
ਭੂਤ ਿਵਿਗਆਨ

ਧਾਰਿਮਕ ਖੇਤਰ

 ਹੈਰਾਨ ਹ ਿਕ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਛੋਟੇ ਗੀਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਿਨੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਅੱਜ

ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਪਆਰ, ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਛੋਟੇ ਗੀਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, “ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਫ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ”? ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਿਕ ਕੀ ਸਾ
ਇਹ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭੈਣ? ਤੈ ਪਤਾ ਹੈ? ਹੁਣ:

ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਫ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਫ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ;
ਧੁੱਪ ਜ ਛ ਿਵੱਚ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਫ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਔਹ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੀਏ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਫ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਫ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ;
ਧੁੱਪ ਜ ਛ ਿਵੱਚ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਫ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

[ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ.]
2 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ
ਿਫ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਤੀ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਏਥੋਂ
ਤਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਭੇਿਜਆ…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਰਦੋਸ਼
ਪੁੱਤਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਪੀ ਦੀ ਥ ਲੈਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਦੇ ਹ , ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸਾਡੀ ਿਫ਼ਕਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ
ਰੱਿਖਆ! ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ
ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹ , ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਹੇਠ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਭਾ

ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਬਖਸ਼ੋ, ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕ ਹਰਆਦਮੀ, ਔਰਤ,
ਲੜਕਾ ਜ ਲੜਕੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਿਧਐਨ
ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ
ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ,
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ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ
ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾ ਵੱਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਦਓਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਿਚੰਨਹ੍ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਿਦਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਕਉਂਿਕ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ
ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।

3 ਅਸੀਂ, ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ ਇੱਕ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਇਸ ਿਵੱਚ
ਜਲਦੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਪੰਦਰ ਿਮੰਟ ਪਿਹਲ । ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ
ਭੂਤ ਿਵਿਗਆਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।

4 ਅਤੇ ਮੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ; ਭਾਈ
ਬੀਲਰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਿਵੱਚ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵੱਚ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਬੇੜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ
ਤੈਅ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੈਕਸਟਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ,
ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਆਪ ਹੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਥੇ ਜਾ
ਿਰਹਾ…ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ…ਤੁਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ, ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਹੁਣ ਮੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ
ਪਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਉਨਹ੍ ਿਵਚਕਾਰ…ਮੈਂ ਉਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ
ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

5 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ…
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ
ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈ ਅਮੇਬਾ ਲੱਗ ਿਗਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਾਣਦਾ—ਜਾਣਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਅਮੇਬਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਜੀਵੀ ਜੋ…ਲਗਭਗ ਤੁਹਾ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਕਹਾ ਸੀ। ਿਕੰਿਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ
ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ
ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਥ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ
ਮੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ। ਹੁਣ, ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ
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ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਨ ਹੈ।

6 ਿਕੰਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਦੋ ਨਬੀ ਸਨ? ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਸ ਿਕਹਾ, ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਫਲਾਣੀ ਥ ਤੇ
ਜਾਓ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ—ਨਾ ਆਓਣਾ…ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਮੁੜ ਜਾਇਓ,”
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ । ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋਵੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾ
ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣਾ।”

7 ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਉਸ ਿਮਿਲਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ
ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ੍ਭੂ ਮੈ ਿਮਿਲਆ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ।”
ਅਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ
ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ।

8 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹ …ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ, ਉਹ…ਇਸਨੇ ਮੈ ਜਗਾਇਆ,
ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤੇਰ -…ਜ ਦਸੰਬਰ ਦੀ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਿਬਸਤਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰਾ ਭਿਵੱਖ
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ…ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤ ਉਹ ਮੈ ਿਬਮਾਰਖਾਣੇ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸਨ, ਪਰਜੀਵੀ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ ਮੈ ਿਬਮਾਰ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਧਿਰਆ ਤ ਉਹਨ ਨੇ ਮੇਰੀ
ਜ ਚ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੈ ਘਰ ਜਾਣ
ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈ ਇਸ ਪਾਸੇ
ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ।”

ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ ਹੈ।”

9 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੋਰਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਿਵਚਾਰਆਇਆਸੀ।” ਅਤੇ ਇਸ
ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤੇ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵਚ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯਾਤਰਾ
ਤੇ ਜਾਵ ਗੇ, ਤ ਇਹ ਅਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾ ਸਾਿਰ ਇਸਦਾ
ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਕੀਤਾ! ਔਹ, ਮੇਰੇ!
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਇ ਿਜਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸ । ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸਆਉਂਦੇ ਹੋਏ…
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10 ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ
ਚੀਜ ਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਮੱਖੀ ਤੁਹਾ ਡੰਗ
ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਖੁਰਕ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੁਰਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ
ਛੋਟੀ ਕਾਲੀ ਚੀਜ ਹੈ, ਤ ਇਸ ਿਖੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਇਸ ਦਾ ਛੋਟਾ
ਿਜਹਾ ਿਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਖੱਚਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸਰ ਿਖੱਚ ਲਵੋਗੇ। ਇਸ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰੋਗਾਣੂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾ ਅਧਰੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ…
ਨਾ ਖੁਰਕੋ, ਜ ਉਸ ਿਖੱਚਣਾ ਨਹੀਂ; ਬਸ ਕੁਝ ਚਰਬੀ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਚਰਬੀ ਲਗਾ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਉਹ
ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
11 ਿਫਰ ਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮੱਛਰ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ। ਉਹ ਿਸੱਧਾ ਹਵਾ ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ [ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ.] ਤੁਹਾ ਛੁਹੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ,
ਤੁਹਾ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ।
12 ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਫਰ ਥੇ ਉਹ ਸੱਪ ਹੈ ਿਜਸ ਮ ਬਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ
ਉਹ ਤੁਹਾ ਡੰਗਦਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਿਮੰਟ
ਹੀ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ।
13 ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਕੋਬਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਲਗਭਗ ਪੰਦਰ ਿਮੰਟ ਤਕ ਹੀ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਐਨਾ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ
ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਿਹਲ ਹੀ ਪਰ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ
ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਇਸ ਤਰਹ੍ ।
14 ਅਤੇ ਥੇ ਕਾਲਾ ਕੋਬਰਾ ਹੈ। ਔਹ, ਥੇ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ! ਅਤੇ ਿਫਰ
ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖ਼ਤਰੇ, ਬੇਸ਼ਕ, ਸ਼ੇਰ, ਬਾਘ ਜ ਚੀਤੇ, ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ,
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਬਮਾਰੀ , ਉਥੇ ਹਰ
ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹਨ।
15 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿਫਰ ਥੇ ਤੁਹਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ
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ਲਈ ਜਾਦੂਗਰ ਹਨ, ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਧਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ।
ਪਰ, ਿਕਵੇਂ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਇਸ ਲਿਹਰ ਕੇ ਪਰਹ੍ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ ਿਕੰਨੀ
ਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਿਫਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।

ਅਤੇ ਮੈ ਉਹ ਿਦਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਥੇ ਖੜੋ ਕੇ, ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ , ਕੀ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵੱਚ ਦੱਸ ਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਜੋ ਭੂਤ ਿਵਿਗਆਨ ਹੈ।
16 ਪਰ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਅੰਤ ਕੀ
ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੇ ਸੀ ਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੋਏ
ਸਨ। ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਖੈਰ, ਭਾਈ ਬੋਸਵਰਥ?”
17 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ!” ਉਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਬਸ—ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਹੋ,” ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ।
18 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹ । ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋੜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
19 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “‘ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ’?” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਪਿਰਵਰਿਤਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਿਚਰ ਦਾ ਸੀ।” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਸੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਸੀ। ਅਤੇ ਬਸ…

ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।”
20 ਤ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਿਬਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਾਵ ਿਕਵੇਂ ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਨਯੰਤਿਰਤ
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ।” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ
ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਤਰਹ੍ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ,
ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਿਵੱਚ ਛੇ ਜ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ
ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਦਓ,” ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ
ਕਰੋਗੇ, ਪਰ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਲਈ।” ਇਸ ਲਈਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ,
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ—ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ।
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21 ਿਫਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਿਖਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ
ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੈ ਵਾਪਸ ਅਫਰੀਕਾ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮੈ ਉਹੀ ਸਭਾ ਿਦਖਾਈ, ਜੋ ਡਰਬਨ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਸਭਾ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ, ਪੱਛਮ
ਵਲ ਜ ਦੇ ਹੋਏ। ਦੂਜੀ ਸਭਾ ਪਰ ਠੀ ਅਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੀ, ਇਹ
ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਹਲੀ ਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ…ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਕ ਸੁਣੀ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ।

22 ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ-…ਹਮੇਸ਼ਾ
ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਇਹ—ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਿਫਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਆਦਮੀ
ਉਸਦੇ ਹੇਠ ਖੜਹ੍ਾ ਦੇਿਖਆ। ਉਹ—ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਤੁਸੀਂ
ਮੈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਿਕਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੁਰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ
ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ…ਕੁਝ ਵੀ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ
ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਆਦਮੀ ਥੇ ਹੀ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ।
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਪਰ
ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ, ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਟ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰਹ੍ । ਪਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਬਸ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।

23 ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਿਕ…ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ…ਇਹ ਦੂਤ ਹੇਠ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਮੁੜਨ ਅਤੇ
ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਨ।

24 ਿਕਉਂਿਕ, ਅਫਰੀਕੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਗਠੀਲੇ, ਭਾਰੇ ਚਰਬੀ-ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਹਨ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤ ਲਗਭਗ ਸੱਤ-ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ, ਔਹ,
ਦੋ ਸੌ ਅੱਸੀ, ਿਤੰਨ ਸੌ ਪੌਂਡ, ਗਠੀਲੇ ਹਨ। ਜ਼ੁਲਸ, ਹੁਣ, ਸ਼ੁੰਘੀ ਅਤੇ ਬਾਸੁਤੋਸ,
ਅਤੇ, ਔਹ, ਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬੀਲੇ ਹਨ। ਉਸ ਿਦਨ ਉਥੇ ਪੰਦਰ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬੀਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਿਜਨਹ੍ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
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25 ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ, “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ।” ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਿਹੰਦਾ…ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਰ!

ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਲੋਕ ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੇ
ਸੁਿਣਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੋਲ ਿਰਹਾ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਰ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ
ਿਕ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਿਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ।

ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ, ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਜਾਉ, “ਬਲੁਰ ਬਲੁਰ ਬਲੁਰ
ਬਲੁਰ,” ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ।” ਇੱਕ
ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ, “ਕਲਕ ਕਲਕ ਕਲਕ ਕਲਕ,” ਜੋ ਸੀ “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ,” ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ
ਇਹ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ,
ਇਸਦਾ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਿਕਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ…
ਉਹ ਇਸ ਬਾਹਰ ਦੇ ਿਦੰਦੇ ਸਨ।
26 ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਤ ਹੇਠ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਇੱਕ ਝੁਰਮਟ-ਿਜਹਾ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਨ…ਇੰਝ
ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਸੀ, ਇਸ
ਤਰਹ੍ , ਅਤੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬੰਨਹ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ, ਤੌਲੀਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ,
ਲੋਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਦੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ
ਿਹੱਲਦੀ ਹੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ
ਿਹੱਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ!
27 ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ ਲੱਖ ਹਨ।” ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇਸ ਇੱਥੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ
ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਲਵੋ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿਫਨਲੈਂਡ ਿਵੱਚ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ
ਮੁੜ ਜੀ ਠਣ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ
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ਖਾਲੀ ਪੰਨੇ ਤੇ ਜ ਿਕਤੇ ਿਲਖ ਲਵੋ, ਿਕ ਇਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ (ਇੱਕ ਸਭਾ ਹੋਣ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕਸੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ।) ਉਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ
ਿਤੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ, ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ
ਦੂਜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਿਤੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ? ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਲੱਖ
ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ , ਮੈ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭੂ ਲਈ ਰੂਹ ਿਜੱਤਣਾ
ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ ।

28 ਅਤੇ ਥੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵੱਚ, ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਅਨਪੜਹ੍ ਅਧਰਮੀ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਣਾ—ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ
ਿਵੱਚ, ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਅਨਪੜਹ੍ ਅਧਰਮੀ।

29 ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਕੱਲਹ੍ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਦੀ
ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਪੇਸ਼ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਿਸਿਖਅਕ ਨਹੀਂ ਹ । ਮੈਂ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ
ਿਵਆਿਖਆਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਹ …ਮੇਰੀ ਪੜਹ੍ਾਈ
ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈ…ਅਤੇ, ਇਹ ਿਕ, ਮੈਂ
ਲਗਭਗ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰਆਇਆਸੀ, ਇਸ ਲਈਇਹ
ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ
ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹ ।
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖ ਦੀ, ਤ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।
ਸਮਝੇ? ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਇਹ
ਿਕਹੜੀ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣਾ ਹੈ…ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹ
ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਝੂਠ ਹੋਣ ਿਦਓ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਸੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਤ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ
ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ,” ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦਾ
ਇੱਕ ਦੂਤ ਵੀ। ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ…
ਕੇਵਲ…ਮੈਂ ਦੋ ਿਦਨ ਚੁਣੇ ਹਨ, ਤ ਜੋ ਿਵਸ਼ੇ ਲੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵ , ਜੋ ਿਕ
ਕੱਲਹ੍ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੀ, ਦੁਪਿਹਰ ਦੀ ਸਭਾਵ ਦਾ।

30 ਹੁਣ, ਮੇਰਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਦੇਖਣ
ਲਈ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ
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ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਿਕ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼
ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ; ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ,
ਪਿਹਲ , ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਚਨਹ੍ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ
ਹ , ਕਿਲਿਸਯਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਫਰਜ ਦੀ ਅਧੀਨ
ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ, ਿਕ ਇਸ ਕਿਲਿਸਯਾ ਦੇ ਲਈ ਿਲਆਵ । ਇਹ ਠੀਕ
ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਿਹੱਿਸ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹ ਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਬੱਚੇ ਹ , ਉਹ, ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੀਏ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਹ ।

31 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤਰਾਿਸ਼ਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਆਈ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੱਟੀ
ਗਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਪਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀ
ਹੋਈ , ਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਹਥੌੜੇ
ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਭ ਕੁਝ ਿਸੱਧਾ ਆਪਣੀ ਥ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਸ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਸੀ।

32 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਸੈਂਬਲੀਜ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਮਲੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਅਤੇ, ਪਰ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਰ੍ੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ
ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਸ ਕਿਲਿਸਯਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਅਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

33 ਹਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਸਵੀਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਇਹ ਕਦੇ ਕਲਾ ਦੇ ਇੱਕ
ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਲਟਕਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇਸ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤ , ਪਿਹਲ ,
ਆਲੋਚਕ ਦੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਨੇ ਿਚੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ…?…, ਜ , ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ,
ਆਖਰੀ ਭੋਜ ਿਚਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ
ਜੀਵਨ ਲੱਗ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਿਚਤਿਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ
ਵੀਹ ਸਾਲ, ਜ ਦਸ ਸਾਲ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਿਚੱਤਰ
ਿਵਚਕਾਰ। ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਸਵੀਰ
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ਿਵੱਚ, ਇੱਕੋ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਸੀਹ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਪੋਜ਼ ਿਦੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ
ਦਸ ਸਾਲ ਯਹੂਦਾ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਿਦੱਤਾ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਾਪ
ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਓਪੇਰਾ ਗਾਇਕ ਤੋਂ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈਣ ਲਈ,
ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾ ਦਸ ਸਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦਸ ਿਮੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਚਿਰੱਤਰ , ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਉਹ ਤਸਵੀਰ
ਸਾਰੇ ਆਲੋਚਕ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਗਈ।
34 ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹ ,
ਿਜਸ ਝੁੰਡ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਿਕਸੇ ਟੀਕਾ
ਿਟੱਪਣੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ
ਭਰ ਿਵੱਚਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਹ , ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਪਿਵੱਤਰ-
ਪਖੰਡੀ! ਪਿਵੱਤਰ-ਪਖੰਡੀ!” ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਿਵੱਚ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਮੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਿਵੱਤਰ-ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ
ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਭ ਹੈ।
ਪਿਵੱਤਰ-ਪਖੰਡੀ ਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਛੇ ਸੌ
ਅਠਾਹਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਥੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ
ਿਵੱਚ ਸੰਗਿਠਤ ਹਨ, ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਪਿਵੱਤਰ
ਪਖੰਡੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ
ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਪਖੰਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵ ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਪਰ, ਹੁਣ, ਇਸ
ਸਭ ਕੁਝ ਿਵੱਚ, ਇਨਹ੍ ਸਾਰੀ ਚੀਜ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ
ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਗਰਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ…
35 ਮੈਂ ਇਨਹ੍ ਸਲੇਟੀ-ਿਸਰ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦੇਖਦਾ ਹ । ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ,
ਕੱਲਹ੍; ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।” ਬੇਸ਼ੱਕ,
ਮੇਰਾ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਭਾਈ ਬੈਕਸਟਰ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਜੋ ਿਸਰਫ਼, “ਨਹੀਂ,” ਕਿਹ ਿਦੰਦੇ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ। ਮੈ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮਝੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ…ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਕ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ
ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ
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ਕਰਦਾ ਹ । ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ
ਨਾਲ, ਮੈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ। ਖੈਰ, ਜੇ
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਿਕਹਾ ਹੁੰਦਾ, “ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ, ਉਹ ਥੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਗਾ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।” ਖੈਰ, ਇਹ,
ਇਹ ਿਬਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਉਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਤਾੜਨਾ
ਿਦੱਤੀ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਮਝੇ?

36 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਿਸੱਧਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ, ਿਜਵੇਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤ ਰਾਤ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਥੱਕ ਜ ਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ। ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਿਬਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ
ਦਾ ਦੂਤ ਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

37 ਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਸੱਚ ਹੈ, ਬਸ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਪਿਹਲ ਤੋਂ, ਜ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਪਿਹਲ ਤੋਂ।
ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁਝ ਦੱਿਸਆ, ਅਤੇ
ਉਹ ਇਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਪਿਰਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਹੁਣ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ ਇਸਦਾ
ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ, ਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ,
ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਿਸੱਧਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸਦੀ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸ ਬਾਰੇ
ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਵੇਂ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਣ
ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝੇ?
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ ਸੀ।

38 ਅੱਛਾ, ਹੁਣ, ਉਨਹ੍ ਕੁਝ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੀ ਜੋ…ਿਫਰ, ਅਤੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਣ
ਤੁਹਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੇ। ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਿਗਰਜੇ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਥੱਕ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
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ਇੱਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਭਾ ਸੀ, ਇਹ
ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨ
ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਛੀ
ਫੜਹ੍ਨ ਵਾਲੀ ਡੰਡੀ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਲਈ ਚਲਾ ਜ ਦਾ। ਪਰ ਮੈ
ਇੱਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਉਹ
ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
39 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੋਿਤ ਿਵੱਚ
ਹੋ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੈ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੈਂ—ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤਾ। ਹੁਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ। ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ…
ਖੈਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੀ , ਇਨਹ੍ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ
ਹਨੇਰਾ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
40 ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇਖਦਾ ਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ
ਇਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ । ਿਫਰ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ ਦਾ
ਹੋਇਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਗਾ, ਇਹ ਮੈ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਇਹ ਿਕਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਥੇ ਥੋੜਾ ਿਚਰ ਖੜਹ੍ਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ
ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਇਹ ਚਮਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ। ਿਫਰ
ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਗਾ ਿਕ ਇਹ ਥੇ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਿਕਸ
ਤਰਹ੍ ਦਾ ਿਦੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਵਅਕਤੀ ਲੱਭਦਾ ਹ , ਿਫਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹ ।
ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਹਰ ਿਕਸੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ—ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਸਭ
ਆਤਿਮਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
41 ਿਫਰ ਜੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਤ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ
ਪੜਹ੍ ਕੇ ਕਿਹਣ ਵ ਗ ਹੋਵੇਗਾ, “ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ,” ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ
ਜਾਓ। ਸਮਝੇ? ਇਸ ਲਈਇਹਇਸ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਸੁਣੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਿਦਓ। ਦੇਖੋ, ਿਕਸੇ
ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ।
42 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੀਲਰ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਮੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਲਈ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕਤੇ, ਿਜੱਥੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ
ਸਮੱਿਸਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ । ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ
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ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਇਸ
ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਿਕਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ,
ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।

43 ਹੁਣ ਭੂਤ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਭੂਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ
ਰਹੇ ਹ । ਹੁਣ, ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ “ਭੂਤ,” ਉਹ ਛੇਤੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ
ਹਨ, “ਔਹ, ਕੁਝ ਕੱਟੜਤਾ ਜ ਕੁਝ!” ਪਰ ਭੂਤ ਦੂਤ ਵ ਗ ਹੀ ਅਸਲ ਹਨ।
ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਹਨ।

44 ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ! ਸਵਰਗ ਿਬਲਕੁਲ ਅਸਲੀ
ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਰਕ ਿਜਹੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਸਵਰਗ ਿਜਹੀ ਵੀ ਕੋਈ
ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਨੰਤ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਅਨੰਤ ਸਜ਼ਾ,
ਸਗੋਂ, ਕੋਈ ਅਨੰਤ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਿਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਕੋਈ ਰਾਤ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਿਦਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ—
ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ—ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਥੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, ਤ ਥੇ
ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਤ ਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਉਸ
ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੇ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਿਸੱਧਾ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਅਤੇ
ਿਚੱਟਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਹੇਠ , ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ
ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ
ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਢੋਂਗੀ-
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ
ਹੈ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ
ਅਸਲ ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਨਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ
ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

45 ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਬੋਲਣ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ
ਹਨ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ
ਵੇਖੀਏ। ਖੈਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਭਰਾਵੋ। ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਹੁਣ ਿਸਧ ਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਵਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ
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ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਲੋਕ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਖੈਰ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ, ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਿਵੱਚਆਇਆਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ।

ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਥ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਮਸ਼ਾਵਾਕਾ
ਸੀ। ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਲੋਕ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਿਖਆ ਸੀ, ਉਨਹ੍
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ—ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਅਸੈਂਬਲੀ , ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ , ਜ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ, ਲੋਕ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਝੁੰਡ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਠੇ
ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਪੇਂਟੇਕੋਸਟ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ
ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਸੱਚੇ, ਅਸਲੀ ਸੱਚੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮੇ ਮਸੀਹੀ
ਹਨ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ “ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ” ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ
ਦੁਆਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ, “ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ” ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਲਈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਦੱਤਾ,
ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,” ਇਸ ਲਈ ਿਕਸ—ਿਕਸ
ਿਮਿਲਆ, ਿਕਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ? ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
46 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਉਨਹ੍ ਰਿਹਣ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਹੀ
ਸਭ ਹੈ। ਨਾ ਕਰੋ…ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਨਹ੍ ਤੋੜ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਰ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਕੀ? ਤੋੜ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਾੜ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ
ਤੋੜ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ,
ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
47 ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਮੈਂ,
ਇੱਕ ਿਨਯਮਤ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੱਖਣੀ ਬੈਪਿਟਸਟ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਇਆ ਹ , ਿਕਉਂ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਿਮਲ ਗਾ, ਮੈਂ ਥੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਚੀਕ ਰਹੇ ਸਨ, “ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ, ਮੈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹ !”
48 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੇਰੇ! ਵਾਹ!” ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ
ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਉਥੋਂ ਹੇਠ ਆਇਆ, ਿਜੰਨੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਨੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸੀ ਉਨੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਹੋਇਆ। “ਤੁਹ-ਤੁਹ-ਤੁਹ-ਤੁਹ-ਤੁਹ,” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ,
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“ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦਸਤੂਰ! ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ।”
ਮੈਂ ਉਨਹ੍ , ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, “ਅੱਛਾ, ਦੁਨੀ
ਿਵਚ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ?”

49 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ
ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਲਕਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ
ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਲੋਕ ਿਵੱਚ। ਇਸ
ਲਈ ਉਹ…ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡਰ ਤੋਂ ਿਮਟਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਿਵੱਚ
ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕ
ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ।” ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ
ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਬੈਪਿਟਸਟ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ
ਜ ਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੱਖੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ।
ਅਤੇ—ਅਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ…ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਭਾਈ, ਉਨਹ੍ —ਉਨਹ੍
ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਸੀ।

50 ਖੈਰ, ਮੈ ਉਹ ਰਾਤ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਕਹਾ, “ਸਾਰੇ
ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਮੰਚ ਤੇ।” ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ। ਉਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤਰ
ਿਵੱਚ ਕਰਨਾ ਿਪਆ, ਰੰਗਭੇਦ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ—ਦੇ ਕਾਰਣ, ਦੱਖਣ ਦੇ
ਿਜਮ ਕਰ੍ੋ ਕਾ ਨ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਥ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥੇ ਿਮਲੇ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ…ਅੱਛਾ, ਹੁਣ
ਥੇ…ਮੈਂ ਉਸ ਿਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਸੁਿਣਆ। ਉਨਹ੍

ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਜੁਰਗ ਕਾਲਾ ਆਦਮੀ
ਸੀ, ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਿਕਨਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ
ਤਰਹ੍ , ਵੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੰਬਾ ਫ਼ਰਾਕ-ਿਜਹਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਕੋਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਮਖਮਲੀ ਕਾਲਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਿਵਚਾਰਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਥੀ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਬੱਿਚਓ,” ਓੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ,” ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ
ਬੈਠੇ ਹੋਇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ। ਤ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ !” ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਾ ਅੱਯੂਬ ਿਵੱਚੋਂ ਿਲਆ, “ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤ ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਸੀ? ਮੈ ਦੱਸ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ
ਬੰਨੀ ਗਈ ।”
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51 ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਜਵੇਂ ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਸੁਿਣਆ, ਉਹਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ। ਪਰ
ਉਹ ਬਜੁਰਗ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ! ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ
ਸਾਲ ਿਪੱਛੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ
ਪਾਰ ਹੇਠ ਆ ਿਗਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਉਹ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,
ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਦਨ ਦੇ ਵੇਲੇ; ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਲੇਟਵੀਂ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਤੇ
ਵਾਪਸ ਿਲਆਇਆ, ਮੁੜ ਿਕਤੇ ਅਨੰਤਾ ਿਵੱਚ। ਿਕਉਂ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਥੀ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਫੜ ਿਲਆ।
ਉਸਨੇ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਡੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ
ਟਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਚੀਿਕਆ, “ਹੂਪੀ!” ਉਸ ਕੋਲ ਉਨੀ ਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਸੀ ਿਜੰਨੀ
ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਿਗਆ।
52 ਖੈਰ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਜੇ ਇਹ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ
ਕਰੇਗਾ, ਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਇਹੀ ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”
53 ਪਰ ਿਜਸ ਚੀਜ ਨੇ ਮੈ ਫ਼ਿੜਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੂਤ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਮੈ ਿਕਸ ਨੇ ਫ਼ਿੜਆ, ਮੈਂ ਦੋ ਬੰਿਦ ਦੇਿਖਆ।
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਆਤਮਾ ਤਰਦਾ ਸੀ, ਤ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਠਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਝੱਗ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਔਹ, ਮੇਰੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਸਰਫ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ!” ਸਮਝੇ?
“ਿਕੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ! ਔਹ, ਇਹ ਹੈ…ਮੈ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ!” ਖੈਰ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ
ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ
ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਿਰਹਾ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ ਬਸ
ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਮੇਰੇ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ
ਿਦਰ੍ਸ਼ਟ ਤ ਲੈਂਦਾ ਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਿਮਲਣ ਜ ਦਾ ਹ ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈ
ਉਨਹ੍ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਵੇਿਖਆ,
ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨੱਚਦੇ



ਭੂਤ ਿਵਿਗਆਨ — ਧਾਰਿਮਕ ਖੇਤਰ 17

ਸਨ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਔਹ, ਮੇਰੇ, ਮੈ ਇਹ ਅਸਲ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ!”
54 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਫੜ ਿਲਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ
ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ?”
55 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਹੋ।” ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ, ਸੱਜਣ-
ਿਕਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ…

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੋ?”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ਇੱਕਆਮ ਮੈਂਬਰ ਹ ।”

56 ਅਤੇ ਮੈ ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤ ਜੋ ਮੈਂ
ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਫੜ ਸਕ । ਸਮਝੇ? ਉਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਿਕਸੇ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ

ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ…ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਸੰਪੂਰਣ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਆਦਮੀ!
ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਬਲਕੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਭਾਈ, ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ।”
57 ਪਰ ਅਜੀਬ ਿਹੱਸਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਫ਼ਿੜਆ, ਤ ਇਹ ਉਸ
ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ
ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਉਸਦੇ ਵੱਲਆਉਂਦੇ
ਹੋਏ ਦੇਿਖਆ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਔਹ, ਮੇਰੇ, ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ।” ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ…ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਹੁਣ, ਹੁਣ, ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਿਵੱਚ
ਇਹਆਤਮਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੈ।”
58 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ …ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਤਰ
ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਜੋ
ਆਤਮਾ ਇਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਤਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੇ
ਤਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਤਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਠਦੇ ਸਨ,

ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਕਦੇ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ
ਸਨ, ਅਤੇ ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਨੱਚਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—
ਮੈਂ—ਮੈਂ ਬਸ ਇਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ੍ਭੂ। …ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਾਇਦ
ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਿਗਆ ਹ ।” ਦੇਖੋ? ਮੈਂ ਿਕਹਾ…ਹੁਣ, ਇੱਥੇ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ
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ਸਕਦਾ…ਮੈਂ ਹ —ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੁਿਨਆਦੀ ਹ । ਇਸ
ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ

ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਆਦਮੀ ਤੇ
ਤਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਵੀ ਤਰਦਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈ ਪਤਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੈ।” ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਿਬਨਾ…ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ
ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜ ਉਸ ਥੇ ਹੀ
ਕਿਹੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਦੰਦਾ।
59 ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ,
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਢੋਂਗੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਮੈ ਉਸ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਠਦਾ ਅਤੇ
ਬਦਬੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ, ਸਭਾ ਦੇ
ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।

ਥੇ ਇੱਕ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ, ਿਬਲਕੁਲ ਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ
ਰਾਤ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਸਲ
ਆਲੋਚਕ ਹਨ! ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤ ਉਹ ਬਸ
ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਸਮਝੇ। ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ

ਹੈ, ਉਹ ਿਨ ਈ ਹੈ। ਉਹਨ ਮੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਿਫਰ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਸ ਕਰਨ ਿਦਓ।

ਭੂਤ ਵ ਗ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੂਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਸਮਝੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ। ਸਭਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਆਤਮਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਮਝੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਸ
ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ।
60 ਪਰ ਹੁਣ, ਇਨਹ੍ ਆਦਮੀ , ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ। ਅਤੇ
ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜ ਿਤੰਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰ੍ੀਨਜ਼ ਿਮੱਲ, ਇੰਡੀਆਨਾ, ਇੱਥੇ,
ਸਕਾਊਟ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਫਾ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ
ਿਗਆ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜ ਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਥੇ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
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“ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਿਕ ਲੋਕ ਦੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਿਗਆ
ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਿਜਨਹ੍ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਿਮਿਲਆ
ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਿਕ ਇਹ ਗਲਤ ਆਤਮਾ ਿਕਵੇਂ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈ…ਜੇਕਰ ਿਫਰ…ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਦੀ ਖਿਰਆਈ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਕਵੇਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ,
ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਥੇ,
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ।” ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ।

61 ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈ ਿਦਖਾਇਆ।
ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਹਲ , ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਚੁੱਕ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਬਾਈਬਲ ਚੁੱਕੀ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਬਨ ਿਕਸੇ…ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਚਨ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਦਸ ਿਮੰਟ ਲਈ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਫੜੀ ਰੱਿਖਆ।
ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ,
“ਇਬਰਾਨੀ 6 ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਪੜਹ੍ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੇ ਆਇਆ, ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੀਂਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ
ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਤਆਰ

ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਇਸਦਾ…ਪਰ ਕੰਿਡਆਲੀ ਅਤੇ ਭੱਖੜੇ, ਜੋ ਅਪਰਵਾਨ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹ ਦਾ ਅੰਤ ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਥੇ ਹੀ
ਫੜ ਿਲਆ।

ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ ਥੇ ਇਹ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ! ਥੇ ਇਹ
ਹੈ।” ਸਮਝੇ?

62 ਹੁਣ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਿਗਆ,” ਕੀ
ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ? ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਹੋ। ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲ, ਦੁਬਾਰਾ
ਜਨਮੇ ਮਸੀਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ…ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ
ਿਨਕਿਲਆ, ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਸੀ…”
ਉਸ ਦੇ ਆਰਾਮ, ਮੌਤ, ਿਵਚਕਾਰ। ਸਮਝੇ? “ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੌਂ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਬੀਜ ਿਦੱਤੀ।”
ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ, ਝਾੜੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ । ਹੁਣ, “ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਿਕਸਾਨ (ਪਰ੍ਚਾਰਕ) ਨੇ ਇਨਹ੍ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵਧਦੇ ਦੇਿਖਆ, ਤ ਿਕਹਾ,
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‘ਮੈ ਜਾ ਕੇ ਉਨਹ੍ ਪੁੱਟਣ ਿਦਓ।’ ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ
ਵੀ ਪੁੱਟ ਿਦਓਗੇ। ਦੋਵ ਇਕੱਠੇ ਵੱਧਣ ਿਦਓ।’”
63 ਥੇ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਵੇਲ , ਕੰਿਡਆਲੀ
ਝਾੜੀ , ਬਦਬੂਦਾਰ ਬੂਟੀ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਪਰ,
ਹੁਣ, ਥੇ ਕਣਕ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੀਂਹ ਿਕਸ ਲਈ ਹੈ? ਕੰਿਡਆਲੀ ਝਾੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ
ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਵੇਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੀਂਹ
ਕਣਕ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਿਡਆਲੀ ਝਾੜੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨ
ਕਣਕ ਵ ਗ ਹੀ ਿਪਆਸੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਮੀਂਹ ਕਣਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੀਂਹ
ਨਦੀਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੂਟੀ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਸੱਧੀ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋਵੇਗੀ,
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਅਨੰਦ, ਿਜਵੇਂ ਛੋਟੀ ਕਣਕ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਉਤਾਹਣ ਖੜਹ੍ੀ ਕਰੇਗੀ।

64 “ਪਰ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਪਛਾਣੋਗੇ।” ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਮਝੇ?
ਹੁਣ, ਉਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਿਸਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਿਵੱਚ ਮੈਂ
ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਪਰ ਉਹੀ ਆਤਮਾ, ਮੀਂਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਅਧਰਮੀ
ਦੋਹ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨ ਦੇ ਫਲ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਪਛਾਣੋਗੇ।
65 ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲੈਣ ਜ ਦਾ ਹ , ਤ ਮੈ ਕਣਕ
ਿਮਲੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਬੰਨਹ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਮੀਂਹ ਤੇ
ਪਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਣਕ ਲਈ ਿਪਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਣਕ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੀਂਹ ਖੇਤ
ਿਵੱਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ, ਕਣਕ ਦਾ ਹੋਣਾ…ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ
ਹੋਣਾ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਿਲਆ ਿਜੰਨਾ ਬਾਕੀ ਨੇ ਿਲਆ। ਅਤੇ
ਉਹੀ ਮੀਂਹ ਿਜਸ ਨੇ ਕਣਕ ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਿਖਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ
ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਿਖਆ।
66 ਕੁਦਰਤੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਤਿਮਕ ਚੀਜ ਦੀ
ਿਮਸਾਲ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹ । ਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਭੂਤ ਿਵਿਗਆਨ,
ਭੂਤ ਮਸੀਹਤ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਵੀ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਲੱਸੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ? ਹੁਣ, ਇਹ
ਹੈ—ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
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67 ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਚੀਕ ਸਕਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਬਚ ਿਗਆ ਹ । ਮੈਂ ਬਚ ਿਗਆ ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ
ਬਾਈਬਲ ਿਵਚਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਮੈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ
ਸਜਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ
ਹੈ।” ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸ਼ਰਤ ਤੇ
ਮੈਂ ਬਚ ਿਗਆ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ ਹੈ।

68 ਜੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਮੇਰੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਵੱਿਜਆ,” ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁਲਾ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ
ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਵੱਜੇ, ਸਮਝੇ। ਹੁਣ, ਉਸ ਤੇਜ਼
ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਤਰਹ੍
ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਓਗੇ? ਸਮਝੇ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾ ਜਾਿਣਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭੂਤ ਮਸੀਹੀ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੌਲੁਸ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ…

69 ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮਗਰਲੇ-ਿਦਨ ਵਾਲੀ ਬਰਸਾਤ…ਜੇਕਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਕਿਹ ਿਰਹਾ
ਹ ਤ ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਿਜਆਦਾ
ਨਹੀਂ ਕਹ ਗਾ ਿਜਨਾ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ , ਜ ਕੋਈ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਿਵਰੁੱਧ ਕਿਹੰਦਾ ਹ । ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਉਹ
ਇਹ ਸੀ: ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਨਬੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਨਬੀ
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਬੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ “ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਜ ਦੇ ਹਨ” ਅਤੇੇ
ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਨਬੀ ਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝੇ? ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ,
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ
ਿਦੱਤੀ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ। ਦਾਨ…

70 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਿਪਛਿਲ ਸਿਮ ਿਵੱਚ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ
ਵੱਿਡ ਨਾਲ ਕਈ ਿਹੱਿਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਸੀ, ਇਨਹ੍ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ੍ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।”
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਨੌਂ ਆਤਿਮਕ ਦਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ
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ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ ਔਰਤ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ
ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਇਸ
ਔਰਤ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜੋ ਿਪੱਛੇ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਇਹ ਉਸ
ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ।
71 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜ ਉਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਆਤਿਮਕ ਜਾਜਕ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਨੁਸਾਰ,
ਹੁਣ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ
ਕਰਕੇ।” ਜੇ ਇਸ ਕੁਝ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤ ਿਫਰ ਸਾਰੇ ਝੁੰਡ ਨਬੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਨਹੀਂ, ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ
ਚੀਜ਼ ਉਲਝਾ ਿਦੱਤੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੰਦਰ
ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਿਸੱਧਾ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਸਾਰ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਨਕਸ਼ੇ ਦੇਖੇ ਿਬਨ ਘਰ ਿਕਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾ ਸਹੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
72 ਹੁਣ, ਥੇ, ਇੱਕ ਨਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਯਸਾਯਾਹ, ਮੂਸਾ ਦੇ
ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ। ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਰਹ, ਇੱਕ ਿਦਨ,
ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਖਰਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਖੋਲਹ੍ਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ਅਤੇ…”
ਇੱਕ ਨਬੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਦਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਹਟ…-ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ।” ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਵ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਲਪੁਣੇ ਤੋਂ। ਸਭ ਕੁਝ
ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਤ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਬੀ
ਕੋਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਹੈ।
73 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਅੱਛਾ, ਨਬੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਸਨ।” ਔਹ,
ਨਹੀਂ! ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਬੀ ਸਨ।
74 ਅਗਾਬਸ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ। ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਥੇ ਉਤਰਦੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ
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ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ। ਤਦ ਆਗਬੁਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ
ਲੱਿਭਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਟੀ ਉਸਦੇ ਲਕ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨਹ੍ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ
ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਸਨੇ
ਇਹ ਪਿਹਿਨਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤ ਉਸ ਜੰਜ਼ੀਰ ਨਾਲ
ਬੰਿਨਹ੍ਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਅਗਾਬਸ, ਿਜਸ ਨੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਿਸਆ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕੀਤੀ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ, ਅਿਜਹਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਿਜਸ
ਕੋਲ ਬਸ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਦਾਨ ਸੀ।
75 ਅਤੇ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਦਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਨ, ਮੇਰੇ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਦੋਸਤ,
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਲਝਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਕਲੀਿਸਯਾ
ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨੇ ਸਰੀਰ
ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਹੈ। “ਸਾ ਸਾਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।” ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ…

“ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ।”
76 ਖੈਰ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ
ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।” ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹ ; ਅਸੀਂ
ਇੱਕ ਸਮੂਿਹਕ, ਇਕੱਠਾ ਸਮੂਹ ਹ । ਸਮਝੇ?

ਹੁਣ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਭੂਤ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
77 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਅਤੇ
ਦੂਜਾ ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਆਖੇ, ਉਸ ਦੀ ਜ ਚ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ।”
78 ਹੁਣ, ਇਹ ਬਸ ਿਲਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਜ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਜੇ ਚੰਗੇ
ਜਾਜਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਆਓ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ।” ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ
ਪਰ੍ਭੂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਆਓ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ।” “ਦੋ
ਜ ਿਤੰਨ ਗਵਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਹਰ ਗੱਲ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਿਫਰ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਹੁਣ, ਇਹ ਉਹ
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ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ, ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨੀਲੀ ਹਨ ਤ
ਮੈਂ ਇਨਹ੍ ਭੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ, ਮੈ ਨੀਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ
ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ, ਇਹੀ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਭੂਤ ਆਤਿਮਕ ਲੋਕ
ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

79 ਹੁਣ ਸਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਚੀਜ਼ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਹਲੇ ਸਮੂਏਲ 28 ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਿਲਖਤ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ “ਭੂਤ,” ਤੁਹਾ ਿਦਖਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਹਰ ਅਸਲੀ ਚੀਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਚੀਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਤ ਮਸੀਹੀ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

80 ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।” ਿਕਉਂ, ਭੂਤ ਵੀ
ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਚੋਣ ਬਾਰੇ
ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾਾ ਹ , ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ
ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ
ਪਵੇਗਾ, ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, ਜ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਬਨ ਸ਼ਰਤ ਦੇ।
ਲੜਕੇ, ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਆਪਣੀ
ਸੋਚ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦਓ, ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।
ਠੀਕ ਹੈ।

81 ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
ਔਹ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਬੁਲਾਇਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨਆਦਮੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ,
ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਉਹ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਸਦੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ—
ਿਵੱਚ, ਊਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਬੰਿਨਹ੍ਆ, ਿਬਨ ਸ਼ਰਤ ਦੇ। “ਮੈਂ ਤੈ ਬਚਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ
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ਹ । ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਬਰਾਹਾਮ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਵੀ,” ਿਬਨ
ਸ਼ਰਤ ਦੇ।

82 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਿਨਹ੍ਆ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣਾ
ਨੇਮ ਤੋੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ; ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੇਮ
ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ (ਸ਼ਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ,
ਉਹ ਸ਼ਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ; ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ
ਤੋਿੜਆ, ਖੁਦ।) ਿਕਉਂਿਕ ਿਕਰਪਾ ਪਿਹਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ
ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੂਸਾ, ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਿਫਰ, ਬਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਲੋਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ
ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ
ਉਸਦੀ ਿਫਤਰਤ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਅਦਨ
ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਿਤ ਦੇ ਰੁਮਾਲ ਬਣਾਏ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ? ਪਰ ਉਸ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚਾਊਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਬਨ ਸ਼ਰਤ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅਤੇ ਿਫਰ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ।

83 ਅਬਰਾਹਾਮ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਥੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਚਲਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਸ ਨਾ
ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਜੋ ਫਲਸਤੀਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਸੋ ਿਪੱਛੇ
ਹਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਥੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਜੇ
ਪਰਮਹੱਸੂਰ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਿਪੱਛੇ ਹਟ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ
ਸੋਕਾ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਥੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ
ਸੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਸੌ ਮੀਲ
(ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ) ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ।

84 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੇ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ
ਰਾਜਾ ਿਮਿਲਆ, ਅਬੀਮਲਕ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਇੱਕ ਿਪਆਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਬਰਾਹਾਮ
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ਦੀ ਪਤਨੀ ਿਮਲੀ, ਸਾਰਾਹ। ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਤੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਤੂੰ ਉਸ ਆਖੀਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈਂ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹ ।”
85 ਇਸ ਲਈ ਅਬੀਮਲਕ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵ ਗੇ।” ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ
ਿਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਸ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
86 ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਸੀ, ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ
ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਿਜਹਾ ਹੈਂ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਦਮੀ
ਦਾ…ਿਜਹੜੀ ਔਰਤ ਤੂੰ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ।” ਹੁਣ ਦੇਖੋ। “ਿਕਸੇ ਹੋਰਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ।”
87 ਿਕਉਂ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਦੀ ਖਿਰਆਈ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ,” ਇੱਕ ਧਰਮੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਦਮੀ। “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਦੀ ਖਿਰਆਈ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਉਸਦੀ ‘ਭੈਣ’ ਸੀ।
ਅਤੇ ਕੀ ਉਸਨੇ ਮੈ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ,ਆਪ ਹੀ, ਿਕ ਉਹ ‘ਮੇਰਾ ਭਰਾ’ ਹੈ?”
88 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਦਲ ਦੀ ਖਿਰਆਈ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਰੋਿਕਆ। ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੈ!” ਹਲਲੂਯਾਹ!
89 ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਿਪਛ ਹ ਹਿਟਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ, ਝੂਠਾ
ਬੇਈਮਾਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਔਹ, ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਚੱਟਾ
ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜ ਤ ਕਾਲੇ ਝੂਠ ਹਨ ਜ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੀ
“ਭੈਣ” ਹੈ ਜਦਿਕ ਇਹ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਏਧਰ ਓਧਰ ਦੀ ਗਲ ਮਾਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਪਛ ਹ ਹੱਟ ਿਗਆ ਸੀ।
90 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।”
91 “ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਗਾ, ਅਬੀਮਲਕ, ਪਰ ਉਸ …
ਉਸ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ
ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੈ; ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਸੁਣ ਗਾ।” ਹ , ਇੱਕ ਿਪਛ ਹ ਹਿਟਆ ਹੋਇਆ,
ਝੂਠਾ, ਪਰ, “ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੈ।” ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ।
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92 ਹੁਣ, ਕੈਲਿਵਿਨਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, “ਇੱਕ ਵਾਰ
ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ, ਹਮੇਸ਼ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ,” ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੋਗੇ।
ਸਮਝੇ? ਹੁਣ, ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਲ, ਸਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਿਲਆਉਣ ਲਈ
ਅਤੇ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਸਮ ਿਮਲੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਪੱਧਰਾ ਹੈ। ਪਰ
ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ
ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ
ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਲ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
93 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹ , ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹ । ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 6ਵੀਂ ਆਇਤ,
ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।

ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛੀ ਤ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਤਰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ, ਨਾ ਸੁਫ਼ਿਨ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ, ਨਾ ਊਰੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ।
ਅਤੇ ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਹਲੂ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ

ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਤੀਵੀਂ ਭਾਲੋ ਿਜਸ ਦੇ ਭੂਤ ਿਮੱਤਰ੍ ਹੋਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ
ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵ , ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ।
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੰਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹ , ਬੱਸ…“ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ

ਅਿਜਹੀ ਤੀਵੀਂ ਭਾਲੋ ਿਜਸ ਦੇ ਭੂਤ ਿਮੱਤਰ੍ ਹੋਣ।”
…ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਟਿਹਲੂ ਨੇ ਉਹ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ, ਏਨ-ਦੋਰ

ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਭੂਤ ਿਮੱਤਰ੍ ਹੈ।
ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ, ਲੀੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਹੋਰ ਲੀੜੇ

ਪਾ ਲਏ, ਅਤੇ ਿਗਆ, ਅਰ ਦੋ…ਜਣੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਤੇ
ਰਾਤ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਕੋਲ ਅੱਪਿੜਆ: ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਆਿਖਆ, ਦਯਾ
ਕਰ ਕੇ,…ਆਪਣੇ ਭੂਤ ਿਮੱਤਰ੍ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛ, ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਲਆ… ਪਰ, ਿਜਹ ਦਾ ਨਾਉਂ ਮੈਂ ਤੈ ਦੱਸ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਤਾਹ ਿਲਆ।
ਤਦ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਉਹ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ

ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕੱਕੁਰ ਉਹ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਸਭਨ
ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਭੂਤ ਿਮੱਤਰ੍ ਸਨ, ਅਤੇ…ਿਦਓਯਾਰ , ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁਕਾ
ਸੁੱਿਟਆ। ਇਸ ਲਈ…ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦ ਕਾਹ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈਂ,
ਜੋ ਮੈ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟੇਂ?
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ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁਕ
ਕੇ, ਆਿਖਆ, ਜੀਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੌਂਹ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈ ਕੁਝ
ਡੰਡ ਨਾ ਿਮਲੇਗਾ…
ਤਦ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਕਸ ਉਤ ਹ …ਮੰਗਾਵ ?

ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮੂਏਲ ਮੰਗਵਾ।
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਿਡੱਠਾ ਤ ਚੀ ਅਵਾਜ਼

ਨਾਲ ਿਚਚਲਾਈ: ਅਤੇ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਆਿਖਆ, ਤੁਸ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੱਲ ਕਾਹ ਕੀਤਾ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਤ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ।
ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਘਾਬਰ ਨਾ: ਤੈਂ ਕੀ ਿਡੱਠਾ

ਹੈ? ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੇ…ਸ਼ਾਊਲ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਦਓਤੇ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਚੜਹ੍ਦਾ ਵੇਖਦੀ ਹ ।
ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ

ਸੀ? ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਮਨੁੱਖ ਉਤਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਚੱਦਰ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਮ-…(ਬੇਸ਼ਕ,
ਇਹ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸੀ। ਵੇਿਖਆ?)…ਜਾਣ ਿਲਆ ਜੋ ਉਹ
ਸਮੂਏਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ…ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਗ ਕੇ
ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ।
ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਿਵੱਚ ਕਾਹ

ਭੰਗ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈ ਉਤਾਹ ਸੱਿਦਆ? ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ

ਹ ; ਿਕਉਂ ਜੋ ਫਿਲਸਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਮੈ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਰ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ
ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਫ਼ਨੀ ਦੇ। ਏਸ ਲਈ ਮੈਂ…ਤੈ
ਸੱਿਦਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੈ ਦੱਸੇ ਭਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ।
ਅਤੇ ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ…ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਂ…ਮੈ , ਜਦ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਬਿਣਆ ਹੈ,
ਤ ਫੇਰ ਮੈ ਕਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਂ?
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ

ਰਾਹੀਂਆਿਖਆਸੀ: ਭਈਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹ ਿਲਆ,
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁ ਢੀ ਦਾਊਦ …ਦੇ ਿਦੱਤਾ:
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94 ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਸੱਧੇ
ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕੁਝ
ਪਲ ਲਈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ,
ਸ਼ਾਊਲ, ਿਜਸ ਕਦੇ ਨਬੀ ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਨਬੀ
ਨਾਲ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਿਧਆਪਕੋ? ਹੁਣ, ਇੱਥੇ
ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਪੱਛੇ ਹਟ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ
ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ ਿਦਨ।
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਚਿਲਆ ਿਗਆ, ਵੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਹੀਂ
ਮੰਨੋਗੇ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ।

95 ਥੇ ਕੁਿਰੰਥੀ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਿਵੱਚ ਦੇਖੋ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਿਕਵੇਂ
ਕਰ੍ਮਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ
ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਵੇਂ—ਿਕਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਆਤਿਮਕ ਦਾਨ
ਤੋਂ ਵ ਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।” ਉਹਨ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਸਨ, ਅਹੁਦੇ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ, ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ। ਿਫਰ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਤੇ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਮਿਹਲਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਮਤਰੇਈ ਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਇਸ ਆਦਮੀ ਿਕਹਾ, “ਉਸ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਓ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਲਈ, ਤ ਜੋ ਆਤਮਾ
ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਦੇਖੋ, ਬੱਸ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਓ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ,
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ,” ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆ; ਇੱਕ ਚੰਗੀ
ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ਲੈ ਿਲਆ ਿਗਆਸੀ।

96 ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਸ਼ਾਉਲ ਨਬੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ,
ਜ ਨਬੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਿਪਛ ਹ ਹਟ ਿਗਆਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ
ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਸ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਦੁਆਰਾ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਨਾਲ।
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97 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਤਦ, ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਦੇ ਿਤੰਨ
ਤਰੀਕੇ ਸਨ; ਪਿਹਲੀ ਸੀ—ਨਬੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਥੁੰਮੀਮ
ਦਾ ਊਰੀਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇੱਕ ਨਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇੱਕਆਤਿਮਕ ਸੁਪਨਾ
ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁੰਮੀਮ ਦਾ ਊਰੀਮ ਕੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ, ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਊਰੀਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਅਤੇ
ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਿਕਆ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਤੁੰਮੀਮ ਦਾ ਊਰੀਮ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਆਪਇਹਨ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸਮਝੇ?

98 ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਜਾਦੂਗਰ,
ਝੂਠੇ ਨਬੀ, ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ। ਸਮਝੇ?

ਹੁਣ, ਤੁੰਮੀਮ ਦਾ ਊਰੀਮ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਟੰਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਤੁੰਮੀਮ ਦਾ ਊਰੀਮ ਉਨਹ੍ ਪੱਥਰ ਢੱਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਇਸ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ, ਤ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜ ਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਤੁੰਮੀਮ ਦੇ ਉਸ ਊਰੀਮ
ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ, ਕੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਜ

ਨਹੀਂ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੁੰਮੀਮ ਦਾ ਊਰੀਮ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਸੀ…ਹੁਣ, ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਿਸੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਹੁਣ, ਅੱਜ ਦਾ ਤੁੰਮੀਮ ਦਾ ਊਰੀਮ; ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਗੋਲਾ ਿਲਆ, ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ; ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ ਿਵੱਚ ਹੈ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ ਿਵੱਚ
ਹਨ। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ
ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ । ਅਤੇ
ਉਹ ਊਰੀਮ ਅਤੇ ਤੁੰਮੀਮ,…ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਤਾਨ ਅੱਜ ਵਰਤ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਝੂਠਾ ਨਬੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈ, ਸੀ, ਜ , ਜਾਦੂਗਰਣੀ,
ਜ ਭਿਵੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਨਬੀ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈ ਲਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਮਝੇ
ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

99 ਹੁਣ, ਤ , ਅੱਜ ਊਰੀਮ ਤੁੰਮੀਮ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੇ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਜ ਸੁਪਨਾ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ
ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖ ਦਾ ਜ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਤ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ।
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100 ਿਜਆਦਾ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਇੱਕਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਭਾਰਤ
ਤੋਂ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਛੋਟਾ
ਪਰ੍ਚਾਰਕ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹ ।” ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੋਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਅਤੇ,” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਬਸ
ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਿਮੱਠੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਸੀ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਚਾਰ ਵਾਰ ਿਵਆਹ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੀ
ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ‘ਖੈਰ, ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ?’” ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਿਗਆਅਤੇ ਿਕਹਾ, ‘ਔਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ!’ ਿਕਹਾ,
‘ਹਲਲੂਯਾਹ! ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ!’” ਬਸ ਉਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਇੱਕ, ਤੁਹਾ
ਪਤਾ ਹੈ। “ਿਕਹਾ, ‘ਹਲਲੂਯਾਹ! ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਹੋਵੇ!’” ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ
ਮੈ ਦੱਿਸਆ, ‘ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।’” ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਿਵਚ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਿਵਭਚਾਰ
ਿਵਚ ਿਜਉਂਦੇ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
‘ਔਹ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ, ਿਵਕਟਰ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ?
ਮੈਂ ਨਹੀਂ…’ ‘ਿਕਉਂ,’ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ‘ਯਕੀਨਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦ ਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵ ਗਾ।’” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ
ਕੀਤਾ।” ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹ ।”
101 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਵਕਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ
ਤੁਹਾ ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ?”
102 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖ ਦਾ। ਉਹ ਿਵਭਚਾਰ
ਿਵੱਚ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ। ਉਹ ਚਾਰ ਬੰਿਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦੀ।
ਿਬਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਸ ਛੱਡ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ
ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਸ
ਬਾਕੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ

ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ
ਉਹ…ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਝੂਠਾ ਸੀ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ
ਖਾਏਗਾ।”
103 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਇੱਕ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ
ਸਨ, ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਇਸ ਊਰੀਮ ਤੁੰਮੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
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ਆਵਾਜ਼ ਉਰੀਮ ਤੁੰਮੀਮ ਤੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤ ਇਹ ਪੂਰਨ, ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸਦਾ
ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖ ਦਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਥੇ ਅੱਜ
ਦਾ ਊਰੀਮ ਤੁੰਮੀਮ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਅਵਾਜ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਊਰੀਮ
ਤੁੰਮੀਮ ਸੀ। ਆਮੀਨ! ਹਲਲੂਯਾਹ! ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਿਮਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈ ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈ
ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੇ ਹ । ਮੈਂ ਜੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹ । ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ।

104 ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ! ਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹੋ
ਿਜਹਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਿਖਆ ਸੀ, ਜ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ
ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ
ਵਚਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖ ਦਾ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਕੋਲ
ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ,
ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਣ ਹੈ; ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਗੜਬੜ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ
ਕੁਝ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸੰਗਠਣ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾ ਇਸ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਬੁਿਨਆਦ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।

105 ਕਲੀਿਸਯਾਵ ਇੱਕ ਬੁਿਨਆਦ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜ ਦੀ ਹਨ, ਿਕਹਾ,
“ਔਹ, ਿਯਸੂ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ
ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਸੀ।” ਉਹ ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
“ਔਹ, ਹਲਲੂਯਾਹ! ਉਹ ਬੱਦਲ ਤੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਉਹ ਇਸ ਇਸ
ਿਕਸਮ ਿਵੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ “ਬਜ਼ਾਰਡ ਰੂਸਟ,” ਅਤੇ “ਜੂੰ ਦਾ ਝੁੰਡ” ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਿਕਉਂ, ਭਾਈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲੀ ਥ
ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਹੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਹ । ਸਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

106 ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਸ਼ਾਊਲ ਿਪੱਛੇ ਹਟ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ ਚਲਾ ਿਗਆ।
ਉਸ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਿਲਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ
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ਪਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਕੀਤੀ। ਨਬੀ ਨੇ
ਜਾ ਕੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੰਪਰਕ
ਤੋੜ ਿਲਆ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਨਬੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਦੱਿਸਆ।”
107 ਖੈਰ, ਤਦ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਿਦਓ।” ਰਾਤ ਬਰ
ਰਾਤ, ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
108 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਊਰੀਮ ਤੁੰਮੀਮ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਮੈਂ ਨਬੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਪਿਨ ਲਈ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ?”
ਇਸ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕੀ।
109 ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਿਲਆ, ਨੀਚ, ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ। ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਇਹ
ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਬਾਹਰ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਦੀਆਤਮਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
110 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ
ਸੈਮੂਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸਮੂਏਲ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਹ ਸਮੂਏਲ ਹੀ ਸੀ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ,
ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਉਹ ਸਮੂਏਲ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸੀ।
111 ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਉਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਮੂਏਲ
ਉਤਾਹ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ

ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਚੋਗਾ ਲੈ ਕੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਿਕਤੇ, ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਜੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
112 ਮੈ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕਣ ਿਦਓ, ਇਸ ਭੂਤ ਿਵਿਗਆਨ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਹੇਠ ਿਲਆਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਭੂਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਿਮਕ ਸੰਸਾਰ
ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਤਿਮਕ ਹਨ
ਜੋ ਆਤਿਮਕ ਜਗਤ ਬਾਰੇ ਉਨਹ੍ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਭੂਤ ਸੀ।
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਿਮ ਿਵਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ।
113 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਥੇ ਉਹ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਿਵਦਵਾਨ
ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਸਨ, ਤਮ ਲੋਕ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਨ, ਉਨਹ੍ ਸੈਮੀਨਰੀ
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ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ, ਪਰ੍ਿਸੱਧ
ਆਦਮੀ, ਉਹਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਵੀ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ, ਤ
ਉਸ ਹਰ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਿਨਰਦੋਸ਼, ਧਰਮੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਜੰਨਾ
ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਆਇਆ,
ਉਹ ਉਸ ਪਛਾਣਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਯਸੂ “ਸ਼ਤਾਨ”
ਆਿਖਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਬਾਅਲਜਬੂਬ ਹੈ, ਭੂਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ।” ਕੀ
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
114 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਿਕਸਮ ਦਾ ਭੂਤ ਆਇਆ, ਿਜਸ ਨੇ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨਹ੍ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਤੇ
ਉਹਨ ਨੇ ਪੁਕਾਿਰਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਤੂੰ
ਕੌਣ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ, ਭੂਤ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਮੰਿਨਆ; ਜਦਿਕ ਪੜਹ੍ੇ ਿਲਖੇ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੈਮੀਨਰੀ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨੇ ਉਸ
ਬਾਅਲਜਬੂਬ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ। ਿਕਹੜਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ ਪਰ੍ਚਾਰਕ?
ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ, ਭਾਈ, ਇਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਿਲਆ
ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ।
115 ਇਸਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕੰਨੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਿਪੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਵੇਂ ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਕੀ, ਇਹ ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ
ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਕਵੇਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹਨ ਗੱਲ ਿਕਵੇਂ ਕਿਹਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਿਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਨਹੀਂ ਿਲਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਹਲੀਮ, ਅਧੀਨ ਿਦਲ, ਸਾਦਗੀ ਿਵੱਚ, ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਮੀਨ! ਇੱਕ
ਹਲੀਮ ਿਦਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ੳ ਅ ੲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ
ਹਲੀਮ ਿਦਲ! ਹਲੀਮ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ; ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ
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ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਨਹ੍ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਥਾਵ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ; ਵੱਡੇ
ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਜ ਸਨਾਤਨ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਨੀਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋੜ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਨੇ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਓਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

116 ਮੈ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਿਦਓ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਕਣਕ
ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਣਕ ਦਾ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਿਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਬਨ ਦਾਿਣ ਦੇ ਿਸੱਟਾ ਪਰ ਚਕੋਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇੱਧਰ ਧਰ ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ
ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ
ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਹਾਲ ਿਕ, ਉਹਨ ਦੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਿਸਰ ਝੁਕੇਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ,
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ।

117 “ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ, ਕੱਲਹ੍।” ਔਹ, ਉਹ ਉਸ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ,
ਯਕੀਨਨ, ਇੱਕ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿਵੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਔਹ, ਮੈਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਨ,” ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਿਚੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਠੰਢੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਿਚੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨੱਘਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅੱਗ ਦਾ ਿਚੱਤਰ ਿਨੱਘ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ। ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ,
ਕੀ ਉਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਿਚੱਤਰ
ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਉਸ ਵੱਡੀ ਅੱਗ
ਦੇਖੋ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਸੀ।” ਿਕਉਂ, ਇਹ ਤੁਹਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

118 ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਮੁਢਲੇ ਨੇਮ ਿਵਚ ਸੀ, ਉਹ
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ! ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੀਜ ਿਸੱਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਕੱਿਠ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਤ ਦੈਿਵਕ ਚੰਗਾਈ ਜੋਗਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਸਕਦੇ,
ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤ ਗੱਲ ਹੀ ਰਿਹਣ ਿਦਓ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਲਝੇ
ਹੋਏ ਹ , ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ। “ਡਾਕਟਰ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ
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ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤ ਇੰਝ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ
ਇਹ ਸੀ।”
119 ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ
ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਮੈ ਅਿਜਹਾ ਦੱਿਸਆ ਹੈ।” ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਿਕ ਉਸਦਾ ਪਾਦਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਗੇ ਿਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕੌਣ
ਸੀ। ਹ । ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਗੇ ਿਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਓਇਸ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
120 ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਹਾਰਿਲੰਗਨ, ਟੈਕਸਾਸ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਥੇ
ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਦੇ
ਪਰ ਿਜਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਥੇ ਿਗਆ ਸੀ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਐਫਬੀਆਈ

ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਥੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ
ਕੁੜੀ ਟੈਕਸਾਸ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ,
ਅਤੇ, ਮੇਰਾ—ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ
ਪੈਨਹੈਂਡਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਦੂਰ ਹਰਿਲੰਗਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਤੇ।
ਭਾਈ ਬੈਕਸਟਰ ਆਇਆ, ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ,” ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਥੇ
ਅਿਜਹੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਲੱਗਭਗ ਚਾਰ ਜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ
ਹਨ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਿਫਰ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਐਫ ਬੀ ਆਈਅੱਜ ਰਾਤ ਮੰਚ
ਤੇ ਤੁਹਾ ਫੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਯਕੀਨਨ ਖੁਸ਼ ਹ ।”
121 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਸ ਰਾਤ ਠੀਕ
ਹੋ ਗਈ ਸੀ?”
122 ਮੈਂ ਘਰਆ ਿਰਹਾ ਸੀ…ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਰੋਣ
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ
ਿਕਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ
ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ…ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਮੈਡਮ?” ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਥੇ ਖੜਹ੍ੀ ਸਨ, ਲਗਭਗ ਸਤਾਰ ,
ਅਠਾਰ ਸਾਲ ਦੀ , ਹਰ ਇੱਕ, ਉਹਨ ਦੀ ਬਾਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ
ਸਨ, ਰੋ ਰਹੀ ਹਨ।
123 ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ!” ਮੈ ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਮੈ ਜਾਣਦੀ
ਸਨ। ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਥੇ ਐਨੀ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹ ।”
ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਪਾਗਲਖਾਣੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਲੁਬੌਕ,
ਟੈਕਸਾਸ ਿਵਖੇ ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ
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ਮੈਂ ਉਸ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤ
ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।”
124 ਖੈਰ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ!” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ,
ਹੁਣ, ਭੈਣ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ?…” ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਟ ਗੇ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ?”

ਿਕਹਾ, “ਹ !”
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੀ ਮ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਹੈ।”
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ।”
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।”

125 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਿਪਛ ਹ ਮੁੜ ਗਏ
ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈ
ਿਜੱਥੇ ਅੱਧਾ ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਰੇਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੋਂ ਮੁੜ
ਰਹੀ ਸੀ।”

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ!”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਠੀਕ ਹੋ

ਗਈ ਹੈ।”
126 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਰ ਿਕਸੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ, ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਉਸ ਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਕੀ
ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸੀ ਜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਿਦਨ ਮੈਂ…ਭਾਈ
ਬੈਕਸਟਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ,” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣਾ
ਸੂਟਕੇਸ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ।” ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਆਰਿਥਕ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮੈਂ ਉਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਿਦੱਤੀ। ਪਰ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਿਹਲ ਉਸ—ਉਸ ਭੇਟ ਿਵੱਚ ਨੌਂ ਸੌ ਡਾਲਰ ਪਾ
ਿਦੱਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਹੁਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਿਕ
ਮੈਂ…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
127 ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੈਕਸਟਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ,” ਿਕਹਾ, “ਚੰਗਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਖੱਚਣ ਿਦਓ।” ਿਕਹਾ, “ਉਹਨ ਕੋਲ
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ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੈਿਵਕ ਚੰਗਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਿਜਹਨ ਲੋਕ
ਿਖੱਿਚਆ ਹੈ।”
128 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਭਾਈ
ਬੈਕਸਟਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਖੱਚੋਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਮ
ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਰਾਵ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਵ ਗੇ,
ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾਵ ਗਾ।” ਸਮਝੇ? ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰੋ।” ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਜਾਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ
ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਹ । ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ।”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ।”
129 ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਕੋਈ…
ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ! ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ
ਿਵੱਚ ਨੌਂ ਸੌ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੋਟ ਹਨ। ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਿਜਸਦੀ ਸਾ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬੈਕਸਟਰ।”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ।”

130 ਤ ਿਫਰ ਮੈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਫਰ—
ਿਫਰ ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਭਾਈ ਬੈਕਸਟਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਉਹ ਥੇ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨਹ੍ ਰਹੀ ਸਨ, ਰੋ ਰਹੀ ਹਨ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?”
ਿਕਹਾ, “ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਮਲੋ।”

131 ਮੈਂ ਹੇਠ ਉਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸਨ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਕਸ
ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਹਨ?” ਮੈਂ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਰੋਂਦੇ
ਸੁਿਣਆ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਕੁੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਮੈ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੁਸੀਬਤ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੈਣ?”
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਮੈਂ ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਲਾ

ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?”

132 ਿਕਹਾ, “ਹ ।” ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ।”



ਭੂਤ ਿਵਿਗਆਨ — ਧਾਰਿਮਕ ਖੇਤਰ 39

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ।”
133 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਐਫਬੀਆਈ ਉਥੇ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੈ,
ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
134 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ—ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਤ
ਮੇਰਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਸਮਝੇ? ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਯਕੀਨਨ। ਜੇ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਿਕਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ
ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਇਸ ਕਰੀਏ।” ਸਮਝੇ? ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ
ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੀ…
ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ।” ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ…

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ,” ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭੈਣ।”
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ?”
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ।”
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਉਥੇ ਹੈ।”

135 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਪਿਹਲ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਆਉਣ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਸਨ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਮਸਟਰਅਲ ਫਰਾਰ…”
136 ਕਪਤਾਨ ਅਲ ਫਰਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟਾਕੋਮਾ, ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਚਾ ਿਲਆ ਿਗਆ,
ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੇਬਾਜੀ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ। ਉਹ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਆਇਆ,
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਆਰਿਥਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ
ਜਗਹ੍ਾ ਿਗਆ ਹ ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਕ
ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ।” ਿਕਹਾ,
“ਪੁਿਲਸ ਬਲ ਦੇ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਸਦੇ
ਬੱਚੇ ਿਦਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ,”
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਬੱਚੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਹੋਇਆਸੀ। ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ‘ਅੱਠ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇਗਾ,’” ਇੱਕ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ।” ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲ
ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਥੇ ਇਹੀ
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ਸਭ ਹੈ…ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਸੀਏਟਲ ਦੀ ਸਭਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਤਾਬ
ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸਾਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਧਾਰਿਮਕ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ
ਹੋ।” ਕੈਪਟਨ ਅਲ ਫਰਾਰ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ
ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ, ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਜਗਹ੍ਾ ਿਵੱਚ।

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।”

ਤ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ?”
137 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਡਰਦਾ ਹ ? ਿਕਉਂ, ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ
ਿਕਉਂ ਡਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ? ਉਹੀ
ਹੈ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ।” ਤ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਰਹੋ।” ਅਤੇ ਤ …
138 ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਤ ਸਭਾ ਲਈ ਗਏ, ਜਗਹ੍ਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਥੇ
ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਮੈਂ ਦਸ
ਮੈਕਸੀਕਨ ਬੱਿਚ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ,
ਐਫਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਧਰਮਵਾਦੀ ਦਾ,” ਜ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੇੇ ਹੈ। ਫਾੜਨ ਲਈ…”
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਦਸ ਛੋਟੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਬੱਿਚ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਿਖਆ, ਉਨਹ੍
ਸਾਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਲਈ।” ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਮੈ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਵ !”
139 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਫੜ ਲਵੇਗਾ।”
ਸਮਝੇ? ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਬੱਸ ਉਸ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਿਦਓ।”
140 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰ ਆ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ
ਆਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਾ, ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਮੈਂ…ਭਾਈ
ਬੈਕਸਟਰ ਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਗਾਇਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਭਾਈ
ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾ ਇਮਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ।” ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ਅਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵ ਗਾ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ
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ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਿਖਆ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—
ਮੈਂ ਬਸ ਬੈਠਣ ਲਈ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।”

141 ਮੈਂ ਪਰ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਲੇਖ
ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੰਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਿਲਿਖਆ ਸੀ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਏਜੰਟ ਹੁਣ
ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਹ ; ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈ
ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੋ।” ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਜੇ ਇੱਥੇ
ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਮੈ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ
ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਦਖਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ,
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਕਰ ਗਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹ ?” ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ।

142 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਏਜੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜ ਬਾਹਰ?
ਮੈਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ?”
ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਸੀ। ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਿਪੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਸਨ, ਅਤੇ
ਮੈਂ—ਮੈਂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੁੱਕਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪਰਛਾਵ ਲਟਕਦਾ
ਹੋਇਆ ਦੇਿਖਆ। ਮੈ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੇ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ
ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਪਰ ਵੱਲ ਵਿਧਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਗੈਲਰੀ ਿਵੱਚ ਚਲਾ
ਿਗਆ। ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਸੂਟ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦਾ।

143 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਫ ਬੀ ਆਈ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ?” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ।

ਮੇਰਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਦੋ ਐਫਬੀਆਈ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪਰ, ਇੱਥੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ
ਦੋ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਥੇ ਹੀ ਹਨ।” ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠ ਉਤਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਹੇਠ ਨਾ ਉਤਰੋ।” ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਾਸੀ ਥੇ
ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਫੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਭਰਾਵੋ,
ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ ਤ ਬੈਠੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇਸ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖੇਗਾ।”



42 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

144 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਭਰਾਵੋ, ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੋ, ਇਸ ਇੱਕ-ਪਾਸੇ
ਵੱਲ ਦੇਖੋ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ…ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਸ਼ਮਊਨ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ,
ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਮਊਨ ਜਾਦੂਗਰ ਹ , ਤ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਮਊਨ ਜਾਦੂਗਰ ਹ , ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈ
ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਬੀ ਹ , ਤ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਆਓ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਗੇ ਿਕ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ
ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵ ਗੇ।” ਉਹ
ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਦੇਿਖਆ। ਸਮਝੇ? ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਮਊਨ ਜਾਦੂਗਰ ਹ , ਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈ ਮਾਰਨ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਬੀ ਹ ,
ਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਸੱਚਾ ਹ , ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਮਰਨ
ਦੇਵੇਗਾ।” ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍
ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਹੋਰ ਥਾਵ ਤੋਂ ਸੁਿਣਆ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਬ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
145 ਹੁਣ, ਏਨਦੋਰ ਦੀ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ, ਉਸਨੇ ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਆਤਮਾ
ਬੁਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ
ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਿਕਉਂਿਕ, ਬਲਦ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਲਹੂ
ਿਸਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜ ਦੀ ਸੀ…ਪਰ੍ਚਾਰਕੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤ ਮੇਰਾ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜ ਦਾ
ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਹੇਠ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ
ਿਫਰਦੌਸ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ,
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਿਦਨ—ਿਦਨ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਤਮਾ ਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
146 ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਿਦਓ।
ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੇਖ ਪਿੜਹ੍ਆ ਸੀ, ਜ ਉਹ ਲੇਖ ਜੋ ਉਹਨ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਬਾਰੇ ਰੀਡਰਜ਼ ਡਾਇਜੈਸਟ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ
ਿਵੱਚ? ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ
ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਹਲ , ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ
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ਮਾਿਧਅਮ ਿਜਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਉਸਦੀ, ਿਮਸ ਪਾਈਪਰ। ਕੀ ਿਕਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ, ਰੀਡਰਜ਼
ਡਾਇਜੈਸਟ ਿਵੱਚ ਿਮਸ ਪਾਈਪਰ ਦਾ ਲੇਖ? ਕੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਦੋ ਆਤਮਾਵ ਿਕਵੇਂ…
147 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕੰਨਾ ਸਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਹ ਿਮੰਟ
ਿਪੱਛੇ ਹ , ਬੱਸ ਮੈ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾ …
ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ।
148 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਥੇ— ਥੇ ਨਕਲ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲੀ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਡਾਲਰ ਦੇਵ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹ , “ਕੀ ਇਹ
ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਡਾਲਰ ਹੈ?” ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ
ਡਾਲਰ ਵ ਗ ਿਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰੋਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਕਲ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
149 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਕੇ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਦੋ ਆਤਮੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ
ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤ ਚੁਿਣ ਹੋਇ ਵੀ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਧਾਰਿਮਕ
ਲੋਕ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਠੰ-…ਰਸ…
ਠੰਡੇ, ਰਸਮੀ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਉਹਨ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ।
ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਆਤਮਾਵ , ਅਸਲ ਆਤਮਾਵ , ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੀ ਿਕ
ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਭਰਮਾ ਲੈਣਗੀ , ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ? ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ ਸੀ।
150 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਮੈ
ਆਪਣਾ ਅਣਵੰਿਡਆ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟ ਤ
ਦੇਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੋਗੇ।
151 ਹੁਣ, ਰੀਡਰਜ਼ ਡਾਇਜੈਸਟ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਥੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੇ
ਬਾਹਰ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਾਈ-ਸੌ ਲੋਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਪੜਹ੍ੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਓਸ ਅਤੇ ਜੌਨਸ
ਹੌਪਿਕੰਸ ਕੋਲ ਿਗਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਿਦਮਾਗੀ ਿਬਮਾਰੀ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸਦੇ
ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਖੱਿਚਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ
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ਿਖੱਚ ਿਦੱਤੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

152 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਿਗਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਿਰਆ ਨਹੀਂ ਹ ।” ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਰਜ਼ ਡਾਇਜੈਸਟ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ
ਅੰਕ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ—ਡੌਨੀ ਮੋਰਟਨ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ।
ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਕਹਾ ਿਕ, ਥੇ, ਿਕ—ਿਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਅਜੇ ਹਾਿਰਆ ਨਹੀਂ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਿਵਲੀਅਮ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਦੋ
ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਗੂੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬੋਲ ਅਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

153 ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੇ
ਸੀ, ਅਜੇ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸਟਾ ਮੇਸਾ,
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ਦੇ
ਹੋ, ਤ ਰੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਵੇਂ ਲੰਿਘਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ
ਕੁਝ! ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਡੌਨੀ।” ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ
ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹ ।” ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁਸਕਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਿਕਲ
ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹ , ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਜਾਵ ਗੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਪੁੱਛ ਗੇ।”

154 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਆਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ
ਥੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਮ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ

ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮ
ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਬੱਸ ਤੇ ਆਉਣਾ

ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਿਵਨੀਪੈਗ, ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ, ਕੋਸਟਾ
ਮੇਸਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤਕ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਆ ਗਏ, ਕੰਗਾਲ, ਅਤੇ ਿਪਤਾ
ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲੰਗੋਟ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਸੱਤ ਜ
ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ, ਿਬਲਕੁਲ ਬੇਸਹਾਰਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰੇਗਾ…
ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ
ਲੜਕਾ ਬਸ ਉਸ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਨ, ਿਕ ਉਹ—ਉਹ
ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ
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ਉਹ…ਉਹ ਉਸ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਨਜਾਿਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ।

155 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੇ ਗਏ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਯਾਤਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੱਿਸਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਜਸ ਉਹ ਿਮਲਣ ਲਈਆਇਆ ਸੀ।
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਹੜੀ ਦੈਿਵਕ ਚੀਜ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ?” ਅਤੇ ਇੱਕ
ਵੱਡਾ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਿਚੰਨਹ੍।

156 ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ
ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹ , ਦੇਖੋ, “ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੁਿਸ਼ਆਰ
ਹ ! ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਸਮਝੇ?

157 ਤ ਿਫਰ, ਇਸ ਲਈ, “ਇੱਕ ਦੈਿਵਕ ਕੀ? ਿਵਨੀਪੈਗ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਐਨੀ
ਦੂਰਆਏ ਹੋ?” ਿਕਉਂ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਸੀ।

158 ਵੈਸੇ ਵੀ, ਇੱਕ—ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਥੇ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਤਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ,
ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਸੀ, ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਤਾਈ-ਸੌ ਲੋਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਿਕਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਕਰੂਪ, ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ
ਿਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਿਪਤਾ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ
ਪਿਹਨੇ ਦੇਿਖਆ, ਉਸ ਦਾ ਫੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਕੋਟ, ਿਕਹਾ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ
ਪਾਸੇ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਜਗਹ੍ਾ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ
ਆਇਆ…

159 ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਿਨਯਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ।
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਿਕਸੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ
ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਫੜੇ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਰੱਦ
ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾ ਹਦਾਇਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਿਕਸੇ
ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ…ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ। ਪਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਮੈ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ…” ਤੁਸੀਂ
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ਵੇਿਖਆ? ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਮੰਚ ਤੇ ਗੜਬੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ
ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
160 ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਿਬਲੀ ਨੇ ਉਸਤੋਂ ਉਸਦਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਮੰਿਗਆ।
ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਮੈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ।” ਿਕਹਾ,
“ਤੁਹਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਣਾ ਪਏਗਾ।”
161 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਗਾ।” ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵ ਗ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਲਵ ਗਾ, ਿਫਰ।” ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।”
162 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੁਿਣਆ।
ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਤਾ ਜ ਦੇ ਹੋਏ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ?”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਵਾਪਸ ਿਲਆਓ।”

163 ਤ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਇੱਥੇ ਿਲਆਓ।” ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਪਰ ਆਇਆ,
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਵਿਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾੜਹ੍ੀ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹ ਪਰ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰੀਡਰਜ਼ ਡਾਇਜੈਸਟ ਨੇ
ਿਕਹਾ। ਦੇਖੋ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਪਰ ਿਸੱਧੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਚਹਰੇ
ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਬੱਚੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਓਸ ਦੇ
ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਿਕੰਨਾ
ਿਬਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ।
164 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿਪਤਾ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਪੱਛੇ
ਮੁਿੜਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ
ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੀਵੇਗਾ?”
165 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਬਸ ਇੱਕ ਪਲ।”
ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਓਸ ਅਤੇ ਹੌਪਿਕੰਸ ਦੋਵ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ
ਿਦਮਾਗ ਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ
ਹ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਕੱਲਹ੍, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ
ਵਧੋ। ਅਗਲੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ-ਿਸਰ ਵਾਲੀ
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ਔਰਤ ਿਮਲੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਤੁਹਾ ਪੁੱਛੇਗੀ ਿਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੀ
ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਤੁਹਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਪੇਂਡੂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ
ਦੱਸੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਓਸ ਨੇ ਇਸ ਠੁਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
‘ਇਹ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।’ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਉਸਦਾ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤ ਜਾਓ
ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰੋ।” ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਤੇ
ਅੰਜੀਰ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਆਿਦ ਆਿਦ।

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਉਹ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।”
ਤੁਰ ਿਪਆ।
166 ਦੋ ਜ ਵੱਧ ਿਦਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਿਦਨ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਸੀ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤਆਈ, ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ?”
167 ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ।” ਅਤੇ ਉਹ
ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ, ਖੈਰ, ਉਨਹ੍ —ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸੋਿਚਆ
ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
168 ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਿਗਆ। ਉਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਣਦੀ ਹ ਜੋ ਇਹ
ਆਪਰ੍ੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
169 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬੀਬੀ, ਦੇਖ, ਮੇਓ ਬਰ੍ਦਰਜ਼ ਨੇ ਇਸਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਸੀ।”
ਿਕਹਾ, “ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਿਮੰਟ
ਰੁਕੋ! ਕਾਲੇ-ਿਸਰ ਵਾਲੀ, ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਟ ਸੂਟ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ।” ਿਕਹਾ,
“ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ
ਦੱਿਸਆ। ਉਸ ਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ,
ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਿਗਆ।
170 ਹੁਣ, ਇਹ ਰੀਡਰਜ਼ ਡਾਇਜੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ
ਮੇਓ ਬਰ੍ਦਰਜ਼ ਨੇ ਮੈ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਿਵਊ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਿਕਹਾ,
“ਆਦਰਨੀਯ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ?”
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171 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੂਿਹਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਿਸਆ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈ ਇਸ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ।”
172 ਹੁਣ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ,
ਜ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਹਲ , ਜ ਿਤੰਨ, ਰੀਡਰਜ਼ ਡਾਇਜੈਸਟ ਿਵੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ
ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਿਹਲ , ਿਮਸ ਪਾਈਪਰ ਦਾ ਲੇਖ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਹ
ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਹੈ, ਜ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਥੇ ਕੋਈ ਨਕਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਉਹ ਔਰਤ 1897 ਤੋਂ
ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਿਨਊਯਾਰਕ ਿਵੱਚ, ਦੋਵੇਂ…
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਰੀਡਰਜ਼ ਡਾਇਜੈਸਟ, ਲਵੋ…ਮੈ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ ਜ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਿਹਲ ਆਈ
ਸੀ; ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ , ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਤਝੜ ਿਵੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਮਸਟਰ
ਬੈਕਸਟਰ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਹੁੰਦਾ,
ਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ…ਜ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਲਆ ਸਕਦਾ
ਹ । ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰ ਜ ਚੌਦ ਪੰਨੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰੇਲੂ
ਔਰਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਿਦਨ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਗਈ,
ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੁਰਿਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਤੇ
ਉਹਨ ਕੋਲ ਉਹ ਔਰਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ, ਹਰ ਥ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਦਲ ਿਦੱਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਦੇਿਖਆ
ਿਕ ਕੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਜ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਕਸੇ ਦੇ
ਿਚਹਰੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਨਕਾਬ ਚੜਹ੍ਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ
ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ
ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹ—ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
173 ਹੁਣ, ਿਸਰਫ ਗੱਲ ਸੀ…ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰੀਡਰਜ਼
ਡਾਇਜੈਸਟ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰਾਤ ਪਿਹਲ , ਜ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ ,
ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਮ ਦੇ ਭੂਤ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਪੁਿਲਸ ਦੀ
ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸਨੇ ਿਸਰਫ ਪਨੀਰ ਦੇ ਇੱਕ
ਟੁਕੜੇ ਚੁੰਿਮਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ! ਉਹ ਿਸਰਫ ਗਲੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਠਕ ਹਨ, ਜੋ
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ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਤੋਂ ਿਸਵਾਏ
ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।
174 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਿਮਕ ਲੋਕ ਹ , ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵ ਪਾਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ ਰੁਕੋ।
175 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਕ ਿਮਸ ਪਾਈਪਰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅਤੇ
ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਯਕੀਨਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਿਕ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਮਿਰਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਿਕਤੇ
ਜੀ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਔਰਤ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਂਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
176 “ਹੁਣ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ?” ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ।
ਅਿਧਆਤਮਵਾਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ ਉਨਹ੍
ਦੋਵ ਦੇਖੋ।
177 ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਹਾ ਿਚੱਠੀ ਮੇਰੇ ਵਲ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੀ, ਿਫਰ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲੇਖ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ?
ਅਤੇ ਰੀਡਰਜ਼ ਡਾਇਜੈਸਟ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਕੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਏ?
178 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਿਚੱਠੀ ਆਈ , ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਇਹ ਸਾਬਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ।” ਿਕਹਾ, “ਇਹ
ਇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੱਿਸਆ ਿਕ
ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਲੱਭਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ…ਇਸ ਔਰਤ ਦੇਖੋ?”
179 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕੋ।” ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਹੈ,
(ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ), ਲੋਕ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਚਾਰਕ
ਿਕੰਨਾ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ
ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। “ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।”
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180 ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਯਸੂ
ਦੇਿਖਆ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ…ਉਹ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਦਲ
ਦੇ ਭੇਤ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਭੂਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਆਲਜਬੂਬ
ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭਿਵੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ।” ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਜਾਣਨ ਲਈ ਐਨੇ ਆਤਿਮਕ ਨਹੀਂ
ਸਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਰੋਂ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ, ਿਯਸੂ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ
ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।

181 ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ! ਉਹ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ
ਹਨ। ਹਲਲੂਯਾਹ! ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਥੇ ਹੈ,
ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮ ਲੈ
ਿਰਹਾ ਹ , ਪਰ ਤੁਹਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ, ਤ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭੂਤ ਕੀ
ਹਨ, ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ
ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਤੁਹਾ ਚੀਜ਼ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

182 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਥੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਰੀਸੀ ਵ ਗ ਕੁਝ
ਇਸ ਪਾਸੇ, ਜ ਕੁਝ ਿਪੱਛੇ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ,
ਿਬਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਲਵ …

183 ਆਓ ਉਨਹ੍ ਦੋ ਮਾਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹ । ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਡਾਲਰ ਦੇਵ , ਹੁਣ,
ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਡਾਲਰ ਦੇਵ । ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟ ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰ ਗੇ ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖੋਗੇ
ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਣਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ
ਇਹ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਣਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਮੁੱਲ ਵੇਖੋਗੇ। ਇੱਕ ਅਸਲੀ
ਡਾਲਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਰੇਸ਼ਮ
ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾ ਇਸਦੇ ਮੁੱਲ
ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
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184 ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਓ ਉਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ; ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਇਸ ਪਾਸੇ
ਲੈ ਜਾਓ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
185 ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਤੁਹਾ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ…
ਆਪਣਾ ਲੇਖ ਦੇਖੋ। ਉਸਦੇ ਦੇ ਭਿਵੱਖ-ਦੱਸਣ ਦੇ ਪੰਜਾਹ-ਕੁ ਸਾਲ ਿਵੱਚ,
ਅਤੇ ਮਿਰ ਹੋਇ ਦੀ ਆਤਮਾਵ ਉਤਾਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਜਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਸੀਹ, ਦੈਿਵਕ ਚੰਗਾਈ,
ਛੁਟਕਾਰਾ, ਿਨ , ਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਲੋਲ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੋਂ
ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
186 ਪਰਇਸ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਿਨ , ਿਯਸੂ ਦੀ ਆਮਦ,
ਰੱਬੀ ਚੰਗਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਛੁਟਕਾਰਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਲਹ੍ ਵੇਖੋ।
ਤੁਸੀਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ
ਵੇਖਦੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ? ਮੇਰੇ! ਿਧਆਨ ਿਦਓ!
187 ਅਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਅਸਲ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਇਸ
ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਸਦੇ ਅੰਕ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਪਸ ਟਕਸਾਲ
ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਥੇ ਉਹ ਅੰਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ ਦੇ
ਹਨ, ਤ ਇੱਕ ਚ ਦੀ ਦਾ ਡਾਲਰ ਇਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ?
188 ਅੱਛਾ, ਤਦ, ਭਾਈ, ਉਸ ਲਓ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਪਸ
ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਇਹ ਏਨ-ਦੋਰ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਹੈ।
189 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਵੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਪਛ ਹ ਪਾਓਗੇ, ਇਹ
ਇੱਥੇ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਹੈ, “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਦਾ
ਲਈਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।” ਯਕੀਨਨ, ਉਸਦੇ ਉਹੀ ਕੰਮ! ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਨਾਲ
ਮੂਰਖਤਾ ਅਤੇ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀ, ਿਕਸੇ
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨਹ੍ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ।
ਆਮੀਨ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ “ਆਮੀਨ” ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ, ਪਰ ਆਮੀਨ
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੋਵੇ।” ਅਤੇ ਮੈਂ…ਮੈ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
190 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਹੁਣ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
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191 ਇੱਥੇ, ਆਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਈਏ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ
ਮਾਨਿਸਕ ਤਸਵੀਰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ ਿਬਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਇਸ
ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੇਠ , ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਇੱਕ
ਮਾਰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ
ਨਾ ਜਾਓ। ਿਬਲਕੁਲ ਹੇਠ ਇਸ ਤਰਹ੍ । ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਮਾਰਗ
ਿਵੱਚ ਮਰਨਹਾਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ। ਹੁਣ, ਉਸ ਿਵੱਚ, ਆਓ
ਦੇਖੀਏ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ,
ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ
ਗਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ, ਭਰੀ
ਹੋਇ ਹਨ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹਨ। ਔਹ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ
ਹਨ, ਮੇਰੇ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਿਜਆਦਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਿਜੰਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਾਿਲਸ਼
ਕੀਤੇ ਹੋ ਿਵਦਵਾਨ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਉਥੇ ਨਵੇਂ-ਿਸਰੇ ਤੋਂ
ਜੰਿਮਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

192 ਹੁਣ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਿਵੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹਨ।
ਹੁਣ,ਇਸ ਇੱਕ-ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜ ਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ ਹੈ। ਅਤੇਇਸ ਪਾਸੇ
ਇੱਕ-ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜ ਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਿਤਰ੍ਏਕਤਾ ਹੈ।

193 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ, ਹੁਣ ਪਿਹਲ , ਇਸ ਪਾਸੇ, ਅਧਰਮੀ ਦੀ ਰੂਹ ਹਨ,
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਿਨ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਰੂਹ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਥੇ
ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਤ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਰਕ ਿਵੱਚ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜ ਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਹਲ , ਹੁਣ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਭੂਤ, ਮਰੇ ਹੋਏ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾਵ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਕਦੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਿਨ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

194 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ, ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਪਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹਨ। ਇਹ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟ ਤ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ,
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਮਰਨਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

195 ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇਹਨ ਆਤਮਾਵ ਦੁਆਰਾ, ਮਨੁੱਖ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
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ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਇਨਹ੍ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
196 ਹੁਣ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਤੇ
ਉਹ ਉਨਹ੍ ਭੂਤ-ਿਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਨਹ੍
ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਦੂਤ ਦੀ ਆਤਮਾਵ ਸਨ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ
ਉਹ ਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
197 ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ
ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਹਨ,
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ। ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਪਰ੍ਭਾਵ ਹੈ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੇ ਜ ਦੇ ਹ । ਇਸ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕੋ। ਿਯਸੂ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ…
198 ਹੁਣ, ਅੱਜ, ਉਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਪਿਹਲ
ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਿਫਰਦੌਸ ਿਵੱਚ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਿਫਰਦੌਸ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆਸੀ, ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਇਸ ਲੈ ਿਲਆਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਮੇਰੇ!
199 ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਿਯਸੂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ, ਉਸਨੇ
ਜਾ ਕੇ ਉਨਹ੍ ਰੂਹ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ,
ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਬਣ ਕੇ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਉਸ ਤੇ
ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਪਾਪ ਲਈ, ਉਸ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ।
ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੂਹ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ।”
200 ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ।” ਿਕਹਾ, “ਿਯਸੂ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਜੀ ਿਠਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਿਹਰ
ਉਹ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਿਠਆ, ਿਕਉਂ, ਉਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ
ਿਦਨ ਲਈ ਮਿਰਆ ਸੀ।”
201 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹਨ ਸਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ,” ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਕੋਲ
ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇਕ ਿਲਖਤ ਸੀ, ਿਜਸ ਤੇ ਉਹ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਿਕਉਂਿਕ, ਦਾਉਦ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛੇ ਹਟ ਿਗਆ, ਪਰ
ਉਹ ਬਚਾ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ,
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸਦੀਆਤਮਾ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
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ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਸੜਨ ਿਦ ਗਾ।” ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਿਤੰਨ ਿਦਨ
ਅਤੇ ਰਾਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਰੀਰ ਸੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਬੀ
ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਉਹ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ।”…?…[ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ.]

ਹਲਲੂਯਾਹ! ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਲਆ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਹਰਾਇਆ, ਹਰ ਵਾਰ, ਇਸ ਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਹਰਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਤੇ। ਹਲਲੂਯਾਹ! ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਹਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ
ਮਾਿਰਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਬਣ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਾਪ ਉਸ ਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੇਠ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਥੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਤੇ ਦਸਤਕ ਿਦੰਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ।

ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਆਚੀ ਰੂਹ ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਤੂੰ
ਕੌਣ ਹੈਂ?”
202 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਹਨੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍
ਹੋਰਨ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੋ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ?” ਉਨਹ੍ ਦੀ
ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹ ਜੋ ਕਦੇ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ
ਕੋਲ…ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣਆਇਆ ਹ ,
ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ।” ਿਬਲਕੁਲ
ਹੇਠ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਿਸੱਧਾ ਨਰਕ ਿਵੱਚ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਕੁੰਜੀ
ਲੈ ਲਈ , ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਟਕਾ ਿਲਆ, ਿਪੱਛੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤਾ। ਹਲਲੂਯਾਹ!
203 ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉਠ ਕੇ। ਹਲਲੂਯਾਹ! ਆਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ
ਤਸਵੀਰ ਿਖੱਚੀਏ। ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ, ਇੱਥੇ ਿਫਰਦੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ
ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
204 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਦੋਸਤ ਜੋ ਸੰਤ ਦੀ ਿਵਚੋਲਗੀ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਉਹ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜ —ਜ
ਉਸਦੇ ਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀ, ਤ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ । ਬਲਦ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾਪ ਦੂਰ
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾਪ ਤਲਾਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
205 ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਥੇ ਜ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ਿਜੱਥੇ, ਿਫਰਦੌਸ, ਿਜੱਥੇ ਬਜੁਰਗ
ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਹਨ, ਸਮੂਏਲ ਅਤੇ
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ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣ ਸਕਦਾ
ਹ । [ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਪੁਲਿਪਟ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ.] ਆਮੀਨ! ਔਹ,
ਮੈ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ …ਹੁਣ ਧਾਰਿਮਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਉਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ
ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹ , “ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਥੇ ਕੌਣ ਹੈ?” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ,
ਅਬਰਾਹਾਮ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ?”

206 “ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹ ।”ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਰਵਾਜੇ
ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ , ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹ ।”

ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਥੇ ਦੇਖੋ! ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਿਜਸ ਮੈਂ ਪਹਾੜ
ਤੋਂ ਕੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਦੇਿਖਆ ਸੀ।”

207 ਮੈਂ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹ , “ਉਹ ਥੇ ਹੈ! ਮੈਂ ਉਸ
ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਧੂੜ ਵ ਗ, ਬੱਦਲ ਿਹਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਭੇਡੂ…
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਵਜਾਈ , ਪੱਿਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਿਰ
ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ।” ਔਹ, ਮੈਂ ਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਿਫਰਦੌਸ ਿਵੱਚ ਦੇਖ
ਸਕਦਾ ਹ , ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

208 ਮੈਂ ਉਸ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹ , “ਆ ਜਾਓ! ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਿਦਨ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਫੁੱਟ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ

ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖੂਨ
ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹ ।
ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦਾ ਕਰਜਾ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹ !”
ਹਲਲੂਯਾਹ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ!

209 ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਸਾਰਾਹ ਬ ਹ ਤੋਂ ਫਿੜਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਬਲਕੁਲ ਬਾਹਰ! ਮੱਤੀ 27 ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਰੁਕਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣ
ਸਕਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਯਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ , ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ, “ਉਹ ਮੈ ਦੱਸਦੇ

ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉਿਠਆ ਹੈ। ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਥੇ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ?”
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210 ਹੁਣ ਉਹ ਬਜੁਰਗ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਸਨ। ਅਤੇ
ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨ ਦੇਿਖਆ, “ਕੋਈ ਸਾ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਉਹ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੰਧ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਿਗਆ, ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਦਾ ਸਰੀਰ। ਹਲਲੂਯਾਹ! ਿਬਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ,
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
211 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਿਸੱਧਾ ਪਰ ਲੈ ਿਗਆ, ਜ ਤਾਿਰ , ਚੰਦ, ਬੱਦਲ ਦੇ
ਪਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖ
ਤੋਹਫ਼ੇ ਿਦੱਤੇ। ਿਯਸ਼ੂ ਅੱਜ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਥੇ

ਚਿੜਹ੍ਆ, ਹੇਠ ਬੈਠ ਿਗਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਦੀ
ਚੌਂਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ।
212 ਅਤੇ ਅੱਜ, ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਮਸੀਹੀ ਦੋਸਤ, ਭੂਤ ਹਰ ਹੱਥ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਲੂਯਾਹ! ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ
ਡਾਇਜੈਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ
ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ

ਹੈ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਮਹਾਨ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ।
213 ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਟੋਲੇਡੋ, ਓਹੀਓ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਸਭਾ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।
214 ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਿਕ ਭੂਤ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਾਰਿਮਕ ਹਨ, ਿਜੰਨੇ ਧਾਰਿਮਕ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਔਹ,
ਉਹ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਿਗਰਜੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਰਸੂਲ ਦੇ ਧਰਮ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਸਤੁਿਤ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਹ, ਮੇਰੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਧਾਰਿਮਕ ਿਜੰਨੇ
ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ!

“ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ?”
215 ਇਹ ਉਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ
ਟੰਿਗਆਸੀ। ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ।”
216 ਹੁਣ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਰੂਸ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ।” ਕਦੇ
ਨਹੀਂ! ਰੂਸ ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਇੰਨਾ ਧਾਰਿਮਕ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦਾ।
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ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀਆਤਮਾ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ

ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ, ਉਹ ਥੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਤਆਰ
ਕਰੋ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਸੱਚ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹ ।
217 ਭੂਤ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ! ਕੱਲਹ੍, ਮੈਂ ਉਹਨ ਇੱਕ ਭੌਿਤਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ
ਿਲਆ ਸੀ। ਅੱਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਆਤਿਮਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ ਹ ,
ਧਾਰਿਮਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹਨ। ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ , ਕੈਂਸਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇੱਥੇ,
ਅੱਜ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਿਫਰ ਧਾਰਿਮਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਧਾਰਿਮਕ, ਬਹੁਤ
ਪਿਵੱਤਰ।
218 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਈ, ਅਤੇ ਸੋਚੋ। ਕਾਇਨ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ, ਬਹੁਤ
ਹੀ ਧਾਰਿਮਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਏਸਾਓ ਬਹੁਤ ਧਾਰਿਮਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਯਹੂਦਾ
ਬਹੁਤ ਧਾਰਿਮਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਜਥੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਖੋ, ਭੂਤ ਿਵਿਗਆਨ! ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰ । ਸਾ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
219 ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਿਕਸੇ ਿਪਆਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਤੋਂ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
220 ਟੋਲੇਡੋ, ਓਹੀਓ ਿਵਖੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ
ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਡੰਕਾਰਡ ਜਗਹ੍ਾ, ਿਪਆਰੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ
ਜਗਹ੍ਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੁਪਿਹਰ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ,
ਮੈ ਗਲੀ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਿਪਆ, ਇੱਕ ਦੁਿਨਆਵੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗਹ੍ਾ
ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਓਹੀਓ ਿਵੱਚ
ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਗੈਰਕਾ ਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਪੁਲਸੀਆ ਇੱਕ ਲੜਕੀ
ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਬ ਹ ਪਾਈ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ
ਲਟਕ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਲਾਟ ਮਸ਼ੀਨ ਖੇਡ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਅਤੇ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾ ਨ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਤਰਸਯੋਗ!
221 ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹ ਜੋ ਠੋਸ ਚੱਟਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੜਹ੍ਾ ਹ , ਹੋਰ
ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸ ਰਹੀ ਰੇਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ।ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
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222 ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਿਖਆ, ਤ ਥੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੁਿਟਆਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ
ਉਸਦੀ ਅੱਲਹ੍ੜ ਉਮਰ ਿਵੱਚ, ਉਨਹ੍ੀ, ਅਠਾਰ , ਉਨਹ੍ੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ।
ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਨ, ਇਹ
ਿਭਆਨਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ
ਹੈ ਿਕ, ਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ, ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ
ਬੈਠੋਗੇ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।”

223 ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮ
ਿਜੰਨੀ ਬਜੁਰਗ, ਪਚਵੰਜਾ, ਅਠਵੰਜਾ ਸਾਲ ਦੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਉਨਹ੍ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ
ਅਧਰਮੀ ਕੱਪਿੜ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਜੋੜੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਪਿਹਨਦੇ ਹਨ।

224 ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਿਵਿਗਆਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
“ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ।” ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਆਪਣਾ ਨੰਗਾ
ਆਪਾ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ
ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਹਨ ਨਹੀਂ ਪਿਹਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਿਹਣ ਲਵੇਗੀ,
ਪਰ ਇੱਕ ਮਿਹਲਾ ਨਹੀਂ।

225 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਇਸ ਲਈ ਿਫਰ ਉਹ…ਉਹ ਥੇ ਸੀ, ਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ।
ਉਸਦਾ ਮਾੜਾ ਮਾਸ ਿਪਲਪਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲਹ੍ ਤੇ, ਉਸ ਿਕਸਮ ਦਾ
ਆਰਿਕਡ-ਿਜਹਾ ਨਹੁੰ ਦਾ ਿਸੰਗਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ
ਵਾਲ ਅਿਜਹੇ ਕਟਾਏ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ, ਿਜਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਧੁੰਦਲਾ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ; ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਸੀ।
ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ…

226 ਬਾਈਬਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦੀ
ਹੈ, ਤ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਉਸ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਉਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾ ਹੇਠ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨ
ਿਦਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਿਕਹਾ, “ਜੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਛੋਟੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਜੇ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ! ਲੜਕੇ, ਇਹ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ । ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
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227 ਔਹ, ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ
ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ। ਬਜੁਰਗ ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ,
ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ, ਭੇਡ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਗਈ , ਪਰ ਬੱਕਰੀ ਿਕਵੇਂ ਅੰਦਰ ਆਈ ?” ਤੁਸੀਂ
ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ
ਿਦੱਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਰਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਬਸ ਿਜਵੇਂ
ਮੋਆਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਿਬਲਆਮ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ
ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤ ਅੱਜ ਵੀ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਲੀਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਯੁੱਗ ਲਾਓਦੀਕੀਅਨ ਯੁੱਗ ਹੈ,
ਜੋ ਸ਼ੀਲਗਰਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਗਿਲਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਬਿਚਆ-ਖੁਿਚਆ
ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ, ਪੁਨਰਉਥਾਨ
ਦੁਆਰਾ।
228 ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਸੀ, ਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਬੁੱਲਹ੍
ਦੀ ਮੈਨੀਿਕਓਰ ਯਾਨੀ ਸਜਾਵਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਸ ਪਸੀਨਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੇਠ ਵਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ
ਗਰੀਬ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਪੜ-ਪੋਤੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਦੋ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ
ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ
ਰੁਮਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੂਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ
ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਠਆ, ਅਤੇ ਪੀ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ।
229 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਕਸ਼ੇ
ਤੋਂ ਿਮਟਾ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ
ਸ਼ਾਰੋਨ…ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਾਰਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਿਰਬਕਾਹ
ਦੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਉਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ?” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇੱਥੇ ਇਹਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਚੀਜ਼
ਿਵੱਚ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਔਹ,
ਮੈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰੋਨ ਲੈ ਿਲਆ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ।
ਕੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਿਰਬਕਾਹ ਅਤੇ ਛੋਟੀ—ਛੋਟੀ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?” ਜੋ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨ ਕਿਹੰਦੇ
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ਹਨ…ਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ, “ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੀ
ਪਿਵੱਤਰ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰਹ੍
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮੀ ਕਰ੍ੋਧ ਉਥੇ ਡ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇਸ
ਜਗਹ੍ਾ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗਾ।”
230 ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਇਹ ਆਖਿਦ ਸੁਿਣਆ, “ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ।”
ਮੈਂ ਥੋਂ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਿਘਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਵ ਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ। “ਤੂੰ ਿਕਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈਂ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਦੇਖੋ, ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਹੈ।” ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ
ਜੋ ਉਸ…
231 ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਵੇਿਖਆ, ਗੋਲ,
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ
ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਰ੍ੋਧ ਤੋਂ
ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ—ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੀਜ਼
ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ

ਖਾਓਗੇ, ਉਸੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ।” ਇਸ ਲਈਉਹਇਹ ਕਰੇਗਾ।
232 ਿਫਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸੋਿਚਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਿਖਆ। ਹਾਲ ਿਕ
ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਅਤੇ
ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਪਰ ਵ ਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝੇ? ਿਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਉਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੀਮਤੀ ਿਸਰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੰਝੂ ਅਤੇ
ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। “ਉਸ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ, ਿਪਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਗਾ ਅਤੇ ਇਹ
ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇਗਾ। “ਉਸ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ, ਿਪਤਾ।”
233 ਜੇ ਇਹ ਕਦੇ ਉਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜ ਦਾ, ਤ ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਸ
ਿਦਨ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ, ਤ ਮੇਰਾ ਿਨ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਬਿਚਆ। ਿਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਾਓਗੇ, ਉਸੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ
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ਮਰ ਜਾਵੋਗੇ।” ਤੁਹਾਡਾ ਿਨ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ ਇਹ ਿਨ
ਦਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਪਰ੍ਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ।
234 ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਹ , ਓਹ ਠੀਕ ਹੈ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਦਨ
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਿਘਸਰਦਾ ਹੋਇਆ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ
ਿਕਤਾਬ ਥੇ ਪਈ ਵੇਖੀ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ, ਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤੇ ਰੱਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇਿਖਆ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ?”
235 ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਵੱਖੀ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ, ਕੁਝ ਲਹੂ ਿਲਆ,
ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰ ਿਲਿਖਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ।” ਇਸ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਹੋਰ
ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ! ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਸਨੇ ਮੇਰਾ ਿਵਚਾਰ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਦਯਾ ਕਰ।”
236ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹੇਠ ਬੈਠ
ਿਗਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਹੋ, ਮੈਡਮ?”

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਹੈਲੋ।”
237 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਓਗੇ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਆਦਰਨੀਯ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਹ , ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹ ।”

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਆਦਰਨੀਯ
ਬਰ੍ਨਹਾਮ।”
238 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਬੀਬੀ।” ਮੈਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਥੇ
ਖੜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ, ‘ਿਕੰਨੀ
ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ!’ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।”

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਹਨ।”
239 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਰਾਹ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?” ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਖੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਦਲ ਤੋੜ
ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ—ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੁੱਛ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ
ਤੋਂ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ ਉਖਾੜ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ? ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਹ੍ ਦੋ
ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਿਕਸੇ ਿਦਨ…ਉਹ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਰ੍ੋਧ ਰੋਕ ਿਰਹਾ ਹੈ।
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ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ, ਿਫਰ,
ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਜਾਦ ਨੈਿਤਕ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੀ
ਆਤਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨ ਪਿਹਲ ਹੀ ਹੋ
ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਜਾਵੋਗੇ।”

240 ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਔਰਤ ਉਥੇ ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਿਤਲਕ
ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਸੀ ਿਜਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆ ਗਈ।
ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਨਹ੍ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ; ਉਨਹ੍ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸੋ। ਉਹਨ
ਭੂਤ ਿਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਮਰਨਹਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ

ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭਾਵ ਪਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਿਤਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ , ਦੂਿਜ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਿਜੱਤਣ ਲਈ।

241 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਦਇਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ; ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੁਪਿਹਰ ਦੀ

ਸਭਾਵ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਉਨਹ੍ “ਭੂਤ ,” ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਕ ਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਰਗੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ
ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝ ਜਾਣ, ਥੋੜਾ
ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਥੇ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ
ਿਲਆਉਣ ਿਪੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਦੇ ਇਰਾਿਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

242 ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ ਜੱਦ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਉਹਨ
ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਵੇਖਣ, ਪਰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਹਣ। ਕਾਸ਼ ਉਹ ਜਾਣ
ਲੈਣ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ
ਵੇਖਣ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ
ਜਾਣ, ਅਤੇ ਸ਼ ਤੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਿਜੰਦਗੀ ਿਜਉਣ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਭੈਅ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਜੱਦ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼
ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ
ਅਤੇ ਉਹਨ ਥੇ ਭੇਜ ਸਕੋ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਹਲੀਮ ਹੋਣ
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ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਪਾ ਲੈਣ। ਸਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ , ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮੀ ।
243 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ—ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਕਦੇ ਸੀਂਹ ਵ ਗ ਭਾਲਦਾ
ਿਫਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ, ਿਜਸ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾੜ ਖ ਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਿਮਕ
ਚੋਗੇ ਪਿਹਨ ਕੇ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਹਨ ਗਰੀਬ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ , ਇਹਨ
ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ। ਉਹ ਖੁੱਲਹ੍ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਨਹ੍ ਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਚਾਓ, ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾ
ਅਿਹਸਾਸ ਹੈ ਿਕ ਜੱਦ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚ
ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ

ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਉਹਨ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸ ਭ ਲਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਖਸ਼
ਿਦਓਗੇ। ਆਮੀਨ।

ਮੈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਥੇ… 
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ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੋਟਿਸ

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

ਸ਼ੁਭਸਮਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ 

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

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

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

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

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

Voice of God RecoRdinGs
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