
ਸਭ ਵਸਤ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਣਾ

 ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ । ਉਹਨ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਈ ਮੈਂ
ਸਰਾਹਨ ਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਪਰ੍ਭੂ ਿਤਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ
ਹੋਣੇ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਇਹ…ਿਕ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ
ਹੁੰਦਾ…ਿਜਵੇਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ…ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਂਕ, ਜ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ
ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹ , ਉਹ ਹੈ ਜ ਤ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਜਾਣਾ ਜ ਰੇਂਜ ਤੇ ਜਾ
ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ, ਜ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼।
ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹ । ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੋਲਫ ਖੇੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਥੇ ਹੋਣਾ
ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਔਰਤ ਅਧੀਆ ਨੰਿਗਆ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ—
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦਾ ਿਖਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ
ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ। ਪਰ ਮੈਂ—ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਸਨ, ਿਜਵੇਂ ਮੱਛੀ
ਫੜਨਾ, ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਭ ਚੀਜ ।
2 ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੇਦਏਰਬਯ ਮੱਗਨੁਮ ਦੀ ਰਾਇਫਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ
ਦੱਿਸਆ ਹੁੰਦਾ ਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਿਦੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ
ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਮਸ਼ਨ ਜਾਣਦਾ ਹ ਉਹਨ ਦੇ ਪੈਰ ਿਵੱਚ
ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਵ , ਇੰਨਹ੍ੇ ਪੈਸੇ
ਲੈ ਕੇ ਰਾਇਫਲ ਲਈ ਦਵ ? ਭਾਈ ਆਰਟ ਿਵਲਸਨ ਨੇ ਿਬਲੀ ਿਦੱਤਾ
ਿਜਆਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਸੋ ਸੱਤਰ ਰੋਬਰਟਸ। ਸ਼ਰ੍ੀਮਨ
ਵੈਦਰਬਯ ਨੇ ਪੱਤਰ ਪਈ ਿਕ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ
ਥੋੜਾ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵੈਦਰਬਯ ਮੱਗਨੁਮ , ਕੇਵਲ
ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਸੁਰੱਿਖਅਤ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਰੋਡਣੀ ਇੱਥੇ ਕਲੀਸੀਆ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਰੋਡਣੀ ਆਰਮਸਟਰ੍ ਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਹਰ ਭੇਿਜਆ
ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਦਏਰਬਯ ਮੱਗਨੁਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ
ਸਹੀ ਤਰਹ੍ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਿਵੱਥ ਹੈ-…ਿਵਨਚੇਸਟਰ ਕੰਪਨੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ
ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਉਣੱਤਰ ਸੌ ਪੌਂਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਿਵੱਚ ਵੀ ਖੜਹ੍ੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ



2 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
3 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੇ ਬੰਦੂਕ ਸੀ, ਭਾਈ ਵੂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੇ ਥੱਲੇ ਗਏ
ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਤਰਹ੍ । ਅਤੇ ਦਬਾਅ
ਿਜਹੜਾ ਪੰਜਾਹ ਗਜ ਲਈ ਉਣੱਤਰ ਸੌ ਪੌਂਡ ਫੂਿਕਆ ਿਗਆ, ਿਕ ਬੰਦੂਕ ਦੀ
ਗੋਲੀ ਪੰਜਾਹ-ਗਜ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੋਲਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹ ਗਈ। ਅੱਗ ਦੀ ਲਪਟ ਛੱਤ
ਿਜੰਨੀ ਚੀ ਗਈ , ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਸਿਕੰਡ
ਲਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ, ਮੈਂ ਆਇਆ, ਖੂਨ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਵੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਮੈਂ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਚਰ
ਲਈ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਪਰ ਚੁੱਕੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੂਡ…ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ
ਸਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈ ਇਦ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਮੈਂ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਿਰਹਾ
ਹ । ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਭਾਈ ਵੂਡ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਿਕ
ਗੋਲੀ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਿਗਆਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਆਏ। ਸ਼ਰਪਨੇਲ ਦਾ ਗੋਲਾ
ਲੱਗਭਗ ਅੱਖ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਿਗਆ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇਦ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ
ਤੇ ਹੇਂਬਰਗਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਡ ਿਗਆ
ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਲੱਗਭਗ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਅਟਕ ਗਏ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ
ਭਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਲੱਗਭਗ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਅਟਕ ਗਏ ਲੱਗਭਗ ਸਈਨਸ ਦੀ ਹੱਡੀ
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਬਣ ਿਗਆ। ਡਾਕਟਰ
ਅਡਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨ ਆਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ।
4 ਕੁਝ ਿਦਨ ਬਾਅਦ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਹਸਪਤਾਲ
ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਹਨ ਨੇ ਮੈ ਅੱਖ ਦੇ ਲਈ ਅੱਖ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ।
ਉਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਵੇਿਖਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਥੱਲੇ, ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਡੁੰਿਗਆਈ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਸੀ। ਿਗਆ, ਇਸਨੇ ਨਜਰ ਗੁਆ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲੇ ਵ ਗ ਬਣ
ਿਗਆ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ,” ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ
ਅਡਾਇਰ ਇੱਕ ਖੱਤ ਿਲਿਖਆ, ਿਕਹਾ, “ਚੰਗਾ ਪਰ੍ਭੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਤੇ
ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤ ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਬੱਚਣਾ ਸੀ।” ਭਾਈ ਵੂਡ ਸਭ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਉਹ ਇੱਥੇ
ਹੁੰਦੇ ਤ , ਸਮਝੇ। ਉਹ ਦਬਾਅ ਜੋ ਵਾਿਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ! ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀ ਨੇ ਜੋ ਮਾਡਲ ਸੱਤਰ ਦੀ
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ਬੰਦੂਕ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲੀ ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਕਲੱਬ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਵਾਿਪਸ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਡੀਅਰ ਪੈਨ ਤਕ। ਅਤੇ
ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ।
5 ਸੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਤ , ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ
ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, “ਗੱਲਬਾਤ ਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਿਬਹਤਰ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਭਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ,
ਤ ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਡ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ, ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ…
ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ, ਹਮ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਮਜਾਕ ਨਾ
ਉਡਾਓ…[ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਭਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ] ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਸਮਝੇ। ਇਹ
ਤ …ਓਹ, ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਤਰਹ੍
ਆਖੀ ਜਾਣਗੀ ।
6 ਪਰ, ਿਜੱਥੇ ਤਕ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਥੇ— ਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ ਨਹੀਂ
ਹੈ…ਚਾਹੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਵਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ
ਮਾਈਕ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਵਾਜ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਹੁੰਿਦ
ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਨ ਨੇ ਮੈ ਇੱਕ ਮਾਿਹਰ ਕੋਲ ਿਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਕੰਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਿਜਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਅੱਖ,” ਉਹਨ ਿਕਹਾ,
“ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਿਹਲ ਸੀ।” ਿਕਹਾ—ਿਕਹਾ, “ਇਹ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖ ਦੇ ਡੇਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲ ਬਣ
ਿਗਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਪਨੇਲ
ਹੋਵੇਗਾ।”
7 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੈ।”
8 ਭਾਈ ਰੋਬੈਰਸਨ ਥੇ ਿਪੱਛੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ
ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਕਹਾ, “ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ,” ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਪਾਉਂਡ ਹਨ,” ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਜੁਰਗ
ਸੀ। “ਇਸਲਈਇਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ।”
9 ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰਦਾ
ਹ । ਕੀ ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਉਸ ਸਵੇਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ
ਿਮਠਾਸ, ਿਕਹਾ, “ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਿਕਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ, ਜ ਕੁਝ ਵੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਜੂਰੀ ਤੇਰ ਨਾਲ ਹੈ
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ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ।” ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈ
ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਕਹੇ “ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।” ਸਮਝੇ?
ਉਹ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ।

10 ਇਸਲਈ ਿਫਰ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ
ਸਭਾ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਵੇਖ
ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ, ਭਾਈ
ਿਜਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਸਭਾ
ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ, ਜ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਜਦ ਤਕ
ਿਕ ਮੈਂ ਪੱਛਮ ਤੱਟ ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਨਾ ਆਵ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਤੱਟ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵ ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਥੇ ਸਭਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਈ
ਅਰਗਨਬਰਾਈਟ ਨੇ ਮੈ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਰੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਸਭਾ
ਖਤਮ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਅਲਾਸਕਾ, ਅਨਚੋਰਗ ਿਗਆ। ਕਾਰਣ ਿਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ
ਿਨਰਭਰ ਸੀ…

11 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਭਾਲੂ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਮਾਿਰਆ, ਨੌ-ਫੁੱਟ ਦਾ ਭਾਲੂ, (ਕਲੀਸੀਆ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ
ਇੱਥੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ,) ਅਤੇ ਕੈਰੀਬਊ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ
ਟੇਪ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਵੱਡਾ ਭੂਰਾ ਭਾਲੂ ਵੇਿਖਆ। ਜੋ ਿਕ ਕੋਿਡਅਕ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੇ ਕਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ। ਪਰ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝੇ?

12 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ।
ਮੈ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾ
ਪਤਾ ਚਿਲਆ ਿਕ ਮੈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਜੋ ਿਸਰਫ਼…
ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਥੇ ਿਪੱਛੇ, ਰੀਬਕਾਹ, ਭੈਣ ਡੋਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਿਲਿਖਆ, ਜੋ
ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਮੈਡਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਮੱਦਦ ਕਰੇ ਯਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ ਦਾ ਝੁੰਡ ਇੱਥੇ
ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਮੇਥੋਿਡਸਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਉਨ, ਉਹਨ
ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ, ਸਾ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ
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ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਨੇ ਬਹੁਿਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਿਚਆ ਅਸੀਂ
ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਗੇ।” ਇਹੀ ਪਰ੍ਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੇ।
ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ!
13 ਭਾਈ ਕਰੇਸ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਿਵੱਚੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁਣੇ ਉਹਦੇ ਿਪੱਛੇ,
ਇੱਕ ਪਲਟਾ ਮਾਿਰਆ, ਔਹ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੱਡ ਸੁੱਿਟਆ…ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ । ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੰਦਾ ਿਨਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ
ਇਸਲਈ ਉਹ ਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ
ਥੇ ਿਨਊ ਅਲਬਣੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਦਾ ਨਾਮ

ਮੈਡਕਾਲਫ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ, “ਭਾਈ ਕਰੇਸ, ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ
ਨੇ ਇਸ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਿਹਰਦੇ ਤੇ ਰੱਿਖਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ।” ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘੁਟਣੇ ਟੇਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭਾਈ ਕਰੇਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ
ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਸਮਝੇ? ਜਦੋਂ, ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾਈ
ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਇੱਕ ਜਨ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਜਨ।
14 ਸੋਚੋ ਨਾ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨ ਵ ਗੂ ਹੋ; ਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ੇ ਹੀ ਜਨ
ਹੋ ਿਜਨਹ੍ ਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਹ੍ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਿਜਵੇਂ
ਇਹ ਬ ਹ ਮੇਰੀ ਬ ਹ ਹੈ, ਜ ਇਹ ਕੰਨ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਿਸਰਫ਼
ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ…ਜੇ ਇੱਕ ਜਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ
ਜਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਏਕਤਾ, ਿਕੰਨਹ੍ੀ ਮਹਾਨ ਏਕਤਾ ਹੈ!
ਹੁਣ ਮੈਂ…
15 ਿਫਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਭਾਵ ਵੀ ਿਲੱਤੀ ਹਨ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਭਵਨ ਨਾਲ ਿਫਰ ਰਾਤ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਹ੍ਾ ਸਮ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ
ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ, ਿਫਰ ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਚਾਿਹਆ, ਇਸ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਗਾ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹ, ਅਤੇ ਿਫਰ,
ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ।
16 ਕਲ ਰਾਤ, ਜ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਹ ,
ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈ, ਭਾਈ ਰੁਡੇਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਭਾਫ਼
ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਤ ।

17 ਅਤੇ ਿਫਰਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਿਵਸਕੋਨਸੀਨ ਜਾਣਾ
ਹੈ, ਫੁੱਲ ਗੋਸਪੇਲ ਿਬਜਨੇਸ ਮੈਨ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਿਤੰਨ ਰਾਤ



6 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਥੇ ਹੋਵ ਗਾ। ਉਹ ਹੈ…ਿਬਲੀ, ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਿਮਲ ਿਗਆ…
[ਭਾਈ ਿਬਲੀ ਪੌਲ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਗਰ੍ੀਨ ਲੇਕ।”—ਸੰਪਾ] ਗਰ੍ੀਨ
ਲੇਕ, ਿਵਸਕੋਨਸੀਨ। [“ਵੀਰਵਾਰ।”] ਕਦੋਂ? [“ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ,
ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ; ਸੱਤਾਰ ਤੋਂ ਉਨੀ ਤਕ।”] ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਅਤੇ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ; ਸਤਾਰ , ਅਠਾਰ , ਅਤੇ ਨੀ, ਗਰ੍ੀਨ ਲੇਕ, ਿਵਸਕੋਨਸੀਨ, ਖੇਤਰੀ
ਸਭਾ ਿਵੱਚ।
18 ਿਫਰ ਐਤਵਾਰ , ਵੀਹ , ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਔਿਡਟੋਿਰਯਮ ਿਵੱਚ
ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਿਵੱਚ ਹ , ਉਸੇ ਔਿਡਟੋਿਰਯਮ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਿਪਛਲੇ ਸਮੇਂ
ਸੀ। ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? [ਭਾਈ ਿਬਲੀ ਪੌਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
“ਸਟੀਫਨ ਮਦਰ।”—ਸੰਪਾ] ਸਟੀਫਨ ਮਦਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਔਿਡਟੋਿਰਯਮ,
ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਲਈ।
19 ਿਫਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਂ ਥੇ…ਮੈਂ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭਾ ਿਵਖਾਈ ਸੀ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸੰਗਠਨ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨ ਿਵਿਸ਼ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਿਵਖਾਇਆ।”
ਭਾਈ ਜੋਸਫ ਬੋਜ ਦੀ ਿਵਦਾਈ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਲ ਇੱਥੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ
ਦੁਆਰਾ ਮੈ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਸੋਮਾਵਾਰ ਉਹਦੀ ਿਵਦਾਈ ਦੀ
ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
20 ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਿਸੱਧੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵ ਗੇ ਅਤੇ ਿਨਕਲ ਜਾਵ ਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ ਿਫਰ ਦੱਖਣ ਪਇੰਸ, ਦੱਖਣ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਜ ਤਰੀ
ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਕੋਲਮਬਸ ਿਫਰ, ਦੱਖਣ ਕੈਰੋਲੀਨਾ। ਿਫਰ
ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੇ ਕਾਓ ਪੈਲੇਸ ਿਵੱਚ। ਿਫਰ ਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗਰ੍ਾਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਸਪਓਕੇਨ ਿਵੱਚ, ਿਫਰ ਕਨੇਡਾ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਲਾਸਕਾ
ਿਵੱਚ। ਇਸਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ, ਸਾ ਤੁਹਾਡੀ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।
21 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਕੰਮ ਉਹਨ ਲਈ
ਭਲਾਈ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਿਦ
ਵੇਖਿਦ …ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ
ਿਕਵੇਂ ਕਰਨ ਿਦੰਦਾ?” ਮੈਂ ਥੇ ਜ ਿਦ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਸੀ, ਕੁਝ ਜ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ—ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਤ ਸੀ ਿਜਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ
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ਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵਚਨ ਕਦੇ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, “ਸਾਰੀ ਗੱਲ
ਿਮਲ ਕੇ ਉਹਨ ਲਈ ਭਲਾਈ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਅਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਇਹ ਸਾ ਥੋੜਹ੍ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।

22 ਅਤੇ, ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ, ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਸਨੇ ਇਸ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਇਹ
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਮੇਰਾ ਿਸਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਰਿਹ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ
ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਧਮਾਕੇ ਿਵੱਚ ਬੈਿਠ । ਿਕ, ਮੇਰੇਇੰਨਹ੍ ਨੇੜੇ, ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਪੌਂਡ ਦਾ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝੇ, ਇਹ ਤੁਹਾ
ਿਸਰਫ਼ ਤੋੜਹ੍ਨ ਲਈ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਸਮਝੇ, ਇਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਜੇ
ਇਹ ਉਸ ਭਾਰੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਉਡਾ ਿਦੰਦਾ ਜੋ ਉਸ ਬੈਰਲ ਪਲੰਬ
ਪੰਜਾਹ ਗਜ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ, ਤੁਹਾ ਿਸਰਫ਼
ਬੰਦੂਕ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਵ ਗੂ ਨਹੀਂ ਿਦੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਟੁਕੜੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

23 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਕਸ ਤੋਂ ਿਬਨ । ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ! ਇਹ ਮੈ ਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ
ਜਦ ਤਕ ਏਡੀ ਤੋਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਿਕ ਮੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। “ਅਦਭੁਤ ਿਕਰਪਾ, ਿਕਨਹ੍ ਿਮੱਠਾ ਹੈ, ਿਜਹਨੇ ਮੇਰੇ
ਵਰਗੇ ਅਭਾਗੇ ਬਚਾਇਆ!” ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਿਕ, ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਕੰਨਹ੍ੇ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ !

24 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਿਕਹਾ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਮੈਂ ਹੇਠ ਆਵ ਗਾ, ਤ ਿਫਰ
ਇੱਥੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਭਾਈ ਜਦ ਮੈਂ ਵਾਿਪਸ ਿਗਆ…ਮੈਂ ਅੱਜ ਭੈਣ ਵੂਡ ਿਕਹਾ,
ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ …ਿਬਲੀ ਨੇ ਮੈ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ
ਦੱਿਸਆ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ ਸੁਿਣਓ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸ ਧਾਤੁ ਦਾ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਅੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਿਲਆ ਿਗਆ, ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ
ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤ ਇਹ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹਨ ਨੇ ਇਸ ਧੋ
ਿਦੱਤਾ। ਸੋ ਿਫਰ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ…ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾਵ ਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਭਾਈ ਲੱਗਭਗ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
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ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਖੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਗਲਾ
ਸੜ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਮੈਂ ਥੱਲੇ
ਜਾਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਚਨ ਪੜਹ੍ਨ ਲਈ ਲਵ ਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਪਰ੍ਭੂ
ਭੋਜ ਦੀ ਰਾਤ।”

ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
25 ਿਫਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਿਕਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਠੀਕ ਨਹੀਂ
ਵੇਖਦਾ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਬੇਲਡੋਨਾ
ਸੀ ਜੋ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਧੁੰਦਲਾਪਣ। ਅਤੇ ਸੋ ਉਹ
ਇੱਥੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਭਾਈ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਐਫ. ਐਫ.
ਬੋਸਵੋਰਥ ਭਾਈ, ਜੋ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ੍ਭੂ ਉਹਨ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ,
ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਿਪਛਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
26 ਹੁਣ, ਭੁੱਿਲਓ ਨਾ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਸਭਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਭਾਈ ਜੈਕਸਨ, ਉਹਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਹੈ।
ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੁਿਨਯਰ ਥੇ ਤੇ ਹਨ…ਜ , ਭਾਈ ਰੁਡੇਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ
ਹਨ। ਅਤੇ ਉਟੀਕਾ ਦੇ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। [ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ
ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।”—
ਸੰਪਾ] ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਵਾਿਪਸ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਿਫਰ
ਇੱਕ ਸਭਾ।
27 ਅਤੇ ਿਫਰ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਮੈ ਭਾਈ ਰੁਡੇਲ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ,
ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸਲਈ ਮੈ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਠਿਹਰੇ ਰਿਹਣਗੇ, ਸਮਝੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਭਾਈ ਰੁਡੇਲ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਗਆ, ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੰਮ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠਿਹਰ ਜਾਇਓ, ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਥ
ਹੈ, ਸਮਝੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ
ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋਂਗੇ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ ਦੇ ਹ ।
28 ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ …ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹੀ ਸਭ ਸੂਚਨਾਵ
ਹਨ, ਜੋ ਸਾ ਪਤਾ ਹਨ? [ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਹ ।”—ਸੰਪਾ] ਹੁਣ,
ਰਾਹ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹ …[“ਦਫ਼ਨਾਇਆਜਾਣਾ, ਕਲ ਦੁਿਪਹਰ।”] ਕੀ, ਭਾਈ?
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[“ਦਫ਼ਨਾਇਆਜਾਣਾ, ਕਲ ਦੁਿਪਹਰ, ਦੋ ਵਜੇ।”] ਇੱਕ ਦਫ਼ਨਾਇਆਜਾਣਾ।
[“ਏਡਮੋਨਟੋਨ ਜੇ. ਟੀ. ਮਦਰ ਿਵੱਚ।”] ਔਹ, ਹ । ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ…
ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਭਾਈ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਾ ਜੋ
ਇੱਥੇ…ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇ. ਟੀ. ਪਾਰਨੇਲ। ਦੂਸਰੀ
ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਛੋਟੀ ਮ ਮਰ ਗਈ, ਛੋਟੀ, ਝੁਕੀ ਹੋਈ, ਬੁੱਢੀ ਮ ।
ਇਹ ਏਡਮੋਨਟਨ, ਕੈਂਟਕੀ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ
ਜਾਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਕਲੀਸੀਆ
ਫੁੱਲ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਡਾਕੀਆ ਇਸ ਬਾਹਰ ਿਲਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਨਹੀਂ ਤ ਇਹ ਥੇ ਜਾਵੇ ਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਫੁੱਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ। ਪਰ
ਅਸੀਂ ਜਰੂਰ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਪਰਨੇਲ
ਦੀ ਮ ਦੀ ਿਵਛੋੜੇ ਿਵੱਚ, ਜੋ, ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈ ਪੱਕਾ ਹੈ ਿਕ
ਭੈਣ ਸਪੇਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਹਨ ਜੋ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਵੀ, ਜੋ ਹੁਣੇ ਪਰਛਾਿਵ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਹਨ।
29 ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਿਚਰ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਵ ਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਪੂਰੀ
ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨ ਨੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਬੇਲਡੋਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੇ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਇਹ
ਦੱਸ ਿਦਨ ਜ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰੋ। ਇਸ ਕੰਧ ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਵਾਿਪਸ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁੱਕੋ। ਪਰ੍ਭੂ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤਰ
ਦੇ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਹ ।
30 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਤੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ
ਹ ਿਕ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ
ਆਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈਏ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ ਦੇ
ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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31 ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਅਭਾਰੀ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦੇ—ਦੇ
ਲਈ ਕਦੇ ਇੰਨਹ੍ ਅਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ
ਹ । ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਅੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸੁਣਨ
ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਜੰਦੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਹ , ਸੁਸਮਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਾ ਹੋਰ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਿਕੰਨਹ੍ੇ ਨੇੜੇ ਹ …
ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਖੁਰਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ,
“ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ!” ਤਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਿਸਰ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਝੁਕਾਉਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਚਮਤਕਾਰ
ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ
ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ । ਅਤੇ ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਿਫਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ
ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹ , ਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੇ ਵੀ ਿਜੰਦਗੀ
ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਇੰਨਹ੍ੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਜਉਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ ।
ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ ।

32 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨ ਸਭਨ ਲਈ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਪਰ ਉਠਾਏ ਹਨ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ

ਹੈ। ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੱਗਭਗ ਸਭ, ਪਰ੍ਭੂ,
ਉਹਨ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨ ਲਈ ਕੀਤਾ।

33 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਹ , ਉਹ
ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹ , “ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ,” ਜ , “ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਭੋਜ।” ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ
“ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜ ਵਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਾ।” ਅਤੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ
ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਪਰ੍ਭੂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਕਰ
ਰਹੇ ਹ , ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਉਹਦੇ ਤਰ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।

34 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੂੰ ਵੀ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵਰਤਾਲਾਪ ਕਰ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਦਲ
ਿਵੱਚ ਸਾ ਕੁਝ ਦੇ, ਸਾਡੀ—ਸਾਡੀ—ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿਥਰ ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ,
ਅਤੇ ਸਾ ਨਵੀਂ ਿਹੱਮਤ ਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ,
ਸਾਡਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ; ਅਤੇ
ਿਡਕਨ ਅਤੇ ਟਰ੍ਸਟੀਸ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਨ ਜੋ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਓਹ ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਿਲਆ। ਹੋਣ ਦੇ, ਕਵੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ
ਬੰਧਨ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਮਸੀਹੀ ਿਪਆਰ ਿਵਚ ਬੰਨਹ੍ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨ
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ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਉਸ ਪਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।” ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਪੂਰੇ
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਦੂਸਰੇ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ,
ਿਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋੜ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ
ਹ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਤੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ
ਹ । ਆਮੀਨ।
35 ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੋਂ
ਸੇਵਕ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ…ਅੱਜ ਦੁਿਪਹਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣ ਵੂਡ ਨਾਲ
ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ…ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੋਬੇਲ ਰੋਬਰਸਨ ਵੇਖਣ ਥੱਲੇ
ਗਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਵਾਿਪਸ ਆਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ…ਭੈਣ ਵੂਡ ਮੈ ਦੱਸ ਰਿਹ ਸੀ ਿਕ
ਉਹਨ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਿਕਨਹ੍ ਅਦਭੁਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਅਤੇ ਮੈ ਉਸ ਬੇਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਿਜਸਦਾ ਸ਼ਾਇਦ
ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹ , ਸ਼ਾਇਦ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਬੋਲਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਸਨ ਿਜਸ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
36 ਪਿਹਲ , ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਕੁਿਰੰਥੀ 6:7 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ। ਪਿਹਲਾ
ਕੁਿਰੰਥੀ , 6ਵ ਅਿਧਆਏ, 7ਵੀ ਆਇਤ ਅਤੇ 10ਵੀ, ਨਾਲ ਹੀ। ਅਤੇ
ਿਫਰ ਉਤਪਤੀ 14:18 ਤੋਂ 19। ਅਤੇ ਥੋਂ ਲਓ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤ ,
ਇੱਕ-…ਜ ਿਵਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ਸੰਗ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਹਲੇ ਤੋਂ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਹ …
ਜ ਦੂਸਰੇ ਕੁਿਰੰਥੀ , ਪਿਹਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਿਰੰਥੀ 6:7 ਤੋਂ 10।

ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ, ਧਰਮ
ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਨ,
ਇੱਜਤ ਅਤੇ…ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਨਾਲ,ਆਦਰ ਅਤੇ ਿਨਰਾਦਰ ਨਾਲ:

ਛਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਿਜਹੇ ਪਰ ਸੱਚੇ ਹ ;
ਅਣਜਾਿਣ ਵਰਗੇ,…ਪਰ ਉਜਾਗਰ ਹ ; ਮਿਰ ਵਰਗੇ, ਪਰ,

ਵੇਖੋ, ਿਜਉਂਦੇ ਹ ; ਤਾੜੇ ਜ ਿਦ ਵਰਗੇ, ਪਰ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ
ਜ ਦੇ;
ਉਦਾਸ ਵਰਗੇ, ਪਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹ ; ਗਰੀਬ ਵਰਗੇ,

ਪਰ ਬਹੁਿਤ ਧਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹ ; ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਵਰਗੇ, ਪਰ
ਸਭੋ ਕੁਝ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹ ।
ਉਤਪਤੀ 14:18 ਅਤੇ 19।



12 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਤਦ ਸ਼ਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਲੈ
ਆਇਆ: ਉਹ ਅੱਤ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਾਜਕ ਸੀ…
ਉਸਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਅਬਰ੍ਾਮ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ,

ਅੱਤ ਮਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ
ਮਾਿਲਕ ਹੈ, ਅਬਰ੍ਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ:

37 ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਕ ਪਰ੍ਸੰਗ ਕਹ , ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਗਾ,
ਿਕ…ਸਭ ਵਸਤ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਿਜਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੁਿਰੰਥੀ ਿਵੱਚ,
ਅਸੀਂ…ਇਥੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ—ਗਰੀਬ ਹ , ਿਫਰ ਵੀ ਸਭ ਵਸਤ
ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹ । ਸਭ ਵਸਤ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਉਸ
ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਇਸ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਮਲਕੀਿਸਦਕ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਰਗ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੋਨ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਹੈ। ਿਫਰ, ਉਹ ਸਭ ਵਸਤ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਸੀ,
ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਿਲਕ, ਜੋ ਿਕ, ਸਭ ਵਸਤ ਦਾ।
38 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਉਸਦੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਕਦਸੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਰ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਸੀ। ਜੋ ਿਕ
ਸ਼ੀਨਾਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਲੱਗਭਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਉ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਅਤੇ, ਅਬਰਾਹਾਮ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹ , ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ ਕੋਈ
ਸਮਰਾਜ, ਜ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ
ਆਪਣੀ ਮਤਰੇਈ ਭੈਣ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰਾਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਪਝੱਤਰ
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਦੇ ਸਹਯੋਗੀ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
39 ਅਤੇ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਮੇਰੀ ਿਨਹਚਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ
ਖੁਦਾ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਿਵਆਿਹਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਯੋਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ
ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾਵ ਗੇ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਰਾਹ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਉਸਨੇ ਦੂਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ, ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਉਹ ਉਸ
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ਿਦਨ ਬਲੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੱਸੀ ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ
ਆਿਖਆ, ਜ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਮ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਸਾਰਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਹੱਸੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਿਵੱਚ?” ਨੱਬੇ ਸਾਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਸੌ
ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ…ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਮੁਰਦੇ ਵ ਗ ਸੀ। ਤ ਿਫਰ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ
ਿਫਰ ਤੋਂ ਸੁਖ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅਤੇ ਉਹਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਹੱਸੀ।

40 ਅਤੇ ਦੂਤ, ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਿਕਤੇ ਹੋਏ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ, ਿਕਹਾ, “ਸਾਰਾਹ
ਿਕਉਂ ਹੱਸੀ?”

41 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਤ ਖੁਦਾ
ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹਣ ਵਰਗੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ “ਗਲਤ” ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹਦੇ
ਨਾਲ ਤ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰਾਹ ਦਾ
ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਿਲਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਭਾਗ ਸੀ। ਵੇਿਖਆ?
ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਚਾ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਉਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਹੀਂ ਿਲਆ…ਜ ਸਾਰਾਹ
ਨਹੀਂ ਿਲਆ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਬਨ , ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ

ਇੱਕ ਹਨ।

42 ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਨਲਾਇਕ, ਮੌਤ ਦੇ ਲਾਇਕ
ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹ , ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ…ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਾਗ ਹ । ਸਮਝੇ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਿਕਰਪਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਿਵੱਚ ਹ । ਕੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਿਵਚਾਰ
ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਏਕਤਾ? ਸੋ ਇਸਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨ
ਕਰਦੇ ਹ , ਸਾ ਉਹਨ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕ “ਉਹ ਗਲਤ

ਹਨ,” ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਲਹੂ ਨੇ ਸਾਡੀ
ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਲਹੂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਵਾਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ।
ਸਮਝੇ? ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਦ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਸੀ, ਠੀਕ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਸਮਝੇ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਵਾਦਾ ਉਸ
ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ।
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43 ਸੋ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ, ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਵੱਚ,
ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ
ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਅਿਧਕਾਰ,
ਬਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਦੇਸੀ। ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ
ਉਦਾਹਰਨ। ਸਾ ਹਰ ਚੀਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਸ
ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾਣ ਲਈ।
44 ਹੁਣ, ਸਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਹਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਭਾਗ ਿਲਆ, ਜੋ ਉਸਦਾ
ਿਪਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ
ਿਲਆ, ਜੋ ਿਕ ਲੂਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹਸ ਦਾ ਕਰਕੇ

ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਸੱਦੂਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਚੱਲਾ ਿਗਆ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਭਾਗ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਲੈ ਿਲਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਤਰ, ਦੱਖਣ, ਵੱਲ ਵੇਖ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੇਰਾ
ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ। ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੈ!”
45 ਹੁਣ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਇਸ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਲਆ,
ਅਤੇ ਲੂਤ ਇਸ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਜੀ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਿਕੰਨਹ੍ਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਿਕੰਨਹ੍ਾ ਸੁਹਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕੰਨਹ੍ਾ
ਭੋਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇ ਲੂਤ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ, “ਜਦ ਤਕ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ
ਹ ! ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਸੋ ਮੈਂ ਸੱਦੂਮ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸਕਦਾ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹ ।”
ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
46 ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਸ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੈ
ਜੋ ਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਅਲੱਗ ਹੋਣ
ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਇਸ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਾ ਬਣੋ!”
ਇਸ ਰੋਕ ਿਦਓ, ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜਹ੍ । ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍
ਨਾਸ਼ ਕਰ ਿਦਓ! ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਸਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਚਲੋ,
ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਕੰਨਹ੍ਾ—ਿਕੰਨਹ੍ਾ ਇਹ…ਚੰਗਾ ਿਦੱਖਦਾ ਹੈ।
47 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, “ਭਾਈ
ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਮੈਂ —ਮੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ ਕਦੇ



ਸਭ ਵਸਤ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਣਾ 15

ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਿਸਗਰਟ ਪੀਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਜ ਕਦੇ ਔਰਤ ਸੋਚਦੀ
ਹਨ, “ਮੈ ਦੁਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵ ਗ ਕੱਪੜਹ੍ੇ ਪਾਉਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ, ਅਨੈਿਤਕ ਕੱਪੜਹ੍ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ । ਮੇਰੀ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,” ਜਵਾਨ
ਔਰਤ । ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਹੈ, ਤ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ
ਕੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾ ਹਰੇਕ ਛੋਟੀ ਚਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਸੇਵਕਾਈ
ਿਵੱਚ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨ ਹੋਰ ਜਵਾਬ
ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ
ਸਾ ਤ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹ । ਸਮਝੇ? ਇਸਲਈ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ…ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ: “ਕੀ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਛੋਟੀ ਡਰੈਸ
ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਪਿਹਨਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ
ਤ ਮੈ ਪੂਰਾ ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ…ਹੁਣ, ਿਕ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਲਈ ਇਹ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਇਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਜਾਓ, ਇਹ ਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੈ,
ਸਭਾ-…” ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ
“ਜਾਓ,” ਸਮਝੇ। “ਔਹ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਥੇ
ਵੇਖੋਂਗੇ? ਇਹ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਿਧਆਨ ਪੂਰਵਕ
ਰਹੋ। ਵੇਿਖਆ? ਔਹ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾ ਉਹਨ ਗੱਲ
ਵੇਖਣਾ ਹੈ।

48 ਹੁਣ, ਅਬਾਰਾਹਾਮ ਨੇ ਵੀ, ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ, ਲੂਤ ਨਾਲ ਸੱਦੂਮ ਿਵੱਚ
ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੇਿਗਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਿਕਤੇ ਹੋਇ ਦਾ ਰਾਹ ਲੈ
ਿਲਆ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਰਵਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ
ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਹ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਜ ਸੌਖਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਚਲੇ
ਜਾਓ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ, ਹੁਣ, ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਉਹ
ਤੁਹਾ ਬੁਲਾਵੇ।
49 ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਫਰ ਥੇ— ਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਲਈ ਜ ਦਾ ਹੈ ਥੇ ਛੋਟੇ ਗੋਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ,
ਅਤੇ ਉਹ ਘਾਟੀ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਿਘਆਅਤੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ , ਛੋਟੇ
ਰਾਜ ਲੈ ਲਏ, ਅਤੇ, ਸੱਦੂਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੱਦੂਮ ਅਤੇ ਗਮੋਰਾਹ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ, ਲੂਤ (ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਭਤੀਜਾ), ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ,
ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ , ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨ ਸਾਿਰ , ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਅਿਧਕਾਰ , ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨ ਕੋਲ ਸੀ ਸਭੋ ਕੁਝ ਲੈ ਿਲਆ, ਥੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ
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ਹੋਏ ਿਗਆ, ਦੇਸ਼ ਸਾਫ ਕਰਿਦ ਹੋਏ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਥੋਂ ਿਗਆ। ਔਹ,
ਿਕੰਨਹ੍ੀ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ! ਲੂਤ ਮਿਹਸੂਸ
ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ
ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਜੰਜੀਰ ਸੀ ਜ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਵ ਗੂ;
ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਕੁਚਿਲਆ ਿਗਆ; ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ,
ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਿਗਆ
ਮੰਿਨਆ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਿਦਨ ਗੁਲਾਮ ਵ ਗ ਰਿਹਣ ਲਈ।

50 ਪਰਅਬਰਾਹਾਮ, ਜਦ ਉਸ ਪਤਾ ਚੱਿਲਆ ਿਕ ਲੂਤ ਲੈ ਿਲਆ ਿਗਆ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਅਿਧਆਕਰ ਦਾ ਹੀ ਭਾਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਮੈ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਿਗਆ
ਮੰਨਹ੍ ਅਤੇ ਥੇ ਜਾਵ , ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੈ ਦੇ ਦਵੇਂਗਾ।
ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੂਤ ਇਸ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾਵ ਗਾ।”
ਸੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ, ਜ ਉਹਨ ਇਕੱਿਠ
ਕੀਤਾ, ਉਹਨ ਆਪਣੀ ਬ ਹ ਿਵੱਚ ਿਲਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ
ਲੈ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ ਜਦ ਤਕ ਉਸਨੇ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਉਹਨ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਲੈ ਿਲਆ। ਵੇਖੋ ਉਹ
ਉਦੋਂ ਿਕੰਨਹ੍ੀ ਮਹਾਨ ਸੈਨਾ ਸਨ! ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ,
ਮੁੱਖ ਸੇਨਾਪਤੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਰਾਿਜ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਲੂਤ ਵਾਿਪਸ
ਿਲ ਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ , ਉਹਨ ਉਹਨ ਕੋਲ ਵਾਿਪਸ ਿਲ ਦਾ,
ਉਹਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ।

51 ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ
ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਆਇਆਅਤੇ ਸਾ ਵਾਿਪਸ ਦੁਬਾਰਾ
ਿਲਆਇਆ।

52 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਸੜਕ
ਤੇ ਵਾਪਸ, ਿਜੱਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ
ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮਲਿਕਿਸਦਕ, ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ
ਿਮਿਲਆ, ਸਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ ਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ,

ਿਜਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਮ
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਅਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,
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ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ, ਘਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਿਮਿਲਆ। ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਿਮਿਲਆ, ਉਹ ਇਕ ਿਜਸਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਸ ਵਾਪਸ

ਸੜਕ ਤੇ ਿਮਿਲਆ। ਿਕੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ! ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਾਮ…
53 ਮੈ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਭ ਦਾ ਵਾਰਸ
ਸੀ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਵਾਅਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ
ਸਮਝਦੇ ਹ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਰੇਿਗਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸ਼ ਤੀ
ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੂਤ, ਅਮੀਰ, ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਿਗਆ; ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਿਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ
ਚੀਜ਼ ਸਨ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਰੇਿਗਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ…ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼
ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਸਭ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ! ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ ।
54 ਓਹ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ ਿਵੱਚ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਕਲੀਸੀਆ, ਆਪਣੇ
ਆਪ ਿਵਚ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਅਮੀਰ
ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਮੈ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ…ਅਸੀਂ—
ਅਸੀਂ ਹ । ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, “ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ
ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ! ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਹੀਰੇ, ਅਤੇ ਚ ਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਤਾਬੂਤ
ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਕੋਲ ਅਨੇਕ ਧਨ ਹਨ।” ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹ । ਆਮੀਨ। ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਚੰਗਾ।
55 ਅਬਰਾਹਾਮ ਇਸ ਫੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਸ਼ੂ ਭੁੱਖੇ
ਸਨ; ਲੂਤ ਨੇ ਵਧੀਆ ਜਮੀਨ ਲਈ। ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਗਰਮ ਿਦਨ,
ਅਤੇ ਚਰਵਾਹੇ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ
ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ।
56 ਅਤੇ, ਅੱਜ, ਸੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਿਜਸ “ਕੱਟੜ, ਪਿਵੱਤਰ ਰੋਲਰ,” ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ
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ਦਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾਮ, ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਧਾਰਿਮਕ ਕੱਟੜ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ
ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। “ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਦੀਨ ਹਨ,
ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ।” ਉਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਕੈਿਬਨ ਜ
ਿਕਤੇ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।
ਆਮੀਨ। ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਾਲਰ ਲਈ ਪਸੀਨੇ ਬਹਾਣੇ
ਪਏ, ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ…ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਦੇ
ਪੈਰ ਤੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭੁੱਖੇ ਮੂੰਹ ਖੁਆਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ
ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਰਸ ਜੋ ਇਥੇ ਹੈ। “ਦੀਨ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ।” ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ। ਓਹ, ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਸੰਦ
ਕਰਦਾ ਹ ! ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਕੀ ਹੈ? ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ। ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ
ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ, ਿਕ “ਉਹ ਇਸ
ਸਾਰੇ ਬਰ੍ਿਹਮੰਡ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। “ਦੀਨ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ।”

57 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ—ਨੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ…
ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਸੀ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੂਤ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਸੀ। ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ—ਉਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜ ਇਸ ਫੜ ਸਕਦਾ
ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੈ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਕ ਜੋ ਵੀ
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੈ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ
ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਿਗਆ।”

58 ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗਾ, ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ,
ਕਲੀਸੀਆ ਕਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ
ਇਥੇ ਿਪਆ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਗਰ੍ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਪਿਦਕ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਇਹ
ਮੇਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਹੈ!” ਆਮੀਨ! ਤੁਸੀਂ
ਉਥੇ ਹੋ। ਿਫਰ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਤਲ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਰਾਿਜ
ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਿਧਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਮੈ
ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਹੈ।



ਸਭ ਵਸਤ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਣਾ 19

59 ਿਫਰ ਵੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ
ਵਾਅਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਨਾ
ਿਪਆ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਹੋ। ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅੱਜ, ਿਫਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹ , ਿਫਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਆਤਿਮਕ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹ ,
ਹਰ ਸਰੀਰਕ ਬਰਕਤ, ਹਰ ਬਰਕਤ ਿਜਸਦਾ ਬਾਈਬਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾ ਇਸਦੇ ਹਰ ਇੰਚ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
60 ਤੁਸੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਮੈ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।”
61 ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹ । ਤੁਹਾ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ
ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ—ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ, ਉਸ

ਕਹੋ, “ਇਸ ਵਾਪਸ ਦੇ! ਇਸ ਸੌਂਪ ਦੇ! ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ
ਹ , ਜੋ ਸੁਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹ ।
ਇਸ ਵਾਪਸ ਦੇ! ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਿਲਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਗਲਤ ਲੜਕੇ ਨਾਲ
ਰਲਾ ਿਲਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਿਲਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ਼ ਰਲਾ ਿਦੱਤਾ।
ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹ ! ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਦਾ
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਭੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਹ , ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੂੰ ਉਨਹ੍ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਿਲਆ
ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਉਥੇ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹ ।”

“ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?”
62 “ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹ । ਆਮੀਨ। ਇਹ ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰਸ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ਿਜਸਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਹੋ। “ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ।”
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਸਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
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ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ ਹੋ—ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਵਚਨ ਿਵੱਚ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ,
ਕਿਹਣ ਲਈ, “ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ! ਇਸ ਰੱਖ ਦੇ।” ਆਮੀਨ। ਵਿਡਆਈ! ਮੈ
ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। “ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੂੰ ਇਸ ਰੱਖ ਦੇ। ਤੂੰ ਇਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਿਲਆ
ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਪਸ ਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈ ਇਥੇ
ਵਚਨ ਤੇ ਿਲਖੀ ਸੂਚਨਾ ਿਮਲੀ ਹੈ, ‘ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ਼ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ
ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗੀ।’ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ
ਹ , ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਿਕਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ
ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦਾ ਹ ਉਹ ਮੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ
ਇਸ ਪਹਾੜ ਕਹ , ‘ਹਟ ਜਾ,’ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ , ਪਰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ!” ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। “ਇਸ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹ । ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹ ।”
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ? ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।

63 ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਅਬਰਾਹਾਮ , ਕੀ ਕਰਨਾ
ਸੀ? ਉਸ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਵਚਨ ਦੀ
ਸਿਥਰ ਨੀਂਹ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਿਪਆ। ਦੇਖੋ, ਿਸਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ
ਸੀ ਨੌਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਝੁੰਡ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਰਜਨ। ਅਤੇ ਉਥੇ
ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ, ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਦਮੀ ਿਸਪਾਹੀ
ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਨੌਕਰ, ਪਸ਼ੂ, ਭੇਡ , ਪਸ਼ੂ ਸਨ; ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਗਾਲਦਾਰ
ਚਾਕੂ ਜੋ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਿਤਓਂ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ…
ਬਾਹਰ ਉਥੇ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਕਈ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਈ , ਉਹ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ
ਸਨ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗੇ ਚਾਕੂ, ਜ ਕੋਈ ਢਾਲ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ
ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ।

“ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ?”

64 “ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ
ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ
ਉਹਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਆਮੀਨ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜੋ ਿਬਮਾਰ ਹਨ ਇਹ
ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਬਮਾਰੀ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਜਰੂਰ।
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65 ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ! ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਪਾਪ
ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ
“ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।” ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ
ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਉਥੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ—ਅਤੇ
ਤੁਹਾ ਇੱਕ “ਮੂਰਖ” ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ
ਪਾਪੀ ਹਨ। ਵੇਖੋ, ਿਫਰ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਦਮੀ
ਜੋ ਿਨਰੰਤਰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ—ਉਹ
ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ—ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ—ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਉਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਵੇਖ ਸਕੋ ਿਕ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਆਓ ਅਤੇ
ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਬਸ ਇਸ
ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ।

66 ਹੁਣ, ਆਉ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਥੀ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਵਾਰਸ ਹ । ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ…ਮੈ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ।” ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀ,
ਇਹ ਉਸਦਾ ਸੀ, ਿਕਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ।

67 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹ । ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ
ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹ । ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਿਕਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ , ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਓ, ਮਿਹਮਾ! ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਿਕਵੇਂ ਵੀ। ਜਰੂਰ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡਾ
ਹੈ, ਲੋਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਚਰਚ, ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਇਸ ਦੇ
ਹਰ ਚੀਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਰੂਸ ਇਸਦੇ ਲਈ ਲੜ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ
ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਦੇ ਲਈ ਲੜ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਇੱਥੇ ਲੜ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸਾ ਬੁਲਾਇਆ “ਪਾਗਲ।” ਬੱਸ
ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਿਕਵੇਂ ਵੀ। ਆਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ
ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਭੜਕਾਉ
ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
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ਅਸੀਂ ਉਹ ਹ ਜੋ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ । ਉਹਨ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਿਚਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ
ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਕਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਰੋ, ਿਕਵੇਂ ਵੀ!

68 ਉਥੇ ਿਕਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਥੇ ਛੋਟਾ ਬੁੱਢਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ,
ਉਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਤਲਾ, ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੋਟੀ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ, ਇਸ ਸਭ
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਿਫਲਸਤੀਨ ਉਸ ਦਾ ਸੀ। ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਇਸ ਲਈ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਆਦਮੀ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ

ਉਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਮੈ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਿਕਉਂ?
ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਰੱਿਖਆ।
ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁਿਨਆਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਿਕਸੇ
ਸੰਗਠਨ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੁਝ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ
ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ! ਆਮੀਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਇਸ
ਵਾਅਦੇ ਤੇ, ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਿਲਆ ਿਗਆ! ਜੰਗਾਲ ਲੱਗੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ
ਜ ਜੰਗਾਲ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਲਵਾਰ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਿਪਆ, ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

69 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ
ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਦੇ
ਵਾਰਸ ਹੋ। ਇਸ ਲਈਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਅਤੇ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੱਸੋ, “ਇਸ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ! ਇਸ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ! ਇਹ ਮੇਰਾ
ਹੈ।” ਉਸ ਤੁਹਾ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਨਾ ਿਦਓ। ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਉਹ
ਇਸ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ
ਉਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ,
ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਰਸ!

70 ਉਹ ਉਸ ਬੁਿਨਆਦ ਤੇ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਚਨ, ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰਸ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਰਸ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਇਹ ਪਤਾ
ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਵਾਅਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ
ਨੇ ਵਾਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ (ਮੈ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਿਫਰ, ਵੇਖੋ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਪਿਹਲ ਕਦੇ
ਕੋਈ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ…ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ। ਇਸ



ਸਭ ਵਸਤ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਣਾ 23

ਲਈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਉਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ
ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਕਦੇ ਵੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਿਪਆ। ਉਹ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ—ਉਹ ਲੜਨ ਲਈ ਿਸਿਖਅਤ ਆਦਮੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਲੜਾਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਿਕਸਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ—ਉਹ ਿਸਪਾਹੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਉਸਦੇ ਆਦਮੀ ਿਸਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਿਕਸਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਿਸਰਫ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਆਪਣਾ
ਭਰੋਸਾ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਇਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਿਫਰ
ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ,
ਅਤੇ ਉਸ ਪਤਾ ਚਿਲਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ…ਆਮੀਨ! ਇਹ ਉਥੇ ਹੈ।
71 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ
ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾ
ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਅਨੰਤ
ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਉਥੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ,
ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਤੁਸੀਂ ਲੁਟੇਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
ਹੀ ਹੋ! ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹ ਿਜਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਮਿਰਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਪਸ ਿਦਓ! ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਆ ਜਾਓ!”
72 ਿਫਰ, ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਉਂਡੇਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਫਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ

ਹੈ? ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਿਫਰ, ਵੇਖੋ, ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਿਫਰ
ਕੀ? ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਾਰਚ
ਕਰਿਦ ਆਇਆ ਹੈ; ਉਹ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਵਚਨ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਿਕ ਉਹ
ਇਸ ਵਾਪਸ ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਗੁਆ ਿਲਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਥੇ ਉਹ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਿਵਜੇਤਾ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁੱਛੋ। ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹ , ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਹ ਪਰ੍ਾਪਤ
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ਕਰਨ ਲਈ ਹ ।” ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਿਵਜੇਤਾ ਦੀ ਮਾਰਚ। ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਬਸ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ, ਪੰਛੀ
ਵੱਖਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ…ਤੁਸੀਂ ਿਫਰ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਭ
ਿਪਆਰ ਕਰੋ! ਓਹ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਵਧੀਆ ਸਮ ਿਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਾ ਰਹੇ

ਹੋ, ਚੀਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ
ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਿਵਜੇਤਾ ਦੀ
ਮਾਰਚ ਤੇ!

73 ਿਫਰ ਉਸ ਿਮਲਣ ਲਈ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਆਇਆ? ਉਸ ਿਮਲਣ ਕੌਣ
ਬਾਹਰਆਇਆ? ਮਲਿਕਿਸਦਕ। ਮਲਿਕਿਸਦਕਆਪਣਾ ਵਚਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ
ਉਸ ਵਚਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ…ਵਚਨ ਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਸੀ, ਉਸ ਿਜੱਤ ਿਮਲੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਿਤਆ, ਿਫਰ ਉਸ
ਨੇ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕਰੋਗੇ। ਓਹ, ਉਸਦਾ ਵਚਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ!

74 ਓਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚੀਕਣ
ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਰਾਈ ਭਾਿਖਆ ਬੋਲਣ ਿਵਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”
ਇਹ ਿਸਰਫ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਕਦੇ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਫਰ ਤੁਹਾ
ਇਹ ਿਮਲ ਿਗਆ। ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ
ਚੀਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ…

75 ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਨੱਚਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ
ਸੀ, ਿਕਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਨੱਚਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ,
ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵੇਖ, ਲਈ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈਆਇਆ ਹ , ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ
ਨੱਚ ਿਕਉਂ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਖੈਰ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੇ
ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਅਨੈਿਤਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ। ਮੈਂ—
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ ਵੇਖਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਿਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਰ੍ਮ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਮਠਾਸ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਜਗਵੇਦੀ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ
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ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ
ਿਕਇਹ ਿਕਉਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈਆਇਆਹ ।
76 ਦਾਊਦ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਨੱਿਚਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਦੂਕ ਇਸ ਦੇ ਆਰਾਮ ਸਥਾਨ
ਤੇ ਵਾਪਸ ਿਲ ਦਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਵਚਨ ਵੇਿਖਆ,
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤੱਖਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਗਹ੍ਾ
ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ, ਦਾਊਦ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਆਤਮਾ
ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਨੱਚਦਾ ਸੀ। ਿਕਉਂ? ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਇਸਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ
ਵਾਿਪਸ ਵੇਿਖਆ। ਆਮੀਨ।
77 ਜੋ ਵਚਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ
ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਰਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਪੁਲਿਪਟ ਦੇ ਿਪੱਛੇ, ਵਚਨ ਦੇ
ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੇਖਕੇ ਇਸ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਮਾਣ।
78 ਿਫਰ ਦਾਉਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ!”
ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ
ਪਤਨੀ ਉਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ, ਉਹ—
ਉਹ—ਉਹ ਮੈ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
79 ਅਤੇ ਦਾਉਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ!”
ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਹ ! ਓਹ, ਮੇਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ
ਕੀ ਸਮ ਸੀ!
80 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠ ਵੇਿਖਆ, “ਦਾਉਦ,
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ।” ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ? ਿਕਉਂ? ਉਸਨੇ
ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਗੁਆ ਿਲਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਿਲਆ ਸੀ।
ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਿਵਆਹ ਇਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਵਰਗ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਿਵਚਕਾਰ ਇਥੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਾਉਦ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਨੱਿਚਆ। ਉਹ ਿਜਨਹ੍ ਿਜਆਦਾ ਨੱਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨੱਿਚਆ।
81 ਮਰੀਅਮ, ਉਸਨੇ ਡਫ਼ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਿਸਓ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ,
ਿਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਹੇਠ ਚਲੇ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡੁੱਬਦਾ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਤ ਉਹ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ
ਨੱਚੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੇਿਖਆ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਮਰੇ
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ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ, ਤ ਉਹ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਨੱਚੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਵੇਖੋ,
ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ! ਲੜਾਈ ਦੀ ਿਜੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
82 ਹੁਣ, ਸਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ
ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ—ਉਸਨੇ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਲਿਕਿਸਦਕ
ਅਬਰ੍ਾਹਮ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਧੰਨ ਹੈ
ਅਬਰਾਹਾਮ, ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧੰਨ ਹੈ, ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਦਾ ਮਾਲਕ।”
83 ਓਹ, ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ!
ਤੁਸੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?” ਹਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ !
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਅਨੰਦ, ਸ਼ ਤੀ, ਧੀਰਜ, ਕੋਮਲਤਾ, ਸਬਰ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ, ਰੱਬੀ
ਚੰਗਾਈ, ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਿਲਖੀ ਹਨ, ਲਗਭਗ, ਇਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ
ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਲੜ ਨਾ ਲਓ। ਇਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਦੁਿਨਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਹੜੀ ਦੇਖੀ
ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਮੈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਣਿਡੱਠ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਮੈ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ! ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੱਬੀ
ਚੰਗਾਈ ਵ ਗ, ਅੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ , ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ
ਕਰਦੇ ਹ ; ਪਰ ਅਿਦਰ੍ਸ਼ਟ!
84 ਹੁਣ, ਿਵਿਗਆਨ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜ ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹ ਸਕਦਾ
ਹੈ, “ਖੈਰ, ਆਓ ਵੇਖੀਏ, ਮੈ ਇਸ ਆਦਮੀ ਲੈਣ ਿਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਮੈ ਉਸ ਹੇਠ ਲੈ ਜਾਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਸ
ਪਰਖਣ ਿਦਓ। ਮੈ ਵੇਖਣ ਿਦਓ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾ
ਇਕ ਵਾਰ ਰਸੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ?”

“ਹ , ਉਥੇ ਹੀ.”
85 “ਖੈਰ, ਮੈ ਇੱਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਖੋਜ ਕਰਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਕੀ
ਇਹ ਿਸਰਫ ਨਾ ਡੁੱਿਬਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ ਅੰਨਹ੍ੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣ ? ਮੈ
ਿਵਿਗਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਖਣ ਵੇਖਣ ਿਦਓ।”
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86 ਹੁਣ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਿਫਰ
ਵੀ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਾਰਸ, ਹ , ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੌਿਤਕ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ
ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਾਰਸ ਹ ਜੋ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ , ਿਜਥੇ
ਿਵਿਗਆਨ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਨਾ ਵੇਖੀ
ਚੀਜ਼ , ਆਮੀਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹ । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਿਜਹੜੀ ਚੀਜ਼
ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹ । ਇਹ ਅਸਲ ਧਰਤੀ,
ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰਸ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਹਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਕ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਿਫਰ ਅਣਿਡੱਠਾ! ਿਕਸ ਦਾ
ਮਾਲਕ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ। ਆਮੀਨ। ਸਭ ਚੀਜ਼ ! ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ?

87 ਤੁਸੀ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਉਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਦੇਖ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?” ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ
ਹੈ। ਸਵਰਗ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਝ ਿਕਹਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। “ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਇਹ ਉਥੇ ਹੈ?” ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਇਹ ਉਥੇ ਹੈ, ਿਕਵੇਂ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਿਕਹਾ। “ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ, ਜਦ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ?” ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਆਮੀਨ।
ਦੇਖੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰਸ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਸ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵਾਰਸ ਹ ।

88 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਿਰੰਥੀ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ, ਦੂਜੇ ਕੁਿਰੰਥੀ ਿਵੱਚ,
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਦੇ
ਹ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਮੌਤ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ? ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਇਹ ਸਾ ਿਧਆਨ
ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਮਾ! ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਉਸ ਧਮਾਕੇ
ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਹ , ਵੇਖੋ। ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਿਰਆ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ
ਿਜੰਨਾ ਚਾਹੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ।
ਵਿਡਆਈ! ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਪਿਹਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ
ਮੌਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ।

ਤੁਸੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਲਕ?”
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89 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਿਰੰਥੀ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਮੌਤ, ਵੀ, ਸਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਿਵੱਚ ਹੈ। ਿਕਉਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਓ, ਮੌਤ, ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਮੈ
ਿਦਖਾ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈ ਿਕੱਥੇ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈਂ।”
90 ਮੌਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਨਚੋੜ ਦੇਵ ਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਕਬਰ ਿਵੱਚ
ਰਖ ਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜ ਜਾਵੋਗੇ।”
91 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,“ਪਰ, ਓਹ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ,” [ਟੇਪ ਿਵੱਚ ਖਾਲੀ
ਜਗਹ੍ਾ—ਸੰਪਾ.] “ਿਜਹੜਾ ਸਾ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਿਜੱਤ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ।” ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਮੌਤ, ਨਰਕ, ਅਤੇ ਕਬਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨ ਸਭਨ ਤੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ ਲਈ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਅਿਧਕਾਰੀ!
92 ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਅਣਦੇਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਾਪਸ ਿਲ ਦੇ
ਸਨ ਜੋ ਲੋਕ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ
ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਵਾਪਸ ਿਲਆਇਆ ਿਕ ਥੇ ਅਿਜਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਉਨਹ੍ ਵਾਅਦਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਨਹ੍
ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਕਾਲੇਬ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵਾਪਸ ਿਲ ਦੇ ਿਕ ਦੇਸ਼
ਉਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਜਗਹ੍ਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਨਾਲ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ।
ਆਮੀਨ! ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ
ਯਰਦਨ ਕੋਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਪਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵਾਪਸ ਲੈ
ਆਇਆ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਹੈ।
93 ਬਸ ਯੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੱਿਚ ਲਈ ਕੀਤਾ (ਯੋਸ਼ੂਆ ਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ “ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ,” ਸ਼ਬਦ ਜੋਸ਼ੁਆ), ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਿਯਸੂ ਨੇ ਚਰਚ
ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਮਾਿਰਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਿਜੱਤ ਿਲਆ।
ਉਸ ਨੇ ਨਰਕ ਿਜੱਤ ਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਬਰ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਅਤੇ ਉਹ ਿਫਰ ਸਬੂਤ ਨਾਲ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ
ਿਠਆ, ਿਕ ਇੱਥੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਰੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ

ਿਮੱਠਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ
ਸਬੂਤ ਿਲਆਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ? ਇਹ ਤੁਹਾ ਝੂਠ
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ਬੋਲਣਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਸਰਾਪ ਦੇਣਾ, ਅਨੈਿਤਕ ਕੰਮ, ਸਭ ਕੁਝ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਨਵ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ
ਿਜਉਂਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਹ , ਆਮੀਨ, ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਸ ਹ ।
ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ? ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀ ਿਠਆ, ਸਬੂਤ ਵਾਪਸ ਿਲ ਦਾ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਿਗਆ। ਆਮੀਨ। ਵੇ! ਵਿਡਆਈ! ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰਸ ਹ ।
ਓ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਰਸ! ਬਾਈਬਲ
ਨੇ ਇਹੀ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ—ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ
ਉਸ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਉਨਹ੍ ਲਈ
ਇਕ ਅਣਦੇਖੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ), ਉਹੀ ਬਾਈਬਲ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾ ਅਨੰਤ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸਦਾ ਿਰਕਾਰਡ
ਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ।
94 ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਿਦਨ ਉਸ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੈ
ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਕਆ। ਆਮੀਨ।
ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਮਸੀਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਿਤਆਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਸੀਹ ਆਦੇਸ਼
ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਇਕ ਵਾਅਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹ ।
95 ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹ । ਮੈਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹ , ਖੁਸ਼ ਰਿਹਣ
ਦਾ ਹੱਕ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। “ਤ ਿਫਰ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ
ਹੈ?” ਮੈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। “ਤੁਹਾ ਿਕਵੇਂ ਪਤਾ?” ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹ । ਆਮੀਨ! ਿਵਉ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਾਰਿਮਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ
ਹ । ਹ । ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹ । ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹ । ਮੈਂ ਸ਼ ਤੀ
ਦਾ ਵਾਰਸ ਹ । ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹ । ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਵਾਰਸ ਹ । ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਬੂਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹ ।
ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹ । ਆਮੀਨ। “ਤੁਹਾ ਿਕਸਨੇ
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ਬਣਾਇਆ?” ਮੈਂ ਨਹੀਂ; ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਉਸੇ
ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ।
96 ਿਸੰਘਾਸਨ ਦਾ ਵਾਰਸ! “ਿਜਹੜਾ ਿਜੱਤ ਪਾਉਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ
ਿਸੰਘਾਸਨ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਜੱਤ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਨ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹ ।” ਆਮੀਨ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ
ਵਾਰਸ! ਿਸਰਫ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ; ਸਭ ਕੁਝ! ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਹੈ।
ਮੌਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਕਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਨਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ
ਹੇਠ ਹੈ, ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਵਾਰਸ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਹੋ…ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ
ਵੱਲ ਵਧ ਗਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ।
ਉਹ, ਮੇਰਾ! ਵੇ! ਸਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾ
ਕਹੋ, ਕਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹ ।
ਿਕਸ ਦੇ ਵਾਰਸ? ਸਭ ਵਸਤ ਦੇ।
97 “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਨਹਮ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ?” ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼
ਦਾ ਵਾਰਸ ਹ । ਦੋਵੇਂ ਵੇਖਣਾ, ਭੂਤਕਾਲ, ਭਿਵੱਖਕਾਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ,
ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹ ।
98 ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ
ਪੈਰ ਹੇਠ, ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਈਸਟਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਿਠਆ, ਮੌਤ,
ਨਰਕ ਅਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ,
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਾ।” ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੌਕਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚ ਲਈ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਲਈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਿਜੰਿਨ ਪਰ੍ਭੂ
ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ।” ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰਸ ਹ ।ਆਮੀਨ।ਆਮੀਨ। ਿਯਸੂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੇ, ਸਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ।
99 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ
ਹੋਏ ਹ ! “ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹ , ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ।” ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਹਲ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁਿਕਆ ਹੈ।
100 “ਭਾਈ ਬਰਾਨਹਮ, ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ।” ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਨਹ੍ ਅਿਧਕਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਨਹ੍ ਲਈ



ਸਭ ਵਸਤ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਣਾ 31

ਮਸੀਹ ਮਿਰਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹ । ਇਹ ਸਭ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਿਜਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਿਰਆ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਹ ,
ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਵਾਰਸ ਹ , ਹਰ ਚੀਜ ਿਜਸ ਲਈ ਉਹ ਮਿਰਆ।
101 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। “ਆਹ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਵਰਗੀ ਤ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ
ਉਥੇ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਮੈ ਪਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਹ੍ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹ । ਇਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦਆ ਿਰਹਾ ਹ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
102 ਹਰ ਪਾਪੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਮੈਂ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਹ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੈ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠ ਗਾ। ਮੈਂ
ਕੱਟੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵ ਗਾ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਹੀ ਰਹ ਗਾ, ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਕੁਝ ਵੀ
ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਕਦੇ
ਵੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਇਸ
ਕਰੇਂਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ

ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰ ਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਜਾਵ ਗਾ ਇਸ ਸਹੀ
ਕਰ ਗਾ।”
103 ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹੋ, “ਿਫਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੈਂ
ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਥੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ!”
104 ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਰਸ। ਰੱਬੀ
ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਵਾਰਸ। ਓਹ!

ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਰਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖਰੀਦ,
ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮ, ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤਾ
ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਹੈ,
ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ
ਿਰਹਾ।
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ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਪਰਣ, ਸਭ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੈ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਹ ਅਤੇ ਧੰਨ ਹ ;
ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਵੇਖਣਾ,
ਉਸਦੀ ਭਿਲਆਈ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ।

ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੀਤ
ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹ । ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਹਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹ । ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ?
ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਮੁਕਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ,
ਮੇਰੀ ਥਕਾਵਟ ਲਈ ਮੁਕਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੁਕਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈ
ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਚੀਜ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ, ਜੀ
ਉਿਠਆ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਿਤਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਿਲਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ
ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਡੇਲ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਵਿਡਆਈ! ਓਹ ਮੇਰਾ!

105 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਜ ਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਜਾਓ।
“ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ, ‘ਮੰਗੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਿਮਲੇਗਾ। ਲੱਭੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਓਗੇ।
ਮੰਗੋ, ਤੁਹਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੜਕਾਓ, ਇਹ ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਮੈਂ ਇਥੇ
ਹ , ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈ ਇਥੇ ਹ । ਮੈਂ ਖੜਕਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਮੰਗ ਿਰਹਾ ਹ , ਪੁੱਛ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਮੈ ਇਹ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।” ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਹੋ। ਿਫਰ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਓਹ, ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਿਲਖ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

106 ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਵਚਨ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।
“ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ…” ਉਹ ਉਸ ਤਾਰ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਗਆ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਿਫਰ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਜੱਤ
ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਿਜੱਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਿਜੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇਕ ਵਾਰਸ
ਹ । ਮੈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹ । ਿਸਰਫ
ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ
ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
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107 “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ?” ਨਹੀਂ। “ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ
ਹੋ ਮੈਂ ਯੋਗ ਹ ?” ਨਹੀਂ। “ਕੀ ਤੁਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਬਸ਼ਪ ਯੋਗ ਹੈ?”
ਨਹੀਂ। “ਕੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਯੋਗ ਹੈ?” ਨਹੀਂ। “ਖੈਰ, ਿਕਉਂ?” ਤੁਸੀਂ
ਵਾਰਸ ਹੋ।

108 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ
ਨੇ ਤੁਹਾ ਲਈ ਇਕ ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ
ਜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ—ਉਸ ਦਾ—ਉਸ ਦਾ ਵਾਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ
ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।
ਆਮੀਨ।

109 ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਰਸ ਹ । ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ
ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰਸ ਹ । ਮੈ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਕ ਿਵਚ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰਸ ਹ । ਮੈਂ ਿਕਸ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹ ?
ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ। “ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ
ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?” ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਸ
ਿਲਆਇਆ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ ਤ ਜੋ ਇਹ ਆ ਸਕੇ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ
ਿਵੱਚ ਪਾਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਨਵ ਪਰ੍ਾਣੀ ਬਣ ਿਗਆ
ਹ । ਿਫਰ ਮੈਂ ਵਾਰਸ ਹ । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਹ ।
ਆਮੀਨ। ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਸਭਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ
ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਿਜਵੇਂ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਵਾਪਸ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਵਰਗ
ਿਵਚ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ, ਮਰੇ ਹੋਏ, ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵਚ
ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੁਲਣ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਿਕਤਾਬ, ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਨਵ ਨਾਮ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹ , ਿਫਰ।

110 ਿਫਰ ਿਜਵੇਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਕੀ ਿਕਹਾ? “ਇਹ
ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਿਵਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ, ਤਰ,
ਪੱਛਮ, ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ
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ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਅਜੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾ , ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜ ਦੇਵ ਗਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ।” ਹੁਣ, ਅਬਰਾਹਾਮ,
ਉਸ ਿਸਰਫ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ
ਪਰ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਲ ਆ ਿਗਆ,

ਉਹ ਉਥੇ ਹੇਠ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਤ ਉਸਨੇ ਰਾਿਜ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
111 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਆਮੀਨ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ। ਭਾਈ,
ਉਹ ਚੀਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੀਕਦੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਕਰਦੇ ਸੁਣੋ! ਇਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਮਲਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ?
ਮਲਿਕਸੀਦਕ, ਸਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਲੜਾਈ
ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਨੇ
ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੈ ਿਲ ਦੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ? ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੇਰ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਕੱਠੇ ਿਮਲ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓਹ, ਇਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਰਨ।
112 “ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਭਰਾ ਬਰ੍ਾਨਹਮ? ਉਸ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ
ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?” ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਹ , ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ
ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹ , ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ,
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਸ ਹ । ਿਫਰ ਜੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਇਕ ਵਾਰਸ ਸੀ, ਮੈਂ
ਇਕ ਵਾਰਸ ਹ । ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਵਾਰਸ ਹ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ। ਅਤੇ
ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਆਇਆ? ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਤਾਨ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ
ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਿਮਿਲਆ, ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਵਰਗਾ। ਅਤੇ ਸਾ ਇੱਕ
ਪੁੱਤਰ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ
ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰਸ ਬਣ ਿਗਆ। ਓਹ, ਮੇਰਾ।
ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਿਪੱਛੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ!
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113 ਿਜੱਤ ਪਾਉਣਾ! ਅੱਜ ਰਾਤ, ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਿਜੱਤ ਪਾਈ ਹੈ? ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ
ਹੱਥ ਵੇਖੀਏ, “ਰੱਬ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਿਜੱਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ।” ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾ ਹੁਣੇ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਰੋਕ
ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਮਰਪਣ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਪਰ੍ਮਾਤਮਾ ਅਰਪਣ ਕਰੋ। ਿਕੰਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਿਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਓਹ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਿਦਲ, ਵੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਮਸੀਹ ਲਈ ਬੋਲ ਸਕੇ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦੇਵ ,
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਵਜੇਤਾ ਦਾ ਮਾਰਚ ਲੈਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਮੈਂ ਹ ; ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ
ਉਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਿਜਸ ਦਾ ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕਾਰਨ।
ਮਹਾਨ ਿਜੱਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰ
ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਿਖੱਚਣ ਦੇ, ਇਹ ਚਮਕਦਾਰ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਿਪੱਛੇ ਹੋ
ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਿਤੱਖੀ ਦੋ ਧਾਰੀ
ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
114 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵੀਂ ਤਰਹ੍
ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਭੂ
ਸਮਰਿਪਤ ਕਰੋ। ਹੁਣਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਉਠਾਓ, ਹਰ ਇਕ।
115 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਿਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਜੋ ਸਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ
ਹ । ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਤੂੰ ਇਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵ ਗੇ ਜਦ
ਤਕ ਤੂੰ, ਪਰ੍ਭੂ…ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਹੁਣ, ਤੂੰ ਿਕਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, “ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਖ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ
ਉਹ…ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ
ਮਾਸ ਖ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ,
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ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅਖੀਰਲੇ ਿਦਨ ਉਠਾਵ ਗਾ।” ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ
ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ।
116 ਅਤੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਓ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੱਧ।
ਓਹ, ਅੱਗੇ ਆ, ਪਰ੍ਭੂ! ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲ। ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਆਤਮਾ, ਸਾ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਸਾ ਕਬੂਲ ਕਰ।
ਮੈ ਸਾਫ ਕਰ, ਮੈ ਬਣਾ, ਮੈ ਆਕਾਰ ਦੇ, ਓ ਪਰ੍ਭੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ। ਮੈ ਲੈ ਲਾ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹ । ਮੈਂ ਤੈ ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ
ਿਦੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਣ ਤੈ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ। ਹੁਣ
ਸਾ ਬਣਾ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰ, ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਟ
ਤਰੀਿਕ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਜਾਣੀਏ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ—
ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹ , ਿਕਵੇਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ,
ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਵਚਨ ਤੇ, ਤੂੰ ਸਾ ਿਜੱਤ ਤੋਂ ਿਜੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ।
ਤੂੰ ਇਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
117 ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ
ਤੂੰ ਉਸ ਇਕ ਵਾਰ ਅੱਯੂਬ ਤੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਤੂੰ ਿਕਹਾ,“ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ
ਲਵੀ।” ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਲੈ ਿਲਆ। ਪਰ ਉਹ ਅਿਜਹਾ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਕਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਯੂਬ ਨਾਲ ਸੀ।
118 ਅਤੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਆਪਿਣ ਦੀ
ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹ । ਸਾਡੀ ਪਾਪੀ ਪਰ੍ਾਣ ਧੋ ਦੇ,
ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ,
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ, ਸਾ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਦੇ ਹ , ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੋਜ ਕਰ। ਸਾ ਦੱਸ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਗਲਤ ਹ । ਸਾ ਦੱਸ ਿਕ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਹੇ
ਪਰ੍ਭੂ। ਅਸੀਂ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪਛਚਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਤੇਰੀ ਿਕਰਪਾ
ਦੇ ਤੇ।
119 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹ , ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦ ਹੀ ਕਰ ਿਜਵੇਂ ਤੈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, “ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਕਰ ਿਜਵੇਂ
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ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ।” ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਮੇਰੇ—ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ,
ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹ ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਕਰ ਿਜਵੇਂ ਤੈ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹ ਿਕ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹ ।
ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਸ ਹ ।
120 ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਬਮਾਰੀ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ।
ਜੇ ਇਥੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੋਈ ਿਬਮਾਰ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਛੂ, ਚੰਗਾ ਕਰ, ਪੂਰੀ
ਤਰਹ੍ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਇਹ ਦੇ ਦੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ। ਜੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਪਰ੍ਾਣ ਹੈ, ਤ ਹੁਣੇ
ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਪਾਹਜ ਪਰ੍ਾਣ ਿਸੱਧਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਗੋਡੇ ਜੋ ਹੇਠ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਥ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਖੜੇ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੁਕਾਰਨ। ਕੁਰਾਹੇ ਰਸਤੇ ਿਸੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਲਈ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਮਾਰਗ ਹੋਵੇ।
121 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ
ਸਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੀਏ, ਪਰ੍ਭੂ, ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣਾਓ, ਕੁਰੇੜੀ ਵਾਲੀ ਥਾਵ ਿਸੱਧੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਲਈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮਪਰਦਾ ਦੀ ਜੜ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਆਓ,
ਕੁੜੱਤਣ ਦੀ ਹਰ ਜੜਹ੍ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਸਾਰੇ ਬੁਰਾਈ , ਈਰਖਾ ਅਤੇ
ਕਲੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਤ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਅਨੰਦ ਦੀ
ਨਦੀ ਵ ਗ ਵਿਹ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੇ, ਿਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਤੈ ਦੇ ਿਦੰਦੇ ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਹ ।

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ। ਆਮੀਨ।
122 ਜਦੋਂ ਿਕ, ਭੈਣ ਸਪੈਨਸਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ!
[ਭੈਣ ਸਪੈਨਸਰ ਭਰਾ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ] ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ
ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਿਸਸਟਰ ਸਪੈਂਸਰ।

ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੁੱਢੀ ਸੰਤ ਔਰਤ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਬੈਠੀ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਔਰਤ ਅਪਾਹਜ ਦੇਿਖਆ। “ਕੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਇਸ
ਧੀ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ
ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਪਰ੍ਭੂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਿਜਨਹ੍ ਦਾ ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ
ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਨਹ੍
ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਿਲਆ। ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ
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ਤੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਰਿਹ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਿਸਰਫ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ,
ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਕ ਦੋਸਤ ਇਥੇ ਅਤੇ ਉਥੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਇਕ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁਣ
ਅਤੇ ਿਫਰ। ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲ ਵ ਗ ਖੜਹ੍ੀ ਹੈ ਿਜਸ
ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਕ ਰੁੱਖ ਬੱਿਚਆ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਰਿਹਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਜੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਜੜਹ੍
ਡੂੰਘੇ ਹੇਠ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਕਲਵਰੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਖੜੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮਸੀਹ ਦੇ

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਬੋਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜੜਹ੍ ਿਦੱਤੀ ਗਈ । ਮੈਂ ਇਸ
ਿਪਆਰੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜੀਭ ਦੇ ਹੇਠ ਇਸ
ਗੰਢ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਦਾ ਹ , ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ
ਜਾਵੇ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ। ਆਮੀਨ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੈਣ ਸਪੈਨਸਰ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਸ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ
ਕਰੋ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,
ਤੂੰ ਕਲਵਰੀ ਦਾ ਲੇਲਾ,
ਦੈਵੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ;
ਹੁਣ ਮੈ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ,
ਨਾ ਹੀ ਮੈ ਕਦੇ ਭਟਕਣ ਦੇ
ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ।

ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਓ।
ਜਦੋਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਚਲਦਾ ਹ ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਖ ਫੈਲ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋ;
ਹਨੇਰੇ ਿਦਨ ਚ ਬਦਲ ਦੇ,
ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਦੇ,
ਓ ਮੈ ਇਸ ਿਦਨ ਤੋਂ
ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਆਪਣਾ ਬਣਾ!

123 ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੇ ਤਿਹ ਤੋਂ, ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੇ ਤਿਹ ਤੋਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, “ਮੈ
ਇਸ ਿਦਨ ਤੋਂ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਪੂਰੀ ਤਰ ਤੇਰਾ ਹੋਣ ਦੇ”? ਆਓ ਉਸ ਅਖੀਰਲੇ
ਭਾਗ ਿਫਰ ਗਾਈਏ।
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ਨਾ ਹੀ ਮੈ ਕਦੇ ਭਟਕਣ ਦੇ
ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ।

124 ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਝੁੰਡ ਦਾ ਮਹਾਨ ਚਰਵਾਹਾ, ਤੂੰ ਸਾ
ਿਸਖਾਇਆ ਿਕ ਸਾ ਇਸ ਤਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। [ਭਾਈ
ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਕੱਠੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ] ਸਾਡਾ
ਿਪਤਾ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ।
ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਰੋਜ ਦੀ
ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਸਾ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ
ਸਾ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਾ, ਪਰ ਸਾ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ; ਤੇਰਾ ਰਾਜ, ਸ਼ਕਤੀ,
ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

125 ਮੈ ਭੈਣ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਿਸਰਫ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿਹਲ
ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ। ਮੈ ਇਥੇ ਿਮਲਣ ਲਈ ਇਕ ਇੰਟਰਿਵਊ ਿਮਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਿਬਮਾਰ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ
ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਿਖੱਚ ਜ ਦੀ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾ ਉਨਹ੍ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੱਗੇ-
ਿਪੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਸਰ੍ੀਮਤੀ ਹੈਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਥੇ
ਹੇਠ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਉਹ…ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਨੌਂ ਵਜੇ ਤਕ ਿਬਹਤਰ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹ , ਇੱਥੇ
ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵ ਗੇ; ਜੇ ਬੱਚਾ ਿਬਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਲਈਏ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗੇ।

126 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ
ਹੈ ਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਚੇਲੇ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਡੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਸ਼ੈਫਰਡ ਅਤੇ ਭਰਾ
ਸ਼ੈਫਰਡ ਦਾ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਗਿਹਣਾ ਜੋ ਤੂੰ ਉਨਹ੍ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ। ਅਸੀਂ
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ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਸੀਸ ਦੇ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੰਗਾ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਧੀਆ ਬਣਾ।
ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ
ਹ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਲਈ
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਿਬਮਾਰੀ ਉਸ ਬੱਚੇ
ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ।. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਲਈ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ
ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ?

ਜੇ ਸਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ
ਤੁਹਾ ਬਾਹਰ ਿਲਆਵੇਗਾ;

ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਪਰ੍ਭੂ ਕੋਲ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਉਥੇ
ਛੱਡ ਿਦਓ।

ਉਨਹ੍ ਉਥੇ ਛੱਡ ਿਦਓ, ਓਹ, ਉਨਹ੍ ਉਥੇ ਛੱਡ ਿਦਓ,
ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਪਰ੍ਭੂ ਕੋਲ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਉਸ ਉਥੇ ਛੱਡ
ਿਦਓ;

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਤ ਉਹ ਤੁਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਿਲਆਵੇਗਾ;

ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਪਰ੍ਭੂ ਕੋਲ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਉਥੇ
ਛੱਡੋ। (ਬੱਸ ਇਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ।)

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਦਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ
ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,

ਬੱਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦਾ ਤਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ;

ਹੁਣ, ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ;

ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਪਰ੍ਭੂ ਕੋਲ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਇਸ ਛੱਡ
ਿਦਓ।

127 ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਮਲਾਈਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਆਖ਼ਰੀ
ਤੁਕ ਗਾਉਂਦੇ ਹ ।
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ਇਸ ਉਥੇ ਛੱਡ ਿਦਓ, (ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ੍ਭੂ
ਭੋਜ) ਇਸ ਉਥੇ ਛੱਡ ਿਦਓ, (ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਕਰੋ!)

ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਪਰ੍ਭੂ ਕੋਲ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡ
ਿਦਓ;

ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਤ ਉਹ ਤੁਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਿਲਆਵੇਗਾ;

ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਪਰ੍ਭੂ ਕੋਲ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡ
ਿਦਓ।

128 ਓਹ, ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਕਰਾਰ, ਸਾਡੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਪਾਪ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ
ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਉਹ ਹਨ—ਉਹ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕੰਨੀ ਔਰਤ ਜਾਣਦੀ ਹਨ ਿਕ ਬਲੀਚ ਕੀ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ। ਆਓ, ਹੁਣ ਕਲੋਰੌਕਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ
ਵੱਡਾ ਟੱਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਲੀਚ ਹੈ, ਕਲੋਰੌਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਟੱਬ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਆਈਡਰੋਪਰ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ
ਆਈਡਰੋਪਰ ਿਵੱਚ ਕਾਲੀ ਿਸਆਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ
ਹਨ। ਟੱਬ ਦੇ ਪਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਿਨਚੋੜੋ, ਿਫਰ ਟੱਬ ਿਵੱਚ ਹੇਠ
ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲੱਭੋ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਬਣ ਿਗਆ? ਿਸਆਹੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ
ਿਗਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਬਲੀਚ ਿਵੱਚ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਨੇ ਿਸਰਫ ਰੰਗ ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆ, ਇਹ ਹੋਰ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ
ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਿਸਆਹੀ—ਿਸਆਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਕਲੋਰੌਕਸ
ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਹਰ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ
ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਭੁੱਲ ਿਗਆ, ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ,
ਇਸ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਿਗਆ, ਇਸ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
129 [ਇਕ ਭੈਣ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ] ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ
ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕਤੇ। [ਭੈਣ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।] ਠੀਕ ਹੈ,
ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ! ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ! ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ
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ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਕਸ
ਤਰਹ੍ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਹ , ਿਨਮਰ ਿਜਹੀ ਆਤਮਾ ਉਥੇ ਛੁਿਹਆ
ਿਗਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਸ ਛੂਹ ਿਲਆ। ਚੰਗਾ। ਉਹ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ ਿਜਸ
ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਛੁਿਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
130 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਕ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਿਦਰ੍ੜਤਾ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਚਤ ਹੈ।
ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਦੇਖੋ? ਬੱਸ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਤੇ ਰਖੋ ਅਤੇ ਿਹੱਲੋ ਨਹੀਂ,
ਬੱਸ ਉਥੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ
ਫੜੋਗੇ ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਮੈਂ ਿਫਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗਾ।” ਇਸ ਉਥੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਰਹੋ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਿਜਵੇਂ ਹਾਬਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ
ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਓ। ਬੱਸ ਕਹੋ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ । ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਥੇ ਹੈ।” ਅਤੇ ਹਾਬਲ
ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਮਰ ਿਗਆ। ਅਤੇ, ਉਹ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਛੂਹੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸਦੀ ਭੈਣ
ਉਥੇ ਛੁਿਹਆ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨਹ੍ ਸੌਖਾ।
131 ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ …ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ
ਇਸ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਓਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਕ ਿਦਨ ਲਈ ਿਗਆ ਸੀ,” ਅਤੇ
ਇਹ ਸਭ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ।
132 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਅਸਲ
ਿਵੱਚ, ਹੁਣ ਮਨਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ; ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਅਨਮੋਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਇਕ
ਜੀਉਂਦਾ ਪੱਥਰ, ਇਕ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ, ਮੁੱਖ ਕੋਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ। ਉਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ।
ਓਹ, ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਪੱਥਰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਸਭ
ਹੈ। ਆਮੀਨ।
133 ਹੁਣ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹ ? ਬਸ ਖੁਸ਼, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼
ਹ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਕੋਮਲ
ਿਪਤਾ ਹੈ, ਰਿਹਮਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਉਸ ਦੇ ਵਾਚਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਚਾ
ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ
ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਦਾ ਝਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਿਬਨ ਿਮਲਾਵਟ ਦੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਵਚਨ ਜੋ ਉਹ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਅਤੇ,
ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਿਵਚ ਅਟੱਲ ਰਿਹਣ ਦੇ, ਆਮੀਨ, ਿਫਰ ਇਹ
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ਅਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹੈ, ਿਫਰ ਵਚਨ ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੀ
ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਚਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਰੇਗਾ।
ਆਮੀਨ। ਸੋ, ਮੈ ਸਾਫ ਕਰੋ, ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈ ਪਰਖ, ਮੈ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ, ਮੈ ਚੰਗਾ
ਕਰ, ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ, ਮੈ ਅਸੀਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ
ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ।
134 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਚਨ ਪੜਹ੍ਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਪਿਹਲੇ ਕੁਿਰੰਥੀ ਿਵੱਚ
ਪਾਇਆ, 11ਵ ਅਿਧਆਏ, 23ਵੀ ਆਇਤ।

ਮੈਂ ਤ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ੍ਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾ ਸੌਂਪ
ਿਦੱਤੀ, ਭਈ ਪਰ੍ਭੁ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਜਸ ਰਾਤ…ਉਹ ਫੜਵਾਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ ਰੋਟੀ ਲਈ:

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਤੋਿੜਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
ਇਹ ਲੈ, ਅਤੇ ਖਾ ਜਾ: ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਤੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ: ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਿਰਆ ਕਰੋ।

ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ…ਉਸਨੇ ਿਪਆਲਾ ਵੀ ਿਲਆ,
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ
ਿਵੱਚ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਹੈ: ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੀਓਗੇ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ।

ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂਇਹ ਰੋਟੀ ਖ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਪੀਂਦੇ
ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ
ਨਾ ਆਵੇ।

ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਪਆਲੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਵੇਗਾ, ਅਜੋਗਤਾ ਨਾਲ, ਸੋ ਉਹ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ,
ਪਰ੍ਭੁ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ।

ਪਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ ਚੇ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਇਸ ਰੋਟੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਿਪਆਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਵੇ।

ਿਜਹੜਾ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਖ ਦਾ ਅਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ
ਦੀ ਜਾਚ ਨਾ ਕਰੇ, ਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡੰਨ ਲਾ ਕੇ ਖ ਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਬਮਾਰ ਅਤੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ,…ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ।
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ਿਕਉਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ ਚਦੇ ਹ , ਤ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ
ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਏ ਜ ਦੇ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ ਚੇ ਜ ਦੇ ਹ , ਤ ਸਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ

ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਦੁਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਸਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਇਕਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ,

ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਠਿਹਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਠਿਹਰੋ।
135 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ । ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ
ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਥੇ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਹ ਿਲਿਖਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਮੇਰੇ
ਲਹੂ ਦਾ ਨਵ ਨੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਇਸ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤਕ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।” ਓਹ, ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਵਚਨ!
136 ਚੇਲੇ ਿਬਨ ਸ਼ੱਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ, “ਉਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ‘ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ
ਪਰ੍ਚਾਰ’? ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ?” ਇਹ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਸਾਰਾ ਭੇਤ
ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਅੱਗੇ ਿਦਖਾਓ…” ਤ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਖਾਣ ਲਈ…”
137 ਹੁਣ, “ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਖ ਦਾ ਅਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ,” ਇਥੇ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਦੇਹ
ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਬਾਹਰ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ—

ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ ਦੀ
ਚੀਜ਼ , ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾ ਲਓ।
ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਸਹੀ ਰਿਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ,
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਇਹ ਕਰੋ।
138 ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ…ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਹੈ, 6 ਵ
ਅਿਧਆਏ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਖ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ
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ਲਹੂ ਪੀਵੇਗਾ ਉਸ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅਖੀਰਲੇ ਿਦਨ
ਉਠਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਗਾ।” ਹੁਣ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ
ਹੈ? “ਮੈਂ ਉਸ ਉਠਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਗਾ।”

139 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਕਸ ਲਈ ਹੋ? ਤੁਸੀ ਕੀ ਹੋ—
ਬੱਿਚਓ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਿਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਲਈ
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ, ਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਮ , ਅਤੇ ਬੱਿਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਿਬਸਤਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ—ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇਹ
ਸਭ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੰਦਰ ਆਓਦੇ, ਉਸ ਰਾਤ ਥੱਕ ਜ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ
ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮਜਦੂਰ
ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ, ਡੈਡੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਾਤ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ
ਥੱਕੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਬੱਿਚ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ
ਚਲੇ ਜ ਦੇ, ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ
ਠੀਕ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਅਤੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਚਰਚ ਿਵਚ ਿਲਜ ਦੇ
ਹੋ। ਅਤੇ, ਖੈਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਕਸ ਲਈ ਹੋ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਭ
ਕੁਝ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍
ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਸਭ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?

140 ਓਹ! ਭਾਈ, ਇਹ ਇਕ ਇਮਿਤਹਾਨ ਦਾ ਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਮੌਕੇ ਦਾ
ਸਮ ਹੈ! ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈ ਇਸਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈਣ
ਲਈ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਮੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ
ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣੋ, ਬਰ੍ਿਹਮੰਡ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਇਕ ਖਰੁਸ਼ਚੇਵ ਜ
ਕੈਨੇਡੀ ਬਣੋ, ਜ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਮਰ ਜਾਵੋਂਗੇ।
ਸਹੀ! ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਿਕਹੜੇ ਿਮੰਟ। ਪਰੰਤੂ,
ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰ
ਸਕਦੇ, ਸਾਰੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਵਰਗ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, “ਮੈਂ ਉਸ ਅਖੀਰਲੇ ਿਦਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾ ਖੜਹ੍ਾ
ਕਰ ਗਾ।”

141 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੀ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਮੇਰੀ
ਆਤਮਾ ਭਰ ਦੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਮੈ ਭਰ ਦੇ, ਮੈ ਚਾਰਜ ਕਰ,
ਮੈ ਬਾਹਰ ਭੇਜ। ਮੈ ਮਰਨ ਨਾ ਦੇ, ਮੈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਿਜਉਂਦਾ
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ਰੱਖ। ਮੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਚੀਰ ਅਤੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਚਨ
ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬੀਜ , ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ, ਿਕ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਦੀ
ਵਾਢੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਿਮਲਾਵਟ ਤੋਂ ਿਬਨ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਦੀ, ਮਸੀਹ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ।

142 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਲਵ ਗੇ। ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਨਹੀਂ;
ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਖ ਦੇ ਹੋ। ਬੱਸ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖੋ। ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਿਪਆਲਾ
ਨਹੀਂ, ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ।” ਅਤੇ
ਇਹ ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ, ਟੁੱਟੇ
ਸਰੀਰ, ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੀ ਠਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ,
ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਸਨੇ ਸਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹ ।
ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ
ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਠਣਗੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ
ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਇਨਹ੍ ਲੇਖ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹ
ਜੋ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ
ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਰਸ਼ਾਈਏ।

143 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੁੱਟ ਿਗਆ।
ਖਾਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਿਵਚ ਕਿਰਆ ਕਰੋ।”

144 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਿਣਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਯੋਗ
ਨਹੀਂ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ
ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਅਯੋਗ ਪਰ੍ਾਣੀ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹ । ਅਤੇ
ਹੁਣ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਪਤਾ,
ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਣਾ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
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ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣ ਿਵਚ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ
ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਚੰਗਾਈ ਲੈ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਸਮ ਜੀਵੇ ਜੋ ਤੂੰ ਉਨਹ੍ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਿਵੱਚ ਅੰਤਲੇ ਿਦਨ ਜੀ
ਉਠਣਗੇ, ਜੋ ਿਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।
145 ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਪਆਲਾ ਿਲਆਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜ
ਕੀਤਾ, ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ‘ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਆਵੇ।”
146 ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਖਰਸ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਿਖਆ
ਹੈ, ਇਹ ਦਾਖਰਸ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਿਕ
ਤੂੰ ਇਸ ਦਾਖਰਸ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ, ਇਹ ਉਸ ਲਹੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੰਮ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ। ਸਾ ਮਾਫ ਕਰ…ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਪਰ੍ਭੂ, ਅਤੇ
ਸਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਿਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਿਜਵੇਂ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੇਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਇਸ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤੀ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਿਦਲ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਸਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਜੋ ਸਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਇਹ ਦੇ ਦੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ। ਇਸ ਦਾਖਰਸ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹ ।
ਆਮੀਨ। 
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