
ਪਰਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀ ਦੇ ਫਾਟਕ
ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ

 ਅਚਰਜ ਹੈ ਿਕ…ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਵਚਨ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ ਤ ਲੋਕ ਖੜਹ੍ੇ ਵੇਖ I ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ

ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਣ ਲੈਣ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਹ , ਹੁਣ
ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਿਕਉਂ ਨਾ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਈਏ?
2 ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹ ਮੈ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਿਦਓ I ਿਜਆਦਾ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ
ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਲਹ੍ ਰਾਤ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਏ
ਸਨ I ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ?
3 ਤਕਰੀਬਨ ਪਚੱਤਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਸੀ, ਮੈ ਉਸਦਾ ਨ ਯਾਦ
ਨਹੀਂ ਆ ਿਰਹਾ I ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਆਰਥਰ ਮ੍ਕੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਾਰ ਕਰ
ਚੁਕਾ ਸੀ I ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਸ ਸੁਫ਼ਨਾ ਆਇਆ ਿਕ ਉਹ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ
ਹੈ I ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ I ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਰਥਰ ਮ੍ਕੋਏ ਹ I ਮੈਂ ਇੱਕ
ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹ I”
4 ਇਸਲਈ ਦਰਬਾਨ ਅੰਦਰ ਿਗਆ, (ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਫਨਾ ਸੀ), ਦਰਬਾਨ ਅੰਦਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਿਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ I”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਸੀ I”
ਦਰਬਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਮੈਂ…”

5 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਕੀ ਕੋਈ ਮੋਕਾ ਹੈ ਿਕ…ਇਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ I”
6 ਦਰਬਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ I ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕਤਾਬ ਹੈ I ਮੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ
ਿਮਿਲਆ ਹੀ ਨਹੀਂ I”

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ?”
7 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਿਨ ਦੇ ਿਚੱਟੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਅਗੇ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ I” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮਦਦ ਕਰ I ਮੈਂ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I
8 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ
ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਗਾ I”
9 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ…ਉਥੇ
ਅੰਧਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਚਲਣਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਜਾਲਾ ਵੱਧਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਇਸ ਉਜਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਉਸਦੇ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਸੀ I ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਿਨ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਵਲਹ੍ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?”
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10 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਰਥਰ ਮ੍ਕੋਏ ਹ I ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ
ਰੂਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਭੇਜੀ ਹਨ I”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ?”

“ਨਹੀਂ ਜੀ I”

ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ?”

“ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ I”
11 “ਤੈ ਿਨ ਿਮਲੇਗਾ I ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਨ ਆਪਣੇ ਕਾ ਨ ਨਾਲ ਕਰ ਗਾ I ਆਰਥਰ
ਮ੍ਕੋਏ, ਕੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਹੈ?”
12 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਉਜਾਲੇ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹ I” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਉਸ ਉਜਾਲੇ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਪਾਪੀ ਸੀ I” ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਗੇ I ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਸ ਥ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ I ਤੁਸੀਂ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜਦ ਉਹ ਮਸਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨਾ ਘੱਟ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ! ਿਨ ਦੇ ਉਸ
ਿਚੱਟੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਹੈ?”
13 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸ ਿਕ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਗਲ ਜੋ ਮੈਂ
ਸੋਚਦਾ ਸ ਿਕ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸੁਥਰੇ ਝੂਠ ਸਨ, ਉਹ ਉਥੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਬਣ ਗਏ I”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਹੈ I”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ?”
14 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸ ਿਕ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਚੋਰੀ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ,” ਪਰ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਉਜਾਲੇ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ, ਮੈ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਸਨ I”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ I”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਫੈਂਸਲਾ…”
15 ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ, “ਸਦੀਪਕ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਚਿਲਆ
ਜਾ ਿਜਹੜੀ ਸ਼ਤਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੂਤ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,” ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ ਹਰੇਕ ਹੱਡੀ ਿਹਲ ਰਹੀ ਸੀ I
16 ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਧੁਰ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ I” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦ
ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੁਿੜਹ੍ਆ ਤ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਪਆਰਾ ਿਚਹਰਾ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ;
ਮ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਿਪਆਰਾ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਮਠੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮ ਨੇ ਮੈ
ਕਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ I” ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਇਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ
ਕਿਹ ਰਹੀ ਸੀ, ‘ਿਪਤਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ
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ਸੀ I ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਓਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ,’ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ‘ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ
ਹੋਵ ਗਾ I’”
17 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਥੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ I ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਤ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਸਮ ਆਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇ I
18 ਆਓਉਤਪਤ 22 ਅਿਧਆਏ ਿਵਚੋਂ 15 ਤੋਂ 18 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜਹ੍ ਗੇ I

ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਿਦਆ I

ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਪਆਪਣੀ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਿਕਓੰਜੋ
ਤੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰਫਾ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ I

ਸੋ ਮੈਂ ਤੈ ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਿਦ ਗਾ ਅਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਤਾਿਰ ਿਜੰਨੀਂ ਅਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਰੇਤ ਵ ਙੁ ਅੱਤ ਵਧਾਵ ਗਾ ਅਰ
ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ I

ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀ
ਿਕਉਂਜੋ ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ I

ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ I
19 ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਹੁਣ ਪੁਸਤਕ ਲੈ ਲਵੋ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ I ਪਰ੍ਭੁ
ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਪਿਵਤਰ੍ ਆਤਮਾ ਵਚਨ ਹਰ ਇੱਕ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ I ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡੀ
ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਵਤਰ੍ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਪੂਰਾ ਕਰੇ I ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਾ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮੰਗੋ ਤ ਤੁਹਾ ਿਮਲੇਗਾ ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ I ਅਸੀਂ
ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ I ਆਮੀਨ I

ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ I
20 ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲ ਗਾ I ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਮਜੋਰ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ
ਮੈ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ I ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਅਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ
ਅਸੀਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਸਿਹਣ ਕਰ ਗੇ I ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ: ਪਰਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ
ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ I
21 ਸਾਡਾ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਦਭੁਤ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਖੁਲਦਾ ਹੈ I ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ I ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਉਸ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
I ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਸ ਹ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ
ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹ I ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਪਰ
ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬੁਲਾਹਟ ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ I ਜਦੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਅਵਾਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
I ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ I ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਦੇ
ਨਾਲ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ I
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22 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ I ਅਤੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ
ਲਈ ਉਸਨੇ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਨਾ
ਮੰਿਨਆ I ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘਰਾਿਣ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਿਮਲਣੀ
ਸੀ I ਅਤੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਪਰ੍ਤੀ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ I

23 ਉਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ ਸੀ ਜੋ ਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ I ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਮੋਏ ਹੋਏ ਹ , ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਹ I

24 ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਦੋ ਵੰਸ਼ ਸਨ I ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਭਾਿਵਕ ਵੰਸ਼ ਸੀ; ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ
ਆਤਿਮਕ ਵੰਸ਼ ਸੀ I ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਭਾਿਵਕ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ;
ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੰਸ਼ ਉਸਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼, ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਈਏ I

25 ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਰਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤਗੜਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ I ਵੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ ਤ ਜਦ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ
ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੁਢਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ I ਿਜਵੇਂ ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਹੋਰ ਬੁਢਾ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਮੁਰਝਾ ਚੁਕਾ ਸੀ I ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਦਾ ਗਰਭ ਸੁੱਕ ਿਗਆ ਸੀ I ਅਤੇ ਇਸਲਈ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਬਲ ਜਾ ਚੁਕਾ ਸੀ ਅਤੇ…ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਅਸੰਭਵ ਸੀ I

26 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਿਸਰਫ ਉਸਦੇ ਗਰਭ
ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ I ਿਕਓਂਿਕ ਯਾਦ ਰਖੋ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਸਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ

ਤ …ਉਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਕੋਲ ਬਚੇ ਗ ਦਾ ਦੁਧ ਿਪਆਉਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ
ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਸਨ I ਵੇਿਖਆ? ਉਸ ਇਹ ਵੀ…ਿਕਓਂਿਕ ਉਸਦੀ ਦੁਧ ਦੀ ਨਾੜੀ
ਸੁੱਕ ਚੁਕੀ ਸਨ I ਇਸਲਈ ਉਸ … ਉਥੇ ਕੁਝ ਤ ਹੋਣਾ ਸੀ I

27 ਵੇਖੋ ਿਕ ਇੱਕ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਦੀ ਪੀੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਜ ਦੀ ਤ ਉਸਦਾ
ਿਦਲ ਇਸ ਸਿਹਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ I ਹੁਣ ਤ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇਹ
ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ I ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਇਸ ਸਿਹਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ I ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ…

28 ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ I ਕੀ ਇਹ
ਕਿਹਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਮੈਂ…ਇਹ ਿਸਰਫ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ I

29 ਵੇਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਅਲੌਿਕਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ I ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ
ਿਵਦਵਾਨ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਰਹੇ I ਿਕੰਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ I ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ , ਜੋ ਤੈਂ ਇਨਹ੍ ਗੱਲ
ਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਨਆਿਣ ਤੇ ਪਰਗਟ
ਕੀਤਾ I” ਇਹ ਪਰ੍ੇਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ I ਜੱਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ
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ਭੇਤ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ I ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਵਾਅਿਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ I ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ I
30 ਹੁਣ ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਔਹ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਦਭੁਤ ਔਰਤ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਚਮੁਚ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ I ਉਹ ਮੈ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ I ਇਸਲਈ ਜੱਦ ਮੈਂ
ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹ , ਉਹ ਮੈ ਪੱਤਰ ਿਲਖਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ, “ਿਪਆਰੇ ਿਬਲ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ
ਬਿਚ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਪੜੇ ਵੀ ਧੋਤੇ ਹਨ,” ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ
ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਗਲ ਉਹ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਲਖਦੀ ਹੈ I ਹੁਣ ਪੱਤਰ
ਿਵੱਚ ਤ ਉਹ ਇਹ ਗਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ I ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਇੰਨਾ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ
ਹ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਿਜਆਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹ ਿਕ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਿਵੱਚਲੀ ਗਲ ਪੜਹ੍
ਸਕਦਾ ਹ I ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈ ਕਹੇ ਜਾ ਨਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਹੈ I ਮੈਂ—ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਸਦੇ ਲਈ
ਪਰ੍ੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮਝਦਾ ਹ I
31 ਖੈਰ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ I ਵੇਿਖਆ? ਿਗਆਨੀ ਇਸ ਉਪਰੋਂ ਪੜਹ੍
ਸਕਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ I “ਉਸ ਜਾਨਣ ਲਈ” ਤੁਹਾ
ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ I ਵੇਿਖਆ?
32 ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਉਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਦੋਨੋਂ ਬੁਢੇ ਹੋ
ਚੁਕੇ ਸਨ, ਬਾਈਬਲ ਦਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ “ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਿਬਰਧ” ਸਨ I ਹੁਣ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਿਜਆਦਾ ਸਮ ਿਜਉਂਦੇ ਸਨ I ਬਾਈਬਲ ਦਸਦੀ ਹੈ ਿਕ, “ਉਹ
ਬੁਢੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ I”
33 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਸ ਦੂਤ ਦੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ
ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ; ਉਹ ਏਲੋਹੀਮ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ I ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਬਹਾਰ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਤੇਰ ਕੋਲ ਮੁੜਹ੍ ਆਵ ਗਾ I” ਹੁਣ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ
ਪਰ੍ਿਤਰੂਪ ਸਨ I
34 ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ I ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਿਸਰਫ ਕੰਮ
ਚਲਾਉ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ I ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਿਫਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ
ਔਰਤ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ I ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲਗੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਵਚਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ
ਵੇਖੋ I ਵਚਨ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਹੁ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ I ਹੁਣ, ਯਾਦ
ਰਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਦੂਤ ਦੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ…
35 ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਸਾਰਾਹ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਦਾਦੀ ਮ
ਆਪਣੇ ਮੋਿਢ ਤੇ ਸ਼ਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਿਸਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਫੜਹ੍ਕੇ ਇਹ ਕਿਹੰਦੀ
ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, “ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਖ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੱਦ ਉਹ ਬੁਢਾ
ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ?” ਵੇਖੋ? ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸੋਟੀ ਫੜਹ੍ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਿਬਰਧ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਲੰਮੀ ਦਾੜਹ੍ੀ ਇਹ ਿਬਆਨ ਕਰਦੀ ਸੀ I
36 ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦ ਹ ਿਕ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਮੋਢੇ ਿਸੱਧੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੱਕ ਦਾ ਕੁੱਬ ਵੀ ਿਨਕਲ ਜ ਦਾ ਹੈ I ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਵਾਲ ਬਦਲਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋ
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ਜ ਦੇ ਹਨ I ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਿਫਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਬਣ ਗਏ I ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਸਰਫ
ਇਹ ਿਵਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਸਾਹੀ ਬੀਜ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ “ਿਛਣ ਭਰ ਿਵੱਚ ਅੱਖ ਦੀ ਝਮਕ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵ ਗੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਉਤ ਹ ਉਠਾ
ਲਏ ਜਾਵ ਗੇ I”
37 ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ I ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਸਾਿਬਤ ਕਰਕੇ ਿਵਖਾਵ ਗਾ I ਹੁਣ ਉਹਨ ਨੇ
ਿਜਥੇ ਉਹ ਸਨ ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਮੂਰਾਹ ਤੋਂ ਚਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਸਫਰ
ਕਰਕੇ ਗਰਾਰ ਸ਼ਿਹਰ, ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਗਏ I ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ?
ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਿਕਨ ਸਫਰ ਸੀ I ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਿਬਰਧ ਜੋੜੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਿਜਆਦਾ ਸਫਰ ਸੀ I
38 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਅਬੀਮਲਕ ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ
ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਸੀ I ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੀ
ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਸਨ ਪਰ ਜਦ ਉਸਨੇ ਦਾਦੀ ਮ (ਸਾਰਾਹ) ਵੇਿਖਆ ਤ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਵੇਖਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲਗਦੀ ਹੈ,” ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਨ ਲਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ I ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ I ਔਹ I ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ
ਸੀ I ਵੇਿਖਆ?
39 ਉਹ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਬਣ ਚੁਕੀ ਸੀ I ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ
ਉਸ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ I ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ I
ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਉਸ ਨਵੀਂ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ I ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ,
ਅਬਰਾਹਾਮ, “ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਮੁਰਿਦ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ,” ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਮਰ ਗਈ ਜਦ
ਅਬਰਾਹਾਮ… ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਜਦ ਸਾਰਾਹ ਮਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਉਮਰ
ਪੰਜਤਾਲੀ ਸਾਲ ਸੀ I ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ I ਆਮੀਨ I
40 ਵੇਖੋ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ੋ I ਇਹ ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀਕ ਹੈ I ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ I ਉਹ ਸਮ ਨੇੜਹ੍ੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ
ਲਈ ਸਾਡੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਮੋਿਢ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ I ਅਤੇ ਹੁਣ
ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ
I ਅਸੀਂ ਿਪਛ ਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ I ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਗ ਹ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨ
ਜਾ ਰਹੇ ਹ I
41 ਅਤੇ ਯਾਦ ਰਖੋ, ਜੋ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ , ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੋਂਦ
ਿਵੱਚਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਇਹਆਖਰੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਸੀ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
I ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਓਸੇ ਘੜਹ੍ੀ ਤੇ ਹ I
42 ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ…ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਲਗਭਗ ਬਾਰਹ੍ ਸਾਲ ਦਾ; ਘੁੰਗਰਾਲ਼ੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਭੂਰੀ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ
ਿਪਆਰਾ ਮੁੰਡਾ? ਮੈਂ ਕਲਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ਉਸਦੀ ਮ ਿਕੰਝ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ;
ਜੋ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ I
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ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਹੁਣ ਇਕ ਿਮਸਾਲ ਲਈ; ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ
ਹ , ਉਹ ਘੜਹ੍ੀ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ “ਮੈਂ ਤੈ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਬਣਾਇਆ
ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਉਸ ਪਹਾੜਹ੍ੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈ
ਿਵਖਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਸ ਉਥੇ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾ ਦੇਵੀਂ I ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ
ਕਲਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

43 ਹੁਣ ਤਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਪਰਖ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ I ਹੁਣ
ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ I ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਛਾਵ ਸੀ I

44 ਕੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਡਰ ਿਗਆ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ I ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਪੂਰਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਮੋਇ ਿਵਚੋਂ ਿਜਵਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਰਖਦਾ ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ
ਮੈ ਤਦ ਿਮਿਲਆ ਜਦ ਉਸਦੇ ਿਮਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ I ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਮੈ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਹਲੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਬਿਣਆ
ਿਰਹਾ ਹ ਅਤੇ ਮੈ ਉਸਦਾ ਫਲ ਿਮਿਲਆ ਿਕ ਉਸਨੇ ਮੈ ਪੁੱਤਰ ਿਦੱਤਾ; ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਜਸ ਕੋਲੋਂ ਮੈ ਪੁੱਤਰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮੁਰਿਦ ਿਵਚੋਂ ਿਜਵਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰਥ
ਰਖਦਾ ਹੈ I”

45 ਔਹ, ਮੇਰੇ, ਦੋਸਤ! ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਹਾ ਪੈਟੀਂਕਾਸਟਲ ਲੋਕ ਪਿਵੱਤਰ੍ ਆਤਮਾ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ ਤਹਾ ਿਕੰਨਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥ, ਭਿਲਆਈ ਅਤੇ ਦਯਾ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ!
ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਕੀਤਾ! ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ
ਸਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਿਕਓਂਿਕ ਉਸਨੇ
ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ I ਤ ਿਫਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ
ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ I ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਿਕਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ!

46 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹਨ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਖੱਚਰ ਨਾਲ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ
I ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹ , ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਦੇ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ
ਤੀਹ ਮੀਲ ਤੁਰਦਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਗਡੀ ਹਨ
I ਪਰ ਉਹਨ ਮਨੁਖ ਕੋਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਿਕ ਜ ਤੇ ਓਹ ਖੋਤੇ ਦੀ
ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ I ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਜਦ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਦਾ
ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁਿਕਆ ਤ ਉਸਨੇ ਉਜਾੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਉਤ ਹ ਚੁਕੀ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ
ਪਹਾੜੀ ਵੇਿਖਆ I

47 ਉਸਨੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨਹ੍ ਿਦੱਤੇ I ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਉਤਪਤ
22 ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਹੈ I ਉਸ ਬਿਨਹ੍ਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਹਾੜਹ੍ੀ ਦੇ ਪਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਵੀ ਕਲਵਰੀ
ਪਹਾੜਹ੍ ਦੇ ਪਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ; ਇਹ ਬੇਸ਼ਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ
ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਸੀ I
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48 ਇਸਹਾਕ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਿਗਆਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤ ਉਸ
ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਸੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ I ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਕੜੀ ਹੈ, ਜਗਵੇਦੀ ਵੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੇਲਾ ਿਕਥੇ ਹੈ?”
49 ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਆਪ ਹੀਆਪਣੇ ਲਈ ਬਲੀ
ਮੁਹੱਈਆਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ I” ਉਸਨੇ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਦਾ ਨਾਮ “ਯਹੋਵਾਹ-ਿਯਰਹ” ਰਿਖਆ I
50 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬੰਨਹ੍ ਿਲਆ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੌਤ ਤੱਕਆਿਗਆਕਾਰ
ਸੀ; ਅਤੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਿਲਟਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਛੁਰੀ
ਿਮਆਨ ਿਵਚੋਂ ਕਢ ਲਈ I ਅਤੇ ਜੱਦ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਲਗਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ
ਫੜਹ੍ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਅਬਰਾਹਾਮ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੋਕ ਲੈ I”
51 ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਿਪਛੇ ਇੱਕ ਛੱਤਰਾ ਿਮਮਆਣ ਲਗਾ ਿਕਓਂਿਕ ਉਸਦੇ ਿਸੰਙ ਝਾੜੀ
ਿਵੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ I
52 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਛੱਤਰਾ ਿਕਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੇਰ , ਬਿਘਆੜ
ਅਤੇ ਿਗੱਦੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੇਡ ਭੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤੂਆ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ I ਅਤੇ
ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਿਕੰਨਾ ਦੂਰ ਸੀ? ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਪਹਾੜਹ੍ੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ I
ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ I ਉਹ ਛੱਤਰਾ
ਿਕਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਵੇਿਖਆ?
53 ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ I ਉਸਨੇ ਛੱਤਰੇ ਮਾਿਰਆ; ਉਸ ਿਵੱਚ ਲਹੂ ਸੀ
I ਉਸਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ? “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੈ I”
54 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਉਠ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਿਜਸ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਿਕਵੇਂ
ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ
ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਹੀ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ I”
55 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ I ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ
ਿਰਹਾ I ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ, “ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼! ਿਕਓਂਿਕ ਤੈਂ ਹਲਾਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ
ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਵੈਰੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ
ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ I”
56 ਿਕਓਂ? ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਜਹੜਹ੍ਾ ਵੀ ਵੈਰੀ ਆਇਆ,
ਅਬਰਾ-… “ਸਾਰਾਹ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਬੁਢੀ ਹੈ I ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਬੁਢਾ ਹ I” ਇਹ ਸਭ
ਿਵਚਾਰ ਉਸਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚਆਉਂਦੇ ਸਨ I ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਸੱਚਾ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ I
57 ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤ ਉਹ ਹਲਾਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ
ਕੀਤੇ ਿਬੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਵੇਗਾ I ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਤ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ I ਅਬਰਾਹਾਮ ਕੋਲ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਉਸ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ I
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58 ਅਬਰਾਹਾਮ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ “ਵੰਸ਼”,
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸਾਹੀ ਵੰਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਪਿਹਲ ਹੀ ਦਿਸਆ ਹੈ I ਅਤੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਇਹ ਮੋਹਰ ਿਦਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ I ਅਤੇ
ਅਫ਼ਸੀ 4:30 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਸਾਹੀ ਵੰਸ਼ “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ
ਮੋਹਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ” ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨ ਦੇ ਪਰਖ ਿਵੱਚ ਖਰੇ ਿਨਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ I ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ I
59 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਉਹਨ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ I ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ I ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਪਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਵਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ I ਪਰ, ਅਜੇ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਤ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ I ਵੇਿਖਆ?
60 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਰ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹੋ I ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਿਵਸਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ ਤ ਅਸੀਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹ , ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
I ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਕੀਤਾ ਸੀ I ਿਸਰਫ ਤੱਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ
ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ I ਉਸਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ I ਯਾਦ ਰਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ…
61 ਮੈਂ ਟੋਕਨ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੌਸਟਨ ਿਵੱਚ ਜ ਿਕਤੇ ਹੋਰ…
ਜ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡੱਲਾਸ ਿਵੱਚ I
62 ਵੇਖੋ, ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸੁੰਨਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ I ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਹੂ ਵੇਖ ਗਾ! ਅਤੇ ਉਹ ਲਹੂ ਹੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਹੋਵੇਗਾ I”
63 ਿਜਹੜਾ ਜੀਵਨ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਸੀ ਉਹ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਲਹੂ ਸੀ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵ ਸੀ
। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸੇ ਲਹੂ ਦਾ ਰਸਾਇਣ ਦਰਵਾਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਲਗਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਸੀ ।
64 ਲਹੂ ਜ਼ੂਫ਼ੇ ਦੀ ਗੁੱਛੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ
ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ I ਤੁਹਾ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲਈ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ I ਵੇਿਖਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ ਜੋ…ਪਰ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ I ਇਹ ਿਸਰਫ ਸਾਧਾਰਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ
ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ I ਵਚਨ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ
ਲਗਾ ਲਵੋ, ਇਹੀ ਸਭ ਹੈ I ਉਹਨ ਨੇ ਿਸਰਫ ਆਮ ਿਜਹੀ ਜ਼ੂਫ਼ੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਲਈ ਿਜਹੜੀ
ਫਲੀਸ੍ਤੀਨ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਬੂਟੀ ਿਜਹੜੀ ਕੰਧ ਦੀ
ਦਰਾੜ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਡੁਬਾਇਆ ਅਤੇ ਸੇਰੂ ਅਤੇ ਬੂਹੇ
ਦੀ ਦੋਹ ਬਾਹੀ ਤੇ ਲਗਾ ਿਲਆ I
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65 ਅਤੇ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਨੇਮ ਿਕੰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਜ ਇੱਕ
ਯਹੂਦੀ ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਸੁੰਨਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਨੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਓਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ
ਲਹੂ ਦੇ ਟੋਕਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਸੀ I ਿਸਰਫ “ਜਦ ਮੈਂ ਲਹੂ ਵੇਖ ਗਾ” I
66 ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਲਹੂ ਜ ਟੋਕਨ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਹ ਲਹੂ ਦਾ ਰਸਾਇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ
ਇਹ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ I
67 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ…ਉਥੇ ਲਹੂ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ
ਮਨੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਿਕਓਂਿਕ ਜਾਨਵਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ I ਜਾਨਵਰ
ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ I ਇਹ ਤ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ I
68 ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜੰਿਮ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ
ਵਹਾਇਆ, ਉਸ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਹੀ ਸੀ I ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹ I” ਿਕਸੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਲਹੂ ਜ ਗੈਰ
ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ; ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹ I ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਰਿਚਆ ਿਜਸ ਨੇ ਕੁਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਿਲਆ I ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ
ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ…ਨਾ ਹੀ ਅੰਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਆਇਆ I
69 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅੰਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਆਇਆ
I ਉਤੇਜਨਾ ਤੋਂ ਿਬਨ ਅੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਆ ਸਕਦਾ, ਤ ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵੇਿਖਆ?
70 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਲਹੂ, ਦੋਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡੇਰਾ
ਬਿਣਆ, ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਸੀ I “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਿਦ ਗਾ I”
ਵੇਿਖਆ ਉਹ ਅੰਡਾ ਿਕਥੋਂ ਆਇਆ? “ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਛਡ ਗਾ
I” ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸੀ! ਔਹ ਮੇਰੇ! ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤ ਿਫਰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਿਕਵੇਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ?
71 “ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹ I” ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਹੈ I ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਿਕਸੇ ਸਾਧਾਰਣ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਜ ਿਕਸੇ ਿਸੱਿਖਅਕ ਜ ਧਰਮ ਿਗਆਨੀ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ I ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹ I ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ I ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਿਣਆ I ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਢਾਿਲਆ I ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਿਜਹਾ ਬਣ ਿਗਆ I ਉਹ ਸਾਡਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ I ਉਸ ਸਾਡਾ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਿਪਆ, ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ ਸ਼ਹ੍ਰਾ ਸੀ I ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁੱਖ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ I
72 ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ,
ਉਹ ਆਤਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ I ਇਸ ਲਈ, ਜੋ ਜੀਵਨ
ਸਾਡੇ ਬਲੀਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਜ ਦੇ ਹ I
73 ਿਫਰ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਦ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤ ਇਸ
ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਤਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜਦਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ? “ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ I” ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
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ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਰਖਦੇ ਹ ਅਤੇ ਆਪਿਣ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਮਰ ਜ ਦੇ ਹ ਤਦ ਉਸ
ਬਲੀਦਾਨ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ I ਤ ਿਫਰ ਿਕਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ
ਿਗਰਿਜ ਸਾ ਅਕੀਿਦ ਿਵੱਚ ਧੱਕਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ ਅਤੇ ਿਫਰ ਕਹੀਏ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ ? ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਚੀਜ ਲਈ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹ I

74 ਪੌਲੂਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹਨ ਿਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਮੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ” ਿਕਓਂਿਕ
ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਹੈ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਵਚਨ
ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਚੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਿਮ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ
ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹ । ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰਖੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈ ਲਈ
ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰਖਦਾ ਹ । ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਸਲੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਡਾ
ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ; ਿਜਸ ਉਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਿਨਯੰਤਰਨ ਨਹੀਂ
ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ । ਿਫਰ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤਦ ਹੀ, ਜਦੋਂ…ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ।

75 ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਿਗਰਿਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੇ
ਹੋ ਜ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕੰਨੇ ਵਾਰੀ ਬਪਿਤਸਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਅੱਗੇ ਮੁੰਹ ਕਰਕੇ ਜ ਿਪਛ ਹ ਮੁੰਹ ਕਰਕੇ ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਿਕਓਂ ਨਾ
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ I ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹਣ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਹ੍ੇ ਹੋਏ ਹੋ ।

76 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਫਿਸ 4:30 ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, “ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਸਤਾਰੇ ਦੇ ਿਦਨ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ
ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ I” ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਦਾਰੀ ਤੱਕ
ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਨਸਤਾਰੇ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਮੋਹਰ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ I

77 ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰਖੋ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਸੀ ਤ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ I ਿਕੰਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਛੁਡਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਸੀ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ I”—ਸੰਪਾਦਕ ।] ਤ ਿਫਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਜੋ
ਛੁਡਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੜਹ੍ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਿਜਥੋਂ ਉਹ
ਿਡਗੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਿਕਓਂਿਕ ਇਕ ਸਮ ਸੀ ਜਦ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ “ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਜਮੇੰ, ਬਦੀ ਿਵੱਚ ਘੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ
ਆਏ” । ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਜ ਤਾਿਰ ਜ ਹਵਾ ਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਇੱਕ ਅਸਲ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਗੁਣ ਸੀ । ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ । ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਕਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ…
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78 ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ! ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਿਜਹਾ ਬਣਨਾ ਿਪਆ । ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦੂਤ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਖੇ ਜ ਦੇ ਹ ਉਸ ਵੀ ਪਰਿਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਸਾ ਛੁਡਾ ਸਕੇ ।
79 ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੁਭਾਿਵਕ ਵੰਸ਼ ਵਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ । ਆਓ ਉਹਨ ਸੁਭਾਿਵਕ
ਬੀਜ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਭਾਿਵਕ ਵੰਸ਼ ਜੋ ਇਸਹਾਕ
ਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ । ਆਓ ਉਹਨ ਸੁਭਾਿਵਕ ਬੀਜ ਵਲ ਵੇਖੀਏ ਿਜਨ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਿਦ ਤੇ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ । ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ
, ਉਥੇ ਅਨਿਗਣਤ ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਨ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਿਨਸਿਚਤ ਹੀ, “ਿਜਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਅੰਦਰੋ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ।” ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਲਹ੍ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲਹ੍ ਹੋ ਗਏ ।
80 ਵੇਖੋ, ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ…” ਸੰਤ ਯੁਹੰਨਾ 6 ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ
ਪ੍ਸਾਹ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ।
81 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਚਟਾਨ ਹ ਜੋ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸੀ । ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਰੋਟੀ
ਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਖਾਵੇ ਤ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ।
82 ਉਹਨ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦ ਨੇ ਚਾਲੀ ਵਿਰਹ੍ ਤਕ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮੰਨ
ਖਾਧਾ ਸੀ ।”

ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ” ।
83 ਮਰ ਗਏ, ਇਸ ਸਬਦ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ
ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਲਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ” । ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੀ ਵੰਸ਼ ਸਨ । ਮੌਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਅਲਗ ਹੋਣਾ, ਨਾਸ਼, ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਤਬਾਹ” । ਿਯਸੂ
ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਨੰਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਯਹੂਦੀ ਸਨ ।
84 ਵੇਖੋ, ਿਵਚਾਰੇ ਲੋਕ, ਿਕਓਂਿਕ ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੇਸਬਾਇਟੇਿਰਅਨ
ਹ ਜ ਿਫਰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਗਲ ;
ਸੈਤਾਨ ਵੀ ਉਨ ਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹ ।
85 ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇਗਾ । ਵਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ!
86 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਖੈਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ,” ਤ ਿਫਰ ਉਥੇ
ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ।
87 ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹੋ ਿਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਭੱਜ ਕੇ ਤਿਹਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਹੇ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ । ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਨਹੀਂ
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ਮੰਨਦਾ । ਰੌਸਨੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ”? ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਿਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ੍ੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ
ਉਹ ਿਨੱਘ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਿਕਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਿਦਮਾਗੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ।
88 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਿਦ ਹੋਇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰ੍ਦਾਇਕ ਪਰਿਦ ਹੇਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਤ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਤ ਗਲਤ ਹੈ । ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤ ਗਲਤ ਹੈ ।
ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਤ ਗਲਤ ਹੈ । ਉਹ ਬਸ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
। “ਉਹ ਅਨਹ੍ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ,” ਉਹ ਿਨ ਵਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨ ਦਾ ਿਨ ਕਰੇਗਾ ।
89 ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਜਦ ਉਹਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨ ਬੀਜ ਨੇ ਉਸਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਤ ਵੇਖੋ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ।ਆਓਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੀਏ ।
90 ਆਓ ਿਤੰਨ ਇਬਰਾਨੀ ਬਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹ , ‘ਿਕਓਂਿਕ ਓਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੇ
ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਅਗੇ ਝੁਕਣ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਮਨੁੱਖ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸੂਰਤ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ।
91 ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਪਿਵੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੁਆਰਾ
ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਿਲ ਦਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਇਹ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਨੁਖ ਦੀ
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਦਾਨੀਏਲ ਵਚਨ
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਿਕਆ ਜੋ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਹਸਤਲੇਖ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਪਰਾਈ
ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅੰਦਰਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜ ਦੀ ਹੈ ।
92 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹਨ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਕੀ
ਕੀਤਾ? ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਸਨ ਅਤੇ ਵਚਨ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਫਾਟਕ
ਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨ ਅੱਗ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ । ਉਹਨ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ

। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ ।
93 ਦਾਨੀਏਲ ਇੱਕ ਸਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਪਰਿਖਆ ਿਗਆ । ਉਹ ਉਸ
ਲਈ ਪਰਿਖਆ ਿਗਆ । ਅਤੇ ਪਰਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਖੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ । ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀ
ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਬਾਜੀ ਹਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ
ਹ ? ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਉਹ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਸਨ । ਪਰ ਦਾਨੀਏਲ ਪਰਖ ਿਵੱਚ ਖਰਾ ਿਨਕਿਲਆ ਿਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਿਲਆ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੁੰਹ ਬੰਦ
ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ ।
94 ਮੂਸਾ ਪਰਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਨਕਲਚੀ ਯੰਨੇਸ ਅਤੇ ਯੰਬਰੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ । ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਅਲੌਿਕਕ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਚਨਹ੍ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਹਰੇਕ
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ਿਚਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੂਸਾ ਿਜੰਨਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੱਚਾ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਿਸਧਾ ਹੇਠ ਚਲਾ ਿਗਆ । ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਢ ਗਾ ਹੇਠ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ
ਸੱਪ ਬਣ ਿਗਆ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਥੇ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਅਤੇ
ਇਹੀ ਕੀਤਾ ।
95 ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ
ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ” । ਉਹ ਉਥੇ ਰੁਿਕਆ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤਾ
। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ । ਉਸ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਿਪਆ ਿਕ ਉਥੇ
ਿਕੰਨੇ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ । ਅਤੇ ਉਸ ਉਹਨ ਲੋਕ
ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ

ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਾਟਕ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ
ਖੰਬੇ ਦੁਆਰਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਫਾਟਕ ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਉਸ ਫਾਟਕ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ ।
96 ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਯਹੋਸ਼ੁਆ । ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਿਸਰਫ ਦੋ…ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ
ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਕਾਲੇਬ ਸਨ । ਜੱਦ ਉਹ ਉਸ ਜਗਾ
ਤੇ ਆਏ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਦੇਸ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ
ਿਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ । ਅਤੇ, ਓਹ, ਉਹਨ ਨੇ ਬਾਰਹ੍ ਜਸੂਸ ਉਹ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਵੇਖਣ
ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਬਾਰਹ੍ ਦੇ ਬਾਰਹ੍ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ।
97 ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਦੱਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਤ ਬੱਸ ਇਸ
ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਉਹਨ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਤ ਿਟੱਡੀ ਿਜਹੇ ਲਗਦੇ ਹ ” ।

98 ਪਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਥਿਮ । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਿਮੰਟ
ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੋ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹ ਜ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਘੱਟ ਹ ” । ਉਹ ਕੀ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ
ਹ ” ਪਰ ਤੁਹਾ ਇਸਦੇ ਹਰੇਕ ਇੰਚ ਲਈ ਲੜਹ੍ਨਾ ਪਵੇਗਾ ।
99 ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਾਈ
ਦੇ ਿਦਤੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾ ਇਸਦੇ ਹਰੇਕ ਇੰਚ ਲਈ ਲੜਹ੍ਨਾ ਪਵੇਗਾ । “ਿਜਸ ਵੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਤੂੰ
ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਰਖੇਂਗਾ, ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈ ਕਬਜਾ ਦੇ ਦੇਵ ਗਾ” । ਪੈਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ “ਕਬਜਾ” । ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾ
ਇਸਦੇ ਹਰੇਕ ਇੰਚ ਲਈ ਲੜਹ੍ਨਾ ਪਵੇਗਾ ।
100 ਹੁਣ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ । ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ
ਵੰਸ਼ ਸੀ । ਵੇਿਖਆ? ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਹ ” । ਅਤੇ ਿਕਓਂਿਕ
ਉਹ ਪਰਖ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਝੁੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ ਤ ਰਹੋ!
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ” ।
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101 ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ।
102 ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੇਠ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਫਾਟਕ ਤੇ
ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਹੀ ਉਸਨੇ—ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ।
103 ਯਰੀਹੋ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਕੱਛੂਕੁੰਮਾ
ਆਪਣੇ ਖੋਲ ਿਵੱਚ ਲੁਕਦਾ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਿਲਆ ।
104 ਇੱਕ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਵੈਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸਨੇ
ਵੈਰੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸਨੇ ਸੂਰਜ ਠਿਹਰਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ । ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਜਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਿਹਿਲਆ ।
105 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਿਦ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ; ਉਹ
ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗ ਛੱਡਣਾ
ਪਵੇ । ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । “ਮੈਂ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ ਜੋ ਤੁਹਾ ਰੋਗ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਰਖੋਗੇ ਤ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ” । ਆਮੀਨ । “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤ ਸੱਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ” ।
106 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ
ਿਪਆ, ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਿਲਆ; ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਚੌਵੀ ਘੰਿਟ ਤੱਕ
ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੀ ਜੱਦ ਤੱਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਿਲਆ । ਉਸ ਨੇ
ਫਾਟਕ ਲੈ ਿਲਆ । ਯਕੀਨਨ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ।
107 ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਯੋਿਧ ਲਈ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ
ਿਸਰਫ ਦੱਸ ਕੁ ਿਮੰਟ ਹਨ । ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਯੋਧੇ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਸਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਏ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਫਾਟਕ
ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ।
108 ਿਫਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਸਾਹੀ ਵੰਸ਼ ਆਇਆ । ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਿਵਕ
ਵੰਸ਼ ਸਨ । ਪਰ ਇਥੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੀਜ; ਜੋ ਸਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹ ਜ
ਨਹੀਂ । ਸੁਭਾਿਵਕ ਵੰਸ਼ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਸੀ, ਉਹਨ ਸਭਨ ਦਾ ਜਨਮ ਸੁਭਾਿਵਕ ਜਨਮ
ਸੀ ਪਰ ਿਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ । ਵੇਖੋ, ਉਹ ਨਾ ਤ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ
ਵੰਸ਼ ਿਵਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਹੂਦੀ ਸੀ । ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ
ਬੀਜ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹ ।
109 ਵੇਖੋ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਵੰਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਤ ਉਸਨੇ ਵੈਰੀ ਕੋਲ ਜੋ
ਵੀ ਫਾਟਕ ਸੀ ਉਸ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹਨ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਿਲਆ । ਉਸਨੇ ਵਚਨ
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ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ਿਜੱਤ ਿਲਆ
। ਉਹ ਇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ । ਬੀਮਾਰ ਲੋਕੋ, ਯਾਦ ਰਖਣਾ, ਉਸਨੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ
ਫਾਟਕ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਹੈ । ਤੁਹਾ ਉਹ ਿਜੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਸਨੇ ਉਸ ਿਜੱਤ
ਿਲਆ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਮਨੁਖ ਉਹਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕ ਿਜੱਤਣਾ ਿਪਆ ਸੀ । ਪਰ ਤੁਹਾ
ਿਜੱਤਨ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਜੱਿਤਆ ਜਾ ਚੁਿਕਆ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਿਬਮਾਰੀ
ਦੇ ਫਾਟਕ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਤ
ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ…ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਨਹ੍ੋਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਵੀ ਬੰਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾ ਉਸ ਫਾਟਕ ਦੀ
ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਿਦਓ ।
110 ਉਸਨੇ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਿਜੱਤ ਿਲਆ । ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਹ
ਕੁੰਜੀ ਸੀ, “ਵੈਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ” । ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਿਜੱਤ ਿਲਆ; ਉਸਨੇ ਹਰੇਕ ਿਬਮਾਰੀ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ।
111 ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਰਕ ਿਜੱਤ ਿਲਆ । ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਅਤੇ
ਨਰਕ ਿਜੱਤ ਿਲਆ । ਉਸਨੇ ਉਹ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਿਜੱਤ ਸਕੇ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ
ਸੁਭਾਿਵਕ ਅੰਸ ਸਨ । ਇਹ ਆਤਿਮਕ ਵੰਸ਼ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਿਜੱਤ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਸਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਓਣ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਿਫਰ ਜੀ ਉਿਠਆ ।
112 “ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੈਵੰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਹ ” । ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਸਧੇ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ
ਹ , ਇਹ ਸਾ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, “ਜੈਵੰਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ” । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ
ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਲੜਹ੍ ਰਹੇ ਹ । ਿਬਮਾਰੀ ਹਰਾ ਿਦਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੌਤ ਹਰਾ ਿਦਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਨਰਕ
ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਔਹ ਮੇਰੇ! ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਣੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਣਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੁਸਮਣ ਨਾਲ ਲੜਹ੍ ਰਹੇ ਹ ।
113 ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਨਹੀ ਜਦੋਂ ਪੌਲੂਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਕਹਾ, ਜੱਦ ਉਹ ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਲਾਹੁਣ
ਲਈ ਇੱਕ ਪਥਰ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਿਕਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ
ਿਕਥੇ ਤੂੰ ਮੈ ਘਬਰਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਕਢਾ ਸਕਦੀ ਹੈਂ । ਕਬਰ, ਤੇਰੀ ਫਤਹ ਿਕਥੇ ਹੈ ।
ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦੀ ਹੈਂ ਤੂੰ ਮੈ ਉਥੇ ਲੀ ਲਾਵੇਂਗੀ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਲ ਖਾਲੀ ਕਬਰ ਕਿਹ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕਰ ਗਾ; ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹ , ਉਹ ਅੰਤਮ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਮੈ ਉਠਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ” । ਇੱਕ
ਹਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਵੈਰੀ!
114 ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਸ! ਹੁਣ ਸੁਭਾਿਵਕ ਬੀਜ ਉਸ ਕਬਰ ਵਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵੰਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਉਸ
ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫਾਟਕ ਿਜੱਤ
ਿਲਆ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੌ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਹਾਨ ਿਵਜੇਤਾ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਖੜਾ
ਹੈ । ਉਸਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਿਬਮਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਜੱਿਤਆ …ਉਸਨੇ ਿਬਮਾਰੀ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ।
ਉਸਨੇ ਪਰਤਾਵੇ ਿਜੱਤ ਿਲਆ । ਉਸਨੇ ਹਰੇਕ ਵੈਰੀ ਿਜੱਿਤਆ । ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਿਜੱਤ
ਿਲਆ । ਉਸਨੇ ਨਰਕ ਿਜੱਤ ਿਲਆ । ਉਸਨੇ ਕਬਰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੀ
ਉਿਠਆ । ਅਤੇ ਦੌ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
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ਿਵਜੇਤਾ ਆਪਣੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਾ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਅਮੀਨ । ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ
ਹੈ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਅਿਦ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਔਹ ਮੇਰੇ!
ਅਤੇ ਵੈਰੀ…
115 ਉਹਨ ਬੀਜ ਲਈ “ਉਹ ਵੈਰੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ਿਜੱਤ ਲਵੇਗਾ”, ਅੱਜ ਉਹ ਇਥੇ ਿਕਸ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ? ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਬੀਜ
ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਹੈ । ਕੌਣ, ਉਸਦੀ ਪਰਖ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਮੋਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨ
ਲਈ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਕੀ?) ਇਬਰਾਨੀ 13:8 ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹੀ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਜੋ…ਅਬਰਾਹਾਮ
ਨੇ ਇਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਵੇਖ ਿਲਆ ਸੀ; ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ । ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ
ਵਾਅਿਦ ਵਲ ਵੇਖਦੇ ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ 14:12 ਇਹਨ
ਅੰਤਮ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜੀ ਉਠੇ ਹੋਏ ਿਵਜੇਤਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ।
116 ਕੋਈ ਿਵਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਮਸੀਹ, ਇੱਕ ਿਵਜੇਤਾ । ਮੇਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੈਪਿਟਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ੍ੇਸਬਾਇਟੇਿਰਅਨ,
ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਜ ਪੈਟੀਂਕਾਸਟਲ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ । ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਿਜਉਂਦਾ
ਹੈ । ਉਹ ਸਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਉਿਠਆ ।
117 ਅਤੇ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵ ਗੇ । “ਮਨੁੱਖ
ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ,” ਵਚਨ ਦੇ
ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ “ਹਰੇਕ ਉਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁੰਹ ਿਵਚੋਂ
ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ” । “ਿਕਆਮਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹ । ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ । ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਅੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?” ਹਰੇਕ
ਵੈਰੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ਲੈ ਲਵੋ!
118 ਉਹ ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ ਿਕਵੇ ਿਜੱਤ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ…ਬੋਸਵਰਥ ਿਵਜੇਤਾ
ਿਵੱਚ ਸੀ । ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਿਕ ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਮੇਰੀ ਿਜੰਦਗੀ
ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਖੁਸੀ ਦੀ ਘੜਹ੍ੀ ਹੁਣ ਹੀ ਹੈ” । ਹੂ-ਹੂੰ । ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਿਵਜੇਤਾ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਸਦੇ ਤੇ ਸੀ । ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹ :

ਿਜਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਮੈ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀਤਾ; ਮਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਮੈ ਬਚਾ
ਿਲਆ;

ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਲੈ ਿਗਆ;
ਜੀ ਉਠਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ;
ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਉਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਔ ਮਿਹਮਾਮਈ ਿਦਨ!

119 ਉਹਨ ਲਈ ਜੋ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਏਡ੍ਡੀ ਪੇਰੋਨੇਟ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ
ਿਕ ਉਹਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਗੀਤ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ ਸੀ । ਕੋਈ ਉਹਨ ਨਹੀ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ
। ਉਹਨ ਦਾ ਉਹ ਗੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਔਹ, ਹਾਿਰਆ ਹੋਇਆਅਤੇ ਇੱਕ
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ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ! ਇੱਕ ਿਦਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਤੇ ਆਇਆ । ਵੈਰੀ ਦਾ ਫਾਟਕ ਉਸਦੇ
ਸਾਿਹਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ! ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਛੁਿਹਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਕਲਮ ਫੜਹ੍ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਉਦਘਾਟਨੀ ਗੀਤ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ।

ਸਾਰੇ ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਰਥ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰੋ!
ਦੂਤ ਮੁੰਹ ਭਾਰ ਿਡਗ ਕੇ ਪਰ੍ਣਾਮ ਕਰਨ;
ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਕਟ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ,
ਅਤੇ ਸਭਨ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਉਹ ਮੁਕਟ ਪਿਹਨਾਓ ।

120 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਨੀ ਕਰ੍ੋਸਬੀ ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਨਹ੍ੀ ਲੜਕੀ ਸੀ । ਿਕਹਾ, “ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ
ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਖਦਾ ਹੈ?” ਿਕਸੇ ਨੇ…ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮਿਸਧ ਅਿਧਕਾਰ ਪੈਟੀਂਕਾਸਟਲ
ਏਲਿਵਸ ਪਰ੍ੇਸਲੀ ਵ ਗ ਵੇਿਚਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ ਿਜਵੇਂ ਚਰਚ-ਆਫ-ਕਰ੍ਾਇਸ੍ਟ ਬੂਨ ਜ ਰੇਡ
ਫੋਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਿਤਭਾ ਸੰਸਾਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਹਨ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰੀ
ਜਹਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਲਖ ਡਾੱਲਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਹਨ । ਪਰ ਫਾਨੀ ਕਰ੍ੋਸਬੀ ਆਪਣੀ
ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ । ਉਹ ਿਚਲਾਈ:

ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਔ ਹਲੀਮ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ,
ਮੇਰੀ ਨਮਰ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਜਾ;
ਜੱਦ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ,
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾ ।

ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨ ਦਾ ਦਿਰਆ ਹੈਂ,
ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਜੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਹੈਂ,
ਤੇਰੇ ਿਬਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਜ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਿਬਨ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ?

121 ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਅੰਨਹ੍ੀ ਹੋਵੇਂ?”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ ਪਿਹਚਾਣ ਲਵ ਗੀ” ।

ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਉਸ ਿਕਵੇਂ ਪਿਹਚਾਣੇਗੀ?”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਹਚਾਣ ਲਵ ਗੀ”।

ਿਕਹਾ, “ਸਰ੍ੀਮਤੀ ਕਰ੍ੋਸਬੀ, ਤੂੰ ਲਖ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈਂ” ।

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਲਖ ਡਾੱਲਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ” ।
122 “ਤੂੰ ਉਸ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਪਿਹਚਾਣੇਗੀ?” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ:

ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣ ਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣ ਗੀ,
ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਲੋਵ ਗੀ;
ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣ ਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣ ਗੀ ।

123 “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਿਕਲ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰ ਗੀ” । ਉਸਨੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ਿਜੱਤ ਿਲਆ । ਹ ।
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124 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ! ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਹੇ; ਿਜਹੜਹ੍ੀ ਵੀ ਕੁੰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੰਗੋ, ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਫਾਟਕ
ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੰਗੋ; ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਤ ਿਫਰ ਵੈਰੀ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਫਾਟਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ” । ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ
ਸ਼ਾਹੀ ਵੰਸ਼ ਹੋ ।

125 ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇ ਿਕਹੜਾ ਫਾਟਕ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜੈਵੰਤ
ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਹੋ । ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ , ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤ ਗਾਓ:

ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ,
ਹਰ ਇਕ ਅਿਧਆਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦਾ …ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ
ਹੈ,

ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦੈਿਵਕ ਪਰ੍ੇਮ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਿਕਓਂਿਕ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ।

126 ਅਸੀਂ ਜੈਵੰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਹ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵੈਰੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ
ਕਬਜਾ ਕਰੇਗੀ! ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ , ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ
ਇੱਕ ਸੈਤਾਨ ਜ ਬਆਲ ਜ਼ਬੂਲ ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਰੂਰ ਹਰੇਕ
ਫਾਟਕ ਿਜੱਤ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ।

ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰੀਏ ।

127 ਪਰ੍ਭੂ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਵੰਸ਼…ਪਰ੍ਭੂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਵੇਖ
ਲੈਣਗੇ । ਉਹ ਵਚਨ ਸਹੀ ਜਮੀਨ ਿਵੱਚ ਜਾਏ ਿਬਨ ਿਕਵੇਂ ਿਡਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣ । ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਪੰਕਤੀ ਿਵੱਚ ਜੋ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਆਵੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

128 ਪਰ੍ਭੁ, ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਕੁਝ ਹਨ ਿਜਨ ਨੇ ਅੱਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਭ ਅਕੀਿਦ ਅਤੇ ਠੰਡੀ
ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਲੈ
ਗਈ ਸਨ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਹਣ, “ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ” । ਿਫਰ ਤੂੰ ਉਹਨ ਲਈ ਉਸ ਿਦਨ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ।

129 ਜਦਿਕ ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹੋ, “ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਤ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਉਸ
ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇ” । ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ
ਹ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਰਿਖਆ
ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੋਈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ , ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ।
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130 ਪੁੱਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ । ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਹੋ, “ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।” ਔਰਤ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈ ਬਰਕਤ ਦਵੇ । ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈ ਬਰਕਤ
ਦਵੇ । “ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦਵੇ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ
ਦਵੇ । “ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ ਖੜਹ੍ਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ” । ਇਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਖੜਹ੍ੇ
ਹਨ, “ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ ਮੈਂ ਖੜਹ੍ਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ” ।
131 ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇਗਾ, “ਿਖਲਿਰਆ ਹੋਇਆ; ਇਸਦਾ ਖੂਨ ਵਗ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ” । ਜ ਿਕਸੇ ਸਵੇਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣਾ
ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋ ।
132 “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਓਗੇ ਤ ਮੈਂ ਵੀ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਦੂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵ ਗਾ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ
ਇਕਰਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਦੂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਗਾ ।
133 ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈ ਬਰਕਤ ਦਵੇ । ਕੀ ਉਥੇ ਬਾਲਕਨੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ?
ਹੁਣੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ, ਮੁਖ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ?
ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ । ਿਮੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜ ਦਾ ਹ ।
134 ਜੇਰਕ ਵਚਨ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡਗੇ ਿਜਵੇਂ ਖੂਹ ਉਥੇ ਉਹ ਔਰਤ, ਉਹ ਸਮਝ
ਗਈ ਸੀ । ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧਤਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਰੌਸਨੀ ਉਸ ਤੇ ਚਮਕੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਿਹਚਾਣ ਿਲਆ ।
135 ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ । ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ…ਮੇਰੇ ਭਾਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ; ਪਰ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ।
136 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਖਲਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ ।
ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਉਛਲਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਸਰਬ-ਿਵਆਪਕ, ਸਰਬਿਗਆਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਸਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅੱਖ ਉਹਨ
ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਨ, ਿਪਤਾ । ਮੈਂ ਉਹਨ ਇੱਕ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਤੁਹਾ ਭੇਂਟ

ਕਰਦਾ ਹ ।
137 ਉਹਨ ਦਾ ਇਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ
ਲੋਕ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਸਕਣ । ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਸਚੇ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਿਜਸ ਿਦਨ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਿਪਆਰੀ ਿਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਹੇਗੀ, “ਹ ,
ਇੱਕ ਿਦਨ ਬੈਟਨ ਰੋਜ ਜਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਸ਼ਿਹਰ ਡੇਨਹਮ ਸਿਪਰ੍ੰਗਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਪਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵ ਗਾ” । ਪਰ੍ਭੂ ਇਹ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ
। ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਨ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ । ਆਮੀਨ ।

ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੇ…
138 ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ । ਜੇਰਕ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਹੋ ਿਜਥੇ ਪਾਸਟਰ ਹਨ, ਉਹਨ
ਲਭੋ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੋ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ
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ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤ ਲੈ ਲਵੋ । ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਸ਼ਵਾਿਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਢੋਂਗੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਿਸ ਿਵੱਚ ।

ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਆਓਇਹਨ ਰੁਮਾਲ ਲਈ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰੀਏ ।

139 ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਿਕਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ
ਬੂ ੇ ਅੰਨੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਜੋ ਦਲਦਲ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਡੀਕ
ਿਰਹਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਬਚਾ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਬਸਤਰ ਤੇ ਿਪਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮ ਖੜਹ੍ੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਆਕੁਲਤਾ ਨਾਲ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਵਰਗੀ
ਿਪਤਾ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ । ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਜੂਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਜੋ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿਜਹੜਾ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਉਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨ ਰੁਮਾਲ
ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤੇ ਵੀ ਰਖੇ ਜਾਣ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰਨ । ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ ।

140 ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਪੰਕਤੀ ਸੱਦੀਏ ।
ਸਰਬਸਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਭਰਪੂਰ… ਿਮਤਰੋ, ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਪੰਕਤੀ ਬੁਲਾਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ਅਤੇ ਮੈਂ…ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਆਈਏ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹ ਸਕ , ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹੋਣਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿਹਲ ਖੜਹ੍ੇ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ…

141 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ । ਵੇਖੋ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਜਵਾਨ ਹਾਕਮ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ । ਵੇਿਖਆ? ਉਸਨੇ ਿਯਸੂ
ਤੋਂ ਪੁਿਛਆ ਿਕ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਉਸਨੇ ਉਸ ਕਦੇ
ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਉਹ ਦੂਰ ਚਲਾ ਿਗਆ । ਉਸ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ
ਿਕੰਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਭਿਰਆ ਕੰਮ ਸੀ । ਉਸਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਨਾ ਲਵੋ । ਤੁਹਾ ਚੇਤੇ ਹੈ ਆਿਖਰੀ ਵਾਰ
ਉਸ ਦੀ ਿਕਵੇਂ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਾਈ ਗਈ? ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਿਗਆ । ਉਹ
ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਿਗਆ । ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਥ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਿਚਆ ਿਕ ਗੋਦਾਮ ਿਵੱਚ ਰਖਣ ਦੀ
ਵੀ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਪਿਹਚਾਣ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਉਹ ਨਰਕ ਿਵੱਚ
ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪਟ ਉਸ ਤੜਹ੍ਪਾ ਰਹੀ ਸਨ । ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਣ
ਿਦਓ । ਮਸੀਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੋ ।

142 ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਘੁਮਾਓ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕੋ, ਜਵਾਨ ਕੁੜਹ੍ੀਓ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਿਡਓ,
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ ਲਵੋ । ਮੈ ਉਸ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਸੁਨੋ ਜੋ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਮੈਂ ਇਥੇ ਹ ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ
ਪਰ੍ੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।



22 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

143 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰ ਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ ਮੇਰੇ ਿਕਸੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ
ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਮੈ ਿਸਰਫ਼… ਮੈਂ, ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਿਬਨਹ੍ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵ ਗਾ । ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ
ਿਪਤਾ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰੇਗਾ । ਵੇਿਖਆ? ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਕਰੋ । ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ।
144 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਿਕਸ ਲਈ ਿਝੜਕਦੇ ਹੋ?” ਸੱਚਾ ਪਰ੍ੇਮ ਸੁਧਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ।
145 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਛੋਟੂ ਉਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ।
ਉਸ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਭਾਵਨ ਵ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ” । ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਉਹ ਉਥੇ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰੋਗੇ
। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਾਓਗੇ ।
146 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਿਪਆਰ ਸੁਧਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਹੈ ।
147 ਜੇਕਰ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਇਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਰਖਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਪੈਂਟ ਪਾਉਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤ ਉਥੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ । ਅਤੇ ਆਦਿਮ ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ ਵਾਰ
ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ
ਉਥੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪਠ ਥਪਥਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾ ਿਕਸੇ ਿਫਰਕੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਭ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਪਿਵੱਤਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ
ਹੈ,” ਉਥੇ ਕੋਈ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗੁਆਚ ਚੁਕਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ।
148 ਸੱਚਾ ਪਰ੍ੇਮ ਸੁਧਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
149 ਿਯਸੂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਉਸਨੇ ਿਕਵੇਂ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਉਹਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ
ਸੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹਨ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਮਰ ਿਗਆ ਜਦਿਕ ਉਹ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਲਈ ਪੁਕਾਰ
ਰਹੇ ਸਨ ।
150 ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ…ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਲਈ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਇਸਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ । ਮੈਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ।
151 ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਜਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ
ਿਮੰਟ ਲਈ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰੋ, ਕਹੋ, “ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ! ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ! ਮੈ
ਆਪਣਾ ਬਸਤਰ ਛੁਹਣ ਦੇ” । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸਦਾ ਬਸਤਰ ਛੁਿਹਆ
ਤ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਿਪਛੇ
ਮੁਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਅੱਜ ਦੁਿਪਹਰ ਉਹ
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ਉਹੀ ਿਯਸੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜਾਜਕ ਸਾਡੀ ਿਨਰਬਲਤਾਇ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ ਨਾਲ ਛੁਿਹਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
152 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ (ਅਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਿਦਖਾ
ਦੇਵੇ) ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਦੂਮ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ? ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਇਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ।
153 ਿਜਵੇਂ ਸਦੂਮ ਵ ਗ ਜੀ ਰਹੇ ਹ । ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਵਵਸਥਾ, ਚਰਚ ਿਵਵਸਥਾ,
ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਵਵਸਥਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਿਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਰਾਜਨੀਤੀ
ਿਭਰ੍ਸਟ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਸਭ ਜਗਾ ਤੇ ਿਵਵਸਥਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ, ਇਹ ਸਭ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ।
ਕਲੀਿਸਯਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਪਿਰਵਾਰ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਬਣ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਿਸਰਫ
ਿਭਰ੍ਸਟਤਾ ਹੈ, ਸਦੂਮ ਹੈ!
154 ਿਫਰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲ ਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮਨੁਖੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਕਰੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸਦੂਮ
ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਾਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇਗਾ” ।
155 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । ਠੀਕ ਹੈ, ਿਮਸ ਥੋੰਮਪਸਨ, ਤੁਹਾ ਉਹ ਔਰਤ ਵਾਲੀ
ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਿਮਸ, ਿਮਸ ਥੋਮਸ, ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਤ ਿਫਰਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ।
156 ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਹ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਸ ਜੋੜ
ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ।
157 ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰ
ਰਹੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੁੰਝਾ ਦੇਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਖੋ । ਤੁਸੀਂ ਏਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ
ਿਮਸੀਿਸਪੀ ਤੋਂ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਸਰ੍ੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰ੍ੀਮਤੀ ਸਟਿਰੰਗਰ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ
ਿਦਲ ਤੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਠੀਕ ਹੈ । ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਪਰ ਉਠਾਓ ਤ ਿਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾ ਵੇਖ ਸਕਣ ।
158 ਮੈਂ ਉਹਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । ਮੈਂ ਉਹਨ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਵੇਿਖਆ । ਿਮੱਤਰ, ਤੈ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ । ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਹਚਾਣ
ਕਰਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਸਭਾ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾਦਕ]
159 ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਿਕਓਂ ਿਹਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਓਂ ਵੇਖ
ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ । ਿਕਓਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਗਲ
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ਕਰ ਗਾ । ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਜੁਰਗ ਸੱਜਣ ਹੋ ਜੋ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ।
ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਵਲ ਏਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ । ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ । ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਸ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ—ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖ ਿਵਸ਼ਾ
ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਮੰਗ ਰਹੇ
ਹੋ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ! ਔਰਤ, ਤੂੰ ਕੋਈ
ਰੋਜਗਾਰ ਲਭ ਰਹੀ ਹੈਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਬੀ
ਜ ਸੇਵਕ ਹ , ਤੇਰੇ ਦੋ ਆਪਰ੍ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਤੈ ਇਸਨੇ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਛਿਡਆ ਹੈ । ਸਭ
ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਹਲਾਤ, ਆਤਿਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ । ਮੈਂ ਤੈ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ
ਹੋ ਚੁਕਾ ਿਹਆ । ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੇ ਤੈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ।
160 [ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾਦਕ]…ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਉਹ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ
ਹੈ । ਇਥੇ ਵੇਖੋ । ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਛੂਹ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦਸ ਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ
। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਤ ਿਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਰ੍ੀਮਤੀ ਸਿਮਥ ਹੋ । ਇਹ ਠੀਕ
ਹੈ । ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ।
161 ਵੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਹਚਾਣ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਵੰਸ਼
ਹੈ, ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਬਰਾਹਾਮ ਕੋਲ ਸੀ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੀ ਿਵਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ।
162 ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹਨਅਤੇ ਉਹ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ? ਔਹ, ਸਾ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
163 ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਉਹ ਆਤਮਾ ਿਸਰਫ…ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਿਬਮਾਰ ਲਈ
ਪਰ੍ਥਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ । ਉਹ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਨਹੀਂ ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ
। ਪਰ ਉਹਨ ਕੋਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, “ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ” ।
164 ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਿਮੱਤਰ ਇਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । (ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਸਭਾ
ਿਵਚੋਂ ਬੁਲਾ ਲਵੋ…?…)
165 ਇਥੇ ਿਕੰਨੇ ਪਾਸਟਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਕ ਜੋ ਇਥੇ
ਹਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਔਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ । ਮੈ ਅਚਰਜ ਹੈ ਜੇਰਕ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ
ਹੋਵੇ? ਇਥੇ ਆਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰੋ ।
ਠੀਕ ਇਥੇ ਆ ਜਾਵੋ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
166 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਬਣਾ ਲਵੋ । ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਲ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਆ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਪਾਸਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
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ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ
। ਯਾਦ ਰਖੋ, ਇਥੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਾਹਰ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ!

167 ਭਾਈ ਬਲੇਅਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਜਾਣਦਾ ਹ ,ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪੈਟ । ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪੈਟ
ਦੂਹਰੀ ਕਤਾਰ ਬਣਾ ਲਵੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ।

168 ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਪਾਸਟਰ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ! ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪਿਹਚਾਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕੰਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ
ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ, “ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ
ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰਖਣਗੇ ਤ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ”? ਪਾਸਟਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਪਿਹਚਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ (ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ?), ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਖੜੇ ਨਹੀ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਹੁਣ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ? “ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ” । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਹ ।

169 ਮੈਂ ਹੇਠ ਆ ਿਰਹਾ ਹ । ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਭੇਡ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ
ਹ । ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਮਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਆ
ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਜਰਾ ਿਜਹਾ ਵੀ
ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤ ਉਸ ਬਾਹਰ ਕਢ ਿਦਓ ਤ ਿਕ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣ ਤ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਤੇ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਰਖ ਗੇ ਤ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਹਰਦੇ ਤੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਕਰੇਗਾ? [ਸੇਵਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾਦਕ]

170 ਇਥੇ ਿਕੰਨੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਸਿਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਜਦਿਕ ਉਹ ਏਥੋਂ ਲੰਘਣਗੇ, ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, “ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰ ਗਾ” ।

171 ਯਾਦ ਰਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ, ਮਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜ
ਭਰਾ ਹੋਵੇ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ
ਕਤਾਰ ਿਵਚੋਂ ਲੰਘਣਗੇ । ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੈੰਸਰ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਖਤਰਨਾਕ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ?
ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ।

172 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ…ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ,
ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਤਰਫ਼ ਖਲੋ ਜਾਓ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੱਜੇ
ਪਾਸੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੁੰਹ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ । ਹੁਣ ਖਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਿਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰਖਣਾ
ਨਹੀਂ ਤਾ ਜਾਮ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕੀ
ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ । ਹੁਣ ਿਜਹੜੇ
ਸਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਆ ਜਾਓ, ‘ਿਕਓਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਥੇ ਆਓਗੇ ।

173 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਬਾਰਡਰ ਓਹ ਿਕਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ? ਸੱਜੇ ਦਰਵਾਜੇ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਿਫਰ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਆਣਾ ਹੈ ।
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174 ਇਸਲਈ, ਜੱਦ ਇਹ ਪਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਿਮੰਟਾ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੜੇ
ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹ ਕੀ…ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ
ਜਾਓ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਾਲਕਨੀ ਿਵੱਚ ਹੋ ਚਲ ਕੇ ਹੇਠ ਆਓ ਅਤੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ
ਉਹਨ ਨਾਲ ਿਮਲ ਜਾਓ । ਅਤੇ ਜੋ ਖਬੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਉਹ ਖਬੇ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਣ । ਅਤੇ ਿਫਰ
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਤਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਘੁੰਮ ਕੇ, ਉਸ
ਪਾਸੇ ਮੁੜਹ੍ਨਾ । ਵੇਿਖਆ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਤਾਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਕੋਈ ਗੜ੍ਬੜ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
175 ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕਨੀ ਿਵੱਚ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋ ਉਹ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਾ ।
176 ਹੁਣ ਿਪਛੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਹਰ ਕੋਈ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਕਤਾਰ ਨਾਲ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਿਮਲ ਜ ਦੇ । ਬਸ ਇਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਥੇ ਪਰ, ਚਕਰ ਿਵੱਚ
ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਓ ਅਤੇਇਥੇਇਸ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਓ ।
177 ਔਹ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਉਹ ਸਮਹ੍ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ।
178 ਹੁਣ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਓ । ਇਸ
ਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ । ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ।
179 ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰ ਗੇ । ਅਤੇ ਇਹ
ਸਭਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ । ਹੁਣ ਿਸਰਫ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰੋ । ਅਤੇ ਨਾ…
180 ਿਪਛੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਓ, ਘੰਮ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਾਰ ਿਪਛੇ ਲਗ ਜਾਓ । ਘੁੰਮ
ਕੇ ਆਓ, ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਤਾਰ ਬਣਾ ਲਵੋ । ਉਸ ਰਸਤੇ ਆਓ ਅਤੇ ਇਕ ਕਤਾਰ ਬਣਾਓ ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ।
181 ਹਰਕੋਈ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਿਵੱਚ ਰਹੇ । ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਓ ।
ਬਸ ਹੁਣ ਭੀੜ ਵਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦਓ । ਚੇਤੇ ਰਖੋ, ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਨਾਲ
ਢਕੇ ਹੋਏ ਹ , ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਸੀ ਿਕਓਂਿਕ
ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ।
182 ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਹ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਕਤਾਰ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।
183 ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਲਵੇ ।
184 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਇਹ ਜਲਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਹੀ ਫੈਂਸਲਾ ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਕੀ ਅਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਹੋ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹ ? ਪਰ੍ਭੁ, ਕੀ ਅਸੀਂ
ਜੋ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹ ਉਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ
ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ੍ਭੂ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਇਹ ਿਵਅਰਥ ਨਾ
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ਜਾਵੇ । ਹੋਣ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਜਦ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਇਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤ ਇੰਝ ਹੋਵੇ ਿਜਵੇਂ ਓਹ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਥਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋਣ ਿਕਓਂਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਹੋ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਪਾ ਲੈਣਗੇ । ਮੈ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ
ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਿਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਿਜਨ ਿਵੱਚ ਔਰਤ ਿਜਨ ਜਨਾਨਾ ਰੋਗ
ਹਨ, ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਹਨ, ਆਦਮੀ ਿਜਨ ਗਦੂਦ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਇਹ ਕਿਹਣਗੇ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਨੇ ਮੈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ” ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਹਨ । ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ
ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ ਿਜਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮਿਰਆ । ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਹਨ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨ ਲਈ ਿਜਿਤਆ । ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ।

185 ਅਤੇ, ਸੈਤਾਨ, ਤੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈਂ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਨ ਿਗਆ ਿਕ
ਤੂੰ ਹਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੈ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਹਰਾਇਆ । ਉਹ ਸਾ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਜੀ ਉਿਠਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ । ਅਤੇ
ਸਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਉਸ ਵਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਵਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਲਹ੍ ਜੋ ਤੂੰ
ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹਨ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਦੇ ।
186 [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾਦਕ]…?…
187 ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੁ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਿਕੰਨੇ
ਹਨ ਜੋ ਕਤਾਰ ਿਵਚੋਂ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ,
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ । ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹ ।
188 ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ;
ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਮਾਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਭਾ
ਅਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਅਗੇ ਆ ਸਕੇ ਜ ਨਹੀਂ ਆ
ਸਕੇ । ਇਹ ਸਚੇ ਚਰਵਾਹੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, “ਉਹਨ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹ” । ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਜਾਲ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਥਨਾਵ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਨਹ੍ੀ ।
189 ਿਯਸੂ, ਉਹਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ । ਅਤੇ ਉਹਨ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਮਜਬੂਤ
ਚਰਵਾਹੇ ਬਣਾ ।
190 ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਖਾਹਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ । ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇ । ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਬਣ
ਜਾਵੇ ਿਜਨਾ ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਕਦੇ ਸੀ ।
191 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਪਾਹਜ ਸਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾ
ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਨਜਰ ਆਵੇ । ਇਹ ਵੇਖੋ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ । ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ
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ਪੈਂਦਾ ਕੀ; ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ ਵਲ ਨਾ ਵੇਖੋ । ਉਸ
ਵਲ ਵੇਖੋ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ । ਜੇਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ‘ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦਾ ਹ ,” ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ । ਇਸਲਈ, ਉਸ ਵਲ ਨਾ ਵੇਖੋ । ਉਸ ਵਲ ਵੇਖੋ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ
। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ! ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਸਭਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾਦਕ] ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ।
192 ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਫਰ ਿਮਲਦਾ ਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ । ਮੇਰੀ ਪ੍ਰ੍ਥਾਨਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਰਾਤ ਿਜਆਦਾ ਕਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਿਰਸ਼ ਿਜਆਦਾ ਜੋਰ ਨਾਲ ਨਾ
ਆਵੇ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰ ਗਾ । ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰਨਾ । ਜਦ ਤੱਕ
ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ । ਹੁਣ ਜੋ ਭਾਈ ਪਾਸਟਰ ਹਨ,
ਵੇਖੋ । 
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ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਿਵਲੀਅਮ ਮੇਰੀਅਨ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਦੁਆਰਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਿਹਰ 22 ਮਾਰਚ,
1964 ਡੇਨਹਮ ਸਿਪਰ੍ੰਗਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਡੇਨਹਮ ਸਿਪਰ੍ੰਗਸ, ਲੂਸੀਆਨਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਤੋਂ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਬਨ ਕੁਝ ਘਟਾਏ
ਵਧਾਏ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਇਸ ਆਫ ਗੋਡ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗਸ ਵਲੋਂ ਛਾਿਪਆ ਅਤੇ
ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ।
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