
ਇਨਹ੍ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਿਦਨ ਿਵਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼

 ਯਕੀਨਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਹ੍ ਸਪੈਿਨਸ਼ ਲੋਕ ਿਵਚ ਵਾਪਸ
ਆਉਣਾ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ ਿਕ ਜੇ ਿਜੰਮ ਇਸ

ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਔਹ, ਉਹ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ
ਵੀ ਿਰਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੀ ਸਪੈਿਨਸ਼ ਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗਾਰਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਗੀਤ ਭੁੱਲ
ਜ ਦਾ ਹ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ, ਔਹ, ਮੈਂ ਇਸ ਿਕੰਨਾ
ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ! ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਆਹੇ
ਹੋਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਉਹਨ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜੋਸਫ਼ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ
ਇਸਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈ ਕੁਝ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਵੇਖਕੇ ਯਕੀਨਨ
ਖੁਸ਼ ਸੀ।

2 ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਮੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਪੈਿਨਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਿਹ
ਸਕਦਾ ਹ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? “ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ!” ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਭੁੱਲ ਗਾ…ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਲ਼ੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਸਭ
ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸੀ “ਓਏ।” ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈ ਸੁਣੋ। ਸੁਣੋ,
“ਓਏ।” ਅਤੇ ਿਫਰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ, “ਗਲੋਰੀਆਆਡਾਇਓਸ!” ਬੱਸ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ! ਔਹ, ਮੈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ, ਮੈਕਿਸਕੋ
ਸ਼ਿਹਰ, ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ!
ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ…

3 ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਿਫਨਲੈਂਡ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ ਮੈ
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਫਿਨਸ਼ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਮੈ ਉਥੇ ਲੈ ਗਏ ਿਜਸ ਉਹ “ਬੈਥਨੀ” ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ
ਿਵਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਹ , ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਹਰੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ
ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੀ ਹੈ।) ਇਹ
ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਔਰਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਿਪਆਰੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ। ਪਰ



2 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਲ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ
ਸੀ। ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ…ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਇੰਨੀ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਿਕਆ ਿਕ ਉਹ
ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਖੜਹ੍ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ
ਲਾਲ ਹੋ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਉਨਹ੍ ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕ ਤੋਂ
ਿਮਿਲਆ ਹੈ।”
4 ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ—ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਿਵਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਭੌਂਕਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ
ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ ਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਹਰ
ਇਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ—ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ,
ਯਕੀਨਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਜਨਹ੍ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।
5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਰਾ ਰੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਤੋਂ ਇੱਕ
ਰਾਜਦੂਤ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਜ ਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਧੀਨ
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਇਥੇ
ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਿਕਵੇਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ, ਬੋਲਣਾ, ਅਿਜਹੇ
ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਪਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਮੇਸ਼
ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਉਹ…ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਲੂਥਰਨ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹ , ਜ ਤ ਕੈਥੋਿਲਕ ਜ ਲੂਥਰਨ,
ਲੂਥਰਨ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ…ਿਕਸੇ ਪੈਂਟੀਕਾਸਤਲ ਸਭਾ ਿਵੱਚ
ਤੰਬੂ ਹੇਠ ਿਘਸਰਣ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਠਆ…ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਸਨੇ ਜਗਵੇਦੀ
ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਉਸ ਤੇ
ਉਤਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਐਨੀ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਿਕ…ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, “ਇਸ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,” ਿਫਰ ਦੂਜੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, “ਇਸ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।” ਅਤੇ ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਸਪੈਿਨਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ
ਲਈ ਉਸਨੇ—ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਸਾਰੀ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਅਤੇ, ਵੇਖੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਸੀ, ਉਹ
ਹੇਠ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸਦੀ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਕਦੇ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਇਹ ਠੀਕ
ਹੈ। ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ।
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6 ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
ਰੱਖੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ …ਔਹ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜ ਦਾ ਹ
ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਿਕਤੇ ਟੋਂਟੋ ਗਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈ ਉਹ
ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ “ਟੋਂਟੋ ਸਟਰ੍ੀਟ” ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹ , ਿਜੱਥੇ ਸਪੈਿਨਸ਼
ਅਪੋਸਟੋਿਲਕ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

7 ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਇਹ ਬੇਦਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਜਗਹ੍ਾ ਹੋਵੇਗੀ,” ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗਹ੍ਾ, ਨਵ ਿਗਰਜਾ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਲਈ
ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਬੇਦਾਰੀ ਲਈ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰਆਓਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਦਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰੋ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਦੁਹਰਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਦੂਜੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਣਾ,
ਵਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕਣਾ, ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠ ਗਲੀ ਿਵਚ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਥੇ
ਜ ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਰੋਮ ਚ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਭੁੱਿਲਆ। ਅਤੇ ਮੈ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਰਕਾਰਡ ਿਮਿਲਆ
ਹੈ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਰਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।
ਅਤੇ ਉਹ “ਔਨਲੀ ਿਬਲੀਵ” ਅਰਥਾਤ ਿਸਰਫ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਗਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਇਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ, “ਔਨਲੀ ਿਬਲੀਵ” ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ
“ਯੋਿਨਏ ਿਬਲੀਵ,” ਵੇਿਖਆ।

8 ਅਤੇ ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਰਬਕਾਹ, ਮੇਰੀ ਧੀ, ਸਾਰਾਹ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ
ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ ਸਨ, “ਿਪਤਾ ਜੀ, ਗਾਓ, ਉਸ ਿਰਕਾਰਡ ਚਲਾਓ ਜੋ
ਛੋਟੀ …” “ਸਪੈਿਨਸ਼” ਕਿਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ
ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸਨ, ਿਕਹਾ, “ਸਿਪਿਨਸ਼ ਲੜਕੀ , ਛੋਟੀ ਸਿਪਿਨਸ਼
ਲੜਕੀ ‘ਿਸਰਫ ਿਵਸਵਾਸ ਕਰੋ’ ਗਾ ਰਹੀ ਹਨ।”

9 ਖੈਰ, ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਦਾਰੀ ਚੱਲ
ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭਾਵ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੱਕ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ…
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਛੱਡ ਆਏ ਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਿਦਲ
ਿਵੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ, ਭਾਈ ਮੂਰ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਉਨ, ਕੈਪੀਟਲ
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਿਘਆ, ਤ
ਉਹ ਬੱਚੇ ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, “ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਫਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। “ਧੁੱਪ ਜ ਛਾਵ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਫਕਰ
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ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਕਈ ਵਾਰ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ, ਿਵਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ,
ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈ ਉਹ ਕੁੜੀ
ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, “ਉਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਫਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਜ ਛਾਵ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਫਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ
ਸਹਾਇਤਾ।

10 ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਪਾਸਟਰ ਿਮਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ
ਹੋਈ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁੰਦਰ
ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਲਈ ਬੈਠਣ ਲਈ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀ ਥ ਹੈ। ਬੱਸ ਇੱਕ ਅਸਲ ਜਗਹ੍ਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ, ਜੇ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਵਖਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਜਾਣੁ ਕਰਵਾਈਏ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬੇਦਾਰੀ ਲਈ
ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਹ । ਉਹ, ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।

11 ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆਉਟਲਾ ਦੇ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਹ , ਿਯਸੂ
ਨਾਮ ਦੇ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਅਤੇ ਭਰਾ ਆਉਟਲਾ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ …ਅਪੋਸਟੋਿਲਕ ਚਰਚ, ਵੀ। ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ
ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਚਰਚ , ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਅਪੋਸਟੋਿਲਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਥੇ ਹੋਵ ਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪੈਿਨਸ਼ ਚਰਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਰਹੇ,

“ਹੁਣ ਥੇ ਆ ਜਾਉ,” ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੋ।
ਅਤੇ ਿਫਰ ਮਸੀਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਸਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਵੀਰਵਾਰ । ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਿਵੱਚ, ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ,
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਔਰਲ ਰੌਬਰਟਸ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਭਾਈ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ
ਿਵੱਚ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਜਬਰਦਸਤ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ੍ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ
ਅਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ਼ੋਰ-ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਓ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਸ਼ੋਰ-ਉਮਰ
ਦੇ ਲੋਕ ਲਈ ਵੀ ਥੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਭਾਈ ਨੇ ਹੁਣੇ ਐਲਾਨ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਥੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹ ਤ ਜੋ ਉਹ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਖੁਸ਼ ਹੋਵ ਗੇ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਸਭਨ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।

12 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਵਲ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ
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ਮੁਬਾਰਕ ਵਚਨ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਚੁਿਣਆ
ਹੈ, ਬੱਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਜਆਦਾ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਕੁਝ ਆਇਤ , ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਹਲੇ ਸਮੂਏਲ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ
ਯਸਾਯਾਹ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਯਸਾਯਾਹ ਤੋਂ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹ ਗਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ…
13 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ? ਇਨਹ੍ ਮਾਈਕ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਉਹ ਮੈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਿਕਉਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਰ
ਕਰੋ। ਚੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
14 ਹੁਣ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ, ਇਹ ਬਹੁਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਨਹ੍ ਸਪੈਿਨਸ਼ ਭਰਾਵ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਲਗਭਗ
ਸੋਲ ਜ ਸਤਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਖੈਰ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਥੱਕ ਿਗਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ
ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹ , ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ
ਵਧ ਿਰਹਾ ਹ ।
15 ਹੁਣਆਓ ਯਸਾਯਾਹ 40 ਵਲਹ੍ ਮੁੜੀਏ, ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ 40ਵ ਅਿਧਆਇ;
ਅਤੇ ਪਿਹਲਾ ਅਿਧਆਇ, ਜ ਪਿਹਲੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਿਧਆਇ। ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜਹ੍ਨ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਥਾਵ ਖੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਪਲ
ਲਈ ਝੁਕਾਈਏ।
16 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ
ਦੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮ
ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਇਸ
ਮੰਚ ਤੇ ਜ ਪੁਲਿਪਟ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ
ਸਮਰਿਪਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ।

17 ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ, ਇਹ ਸਵੇਰ, ਯਾਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ
ਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਜੋ ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਆਇਆ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇੱਕ ਅੱਗ
ਦਾ ਥੰਮਹ੍, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਿਹਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ
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ਅੱਗ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਜਵੇਂ ਓਰਲ ਰੌਬਰਟਸ ਅਤੇ
ਟੌਮੀ ਓਸਬੋਰਨ, ਅਤੇ ਟੌਮੀ ਿਹਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਯਤਨ
ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਮਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਕਾਸ਼
ਦੇ ਹੇਠ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼
ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹ ,
ਹੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।

18 ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਦਲ
ਸਿਥਰ ਕਰੋ, ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ
ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਪਾਸਟਰ , ਇਸਦੇ ਡੀਕਨ ,
ਟਰੱਸਟੀ , ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੇਵੀ , ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੀਸ ਿਦਓ। ਇਸ ਛੋਟੀ
ਗੀਤ ਮੰਡਲੀ, ਅਤੇ ਿਪਆਨੋਵਾਦਕ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਸੀਸ ਿਦਓ। ਸਭਨ
, ਉਨਹ੍ ਬਰਕਤ ਿਦਓ ਜੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ

ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ
ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਖ਼ਸ ਿਦਓ,
ਿਪਤਾ। ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।

19 ਹੁਣ ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹ , 40ਵ ਅਿਧਆਏ,
ਅਸੀਂ ਪੜਹ੍ ਗੇ।

ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਓ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਓ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ…
ਆਖਦਾ ਹੈ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖੋ, ਿਕ
ਉਹ ਦਾ ਜੁੱਧ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੀ ਬਦੀ ਦਾ ਡੰਨ ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ:
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦਾ…ਦੁਗਣਾ
ਡੰਨ ਪਾ ਚੁੱਿਕਆ।

ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਜੋ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੋ, ਬੇਆਬਾਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ
ਰਾਜਮਾਰਗ ਿਸੱਧਾ ਬਣਾਓ ।
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ਹਰੇਕ ਦੂਣ ਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਹਾੜ ਅਰ ਿਟੱਬਾ
ਨੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਖੁਰਦਲਾ ਪੱਧਰਾ ਅਰ ਿਬਖਰੇ ਥ ਮਦਾਨ
ਹੋਣਗੇ:

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਬਸ਼ਰ ਇਕੱਠੇ
ਵੇਖਣਗੇ: ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੋ ਇਹ ਬੋਿਲਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ, ਪਿਹਲਾ ਸਮੂਏਲ, ਤੀਜਾ ਅਿਧਆਇ,
ਮੈਂ ਪਿਹਲੀ, ਦੂਜੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ੀਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ :

ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਮੂਏਲ ਏਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਟਿਹਲ
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਡੀ
ਦੁਰਲੱਭ ਸੀ; ਿਕਉਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ, ਜ ਏਲੀ ਆਪਣੇ ਥ ਲੰਮਾ
ਿਪਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਅੱਖੀ ਅਿਜਹੀ ਚੁੰਨਹ੍ੀ ਹੋਣ
ਲਗੀ , ਜੋ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ ਸੀ;

…ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਿਝਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ
ਲੰਮਾ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ;

ਤ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਸੱਿਦਆ…ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਮੈਂ
ਹਾਜ਼ਰ ਹ ।

19ਵੀਂ ਆਇਤ:

ਸਮੂਏਲ ਵਧਦਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਰਥੀ ਨਾ ਿਡੱਗਣ
ਿਦੱਤੀ।

20 ਔਹ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਆਇਤ ਹਨ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ
ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਇਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰਾ ਿਵਸ਼ਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਪਰ ਇਸ ਸਵੇਰ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਿਮੰਟ ਹਨ…ਮੇਰਾ
ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ
ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ, ਿਫਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਲੈਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ,ਇਨਹ੍ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼।
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21 ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸਮ ਹੈ। ਸਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਿਲਖਤ ਿਵਚੋਂ ਿਕੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹ , ਿਕ ਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਖੁੱਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਇਸ ਲਈ, “ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ
ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।” ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ
ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
22 ਅਤੇ ਸਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਏਲੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਏਲੀ ਇੱਕ
ਜਾਜਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਧੁੰਦਲੀ
ਹੋ ਰਹੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ,
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਣਗੌਿਲਆ
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
23 ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਕਲੀਿਸਯਾ, ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯ , ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ
ਿਵੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਢੱਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ
ਛੱਿਡਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਆਪਣੇ
ਆਪ ਿਵੱਚ, ਧੁੰਦਲੀ-ਿਨਗਾਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਬੋਲੇ, ਸਾ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵੇ।
24 ਅਤੇ, ਵੇਖੋ, ਏਲੀ ਲੰਮਾ ਿਪਆ ਸੀ, ਅਤੇ…ਉਸਦੀ ਿਨਗਾਹ ਖਰਾਬ ਹੋ
ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖੁੱਲਾ
ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੋੜ!
25 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ
ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਉਸਦੇ ਿਨਰਮਾਤਾ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਿਕ ਉਸਨੇ ਲੋੜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
26 ਅਤੇ, ਅੱਜ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਅਵਾਜ਼ , ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾਉਣ ਹਾਲ ਿਕ
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ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ
ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਪਰਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਦਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੇਂਦਿਰਤ
ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ!

27 ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਿਲਖਤ ਪੜਹ੍ਿਦ , ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਪਰਾਈ ਸੀ।

28 ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਿਫਰ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼…ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾ ਇਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਿਫਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ, ਿਕ ਜੱਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਇਸ
ਬੋਲੇ ਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀਏ।

29 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਏਲੀ ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੀ
ਸੀ, ਪਰ ਏਲੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ
ਏਲੀ ਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਫਟਕਾਰ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨੇ, ਸਮੂਏਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਦ , ਉਸ ਏਲੀ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਬਾਰੇ
ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਿਲਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ
ਭੇਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ
ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ।

30 ਅਤੇ ਸੈਮੂਏਲ ਕੋਲ…ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਸਮੂਏਲ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਿਝਜਕਦਾ
ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਏਲੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ। ਪਰ ਏਲੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬੋਲ।”
ਵੇਿਖਆ? ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ,
ਿਕ ਸਮੂਏਲ…ਜ , “ਏਲੀ ਦੇ ਿਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਵਜੋਂ,”
ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੋਿਲਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੇਸ਼ ਸਮੂਏਲ
ਨਬੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਵਿਚਤਰ੍ ਜਨਮ, ਬਾਲਕਪੁਣੇ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਸਮਰਿਪਤ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, ਜੱਦ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਸੀ,

ਅਤੇ ਉਸ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ
ਸੀ। ਅਤੇ ਏਲੀ ਦਾ ਸਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ।
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31 ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਹਨ, ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਔਖੀ ਗਲ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਅਲੌਿਕਕ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਿਦੰਿਦ
ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੌਿਧਕ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖ
ਦੀ ਮਹਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ, ਜੋ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਬੌਿਧਕ ਹਾਲਾਤ
ਿਵੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਿਹਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਸਰਫ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਹਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਕੱਠੇ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਿਹੰਮ , ਫੁੱਲਦਾਰ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਉਲਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਨਹ੍ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ ਅੱਗੇ
ਵੱਧਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ
ਜੋ—ਜੋ ਉਠਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਕਤੇ ਿਪੱਛੇ ਰੱਖ ਿਦਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼।
32 “ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼,” ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣ ਗੇ
ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ?” ਿਕਉਂਿਕ, ਅੱਜ ਲਈ…ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ
ਇੱਕ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਨਬੀ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ
ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਸਰਫ
ਉਸ ਅਸਲੀ, ਜੀਉਂਦੇ, ਅਲੌਿਕਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ
ਅਲੌਿਕਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਲੌਿਕਕ ਪਰ੍ਗਟਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਅਤੇ ਉਹ
ਅਲੌਿਕ-…ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਲਗਭਗ ਦੱਬ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਚਮਕੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ! ਇਹ
ਇਸ ਕਰੇਗਾ।
33 ਹੁਣ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ
ਮਹਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ, ਿਬਲਕੁਲ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ, ਉਹ…ਇਹ ਸਭ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਗਰਿਜ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਲਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਜੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਿਕ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਲੀਿਸਯ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ, ਨਹੀਂ ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਜ਼ੰਦਾ ਰੱਿਖਆ ਜ ਦਾ,
ਤ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ । ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ
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ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਜਨਮਿਸੱਧ ਅਿਧਕਾਰ
ਪਰ੍ਿਸੱਧੀ, ਿਸੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਲਈ ਵੇਚ

ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਿਜਸ ਚੀਜ਼
ਤੇ ਬਿਣਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਤੇ ਇਹ ਬਿਣਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਿਬਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ
ਗਏ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ ਲਈ ਵੋਟ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼
ਛਿਡਆ ਸੀ। ਅਤੇ—ਅਤੇ ਪਲਾਈਮਾਉਥ ਰੌਕ, ਅਤੇ ਮੇਫਲਾਵਰ ਅਤੇ ਉਹ,
ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ
ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਦੇ ਿਸ਼ਕੰਜੇ ਿਵੱਚ
ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ।

34 ਅਤੇ ਏਲੀ ਦੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ: ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਜਾਜਕ। ਨਬੀ
ਵਚਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੀ।

35 ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਿਕ ਇਹ ਐਨੀ
ਿਢੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਿਕ ਵਚਨ ਲੋਕ ਲਈ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਇਸ
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਹੀਂ
ਸਮਝਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਰਹ੍ੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੜਾਈ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ?”

36 ਲੋਕ ਇੱਕ—ਇੱਕ—ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਲਈ ਿਸੱਖਲਾਈ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਹਨ, ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਤੁਰਹ੍ੀ, “ਸਾਡੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹ ।” ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ
ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਸਾ ਉਨਹ੍ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ
ਵਧੇਰੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ
ਹ ।” ਵੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਲੋਕ ਿਸਖਲਾਈ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਲੀ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਲੋਕ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਮੁਿਹੰਮ ਿਵੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ
ਗੁਣਾ, ਉਨਹ੍ ਅੰਦਰ ਿਲਆਓਣ ਲਈ। ਉਹ ਿਕਸ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ? “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ
ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਸਾਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।” ਹੋ ਸਕਦਾ
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ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਲਈ ਿਸੱਖਲਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਤੁਰਹ੍ੀ, ਇਹ ਕੀ ਲਾਭ
ਕਰਦਾ ਹੈ?
37 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਠਦੀ ਹੈ ਬੱਸ ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਿਵੱਚ ਉਠੀ
ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੁਰਹ੍ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ, ਇੱਕ
ਬੌਿਧਕ ਦੈਂਤ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚਲੇ
ਗਏ ਿਜਸਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਲੈ
ਆਏ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਆਵਾਜ਼! ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਕ ਇਸਨੇ ਧਾਰਿਮਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾੜ ਿਦੱਤਾ, ਜ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ
ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਅਵਾਜ਼। ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ
ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਸਾ
ਇਹ ਿਮਲੇਗੀ।
38 ਪਰ, ਿਫਰ ਵੀ, ਇਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, 11ਵੇਂ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਸੰਤ
ਪੌਲੂਸ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਿਕਵੇਂ, ਿਦਨ ਿਵੱਚ, “ਭੇਡ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ
ਦੀ ਖੱਲ ਿਵੱਚ ਭਟਕਦੇ ਿਫਰੇ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।”
39 ਮੈਂ ਿਨਿਸਅਨ ਕੌਂਸਲ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਿਨਸੀਆ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ
ਮੁੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਰੋਮ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਨ
ਿਨਿਸਅਨ ਕੌਂਸਲ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਖੜਹ੍ੀ ਸੀ ਜੋ
ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਰੋਮੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਦੇ ਰੋਮਨ ਪਿਰਵਰਤਕ ਨੇ ਿਸਧ ਤ ਅੰਦਰ ਲੈ ਦਾ, ਕਿਹਣ ਲਈ,
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਰ੍ਸਮਸ ਹੈ।
40 ਿਕਰ੍ਸਮਸ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਸੰਬਰ ਦੇ—ਦੇ ਪੱਚੀਵੇਂ ਿਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਿਕਉਂ, ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਬਰਫੀਲੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ…
ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹ
ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਸਾਰੇ ਲੇਲੇ ਜੰਮਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਘਰ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾੜੇ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਸੀ। ਉਸ
ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਜ ਉਸਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਿਜੱਥੇ
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ਉਸਦੇ ਿਕੱਲ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਸਲੀਬ? ਉਸ ਸਲੀਬ ਵੱਲ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
41 ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਸੂਰਜ-ਦੇਵਤਾ ਦਾ
ਜਨਮਿਦਨ ਸੀ, ਜੋ, ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੀਹ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੱਚੀ
ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਿਦਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਿਹਲਜੁਲ ਹੋਵੇ, ਸੂਰਜ
ਦੀ। ਇਹ—ਇਹ ਹਰ ਿਦਨ ਥੋੜਹ੍ਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਲੰਮਾ
ਹੁੰਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ, ਦਸੰਬਰ ਿਵੱਚ, ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਿਦਨ।
ਅਤੇ ਿਫਰ ਪੱਚੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸਮ , ਵੀਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਚੀ ਤੱਕ,
ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਰੋਮਨ ਸਰਕਸ ਅਤੇ ਸੂਰਜ-ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਜਨਮਿਦਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ। ਤ ਿਫਰ ਜੁਪੀਟਰ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਸ
ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ, ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ, “ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ-

ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਜਨਮਿਦਨ ਲਵ ਗੇ, ਇਸ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜਸ਼ਨ
ਬਣਾਵ ਗੇ।” ਇਹ ਉਲਟ ਹੈ! ਅਤੇ, ਔਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ ਉਹ ਅੰਦਰ
ਲੈ ਆਏ ਹਨ!
42 ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਦਮੀ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਿਜਵੇਂ ਪੌਲੀਕਾਰਪ, ਇਰੇਨੀਅਸ, ਮਾਰਿਟਨ, ਉਹ
ਮਹਾਨ, ਮੁੱਢਲੇ, ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ…
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਨਿਸਅਨ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਿਲਆਏ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਲੋਕ ਐਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਜੱਦ ਨਬੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭੇਡ ਦੀ
ਖੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ, ਉਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ। ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਵਚਨ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਰ੍ਿਸੱਧੀ, ਉਹ ਪੰਦਰ ਿਦਨ ਦੀ ਖੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ,
ਅਤੇ ਇਸ ਪਛਾੜ ਿਦੱਤਾ। ਿਫਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹਨੇਰ ਯੁੱਗ
ਸੀ, ਵੇਿਖਆ।
43 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਤੁਰਹ੍ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਜੇਗੀ। ਲੋਕੋ ਹਮੇਸ਼
ਵਚਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਹਮੇਸ਼ ਪਰਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨਾਲ ਕੀ
ਕਰਦੇ ਹੋ।
44 ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀ
ਿਵੱਚ, ਅੱਜ ਚੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਵਾਜ਼
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ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਕਸੇ
ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਿਦਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਓਗੇ।
ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਤੇ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ।
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਹ ਪਿਹਰਾਵਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ।

45 ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤੁਰਹ੍ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਲਝਣ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਿਜ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਣ । ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਮੂਨੇ ਨਾ ਬਣਾਉ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।

46 ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਭਾਰਦੇ
ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਮੈ ਬੱਸ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਪਲ ਬੋਲਣ ਿਦਓ। ਿਜਆਦਾ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਇੱਥੇ ਇੱਕ—
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਿਕ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਿਵੱਚ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਆਦਮੀ…ਹੁਣ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਣੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਮਸੀਹ
ਮਿਰਆ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ, ਿਜਸ ਬੱਚੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ “ਹੂਲਾ-ਹੂਪ” ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ, ਹੂਲਾ-ਹੂਪ, ਜ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼
ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹਨ, ਜੋ, ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਇਹ

ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

47 ਹੁਣ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬੰਦੂਕੀ ਲੜਾਕੂ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਇਿਤਹਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ
ਉਨਹ੍ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਬੰਦੂਕੀ ਲੜਾਕੂ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ—ਿਕ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ
ਸਨ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਾਗਿਰਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਨ, ਉਹ ਐਲ ਕੈਪੋਨ
ਅਤੇ ਿਡਿਲੰਜਰ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਟਕ ਹੈ ਿਜਸ
ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਤੇ—ਤੇ, ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਗਨਸਮੋਕ।” ਮੈਂ
ਮਾਨੀਟਰ ਤੇ ਸੁਿਣਆ, ਿਕਸੇ ਿਦਨ, ਿਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਅਰਨੇਸ ਜ ਕੁਝ, ਜ ਅਰਨੇਸ, ਜ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜ ਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸਦਾ ਨਾਮ
ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ…ਉਹ ਮੈਟ ਿਡਲਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਕੰਸਾਸ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਲਹ੍ੇ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਟ ਿਡਲਨ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼
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ਵ ਗ ਪੀਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਠਾਈ ਆਦਮੀ ਿਪੱਠ ਿਵੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ
ਿਦੱਤੀ, ਿਨਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ, ਡੌਜ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਝਾੜੀ
ਿਵੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ, ਿਕ ਕੋਈ
ਉਸ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਿਫਰ ਥੇ ਰੁਿਕਆ ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਤ ਉਹ
ਉਸ ਿਪੱਠ ਿਪੱਛੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
“ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ” ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂ, ਇਹ—ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਪਾਪ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਣ ਨਾਲੋਂ ਮੈਟ ਿਡਲਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨ , ਦਸ-ਸੈਂਟ
ਸਟੋਰਸ, ਅਤੇ ਕਪੜਾ ਿਵਭਾਗ, ਛੋਟੇ—ਛੋਟੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਿਖਡੌਿਣ ਨਾਲ ਭਰੇ
ਹੋਏ ਹਨ, ਛੋਟੀ ਟੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ—ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਇਸ ਪਿਹਨਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ ,
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਿਫਰ ਉਹ—ਉਹ, ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਚੁੱਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।

48 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਅਸੀਂ “ਸੰਤ ਪੈਟਿਰਕ ਿਦਵਸ” ਕਿਹੰਦੇ ਹ ,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਅਸੀਂ “ਧਾਰਿਮਕ ਛੁੱਟੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹ ।” ਅਤੇ
ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ ਨੇ ਇਸ ਚੁੱਣ ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦੇ
ਹਨ। “ਮਦਰਸ ਡੇ,” ਫੁੱਲ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ। ਿਕਉਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਮ ਲਈ
ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਿਦਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਕਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਜੁਰਗ, ਉਸ
ਜਾ ਕੇ ਿਮਲੋ। ਇਹ ਉਨਹ੍ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਿਹੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ। ਵੇਖੋ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਚੁੱਣ
ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜ ਦੇ
ਹ । ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?
ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ…

49 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਜੋ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ
ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼।

50 ਹੁਣ, ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਗਤੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ
ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ “ਿਰੱਕੀ”
ਅਤੇ “ਐਲਿਵਸ” ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਇਹ
ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਿਦਓ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾਵੋ “ਇੱਕ”
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ਜ “ਦੋ,” ਜ ਕੁਝ। ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ…ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਨਾਮ
ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?” ਿਕਉਂ, ਯਕੀਨਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਿਰੱਤਰ ਿਚਤਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਹੁਣ, ਭਾਈ
ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਕ ਿਵਿਗਆਨ ਤੇ ਹੋ।” ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ ! ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹ ! ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਉਂਦਾ ਿਰਹਾ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵ ਗ—ਵ ਗ, ਹੜੱਪਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਕੂਬ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਬਦਿਲਆ, ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਪੌਲੁਸ, ਸ਼ਮਉਨ ਪਤਰਸ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ।
ਯਕੀਨਨ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਰੱਕੀ ਅਤੇ ਏਲਿਵਸ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ
ਨਾਮ, ਆਧੁਿਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਮ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ
ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

51 ਹੁਣ, ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ…ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਿਪਛ ਹ ਹੱਟ
ਜਾਵ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵ , (ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ
ਹੈ?) ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ
ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । ਉਹ ਇਸ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ
ਇੱਕ ਝੁਕਾਅ ਹੈ। ਬੱਸ ਇਹੀ ਸਭ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਆਵਾਜ਼ ।

52 ਇੱਥੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਮਵਾਦ, ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ
ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਸਾਮਵਾਦ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਸਾਮਵਾਦ
ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹ , ਸਾਮਵਾਦੀ ਖ਼ੇਤਰ, ਸਗੋਂ, ਜਰਮਨੀ ਿਵੱਚ, ਬਰਿਲਨ ਦੇ ਪੂਰਬ
ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਰ ਸਨ। ਤੁਹਾ
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤ ਿਤਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ
ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

53 ਅਤੇ, ਰੂਸ ਿਵੱਚ, ਸਾਮਵਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ…ਜੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ,
ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਅਤੇ ਸਾਮਵਾਦ ਵਧ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹ ! ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਮਵਾਦ ਿਵੱਚ ਿਮਲ
ਜਾਣਗੇ।” ਪਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਿਚਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ
ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਛੱਿਡਆ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਇਸ ਲੈ
ਲਈਏ। ਰੂਸ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਮਵਾਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ,
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ਪਰ ਉਹ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ
ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ…ਰੂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਸਾਮਵਾਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਿਨਯੰਤਰਣ
ਕਰਦੇ ਹਨ।
54 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ , ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਿਨਯੰਤਰਣ
ਿਵੱਚ ਹਨ।
55 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਜ ਦੋ ਿਤਹਾਈ ਆਬਾਦੀ
ਿਗਰਜੇ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਸੰਪਰ੍ਦਾਵ
ਿਵੱਚ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
56 ਉਥੇ ਸਾਮਵਾਦ ਿਜਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਵਾਜ਼ ਠੇ, ਅਤੇ ਇਹਇਸ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
57 ਿਫਨਲੈਂਡ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਿਦਨ ਉਸ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈ ਿਤੰਨ ਵਰਗ ਦੂਰ ਿਲਆ ਰਹੇ ਸਨ,
ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਾਥੀ ਜੀ ਿਠਆ ਸੀ, ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ; ਸਾਮਵਾਦੀ
ਿਸਪਾਹੀ, ਰੂਸੀ, ਉਥੇ ਰੂਸੀ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਉਨਹ੍
ਦੀ ਗਲ਼ ਤੋਂ ਵਿਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਗੇ ਿਜਹੜਾ ਮੁਰਿਦ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਹ
ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਲੂਥਰਨ ਚਰਚ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ
ਸਾਰੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵ ਗ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੈ…
58 ਰੂਸ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਬੀ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ—ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਉਹ ਨੱਬੇ
ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਿਨਯੰਤਰਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
59 ਅਮਰੀਕਾ ਿਜਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼, ਜੋ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇ, ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ
ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਨਯੰਤਰਣ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਲਝਣ ਹੈ, ਵੇਖੋ,
ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ।
60 ਕਲੀਿਸਯਾ, ਇਸਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਪਿਟਸਟ ਇਹ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਇਹ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ੍ੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ ਕੋਲ ਇਹ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਜਾਪਦੇ ਹਨ
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ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।
61 ਪਰ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਿਦਨ, ਸੰਤ
ਿਨਯੰਤਰਣ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਨਯੰਤਰਣ ਲੈਣਗੇ।
62 ਅਿਜਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਭਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ! ਿਫਰ ਝੂਠੇ ਨਬੀ
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਇੱਕ ਨਬੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਬੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹੈ।
ਆਧੁਿਨਕ ਸ਼ਬਦ “ਨਬੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਿਬਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ “ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ
ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਅਧੀਨ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਖੜਹ੍ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਨਬੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ!
63 ਕੁਝ ਪਲ ਪਿਹਲ , ਥੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਿਕ ਿਕੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ…ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ
ਿਕ ਮੈਂ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ—ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਦੋਸਤ
ਸਨ, ਨੀਗਰੋ। ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਆਖਦੇ
ਹਨ, “ਏਲੀਯਾਹ ਮੁਹੰਮਦ,” ਜ ਕੁਝ, “ਨੌਜਵਾਨ ਏਲੀਯਾਹ ਮੁਹੰਮਦ।” ਇੱਕ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਠਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਾਲੀ
ਨਸਲ — ਅਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ
ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਨਹ੍ ਦਾ—ਉਨਹ੍ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਦੀ
ਮਸਿਜਦ। ਿਕਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਸਦੀ ਿਪਛੋਕੜ , ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ!
64 ਕਾਲੇ ਲੋਕ, ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਵ ਗ, ਭੂਰੇ ਲੋਕ , ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਲੋਕ ਵ ਗ, ਨਾ
ਜਾਉ ਮੁਹੰ-…ਮੁਹੰਮਦਵਾਦ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ
ਆਓ, ਉਹੀ ਿਸਧ ਤ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦਵਾਦ ਵਚਨ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੈ ਡਰਬਨ ਿਵਖੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਹੰਮਦ
ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੱਖਣੀ
ਅਫਰੀਕਾ। ਇਹ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਅਤੇ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ ਵਚਨ
ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ
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ਆਵਾਜ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਟਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਵਚਨ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ, “ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ
ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਕਦੇ ਨਾ ਟਲਣਗੇ।” ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਾ ਵਚਨ
ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਵਾਜ਼।

65 ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਲਝੀ ਚੀਜ਼ ! ਲੋਕ ਠਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਚਨ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ
ਲੱਗਣ। ਸਾਮਵਾਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ, “ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ
ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਹਨ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਰੁੱਕੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਬੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਮਵਾਦ?
ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਨੇ ਿਕਸ ਦੇ ਢ ਚੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਦੋਵੇਂ
ਆਤਮਾਵ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੀ , ਜੇ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਤ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਇ ਵੀ
ਭੁਲਾਵੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ।” ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ਼, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਹੈ। ਪਾਪ ਹੈ—ਧਰਮ ਦਾ ਿਵਗਾੜ।
ਸੱਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੈ। ਿਵਭਚਾਰ—ਹੈ, ਇੱਕ
ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਿਵਗਿੜਆ
ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਹੈ। ਿਵਗਾੜ — ਲੈਣ
ਲਈ ਤੁਹਾ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਵੇਖੋ, ਇਨਹ੍ ਆਵਾਜ਼
ਿਸੱਧਾ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ੍ ਪਰਖੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।

66 ਔਹ, ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ , ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਹ੍
ਆਵਾਜ਼ ਤੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮ ਬੀਤ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼
ਹਨ ਿਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਥੋਿਡਸਟਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ
ਬੈਪਿਟਸਟ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਉਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਉਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ
ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਲੂਥਰਨ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਿਵੱਚ,
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਝੁੰਡ ਹਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੱਲ ਭੱਜੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਵੱਲ, ਿਫਰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਥਰ ਨਹੀਂ
ਹੋ। ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ! ਇਹ ਇਥੇ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਆਵਾਜ਼, ਜੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤ ਅਵਾਜ਼ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

67 ਕਲੀਿਸਯਾ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸੰਸਾਰ
ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਿਵੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ
ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਠਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੈਕਟ, ਕੋਈ ਕੋਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਨੀ ਵੱਖਰੇ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਿਕੱਲ ਸਨ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ
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ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਠੋਕੇ ਗਏ ਸਨ; ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ ਿਤੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ
ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਿਰਕਾਰਡ ਹੈੈ ਿਕ ਉਨੀ ਿਕਲ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਲ ਿਕਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਕਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਛੱਿਡਆ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ! “ਿਨਹਚਾ ਕਰਣ ਵਾਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਅਸਲ ਿਕਲ ਹੋਣਗੇ”? “ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ…
ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਮਧਾਰੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ ਿਜਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ”? ਉਸਨੇ ਕੋਈ
ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਅਵਾਜ਼ ਿਕਵੇਂ ਉਲਟ ਹੈ?

68 ਪਰ, “ਿਨਹਚਾ ਕਰਣ ਵਾਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ: ਮੇਰਾ
ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭੂਤ ਕੱਢਣਗੇ।” ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਹੈ। “ਉਹ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ
ਬੋਲਣਗੇ; ਸੱਪ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਉਨਹ੍ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਜੇ
ਉਹ ਜਿਹਰੀਲੀ ਚੀਜ ਪੀ ਲੈਣ, ਤ ਇਹ ਉਨਹ੍ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ
ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।” ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਇਕੱਠਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ।

69 ਹੁਣ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਸ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੇ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹ । ਕੀ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ,
ਅਤੇ ਕਿਹਣਗੇ, ‘ਪਰ੍ਭੂ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ?
ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ
ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?’” ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ
ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ,
ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਿਨੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੋਸ਼ੀ ਿਕਉਂ ਠਿਹਰਾ ਿਰਹਾ ਹ ? ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਦੂਤ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਪਰਾਈ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ
ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਸਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

70 ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨੱਚਦੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਂ
ਜਾਦੂਗਰ ਿਵੱਚ ਸੁਿਣਆ ਹੈ…ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ, ਜਾਦੂਗਰਨੀ
ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਮ ਠਦੇ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਿਲਖਦੇ
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ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਥੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਇਸ ਪੜਹ੍ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਨੰਤ ਮੰਿਜ਼ਲ ਿਕਸੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ
ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ…ਇਹ ਮਸੀਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਮਲਾਓ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹੋ। ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਲੈਣਾ, ਯਕੀਨਨ।
71 ਇਨਹ੍ ਸਭ ਨਕਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਝੂਠੀ ਆਵਾਜ਼ , ਝੂਠੇ ਨਬੀ, ਹੋਰ
ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪਰ ਠ ਰਹੀ ਹਨ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਫਰ ਵੀ ਿਕਹਾ,
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, “ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਿਪੱਛੇ ਆਵੇਗਾ।” ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸਦਾ ਆਦੇਸ਼,
ਇਨਹ੍ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਿਵੱਚ। ਿਜਸ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਨਹ੍
ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਘੰਿਟ ਦਾ ਸਮ ਲੱਗੇਗਾ।
ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਲਈ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਸਯੋਗ ਗੱਲ
ਹੈ। ਅਤੇ, ਆਖਰਕਾਰ, ਤੁਹਾ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ, ਤੁਹਾ ਇਸ ਹੁਣੇ
ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੌਕਾ ਨਾ ਿਮਲੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਕੱਲਹ੍ ਮੌਕਾ ਨਾ ਿਮਲੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ! “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼
ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਜਵੇਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ। ਹੁਣ
ਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸਮ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼
ਸੁਣੇ।” ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਇਸ ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ! ਿਕਉਂ? ਉਸਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, “ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ
ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਿਮਟੇਗੀ,” ਉਸਦਾ ਵਚਨ।
72 ਚਲੋ ਬੱਸ ਲਵ ਗੇ, ਕਹੋ, ਹੋਰ ਪੰਜ ਿਮੰਟ, ਜਲਦੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਇੰਨਾ ਿਚਰ ਰੁਕੋਗੇ, ਜ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ? ਹੁਣ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਗਾ। ਆਓ
ਬਸ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਵ ਗੇ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਆ, ਇਸਨੇ ਉਨਹ੍
ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਲੱਖਤ — ਛੱਡ
ਿਰਹਾ ਹ , ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਿਸੱਧਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ: ਇਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਸਭ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਬਾਰੇ ਸੀ ਿਕਵੇਂ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ; ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਿਵਿਚਤਰ੍
ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ “ਿਵਿਚਤਰ੍ ਆਦਮੀ” ਕਿਹੰਦੇ ਹ । ਹਰ ਉਹ
ਆਦਮੀ ਜੋ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਿਵਿਚਤਰ੍ ਆਦਮੀ
ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਤ
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ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਿਵਿਚਤਰ੍
ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਸੱਭੇ ਿਜੰਨੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ
ਉਮਰ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ
ਜਗਤ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਚਆ ਿਗਆ, ਪਰ ਜਗਤ ਨੇ ਉਸ ਨਾ ਪਛਾਿਣਆ।” ਹੁਣ
ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।

73 ਆਦਮ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਠੰਢੇ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ
ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ।ਆਦਮ ਉਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਪਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲਈ ਲੇਟਦਾ ਹ ।” ਅਤੇ
ਉਹ ਲੰਮਾ ਪੈ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਹੱਵਾ ਉਸਦੀ ਬ ਹ ਤੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ, ਬਾਘ, ਅਤੇ
ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਕੀ ਉਹ
ਸਵੇਰੇ ਜਾਗੇਗਾ, ਉਹ ਜਾਗਣਗੇ। ਆਦਮ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਉਸ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

74 ਪਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਵ । ਪਰ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਿਣਆ, ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਭ

ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਿਰਸ਼ਤਾ। ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ, ਿਜਵੇਂ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਮੂਰਖ
ਔਰਤ ਵ ਗ ਬੋਲਦੀ ਹੈਂ”? ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਮਰਨ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ।
ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਿੜਆ…ਉਸ ਿਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਗਲਤ
ਸੀ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸੀ।

75 ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਕਲੀਿਸਯਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹ
ਿਕ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਿਗਆ ਜਦੋਂ ਮੀਕਾਯਾਹ ਥੇ ਚਾਰ
ਸੌ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ
ਿਫਿਲਸਤੀ ਉਸ ਤੇ ਸਨ, ਜ , ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਇਹ ਨਬੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, “ਬਾਹਰ ਜਾਉ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੈ
ਲਵੋ!” ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੀਕਾਯਾਹ ਮੁਿੜਆ
ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ
ਕਰਨਾ ਹੈ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਿਬਲਕੁਲ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ
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ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ,
ਇਹ ਵਚਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
76 ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ? ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ…ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਵਚਨ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਜਉਣ
ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਿਗਰਜੇ ਜ ਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਸੰਬੰਧ, ਉਨਹ੍ ਲਈ,
ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ, ਅਸਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ
ਸੰਬੰਧ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ।
77 ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਦਮ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ
ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ
ਹੋਏ ਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਿਤ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ
ਫਟਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ?”
78 ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ ਿਕ ਕੀ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਜ ਜਗਤ ਆਪਣੀ ਧਾਰਿਮਕ
ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਨਗਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਨਗਿਲਆ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। [ਟੇਪ
ਉਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ।]
79 ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਟੇਪ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਜਾਣਗੀ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਪ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਹਰ
ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ।
80 ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਰ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਿਤ
ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
81 ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਨੂਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਜਾਨ
ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ।
82 ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ…ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍
ਫੜੋ। ਅਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ
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ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਅਤੇ
ਿਫਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ
ਪਰ ਇਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਟਲ ਸਕਦਾ।

83 ਨੂਹ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ। ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਸੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦਾ—ਉਸਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨਹ੍ ਦੀ
ਿਵਿਗਆਨਕ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਕਆ, ਪਰ ਮੀਂਹ
ਿਪਆਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਵੇਿਖਆ? ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਿਜਹੜੀ ਅੱਗੇ ਿਨਕਲ ਗਈ, ਬੀਜ ਥੇ ਿਪਆ ਸੀ। ਹਰ ਜੁੱਗ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਰਹਾ ਹੈ।

84 ਸੈਮੂਅਲ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤ ਉਹ ਘਬਰਾ
ਿਗਆ, ਿਕ ਉਹ ਸੀ…ਜਾਹ ਅਤੇ ਏਲੀ ਫਟਕਾਰ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਸਨੇ
ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਲਈ ਿਪਤਾ ਸਮਾਨ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਾਿਲਆਅਤੇ ਉਸ ਖੁਆਇਆਸੀ।

85 ਸੇਵਕ ਭਰਾਵੋ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ? ਸੇਵਕ, ਕਈ ਵਾਰ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਮਧਾਰੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਤੇ ਅਕੀਿਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਨਹ੍ ਦੀ ਜੇਬ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍
ਦੇ ਪਰ੍ਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਉਸੇ ਹੀ ਿਪਤਾ ਦੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਿਜਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਦਾ
ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਖੁਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਪਾਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਪਦਵੀ ਤੇ ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਇਕ ਸਭਾ
ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ, ਤੁਹਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਉਹ ਿਸਖਾਉਂਦੇ
ਹਨ। ਸਮਝੇ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ
ਿਕੰਨੀ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ,
ਕਿਹਣਾ, “ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ।” ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ!

ਸੈਮੂਅਲ ਲਈ ਇਹ ਔਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ, ਉਸ ਇਹ
ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ ਜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍
ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

86 ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਫਲ
ਿਰਹਾ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਮੂਸਾ ਿਫਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹੀ
ਨਾ ਿਰਹਾ।



ਇਨਹ੍ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ 25

87 ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ
ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਆਵਾਜ਼ — ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਵੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ
ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ
ਤੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਹੋ, “ਮੈਂ
ਇਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ,” ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ।
ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਝ ਿਡੱਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਬਤਖ ਦੀ ਿਪੱਠ ਤੋਂ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ।

88 ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਿਵਿਦਆ ਜੋ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਅੱਸੀ-ਸਾਲਾ ਭੇਡ ਚਾਰਨ
ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਇਸ ਫੜ ਿਲਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਸਹੀ
ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, “ਮੈਂ ਹੇਠ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ।”

89 ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਸਨੇ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਯਹੂਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲੋਕ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ।

90 “ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਮੂਸਾ, ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ।”
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ, ਇਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। “ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੋਟੇ ਹੇਠ ਸੁੱਟ।”
ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਸੋਟੀ ਸੱਪ ਬਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਇਸ ਫੜ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ
ਗਈ।ਵੇਿਖਆ? ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਿਕਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਉਹ ਵਚਨ ਜੋ ਉਹ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕਹਾ,
“ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚਲੀ ਸੋਟੀ ਹੇਠ ਸੁੱਟ।” ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ।
ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਮੂਸਾ ਲਈ ਸੀ।ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵਚਨ ਹੈ! “ਸੋਟੀ ਹੇਠ ਸੁੱਟ।” ਇਹ ਸੱਪ ਬਣ ਗਈ। ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਹੁਣ ਤੂੰ
ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈਂ? ਇਸ ਪੂਛ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈ,” ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ



26 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਿਗਆ। ਉਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ।
91 ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ ਮੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਈਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ,
ਔਹ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਇੱਕ
ਔਰਤ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈ
ਇੱਕ ਨਬੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।”

ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ।”
92 ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।”
93 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਔਰਤ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।”
94 ਅਤੇ ਬੈਪਿਟਸਟ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੁਿਣਆ, ਮੈਂ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਪਰ੍ਚਾਰਕ
ਸੁਿਣਆ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਿਟੰਗ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।”

ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।”
95 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ…ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਕੀ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਝ ਦੱਿਸਆ ਹੈ?”

ਿਕਹਾ, “ਹ , ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ।”
96 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਾਨਦਾਰ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ?”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾ ਕੀ ਦੱਿਸਆ ਹੈ?”
97 “ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਇੱਕ ਫਲਾਣੀ-ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਫੀਿਨਕਸ, ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ
ਜਾਓ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਡੱਚਮੈਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਦੇਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਨਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਥੇ ਲੱਭੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਸਪ ਸਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।’” ਜਦ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਡੱਚਮੈਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਦੰਤਕਥਾ ਹੈ।
“ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ।”
98 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਦਨ ਥੇ
ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਡੱਚਮੈਨ ਖਾਨ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਤ ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਡੱਚਮੈਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ, ਤ
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ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਝੂਠੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ।” ਇਸੇ ਤਰਹ੍
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ।
99 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੂਸਾ, ਸੋਟੀ ਹੇਠ ਸੁੱਟ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਪ ਬਣ
ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਇਹ
ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ।
100 ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਕਰੇਗਾ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾ ਸਹੀ
ਅਵਾਜ਼ ਿਮਲੀ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਵਚਨ
ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਔਹ, ਿਕਵੇਂ…ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ,
ਮੈਂ…ਠੀਕ ਹੈ।
101 ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਿਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਿਕੰਨਾ
ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਹਮੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਜ ਦੇ ਹੋੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਮੂਸਾ ਿਮਲਦਾ
ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਖੱਚਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੁਆਕ
ਉਸਦੀ ਕਮਰ ਤੇ, ਜ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਹੈ, “ਬੱਚਾ” ਉਸਦੀ ਕਮਰ ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ
ਥੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਿਜਸ ਦੀ ਦਾੜਹ੍ੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲਮਕੀ ਹੋਈ

ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਗੰਜਾ ਿਸਰ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੋਟੀ
ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਗਧੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਸੱਧਾ ਿਮਸਰ ਵੱਲ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੂਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾ
ਰਹੇ ਹੋ?”
102 “ਿਮਸਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਉਸ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ।” ਿਜੱਥੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੌਜੀ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰ
ਲੈਣ ਲਈ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਿਕਉਂ? ਉਸਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਿਦਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਾਬਤ
ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ; ਉਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣੀ ਸਨ,
ਉਸਨੇ ਇਸ ਵੇਿਖਆ।
103 ਪੌਲੁਸ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ, ਿਜੰਨਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮਹ੍ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ
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ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ। ਕੋਈ ਫਰਕ
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਿਕੰਨੇ ਫ਼ਰੀਸੀ, ਿਕੰਨੇ ਗਮਲੀਏਲ ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੌਲੁਸ
ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਂਦੀ, “ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈਂ,” ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸੀ।

104 ਪਤਰਸ, ਧਾਰਿਮਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਮੰਨਦੇ
ਹੋਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖ ਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਉਸ ਇਸ ਨਾਲ
ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ
ਰਵਾਇਤ ਮੰਨ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, “ਇਸ ਆਮ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਨਾ ਕਹੋ, ਜੱਦ ਮੈਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਹ ਇੱਕ ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ
ਸੀ। ਉਹ ਿਕਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਪਰ੍ਭੂ ਉਸ ਭੇਜਦਾ ਸੀ।

105 ਬੰਦ ਕਰਿਦ , ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ । ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਰ ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ
ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਬਦਬੂ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸੜ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, “ਲਾਜ਼ਰ, ਬਾਹਰ ਆ!” ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਮੁਰਦਾ ਅਤੇ ਗਿਲਆ ਸਿੜਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ, ਤ
ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ? ਇਸ
ਉਨਹ੍ ਜੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੜਬੜ
ਿਵੱਚ ਿਜਨਹ੍ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਾਰਿਮਕ, ਰਾਜਨੀਤੀਕ, ਹਾਲੀਵੁਡ,
ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ
ਿਵੱਚਕਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ਇੱਕਆਦਮੀ ਬੁਲਾਵੇਗੀ, ਿਜਹੜਾ
ਪਾਪ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਿਵੱਚ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ। ਇਸ
ਇਕ ਿਪਛ ਹ ਿਡੱਗੀ ਹੋਈ ਕਲੀਸੀਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ

ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ!

106 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬੰਦ ਕਰਿਦ , ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਬੰਦ
ਕਰ ਗਾ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਸਮ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਕਬਰ
ਿਵੱਚ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ।” ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਜਾ
ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿਜਹੜੇ
ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਗੇੇ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ,
ਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਣਦੇ
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ਹੋ, “ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।”
ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਫਰ ਤੋਂ ਪੰਥ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਿਵੱਚ, “ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ,” ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਨਰਉਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਜਾਗੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਹਾ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਾਵੇਗੀ।
107 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਇਕ ਸ਼ੀਲ ਗਰਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤ ਅੱਜ ਸਵੇਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸ਼ੀਲ
ਗਰਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ,” ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੋ!
108 ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ, ਔਰਤ , ਲੜਕੇ ਜ ਲੜਕੀ , ਜੋ ਮਸੀਹ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਜੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ “ਇਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ,” ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਕਰੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ
ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
109 ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ
ਹਨ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਵੱਚ ਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਹਮਾ ਲਈ, ਸਵਰਗ ਲਈ।
110 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਵੇਰ ਿਨੰਮਹ੍ੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ,
ਿਕ ਤੁਹਾ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ
ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ। ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਿਰਕਾਰਡ
ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਬੁਲਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਸਭ, ਸਹੀ
ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ, ਜੀ ਉਠਣਗੇ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ
ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, “ਫੀਿਨਕਸ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਿਵੱਚ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਵੇਰ
, ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤੁਹਾ ਇੰਨਾ ਿਚਰ ਰੋਿਕਆ, ਆਵਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਦ , ਮੈਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ; ਤੁਹਾ ਔਰਤ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ
ਵੱਧਣ ਿਦਓ, ਬਦਚਲਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਛੱਡ ਿਦਓ; ਤੁਹਾ
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ਆਦਮੀ ਝੂਠ, ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਕਹਾ; ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਮੁੜੋ।” ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ
ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।

ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
111 ਜੇ ਮੈ ਿਨਕੁਦੇਮੁਸ ਵ ਗ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਿਫਰ ਵੀ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਇਥੇ ਉਜਾੜ ਿਵਚ ਿਕਤੇ
ਬਾਹਰ ਜਾਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਕਹ ਗਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹ , ਮੈ ਹੁਣ
ਬਦਲ ਿਦਓ। ਮੈ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਢਾਲ ਿਦਓ।” ਵਚਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ
ਆਓ। ਿਕਸੇ ਥ ਤੇ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ
ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਕ ਜੰਜੀਰ ਇਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਕੜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈੈ, ਿਕਸੇ ਰਵਾਇਤ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਉਹੀ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਜੀਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ
ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਿਕੰਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਅਟੱਲ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖੋ।
112 ਆਓ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੁਸੀਂ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਨਯਮ ਿਦਲ ਦੀ ਫਟੀ ਤੇ
ਿਲਖੋਗੇ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਇਕ ਚੀਜ ਜੋ
ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਲਾਣਾ,
ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਿਕਤੇ ਕੁਝ ਚਟਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾ ਿਟਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ
ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ, ਹਰ ਮੱਧਮ ਉਮਰ, ਬਜੁਰਗ
ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੋ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ।
ਇਨਹ੍ ਸੇਵਕ ਦੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
113 ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਪਤਾ, ਿਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣੀਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਸੀ, ਇਕ
ਖੁੱਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵਚਨ
ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ…
ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਿਜਹੜੀ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, “ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਗ ਿਤਆਰ ਕਰੋ,” ਅਸੀਂ
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ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ!” ਅਤੇ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਅਜੀਬ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਅਵਾਜ਼ ਹਨ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਇਹ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਕੰਨ ਲਈ ਸੁਹਾਵਣੀ
ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ।

114 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਮੈ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ
ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਿਕਤੇ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਿਲਖਤ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ
ਸਿਹਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਕਸੇ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕੁਝ
ਵੱਖਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਿਕਸੇ ਥ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਥ ਵੇਿਖਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਿਸਖਾਇਆ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ,
ਗ਼ਲਤ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮ ਵ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ
ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਨਹ੍ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ
ਦੁਿਨਆ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਣ ਰੱਖ
ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, “ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ।”

115 ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇਕ ਿਸਰ ਝੁਿਕਆ ਹੈੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹਨ,
ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਿਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ੍ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਦਲ
ਿਵੱਚ ਵੇਖੇ ਜੋ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਗਹ੍ਾ ਲੱਭੇ ਿਜਥੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ। ਅਤੇ
ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਕਰਕੇੇ, ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਵੇ,
ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈ ਉਹ ਬਣਾਵੇ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ…? ਪਰ੍ਭੂ ਬਰਕਤ ਦਵੇੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਰਕਤ ਦਵੇ।

116 ਿਫਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਨ ਸਾਰੀ
ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, “ਿਫਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ।”



32 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਉਸਦੇ ਮਗਰਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।

117 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ, “ਿਜਨਹ੍ ਨੇ
ਿਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਓਹਨ ਨੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ।” ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਿਵਚੋਂ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੱਚੇ ਇਕਰਾਰ
ਿਵੱਚ ਪਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗਲਤ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਿਧ ਵੱਲ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੈ,
ਪਰ੍ਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੱਥ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨਹ੍ , ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, “ਇਸ ਿਦਨ ਤੋਂ, ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾਵ ਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕੀਮਤ ਕੁਝ ਵੀ
ਹੋਵੇ।” ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਮੰਨ ਿਵਚ ਧਾਰ ਲੈਣ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਵੀ
ਦਾ ਗੀਤ, “ਕੀ ਿਯਸੂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ
ਸੰਸਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲੀਬ ਹੈ;
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲੀਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਲੀਬ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਗਾ, ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਮੌਤ ਮੈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।” ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਬੋਲੇਗੀ, “ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਆਵ ਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼।” ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਹੁਣ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌਂਪਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ।

118 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ
ਹ , ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮਰੋੜ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਲਈ
ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹ ।” ਇਹ ਕਲੀਸੀਯਾ ਿਵਚ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ

ਸਾਰੇ ਿਜਨਹ੍ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਰ ਵਚਨ ਲਈ
ਇਕ ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਉਂਦੇ
ਹੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਠੀਕ ਹੈ।

119 ਹੁਣ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਰੱਖੋ, “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਿਬਮਾਰੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹ ।” ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ
ਇਹ ਵਚਨ ਬੋਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ,
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ਮਰਕੁਸ 11:22, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਕਹੋ, ‘ਹਟ ਜਾਹ,’ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਿਵਚ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਿਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਹ
ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

120 ਹੁਣ, ਹਰ ਇਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾਓ, ਆਪਣਾ
ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਅਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਿਹੰਿਦ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ
ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਹੋ।” ਮੈਂ ਹੇਠ ਚਲਾ ਜਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਗਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਨਮੋਲ ਛੋਟਾ
ਲੜਕਾ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜੋਸਫ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, “ਪਰ੍ਭੂ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।”

121 ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਲਆ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਇੱਥੇ ਇਕ ਿਨੱਕਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ
ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਿਧਆਨ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਥੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖਦੇ
ਹੋਏ। ਡਾਕਟਰੀ ਿਵਿਗਆਨ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ
ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਿਪਤਾ। ਮੈਂ ਹੇਠ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ
ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹ ।

122 ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਡ ਟਦਾ ਹ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੰਗਾਈ…ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਿਵਚ ਉਸ
ਿਵਚਇੰਨਾ ਫਰਕਆਜਾਵੇ…?…ਉਹ ਸਾਰੇ…?…ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ।

123 ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸਭ ਜਾਣਦਾ
ਹ , ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਕਹਾ ਿਗਆ
ਹੈ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹੋ,” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਬਮਾਰੀ ਜ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਸਭਾ ਜਕਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾ

ਲੋਕ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ
ਹ , “ਇਨਹ੍ ਲੋਕ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ!” ਹੁਣ, ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ
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ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਿਦਓ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਦਰ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਮੰਿਗਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
124 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬੀਜ ਉਥੇ ਿਡੱਗ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ
ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਚਾਹੇ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪੈ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਲੜਕਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਬਾਕੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ
ਹੈ, “ਮੇਰੀ ਿਬਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ”? ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਚੌਕੀ ਹਟਾ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ: “ਉਸ ਸਪੈਿਨਸ਼ ਚਰਚ ਿਵਚ
ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ!” ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਜਹੜੀ
ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਓਸ ਿਬਮਾਰ ਬਚਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੁ ਉਹ ਉਠਾ ਖੜਾ
ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ? ਕਹੋ, “ਆਮੀਨ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭਾ
ਭਾਈ ਰੋਜ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵ ਗਾ, ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਇਥੇ, ਭਾਈ ਿਜਊਲ਼
ਰੋਜ਼। 



ਇਨਹ੍ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ PUN63-0120M
(The Voice Of God In This Last Days)

ਭਾਈ ਿਵਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਐਤਵਾਰ
ਸਵੇਰੇ, 20 ਜਨਵਰੀ, 1963 , ਫੀਿਨਕਸ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਅਪੋਸਟੋਿਲਕ ਚਰਚ ਿਵਖੇ, ਇਸ ਇਕ
ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਤੋਂ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਬਨ ਘਟਾਏ ਵਧਾਏ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਛਾਿਪਆ ਅਤੇ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ।
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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 
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ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ, ਕਿਸੇ ਰੀਟਰੀਵਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਟੋਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 

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

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