
ਿਕਵੇਂ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ,
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਿਧਕਾਰ

 ਅਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹਨ…ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੇਪ ਿਰਕਾਰਡਰ
ਵੇਖਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰ, ਚੁੱਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ

ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾ ਕੀ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਰਾਵ
ਵੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਟੇਪ ਿਰਕਾਰਡਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਪਸ ਚਲਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਿਬਲਕੁਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ
ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤ ਸਾਹ ਛੱਡੋ “ਪਰ੍ਭੂ
ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼, ਜ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ,’” ਜ ਿਸਰਫ
ਇਸਦੀ ਜ ਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ? ਇਹ ਹਮੇਸ਼
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2 ਹੁਣ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਪਛੋਕੜ ਲਈ…ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ
ਹ , ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਜਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹ । ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ…ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਆਪਣੀ ਕੈਂਟਕੀ ਿਵਆਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਹ —ਅਸੀਂ ਬਸ
ਹ …ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੇਨਟਕੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੇਨਟਕੀ ਨਹੀਂ
ਛੱਡ ਗਾ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੈਂਟਕੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੋ। ਕਹੋ! ਮੈ
ਘਰ ਵ ਗੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।

3 ਮੇਰੀ ਮ ਇੱਕ ਬੋਰਿਡੰਗ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਥੇ ਿਗਆ… ਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹ ਸਵਾਰ
ਸੀ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ, ਲੰਮਾ ਟੇਬਲ ਸੈਟ ਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੈਂਟਕੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ
ਿਕੰਨੇ ਹਨ, ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋ।” ਹਰ ਕੋਈ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਕਲੀਸੀਆ
ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਮੇਰੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੈਂਟਕੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ
ਹਨ?” ਹਰ ਕੋਈ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ, “ਖੈਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ
ਵਧੀਆ ਹੈ।” ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ।
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4 ਹੁਣ, ਰੋਮੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ, 11ਵ ਅਿਧਆਏਅਤੇ 28ਵੀਂ ਆਇਤ।
ਹੁਣ ਵਚਨ ਪੜਹ੍ਨ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਹਨ: ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੌਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਿਪਆਰੇ ਹਨ…ਉਹਨ
ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਿਦ ਦੇ ਕਾਰਣ।

ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਹਟ ਿਬਨ ਪਛਤਾਵੇ
ਦੇ ਹਨ।

5 ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ੍ਭੂ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਕ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹ , ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ,
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਗਈ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ
ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕੰਨਾ ਕੁਝ
ਕਿਹਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਮ ਹੋਵੇ ਤ ਮੈ ਰੋਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹ ਿਕ ਇਸ
ਸਭਾ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਿਦਲ ਿਬਮਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਹਨ ਚੀਜ਼
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦਾ

ਹ । ਆਮੀਨ।

6 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸ ।
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗਾ, ਮੈਂ
ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਰੱਖ ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ
ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗਾ ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੋ। ਹੁਣ,
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਿਕ ਮੁੰਡਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਉਹ…ਅਤੇ ਜੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਿਮਲੇ ਜੇ ਸਾ ਕੁਝ ਬੁਲਾਹਟ ਕਰਨੀ ਪਏ।
ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤ ਿਕਉਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਗੇ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।

7 ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ…ਹੁਣ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ…ਇਸ ਕਰਕੇ
ਿਕ ਮੈਂ…ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਹਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮ ਹੈ,
ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ—ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ ਪੋਥੀ ਪਿੜਹ੍ਆ, ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
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ਵੇਖ ਸਕੋ ਿਕ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਹਟ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸਦੀ
ਕੋਈ ਜਨ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

8 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਦ ਿਕਹਾ, “ਯਹੂਦੀ, ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ,
ਅੰਨਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਹੋਇਆ ਸੀ।” ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਿਬਲਕੁਲ ਪਿਹਲ ਆਇਤ ਨੇ, ਿਕਹਾ, “ਸਾਰੇ
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ।” ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਅੰਨਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਜਗਹ੍ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਕ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਉਸਦੇ ਬੀਜ ਉਸਦੇ ਬਚਨ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਪਰ੍ਭੂਸਤਾ
ਿਕਵੇਂ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਦੁਆਰਾ…ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾ ਚੁਿਣਆ ਹੈ; ਉਸਨੇ ਯਹੂਦੀ
ਚੁਿਣਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ…

9 ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਨੇ ਇਸਦੀ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਅੰਤ ਜਾਣਨਾ ਿਪਆ ਜ ਉਹ ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ! ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ
ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਆਿਦ ਿਵੱਚ, ਇਹ—ਇਹ
ਦੁਨੀਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਬਲਕੁਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੌਣ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਲੋਕ ਗੁੰਮ
ਹੋ ਜਾਣ, “ਇਹ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਰ
ਿਕਸੇ ਬਚਾਉਣਾ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ,” ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਕੌਣ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, “ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ,” ਜ , “ਇਹ ਉਹ
ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ।” ਵੇਖੋ?

10 ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਿਸਰਫ, “ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।” ਵੇਖੋ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵੇਖੋ, ਉਹ
ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ
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ਿਜਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਸੀ, 8ਵ ਅਤੇ 9ਵ ਅਿਧਆਏ, “ਿਫਰ
ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਿਕਉਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ?” ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹ ,
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ…
11 ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਵ ਗ। ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਭਾਈ, ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਦੇਖੋ।”
ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਕੈਲਿਵਿਨਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕੈਲਿਵਨਵਾਦੀ ਹ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਕੈਲਿਵਿਨਸਟ ਬਾਈਬਲ

ਿਵੱਚ ਹੈ।”
12 ਹੁਣ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਲਿਵਨਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਰੁੱਖ ਦੇ
ਹੋਰ ਅੰਗ, ਵੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਸਰਫ
ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ
ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਲਜ਼ਮ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਿਕਤੇ
ਛੱਡ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਿਵਨਵਾਦ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਆਓ ਅਤੇ ਆਰਮੀਨੀਅਨਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਕਰੋ। ਵੇਖੋ, ਰੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਗ,
ਬਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਿਮਲ ਕੇ ਰੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ —ਹ ਕੈਲਿਵਨਵਾਦ ਿਵੱਚ…ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਇਹ ਵਚਨ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
13 ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਚੁਿਣਆ,
ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮਸੀਹ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਵਚਨ ਨੇ
ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਸੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਹੀ
ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ।” ਵੇਖੋ? ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾ ਸੰਸਾਰ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪੋਲੂਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ, “ਉਹ—
ਉਹ ਸਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਲੇਪਾਲਕਪਨ ਲਈ ਸਾ
ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਦੁਨੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ।” ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ?
14 ਇਸ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹੀਏ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੋੜ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ,
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੋ ਇਕ ਚੀਜ਼, ਹੈ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।
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ਅਤੇ ਇਹ—ਇਹ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ
ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤ ਿਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
15 ਹੁਣ, ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, “ਤੋਬਾ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਹਟ,”
ਇਹੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ
ਬੁਲਾਹਟ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹ ਜੋ ਿਨਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਸੋਚਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਿਨੱਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿਕ ਤੁਹਾ ਸਮਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ—ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਜੋ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ
ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੋ।
16 ਹੁਣ, ਆਿਦ ਿਵੱਚ, ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹ
ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਯਾਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ,
ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਸੀ।
17 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹ , ਮੈ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ (ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ) ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਲੰਬੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ
ਸਨ। ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਿਚ ਨੇ, ਹ , ਲੰਬੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ
ਸਨ? ਖੈਰ, ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ
ਅਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੀ, ਮੈ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪਿੜ
ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ—ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ
ਹੀ ਤੁਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਉਂਗਲ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬਰਫ ਿਵੱਚ ਫਸਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ
ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਬਰਫ ਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਗਰਮ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈ
ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਮ ਨੇ ਮੈ ਇਸ ਲਈ ਝਟਕਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
18 ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੱਟਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ
ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਵਹੜੇ
ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਿਚੱਪ ਿਵਹੜਾ ਸੀ
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ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਕੱਟਦੇ ਸਨ। ਿਕੰਨੇ ਉਨਹ੍
ਉਹ ਿਦਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਿਪਛਲੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ

ਿਖੱਚ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੀ ਟਾਈ ਿਕਉਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ—
ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਹ ।

19 ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ…ਬਾਹਰ ਪੁਰਾਣੇ ਿਚਪ ਯਾਰਡ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ
ਸ਼ਾਖਾ ਸੀ ਜੋ ਥੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ
ਲੌਕੀ ਝਰਨੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਲਟੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਡਰ ਬਾਲਟੀ ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ
ਇਸ ਹੇਠ ਿਲਆਉਂਦੇ ਸੀ।

20 ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ, ਬੁੱਢੀ ਦਾਦੀ ਮਰਨ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੌ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਠੀਕ ਪਿਹਲ ਉਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ
ਬਾਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖੀ , ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ
ਸ਼ ਤੀ ਦੇਵੇ, ਿਪਆਰੇ, ਹੁਣ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ,” ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਗਈ।

21 ਅਤੇ ਮੈ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਿਕ ਔਰਤ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰੱਖਦੀ
ਹੈ ਉਸਦੀ—ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ, ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਮੈ ਉਸ ਦੇਖਣਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਨਹ੍ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠ ਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਸਵੇਰ
ਉਹ ਠਦੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਬਰਫ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਬਸੰਤ ਤਕ ਜ ਦੀ,
ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਠੀਕ
ਉਸੇ ਿਵੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੌ ਦਸ
ਸਾਲ ਿਜਉਂਦੀ ਰਿਹ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ (ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ) ਉਹ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ
ਸਖਤ, ਵੀ ਸੀ।

22 ਇਸ ਲਈ ਿਫਰ ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੈ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪੱਥਰ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। “ਅਤੇ
ਉਹ ਮਾੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼,” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਉਹ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ
ਠੇਗੀ?” ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਦੋ ਕਮਿਰ ਵਾਲੀ ਝੁੱਗੀ, ਅਤੇ

ਇਸ ਤੇ ਇਕ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਪਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਦੋ ਕੱਟੇ
ਹੋਏ ਬੂਟੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਬਣਾਈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ…
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23 ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਦੱਸਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੇ—ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪੱਥਰ
ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹ ।”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਚੰਗਾ।”
24 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਮੈ ਿਦਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰਲੇ ਤਣੇ
ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਵ ਗ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮਾੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਿਕਵੇਂ
ਠ ਰਹੀ ਹੈ?” ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਥੇ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਦਾਦੀ,”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਿਪਆਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠ ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰ ਗਾ।”
25 ਓਹ ਕਿਹੰਦੀ, “ਇਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋ।” ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ
ਿਗਲਹਰੀ ਵ ਗ ਚਲੀ ਗਈ। ਓਹ ਕਿਹੰਦੀ, “ਖੈਰ, ਆਓ!”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਜੀ।”
26 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ , ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੌ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ!”
27 ਹੁਣ, ਿਫਰ ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਝਰਨੇ ਤੇ ਹੋਣਾ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਚੱਕੜ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹ । ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਚਿਹਚਹਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੁਰਾਣਾ
ਰੌਿਬਨ ਪੰਛੀ ਜ ਕੁਝ। ਅਤੇ, ਛੋਟਾ ਰੌਿਬਨ ਪੰਛੀ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਡ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਇੱਕਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਿਨਉ
ਅਲਬਾਨੀ ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਬਤਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।”
28 ਇਹ ਉਥੋਂ ਿਤੰਨ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਲੱਗਭਗ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਕਦੇ ਜਾਣ
ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ…ਿਨਉ ਅਲਬਾਨੀ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਹ
ਚੀਜ਼ ਿਕਵੇਂ…
29 ਹੁਣ, ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਧਾਰਿਮਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ
ਕਲੀਸੀਆ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਉਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਸਨ।
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30 ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਤੀਜਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਿਕਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ,
ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ
ਹ । ਉਹ ਖੁਦ ਕੈਥੋਿਲਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਥੋਿਲਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਪਛਲੀ ਸ਼ਾਮ, ਜਦੋਂ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ , ਉਹ
ਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਉਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ

ਿਕਹਾ, “ਅੰਕਲ ਿਬਲ?” ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਿਖਆ…” ਿਕਹਾ, “ਿਕ—ਜੋ ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਵਾਪਰਦਾ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕ…ਮੇਰਾ—ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅੰਕਲ ਿਬਲ,
ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ,” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ।

31 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਪਆਰੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹ , ਇਹ
ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ।” ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਉਸਨੇ…ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹ
ਿਰਹਾ, ਮੇਲਿਵਨ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਤ ਰਹੋ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਵ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਜਾਉ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।”

32 ਹੁਣ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਆਇਿਰਸ਼
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮ ਆਇਿਰਸ਼ ਸੀ। ਆਇਿਰਸ਼ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਤੋੜ
ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਇੱਕ ਚੈਰੋਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮ ਿਸਰਫ ਅੱਧੀ ਨਸਲ ਦੀ
ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ…ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ…ਸਾਡੀ ਪੀੜਹ੍ੀ, ਿਤੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਇਿਰਸ਼, ਹਾਰਵੇ ਅਤੇ ਬਰ੍ਾਨਹਮ
ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਘਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਿਲਯੋਨਸ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਆਇਿਰਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਥੋਿਲਕ
ਸਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਿਚ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਕੋਈ ਧਾਰਿਮਕ
ਿਸਖਲਾਈ ਜ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।

33 ਪਰ ਉਹ ਵਰਦਾਨ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ
ਦੇਖਦਾ ਹ , ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਹਟ ਿਬਨ ਪਛਤਾਵੇ
ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਝ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ।
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34 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ ਿਜਸ
ਆਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ
ਹੈ। ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੁਝ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਿਜ ਿਵੱਚ। ਕੀ
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੀਨ? ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਨਯਮਤ—ਿਨਯਮਤ ਿਕਤਾਬ,
ਸਾਡੇ—ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ? ਕੀ ਇਹ, ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਮੈ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੈ। ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ…ਕੀ ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਨਹੀਂ
ਹੈ? ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੜਹ੍ਆ,
ਖੁਦ। ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਨਹ੍ ਿਲਖਦਾ ਹੈ, ਤ ਿਫਰ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਿਘਆ ਹ , ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਇਸ ਲਈ, ਿਫਰ,
ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਥੇ ਪੜਹ੍ੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ
ਮੈ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
35 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਇੱਕ—ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਜਸਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲਗਭਗ
ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਰੋ ਜ ਿਸਗਰਟ ਪੀਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਿਰਹਾ।
36 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹ , ਖੈਰ, ਿਫਰ ਇਹ—ਿਫਰ ਇਹ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
37 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਵੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਆਿਗਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ , ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ
ਦੂਤ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ
ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਿਕਉਂਿਕ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ…ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ
ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ
ਵੇਿਖਆਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਸ ਬਚਾ!”
38 ਮੇਰੀ ਮ ਪਿਹਲ ਹੀ ਬਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਓਹ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।” ਅਤੇ ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ, “ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ
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ਸਕਦਾ!” ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਿਗਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਲੇਟ ਿਗਆ।
39 ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, “ਉਠ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਠਆ, ਤੁਿਰਆ
ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਉਸ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਝਾੜੂ ਿਰਸ਼ੀ
ਦਾ ਖੇਤ।
40 ਅਤੇ ਥੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਸ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੜਹ੍ਾ
ਸੀ; ਿਚੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਛੋਟਾ ਸਾਥੀ; ਉਸਦੀ ਬ ਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਜੁੜੀ
ਹੋਈ ਸੀ; ਇੱਕ ਦਾੜਹ੍ੀ, ਛੋਟੀ ਿਕਸਮ ਦਾ; ਉਸਦੇ ਮੋਢੇ ਤੱਕ ਵਾਲ; ਅਤੇ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਿਸ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਸ਼ ਤ ਿਦਖਣ ਵਾਲੀ
ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ, ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਿਕਵੇਂ, ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਿਪੱਛੇ। ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕਪੜਾ ਿਹਲ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਿਰਸ਼ੀ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।
41 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਹੁਣ, ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।” ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਚੱਕ ਿਲਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਮੈ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੇਠ
ਿਖੱਿਚਆ, ਉਸ ਿਰਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਟੁਕੜਾ ਿਖੱਿਚਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ, ਇਸ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਟੁੱਥਿਪਕ ਵ ਗ ਿਮਿਲਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ
ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਥੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਇੱਥੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਹੈ।”
42 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਵਰਗਾ ਿਦਸਦਾ ਹੈ।” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ
ਹੈਰਾਨ ਹ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਹੈ?” ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਿਬਲਕੁਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਸੱਧਾ
ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਵੱਲ ਿਜੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੁਣ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਘੁੰਿਮਆ ਿਕ ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ…ਮੈ
ਉਸ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਿਪਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਓਹਮ!”
ਕਦੇ ਉਸ ਿਹਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਉਸ ਬੁਲਾਵ ਗਾ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਯਸੂ।” ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ,
ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਿਖਆ। ਬੱਸ ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ,
ਉਹ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿਚਆ।
43 ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ
ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਉਹ
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ਹੋਫਮੈਨ ਦਾ ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੁਖ, ਮੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ
ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਮਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਵਰਤਦਾ ਹ । ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ…ਜ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ,
ਿਜੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
44 ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਜੇ ਉਹ
ਬੋਲਦਾ, ਤ ਦੁਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਦਆਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ…ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੱਗੇ
ਵਿਧਆ। ਅਤੇ ਿਦਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਸਰਫ ਿਦਨ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ, ਹੰਝੂ ਨਾਲ ਪਜਾਮਾ ਕਮੀਜ਼ ਿਭੱਜੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹ , ਤੁਰਨਾ, ਝਾੜੂ ਿਰਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ
ਵਾਪਸ, ਘਰ ਜਾਣਾ।
45 ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਿਮੱਤਰ ਦੱਿਸਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ,
ਇਹ ਤੁਹਾ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ।” ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ।” ਮੈਂ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਬੈਪਿਟਸਟ ਸੇਵਕ ਸੀ।
46 ਖੈਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਹੇਠ ਬੈਠ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?”
47 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਿਬਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵ ਗਾ, ਕੁਝ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ ਦੇ ਿਪੱਛੇ।”
48 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਿਕਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾਣਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਸਰਫ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ।”
49 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਉਹ ਕਿਲਿਸਆਵ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਬਣਨੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਉਹ
ਚੀਜ਼ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਿਸਰਫ ਇਕੋ ਚੀਜ਼
ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ…ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਉਹਨ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣਾ,” ਿਕਹਾ,
“ਇਹ ਆਤਿਮਕ, ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਹਨ।”
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ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਭਾਈ ਮੈਿਕੰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ?”
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਮਹਰ ਕਰ!”

50 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਓ, ਭਾਈ ਮੈਿਕੰਨੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ—ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।”
51 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ, ਭਾਈ ਿਬਲੀ।” ਅਤੇ ਇਸ ਲਈਅਸੀਂ ਥੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ—ਪਾਰਸਨੇਜ ਿਵੱਚ।
52 ਮੈਂ ਕਈ ਸੇਵਕ ਪੁੱਿਛਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਡਰ ਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ।
ਇਸਲਈ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ
ਿਵੱਚ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਥੇ— ਥੇ
ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ।
53 ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲੇ ਬੈਪਿਟਸਟ
ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਸੁਿਣਆ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ
ਸੁਿਣਆ, “ਕਹੋ, ਤੁਹਾ ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ ਉਨਹ੍ ਪਿਵੱਤਰ ਰੋਲਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।”
54 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਪਿਵੱਤਰ ਰੋਲਰਸ?” ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਵਾਲਟ
ਜਾਨਸਨ, ਬਾਸ ਗਾਇਕ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਵਾਲਟ?”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਨਹ੍ ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ?”

55 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲਸ!” ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ
ਵੇਖਦੇ ਹੋ,” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਿਡੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰ
ਅਤੇ ਹੇਠ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ।” ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨਹ੍
ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਝਟਕਾਉਣਾ ਿਪਆ ਜ ਉਹ—ਉਹ
ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ।”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?”
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56 “ਓਹ,” ਿਕਹਾ, “ਲੂਿਯਸਿਵਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ
ਪੁਰਾਣਾ ਤੰਬੂ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਕਾਲੇ ਲੋਕ, ਬੇਸ਼ੱਕ।”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉ-ਹਹ।”

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ ਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਹਨ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਵੀ, ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ?”

ਿਕਹਾ, “ਹ , ਹ ! ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਹ ਵੀ, ਕੀਤਾ।”
57 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ
ਰਲ ਜ ਦੇ ਹਨ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ
ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ।” ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ , ਮੈਂ ਇਸ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਾ। ਉਹ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕੇ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਿਛਲਿਕ ਦਾ
ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ਿਜਵੇਂ
ਕੱਲਹ੍ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਜਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ-ਹੇਠ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ,
ਉਨਹ੍ ਅੱਗੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਧਰਮ ਿਮਲਣਗੇ?” ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ—ਮੈਂ
ਚਲਾ ਿਗਆ।
58 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਇੱਥੇ
ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ, ਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੌਹਨ ਿਰਆਨ
ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਿਮਿਲਆ…ਲੰਮੀ ਦਾੜਹ੍ੀ ਅਤੇ
ਵਾਲ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਂਟਨ ਹਾਰਬਰ ਤੋਂ, ਡੇਿਵਡ ਹਾਉਸ ਿਵਖੇ ਸੀ।
59 ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਲੂਿਯਸਿਵਲੇ ਿਵੱਚ ਜਗਹ੍ਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਲੱਭਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਨਬੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਿਕਹਾ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਵੇਖ ਗਾ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਖੈਰ,
ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜੀਬ
ਿਸਧ ਤ ਸਨ। ਅਤੇ ਥੇ ਹੀ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਮਿਲਆ, ਉਸਨੇ
ਮੈ ਉਸਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ।
60 ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਥੇ ਸੀ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ
ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਿਲਸ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਹੇਠ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ
ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ,” ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ।
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ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਭੱਜਣ ਿਦੱਤਾ?”
61 ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ, “ਓਹ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ!” ਗਰੀਬ ਪੁਰਾਣੀ
ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਹਲ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਸਮਰਿਪਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਪਤਨੀ ਹੈ! ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ
ਜ ਗਲਤ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਸਹੀ ਹੈ! ਮੈਂ ਿਕਹਾ…ਖੈਰ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਜਾਣਦਾ ਸੀ…
62 ਹੁਣ ਉਹ…ਿਰਆਨ ਭਾਈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ
ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ?
63 ਖੈਰ, ਉਹ ਿਸਰਫ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਉਹ ਪਕੜ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਮਸ਼ੀਗਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਿਵੱਚ ਜ ਝੀਲ ਿਵੱਚ, ਕੁਝ ਮੱਛੀ
ਫੜ ਲਈ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜ ਦਾ ਹ —ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ
ਆ ਜ ਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਮੱਛੀ ਪਕਾਉਣ ਲਈ, ਘਰ ਿਵੱਚ ਚਰਬੀ,
ਜ ਗਰੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਬਨ
ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ?”

ਿਕਹਾ, “ਓਹ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਿਬਲ!” ਿਕਹਾ,
“ਉਹ…”
64 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਦਲ ਅਸੀਸ ਿਦਓ। ਭਾਈ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹ ਗਾ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। “ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾ ਅੱਜ ਅਿਜਹੀ ਹੋਰ ਔਰਤ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸੋਚਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਹਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਸਹੀ ਜ ਗਲਤ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਇੰਨੇ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
65 ਇਸ ਲਈਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਗਏ…ਿਫਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ।ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ
ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਿਮਸ਼ਾਵਾਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ
ਆਉਂਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਿਖਆ ਛੋਟੀ —ਛੋਟੀ ਪੁਰਾਣੀ
ਕਾਰ , ਹੁਣ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਨ, ਿਜਨਹ੍ ਬੁਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ…ਉਨਹ੍
ਤੇ ਵੱਡੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ।” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਕੀ ਇਹ…‘ਿਸਰਫ
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ਿਯਸੂ,’ ਇਹ ਧਾਰਿਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਇਸ ਤੇ ਸਨ, “ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ।” ਕੈਿਡਲੈਕਸ, ਮਾਡਲ-
ਟੀ ਫੋਰਡਸ, ਸਭ ਕੁਝ, “ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ” ਇਸ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ,
“ਖੈਰ, ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ?”
66 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ; ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈਆਇਆ,
ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਸਭਾ ਸੀ, ਥੇ ਪੰਦਰ ਸੌ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸਨ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਉਥੇ ਚੀਕਣਾ ਅਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਹੋ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਕਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ
ਮੈਂ ਵੇਖ ਗਾ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਪਖੰਡੀ ਕੀ ਹੈ।”
67 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਰਡ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਿਕ
ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੀਹ ਮੀਲ ਪਰ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਪੰਦਰ ਇਸ
ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪੰਦਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਿਖੱਚ ਿਲਆ, ਮੈਂ…ਜਦੋਂ ਮੈ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਮਲੀ,
ਅਤੇ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। ਅੰਦਰ ਿਗਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਿਖਆ,
ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਜੋ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਉਨਹ੍ ਦੇ
ਿਸਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਿਪਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ
ਸਨ, ਅਤੇ ਿਡੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਵਾਹ,
ਓਹ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਹਨ!”
68 ਪਰ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮੈਂ ਉਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ, ਮੈ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ।
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਉਨਹ੍ ਲੋਕ
ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਮੈ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ—ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਤ
ਮੈਂ ਿਕਹਾ…
69 ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਇਹ ਉਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਰਾਤ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਿਗਆ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜਾਹ, ਜ ਦੋ ਸੌ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ
ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਉਠ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਕਹੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਿਵਲੀਅਮ ਬਰ੍ਾਨਹਮ,
ਜੈਫਰਸਨਿਵਲੇ,” ਸਥਾਿਪਤ, “ਬੈਪਿਟਸਟ,” ਇਸ ਲਈ, ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ।
ਹਰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਸਨ।
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70 ਇਸ ਲਈਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੇ ਪਹੁੰਿਚਆ…ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਸਾਰੀ
ਰਾਤ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਸੁੱਤਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਫੋਰਡ ਦੀ ਦੋ ਸੀਟ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮੇਰੇ
ਪਜਾਮੇ ਦਬਾ ਿਦੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਪੁਰਾਣੀ ਤੰਗ ਪੈਂਟ,
ਛੋਟੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਮੀਿਟੰਗ ਤੇ
ਿਗਆ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ। ਮੈਂ ਿਗਆ ਸੀ…

71 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਸਰਫ ਿਤੰਨ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ
ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਣਾ ਿਪਆ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ—ਮੈ ਕੁਝ ਰੋਲ ਿਮਲੇ, ਉਹ
ਪੁਰਾਣੇ ਿਕਸਮ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਹਾਈਡਰ੍ੈਂਟ ਤੇ ਿਗਆ, ਮੇਰੇ ਲਈਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਿਲਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਿਭੱਜਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

72 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ, ਉਹ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਖ ਦੇ
ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਭੇਂਟ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਿਕਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ—ਉਨਹ੍
ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ।

73 ਤ ਿਫਰ ਮੈਂ—ਿਫਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਵੇਰ ਥੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ, ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਿਕਹਾ…ਮੈ ਿਸਰਫ ਇਸਦੇ ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ
ਸਵੇਰ ਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਿਵਲੀਅਮ ਬਰ੍ਾਨਹਮ
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ।” ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ
ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।” ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਮੈ ਸਖਤ ਿਖੱਚਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਲੋਕ ਦਾ ਉਹ ਸਮੂਹ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿਸਰਫਆਪਣੀ
ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਰਸੱਕਰ ਪੈਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਸੀ;
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ…ਅਤੇ
ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸੀਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ
ਵਾਰ ਪੁੱਿਛਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਿਗਆ।

74 ਅਤੇ ਤਰ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਦੋਂ
ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ।

75 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ “ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ” ਬਾਰੇ ਸੀ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਇਹ ਿਯਸੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
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ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੈ…ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੈ, ਿਜੰਨਾ
ਿਚਰ ਇਹ ਉਹ ਹੈ।”
76 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਥੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਬੈਿਠਆ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਭਾਈ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?” ਮੈਂ—
ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਥੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਦੇਖੋ, ਭਾਈ। ਹ , ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣਦਾ ਹ ।”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਉਸ ਲੈ ਜਾਓ।”

77 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ, ਭਾਈ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਉਹ ਹ । ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਦੇਖੋ, ਮੈਂ…ਇਹਨ
ਸੀਰਸੱਕਰ ਪੈਂਟ ।”

“ ਥੇ ਠ ਜਾਓ।”
78 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਨਹ੍
ਪੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਇਹ ਛੋਟੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ।”

ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ।”
79 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ।
ਸੁਿਣਆ?” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ, ਮੈ ਇਹ ਸੀਅਰਸਕਰ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹਨ,
ਮੈਂ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।”

ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਿਕਸੇ ਿਵਲੀਅਮ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ?”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਥੇ ਉਹ ਹੈ! ਇਥੇ ਉਹ ਹੈ!”

80 ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਮੇਰਾ ਿਚਹਰਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਲਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ;
ਅਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀ -
ਸ਼ਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਬ ਵ
ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਿਗਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਸੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ
ਮਾਈਕਰ੍ੋਫ਼ੋਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਿਗਆ।
81 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਥੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਿਪਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਿਵਸ਼ਾ ਿਲਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਾ, “ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਰਕ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਚੁੱਕੀ , ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਰੋਇਆ।” ਮੈਂ, ਬਹੁਤ
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ਵਾਰ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਿਤੰਨ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹ , “ਆਓ, ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਵੇਖੋ,” “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?” ਜ “ਿਫਰ ਉਹ
ਰੋਇਆ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਿਰਹਾ, “ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ
ਉਹ ਰੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਿਫਰ ਉਹ ਰੋਇਆ।
ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਹ ਰੋਇਆ। ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ
ਰੋਇਆ।” ਿਫਰ ਮੈਂ ਰੋਇਆ।
82 ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹ ਿਸਰਫ…
ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਮੀਿਟੰਗ ਰੱਖ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਿਕਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਪਾਖੰਡੀ ਹ !” ਵੇਖੋ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਸ਼ਾਇਦ…” ਵੇਖੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ
ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸਨ।
83 ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਜਸਦੇ ਕੋਲ
ਕਾਉਬਾਏ ਬੂਟ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਉਬੌਏ ਟੋਪੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ?”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹ ।”
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ, ਇਹ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ…”

84 ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਇਨਹ੍ ਿਨੱਕੀ ਿਨੱਕਰ-ਬੋਕਰ ਪੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਿਲਆ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੋਲਫ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ
ਜਰਸੀ ਸਵੈਟਰ ਪਿਹਿਨਆ ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਫਲੋਿਰਡਾ ਤੋਂ ਫਲਾਣਾ-
ਫਲਾਣਾ ਸਟਕਾਰਯੋਗ ਹ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਆਓਗੇ…”
85 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਹ , ਮੁੰਡੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੀਰਸਕਰ ਪਜਾਮਾ ਅਤੇ
ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਹਨ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।”
86 ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ। ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …ਮੈਂ ਇਸ
ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ
ਕਦੇ, ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ
ਮੈ ਉਨਾ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਿਜੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਚੰਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਸ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।
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87 ਉਸ ਰਾਤ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਤ ਉਹ
ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ, “ਮੈਂ…” ਉਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਗੀਤ,
“ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਲਹੂ ਸੀ। ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਲਹੂ ਸੀ।” ਅਤੇ
ਉਹ ਗਲੀ , ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ
ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਮੈ
ਬਹੁਤ ਿਭਆਨਕ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਮੈਂ ਅਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹ …

88 ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ, ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:4, ਰਸੂਲ
ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:38, ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 10:49, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਕਹ , ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ! ਮੈਂ ਇਸ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਵੇਿਖਆ।” ਪਰ, ਓਹ, ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਸੜ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਕਮਾਲ
ਹੈ!” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਪਖੰਡੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਮਿਲਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ!

ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਤ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹਨ।” ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਿਲਆ।

89 ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈ ਇਹ ਮੀਿਟੰਗ ਕਰਨ ਦਾ
ਇਹ ਮਹਾਨ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਦੇ
ਇਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜਾਵ ਗਾ! ਇਹ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਉਹ
ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ‘ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਥੋਿਡਸਟ।’ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ,”
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ। “ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਇਹ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ
ਹ …ਮੈ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਓਹ, ਉਨਹ੍ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈ
ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਿਨਮਰ ਅਤੇ ਿਮੱਠੇ ਹਨ।”

90 ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ
ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਮੈ ਿਮਿਲਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ…ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਸੀ, ਿਕਹਾ,ਇੱਥੇਅਤੇ ਇੱਕਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ।
ਇਹ ਜਨ ਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨ ਇਸਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੀਿਟੰਗ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ, “ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਵਾਹ, ਮੈ ਇਹ ਪੜਹ੍ਨਾ ਿਪਆ!” ਇਸ ਲਈ ਿਫਰ ਉਹ
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਤੇ ਿਡੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ;
ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੇਗਾ।
ਬਾਕੀ ਚਰਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਿਕ ਿਵਆਿਖਆ ਇਨਹ੍ ਦੋ
ਆਦਮੀ ਵ ਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਨ,
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ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਓ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹ ਦੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ!” ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ
ਵਾਪਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ…
91 ਕਦੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ) ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਿਕਆ, ਇਹ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਣ , ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ…
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ,
ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ , ਤ ਪਰ੍ਭੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈ ਇਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ
ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸੂਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮੋਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਰਗਾ
ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਏਗਾ।
ਭਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਹ੍ , ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਭਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ
ਬੁਰਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ।
92 ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਬ ਹ ਪਾ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ
ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ। ਉਹ ਮੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਮੈ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨੇ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਕ
ਪਖੰਡੀ ਸੀ, ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ
ਬ ਹ ਨਾਲ।
93 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਠੀਕ ਹੈ,” ਦੂਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਮੈਂ
ਉਸ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵ ਗ, ਅਤੇ ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਰਿਹਣ ਿਦਓ।
ਇਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਵੇਖੋ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ…
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
94 ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਗਾ, ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਗਾ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਮੈ ਉਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੇਗਾ ਜੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ
ਹਨ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਕਹ ਗਾ, “ਹੁਣ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
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ਇਹ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਚਤ-ਿਨਸ਼ਚਤ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਹ੍ ਅੰਦਰ ਿਲਆਓ,
ਿਕਉਂਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ।” “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜ ਦੇ
ਹ , ਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਨਗੀ । ਉਥੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਲਗਭਗ ਇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।” ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਹਰ ਵਾਰ, ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ! ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ…
ਇਹ—ਇਹ ਹੈ…ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਏਗਾ।
95 ਮੂਸਾ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ
ਆਦਮੀ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਿਨਰਧਾਰਤ,
ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ! ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਥੇ ਭੇਿਜਆ, ਿਕਹਾ, “ਚੱਟਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ,” ਇਸ
ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਿਕਹਾ, “ਚੱਟਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਦੇ

ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਿਲਆਏਗਾ।”
96 ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆਏ, ਮੂਸਾ ਨੇ, ਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚੱਟਾਨ ਮਾਿਰਆ।
ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਿਰਆ, ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ
ਬਾਗੀ ਹੋ! ਕੀ ਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਿਲਆਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”
97 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਕਹਾ,
“ਇੱਥੇ ਆ, ਮੂਸਾ।” ਇਹ ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਸੀ, ਵੇਖੋ। ਤੁਹਾ ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼
ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ…ਤੁਸੀਂ ਦੈਿਵਕ ਵਰਦਾਨ ਨਾਲ ਕੀ

ਕਰਦੇ ਹੋ।
98 ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਭੇਂਟ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਏਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੈਿਵਕ ਵਰਦਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਅਤੇ, ਜ ਿਕਸੇ ਕਲੀਸੀਆ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਵੱਕਾਰ ਜ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਜ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਭਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਬਰ੍ੇਜ਼ ਕਰ ਗਾ, ਅਤੇ ਿਨਮਰ ਬਣ ਗਾ, ਅਤੇ ਹੇਠ ਰਹ ਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
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ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਹਮੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਰੱਖੋ
ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
99 ਤ ਿਫਰ ਇਸ ਿਦਨ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਪਰ ਚੱਲਣ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹ ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਚੰਤਤ ਹ , ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਵ ਗਾ।” ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹ੍ ਲੱਭਦਾ ਿਰਹਾ। ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਿਖਆ। ਮੈ ਉਨਹ੍
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਭ ਿਲਆ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ?”
100 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਵੇਂ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ!” ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ
ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ…ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ?”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਬਰ੍ਾਨਹਮ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ?”

101 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਿਸਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ,
ਹੁਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ।”
ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਕਹੋ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ
ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਹ ।”
102 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ?”
103 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?” ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ—ਮੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਤੁਹਾ ਸਾਿਰ ਿਮਿਲਆ, ਮੈਂ
ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹ !” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ …”

ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ?”
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”
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ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ
ਿਮਿਲਆ।”
104 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਜੇ ਮੈਂ…ਜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ।”
105 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।”
106 ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ
ਿਕਹਾ,“ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਿਕੱਥੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ?”
107 ਿਕਹਾ, “ ਥੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੱਭਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।”
108 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਖਦਾ ਿਰਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ…ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਥੋੜੀ
ਅਜੀਬ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ…ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ
ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਗਲਾਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ । ਅਤੇ ਉਹ…ਪਰ ਉਹ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਸੀਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ, ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਸੀ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ!
ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਿਕਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।”
109 ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਿਗਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਿਖਆ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ
ਲੱਭ ਲਵ ਗਾ।” ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲੱਭ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ

ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ?”
110 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ?” ਓੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਮੈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਹੋ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ।”
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਅਜੇ ਤਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ

ਿਮਿਲਆ, ਹੈ ਨਾ?”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।”
ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ?”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”
ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ।”
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111 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਿਰ ਨੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ,
ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਉਥੇ— ਥੇ ਤਲਾਬ ਹੈ, ਿਤਆਰ ਹੈ।”
112 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ। ਪਰ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ —ਮੈ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਿਰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ
ਉਹ ਕੁਝ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।”
113 ਮੈਂ ਉਸ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ…
ਜਦੋਂ ਆਖਰਕਾਰ ਮੈ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਿਮਲੀ, ਹੁਣ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ,
ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੀਵੇਂ ਪਾਖੰਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤ ਥੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਸੀ। ਉਹ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ…ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਿਸਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤ
ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ
ਪੀਣਾ, ਸਰਾਪ ਦੇਣਾ, ਭੱਿਠ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਅਤੇ
ਿਫਰ ਵੀ ਥੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ।
114 ਿਫਰ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਮਾਫ ਕਰ।” ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਗਾ…ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ। ਇੰਝ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਅਸ਼ੀਸ਼ੀਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਰ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਅਤੇ, ਉਸ ਪਖੰਡੀ ਤੇ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ! ਇਹੀ ਸਭ ਹੈ।”
115 ਇਸ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਹ ਅਤੇ ਰੋ ਿਰਹਾ ਹ , ਸੋਿਚਆ
ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਜ ਦਾ ਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈ ਪਤਾ ਲੱਗ
ਜ ਦਾ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹੀ; ਅਤੇ
ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪਖੰਡੀ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਸ ਦਾ ਕੀ? ਓਹ,” ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸ਼ਾਇਦ—ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ।” ਅਤੇ
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, “ਇਹ ਕਰੇਗਾ…ਇਸ ਬਾਈਬਲ
ਿਵੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
116 ਮੇਰੇ ਲਈ, ਹਰ ਚੀਜ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ
ਿਵੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਕ ਇਸ
ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਇਸ ਤੇ

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਹਰ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਜੋੜਨਾ
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ਹੈ ਜ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ, ਿਕਉਂਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਸਰਾਿਪਆ ਜਾਵੇ।” ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ
ਸਿਕਆ।”

117 ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਬੈਠਾ,
ਮੈਂ ਉਥੇ ਗਰ੍ੀਨਸ ਿਮੱਲ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਉਥੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗਹ੍ਾ, ਥੇ ਮੈਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਥੇ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਲਈ
ਿਰਹਾ, ਦੋ ਿਦਨ ਇਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਲੈਣ, ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਈਬਲ
ਥੇ ਲੱਠੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਪਈ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰੱਖਤ ਥੱਲੇ ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕ ਟਾ
ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ…ਇੱਕ ਕ ਟਾਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ
ਿਪਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਸ ਲੌਗ ਐਸਟਰ੍ੈਡਲ ਿਵੱਚ ਸੈਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਲੇਟ ਿਗਆ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ,
ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਲੌਗ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਸੌਂ ਜ ਦਾ ਹ । ਕਈ ਿਦਨ ਥੇ ਰਹੋ, ਕੁਝ
ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਪੀਓ, ਿਸਰਫ ਉਥੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ
ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਗੁਫਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ; ਬਾਹਰ ਠੰਡਾ
ਸੀ, ਉਥੇ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਿਰਹਾ।

118 ਇਸਲਈ ਿਫਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰਆ ਿਗਆਅਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖੀ
ਿਜੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਇਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਇਬਰਾਨੀ , 6 ਵੇਂ
ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਥੇ ਪੜਹ੍ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹ ,
“ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ…ਤੇ…ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਿਵੱਚ ਜਾਈਏ, ਦੁਬਾਰਾ
ਤੋਬਾ ਦੀ ਅਤੇ ਮਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰ੍ਤੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹ ,” ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। “ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਅਸੰਭਵ
ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਗਆਨਵਾਨ ਸਨ, ਸਵਰਗੀ ਵਰਦਾਨ, ਅਤੇ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ
ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ,” ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਪਰ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਕੰਡੇ ਅਤੇ ਿਕੱਲ ਜੋ
ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਿਜਸਦਾ ਅੰਤ…ਪਾਣੀ…ਬਾਿਰਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਾਉਣ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਲਈ



26 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਜੋ ਹੈ—ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕੰਿਡ ਅਤੇ ਿਕੱਲ
ਨਾਲ, ਿਜਸਦਾ ਅੰਤ ਸਾਿੜਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।”

ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਲਾ ਿਗਆ, “ਵਾਹ!”
119 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਣ ਗਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ…ਉਸਨੇ
ਮੈ ਇੱਥੇ ਜਗਾਇਆ, ਉਹ ਮੈ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।” ਮੈਂ ਉਸ
ਲੱਕੜ ਦੇ ਲੱਠੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਉਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ
ਿਠਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ -ਿਪੱਛੇ, ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠ ਚੱਿਲਆ। ਵਾਪਸ ਿਗਆ,

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਾ ਵੱਲ ਿਗਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ
ਉਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ?”
120 ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ ਿਗਆ, ਅਤੇ, ਓਹ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੁੱਿਕਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ ਥੇ ਕੀ
ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਪੜਹ੍ ?” ਮੈਂ ਹੇਠ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਹ੍ਦਾ ਿਰਹਾ
“ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰ੍ਤੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ,” ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਹੇਠ ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, “ਬਾਿਰਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਿਹਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ
ਲਈ, ਇੱਥੇ ਲਈ, ਪਰ ਕੰਡੇ ਅਤੇ ਿਕੱਲੇ ਜੋ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ
ਿਜਨਹ੍ ਦਾ ਅੰਤ ਸਾਿੜਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।” ਅਤੇ, ਓ, ਇਹ ਮੈ ਿਹਲਾ ਦੇਵੇਗਾ!
121 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈਂ…” ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਥੇ ਸੀ।
122 ਿਫਰ ਇਕ ਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ,
ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਚੱਟੇ
ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਿਜਸਦਾ ਿਸਰ ਚਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬੀਜ ਬੀਜ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਗਆ, ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਿਗਆ ਸੀ,
ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ,
ਿਸਰ ਹੇਠ ਕਰ ਕੇ, ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ, ਇਹ ਕਣਕ ਸੀ; ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਬੀਜ ਗਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜੰਗਲੀ
ਬੂਟੀ ਸੀ।
123 ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਕਾ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ
ਿਸਰ ਲਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ
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ਿਫਰ ਮੈਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੇਿਖਆ, ਇਸਦਾ ਿਸਰ ਹੇਠ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਲਈ
ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ
ਹੇਠ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੀ ਕਣਕ ਜੋ ਸਭ ਵੱਲ ਝੁਕੀ
ਹੋਈ ਸੀ, ਚਲੀ ਗਈ, “ਿਵਸ਼ਸ਼,” ਉਹ ਿਸੱਧੀ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਛੋਟੀ
ਬੂਟੀ ਇਸਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ, “ਵਿਹਸ਼ਸ਼,” ਉਹ ਿਸੱਧੀ ਖੜਹ੍ੀ
ਹੋ ਗਈ।

ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ?”
124 ਿਫਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਬਾਿਰਸ਼ ਜੋ ਕਣਕ
ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੂਟੀ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੋਕ

ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਅਸੀਸ ਦੇ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਦੇ
ਫਲ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਜਾਣੋਗੇ।” ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਚੀਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ
ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ “ਇਹ ਉਸਦੇ ਫਲ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਜਾਣੋਗੇ।”
125 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ!” “ਮੈਂ ਸਮਝ ਿਗਆ, ਪਰ੍ਭੂ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ
ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ।” ਇਹ ਆਦਮੀ…ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਵਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
126 ਤ ਿਫਰ ਮੈਂ—ਿਫਰ ਮੈਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵ ਬੋਲਣ ਤੇ ਬਹੁਤ
ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਿਦਨ, ਿਫਰ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਸਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ!
127 ਮੈਂ ਨਦੀ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਹਲਾ ਪਿਰਵਰਤਨ,
ਓਹੀਓ ਨਦੀ ਤੇ, ਅਤੇ ਸਤਾਰਹ੍ਵ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਮੈਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਪਤਾ,
ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਤੂੰ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇ।” ਮੈਂ ਉਸ —ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
128 ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਹਵਰੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ
ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ, ਜੂਨ ਿਵੱਚ, ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਦੋ ਵਜੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਜਗਹ੍ਾ
ਲਟਕ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਸੀ। ਥੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਬੋਲੀ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਆਮਦ ਦੇ ਅੱਗੇ



28 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ …ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੂਜੀ ਆਮਦ
ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਿਲਆਏਗਾ।” ਅਤੇ ਇਹ ਮੈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ
ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ।
129 ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਫਾਉਂਡਰੀ ਦੇ—
ਦੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਕਨਾਰੇ
ਤੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਪਿਹਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਸੌ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੈ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ, ਮੈ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਕੱਿਢਆ, ਡੀਕਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੈ ਪੁੱਿਛਆ, ਿਕਹਾ,
“ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ?”
130 ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਿਗਲਟ ਐਜ ਬੈਪਿਟਸਟ ਚਰਚ ਤੋਂ—
ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਲੋਨ ਸਟਾਰ ਚਰਚ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥੇ
ਸਨ, ਉਹ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਿਖਆ,
ਲੋਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ।
131 ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਿਜਸ ਮੈਂ ਥੇ ਇੱਕ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਥੇ ਇੱਕ ਸਿਵਿਮੰਗ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਸਕੂਲ ਅਿਧਆਪਕ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ
ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਮਾਰਗੀ?”

ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ, “ਿਬਲੀ, ਮੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ।”
132 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ
ਇੰਜੀਲ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਆਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ ।”

ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ, “ਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
133 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਹੇਠ ਆਇਆ ਤ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਪਾਗਲ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਵੇਖੋ? ਹੁਣ, ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ…ਇੱਕ
ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਗਈ, ਉਸ ਇੱਕ ਬੋਤਲ
ਨਾਲ—ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਿਚਹਰੇ
ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਓ, ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਿਦਖਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ! ਅਤੇ
ਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ।
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134 ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਗਾ, ਉਸ ਗਤੀ ਵੇਖੋ, ਉਹ
ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਕਵੇਂ ਵਾਪਰਨਗੀ । ਿਫਰ, ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ,
ਇਹ ਮੈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ
ਉਤਰ ਿਗਆ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ…ਇਸ ਗੱਲ
ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹ ਗਾ ਿਕ
ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਿਸਰਫ…ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਗੇਮ ਵਾਰਡਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹ , ਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਿਪਆਨੋ
ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ
ਦੁਪਿਹਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਿਡਸਨ ਜਾਉਗੇ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ
ਪਏਗਾ।”
135 ਅਤੇ ਮੈਂ…ਹੁਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੈਲਟ,
ਗਨ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਉਤਾਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬ ਹ ਤੇ ਮੋੜ
ਿਰਹਾ ਹ । ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਮਿਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੋਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ—
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੈਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਚੀਜ ਚਲੀ ਗਈ,
“ਵਾਹ!” ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈ
ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ।
136 ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਕਦਮ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੌਿੜਆ, ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ
ਿਰਹਾ ਹੈਂ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਿਬਲੀ?”

137 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਬੱਸ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਭਾਈ,
ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।”
138 ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਿਪਆਰੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?”
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ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਿਪਆਰੇ।”
139 ਤ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਆਓ, ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਿਤਆਰ ਹੈ,” ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬ ਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾ ਿਦੱਤੀ, ਮੈ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
140 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਪਆਰੀ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੈ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।” ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੱਸੋ ਿਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ
ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵ ਗਾ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਡਾ, ਿਪਆਰੀ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ

ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ।
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਹ । ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ; ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਹ ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹਰ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ , ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ। ਜ , ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੈ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।” ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ
ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਦਲਦੇ ਹਨ,” ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਿਪਆਰੀ, ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ—
ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ—ਉਹ ਮੈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ।”
141 “ਓਹ,” ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ, “ਿਬਲੀ, ਤੁਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ
ਲੋਕ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।”
142 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ, ਿਪਆਰੀ, ਹੋਰ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਵੱਲ ਦੇਖੋ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚਆਪਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈ ਲਗਭਗ ਪੰਦਰ ਡਾਲਰ ਿਮਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਿਬਲੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰੋ।” ਿਬਲੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਛੋਟਾ
ਿਜਹਾ ਸਾਥੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਲਓ…ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਿਬਲੀ ਦੇ
ਰਿਹਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਉਨਹ੍ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਦੱਸੋ ਿਕ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਕੱਲਹ੍ ਵਾਪਸ ਆਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਕਦੇ
ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵ । ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵ ਗਾ,
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੇਰੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਰੱਖੋ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਡਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ
ਉਸ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵ ਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ
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ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।” ਉਸ ਅਿਗਆਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!
143 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਥੇ ਿਗਆ। ਛੋਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਿਬਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਚਲਾ ਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਅਗਲਾ ਿਦਨ ਸੀ; ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਤੇ…ਜ ਪਹਾੜੀ ਦੇ
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜ ਪਹਾੜ ਤੇ, ਬਲਿਕ, ਅਤੇ ਥੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਿਠਆ।
ਮੈਂ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈ ਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੈਿਬਨ…ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਪਿਹਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗਾ, ਥੇ
ਬਾਈਬਲ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, “ਨਬੀ ਦੀ ਆਤਮਾ
ਨਬੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।” ਮੈਂ ਇਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ
ਕੈਿਬਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਿਗਆ।
144 ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਫਸ ਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਲਾਈਨ
ਸੀ, ਅਤੇ ਥੇ ਜ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਥੇ ਰਿਹੰਦਾ
ਸੀ। ਥੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕੈਿਬਨ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੇ ਹੈ।
ਕੁਝ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
145 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਥੇ ਿਸਰਫ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ।” ਇੱਕ ਵਜੇ, ਦੋ ਵਜੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ,
ਮੈਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ -ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਲ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹ …ਸਟੂਲ ਨਹੀਂ, ਿਕਸੇ
ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡੱਬਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਥੇ ਬੈਠ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?” ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਿਪਤਾ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਮੈਂ ਤੈ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ
ਿਕ ਮੈਂ ਤੈ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ! ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇ। ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ।”
146 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹ , ਤ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਯਤਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਸਰਫਆਪਣੇ
ਆਪ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਿਰਹਾ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਜ , ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ, ਉਨਹ੍ ਿਦਨ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ…ਮੇਰੇ
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ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰੇ।”
147 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਸਟੂਲ ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੈਠਾ ਹ ,
ਓਹ, ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ । ਅਤੇ, ਇਕੋ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਿਵਚ
ਇਕ ਹਲਕੀ ਿਜਹੀ ਚਮਕ ਵੇਖੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਕੋਈ ਜਨ ਫਲੈਸ਼
ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ…” ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ
ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੋਰਡ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਥੇ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਰੱਮ ਸਟੋਵ ਹੈ ਜੋ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਇਸਦਾ ਉਪਰਲਾ ਿਹੱਸਾ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਫਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ—ਅਤੇ
ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਥੇ— ਥੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ,
“ਖੈਰ, ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਖੈਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ…”
148 ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰ ਸੀ, ਇਹ
ਉਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਮੇਰੇ ਿਬਲਕੁਲ ਪਰ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ
ਤਰਹ੍ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਜ ਦੇ ਹੋਏ,
“ਹੂਸ਼ਹ, ਵੌਹਸ਼, ਵੋਸ਼!” ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਇਸਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਪਰ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਉਹ ਕੀ ਹੈ?” ਹੁਣ, ਇਸਨੇ ਮੈ
ਡਰਾ ਿਦੱਤਾ।
149 ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੁਿਣਆ, [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਦੀ
ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾ।] ਿਸਰਫ ਚਲਣਾ, ਿਸਰਫ, ਇਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਸੀ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਿਖਆ। ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ
ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਹੇਠ ਚਮਕ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਿਗਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ…
ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸੌ ਪੌਂਡ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਵੇਿਖਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਜੋੜ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹਨਹ੍ੇਰੀ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਦ ਸੁਿਣਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਨੇੜੇ।
150 ਖੈਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਮੈ
ਅਸਫਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ…ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੇ
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ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੜਕ
ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਨਹ੍ ਿਕ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹ , ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸੈਂਕੜੇ
ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਤ ਇਹ ਮੈ ਅਧਰੰਗੀ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੈ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ…ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਛੱਡਦਾ ਹ ਤ ਮੈਂ
ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ , ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਜੇ ਮੈਂ
ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮ ਿਰਹਾ, ਤ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵ ਗਾ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਘੰਿਟ ਬੱਧੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ, ਮੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ

ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ
ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕੀ
ਹੈ। ਵਚਨ ਅਿਜਹਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ!

151 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਡੂੰਘੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਾ ਡਰੋ, ਮੈਂ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹ ।” ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼,
ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ,
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਮੈ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਹੁਣ…”

152 ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਮ
ਹਵਾਲਾ ਦੇਵ ਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਮੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ।

153 ਉਹ…ਮੈਂ ਿਕਹਾ…ਉਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਵੇਿਖਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਾ
ਡਰੋ,” ਿਜਵੇਂ ਚੁੱਪ, ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ
ਅਜੀਬ ਜਨਮ…” ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਥੇ ਕੀ ਸੀ।
ਉਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਟਕ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਜੰਿਮਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੀਬ ਜਨਮ ਅਤੇ ਗਲਤਫਿਹਮੀ
ਵਾਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ
ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇਂਗਾ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ
ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ…” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਨਯੁਕਤ
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ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ, ਉਸਨੇ ਿਨਯੁਕਤ
ਕੀਤਾ “ਕੈਂਸਰ।” ਿਕਹਾ, “ਕੁਝ ਨਹੀਂ…ਜੇ ਤੂੰ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ
ਲਈ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਤ ਇਮਾਨਦਾਰ
ਬਣ, ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ।” ਦੇਖੋ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ।”

154 ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ।
ਅਤੇ ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ—ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਹ …” ਮੈ ਚੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ,
ਉਨਹ੍ ਵਰਦਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ…
ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬਆਦਮੀ ਹ ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚ
ਹ । ਮੈਂ—ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਨਪੜਹ੍
ਹ ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵ ਗਾ, ਉਹ—ਉਹ
ਮੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ—ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ—ਉਹ ਮੈ
ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ।”

155 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਦੋ ਵਰਦਾਨ, ਿਚੰਨਹ੍ ਿਦੱਤੇ
ਗਏ ਸਨ,” ਸਗੋਂ, “ਉਸਦੇ ਸੇਵਕਾਈ ਸਹੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ
ਤੈ ਦੋ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ—ਇਸ ਲਈ ਤੈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸਹੀ ਸਾਬਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਰਦਾਨ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਵੇਂਗਾ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਰੱਖ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸੱਜੇ ਨਾਲ,” ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਿਸਰਫ ਚੁੱਪ ਰਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ…ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਪਰ੍ਭਾਵ
ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਪਰੇਗਾ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਤੂੰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ।
ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤ ਿਬਮਾਰੀ ਲੋਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਜ ਦੀ, ਤ ਿਸਰਫ ਇੱਕਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾ।”

“ਖੈਰ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਮੈ ਡਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਗੇ।”

156 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਸੁਣਨਗੇ, ਤ ਉਹ ਇਸ ਸੁਣਨਗੇ।” ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨਹ੍
ਦੇ ਿਦਲ ਦੇ ਭੇਤ ਜਾਣੇਗਾ।” ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ।”
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157 “ਖੈਰ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹ । ਮੈ
ਮੇਰੇ ਪਾਦਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ
ਰਹੀ ਹਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ।”
158 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ
ਹੈਂ।” (ਵੇਖੋ, “ਤੋਬਾ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਹਟ।”) ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਤੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਂ।”
159 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ, ਮੇਰੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ
ਮੈ ਦੱਿਸਆ, ਿਕ ਇਹ—ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਆਤਮਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ…
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।”
160 ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ…
161 ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਸੀ ਦੋਸਤੋ…ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ
ਰੁਕ ਗਾ, ਵਾਪਸ ਜਾਵ ਗਾ। ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈ ਪਿਹਲ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਡਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਿਮਿਲਆ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਰਫ
ਹੋਵੇਗਾ…ਇਸ ਨੇ ਮੈ ਲਗਭਗ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।
162 ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ—
ਇੱਕ ਕਾਰਨੀਵਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਿਸਰਫ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ
ਿਜਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਭਿਵੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਉਨਹ੍ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ
ਸੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ, ਸੋਹਣੀ ਿਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ, ਉਹ ਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ, “ਕਿਹ, ਤੂੰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ
ਿਮੰਟ ਆ!” ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਤੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜੇ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ
ਧਾਰੀਦਾਰ ਸਵੈਟਰ ਵਾਲੇ।” ਉਹ ਮੈਂ ਸੀ।
163 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਮੈਡਮ?” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਕ, ਜ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੀ ਵੀਹ ਦੇ ਅਰੰਭ
ਿਵੱਚ, ਜ ਕੁਝ, ਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਹ , ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ?”
164 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕਿਹ, ਕੀ ਤੈ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆਹੈਂ।”
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ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ?”
165 ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਂ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੈਿਵਕ ਬੁਲਾਹਟ
ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਂ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾ, ਔਰਤ!”
166 ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੀ ਮ ਹਮੇਸ਼ ਮੈ ਦੱਸਦੀ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਮੈਂ…ਇਸਨੇ
ਮੈ ਡਰਾ ਿਦੱਤਾ।
167 ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਵਾਰਡਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਹਮੇਸ਼
ਆਤਮਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹ । ਮੈਂ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਲਾਹ ਮੇਰੇ
ਿਪੱਛੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਨਰੀਿਵਲ
ਫੌਰੈਸਟਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਬੱਸ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਮੈਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਇੱਕ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਔਰਤ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?”

ਿਕਹਾ, “ਿਕਵੇਂ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ!”
168 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿਸਰਫ…ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਿਮੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਮੈਡਮ?” ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਮੁਿੜਆ।
ਉਹਣੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇ ਅਧੀਨ

ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ?”
169 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਔਰਤ।” ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਿਸਰਫ ਬਾਹਰ ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ,
ਿਸਰਫ…
170 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ?”
ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ…ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਾ ਕਰੋ।”
171 ਮੈਂ ਿਸਰਫਅੱਗੇ ਵੇਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਸੱਜਣ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ।”
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ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਸਰਫਇੱਕ ਪਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਗੀ।”
172 ਮੈਂ ਬੱਸ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ
ਦੇਵ ਗਾ। ਿਸੱਧਾ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਵੇਖ ਗਾ ਿਕ ਕੀ ਉਹ
ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ।” ਮੈਂ ਮੁਿੜਆ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਔਹ,
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਇਹ ਮੈ ਿਹਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ।” ਕਾਰਨ, ਮੈ ਇਹ ਸੋਚਣ
ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਿਪੱਛੇ ਮੁਿੜਆ।
173 ਉਹਣੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਸਮਝਾਵ ।” ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋਿਤਸ਼ ਿਵਿਗਆਨੀ ਹ ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ।”
174 ਉਹਣੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹ
ਜੋ ਬੈਪਿਟਸਟ ਸੇਵਕ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਮੈਡਮ।”
175 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਚੰਨਹ੍
ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ?”
176 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਮੈਡਮ।” ਮੈਂ ਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ, ਵੇਖੋ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਿਕਹਾ…ਿਸਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਣ ਜਾ ਰਹੀ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ…ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਮੈਡਮ।”

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ…ਕੀ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤੁਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਦੱਿਸਆ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉ-ਹਹ।”
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ…ਉਹ—ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ…ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ…”

177 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦੀ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਮੈਡਮ।”
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ

ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”
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178 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ 6 ਅਪਰ੍ੈਲ, 1909 , ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ
ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।”
179 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ,“ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਮਲਾਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।”

ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।”
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?”

180 ਿਕਹਾ, “ਦੇਖੋ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਖਗੋਲ
ਿਵਿਗਆਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਰ ਇੰਨੇ
ਸਾਲ ਬਾਅਦ…” ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਅਗੁਵਾਈ ਕੀਤੀ?”
181 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਰੁਕ ਿਗਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ,
ਮੈ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।”
182 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਿਮਲਣ ਆਏ ਿਸਆਣੇ
ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ।”
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਬੁੱਧੀਮਾਨਆਦਮੀ ਕੀ ਸੀ?”
“ਓਹ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਸਰਫ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਜੋ ਮੈਂ

ਜਾਣਦਾ ਹ ।”
183 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਕੀ ਹੈ?” ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਹ , ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਿਵਿਗਆਨੀ, ਉਹ ਉਨਹ੍ ‘ਸਟਾਰ
ਗੇਜ਼ਰ’ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਹਮੇਸ਼ ਇਸ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।”
184 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ…” ਉਸਨੇ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ, ਦੋ ਬੁਲਾਇਆ…
ਿਤੰਨ ਤਾਿਰ , ਿਜਵੇਂ ਮੰਗਲ, ਜੁਪੀਟਰ ਅਤੇ ਵੀਨਸ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ,
ਪਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ
ਕੇ ਬਣੇ…” ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ ਿਤੰਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਸਨ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਿਮਲਣ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਮ, ਅਤੇ
ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਯਾਫਥ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ,
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ਉਹ ਿਤੰਨ ਤਾਰੇ ਿਜਨਹ੍ ਤੋਂ ਉਹ ਸਨ…ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ,” ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਉਨਹ੍ ਦਾ ਿਸਤਾਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਮਲਾਹ ਥੇ
ਪੁੱਛੋ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਬਾਹਰ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਗਰ੍ਿਹ ਬਾਹਰ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਲਿਹਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ ਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰਆਉਂਦੀ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ
ਜਾਣਦਾ ਹ ।”

185 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਾ ਥੋਂ ਦੇ ਤਾਿਰ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਇਹ ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।”

186 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਇਹ ਿਤੰਨ ਿਸਆਣੇ ਆਦਮੀ ਆਏ।” ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਤੰਨ ਿਸਤਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ…ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਦਸ਼ਾਵ ਤੋਂ
ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵਖੇ ਿਮਲੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਉਨਹ੍ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂਹ ਦੇ ਿਤੰਨ
ਪੁੱਤਰ ਹਾਮ, ਸ਼ੇਮ, ਅਤੇ ਯਾਫਥ, ਦੀ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਿਫਰ ਉਹਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ,” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਤੋਹਫ਼ੇ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਸ
ਿਦੱਤੇ।”

187 ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਦੋਂ
ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ (ਹੈਮ, ਸ਼ੇਮ, ਅਤੇ ਯਾਫਥ ਦੇ ਲੋਕ ) ਸੁਣਾ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਤ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਉਹ
ਗਰ੍ਿਹ, ਸਵਰਗੀ ਗਰ੍ਿਹ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ…” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ।
ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ” ਿਕਹਾ
“ਹਰ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ।” ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਗੋਲ ਿਵਿਗਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਿਕ
ਉਹ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ
ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ-…ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਜੋ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਕਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰ੍ਿਹ
ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ,” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਧਰਤੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ
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ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ
ਜਾਣਦੀ ਸੀ।”

188 ਖੈਰ, ਿਫਰ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਲੇਡੀ, ਪਿਹਲੀ ਥ , ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਧਾਰਿਮਕ ਨਹੀਂ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ!” ਬਾਹਰ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਖਤਮ
ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ।
189 ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ…ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵ ਗਾ,
ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ?”
190 ਿਫਰ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ, “ਇਹੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ! ਇਹੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ!” ਉਨਹ੍
ਨੇ ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਦਵਾਇਆ।
191 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਰਾਤ ਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ…ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ
ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੁੱਿਛਆ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਿਧਅਮ
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਿਕਉਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ
ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ ਮੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਜੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ,
ਮੈ ਦੱਸੋ ਿਕ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ?”
192 ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚ ਉਥੇ
ਲਟਕ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਵੇਂ ਪਿਹਲ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੁਣ ਹੈ।” ਅਤੇ
ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕ, “ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਨੇ ਿਕਹਾ,‘ਉਹ ਬਾਲਜਬੂਬ, ਸ਼ੈਤਾਨ
ਸੀ’; ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ,
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ।’ ਸ਼ੈਤਾਨ…ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ
ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਇਹ ਆਦਮੀ
ਸੰਸਾਰ ਉਲਟਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਉਹ—ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਨ।’
ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਭਿਵੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਗਲੀ ਿਵੱਚ, ਉਹਨੇ
ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨ
ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ
ਹਨ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? “ਅਿਧਆਤਮਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰ, ਦੂਸ਼ਟਾਤਮੇ-
ਿਚੰਤਤ ਲੋਕ।”
193 ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ
ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
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ਮੈ ਿਪਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੰਤੇਕੁਸਤ
ਵੀ ਹੈ! ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੱਚਣਾ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
194 ਇਹ ਿਨੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੁਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਲੀਸੀਆ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ
ਉਹਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
195 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕਵੇਂ
ਸੇਵਕਾਈ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤ ਸਮਿਝਆ, ਅਤੇ ਮੈ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਇਆ ਿਕ
ਸੇਵਕਾਈ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤ ਸਮਿਝਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈ ਇਹ ਸਭ
ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਿਯਸੂ…
196 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਵਾਪਰਦੀ ਹਨ?”
197 ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਹੋਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ; ਉਹ ਿਕਵੇਂ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਪਤਾ
ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੂਹ ਤੇ ਔਰਤ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਨਹ੍ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਿਦਖਾਇਆ ਸੀ।

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗੀ?”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ।”

198 ਿਫਰ ਕੁਝ ਥੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਿਕ ਮੈ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਿਜਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋਿੜਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਮੈ ਇੱਥੇ ਿਲਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਹ ਉਨਹ੍
ਫਰੀਸੀ ਵ ਗ ਸੀ ਜੋ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਚਨ
ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਿਢਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ
ਜੋ ਿਕਹਾ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ।

ਮੈਂ ਉਸ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜਾਵ ਗਾ।”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹ ਗਾ।”

199 ਅਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਕਦਮ ਰੱਿਖਆ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ
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ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਿਗਆ।
200 ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਿਗਆਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਅਤੇ…ਐਤਵਾਰ
ਰਾਤ ਸੀ।
201 ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਥੇ ਲੈ ਆਏ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ
ਮਰ ਰਹੀ ਮੇਓਸ ਨਰਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਉਸ ਫੜਨ ਲਈ ਹੇਠ ਿਗਆ, ਪਿਹਲ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨਆਇਆ, ਉਸ
ਦੁਬਾਰਾ ਨਰਿਸੰਗ ਿਦਖਾਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੂਿਯਸਿਵਲ ਿਵੱਚ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਹੈ,
“ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਉਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜੈਫਰਸਨਿਵਲੇ ਿਵਚ ਹੈ,
ਨਰਿਸੰਗ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਰਿਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਮੈਂ ਥੇ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਮੁਿੜਆ, ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਮੈਂ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ, ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਹਲੀ
ਵਾਰ ਉਹ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਉਥੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ ਖੜਹ੍ੀ ਨਰਸ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ , ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਉਥੇ ਲੇਟਣਾ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ
ਿਚਹਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਡੁੱਬ ਿਗਆਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ।
202 ਮਾਰਗੀ ਮੌਰਗਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਇਹ 411
ਨੌਬਲੋਚ ਐਵੇਿਨਯੂ, ਜੈਫਰਸਨਿਵਲੇ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਹੈ। ਜ ਕਲਾਰਕ ਕਾਉਂਟੀ
ਹਸਪਤਾਲ, ਜੇਫਰਸਨਿਵਲੇ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਿਲਖੋ। ਉਸ ਤੁਹਾ ਇੱਕ—
ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਿਦਓ।
203 ਮੈਂ ਹੇਠ ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਥੇ, ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਲਈ
ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੁਬਾਰਾ
ਨਰਿਸੰਗ ਕਰਿਦ , ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਿਦ , ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ
ਿਸਹਤਮੰਦ ਵੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ,‘ਤੁਸੀਂ
ਜੀਓਗੇ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ!”
204 ਉਸਦਾ ਪਤੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਾ
ਆਦਮੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ
ਨਾ ਡਰੋ! ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਜੀਵੇਗੀ।”
205 ਉਸਨੇ ਮੈ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਿਕਹਾ…ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਡਾਕਟਰ
ਬੁਲਾਇਆ, ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?”
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ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ।”
206 “ਿਕਉਂ,” ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਫ ਖੇਿਡਆ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
‘ਕੈਂਸਰ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਐਨੀਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ।’”

207 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ! ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੇਠ ,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਿਖਆ! ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਸਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ, ਿਕਹਾ,
ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।”
208 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ! ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਉਹ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਪੂਰਨ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ,
ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਵਜ਼ਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸੌ ਪੈਂਹਠ ਪੌਂਡ ਹੈ।
209 ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ, ਇਹ ਦੂਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਿਫਰ
ਰੌਬਰਟ ਡਾਘਰਟੀ ਨੇ ਮੈ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਿਗਆ, ਟੈਕਸਾਸ
ਰਾਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ।
210 ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ, ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਜ ਪੰਜ ਵਾਰ ਬਾਹਰ…ਮੈਂ ਪਰਾਈ
ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ। ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਲੋਕ
ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਬਾਹਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ…ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ, ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਿਗਰਜਾਘਰ ਿਵੱਚ,
ਥੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ,

ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਟਗਨ ਫਾਇਿਰੰਗ, ਜ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ,
ਵ ਗੂ। ਬਹੁਤ ਿਪੱਛੇ, ਥੇ ਵਾਪਸ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਠ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ
ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ! ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ
ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ
ਵਾਲੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਮਦ ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਵਜੋਂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ
ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਦੂਜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।”
211 ਮੈ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰ ਵੇਿਖਆ,
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?”

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”
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ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?”

212 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਿਵੱਚ ਪਿੜਹ੍ਆ।” ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ
ਤੇ…ਇਹ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਸੀ।

ਮੈਂ ਉਥੇ ਵੇਿਖਆਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਕਵੇਂ ਆਏ?”
213 ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ,
‘ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,’ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ?”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ।”

214 ਉਹ, ਮੇਰਾ! ਥੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ
ਹੈ…ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਥੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਅਤੇ
ਮੈ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ…ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਹੋ ਦੂਤ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਨਹ੍ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਨ। ਹਾਲ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਿਮਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਕਵਾਸ ਸੀ, ਪਰ
ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਲੇਖ ਸੀ। [ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ।]…ਮਸੀਹ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ—ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ।
215 ਓ, ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਭਾਵ ਿਵੱਚ, ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ
ਵੇਖਣਗੇ।
216 ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗਰ੍ਾਫਰ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚ ਫੜ ਿਲਆ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਕਾਨਸਾਸ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੀ,
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਇਸ ਤਰਹ੍ । ਅਤੇ ਮੈਂ
ਖੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ,
ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਮੈਥੋਿਡਸਟਸ, ਬੈਪਿਟਸਟਸ, ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨਜ਼,
ਅਤੇ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹ , ਇੱਥੇ ਇਹ
ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਓਹੋਸ਼, ਵੌਹਸ਼!”
217 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਹੁਣ
ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਇਹ ਪਰ ਵੱਲ ਵਿਧਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਚੀਕ ਮਾਰਨ
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ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਆਇਆ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਸੀ ਅਤੇ ਥੇ ਹੀ ਸਥਾਿਪਤ
ਹੋ ਿਗਆ।
218 ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਿਕਹਾ,
“ਕਿਹ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹ !” ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਉਸ ਅੰਨਹ੍ੇ ਵ ਗ ਮਾਿਰਆ
ਿਜਵੇਂ—ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਪੱਛੇ ਹਟ ਿਗਆ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਤਾਬ
ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਥੱਲੇ ਕਰ ਕੇ ਿਪੱਛੇ ਹਟ ਿਗਆ। ਤੁਸੀਂ
ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
219 ਅਤੇ ਥੇ ਇਹ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਬੱਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ
ਫੋਟੋਗਰ੍ਾਫਰ ਨੇ ਇਸ ਫੜ ਿਲਆ। ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
220ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਿਹਉਸਟਨ, ਟੈਕਸਾਸ ਿਵਖੇ, ਜਦੋਂ, ਓਹ, ਹਜ਼ਾਰ
ਗੁਣਾ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ…ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਠ ਸੌ ਸਨ…ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਓਵਰ-ਵਟ-
ਯੂ-ਕਾਲ-ਇਟ, ਸੰਗੀਤ ਹਾਲ ਿਵਖੇ, ਮਹਾਨ ਸੈਮ ਿਹਊਸਟਨ ਕੋਲੀਜ਼ੀਅਮ ਤੇ
ਵਾਪਸ ਆਓ।
221 ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਬਿਹਸ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨੇ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ “ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਿਕ ਇੱਕ ਨੀਵੇਂ ਪਾਖੰਡੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼,
ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” ਅਤੇ
ਉਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
222 ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਭਰਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣ
ਿਦਓਗੇ? ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਲ ਕਰੋ!”
223 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਮੈਂ ਬਿਹਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇੰਜੀਲ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਜੀਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ
ਗਈ ਹੈ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਕਵੇਂ
ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ…
ਉਸ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ?”
224 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਿਕਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ,” ਹਉਸਟਨ ਕਰ੍ੌਿਨਕਲ। ਕਿਹੰਦਾ, “ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।”
225 ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਸੱਤਰਵੇ ਵਰਹ੍ੇ
ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਿਪਆਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹ
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ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ , ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ,” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ?”
226 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੁੱਕਣ
ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹ ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਛੱਡਦੇ ਹ ਤ ਿਸਰਫ ਬਿਹਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੀਿਟੰਗ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਭੰਗ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਬੱਸ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਿਦਓ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਬੱਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਸਰਫ ਭੜਕ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ
ਪਿਹਲ ਵੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ , ਫੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਜੇ ਉਨਹ੍ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਚ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਉਹ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਅਲੱਗ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਇਸ ਸੰਸਾਰ
ਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ
ਇਸ ‘ਸ਼ੈਤਾਨ’ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ।”
227 ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਿਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ
ਧਾਰਿਮਕ ਹੈ? ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਓਨੇ ਹੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਿਫਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਿਕਹਾ “ਬੁਿਨਆਦੀ,” ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। “ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ।” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਿਚੰਨਹ੍ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਉਹ
ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ
ਿਕਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ!
228 ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ, ਮੈਂ…ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੱਸ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ।
ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਬੌਕ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੀ…ਉਸ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ, ਬੁਰੀ ਠੰਡ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਕਆ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ। ਅਤੇ ਇਸ
ਲਈ ਉਹ…
229 ਸਾਿਰ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਕਾਲੇਬ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਉਹ
ਉਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ,” ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ
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ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਇਹ ਕਰਨ
ਿਦਓ,” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।”
230 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ।”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬਿਹਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
231 ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਇਸ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਉਥੇ ਿਗਆ। ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ।”

ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹ ।”
232 ਉਸ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਉਸ ਭਵਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਭਾਈ ਵੁੱਡ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ
ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ…
233 ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਜ …ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੀਿਟੰਗ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?”
234 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਬਿਹਸ ਕਰਦੇ
ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਮੈਂ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹੀਂ
ਸੁਣ ਗਾ।”

ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇਠ ਜਾਉ।”
235 ਮੈ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀਬੈਕ ਿਮਲੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ,
ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੀਹ ਿਵੱਚ, ਬਹੁਤ ਚੇ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੇਠ ਉਤਰ ਿਗਆ ਸੀ।
236 ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈ ਬੌਸਵਰਥ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਿਡਪਲੋਮੈਟ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਥੋਂ ਚਲੇ
ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਸੀ…ਉਸ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ
ਦੇ ਛੇ ਸੌ ਵੱਖਰੇ ਵਾਅਿਦ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ,
ਡਾਕਟਰ ਬੈਸਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ
ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ
ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ
ਜੋ ਇਸ ਿਦਨ ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ, ਇਸਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ
ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਵ ਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਿਮਲਾਵ ਗਾ, ਕਹ ਗਾ,
‘ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ।’”
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237 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠ ਗਾ ਤ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖ ਗਾ!”
ਉਹਆਖਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤ ਜੋ ਉਹ ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਵੇਖੋ।
238 ਤ ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਭਾਈ ਬੈਸਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ
ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋਗੇ ‘ਹ ’ ਜ ‘ਨਹੀਂ’” ਿਕਹਾ,
“ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਿਹਸ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਗੇ।”

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ—ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਗਾ!”
ਉਸਨੇ ਸੰਚਾਲਕ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਕਹਾ, “ਹ ।”
239 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਿਯਸੂ
ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ‘ਹ ’ ਜ ‘ਨਹੀਂ’?”
240 ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਿਨਪਟਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ
ਹ , ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਿਚਆ, ਖੁਦ, ਵੇਖੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਓ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹ
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ! ਇਹ ਇਸ ਬੰਨਹ੍ਦਾ ਹੈ।”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਡਾਕਟਰ ਬੈਸਟ, ਮੈਂ ਹ —ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਹ ।”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਗਾ!”

241 ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।” ਉਹ ਖੀਰੇ ਵ ਗ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਫਰ ਉਹ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਹੀ
ਬੈਠ ਿਗਆ।

ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਤੀਹ ਿਮੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ
ਦੇਵ ਗਾ!”
242 ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ ਨੇ ਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਵਚਨ ਲੈ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਅਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਬੰਨਹ੍ ਿਦੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ
ਿਚਹਰਾ ਇੰਨਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਲਗਭਗ, ਪਿਹਚਾਣ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।
243 ਉਸਨੇ ਥੋਂ ਿਠਆ, ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੇ,
ਥੇ ਿਠਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੈਂਪਬਲਾਈਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਸੀ, ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ…ਉਹ ਜੀ ਠਣ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, “‘ਜਦੋਂ ਇਹ
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ਮਰਨਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,’ ਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਸਾਡੇ ਅਮਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾ ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਕੀ
ਲੋੜ ਹੈ? (“ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰਨਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,” ਮੁਰਿਦ ਦਾ
ਜੀ ਠਣਾ)? ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਲਾਜ਼ਰ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਰਫ
ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ।” ਵੇਖੋ?
244 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ
ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਮੈ ਉਸ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਵੇਖਣ ਿਦਓ!”
245 ਉਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਛੱਪੜ ਸੀ। ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹ , ਭਾਈ ਬੈਸਟ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਰਹਾ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪੁੱਿਛਆ ਸੀ।”
246 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਫਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਉਸ ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਮੈ ਉਸ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ
ਕਰਦੇ ਵੇਖਣ ਿਦਓ!”

ਿਕਹਾ,“ਭਾਈ ਬੈਸਟ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ?”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਕੀਨਨ!”
ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੈਵੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?”
ਿਕਹਾ, “ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ!”

247 “ਨਾ ਹੀ…ਇਹ ਤੁਹਾ ਦੈਵੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ!”
248 ਿਕਹਾ, “ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ
ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ
ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ।”
249 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਅੱਗੇ ਿਲਆਓ, ਮੈ ਉਸ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ
ਵੇਖਣ ਿਦਓ! ਮੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਿਦਓ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਗਾ ਜ ਨਹੀਂ।”
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250 ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬੈਸਟ, ਇਹ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ
ਮਸਲੇ ਵਰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ‘ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਹੇਠ ਤਰ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਗੇ।’” ਵੇਖੋ?
251 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਓ, ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ। ਓੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਉਸ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੇਖਣ ਿਦਓ! ਮੈ ਉਸ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ
ਕਰਦੇ ਵੇਖਣ ਿਦਓ!” ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਥੱਲੇ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਥੇ
ਚਲਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਸ
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਭਗ ਕੁਚਲ ਹੀ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍
ਨੇ ਉਸ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ। (ਤ ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ! ਨਹੀਂ,
ਨਹੀਂ।”) ਇਸ ਲਈ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਥੱਲੇ ਿਬਠਾਇਆ।
252 ਰੇਮੰਡ ਿਰਚੀ ਨੇ ਿਠਆ, ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਬੈਪਿਟਸਟ ਸੰਮੇਲਨ
ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ?” ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕੋਂ, ਕੀ ਦੱਖਣੀ
ਬੈਪਿਟਸਟ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਜ ਕੀ ਉਹ
ਖੁਦ ਆਇਆ ਸੀ?” ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਪੁੱਿਛਆ!” ਉਹ ਉਨਹ੍ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ।
253 ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਇਆ ਹੈ।” ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਹਨ।
ਤ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹਆਪਣੇ ਆਪਆਇਆ ਹੈ।”
254 ਤ ਿਫਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਿਫਰ ਹੋਇਆ। ਿਫਰ ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕ
ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।”
ਤ ਹਾਵਰਡ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੋ!”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹ ।”

255 ਅਤੇ ਬਸ ਿਫਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਸੀ, ਿਕਹਾ “ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਜਾ!”
256 ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸੌ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਿਦੱਤੇ, ਇੱਕ
ਗਿਲਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਤਰਆਏ।
257 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹ ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹ ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬੈਸਟ, ਨਹੀਂ…” ਜ , “ਵਧੀਆ
ਭਾਈ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ
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ਭਰਾ, ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਬੇਸ਼ਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ
, ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਭਾਈ ਬੌਸਵਰਥ ਦੁਆਰਾ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ

ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍
ਪਿੜਹ੍ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਿਜੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਈ
ਬੈਸਟ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹ , ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੇਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਆਓ। ਉਹ ਹਰ ਰਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
258 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਕਸੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ਅਤੇ ਮੈ ਉਨਹ੍ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਿਦਓ! ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਆਪਣੇ ਿਹਪਨੋਿਟਜ਼ਮ
ਨਾਲ ਿਹਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ” ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਥੇ ਇੱਕ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹ ਗਾ!”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਤੁਹਾ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ,
ਭਾਈ ਬੈਸਟ।”
259 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਪਿਵੱਤਰ ਪਖੰਡੀ
ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੈਪਿਟਸਟ ਅਿਜਹੀ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।”
260 ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਿਮੰਟ।” ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ,
ਇਨਹ੍ ਦੋ ਹਫਿਤ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਹੋਸਟਨ ਿਵੱਚ ਇਹਨ
ਵਧੀਆ ਬੈਪਿਟਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਇਹ
ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾ
ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਕ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਇੱਥੇ ਸੀ?” ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਸੌ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਜਣੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਏ। ਿਕਹਾ,“ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ?”
261 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਬੈਪਿਟਸਟ ਨਹੀਂ ਹਨ!” ਿਕਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ!”
262 ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸਦਾ ਸਾਮਹ੍ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ
ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?” ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ।
263 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬੈਸਟ, ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹ ਿਕ ਸੱਚ ਕੀ
ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਜੰਮੇਦਾਰੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
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ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ, ਤ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਲੋਕ ਚੰਗਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ
ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਪਰਦਾ ਵੇਖਣ ਲਈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹ ਿਕ ਮੈ ਗਲਤ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ। ਅਤੇ ਜੇ
ਆਤਮਾ ਿਜਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ, ਜੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਟ ਇਸ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸਭ ਹੈ।” ਪਰ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ
ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ
ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।”
264 ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ, ਕੁਝ ਚਲਾ ਿਗਆ, “ਵਾਹ!” ਇੱਥੇ ਉਹ
ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਹੇਠ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਮੇਰੀਕਨ ਫੋਟੋਗਰ੍ਾਫਰ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਿਹਉਸਟਨ, ਟੈਕਸਾਸ ਿਵੱਚ ਡਗਲਸ ਸਟੂਡੀਓ, ਥੇ ਵੱਡਾ
ਕੈਮਰਾ ਸੈਟ ਹੋਣਾ (ਉਨਹ੍ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ), ਤਸਵੀਰ ਿਖੱਚੋ।
265 ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਮਸਟਰ ਬੈਸਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਲਈ ਥੇ ਸਨ, ਅਤੇ
ਉਹ—ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਮੈਂ ਥੇ ਜਾਵ , ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕੋ! ਮੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਛੇ ਗਲੋਸੀ ਿਮਲੀ !”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ!” ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਸੰਤ ਦੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ, ਿਕਹਾ,
“ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲਓ!” ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ
ਿਖੱਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰ ਰੱਿਖਆ, ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲਓ!”
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਲਆ। ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ
ਲਈ ਪੋਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਰੀ
ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਿਵੱਚ ਵੇਖੋਗੇ!” ਓਸ ਵ ਗ।
266 ਭਾਈ ਬੌਸਵਰਥ ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਿਫਰ ਉਨਹ੍
ਨੇ ਿਸਰਫ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈ।
267 ਉਸ ਰਾਤ ਘਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ, (ਕੈਥੋਿਲਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਸ ਿਲਆ),
ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਿਕਹਾ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ
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ਸੋਚਦੇ ਹੋ?”
268 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਗਲਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨੇ
ਉਸ ਿਹਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।”

ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?”
“ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।”

269 ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ਾਬ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸਨੇ
ਉਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਿਸਗਰਟ ਪੀਤੀ। ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ, ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ। ਦੋ, ਿਤੰਨ, ਚਾਰ, ਪੰਜ,
ਛੇ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਖਾਲੀ ਸੀ ਉਸ ਿਖੱਿਚਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ
ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਪਖੰਡੀ ਨਾਲ, ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਨਾਲ, ਜ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਉਸਦੀ ਨੱਕ ਦੇ
ਹੇਠ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮੁੱਠੀ ਿਹਲਾਉਣਾ। ਉਹਇਸ ਦੀਆਿਗਆਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
270 ਉਨਹ੍ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ,
ਉਸ ਰਾਤ, ਉਸਆਦਮੀ ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿਪਆ।
271 ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ ਭੇਿਜਆ।
ਇਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਪਸ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ।
272 ਅਤੇ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਰਜ ਜੇ. ਿਫੰਗਰਿਪਰ੍ੰਿਟੰਗ ਅਤੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਉਹ ਥੇ ਿਲ ਦਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ, ਲਾਈਟ , ਹੋਰ
ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਦੋ ਿਦਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਪਿਹਰ ਆਏ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਮੈਂ
ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੋਚਕ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਇਹ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ ਸੀ, ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹਨ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣਾ
ਪਖੰਡੀ ਅਿਜਹਾ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ” (ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ) “‘ਉਨਹ੍
ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ , ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸੰਤ ਦੇ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ,’ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਇਹ ਿਸਰਫ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ ਸੀ।” ਪਰ ਿਕਹਾ,
“ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅੱਖ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ
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ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ! ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੇ ਲੈਂਸ ਮਾਿਰਆ, ਜ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਿਰਆ,
ਅਤੇ ਇਹ ਉਥੇ ਸੀ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ…
273 ਮੈਂ ਇਸ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਓ, ਿਮਸਟਰ,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ?”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ।” ਅਤੇ ਇਸ
ਲਈ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ…
274 “ਬੇਸ਼ਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤ ਇਹ ਕਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਿਦਨ, ਜੇ ਸਿਭਅਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ
ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ।”
275 ਇਸ ਲਈ, ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ,
ਇਸ ਿਲਖਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਕਤਾਬ ਲੱਗਣਗੀ , ਪਰ ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ।
276 ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਿਬਨ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜਹ੍ਾ ਵੇਿਖਆ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ?
ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਿਜਸਨੇ ਇਸ ਕਦੇ ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਉਠਾਉ। ਵੇਖੋ, ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਜ ਦਸ ਹੱਥ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
277 ਤੁਸੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਕੀ—ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ
ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ?” ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
278 ਿਕ—ਿਕ ਉਹ ਤਾਰਾ ਿਜਸ ਿਸਆਣੇ ਆਦਮੀ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਰ
ਿਨਰੀਖਣ ਤੋਂ ਲੰਘ ਿਗਆ। ਉਨਹ੍ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ।
ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਨ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਵੇਿਖਆ।
279 ਏਲੀਯਾਹ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਥ ਅੱਗ ਤੇ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਗੇਹਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਉਨਹ੍
ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਿਕਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ
ਖੋਲਹ੍ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕੇ।” ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਵੇਿਖਆ, ਵੇਖੋ। ਪਰ ਉਹ
ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ
ਇਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਿਕਆ। ਯਕੀਨਨ। ਇਹ ਕਈ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
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280 ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਜਸਨੇ ਇਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਜਸਨੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਦੇ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਉਨਹ੍ ਦਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਖ
ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਖ ਨਾਲ, ਗਲਤੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਭਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਖ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਿਵਿਗਆਨਕ
ਖੋਜ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ
ਕੀਤਾ ਹੈ।

“ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਿਫਰ ਹੈ,” ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਭਾਈ
ਬਰ੍ਾਨਹਮ?”

281 ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਹੀ ਥੰਮਹ੍ ਹੈ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੱਿਚ
ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਫਿਲਸਤੀ ਲੈ ਿਗਆ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਹੀ ਚਾਨਣ ਦਾ
ਦੂਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ—ਜੇਲਹ੍ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਆ ਕੇ ਉਸ ਛੂਿਹਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ! ਉਹ ਉਹੀ ਿਯਸੂ ਅੱਜ ਹੈ
ਜੋ ਕੱਲਹ੍ ਸੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹੀ ਿਯਸੂ ਹੋਵੇਗਾ।

282 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਉਹੀ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਜੋ ਉਸ
ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ…ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਫੁੱਟ ਤੇ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਹ੍ਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੇਰੀ —ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ
ਿਕ ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਓਹ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਅੰਤਰ
ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਫੜਦੀ ਹੈ,

ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਿਕਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹਨ!

283 ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ
ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕ ਤੇ ਲਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਹ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵ ਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਥੇ ਬੈਠਣ ਲਈ
ਛੱਡਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ
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ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਿਦਓ, ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ
ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

284 ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਕਾਲੀ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਬੱਸ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋ ਤ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ
ਿਮੰਟ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਸਕ । ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ
ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਬਹੁਤ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਕੋਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈ ਦੱਸ
ਦੇਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ…ਮੈਂ ਇਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹ , ਿਸਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ…ਤੁਹਾ
ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਆਹੀ ਔਰਤ ਹੋ, ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹ ।
ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹ । ਪਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ
ਭੇਿਜਆ।

285 ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ (ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ), ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ? [ਭੈਣ ਿਟੱਪਣੀ
ਕਰਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ।] ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈ
ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ
ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਿਫਰ ਬੈਠੋ।

286 ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ! ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ ।

287 ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹ । ਮਾਰਥਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆ
ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ…ਜਦੋਂ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ
ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਦਖਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ…ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਮੇਰਾ
ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ।” ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈ ਇਹ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।”

288 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹ , ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ। ਅਤੇ
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ਜੋ ਕੋਈ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਮਰੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?”

289 ਸੁਣੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਪਰ੍ਭੂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ
ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।” ਇਹ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ,
ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ।

ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰਤ? ਹ ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।

290 ਥੇ ਬੈਠੀ ਛੋਟੀ ਔਰਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਗਠੀਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ
ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰਤ? ਿਸਰਫ ਇੱਕ
ਿਮੰਟ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੋ, ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਿਜਸ ਤੇ ਲਾਲ ਪਿਹਰਾਵਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ
ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਗਠੀਆ, ਔਰਤ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ।
ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੈ (ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ
ਬਹੁਤ—ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ): ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ

ਬਹੁਤ ਿਚੰਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਜਨ
ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ,
ਔਰਤ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਉ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ
ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

291 ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨਾਲ ਉਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਹ । ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ।”—ਸੰਪਾ।]
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ? [“ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”] ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ
ਗੁਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ
ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਤ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਹਲਾਓ। [“ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।”] ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਕਹੋ, “ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਮੈਂ ਤੁਹ ਪੂਰੇ ਿਦਲ
ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।” [“ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।”] ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਆਿਸ਼ਸ਼ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜਾਓ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।

292 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ! ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ
ਹੋ, ਵਾਪਸ ਥੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਬਣੋ!
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293 ਥੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਸਦੇ ਪਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ
ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ
ਰੌਸ਼ਨੀ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ…ਔਰਤ
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਦਲ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੈ ਸਹੀ ਵੇਖ
ਰਹੀ ਹੈ।

294 ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਕੁਝ
ਿਬਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਿਬਮਾਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਿਬਮਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੀ
ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ? ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਉ। ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਔਰਤ, ਥੇ ਛੋਟੇ ਸਕਾਰਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਿਮਸਟਰ, ਕੀ
ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ
ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਆਦਮੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।

295 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਹੱਥ ਪਰ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਿਸਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ।
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਿਦਉ। ਤੁਸੀਂ ਿਸਗਾਰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾ ਿਬਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਤ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਹਲਾਓ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼
ਸੁੱਟ ਿਦਓ ਅਤੇ ਇਸ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰ ਕਰ

ਲਵੋਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਿਦਲ ਦੀ
ਸਮੱਿਸਆ ਉਸ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ? ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ, ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਿਸਗਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ…ਿਵੱਚ—ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਿਵੱਚ। ਇਹ ਠੀਕ
ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਿਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ
ਤਰਹ੍ ਘਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ
ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ!

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
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296ਇਹ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ… ਥੇ
ਅੱਗੇ ਸੀਟ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ…ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ
ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ…ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ
ਹੈ, ਔਰਤ, ਇੱਥੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

297 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਔਰਤ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਿਜਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ ਖ ਦੇ ਸੀ, ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੁਣ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋ ਜੇ ਤੁਹਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ
ਫੋੜਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ , ਜ ਮੇਰਾ
ਮਤਲਬ ਐਿਸਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੰਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ
ਹੈ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਇਹ ਪੇਪਿਟਕ ਅਲਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਤਲ
ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਸਟ ਖਾਣ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ,
ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਘਰ ਜਾਓ,
ਠੀਕ ਰਹੋ।

298 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਿਬਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਬਾਲਕੋਨੀ ਿਵੱਚ ਠਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ।

299 ਮੈਂ ਇਹਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਉਸਦੀ ਪਰ੍ਭੂਸੱਤਾ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਕਿਹ ਸਕਦਾ
ਹ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਮੈ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ…ਮੈਂ
ਕਿਹੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਹਲਾਉਣ ਲਈ, ਿਫਰ ਵੇਖੋ ਿਕ ਉਹ
ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਿਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ
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ਹੋਇਆ—ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ
ਹੋੋ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸ
ਇੱਕ ਿਮੰਟ।
300ਇਸ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ ਿਕ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਆਦਮੀ ਥੇ ਬੈਠਾ
ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਕਸਮ ਦਾ, ਐਨਕ ਤੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਹੈ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ? ਇਕ ਿਮੰਟ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ
ਿਦਲ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ
ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਹਲਾਓ। ਇਸ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਮੈਂ ਹ , ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ। ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਤ ਨਾ—ਨਾ—ਨਾ ਉਠੋ, ਵੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਹਾ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ।
301 ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ ਿਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਸਦੇ ਪਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਿਟਆ। ਮੈਂ ਤੈ ਚੰਗਾ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ
ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ…ਤੁਹਾਡਾ…ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕੁਝ—ਕੁਝ, ਇਹ—ਇਹ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ
ਹੈ, ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।
302 ਜੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਉਸਦੀ
ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਹੈ, ਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਨਗੇ? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਸ, ਪੰਦਰ ਗਜ਼ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ
ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ
ਜੋ ਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਸ
ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਵ ਗੂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
303 ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ,
ਰਾਤ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਠਣਾ, ਪਰ੍ੋਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ
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ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੋਹਰੀ
ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਹਲਾਓ ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
304 ਹੁਣ ਿਕੰਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ? ਆਓ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਚੰਗਾਈ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੀਏ।

305 ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਹਰ ਚੰਗੀ ਦਾਤ ਦੇਣ
ਵਾਲੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਂ, ਉਹੀ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹੀ ਕੱਲ, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ
ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।
306ਅਤੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਹ੍ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,
ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ! ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੌਂਹ ਿਦੰਦਾ ਹ
ਿਜਸਦੀ ਹਜੂਰੀ ਹੁਣ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇਨਹ੍ ਲੋਕ ਛੱਡ ਦੇ!
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰਆ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ!
307 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ, ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ। 
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ਭਾਈ ਿਵਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਸੋਮਵਾਰ, 17
ਜਨਵਰੀ, 1955 , ਿਸ਼ਕਾਗੋ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਲੇਨ ਟੇਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ, ਇਸ ਇਕ ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪ
ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਤੋਂ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਬਨ ਘਟਾਏ ਵਧਾਏ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ
ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਛਾਿਪਆ ਅਤੇ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ।
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