
ਆ, ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ

 ਖੈਰ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੈਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ—
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਚੰਗਾ, ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ…” ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੈਸੇ

ਦਾ, ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਓਟਮੀਲ ਖ ਦਾ ਹ । ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈ ਹੁਣੇ ਹੀ…ਉਹ ਮੈ
ਮੇਰੀ ਿਟਕਟ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਇਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਪਸ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ
ਚਾਲੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਰਚੇ ਦਾ ਖਾਤਾ ਸੀ।
2 ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਪਟਰੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਸੀ। “ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ,” ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਗਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਗਈ?” ਦੇਖੋ? ਮੁੱਖ—ਮੁੱਖ ਆਦਮੀ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, “ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਦਸ ਸੈਂਟ?” ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਤੇ
ਅਸਲ ਸਸਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਡਾਲਰ
ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਗਏ, ਵੇਖੋ; ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਦੋ ਡਾਲਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਬਲਕੁਲ
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਬਦਲਦਾ ਹ ਜੋ ਇਹ ਸੀ।
3 ਖੈਰ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਹੈ…ਜੇ ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਦਸ ਸੈਂਟ ਖਾਵ , ਤ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਗਾ?”
4 ਿਮਸਟਰ ਫੀਲਡਜ਼, ਜੋ ਿਕ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਨ, ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਿਬਲੀ, ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਿਵੱਚ ਬਦਲੋ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਘੱਟੋ ਘੱਟ।” ਉਹ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ
ਇਸ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
5 “ਖੈਰ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਓਟਮੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਨਹੀਂ
ਖ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹ ।”

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਓਹ, ਨਾ ਕਰੋ, ਅਿਜਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ।”
6 ਖੈਰ, ਿਫਰ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਗਾ?” ਿਫਰ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤੇ
ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਸੈਂਟ ਲਏ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਚਾਲੀ ਸੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਹ , ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ
ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਤ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਿਚ ਦੇ ਿਦਓ; ਕੁਝ
ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਸੈਂਡਿਵਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ…
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ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਖੁਦ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
7 ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਇੱਕ ਪਟਰੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਨਾਲ…ਹੁਣ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੁਆਰਾ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਲ ਆਇਆਅਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਿਗਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕਹੋ,
ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ,” ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਰੁੱਖ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਖੇਡਦੇ ਹਨ।”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਸਖਰ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹ ?”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਪਰ ਇਸ ਨਾ ਕੱਟੋ। ਦੇਖੋ?”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ

ਇਸਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਗੇ।”
8 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੱਟੋ।” ਖੈਰ,
ਮੈਂ ਸੱਜੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਾ ਨ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਸ
ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਸਖਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।” ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਿਸਖਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਪਰ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ
ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਸਖਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ, ਭਾਈ ਵੁੱਡ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਇਸ ਿਸਖਰ ਤੇ ਿਲਆਉਣ
ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨ ਸਾਿਰ ਿਸਖਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ
ਹ ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੱਿਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਥੇ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਜੋਅ ਅਤੇ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਖੇਡ ਰਹੇ
ਛੋਟੇ ਸਾਥੀ।”
9 ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹ , ਤ ਉਹਨੇ
ਹੇਠ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਹ, ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਿਕੰਨਾ ਸੂਟ
ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਹੁਣ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਦੇਖੋ? “ਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਿਕ—ਿਕ ਮੈਂ, ਉਸ ਤੇ, ਕਈ
ਵਾਰ ਮੁੜਦਾ ਹ , ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਹ
ਸੈਂਟ’ ਅੰਦਰ ਮੁੜੇਗਾ।” ਦੇਖੋ? ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਤ ਇਸ
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ਬਣਾਉਣ ਿਦਓ, ਵੇਖੋ, ਉਹ—ਿਕ ਮੈਂ—ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ।
ਿਕ ਮੈਂ…” ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਬਿਲਕ ਸਰਿਵਸ ਕੰਪਨੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਦੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸੀ।

ਸਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹ । ਸਾ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਇਸ
ਿਮਲਣਾ ਹੈ।

10 ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਅੱਜ,
ਟਰੂਡੀ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ
ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰ੍ੈਜੂਏਟ ਹੋਣ
ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਵ ਗਾ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ।

11 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ
ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰ੍ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ ਪਿਹਲ ਬੱਿਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਹ੍ੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ ਦਸ ਿਮੰਟ
ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਿਖਸਕ ਜਾਵ ਗਾ। ਦੇਖੋ?

12 ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਮੈਂ ਬੱਿਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ , ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰ
ਨਾਲ, ਵੀ, ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਬਾਲਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਗਾ।
ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਯਾਤਰਾ, ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ
ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ
ਲਵ ਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ੍ਭੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਇੱਕ…

13 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹ , ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਿਕ
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਕਸਨ ਦੇ ਪਰ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ—ਇੱਕ—ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ
ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤ ਭਾਈ ਫਰੈਡ ਥੇ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਹਨ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਿਖੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸਮਾਨ ਿਵੱਚ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਿਚਆ, ਕਦੇ ਇਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਨ, ਮੈ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
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ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨੌਰਮਨ ਦੇ ਿਪਤਾ, ਭਰਾ ਨੌਰਮਨ ਨੇ, ਮੈ ਦੱਿਸਆ,
ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ?”
14 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੂਤ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚ ਥੇ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ? ਮੈਂ ਇਹ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮ , ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਸੀ,
ਲਗਭਗ ਦੋ ਿਦਨ ਪਿਹਲ , ਜ ਮੇਰੇ ਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਦੋ ਿਦਨ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਸੀ। “ਫਲੈਗਸਟਾਫ, ਜ ਪਰ੍ੈਸਕੋਟ ਦਾ ਤਰ-ਪੂਰਬ,
ਜੋ ਿਕ ਫਲੈਗਸਟਾਫ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹੈ।” ਖੈਰ, ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀ,
ਦੇਖੋ, ਿਬਲਕੁਲ।
15 “ਛੱਬੀ ਮੀਲ ਚੀ।” ਿਕਉਂ, ਭਾਫ਼ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪਰ— ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸਕਦੀ, ਚਾਰ ਮੀਲ ਚੇ, ਜ ਪੰਜ, ਨਮੀ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਧੁੰਦ ਜ ਕੁਝ
ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਨੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਦਲ
ਤੋਂ ਪਰ ਠਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਨੀ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਮੀਲ ਚਾ ਹੈ।
ਇਹ 26 ਮੀਲ ਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਰ ਤੀਹ ਮੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਪਰਾਿਮਡ
ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਿਖਆ ਹੈ।
16 ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ, ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਉਹ ਦੂਤ,
ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਉਹ ਥੇ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਬਾਹਰ, ਖੰਭ ਿਪੱਛੇ, ਿਬਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸਨ…ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ।
17 ਬੱਸ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਸ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ—ਮੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ—ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
18 ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਲੀਓ ਮਰਸੀਅਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਇਸ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮ ਆਵੇਗਾ,” ਿਕਹਾ, ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਜ ਛੇ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ,
ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤ, ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਦਲਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ
ਬਰ੍ਾਨਹਮ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਸਪਤਾਲ
ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਬਸਤਰੇ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ—ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਬੋਲੋਗੇ।” ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਹਾਲ ਿਕ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਈ
ਲੀਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਿਹਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
19 ਪਰ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ, ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਅਿਜਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਉਸ
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ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ
ਿਕੱਥੇ ਸੀ? ਬੈਥਸਦਾ ਦਾ ਪੂਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਪੁੰਸਕ ਲੋਕ ਦੀ ਭੀੜ ਉਥੇ
ਪਈ ਹੈ, ਅਪਾਹਜ, ਲੰਗੜੇ, ਅੰਨਹ੍ੇ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ, ਦੂਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਿਮਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਪਰ੍ਾਣੀ ਮਨੁੱਖ, ਜ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ? ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਕਆ।
20 ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ
ਿਗਆ। ਮੈਂ ਲੀਓ ਕਲਮ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਮੈ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ
ਿਮਿਲਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਿਲਿਖਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਟਰ੍ੇਲਰ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ
ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਟਰ੍ੇਲਰ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਸੀ।
ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਟਰ੍ੇਲਰ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੱਜੇ
ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਫ ਹੈ। ਇਹ ਥੇ ਹੇਠ ਿਪਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਥੇ ਰੱਿਖਆ।
ਿਕਹਾ, “ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ‘ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ
ਵੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਬਦਲ
ਦੇਵੇਗਾ।’” ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
21 ਦੇਖੋ, ਮੈ —ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ
ਹ । ਿਕਉਂਿਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ…ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
22 ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹ । ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਿਬਮਾਰ
ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨ ਵਾਪਸ
ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਤ , ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ
ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਥੋਂ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਮੈ ਲੋਕ
ਪਰ੍ਤੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਲੋਕ —ਲੋਕ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਹੋਰ
ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ
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ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹ “ਿਰੱਕੀ, ਿਰਕੇਟਾ,” ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਨ ਜੋ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। “ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤ ਿਕਉਂ, ਿਫਰ ਉਨਹ੍ ਇਕੱਲੇ
ਰਿਹਣ ਿਦਓ।”

23 ਮੈਂ ਥੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਿਗਰਾਵਟ ਿਵੱਚ ਕਲਮ
ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਥੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਦਾੜਹ੍ੀ ਗਣ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ
ਿਕਤੇ ਵੀ ਜਾਵ , ਤ ਉਹ ਮੈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਭੇਜੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ
ਇਹ ਕਰ ਗਾ।

24 ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ, ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਆਉਂਿਦ , ਉਸਨੇ ਮੈ ਰੋਕ ਿਲਆ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਿਕੱਥੇ…ਿਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਹੁਣ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਘਰ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਮੈਂ ਿਦਲ ਤੋਂ ਿਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਟੇਪ
ਤੇ ਪਾਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਤੇ ਤ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਿਕ ਅਚਾਨਕ
ਤਬਦੀਲੀ ਿਕਉਂ ਹੋਈ।

25 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਿਚਓ, ਚੱਲੋ…ਆਓਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ।

26 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ , ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹ , ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ, ਅਤੇ ਮੱਧ-ਉਮਰ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹ , ਸਦੀਪਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

27 ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਗਰ੍ੈਜੂਏਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਿਹਲ ਹੀ ਗਰ੍ੈਜੂਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ
ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਜੋ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਦਮੇ, ਜ ਮਹਾਨ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ
ਪਿਹਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਟਊਸਨ ਦੇ ਤਰ ਿਵੱਚ, ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਵਾਪਿਰਆ
ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਹੇਠ ਆਏ ਸਨ। ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ
ਸੀ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ
ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਅੱਜ
ਰਾਤ, ਇਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ , ਜੋ ਉਹਨ
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ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ, ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾ ਸਾਿਰ ਇਸ
ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
28 ਸਾ ਸਾਿਰ ਅਸੀਸ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਤੁਹਾ ਨਾਰਾਜ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾ ਮਾਫ਼
ਕਰ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ—ਕੱਲ
ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੱਲਹ੍ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।
ਸਾ ਕੱਲਹ੍ ਿਮਲਣ ਲਈ ਅੱਜ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਿਪਤਾ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਜਾਣਦੇ ਹ , ਉਹ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਾ ਇਹ
ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਸਾ ਇਸ
ਕੁਝ ਸਮ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ ਤ ਸ਼ ਤੀ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜ ਬੱਚੇ

ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਜ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ। ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਬੱਿਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵ ਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ
ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹ , ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ। ਆਮੀਨ।
29 ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਕੱਟ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਮੈ ਬਾਈਬਲ
ਿਵਚ ਇਕ ਜਗਹ੍ਾ ਿਮਲੀ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ
ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ…ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਡੈਿਸ਼ੰਗ ਉਿਚਤ
ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸੋਿਚਆ…ਿਸਰਫ਼—ਕੁਝ ਿਮੰਟ, ਗੱਲ ਕਰਨ
ਲਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੇ 18ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚੋਂ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਇੰਜੀਲ ਲੇਖਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਲਖਦੇ ਹਨ। 18ਵ ਅਿਧਆਏ ਅਤੇ
18ਵ ਆਇਤ।

ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਿਛਆ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ?
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਮੈ ਚੰਗਾ ਿਕਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈਂ? ਕੋਈ

ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ।
ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਿਵਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ

ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ…ਮ ਦਾਆਦਰ
ਕਰ।
ਅਤੇ…ਆਿਖਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ

ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਇਨਹ੍ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹ ।
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ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ , ਤ ਉਸਨੇ ਉਸ ਿਕਹਾ,
“ਪਰ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ: ਸਭ ਵੇਚ ਦੇ…ਜੋ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਦੇ,…ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੋਣਗੇ:…ਆ, ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ।

30 ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਵਚਨ, ਆ, ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਸਲਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਿਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਜ ਜੇ
ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹ । ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ,
ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ , “ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ।”
31 ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ…ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਿਜਸ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
ਿਕ, ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਸੀਂ…
32 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣੋ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹ ।”
ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ, “ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੋ।”
33 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ, ਇਹ—ਇਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਹੋਲਰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ “ਿਰੱਕੀ,
ਿਰਕੇਟਾ,” ਅਤੇ ਚੀਜ਼ । ਇਹ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਯੁੱਗ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
34 ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨ ਗਰਮ ਡੰਿਡ
ਨਾਲ, ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਪਰ-ਥੱਲੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ,
ਿਸਗਰਟ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਅਨੈਿਤਕ
ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੀਜ਼ , ਉਹ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ
ਅਸੀਂ ਹ । ਦੇਖੋ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖ ਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਮਰਨਾ
ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨ ਨੇ…
35 ਉਨਹ੍ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟਆਤਮਾ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਲੋਕ ਦੇ—ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਿਕਉਂਿਕ, ਕਈ ਵਾਰ, ਕੁਝ ਆਗੂ ਿਜਨਹ੍ ਦੀ
ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨਹ੍ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ।
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36 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੈ ਪਤਾ
ਹੈ। ਤੁਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਹਤਰ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਮਾਪੇ, ਵਧੀਆ ਿਸਖਲਾਈ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਿਬਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
37 ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਿਜਨਹ੍ ਿਵਚ ਉਹ ਜ ਦੇ
ਹਨ ਉਹ ਆਧੁਿਨਕ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ, ਆਧੁਿਨਕਤਾਵਾਦੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ—
ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਿਦਨ ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਧੇਰੇ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਹਨ। ਅਤੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ
ਪਰ੍ਭੂ! ਕੀ…ਨੈਿਤਕਤਾ ਉਹਨ ਲਈ ਗੁਣ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇਸ ਲਈ
ਉਹ, ਕੀ…ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਿਵੱਚ ਜੋ ਮੈਂ
ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਦੇਿਖਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ, ਿਕ
ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰਤ ਨੇ ਲੂਤ — ਿਕਹਾ, “ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ ਅਨੈਿਤਕ ਕਿਹੰਦੇ
ਹੋ, ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਆਖਦਾ ਹ ।”
38 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਵੇਂ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।” ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ
ਉਸ ਥ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹ ।
39 ਆਓ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵੇਖੀਏ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ
ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ
ਚੰਗੇ ਮਾਿਪ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹਨ
ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਾਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ

ਕੋਲ—ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ—ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ
ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਨੈਚ-ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ—ਉਸ
ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਾਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ
ਹਨ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਸ — — ਸਹੀ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ
ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ।
40 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਉਸਦੀ ਮ ਕੋਲ ਉਸ
ਇੱਕ ਿਦਨ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਚ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਸਕੂਲ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ…ਉਹ ਚੰਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈ ਕੇ
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ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਮ
ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਪੜਹ੍ਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ
ਉਸ ਦੇ ਗਰ੍ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਮ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਿਵਚ
ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ—ਦਾ
ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਿਬਨ ਸ਼ੱਕ, ਉਨਹ੍ ਿਦਨ ਿਵਚ, ਉਸ ਕੋਲ ਵਧੀਆ
ਘੋੜੇ ਸਨ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ
ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਿਮਲੇ ਹਨ,
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ, ਅਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ…ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ
ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈ।
41 ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ…ਲਗਾਤਾਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਉਹ—ਉਨਹ੍
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕਆਮਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ
ਆਦਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਉਸ ਹੁਕਮ
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, “ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ,”
ਿਫਰ ਰੁਕ ਿਗਆ? ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਅਿਭਲਾਸ਼ਾ
ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ, ਿਕ ਉਹ ਉਹਨ ,
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਕਣ, ਉਹਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ
ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਬਾਰੇ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ।
42 ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਕਦੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਸਮੇਂ, ਹੁਣ; ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਬੇਕੀ ਅਤੇ
ਸਾਰਾਹ ਅਤੇ ਜੋਸਫ਼ ਇਹਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਭੇਜ , ਿਜੱਥੇ
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ
ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਵ ਗਾ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਥੇ ਪਾਲਣ
ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਗਾ…ਿਜਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
43 ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਪ ਿਵੱਚ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਥੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਿਵੱਚ
ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਹਣ
ਸਿਹਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ
ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਲਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋ।



ਆ, ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ 11

44 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਛਆਸੀ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ
ਪਿਰਵਰਤਨ ਇੱਕੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਿਛਆਸੀ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਜੋ
ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਿਕ
ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਢਾਲ ਜ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਓਹ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ। ਉਹ
ਸੱਤਰ, ਅੱਸੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
45 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕਸੇ ਅਣਜਾਣ ਚੀਜ਼
ਦੁਆਰਾ—ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ
ਹੋ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾਵ ਤੁਹਾ ਇਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜ ਦੀ ਹਨ।
46 ਇਸ ਲਈ, ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਿਪਤਾ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦ…ਮਹਾਨ ਹੋਣ
ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾਵ ; ਇਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ। ਅਤੇ ਿਫਰ, ਿਬਨ ਸ਼ੱਕ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਹ—ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ
ਮੁੰਡੇ ਉਹ—ਉਹ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ—ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ
ਹਨ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ।
47 ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰਤ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ,
ਵੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਆਤਮਾਵ , ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।
48 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ , ਦੇਖੋ, ਉਹ “ਸੌਖੀ ਗਲੀ”
ਬਣ ਿਗਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਹੰਦੇ ਹ , ਅਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਬਹੁਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਸਦੇ ਮਾਿਪ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸਨ। ਉਸ
ਕੋਲ…ਉਹ ਬਹੁਤ…ਉਹ ਹਾਕਮ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ
ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ…ਨੌਜਵਾਨ ਵ ਗ, ਅਮੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਵ ਗ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ …ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ, ਸ਼ਾਇਦਆਪਣੀ ਿਕਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਿਵੱਚ,
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਗਰ੍ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਇਦ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਹਲ , ਜ
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ਕੁਝ ਹੋਰ, ਉਹ ਬਣ ਿਗਆ…ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਸੀ ਜੋ ਿਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

49 ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਧੁਿਨਕ ਿਰਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ
ਹੈ। ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੂਕਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਜ ਮਰਕੁਸ,
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੀ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸਾਹ ਿਲਆ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ
ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ
ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਸਖਾਏ
ਸਨ, ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।

50 ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਸੀ; ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਚੰਗੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹ ?”

51 ਦੇਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾ ਲੋੜ
ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦੌਲਤ ਦੁਆਰਾ…ਜ , ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੌਲਤ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ, ਪਰ੍ਿਸੱਧ, ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ
ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਉਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵ ਗ ਿਫੱਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਖੋ? ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੁਝ ਮੋੜ, ਉਹ
ਚਲਾ ਿਗਆ, ਿਫਰ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਸਦੀਵੀ
ਰਿਹਣਾ ਹੈ।

52 ਅਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ
ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਚੰਗੇ
ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ?”

53 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਮੈ ਚੰਗਾ ਿਕਉਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈਂ,” ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ?” ਦੇਖੋ?
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ਇਸ ਿਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਪਰ੍ਗਟਾਇਆ? ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ?
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ। ਉਹਨ ਰੱਖੋ।”

ਿਕਹਾ, ਤ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਹੁਕਮ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ?”
54 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “‘ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ’ ਦੇ ਹੁਕਮ,
ਅਤੇ ਹੋਰ।”
55 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ, ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ
ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
56 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਾਓ, ਜੋ
ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇਚੋ, ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਿਵੱਚ ਵੰਡੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੋ।”
57 ਕੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ! ਇਹ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ, ਜ ਯੂਹੰਨਾ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਪਾਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਸੀਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ ਉਹਨ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵ ਿਵੱਚ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਵਰਤਣ
ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੜਹ੍ੇ-ਿਲਖੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਅਮੀਰ, ਪਰ੍ਭਾਵ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਇੰਜੀਲ
ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਠੁਕਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਕੀ ਇੱਕ—ਉਸ
ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਲਈਇਹ ਿਕੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ! ਦੇਖੋ?
58 “ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆਓ।” ਹੁਣ, ਦੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਉਸ ਜ ਤ ਉਹਨ ਲੋਕ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਿਜਸ
ਨਾਲ ਉਹ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਕਸੇ ਮੁਿਟਆਰ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ, ਮੁੰਿਡ ਦੇ
ਇੱਕ ਿਗਰੋਹ ਦਾ ਕੁਝ ਪਰ੍ਭਾਵ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਕੂਲ
ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ, ਜ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ
ਸਾਰੀ ਚੰਿਗਆਈ ਿਵੱਚ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ
ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੱਿਚਓ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
59 ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ
ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਕਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ
ਿਕਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਿਨਰਣੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ ਿਨ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਿਚ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ; ਚੰਗੇ



14 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਬੱਚੇ, ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਚੰਗੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਵ , ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ?
60 ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ,
ਹਰ ਔਰਤ ਲਈਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆਓ।” ਦੇਖੋ?
61 ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲੋ, ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ
ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੁਲਿਪਟ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਦੋਸਤ ਜ ਕੁੜੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗਲੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਵੀ
ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਹ—ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਣਾ ਹੈ।
62 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ…ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਦੂਜੀ ਰਾਤ,
ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਰਦੇ ਹੋਏ,
ਪਹੁੰਚਿਦ , ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਦ ਦੇਿਖਆ। ਿਮਸ ਮੋਨਰੋ,
ਿਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਪਿਹਲ
ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਦੋ ਿਦਨ ਬਾਅਦ
ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
63 ਿਫਰ, ਦੂਜੀ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਿਕਵੇਂ? ਬੱਚੇ ਮੈ
ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, “ਡੈਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਹੇਠ
ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹੋ।” ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ
ਿਮਿਲਆ।” ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਰਾਤ ਦੱਿਸਆ ਿਕ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਹਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਉਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠ ਿਗਆ
ਹ ; ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਵਾਰ, ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।” ਖੈਰ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
64 ਅਤੇ ਿਮਸ ਮਾਰਿਲਨ ਮੋਨਰੋ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ, ਇਹ ਉਹ ਕੁੜੀ
ਸੀ ਿਜਸ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ
ਿਕਿਰਆਵ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਹੀ ਐਕਟ ਜੋ ਉਸਨੇ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਨਦੀ ਤੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਿਖੱਚੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਦਰ ਸਾਲ
ਪਿਹਲ । ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ।
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਥੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ, ਿਜੰਦਾ,
ਹਰ ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਹਰ ਵਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪ ਿਵੱਚ
ਫਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਿਜ਼ੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
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65 ਿਸਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਜੰਦਾ
ਹੈ। ਹਰ ਵਚਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ
ਹੁਣ ਵਚਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਇਸ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਨ,
ਉਸੇ ਸਿਕੰਟ ਿਵੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ
ਸੁਣ ਸਕੋ, ਇਹ ਿਬਜਲੀ ਦੁਆਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਜ ਦਾ ਹੈ।

66 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਕਰੀਨ ਇਸ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ
ਹਰਕਤ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾ ਇਸ ਿਨਰਣੇ ਤੇ ਿਮਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇਸ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਰੁਕਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਇਹਨ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਦੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਿਮਲਣ ਜਾ
ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ?

67 ਆਓ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਭੀਏ, ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਉਸ ਦੀ ਥ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਬੇਕੀ ਅਤੇ
ਮਾਰਿਲਨ ਹਨ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸੀ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੈ।

68 ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਵਿਗਆਨ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਆਵਾਜ਼
ਚੁੱਕਣਗੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਬੋਿਲਆ ਸੀ।” ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ
ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਦੇ ਕੰਕਰ ਵ ਗ, ਲਿਹਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ।
ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਦੂਰ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਜ ਦੀ ਹੈ।

69 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ,
ਤ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਨ ਤੇ ਕਿਹ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਥੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ
ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, “ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ,” ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ, ਉਦਾਸ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ?
ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋ…ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੋਰ
ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਨ। ਦੇਖੋ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾ ਉਸ ਪੁਕਾਰ ਨਾਲੋਂ
ਿਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵ ਗ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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70 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੋੜ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ। ਉਹ
ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਚਲਾ ਿਗਆ।
71 ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣੇ ਹੀ
ਹਨ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਸਤ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਮਸੀਹ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਵੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ।
72 ਆਓਉਸ ਵੇਖੀਏ। ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦਆਪਣੇ ਦੋਸਤ
ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਿਗਆ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਹਾਕਮ

ਸੀ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੱਭਦੇ ਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ—ਉਹ—ਉਸ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੋਠੇ
ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਕਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਢਾ
ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ
ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੀ।
73 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਜ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ,
ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਵ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ
ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਿਨਕਲਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦੌੜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾ
ਪਤਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ—ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ।
ਤਾਰੀਖ , ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਜ ਪਤੀ ਕੌਣ ਬਣਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜ , ਦੇਖੋ,
ਉਹਨ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ, ਉਨਹ੍ ਬੱਚੇ ਿਮਲੇ, ਉਹ
ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲਹ੍, ਜੇਕਰ
ਕੱਲਹ੍ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
74 ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਵੇਖੋ, ਿਫਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ…ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਿਵਆਹ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ, ਹਾਲ ਿਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ
ਚੜਹ੍ ਿਗਆ…
75 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਕ, ਅੱਜ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ
ਤੇ ਖ ਦੇ ਹਨ, ਿਦਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ
ਬਾਹਰ।
ਅਤੇ ਸਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ:

ਇੱਕ ਿਭਖਾਰੀ।
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76 ਅਤੇ ਆਦਮੀ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ—ਗੁ ਢੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ
ਦੂਿਜ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਦੂਿਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਅੰਤ
ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸ ਸੱਦੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ…ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-
ਪੋਸ਼ਣ ਅਿਜਹੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
77 ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਫਾਟਕ ਤੇ ਲੇਿਟਆ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ
ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਵਅਰਥ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਖਾ ਲਏ
ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਿਭਖਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਿਤ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ
ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਆਦਮੀ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਇੰਨਾ ਲੇਪਾਪੋਤੀ ਕਰ
ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਿਫਰ, ਉਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਿਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੁੰਨ ਹੋ ਿਗਆ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
78 ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ, ਇਸ ਵਾਰ, ਵਧੀਆ ਵਾਈਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ
ਟੋਸਟ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ , ਗਿਹਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਉਸਦੇ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ , ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਇੱਛਾ, ਅਤੇ
ਟੋਸਿਟੰਗ। ਇੱਕ ਿਭਖਾਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
79 ਅਤੇ ਿਦਨ ਚੜਹ੍ਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਉਹ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਸੀ,
ਉਸ ਲਾਜ਼ਰ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਵੇ।
ਿਦਰ੍ਸ਼ ਦੀ ਬਦਲਾਵ।
80 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ,”
ਹੁਣ, ਉਸ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਉਸ ਿਭਖਾਰੀ ਲਾਜ਼ਰ ਉਸ ਦੀ
ਉਂਗਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਹ੍ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਭੇਜ
ਦੇ। ਇਹ ਲਾਟ ਭੱਖ ਰਹੀ ਹਨ।”
81 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ…ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,” ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ। “ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ।”
82 ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਜਾ।”
ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਠੁਕਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਜਸ ਨਾਲ
ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤ ਿਯਸੂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੋ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ।
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83 ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ
ਖਾੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਿਜਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਅਤੇ
ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਨ ਉਹ ਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘੇਗਾ।”
84 ਿਫਰ ਉਸ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਿਫਰ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ
ਪੁਕਾਰ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ—
ਲਈ, ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਸ ਇਹ ਯਾਦ ਸੀ, ਿਕ
ਉਸਦੇ ਪੰਜ ਭਰਾ ਸਨ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
85 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਲਾਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ, ਤ , ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵ ਇਸ
ਪਾਸੇ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹੇ।” ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ, “‘ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ’
ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ।” ਦੇਖੋ?

ਪਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ, ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।”
86 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਰ ਵ ਗ, ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀਉਂਦਾ
ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਨਹ੍ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।”
87 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ
ਵੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋ। ਉਸ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪੁੱਤਰ, ਯਾਦ
ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ।” ਦੇਖੋ? ਤੁਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ।
88 ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ
ਥ ਤੇ, ਿਯਸੂ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਯਾਦ ਆਇਆ, “ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ
ਹੋ ਤੁਰ।” ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਿਵਅਕਤੀ, ਗਲਤ ਭੀੜ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਗਲਤ ਭੀੜ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਗਲਤ
ਅਨੰਤਤਾ ਿਵੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ; ਉਸ ਿਦਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ
ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ।
89 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਿਕਹਾ, “‘ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ
ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ
ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਿਕਉਂਿਕ, ਉਨਹ੍ ਮੂਸਾ ਦਾ ਕਾ ਨ ਿਮਿਲਆ, ਅਤੇ ਜੇ
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ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ
ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।’”
90 ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ? ਕੀ ਕਾ ਨ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਹ । “ਦੂਿਜ
ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ।”
ਅਤੇ ਉਹ ਕਾ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਿਭਖਾਰੀ ਗੇਟ
ਤੇ ਮਰਨ ਿਦੱਤਾ। ਦੇਖੋ? ਉਸ ਕੋਲ—ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ
ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ।
91 ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ, ਮੇਰੇ
ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਵ ਗ ਜਾਪਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ, ਰੂਹਾਨੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ—ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ
ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਥ
ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
92 ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਾਿਲਆ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ
ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵ ਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ, ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਇੱਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸਆਜ਼ਾਦ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ
ਚੀਜ਼ ਹਨ।
93 ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ।
ਤੁਹਾ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਿਯਸੂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ
ਦੁਆਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
94 ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੋ,
ਓਹ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ…ਇਹ ਇੱਕ
ਛੋਟੀ ਪਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸ ਿਗਆ,
ਹਾਲ ਿਕ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਚੁੱਿਕਆ। ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਜਾਦੂ
ਸੀ, ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਸ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ
ਗਰੀਬ ਰਹੇ ਹੋ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਮੰਗੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ
ਇਹ ਤੁਹਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
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95 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਖੁੱਲਹ੍ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਜਾ
ਸਕ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਸੋਨਾ ਲੱਭ ਸਕ ।”
96 “ਖੈਰ,” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਮੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ
ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ? ਤੁਹਾ ਮੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ
ਲਈ, ਮੈਂ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ।”
97 ਉਹ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਤੁਰ ਿਪਆ, ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਖੁੱਲਹ੍ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ
ਚਲਾ ਿਗਆ। ਅਲਮਾਰੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਿਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਨ,
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਛੋਟੀ ਪਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਫੁੱਲ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੇਜ਼
ਤੇ—ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਜ , ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਵੱਡਾ ਰਤਨ ਫੜ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ
ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹ । ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
98 ਤ ਫੁੱਲ ਬੋਿਲਆ, “ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ।”
99 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਸ਼ਾਇਦ
ਮੈਂ—ਮੈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਿਮਲੇਗਾ। ਮੈ ਚ ਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ
ਿਮਲੇਗਾ।” ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ ਲੋਕ ਇਹ ਦੱਸਣ
ਲਈ ਜਲਦੀਆਵ ਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹ , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ।”
100 ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ
ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ।”
101 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁੜ ਿਪੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ ਸਾ
ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ
ਚੁੱਿਕਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜਾਵ ਗਾ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵ ਗਾ ਅਤੇ
ਲੋਕ ਿਦਖਾਵ ਗਾ ਿਕ ਇਹ ਪਹਾੜ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਿਣਆ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹ ।” ਦੇਖੋ?
102 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਿਕਹਾ,
ਲਈ…ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮ , “ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ।”

“ਓਹ,” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਓਹ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ।”
103 ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇਸ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, “ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਭੁੱਲ
ਿਗਆ,” ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ
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ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ, ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਦੇ
ਨਾਲ। ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਫੁੱਲ ਸੀ।
104 ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋ,
ਇੱਥੇ, ਫੀਿਨਕਸ ਦੇ ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਸਪੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ
ਟੁਕੜਾ, ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਸਪੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ, ਇੱਥੋਂ
ਲੰਘਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਸਰਫ਼ ਰੇਤਲੇ ਰਸਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
105 ਪਰ ਇਹ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ
ਲੱਭ ਿਲਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਮਾਿਰਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੜਕ
ਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਿਬਨ ਿਵੱਚ ਰੁਿਕਆ ਜੋ ਉਸ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ, ਉਹ—ਉਹ ਕੁੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਬੰਿਨਹ੍ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ, ਇਹ ਸੋਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰਕਾ ਨੀ, ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਸਪੈਿਨਸ਼ ਖਾਣ ਿਵੱਚੋਂ ਿਲਆ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗਾ।
106 ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਚੁਪ ਰਹੋ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੱਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ,
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ…ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਸੱਟਾ ਇਹ ਸੀ।
“ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਲ ਲਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰਆਦਮੀ ਹੋਵ ਗਾ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਔਰਤ
ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣਗੀ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ
ਹੋਵ ਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹ । ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ…”
107 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ
ਿਰਹਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਗੈਰਕਾ ਨੀ ਪਰ ਆਉਂਿਦ , ਿਖਸਕਿਦ ,
ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੌਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿਦ ਦੇਿਖਆ।
108 ਉਹ ਿਫਰ ਉਿਠਆ, ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਚੀਿਕਆ, ਿਕਹਾ, “ਚੁਪ ਰਹੋ।” ਅਤੇ
ਗਰੀਬ ਕੁੱਤਾ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ ਿਕ ਖ਼ਤਰਾ ਲੁਿਕਆ—ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ…
109 ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਉਸਨੇ
ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ
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ਰਾਤ, ਗੈਰਕਾ ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਸੁਪਿਨ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਿਕਉਂ? ਉਸਨੇ ਉਸਆਵਾਜ਼
ਸ਼ ਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

110 ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਿਚਓ,
ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾ ਅਿਜਹਾ ਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ ਤ ਨਾ
ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
111 ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਸੀ, “ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ,” ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਮੈ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ
ਰੱਖੋ ਿਕ ਿਯਸੂ, ਉਹਆਵਾਜ਼, ਅੱਜ ਰਾਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੈ।
112 ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ , ਿਜਵੇਂ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਬੋਿਲਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਿਜੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਈਥਰ ਲਿਹਰ
ਉਸ ਤੇ ਿਨਕਲ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਦ…ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰ੍ ਸਮੀਟਰ ਿਮਿਲਆ
ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਚਾਰਕ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ
ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
113 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰਕ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ—
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਈ। ਉਹ ਪੂਰਨ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ।
114 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ, ਿਪਤਾ,
ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਥੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਸੀ।
115 ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਚਾਰਕ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਮੈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ
ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।” ਦੇਖੋ? “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹ , ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਚਨ
ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਮੈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ,

ਉਸ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ।” ਹੁਣ, ਉਹ ਵਚਨ ਸੰਚਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ
ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਇੱਕ ਿਦਨ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹ , ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਪਹਾੜ ਕਹੋ, ‘ਿਹੱਲ ਜਾ,’ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ,
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ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਿਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਿਕਹਾ
ਹੈ ਉਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।”

116 ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਿਨਯੰਤਰਣ ਦੁਆਰਾ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਤੁਹਾ
ਿਸੱਧੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ, ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ
ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼
ਸੁਣਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ, ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਉਸ ਅਮੀਰ ਨੌਜਵਾਨ
ਲੜਕੇ ਵ ਗ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ; ਰਸੂਲ
ਪਤਰਸ, ਪੌਲੁਸ, ਜ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ
ਰੂਹ ਿਜੱਤੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ।

ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ?

117 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ! ਕੱਲਹ੍ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ , ਜੇਕਰ ਕੱਲਹ੍ ਹੈ।
ਸਾ ਉਨਹ੍ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਝ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਜਵੇਂ ਕੱਲਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਤ ਅੱਜ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ।

118 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ
ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਡਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕੋਈ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਿਜੰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ
ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ, ਕੋਈ ਵੀ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ, ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਇੱਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ
ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ।

119 ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਸ ਿਕਹਾ, “ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਤੁਹਾ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਸੈਮੀਨਰੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਸੱਿਖਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਿਕਸੇ
ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਸੱਿਖਆ।” ਇਹ ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼
ਜੋ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਚੱਟਾਨ
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ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਬਣਾਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਸ ਪਾਰ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।” ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ।
120 ਉਹਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੀ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਗਹ੍ਾਵ , ਚੌਕੀ ,
ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜਗਹ੍ਾਵ , ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਰੀਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹਨ ਬੱਿਚ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ , ਪਰ੍ਭੂ , ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇ। ਅਤੇ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ…
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਿਨ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹ ,
ਪਰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾ ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਦੀਵੀ ਸੱਦੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ, “ਆਓ, ਮੇਰੇ
ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ।”
121 ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ , ਪਰ੍ਭੂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ,
ਇਸ ਨਾਸ਼ਵਾਨ, ਕਠੋਰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲ ਭੇ ਰਿਹਣ ਦੇ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਇੱਥੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸੁਨਿਹਰੇ ਵਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਉਹਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਗੂੜਹ੍ੀ ਅੱਖ , ਅਤੇ ਨੀਲੀ
ਅੱਖ , ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਮ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਉਹ ਕਦੇ
ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
122 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਰੇ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੇ। ਤਦ ਤੁਹਾ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।” ਿਕਵੇਂ, ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਰਸ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਠ ਕੇ ਿਜੱਥੇ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਕੋਈ ਤੁਹਾ
ਥੇ ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ।” ਉਹਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣ

ਿਦਓ, “ਹੁਣ ਿਦਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮ ਹੈ।” ਇਹਨ ਦੇ, ਿਪਤਾ।
123 ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ
ਲਈ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ
ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ
ਤੱਕ। ਆਮੀਨ।
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124 ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਿਮਲੇ, ਬੱਿਚਓ। ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ
ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵ ਗਾ, ਿਬਲੀ। ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ
ਹ । ਭਾਈ ਫਰੈਡ, ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ, ਭੈਣ। 
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