
ਮੁਕਾਬਲਾ

 ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰਹ੍ੇ ਹਨ, ਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਨਰਾਲਾ ਹੈ।ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਿਕਨਹ੍ ਹੀ ਮਧੁਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮ ਵਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ
ਪਲ ਪਿਹਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਿਲਆ ਤ ਭੈਣ ਗਰੇਟੀ ਗੀਤ
ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਿਣਆ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਫੜੀ ਰਖੋ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੋਰ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ
ਮੈ ਉਹਨ ਿਦਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅਰਾਧਨਾ ਭਵਨ ਛੋਟਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ
ਬਡੇਰੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ ਿਜਸਦਾ ਿਵਸ਼ਾ
“ਪਿਹਲ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ” ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸੈਮੀ ਡੇਿਵਡਸਨ ਨੇ
25 ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਉਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੁੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤਾ ਿਕੱਥੇ ਵਤੀਤ ਕਰੋਗੇ? ਸੋਚੋ!”
ਅਤੇ ਠੀਕ ਇੱਥੇ “ਔਰਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ” ਅਤੇ “ਦਾਿਨਏਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ
ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ” ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਔਹ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਕਨਾ ਕੁੱਝ
ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ।

2 ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਵੱਜੇ ਤੀਹ ਚਾਲੀ ਮੀਲ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ
ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਮਲੀ ਜੋ ਕੀ ਮਰਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਮੋਲ
ਦੋਸਤ ਜੋਰਜੀ ਕਾਰਟਰ ਦੀ ਮ ਸੀ। ਮੈ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੁੜ
ਕੇ ਆਵ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੇਵਕ ਮੋਜੂਦ ਹਨ। ਏਿਡਥ ਦੀ
ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੇ ਸੀ ਤ ਪਰ੍ਭੂ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਭੈਣ ਕਾਰਟਰ ਮੋਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਿਲਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ।

3 ਹੁਣ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮ ਨੇੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ 12
ਵਜੇ ਉਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ।ਇਸ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮ ਿਠਹਰਾਈ
ਹੈ? [ਭਾਈ ਨੈਿਵਲ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਢੇ 11 ਦੇ
ਿਵੱਚ”-ਸੰਪਾ] ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ…ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ
ਵਾਲੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਪਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹ ।
ਔਹ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਿਨਰਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ । ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਗਾ ਕੁੱਝ ਦੱਸ ਪੰਦਰਾ ਿਮੰਟ ਲਈ,
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ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ।ਹੁਣ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ?
[ਸਭਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ “ਆਮੀਨ”—] ਆਮੀਨ। ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ
ਚੰਗਾ ਸਮ ਵਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਇੰਜ ਨਹੀਂ?
4 ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਈ ਥੋਮਸ ਿਕੱਡ ਅਤੇ ਭੈਣ ਿਕੱਡ ਿਜਹੜੇ ਔਹਾਇਓ ਤੋਂ
ਆਏ ਹਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤ ਉਹ ਉਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਹ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵਚਨ ਪਰ੍ਚਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਟੇਪ ਿਰਕਾਡ ਹੋ ਰਹੀ
ਹੈ। ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੋ ਵਰਹ੍ੇ
ਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਿਦਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦ ਹ
ਤ ਮੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਹੰਮਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਰਹਾ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਇਹ ਲੋਕ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇਇੱਥੇ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹ , ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਰ੍ਚਾਰ ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਪਰ ਟੇਪ ਿਰਕਾਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਨਰਾਲਾ ਹੈ ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ ।
5 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰਖਣਾ, ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਤ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ
ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਭਾਵ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦਸ ਗੇ ਜੋ ਉਹਨ ਨੇ ਦੱਸ ਫਰਵਰੀ
ਠੇਹਰਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਤ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਠ ਦੱਸ
ਿਦਨ ਜ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮ ਲਵ ਗੇ ਉਹਨ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਹਨ ਉਹਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਿਮਤੀ ਦਸ ਿਦ ਗੇ। ਤ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ
ਿਜਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨ ਪਿਹਲ ਪਤਾ ਲਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ
ਆਉਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾ ਥੇ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਸਾ
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਫਰ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਵੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਕਿਲਿਸ ਯੁੱਗ
ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
6 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ ਮੈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ
ਯਾਦ ਰਖਣਾ, ਮੈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਇੱਥੇ
ਦੱਸ ਪੰਦਰ ਿਮੰਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਮਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਆਉਕੁੱਝ
ਪਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ।
7 ਔਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਇਹ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ
ਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪੀ
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ਪਸ਼੍ਚਾਤਾਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਿਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਿਦਨ ਹੈ, ਹੋਣ
ਦੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਘੜੀ
ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ, ਕੁੱਝ ਪਲ
ਲਾਈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਬੁਰਾ ਲਗੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਿਬਨ ਕੁੱਝ
ਵਚਨ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤੇ ਕਰ । ਿਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਤ ਜੋ ਮੈਂਵਚਨ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਿਹੰਮਤ ਵਧਾਵੇ। ਤ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਸੂਸ ਕਰੀਏ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਿਵੱਚ ਤਾਕਤ
ਹੈ। ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਪਹਲੀ ਵਾਰ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਿਬਨ ਜੁੱਤੀ ਜ ਫੱਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਜੰਗਲ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਦੱਸ ਲੱਖ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ੍ਭੂ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਘੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਯਾਦ ਰਖੀਏ। ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ
ਹ , ਆਮੀਨ।

8 ਉਸ ਿਵਸ਼ੇਤੇ ਬੋਲ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਜਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ ਸਾ ਇੱਥੇ ਸਾ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵੱਜੇ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। [ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਠੀਕ ਹੈ”—ਸੰਪਾ] ਪਰ ਮੈਂ ਵਚਨ
ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …[“ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ.”] ਧੰਨਵਾਦ।ਅਫਸੀ 6 ਬਾਬ
ਉਸਦਾ 12 ਵਚਨ, ਕੁੱਝ ਪਲ ਲਈ ਿਹੰਮਤ ਦੇਣ ਲਈ।

ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਹਕੂਮਤ , ਇਖਿਤਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਧਘੋਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਿਜ
ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਿਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਵਰਗੀ ਥਾਵ ਿਵੱਚ
ਹਨ।

9 “ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵ ਿਵੱਚ ਹਨ।” ਮੈਂ ਕੁੱਝ 10 ਜ
15 ਿਮੰਟ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਜਸਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਰਿਖਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਿਜਥੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ
ਪਰਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ…ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ
ਰੱਸੀ ਿਖਚਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਰੱਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ
ਰੱਸੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਖ ਕੇ ਤਾਕਤ ਪਰਖਦੇ ਦੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ
ਅੱਗ ਵਲ ਿਖਚਣ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ

ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਰਖਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹ ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਜੋ ਕਿਲਿਸਆ
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ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਦੀ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਜੋ ਉਸਦੀ ਕਿਲਿਸਆ
ਿਵੱਚ ਹੈ।
10 ਹੁਣ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋ ਚਲਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਸੁਿਟਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣ ਿਗਆ। ਿਫਰ
ਉਦੋਂ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ
ਲੋਕ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਿਖੱਚੇ ਜ ਉਸਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਿਖੱਚੇ।
11 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹ ਿਕ ਿਕਹਦੇ ਕੋਲ ਿਜਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਕੋਲ।ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਧਆ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ
ਿਦੱਤੀ ਤ ਜੋ ਸ਼ਤਾਨ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਿਕਓਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੋਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਕਿਲਿਸਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਿਣਆ ਤ ਜੋ ਸ਼ਤਾਨ ਉਸਦੀ ਹੀ
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਿਖੱਚੇ।ਅਤੇ ਿਖੱਚਾ ਤਾਨੀ ਚਲਦੀ ਰਹੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਕੁਸ 16 ਿਵੱਚ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਆਤਮਾਵ ਕਢਣਗੇ।”
12 ਹੁਣ, ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਹਲ ਇਹ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਲੋਕ…ਪਰ ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ
ਸਲਾਹ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਣੋ। ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਉਸ
ਲੜਾਈ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ ਹੋ ਉਸ ਿਮਲਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕਓਂਿਕ ਤੁਸੀ
ਉਸ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਉਸ ਜਾਣੋ…ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸ ਿਮਲਣ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ
ਤ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ।
13 ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਕ੍ਕੇਬਾਜ਼ ਵ ਗ ਹੈ। ਇੱਕ
ਸੱਚਾ ਮੁਕ੍ਕੇਬਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਿਹਲ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ
ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕੱਥੇ ਉਸ ਚੋਟ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ
ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੀਛੇ ਲੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹਥ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਜ ਖਬੇ ਹਥ
ਨਾਲ। ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਚਲਾਕ
ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਹੋ ਠੀਕ ਉਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ
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ਵ ਗ ਲੜਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੀ ਉਸ ਿਕਥੇ ਚੋਟ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਜਾਵੇ।
14 ਅਤੇ ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਿਭਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ
ਯਹੁੰਨਾ 3:16 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਿਕ ਮੁੱਖ ਿਨਯਮ ਹਨ। ਠੀਕ ਉਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਉਹ ਤੁਹਾ ਦਸੇਗੀ ਿਕਵੇਂ ਜਮੀਨ ਤੇ ਸੁਟਣਾ ਹੈ।ਿਫਰ ਉਸ ਮਾਰ ਸੁਟਣ ਵਾਲੇ
ਮੁੱਕੇ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ ਿਕਓਂਿਕ ਤੁਹਾ ਉਸਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋ ਕਰਣੀ ਹੈ। ਹਰ
ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕਵੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ
ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਸਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਤਾਨ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਚਦਾ ਜ
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣ ਲਈ ਵਿਧਆ ਚੀਜ਼
ਿਦੰਦਾ ਤ ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਦੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਿਕਹਾ ਹੈ “ਜਦੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਧਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਉਸ
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਿਪਆ। ਪਿਹਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ
ਅਦਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਮਾਣਾ ਕਰਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ
ਵਚਨ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਹੋਏ।
15 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਸ਼ਤਾਨ ਜਾਣੇਗਾ…ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਚਨ ਨਾਲ। ਹਵਾ
ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਸਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਧਆ
ਰਣਨੀਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤ ਜੋ ਉਹ ਵਚਨ ਤੇ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਕਰ ਸਕੇ।
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋ। ਉਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਮਝਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਿਕਓਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਵਚਨ ਹੈ।ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀ
ਤਾਕਤ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਵਚਨ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਿਜਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੀਜ ਸਹੀ ਜਮੀਨ
ਤੇ ਹੀਆਪਣੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਵਚਨ ਲੈਂਦੇ ਹ ।
16 ਹੁਣ ਹਵਾ ਨੇ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨੇ ਉਸ
ਵਚਨ ਦਿਸਆ ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ
ਹੈ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਾਓਗੇ’, ਉਸੇ ਿਦਨ ਮਰ ਜਾਵੋਗੇ।”
17 ਸ਼ਤਾਨ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।” ਪਰ ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ “ਤੂੰ ਵੇਖ ਤੈ ਨਵੇਂ ਚਾਨਣ ਦੀ
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ਲੋੜ ਹੈ।” ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅਲਗ ਹੀ ਦਿਸਆ ਿਕ ਜੇ
ਤੂੰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰੇਗੀ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ
ਜਾਵੇਂਗੀ।

ਪਰ ਹਵਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤ ਿਕਹਾ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵ ਗੇ।”
18 ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ ਿਬਲਕੁਲ…”, ਸਮਝੇ ਉਹ ਇਨਹ੍ ਨੇੜੇ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ “ਤੁਸੀਂ ਿਨਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ।” ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਹੈ ਤ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ! ਅਤੇਉਸੇ ਨੇ ਉਥੇ ਰੱਸੀ ਿਖਚਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਮੋਤ ਵਲ ਿਖਿਚਆ, ਿਕਉਂਿਕ

ਹਵਾ ਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਹ
ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਸੀ ਜੋ ਹਵਾ ਨੇ ਥੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ ਸਾ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਧਆ
ਬਚਾਵ ਿਦਤਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
19 ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਸ਼ਤਾਨ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਦਾ ਿਵਚਾਰ
ਬੁਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਦਵੋ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ।ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ।” ਉਹ
ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵਾਚਕ ਨਾਵ ਹੈ ਸਮਝੇ? ਪਿਵੱਤਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ।ਅਤੇ
ਸ਼ਤਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ।
ਹ , ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਰੀਏ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
20 ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਹਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ “ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ
ਗੱਲ ਦਸਦੇ ਹੋ ਤ ਉਹਨ ਉਸ ਸੋਚ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਕੀ ਿਵਚਾਰ
ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।”
21 ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ
ਮਨੁੱਖ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਭਾ
ਸੀ ਿਜਥੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਨ। ਮੈ ਆਤਮਾ ਦੀ
ਪਰਖ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਕੀ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੇਖਣਗੇ, ਅਤੇਲੋਕ
ਸਭਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬੁਲਾਵ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦਸ । ਥੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ
ਧਾਰਿਮਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਿਕ “ਉਹ ਿਵਚਾਰ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹੈ।”
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22 ਕੁੱਝ ਸਮ , ਲਗਭਗ 5 ਜ 6 ਲੋਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਇਨ ਿਵੱਚੋਂ ਗਏ, ਅਤੇ
ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਇਨ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਅੰਨਾ
ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ ਵ ਗ ਿਚੱਟੀ ਸੀ।ਅਤੇ ਮੈ ਆਿਖਆ,
“ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ।” ਜੇ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕ ਤ ਮੈਂ ਕਰਾਗ ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਸ ਜੋ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ;ਅਤੇ ਉਸ ਦਸ ਜੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ “ਉਸ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਿਖਆ” ਿਕ “ਇਹ
ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਸਆ ਤ ਇਹ ਸਭ ਸਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਿਖਆ
“ਇਹ ਿਵਆਿਹਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਸਦੀ ਪਤਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ
ਸੱਤ ਅਤੇ ਨੋ ਸਾਲ ਦੇ।” ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਮ
ਸੀ, ਉਹ ਦਸੇ।

23 ਿਫਰ ਸਭਾ ਿਵੱਚੋ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, “ਇਹ ਿਦਮਾਗ
ਪਰਖਣ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

24 ਿਫਰ ਮੈਂ ਸੋਚਇਆ, “ਪਰ੍ਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਂ।” ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਤੇਰੀ
ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਟੇਲੀਪੇਥੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ ਮੈ ਇਹਨ ਵਚਨ ਦਸ ਗਾ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਪਤਾ ਉਸ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਉਹ ਉਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ
ਵੇਿਖਆ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾ ਵ ਗ ਠੀਕ ਸਨ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਸੋਚਇਆ,
“ਹੁਣ ਇਹ ਸਮ ਹੈ।”

25 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਉਹ ਅੰਨਾ
ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਇੱਥੇ…ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ
ਮੋਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਿਸੱਖ, ਜੈਨ, ਬੁਦਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ-ਉਸ ਨੇ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹ ”। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ
ਅਸੀਂ…ਅੱਜ ਸਾ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਿਜਥੇ 17 ਵੱਖ
ਵੱਖ ਧਰਮ ਮੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਿਵਰੋਧੀ ਸੀ, ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ!” ਿਫਰ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਾਫੀ
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ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਹੁਣ, ਜੇ ਮਸੀਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਿਹਦਾ
ਹੈ।ਅਤੇ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਿਜਸਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਬਣਾਈ , ਉਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।”
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚੋਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਣ
ਵਾਲੇ ਮੋਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਅੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤ
ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਮੰਨ ਲਾਊਂਗਾ ਜ ਬੁਦਧ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਓਹ
ਿਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਤੋਂ ਿਬਨ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ
ਹੀ ਅੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੂਰਜ
ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਇੰਜ ਕਰਣ ਨਾਲ
ਉਹ ਸਵਰਗ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਨਿਗਆਤਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸੋਚ
ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।” ਉਹਨ ਨੇ

ਮਰੇ ਪੂਰਵਜ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ
ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ
ਸਕਦੇ ਹੋ”। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਸਦੀ ਸੋਚ
ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ, ਉਸਦੀ ਸੋਚ
ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ”।

26 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੈ। ਮੈਥੋਿਡਸ੍ਟ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਬੇਪ੍ਿਟਸਟ ਮੈਥੋਿਡਸ੍ਟ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਪੇਂਿਟਕੋਸਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ
ਮੈਥੋਿਡਸ੍ਟ ਪੇਂਿਟਕੋਸਟ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੋਚ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ
ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ
ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ”।
ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਿਹਣਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ, ਆ ਕੇ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇ
ਤ ਉਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ”। ਿਫਰ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹਨ
ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਰਾਿਜਆ ਚੁਨੋਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋ ਕੋਈ
ਆ ਕੇ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇ ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਮਨ ਗਾ।” ਉਹ ਸੱਭ ਤੋਂ
ਸ਼ ਤ ਝੁੰਡ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇ। ਸਮਝੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਕਆ।
27 ਿਫਰ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ੍ੇ ਸ਼ ਤ ਿਕਓਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸ਼ ਤ
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ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਿਕਓਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹ । ਪਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਜਸਨੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ
ਿਜਲਾਇਆ, ਿਜਸਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਹ ਅਤੇ ਮੈ ਿਵਖਾਇਆ ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ
ਅੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਦਾ।” ਸਮਝੇ? ਜੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈ
ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਕੀਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ
ਜੀਵਨ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮੀ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ
ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਉਹਨ ਨੇ ਤੁਹਾ ਦਿਸਆ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਇਨਹ੍ਾ ਵੱਡਾ
ਹੈ ਤ ਿਫਰ ਉਹਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਝ ਬੋਲ ਿਕਓਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਨੇ
ਮਨੁੱਖ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ…”

28 ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਡਾੱਕਟਰ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਪਰ ਆਇਆ।
ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਕੇ ਿਕਹ, “ਇਹ ਅੰਨਾ ਹੈ।”

29 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਨਸਂਦੇਹ ਇਹ ਅੰਨਾ ਹੈ।” ਪਰ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ…ਜੇਕਰ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤ ਿਕੰਨਹ੍ੇ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਣਗੇ?” ਿਜਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਠੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ
ਵ ਗ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ,
ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨ ਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ।” ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈ ਗੱਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ
ਦੀ ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਮੇਯਰ ਜੋ ਉਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਵੀ ਜ਼ੋਰ
ਦੀ ਫਿੜਆ, ਉਸਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ।

30 ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ—ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਸ਼ਤਾਨ ਹੈ! ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸ਼ਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈ ਉਸਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ
ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈ ਇਹ ਨਾ ਦਸੋ ਕੀ ਸ਼ਤਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਪਤਾ ਹੈ।
ਮੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ
ਸ਼ਤਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਮਲੋ ਤੁਹਾ ਉਸਦਾ ਅਿਭਆਸ ਹੋਣਾ
ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ।ਅਿਧਆਤਮਕ ਿਵਿਦਆ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਨਹੀਂ, ਪੜਹ੍ਾਈ ਲਖਾਈ
ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਿਭਆਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ
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ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਜਾਣੋ।
ਔਹ ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ!

31 ਮੈ ਿਕੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤੁਹਾ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸ , ਬਾਈਬਲ
ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸ ਿਜਸਨੇ ਇਸਦਾ ਸਾਮਹ੍ਣਾ ਕੀਤਾ। ਿਕੰਵੇ
ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਚਨ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ
ਕੀਤਾ। ਨੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ
ਉਸ ਿਕਹਾ ਹੈ ਕੀ ਬਾਿਰਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ
ਿਵੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।”
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬਾਿਰਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।” ਅਮੀਨ।

32 ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਅੱਜ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ! ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਸ਼ਤਾਨ ਦਾ
ਅਸਤੀਤਵ ਹੈ! ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸ਼ਤਾਨ ਬਾਹਰ ਕਿਢਆ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਤਾਨ
ਕਢਣ ਲਈਆਪਣੀ ਕਿਲਸੀਆ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦਤਾ, “ਮੇਰੇ ਨ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ ਕਢੋਗੇ।” ਉਸਨੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ ਦੁਸ਼ਟ
ਆਤਮਾਵ ਕਿਢਆ।ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮ ਮਨੁੱਖ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਿਪਸ ਆ ਕੇ ਉਸ ਥ ਖਾਲੀ ਵੇਖਦੀ
ਹੈ, ਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਸੱਤ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਇਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ
ਉਸ ਮੁਨੱਖ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮ ਤੋ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਤਾਨ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ
ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ! ਿਫਰ ਜਦੋ ਸ਼ਤਾਨ ਿਨਕਲ ਜ ਦਾ ਹੈਂ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ…
ਮੋਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਤ , ਹੋਣ ਦੋ ਕੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮ ਅੰਦਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਨਾ ਛਡੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਚਲਦੇ ਹੋ ਤ , ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ
ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥ ਿਜਥੇ ਸ਼ਤਾਨ ਸੀ
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ
ਤਾਕਤ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ ਕਢਣ ਲਈ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ
ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਨਣ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਮੋਜੂਦ ਹੈ।

33 ਹੁਣ ਲਗਭਗ—ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਿਮੰਟ ਜਦੋਂ ਿਸਟੀ ਵੱਜੇਗੀ, ਅਤੇ ਅੱਧੀ
ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਫਰ ਿਜਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਛੱਡਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ
ਰਾਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੜਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀ ਿਮਲਦੇ
ਹ , ਤ ਆਉ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਨਾ ਜਾਈਏ ਿਜਵੇ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲ ਜ ਦੇ ਸੀ।
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ਆਉਉਸਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਸੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਜਾਈਏ।ਆਉ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ, ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਦਰਜ਼ੇ ਚਾ ਚੁਕਦੇ ਹੋਏ,
ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਥਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨ
ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣ ਲਈ, ਿਕਓਂ ਜੋ ਵੈਰੀ ਹਰ ਿਦਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ
ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਹੜਹ੍ ਵ ਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਆਪਣੇ ਦਰਜ਼ੇ ਚਾ ਚੁਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਚੀਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ
ਆਉਂਦੇ ਹ …ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਛੁਿਪਆ ਭੇਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ ,
ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣ ਲਈ, ਤ ਜੋ ਕਿਲਸੀਆ
ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਉਠਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ। ਆਉ
ਅਸੀਂ ’63 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵ ਗ ਲਈਏ, ਿਜਵੇਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹ !
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬੇਦੰਗੋ ਵ ਗ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ਤਾਨ
ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਵ ਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਿਪਸ ਲਵ ਗੇ ਿਜਸਦੇ
ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਆਉਅਸੀਂ ਉਸ ਜੰਗ ਲਈਅੱਗੇ ਵਧੀਏ।

34 ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈ ਿਸਟੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਮਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਦਾਉਦ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੂਤ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰਾਤ ਿਵੱਚ,
ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਲਲਕਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦਾਉਦ ਲਈਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ!
ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ! ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਸੀ ਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕੀ ਉਹ
ਿਗਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ, ਉਸਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਝਾੜੀ
ਦੇ ਉਤੋਂ ਜ ਦੇ ਸੁਿਣਆ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਿਗਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਮੈ ਲਗਭਗ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਮਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ ਸੱਭ
ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚੋਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਿਜਵੇਂ ਯਸ਼ਾਯਾਹ ਦੂਤ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਮੈ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸ਼ੁਧ ਬੁਲ
ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਅਸ਼ੁਧ ਬੁਲ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਹ । ਪਰ ਸੁਣੋ, ਮੈ …ਮੈ
ਿਕਤੇ ਤ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਵਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਤੂਤ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਸੀ, ਤ ਜੋ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਕਰ , ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਿਕਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।

35 ਹੁਣ ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ 12 ਵਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਅਤੇ ’62
ਿਜਹੜਾ ਸਮ ਬੀਤ ਉਸ ਿਪਛੇ ਹੀ ਰਿਹਣ ਦੀਏ।
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36 ਆਉ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਇਏ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ
ਹੈ। ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ…ਪੋਲੂਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਹੜੀ ਗਲ ਬੀਤ ਿਗਆ
ਹਨ ਉਸ ਭੁਲਦੇ ਹੋਏ”, ਸਾਡੀ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ,
“ਆਪਣੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਸ ਇਨਾਮ ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰਨਾ।”
ਪਭੂ ਇੰਨਹ੍ੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਉਸ ਮਾਫ਼
ਕਰ। ਪਭੂ, ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰ। ਕਿਲਿਸਆ ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਕਆ; ਪਰ੍ਭੁ ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ। ਕਿਲਿਸਆ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮੈ
ਮਾਫ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ
ਉਸ ਇਨਾਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗਾ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੱਲ ਕੀ
ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ 1963 ਿਕਹਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ।

37 ਆਉਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ੍ਭੂ ਵੱਲ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕੀਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।

38 ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹ , ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ
ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ, ਹੁਣ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ’62 ਸਾਲ
ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ’63 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਣ ਦੇ
ਕੇ ਉਸ ਪੋੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਚੇ ਜਾਇਏ, ਜੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ
ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈ,
ਪਰ੍ਭੂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ, ਿਜਵੇਂ ਕੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ
ਸਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਪਾਪ ਅਤੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ
ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾ ਿਵੱਚੋਂ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ 1963 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵ
ਜੀਵਨ ਆਵੇ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾ ਭਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਨਵ ਪਰ੍ਾਣੀ ਬਣਾਵੇ।

39 ਸਾ ਤੇਰੇ ਸਹੀ ਸੇਵਕ ਬਣਾ। ਸਾਡੀ ਬੀਤੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਔਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਮਹਾਨ ਯਹੋਵਾਹ
ਵਾਲੇ ਹੱਥਹ੍ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਿਜਨਹ੍ੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨ
ਆਸੀਸ਼ ਦੇ। ਿਜਨਹ੍ੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨ
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ।ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਆ 1963 ਲਈ, ਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਵਸ਼ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਲਵੇ।
ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਪਰ੍ਭੂ। ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਅਤੇ
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ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ! ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ
ਖੜਹ੍ੇ ਕਰ! ਇਸ ਸਾਲ, ਗੁਪਤ ਮੰਨੇ ਖੋਲ, ਚਟਾਨ ਦੇ ਥਲਹ੍ੇ ਿਜਹੜੀ ਚਟਾਨ
ਹੈ, ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ
ਦੇ ਿਪਰਾਿਮਡ ਢੱਕ ਦੇ, ਿਸਰੇ ਦੇ ਪੱਥਰ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਹਰ
ਇੱਕ ਦੇ ਉਪਰ। ਉਸਦੀ ਪਰ੍ਤਾਪੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਉਪਰ
ਹੋਵੇ। ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਆਵੇ। ਹੋਣ ਦੇ
ਿਕ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਮਰਥ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ੍ਭੂ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ
ਤੇਰੇ ਿਕਨਹ੍ੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ । ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ
ਤਰਹ੍ ਸਮਰਪਤ ਕਰਦੇ ਆ।
40 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਥਾਵ ਤੇ ਜ ਦਾ ਹ ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕੱਥੇ
ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ
ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਆਯੋਗ ਸੇਵਕ, ਤ ਜੋ ਤੇਰੇ ਆਦਰ
ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਾ। ਪਰ੍ਭੂ, ਿਪਤਾ ਤੂੰ ਇਸ
ਪੂਰਾ ਕਰ।
41 ਸਾਡੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ। ਸਾਡੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰ।
ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਆਤਿਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਿਰਕ ਤੋਰ ਤੇ। ਸਾ
ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾ। ਅਸੀਂ ਿਮੱਟੀ ਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੁਮਹਾਰ ਹੈ। ਸਾ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਬਣਾ ਿਜਵੇ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਬੈਠ ਸਕੀਏ, ਿਜਵੇਂ
ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾ ਿਵੱਚ
ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹ ਆਮੀਨ।

[ਇੱਕ ਭਾਈ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਉਸਦਾ
ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾ]
42 ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਲੋਚਨਾ ਲਈ ਤੇਰਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ ਿਜਹੜੀ ਸਾ ਇੱਕ ਆਸ ਅਤੇ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਇਹ
ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਵਚਨ ਬੋਲੇ ਗਏ ਇਹਨ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹਏ।
ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ
ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਗੇ।
43 ਿਜਸਨੇ ਸਾ ਸਖਾਇਆ ਿਕੰਵੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨ ਿਵੱਚ ਸਾ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ, [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਅਤੇ ਸਭਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ]
“ਹੇ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਤੂੰ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ।
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ਤੇਰਾ ਰਾਜ਼ ਆਵੇ। ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾ ਦੇ। ਸਾਡੇ
ਕਰਜ ਸਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜਾਈ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਾ ਸਗੋਂ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਬਚਾ; ਿਕਓਂ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ,
ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ”। ਆਮੀਨ।

44 ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸ ਭ ਕੇ ਰਖੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਿਜਹਨ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ…ਹੁਣ ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ’63 ਸਾਲ ਦੇ। ਪਰ੍ਭੂ
ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ—ਜੋ ਲੋਕ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਲਈ
ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਕਓਂ
ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਿਕਓਂਿਕ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ, ਆਪਣੀਂ ਯਾਤਰਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮੇਮਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋੜੇ ਸਾਗਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਕੀ “ਅੱਜ ਇਹ ਿਕਨਹ੍ ਸਹੀ ਹੈ”! ਉਸ ਮੇਮਨੇ ਮਾਿਰਆ
ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਭੋਜ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧੀ ਰਾਤ
ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਖ ਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਧੀ ਰਾਤ । ਤ
ਆਉ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਨੇ ਉਸ
ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਤੇ
ਸਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।

45 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਰਹੇਜੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਿਪਸ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੇ। ਆਮੀਨ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੈਠ
ਸਕਦੇ ਹੀ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਭੈਣ ਕਰੇਗੀ…ਠੀਕ
ਹੈ ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਮਲਦੇ! ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਮਲਦੇ!
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੇ; (ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਮਲਦੇ)

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਮਲਦੇ! ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਮਲਦੇ!
ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਨਹੀਂ
ਿਮਲਦੇ!
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46 ਿਜਵੇਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਉ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਗਾਇਏ,
ਉਹਨ ਲਈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕਓਂਿਕ
ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਰਸਮ ਹੈ।ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਪਲ ਿਵੱਚ ਵਚਨ ਿਵਚੋਂ ਕੁੱਝ ਪੜਹ੍ਨ ਵਾਲਾ
ਹ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਿਧਆ ਹੈ। ਆਉ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਹੋਰ ਗਾਇਏ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਮਲਦੇ! ਜਦੋਂ…

ਆਉ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਇਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਲਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤ
ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਠੀਕ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਮਲਦੇ! ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਮਲਦੇ!
ਪਰ੍ਭੂ…

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਿਪਆਨੋ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਪਆਨੋ
ਵਜਾਉਣ ਲਈ?

…ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਨਹੀਂ
ਿਮਲਦੇ!

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ…
47 [ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਭਾਈ
ਬਰ੍ਾਨਹਮ”—ਸੰਪਾ] ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਮੈਂ ਸੱਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹ ।
[ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ …?…”]…?…

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਮਲਦੇ!
ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਨਹੀਂ
ਿਮਲਦੇ

ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਭਾਈ

ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰਖਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰਖਦਾ ਹੈ;
ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰਖਦਾ ਹੈ

ਆਉ ਇਸ ਿਫਰ ਗਾਇਏ
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ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰਖਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰਖਦਾ ਹੈ;
ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰਖਦਾ ਹੈ।

48 ਇਹ ਿਕਨਹ੍ ਸੋਹਣਾ ਹੈ? ਆਉ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਗਾਇਏ
ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ ਤੀ ਬਣਾਏ ਰਖਦੇ ਆ।

ਉਹ…(ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ)…ਿਖ਼ਆਲ
ਰਖਦਾ ਹੈ,

ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰਖਦਾ ਹੈ;
ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰਖਦਾ ਹੈ।

49 ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਸਾ ਸਚਾਈ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਨੇਰੇ
ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਜ ਸਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਨਾ ਤ
ਕਦੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਤਆਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਸਾਡਾ
ਿਦਰ੍ੜ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਲਹੁ ਤੇ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ੍ਭੁ, ਅਸੀਂ ਦੁਿਨਆ ਦੀ ਪਰ੍ਿਸਧੀ ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਿਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪਰ੍ਿਸਧੀ ਲਈ,
ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਿਕਨਹ੍
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ।
50 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਮ ਕਰਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਸਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ
ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਬਪਿਤਸਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਭੁ ਭੋਜ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰ ਦਾ ਧੋਣਾ ਹੈ। ਔਹ ਪਰ੍ਭੂ ਿਜੰਵੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ
ਅੰਦਰ ਜਾਨੇ ਆ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ ਮੇਮਨਾ ਬਿਲ ਦਾ ਮੇਮਨਾ ਹੈ।
ਉਹ ਮਹਾਨ ਜੰਗਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬਿਚ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਬ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮੇਮਨਾ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
51 ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਜ ਚ। ਿਕ ਉਥੇ ਲਹੁ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ? ਜੇ ਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁਣ ਥੇ ਲਹੁਲਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕੱਡ
ਕੇ ਅਤੇ ਢੱਕ ਕੇ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ
ਪਾਪ। ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਇਏਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹ
ਸਕੀਏ ਿਜਵੇਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੇਮਨੇ ਦੇ ਲਹੁ ਅਤੇ ਮਾਸ ਲੈਦੇ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ। ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਿਹਰਦੇ
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ਜ ਚ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ। ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਮਨੇ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆ ਆਮੀਨ।
52 ਕੁਿਰੰਥੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚੋਂ 11 ਬਾਬ, ਕੁੱਝਆਇਤ ਪੜਹ੍ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ 23 ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ। ਪੋਲੂਸ ਕੁਿਰੰਥੀ ਦੀ ਕਿਲਿਸਆ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਤ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ੍ਭੁ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤੀ
ਭਈ ਪਰ੍ਭੁ ਿਯਸੂ ਨੇ…ਿਜਸ ਰਾਤ ਉਹ ਫੜਵਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਰੋਟੀ
ਲਈ।
ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ: ਮੇਰੀ ਯਾਦਗੀਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਿਰਆ ਕਰੋ।
ਇਸੇ ਤਰ ਉਸ ਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਿਪਆਲਾ ਭੀ ਿਲਆ…

ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈ ਇਹ ਪੜਹ੍ ਲੈਣ ਦੋ।
ਇਸੇ ਤਰ ਉਸ ਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਿਪਆਲਾ ਭੀ ਿਲਆ,

ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਜੋ ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਨਵ ਨੇਮ ਹੈ। ਜਦ
ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੀਵੋ ਤ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗੀਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਿਰਆ
ਕਰੋ।
ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਿਪਆਲਾ

ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਮਰ੍ਤੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ

ਦੇ ਿਪਆਲੇ ਅਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ
ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਿਪਆਲਾ
ਪੀਵੇ।
ਜੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਪਆਲੇ

ਿਵੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਖਾਣ
ਅਤੇ ਪੀਣ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ…ਅਤੇ

ਿਬਮਾਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।



18 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰੱਿਖਆ
ਹੁੰਦਾ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾ ਨਹੀਂ ਪਰੱਖੇਗਾ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡਾ ਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾ ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸੱਕੀਏ। ਉਹ
ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀ ਦੇ ਹੋਰਨ
ਲੋਕ ਵ ਗ ਨਾ ਿਨੰਦੇ ਜਾਈਏ।
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ

ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।
ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ

ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਂਗੇ, ਫ਼ੇਰ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਵੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨ
ਨਹੀਂ ਿਲਆਵੋਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵ ਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਹੋਰਨਾ ਮਾਮਿਲ
ਬਾਰੇ ਿਹਦਾਇਤ ਦੇਵ ਗਾ।

53 ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰਸਮ ! ਅਤੇ ਇਹ
ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਕਦੋਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਿਦਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰ ਦਾ ਧੋਣਾ…ਜੋ
ਸਾ ਅੱਜ ਛਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਿਕਓਂਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ
ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਸਾ ਸ਼ੋਚਘਰ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਕਓਂਿਕ
ਉਹਨ ਜੋੜਣਾ ਿਪਆ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ, ਤ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ
ਸਭਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰ ਗੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਲੂਕਾ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਕ “ਉਹਨ ਨੇ ਵਿਡਆਈਦਾ ਗੀਤ
ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ।” ਪਰ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸਰਾਇਲ ਿਵੱਚ ਹੋਈ, ਉਹ
ਆਪਣੀ ਵਾਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾ ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ
ਆ।ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ।
54 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਤ ਦਾ ਫਿਰਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਤ , ਉਹਨ ਕੋਲ ਿਚੰਨ ਸੀ,
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਹੁ ਹੋਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤ ਘਰ ਦਾ ਪਲੋਠਾ ਜ ਵੱਡਾ
ਬੱਚਾ ਮਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਪਿਹਲ ਉਸ ਲਹੁ ਆਪਣੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਤਾ ਪੋਲੂਸ ਨੇ ਇਸ ਉਥੇ ਿਕੰਵੇ
ਰਿਖਆ? ਜੇ ਕੋਈ “ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੇਹ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ”, ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੋਤ ਹੈ, ਆਤਿਮਕ
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ਮੋਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤ ਆਤਿਮਕ ਮੋਤ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਕੀ ਖ ਦੇ ਪੀਂਦੇ ਅਤੇ ਦੁਿਨਆ ਦੇ ਵ ਗ ਜੀਵਨ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੇਜ਼
ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਚਾਿਹਦਾ। ਹੁਣ ਆਉ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਿਹਰਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ…ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸੋਚ , ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆਈਏ, ਸ਼ੁਧ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ, ਿਜਵੇਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਿਲਦਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ।
55 ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਦੇ ਹ , ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ
ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜ਼ਾਬੇਲ। ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜ਼ਾਬੇਲ, ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਮੰਚ ਤੋ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਇਨ ਿਵੱਚ
ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਪਲ ਿਵੱਚ ਭਾਈ ਜ਼ਾਬੇਲ ਤੁਹਾ ਦਸਣਗੇ, ਿਜਵੇਂ
ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹ ।
56 ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਢੰਗ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ
ਬੇਖ਼ਮੀਰ ਬਰ੍ੈਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਰਖੋਗੇ
ਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕੋੜਾ ਲਗੇਗਾ। ਇਹ ਤੋਿੜਆ ਅਤੇ ਆਪਸ
ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਦੇਹ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹ ਤ ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੇਰਾ ਿਹਰਦਾ ਇੱਕ
ਧੜਕਨ ਛੱਡ ਿਗਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਖਰੋਚਇਆ, ਮਾਿਰਆ
ਅਤੇ ਤੋਿੜਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਸਧਾ ਸਾਧਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ
ਇੰਜ ਿਕਓਂ ਕੀਤਾ? ਿਕਓਂ ਕੀ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਬਣ ਿਗਆ ਤ ਜੋ
ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਵ ਗ ਬਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਔਹ
ਿਕੰਨ ਮਹਾਨ ਬਿਲਦਾਨ!

ਆਉ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਇਏ।
57 ਸਾਡੇਪਰਮਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਭ ਡੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਤੋਿੜਆ, ਕੁਚਿਲਆ ਅਤੇ ਖਰੋਿਚਆ
ਹੋਇਆਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਨਬੀ ਿਚਲਾਇਆ,
“ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਅਧਰਮ ਲਈ ਕੁਚਿਲਆ
ਿਗਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ ਤੀ ਲਈ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਏ।” ਔਹ ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹ ! ਿਜਵੇ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਬਿਲਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਸਭਾ
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ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੋਣ ਦੋ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਮੁਹ ਿਵੱਚ ਪ ਦੇ ਹ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਿਲਦਾਨ, ਉਸਦੀ ਮੋਤ ਅਤੇ ਕੋੜੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ
ਉਸਨੇ ਸਿਹਆ ਉਸ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਪਰ੍ਭੂ ਅਸੀਂ ਆਯੋਗ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਪਿਵਤਰ੍ਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਤੇਰੀ ਪਿਵਤਰ੍ਤਾ, ਪਰ੍ਭੂ, ਤੇਰੀ
ਹਜ਼ੂਰੀ, ਤੇਰਾ ਲਹੁ, ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਬੂਲ
ਕਰਦੇ ਹ , ਹੋਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਇਏ ਕੀ ਜੀਵਨ
ਭਰ ਤੇਰੀ ਿਦਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਰੋਟੀ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ ਤ
ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ
ਆਮੀਨ।
58 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥਹ੍ ਿਵੱਚ ਪਕਿੜਆ ਹੈ ਤੇਤੀ…ਲਗਭਗ
ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੁ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਰਮ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਹੁ ਦੀ
ਦੋ ਬੂੰਦ ਹੁੰਦੀ ਤ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਰ
ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥ, ਮਹਾਨ ਉਸਦੇ ਲਹੁ ਨਾਲ ਮੋਲ ਲੀਤੀ
ਉਸਦੀ ਕਿਲਿਸਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਰਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜਹ੍ਦਾ
ਹ ਤ ਮੈ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਖ ਰਸ ਫ਼ੇਰ
ਨਹੀਂ ਪੀਵ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪੀਵ ਗਾ ਇਹ ਨਵ
ਹੋਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਪਾਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਉਸ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜ ਵ ਗੇ ਤ ਪਿਹਲ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਹੀ ਕਰ ਗੇ।
59 ਅਤੇ ਆਉਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਇਏ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਖਰਸ
ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾਖਰਸ
ਫਿੜਆ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੁ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਕੰਵੇ
ਉਸ ਵਗਦੇ ਲਹੁ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਚਲੇ ਗਏ।ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਣ ਵਾਲੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਤੇ ਹਨ ਤ ਜੋ ਉਸ ਵਾਿਪਸ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸੀ
ਤ ਇਸ ਲਹੁ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈ ਬਚਾ ਿਲਆ। ਔਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਕੰਨਾ
ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਿਫਰ ਤੂੰ ਮੈ ਸੇਵਕਾਈ ਿਦਤੀ ਤ ਜੋ ਮੈਂ ਲੋਕ ਕਲਵਰੀ
ਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਿਵਖਾਵ । ਧੰਨਵਾਦ ਿਪਤਾ,
ਹੁਣ ਇਸ ਦਾਖਰਸ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੀ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ
ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸਦੇ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਿਮਕ
ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਿਰਕ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆਆਮੀਨ।
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[ਸੱਭਾ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਿਦਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਥ ਟੇਪ ਿਵੱਚ—]
60 ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਰਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਇੱਕ ਿਦਨ
ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਝੁੰਡ ਦੇ ਝੁੰਡ,
ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਸ ਪਾਰ ਿਮਲ ਗੇ, ਿਕਹੋ
ਿਜਹਾ ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਥੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਮਲ ਗੇ। ਿਕ ਇਹ
ਿਨਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? [ਸੱਭਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ]
61 ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੀ ਰਸਮ ਛਡਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਮੀ
ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ
ਓਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਸੱਭ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ
ਅਰਾਧਨਾ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ ਮੈ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲੈਣ ਲਈ।
62 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋ ਆਏ ਹੋ, ਕੱਲ ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਬਹੁਤ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤ ਮੈ ਅਗਲੀ ਸੱਭਾਵ ਲੈ
ਆਿਰਜ਼ੋਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਿਫਰ ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤ ਮੈਂ ਵਾਿਪਸ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵ ਗਾ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਲਈ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਣਾ ਭੁਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਕਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਭ ਕੁੱਝ
ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਦਲਾਵ
ਿਵੱਚਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ।
63 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੋ ਮੀਲ ਮੀਲ ਦੂਰੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਣ
ਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਨ ਆਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਆਏ ਸੀ,
ਿਕਓਂਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਦਖਾ ਸਕ । ਮੈਂ ਅਨਪੜਹ੍
ਹ , ਕੋਈ ਪਰ੍ਿਸਧੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕ
ਵੇਖਦਾ ਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹ ਕੇ, ਿਫਰ ਦੋ

ਵਜੇ ਿਨਕਲਣਾ, ਇਹ ਸੱਭ ਮੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ ।ਅਤੇਇੱਕ ਹੋ
ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹ । ਿਕਓਂਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹ ਸਾ
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ਕਦੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵੱਖ
ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵ ਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕੀ
ਲੋਕ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਉਸ ਥ ਤੱਕ ਕਰ ।

64 ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾ “ਨਵ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ”
ਬੋਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ “ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼
ਦੇਵੇ।” ਜੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ
ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ਕੀ ਓਹ ਕਰੇਗਾ।

65 ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਾ, ਉਹ ਮੈ ਬਚਾ
ਕੇ ਰਖੇਗਾ, ਮੈ ਬਚਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ
ਿਵੱਚ ਬੇਹਤਰ ਪਾਸਟਰ ਹੋਵ ਗਾ ਿਜੰਨਾ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸੀ, ਆਸ ਕਰਦਾ
ਹ ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਧਆ ਸੇਵਕ ਹੋਵ ਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗਾ ਕੀ ਹੋਰ ਉਸਦੇ
ਨੇੜੇ ਜੀਵ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤ ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵ ਿਜਵੇਂ
ਉਹ ਮੈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵ ਿਜਨਹ੍ ਵਿਧਆ ਹੋ ਸਕੇ,
ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਲੁਕਾਵ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਭ ਕੁੱਜ
ਕਰ ਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਮਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਮਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ
ਇੱਕਠੇ ਕੰਮ ਕਰਣਾ ਹੈ, ਿਕਓਂਿਕ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਡੂਬ ਿਰਹਾ ਹੈ।ਧਰਤੀ ਦੀ ਠੰਡਕ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹ ਿਕ ਆਤਿਮਕ ਤੋਰਤੇ ਕਿਲਿਸਆ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਦਾਰੀ
ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ । ਹੁਣ ਿਜੰਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ…

66 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਕੀ ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਿਦਆਵ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ
ਭਵਨ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ, ਭਾਈ ਔਰਮਨ ਨੇਿਵਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਬਹੁਤ
ਹੀ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਤਰਹ੍
ਸੇਵਕਾਈ ਿਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟਰਸਟੀ, ਡੀਕਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਜਵੇਂ ਓਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰਸਥਾਨ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾ —ਸਾ —ਸਾ ਦਰਜ਼ਾ ਿਦਤਾ ਿਗਆ। ਉਥੇ ਬਾਹਰ ਸੱਭਾਵ
ਿਵੱਚ ਿਬਲੀ ਪੌਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਥੇ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਿਰਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ
ਹੋ ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਜਾ ਿਰਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸਦਾ ਕੀ
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ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ਕੀ ਇਹ ਕਿਲਿਸਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਾਈ
ਹੈ।ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ
ਿਪਛੇ ਚਲਦੇ ਹ । ਸਾ ਇਹ ਸੱਭ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕੰਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ
ਇਹ ਸੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਹਲ ਜਦੋਂ ਮੈ ਕਿਲਿਸਆ
ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ

ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ।

67 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਮੈ ਇੰਨਾ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਿਖ਼ਆਲ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈ ਪਤਾ ਲਿਗਆ
ਕੀ ਕੋਈ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ—ਸੋਿਚਆ “ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲੈ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਦੇ ਿਦ ਗਾ” ਿਕਓਂਿਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਖ਼ਆਲ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਵਦਾਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਛਾ ਕਾਫੀ ਉਪਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਸੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਥ ਤੋਂ
ਿਨਕਲ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚੱਕਰ ਆ ਕੇ
ਪੰਦਰਾ ਫੁਟ ਹੇਠ ਿਡਗ ਿਗਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਚੀਖ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਥਪਥਪਾਇਆ। ਮੈ ਉਹ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ
ਲਗੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਰਿਖਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਹੀ ਸੋਚਇਆ, “ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ ।”

68 ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਡਾਉਨ ਟਾਉਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਦਨ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਨਸਂਦੇਹ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਲਈ ਭੂਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵ ਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ
ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਿਧਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ। ਸਮਝੇ?
ਸਮਝੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੀ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹ ਤ ਜੋ ਉਸ ਥ
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰ ਸਕ ।

69 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਪਿਹਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਧਆਨ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਦੇ ਹੱਥ,
ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਇਸ ਥ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਣ ਲਈ ਜੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਾਿਪਸ ਨਹੀਂ
ਆ ਜ ਦਾ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਹਾਨ
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ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵ ਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਿਹਰਦੇ
ਿਹਲਾਵੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਲਿਸਆ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋ ਸਕੇ।
70 ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੁ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਰਿਹਨੇ ਹ । ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਤੁਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹੋ ਮੈ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਉਸ ਗੀਤ
ਗਾਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ, “ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਲਵਰੀ ਦੇ

ਮੇਮਨੇ” ਿਜਵੇਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੀਤ ਗ ਦੇ ਹ ਆਉ ਅਸੀਂ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਇਏਅਤੇ ਕਿਹਏ, “ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ।”

ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,
71 ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਭਾਈ, ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਭੈਣ ।ਪਰ੍ਭੂ
ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਭੈਣ।

ਮੁਕਤੀ…
ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਭਾਈ।

…ਮਹਾਨ
ਹੁਣ…(…?…)
…ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਤੇਰਾ!

ਆਉ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਈਏ।
ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,
ਤੂੰ ਕਲਵਰੀ ਦਾ ਮੇਮਨਾ,
ਮਹਾਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ;
ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦ ,
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਕਰ,
ਇਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ,
ਮੈ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਤੇਰਾ ਹੋਣ ਦੇ!

72 “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਿਮਲਦੇ!” ਆਉਇਸ ਗਾਈਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ
ਿਮਲਦੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਗਾਵੇ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਿਮਲਦੇ! ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਫਰ ਅਸੀਂ
ਿਮਲਦੇ!

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਿਮਲਦੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨ ਿਵੱਚ;
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਿਮਲਦੇ!

[ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਿਜਹੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ]
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…ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੇ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਿਮਲਦੇ! ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਫਰ ਅਸੀਂ
ਿਮਲਦੇ!

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਿਮਲਦੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨ ਿਵੱਚ;
(ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਿਮਲਦੇ)

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਿਮਲਦੇ! ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਫਰ
ਿਮਲਦੇ!

ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਿਮਲਦੇ!
ਆਉ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਇਏ।

73 ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। 
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