
ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ

 ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਵਸ਼ੇ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਾਣ ਿਫਰ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਪੜਹ੍ਨ
ਲਈ ਇਹ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਤ ਿਕ ਸਾ ਇਹਦਾ ਮੂਲ

ਪਾਠ ਿਮਲ ਸਕੇ, ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚੋਂ 13 ਅਿਧਆਏ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
30 ਤਕ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 36 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਆਇਤ ਤਕ
ਵੀ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਬਸ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਮੱਤੀ
ਉਹਦਾ 13 ਅਿਧਆਏ, ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਦੇ 13 ਅਿਧਆਏ ਦੀ 24 ਆਇਤ ਤੋਂ
ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪੜਹ੍ੇ ਜਾਣ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਟਲ
ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੇ।

ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟ ਤ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ ਭਈ ਸੁਰਗ
ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ
ਬੀਜ ਬੀਿਜਆ :
ਪਰ ਜਦ ਲੋਕ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਆਇਆਅਤੇ ਉਹ

ਕਣਕ ਿਵੱਚ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਬੀਜ ਿਗਆ।
ਅਤੇ ਜਦ ਅੰਗੂਰੀ ਿਨਕਲੀ ਅਤੇ ਿਸੱਟੇ ਲੱਗੇ ਤਦ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ

ਵੀ ਿਦਸ ਪਈ।
ਤ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਾਕਰ ਨੇ ਕੋਲਆਣ ਕੇ ਉਹ ਆਿਖਆ,

ਭਲਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਬੀਿਜਆ? ਿਫਰ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਿਕਥੋਂ ਆਈ?
ਉਹਨੇ ਉਹਨ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤ

ਚਾਕਰ ਨੇ ਉਹ ਆਿਖਆ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤ ਅਸੀਂ ਜ
ਕੇ…ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ?
ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਨਾ; ਿਕਤੇ ਤੁਸ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਇਕੱਠਾ

ਕਰਿਦ ਕਣਕ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਟ ਲਓ।
ਵਾਢੀ ਤਾਈਂ ਦੋਵ ਰਲੇ ਿਮਲੇ ਵਧਣ ਿਦਓ; ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਢੀ

ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੱਢਣ ਵਾਿਲ ਆਖ ਗਾ ਜੋ ਪਿਹਲ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ
ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੂਕਣ ਲਈ ਉਹਨ ਦੀ ਪੂਲੀ ਬਣਾਓ
ਪਰ ਕਣਕ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਿਵੱਚ ਜਮ ਕਰੋ।
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2 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, “ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਪਿਹਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ,
ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ ਪੂਲੀ ਬੰਨੋ”? ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਗ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹੋਏ ਥੇ
ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਚੀਜ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਜਹਨ ਿਵਚ ਆਈ। ਜਦ ਿਕ ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਕੈਟਾਲੀਨ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ
ਤਦ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ
ਮੈ ਿਕਥੋਂ ਵਚਨ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ”?
3 ਤੇ ਮੈਂ ਹੇਠ ਿਗਆਤੇ ਜਾ ਕੇ ਿਵਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਲੱਭ ਿਲਆਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ
ਕੋਸ਼ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਿਡਸਕਰੇਪੈਂਸੀ
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ “ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ”, ਜ
ਿਫਰ “ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਹਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣਾ” ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਮਜਮੂਨ ਮੈਂ ਆਖ ਗਾ: ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ । ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ
ਹ ਿਕ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ
ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹ ।
4 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹਨੇ 36 ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਇਹਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 43 ਆਇਤ ਤਕ ਿਵਆਿਖਆ ਪਾਈ ਜ ਦੀ
ਹੈ। ਿਕਵੇਂ ਇਹ ਬੀਜ ਪੱਕ ਿਗਆਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ
ਰਹੇ ਹ ਤ ਿਫਰਆਓਇਹ ਵੀ ਪੜਹ੍ੀਏ 36ਆਇਤ ਤੋਂ 43ਆਇਤ ਤਕ।

ਤਦ ਉਹ ਭੀੜ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ
ਚੇਿਲ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਖੇਤ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ
ਦਾ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟ ਤ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾ ਦੱਸ।
ਤ ਉਸਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ;
ਖੇਤ ਜਗਤ ਹੈ; ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ; ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ

ਬੂਟੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ;
ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੈਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬੀਿਜਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ; ਵਾਢੀ

ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਗਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ; ਅਤੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਹਨ।
ਸੋ ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ

ਫੂਕੀ ਜ ਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਿਣ ਦੂਤ ਘੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ

ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਠੋਕਰ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ ਅਤੇ
ਕੁਕਰਮੀ ਇਕੱਿਠ ਕਰਨਗੇ;
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ਅਤੇ ਉਹਨ ਭੱਖਦੇ ਭੱਠੇ ਿਵੱਚ, ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ: ਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ
ਕਚੀਚੀ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਦ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸੁਰਗ ਵ ਗੂ

ਚਮਕਣਗੇ ਿਜਹਦੇ ਕੰਨ…ਹੋਣ ਸੋ ਸੁਣੇ।
5 ਇਹ ਤ ਿਯਸੂ ਆਪ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟ ਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਆਪ,
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਿਵਆਿਖਆ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹ , ਇਸ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਲ
ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਿਯਸੂ ਖੁਦ ਇਹਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਤਦ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਯਸੂ ਇਸ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟ ਤ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਬੋਲ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਜ ਿਫਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਿਕ ਇਹ ਸਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ
ਹ ਿਕ ਇਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਵਸ਼ਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ
ਢੁਕਵ ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ
ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ “ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ”। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਿਕ ਅੰਤ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਣਕ
ਦਾ ਜਮ ਕਰਨ; ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਫੂਕਣ ਲਈ ਪੂਿਲ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨਹ੍ਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
6 ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਲਖਤ ਮੈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੱਤੀ
24:24 ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਇਹਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ, ਿਵਰੋਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੀ ਏਜ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਹੋ ਸਿਕਆ ਤ ਚੁਿਣ ਹੋਇ ਵੀ ਭੁਚਲਾਵੇ
ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੰਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੀਜ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
7 ਇੱਕ ਥ ਪਿਵੱਤਰ ਿਲਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਇਹ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਦੋਵ ਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
8 ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਕਦੇ ਮੈਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਪੈਂਤੀਕੁਸਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਏ
ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਿਮਸ਼ਵਾਕਾ ਇੰਿਡਆਨਾ ਿਵੱਚ ਸ । ਮੈਂ ਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ
ਕੰਨਵੇਨਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਹਾਜਰ ਸ , ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਦਾ ਹੀ ਥੇ ਸਭਾ ਭਵਨ
ਸੀ। ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਲੋਕ ਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੇ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹਨ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਿਭੰਨ ਭੇਦ ਚੱਲ ਿਰਹਾ
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ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨ ਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਿਪਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਬੜੇ
ਵੱਡੇ ਪੈਂਤੀਕੁਸਤੀਏ ਭਾਈ ਦੇ ਜੁੱਟ ਸਨ ਜੋ ਥੇ ਜਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਾ ਤ
ਮੈਂ ਉਹਨ ਦਾ ਪਿਹਲ ਪਰ੍ਚਾਰ ਹੀ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨ ਕਦੇ
ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੈਰਜੂਬਾਨ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸੁਿਣਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਜੋ ਿਕ ਉਹਨ ਦਾ ਮੈਬਰ ਨਹੀਂ ਸ , ਮੈਂ
ਤ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੈਪਿਟਸਟ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੇ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਹਲੀ ਬਾਰ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਪਰਾਈ ਭਾਿਖਆ ਿਵੱਚ
ਬੋਲਦੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ। ਮੈ ਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ।
ਤੇ ਤਦ ਇਹ ਦੋ ਆਦਮੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੈਰਜੂਬਾਨ
ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਥੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਿਜਨਹ੍ ਵੀ ਜੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ।
ਅਤੇ ਮੈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਇਹ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤ ਿਲਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਕਰੇਗਾ।

9 ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਬਾਅਦ…ਉਸ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਬਹੁਤ
ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਿਣ ਵਾਲੀ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਹੋਟਲ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ
ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨ ਕੁ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸੀ ਿਜਹਦੇ
ਨਾਲ ਿਕ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਡਬਲ ਰੋਟੀ
ਵਰਗੀ ਪੂਣੀ ਿਜਹੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜੋ ਿਕ ਕਈ ਿਦਨ ਦੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਸਨ ਤੇ ਮੈ ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਗਤ
ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨ ਨੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ
ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਨ 1933 ਿਵੱਚ ਮੰਦਾ ਸਮ ਚੱਲ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਠੀਕ
ਹੈ, ਿਕੰਝ…ਮੈਂ ਉਹਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ”।

10 ਉਸ ਸਵੇਰ…ਉਹਨ ਨੇ ਮੈ ਆਿਖਆ, “ਸਭ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ
ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ ਦੇਣ ਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਥੋਂ ਦੇ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋ”।

11 ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂਮੈਂ ਤ ਬਸ ਏਨਾ ਹੀ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਿਵਿਲਅਮ ਬਰ੍ਾਨਹਮ
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ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਜੈਫਰਸੰਿਵਲੇ” ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਠੀਕ
ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਉਸ ਮੰਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦ
ਸ । ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਹਨ ਨੇ ਮੈ ਮੰਚ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ।
ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤ ਬੜਾ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮ ਿਰਹਾ। ਅਤੇ ਤਦ ਮੈਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕ ਿਮਿਲਆ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ…
12 ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਜੇ ਮੈਂ ਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵ ਿਕ
ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਦੋ ਆਦਮੀ ਸਨ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਗੈਰਜੂਬਾਨ ਬੋਲੀ !”
ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੁਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲ ਬੂ ਲਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹ । ਠੀਕ
ਹੈ ਭਾਈ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ
ਵਰਦਾਨ ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸੱਦੇ ਤੌਬਾ ਿਕਤੇ ਿਬਨ ਹੀ ਿਮਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ
ਲੈਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਹਨ ਤ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ
ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ
ਉਹਨ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ…ਤਦ ਉਦੋਂ
ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਜਦ ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨ ਨਾਲ ਿਕਤੇ ਗੱਲ ਬਾਤ
ਕਰ ਸਕ !” ਠੀਕ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸੀ ਉਹ ਇੰਝ
ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੈ।
13 ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੋਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨ
ਕੁਝ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਹਆਦਮੀ ਤ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਲਸਅਤੇ ਅਸਲੀ
ਮਸੀਹੀ ਜਨ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਜਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ, ਜਦ ਮੈਂ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਪਾਖੰਡੀ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ
ਹੋਵ ਤ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਹਨ ਮੱਕਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਤ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ…ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਤ ਨੀਲੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਿਸਰ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍
ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹ । ਮੈਂ ਤ ਇੱਕ ਮੂੜਵਾਦੀ ਹ ; ਇਹਨੇ ਤ ਜਰੂਰ ਹੀ
ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ
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ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤ ਇੱਕ ਜਨਾ ਅਸਲੀ ਿਨਕਿਲਆ
ਹੈ; ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਣਾ ਤ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੋਵ ਤੇ
ਹੀ ਤਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਿਕੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ
ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਿਗਆ।

14 ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜ ਦਾ ਹ
ਉਸ ਗੁਫਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਫਾ ਿਵੱਚ ਿਮੱਟੀ ਧੂਲ
ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਿਪਹਰ ਮੈਂ ਥੇ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਬਾਈਬਲ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਲੱਠੇ ਦੇ ਤੇ ਧਰ ਿਦੱਤਾ। ਤੇ ਹਵਾ ਵੱਗ ਰਹੀ
ਸੀ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਇਹ ਇਬਰਾਨੀ ਦੇ 6 ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ।
ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ
ਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਵ ਗੇ ਤ ਿਫਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵੇਂ
ਿਸਿਰਓਂ ਤੌਬਾ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਿਫਰ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ
ਿਕੰਝ ਉਹ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕੰਿਡਆਲੇ ਜੋ ਿਕ ਰੱਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਿਜਹਨ ਦਾ
ਅੰਤ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਫੂਿਕਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਂਹ ਤ ਧਰਤੀ ਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਕੰਢੇ ਤੇ
ਕੰਿਡਆਲੇ ਰੱਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਣਕ ਕੋਿਠ ਿਵੱਚ ਜਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਸ਼ਾਇਦ ਹਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਨੇ ਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ
ਖੁੱਲੇ ਹਨ”, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਿਫਰ ਹੇਠ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਸ…” ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਿਫਰ ਆਣ ਕੇ
ਉਸੇ ਹੀ ਥ ਤੇ ਇਸ ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ “ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਹ ਤ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ”।

15 ਅਤੇ ਤਦ ਿਜਦ ਹੀ ਮੈਂ ਿਠਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾ ਪੜਵਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ…ਜਦ ਮੈਂ
ਉਸ ਵਚਨ ਤਕ ਪਹੁੰਿਚਆ, ‘ਕੰਢੇ ਤੇ ਕੰਿਡਆਲੇ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਰੱਦੇ ਜਾਣ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਹਨ ਤੇ ਿਜਹਨ ਦਾ ਅੰਤ ਸਾਿੜਆ ਜਾਣਾ ਹੈ’”। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੁਦਾਵੰਦਾ
ਤੂੰ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ”। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ
ਪਾਰ ਦੇਖਿਦ …

16 ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਜੋਰ ਲਾਇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,
ਇਹ ਤ ਬਸ ਿਸਰਫ਼ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਮੇਰੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ
ਿਫਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੇ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ੍ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ,
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ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਿਨਆ
ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਜੋ ਿਕ ਬੜਾ
ਖਤਰਨਾਕ ਿਜਹਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ
ਉਹ ਸਭ ਥ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ
ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉਗ ਪਏ। ਜਦ ਉਹ ਗ ਕੇ ਉਤ ਹ ਆਏ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ
ਬੀਜ ਿਤਆਹੇ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ ਮੀਂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਇਦ ਜਾਪਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾਅ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, “ਪਰ੍ਭੂ ਮੀਂਹ ਭੇਜ, ਮੀਂਹ ਭੇਜ”। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲ ਛਾ ਗਏ
ਤੇ ਦੋਵ ਦੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਿਪਆ। ਤੇ ਜਦ ਮੀਂਹ ਿਪਆ ਤ ਉਹ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ
ਕਣਕ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ
ਤਾਰੀਫ”।

17 ਤੇ ਤਦ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪੈ ਿਗਆ: ਮੀਂਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਰ
ਦੋਵ ਤੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਿਵਚ ਤਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ, ਮਸੀਹੀ
ਲੋਕ, ਅਤੇ ਸਭ ਰੱਲ ਿਮਲ ਕੇ। ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨ ਦੇ
ਫਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪਛਾਣੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਸਮਝੇ? ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਇਹੋ
ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

18 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੰਗਲੀ ਜਵਾਰ, ਜ ਿਫਰ ਜੰਗਲੀ
ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਣਕ ਦੀ ਨਕਲ ਲਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਘਰੇਲੂ ਦਾਣੇ, ਉਹ ਇਨੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੇ ਹੋ ਸਿਕਆ ਤ ਉਹ
ਚੁਿਣਆ ਹੋਇ ਵੀ ਭੁਲਾਵੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸੇ
ਹੀ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਿਜਸ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਇਹਨ ਚੀਜ ਦਾ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

19 ਹੁਣ 41 ਆਇਤ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਨੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ
ਹੋਣਗੇ, ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨੇ…ਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਖਾਸ
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ
ਿਕ ਮਥੋਿਡਸਤ, ਜ ਿਫਰ ਬੈਪਿਟਸਟ ਜਾਣ ਿਫਰ ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ, ਉਹਨ
ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਉਹਨ
ਵੱਖਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇਗਾ”। ਇੱਕ ਦੂਤ ਜ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਵੰਡ ਪਾਉਣ
ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਅਤੇ ਠੀਕ ਵੱਖਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਿਸਵਾਏ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ। ਉਹ
ਦੂਤ ਹੀ ਿਸਰਫ਼ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਘੱਲੇਗਾ ਤੇ ਿਫਰ
ਉਹ ਕਣਕ ਜਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਵਾਢੀ ਦਾ
ਵੇਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਦੂਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਿਵਆਿਖਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ “ਸੰਦੇਸ਼
ਵਾਹਕ”। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਸਤ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਸੱਤ ਕਿਲਿਸਆਵ ਦੇ ਸੱਤ ਦੂਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ…ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁਗ ਦੇ
ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ।

20 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਕੀ ਉਹਨ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਬੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ
ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਬੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਖੁਦਾ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਬੀ ਬੀਜਣ ਲਈ ਿਨਕਿਲਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਿਪੱਛੇ ਵੈਰੀ ਆ
ਿਗਆ, ਜੋ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀ ਬੀਜ ਿਦੱਤਾ। ਠੀਕ ਬੀ
ਬੀਜਣ ਦੇ ਿਵੱਚ। ਹੁਣ ਿਮੱਤਰੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਜਗਤ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ
ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਹੀ ਚੰਦ ਚੜਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਦ
ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀ
ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ।

21 ਤਦ ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਹੈ”।
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਆਿਖਆ, ਿਕ “ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਇੱਕ
ਬੀਜ ਹੈ”। ਹਰੇਕ ਬੀਜ ਆਪਣੀ ਹੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਫਲ ਿਲਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ
ਜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਬਣ
ਗਏ ਹਨ। ਤਦ ਉਹਨ ਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ
ਕਲਾਮ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਉਸ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਿਕ
ਉਹ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ
ਿਵੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਬਖਿਸ਼ਆ। ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨ ਦਾ
ਬੀਜ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਮ , ਇਹਦਾ ਵਾਇਦਾ।

22 ਹੁਣ, ਜਦ ਨੂਹ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ ਉਸ
ਯੁੱਗ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ।

23 ਜਦ ਮੂਸਾ ਆਇਆ ਤ ਮੂਸਾ ਨੂਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ
ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਿਕਊਨਕੱਕੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ
ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ।
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24 ਤਦ ਜਦ ਮਸੀਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਨੂਹ ਜ ਮੂਸਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ
ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਕਆ।ਇਹ ਤ ਉਹਦਾ ਸਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁਨਵਾਰੀ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ
ਹੋਣਾ ਸੀ।

25 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਲੂਥਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਟੱਪ ਆਏ ਹ , ਵੈਸਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਟੱਪ
ਆਏ ਹ , (ਮੈਥੋਿਡਸਤ ਯੁੱਗ) ਸਭਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਥਾਣੀ ਅਤੇ ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ
ਯੁੱਗ। ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਵਚਨ ਦਾ ਵਾਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ
ਲੋਕ ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਯੁੱਗ ਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਵਚਨ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਉਸਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ, “ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ”। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਜੋ ਿਕ ਉਹਦੇ ਬੱਿਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹਨ
ਜੋ ਿਕ ਰਾਜ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ।

26 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਉਹ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਵੈਰੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਿਜਹਣੇ
ਿਕ ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੀਜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜ ਿਫਰ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ। ਉਹ ਵੈਰੀ ਇਸ
ਿਭਆਨਕ ਚੀਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਬੀ ਬੀਜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜ ਿਫਰ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ। ਉਹ ਵੈਰੀ ਇਸ ਿਭਆਨਕ
ਚੀਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੀ ਬੀਜ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਫਸਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੇ
ਧਿਰਆ ਸੀ। ਆਦਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਿਗਆਨ
ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਅਤੇ ਗਲਤ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਆਇਆ।

27 ਪਰ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਬਖਿਸ਼ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਤੋਂ ਿਸਵਾ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਬ
ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੁਕਣ ਦੀ ਥ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਰੀਜੋਨਾ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੀ ਹਨ ਜਾਣ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ।
ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਵਚਨ
ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ,
ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹ ।
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28 ਐਥੋਂ ਤੋੜੀ ਿਕ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤ ਪਾਪ ਵੀ ਿਗਿਣਆ
ਨਹੀਂ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੈ ਪਾਪ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ, ਪਾਪ ਤ
ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਿਵੱਚ ਿਗਿਣਆ ਨਹੀਂ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ, ਦਾਉਦ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਹਦੇ ਲੇਖੇ ਖੁਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ
ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈਇੱਿਛਆਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਹ ਉਪਾਸਕ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਕਰਨ
ਦਾ ਿਫਰ ਅੰਤਹਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਇਹ ਇੱਿਛਆ ਪੈਦਾ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ
ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ
ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਹੋ ਤ ਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਿਕੰਝ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਿਸਰਫ਼
ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ?
29 ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਡੀ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਜਦ ਖੁਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਇਸ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੀਿਜਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਦੇ ਿਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੀਜ
ਬੀਿਜਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਰਵਾਰ। ਉਸ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਵਚਨ ਹੀ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ!
ਇੱਥੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਉਟ ਭੰਨ ਿਦੱਤਾ, ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀ ਬੀਜ
ਕੇ। ਜੋ ਿਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਿਵਰੋਧ ਦਾ
ਬੀਜ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ ਜੋ ਿਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਵੀ ਜੋੜੇਗੀ, ਉਹ ਤ ਅਜੇ ਵੀ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ! ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਿਕਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਿਕਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਸੂਤਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਿਤਕ
ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਹੈ, ਉਹ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ।
30 ਉਹ ਆਦਮੀ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ
ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਜ ਿਕਤੇ ਿਕਸੇ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਕਲ ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ ਹਰੇਕ ਵੇਰਵੇ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ, (ਿਸਵਾਏ ਸ਼ਰੀਰਕ ਦੇਹ ਦੇ), ਤ ਉਹ ਿਵਰੋਧ
ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਅਚੰਿਭ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਯੁੱਗ
ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ”, ਤ ਉਹ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ
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ਿਕ ਰੱਬੀ ਚੰਗਾਈ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ ਉਹ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ।
ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਿਪਆ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਉਤ ਹ ਡਣ ਤੋਂ
ਡੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
31 ਅਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹ ਿਕ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਾ ਮਨੁੱਖ
ਨੇ “ਸ਼ੈਤਾਨ” ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਉਤਪਤ
ਉਹਦੇ 1 ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਥੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਤੀ ਦੇ 13
ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ
1956 ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਜੋ ਿਕ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਿਲਖੇ ਹੋਏ
ਕਲਾਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਤਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਤ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵ ਗ ਹੈ, ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲੇਗਾ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੇ ਤ ਅਸਲੀ ਚੀਜ ਹੀ
ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ!
32 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹ , ਜਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਅਦਨ ਬਾਗ
ਿਵੱਚ ਬੀਿਜਆ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹਨੇ ਹਾਬਲ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ।
ਪਰ ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਿਜਆ ਤ ਇਹਨੇ ਇੱਕ
ਕਾਇਨ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੇ ਧਰਮੀ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ; ਤੇ ਦੂਜੇ
ਬੀਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਿਰਆਰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਹਵਾਹ ਨੇ ਿਵਰੋਧ ਦੇ
ਬੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉਲਟ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਗੇਂਦ
ਠੀਕ ਉਥੇ ਲ਼ੁਡਕਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ
ਕੱਢ ਸਕ ਗੇ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਦੂਤ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਵੱਖਿਰ ਨਾ ਕਰਨ।
ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ
ਬੂਟੀ ਫੂਕ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨ ਦੋ ਬੇਲ ਦੇ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਉ।
33 ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮ ਇਸ ਮਜਮੂਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਿਸਰਫ਼
ਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵੰਨਗੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਪਲ ਿਵੱਚ
ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।
34 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹਨ ਦੇ ਬੀਜ ਠੀਕ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹੀ ਗੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੱਤੀ ਦੇ 13 ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ। ਜੋ ਿਕ ਮੱਤੀ
ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮਜਮੂਨ ਹੈ, “ਉਹਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ
ਵਧਣ ਿਦਓ”। ਕਾਇਨ ਨੌਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। ਆਪਣੇ ਲਈ
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ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹ ਿਵਆਹ ਿਲਆ। ਤੇ ਹਾਬਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੇਥ ਉਠਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਥ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ।
ਤੇ ਪੀੜਹ੍ੀ ਚਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ , ਗਲਤ ਤੇ ਠੀਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਏ। ਹੁਣ
ਅਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਉਹਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ …ਇਹ ਇੰਨ ਬੁਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਖੁਦਾ ਇਹ ਨਾਸ਼
ਕਰਨਾ ਿਪਆ।
35 ਪਰ ਉਹ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੀਜ। ਿਵਰੋਧ
ਦਾ ਬੀਜ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ। ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਕੱਢੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ
ਯਹੂਦਾ ਇਕਸਰਯੋਤੀ ਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜੇਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ
ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਯੋਤੀ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜੰਿਮਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਰਕ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਰਕ
ਹੀ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ

ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਜੋ ਿਕ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਯੋਤੀ ਆਪਣੀ
ਿਵਰੋਧਤਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ। ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਹੀ
ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦ ਹੀ ਿਜਦ ਿਕ ਉਹ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਕਾਇਨ, ਉਹਦਾ
ਪਿਹਲਾ ਿਪਓ।
36 ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਤ ਕਲੀਸੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ
ਵੀ ਿਯਸੂ ਨਾ ਫੜਵਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹਨੇ ਉਹ ਿਵਰੋਧ ਦਾ
ਬੀਜ ਬੀਜ ਿਦੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਿਮੱਤਰ
ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ
ਜਦ ਉਹ ਅਸਲੀ ਘੜੀ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਦ ਇਹਨੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਕਰਤੂਤ
ਘੋਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਗ ਹ ਵਧਣ ਤੇ ਿਪਛ ਹ ਦੀ ਲੀਕ ਟੱਪ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ
ਤ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇੱਕ
ਧੋਖੇਬਾਜ ਵ ਗ ਚਿਲਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਿਜਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਜਰ ਿਵੱਚ ਿਕਰਪਾ ਪਾਉਂਣੀ
ਚਾਹੀ। ਫਿਰਸੀ ਤੇ ਸਦੂਕੀ ਦੀ ਨਜਰ ਿਵੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਿਚਆ
ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ ਕਈ ਉਸ ਿਵਰੋਧਤਾ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਜਾਣ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਜਰ ਿਵੱਚ ਿਕਰਪਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ
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ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜਰ ਿਵੱਚ ਿਕਰਪਾ ਪਾਈਏ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਤ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਿਵਰੋਧਤਾ
ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ।
37 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਿਯਸੂ ਵਚਨ ਸੀ। ਸੰਤ ਯੁਹੰਨਾ 1 ਅਿਧਆਏ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ, “ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ
ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ
ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ”। ਤਦ ਸ਼ਬਦ ਤ ਬੀਜ ਹੈ, ਤੇ ਤਦ ਬੀਜ
ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਿਗਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ।
38 ਜੇ ਯਹੂਦਾ ਵੈਰੀ ਦਾ ਤੇ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ। ਤ ਇਹ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ
ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਯੋਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਡੇਰਾ
ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਿਨਹਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹੋ ਹੀ
ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ ਵੀ ਹੈ ਿਜਹ
ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾਆਖਦੇ ਹਨ; ਤੇ ਇੱਕ ਬਨਾਉਟੀ ਿਨਹਚਾ ਹੈ।
39 ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ
ਖੁਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਕੁਝ ਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ
ਸਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੀਏ, ਜ ਿਫਰ ਇੱਕ
ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਘਟਾਈਏ ਤ ਸਾਡਾ ਿਹੱਸਾ ਿਜਉਂਣ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22: 18, ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ।
40 ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਕਤਾਬ, ਖੁਦ ਨੇ ਉਹਨ ਦੱਿਸਆ
ਿਕ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, “ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ”, ਉਹ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਉਣ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਆਣ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
“ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਦੇ
ਨਾਲ ਜੋ ਿਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ”। ਅਤੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾ ਪਿਹਲ ਹੀ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ “ਿਜਹੜਾ ਵੀ
ਪੋਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਘਟਾਵੇ ਜ ਵਧਾਵੇ ਉਹਦਾ ਿਹੱਸਾ ਿਜਉਣ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ”।
41 ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਛਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਲੀ
ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਲਸ ਪਾਕ ਕਲਾਮ! ਉਹ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਖੁਦਾ ਦੀ
ਪੁੱਤਰੀ ਜੋ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਿਛ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਨ,
ਜ ਿਫਰ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਬਪਤੀਸਮੇ ਨਾਲ।
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ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੇ ਹਨ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ
ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾ
ਦਾ ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਸੀ।
42 ਵੈਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ
ਅਿਕਦੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜ ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਿਵੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਹੈ…ਇਹ ਤ ਿਵਰੋਧਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਿਜਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ
ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਛਾਣਨੀ ਿਵੱਚ ਦਖਲ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
43 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹ , “ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ,
ਉਹਨ , ਤੁਹਾ ਤ ਇਹਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ?”
ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਜੀ! ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦਾ ਖੁਦ
ਆਪਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਫਰਆਪ ਹੀ ਇਹ
ਪੂਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਦ
ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਇਹ ਪੂਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ
ਚੀਜ ਜੋ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ! ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ!
44 ਹੁਣ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਿਕ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਿਨਹਚਾ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਨਾਉਟੀ ਿਨਹਚਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝੋਤਾ
ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਨਾਉਟੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਤ
ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਟਿਕਆ ਰਹੇਗਾ।
45 ਕੁਝ ਰਾਤ ਪਿਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਰੀਜੋਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜੋ ਿਕ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ”। (ਮੈਂ ਆਿਖਆ…) “ਜਦ ਤੁਹਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇ”।

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ
ਆ ਜਾਓ”।
46 ਤੇ ਉਹ ਆ ਿਗਆ, ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਮਸਟਰ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ…ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋ। ਪਰ
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ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਰਸੂਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ”। ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਰਸੂਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਤ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ
ਿਗਆ ਸੀ” ।
47 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਤ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਰੇਕ
ਵਚਨ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?”

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ”।
48 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਵਖਾਉਗੇ ਿਕ ਿਕੱਥੇ ਰਸੂਲ
ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿਵਖਾਓ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਗਾ”। ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤਬ ਦਾ
ਿਲਖਾਰੀ ਉਹ ਿਜਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸਨ। ਪੈਂਤੀਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਜਦ ਰਸੂਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹਨ ਆਿਖਆ, ‘ਹੇ
ਮਨੁੱਖੋਂ ਅਤੇ ਭਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ?’
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ
ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਤੀਸਮਾ ਲਵੇ ਤ ਤੁਸੀਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਉਗੇ। ਇਹ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਸੰਤ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨ ਸਭਨ ਦੇ
ਲਈ ਿਜੰਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਚਨ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕੰਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?”

ਉਸਆਦਮੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬੜੀ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ”।
ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹ ,” ਸਮਝੇ?

49 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਦੱਸੋ ਿਕ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ
ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਰਸੂਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਯਕੀਨਨ! ਿਜੰਿਨ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਬੁਲਾਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਬੁਲਾਇਆ,
ਜ ਕਦੇ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਿਜੰਿਨ ਵੀ ਉਹ ਬੁਲਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਤ ਅਜੇ ਵੀ
ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੀ ਯੁੱਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਯਸੂ ਅੱਜ, ਕਲ ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ
ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਹੈ।
50 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਿਵਰੋਧਤਾ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਗਲੇ ਦੱਸ ਜ ਪੰਦਰ ਿਮੰਟ
ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਈ ਸਕੀਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ। ਯੁੱਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ…ਅਸੀਂ ਸੱਭੇ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਈਬਲ
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ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ । ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਿਯਸੂ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਿਵਰੋਧਤਾ ਪਾਵੇ, ਉਲਟ
ਵੇਖੇ। ਉਹ ਤ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਸੀ। ਉਹ ਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹਦੇ
ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈਅਨੁਵਾਦ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨੇ ਆਿਖਆਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਿਲਖਤ
ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਭਈ ਇਹਨ ਿਵੱਚ ਸਾ ਸਦੀਪਕ

ਿਜਊਣ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਜੋ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਇਹੋ ਹਨ”।
ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਵਚਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ
ਹਰੇਕ ਨਵ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਵਚਨ ਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਿਚੱਠੀ ਹੋ, ਿਜਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹਨ।

51 ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਿਵਅਰਥ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਲਈ ਿਵਰੋਧਤਾ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਵਅਰਥ ਮੇਰੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਥ ਤੇ ਉਹ ਿਵਰੋਧਤਾ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਿਕਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਥ
ਤੇ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਿਕ ਇਹਨ ਚੀਜ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ”।

52 ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਨੇ ਹੀ ਅਿਜਹੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ,
ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਨੇ ਹੀ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ
ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਯੁੱਗ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਾਨ ਯੁੱਗ
ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਸਭ ਯੁੱਗ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤ । ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ
ਿਵਰੋਧਤਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਕਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ
ਦੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਿਜ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਵਰੋਧਤਾ ਨੇ ਉਹਨ
ਿਜਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਿਖੱਚ ਕੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਵੱਲ ਫੇਰ ਿਦੱਤਾ। ਅੱਜ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੱਤੀ
24:24 ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇਨ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤ ਉਹ ਚੁਿਣ ਹੋਇ ਵੀ ਭੁਲਾਵੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਿਵਰੋਧਤਾ
ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ! ਔਹ, ਇਹ ਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਿਸ਼ਆਰ ਅਤੇ ਚਲਾਕ
ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਿਵਦਵਾਨ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ
ਧਰਮ ਿਗਆਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਯਸੂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਆਿਖਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਰਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਿਕਤੇ
ਨ ਿਕਤੇ ਇਹ ਆਖ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਭਈ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤ ਸਾਡੇ
ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਔਹ, ਹ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਿਕਉਂਿਕ ਖੁਦਾ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੀ।
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53 ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹੋ ਹੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗਜਬ ਲੋਕ ਦੇ ਤੇ ਲਈ ਆਈ। ਜਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਨਬੀ ਬਾਹਰ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾੱਟ ਵ ਗ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਿਵਰੋਧਤਾ ਤ ਨੂਹ
ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ
ਕੀਤਾ? ਹਾਮ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਿਫਰ ਿਪੱਛੇ ਆ ਿਗਆ। ਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨੇ ਿਵਰੋਧ
ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
54 ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਆ
ਿਗਆ ਤ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਬੱਿਚ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚੋਂ ਉਤ ਹ ਲਈ ਆਵੇ।
ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੂਸਾ ਜੋ ਿਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਉਹਨ ਤਕ
ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੱਚਾਈ ਲਈਕੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੱਚਾਈ।
ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੂਸਾ ਉਸ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਕੰਝ ਉਹ ਲੋਕ ਥੇ ਿਪਛ ਹ,
ਉਹ ਜਾਜਕ। ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸੀ। ਉਹਨ ਦੀ
ਰੀਤ ਿਰਵਾਜ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਸੀ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ
ਦੇ ਸਬੂਤ ਿਵੱਚ ਖਲੋਤਾ ਿਰਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ! ਮੂਸਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਰੇਗਾ; ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਸੀ।
55 ਕੀ ਹੋਇਆ? ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਿਹ ਸੀ ਕੁਝ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਲਈ ਕੇ ਆਣ ਵਿੜਆ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ
ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ, ਦੂਜਾ ਕਾਇਨ, ਜੋ ਿਕ ਿਬਲਆਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਰੋਧਤਾ ਬੀਜ ਿਦੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ
ਿਬਲਆਮ, ਿਬਲਆਮ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ, “ਸਭ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ
ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਜਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ”, ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ
ਠੀਕ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਹ੍ਾਈ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਖੁਦਾ
ਚੜਹ੍ਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਛੱਤਰੇ, ਸੱਤ ਬੈਲ, ਸੱਤ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਤੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੂਬਹੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਿਜਵੇਂ

ਿਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਦ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ
ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਨਮੂਨਾ ਛੱਡ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੇ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਿਬਲਆਮ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ
ਕਾਇਨ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ। ਥੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ
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ਮਨੁੱਖੀ ਪਰ੍ਾਣੀ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ
ਪਰ੍ਾਣੀ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਿਵਰੋਧਤਾ ਉਠ ਖਲੋਤੀ।
56 ਸੋ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਿਦਨੀਂ ਹੋਇਆ। ਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਵਰੋਧਤਾ
ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਿਗਆ।
57 ਅਤੇ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਿਕ ਇਹ ਪਾਪ ਜੋ ਉਹਨ ਲੋਕ ਨੇ ਮੰਿਨਆ, “ਅਸੀਂ
ਸਭ ਇੱਕ ਹ । ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਸਾ ਉਸੇ ਹੀ
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”। ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਇਸਰਾਏਲ ਹਰਿਗਜ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ! ਿਯਸੂ ਨੇ ਖੁਦ, ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਉਹ ਸਭ ਮਰ ਗਏ ਹਨ”!
58 ਉਹ ਸਭ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਨ
ਿਜਹਨ ਨੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਿਕ
ਕਮਜੋਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਕਾਲੇਬ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਲੋਕ
ਸ਼ ਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ

ਵੱਧ ਕੇ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਾਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਮੈਂ ਇਹਦੀ
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਿਕੰਨੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਹੈ!”
59 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਤੇ
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤੀਸਮੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹ । ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਝ ਆਿਖਆ ਹੈ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹਰਿਗਜ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।
60 ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਿਵਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਤੇ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹ ਪਾਪ ਹਰਿਗਜ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ
ਜੀ, ਜੇ ਤਦ ਇਹ ਹਰਿਗਜ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਹੈ। ਜਦਿਕ ਸਭ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਹੋ
ਿਰਹਾ ਹੈ?
61 ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਲ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਜੋ ਿਕ ਿਬਲਆਮ ਨੇ
ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਚਲਦੀ ਹੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਯੋਤੀ
ਿਵੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਿਯਸੂ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਿਯਸੂ ਿਬਲਕੁਲ
ਠੀਕ ਕਾਇਨ ਤੇ ਹਾਬਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯਹੂਦਾ ਧਾਰਿਮਕ ਸੀ,
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ਸੋ ਇਦ ਹੀ ਕਾਇਨ ਵੀ ਧਾਰਿਮਕ ਸੀ। ਕਾਇਨ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ
ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਹ੍ਾਈ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਨ ਹੀ ਖਰਾ
ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ ਿਜੰਨ ਦੇ ਦੂਜਾ ਜਣਾ ਸੀ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਿਚਆ
ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਤ ਆਦਮ ਜ ਹਵਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਸੇਬ ਜ ਕੋਈ ਫਲ ਖਾਧਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਕਾਇਨ…ਹਾਬਲ ਨੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ।
ਇਹ ਤ ਲਹੂ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਉਹਨ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨ
ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਹਾਬਲ
ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਤਦ ਉਹ ਖਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ। ਅਤੇ ਿਜਦ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ
ਕਤਲ ਉਸੇ ਹੀ ਥ ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ
ਲੇਲਾ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ। ਤੇ ਏਦ ਹੀ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਯੋਤੀ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਫੜਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਜਦ ਿਕ ਕਾਇਨ ਨੇ ਹਾਬਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਕਾਇਨ ਿਵਰੋਧ ਦਾ
ਬੀਜ ਸੀ।
62 ਅਤੇ ਇਦ ਹੀ ਭਾੜੇ ਦਾ ਟੱਟੂ, ਨਬੀ ਿਬਲਆਮ ਸੀ, ਉਹਆਦਮੀ ਿਜਹ
ਿਕ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਅਚੰਿਭ ਅਤੇ
ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਇੱਕ ਖੋਟੀ
ਵੀ ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ ਿਵੱਚ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਤ ਿਸਰ ਤੋੜ ਉਦ ਹੀ ਭੱਜ
ਿਗਆ। ਉਹ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜੰਿਮਆ ਸੀ।
63 ਅਤੇ ਜੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਿਕ ਇਹ ਿਵਰੋਧ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਿਜਹਾ ਿਵਰੋਧ ਜੋ ਕਦੇ ਹੋਇਆ
ਹੋਵੇ। ਲਉਦੀਕੀਆ ਦਾ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ, ਿਸਲਗਰਮ ਯੁੱਗ, ਉਹਨ ਨੇ
ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਵਾਏ ਿਕਸੇ ਿਵਰੋਧ
ਦੇ ਹੋਰ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ
ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੇ ਿਫਰ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਕਾਇਨ ਅਤੇ ਹਾਬਲ ਸਨ।
64 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕਦੇ ਹੋਇਆ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਗਆ,
ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਿਪਸ ਘੱਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਉਹ
ਬੀਜ ਸੀ, ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬੀਤੀ ਹੋਈ
ਰਾਤ ਇਸ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਦਾ
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ਿਜਉਦਾਤਾ ਹੈ। ਕਵੀਕਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਿਜਲਾਇਆ ਜਾਣਾ”। ਿਜਹੜਾ
ਵਚਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਕਸੇ ਆਿਕਦੇ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਦਾ ਆਿਕਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਖੁਦਾ
ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਉਸ ਦੇਹ
ਜੀਵੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
65 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਜਦ ਉਹਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਿਜਦ ਹੀ ਬਾਈਬਲ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਯੁਹੰਨਾ ਆਪਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਜਹਨੇ
ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ”। ਆਿਖਆ, “ਜੋ ਪਿਹਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ
ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰ ਦੇ ਬੱਿਚ ਿਵੱਚ ਕੰਮ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ”। ਹੁਣ, ਇਹ ਲੱਗਭਗ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਦੇ
ਤੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹ ਿਕ ਜਦ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਆਇਆ, ਅਸਲੀ ਬੀਜ। ਅਸਲੀ ਿਜਊਦਾਤਾ ਉਸ ਬੀਜ ਦਾ। ਅਤੇ
ਇੱਥੇ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਿਗਆ। ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਇਹ
ਅਗ ਹ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ। ਇਹ…
66 ਤੇ ਅਸਲੀ ਵਚਨ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ
ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵਚਨ ਸੱਚਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਹਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ
ਿਵਖਾਇਆ ਸੀ ਿਜਦ ਿਕ ਉਹ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਨਿਸਆ
ਸਭਾ ਜ ਪਰੀ ਿਨਿਸਆ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੰਦਰ
ਿਦਨ ਖੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ। ਜਦ ਉਹ ਰੋਮੀ ਦਾ ਜੁੰਡਲੀ ਜੱਥਾ ਿਜਹੜਾ ਥੇ
ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਫ਼ਰਕਾ ਪਰ੍ਸਤੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਬੀ ਅੰਦਰਆਗਏ, ਭੇਡ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਸਾਗ
ਪੱਤ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ! ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਇਹਨੇ ਤ ਕਾਇਨ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤ ਹਾਬਲ ਵ ਗ ਹੀ ਹੋਣਾ
ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਤ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਤ ਮਿਰਆ। ਤੇ ਵਚਨ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਲੋਕ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਗਵਾ ਿਲਆ। ਉਹਨ ਨੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ
ਿਵਰੋਧ ਵਾਲੇ ਮੱਤ ਅਿਕਦੀ ਤੇ ਿਸਧ ਤ ਅਪਣਾ ਿਲਆ। ਉਹਨ ਨੇ ਪੋਪ
ਜਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹਨ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ
ਿਦੱਤਾ, ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨ ਦਾ, ਉਹਨ ਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਭਨ ਦਾ,
ਤੇ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਿਸਵਾਏ ਬੁੱਤਪੂਜਕ
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ਰਸਮ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਿਜਹੇ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ ਿਵੱਚੋਂ ਬਣਾ ਲਈ ।
ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ। ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ। ਜੱਥੇਬੰਦ
ਕਰ ਿਲਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਲੀਸੀਆ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਈ।
ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਬੀਜਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ,
ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ ਜਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਘਟਾਉਣਾ।

67 ਿਜਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇ, ਿਜਹਨੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਪਤੀਸਮੇ ਦੀ ਥ ਤੇ ਜੋ ਿਕ
ਡੁਬਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਿਛੱਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇ। ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਵੀ ਹੇਲ ਮੇਰੀ ਭਾਵ
“ਧੰਨ ਹੈ, ਮਰੀਅਮ ਤੂੰ” ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇ। ਿਜਹਨ ਨੇ ਵੀ
ਇਹਨ ਪਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਗਲੇ ਸੜੇ ਗੰਦ ਮੰਦ ਵੀ ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇ। ਭ ਡਾ
ਕੇਤਲੀ ਿਥੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ
ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਿਜਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੀ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ
ਿਕਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਰਿਤਆ ਹੋਵੇ? ਮੈ ਿਵਖਾਓ ਿਕ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰੀ ਜੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਦੇ ਿਜਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਮ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਿਕਸੇ ਚੀਜ
ਨੇ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਿਹੱਲਣ ਜੁਲਣ ਦਾ ਸਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਏ ਅਸਰ ਮਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

68 ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।
ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਔਹ, ਉਹ ਹੱਠਧਰਮੀ ਦੇ ਜੱਥਾ, ਉਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਤ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਅਤੇ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ! ਵਚਨ
ਦਾ ਆਹਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਿਫਰ ਵੇਖੋ ਿਕ ਖੁਦਾ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਚਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਇਹਨ ਪੱਥਰ
ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

69 ਤੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਉਹਨ ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕੰਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨ
ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਬੀ

ਸਨ, ਉਹਨ ਨੇ ਗੈਰਜੂਬਾਨ ਬੋਲੀ । ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਜੋ
ਿਕ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਪਰ
ਉਸ ਸਭ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ, ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਿਫ਼ਰਕਾ ਪਰ੍ਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ।
ਉਹ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮ ਹੈ।
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70 ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਣੇ ਕੱਢਦੇ ਆਰੰਭ
ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਲੂਥਰ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਫਰ
ਿਖੜ ਆਏ ਹਨ। ਿਜਦ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਤੇ ਿਦੱਤੇ
ਗਏ ਿਪਛਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਲੂਥਰ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਫੋਰ ਿਖੜ
ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ
ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਿਗਆ। ਉਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ
ਬਣਾ ਲਈ।
71 ਇਹ ਮੁਰਝਾ ਗਈ ਤੇ ਿਫਰ ਜੋਹਨ ਵੈਸਲੀ ਦੇ ਿਦਨੀਂ। ਜਦ ਉਹ ਐਗਲੀ
ਕਨਜ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਦੀਪਕ ਸੁਰੱਿਖਆਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ
ਨੇ ਇਹਨ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਥ ਿਵੱਚ ਬੰਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਤਕਰੀਬਨ
ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਆਦਮੀ
ਉਠਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਿਜਹਦਾ ਨਾਮ ਜੋਹਨ ਵੈਸਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ
ਚੀਜ ਜਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਤੇ ਿਜਦ ਹੀ ਜੋਹਨ ਵੈਸਲੀ, ਐਸਬਰੀ
ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ
ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ
ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ ਹੋਰ ਕੋਈਆ ਗਏ, ਅਲੈਗਜੈਂਡਰ ਕੈਂਪਿਬਲ, ਜੋਹਨ ਸਿਮੱਥ
ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ।
72 ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਪੈਂਤੀਕੁਸਤ ਫੈਲ ਿਗਆ, ਜੋ ਿਕ ਇਹਨ ਸਭਨ ਹੀ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਿਨਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਤਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ
ਤਰਹ੍ ਚਲੇ, ਤੁਹਾ ਿਕਹਨੇ ਰੋਿਕਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਿਪਸ ਹੀ ਉਸ ਿਚੱਕੜ ਖੋਬੇ
ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਨਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਿਫਰ ਉਸੇ ਹੀ
ਦਲਦਲ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਾਿਪਸ ਿਵਰੋਧਤਾ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾ ਵਚਨ ਦੇ ਤੇ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ।
ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ ਘੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ! ਿਫਰ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ! ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ
ਿਜਦ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਿਦਨ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਿਕ ਪਿਹਲੀ ਿਜਹਦੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ
ਕਰੂੰਬਲ ਇਸ ਜਦ ਿਵੱਚੋਂ ਫੁੱਟ ਿਨਕਲੀ। ਉਹ ਉਤ ਹ ਪੱਿਤ ਿਵੱਚ ਆ
ਗਈ, ਕੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਤੀ ਿਵੱਚ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਿਫਰ ਤਵੇ ਿਵੱਚ ਆ
ਗਈ, ਤੇ ਿਫਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਤਲਾ ਖੋਲ ਜ ਤੌਹ
ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਭਗ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਿਚਆ ਸੀ
ਿਕ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਖੋਲ ਿਵੱਚ ਜ ਤੌਹ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤ ਦਾਣੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ
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ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਮਰ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਿਜਉਂਣ ਠੀਕ
ਇਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਕੇ ਚਿਲਆ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਣੇ ਿਵੱਚ ਚਿਲਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਉਹ ਕਿਲਿਸਆਵ ਉਦ ਦਾ ਬੀਿਜਆ
ਹੋਇਆ ਆਖਦੇ ਹਨ।
73 ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾਡੇ ਅਖਾਉਤੀ ਿਜਹੇ ਿਗਰਜੇ ਐਥੋਂ
ਤਕ ਿਕ ਸਾਡੇ ਪੈਂਤੀਕੁਸਤੀਏ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾ ਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੱਥੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ। ਹਰੇਕ
ਚੀਜ ਉਤ ਹ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਥਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ
ਇਹ ਆਦਮੀ ਉਠ ਖਲੋਤਾ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਿਚੱਟੇ ਬਦਲ ਤੇ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ”। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੂਹੂ, ਉਹ ਤ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਿਰਹਾ
ਹੈ”। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਥੇ ਬਣਾਵ ਗੇ। ਸਮਝੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ
ਬੀਜਣਾ। ਜਦ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਚਨ ਦਾ ਆਪ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਉਹ ਆਵੇਗਾ। ਆਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ।
ਪਕੜੋ…ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾ ਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਵੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਣ ਉਹਨੇ ਭੂਤਕਾਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਖੋਂ
ਉਹਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਹਦੇ
ਨਾਲ ਿਕ ਿਵਰੋਧਤਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜ ਦੀ ਹਨ।
74 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਿਗਰਜੇ। ਸਾਡੇ ਿਗਰਿਜ
ਨੇ ਹਵਾਵ ਬੀਜੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵਾਵਰੋਲਾ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਸਭਾਵ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹ , ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਕਰਦੇ
ਹ ਜੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ । ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਿਢੱਲ ਦੇ
ਛੱਡੀ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਐਥੋਂ ਤੋੜੀ ਿਕ ਸਾਡੇ ਪੈਂਤੀਕੁਸਤੀਏ ਿਗਰਜੇ, ਉਹ
ਬੌਦੇ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਔਰਤ ਭਰੀ ਪਈ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਪਿਹਲ ਇੰਝ
ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ। ਮੂੰਹ ਰੰਗੇ ਹੋਏ, ਹੱਥ ਨੌਹ
ਪਾਲਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਏਦ ਦੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ
ਲਉ…ਿਜਦ ਿਕ ਉਹ ਵਾਹਯਾਤ ਿਜਹੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਿਜਹਨ ਨੇ ਿਤੰਨ
ਜ ਚਾਰ ਵਾਰੀਂ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਡਕਨਜ; ਔਹ, ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ
ਿਵਰੋਧਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਗੰਦ ਮੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਿਕੱਦ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹ ? ਖੁਦਾ ਤ
ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਨ ਇਹਦੇ
ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ
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ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਠੁੜ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਦਾਇਆ ਸਾ ਅੱਜ
ਅਿਜਹਾ ਆਦਮੀ ਬਖਸ਼ ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਖੁਦਾ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੀ ਕਹੇਗਾ। ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਵਾਵ ਬੀਜ
ਿਦੱਤੀ ਹਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਵਰੋਲੇ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹ ।

75 ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਉਹ ਹੁਣ ਫੂਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਿਕਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਿਹਲ ਉਹਨ ਇਕੱਠਾ
ਕਰੋ। ਉਹਨ ਦੀ ਪੂਲੀ ਬੰਨੋਂ ਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਸਭ ਪੂਲੀ ਇੱਕ ਢੇਰ
ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨ ਫੂਕ ਸੁੱਟ ਗਾ”। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪੂਲੀ ਹੈ ਜੋ
ਿਕ ਮੈਥੋਿਡਸਤ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੈਸਿਬਟੇਿਰਨ, ਲੂਥਰਨ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ
ਸਭ ਿਗਰਿਜ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਆਪਕ ਸਭ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ
ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨ ਪਿਹਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ
ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਪਿਹਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੋਂ ਉਹਨ
ਦੂਰ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਉਹਨ ਇਕੱਿਠ

ਕਰਕੇ ਫੂਕ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ”। ਉਹ ਸਭ ਖੁਦਾ ਦੇ ਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲੋਕ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਰੋਧਤਾ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਕਾਰਣ। ਚੀਜ ਜੋ ਿਕ ਉਹ…
ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਨਕਾਰੀ, ਬਸ ਕੁਝ ਧਾਰਿਮਕ
ਰਸਮ ਿਰਵਾਜ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮੱਤ ਿਸਧ ਤ ਅੱਕੀਦਾ ਿਜਹੜਾ
ਿਕ ਿਕਸੇ ਅੰਦਰ ਿਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ
ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਿਵਰੋਧਤਾ ਹੈ।

76 ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਅਮੋਸ ਵ ਗ ਹੀ ਅੱਜ ਚੀਕਦਾ ਹ । ਜਦ
ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨਹੀਂ
ਹ , ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ ਤ ਕੌਣ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਾ ਕਰੇਗਾ?” ਉਹਨੇ ਉਸ ਪੀੜੀ ਦੇ ਤੇ ਿਨ ਦਾ ਅਗੰਮ
ਵਾਚ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਹੀ ਖੁਦਾ ਿਜਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਤੁਹਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ”।

77 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਜਾਓ। ਇਹ ਟੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਹੋ ਹੀ ਖੁਦਾ…ਇਹ ਲੋਕ ਿਜਹਦੇ ਿਕ ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਡੀ ਫਸਲ
ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਆਪੀ ਿਗਰਿਜ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ।



ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ 25

ਤੁਹਾ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ
ਰਿਹ ਸਕਦੇ। ਜ ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ,
ਨਹੀਂ ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਥੇ ਕੋਈ ਿਵਚਕਾਏ
ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤ ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ
ਆਦਮੀ ਵੇਚ ਜ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਿਜਹਦੇ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ ਿਜਹਦੇ ਕੋਲ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਰਹੋ! ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ! ਇਸ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜੋ! ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ! ਉਹ ਖੁਦਾ
ਿਜਹਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ। ਿਪਆਰ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਖੁਦਾ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ…

ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਭਈ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ
ਸਭ ਇੱਕ ਹੋਈਏ”।

78 ਤਦ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਦੋ ਜਣੇ ਿਕਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਉਹ ਸਿਹਮਤ ਨਾ
ਹੋਣ?” ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ “ਇੱਕ,” ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਿਪਤਾ ਇੱਕ
ਹੈ। ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਚਨ ਸੀ ਜੋ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ। ਉਹ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ “ਇੱਕ” ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਜ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਿਦਨ ਸੀ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾ ਵੀ ਇੱਕ
ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

79 ਇਹ ਿਕਵੇਂਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਤ ਕੁੰਵਾਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਇੰਨਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਕੁੰਵਾਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੱਬੀ ਚੰਗਾਈ, ਅਤੇ
ਇਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਗਤਾਵੇ ਿਵੱਚ
ਹਨ। ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਤ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਖੁਦਾ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਉਹ ਯੂਸੁਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਇਆ। ਯਕੀਨਨ।
ਲੂਥਰਨ ਅਤੇ ਜਵੀਨਗਲੀਜ ਦਾ ਜੁੜਵ ਭਰਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤ
ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਿਕਰ੍ਸਿਚਨ ਸਾਇੰਸ ਆਖਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਆਦਮੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਕਉਂ, ਜੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤ ਿਫਰ ਤ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਧੋਖੇਬਾਜ ਸੀ। ਜੋ ਕਦੇ ਜਹਾਨ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤ
ਿਫਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਸੀ! ਉਹ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ
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ਦਰਿਮਆਨ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਜ ਿਵਅਕਤੀਤਵ
ਿਵੱਚ। ਯਕੀਨਨ ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਸੀ।
80 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹ ਿਵਰੋਧਤਾ ਅੰਦਰਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ
ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੰਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਹ, ਮੇਰੇ
ਪਰ੍ਭੂ! ਬਸ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਿਕ
ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
81 ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ
ਿਕਉਂਿਕ ਹੁਣ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੰਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਬੀਜ ਬੀਜ ਿਦੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕੁਝ
ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਗਾ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਧਰਨ
ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਤ ਿਕਸੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ
ਇਹ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਇੱਕੋ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ
ਸੱਚਾ ਿਵਚੋਲੀਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਿਸਰਫ਼ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ
ਦੂਜਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਖੁਦਾ ਹ , ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਖੁਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ
ਹੈ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ: ਹੇ ਇਸਰਾਈਲ ਸੁਣ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ
ਦੀ ਤ ਗ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਆਵੇਗਾ…ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਆਉਂਦਾ ਹ । ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓਗੇ” ਤੇ ਉਹਨ ਨੇ
ਇਹ ਚੰਨ ਿਨਿਸਆ ਸਭ ਿਵੱਚ ਚਾਿੜਹ੍ਆ।

“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜਨ ਹੋ?”
“ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਪਿਟਸਟ ਹ ”।
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਜਨ ਹੋ?”
“ਮੈਂ ਪੈਂਤੀਕਾਸਟਲ ਹ ”।
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਜਨ ਹੋ?”
“ਮੈਂ ਮੇਥੋਿਡਸਟ ਹ ,” ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਾਮ।

82 ਪਰ ਜਦ ਉਸ “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ” ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ
ਿਜਨਹ੍ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਚਨ
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ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਰਗ। ਉਹ ਸ਼ਾਰੋਨ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਹੈ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਿਖਤਾਬ ਜੋ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਉਮੇਗਾ ਹੈ ਆਿਦ ਅਤੇ ਅੰਤ। ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਹੈ
ਸੀ, ਜੋ ਹੈ, ਤੇ ਿਜਹੜਾ ਆਵੇਗਾ। ਦਾਉਦ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ। ਦਾਉਦ
ਦੀ ਜੜਹ੍ ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਭੋਰ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਸ਼ਾਰੋਨ ਦਾ ਗੁਲਾਬ,
ਵਾਦੀ ਦਾ ਸੋਸਨ। ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਉਮੇਗਾ, ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ,
ਸਭ ਕੁਝ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ
ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਿਰਹਾ। ਠੀਕ ਿਬਲਕੁਲ
ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ।

83 ਉਹ ਸ਼ਾਰੋਨ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਸੀ। ਉਹਨ ਨੇ ਸ਼ਾਰੋਨ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਨਾਲ ਕੀ
ਕੀਤਾ? ਉਹਨ ਨੇ ਇਹ ਿਮਧ ਸੁੱਿਟਆ, ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਘਚੋਲ ਸੁੱਿਟਆ ਤ
ਿਕ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੱਢਣ
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਿਨਚੋੜਨਾ ਤੇ ਿਮਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਿਕਤੇ ਵੀ ਬਸਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਪਰ ਉਹ ਤ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਿਨਚੋਿੜਆ ਿਗਆ।

84 ਵੇਖੋ, ਉਹਨ ਨੇ ਸ਼ਾਰੋਨ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਮਸਹ ਲੈ ਕੇ ਹਰੂਨ ਤੇ
ਉਂਡੇਿਲਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਵੱਤਰ ਪੜਹ੍ਦੇ
ਿਵੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਾਰੋਨ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤ ਿਕ
ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਜ ਸਰਪੋਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਹੂ ਿਛੜਕ
ਸਕੇ। ਉਹ ਮਸਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ ਿਮੱਠੀ
ਤੇ ਸੁਗੰਿਧਤ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਲਹੂ ਲਈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੇਲੇ ਦਾ ਲਹੂ ਿਛੜਿਕਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਨਾਰ ਤੇ ਘੰਟੀ
ਉਹਦੇ ਜੂਬੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚਲਣਾ ਪੈਂਦਾ
ਸੀ ਇਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ
ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ।

85 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹੀ ਹੀ ਸ਼ਾਰੋਨ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਿਮੱਠੀ
ਸੁਗੰਿਧਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮਸਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਿਕਸੇ ਆਿਕਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ ਦੇ ਨਾਲ।
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ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਾਰੋਨ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜੋ ਿਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਹ
ਵੀ ਵਾਦੀ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਹੈ।

86 ਹੁਣ ਤੁਹਾ ਅਫੀਮ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਿਮਲਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾ ਅਫੀਮ ਉਦੋਂ
ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਚੋੜ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਤ
ਤੁਹਾ ਅਫੀਮ ਿਮਲ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਯੋਗ
ਸ਼ਾਲਾ ਿਵੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਦਮੀ
ਲਓ, ਜ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਜੋ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ

ਉਹ ਫ਼ਰਸ਼ ਤੇ ਚਲਦੀ ਿਫਰਦੀ ਚੀਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਛ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਸੋਸਨ ਵਾਲੀ ਅਫੀਮ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ
ਟੀਕਾ ਉਹਦੀ ਬ ਹ ਿਵਚ ਜ ਿਕਤੇ ਨਾੜ ਿਵੱਚ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ ਤ
ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਥੋੜੇ ਿਚਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਸ
ਅਫੀਮ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੌਰੇ ਿਫਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜ ਦੇ
ਹਨ, ਉਹਨ ਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਜੋ ਕਦੇ ਪਿਹਲ ਪਏ ਸਨ।

87 ਪਰ ਿਮੱਤਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਤ ਿਸਰਫ਼ ਨਮੂਨਾ ਹੀ
ਉਸ ਅਸਲੀ ਅਫੀਮ ਦਾ ਜੋ ਿਕ ਵਾਦੀ ਦੇ ਸੋਸਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ ਿਜਹ
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਉਹ ਵਾਦੀ ਦਾ ਸੋਸਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਤੇ ਿਨਚੋੜ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹ । ਉਹਦੇ ਿਵਚੋ, ਫੁੱਲ
ਦਾ ਿਨਚੋੜਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਫੁੱਲ ਸੀ
ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਕਦੇ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਦੀ ਦਾ ਸੋਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੋਨ
ਦਾ ਗਲਾਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਲਟਕ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸੁਰਗ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਜ ਿਫਰ ਇਹ ਉਹ ਸਮ ਸੀ, ਿਕ
ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪ ਿਮਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਫਰ ਚੰਗਾਈ ਿਮਟਾਈ
ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਕਲ ਅਤੇ ਯੁਗੋਯੁੱਗ ਇੱਕੋ
ਿਜਹਾ ਹੈ।

88 ਿਮੱਤਰੋ, ਜਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹਦਾ ਹੀ
ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਿਕ ਉਹ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਸੱਪ ਢ ਗੇ ਤੇ ਲਟਕਾਏ। ਤੇ ਿਪੱਤਲ ਪਾਪ
ਦੇ ਿਨ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਹੈ। ਸੱਪ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਸੱਪ ਦਰਸਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਿਕ “ਪਾਪ ਦਾ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ”। ਿਜਦ ਿਕ ਿਪੱਤਲ
“ਰੱਬੀ ਿਨ ” ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਬਲੀਦਾਨ
ਚੜਾਇਆ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਵੀ ਉਤ ਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
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ਆਕਾਸ਼ ਿਪੱਤਲ ਵਰਗੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ
ਦਾ ਿਨ ਭੜਕ ਿਪਆ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਿਪਛ ਹ ਿਫਰ ਗਈ। ਿਪੱਤਲ
ਿਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਿਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਇਸ ਗੱਲ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪ ਦਾ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਿਯਸੂ

ਉਹ ਸੱਪ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਪ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ
ਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰ ਲੈ ਿਲਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਘਾਇਲ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਚਿਲਆ ਿਗਆ। ਸਾਡੀ ਸ਼ ਤੀ ਦੇ ਲਈ
ਉਹਦੀ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹ ।
89 ਔਹ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਿਬਨੇਟ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਫੀਮ ਨਾਲ
ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਿਮੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਥਕੇ
ਅਤੇ ਮ ਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਜਆਦਾ ਦੇਰ
ਤਕ ਇਸ ਸਿਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਿਵੱਚ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ
ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਦਾਈ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ।
90 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨੇ
ਕੀ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਰੂਸ ਸੰਨ 1955 ਿਵੱਚ “ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ
ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਕਰ ਲਵੇਗਾ”? ਇਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸੁਰਗ ਤੇ ਉਠਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਮੱਤਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਿਕੰਨੀ ਿਨਕਟ ਹੈ? ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਨਕਟ ਹੈ।
91 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਅੱਜ ਰਾਤਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ?
ਉਹ ਵਾਦੀ ਦਾ ਸੋਸਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਲ ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ
ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਉਤ ਹ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ।
ਉਦ ਹੀ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਾਪ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਤ ਹ ਚੁੱਿਕਆ ਿਜਹੜਾ ਿਕ
ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਨ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ। ਿਸਰਫ਼ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰੋਗ ਵੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਸੱਪ ਢ ਗੇ
ਤੇ ਉਤ ਹ ਚੁੱਿਕਆ। ਸੋ ਇਦ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਤ ਹ ਚੁੱਿਕਆ

ਜ ਦਾ ਹੈ”। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਸੱਪ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉਤ ਹ ਚੁੱਿਕਆ
ਸੀ? ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ, ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ
ਚੀਜ ਸੀ।
92 ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਇਹਨ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ
ਿਵਰੋਧਤਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੂਕਾ ਿਵੱਚ ਇਹਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ…ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਤੇ ਉਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
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ਸੱਦੂਮ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੋ ਿਕ ਏਲੋਹੀਮ ਸੀ ਆਪਣੇ

ਆਪ ਹੇਠ ਥੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ
ਦਰਿਮਆਨ ਦੇਹਧਾਰ ਕੇ ਆ ਿਗਆ। ਤੇ ਥੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ,
ਤੇ ਉਹ ਿਵਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੱਿਸਆ ਿਕ (ਉਹਦੇ ਿਪਛਵਾੜੇ) ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ
ਸਰਾਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਰਾਹ ਹਰਿਗਜ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਵੇਿਖਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਸੀ…ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ
ਦੱਿਸਆ, “ਸਾਰਾਹ”, “ਅਬਰਾਹਾਮ”, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬਰਾਮ ਨਹੀਂ
ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਿਕ ਉਹ ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ। ਸਾਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ
ਸਾਰਾਹ, “ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?”

ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਹੈ”।
93 ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹਾਰੇ ਤੁਹਾ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵ ਗਾ”।
ਤੇ ਉਹ ਹੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਕਉਂ ਹੱਸੀ?”
94 ਹੁਣ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਸਾਰੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ
ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਪਿਹਲੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਦ ਹੀ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ ਿਜਦ ਿਕ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ”। ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ…ਇਹ ਕੀ
ਹੈ? ਇਹ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਿਫਰ ਤਾਜਾ ਚਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਿਕ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਕਲ ਅਤੇ ਯੁਗੋਂਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ
ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਦ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ
ਝੁਕਾਈਏ।
95 ਿਪਆਰੇ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੈ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ । ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਰਦਾਰ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ ! ਪਰ੍ਭੂ
ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦੇ ਹ । ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮਤਾ ਕਦੇ ਵੀ
ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਤੇਰੀ ਮੇਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹ ।
ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਚੌਿਗਰਦ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ
ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਦ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹ ਿਜਹਦੇ ਿਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਿਕ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ।
ਪਰ੍ਭੂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਰਾਤ ਿਬਮਾਰ ਦੇ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਕਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ “ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹ ”। ਤਦ ਿਫਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਿਸਰਫ਼ ਸਾ ਆਪਣੇ
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ਪਾਪ ਮੰਨਣਾ ਹੈ), ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ (ਭੂਤਕਾਲ) ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ
ਿਕਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹ । ਔਹ, ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ! ਇੰਨਮਾਨੂਏਲ ਦਾ
ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਵਾਇਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।

96 ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਚਰ, ਅਤੇ ਜਗਤ ਮੈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਤਦ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਵੇਖੋਂਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ” (ਆਪਣਾ ਿਨੱਜੀ ਪੜਨ ਵ “ਮੈਂ”) “ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵ ਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵ ਗਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ”। ਅਤੇ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਖਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ , ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਦ ਿਕ ਸੱਦੂਮ ਿਵੱਚ ਅੱਗ
ਤਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕੌਮ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ, ਿਫਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ

ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਉਦ ਹੀ ਿਜਦ ਿਕ ਸੱਦੂਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਆਇਆਸੀ। ਿਪਤਾ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਲੋਕ ਇਹ ਗਵਾ ਨਾ ਲੈਣ।

97 ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੱਦੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ ਹੋਣ
ਦੇ ਨਾਤੇ (ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਤ ਮੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ)। ਇੱਕ ਗੈਰ ਲਾ
ਿਰਹਾ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ
ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਚੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ੍ਭੂ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਇਹ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਰੋਗੀ, ਦੁਖੀ, ਅੰਨਹ੍ਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ
ਇੱਥੇ ਮੋਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਹਰੇਕ ਪਾਪੀ
ਬਚ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਉਹਨ ਦੇ ਿਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਉਹ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਹਨ, ਕਾਸ਼
ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਇਸ ਘੜੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਿਪਤਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਇਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹ ,
ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨਆ ਿਗਆ ਹੈ।

98 ਤੂੰ ਯੂਹੰਨਾ 14:12 ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ “ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਨਹਚਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ”। ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ
ਜਾਣ ਗੇ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਦੇ ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ
ਤੂੰ ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ ਿਜਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨਬੀ ਉਠ
ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ
ਿਕਉਂਿਕ ਸਭਨੀ ਥ ਿਵਰੋਧਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ
ਨੇ ਤ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਿਗਆ। ਤੇ, ਿਪਤਾ,
ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਵੇਖਦੇ ਹ ਤੇ ਉਹ ਿਵਰੋਧਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੂਲਾ ਬਣ
ਰਿਹ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ ।
ਿਪਤਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
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ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹ । ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਕਰ। ਪਰ੍ਭੂ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।
99 [ਇੱਕ ਭੈਣ ਪਰਾਈ ਭਾਿਖਆ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਟੇਪ ਿਵੱਚ ਖਾਲੀ
ਥ ਸੰਪਾ] ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ
ਆਿਖਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ
ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਰਹੋ।
100 ਆਮੀਨ। ਕੀ ਤੁਸ ਕਦੇ ਉਹ ਿਲਖਤ ਪੜੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਵੈਰੀ ਆ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ
ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਇੱਕਆਦਮੀ ਤੇ ਤਰਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਿਸਆ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਿਵੱਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਬਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਥੇ ਿਫਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਥੇ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਵੈਰੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਲਓ। ਖੁਦਾ ਦਾ
ਹੱਥ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਿਦਲ
ਿਵੱਚ ਲਓ ਜਦ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੰਗਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹ ।
101 ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਫਰ ਿਬੱਲੀ ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ
ਵੰਡੇ ਹਨ ਬੀ, ਬੀ ਐਸ। ਆਓ ਬੀ ਪੰਜਾਸੀ ਨੰਬਰ ਲਈਏ। ਿਪਛਲੀ
ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਦਰ ਸਨ ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ
ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਦਰ ਕੁ ਜਿਣ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹ , ਹੁਣ
ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪਤਰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਹੁਣ ਲਵ ਗੇ। ਆਓ
ਪੰਦਰ ਕੁ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌ ਤਕ।
ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਬੀ ਪੰਜਾਸੀ ਿਕਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ
ਯਕੀਨਨ ਹੋ…ਉਹ ਥੇ ਿਪਛ ਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਸੀ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਤ ਹ
ਆ ਜਾਵੇ।
102 ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ…ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਉਪਰੇ ਹੋਣ ਜੋ ਇਹ ਨਾ
ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਝ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜ ਿਫਰ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਜਣਾ ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਤ ਭਾਈ ਬਾਤਰਜ ਜ
ਕੋਈ ਹੋਰ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨ ਪੱਤਰ ਲਵੇਗਾ,
ਕੋਈ ਸੌ ਕੁ। ਤੇ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨ ਰਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਤ ਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
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ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਤ ਰਾਤ ਆਉਂਦਾ ਹ ਤੇ ਦੱਸ ਜ ਪੰਦਰ
ਕਾਰਡ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹ ਿਕਿਤਉਂ ਵੀ ਉਹਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤ ਠੀਕ ਥੇ ਬੈਠ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕੰਨੇ ਮੋਜੂਦ ਸਨ
ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੇਖੀਏ। ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

103 ਹੁਣ ਇਹ ਤ ਪੰਜਾਸੀ, ਿਛਆਸੀ ਤੇ ਸਤਾਸੀ, ਅਠਾਸੀ, ਉਨਾਨਵੇਂ, ਨੱਬੇ।
ਉਹਨ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆਉਣ ਿਦਓ। ਬੀ। ਪੰਜਾਸੀ, ਿਛਆਸੀ, ਸਤਾਸੀ,
ਅਠਾਸੀ, ਨਾਨਵੇ, ਨੱਬੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਸਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਹ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨੱਬੇ, ਨੱਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੌ ਤਕ। ਇਕਾਨਵੇਂ, ਬਾਨਵੇਂ, ਤਰਾਨਵੇ, ਚੁਰਾਨਵੇ,
ਪਚਾਨਵੇ, ਿਛਆਨਵੇ, ਸਤਾਨਵੇ, ਅਠਾਨਵੇ, ਨੜੀਨਵੇ।

104 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਿਫਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪਹੀ ਵਾਲੀ
ਕੁਰਸੀ ਹਨ, ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ ਕੁਰਸੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ
ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ । ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ
ਬੁਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਿਫਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਸਰਫ਼ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਖੜਾ ਕਰ ਿਦਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਕੁਰਸੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵ ਗੇ।

105 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਖੋ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਹ ਮੈਂ ਹੋਵ ।
ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ ਹਨ ਿਜਹਨ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ
ਕਰੋ। ਔਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਔ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖੀਏ, ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ
ਭੱਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਇਸਤਰ੍ੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਿਜਹਦੇ ਕੋਲ
ਿਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਖ ਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ
ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੋਈਆਈ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ (ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ) “ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਸਤਰ੍ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂ ਲਵ ਤ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵ ਗੀ”। ਿਕੰਨੇ ਇਸ
ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਉਹ ਛੂ
ਿਲਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਦੀ
ਕੀ ਮਰਜ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਰਜ
ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਇਸਤਰ੍ੀ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਉਸਦੀ ਕੀ ਮਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ
ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ
ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨੇ ਉਹ ਛੂ ਿਲਆ ਸੀ।
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106 ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਠੀਕ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਿਜਹੜਾ
ਸਾਰੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛੂਿਹਆ ਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਹੈ?
ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ ਤ ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ, ਤ ਉਹ ਿਕੰਝ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ
ਹੋ? ਉਹ ਤ ਉਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਿਕੰਨੇ ਇਹਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਖੋ, “ਮੈਂ ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ?”
107 ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੰਗਤ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ, ਤ
ਆਓ ਥੇ ਬਾਹਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੰਗਤ ਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ
ਹਾਜਰ ਹੈ। ਆਓ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੰਗਤ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁਲਾਵ ਗਾ ਤੁਸੀਂ
ਬਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ।
108 ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ
ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਹਣੇ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੋਈ
ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਔਰਤ ਤੇ ਖਲੌਤਾ
ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾ ਚੰਿਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ ਹੈ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ ਹੈ ਤ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇੰਝ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੁਹ ਨ ਚੰਿਗਆ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
109 ਉਹ ਅੱਜ ਕਲ ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਔਹ, ਥੇ ਤ ਿਵਰੋਧਤਾ
ਹੈ। ਪਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤ ਅੱਜ ਕਲ ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਕੀ
ਇਹ…ਹੁਣ ਬਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ।
110 ਹੁਣ, ਇਹ ਤ ਇੱਕ ਇਸਤਰ੍ੀ ਹੈ ਿਜੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਮੈਂ ਉਹ
ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਤ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਔਰਤ
ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਨਹੀਂ। ਿਕਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾ
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ਬਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ। ਸੋ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈਂ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ
ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਿਕਥੋਂ ਆਈ ਹੈਂ?
ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਤ ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹ , ਤੂੰ ਔਰਤ ਹੈਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਯੂਹੰਨਾ 4 ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ।

111 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ?” ਤਦ ਥੋੜਹ੍ਾ
ਿਜਹਾ ਿਚਰ ਪਿਹਲ , ਬਸ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਗੈਰ ਲਾਇਆ। ਸਮਝੇ? ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਸਮਝੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਉਸ
ਔਰਤ ਨੇ ਥੇ ਬਾਹਰ ਿਕੰਝ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ
ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਅਜਨਬੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਾਹਰ
ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੱਥ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੋ। ਹ ਜੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ
ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਓਪਰੇ ਹ ? ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇਦ ਿਹਲਾਓ।
ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ। ਪਰ ਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਉਹ
ਿਨਹਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਛੂ ਿਲਆ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ
ਛੂਿਹਆ? ਜੇ ਉਹ ਮੈ ਛੂਹੇ ਤ ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

112 ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਖੁਦਾ
ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਲ ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹ ਜੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
ਉਹ ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਿਵੱਚ
ਆ ਜਾਵੇ। ਤ ਿਫਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। (ਿਕਉਂਿਕ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਤੁਹਾ ਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਝੇ। ਇਹਦਾ ਹਰੇਕ ਵਚਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅੱਧਾ ਖੁਦਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

113 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਦ
ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਭ ਿਲਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਦੀ ਇਹੋ
ਹੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਉਹ ਸਾਮਰੀਯਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਿਕ
ਸਮਰੀਯਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਜ ਤ ਿਫਰ ਯਰੀਹੋ ਜ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤੇ
ਉਹ ਸਾਮਰੀਯਾ ਦੇ ਦੁਆਿਲਓਂ ਦੀ ਿਗਆ ਤੇ ਸੂਥਾਰ ਨਾਮੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਆ
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ਿਗਆ। ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਦੇ
ਲਈ ਘੱਲ ਿਦੱਤਾ।
114 ਸੰਸਾਰ ਿਕੰਨੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਿਤੰਨ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ
ਹਾਮ, ਸ਼ੇਮ ਤੇ ਯਾਫ਼ਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹ । ਤੇ ਬਾਕੀ
ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਸਰਫ਼ ਿਤੰਨ ਹੀ
ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਯਹੂਦੀ, ਗੈਰਕੋਮਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀ ਲੋਕ (ਜੋ
ਿਕ ਅੱਧੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਗੈਰਕੌਮੀ ਲੋਕ ਹਨ)। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਇਹੀ ਿਤੰਨ ਜਾਤੀ ਹਨ। ਸਮਝੇ? ਿਸਰਫ਼ ਿਤੰਨ।
115 ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਿਤੰਨ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਜਦ ਿਕ ਇਹ
ਿਤੰਨ ਿਜਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਵਰੋਧਤਾ
ਦੀ ਿਤੰਨ ਹਾਲਤ , ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਵਗੈਰਾ, ਵਗੈਰਾ। ਸਮਝੇ?
116 ਉਹ, ਿਜਹਣੇ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਿਫਲੀਪੁਸ
ਦੱਿਸਆ। ਜਸ ਉਹ ਉਤ ਹ ਨਥਾਨੀਏਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਿਜੱਥੇ ਿਕ
ਉਹ ਸੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ “ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖ ਿਲਆ ਜਦ ਉਹ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ
ਹੇਠ ਸੀ”। ਉਹਨੇ ਦੱਿਸਆ…ਇੰਦਿਰਆਸ ਪਤਰਸ ਥੇ ਿਲਆਇਆ
ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਸ਼ਮਾਉਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
‘ਪਤਰਸ’ ਸਦਾਵੇਂਗਾ।” ਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਯੋਨਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ।” ਸਮਝੇ?
ਹੁਣ, ਉਹ ਸਭ ਯਹੂਦੀ ਸਨ।
117 ਪਰ ਇੱਥੇ ਤ ਉਹ ਗੈਰਕੋਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੈਰਕੋਂਮ ਦੇ ਕੋਲ
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਮਰੀ ਦੇ ਕੋਲ।
118 ਹੁਣ ਗੈਰ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਰਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਲਖਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਲੂਕਾ ਦੀ
ਅੰਜੀਲ ਦਾ 22 ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਇਹਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਆਮਦ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਕਰੇਗਾ।
119 ਉਹ ਥੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਥੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜੋ ਿਕ ਅੱਧੀ ਯਹੂਦਨ
ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਗੈਰਕੌਮ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਔਰਤ, ਮੈ
ਪਾਣੀ ਿਪਆ”।
120 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ, ਤੈ ਤ ਇਹ ਮੈ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤ …ਇੱਥੇ ਤ ਵੰਡ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਹੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਮਰੀ ਹ ”।
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121 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕਹੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ
ਰਹੀ ਹੈਂ। ਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮੰਗਦੀ”। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਛੂਹ ਿਰਹਾ ਸੀ।
122 ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਜਦ ਫਿਰਸੀ ਨੇ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਵੇਿਖਆ। ਠੀਕ
ਹੈ। ਉਹ ਿਵਰੋਧਤਾ ਠੀਕ ਵਚਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਏ ਮੋਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨ ਨੇ
ਕੀ ਆਿਖਆ। ਉਹਨ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਆਦਮੀ ਬਾਲਜਬੂਲ ਹੈ, ਇਹ
ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੈ”।
123 ਸਮਝੇ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ
ਇਦ ਬੋਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈਆਵੇਗਾ ਤ ਉਹ
ਹਰਿਗਜ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ”। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਰੋਧਤਾ।
ਸਮਝੇ? ਉਹਨੇ ਉਹਨ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨ ਉਦੋਂ ਮਾਫ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਬਲੀਦਾਨ
ਲੇਲਾ ਅਜੇ ਮਿਰਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
124 ਪਰ ਉਸ ਸਾਮਰੀ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਤ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੋਿਚਆ। ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਨਬੀ ਹੈ,” ਉਹਨ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਲ
ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਨਬੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਮਸਾਇਆ ਜੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ
ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ”।
125 ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਉਹ ਅੱਜ ਕਲ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ
ਹੈ, ਇਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਦ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ
ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਿਫਰ ਇੱਕ
ਔਰਤ ਤੇ ਆਦਮੀ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਮਰੀ ਤੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ
ਉਹ ਆਦਮੀ ਹ । ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਅਤੇ
ਉਹੋ ਹੀ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੋ
ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਗੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇਗਾ।
126 ਹੁਣ ਤੁਹਾ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ),
ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਓਪਰੇ ਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾ ਕੋਈ ਮਰਜ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਪਰ ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਰਜ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤ
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ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਜਾਣ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੈ ਿਜਹ ਿਕ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜਹ ਉਹਨੇ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਖਿਤਆਰ
ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
ਕਰੋਗੇ। (ਔਰਤਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”,—ਸੰਪਾ)
127 ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਜਣੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਹਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ
ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਠੀਕ ਇਹਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹ , ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇ ਹ । ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ

ਹੀ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਔਰਤ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਕਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ
ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ।
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਔਰਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਹੈ।
ਪਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਤੇ ਉਸ
ਿਵਰੋਧਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋ ਜਦ ਿਕ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਠੀਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਚਨ
ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵੰਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਦੀ ਹਜੂਰੀ
ਿਵਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
128 ਹੁਣ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਉਹ ਉਹ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੋਗ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਲੀ
ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
129 ਹੁਣ ਥੇ ਉਹ ਠੀਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਔਰਤ ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੀ ਿਜੰਦਗੀ
ਬ ਝ ਸਨ। ਤੇ ਇਦ ਹੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਈ , ਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਹਨ ਬੱਚੇ
ਬਖਸ਼ ਿਦੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰੋ ਜੋ ਿਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ। ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਪਆਰੀ ਬੱਚੀ ਉਸ ਿਦਨ ਚੁੱਿਕਆ,
ਐਤਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਿਗਆ। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਦੁਪਿਹਰ। ਉਹਦੀ ਮ ਬ ਝ
ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੋਿਲਆ। ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ, ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਬੜੀ ਿਮੱਠੀ ਚੀਜ,
ਕੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਹ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਹਾਜਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ
ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ…ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਮ ਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਛੋਟੀ
ਕੁੜੀ ਖੁਦਾ ਆਪ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ।
130 ਹੁਣ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਾਰੀ
ਬਰਕਤ ਜੋ ਤੁਸ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਖੁਦਾ ਦਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਮੈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ
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ਨਾਮ ਹੈ, ਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ
ਕਰੋਗੇ? ਤਦ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਥੋਮਪਸਨ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇ।

131 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਸ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਤ
ਖੁਦਾ ਹੈ।

132 ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੀ
ਓਪਰੇ ਹ । ਿਸਰਫ਼ ਿਜਹੜੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਹੈ
ਿਜਨ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ਕੇਿਰਆਨ ਦੇ ਚਾਚਾ ਹੋ। ਮੈਸ਼ੀਿਗਅਨ, ਭਾਈ ਮੈਸ਼ੀਿਗਅਨ, ਇੱਕ ਗਾਇਕ,
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਤਦ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੰਗਤ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਜਨਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਤੇ
ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਓਪਰਾ ਹ । ਜੇ ਹੁਣ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈ ਕੁਝ ਦੱਸ
ਦੇਵੇ, ਿਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਇਹ
ਆਖੀਏ। ਤੁਹਾ ਦੱਸੇ, ਮੈ ਦੱਸੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਤ ਇਹ
ਤੁਹਾ ਪਿਹਲ ਹੀ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਨ ਕੁ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨਣ ਦੇ
ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

133 ਹੁਣ ਿਕੰਨੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਿਸਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਹ
ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾ ਉਹ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ।

134 ਸਮਝੇ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈ
ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇੱਿਛਆ ਹੈ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਿਛਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਤ ਿਫਰ ਕੋਈ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇਹ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨ ਦੇ
ਿਦਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਜਾਣ ਲਏ।

135 ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਚੰਗਾਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ
ਚੀਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਘਬਰਾਹਟ, ਅਸਲੀ ਘਬਰਾਹਟ
ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਿਪੱਠ ਦੀ ਿਕਸੇ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖ
ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਿਪੱਠ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਹਦਾ ਿਚਰ ਫਾੜ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ,
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ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸਮਝੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਚਾਹ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤੀਸਮਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
136 ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਓ। ਿਪਆਰੇ ਖੁਦਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਇਹ ਆਦਮੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ,
ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਆਮੀਨ।

ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਸਰਫ਼
ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ।
137 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਓਪਰੇ ਹ । ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਤ ਿਕ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਤ ਿਕ ਵੇਖ ਲੈਣ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਓਪਰੇ ਹ । ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ,
ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ,
ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੇਖ ਿਲਆ ਹੋਵੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਸੁਰਗੀ
ਿਪਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਿਪਆ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ
ਔਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜ ਕੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਮੈਂ
ਤੈ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹ ।
138 ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤ ਿਸਰਫ਼ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ
ਸਕ …ਿਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਿਚਰ ਪਿਹਲ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਚਲਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹ , ਉਹ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦਾ
ਹ , ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ ਉਹ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹ , ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ। ਿਫਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ
ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਖੇ, ਇਹ ਤ ਿਫਰ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਿਫਰ
ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ
ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਨ ਿਚਰ ਤਕ ਇਹ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ, ਸਮਝੇ,
ਿਕਉਂਿਕ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
139 ਜੇ ਖੁਦਾ ਮੈ ਦੱਸ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇੱਿਛਆ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ ਕੁਝ, ਉਦ
ਦਾ ਕੁਝ। ਜ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈ ਉਹ
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋਗੇ।
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140 ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਤੁਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। [ਔਰਤ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਹ ”ਸੰਪਾ]
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾ ਇਸਤਰ੍ੀ ਰੋਗ ਹੈ।
ਇਸਤਰੀ ਵਾਲੀ ਿਬਮਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਾਹ
ਹੈ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਹੈਂ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜੀ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ
ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਛੱਡ ਿਗਆ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਂ ਿਕ
ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ।
141 ਸੁਰਗ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਉਸ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੜਕ ਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਦੇਵੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਮ ਕੋਲ ਵਾਿਪਸ ਘੱਲ ਦੇ। ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚਆਮੀਨ।
142 ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਿਪਸ ਘੱਲ
ਦੇਵੇਗਾ। ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਿਨਹਚਾ ਕਰ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ। ਬਸ ਿਨਹਚਾ
ਕਰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਭ ਖੁਦਾ
ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ।
143 ਹੁਣ ਬਸ ਉਹ ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ ਆਤਮ ਦੀ ਪਰਖ , ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ
ਸੀ, ਸਮਝੇ? ਮੈਂ, ਮੈਂ ਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ , ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਣੋ
ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਜ ਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ । ਇਹ
ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਉਸ ਪੰਜਤਾਲੀ ਿਮੰਟ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਦੇ
ਜੋ ਤੁਸ ਕੀਤਾ, ਜ ਿਜਆਦਾ ਿਚਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?” ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੇ ਉਹ
ਿਤੰਨ ਘੰਿਟ ਦਾ ਵੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ ਇਹ ਉਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ।
144 ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਬਸਤਰ੍ ਛੂਹ ਿਲਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈ
ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਕਉਂ ਇਹ ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਸੀ…ਉਹਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਮੈ ਛੂਿਹਆ ਸਭਨਾ ਪਾਿਸ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹ । ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ
ਛੂਹਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤ ਇਹ ਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਰਾ ਜ ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੋ ਹੀ ਆਖਦਾ
ਹ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ । ਸਮਝੇ? ਬਸ ਇਨ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੈ ਛੂਹੇ ਤ ਉਹਦਾ
ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਛੁਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਦ ਹੀ
ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਖੁਦਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਛੁਿਹਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਰਜ ਹੈ; ਉਹਨੇ ਤ ਬਸ ਉਹਦਾ ਬਸਤਰ੍ ਛੂਹ
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ਿਲਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈ
ਿਕਹਨੇ ਛੁਿਹਆ?”
145 ਅਤੇ ਚੇਿਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਤੈ ਛੂਹ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈਂ?

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ
ਗਈ ਹੈ”।
146 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਮਰੱਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲ। ਇੱਕ ਔਰਤ
ਦੇ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਜੋਰ ਪੈ ਿਗਆ। ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ
ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਜੋ ਿਕ ਉਹਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕਉਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ? ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਇਹ ਕੰਮ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ।
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜ ਦਾ ਹ ”।
“ਮਹਾਨ,” ਥੇ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਅਨੁਵਾਦ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਕ
“ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ”।
147 ਹੁਣ ਇਸ ਔਰਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਤੇ ਿਜਦ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀਂ
ਪੂਰੀ ਓਪਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਓਪਰੇ ਹ । ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ
ਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਆਖੋ ਿਕ
“ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਅਜਨਬੀ ਹ ”। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਉਹ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਿਮਿਲਆ, ਇੱਕ
ਖੂਹ ਤੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ
ਿਗਆ ਿਕ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਰਜ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹਦੀ
ਕੀ ਮਰਜ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣ ਗਈ ਿਕ ਇਹ ਉਹੀ ਮਸੀਹ ਸੀ।
ਤੁਸ ਮੈ ਛੂਿਹਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਛੂਿਹਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ
ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ (ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ) ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਮੰਨਦੇ
ਹੋਏ। ਉਹ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਉਗੇ ਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਿਜਦ
ਿਕ ਉਹ ਥੇ ਸੁਖਾਰ ਨਾਮੇ ਨਗਰ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਅੱਜ ਕਲ
ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?
148 ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਔਕੜ ,
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁਖ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਿਜਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
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ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜੋੜ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਆਕੜ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ
ਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ…

149 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਯਾਦਾਸ਼ਤ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਿਕ ਲਵੇਗਾ…ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ…ਤੁਸੀਂ
ਚੀਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਜਦ ਿਕ ਸਾਹ ਇਹਨ
ਦੇ ਉਲਟ ਿਨਕਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤ
ਇਹਦਾ ਤੀਹ ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਦ
ਦਾ ਕੁਝ।

150 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ ਜਾਪਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰੋ, ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਚਰ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੀਏ।
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ
ਸਕਦਾ ਹ । ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ
ਤ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤ ਪਿਹਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ
ਬਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਿਪਆਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਕ
ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤ ਭਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਗੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀ ਝੀਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਦ ਆਖ ਗਾ ਿਕ ਿਜਦ ਿਮਸ਼ੀਗਨ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਜ
ਕੁਝ…ਹ ਜੀ ਇਹ ਿਮਸ਼ੀਗਨ ਹੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਇੰਝ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਘਾਤਕ
ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਗੁਰਿਦ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ।
ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ
ਤ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਜਹੜਾ ਰੁਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੱਲ ਉਤ ਹ ਚੁੱਕੋ। ਤੇ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ
ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲ ਿਦਓ ਤੇ ਉਹ ਆਖੋ ਿਕ ਜਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਿਨਹਚਾ
ਰੱਖੋ, ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

151 ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਦੇ
ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਤਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
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ਕਰੋ, ਬਸ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ?
152 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਉਹ ਤ ਉਹਨ ਲੋਕ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ”, ਉਹਨ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ।
153 ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੋ…ਇਹ ਔਰਤ ਇੱਥੇ,
ਔਰਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੀ ਉਤ ਹ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ, ਿਬਮਾਰ, ਿਜਹੜਾ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ । ਕੀ ਤੂੰ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੀ ਿਕ ਮਰਜ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਔਰਤ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਔਰਤ।
ਿਬਮਾਰ, ਹ ਜੀਹ ਜੀ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਤਦ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਤੈ ਕਦੇ ਵੀ ਿਫਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ ਤੇ ਇਸ ਚੰਗਾਈ ਤੇ ਿਨਹਚਾ
ਕਰ!…?…
154 ਿਸਰਫ਼ ਵੇਖੋ, ਥੇ ਇਹ ਹੈ। ਸਮਝੇ, ਉਹ…ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ।
ਦਰਸ਼ਨ ਥੇ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਿਸਰਫ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜਦ ਿਕ ਖੁਦਾ
ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
155 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਸਾਹ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤੁਹਾ ਵੀ ਛੱਡ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾ
ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੱਸੋ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।
156 ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾ ਡੰਗੋਰੀ ਫੜ ਕੇ ਚਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਜੋੜ ਦਾ
ਦਰਦ ਤੁਹਾ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤ । ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ
ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤ ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ
ਹੋ ਜਾਉਗੇ। ਆਪਣੇ ਰਅਹ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾ ਚੰਿਗਆ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
157 ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਲੋਕ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ
ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾ ਇਹ ਚੰਗਾਈ ਬਖਸ਼
ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾ ਨਰੋਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ
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ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਆਖੋ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਮਰਜ ਵਾਸਤੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ”।
158 ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਹ ਜੀ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ।
ਉਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਿਨਹਚਾ ਕਰੇ, ਤ ਉਹਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਜ ਦੀ
ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤੁਹਾ
ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗੇ
ਹੋ ਜਾਉਗੇ।

ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?
159 ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ ਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਿਜਹ ਕਮਰ ਦੀ
ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ।
160 ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ। ਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਔਰਤ। ਤੁਹਾਡੀ
ਧੋਣ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਔਰਤ ਕੀ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈਂ
ਿਕ ਖੁਦਾ ਤੈ ਚੰਿਗਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਿਡ
ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਧਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤ ਿਕ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ। ਕੀ
ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਂ? ਤੈ ਔਰਤ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ
ਵਾਲਾ ਰੋਗ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈ ਚੰਿਗਆ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਰੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
161 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਕਲ ਤੇ ਯੁਗੋ ਯੁੱਗ
ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਤਦ ਆਓਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਧਰ ਦੇਈਏ,
ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਵਾਲੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।
162 ਿਪਆਰੇ ਖੁਦਾ, ਜਦ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰੱਬੀ ਹਜੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨੇ ਕੁ ਢੱਕੇ
ਹੋਏ ਹ । ਤੈ ਸਭਾ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਿਫਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਸਭਨੀ ਥਾਈ
ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ
ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ। ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਖੁਦਾ ਸਾਹ ਉਹਨ ਦੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਤਾਜਾ ਫੂਿਕਆ ਜਾਵੇ, ਤ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ ਸਮ ਖਤਮ
ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਚਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵ ਗੇ। ਤਦ ਿਜਹ
ਅਸੀਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵ ਗੇ। ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਉਹਦੀ ਹਜੂਰੀ
ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਚੰਗਾਈ ਬਖਸ਼ ਦਵੇ।
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163 ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਲੀ
ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨ
ਲੋਕ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ।
164 ਉਹ ਸਭ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ
ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਆਖੋ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ

ਚੰਗਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ”। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਯਕੀਨ
ਕਰਦਾ ਹ , ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ
ਿਵੱਚ ਇਹਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਖੋ, “ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੋਵੇ, ਮੈ
ਚੰਿਗਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ”। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ। 
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ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਿਵਿਲਅਮ ਮੈਿਰਅਨ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਦੁਆਰਾ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ
, ਜਨਵਰੀ 18, 1965, ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਵੈਸਟਵਾਰਡ ਹੋ ਹੋਟਲ ਿਫਿਨਕਸ, ਏਿਰਜੋਨਾ, ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਿਵੱਚ ਫੁੱਲ
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ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਿਵੱਚ ਛਿਪਆ ਿਗਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੋਈਸ ਆਫ਼ ਗੋਡ ਿਰਕਾਿਡੰਗ ਦੁਆਰਾ ਿਪਰ੍ੰਟ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ।
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