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 ਇਹਨ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨ
ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਸਿਮ ਤੋਂ ਿਵਚਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਜਹੜੇ ਿਚਹਰੇ

ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਹਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਬਾਰੇ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ? (ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਅਮੀਨ”—ਸੰਪਾਦਕ) ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਬਸ
ਕੁਝ ਕੁ ਪਲ ਪਿਹਲ …
2 ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਿਮੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ, ਉਸਦੀ ਿਵਦਾਇਗੀ
ਤੇ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਿਮਿਲਆ
ਸ ; ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਿਜਮ ਪੂਲ, ਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਲੜਕਾ ਸ , ਅਤੇ ਹੁਣ
ਇੱਕ ਪਲ ਕੁ ਪਿਹਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਿਮਿਲਆ, ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਿਵਆਿਹਆ
ਿਗਆ ਹ ।
3 ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਵੁਡਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਿਨਮੰਨਤਰਣ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਹੇਠ ਆ
ਕੇ ਸਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੁਣੋ ਉਸ ਆਿਖਆ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੁਣਨ ਦਾ
ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਿਦ ਹ ।”
4 ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕਠੇ ਿਸਰ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸ , ਿਸ਼ਕਾਰ ਆਿਦ
ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ…ਉਹ ਨਹੀਂ…ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਰਾ ਸਮ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸ , “ਕੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਂਗਾ।”

ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਮੈਂ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ?” ਮੈਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਮ ਲੈ
ਿਲਆ ਸੀ।
5 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਸੀ, ਸਮ ਿਬਤਾਉਣ ਵ ਗ, ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ,
ਿਕਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹ , ਉਹਨ ਿਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਰਵਈਆ ਬਦਲ ਿਲਆ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰਨਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ।
6 ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਦੈਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈ ਦੱਸ ਿਰਹਾ
ਸੀ…(ਭਾਈ ਟੈਂਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ) ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਦੈਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਉਸਨੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
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ਅਤੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ, ਿਕ ਿਤੰਨ ਸੁਪਨੇ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈ ਦੋ ਯਾਦ
ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਿਵਖਾਉਣ ਅਤੇ
ਕਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਿਵਖਾਈ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵਚ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹ ।”
ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਸੀ।
7 ਭਾਈ ਕਰੀਚ, ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਪਆਨੋ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕੀ ਉਹੋ ਹੈ? ਮੈ ਪਤਾ ਨਹੀ, ਕੀ ਪੈਟੀ ਸੀ (ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਠੀਕ ਇਸ ਥ ਮੰਚ ਤੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹਨ।—ਸੰਪਾਦਕ) ਪੈਟੀ ਿਕਥੇ
ਹੈ? ਿਕਸੇ ਪਾਸੇ…ਮੇਿਰਆ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ! ਪੈਟੀ। ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਹੇਠ
ਥੇ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ, ਥੇ ਠੀਕ ਿਜੱਥੇ ਹੁਣ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਹ ਛੋਟੇ

ਸਾਥੀ ਵ ਗੂ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਰੀ—
ਜੋ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਲ ਪਿਹਲ
ਿਜਮ ਥੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ
ਬੱਿਚ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ
ਤਰਹ੍ ਇੱਕ ਸੋਟੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ?”
(ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਅਤੇ ਸਭਾ ਹੱਸਦੀ ਹੈ।)
8 ਪਰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ। ਉਹ ਹੀ ਪਾਸਾ ਹੈ ਿਜਸ
ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਅਸੀਂ ਹ । ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕਓਂ ਜੋ ਮੈਂ…
ਮੈਂ ਿਸਆਣਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ , ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟਾ—ਛੋਟਾ
ਬਸ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਸ । ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਿਕਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਹ । ਮੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।
9 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਸ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਨਹੀ
ਕਿਹੰਦਾ ਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
10 ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ— ਵਚਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ
ਹ । ਪਰ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਪਰ੍ਭੂ ਮੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਿਕਸੇ
ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੱਕੜ ਕਰਦਾ ਹ ਬਸ ਮੈ ਮੌਤ ਦੀ ਕੰਬਣੀ
ਲੱਗ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਓਹੋ ਇਹ ਬਸ ਮੈ ਇਨਹ੍ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਸਭ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨੇਵਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ
ਭਾਈ ਭੈਣ ਇਥੇ, ਭਾਈ ਜੂਿਨਯਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍
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ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਦੱਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
11 ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਿਨਹਚਾ ਇਹ ਡੇਰਾ
ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਹ । ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਏਨੀ ਹੋਰ
ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ…ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਸ
ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਵ , ਜੇ ਕਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਹੜੀ ਜਗਹ੍ਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਪਰ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ

ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ, ਵੇਖੋ? ਬਸ ਮੈਂ…ਇਹ ਮੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ
ਆਿਖਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਫਰਸ਼
ਪਰ ਹੇਠ ਪਰ ਿਫਰਦਾ ਿਗਆ, ਮੈਂ—ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਖੁਦ ਬਸ ਇੱਕ ਵਧੀਆ

ਸਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਿਸਰਫ ਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ।
12 ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਸ ਇੱਕ ਕੁ ਿਮੰਟ ਅੰਦਰ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵ , “ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹ ।
ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈ,” ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਝੱਿਲ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹ ,
ਤੁਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ, ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੀ । ਸਮਝੇ?
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਰੂਰ…ਇਹ ਹੀ ਕਰਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਥੋੜਹ੍ੀ ਅਜੀਬ ਹੀ
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਲਕ ਹ । ਸਮਝੇ?
13 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹ , ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਿਪਆਰ ਹੈ, ਅਨੰਦ, ਹੌਸਲਾ ਸਾਡੇ
ਪਾਸ ਿਨਹਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧੀਰਜ, ਨਮਰਤਾ ਸਬਰ, ਹਲੀਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ
ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਖਰੀਦ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ ਇਹ
ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ…ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਵੀ ਮੈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੱਸੋ।
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਬਸ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀ ਸੱਕਦਾ। ਪਰ ਤ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾ ਉਹ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾ ਥੋੜੀ
ਹੀ ਿਨਹਚਾ ਖਰੀਦ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਸਭ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਪਾਸ ਹੈ ਦੇਣ ਰਜਾਮੰਦ ਹੋ ਜਾਵ ਗੇ, ਤੁਸੀ ਸਮਝ ਗਏ? ਪਰ ਸਾ ਿਦੱਤਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਵਧੀਆ
ਨਹੀਂ ਹੈ?
14 ਫੇਰ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਲਾਮ, ਖੁਦਾ
ਦੇ ਬੱਚੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ, ਗੁਲਾਮੀ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਹੁਣ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਿਵਰਸਾ
ਸਨ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਿਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹ । ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਰ ਉਹਨ ਦੇ ਖਾਣ
ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਵੇਲੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਢੇਰ ਅਤੇ ਿਲਆ ਕੇ ਇਹ
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ਸੁੱਟ ਿਦੰਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹਨ ਪਾਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਰ ਦੇਣਾ,
ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸੀ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼
ਮਾਰ ਦੇਣ ਵ ਗੂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਭਾਲਦੇ ਸਨ।

ਉਹ ਉਥੇ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ।

15 ਫੇਰ ਇੱਕ ਿਦਨ, ਜੰਗਲ ਿਵਚੋਂ ਦਗੜ—ਦਗੜ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਿਜਸ
ਪਰ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਦੱਿਸਆ,

“ ਥੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ
ਨੇ ਉਹਨ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਜੀਬ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਬੇ ਕੰਮ
ਕਰਕੇ ਿਵਖਾ ਿਦੱਤੇ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਮਕੰਮਲ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਖਿਤਆਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

16 ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਉਹਨ ਦੇ ਬੱਿਚ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਨਾ
ਹੋਵੇ, ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਉਂਦੇ, ਬੱਸ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ
ਵੀ ਆਿਖਆ ਨਹੀ ਸੀ ਜਾ ਸੱਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਿਕਸੇ ਦੀ
ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਲੈ ਜ ਦੇ, ਿਕਉਂ ਕੁਝ ਆਿਖਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸੱਕਦਾ, ਬਸ
ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਮਝੇ?

ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ…ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ
ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਸਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ
ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

17 ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੋ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਆਪ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਆਪ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ
ਿਖਲਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ਸ਼ ਤੀ ਿਵਚ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨ ਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਸੋਚੋ ਉਹ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ।

18 ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨ ਿਵਚਕਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕਰ
ਿਵਖਾਏ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨ ਵੇਖ ਨਾ ਿਲਆ ਿਕ—ਿਕ ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਹ
ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੇਿਜਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਖੈਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ, ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਿਵਚ
ਿਨਕਲ ਆਏ।
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19 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਕਾਦੇਸ਼ ਬਰਨੀ ਦੇ ਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੁਣ ਕਾਦੇਸ਼ ਬਰਨੀ
ਿਨ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਿਦਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕਾਦੇਸ਼
ਬਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਸ਼ਮੇਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ
ਛੋਟੇ ਚਸ਼ਮੇਂ ਇਸ ਚਸ਼ਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਲਦੇ ਸਨ।
20 ਖੈਰ, ਉਹਨ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਸੀ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, “ਯਹੋਵਾਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ” । ਅਤੇ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਵਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਗਆ।
21 ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਿਗਆ।
ਉਹ ਨਹੀ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਥੇ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀ।
ਉਹ ਿਸਰਫ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਖੁਦਾ ਪਾਸ
ਉਹਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸ
ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਿਮਸਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਖੁਦਾ
ਉਹਨ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਅਤੇ
ਜਦ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਪਰ ਚੜ ਕੇ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਬੂਤ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫਲਸ਼ਤੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬੂਤ
ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁੱਛਾ ਜੋ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ।
ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਉਹਨ ਅੰਗੂਰ ਖਾਧਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਿਸਆ, “ਧਰਤੀ
ਠੀਕ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ।”
22 ਓਹ, ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ
ਿਖਲਾ ਸੱਕਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਪਾਉਂਦੇ…ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਉਹਨ ਤੇ,
ਅਤੇ ਸ਼ ਤੀ ਅੰਦਰ ਰਿਹਣ। ਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਸੀ। ਿਕਸ ਪਰ੍ਕਾਰ…
ਪਰ, ਅੰਤ ਤੇ, ਉਹਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਬਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਤ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰਹ੍
ਸਾਲੋ—ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ, ਉਹਆਪਣੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਮਰਨ।
23 ਅਤੇ ਅਤੇ ਫੇਰ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ
ਯੋਧਾ ਹੇਠ ਤਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ ਥੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ
ਹੈ ਿਜਥੇ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀ ਮਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਮਕਾਨ
ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਿਦੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ
ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ।” ਹੁਣ ਉਹ
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ਨਬੀ ਜੋ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ਸੀ ਜੋ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ
ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਿਜਸ ਥ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਹਨ,
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪਿਰਵਾਰ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਤ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪਾਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਥ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀ ਮਰਦੇ ਹੋ। ਓਹ ਮੇਿਰਆ!

24 ਿਫਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਦੇਸ਼ ਬਰਨੀ ਆਇਆ, ਜੋ ਕੀ ਕਲਵਰੀ ਦੇ
ਿਨ ਵਾਲੀ ਥ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਿਕ ਪਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੰਡ
ਬਣੀ, ਇਹ ਕਾਦੇਸ਼ ਬਰਨੀ ਤੇ ਿਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਿਮਲੀ। ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਦਾ
ਦੰਡ ਭਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਯਰਦਨ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਜੀ ਿਠਆ, ਵਾਿਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਿਖਆ, “ਮੈ
ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਕ ਆਤਮਾ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਮੈਂ ਹ ।
ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਿਦਓ।” ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਖਾਧੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ
ਨਾਲ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਿਰਹਾ, ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਵ ਗ ਸਬੂਤ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਥੇ ਉਹ ਧਰਤੀ
ਹੈ। ਉਹਆਪ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ।

25 ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਭ ਜੋ ਇਸਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ
ਿਵਚ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਜੋ ਿਨਹਚਾ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਿਨਹਚ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ
ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।”

26 ਿਫਰ, ਪੈਂਤੀਕਾਸਟ ਦੇ ਿਦਨ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਦੀ ਸਾਈ ਵਾਿਪਸ ਭੇਜ
ਿਦੱਤੀ, ਿਨਹਚਾ ਵਾਲਾ ਸਬੂਤ ਿਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅਸਲ ਿਵਚ ਹੈ। ਬਸ ਿਜਸ
ਤਰਹ੍ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਸਬੂਤ ਲੈ ਆਇਆ, ਿਯਸੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੈ
ਆਇਆ।

27 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਿਵਚ ਦਫ਼ਨਾਏ ਗਏ ਹ ।

28 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦੇ ਹ , ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਿਜੰਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹ । ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਰਾਤ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਅਸਮਾਨੀ ਸਥਾਨ ਿਵਚ ਹ , ਇਹ ਨਹੀ ਿਕ ਹੋਵ ਗੇ (ਠੀਕ
ਹੈ?) ਅਸੀਂ ਹੋਵ ਗੇ ਨਹੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹ । ਕਲੀਿਸਯਾ
ਪਿਹਚਾਣਦੀ ਨਹੀ ਿਕ ਉਹ ਕੋਣ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਠੀਕ ਇਸੇ ਿਮੰਟ
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ਤੇ, (ਿਕਵੇਂ?) ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਿਵਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹ , ਪਿਹਲ
ਹੀ ਮੁਰਿਦ ਿਵਚੋਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹ । ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਅਮਰ ਹਨ।
29 ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀਏ,
ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ, ਚੋਰੀ, ਠੱਗਣਾ, ਲਾਹਣਤ ਦੇਣੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਭ ਕੁਝ
ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ
ਬਪਿਤਸਮੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਸੰਗ ਜੀ ਠੇ।
ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਤ ਹ ਆਏ…“ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਆਪੋ—ਆਪਣੇ
ਪਾਪ ਲਈ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।” ਵਧੀਆ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ
ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਸਾਰੇ
ਕੁਕਰਮ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦੇ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹ , ਉਸੇ ਿਵਚ ਇਥੇ ਸੁਰਗੀ ਸਥਾਨ ਿਵਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹ । ਸਚਾਈ
ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਿਤਆਰ ਹਨ।
30 ਿਕਉਂ, ਿਵਲੀਅਮ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਿਕਉਂ ਕੋਈ ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਮਿਰਆ
ਿਰਹਾ। ਮੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਬਿਣਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਿਗਆ, ਮੈਂ
ਿਪਛ ਹ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਅੱਜ ਦੁਿਪਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ
ਉਸ ਿਮੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਦ , ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਤੈ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ
ਉਹ—ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਉਸ ਰਾਤ ਘਰਾੜੇ
ਮਾਰਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਮੈਂ ਿਫਰ ਨਹੀ ਕਰ ਗਾ।” ਸਮਝੇ?
31 ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀਣ ਉਸ ਡੱਡੂ ਦੇ ਖੋਬਣ ਜਾ ਰਹੇ
ਸ , ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ‘ਗੁਰਰ’ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਇਸਅਤੇ ਉਸ ਪਰ੍ਕਾਰ?

“ਹ ,” ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੋ।”
32 ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ! ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਮੈਂ— ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ…ਜਦ ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਸ ।
ਸਮਝੇ? ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਹ ।” ਸਮਝ ਗਏ? ਆਹ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ
ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹ ।
33 ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵਚ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹ ਅਤੇ ਹੁਣ
ਸੇ ਪਾਸ ਪਿਹਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਸ
ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲਾ ਸਾ ਹਜ਼ਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਝੇ? ਇਹ
ਦੱਸ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ, ਪਿਹਲਾ ਹੀ
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ਪਾਪ ਅਤੇ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਿਵਚੋਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹ , ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੀ ਥੇ ਕੇ
ਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਵ ਗ ਜੋ ਸਬੂਤ ਲੈ

ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਿਕ ਧਰਤੀ ਉਥੇ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਸੁਰਿਗ ਸਥਾਨ ਅੰਦਰ
ਬੈਠੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਮਰ
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
34 ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਤੁਹਾ ਦਸਦੇ ਹਨ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ,”
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਿਕਉਂ? ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਨਹੀ ਮਰ
ਸਕਦਾ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਹੁਣ, ਿਵਲੀਅਮ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਪਿਹਲ ਤੋਂ, ਤੀਹ ਕੁ—ਸਾਲ
ਪਿਹਲ ਦਾ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜ ਵਧੀਆ ਹੋਰ, ਬੱਤੀ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਦਾ।
ਮੈ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਲਗਭਗ ਬੱਤੀ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਹੈ।
35 ਰਸਲ ਕਰੀਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹੋ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜੋ ਕੋਰੀਡੋਨ ਵੱਲ ਹੇਠ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਦੈਲ
ਉਹੀ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਨਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੈਕਸਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਸਭ, ਉਹੀ—ਉਹੀ ਨਹੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ
ਸਭ ਭਇਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨਹੀ ਰਹੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਵੀ—
ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਹ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਹ । ਤੁਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਘਬਰਾਉਣ
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗੇਤਰ੍ੇ ਇਥੇ ਪਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹ । ਿਧਆਨ ਿਦਓ
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਿਕਸ ਥ ਤੇ ਆ ਚੁਕੇ ਹ । “ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ
ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹ ।” ਓਹ, ਠੀਕ ਹੈ!
36 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰਸਲ, ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵੱਧ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹੀ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਭੈਣ
ਕਰੀਚ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹ ।

ਮੈਂ ਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵ ਗਾ, ਓਹ ਮਿਹਮਾ,
ਮੈਂ ਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵ ਗਾ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ।

ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ! ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਾਇਆਕਰਦੇ ਸ ?
ਜਦ ਮੈਂ ਮਰ ਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ, ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਰੀ
ਮੈਂ ਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵ ਗਾ।

37 ਮੈਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ
ਹ , ਅਤੇ ਵਾਲ ਸਫੇਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੋਢੇ ਿਢਲਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਾ ਕੇਵਲ
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ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਹਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ?
ਿਕਉਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਿਕਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਿਵਿਦਆ ਦੇਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ
ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ,
ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੁਬਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰਆ ਜ ਦੇ ਹੋ।
38 ਪਰ ਜਰਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸੋਚੋ, ਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਿਪਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਨੰਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ ਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਹੈ…ਸਾਡਾ ਮੌਤ ਤੇ ਕਬਜਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ,
ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਦੱਿਸਆਅਸੀਂ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹ । ਸਾਡਾ ਮੌਤ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਨਹੀ ਹ , ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੇਠ ਹੈ।

ਕਹੋ, “ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?”

ਬਸ ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ
ਖੱਟਖਟਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਬੋਿਲਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਦਿਰਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮੇਰੀ ਸੁਰਿਖਆ
ਲਈ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਂ?
39 ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਿਲਿਖਆ, “ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੌਤ ਬੱਗੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਇਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਿਖਚ ਕੇ ਖੁਦਾ
ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜ ਦੀ ਹੈ।” ਬਸ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਨਹੀ ਮਰ ਸਕਦੇ।
ਉਹ ਬਸ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਬੱਗੀ ਿਵਚ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਿਖਚੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ
ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਖਚ ਕੇ ਤੁਹਾ ਦਿਰਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਉਹ ਸਭ
ਤ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ।
40 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਜਦ ਮੌਤ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸਮੇਟਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ
ਸਮ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਕ ਿਕਥੇ ਹੈ?”

ਆਿਖਆ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਤੈ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜ ਲਈਆਈਹ ।”
41 ਉਸ ਆਿਖਆ, “ਿਫਰ ਕਬਰ ਤੇਰੀ ਫਿਤਹ ਿਕਥੇ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ।” ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ
ਜੋ ਸਾ ਪਰ੍ਭੁ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਫਿਤਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ।”

ਿਫਰ ਭਾਈ ਟੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
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42 ਠੀਕ, ਭੈਣ ਸਿਨਿਲੰਗ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ
ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਿਨਿਲੰਗ ਬਾਰੇ ਯਾਦ
ਹੋਵੇ। ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ ਦੀ
ਜੁਬਲੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਹ੍ਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ,
ਇਹ ਪਿਹਲੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ;
ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ,
ਪਰ੍ਭੁ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ? (ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—
ਸੰਪਾਦਕ)

ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਸ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਹਲੇ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ,

ਮੈਂ ਇੰਨ ਵਧੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਵਾਲੀ
ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹ ।

43 ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਠੀਕ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ
ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜਹ੍ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।
44 ਜਦ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਏ ਹੋਏ ਹ , ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਅੱਖ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਦਨ ਭਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ
ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਿਵਚ ਉਸਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵਚ ਹ । ਕੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ
ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਹਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਅੰਦਰ
ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੱਸੋ ਿਕ,
“ਖੁਦਾ ਮੈ ਯਾਦ ਕਰੀਂ।”
45 ਸਾਡੇ ਅਸਮਾਨੀ ਿਪਤਾ ਅਨੰਤ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਰਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਢੇ ਹੋਵ ਗੇ। ਤੂੰ ਇਹਨ ਹੱਥ
ਵੇਖ ਿਲਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਉਹਨ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਹੱਥ
ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨ ਦੇ ਿਦਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ
ਮਹਾਨ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਤਰ ਦੇਵੇਂਗਾ।
46 ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਤੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ , ਇਸ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਲਈ,
ਇਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਈ, ਟਰ੍ਸਟੀ ਲਈ, ਉਡੀਕਣਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਿਹਨ
ਸਾਰੀ ਿਪਆਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਲਾਕਸਿਵਲੇ, ਠਿਹਰਨ ਲਈ ਆ
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ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਸਾਫਰ, ਅਜਨਬੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ
ਵਾਸਤਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਹਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ
ਹਨ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨ ਪਾਸ ਸੀ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ
ਮੁੱਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੋਤੀ ਖਰੀਦ ਿਲਆ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਿਕ ਸਾ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ।
ਇਹਨ ਿਪਆਰੀ ਜਾਨ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਭਨ ਇੱਕ—ਇੱਕ
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ ।

47 ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੈਕਸਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਉਸ ਨੇ ਭੇਡ ਚਾਰਨ
ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕੰਨੀ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ
ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਸਾਫਰ ਪਰ੍ਭੁ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਇੰਤਜਾਰੀ ਲਈ
ਇੱਕਠੇ ਰਿਖਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਇਥੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕੀ ਭਾਈ ਰਦੈਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨ
ਇੱਕਠੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਗਰੁਪ ਜੋ 62ਵੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਰਹੇ
ਹਨ। ਭਾਈ ਨੇਵਲ ਅਤੇ ਟੇਬਰਨੇਕਲ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਠਿਹਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੁ
ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਜੋ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜਰ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਭੁ ਦੀ ਆਮਦ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ ।

48 ਪਰ੍ਭੁ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਅਸੀਂ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਹ , ਸਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਨ ਿਵਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਰਯਾਦ ਸੁਣਨ
ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਗੇ ਉਹੀ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।”

49 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਜਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਇੱਕਠੇ
ਹੋਏ ਹ , ਿਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਾਠ ਖੋਲੀਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਮਨੁੱਖ
ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀ ਆਏ ਹ । ਲੋਕ ਇਸ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ
ਕੇ ਿਸਰਫ ਇਹ ਕਿਹਣ ਲਈ ਨਹੀ ਬੈਠੇ, “ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਿਵਚ ਹਾਜਰ
ਹੋਏ ਹ ।” ਪਰ੍ਭੁ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਇਸੇ
ਦੀ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । “ਉਹ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ
ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਬਲ ਪਾਉਣਗੇ।” ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹ , ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋੜ। ਕਾਸ਼ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੁਝ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਿਦਲ ਅੰਦਰ
ਗਿਹਰਾ ਬੀਜ ਦੇਵੇ। ਪਰ੍ਭੁ ਉਹਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋ ਕਮਜੋਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨ
ਜੋ ਮਜਬੂਤ ਹਨ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ; ਬੇਿਹੰਮਤ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ; ਿਬਮਾਰ

ਿਸਹਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ; ਗਵਾਿਚ ਮੁਕਤੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ
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ਤੈ ਵਿਡਆਈ ਦੇਵ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ
ਬਚਨ ਨਾਲਆਪਣੇ ਆਪ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਮੀਨ।
50 ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ ਹੁਣ ਦੋ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਦਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਗਾ ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਮੈ ਯਾਦ ਰੱਖੇ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਜੇਕਰ ਆਸ
ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਿਮੱਤਰ ਹੋਣ, ਤੁਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ…ਜ ਿਫਰ ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਿਵਚ ਆ
ਸਕਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਵ ਗੇ।
51 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਅਤੇ
ਹੋਰਨਾ ਲਈ ਿਕ ਘਰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖੋ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਵਾਿਪਸ ਆਈਏ।
ਜੇਕਰ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾ
ਿਮਲਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਮੰਨਤਵ ਛੱਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਤ
ਖੁਦਾ ਸਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ।
52 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਥੋੜਹ੍ੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਮੁੜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਜੋ
ਬਾਈਬਲ ਅੰਦਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ ਿਕਤਾਬ 24:14ਵੀੰ ਆਈਤ ਅਤੇ 15ਵੀ
ਆਈਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵਚੋਂ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੋ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ 24:14 ਅਤੇ 15

ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਿਸਿਧਆਈ
ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਕਰੋ: ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇਵਿਤ ਿਜਨਹ੍ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਓ ਦਾਦੇ ਦਿਰਆ ਪਾਰ, ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਿਵਚ
ਕਰਦੇ ਸਨ; ਕਢ ਿਦਓ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ।

ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਬੁਰੀ ਹੈ,
ਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੁਣ ਲਓ ਿਜਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ;
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਿਜਨਹ੍ਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਓ ਦਾਦੇ ਜਦ ਉਹ ਦਿਰਆ
ਪਾਰ ਸਨ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੋਰੀਆ ਦੇ ਦੇਵਿਤ
ਦੀ, ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਹੋ: ਪਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਗੇ।

53 ਪਰ੍ਭੁ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪੜਹ੍ੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ! ਇਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੁਝ
ਨੁਕਤੇ ਹਨ, ਿਜਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਬੋਲਣ ਲਈ ਿਵਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼: ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ
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ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਹ੍ਾ ਕੁ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠ ਵ ਗੂ ਿਸਖਾਉਣ
ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
54 ਅਦਨ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਮਿਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ। ਖੁਦਾ ਅਨੰਤ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਖੁਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ
ਇਹ ਅਨੰਤ ਖੁਦਾ ਭਿਵੱਖ ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਵੇਖੋ) ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਤੋਂ
ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ
ਹੋਣਗੇ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤੂੜੀ ਿਨਹਚਾ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਿਕ ਉਹ ਉਹਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਪਰ੍ਬੰਧ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾਦਕ)
55 ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਲਈ ਜੋ ਮਜਬੂਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਥੀ ਜੋ
ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਤੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ,
ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ, ਲੋਕ ਲਈ ਵਧੀਆ
ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ ਬੱਿਚ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਰ (ਸਭਾ
ਆਖਦੀ ਹੈ “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾਦਕ) ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਾ
ਹੈਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਹੋਏ—ਹੋਏ…ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਣਾ ਹੈ, ਇਹ—ਇਹ ਸੱਚਾਪਨ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਿਪ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਖੁਦਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਏ ਹਨ। ਿਕ ਜੋ ਉਹੀ ਮੁਢਲੇ ਮਾਪੇ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕੀ ਖੁਦਾ
ਨੇ ਵੇਿਖਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ
ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨ ਲਈ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ

ਿਕ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ
ਵਧਾਇਆ, ਵੇਖੋ?
56 ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹ , ਜਦ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ
ਜਨਰਲ ਦਾ ਟਕਰਾ ਕਰਨ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਰਲ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ
ਅਸਲ ਿਵਚ ਸੱਚਾ ਨਾਗਿਰਕ ਹੈ…ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ
ਯਕੀਨਨ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਲ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ, ਪਿਹਲੀ
ਗੱਲ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਹਮਿਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਦਾ ਵੈਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇੱਕ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਥੇ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
57 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਰੇਕ ਥ ਤੇ ਖੋਜੀ ਪਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਸੂਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਸੂਸ
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ਫਰ੍ ਸ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਜਸੂਸ ਇਥੇ
ਹਨ। ਅਤੇ ਉਥੇ ਹਨ…ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਿਕੰਨੇ ਵੀ ਿਮੱਤਰ
ਹ , ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਿਫਰ ਵੀ ਜਸੂਸ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ—ਦੇ
ਪਰਮਾਣੁ ਹਿਥਆਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹ ,
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹ ਿਫਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਲੜਾਈ
ਲਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹ , ਿਕ ਉਹਨ
ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ

ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ…

58 ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਿਵਚਕਾਰ, ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ
ਸਾਜ—ਸਮਾਨ ਪਿਹਨਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਿਧਆਨ ਕਰੀਏ ਜੋ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਿਜਸ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਉਹ ਸੀ…ਅਨੰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ
ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਿਕਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ, ਿਕਸੇ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ
ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ, “ਮੈਂ ਉਹਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ
ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਉਹਨ ਵਧੀਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਸਕਦਾ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰ ਅਤੇ ਿਫਰ ਥੋੜਹ੍ੇ ਹੋਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪੜਹ੍ਾਈ ਕਰ ।”

59 ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰ ਪਿਹਲੇ ਤੀਰ ਅਤੇ ਕਮਾਨ ਅਤੇ
ਵਦਾਨ, ਚੱਟਾਨ ਵਾਲਾ ਹਥੌੜਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਗਲਾ ਸੀ ਇੱਕ…ਤੀਰ ਅਤੇ
ਕਮਾਨ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਆਈ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਚੀਨਕਾਲ ਦੀ
ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਪਰ੍ੰਗਫ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਐਟਮ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨ
ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਦੇ ਗਏ।

60 ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਿਦ ਿਵਚ ਹੀ ਆਪਿਣ ਬੱਿਚ ਪਰਮਾਣੁ
ਹਿਥਆਰ ਦੇ ਿਦਤੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਨੰਤ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ
ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਿਣ ਬੱਿਚ ਸਹੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਦਾਰੂ
ਿਸੱਕੇ ਨਾਲ ਹਿਥਆਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਠੀਕ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ
ਦੀ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸਦੀ ਉਨਹ੍ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਏਡਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਏ
ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਉਹਨ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਬਚਨ—
ਬਚਨ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਸ ਹਰੇਗਾ, ਿਕਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਕਉਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼
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ਵਚਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਜਦ ਿਕ ਪਿਹਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ
ਚੀਜ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ।
61 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਸਰਫ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੀ ਇਹ ਵਧੀਆ
ਹਿਥਆਰ ਹੈ, ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ
ਿਗਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ
ਨਹੀਂ ਬੰਿਨਹ੍ਆ ਬਸ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਹਿਥਆਰ ਿਲਆ ਜੋ ਿਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਏਡਨ ਦੇ
ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ, ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ,…
“ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ,…” ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ,
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ।
62 ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣੋ ਿਕਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਕਲੀਿਸਯਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ ਦੋ
ਲਈ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਿਨਹਚਾਵਾਨ
ਦਾ ਇਕ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਿਜਸ ਥ ਤੇ ਵੀ ਉਹ
ਤੁਹਾ ਿਮਲੇ ਯੁੱਧ ਕਰੇ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਥ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਿਮਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਚਨ
ਹੈ ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ
ਿਵਖਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ , ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ
ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਪਿਹਨਾਏ ਹਨ। ਜਦ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਥਆਰ
ਬਾਹਰ ਿਲਆ ਕੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਬੀੜੇ ਿਦੱਤੇ ਜ ਦੇ, ਲੜਾਈ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ
ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਤਦ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੇ ਿਸਪਾਹੀ ਮਸੀਹੀ ਿਸਪਾਹੀ ਲਈ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਥ ਤੇ ਿਸਧੇ ਆਓ
ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਪੱਕੀ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਨ
ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ, ਟਾਕਰਾ ਕਰੋ…“ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਮੁਢ ਹਜਾਰ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਸ
ਹਜਾਰ ਿਡੱਗਣ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਬਸ ਯਾਦ ਰਹੇ ਖੁਦਾ
ਨੇ ਇਹ ਿਵਆਿਖਆ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ
ਕਦੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੈ।
63 ਸ਼ੈਤਾਨ, ਨੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਪਿਹਲ ਇਹਨ ਹਮਿਲ ਅੰਦਰ
ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਖੁਦਾ ਦੇ
ਬੱਿਚ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਬਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵਚਨ
ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ? ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀ
ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
64 ਉਸ ਚੁਗਲ ਕੋੜਹ੍ ਿਕਰਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲੀ
ਗੱਲ ਉਹ ਪਰ ਆ ਕੇ ਕਰ ਨਹੀ ਸੱਕਦਾ, “ਆਖੇ ਉਹ ਤ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ
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ਮਨੁੱਖ ਨਹੀ ਹੈ।” ਉਹ ਤ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਵੇਖੋ? ਪਰ ਉਹ ਤ ਿਸਰਫ ਇੱਕ
ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀ ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖ ਿਕੰਨ
ਚੰਗਾ ਿਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਉਹਨ ਵਚਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ
ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਉਹੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਉਸ
ਵਚਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰੇ।
65 ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ—ਨੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਤੇ ਹਮਲਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਾ
ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵਚਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਸਮਝੇ? ਵਚਨ ਨਾਲੋਂ
ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਉਸਨੇ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਕਾਰਨ , ਬੱਸ ਉਹ ਕੀ ਉਸ ਆਖਣਗੇ,
“ਆਮ ਸੂਝ।” ਵੇਖੋ? ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਰਿਤਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਫਲ ਹੋ ਿਗਆ, ਇਸ ਲਈਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਉਸਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
66 ਪਰਆਪਣੇ ਵਚਨ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਜੋ,
ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਜਦ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
67 ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਾਰਨਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਹਵਾਹ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਖੇੜ ਮਾਿਰਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਰਾਹੀਂ,
ਮਨੁੱਖੀ ਕਰਨਾ ਨਾਲ।
68 ਹੁਣ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਉਸਨੇ ਨਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵਰੁੱਧ
ਿਨਹਚਾਹੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਰਨਾ
ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਪ

ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਕ ਿਸਰਫ ਪਾਪ ਇਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸੂਝ ਿਦਲਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾਪ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵਧੇਰੇ ਸੂਝ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
69 ਕੁਝ, ਕੁ ਿਮੰਟ ਲਈ ਥੋੜਾ ਰੁਕਦੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੋਿਚਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਜਾਤੀ
ਦੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਬਾਰੇ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ
ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰ੍ ਸ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਥਾਨ ਿਪਗਲੀ ਹੈ ਥੇ ਲੋਕ ਐਨੇ ਬਦਚਲਣ
ਸਨ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਥੇ ਿਗਆ, ਤ ਮੈਂ ਉਸ ਥ ਦੇ
ਲੋਕ ਵੇਖ ਗਾ, ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੀ , ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਦੁਰਾਚਾਰਨਾ
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ਿਜਵੇਂ ਪੁਰਾਨੀ ਭੂਤਨੀ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ।” ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ
ਹੋ ਗਏ! ਹੁਣ, ਸ਼ਤਾਨ ਉਸ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵ ਗੂ ਕੁਝ
ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਹੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਕਦੇ
ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਵੇਖੀ ਸਨ ਤ ਇਥੇ ਹੀ ਸਨ, ਪੱਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲਆਕਰਸ਼ਣ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ।
70 ਪਾਪ ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਤਾਨ ਪਾਟੇ ਖੁਰ ਅਤੇ ਇਕ
ਅਤੇ ਇਕ ਿਤਖੀ ਪੂਛ ਵਾਲਾ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ
ਜਾਨ ਬੈਰਲੀਕੋਰਨ ਵ ਗ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਕੋਟ ਪਰ ਟੰਿਗਆਅਤੇ
ਕੰਨ ਹੇਠ ਲਮਕਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਚਤੁਰ ਹੈ, ਆਕਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਾਪ
ਬਸ ਅਨਘੜਤ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਿਕ ਤੁਸੁ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਬਹੁਤ
ਿਖਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ
ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਸ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਗੇ। ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਵੇਖਣ ਤੇ ਇੰਨ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹਨ ਿਖਚ ਲਵੇ।
71 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਚਨ ਵਾਲੀ ਸੁਰਿਖਅਤ ਥ ਅੰਦਰ ਿਟਕੇ ਰਿਹਣ,
ਵਚਨ ਹੀ ਉਹਨ ਦਾ ਿਕਲਹ੍ਾ ਰਹੇ, ਿਫਰ ਵੇਖੋ, ਤ ਹੀ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਵਚਨ ਉਹਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋਵੇਗਾ,
ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸੱਜੇ—ਖੱਬੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। “ਯਹੋਵਾਹ
ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ,” “ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
72 ਉਹਨ ਦੂਤ ਵ ਗ ਜੋ ਉਸ ਿਦਨ ਹੇਠ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਯਸਾਯਾਹ
ਉਹਨ ਹੈਕਲ ਿਵਚ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਿਚਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਧੀਆ
ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੁਚੱਜੀ ਤਰਹ੍ , ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਚਲ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਠੀਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਿਦਨ
ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਤ ਵੇਿਖਆ ਉਹਨ ਨੇ ਪਰ੍ਾਨ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਢਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਪੈਰ ਵੀ ਢਕੇ ਸਨ ਦੂਤ ਦੋ
ਪਰ੍ਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉਡਦੇ ਸਨ, ਪਿਵਤਰ, ਪਿਵਤਰ, ਪਰ੍ਭੂ, ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ। ਵੇਖੋ, ਿਜਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ।
73 ਿਹਜਕੀਏਲ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜਾਰੇ ਇਸ ਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ,
ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਹੜਕੇ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਵਰਗਾ
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ਸੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਜਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਿਗਆ, ਇਹ ਦੇ
ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਿਚਹਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਲਵਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
74 ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਵਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ,
ਰਸਤੇ ਆਲੇ—ਦੁਆਲੇ, ਹਰ ਥ , “ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ
ਇਉਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਣ ਿਫਰਨ ਿਵਚ, ਗੱਲ ਬਾਤ ਅੰਦਰ,
ਵਪਾਰ ਿਵਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਿਵਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਰੱਖੋ।
75 ਆਖੋ, “ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਨਾਚ ਲਈ
ਜਾਵ ਗਾ ਬੱਸ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵੇਿਖਆ, ਵੇਿਖਆ
ਜੇ? “ਮੇਰੀ ਿਨਹਚਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਰਤੋਂ ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕ
ਬੱਸ ਇਹ ਥੋੜਹ੍ਾ ਕੁ ਭੱਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹ ਸਕੋਗੇ? ਵੇਖੋ?
76 ਉਸੇ ਪਿਹਲ ਿਦਓ, ਬਲ ਫੜੀ ਰੱਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਿਕਲਾ
ਹੈ, ਉਹੀ ਪੂਰੀ ਤਾਣ ਹੈ।
77 ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਦਣਾ ਹੈ,…ਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ
ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਤੁਸੀਂ ਰੱਦਣਾ ਅਤੇ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ
ਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਰੱਦ ਕੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਝੂਠ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਸਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ
ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
78 ਹਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਿਪਛਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਹਰ ਬੈਠੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਹਵਾ…ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਥੇ ਿਪਛ ਹ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲੀ, “ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ੍ਭੁ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ…” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਫਰ
ਦੁਬਾਰਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ, “ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤ ਪਰ੍ਭੁ ਨੇ
ਆਖੀ ਹੈ…” ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।
“ਪਰ ਪਰ੍ਭੁ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ…”
79 ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਉਸੇ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਪਰ
ਇੱਕ ਪਲ ਰੁੱਕ ਜਾ, ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਕੀ ਮੈਂ ਤੈ
ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹ , ਤੈ ਪਤਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਵਰਗੀ ਬੁਧੀਮਾਨ ਨਹੀ ਹੈ।
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ਤੈ ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਿਸਆਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਰ…ਸੁਣੋ। ਤੂੰ
ਖੁਦਾ ਵ ਗ ਬੁਧੀਮਾਨ ਿਨਹਚਾਿਹਣ ਚਾਹੇਗੀ?
80 “ਿਕਉਂ” ਹਵਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹ , ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੀ ਹ ਮੈਂ
ਹੋਵ ਗੀ।” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ। “ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੀ ਹ , ਬੱਸ
ਮੈਂ ਚਾਹ ਗੀ ਿਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁਧੀ ਜਾਨਣਾ। ਮੈਂ ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ
ਿਸਆਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹ ।”

“ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈ ਦੱਸ ਗਾ।”
ਹੁਣ, ਉਹ ਬੋਲੀ, “ਪਰ ਪਰ ਪਰ੍ਭੁ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ…”

81 “ਠੀਕ ਹੈ ਯਕੀਨਨ, ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਭਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ
ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਵੇਖੋ?
82 ਠੀਕ ਇਥੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਭ ਭੰਨ ਸੁੱਿਟਆ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ
ਸਿਕਆ। ਠੀਕ ਉਥੇ ਹੀ ਹਵਾ ਨੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਭਿਰਆ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਥ ਤੇ
ਉਹ ਥੋੜਹ੍ਾ ਕੁ ਰੁੱਕ ਗਈ।
83 ਹੁਣ ਲਓ ਮਸੀਹੋ ਮੈ ਕੁਝ ਇਥੇ ਤੁਹਾ ਿਬਆਨ ਕਰ ਲੈਣ ਿਦਓ। ਤੁਸੀਂ
ਕਦੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਈ ਨਾ ਰੁਕੋ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਖੜੇ ਕਰਨ
ਲਈ ਠਿਹਰੋ। ਜਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਛਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਹਾਜਰ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ
ਸਮਝ ਨਹੀ ਸਕਦੇ। ਿਸਰਫ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਮੈਂ
ਖੁਦਾ ਿਬਆਨ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ
ਗੱਲ ਿਬਆਨ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਸ
ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ
ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
84 ਉਹਨ ਿਨਹਚਾਹੀਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਖੈਰ, ਹੁਣ
ਵੇਖੋ ਉਸ ਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ, ਜੂਿਨਯਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਰੋਗੀ ਲਈ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਥੇ ਝੱਲੇ ਹੀ ਹੋ। ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਿਸ਼ਫਾ
ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੈ।”
85 ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀ ਹੈ, ਤੱਦ, ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਿਨਹਚਾਹੀਨ ਹੋ।” ਅਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਓ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਤ ਬਸ
ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਨਾ ਕਰੋ…
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86 “ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ,
ਪਿਵਤਰਆਤਮਾ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ ਨਹੀ ਹੈ।”

ਆਖੋ, “ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ।”
ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ?

87 ਕਾਰਨ ਨਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੋ, ਕਾਰਨ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ
ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਪੁਛਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਹਦੀ ਿਨਹਚਾ
ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਪੁਛੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ, ਕਾਰਨਾ
ਨਾਲ ਨਹੀ, ਸਮਝ ਨਾਲ ਨਹੀ, ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ
ਵੀ ਿਬਆਨ ਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਿਕ ਉਹ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?” ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ
ਹੋ?” ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜੋ ਖੁਦਾ ਆਖੇ ਉਸੇ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਨਹੀ ਿਬਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ…। ਕੀ ਇਕ ਮਹਾਨ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸੋਚ
ਕੇ ਦਸ ਸਕ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ…

88 ਿਜਸ ਤਰਹ੍ , ਇੱਕ ਸੂਰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਰ ਦੱਸੋ, “ਤੈ ਪਤਾ ਹੈ,
ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਈ ਸੂਰ ਨਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਹੈਂ।” ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ
ਲੇਲਾ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਉਹਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।

89 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪਾਪੀ ਤੋਂ
ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਹਨ
ਜੋ ਬਦਲ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਦਲ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ
ਹੋਰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਹੀ ਿਰਕਾਰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨੇ ਿਫਰ
ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੇਖੋ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ
ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਨਾਲ ਸੁਰਿਖਅਤ
ਹੁੰਦੇ ਹੋ! ਕੁਝ ਵੀ ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ
ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। “ਪਰ੍ਭੂ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ
ਅੰਦਰ ਿਨਹਚਾ ਵਧਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਪਹਾੜ ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਟ ਜਾਣ।” ਸਮਝੇ?
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“ਪਰ੍ਭੂ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਭ ਛਕ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇਂ ਅੰਦਰ
ਦਫਨ ਹਨ।”
90 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਅਬਰਾਹਮ ਪੁਿਛਆ ਜ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ
ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ, “ਅਬਰ੍ਾਹਮ ਤੂੰ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਂ। ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੱਿਬ
ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਇਕ ਪੁਤ੍ਤਰ ਹੋਵੇਗਾ?”
91 ਹੁਣ ਅਬਰ੍ਾਹਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ, ਇਹ
ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਸਮ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ
ਖਾਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ…” ਅਬਰ੍ਾਹਮ ਿਬਆਨ ਨਹੀ
ਕਰ ਸਿਕਆ।
92 ਅਬਰ੍ਾਹਮ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ
ਿਜਸ ਤੇ ਮੈਂ ਠਿਹਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹ , ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਸਾ ਿਮਲੇਗਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਹ ।” ਬੋਿਲਆ ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ।
93 ਹੁਣ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰੋ,
ਇਹਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ। “ਖੁਦਾ ਜੋ ਬੋਿਲਆ ਹੈ।” ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਸਭ
ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਆਿਖਆ ਹੈ।
94 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਹਵਾਹ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਹਾਰ ਖਾ ਰਹੀ
ਹੈ, ਉਹ ਵਚਨ ਦਾ ਿਪਛਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਚਾਓ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਪੁੱਟੇ
ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਿਨਕਲ ਕੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਰ
ਨਾਆਖੋ? ਕੀ ਉਹ ਸਚਾਈ ਹੈ?” ਉਹ ਠੀਕ ਇਥੇ ਹੀ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
95 “ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੀ ਿਸਿਖਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹ
96 “ਹ , ਪਰ ਸੁਣੋ ਿਪਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਸਮਝ ਦਸੇਗੀ ਿਕ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਿਕਉਂ, ਮੈਂ ਬਸ
ਉਹਨ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਅਤੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਉਹ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਿਚਲਾਉਂਦੇ
ਹਨ? ਸਮਝੇ? ਹੁਣ, ਤੁਹਾ ਸਧਾਰਣ ਸਮਝ ਦਸੇਗੀ, ਿਕ ਉਹਨ ਦੇ ਕੰਮ ਬਸ
ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਜਜਬਾਤੀ ਹਨ। ਵੇਖੋ,” ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀ ਸੁਣਦੇ,
ਤ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਹਰ ਬੈਠਦੇ ਹੋ।
97 ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ, “ਹ , ਹੁਣ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਟੀਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ—ਇਹ ਦੀ
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ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਟੀਬੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ
ਨਹੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀ
ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਖਦੀ ਹੈ?” ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਕਾਰਨਾ ਤੇ ਹੀ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਜਰੁਰ ਮਰਨ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਰਹੋਗੇ।
98 ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਪਰ੍ਭੁ ਨੇ ਵਾਦਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਸਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਡੰਬਲ ਬਦਲ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ।
99 ਹੁਣ, ਇਹ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਤੱਕ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਦਲ ਿਗਆ। ਸਮਝ ਗਏ? ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਇਹਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ
ਹ । ਪਤਾ ਨਹੀ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਬਣ ਗਈ
ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭਾਵਕ ਹੋ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ…
100 ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਮੁੱਕੇਬਾਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ…
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਦੀ 15ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਿਰਹਾ ਸ , ਉਥੇ ਹੇਠ ਇਵੰਜਿਵਲੇ
ਇੰਿਡਆਨਾ ਿਵਚ। ਹਾਵਡ ਮੈਕਿਲਅਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜੋ ਨਵੀਂ
ਅਲਬਨੀ ਦੇ ਹੋ ਉਥੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਗਲੀ ਜਾ
ਰਹੇ ਸ ਅਤੇ ਹਵਡ ਭਾਰੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਉਦਮੀ ਬੰਦਾ
ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਖਣੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਹਨਿਟੰਗਟਨ ਦੇ ਿਬਲੀ ਫਰ੍ੈਕ ਨਾਲ ਮੁੱਕੇਬਾਜੀ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹਨ ਿਦਨ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਨੀਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ
ਸੀ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ ਗਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਤ ਮੁੱਕੇਬਾਜੀ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਵਜੇ ਹੀ ਰਾਤ
ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਿਲਆ। ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਲਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਹਾਵਡ ਨੇ ਮੈ ਆਿਖਆ,
“ਤੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਬਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?”

ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਹੈ?”

ਬੋਿਲਆ, “ਤੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੈਪਿਟਸਟ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਵ ਗੂ ਹੈਂ।”
101 ਅਤੇ ਉਹ ਮੈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀ…ਮੈਂ
ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ, ਹਾਵਡ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਰੁਕੋ। ਹੁਣ, ਜਦ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤ ਹਸਦੇ ਹੋ।” (ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਅਤੇ ਸਭਾ
ਹੱਸਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾਦਕ) ਮੈਂ, ਉਸ ਚੀ ਥ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤੇ ਚੜਨ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਸ । ਮੈ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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102 ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪਰ੍ਸੰਸਾ ਜੋ ਉਹ ਮੈ ਦੇ ਸਿਕਆ, ਜਦ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।”

ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ?” ਵੇਖੋ? ਵੇਖੋ?
103 ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਹ ,
“ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਨੁਕਸਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ?”
“ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਕੀਤਾ ਹੈ?” ਮੈ ਪਤਾ ਨਹੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ
ਮੈਂ ਇਹ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਪਾਪੀ ਸ ।
ਉਸ ਿਵਚੋਂ ਉਠਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ । ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਿਲਆ ਹੈ। ਉਹ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ
ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹਆਪਣੇ ਿਦੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
104 ਪਰ, ਵੇਖੋ, ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਾਬਲਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ
ਤੁਹਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਨ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰਨ ਿਵਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਨਾ ਕਰੋ।
105 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਵਾਲੇ
ਹਿਥਆਰ ਪਿਹਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ
ਵਾਦਾ (ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਿਸਟੀ) ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹਣ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹ । ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ
ਦੇ ਵਚਨ ਮਗਰ ਪਾਏ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਲਹ੍ਾ ਹੈ,
ਬਚਾਓ। ਔਹ ਮੇਿਰਆ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਭ ਵਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ। ਿਸਰਫ
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਜਾਕੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਦੇ
ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। “ਤੁਹਾ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ?” ਮੈ ਪਤਾ ਨਹੀ ਇਹ ਿਕਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
“ਮੈ ਿਬਆਨ ਕਰੋ।” ਮੈਂ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਿਸਰਫ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹ ,
ਉਹ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਿਣ ਬੱਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵਧੀਆ ਹਮਲਾ ਜੋ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, “ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ।”
106 ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ—ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈਏ,
ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਿਕ ਲਹੂ ਰਸਾਇਣਕ ਿਵਿਗਆਨ ਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ
ਿਵਿਗਆਨ ਜ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਲਓ। ਸਮਝੇ? ਆਓ ਇਸਦੀ
ਸਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਿਕਉਂ? ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਿਕਉਂ ਿਕਸ ਲਈ ਿਦੱਤਾ
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ਹੈ? ਿਕਉਂ ਿਕ…ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਤਆਰ ਹੋ? (ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਅਮੀਨ”—
ਸੰਪਾਦਕ) ਵਚਨ ਸਦੀਪਕ ਹੈ। (“ਅਮੀਨ”) ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ
ਿਵਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਿਕਸੇ ਥ ਤੇ
ਉਹਨ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕਦੇ। ਹਰੇਕ ਅਣੂ ਪਰੇ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਪਛ ਹ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਅੰਦਰ
ਕੋਈ ਛੇਦ ਨਹੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀ। ਸਮਝੇ? ਸਬੱਬ
ਇਹ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਟਲ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀ ਟਲੇਗਾ।” ਸਮਝੇ? ਉਹੀ ਉਸ ਥ ਲਈ ਵਧੀਆ
ਹਿਥਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ।
107 ਹੁਣ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। (ਮੂੰਹ
ਨਾ ਸ਼ੀਤੀ) ਇਹ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਨਹਚਾਵਾਨ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ , ਦੂਸਿਰ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਿਪਤਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੈ। ਅਸ ਵਚਨ ਤੋਂ
ਜਨਮ ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹ ? ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨਨ ਹੈ। ਆਮਦ ਵੀ ਪੱਕੀ
ਹੈ। ਅਮੀਨ? ਹਰੇਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਿਜਸ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਤਰਹ੍
ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੀ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ਕਾਰ
ਨਾਲ ਿਢੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਖੀਏ…
108 ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੋ
ਕੇ ਕਾਰਨ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰ ਗਾ।” ਔ—ਹਾ, ਤਦ ਹੀ ਤੂੰ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਪਛੇ ਹੋਵੇਂਗਾ।
ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਿਰਓ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਜਥੇ ਿਪਤਾ
ਹੈ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੋ, ਿਜਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ, “ਇਹ ਹੈ, ਿਪਤਾ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਸਮਝ ਗਏ? “ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਇਉਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ
ਿਪਤਾ ਇਉਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਉਸ ਹਰਾਉਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।
109 ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਿਪਛੇ ਹਟ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਹਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ,
ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਵਚਾਰੀ ਹਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ, ਉਹ
ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ।
110 ਅਤੇ ਿਫਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਚੁਿਣਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸ ਭ ਕੇ
ਰਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
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111 ਉਹੀ ਥ ਹੈ ਿਜਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨ ਅੰਤਲੇ ਿਦਨ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕ
ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਨਹੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਕ ਔਰਤ ਵੀ ਠੀਕ
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਮੰਚ ਤੇ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਬਿਹਸ ਨਹੀ ਕਰਦਾ, ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ।
ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ।

112 ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ?
ਠੀਕ ਉਸੇ ਥ ਤੇ, ਉਹ ਇਕ ਹਵਾ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਵਾੜ ਭੰਨ ਿਦੱਤੀ ,
ਅਤੇ ਆਦਮ ਨੇ ਵਾੜ ਨਹੀ ਭੰਨੀ । ਨਾ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ, ਪਰ ਕਰਨ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਿਗਆ, ਵੇਖੋ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ ਭਣ
ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।

113 ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਦਾਨ ਹਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਦਰ
ਵੇਖਦੇ ਹ , ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਆਈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਿਵਸ਼ਵ ਪਰ੍ਬੰਧ
ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ।

114 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਮੈਦਾਨ ਲਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਹਵਾਹ ਮੈਦਾਨ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ
ਿਵਚ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਨ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਫਰ ਜਾ ਰਲੀ । ਆਓ
ਿਫਰ ਉਸੇ ਦੁਹਰਾਈਏ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਕਾਰਨ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਫਰ ਜਾ ਰਲੀ । ਇਹ ਨੇ ਕਾਰਨ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ
ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਕਤਾਰ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ । ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਭੱਜ ਕੇ
ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ
ਲਈ ਿਫਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਮੌਰਚੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਕਤਾਰ ਸੰਭਾਲਣ
ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ।

115 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਇਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਭਾਲ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ
ਹ ਮੈਂ ਬਸ ਪੜਹ੍ ਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਾ।

116 ਿਕੰਨ ਕੁ ਵੱਧ ਸਮ ਅਸਲ ਿਵਚ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵਚ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੱਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਬੱਸ ਉਸੇ ਬਾਰੇ…ਬਸ ਛੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਹੋਰ
ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਵ ਗੇ…(ਸਭਾ ਹੱਸਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾਦਕ) ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈਅਸੀਂ…ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀ ਹੈ, ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ…
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117 ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ
ਅੰਦਰ, ਆਓ ਕੁਝ ਕੁ ਿਮੰਟ ਲਈ ਪੜਹ੍ੀਏ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਪੜਹ੍ਨ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ , ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਗ ਹ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦਾ
ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵ ਪਰ੍ਬੰਧ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਆਦਮ ਤੋਂ, ਏਡਮ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹ
ਤੱਕ ਦੇ ਿਵਧਵ ਧਰਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੜਹ੍ੀਏ। ਹੁਣ—ਹੁਣ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਕੁ ਸਮ ਪਿਹਲ ਆਓ ਅਸੀਂ ਲਈਏ—ਵੇਖੀਏ
ਿਕਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤਪਤ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਠ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਓ ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਆਇਤ ਪੜਹ੍ੀਏ।

ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ
ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਧੀ ਜੰਮੀ ,
ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧੀ ਵੇਿਖਆ

ਿਕ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਿਲਆ।

118 ਹੁਣ ਆਓ ਜਰਾ ਕੁ ਉਹਦੀ ਤੁਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਿਯਸੂ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਹ ਦੇ ਿਦੰਨੀ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।” ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਪੜਹ੍ਦੇ ਹੋਏ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਆਇਤ
ਲਵੋ, ਿਫਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਚਨ ਨਾਲ ਲਵ ਗਾ।

…ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਵਧਣ ਲੱਗੇ,
ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਧੀ ਜੰਮੀ , ਵੇਖੋ,
…ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧੀ ਵੇਿਖਆ…

119 ਹੁਣ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ?
…ਇਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਦਆਦਮੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ…

ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਤੋਂ ਧੀ ਜੰਮੀ ਵੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ
ਆਦਮੀ ਦੀ ਧੀ ਵੇਿਖਆ ਭਾਈ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹਨ, ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਿਵਚੋਂ ਤੀਵੀ
ਕੀਤੀ ।

120 ਹੁਣ, ਬਥੇਰੇ ਵੱਡੇ ਿਵਦਵਾਨ…ਮੈਂ ਿਵਰੁਧ ਤ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ
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ਿਵਦਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਹੈ, “ਇਹ ਿਡੱਗੇ ਫਿਰਸ਼ਤੇ, ਜੋ ਲੁਿਸਫਰ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੀਵੀ ਕੀਤੀ ।
ਉਹ ਿਡੱਗੇ ਫਿਰਸ਼ਤੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਿਵਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਿਡੱਗ
ਗਏ ਸਨ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨ ਨੇ ਆਪ ਦੇਹ ਧਾਰ
ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੀਵੀ ਕੀਤੀ ।” ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀ ਹ ਿਕ
ਵਚਨ ਨਾਲ ਤਰਕ ਕਰ ।

121 ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤ ਇਹ ਹੈ, ਿਡੱਗੇ ਫਿਰਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਆਪ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੇਹ ਿਵਚ ਿਲਆ ਸਕਣ ਲਈ, ਉਸ ਪਿਹਲ ਇੱਕ
ਰਚਨਹਾਰਾ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਚਨਹਾਰਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

122 ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, “ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧੀ
ਲਈ ।” ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰਸ਼ਿਤ
ਅੰਦਰ ਨਰ—ਨਾਰੀ ਦੇ ਫਰਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ?
ਫਿਰਸ਼ਿਤ ਅੰਦਰ ਿਲੰਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਬਾਈਬਲ
ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਥ ਤੇ ਔਰਤ ਫਿਰਸ਼ਤੀ ਪਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਔਰਤ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਿਵਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਏਡਮ
ਹੀ ਆਪ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਵੇਖੋ? ਉਹ ਉਸਦੀ ਵੱਖੀ ਿਵਚੋਂ
ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ ਦੀ—ਦੀ ਇਹ ਬਿਹਸ ਸਾਿਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਿਕ ਇਹ ਿਡੱਗੇ ਫਿਰਸ਼ਤੇ ਸਨ।

123 ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ
ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਇਕ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਿਵਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹ , ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੇਰਾ ਿਵਚਾਰ
ਹੈ, “ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੇਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਕੈਨ ਵੰਸ਼ੀ ਧੀ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਨ।” ਿਕਉਂ ਜੋ, “ਸੇਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ

ਆਦਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।” “ਪਰ ਪੁੱਤਰ
ਕੈਨ ਦੀ ਧੀ ਸਨ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

124 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, “ਉਹਨ ਗੌਹ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ
ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਕੈਨ ਵੰਸ਼ੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਸੁੰਦਰ ਮਨਮੋਹਣੀ ਸਨ।” ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? (ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ)
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125 ਹੁਣ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆਹੈ, “ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਹੋਇਆਉਸੇ
ਪਰ੍ਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ,” ਔਰਤ ਮਨਮੋਹਣੀ ।
ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਔਰਤ ? ਕੈਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਵੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈਂਦੇ
ਹੋਏ। ਸਮਝੇ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੈਨ ਵੰਸ਼ੀ ਔਰਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

126 ਿਪਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ,
ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਿਹਲੇ ਨਜਾਰੇ ਪਕੜਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮਨਮੋਹਣੀ ਔਰਤ ਿਕਸ
ਤਰਹ੍ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਨ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ
ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਫੇਦ ਮੌਤੀ ਵ ਗੂ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੌ
ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਜਦ ਉਸਦੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਸਕਾਟ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਉਸ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਲਾਕ
ਕੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਦਾ ਿਵਖਾਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਰੀਬੋਨਿਵਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ
ਵਾਧੂ ਮਨਮੋਹਣੀ ਔਰਤ , ਿਪਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਅੰਦਰਲੀ
ਔਰਤ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵ
ਤੱਕ ਨਹੀ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਨਹੀ ਹਨ। ਡਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤ।

127 ਔਰਤ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਨਾਜੁਕ ਨਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸੇ
ਤਰਹ੍ ਦੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਭਾਉਣ ਵਾਲੀ । ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ
ਆਪ ਵਾਧੂ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਨਾਲ ਸਵਾਰਦੀ ਹਨ। ਿਜਥੇ, ਿਕ ਔਰਤ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਤੀਨ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਸਕਰਟ
ਪਿਹਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਢੱਕਦੀ ਸਨ। ਉਹ ਨਹੀ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਿਕ
ਮਨੁੱਖ ਉਹਨ ਦਾ ਿਪਛੇ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਭਰਨ। ਉਹ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਜੀਵਨ
ਗੁਜਰਦੀ ਸਨ ਿਜਸ ਨੇ ਉਹਨ ਪਤਨੀ ਕਰਕੇ ਚੁਿਣਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ
ਔਰਤ ਛੋਟੇ ਬਸਤਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਚਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ
ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਇੰਨੀ—ਇੰਨੀ ਹੈ ਿਜਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਿਚਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।

128 ਇਹ ਇੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਪਿੜਹ੍ਆ, ਮੈਂ ਉਥੇ ਿਨਊਯਾਰਕ, ਲਾਸਐਂਜਲਸ, ਬਰਿਮੰਗਮ ਿਵਚ ਸ । ਅਤੇ

ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਿਸਧ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਕਲੱਬ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਜਮ ਹੋਏ, ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਰੀ ਿਸਰ ਗੁ ਢੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਲੱਬ ਿਵਚ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਖਾਸ ਮੀਿਟੰਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਆਪਣੀ
ਕੁੰਜੀ ਲਈ , ਉਹਨ ਇਕ ਟੋਪ ਿਵਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਔਰਤ ਅੰਦਰ ਜਾ
ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹੀ ਉਸਦਾ ਪਤੀ
ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਔਰਤ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹਨ।
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129 ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਫੀ ਮੁੜ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ
ਿਵਚ ਔਰਤ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਭੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਤ ਤੇ
ਇਸੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨਹੀ ਹੈ…
130 ਖੁਦਾ ਇਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀ ਿਦੰਦਾ, ਇੱਕ ਭਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਲਈ
ਯਸਾਯਾਹ ਿਵਚ ਪੜਹ੍ੋ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ
ਿਦਨ ਿਵਚ ਿਘਰ੍ਣਾ ਯੋਗ ਗੱਲ ਤੋਂ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਬਚਣਗੀ । ਉਹ ਿਸਊਨ ਦੀ
ਧੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਹ੍ ਧਰਤੀ ਪਰਆਈ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ।
131 ਹੁਣ, “ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧੀ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ
ਸੋਹਣੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਿਲਆ, ਸਾਰੀ ਿਜਨਹ੍
ਚੁਿਣਆ,” ਆਓ ਦੂਸਰੀ ਆਈਤ ਪੜਹ੍ੀਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਤਲੇ ਿਦਨ ਦਾ
ਮਹਾਨ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ।

ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੁ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋਰ ਨਹੀ
ਮਾਰਦਾ ਰਹੇਗਾ,…

132 ਝੱਟ ਇਹ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ। ਲੂਕਾ ਉਹ ਸਾ ਦੱਸਦਾ
ਹੈ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਲੁਕਾ 7:27 ਿਵਚ ਦਿਸਆ
ਉਹ, ਿਕਸ ਤਰਹ੍ …ਜ ਲੂਕਾ 17:27 ਨੇ ਉਹ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ
ਤਰਹ੍ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਿਵਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਜ ਦੇ, ਹ ਦੇ ਿਦਨੀ।” ਵੇਖੋ
ਇਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਸੀ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। “ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁਤਰ,” ਿਮਥੇ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲਣ,
“ਉਹਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧੀ ਵੇਖੀ —ਮਨੁੱਖ ਦੀ ,” ਉਹ ਇੰਨੀ
ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਨ, ਸੋਹਣੀ “ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਉਹਨ ਪਤਨੀ
ਬਣਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ , ਅਤੇ ਿਵਹਾਏ ਗਏ।” ਉਹੀ
ਕੰਮ ਉਹ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਝ ਗਏ?

ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾਆਦਮੀ ਦੇ ਿਵਰੁਧ
ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਜੋਰ ਨਹੀ ਮਾਰੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਹੀ ਹੈ ਸੋ
ਉਹ ਦੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀ ਵਿਰਹ੍ ਦਾ।

ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੈਂਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ; ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ…ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧੀ ਕੋਲ
ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਬਣੇ…
ਿਜਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਹੋਏ।
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133 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਹੁਿਸ਼ਆਰ, ਿਵਦਵਾਨ ਕ੍ਨਾਨੀ ਔਰਤ , ਨਹੀ…
ਕੈਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ , ਸੇਥ ਦੇ ਲੜਿਕ ਨਾਲ ਜੋ ਹਲੀਮ ਸਨ ਿਵਆਈ
ਗਈ । ਅਤੇ ਉਥੋਂ “ਦੈਂਤ” ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ “ਨਾਮੀ” ਸਨ। ਅਸੀਂ
ਵੇਖਦੇ ਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣੇ, ਲਕੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਮਹ
ਹੁਿਸ਼ਆਰ, ਿਵਦਵਾਨ ਲੋਕ, ਉਹ ਖਾਸ—ਖਾਸ ਮਹਾਨ ਅਰਥ ਪਰ੍ਬੰਧ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹਨ
ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਏ ਜੋ ਿਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀ ਸਕਦੇ। ਉਹਨ ਸ਼ੇਰ ਦਾ
ਸ਼ਰੀਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਭੂਤ ਵੱਡੀ ਿਚਤਕਾਰੀ
ਬਣਾਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੱਟਾਨ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੇ, ਉਹ
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੜ ਬਣਾ ਨਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨ ਲੋਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਉਹਨ ਦੇ ਿਗਆਨ ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣੇ,
ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸਨ।
134 ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਲੀਮੀ ਿਵਚ ਰਹੇ, ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਰ
ਰਹੇ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਆਿਖਰ ਤੇ ਸਾਰੀ
ਚੀਜ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝੇ?
135 ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਉਹ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਪਾਸ
ਇਹ ਸਭ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹ ।” ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੁਿਸ਼ਆਰ
ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ । ਹੋਰ ਦੁਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹ । ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ।
136 ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਮ ਪੜਹ੍ਨ ਲਈ ਨਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹ । ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਤੁਹਾ ਸਮ
ਿਮਲੇ ਇਸ ਉਤਪਤ ਦੇ ਛੇ ਪਾਠ ਪੜਹ੍ ਲਓ, ਿਕ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਗੱਲ
ਬੀਤੀ ।
137 ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਨਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੜਹ੍ਆ ਸੀ। ਇਸ
ਇਥੇ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਆਇਤ ਤੁਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਿਮਲਾਉਣ ਲਈ ਪੜਹ੍ ਗਾ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਲੋਕ

ਿਵਆਏ ਜ ਦੇ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ
ਵੇਖਦੇ ਹ । ਿਜਸ ਨੇ ਉਹਨ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁਤਰ
ਮੋਿਹਤ ਕਰਨ।

138 ਹੁਣ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਿਸਰਫ ਔਰਤ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੈਂ
ਉਹਨ ਔਰਤ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ , ਉਹ ਸੁਘੜ ਬੀਬੀ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ
ਬੀਬੀ ਜੋ ਿਕ ਵਧੀਆਇੰਤਜਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀ ਕਰਦੀ …
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139 ਹੁਣ ਅੱਜ—ਅੱਜ, ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਔਸਤ, ਿਪਛੇ ਵ ਗ ਫਗੁੜੀ ਦੇ
ਪਿਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਿਕ ਹਵ੍ਾਹ ਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਗੁੜੀ ਦਾ ਪੱਤਾ
ਅਸਲ ਿਵਚ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਿਣਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੰਗ ਵਸਤਰ ਿਸਗਰਟ
ਪੀਣ, ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੁਢਲਦਾਰ ਛੱਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਕਰਸ਼ਕ। ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਦੀ ਬਣ ਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਪਤੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ ਉਹ
ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਇਹ ਕੈਨ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਿਫਰ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾ ਕਹੇਗਾ, “ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ
ਜਾ ਕੇ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੋ।” ਸਮਝੇ? ਠੀਕ ਹੈ।
140 ਹੁਣ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਦੇ ਲਈ ਿਫਰ
ਵਚਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਚੁਿਣਆ ਹੈ,
“ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨਬੀ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਹ ਅਤੇ ਹ੍ਨੋਕ
ਿਕੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਿਮਸਾਲ ਹਨ! ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ…ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕ…
141 ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਵਾਬ
ਨਹੀ ਹੈ। ਉਹਨ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁਿਛਆ, ਬੋਿਲਆ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀ ਹ ।” ਉਸ ਿਪਆਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੇਖ
ਿਟਪਣੀ ਿਲਖੀ , ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉੜੇ ਵੱਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ …ਉਸ ਸਾਥੀ
ਦਾ ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਥੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਉਸੇ ਥ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ
ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਇਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੰਦਗੀ ਿਵਚ ਇਥੇ ਸਾਉਥ ਪਾਇਨ ਜਗ ਤੇ
ਜ ਸਦਰਨ ਪਾਇਨ ਥ ਤੇ? (ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਪਾਰਕਰ”—ਸੰਪਾ)
ਪਾਰਕਰ। ਥੋਮਸਨ ਪਾਰਕਰ, ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ
ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀ ਹ ।” ਬੋਿਲਆ, “ਉਸਦੀ ਿਨਹਚਾ ਹੈ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਿਵਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰੇਗੀ।” ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੀ ਿਨਹਚਾ
ਹੈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।” ਿਫਰ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਕੀ ਬਿਣਆ? ਸਮਝੇ? ਕੋਈ ਥ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਿਕਸੇ
ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਨਹੀ ਜ ਦੀ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ
ਗੁਜਰਦੀ ਹੈ।
142 (ਕੋਈ ਜਣਾ ਪੱਖੇ ਿਹਲਾਉਂਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾ) ਉਹਨ ਉਹ ਉਹਨ ਵੱਲ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਜੇ ਿਸਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀ ਹਨ। ਜੋ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੁਸ ਨਹੀਂ ਜ ਦੇ।
143 ਕੋਈ ਵੀ ਥ ਨਹੀ ਪਾਈ ਜ ਦੀ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਦੇ ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਦੇ ਿਵਚੋਂ
ਦੀ ਲੰਘੇ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ
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ਹੋਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ ਪਿਵੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹ , ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ। ਿਯਸੂ ਨੇ
ਸੰਤ ਯਹੁੰਨਾ 5:24 ਿਵਚ ਕੀ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਉਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰ੍ਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ ਮੈ ਘੱਿਲਆ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ
ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਜਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ
ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਜਾ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੈ।” ਆਮੀਨ।
144 ਹਨੋਕ ਨਬੀ। ਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਬਕੀਏ ਦੀ ਿਮਸਾਲ
ਹੈ। ਅਤੇ ਹਨੋਕ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਫਾਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਬਦਲ
ਕੇ ਪਰ੍ਭੁ ਦੀ ਆਮਦ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਰਮਵਾਕ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਹ ਉਸ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਿਘਆ ਸੀ ਿਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਸਲ
ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ।
145 ਹੁਣ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਰਾਹੀਂ ਵਚਨ ਭੇਿਜਆ, ਹ ਅਤੇ ਜਦ ਹ
ਅਤੇ ਹਨੋਕ ਨੇ ਅੰਗਮਵਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਫਾਨ ਦੇ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਪਿਹਲ ਕੀ ਬੀਿਤਆ ਸੀ? ਹਨੋਕ ਪਰ ਚਲਾ ਿਗਆ।
ਹ ਉਸ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਿਘਆ, ਵੇਖੋ? ਹਨੋਕ ਉਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਹ ਲਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹਨੋਕ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਹਨੋਕ ਪਰ ਚਲਾ ਿਗਆ,

ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ, ਿਫਰ ਹ ਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਫਾਨ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਾ
ਹੈ, “ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਅੱਖੀ ਹਨੋਕ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਨ।
146 ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਖੜਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਜੋ
ਉਸਨੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਵਰਿਤਆ ਸੀ। ਇਹਨ ਵਚਨ ਵਾਲੇ ਨਬੀ
ਿਵਰੁਧ ਕਾਰਨ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰਨਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ
ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ
ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਵੱਧ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਭਰੀ
ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਸ੍ਤੂਰ
ਿਵਚ (ਇਕ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀ ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ
ਤਰੀਕਾ ਖੜਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਨਬੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖੁਦਾ
ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਇਹ ਦਾ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? (ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ) ਉਹੀ ਉਹੋ ਪੁਰਾਨੀ ਜਾਲਸ਼ਾਜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
ਖੁਦਾ ਸਦਾ ਉਸੇ ਦੇ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਖੜਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
147 ਇਥੇ ਹ ਅਤੇ ਹਨੋਕ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਨਾਲ
ਆਏ, ਇੱਕ ਿਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ
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ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਰੀਕਾ ਹੱਿਸਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਾਲ ਇਹ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਕਰੋ, “ਪਖੰਡੀ”
ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਵੇਖੋ? ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਉਹ
ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਹੱਸੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਸ਼ਤਾਨੀ ਤਰੀਕਾ ਹੱਿਸਆ। ਉਹਨ
ਸੋਿਚਆ ਇਹ ਉਹਨ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾ ਨਾਲ
ਮੇਲ ਨਹੀ ਖ ਦਾ ਹੈ।
148 ਹੁਣ, ਉਹਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਜੋ ਪਹਾੜ ਤੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਪਰੋਂ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ,
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਾਇੰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨ
ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਡਾਰ ਯੰਤਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਉਤ ਹ ਚੰਦ ਵੱਲ
ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਕੇ, ਸਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਿਕ ਉਥੇ
ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਕਥੋਂ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਕੁਝ ਹੇਠ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ?

ਬੁੱਢੇ ਸਾਥੀ, “ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈਂ।”
“ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੈ।” ਜਰੁਰ

ਬਣਾ ਲੈ।
149 ਠੀਕ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਅੰਦਰ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦ
ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹ ਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਜਦ ਉਹ ਇਕ
ਸ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਬੋਿਲਆ, “ਕੀ ਉਹਨ ਨੇ ਹੇਠ ਉਥੇ ਉਹ ਮੰਨ
ਿਲਆ?”
150 “ਨਹੀਂ। ਉਹਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਉਡਾਇਆ। ਉਹਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਅੰਡੇ
ਸੁੱਟੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।”
151 “ਇਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰੇ ਪੀਹ
ਸੁੱਟੀਏ।” ਵੇਖੋ? “ਉਹ ਉਹ ਮੈ ਪਿਵੱਤਰ ਪਖੰਡੀ ਆਖਦੇ ਹਨ।” ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਸਹੀ ਹੈ।
152 ਉਹ ਸਭੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਕਰਦੇ ਗਏ, ਵੇਖੋ ਬਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਸੁਰਿਖਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਪਛੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ।
153 ਹੁਣ ਆਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ, “ਔਹ, ਉਹ ਤ
ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।” ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਔਰਤ ਬੋਲੀ…
154 ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸ …ਇਸ ਲੜਕੇ ਬੈਪਿਟਸਟ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਐਤਵਾਰ
ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਿਸਖਾਇਆ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਥੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸ ।
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ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਿਮਿਲਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਸ । ਮੈਂ
ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਿਮਿਲਆ ਸ । ਉਹ ਇਕ ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ।
ਉਹ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਤਿਰਆ। ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਉਸ ਤੱਕ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਨਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਔਰਤ ਚੀ ਿਚਲੀ
ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ‘ਆਮੀਨ’ ਆਖਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ,
“ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਸਹਾਰ ਹੀ ਨਾ ਸਿਕਆ।” ਵੇਖੋ? ਉਸ ਦੱਿਸਆ, “ਉਨਹ੍ ਲੋਕ
ਦਾ ‘ਆਮੀਨ’ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਕ ਬਾ ਿਛੜ ਿਗਆ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ
ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸੀ।”
155 ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾਓ।” ਮੈਂ
ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਬੋਿਲਆ…” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਤੂੰ ‘ਆਮੀਨ’ ਕਿਹਣ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਨਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ…ਅਤੇ ਉਸ ਥੋੜਹ੍ੀ ਆਵਾਜ਼
ਚੀ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ?”
ਬੋਿਲਆ, “ਨਹੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹ ।”

156 ਮੈਂ ਦੱਿਸਆ, “ਜੇ ਕਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਆਸਮਾਨ ਿਵਚ ਚਿਲਆ ਜਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਸ਼ੀਤਲ
ਹੋ ਜਾਏਂਗਾ।” ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ…ਜੇ ਕਰ ਉਹਨੇ
ਤੇਰੀ ਕਮਰ ਕੰਬਣੀ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਤ ਕੀ ਬਨਾ ਜਦ ਦੂਤ ਿਦਨ ਰਾਤ
ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਚੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ,
ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਖੁਦਾ ਯਹੋਵਾਹ, ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ? ਿਕਉਂ
ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ ਤੀ ਪੂਰਵਕ ਸੰਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਿਜਸ ਅੰਦਰ ਰਿਹਣਾ ਹੈ।”
ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ।
157 ਨਰਕ ਿਵਚ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਕਚੀਚੀ ਦਾ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ ਅਤੇ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ— ਤੁਸੀਂ
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਸ਼ ਤੀ ਪੂਰਵਕ ਸਥਾਨ ਿਵਚ ਿਜਥੇ ਕਦੇ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਉਸੇ ਅੰਦਰ
ਹੁਣੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਿਜਸ ਿਵਚ ਹੋਣਾ
ਉਸੇ ਿਵਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਸ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਲੈ
ਕੇ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਿਪਛੇ ਹੋ ਜਾਵ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀ ਹੋਵੋਂਗੇ? (ਸਭਾ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ) ਬੱਸ ਇਸੇ ਦੱਬੀ ਜਾਓ। “ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਬਸ
ਇਸੇ ਦੱਬੀ ਜਾਓ। ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ।
158 ਹ , ਇਹ ਉਸਦੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਵਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਦਾ ਨਹੀ
ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਜਸ ਤਰਹ੍
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ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਿਦਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਬੁਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਗੰਮਵਾਕ ਕਰੇਗਾ, ਭਰਾਈ ਭਾਿਖਆ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ
ਸਭ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਦਾਤ , ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ “ਇਹ ਹੈ ਦੂਰਸੰਵੇਦਨ।” ਵੇਖੋ?
ਉਹ ਇਸੇ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ,
“ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੀ
ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਤ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ
ਲੈਣਾ।” ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
159 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਹੋਣਗੇ।” ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ? “ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ।”
160 ਇਹ ਉਹਨ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀ ਢੁਕਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ
ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹ ਦੇ ਿਦਨ ਅੰਦਰ
ਕੀਤੀ, ਔਹ ਹ , ਇਹ ਉਹਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ
ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਬਸ ਇਕੋ ਿਜਹਾ
ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ।
161 ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹ ਦੇ ਝੁੰਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਿਕ
ਉਸਨੇ ਅਦਨ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨੀ
ਸੀ। ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ! ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ, ਪਰ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ।
ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਿਜਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ,
ਇੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਪਿਹਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ
ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍
ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਕਰਨ ਸਕਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ
ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਲਸਾਜੀ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਤੇ ਆਪਣੀ
ਿਨਹਚਾ ਿਲਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਿਲਆਉਣ
ਦੀ ਬਜਾਏ, ਿਜਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵ ਜਨਮ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾ
ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਹ, ਮੈਂ ਇਸ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਉਹ ਗੱਲ ਮੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ?
162 ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਝ
ਵੀ ਕਹੇ। “ਖੁਦਾ ਜੋ ਬੋਿਲਆ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਜੋ ਬੋਿਲਆ ਹੈ।”

ਆਖਦੇ, “ਠੀਕ, ਇਹ ਉਹ—ਅਤੇ—ਉਹ ਹੈ।”
“ਪਰ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਬੋਿਲਆ ਹੈ।”
“ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ੇਸਿਬਟੇਿਰਅਨ”
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“ਮੈਂ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹ । ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਬੋਿਲਆ ਹੈ।”

“ਅਸੀਂ ਹ ਬੇਪ…”

“ਮੈਂ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਬੋਿਲਆ ਹੈ।” ਵੇਖੋ?

“ਅਸੀਂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਹ ।”

“ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਬੋਿਲਆ ਹੈ।” ਵੇਖੋ? ਠੀਕ ਉਸੇ ਤੇ ਿਟਕੇ ਰਹੋ।

“ਖੈਰਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਪਾਸਐਨੀ ਵੱਧ ਪੱਦਵੀ ਹਨ।”

“ਪਰ, ਖੁਦਾ ਜੋ ਬੋਿਲਆ ਹੈ।”

“ਸਾਡੇ ਪੋਪ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਿਬਸ਼ਪ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ।”

163 ਪਰ ਖੁਦਾ ਜੋ ਬੋਿਲਆ ਹੈ, “ਠੀਕ ਉਸੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਕਲਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਚਾਓ ਦਾ ਿਕਲਾ ਹੈ, ਕੱਜੇ ਰਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਹੋ…

164 ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ।
“ਇੱਕ ਆਤਮਾ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾ ਇੱਕ ਬਦਨ ਹੋਣ ਲਈ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਦਨ ਮਸੀਹ ਹੈ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? (ਸਭਾ ਬੋਲਦੀ
ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ) ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ। “ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਸਭਨ
ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਦਨ ਅੰਦਰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਿਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਖੁਦਾ ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਿਕਲੇਬੰਦ ਹੋ, ਉਹੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਲਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਚਾ ਬੁਰਜ ਹੈ। “ਪਰ੍ਭੁ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ
ਿਕਲਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਨੱਠ ਕੇ ਉਸ ਿਵਚ ਜ ਦਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿਖਅਤ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।”
ਉਹੋ ਮੇਰਾ ਿਕਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਿਸਪਰ, ਮੇਰੀ ਢਾਲ, ਮੇਰਾ ਟੋਪ, ਮੇਰਾ ਕੋਟ, ਮੇਰਾ
ਿਦਲ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਿਵਚ ਸਭ, ਖੁਦਾ ਸਭਨ ਿਵਚ ਸਭ ਹੈ। ਉਸੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ
ਰਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਵਲੋਂ ਮਰੇ ਰਹੋ। ਉਸੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਉਥੇ ਹ । ਮੈਂ ਅਗ ਹ
ਆਪ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀ ਹ , ਪਰ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਹਾਵਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਿਦਨ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵਚ ਹ ,

ਜਦ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਪਰ੍ਭੁ ਆਏਗਾ ਅਤੇ
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਲਾੜੀ ਉਠਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ;
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ਔਹ, ਸੰਸਾਰ ਹੌਕੇ ਭਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਮੱਠੇ ਛੁਟਕਾਰੇ
ਲਈ ਿਚੱਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਜਦ ਿਫਰ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਿਪਸ
ਆਏਗਾ (ਤਦ ਹਲੀਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ)

165 ਹਰੇਕ ਨੇ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਅੱਜ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠ ਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ।
ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਤੇ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ …
166 ਬਸ ਆਓ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਹ ਲਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਇਥੇ ਹੀ ਛਡ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹ , ਹ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ। ਉਸ ਿਕਸੇ ਹਾਲਤ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਿਕਆਸ, ਉਹ ਗਲੀ
ਵੱਲ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਉਤਰ ਜ ਦਾ, “ਿਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ…ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਿਨ
ਹੋਵੇਗਾ?”
167 “ਇਸ ਪਾਪ ਭਰੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਪ ਦੰਡ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਨੇ ਕੈਨ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਅਪੜੇ ਹਨ।
ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲ
ਅਪਣਾਈ ਹਨ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦੰਡ ਦੇਵੇਗਾ।”
168 ਬੋਲੇ, “ਿਵਚਾਰਾ ਬੁੱਢਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦਾ ਹੈ…ਬਸ ਉਹ ਰਿਹਣ
ਿਦਓ। ਵੇਖੋ? ਉਹ ਹੈ…”
169 ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਫ੍ਰ੍ਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਜੋ ਉਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਉਸਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇ ਸਿਕਆ, ਪਰ ਉਹਨ ਉਹ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ।
ਸਮਝੇ? ਉਸ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ।
170 ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਦਨ ਪਰ੍ਿਤਿਦਨ, ਉਹ ਹੱਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ
ਉਡਾਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਿਚ ਨੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਚੀ ਉਸ ਦਾ ਹਾਸਾ
ਉਡਾਇਆ।
171 ਖੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਭ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਲੋਕ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ
ਗਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਸਭ ਜੋ ਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸਨ ਉਹਨ ਹ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ,
ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਜੋ
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ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ, ਜ ਜੋ ਮਹਾਨ ਮਸ਼ਹ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਆਖਦਾ
ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ।
172 ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਗੌਹ ਕਰੋ। ਹਨੋਕ ਇਹਨ ਿਦਨ ਿਵਚ
ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹਨੋਕ ਜਾਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਚਲਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਜਦ ਹਨੋਕ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ
ਹੋਈਏ । ਅਸੀਂ ਹਨੋਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹ । ਉਹ ਪਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਈਏ।” ਇਸ ਲਈ
ਿਜਉਂ—ਿਜਉਂ ਿਦਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਉਹਨ ਵੱਡੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ।
173 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਆ, “ਮੈਂ ਉਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਣਾ
ਸੁਿਣਆ ਸੀ, ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਮੈੰ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਬੇਇਜਤੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਿਲਆਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਲੈ। ਪਰ
ਚੜਹ੍ ਜਾ ਅਤੇ ‘ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ’ ਨਾਲ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚੀ ਜ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਕਿਹ
ਪੰਛੀ ਡਦੇ ਚਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਦੋ—ਦੋ ਕਰਕੇ ਆ
ਜਾਣਗੇ। ਚਾਰ ਜ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਕਿਹ, ਪਰ੍ਭੁ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਆ
ਜਾਣਗੇ।” ਸਮਝੇ?
174 ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਹ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ,
ਿਫਰ ਹ ਵੀ ਆਪ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਉਹ ਅੰਦਰ
ਚਲਾ ਿਗਆ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਉਸ
ਨੇ ਜੋ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਸੱਦਾ?”
175 ਭਾਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹ , ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ,
ਦਰਵਾਜਾ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਿਵਚ ਲਉ। ਿਫਲੇਦਲਫੀਆ
ਅਤੇ ਲਾਉਦੀਕੀਏ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵਚਕਾਰ ਉਸ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ
ਦਰਵਾਜਾ ਤੇਤਰ੍ੇ ਅੱਗੇ ਧਿਰਆ ਹੈ, ਅੱਤੇ ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਇੰਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਵੇਖੋ ਉਹੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਿਜਸ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ , ਠੀਕ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਇਕ ਖੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ ਨਹੀ। ਹੁਣ ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਉਸ ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
176 ਹੁਣ, ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜੇ ਅੰਦਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ, “ਸਮ ਆ
ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਖੁਦਾ ਸ ਉਹ ਵਚਨ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਿਕਸ਼ਤੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਿਗਆ।
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177 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਿਕਸ਼ਤੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਿਗਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ
ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਔਹ ਅੱਛਾ! ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ
ਉਸ ਬੰਦ ਨਹੀ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਉਹ ਸਭ
ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆਸੀ। ਬਚਾਓ ਵਾਲਾਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
178 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਬੱਚੇ ਬਾਹ ਿਵਚ ਬਾਹ ਪਾ ਕੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪੰਜ
ਕੁ ਸੌ ਗੱਜ ਉਥੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਦੇ ਸਮੂੰਹ ਦੁਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ,
“ਖੈਰ, ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਉਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਧੂੰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।” ਵੇਖੋ? ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਉਸਦਾ ਮਜਾਕ ਠੱਠਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਬੱਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਉਸ ਦਾ
ਹਾਸਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਪਤਾ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ…
179 ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਿਧਆਨ ਪੂਰਵਕ
ਸੁਣੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ
ਿਪਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰ ਲੈਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀ ਪਰ
ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਉਸੇ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹ , ਮੈ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲਗਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨ। ਬੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਮੈ ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੈ ਿਕ
ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਿਕਸ ਥ ਤੇ ਿਮਲੇਗਾ ਮੈਂ ਬੱਸ— ਿਸਰਫ ਹੜਬੜਾਇਆ ਖੜਹ੍ਾ
ਹ ਹੈਰਾਨ ਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗਾ।
180 ਹ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਖੁਦਾ
ਨੇ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਹੋਰ ਲੰਘ
ਗਏ ਮੀਂਹ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ਿਪਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਆਈ ਹ ਨੇ ਕੀ ਸੋਿਚਆ, ਸਾਰਾ
ਸਮ ਉਥੇ ਹੀ ਬੀਤ ਿਗਆ? ਹ ਿਕਸ਼ਤੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ, ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ
ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਬੱਿਚਓ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੁਣੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜੇ
ਿਖਚ ਗੇ ਅਤੇ ਇਥੇ ਪਰ ਢੱਕਣ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਹ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜਲ ਿਵਚ

ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਾਨਵਰ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜਲ ਿਵਚ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਿਵਚ
ਪੰਛੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਪਰਲੀ ਿਵਚ ਸਨ। ਉਹ ਸੂਰਜ…“ਔਹ, ਸਵੇਰ
ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਸਵੇਰ ਹਨੇਰਾ ਛਾਏਗਾ, ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ।” ਪਰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ
ਸੂਰਜ ਚੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

181 ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਜਨਹ੍ ਹ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਿਕਸ਼ਤੀ ਵੱਲ ਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਕੀ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ
ਇਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੀਏ।” ਠੀਕ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਹੋਏ “ਇਕ ਗਲੀ ਵੇਖ ਲਈ।”



40 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਫੇਲ ਨਹੀ
ਹੋ ਸਕਦਾ।
182 ਤੁਸ ਮੈ “ਯੁਨਾਹ ਿਨਨਵੇ ਜ ਦਾ ਹੈ”, ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੁਿਣਆ
ਹੈ। ਉਹਨ ਆਿਖਆ ਉਹ ਮੁਨਹਫਰ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਖੁਦਾ ਦੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਅੰਦਰ
ਚਲਾ ਿਗਆ।
183 ਇਥੇ ਹ ਬੋਿਲਆ, “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬੱਿਚਓ ਚੁਿਗਰਦੇ ਆਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਪਿਹਲ ਬੱਦਲ ਜੋ ਕਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਖੋਗੇ ਅਤੇ
ਇਹ ਸਵੇਰ ਹੀ ਆਵੇਗ।” “ਖੈਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੌਵ੍ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੌ ਵਜੇ ਿਧਆਨ
ਰੱਖ ਗੇ, ਦੱਸ ਵਜੇ? ਿਗਆਰ ਵਜੇ? ਬਾਰ ਵਜੇ? ਿਤੰਨ? ਚਾਰ? ਪੰਜ? ਛੇ?
(ਮੁੰਹ ਨਾਲ ਿਸਟੀ) ਉਸਨੇ ਬੀਤੀ ਿਦਨ ਵੀ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।”
184 ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ
ਭੈਣ ਸੁਸੀ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ , ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ
ਿਗਰਜੇ ਦੀ ਹੈ…ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਉਹਨੇ ਪਰ ਜਾ ਕੇ
ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ, ‘ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ’, ਅਤੇ
ਉਹ ਉਥੇ ਡਿਟਆ ਿਰਹਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ? ਸੂਰਜ
ਿਸਧਾ ਚਿੜਹ੍ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧੱਦਾ ਿਗਆ। ਵਰਖਾ ਵਰਗੀ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਨੀਮ ਗਰਮ, ਅਧਖੜ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ,
ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਠੀਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ, ਿਜਉ ਜ ਮਰੋ! ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? (ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ)
185 ਆਪਣੇ ਸੁਰਿਖਅਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੋ। ਮਰੋ ਜ ਦੁਬਾ ਿਦਉ ਜ ਡੁੱਬੇ
ਰਹੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਉਸੇ ਅੰਦਰ ਿਟਕੇ ਰਹੋ।
186 ਜਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਜੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਬਾਪ ਸੀ, ਚਾਕੂ ਖੋਿਲਆ,
ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲ ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਪਰ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤਾ, ਗਰਦਨ ਕੱਟਣ
ਲਈ, ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਿਵਚ ਅੰਦਾਜੇ ਵਾਲੀ ਮਿਹਸੂਸੀਅਤ ਅੰਦਰ,
ਮੈਂ ਕਾਇਲ ਹ , ਖੁਦਾ ਉਸ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ,” ਉਹ ਅੰਤ ਤੱਕ
ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਰਜਾਮੰਦ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਜੋ? (ਸਭਾ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ)
187 ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਬੱਸ ਉਥੇ ਡੱਟੇ ਰਹੋ ਜੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਅਗ ਹ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੰਚ
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ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਕਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਤੱਕ ਉਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਉਸ ਿਵਚੋਂ ਰਾਹ ਨਹੀ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ।

188 ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ ਬੀਤ ਿਗਆ, ਦੂਜਾ ਿਦਨ ਬੀਤ ਿਗਆ, ਤੀਜਾ ਿਦਨ ਬੀਤ
ਿਗਆ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵ , ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹ ਨੇ ਕਾਫੀ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਉਸੇ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਿਖਆ, “ਦੀਦੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਾ ਿਖੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰ ਚੜਨਾ ਪਏ।ਇਹ
ਸੋਚਣਾ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ?”

189 ਉਸ ਆਿਖਆ, “ਨਾ, ਨਾ ਨਹੀ। ਉਹ ਕੋਲ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਹ੍ਨੋਕ ਉਠਾ
ਿਲਆ? ਉਹ ਕੋਣ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ? ਉਹ ਕੋਣ
ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ? ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਸਾ ਇਥੋਂ
ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਸਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਆਓ ਉਸੇ ਨਾਲ
ਿਟਕੇ ਰਹੀਏ।

190 ਉਹ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਲੀਿਸਯਾ। ਜੇ ਕਰ ਉਸਨੇ ਸਾ ਸੰਸਾਰ ਇੰਨ
ਉਠਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਸਾ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ
ਸਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਿਸ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਓ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀਏ।

191 ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਉਸ ਸਵੇਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਿਵਚ ਸਨ।
ਉਹਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ ਨਹੀ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਬੱਦਲ ਉੜ ਰਹੇ ਸਨ,
ਗਰਜਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਨ। ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਿਬਜਲੀ
ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੱਤ ਵਜੇ ਵਰਖਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੂੰਦ ਟਪਕਣ ਲੱਗੀ
ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਪੰਛੀ
ਕੁਰ੍ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ
ਕੇ ਕਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਔਜਾਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ।
ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾ ਦੱਸੋ
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀ ਬਨੇਗਾ। “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਜੀਵਨ ਭਰ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ।” ਖੈਰ, ਦੁਿਪਹਰ ਵੇਲੇ
ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਦਿਰਆਦੀ ਡੂੰਗੀਆਈਫੁੱਟਣ ਲੱਗੀ।

192 ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ ਿਦਨ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ
ਗਈ , ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਫਾਨ । ਲੋਕ ਪਰ ਿਕਸ਼ਤੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ,
ਦਰਵਾਜੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, “ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲੋ।”



42 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

193 ਹ ਠੀਕ ਲਿਹਰ ਦੇ ਪਰ ਉਠਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀਹ
ਕੁ ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਿਨਹਚਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ
ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਿਕਸ਼ਤੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ
ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
194 ਉਹ ਚੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਗਏ। ਚੀ ਟਿਹਣੀ ਜੋ ਲਮਕਦੀ ਸੀ ਉਹ
ਦੇ ਪਰ। ਉਹਨ ਡਾਡ ਮਾਰੀ । ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਸ
ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜੋ ਿਕਸ਼ਤੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰ੍ਾਨੀ
ਮਰ ਿਗਆ। ਉਹਨ ਰਿਹਮ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ, ਉਹ ਿਚਲਾਏ, ਪਰ ਉਹਨ
ਨੇ ਖੁਦਾ , ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ, ਉਹ ਿਚਲਾਏ, ਪਰ
ਉਹਨ ਨੇ ਖੁਦਾ , ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ ਸੀ ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਿਲਆਏ।
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਹ ਦਾ ਿਨ ਸੀ।
195 ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਹਵਾ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, “ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੂੰ
ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਧਾ, ਉਸੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ।”
196 ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਅਸ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਅਸ
ਹੁਣੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਦੋ ਵਾਰ ਿਕ ਵਚਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਿਫਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
197 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਸ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਹਨ ਦੇਵਿਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਜਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਿਡ
ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੇਖੋ, ਜ ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਰੀਆ
ਦੇ ਦੇਵਿਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਿਜਨਹ੍ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੁਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ?
ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੜ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਪੁਤਰ ਨੇ ਿਜਨਹ੍ ਖੁਦਾ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਤੁਫਾਨ
ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਬਚ ਿਨਕਲੇ। ਅਮੋਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾ
ਉਹਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ
ਤੁਹਾ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਚੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਜੁੜੇ ਰਹ ਗੇ।” ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਗਰਸ਼
ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ ।

198 ਿਧਆਨ ਿਦਉ। ਉਸ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਅਦਨ ਅੰਦਰਲਾ ਿਕਲਹ੍ਾ ਢਿਹ ਿਗਆ,
ਆਦਮ “ਬਾਹਰ” ਚਲਾ ਿਗਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੜ
ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹਨ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇਮ ਪੂਰਾ
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ਕੀਤਾ, ਉਹ “ਅੰਦਰ” ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਅਦਨ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ
ਿਕਸ਼ਤੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, “ਉਹ ਪਰ”
ਜਾਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਾਓ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ
ਹ , ਉਹਨ ਦੋ ਸਿਮ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? (ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—
ਸੰਪਾ) ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
199 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਹ ਦੇ ਿਦਨੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਿਦਨ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ।” ਗਲਤ ਿਵਰੁੱਧ ਸਹੀ,
ਚਾਨਣ ਹਨੇਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਵਚਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ,
ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵਚਨ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ, ਿਜਸ
ਤਰਹ੍ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਚਨ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ
ਨਹੀ ਕਰਦੀ।
200 ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾਸ ਢੰਗ ਿਫਰ
ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਕੈਨ ਅਤੇ ਬਲਾਮ ਵ ਗ ਗਲਤ ਹਨ,
ਉਹ ਬੜੇ ਧਾਰਿਮਕ ਹਨ।
201 ਕੈਨ ਧਾਰਿਮਕ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਖੁਲੇਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੈਨ ਹਾਬਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਬਲ ਵਚਨ
ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ
ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ। ਉਸਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਮਸੀਹੀ
ਿਵਰਸਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ
ਸੀ…ਇਹ ਕਬੂਿਲਆ ਨਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਗਲਤ ਇਹ ਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੀ ਸੀ।
202 ਬਲਾਮ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਧਾਰਿਮਕ ਸੀ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਮੂਸਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਲੇਲੇ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ
ਆਇਆ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਲੇਲੇ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਪਾਕ ਪੰਛੀ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਸਤਾ।
ਅਤੇ ਉਸੇ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਖੁਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਹ੍ਾਈ
ਿਜਸ ਮੂਸਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਵੇਖੋ? ਇਹ ਵਚਨ
ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਿਕ ਅਦਨ ਅੰਦਰ ਸੀ।
203 ਵਚਨ ਆਧੁਿਨਕ ਿਸਧ ਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀ ਿਮਲਦਾ। ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ
ਦਾ ਿਸਧ ਤ ਨਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਿਧਆਨ ਪੂਰਵਕ ਸੁਣੋ,
ਵਚਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਧੁਿਨਕ ਿਸਧ ਤਵਾਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਖ ਦਾ। ਇਹ ਵਚਨ
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ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਸਧ ਤ ਦੋਨੋ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਜ ਿਸਧ ਤ
ਰੱਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?

204 ਜੇ ਕਰ ਬਾਈਬਲ ਬਪਿਤਸਮਾ “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ” ਿਵਚ ਿਸਖਾਉਂਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਆਖਦੀ ਹੈ “ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ,”
ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਕਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਜਰੂਰ ਜਨਮ ਲਵੋ”, ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਓ ਜੁੜੋ”, ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਜੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਿਚੰਨ ਹੋਣਗੇ,” ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੋ।” ਿਕਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਕਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ
ਕਰਦਾ ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ”. ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਅਜੀਬ ਕੰਮ
ਦੇ ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ”, ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋਗੇ?

205 ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਉਹਨ ਗੱਲ ਤੇ ਇਕ ਘੰਟਾ
ਉਹਨ ਗੱਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹ , ਿਕ
ਿਸਧ ਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਢੰਗ ਖੜਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮਸੀਹੀ, ਵਚਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਹ ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਜੀ।

206 ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਲਤ ਰਸਤਾ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਰਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਔਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨ ਦੇ ਬਸਤਰ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਹੋਣ। ਅਿਜਹੇ ਆਦਮੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਿਸਗਰਟ
ਪੀਂਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਜ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ
ਿਡਕਨ, ਆਿਦ ਥਾਪਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਸਟਰ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ
ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੀ ਔਰਤ , ਉਹ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੁਣ
ਪਿਹਨਣ, ਉਹਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਅੰਦਰ ਿਲਆ ਕੇ ਿਸਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ
ਆਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤ
ਅੱਜ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਨਾਲ ਨਹੀ ਰਲੇਗਾ।

207 ਇਸ ਲਈਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ
ਹਨ। ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਿਗ , ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਲੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਮਾਤ ਹਨ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ
ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਦੋ ਜਮਾਤ ਹੋਣਗੀ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ
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ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਕੁਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮੂਰਖ ਕਵਾਰੀ । ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
(ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ) ਦੋ ਕਲਾਸ ਹਨ।
208 ਕਲੀਿਸਯਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹ ।” ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ
ਮਹਾਨ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਅੰਦਰ
ਿਲਆਉਂਦੇ। ਔਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਦੀ
ਜ ਦੀ । ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਦੇ ਜ ਦੇ।
209 ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਸਿਖਆ ਨਹੀ ਬਦਲਦੇ। ਉਹਨ ਨੇ ਿਲਖਤੀ
ਘੜਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਅਕੀਦੇ, ਅਤੇ
ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ
ਚੀਜ ਜੋ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਪਰ੍ੇਸਿਬਟੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਬੇਪਿਤਸਟ ਅਤੇ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਅਤੇ ਸਭ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਪਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ
ਆਪਣਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਪੱਛੇ ਿਕਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ
ਸਹੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ
ਸਹੀ ਕਿਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀ ਸੀ।
210 ਕਾਰਨ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਵਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। “ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ
ਜ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।” ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ।
211 ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਦੋ ਦਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਕ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਖੈਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤ ਅਸੀਂ ਹ ।” ਦੂਸਰਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਕਲੀਿਸਯਾ ਤ
ਅਸੀਂ ਹ ।” ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ।
212 ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਦੋਨ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਿਕਕ ਤੁਸੀਂ
ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ? ਉਹਨ ਦੋਨ ਕੋਲ ਕੁਪੀ ਸਨ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਦੋਨੋ
ਕੁਵਾਰੀ ਸਨ, ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ। ਉਹਨ ਦੋਨ ਕੋਲ ਕੁੱਪੀ ਸਨ।
213 ਪਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਥ ਤੇ ਵਾਧੂ ਮੇਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ
ਹ । ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਕਸੇ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਬਦਲੇ ਿਵਚ ਵਾਧੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਿਰਓ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਣੀ
ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।
214 ਿਯਸੂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈਉਸਨੇ ਉਹਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕੋਲ ਭੇਜ
ਿਦੱਤਾ ਤ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨ ਵਾਧੂ ਚਲਾਕ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਇਕ ਸੁਰਿਖਅਤ
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ਸਥਾਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਿਜਆ।
ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਵਾਧੂ ਚਲਾਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀ ਕਰਦੀ। ਿਸਰਫ ਉਹ
ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
215 ਉਹਨ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਤੁਹਾ ਆਪਣੀ ਪੀ. ਐਚ. ਡਬਲ
ਐਲ. ਿਕਉ ਯੂ. ਐਸ. ਟੀ. ਡੀ. ਨਹੀ ਿਵਖਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਸਭ
ਚੀਜ਼ । ਉਹ ਵੱਡੇ, ਵੱਡੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀ ਿਵਖਾ ਸਕਦੇ ਜਦ ਿਕ
ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਅੰਦਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕ
ਛੋਟਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹ ।

ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਲੇ ਘੁਮੰਡ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਨਾ ਜ ਚਤਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਿਸਖਣ,

ਉਹਨ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਰਾਹੀਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਪਾਇਆ ਹੈ,

ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਿਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਅਜੇ ਵੀ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਖੁਲਹ੍ੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ
ਬਰਾਬਰ ਹੈ,

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਅਖ ਸਕਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਹਨ
ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਹ ।

216 ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ, ਹ । ਉਹਨ ਕੋਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ ਹਨ। ਉਹ ਿਕਸੇ
ਚੀਜ ਜਾਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬਸ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਤੇ ਿਨਹਚਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
217 ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਿਜਆ, ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਮੈ ਨਹੀ ਵੇਖੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈ
ਵੇਖੋਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਹੋਵ ਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵ ਗਾ, ਸੰਸਾਰ
ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਵ ਗਾ।” ਸਮਝੇ?
218 ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਹੁਣੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਯਸੂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ
ਵਚਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਘੱਿਲਆ। (ਮੂੰਹ ਨਾਲ
ਸੀਟੀ) ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? (ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—
ਸੰਪਾ) ਸਮਝ ਗਏ? “ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ”, ਉਹ ਿਜਹਨ ਨੇ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਰਿਹ
ਕੇ ਉਹਨ ਦੀ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, “ਿਕ ਉਹਆਪ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ।” ਸਮਝੇ?
219 ਉਹਨ ਉਥੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਣ ਿਦਓ। ਉਹ ਬਣਾਏ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਹੱਸਣਗੇ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਿਕ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹਨ।
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220 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਘਿਲਆ, ਜੋ ਿਕ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ, ਿਕ
ਜੋ ਅਬਰ੍ਾਹਾਮ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵ ਗ ਵਚਨ ਦੇ ਿਪਛੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰੇ।
ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ ਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਿਕ ਤੁਸ
ਉਸ ਸਹੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ।

221 ਅੱਗ ਵਚਨ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਹ ਭਰ
ਦੇਣਗੇ…ਉਹ ਚਾਤਰ ਬੁਧੀਮਾਨ ਕਵਾਰੀ ਕੋਲ ਉਹਨ ਦੀ ਬੱਤੀ ਅੰਦਰ
ਤੇਲ ਹੈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਤੀ ਜਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗਾਇਆ।
ਹੁਣ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ…ਖੁਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੇਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਅੱਗ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਸੁਸ੍ਮਾਚਾਰ ਤੇ ਤੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ,
ਸਮਝੇ ਉਹ ਬਰਤਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੁਪ੍ਪੀ ਿਵਚ ਤੇਲ ਹੈ। ਅਤੇ
ਅੱਗ ਇਸ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਕਹੇ ਗਏ ਵਚਨ
ਦੇ ਚਾਨਣ ਚਮਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਚਮਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ,
ਉਹ ਬੁਧਵਾਨ ਕਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

222 ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਵਾਰੀ, ਬਾਹਰਵਾਰ ਸੀ, ਤੇਲ ਕੋਲ ਨਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕੀ, ਪਰ ਬਸ ਉਹਨ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਤੇ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਸਨ। ਸਮਝੇ?

223 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਵਚਨ”, ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ, “ਵਚਨ ਆਤਮਾ ਹੀ
ਸੀ।” ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ।

224 ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ।” ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ
ਹੈ। ਸੱਚੀ ਲਾੜੀ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਜਰੂਰ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕਰ
ਉ ਮਸੀਹ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਸਤੁਰ ਨਾਲ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਣਾ, ਤੁਸ ਅੰਦਰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ
ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ
ਵਚਨ ਹੈ।

ਆਮੀਨ
ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?

225 (ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਅਤੇ ਸਭਾ ਤਰ ਿਵਚ “ਆਮੀਨ” ਗਾਉਂਦੇ
ਹਨ—ਸੰਪਾ)
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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? “ਆਮੀਨ”
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ? “ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ,
ਆਮੀਨ”

ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। “ਆਮੀਨ”
ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। “ਆਮੀਨ”
ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਲ ਹੈ। “ਆਮੀਨ”

226 ਸੱਚੀ—ਸੱਚੀ ਲੜੀ ਜਰੁਰ ਏਕਤਾ ਿਵਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਚਨ ਿਵਚ ਇੱਕਠੀ
ਰਹੇਗੀ। “ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣਦੀ ਹੈ।” ਅਤੇ ਇਹ ਿਛਿਪਆ ਵਚਨ
ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਚਨ ਿਵਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ,
ਉਹਆਪ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਪਰ੍ਚਿਲਤ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ।
227 ਅਸਤਰ ਵ ਗ, ਜਦ ਅਸਤਰ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਲਈ
ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪ ਨਹੀ
ਿਸ਼ੰਗਾਿਰਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਇਹਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਸ਼ੰਗਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ ਿਜਸ ਹਲੀਮ
ਿਪਆਰੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲੜੀ ਆਪ ਿਜਸ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ, ਿਸ਼ੰਗਾਰਦੀ ਹੈ।
228 ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਵਚਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣਾ। “ਆਮੀਨ”
ਵਚਨ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਿਵਚ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਿਵਚ ਬੈਠਣਾ ਇੱਕ ਥ ਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ
ਿਦਲ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ। “ਆਮੀਨ” ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫਰਮਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ,
“ਆਮੀਨ” ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਨਾਲ “ਆਮੀਨ” ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਏ।

“ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਕਲ ਅਤੇ ਯੁਗੋ—ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।”
“ਆਮੀਨ”
“ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਓ।”

229 “ਆਮੀਨ” ਵੇਖੋ, ਬਸ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਠੀਕ “ਆਮੀਨ,
ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ” ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।
230 “ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ”। ਉਸ ਲਾੜੀ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਕੀ ਹਨ?
ਅਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ। “ਆਮੀਨ ਅਤੇ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।”



ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ 49

231 ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਸ਼ ਤੀ, ਿਕਉਂ? ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਸ਼ ਤੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਿਕਉਂ?
ਕੋਈ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀ ਹੈ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਹਾਜ ਚਟਾਨ
ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ, ਤੁਫਾਨ ਆਏ, ਿਬਜਲੀ ਿਲਸ਼ਕੇ, ਗਰਜ ਗਰਜੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਿਕਉਂ
ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ ਫਰਕ ਨਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਐਟਮ ਬੰਬ ਿਡੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਚੱਟਾਨ ਸੁਰਿਖਅਤ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੰਬ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਸਥਾਨ,
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ,
ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।”

232 ਿਕਉਂ? ਉਹ ਿਕਸ ਨਾਲ ਸੁਰਿਖਅਤ ਹੈ? ਿਕਸ ਿਵਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਚਨ
ਅੰਦਰ, ਵਚਨ (ਕੀ ਹੈ) ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ
ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚਲਦੇ ਿਫਰਦੇ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਮਝੇ? ਉਹੀ ਉਸ ਥ ਤੇ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? “ਆਮੀਨ” ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣ ਿਦਓ।

ਇਕਅਸਮਾਨੀਆਰਾਮ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਲੰਗਰ
ਤ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵਚ ਿਕਸ਼ਤੀ ਨਾ
ਚਲਾਵ ;

ਚਾਹੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਘੁਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਝਖੱੜ ਝੁੱਲੇ
ਪਰ ਮੈਂ ਹ ਿਯਸੂ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਸੁਰਿਖਅਤ

233 ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ
ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਤ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਮੀਨ
ਆਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਚ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ।

234 ਸੰਗਤ ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣਾ। ਆਨੰਦ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਮਨ ਦੀ ਸ਼ ਤੀ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਿਨਹਚਾ। ਸ਼ ਤੀ, ਆਨੰਦ, ਿਨਹਚਾ,
ਹਲੀਮੀ, ਧੀਰਜ।

235 ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਿਨਹਚਾ, ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਿਕਸੇ ਿਸਧ ਤ ਨਾਲ ਵਰਤਣ
ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਤੇ? “ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀ
ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਚਰਚ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਹੀ ਹੈ?” ਨਹੀ ਜੀ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ
ਕਲੀਿਸਯਾ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਨਹੀ ਪਰ੍ਚਾਿਰਆ ਜ ਦਾ,
ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹਰੇਕ ਕਹੇ ਵਚਨ ਤੇ “ਆਮੀਨ” ਨਹੀ ਬੋਿਲਆ ਜ ਦਾ, ਹਰੇਕ
ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਚੰਿਭ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ, ਅਤੇ ਠੀਕ
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ਉਹਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀ ਵੇਖੇ ਜ ਦੇ, ਤ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵ ਗਾ।
ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਿਕੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਗਏ?
236 ਿਨਹਚਾ, ਿਪਆਰ, ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਿਨਹਚਾ। ਇਸ ਲਈ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ ਿਦਓ। ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਹੈ।
ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਹ । ਸੰਸਾਰ ਦੀ
ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰ
ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀ ਹ । ਅਸੀਂ ਨਮਰ੍ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਹ ।
237 ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪਰ੍ਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ…
ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਅੱਜ ਦੀ
ਰਾਤ ਲਈ। ਅਸ , ਕੋਈ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਤੀਹ, ਇਕੱਤੀ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਇਸੇ ਸੁਸ੍ਮਾਚਾਰ ਪਰ੍ਚਾਿਰਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦੇ ਨਹੀ ਬਦਿਲਆ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤੇ ਖੜੇ ਿਰਹਾ ਹ ।
238 ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਤਰਵੰਜਾ ਸਾਲ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦਾ ਿਸਆਣਾ ਆਦਮੀ
ਹ , ਦਾਦਾ ਬਿਣਆ ਹ । ਮੈਂ ਪਿਹਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਧੂ ਅਜਮਾਇਆ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰ੍ਤਾਵੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਿਜਥੇ ਐਨਾ
ਪਰ੍ਤਾਵ ਸੀ, ਜਦ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਿਖਆ, ਜੀਆ ਤਰਹ੍ ਿਕ ਹ ਿਕਸ਼ਤੀ ਨਾਦਰ
ਸੀ, “ਇਹ ਹਹ੍ੋਵੇਗਾ।”

“ਹੁਣ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਔਹ, ਰਿਹਮ ਹੋਵੇ! ਖੁਦਾ, ਕੀ ਹੈ…”
239 “ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ।” ਇਥੇ ਰੁਕੋ। “ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ।” ਸੂਰਜ ਚੜਹ੍ਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
“ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ।”

“ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?”
240 “ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਆਿਖਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਪੂਰਾ
ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਆਿਖਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਮਾਨੀ ਆਰਾਮ
ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਰਿਖਅਤ
ਹ । ਕੁਝ ਵੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜਾਵੇ, ਆਓ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੀਏ।

ਹੁਣਆਓਉਸੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹਣ ਲਈਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ।
241 ਕੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜੀਬ
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ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਆਖੋ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।’ ਮੈਂ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਦਾ ਕਦੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਿਲਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਿਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ
ਖੁਦਾ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖ ਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਲਵ ਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ
ਿਕਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ
ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹ । ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇਸ ਿਵਚ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਹੈ…ਮੈਂ ਅਜੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ
ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਿਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਪਾਸੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਉਸੇ ਦੇ
ਵਚਨ ਨਾਲ।”
242 ਿਫਰ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਹਨ ਿਜਨ ਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਵਚਨ ਿਪਛੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ? ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਖੋ, “ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਖੁਦਾ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੌ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ
ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ।
243 ਔਹ, ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਨਹੀ ਹੈ! ਅਸਮਾਨੀ ਸਥਾਨ ਿਵਚ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵਚ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸੁਰਿਖਅਤ ਪਾਏ ਜ ਦੇ ਹ । ਵਚਨ ਵਾਲੀ
ਿਕਲ੍ਲੇਬੰਦੀ, ਇਥੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਅੰਦਰ, ਸਾ ਸਬੂਤ ਰਾਹੀਂ
ਿਸੱਧ ਕਰਕੇ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ
ਅੰਜੀਲ ਉਹੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਹੀ ਅਜੂਬਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਉਸੇਵਚਨ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਿਲ ਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
244 ਲੋਕ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਉਪਰ, ਅਗੰਮਵਾਕ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨ ਪਰ ਪਰਾਈ ਭਾਿਖਆ ਬੋਲਣ
ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਾਈ ਭਾਿਖਆ ਬੋਲਣਗੇ। ਚੁੱਪ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਔਹ ਚੰਗਾ!
245 ਵੇਖਦੇ ਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਪ ਤੋਂ
ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾ ਬਾਹਰ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੁ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ।
246 ਆਸਮਾਨੀ ਿਪਤਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਇਹਨ ਬੱਿਚ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨਾਲ ਇੱਕਠੇ
ਹੋਣਾ ਿਕੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਹੇਠ ਕਲਾਰਕਸ ਿਵਲੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਲਾਏ



52 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਾਸਟਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ , ਲੋਕ
ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਿਨਹਚਾਹੀਨ ਨਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੁਰਿਖਅਤ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਿਪਤਾ,
ਔਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ।
247 ਮੈਂ ਇਕ ਛੋਟੀ ਨੀਲ ਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ, ਇਕ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੁਰਿਖਅਤ
ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਉਹਦੇ ਿਪਛੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਤੇ
ਉਹ ਿਪਆਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਠ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਵਾੜ
ਕੋਲ ਆਈ ਿਜਥੇ ਬਚਾਓ ਸੀ, ਉਹ ਵਾੜ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾਲ ਐਨੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ।
ਉਹ ਘੂਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਕੁੱਿਤ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਬਚਾਓ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਹ ਵਾੜ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਾ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਵਾੜ ਛੂੰਹਦੇ ਤ
ਉਹ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਿਪਛ ਹ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੇ ਜ ਦੇ।
248 ਪਰ੍ਭੁ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹ , ਜਦ ਅਸੀਂ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾੜ ਦੇ ਿਪਛੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਹ , ਤ ਸਾਡਾ
ਵੈਰੀ ਦੂਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਕ ਪਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਰ
ਨਹੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਸਾ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਖੁਸ਼ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ ਸਦਾ ਲਈ।
249 ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ , ਇਸ ਛੋਟੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ
ਪਾਸਟਰ ਲਈਇਸਦੇ ਿਪਆਿਰ ਲਈ, ਇਹਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ
ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਥੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ।
250ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਗ ਮੁੱਲੇ ਅਤੇ ਕਦਰਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇਵਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦੇ ਹ , ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਿਕ ਕੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਠੀਕ ਵਾਿਕਆ
ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਠੀਕ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਥੇ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ
ਿਦਨ ਮੈ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ
ਠੀਕ ਉਸ ਵਾਿਕਆ ਤੇ ਹਾਜਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਿਵਲ੍ਦਰ ਕਰ੍ੇਜ, ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਖੰਬੇ ਨਾਲ ਜੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਦਿਰਸ਼ ਤੇ
ਹਾਜਰ ਸੀ। ਉਹ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਿਕ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਵੀ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਿਵਚ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਿਪਆਰੀ ਹੈ,
ਬਸ ਉਸ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ,
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ਬਸ ਵਾਇਦੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਬਸ ਜਾਨਣ ਲਈ।

251 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ! ਸਾਡੀ ਜਾਨ
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ। ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਡੀ ਿਬਮਾਰੀ

ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜ ਦੀ ਹਨ ਚੰਗੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ
ਇਹ ਜੋ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀ ਹਨ ਕਮਜੋਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨ ਦਾ ਟਕਰਾਓ
ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਸਾ
ਨਰੋਇਆ ਰੱਖੇਗਾ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਈਏ। ਜੇ ਕਰ
ਿਯਸੂ ਆਉਣ ਲਈ ਦੇਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰੀਏ।
252 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਿਵਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਈਏ। ਸਭ ਬਚਾਓ ਵਾਲੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅੰਦਰ
ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਉਥੇ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜਲ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ
ਹੋਈਏ; ਿਜਸ ਜਗਹ ਅੰਦਰ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੇਖ ਸਕੀਏ,
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਤੇ ਆਮੀਨ ਨਾਲ ਜੋਰ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ੍ਭੁ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨ
ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ
ਦਾਅਵਾ ਤੇਰੇ ਤਾਜ ਿਵਚ ਗਿਹਣੇ ਬਣਨ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨ
ਿਵਚ ਆਮੀਨ।

ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ

ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ, ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ
ਚੜਹ੍ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।

253 ਹੁਣ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਵਚਨ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ । ਇਬਰਾਨੀ 4
ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤੇਜ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਿਤੱਖਾ ਹੈ,” ਹਰੇਕ
ਚੀਜ਼ ਿਵੰਨਹ੍ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਧਾਰ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਜ ਦੀ ਹਨ। ਅਤੇ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਤੱਖਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ ਅੱਡੋ
ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਿਵੰਨਹ੍ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਜ ਚ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਹੈ! ਵਚਨ ਹੈ! ਸਮਝ ਗਏ? ਅਤੇ ਹੁਣ, ਸਾਡੇ
ਕਰੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਕਾਟ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਈ ਹੈ…ਕੀ
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ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ? (ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,“ਅਮੀਨ”—ਸੰਪਾ) ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ
ਜੀ। ਸੰਘਰਸ਼! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਿਖਅਤ
ਹੋ? (“ਆਮੀਨ”) ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ, ਿਨਹਚਾ, ਸ਼ਕਤੀ, ਆਸ ਪੈਦਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ!

ਮਸੀਹ ਜੋ ਮਜਬੂਤ ਚੱਟਾਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਹ੍ਾ ਹ ।
ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਗਾਹ ਿਖਸਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਟ ਹੀ ਹਨ।

254 ਹੁਣ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਕੁ ਿਮੰਟ ਲਈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਨੀਵੇਂ
ਹੋਈਏ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਓਅਸੀਂ ਬਸਆਪਣੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਓ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁੱਕੀਏ।
255 ਿਪਆਰੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰ ਵਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਵ ਗਾ।

ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਬਸ ਆਪ ਭੁੱਲ ਜੋ ਹੁਣ, ਝੁਕ ਜਾਓ!

ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੈ ਪਿਹਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ
ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਖਰੀਿਦਆ।

256 ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ
ਿਮਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖੀਏ।

ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ।
ਿਕਉੰ ਜੋ ਪਿਹਲ ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਖਰੀਦੀ
ਹੈ।

257 ਕਲਵਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਲਈ ਕਾਦੇਸ਼ ਬਰਿਨਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਪਰ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਿਜੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ

ਤੁਹਾ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵ ਗਾ।” ਪਰ ਥੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਿਨਆ ਤੇ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਕਲਵਰੀ! ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾ ਦਾ ਿਨਆਓ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਭਨ
ਲਈ ਮਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਯ੍ਰ੍ੜਨ—ਮੌਤ ਪਾਰ ਕਰ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ
ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ। ਪਥਰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਰੀੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਿਗਆ, ਅਤ
ਉਹ ਜੀ ਉਠ ਕੇ ਤੁਰ ਿਪਆ।

ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ “ਉਹਆਤਮਾ ਹੈ।”
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258 ਬੋਿਲਆ, “ਮੈ ਛੂਹੋ ਕੀ ਆਤਮਾ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਢਿਕਆ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ?” ਪੁਿਛਆ, “ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ?”
259 ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ, ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਹਦ ਅਤੇ ਰੋਟੀ,
ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਛੀ ਹੈ।”
260ਆਿਖਆ, “ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਲਈਏ।” ਅਤੇ ਉਹਨ
ਨੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਖਾਧਾ। ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ,“ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਰੁਸ਼ਲਮ ਸ਼ਲੇ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਪਿਹਲਾ ਫਲ…ਜੀ ਉਠਣ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਭੇਜ ਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਲੈ ਆਵ ਅਤੇ ਇਸ ਿਨਹਚਾ ਿਵਚ ਿਨਹਚਾਵਾਨ
ਬਣਾਵ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ, ਪਾਪ ਿਵਚੋਂ ਪਰ ਉਠਾਏ ਜਾਓਗੇ
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੁਝ ਪਿਹਲੇ ਪਿਹਰ ਅੰਦਰ, ਦੂਸਰੇ ਪਿਹਰ ਅੰਦਰਲੀ ਕਤਾਰ
ਿਵਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋਗੇ।…”
261 ਉਹ ਸਤਵ ਪਲ…ਕੀ ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਸਤਵ ਪਿਹਰ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ
ਿਵਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਵ ਪਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਪਿਹਲੇ
ਪਿਹਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਘੜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ, ਸਾਰੇ
ਯੁੱਗ ਿਵਚ ਅਤੇ ਥੁਆਤੀਰੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਲਓਿਦਿਕਏ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੱਕ
ਸੌਂ ਗਏ। ਪਰ ਸਤਵੇਂ ਪਿਹਰ ਅੰਦਰ, ਧੂੰਮ ਮਚੀ, “ਵੇਖੋ ਲਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਿਮਲਣ ਿਨਕਲੋ।” ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਾਗ ਗਏ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਬੱਤੀ ਜਗਾਈ ।

ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ ।

ਿਕਉਂ ਜੋ…
262 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਤੇ ਹੋ? (ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਟੇਪ ਭਰਨ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ)

…ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲ …
263 (ਕੋਈ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟੇਪ ਰਿਹ
ਗਈ।”—ਸੰਪਾ) “ਅਤੇ…” ਕੀ ਤੂੰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ? ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਹ੍ੀ
ਕੁ ਹੋਰ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਹੈ ਟੇਪ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕੀ
ਹੋਰ ਕਰੋਗੇ?

ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ।
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264 ਉਹ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੂਥ! ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀ ਹੈ ਿਕ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਓ। ਮੈਂ
ਸੋਚਦਾ ਸ ਿਕ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤ ਚਲਦੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ ਿਕ ਟੇਪ ਿਵਚ
ਭਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ? ਮੇਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਇਹਨ ਗੀਤ ਭਰ
ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਿਪਆਰ
ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? (ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”) ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਿਹਲ ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ ਵਾਲਾ ਗਾਇਆਜਾਣਾ।

265 ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਖਦਾ ਆਇਆ ਹ , “ਮੈਂ ਿਸਖਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰ
ਤੋਂ ਨਫਰਤ ਕਰਦਾ ਹ , ਐਨੀ ਅਵਾਜ ਕਢਨੀ ਿਕ ਉਹਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹੰਭ ਜਾਵੇ
ਿਚਹਰਾ, ‘ਚੀਕ ’ ਮਾਰਦੇ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।” ਅਤੇ ਉਹ…ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀ ਹਨ
ਬਸ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਝੇ?

266 ਪਿਹਲੇ ਗਾਉਣ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਿਜਸ ਤਰਹ੍ —ਿਜਸ ਤਰਹ੍ , ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਤੋਂ, “ਅਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ,
ਆਮੀਨ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? (ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ) ਮੈਂ ਇਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ।

ਿਪਤਾ ਅੰਦਰ ਿਨਹਚਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਿਨਹਚਾ ਹੈ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਿਨਹਚਾ, ਇਹ ਿਤੰਨ ਹਨ
ਇੱਕ;

ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕੰਬਣਗੇ, ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਜਾਗਣਗੇ;
ਯਹੋਵਾਹ ਅੰਦਰ ਿਨਹਚਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਵੀ ਿਹਲਾ
ਦੇਵੇਗੀ।

267 ਆਮੀਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਢੇਗ ਿਦਓ।
“ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ” ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਉਸ ਤੇ
ਕਰੋ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੁ ਉਥੇ ਿਡਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਖੇਰੂ—ਖੇਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਿਫਰ, “ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ
ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਜੰਗ ਿਵਚਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।” ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ।

268 ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਿਫਰ ਗਾਈਏ, ਹਰ ਕੋਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ
ਉਠਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਚੀ ਅਵਾਜ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਿਪਆਰੀ ਠੀਕ, ਿਪਆਰੀ ਭੈਣ,
ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ।
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ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹ ।

ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਹਲ ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਖਰੀਦੀ
ਹੈ।

269ਆਸਮਾਨੀ ਿਪਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਸੌੰਪਦੇ
ਹ । ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹ
ਪਰ੍ਭੁ ਤੂੰ ਸਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਦੂਸਿਰ ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਲੈ ਆਉਣ,
ਅਤੇ ਿਜਥੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾ ਚਲਾਵੇਂ, ਉਸ ਲਈ ਵਰ੍ਤੇੰਗਾ। ਅਤੇ, ਖੁਦਾ, ਹੁਣ
ਸਾਡੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਫਰ ਿਮਲਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ,
ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੂਿਲ ਿਵਚ ਬਨਹ੍ ਿਦ ਹੋਇ । ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨ ਿਵਚ
ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।
270 ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ
ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਪਾਸਟਰ, ਭਾਈ ਜੂਨੀ ਦੇ
ਹੱਥ ਮੁੜ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹ ।

ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੂਨੀ। 
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ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੋਟਿਸ

ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ । ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਿਜੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 

ਸ਼ੁਭਸਮਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ 

ਛਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੋਇਸ ਆਫ ਗੋਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ® 

ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵੇਚੀ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪੀ, ਕਿਸੇ 

ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ, ਕਿਸੇ ਰੀਟਰੀਵਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਟੋਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 

ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਵਧੇਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

Voice of God RecoRdinGs
P.o. Box 950, JeffeRsonVille, indiana 47131 U.s.a.

www.branham.org


