
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨਾਲ
ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ

 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜੋਸੇਫ ਬੋਜ਼ , ਵੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਿਗਆ, ਉਥੇ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਮੁਿੜਆਅਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮ ਿਲਆਉਸਦਾ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ ਲਈ।

2 ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ, ਇਬਰਾਨੀ , ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਆਏ
ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਇਕ ਭਾਗ ਲਈ, ਪਿਹਲੀ, ਦੂਜੀ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ
ਆਇਤ , ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਰਾਤ ਲਈਇਕ ਪਾਠ ਿਲਖਣਾ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਿਵਹਾਰ
ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਵ ਬੋਿਲਆ,
ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ

ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ
ਹੈ, ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੇ ਜਗਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ;
ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਤੇਜ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਵਅਕਤੀ

ਦੀ ਪਰ੍ਗਟ ਿਚੱਤਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ
ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀ… ਚੇ ਤੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠ ਿਗਆ;

3 ਆਓ ਹੁਣ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ
ਉਸਦੀ ਦੈਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ

ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਕਰੇ…
4 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਸਾ ਇਹ
ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵਚ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ
ਹ , ਤ ਇਹ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾਵ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇਂਗਾ ਜੋ ਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤ , ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗੇ
ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾ ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ, “ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਹੋਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਤੇਰੀ
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ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ
ਦੇ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਮਸਹ ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਣਨ
ਵਾਿਲ ਮਸਹ ਕਰ। ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਿਵਚਕਾਰ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਵਚਨ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਿਵਚ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।

ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ।
5 ਕੱਲਹ੍ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ , ਫੁੱਲ ਗੋਸਿਪਲ ਿਬਜਨੇਸ ਮੈਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ
ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਅਿਧਆਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ
ਿਵਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ
ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ, ਿਸਰਫ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ
ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਕਰ੍ਸ਼ਚੀਅਨ ਿਬਜ਼ਨਸ ਮੈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਲਈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹ ।
6 ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਇਕੱਠ
ਿਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹ , ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ,
ਇਕ ਦੁਖਦਾ-ਿਜਹਾ ਗਲਾ, ਅਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਬਰ੍ੋਂਿਚਅਲ ਹੋ ਿਗਆ, ਤੋਂ…
7 ਮੈਂ ਟਕਸਨ ਤੋਂ ਆਇਆਹ ਿਜਥੇ ਇਹਅਸਲ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਿਗੱਲਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਿਮਲ
ਿਗਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਭੇਜ ਿਦੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ
ਕਰ ਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ।
8 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਇਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟ ਂਤ ਹੈ ਉਥੇ। ਸਾਡੇ
ਸਾਰੇ—ਸਾਡਾ—ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ , ਸਾਡੇ ਰੁੱਖ, ਸਿਟੱਕਰ
ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਟੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹੀ ਝਾੜੀ ਇਥੇ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹ ਇਕ ਵਧੀਆ
ਿਪਆਰਾ ਪੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਿਬਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਸਿਟੱਕਰ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ।
9 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਿਬਨ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ
ਅਤੇ ਿਚਪਿਕਆ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ, ਹਰ ਚੀਜ ਨਾਲ ਿਚਪਿਕਆ ਅਤੇ ਮੁੱਕਾ
ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਜਥੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਤਾ ਖੋਲਹ੍ਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਮਲ, ਿਮੱਠਾ ਅਤੇ ਿਮੱਠਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ,
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ਿਕ, ਅਸੀਂ ਸਿਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗੇ; ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪੱਤੇ ਹੋਵ ਗੇ ਜੋ ਰਾਹ
ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਛ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ
ਰੂਹ ਆਰਾਮ ਿਮਲੇ।
10 ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਅੱਜ ਰਾਤ, ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਤ ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਉਨੀ ਹੀ ਨੇੜੇ ਿਖੱਚ ਿਰਹਾ ਹ ਿਜੰਨਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਮੈਂ ਇਬਰਾਨੀ 1:1 ਦੇ ਇੱਥੇ
ਪੜਹ੍ਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ : ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ
ਗੁਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ
ਸਕਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਧੁਨੀ ਿਵਿਗਆਨ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ
ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨਾਲਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।
11 ਹੁਣ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਦੁਆਰਾ
ਪਛਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਥੇ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ…
ਅਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਿਕ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਗਾ। ਹੁਣ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੀ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਛਾਣ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ।
12 ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਤਰਹ੍ , ਫੁੱਲ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਗੁਣ ਦੁਆਰਾ, ਕਈ
ਵਾਰ, ਪਛਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ
ਜਾਤੀ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਛਾਣ ਦੇਵੇਗੀ ਿਕ ਇਹ ਿਕਹੜਾ
ਫੁੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਿਵਚ, ਕਈ ਵਾਰ…
13 ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਹ । ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ
ਜਾਨਣਾ ਪਏਗਾ ਿਜਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾ
ਜ਼ਰੂਰ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ
ਿਵੱਚ ਪੱਥਰ ਦੀ ਭੇਡ ਦੀ ਤਰਹ੍ । ਮੈਂ ਇਸ ਆਖਰੀ ਿਗਰਾਵਟ ਿਵੱਚ ਯੂਕਨ
ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
14 ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ ਜ ਿਹਰਨ ਲੱਭ
ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਿਸ਼ਕਾਰੀ
ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਇਕੋ ਿਕਸਮ ਦੇ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਬੰਨਹ੍ੇ ਜ ਦੇ
ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਕ ਆਦਮੀ
ਖੜਹ੍ਾ ਦੇਿਖਆ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਸਰ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਿਕਉਂ, ਤੁਸੀਂ—ਤੁਹਾ

ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਫਰਕ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਕੋ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹਨ; ਗੰਧਲੇ ਿਹੱਸੇ
ਦੇ ਪਾਰ, ਇਹ ਿਚੱਟਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਹਰਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ
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ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਿਸੰਗ ਉਸਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ੍
ਿਸੰਗ ਦੁਆਰਾ। ਭੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਿਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇੱਕ ਿਹਰਨ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਇਕ
ਿਹਰਨ ਉਸ ਚਾ ਨਹੀਂ ਜ ਦਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ।

15 ਅਤੇ ਿਫਰ ਬੱਕਰੀ, ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਇਕ ਬੱਕਰੀ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੇਡ, ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ। ਤੁਹਾ ਅੰਤਰ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇੱਕ—
ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੋਕਰ ਖ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਦੀ ਹੈ; ਿਜੱਥੇ,
ਇਕ ਭੇਡ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ।
ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਖੁਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ
ਚੀਜ਼। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਛਾਲ ਮਾਰੋ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍
ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਦੁਆਰਾ
ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।

16 ਿਫਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਉਹ ਹਨ ਜ ਨਹੀਂ, ਪੀਲੇਹੋਮਰਸ; ਖੈਰ, ਫਿਲੱਕਰ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਸਹੀ ਨਾਮ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਜੈ ਪੰਛੀ। ਜੈ ਪੰਛੀ ਇਕ ਯੈਲੋਹੈਮਰ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵ ਉਡਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪੰਛੀ
ਬਾਰੇ ਸਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਉਨਹ੍ ਵੇਖ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਯੈਲੋਹੈਮਰ ਹੈ। ਜੈ ਪੰਛੀ ਇਕ ਜ
ਇਕ ਲਾਈਨ ਿਵਚ, ਵੱਧ ਜ ਘੱਟ ਡਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯੈਲੋਹੈਮਰ, ਆਪਣੇ ਖੰਭ
ਿਹਲਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਠ ਜ ਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਰ, ਹੇਠ ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਰ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਇੱਕ ਬੰਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰਹ੍ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਯੈਲੋਹੈਮਰ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਡਦਾ ਹੈ।

17 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਬਟੇਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ
ਤਰਹ੍ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਲਦਲ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਿਜਥੇ
ਿਕ ਬਟੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ—ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੂਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਿਸ਼ਕਾਰੀ
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ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਿਵਲਸਨ ਦਾ ਸਨਾਇਪ ਅਤੇ ਜੈਕ ਸਨਾਈਪ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਬਾਹਰਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ

ਜ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਡਣ ਦੇ ਗੁਣ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਿਕ, ਉਹ ਿਕਸ ਿਕਸਮ
ਦਾ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੱਸ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਗਆ, ਉਹ ਕੀ
ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਗੁਣ ਦੁਆਰਾ।
18 ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਪਰ
ਇਕ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਕੁਝ ਸਮ
ਪਿਹਲ , ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸੰਦੇਸ਼
ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਦੱਖਣ ਦੀ ਰਾਣੀ
ਤੇ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੇਖਣ ਲਈਆਏ, ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਵੇਖਕੇ।
ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਉਹ,
“ਇਕ ਬੁਝਾਰਤ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੀ, ਇਸ ਰਾਣੀ
ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਜ ਔਰਤ ਿਲਆ, ਨਾ ਿਕ, ਉਨਹ੍ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ
ਪਿਹਨਾਇਆ।”
19 ਹੁਣ, ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੈ।
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ
ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਔਰਤ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। “ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ
ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਿਘਨਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ।” ਅਤੇ ਨਾ ਬਦਲਣ
ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
20 ਸੋ ਸਾ ਪਤਾ ਚਿਲਆ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਉਨਹ੍ ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਉਸ
ਨੇ ਉਨਹ੍ ਤੁਰਾਨਾ ਸੀ ਜ ਕੁਝ ਕਰਾਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਇਹ
ਔਰਤ ਹਨ।” ਸਮਝੇ, ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੱਿਸਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਿਲਆ, ਿਕ ਉਹ
ਔਰਤ ਹੈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ।
21 ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ ਦੀ , ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਿਜਵੇਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੱਬੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ
ਇਕ ਸੱਜਾ- ਹੈ ਜ ਖੱਬੇ-ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਤਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ ਉਸ ਖੱਬੇ
ਹੱਥ ਜ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
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ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਸੀ, ਉਹ…
22 ਦੋ ਹੱਥ ਲਗਭਗ ਹਨ…ਉਹ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ, ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ, ਪੰਜ ਉਂਗਲੀ ਹਨ; ਛੋਟੀ,
ਿਵਚਲੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ। ਿਜਵੇਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ
ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹੀ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ, ਿਬਲਕੁਲ
ਿਬਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਨ ਿਵੱਚ, ਿਕ
ਇੱਕ ਖੱਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੱਜਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕ
ਖੱਬਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੱਜਾ ਹੈ।
23 ਤ ਿਫਰ ਉਸ ਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ…ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਬੰਦੂ ਛੱਡ
ਸਕਦਾ ਹ । ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੱਤੀ 24 ਿਵਚ, ਿਕ, “ਆਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਅੰਤਲੇ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਇਕਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਜੇ ਇਹ ਹੋ
ਸਕੇ ਤ ਬਹੁਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਭਰਮਾਵੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਣ।” ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਸ
ਕਰਨਗੇ…
24 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜੋ ਅਤੇ ਇਸ ਫੜੋ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤਾ, ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ,
ਪਰ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਖੱਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੱਜਾ ਹੈ।
25 ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵਚ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਕੋ
ਿਜਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੁਆਰਾ
ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
26 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਸਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਿਣਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਆਤਮਾ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਚਰਚ
ਦੇ ਆਤਮਾ ਵਰਗੀ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ।
27 ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੌਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਅੰਦਰ ਜ ਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਚਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਆਤਮਾ ਿਮਲਦੀ
ਹੈ। ਮੈਂ ਿਫਨਲੈਂਡ ਿਗਆ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਉਥੇ ਇਕ ਿਫਨਲੈਂਡ ਦੀ ਆਤਮਾ
ਸੀ। ਮੈਂ ਹੇਠ ਜਰਮਨੀ ਜ ਦਾ ਹ , ਥੇ ਇਕ ਜਰਮਨਆਤਮਾ ਹੈ।
28 ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਇੰਡੀਆਨਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ
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ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਬਸ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹ । ਸਾ ਕੁੱਝ ਭੋਜਨ ਲੈਣ
ਜਾਣਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੇਰੇ ਸੜਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ…ਇਹ ਗਰਮੀ ਦਾ
ਸਮ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਿਕ
ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ
ਸੀ, ਮੈਂ…ਇਸ ਨੇ ਮੈ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ
ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਕ ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ।” ਬਾਕੀ ਸਾਿਰ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਨ…ਔਰਤ
ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ…ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਇਹ

ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਤਮਾ।”

29 ਹੁਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਹੈ…ਇਕ ਈਸਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ
ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਣ ਦੇ ਿਵੱਚ, ਇਕ
ਿਮਲੀਅਨ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਸੋ, ਇਹ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ…

ਉਹਆਖਦੀ ਹੈ, “ਖੈਰ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹ ?”

30 ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹ । ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹ । ਸਾ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਵ ਤਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਪਰ, ਿਫਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ
ਨਹੀਂ ਹ ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹ । ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹ । ਇਹ ਇਸ
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕੱਪੜੇ
ਪਿਹਨਦੀ ਹਨ, ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹਨ, ਮੇਕ-ਅਪ ਨਹੀਂ ਪਿਹਨਦੀ ।
ਵੇਖੋ, ਉਨਹ੍ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹਨ ‘ਪਰ੍ਭੂ ਲਈ
ਪਿਵੱਤਰ੍ਤਾ’ ਪਰੋਂ।”

31 ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਉਸਦੀ ਪਰਜਾ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ —ਉਨਹ੍ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ , ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ
ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਜ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ
ਉਪਰੋਕਤ ਹੈ, ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ, “ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਹਨ ਿਜਸਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਹੈ।” ਉਨਹ੍ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।



8 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

32 ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਰਾਤ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ
ਸਕ । ਪਰ ਮੈ—ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜ ਦਾ ਹ । ਹੁਣ, ਇਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ
ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ।

33 ਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਿਮਲਦੀ ਹੈ,
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਆਓ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਆਪਣੇ
ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਕਹਾ ਿਕ, ਉਹ
ਕਰੇਗਾ…ਉਸਦੀ ਸੰਤਾਨ ਇਸ ਅਣਜਾਣ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ
ਲਈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਚਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਿਫਰ, ਿਜਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ,
ਉਹ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਨਾਲ ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ
ਦਾ ਸਮ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਉਥੇ ਆ—ਿਫਰੋਨ ਜੋ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕਾਈ
ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੀ ਸੀ।

34 ਅਤੇ, ਇਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਮਸਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਸਆਣਪ ਿਵੱਚੋ ਿਸਖਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਮਹਾਨ, ਸਮਝਦਾਰ,
ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਮਸਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਹੀ ਤਰਹ੍ ਢੁਕਵ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ—ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਢੁਕਵ ਆਦਮੀ।

35 ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਿਜਸ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹੈ।

36 ਹੁਣ ਇਸ ਆਦਮੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਨੈਿਤਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬੱਿਚ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਿਫਰ ਵੀ, ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਿਦ ਿਕ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ
ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ…ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਆਰਟ, ਅਤੇ
ਪੀਐਚ.ਡੀ., ਅਤੇ ਐਲ.ਐਲ. ਡੀ., ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ।

37 ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਇੰਝ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਤਖਤ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਫ਼ਰੋਨ ਬਣਨ ਲਈ, ਉਹ ਿਫ਼ਰੋਨ
ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬੱਿਚ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਤਖਤ ਦੇ ਲਈ—ਲਈ ਅਗਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ,
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ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

38 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਰੇਗਾ “ਉਨਹ੍ ਇਕ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਚਾਓ,” ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ,
ਬਲਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾਲ।

39 ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਨਬੀ ਭੱਜ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ
ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ। ਉਸ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਿਫ਼ਰੋਨ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਲੱਗ
ਗਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਲੱਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਇਕ ਿਦਨ ਲੱਿਭਆ, ਉਹ, ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ,
ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ,
ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਮਿਲਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰਨ ਲਈ
ਿਕਹਾ ਿਗਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਜਸ ਤੇ ਉਹ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸੀ। ਹੁਣ
ਇਸ ਚੰਗੇ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ, ਪੜਹ੍ੇ-ਿਲਖੇ, ਆਦਮੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ

ਵੱਧ ਕੀਤਾ…

40 ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ
ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ
ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਆਸ ਪਾਸ ਹਰ ਚੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਦੀ
ਸਾਰੀ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ, ਉਸਦੇ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਿਵੱਚ।
ਇੱਥੇ ਉਹ, ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਖੱਚਰ ਦੇ ਿਟਕਾਣੇ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਪੱਠ ਤੇ ਬੈਠਿਦ , ਉਸਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਮਸਰ ਿਗਆ, ਕਬਜਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ! ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਤ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਬਚਨ
ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਿਕ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਿਮਸਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜੱਥੇ, ਇਕ
ਸੈਨਾ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਸਦੀ ਚਾਲ
ਬਦਲੀ ਗਈ ਸਨ। ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , “ਮੈਂ ਉਹ ਹ
ਜੋ ਮੈਂ ਹ ।” ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਿਲਆ। ਉਸਨੇ
ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਚਲ ਿਰਹਾ ਸੀ।
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41 ਆਪਣੀ ਸੜਕ ਤੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ
ਿਲਜ ਿਦ , ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਾ
ਸੰਸਥਾਈ ਭਰਾ, ਮੋਆਬ। ਹੁਣ, ਮੋਆਬ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ
ਸਨ। ਇਹ ਲੂਤ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਦੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ—ਨੇ ਮੋਆਬ
ਵਧਾਇਆ।
42 ਹੁਣ, ਉਥੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ੍ ਦੋਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਲਟ,
ਿਧਆਨ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਿਮਸਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ, ਆਸ ਪਾਸ ਫੈਿਲਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਿਦੱਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ ਨਾ
ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜ ਨਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਜ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਨਹੀਂ
ਸਨ, ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵਚ
ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਮੋਆਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਿਪਆ। ਇਹ
ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਸੀ।
43 ਅਤੇ ਮੋਆਬ, ਵੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦਾ
ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ। ਦੋਵ ਦੇ ਨਬੀ ਸਨ।
44 ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਿਕ ਸੰਗਿਠਤ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਬੀ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਡਰ੍ਾਈਫਟਰ ਸੀ, ਰਿਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਗਹ੍ਾ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਨਬੀ ਵੇਖੋ: ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁਿਨਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ
ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਨ। ਿਕਉਂਿਕ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ,
ਬਾਲਾਮ, ਿਬਸ਼ਪ ਨੇ, ਉਸ ਦੱਿਸਆ, “ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੱਤ ਵੇਦੀ
ਬਣਾਈ ਹਨ।”
45 ਸੱਤ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੰਿਖਆ ਹੈ, ਸੱਤ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਿਦਨ , ਹੋਰ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਸੱਤ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਤ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
46 “ਸੱਤ ਜਗਵੇਦੀ , ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵੇਦੀ ਤੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਬਲਦ।” ਹੁਣ
ਇਹੀ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਹਨ, ਉਸੇ ਵੇਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਥੇ ਚਲੇ ਗਏ; ਅਤੇ
ਉਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇੱਕ ਬਲਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਲਦ; ਇੱਕ ਨਬੀ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਨਬੀ। ਦੋ ਕੌਮ , ਇਸਦੇ ਉਲਟ।
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47 ਉਸ ਿਦਨ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਸੀਂ
ਜੀ ਰਹੇ ਹ , ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟ ਤ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕ ਸਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ,
ਸਮਾਨ ਤਰ।
48 ਹੁਣ, ਵੀ, ਿਬਲਆਮ ਹਰੇਕ ਵੇਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ
ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹਾ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਭੇਡੂ, ਇੱਕ ਭੇਡ, ਇਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਵੱਚ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ; ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵਚ, ਹੇਠ ਆ ਕੇ…ਮੋਆਬ ਿਵੱਚ। ਉਹ…
ਬੁਿਨਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਸਨ, ਪਰ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਸਧ ਤ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ।
49 ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵਚ ਇਕ ਨਬੀ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਉਹ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਕਸਾਰਤਾ
ਿਵਚ ਸੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ। ਦੇਖੋ?
50 ਹੁਣ, ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੁਿਨਆਦ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਬਲਾਮ, ਬਲਾਕ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸੀ।
51 ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੂਸਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਹੀ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਨਾ
ਿਸਰਫ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਹੱਸੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਉਹ
ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੱਹੁਦੇ ਤੇ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜੋ ਉਸ ਯੁੱਗ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ; ਨੂਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਲਈ। “ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ ਜੋ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਨਾਲ ਵਗ ਿਰਹਾ ਹੈ।”
ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਬੀ, ਮੂਸਾ
ਨਾਲ, ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮੂਸਾ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਗ ਦਾ ਇਕ ਥੰਮਹ੍ ਉਸ ਦਾ ਿਪਛਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਸਿਚਤਤਾ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸੀ; ਇਹ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ
ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ; ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ!
52 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਸੱਪ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕ ਦੀ
ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਲਈ ਚਾ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ
ਰੱਬੀ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਸੀ,
ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਸੱਪ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ
ਲੋਕ ਉਸ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਸੱਪ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
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53 ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੱਟਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਲ ਆਪਣੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ,
ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ, ਿਕ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਇਹ
ਇਕ ਿਕਸਮ ਸੀ…ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਕੁਚਲੀ ਹੋਈ ਚੱਟਾਨ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ।

54 ਫੇਰ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਕ
ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸੀ; ਉਸ ਕੋਲ
ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਨਬੀ, ਦੋਵੇਂ ਨਬੀ, ਅਤੇ
ਦੋਵੇਂ ਬੁਿਨਆਦੀ; ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕੀਤੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਸਨ।

55 ਹੁਣ, ਦੁਬਾਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਹਮੇਸ਼ ਅਲੌਿਕਕ ਹਨ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਲੌਿਕਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਲੌਿਕਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ
ਆਧੁਿਨਕ ਰੁਝਾਨ ਪਰ੍ਤੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ , ਅਸਾਧਾਰਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਚੀਜ ਿਬਗਾੜ ਿਦੱਤਾ, ਦੇ ਲਈ—
ਲਈ ਹਰ ਯੁਗ ਿਵਚ ਧਾਰਿਮਕ ਸਮੂਹ ਲਈ ਜੋ ਕਦੇ ਬੀਿਤਆ ਹੈ।

56 ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ਲੋਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਕੱਿਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ
ਸ਼ੈਲਫ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੇ। ਕੋਈ ਇਿਤਹਾਸ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਲੂਥਰਨਜ਼, ਪਰ੍ੈਸਬੈਟੀਰੀਅਨ, ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲ, ਅਤੇ
ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੂਹ ਕਰਨ ਜ ਦੇ ਹਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

57 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ
ਰੁਝਾਨ ਿਵੱਚ ਤਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਸਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੂਹ ਇਸ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇਸ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ
ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
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58 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਤਰਹ੍ , ਉਹ ਦਾਉਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ
ਸੀ, ਯੂਸੁਫ਼ ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਪਤੀ। ਉਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਬਨ
ਸ਼ੱਕ ਬਾਈਬਲ, ਪੋਥੀ , ਲਗਾਤਾਰ ਪੜਹ੍ਨਾ, ਿਕਉਂਿਕ…ਅਤੇ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਵਚਨ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ
ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
59 ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਉਹ ਇਸ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ, ਮਿਰਯਮ ਨਾਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ
ਅਠਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਮ ਬਣ ਕੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਯੁਸਫ਼ ਲਈ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਕੋਈ
ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਉਸ ਗੈਬਰੀਏਲ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਸਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ।
60 ਹੁਣ ਉਹ ਿਵਆਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ, ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ,
ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੌਤ ਿਲਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਣਿਵਆਹੀ
ਔਰਤ ਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਵਚ
ਕੋਈ ਕੰਜਰਪਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆਸੀ। ਇਸਲਈਅਸੀਂ
ਵੇਖਦੇ ਹ , ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ ਿਵਚ, ਇਹ ਸਾ ਪਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
61 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ, ਮਿਰਯਮ, ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼
ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ

ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ, ਜੇ ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਮ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ
ਉਹਨ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਉਸ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣਕੇ ਖੜੇ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਿਖਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਉਹ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
62 ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, “ਯੁਸਫ਼, ਿਜਬਰ੍ਾਏਲ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, ‘ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਛਾਵ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਹੜੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ—ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਰਭਧਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੁਕਾਿਰਆ
ਜਾਵੇਗਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ।”’” ਅਤੇ, ਜੋਸਫ਼, ਉਹ—ਉਹ—ਉਹਇਹ
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ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੀ। ਅਿਜਹਾ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ ਸੀ।
63 ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਕਰ ਸਕਦੇ…ਜੇ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਅਸਾਧਾਰਣਤਾ, ਜੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਸ ਦੀ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।
64 ਜੋਸਫ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ,
“ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ।
ਉਹ ਉਸ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਪਤ, ਪਰ ਉਹ—ਉਹ ਇਹ
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ।
65 ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਉਸ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਆਇਆ? ਉਨਹ੍ ਿਦਨ
ਿਵਚ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ
ਿਕਸੇ ਿਵਆਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਕਹਾ, “ਯੂਸੁਫ਼, ਤੂੰ ਦਾਉਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਿਰਯਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ, ਿਜਹਦੇ
ਨਾਲ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ।” ਵੇਖੋ, ਿਫਰ,
ਇਸ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ,
ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵਚਨ
ਪਛਾਣਨ ਲਈ, ਿਕ, “ਇਹ ਕੁਆਰੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਦੇਖੋ? ਇਸ
ਲਈ, ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਸੀ।
66 ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕਸੇ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਲਈ
ਆਵੇਗਾ, ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ
ਕੰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਉਸ ਯੁੱਗ ਲਈ, ਜੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਉਸ ਯੁੱਗ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
67 ਹੁਣ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਧਾਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਪਰ, ਹਮੇਸ਼ , ਉਸ ਯੁੱਗ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਚਨ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕਿਹਣ, “ਖੈਰ, ਇਹ
ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹੈ।”
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68 ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਿਣਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਪਛਾਣ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਪਛਾਣ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ
ਹੋਵੇਗਾ,” ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੁਆਰਾ।

69 ਉਸਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਊਂਡੇਲੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਨੇ ਪਛਾਣ ਿਦੱਤੀ
ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ
ਹਮੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਛਾਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

70 ਹੁਣ, ਹਮੇਸ਼ , ਹਰ ਵਾਰ, ਵਚਨ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਗਲਤ
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਯੁੱਗ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਕਾਸ਼
ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਿਲਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ, ਿਜਸਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਵਸ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸੱਚ ਗਲਤੀ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

71 ਮੈ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਿਦਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਡੂੰਘਾ ਚੱਲ
ਸਕਦੇ ਹ । ਮੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜ ਿਸਧ ਤ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ
ਮੈ ਬੱਸ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਿਦਓ।

72 ਿਯਸੂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਇਹ ਸੀ। ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ, ਪਿਹਲਾ ਅਿਧਆਇ, “ਆਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਅਤੇ
ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ
ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਰਹਾ।” ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ।
ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਨਹ੍ ਪਤਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ।

73 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਸਾ ਪਤਾ ਚਿਲਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਿਮਆ ਸੀ,
ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਰ ਸਾਲ। ਉਹ ਡੇਹਰੇ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਿਗਆ। ਉਹ ਉਥੇ ਪਸਾਹ
ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ, ਵਾਪਸਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਉਹ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਦੀ
ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਯਾਦ ਕੀਤਾ; ਸਮਝਣਾ, ਸੋਚਣਾ,
ਬਜਾਏ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਿਕ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
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74 ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ । ਇਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੈ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੈਸਬੀਟਿਰਅਨ, ਲੂਥਰਨ, ਕੈਥੋਿਲਕ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਹੋ, ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਵੈਸਲੀ
ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਲੂਥਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਨ ਬੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਜ
ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ ਕੋਲ ਮਹਾਨ ਬੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
75 ਉਹ ਉਸ ਲੱਭਣ ਗਏ। ਉਹ ਉਹਨ ਿਕਥੇ ਿਮਿਲਆ? ਿਜਥੇ ਉਹ
ਉਸ ਛੱਡਕੇ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਪਾਇਆ,
ਤ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਇਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਬਾਰ ਸਾਲ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ
ਦੀ ਮ ਨੇ ਉਸ ਿਸਖਾਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਸੀ; ਅਤੇ ਉਹ ਇਥੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਰੇ ਬਿਹਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ
ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਿਕਉਂ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ।
76 ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਲੋਕ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਮਿਰਯਮ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੱਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਗਲਤੀ

ਇਥੇ ਿਦਖਾਵ । ਜੇ ਕਲੀਸੀਆ ਮਿਰਯਮ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤ ਦੇਖੋ ਕੀ
ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਓਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਹੰਝੂ ਨਾਲ, ਤੈ ਭਾਿਲਆ ਹੈ।” ਉਸ ਿਬਆਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਉਸਨੇ
ਿਫਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ, “ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੰਝੂ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
77 ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱਚ ਹ ?” ਵੇਖੋ ਵਚਨ ਗਲਤੀ ਸਹੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਉਨਹ੍ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ
ਖਰਾਬ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭਵਤੀ
ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਉਸਦਾ ਹੈ “ਿਪਤਾ।” ਵੇਖੋ ਿਕ
ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤੁਰੰਤ ਫੜਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਇਕ ਬਾਰਹ੍ -ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ
ਯੁੱਗ ਦਾ ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣੀ
ਗਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗਲਤੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਓੁਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ…

ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ, ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹ ।” ਦੇਖੋ?
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78 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ।
ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਬੀ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ।’ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ
ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ।”
79 ਅਤੇ, ਵੇਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ ਿਦਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ
ਲੋਕ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ ,
ਲਟਕਦੇ ਹਨ।
80 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮ ਤਾੜ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮ ਗਲਤੀ
ਿਵੱਚ ਸੀ, ’ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ
ਜੋ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ
ਗਵਾਹੀ ਘੁੰਮਾਇਆਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਉਹਦਾ “ਿਪਤਾ” ਸੀ, ਦਾ ਿਪਤਾ
ਸੀ—ਿਯਸੂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ—ਜੇ ਯੂਸੁਫ਼…
81 ਜੇ ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱਚ
ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਿਵਚਆ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
82 ਪਰ ਉਹਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਥੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ, ਉਨਹ੍
ਸੰਗਠਨ ਿਝੜਿਕਆ। ਦੇਖੋ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਸੀ,
ਿਸਰਫ ਇਕ ਬਾਰਹ੍ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱਚ ਹ ?”
83 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਤਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ?
ਉਥੇ ਉਸਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਸ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਦੱਤੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਣਆ
ਿਰਹਾ। ਦੇਖੋ? “ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,” ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ।

ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ,” ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰਹ੍
ਬਣੇ ਰਹੋ।
84 “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ,” ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ ।
“ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ,” ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮ ਹੈ, “ਿਵਿਭੰਨ
ਿਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ,” ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ, “ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਦੱਤੀ।” ਇਹ ਇਕ ਨਬੀ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ,

ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ
ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਿਫਰ
ਉਸ ਉਸ ਿਦਨ ਲਈ ਵਚਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਮਲਦੇ
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ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਇਆ,” ਨਬੀ ਦੀ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਜੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ।
85 ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੁਣੋ; ਪਰ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ…ਜੇ—ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਉਸ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੈ।” ਇਹ ਉਸਦੀ
ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਨਬੀ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।
86 ਹੁਣ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਦਰਸਾਈ ,

ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਾਹੀਂ
ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ, ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ, “ਪਰ੍ਮਾਤਮਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ
ਸਮੇਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਿਵਹਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਿਖ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ।”
87 ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਤਰਸ ਿਵਚ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਵਚਨ ਉਨਹ੍ ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। “ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤ, ਬਾਈਬਲ ਿਲਖੀ।” ਉਹ ਨਬੀ ਸਨ। ਵਚਨ ਉਨਹ੍
ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਅਧੀਨ, ਇਸ ਿਲਿਖਆ, ਿਲਿਖਆ।
ਪਿਹਲ ਉਹ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਬੀ ਸਨ, ਿਫਰ ਉਹ—ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਦਾ
ਵਚਨ ਿਲਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਦੈਵੀ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ।
88 ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਉਨਹ੍
ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ
ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ।

89 ਹੁਣ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਬੀ
ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਕਣਕ ਵ ਗ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸੁਲਹ੍ਾ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਨੇ ਉਸ ਪਛਾਣ ਿਲਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ,
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ, “ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤ ਇਸ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਚਿਰੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਦਾਅਿਵ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ
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ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਚਿਰਤਰ੍ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਤ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ,
ਨਾ ਕਰੋ।”
90 ਹੁਣ, ਉਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ । ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸਦੇ
ਚਿਰੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ—ਵੱਧ
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਆਪਣਾ ਚਿਰੱਤਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼
ਇਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਇਹ
ਅਸਲ ਿਵਚ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀਪਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
91 ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਹੌਗ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੌਗ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹ ਰੰਗਤ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ
ਲਗਾਓ, ਿਜਵੇਂ ਔਰਤ ਕਰਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਲਪਸਿਟਕ ਨਾਲ ਠੀਕ
ਕਰਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਇਕ ਵਧੀਆ ਪਿਹਰਾਵੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਨ। ਉਸ
ਪੁਰਾਣੀ ਿਬਜਾਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਿਸੱਧਾ ਿਸੱਧਾ ਵਾਲੋ ਵੱਲ ਜ ਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਲੋ। ਿਕਉਂ? ਉਹ ਇਕ ਹੌਗ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਅਤੇ,
ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਗੇ…
92 ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਿਚੱਕੜ ਿਵਚ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਹਨ। ਦੇਖੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ
ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ; ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦਾ
ਸਰੋਤ ਹੈ…
93 ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹ , ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ। ਦੇਖੋ? ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਿਮੱਤਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ—ਲਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
94 ਮੈਂ ਇਥੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਥੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈ
ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਮੈਂ ਇਥੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ
ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਮੈ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਗੁਣ
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ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ
ਚਿਰੱਤਰ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਉਭਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤਦ
ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਜ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿਜਹੜੀ ਉਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਛਾਣ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ।

95 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਸੀ। ਉਨਹ੍
ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਅੰਨਹ੍ੇ ਸਨ। ਗੱਲ
ਇਹ ਹੈ ਿਕ…ਿਕਹਾ, ਹਾਲ ਿਕ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ,
ਪਰ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍
ਦੀ ਅੱਖ ਿਮਲੀ ਅਤੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ , ਅਤੇ ਕੰਨ ਅਤੇ ਸੁਣ
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।” ਦੇਖੋ? ਹਰ ਯੁੱਗ, ਨਾ ਿਸਰਫ ਉਸ ਦਾ ਯੁੱਗ; ਪਰ ਹਰ ਯੁੱਗ,
ਿਕਵੇਂ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ, ਿਵਿਭੰਨ ਿਵਵਹਾਰ,” ਅਜੇ ਵੀ
ਉਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

96 ਹੁਣ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਕਦੇ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ ਇਕੋ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਕ ਉਸਦੇ ਗੁਣ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਅਸਫਲ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਿਗਆ
ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ, ਇਬਰਾਨੀ 13:8 ਿਵਚ, ਿਕਹਾ, “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਅਟੱਲ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਪਾਤਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ
ਉਹੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਦੇ
ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤ
ਇਹ ਉਸਦਾ ਚਿਰੱਤਰ ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ
ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨਗੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ?
ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕਥੇ…

97 ਿਜਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਰਹ੍ੀ ਇਕ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੰਦੀ ਹੈ,
ਕੌਣ ਜਾਣੇਗਾ ਿਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਰਹ੍ੀ ਇੱਕ
ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ?” ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਰਹ੍ੀ ਵਜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ “ਿਪੱਛੇ
ਹਟਣਾ,” ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ, ਿਪੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਰਹ੍ੀ ਵੱਜਦੀ
ਹੈ “ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ,” ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਰਹ੍ੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੈ—ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੈ “ਉਪਰ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ, ਿਪੱਛੇ ਹਟ
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ਜਾਓ, ਬਾਹ ਤੇ ਬ ਹ ਰੱਖਣਾ,” ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੁਰਹ੍ੀ
ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ।
98 ਅਤੇ ਇਕ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਆਵਾਜ਼, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ
ਖਾਸ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਕੋਈ ਕਹੇ, “ਓਹ, ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਿਦਨ ਸੀ,
ਿਕ।” ਿਫਰ ਉਥੇ ਇਕ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
99 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ
ਜੀਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।” ਉਥੇ ਕੋਈ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ।
100 ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਮਸੀਹਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।”
101 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹ ਹ ।” ਉਥੇ ਕੋਈ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ।
“ਮੈਂ ਉਹ ਹ ।” ਓਹ-ਹਹ! ਆਮੀਨ।

ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮੰਨ ਖਾਦੇ ਹਨ।”
102 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ, ਹਰ ਇਕ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ
ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਕੋਈ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। “ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹ , ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ
ਤੋਂ।” ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ
ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
103 ਬਾਈਬਲ ਇਕ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
104 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ 10:37 ਿਵਚ, “ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੀ…ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਇਹ ਚਿਰੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਿਫਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਕ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਉਸ ਦਾ
ਚਿਰਤਰ੍, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
105 ਿਕਉਂਿਕ, ਿਪਤਾ ਵਚਨ ਹੈ, “ਆਿਦ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ,” ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਗੁਣ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
106 ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
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ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਜ ਜੇ ਨੂਹ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੂਹ ਉਸ ਿਦਨ ਲਈ ਚੀਜ਼
ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਨੇ
ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਿਲਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੀ
ਇਹੀ ਕੀਤਾ।
107 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਿਯਸੂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਲਈ ਵਚਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ ਵਚਨ ਦੇ
ਗੁਣ ਨਾਲ, ਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ।
108 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਂਡੇਿਲਆ ਜਾਣਾ, ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਆਮ
ਲੋਕ ਤੇ, ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ
ਇਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਇਹ
ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ
ਇਹ ਕਰੇਗਾ।
109 ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਿਜਹਨ ਦਾ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਇਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹ
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। “ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਦਾਅਿਵ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ
ਕਰੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
110 ਹੁਣ ਯੂਹੰਨਾ 14:12 ਿਵਚ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, “ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਣ
ਹਨ। ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।” ਇਹ ਪਛਾਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਿਰੱਤਰ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ।
111 ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਧਾਰਿਮਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਜੇ ਮੈਂ ਕਠੋਰ ਹ ।
ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਹ, ਮੇਰਾ! ਦੇਖੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਉਸ ਦੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ! “ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ
ਹ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।” ਵੇਖੋ, ਜੋ ਿਕ ਗੁਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
112 ਇੱਕੋ ਚੀਜ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ: “ਜੇ ਮੇਰਾ ਚਿਰਤਰ੍ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ
ਪਛਾਣਦਾ,” ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ—ਅੰਦਰ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਹ…ਉਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਦ, ਉਹ, ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਤ
ਉਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।
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113 ਅਤੇ, ਅੱਜ, ਜੇ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਣ
ਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ…ਿਯਸੂ
ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਚਨ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਉਸ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਚਨ ਨਕਾਰਦੇ ਹ ? ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਵਾਅਦੇ “ਆਮੀਨ” ਦੇ
ਨਾਲ ਪਾਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਗੇ।” ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਆਮੀਨ।” ਦੇਖੋ?

114 ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਨਾ ਕਹੇ, “ਨਹੀਂ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਯੁੱਗ ਲਈ ਸੀ; ਉਹ
ਿਸਰਫ ਚੇਿਲ ਲਈ ਸੀ।”

115 “ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਪਰ੍ਾਣੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰੋ। ਉਹ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ, ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ
ਿਚੰਨਹ੍ ਉਹਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼।” “ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਯੁਗੋ ਯੁੱਗ
ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ,” ਗੁਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

116 ਇਬਰਾਨੀ 1:1, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਿਪਓ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਦ ,” ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਮਸੀਹ, ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੋ
ਿਗਆ, ਉਸੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸਨੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ?
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।

117 ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ
ਸੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਸੁਪਨਾ
ਸਹੀ ਸੀ ਜ ਨਹੀਂ, ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ।
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਹ ਿਕਰਦਾਰ ਲੈ ਿਲਆ, ਿਜਸ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਉਸ
ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ। ਹਰੂਨ, ਿਜਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਸੀ, ਦੀ ਛਾਤੀ ਉਸ
ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੱਿਸਆ।
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਿਕੰਨਾ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ; ਜੇ ਉਨਹ੍ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਲੌਿਕਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੀ, ਿਜਸ
ਉਰੀਮ ਥੁਿਮਮ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ (ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਠਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ); ਿਫਰ,
ਮੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਿਜਹਾ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਣਤਾ ਨੇ ਉਸ
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ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਅਲੌਿਕਕ ਿਵਚ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ
ਲਈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਛਾਣ ਿਲਆ।ਆਮੀਨ।
118 ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹ । ਪੁਰਾਣਾ ਉਰੀਮ ਥੁਿਮਮ ਚਲਾ ਿਗਆ,
ਪਰ ਵਚਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ
ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹ । ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਗੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ
ਰਿਹੰਦੇ ਹ ।
119 ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਸੀ। “ਸੁੱਤੇ ਸਮੇਂ
ਿਵਚ,” ਦੇਖੋ, “ਭ ਤ ਭ ਤ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ
ਪੁਰਿਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।” “ਸ਼ਰਹ੍ਾ ਅਤੇ ਨਬੀ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ
ਸਨ; ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ।” ਿਧਆਨ ਿਦਓ, “ਪਰ ਇਸ ਆਖਰੀ
ਿਦਨ ਿਵਚ,” ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਿਦ ਉਸਨੇ ਿਫਰ ਕੀਤਾ, “ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਰਾਹੀਂ।” “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਬੀ ਰਾਹੀਂ
ਪੁਰਿਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ; ਇਹਨ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵਚ,” ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ, “ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ (ਪੁਰਿਖ ) ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ।” ਉਸਨੇ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ
ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ
ਿਦਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਇਰਾਿਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ
ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹੀ ਹੈ! “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ
ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਿਕ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਿਪਤਾਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ
ਇਸ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ।” ਪੋਥੀ ਨਾਲ
ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ।
120 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਵੀ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ
ਹੈ, ਇਹੀ ਿਵਆਿਖਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਉਸ ਿਕਸੇ ਦੇ ਕਿਹਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ
ਨਹੀਂ, “ਖੈਰ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ।” ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਇਸ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।
121 ਹੈ, ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਉਸ ਿਦਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵਚ ਨਹੀਂ
ਰਿਹ ਸਕਦੇ—ਦੇ—ਦੇ ਲੂਥਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਸਲੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹ
ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦੇ।
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ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਜੋ ਇਸ ਿਦਨ ਲਈ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
122 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੂਸਾ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ,
ਅਸੀਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਿਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਨੀਲ ਆਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ”? ਉਹ ਇੱਕ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ; ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਬੀ ਵਜੋਂ
ਪਛਾਿਣਆ, ਿਜਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਤਦ ਉਨਹ੍ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ
ਿਕ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਿਫ਼ਰੋਨ ਕੋਲ ਬਰਛੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੂਸਾ ਕੋਲ
ਵਚਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਰਛੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਦੇ ਹੇਠ ਚਲੇ ਗਏ; ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਇਸਰਾਏਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਰ, ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਲੈ ਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਘੜੀ ਦਾ ਵਚਨ
ਸੀ। ਮੂਸਾ ਉਸ ਘੜੀ ਲਈ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਵਚਨ ਸੀ।

ਏਲੀਯਾਹ ਉਸਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਸੀ।
123 ਮਸੀਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
“ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦੁਨੀ ਮੈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗੀ; ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਵੇਖੋਂਗੇ,
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵ ਗਾ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ, ਦੁਨੀ ਦੇ ਅੰਤ
ਤੱਕ। ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ।” ਉਸਨੇ ਇਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਦਾ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਚਨ
ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁਗ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
124 ਮਲਾਕੀ 4, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਿਦਨਆਉਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਸੁਣ, ਮੈਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹ ; ਅਤੇ
ਉਹ ਬੱਿਚ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ, ਉਸ
ਿਦਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ।” ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
125 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੇ 17 ਵੇਂ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ, “ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਸਦੂਮ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ
ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇਗਾ।” ਜਦੋਂ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨਹ੍ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀ ਸਦੂਮ
ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਗੁਣ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ।
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126 ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਿਧਆਨ
ਿਦਓ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ…ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਅਲ-…
ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।
127 ਇਹ ਿਤੰਨ ਆਦਮੀ ਿਜਸਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਸਦੂਮ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ।
128 ਅਬਰਾਹਾਮ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਲਆ। ਸਾਰਾਹ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ,
ਪੈਂਹਠ ਵਿਰਹ੍ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਪੰਝੱਤਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹਨ ਕੋਲ ਇ—
ਇੱਕ ਬੱਚਾ; ਸਾਰਾਹ ਦੁਆਰਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ
ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਮਜਾਅਕੀਆ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ
ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ—ਛੋਟੀ ਬੂਟੀ ਅਤੇ ਿਪੰਨ, ਅਤੇ
ਸਭ ਕੁਝ, ਿਤਆਰ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
129 ਪਿਹਲੇ ਅਠਾਈ ਿਦਨ ਬਾਅਦ, ਿਕਉਂ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਸਾਰਾਹ ਿਕਹਾ
ਹੋਣਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਪਆਰੇ?”

“ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ।”
“ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਵੇਂ ਵੀ।”
“ਤੁਹਾ ਿਕੱਦ ਪਤਾ?”
“ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ।”
ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਿਤਆ। “ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਪਆਰੇ?”
“ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ।”
“ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਵੇਂ ਵੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ।”
ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,

ਿਪਆਰੇ?”
“ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ।”
“ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ।”

130 ਇਹਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਕੰਮ ਕੀਤਾ: ਉਸਨੇ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਮੰਿਨਆ। ਇਹ…
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131 ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਬੂਟੀ ਨੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ
ਿਫਰ ਵੀ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਿਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਝੁਕ
ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਭਆਨਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਕੁੱਖ ਮਿਰ
ਵਰਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਰਜੀਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹਨ!
132 “ਅਬਰਾਹਾਮ, ਕੌਮ ਦੇ ਿਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?” ਉਸਦੇ
ਢੋਂਗੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੋਸਤ ਉਸ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ।
133 “ਖੈਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਵੇਂ ਵੀ।” ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਪਰ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋ
ਿਕਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਆਮੀਨ। ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ।
134 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ? ਦੇਖੋ? ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਬੱਿਚ
ਬਾਰੇ? ਕੀ ਸਾ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਪਛਾਿਣਆ
ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਛਾਣ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ? ਜ , ਕੀ ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਹੇਮ-
ਹੌਲ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਛਲਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਲਗਾਉਂਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈਮ-ਹੌਲ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ? ਿਫਰ, ਅਸੀਂ
ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹ , ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।
135 ਪਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖੜਦੇ ਹ , ਇਸ ਉਥੇ ਹੀ
ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ! ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ।
136 ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ ਚਿਲਆ, ਇਕ ਿਦਨ ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਤੰਨ ਆਦਮੀ,
ਤੁਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਥੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਦਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਿਵੱਚ
ਸੀ,” ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਿਪਹਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਪਰ ਚਿਲਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹ ਿਕ ਉਨਹ੍
ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਸਦੋਮ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਦੂਸਰੀ
ਰਾਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ।
137 ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇਖੋ ਿਜਸ ਉਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ…ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਰਹਾ, ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ
ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਏਲੋਹੀਮ ਸੀ।
138 ਏਲੋਹੀਮ, ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਸ਼ਬਦ, “ਆਿਦ ਿਵਚ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ…” ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਕੋਈ ਿਵਦਵਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਬਦ
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ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਬਰਾਨੀ ਿਵੱਚ, “ਏਲੋਹੀਮ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ,
“ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਬਪੱਖੀ, ਸਵੈ-ਮੌਜੂਦ,” ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ, ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਸਰਬ-ਿਵਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਰਬ ਿਵਆਪੀ, ਸਰਬ-ਿਵਆਪਕ, ਸਰਬ-
ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।
139 ਉਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਹ ਸੇਵਕ ਿਜਸਦੀ ਵਚਨ ਤੇ ਪਕੜ
ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਸਾਥੀ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਿਪੱਠ
ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਦੱਤੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ, ਸਾਰਾਹ ਿਕਥੇ ਹੈ?”

ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਤੰਬੂ ਿਵਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ।”
140 ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਣ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹ , ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਕਰਾਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ।”
141 ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤੇ ਹੱਸ ਪਈ। ਇੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ, ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਬੋਲ
ਰਹੀ ਸੀ।
142 ਹੁਣ, ਉਤਪਤ ਿਵਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜਹ੍ੋਗੇ। ਸਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤਦ,
ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ…
143 ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਬਰਾਨੀ, ਚੌਥਾ ਅਿਧਆਇ, 12ਵੇਂ ਆਇਤ ਨੇ, ਿਕਹਾ,
“ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਤੱਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਿਦਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਇਰਾਿਦ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।”
144 ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ
ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਚਨ

ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਨਬੀ ਕੋਲ
ਆਇਆ।
145 ਇਹੀ ਗੱਲ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ
ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ…
146 ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਡੇਿਵਸ ਇਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਪੁਰਾਣੇ
ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਬੈਪਿਟਸਟ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬੱਲੀ, ਤੂੰ ਅਜੇ
ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਂ। ਤੁਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਈ।”
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ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਡੇਿਵਸ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹ ।”

147 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਸੀ। ਤ
ਉਹ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਸੀ; ਕੋਈ ਵੀ
ਉਸ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਇਹ ਚੰਗਾ ਬੈਪਿਟਸਟ ਧਰਮ
ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। “ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਿਯਸੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਕਹਾ…ਯੂਹੰਨਾ
ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਮੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕਉਂ
ਆਇਆ?’ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਣ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲ।’” ਓੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ‘ਉਸ ਸਿਹਣਾ ਿਪਆ,” ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ,
ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਗਆ, ਤਦ ਅਕਾਸ਼ ਖੁਲਹ੍ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ, ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਜ ਦੇ ਹੋਏ, ਿਕਹਾ,
‘ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹ ।’”
ਪਰ, ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਡੇਿਵਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ।

148 ਵੇਖੋ, ਯੂਹੰਨਾ ਨਬੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਨਬੀ
ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ; ’ਕਾਰਨ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਇਥੇ ਵਚਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ
ਕੀ ਹੋਇਆ? ਿਜਉਂ ਹੀ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਿਵਚ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਯੂਹੰਨਾ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕਉਂ
ਆਇਆ?”

149 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ) ਸਾਰੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ।” ਯੂਹੰਨਾ ਨਬੀ ਹੈ; ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ

ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਠੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਅਤੇ ਬਿਲਦਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਇਸ ਧੋਣਾ ਿਪਆ। ਅਤੇ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ, ’ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। “ਅਿਜਹਾ
ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ ਇਹ ਸਭ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਧੋਣਾ ਿਪਆ, ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਿਯਸੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ।
“ਇਸ ਹੋਣ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ।”
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150 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ।
ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਥੇ ਵਚਨ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ, “ਅਬਰਾਹਾਮ,”ਅਬਰਾਮ ਨਹੀਂ।
151 ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ , ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਬਰਾਮ ਸੀ—ਅਬਰਾਮ
ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੈਰਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ
“ਸਾਰਾ,” ਐਸ-ਏ-ਆਰ-ਆਰ-ਏ ਨਹੀਂ; ਐਸ-ਏ-ਆਰ-ਏ-ਐੱਚ. ਹੈ। ਨਹੀਂ
(A-b-r-a-h-a-m) ਏ-ਬੀ-ਆਰ-ਏ-ਐਮ, ਪਰ ਏ-ਬੀ-ਆਰ-ਏ-ਐਚ-ਐਮ,
ਅਬਰਾਹਾਮ।
152 ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਿਦੱਤੀ, ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਅਬਰਾਹਾਮ!” ਓਹ, ਮੇਰਾ!

ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਏਲੋਹੀਮ!”
153 ਵਚਨਅਤੇ ਨਬੀ, ਇਕੱਠੇ ਹਨ, ਦੋਵ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
154 ਏਲੋਹੀਮ, ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਸਾਰਾਹ ਿਕਥੇ ਹੈ?”
155 ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਤੰਬੂ ਿਵਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ।” ਅਤੇ…ਤਦ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਏਲੋਹੀਮ! ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ, “ਸਰਵ ਤਮ,
ਮਹਾਨ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।”
156 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ
ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ।
157 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਪਿਹਲ , “ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ
ਇਹ ਸਦੂਮ ਿਵਚ ਸੀ।” ਏਲੋਹੀਮ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ! ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਿਵਚ ਏਲੋਹੀਮ!
158 ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਏਲੋਿਹਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ…
159 ਵੇਖੋ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੇਿਖਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਲਾਵਾ; ਇੱਕ
ਿਚੰਨਹ੍, ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ; ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ, ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍; ਉਸ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਪੁੱਤਰ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਪਰ ਆਖਰੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ,
ਆਖਰੀ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
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ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਿਵਚ ਏਲੋਿਹਮ
ਸੀ। ਿਫਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਿਗਆ।
160 ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਊਂਡੇਿਲਆ ਜਾਣਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਰੱਬੀ ਚੰਗਾਈ,
ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਏਲੋਿਹਮ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਤਾਨ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼
ਿਦਖਾਏਗਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਿਦਖਾਈ ਸੀ, ਆਮੀਨ, ਏਲੋਿਹਮ, ਿਜਵੇਂ ਇਹ
ਸੀ! ਿਕਉਂ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ।
161 ਹੁਣ, ਜੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, “ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦੁਨੀ ਮੈ
ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗੀ; ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਵੇਖੋਂਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹ ਗਾ,
ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਜਗਤ ਦੇ, ਅੰਤ ਤੱਕ। ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ।”
162 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੂਕਾ ਿਵਚ—ਿਵੱਚ, 17 ਅਿਧਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਇਨਹ੍ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਇਸ
ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰ੍ਤੀਿਕਰ੍ਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
163 ਇਸ ਲਈ, ਇਬਰਾਨੀ 1:1, “ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ
ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਿਦੱਤੀ, ਇਸ ਅਖੀਰਲੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜੀ ਠਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,” ਕਲੀਸੀਆ
ਉਹੀ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਬਰਾਨੀ 13:8 ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ
ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।
164 ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਕੋਈ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਕਾਬ ਦੇ ਖੰਭ ਹਨ।
ਉਹ ਤੰਗ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਪੰਛੀ ਹਨ। [ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ
ਜਗਹ੍ਾ—ਸੰਪਾ।]…ਉਹ ਉਨਹ੍ ਉਕਾਬ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ।
165 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ, “ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ
ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਿਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ
ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ।” ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ
ਬਾਅਦ, ਉਹੀ ਿਯਸੂ, ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ; ਿਯਸੂ, ਹਲੇਲੂਯਾਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜੀ ਠਣਾ!
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166 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਇੱਕ ਿਦਨ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟਅਤੇ ਿਵਭਚਾਰੀ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਮਲੇਗਾ।”
ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਿਵਭਚਾਰੀ ਪੀੜਹ੍ੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੁਨੀ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ
ਦੁਸ਼ਟ, ਿਵਭਚਾਰ ਅਤੇ ਿਵਗਾੜ ਵਾਲੀ, ਦੁਨੀ ਸੀ?
167 “ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯੂਨਾ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯੂਨਾ ਿਤੰਨ ਿਦਨ
ਅਤੇ ਰਾਤ ਮੱਛੀ ਦੇ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਅਤੇ
ਿਤੰਨ ਰਾਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ।”
168 ਿਫਰ, “ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਿਵਭਚਾਰੀ ਪੀੜਹ੍ੀ” ਣੇ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਨਾ ਸੀ। ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ।
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅੱਜ ਹੈ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਿਜ਼ੰਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਉਹੀ ਕੱਲ, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ-ਯੁੱਗ
ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ,
ਵਚਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਿਦਨ ਿਵਚ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ।
169 ਥੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਚੰਨਹ੍ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼
ਹੈ, ਅੰਤਲੇ ਿਦਨ, ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
170 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਿਬਵਸਥਾ
ਸਾਰ 18:15 ਿਵਚ, ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਬੀ
ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।” ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਸੀ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਆਦਮੀ
ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਮੂਸਾ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਿਦ , ਇਹ ਿਕਹਾ। ਤੁਹਾ ਉਸਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ।
171 ਹੁਣ ਿਯਸੂ ਵੇਖੋ, ਵੇਖੋ ਿਕਵੇਂ ਉਸ ਦਾ—ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇਸ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤੇ ਵਚਨ ਸੱਚ ਮੰਿਨਆ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ
ਗੁਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ।
172 ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰਹ੍ , ਉਹ ਿਕਸੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ
ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। “ਓਹ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਪੀ.ਐਚ. ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਹੈ।
ਉਹ ਹਾਰਟਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ।” ਜ , “ਉਹ ਿਕਧਰੇ ਇਸ ਤਰ
ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।” ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
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173 ਿਯਸੂ ਕੋਈ ਿਵਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ,
ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਲਈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ, ਇੱਕ
ਨਿਵਆਉਣੀ ਸੀ।
174 ਪਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਇਮਾਨੁਏਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਥੇ,
ਿਯਸੂ ਇਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ।
175 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤਰਸ ਿਮਿਲਆ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ
ਇਸਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤਰਸ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਪਤਰਸ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਚੰਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਸੀਹਕ ਦਾਅਿਵ
ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪਤਰਸ ਕੀਤੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਵਚਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਉਠਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ।”
176 ਜਦੋਂ ਪਤਰਸਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਦੋਂ ਿਸ਼ਮਾਊਨ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਥ ਆਇਆ
ਿਜਥੇ ਉਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰਾ ਨਾਮ
ਿਸ਼ਮਾਉਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਯੂਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ।” ਇਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਜਸਦਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਨੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਪਛਾਿਣਆ ਸੀ। “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੀ,” ਅੰਤਲੇ ਿਦਨ ਲਈ ਮਸਹ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਥਾਨੇਲ …ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਸਨੇ ਿਸ਼ਮਾਉਨ ਆਪਣਾ ਨਾਮ
ਦੱਿਸਆ।
177 ਹੁਣ, ਵੇਖੋ, ਨਥਨੇਲ ਉਸਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। “ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਤੈ ਵੇਿਖਆ ਤਦ ਤੂੰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ।” ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਪਛਾਿਣਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ।
178 ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੈਂ।”
ਉਸ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੇ ਗੁਣ ਤੋਂ ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। “ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਉਠਾ
ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ।”
179 ਖੂਹ ਤੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਔਰਤ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ
ਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਪਛਾਿਣਆ। ਦੇਖੋ?
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180 ਉਸਦਾ ਚਿਰੱਤਰ, ਉਸਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ , ਵਚਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਸਨ ਿਕ ਵਚਨ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ
ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਖੋ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
181 ਪਤਰਸ , ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਛਾਿਣਆ।
ਉਸ ਨੇ ਨਥਾਨੀਏਲ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਪਛਾਿਣਆ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਸੀ।
ਉਹ ਕੀ…ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ; ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ
ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਿਕ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ।
182 ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹੰਦੇ ਦੇਖੋ। “ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਿਲਆ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨਬੀ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਸਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ
ਗੜਬੜੀ ਸਨ, ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹਾਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।”
183 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹ ਹ , ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹ ।”
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀਂ, “ਮੈਂ ਉਹ ਹ ।” ਿਜਸਨੇ ਉਸ
ਪਛਾਣ ਿਲਆ।
184 ਲਹੂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਿਦੱਤੀ।
ਿਕਵੇਂ? ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਸ ਛੂਹ ਿਲਆ। ਉਸਨੇ
ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਸਨੇ ਮੈ ਛੂਿਹਆ?” ਉਸ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ
ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹਾ ਕਰਕੇ ਪਛਾਿਣਆ।
185 ਉਸਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ
ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹ , ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵ ਗੀ।”
186 ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਛੋਿਹਆ, ਉਹ ਮੁਿੜਆ, ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਿਕਸਨੇ ਮੈ
ਛੂਿਹਆ?” ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ
ਮਸੀਹਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ…
187 ਆਮੀਨ! ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਲੀਿਸਯਾ। ਸੁਣੋ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।
188 ਉਥੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਛੂਿਹਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ, ਉਸ ਛੂਹਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਤਾੜਿਦ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਉਹ
ਸਾਰੇ ਤੈ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ।”
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189 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੈ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੁਿਹਆ।”
ਇਹ ਇੰਨਹ੍ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਹਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਿਕਹਾ,
“ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੈ ਛੋਿਹਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅਿਹਸਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਹੋ ਿਗਆ ਹ । ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਦਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾ
ਿਗਆ ਹੈ।” ਹੁਣ, ਉਥੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ।
190 ਹੁਣ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਉਹਦੇ ਚੇਿਲ ਣੇ ਿਕਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ,
“ਤੁਹਾ ਲੱਗਦਾ—ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ। ਿਕਉਂ,
ਲੋਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਤੈ ਛੂਹ ਿਰਹਾ ਹੈ।”
191 ਉਸ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਮੁਿੜਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਭੀੜ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ
ਦੱਿਸਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸਦੀ ਿਨਹਚਾ ਨੇ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”
192 ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਿਕ, ਇਬਰਾਨੀ 4:12, “ਵਚਨ ਿਦਲ
ਦੇ ਿਵਚਾਰ , ਅਤੇ ਮਨ ਿਦ ਭਾਵਨਾਵ ਜ ਚਦਾ ਹੈ।” ਉਸਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ
ਨੇ ਉਸ ਪਛਾਣ ਿਲਆ “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵਾਸ ਕੀਤਾ।” ਆਮੀਨ।
193 ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹੀ ਚੀਜ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਸ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ
ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਰਹਾ, ਉਹੀ
ਕੱਲ, ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁਗੋ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ, ਿਜਵੇਂ ਇਬਰਾਨੀ 13:8 ਸੱਚ ਹੈ, ਉਸ
ਦਾ ਚਿਰੱਤਰ ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ
ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ।
194 ਕਲੀਓਪਸ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਵੇਖੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਿਯਸੂ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ,
ਿਕ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਹ੍ਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ…ਇਹ ਉਸਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
195 ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਿਕਸ
ਤਰਹ੍ ਕਰੇਗਾ? ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਦਾ
ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀ 4, ਚਾਰ-…14 ਅਤੇ 15, “ਉਹ ਹੁਣ
ਹੈ…” ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਛੂਿਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਧਾਨ
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ਜਾਜਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ
ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਸਵਰਗ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮੀਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਲ, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਯੁਗੋ ਯੁੱਗ ਇਕੋ ਿਜਹਾ
ਹੈ, ਇਕ ਚ ਜਾਜਕ ਿਜਸ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ
ਛੋਿਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ
ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਜਾਜਕ, ਉਹੀ ਕੱਲ, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ।
196 ਉਹ ਸਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਉਸਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਉਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਪਛਾਣਦੀ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਰਹਾ। ਉਹ
ਅੱਜ ਵੀ ਇਥੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜੀ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ
ਕਰਦੀ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ
ਜੀਿਵਤ ਹੈ।
197 ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ , ਅੱਜ ਰਾਤ, ਉਹ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ
ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਿਕ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਵਜ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ।”
198 ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਹੋਣ ਲਈ ਭੁੱਲ ਿਗਆ। ਮੈ ਮੁਆਫ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਸ…ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਗਾ।

ਆਓ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
199 ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਮਹਾਨ ਿਮਹਰਬਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ! ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ—ਮੈਂ…
ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ
ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਬਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਵਚਨ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਹੈ ਇਥੇ।
200 ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਖੇ ਅੱਜ ਰਾਤ। ਛੋਟੇ, ਿਬਮਾਰ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਿਕ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈਂ।
ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ, ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼
ਹਕੀਕਤ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਬਣਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਹੋਣ
ਦੇ ਿਕ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਤੈ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਕਣ, ਿਕ ਤੂੰ
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ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।
201 ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਪਲ। ਅਸੀਂ, ਮੈਂ—ਮੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਿਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ , ਪੰਦਰ ,
ਵੀਹ ਿਮੰਟ ਲਈ ਝੱਿਲਆ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ,
ਕਹੋ, “ਅਸੀਂ…” ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ—ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਨੌਂ-
ਤੀਹ ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮ ਹੈ; ਇਹ
ਵੀਹ ਿਮੰਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਦਸ ਿਮੰਟ ਦੇ ਦੇਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ
ਕਰ ਗਾ।
202ਆਓ ਵੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਿਦੱਤੇ ਹਨ? [ਇੱਕ ਭਾਈ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਓ।”—ਸੰਪਾ।] ਓ? ਕੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਿਕੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ,
ਇਕ, ਇਕ? [“ਮੇਰਾ ਿਖਆਲਇਹਇਕ ਸੀ।”] ਹ , ਓਹ-ਹਹ।
203 ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ, ਕੱਲ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਬੱਸ…ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ…ਮੈਂ
ਅੱਜ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੁਹਰਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਕੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨਹ੍
ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਫਰ੍ੈਂਚ ਨਾਮ ਸਨ, ਮੈਂ ਸੀ…ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ; ਬੱਸ ਇਕ ਰਸਤਾ ਮੈਂ
ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੱਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ।
204 ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਕਦ ਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤ ਇਸ ਉਲਟਾ
ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਦਰਸ਼ਣ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ—ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ—ਇੱਕ ਭੇਡ,
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ
ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ ਘੁੰਮਾਓ ਅਤੇ ਇਸਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ।
205 ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਹ੍ ਰਾਤ ਦੇਿਖਆ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਹ ਫਰ੍ੈਂਚ ਨਾਵ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨਾ ਿਪਆ।
206ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਹੋੱਟਨਟੋਟਸ ਅਤੇ ਗਰਮ ਲੋਕ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ,
ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਇਸਦਾ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਹ੍
ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਇਸ ਸਹੀ ਅੱਖਰ

ਿਲਖੋ। ਉਹ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ
ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਵੇਖੋ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਅਨੰਤਕਾਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।
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207 ਆਓ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਹੀਏ, ਪਝੱਤਰ-ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸੌ ਤਕ,
ਓ ਿਵੱਚ। ਕੀ ਓ, ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ…[ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ, “ਹ । ਓ।”—ਸੰਪਾ।] ਓ, ਓ। ਹ । ਚੰਗਾ। ਿਕਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ
ਪਝੱਤਰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਆਓ ਇਸ ਵੇਖੀਏ? ਓ ਿਵਚ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ
ਓ, ਪੰਝੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੋ, ਿਜਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ। ਓ। ਚੰਗਾ।
ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਪੰਝੱਤਰ, ਅੱਸੀ, ਪਚਾਸੀ, ਨੱਬੇ, ਪਛਨਵੇ, ਇੱਕ ਸੌ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤ ਇਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ, ਿਬਲਕੁਲ ਇਥੇ
ਹੀ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਯਕੀਨ
ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ।
208 ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਵੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਗੁ ਢੀ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਾਰਡ ਵੇਖੋ। ਕੀ ਇੱਕ…ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਤ ਉਨਹ੍ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਲਾਈਨ ਿਵਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ ਜੇ ਉਨਹ੍ ਓ ਿਮਲ ਿਗਆ, ਿਜਵੇਂ ਓ,
ਸੱਤਰ-…
209 ਪੰਝੱਤਰ ਤੋਂ ਇਕ ਸੌ, ਇਥੇ ਆਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਿਜਥੇ ਵੀ ਹੋ,
ਬਾਲਕੋਨੀਜ਼ ਿਵਚ, ਿਜਥੇ ਵੀ ਹੋਰ, ਿਬਲਕੁਲ ਹੇਠ ਆਓ, ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ
ਹੋ ਸਕੇ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਆਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਤ ਜੋ ਸਮ ਬਚਾਇਆ
ਜਾ ਸਕੇ।
210 ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਬਾਕੀ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓਗੇ ਅਤੇ ਕਹੋਗੇ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ,
ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਮ, ਪਰ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ”?ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ।
211 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਗਾ।
“ਉਹ ਇਕ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ ਿਜਸ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
ਦੁਆਰਾ ਛੋਿਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ-ਜੀਰੇਹ ਹੈ, “ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ
ਿਦੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ।” ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ-ਰਾਫ਼ਾ ਹੈ, “ਪਰ੍ਭੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ
ਿਬਮਾਰੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਕੀ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ-ਮਨੱਸ਼ਹ ਹੈ. ਇੱਕ
ਬਕਲਰ, ਇੱਕ ਢਾਲ, ਸਾਡੀ ਸ਼ ਤੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੁਡਾਏ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?
[“ਆਮੀਨ।”] ਯਕੀਨਨ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ—ਜੇ ਉਹ…ਿਕਉਂ, ਉਹ
ਅਟੁੱਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਹੋਣਾ ਿਪਆ। ਅਤੇ ਜੇ
ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ-ਜੀਰੇਹ ਹੈ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ-ਰਾਫ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ-
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ਜੀਰੇਹ ਹੈ…ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ-ਜੀਰੇਹ ਹੈ, “ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ
ਹੈ,” ਿਫਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ-ਰਾਫ਼ਾ ਹੈ “ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਆਮੀਨ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਵਲ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
212 ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਲੋਕ ਲਾਈਨ ਿਵਚ ਹਨ; ਮੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਮ
ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਜੋ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਕਹੋ, “ਮੈ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਮ,
ਪਰ ਮੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਉਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹ ।”
213 ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ ਬੈਠੋਗੇ, ਵੇਖੋ, ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ।
ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹ , “ਚੁਪ ਰਹੋ,”…ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਕੁਝ
ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ; ਉਹ ਅਰਾਧਨਾ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, “ਬਸ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੌੜੋ, ਠੋ,” ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ
ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ
ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਬਸ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ , ਬਸ ਮੈ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈ
ਬਸ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਿਫਰ, ਦੁਬਾਰਾ, ਵੇਖੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ!
214 ਤੁਹਾ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਹੈ? “ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ।” ਤੁਹਾ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ…ਮੈਂ ਇਹ ਅਜੇ
ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।
215 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਕਰ ਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਲੋਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਲਵ ਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਾਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ
ਕਾਰਡ ਫੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਚੰਗਾ।
216 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਜੋ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਿਬਨ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜ , ਤੁਸੀਂ
ਉਥੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜ ਨਹੀਂ, ਿਸਰਫ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ 4 ਅਿਧਆਏ ਵ ਗ ਹੈ। “ਉਹ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ ਜੋ
ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਛੂਿਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਵੇਖੋ
ਜੇ ਉਹ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ…ਵੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵਚ ਆਪਣੇ
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ਆਪ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸਦੂਮ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਚੰਗਾ।

217 ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਹੁਣ ਆਓ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ, ਅਸਲੀ
ਆਦਰਯੋਗ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਚਨ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ
ਕਿਹਣ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਇਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਸ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਉਹ…ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਜਨਬੀ ਹੋ,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ? [ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਹ ।”—ਸੰਪਾ।] ਤੁਸੀਂ ਅਜਨਬੀ
ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਿਕ ਸਾ ਦੋਵ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ; ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾ ਉਥੇ ਿਮਲਣਾ
ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ।

218 ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਹੋ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ; ਇਹ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ—ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਿਖਆ,
ਕਹੋ, “ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ! ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋ।” ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾ ਦੱਸੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ
ਗੜਬੜ ਹੈ? ਹੁਣ, ਵੇਖੋ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਗੱਲ
ਉਸਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹ ; ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਗਾ। ਮੈਂ ਬਸ
ਉਸ ਦੱਿਸਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ।” ਉਹ ਮੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ
ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਯੁਗੋ ਯੁੱਗ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਣ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਿਦ ਿਕ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਉਠਾਵ ਗਾ; ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਮੈਂ ਉਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਉਹ ਮੈ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਣ…

219 ਜੇ ਿਯਸੂ ਇਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ, ਿਬਮਾਰ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ,
“ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਮੈ ਚੰਗਾ ਕਰ,” ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? “ਮੈਂ
ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹ ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।]

220 “ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਉਸਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ।” ਉਹ ਸਾਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜੋ ਸਾ ਕਦੇ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਖਤਮ
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ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ, “ਆਮੀਨ.”—ਸੰਪਾ।] ਠੀਕ ਹੈ।

221 ਹੁਣ, ਜੇ ਿਯਸੂ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ…
ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਸ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਚ ਵਾਿਪਸ, ਉਸਦੇ ਵਚਨ
ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਰਾਤ ਮੈ ਿਮਿਲਆ, ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਦਲ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵੇਂਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਹੱਥ
ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨਹ੍ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।” ਦੇਖੋ? “ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਿਫਰ ਲਹੂ ਧਰਤੀ
ਸਰਾਪ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।”

222 ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਤੇ ਦੋ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਿਫਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਹੂ ਉਂਡੇਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ,” ਦੇਖੋ,
“ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਊਂਡੇਲੋ, ਇਹ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।”

223 ਹੁਣੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿਦਵਾਏਗਾ,
ਨਹੀਂ? [ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਜਰੂਰ।”—ਸੰਪਾ।] ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ,
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ।

224 ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ। ਉਹਦੇ
ਤੇ ਪਰਛਾਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਦਵਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਮਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਦਾ
ਆਪਰ੍ੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਰ੍ੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ੋਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਰ੍ੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ
ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਫੈਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। [ਭਾਈ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ!”—ਸੰਪਾ।] ਪਰ, ਦੇਖੋ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ
ਦੇ ਚਾਕੂ ਤੋਂ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [“ਓਹ!
ਓਹ!”] ਫੇਰ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਉਹ
ਚੀਜ਼ ਉਸ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਆਦਮੀ ਜੀਵੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ; ਬਸ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਹੋ ਿਗਆ। ਚੰਗਾ।
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225 ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਅਜਨਬੀ ਹ , ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਔਰਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਕ ਔਰਤ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ; ਮੇਰਾ
ਨਾਮ, ਜ ਤਸਵੀਰ, ਜ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ
ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਕ
ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਸ ਿਦਨ ਲਈ ਵਚਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਦ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਤਦ ਉਸਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਉਸ ਇੱਥੇ
ਪਛਾਣ ਿਦੰਦੀ ਹਨ। ਮੈ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਿਦੰਦੀ । ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਮਝਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ—ਸਾਡੀ ਮੰਡਲੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ?
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਦੇਖੋ? ਮੈਂ ਹ —ਮੈਂ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਹ । ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹ ।

226 ਖੂਹ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰਹ੍ , ਕੁਝ ਕਹੋ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਗਲਤ ਹੈ, ਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸਦਾ ਿਨ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ
ਹੋ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਹ ।”—ਸੰਪਾ।]

227 ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਨਰੰਤਰ ਇਹ ਿਕਹਾ, ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਸੋਚ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਮੈ ਉਹਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ
ਕੀਤਾ, ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ
ਹੈ, ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਅਸਲ ਮਾੜੇ ਸੰਦੇਹ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ? ਇਸ ਲਈ
ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਮੈ ਤੁਹਾ ਿਦਖਾਉਣ ਿਦਓ।

228 ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਔਰਤ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਕੀ
ਿਕਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਹ , ਇਹ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ, ਲਹੂ, ਪਾਣੀ।

229 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਲਗਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਬੱਚਾ ਿਮਿਲਆ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ, ਉਹ ਇਥੇ ਹੈ। [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਹ ।”—ਸੰਪਾ।] ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ
ਿਮਲ ਿਗਆ, ਇਸ ਦੇ ਗਲੇ ਿਵਚ, [“ਹ ”], ਟੌਨਿਸਲ, ਐਡੇਨੋਇਡਜ਼। ਇਹ
ਇਕ ਅਪਰ੍ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? [“ਹ ।”] ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਲਓ
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ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। [“ਹ ।”] ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
230 ਿਕਵੇਂ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਿਕ ਇੱਥੇ ਇਸ ਔਰਤ ਲਈ, ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ ਡਰ ਹੈ ਿਕ ਜਨਮ ਿਨਸ਼ਾਨ ਕੈਂਸਰ
ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਓਹ-ਹਹ, ਓਹ-ਹਹ। ਹੁਣ ਜਾਓ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ
ਇਹ ਇਸ ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਸ ਜਾਓ, ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
ਗੁਣ, ਮੇਰੇ ਿਵਚੋਂ ਨਹੀਂ; ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ!
231 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। [“ਆਮੀਨ!”]
232 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਜਨਬੀ ਹ ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ…? ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਮੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਆਤਮਾ
ਿਜਹੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਿਕਉਂਿਕ, ਮੈਂ, ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਵਚਨ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਤੱਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਰਾਿਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
233 ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ
ਇਕ ਗਰਭ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ
ਅਤੇ ਇਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਿਲਆ, ਇਹ ਇਕ ਰੇਡੀਅਮ ਇਲਾਜ
ਸੀ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਸਭ
ਿਖੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ—ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵੋਂਗੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ

ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ
ਉਹ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ? [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਹ ।”—ਸੰਪਾ।] ਸਵਰਗ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਝੜਕੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। [“ਓਹ!”] ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਛੁਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਓ, ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ, ਭੈਣ।
ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
234 ਕੀ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦਮੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਠੀਕ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? [ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,



44 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

“ਹ ।”—ਸੰਪਾ।] ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਿਫਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ
ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਓ, ਕਹੋ, “ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ੍ਭੂ। ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ
ਮੇਰਾ ਦਮਾ ਠੀਕ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।”
235 ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ
ਹੋ। ਉਥੇ, ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੇਪਿਟਕ ਅਲਸਰ ਹੈ, ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ—ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ…ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ? ਜਾਓ, ਅਤੇ ਖਾਓ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ।
236 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਮੈਂ
ਕਰਦਾ ਹ ।”—ਸੰਪਾ।] ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੰਗੀ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਹੋ,
ਲੱਗਦੀ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਉਸਦਾ ਸੇਵਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? [“ਆਮੀਨ।”] ਕੀ
ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ…
ਵਚਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਦਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, “ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ
ਤੁਸੀ ਵੀ ਕਰੋਗੇ”? [“ਆਮੀਨ।”] ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਪਰ ਉਸਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਸ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ
ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ। [“ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”] ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? [“ਹ । ਆਮੀਨ।”] ਆਪਣੇ
ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾ ਵਧੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
237 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਉਸਦਾ ਸੇਵਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਹ ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈ ਦੱਸੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ
ਹੈ, ਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ?
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਓ, ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
238 ਆਓ, ਔਰਤ। ਤੁਹਾ ਪੇਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
239 ਆਉ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ
ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
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ਤੁਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਤੇਰਾ
ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ,” ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਓ, ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
240 ਆਉ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਿਪਠ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਜਾਓ, ਅਤੇ
ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ।”
241 ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਸੀ। ਬੱਸ ਚਲਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਹੰਦੇ
ਰਹੋ, “ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹ ।” ਇਸ ਪੂਰੇ ਿਦਲ
ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
242 ਤੁਹਾ ਵੀ ਿਪੱਠ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ
ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ।” ਚੰਗਾ।
243 ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਿਕਹਾ, ਬੱਸ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਿਖਆ, ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਉਹ
ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਰੇਗੀ?
ਐਥੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਿਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੱਚੇ ਚੰਿਗਆ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ੱਕ ਨਾ
ਕਰੋ, ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਿਦਲ
ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
244 ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਚੰਿਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਦਨ
ਗਠੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਹੜੀ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਠੀਏ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਿਫਰ ਜਾਓ, ਕਹੋ, “ਤੇਰਾ
ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰ ਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਠੀਕ
ਕਰੋਂਗੇ।” ਚੰਗਾ।
245 ਹੁਣ ਆਓ। ਇਹ ਸਚਮੁਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਘਬਰਾਹਟ ਿਵੱਚ ਹੋ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ , ਅਸਲ ਘਬਰਾ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾ ਿਫਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਰਾਹ
ਤੇ ਜਾਓ, ਕਹੋ, “ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ।”
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246 ਆਓ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਦਲ ਦੀ
ਸਮੱਿਸਆ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? [ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਹ ।”—ਸੰਪਾ।] ਕੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਬੱਸ ਚਲਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ, “ਤੇਰਾ
ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।”
247 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਟੀਬੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਵੀ, ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਿਕ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ? [ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਇਸ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।”—ਸੰਪਾ।] ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਖੋ, “ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ।”
248 ਉਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸਰੋਿਤ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
249 ਇਹਆਦਮੀ ਇਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਰ੍ੌਨਕਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਰ੍ੌਨਿਕਅਲ ਸਮੱਿਸਆ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ,
ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਿਗਆ ਹੈ, ਿਫਰ।ਆਮੀਨ।
250 ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ, ਉਥੇ ਉਸ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ
ਤੁਹਾ ਛੱਡ ਿਗਆ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਆਪਣੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ।
251 ਕਹੋ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ,
ਿਦਮਾਗੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਕੜਵੱਲ, ਕੀ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਇਸ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਰ ਉਠਾਓ। ਚੰਗਾ।
252 ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਉਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਨਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵੀ, ਤੁਹਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ?
253 ਸਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਉਥੇ ਬੈਠੀ ਔਰਤ , ਨਯੂਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਯੂਰਾਈਿਟਸ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਔਰਤ?
254 ਇਥੇ ਇਕ ਔਰਤ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਛੋਟਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਲਾਲ ਕੋਟ ਹੈ,
ਇਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਉਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੀ, ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ
ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਠੀਕ
ਕਰੇਗਾ?ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।
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255 ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹਨ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ,
ਕਹੋ, “ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।” [ਕਲੀਿਸਯਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ!”—ਸੰਪਾ।]
256 ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਇਥੇ ਹਨ, ਉਸ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਣਗੇ,
ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਹਣਗੇ, “ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ ।” ਉਠੋ। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੈ ,
ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹ । 
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ਭਾਈ ਿਵਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸ਼ਾਮ, 20 ਮਾਰਚ, 1964 , ਡੈਨਹੈਮ ਸਪਿਰੰਗਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਡੈਨਹੈਮ ਸਪਿਰੰਗਜ਼, ਲੂਸੀਆਨਾ, ਯੂਐਸਏ, ਇਸ
ਇਕ ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਤੋਂ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਬਨ ਘਟਾਏ ਵਧਾਏ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ

ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਛਾਿਪਆ ਅਤੇ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ।
PUNJABI
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ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੋਟਿਸ

ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ । ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਿਜੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 

ਸ਼ੁਭਸਮਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ 

ਛਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੋਇਸ ਆਫ ਗੋਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ® 

ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵੇਚੀ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪੀ, ਕਿਸੇ 

ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ, ਕਿਸੇ ਰੀਟਰੀਵਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਟੋਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 

ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਵਧੇਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
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