
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਨਾਲੋ
ਪੂਰੀ ਤਰ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ

 ਆਉ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵ ਗੇ। ਆਉ ਅਸੀਂ ਿਸਰ
ਝੁਕਾਵ ਗੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ ਸਭਾ ਿਵਚੋਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਉਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਯਾਦ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ? ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ
ਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਮਹਾਨ
ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ ਦੇ ਹ , ਇਸ ਵਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਕ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨ ਿਵੱਚ ਿਪਤਾ
ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੋ,” ਤੇ ਉਹ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸਚ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਤੇਰੇ ਬੀਮਾਰ ਬੱਿਚ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਅਤੇ ਇਹ
ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੂੰ ਸਾ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ। ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ
ਿਵਚੋਂ ਕਈ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨਹੀ ਕੀਤੇ, ਿਪਤਾ, ਮੈਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹਨ ਵੀ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ
ਤੇ ਤੈ ਮਿਹਮਾ ਿਮਲੇ, ਤੇਰੇ ਨ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹ , ਆਮੀਨ।

ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹ । ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ

ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਚੀ ਨਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ…ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਿਪੱਛੇ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਿਪੱਛੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ
ਹੋ? ਹ , ਕੁਝ ਤ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੁੱਲ ਗੋਸ੍ਪੇਲ ਿਬਜਨਸਮੈਨ ਦੀ ਕੰਨਵੇਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਮੈਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤ ਿਕ
ਸਾ ਬਦਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ ਿਜਵੇਂ ਕੰਨਵੇਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ…ਕੰਨਵੇਨਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਿਮਲਣ
ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ ਹ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੰਨਵੇਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਿਮਲਣ ਆਏ ਹ । ਇਹੀ
ਸਾਡਾ—ਸਾਡਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਮਲੀਏ।

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਖੁਸ਼ ਹ , ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ
ਹਨ: ਭਾਈ ਰੋਵ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਿਕੰਗ ਿਮਿਲਆ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਉਨ ਇਥੇ ਹਨ, ਭਾਈ
ਕ੍ਲੇਟਨ, ਓਹ, ਹਰ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਇਸ
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ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ, ਮੈਂ ਉਹਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ ਸਚਮੁਚ
ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ।

ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਕੀ ਸਮ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ…ਸਭਾਵ ਹਨ। ਭਾਈ
ਬਰ੍ਾਉਨ ਅਤੇ ਇਹਨ ਸਾਿਰ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਮੈ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਵੇਨਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਪਾਉਗੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ
ਕਸਮ ਲੈਂਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਂ ਿਜਆਦਾ
ਸਮ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨ ਕਰ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਜਣ
ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ
ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਅਜਨਬੀ ਲੋਕ ਜ ਉਹਨ ਿਵਚਕਾਰ ਹ ਜੋ ਉਸ ਸੇਵਕਾਈ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੱਜ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਸੰਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੀਹ ਿਮੰਟ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਗਾ ਜਦ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਅਲੱਗ
ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਵਚਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਤੁਹਾ
ਇਸ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸਦੀ ਚੋਟੀ ਗਵਾਹੀ ਛੱਡਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਅਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੰਨਵੇਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ,
ਪਿਹਲੀ ਸਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀ । ਕੱਲ ਰਾਤ, ਿਜਨਹ੍ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨਹੀ
ਕੀਤੀ, ਉਹਨ ਮੈ ਛੱਡਣਾ ਿਪਆ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੰਕਤੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਸਾ ਮਹਾਨ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਿਜਨਹ੍ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਸਨ, ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਿਰ ਮੈ ਛੱਡਣਾ ਿਪਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ
ਉਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ,
ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਤ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗੇ।

ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਲੇਖ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਿਜਨਹ੍ ਲੇਖ ਮੈਂ ਇਥੇ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨ ਮੈਂ…ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਇਹਨ ਲੇਖ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਨ ਿਦ । ਮੈ
ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ ਿਕ ਇਹਨ ਲੇਖ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਨ ਿਦ ਜ ਨ ਿਦ ਪਰ
ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ: ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਦਾ ਵਚਨ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਨਾਲੋ ਪੂਰੀ ਤਰ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

2 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚੋਂ ਪੜਹ੍ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਉਤਪਤ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇ 13ਵੇਂ ਬਾਬ
ਿਵਚੋਂ ਇਸਦੀ 5ਵੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈ ਵਚਨ ਪੜਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਿਕਓਂਿਕ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ
ਬਸ ਇਸ ਵਚਨ ਹੀ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਓਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਟਲ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਬਸ ਇਸ ਵਚਨ ਪੜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ
ਭਲਾ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ 13 ਬਾਬ ਦੀ 5 ਆਇਤ ਤੋਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ।
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ਅਤੇ ਲੂਤ ਕੋਲ ਵੀ, ਿਜਹੜਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਜੜ ਅਰ
ਗਾਈ , ਬਲਦ ਅਰ ਤੰਬੂ ਸਨ।
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨ ਨਾ ਝੱਿਲਆ, ਿਕ ਓਹ ਇੱਕਠੇ ਰਿਹਣ: ਿਕਓਂਿਕ

ਓਹਨਾ ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਇੰਨ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕਠੇ ਨਹੀ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ…ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਪਾਿਲ ਅਤੇ ਲੂਤ ਦੇ ਪਾਿਲ ਿਵੱਚ ਝਗੜਾ

ਪੈ ਿਗਆ: ਅਤੇ ਕਨਾਨੀ ਅਰ…ਫਿਰੱਜੀ ਜਨਤਾ…ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਦੀ ਸੀ।
ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਲੂਤ ਆਿਖਆ, ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ

ਤੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੇਰੇ ਅਰ ਤੇਰੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਿਲ ਅਰ ਤੇਰੇ
ਪਾਿਲ ਿਵਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਿਕਓਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਹ ।
ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀ ਹੈ? ਮੈਥੋਂ ਵਖਰਾ ਹੋ ਜਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਖੱਬੇ

ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂ, ਤ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵ ਗਾ; ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂ, ਤ ਮੈਂ
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵ ਗਾ।
ਸੋ ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵੇਿਖਆ…

ਿਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਦੂਮ ਅਰ ਅਮੂਰਾਹ
ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਤਰ ਸੀ, ਓਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਾਗ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਅਥਵਾ
ਸੋਆਰ ਜ ਦੇ ਹੋਏ, ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਸੀ।
ਤਦ ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯਰਦਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਚੁਿਣਆ; ਅਤੇ ਲੂਤ

ਪੁਰਬ ਵਲ ਚਿਲਆ ਿਗਆ: ਸੋ ਓਹ ਇਕ ਦੂਜੇ…ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ।
ਅਤੇ ਅਬਰਾਮ ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵਿਸਆ, ਅਤੇ ਲੂਤ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ

ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਵਿਸਆ, ਅਰ ਸਦੂਮ ਕੋਲ ਅਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ।
ਪਰ ਸਦੂਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਤ ਬੁਿਰਆਰ ਅਰ ਮਹਾ ਪਾਪੀ

ਸਨ।
ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇਅਬਰਾਮ , ਲੂਤ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਆਿਖਆ,

ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ, ਇਸ ਥ ਤੋਂ ਿਜਥੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੈਂ,
ਤਰ,…ਅਰ ਦਖਣ,…ਅਤੇ ਪੁਰਬ,…ਅਰ ਪੱਛਮ,…ਵੱਲ ਦੇਖ।
ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਸ਼ ,

ਸਦਾ ਲਈ ਦੇ ਿਦ ਗਾ।
3 ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ ਅੱਲਗ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪਿੜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਵਚਨ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਹੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4 ਹੁਣ ਆਿਦ ਿਵਚ ਉਤਪਤ 1:3 ਿਵਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ, “ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਨੇਰਹ੍ਾ
ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੇਓੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਚਾਨਣ
ਹੋ ਜਾਵੇ,’ ਤ ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਾਨਣ ਿਡੱਠਾ ਭਈ ਚੰਗਾ ਹੈ; ਅਤੇ
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ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਾਨਣ ਅਨੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਕੀਤਾ।” ਇਸ ਲਈਆਿਦ ਿਵਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਚਾਨਣ ਅਨੇਰਹ੍ੇ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਠਿਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
5 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮੈਂ, ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਜਦੋਂ ਓਹ ਬਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਜਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤੈ
ਕਲਪਦੇ ਹੋਏ ਲਭਦੇ ਸੀ।”
6 ਅਤੇ ਵਚਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਭਈ
ਮੈ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਲੱਗਾ ਰਹ ?”
7 ਵੇਖੋ ਮਰੀਅਮ ਿਯਸੂ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁਤਰ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਓਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ
ਪੁਤਰ ਨਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਓਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਓਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ
ਓਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਗਲਤੀ ਦਾ
ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
8 ਹੁਣ ਜਦੋ ਇਹ ਧਰਤੀ…ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤ
ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਿਵਚ ਸੀ। ਤਦ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੋਲ ਉਿਠਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ,” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਦ
ਿਵਚ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਿਲਆ,
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ
ਕਾਰਣ ਸੀ।
9 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀ ਬੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਿਕ ਉਸ ਵਚਨ ਬੋਲਣ ਲਈ
ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਖਾਸ
ਕਰਕੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਵਅਰਥ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹ । ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰੇਕ ਵਚਨ
ਿਕਸੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਿਜਸ ਓਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹਆਪਣੇ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
10 ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ,” ਅਤੇ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੁੰਦਾ
ਤਦਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਿਹਰ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾਆਿਖਆ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ। ਸਮਝੇ?
11 ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤ ਉਸ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਵੀ ਓਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਹੋਇਆ
ਵਚਨ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਚਾਨਣ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਤਕ
ਿਕ ਓਹ ਸਾਿਬਤ ਹੋਇਆ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।
12 ਜੇਕਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ,” ਅਤੇ ਓਥੇ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਨਾ
ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋ ਚਾਨਣ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਚਮਿਕਆ, ਇਸਨੇ ਵਚਨ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰ ਕੇ ਿਵਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੀ ਸੀ।
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13 ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਦਾ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਇਹ ਿਦਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

14 ਤਦ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਓਹ ਉਸ ਿਵਚ ਪੇੜ ਪੋਦੇ
ਉਗਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਰਖਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਤਦ ਓਹ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ।

ਤਦਆਿਦ ਿਵਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਉਤਪਤ ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਕੀਤਾ।

15 ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵਚ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹ ਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਚਨ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹ ਤ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਤ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਕੋੰ ਉਸਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੇਿਖਆ? ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹ , ਤ ਇਹ
ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਤ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ।

16 ਹੁਣ ਿਜਵੇਂ ਹਵਾ ਨੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਿਹੱਸੇ ਤੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸਨੇ ਓਹਨ ਸਾਰੀ ਪੀੜ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਨ
ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਿਹਣ ਕਰਦੇ ਹ । ਜੇਕਰ ਓਹ ਵਚਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹੰਦੀ, ਵਚਨ ਦੀ ਿਕਲੇਬੰਦੀ
ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਵਾਪਿਰਆ
ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਥੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ।

17 ਤਦ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਕ੍ਫਾਰਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਤੀ ਿਕਰ੍ਪਾਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ,
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਓਹਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਵਚ ਇਕ ਮੌਤ ਪਰ੍ਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਕ ਦੋਵੇਂ…

18 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।

19 ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਓਹ ਉਸੇ ਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਅਨੇਰੇ ਿਵਚ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ
ਐਤਵਾਰ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਇਸ
ਸਭ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਓਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਲਈ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਜੇਕਰ…

20 ਿਯਸੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਇਕ ਅੱਲਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਇਸ
ਮਨੁਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਓਹ ਮਹਾਨ ਆਖਰੀ ਿਦਨ, ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵਚ ਖੜੇ ਹੋਵ ਗੇ ਤ ਓਥੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਲਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਹ
ਬਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਭੇਡ ਵਖਰਾ ਕਰੇਗਾ।

21 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਖਰੇ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹੀ ਕੰਮ
ਓਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਓਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਜੇਹਾ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਸੰਗਤੀ ਿਵਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਹ ਿਨਹਚਾ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਓਹਨ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਉਸ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
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22 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਗਣਤੀ ਦੇ 6 ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਨਜੀਰ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਹੈ। ਨਜੀਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਨਜੀਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ, ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ।

23 ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਸਮਸੂਨ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ, ਇਕ ਨਜੀਰ ਸੀ, ਓਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ
ਤੋਂ ਹੀ…ਇਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਸ
ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਸੱਤ ਲਟ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਰਖਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਸੀ ਿਕ
ਓਹ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।

24 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਆਖ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਬਸ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਬੋਲ ਗਾ।

25 ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਅਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਵਾਲ
ਵਧਾਉਦੀ ਹਨ, ਿਜਵੇ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਓਹਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵਧਾਉਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹੋ ਹੀ ਓਹਨ ਦੇ ਨਜੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਿਕ ਓਹ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਇਹ ਪਧਰੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ
ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਵੇਿਖਆ, ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹਨ ਕੋਲੋਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਹੈ। ਕੋਈ
ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਓਹਨ ਕੀ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ ਓਹਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ
ਿਕੰਨੀਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ ਲੋਕ ਿਕੰਨੇ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ ਿਕੰਨੀਆ ਆਲੋਚਨਾਵ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਗੱਲ ਓਹਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤ ਨਾਲੋਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈ ਅੱਲਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਓਹ ਵਚਨ
ਦੀ ਪਾਲਨ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਣਗੇ।
ਿਕਓਂਿਕ ਵਚਨ ਓਹਨ ਵਖਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

26 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਓਹਨ ਆਲੋਚਨਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ
ਅਲੋਚਨ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਦਾ ਆਪਿਣ ਹੀ ਪਛਾਣਦਾ
ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਜਵੇ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਲਈ ਅਲੋਚਨਾਵ
ਸਿਹਣਾ ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਪੀੜ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਿਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਵ ਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ
ਵ ਗ ਰਿਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰ
ਿਲਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਨਜੀਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਓ।

27 ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ, ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਜੋ
ਵੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੈ ਓਹ ਪਰ੍ਭੂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਜੀਰ ਹੈ, ਿਕਓਂਿਕ ਓਹਨ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਿਭਲਾਸ਼ਾਵ , ਵਸਤ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਿਵਚ ਹੈ ਉਸ
ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਖਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।



ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਨਾਲੋ ਪੂਰੀ ਤਰ ਅਲੱਗ ਹੋਣ… 7

28 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਜਥੇ ਿਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਅਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਚੰਗੀ
ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਕੁਝ ਨਹੀ ਆਖਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੜਾਈ—ਿਲਖਾਈ ਤੁਹਾ
ਮੁਕਤੀ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਕ ਿਵਿਗਆਨੀ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੋ—ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾ ਇਹ
ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕਿਨ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਰਸਾਇਿਨਕ ਤੱਤ ਤੋਂ ਿਮਲ ਕੇ ਬਿਣਆ
ਹੈ। ਪਰ ਓਹ ਇਹ ਨਹੀ ਲਭ ਸਕਦਾ ਿਕ ਇਸ ਦਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਅਤੇ
ਇਹ ਪੜਾਈ—ਿਲਖਾਈ ਤੁਹਾ ਗਿਣਤ ਿਸਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ
ਿਸਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚਾਨਣ ਨਹੀ ਿਲਆ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੜਾਈ—
ਿਲਖਾਈ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ।
29 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਓਹ ਇਹ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭਨ ਵਸਤ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਿਚੰਬੜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ।
30 ਪੋਲੁਸ ਪਰ੍ਭੂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਜੀਰ ਸੀ। ਓਹ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
31 ਹਾਰੂਨ ਪਰ੍ਭੂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਜੀਰ ਸੀ। ਓਹ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ
ਿਵਚੋਂ ਵਖਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਤ ਿਕਆਪਣੇ ਤੇ ਜਨਮ ਪੱਥਰ ਲਵੇ।
32 ਇਹ ਹੈ ਪੂਰੇ—ਤੌਰ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾਪਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਨਹੀ
ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਜ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਉਸ ਦੁਲਹਨ, ਔਰਤ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤ ਜ ਿਫਕਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਇਸਆਧੁਿਨਕ ਯੁੱਗ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ
ਿਲਆ ਹੈ। ਓਹ ਿਗਰਿਜ ਦੇ ਿਫਕਰ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਹ
ਿਸਰਫ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਵਚਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਪਤੀ ਅਤੇ
ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ ਹੀ ਦੁਲਹ੍ਨ ਅਤੇ ਵਚਨ ਇੱਕ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਵਚਨ,
ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਿਵੱਚੋ ਦੀ ਜੀਉਂਦਾ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਲਾੜੀ
ਉਸਦਾ ਪਰ੍ਮਾਨ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।
33 ਜੇ ਮੈਂ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਜ ਐਲ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਲੈ ਲਵ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜ
ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾ ਿਦਖਾਵ , ਤ ਓਹ ਸਕੂਲ ਹੀ ਉਸ ਪਰ੍ਮਾਣ ਪੱਤਰ
ਪਛਾਣੇਗਾ।

34 ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ
ਉਸ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਿਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੀ ਪਰ੍ਭੁ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਿਕੱਤਾ ਹੋਇਆ
ਨਜੀਰ ਹੈ, ਿਜਸਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਿਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੋ—ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਤੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਤੇ
ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਿਵੰਨ ਸੁਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ
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ਿਦ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਜ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।” ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਲੋਕ ਦੇ
ਿਹਰਿਦ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਓਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ: ਿਕਓਂਿਕ
ਓਹ ਵਚਨ ਸੀ।

35 ਹੁਣ ਪਿਹਲ ਆਦਮ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ ਸੀ, ਜੰਿਮਆ ਨਹੀ ਪਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਿਸਰਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਿਹਲੇ ਆਦਮ ਨਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਚਨ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਓਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤ ਓਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ
ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਵਚਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਿਲਆ।

36 ਅੱਜ ਦੇ ਦੁਿਨਆਵੀ ਿਗਰਿਜ ਦੇ ਮੈਬਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਮ ਪਾਈ ਜ ਦੀ
ਹੈ, ਓਹ ਆਪਣੀ ਿਗਰਿਜ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੱਚੇ ਿਜਉਂਦੇ
ਵਚਨ ਨਾਲੋ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜਥੇ…ਹਵਾਹ ਨੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਓਹਨ ਸਜਾ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਜ ਨਹੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵਚਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਵਾਹ ਨੇ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ।

37 ਅਤੇ ਤਦ ਅੱਜ ਜਦ ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ “ਕੀ ਓਹ
ਉਸੇ ਤਰ ਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਓਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈਹੈ ਅਤੇ ਓਹਨ
ਸਾਰੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਿਭ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਤਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਓਹ ਇਸ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਿਜਹਦਾ ਕੀ ਉਸਨੇ ਯਕੀਨਨ ਸੰਤ ਯਹੂੰਨਾ 14:12 ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ?”

38 “ਓਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਓਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ
ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਓਹ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜ ਦਾ ਹ । ਿਨਹਚਾ
ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ।” ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ।

39 ਅੱਜ ਲੋਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, “ਕੀ ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਗਲ ਦਾ ਇਹੋ
ਮਤਲਬ ਹੈ?” ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੋ ਿਗਰਜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਕੀ ਅਸਲ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਹੈ?” ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸੇ ਹੀ ਹਾਲਤ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਦਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ
ਹੋ ਜੋ ਦੁਿਨਆਵੀ ਿਗਰਜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਓਹਨ ਬਰਕਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ
ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਿਜਨਹ੍ ਦਾ ਵਾਦਾ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ
ਵਚਨ ਲਈਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ, ਇਹੋ ਸਿਚਆਈਹੈ।

40 ਸਾ ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ
ਿਕ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੰਸ਼
ਅੰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਕਰਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ੍ੋਫ਼ੇਸਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਿਵਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਓਹਨ ਯੁਗ ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀ
ਘਿਲਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੁ ਦਾ ਵਚਨ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪੀੜੀ ਤੇ ਵਚਨ
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ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਜੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ
ਦੀਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
41 ਕੀ ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਨਹੀ ਹੈ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਹੁਨ ਨੇ ਕੀ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਉਿਚਤ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰੀਏ?” ਜਦੋਂ ਓਹਨ
ਨੇ ਓਹਨ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਪੁਿਛਆ ਸੀ।
42 ਹੁਣ ਪਿਹਲੇ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਮਲੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਵਚਨ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ, ਿਜਸਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜ ਨਹੀ।
43 ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸੀਲਗਰਮ ਅਤੇ ਦੁਿਨਆਵੀ ਿਵਚਾਰ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਿਕਹੋ
ਿਜਹੀ ਿਸਧ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ ਨਾਲ ਿਚੰਬੜੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਹ ਅਸਲੀ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਖ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੁਿਨਆਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ
ਿਗਰਜੇ ਲਈ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
44 ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ
ਓਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਓਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਨਜੀਰ ਸੀ। ਓਹ ਵਚਨ
ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਬਰਾਨੀ 7 ਬਾਬ ਦੀ 26 ਆਇਤ ਸਾ
ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਾਜਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਿਯਸੂ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਨਾਲੋਂ
ਿਨਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
45 “ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ” ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਨਹੀ ਸੀ ਪਾਈ ਜ ਦੀ।
ਜਦੋਂ ਓਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੋਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ?” ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ। “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਓਹਨ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ, ਿਜਨਹ੍ ਦਾ ਇਸ
ਯੁੱਗ ਲਈ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਸੀਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ,
ਿਜਨਹ੍ ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ।” ਆਿਖਆ, ‘ਿਲਖਤ
ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਓਹਨ ਿਵਚੋਂ ਤੁਹਾ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਮਲੇਗਾ, ਇਹ ਓਹੋ ਹੀ
ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੀ ਹਨ।” ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾ ਦਸਦੀ ਹਨ ਿਕ
ਓਹ ਕੋਣ ਹ।
46 ਿਕਉਿਕ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਭਿਵਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਕ ਇੱਕ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਆਵੇਗਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਓਹ ਇਕ ਕੁੰਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਓਹ “ਇਮਾਨੁਏਲ” ਅਖਵਾਏਗਾ।
47 ਅਤੇ ਓਹ “ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ, ਸ਼ ਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਸਮਰਥੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਹੈ।”
ਅਤੇ ਇਹਨ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਓਹ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਿਕ ਓਹ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਓਹ “ਸ਼ ਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਸਾਮਰਥੀ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਤੇ ਅਨਾਿਦ ਿਪਤਾ ਵੀ ਸੀ।”
48 ਆਤਿਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਪਤਾ ਨਹੀ ਹੈ।
ਿਸਰਫ ਿਯਸੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਿਰ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਓਹ ਸਾਰੇ ਹੀ
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ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਦਾ ਿਜਹੜੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਪਰ੍ਤੀਤੀ ਕਰਨਗੇ ਿਪਤਾ ਹੈ। ਓਹਆਪਣੀ
ਮ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਿਗਰਜੇ ਤੋਂ, ਉਸਦੇ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਿਸਰਫ ਓਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਹਨ ਕੰਮ ਨੇ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਸੰਨ ਕੀਤਾ।

49 ਹੁਣ, ਓਹ ਆਦਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀ ਕੋਈ
ਉਸ ਤੇ ਜ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਕੀ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵਚਨ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਵਚਨ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ।

50 ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਫੈਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ…”

51 ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹ ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ…” ਉਸਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਵਚਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਿਕ ਓਹ ਆਪ ਹੀ ਵਚਨ ਸੀ।

52 ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾ ਯੂਹੰਨਾ, ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਆਏ ਿਵਚ ਆਿਖਆ
ਹੈ, “ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਵਚਨ ਸੀ ਅਤੇ ਵਚਨ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਵਚਨ ਹੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਸੀ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ।” ਓਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਅਤੇ
ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।

53 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਿਵਚ ਅਤੇ ਜੋ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਯੁਗ ਲਈ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਉਸ ਿਵਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤ ਇਹ ਇਨ ਕੁ
ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ
ਅਸੀਂ ਆਪਿਣ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵ ਿਵਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਝੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ
ਸਚਾਈ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਠਨ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਿਚਆਈ ਕੀ ਹ।

54 ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਜਦੋਂ ਮਰੀਅਮ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਅਿਜਹਾ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਹ ਮ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਮਰੀਅਮ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਓਹ ਉਸ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਅਤੇ
ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਅਤੇ ਓਹ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮਰੀਅਮ
ਉਸ ਸੁਨਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ। “ਹੁਣ, ਓਹ ਇੱਕ ਭਲੀ ਔਰਤ
ਸੀ।” ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਜਬਰਾਏਲ ਦੂਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਓਹ ਦਾਉਦ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਭਲਾ
ਮਨੁੱਖ ਸੀ।

55 ਅਤੇ ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਲਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮਰੀਅਮ ਆਪਣੀ ਿਨੰਦਾ ਿਮਟਾਉਣ ਲਈ
ਉਸ ਢਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਉਸਦੀ
ਕੁੜਮਾਈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ, ਿਵਭਚਾਰ ਦੇ
ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵ ਗ ਹੀ ਸੀ (ਿਬਵਸਥਾਸਾਰ ਸਾ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ
ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਪਰ੍ਤੀਤ ਹੋ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਿਕ ਓਹ ਉਸ ਢਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
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56 ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਓਹ ਇੱਕ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਓਹ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ
ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਅਜੀਬ ਸੀ ਿਕ ਓਹ ਇਸ ਸਮਝ ਨਹੀ ਸਿਕਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ
ਉਸਦੇ ਮਾਸੂਮ ਿਚਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਨਸ਼ਕਪਟਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ
ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਓਹ ਉਸ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ

ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਿਕ ਓਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਆਪਣੀ ਤਰਖਾਣ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ
ਹੋਵੇਗਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਿਕ ਮਰੀਅਮ ਮੈ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੀ
ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ।”
57 ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਿਸਰਫ ਿਲਖਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਿਕ “ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ
ਹੋਵੇਗੀ।” ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਉਸ
ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਓਹ ਦਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਿਬਲਕੁਲ ਵਚਨ
ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਸੀ।
58 ਅਤੇ ਭਾਇਓ, ਠੀਕ ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਜੀਬ ਹੈ ਿਕ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ
ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਿਡੱਗ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਿਤਅੰਤ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਓਹ ਆਖਦੇ ਹਨ,
ਮੁਰਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਬੋਲਹ੍ੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੋਕ
ਦੇ ਿਹਰਿਦ ਦੇ ਗੁਪਤ ਿਵਚਾਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ , ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ
ਗਲਤ ਨਹੀ ਹੋਈ ਹਨ। ਔਹ, ਓਹ ਨਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਓਹ ਇਸ ਸਮਝ ਨਹੀ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਓਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਤ ਿਦਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰ
ਬੁਝਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜ ਇਹ ਤ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ,” ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ ਿਜਵੇਂ ਓਹਨ ਨੇ
ਉਸ ਿਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਣਤਾਈ।
59 ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਹ
ਇੱਕ ਨਜੀਰ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋ ਓਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰੇਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਕਰ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਿਯਸੂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹ , ਪਿਰਵਾਰ
ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹ । ਅਤੇ ਓਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ
ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਓਹ ਮੇਰਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹੈ।” ਇੱਕ ਵੱਖਰਾਪਨ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ
ਤੋਂ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ;ਿਗਰਜੇ ਤੋਂ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ—ਤੋਂ, ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਜ ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ, ਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਚਨ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ
ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ੍ਾਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਰੇਕ
ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਲਈ, “ਆਮੀਨ” ਨਹੀ ਆਖਦਾ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ
ਹੈ। ਤੁਹਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
60 ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਓਹ ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਬੇਪਰ੍ਿਤਿਤ
ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਇਆ—ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਚਨ ਖੁਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਕੀ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤਦ
ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤਕ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਪਿਹਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨ ਵੇਖ ਲਵ ।” ਓਹ ਉਸ
ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁਛਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਦ ਿਵਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ
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ਸਚ ਸਚ ਆਖਦਾ ਹ , ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਓਹ ਤ ਿਸਰਫ
ਓਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਓਹ ਿਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ, ਿਧਆਨ ਿਦਉ, ਜੋ ਕੁਝ
ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਓਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਉਸ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁਛਣ, ਜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਹੀ ਸੀ; ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਚਆਈ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਚਆਈ
ਗਲਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

61 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਬਾਰ—ਬਾਰ ਦੋਹਰਾਵ ਗਾ, ਉਸਦੀ ਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ,” ਓਹਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਓਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਿਕ ਓਹ
ਇੱਕ ਕੁਂਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗਮ ਦੇ ਪਲ ਿਵੱਚ…
62 ਿਕਵੇਂ ਬਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਿਕਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ
ਪਰ੍ਮਾਣ ਨਹੀ ਹੈ ਿਕ ਓਹ ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਓਹ ਮੁੰਡਾ ਬੁਧੀਮਾਨੀ ਿਵੱਚ ਇੰਨਾ
ਜਾਦਾ ਸ਼ਰੇਸ਼ਟ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਓਹ ਜਾਜਕ , ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਿਗਆਨੀ
ਨਾਲ ਵਾਦ—ਿਵਵਾਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਕਓਂ ਜਦੋਂ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਉਸਦਾ
ਿਪਤਾ ਆਿਖਆ, ਤ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ…ਓਹ ਵਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਓਹ ਵਚਨ ਸੀ ਅਤੇ ਵਚਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਭਈ ਮੈ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਿਗਆ ਰਹ ।”
ਓਹ ਬਸ ਬਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ, ਬਲਿਕ ਓਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ
ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ ਵੱਖਰਾ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਿਚਆਈ ਝੂਠ ਨਾਲੋਂ
ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
63 ਇਹ ਹੈ ਵੱਖਰਾਪਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਮੰਗ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ
ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਮੁੰਕਮਲ ਤੌਰ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਵਚਨ ਝੂਠਾ ਠਿਹਰੇ ਪਰ੍ੰਤੂ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਠਿਹਰੇ।”
64 ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲੀਿਸਆਈ ਯੁਗ ਿਵੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਓਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਿਦ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਓਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨਬੀ
ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ—ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਓਹਨ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਿਕਓਂਿਕ
ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਓਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ।
65 ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜ ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਵਾਰ ਜ ਬੀਤੀ ਰਾਤ
ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਰਸ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ “ਓਹ ਖੁਦਾਈ ਮਨੁੱਖ, ਜੋ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾਵ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਜੋ ਜੋ ਘਟਨਾਵ ਓਹ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਓਹ
ਿਬਨ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਆਿਖਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਉਸਦਾ ਭੈ ਮੰਨੋ, ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਸੰਗ ਹ ।”
ਤਦ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ
ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਓਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸਦੇ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
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66 ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ। ਇਸਨੇ ਹੀ ਯਸਾਯਾਹ ਿਗਰਜੇ ਦੀ ਦੁਿਨਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸਨੇ ਮੂਸਾ ਿਗਰਜੇ ਦੀ ਦੁਿਨਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੇ ਹੀ ਓਹਨ ਸਾਰੇ
ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਓਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੁਗ ਿਵੱਚ ਿਗਰਜੇ ਦੀ ਦੁਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਿਕਓਂਿਕ ਓਹਨ ਕੋਲ ਸੀ…ਇਸੇ ਹੀ ਵਚਨ ਨੇ ਿਯਸੂ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਚੇਿਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਗਰਿਜ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਰੀਸੀ ,
ਸਦੂਕੀ , ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ , ਪਿਵੱਤਰ ਆਦਮੀ , ਵਿਧਆ ਮਨੁੱਖ , ਭਲੇ ਆਦਮੀ
ਹਲੀਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਓਹਨ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਕੋਲ ਿਯਸੂ ਦੇ ਵ ਗ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਫਲ ਸਨ, ਚੇਿਲ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ।
67 ਪਰ ਉਸਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕੀ ਸੀ? ਓਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਵਚਨ ਉਸਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਸ ਿਦਨ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਣ ਹੈ, ਜੋ
ਇਹ ਆਖੇ ਿਕ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਓਹ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਣ?”।
ਇਸ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਾਿਹਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਓਹ ਪਰ੍ਭੂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਜੀਰ ਹੈ।
ਓਹ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਖੁਦ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ।
68 ਅਬਰਾਹਾਮ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਅਬਰ੍ਾਹਮ ਪਝੱਤਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। “ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਿਨਆ ਿਵੱਚ
ਆ ਜਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਪਿਹਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਿਰਆ, ਅਤੇ ਓਹਨ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਿਜਨਹ੍ਾ ਤੂ
ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਨਹੀ ਜਾਿਣਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰੇਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ
ਲੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਹੈ ਤ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਜੀਰ ਹੋਵੇਂ।” ਿਕਓਂਿਕ
ਉਸਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਤੋਂ,
ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ।
69 ਅਤੇ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਉਸ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ? ਓਹ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਓਹ ਇੱਕ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਿਕਓਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਜਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਹ ਉਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਵੀ
ਸਮਰਥੀ ਹੈ।
70 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾਹ ਨੱਬੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਸੌ
ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਓਹਨ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਪਰ੍ਭੁ ਦਾ ਦੂਤ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਿਜਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਅਿਜਹਾ
ਹੀ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਭੱਗ
ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਡੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਓਹ ਦੂਤ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ
ਹੱਸੀ, ਿਕਓਂਿਕ ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਿਫਰ ਆਵ ਗਾ।”
71 ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹ ਤ ਮੈ ਸੁੱਖ ਿਮਲੇਗਾ ਨਾਲੇ
ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਬੁਢਾ ਹੈ?”
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72 ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ ਆਿਖਆ, “ਸਾਰਾਹ, ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ
ਿਕਓਂ ਹੱਸੀ?” ਤਦ ਸਾਰਾਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਿਕ ਮੈਂ ਨਹੀ ਹੱਸੀ।
ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹ , ਤੂੰ ਹੱਸੀ ਹੈਂ।” ਿਕਓਂਿਕ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀ
ਸੀ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
73 ਹੁਣ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਅਿਜਹਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। “ਿਜਵੇਂ
ਸਦੂਮ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਰਣਹਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੱਛੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਗ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਮਖਣ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ
ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ; ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਸ ਇਲੋਿਹਮ (ELOHIM) ਕਿਹ ਕਰ
ਪੁਕਾਿਰਆ ਸੀ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ (ਿਸਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ) ਜੋ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਲੂਤ ਨਾਲੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ, ਵੱਖਰਾ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
74 ਲੂਤ ਦੁਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਦੁਨੀ ਦੋ—ਫਾੜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਲੂਤ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ। ਲੂਤ ਸ਼ਰੀਿਰਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ, ਿਜਸਨੇ
ਓਹਨ ਗੱਲ ਸਚ ਨਹੀ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਸਦੂਮ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਖੜੇ
ਹੋਣ ਲਈਅਸਲੀ ਹੋਂਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ ਿਕ ਓਹ ਓਥੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦਾ ਅਤੇ ਸਹੀ “ਸਹੀ”
ਅਤੇ ਗਲਤ “ਗਲਤ”ਆਖਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਓਹ ਓਥੋਂ ਚਲਾ ਿਗਆ।
75 ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਿਵੱਚ ਭਾਨ ਦਾ ਢੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਨ ਦੇ ਢੇਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ
ਹੋ, ਤ ਓਹਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ, ਪੰਜ ਪੈਸੇ, ਪੰਜਾਹ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁਿਪਆ ਆਿਦ ਦੇ
ਿਸੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਹ੍ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਓਹਨ ਿਵਚੋ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਤ ਅਿਜਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਓਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਇੰਨੀ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਓਹਨ ਨਾ ਰੱਦੋ। ਜੇਕਰ ਓਹ ਅਸਲੀ ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਓਹਨ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਓਹਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਓਹਨਾ ਆਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਹੋ ਿਕਓਂਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਕਦੇ
ਇਹਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਿਸ ਦੇ ਿਸਿਕ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।
76 ਲੂਤ ਤ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤ ਚ ਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਿਪਆ ਸੀ,
ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੌ ਲੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਹ੍ …
ਇੱਕ ਸੌ ਸ਼ਰੀਿਰਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਨਹੀ ਹੋ
ਸਕਦੇ, ਜੋ ਿਕ ਦੁਨੀ ਦੀ ਇੰਨਹ੍ ਸ਼ਰੀਿਰਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਹ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਥੋਂ ਿਕ ਵਚਨ ਉਸ ਿਵਚੋਂ ਛਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
77 ਿਜਨਹ੍ੇ ਵੀ ਿਸੱਕੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਓਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ
ਵਰਤੋਂ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ
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ਚੰਿਗਆਈ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀ ਰਖਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨ ਗੱਲ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀ ਕਰਦਾ,”
ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਣੋ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਿਸੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਸ ਉਸ ਇਕੱਲਾ ਛਡ ਿਦਉ। ਲੱਗੀ
ਸਮਝ? ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਬਸ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹੀ
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਬਸ ਉਸ ਇਕੱਲਾ ਛਡ ਿਦਉ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ
ਉਹ ਬਸ ਇੰਨ ਹੀ ਅਗ ਹ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂਸੁਫ਼, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
78 ਹ , ਮੈਂ ਇਹਨ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀ ਸੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਜੰਨਹ੍ੀ
ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਖੀ ਹਨ, ਸਮਝੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ
ਿਸਰਫ ਇਹ ਆਖੇ, “ਚੰਗਾ ਭਈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਖਦੇ ਹ ।” ਇਹ ਤ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਣ
ਿਦਉ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਤ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ।

ਉਸ ਆਖੋ, “ਚੰਗਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਪਰ੍ਭੂ ਤੈ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।”
79 ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਤ ਤ ਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚ ਦੀ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣ ਿਦਉ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਹ, ਉਹ ਉਸ
ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਸ਼ਰਾਬ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਉਹਨ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਖੜਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹ ਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਯਕੀਨਨ ਹੀ।
ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਉਹਨ ਇਕੱਲਾ ਛਡ ਿਦਉ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ ਉਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਿਜਸਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਰੁਰ ਕਰੇਗਾ, ਿਜੰਨਹ੍ੀ ਵੀ ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ।
80 ਇਸ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ—ਚੰਗਾ, ਮੈਂ
ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਿਚਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਂਗੇ ਿਕ
ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
81 ਉਹ ਗੁਪਤ ਿਵਚਾਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।
82 ਉਹ ਫ਼ਰੀਸੀ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਿਯਸੂ ਨਹੀ ਸਮਝ ਸਕੇ ਿਕ
ਉਹ ਹੀ ਖੁਦ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਔਹ, ਨਹੀ, “ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਂ?”
83 ਇੱਕ ਿਦਨ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮਛੀ ਆਿਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਉਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ,
ਤ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਨਾ ਪੀਉ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀ ਹੈ।”
84 ਡਾਕਟਰ , ਵੈਦ ਆਿਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ
ਹੈ। ਪਾਦਰੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਸਾ ਖਾਣ ਲਈ
ਦੇਂਦਾ ਹੈ?”
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85 ਇੰਨਹ੍ਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਵੇਖੋ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਤਿਮਕ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਵੀ
ਉਸ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇ ਸਨ ਿਕ ਇਸਦਾ
ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ ਉਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਕੀਤਾ। ਿਕਓਂਿਕ, ਇਹ ਸਮਝ ਉਹਨ ਕੋਲ ਿਕਥੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਇਹ ਸਮਝ ਉਹਨ ਕੋਲ ਉਸ
ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਸੀ ਿਜਸ ਉਹਨ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਾਿਣਆ ਸੀ।
86 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ । ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰੇਕ ਉਸ ਚੀਜ਼
ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਜੋ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਇਸੇ ਤਰ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
87 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਸੱਤਰ ਦੇ ਝੁੰਡ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਉ, ਿਜਨਹ੍ਾ ਉਸਨੇ ਸੱਿਦਆ ਸੀ। ਇੱਕ
ਿਦਨ ਉਹ ਖੜਾ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਗ ਤੇ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਥੋਂ ਉਹਆਇਆਸੀ।”
88 ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮਨੁੱਖ? ਇਹ ਸਾ ਥੇ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਜੰਿਮਆ
ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮ ਮਿਰਯਮ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਿਕਓਂ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵ ਵੀ ਜਾਣਦੇ
ਹ । ਅਸੀਂ ਸਾਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਤਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਾ ਥੇ ਲੈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ…
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਗ ਤੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਿਪਸ ਸਵਰਗ ਹੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਿਜਥੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਤ ਬੈਤਲਹਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ ਿਕਵੇਂ
ਕਰੇਗਾ?” ਵੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਢੰਗਨਾਲ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ
ਚੱਲੇ। ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਉਹਨ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਇਹ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ
ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ।”
89 ਪਰ ਚੇਲੇ ਠੀਕ ਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਸਮਝੇ? ਉਹਨ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ
ਿਦਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰ੍ਗਟ ਅਤੇ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇਿਖਆ
ਸੀ। ਕੋਣ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ…ਉਹ ਜਾਣਦੇ
ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨ ਲਈ ਬੁਝਾਰਤ ਹੀ ਿਕਉਂ ਨਾ
ਹੋਵੇ, ਜ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨ ਦੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਸਦੇ
ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਿਕਓਂਿਕ ਵਚਨ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਉਸ
ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਿਜਹੜੀ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ।
90 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋਵੇ! ਅਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਹ੍ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਿਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕ , ਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲ ਿਵਚ
ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ , ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਕਰਦਾ ਹ ।
91 ਯੂਸੁਫ਼, ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਕਾਰਣ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਹਨ ਨਾਲ ਕੀ
ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਉਹ ਵਖਰਾ ਨਹੀ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ; ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਹੀ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ
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ਿਲਆ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਉਸ ਉਜਵਲ ਅਤੇ ਚਮਕਦੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਸਾਹਮਣੇ; ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ
ਿਸੱਕੇ ਿਟਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਕਬੀਿਲ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ
ਸਨ ਿਕ ਇਸਹਾਕ ਉਹਨ ਦਾ…ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਯਾਕੂਬ ਉਹਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਸਚ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਜੰਿਮਆ…ਉਹ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰ
ਸਿਕਆ। ਉਹ ਆਤਿਮਕ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਫਿਨ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ
ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਰਥ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਸਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਬੀਿਲ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਭਰਾ, ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰ
ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਮਸਰੀ ਕੋਲ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ। ਵੇਖੋ, ਉਹਨ ਨੇ—ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਯੂਸਫ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਕਰ ਿਲਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਯੂਸਫ

ਉਹਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸੀ।

92 ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। (ਉਹ ਇਸ ਨਹੀ ਸਮਝਦੇ) ਤ ਬਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

93 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਚ
ਿਦੱਤਾ। ਿਕਉਂ? ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ…ਇਹ ਈਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਈਰਖਾ ਖਤਮ ਨਹੀ ਸਨ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਸਫ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ
ਿਸੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਯੂਸਫ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਿਸੱਕਾ ਸੀ। ਸਮਝੇ?

94 ਹੁਣ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਿਸੱਕਾ ਕਹੇ, “ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ! ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ
ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਵੇਖੋ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਭਾਨ ਨਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹ , ਪਰ
ਮੈਂ ਉਹੋ ਕਰ ਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ।” ਤਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇਈਏ।
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਇਸਦੇ ਲਈਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਹ ਕਰੇਗਾ।

95 ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੰਗੀਤ
ਵੱਜ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵ ਗ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਇਹਨਹ੍ ਸ੍ਰ੍ਗ੍ਮ ਦੀ
ਧੁਨ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਸਿਮ ਅਤੇ ਯੁਗ ਦੇ
ਬਦਲਾਉ ਵੇਖਦੇ ਹ ਤ ਇਸ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਵੇਖੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਉਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਿਕਸ ਲਈ ਆਏ ਹ । ਉਹਨ ਨੇ ਤ ਇਸੇ ਤਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨ ਅਿਜਹਾ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀ ਹੈ।

96 ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨਹੀ ਸਮਝਦਾ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ
ਤ ਬਸ ਉਸਦੇ ਲਈ ਰੌਲਾ—ਰੱਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਉਹ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਵੀ ਨਹੀ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ
ਇਸ ਵਜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤ ਿਕ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਸਕ ।” ਉਹ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹੀ ਰਖਦਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਤਰਾਨੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ।
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97 ਪਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਿਖਰ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ
ਿਵੱਚ ਉਹੋ ਆਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤ ਉਹ ਇਸ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਸੁਰ
ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਭ ਿਚਨਹ੍ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੀ ਉਸ
ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਉਸ ਿਕਵੇਂ ਵਜਾਵੇਗਾ? ਅਮੀਨ! ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੈ।
98 ਜੇਕਰ ਤੁਰਹੀ ਹੀ ਬੇਿਠਕਾਣੀ ਵੱਜੇ ਤ ਕੋਣ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯੁਧ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਾਿਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
99 ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਵੇਖੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੇਹੜੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ
ਿਸੱਿਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ
ਿਕ ਜੋ ਜਗਮਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਚਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ।
100 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੀਵੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਜਾਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸੱਦ ਿਲਆ,” ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਨਹੀ
ਹੈਂ।” ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਠੀਕਆਖਦੀ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਪੰਜ ਪਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈਂ।”
101 ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਮੈਨੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈਂ। ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ
ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਮਸੀਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹ ।”
102 ਔਹ, ਤਦ ਉਥੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਤਰਾਨਾ, ਹੌਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਵਜਣ
ਲੱਗਾ। ਉਹ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਦੌੜ ਗਈ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਆਉ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖੋ ਿਜਸਨੇ
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈ ਦਸ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਉਹੋ ਮਸੀਹਾ ਤ ਨਹੀ ਿਜਸਦੀ
ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ?” ਯਕੀਨਨ।
103 ਵੇਖੋ, ਉਹ ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਪੱਤਰ ਸਮਝ ਗਈ ਜੋ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਿਵੱਚ ਵੱਜ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿਸਰਫ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ…
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿਕਸੇ ਿਗਰਜੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਤ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਨਣ
ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਨਾਲ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਅੱਜ ਵੀ
ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
104 ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਰਦਾਨ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। (ਹੁਣ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਹੋਰ ਲਵ ਗਾ) ਲੋਕ ਵਰਦਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ,
“ਔਹ, ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ,” ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ…ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ—ਇੱਕ—
ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਿਸੱਕਾ ਨਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਨਕਲ
ਅਥਵਾ ਕਲੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਿਸੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਿਸੱਿਕ ਦੀ ਭਾਨ
ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹੋ, ਤ ਵੇਖੋ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀ…
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105 ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਤ ਉਹਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨ ਨੇ ਇਸ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ

ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਉਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਿਬਤ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਹੈ।

ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰਾਉਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਛੇ ਹਨ।”

ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ।”
106 ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਫਰਾਉਨ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਪਰ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਚਨ
ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ।
ਇਹ ਿਜਉਂਦਾ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਉਤ ਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਿਪੱਸੂ ਬਣਾ
ਸਿਕਆ। ਇੱਕ ਮਨੁਖ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵ ਗੂੰ ਥੇ ਖੜਾ
ਹੋ ਕੇ ਅਖ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਿਕ, “ਕਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ,” ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ ਹੋ ਜ ਦਾ
ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀ
ਹੈ ਿਕ ਿਫਰਾਉਣ ਕੋਲ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਬਰਛੇ ਅਤੇ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਤਿਹਖਾਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਇੱਟ
ਲੱਗੀ ਸਨ, ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
107 ਥੇ ਇੱਕ ਦਾਥਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੂਸਾ ਆਿਖਆ, “ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ
ਕਰ ਿਲਆ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕ ਹ , ਇਸ ਲਈ ਸਾ ਸਾਰੀ
ਹੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ?”
108 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨ ਤੋਂ ਲ ਭੇ ਹੋ ਜਾਹ।”
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੱਥੇ
ਿਨਗਲ ਿਲਆ।
109 ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।
110 ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹ । ਮੈਂ ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾ ਦਸ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲੀ
ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੇ ਪਰਿਦ ਹੇਠ ਸੁੱਟ ਲਉ। ਮੈਂ
ਇਹ ਉਹਨ ਲੋਕ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ ਜੋ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
111 ਇਹ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਦਸ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਯੁਗ ਿਵੱਚ ਕੀ—ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਕਲ ਰਾਤ, ਿਦਲ ਦੇ ਭੇਦ ਬੁਝ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ
ਗਵਾਹ ਹੋ। ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ
ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ।
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112 ਪਰ, ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਵਾਪਰੇਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ
ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਜਦ ਇਹ
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਆਈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਚੋਥੀ
ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦਿਸਆਸੀ ਿਕ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
113 ਅਤੇ ਇਹ ਿਗਰਿਜ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੇਂਟ ਆਪਸ
ਿਵੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਬੋਿਲਆ ਤ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ
ਚਾਹ ਗਾ…ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਸੇ ਹੀ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰ ਬੋਲ ਗਾ, ਵੇਖੋ,
ਹੁਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸਦੇ
ਿਵਰੁਧ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?

ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਇਕਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।
114 ਬਹੁਤ ਸਮ ਨਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਿਪਛਲੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਿਡਗਣ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕ੍ਲੋਰੈਡੋ ਿਵੱਚ
ਸੀ। ਮੈਂ ਉਥੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜ ਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਦੀ
ਸਾਲ ਿਗਰਾਹ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜ ਦਾ ਹ । ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਪੰਜ—ਪੰਜ ਪੈਿਸ ਦੇ ਿਸੱਿਕ ਜਮਾ ਕਰ
ਕੇ ਰਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤ ਿਕ ਬੈਿਕੰਗ ਪਾਉਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ ਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀ ਸਨ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਹਨੀਮੂਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾ ਸਕ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ

ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹ : ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਸਾਲਿਗਰਾਹ
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਲੋਰੈਡੋ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹ । ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕ੍ਲੋਰੈਡੋ
ਿਵੱਚ ਸੀ।
115 ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨ ਦੋ ਸੇਵਕ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੇ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਦੇ ਕੈੰਪ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਆਉਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਮਲਣਾ ਸੀ।
ਉਹ ਮਾਰਿਟਨ ਮੁੰਡੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਲ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸਨ। ਮੈਂ…ਉਹ ਇੱਥੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ
ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਤਦ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਨ ਭੁੱਲ ਿਗਆ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ…ਸੋਨੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਈ ਪਾਮਰ
ਇਥੇ ਹੋਣ? ਮੈਂ…ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਲੋਰੈਡੋ ਿਵੱਚ ਗਾਇਡ ਹ ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਥੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
116 ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਸਾਲਿਗਰਾਹ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ… ਥੇ
ਅਡੀ—ਰੋਨ—ਡੇਕ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਥ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਹਨੀਮੂਨ ਲਈ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਥ ਇਸੇ ਹੀ ਥ ਵਰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਇਹ ਸੀ…
ਥੇ ਐਸਪਸ ਦੇ ਿਹਲਦੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਝਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ

ਰੁੱਖ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਮੈਂ ਥੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਿਫਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਟੋਪ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪਤਨੀ ਲਈ ਪਰ੍ਭੁ ਦਾ ਧਨਵਾਦ
ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਇਹਨ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਿਦਆਲੂ
ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਜ ਦਾ ਹ ਤ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ।
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117 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕ੍ਲੋਰੈਡੋ ਿਵੱਚ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਜਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਸੇ
ਹੀ ਤਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਥੇ…ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਤਾਹ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸੌ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਮੈਨੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ
ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਉਤਾਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸੌ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਚਾਰ ਜ
ਪੰਜ ਿਦਨ ਤੋਂ ਿਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਹਰਨ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਤੋਂ
ਹੀ ਿਹਰਨ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਹਰਨ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਪਰ ਘਣੀ ਧੁੰਦ
ਛਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਿਹਰਨ ਨਹੀ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਲਭ ਸਿਕਆ।
ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।

118 ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਫੋਨ ਤੇ ਜ …ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਕ, “ਇੱਕ ਬਰ੍ਫ਼ੀਲਾ
ਤੂਫਾਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਇਹਨ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੀਹ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ
ਤਕ ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਸੱਕਦੀ ਹੈ।”

119 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਿਖਆ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਾਰਿਟਨ
ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਥੇ ਹੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਭਾਇਓ, ਜੋ ਖਬਰ ਆਖਿਦ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ
ਹੈ।” ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ ਬੇਹਤਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਓ, ਨਹੀ ਤ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਫਰ
ਤੁਹਾ ਹਫਤਾ ਭਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਿਟਕਣਾ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਮੈ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਂ ਿਕਰ੍ਸਚਨ ਿਬਜਨਸਮੈਨ, ਫੁੱਲ ਗੋਸ੍ਪੇਲ ਿਬਜਨਸਮੈਨ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਿਵੱਚ
ਿਟਊਸਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠਿਹਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੋ, ਤ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠਾਿਹਰ ਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਇਡ ਹ ।

ਓਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠਿਹਰ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ
ਠਿਹਰ ਗੇ।”

120 ਮਾਰਿਟਨ ਮੁੰਿਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਵਾਲਾ ਜ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਤੇਜ ਗਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ
ਟਰੱਕ ਸੀ, ਬਲਿਕ ਉਹਨ ਸਾਿਰ …ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਿਹਰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ
ਉਹ ਿਹਰਨ ਮਾਰਿਟਨ ਮੁੰਿਡ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ
ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਨ।

121 ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ…ਚੰਗਾ, ਉਸ ਿਦਨ ਬਰਫ਼ ਨਹੀ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ
ਿਦਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਿਡਗਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਉਤਲੇ ਥ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜ ਦੇ ਹ ਤ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਫੋਨ ਕਰ ਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਸ ਗਾ ਿਕ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ
ਹ । ਇਹ ਉਸਦੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਸਾਲਿਗਰਾਹ ਹੈ।” ਅਤੇ ਿਫਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਜਾਵ ਗਾ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੇ ਬਰਫ਼ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤ ।

122 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ…ਮੈਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾ ਬੁਲਾ ਸਿਕਆ। ਮੈਂ
ਵਾਿਪਸ ਆ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਿਤਆਰੀ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ
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ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ, “ਕ੍ਲੋਰੇਡੋ ਿਵੱਚ ਵੀਹ ਫੁੱਟ ਦੀ
ਉਚਾਈ ਤਕ ਬਰਫ਼ ਿਡੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
123 ਅੱਜ ਰਾਤ ਭਾਈ ਟੋਮ ਿਸੰਮਸਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਿਕਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜ ਉਹਨ ਬੈਠੇ
ਹੋਏ ਹੋਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋ ਗੁਜਰੇ। ਿਕਹਾ, “ਕ੍ਲੋਰੈਡੋ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਿਭਆਨਕ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।” ਭਾਈ ਿਸੰਮਸਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਥੇ ਹੋ? ਹ , ਉਹ ਥੇ
ਿਪੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਉਸ ਦਿਸਆ, “ਬਾਈਪਾਸ ਕ੍ਲੋਰੈਡੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।”
124 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਭੈਣ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਭਾਈ ਇਵੈਨਸ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਦੱਿਸਆ। ਮੈਂ ਨਹੀ ਸੋਚਦਾ ਿਕ ਭਾਈ ਇਵੈਨਸ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾ
ਆਏ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਇਵੈਨਸ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਹੀ ਸੋਚਦਾ ਿਕ ਉਹ ਹਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਫੋਨ ਤੇ
ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਨਹੀ ਕਰ ਸਿਕਆ; ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਸ
ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਉਹ ਭਾਈ ਟੋਨੀ ਸ੍ਟਾਰਮੀ ਕਹੇ।” ਜੋ ਿਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਹਨ,
“ਜੇ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਥੇ ਨਾ ਆ ਸਕ , ਤ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਿਤਆਰ ਰੱਖਣ,
ਿਕਉਂਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨਕਲ ਸਕ । ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਇਹਨ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹ ।”
125 ਤਦ ਕੀ ਹੋਇਆ?…ਉਸ ਰਾਤ ਬਰਫ਼ ਨਾ ਿਡੱਗੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਬੱਦਲ ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਹੌਲੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਭਾਇਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂ
ਚਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਇਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਬੂੰਦ ਿਡੱਗੇ,
ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਜਨਹ੍ ਜਲਦੀ ਵਾਿਪਸ ਕੈਂਪ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ ਿਕ ਪੰਦਰ ਿਮੰਟ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤਕ ਨਾ ਵੇਖ
ਸਕੋਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਬਰ੍ਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਮ ਹੈ।” ਅਤੇ ਇਹ ਨੌ ਹਜਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਊੰਚਾਈ
ਤੱਕ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਿਵੱਚ
ਫੱਸ ਗਏ ਤ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਚ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ
ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵ ਗੇ…” ਮੈਂ ਸਾਿਰ ਥੇ ਿਬਠਾ ਕੇ ਪਹਾੜ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਹਨ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ…ਵਾਿਪਸ ਨਾ ਆਵ , ਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਿਰਓ। ਅਤੇ ਿਜਉਂ ਹੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਬੂੰਦ ਿਡਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ
ਕੇ ਕੈੰਪ ਿਵੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀ ਲਭ
ਸਕੋਗੇ।” ਉਹਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
126 ਮੈਂ ਉਤ ਹ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ। ਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੇ
ਬਿਘਆੜ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀ— ਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੌਸਮ
ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਦ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹਵਾ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਬੁੱਲਹ੍ਾ ਆਇਆਅਤੇ ਗਿੜ ਵਾਲਾ
ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਿਪਸ ਕੈੰਪ
ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।”
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127 ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਵਾਿਪਸ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਸ ਿਹਰਨ ਿਜਸ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਲਭ ਲਵ , ਿਕਉਂਿਕ ਬਰਫ਼
ਉਸ ਢੱਕ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀ ਲਭੇਗਾ।” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ,
“ਮੈਂ ਉਸ ਿਹਰਨ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮੇਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਹਲਾ
ਅਿਜਹਾ ਿਹਰਨ ਹੈ, ਿਜਸ ਮੈਂ ਲਭ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ ਹ , ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਰਾਇਫ਼ਲ
ਖਰੀਿਦਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਚਵੰਜਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਚੰਗਾ,

ਹੁਣ, ਮੈ —ਮੈ ਿਹਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਲੱਗਾ।”
128 ਅਤੇ ਬੱਸ ਇੱਕ ਪਲ ਿਵੱਚ ਹੀ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਲਹ੍ੇ ਿਡਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਵੇਖਣ
ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜੋ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ

ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਿਕਆ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ
ਤਰ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਤਲੀ ਰੇਖਾ ਤੇ ਠਿਹਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ

ਹੇਠ ਜਾਵ ਅਤੇ ਤੰਗ ਖਾੜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਵ ਮੈ ਉਸ ਤੰਗ ਖਾੜੀ ਿਵਚੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠ
ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਪੁਲ ਨਾਲ ਨਾ ਟਕਰਾ ਜਾਵ , ਤਦ ਮੈਂ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹ ਿਜੱਥੇ ਕੈੰਪ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ
ਰਾਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਜੇ ਿਕਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ ਵੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਿਗਆ ਬਸ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਲਭੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ
ਹੀ ਮਰ ਜੋਗੇ।”
129 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੇਠ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਿਜਥੇ
ਮੈਂ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ ਸੌ ਗਜ ਹੇਠ ਤਰਆਇਆ।
130 ਹੁਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਈਬਲ ਪਈ
ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਿਰਕਾਡ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ
ਲਗਭਗ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਥੋਂ ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ
ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਹ੍ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਨੇ ਲਗਭਗ,
ਵੀਹ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤਕ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੜੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਹਵਾ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, “ਰੁੱਕ ਜਾਹ! ਤੂੰ ਿਜਥੋਂ
ਆਇਆ ਹੈਂ ਉਥੇ ਹੀ ਵਾਿਪਸ ਚਲਾ ਜਾਹ।”
131 ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਰੁੱਕ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ।
ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਸੋਚ ਿਰਹਾ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ।
132 ਉਹਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਸੈਂਡਿਵਚ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ
ਉਸ ਬਾਹਰ ਕਿਢਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੈਂਡਿਵਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਿਭੱਜ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੈਂਡਿਵਚ, ਬਰ੍ੈਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪੀਸ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਮੀਟ ਭਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਤਰ ਉਸ ਖਾ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੈਂਡਿਵਚ ਤੇ
ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਕਾਗਜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਥੇ ਹੀ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਕੋਈ
ਜਾਨਵਰ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ ਦੇਖ ਲੇਵੇ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤ ਉਹ ਉਹਨਹ੍
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਪੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ।
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133 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਿਚਰ ਥੇ ਖਲੋਤਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ
ਅਗਾਹ ਵਧ ਗਾ।”
134 ਮੈਂ ਅਗਾਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤਾ। ਅਤੇ ਿਜਨਹ੍ੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ
ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, “ਮੁੜ ਜਾਹ, ਅਤੇ ਿਜਥੋਂ ਤੂੰ
ਆਇਆ ਹੈਂ ਉਥੇ ਹੀ ਵਾਿਪਸ ਚਲਾ ਜਾਹ।”
135 “ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕਵੇਂ ਮੈ ਮੌਤ ਦੇ ਫੰਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਮੈਂ ਉਥੇ
ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਖੜਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਤ ਉਹੋ ਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਮੈ ਉਹਨ
ਿਗਲਹਰੀ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਸੀ।”
136 ਇਹ ਉਹੀ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੀ, ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ
ਇਸੇ ਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਮਨੁੱਖ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤ ਮੈ ਿਕਹਾ,
“ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਿਸਗਰਟ ਨਾ ਪੀਵੀਂ” ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਘਟਨਾਵ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਹੋਣਗੀ । ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਬਾਈਬਲ ਮੇਰੇ ਿਹਰਦੇ ਤੇ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਦੱਸ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹ ? ਸਮਝੇ? ਇਹ
ਸਚ੍ਚ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਚ ਹੈ।
137 “ਚੰਗਾ,” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍
ਜਾਣਦਾ ਹ । ਿਕਉਂ ਮੈਂ… ਥੇ ਉਤ ਹ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਰੂਰ ਹੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮ ਹੋਵੇ।”
138 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ
ਤੱਕ ਤੁਰਦਾ ਿਰਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ ਸੌ ਗਜ ਤੱਕ ਿਸਧਾ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਅਤੇ
ਥੇ ਬਰ੍ਫ਼ੀਲਾ ਤੁਫਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੰਘਣਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖ ਸਿਕਆ ਅਤੇ ਰੁੱਖ

ਬੜੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲਿਹਰਾ ਰਹੇ ਸਨ।
139 ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਕਮੀਜ ਅਤੇ ਲਾਲ
ਰੰਗ ਦੀ ਹੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਇਸ ਤਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤ ਿਕ
ਧੁੰਏ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਭਾਲੂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਿਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਿਪਛੇ
ਦੌੜਦਾ ਹ ਤ ਧੁੰਏ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਬੰਦੂਕ ਇਸ ਹੇਠ
ਕਰ ਰੱਿਖਆ ਤ ਿਕ ਉਸ ਿਵਚੋਂ ਧੁੰਆ ਹੇਠ ਹੀ ਿਨਕਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਬਰਫ਼

ਦੀ ਨਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠ ਿਗਆ।
140 ਮੈਂ ਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਭਲਾ ਉਹ ਮੈ ਇੱਥੇ ਉਤ ਹ ਿਕਉਂ ਬੁਲਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ…ਮੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੇਠ ਜਾਣ ਆਪਣਾ
ਰਾਹ ਨਹੀ ਲਭ ਸਕ ਗਾ…ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ।” ਮੈਂ ਲੱਗਭੱਗ ਪੰਜ ਜ ਦੱਸ ਫੁੱਟ
ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤ ਿਸਰਫ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ



ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਨਾਲੋ ਪੂਰੀ ਤਰ ਅਲੱਗ ਹੋਣ… 25

ਹੀ ਮੈ ਨਜਰ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਧੁੰਦਲਾ ਿਜਹਾ ਹੀ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਚੰਗਾ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੈ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹ ।” ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ
ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਜ ਤੀਹ ਿਮੰਟ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਤੇ ਲਗਭੱਗ
ਇੱਕ ਜ ਡੇੜ ਇੰਚ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਇੰਚ ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਇੰਨੇ ਕੁ
ਜੋਰ ਨਾਲ ਚਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਉਡਦੀ ਜ ਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਕੁਝ
ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਥੇ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ।

141 ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਹ , ਿਜਸਨੇ ਆਕਾਸ਼
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

142 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਲਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ ਤ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਿਣਆ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਹਵਾ ਨਹੀ ਸੀ।” ਔਹ, ਹਵਾ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ

ਮਚਾ ਰਹੀ ਸੀ।

143 ਮੈਂ ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਿਫਰ ਸੁਣੀ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹ ਹ ਜੋ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਉਠਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ ਤ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਹੀ ਰਚਨਹਾਰਾ ਹ । ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਾਮਣੇ
ਗਲੈਹਰੀ ਦੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਹ , ਪਰ੍ਭੁ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ।”

144 ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ।” ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ
ਿਗਆ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਕਿਹ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤੂਫਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਂਗਾ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।”

145 ਹੁਣ, ਇਹ ਸਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਨ ਦੇ ਸਾਮਨੇ ਤੁਹਾ ਿਮਲ ਗਾ ਤ ਮੈ ਇਹਨ ਸਾਰੀ
ਗੱਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਉਹ…

146 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੂਫਾਨ, ਰੁਕ ਜਾਹ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਵਾਿਪਸ ਚਲਾ ਜਾਹ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਤੂੰ
ਚਾਰ ਿਦਨ ਤੱਕ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਰਿਹ।”

147 ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੰਿਦ ਸਾਰ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੀ ਬਾਿਰਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇ ਜੋ ਮੈ ਹੀ ਉਡਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਸਨ, ਰੁੱਕ ਗਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੂਰਜ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਮਕ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਹੇਠ ਵੇਿਖਆ ਤ ਪੁਰਬ ਦੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਵੇਿਖਆ। ਹਵਾ ਪਛਮ ਵਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਹਵਾ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ
ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਬਦਲ ਭੇਦ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ ਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ…
ਮੈਂ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਥੇ ਚਲੇ ਗਏ।

148 ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਿਰਹਾ, ਅੱਥਰੂ ਮੇਰੀ ਿਚੱਟੀ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਦੀ ਵਿਹ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਕੀ ਕਰ ।”

149 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸੀ…ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਹਰੇਕ ਥ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਸੀ।”
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150 ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬਰਫ਼
ਿਪਘਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ ਿਵੱਚੋਂ ਭਾਫ ਿਨੱਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਸਰਫ ਇੱਕ
ਜ ਦੋ ਿਮੰਟ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ…

ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਇਹਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਨਹੀ ਤੁਰਦਾ?”

151 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਪਛੇ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ
ਿਹਰਨ ਦੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਰਜਨ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜਰਦਾ
ਹੋਇਆ ਿਪਛ ਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

152 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਹ ਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਸਥਾਨ
ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵ ਿਜਥੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੈਡਾ ਿਪਆਰ ਭਿਰਆ ਸਲਾਮ
ਕਰਦਾ ਹ ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਲਗਭੱਗ ਅੱਧੇ
ਜ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ ਨਾਲ ਿਪਗਲ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

153 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, “ਮੈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈ
ਿਕਉਂ ਕੁਝ ਨਹੀ ਦਿਸਆ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਇਹਨ
ਲਕੜੀ ਦੇ ਮੋਿਛ ਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।” ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਤ ਉਹ
ਬੁੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”

154 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਮ੍ਮ!” ਿਚੱਟੀ ਦਾੜੀ, ਜ ਕਾਲੇ ਿਚੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਰਲੇ ਿਮਲੇ ਵਾਲ ਮੇਰੇ
ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਿਬਲ, ਤੂੰ ਿਜਆਦਾ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਬੁਢਾ ਹੋ
ਿਰਹਾ ਹੈਂ।”

155 ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗ ਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਤ ਹ
ਵੇਿਖਆ, ਤ ਮੈ ਅਿਜਹਾ ਜਾਿਪਆ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਾਹ

ਫੈਲਾਏ ਖੜੀ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਸਨ।

156 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਛੋਟੇ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਿਜਥੇ
ਲਿਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਸਪਸ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਵਾਲੀ ਲਾਠੀ ਸੀ…
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਟਿਹਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ ਿਟਕਾ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਮੈ
ਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ “ਟਪ, ਟਪ, ਟਪ” ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੇਠ

ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਵਿਹ ਰਹੇ ਅਥਰੂ ਸਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ
ਦੇ ਤੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨ ਸੁੱਕੇ ਪੱਿਤ ਤੇ ਿਡੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਜਨਹ੍ਾ ਤੇ ਲਗਭਗ
ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਪਿਹਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਇੰਚ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ।

157 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਉਤਿਰਆ ਤ ਚਾਰ ਿਦਨ ਤੱਕ, ਚਾਰ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਵੀ
ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਨਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੇਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ
ਿਕਹਾ, “ਕੀ…ਬਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਸੁੱਕ ਗਈ ਸੀ?”
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158 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸ ਿਕ ਇਹ
ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ
ਰੁੱਕ ਿਗਆ।”
159 ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਏਿਰਜ਼ੋਨਾ ਵਾਿਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਿਨਊ ਮੈਕ੍ਿਸਕੋ ਲਾਇਨ ਵੱਲ ਦੀ
ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਿਬਲੀ ਿਕਹਾ, “ਆ ਅਸੀਂ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹ
ਿਕ ਹੁਣ ਸਾ ਇਸੇ ਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ।”
160 ਮੈਂ ਥੇ ਰੁੱਕ ਿਗਆ। ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ…ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਗਾਸੋਿਲਨ
ਿਲਆ।ਅਤੇ ਉਸਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈ ਪੁਿਛਆ, “ਅੱਛਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਸ਼ਕਾਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ਜੀ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”

ਉਸਨੇ ਪੁਿਛਆ, “ਕੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਈ?”
161 ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਹ ਜੀ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮ ਗੁਜਿਰਆ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।”
162 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਦੂਸਰੇ
ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਿਡਗਣ ਬਾਰੇ ਸਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਂਗੇ
ਿਕ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ ਤ ਹੋ
ਿਗਆ।” ਔਹ ਮੇਰੇ! ਔਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ!
163 ਮੈਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। (ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹ ) ਮੈਂ ਉਸ
ਰੁੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ, “ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ!”
164 ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਿਜਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲਿਹਰ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਸ਼ ਤ ਹੋ ਜਾਹ” ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਉਸਦੇ
ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਿਯਸੂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਜੰਗਲ
ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ। ਵਚਨ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹੋ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤੋਂ ਦੀ ਵਿਹ ਰਹੇ ਸਨ।
165 ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਕਲੀਿਸਯਾਵ ਿਵੱਚ
ਜ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਿਹਰਦਾ ਬੋਝ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ ਅਤੇ ਏਿਰਜ਼ੋਨਾ
ਆਇਆ। ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨ ਕਰਦਾ ਹ
ਪਰ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਬੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ…ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ
ਹ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਹੀ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ,
“ਪਰ੍ਭੂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ ਤੂੰ ਮੈ ਦੱਸ ਮੈਂ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਲਵ ਗਾ।” ਹਰ
ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਿਹਰਦਾ ਬੋਝ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਿਭਆਨਕ
ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਿਜੱਤ ਹਾਿਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ ਿਜਸ ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
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166 ਉਸਨੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਿਵਖਾਏ ਹਨ ਿਜਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਵਾਹ
ਹੋ, ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾ ਇਹਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਮਹਾਨ
ਅਲੌਿਕਕ ਗੱਲ ਿਵਖਾਈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਨ ਉਹਨ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ
ਮੈਗਜੀਨ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।
167 ਪਰ ਮੇਰਾ ਿਹਰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰੁੱਖ
ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ “ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਹਾਨ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ। ਗਰਮ ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਨਹੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਹਲ ਤੂੰ ਮਨੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠਾ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਿਕਆ ਸੀ? ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲ, ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁਗੋ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ
ਿਜਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਿਜਸ ਤੂੰ ਮੈ ਬੋਲਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ।” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ
“ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਕੰਨਾ ਅਿਹਸਾਨ ਮੰਦ ਹ ।”
168 ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਜ ਦੇ ਹੋਏ ਸੁਿਣਆ…ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਦੋ ਿਤੰਨ ਿਹਰਨ ਮੇਰੇ
ਸਾਹਮਨੇ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਿਪੱਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹਨ ਿਹਰਨ ਦਾ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਥੇ ਅੰਦਰ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਸਨ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ ਿਹਰਨ
ਛੇਤੀ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਸੀ। (ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ

ਹਨ) ਪਰ ਉਹ ਿਹਰਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।
169 ਅਤੇ ਉਹ ਿਹਰਨ ਖਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀ ਸਨ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ
ਿਹਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਪੂਰਨ ਿਵਕਿਸਤ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾ ਿਤੰਨ ਿਹਰਨ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
170 ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਇਹਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”
171 ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਗੋਸਪ੍ਲ ਿਬਜਨੇਸਮੈਨ ਨਾਲ ਸੀ, ਲਗਭੱਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ,
ਭਾਈ ਕਲੇਟਾਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਸ਼ਕਾਰ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਸੀ
ਜੋ ਿਕ ਬਹਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨ ਲਈ, ਉੰਨੀ ਿਸੰਗ ਵਾਲਾ ਬਾਰਾ ਿਸੰਗਾ
ਮਾਿਰਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ…ਉਹ…
172 ਕਦੇ—ਕਦੇ ਉਹ ਿਬਜਨੇਸਮੈਨ…ਮੇਰੇ ਭਇਓ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਤ
ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਉਹ ਮੋਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀ ਸਕਦੇ ਅਤੇ
ਬਹੁਤੇ ਤ ਆਪਣੀ ਮੇਜ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਿਬਲੀ, ਮੈ ਇੱਕ ਦੋ
ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗ ਮਾਰ ਕੇ ਿਲਆ ਦੇਈ। ਮੈ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ।” ਠੀਕ
ਹੈ ਮੈਂ ਥੇ ਬਾਹਰ ਿਸ਼ਕਾਰ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ ਅਤੇ ਬਾਰ ਿਸੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨ
ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ।
173 ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈ ਮਨਹ੍ਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਨਹੀ ਹੋਏ ਿਕ
ਮੈਂ ਕ੍ਲੋਰੈਡੋ ਦੇ ਉਸ ਬਰ੍ਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਤ ਕਰ ਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਦੇ ਲਈ
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ਮੈਂ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਗਾ।” ਨਹੀ। ਨਹੀ, ਜੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਨਾ
ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾ ਉਸ ਨਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
174 ਅਤੇ ਮੁੰਿਡਓ, ਜੇ ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਿਹਲ , ਉਹ ਿਵਚਾਰਾ
ਬਜੁਰਗ ਭਾਈ ਥੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਣ ਿਗਆਅਤੇ ਉਸ ਕੋਈ ਵੀ ਿਹਰਨ ਨਹੀ ਸੀ ਿਮਿਲਆ।
ਉਸ ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨ ਹੈ? ਪਾਮਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ
ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਦੱਸ ਡੋਲਰ ਮੈ ਿਦੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ,
ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ
ਇੱਕ ਿਹਰਨ ਿਲਆ ਿਦਓਗੇ?” ਔਹ…

ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਚੰਗਾ, ਮੈਂ, ਭਾਈ ਪਾਮਰ, ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ
ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ।”
175 [ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ …ਸੰਪਾ] ਉਹ ਿਤੰਨੇ ਿਹਰਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ
ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਹਲਾਇਆ। ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੌੜ ਨਹੀ ਸੱਕਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।” ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ
ਚਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਨਪੁੰਨ ਹ । “ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਇਹ ਮੁੜਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਹ੍ ਿਤੰਨ
ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਸੱਕਦਾ ਹ ।” ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ

ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।” ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਸਰਕਾਇਆ…
176 ਤਦ ਹੀ ਮੈ ਉਹ ਵਾਦਾ ਯਾਦ ਆ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।” ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੋਆਬ ਜ ਸ਼ਾਉਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,’ ਯੋਆਬ ਨੇ ਦਾਉਦ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਦਾਉਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈ
ਵਰਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਛੁਹ ।’ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਿਕ ਮੈਂ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀ ਕਰ ਗਾ।”
177 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨ ਇਸ ਪਹਾੜੀ
ਤੋਂ ਹੇਠ ਡੇਗ ਸਕਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹ । ਿਤੰਨੇ ਹੀ
ਸੁੰਦਰ ਿਹਰਨ ਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।”

ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀ, ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।”
178 ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਿਵਕਿਸਤ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਹਰਨੀ
ਉਹਨ ਬੱਿਚ ਦੀ ਮ ਇਸ ਤਰ ਨਾਲ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਤੰਨੇ
ਹੀ ਕਾਫੀ ਮੋਟੇ ਤਾਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
179 ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਥੇ ਖੜੇ ਿਰਹਾ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਿਹਰਨ ਬੜੇ ਹੀ ਅਜੀਬ
ਹਨ। ਮੈਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨ ਤ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ
ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ।” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਇਹਨ ਡਰਾਵ ਗਾ।”
180 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੋ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੌੜ ਨਹੀ
ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਾਵ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ।” ਉਹਨ ਨੇ
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ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।
181 ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਜਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਹਰਨੀ ਮ , ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਬੱਿਚ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਤ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਦਾ
ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਲੋਕ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਦਾ
ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਗਾ।” ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ
ਚਲੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨ ਜੰਗਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ!”
182 ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ ਦੋਹ ਬਲਿਕ ਉਹਨ ਿਤੰਨ ਨੇ ਹੀ
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਿਖਆ। ਤਦ ਉਹ ਿਪਛ ਹ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵਾਿਪਸ
ਪਰਤ ਆਏ।
183 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਾਵ ਗਾ।” ਮੈਂ ਆਿਖਆ,
“ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਦੌੜ ਨਹੀ ਸਕਦੇ। ਪਰ,”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਵੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੌੜ ਨਹੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਨੇ ਮੈ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹ । ਜਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।
ਮੈਂ ਇਸ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ।”
184 ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੱਟਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ
ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨ ਿਤੰਨ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲੇ
ਗਏ। ਉਹ ਿਫਰ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਮੈ ਿਫਰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਚਲੇ
ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਿਹਰਨ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਿਕਉਂਿਕ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਉਸਦੀ
ਹਜੂਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ?”
185 ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੈ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ
ਹੈ, ਕੀ ਤੈ ਯਾਦ ਨਹੀ ਹੈ?” ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਹੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਹ ਪਰ੍ਭੂ।”
186 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈ ਕਦੇ ਨਹੀ
ਛੱਡ ਗਾ। ਮੈਂ ਤੈ ਕਦੇ ਨਹੀ ਿਤਆਗ ਗਾ।”
187 ਤਦ ਮੇਰੇ ਿਹਰਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਝ ਲਥ ਿਗਆ। ਮਸੀਹੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਿਜਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਿਹਲੇ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤ ਿਪਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ
ਇੱਕ ਅਲਗ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣ ਿਗਆ ਹ ।
188 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਆਖਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰੇਕ ਉਸ ਚੀਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ
ਲਉ ਜੋ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਨਤੀ ਸੁਣੇਗਾ ਉਸਦਾ
ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।
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ਆਉ ਇਕ ਪਲ ਲਈਆਪਿਣ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ।

189 ਕੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ
ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਉਹ ਕੱਲਹ੍ ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁੱਗੋ—ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ! ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਉਪਰ ਉਠਾਉਗੇ ਅਤੇ ਕਹੋਗੇ ਿਕ “ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹ ।
ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਜੋ ਤੂੰ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਿਫਰ ਕਦੀ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਰ ਗਾ?”

190 ਸਾਡੇ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਕੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਚੌਥੀ ਵਾਰ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਪੰਜਵੀ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦ
ਤੂੰ…ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਿਬਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ
ਪਤਨੀ ਦਾ ਿਟਊਮਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਸ ਛੁੰਹਦਾ, ਉਹ ਰਸੌਲੀ ਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ,
ਜੋ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਇਆ।

191 ਹੁਣ, ਿਪਤਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹਨ ਲੋਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਢਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ
ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਕਪਟ ਬਿਣਆ ਰਹ । ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਪਰ੍ਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ
ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਕਪਟ ਨਾ ਰਿਹ ਸਕ ਤ ਮੈਂ ਨਹੀ ਸੋਚਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰ੍ਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ
ਿਨਸ਼ਕਪਟ ਬਿਣਆ ਰਹ ਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿਜਉਂਦਾ ਬਣਾ, ਿਕ ਤੂੰ ਸਾ ਸਾਿਰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਵਰਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜੋ…

192 ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਵਰਦਾਨ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਵਸਤੁ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਪਤਾ, ਵਰਦਾਨ ਕੋਈ
ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ ਨਹੀ ਹੈ। ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣ ਿਕ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਲੱਗ ਕਰੋ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਕਰ ਸਕੇ।

193 ਪਰ੍ਭੂ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਮਹਾਨ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਿਵਚੋ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਿਦ ਵੇਖ ਸਕੀਏ, ਿਕ…ਿਜਸ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹਵਾਲਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਪਰ੍ਭੂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਹਰਦੇ ਦੇ ਗੁਪਤ ਿਵਚਾਰ ਜਾਿਣਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਿਸਆ, ਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਿਹਰਦੇ ਦੇ
ਗੁਪਤ ਿਵਚਾਰ ਜਾਿਣਆ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ, “ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਹਰਦੇ
ਦੀ ਗੁਪਤ ਧਾਰਨਾਵ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਜ ਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।” ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਰਣ ਚੇਲੇ ਜਾਣ
ਗਏ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।
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194 ਹੁਣ, ਿਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਤੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਲੀਮ
ਡੇਰੇ ਤੈ ਸਮਰਿਪਤ ਹੋਣ, ਤ ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਿਕ ਇਹ
ਤੇਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈਂ। ਤੱਦ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ ਗੇ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵਚ
ਬੋਲ। ਅਮੀਨ।

[ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਭਿਵਖਵਾਣੀ ਿਵਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾਦਕ]
195 ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾਵਾਨ ਹੋ। ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਸਾ ਆਪਣੇ ਆਦਰ ਲਈਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਹੌਂਸਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਹੁਣ ਹੋਣ
ਦੇ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚੱਲੇ ਿਫਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨ ਵਚਨ ਸਾਬਤ ਕਰੇ।
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵਚ ਆਮੀਨ।
196 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖੋ। ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਚੰਗੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣੋ। ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ
ਸਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
197 ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਿਕੰਿਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਤ ਹ ਉਠਾਉ। ਜੇ ਪਰ੍ਭੁ ਮੈ
ਿਹਰਿਦ ਦੇ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਿਜਆਦਾ ਲੋਕ
ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਮੈ ਇਹ ਕਿਹਣ ਿਦਉ, ਿਕੰਿਨ
ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ—ਪੱਤਰ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਤੁਹਾ ਚੰਗਾਈ ਦੇਵੇ? ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।
198 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹ । ਿਯਸੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀ ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵ ਜਨਮ ਪਾ ਿਲਆ
ਤ , ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹ । ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ—ਪੰਕਤੀ ਬਣਾਈਏ…ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਇੱਥੇ ਇਸ
ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੇਵਕ
ਹਨ ਜੋ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਪਰ੍ਭਾਵ
ਨਹੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਸਮਝੇ?
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀ ਕਰਦਾ…ਉਹ ਿਸਰਫ ਮੇਰੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾ ਜ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕ ਜੋ ਵੀ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਸਚ ਹੈ।
199 ਪਰ ਹੁਣ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਿਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਿਣ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੀਮਾਰ ਹੋ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖੋ : “ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਨਹਚਾ
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਬੀਮਾਰ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ।
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ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲਹ੍ ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁੱਗੋ—ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ
ਿਜਹਾ ਹੈ।”

200 ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਤ ਉਹ ਉਹਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਤਦ
ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਤੱਖਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਹਰਦੇ ਦੇ ਗੁਪਤ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵ ਜ ਚਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਜਦੋਂ
ਵਚਨ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤ ਠੀਕ
ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ
ਦੇ 14 ਬਾਬ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ
ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜ ਦਾ ਹ ।”

201 ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ, ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ
ਿਯਸੂ ਹੀ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ ? ਯਕੀਨਨ।
“ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਸਿਹਤ ਛੂਹ ਸਕਦੇ
ਹ ।” ਹੁਣ, “ਉਹ ਹੈ।” ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀ ਹ ; ਪਰ ਉਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀ ਹੈ। “ਉਹੋ ਹੀ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਸਿਹਤ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹ ।”

202 ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਬੰਧਨ ਿਢੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਹਰ ਆਉ ਅਤੇ ਉਸ ਆਖੋ, “ਮਹਾਨ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ, ਹੋਣ
ਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈ ਛੂਹ ਲਵ !” ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ
ਅਤੇ ਯੁੱਗੋ—ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਦੋਂ
ਕੀਤੇ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।

203 ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ
ਉਸ ਛੂਿਹਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਛੂਿਹਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈ ਿਕਸ ਨੇ ਛੂਿਹਆ ਹੈ?” ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਾਿਰ ਨੇ ਹੀ
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਿਵਚਾਰ ਜ ਚ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ
ਲਭ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੇ ਹੀ
ਉਸ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

204 ਹੁਣ, ਉਹ ਕੱਲਹ੍ ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁੱਗੋ—ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਔਰਤ
ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ
ਹੈ। ਿਨਹਚਾ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਵੈਦ ਛੂਵੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਪਿਨਕ
ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੈ ਤ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਤ ਇਹ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹ , ਇਹ ਤ
ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਇਹਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਇਹਨ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹ ,

ਜੋ ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਚਆ ਹ ।
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205 ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖੋ। ਿਨਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਿਸਰਫ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਆਖੋ, “ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਸਤਰ ਛੂਹ ਲਵ ।” ਬਸ ਸਾਧਾਰਣ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਬਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੋ—ਜੋ ਿਜਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹੇ ਕੇਵਲ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖੋ।
206 ਿਸਰਫ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
ਬਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਉ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਾਦਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹੈ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ।
207 ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ—ਪੂਰਵਕ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪੰਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਕਰੇ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਰਾਹੀ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹ । ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ…
208 ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਉਤ ਹ ਚੁੱਕਣਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਇਧਰ ਵੇਖੋ
ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਿਜਵੇਂ ਕੀ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਵੇਖ”
“ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ” ਨਹੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ…ਉਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ
ਹਨ, ਉਹਨ ਗੱਲ ਤੇ ਿਧਆਨ ਲਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
209 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਟਨ ਮੁੰਿਡ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵ । ਅਤੇ ਮੈਂ
ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ, ਭਾਈ ਡਾਲਟਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈ ਪੱਕਾ ਨਹੀ ਪਤਾ
ਹੈ, ਤੁਸੀਂਿਜਨ ਨੇ ਰੰਗੀਨ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ,
ਉਹਨ ਲੋਕ ਕੋਲ ਆਵ ਗਾ, ਿਜਨ ਮੈਂ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ ।
210 ਚੰਗਾ, ਹੁਣ, ਇੰਝ ਹੋਵੇ ਕੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਤ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਦਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੇਖ ਸਕੋ ਜੋ ਮਾਲਕੀ 4 ਅਿਧਆਏ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ
ਇਸ ਿਦਨ ਦੇ ਲਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨੇ
ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
211 ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੱਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਮੋਟਰਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹਨ
ਤੇ ਬ ਹ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਰੀ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਹੈ? ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਨਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਅਜਨਬੀ ਹ ? ਮੈਂ ਤੈ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਮੈਡਮ? ਤੂੰ ਿਸਰਫ ਮੈ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ
ਗੱਲ ਸਚ ਹਨ? ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਚ ਹਨ, ਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਪਰ ਚੁਕੋ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈ
ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ
ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਸ ਛੂਿਹਆ?
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212 ਥੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਠੀਕ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਹਰੇ—ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਘੁੰਮ—ਿਫਰ
ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਠੀਕ ਿਪਛੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਲਈ ਦੁਆ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਠੀਕ ਿਦਮਾਗ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ
ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਜਨਬੀ
ਹ । ਕੀ ਇਹ ਸਚ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ…ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰੋ! ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ…

ਉਸਨੇ ਿਕਸ ਛੂਿਹਆ?

213 ਉਸਦੇ ਠੀਕ ਿਪੱਛੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ…ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੇਖੋ,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ। ਵੇਖੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖੋ, ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹਰੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ
ਦੀ ਗੋਲਾਕਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੇਠ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਇੱਥੇ
ਹੈ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਉਸਦੇ ਦੋ ਪੋਤੇ, ਪੜਪੋਤੇ ਹਨ
ਿਜਨਹ੍ ਲਈ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਹ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈਆਈਹੈ।

214 ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ
ਪਾਏ ਹੋਏ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਿਮਰਗੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਚ ਹੈ।
ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਈਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨ ਮਰੀਅਮ
ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਹਰਦੇ ਨਾਲ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈਂ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਚ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਇਹ
ਗੱਲ ਸਚ ਹਨ ਤ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਹਲਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਹਰਦੇ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਿਗਆ ਹੈ, ਤੈ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ
ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਇਹਨ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨ ਜਾਣਦਾ
ਹ …ਨਾਰੀ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾ ਇਸਦੀ ਲੋੜ
ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ।

215 ਇਥੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਗੋਿਡ ਿਵਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰੇ ਿਕ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇ ਗੋਿਡ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ
ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਿਡ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਜ ਦੀ ਰਹੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਹੈ? ਕੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ, “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁੱਗੋ—ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ!”

216 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹ ਜੀ, ਉਹ ਔਰਤ…. ਔਹ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਹ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ
ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨ ਕੁਮਾਰੀ ਡੇਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਿਹਰਦੇ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰ। ਕੁਮਾਰੀ ਡੇਲੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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217 ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹ ? ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕਦੇ
ਨਹੀ ਵੇਿਖਆ। ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਸਦਾ ਨ ਲੈ ਕੇ ਿਕਉ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ?”
218 ਚੰਗਾ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਤੇਰਾ ਨ ਸ਼ਮਾਊਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਯੋਨਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ।”
ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ, ਕੀ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁੱਗੋ—ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ
ਿਜਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਚ ਹੈ? ਹੁਣ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ?
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ।
219 ਅਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਇਹੋ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਖੀਰਲਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਦੂਤ ਹੇਠ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹੋ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਾਈ
ਕੌਮ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਤਦ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਿਜਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸਹਾਕ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ।
220 ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰਆਪਣੇ
ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੀਿਸਯਾ ਲੂਥਰ ਦੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ : ਵੈਸਲੀ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਅਤੇ ਪੈਂਤੀਕਾਸਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਪਾਉਣ ਦੀ
ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਿਸਰੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ,
ਹਰੇਕ ਕਾਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਇਸ ਿਸੱਧ—ਸੰਪੂਰਨ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ
ਪਰਛਾਵ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਿਯਸੂ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਜੋ
ਉਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੈਣ ਲਈਆਵੇਗਾ।
221 ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕੇ
ਲਉ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਅਮੀਨ” ਸੰਪਾਦਕ]
222 ਆਉ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਲੋਕ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਿਜਨ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਹਨ…
ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਪੱਚੀ ਤੱਕ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ
ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਪੱਚੀ। ਹੁਣ ਛੱਬੀ, ਸਤਾਈ, ਅਠਾਈ,
ਤੀਹ, ਉਤ ਹ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਉ। ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਉਤ ਹ
ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਉ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੋਗੇ?
223 ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ—ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਿਬਨ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਉਹਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹ ।
ਇਹ ਲੋਕ…ਉਹਨ ਲੋਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤ ਬਸ ਥੇ ਬੈਠੇ
ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕੰਨੇ ਇਸ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜ
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹਨ। ਪਰ,
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹਨ ਸਭ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ
ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਚਾਲੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸਨ।
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224 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਉ। ਸਾਰੇ ਹੀ
ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਕੋਲ A ਅੱਖਰ ਦਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਹੈਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਉ।
225 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਣੇ ਆਉ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਇਸ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਗੇ? ਆਉਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਿਮਲ ਕੇ ਇਸ ਗੀਤ ਗਾਈਏ।

ਕੇਵਲ…(ਬਸ ਇਨਹ੍ ਹੀ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕੀ? ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ)…ਿਸਰਫ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ,

ਸਭ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਾਵਾਸ ਕਰੋ;
ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ…

ਪਰ੍ਭੂ…ਪਰ੍ਭੂ…
226 [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਿਕਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ] ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਹੇਠ ਜਾ ਸਕ , ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ ਤ
ਿਕ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ? ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕੀ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ।
227 ਿਕੰਨੇ ਇਹਨ ਲੋਕ ਚੰਗਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?
ਹੁਣ, ਵੇਖੋ ਚੰਗਾਈ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇਕਰ
ਿਯਸੂ ਇਹਨ ਕਪਿੜ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ
ਰਾਤ ਿਯਸੂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਕਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ…

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈ ਚੰਗਾ ਕਰੇਂਗਾ?”
228 ਉਹ ਕਹੇਗਾ, “ਮੈਂ ਤ ਇਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹ ।” “ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਾਪ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਕੁਚਿਲਆ ਿਗਆ, ਉਸਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ।” ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ?
ਵੇਖੋ, ਉਸ ਨੇ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
229 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਬਚਾ ਲੈ।” ਉਹ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕੰਨਾ
ਕੁ ਬੈਂਚ ਕੁਟਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਨਹੀ ਜਾਉਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ?
230 ਿਬਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀ
ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੱਲਹ੍ ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁੱਗੋ—ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ
ਿਜਹਾ ਹੈ? ਜੋ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹਨ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ
ਵਾਅਦਾ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਕੰਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਹੀ ਉਹ
ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਅਮੀਨ”—ਸੰਪਾ] ਉਸਨੇ ਇਸ
ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਚਨ ਿਵਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਕਲੀਿਸਯਾਈ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਇਹ
ਸਭ ਗੱਲ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਚ ਹਨ।
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231 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਿਲ ਦੀ ਪੰਕਤੀਿਵਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ, ਗੁਪਤ
ਗੱਲ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਿਲ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਿਵਚ ਆਏ ਹੋ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਵਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਿਨਕਲੀ ਹੈ।” ਇਹੋ
ਹੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਹੋ। ਹੁਣ, ਉਹ
ਇਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ ਛੂਿਹਆ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਿਸਰਫ ਇਹੋ ਜਾਿਹਰ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
232 ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜਰ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥ ਰੱਖ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਵ ਵਾਿਪਸ
ਚਲੇ ਜਾਉ, ਤ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਿਸਰਫ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ
ਜਾਉਗੇ? ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਅਤੇ ਿਫਰਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਧਰ , ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋ ਹਰ ਹਰੇਕ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
233 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਿਜਹਾ
ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੰਕਤੀ ਤੋੜ ਕੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ
ਲੋਕ ਲਈ ਸਥਾਨ ਬਣਾਈਆ ਜਾਵੇ, ਿਕਉਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਗੇ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਨਹੀ…ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਉਸਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
234 ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, “ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਓਹਨਾ ਤੇ ਧਰੋ।”
ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਓਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਉਹਨ ਚੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਠੀਕ ਹੈ,
ਇਹੋ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੱਚ
ਸਾਿਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੇ ਹੀ ਓਹਨ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਾਈ ਕੋਮ ਨੇ ਆਿਖਆ…

ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਉ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਜੀਵੇਗੀ।”
235 ਉਸ ਰੋਮੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹ , ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ
ਛੱਤ ਹੇਠ ਆਵੇਂ। ਿਸਰਫ ਤੂੰ ਵਚਨ ਹੀ ਬੋਲ ਦੇ।” ਠੀਕ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਵੇਿਖਆ।
236 ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ
ਹੱਥ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨ ਲੋਕ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ
ਹ ਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੋ।

ਆਉ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ।
237 ਪਰ੍ਭੂ, ਿਯਸੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨ ਲੋਕ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹ । ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ
ਜਾਣੁ ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਂ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹਨ ਲੋਕ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਲਾਿਗਉਂ ਦੀ ਲੰਗਣ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ
ਇਹ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋਲ
ਆਉਣ ਜੋ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਕ ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦੇ ਰਾਹੀ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਿਨਹਚਾ ਕਰਣ ਵਾਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ
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ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰਖਣਗੇ, ਤ ਬੀਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।” ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੀ
ਇਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰੇਗਾ,
ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਜੋ ਚੰਗਾਈ ਿਵਚ ਿਨਹਚਾ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਿਪਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ
ਦੂਰ ਕਰ।

238 ਤੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਲਖਤ ਰਾਹੀਂ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ ਿਕ ਸਾ ਿਵਖਾਵੇਂ
ਿਕ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਂ। ਹੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਸਰੋਿਤ ਿਵਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ
ਆਵੇ, ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹਨ ਸਾਿਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਬਲ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਬੰਦਗੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਪਰ੍ਭੂ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਮਹਾਨ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮਸਹ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਬੋਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਹਾਨ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਸਹ ਕਰੇ।
ਿਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰੱਬੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਹ , ਤ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਸਾਡੀ
ਹਰੇਕ ਿਬਨਤੀ ਤੇਰੇ ਹਜੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਜਦ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ
ਲਾਿਗਉਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਤ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣ ਿਕ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਤ
ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਿਨਹਚਾ ਕਰ ਸਕਣ।
239 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਜਦ ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਹਨ ਤੇ ਰਖਦਾ ਹ , ਤ ਸਾਰੇ ਜਣੇ
ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ।
240 ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ, ਆਉ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਈ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਹ।
241 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਈ ਲਈਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਹ।
242 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭੈਣ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਭੈਣ
ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹ । ਅਮੀਨ।
243 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹ ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹ ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਮੰਗਦਾ ਹ ।
244 ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਭਾਈ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ।
245 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹ ।
246 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਰਾ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹ ।

ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ
ਚੰਗਾਈ ਦੇਹ।
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247 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਰਾ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਰਖਦਾ ਹ ।
248 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਈ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਰਖਦਾ ਹ ।
249 ਜਦ ਿਕ ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮਸਹ ਦੀ ਰੱਬੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਤੇ ਰਖ ਕੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਭਾਈ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰਦਾ ਹ ।
250 ਿਪਤਾ ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਭੈਣ
ਚੰਗੀ ਕਰ ਦੇ।
251 ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਲੋਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜੂਰੀ
ਪਛਾਿਣਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ।

ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਿਪਤਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ

ਭਾਈ ਦੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹ । ਿਪਤਾ, ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ, ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਉਹਨ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਜੋ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ, ਤ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਿਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਚੰਗਾਈ ਦੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵਚ
ਉਸ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹ ।

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਭੈਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ
ਰੱਖਦਾ ਹ ।

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ
ਰੱਖਦਾ ਹ ।

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਭਾਈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ
ਰੱਖਦਾ ਹ ।

ਮੈਂ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਭਾਈ ਬਰਕਤ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਚੰਗਾਈ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ।

ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਿਕ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ
ਸ਼ਰੀਰ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਠੀਕ ਕਰ। ਤੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਿਪਤਾ, ਤੂੰ ਇਸਦਾ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਠੀਕ ਹੋ

ਜਾਵੋਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
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ਪਰ੍ਭੂ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ
ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰੋ।

ਿਪਤਾ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਅਮੀਨ। ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਹੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ।

ਿਪਤਾ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ
ਰੱਖਦਾ ਹ । ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰ।

ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹ ।
ਉਸ ਚੰਗਾਈ ਦੇ।

ਿਪਤਾ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨ
ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹ ।

ਿਜਵੇਂ ਿਕ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ, ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹ ।

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹ ।
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਇਸੇ

ਤਰਹ੍ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ

ਕਰ। ਅਮੀਨ।
ਭੈਣ ਿਸ਼ਰਲੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਤੈ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਿਸ਼ਰਲੇ ਲਈ

ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵਚ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਅਮੀਨ।
ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਭੈਣ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹ ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ।
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਭੈਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ

ਰੱਖਦਾ ਹ ।
ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ

ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ , ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ , ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹ । ਅਮੀਨ।

ਇਸ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵਚ ਉਸਦੀ
ਚੰਗਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹ ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਭੈਣ ਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਚੰਗਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹ ।

ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵਚ ਇਸ ਭੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ
ਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹ ।
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ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵਚ ਇਸ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਰੱਖਦਾ ਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹ ।

ਤੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚਾ? ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਰੱਖਦਾ ਹ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵਚ ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹ । ਅਮੀਨ।

ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵਚ ਇਸ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਰੱਖਦਾ ਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹ ।

ਭੈਣ ਵਾਲਡਰੋਪ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ
ਿਵਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਚੰਗਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਦਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੰਕਿਤ ਿਵਚ
ਜੀਵਨ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। [ਭੈਣ ਵਾਰ੍ਡਰੋਪ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਹ , ਸਤਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ।” -ਸੰਪਾ]
ਸਤਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ
ਇਸਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਹੈ। ਿਮਸੇਜ ਵਾਲਡਰੋਪ। ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਫ਼ੀਿਨਕ੍ਸ ਿਵਚ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ?

ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਤੇਰੀ ਚੰਿਗਆਈ ਤਦ ਤੱਕ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹ । ਮੈਂ ਭੈਣ ਵਾਲਡਰੋਪ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਚੰਗਾ ਕਰ। ਅਮੀਨ। ਭੈਣ ਪਰ੍ਭੂ ਤੈ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।

ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰਦਾ ਹ । ਅਮੀਨ।

ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹ । ਅਮੀਨ।

ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵਚ ਇਸ ਭੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹ ।

ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਲਈ ਚੰਗਾਈ ਅਤੇ ਦਯਾ ਮੰਗਦਾ ਹ । ਅੱਜ ਰਾਤ
ਉਸ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਭੈਣ
ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈਆਪਣੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋੜਦਾ ਹ । ਅਮੀਨ।

ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਭੈਣ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਪਤਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰ।

ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦਾ ਹ । ਅਮੀਨ।

ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਭੈਣ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ
ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹ । ਅਮੀਨ।

ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ
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ਪੂਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਕਰੇਂਗਾ। ਭਾਈ ਪਰ੍ਭੂ ਤੈ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।

ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਉਹਨ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰ।

ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਿਪਆਰੀ ਕੁੜੀ, ਸਭਾ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ
ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹ ਜੋ ਉਹਨ ਛੋਟੇ ਬਿਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਹਨ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਲਈ

ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਚੰਗਾ
ਕਰ। ਅਮੀਨ।

ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ
ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਅਮੀਨ।

ਿਪਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਸ ਭੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰ।

ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰ।

ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰ।
252 ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹ । ਿਯਸੂ ਦੇ
ਨ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ।
253 ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਭੈਣ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
254 ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਭਾਈ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨ ਿਵੱਚ ਭਾਈ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹ —ਅਮੀਨ।
255 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈਲਈਇਸ ਭਾਈ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹ —ਅਮੀਨ।
256 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ
ਇਸ ਭਾਈ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਸ ਭਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ
ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜਨਹ੍ ਤੂੰ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਿਵੱਚ ਮੇਰੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਚੰਗਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹ । ਅਮੀਨ।
257 ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਹੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਣ
ਲਈ ਆਏ ਹਨ।
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ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹ …?…ਦਯਾ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਉਹਨ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ…?…ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ। ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭੂ,
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ। ਸ਼ੈਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੈ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹ …?…ਪਰ੍ਭੂ ਉਹਨ ਸ਼ਕਤੀ
ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਭਿਰਆ ਜੀਵਨ ਦੇ; ਪਰ੍ਭੂ ਉਹਨ ਬੱਲ ਦੇ…?…[ਟੇਪ ਿਵਚ
ਖਾਲੀ ਥ –ਸੰਪਾ]

258 ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?” ਮੈਂ
ਤ ਬਸ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਰਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

259 ਹੁਣ, ਆਉ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਮਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਰੋਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ…

260 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲ ਰਾਤ ਿਫਰ ਸਾਢੇ ਛੇ ਜ ਸੱਤ ਵਜੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਗੇ, ਇਸੇ ਹੀ
ਤਰਹ੍ ਸਾਢੇ ਛੇ ਜ ਸੱਤ ਵਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਹ੍ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਫਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੰਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਿਕਉਂਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਥੋੜੀ
ਿਜਆਦਾ ਦੇਰ ਿਬਠਾਈ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।

ਹੁਣ, ਆਉ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ।

261 ਿਪਤਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਤ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਿਜਸਨੇ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁਧ ਪਾਪ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹ । ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਤੈ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਹੈ, ਤ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ। ਿਕਉਂਿਕ ਸਾ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਸਾ ,
“ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਜਉਂਦੀ ਪੱਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਰਾਹੀਂ
ਪੜਹ੍ੀ ਜ ਦੀ ਹਨ।” ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੇਿਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ
ਤੇਰੀ ਹਜੂਰੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਇਹ ਜਾਿਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਂ; ਲੋਕ ਨੇ
ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨ
ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਿਰ
ਨੇ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਹਨ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ
ਿਕ ਤੂੰ ਉਹਨ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਂਗਾ।

262 ਜਦ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਤ ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨ ਿਵੱਚ
ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ, ਤ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰ ਗਾ।” ਿਯਸੂ…ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਤੇਰਾ
ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਪਰ੍ਭੂ।

263 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਜਸਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਿਬਮਾਰ ਦੇ
ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ।

ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ। ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰਥ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ,
ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਜੋ ਿਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਿਦ ਿਵਚਾਰ
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ਅਤੇ ਸੋਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਵੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰੇਕ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ
ਸਥਾਨ ਪਾਵੇ।
264 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਬੇਪਰ੍ਤੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਿਝੜਕਦੇ ਹ । ਸ਼ੈਤਾਨ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਤੂੰ ਹਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਤੈ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
265 ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉਿਠਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ, ਨਰਕ ਅਤੇ ਕਬਰ
ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਤ ਹ ਚੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾਨ ਿਦੱਤੇ। ਅੱਜ

ਰਾਤ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਥੋੜਾ ਸਮ ਰਿਹ
ਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੈ ਿਫਰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਵੇਖੋਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਹੋਵ ਗਾ ਸਗੋਂ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵ ਗਾ।” ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ
ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਿਦ ਹੋਇ ਉਹਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਿਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਰੋਗੀ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
266 ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਖਣ, “ਅਮੀਨ।” ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਭਾਈ ਵਾਿਪਸ
ਸੌਂਪਦਾ ਹ । 
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ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਿਵਿਲਅਮ ਮੈਿਰਅਨ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਦਵਾਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 21 ਜਨਵਰੀ, 1964 ਰਾਮਾਡਾ
ਇੰਨ, ਿਫਿਨਕ੍ਸ ਏਿਰਜ਼ੋਨਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪ
ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਤੋਂ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਬਨ ਕੁਝ ਘਟਾਏ ਵਧਾਏ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਹ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਇਸ ਆਫ ਗੋਡ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗਸ ਵਲੋਂ ਛਾਿਪਆ ਅਤੇ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ ।
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