾਲ ਜ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ।
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93 ਮੈਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਵ ਗ, ਮੈਂ ਿਵਦੇਸ਼ ਜਾਵ ਗਾ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਿਲਆਵ , ਮੇਰੇ ਬੱਿਚ , “ਹੁਣ ਇੱਥੇ
ਵੇਖੋ, ਬੱਿਚਓ! ਇੱਥੇ ਸੁਣੋ, ਿਮਸੇਜ ਬਰ੍ਾਨਹਮ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹ । ਜਦ ਤਕ
ਮੈਂ ਿਗਆ ਹ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਮੜੀ
ਉਦੇੜ ਦੇਵ ਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਿਪਸ ਘਰ ਜਾਵ ਗਾ”? ਉਹ-ਹੁ। ਸਮਝੇ?

ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕੁਚਲਿਦ , “ਬੱਿਚਓ, ਸੁਿਣਆ ਮੈਂ ਕੀ ਿਕਹਾ?”
“ਹ । ਹ , ਪਾਪਾ। ਹ , ਪਾਪਾ।”
“ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇੱਕ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਸੁਣਨ ਿਦਓ? ਸਮਝੇ?” ਸਮਝੇ? ਹੁਣ,

ਕੀ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ, “ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ? ਹੁਣ ਮੈਂ

ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਾ ਨੀ ਤੌਰ
ਤੇ ਿਵਆਹੀ ਪਤਨੀ ਹ ! ਤੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰ੍ੇਿਮਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਤੇਰੀ ਵੀ”? ਹੁਣ, ਉਹ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਹੁਣ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਉਹ
ਮੈ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ,
ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਤਕ ਖੁਦਾ ਮੈ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਫ਼ਰਸ਼ ਤੇ ਜ ਦੇ
ਹ , ਅਤੇ ਬੱਿਚ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ
ਹ । ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਪਆਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਿਚ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ।”
ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਡੈਡੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹ , ਜਦ
ਉਹ ਜ ਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹ …
94 ਹੁਣ, ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ? ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧ
ਕਰ , ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਿਪਸ ਆਵ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਗਰੀਬ
ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਜਾਵ , ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਰਝਾਏ ਮੂੰਹ ਵੇਖ , ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਿਚੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਜਾਵ ਅਤੇ ਕਹ , “ਿਪਆਰੀ, ਮੈਂ ਤੈ ਕੁਝ
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ।”

“ਹ ਜਰੂਰ, ਿਬਲ, ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।”
95 “ਮੈਂ ਤੈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਘਰ
ਿਲ ਦਾ ਹੈ।” ਮੈਂ—ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , “ਕੀ ਤੂੰ ਮੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰੇਂਗੀ?”
ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਜਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰ ਗੀ। ਪਰ
ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਗਾ? ਜਦ ਮੈਂ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ, ਵੇਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਿਚੱਟੇ



44 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜਹ੍ੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਪਤਨੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ
ਤਰਹ੍ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ? ਮੈ —ਮੈ ਉਸ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵ ਗਾ।

ਜੇ ਉਹ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਿਫਿਲਓ ਿਪਆਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਐਨਾ ਹ , ਤ
ਿਕੰਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਅਗਾਪੋ ਿਪਆਰ ਹੋਵੇਗਾ! ਓਹ! ਮੈਂ ਕੁਝ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੁਖ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ—
ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਗਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ—ਉਹ ਮੈ
ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਪੂਰਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਚਾਹੇ ਦੁਨੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇ। ਉਹ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਿਵੱਚ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ
ਉਹਨੇ ਮੈ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ
ਇਸ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਦੁਨੀ
ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।

96 ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ…ਮੈ ਤੁਹਾ
ਦੱਸ ਲੈਣ ਿਦਓ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੇਹ ਿਜਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਹੋ,
ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀਵੁਡ ਵ ਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ। ਥੇ
ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਸੁਿਣਆ
ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤੀ, “ਇਹ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।” ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ, ਇਸਨੇ ਮੈ ਕਦੇ
ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, ਹੁਣ ਤਕ। ਇਹ ਇਸ ਿਕਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਜੋ
ਇਸ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਦੋਂ ਜ ਿਕੱਥੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ
ਕੀਤਾ। ਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਬੀਤ
ਿਗਆ ਹੈ। ਸਮਝੇ?

97 ਹੁਣ, ਇਹਦਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਓ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾ ਦੂਰ
ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਭੈਣ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਥੇ ਥੱਲੇ ਜ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਔਰਤ। ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੈ।

ਮੈ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ। ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵ ਗ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ
ਹੋ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਵਾਨੋ; ਕੁਝ ਬੁੱਢੇ ਵੀ। ਸਮਝੇ? ਠੀਕ
ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਿਵੱਚ
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ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪਿੜ ਵੇਖੋ ਜੋ ਔਰਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹਨ,
ਜੋ ਿਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਨ ਦੇ ਿਦਨ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਤੀ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਿਜਨਹ੍ ਹੋ ਸਕੇ ਨੇਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਨ ਦੇ ਿਦਨ
ਤੁਹਾ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੋਈ
ਵੀ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਨਜਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ।” ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ। ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਿਵਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨ ਛੋਟੇ ਕੱਪਿੜ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਸਲੈਕਸ।

ਕੁਝ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, ਿਜਆਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਸਲੈਕਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹ ।”
98 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ।” ਉਹ ਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਉਹ
ਠੀਕ ਹੈ।
99 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਿਕਹਾ
ਹੈ। ‘ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ।’” ਪਰ ਉਹ
ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ। ਵੇਖੋ? ਸੋ ਥੇ ਕੋਈ
ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ?

ਇਸ ਨਾਲ ਿਦਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ
ਦਾ ਸੇਵਕ ਹ , ਿਜਸ ਿਨ ਦੇ ਿਦਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਿਕਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ? ਤੁਹਾ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਿਵਭਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਿਕਉਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਫਰ
ਵੀ ਚਰਚ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਫਰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹਨ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ
ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
100 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਅੰਤਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹੀ
ਆਉਣਗੇ,” ਝੂਠੇ ਅਿਭਿਸ਼ਕਤ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਪਰ,
“ਝੂਠੇ ਮਸੀਹੀ,” ਝੂਠੇ ਮੱਸਹ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਪੱਕਾ ਮੱਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ
ਝੂਠੇ। ਵੇਿਖਆ? ਥੇ ਦੋ…
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101 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਤ ਦੇਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਪੰਜ ਚੇਤਨਾਵ ਹਨ, ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਹੋ। ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਥੇ ਪੰਜ ਚੇਤਨਾਵ ਹਨ, ਿਪਆਰ ਅਤੇ
ਜਮੀਰ, ਅਤੇ ਆਿਦ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਵੀ
ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਣ ਹੈ।
102 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, “ਮੀਂਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਦੋਵ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।” ਉਹੀ
ਮੀਂਹ ਿਜਹੜਾ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਧਾਵੇਗਾ ਉਹੀ ਮੀਂਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ
ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਖੇਤ ਿਵੱਚ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ
ਬੂਟੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਇਕੱਠੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ
ਿਸਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀ ਿਪਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਉਨਹ੍ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ ਕਣਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ। “ਪਰ ਉਹਨ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਜਾਣੋਗੇ।” ਸਮਝੇ?
103 ਮਸੀਹੀਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਖ । ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਹ , ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵੇਖ । ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਵੇਖੋ।

ਉਸ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ। ਉਹਆਪਣੀ—ਆਪਣੀ ਟੀ ਦੇ ਘਰਆਇਆਸੀ। ਉਹਨੇ
ਪੌੜੀ ਚੜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਉਤ ਹ ਜ ਦਾ ਿਗਆ, ਵੇਖਿਦ ।
ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਿਹਲਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੱਥ ਿਹਲਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ
ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਿਮਆ, ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ,
ਮਮਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹ !”
104 ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ, ਿਕਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਜ ਧੀ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਥੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ, ਜੋ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਜ ,
ਥੇ ਕੋਈ ਿਖਚਾਓ ਹੈ, ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਠੀਕ ਹੈ

ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ”? ਿਫਰ, ਉਹੀ ਿਵਟਾਿਮਨ ਹਨ ਿਜਸਦੀ ਇਸ
ਦੇਹ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਥੇ ਹੋਣ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ
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ਿਜਸਦੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ? “ਇਹ
ਘਰ; ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਨਮੇ ਹ ।”
105 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ
ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਕ,
ਿਜਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਵ, ਅਤੇ
ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ । ਅਤੇ—ਅਤੇ, ਔਹ, ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਿਕਸੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ
ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੋਨਸੇਸ ਵੀ ਲਾਲ ਪੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੇਵਰਲੇਟ
ਤੋਂ ਫੋਰਡ ਿਵੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਹੀਂ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ
ਿਮਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ…ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਚਰਚ ਆਉਣ ਿਦੰਦੇ
ਹੋ, ਅਲੱਗ ਿਕਸਮ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ, ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਹੀ ਔਰਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹਨ;
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਵੇਖੋ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹ ਸੱਚ
ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਿਮਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮ ਹੈ। ਭਾਈ, ਇਹ
ਿਮਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ—ਸਭ ਚੀਜ ਿਕਸੇ—
ਿਕਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਨ।

ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਟ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਦਾ ਸਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜ ਮੇਰੀ
ਹ, ਿਕਸੇ , ਮੈ ਕਿਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਹੜੀ—ਿਕਹੜੀ

ਟਾਈ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਇਹ ਿਮਲਦੀ ਜ
ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ
ਨਾਲ ਿਮਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਹਣਾ
ਹੈ; ਜੋਨਸੇਸ ਨਾਲ ਥੇ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਥੇ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ
ਿਯਸੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਗਆ ਹੈ। ਹ , ਅਸੀਂ ਉਸ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਇਹਨ ਸਾਿਰ ਤੋਂ ਰੱਖੋ।

106 ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ
ਦੇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਟ ਵ ਗੂ ਹੈ, ਕੋਟ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਹਿਨਆ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਲਮਾਰੀ
ਿਵੱਚ ਟੰਗ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਤੁਹਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਟ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਜਆਦਾ ਆਧੁਿਨਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਫੱਟ ਵੀ ਿਗਆ ਹੈ। ਕੀ? ਇਹ ਉਹ ਕਪੜਾ
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ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ। ਵੇਖੋ? ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾ ਇਸ ਦੀ ਿਜਆਦਾ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਤਸਵੀਰ
ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰ

ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਉਸ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੀ ਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧੀਨਤਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਅੰਦਰਲਾ ਇਸ ਿਖੱਚ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਮਝੇ, ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ
ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ, ਤੁਹਾਡਾ
ਿਵਅਕਤੀ।

ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਿਸਰਫ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਦਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ
ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ—ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੀ ਸੀ? ਇਹ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵ ਗ ਹੈ; ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ। ਤੁਹਾਡਾ—ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰੀਰ,
ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਆਪ, ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਿਲਅਮ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਜ ਸੂਜੀ ਜੋਨੇਸ, ਜ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਹੈ।
ਵੇਿਖਆ? ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਲ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਗਾਰ
ਦੇ ਲਈ ਟੰਗ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋਗੇ,
ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸਦੇ ਤੇ ਕਬਰ ੜਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, “ਇੱਥੇ, ਆਦਰਯੋਗ
ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ, ਜ ਜੋਨ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ, ਜ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਪਏ ਹਨ।”
ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵ ਗੂ ਥੇ ਪਏ ਰਹੋਗੇ। ਲੋਕ ਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਤੁਹਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ, ਤ ਉਸਦੇ
ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਟ ਆਪੇ, ਿਸਰਫ਼, “ਆਤਿਮਕ ਰੂਪ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਔਹ, ਲੋਕੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਿਰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਿਰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾ
ਿਰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਧੁਿਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਕਹੋ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤ …”
107 “ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਜਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਹਰ
ਚੀਜ ਭਰ ਗਈ ਹੈ।” ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਰਜਰਵੇਸ਼ਨ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੂਕ ਗਏ।
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ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ,
ਿਰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਿਬਨ , ਤ ਥੇ ਤੁਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ। ਤੁਹਾ ਉਸ
ਅੰਧੇਰ ਅਨੰਤਤਾ ਿਵੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਰੋਣਾ ਿਪੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਥੇ ਰੋਣਾ, ਅਤੇ ਿਪੱਟਣਾ, ਅਤੇ ਦੰਦ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾ ਜਰੂਰ

ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ, ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ
ਸ਼ਸ਼ੀਰ ਿਵੱਚ ਦਾਿਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ
ਕਰਨ ਿਗਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਵਸਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
108 ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਿਵੱਚ, ਮੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਵੇਖ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੱਤੀ, ਬਾਈ-…22:1 ਤੋਂ 14। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੜਹ੍ਨ ਦਾ ਸਮ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ , ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਬੋਿਲਆ
ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰਾਜੇ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਭੋਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਉਸਨੇ
ਆਪਣੇ ਬੈਲ ਮਾਰੇ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਭ ਇਕੱਿਠ
ਕੀਤਾ, ਮਹਾਨ ਭੋਜ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਈ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ।

ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ
ਹ ।” “ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ।” “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨਾਲ ਜਾਵ ਗਾ।” ਅਤੇ
ਿਕਸੇ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ…ਉਹ
ਯਹੂਦੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਸੀ, ਿਯਸੂ ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹਨ ਕੋਲ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਕਰਨ ਲਈ।

ਿਫਰ, ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ, “ਅਤੇ ਿਕਹਾ…ਜਾਓ। ਏਨਾ
ਹੀ ਨਹੀਂ…ਉਹਨ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ। ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਚਮਾਰਗ ਤੇ
ਜਾਓ, ਅਤੇ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ।”
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਉਸਦਾ ਘਰ…ਉਸਦੇ ਿਵਆਹ ਦਾ ਭੋਜ
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਥੇ ਪਰੁਹਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਿਫਰ ਥੇ ਉਸ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਆਦਮੀ ਿਮਿਲਆ ਿਜਹਨੇ
ਿਵਆਹ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਟ
ਹੀ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੇਖੋ ਉਸਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ। “ਿਮੱਤਰ,
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ਮੈਂ ਤੈ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਭੋਜ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈ
ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ!”
109 ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਓਿਰਏੰਟਸ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਥੇ ਕਈ ਵਾਰ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਦਾ ਭੋਜ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਇਹ
ਸੀ। ਦੁਲਹਾ, ਜੋ, ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਮਾਨ ਸਨ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ
ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੋਪ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਥੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਮਾਨ ਸਨ

ਿਜਹਨ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸੀ; ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਤੀਹ ਮੇਹਮਾਨ ਹੀ
ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਦੁਲਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਥੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਤੇ
ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਵਸਤਰ
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਕ, ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਹਨ,
ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਿਦੱਖਦੇ ਸਨ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਭਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਿਦੱਖਦੇ ਸਨ।

ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਸਭ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਹੰਦੇ
ਹੋ, “ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਥੋਿਡਸਟ ਹ । ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ੇਸਬੀਟੇਿਰਅਨ ਹ ।” ਔਹ, ਨਹੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਿਹਲੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ। ਸਮਝੇ?

ਤੁਹਾ ਦਰਵਾਜੇ ਦੀ ਥਾਣੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਭੇਡ
ਦੇ ਲਈ ਬੂਹਾ ਹ ।”

“ਮੈਂ ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ ਹ । ਮੈਂ ਇਹ ਹ । ਮੈਂ ਉਹ ਹ ।” ਉਹ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜੇ ਥਾਿਣਓਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਹੇ ਥਾਿਣਓਆਉਂਦੇ
ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਸਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ।
110 ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਮੱਤਰ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਿਕਵੇਂ
ਹੈ?” ਸਮਝੇ?

ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਿਸਓਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਿਖੜਕੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਪੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੂਹੇ ਰਾਹੀਂ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਦਰਵਾਜੇ ਥਾਿਣਓ ਨਹੀਂ, ਿਜਸ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਿਯਸੂ ਆਇਆ,
ਆਪਣੀ ਬਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ; ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ
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ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਜ ਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਹ੍ਾਏ ਗਏ। ਅਤੇ ਿਫਰ
ਤੋਂ ਜੀ ਠੇ, ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦਾ ਵਸਤਰ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ
ਚੀਜ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ।
111 “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ ਦੁਨੀ ਦੀ ਚੀਜ
ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਸਮਝੇ? ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ
ਦੁਨੀ ਦਾ ਿਪਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਦੁਨੀ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਦੁਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਤੁਸੀਂ…ਤੁਸੀਂ…ਿਫਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ
ਿਵੱਚ ਹੋ, ਪਰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ; ਉਹਨ ਬਾਕੀ ਨਾਲ
ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲਆਨੰਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਆਤਿਮਕ
ਅਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹ ।” ਅਤੇ ਕੈਫਸ
ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ…
112 “ਮੈ ਬਪਤੀਸਮਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ।” ਇਹਦੇ ਨਾਲ
ਵੀ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਥਾਈ
ਵਰਦਾਨ ਹੈ।

ਅਸਲੀ ਵਰਦਾਨ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ੍ਾਨ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੀ ਚੀਜ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ । ਅਤੇ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮਰਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਅਤੇ
ਇਹ ਗੱਲ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ…ਮ ਵ ਗੂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ
ਅੰਤੜੀ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਬੇਟੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵਚਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈ ਇਹ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਨਵੇਂ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

“ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹ ।” ਇਸਦਾ ਕੋਈ
ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਿਖਆ?

“ਮੈਂ ਮੇਥੋਿਡਸਟ ਹ ; ਮੇਰੀ ਮ ।” ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ।
113 “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ, ਮੈਂ ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹ ।” ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ
ਨਾਲ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਿਫਰ, ਤੁਸੀਂ
ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ
ਅਸਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ੍ਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਥੇ
ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ੍ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ੍ਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
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ਆਇਆ ਹੈ, ਿਫਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਿਦ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ
ਭਰਮਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਨੀ ਦੀ ਆਉਣ
ਵਾਲੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਦੁਨੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ੜਾ ਿਪਆਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
114 ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਝੂਠੇ ਮੱਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਝੂਠੇ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤ ਉਸਦੇ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਵੀ ਰਿਹਣਗੇ। ਪਰ “ਝੂਠੇ,” ਮੱਸਹ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਮੱਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ
ਹਨ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮੱਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨ ਿਚੰਨਹ੍ ਚਮਤਕਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਸਾਰਤਾ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝੇ?

“ਬਹੁਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਿਦਨ, ਅਤੇ ਕਿਹਣਗੇ, ‘ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਤ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਹੀਂ
ਕੱਢੇ ਸਨ?’”

ਉਹ ਕਹੇਗਾ, “ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਓ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ।”

“ਮੈਂ ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ ਸੀ, ਪਰ੍ਭੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ! ਮੈਂ
ਿਚੱਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਾਈ ਭਾਿਖਆ ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਹੱਥ
ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਸ਼ਟਆਤਮਾ ਕੱਿਢਆ।”

“ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਧਰਮੀਂਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਜਾਿਣਆ।”
115 ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਔਹ, ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਵਟਾਿਮਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ , ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ
? ਇੱਕ ਦੇਹ ਹੈ ਜੋ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾ ਪਰ੍ਾਪਤ

ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੋ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ।
ਸ਼ੈਤਾਨ ਧੋਖੇਬਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ—ਿਕ ਿਵਆਹ ਦਾ ਵਸਤਰ, ਤੁਹਾ ਜਰੂਰ
ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
116 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹ । ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ
ਿਤਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਿਤਆਰ ਹੋ ਰਹੇ

ਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਅਨੋਖੀ ਪੁਕਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ
ਹ , ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਦਨ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸਾਡਾ
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ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰੀਰ ਥੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੇ ਲਈ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ
ਿਜਸਦਾ—ਿਜਸਦਾ ਮੁਹਈਆਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪੀਿੜਤ ਬੱਚੇ
ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਥੇ ਕੋਈ ਦੁਖ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ, ਹਰ ਇੱਕ, ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਲਾੜੀ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ
ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਲਾੜਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਆਪਣੀ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਬਖਸ਼ੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਬੱਿਚਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ! ਥੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਹੈ ਜਾਣ
ਲਈ। ਥੇ ਨਰਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਲਈ।

117 ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤੇ
ਹਨ, ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਜਾਰ । ਮਹਾਨ ਗੱਲ…ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਿਬਜਨੇਸ ਮੈਨ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ
ਦਾ ਪਰਦਾ । ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਜੰਦਾ
ਰਹ । ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾ ਿਫਰ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਖ , ਪਰ ਇਹ
ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈ —ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਆਖ , ਜ
ਇਹ ਕੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਸਵੇਰ, ਹੁਣ ਜਹੇ, ਮੈਂ ਸੀ…ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਿਠਆ। ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ
ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੁੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਿਪਰ੍ਯ, ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਗਦੀ ਹੈਂ?” ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਸਾ
ਉਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਿਚ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈਉਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਪੱਛੇ ਰੱਖੇ,ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ,
ਕਿਹੰਦਾ, ਿਬਲ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ
ਗਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਜਆਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ
ਹੈ।” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਆਮਦ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹ ।”

ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕ—ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ
ਗਏ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਉਸ ਤਰਹ੍ , ਭਾਈ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ…“ਹ ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਭਾਈ
ਬਰ੍ਾਨਹਮ।” ਪਰ, ਉਹ—ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ
ਿਮਲਾ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਸੜ ਿਗਆ ਸੀ, ਵੇਖੋ;
ਮੇਰਾ, ਵੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
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118 ਪਰ ਉਸ ਸਵੇਰ, ਜਦੋਂ, ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ…ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਜਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਇਹ ਕੀ ਹੈ?”
ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ, ਹਰੀ ਪਹਾੜੀ । ਹਰ ਪਾਿਸਓਂ ਜਵਾਨ
ਔਰਤ ਆ ਰਹੀ ਸਨ, ਦੱਸ ਹਜਾਰ , ਅਤੇ ਹਜਾਰ ਦੇ ਹਜਾਰ । ਉਹ ਸਭ
ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਉਹਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਚੱਟੇ ਵਸਤਰ
ਪਿਹਨੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਿਦ , ਿਚਲਾਉਂਦੀ , “ਸਾਡਾ ਭਾਈ!”
119 ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਹੁਣ, ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ
ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਥੇ ਮੈਂ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸ , ਅਤੇ ਥੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸੀ,
ਿਬਸਤਰ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ?
ਮੈਂ ਮਰ ਿਗਆ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਕ, ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਮਰ
ਿਗਆ ਸੀ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈ ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜ ਦਾ,
ਜ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਥੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਿਪਆ ਸੀ।” ਮੈਂ ਥੇ ਇੰਝ
ਹੀ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਪੱਛੇ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤਰਹ੍ , ਿਜਵੇਂ ਬਹੁਤ
ਸਖਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀਹ ਫੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ।” ਅਤੇ ਥੇ
ਮੈਂ ਸੀ, ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਉਹ ਹੈ… ਥੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਥੇ,
ਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਥੇ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਿਬਸਤਰ ਦੇ

ਪਾਸੇ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਥੇ ਹ ।”
120 ਮੈਂ ਿਫਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਔਰਤ ਆ ਰਹੀ ਸਨ।
ਅਤੇ ਉਹ ਸਨ…ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਥੇ ਮੇਰੇ
ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਹ! ਉਹ ਸੱਚ ਹਨ। ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ
ਆਦਮੀ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, “ਸਾਡਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ
ਭਾਈ!” ਔਹ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ।
121 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਬੁੱਢਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ
ਹੈ।” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਕੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ?” ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਚਬਾਵ ਗਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈ
ਿਮਿਲਆ ਸੀ।”
122 ਿਫਰ, ਥੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਿਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈਂ।”

ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਹਨ?”



ਉਹ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹਨ 55

123 ਉਹ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ।”
ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ …

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਮੈ ਆਖਦੇ
ਹਨ, “ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,” ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ । ਸਮਝੇ?
ਿਕਉਂਿਕ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ …ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਅਮਰ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ
ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਭੈਣ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ ।
ਜੇ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ।

124 ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦਾਗ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ
ਹ ਜੋ ਹੋਈ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਮੈ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ—ਇਹ ਸਭ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਘੜੀ ਲਈ ਮੈ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਢਾਲ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਸਮਝੇ?

125 ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਇੱਕ ਮੂਲ, ਸੱਚੀ ਭੈਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਉਸਦੀ
ਪਤਨੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਤਦ, ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਤਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ,
ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁੜੇ ਵੇਖਦਾ
ਹ ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਨੀ ਵ ਗ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਦੀ
ਕਸਮ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਬੇਈਮਾਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ । ਤੁਹਾ
ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੰਨਹ੍ੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਿਜਨਹ੍ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ
ਹੋ। “ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋਿੜਆ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜੋਿੜਆ
ਜਾਵੇਗਾ।” ਸਮਝੇ?

126 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿਫਰ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤ
ਪਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਪਾ ਰਹੀ

ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈ ਕਿਹੰਦੀ ਸਨ, “ਭਾਈ!” ਹੁਣ,
ਉਹ ਔਰਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਥ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਿਖਆ? ਉਹ
ਔਰਤ ਸਨ। ਪਰ, ਸਮਝੇ, ਸਾ ਹੁਣ ਿਕਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਗਰ੍ੰਥੀ
ਦੇ—ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰਤ ਦੀ ਗਰ੍ੰਥੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗਰ੍ੰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ
ਬੱਿਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਭ
ਇੱਕੋ ਗਰ੍ੰਥੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਿਫਰ ਵੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਤੀ
ਦਾ ਰੂਪ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਥੇ ਕੋਈ
ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਥੇ ਕੋਈ
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ਬੱਿਚ ਦੀ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਇਹਨ ਔਰਤ ।
127 ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਮੈ ਪਰ ਚੁੱਿਕਆ। ਇਹਨ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈ ਉਪਰ
ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ?”

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤ ਅਗੁਆ ਸੀ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ—
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ…ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ।”
128 ਅਤੇ ਥੇ ਕੁਝ ਔਰਤ ਪਰਆਈ । ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ
ਭਾਈ।” ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਔਰਤ!

ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜਰ ਗਈ, ਇਹ ਅਵਾਜ ਰੁਕ ਗਈ, ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੈ ਉਹ
ਯਾਦ ਨਹੀਂ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ।”
ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਅਗੁਆਈ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦ ਉਹ ਨੱਬੇ ਸਾਲ

ਦੀ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਿਕਉ ਉਹ ਤੈ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ‘ਬਹੁਮੁੱਲੇ
ਭਾਈ’?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਜ ਦੇ…”
ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਜਰ ਜਾਵ , ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਵੇਖਣਾ

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”
ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਉਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ, ਿਕਹਾ, ‘ਵੇਦੀ

ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਰ੍ਾਨ।’ ਉਹ ਥੋੜਹ੍ਾ ਪਰ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਆਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਜ ਦੇ ਹ । ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖ ਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹ ।”
129 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰ ਿਗਆ ਸੀ? ਿਕਉਂ,
ਇਹ…”

ਇਸ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਮੱਤਰੋ। “ਇਹ ਿਸੱਧ ਹੈ,”
ਕੀ ਨਹੀਂ—ਇਸ ਛੂਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, “ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼ਠ।” ਥੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜੀ
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹ
ਦੱਸ ਸਕੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਥੇ
ਉਹ ਸੀ। ਥੇ ਕੋਈ ਿਬਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਰ
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਨਹ੍ ਹੀ ਿਸੱਧ ਹੈ,
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ਪੂਰਾ ਿਸੱਧ। ਿਮੱਤਰੋ, ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
130 ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਰਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਿਖਆ, ਇੱਕ
ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਵ ਗ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕਵੇਂ ਔਰਤ , ਅੱਜ, ਜ ਔਰਤ
(ਇੱਕ ਇਸਤਰ੍ੀ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ), ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਭੇੜੀਏ
ਵ ਗ ਪਾਲਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਕੁਝ, ਅੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੀਲਾ
ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ
ਮੁੰਡੇ ਵ ਗ, ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਥੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।

ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਹਲੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ
ਸੀ। ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ…ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੇ ਪਿਹਲ
ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ਮੈਂ ਇਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹ ਗਾ। ਮੈਂ
ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਥੇ ਿਪਆ ਸੀ, ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ,
ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਿਵਭਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।” ਸਮਝੇ? ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਜਵਾਨ
ਮੁੰਡਾ ਪੰਦਰ ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਸਾਫ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਮੈਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ । ਇਹੀ ਸਭ ਗੁਣ
ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ ।
131 ਅਤੇ ਿਫਰ ਥੇ ਿਪਆ, ਿਫਰ, ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਿਵੱਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਉਸ ਤਰਹ੍ ਵੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਪੁਕਾਿਰਆ, “ਔਹ, ਿਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਦਦ
ਕਰ।” ਥੇ ਕੋਈ ਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। “ਮੰਮੀ, ਮੇਰੀ ਮੱਦਦ ਕਰ।” ਥੇ ਕੋਈ
ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੀ ਮੱਦਦ ਕਰ।” ਥੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਭੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ
ਤ ਿਸਰਫ਼ ਬੇਅੰਤ, ਡਰਾਵਣਾ, ਔਹ, ਡਰਾਵਣਾ ਸੁਪਨਾ। ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ,
ਭੜਕਦਾ ਨਰਕ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ, “ਔਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!” ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਇਸੇ ਤਰਹ੍ । ਮੈਂ ਉਸ ਥ ਤੇ ਚੱਲ
ਿਗਆ, ਿਜੱਥੇ ਧੂਂ , ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ, ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ, ਔਹ, ਇਦ ਦੀ
ਭਾਵਨਾ! ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੌਤ ਸੀ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸਨ,
ਉਸ ਤਰਹ੍ ਆਪਣੀ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਅੱਖ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ
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ਪੰਤਾਲੀ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੱਗਭਗ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਿਕਵੇਂ ਵੀ।
ਜ ਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, “ਔਹ! ਔਹ! ਔਹ!”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਮੈਂ ਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹ ਗਾ?”
“ਹਮੇਸ਼ਾ।”

132 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਓ ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੇਂ, ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ
ਿਫਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਖਾਵ ਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਵ ਗਾ। ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ।”

ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਿਪਸ ਹੁੰਦੇ ਮਿਹਸੂਸ
ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਇੱਕ ਿਮੰਟ
ਿਵੱਚ ਸਤਾਰ ਵਾਰ ਹੀ ਧੜਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਅਤੇ ਸਭ
ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ?
133 ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਜਦ ਮੈਂ ਟੁਸਾਨ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਜੇ.ਸੀ. ਪੇਨੀ
ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ, ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕਵੇਂ, ਔਰਤ , ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਕਰਦੀ ਹਨ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੀ—ਮੈਂ ਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਿਸਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਅਤੇ
ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਔਰਤ ਤੇ ਆ ਰਹੀ
ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਵਾਟਰਹੈਡ ਵਾਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰਹ੍ । ਉਸ ਤਰਹ੍ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਅੱਖ
ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਪੇਿਨਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਸਨ। ਅਤੇ
ਉਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ (ਦਰਸ਼ਨ) ਿਫਰ ਤੋਂ ਹੋ ਿਗਆ। ਥੇ ਇਹ ਸੀ,
“ਔਹ! ਔਹ!”
134 ਭਾਈ, ਭੈਣ ਮੈ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਿਦਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੁਣ
ਤੁਹਾ ਮਜਾਕ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ
ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਓ।
135 ਮੈਂ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀ
ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੱਖ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸ
ਪਾਰ ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ
ਹੋ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਜਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਜੇ ਵੀ
ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀ
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ਦਾ ਿਪਆਰ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਪੁਕਾਰ; ਉਹ ਗਿਹਰਾਈ; ਗਿਹਰਾਈ
ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ?

136 ਿਜਵੇਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮੱਛੀ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪਰ ਹੋਣ, ਥੇ ਉਹਦੇ ਤੈਰਨ
ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲ , ਜ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਕੋਈ—ਕੋਈ ਦਰੱਖਤ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਥੇ
ਧਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ ਥੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਗਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰੱਖਤ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ
ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ।

137 ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ, ਥੇ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। “ਧੰਨ ਉਹ
ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਿਪਆਸੇ ਹਨ।” ਸਮਝੇ? ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਨਾ ਹੱਥ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਪਿਹਲ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ, “ਮੈਂ ਹੋਰ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।” ਸਮਝੇ? ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਰਹ੍ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ
ਦੀ ਵਸਤ , ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਗਰਾਵਟ
ਿਵੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਮਝੇ? ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ
ਹੋ, ਰਾਜੇ ਦੇ। ਸੱਜਣ ਔਰਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਿਵਆਕਤੀ ਬਣੋ। ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਤਰਹ੍
ਚਲੋ। ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਜੀਓ। ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ
ਇਹਨ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾ ਿਨ ਦੇ ਕਟਘਰੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਗਾ। ਸਮਝੇ?
138 ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਸਮਝੇ। “ਿਕਸ
ਰਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਿਯਸੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ? ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਿਸੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ
ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਣਨ ਦੀ ਪੀੜਹ੍ਾ ਿਵੱਚ ਹ , ਉਸ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲਈ।
ਜੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀ ਿਪਆਰ ਕਰ , ਇਹ ਮੈ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ (ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਹ ) ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਹ । ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ । ਉਹ
ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
139 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਸਿਹ ਸਕਦੇ,” ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਹੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, “ਤ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ
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ਨਹੀਂ ਹੋ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਸਹੀ।”—ਸੰਪਾ]
ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਆਖਦੀ ਹੈ? [“ਆਮੀਨ।”]

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਜਾ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ
ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਔਹ,
ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਹ । ਮੈਂ ਕਰਦਾ…”
ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧੋ। ਵੇਖੋ? ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਅਤੇ ਿਪਆਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ, ਇਹ ਥੇ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਥੇ ਕੁਝ ਧੜਕਦਾ ਹੈ,
ਥੇ ਤੁਹਾ ਿਖੱਚ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਥੇ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਸਦਾ ਨਮੂਨਾ

ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕਸ ਲਈ ਪਰ੍ਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀ
ਮਿਹਮਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਚੀਜ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ

ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਥੇ ਕੁਝ ਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਹਨ: ਜੇ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰ ਗਾ।
…ਅਤੇ ਿਫਰ ਵਾਿਪਸ ਆਵ ਗਾ, ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ ਲਈ

ਿਲਜਾਵ ਗਾ; ਤ ਜੋ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋ।
140 ਉਹ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੁਣ ਹਨ, ਉਹ
ਿਸਰਫ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਹਨ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹਨ।

ਆਓ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
141 ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਿਪਆਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਮੱਤਰੋ? ਸੱਚੀ
ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਥੋੜੇ ਿਚਰ ਲਈ। ਆਓ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ ਤ ਹੋ
ਜਾਈਏ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਣ ਿਦਓ।

ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ
ਪੈਂਤੀਕਸਤਲ ਲੋਕੋ, ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ । ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਿਡ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਜੋ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਕਹਾ, “ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ
ਪਿਰਣਾਮ।” ਉਸਨੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅੰਨਹ੍ੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲਦੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ;
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“ਬਣਾਓ” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ ਥੇ ਵਾਤਰਹੈਡ ਸੁੰਗੜ ਜ ਦੇ ਹਨ।” ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾਵ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ
ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ
ਕੀਤਾ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ
ਪਿਹਲ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਨਹ੍ ਿਬਮਾਰ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ ।

ਪਰ ਉਹ ਪਰ੍ਾਣ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਰ੍ਾਣ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਭੈਣ,
ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ? ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਿਪਆਰ ਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਥੇ ਕੋਈ ਿਖੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਂਗੇ, “ਔਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ, ਨਵ ਕਰ,
ਅੱਜ ਰਾਤ। ਮੈਂ ਤੈ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ ਤੈ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮੈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ
ਹੀ ਿਜਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਹੁਣੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ”? ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ ਿਜਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਹਨ
ਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹ , ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ
ਨਾਤੇ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਏ, ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹੋਗੇ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ,
ਨੇੜੇ, ਿਪਆਰੇ ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਉਸ ਚੀਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਜੋ
ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਹੈ?” ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ। ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ।
ਜਰਾ ਸੋਚੋ।

142 ਹੁਣ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਔਹ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ
ਮਚਾਇਆ, ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ। ਮੈਂ ਗੈਰਜੂਬਾਨ ਬੋਲੀ ਹਨ। ਪਰ, ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ
ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦਾ
ਹ , ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਥੇ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਜ ਦਾ ਹ , ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹ
ਜੋ ਮੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਸਮਝੇ? ਉਹ ਉਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ।

ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਥੇ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁਕੋਂਗੇ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਕੁਝ ਤ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਥੇ…ਮ ਕਿਹੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ਲਗਮ ਿਵੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲਹੂ ਨਹੀਂ
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ਹੈ।” ਸਮਝੇ? ਇਸ ਸੋਚੋ, ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਿਤਮ
ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਹ, ਚਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਛੋਟਾ
ਝੁੰਡ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਪਾਦਰੀ ਵੀ।
143 ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਦਰਯੋਗ ਬਣੋ। ਹੁਣ ਿਸੱਧਾ ਿਸੱਧਾ ਸੋਚੋ।
“ਿਪਆਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਮਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ , ਅੱਜ ਰਾਤ, ਿਕਸੇ ਹਾਦਸੇ
ਿਵੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈ ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਿਕਸੇ ਸਵੇਰ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ
ਬੁਲਾਵ , ਅਤੇ ਉਹ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾੜ ਬੜੀ ਜੋਰ ਦੀ ਧੜਕੇ; ਮੈਂ ਮਰ

ਿਗਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਦਬਾਵ ਗਾ, ਪੁਕਰ ਗਾ, ‘ਔਹ
ਪਰ੍ਭੂ! ਔਹ ਪਰ੍ਭੂ! ਔਹ ਪਰ੍ਭੂ!’” ਸਮਝੇ? ਉਹ ਿਦਲ ਆਪਣੀ ਅੰਿਤਮ ਧੜਕਨ
ਧੜਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ
ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਗੇ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨ ਪਾਓ।
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਗੇ ਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ
ਿਪਆਸੇ। ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਧਰਤੀ ਦੀ
ਕੋਖ ਿਵੱਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈਇੰਤਜਾਰ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਗਆ, ਜੋ ਿਕ
ਿਸੱਧ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਰਾ ਗਿਹਰਾਈ ਿਵੱਚ ਸੋਚੋ, ਅਤੇ ਆਓਇਕੱਠੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
144 ਿਪਆਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਛਿਪਆਜਾਵੇਗਾ,
ਮਹਾਨ ਿਰਕਾਰਡ! ਅਸੀਂ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਧੁੰਦਲੇ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾ ਜਗਾਉਣ
ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਚਾਲ ਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ
ਦੁਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹ , ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ
ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਪਤਾ,
ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤ ਿਟਊਬ ਦੇ—
ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਕੱਪਿੜ
ਦੇ ਰੰਗ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹ , ਹਵਾ ਦੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਬਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ
ਉਹਨ ਕੱਪਿੜ ਪਾਉਂਦੀ ਹਨ, ਉਸ ਤਰਹ੍ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਵਚਨ
ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਕੀਤੇ ਿਚਹਰੇ, ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ?

ਸੇਵਕ ਿਜਹੜੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਸੈਮੀਨਰੀ, “ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਵਚਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਰਵਾਜ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ
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, ਇੰਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ
ਿਰਵਾਜ ਨਾਲ,” ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨ ਚਰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਸਭ ਹੈ।

ਔਹ ਪਰ੍ਭੂ, ਕੀ ਉਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ
ਹ , ਿਵਿਗਆਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸੱਧ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹ । ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਐਲਬਮ ਿਵੱਚ ਪਾ
ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਨ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ।

ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਮੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇਈਏ?

ਔਹ ਿਪਆਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ ਦੇ ਅਤੇ
ਜ ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਿਨ ਦੇ ਿਦਨ ਿਰਕਾਰਡ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਹਨ
ਹੱਥ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰ ਉਠੇ ਹਨ, ਿਪਤਾ। ਇਹ ਿਨ ਦੇ ਿਦਨ ਵੀ
ਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ, ਜੋ ਉਹਨ ਦਾ ਿਦਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਿਨ ਦੇ ਿਦਨ
ਥੇ ਹੋਵੇਗਾ।

145 ਹੁਣ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੈ ਪੁੱਛਦਾ ਹ , ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ,
ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕੁਧਰਮੀ ਪਰੇ ਲੈ
ਜਾ। ਕੁਧਰਮ : ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਾਉਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
ਕੁਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।” ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬਦੀ ਦੂਰ ਕਰ, ਿਕਉਂਿਕ ਵਚਨ ਹੈ ਿਜਹਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਸਾ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ
ਧੀ ਹੋਣ ਲਈ ਿਕੰਨੇ ਘੱਟ ਹ । ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ
ਇਸ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ।
146 ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੇਦੀ ਬਣਾਈਏ, ਿਕਉਂਿਕ ਵੇਦੀ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਦੀ ਬਣਾਈਏ, ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ,
ਉਹਨ ਿਹਰਿਦ ਵੇਦੀ ਬਣਾਓ। ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਭਾਈ, ਭੈਣ ਤੋਂ ਦੁਨੀ ਹੱਟ
ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜੀਵਾਣੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਨ
ਿਜਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੁਣ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ
ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਆਦਰ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੋਇਆ। ਪਰ੍ਭੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀ ਹਟਾ ਦੇ।
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147 ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕਉਂਿਕ “ਿਬਮਾਰੀ
ਮੌਤ ਹੈ।” ਅਤੇ ਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਿਹਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ
ਉਹ ਜੋ ਿਹਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨ ਦੇ
ਿਹਰਦੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਣ ਸਾਫ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਿਪਤਾ। ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੀ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਉਜਾਲੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣ।

148 ਇਹਨ ਿਪਆਰੇ, ਜਵਾਨ, ਿਸਹਤਮੰਦ, ਮਜਬੂਤ ਿਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰ
, ਪਰ੍ਭੂ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ, ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, ਜੋ ਵੀ

ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਜਵਾਨ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਔਹ ਪਰ੍ਭੂ,
ਆਪਣਾ ਪਰ੍ਾਣ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ
ਉਹ ਸੱਚਾ ਚਰਵਾਹਾ ਬਣੇ, ਲਗਾਤਾਰ, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਝੁੰਡ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਜੋ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ। ਹੋਣ
ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਸੱਜੇ ਜ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਿਕਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਚਨ ਿਜਹੜਾ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ
ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਿਸਰਫ਼। ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਉਸ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਜਨ , ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਰਚ ਇੱਥੇ। ਉਹਨ ਸਭਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੋ, ਿਪਤਾ।

149 ਮੈਂ ਇਹ ਤੈ ਸੌਂਪਦਾ ਹ , ਿਪਤਾ। ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ
ਇਹ ਉਸ ਬੀਜ ਤੇ ਿਡੱਗੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਮਹਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੇ, ਇਸ ਮੰਢਲੀ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਮਸੀਹੀ ਬਣੇ, ਅਤੇ
ਦੂਸਰੀ ਮੰਢਲੀ ਿਜੱਥੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ
ਇਹ ਤੈ ਸੌਂਪਦਾ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ।

ਅਤੇ, ਿਪਤਾ, “ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਸਾਡੇ
ਅਧਰਮ ਲਈ ਉਹ ਕੁਚਿਲਆ ਿਗਆ; ਸਾਡੀ ਸ਼ ਤੀ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਤਾੜਨਾ
ਹੋਈ; ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ।”

150 ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਬੇਚਾਰੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਔਰਤ , ਕੁਝ ਸਮ
ਪਿਹਲ ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ, ਔਹ ਪਰ੍ਭੂ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ, ਬਹੁਤ
ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹਨ, ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ! ਮੈਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਉਸ ਔਰਤ ਲਈ। ਸਾਰੀ ਿਪਛਲੀ ਗੱਲ
, ਜੋ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਸਨ ਪਰੇ ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਅੱਜ

ਰਾਤ। ਕੀ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ? ਉਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆ।
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151 ਇਹ ਵੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ੍ਭੂ, ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,
ਦੂਸਿਰ । ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਉਹਨ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਿਪਤਾ।
ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਹੋਣ ਦੇ ਤੇਰੀ ਮਹਾਨ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾ
ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਣ।
152 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਤੁਹਾ ਿਜਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਜ ਬਾਹਰ ਹਨ,
ਿਜਨਹ੍ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ
ਉਠਾਓ, ਕਹੋ, “ਮੈ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ।” ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਸਾਿਰ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹ ? ਕਹੋ, “ਆਮੀਨ” [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ] ਿਫਰ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਨਾ ਹੱਥ ਪਰ
ਉਠਾਓ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ।

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਕਲੀਸੀਆ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਆਿਗਆ
ਿਦੰਿਦ , “ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਾਣੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ…ਉਹ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਬਪਤੀਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ
ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦੇ ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍
ਹੋਣਗੇ; ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਕੱਢਣਗੇ; ਉਹ ਨਵੀ ਨਵੀ
ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਗੇ; ਉਹ ਸੱਪ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਜਹਰੀਲੀ ਚੀਜ ਵੀ ਪੀ
ਜਾਣ ਤ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ਹੋਵੇਗਾ; ਪਰ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਹੱਥ
ਰੱਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।” ਹੁਣ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਿਕਹਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ,
ਉਹਨੇ ਉਹ ਿਕਹਾ। ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਦ ਤਕ
ਿਕ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਾ ਪਕੜੇ।

ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਵੇਂ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਜੀਵਾਣੂ ਿਲਆ,
“ਇੱਕ ਕੁਨਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਿਜਵੇਂ ਖਜੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ
ਹੋਈ, ਓਕ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਤੇ, ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ।

ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਹਰਦੈ ਅੰਦਰ ਪਕੜੇਗਾ। “ਮੈਂ ਇੱਕ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ। ਇਸ ਆਦਮੀ ਜ ਔਰਤ ਿਜਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥੇ ਰੱਖੇ
ਹਨ, ਉਹਨ ਦੁਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਆ
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ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ, ਔਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਸ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਉਸ ਭੈਣ
ਚੰਗਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹ , ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ

ਹ । ਸਾ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਿਲਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਹ । ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਦੁਖ ਝੱਿਲਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਿਗਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਰ
ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾਏ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਠੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਮਹਾਨ
ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ ਧੀ ਹ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ ਧੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ ਦੁਆ ਦਾ ਤਰ
ਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਚੰਗਾ ਕਰ।”

ਿਮਲ ਕੇ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ।
153 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਅਸੀਂ ਦੀਨਤਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹ , ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ
ਮੰਨਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹ , ਮੰਨਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ, ਅਤੇ
ਦੁਖ ਦੇ ਯੋਗ ਹ , ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੀ
ਪਰ੍ਿਸੱਧੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਇਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਧੀ , ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਵਚਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਜੀ ਠੇ ਹ , ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹ । ਉਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਦੁਆ ਿਬਮਾਰ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ, ਅਤੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਉਸ ਉਠਾਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ; ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਉਸ ਮਾਫ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹ ,
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਿਕਉਂਿਕ ਧਰਮੀ ਜਨ
ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਔਹ ਅਨੰਤ ਪਰ੍ਭੂ, ਆਪਣੇ
ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸੁਣ।

ਅਤੇ ਹੁਣ, ਿਫਰ ਤੋਂ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, “ਜੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ
ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ;
ਤ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਹਨ ਦੀ ਸੁਣ ਗਾ।” ਔਹ ਪਰ੍ਭੂ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਰਾਤ
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ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਇਸ ਸਭਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਥੱਲੇ ਭੇਜ,
ਮਹਾਨ ਤੇਜ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰਹ੍ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹ ।
154 ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੂੰ ਹਾਰ ਿਗਆ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਹਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹ , ਅੱਜ ਰਾਤ। ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਇਹਨ ਲੋਕ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਜਾ, ਤੂੰ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ
ਦੁਖ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਜਾਦ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਣ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
155 ਹਾਲੇਲੂਆਹ! ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ ! ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ? ਿਕੰਨੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਉਠਾਓ। [ਸਭਾ ਆਨੰਦ
ਕਰਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ] ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਔਹ, ਅਨੋਖਾ!

ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ…
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ

ਿਹਰਦੇ ਨਾਲ।
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਹਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ…

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ?
156 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕੰਨਹ੍ੇ ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ? “ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਤ ਤੋਂ,
ਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੇਮਣੇ, ਮੈਂ ਿਸੱਧਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਦਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ
ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਆਦਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹ ਿਜਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ
ਹ , ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੈ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹ , ਅੱਜ ਰਾਤ। ਮੈਂ ਉਜਾਲੇ ਿਵੱਚ
ਚਲ ਗਾ।” ਆਮੀਨ।

ਅਸੀਂ ਉਜਾਲੇ ਿਵੱਚ ਚਲ ਗੇ, ਸੁੰਦਰ ਉਜਾਲਾ,
ਿਜੱਥੋਂ ਦਯਾ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਬੂੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹਨ;
ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ, ਘੁੰਮਦੀ
ਰਿਹੰਦੀ ਹਨ,

ਿਯਸੂ, ਜਗਤ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੈ।



68 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਅਸੀਂ ਉਜਾਲੇ ਿਵੱਚ ਚਲ ਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਜਾਲਾ
ਹੈ,

ਿਜੱਥੋਂ ਦਯਾ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਬੂੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹਨ
(ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਗਆ
ਹੈ।)

ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ, ਘੁੰਮਦੀ
ਰਿਹੰਦੀ ਹਨ,

ਿਯਸੂ, ਜਗਤ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੈ।

ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਜਾਲੇ ਦੇ ਸੰਤੋ,
ਿਯਸੂ, ਜਗਤ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੈ;
ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਦਯਾ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ,
ਿਯਸੂ, ਜਗਤ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੈ। (ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ
ਿਫਰ?)

ਅਸੀਂ ਉਜਾਲੇ ਿਵੱਚ ਚਲ ਗੇ, ਸੁੰਦਰ ਉਜਾਲਾ,
ਿਜੱਥੋਂ ਦਯਾ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਬੂੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹਨ;
ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਘੁੰਮਦੀ
ਰਿਹੰਦੀ ਹਨ,

ਿਯਸੂ, ਜਗਤ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੈ।

ਔਹ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਔਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਆਓ
ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਿਮਲਾਈਏ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹ ।

ਅਸੀਂ ਉਜਾਲੇ ਿਵੱਚ ਚਲ ਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਉਜਾਲਾ,
ਿਜੱਥੋਂ ਦਯਾ ਦੀ …(ਪਰ੍ਭੂ ਤੈ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ,
ਭਾਈ।)…ਚਮਕਦਾਰ ਬੂੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹਨ;

ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਘੁੰਮਦੀ
ਰਿਹੰਦੀ ਹਨ,

ਿਯਸੂ, ਜਗਤ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੈ।

ਆਓਅਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗੁਣਗੁਣਾਈਏ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ
ਅਤੇ ਸਭਾ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਯਸੂ, ਜਗਤ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੈ—
ਸੰਪਾ] ਅਸੀਂ ਬੱਿਚ ਵ ਗ ਕੰਮ ਕਰ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹ ।
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ਔਹ, ਇਹ ਿਕੰਨ ਸੋਹਣਾ ਉਜਾਲਾ ਹੈ,
ਿਜੱਥੋਂ ਦਯਾ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਬੂੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹਨ;
ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਘੁੰਮਦੀ
ਰਿਹੰਦੀ ਹਨ,

ਿਯਸੂ, ਜਗਤ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ]

ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,
ਤੂੰ ਕਲਵਰੀ ਦਾ ਮੇਮਣਾ,

ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਾਓ। ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਅਰਾਧਨਾ
ਕਰੋ।

ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ;
ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹ ,
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ,
ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋ
ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵ !

ਜਦ ਿਜੰਦਗੀ ਦਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਮੈ ਘੇਰ ਲਵੇ,
ਅਤੇ ਦੁਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ,
ਔਹ, ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰ੍ਸ਼ਕ ਹੋ;
ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦਨ ਿਲਆ,
ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੰਝੂ ਪੂੰਝ ਦੇ,
ਮੈ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦੇ
ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ।

157 ਓ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਿਰਵਾਜ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹ । ਮੈ
ਪਸੰਦ ਹੈ…ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਇਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਨਵੇਂ, ਛੰਿਡਆ ਹੋਇਆ, ਰੰਗ
ਨਾਚ, ਭਾਵਨਾ ਹਰਾਉਣਾ, ਲੱਖ ਿਮਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਵੀ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ
ਉਸ ਗੀਤ ਿਲਿਖਆ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਪੈਨ ਛੁਿਹਆ, ਿਲਖਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਓ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਮੈਂ ਏਡੀ ਪੈਰੋਨੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹ ਅਤੇ ਉਹਨ
ਸਭਨ ਦੇ ਬਾਰੇ; ਮਹਾਨ! ਫੈਨੀ ਕਰ੍ੋਸਬਾਈ: ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾ,
ਔਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਦੀਨ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲੈ।
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158 ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਉਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ—
ਉਹਨੇ ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ ਏਲਿਵਸ ਪਰ੍ੀਸਲੇ ਵ ਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ
ਅਿਧਕਾਰ ਕੈਡੀਲੈਕ ਦੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਲਈ ਬੇਚ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ…ਉਹਦੇ ਕੋਲ
ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦੁਿਨਆਵੀ ਗੀਤ —ਗੀਤ ਿਲਖੇ।
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲਈ।”

ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਹ੍ੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਿਕਵੇਂ ਜਾਣੋਗੇ?”

ਉਹ ਦੁਆਲੇ ਮੁੜੀ, ਪਰ੍ੇਰਣਾ, ਸੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ:
ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣ ਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣ ਗੀ,
ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਾਸੇ ਖੜਹ੍ੀ
ਹੋਵ ਗੀ;

ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣ ਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣ ਗੀ, (ਿਕਵੇਂ?)
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਨੌਹ…(ਜ ਿਫਰ, “ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ
ਨਾ ਵੇਖ , ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਗੀ।”)

ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣ ਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣ ਗੀ,
ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਾਸੇ ਖੜਹ੍ੀ
ਹੋਵ ਗੀ;

ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣ ਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣ ਗੀ
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਨੌਹ ਨਾਲ।

159 ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾ ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲਈ
ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਗਆ ਹੈ! “ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵ ਅਤੇ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰ ,
ਮੈਂ ਵਾਿਪਸਆਵ ਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾ ਲੈਣ ਲਈ।”
160 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪੀੜ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਬਾਰਾ
ਮੰਨਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ, ਪਾਸਟਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਪਤੀਸਮਾ
ਨਹੀਂ ਿਲਆ, ਪਾਣੀ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ,
ਜ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਬਪਤੀਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਇਹੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਸ
ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ
ਹੈਂ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ]
161 “ਓਹ” ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
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ਪੋਲੂਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ, ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ
ਸੰਦੇਸ਼। ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ…ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਿਖੜਕੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਿਡੱਗ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਪੋਲੂਸ, ਉਹ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੱਸਹ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਰ ਉਸਦੇ ਤੇ ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਜੀਵਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ, ਕਲ,
ਅਤੇ ਯੁਗੋਯੂਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।”

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ] ਆਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪਰ
ਚੁਕ ਗੇ, “ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ।”

ਿਪਆਨੋ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਥੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਭੈਣ, ਜੋ ਕੋਈ
ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਥੋੜਹ੍ਾ ਧੁਨ ਿਦਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ।

ਿਕੰਨਹ੍ੇ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ। ਕਹੋ,
“ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਮੇਰੇ—ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਿਹਰਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ।”
162 ਆਓਹੁਣ ਗਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਹਮਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ,ਆਪਣੀ
ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ, “ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ।” ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ
ਰਹੇ ਹ । ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਂਦੇ
ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਿਖੱਚਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਉਂਦੇਲਦਾ ਹੈ,
ਿਸਰਫ਼ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ। “ ਥੇ ਪਰ੍ਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਿਗੱਿਲਆਦ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਦਵਾਈ ਹੈ।” ਆਓਇਸ ਹੁਣ ਗਾਈਏ। ਸਾ ਧੁਨ ਿਦਓ।

ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ

ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ
ਮੇਰੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਖਰੀਦ ਿਲਆ
ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ।

163 ਅਤੇ ਜੇ…“ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਨਣਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਿਪਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਜਨਹ੍ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਿਕਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਪਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਿਜਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ?

ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ,
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164 [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੰਚ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਸੰਪ] ਪਰ੍ਭੂ
ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। [ਭਾਈ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸਵਰਗ
ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।”] ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ। [“ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗਾ
ਹੈ।”] ਹੁਣ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਕਲੀਸੀਆ, ਹਰੇਕ , ਸ਼ਕਤੀ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਕੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ? [“ਹ । ਸੱਚਮੁੱਚ।”] ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਭਾਈ ਬੂਨ। ਮੈਂ
ਸਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। 
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