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 …?…ਇੱਥੇ ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ…[ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ
ਥ —ਸੰਪਾ.] ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਕਤਾਬ, ਪੌਲੁਸ ਹੈ,

ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਜ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅੰਤ ਿਵੱਚ
ਹਨ; ਉਹਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸਨੇ, ਜ ਿਕਸਨੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ।
ਪਰ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਸੀ। ਇਹ—ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ, ਿਕ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਵੇਂ…
2 ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਚਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਔਹ, ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਹੇਠ ਿਲਆਇਆ, ਉਸ ਅਨੁਭਵ

ਦੁਆਰਾ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਦਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਿਮਿਲਆ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਪੌਲੁਸ, ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ
ਗਮਲੀਏਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਿਦਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ
ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸ਼ਾਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਵਦਵਾਨ ਸੀ।
3 ਅਤੇ ਮੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਿਮਿਲਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਿਵੱਚ ਿਚੱਠੀ
ਲੈ ਕੇ ਦਿਮਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨ ਸਭਨ ਿਗਰ੍ਫਤਾਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਜੋ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ।
ਪਰ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੌਲ ਨੇ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ
ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਿਖਆ, ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ
ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਿਲ ਦੇ ਕੋਟ ਫੜੇ, ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ
ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਵੀ
ਨਹੀਂ,” ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਹੈ—ਉਸ ਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ,
ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦਾ।” ਕਾਰਨ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਿਖਆ ਸੀ।
4 ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਦੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ
ਹੁੰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹ , “ਔਹ, ਹ , ਉਨਹ੍ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੀ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ,” ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ,
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ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਨਰਣੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ, ਬੱਸ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਿਫਰ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ
ਹੋ। ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਜੀਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇਕ—ਇਕ
ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ…ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਹ੍ੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੋਸ਼ੀ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਸਮਝੇ? ਉਹ ਹਨ—ਉਹ ਥੇ ਹਨ
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ
ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ?

5 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ, ਇੱਕ ਿਸੱਿਖਅਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਦੰਿਮਸਕ
ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਲਗਭਗ, ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੈ ਲਗਦਾ

ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਅੰਨਹ੍ਾ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼
ਬੋਲਦੇ ਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਸੌਲੁਸ, ਸੌਲੁਸ, ਤੂੰ ਮੈ ਿਕਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਂ?”
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦਾ 8ਵ ਅਿਧਆਇ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ ਮੈਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹ ?”

6 ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਹ ।” ਔਹ! “ਮੈਂ
ਿਯਸੂ ਹ , ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੰਿਡਆਲੀ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ ਪੈਰ ਮਾਰਨਾ ਔਖੀ
ਗੱਲ ਹੈ।” ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਕੀ ਸੀ? ਿਯਸੂ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ
ਵੱਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੋ ਚਮਕਦਾਰ ਸੀ।

7 ਹੁਣ ਸਾ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਤ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਿਕਵੇਂ ਸੀ? ਹੁਣ,
ਕੋਈ ਵੀ…

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ,
ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਮੁੱਖ ਕਪਤਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ
ਉਹਨ ਲੋਕ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ
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ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕ ਉਮੀਦ ਲਈ
ਜੋ ਉਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

8 ਪਰ, ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ
ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਆਿਦ ਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਉਹ ਲੋਗੋਸ ਸੀ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ…ਉਹ ਨੇਮ ਦਾ ਦੂਤ
ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੱਿਚ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਸੀ ਿਜਸ ਵੱਲ ਉਹ ਤੱਕਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ
ਸੀ…ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਆਇਆ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜ ਦਾ ਹ ।” ਇਸ ਲਈ
ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਤ ਜੇ ਉਹ ਥੇ
ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਚਲਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇਿਖਆ, ਉਹ ਇੱਕ
ਚਾਨਣ ਸੀ।

9 ਹੁਣ, ਉਹਨ ਸਾਰੇ ਿਸਪਾਹੀ ਨੇ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ
ਦੇਿਖਆ। ਿਫਰ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ? ਯਕੀਨਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ, ਪੌਲੁਸ, ਨੇ
ਇਸ ਦੇਿਖਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ।

10 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਜੇਲਹ੍ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਜੇਲਹ੍ ਿਵੱਚ ਆਈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਹ੍ ਿਦੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ…ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੇ
ਬਾਕੀ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਅੰਨਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਪਤਰਸ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਖੁੱਲਹ੍ ਿਗਆ, ਚੁੱਪਚਾਪ, ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ। ਅੰਦਰਲੀ ਜੇਲਹ੍
ਤੋਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਿਲਹ੍ਆ,
ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਪਾੜੇ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ
ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਰਗੜੀ , ਿਜਵੇਂ
ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, “ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ?” ਉਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ, ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ, ਉਹੀ ਦੂਤ ਜੋ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਸੀ ਜੋ ਮੂਸਾ
ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਇਆ, ਔਹ, ਅਤੇ ਿਮਰ੍ਤ

ਸਾਗਰ…ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੋਹ ਪਾਸੇ ਕੰਧ ਵ ਗ ਖੜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਪਾਰ ਲੰਘ ਿਗਆ।
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11 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਛਲਦੀ ਹੋਈ ਯਰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੇ ਪਰ੍ਤੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਥੇ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸਨੇ ਇਸ ਹੁਣੇ ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਰ੍ੈਲ ਿਵੱਚ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ,
ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਸੰਤ ਰੋਿਕਆ, ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਬਰਫ਼ ਿਪਘਲਣ ਤੋਂ ਰੋਿਕਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਚੀ ਅਤੇ ਚੀ
ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਬਸ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਹੈ। ਬਸ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ; ਅਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
ਤੁਰ ਪਏ।

12 ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰੇਗਾ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ, ਪੌਲੁਸ,
ਇਹਨ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼-
ਸਨਮਾਨ ਿਮਿਲਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੌਲੁਸ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਿਸਪਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ
ਿਸਰਫ਼ ਪੌਲੁਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।

13 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ—ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਆਇਆ;
ਅਤੇ ਤਾਰੇ-ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ, ਉਨਹ੍
ਨੇ ਉਸ ਤਾਰੇ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ।
ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਿਨਰੀਖਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੰਿਘਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤਾਿਰ
ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤਾਰੇ
ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਸਵਾਏ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾ
ਰੋਮ ਿਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?

14 ਿਫਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ
ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ—ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਿਦਲ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ, ਿਨੱਜੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ
ਲਈ ਨਹੀਂ; ਹੁਣ, ਥੇ ਹੋਣ ਲਈ। ਪਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਉਹੀ ਿਯਸੂ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗਵਾਹੀ
ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਹੈ…ਉਸਨੇ ਇਸ ਿਦਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਿਦਨ ਉਸ
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ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਥੇ ਹੀ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੇਿਖਆ? ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮਹ੍, ਉਹੀ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ।
15 ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਿਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉਹੀ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਹੈ,
ਤ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ
ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।”
16 ਹੁਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ
ਇਹ ਸਹੀ ਜ ਗਲਤ, ਉਹ ਪਿਹਲ ਿਮਸਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਿਬਤਾਏ,
ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਚਨ ਸੀ ਜ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਕਦੇ ਇਹ ਜਾਿਣਆ ਸੀ? ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਿਤੰਨ ਸਾਲ
ਲਈ ਿਮਸਰ ਿਗਆ। ਉਹ ਥੇ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਥੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ
ਿਸਆਣਪ ਿਸੱਖੀ।
17 ਹੁਣ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸ ਿਰਹਾ
ਹ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇੱਥੇ
ਮੇਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਤ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ…ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ, ਤ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਹ । ਦੇਖੋ, ਕਲੀਿਸਯਾ
ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਵੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੋਂ। ਵੇਿਖਆ? ਮੈਂ ਸੰਦੇਹਵਾਦੀ ਸੀ,

ਿਕਉਂਿਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ।
18 ਪਰ, ਔਹ, ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ! ਇੱਕ ਰਾਤ, ਉਧਰ, ਉਹ ਹੇਠ
ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਤ, ਅਤੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ, ਿਕ ਉਹ ਸੀ। ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ, ਤ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਿਵੱਚ
ਿਵਸਫੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ।
19 ਉਥੋਂ ਓਰਲ ਰੌਬਰਟਸ, ਏ.ਏ. ਐਲਨ, ਟੌਮੀ ਓਸਬੋਰਨ, ਟੌਮੀ ਿਹਕਸ,
ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।
20 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹੀ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਉਹੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ ;
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ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ
ਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ।
21 ਹੁਣ, ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਪੌਲੁਸ, ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ
ਿਚੱਠੀ ਿਲਖ ਕੇ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ, ਜੇਲਹ੍ ਤੋਂ, ਉਸਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ
ਲੇਖਕ, ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੱਿਸਆ,
“ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ
ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚੋਂ, ਕੱਿਢਆ
ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਨ ਦੀ ਿਹੰਮਤ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਗੇ। ਔਹ, ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਵੀ ਜੋਿੜਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਸਾ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਜੋ ਇਹ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।
22 ਹੁਣ, ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਿਕਤਾਬ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਸ ਚੁਿਣਆ
ਹੈ; ਇੱਕ ਮਕਸਦ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼; ਇਹ ਿਚੱਠੀ, “ਿਪਆਰੇ ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ,”
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ।
23 ਹੁਣ, ਪਿਹਲਾ ਅਿਧਆਇ, ਿਯਸੂ ਚਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਾ ਦੱਿਸਆ, ਉਸ ਰਾਤ, ਿਕ ਉਹ ਮਹਾਨ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ “ਮਲਿਕਸੇਦਕ, ਸਲੇਮ
ਦਾ ਰਾਜਾ,” ਨਾਲੋਂ ਜਰਾ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, 7ਵੇਂ ਅਿਧਆਇਦਾ ਮਹਾਨ।
24 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ—ਦੂਜੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਉਸ ਕੋਲ
ਆਉਂਦੇ ਹ , ਦੂਜੇ ਅਿਧਆਇ ਤੋਂ। ਹੁਣ, ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾ ਿਯਸੂ ਚਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, “ਅਤੇ ਦੂਤ
ਵੀ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਇੱਥੇ,
ਧਰਤੀ ਵ ਗ, ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ: “ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ
ਵ ਗ ਲਪੇਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਰਹੋਗੇ।”
25 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ, ਜ , ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਿਵੱਚ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੈ, “ਕੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਅਤੇ ਦੇਖੋ, “ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰੀਿਕ
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ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।” ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਅਤੇ
ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਿਕ ਨਬੀ ਕੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ
ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਕਵੇਂ ਿਲ ਦਾ। “ਪਰ ਇਸ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਯਸੂ ਦੁਆਰਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਿਲਆ ਹੈ।
ਿਫਰ, ਉਸਨੇ ਨਬੀ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।” ਤਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ
ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਉਨਹ੍ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾਆਤਮਾ ਸੀ।
26 ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਯੂਸੁਫ਼ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਬਲਕੁੱਲ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਿਕ ਉਸਨੇ
ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਮਸੀਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ। ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਦਾਉਦ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ
ਹ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰੱਿਦਆ ਿਗਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਿਕਉਂ, ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਿਖਆ, ਜੈਤੂਨ
ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਰੋਇਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਰੱਿਦਆ
ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ, ਰਾਜਾ ਵਜੋਂ ਰੱਿਦਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬੈਠ
ਕੇ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਔਹ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ!
27 ਹੁਣ, ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਗੱਲ ਦਾ ਿਜਹੜੀ
ਸੁਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਿਧਆਨ ਰੱਖੀਏ,…

28 ਦੂਜਾ ਅਿਧਆਇ, ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਗੱਲ ਦਾ ਿਜਹੜੀ

ਸੁਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਿਧਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ…ਭਈ ਿਕਤੇ
ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਤੋਂ ਵਿਹ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ।

29 ਔਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ
ਡੂੰਘਾਈ ਿਵੱਚ ਉਤਾਰ ਦਵੇ। “ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਗੱਲ
ਦਾ ਿਜਹੜੀ ਸੁਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਿਧਆਨ ਰੱਖੀਏ।” ਸਾ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ
ਲੋਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ
ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਮਲਾਉਂਦੇ
ਹ , ਿਲਖਤ ਦਰ ਿਲਖਤ, ਿਕ ਉਹ ਸੱਚ ਹਨ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਤਰ ਬੈਠੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹ ਿਜਵੇਂ ਲੱਕੜ ਤੇ ਿਕੱਲ, ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਬੇਿਫਕਰ
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ਹੋ ਜ ਦੇ ਹ । ਸਾ ਹਰ ਿਮੰਟ, ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਿਵੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਜੀਵੰਤ ਪੱਥਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹ । ਅਸੀਂ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ
ਹ , ਜ —ਜ ਸਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ
ਵਾਪਸ ਜ ਦੇ ਹ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹ , “ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਭਾ ਸੀ।”
30 ਹੁਣ, ਬਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਖ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾ ਕੇਵਲ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹੀ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਕਰਦੇ ਹ , ਬਸ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹ , ਸਾ ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਦ ਵੀ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ
ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਔਰਤ , ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ
ਗਲਤੀ ਿਵੱਚ ਵੇਖਿਦ ਹੋ, ਉਸ ਲੈ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਹੋ,
“ਭੈਣ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੈ।”
31 ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਜਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ
ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਵਅਰਥ ਵਰਤਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਿਖਸਕ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫੜੋ, ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਤੇਰੇ ਲਈ,
ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਇਨਹ੍ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ।” ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਿਨਮਰ, ਕੋਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਰਾਧਨਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਬਮਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾ ਉਨਹ੍ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ
ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, “ਸਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।”
32 ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ
ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਸਾ ਇਹਨ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਿਦੰਦੇ ਹ ।
ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਨੇ
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ਫਸਲ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਕਰੀਮ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਰਾਹੀਂ ਿਖਸਕਣ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ, ਜਦਿਕ ਇਹ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਪਰ, ਦੇਖੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ,
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਿਲਿਸਯ ਵ ਗ ਕੀਤਾ। “ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਹਨ-…
ਕੋਰਹ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ; ਅਤੇ ਕਾਇਨ ਦੇ ਰਾਹ, ਅਤੇ ਕੋਰਹ
ਦੀ ਮੂਨਾਫ਼ੇਖੋਰੀ ਿਵੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ।”
33 ਉਨਹ੍ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ , ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਛੋਟੀ -ਛੋਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ -ਛੋਟੀ ਕੌਮ ਬਣਾਈ ,
ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੋਿੜਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤ
ਬੈਪਿਟਸਟ ਅਤੇ ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇਹਨ ਪੱਥਰ ਿਵੱਚੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਲਈ ਸੰਤ ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ
ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਿਖਸਕਣ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
34 ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗੋਿਰ ਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਗਵਾਇਆ? ਇਸ ਲਈ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ
ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ…ਪਰ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤ ਉਹਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ।
35 ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਗੁਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ? ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਹ । ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਿਕਵੇਂ ਗੁਆ ਿਦੰਦੇ
ਹ , ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ
ਕਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਕਿਹੰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਪਿਟਸਟ,
ਅਤੇ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀਜ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਨਨੈਸ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਝ-ਹੋਰ,
ਅਤੇ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਗੋਡ, ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਿਪਲਗਰ੍ੀਮ ਹੋਲੀਨੇਸ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹ । ਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵੰਿਡਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ ਿਭੰਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਓ ਆਪ ਿਦਲੋਂ ਭਰਾ
ਬਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੂਰੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਮਿਰਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਗੱਲ ਦਾ
ਿਜਹੜੀ ਸੁਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਿਧਆਨ ਰੱਖੀਏ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ…
ਭਈ ਿਕਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਤੋਂ ਵਿਹ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਦੂਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ

ਿਦਰ੍ੜਹ੍ ਠਿਹਿਰਆ,…
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36 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਿਣਆ? “ਜੇ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ ਵਚਨ…” ਹੁਣ,
ਦੂਤ “ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ” ਹੈ। ਦੂਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ।”
ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਿਹਲੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ, ਿਪਛਿਲ ਸਿਮ ਿਵੱਚ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਿਡ ਨਾਲ
ਕਈ ਿਹੱਿਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।” ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਸਨ, ਤ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਇੱਕ
ਦੂਤ ਹੈ; ਸਗੋਂ, ਇੱਕ ਦੂਤ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹੈ।

37 ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ! ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹੋ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ
ਹੋ…ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹੋ ਜ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ
ਹੋ। ਔਹ, ਕੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜਦੂਤ ਹ ,
ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੂਤ ਹ , ਪੁਨਰਉਥਾਨ ਦੇ ਦੂਤ ਹ ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੰਸਾਰ
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹ , ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵਚ, ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾ ਪਾਪ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾ ਚਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ “ਹਲਲੂਯਾਹ” ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਸਾ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹ , ਨੇਮ ਦੇ ਦੂਤ। ਿਕੰਨਾ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ!

38 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ, “ਜੇ—ਜੇ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ
ਵਚਨ ਿਦਰ੍ੜਹ੍ ਸੀ,” ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ
ਨੇਮ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਵਚਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕੇ, ਇਸਦੀ ਜ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ
ਇਸ ਨਾਲ ਿਢੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹ ।

39 ਬੱਸ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਹ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਨਸਨੀ, ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ
ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, “ਔਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ, ਇਹੀ ਹੈ!” ਤ ਤੁਸੀਂ
ਗਲਤ ਹੋ।

ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਿਕ, “ਅੰਤਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਸੀਹਤ ਦੀ
ਨਕਲ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ
ਲੋਕ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦਾ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾ ਇਸ ਦੀ ਜ ਚ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



ਇਬਰਾਨੀ , ਅਿਧਆਇ ਦੋ 1 11

40 ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਇਸ ਦੀ ਜ ਚ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਊਰੀਮ
ਤੁੰਮੀਮ ਨਾਲ। ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਪੱਟੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸਨ:
ਲਾਲ, ਬੈਰੂਜ਼, ਹੀਰਾ, ਮਾਣਕ, ਨੀਲਮ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ, ਜੋ ਇਹਨ ਬਾਰ
ਪੁਰਿਖ ਦੇ ਜਨਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਉਸ
ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ, “ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ।” ਪਰ, ਇਸ ਗੱਲ

ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ
ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦਾ, ਤ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਊਰੀਮ
ਤੁੰਮੀਮ ਉਸ ਜਾਜਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ।

41 ਪਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਊਰੀਮ ਤੁੰਮੀਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਇੱਕ ਨਬੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਹ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

42 ਔਹ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ! ਮੈਂ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹ , ਜੋ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੇਰੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹ
ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ, ਜਦੋਂ, ਮੈਂ ਦਾਉਦ ਅਤੇ ਗੋਿਲਅਥ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਇਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਠੰਡੇ, ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਕਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਿਦਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

43 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੈਂਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰ
ਿਦੰਦੇ ਹ , ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਿਹੰਮਤ ਕਰਨਗੇ।” ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ ਿਦੱਤਾ।
ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਓਰਲ ਰੌਬਰਟਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੈਗਰਸ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਤਲਵਾਰ ਿਖੱਚੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜਮੀਨ
ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ
ਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਬਚਨ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਰੀਮ ਤੇ ਚਮਿਕਆ। ਵਚਨ ਤੇ ਚਮਿਕਆ,
ਇਹ ਉਸਦਾ ਉਿਰਮ ਤੁੰਮੀਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਚਮਿਕਆ, ਇਹ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ।

ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ , ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਬਿਚਆ ਜਾਵੇ, “ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।”
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44 ਅੱਜ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾ
ਕਰਨੀ ਹਨ। “ਨਵੇਂ ਪੰਨੇ ਮੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ।”

ਮੈਂ ਿਫਿਲਪੀ ਦਰੋਗੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਪੌਲੁਸ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਮੈ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ
ਜੋ ਉਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਨ। “ਤੁਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਛੱਡਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਆ—ਜੂਆ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਇਹ
ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਬੱਸ ਉਹ
ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜੋ ਉਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ। “ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ।”
45 ਹੁਣ, “ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਮੈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ।” ਇਹ
ਉਰੀਮ ਤੁੰਮੀਮ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਯੁਹੰਨਾ 5:24। “ਮੈਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਿਬਮਾਰੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਯਾਕੂਬ
5:14, “ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁਲਾਓ, ਉਨਹ੍ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਮਸਹ ਕਰੋ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਬਮਾਰ ਬਚਾਏਗੀ।” ਊਰੀਮ ਤੁੰਮੀਮ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਬਚਨ ਹੈ।
46 ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਿਕੰਨੇ ਨਾਸਿਤਕ, ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ,
ਅਿਗਆਨੀ, ਸੰਦੇਹਵਾਦੀ ਠਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ਾ
ਰਹੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ।
47 “ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਗੱਲ ਦਾ ਿਜਹੜੀ ਸੁਣੀ
ਹੋਰ ਵੀ ਿਧਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਿਕਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਤੋਂ ਵਿਹ
ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਦੂਤ (ਨਬੀ ) ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ
ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਦਰ੍ੜਹ੍ ਠਿਹਿਰਆ…” ਕਈ ਉਹ ਸਨ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹ ।
48 ਕੀ ਇਹ ਿਦਰ੍ੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਬੋਿਲਆ ਸੀ? ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਸੀ।

ਏਲੀਯਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਸ ਿਕਹਾ, “ ਥੋਂ ਠ, ਏਲੀਯਾਹ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਥੇ ਰਹ ਗਾ;
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ਕੁਝ ਸੰਗਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ
ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ
ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਿਖਸਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹ , ਇੱਕ ਥ
ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ। “ਸ਼ ਤ ਰਿਹ, ਏਲੀਯਾਹ।” ਉਹ ਿਤੰਨ
ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਵੀ,
ਿਤੰਨ ਿਮੰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ।
ਔਹ, ਮੈ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ! ਿਕਹਾ, “ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰ;
ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕ ਤੈ ਖੁਆਉਣਗੇ।
ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।” ਇਹ
ਬੁੱਢਾ ਨਬੀ, ਏਲੀਯਾਹ, ਥੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ, ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰ ਜਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਫੜ ਲਵ ਗਾ।” ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ
ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸੰਗਤੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
49 ਇਸ ਲਈ, ਕਪਤਾਨ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਹ ਲੋਕ ਦੀ, ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ
ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹ ,
ਏਲੀਯਾਹ।”
50 ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ!
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹ , ਤ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਅੱਗ ਆਵੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇ।” ਅਤੇ ਅੱਗ ਥੱਲੇ ਆਈ। ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ…
51 “ਔਹ, ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ?” ਰਾਜੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ, ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਬਜਲੀ ਸੀ, ਬਸ ਕੋਈ ਿਬਜਲੀ ਿਡੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ
ਉਹਨ ਮਾਿਰਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਹ ਭੇਜ ਗਾ।”
52 ਏਲੀਯਾਹ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਤ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਉਸਦਾ ਬਚਨ ਿਦਰ੍ੜ ਹੈ।
ਉਸ ਹਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਿਮਲਣਾ ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਦਾ ਸੇਵਕ ਹ , ਤ ਅੱਗ ਆਉਣ ਿਦਓ।” ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਹ ਵੀ ਭਸਮ ਹੋ
ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ!

ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਦੂਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ
ਿਦਰ੍ੜਹ੍ ਠਿਹਿਰਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ
ਦਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਬਦਲਾ ਿਮਿਲਆ…

53 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਆਇਤ।
ਤ ਅਸੀਂ ਿਕਕੁਰ ਬਚ ਿਨੱਕਲ ਗੇ,…
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54 “ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਬਚ ਗੇ?” ਜੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਿਲ ਦੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਬਚ ਗੇ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜ , ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਮਸੀਹ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ…ਉਹਨ ਕਰਨ
ਲਈ, ਿਫਰ ਇਹ ਕਦੇ ਅਸਫਲ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ
ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
55 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਪਰ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ
ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਨਬੀ ਦੇ
ਬਚਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਵੱਧ
ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ?

ਤ ਅਸੀਂ ਿਕਕੁਰ ਬਚ ਿਨੱਕਲ ਗੇ ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬੇ
ਪਰਵਾਹੀ ਕਰੀਏ; ਜੋ ਪਿਹਲ ਪਰ੍ਭੁ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ
ਸੁਣਨ ਵਾਿਲ ਤੋਂ ਸਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ;

56 ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ
ਿਪਛ ਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ ? ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹ , ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ
ਘੰਟੇ ਲਈ? ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ
ਿਜਹਾ ਹੈ।
57 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਿਹਲ ਿਯਸੂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ
ਤੋਂ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ
ਸੁਿਣਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੁਣੋ।
58 ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ
ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹ ; ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਿਪਤਾ
ਕਰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,” ਸੰਤ ਯੁਹੰਨਾ 5:19।
59 ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਿਫਿਲਪਸ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਨਥਾਨੀਏਲ…ਿਫਿਲਪਸ ਦੇ
ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਨਥਾਨੀਏਲ ਿਮਿਲਆ। ਿਕਹਾ,
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“ਆਓ, ਦੇਖੋ ਿਕ ਸਾ ਕੌਣ ਿਮਿਲਆ ਹੈ: ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਿਯਸੂ, ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ।”
60 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਨਾਸਰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਆਸਕਦੀ ਹੈ?”
61 ਿਕਹਾ, “ਆਓ, ਵੇਖੋ।” ਯਕੀਨਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ: ਇਸ
ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਆ ਅਤੇ ਵੇਖ। ਆਹ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨਾ ਰਹੋ
ਅਤੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ, “ਸਭਨ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਖ
ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਫੜੀ ਰੱਖੋ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ।” ਆਓਅਤੇ ਵੇਖੋ।
62 ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ
ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਚੱਿਲਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਛਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
63 ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਮੜੀ ਲੈ ਿਗਆ, ਲਗਭਗ। ਉਸਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
ਦੇਿਖਆ, ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਰੱਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਕਦੋਂ ਜਾਿਣਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?” ਿਫਿਲਪਸ ਨੇ ਿਕਹਾ…
64 “ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਿਕ ਉਹ ਤੈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ…” ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਫਿਲਪਸ
ਦੇ ਤੈ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਕੱਲਹ੍, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ,
ਮੈਂ ਤੈ ਦੇਿਖਆ।” ਆਮੀਨ।
65 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਹੋ।”
66 ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਾ,
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲੈ ਆ।”

ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਨਹੀ ਹੈਂ।”
67 ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੁਣ
ਰਿਹ ਰਹੀਂ ਹੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਿਕਹਾ।” ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।
68 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋ।
ਿਕ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹਾ ਆਵੇਗਾ ਤ ਉਹ ਸਾ ਸਭ ਕੁਝ
ਦੱਸੇਗਾ।”
69 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹੀ ਹ , ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹ ।”
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70 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਿਕਹਾ, “ਆਓ, ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਵੇਖੋ ਿਜਸਨੇ ਮੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ
ਇਹ ਮਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?” ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ।
71 ਕੀ ਹੋਇਆ? ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , “ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ
ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ।” ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? “ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ
ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜ ਦਾ
ਹ ।” ਔਹ, ਮੈਂ ਉਹਨ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ, ਹਰ
ਜਗਹ੍ਾ। ਮਰਕੁਸ 16, “ਹਰ ਥ , ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ; ਪਰ੍ਭੂ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਸੀ, ਵਚਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ।”

ਅਤੇ ਇੱਥੇ, ਪੌਲੁਸ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਿਯਸੂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ
ਦੁਆਰਾ ਸਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਸੁਿਣਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਂਹ
ਪੱਥਰ ਹੈ। ਔਹ, ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ! ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ।
72 ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਸਿਤਕ, ਅਤੇ
ਕਾਿਫਰ, ਅਤੇ ਸੰਦੇਹਵਾਦੀ, ਅਤੇ ਅਿਗਆਨਵਾਦੀ ਠੇ ਹਨ। ਪਰ, ਅੱਜ,
ਉਹੀ ਿਯਸੂ ਉਸਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਬਚਨ
ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਉਸ ਸੁਣੋ,” ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਿਸਰਫ਼ ਉਪਦੇਸ਼

ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਹ ।
73 ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਬਚ ਗੇ? ਸਾਡਾ ਬਚਾਓ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਔਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ,
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹ ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਹ । ਮੈਂ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਹ ।” ਇਸਦਾ ਇਸ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ-ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, “ਅਿਧਆਤਮਵਾਦ, ਜ ਕੁਝ ਮਾਨਿਸਕ
ਟੈਲੀਪੈਥੀ, ਜ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ,” ਜ ਕੁਝ। ਉਹਨ ਤੇ ਲਾਹਣਤ ਹੈ!
74 “ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਦੂਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਦਰ੍ੜਹ੍
ਠਿਹਿਰਆ…” ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ,
ਸੰਸਾਰ ਮੈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਿਫਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਵੇਖੋਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹ ਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ, ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ।”
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਸਾਬਤ
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਬਚ ਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਦੇ ਆਸਰੇ ਿਵੱਚ ਹ , ਜ ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ, ਜ ਸੰਪਰਦਾ, ਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ
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ਿਕਸੇ ਛੋਟੇ ਪਾਲਤੂ ਿਸਧ ਤ ਦੇ? ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਜਾਦ ਹੋ ਜਾਓ।
“ਿਕਉਂਿਕ ਦੂਤ ਹੇਠ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਬਦਲਾ ਿਮਿਲਆ,
ਤ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ,
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ ਿਕੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਮਲੇਗਾ! ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਬਚ ਗੇ,
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹ ?” ਔਹ, ਮੇਰੇ!
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ…”

ਚੌਥੀ ਆਇਤ:
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ,…

75 ਇਸ ਦੇਖੋ। ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ। ਔਹ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼
ਹ ! ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ।
76 ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਯਾਹ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚਿੜਹ੍ਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹ , ਤ ਅੱਗ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਿਡੱਗੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਇੰਨੀ
ਚੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ,

ਤੁਹਾਡਾ—ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਹ । ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ
ਮੋਹਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾ
ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਿਸਰਫ਼ ਚਰਚ ਿਵਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ-ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ
ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਮੋਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ
ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ
ਬਾਹਰੋਂ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ! ਮੇਰੇ,
ਮੈਂ ਧਾਰਿਮਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ !
77 ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਭਰਾਵੋ, ਥੇ। ਔਹ! “ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਪਰਾਏ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜ ਦੀ ।” ਔਹ, ਿਕਵੇਂ ਸਾਡੇ
ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਹਨ! ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ,
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ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ। ਉਸਦਾ ਬਚਨ ਹਮੇਸ਼ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਾਅਦਾ।
ਉਹ ਇਸ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
78 ਹੁਣ, ਉਹ ਆਪਿਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲਹ੍ੋ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਕੁਝ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।

…ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਚੰਿਭ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਪਰਕਾਰ ਦੀ
ਕਰਾਮਾਤ , ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਆਪਣੀ
ਇੱਿਛ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ?

79 ਆਉ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੁਣ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਈਏ;
ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ। ਲਗਭਗ
ਚਾਰ ਿਦਨ ਬਾਅਦ, ਪਤਰਸ, ਉਹ ਅਤੇ ਯੁਹੰਨਾ, ਸੁੰਦਰ ਨਾਮਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ। ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ,” ਇੱਕ ਆਦਮੀ ।
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਚ ਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ,
ਠ ਅਤੇ ਤੁਰ।” ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਰ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ

ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਿਛਆ। ਉਹ ਬੱਸ ਠ ਕੇ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਉਹ ਅਿਗਆਨੀ
ਅਤੇ ਅਣਪੜਹ੍ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਉਨਹ੍ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਨ।”
80 ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਸੁਧ
ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਦੁਨੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੇਸਵਾ ਇੱਕ
ਔਰਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਧੋਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗਵਾਹੀ
ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ।
81 ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲਵੋ, ਜੋ ਇੰਨਾ ਨੀਵ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ,
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ,
ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਿਮਲਣ
ਿਦਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋਂਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ
ਸਹੀ ਿਦਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਸਦੇ
ਬੱਿਚ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੋਲ। ਯਕੀਨਨ।



ਇਬਰਾਨੀ , ਅਿਧਆਇ ਦੋ 1 19

82 ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ
ਧਰਮ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਠੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ। ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ
ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੈਨੀ ਨੇ ਜੈਨੀ ਲਈ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ; ਬੁੱਧ ਲਈ ਬੋਧੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜ ਦਾ ਹ ਿਕ
ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀ,
ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਹ , ਉਸਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧਤਾ
ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੀ ਲੇਡੀ
ਮੈਕਾਬੀ ਦੀ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ।

ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਜਾਵਟੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਉਸ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ,
ਉਹ ਇੰਨੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸੀ। ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਿਵੱਚ
ਿਗਰ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ: ਿਸਗਾਰ ਪੀਣ ਲਈ; ਇੱਕ ਬੱਗੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ; ਅਤੇ
ਕਾ ਨ ਤੋਿੜਆ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਚਾਰ ਘੋਿੜ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ
ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਉਸ ਦੇ
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ ਦਾ ਸੀ; ਇੰਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਉਸ
ਫ ਸੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਫ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ
ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਖੰਭ ਡੋਲਹ੍ ਿਦੱਤੇ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ, ਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਿਕ
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਆਇਆ: ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ, ਗੰਦੀ,
ਨੀਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾ ਨ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ
ਬਹੁਤ ਨੀਚ ਸੀ। ਨਰਕ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਰੱਦ ਦੇਵੇਗਾ,
ਲਗਭਗ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਸਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੱਜਣੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ
ਲੇਡੀ ਮੈਕਾਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ?”

83 ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾੜੀ
ਵਜਾਈ , ਅਤੇ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਹੋਵੇ! ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਿਸਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ
ਇਹ ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਤੁਹਾ ਦੱਸੇਗਾ:
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ਅਨੌਖੀ ਿਕਰਪਾ! ਿਕੰਨੀ ਿਮੱਠੀ ਆਵਾਜ਼,
ਿਜਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਬਚਾਇਆ!
ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਭ
ਿਗਆ ਹ ,

ਮੈਂ ਅੰਨਹ੍ਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹ ।
ਇਹ ਤ ਿਕਰਪਾ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਡਰਨਾ
ਿਸਖਾਇਆ,

ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈ ਡਰ ਤੋਂ ਅਜਾਦ
ਕੀਤਾ;

ਿਕੰਨਹ੍ੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਉਹ ਿਕਰਪਾ ਿਵਖਾਲੀ ਿਦੱਤੀ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ!

84 ਯਕੀਨਨ। “ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬੇ ਪਰਵਾਹੀ ਕਰੀਏ ਤ ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ
ਬਚ ਗੇ?” ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਿਵੱਚ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਮੁੜਹ੍ਨ ਲੱਗੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ
ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੁੱਕ
ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਯਕੀਨਨ। ਤੁਹਾ ਆਪਣੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਲਈ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
85 ਔਹ, ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਟੈਬਰਨੇਕਲ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਮਾਨੋ, ਮੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾ
ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਿਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਵਿਡਆਈ
ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਦਨ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੰਡੇ, ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਪਾਓਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਮਿਹਮਾ ਿਦਓ। “ਅਸੀਂ ਿਕਕੁਰ ਬਚ ਿਨੱਕਲ ਗੇ ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ
ਬੇ ਪਰਵਾਹੀ ਕਰੀਏ?”
86 ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਈ ਥੌਮ ਦੇਿਖਆ, ਜੋ ਥੇ ਿਪੱਛੇ ਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਗੇ,
ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ।

ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
87 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਸ , ਅਤੇ ਉਸਤਤ, ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ, ਅਤੇ
ਮਿਹਮਾ, ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ, ਅਤੇ ਅਧਕਾਰ, ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ
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ਤੇਰੇ ਹਨ। ਔਹ, ਉਸ ਲੇਲੇ ਜੋ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਿਰਆਸਤ
ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ
ਉਸ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਸਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣ
ਲਈ, ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਪੁਕਾਿਰਆ, “ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ।”

ਹੇ ਿਪਆਰੇ ਮਰ ਰਹੇ ਲੇਲੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ
ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ,
ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਜੋ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ
ਹੈ

ਬਚਾਈ ਨਹੀਂ ਜ ਦੀ, ਤ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ
ਸਕੇ।

88 ਸਾਡੀ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਿਕ ਸਾ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ; ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
89 ਸਾਡੀ ਔਰਤ , ਿਗਰਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਮਸੀਹੀ ਕਿਹੰਿਦ ਹਨ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਜ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਅਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
90 ਹੇ ਮਸੀਹ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹ , ਿਕਵੇਂ “ਉਹ ਭੇਡ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ
ਦੀ ਖੱਲ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦੇ ਸਨ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੁਰਿਨ ਅਤੇ ਗੁਫਾਵ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ, ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਿਫਰਦੇ ਸਨ, ਘਟੀਆ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਤੇ ਿਫਰ
ਵੀ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ,” ਦੂਤ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ
ਬਚ ਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਾ ਵਧੀਆ ਘਰ, ਕਾਰ , ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੈਠਦੇ ਹ ,
ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ ਹ , ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਤ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਬਚ ਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ?
91 ਔਹ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪੁਰਾਣੇ-ਜ਼ਮਾਨੇ
ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜਲਾ ਦੇਵੋਗੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕ ਲੋਕ ਠ ਸਕਣ ਅਤੇ
ਇਸ ਿਵੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਆਉ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਿਦਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ
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ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਸੂਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਭਅਤਾ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਨੰਤਤਾ ਿਵੱਚ ਰਲ
ਜਾਵੇਗਾ।
92 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅੱਜ ਬਖਸ਼ੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਬੁੱਧੀ
ਨਾਲ, ਸਮਝ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਪਾਪੀ ਤੱਕ ਿਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਿਕਵੇਂ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਸੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ।
93 ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹ , ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁਕੋਗੇ ਅਤੇ ਕਹੋਗੇ,
“ਮੈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ”? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਵਧਾਓਗੇ, ਕਹੋਗੇ, “ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ । ਮੈਂ ਇਸ ਹੁਣ ਅਣਗੌਿਲਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ”? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ
ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਥੇ ਿਪਛ ਹ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਕੋਈ ਹੋਰ? ਕਹੋ, “ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਣਗੌਿਲਆ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਹ, ਮੈਂ ਿਗਰਜੇ ਜ ਦਾ ਹ , ਯਕੀਨਨ, ਮੈਂ ਿਗਰਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ
ਰੱਖਦਾ ਹ ।” 



ਇਬਰਾਨੀ , ਅਿਧਆਇ ਦੋ 1 PUN57-0825M
(Hebrews, Chapter Two 1)
ਇਬਰਾਨੀ ਲੜੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ

ਭਾਈ ਿਵਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਐਤਵਾਰ
ਦੀ ਸਵੇਰ, 25 ਅਗਸਤ, 1957 , ਜੇਫਰਸਨਿਵਲੇ, ਇੰਡੀਆਨਾ, ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਿਵੱਚ ਬਰ੍ੈਨਹੈਮ ਟੈਬਰਨੇਕਲ ਿਵਖੇ,
ਇਸ ਇਕ ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਤੋਂ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਬਨ ਘਟਾਏ ਵਧਾਏ ਛਾਿਪਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਛਾਿਪਆ ਅਤੇ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ
ਸੀ।
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