
ਿਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ, ਮੂਸਾ

 ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ। ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ, ਝੁੰਡ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਡੇਰੇ
ਿਵਚ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ

ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਿਮਲ ਿਗਆ, ਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਗਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਿਫਰ ਐਤਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠ ਵੱਲ
ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਇੱਕ…ਪਰ੍ਭੂ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗੇ—
ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।
2 ਹੁਣ, ਦੋ ਹਫਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਲਗਭਗ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਿਗਆ ਹ ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਿਗਆ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ,
ਮੈਂ ਅਸਲ, ਅਸਲ ਿਵਚ ਥੱਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ
ਿਪਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੈਂਟਕੀ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੇਠ
ਵੌਲਫ ਕਰ੍ੀਕ ਡੈਮ ਵੱਲ ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਓਹ,
ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਠੀਕ ਹ ।”
3 ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ ਮੈ
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਮਲੀ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਆਮਦਨ
ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਫਰ ਤੋਂ ਹੇਠ ਚਲਾ ਿਗਆ।ਇਸ ਲਈਮੈ ਅਿਹਸਾਸ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਮੈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਇਕ ਜ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਸਮ ਲੱਗੇਗਾ।
4 ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਕੋਈ ਸਭਾਵ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਬਸ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹ , ਅਤੇ ਸੋਿਚਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤ
ਲਈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਗਾ, ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਗਾ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰ ਗਾ।
5 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਥੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਜੋ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਹੇ, ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਸਾ ਕੀ ਿਕਹਾ
ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ।
6 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਥੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਰੱਿਖਆ ਸੀ, ਉਹ ਿਕਵੇਂ…ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ
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ਪੱਥਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਡਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ। ਉਸ ਸਵੇਰੇ,
ਉਸ ਮਹਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
7 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ?” ਉਸਨੇ ਮੈ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖ
ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ
ਿਤੰਨ ਕਰਾਸ, ਿਜਵੇਂ, ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਫਲ, ਆਿਦ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਸਾਲ ਤੋਂ।
8 ਉਹ ਲੈਂਿਦ , ਦੂਜੇ ਿਦਨ, ਉਥੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਿਕਤਾਬ, ਕੁਝ ਗੱਲ
ਪੜਹ੍ਿਦ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ; ਪਿਹਲ ਹੀ ਪੂਰੀ
ਹੋ ਗਈ । ਇਸ ਨਾਬਾਲਗ ਗੱਲ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕ ਲੜਾਈ ਿਕਵੇਂ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਕੀਤਾ।
9 ਉਨਹ੍ ਮਹਾਨ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਿਵਚ, ਿਸਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼
ਬਚੀ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਿਕ ਕਾਰ ਿਰਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ
ਹੋਵੇਗੀ, ਅੰਡੇ ਵਰਗੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇਗੀ, ਿਸਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ
ਹੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ
ਔਰਤ ਠੇਗੀ, ’ਿਕਉਂਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ…ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਔਰਤ ਠੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇਗੀ ਜ ਕੁਝ
ਅਿਜਹਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਿਵਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੀ
ਕੌਮ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
10 ਅਤੇ, ਇਹ, ਮੈਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹ …ਹੁਣ ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ
ਇਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ। (ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ, ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ।) ਪਰ ਮੈਂ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, 1933 ਿਵੱਚ, ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ‘77 ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਕੁੱਲ
ਿਵਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
11 ਇਸ ਲਈ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਿਫਰ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ
ਇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹੁਣ ਉਹਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੌਮ
ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਤਬਾਹੀ ਿਵਚ ਵੇਿਖਆ, ਿਸਰਫ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਟੁਕਿੜ ਅਤੇ

ਇਸ ਤਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ , ਛੱਡ ਕੇ।
12 ਸੋ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸਨੇ
ਇਥੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਸੀਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ
ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ
ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਖਿਦ , ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਿਕ ਅਸੀਂ
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ਹ …ਸਾਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਸਰਫ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ,
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ
ਇਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ , ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਿਦਲ ਿਹਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਦਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਹ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਮ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੈ; ਉਹ ਹੈ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ
ਲਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹ ।
13 ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਿਵਚ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ
ਸੀ…ਕੁਝ ਚੋਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਲੀਸੀਆ ਿਵਚ,
ਕੁਝ ਬੋਰਡ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ।
14 ਅਤੇ—ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋ,
ਅਤੇ ਮੈ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਰਿਹਣਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ
ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਸਰਾਹਣਾ ਕਰਦਾ ਹ ।
15 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਕਲੀਸੀਆ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਇਸਦੇ ਬੋਰਡ ਿਵਚ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਚੋਣ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰ ਹੋਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਿਫਰ—ਿਫਰ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ
ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ
ਮੈਦਾਨ ਵਾਪਸ ਿਗਆ।
16 ਇਸ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਤ ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਹਰ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼
ਿਜਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਵਨਾਵ ਹਨ;
ਉਹ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਠੀਕ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਿਲਆਵ ਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਵੋ; ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
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ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਤੋਿੜਆ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦਾ
ਸਰੀਰ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਮੇਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ
ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜ
ਪਾੜ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜ ਇਸ ਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਲਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗਹ੍ਾ-ਜਗਹ੍ਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਅਤੇ ਲੋਕ
ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ , ਇਕਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਡੇਰਾ
ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਤੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਤ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ, ਇਹ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੈ।

17 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ
ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵ ਗਾ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੋਈ ਤ , ਮੈਂ ਉਹ
ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਫੰਡ ਿਵਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ , ਬਾਹਰ ਿਵੱਚ…ਇਹ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਮਸ਼ਨ
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਮੈ ਨਵ ਤੰਬੂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣ ਿਦਓ, ਅਤੇ
ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਲੀਸੀਆ ਤੋਂ ਕਲੀਸੀਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਕਆਪਣੀ
ਆਪਣੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਜਾਣਾ।

18 ਹੁਣ, ਉਨਹ੍ ਭਰਾਵ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈ
ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ੍
ਸੰਮੇਲਨ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ
ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਪੈਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਿਨਚੋੜ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਹ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਤ ਇਹ—ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਇਕ ਜਗਹ੍ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਿਲਆ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ
ਪੈਸੇ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੁਣ…

19 ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾ
ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਉਥੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਮੈ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਕੀ ਦੁਖ ਤਕਲੀਫ
ਹੈ। ਿਕਹਾ, “ਤਦ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇ ਿਦਲ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਜਾਣਦੇ
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ਹੋ।” ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਬਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ
ਿਜਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚੋਂ
ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਿਕਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀ
ਿਵਚ ਹੈ।

20 ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ
ਲੜਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ, ਮੈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਕ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਰਜਦਾਰ ਹ , ਇੱਕ ਸੇਵਕ
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਤਾਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਤੋਂ, ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ।
ਇਹਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹਇੱਥੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵਚੋਂ ਲੰਿਘਆ।

21 ਮੈਂ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਟਰੱਸਟੀ ਹ । ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ
ਇਥੇ ਿਰਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ। ਤ , ਿਫਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦਾ ਟਰੱਸਟੀ-ਖਜ਼ਾਨਚੀ
ਹ , ਿਫਰ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੈ
ਚਰਚ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ
ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਬੈਂਕ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ
ਫੰਡ…ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ
ਿਵਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕ ਬੁਿਨਆਦ ਹੈ, ਿਕਸੇ
ਤਰਹ੍ ਵੀ।

22 ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈ ਕਲੀਸੀਆ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਇਸ ਛੱਡਣ
ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਰਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਕ
ਮੈਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ, ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰ ਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ ਤਰ ਰੱਿਖਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣ
ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹ । ਿਫਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਸ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਿਵਚ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹ । ਇਸਲਈ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਰੱਖ ਗਾ,
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ
ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀਏ।
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23 ਹੁਣ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਚਨ ਦਾ
ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ।
24 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹ …ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ ਭਾਈ ਈਗਾਨ ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਟਰੱਸਟੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਟਰੱਸਟੀ
ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ; ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਣ—ਇੱਕ ਿਨਯੁਕਤ
ਟਰੱਸਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਟਰੱਸਟੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਿਕਤਾਬ
ਿਵੱਚ ਹੈ। ਚੰਗਾ।
25 ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਰਣੀ ਹਨ ਡੀਕਨ ਦੀ —
ਦੀ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀ । ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਇਸ ਸਭਾ ਤੋਂ
ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ,
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੇ
ਿਪਛੋਕੜ , ਿਤਆਰ ਹਨ, ਤਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ
ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ।
26 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਪੰਿਨ ਵਾਪਸ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਸਾਡੇ ਐਤਵਾਰ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠ ਲਈ, ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਚਨ , ਕੁਝ
ਪਲ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਓ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਿਵਚਾਰ , ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ
ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਿਦਓ, ਤ ਜੋ ਤੁਸੀ ਅਸੀਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ।

ਆਓ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
27 ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੀ ਅਗਸਤ ਦੀ ਿਕਰਪਾ
ਵਾਲੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹ , ਤੈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦੇ ਹ ,
ਅਤੇ ਸਾਡੇ—ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਾਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭਾਵ , ਅਤੇ
ਸਾਡੀ ਪਰ੍ਿਤਭਾਵ । ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਰੱਖਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਨੰਗਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਾਪ ਹੈ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੈ ਪੁੱਛ ਗੇ,
ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਯਸੂ ਦਾ ਖੂਨ, ਉਸ ਥ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ,
ਇਹ ਸਮਝਿਦ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹ , ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ ਸਵੈ-ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਰੱਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ
ਅਨਮੋਲ ਲਹੂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹ , ਉਹਦੀ ਿਕਰਪਾ ਸਾਡੇ
ਖਾਤੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਯੋਗ ਪਾਪੀ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦਲੇਰੀ
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ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚਆ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਇਹ
ਲਹੂ ਿਲਆ ਸਕੀਏ। ਿਜਸ , ਤੂੰ, ਿਪਛਲੇ ਸਿਮ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਿਲਆ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਤੇਰੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕ, “ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ
ਹ , ਤ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਵ ਗੇ।”
28 ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹ , ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾ ਿਕਸੇ ਗਲਤੀ, ਿਕਸੇ
ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਜ ਿਕਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰੇਂਗਾ, ਅਪਰਾਧ, ਜੋ ਿਕ ਜੇ
ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਾਣ , ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਨੀ ਬਾਣ ਦੁਆਰਾ
ਿਵੰਿਨਹ੍ਆ ਹੈ, ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੇ, ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਸ਼ਮਣ
ਭਜਾ ਦੇਵੇਂਗਾ।
29 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਗੇ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਚਨ ਫੜਣ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਭੇਜੇਂਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜ਼ ਵ ਗ ਰੱਖਦੇ
ਹ , ਤ ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ
, ਸੁਣੇ। ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ

ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਅੱਜ, ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ , ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੱਡੀਏ
ਿਕ ਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਫਰ ਤੋਂ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਿਕ ਅਸੀਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲਹ੍ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਹੋ ਸਕੀਏ।
30 ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਰ ਥ , ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਲੀਿਸਆਵ ਬਰਕਤ
ਦੇ, ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਬੁਰੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਚਨ ਫੜੀ ਰੱਿਖਆ।
ਅਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ
ਬਿਚਆ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ
ਿਫਰ ਤੋਂ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਰਾਈ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ
ਤੂੰ ਸਾ ਇੰਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਿਹਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ
ਸ਼ਰੀਰ ਅਰਾਮ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਅਤੇ ਸਾ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ। ਿਕਉਂਿਕ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।
31 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ, ਖੋਲਹ੍ਦੇ ਹ , ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ—
ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦਾ 11ਵ ਅਿਧਆਏ।
32 ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇ 7 ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ
ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, “ਮਲਿਕਸੀਦੇਕ ਦੇ, ਬਾਰੇ ਿਬਨਾ ਿਪਤਾ ਬਣਨ ਦੇ, ਜ ਮ
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ਬਣਨ ਦੇ ਿਬਨ , ਿਬਨ ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ, ਜ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਿਬਨਾ।”
33 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, ਸ਼ਾਇਦ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਇਸ ਅਦਭੁੱਤ ਿਕਤਾਬ
ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਹ੍ਣਾ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲ ਪਿੜਹ੍ਆ ਉਹਦੇ
ਿਵੱਚ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਹੈ। ਅਤੇ
10ਵੇ ਅਿਧਆਏ ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ , ਛੱਡਿਦ ਹੋਇ , ਜੋ ਬਲੀਦਾਨ
ਦੇ ਕਾ ਨ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ” ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਆਵ ਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ
ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ, 11ਵ ਅਿਧਆਏ, ਅਤੇ 23ਵੇਂ ਆਇਤ ਨਾਲ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਦ , ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ :

ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਮੂਸਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੇ
ਮਾਿਪ ਨੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਲੁਕਾਈ ਰੱਿਖਆ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ
ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਸਨ।
ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਮੂਸਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਸਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਤ ਿਫਰੌਨ

ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ;
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਚਰ ਲਈ

ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਰ੍ਜਾ ਨਾਲ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਝੱਲਣ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ
ਕੀਤਾ;
ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਿਨੰਦਾ ਸਿਹ

ਲੈਣਾ ਿਮਸਰ ਦੇ ਖਜਾਿਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨ ਹੈ:…ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸਵਰਗੀ ਇਨਾਮ ਵੱਲ ਉਹ ਦਾ ਿਧਆਨ ਸੀ।
ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਉਹ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰ੍ੋਧ ਤੋਂ, ਨਾ ਡਰ ਕੇ ਿਮਸਰ
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ: ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਣ-ਦੇਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦੇ

ਹੋਏ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਿਦਰ੍ੜ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ।
34 ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, “ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਿਣਆ
ਜਾਣਾ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , 23ਵੇਂ ਅਿਧਆਇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ
ਿਤੰਨ ਸ਼ਬਦ, ਿਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ, ਮੂਸਾ। ਅਤੇ, “ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ,”
ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹ , ਸਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਿਕ ਦੁਹਰਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ,
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸੀ; ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ।
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35 ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵੇਰ , ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ
ਕਲੀਸੀਆ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ…ਇਥੋਂ ਤਕ ਿਕ
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਵਿਗਆਨਕ
ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ। ਹੁਣ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਹ
ਹੈ ਜੋ ਿਵਿਗਆਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ…ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਨ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਤ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਹਨੇਰੇ ਿਵਚ ਹ , ਇਹ…
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਚੰਗੇ ਪੜਹ੍ੇ ਿਲਖੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ।
36 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੁਆਰਾ ਹੀ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। “ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਿਬਨ ,” ਵਚਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
“ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ।”
37 ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਿਗਆਨ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ
ਿਵਿਗਆਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਨਹ੍ ਿਕਨਾਰੇ
ਤੇ—ਤੇ ਪਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ, ਿਫਰ ਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਮੂਸਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹ !
38 ਹੁਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹ , ਤਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗੇ। “ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਿਹਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨ ਿਜਹੜੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਖੋਜਦੇ
ਹਨ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹ ,
ਸਾਡੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹਨ; ਸਾ ਿਕਤੇ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ।
39 ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹ , ਅੱਜ
ਸਵੇਰੇ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਿਫਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ
ਲੈਂਦੇ ਹ , ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇ
ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਤਿਮਕ ਹਕੀਕਤ ਖਤਮ
ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
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ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੀ
ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ।
40 ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਮਹਾਨ ਿਵਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕ, ਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਵੇਖੀਏ, ਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਿਕਸੇ ਿਦਨ। ਅਤੇ ਜੇ
ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਜ ਇਕ ਮਹਾਨ ਹਿਥਆਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹ ,
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਿਕਸੇ ਿਦਨ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ
ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਚੀਜ ਦਾ ਜੋ ਿਵਿਗਆਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ।
41 ਹੁਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹ ਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ
ਗਵਾਉਂਦੇ ਹ । ਹੁਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹ , ਤਦ ਅਸੀਂ
ਕਲੀਸੀਆ ਇੱਕ ਬੌਿਧਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹ ।
42 ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਸੋਿਚਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਮਹਾਨ ਕਿਲਿਸਆਵ
ਸਨ, ਮਹਾਨ ਪੌੜੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਕੱਪੜਹ੍ੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ, ਜੋ
ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ, ਸੋਿਚਆ
ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ੇਰਣਾਦਾਇਕ ਸੀ, ਿਕ ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕਲੀਸੀਆ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ , ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਿਜਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ
ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹ , ਕਈ ਵਾਰ, ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਦੇ
ਿਚੰਨਹ੍ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਹੈ।
43 ਪਰ ਅਸਲ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਕ ਹੈ, ਜ ਿਸਰਫਇਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ
ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਹੈ, ਜ ਇਕ ਛੋਟਾ ਚਰਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ, ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ ਿਸਰਫ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਏਬੀਸੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ
ਉਹ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਹੈ, ਜ ,
ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਦੀ ਬੌਿਧਕ ਧਾਰਨਾਵ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਹੈ?
44 ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲ ਤੋਂ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ
ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ
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ਆਦਮੀ ਇੰਨਾ ਿਸਿਖਅਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
45 ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਦੀਵੀ, ਅਨੰਤ ਅਸ਼ੀਸ਼ੀਤ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ
ਹੈ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆਹੈ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ ।
46 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਗੇ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ
ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ, ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਪਿੜਹ੍ਆ, ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮ ਮੂਸਾ ਦੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ
ਸਹੀ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ , ਤ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਫਰੌਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਅਗਲਾ ਿਫਰੌਨ
ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਧਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ ਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਥੇ
ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਗਾਰੇ ਦੇ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ
ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਿਹਲ ਦੀ ਿਖੜਕੀ ਥਾਣੀ ਵੇਿਖਆ, ਉਨਹ੍ ਨੌਕਰ ਵੱਲ
ਿਜਨਹ੍ ਿਫ਼ਰੌਨ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਥੇ ਵੇਖਣ ਿਵਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ।
47 ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਕੁਝ ਿਮੰਟ
ਲਈ, ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਇਥੇ ਹਰ ਿਦਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਇਸ ਤਰ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਿਕਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਹੈ ਿਜਹਦੇ
ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
48 ਮਹਾਨ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਜੌਨ ਸਪਰ੍ੌਲ, ਜੋ ਿਕ ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਾਲ
ਬਦਲ ਿਗਆ ਸੀ, ਓਹਨ ਿਵਚੋਂ ਕਈ ਯਾਦ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ,
ਓਲਡ ਗਲੋਰੀ ਬਾਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਿਪਆਰੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਾ ਸਲੇਰ, ਲੋਰੇਨ, ਫਰ ਸ ਿਵਚ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈ ਉਸੇ ਜਗਹ੍ਾ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ। ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਉਨਹ੍ ਬਾਗ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਹ੍ਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ
ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਰ੍ੀ ਸਪੌਰਲ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੱਲ
ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਅਤੇ, ਉਹਨ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ,
ਉਹ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਿਰਹਾ
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ਸੀ, ਜ ਉਸ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ, ਬਲਿਕ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੱਥਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਿਢਆ, ਅਿਜਹੀ ਇਕ ਿਭਆਨਕ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ
ਿਕਵੇਂ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਾਰਗ
ਦਰਸ਼ਕ ਿਮਸਟਰ ਸਪਰੌਲ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ,
ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ।”

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।”
49 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ
ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਿਹਲ , ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ।”
50 ਅਤੇ ਸਰ੍ੀਮਾਨ ਸਪਰੌਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ, ਮੈ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ
ਕੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਜ ਕੋਈ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ
ਿਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਉਂ ਬਣਾਇਆ।”
51 “ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ…” ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਮਸਟਰ ਸਪਰ੍ੌਲ, ਇਹ ਬੁੱਤ ਿਬਲਕੁਲ
ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਤਕਲੀਫ ਿਕੱਥੇ
ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਵੇਖ
ਰਹੇ ਹੋ।” ਤ ਉਸਨੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫ਼ੜ ਿਲਆ, ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਸਲੀਬ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ।
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਿਮਸਟਰ ਸਪਰੌਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ।” ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ
ਪਰ ਵੇਿਖਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਉਸ ਅਸਫਲ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਕੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਸੀ, ਿਕ ਉਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਸ ਤਰਹ੍
ਵੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਇਸ
ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।
52 ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕ
ਇਿਤਹਾਸਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕੁਝ ਿਕਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ
ਜੋ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ ਗੋਿਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਖ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੋ।
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53 ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਇਸ ਸਭਾ ਪੁੱਛ ਗਾ। ਅੱਜ ਇਕ ਇਿਤਹਾਸਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਰੱਬ ਿਕੰਨਹ੍ਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਸਾ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਨਾਲ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਿਜਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ
ਪੜਹ੍ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਕੰਨਹ੍ਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਜਹਨੇ ਇਬਰਾਨੀ ਬੱਿਚ , ਅੱਗ ਦੇ ਭੱਠੇ ਤੋਂ
ਬਚਾ ਿਲਆ, ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕੰਨਾ
ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਿਵਚਕਾਰ ਿਨਰਣਾ
ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੀ
ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਲਈ ਕਲੀਸੀਆ
ਜ ਦੇ ਹ ? ਅਸੀਂ ਦੁਨੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹ , ਜੇ ਉਹ
ਉਹੀ ਿਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਰਾਏ ਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ ਸੀ?
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਿਭਆਨਕ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ
ਪਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਰੁਕ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਕਬਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਿਦਨ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?

54 ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਿਕਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਦਨ ਉਹ
ਸਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾਵੇਗਾ, ਹਾਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਤੋਂ ਸੁਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ
ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹ ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ। ਸਾ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਿਕਹਾ ਿਗਆ। ਸਾ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ।

55 ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ,
ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਨੇ ਮਿਹਲ ਦੀ ਿਖੜਕੀ ਿਵੱਚੋਂ, ਗੁਲਾਮ ਵੱਲ
ਵੇਿਖਆ, ਉਸਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਗੰਦੇ, ਿਭਆਨਕ, ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੁਲਾਮ
ਵੇਿਖਆ ਿਜਨਹ੍ ਿਫ਼ਰ ਿਫਰੌਨ ਨੇ ਵੀ ਵੇਿਖਆ।

56 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿਫ਼ਰੌਨ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਿਮਸਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਗੁਲਾਮ ਸਨ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਚੰਗੇ
ਸਨ; ਿਸਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਿਚੱਕੜ ਬਣਨ ਲਈ, ਉਨਹ੍ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ
ਿਚੱਕੜ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਜਸ ਿਫਰੌਨ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
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ਇਹੀ ਿਮਸਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰੌਨ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ
ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ।

57 ਪਰ ਮੂਸਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ, ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ
ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ, ਿਖੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਨਹ੍
ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ, ਹੰਝੂ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਗੱਲਹ੍ ਤੋਂ ਵਗਦੇ ਸਨ,
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੀਰ, ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵ ਗ
ਵੇਿਖਆ। ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਮਿਝਆ। ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਜੋਂ ਵੇਿਖਆ।

58 ਅਤੇ, ਓਹ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ ਹ , ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ
ਰਾਸ਼ਟਰ, ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ! ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਕ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਕਾ ਨ ਦੇ
ਪਰ ਿਪਆਰ, ਕੋਈ ਿਕਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਈਬਲ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਿਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਡੇਰੇ ਨਾਲ
ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਨਹੀਂ ਪੁਛਦਾ ਿਕ ਉਹ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਹਨ, ਜ ਉਹ
ਪਰ੍ੈਸਬਾਈਟੇਰੀਅਨ ਹਨ, ਜ ਕੀ ਉਹ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਹਨ, ਜ ਨਾਜਰਤੀ, ਜ
ਿਪਲਗਰ੍ੀਮ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖਿਦ , ਿਕ
ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨਹ੍ ਿਕਹੜਾ ਬਰ੍ ਡ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ।

59 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕ ਔਰਤ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਂਿਦ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਿਜਸਦੀ
ਲੰਬੀ ਸਕਰਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸਨ,
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਿਦਖਣ ਵਾਲਾ ਪਿਹਰਾਵਾ; ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ
ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਉਮਰ, ਿਜਸ ਇਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ
ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਪਿਹਨੀ ਹੈ; ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ, ਲੰਬੇ ਵਾਲ
ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ
ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਗਾ ਜੋ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਕੱਪੜੇ
ਪਿਹਨੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੱਟੜ
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ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਪਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲਵ ਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਵ ਗ
ਸੁੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਖਣ , ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਤ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਿਨਹਚਾ
ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਿਦੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।
60 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਦਮੀ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ
“ਡੀਕਨ,” ਜ “ਪਰ੍ਚਾਰਕ,” ਜ “ਇੱਕ ਕੱਟੜ,” ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਸਗਰਟ
ਪੀਣ, ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਪੀਣ, ਅਤੇ ਨਾਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ “ਇੱਕ ਕੱਟੜ,”
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਉਸ ਲਈ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਿਮਸਰ ਦੀ ਇਸ ਿਮੱਟੀ
ਿਵੱਚ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਿਦਲ ਉਸ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
“ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਅਜਨਬੀ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹ ।”

ਮੂਸਾ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਈ।
61 ਿਕੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਰੂਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਹ ਗਏ
ਹੋਣਗੇ! ਿਕੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵੰਿਚਤ ਰਿਹ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮੌਕਾ
ਮੂਸਾ ਿਮਿਲਆ, ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਲੈਮਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ
ਲਈ, ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਣ
ਲਈ! “ਿਕੰਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ,” ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ
ਸੋਿਚਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਖੀ
ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।”
62 ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ? ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ
ਅੱਖ ਪਰ ਉਠਾਇਆ, ਤ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਮਕ ਧਮਕ ਤੋਂ
ਪਰੇ ਵੇਿਖਆ। ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਅਨੰਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ
ਿਕਹਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਣ ਦੇਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ,
ਿਦਰ੍ੜ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਚੁਿਣਆ
ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਿਰਆ।
63 ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਿਲਆ। ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਸਨ ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਇਮਾਰਤ ਕਿਹੰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਅਨੰਦ ਲੈ
ਸਕਦੇ ਹ , ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਜਗਹ੍ਾ ਿਵੱਚ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ
ਲਈ, ਵਧੇਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀ
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ਵ ਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਪਰ
ਚੁੱਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਣਿਡੱਠ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅੱਜ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪਿਵੱਤਰ-
ਰੋਲਰ ਨਾਲ ਿਲਆ ਹੈ। ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਜਹੜਾ
ਅਣਿਡੱਠ ਹੈ, ਅਿਤਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਸਾਮਹ੍ਣਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ।

64 ਮੈਂ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹ ਗਾ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਦੁੱਖ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ
ਿਪਆ ਹੈ, ਤ ਆਓ ਇਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਲਈਏ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਲਈਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੋ, ਉਹ, “ਮੈਂ…ਮੈਂ ਇਕ ਚਰਚ ਨਾਲ
ਸਬੰਧਤ ਹ ਜੋ ਫਲਾਣੀ-ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦੁਨੀਆ
ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ,” ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ,
ਿਕ ਬੱਸ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਲਆ
ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹ ਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ
ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰੋ ਜੋ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ
ਕਰੋ, ਤ ਜੋ ਕੋਈ ਕਹੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੜ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ
ਿਲਆਉਂਦੇ ਹੋ। . ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰ੍ਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ
ਹੈ, ਤ ਦੁਨੀ ਕਿਹਣ ਿਦਓ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਜੀਵਨ ਜੀਓ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਇਸ
ਕਰਨਾ ਹੈ।

65 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਿਫਰੌਨ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਵੇਿਖਆ ਹੁੰਦਾ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਸੀ? ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ
ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਪਰ੍ਸੰਨਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ,
ਇਸ ਚੁਿਣਆ।

66 ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛੋਟੀ , ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਵ ਗ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੇਗੀ,
“ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ
ਸੁੰਦਰਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਉਹ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
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67 ਪਰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਪਰ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਦੇਖੋ, ਉਸ ਿਕਹਾ ਿਕ, “ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਿਘਨਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਆਦਮੀ ਵ ਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇ।”
68 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਆਦਮੀ, ਜੇ ਉਹ ਔਰਤ ਿਜਨਹ੍ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਿਕਹਾ, “ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਕੱਟੋ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਹਇਹ, ਉਹ, ਜ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।” ਜ , “ਇਹ ਤੁਹਾ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਵੇਗਾ।”
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣੋ!
69 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਪਰ ਚੁੱਕੋ, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਸ
ਵੇਿਖਆ ਿਜਸਨੇ ਿਕਹਾ, “’ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਲ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ
ਇਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗੀ।”
70 ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਨੌਕਰੀ, ਜ ਆਪਣੇ ਮਾਿਲਕ ਨਾਲ ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੋਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਿਸਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਗੁ ਢ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ।”
71 ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਉਤ ਹ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖੋ
ਿਜਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਸਰੀਰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਸ਼ਟ ਕਰ
ਦੇਵ ਗਾ।” ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ।
ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
72 ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚਾਲ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ
ਇੱਕ ਚੌਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
73 ਲੂਤ ਨੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹ । ਬਹੁਤ ਵਾਰ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੁਣਦੇ ਹ ਜੋ ਿਬਹਤਰ
ਹੁੰਦੀ ਹਨ।
74 ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵਚ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਝੜਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ, “ਖੈਰ, ਿਡਕਨ ਜ ਪਾਸਟਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਨ।” ਉਸ ਵੱਲ ਨਾ
ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਧਾਰਿਮਕ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕਰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਦੋਵ
ਇਕੱਠੇ ਿਲਆਓ। ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ।
75 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਕੁਝ
ਅਿਜਹਾ ਚੁਣਦੇ ਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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76 ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਚੁਿਣਆ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਸੁਣੋ। “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਚੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਿਗਿਣਆ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਿਖਆ, ਿਜਹੜਾ ਅਣਿਡੱਠ ਸੀ।”

ਹੁਣ, ਲੂਤ , ਇਕ ਵਾਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਈ।
77 ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਇੱਥੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਬੈਠੇ
ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਹੁਣ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ
ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸ਼ਨਰੀ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਮਸੀਹੀ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
78 ਜ , ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਿਵਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ
ਿਵੱਚ ਥੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ
ਸੜਕ ਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
79 ਜ , ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜ ਔਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ—ਇਹ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਮਸੀਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ
ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਿਵੱਚ
ਹੋ ਸਕਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
80 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੀ ਚੁਣੋ। ਇਹੀ ਇਕ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਿਗਣੀ
ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ।
81 ਲੂਤ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਿਪਆ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ
ਲੂਤ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਦੱਤੀ।
82 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। “ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ
ਚੋਣ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ।” ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵਚ ਇਕ ਦਰੱਖਤ
ਸੀ—ਿਗਆਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਚੁਣਨ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸਦੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ
ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਆਪਣਾ ਅਿਧਕਾਰ, ਮੁਫਤ ਨੈਿਤਕ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
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83 ਮੇਰੀ ਤੁਹਾ ਇਹ ਸਲਾਹ, ਹੈ, ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ
ਆਧੁਿਨਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਿਸੱਧੀ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬਲਿਕ, ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਚੁਣੋ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਉਹਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ,
ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਅਨਾਿਦ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਉਠਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ
ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾਲ ਤੁੱਛ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ
ਹੋ, ਤ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਜੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਮੁਸੀਬਤ ਹਨ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਮੁਸੀਬਤ
ਹਨ, ਜੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵਚ ਮੁਸੀਬਤ ਹਨ, ਜੇ ਘਰ ਿਵਚ ਮੁਸੀਬਤ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ
ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, “ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਨਮਰ ਕਰ ਗਾ।
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਿਚ ਦੀ ਰਾਹ ਲਵ ਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ ਿਕ ਉਨਹ੍
ਤੁੱਛ ਅਤੇ ਨਕਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ

ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਿਫਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲਵ ਗਾ।
ਮੈਂ ਠੀਕ ਥੇ ਹੀ ਰਹ ਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਰੋਵ ਗਾ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕਰ ਗਾ। ਿਜਸ ਤਰ ਉਹ
ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਜੀਵ ਗਾ।”

84 ਿਜਵੇਂ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਿਕਹਾ…ਜ , ਰੂਥ ਨੇ ਨਾਓਮੀ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਮੇਰੇ
ਰਾਹ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਿਜਥੇ ਤੂੰ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਹ ਗੀ। ਿਜਥੇ
ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵ ਗੀ। ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵੇਗਾ।” ਇਹ ਚੋਣ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਲ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ
ਚਮੜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋ। ਆਪਣੇ
ਆਪ ਹੇਠ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਹ
ਤੁਰੋ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੋ।

85 ਲੂਤ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਿਖਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ
ਿਮਿਲਆ ਹੈ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਦੂਮ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਚੰਗੇ
ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਿਕਥੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਣ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਪਸ਼ੂ
ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੇਖੇ।

86 ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵ ਗਾ। ਪਰ
ਇਹ ਇੰਜੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ, ਉਹ
ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਮ
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ਨੇ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ —ਸੰਪਾ।] ਖਾਣੇ ਦੀ ਿਟਕਟ! ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ
ਬਜਾਏ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਿਵਚ ਰਹ ਗਾ, ਖਾਵ ਗਾ, ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਪੀਵ ਗਾ, ਅਤੇ
ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਖਾਵ ਗਾ, ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਿਨਹਚਾ
ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਲਵ ਗਾ।
87 ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਹਨ।” ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਈ
ਸੇਵਕ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ।

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਪਰ੍ਾਯੋਜਕ ਕਰੇਗੀ?”
88 ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਲੁਕ ਰਸਾਲੇ ਿਵਚ, ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਕ ਲੇਖ
ਸੀ। ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਥੇ ਿਕਹਾ, ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਓੁਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਕਲੀਸੀਆ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ।” ਿਕਉਂ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਿਕਉਂਿਕ ਆਦਮੀ
ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ
ਤਕ ਵੇਿਖਆ ਹੈ।
89 ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲ ਲੋਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਓਹ, ਬੇਸ਼ਕ,
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਸਨ ਜੋ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਪਰ,
ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਇਕ ਪੰਥ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੁਆਰਾ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਪਿਟਸਟ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੀਰੀਅਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ
ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
90 ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ
ਿਹੱਸਾ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ
ਿਕ ਉਨਹ੍ ਿਕੰਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਇਕ
ਹ । ਹਾਲ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਉਤਾਰ
ਅਤੇ ਚੜਾਅ ਵੀ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠੇ
ਨਬੀ ਇੱਕ ਬਾਲਮ, ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ
ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼
ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਉਸ ਕੈਂਪ ਿਵਚ ਇਕ ਕੁਚਲੀ ਹੋਈ ਚੱਟਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਕ ਖੂਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਇਕ ਖੰਭਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ
ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨ ਿਜੱਤ ਵੱਲ ਿਲਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਵਾਅਦਾ
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ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਿਕ ਇਹ ਕੋਈ
ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਆਲੇ ਭਟਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਦ
ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਉਨਹ੍
ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ; ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸੰਸਥਾ
ਿਵਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨਾਿਦ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਨਹ੍
ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਿਵਚ, ਜੋ, ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਮੈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ
ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
91 ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਸਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਲੂਤ ਨੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਵੇਿਖਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਮੋਟੇ ਜੇਬ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਬਹਤਰ ਸਮਾਿਜਕ
ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵ
ਵੇਖੀ । ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵ ਵੇਖੀ । ਇੱਕ
ਅਜਨਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਦੇ
ਨਾਤੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸੀ, “ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਦਮੀ
ਬਣ ਜਾਵ ਗਾ।” ਉਸਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵ ਵੇਖੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ
ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਨ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤਬਾਹ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਿਕ
ਇਹ ਧਰਤੀ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨਸ਼ਟ
ਕਰਨਾ ਸੀ।
92 ਅਤੇ, ਅੱਜ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਲਹ੍ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਨ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ…?”

ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ?”
93 ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹ ।” ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਕ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਿਕ
ਉਹ ਇਕ ਡੱਡੂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। [ਭਾਈ
ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ—ਸੰਪਾ।]
94 ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਨ ਹੈ। ਅਤੇ
ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ ਦਾ ਹੈ, ਿਨਆਈ ਅਤੇ
ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੁਬਾਰਾ
ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ—ਲਈ ਬੱਝੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਉਨਹ੍
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ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ, ਉਨਹ੍ ਸੜਨ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਉਹ ਸਾ ਇਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

95 ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਹਨਾਿਨਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ੀਰਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਇਕ
ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਨਾਿਨਯਾਹ
ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੇਖੇ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਵੇਿਖਆ।

96 ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਲੂਤ ਨੇ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਦੀ ਤਬਾਹੀ
ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ।

97 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ, ਇਨਹ੍ ਪੁਰਾਣੀ ਰਸਮੀ ਰੀਤ ਅਤੇ
ਚੀਜ਼ ਆਸ ਪਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਬੱਿਚ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੇਸਵਾ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਜ ਕਾਰਡ ਟੇਬਲ ਤੇ
ਿਕਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ।

98 “ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਿਸੰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ।” ਅਤੇ ਪਾਪ
ਛੂਿਹਆ ਨਹੀਂ ਜ ਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਜੋ ਸਾਰੇ
ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਲੂਣ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ
ਉਸ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਿਕਸੇ ਛੋਟੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ, ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸਨੇ ਿਸਰਫ ਉਹ ਹੀ ਦੇਿਖਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਿਖਆ।

99 ਪਰ, ਅਬਰਾਹਾਮ, ਉਸ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਿਸੰਜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ,
ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਪਰ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲਹ੍
ਵੇਿਖਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ ਮਸੀਹੀ
ਅੱਜਆਪਣੀ ਅੱਖ ਪਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੇਖਦਾ
ਹੈ: “ਧੰਨ ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਦੀਨ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ।” ਅਸਲ ਮਸੀਹੀ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ,
ਪਰ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੁਕਾਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ

ਹੋ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਉਤ ਹ ਚੁੱਕੀ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ
ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਬਰਾਹਾਮ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਤੇਰਾ ਹੈ।” ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ; ਉਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜੋ
ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਸੀ।
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100 ਇਹ ਇਕ ਿਟੱਪਣੀਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਇਹ
ਿਕਹਾ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਨ। ਿਕ ਅਬਰਾ-…
“ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਮ ਸਥਾਨ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਕ
ਪੈਮਾਨੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ; ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਹੋਰ
ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹ ; ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਭਾਰ-ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਹੈ।”
101 ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , “ਕੱਟੜ,” ਜ “ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ,” ਜ “ਪਿਵੱਤਰ-
ਪਾਖੰਡੀ,” ਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਗੱਲ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ “ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਣੀ
ਧੁੰਦਲੀ, ਕੱਟੜ।” ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ
ਤੁਹਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ।
102 ਮੂਸਾ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆਦਰ ਯੋਗ ਮੰਿਨਆ। ਉਹ ਮਸੀਹ
ਪਿਹਲ ਹੀ ਵੇਖ ਿਲਆ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਉਸਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਪਰ੍ੇਰਣਾਦਾਇਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। “ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਬੀ
ਉਠਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ।” ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਿਹਲ ਹੀ ਵੇਖ

ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜਕ ਭੜਕ
ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਨਵਾਨ ਸਮਿਝਆ।
103 ਮਸੀਹੀ ਦੋਸਤ, ਅੱਜ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਤੇ ਦੁਨੀ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲੈਮਰਸ ਅਤੇ ਪਰ੍ਿਸੱਧੀ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ
ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਜਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ

ਭੈੜੀ ਸਿਥਤੀ, ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ
ਵਜ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹ , ਜੇ
ਸਾਡੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹ
ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹ , ਸੰਪਰ੍ਦਾਏ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼
ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ।
104 ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਿਨ ਨਾਲੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਧੇਰੇ
ਧਨਵਾਨ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਸ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਉਸਨੇ ਿਮਸਰ
ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ। ਓਹ, ਮੈ ਉਹ ਵਚਨ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਿਮਸਰ ਿਤਆਗ
ਿਦੱਤਾ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਉਸੇ ਿਖੜਕੀ ਿਵਚੋਂ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਿਫਰੌਨ ਨਾਲੋਂ
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ਵੱਖਰੀ ਤਰਹ੍ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਿਫਰੌਨ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਦੇਖ ਸਕਦਾ?
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਿਫਰੌਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਿਖਆ ਹੁੰਦਾ? ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ
ਵੇਿਖਆ। ਿਕਵੇਂ? ਿਵਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ? ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸ
ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਿਕ ਉਹ ਕਰੇਗਾ—ਉਹ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਬਾਹਰ ਿਲਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ,ਆਪਣੇ

ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਆਗੂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਿਚੱਕੜ ਦੇ
ਟੋਏ, ਿਚੱਕੜ ਦੇ ਚੂਹੇ ਵ ਗ ਆਪਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈ ਲਈ। ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਤਖਤ
ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰ ਸਮਿਝਆ। ਉਸਨੇ
ਿਲਆ…ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਇਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ।” ਉਸਨੇ
ਉਨਹ੍ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਚਲਾ ਿਗਆ! ਮਿਹਮਾ…ਉਸ ਨੇ
ਉਨਹ੍ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ।
105 ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਲੇਖਕ ਨੇ ਿਕਹਾ:

ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਰਸਤਾ
ਲਵ ਗਾ।

ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋਂ ਦੀ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹ ।

ਮੈਂ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । (ਜ਼ਰੂਰ।)
106 ਮੂਸਾ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਬਜਾਏ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਫ਼ਰੌਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾ
ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਿਫ਼ਰੌਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ
ਸੀ। ਰਾਜਾ, ਿਫ਼ਰੌਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਿਜਹਦੇ
ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
107 ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ
ਸੇਵਕ ਹੋਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਗਹ੍ਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕ
ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ
ਨਾਲੋਂ, ਜ ਇਕ ਐਲਿਵਸ ਪਰ੍ੈਸਲੀ, ਜ ਪੈਟ ਬੂਨ, ਜ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਲਵ ਗਾ।



ਿਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ, ਮੂਸਾ 25

108 ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ
ਬਜਾਏ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਮੈਰੀ ਿਪਕਫੋਰਡ, ਜ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਿਫਲਮ ਸਟਾਰ ਦੇ,
ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁੜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨਾਲ ਚੱਲੋ।
109 ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਿਕ ਮੰਚ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਬਣ , ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾ ਲੱਭਣ
ਯੋਗ ਧਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਜ ਇਕ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਿਫਲਮ ਸਟਾਰ
ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ, ਜ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ। ਜੇ ਮੈ
ਮਾਮੂਲੀ ਿਜਹਾ ਖਾਣਾ, ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ, ਜ ਜੋ ਵੀ ਮੈ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਰਾਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਰੱਖ ਗਾ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈ
ਮੌਿਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ,
ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹ ।

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ;
ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਰਾਹ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਥੇ ਸਾ ਇਕ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ।

110 ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਦੂਜੇ ਿਦਨ, “ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਿਕਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਇਸ ਨਾਲ ਤੈ ਕੀ ਿਮਿਲਆ ਿਕ ਤੂੰ
ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਰ ਉਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ
ਿਦਖਾਈ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ?”
111 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਸ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਉਹ
ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਉਥੇ ਹਨ।” ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੈਸੇ
ਦੀ ਹਰ ਪੰਝੀ ਜੋ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਿਕਉਂ? ਮੇਰੀ
ਿਨਹਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਇਸ ਦੁਨੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਮੇਰੇ
ਪਰ੍ੇਮ ਪਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ
ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ,
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹ ।
112 ਮੂਸਾ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ , ਇੱਕ
ਿਵਕਲਪ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਿਪਆ, ਿਫਰ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਰ੍ੋਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿਰਆ। ਹੁਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸ
ਕਰ੍ੋਧ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਰ੍ੋਧ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਕੋਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ
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ਉਸਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ। ਉਸਨੇ
ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਿਲਆ।
113 ਹੁਣ, ਿਫਰੌਨ, ਬੇਸ਼ਕ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਾਰ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ
ਉਹ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਬੱਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ…ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ
ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਵੋ।”
114 ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਓਹ, ਤੁਸੀਂ
ਧਾਰਿਮਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਜ ਦੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਚਰਚ ਿਵਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ
ਹੈ।” ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ…
115 ਪਤਨੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਪਤੀ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ ਹ । ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਥੀਂ, ਜ
ਿਲਪਸਿਟਕ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ
ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹ ! ਘਰ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਿਦ , ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮ ਵਚਨ
ਪੜਹ੍ਨ ਲਈ ਲਗਾਵ ਗਾ।”

116 “ਹੁਣ, ਦੇਖੋ, ਿਪਆਰੇ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਿਮਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ
ਹੈ। ਹੁਣ, ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾ ਗਲਤ ਚਰਚ
ਿਮਿਲਆ ਹੈ।”
117 ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਾਲੇ ਿਵਚ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾ ਕੋਈ
ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਇਸ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤ ਤੁਹਾ ਇਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ।
118 “ਓਹ,” ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ—ਉਨਹ੍ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ? ਉਹ ਇਥੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ…
“ਬੱਸ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਓ।” ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਆ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ; ਬਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।
119 ਦੂਜੇ ਿਦਨ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਚਾਲੂ
ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਥੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਮੈ
ਇਸ ਗੀਤ , ਲੱਗਭਗ, ਪੂਰਾ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਮੈਂ ਦੱਸ
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ਸਕ ਿਕ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਧਾਰਿਮਕ ਗੀਤ ਸੀ, ਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ! ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ!
120 ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਐਲਵੀਸ ਪਰ੍ੈਸਲੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਧਾਰਿਮਕ
ਗਾਿਣ ਦੀ , ਿਕੰਨੀ ਐਲਬਮ ਿਲਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਦੇ ਕਬਜੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਬੱਿਚ ਨਰਕ ਭੇਿਜਆ, ਅਤੇ ਉਹ
ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹਨ।
ਪੈਟ ਬੂੂਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ;
ਅਤੇ ਐਲਿਵਸ ਪਰ੍ੈਸਲੀ, ਇਕ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ; ਉਹ ਉਨਹ੍ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਯੋਤੀ ਸਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੀ
ਚੀਜ਼ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਇੱਥੇ
ਇਸ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ। ਉਹ ਇਥੇ
ਿਸਰਫ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਖੈਰ, ਇਹ ਸਭ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।” ਇਹ
ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ।
121 ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਕੁਝ ਿਦਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਦੇਸ਼ ਿਵਚ
ਰਹੋ।” ਯਕੀਨਨ, ਉਸ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਿਫਰ ਉਸ
ਪਤਾ ਚਿਲਆ ਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ
ਸੋਿਚਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਿਕਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਸਾਰੀ ਪਤਨੀ , ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ , ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ
ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਇਥੇ ਛੱਡ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ।”
ਕਾਰਨ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਿਪੱਛੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਨਹ੍
ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇਗੀ।
122 ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ
ਦੁਨੀ ਦੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ
ਅਜੇ ਵੀ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵ ਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਿਜੰਨਾ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
123 ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਹੱਿਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹ । ਮੈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ
ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਪੱਛੇ ਹਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੈ।
ਉਹ ਿਸਰਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਉਨਹ੍
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ਵਾਪਸ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ, ਬੱਸ ਇਹੀ ਤ ਹੈ। ਿਪੱਛੇ ਹਟੇ ਹੋਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਥੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ
ਤੁਹਾ ਲੁਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
124 ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ,
ਅੱਧੀ ਰਾਤ , ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ
ਸੀ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਬੰਨਹ੍ ਿਲਆਅਤੇ ਜਾਣ ਿਤਆਰ ਸਨ।
125 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਬੇਦਾਰੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ
ਬੰਨਹ੍ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹ । ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਰੋਣਾ
ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਉਸ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਓ।” ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ
ਵਧੀਆ ਹੈ। ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲਵੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ,
ਤੁਹਾ ਵਾਪਸ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰ
ਤੁਹਾ ਹੇਠ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਭੋ ਕੁਝ ਬੰਨਹ੍ੋ। ਚਲੋ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ
ਜਾ ਰਹੇ ਹ ।
126 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਪਰ੍ਤੀ ਇੰਨੇ ਸੱਚੇ ਸਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਿਫਰੌਨ ਇੰਨਾ ਉਤੇਿਜਤ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ, ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਚਲੇ ਜਾਓ! ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੋ ਕੁਝ
ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਜਾਓ!”
127 ਮੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੰਨਹ੍ ਨੇੜੇ ਰਿਹ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੇ ਜਾਓ! ਚਲਦੇ ਜਾਓ! ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਮੰਨੋ!
128 ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੇਿਖਆ। ਿਚੱਕੜ, ਜ ਕੋਈ ਿਚੱਕੜ ਹੋਣ
ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾਲ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। ਿਫਰੌਨ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ! ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਉਹ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਸੱਚਾ ਸੀ।
129 ਿਨਹਚਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਸੱਚੇ ਰਹੋਗੇ।
ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਖਦੇ ਹ ।

ਸਾਡਾ ਸਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ; ਿਪਛਲਾ ਸਮ ।
130 ਪਰ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਚਾ ਕਰੋ।
ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਆਧੁਿਨਕ ਦੁਨੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੈ,
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ਪਰ ਉਸ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਿਸੱਧ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ
ਿਯਸੂ ਵੇਖਦੇ ਹ ।” ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਉਸ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ
ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।
131 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਲ, ਆਪਣਾ ਿਸਰ
ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ ਉਹਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ।
132 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸੋਚੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ
ਰਹੇ ਹੋ? ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਪਰ੍ਿਸੱਧੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਕ ਰੁਖ ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ
ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਜ , ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਜਸਨੇ, ਿਦਆਲ ਹੋ ਕੇ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮ ਪਰ੍ਧਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਰੱਿਖਆ, ਿਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ
ਉਸ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ? ਤਦ, ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਇਸ ਰੁੱਖ
ਛੱਡ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ।

133 ਕੀ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹ ਗਾ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
134 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਪਰ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਝਰਨੇ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼
ਹਨ, ਤ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ੍ ਿਦਨ ਿਵਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇਕ
ਿਦਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਿਕਹੜੇ ਿਦਨ? ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ! ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ
ਇਕ ਘੰਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਿਵਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾ ਹੁਣ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼
ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਚੁਣਦੇ ਹੋ।
135 ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਉਸ ਕੁੜੀ ਲੈ ਸਕ ! ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ
ਨਾਲ ਿਮਲ ਸਕ !” ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਿਜੰਦਗੀ ਚੁਣੋ।
136 ਿਕਉਂਿਕ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾ
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ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਬੱਸ ਉਸ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਪਾਪੀ ਜ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੋ।
137 ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਪਰ ਚੁੱਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ
ਦੁਸ਼ਮਣ? ਜ , ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ
ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ?
138 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਪਰ ਚੁੱਕੋ, ਸਲੀਬ ਤੇ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ
ਗਏ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵਚ ਕੰਮ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਖੜਹ੍ੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਵੇਿਖਆ।

ਆਓ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
139 ਹੇ ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਸ਼ ਤਤਾ ਿਵੱਚ, ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉਨਹ੍ ਬੀਜ ,
ਪੱਥਰੀਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ। ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਸੰਦੇਸ਼ ਕੰਿਡ , ਕੰਿਡ ਿਵੱਚ,
ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ, ਤ ਿਕ ਇਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਿਚੰਤਾ (ਲੂਤ ਵ ਗ) ਇਸ ਬਾਹਰ
ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਿਵਦਾਈ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ, ਹੇ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰ੍ਭੂ,
ਇਸ ਚੰਗੇ, ਉਪਜਾਓ ਜਮੀਨ ਤੇ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਦਲ ਤੇ ਿਡੱਗਣ ਦੇ।
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਵੀ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ
ਿਵਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਨਕਾਰੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਨਕਾਰੇ ਲੋਕ
ਵੇਖ ਸਕੀਏ, ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਰਾਹ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਹ

ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ।
140 ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ, ਉਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ

ਿਕਹੜੇ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
141 ਅਤੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਭਜਨ ਵਜਾਇਆ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੂਰੋ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ । ਇਹ
ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਿਕ ਇੱਥੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੀ ਿਕ
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ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਸ ਆਪਣੀ
ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਉਠਣ, ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ।

142 ਮੂਸਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਿਲਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹ ਿਸਰਫ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਚਿਲਆ ਿਗਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਜੋ ਿਕ
ਉਸ ਿਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ।

143 ਦੇ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਅੱਜ, ਿਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ;
ਕਲੀਸੀਆ, ਪਿਹਲੋਠਾ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਮਸੀਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਕੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ
ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ, ਰਲ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਲੇਖ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲੀਏ, ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਉਣ,
ਅਤੇ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ
ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, “ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵਚ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰਹੋ
ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।” ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ
ਚੰਗਾਈ ਿਵਚ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੋਣ
ਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਰੋਟੀ ਤੋੜੀਏ, ਿਦਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਦੈਵੀ ਲੇਖ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ। ਸਾਡੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸੁਣ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਤੈ ਸੌਂਪਦੇ ਹ ।

144 ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਝੁਕਣ ਨਾਲ, ਚੁੱਪਚਾਪ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਆਓ ਇਸ ਗਾਣੇ
ਗਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਛੱਡਦਾ। ਬੱਸ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਆਓ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ।

145 ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋ।
ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਹ੍ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਅੱਜ ਹੀ ਸਹੀ
ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਜਾਦ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਦੇਖੋ? ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? “ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ
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ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਿਦਨ ਮੈਂ ਉਥੇ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।”

ਿਮੱਠਾਸ ਿਵੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ,
ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਿਮਲ ਗੇ-…

ਬੱਸ ਹੁਣਆਪਣੀਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ।
ਿਮੱਠਾਸ ਿਵੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ,
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਮਲ ਗੇ।
(ਔਖਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਦਨ
ਿਮਲ ਗੇ।)

ਸਾਡੇ ਭਰਪੂਰ ਿਪਤਾ ,
ਅਸੀਂ ਉਸਤਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਵ ਗੇ,
ਉਸਦੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਾਤ ਲਈ,
ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ…

ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਲੋਕ ਿਜਹਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਿਕਤੀ ਗਈ,
ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਚੁਣਦਾ ਹ ।

ਿਮਠਾਸ ਿਵਚ (ਿਮੱਠਾਸ ਿਵਚ) ਦੁਆਰਾ…(ਦੁਆਰਾ
ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ)

ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਿਮਲ ਗੇ; (ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ
ਦੁਆਰਾ)

ਿਮੱਠਾਸ ਿਵਚ (ਿਮਠਾਸ ਿਵਚ) ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ,
ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਿਮਲ ਗੇ।
ਉਥੇ ਇਕ ਧਰਤੀ ਹੈ…

ਬੱਸ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਪਾਸਨਾ ਹੈ।
…ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ,

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹ ।
ਓ, ਿਪਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ…

146 ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਹਨ; ਭਾਈਜੋਰਜ, ਭਾਈ ਸੇਵਾਰਡ,
ਸਾਰੇ ਸੰਤ।

…ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। (ਹ ਜੀ, ਪਰ੍ਭੂ!)
ਿਮੱਠਾਸ…
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147 ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ, ਹਾਵਰਡ, ਐਡਵਰਡ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਤ ਿਮੱਤਰ ਜੋ
ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਪਿਹਲ , ਉਸ ਪਾਰ, ਚਲੇ ਗਏ।

ਿਮਠਾਸ ਿਵੱਚ (ਹ ਜੀ, ਪਰ੍ਭੂ!) ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ
(ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ),

ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਿਮਲ ਗੇ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਗਾਵ ਗੇ-…(ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ!)
ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਰੀਲੇ ਗੀਤ, (ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ!)
… ਥੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਉਸ ਅਰਾਮਦੇਹ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੋਗ
ਨਹੀਂ।

ਿਮੱਠੇ ਿਵਚ, ਿਮੱਠੇ ਤੇ…(ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ)
ਅਸੀਂ ਉਸ ਥੇ ਿਮਲ ਗੇ-… 
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