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 ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ । ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲਗ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਿਜਥੇ

ਵੀ ਜਾਵ , ਮੈ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਿਮਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ
ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਿਵਚ ਕੋਈ ਤ ਗਲ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ
ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬੱਸ, ਔਹ, ਮੈਂ…ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ
ਇੱਕਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ ਇਥੇ ਵਾਪਸ
ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਮਹਾਨ
ਸਵੇਰ , ਜੱਦ ਸੂਰਜ ਚਮਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤਾਿਰ ਦੀ
ਲੋ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਇਸ ਡੇਰੇ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ
ਲੋਕ ਉਥੇ ਮੋਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਹ ।

2 ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਭੈਣ ਆਰਗਨਬਰ੍ਾਈਟ
ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ । ਅਤੇ ਉਹ ਮੈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਇਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਨ
ਿਜਹੜੇ ਿਜਹੜੇ ਿਕੰਗਸਟਨ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਉਥੇ ਆਏ ਸਨ,
ਅਤੇ ਮੈਂ…ਮੈਂ…ਉਹਨ ਇਥੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼
ਹ । ਉਹ ਿਜਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ, ਿਜਹੜੇ
ਜਮਾਏਕਾ ਿਵੱਚ ਿਕੰਗਸਟਨ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਸਨ ।ਬੱਸ, ਹ , ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਹਨ
। ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ।

3 ਮੈਂ ਭਾਈ ਔਰਲ ਦੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਭਾਵ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਿਦਤੀ ਹੈ ।ਮੈ
ਅਜੇ ਕਲ ਤਕ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਛੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਨ, ਕੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ? ਛੇ ਤੋ ਪੰਦਰ ਤੱਕ, ਭਾਈ ਰੌਬਰਟਸ
ਲੂਿਯਸਿਵਲ ਿਵੱਚ ਹਨ । ਹੁਣ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸੁਣੋ ।ਭਾਈ ਰੌਬਰਟਸ ਮੇਰਾ
ਬਹੁਤ ਿਪਆਰਾ ਿਮੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈ
ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਬਰ ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ ।
ਅਤੇ ਇੱਕ…ਉਸਦੀ …ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ,
ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ
ਭਾਈ ਰੌਬਰਟਸ ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ…ਤੋਂ
ਉਪਰ ਗਈ ਹੈ ।

4 ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਜੱਦ ਮੈਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਰੌਬਰਟਸ ਿਮਿਲਆ ਸੀ,
ਉਹ ਸੇਂਟ ਲੂਿਯਸ, ਿਮਸੂਰੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਸੀ
ਅਤੇ ਮੈਂ…ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਸਾਸ ਿਸਟੀ, ਿਮਸੂਰੀ ਿਵੱਚ ਸੀ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੰਸਾਸ
ਿਸਟੀ, ਕੰਸਾਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਿਵੱਚ ਸੀ । ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਸੀਟ
ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਿਪਛੇ ਗਏ ਅਤੇ

ਗਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ । ਉਹਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ।
ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ; ਔਰਲ ਚਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਦੌਰ
ਿਵੱਚ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਮੇਰੀ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸੁਣੇਗਾ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ, ਉਹ ਉਸ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸੁਣੇਗਾ ਿਜਹੜਾ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ।” ਖੈਰ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਿਦਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ !”

5 ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ
ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਅਤੇ ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ
ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਥੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ
ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ , ਜੱਦ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈਂ ਤ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਸੱਚਮੁਚ ਉਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ, ਮੈ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ।

6 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਬਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਜੋ
ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਇਕਾ ਅਤੇ ਪੁਰਟੋਰੀਕੋ ਦੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ
ਸਭਾਵ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ । ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਗਲ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਥੇ ਿਗਆ
ਿਕਓਂਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਿਕਓਂਿਕ ਿਲਓ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਫੋਨ…ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ ਸੌ ਥਾਵ ਤੋ ਸਭਾਵ ਲਈ ਸੱਦੇ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ । ਪਰ ਮੈਂ ਿਕਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈਅਗਵਾਈ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ
ਹ । ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਵ ਿਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੈ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ ਮੈਂ ਉਸ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਜ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਜ ਦਾ ਹ । ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜ ਦਾ ਹ ਿਕਓਂਿਕ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ
ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਜ ਦਾ ਹ । ਪਰ ਮੈਂ ਤੱਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
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ਜੱਦ ਿਯਸੂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ
ਿਮਲੋ ।

7 ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਲੰਘ ਤੇ ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਥੱਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ । ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤ ਇਸ ਵਾਦੀ ਿਵਚੋਂ ਮੈ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕਓਂਿਕ
ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਐਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਹ ਨਹੀ
ਸਕਦਾ । ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹ …ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਿਦਨ ਵਾਪਸ ਆਵ ਗੇ, ਿਲਓ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਚਾਲੀ ਮੀਲ ਅੰਦਰ, ਫਲੋਰੀਡਾ
ਦੇ ਦਲਦਲੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਲਾ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਲੂਿਯਸਿਵਲ ਦੇ ਚਾਲੀ ਮੀਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਿਫਰ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ
। ਭਾਈ ਬੈਂਕਸ ਵੂਡ ਇਸ ਸਵੇਰ ਇਥੇ ਿਕਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਨ ਿਕੰਗਸਟਨ ਅਤੇ ਪੁਰਟੋ ਿਰਕੋ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਿਜਥੇ ਮੇਰਾ
ਗਲਾ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ; ਅਤੇ ਜੱਦ ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਤੋਂ ਉਤਿਰਆ ਤ
ਉਸਸ ਵਕਤ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ; ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜੈਫ਼ਰਸਨਿਵਲ
ਪਹੁੰਚਦੇ, ਇਹ ਿਫਰ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ । ਵੇਿਖਆ, ਇਹ ਹੈ ਵਾਦੀ । ਇਸ ਦੀ
ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਬੈਕਟੀਿਰਆ ਹਨ ਜ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਲੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈ ਐਥੋਂ ਦੂਰ
ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈ —ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ
ਨਹੀ ਆ ਰਹੀ । ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
8 ਪਰ, ਿਫਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਜਾਿਗਆ ਹੀ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਵਜੇ
ਸਨ । ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਲੰਘ
ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਵੱਡੀ ਜਗਹ੍ਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਿਬੱਲੀ ਪੌਲ, “ਤੂੰ ਉਥੇ ਜਾ
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ।”
9 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਿਪਤਾ ਜੀ ।” ਕੁਝ ਹੀ ਿਮਨਟ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੋ
ਿਜਹੜਾ ਇਥੇ ਖੜਾ ਹੈ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ।”
10 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇਥੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ‘ਿਜਹੜੇ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਾਰਡ
ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ’” ।ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ
ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਿਗਆ ਤ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਚਲਾ
ਿਗਆ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਉਥੇ ਿਗਆ ਪਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥ ਚਲਾ ਿਗਆ ।
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ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਪੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ” । ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਿਕਆ” ।
11 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਿਬੱਲੀ, ਤੈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ
ਿਕਓਂਿਕ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਹਰ ਕੋਈ…” ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਾਰਡ ਘਮਸਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਨ…ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਤਰਤੀਬ
ਿਵੱਚ ਰਖਣ ਲਈ ਹਨ । ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਲੈ
ਸਕਦਾ ਹ , ਿਜਨੀ ਜਗਹ੍ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਉਹਨ ਕਤਾਰ
ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਕੇ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗਾ” ।
12 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ” । ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁਿੜਹ੍ਆ ਜਦਿਕ ਉਹ ਓਸ
ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
13 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ,
“ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੈ ਵਿਡਆਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰ ਗਾ” । ਅਤੇ
ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਹਰ
ਪਾਿਸਓਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ।
14 ਅਤੇ ਭਾਈ ਰੌਬਰਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਿਰਆ ਿਗਆ, ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਭਾਈ
ਔਰਲ ਰੌਬਰਟਸ ਤਹਾ ਿਮਲਣ ਲਈਆ ਰਹੇ ਹਨ” ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਭਾਈ ਰੌਬਰਟਸ ਿਕਵੇਂ ਨਮਸਕਾਰ ਬੁਲਾਵ ਗਾ?”
ਿਕਹਾ, “ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ” ।

15 ਖੈਰ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਰੌਬਰਟਸ ਕਾਲੇ ਸੂਟ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟੋਪੀ ਿਜਵੇਂ ਿਬੰਗ ਕਰ੍ੋਸਬੀ ਪਿਹਨਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਜਹੜੀ ਉਪਰ
ਮੋੜ ਕੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਾਲੀ ਟੋਪੀ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਜਵੇਂ
ਇੱਕ ਉਚੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਪਰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਹੈਲੋ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ” ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੈਲੋ, ਭਾਈ ਰੌਬਰਟਸ,” ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਇਆ ।
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਭੀੜ ਹੈ” ।

16 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਭਾਈ ਰੌਬਰਟਸ” । ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ
ਉਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਜਵੇਂ ਿਬੱਲੀ ਿਗਆ ਸੀ ।
17 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਿਕਸ ਜਗਾ ਤੋਂ ਉਹਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਗਾ?”
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਣ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਲਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ
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ਸੀ । ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਕ ਮੈ ਕੋਈ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਲਭ
ਰਹੀ ਸੀ ਿਜਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰ ਸਕ ।

ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਇਥੇ ਆ ਜਾਓ” ।
18 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਿਬਹਤਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ” ।ਅਤੇ
ਤੱਦ ਮੈ ਇਹ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ
ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਨਮਰ ਰਖ ” ।
19 ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ “ਇਸ
ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ…ਜ ਇਹ
ਿਕਥੇ ਹੋਵੇਗਾ?” ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਦਾ ਿਕ ਿਕਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ—ਉਹ ਤ ਬੱਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ…ਇਹ ਇੱਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟ ਤ ਵ ਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ।
20 ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਮੂਹਰਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਚਰ ਲਈ ਉਥੇ
ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾ ੇ ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮ ਸੀ ।
ਮੈ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ । ਮੈਂ ਿਫਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਸੁਫਨਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਿਵਿਚਤਰ੍ ਸੁਫਨਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੈਕ ਮੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ।
ਭਾਈ ਜੈਕ ਮੂਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਮੈਂ ਉਸ
ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਸਤਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ,
ਛੋਟੀ ਜੈ ੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਪਰ ਪਹਾੜ ਵਲ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਖੈਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੱਦ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਜੱਦ ਉਹ ਕੇਵਲ
ਇੱਕ ਦੁਧ ਪੀਂਦੀ ਬੱਚੀ ਹੀ ਸੀ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਉਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਤੰਨ
ਭਾਗ ਪਾਰ ਕਰ ਿਗਆ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਹੇਠ ਬੈਠ ਗਈ । ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਕਲ ਿਕਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ
ਸਕਰਟ ਪਿਹਣਦੀ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਤਰ ਦੀ ਸਕਰਟ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਸਕਰਟ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ । ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਲ
ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ ਆਪਣੇ ਹਥ ਰਿਖਆ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਲਹ੍
ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤਾ । ਖੈਰ, ਜੈਕੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਪਰ
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ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਨ, ਰਤੀਲੇ ਵਾਲ ਹਨ,
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤਿਵਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ
ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅੱਖ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸ ਜਦਿਕ ਉਹ
ਅਸਮਾਨ ਵਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਝਲਕ ਉਸਦੀ
ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਿਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ।
21 ਖੈਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਦੂਰੀ ਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇਇਸ ਤਰ ਵੱਖੀ ਭਾਰ
ਲੇਟ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦਾ ਿਤਨਕਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਹ ਿਵੱਚ
ਪਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਿਤਨਕੇ ਚੱਬਣ ਲਗਾ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦਤਾ, “ਮੈਂ ਇਥੇ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁਢਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਜਵਾਨ
ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਿਕਓਂ ਹ ? ਿਕਓਂ” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹਨ । ਮੇਰਾ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਇਸ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਹੈ” ।
22 ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤਾ । ਅਤੇ ਜਦੋ ਮੈਂ ਖਲੋ ਿਗਆ, ਰੁੱਖ ਿਵਚੋਂ
ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਕਾਰਨ ਲਈ ਹੈ”।
23 ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਗ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਿਚਲਾ ਉਿਠਆ, ਇੱਕ—ਇੱਕ
ਿਭਆਨਕ ਸੁਫਨਾ । ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਔਹ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਦਾ ਅਰਥ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਡੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹ ਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?” ਖੈਰ, ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ, “ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਿਦਮਾਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰ ਗਾ
ਤ ਮੈਂ ਇਸ ਗੜਬੜ ਕਰ ਿਦ ਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੱਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਗਾ” । ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤੀ । ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਪਰ੍ਭੂ, ਕੀ ਇਹ ਸੁਫਨਾ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਹਲੇ
ਪਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆਸੀ, ਜ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?”
24 ਕੁਝ ਿਚਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਘੰਟਾ (ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ
ਪਿਹਲ ਹੀ ਜਾਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ।), ਤੱਦ
ਉਹਆਵਾਜ਼ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾਆਈਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕੰਗਸਟਨ ਚਿਲਆਜਾਹ
ਅਤੇ ਤੈ ਉਥੇ ਦੱਸ ਿਦਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ” ।
25 ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਿਕੰਗਸਟਨ ਚਿਲਆ ਿਗਆ । ਅਤੇ
ਉਹਨ —ਉਹਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਿਹਰ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ
ਉਥੇ ਹੋਵ ਗਾ । ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਐਨੀ ਕੁ ਮਸ਼ਹੁਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਇਹ
ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ…?…ਜ ਭੀੜ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣਾ,
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ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵਧਾ-ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹ । ਪਰ ਪਿਹਲੀ
ਰਾਤ, ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਬਾਰ , ਔਹ, ਲਗਭਗ ਬਾਰ ਹਜਾਰ
ਲੋਕ ਸਨ, ਿਕਓਂਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਿਦਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸੀ । ਅਤੇ
ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਹਨ ਦੌੜਾਕ ਦੁੜਾਏ, ਰੀਲੇਅ ਤੇ, ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਤੱਕ ।
ਇੱਕ ਦੌੜਾਕ ਚਾਰ ਮੀਲ ਤੱਕ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌੜਾਕ
ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਜ ਦਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਉਥੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ
ਹਜਾਰ ਲੋਕ ਸਨ । ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ
ਉਥੇ ਪੰਦਰ ਹਜਾਰ ਲੋਕ ਸਨ ਜ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਹ ਹਜਾਰ । ਅਤੇ ਉਥੇ ਹਜਾਰ
ਦੇ ਹਜਾਰ ਗੁਣਾ ਲੋਕ ਪਰ੍ਭੂ ਕੋਲ ਆਏ ।
26 ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਇਕ ਕੁਵਾਰੀ ਸੀ,
ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਕੁਆਰਾਪਣ । ਅਤੇ
ਪਹਾੜ ਤੇ ਿਤੰਨ ਸ਼ਿਹਰੀ ਭਾਗ, ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਸਨ ਿਜਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ
ਕਰਨੀ ਸੀ । ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੀ ਕੁਆਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ,
ਉਸ ਜਗਾ ਤੋਂ ਿਜਥੇ ਉਹ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੀ ਚੀਜ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੇ ਟਾਪੂ ਿਹਲਾ ਨਾ ਦਵੇ ।
27 ਅਤੇ, ਔਹ, ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਵੀ, ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ, “ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜ ਦੋ
ਰਾਤ ਹੋਰ” ।
28 ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਿਪਉਰਟੋ ਿਰਕੋ ਚਲੇ ਗਏ । ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਸਾ
ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਿਜੱਤ ਿਮਲੀ ਅਤੇ ਹਜਾਰ ਦੇ ਹਜਾਰ ਗੁਣਾ, ਏਥੋਂ ਤੀਕ ਇਹ
ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ ਲਗਭਗ ਚਾਲੀ ਹਜਾਰ ਕੀਮਤੀ ਰੂਹ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ।ਅਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ, ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਮੈਂ…ਮੈਂ ਇਹਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ , ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ
ਿਵੱਚ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਿਜਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਿਕਓਂਿਕ ਇਸ
ਗਲਤ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਥੇ ਕਾਗਜ ਤੇ ਉਸ

ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਿਜਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ,
ਠੀਕ ਇਸੇ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ।
29 ਅਤੇ ਮੈਂ…ਉਸਨੇ—ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਟਾਪੂ ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਕ
ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਿਨਤ ਹੋਏ ਹ ” । ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੱਦ ਸਰ੍ੀਮਾਨ
ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਇਸ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਗਏ,” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਭਾ ਹੋਈ,” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
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ਉਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹ ” ।
ਉਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਰੌਬਰਟਸ ਦੇ ਇਸ ਟਾਪੂ ਿਵੱਚ ਆਉਣ
ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ ਹੋਏ,” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਰ੍ੀਮਾਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਸਾ ਿਤੰਨ
ਿਦਨਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਭਾਵ ਿਦੱਤੀ । ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਹੋਟਲ ਦਾ
ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਸੀ,” ਿਕਹਾ, “ਿਤੰਨ ਿਦਨਾ ਦਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਪੈਂਤੀ ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਆਇਆ” । ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਸਰ੍ੀਮਾਨ ਔਸਬੋਰਨ
ਇਥੇ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕ ਹਨ । ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ
ਸਰ੍ੀਮਾਨ ਔਸਬੋਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਸੀ,” ਿਕਹਾ, “ਇੰਝ
ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ” ।
30 “ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮੰਚ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਸ ਲਈ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰਨ । ਪਰ,” ਿਕਹਾ,
“ਜੱਦ ਸਭਾਵ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆ ਸਨ ਤ ਅਸੀਂ ਸਰੋਿਤ ਿਵਚੋਂ ਟਰੱਕ
ਭਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਰਸੀ , ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ ਚੁਕਦੇ ਸੀ”
। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਇਆ,” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ।
31 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ; ਪਰ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ
ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ,”। ਅਤੇ
ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ,
ਅਤੇ, ਜੱਦ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਬੋਿਲਆ ਜ ਦਾ ਸੀ ਤ ਲੋਕ ਬੱਸ ਿਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਸਨ । ਅਸੀਂ ਚੋਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹੋਟਲ ਿਵੱਚ ਰੁਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ
ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ।
32 ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਭੇਜਦੇ ਹੋ । ਉਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਤੇ
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੋ, ਉਸ ਸਭ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ
ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ । ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਮਿਹਮਾਮਈ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਦਵੇਗਾ । ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ…
33 ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਪ ਹੀ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ
ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੱਦ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, “ਇੱਕ
ਵਡੀ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾ ਛੱਡ ਿਦਤਾ ਹੈ” । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਹਾ
ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ । ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸੇ ਸ਼ਖਸ ਿਕਸੇ
ਖਾਸ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ
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ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਸਖਸ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ
ਹੈ । ਇਹ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚਆਪਣਾ ਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ।
34 ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਰੇਹੜੀ ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ
ਰੇਹੜੀ ਲੈਂਦੇ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਲੋਕ
ਿਲਟਾ ਕੇ ਉਨਹ੍ ਰੇੜਹ੍ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ । ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਤ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜ ਦੇ ਅਤੇ
ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਹੜੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਰਸੀ , ਸੋਟੀ ਅਤੇ ਮੰਜੀ
ਇੱਕਠੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਿਜਥੇ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਛੱਡ ਕੇ
ਤੁਰਦੇ ਜ ਦੇ ਸਨ ਿਕਓਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਸੀ । ਇਹੀ
ਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਜੱਦ ਮੁਨੱਖ ਤਸਵੀਰ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
35 ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਵੇਰ ਕੇਵਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਕੁਝ
ਹੀ ਿਮਨਟ ਿਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਗਾ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਿਡ ਿਕਹਾ ਿਕ ਟੇਪ
ਿਕਸੇ ਨਾ ਦੇਣਾ । ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ, “ਮੈਂ

ਕੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਗਾ?” ਅਤੇ ਇਸ ਸਵੇਰ, ਿਨਕਲਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਣੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਕਹਾ, “ਟੇਪ ਲੈ ਲਵੋ, ਪਰ ਉਨਹ੍ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਾ
ਿਦਓ” ।
36 ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ
ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਤ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਨੇ
ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ । ਅਸੀਂ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਲਈ, ਲੀਓ, ਜੀਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਿਬਲੀ ਪੌਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ
ਿਮੱਤਰ ਕੋਲ ਗਏ ਿਜਹੜਾ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਹ
ਸਾ ਿਪਛ ਹ ਦਲਦਲੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਿਕ ਇਹ ਿਕਥੇ ਸੀ, ਓਕੈਚੋਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ ਇਸੇ ਤਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਗਹ੍ਾ, ਮੈਂ
ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਜਹੜਾ ਸੈਮੀਨੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਪਰ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੀਲ ਿਪਛ ਹ ਸੀ ।
37 ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਏਵਨਸ, ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ
ਮਿਛਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ ਦਲਦਲੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਉਨਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸੱਪ ਹੈ
ਿਜਸ ਉਹ “ਜਮੀਨੀ ਰੈਟਲਰ” ਆਖਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਰੈਟਲਰ ਨੇ
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ਓਸ ਡੰਗ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਬਿਚਆ । ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ
ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨ ਉਸ
ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ।ਉਹ ਚੀਜ ਘਾਤਕ ਹਨ । ਅਤੇ ਉਨਾ ਕੋਲ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਕਾਟਨਮਾਉਥ ਸੱਪ ਵੀ ਹਨ, ਕਾਟਨਮਾਉਥ, ਮੋਕਾਿਸਨ ਅਤੇ ਵੀਹ-ਵੀਹ
ਫੁੱਟ ਲੰਮੇ ਮਗਰਮੱਛ।

38 ਅਤੇ ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਡੀ
ਬਾਸ ਮੱਛੀ ਫੜ ਲਈ ਸੀ । ਔਹ, ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਰਾਮ ਦਾ ਿਦਨ
ਸੀ । ਅਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ
ਕਢ ਸਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁੰਡੀ ਿਸਧਾ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਅਜਾਦ ਕਰ ਿਲਆ । ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਸ ਮੱਛੀ ਸਨ,
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸੋ ਪੰਜਾਹ ਪੌਂਡ ਵਡੀ ਬਾਸ ਮੱਛੀ ਸਨ । ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਿਵਚੋਂ ਕਈ ਦਾ ਭਾਰ ਕਈ ਪੌਂਡ ਸੀ, ਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ, ਅੱਠ ਪੌਂਡ ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਾਸ ਮੱਚੀ ਫੜੀ ਪਰ ਉਹ ਨੱਸ ਗਈ ।

39 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਫਰ ਕੁੰਡੀ ਸੁੱਟੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੱਛੀ ਫੜ ਲਈ,
ਲਗਭਗ ਛੇ ਜ ਸੱਤ ਪੌਂਡ ।ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕੁੰਡੀ ਸੀ, ਿਜਸ
ਪੱਿਤਆ ਦੇ ਉਪਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਭਾਈ ਏਵਨਸ ਕੋਲ…
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਫਰਣ ਕਰਕੇ ਿਗਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਿਕਓਂਿਕ ਉਥੇ ਕੇਵਲ
ਦਲਦਲ ਹੀ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ
ਉਪਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਜਗਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਿਜਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਪਿੜ ਸੁੱਕਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ
ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ ਲੇਟਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਲ ਜਾ

ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮਨਟ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਉਸ ਫੜਦਾ ਹ ” । ਅਤੇ ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਉਥੇ ਿਗਆ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ
ਬਾਹਰ ਿਖਿਚਆ ਸੀ, ਅੰਦਾਜਾ ਸੀ ਿਕ ਮੱਛੀ ਲਗਭਗ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਪੱਿਤ
ਉਪਰ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਉਸ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਿਗਆ । ਅਤੇ
ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਚੁਿਕਆ ਤ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ
ਆ ਿਗਆ । ਇੱਕ ਰੈਟਲਰ ਸੱਪ ਨੇ ਉਸ ਡੰਗ ਿਲਆ ।

40 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਿਵੱਚ ਸੱਪ ਦੇ ਦੰਦਾ ਦੇ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਸਨ ਿਜਥੇ ਰੈਟਲਰ ਸੱਪ ਨੇ ਉਸ ਡੰਗ ਮਾਿਰਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ
ਨਾਲ ਉਸ ਐਨੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਅੱਥਰੂ
ਆ ਗਏ । ਿਕਹਾ ਕੀ ਇੰਝ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਡੀ
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ਲਕਵਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਲਦਲੀ ਇਲਾਕੇ
ਿਵੱਚ ਸੀ । ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ।
ਅਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਸੱਪ ਤਹਾ ਡੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੀ ਿਮੰਟਾ ਿਵੱਚ
ਐਨੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਲਗਭਗ ਮਰ ਜ ਦੇ ਹੋ ।ਅਤੇ ਲੀਓ ਉਥੇ ਮੋਜੂਦ
ਸੀ । ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਆਇਆ, “ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ!” ਅਤੇ
ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਬਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ ਦੋ ਸੱਪ ਦੇ ਦੰਦਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਜਥੇ ਉਸ ਰੈਟਲਰ ਸੱਪ ਨੇ
ਉਸ ਡੰਿਗਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥ ਰਿਖਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਪਰ੍ਭੂ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ‘ਉਹ ਸੱਪ ਅਤੇ ਠੂੰਿਹ
ਿਲਤਾੜਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਉਹਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇਗੀ’”। ਅਤੇ
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦਰਦ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ । ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ
ਬੂਟ ਪਿਹਣ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਮੱਛੀ ਫੜਦਾ ਿਰਹਾ ।
41 ਉਹ ਉਸ ਰਾਤਅੰਦਰ ਿਗਆਅਤੇ ਉਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਸਆ, ਉਹਨ
ਆਿਖਆ, “ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ” ।
42 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈ ਹੁਣ ਤਕ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤ ਉਹ
ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਮਾਰਗ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਰਖੇਗਾ” । ਅਸੀਂ ਿਤੰਨ ਿਦਨ
ਮੱਛੀ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
43 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ । ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਿਕਓਂਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜੱਦ ਮੈ ਿਕਸੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗੇ ਹੋਏ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ । ਬੱਸ ਉਹ ਤਹਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਚੰਗੇ ਅਤੇ
ਸੱਚੇ ਹਨ । ਆਮੀਨ ।
44 ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਧਵਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਯਾਦ
ਰਖਣਾ । ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਜਸ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹ । ਅਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਈ ਰੌਬਰਟਸ ਦੀ ਸਭਾਵ
ਜੱਦ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤ ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਡੇਰੇ
ਵਲੋਂ ਉਹਨ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵ ਦੇਣਾ ।
45 ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜਹ੍ੀਏ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮਨਟ ਲਈਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ । ਅਤੇ, ਸੰਗੀਤ
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ਤੋਂ ਿਬਨਾ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਦੀ
ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਪੰਕਤੀ ਗਾਈਏ, “ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਡੀਕਦਾ
ਹੈ” । ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਇਸ ਗਾਓ। ਅਤੇ
ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ
ਗਾਓ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ?

ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਵਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,
ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਲੇਲੇ,
ਿਨਰੰਕਾਰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਤ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ,
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ,
ਔਹ ਅੱਜ ਇਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮੈਂ
ਸੰਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵ !
ਜਦਿਕ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਪਹੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ
ਜ ਦਾ ਹ ,

ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਖ ਵਧਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣ;
ਹਨੇਰੇ ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਿਦਨ ਬਣ ਜਾਵੇ,
ਗਮ ਅਤੇ ਡਰ ਿਮਟਾ ਦੇ,
ਮੈ ਕਦੇ ਵੀ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦੇ,
ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ।

46 ਆਪਣੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਿਸਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਿਲਖਤ
ਿਵਚੋਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਸੰਤ ਮਤੀ, 7ਵ ਅਿਧਆਏ, ਉਸਦੀ 13ਵੀ ਅਤੇ
14ਵੀ ਆਇਤ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ੀਏ
ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਆਸੀਸ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਵੇ ।

ਭੀੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਵੜੋ ਿਕਓਂ ਜੋ ਮੋਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਖੁਲਾ
ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਿਜਹੜਾ ਨਾਸ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਜ ਦੇ ਹਨ:
ਿਕਓਂਿਕ ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਸੌੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਿਜਹੜਾ

ਿਜਉਣ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸੋ ਿਵਰਲੇ ਹਨ ।
47 ਆਓਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ । ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੋ ਪਰ੍ਭੁ ਿਯਸੂ ਮੌਤ ਅਤੇ
ਕਬਰ ਿਵਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵੇਰ ਉਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ
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ਿਜਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ
ਜੀਵਨ ਨਵੇਂ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਤੈ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹ , ਇਹ ਿਵਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ
ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਿਖਆਲ ਰਖੇਂਗਾ । ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸ , ਪਾਪ ਅਤੇ
ਗੁਨਾਹ ਿਵੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਭੇਿਜਆ, ਇੱਕ
ਪਾਪੀ ਦੇਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ
ਬਣ ਸਕੇ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਸਿਹ ਕੇ, ਸਾ ਦੁਬਾਰਾ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਿਵਚ ਿਲਆ ਸਕੇ ।

48 ਅਤੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੇ ਇਸ ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੈ, ਕੋਈ
ਚੀਜ ਿਜਹੜੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੇ
ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ, ਅਸੀਂ ਿਨਮਰਤਾਪੂਰਵਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ
ਹ , ਪਰ੍ਭੁ, ਸਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਲਈ ਬਖ਼ਸ ਦੇ । ਸਾ ਪਰ੍ਭੁ ਿਯਸੂ ਦੇ ਲਹੂ
ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ । ਿਜਸ ਨੇ…ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਲੈਂਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹ । ਪਰ
ਤੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਧਰਮੀ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਦਯਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈਂ। ਅਤੇ
ਸਾਡੀ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪੀ ਰੂਹ , ਅੱਜ ਿਨਮਰਤਾਪੂਰਵਕ ਉਸ ਵਲ ਿਘਸਰ ਕੇ
ਜ ਦੀ ਹਨ । ਿਜਸ ਤਰ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਇਕ ਗਵਾਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਮਾਏਕਾ
ਤੋਂ ਅਤੇ ਿਪਉਰਟੋ ਿਰਕੋ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਿਜਥੇ ਤੂੰ ਅਿਜਹੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਹ ਉਸ ਿਨਆਈਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ।

49 ਿਕਵੇਂ ਤੂੰ ਭਾਈ ਏਵਨਸ ਸੱਪ ਦੇ ਜਿਹਰੀਲੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ,
ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਹਨ ।
ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੁ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਾ ਮੌਤ ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਛੁਡਾ, ਿਜਥੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਸਾ
ਡੰਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਰ ਭਰ ਿਦਤਾ ਹੈ ।ਅੱਜ ਸਵੇਰ, ਤੇਰੀ
ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਲਹ੍ਮ, ਪਰ੍ਭੁ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਤਰ-ਬਤਰ ਕਰ ਦਵੇ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ।ਭੌਿਤਕ ਸ਼ਰੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ
ਕਰ ਿਜਹੜੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ
ਈਸ਼ਵਰੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ।

50 ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਲਿਖਤ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲ, ਪਰ੍ਭੁ । ਮੈਂ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਂਗਾ । ਅਤੇ ਤੂੰ
ਸਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ, ਪਰ੍ਭ, ਅਤੇ ਸਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ
। ਿਕਓਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ ।ਆਮੀਨ ।
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51 ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਜਆਦਾ ਸਮ ਲੈਂਦਾ ਹ , ਿਕਓਂਿਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਡੀਕ
ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਿਕ ਐਤਵਾਰ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰ ਅਿਜਹੀ
ਕੋਈ ਗਲ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਘਰਆਉਂਦਾ ਹ ਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਹਲੀ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ
ਹ , ਖੈਰ । ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਗੇ ।

52 ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪਣੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਬਹੁਤ ਧਾਰਿਮਕ ਸਨ । ਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਓਂਿਕ
ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਸੌੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਿਜਹੜਾ ਿਜਉਣ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸੋ ਿਵਰਲੇ ਹਨ” । ਹੁਣ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਧਾਰਿਮਕ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਧਾਰਿਮਕ
ਸਨ । ਅਤੇ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਸਧ ਤ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਿਫਰਕਾਪਰ੍ਸਤ ਕਲੀਿਸਯਾਵ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ (ਿਕਸੇ ਹੱਦ ਤਕ)
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ
। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਵਰਲੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼
ਕਰਣਗੇ ।

53 ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੀ ਤੁਲਣਾ
ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ।ਵੇਖੋ, ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤ
ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਲ ਵਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਅੰਤ
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਇਹ ਦਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹੀ ਚੀਜ
ਜੋ ਿਪਛਲੇ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਹੋਈ , ਉਹੀ ਉਹਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਨ
। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ । ਅਤੇ ਆਓ ਉਹਨ ਕੁਝ ਚੀਜ
ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਜਹਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ।

54 ਉਹ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ । ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਉਹਨ
ਨੇ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣਾ ਿਲਆ । ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸੁਰ

ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਸਾਰੇ
ਸਿਮ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੁਖ਼ਿਤਆਰ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਪੀੜਹ੍ੀ ਅੰਦਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਨੱਖੀ
ਬੁੱਲਹ੍ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਜ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ।
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55 ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਿਸਆ
ਿਕ ਉਹ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨ । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
‘ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ’, ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣਾ ‘ਿਪਤਾ’ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੇ
ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੋਇਆ । ਅਬਰਾਹਾਮ,
ਇਕ ਨਬੀ” ।ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਯਸੂ ਉਹਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਇਹ ਪਰ੍ਮਾਣ ਦੇ ਿਦਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਹੈ,
ਿਕਓਂਿਕ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਨ । ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ, ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ । ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨ ਠੋਕਰ
ਲਗੀ । ਉਹ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ।
56 ਹੁਣ, ਜੱਦ ਅਬਰਾਹਾਮ (ਿਜਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਪਤਾ ਆਖਦੇ ਸਨ)
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਮਿਲਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਿਕਓਂਿਕ
ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਛੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਧਾ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ
ਖਾਧੀ (ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ) ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ ।
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਸ ਪਛਾਣ ਿਲਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਤੇ ਉਸ “ਏਲੋਹੀਮ”
ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਿਜਹੜਾ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀ । ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਿਜਸਨੇ ਕਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਧੂੜ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਛ ਲਈ ਬੈਠ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ
ਪੀਤਾ । ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਠੰਡੇ, ਬੇਰਿਹਮ-ਿਦਲ, ਸਵਾਰਥੀ, ਧਰਮੀ ਯਹੂਦੀ ਇਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਆਪਣਾ ਿਪਤਾ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ ਇਹ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦ ਉਹ ਉਹਨ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆਸੀ । ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ
। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ।
57 ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਜਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਹੇਠ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਿਕਓਂਿਕ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੋਣ ਉਸ ਹਰੇਕ ਸਖਸ ਦੇ
ਅਗੇ ਿਲ ਦੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜਨਿਮਆ ਹੈ ।ਭਲਾਈ
ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖਸ ਅਗੇ ਰਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ।ਅਤੇ ਜਦ
ਉਸਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਲੂਤ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ, ਜਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਝਗੜਾ
ਕਰਣ ਲਗੇ; ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਵੋ” ।
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ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਅੱਜ
ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ ।
58 ਲੂਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਿਡੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਦੂਮ
ਵਲ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਚਲ ਿਪਆ ਿਜਥੇ ਚੀਜ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੀ ਸਨ ।
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਮਾਰਗ ਵਲ ਵੇਖਦੇ ਹ । “ਮੈਂ ਇੱਸ ਫਲਾਣੀ-
ਫਲਾਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵ ਗਾ, ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਕੋਈ
ਵੀ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ, ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ” । ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ! ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਦੇ
ਹ , ਜੱਦ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹ !
59 ਯਾਦ ਰਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚਲੋਗੇ, ਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਣਗੇ, ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ
ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਜ ਿਫਰਕਾਪਰ੍ਸਤੀ ਜ ਿਕਸੇ
ਿਸਧ ਤ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਆਓਗੇ, ਅੰਦਰ
ਆਉਣ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ
ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਲੇ ਆਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਅਤੇ

ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜ ਆਪਣੀ ਮ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ । ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਵੋਗੇ! ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਣ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹ ।
60 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਲੂਤ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਵੇਿਖਆ…? ਉਹ
ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਥੇ ਿਜਆਦਾ ਧੰਨ ਅਤੇ ਿਜਆਦਾ ਪਰ੍ਿਸੱਧੀ
ਸੀ, ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਿਸ਼ਆਰ, ਪਿੜਆ
ਿਲਿਖਆ ਿਵਅਕਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੰਮ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ
। ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ ਹ , ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਸਦੂਮ ਿਵੱਚ ਜਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਵ ਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰ੍ਚਾਰਕ”
। ਵੇਿਖਆ, ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ।
61 ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੈ । “ਮੈਂ ਉਸ ਜਗਾ
ਤੇ ਇੱਕ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਜਾਵ ਗਾ । ਔਹ, ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
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ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ! ਿਕਓਂ, ਿਕਓਂਿਕ ਸ਼ਿਹਰ
ਦਾ ਿਵਧਾਇਕ ਇਸ ਕਲੀਿਸਯਾਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ” । ਹੁਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ,
ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖਣਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਤ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜ ਦੇ ਹਨ
ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਉਥੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਉਹ
ਵਧੀਆ ਕਪੜੇ ਪਿਹਨਣਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਘਾਤਕ ਗਲਤੀ
ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹ ।

62 ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਦੂਸਰੀ ਚੋਣ ਹੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ।
ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਸਰੀ ਚੋਣ ਪਿਹਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਉਸ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਲਆ ਜਾਵੇ । ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਜਆਦਾ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਜਦ ਲੂਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵੇਿਖਆ, ਤ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਇੱਕ ਲੂਣ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅੱਗ ਨਾਲ
ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵੇਿਖਆ । ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਥੋੜੇ
ਿਜਹੇ ਬੇਪਤ ਲੋਕ ਨਾਲ ਚੁਣ ਿਲਆ । ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਰੁਿਕਆ ਿਰਹਾ ।

63 ਅਤੇ, ਿਫਰ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੁੰਦਾ…ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ,
ਸਾਰਾਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਔਰਤ ਸੀ । ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਿਜਹੀ
ਸੋਹਣੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਹਰ ਕੋਈ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਸ
ਸਾਰਾਹ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਹੋ ਜ ਦਾ ਸੀ । ਹੁਣ, ਸਾਰਾਹ ਲਈ ਉਸ ਤਰ ਦੀ

ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਿਕੰਨੀ ਆਸਾਨ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ।

64 ਔਹ, ਔਰਤੋ, ਸ਼ਤਾਨ ਤਹਾ ਅੰਨਹ੍ੀ ਨਾ ਕਰਣ ਿਦਓ, ਮਸ਼ਹੂਰ
ਬਣਨਾ ਜ ਇਹ ਜ ਉਹ ਚੀਜ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ
ਨਾਲ ਰੁਕੇ ਰਹੋ! ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਘੜੀ ਨਜਦੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਦੂਮ
ਅਤੇ ਅਮੂਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਭਆਨਕ, ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
ਹਨ । ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ।

65 ਹੁਣ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ
ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਜਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ

ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਇਕ ਚੀਜ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ।
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66 ਸੋ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਿਤੰਨ ਮਨੁੱਖ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੂੜ
ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਹਨ ਤੇ ਤਰਸ
ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੇਵਲ ਥੋੜੇ ਿਚਰ ਲਈਆਓ ਅਤੇ ਬਲੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖ
ਹੇਠ ਬੈਠ ਜਾਓ” । ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਉਥੇ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਉਹਨ ਦੇ ਬੋਲਚਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ
ਨਹੀਂ ਸਨ । ਉਹ ਅਲਗ ਸਨ । ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਛੇ
ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਤੋਂ ਉਹਨ ਲਈ ਰੋਟੀ
ਿਤਆਰ ਕਰਵਾਈਅਤੇ ਉਹਨ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ।

67 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰਖਣਾ, ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਦੋ ਦੂਤ ਸਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਦੂਤ,
ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਤੰਬੂ ਵਲਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ।

68 ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਰੁਕੀ ਰਹੀ । ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਸ ਤਰ
ਆਪਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ , ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ
ਆਵੇ ਤ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਸੇ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਪਰ ਉਹ
ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਰੁਕੀ ਰਹੀ । ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ
ਹੋਵੇਗੀ ਜ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

69 ਅਤੇ ਇਹ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਦੂਮ ਵਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਦੋ
ਦੂਤ ਉਥੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ । ਪਰ ਇੱਕ ਿਪਛ ਹ
ਰੁਿਕਆ ਿਰਹਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰਖ ਗਾ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ,
ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ” ।

70 ਔਹ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵੇਰ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਕਲੀਿਸਯਾ, ਿਕ ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਜਾਣੀਏ । ਿਕਓਂਿਕ, “ਧੰਨ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅਖਵਾਉਣਗੇ । ਧੰਨ
ਹਨ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਿਤਹਾਏ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਤਰ੍ਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਸੁਧ ਮਨ ਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੇਖਣਗੇ
। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਹਲੀਮ ਹਨ, ਿਕਓਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ”।
ਤ ਿਫਰ, ਜੇ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ ਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
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71 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ ਦਿਸਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਹਾ
ਦੱਸ ਿਦਤਾ ਹੈ” । ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ।

72 ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨ ਹਵਾਲਾ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਜਵੇਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੂਤ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਪੱਠ ਤੰਬੂ ਵਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ ਤ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਤੇ
ਸਾਰਾਹ, ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ, ਹੱਸੀ । ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਰਾਹ ਿਕਓਂ ਹੱਸੀ?”
ਇਹ ਜੱਦ ਹੋਇਆ ਤ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਿਹਲ ਦਾ ਸਮ ਸੀ ।
ਠੀਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਜੱਦ ਅੱਗ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਭਸਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ।

73 ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ , ਉਸ ਧਾਰਿਮਕ ਦੇਸ਼
ਿਜਥੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ” । ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਲਖਤ ਨਾ
ਜਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ”
। ਇਸ ਤਰ ਦੀ ਪੀੜਹ੍ੀ , ਿਜਹੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਸਿਖਆ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਆਦਮੀ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਿਵਦਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਹਨ ਦੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਿਗਰਜੇ
ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਸੀ । ਜਦ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਤਹਾ ਇੱਕ ਇਸਰਾਈਲੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਤੁਹਾਡੇ
ਜਨਮ ਦੇ ਦਸ ਿਦਨ ਬਾਅਦ, ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ
ਹੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ । ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਲੇਵੀ ਿਵਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਿਜਨ
ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਲਖਤ ਦੀ ਿਸਿਖਆ ਿਦਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਿਫਰ ਵੀ

ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਲਖਤ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ!” ਉਹ
ਿਲਖਤ ਆਪਣੀ ਅਿਧਐਨ ਪੁਸਤਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ
ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਸ਼੍ਨਾਵਲੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਮ ਿਵਿਦਆ

ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ । ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਲਖਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ,
ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਜਾਣਦੇ ਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੇ
ਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਿਕਓਂਿਕ ਮੇਰਾ ਿਦਨ ਵੇਖ ਕੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਨੰਦ
ਹੋਇਆ, ਿਕਓਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਹੀ ਵੇਖ ਿਲਆ ਸੀ । ਜਦ
ਮੈਂ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਮਾਸ ਦੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਇਹ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਮੈਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈ
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‘ਇਲੋਹੀਮ’ ਆਿਖਆ । ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ‘ਬਆਲਜਬੂਬ’ ਆਖਦੇ ਹੋ” ।

“ਔਹ,” ਉਹਆਖਦੇ ਸਨ, “ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੈ” ।
“ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣਾ ‘ਿਪਤਾ’ ਆਖਦੇ ਹੋ?”

74 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਓਂ, ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਸੰਬਧ ਰਖਦੇ ਹ
। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਦੇਸ਼ ਹ । ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਹ । ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਲੋਕ ਹ !”

ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਤਾਨ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੈ” ।
75 ਮੈਂ ਉਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਅੱਜ, ਜੱਦ
ਲੱਖ ਹੀ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਜਨ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕੀ ਆਿਦਵਾਸੀ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਲੋਕ ਕਥਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਹਨ, ਲੱਖ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਨਰਉਥਾਨ ਦੀ ਸਮਰਥ
ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਸਧ ਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਨਹੀਂ
ਚਿਖਆ । ਉਹਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
ਉਹਨ ਦੀ ਅੱਖ ਸਿਚਆਈਦੇ ਲਈਅਨਹ੍ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਨ ।
76 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਅਨਹ੍ੇ ਹੋ, ਅਿਨਹ੍ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋ । ਕੀ…ਜੇ…ਜੇ
ਅੰਨਹ੍ਾ ਅਨਹ੍ੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਕੀ ਉਹ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਡਗਣਗੇ?”
77 ਿਫਰ ਉਹਨ ਸੋਿਚਆ, “ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹ । ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹ ।
ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਸੰਬਧ ਰਖਦੇ ਹ । ਸਾਡੇ
ਗੁਰੂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਸਿਖਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਿਵਦਵਾਨ ਹਨ” । ਅਤੇ
ਿਫਰ ਵੀ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਤ ਿਲਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ।
78 ਵੇਖੋ, ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੀ
ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰਿਖਆਅਤੇ ਇਸ ਿਨਆਿਣ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਤ ਜੋ
ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਿਸੱਖਣ? ਔਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀ! ਉਹ
ਉਹਨ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਭਲਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਰਆਈ ਨਾਲ ਚਲਣ
ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਖਦੇ ਹਨ! ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਖੇਗਾ ।
79 ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜੱਦ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਡਾ ਜਗਤ, ਉਸੇ
ਚੀਜ ਨਾਲ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ!



ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ 21

80 ਿਯਸੂ ਉਹਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਉਹਨ
ਆਿਖਆ, “ਔਹ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ
ਹੋਵ ਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਕਓਂਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰ ਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਰਖਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ
ਆਉਂਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਹੋਰ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਆਲਜਬੂਬ ਹੈਂ” । ਤ ਇਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨ ਕੋਲ ਉਹਨ
ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾਵ ਸਨ ।

ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਤਾਨ ਹੋ” । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ!
81 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੀ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਅੱਜ
ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੱਖ ਕਲੀਿਸਯਾਵ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸ
ਹਜਾਰ ਹਨ । ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ
ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ
ਕੀਤੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਜੁਗ ਜੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ । ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਲ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਭੂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ, ਕੁਝ
ਪਰ੍ਿਸਧੀ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ । ਇਹ ਲੋਕ
ਤੇ ਥੋਿਪਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਤਹਾ ਇੱਕ ਚੌਣ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ

ਿਨਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦੇ । ਤਹਾ “ਹ ” ਜ “ਨ ” ਕਿਹਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ
ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ
ਆਏ ਸੀ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਤਹਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਨੀ
ਹੀ ਪਵੇਗੀ । ਇਸ ਸਵੇਰ ਮਸੀਹ ਚੁਣ ਲਵੋ ।
82 ਉਹਸੋਚਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ ਸੋ
ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਤੰਗ ਹੈ
ਉਹ ਰਾਹ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸੋ ਿਵਰਲੇ ਹਨ”।
83 ਮੈ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤਹਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਿਦਓ, ਕਲੀਿਸਯਾ, ਸਾਵਧਾਨ
ਰਹੋ।ਸਾਡੀ ਸਵੈ-ਧਾਰਿਮਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਿਨਰਭਰ ਪਖੰਡੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਅਸੀਂ ਰਹੀ ਰਹੇ ਹ , ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾ ਲਗੇਗਾ । ਇੱਕ ਘੜੀ ਜਦ
ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਸੀਟ ਤੇ ਖਲੋ
ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਗਰਜੇ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਿਸਗਰਟ ਫੂਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਲਈ
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ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੰਦੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ
ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ “ਮਸੀਹ” ਆਖਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ
ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪਰ੍ਚਾਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜ ਿਗਰਜੇ ਿਵਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜ ਉਸ
ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਿਜਥੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਉਹੀ ਮਸੀਹੀ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਨਵੀਂ ਿਸਰ੍ਰ੍ਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ
ਬਣਦੇ ਤ ਉਥੇ ਕੁਝ ਤ ਗਲਤ ਹੈ । ਜਦ ਅਖਬਾਰ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਰਹੀ
ਹਨ;ਿਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਿਕਨਾਰੇ ਤਕ, ਅਗ ਹ ਅਤੇ ਿਪਛ ਹ, ਤਰ ਦੇ ਬਰਫੀਲੇ
ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੱਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਲੋਕ
ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵਲ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਭੂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਤ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਕੀ
ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ? ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨ ਿਲਖਤ
ਵਲ ਜ ਦੇ ਹ ਿਜਥੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਤੰਗ ਹੈ ਉਹ
ਰਾਹ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸੋ ਿਵਰਲੇ ਹਨ”।

84 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਵੇਂ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਦੀ
ਆਮਦ ਤੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ” । ਸੁਣੋ, ਹ ਦੇ ਿਦਨਾ ਿਵੱਚ, ਜਗਤ
ਲਗਭਗਉਨਾ ਹੀ ਅਬਾਦ ਸੀ ਿਜਨਾ ਅੱਜ ਹੈ । ਉਹਨ ਦੀ ਿਵਿਗਆਨ ਸਾਡੇ
ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸੀ ਸਿਪੰਕਸ ਅਰਥਾਤ ਅਿਜਹੀ ਮੂਰਤੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ੇਰ
ਦੀ ਧੜ ਉਪਰ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁੰਹ ਸੀ ਅਤੇ ਿਪਰਾਿਮਡ ਬਨਾਏ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ
ਕੀਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । [ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾਦਕ]
ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਜਆਦਾ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਲੋਕਸਨ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰਖੋ, ਅੱਜ ਿਵਿਗਆਨ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਇਹ ਅਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਮਨਟ ਪਿਹਲ ਹੈ” ।ਘੜੀ ਤੇ ਿਮਰ੍ਤ
ਘੰਟਾ ਅਰਥਾਤ ਰਾਤ ਦੇ ਿਤੰਨ ਵਜਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਮਨਟ ਬਾਕੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡੀ
ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲ ਹੈ ।ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ —ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਗਲ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਉਤਾਰ
ਦਵੇਗਾ, “ਿਜਵੇਂ ਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ”!

85 ਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵਚੋਂ ਿਕੰਨੇ
ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸਨ? ਅੱਠ, ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਿਵਚੋਂ ਅੱਠ । ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ” ।

86 “ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਸਦੂਮ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਦੀ ਆਮਦ
ਤੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ” । ਦੱਸ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਲੋਕ ਿਵਚੋਂ,
ਿਤੰਨ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸਨ ।



ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ 23

87 ਤ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਪੁਛੋਗੇ, “ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਉਹਨ ਹਜਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਖਆਲ
ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ?” ਹੁਣ, ਭਾਈ, ਉਹ ਤ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
88 ਜੇ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਣ ਲੋਕ ਵੀ ਿਨਕਲ ਆਉਂਣ ਤ ਮੈ
ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । “ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ, ਅਤੇ ਸੌੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਅਤੇ ਜੋ
ਉਸ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸੋ ਿਵਰਲੇ ਹਨ” ।
89 ਔਹ, ਮੈਂ ਕਲੀਿਸਯ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਉਹ ਆਖਦੀ ਹਨ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਲਖਵਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ
ਜਾਵੋ, ਤ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ” । ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਲਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
। ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਲਖਵਾ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਿਵੱਚ, ਤ ਿਫਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੋੜ ਗੁਣ , ਹਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਤ ਿਫਰ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਰੂਹ ਉਥੇ ਹੋਣਗੀ , ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਵਰਗ ਿਕਸ
ਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ।
90 ਕੋਈ ਮੈ ਇਸ ਤਰ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਜਰਾ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕੋ, ਭਾਈ
ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਮੈਂ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਬੱਚ ਜਾਣਗੇ” ।
91 ਇਸ ਦਾ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬੱਚ ਜਾਣਗੇ
। ਪਿਹਲਾ ਕੁਿਰੰਥੀ 13 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ
ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਅਤੇ ਪਰ੍ੇਮ ਨਾ ਰਖ , ਤ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ” ।
92 “ਔਹ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ-ਫਲਾਣੀ ਸਭਾ ਿਵਚ ਿਗਆ । ਔਹ, ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਨ,
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ । ਮੈਂ ਉਸ ਅਿਨਹ੍ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ
ਵੇਿਖਆ ਹੈ” ।
93 ਉਹ ਿਫਰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । “ਉਸ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ
ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਣਗੇ, ‘ਪਰ੍ਭੂ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ, ਭਿਵਖਵਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ
ਨਹੀਂ ਕਿਢਆ? ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ

ਕੀਤੇ?’ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ‘ਹੇ ਬੁਿਰਆਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤ ਤਹਾ
ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ’”। “ਿਕਓਂਿਕ ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਸੌੜਾ ਹੈ ਉਹ
ਰਾਹ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸੋ ਿਵਰਲੇ ਹਨ” ।
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94 ਮੈ ਤਹਾ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜੇ ਦੇਣ ਿਦਓ ਿਜਹੜੇ ਤਹਾ ਦਿਹਲਾ ਦੇਣਗੇ
। ਡਾਕਟਰੀ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ, ਡਾਕਟਰੀ
ਅੰਕਿੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਵਲ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਿਵਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੀਹ ਿਦਨ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ ਦੇ ਤੀਹ ਹਜਾਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ । ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ ਦੇ
ਲਈਉਹ ਿਕੰਨੀ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ?

95 ਅੰਕੜੇ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ, ਪਿਵੱਤਰ ਿਵਆਹ ਦੇ
ਬਿਚ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਬਾਈਬਲ ਿਵਵਸਥਾਸਾਰ 14:2 ਿਵੱਚ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਿਕ “ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼
ਬਾਲਕ, ਇਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਲਗਣਗੇ”? ਉਹਨ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ, ਦੱਸ ਪੀੜਹ੍ੀ । ਇੱਕ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ
ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹਨ ਦੇ ਪੜਹ੍ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੜਹ੍ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੜਹ੍ਦਾਦੇ ਦਾ
ਪੜਹ੍ਦਾਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ! ਹੁਣ ਕੀ? ਮੈ
ਿਵਖਾਓ ਇਹ ਿਕਥੇ ਬਦਿਲਆ ਹੈ ।

96 ਅਸੀਂ ਿਕਥੇ ਆ ਗਏ ਹ ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੋਕ, ਿਵਭਚਾਰ
ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਔਰਤ ਿਜਹੜੀ ਗਲੀ ਿਵੱਚ
ਆਦਮੀ ਵ ਗ ਕਪੜੇ ਪਿਹਣਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਜਰ ਿਵੱਚ
ਿਘਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਿਸਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਮਸੀਹ ।ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਅਿਜਹੇ ਵੇਸਵਾਵ ਦੇ ਝੁੰਡ ਤੇ ਰਿਹਮ ਕਰੇ!
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ । ਿਫਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਸੀਹ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ
ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਜਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਸੌੜਾ ਹੈ ਉਹ
ਰਾਹ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸੋ ਿਵਰਲੇ ਹਨ” ।

97 ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਉਹ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।
ਵੇਖੋ, ਜਦ ਦਾਉਦ ਉਸ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਤ ਉਸ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਇਸ ਦੇ ਲਈ
ਪਰ੍ੇਮ ਕੀਤਾ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਆਖਣਗੇ,
“ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਪਰਛ ਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵ ਗਾ” । ਿਕਓਂ? ਉਹਨ
ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥ ਵ ਹਨ ਿਜਥੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਰਿਨ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਸਹਾਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸਮ ਹੈ ਜੱਦ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੂਰੇ
ਹਿਥਆਰ ਪਿਹਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਚਨ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਿਬਨਾ
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ਿਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨਮਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
98 ਹੁਣ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ । ਉਹ ਕਿਹਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਹ , ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਹ , ਮੈਂ
ਇੱਕ ਪੈੰਟੀਕਾਸਟਲ ਹ ,” ਇਹ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ
ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾਦਕ] ਇਹ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ ।
99 “ਮੈਂ ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ, ਮੈਂ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕੀਤੇ” । ਅਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਿਦੰਦੇ ਹ , ਜਦਿਕ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ
ਅਿਨਹ੍ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਯਕੀਨਨ ।
ਵਰਖਾ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਦੋਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।
ਵਰਖਾ ਫਸਲ ਉਸੇ ਤਰ ਿਸੰਜਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਿਸੰਜਦੀ
ਹੈ । ਉਹੀ ਵਰਖਾ, ਉਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੋਕ ਤੇ ਤਰਦੀ ਹੈ । ਪਰ
ਿਫਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ…ਉਹਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਖਰਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਬਾਹਰੀ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਜ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ
ਸਖ਼ਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਿਸ਼ਰ੍ਸਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਸਖ਼ਸ ਦੇ ਿਹਰਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਮਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ।

100 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਿਕ
ਇਹਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਅਰਬ ਲੋਕ ਿਵਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ
ਦਰਜਨ?” ਮੈ ਤ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਿਕ ਰੈਪਚਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਲੋਕ
ਵੀ ਹੋਣ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ! ਮੈਂ ਤਹਾ ਉਹ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ ਜੋਿਯਸੂ ਨੇ ਇੰਜੀਲ
ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ।
101 ਇੰਝ ਿਕਓ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਬਦਚਲਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ,
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਨੇ ਉਹਨ ਦੂਿਸ਼ਤ ਕਰ
ਿਦਤਾ ਹੈ । ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਕਈ ਘੰਿਟ ਤੱਕ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਹ , ਉਹਨ
ਗਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਕ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ,
ਿਘਨਾਉਣੀ, ਜੜ ਤੱਕ ਸੜੀ ਹੋਈ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਿਚਨਹ੍ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ
ਇੰਜੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਹਆਪਣੇ ਆਪ
ਿਵੱਚ ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ।
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102 ਕੀ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ, “ਆਤਮਾ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਾਹਲੇ, ਘਮੰਡੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੋਗ
ਿਬਲਾਸ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮੀ, ਪੱਥਰ ਿਦਲ, ਅਸੰਜਮੀ, ਕਰੜੇ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਵੈਰੀ, ਭਗਤੀ
ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣਗੇ”? ਵੇਿਖਆ? ਔਹ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਚਲਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ । ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ ਿਵੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਕੋਈ
ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਿਮ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦਵੇਗਾ । ਪਰ
ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।

103 ਤ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਆਖੋਗੇ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦੀ
ਕੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ?”
ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । ਮੈਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹ । ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਿਦਨ, ਆਪਣੇ
ਜੀਵਨ , ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਉਂਦਾ ਹ । ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਤ ਕੁਝ ਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈ ਿਪਛ ਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਹੀ ਕਰਨਾ
ਪੈਣਾ ਹੈ ।

104 “ਅੱਛਾ,” ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਜਦ ਲੋਕ ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ ਿਵੱਚ
ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ?”
ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ! ਵਾਕਈ, ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਜਾਦੂਗਰ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਗੈਰ
ਜੁਬਾਨ ਿਵਚ ਬੋਲਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਸਭ ਤਰ ਦੀ ਬਕਵਾਸ । ਮੈਂ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ
ਵੀ ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ

ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਹਨ ਲੋਕ ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ ਹੇਠ ਪਰ ਕੁੱਦਦੇ ਅਤੇ ਿਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਜਵੇਂ
ਇਮਾਰਤ ਅੱਗ ਲਗ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਸੌਦੇ, ਅਤੇ
ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ, ਝੁਠ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਕਰਦੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਦੀ ਿਕਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ।

105 ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਡੀਕਨ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਿਜੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ।ਿਕਉਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਣਗੇ? ਨਹੀਂ ।ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ
ਉਹ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਸਿੜਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗਵਾਰ
ਹੈ ।ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ
ਤ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰਆਉਂਦੀ ਹੈ ।



ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ 27

106 “ਿਕਓਂਿਕ ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਸੌੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ
ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸੋ ਿਵਰਲੇ ਹਨ”। ਿਜਸ ਤਰ ਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਹਨ

ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਿਵਚੋਂ ਅੱਠ; ਿਜਸ ਤਰ ਸਦੂਮ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਲੱਖ ਕਰੋੜ
ਿਵਚੋਂ ਿਤੰਨ; ਉਸੇ ਤਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਮਦ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ।
107 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਤਾਈ ਵੇਖੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਹ । ਤੁਸੀਂ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਵਚਾਰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਉਥੇ ਬਾਹਰ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਚਤਰ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਪਰਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ
ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।
108 ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤਹਾ ਆਪਣੇ ਪਰਚਾਰ ਮੰਚ
ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਪਾਗਲ ਕਰ ਿਦਓਗੇ”
। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹਨ । ਮੈਂ ਤ ਉਹਨ ਦੇ ਿਦਮਾਗ
ਸਹੀ ਕਰ ਿਦ ਗਾ, ਉਹਨ ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ
ਪਿਹਣਨੀ ਛੱਡ ਿਦਓ । ਅਤੇ, ਖੈਰ, ਿਕਸੇ ਨੇ ਤ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ।
109 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੁਿਛਆ, “ਕੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਗਲ ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਿਗਆ? ਕੀ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹ ? ਜ , ਮੈ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ?” ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ
ਿਜਸ ਮੈਂ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦਾ । ਮੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮੈ
ਪਰਵਾਹ ਿਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ।
110 ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਓਗੇ” । ਅੱਛਾ,
ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਜਸ ਇੰਜੀਲ ਤਬਾਹ ਕਰੇ, ਉਹ ਤ ਤਬਾਹ ਹੋਣੀ ਹੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾ ਉਸ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਲੇਰੀ ਦਵੇ ਜੋ ਸਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਚਾਈ ਦੱਸ ਸਕੀਏ! ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗਲ ਹੈ!
111 “ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ,” ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਤੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ” ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਥੋਿਡਸਟ,
ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੇਸਬੇਟੇਰੀਅਨ, ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਅੰਦਰ ਜਾਉਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਦਨ
ਮੂਰਖ ਬਣੋਗੇ । ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬਹੁਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਬੈਠ
ਜਾਣਗੇ, ਆਖਣਗੇ, ‘ਮੈ ਇਥੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ’” । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ
ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਿਰਸ ਉਹਨ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦੇਣਗੇ । ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਰੋਣਾ, ਿਵਰਲਾਪ
ਕਰਣਾ ਅਤੇ ਦੰਦਾ ਦਾ ਪੀਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ” । ਮਸੀਹ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾ ਲਵੋ । ਉਸ ਥ ਤੇ ਲਖ ਕਰੋੜ
ਦੇ ਅਰਬ ਗੁਣ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
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ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕੱਟਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣਗੇ । ਿਯਸੂ ਨੇ ਇੰਝ
ਿਕਹਾ ਸੀ ।

“ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?”
112 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇੱਕੋ ਚੀਜ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈ
ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ!” ਇਹੀ ਹੈ । ਉਹ ਿਨ ਈ ਹੈ । “ਮੈ ਉਹਨ
ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ” ।
113 ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਤ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਕੌਣ ਮਸੀਹ ਹੈ?”
114 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । ਪਰ ਮੈਂ ਤਹਾ ਦੱਸਦ ਹ ਿਕ ਵਚਨ ਕੀ ਆਖਦਾ
ਹੈ । ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ । ਜੱਦ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਿਲਆ
। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ—ਅੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਿਜਆ ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੋਲ ਜਾਹ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ
ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨ ਦੇ ਿਘਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ
ਹਉਕੇ ਭਰਕੇ, ਉਹਨ ਚੀਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ” ।
115 ਿਘਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੱਦ ਉਸ ਿਲਬਾਸ ਪਿਹਣਦੀ
ਹੈ ਜੋ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਿਣਆ ਹੈ । ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਿਘਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ ਨੇੜੇ ਗਏ ਹੋ ਿਜਹੜੀ ਿਘਨਾਉਣੀ ਹੈ? ਇਹ
ਤਹਾ ਿਕੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਇੱਕ
ਔਰਤ ਿਜਹੜੀ ਅਿਜਹੇ ਕਪੜੇ ਪਿਹਣਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹਨ, ਤਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸੇ ਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਭ ਵੇ ਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ
ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੋਜ ਿਚਲਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੋ । ਇਹ ਤ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ
ਵਚਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਇੱਕ ਿਘਨਾਉਣੀ ਚੀਜ!” ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਵੀ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ।
116 ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਾ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕਰਪਾ
ਦਵੇ । ਜੇ ਤਹਾ ਇੱਕਲੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜੀ ਰਖੋ । ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਫਲ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
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117 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ ਹ , ਿਜਥੇ, ਲੋਕ ਦੇ ਿਘਨਾਉਣੇ
ਕੰਮ ਹਨ । ਅਤੇ ਦੂਤ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਿਨਕਿਲਆ ਹੈ । ਮੈ
ਜੈਫਰਸਨਿਵਲੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਲਭ ਕੇ ਿਦਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਤ ਮੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਲਭ
ਿਦਓ ਿਜਹੜਾ ਹਉਕੇ ਭਰਦਾ ਅਤੇ ਰੌਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਿਫਕਰਮੰਦ ਅਤੇ
ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆਅਤੇ ਉਹਨ ਿਘਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ
ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਰ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤ ਿਫਰ ਇਸ
ਿਲਖਤ ਲੈ ਲਵੋ, “ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਸੌੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਿਜਹੜਾ
ਿਜਉਣ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸੋ ਿਵਰਲੇ ਹਨ” । ਬੱਸ
ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।

118 ਔਹ, ਮੈਂ ਤਹਾ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਿਵਖਾ ਸਕਦਾ ਹ ਿਜਹੜੇ ਿਗਰਜੇ ਜ ਦੇ
ਹਨ । ਮੈਂ ਤਹਾ ਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਵਖਾ
ਸਕਦਾ ਹ । ਅਿਜਹੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਿਵਖਾ ਸਕਦਾ ਹ ਿਜਹੜੇ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ
ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਤਹਾ ਅਿਜਹੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਿਵਖਾ ਸਕਦਾ ਹ ਿਜਹੜੇ
ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ । ਮੈਂ ਤਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਵਖਾ ਸਕਦਾ
ਹ ਿਜਹੜੇ ਿਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਬਥੇਰੇ
ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਿਵਖਾ ਸਕਦਾ ਹ ਿਜਹੜੇ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

119 ਪਰ ਮੈ ਅਿਜਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਿਵਖਾਓ ਿਜਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਿਚੰਿਤਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਮੈ ਇੱਕ
ਪਰਚਾਰਕ ਿਵਖਾਓ ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ
ਕਲੀਿਸਯ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਮੈ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਿਵਖਾਓ ਿਜਹੜਾ
ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਗਲ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ
ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਨਾ
ਕਰੇ, ਉਸ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਰੋਜੀ
ਰੋਟੀ ਹੈ ।

120 ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ ਨੇ ਜੈਕ ਮੂਰ ਦੱਿਸਆ, ਿਕਹਾ,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਮੇਰੀ ਸਭਾਵ ਿਕਵੇਂ ਖੜਹ੍ੀ ਹਨ, ਿਕਹਾ, “ਉਹ
ਬੈਪਿਟਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਜ ਪੈੰਟੀਕੋਸਟਲ ਹੈ”। ਿਕਹਾ,
“ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹਨ” । ਯਕੀਨਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਿਕ…ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਿਵਚ
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ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ । ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਆਖਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਇੱਕ
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਪਰੀਿਖਆ ਦੀ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ।
121 ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਤ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਣਾ” ।ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਸਿਖਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਹੀ ਰਖੋ ।
122 ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ
ਹੈ! ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ । ਉਹਨ ਅੱਠ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਿਕਸੇ ਥ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਹਨ
ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਿਕਸੇ ਥ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰ ਉਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਠਿਹਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਮੱਤ ਜ ਿਕਸੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਸਧ ਤ
ਜ ਿਕਸੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ । ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ!
123 ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਿਕਉਂ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਿਕਉਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਸੇਵਕਾਈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕਾਈ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ ਿਕਓਂ
ਮਸਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਿਜਵੇਂ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?”
124 ਇਹੀ ਤ ਗਲ ਹੈ । ਇਹੀ ਗਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜ ਦਾ ਹ , ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀਜ ਆਫ਼ ਗੋਡ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਣਗੇ?
ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਉਹ
ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਣਗੇ?
ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ । ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਬਣ ਕੇ
ਵੇਖੋ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵੋਗੇ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਜਾਵੋਗੇ । ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ ।
125 ਔਹ, ਬੇਸ਼ਕ, ਉਹ ਤਹਾ ਉਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਯਕੀਨਨ, ਉਹ ਤਹਾ ਿਕਸੇ
ਥ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ ਉਹਨ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੋ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਕਿਹਣਗੇ, “ਔਹ,
ਹੁਣ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਿਦਮਾਗੋਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
। ਉਹ…”
126 ਜੇ ਮੇਰਾ ਿਦਮਾਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਵੀ ਸਹੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ! ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ।
ਿਧਆਨ ਿਦਓ!
127 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈ ‘ਬਆਲਜਬੂਬ’ ਿਕਓਂ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ।
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ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਿਦਨ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ।ਦੱਖਣ ਦੀ ਰਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਸਿਥਤ ਿਹੱਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਵਰਦਾਨ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਈ, ਅਤੇ ਜੱਦ ਉਸ
ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਤ ਉਸ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ
ਇਸ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ” ।
128 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਉਹਨ
ਪੁਿਛਆ, “ਤੂੰ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ,” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ
ਨਹੀਂ ਜਾਵ ਗਾ” । ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਿਕਓਂਿਕ ਉਸ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ।ਿਕਓਂਿਕ
ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਸੌੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸੋ
ਿਵਰਲੇ ਹਨ ।
129 ਜੱਦ ਚੇਿਲ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਦਾ ਸਮ ਆਇਆ, ਤ ਉਹ ਿਕਥੇ ਸਨ?
ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ, ਯੁਹੰਨਾ
ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ।ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਬਾਕੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ।
130 ਇਹ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਦਾ ਸਮ ਹੈ । ਇਹੀ ਸਮ ਹੈ । ਇਹ ਉਹੀ ਸਮ ਹੈ ਜੱਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੁਝ ਚੀਜ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਹੀ ਸਮ ਹੈ ਜਦ ਮਸੀਹਾ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ । ਇਹ ਉਹੀ ਸਮ ਹੈ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਉਸ ਦੇ
ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ “ਪਿਵੱਤਰ-ਪਖੰਡੀ,
ਪਾਗਲ, ਝੱਲੇ” ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਉਹ ਘੜੀਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ।
131 ਇਹ ਪੱਕੀ ਗਲ ਹੈ ਿਕ ਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਨਰਾਸ਼ਤਾਵ
ਹੋਣਗੀ ।
132 ਔਹ, ਅਵੈਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਿਕਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ।ਇਸੇ ਤਰ ਬੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਥੇ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸੇ ਤਰ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਿਕਥੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸੇ ਤਰ ਜੁਆਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਿਕਥੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸੇ ਤਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਥੇ ਖੜਾ
ਹੋਵੇਗਾ । ਉਹ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
133 ਪਰ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਿਕਥੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਸਨ
ਿਕ ਉਹ ਸਹੀ ਸਨ । ਉਥੇ ਹੀ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ । “ਜੱਦ ਉਹ ਉਸ ਜਗਾ
ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹਣਗੇ, ‘ਯਕੀਨਨ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਿਮ
ਕਿਢਆ । ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹ । ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ—ਫਲਾਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ

ਨਾਲ ਸਮਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਔਹ, ਅਸੀਂ
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ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ! ਿਕਓਂਿਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ—ਮੈਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਰ੍ਬੰਧਕ
ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਿਬਸ਼ਪ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਇਹ ਿਰਹਾ ਹ ’ । ਹੇ ਬੁਿਰਆਰੋ, ਮੇਰੇ
ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤ ਤਹਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ” । ਇਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ । ਇਹ
ਹੈ ਿਨਰਾਸ਼ਾ । ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅੰਦਰ ਆ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਖਣਗੇ, ‘ਸਾ ਇਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਹੈ,’ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਿਜਥੇ ਰੌਣਾ, ਿਵਰਲਾਪ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੰਦਾ ਦਾ ਪੀਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ” । “ਿਕਓਂਿਕ ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ
ਅਤੇ ਸੌੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਿਜਹੜਾ ਿਜਉਣ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਲੱਭਦੇ
ਹਨ ਸੋ ਿਵਰਲੇ ਹਨ” ।
134 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਇਸ ਸੁਣੋ ।ਮੈਂ ਇਹ
ਗਲ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ । ਇਸ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ।
ਇਹੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਤ ਮੈਂ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹ । ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ
ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ , ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ: ਬੱਸ ਥੋੜੇ
ਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਬੱਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰਖਣਾ: ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ
। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨਾ ।
135 “ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ?” ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹ ।
136 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਓ।ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਬਾਈਬਲ
ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੜਕਦਾ, ਤ ਿਫਰ ਕੁਝ ਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਤ ਗਲਤ ਹੈ
। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ । ਬਾਈਬਲ, ਇਹ ਉਹ ਿਕਤਾਬ ਹੈ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ!
137 “ਔਹ,” ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਅੱਛਾ, ਮੈ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ” । ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ । ਪਰ
ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਇਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ, ਤ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।
138 ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਅੱਛਾ, ਮੈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ” । ਇਹ
ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ!
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139 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਰਥ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ
ਕਣਕ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ
ਵੀ ਿਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਪੁਰਾਣੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਿਬਲਕੁਲ ਿਸਧੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜ ਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵ ਗ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ
ਿਜਉਂਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਤ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਵ ਗ ਰਿਹ
ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਪਰ ਜੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਉਸ ਕੋਲ ਦੁਸ਼ਟ
ਆਤਿਮ ਬਾਹਰ ਕਢਣ ਲਈ ਉਹੀ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਿਯਸੂ ਨੇ
ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ । ਉਹ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਉਨ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ
ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ । ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ
ਮਾਨ । “ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ , ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾੜਨ ਲਈ ਦੇ ਿਦ , ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ
ਮਾਲ ਕੰਗਾਲ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਿਦ , ਮੈਂ—ਮੈਂ ਅਿਜਹੀ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖ
ਭਈ ਪਹਾੜ ਹਟਾ ਿਦ , ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ ਕਰ , ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਪਰਚਾਰ ਕਰ , ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਦੁਸਟ ਆਤਿਮ ਕੱਢ ,” ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹ ” । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ “ਕੁਝ ਨਹੀਂ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । “ਸਮਝ ਲਗੀ?”

140 ਹੁਣ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਭੀੜੇ
ਫਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰੋ । ਿਕਓਂਿਕ, ਚੌੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਿਜਹੜਾ
ਨਾਸ਼ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਵਚੋਂ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੋੜ
ਗੁਣਾ ਲੋਕ ਉਸ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ । ਿਕਓਂਿਕ, ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ
ਸੌੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ, ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ।

141 “ਤੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਿਜਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਲਭਦੇ
ਹਨ ਸੋ ਿਵਰਲੇ ਹਨ” । ਹੁਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ । ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ!
ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਉਸ ਥ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਉਹ ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ
ਜ ਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ।

142 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਬਆਲਜਬੂਬ ਹੈ । ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ! ਇਹ ਿਗਆਨ ਿਕਥੋਂ ਆਇਆ?”
ਉਹਨ ਨੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ।
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143 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ…ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹ
ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ; ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈ
ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਚਲਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੰਝ ਲਗਦਾ
ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਹਾ ਹੇਠ ਿਗਰਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਜਗਾ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰ ਚੁਕਾ ਹੈ ।
144 ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਜੱਦ ਉਸ ਨੇ ਲੂਿਯਿਵਲ
ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਇਹ “ਸਭ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਸ਼ਤਾਨ-
ਸੰਚਾਿਲਤ ਥ ” ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਵੇਖੀ ਹੈ । ਇਸ
ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਦਬਾਓ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ” ।
145 ਬੇਸ਼ਕ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਗਾ । ਿਕਓਂ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ
ਹੈ । ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤੇ
ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ, ਉਹਨ ਦੀ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਕਾਰਨ ।ਿਕਹਾ, “ਨਬੀ
ਆਦਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ” । ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਸਮਝੇ?
146 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹੋ! ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਣਾ
ਿਕ ਮੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਮੈਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਿਮਲਦਾ ਹ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਔਹ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਮੈਂ ਤੈ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ ” । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੈ । ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈ ਿਦਲ ਦੇ ਭੇਤ ਦੱਸਦਾ
ਹੈ, ਤ ਉਹ ਮੈ ਇਹ ਿਕਓਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ?
147 ਪੱਕੀ ਗਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ! ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾ ਿਮਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਹਣਗੇ, “ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਗਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਜਥੇ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ…”

“ਿਕਥੇ? ਇਹ ਿਕਥੇ ਸੀ?”
“ਓਥੇ ਿਜਹੜਾ…”
“ਹੂੰ! ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹ !”

148 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ । ਮੈਂ ਤਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਿਦਓ ਜੋ ਤਹਾ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
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ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਿਚਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰੋਗੇ । ਹੁਣ ਇਸ ਚੌਦ ਹਜਾਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਿਕ
ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ । ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਜ ਦੇ ਹੋ ਿਜਥੇ ਸਾਰੇ ਤਹਾ
ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਬੱਸ, ਔਹ, ਮੇਰੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਰੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝੇ । ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮਾ
ਹੈ । ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਲੋਕ
ਐਨੇ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਿਕਓਂ ਹਨ ।

149 ਭਲੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਭਲੀ ਔਰਤ
ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਪੜੇ ਪਿਹਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ

ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਿਕ ਅਜੇ ਐਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਸੌਲ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ -ਛੋਟੀ
ਕੁੜੀ , ਅਿਜਹੇ ਕਪੜੇ ਪਿਹਣਦੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨ ਆਪਣੀ ਮਾਵ
ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਹਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਪਿਹਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ
ਿਵੱਚ ਜ ਦੀ ਹਨ । ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ (ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ), ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਪਰ੍ਚਾਰ ਮੰਚ ਤੋਂ
ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਿਨਭਾਉਣ ਿਵੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ
ਹੈ । ਪੱਕੀ ਗਲ ਹੈ । ਔਰਤ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਜ ਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਮੁਕ-
ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ ਪਿਹਨਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਉਹਨ ਵਲ
ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਿਜਨਾ ਉਹ
ਆਦਮੀ । ਿਯਸੂ ਨੇ ਇੰਝ ਿਕਹਾ ਹੈ! ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੋਈ ਤੀਵੀਂ ਬੁਰੀ
ਇੱਿਛਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੱਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਹ
ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ, ਅਤੇ ਿਨ ਦੇ ਿਦਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ”।
ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ, ਅਤੇ ਤੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ!

150 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਆਦਮੀ
ਹ ! ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਨਹੀ ਹ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਹਾ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ ।

151 ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਭਜੋ ਿਜਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ! ਸਲੀਬ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਤੱਦ ਤੀਕ ਪੁਕਾਰੋ ਜੱਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨਾ ਭਰ
ਜਾਣ, ਿਜਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਭੂ ਦਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ । ਪਰ੍ੇਮ! ਇੱਕ ਫਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮਸੀਹ ਕੋਈ
ਫਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤ ਪਰ੍ੇਮ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੀ
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ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਹਾ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ, ਤਹਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਥੋਂ
ਤੀਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਧੜਕਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜਕਦੀ ਹੈ ।

152 ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੋਇਆ । ਇਸ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਜੱਦ ਉਸ ਨੇ ਿਦਲ ਵੇਿਖਆ । ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਪਹਾੜ ਤੇ

ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਮੈਂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਤੈ ਲੁਕਾਉਣ
ਚਾਿਹਆ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਘੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਛੱਿਡਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ” ।

153 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸਲ ਸੱਚੇ
ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਦੇ ਿਦਲ ਟੁੱਟ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ
ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੋਕ ਦੇ ਝੁੰਡ
ਦੁਆਰਾ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੱਦ ਿਕ ਉਹ ਆਦ
ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?

154 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ, ਅਤੇ ਜੱਦ ਉਸ ਨੇ ਜਾਲ ਿਖਿਚਆ ਤ ਉਸ
ਕੋਲ ਕੱਛੂਕੁੰਮੇ, ਸੱਪ, ਡੱਡੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਛੀ ਸਨ ।ਉਹ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਕੌਣ, ਉਸ ਨੇ ਤ ਬੱਸ ਸਭ ਕੁਝ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ।
ਇਹੀ ਕੁਝ ਇੰਜੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕੁਝ ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ, ਔਰਲ ਰੌਬਰਟਸ
ਅਤੇ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਿਜਹੜੇ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਇਸ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਿਖੱਚਦੇ ਹਨ, “ਉਹ ਇਥੇ ਹਨ, ਪਭੂ” ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਛੱਪੜ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ
ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਛੂਕੁੰਮਾ ਸੀ । ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫੜੇ
ਜਾਣ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨਹੀਂ ਬਦਿਲਆ । ਉਹ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਛੂਕੁੰਮਾ ਸੀ ।
ਉਹ ਸ਼ੁਰਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਛੂਕੁੰਮਾ ਸੀ । ਉਹ ਸ਼ੁਰਆਤ ਤੋ ਹੀਂ ਸੱਪ ਸੀ । ਉਹ
ਿਗਰਜੇ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਇੱਕ ਢੋਂਗੀ ਸੀ । ਉਸ ਦੀ ਤ ਸ਼ਰਾਬ,
ਜੂਆ, ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ
ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਹ ਤ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਨਰਕ ਤੋਂ ਡਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਰਕ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ
। “ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਤੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ, ਅਤੇ ਿਵਰਲੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ
ਇਸ ਲਭਦੇ ਹਨ” ।
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ਆਓ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰੀਏ ।

155 ਪਰ੍ਭੁ, ਔਹ, ਮੈ ਜ ਚ, ਪਭੂ । ਮੇਰਾ ਮੁੱਕਦਮਾ ਹੁਣੇ ਚਲਾ, ਪਰ੍ਭੂ । ਇਸ
ਤਰ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ
ਆਉਣ ਦੇਣਾ । ਔਹ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਤਾ ਹੈ, ਪਭੂ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ! ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਦਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਸੀਂ
ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ , ਜੱਦ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਿਕੰਨੇ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
। ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹਨ ।ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਸੀਯੋਨਦੀ ਧੀ
ਿਵਚਕਾਰ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ” । ਉਹਨ ਤੋਂ ਲਾਜ ਏਨੀ ਦੂਰ
ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । ਹੇ
ਪਰ੍ਭੂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ! ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਘੜੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,
ਬੱਸਇੱਕ ਜ ਦੋ ਿਮੰਟ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਤ ਜੋ ਿਜਹੜਾ
ਪਲੀਤ ਹੈ ਅਗ ਹ ਪਲੀਤ ਹੋਈ ਜਾਵੇ।

156 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸ ਸਵੇਰ ਸਾ ਸਭ ਜਗਾ ਦੇ । ਸਾ ਝੰਜੋੜ, ਪਭੂ!
ਅਸੀਂ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਨਣ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਰਖੀ ਹਨ । ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ ਲਖ ਕਰੋੜ ਲੋਕ
ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਿਜਹਨ ਨੇ ਿਪੱਠ ਭੂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ।ਮੈਂ

ਸੋਚਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ? ਕੀ ਕੁਝ
ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ? ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ, ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਜ
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ , ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਤ ਜੋ ਮੈਂ
ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕ । ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ? ਪਰ ਉਹ ਹਰ
ਵਾਰ ਇਸ ਠੁਕਰਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜ ਦੇ ਹਨ । ਕੀ ਇਹ ਇਸ
ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸਮ ਹੈ “ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੱਦ ਤਕ ਿਪਤਾ ਉਸ ਨਾ ਿਖੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ
ਜੋ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ”? ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਲੋਕ ਜਾਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਆਖਰੀ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਲੈਣ । ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕ ਤੂੰ ਲੋਕ
ਕੁਝ ਦੇਵੇਂਗਾ ।

157 ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਲੋਕ ਐਥੇ ਹਨ, ਉਹਨ ਬਰਕਤ ਦੇ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ । ਉਸਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਚੰਗਾ
ਕਰ । ਇਸ ਸਵੇਰ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਉਸਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ । ਮੈਂ
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ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ।
ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰ ।

158 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜਾ । ਇਥੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਅਤੇ
ਔਰਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿਜਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਿਨ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਿਮਲਾ ਸਕ , ਿਫਰ ਮੈ ਿਹਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਵਚਨ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ, “ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ, ਅਤੇ ਤੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ, ਅਤੇ
ਿਵਰਲੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਲਭਦੇ ਹਨ” । ਹੇ ਪਰ੍ਭੁ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਉਹਨ ਥੋੜੇ
ਿਜਹੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਇਹਨ ਿਵਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਕੀ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ? ਇਹ
ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖਸ ਬਖਸ ਦੇ ।

159 ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ
ਕਰਣਗੇ । ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈ ਖੁਆਉਂਦੇ । ਜੇ ਮੈ ਇੱਕ
ਸੂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ । ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤ ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ।
ਉਹ ਇਸ ਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਿਪਤਾ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਉਹਨ ਦੇ
ਪਰ੍ਾਣ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰ, ਿਕਰਪਾ ਕਰ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀ
ਜ ਚ ਕਰਣ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਇਹਨ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਚੁਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈ ਵੀ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਰਖ, ਪਰ੍ਭੂ । ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਵਜਹ੍ਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤ , ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵ ਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ

ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕ ਉਸ ਸਵੇਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਾ
ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਇਹਨ
ਲੋਕ ਦੀ ਜਾਣਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ।

160 ਅਤੇ ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਨ! ਔਹ, ਅਸੀਂ
ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜ ਿਗਰਜੇ ਜਾ ਕੇ ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ
ਹ । ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਜਗਾ ਤੇ
ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਪਰ, ਪਰ੍ਭੂ, ਕੀ ਪਾਪ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਐਨਾ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਅਥਰੂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਹਉਕੇਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹ ,
ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਘਰ੍ਣਾਯੋਗ ਕੰਮ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
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ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ? ਪਰ੍ਭੂ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੂਤ ਇਸ ਸਾਡੇ ਤੇ
ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵੇ । ਇਹ ਬਖ਼ਸ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ ।
161 ਪਰ੍ਭੁ ਿਯਸੂ, ਿਫਰ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਿਤਆਰ ਕਰ, ਅਤੇ ਸਾ
ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਸਤਿਵਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੇ ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈਂ, ਤ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਆਖਰੀ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।
162 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ , ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜੋ ਆਦਮੀ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ-ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਗਲੀ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ
ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕਿੜ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਿਦੱਤੀ
ਜ ਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ੋਰ-ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਮ ਵ ਬਣਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ
ਵੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਔਰਤ , ਆਪ ਹੀ, ਜਿਹਰ ਬਣਦੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹਨ, ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੁਆਰਾਅਤੇ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਅਤੇ
ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ ਿਜਹੜੀ ਬੱਿਚ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ
ਹਨ । ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਇੱਕ
ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਰੁਿਕਆ ਰਹੇਂਗਾ!
163 ਹੇ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ
ਿਕ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੁ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ
ਕਿਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੁ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਚੀਜ ਸਾਡੇ
ਿਦਲ ਦੱਸੇਂਗਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਚੀਜ ਬਖਸ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੁ । ਅਸੀਂ
ਇਹਨ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ ।
164 ਘੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਸਮਝਦਾਰ ਸ਼ਖਸ ਿਜਸ ਕੋਲ ਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ
ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ
ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਿਦਮਾਗ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਸੰਸਾਰ
ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ।

ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦੇ, ਿਮੱਤਰੋ । ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਿਬਨ
ਮੈਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਮੈਂ
ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । ਕੇਵਲ ਉਹਨ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਿਜਨ
ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੋਣ ਦੀ ਭਿਵੱਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਰੇਕ
ਚੀਜ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ।
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165 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਪਸ਼ੁ ਦੀ ਛਾਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ?” ਇਹ ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਿਵੱਚ
ਆਵੇਗੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹਨ ਛਾਪ ਨਹੀਂ
ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝੇ । ਛਾਪ ਤ ਹੁਣ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ
। ਛਾਪ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਲ ਭਜੋ, ਉਸ ਕੋਲ ਛੇਤੀ
ਨਾਲ ਭਜ ਕੇ ਜਾਓ ।

166 ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੈਰਾਨ ਹ , ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਇਥੇ
ਰੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ,
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਮੇਰੀ ਜ ਚ ਕਰ!” ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ ਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਿਮੱਤਰ,
ਮੈ ਅਿਹਸਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਿਜਆਦਾ ਲੋਕਿਪਰ੍ਯ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ-…ਤੁਸੀਂ-
ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨ ਨੀਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ । ਿਕਸੇ ਤ ਇਹ ਕਰਣਾ ਹੀ
ਪੈਣਾ ਹੈ । ਕਾਸ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ । ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਿਹੱਸੇ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈ ਸਫਾਈ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤ ਮੈ ਸਫਾਈ
ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੋਣ ਿਦਓ । ਜੇ ਮੈਂ…ਦਾਉਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਿਡਉੜੀ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਰਿਹਣਾ ਪਸੰਦ
ਕਰ ਗਾ” । ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਉਸ ਕਰੋ । ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ । ਜੇ ਕੋਈ…

167 ਅਤੇ, ਯਾਦ ਰਖੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲ ਹੈ । ਕਹੋਗੇ,
“ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੇਵਲ ਅੱਠ ਰੂਹ ਹੀ ਬਚਾਈ
ਜਾਣਗੀ ?”

168 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਿਕੰਨੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ
। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹ : ਇਸ ਤਰ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਹੋਣਗੇ । ਕੇਵਲ ਸੋਚੋ, ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸੀ
ਿਕੰਨੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਹ ਦੇ ਿਦਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਅਤੇ ਲੂਤ ਦੇ ਿਦਨ ਬਾਰੇ,
ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਾਿਰ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਦੀ ਆਮਦ
ਤੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ‘ਿਕਉਂਿਕ, ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਤੰਗ ਹੈ
ਉਹ ਰਾਹ” । ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜ ਦੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਹੈ । ਸਮਝੇ? “ਅਤੇ ਿਵਰਲੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਲਭਦੇ ਹਨ” ।
ਿਕੰਨੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਸਚਾਈ ਹੈ? ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ
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ਇੰਝ ਿਕਹਾ, “ਥੋੜੇ ਹੀ ਇਸ ਲਭਣਗੇ” । ਬੱਸ ਕੇਵਲ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ । ਉਹਨ
ਥੋੜੇ ਿਜਹ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਓ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ
ਕਠੋਰ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਹਾ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਿਪਆਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ੇਮ ਮੈ
ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ।
169 ਹੁਣ, ਉਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਜਸ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਨੇ ਇਥੇ ਮੋਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ
ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਥੇ ਹੈ । ਹੁਣ, ਜੇ ਮੈਂ
ਤਹਾ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰਹੈ ।
170 ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ
ਕਾਇਮ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹ ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ
ਹੋ । ਹੁਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸ
ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕ , ਪਰ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਤਹਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਗਾ । ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ

ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾ ਲਵ , ਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਢੋਂਗੀ ਹ । ਜੇ ਮੈਂ
ਆ ਕੇ ਤਹਾ ਆਖ , “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹ , ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ,
ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰ ਗਾ,” ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ
ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ । ਸਮਝੇ?
171 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਹ । ਸਾਡੀ
ਿਜੰਦਗੀ ਉਸ ਦੀ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ । ਬਾਹਰ ਜਾ
ਕੇ ਆਖੋ…ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ, “ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ੈਸਬੀਟਿਰਅਨ
ਹ । ਮੈਂ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਹ । ਮੈਂ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਹ । ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਫ ਗੋਡ ਹ ।
ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹ । ਮੈਂ ਇਕ ਿਪਲਿਗਰ੍ਮ ਹੋਲੀਨੈਸ ਹ ” । ਇਸ ਤਰ ਨਾ ਸੋਚੋ!
ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ,
ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣੋ ।
172 ਿਕੰਨੇ ਇਹ ਕਿਹਣਗੇ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਹੁਣ ਮੈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਯਾਦ
ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਰ ਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ?” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਹਾ ਬਰਕਤ ਦਵੇ ।
173 ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਉਹਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖ । ਉਹ ਘੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਵੇਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ
ਿਲਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜੂਰੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ
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ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਹੈਂ, “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ
ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਿਦਨ ਰਾਤ ਿਸੰਜਦਾ ਰਹ ਗਾ, ਮਤੇ ਕੋਈ ਉਹ

ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਵੇ” । ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲਈਆਪਣੇ ਵਚਨ ਘਿਲਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਸ -ਇਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ੍ਭੁ । ਵਚਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੂੰ ਕਲਹ੍ ਅੱਜ ਅਤੇ ਜੁਗ ਜੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈਂ ।

174 ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇਰੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ । ਅਤੇ ਤੂੰ (ਮਨੁੱਖ
ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ
ਜਨਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪ
ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਣ ਲਈ ਆਇਆ । ਅਤੇ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਿਲਆ ਸੀ, ਉਹਨ ਇਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ । ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨ ਦੱਿਸਆ, ਪਭੂ, “ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ
ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ , ਇਹ ਤ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ‘ਅਬਰਾਹਾਮ’ ਆਪਣਾ
ਿਪਤਾ ਆਿਖਆ ਹੈ । ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਵੇਿਖਆ”। ਪੱਕੀ ਗਲ
ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ, ਜੱਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਉਹ ਕੰਮ
ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦੇ ਵੇਿਖਆ । “ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ” । ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤ ਿਲਖਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸਮਰਥ ਜਾਣ ਕੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ
ਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ (ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ) ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ੍ ਲੈ ਕੇ
ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਿਵੱਚ ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ” ।

175 ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਉਸੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵਚੋਂ ਲਹੂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਉਸ
ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਤ ਜੋ ਉਹਨ ਲੋਕ ਸ਼ੁਧ ਕਰੇ ਿਜਹਨ ਿਵੱਚ
ਓਹ ਆਪ ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ!
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਗਾ । ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ । ਉਸ ਹਰੇਕ
ਬੱਚਾ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁਿਕਆ ਹੈ । ਉਹਨ ਦੇ ਿਦਲ
ਸਾਫ਼ ਕਰ । ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹਨ । ਮੈ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੁ । ਇਹ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਿਜਥੇ ਸਾ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ । ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾ ਧੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਤੋਂ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ।
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176 ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਪਰ੍ਭੁ, ਿਕ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਇੱਕ ਵੀ
ਸ਼ਖਸ ਨਾ ਰਹੇ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨਾ ਭਿਰਆ ਜਾਵੇ । ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ
। ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਜੱਦ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ । ਪਰ,
ਪਰ੍ਭੁ, ਅੰਦਰ ਜਾ, ਖੋਲ ਉਤਾਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਾ ਿਵਖਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹ , ਪਰ੍ਭੁ
। ਇਹ ਬਖਸ ਦੇ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਇੱਕ
ਅਿਜਹੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਧ ਹੋਵੇ । ਅਤੇ ਇਸ ਸਤਾਏ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਸਖਤ ਪਰਤਾਿਵ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਿਮੱਠਾ ਅਤੇ ਿਪਆਰਾ
ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਦਨ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਚਲਦੇ ਹ । ਜੱਦ ਹੰਝੂ ਸਾਡੀ ਗਲਹ੍ ਤੋਂ ਹੇਠ ਵਿਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਸ਼ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੇਠ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਆਖੇ, “ਉਥੇ
ਇੱਕ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਮੈਂ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹ , ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ”
। ਇਹ ਬਖਸ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ। ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ
। ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ ।

ਜੱਦ ਮੈਂ ਿਦਨ ਢਲਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਦੀ ਕੋਲ ਆਵ ਗਾ,
ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਹਨੇਰੀ ਵੱਗ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇਗੀ;
ਉਥੇ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਮੈ ਰਾਹ
ਿਵਖਾਵੇਗਾ,

ਮੈ ਇੱਕਲੇ ਹੀ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ।

ਮੈ ਇੱਕਲੇ ਹੀ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ,
ਿਯਸੂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਲਈ ਮਿਰਆ;
ਜੱਦ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਵੇਖ ਗਾ, ਤ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਡੀਕ
ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ,

ਮੈ ਇੱਕਲੇ ਹੀ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ।

177 ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਲੈ, ਅਨਮੋਲ ਪਰ੍ਭੁ, ਮੇਰੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਮੈ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੇ । ਪਰ੍ਭੁ, ਮੈ ਉਸ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਿਜਸ ਅਸ਼ੁੱਧ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਿਜਹੜੀ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਿਵਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਮੈ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੁ । ਜੱਦ ਉਹ ਚੀਜ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਗਤ
ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੜਕ ਭੜਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ; ਮੇਰੀ
ਅੱਖ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੰਨਹ੍ੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈ ਕੇਵਲ ਉਸ ਵੇਖਣ ਦੇ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਿਗਆ ।ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰਾ ਹਰੇਕ ਿਮੱਤਰ ਹੈ, ਜੇ
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ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਵੇਦੀ ਤੇ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹ ।ਇਹੀ ਹੈ,
ਮੈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣ ਿਦਓ ।ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਸੁਆਸਮੇਰੇ
ਮੁੰਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਗਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਰੁੱਕ ਿਗਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਤੇ ਮੇਜ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਇੱਕਲਾ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਗਾ । ਉਹ ਉਥੇ ਹੋਵੇਗਾ । ਹ । ਜੱਦ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਵੇਖ ਗਾ, ਉਹ
ਉਥੇ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈ ਇੱਕਲੇ ਹੀ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਵ ਗਾ ਤ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਜੀਵ ਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਿਗਆ,
ਤ ਿਫਰ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਕੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।

178 ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਿਕ ਇਥੇ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕ ਹਨ । ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਾਰਡ ਿਦੱਤੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਭੁਲ ਿਗਆ ਹ । ਕੀ ਉਹਨ ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ
ਿਦਤੇ ਹਨ? ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ
ਹੈ? ਨਹੀਂ?

179 ਮੈਂ ਬੱਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਰੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ । ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ…ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁਕਦੇ ਹੋ ਤ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ
ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਹਾ ਜਾਣਦਾ ਹ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ । ਤੱਦ ਜੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ
ਿਕ ਇਹ ਓਹੀ ਦੂਤ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ
ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਓਹੀ ਦੂਤ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁੱਕੋ । ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ । ਸਭ
ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਬਖਸ ਦਵੇ ।

180 ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਉਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਸਨਾਈਡਰ ਹਨ ਜ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਮਰਫੀ ਹਨ, ਉਹਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ
ਹੈ, ਠੀਕ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਹਨ ਜਾਣਦਾ ਹ ।
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181 ਮੈਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਹੈ ।
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਨੂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ,
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਿਕੰਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ…

182 ਮੇਰੇ ਵਲ ਨਾ ਵੇਖੋ । ਮੈਂ, ਿਜਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ
ਕੈੰਟਕੀ ਿਨਵਾਸੀ ਹ । ਮੇਰੇ-ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਨੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕ ਮੁਸ਼ਿਕਲ
ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਿਲੱਖ ਸਕ । ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ,
ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਅਤੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਹੈ, ਜੋ-ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ । ਹੁਣ, ਮੇਰੀ ਿਵਆਕਰਣ ਵਲ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦਓ ।

183 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਸਵੇਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੇਤੁੱਕਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ
ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ ਨਹੀਂ । ਵੇਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਦੂਰਬੀਨ ਇਸ ਤੇ ਹੈ, ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਥੇ ਰਖਦੇ ਹੋ । ਇਸ ਆਪਣੇ
ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਿਮਲਾਓ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਿਮਲਾਓ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ।
“ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ, ਤੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ, ਅਤੇ ਿਵਰਲੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਸ
ਲਭਦੇ ਹਨ; ‘ਿਕਓਂ ਜੋ ਚੌੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਿਜਹੜਾ ਤਬਾਹੀ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਖੁਲਹ੍ਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ,” ਲੱਖ ਕਰੋੜ
ਗੁਣਾ ਲੋਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣਗੇ । ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸ ਲੱਖ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਰਾਹ
ਤੇ ਆਵੇਗਾ । ਇਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ । ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ । ਹੁਣ, ਉਸ
ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਿਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਵੇਂ ਹ ਦੇ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅੱਠ ਰੂਹ । ਿਜਵੇਂ ਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਤੰਨ” ।
ਉਹਨ ਸਾਿਰ ਿਵਚੋਂ ਕੇਵਲ ਿਤੰਨ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਤਰ
ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ!

184 ਹੁਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਆਤਿਮਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਆਦਮੀ ਵਲ ਵੇਖੋ ਿਜਹੜਾ ਇਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖੀ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ; ਉਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਉਹ ਬੱਸ ਉਥੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਵਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਪਰ, ਵੇਖੋ,
ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ, ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ । ਹੁਣ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈ ਦੱਸ…ਉਹਆਦਮੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੂਰੀ
ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਿਹਲੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਬੈਠਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੇ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ ਿਕ ਉਹ-ਿਕ ਉਹ…ਮੈਂ-ਮੈਂ ਉਸ
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ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ‘ਿਕਓਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਵਧਾਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਹੈ,

ਉਹੀ ਆਤਮਾ । ਅਤੇ ਯਾਦ ਰਖਣਾ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਤ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲ । ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਰਹਾ ਹੈ ।

185 ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਨ, ਿਲਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈ ਸ , ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਿਕ ਇੱਕ ਬਦਲਾਓ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਦਲਾਓ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਜੱਦ ਅਸੀਂ
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹ , ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ,
’ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ
ਬਦਲਾਓ ਆਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਰਹਾ ਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਲੋਕ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇਂਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਉਹ
ਮੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈ ਬਹੁਤ ਸਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਤ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹ । ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਾਲ ਇੱਕਲਾ ਰਿਹਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ । ਮੈ -ਮੈ
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।

186 ਇਹ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਪੱਛੇ
ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ’ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ।ਮੈਂ ਸਰੋਿਤ ਹਰ ਥ ਵੇਖਿਰਹਾ
ਹ , ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਿਕਸੇ ਚੀਜ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ
ਿਵਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ । ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ
। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਿਕ ਉਸ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹ ? ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ । ਜੇ
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁੱਕੋ ।

187 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਿਕਸੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਪਰ ਚੁਿਕਆ, ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ, ਿਕਸੇ ਨੇ । ਹ । ਹ । ਤੁਸੀਂ ਮੈ

ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰ ਦੇ ਲਈ ਅਜਨਬੀ ਹ ? ਮੈਂ ਤਹਾ ਨਹੀਂ
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ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਹਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ? ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਛੋਟੀ ਮਿਹਲਾ, ਤੂੰ
ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਂ । ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁੰਹ
ਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਹੈ । ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਤੁਸੀਂ

ਇਥੇ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਹੋ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਬੱਚਾ ਿਜਹੜੇ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ
ਹੋ । ਕੀ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਥੋਂ ਆਈ ਹੈਂ? ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਂ? ਜੇ ਉਹ
ਇਹ ਦੱਸ ਦਵੇ ਤ ਿਕ ਤੂੰ ਬਾਲਕ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਂਗੀ? [ਔਰਤ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਹ ”—ਸੰਪਾਦਕ] ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ।ਤੂੰ ਸਮਰਸੈਟ, ਕੈੰਟਕੀ ਿਵੱਚ
ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਂ, ਿਜਥੋਂ ਤੂੰ ਆਈ ਸੀ । ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਿਕ ਉਹ
ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੇਂ ਤ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਬੱਚੇ ਛੱਡ
ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

188 ਜੱਦ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਮਰਸੈਟ, ਕੈੰਟਕੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸ
ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰ
ਦਵੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੋ, ਅਤੇ
ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ।

189 ਇਥੇ, ਇਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ
ਮਿਹਲਾ। ਹ , ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੇਿਖਆ ਹੈ । ਮਿਹਲਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਹ ? ਮੈਂ ਤਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇ ।
ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਂ?[ਔਰਤਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਹ ”।—ਸੰਪਾਦਕ] ਕੀ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈਂ? ਤੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਕੋਈ ਬੋਝ ਜ ਕੁਝ
ਹੈ । ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਂ ਿਕ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ,
ਕੀ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਂਗੀ ਿਕ ਇਹ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਿਜਹੜੀ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੀ?
ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਉਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ
ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੈੰਸਰ
ਹੈ । ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਪਰ ਚੁੱਕੋ । ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਬੱਚੀ ਪਰ ਰਖੋ ।
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190 ਪਰ੍ਭੁ ਿਯਸੂ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਡ ਟਦਾ
ਹ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ੍ਭੁ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਲਹੂ ਉਸ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਿਵਚਕਾਰ ਰਖਦਾ ਹ । ਉਸ ਜੀਵਨ
ਦੇ । ਆਮੀਨ ।

191 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਖੋ । ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ । “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਸਭ ਚੀਜ ਸੰਭਵ ਹਨ” । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤ ਸਭ ਚੀਜ ਸੰਭਵ ਹਨ । ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ।

192 ਿਪਛ ਹ ਿਕਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਜਗਾ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ,
ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ । ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੀ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਤਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਜ ਮੁਹਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੈ-ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ
ਵੀ ਹੈ…? ਤ ਿਫਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਤ
ਿਫਰ ਜੋ ਤਹਾ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿਪਆ ਸੀ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ
। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤ ,
ਤ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ । ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ
ਤਹਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ । ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਹਾ
ਬਰਕਤ ਦਵੇ ।

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈੰਟਕੀ ਤੋਂ ਹੋ । ਔਹ-ਹੋ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ।

193 ਿਜਹੜੀ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੈੰਟਕੀ ਤੋਂ ਹੈ । ਉਹ ਵੀ
ਹੈ । ਮੈਂ ਤਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ? ਪਰ ਮੈਂ ਤਹਾ ਦੱਸ
ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ । ਜੇ ਮੈਂ ਤਹਾ ਦੱਸ ਸਕ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ
ਵਾਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ
ਤ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਐਨਾ ਚਾ ਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਖ ਸਕਣ ।
ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਤਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ ।ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਨਹਚਾ ਕਰਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ ।
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194 ਇਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਰੁਮਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੰਹ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਹਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ।ਜੋਲੀਅਟ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਤੋਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਤਹਾ
ਇੱਕ ਰਸੌਲੀ ਹੈ । ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ…
(ਹ , ਇਹ-ਇਹ ਉਹੀ ਔਰਤ ਹੈ ਿਜਸ ਰੋਜ਼ੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ । ਰੁਕੋ, ਉਸ ਨੇ ਮੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ
। ਬੱਸ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ।) ਮੈਂ
ਤਹਾ ਇੱਕ ਗਲ ਦੱਸਦਾ ਹ —ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਅਖੀਰਲੀ
ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਹੈ । ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ।
ਆਮੀਨ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ।

195 ਇਹ ਇਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤ ਮੈਂ
ਜੋ “ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ, ਅਤ ਤੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ” ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ, ਉਹ ਸਹੀ
ਹੈ । ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਠੀਕ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤ ਿਫਰ, ਤਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੁ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਿਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹ , ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹ ,
ਪਰ ਇਹ ਤ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਣ
ਲਈ ਮੈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਜਆਦਾ ਪੜਹ੍ਾਈ ਿਲਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਮੈ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਗਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ
ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤਹਾ ਸਚਾਈ ਿਬਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

196 ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤਹਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਵੇਗਾ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ । ਹੁਣ ਿਜਵੇਂ…ਇਸ ਨੇ ਿਕੰਗਸਟਨ ਿਵੱਚ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਜ ਉਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਿਕੰਗਸਟਨ
ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ, ਹਜਾਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇ ਵੇਿਖਆ, ਤ
ਇਹ ਇਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਿਕਓਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਿਜਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ
ਉਹੀ ਚੀਜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਿਕਉਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਨਾਲੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁੱਕੋ ।
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197 ਹੁਣ, ਉਹੀ ਹੱਥ , ਉਸ ਿਕਸੇ ਤੇ ਰਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਮੈ ਇਸੇ ਥ
ਤੋਂ ਉਸ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਕੋਈ
ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਖਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ।
198 ਔਹ, ਮੇਰਾ, ਭਰਾ ਨੇਿਵਲ! ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ…ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪ ਹ ; ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਹ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਥੇ ਹ । ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਹ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ! ਕੀ ਤਹਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ,

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ੍, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਥੇ ਇਹਨ ਲੋਕ ਿਵਚਕਾਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ,
ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ?

ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਹੈ” ।
199 ਮੈਂ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਿਕਹਾ? ਮੈਂ ਤਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । ਉਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਔਰਤ ਹੈ ਿਜਸ ਟੀ.ਬੀ. ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਭੈਣ । ਤਹਾ
ਬਰਕਤ ਿਮਲੇ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਿਜਸ ਟੀ.ਬੀ. ਸੀ, ‘ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਧੌਲੇ-ਿਸਰ
ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ । ਹ । ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ । ਸਭ ਠੀਕ
ਹੈ । ਉਹ ਇਥੇ ਹੈ । ਇਹ ਉਸਦੀ ਹਜੂਰੀ ਹੈ ।
200 ਹੁਣ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦੇ
ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ । ਜੇ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖਣਗੇ ਤ ਉਹ ਚੰਗੇ
ਹੋ ਜਾਣਗੇ” । ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ।
201 ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਵਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ ਿਜਹੜੀ ਿਪਛ ਹ ਬੈਠੀ
ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ । ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਨਵੇਂ
ਨਵੇਂ ਪਰ੍ਭੂ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ । ਉਹ ਇਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ
ਹਰਨੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪਿਹਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੱਦ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤ ਉਹ ਹਰਨੀਏ ਨਹੀਂ
ਲਭ ਸਕੇ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਵੇਿਖਆ? ਿਕਉਂ? ਉਹ ਬੈਠੀ ਰਹੀ
ਿਜਵੇਂ…ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ ਮੰਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਉਹ ਬੱਸ ਉਥੇ ਬੈਠੀ
ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ । ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਗਰ੍ੀਨ, ਮੈਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਿਪਛ ਹ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ । ਉਸ
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ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖੋ । ਡਾਕਟਰ ਹਰਨੀਏ ਲਭ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਲਾ
ਿਗਆ ਹੈ । ਿਕਉਂ? ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਦਮ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ!”

202 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਬਮਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ,
ਉਸ ਤਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਕੌਣ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਰੀਰ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ
ਦੇ ਜਿਹਰ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੈਰ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਜਿਹਰ ਨਾਲ
ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕੰਨਾ ਿਜਆਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਸੀਅਤੇ ਉਸ

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਤਹਾ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜੇ ਤਹਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ
ਿਮਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ।

203 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰਖੋ । ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ।
ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਵ ਗ ਹੈ ।

204 ਇਸ ਿਸਖੋ, ਇਸ ਿਸਖ ਲਵੋ, ਿਕ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ
। ਔਹ, ਮੇਰੇ!

205ਔਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅਗੇ ਜਾਣ ਦੀ , ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਐਨਾ ਕਰ ਸਕ ਿਕ
ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਜੋ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਮਝੇ । ਿਕਵੇਂ ਅੱਜ
ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹ ਜੋਰ ਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਲੋਕ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ
ਗਿਹਰਾਈ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰਣ
ਲਈ; ਕੋਈ ਉਤੇਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ (ਇਹ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ) ਪਰ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਿਕ ਦੁਸ਼ਮਨ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦੇ ਿਦਓ ।

206 ਹੁਣ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਜਦਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ।
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207 ਹੇ ਪਰ੍ਭੁ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਅਿਹਮ ਪਲ, ਸਾ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਬਹੁਤ ਸਾਿਰ ਦੇ ਲਈ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ
। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਕੰਬਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੁ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕ ਮੈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਮੈ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਿਮਨਟ ਬਾਅਦ
ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਬੀਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਜਾਣ
ਲਵੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਇਥੇ ਹੈਂ । ਇਸ ਸਵੇਰ ਉਹ ਇਥੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਪਰ੍ਭੁ । ਉਹਨ
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਨਾ ਤ ਮੈਂ
ਉਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ
ਉਹਨ ਜਾਣਦੀ ਹੈ । ਤੂੰ ਉਹਨ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਗੁਪਤ ਗਲ ਜਾਣਦਾ
ਹੈਂ, ਤ ਿਕੰਨਾ ਵਧਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾਣਦਾ
ਹੈਂ! ਤ , ਪਰ੍ਭੁ, ਇਸ ਅੱਜ ਹੋਣ ਦੇ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨ ਦੇ
ਬੀਮਾਰ ਸ਼ਰੀਰ ਛੁਹੇ । ਇਹ ਬਖ਼ਸ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੁ । ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

208 ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਪਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ
ਇਸ ਉਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਨਾ ਵਾਸਤਿਵਕ ਬਣਾ ਦਵੇ ਿਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ
ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ । ਅਤੇ ਇਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੁ,
ਿਜਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ ਿਜਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਿਮਕ
ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ । ਕਾਸ਼ ਹਰੇਕ ਿਦਲ ਖੋਲ ਿਦਤਾ ਜਾਵੇ ।

209 ਪਰ੍ਭੁ, ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਕੋਲ
ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾਹ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਤੇਰੇ “ਿਪੱਛੇ”
ਖੜੀ ਸੀ, ਵਚਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੱਸੀ,” ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ
ਇਹ ਦੱਸ ਿਦਤਾ । ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਇਲੋਹੀਮ
ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ । ਕੁਝ ਹੀ ਿਮਨਟ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਜਰ
ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਿਗਆ ।

210 ਅਤੇ, ਪਰ੍ਭੁ, ਜੱਦ ਿਯਸੂ ਖੜਾ ਹੋਇਆਅਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣਾ ‘ਿਪਤਾ’ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਲੱਖਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ” । ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਿਲਖਤ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਜਾਣ ਕੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ” । ਅਤੇ ਉਹਨ
ਉਸ “ਬਆਲਜਬੂਬ” ਿਕਹਾ ।
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211 ਪਰ ਤੂੰ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ
ਿਫਰ ਤੋਂ ਵਹਾ ਦੇਵੇਂਗਾ । ਨਬੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ” ।
ਅਤੇ ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਹ ।
212 ਜੱਦ ਇਹ ਹਰਾਮਕਾਰ ਜਗਤ ਪਾਪ ਦੇ ਹੇਠ ਠੇਢੇ ਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ
ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਰਾਤ ਠੇਢੇ ਖ ਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਲਦ
ਹੀ ਇਸ ਿਵਚਾਲੇ ਹੀ ਉੜਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਵਾਹ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ । ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਿਟਕ ਿਟਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰ ਜ ਦੇ ਵੇਖ
ਰਹੇ ਹ ।
213 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹਰੇਕ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ । ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾ ਉਸ
ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਚਲ । ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਆ । ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਖੰਭਾ
ਬਾਹਰ ਕਢ, ਇਹਨ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਸਰੋਿਤ ਉਹਨ ਹੇਠ ਢੱਕ ਲੈ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਉਤਰਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣ
ਿਕ ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਹੈਂ, ਇਹ ਿਕ ਇਹ ਤੂੰ ਹੈਂ, “ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੈ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹ ” । ਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਤੇਰੀ ਹਜੂਰੀ ਉਹਨ ਦੇ
ਿਦਲ ਕੁਝ ਕਰੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਜੱਦ ਉਹ ਇਸ ਸਵੇਰ ਇਸ ਜਗਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤ
ਉਹ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਹੈ । ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਿਵਅਕਤੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ।
214 ਿਕਉਂਿਕ, ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੁਸਟ
ਆਤਮਾ , ਹਰੇਕ ਿਬਮਾਰੀ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਤਾਨ ਡ ਟਦਾ ਹ ।
215 ਤੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਛੱਲਾਵੇ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਹੈਂ ।ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹ
। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ, ਮੈਂ ਤੈ ਡ ਟਦਾ ਹ , ਸ਼ਤਾਨ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ । ਇਹਨ ਲੋਕ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਿਲਆ ਜਾ ਿਜਹੜੇ
ਦੂਰ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਨ । ਤੂੰ ਇਹਨ ਸਰੋਿਤ ਅਤੇ
ਇਹਨ ਲੋਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਿਲਆ ਜਾ । ਮੈਂ ਤੈ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੌਂਹ
ਦੇਂਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨਾਲ
ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ” । ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਰਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਔਹ, ਸ਼ਤਾਨ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਿਕ ਇਹ ਮੈਂ ਸੀ, ਅਤੇ
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ਿਫਰ ਤੋਂ ਉਹਨ ਤੋਂ ਮਿਹਮਾ ਲੈ ਲਵੇਂਗਾ । ਪਰ ਇਹ ਉਹਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਤੈ ਹੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਗਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ
ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਸੇ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਚਿਲਆ ਜਾਹ, ਿਜਥੋਂ
ਦਾ ਤੂੰ ਹੈਂ । ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਤੈ ਡ ਟਦਾ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਿਜਹੜਾ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਚਿਲਆ ਜਾਹ, ਅਤੇ ਉਹਨ
ਅਜਾਦ ਹੋਣ ਦੇ । ਆਮੀਨ ।

216 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ
ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁੱਕੋ, ਕਹੋ, “ਮੈਂ ਹੁਣ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹ । ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ

ਪਰਛ ਵੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ
ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਉਸ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ ਿਵੱਚ । ਮੈਂ ਉਸ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ” ।

ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਵਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,
ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਲੇਲੇ,
ਿਨਰੰਕਾਰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਤ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ,
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ,
ਮੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦੇ ।

ਹੁਣ ਆਓ ਆਪਣੇ ਹਥ ਅਸਲ ਮਧੁਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵਲ ਪਰ
ਚੁੱਕਦੇ ਹ ।

ਜਦਿਕ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਪਹੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ
ਜ ਦਾ ਹ ,

ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਖ ਵਧਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣ (ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ);
ਹਨੇਰੇ ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਿਦਨ ਬਣ ਜਾਵੇ,
ਗਮ ਅਤੇ ਡਰ ਿਮਟਾ ਦੇ,
ਮੈ ਕਦੇ ਵੀ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦੇ,
ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ।
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[ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਵਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਗੁਣਗੁਨਾਉਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾਦਕ]…ਭਰਪੂਰ ਿਕਰਪਾ! 
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