
ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਅਵਾਜ

 ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵਚ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹ ਗੇ। ਆਉ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ
ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ, ਕੂਚ ਦੀ ਿਕਤਾਬ, ਚੌਥੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚੋਂ ਪੜਹ੍ੀਏ।

…ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ: ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਆਖਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਿਕਹਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ?…ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, ਇੱਕ ਲਾਠੀ।

ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਪ
ਬਣ ਿਗਆ; ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਿਗਆ।

ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਆਿਖਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ, ਅਤੇ
ਇਸ ਪੂਛ ਤੋਂ ਫੜ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ, ਉਸ
ਫੜ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਬਣ ਿਗਆ:

ਤ ਜੋ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਪਉ-
ਦਾਿਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਹਾਕ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਤੈ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ।

ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਸ ਹੋਰ ਇਹ ਿਕਹਾ, ਹੁਣਆਪਣਾ ਹੱਥਆਪਣੀ
ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ
ਰੱਿਖਆ: ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਕੱਿਢਆ, ਤ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕੋੜਹ੍
ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।

ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ,ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ। ਫ਼ੇਰ
ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਿਖਆ; ਅਤੇ ਉਸ
ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆ, ਅਤੇ, ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਸਦੇ
ਪਿਹਲ ਵ ਗ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।
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ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਪਿਹਲੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ, ਿਕ ਉਹ
ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ।
ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤ ਇਹ ਦੋ ਿਨਸ਼ਾਨੀ , ਨਾ ਤੇਰੀ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣਨਗੀ , ਿਕ ਤੂੰ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
ਡੋਲਹ੍ ਦੇਵੇਂਗਾ: ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਨਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਹੈ ਉਹ
ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ…ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ।

2 ਆਓ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਈ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ
ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ , ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਸ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਹੁਣ ਮੈ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮੈ ਲੋੜ ਹੈ।”
3 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ
ਰਹੇ ਹ , ਇਹ ਸਮਝਿਦ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਉਸ ਗੰਦਗੀ
ਵੱਲ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹ ਿਜੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹ , ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋਗੇ, ਤ
ਅਸੀਂ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵ ਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ
ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਹਨ
ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਅਦੇ
ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ,
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ
ਹਨ, ਮੇਰਾ ਵੀ, ਪਰ੍ਭੂ।
4 ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਕ ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘੜੀ
ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਲੋਕ ਅਿਜਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਦਓਗੇ,
ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੰਨਾ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ ਅੱਜ
ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰ ਪਾਪੀ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ
ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਤੈ
ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਆਖਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸਿਮ
ਿਵੱਚ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵ ਗ
ਦੇਖਦੇ ਹ ।
5 ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਦੈਿਵਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ,
ਅੱਜ ਰਾਤ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
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ਹੁਣ ਮੀਿਟੰਗ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇ ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਸਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ ।
ਆਮੀਨ।

ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ।

6 ਮੈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵ ਗੇ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ—ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ।

7 ਹੁਣ, ਕੱਲਹ੍ ਦੁਪਿਹਰ ਢਾਈ ਵਜੇ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਿਰ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ
ਕੋਈ ਵੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਿਬਨ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ
ਕੁਝ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਿਦੰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਕੱਲਹ੍ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ
ਦੇਵੇਗਾ, ਲਗਭਗ…ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹ , ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤੀਹ ਜ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ
ਕੁਝ, ਮੀਿਟੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਿਹਲ । ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਅਜ਼ੀਜ਼ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ੍ ਆਉਣ ਿਦਓ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ—ਜਰੂਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹ …

8 ਮੈਂ ਲੋਕ ਲਈ, ਉਹਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਅਤੇ ਉਹਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਠ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ
ਵਾਸਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹ , ਤ
ਇਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

9 ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਿਦੱਤਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਿਕ
ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਥੇ…
ਇਮਾਰਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ
ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੁਪਿਹਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ
ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ , ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੁਪਿਹਰ ,
ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹ ।
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10 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ
ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ , ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰ

ਸਕੀਏ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।

11 ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਿਕ
ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਹੱਸਾ ਚੱਲ
ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਵੇਦੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ
ਨਾ ਕਰੋ। ਸੱਦਾ ਿਮਲਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉ, ਮਸੀਹ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਓ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰ

ਕਰੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰੂਹ ਵੇਖਣ ਲਈ।

12 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਕੱਲਹ੍ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਸਕੂਲ, ਚਰਚ ਹੋਣਗੇ।
ਐਤਵਾਰ , ਦੁਪਿਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਭਾਵ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਿਕ
ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ
ਿਕ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਕੋਲ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਚਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਿਕਤੇ ਿਮਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਿਮਲਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਚਰਚ ਜ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ।

13 ਹੁਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹੰਦਾ, ਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨ ਚਰਚ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ
ਹੁੰਦਾ, ਿਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਾਦਰੀ, ਜੋ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ
ਲਈ, ਿਕ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ
ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਰੱਬੀ ਚੰਗਾਈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ,
ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੀ ਸਨ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਮੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮੈ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।

14 ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪਾਦਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਤਿਮਕ ਲਾਭ ਦੀ
ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਿਵੱਚ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ
ਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਿਵੱਚਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਉਤਾਰਦਾ ਹ ।
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15 ਅਤੇ ਇਹਨ ਆਦਮੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ, ਕਰਨਾ
ਿਪਆ। ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਇਹ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ , ਜੋ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ
ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨ ਸਦਾ
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ!
16 ਅਤੇ ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਹੋ, ਤ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਿਕ ਇਹਨ ਭਾਈ ਦੇ
ਚਰਚ ਿਕੱਥੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹਨ। ਕੱਲਹ੍ ਉਨਹ੍ ਿਮਲਣ ਜਾਓ। ਉਹਨ
ਕੋਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਭਾਵ ਹੋਣਗੀ , ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚ
ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਕੱਲਹ੍ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਰਹੋ।
17 ਅਤੇ ਿਫਰ ਕੱਲਹ੍ ਦੁਪਿਹਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਬਾਹਰ
ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ
ਚਰਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾਵ , ਇਹ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਿਰ ਦਾ ਸੁਆਗਤ
ਹੈ: ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ, ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ, ਚਰਚ ਆਫ਼
ਕਰ੍ਾਇਸਟ, ਚਰਚ ਔਫ ਗੋਡ, ਕੈਥੋਿਲਕ, ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਯਹੂਦੀ, ਨਾਸਿਤਕ,
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ…ਤੁਹਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

“ਤੁਸੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ‘ਨਾਸਿਤਕ?” ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।
18 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਸਿਤਕ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗ ਅਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤ ਉਸਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹ , ਿਕ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਵੇਖਣ, ਅਤੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਕੋਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ…ਯਕੀਨਨ।
19 ਿਕਰ੍ਸ਼ਚੀਅਨ ਿਬਜ਼ਨਸ ਮੇਨਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਛੋਟੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਗਾ-…ਤੇ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ

ਹ , ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਭੂਤਕਾਲ ਿਵੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਦੋਸਤ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਆਉਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ—ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ
ਵੱਖਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈ ਿਸਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਮਹਾਨ
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ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਿਕਉਂਿਕ, ਤੁਹਾ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਤੁਹਾ ਿਕਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ
ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਰਖ
ਨਹੀਂ ਹੋਵ ਗੇ ਹੁਣੇ ਹੀ—ਹੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ…ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਦਾ
ਮੌਕਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਿਸਰਫ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਵਚਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚਲੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।

20 ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਹਰ ਿਬਮਾਰੀ, ਹਰ ਿਦਲ ਦਾ ਦਰਦ, ਹਰ ਮੌਤ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ,
ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ ਚਮਚਾਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ,
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਪਾਹਜ, ਅੰਨਹ੍ਾ, ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ
ਕੀ ਹੈ? ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਿਹੱਸੇ
ਗਲਤ ਮੰਿਨਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਵਾਹ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਲੇਪ
ਿਦੱਤਾ। ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਲੇਪ ਕੀਤਾ, ਿਕਹਾ, “ਜ਼ਰੂਰ…
ਪਰ੍ਭੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ।”

21 ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ
ਉਹ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਪਾਪ
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਯਾਦ
ਰੱਖੋ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਕਰ੍ੋਧ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਾ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਭਿਲਆਈ ਅਤੇ
ਦਇਆ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ;
ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਆਈ ਹੈ।

22 ਇਸ ਲਈਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ,
ਦੋਸਤ। ਇਹ—ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ…ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ—ਇਸ
ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਦੁੱਗਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ,
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ
ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
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23 ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾੜੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾ
ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰ ਕਰ ਸਿਕਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ? ਤੂਸੀ ਜਦੋਂ—
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਸ ਿਨਪਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ
ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾ ਉਨਹ੍ ਥਾਵ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ? “ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਰੁੱਖ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਿਡੱਗਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਿਕ, “ਇੱਕ ਖਾੜੀ
ਸੀ, ਿਕ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਰ ਕੇ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਉਹ (ਕਦੇ)
ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਪਾਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।” ਇਹ ਇਸ ਿਨਪਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਮੇਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।
24 ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡਾ
ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
25 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ,
ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ, ਜ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ, ਦੋਸਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਦਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਹ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ
ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਪਛਾਣ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਸਦਾ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਇਹਨ ਅੰਤਮ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕਰੇਗਾ।
26 ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਈ ਪਰ੍ਾਇਸ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਕੋਨੇ
ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦਓ, ਿਫਰ ਕੋਨੇ ਮੋੜਨਾ
ਪਏਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਯਕੀਨਨ ਮਾਿਣਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ।
27 ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ, ਪਰ ਆਓ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ
ਿਕ ਸਾ ਇਨਹ੍ ਕੋਿਨ ਮੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਸ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ , ਜੰਕਸ਼ਨ ਿਕਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ
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ਹ , ਇਸ ਲਈ ਅਕਸਰ, ਸਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਿਕ ਨਾਲ
ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
28 ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹ—ਇਹ ਿਵਸ਼ਾ ਲੈਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ : ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਿਦਰ੍ਸ਼, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਕੂਚ ਦੀ
ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਖੁੱਲਹ੍ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੂਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ; ਬਾਹਰ
ਲੈ ਆਇਆ।” ਹੁਣ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
29 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤੇ
ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਦਬਾਅ, ਅਤੇ ਮੈ
ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈ ਅਗਲੀ ਮੀਿਟੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ,
ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਜ ਦਸ ਿਦਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਥੋੜਹ੍ਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ,
ਇਹ ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੀਿਟੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਿਦਨ-ਪਰ੍ਤੀ-ਿਦਨ, ਹਫ਼ਤੇ
ਦਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਮਹੀਨੇ ਦਰ ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
30 ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਿਕਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚ;
ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ, ਸੱਤ ਵਾਰ। ਦੇਖੋ? ਕੋਈ ਵੀ
ਆਦਮੀ, ਿਕਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਕੀ ਹੈ,
ਿਬਲਕੁਲ ਿਬੰਦੀ ਤੇ, ਹਰ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ,
ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਿਤ ਅਤੇ ਮਹੀਿਨ ,
ਅਤੇ ਸਾਲ ਲਈ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇਹ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਅਤੇ ਇਹ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਬੰਦੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ । ਮੈ ਕਦੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਨਾ ਦੇਖੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵ ਗ ਹੀ ਹ , ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ
ਇੱਕ ਪਾਪੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਲੌਿਕਕ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ
ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ।
31 ਿਯਸੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ
ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈਕੀਤੀ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
32 ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਵਚਨ
ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ, ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
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33 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਹ, ਯਕੀਨਨ, ਇਹ
ਭਾਵਨਾ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੋਿਲਆ, “ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਿਬਨ
ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਰ ਜ ਦੀ ਹੈ।” ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਿਜਸ ਇਸ ਪਰ੍ਤੀ
ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਫਨਾ ਿਦਓ, ਇਹ ਮਰ ਿਗਆ
ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾ ਿਜਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਿਜਲਾਉਂਦੇ ਹ , ਆਓ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਿਕ ਸਾ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਿਜਲਾਇਆ।
ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਜੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ
ਸਰੀਿਰਕ ਦੇਹ ਨਹੀਂ; ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮ , ਉਹ ਸਰੀਿਰਕ ਦੇਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ
ਆਵੇਗਾ, ਸਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ , ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹਨ।

ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਿਹਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੇ ਹੈ…
34 ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਿਤੰਨ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਿਤੰਨ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਆਮਦ, ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ
ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ; ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ, ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ; ਮਸੀਹ ਦੀ ਤੀਜੀ ਆਮਦ, ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਿਵੱਚ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਿਤੰਨ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
35 ਹੁਣ, ਥੇ ਸਨ, ਥੇ, ਿਤੰਨ ਕੂਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਨਹ੍ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ, ਇੱਕ ਕੂਚ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ
ਸਵਾਰੀ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ—ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਿਢਆ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ੍ ਪਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ, ਪਰ! ਅਗਲਾ ਕੂਚ ਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ
ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ।
36 ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਵੇਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਜ ਦੇ ਹ , ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਚਾ
ਚੁੱਕਦੇ ਹ , ਬੱਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈਅਸੀਂ ਹ …
37 ਸਾਡਾ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੂਚ ਤੇ ਖੁੱਲਹ੍ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ
ਕੌਮ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
38 ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨ ਨਾਲ
ਨਿਜੱਿਠਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ
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ਬਾਅਦ—ਬਾਅਦ, ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਬਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਚਾਏ
ਜਾਣਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ
ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵ ਗ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਸਦੀ ਕੌਮ ਹੈ।
39 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਕੌਮ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਣ
ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੂਚ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਿਨ
ਤੋਂ ਿਲਆਉਣਾ।
40 ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਿਜਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਡੁਬੋ ਿਦੱਤਾ, ਨੂਹ ਬਚਾਇਆ।
ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਿਜਸ ਲੋਕ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ, ਕਲੀਸੀਆ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਿਨ ਿਲਆਏਗਾ।
41 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ, “ਬਾਲਜਬੂਬ,” ਦੂਜੇ
ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ, ਉਹ “ਇੱਕ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਸੀ, ਉਹ…ਓੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਸ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦ ਗਾ,” (ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।) “ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹੀ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।”
42 ਇਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਨ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੁਸੀਬਤ ਅਸੀਂ ਹ …
43 ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ
ਮਲਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਕਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਵੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ ਸੀ,
ਇਸਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਲਟ ਨੇ ਉਸ ਿਕਹਾ,
ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟਬ ਪਾਈਪ ਨਾਲ, ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਜ ਦੇ
ਹੋ, ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ?”
44 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਇਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਿਜ ਨੇ
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ਕੀ ਿਕਹਾ, ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਓਹ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ ਿਕ ਮੈਂ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹ ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,“ਓ, ਇਸ ਦੇ ਨਮਕੀਨ ਬਰਾਈਨ
ਸੁੰਘਣ ਲਈ! ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ , ਿਚੱਟੀ ਟੋਪੀ ਇਸਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ
ਫਟਦਾ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਤੀਿਬੰਬਤ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਗੁੱਲ ਇੰਝ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਡ ਰਹੇ ਹਨ,
ਓਹ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਮ ਿਚਤ ਹ !”
45 ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲਟ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੱਠ ਸਾਲ
ਪਿਹਲ , ਮੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ।” ਦੇਖੋ,
ਉਸਨੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਸਦੇ ਲਈਆਮ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।
46 ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨ ਲਈਆਮ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ!
47 ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਲੂਇਸਿਵਲ ਿਵੱਚ, ਕੈਂਟਕੀ ਿਵੱਚ। ਿਜੱਥੋਂ ਮੈਂ
ਆਇਆ ਹ , ਜੇਫਰਸਨਿਵਲ, ਇੰਡੀਆਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਸ-ਸੈਂਟ ਸਟੋਰ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ…ਉਸ ਦੀ
ਬ ਹ ਿਵੱਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਿਹਸਟਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਚੁੱਕਦੀ, ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਿਦਖਾਉਂਦੀ; ਿਕ
ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੁਝ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਿਦਖਾਵੇਗੀ; ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਥੋੜੀ
ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਘੰਟੀ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਿਸਰਫ਼ ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਚੀਕਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਹਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਅਤੇ ਦਸ-
ਸੈਂਟ ਸਟੋਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਗਏ ਿਕ ਕੀ ਗੜਬੜ ਹੈ।
48 ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ, “ਮੈਂ…ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ,” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਿਤੰਨ ਸਾਲ
ਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ…ਇੱਕ ਵਾਰ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਉਹ
ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਥ ਤੇ ਘੂਰਦਾ ਿਰਹਾ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—
ਮੈਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ,” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੁਝ
ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ
ਮੈ ਦੱਿਸਆ, ਅੱਜ, ਉਸਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਿਬਹਤਰ ਸੀ। ਪਰ,” ਿਕਹਾ,
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“ਉਹ ਿਬਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਿਹਲਾ ਕੇ
ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਿਧਆਨ
ਿਖੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ
ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਬਸ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਹ੍ਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਕੋਈ ਿਬਹਤਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ।”
49 ਇਹ ਪੰਤੇਕੋਸਟਲ ਚਰਚ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਵਰਦਾਨ,
ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਉਹਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਹਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ
ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਗਹ੍ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੀ। ਸਮ ਆ
ਿਗਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹ , ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ
ਜਾਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਉਨਹ੍ ਤੋਹਿਫ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਿਹਲਾਉਂਦਾ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਸੀ।
50 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ
ਲੋਕ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲ ਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਲੀਸੀਆ
ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਤਕ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਿਜਸ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੁਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ “ਚੁਣੇ
ਹੋਏ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਬਚੇ ਹੋਏ।”
51 ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਿਕ ਉਸਨੇ ਿਫਰ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਕਦੇ
ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਚੀਜ਼
ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਇੱਕ
ਝਲਕ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ।
52 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪੋਲੋਿਜਸਟ ਹ , ਯਕੀਨਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਸੱਿਖਆ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸਾ
ਿਸਖਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ, “ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਛਾਵ ਸੀ ਜੋ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਨ।” ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਰਛਾਵ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਉਂਗਲ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਿਵਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦੋਂ
ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਥੇ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਤ ਮੇਰੀ ਪੰਜ ਉਂਗਲ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍
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ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਵੇਂ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
53 ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।
ਹਰ ਵਾਰ, ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਿਨਰੰਤਰ ਉਹੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਹਲਾ
ਤਰੀਕਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ, ਉਹ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ।
ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ।
54 ਮੂਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਹਲ
ਤੋਂ ਹੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਸੀ, ਉਸ—ਉਸ ਨੇ ਿਲਆ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ…
55 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ…ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ
ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਮੈਂ—
ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਿਬਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਿਪਛਲੀ ਵਰਖਾ
ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਰਲ ਗਏ ਸਨ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਨਬੀ ਆਿਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
“ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਬੁਲਾਹਟ ਤੋਬਾ ਰਿਹਤ ਹਨ।” ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ, ਆਿਦ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
56 ਉਨਹ੍ ਫ਼ਰੀਸੀ ਵੇਖੋ ਿਜਹੜੇ ਬੀਤੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਉਹਨ ਕੋਲ
ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ…ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਕਾ ਨ
ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾ ਨ ਦੁਆਰਾ ਿਜਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਉਹਨ ਦੇ ਿਦਲ
ਕਾਲੇ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
57 ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ, ਉਸਦਾ…ਇੱਥੇ
ਪਿਹਲ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਓਨੀ ਹੀ ਕਾਲੀ ਸੀ ਿਜੰਨੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ
ਬਦਨਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
58 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ, ਵਚਨ, ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ, ਤ ਉਨਹ੍ ਫ਼ਰੀਸੀ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਆਦਮੀ ਬੇਲਜ਼ਬੂਬ ਹੈ।” ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਿਕੰਨੀ
ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਉਹਨ ਕਾਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
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59 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।”
60 ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੀ, ਭੈੜੀ ਔਰਤ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਵੇਿਖਆ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਜਾਣ ਿਲਆ। ਉਹ ਜੀਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ
ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋ।” ਅਤੇ ਉਹ…ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ, “ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮਸੀਹਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇਗਾ।”

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹ ਹ ।”
61 ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਨੇ ਕਾਲੇਪਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਸਾਰਾ ਿਚੱਟਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਕਉਂ? ਥੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ
ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਬੀਜ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੀ…ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਸੀ।
62 ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ
ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੋਚ
ਿਵੱਚ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਨੰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਪਰ੍ਤੀਿਬੰਬਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਣ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹਨ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਿਮਲੀ, ਉਹ
ਮੌਤ ਹੈ, ਿਫਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾੜੀ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸਨੇ ਸੋਿਚਆ ਸੀ। ਿਜਵੇਂ ਪਤੀ
ਅਤੇ ਪਤਨੀ, ਅੱਜ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਇੱਕੋ
ਿਜਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਬੁਲਾਏ ਗਏ!

ਮੂਸਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, “ਇੱਕ ਸਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ।”
63 ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਿਕ, ਨਬੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਿਯਰਿਮਯਾਹ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮ ਦੀ ਕੁੱਖ
ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੈ ਕੌਮ ਲਈਇੱਕ ਨਬੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।”
64 ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਿਕਉਂ, ਉਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਪਛਾਿਣਆ
ਿਗਆਸੀ. ਯਸਾਯਾਹ, ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸੌ ਬਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਿਕਹਾ,
“ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ, ‘ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੋ!’”
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ
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ਲੱਭਦੇ ਹ , ਮਲਾਕੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ
ਹ , ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ।”
65 ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੁਲਾਏ
ਹੋਏ ਹਨ।
66 ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜਹ੍ੇ ਿਲਖੇ ਹਨ, ਤ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਤੋਪ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹੈ,
ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੀ ਿਟਕਟ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ
ਦੀ ਿਟਕਟ ਲਈਆਪਣੇ ਜਨਮ ਅਿਧਕਾਰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਸੰਗਠਨ ਜ
ਿਕਸੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ , ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ।
67 ਮੂਸਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆਸੀ।
68 ਅਤੇ, ਭਰਾਵੋ, ਭੈਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾ
ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗਹ੍ਾ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ
ਥ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਿਦਖਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹੀ ਬਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਿਬਲਕੁਲ। ਹੋਰ
ਕੁਝ ਨਾ ਬਣੋ।
69 ਹੁਣ, ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦਾਅਿਵ
ਅਤੇ ਬੁਲਾਹਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।
70 ਅਤੇ ਹਰ ਸੱਚੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ, ਹਰ ਸੱਚਾ ਿਚੰਨਹ੍, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਿਜਆ
ਿਗਆ ਹੈ,…ਇਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਫਲ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਸ
ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਬਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਹਰ ਸੱਚਾ ਿਚੰਨਹ੍…ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਅਿਜਹੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਗਭਗ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਿਚੰਨਹ੍, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲੋਂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।
71 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤ ਹੋਰ ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ। ਅਤੇ
ਿਫਰ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤ ਬੱਸ ਪਾਣੀ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ
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ਤੇ ਡੋਲਹ੍ ਿਦਓ।” ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੂਨ
ਿਵੱਚ ਿਭੱਜ ਜਾਣਗੇ।

72 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਦੀ ਧੂੜ ਲਾਹ।
ਇਹ ਉਸ ਿਦਨ, ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜੰਨਾ
ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

73 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ। ਮਸੀਹ
ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹ । ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸਰੀਰ,
ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

74 ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੈ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ
ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

75 ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ
ਹੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਹੱਥ ਲੈਣ, ਜ
ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ, ਜ ਇਸ ਿਵੱਚ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਨਮਕੀਨ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਜਨਮ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਨਮ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਚੀਜ਼
ਹੈ। ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜ
ਇੱਕ—ਜ ਕੋਠੇ ਦੇ ਸਟਾਲ, ਜ ਗੁਲਾਬੀ ਸਜਾਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ;
ਇੱਕ ਜਨਮ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ, ਉਹ, ਜ ਹੋਰ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ,
ਪਰ ਹੰਝੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਧੋ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵ ਜੀਵ ਬਣ ਕੇ ਆਓਗੇ।
ਦੇਖੋ? ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੀਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਤੁੱਛ ਲੋਕ ਨਾਲ ਰਾਹ ਲਵ ਗਾ।” ਉਹ ਹੌਟਬੇਡ ਪੌਦਾ
ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਰ ਸੱਚੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
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76 ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ, ਜ ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਿਚੰਨਹ੍
ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਫਰ ਇਸ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ
ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਠ ਕੇ ਕਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਿਚੰਨਹ੍
ਿਦਖਾਵੇ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਿਚੰਨਹ੍
ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ। ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਸੀ। ਪੋਥੀ
ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਥਾਪਤ ਮਾਮਲਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ।” ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਕੁਝ ਿਮੰਟ
ਿਵੱਚ, ਵੇਖੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
77 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ
ਿਚੰਨਹ੍ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
78 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤ ਉਹ
ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਕਉਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾ
ਉਸ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਰੁਕਣ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍! ਹੌਲੀ
ਕਰੋ! ਦੇਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ! ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਨੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਿਤੱਖਾ ਵਕਰ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਹ ਤੁਹਾ ਇਸ ਵਕਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਤ ਜੋ ਤੁਹਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੜਕ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ
ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿਚੰਨਹ੍ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਤ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
79 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਿਚੰਨਹ੍ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਚੰਨਹ੍
ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਿਦੱਤੇ
ਗਏ ਹਨ।
80 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਲਦੀ ਝਾੜੀ ਨਬੀ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚੰਨਹ੍ ਸੀ,
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਲਈ ਬਲਦੀ ਝਾੜੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ
ਅਜੀਬ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੇਿਖਆ; ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਾਸੇ ਹੋ
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ਜਾਵ ਗਾ ਿਕ ਇਹ ਅਜੀਬ ਿਚੰਨਹ੍ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ—ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ
ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨਬੀ
ਦਾ ਿਧਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਖੱਚ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਮਲ ਸਕਦਾ
ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੂਸਾ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਉਸਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।

81 ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਦਾਥਨ ਉਿਠਆ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਖ ਕਰੋ। ਮੈਂ
ਉਹਨ ਿਨਗਲ ਲਵ ਗਾ।” ਦੇਖੋ?

82 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਿਧਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਖੱਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਲਆਉਣ ਲਈ, ਵੇਖੋ, ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਬਲਦੀ ਝਾੜੀ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਦੱਤਾ।

83 ਅਤੇ, ਦੇਖੋ, ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਕ ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। “ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੀ ਪੁਕਾਰ, ਅਤੇ ਉਹਨ
ਦੇ ਹਾਉਕੇ ਭਰੇ, ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਹੈ।” ਆਮੀਨ।
ਜੋ ਇਸ ਿਨਪਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। “ਮੈ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਹੈ।” ਇਹ ਇਕ ਵਚਨ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। “ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਹੇਠ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਛੁਡਾਉਣ
ਲਈ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹ ।”

84 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾ ਇਹ
ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?

85 ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ। ਓਹਨ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਾ ਰਹੇ
ਹੋ।” ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। “ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ,
ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ।”

86 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ‘ਦੇਵਤੇ’ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾ ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ‘ਦੇਵਤੇ’
ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈ
ਿਕਵੇਂ ਿਨੰਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹ ?”
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87 ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਣ ਲਈ, ਵੇਖੋ, ਿਚੰਨਹ੍। ਅਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਿਧਆਨ
ਿਖੱਿਚਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ।
88 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੁਣ ਨਬੀ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ
ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। “ਮੈਂ ਲੋਕ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਂ
ਉਨਹ੍ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਮੈ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਹੈ।”
89 ਹੁਣ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਣ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਉਸ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਵਚਨ ਨਬੀ
ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਆਪ, ਿਕ,
“ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਬੀ
ਪਿਹਲ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।” ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਿਫਰ, ਿਚੰਨਹ੍ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।
90 ਮੂਸਾ ਦੇ, ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਖੋ? ਪਿਹਲ , ਿਚੰਨਹ੍ ਬਲਦੀ ਝਾੜੀ ਸੀ;
ਅਵਾਜ ਪੋਥੀ ਸੀ।
91 ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਸੀ; ਅਤੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ
ਗਏ। ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ; ਪਰ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ ਉਹ ਰੁਕ
ਜ ਦੇ ਹਨ।
92 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਉਹ ਿਕੰਨੇ ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ…ਉਹ ਿਸਰਫ ਚਾਲੀ ਮੀਲ ਸਨ,
ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੇ ਿਚੰਨਹ੍
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਿਕੰਨਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੇ ਕੰਢੇ ਤੇ
ਚੀਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ
ਗਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਿਦਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ
ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ; ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਲੀ ਸਾਲ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਥੇ ਮਰ ਗਏ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੱਲ
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ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੂਸਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।” ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਨਹੀਂ।
93 ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ,
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਇਹ ਉਤਪਤ 15:16 ਿਵੱਚ ਹੈ। ਸਾ
ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜ
ਇਸ ਅਜੀਬ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਿਲਆਵ ਗਾ। ਅਮੋਰੀ ਦੀ ਬਦੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।”
ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਉਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਝਾੜੀ
ਦੁਆਰਾ, ਨਬੀ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
94 ਹੁਣ ਜੇ ਬਲਦੀ ਝਾੜੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੁੰਦਾ, “ਮੂਸਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।”

“ਹ , ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹ ।”
95 “ਓ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੂਸਾ, ਇਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ
ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ; ਉਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ
ਵਧੀਆ ਪੁੱਤਰ ਿਮਿਲਆ! ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ!” ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ
ਸਕੂਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
96 ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਆਦਮੀ
ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਿਚੰਨਹ੍
ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹਰ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ।” ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਿਕ ਉਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਬੋਿਲਆ,
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਰਚਨਾ ਵੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ।
97 ਦੁਬਾਰਾ ਿਫਰ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ? ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ।
98 ਹੁਣ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੈਿਵਕਤਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪਾਦਰੀ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ। ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ।
99 ਪਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਥੇ ਅਿਜਹਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਕੀ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਿਨਯਤ
ਹੈ, ਇਸ ਨਬੀ ਦੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
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100 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਿਨਰਣੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍
ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੈ ਤ ਿਨ ਮਾਰਨ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹੈ।
101 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਨੇ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਿਹਲ , ਉਸ ਿਦਨ ਲਈ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਉਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤ ਉਸਦੀ ਸੁਣੋ।” ਿਗਣਤੀ 12:6। “ਜੇ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਇਸ ਭੁੱਲ ਜਾਓ।” ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਚੰਨਹ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
102 ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਲਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੱਲਹ੍,
ਅੱਜ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
“ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਇਆ।” ਉਹ ਵਚਨ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ
ਆਇਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਨੇ ਿਦਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਇਰਾਿਦ
, ਿਨਰੰਤਰ, ਿਨਰੰਤਰ, ਪਛਾਿਣਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ।

103 ਇਸ ਨਬੀ ਦਾਆਉਣਾ, “ਿਨ ਨੇੜੇ ਹੈ,” ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ।
104 ਆਓ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ ਰੁਕੀਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਲਵ ਗਾ।
ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰੀਏ, ਲਗਭਗ ਦਸ ਿਮੰਟ ਲਈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਨਾ ਿਕ, ਦਸ ਿਮੰਟ ਲਈ।
105 ਨੂਹ, ਧਰਤੀ ਤੇ—ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਨ ਦਾ
ਿਚੰਨਹ੍। ਮੂਸਾ, ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ, ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਨ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍।
ਏਲੀਯਾਹ, ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਨਬੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਨ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ,
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ, ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਨ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍;
ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ।
106 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਚੰਨਹ੍! ਿਚੰਨਹ੍ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਿਚੰਨਹ੍ ਦਾ ਕੰਮ ਿਧਆਨ
ਿਖੱਚਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਿਨਰਣੇ ਦੇ ਹਮਲੇ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ। ਨੂਹ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਿਚੰਨਹ੍, ਅਤੇ ਿਚੰਨਹ੍

ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਨ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਇਹੀ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਿਨ ਦੇ ਲਈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ , ਉਹ ਇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
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107 ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਿਦਲ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਵ ਗ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸਰੀਰ;
ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੀਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਿਦਲ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ
ਇੱਕ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
108 ਉਹ ਿਨ ਿਜਸਨੇ ਮੂਸਾ ਬਚਾਇਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਾਇਆ; ਉਸ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ।
109 ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਕਸ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਹਨ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤ ਉਹ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਥੇ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਹ , ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ।” ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਿਚਆ ਹੋਇਆ ਿਨ ।
ਿਫਰ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
110 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ ਅਣਿਡੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਰਹੋ! ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਲਵ ਗੇ।”
ਦੇਖੋ? ਲੂਥਰ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੈਸਲੀ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ—ਉਹ ਹੁਣ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
111 ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਪਛਾਿਣਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ।
112 ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਿਕਤੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਭਰਾਵ ਿਮਲ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ
ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਦਨ ਬਿਦਨ ਬੈਠਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ
ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ—ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਭੱਜ ਨਹੀਂ ਜ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ
ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ
ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹ । ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹ ।
113 ਉਥੇ ਮੇਰੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ, ਜੋ ਮੈਂ ਿਲਖਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ । 1933 ਿਵੱਚ,
ਇੱਕ ਸਵੇਰ, ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ
ਸੀ, ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ
ਿਦਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈ ਸੱਤ ਚੀਜ਼ ਿਦਖਾਈ ਜੋ ਹੋਣਗੀ । ਮੈਂ ਉਹਨ
ਹੇਠ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਹੈ।
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114 ਮੈ ਿਬਲਕੁਲ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਜਰਮਨੀ ਉਸ ਸੀਗਫਰ੍ਾਈਡ ਲਾਈਨ
ਿਕਵੇਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਿਗਆਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ—ਲਾਈਨ
ਕਦੇ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਇਸ ਤੇ ਿਕਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ
ਮਾਰਨਗੇ।

115 ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੁਸੋਿਲਨੀ ਿਕਵੇਂ ਵਧੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਥੋਪੀਆ ਿਕਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਿਕਵੇਂ “ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਤੇ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਉਹ
ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ
ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਥੁੱਕਣਗੇ।

116 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ ਿਤੰਨ ਧਰਮ ਹਨ: ਕਿਮਊਿਨਜ਼ਮ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ,
ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਸ ਤੋਂ, ਕਿਮਊਿਨਜ਼ਮ ਿਵੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”
ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ-…ਕੈਥੋਿਲਕਵਾਦ ਧਰਮ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ!

117 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅਿਜਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ!” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼
ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਵ ਗ ਦੇਖਦਾ ਹ , ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਰ

ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਹੇਠ ਜ ਦੀ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ,
ਉਹਨ ਇਸਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ
ਪਿਰਵਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚੈਕਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਿਖਆ।” ਉਹਨ
ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨ ਕੋਲ ਇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ
ਸਨ। ਛੋਟੀ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਅੰਡਾ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ, ਅਤੇ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਕਾਰ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1933
ਿਵੱਚ, ਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸਨ?

118 ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਿਕ, ਔਰਤ ਵੋਟ
ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੀ । ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼,
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗਾ, ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਕਵੇਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਆ
ਕੇ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ
ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਦਾਊਦ
ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ,
ਉਨਹ੍ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਾਬ ਿਮਿਲਆ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਵੋਟ ਿਦੱਤੀ।
ਕੁਰਸੀ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗੀ…ਕਲੀਸੀਆ ਦੁਿਨਆਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਲੰਕਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ।
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ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਤੇ ਹ ।
119 ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਬਲਕੁਲ। ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ
ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਨ ਲਈ, ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ।
120 “ਜੇ ਇਹ ਨਬੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ,” ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਿਗਣਤੀ 12:6 ਿਵੱਚ, “ਉਸਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੁਣੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇੱਕ—ਇੱਕ
ਨਬੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਲੌਿਕਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਹੈ, ਿਫਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।
121 ਬਾਈਬਲ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਦੂਜੇ ਪਤਰਸ
ਿਵਚ, ਵੀ, 1:21। ਇਬਰਾਨੀ 1:1 ਿਵੱਚ, ਵੀ।
122 ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮਹ੍, ਮੂਸਾ ਲਈ, ਿਚੰਨਹ੍ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਨੇ ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ
ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮਹ੍। ਤੁਹਾ ਲੋਕ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਿਹਊਸਟਨ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ ਨਹੀਂ।
123 ਮੂਸਾ, ਇੱਕ ਨਬੀ, ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੰਕੇਤ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ
ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਿਚੰਨਹ੍
ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ।
124 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ
ਿਜਹਾ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਿਕਵੇਂ ਉਰੀਮ ਥੰਮੀਮ, ਅਤੇ
ਸਭ ਕੁਝ, ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
125 ਆਉਇੱਕ ਨਬੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਲ, ਯੂਨਾਹ। ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਯੂਨਾਹ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅਿਧਆਏਇੱਥੇ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਸਦੀ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅਿਧਆਏ। ਯੂਨਾਹ ਵਹ੍ੇਲ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਆਇਆ,
ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਲੋਕ ਦੂਤ ਸਨ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੇਵਿਤ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇਵਤਾ ਵਹ੍ੇਲ ਸੀ।
126 ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯੂਨਾਹ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨਾਹ ਪਰ ਹੀ ਚੁੱਿਕਆ। ਯੂਨਾਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਨਹੀਂ ਸੀ। “ਧਰਮੀ ਦੇ ਕਦਮ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈ।” ਅਸੀਂ ਕਿਹਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , “ਉਹ ਯੂਨਾਹ ਹੈ।” ਪਰ ਆਓ ਇਸ ਇਸ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ…
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ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਨੀਨਵਾਹ
ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਤੱਕ ਿਲਜਾਣਾ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।

127 ਯੂਨਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨਹ੍ੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹ ,
ਇੱਕ ਿਜਸਨੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ।” ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।
ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਤੈਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਜੋ ਯੂਨਾਹ
ਿਨਗਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ

ਔਖਾ ਹੈ।

128 ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਲੂਇਸਿਵਲ, ਕੈਂਟਕੀ ਿਵੱਚ, ਲਗਭਗ ਦਸ
ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਵਹ੍ੇਲ ਇੱਕ ਫਲੈਟਕਾਰ ਿਵੱਚ ਪਈ
ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੇ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਿਰਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਝੂਠ
ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਿਕ ਵਹ੍ੇਲ ਨੇ ਯੂਨਾਹ ਿਨਗਲ
ਿਲਆ ਸੀ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਨਹੀਂ
ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਵਿਧਆ ਹੋਇਆਆਦਮੀ
ਆਪਣੇ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ
ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਉਹਨ ਨਾਲ ਭਰੀ
ਹੋਈ ਹੈ।”

129 ਇਹ ਮੇਰੀ—ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ,
ਮੈਂ ਥੇ ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹ ਗਾ।”

ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ?”

130 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਪਿੜਹ੍ਆ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਹ੍ੇਲ ਮੱਛੀ
ਸੀ। ‘ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।’ ਇਹ ਇੱਕ
ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਿਨਗਲਣ ਲਈ, ਿਕ ਉਸ ਇਹ ਕਰਨ
ਿਦਓ! ਇਹ ਕੋਈਆਮ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੱਛੀ ਿਮਲੀ।”
ਦੇਖੋ? ਉਸ ਨੇ ਿਫਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਸੀ।



26 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

131 ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਵ ਗ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ; ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ
ਿਪੱਛੇ ਕੰਘੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਚੁਸਤ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ
ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਚਹਰਾ ਿਛੱਲੇ ਹੋਏ ਿਪਆਜ਼ ਵਰਗਾ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
132 ਿਜਮ ਡੋਰਸੀ ਨ ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯੂਿਟਕਾ ਿਵਖੇ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ
ਇੱਕ ਕਾਿਫਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਿਸਪਾਹੀ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਹੋ, ਜਵਾਨ ਔਰਤ?”

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”
ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬ ਹ ਿਵੱਚ ਲਪਟ ਰਹੇ ਹੋ?”
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਹੈ।”
ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ?” ਅਤੇ ਉਹ…
ਿਕਹਾ, “ਹ , ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”

133 ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਹ ਿਨਗਲਣ ਵਾਲੀ ਵਹ੍ੇਲ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਬਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?”

ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ, ਯਕੀਨਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ ।”
134 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ, ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ?”

“ਿਕਉਂ,” ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਾ, ਮੈਂ ਯੂਨਾਹ
ਪੁੱਛ ਗਾ।” ਦੇਖੋ?
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਕੀ ਜੇ ਉਹ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ?”

135 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਤੁਹਾ ਉਸ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ।” ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਿਸੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।
136 ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਯੂਨਾਹ ਨੇ ਵਹ੍ੇਲ ਮੱਛੀ ਿਨਗਲ ਿਲਆ,
ਤ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਿਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯੂਨਾਹ, ਅਸੀਂ
ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹ …
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137 ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਜਦੋਂ ਤੈਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ
ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਹੇਠ ਵੱਲ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਤੈਰਾਕ ਹੇਠ ਆਰਾਮ
ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੋਲਡਿਫਸ਼ ਖੁਆਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਢੱਡ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਉਹ ਹੇਠ ਜ ਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੈਰਾਕ ਹੇਠ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਥੇ ਲੇਟ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਇਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਓ।

138 ਖੈਰ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਿਤਆਰ ਮੱਛੀ ਨੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨਬੀ ਿਨਗਲ
ਿਲਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਤੱਕ ਹੇਠ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ
ਚਾਲੀ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਰਾਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਚਲਾ ਿਗਆ।

139 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨਾਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
“ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ।” ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਨਾਹ ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ।

140 ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਹੁਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਉਹ
ਇੱਕ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ
ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨਹ੍ੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ
ਇੱਕ ਤੂਫ਼ਾਨ, ਤੇਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਹ੍ੇਲ ਨੇ
ਉਸ ਿਨਗਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ
ਥੇ ਉਲਟੀ ਿਵੱਚ, ਵਹ੍ੇਲ ਮੱਛੀ ਦੇ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ, ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਦੁਆਲੇ

ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇਿਖਆ, ਤ ਇਹ ਵਹ੍ੇਲ ਮੱਛੀ
ਦਾ ਿਢੱਡ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇਿਖਆ, ਇਹ ਵਹ੍ੇਲ ਮੱਛੀ ਦਾ ਿਢੱਡ ਸੀ।
ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇਿਖਆ, ਇਹ ਵਹ੍ੇਲ ਮੱਛੀ ਦਾ ਿਢੱਡ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣ
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ? ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਵਅਰਥ
ਵਸਤ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਵੱਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਿਫਰ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਗਾ।”

141 ਿਕਉਂਿਕ, ਸੁਲੇਮਾਨ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮਨੁੱਖ, ਿਜਸ ਨੇ ਇੱਕ
ਮੰਦਰ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇਕਰ
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ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਿਕਤੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵੱਲ
ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਤ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸੁਣੋ।”

142 ਅਤੇ ਯੂਨਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਾਅਦ, ਵਹ੍ੇਲ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਤੰਨ
ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਿਜ਼ੰਦਾ ਰੱਿਖਆ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਸਹੀ ਹੈ।

143 ਖੈਰ, ਜੇ ਯੂਨਾਹ, ਉਨਹ੍ ਹਾਲਤ ਿਵਚ, ਉਸ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਸ
ਮੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਹ੍ਾ
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਬੂਲੀਕਰਨ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਲੱਛਣ ਤੇ
ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰਨਾ! ਯੂਨਾਹ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੇਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਝ ਿਕਹਾ!” ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਝ ਿਕਹਾ ਹੈ!” ਉਸਨੇ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਿਨਪਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

144 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੱਛੀ ਫੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ
ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਿਖੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇਵਤਾ, ਵਹ੍ੇਲ
ਮੱਛੀ, ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਇਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਗੋਿਡ
ਭਾਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੰਮ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਉਹ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਚੱਿਟਆ, ਅਤੇ, ਜਦੋਂ
ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਵਹ੍ੇਲ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦਾ ਹੋਇਆ
ਆਇਆ। ਨਬੀ! ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਨਬੀ ਿਬਲਕੁਲ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਥੁੱਿਕਆ। ਕੋਈ
ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ?

145 ਇਹਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਸੀ। ਯੂਨਾਹ ਵਹ੍ੇਲ ਮੱਛੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ
ਸੀ, ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ
ਸੀ। ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ? “ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਜ ਮਰ ਜਾਓ, ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ।”
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍; ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼! ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਕੋਈ ਿਚੰਨਹ੍ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼
ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, “ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
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146 ਯੂਹੰਨਾ ਨਬੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਤੋਂ ਿਬਨ ਚਾਰ
ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ; ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍। ਉਹ
ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਢੱਲਾ ਸਮ !
147 ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਿਮਕ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝੋਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ
ਹ । ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਖੋਲਹ੍ ਦੇਵੇ। ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ?
148 ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਬਨ ਨਬੀ ਦੇ ਸੀ, ਕਿਲਿਸਆਵ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਮਰੋਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਥੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਆਇਆ।
ਯੂਹੰਨਾ ਨਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹਾ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਦੇਖੋ। ਿਕਉਂਿਕ, ਮਲਾਕੀ 3 ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਆਪਣੇ
ਿਚਹਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਭੇਜ ਗਾ, ਰਸਤਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕ ਿਤਆਰ
ਕਰਨ ਲਈ।”
149 ਯੂਹੰਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ
ਵਿਡਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਮਸੀਹਾ ਕਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ;
ਪਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਜੁੱਤੀ ਖੋਲਹ੍ਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹ ।”
150 ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਿਯਸੂ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਸੀ, ਇੱਕ
ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮਹ੍, ਉਸਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਸੀ, ਘੁੱਗੀ ਵ ਗ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼
ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, “ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਤੋਂ
ਮੈਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹ ।”
151 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਵਧਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸੀਆ ਪੇਸ਼
ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ।
152 ਸਾ ਦੱਿਸਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਅੰਤਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ
ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ! ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਮਸੀਹਾ
ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ
ਰਿਹ ਜਾਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਮਲਾਕੀ ਦੇ, ਮੱਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਿਧਆਏ ਸਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ।
153 ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਿਛਆ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਉਸ ਏਲੀਯਾਹ
ਦੀਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਪਛਾਿਣਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਨਬੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
154 ਹੁਣ, ਏਲੀਯਾਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ
ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਿਵੱਚ ਿਠਆ ਸੀ।
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155 ਅਹਾਬ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਈਜ਼ਬਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਟਰਹੈੱਡ ਸਟਾਈਲ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣ
ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਸ਼ਾਇਦ ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਈਜ਼ਬਲ ਦੇ
ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। “ਉਨਹ੍
ਇਕੱਲੇ ਰਿਹਣ ਿਦਓ। ਉਨਹ੍ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਦਓ।”

156 ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਉਜਾੜ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਠਾਇਆ। ਸਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ
ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ।
157 ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ ਅੱਜ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਿਨੰਦਾ
ਕਰਨਗੇ।
158 ਉਸਨੇ ਹਰ ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ, ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਇਹ
ਉਹ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਨਬੀ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ। ਭੱਜ ਜਾਓ, ਯੂਹੰਨਾ ਵ ਗ; ਜੂਨੀਪਰ ਦੇ
ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਹੇਠ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਈਜ਼ਬਲ ਉਸ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ
ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ।
159 ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਆਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਜਾੜ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਜਾੜ ਦਾ ਪਰ੍ੇਮੀ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਿਵਆਹੁਤਾ, ਅਤੇ
ਦੁਬਾਰਾ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਧੁਿਨਕ ਔਰਤ ਿਸੱਧੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ
ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਟੁਕਿੜ ਿਵੱਚ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲੋਂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਧੁਿਨਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸਖਤ ਿਨੰਦਾ
ਕੀਤੀ, ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ
ਮਾਿਰਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਮ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਮਸੀਹਾ ਬੋਲਣ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖੋ।
160 ਹੁਣ ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਝ
ਆਧੁਿਨਕ ਨਬੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਈਜ਼ਬਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ,
ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਣ, ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਣ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਉਹਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੈ ਜਾਣ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ,
ਉਹ ਉਸ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ
ਗਈ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ; ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ



ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਅਵਾਜ 31

ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਸਧ ਤ। ਅਤੇ, ਅਿਜਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਬੇਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ

ਹਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ।

161 ਪਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਅਿਜਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਲਾਕੀ
4 ਿਵੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਵਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਿਕੱਥੇ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਿਮ ਿਵੱਚ ਸੀ।

162 ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਬੁੱਢੇ ਅਮੋਸ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ
ਸੀ। ਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ
ਸੀ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਭੇਡ ਦੀ ਚਰਾਈ ਅਤੇ ਗਊ ਦੀ ਚਰਾਈ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ ਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਿਠਆ, ਤ ਥੇ ਹੇਠ ਤੱਿਕਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਉਸ
ਦੇ ਗੰਜੇ ਿਸਰ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਚੱਟੀ ਮੁੱਛ , ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਅੱਖ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਚਮਕਦੀ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ
ਧਰਮੀ ਅੱਖ ਝਪਕਦੀ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ
ਇਸ ਿਵਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦੇਿਖਆ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਪਾਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

163 ਇਹ ਛੋਟਾ, ਅਣਜਾਣ ਿਵਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹ , ਇਹ ਆਮੋਸ, ਨਬੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ
ਪਾਖੰਡੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਯਾਜਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਲੀਸੀਆ ਬਣਾਈ । ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਵਧੀਆ ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਦੀ ਔਰਤ ਅਨੈਿਤਕ
ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀ
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਅੱਗੇ ਿਲਜਾਣ ਲਈਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਭੀੜ ਹਰ ਥ ਤੇ ਆ ਗਈ।

164 ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਧੁਿਨਕ ਯੂ.ਐਸ.ਏ., ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ
ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ। ਲੋਕ ਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਪਕੜ ਕਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਿਫ-…
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165 ਹੁਣ ਅਠਾਰ ਸਾਲ, ਅੱਜ! ਮੇਰੀ ਿਰਬੇਕਾ ਅੱਜ, ਅਠਾਰ ਸਾਲ ਦੀ
ਹੈ। ਅਠਾਰ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਇਹਨ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਿਦ , ਇਸ ਕੌਮ
ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹ , ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ, ਥੇ
ਵਧੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤਾ ਸੀ।
166 ਇੱਕ ਮਹਾਨ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਮੈ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਿਗਆ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਵਧੀਆ, ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ, ਿਵਸ਼ਵ-
ਿਵਆਪੀ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ…“ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ,
ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹ ।”
167 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦਓਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਗੇ; ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਔਰਤ ਦੀ ਿਨੰਦਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾ ਨਬੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਹ ।”
168 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹ ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਿਬਮਾਰ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਮਾਰ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਔਰਤ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਤੁਸੀਂ
ਉਨਹ੍ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਕਵੇਂ?”
169 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਨਹ੍ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਪਿਹਨਣ ਬਾਰੇ
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।”
170 ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਿਕ—ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦੀ
ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਉਸ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।” ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ।
“ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੇ
ਿਕਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ
ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਪਿਹਲੀ ਕੁਿਰੰਥੀ ਿਵੱਚ।
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171 [ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ।]…ਇੰਨਹ੍ੇ ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਚਮੜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜ ਦੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ—ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਿਕਉਂ, ਿਮਸਟਰ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਇਹ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ
ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।”
172 ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹਨ। ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮੀਸ਼ ਅਤੇ ਡੰਕਾਰਡ ਔਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਹ੍ ਪਿਹਨਦੀ
ਹਨ। ਯਕੀਨਨ। [ਕਲੀਿਸਯਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ.]

ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।
173 ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਿਮਸਟਰ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ
ਨਹੀਂ ਪਿਹਨਦੀ। ਮੈਂ ਪਿਹਨਦਾ ਹ -…” ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਡਲ ਪੁ-…[ਇੱਕ
ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਪੈਡਲ ਪੁਸ਼ਰ।”—ਸੰਪਾ।] ਹ । ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹਨ
ਪਿਹਨਦੀ ਹ ।”
174 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਬਦਤਰ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ‘ਇੱਕ
ਔਰਤ ਲਈਇੱਕ ਮਰਦ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਿਘਣਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ।’” ਅਤੇ
ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਗੰਦਾ-ਿਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਿਦਰ੍ਸ਼
ਹੈ! ਦੇਖੋ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
175 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸ , ਭੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋਸਤ
ਲਈ ਿਲਲੀ ਵ ਗ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਿਨ ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਿਵਭਚਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਔਰਤ
ਵੱਲ ਵਾਸਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰ
ਚੁੱਕਾ ਹੈ।” ਜੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਨ ਦੇ
ਿਦਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਊਹ-ਹ।
176 ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਔਰਤ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਿਕਉਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ? ਿਫਰ
ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠ
ਦੌੜਦੇ ਹੋ। ਇਹ, ਹਾਲ ਿਕ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਹੌਟੈਂਟੋਟਸ।
ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਪਿਵੱਤਰ, ਿਨਰਿਵਘਨ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ।
177 ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ…ਉਹ ਤੁਹਾ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਿਕ ਮਹਾਨ ਆਤਿਮਕ ਵਰਦਾਨ
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ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਕੰਮ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ
ਉਨਹ੍ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਹੋ?”

178 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਅਲਜਬਰਾ ਿਕਵੇਂ ਿਸਖਾ ਸਕਦਾ ਹ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਸੱਖਣਗੇ?” ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ABC ਦਾ ਕੀ
ਮਤਲਬ ਹੈ? “ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।” ਊਹ-ਹਹ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਿਕਵੇਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ,
ਥੇ ਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

179 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ
ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ
ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।

180 ਉਸਨੇ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ
ਔਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਵੱਖਰਾ ਪਿਹਰਾਵਾ

ਪਿਹਨਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਰਿਹਣ। ਦੇਖੋ?
ਔਰਤ ਮਰਦ ਵ ਗ ਿਦਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਵ ਗ
ਿਦਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਅਿਜਹਾ ਿਵਗਾੜ! ਇਹ ਹੈ…ਅਤੇ
ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸਦੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪਕੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਝ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਖਸ਼, ਇੱਕ ਮਹਾਨ
ਕਾਲਾਪਨ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ , ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ।
ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ਸ ਨੇ ਉਹਨ ਫੜ ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ; ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ,
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਰ ਬਕਵਾਸ। ਸਾ ਜੋ ਵੀ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ੍ਦੂਿਸ਼ਤ ਹੈ।
ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, “ਜੇ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ, ਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ
ਲਈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

181 ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਇਹ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ।” ਖੈਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ? ਉਹ ਹੈ…ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ
ਰੋਕ । ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

182 ਯੂਹੰਨਾ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇ ਸਮੂਹ , ਿਕਸੇ ਵੀ
ਸਮੇਂ, ਅਿਜਹੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਿਤਆ।
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183 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸੀ, ਜੋ, ਥੇ ਅਹਾਬ ਨਾਮ ਦਾ
ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਇੱਕ…ਉਸਨੇ ਉਸ ਚਾਰ ਸੌ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਬੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ, ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਚਾਰ ਸੌ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਬੀ। ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਿਡਗਰੀ ਅਤੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ।
184 ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਥੇ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਕ
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਰਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ।
185 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਰਾਮੋਥ-ਿਗਿਲਅਦ…” ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ
ਿਕੰਨਾ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਰਾਮੋਥ-ਿਗਲਆਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ, ਥੇ ਪਰ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ।”
ਯਹੋਸ਼ੁਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਦਓ। ਅਤੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ , ਕੌਮ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉਸ ਉਨਹ੍ ਤੋਂ ਖੋਹ ਿਲਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ।”
186 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਿਕ ਿਕਵੇਂ, ਬੁਿਨਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੋਕ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ
ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ, ਭਾਈ, ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਹਨ, ਵੇਖੋ, “ਜੇ
ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।”
187 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ? ਖੈਰ, ਇਹ ਹੈ, ਉਹ
ਫਿਲਸਤੀ ਬੱਚੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਣਕ ਨਾਲ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਿਢੱਡ ਭਰ ਰਹੇ
ਹਨ।” ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ ਪਰ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਉਹਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।”
188 ਿਕਹਾ, “ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ…” ਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਾਲੀ
ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ: “ਮੇਰੇ ਰਥ ਤੇਰੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਜਾਵ ਗਾ।”
189 ਅਤੇ ਿਫਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। “ਕਹੋ, ਕੀ ਸਾ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ?”
190 “ਓਹ, ਬੇਸ਼ੱਕ,” ਅਹਾਬ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਕੀਨਨ। ਊਹ-ਹਹ। ਮੈ ਮਾਫ਼
ਕਰੋ। ਮੈਂ—ਮੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।”
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“ਕੀ ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?”
191 “ਓਹ, ਯਕੀਨਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ—ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ—ਇੱਥੇ ਉਹਨ ਦੀ ਇੱਕ
ਸੈਮੀਨਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਵਦਵਾਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨ , ਇਕਦਮ ਵਧੀਆ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਲੈਣ ਜਾਵ ਗੇ।”
192 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥੇ ਹੇਠ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।
ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ।
193 ਿਫਰ ਉਹ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਲੋਹੇ
ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਿਸੰਗ ਬਣਾਏ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਸਤੀ
ਦਬਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ —ਅੱਸ਼ੂਰੀ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਗਏ।” ਓੁਸ

ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਓ, ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਹੈ।” ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ, ਿਫਰ, ਇੱਕ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ, ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ
ਆ ਿਗਆ। ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਬੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ ਪਰ ਜਾਓ, ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਹੈ।” (ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ?”) “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ
ਿਵਰਾਸਤ ਲੋਕ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਇਸ
ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।”

ਹੁਣ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਬਕ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।
194 ਪਰ, ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਜੇ
ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?”
195 “ਇੱਕ ਹੋਰ, ਚਾਰ ਸੌ ਚੰਗੇ ਿਸੱਿਖਅਤ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ
ਹਨ?” ਿਜੰਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਹੇਠਲੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੇ ਹਨ। “ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ,
ਿਕਹਾ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ, ਅਤੇ ਕਹੋ,
‘ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਸਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਦਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਲੈ ਲਓ!’”
196 ਪਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ?”
197 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਓਹ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਦਾ ਹ ।” ਓਹ-ਹਹ, ਓਹ-ਹਹ। ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇਮਲਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
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ਮੀਕਾਯਾਹ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹ । ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ
ਬਾਰੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਰਾਜੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਿਹਣ ਿਦਓ। ਉਸ ਲੈ ਜਾਓ।”
198 ਿਫਰ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਥੇ ਕੁਝ ਦੌੜਾਕ ਭੇਜੇ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਮੀਕਾਯਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਤੁਹਾ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,…-ਤੁਹਾ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ
ਸਮ ਪਿਹਲ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ
ਉਹੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ, ਓਹ, ਉਹ ਤੁਹਾ ਆਪਣੀ ਬ ਹ
ਦੇ ਹੇਠ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।”
199 ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ। ਓੁਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਹ ਗਾ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਓਏ! ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਆਦਮੀ
ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ

ਦੇਖ ਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।”
200ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਿਕਹਾ, “ ਪਰ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਭੇਡ ਵ ਗ
ਿਖੱਲਿਰਆ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ਿਜਸਦਾ ਕੋਈ ਚਰਵਾਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।” ਿਫਰ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਣ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਏਲੀਯਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ
ਅਹਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ
ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ? ਿਜੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ…
201 ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਕੌਮ ਹ । ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਕਲੀਸੀਆ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਅਤੇ
ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਕਲੀਸੀਆ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਿਕਵੇਂ ਅਸੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?
“ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ,” ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ
ਿਗਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ।” ਇਸਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਬਾਰ ਿਕਵੇਂ ਹੇਠ
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ ਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ
ਹੋ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਹਨ, ਅੱਖ ਅੰਨਹ੍ੀ ਹਨ।
202 ਿਫਰ ਉਹ, ਅਹਾਬ, ਦ…ਇਸ ਯਾਜਕ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ।
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਪਾ ਿਦਓ,” ਅਤੇ ਅਹਾਬ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਵਾਪਸ
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ਅੰਦਰਲੀ ਜੇਲਹ੍ ਿਵੱਚ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ ਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵ ਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠ ਗਾ।”
203 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।” ਓਹ-ਹਹ? ਦੇਖੋ? ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ
ਿਚੰਨਹ੍ ਸੀ; ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ
ਰਿਹਣ ਲਈ ਇਹ ਿਨ ਿਲਆਇਆ।
204 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ
ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ? ਉਹ ਧਰਮ-ਗਰ੍ੰਥ ਿਵੱਚ ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ
ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ!
205 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਿਠਆ। ਇਹ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ; ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੈ।
ਏਲੀਯਾਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ
ਸਮੂਹ ਜ ਸੰਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਪਰ ਦੋਵ ਨੇ
ਅਿਜਹੀ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਲਈ ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਇਨਹ੍ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।”
206ਅਤੇ ਅੰਤ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅੰਤ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜੋ ਅੰਤ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ ਪਛਾਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਲੇਖ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
207 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ 17 ਿਵੱਚ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ ਿਕ ਅੰਤ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਕੀ
ਹੋਵੇਗਾ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਸਦੂਮ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ।
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦੂਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਤਿਮਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ
ਲੂਕਾ 17 ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਲਾਕੀ 4 ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਇੰਝ ਸੀ ਿਜਵੇਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਦਲ ਦੇ ਭੇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ; ਅਤੇ
ਮਲਾਕੀ 4 ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਿਪਤਾਵ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ।
208 ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਿਚੰਨਹ੍ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਯਕੀਨੀ; ਪਰ, ਆਵਾਜ਼, ਓਹ, ਨਹੀਂ। ਆਵਾਜ ਜੋ
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ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ। ਹ ।
209 ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍, ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ, ਜੋ ਿਕ ਬੀਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਨਹ੍
ਨੇ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਅਤੇ ਿਪਤਾ
ਇੱਕ ਹ ।”
210 ਓਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਹਨ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਂ।”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹ ।”
211 “ਹੇ ਮੇਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਦੇਖੋ?
“ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ!”
212 ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਚੰਨਹ੍—ਿਚੰਨਹ੍ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਿਬਮਾਰ
ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਓਹ, ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਿਸਰਫ

ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤ ਉਹ
ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਨਹ੍
ਨੇ ਉਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ।
213 ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ? ਬਾਈਬਲ ਸਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰਕਾਸ਼
ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 3ਜੇ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਲਾਓਦੀਕੀਆ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ
ਿਵੱਚ, ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ।
ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।
214 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦੂਮ, ਲੂਕਾ ਦੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਮਲਾਕੀ 4 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਸਰਫ ਤਰੀਕਾ ਹੈ…ਿਚੰਨਹ੍ ਸਾਬਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
215 ਮੂਸਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੇਠ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ
ਇੱਕ ਆਤਿਮਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਿਪਤਾਵ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ
ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ।
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216 ਮਲਾਕੀ 4 ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ “ਿਪਉ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਲਈ।” ਹੇ, ਅੰਨਹ੍ੇ ਅਤੇ ਿਖੰਡੇ ਹੋਇਓ, ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਓ!

217 ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹ ਗਾ, ਇਹਆਖਰੀ ਿਟੱਪਣੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਦੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਦਨ ਜ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ
ਬੰਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । “ਇੱਕ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ…” ਇਸ ਡੂੰਘਾਈ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬਣ
ਿਦਓ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰ ਿਦਲ ਿਵੱਚ, ਅੱਜ
ਰਾਤ, ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਜਸ ਿਦਨ ਜ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਿਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ, ਮੀਂਹ
ਵਾਲਾ, ਧੁੰਦ ਵਾਲਾ ਿਦਨ। ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

218 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੂਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮ
ਿਵੱਚ ਿਛਪਦਾ ਹੈ। ਸਿਭਅਤਾ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਪਤਾ
ਹੈ ਿਕ। ਅਤੇ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਜੋ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ
ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਿਭਅਤਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਲਕੁਲ
ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਿਮਲ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ
ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੇ ਹ ; ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ।

219 ਅਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੰਜੀਲ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ
ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਉਭਾਿਰਆ ਿਗਆ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ, S-o-n, s-u-n
ਨਹੀਂ। ਐਸ-ਓ-ਐਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ, ਪੂਰਬੀ ਲੋਕ ਲਈ
ਿਠਆ।

220ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸੰਪਰਦਾਵ ਬਣਾਈ ਹਨ, ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਹੈ, “ਖੈਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਣਾਵ ਗੇ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਿਸੱਿਖਆ
ਦੇਵ ਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ।

221 ਪਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਬੀ, ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਜੋ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਜੋ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਚਮਕਦਾ
ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਚਮਕੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਜਾਲਾ
ਹੋਵੇਗਾ।”
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222 ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਲੂਕਾ ਦੇ
17ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਸੀ। “ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਚਮਕਦਾ
ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
223 ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਿਜਸ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਉਸੇ S-o-n ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ
ਹੈ; ਪੌਲੁਸ ਤੋਂ, ਪੂਰਬ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਤੇ,
ਜਰਮਨੀ ਿਵੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ; ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ, ਉਸਦੀ
ਅਗਲੀ ਿਖਚਾਅ ਿਵੱਚ; ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜੌਨ ਵੇਸਲੇ ਕੋਲ ਿਗਆ;
ਅਟਲ ਿਟਕ ਮਹ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੇਂਟੇਕੋਸਟ ਤੱਕ
ਚਲਾ ਿਗਆ; ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇਂਟੇਕੋਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਤੱਟ ਤੇ ਹ ।
224 ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ, ਸੰਪਰ੍ਦਾਇਕ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਤੇਕੁਸਤ, ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ, ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ।
225 ਪਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ
ਜੀ ਠਣ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਮਲੇਗਾ।” ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਦੋਸਤੋ। ਇਸ
ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਹੁਣ, ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹੀ ਉਜਾਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹੀ s-u-n
ਉਹੀ s-u-n ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ S-o-n ਉਹੀ S-o-n ਉਜਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
226 ਹੁਣ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
227 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਮਿਰਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਿਜੰਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਿਨਮਰਤਾ ਿਵਚ, ਿਨਮਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੇਠ ਹੈ।ਆਪਣੇਆਪ ਿਨਮਰ ਬਣਾਓ,ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ

ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਿਚੰਨਹ੍ ਵੇਖੋ, ਿਫਰ
ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਹੇ, ਿਖਲਰੇ ਹੋਏ, ਆਪਿਣ ਵੱਲ ਮੁੜੋ!

ਆਓ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ।
228 “ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ, ਹੱਥ ਿਵੱਚ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਿਫਰ ਦੂਜਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਕਰਦੇ
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ਹਨ। ਿਫਰ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਿਚੰਨਹ੍ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਿਫਰ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
(ਜੀਵਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ) ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਜ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵਚ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ
ਤੇ ਡੋਲਹ੍ ਿਦਓ, ਇਹ ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।”
229 ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਾਮ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਦੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬਣ ਿਦਓ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਮਨਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
230 ਪਰ੍ਭੂ, ਇਸ ਕੌਮ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਨਹ੍ ਲੋਕ ਅਸੀਸ ਿਦਓ। ਉਹਨ
ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖੋ, ਭੁੱਖੇ, ਗਰੀਬ ਬੱਿਚ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਇਹ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਤ ਜੋ ਉਨਹ੍
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਨਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ,
ਅੱਜ ਰਾਤ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ, ਉਸਦੇ
ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਹੈ।
231 ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਆਵੇਗਾ।”
232 ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸੀਆ , ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ, ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਿਬਹਤਰ ਹੋਣਗੇ,
ਿਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕੋਨੇ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ—ਇੱਕ ਡਫਲੀ ਕੁੱਟਣਾ,
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਵ ਗ ਕੋਨੇ
ਿਵੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਢੋਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਤ , ਇਹਨ ਮਹਾਨ ਮੁਰਦਾਘਰ ਿਵੱਚ
ਬੈਠਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ,
“ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।”
233 ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ, ਪਰ੍ਭੂ; ਿਜਵੇਂ ਸਮਸੂਨ
ਰੋਇਆ, “ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ, ਪਰ੍ਭੂ, ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ।” ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ ਿਕ ਤੂੰ
ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ; ਉਹੀ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ। ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਵੇਖ ਸਕਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ,
ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦਾ ਹ । ਆਮੀਨ।
234 ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਿਬਲਕੁਲ
ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਸਮ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ
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ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਆਓ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ
ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ, ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲਹ੍ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ।

235 ਉਹ ਅੱਜ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਕਾਰਡ ਿਦੰਦੇ ਹ , ਇਸਲਈ ਹਰੇਕ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ
ਿਕਸੇ ਅਜੀਬ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਠਣਾ, ਇਹ
ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ, ਿਜੰਨਹ੍ੇ
ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਹਨ,
ਵੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ । ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ
ਿਸਰਫ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਬੱਸ, ਉਹ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

236 ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਪੀ. ਿਦਓ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੌਲ ਿਵੱਚ। ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ
ਸੀ…ਖੈਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ, ਦੋ, ਿਤੰਨ, ਚਾਰ, ਪੰਜ, ਛੇ, ਸੱਤ,
ਅੱਠ, ਨੌਂ, ਦਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤ ਉਨਹ੍ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ ਿਦਓ। ਉਹਨ
ਦਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਪੀ, ਿਜਵੇਂ ਪੌਲ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਸ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਾਸੇ
ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਲਆਵ ਗੇ। ਦਸ; ਇੱਕ, ਦੋ, ਿਤੰਨ,
ਚਾਰ, ਪੰਜ, ਛੇ, ਸੱਤ, ਅੱਠ…ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਹੋਰ। ਅੱਠ, ਨੌਂ, ਦਸ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰ , ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰ , ਇਹ ਪੰਜ ਹੋਰ ਹਨ। ਪੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀਹ, ਖੜਹ੍ੇ
ਹੋਵੋ ਤ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠ ਰਹੇ ਹੋ; ਪੀ, ਪੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀਹ।
ਵੀਹ ਤੋਂ ਪੱਚੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਰੋਿਤ
ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਣ ਿਦਓ, ਬੱਸ ਕੁਝ ਿਮੰਟ। ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਪੀ,

ਇੱਕ ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈ ਨਾ? ਪੱਚੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੱਚੀ।

237 ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣੋ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਿਦਓ,
ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ।

238 ਹੁਣ ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ…ਜੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ; ਉਹ ਮੈ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਦੱਸਣਗੇ, ਅਤੇ
ਿਫਰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ…ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਗੇ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੰਨੋਂ ਬੋਲ਼ਾ ਹੈ ਜ
ਕੋਈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
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239 ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹਨ, ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ।
ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਆ ਿਗਆ…(ਉਹਨ ਿਕਸ ਨੇ ਿਦੱਤਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਜ
ਿਬਲੀ ਨੇ? ਿਬਲੀ ਨੇ?) ਖੈਰ ਉਹ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਕਾਰਡ
ਿਮਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਿਫਰ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ

ਕਾਰਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ; ਿਸੱਧਾ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਸਾਿਰ ਬੈਠਣ ਲਈ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ
ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹ , ਦੇਖੋ। ਅਤੇ, ਹੋਰ, ਮੈਂ—ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ—ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ
ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
240 ਹੁਣ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਕਹੋ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ
ਹ ।” ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਮੈ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚਾ ਕਰੋ…ਖੈਰ, ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੈਰ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਲਹ੍ ਹੁਣ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਵੀਹ
ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਹਨ।
241 ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਤ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਸੱਚਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ
ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ; ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ।
242 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਵ ਗੂੰ ਿਜਸਨੇ ਉਸਦੇ
ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਹੱਦ ਛੂਿਹਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਿਕ
ਉਸਨੇ ਉਸ ਛੂਿਹਆ ਸੀ, ਿਕੰਿਨ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਯਕੀਨਨ, ਤੁਸੀਂ
ਕਰਦੇ ਹੋ।
243 ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ, ਉਹ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਬਰਾਨੀ
4 ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਿਕ, “ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮਹ ਯਾਜਕ ਹੈ, ਿਜਸ ਸਾਡੀ
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ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਛੂਿਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ”? [ਕਲੀਿਸਯਾ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਖੈਰ, ਜੇ ਉਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਸਦਾ
ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ, ਤ ਕੀ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? [“ਆਮੀਨ।”]
ਕੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਤੋ ਰਾਤ, ਇੱਥੇ? [“ਆਮੀਨ।”] ਹੋਰ
ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਨ? ਬਸ
ਉਠਾਓ…[“ਆਮੀਨ।”] ਯਕੀਨਨ। ਦੇਖੋ? ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਿਵਚ! ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
244 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ? ਿਕੰਨੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ? ਦੇਖੋ? ਮੈਂ ਤੈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਤੇਰੇ ਤੇ
ਕੋਈ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਿਬਨ , ਮੈਂ ਤੈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੇਖ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।
ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈ ਆਪਣੇ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਇਸ ਿਦਲੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹ , ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।” ਿਫਰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਫੜ ਲਓ, ਆਪਣੇ
ਇਕਰਾਰ ਫੜ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਿਫਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀ ਕਰੋ, ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਿਜਸ ਤੇ ਸਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
245 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? [ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ੀ।”—ਸੰਪਾ।]
ਨੰਬਰ ਚਾਰ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਉੰਨੀ, ਗਾਇਬ ਹੈ।
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਚਾਰ। ਿਕਸੇ ਵੇਖੋ; ਆਪਣੇ ਗੁ ਢੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇਖੋ।
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਉਨਹ੍ੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲ, ਉਡੀਕ
ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹ , ਤ ਮੈ ਇਸ ਤੇ ਮੁੜ
ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ? [“ਚਾਰ।”]
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਹਨ? ਨੌਂ ਬਾਰੇ ਕੀ-…ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ
ਕਿਹਣਾ ਹੈ? [“ਚਾਰ ਵੀ।”] ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਅਜੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਜ ਉਨਹ੍ੀ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਉਹਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ
ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜ , ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ…ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ…ਕੀ
ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰਡ ਿਮਿਲਆ ਹੈ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਹੈ…ਇਹ ਨੰਬਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਵਹ੍ੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਿਮਿਲਆ
ਹੈ? ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਉਹ—ਕੀ ਇਹ ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਇੱਕ
ਮੰਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਹਹ? ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਹਨ।
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ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਗਾ। ਹੁਣ—ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਿਜਨਹ੍ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਹੈ,
ਉਨਹ੍ ਕਾਰਡ ਫੜੋ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ।
246 ਹੁਣ, ਦੋਸਤੋ, ਇਹਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੱਲਹ੍ ਐਤਵਾਰ
ਦੁਪਿਹਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ ਤ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਬੱਸ ਹਰ
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ—ਕਦੇ
ਿਬਨ ਕਾਰਣ ਦੇ ਸੋਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਲੇਟਾ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ
ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਸੀ। ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਗੇ? [ਕਲੀਿਸਯਾ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ।
247 ਹੁਣ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਬੈਠੋ, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ।
248 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੈ, ਜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾ
ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਬੀ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮਸੀਹਾ ਹੈ

ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਨਹਾਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਿਬਨ ।
ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ, ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਦੇਖੋ, ਪਰ
ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼
ਿਮਲੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਕੋਈ।
249 ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਮੇਰੀ
ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਜੇ ਇਹ ਬ ਹ ਕਹੇ,
“ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਠ ਗੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਖ ਜ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹ , ਤ ਮੈਂ ਬ ਹ
ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਾ”? ਿਕਉਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
250 ਮੈਂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਓਰਲ ਰੌਬਰਟਸ, ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ, ਟੌਮੀ ਓਸਬੋਰਨ ਦੀ
ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ!
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251 ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਥੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ,
“ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ! ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ!” ਬੁਲਡੋਗ ਿਵਸ਼ਵਾਸ।
ਦੂਰ ਚੱਲੋ, ਥੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੋ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

252 ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਿਮੰਟ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ; ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਆਓ।” ਬੱਸ
ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ।

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਬਲੀ?”

253 ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।”
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।

254 ਉਹ ਉਸ ਸੱਦੂਮ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਛੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਹ-ਆ-ਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ; ਅਬਰਾਹਾਮ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਲ
ਿਵੱਚ ਹੇਠ ? ਯਕੀਨਨ। ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ ਵ ਗ,
ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। ਥੋਂ
ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀ-ਬੋਨ ਸਟੀਕ ਖ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਮਲਿਟਡ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ।

255 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ! ਇੱਕ ਵਾਰ
ਲੌਂਗ ਬੀਚ ਤੇ, ਭਾਈ ਜੈਕ ਅਤੇ ਮੈਂ…ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਉਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ।

256 ਅਤੇ ਥੇ ਿਮਸਟਰ ਫੁਲਰ, ਚਾਰਲਸ ਫੁਲਰ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਾਈ,
ਥੇ ਖੜਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੁਪਿਹਰ ਕਰੀਬ ਦੋ-ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ

ਲੋਕ ਥੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਸ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਲਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ
ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੀਹ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?” ਦੋ-ਿਤੰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ
ਡੀਕਨ, ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆਅਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਿਮਲਾਇਆ, ਉਹ
ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ
ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਥੋਂ ਤੁਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
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257 ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਟਰੇਟ ਜੈਕਟ, ਵਹ੍ੀਲ ਚੇਅਰ, ਅੰਨਹ੍ੇ,
ਲੰਗੜੇ, ਰੁਕੇ, ਅਪੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ!
258 ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਹੁਣ
ਆਸਪਾਸ ਬੈਠੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੇਖੋ, ਿਸਰਫ
ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
259 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਟੋਰ ਟੋ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਥੇ
ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ
ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਆਤਮਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ; ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ
ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਨੇ ਮੈ
ਸੰਮੋਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ
ਕੈਂਪ ਿਵਚ ਜ ਦਾ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀ ਹੱਥ ਤੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕੁੱਿਤ
ਵ ਗ ਭੌਂਕਦਾ। ਿਹਪਨੋਿਟਜ਼ਮ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ।
ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ ।
ਮੈਂ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਪਰਛਾਵ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਿਕਉਂ
ਅੰਨਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਏ
ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ
ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ।” ਉਹ ਥੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਜੇ
ਵੀ ਅਧਰੰਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
260ਅਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਕਲੀਸੀਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ। ਿਕੰਨੇ ਜਣੇ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ
ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਾਪਰਦੀ ਹਨ? ਯਕੀਨਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ,
ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਬਣੋ—ਬਣੋ।

ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲਾ ਿਵਅਕਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
261 ਹੁਣ, ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਿਬਲਕੁਲ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ, ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਿਚੰਨਹ੍ ਸੀ, ਿਫਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜੋ ਿਚੰਨਹ੍
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
262 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕ ਲਈ,
ਇਹ ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ 4 ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਖੂਹ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ
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ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਉਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ, ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇ ਸਨ, ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਔਰਤ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸਦੀ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਛਾਣ
ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹ , ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਹੁਣ, ਿਯਸੂ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ,” ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ 14:12।
263 ਹੁਣ, ਔਰਤ, ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਥੇ
ਿਕਸ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ। ਘਰੇਲੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ…ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ, ਬਸ ਕੁਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਹੈ, ਤ
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ…ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਕੀ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਿਕਹਾ ਸੀ ਜ ਨਹੀਂ, ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
264 ਹੁਣ, ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਮਿਲਆਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਿਕਵੇਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਗਲਤ
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੈ
ਜਾਓ। ਿਫਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤ ਮੇਰੀ ਿਨੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ?
265 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਭੈਣ, ਇੱਕ ਿਮੰਟ। ਹੁਣ ਮੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ
ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਖੜਹ੍ੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ।
266 ਹੁਣ ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਿਜਸ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ
ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ…
267 ਿਜਵੇਂ ਚਰਚ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਤੋਂ
ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ, ਪੱਟ ਤੱਕ, ਿਸਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ
ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਪਰ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਇਸ
ਿਵੱਚ, ਸੁਧਾਰ ਿਵੱਚ, ਪਰਆਉਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਆਈਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ…
ਇਹ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣ, ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ
ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਿਸਰ, ਮਸੀਹ, ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ, ਦੇਹ
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ਕੋਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ,
ਿਸਰਫ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ
ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ।
268 ਮੈਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹ । ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹ । ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ
ਇਸ ਦੇਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਮਰ ਿਗਆ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਵਰਤ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਿਜਵੇਂ ਇਸ ਗੇਅਰ ਤੋਂ ਿਖੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਿਫਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
269 ਿਫਰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾ ਦੱਸੇਗਾ ਜ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਕਸ ਲਈ ਹੋ, ਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ।
270 ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਆਤਮਾ , ਇੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਹ । ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਬੈਠੋ। ਇਧਰ-ਉਧਰ ਨਾ ਘੁੰਮੋ।
271 ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਪਲ। “ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ,” ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਤਰਸ ਅਤੇ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹ
ਿਰਹਾ ਹ ਉਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਦੇਖੋ?

ਿਯਸੂ ਨੇ ਔਰਤ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। “ਮੈ ਪੀਣ ਲਈ ਿਦਓ।”
272 ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਉਹੀ ਚੀਜ਼। ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ ਇੱਥੇ ਬੈਟਨ
ਰੂਜ — ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹ ।
273 ਿਪਤਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਸਾਮਿਰਯਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਉਥੇ ਬੈਠ
ਿਗਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਸ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ
ਿਚੰਨਹ੍ ਉਸ ਔਰਤ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੀ
ਫਰਕ ਹੈ…
274 ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਸਾਰੇ ਬੈਟਨ ਰੂਜ ਤੋਬਾ ਕਰੇਗਾ? ਮੈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ
ਕਰਦਾ ਹ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹ , ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਪਿਹਲ ਨਾਲੋਂ
ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹੈ।
275 ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ । ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ। ਿਬਲਕੁਲ
ਸਹੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤ
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ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਿਸਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਿਜਸ
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ
ਗਲੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ, ਗਲੇ ਿਵੱਚ
ਵਾਧਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਵੀ ਠੀਕ
ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹ
ਵਜੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ…ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ
ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਿਵਛਾ ਿਦਓ। ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ
ਦੋਵ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਉਸਦੀ
ਉਸਤਤ ਕਰੋ! ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ!”—ਸੰਪਾ।] ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
[“ਿਯਸੂ! ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਿਯਸੂ!”] ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਹੋਵੇ। [“ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ! ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ!”]

ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੀ, ਅਜਨਬੀ ਹ ।
276 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—
ਸੰਪਾ।] ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੈ। ਹੁਣਆਵਾਜ਼, ਹੈ, “ਵਚਨ ਵੱਲ ਵਾਿਪਸ ਮੁੜੋ!”
277 ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ; ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ
ਦੱਸੇਗਾ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਉਹ ਵਚਨ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਸਹੀ
ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ—ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਉਸਨੇ ਇਹ
ਕੀਤਾ; ਇਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ, ਤ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਸੁਣੋ।”
278 ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਮਲੀ ਹੈ ਿਜਸ
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਘਬਰਾਹਟ। ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਿਟਊਮਰ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਿਟਊਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? [ਭੈਣ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਹ ।”—ਸੰਪਾ।] ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [“ਹ ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”] ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਅਤੇ, ਿਜਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
279 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈ ਤੁਹਾਡੀ
ਮੁਸੀਬਤ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾ ਮੁਸੀਬਤ ਹਨ। ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਥੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਪਾਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ
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ਉਸ ਭੈਣ ਿਵੱਚ ਕੀ ਗੜਬੜ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਉਸ
ਿਦਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ

ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਿਫਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ।

280 ਆਓ, ਇਸਤਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ ਕੁਝ, ਕੀ ਤੁਸੀ
ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ…ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਛਾਣਨਾ ਉਸਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਸਦਾ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। [ਭੈਣ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹ ।”—ਸੰਪਾ।]
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [“ਹ । ਆਮੀਨ।”]

281 ਤੁਹਾ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ
ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਿਵਚਾਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ

ਇੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ,
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ…ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ? ਜਾਓ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋ। ਅਤੇ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।

282 ਹੁਣ, ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਪਰ੍ਚਾਰ, ਉਸ ਘੰਟੇ ਲਈ ਿਜਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਇਹ, ਜੋ ਕਦੇ ਸੀ, ਿਤੰਨ-ਚਾਰ ਲੋਕ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ
ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ । ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੂਰੀ ਭੀੜ
ਿਸਰਫ਼ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ, ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤਾਕਤ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ।” ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛੂਹ ਕੇ,
ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਤਾਕਤ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਕੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹ ?

283 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਸਗੋਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ।” ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਰਾਜਾ ਜੇਮਸ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ, “ਮਹਾਨ।” ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਅਨੁਵਾਦ ਲਓਗੇ, ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ
ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ।” ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ
ਮੁਰਿਦ ਿਜਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਦਰਤ ਰੋਿਕਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ
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ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜ ਦਾ ਹ ।”
284 “ਦੁਨੀ ਮੈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗੀ; ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਦੇਖੋਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ…”
ਦੇਖੋ, “ਮੈਂ,” ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਸਰਵਨਾਮ ਹ । “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹ ਗਾ,
ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਰਹ ਗਾ।” ਿਫਰ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ
ਮਸੀਹ ਹੈ।
285 ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ , ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਹਲਾਓ, ਆਪਣੇ
ਆਪ ਵਾਪਸ ਿਲਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ
ਜ ਦੇ ਹੋ…ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ
ਹੋ; ਇਹ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ
ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ, ਕਰਦਾ ਹ ।
286 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕਵੀ ਅਤੇ ਨਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਨਊਰੋਿਟਕ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ? ਇਹ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਨ?
287 ਮਹਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੀ ਿਵਲੀਅਮ ਕਾਉਪਰ ਬਾਰੇ, ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਦੇ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਲਿਖਆ, “ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਇੱਕ
ਫੁਹਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਮੈਨੁਅਲ ਦੀ ਨਾੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਖੱਿਚਆ ਿਗਆ ਹੈ।” ਉਹ
ਗੀਤ ਿਲਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ
ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਪਿਹਲ ਉਸਦੀ ਕਬਰ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਿਗਆ।
288 ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਟੀਫਨ ਫੋਸਟਰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਦੇ ਸਭ
ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਗੀਤ ਿਦੱਤੇ ਹਨ? ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਪਰ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਗੀਤ ਿਲਖਦਾ। ਿਫਰ
ਜਦੋਂ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ—ਉਹ—ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ
ਸੀ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ,
ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੇਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ
ਲਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
289 ਏਲੀਯਾਹ, ਨਬੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਥੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਅੱਗ
ਬੁਲਾਇਆ; ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ; ਅਤੇ

ਆਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ੇਰਨਾ
ਨੇ ਉਸ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਤ ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਰਨਾ
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ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਲੱਭ ਿਲਆ, ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਬਾਅਦ,
ਗੁਫਾ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਖੱਚ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
290 ਯੂਨਾਹ, ਨਬੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਚੜਹ੍
ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਮਰਨ ਲਈ
ਿਕਹਾ। ਊਹ-ਹਹ। “ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਸ਼ ਤੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ।”
291 ਲੋਕ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਨਾ ਮੈਂ
ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹ , ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ

ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਿਵਿਗਆਨਕ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ
ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਜਾਣਦੇ ਹ ।
292 ਕਲੀਸੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ,
ਅਤੇ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼, ਿਜਸਨੇ ਇਸ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼। ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਨਾਮ ਲੋਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
293 ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਔਰਤ। ਹ , ਜਲਦੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਰੰਤ ਔਰਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ …ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲੇਪਨ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? ਉਹ ਮਰ
ਜਾਏਗੀ, ਦੁਨੀ ਵ ਗ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਉਨਹ੍
ਨੇ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਪਰਛਾਵ ਲਟਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ
ਪਰਛਾਵ ਹੈ।
294 ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ,
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਹਰ ਤਰਹ੍ ਦੀ —
ਦੀ , ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹਨ, ਿਸਰਫ ਜਿਟਲਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ
ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ
ਹੈ, ਿਕ ਬਲੈਡਰ ਿਵੱਚੋਂ ਪਸ ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ
ਿਕ ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ। ਦੇਖੋ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਔਰਤ,
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਇਸਦਾ ਿਸਹਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਪਰ, ਉਹ
ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮਰਨ
ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
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ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਹ ।”—ਸੰਪਾ।] ਇੱਥੇ ਆਓ, ਬੱਸ
ਇੱਕ ਿਮੰਟ।
295 ਮੈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਕਿਮਸ਼ਨ
ਦੁਆਰਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਗ
ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹ ਜੋ ਇਸ
ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ।ਆਮੀਨ।

ਜਾਓ, ਹੁਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
296 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ
ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਿਦਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ

ਨੰਬਰ-ਇੱਕ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਪਾਪ ਨੰਬਰ-ਵਨ
ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ…ਰੋਗ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਿਦਲ
ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? [ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,

“ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”—ਸੰਪਾ।] ਿਫਰ ਜਾਓ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ।
297 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ
ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਾਓ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਭੈਣ। ਦੇਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਿਬਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ।
298 ਗਠੀਆ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਮੈਂ ਕਰਦਾ
ਹ ।”—ਸੰਪਾ।] ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ? [“ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”] ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ? [“ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”] ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ

ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਾਓ, ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ।
299 ਤੁਹਾ ਵੀ ਿਪੱਠ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਹ ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਹੁਣ ਜਾਓ, ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ।
300 ਪਰ੍ੋਸਟੇਟ, ਘਬਰਾਹਟ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਗਠੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰ
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ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਿਫਰ।
301 ਤੁਹਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਖੰਘਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦਮੇ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? [ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
“ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”—ਸੰਪਾ।] ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾ
ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? [“ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”] ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ।
302 ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਕਹ , ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ
ਰੱਖ , ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ? [ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਹ ।”—ਸੰਪਾ।]
ਇੱਥੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹ ,
ਅਤੇ ਗਠੀਏ ਦਾ ਰੋਗ ਤੁਹਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।
303 ਆਓ। ਆਓ, ਭੈਣ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਮੈ ਪਰ੍ਭੂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।”—
ਸੰਪਾ।] ਖੈਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। [“ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ!”] ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ
ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। [“ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ!
ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ!”]
304 ਿਪੱਠ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ
ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਓ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ…ਜਾਓ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਇਹ ਕਰੇਗਾ। [ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ। ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।]
ਆਮੀਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। [“ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ।”] ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ
ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਭਾਈ। ਆਮੀਨ।
305 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ।
ਉਹ ਉਨਹ੍ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ, “ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹ ।”—ਸੰਪਾ।] ਚੰਗਾ। ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹੁਣੇ
ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
306ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ? ਜਾਓ, ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋ।
307 ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤ ਜਦੋਂ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਇਆ? ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ।
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308 ਔਰਤ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ। ਿਦਲ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹ ।”—
ਸੰਪਾ।] ਜਾਉ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ—ਜਾ।
309 ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ…ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਿਮਲੇ! ਬਸ ਇਹਦੇ
ਤੇ ਜਾਓ।

ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹ ।
310 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਿਫਰ, ਇਸ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਓ…ਬੱਸ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ
ਿਦਲ ਨਾਲ।
311 ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ
ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਾਓ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ…ਤੁਹਾ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹਾਲ ਿਕ।
312 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਕਰੇਗਾ?
[ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ! ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ।”—ਸੰਪਾ।] ਠੀਕ
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਬੱਸ ਸਹੀ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ
ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
313 ਆਓ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਿਚੱਟੀ ਬੂੰਦ ਹੇਠ ਿਡੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ
ਿਨਦਾਨ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਿਦਖਾਏਗਾ। [ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਸ਼ੂਗਰ।”—ਸੰਪਾ।]
ਕੀ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ? ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਖੂਨ
ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਕਲਵਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ,
ਭਾਈ। ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
[“ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ।”]
314 ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ
ਯੁਗੋਂਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਸਭਾ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।]
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315 ਇਸ ਿਜ਼ਲਹ੍ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਬੈਠੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ
ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ? ਬਸ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਨੀਲਾ ਕੋਟ। ਚੰਗਾ। ਹੁਣ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੰਨਾ
ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ।
316 ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠੀ ਔਰਤ, ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਵਾਲੀ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ
ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ੍ਭੂ।” ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੇ ਆਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ
ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਮਸਾਨੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੇ ਤੈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ, ਬੀਬੀ
ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਿਪੱਛੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ
ਚੰਗਾ ਕਰੇ।

ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ?
317 ਵਾਪਸ ਥੇ ਸਭਾ ਿਵੱਚ, ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ। ਿਹੱਲੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ,
ਇਹ ਰੋਗ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
318 ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ? ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ? ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ
ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਠੀਏ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਬਰ੍ੌਨਕਾਈਿਟਸ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ
ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਿਗਆ ਹੈ। “ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!”
319 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਔਰਤ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਮੈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਿਕਹਾ ਹੈ? ਿਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ ਘੱਟ
ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
320 ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਮੈ ਦੱਸ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੈ…ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ,
ਹੁਣ ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਆਤਿਮਕ
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ਸਮੱਿਸਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਹਲਾਓ। ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਿਨਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
321 ਿਕੰਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕੰਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ-…
ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ—ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ
ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹੋ, “ਿਯਸੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼
ਕਰੋਗੇ?” ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ
ਦੇਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਹੈ…ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ,
ਤੂੰ, ਤੂੰ, ਤੂੰ। ਇਹ, ਉਹ ਤੁਹਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ
ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੇਠ ਰੱਿਖਆ।
322 ਇੱਥੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਿਵੱਚ, ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਕਹੋ, “ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ,
ਮੈਂ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਦਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ।” ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। “ਮੈਂ ਦਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ,
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ।”
323 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਦੋਸਤ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ? ਪਰ੍ਭੂ ਤੈ ਅਸੀਸ
ਦੇਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੈ ਅਸੀਸ
ਦੇਵੇ, ਜਵਾਨ ਔਰਤ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਜਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਕਹੋ, “ਮੈਂ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ , ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।”
324 “ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
325 ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ? ਪਰ੍ਭੂ ਤੈ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਔਰਤ।
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਹ । ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੈ ਅਸੀਸ
ਦੇਵੇ, ਔਰਤ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।
326 ਤੁਸੀ ਕਿਹੰਦੇ, “ਕੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ?” ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ,
ਇਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ।
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327 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਖਦੇ
ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ।]

328 ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹੇ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ।” ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ, ਤ ਬੱਸ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਕੰਧ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ, ਉਠਾਓ…ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹੇ, ਪਰ ਬਾਲਕੋਨੀ ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਹੋ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੈਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ
ਿਵੱਚ, ਰਿਹਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹ , ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ, ਉਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਿਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈ ਦੱਸ ਿਰਹਾ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹ । ਮੈਂ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ
ਮੈਂ ਗਲਤ ਹ । ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ, ਮੇਰੀ
ਿਨੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।” ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰ
ਿਦੱਤੀ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ।

329 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਿਕਸ ਲਈ ਰੋਿਕਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਕ
ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।

330 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ? ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਕਹੋ
ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ।” ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ
ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼
ਦੇਵੇ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। “ਮੈਂ ਗਲਤ ਹ । ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ।
ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਮੈਂ…ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ—ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ…ਮੈਂ ਿਚੰਨਹ੍
ਵੇਖਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਮੈ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਇਸ ਿਦਨ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹ
ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ ਿਚੰਨਹ੍ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹ ।”
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331 ਅਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ! ਮੁੜੋ, ਹੇ ਿਖਲਰੇ ਹੋਏ! ਮੁੜੋ,
ਹੇ ਭਟਕਦੇ ਤਾਰੇ! ਮੁੜੋ, ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹੋ! ਮੁੜੋ, ਅੱਜ ਰਾਤ!

332 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੋਗੇ? ਬੱਸ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹੋ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ
ਪਾਪੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹ , ਰਿਹਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹ ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ? ਪਰ੍ਭੂ ਤੈ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਔਰਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈ ਬਰਕਤ
ਦੇਵੇ, ਉਥੇ, ਪੁੱਤਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹ , ਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ੍ਭੂ
ਤੈ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਔਰਤ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ? ਬਸ ਰੱਖੋ…ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਹੋਰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜਹ੍ਾ ਬੋਝ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਤੈ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਔਰਤ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ
ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਬੱਸ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਚਾ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਕਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹ । ਮੈਂ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹ ”? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਜਲਦੀ,
ਠੋ ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ।”

ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਔਰਤ।

333 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਪਰ ਿਕਸੇ
ਨਾ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਠੰਡੀ ਧੁੰਦ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਕਸੇ ਸਵੇਰ ਡਾਕਟਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼
ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਤੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਠੰਡੀ ਲਿਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

334 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਆਖਰੀ ਿਦਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਉਠਾਵ ਗਾ।” ਦੇਖੋ। “ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਚਨ
ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਮੈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ
ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ।” ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤ ਕੋਈ ਇਸ ਰਗੜੋ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ। “ਉਹ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਹੈ ‘ਸਮਝਦਾ ਹੈ’) ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਮੈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ
ਉਹ ਿਨ , ਿਨੰਦਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ
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ਿਵੱਚ ਲੰਘ ਿਗਆ ਹੈ।” ਿਕਉਂਿਕ, ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਜੀ
ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਤ, ਉਸਦੇ ਜੀ ਠਣ ਦੇ
ਗੁਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
335 ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ
ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ”? ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ
ਵਧੀਆ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਔਰਤ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
336 ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਕਾਲ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਲੋਕ ਆ
ਰਹੇ ਸਨ, ਿਚਊਇੰਗਮ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਿਵੱਚ ਮੁੱਕਾ
ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ.
337 ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਦੇ ਿਚਹਿਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਿਖਆ ਹੈ?
ਉਨਹ੍ ਜਵਾਨ ਔਰਤ , ਮੇਕਅੱਪ ਪਿਹਨਣ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਬੌਬਡ ਵਾਲ ਬਾਰੇ
ਉਨਹ੍ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ; ਉਸ ਮੇਕ-ਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬੌਬ
ਕੀਤੇ ਵਾਲ ਨਾਲ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹ । ਮੇਰੇ
ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ।” ਇਹ ਉਹ ਬੀਜ ਹੈ ਜੋ ਥੇ ਿਵਛਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਚਾਨਣ ਇਸ ਤੇ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ।
338 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਇੱਥੇ ਹਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, (ਕੀ
ਤੁਸੀਂ?), ਜੋ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ
ਹੋ, ਤ ਉਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, “ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ
ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।”
339 ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹ ਹਨ ਜੋ—ਜੋ ਤੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਕੁਝ ਬੀਜ ਰਸਤੇ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਿਡੱਗਦੇ ਹਨ,” ਤੁਸੀ ਿਕਹਾ,
“ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪੱਥਰੀਲੀ
ਜ਼ਮੀਨ, ਅਤੇ ਕੰਿਡ ਅਤੇ ਕੰਿਡ ਤੇ ਿਡੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੰਗੀ,
ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹਨ।” ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਅੱਜ
ਰਾਤ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਿਜੰਦਾ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹ ।

340 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਉਹ ਠੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਦਨ ਉਨਹ੍ ਲਈ
ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾ
ਿਦੰਦਾ ਹ । ਉਹ ਿਕਸੇ ਚੰਗੇ ਚਰਚ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਮਸੀਹੀ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ। ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਝੁੰਡ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਹੋਣ, ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਜ ਿਵੱਚ ਹੀਰੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਜੇ
ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਉਸ ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ , ਤ
ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਉਸ ਿਦਨ ਵ ਗ ਵੇਖ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਸੀ,
ਕਿਹਣਾ, “ਤੈ ਮੈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬੈਟਨ ਰੂਜ ਿਵਖੇ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਤ, ਮੈਂ
ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ।” ਇਹ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ, ਿਪਤਾ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ।

341 ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰੁਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੁੱਤੀ , ਬੂਟ, ਰੁਮਾਲ, ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਅਤੇ ਐਪਰਨ। ਸਾ
ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੰਤ ਪੋਲੂਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲਏ
ਗਏ, ਰੁਮਾਲ ਅਤੇ ਏਪਰ੍ਨ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵ ਲੋਕ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਗਈ ।
ਹੁਣ, ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਪੋਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹ , ਪਰ ਤੂੰ ਅਜੇ
ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ
ਨਤੀਜੇ ਿਦਓ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਪੀੜਹ੍ੀ ਸੱਚੇ ਿਦਲੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨਹ੍
ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਸੀ; ਉਨਹ੍
ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੌਲੁਸ ਨਾਲ
ਪਛਾਣ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ, ਅਸੀਂ
ਕਿਹੰਦੇ ਹ ਿਕ…

342 ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਸਾ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕ, “ਇਸਰਾਏਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਉਨਹ੍ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ।” ਲੇਖਕ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉਸ ਥੰਮਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਅੱਖ
ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਚੱਿਲਆ। ਇਸ ਨੇ ਅੰਨਹ੍ਾਪਨ,
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ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਹਨੇਰਾ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਚਾਨਣ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਡਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਇਹ
ਵਾਿਪਸ ਮੁੜ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਕਰ ਿਗਆ।”
343 ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅੱਜ ਰਾਤ , ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ
ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਹ੍ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹ ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪਰ੍ਭੂ, ਉਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਵੇਖੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿਬਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਨ। ਿਕ,
ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਰੀ ਚੀਜ ਤੋਂ ਪਰ,” ਿਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ
ਅਸੀਂ “ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ” ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹ । ਆਮੀਨ।

…ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਜਾਵ ਗਾ,
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ…

ਆਓ ਬਸ ਗਾਈਏ।
…ਮੈਂ ਜਾਵ ਗਾ,
ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵ ਗਾ,

ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੀਤ ਿਵੱਚ, ਿਮੱਠੇ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ।

…ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।
344 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਦਾ
ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਗਾ,

ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਦਾ
ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਗਾ,

ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਥੇ
ਜਾਵ ਗਾ,

ਮੈਂ…
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ।

…ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਜਾਵ ਗਾ।
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ਚਲੋ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਓ।
…ਉਹ ਬਾਗ਼ ਰਾਹੀਂ,

345 ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼।
ਆਓ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਅਰਾਧਨਾ
ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

…ਬਾਗ,
ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵ ਗਾ,
ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵ ਗਾ…

ਹੁਣ ਇਸ ਗੁਣਗੁਣਾਵ ਗੇ।
ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ …

346 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਓ, ਕਹੋ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਪਰ੍ਭੂ
ਤੈ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ,” ਓਸ ਵ ਗ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹ ।
ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਅਤੇ ਬੈਪਿਟਸਟ, ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ, ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, “ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ।”
ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹ : ਸ਼ਰਧਾਲੂ।

…ਬਾਗ,
347 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਹ । ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼
ਦੇਵੇ, ਭਾਈ। [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ।]

…ਬਾਗ,
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੀਏ।

ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵ ਗਾ, ਓਹ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ
ਰਸਤੇ।

348 ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਝੁਕਾਈਏ।
ਸਵੇਰੇ, ਐਤਵਾਰ ਸਕੂਲ , ਨਾ ਭੁੱਲੋ।
349 ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ , ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਅੱਜ ਰਾਤ, ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ , ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ

ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼
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ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲਹ੍ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੀਿਟੰਗ ਕਰ ਗੇ, ਲੋਕ ਮਸੀਹ
ਕੋਲਆਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਿਕਸੇ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੇਦੀ ਿਕਉਂ
ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ?
350 ਮੈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ, ਜ
ਖੜੇ ਹੋਏ, ਮੈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਹ੍ ਿਕਸੇ ਚੰਗੇ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਹੋਵੋਗੇ,
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਥ ਲਓ।
351 ਜਦੋਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹ , ਇੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਅੱਗੇ
ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ
ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਤੇ ਿਦਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਹਨ। 
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