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 ਭਾਈ ਰੂਡਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ । ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ
ਸੁਸ਼ਮਾਚਾਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੈ । [ਇੱਕ ਭਾਈ ਕੁਝ ਕਿਹੰਦਾ

ਹੈ—ਸੰਪਾਦਕ] ਹ । ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ । ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਹ , ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ
ਭਾਈ ਰੁੱਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ
ਪੌਲੂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ੍ ਸੀ ਜੋ ਿਤਮੋਥੀਅਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ।
ਉਹਨੇ ਉਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਿਵੱਚ ਪੁੱਤਰ੍ ਿਕਹਾ ।

2 ਅਤੇ ਮੈ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਲੋਸੀ ਫੋਰਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ
ਸੀ? [ਭੈਣ ਫਲੋਸੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਹ ” —ਸੰਪਾਦਕ] ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਫਲੋਸੀ,
ਮੈਂ…ਬਹੁਤ ਲਮ ਸਮ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਹ , ਬਹੁਤ ਲਮ ਸਮ ਬੀਤ ਿਗਆ
ਹੈ । ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਤ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਲੋਏਡ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕਠੇ ਚੁਫੇਰੇ ਦੋਿੜਆ ਿਫਿਰਆ ਕਰਦੇ ਸੀ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਉਹ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਕ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਜਾ
ਕੇ ਤੱਦ ਤੱਕ ਖ ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ ਜੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਹੋ ਜ ਦੇ ।

3 ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨ ਨੇ ਮੈ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੋਏਡ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ
ਸੀ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ…ਫਲੋਸੀ ਨੇ ਕੇਕ ਬਣਾਇਆ । ਉਹ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਚੀ ਹੀ
ਸੀ । ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੇਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੱਦ ਤਕ
ਖਾਧਾ ਜੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਖਾ ਨਾ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਹੁਣ, ਮੈਂ
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੋਏਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕ ਗਾ” । ਇਕ ਤਰ ਹਨੇਰਾ ਿਜਹਾ ਹੋ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈ ਲਗਾ ਿਕ ਮੈ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਉਿਠਆ ਅਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਦੋੜਨ ਲਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਘਰ
ਜਾਣ ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਤੇ ਮਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵ ।

4 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਿਪਤਾ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਿਜਉਂਦੀ ਹੈ । ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲਮ ਸਮ ਬੀਤ ਿਗਆ ਹੈ । ਹ । ਹੁਣ ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ
ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹ । ਅੱਛਾ, ਪਰ
ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੂ ੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵ ਗੇ । ਸਮਝੇ? ਫਲੋਸੀ, ਮੈ
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ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਦੀ ਵਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹ ਅਤੇ
ਉਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਿਕ ਤੂੰ ਉਹ ਪਾ ਲਵੇਂਗੀ ।
5 ਅਤੇ ਿਜਮ, ਿਜਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ…ਹ , ਮੈ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ।
ਿਜਮ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਯਾਦ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ
ਬੱਿਚ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਮੈ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਿਪਆ
। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ।
6 ਮੈਂ ਭਾਈ ਲੋਏਡ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹ ਤੇ ਉਸ
ਉਚੀ ਆਵਾਜ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹ । ਉਹਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣਾ
ਬਣਾਇਆਹੈ । ਅਤੇ ਮੈਂ…ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੱਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਵ ਗ ਹਨ ।
7 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਭਾਈ ਰੁਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਿਵੱਚ
ਪਿਹਲੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਇੱਕ ਸਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਬਦਿਲਆ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ ।
8 ਅਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਪਿਹਲ
ਤੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤ ਇਹ ਇਸ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ
। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਿਕ ਏਸ ਲੜਕੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਸੀ । ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਿਪਤਾ
ਇੱਕਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤ ਿਫਰ
ਇਹ ਗਲ ਏਸ ਲੜਕੇ ਿਵੱਚ ਿਕਓਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹਦੀ
ਇੱਕ ਿਪਆਰੀ ਮ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਪਾਿਲਆ ਿਗਆ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਿਪਛੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ । ਅਤੇ
ਉਹਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਚਾਹ ਸੀ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ! ਜਦੋਂ ਗਿਹਰਾਈ,
ਗਿਹਰਾਈ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਪੁਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਗਿਹਰਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਭਾਈ ਰੂਡਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਵੇਖ ਕੇ
ਮੈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ।
9 ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਦਾ ਟੋਲਾ ਇਥੇ ਹੈ । ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਦੇ ਝੁੰਡ
ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਜੋ ਇਥੇ ਪਰਦੇਸ਼ੀ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹ …ਇਹ ਸਾਡੇ
ਰਿਹਣ ਦੀ ਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ । ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਹ । ਅਸੀਂ ਹ ।
ਅਸੀਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹ ।
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10 ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ ਭੈਣ ਰੂਡਲ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਨੀਵ ਰਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ । ਯਕੀਨਨ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ
। ਉਸ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ । ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ
ਉਸ ਸਾਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਰੁੱਡਲ । ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਥੇ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਭਾਈ ਰੁੱਡਲ ਿਕ
ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੜੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਿਜਥੇ ਤੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ।
11 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣ ਰੁੱਡਲ ਅਤੇ ਮੈਕਸ
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ । ਿਬੱਲੀ ਪੌਲ ਪਰਚਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜਾ
ਵੇਖ ਕੇ ਮੈ ਿਕੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲਗੇਗਾ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਿਕਸੇ
ਿਦਨ ਜੋਸ਼ਫ਼ ਪਰਚਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜਾ ਵੇਖ ਗਾ । ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਚੰਗਾ ਹੈ ।
12 ਸਾਡੀ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਜੋ ਸਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਬਿਚ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਿਵਚ ਪਾਿਲਆ, ਤੱਦ ਇਹ ਸਾ ਵਧੀਆ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਿਪਛ ਹ ਮੁੜਹ੍ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਵਾਲ ਿਵੱਚ ਧੋਿਲ
ਵੇਖੋ । ਯਾਦ ਰਹੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਨੇ ਉਹਨ ਧੋਿਲ ਉਥੇ
ਰਿਖਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ।
13 ਅੱਛਾ, ਇਥੇ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਖਰਾਬ ਹੈ
। ਮੈਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਕਲਹ੍ ਭਾਈ ਜੀਨ ਗੋਡ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ
ਿਜਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਗਏ । ਅਤੇ ਮਛੀ ਕੁੰਡੀ ਿਵੱਚ ਫੱਸ ਰਹੀ ਰਹੀ
ਸੀ । ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਸਮ ਵਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਏ ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਠੰਡਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਣ ਕਰੋਗੇ ।
14 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ
ਹ , ਲਗਭਗ ਨਬੇ ਿਦਨ ਦੀ ਮੁਿਹਮ ਹੈ । ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜ ਿਸਤੰਬਰ
ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ
ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਇਸ ਹਫਤੇ, ਮੈਂ ਗਰੀਨ ਬੇਅ, ਿਮਿਸ਼ਗਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਗਾ
ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਕੰਨਵੈਨਸਨ ਿਵੱਚ ਆਵ ਗਾ । ਮੈਂ ਗਰੀਨ ਬੇਅ ਿਵੱਚ, ਿਵਸਕ ਿਸਨ ਿਵੱਚ
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ਿਕਰ੍ਸ਼ਚਨ ਿਬਜਨਸਮੈਨ ਦੀ ਮੂਲ ਸਭਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ ਿਫਰ
ਉਥੋਂ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਜਾਵ ਗਾ । ਅਤੇ ਫੇਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਂ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਮ
ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਭਾਈ ਜੋਸ਼ਫ ਬੋਜ ਦੀ ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਅਤੇ ਫੇਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਵ ਗਾ ਤ ਿਕ ਦਖਣ ਜਾਵ , ਸਾਉਥ ਪਾਇੰਸ,
ਨੋਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਉਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਿਵੱਚ । ਫੇਰ ਸਾਉਥ ਗੇਟਸ, ਲੋਸ
ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਕੋਵ ਪੈਲੇਸ ਿਵੱਚ । ਲਗਭਗ ਚਾਲੀ ਵਨਨੈਸ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਇਹਨ ਸਭਾਵ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹਨ । ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਿਕ
ਵਨਨੈਸ ਵਾਿਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ।
15 ਫੇਰ ਓਰੇਗਾਉਂ, ਕਨਾਡਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਥੋਂ
ਐਨਕੋਰੇਜ, ਅਲਾਸਕਾ ਿਵੱਚ । ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਜਥੇ
ਭਾਈ ਜੋਸ਼੍ਫ਼ ਬੋਜ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕੀਨੀਆ, ਤੰਗਾਨਾਇਕਾ, ਅਰਬਨ, ਅਫਰ੍ੀਕਾ,
ਸਾਉਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤ ਿਕ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭਾਵ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰੀਏ ।
16 ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹ ਿਕ ਮੈ ਉਹਨ ਜਗਹ੍ਾਵ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਗੁਵਾਈ ਹੈ
ਤ ਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ
ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਉਹ
ਕਰਨਾ ਹੈ ।
17 ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਝੁਕਾਈਏ । ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਏਥੋਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤ ਿਕ ਉਸ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕ ।
18 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਯਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਵਲ ਆ ਰਹੇ
ਹ , ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਿਜਹਨੇ ਸਾ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਸਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗੇ ਤ ਅਸੀਂ ਜੋ
ਵੀ ਮੰਗ ਗੇ ਉਹ ਸਾ ਬਖਸ ਿਦਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਿਨ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਯਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਯਾ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹ ।

ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ । ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਿਨਉਤੇ ਤੋਂ ਿਬਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਿਜਸਨੇ ਇਹ
ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
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ਿਜਹਨੇ ਮੈ ਘਿਲਆ ਸਦੀਪਕ ਿਜਉਣ ਉਹ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਜਾ
ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਿਜਉਣ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੈ” । ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਉਸਨੇ ਸਾ ਆਉਣ
ਲਈ ਿਕਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਬਖ਼ਸ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ।
19 ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹ , ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਯਾਲੂ ਭਾਈ ਰੂਡਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜੋ ਇਥੇ ਮੋਜੂਦ ਹਨ ਬਰਕਤ ਿਦਓਗੇ ।
20 ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸਰ੍ੀ ਮਤੀ ਮੌਿਰਸ ਇਥੇ ਵੇਿਖਆਅਤੇ ਉਹਨ ਿਦਨ
ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਜੋ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ । ਅਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮ ਬੀਤ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ, ਿਮਹਨਤ
ਅਤੇ ਫੰਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਤੂੰ ਪਿਹਲ ਹੀ ਸਾ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕ ਿਲਆਇਆ
ਹੈਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅੰਤ
ਿਵੱਚ ਜਾਵ ਗੇ ।
21 ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਬਰਕਤ ਦੇ । ਪਰ੍ਭੂ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਇਥੇ ਰੱਖ ਅਤੇ ਇਹਨ
ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਦੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ । ਕਾਸ਼ ਿਕ

ਬੁਰਾਈ, ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਇਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਸਭ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇਂਗਾ । ਪਰ੍ਭੂ,
ਇਹ ਬਖਸ ਦੇ । ਉਹਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ।
22 ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜੋ ਬੀਮਾਰ ਹਨ ਉਨਹ੍ ਚੰਗਾ ਕਰ । ਉਹਨ ਦੇ ਪਰ੍ਾਣ
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਿਪਆਸੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ,
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਿਨਕੰਮੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਵਾਜ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੌਿਸ਼ਸ ਪਿਵੱਤਰ
ਕਰ । ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਬਰਕਤ ਦੇ ਿਕ ਇਹ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ ।
ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਿਜਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ
। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੇ
ਿਦਲ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੀਕ ਹਰੇਕ ਦੇ ਿਦਲ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੇ ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ ।
23 ਹੁਣ, ਇਸ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਲਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚਾਰ
ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । ਮੈਂ ਤ ਬੱਸ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ਾ ਦਾ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਬਕ
ਪੜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੈਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਪੜਹ੍ਾਇਆ । ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਨ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
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24 ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਿਲਖਤ
ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਓਸਦਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਟਲੇਗਾ । ਮੇਰਾ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਖ ਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ
ਲਵ ਗਾ; ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਲਵ ਗਾ ਤ ਿਕ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਇਰਦ ਿਗਰਦ
ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕ , ਿਜਸਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰ ਗੇ ।
25 ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਦੋ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਕਹਾਉਤ ਦੀ
ਿਕਤਾਬ ਿਵਚੋਂ 18ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਿਵਚੋਂ 10ਵੀੰ ਆਇਤ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗਹ੍ਾ, ਮੈਂ ਯਸ਼ਾਯਾਹ 32:2 ਤੋਂ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਹੁਣ
ਕਹਾਉਤ 18:10 ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ ਹੈ: ਧਰਮੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਚਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ।

26 ਅਤੇ ਯਸ਼ਾਯਾਹ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚੋਂ 32 ਅਿਧਆਏ ਉਸਦੀ ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ
ਦੂਜੀ ਆਇਤ ।

ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਿਨਆਉਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ।
ਹਰੇਕ ਪੋਣ ਤੋਂ ਲੁੱਕਣ ਦੇ ਥ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਛੜ ਤੋਂ ਓਟ,

ਸੁੱਕੇ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਲੀ ਿਜਹਾ, ਹੁੱਸੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਵੱਡੀ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਸਾਯੇ ਿਜਹਾ ।

27 ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੂਲ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ,…ਦਬਾਉ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ । ਇੱਹ ਇੱਕ ਿਵਿਚਤਰ੍ ਿਵਸ਼ਾ
ਹੈ, “ਦਬਾਉ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ” । ਮੈਂ ਇਹ ਚੁਿਣਆ ਿਕਓਂਿਕ ਇੱਕ ਮੀਿਟੰਗ
ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰਦਾ
ਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪੁਛਣ ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਿਕਸੇ ਸਭਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ
ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਥੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਿਵਖਾਉਣ ਜ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਿਕ
ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਦੀ ਲੋੜਹ੍
ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ।
28 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਿਕਓਂਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਿਜਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਖਰਾਬ ਆਵਾਜ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿੜਹ੍ਆ



ਦਬਾਉ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ 7

ਿਲਿਖਆਆਦਮੀ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ
ਸਗੋਂ ਤਪਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੌਥੀ ਤੱਕ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹ ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੱਦ ਤਕ ਪਰ੍ੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੱਦ ਤਕ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ
ਲੋਕ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਸਮਝੇ? ਮੈ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਨਾ
ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ ਤ ਮੈਂ ਉਹ
ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ ।
29 ਅਤੇ ਤੱਦ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਸੀ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਕਸਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰਨਾ ।
30 ਅਤੇ ਇਹਨ ਿਦਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਜਨ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ਅਤੇ
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਇਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਰਚਾਰਕ ਹੈ…
31 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਇਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ
ਿਦਲੋਂ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹ । ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਕਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ
ਹੁੰਦਾ । ਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ
ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਜੋ ਸਚਾਈ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਕੀ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਇਹ ਮੇਰਾ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ । ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ…
ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ ਿਨਡਰ ਹੈ ਿਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ…ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਆਦਰਯੋਗ, ਪਿਵੱਤਰ ਮਨੁੱਖ, ਇਹਨ ਆਖਰੀ ਿਦਨ
ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਲੋਂ ਘਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਹ ਵਚਨ
ਦੇ ਉਹੀ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ , ਇਹ ਤਪਤ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੌਥੀ ਤੱਕ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਿਲਖੀ ਹੋਈ
ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ । ਕੋਈ ਸਮਝੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਵਚਨ
ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ ।
32 ਪਰ ਿਫਰ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਦੇ
ਪਰਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਿਪਛੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ
ਕੀ ਕਹ ਗਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ? ਿਕਓਂਿਕ, ਉਹ ਇਸੇ
ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਵ । ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ
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ਿਕ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੀ ਮਦਦ
ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੈ ।
ਉਹਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਿਲਆਈ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ, ਉਹ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ । ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਕਅਸਲ ਸੇਵਕ ਹੈ ।
33 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨੇ ਮੈ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਕੀਤਾ ਜ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ । ਉਸ ਨੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨਾਲ ਮੈ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਰ੍ੇਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਹੰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ ਮੈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸ਼ਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੈ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ
ਆਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਭੇਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਾ
। ਨਹੀਂ । ਕੋਈ ਚਰਵਾਹਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਗਾ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ…ਉਹ…ਉਹ ਮੈ ਇੱਕ
ਮਹਾਨ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈ
ਉਹਦੇ ਮਕਸਦ ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਕ “ਰੁਕੇ ਰਹੋ ਜੱਦ ਤੱਕ
ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ” । ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈ ਇਹ ਚੰਗਾ
ਲਗਦਾ ਹੈ ।
34 ਇਸ ਲਈ ਤੱਦ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਗਾ?”
ਮੈ ਸੋਿਚਆ, “ਅੱਛਾ, ਉਹਨ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਿਵੱਚ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ” । ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦਬਾਉ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਸ
ਦਬਾਉ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਜ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ
ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਲਹਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
। ਇਹ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੂ ੇ, ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਤੇ ਹੈ । ਇਹ ਹਰ ਿਕਸੇ ਤੇ ਹੈ:
ਦਬਾਉ ।
35 ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਿਦਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹ । ਹਰ ਕੋਈ
ਇਥੇ ਦੋੜ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਪਰ ਜਾ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀ ਿਰਹਾ
। ਇਹ ਬੱਸ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰ੍ਸਤ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਹਰ ਜਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰ੍ਸਤ ਹੈ । ਡੇਰਾ
ਇਸ ਨਾਲ ਗਰ੍ਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਜਗਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਹੈ ।
36 ਇਹ ਇੱਕ ਦਬਾਉ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ । ਜਲਦੀ, ਜਲਦੀ; ਜਲਦੀ, ਜਲਦੀ;
ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ । ਨੱਬੇ ਮੀਲ ਪਰ੍ਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ
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ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਿਫਰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੋ
ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਇਹ
ਇੱਕ ਸਮ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਫਤਾਰ ਿਵਚ, ਇਹ ਤੁਹਾ
ਇੱਕ ਿਦਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ
ਿਜਹੀ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ: ਗੁੱਸਾ । ਪਤੀ ਕੁਝ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਟਕਦੀ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖੋਗੇ ਿਕ
ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਚਿਲਆ ਜਾ । ਵੇਿਖਆ? “ਅੱਛਾ, ਹੁਣ, ਪਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ । ਪਰ ਚਲਾ ਜਾ” ।
37 “ਪਤਨੀ, ਔਹ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹ ” । ਸਮਝੇ? ਿਕਓਂ? ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਵੇਿਖਆ?
38 ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਮਲਾ ਕੇ ਤਣਾਉ ਵਧਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਿਚਤ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ
। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਹੁਣ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਅਿਜਹਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਾਵੇਗਾ । ਇਹ
ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਤੋਂ ਅਿਜਹਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਿਜਹਾ
ਿਵਹਾਰ ਕਰਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਗਲਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਅਿਜਹਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਾਵੇਗਾ । ਇਹ
ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਿਜਹਾ
ਿਵਹਾਰ ਕਰਾਵੇਗਾ । ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ ਤਣਾਉ ਹੈ, ਭਾਫ਼ ਵ ਗ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ
। ਇਸ ਿਕਤੇ ਤ ਬਾਹਰ ਕਢਣਾ ਹੀ ਹੈ । ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤ
ਇਹ ਬਾਇਲਰ ਫਾੜ ਦਵੇਗਾ ।
39 ਹੁਣ, ਸਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਿਦਨ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਦਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗਲ
ਕਰਦੇ ਹੋ, “ਔਹ, ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ!” ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਚ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ
ਹੋ, “ਇਥੇ ਆਓ!”

“ਮ ! ਮੈਂ…” ਸਮਝੇ?
ਇਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ । ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਔਹ! ਮੇਰੇ! ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾ

ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ…ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਮਾਗ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ
। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਿਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹਦਾ
ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ । ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ…
40 ਉਸ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ । ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਸੀ । ਅਤੇ
ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬੱਸ ਥਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ । ਦੋੜ ਦੋੜ ਕੇ, ਦੋੜ ਦੋੜ ਕੇ ਬੱਸ ਉਹ ਥੱਕ ਿਗਆ ਸੀ । ਅਤੇ
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ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਉਹਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਪੁਿਛਆ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਜਾਵ ਗਾ । ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਿਦਨ
ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗਹ੍ਾਵ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਰੁਿਝਆ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਹ ” । ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਜਾਵ ਗਾ ।
41 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਿਗਆ । ਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਮੈ ਇੱਕ ਔਰਤ
ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਿਜਥੇ ਉਹ ਸੀ । ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਲ
ਿਗਆ । ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲ ਿਗਆ । ਅਤੇ ਿਮਲਣ ਆਉਣ ਵਾਿਲ
ਦਾ ਸਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਪੰਦਰ ਜ ਵੀਹ ਿਮੰਟ ਪਏ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਔਰਤ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਿਚਹਰੇ ਵਲ
ਵੇਿਖਆ । ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਿਹਲ ਉਹ ਨੇ ਮੁੜਹ੍ ਕੇ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਔਰਤ
ਿਕਥੇ ਹੈ” ।

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ” ।
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਮੈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ

ਿਕ ਪਿਹਲ ਪੁਛ ਲਵ ” ।
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ” ।
“ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ” ।
ਮੈਂ ਉਥੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਿਗਆ । ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ

ਇਥੇ ਇੱਕ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਨ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ”?
“ਨਹੀਂ” ।
ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਿਪਛ ਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਟਕਟ ਤੇ ਵੇਿਖਆ । ਉਹਨ

ਨੇ ਇਥੇ ਹੀ ਦੱਿਸਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿਪਛ ਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ
ਉਥੇ ਖੜੀ ਸੀ । ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਸੀ” ।

“ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਿਸਆ ਸੀ?” ਮੈਂ ਿਕਹਾ । ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ
ਇਸ ਮੰਜਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ” ।

“ਧੰਨਵਾਦ” ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਪਰ ਜਾਵ ਗਾ” ।
ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਗਆ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਗਆ…ਪਿਹਲੇ,

ਉਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਡੈਸਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ
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ਿਸਰ ਖੁਰਕ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?” ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਉਪਰ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਹੇਠ ਵੇਖਣ ਲਗਾ ।

ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕਲਾ ਛੱਡ
ਦੇਵ ” ।

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਹੋਰ ਅਗੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਡੈਸਕ
ਤੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਨਰਸ ਸੀ । ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ” ।
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈਔਰਤ ਹੈ?”
ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ” । ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ…ਉਹਨੇ

ਿਕਹਾ…
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ 321 ਜ 221”

। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ । ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਇਸਲਈ,’ ਿਕਹਾ, ‘ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਪਰ ਹੋਵੇ’” ।

ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ 321 ਿਵੱਚ…ਿਕਓਂ ਨਹੀਂ
ਜ ਦੇ” ।

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਧੰਨਵਾਦ” ।
ਮੈਂ ਹੇਠ 321 ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਮੈਂ…ਜ ਦੋ ਸੋ ਇੱਕੀ…321 । ਮੈਂ ਿਕਹਾ,

“ਕੀ ਇਥੇ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ?”
“ਨਹੀਂ” ।
ਉਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਉਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ

ਪਾਰ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇੱਕਤੀ” ।
ਿਕਹਾ, “ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰਤ” ।
ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਿਗਆਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਔਰਤਇਥੇ ਹੈ?”
“ਨਹੀਂ । ਉਹ ਉਸ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ । ਉਹ ਹੇਠ ਹੈ” ।
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਔਹ, ਮੇਰੇ!”
ਮੈਂ ਿਫਰ ਹੇਠ ਿਗਆ । ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਅਤੇ ਉਹ…ਉਹਨ ਨੇ ਮੈ ਕਮਰਾ

ਨੰਬਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੇਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗਾ ਵੇਿਖਆ…ਮੈਂ ਿਫਰ
ਤੋਂ ਡੈਸਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਪਰ ਥਲੇ ਵੇਖ ਿਰਹਾ
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ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਰਾ ਲਭਣ ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਪਰ
ਲਭ ਨਾ ਸਿਕਆ ।

ਉਹਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਿਹੱਿਸਆ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ । ਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਅਤੇ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਸੀ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਲਮ ਅਤੇ
ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਚੋੜਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਪਰ ਉਹ ਬੱਸ ਲਗ ਿਰਹਾ ਸੀ…ਉਹ
ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਸਰ੍ੀਮਾਨ ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਕਮਰਾ ਿਕਥੇ ਹੈ?”

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ
ਪਾਸੇ” ।

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ” । ਇਹ ਸਚ ਹੈ ।
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਪਰ ਜਾ ਕੇਇਸ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇਉਸ ਪਾਸੇ” ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਧੰਨਵਾਦ!” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈ ਿਕਤੇ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ” ।
42 ਮੈਂ ਿਪਛ ਹ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦਯਾਲੂ ਿਜਹੀ ਔਰਤ ਬੈਠੀ
ਸੀ । ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਿਗਆਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਾਮ ਮੁਬਾਰਕ” ।

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?”
43 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਹ ” । ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ । ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਿਜਹਦਾ ਇਸ ਸਵੇਰੇ
ਅਪਰ੍ੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ । ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹ ਅਤੇ ਸਾਡਾ
ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਮੈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ” ।

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਮੈਂ ਲਭਦੀ ਹ ”
। ਉਹ…

“ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ” ।
ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੇਠ ਰਿਖਆਅਤੇ ਉਥੇ ਗਈ ਅਤੇ…
“ਔਹ” ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਕਮਰੇ

ਿਵੱਚ ਹੈ,ਤੁਹਾਡੇ ਖਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਿਫਰ ਉਥੋਂ ਸੱਜੇ” ।
44 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ” । ਮੈਂ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ
ਵੇਖਣ ਲਗਾ ।
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45 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹੀ ਹੈ, ਦਬਾਉ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ” । ਹਰ ਕੋਈ…ਇਹ
ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਦਮਾਗੀ ਰੋਗ ਦਾ ਯੁੱਗ ਬਣਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਹਰਕੋਈ ਦਬਾਅ
ਹੇਠ ਹੈ । ਸਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਚੀਜ ਤੋੜਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦੀ ਭਾਵਨ ਵ ਸਖਤ ਹੋ
ਗਈ ਹਨ, ਜੱਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਗਲ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ।
46 ਹੁਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ । ਅਸੀਂ,
ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹ ਿਜਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ । ਮੈਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ …ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਗੇ ਜਾਵ , ਮੈਂ ਇਹ
ਕਹ ਗਾ । ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ ਆ ਿਗਆ
ਹੈ ਤੇ ਦਬਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਤਾਨ ਹੀ ਹੈ ।
47 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨੇੜੇ ਹੈ । ਅਤੇ
ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, “ਸ਼ਤਾਨ ਇੱਕ ਦਹਾੜਣ ਵਾਲੇ
ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਿਨਆਈਂ ਜਾਵੇਗਾ” । ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ,
ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਭੱਜ ਦੋੜ ਿਵੱਚ ਲਗਾ ਸਕੇ ਤ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਫੈਂਸਲੇ ਲਵੋਗੇ
ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਵੋਗੇ ।
48 ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਿਸ਼ਕਾਰ ਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸੀ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ।
ਇਹ ਬੱਸ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਇੰਝ ਹੀ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰ ਦਾ
ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ।
49 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੇ
ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤਰ ਿਗਆ । ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਪਰ ਪਹਾੜ ਉਤੇ ਕੁਝ ਿਹਰਨ
ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੋੜਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲਗਾ । ਉਹ ਬਜੁਰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਰੇ
ਨਾਲੋਂ ਦੱਸ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ । ਉਹ ਹਿਫਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਿਪਛੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ
। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਆਓ, ਚੀਫ਼ ਆਓ!”

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਹੈ! ਬਹੁਤ ਤੇਜ!”
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਔਹ, ਅੱਛਾ!” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਆਓਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ” ।

50 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਹੈ!” ਮੈਂ ਹੇਠਲੇ ਿਗਅਰ ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ ਹੋਲੀ
ਹੋ ਿਗਆ । “ਬਹੁਤ ਤੇਜ!” ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਲਗਾ, “ਬਹੁਤ ਤੇਜ! ਔਹ, ਮੇਰੇ!
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ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਚੀਫ਼, ਿਹਰਨ ਉਥੇ ਹੈ!”
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਉਥੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਉਥੇ ਹੀ

ਹੋਇਆ ਸੀ” ।
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ” ।
“ਉਹ ਉਥੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਜਨਮ ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ” । ਉਹਨੇ

ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਡਰਾ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ” ਿਕਹਾ, “ਇੰਡੀਅਨ ਵ ਗ ਕਰੋ । ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਨੋ
ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ” ।
51 ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਰਫਤਾਰ
ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਜਦ ਿਕ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋੜ
ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਰਨ ਿਦਓ ਿਫਰ ਉਹ ਨੋ
ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ । ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਵੇਖੋ, ਨੋ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਿਕ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁਕੇ” । ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ
ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ।
52 ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਬਜੁਰਗ ਮ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਹੈ: ਿਕਸੇ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਫੁਲ ਿਕਓਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਿਜਹਦਾ ਅਰਥ
ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੀ ਮ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?”
53 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀ ਮ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਮ ਿਜਉਂਦੀ ਹੈ” ।

ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ,
“ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮ ਮਰ ਗਈ ਸੀ” ।

ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ ਉਲਝਣ ਿਵਚ ਪੈਣ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਿਜਆਦਾ ਦਬਾਉ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਿਦਤਾ । ਸਮਝੇ?
ਉਹ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ।
54 ਅਤੇ ਫੇਰ ਿਦਮਾਗੀ ਰੋਗ ਦਾ ਇਹ ਯੁੱਗ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ !
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਿਵੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਿੜਤ ਹਨ । ਉਹਨ ਕੋਲ
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਔਹ, ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੇਰਾ ਿਸਰ ਹੁਣ ਫੱਟਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਮੈਂ…
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“ਅੱਛਾ,” ਉਹ ਕਹੇਗਾ, “ਮੈਂ ਵੀ । ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ”, ਉਹ ਤੁਹਾ ਸ਼ ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਵੇਗਾ । ਜਦੋਂ
ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਲੱਥ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਬੇਚੈਨ
ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ; ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ , ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤ ਿਕ
ਆਪਣੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੋ । ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ । ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਹਨ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
55 ਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ । ਇਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹ , ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਤ ਿਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕੀਏ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ
ਜਵਾਬ ਹੈ । ਉਹ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਸੀਹ
ਹੈ । ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰ ਗੇ ।
56 ਹੁਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮ ਸੀ ਜਦ ਇੱਕਆਦਮੀ ਦਬਾਉ
ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ

ਸੀ । ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਤ ਉਹ
ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ । ਿਕਓਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਕਸੇ ਮਾਿਰਆ
ਜ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤ ਿਜਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤ ਉਹਦੇ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਲਭਦੇ ਸਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਿਮਲ ਨਹੀਂ ਜ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਉਥੇ ਉਹ ਮਾਰ ਿਦੰਦੇ ਸਨ । “ਇਹ ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ ਅਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਅੱਖ ਸੀ” । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਰੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ
ਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ।

ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬੇਸੱਕ ਲੋਕ ਇਹਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤ ਉਹ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ । ਿਕਓਂਿਕ ਿਜਵੇਂ
ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤ ਿਜਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜ ਔਰਤ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਲਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਸਨ । ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਸੀ ਤ , “ਇਹ ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ ਅਤੇ ਅੱਖ
ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ” । ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਜਉਂਦੇ ਸਨ ।
57 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਕਤੇ ਵੀ ਰੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ । ਉਹ ਭਗੋੜਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਭੱਜਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ।

ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨਾ
ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਦੋੜ ਰਹੇ ਹ । ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਇਹੀ
ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ । ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਅਤੇ
ਉਹ ਦੋੜ ਰਹੇ ਹਨ; ਸਰ , ਜੁਆਰੀ ਦੇ ਅੱਡੇ, ਭੋਗ ਿਵਲਾਸ, ਪਾਪ, ਨੈਿਤਕ
ਪਤਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਕਰ ਸਕਣ । ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਤੇ ਗੰਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਦੋੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੋਗ ਿਵਲਾਸ
ਅਤੇ ਸਭ ਚੀਜ ਨਾਲ ਦੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ।
58 ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ
ਿਰਹਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਦਨ ਚੜਹ੍ਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ
। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਤਣਾਉ ਹੇਠ ਹੈ । ਿਕਓਂ?
59 ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਚਰਦੇ ਹੋਏ
ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਮਨਾ ਸੀ, ਔਹ, ਇੱਕ ਅਧੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦਾ
ਮੇਮਨਾ । ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮੇਮਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ ਤੀ ਨਾਲ ਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਿਗਆ । ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਕ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਚੁਫੇਰੇ
ਵੇਖਦਾ । ਉਹ ਇਕ ਚੱਕ ਮਾਰਦਾ । ਜਦੋਂ, ਉਹ ਸ਼ ਤ ਸੀ । ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖ
ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ ਤ ਿਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਕੀ ਉਹ ਉਥੇ
ਸ਼ ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਸ ਿਵਚਾਰੇ ਵਲਹ੍ ਵੇਖੋ” । ਉਹ ਚਰਵਾਹਾ ਜੋ ਉਹਨ ਦੀ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤਬੇਲੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਕਾਲਾ, ਿਪੰਡ
ਦਾ ਵਾਸੀ ।
60 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਮੇਮਨੇ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਚਰ ਬਾਅਦ
ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਿਗਆ । ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਉਸ ਛੋਟੇ ਮੇਮਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?”
ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਿਵਚੋਂ । ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਿਗਆ । ਉਹ ਕਦੇ ਏਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਕਦੇ ਓਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖ
ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਿਚਲਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਉਸ ਛੋਟੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਿਕਸ ਨੇ ਇੰਨਾ
ਉਤੇਿਜਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ”?
61 ਹੁਣ, ਉਹ ਘਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸੀ । ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ
ਦੂਰ ਮੈਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ ਪਰ ਠ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਹੇਠ ਬੈਠ ਜ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮੀਲ ਦੂਰ । ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ
ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੀ ਵਲ ਸਰਕ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ, ਉਹਦੇ
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਥੇ ਕੁਝ ਖਤਰਾ ਹੈ । ਉਹ ਉਸ



ਦਬਾਉ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ 17

ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਭੇਡ ਸੁੰਘ ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਚਰਵਾਹਾ
ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਲੈ ਜਾਵੇ ।
62 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਣਾਉ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ । ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ
ਿਜੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਸੀ । ਿਫਰ ਵੀ ਭੇਡ ਉਸ ਸ਼ੇਰ
ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਦੱਸ ਿਰਹਾ

ਸੀ ਿਕ ਖਤਰਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ।
63 ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾ ਹੈ, ਿਕ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨ ਦੱਸਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਮਸੀਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ । ਸ਼ਰਾਬੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਜੂਆਰੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਵਪਾਰੀ,
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੁਝ ਹੋਣ
ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਣਾਉ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ।
64 ਔਰਤ , ਮਾਵ , ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਿਸਗਰਟ! ਮੈਂ ਉਹਨ ਸਕੂਲ
ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਦਾ ਹ । ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਿਵਚੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਿਦ ਹੋਈ
ਜ ਦੀ ਹਨ । ਮੈ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ । ਵੀਹ ਮੀਲ ਰਫਤਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸੱਤਰ ਮੀਲ ਪਰ੍ਤੀ ਘੰਟਾ, ਔਰਤ
ਆਪਣੇ ਬਿਚ ਸਕੂਲ ਲੈ ਜ ਦੀ ਹਨ । ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਸਗਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਮਿਕਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਨਾਲ ਬਿਹਸਦੇ
ਹੋਏ ਅਤੇ ਫੇਰ ਿਖੱਚ ਕੇ ਬਰ੍ੇਕ ਫੇਰ ਪਿਹਆ ਜ ਟਾਇਰ ਸੜਕ ਤੇ ਿਪਆ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ । ਅਤੇ ਉਹ ਿਫਰ ਵਾਪਸਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਹਵਾ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ
ਚਾਰ ਜ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਪਏ ਿਕਸੇ ਿਦਮਾਗੀ ਨੁਕਸ ਵਾਲੀ
ਮ ਦੇ । ਉਹ ਿਕਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਦਾ
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
65 ਪਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਤਣਾਉ । ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਉਹ ਇੰਝ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ । ਕੁਝ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਮੌਤ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ ।
ਇਹ ਿਜਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕੁਝ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ।
66 ਹੁਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ
ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਹੋ ਗਈ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ
ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਇੱਕ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ।
67 ਹੁਣ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਮੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ
ਮਾਰੇ ਤ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜ ਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ
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ਸੀ । ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ
ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤ ਉਥੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ । ਇੱਕ
ਰਮੋਥ-ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਸੀ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਯਹੋਸੂਆ ਨੇ ਪਨਾਹ
ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸਨ ।

68 ਹੁਣ, ਜੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਜ ਦਾ ਸੀ ਤ ਉਹ ਪਨਾਹ
ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪਨਾਹਗਾਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਜੇਕਰ ਇਹ
ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਤ ਉਹ ਪਨਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜ ਦਾ
ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਜ ਦਾ । ਅਤੇ ਦਰਬਾਨ ਉਹ ਪੁਛਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਉਂ
ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹੈ । ਤੱਦ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਫਾਟਕ
ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ

ਇਹ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੀ ਵ ਗ ਲੈ ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਸੀ । ਤੱਦ ਵੈਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜ
ਸਕਦੇ ਸਨ ।

ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ
ਪਨਾਹਗਾਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗ ਫੜਹ੍ੇ
ਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਵੇਦੀ ਤੋਂ ਧੂਹ
ਕੇ ਮਾਰੇ, ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਮੰਨ ਬਣਾ
ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਜਾ ਿਮਲਣੀ ਹੀ ਸੀ ।

69 ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲਦਾ ਸੀ । ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਛੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਆਦਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਿਕਤੇ
ਨਾ ਿਕਤੇ, ਿਕਸੇ ਚਟਾਨ ਦੇ ਿਪਛੇ, ਹਰੇਕ ਪਹਾੜ, ਹਰੇਕ ਝਾੜੀ, ਵੈਰੀ ਿਕਤੇ
ਨਾ ਿਕਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ । ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਸੀ । ਅਤੇ ਜਦ
ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤ ਉਹ ਦਬਾਉ
ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਸੁਰਿਖਅਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਬੇਦੋਸ਼ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਲੋਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਇੱਕ ਸਥਾਨ, ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕਓਂਿਕ
ਉਹਨੇ ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ
ਨਹੀਂ ਸੀ ।
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70 ਹੁਣ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਤ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ
ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ।
71 ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਦੀ ਦੋ ਿਕਸਮ ਹਨ । ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ
। ਭਾਈ ਰੂਡਲ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਹਨ ਜੋ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਮੈ ਉਹਨ ਦੇ
ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ । ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਕਰਦੇ
ਹਨ । ਉਹਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ, ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ
ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਦਬਾਉ ਤੋਂ ਮੁਕਤ
ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥ ਹੈ । ਇਹ ਸੱਤ ਹੈ । ਪਰ ਇਥੇ ਕੁਝ ਹਨ ਜੋ ਪਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।
72 ਿਕਸੇ ਿਦਨ, ਇੱਕ ਭਾਈ, ਿਹਕਰਸਨ ਨੇ ਮੈ ਫੈਡਰਲ ਜੇਲ ਦੇ ਵਾਰ੍ਡਨ ਤੋਂ
ਇੱਕ ਪਾਸ ਿਲਆ ਕੇ ਿਦੱਤਾ…ਜੋ ਲਾ ਗਰ੍ ਗੇ, ਕੰਟਕੀ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤ ਜੋ ਮਛੀ
ਫੜ ਸਕ । ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੈਂ ਲੁਈਿਵਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ।
ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ…ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਅਤੇ
ਚੰਗਾ ਿਦਖਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਇਥੇ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?”
73 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ,” ਿਕਹਾ, “ਆਦਰਯੋਗ, ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ”
। ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਕਸੇ ਦੀ ਨਹੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ” । ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ” । ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਿਬਸ਼ਪ ਸੀ । ਉਹਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਮੈ ‘ਪਿਵੱਤਰ ਿਬਸ਼ਪ’ ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹ ” । ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਸਾਡੀ
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਸੀ” । ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੜਾ ਨਾ
ਰਿਹ ਸਿਕਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ” । ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ
ਿਪਤਾ ਮਸੀਹ ਸਨ” । ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕੋਰੀਆ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੇਵਾ
ਕੀਤੀ,” ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ । ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ
ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਨੱਚਣ ਜਾਣ ਲਗੇ ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ
ਵਗੈਰਾ । ਮੈਂ ਗਲਤ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਿਗਆ ।
74 “ਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੋ ਲੜਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ‘ਿਬਸ਼ਪ, ਅਸੀਂ ਕੁਏਕਰ
ਮੇਡ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਕਿਰਆਣੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਈਏ । ਕੀ
ਤੂੰ ਸਾ ਉਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਂਗਾ’”।
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ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ…ਿਕਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੈ ਉਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਿਕਹਾ, ‘ਤੂੰ ਉਹਨ
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ । ਉਹਨ ਮੁੰਿਡਆ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ
ਹੈ । ਸਾ ਉਹਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਫਰ ਤੋਂ ਿਗਰਜੇ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’”।

ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਚੰਗਾ,” ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ‘ਮੈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ…
ਲੜਕੇ ਕਿਰਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ’ । ਿਕਹਾ, ‘ਮੈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ
ਲਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵ ’ । ਹ , ਿਕਹਾ, ‘ਮੈਂ ਉਹਨ
ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵ ਗਾ’” ।

“ਿਕਹਾ, ‘ਤੂੰ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੀਂ । ਉਹ ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ’ । ਤੇ ਿਕਹਾ,
‘ਉਹਨ ਉਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ’” ।

75 ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹਨ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਪਾਰਿਕੰਗ ਿਵੱਚ ਰੁੱਕ
ਿਗਆ” ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨ ਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਅਤੇ
ਅਚਾਨਕ ਹੀ, ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣ ਲਗਾ । ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੇ ਆਏ ਅਤੇ
ਉਹਨ ਦੋਵ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਪਸਤੋਲ ਸੀ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰ
ਿਲਆ । ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ’” । ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ
ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਜੋਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਪਛ ਹ ਧੱਕ
ਿਦਤਾ, ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ । ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਮੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ
ਿਰਹਾ” ।

ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰ
ਪਾਰ ਛੇਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਅਸੀਂ ਤੈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵ ਗੇ” ।

76 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਵੋਗੇ ।
ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਿਡਓ, ਉਹਨ ਦੱਸ ਿਦਓ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਮੈਂ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਇਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹ ” । ਅਤੇ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਿਲਸ ਨੇ ਉਹਨ ਫੜਹ੍ ਿਲਆ ।

77 ਉਹਨ ਨੇ ਮੁਕਦਮਾ ਲਿੜਆ । ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਵਕੀਲ ਦੇ
ਲਈ ਬੁਰਾ ਸੋਿਚਆ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ…” ਉਹਨੇ ਪੁਿਛਆ ਸਵਾਲ ਇਹ
ਹੈ “ਕੀ ਇਹ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ?”

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਸਰ੍ੀਮਾਨ । ਪਰ ਮੈਂ…
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78 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦਓ” । ਔਹ, ਭਾਈ, ਸ਼ਤਾਨ
ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਿਦਓ” । ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਇਹ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ?”

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ” ।
“ਕੀ ਇਹ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ?”
“ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ” ।
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਥ ਤੇ ਸੀ?”
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ …”
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦਓ” ।
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ” ।

79 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਹੋ” । ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ
ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੁੰਿਡਆ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ ਿਵੱਚ ਭੇਜ
ਿਦੱਤਾ ।
80 ਹੁਣ, ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ, ਭਾਈ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਗਲਤ ਭੀੜ ਦੇ ਿਵੱਚ ਚਲਾ
ਿਗਆ ਸੀ । ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੈ” । ਅਤੇ ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ । ਹੁਣ, ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸ ਸਾਲ ਹਨ ਿਕ ਦਬਾਉ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ
। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ । ਭਾਈ ਵੂਡਸ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ
ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫਿੜਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਿਰਹਾਈ ਦਵੇ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ
ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰੇਗਾ ।
81 ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦਬਾਉ, ਿਨਰਦੋਸ਼, ਇੱਕ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਆਦਮੀ । ਹੁਣ, ਓਸ
ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
82 ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੱਸ
ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ । ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ
। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਛਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਤ ਬੱਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ । ਉਥੇ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ
ਹੈ ਿਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਬਾਉ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਪਰ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤ ਵੈਰੀ
ਤੁਹਾ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਘੇਰ ਲਵੇਗਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ…ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਿਕਓਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ।
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83 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਥ
ਹੈ…ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤ ਪਿਹਲੀ
ਗੱਲ ਤ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਜਾਦ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ । ਅਤੇ
ਇਹ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲਆਉਣਾ ਹੈ ।

84 ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾ ਸੰਤੁਸਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ…ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ ਰੌਂਦੇ ਹੋਏ ਏਧਰ ਓਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ,
“ਮੈਂ ਏਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਏਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ” ।
ਉਹ ਤੁਹਾ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦੇਣਗੇ । ਤੁਹਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੱਕਣਾ
ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰੁੱਕਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ।

85 ਅਤੇ ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਹ੍ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਲਹ੍
ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ । ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਉਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੱਲ ਤੇ
ਰੱਖ ਕੇ ਿਪਚਾਹ ਝਾਕਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਹੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ” । ਹੁਣ
ਇਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਸਮਝੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਹੱਲ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ ਉਹਨ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤ
ਉਹ ਫੱਟ ਜ ਦੇ ਹਨ ।

86 ਓਸ ਿਦਨ ਮੈ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਦਾ ਹ । ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਮਛੀ ਫੜਦਾ ਹ ਅਤੇ
ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਦਰਬਾਈ ਮੈਗਨਮ ਬੰਦੂਕ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸ । ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਮੈਂ ਲੋਕ
ਜਾਣਦਾ ਹ , ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਹਦਾ ਿਜਕਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤ ਉਹ ਖੁਸੀ

ਖੁਸੀ ਇਹ ਕਰ ਿਦੰਦੇ । ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਪਰ
ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਲਈ ਇਨ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਿਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖ
ਸਕਦਾ ਜਦ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਿਵੱਚ ਜੁਤੀ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਅਤੇ ਭਾਈ ਿਵਲਸਨ ਨੇ ਿਬੱਲੀ
ਇੱਕ ਛੋਟੀ .257 ਰੋਬੇਰਟਸ ਬੰਦੂਕ ਿਦੱਤੀ । ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ
ਦੋਸਤ ਹੈ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਵੈਦਰਬਾਈ ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਸੁਰਾਖ਼
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਸਤੇ ਿਵੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹ , ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨ ਿਦਓ” । ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ ।
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87 ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਬੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਲਾਉਣ
ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੀ ਫੱਟ ਗਈ । ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ
ਨਾਲੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਗੱਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਟ ਮੇਰੇ
ਬਹੁਤ ਿਪਛ ਹ ਜਾ ਿਪਆ । ਅਤੇ ਇਹ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋ
ਿਹੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ । ਉਥੇ ਬੱਸ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਜ ਛੇ ਕਵੰਟਲ ਦਾ ਦਬਾਉ ਮੇਰੇ
ਏਨਾ ਕੋਲ ਸੀ ।
88 ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਭਲਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ” ।
89 ਹੁਣ, ਜੋ ਗਲ ਮੈਂ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹ , ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਵੈਦਰਬਾਈ ਮੈਗਨਮ ਹੁੰਦੀ ਤ ! ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਬੰਦੂਕ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਸੀ । ਉਹਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਜੋ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ
ਬਹੁਤ ਿਢਲਾ ਸੀ । ਇਹ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤ ਪਿਰਵਰਤਨ
ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਢਲਾ ਸ਼ੁਰਾਖ ਕੀਤਾ ਿਗਆਹੈ ।
90 ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਦਰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਸਟੀਲ ਨਾਲ
ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜ ਦੀ ਤ ਜੱਦ ਇਹਦੇ ਸੁਰਾਖ ਕਢੇ ਜ ਦੇ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਵੈਦਰਬਾਈ ਮੈਗਨਮ ਬਣਦੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਫਟਦੀ । ਪਰ ਿਕਓਂ ਜੋ ਇਹ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੱਦ
ਇਹ ਫੱਟ ਗਈ ।

ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਮਸੀਹ
ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ,
ਉਹ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਫੱਟ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਦਬਾਉ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਹ ਸਕੇਗਾ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਕਤੇ ਫੱਿਟਆ
ਹੋਇਆ ਪਾਵੇਗਾ ।
91 ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹਦੇ
ਲਈ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਫੱਟ ਜ ਦੇ ਹਨ । ਤੁਹਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਿਕਸ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ ਜ ਭਾਵਨਾਤਮਕ
ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਲੋਂ ਵਹਾਏ ਗਏ ਲਹੂ ਦੇ ਅਧਾਰ
ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ । ਜੇ ਨਹੀਂ ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਕਤੇ ਫੱਟ
ਜਾਵੋਗੇ । ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰਖੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਜਾਵੋਗੇ ।
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ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਬਾਉ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ
ਫੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ।
92 ਮਨੁੱਖ ਜਰੂਰ ਪਨਾਹ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਉਥੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ । ਉਹ ਜਰੂਰ ਉਥੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹੀਂ । ਬਾਹਰ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਹ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ ।
93 ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਇਥੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ
ਨਹੀਂ ਹੋ । ਮੈਂ ਪਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਆਇਆ ਸੀ
। ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਿਹਆ । ਔਹ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹ । ਮੈ ਿਜਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਹੈ । ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ,
“ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ । ਬੱਸ ਮੈ ਇਥੇ ਰਿਹਣ ਿਦਓ” ।
ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਮੈ ਕਦੇ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ । ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਦਬਾਉ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਸਾਡਾ ਿਨਕਾਸ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
94 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉ ਹੇਠ ਹੋ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਮਰ ਜਾਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ; ਤ ਇੰਝ ਕਰੋ ਿਕ ਪਨਾਹ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਨਾਹ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦਬਾਉ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਬੇੜ ਿਦਓ।
95 ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਹ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਹੈ । ਤੇ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਦਬਾਉ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, “ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਿਗਆ,
ਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬਿਚ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?” ਬੱਸ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦਬਾਉ ਤੋਂ
ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ । ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਸਾ ਸਭ ਚੀਜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ,
ਸਭ ਚੀਜ ਸਾਡੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਉ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
96 ਕੋਈ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਲੱਖ ਡਾੱਲਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਦਬਾਉ
ਬਣਾਵੇਗਾ ।
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ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ
ਦਬਾਉ ਬਣਾਵੇਗਾ । ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਤੁਹਾ ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ
ਹਨ, “ਅਤੇ ਬੈਪਿਟਸਟ ਗਲਤ ਹਨ” । ਅਤੇ ਬੈਪਿਟਸਟ ਕਿਹਣਗੇ, “ਉਹ
ਗਲਤ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹ ” । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਦਬਾਉ ਬਣਾਵੇਗਾ
ਿਕਓਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ।
97 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕਓਂਿਕ ਤੱਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਭ ਨਬੇੜਾ
ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਇਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਕਾ
ਬੁਰਜ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਚਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ” ।

ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਿਬਮਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ, “ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,” ਦਬਾਉ ਨਾ ਬਣਾਓ ।

ਦਬਾਉ ਕਢ ਿਦਓ । ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਬੁਲਾਓ । ਉਹ ਤੁਹਾ ਤੇਲ
ਨਾ ਮਸ਼ਹ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇ । “ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਬੀਮਾਰ ਬਚਾਵੇਗੀ” । ਦਬਾਉ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ । ਸਮਝੇ?
98 ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਨਾਹ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪਨਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਅਤੇ ਮਸੀਹ
ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੀ ਚੀਜ ਦੀ ਤੁਹਾ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੈ
। ਆਮੀਨ ।

ਿਬਮਾਰੀ ਿਵੱਚ, ਦਬਾਉ ਹੇਠ ਨਾਆਓ । ਦਬਾਉ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ ।
99 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਚੰਗਾ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ , ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ” । ਤੁਸੀਂ
ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ । ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦਓ ਅਤੇ ਇੰਝ ਚਲੋ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਿਗਆ । ਇਹ ਦਬਾਉ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ । ਇਹ ਦਬਾਉ
ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
100 “ਚੰਗਾ,” ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਿਚੰਤਾ ਿਵੱਚ ਹ , ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ
। ਬੱਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ” ।

ਦਬਾਉ ਖਤਮ ਹੋਣ ਿਦਓ । ਆਮੀਨ । ਪਨਾਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਚੰਤਾ ਲੈ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
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। “ਆਪਣੀ ਿਫਕਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦਓ, ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਫਕਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ” । ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰੋ । ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ।
101 ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਟੈਨ-ਸੈਂਟ ਸਟੋਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਿਮਿਲਆ
। ਉਹ ਲਗਭਗ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਦੀ ਸੀ । ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?”
102 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ੍ ਹਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਤੇ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ” । ਅਤੇ ਉਹ ਸਚ ਮੁਚ ਤੀਹ
ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਲਗ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੀ । ਜੱਦ
ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੱਦ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਬਾਰਹ੍ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਜੱਦ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਪਾ ਿਲਆ,” ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ, ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਾਨ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਿਦੱਤਾ” । ਅਤੇ ਉਹਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਤੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ” । ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਉਹਨੇ
ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰ ਗਾ,”
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਰ ਸਕੇ ਤ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ
ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਵੀ ਏਨੀਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਕਰ ਸਕ , ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ?” ਸਮਝੇ? ਇਹ ਹੀ ਹੈ ।
103 ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਿਚੰਤਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ,
“ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਚੰਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਿਦਓ” । ਸੋ ਤੁਹਾ ਿਕਸ ਚੀਜ
ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਹੈ? ਿਚੰਤਾ ਦਬਾਉ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਦਬਾਉ ਫਾੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਚੰਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦਓ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ
ਿਦਓ । ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ।
104 ਹੁਣ, “ਚੰਗਾ,” ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, “ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ?” ਬੱਸ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ
ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ । ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਮੌਤ ਦੇ
ਵੇਲੇ ਵੀ, ਜੱਦ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਤ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗਾ । “ਔਹ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ,
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਵ ਗਾ” । ਔਹ, ਨਹੀਂ । ਤੁਸੀਂ ਪਨਾਹ ਿਵੱਚ
ਹੋ । ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ; ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਨਾਹ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰੋ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਤੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ
ਪਨਾਹ ਿਵੱਚ ਹੋ । ਯਾਦ ਰਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਿਗਆ । ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਰਆ ।
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105 ਹੁਣ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖੀਏ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ,
ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਤ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਖੜਾ ਖੜਕਾ ਿਰਹਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਤੁਸੀਂ ਤੱਦ ਵੀ ਦਬਾਉ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ?” ਨਹੀਂ, ਜਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ
। “ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰੋਗੇ?” ਪਨਾਹ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਓ । ਇਹੀ ਸਭ
ਹੈ । “ਚੰਗਾ,” ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ…”
106 ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੋ । ਆਓ ਇਸਰਾਏਲ ਵਲਹ੍ ਵੇਖੀਏ
ਜੱਦ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਸਨ । ਇੱਕ ਸਮ ਆਇਆ ਜੱਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਤ ਭੇਜ ਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਟੱਬਰ
ਦੇ ਜੇਠੇ ਮਾਰ ਦਵੇਗਾ ਜੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ ਤੇ ਲਹੂ ਨਾ ਲਗਾ ਹੋਵੇ,”
ਇਹ ਪਰਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਰਾਤ ਸੀ ।
107 ਹੁਣ, ਇਥੇ ਇਸਰਾਏਲ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ
ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਵਲਹ੍ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਉਹ…ਇਹ ਪਰਬ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ । ਮੌਤ
ਦਾ ਦੂਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਖ ਸੁਣਦੇ ਹ ਿਜਹੜੀ
ਗਲੀ ਿਵਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਦੋ ਕਾਲੇ ਖੰਭ ਗਲੀ
ਿਵੱਚ ਲਿਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਉਤੇਿਜਤ ਸੀ?
ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ।
108 ਮੌਤ ਬੂਹੇ ਤੇ ਸੀ । ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਿਖੜਕੀ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਿਖਆ ।
ਉਹ ਟੱਬਰ ਿਵਚੋਂ ਸਾਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ । ਉਹ ਉਸ ਵੱਡੇ ਕਾਲੇ ਦੂਤ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਿਪਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਪਰ੍ੇਮ
ਕਰਦੇ ਹੋ?”

“ਯਕੀਨਨ, ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ ” ।
“ਠੀਕ ਹੈ, ਿਪਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਹਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹ ?”
“ਹ , ਤੂੰ ਹੈਂ, ਪੁੱਤਰ” ।
“ਉਥੇ ਵੇਖੋ, ਿਪਤਾ ਜੀ । ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ।

ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਔਹ, ਿਪਤਾ ਜੀ,
ਉਹ ਏਧਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਲਹ੍ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ” ।

“ਪਰ, ਪੁੱਤਰ੍, ਤੂੰ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਵੇਖ?” ਹਲਲੂਯਾਹ!
“ਿਪਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਮੈ ਲੈ ਲਵੇਗਾ?”
“ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ੍, ਉਹ ਤੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ” ।
“ਿਕਓਂ?”
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109 “ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ । ‘ਜਦ ਮੈਂ ਲਹੂ ਵੇਖ ਗਾ ਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਪਰੋਂ
ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵ ਗਾ’ । ਪੁੱਤਰ੍, ਜਾ ਆਪਣੇ ਿਖਡੌਣੇ ਲੈ ਆ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
। ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਨਾਹ ਿਵੱਚ
ਹ । ਭਾਫ ਿਨਕਲਣ ਿਦਓ” ।
110 ਇਸਰਾਏਲ ਉਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜਹ੍ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਜਦਿਕ ਬਾਕੀ
ਿਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦਬਾਉ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸਰਾਏਲ ਸ਼ ਤ ਸੀ । ਿਕਓਂ?
ਮੌਤ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਉਹਨ
ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ।

111 ਇਸ ਲਈ ਜੱਦ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਹੋਵੇ, ਜੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਦੀ ਚੋਖਟ ਤੇ
ਲਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ।
112 ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਲਹ੍ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ
ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਲਹੂ ਚੋਖਟ ਤੇ ਲਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ
ਤਰਹ੍ ਮਰਨਾ ਤ ਹੈ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਹੂ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਨਰਉਥਾਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਆਮੀਨ ।
113 ਇਸਰਾਏਲ ਸ਼ ਤ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਉ ਨਹੀਂ ਬਣ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਤ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ । ਉਹ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਸਨ । ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਲੋਂ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ
ਰਾਹ ਸੀ ।
114 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ । ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹ ?” ਹੁਣ, ਮਸੀਹ ਲੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਹ । “ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ ?” ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਪਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਬੋਿਲਆਸੀ ।
115 ਹੁਣ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਨੇਮ ਬੰਨਹ੍ੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ । ਉਨਹ੍ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਥੇ
ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਹੰਦਾ ਸੀ । ਉਹਨ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ।
ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦੇ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਸੀ । ਪਰ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਇਹਦੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ । ਸਮਝੇ? ਉਹ ਉਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ । ਉਹ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਨਹ੍ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਕੇ
ਆਏ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ
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ਿਵੱਚ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਅਜਨਬੀ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਿਜਹ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਜ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਿਕਸੇ
ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ । ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ।

ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜਹ੍ੇ ਆ ਗਏ । ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮਾ ਸੀ,
ਿਜਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਸੀ । ਯਹੋਸ਼ੁਆ…ਅਰਥ ਹੈ “ਯਹੋਵਾਹ ਬਚਾਉਣ
ਵਾਲਾ” । ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ
ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਤੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਿਤਆ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ
ਧਰਤੀ ਸੀ । ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਿਜਹ ਚੁੱਕਣ ਲਈ
ਦੋ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਗਲਹ੍
ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਅਨੰਿਦਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਿਕਓਂ? ਯਹੋਸੁਆ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਿਜਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਿਜਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ।
ਸਮਝੇ? ਿਕਓਂਿਕ, ਉਹਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਨ ।
116 ਹੁਣ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਫਾਹੀ ਿਵੱਚ ਫੱਸ ਗਈ ਸੀ ਤੇ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀ । ਿਯਸੂ ਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ “ਯਹੋਵਾਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ” । ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਯਰਦਨ ਕੋਲ
ਿਗਆ । ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਯਰਦਨ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਤੇ ਈਸਟਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜੀ
ਉਿਠਆ, ਇਸ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਿਜਉਂਦਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ
। ਹਲਲੂਯਾਹ! ਮੌਤ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਿਜਉਂਦਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
117 ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਹਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਹਲ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਦੱਸ ਿਦੰਦਾ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ ਦਾ ਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹ
। ਮੈਂ ਉਥੇ ਜਾਵ ਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰ ਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵ ਗਾ ਤੇ
ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ; ਿਜਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵ ਗਾ, ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ”
। ਈਸਟਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ,…

ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਚੰਦ, ਤਾਰੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਸਨ । ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਰੋਮੀ ਿਸਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹਦਾ
ਿਦਲ ਬਰਛੇ ਨਾਲ ਿਵੰਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੂਨ ਵਖਰੇ ਹੋ ਗਏ । ਉਹ
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ਮਿਰਆ ਹੋਇ ਿਵਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਹ ਕਬਰ
ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਿਜਵੇਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜ ਦਾ ਸੀ । “ਉਹਦਾ ਪਰ੍ਾਣ ਨਰਕ ਿਵੱਚ
ਿਗਆ,” ਿਜਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ।

ਪਰ ਈਸਟਰ ਦੀ ਸਵੇਰ , ਉਹ ਮੌਤ, ਨਰਕ ਤੇ ਕਬਰ ਿਵਚੋਂ ਵਾਪਸ
ਆ ਿਗਆ ਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹੀ ਹ ਜੋ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਯੁਗੋ ਯੁੱਗ
ਿਜਉਂਦਾ ਹ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ । ਮੈਂ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਹ ” ।

ਉਹਨ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ” ।
ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਇੱਕ ਮਛੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਦਓ” । ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਛੀ ਤੇ

ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ।
118 ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਮਰ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਇਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਿਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਵੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆਮੀਨ । ਦਬਾਉ
ਿਨਕਲਣ ਿਦਓ ।
119 ਹੁਣ, ਬੱਸ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾ ਵਾਅਦਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ
ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਸਾ ਸਾਡੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦਾ ਿਬਆਨਾ ਿਦੱਤਾ । ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ
ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ
। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ ਦੇ ਿਵੱਚ । ਪਰ
ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ
ਜੀਵਨ ਜੋ ਕਦੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ” ।
120 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਜੋ
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪਾਪ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਿਵੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾ ਨਵ ਜਨਮ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਿਜੰਦਗੀ । ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ…ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹ । ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਜੀ ਉਠੇ,
ਸੰਸਾਿਰਕ ਚੀਜ ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ ਦੇ ਲਈ । ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ,
“ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਕੇ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹ ” ।
121 ਇਥੇ ਿਕੰਨੇ ਮਸੀਹ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ । ਿਕਓਂਿਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਨੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਿਲਆ ਤ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ ਦੇ ਲਈ
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ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜਹ੍ ਉਹਨ ਵਾਲ ਜਾਨ ਦੀ
ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੀ ।

122 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? “ਜੀਵਨ,” ਪੌਲੂਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੈਂ
ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ । ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਹ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ” । ਿਕਉਂ? ਉਹਨੇ ਓਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ
ਸਤਰ ਦੇ ਪਾਪ ਤੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ, ਅਿਜਹੀ ਜਗਾ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਿਜਥੋਂ
ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੁੜਹ੍ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ ਅਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਥੋਂ ਆਏ ਹ । ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ! ਿਪਛ ਹ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ
ਇੱਕ ਸਮ ਿਕਥੇ ਿਜਉਂਦੇ ਸੀ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰਹ੍ ਿਜਉਂਦੇ ਹ । ਇਹ
ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹ ਤੇ ਸਾਡੇ
ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ ਚੀਜ ਤੋਂ ਪਰ
ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਤੱਦ ਅਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹ , ਉਸ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹ ਲੈ
ਵਾਪਸਆਇਆਸੀ ਤ ਿਕ ਸਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੇ ।

123 ਉਹ ਧਰਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਿਬਆਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ
ਿਬਆਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦਾ
ਹੈ । ਮਿਹਮਾ! ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਫੜਹ੍ੀ ਰਖਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ
ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੌਤ
ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ” । ਦਬਾਉ ਿਨਕਲਣ

ਿਦਓ, ਭਾਈ । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ । ਕੀ ਤੁਹਾ ਸਮਝ ਲਗੀ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ” ।—ਸੰਪਾਦਕ]

124 ਵੇਖੋ, ਿਜਵੇਂ ਏਲੀਯਾਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਨਮੂਨਾ ਸੀ । ਏਲੀਯਾਹ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ, ਿਜਹਦੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ
ਦੁਗਣਾ ਮਸ਼ਹ ਆਇਆ ਸੀ । ਉਹ ਇੱਕ ਿਦਨ ਚੱਲ ਕੇ ਯਰਦਨ ਕੋਲ ਿਗਆ;
ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਚੀਜ ਹਨ; ਅਹਾਬ, ਈਜ਼ਬਲ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ । ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਹਾ ਮੇਰਾ
ਈਜਬਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ । ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ
ਿਪਛੇ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ । ਆਮੀਨ । ਉਹ ਓਸ
ਿਕਥੇ ਲੈ ਕੇ ਿਗਆ? ਯਰਦਨ ਕੋਲ, ਰਾਮੋਥ-ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ, ਨਬੀ ਦੇ
ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਅਤੇ ਿਫਰ ਯਰਦਨ ਕੋਲ । ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਤੁਹਾ ਲੈ
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ਕੇ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਦੁਆਰਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੇ
ਮਰ ਜਾਣਾ ਿਕ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੀਏ । ਆਮੀਨ । ਿਕਸੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜ
ਮੱਤਸਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਿਸਰੇ
ਤੋਂ ਜਨਮ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ । ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ…
125 ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਮਾਿਰਆ, ਯਰਦਨ ਦੇ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਚਲ ਕੇ
ਿਗਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਿਪਛੇ ਿਪਛੇ ਿਗਆ । ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ
ਮੁੜਹ੍ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆਤ ਉਹ ਦੂਣੇ ਿਹੱਸੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸਆਇਆ ।

ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮੇ…ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਬਲਿਕ ਬਪਿਤਸਮੇ
ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਓਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ
ਦੀ ਚੀਜ ਦੇ ਲਈ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹ , ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਹ , ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਬਪਿਤਸਮੇ ਿਵੱਚ ਉਹਦੇ
ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ ਹ ਪੁਨਰਉਥਾਨ ਿਵੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉਠੇ । ਸਾਡੀ
ਆਤਮਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ ਨਾਲੋਂ ਉਪਰ ਿਜਉਂਿਦ ਹਨ । ਤ ਿਫਰ
ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹ । ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ।
126 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਰਦਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵ ਗੇ, ਤ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਿਹੱਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਸ਼ਰੀਰ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਜੋ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਬਆਨਾ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਜਨਹ੍
ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹ …“ਉਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖ ਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦਾ
ਉਠਾਵ ਗਾ” । ਆਮੀਨ । ਦਬਾਉ ਿਨਕਲ ਲੈਣ ਿਦਓ ।
127 ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਣੁ ਬੰਬ ਜ ਕੁਝ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰੇ?
ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨਹ੍ ਕਰਨ ਿਦਓ…[ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾਦਕ
।]…ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਅਨੰਤ
ਜੀਵਨ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਿਚੰਤਾ ਿਕਓਂ
ਕਰੀਏ । ਅਸੀਂ ਦਬਾਉ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਿਕਓਂ ਕਰੀਏ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਾ ਕੋਈ
ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । ਿਕਓਂ? ਿਕਓਂਿਕ ਅਸੀਂ ਦਬਾਉ ਕਢ ਦਵ ਗੇ ।

[ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾਦਕ ।]
ਉਥੇ ਆਓ ਿਜਥੇ ਦਯਾ ਦੀ ਤਰ੍ੇਲ ਦੀ ਬੂੰਦਾ ਚਮਕਦਾਰ
ਹਨ;
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ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ…[ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ
ਥ ।]

ਿਯਸੂ, ਜਗਤ ਦੀ ਉਜਾਲਾ ।
128 ਹੁਣ, ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਪਰ ਚੁਕ ਗੇ ।

ਅਸੀਂ ਉਜਾਲੇ ਿਵੱਚ ਚਲ ਗੇ, ਸੁੰਦਰ ਉਜਾਲਾ,
ਉਥੇ ਆਓ ਿਜਥੇ ਦਯਾ ਦੀ ਤਰ੍ੇਲ ਦੀ ਬੂੰਦਾ ਚਮਕਦਾਰ
ਹਨ;

ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਿਦਨ ਤੇ ਰਾਤ ਿਵੱਚ ਚਮਕਦੀ ਹਨ
ਿਯਸੂ, ਜਗਤ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ।

129 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਸ਼ਤਾਨ ਜੰਗ ਹਾਰ ਿਗਆ ਹੈ । ਬੱਸ ਧੀਰਜ ਰਖੋ
। ਦਬਾਉ ਨਾ ਬਣਨ ਿਦਓ । ਇਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ “ਦਬਾਉ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ,” ਤੇ
ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੈ ਪਰਚਾਰ
ਮੰਚ ਤੋਂ ਭੱਜਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈ ਇਸ ਵੇਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਵੇਗਾ । ਨਹੀਂ, ਪਰ੍ਭੂ
। ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ ਬਲਹ੍ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਹ ਰਹੀ ਸੀ, “ਇਥੇ ਕੋਈ ਹੈ
। ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਚਟਾਨ ਭਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ” । ਿਪਤਾ ਅਸੀਂ ਿਜੱਤ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਜੱਦ ਉਹ ਆਖਰੀ ਿਵਅਕਤੀ ਵੇਦੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤ
ਿਬਜਲੀ ਆ ਗਈ । ਉਹ ਨੇ ਵੇਖ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਾਰ ਿਗਆ ਹੈ ਇਸ
ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਦਵੇ ।
130 ਇਥੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਯਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਖੜੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਕੀਮਤੀ ਪਰ੍ਾਣ । ਪੰਜ:J-
e-s-u-s, f-a-i-t-h, ਦਯਾ, g-r-a-c-e ।ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ । ਤੂੰ
ਕਦੇ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈਂ ।
131 ਮੈਂ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ , ਇਸ ਪਾਸੇ ਭੈਣ ਿਵਲਸਨ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਖੜੀ ਹੈ । ਮੈਂ
ਉਸ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ । ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਬੁਲਾਇਆ । ਮੈਂ ਉਹ ਿਨਊ ਮਾਰਿਕਟ ਦੀ ਰਾਤ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲੇ
। ਉਥੇ ਓਸ ਰਾਤ, ਪਰ੍ਭੂ ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ।
132 ਇਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖੜੀ ਹੈ ਜੋ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ
ਤ ਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ।
133 ਇਥੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਸੰਸਾਰ
ਬਾਹਰ ਹਰੇਕ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗੇ ਵੱਧ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਉਹ
ਉਸ ਚਟਾਨ ਲਭਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ ।
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134 ਵੇਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ,
ਉਹ ਚਟਾਨ ਲਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਿਯਸੂ, ਤੂੰ ਉਹ ਚਟਾਨ ਹੈਂ । ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹ
ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਜਦ ਵੀ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਵ ਗਾ” । ਤ ਿਫਰ ਉਹ ਚਟਾਨ ਇਥੇ ਹੈ ।
135 ਇਹ ਅਜੀਬ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਣ ਹੈ ।
ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ ਇੰਨਾ ਸਾਧਾਰਣ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਤ ਿਕ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾ
ਕਰੀਏ । ਪਰ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋ ਉਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਿਕਓਂਿਕ ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹਨ
ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡੱਕ ਸਕੇ, ਹਰੇਕ ਕੌਿਸ਼ਸ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਨ

ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਿਗਆ । ਹੁਣ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਹਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ
ਬੋਲ ਗਾ । ਅਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ
ਅਤੇ ਸਚੇ ਹਨ ਤ ਿਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ
ਕਰਦਾ ਹ ।
136 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਰ੍ਾਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਉਹਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾ ਦੁਆਰਾ ।
137 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ ਰਖਦਾ ਹ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਉਹ ਘੇਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ
ਜਾਣਦਾ ਹ , ਜਦ ਿਕ ਅਥਰੂ ਉਹਦੀ ਗਲ ਤੋਂ ਵਿਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਰਾਤ,
ਜੱਦ ਉਹਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਹੱਸਾ ਿਦੱਤਾ । ਤੇ ਇਸ ਸਵੇਰ, ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੋਂਿਪਆ
। ਇਹ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਬੱਚੇ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਹ
ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਥੇ ਉਹ ਦਬਾਉ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ
ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ । ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵਚ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਤੂੰ ਇਹ ਬਖਸ ਦੇਵੇਂਗਾ । ਸਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਸ
ਇਸੇ ਘੜੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ, ਿਪਤਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ

ਕਰਦਾ ਹ ।
138 ਅਤੇ ਿਪਤਾ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਇੱਕਠੇ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇਹਨ ਤੇ ਰਖਦਾ ਹ । ਉਹ ਦਬਾਉ
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ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਥੇ ਆਏ ਹਨ । ਇੱਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਜਵਾਨ
ਜੋੜਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਨ ਜੋੜਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਫੰਦੇ
ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ । ਪਰ ਉਹਨ ਬਲਦੀ
ਹੋਈ ਲਕੜ ਵ ਗ ਅੱਗ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਖੱਚ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਉਹ ਆਏ
ਹਨ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਪਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਥ ਤੇ
ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਥੇ ਉਹ ਦਬਾਉ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ ਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਬਰਕਤ
ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਭਰੋਸਾ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਦਵੋਗੇ । ਕਾਸ਼ ਿਕ ਹਰੇਕ ਪਰਤ ਿਨਕਲ
ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ।
139 ਇਥੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੈ । ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ
ਤ ਿਬਜਲੀ ਆ ਗਈ । ਇਹ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ
ਬੁਲਾਹਟ ਸੀ । “ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ” ।
ਸਾ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਿਕ ਵਚਨ ਫੜਹ੍ੀ ਰਖੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਨਹ੍
ਿਪਤਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣਗੇ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਓਸ ਦਰਾੜ ਲਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਤ ਿਕ ਉਹ ਬੈਠ
ਸਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਿਚਰ ਅਰਾਮ ਕਰ ਸਕੇ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ
ਿਕ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਦਰਾੜ ਦੀ ਵਲਹ੍ ਕਰੇਂਗਾ ।
140 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਹਰੇਕ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ । ਕਾਸ਼ ਿਕ ਹਰੇਕ ਚੀਜ, ਹਰੇਕ ਿਵਰੋਧ
ਜੋ ਇਨਹ੍ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਇਨਹ੍ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ
ਛੋਟੀ ਗਲ , ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਗੁੱਸਾ, ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ
ਿਜਹੀ ਿਚੰਤਾ, ਉਹ ਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪਾਪ । ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਣ
ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੇ ਲਈ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੀ ਤਰਹ੍ ਿਜਉਂਿਦ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜ ਹ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਪਰ੍ਾਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੀ ਿਜੱਤ ਦਾ ਦਾਵਾ
ਕਰਦਾ ਹ , ਵੇਦੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਵੱਚ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹ ਿਕ ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦਾ
ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਹ , ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ । ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਨਹ੍ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਉਹਦੀ ਦਯਾ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇ
ਵ ਗ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵ ਗ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਿਜਹਨੇ
ਉਹਨ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨ ਚਟਾਨ ਦੇ
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ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ । ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਦਬਾਉ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਕਦਾ
ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਬੁਲਾਵ । ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਨੰਤ
ਜੀਵਨ ਦੇਵ ਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਉਠਾਵ ਗਾ” । ਪਰ੍ਭੂ ਇਹ
ਹੋ ਿਗਆ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਹ੍ ਤੁਹਾ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ । ਆਮੀਨ ।

141 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦਵੇ । ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਹਰੇਕ
ਚੀਜ ਿਜਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਛਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਿਜਹਨੇ ਤੁਹਾ ਘੇਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਿਜਹੜੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ । ਇਹ
ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਭੈਣ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤ , ਇਹ—ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਇਹਇੱਕ ਭੂਤਕਾਲ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।

142 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦਵੇ । ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਅਨੰਤ
ਜੀਵਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੜ ਗਏ ਹੋ । ਪਾਪ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਥੇ
ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਦੱਸ ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ
ਿਗਿਣਆ ਜਾਵ ਗਾ । ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾ ਿਲਆ ਿਕਓਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ । ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਅਤੇ
ਹਰੇਕ ਬੰਧਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਿਦਓ, ਅਜਾਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ । ਦਬਾਉ
ਿਨਕਲ ਲੈਣ ਿਦਓ । ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਗਏ
ਹੋ । ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦੀਪਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਬਆਨਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ
ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ।

143 ਹੁਣ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, “ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ
ਜੱਦ ਤਕ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾ ਿਖਚੇ । ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਵ ਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨ
ਿਜਉਂਦਾ ਉਠਾਵ ਗਾ”? [ਵੇਦੀ ਤੇ ਪੰਜ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਆਮੀਨ” ।—

ਸੰਪਾਦਕ] ਤ ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । ਆਮੀਨ । ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਯਾਲੂ ਹੋਵੇ ।
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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—
ਸੰਪਾਦਕ]

ਮੈਂ ਉਹ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਹ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ
ਿਕਓਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮੈ ਪਿਹਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਖਰੀਦ ਿਲਆ
ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਦਰਖੱਤ ਤੇ ।

144 ਿਕੰਨੇ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਰਾ ਦਬਾਉ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ?
[ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾਦਕ]

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਵਰਗੀ ਆਰਾਮ ਿਵੱਚ
ਪਾਇਆ ਹੈ,

ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਫਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ;
ਤੁਫਾਨ ਗਿਹਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਹ ।

145 ਿਜਵੇਂ ਚਾਰਲਸ ਵੈਸਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ
ਇਕ ਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਝੱਟਕਾ ਲਿਗਆ । ਉਹ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਅਗੁਵਾਈ ਿਵੱਚ ਉਥੇ ਲੈ ਿਗਆ । ਉਹ ਅਿਧਐਨ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਔਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡਰਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ । ਉਹ
ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਸੀ । ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਟਿਹਲਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਿਪਆ, ਲਿਹਰ
ਸੁਣਨ ਲਗਾ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲਗਾ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਲਿਹਰ
ਛੱਪ ਛੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨ । ਅਚਾਨਕ, ਤੁਫਾਨਆ ਿਗਆ ।

ਕੁਝ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲ ਤੋਂ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ
ਚੀਜ ਿਮਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹਨ ।
146 ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਕੈਿਬਨ ਵਲਹ੍ ਵਧਣ ਲਗਾ । ਜਦ ਉਹ
ਜਾਣ ਲਗਾ ਤ ਤੇਜ ਹਵਾ ਵਗਣ ਲਗੀ । ਉਹਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਔਹ, ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਤ ਮੈਂ ਿਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਡ ਜਾਵ ਗਾ” । ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟ
ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਿਲਆ ਤੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤ ਕੋਈ ਚੀਜ ਡ ਕੇ
ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਆ ਗਈ । ਉਹਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਚੜੀ
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ਸੀ, ਜੋ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ । ਉਹਨੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ
ਲਗਾ ਰਿਖਆ ਜੱਦ ਤੱਕ ਤੁਫਾਨ ਰੁੱਕ ਨਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਬਾਹਰ ਨਾ
ਆ ਿਗਆ । ਉਹਨੇ ਚੋਟੀ ਿਚੜੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਿਬਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹ
ਡਣ ਿਦੱਤਾ । ਅਤੇ ਉਹ ਡ ਗਈਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਿਮਲੀ ।

ਯੁਗ ਦੀ ਚਟਾਨ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਰਾੜ
ਮੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾਣ ਦੇ ।

147 ਔਹ, ਮੈ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ! ਯੁਗ ਦੀ ਚਟਾਨ, ਉਹ ਚਟਾਨ ਉਜਾੜ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ, ਤੁਫਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਨਾਹ । ਸਮਝੇ? ਉਹ ਚਟਾਨ ਇੱਕ ਉਜਾੜ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ, ਤੂੰ ਮੈ ਲੁਕਾ ਲੈ । ਮੈ ਲੁਕਾ ਲੈ, ਹੇ ਯੁਗ ਦੀ ਚਟਾਨ, ਮੇਰੇ ਲਈ
ਦਰਾੜ । ਗੀਤ ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲ ਿਜਨਹ੍
ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹ !

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਕੀ ਉਹ ਗੀਤ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸਨ?”
148 ਿਯਸੂ ਨੇ ਜੱਦ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਤ ਉਹਨ ਦਾ ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ, ਿਕਹਾ,
“ਕੀ ਭਜਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਹੀ ਿਲਿਹਆ ਹੋਇਆ, ਦਾਉਦ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ
ਗਲ ਕਹੀ” । ਯਕੀਨਨ, ਉਹ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸਨ । ਿਜਵੇਂ ਪਰਚਾਰ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ, ਇਹ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ।
149 ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਨਾਹ
ਨਹੀਂ । ਹ ।

ਮੇਰੀ ਆਸ ਿਕਸੇ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨਾਲੋਂ
ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸਓਂ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਾਣ ਰਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਤੱਦ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਠਕਾਣਾ ਹੈ ।
ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਂ ਮਸੀਹ, ਠੋਸ ਚਟਾਨ, ਦੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹ ,
ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਡੋਬਣ ਵਾਲੀ ਰੇਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

150 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦਵੇ । ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ, ਭਾਈ ਰੁੱਡਲ ।
ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਿਜੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਹੋਈ । ਆਮੀਨ । 
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