
ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਠੇ ਹੋਏ ਹ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਉਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ।

ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਭਾ
ਿਬਮਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਿਜਵੇਂ
ਗਾਇਕ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਭਜਨ ਗਾਇਆ, ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਆਇਆ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਕ
ਤੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਦੁਖੀ ਹਨ ਉਹਨ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ
ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਰਹੇ । ਪਰ੍ਭੂ ਇਹ ਬਖ਼ਸ ਦੇ
ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵਲ ਵੇਖਦੇ ਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਘੜੀ ਲਈ
ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ
। ਆਮੀਨ ।

2 (ਇਹ ਿਕਸਦੀ ਹੈ?) ਇਥੇ ਇੱਕ ਐਨਕ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਭੁਲ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਰਚ
ਿਵੱਚ ਲਭੀ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ…ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤ , ਖੈਰ ਇਹਇਥੇ ਮੰਚ ਤੇ ਹੈ ।

3 ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਘਰ ਜਲਦੀ
ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿਜਆਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਗਾ; ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਾਰ ਬੁਲਾਵ ਗੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਮੈ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਕਮਰੇ
ਿਵੱਚ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾ ਸਕ , ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਇਸ
ਦੁਪਿਹਰ ਉਹਨ ਨਾਲ ਸੀ । ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹਨ
ਅਤੇ ਿਹੰਸਕ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੇਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ । ਮੈਂ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਹੱਥ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ!

4 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾਵ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕਓਂਿਕ ਅਸੀਂ ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ…ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ।
ਿਫਰ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਬਾਕੀ, ਿਕਓਂ, ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ…ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਿਜਆਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗੇ ਲੰਘ ਜ ਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹ ਅੱਜ
ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਭਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾ ਇੱਕ ਸਭਾ ਬੀਮਾਰ ਦੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ । ਅਸੀਂ
ਸੰਪੂਰਨ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ…ਇਸਦੇ ਿਬਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

5 ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ…ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਘਰ ਟੇਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਿਫਰ ਇਥੇ ਹੋਵ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ—
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜੇਕਰ ਿਬਲੀ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ (ਉਸ
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ਇਸ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ), ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤ ਿਫਰ ਅਸੀਂ
ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਿਫਰ ਇਥੇ ਹੋਵ ਗੇ; ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ ਮਜਦੂਰ ਿਦਵਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਿਕ ਆਰਾਮ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ…ਜ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ । ਵੇਿਖਆ? ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਕੌਿਸਸ਼ ਕਰ ਗੇ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ…
ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਿਬਲੀ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦੇਵੇਗਾ ਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾ ਿਕਸੇ
ਤਰਹ੍ ਦਸੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾ ਟੇਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤ ਿਫਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ
ਐਤਵਾਰ ਲਈ ਇਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹ , ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ, ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਭਾ
ਲਈ? [ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ–ਸੰਪਾਦਕ ।] ਔਹ, ਇਹ
ਵਧੀਆ ਹੈ ।
6 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਛੋਟੇ ਕਾਿਲੰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੇ
ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਓਸ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਗਠੀਏ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਿਪੱਠ ਭਾਰ ਲੇਟਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਟਊਬ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਉਸ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸਤੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ । ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ
ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ
। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜੋ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ…
ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਗਲ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਜੇ
ਉਸਦੀ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਠੀਕ ਸੀ । ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਆਇਆਅਤੇ ਪਰਤਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਕਤੀ ਤੋੜਹ੍ ਿਦਤੀ ।
7 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਜੀਬ ਗਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਹ ਗੀਤ ਿਕਸੇ ਗਾਉਣ
ਲਈ ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਥੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਆ
ਿਗਆ, ਇਥੇ ਕੋਈ ਗਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਆਇਆ । ਜੇਕਰ ਇਹ–ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ
ਜ ਦਾ ਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਇਹ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ
। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ–ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
8 ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਗੇ ਿਕਓਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ–ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਿਸ਼ਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਿਕਓਂਿਕ ਸਵੇਰੇ ਿਦਨ ਚੜਹ੍ੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ
ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ–ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਅਤੇ
ਵੇਖਦਾ ਹ ,…
9 ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ; ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਇੱਕ ਥ
ਤੇ ਜ ਦਾ ਹ ਿਜਥੇ ਮੈਂ…ਮੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਹੱਦ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਲਆ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਆ ਕੇ ਮੈ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਿਕਓਂ,
ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਤੇਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਮੱਤਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਿਖਆ” । ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ…
10 ਯਾਦ ਰਖੋ, ਮੈਂ ਪਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਸੁਰਿਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹ । ਵੇਿਖਆ, ਮੈ ਉਸ ਿਜੱਤਣਾ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਪਛੇ ਵੇਖਦਾ ਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਨਜਰਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤ ਮੈਂ ਉਸ
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ਉਸਦੇ ਮੁੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , “ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ?” ਇਹ ਮੈ ਿਜਤਣ
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ?”

11 ਿਜਵੇਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਇਥੇ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਜੋ
ਦੈਿਵਕ ਚੰਗਾਈ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਿਹਲ ਇਸ ਜਵਾਨ
ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਿਕਹਾ, “ਿਜਸ ਦੈਿਵਕ ਚੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ” ।

12 ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੰਟਕੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਬਰਧ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ,
ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਐਕਟਨ ਕੈੰਪਗਰਾਉਂਡ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਦ ਉਹ ਕੈੰਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਿਵੱਚ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਬੁਲਾਇਆ (ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਸੀ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਿਕ “ਉਸਦੇ ਪਰਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ
ਕੋਲ ਉਥੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਿਕਸੇ ਛੋਟੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ
ਪੇਟ ਦੇ ਕੈੰਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਡਾਕਟਰ ਹਾਰ ਚੁਕੇ ਸਨ” । ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਰੁਮਾਲ
ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਤੇ ਰਖ ਦੇ ਿਕਓਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ‘ਉਹ

ਜੀਵੇਗੀ” । ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਗਵ ਢੀ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹਨ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ
ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੇਨ ਉਥੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਰਿਖਆ…ਅਤੇ–ਅਤੇ ਿਫਰ
ਉਹ ਔਰਤ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵ ਢੀ
ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ।

13 ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਇਸ ਜਵਾਨ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈ
ਸਮਝਾਓ! ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਠੀਕ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਮੈ ਸਮਝਾਓ; ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ
ਕੈੰਸਰ ਸੀ । ਉਹ ਇਥੇ ਲੁਇਸਿਵਲੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹਨ ਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਅਤੇ
ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੈਰ” । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸਮਝਾਓ” । ਿਜਸਨੇ ਇਹ ਠੀਕ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਵੇਿਖਆ?

14 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, “ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਨਾ ਕਿਹ ਸਕੇ ਿਕਓਂਿਕ ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ” । ਇਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ…ਇਹ ਸ਼ਤਾਨ ਸਰਿਮੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?
ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ।

15 ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੁਰਿਦ ਿਜਵਾਿਲਆ? ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਉਸਨੇ ਮੁਰਿਦ ਿਵਚੋਂ
ਿਜਵਾਿਲਆ ਉਹ ਇਥੇ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਔਹ ਮੇਰੇ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ
ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹ ਿਕ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ—ਮਹਾਨ ਮੈਂ ਹ , ਮਹਾਨ “ਮੈਂ ਸੀ” ਨਹੀਂ ਜ “ਹੋਵ ਗਾ” ਨਹੀਂ; ਮੈਂ ਹ
। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਮੈਂ ਹ , ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ “ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ”;
ਉਹ ਕਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ ।
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16 ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਕਰ ਗੇ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਲ ਮੁੜੀਏ । ਮੈਂ ਇੱਕ—ਇੱਕ
ਵਾਕ ਪੜਹ੍ਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ਿਜਸ ਜਦ ਮੈਂ ਪੜਹ੍ਦਾ ਸੀ ਤ ਮੈ “ਉਤੇਿਜਤ” ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਸੀ
। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਜੋ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
17 ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਰਕੁਸ 11 ਅਿਧਆਏ ਿਵਚੋਂ ਪੜਹ੍ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਸੰਤ ਮਰਕੁਸ 11 ਅਿਧਆਏ ਦੀ 22 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਹ੍ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਿਲਖਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਿਲਖਤ ਹੈ । ਭਾਈ ਰਸਲ,
ਇਹ ਹੀ ਿਲਖਤ ਸੀ ਿਜਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ…ਜਦ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨ
ਿਗਲਹਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ।ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਿਲਖਤ ਸੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ
। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ”; “ਜੇਰਕ
ਮੈਂ ਕਹ ” ਨਹੀਂ । ਪਰ “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ!”
18 ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜਹ੍ੀਏ ।

…ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਰਖੋ ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸਤ ਆਖਦਾ ਹ ਭਈ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਪਹਾੜ ਕਹੇ, ਠ ਅਰ

ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਪੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਪਰਤੀਤ ਕਰੇ
ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹਨ ਤ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ
ਉਹ ਉਸਦੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਆਖਦਾ ਹ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ

ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗੋ, ਪਰਤੀਤ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਤ ਤੁਹਾ ਿਮਲੇਗਾ
।
ਅਤੇ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਸੇ ਨਾਲ

ਵੀਰੋਧ ਹੋਵੇ ਤ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਿਡ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ

ਿਵੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।
19 ਹੁਣ ਿਫਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮਾਫ਼ੀ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਿਜਥੇ
ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਰਸੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ
ਵੇਖ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੂਖੇ ਹ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ
ਇਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਵਹੇ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੂਸਿਰ
ਤੱਕ ਵਹਾਇਏ ।
20 ਯਾਦ ਕਰੋ, ਿਯਸੂ ਨੇ (ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਬਕ ਿਵੱਚ ਿਲਆ) ਉਸਨੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਹੋਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ । ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ
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ਹੋ, “ਿਕਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਉਸ ਵਰਗੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਵੇ, ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ?” ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ । ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪਿੜਹ੍ਆ ਸੀ (ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਦਾਉਦ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ) ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਨਾਇਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਇਕ ਿਵਧਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍
ਿਜਵਾਿਲਆ, ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਪਥਰ ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਸਰ ਪੀੜ ਨਾਲ ਹੁੰਗਣ

ਲਗਾ । ਵੇਿਖਆ? ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਿਨਰਬਲਤਾਈ ਸਿਹਣ ਕੀਤਾ । ਸਿਹਣ ਕਰਣ
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਉਹਨ ਸਮੇਟਨਾ” । ਵੇਿਖਆ, ਉਸਨੇ ਸਿਹਆ । ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਭ
ਚੀਜ ਸਨ…ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਨ । ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵ ਗ ਿਬਮਾਰੀ ਸਨ, ਪਰਤਾਵੇ
ਸਨ, ਮੁਸੀਬਤ ਸਨ, ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਸੀ ਿਕਓਂਿਕ ਉਸ ਇੱਕ ਿਵਚੋਲੇ ਦੇ ਵ ਗ ਹੋਣਾ ਸੀ; ਇਸ
ਲਈ ਉਸ ਸ ਝੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਫਲ ਦਾ ਬਾਗਵਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣੇ
। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤ ਖੂਹ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ
ਗਲ ਹਨ ।

21 ਮੈਂ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਿਲਖਤ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ
ਇਹ ਸਚ ਹੈ । ਅੱਜ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਇੱਕ
ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨ ਚੇਿਲ ਉਥੇ ਭੇਿਜਆ ਿਜਥੇ ਗਧੇ
ਦਾ ਬਚਾ ਬਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਥੇ ਦੋ ਰਸ਼ਤੇ ਿਮਲਦੇ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਤਜਾਮ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਗਧੇ ਦਾ ਬਚਾ ਿਕਥੇ ਬਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ” । ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ
ਸਮਝਦੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

22 ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈ ਭਾਈ ਡਾਉਚ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੈਂ “ਗਲੀ ਿਵੱਚ
ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਵ ਗਾ” । ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸੀ ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਸਵੇਰ
ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਿਮੰਟ ਦੀ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤ ਮੈਂ ਉਸ ਗਲੀ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਹੁੰਦਾ । ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਰ ਿਵਚੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਿਲਆ ਜੱਦ ਉਹ ਗਲੀ ਿਵਚੋਂ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਹ ਮੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ; ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ । ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤ ਉਸ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਤੰਬੂ ਹੇਠ ਦੱਿਸਆ
ਿਗਆ ਸੀ; ਕੀ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇਗਾ ।

23 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓਗੇ”; ਇਹ ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਇਛਾ ਸੀ ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਿਵੱਚ ਸਭਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤ ਉਹ ਉਹਨ ਸਭਾਵ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਡੀ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਬਿਚ ਵਲੋਂ
ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਲੀਗਰ੍ਾਮ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਪਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋ ਉਸ
ਿਮਿਲਆ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਹ

ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ । ਵੇਿਖਆ? ਇਹ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ । ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ
ਤੇ ਹੋਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ।
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24 ਇੱਕ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਕਹਾ “ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀ ਿਯਸੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ
ਟੁਕਿੜ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰਜਾਇਆ, “ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਰੋਟੀ
ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਰਕੇ ਰੋਟੀ ਤੋਿੜਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜਾਰ
ਖਵਾਇਆ” ।
25 “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹ , ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਚੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਸਨ!”
ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਚੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸਨ ਿਜਸ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਲੋਕ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਸਕਦੇ
ਸਨ । ਤ ਿਫਰ ਜੋ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਬਾਰਹ੍ ਟੋਕਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬਚੀ ਉਹਨ ਬਾਰੇ
ਕੀ ਹੈ? ਵੇਿਖਆ? ਔਹ, ਉਹ ਬੱਸ…ਉਹ ਬੱਸ ਆਲੋਚਕ ਹਨ, ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ । ਇਸ
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਬੱਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੈ, ਵੇਿਖਆ, ਇਹ
ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ।
26 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ : ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ
ਵਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਚੀਜ ਹੈ । ਹੁਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾ
ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ, “ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ” । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਿਸਰਫ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਤ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਿਮੰਟਾ ਿਵੱਚ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਸਕੋ ।
27 ਹੁਣ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ: “ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ
ਪੈਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੈ” । ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਿਬਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ…ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਇਸ
ਲਈ ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤ ਇਹ ਿਫਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰਿਹੰਦਾ । ਸਮਝੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਿਜਸ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ

ਿਵਿਗਆਨਕ ਤੱਥ ਹੈ; ਵੇਿਖਆ, ਇਹ ਿਫਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ । ਪਰ ਤੁਹਾ ਉਸ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ । “ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਉਸਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ
ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ” । ਵੇਿਖਆ? ਤੁਹਾ ਪਿਹਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ । ਵੇਿਖਆ?
ਬੱਸ ਜੋ ਵਚਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ “ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ!” ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸਦੇ ਉਲਟ
ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
28 ਅਬਰਾਹਾਮ ਬੱਸ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਸ
ਦੱਿਸਆ ਸੀ । ਅਤੇ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੱਦ ਉਹ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤ ਉਹ ਇਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਹ ਦੱਿਸਆ
ਿਗਆ ਸੀ । ਵੇਿਖਆ? ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ । ਅਤੇ “ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ
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ਤੋਂ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਹ੍ਖੜਹ੍ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਮਜਬੂਤ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
। ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾ ਅਟੁੱਟ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ; ਵੇਿਖਆ, ਉਸ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ।
29 ਇਬਰਾਨੀ ਿਵੱਚ, ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ, 11 ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਸਾ ਦੱਿਸਆ
ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ

…ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ,…
30 ਹੁਣ ਇਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਜ ਜੋ ਚੀਜ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਉਸ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਵ ਗ ਲੈਂਦੇ
ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਵੇਿਖਆ? ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਇਹ–ਇਹ
ਹੈ…ਇਹ–ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲ ਚੀਜ ਹੈ ।
31 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ! ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਇਹ
ਉਸ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾ ਹੋਰ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਦਸਦੀ ਹੈ । ਇਹ
ਉਂਝ ਹੀ ਅਸਲ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹਨ ਿਕ “ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਗਜ ਦਾ
ਟੁਕੜਾ ਹੈ” । ਇਹ ਉਂਝ ਹੀ ਅਸਲ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਣਾ “ਉਹ ਇੱਕ ਰੌਸਨੀ ਹੈ” । ਇਹ
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਅਸਲ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਣਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ”
। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਅਸਲ ਹੈ ਿਜਵੇਂ–ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣ
ਸਕਦਾ ਹ । ਸਮਝੇ, ਉਨ ਹੀ ਅਸਲ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਵੱਜ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਹੀ ਅਸਲ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਹ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ
। ਇਹ ਇੰਨਾ ਅਸਲ ਹੈ, ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕਸੇ ਿਵਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਇਹ ਬੱਸ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਹੈ । ਆਮੀਨ! ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ । ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ; ਸਮਝੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਭਰਮ
ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ…
32 ਹੁਣ, ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਡੂੰਘੇ ਸਬਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨ ਦੇ ਿਸਰ ਤੋਂ ਫੜ ਗਾ ਅਤੇ
ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠ ਖੋਦਣਾ । ਸਮਝੇ?
33 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ; ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇਕਰ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ । ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਅਸਲ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਚੀਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਬੱਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਅਸਲ ਹੈ ਿਜਵੇਂ–ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ–ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਗੱਡੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਅਸਲ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ । ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਅਸਲ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ । ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਜ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ;
ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ । “ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ” । ਿਫਰ ਇਹ
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ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ । ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ
ਤੇ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ

ਹੈ । ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਚਨ ਹੈ । ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ।

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
34 ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨਾਲ,…ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜ ਿਕਹਾ ਉਸ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਰੇਕ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਚਨ ਝੂਠਾ ਠਿਹਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਠਿਹਰੇ ।
35 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ
ਕਰਦੇ ਹੋਇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹ ” । ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ
ਿਕਸੇ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਟੁੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਹੁਣ, ਇਹ ਸੰਭਾਿਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ । ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ
ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ । ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲੂਤ ਦਾ ਰੁਖ ਮੰਗੋ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਉਸਦਾ ਬੀਜ ਦੇਵ । ਸੰਭਾਿਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਲੂਤ ਦਾ ਰੁਖ
ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤ ਇਹ ਇੱਕ ਬਲੂਤ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ,…ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ
ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਫਰ ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਕਦੇ ਟਲ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ।
36 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ–ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਹਨ ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ
ਹਰ ਵਾਰ “ਸਹੀ” ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ । ਵੇਿਖਆ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਦਨ ਲਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਥੇ ਖੜੇ ਹੋ । ਵੇਿਖਆ, ਇਹ ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਿਕਓਂਿਕ ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।
ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ । ਇਸ ਿਫਰ ਵਚਨ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ । ਤੁਹਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਰਭ-ਭਰਪੂਰ
ਵਚਨ ਹੈ । ਇਹ ਵਚਨ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ ।
37 ਹੁਣ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਥੇ (ਇਬਰਾਨੀ ਿਵੱਚ) ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਨ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ । ਵੇਿਖਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਲਹ੍ ਉਹਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਅਗਲੇ
ਿਦਨ ਉਥੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜੱਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਇਸ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਿਹਲਾ ਨਹੀ
ਸਕਦੀ । ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਹੁਝ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ । ਅਤੇ
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ਅਨੁਮਾਨ “ਿਬਨ ਅਿਧਕਾਰ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ” ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਇਧਰ ਕਦੇ ਉਧਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੁਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਹੈ!
ਪਰ ਜਦ…ਇਸ ਹੀ ਅਸੀਂ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ” ਆਖਦੇ ਹ ।

38 ਮੈਂ–ਮੈਂ–ਮੈਂ…ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਤੁਸੀਂ…ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ ।

39 ਮੈਂ–ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਲੈ ਲਵੋ । ਅਸੀਂ…ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਪਰ ਚੁਕਣਾ ਹੈ । ਿਕਵੇਂ? ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ
ਿਜਆਦਾ ਨੇੜਹ੍ੇ ਹ ; ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਝ ਡੂੰਘੀ ਗਲ ਿਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹ ਅਤੇ ਢੋਂਗੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਾਹਰ ਕਢ
ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ । ਸਮਝੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ!

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਇਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ” ।

“ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਹੈ” ।

“ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਹੈ?”

“ਮੈਂ ਇਸ ਵਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ ” ।

“ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ?”

“ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਮੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੀ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਸੀ” । ਵੇਿਖਆ?

40 ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕਓਂਿਕ
ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਮਝੇ?
ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੈ ਤ ਇਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਜੇਕਰ
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ ਿਫਰ ਹੋਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋ “ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ
ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ” ਵੇਿਖਆ, ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ–ਇਹ ਮਨੁਖੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਉਪਰਲੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਇੱਕ ਵੇਲ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ…ਇੱਕ
ਟਿਹਣੀ ਦੇ ਤਰਹ੍ ਜੋ ਵੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਮਝੇ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁਖ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੰਸਥਾਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ!

41 ਹੁਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ
ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ । ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ; ਖਾਸ਼

ਕਰਕੇ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ । ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ
। ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
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42 ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਔਹ, ਮੈ ਸਾਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਮਲ ਿਗਆ
ਹੈ; ਔਹ ਯਕੀਨਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ” । ਠੀਕ ਹੈ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਿਕਸ ਚੀਜ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ?
ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ? ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ
ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਵੇਿਖਆ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤ ਿਫਰ
ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਵੇਿਖਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਿਕਸ
ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
43 ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਸਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਲ ਵੇਖਦੇ
ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜ ਦੇ । ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਆਉਣ
ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਨਾ ਹੁੰਦੀ । ਤੁਹਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਿਕਓਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਇਹ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ । ਵੇਿਖਆ? ਮੈ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, “ਮੈ ਇੱਕ ਕਮੀਜ
ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ”? ਜਦਿਕ ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਮੀਜ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਹੈ!
44 “ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਜ ਪਿਹਣੀ ਹੋਈ ਹੈ?”
45 “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ , ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ
ਇਹ ਹੈ” । ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਸੇ ਫੜਹ੍ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਅਸਲ
ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਿਫਰ ਤੁਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ–ਤੁਹਾ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਨਹੀਂ ।
ਇਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ।
46 “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?”
47 “ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮੈ ਇੰਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ!” ਬੱਸ ਇਹੀ ਹੈ । ਵੇਿਖਆ? ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ
ਗਏ ਿਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ।
48 ਹੁਣ, ਦੂਸਰੇ ਸਬਦ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦਾ ਹੋਂਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹ , “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ
ਜਾਵ ਗਾ । ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ, ‘ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਕੋਈ ਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ
ਬਜੁਰਗ ਸਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ ਝੱਸਣ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਨ’ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵ ਗਾ” । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ
ਹੋ ਜਾਵ ਗਾ” । ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਤਾਰ ਿਵਚੋਂ ਲੰਘ
ਕੇ ਜ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਔਹ, ਮੈਂ–ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ” । ਵੇਿਖਆ
ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ!
49 ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਉਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਸ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਅਸਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ…ਉਸ ਔਰਤ ਵਲ ਵੇਖੋ ਿਜਸ ਲਹੂ ਪੈਣ ਦਾ

ਰੋਗ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਕੰਨੀ ਵੀ ਛੂਹ ਲਵ ਤ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ
ਜਾਵ ਗੀ” । ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ “ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ
ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਸਦੀ ਲਹੂ ਪੈਣ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਰੁੱਕ ਗਈ ਹੈ” । ਉਸਨੇ ਅਸਲ
ਿਵੱਚ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
50 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਛੁਿਹਆ…ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਿਯਸੂ
ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਿਕਸ ਨੇ ਮੈ ਛੁਿਹਆ?” ਇਹ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ! ਅਤੇ ਅੱਜ
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ਰਾਤ ਉਹੀ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਛੂਹ ਲਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਦੋਂ ਉਸਨੇ ਛੁਿਹਆ ਸੀ ।
ਉਹ ਔਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲਆਈ ਸੀ ।
51 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਪਿਹਲ ਚੇਿਲ ਕੋਲ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਹਨ
ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਿਕਓਂਿਕ ਮਸੀਹ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ
ਮਸੀਹ ਉਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਿਬਨ
ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ; ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਉਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਚੇਿਲ ਕੋਲ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਸੀ?” ਨਹੀਂ ਜੀ; ਿਕਓਂਿਕ ਉਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਮਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਿਵਚੋਂ ਦੁਸਟ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਕਢਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀ
ਕਢ ਸਕੇ ।
52 ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਚੇਿਲ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਪਰ ਉਹ ਉਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ” । ਵੇਿਖਆ?
53 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਚੇਿਲ ਨੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਿਛਆ, “ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੰਗਾ ਿਕਓਂ ਨਾ
ਕਰ ਸਕੇ” ।
54 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਾਰਨ” ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । “ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਾਰਨ…”
55 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਉਹਨ ਕੋਲ ਸਮਰਥ ਸੀ । ਿਯਸੂ ਨੇ ਬੱਸ ਕੁਝ ਹੀ ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਉਹਨ
ਿਬਮਾਰ ਚੰਿਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁਰਦੇ ਿਜਓੰਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਭੂਤ ਕਢਣ ਲਈ

ਸਮਰਥ ਿਦੱਤੀ ਸੀ । ਉਹਨ ਕੋਲ ਸਮਰਥ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਥੇ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਡੇਰਾ ਹੈ! ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਲਹਨ
ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ! ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਿਹਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
56 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਹੈ ਿਜਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੈ । ਵਚਨ ਦੀ ਤਰਹ੍ ,
ਮੈਂ ਸਸਤਰ੍ ਿਵਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਮੈ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣੀ
ਪੈਣੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਅੱਗ ਉਸਦੇ ਮਸਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਮਸਾਲੇ ਿਵੱਚ ਸਮਰਥ
ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ । ਅਤੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਉਸ ਗੋਲੇ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਜਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ
। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਚੰਿਗਆੜੀ ਦੇਣ
ਲਈ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ, ਜੱਦ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਮਹਾਨ ਚੀਜ
ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ…ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ

ਕਰਦਾ ਹੈ ।
57 ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਨੰਦ ਭਿਰਆ ਿਹਰਦਾ ਲੈ
ਕੇ ਬੀਮਾਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ



12 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਹੈ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ “ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ! ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ, ਉਠ ਖਲੋ” । ਇਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ; ਇਹ ਹੈ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ । ਜੇਕਰ ਇਥੇ
ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵੀ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਣ ਿਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਓਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ । ਿਕ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
। ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ ਿਸਰਫ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਹੋ ਿਜਸ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ।

58 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜੁਰਗ
ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਹ , ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਕਿਹਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁਛੀਏ ਿਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ
ਹੋਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਰੋਕ ਲਵੇ”?

59 ਨਹੀਂ; ਉਸ ਇਸਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਸੀ, ਉਸ ਇਸਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ (ਿਬਨ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ,
ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੇ) ਬੱਸ ਸੂਰਜ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ! ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸੂਰਜ ਉਥੇ ਥਮਹ੍ ਜਾ!
ਮੈ ਤੇਰੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਹ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੀ ਮੈ ਇਥੇ ਇਹ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਿਜਨੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਿਖੰਡ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਡੁਬਣ
ਿਦੱਤਾ ਤ ਉਹ ਇਕਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਜਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਕਰਨਗੇ ।
ਇਸ ਲਈ ਥਮਹ੍ ਜਾ! ਅਤੇ ਚੰਦ ਤੂੰ ਵੀ ਉਥੇ ਰੁਿਕਆ ਰਿਹ!” ਆਮੀਨ; ਉਹ ਉਥੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ
ਰੁਿਕਆ ਿਰਹਾ ।

60 ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਰੋਕ ਦਵੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ
ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਚਲੇ ਤ ਿਫਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਸਿਤਕ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਤ
ਤੁਸੀਂ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਮਜਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੇਕਰ ਧਤਰੀ
ਘੁੰਮਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤ ਉਹ ਿਡਗ ਜਾਵੇਗੀ । ਤ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਸਿਤਕ ਹੋ ।
ਵੇਿਖਆ? ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮੁੱਖ ਗਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਿਕਵੇਂ
ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ!

61 ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਯੰਤਿਰਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ । ਮੈਂ–ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਯੰਤਿਰਕੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ
ਉਸਦੀ ਬਰਕਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਮੈਂ–ਮੈਂ ਬੱਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਨ ਵਲ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਯੰਤਿਰਕੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਸਦਾ
ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਹੈ ।

62 ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਕਆ ਿਕਓਂਿਕ…ਚੇਿਲ ਕੋਲ ਸਮਰਥ ਸੀ; ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਹਨ ਸਮਰਥ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਤ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਰੋਗ ਚੰਗਾ ਕਰਨ, ਭੂਤ
ਕਢਣ, ਕੋੜਹ੍ੀ ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦ ਿਜਓੰਦਾ ਕਰਨ । ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨ
ਸਮਰਥ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨ ਕੋਲ ਜੋ ਸਮਰਥ ਸੀ ਉਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨ ਕੋਲ
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ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨ ਿਯਸੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਿਛਆ, “ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਕਓਂ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ?”
63 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਉਹਨ ਕੋਲ ਵਚਨ ਸੀ ਅਤੇ ਤਦ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸੀ । ਅਤੇ ਵਚਨ
ਨੇ ਉਹਨ ਦੱਿਸਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸਮਰਥ ਿਦੰਦਾ ਹ ” । ਆਮੀਨ! “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸਮਰਥ
ਿਦੰਦਾ ਹ ” । ਅਤੇ ਉਹਨ ਕੋਲ ਸਮਰਥ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨ ਕੋਲ ਉਸ ਵਚਨ ਚਲਾਉਣ
ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ । ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਰ
ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਵਚਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਉਹ
ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ । ਮੈਂ ਕਦ
ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹ ਗਾ?”
64 ਉਸ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ । ਉਸ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਵੇਂ ਸੀ?
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ” । ਿਕਓਂ? ਉਸ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਵਚਨ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਸ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ (ਵਚਨ)
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕਓਂਿਕ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਿਕਓਂਿਕ ਿਲਖਤ
ਦੱਸਿਦ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਸੀ । ਅਤੇ ਇਥੇ ਹਰੇਕ ਿਲਖਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤ ਿਕ ਇਹ
ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਿਲਖਤ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ।
65 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਿਖਆ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ
ਸੀ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਤ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? “ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ!” ਉਸ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ
ਹੋ: ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ! ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਬਾਈਬਲ ਇਥੇ ਆਖਦੀ ਹੈ… “ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤ ਿਫਰ
ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤ ਿਫਰ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾ ਦਲੇਰੀ ਹੈ” । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ ਤ ਇਹ ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤਰ੍ੀ 3:21 ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ
ਿਲਖਤ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
66 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ…ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤਰ੍ੀ 3:21 ।
ਿਧਆਨ ਿਦਓ ।

…ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾ ਦਲੇਰੀ ਹੈ
।

67 ਪਰ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗਲਤ ਹਨ ਉਨ ਿਚਰ ਤੁਹਾ
ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ…ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
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ਆਪ ਜਾਣ ਲਵੋਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ । ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਪਾਪੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਮਲ
ਜਾਵੇਗਾ । ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਵੇਂ ਚੇਿਲ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ।
68 ਹੁਣ, ਿਫਰ ਤੁਹਾ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ
। ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ! ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਵਚਨ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, “ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ” । ਕੀ ਦਾਉਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਸ
ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਿਲਆ? “ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ” ।
ਆਮੀਨ! “ਮੈਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਬਰਛ ਹ । ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹ , ਮੈਂ ਹ ਜੋ
ਮੈਂ ਹ ” । ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਤੇ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ” ।
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਵਚਨ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ।
ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ” ।
69 ਤੁਹਾ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਮੈਂ–ਮੈਂ–ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ…ਮੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ
ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ…ਿਕਵੇਂ…ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ ।
70 ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਸ਼ਕ ਦੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ੍ ਸੀ । ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕਓਂਿਕ ਵਚਨ ਇਸ ਗਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ
ਸੀ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ । ਉਸਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤ ਿਫਰ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ
ਕਰੋ;ਪਰ ਜੇਕਰ–ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ । ਪਰ
ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਤ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਿਕਓਂਿਕ ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਉਹ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਹਨ” । ਔਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਉਸ
ਲਈ ਜਾਗ ਸਕਦੇ! ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਿਕ ਵਚਨ ਆਪ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਕੌਣ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਦੂਸਰੇ
ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ, “ਕੌਣ ਮੈ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ
ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸਨ?” ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹਾ
ਸੀ । ਉਸ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
71 ਿਫਰ ਉਹ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ । ਥੋੜਹ੍ੇ
ਿਚਰ ਿਪਛੋਂ ਜਗਤ ਮੈ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਵੇਖੋਗੇ ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਹੋਵ ਗਾ ਬਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵ ਗਾ । ਕੁਝ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ
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ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਹੀ ਹੈ
ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ , ਇਹ ਤ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ” । ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

72 ਹੁਣ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਇਹਨ ਵਚਨ
ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: “ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ” । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ
ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਸੀਹੀ ਿਕਵੇਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਨ ਵਚਨ
ਿਵਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਿਕਵੇਂ ਕਿਹ
ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਸ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਕਓਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹੋ…ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਪਰ
ਤੁਹਾ ਪੂਰਾ ਵਚਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਢੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ) ਤਦ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ।

73 ਔਹ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ
ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਚੇਲੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਿਵੱਚ ਚਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ
ਿਕਵੇਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚਲਦੇ ਸੀ । ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਤ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਸੀ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਕੈਦੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸਨ । ਉਹ ਤਦ
ਤੱਕ ਿਹਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਹਲਾਉਂਦਾ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੋਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਸੀ । ਇਹ–ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਇਹ ਹੋ-…
ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ।

74 ਿਕਓਂਿਕ ਵਚਨ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ
ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ । ਸਮਝੇ? “ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ (ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ) ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸੱਚਾਈ ਉਸਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ” ।

75 ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ…” ਠੀਕ ਹੈ ਿਫਰ…
ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਇੱਕ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ
ਹੈ ਤ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੇ
ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ।

76 ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਹੇ”, ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ 15, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੋ,…”ਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਖੋ । “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਤ ਿਫਰ
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੋ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ” ।
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77 ਹੁਣ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ।
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤਦ ਹੀ ਆਇਆ ਜਦ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ । ਹੁਣ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਹੇ,” ਤੱਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ
। “ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਤੁਹਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ” ।

78 ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ
ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕਹੇ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹ । ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ–ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ । ਕੋਈ ਚੀਜ
ਮੈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ”? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨ
ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਿਕੰਨਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜ ਿਕੰਨਾ ਿਜਆਦਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ
ਜੱਦ ਤੱਕ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਤੁਹਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ।

79 ਜੇਕਰ–ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ਕੈੰਸਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾ ਕੱਲਹ੍ ਹੀ ਿਕਹਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮਰ ਜਾਵੋਗੇ, (ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਿਦਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੈੰਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾ ਖਾ ਿਲਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਖੂਨ
ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੈੰਸਰ ਬਣ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ); ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦਾ
ਹੈ ਤ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੁੰਹ ਤੇ ਹੱਸੋਗੇ ।

80 ਤੁਸੀਂ ਏਲੀਆ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਹੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਤੇ ਲੰਮੇ ਸਫਰ ਤੇ
ਿਗਆ ਹੋਵੇ” । ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ
ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤਰ
ਦੇਵੇ ਉਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵੇ” ।

81 ਉਹਨ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ ” । ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲਹ੍ ਿਦੱਤਾ । ਅਤੇ ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਖਮੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਕਾਿਰਆ, “ਹੇ ਬਆਲ! ਹੇ ਬਆਲ! ਤਰ ਦੇ!’

82 ਏਲੀਆ ਿਜੰਨਾ ਸ਼ ਤ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਨ ਸ਼ ਤ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਥੋੜਹ੍ਾ ਹੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਫਰ ਤੇ ਿਗਆ ਹੋਵੇ । ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਮਛੀ ਫੜਹ੍ਨ ਿਗਆ ਹੋਵੇ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ । ਤੁਸੀਂ
ਵੇਖੋ ਉਹ ਿਕਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ” । ਉਹ ਬੱਸ…ਉਹਨ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ।

83 ਔਹ, ਵੇਖੋ ਏਲੀਆ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਲਆ । ਉਹ ਵੇਦੀ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ!” ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ
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ਯਾਕੂਬ, “ਧੋਖੇਬਾਜ” ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਿਰਆ । ਉਸਨੇ ਉਸ ਇਸਰਾਇਲ
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ” ਿਕਹਾ ।
84 “ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰ (ਯਾਕੂਬ) ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅੱਜ ਇਹ
ਮਲੂਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹ ; ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ
ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਹ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ
ਸੀ । ਤੂੰ ਹੀਂ ਮੈ ਿਵਖਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਇਥੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋਵੇਗਾ । ਹੁਣ, ਮੈਂ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ
ਪਾਣੀ ਡੋਹਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ, ਇਹ
ਮਲੂਮ ਹੋ ਜਾਵੇ!” ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਆਣ ਪਈ । ਉਸ
ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਿਕ ਅੱਗ ਆਵੇਗੀ ਿਕਓਂਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ । ਿਕਓਂ? ਵਚਨ
ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ ।
85 ਹੁਣ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਦਾਰਥ
(ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ) ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ ਇਹ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ।
86 “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਭਾਸ਼ਾਵ ਵਾਲੇ
ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ
ਹੋ?” ਜੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ । ਉਸਨੇ ਇੰਝ ਿਕਹਾ ਹੈ! ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਿਰਆ
ਿਕਓਂਿਕ ਉਸਨੇ ਮੈ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ।
87 ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਬਰਸ਼ਤਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਕਹੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ
ਸਵੇਰ ਜਾਰਜ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਿਜਓੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਤ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਗਾ
ਿਕ “ਆਓ ਇਸ ਹੁੰਿਦ ਹੋਇ ਵੇਖੋ” । ਮੈਂ ਆਖ ਗਾ, “ਹਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ…ਿਜੰਨੇ
ਵੀ ਆਲੋਚਕ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਉਹਨ ਇਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਿਜਥੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲਗਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ; ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਕਾਰ ਗਾ ਉਹ ਿਛਣ ਭਰ
ਿਵੱਚ ਹਾਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
88 ਉਸ ਰਾਤ ਿਫ਼ਨਲੈੰਡ ਿਵੱਚ ਉਹ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਅਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋ ਮਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ,
ਇਹ ਿਦਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮ ਸੀ । ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਕੁਚਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਖੂਨ ਉਸਦੀ ਅੱਖ , ਨੱਕ ਅਤੇ ਕੰਨ ਿਵਚੋਂ ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਲੱਤ
ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਜੁਰਾਬ ਿਵੱਚ ਟੂਟੀ ਹੋਈ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਜੁਰਾਬ ਿਵਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਿਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੂਟ ਲਥੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ
ਉਹੀ ਲੜਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” । ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਭਾਈ ਮੂਰੇ, ਆਓ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ
ਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਵੇਖੀਏ” ।
89 ਮੈਂ ਭਾਈ ਿਲੰਡਸੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਿਪਛੇ ਵੇਿਖਆ:
“‘ਅਤੇ ਇਹ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ,’ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ,” (ਔਹ ਮੇਰੇ!) “‘ਉਥੇ ਇੱਕ
ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਿਰਆਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਹ੍ੇ ਹੋਣਗੇ । ਇੱਕ
ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਿਜਸਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਸਨੇ ਿਨੱਕਰ ਪਿਹਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
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ਪੈਰ ਿਵੱਚ…ਜੁਰਾਬ ਪਰ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀ । ਉਸਦੀ ਭੂਰੀ ਅੱਖ ਹੋਣਗੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਿਪਛ ਹ ਪਰਤੀ ਹੋਣਗੀ । ਉਹ ਮੋਟਰਗੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ
। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਤੇ ਰਖੀਂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਵਾਪਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

90 ਇਹ ਉਥੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਹ ਲੜਕਾ ਉਥੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਮੀਨ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ । ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੜਕਾ ਹੁਣ
ਤੋਂ ਕੁਝ ਿਮੰਟਾ ਿਵੱਚ ਿਜਓੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤ ਿਫਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੋਵ ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਫ਼ਨਲੈੰਡ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦੇਣਾ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਜਓੰਦਾ ਹੋ ਿਗਆ
ਤ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ।

91 ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਮੌਤ, ਤੂੰ ਉਸ ਜਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦੀ” । ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ” ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਠ
ਿਪਆ । ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ! ਵੇਿਖਆ? ਔਹ ਮੇਰੇ! ਵੇਖੋ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ!

92 ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਜੇਕਰ
ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਹ ਵਚਨ
ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ ਇਸ
ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।

ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਵਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਦਲੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਵਚਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਰਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ”; ਖੈਰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ…ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵਚੋਂ
ਦੀ ਜਾਵੋਗੇ ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਛਲੋਗੇ ਅਤੇ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਜੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ…ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਰਾਥਨਾ ਦੀ
ਕਤਾਰ ਿਵਚੋਂ ਜਾਵੋਗੇ ਤ , “ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ!” ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ! ਇਹ ਪੂਰੀ
ਤਰਹ੍ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ! ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ ਤ ਿਫਰ
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰਹ੍
ਿਜਸ ਲਹੂ ਵਿਹਣ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਸੀ ।

93 ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ । ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਿਕਓਂਿਕ
ਉਹ ਵਚਨ ਸੀ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਬਣਦੇ ਹੋ; ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਬਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ । “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ।
ਮੇਰਾ ਿਕਹੜਾ ਵਚਨ…” (ਇਹ ਵਚਨ) “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਤ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ
ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ” । ਵੇਿਖਆ? “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਕਹੋ, ‘ਉਖੜ
ਜਾ’ ਅਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ
ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਿਕ
ਜੋ ਮੰਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਹ ਤੁਹਾ ਦੇ
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ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ” । ਸਮ , ਸਥਾਨ ਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ।
94 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ! ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਿਵੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਤ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ”
। ਤ ਿਫਰ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਪਛਾਣੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ । ਵੇਖੋ,
ਤੁਹਾ ਆਪਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕਰ ਲਈ ਸੀ ।
95 “ਕੀ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ?”
ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਵੇਰ ਕਿਲਉਪਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ…ਿਕ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਜੀ
ਉਠਣਾ ਸੀ?” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਪਰਤੀਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਇੰਨੇ ਿਢਲੇ ਿਕਓਂ ਹੋ?”
96 ਅਤੇ ਉਹਨ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਮਨੁਖ ਨਾਲੋ ਵਖਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ” । ਜਦੋਂ ਉਹ
ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਤਦ ਉਹਨ ਮਲੂਮ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਹੀ ਸੀ । ਵੇਖੋ,
ਉਹਨ ਦੇ ਅੱਖ ਉਸ ਿਸਆਣਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਨ । ਵੇਿਖਆ ਉਹ ਜਾਣ
ਗਏ ਿਕ ਿਜਸ ਵਚਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਹ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਨ ।
97 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਣੋ । ਇਹ ਜਾਣ
ਲਵੋ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਹਨ ।
98 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤ ਪਿਹਲ ਉਸ ਦੂਰ ਕਰੋ । ਸਮਝੇ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈ…ਮੈਂ…ਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਲ
ਰਾਬਰਟਸ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਦਰਜਣ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਪਰ ਥਲੇ ਕੁਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਉਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਰੋੜਹ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ
ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ।
99 ਆਰਲ ਰਾਬਰਟਸ ਦੀ ਸਭਾਵ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਲੋਕ ਤੋਂ ਕੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, “ਤੁਹਾਡੇ

ਲਈ ਪਿਹਲ ਵੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਸੀ । ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਬਿੜ ਵਾਲੇ
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ”। ਇਹ ਔਰਲ ਰਾਬਰਟਸ ਹੈ । ਸਮਝੇ? “ਅਤੇ
ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅੱਤੇ ਉਸਨੇ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਗਲ ਕਹੀ” ।
100 “ਹ , ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ” । ਸਮਝੇ?
101 “ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ” ।
ਵੇਿਖਆ, ਇਸ ਤਰਹ੍ । “ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਥੇ ਹੈ” । ਸਮਝੇ? “ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹ
ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਕਰੋ । ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ
ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ । ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ” । ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਕਸ ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ
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ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ । ਸਮਝੇ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ,
ਤੁਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤ ਤੁਹਾ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ
ਭਰੋਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਨਾ ਡਰੋ ।
102 ਅਯੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, “ਅਯੂਬ ਡਿਰਆ” । ਅਤੇ ਿਜਸ ਗਲ ਉਸ
ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਹੋ ਿਗਆ । ਕੌਣ ਇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਸਦਾ ਡਰ । ਇਹ
ਉਸਦਾ ਡਰ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਇਆ । ਉਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਉਨ ਗਲ ਤੋ ਬਚਾ
ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਡਰ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ । ਉਹ ਡਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਿਕ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ । ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
103 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, “ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ”; ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ । ਸਮਝੇ?
ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤ ਿਫਰ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ । ਸਮਝੇ?
ਵੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ । ਅਯੂਬ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ਡਰ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤੁਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੀ ਹੈ…ਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਹੈ ਤ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ।
104 ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ ਦੇ ਹੋ ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਹ
ਇਹ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਜੋ ਦਵਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦਵਾਈ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ ਿਬਹਤਰ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਵੋ । ਸਮਝੇ? ਿਫਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ
ਜੋ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
105 ਜਦ ਤਕ ਪਤਰਸ ਡਿਰਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਵਚਨ ਨੇ ਉਸ
ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਿਹਲ ਉਹ ਡਿਰਆ ਹੋਇਆ

ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੂੰ ਹੈਂ ਤ ਮੈ
ਆਿਗਆ ਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵ ।
106 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆ” । ਹੁਣ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋ ਯਾਕੂਬ 5:14 ਅਤੇ ਮਰਕੁਸ 16
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਿਕਹਾ, “ਆ”। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਉਸਨੇ ਸਭ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੇੜੀ ਿਵਚੋਂ
ਉਤਿਰਆ ਅਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ…
107 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਤੁਫਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ;
ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਉਚੀ ਲਿਹਰ ਜੋ ਇਹਨ ਪਹਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਚੀ ਸਨ,
ਲਿਹਰ ਦੇ ਤੋਂ ਝੱਗ ਿਡਗ ਰਹੀ ਸੀ; ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਦਰ ਜ ਵੀਹ ਫੁੱਟ ਉਚੀ ਝੱਗ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਸੀ । ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਗਲ ਸੀ, “ਪਰ੍ਭੂ,
ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੂੰ ਹੈਂ,…” ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਛ ਵੇ ਜ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਿਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ
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। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੂੰ ਹੈਂ ਤ ਮੈ ਆਿਗਆ ਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਲ ਕੇ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵ ” ।
108 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆ” ।
109 ਅਤੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਿਵਚੋਂ ਉਤਿਰਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ
ਚਲ ਗਾ” । ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਲਿਹਰ ਵਲ ਵੇਿਖਆ ਤ ਉਹ ਡਰ ਿਗਆ । ਉਸਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਕੀ ਆਇਆ? ਪਿਹਲੀ ਗਲ ਉਸਨੇ… “ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕਓਂਿਕ ਵਚਨ ਨੇ
ਮੈ ਤੁਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ” । ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗਲ ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ…ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ
ਵਲ ਵੇਿਖਆ; ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਡਰ ਿਗਆ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਲਿਹਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਨ;
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤ ਉਹ ਡੁਬਣ ਲਗਾ । ਸਮਝੇ? ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਡਰ ਸੀ ਉਹ
ਹੋ ਿਗਆ! ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੋ ਿਗਆ! ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ
ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਤੁਿਰਆ; ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਡਰ ਜਗਹ੍ਾ ਿਦਤੀ
ਤ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ । ਵੇਿਖਆ? ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ
ਤ ਉਹ ਉਚੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਉਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵੇਿਖਆ, ਜੇਕਰ
ਉਸ ਕੋਲ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ । ਸਮਝੇ? ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਸਨੇ
ਸੋਿਚਆ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀ । ਪਿਹਲ ਉਸ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਉਣ ਦਾ ਹੋਂਸਲਾ ਕੀਤਾ, “ਿਕਓਂ, ਿਕਓਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ” । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੇੜੀ ਿਵਚੋਂ ਤਿਰਆ ਅਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ । ਉਸਨੇ ਲਿਹਰ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਸਨ
। ਉਸਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ।
110 ਹੁਣ, ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲਗਦੇ ਹੋ, “ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੋ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਹ , ਮੈਂ…” ਰੁੱਕ ਜਾਓ! ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਵਾਪਸ ਬੇੜੀ ਵਲ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹੋ
। ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹੋ,…
111 “ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਵਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਲ ਿਜਸ ਸੋਕਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ” । ਉਸਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ
ਸੋਿਚਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ । ਉਸਨੇ ਤ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਕੌਿਸ਼ਸ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੇ ਜਰਾ ਵੀ ਿਧਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੇ ਿਧਆਨ
ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਿਗਆ । ਜੱਦ ਤੱਕ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇੰਝ
ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਿਰਹਾ ।
112 ਪਰ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਆਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਿਵਿਚੱਤਰ ਆਦਮੀ ਸੀ । ਉਹ ਿਸੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ
ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਦੁਨੀ
ਿਵੱਚ ਰਹੀਏ ਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਰਹੱਸ ਬਣ ਜਾਵ ਗੇ; ਲੋਕ ਤੁਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ
ਸਕਣਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਚਲੋਗੇ । ਆਤਮਾ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ । ਜੋ ਕੁਝ
ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ । ਿਫਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ…ਇਹ
ਲੋਕ…ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਲਈਇੱਕ ਰਹੱਸਪੂਰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਵੋਗੇ ।
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113 ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹਨ । ਲੋਕ ਉਹਨ ਨਹੀਂ
ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ । ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ
ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਛੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਚੇਲੇ ਉਸ
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨ ਇਹ ਿਕਹਾ ਅਤੇ
ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਬੁਝਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਕਓਂ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ! ਅਸੀਂ–ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਸਮਝਦੇ । ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ । ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਉਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਸਮਝ
ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ ।

114 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੱਕਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਿਸ਼ਰ੍ਸਟ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਵਸਤੂ
ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ? ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ
ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ । ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ ਲਈ ਹੈ; ਬੱਸ ਇੱਕਲਾ ਪਾਸਟਰ, ਡੀਕਨ ਅਤੇ
ਟਰਸੱਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਹਰੇਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ
ਚੱਲਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਮਝੇ? ਉਹ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਜਰਾ ਵੀ
ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਚਲਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ । ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੈ ਤ
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ
ਬੱਸ ਿਸੱਧੇ ਚਲਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਸਧੱਤਾ ਜੋ
ਕਦੇ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਦੇ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਜੀ ਹ , ਉਹ
ਆਪਣੇ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭੇਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਿਜਨ ਕੋਲ ਿਸੱਧ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਲਈ ਭੇਤ ਹਨ ।

115 ਸਾ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ, “ਸ਼ਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ
ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ” । ਹੁਣ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੱਸ ਇਹ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ “ਉਸਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਕਰ ਿਦਓ”; ਬੱਸ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ” । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੁਝ ਿਕਹਾ ਹੈ; ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਸ਼ਤਾਨ ਤੁਹਾ
ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੋ ਹੀ ਨਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ…ਤੁਹਾਡੇ
ਕੰਨ ਬੱਸ ਉਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਤਮਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਬੋਲੇ ਹੋ । ਸਮਝੇ? “ਿਜਸ ਕੋਲ ਕੰਨ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣੇ ਭਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕੀ ਆਖਦਾ
ਹੈ”; ਿਜਸ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨ ਗਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਆਖਦਾ ਹੈ । ਸਮਝੇ?

116 ਸ਼ਤਾਨ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ…” ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ
ਨਹੀਂ… “ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਕਰੇਂਗਾ ਤ ਸੰਸਥਾ ਤੈ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ…”
ਇਸ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ।
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117 “ਿਜਸ ਕੋਲ ਕੰਨ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣੇ ਭਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ” । ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ । “ਉਹ ਿਜਸ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਹੈ । ਿਜਸ ਕੋਲ ਕੰਨ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਣੇ” । ਸਮਝੇ? “ਿਜਸ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ
ਅੰਕ ਿਗਣ ਲਵੇ” । ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗਲ ਿਜਵੇਂ “ਿਜਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਹੋਰ
ਵੀ ਦੱਸੇ ਤ ਜੋ ਉਹਨ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ” ।
118 ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਉਹ ਿਸੱਧ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਹ !” ਜਦੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਹ ” ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤ ਕੋਈ ਵੀ “ਨਾ” ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ । ਸਮਝੇ? ਜਦੋਂ ਉਹ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ “ਹ ”, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਹ !”। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਖੋਹ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ ਹੈ ।
119 ਆਪਣੇ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਬਹੁਤ ਿਵਿਚਤਰ੍ ਸੀ । ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਉਸਦੇ ਲਾਗੇ
ਿਜਆਦਾ ਿਚਰ ਰੁੱਕ ਨਾ ਸਿਕਆ । ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੌਿਧਕ ਿਵਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਸਨੇ ਿਯਸੂ ਛਲਣਾ ਚਾਿਹਆ ਤ ਉਸ ਲਗਾ ਿਕ ਉਹ ਦੱਸ ਹਜਾਰ ਵੋਲਟ ਦੀ ਤਾਰ
ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਿਫਰ ਿਪਛ ਹ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ । ਜੀ ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ । ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ!”
ਆਹਾ! ਉਸ ਤਦ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲਗਾ ।

ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਥੋੜਹ੍ਾ ਨਰਮ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ
ਿਵਅਕਤੀ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਫੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਂ” ।
120 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਸ਼ਤਾਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ” । ਔਹ, ਮੇਰੇ, ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਿਕਸ ਨਾਲ
ਟੱਕਰ ਲਈ ਸੀ! ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ “ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾ ਪਰਤਾ” । ਵੇਿਖਆ,
ਉਸਨੇ ਸ਼ਤਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਹੀ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ । “ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ‘ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾ ਪਰਤਾ…’”
121 ਹੁਣ, ਜੇਕਰ-ਜੇਕਰ ਸ਼ਤਾਨ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਤ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ,
“ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁੱਕ, ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਂ” । ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਹ
ਿਬਹਤਰ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
122 ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਿਕਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾ ਪਰਤਾ” । ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਸੀ । ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਉਸ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕਓਂਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ ।
123 ਹੁਣ ਜਰਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ । ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਾਿਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ । ਿਸੱਧ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ
ਉਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਬੱਸ ਿਧਆਨ ਿਦਓ! ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਗਲ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਹਾਲਾਤ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਹਨ । ਸਮਝੇ,
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ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਿਬਮਾਰ ਦੇ
ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ ।
124 “ਔਹ, ਿਕਵੇਂ…?” ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ । ਇਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ
ਚਲਦੇ ਰਹੋ । ਵੇਿਖਆ? ਉਹ ਸਾਿਰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । “ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ…” ਉਹ…ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ
ਤੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਵੇਿਖਆ?
125 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਭਰੋਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ । “ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਇਸ ਕਰੇਗਾ” । ਸਮਝੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ
ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।
126 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰ੍ੇਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬਿਧਤ ਹਨ ਿਕਓਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਬਨਾ ਪਰ੍ੇਮ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਿਕਓਂਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ੇਮ
ਦਾ ਮੁਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ । ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰ੍ੇਮ ਇੱਕਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
127 ਇਹ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਹਨ । ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਅਤੇ
ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ…ਉਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ
ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕਠੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਉਹਨ ਦੇ
ਿਦਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਧੜਕਣ ਲਗਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਣ । ਸਮਝੇ? ਉਹ-ਉਹ…ਉਹ ਅਜੇ ਪਤੀ
ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨ ਦਾ ਪਰ੍ੇਮ ਉਹਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਹ੍ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ
ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸ਼ਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ; ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤ
ਇਹ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਾ ਕਰੋ । ਸਮਝੇ?
128 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ
ਵਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵੋ, ਿਫਰ ਵੀ ਇੱਕ

ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ੇਮ ਉਹਨ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਧੜਕੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ
ਉਹ ਿਕਥੇ ਹਨ । ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਉਨੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਹਨ ਿਜੰਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕਓਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ;
ਵੇਿਖਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ।
129 ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਰਹ੍ …ਿਜਵੇਂ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਲੁਇਸਿਵਲੇ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਇਸ ਗਲ ਹੋਏ ਿਜਆਦਾ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਲੜਕੀ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਸੀ,
ਪਰ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਿਚਰ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਸੀ…ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਨ
ਲਗੀ । ਉਹ ਕੋਈ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਸੀ । ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ ਨੇ ਿਵਆਹ ਕਰ
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ਿਲਆ; ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਲਆ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ
ਿਕਹਾ, “ਿਪਆਰੇ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਇੱਕ ਨਵ -ਨਵ ਮਸੀਹ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ
ਹੋਵੇਗਾ । ਤੈ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ” । ਉਸ
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੈ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ” । ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹ ਿਕ ਤੈ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਔਖੀ ਪਰਖ ਿਵਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ” ।
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ । ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਪਵੇਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਜੋ ਜਾਵੇ, ਤ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੀਂ; ਤੂੰ ਘਰ ਮੁੜਹ੍ ਆਵੀਂ । ਤੂੰ ਿਸੱਧਾ
ਇਥੇ ਆ ਜਾਵੀਂ ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਂ ਇਥੇ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵ ਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ
ਕਰ ਗੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗੀ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸ ਿਜੱਤ ਨਾ ਲਵੇਂ । ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹ ਗੀ
ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੀ ਹ ” ।
130 ਕੁਝ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ
ਭੋਜਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦ ਕੋਈ
ਤੁਹਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?” ਸਮਝੇ?
131 ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋੜਹ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ?
132 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਕੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸੀ, ਪਾਪ ਦੀ
ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਬਨਾ, ਪਾਪ ਦੀ ਦਲਦਲ ਿਵੱਚ
ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ,
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਭਾਿਲਆ । “ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ
ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਿਪਤਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ” । ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦਲਦਲ ਿਵੱਚਆ ਿਗਆ,
ਿਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾ ਦਲਦਲ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਢਆ! ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿਸੱਧ ਪਰ੍ੇਮ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਵਲ ਵੇਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ । ਿਕਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਤ ਿਫਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਉਸਦੇ ਵਾਅਿਦ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਅਸਲ
ਸੱਚਾ ਪਰ੍ੇਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ।
133 ਜੱਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮੈ ਪਕੜ ਿਲਆ । ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹ ਪਰ
ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹ । ਵੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਮੈ ਪਕੜ ਿਲਆ । ਉਸਨੇ ਮੈ ਤਦ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀਤਾ
ਜਦ ਮੈਂ ਪਰ੍ੇਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀਤਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ੇਮ ਦੇ ਲਾਇਕ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ । ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਿਵੱਚ
ਿਕਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ!” ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ
ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ,
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੈ ਉਪਰ ਚੁਕਣ ਲਈ ਹੇਠ ਝੁਿਕਆ, ਇਹੀ
ਗਲ ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਇਹ
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ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤ ਮਕਸਦ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੇਿਖਆ । ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਵੇਿਖਆ । ਉਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹਨ ਲੋਕ ਵਲ ਵੇਖੋ
ਜੋ ਅੱਜ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਉਹਨ ਲਖ ਲੋਕ ਵਲ ਵੇਖੋ ਿਜਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗਹ੍ਾ
ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਚੁਿਣਆ । ਆਮੀਨ । ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ
ਸਕਦਾ । ਆਮੀਨ! ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਹੋ । ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।
ਇਹ ਉਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ੇਮ ਹੈ ।
134 ਤ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ੍ੇਮ ਤੁਹਾ ਉਸ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰ੍ੇਮ ਦਾ
ਮਾਮਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਹਾਲਾਤ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ
ਪਰ੍ੇਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ
ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਤ ਿਫਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
135 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ! ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰ੍ੇਮ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ । ਸਮਝੇ? ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ…ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜ
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਹੁਣ ਿਕਸੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਨਹੀਂ
ਿਕ “ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ” ਿਕਓਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਕਰਦੇ ਹੋ ।
136 ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛ , “ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ੇਮ
ਕਰਦੇ ਹੋ?”
137 “ਔਹ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ
ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ” । ਸਮਝੇ? “ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪਤਨੀ ਹ । ਮੈਂ
ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪਤੀ ਹ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ ਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੀ ਹ ” । ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ
ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ । ਇਹੀ ਗਲ ਮਸੀਹਤ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾ
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਿਵਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ
ਹੀ ਇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
138 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਧ, ਿਬਨਾ ਿਮਲਾਵਟ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ
। ਤਦ ਤੁਹਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਿਕਓਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚਲਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ । ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਹਾਲਾਤ
ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਿਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ; ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ੇਮ…ਵੇਖੋ, ਪਰ੍ੇਮ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਇੱਕਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੰਬਧੀ ਹਨ । ਪਰ੍ੇਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ।



ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 27

139 ਜਦੋਂ ਸ਼ਤਾਨ ਸਾ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤ ਸਾ ਿਸੱਧ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ
ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ
ਿਸੱਧ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸੱਧ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

140 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰ ਗੇ, ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ।

141 ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਿਜੱਤ ਸਕਦੇ ਹ : ਅਸੀਂ ਮੌਤ,
ਕਬਰ ਅਤੇ ਨਰਕ ਿਜੱਤ ਸਕਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸੱਧ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਜੱਤ ਿਲਆ । ਮੌਤ ਉਸਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਿਟੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ।
ਿਬਮਾਰੀ ਉਸਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਿਟੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ । ਉਸਦੇ ਬਸਤਰ ਿਵਚੋਂ ਲਗਾਤਰ ਸਮਰਥ
ਦੀ ਨਦੀ ਵਿਹ ਰਹੀ ਸਨ । ਉਹ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਪਰਛ ਵੇ ਿਵੱਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜ ਦੇ ਸਨ;
ਬੱਸ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਉਸ ਦੇ ਬਸਤਰ ਨਾਲ ਛੁਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਸਨ । ਜਦੋਂ ਉਸ ਔਰਤ
ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਸਤਰ ਛੁਿਹਆ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤ ਿਫਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਬਸਤਰ
ਛੁਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹਨ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਸਮਰਥ ਉਸਦੇ ਿਵਚੋਂ ਨਦੀ ਵ ਗ
ਵਿਹ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ
ਵਚਨ ਸੀ ।

142 ਅਤੇ ਹੁਣ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੋ”, ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ
ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ; “ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ,” ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੇ
ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਸਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਵਹੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੀ
ਨਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਲਈ ਵਿਹਣਗੀ । ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਛਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਇਹ ਅਸਲ
ਿਵੱਚ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ ਤ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।

143 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ! ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੈਕਲ (ਇਸ
ਦੇਹ) ਢਾਹ ਿਦਓ ਤ ਮੈਂ ਇਸ ਿਤੰਨਾ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦ ਗਾ” । ਿਕਓਂ?
ਉਸ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਿਲਖਤ ਇਹ
ਦੱਸਿਦ ਸੀ ਿਕ ਉਹ (ਮਸੀਹਾ) ਇਹ ਕਰੇਗਾ: “ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਰ੍ਾਨ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਛੱਡ ਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਗੋਰ ਵੇਖਣ ਦੇਵ ਗਾ” । ਇੱਕ ਨਬੀ ਿਜਸ ਕੋਲ
ਇਹ ਵਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ।

144 ਅਤੇ ਜਦੋਂ…ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਰੋਗੀ ਬੱਚ ਜਾਵੇਗਾ”
ਜ “ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ” । ਜੇਕਰ…

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੀ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ, “ਜੱਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖੇ
ਜਾਣਗੇ ਤ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵ ਗਾ,” ਿਕਓਂਿਕ ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ ।
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145 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਦੇਹ ਢਾਹ ਿਦਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਖੜਾ ਕਰ ਿਦ ਗਾ,”
ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਹੈ । “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਗੋਰ ਨਹੀਂ
ਵੇਖਣ ਿਦ ਗਾ”; ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੈ । “ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਰ੍ਾਨ
ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਗਾ”; ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਛੱਿਡਆ । ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ।
ਉਸ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸ਼ਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਿਜੱਤ ਲਵੇਗਾ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ
ਤਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ ਇਸ ਢਾਹ ਿਦਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਫਰ ਖੜਹ੍ਾ
ਕਰ ਦੇਵ ਗਾ” । ਔਹ ਮੇਰੇ! “ਮੈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ”; ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੋਣ ਹੈ ।
146 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੋ । ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਸਾਰੀ
ਬਰਕਤ ਹ ਸਲ ਕਰੋ, ਿਜੰਨਾ ਲਈ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਰਆ । ਇਹ ਸਭ ਬਰਕਤ
ਤੁਹਾਡੀ ਹਨ! ਇਹਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਹਲ ਹੀ ਤਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨਾ ਹੈ । ਕਲਪਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਵੋ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਨ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਬਰਕਤ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਔਹ, ਇਹ ਜੇਤੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਹੈ: ਜਾਣਦੇ ਹੋ! ਹ ।
147 ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਹ ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਵਾਣੀ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਭਿਵੱਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ । ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ! ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਿਕਹਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹਰੇਕ ਗਲ ਆਦਰ ਬਖਿਸਆ । ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ!
ਿਯਸੂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਿਕਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਲਈ, ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸਨ । ਹੁਣ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ! ਉਹ ਿਲਖਤ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਕਹੋ” । ਔਹ ਮੇਰੇ! ਮੈਂ–ਮੈਂ ਬੱਸ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਗਾ, ਿਕਓਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ
। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਭਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਗੇ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗੇ ਅਤੇ ਜੋ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ…ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ।
148 ਿਧਆਨ ਿਦਓ! ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਸ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ,
“ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹ ! ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹ ,” ਇਹ ਉਸਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ
। “ਮੈਂ ਇਸ ਿਵੱਚਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹ , ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
149 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਪਰ੍ਸੰਨ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਦ ਆਦਰ ਦੇ ਕੇ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਂਸਲਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ,…ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਕੀ ਫੈਂਸਲਾ ਸੀ? “ਸੂਰਜ, ਥਮਹ੍ ਜਾ!” ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਥਮਹ੍ ਿਗਆ ।
ਅਮੀਨ! ਯਕੀਨਨ! ਮੂਸਾ ਦਾ ਕੀ ਫੈਂਸਲਾ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਢ ਗਾ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਕਹਾ “ਖੁਲ ਜਾ!” ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਲ ਿਗਆ! ਵੇਿਖਆ, ਜੋ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ । “ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਕਹੋ, ‘ਉਖੜ ਜਾ,’ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ,
ਪਰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਿਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ” । ਇਹ
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ਤੁਹਾ ਮੁੜਹ੍ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ, ਇਹ ਮਲਾਈ ਉਤਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ
ਹੈ । ਸਮਝੇ? ਇਹ ਤੁਹਾ ਮੁੜਹ੍ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਗਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਉਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀ , ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਸਮਝਾ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਅਸਲ, ਸ਼ੁੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ ।

150 ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਹੈ । ਇਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਈਬਲ ਖੁਲੀ ਪਈ ਹੈ
। ਮੈਂ ਇਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਥੇ
ਨਾ ਰਹ ਪਰ ਮੈਂ–ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਵੇਿਖਆ ਹੈ । ਮੈਂ
ਇਸ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਿਦਆ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਗਵਾਹ ਹ , ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ: ਇਸ ਬੋਲ ਅਤੇ ਉਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਜੀਿਵਤ ਪਰ੍ਾਨੀ
ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ, ਠੀਕ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ; ਤੂੰ ਬੱਸ ਆਪਣਾ

ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਕੇ ਅਚਰਜ ਮੰਨਦਾ ਰਹੀਂ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੂਸਰੀ ਿਸਰ੍ਸਟੀ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਵੇਖੀਂ । ਿਕਓਂਿਕ ਤੂੰ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਇਧਰ ਮੁੜਹ੍ ਅਤੇ ਕਿਹ, “ਉਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ
ਜਾਵੇ”, ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ! ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ।

151 ਔਹ, ਸਾ ਿਕਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਿਜਥੇ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ । ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ,
“ਬੱਸ ਵਚਨ ਬੋਲ,” ਮੈਂ ਉਥੇ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਿਗਲਹਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਇਹ
ਿਲਖਤ ਬੋਲੀ, “ਇਸ ਬੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ; ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ” । ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ । ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ । ਉਹ ਉਨ
ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ…ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ
ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਉਹ ਤਦ ਸੀ ਜਦ ਉਸਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਸੂਰਜ ਥਮਹ੍
ਿਦੱਤਾ ਸੀ; ਿਕਓਂਿਕ ਸੂਰਜ ਪਿਹਲ ਹੀ ਉਥੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ ਗਤੀ ਿਵੱਚ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਗਤੀ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ । ਪਰ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਚੀਜ ਦੀ ਰਚਨਾ
ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਿਹਲ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ! ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼
ਹ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਿਮੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਬਰ ਿਵੱਚ
ਿਪਆ ਹੋਵ ਗਾ ਤ ਉਹ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੇ ਮੈ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
। ਔਹ ਮੇਰੇ!

ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੀ ਵਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,
ਤੂੰ ਜੋ ਕਲਵਰੀ ਦਾ ਮੇਮਨਾ ਹੈਂ ।

152 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਿਕਹਾ ਉਸਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਮਝੇ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

153 ਦਾਉਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ । ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਇਹ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਸਿਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ । ਅਤੇ ਦੂਸਿਰ
ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ
ਵਾਅਦਾ ਉਸਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੁਹੰਨਾ…ਿਜਵੇਂ
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ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ ਯੁਹੰਨਾ 14:12, ਮਰਕੁਸ 16 ਅਤੇ ਮਰਕੁਸ 11:23 ਿਵੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ
ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
154 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ । ਹੁਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਉਹਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ । ਮਸੀਹ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
“ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ”; ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ । ਿਕੰਨੇ
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਨੁਵਾ-…ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਇੱਕ
ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ । ਿਕਸ ਚੀਜ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਬਾਈਬਲ
ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤਬ 2 ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਦਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਿਯਸੂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ
ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮਸ਼ਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ; ਉਸਨੇ ਮਹਾਨ
ਕਰਾਮਾਤ ਕੀਤੀ , ਵੇਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਿਵੱਚ ਸੀ ।
155 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹ , ਅਸੀਂ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਮਸੀਹਾ ਹ ; ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਅੰਤਮ ਿਦਨ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਹ ਤ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉਠਣ
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਚਮਕਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਿਵਖਾ ਸਕੀਏ ਿਕ ਉਹ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ;
ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਿਵੱਚ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪਰ੍ੇਮ ਸੰਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਿਵਆਹ ਦੇ ਭੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਜਨ ਦਾ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਉਹ ਉਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ।
156 ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾ ਇਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ “ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ” ਹੀ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸੱਧ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕੀ ਅਸੀਂ ਿਕੰਨੇ–ਿਕੰਨੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਹ ; ਹੁਣ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਸੋਚੋ ।
157 ਹੁਣ, ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਕੀ ਉਸਨੇ ਸਭ ਚੀਜ ਠੀਕ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹਨ? ਕੀ ਕਦੇ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਕੀ
ਉਸਨੇ ਵਾਅਿਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਅਤੇ ਕੀ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ? ਕੀ
ਿਵਿਗਆਨ ਨੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਜਦ ਇਸਦੀ ਭਿਵੱਖਵਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਮੈਂ ਉਥੇ ਜਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਰਸਾਿਲ ਿਵੱਚ ਸੀ,
ਜਦਿਕ ਮੈਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਸਨੇ ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ
ਉਹ ਹੀ ਹੈ! ਉਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਬੁਝਦਾ ਹੈ । “ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਤੱਖਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ
ਧਾਰਨਾ ਜ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ” । ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
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ਹੁਣ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਜਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
। ਉਹ ਇਥੇ ਹੈ ਤ ਿਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੇ । ਮੈਂ ਉਸ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਹੁਣ ਇਹ ਇਥੇ ਹੈ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸਦੀ
ਆਤਮਾ ਇਥੇ ਹੈ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਆਮੀਨ! ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
158 ਕੀ ਅਸੀਂ ਹ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਅਨੰਤਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰ ਗੇ ਜੱਦ ਿਸਰਫ ਅੱਠ ਪਰ੍ਾਨ
ਬਚੇ ਸਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੂਤ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਵ ਗੇ ਜੱਦ ਿਸਰਫ ਸਦੂਮ ਿਵਚੋਂ ਿਤੰਨ ਪਰ੍ਾਨ ਬਚੇ ਸਨ?
ਕੀ ਅਸੀਂ ਯੁਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਦਨ ਵ ਗ ਅਨੰਤਾ ਿਵੱਚ ਜਾਵ ਗੇ ਜੱਦ ਿਸਰਫ
ਛੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਿਕਓਂਿਕ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਣ ਹਨ! ਉਹ
ਹਰ ਰੋਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਸੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ
ਵਚਨ ਹੈ! ਇਬਰਾਨੀ 4 ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ।

…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਜਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲੋਂ ਿਤੱਖਾ ਹੈ,…ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਜ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।

159 ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਧਾਰਨ ਜ ਚ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ । “ਿਕਓਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਜਓੰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲੋਂ ਿਤੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਅਰ ਬੰਦ ਬੰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰ
ਕੇ ਿਵੰਨਹ੍ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਜ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ” । ਵਚਨ
ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ! ਹਲਲੂਯਾਹ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮਨੁਖੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਭੋਿਤਕ ਅਤੇ ਵਚਨ
ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾ ਿਸੱਧਤਾ ਿਵੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਲਆ ਸਕੇ ।
160 ਿਕਓਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਦੁਿਨਆਵੀ ਚੀਜ ਿਲਆ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ ਹਨ ਤ ਿਕ
ਉਹ ਇਹਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ । ਉਹ ਤੁਹਾ ਸਭਾਵ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਜੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਰਖੇਗਾ । ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਝਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਿਦਓ! ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਉਠੋ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਹਲਾਓ” । ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੂੰਢੀ ਵੱਢੋ ।
161 ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਇਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ । ਉਹ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾ ਿਕਸ ਚੀਜ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ ।
162 ਿਜਮ, ਕੀ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਇਥੇ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਬੁਖਾਰ ਮਾਿਪਆ ਸੀ ਤ ਉਹ ਇਕ ਸੋ ਪੰਜ ਿਡਗਰੀ
ਸੀ । ਕੀ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਬਚੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ
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ਬੁਖਾਰ ਉਸ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਜਦ ਉਧਰ ਿਧਆਨ ਮਾਿਰਆ ਤ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹਨ
ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਹੁਣ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ।
163 ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਿਲਟਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਸ਼ਕਰ ਰੋਗ ਤੋਂ
ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ
ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਹੈ । ਉਹ ਿਕਸੇ ਛੋਟੇ ਬਚੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਿਵੱਚ ਹੈ…ਉਸਦਾ ਇੱਕ
ਬੱਚਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਅੱਖ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਉਹ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਤੋਂ ਹੈ ।
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਜਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਿਤੱਖਾ
ਹੈ,…ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਜ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ” । ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਚਨ
ਹੈ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯਕੀਨਨ ।
164 ਉਥੇ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਅੱਖ ਦਾ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿਜਆਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਪਰ ਕੀ ਤੂੰ–ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੀ ਹੈਂ ਕੀ ਇਹ…ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ । ਕੀ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਂ? ਸਭ
ਠੀਕ ਹੈ । ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ।
165 ਸਰ੍ੀਮਤੀ ਪੈਕਣਪੋੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਲਈ ਇਥੇ ਬੈਠੇ
ਹੋਏ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਦੱਸ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ ਕੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ । ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ । ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ । ਉਸਦੇ ਫੇਫਿੜ ਿਵੱਚ ਸੋਜ ਹੈ । ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਵਿਹੰਦਾ ਹੈ ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ! ਉਹ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਹਨ ਿਕ ਉਸ ਸਕੂਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇ ਜ ਨਾ । “ਿਜਉਂਦਾ,
ਗੁਣਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਤੱਖਾ” ।
166 ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਉਹ ਇਥੇ
ਿਕਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ ਲਭਣ ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਹ , ਉਹ ਉਥੇ ਿਪਛੇ ਬੈਠੀ
ਹੋਈ ਿਹਆ । ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਰ੍ੀਮਤੀ ਲੀ ਏਲੇਨ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੁਹਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ । ਆਮੀਨ!
167 ਉਥੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ
ਿਪਛੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਉਸਨੇ ਐਨਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਸ ਜੋੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਹੈ । ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹ , ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੀ ਹੈਂ!
168 ਉਸਦੇ ਿਪਛੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਓਹੀਓ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ; ਉਸਦੀ ਅੱਖ
ਿਵੱਚ ਕੈੰਸਰ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ
ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਐਸ਼ਲੈੰਡ, ਓਹੀਓ! ਹੁਣ ਕੀ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
“ਗੁਣਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਤੱਖਾ…
169 ਉਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਨੇ ਛੁਿਹਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੋਢੇ ਿਵੱਚ
ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ । ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ
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ਤਕਲੀਫ਼ ਤੁਹਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ । ਵੇਿਖਆ? “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮਨ ਦੀ ਿਵਚਾਰ
ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਜ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ” ।

170 ਹੁਣ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੇ । ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੱਦ
ਤੱਕ ਿਵਵਸਥਾ ਬਨਾਏ ਰਖਣ ਲਈ ਇਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਿਕੰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਜੱਦ ਵਚਨ ਦੇਹ ਿਵਚੋਂ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਤਾਰ ਉਠੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਆ
ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਿਫਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹਨ ਬਾਹਰਲੀ
ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨ ਦੇ ਿਪਛੇ ਆਉਣ । ਅਤੇ ਜੱਦ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤ ਉਹਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ ।

171 “ਿਜਉਂਦਾ, ਗੁਣਕਾਰ,…” ਕੀ ਕੋਈ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਨਹੀਂ
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ! ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਕਓਂ? ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ । ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

172 ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ! ਉਹ ਤਨੀਸੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਉੰਗਰੇਨ ਿਕਥੇ ਹੈ? “ਉਹ ਮਹਾਨ
ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ” ।

173 ਮੈਂ ਫੋਰਟ ਿਵਆਨਾ ਿਵੱਚ ਉਹ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਭੁਲ ਸਕਦਾ ਜਦ ਛੋਟੀ ਅਿਮਸ਼ ਜ ਡਨਕਰਡ
ਲੜਕੀ ਉਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ “ਉਹ ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ” ਦੀ ਧੁੰਨ ਵਜਾ ਰਹੀ ਸੀ
। ਉਸ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਠੀਕ ਹੋ ਿਗਆ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਤੇ
ਆ ਿਗਆਅਤੇ ਉਹ ਉਛਲ ਪਈ, ਉਸਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਾਲ ਉਸਦੇ ਮੋਿਢ ਤੇ ਲਿਹਰਾ ਰਹੇ ਸਨ
ਪਰ ਿਪਆਨੋ ਵੱਜਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ । “ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀਿਯਸੂ”
। ਉਹ ਅਲੌਿਕਕ ਸਮਰਥ ਉਸ ਿਪਆਨੋ ਤੇ ਇਹ ਧੁੰਨ ਵਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, “ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ
ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ” ।

174 ਵੇਖੋ, ਕੀ…ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਮਝੇ?
ਹੁਣ ਯਾਦ ਰਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਤਾਰ ਿਵਚੋਂ ਲੰਘੋਗੇ…ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਤ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ । ਇਹ ਆਖੋ, “ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ
ਰਹ ਗਾ । ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਡਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹ ਗਾ । ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਿਰਹਾ
ਹ ” । ਜਦੋਂ ਮੈਂ…

175 ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ । ਜੇਕਰ
ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰਖਣਗੇ ਤ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ” । ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ
ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਿਕ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ” । ਹੁਣ,
ਮੈਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾ ਇਹ
ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੇ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਹੈ । ਿਲਖਤ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ
ਤ ਿਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੱਦ ਇਥੋਂ ਲੰਘੋ ਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ । ਕੀ
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ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਖ ,…ਬਾਈਬਲ
ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਕਹਾ ਹੈ ।
176 ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਥੇ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਹੈ? ਉਹ ਲੈ ਆਓ
ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗੇ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਸਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਉਹਨ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗੇ । ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਰਖ ਗੇ । ਹੁਣ ਇਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਿਮੰਟਾ ਿਵੱਚ ਸਾ ਕੁਝ ਿਮਲਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ ।
177 ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਿਜਸ ਚੀਜ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਮੇਰੇ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀ ਨਤ ਹੈ; ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਲੋਕ ਿਕੰਨੇ ਨਤ ਹਨ । ਿਕੰਨੇ ਤਲਵਾਰ
ਲੈ ਕੇ ਪਿਹਲੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ, “ਸ਼ਤਾਨ, ਮੈਂ

ਤੈ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਸਮਝੇ? ਮੈਂ ਤੈ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ ! ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੇਪਰਤੀਤੀ
ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ” । ਇਹ ਕੰਮ ਿਕਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਤ ਿਕ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ
। ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ । ਇਹ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਚਾਰ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ । ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ
ਹੋਇਆ । ਵਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ । ਸਮਝੇ?

ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ! ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਓਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ ।
178 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈਂ । ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ
ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਇਥੇ ਹੈਂ । ਅਤੇ ਤੂੰ
ਕਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁਗ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਪਰ੍ਭੂ,
ਤੂੰ ਸਾ ਵੀ ਕਦੇ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ । ਅਤੇ ਹੁਣ, ਉਹਨ ਸਾਿਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਬਰਕਤ ਠਿਹਰੇ ਿਜਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਅਤੇ ਉਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹ
ਅਤੇ ਉਹਨ ਕਤਾਰ ਿਵਚੋਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹ , ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਹਰੇਕ ਇਸ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਾਲ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੇ ਿਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਇਥੇ ਹੈ । ਹੋਣ
ਦੇ ਿਕ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਹਲਾਵੇ । ਪਰ੍ਭੂ, ਕੀ ਉਹਨ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਬੱਸ ਇੱਕ ਵਾਰ…ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹਨ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ
ਤ ਿਕ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਣ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਨਾ ਰਿਹਣ ਜ ਬੱਸ ਅਚਰਜ ਨਾ
ਮੰਨਦੇ ਰਿਹਣ ਪਰ ਜੀ ਠੇ ਹੋਏ ਿਯਸੂ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੇਖ ਸਕਣ । ਪਰ੍ਭੂ,
ਇਹ ਬਖਸ ਦੇ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ ।
179 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ ਇਸ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਿਕਓਂਿਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨਾ! ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾ
ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਗਲ ਕਹੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਠੀਕ
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ । ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ
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ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਉਸਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੋ ਿਕ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਇਹ
ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ…ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ । ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਆਵੋ ਤ
ਆਪਣੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਸ…ਆਤਿਮਕ ਝੋਲੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ । ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਝੋਲਾ
ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹ ਇਥੇ ਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇਲ ਤੁਹਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਠੀਕ
ਉਸੇ ਥ ਆਪਣੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਤਆਗ ਦੇਣਾ । ਉਸ ਉਥੇ ਜਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹ
ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ? ਤ ਿਫਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ।
180 ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਜੋ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤ ਿਕ…
ਭਾਈ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰਚਾਰਕ ਿਕਥੇ ਹੈ, ਉਹ…? ਉਸਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਭਾਈ ਕੈਪਸ । ਕੀ
ਉਹ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਕੈਪਸ, ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ,
ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਓ, “ਉਹ ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ” ।
181 ਜੱਦ ਭਾਈ ਇਸ ਗੀਤ ਗਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਗਾਵ ਗੇ ।
ਬੱਸ ਗਾਵੋ ਹੀ ਨਾ ਪਰ ਇਹ ਕਹੋ, “ਮੈਂ ਗਾਵ ਗਾ, ‘ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ
ਿਯਸੂ । ਬੋਲੋ, ਕੁਮਲਾਏ ਿਦਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਿਯਸੂ’” [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ
ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ–ਸੰਪਾਦਕ] ਔਹ, ਔਹ, ਔਹ, ਮੇਰੇ!
182 ਆਪਣੇ ਜਬਾੜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਗਾਵੋ! ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਵੋ । ਵਚਨ ਦਾ
ਭੈ ਮੰਨੋ । “ਹ , ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ ਇਥੇ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਿਯਸੂ!” ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਇਥੇ ਹੈ! ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਆਮੀਨ ।
183 ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ । ਆਉਣ ਿਦਓ…ਿਜਨ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨ ਅੱਗੇ
ਆਉਣ ਿਦਓ ।
184 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸਔਰਤ ਤੇ ਰਖਦਾ ਹ ।

ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਿਝੜਕਦਾ ਹ ।
185 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਭਾਈ ਤੇ, ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ
ਰਖਦਾ ਹ ।
186 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤੇ
ਰਖਦਾ ਹ ।
187 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਭਰਾ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤੇ
ਰਖਦਾ ਹ ।

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤੇ
ਰਖਦਾ ਹ ।

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਭਰਾ ਤੇ ਰਖਦਾ ਹ ।
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਭੈਣ ਤੇ ਰਖਦਾ ਹ ।
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਭਰਾ ਤੇ ਰਖਦਾ ਹ ।
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ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਭੈਣ ਤੇ ਰਖਦਾ ਹ ।
188 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਭਰਾ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤੇ
ਰਖਦਾ ਹ ।

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਭੈਣ ਤੇ ਰਖਦਾ ਹ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ!
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

189 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ!
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

190 ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
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ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

191 ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਪਰ੍ਭੂ ਇਹ ਬਖਸ ਦੇ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

192 ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

193 ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ…?…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਲਈ ।

194 ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾਈ ਿਮਲੇ । ਇਸ ਛੱਡ ਦੇ ।
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ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।

195 ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਭੈਣ ਚੰਗੀ…?…
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਜੋ ਜਾਵੇ ।

196 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਪਰ੍ਭੂ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਸ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

197 ਪਰ੍ਭੂ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਪਰ੍ਭੂ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਿਲਨਸ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
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ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

198 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਤਆਗ ਿਦਓ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

199 ਆਪਣੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਡੱਬੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦਓ । ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਲਵੋ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਲੈ ਲਵੋ । ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬਖਸ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬਖਸ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ!…?…
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਸ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

200 ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਭਾਈ । ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੋਕਸ ਚੰਗਾ
ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ!

ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

201 ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਰਖਣਾ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਥੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੂੰਦ ਿਜਨ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਹੈ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹ ।

ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਸ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
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202 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਰਖਦਾ ਹ । ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਆਮੀਨ ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਸ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

203 ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ? ਉਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਰਖੋ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਹਨ
ਚੰਗਾ ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ, ਤ ਿਕ ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

204 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

205 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।
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ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

206 ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ । ਪਰ੍ਭੁ, ਉਹਨ ਬਰਕਤ ਦੇ…?…ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ ।

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

207 ਆਪਣੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਤਆਗ ਿਦਓ । ਹੁਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇਹ ਬਖਸ ਦੇਵੇਗਾ । ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਖਸ ਦੇਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਇਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਿਜਨ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਹੈ । “ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ” ।

ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ।

208 ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਿਕਵੇਂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਡਾਉਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ! ਇਹਆਦਮੀ ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਿਹਲ ਮਰ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ ।

209 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਿਪਤਾ, ਤੂੰ ਜਰੂਰ ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ
ਿਕਓਂਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਇਸ ਤੇ ਰਖਦਾ ਹ ।

210 ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸਦੀ ਬਹੁਮੂਲੀ ਪਤਨੀ
ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਰਖਦਾ ਹ । ਆਮੀਨ ।

ਕੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹਨ?

211 ਹੁਣ, ਆਓਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ ।



42 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ,
ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਿਯਸੂ ਹੈ;
ਜੱਦ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤ ਮੁਰਝਾਏ ਿਹਰਦੇ ਿਖੜਹ੍ ਜ ਦੇ ਹਨ,
ਔਹ, ਿਯਸੂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣੋ ।

ਸਰਾਫੀਮ ਦੇ ਗੀਤ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਧੁਰ ਸਵਰ,
ਮਰਨਹਾਰ ਜੀਭ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਧੁਰ ਨਾਮ;
ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਧੁਰ ਗੀਤ,
ਿਯਸੂ, ਧੰਨ ਿਯਸੂ ।

212 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਆਪਣਾ “ਪਾਸਟਰ”
ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਂ ਹ । ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ , ਤ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ
ਪਰਤੀਤ ਕਰੋ । ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਰਖੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀੜਹ੍ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨ । ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ
ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਤਰ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਿਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਿਗਆ ਉਹ ਤੁਹਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਮੈ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ
ਿਕ ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । ਿਜੰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹ । ਇਹਨ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰਖਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਇਹਨ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ , ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਿਜਸ ਲਈ
ਲੋਕ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ–ਮੈਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।
213 ਇਹ ਉਸ ਤੀਸਰੀ ਿਖੱਚ ਿਵੱਚ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਮੈਂ–ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ
। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ
ਸਵਾਲ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਚਮੁਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ
ਹੋਇਆ ਹੈ! ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰੋ…?…ਇਹ ਇਥੇ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਇਸਨੇ ਬੱਸ ਅਜੇ ਿਖੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਮਝੇ? ਇਸਨੇ
ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ…ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਸੇ ਮਕਸਦ
ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ, ਸਮਝੇ, ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ
ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਉਚਾ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ । ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪਰ
ਇੱਕ ਿਸੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਥੇ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਿਸੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਸੱਧ ਮਨ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਸੱਧ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋ, ਉਸਦੇ ਿਸੱਧ
ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੋ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਿਤੱਖਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਜ ਚ ਲੈਂਦਾ
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ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਸੱਧਤਾ ਵਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹ ਿਕਓਂਿਕ ਲੋਕ ਉਠਾਏ
ਜਾਣ ਲਈ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਰੋਕ ਰਿਖਆ
ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਸੱਧ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇ । ਉਹ ਇਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ
ਮੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਿਮਲ
ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਲਵ ਗੇ । ਆਮੀਨ ।

ਉਹ ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ,
ਹਮਦਰਦੀ…

214 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਾਈ ਬਰਕਤ ਦੇ । ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਤੇਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਇਸ ਪਾਸਟਰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਬਲ ਦੇਵੇ । ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ
ਹ । ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਹੁਣ
ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਧੁਰ ਗੀਤ ਜੋ ਕਦੇ ਗਾਇਆ ਿਗਆ,
ਔਹ ਿਯਸੂ, ਧੰਨ ਿਯਸੂ ।

215 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬੱਸ ਇਹ ਸੋਚੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਕੰਮ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪਕੜ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਵੇਖੋ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ
ਕਹੋ,” ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ । ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਉਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕ ਕੰਮ
ਉਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । ਔਹ ਮੇਰੇ! ਉਹ ਇਥੇ ਹੈ । ਬੱਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ! ਇਹ ਕੀ
ਹੈ? ਇਹ ਉਸ ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਹੈ ।
216 ਔਹ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਗੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ
ਗਾਵ ਗੇ ।

ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ,
ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਿਯਸੂ ਹੈ;
ਜੱਦ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤ ਮੁਰਝਾਏ ਿਹਰਦੇ ਿਖੜਹ੍ ਜ ਦੇ ਹਨ,
ਔਹ, ਿਯਸੂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣੋ ।
ਸਰਾਫੀਮ ਦੇ ਗੀਤ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਧੁਰ ਸਵਰ,
ਮਰਨਹਾਰ ਜੀਭ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਧੁਰ ਨਾਮ;
ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਧੁਰ ਗੀਤ,
ਿਯਸੂ, ਧੰਨ ਿਯਸੂ ।

217 ਆਓ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਖੜੇ ਹੋਵ ਗੇ । ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ
। ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਥੇ ਹੈ । ਉਹ ਇਥੇ ਹੈ । ਕੌਣ? ਿਜਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
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ਵਚਨ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? “ਆਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ
ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ । ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਵਾਸ
ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੋ ਕਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁਗ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ । ਵਚਨ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ
ਵੀ ਿਤੱਖਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਜ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਿਕਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ)”; ਉਸਨੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਮਸੀਹਾ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਓਹ ਉਸੇ ਮਸੀਹਾ ਕਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁਗ ਯੁੱਗ

ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ।
218 ਉਹ ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਇਥੇ ਹੈ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਰਖਣਗੇ ਤ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਕਹੋ, ‘ਉਖੜ ਜਾ,’ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ” । ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਲਿਹਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਗਲਿਹਰੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ , ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ
ਜੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੈ ਜੋ ਮੰਗਣ ਦੀ ਚੁਣੋਤੀ ਿਦੱਤੀ । ਉਸਨੇ ਮੈ ਇਹ ਮੰਗਣ ਦੀ
ਚੁਣੋਤੀ ਿਦੱਤੀ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚੁਣੋਤੀ
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮੰਿਗਆ ਹੋ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਿਗਆ! ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ । ਕੀ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇਗਾ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋਣ । ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਤ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ । ਉਹ ਮੈ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੱਕ ਉਪਰ
ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਰ ਚੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ ।
219 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਚੋਲੇ ਦੀ ਤਰ ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਖਣ
ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਥੇ ਠੀਕ ਿਚੱਟੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਵਲ ਕਰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ
ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ

ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ ਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ
। ਆਮੀਨ ।

…ਗੀਤ ਕਦੇ ਗਾਇਆ ਿਗਆ.
ਔਹ ਿਯਸੂ, ਧੰਨ ਿਯਸੂ ।
ਸਰਾਫੀਮ ਦੇ ਗੀਤ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਧੁਰ ਸਵਰ,
ਮਰਨਹਾਰ ਜੀਭ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਧੁਰ ਨਾਮ;
ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਧੁਰ ਗੀਤ,
ਿਯਸੂ, ਧੰਨ ਿਯਸੂ ।

220 ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਦੁਸਟ ਆਤਮਾਵ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਜੋ ਮਰਨਹਾਰ
ਜੀਭ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਧੁਰ ਨਾਮ ਹੈ । ਦੁਸਟ ਆਤਮਾਵ …ਜੋ–ਜੋ ਮਿਰ ਹੋਇ
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ਜੁਆਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋੜਹ੍ੀ ਸੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਸਟ
ਆਤਮਾਵ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਮ
ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦਾ ਹ , ਇਸ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਔਹ ਮੈ ਇਸਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨ
ਿਦਓ । ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਵਾ ਦੇਵ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਲਭ ਲਵ , ਉਹ ਨਾਮ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਮਸ਼ਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਸੀਹਾ ਤ ਿਕ ਮੈਂ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਿਚੱਕੜ ਿਵਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪਰ੍ਤੀਿਬੰਬਤ ਕਰ ਸਕ : ਉਹ ਿਯਸੂ ਜੋ ਕਲਹ੍,
ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁਗ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ ।
221 ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦਵੇ । ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਓ ਤ ਗਵਾਹੀ
ਦੇਣਾ ਿਕ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਤਰ ਚੰਗੇ ਹੋਏ । ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ! “ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?”
222 ਉਸ ਨੇ ਮੈ ਇਹ ਕਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ “ਇਸ ਕਿਹ ਦੇ”, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ
। ਬੱਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹ । ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ।
223 ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕੋ । [ਇੱਕ ਭਾਈ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਹੋਰ
ਭਾਈ ਉਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ–ਸੰਪਾਦਕ ।]
224 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਹੋਵੇ । ਆਓ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਗੇ ।
225 ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਿਪਤਾ,
ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ । ਿਪਤਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ।
226 ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਕੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬੋਿਲਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਕਸ ਲੈਅ ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਉਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਉਸੇ ਲੈਅ
ਿਵੱਚ ਆਇਆ? ਬੱਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ । ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਸੰਦੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਆਇਆਅਤੇ
ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਉਸ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ । ਿਧਆਨ
ਿਦਓ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਵੇਿਖਆ, ਇਹ ਠੀਕ
ਇਕਸਾਰਤਾ ਿਵੱਚ ਸਨ ।

ਜੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਫਰ ਿਮਲ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦਵੇ । ਆਮੀਨ 
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ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਿਵਲੀਅਮ ਮੇਰੀਅਨ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਦੁਆਰਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 25 ਅਗਸਤ,
1963 ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਟੇਬਰਨੇਕਲ, ਜੈਫਰਸਨਿਵਲੇ, ਇੰਿਡਆਨਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਤੋਂ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਬਨ ਕੁਝ ਘਟਾਏ ਵਧਾਏ
ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਇਸ ਆਫ ਗੋਡ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗਸ ਵਲੋਂ ਛਾਿਪਆ ਅਤੇ ਵੰਿਡਆ
ਿਗਆ ਹੈ ।
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