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 …ਗਵਾਹੀ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਥੇ ਵਾਪਸ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਉਸ ਗੀਤ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ, ਿਕੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ!
ਿਕੰਨਾ ਅਥਾਹ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ!

ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਵਧੀਆ ਿਦਨ ਹੈ! ਆਓ ਹੁਣੇ ਚੁੱਪਚਾਪ, ਆਪਣੇ
ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਪਰ੍ਭੂ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਬੱਸ, ਟੇਡੀ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਸਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਆਓ ਇਸ
ਗਾਈਏ…ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ।

ਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ, ਿਕੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ!
ਿਕੰਨਾ ਮਾਪ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ!
ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ…[ਟੇਪ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ.]

2 ਜੇ ਿਸਆਹੀ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਿਸਆਹੀ ਿਵਚ ਬਦਲ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਚਰਮ-
ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਡੰਡੀ ਇੱਕ
ਰਜਾਈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਪਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਿਲਖਾਰੀ, ਿਫਰ
ਵੀ ਇਹ ਆਦਮ ਦੀ ਿਡੱਗੀ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦਾ
ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਕਆ। ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਉਸ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ
ਲਈ, ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ, ਉਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਵੇਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਪਆਰ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ। ਸਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆ, ਦੈਵੀ, ਿਸਰਜਣਹਾਰ। ਸਾ
ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਕੋਈ ਲੌਜ, ਕੋਈ ਸੁਹੰ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮੇ ਮਰਦ ਅਤੇ
ਔਰਤ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸੰਤ
ਅਤੇ ਦੂਤ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ!
3 ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਅਸੀਸ
ਿਦਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹ , ਸਾਡੇ—ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ
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ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਉਸ ਸਵੇਰ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਚੇਿਲ ਦੇ ਿਦਲ
ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ
ਅੱਜ, ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਮਿਰਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵਚ, ਸਾਡੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਿਜ਼ੰਦਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹ ।ਆਮੀਨ।

ਜੀ ਉਠਣ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ!

4 ਹੁਣ, ਇਸ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਛੋਟੀ ਘਟਨਾਵ ਲਈਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਮਾਵ ਆਪਣੇ
ਬੱਿਚ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਵ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਰਕਤ ਿਮਲੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ, ਇਸ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

5 ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ—ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਨਵੀਂ ਿਸਹਤ
ਿਵੱਚ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋਵੋਗੇ। ਿਫਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ੍ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ
ਹ ; ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ
ਲਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਹੈ, ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ! ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਖੁਸ਼
ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ
ਸਵੇਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਦੂਿਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹ ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਪੁਨਰ-ਉਿਥਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

6 ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਕੈਂਟਕੀ ਿਵੱਚ, ਿਮਸਟਰ ਵੁੱਡ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਗਲਹਰੀ ਦਾ
ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ। ਉਹ
ਆਦਮੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ
ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੁੱਡ ਨੇ ਉਸ ਪੁੱਿਛਆ, ਿਕਹਾ,
“ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗਹ੍ਾ ’ਤੇ ਿਗਲਹਰੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ?”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਵੁੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਿਗਲਹਰੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਾਪਸ ਜਾਓ।”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਨਾਲ ਿਲਆਇਆ।”
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7 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵੁੱਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੈ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਲੈ
ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ!”
8 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਲਈ—ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਬੁਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਉਸ
ਦੂਿਜ ਦੁਆਰਾ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ, ਉਹ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਿਕਆ।
9 ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਬ ਚੁੱਿਕਆ
ਸੀ। ਇਹ ਅਗਸਤ ਿਵਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਜਣ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ
ਦਰੱਖਤ ਿਕੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ?”
10 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੋਈ ਤੀਹ ਸਾਲ,” ਕੁਝ ਜ ਹੋਰ। ਉਸ ਨੇ
ਲਾਇਆ ਸੀ।
11 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ?”

“ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”
12 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ
ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ
ਪੱਤੇ ਝੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਸ ਟਾਹਣੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਜੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ ਰੁੱਖ ਹੋਰ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ; ਪਰ ਇਹ ਠੰਡੀ ਹਵਾਵ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ , ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ
ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਿਰਹਾ, ਤ ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ,
ਇਹ ਹੋਰ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਲੁਕ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ
ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਕਤੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੇਬ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤੇ
ਿਲਆਉਣ ਲਈ।”
13 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਮੈ ਦੱਸੋਗੇ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਉਸ ਰੁੱਖ ਛੱਡ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਠੰਡੇ
ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਅਤੇ ਲੁਕਣ ਲਈ ਜੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹੈ? ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈ ਇਹ ਸਮਝਾਓ,
ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ
ਿਦ ਗਾ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਕੀ
ਇਹ ਇਸ ਕਰੇਗਾ, ਵੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਇਸ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ
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ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਰੁੜਹ੍ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।”
14 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਿਗਆ।”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਐਕਟਨ ਕੋਲ ਆਇਆਸੀ, ਇੱਕ
ਵਾਰ, ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਰਿਹੰਦੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੱਿਸਆ, ਿਕ ਉਸਦੀ
ਭੈਣ ਉਸ ਰਾਤ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਭੈਣ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਕੈਂਸਰ ਸੀ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਪਤਨੀ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਥੇ ਆਏ ਸੀ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ
ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ
ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਰੁਮਾਲ
ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈ,” ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਉਸਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ, ਿਕਹਾ ‘ਉਸ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਪਾ ਿਦਓ।’” ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਉਹ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ।”
15 “ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਰਫ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਜ ਦਾ ਹੈ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹੀ ਸਮਝ
ਿਜਸ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਰੁੱਖ ਿਵੱਚ ਰਸ ਹੈ, ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ
ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ, ਜੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੁਕਣ ਲਈ, ਉਹੀ ਸਮਝ ਸੀ ਿਜਸ
ਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਵੇਗੀ ਤ ਔਰਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ…”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅਿਜਹਾ ਇੰਨਹ੍ —ਇੰਨਹ੍ ਰਹੱਸਮਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਖੜਹ੍ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਿਮਿਲਆ,
ਰੁੱਖ, ਜੋ ਤੁਹਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।”
16 ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਤ ਸਾ ਹਰ ਥ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੁੱਖ, ਘਾਹ ਦੇ ਹਰ ਬਲੇਡ ਿਵੱਚ
ਹੈ। ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ; ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਨ
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।
17 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਘਰ ਿਵੱਚ ਘਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਟੁਕੜਾ ਜੋਿੜਆ
ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ ਪਰ੍ਭੂ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਟੈਡੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਗੀਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ
ਹ , ਉਹਨ ਅੰਦਰ ਿਲਆਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਇਹ ਖੇਡੋਗੇ ਜਦੋਂ ਿਕ ਮਾਵ
ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਪਤਾ, ਉਹ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਇੱਥੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
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18 ਅਤੇ ਸਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਈਸਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ
ਿਮਲੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ? ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇੱਥੇ
ਛੋਟੀ ਮਿਰਯਮ, ਰੂਥ, ਿਰਬੇਕਾਹ, ਛੋਟਾ ਜੇਮਜ਼, ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਹਨ, ਇੱਕ
ਹੋਰ ਪੀੜਹ੍ੀ ਲਈ ਛੋਟੇ ਈਸਟਰ ਫੁੱਲ।
19 ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਈ ਬੀਲਰ ਇਸ
ਦੀ ਇਹ—ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ—ਇਹ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਵੁੱਡ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਭੈਣ ਵੁੱਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕੋ, ਅੱਗੇ ਆਓ। ਸਭ ਠੀਕ
ਹੈ। ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ।
20 ਪਿਵੱਤਰ ਿਵਆਹ ਦਾ ਿਮਲਾਪ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਵਆਹ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨ
ਿਪਆਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ ਜਨਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
21 ਤੁਹਾ ਹੁਣ ਮੈ ਇੱਥੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਰ੍ੈਂਡਾ ਸੂ। ਬੇਬੀ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦੇਿਖਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਬਰ੍ੈਂਡਾ ਸੂ ਵੁੱਡ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ
ਦੇ ਿਦਲ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਛੋਟਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਮ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ।
22 ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਿਮ ਿਵਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨਹ੍ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ
ਿਛੜਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਬਾਈਬਲ
ਿਵਚ ਉਹਨ ਿਕੱਥੇ ਿਛੜਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਕੋਲ ਿਲ ਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਉਹਨ ਉਸਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਉਹਨ ਉਸਦੇ ਕੋਲ
ਚੁੱਕਦੇ ਹ ।
23 ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਦਾਦਾ ਜੀ ਿਕੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਲਈਆਓਇੱਕ ਪਲ ਲਈਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਦੇਈਏ।
24 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਿਜਸ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸੌਂਿਪਆ
ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ
ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ
ਮਾਵ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਅੱਜ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਾਹ ਿਵੱਚ, ਛੋਟੀ ਬਰ੍ੈਂਡਾ ਸੂ ਵੁੱਡ, ਇਹ
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ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਡੇਿਵਡ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਿਪਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਅਸੀਸ ਿਦਓ।
25 ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਉਹਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਸੰਘ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਅਸੀਸ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਦਲ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਗਰਮ ਹੋਣ, ਅਿਜਹੇ ਧਰਮੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ
ਿਜਉਣ ਲਈ, ਿਕ ਇਸ ਬੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਲ ਦਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਿਵੱਚ ਪਾਿਲਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ
ਲੰਮਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਗਲੋਰੀ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ ਪਿਰਵਾਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੀ ਬਰ੍ੈਂਡਾ ਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਲਈਅਸੀਂ
ਹੁਣ ਉਸ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹ ।
26 ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸੌਂਪਦਾ ਹ , ਉਸਦੀ
ਸੇਵਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ।
ਆਮੀਨ।
27 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ , ਮਾਰਿਲਨ, ਡੇਿਵਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ
ਸਫਲਤਾਵ ਬਖਸ਼ੇ। ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ।
28 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਵੱਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ? [ਮ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ
ਥ —ਸੰਪਾ.]

ਸ਼ੈਰਨ ਰੋਜ਼…[ਮ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਸ਼ੈਰਨ ਡਾਲਟਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਡਾਲਟਨ।
ਡਾਲਟਨ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਈ ਐਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ? ਖੈਰ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ
22 ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਸ਼ੈਰਨ
ਰੋਜ਼ ਿਲਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ, ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਉਸ ਸਮਰਿਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ, ਛੋਟਾ ਸ਼ੈਰਨ ਰੋਜ਼ ਡਾਲਟਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਐਡ ਅਤੇ
ਭੈਣ ਡਾਲਟਨ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਿਕੰਨਾ ਿਪਆਰਾ
ਬੱਚਾ ਹੈ!

ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸ਼ੈਰਨ ਰੋਜ਼
ਿਲਆਉਂਦੇ ਹ । ਮਹਾਨ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ
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ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਿਲਆਏ
ਸਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ। ਇਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਤੱਕ
ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਅਸੀਸ ਿਮਲੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਿਵੱਚ ਪਾਿਲਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਿਦੰਦੇ ਹ , ਛੋਟੀ ਸ਼ੈਰਨ ਰੋਜ਼ ਡਾਲਟਨ, ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਸੀਸ ਦੇਵੋਗੇ, ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ ਉਸ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ
ਿਪਤਾ ਦੀ ਬਾਹ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ । ਆਮੀਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਭੈਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ , ਭਾਈ।
ਉਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਿਬਮਾਰ ਮੁੰਡਾ। ਉਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਕੀ ਹੈ?

[ਮ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ
ਥ —ਸੰਪਾ.] …ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਨਦਾ ਹ ।

ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਫੜਦਾ ਹ ਛੋਟਾ ਮੇਸਨ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਿਜਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਉਸ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ
ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ,
ਛੋਟੇ ਮੇਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ
ਉਸ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਬੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਿਜਉਂਦਾ
ਰਹੇ। ਮ ਬਾਪ ਉਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ
ਬੱਚੇ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਲਈ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਤੁਹਾ
ਛੋਟਾ ਮੇਸਨ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਆਮੀਨ।

[ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ.]ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
ਓ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ, ਵੀ? ਖੈਰ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ, ਛੋਟੇ

ਸਾਥੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ…? [ਿਪਤਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
“ਸਮਨਰ।”—ਸੰਪਾ.] ਸੁਮਨਰ। ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਸੁਮਨਰ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਯਾਦ
ਹੈ। ਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ…[“ਲੈਟਰੇਲ।”] ਲੈਟਰੇਲ।
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[“ਡਵਾਈਟ।”] ਡਵਾਈਟ। [“ਡੇਿਵਡ।”] ਅਤੇ ਡੇਿਵਡ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦਾ
ਨਾਮ ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ।

ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨ ਛੋਟੇ ਿਪਆਿਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹਨ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ
ਪਰਲੇ ਛੋਟੇ ਪਲੇਟ ਤੇ ਰੱਿਖਆ, ਇਹਨ ਮੁੰਿਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਨਰਮ

ਵਾਲ। ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹਨ ਅਸੀਸ ਦੇ। ਉਨਹ੍ ਦੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਬੱਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ
ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਤੁਹਾ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹ ,
ਪਰ੍ਭੂ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਮਾਿਪ ਦੀ ਬਾਹ ਤੋਂ ਿਲਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ
ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀਵਨ ਪਿਵੱਤਰ
ਕਰਨ ਲਈ। ਉਨਹ੍ ਅਸੀਸ ਿਦਓ, ਿਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਣ ਿਦਓ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਘਰ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਨਸੀਹਤ ਿਵੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ।

ਹੁਣ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ, ਉਸਦੇ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ।
ਆਮੀਨ।

[ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ.]

ਜਾਰਜੀਆਦੇ ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਉਸਦੇ ਿਪਆਰੇ ਿਪਤਾ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਿਲ ਦਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਵੇਰ
ਤੁਹਾ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਉਹਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ

ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਰੇਨੀ,
ਉਸਦੀ ਮ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਅਸੀਸ ਿਦਓਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਿਲਆ ਕੇ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਿਜਉਂਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਖੁਸ਼ ਮਸੀਹੀ ਬਣੇ; ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ, ਿਪਤਾ।
ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਨਹ੍ ਬੱਿਚ ਵ ਗ ਿਮੱਠੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ,
ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਹੈ, ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ
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ਕੋਲ ਿਲਆ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ
ਰੇਨੀ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੁਹਾ ਿਦੰਦੇ ਹ ; ਉਸਦੇ ਮਾਿਪ
ਦੀ ਬਾਹ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਅਸੀਸ ਦੇਵੋ। ਆਮੀਨ।

ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਿਮਲੇ, ਭਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਰੇਨੀ।

ਆਉ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਆਇਤ ਗਾਈਏ।

ਉਨਹ੍ ਅੰਦਰ ਿਲਆਓ, ਉਨਹ੍ ਅੰਦਰ ਿਲਆਓ,
ਉਨਹ੍ ਪਾਪ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਿਲਆਓ;
ਉਨਹ੍ ਅੰਦਰ ਿਲਆਓ, ਉਨਹ੍ ਅੰਦਰ ਿਲਆਓ,
ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਿਲਆਓ।

29 ਓਹ, ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਨਾ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਾਥੀ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਿਕੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹ , ਿਕਸੇ
ਵੀ ਤਰਹ੍ , ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਵੁੱਡ ਨੇ ਮੈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੱਿਸਆ,
ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਦੀ ਿਪੱਠ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ’, ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੜਹ੍ੇ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਿਕਵੇਂ ਕਦਰ ਕਰਦਾ
ਹ ! ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਗਾ। ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।

30 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ, ਜ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਤਆਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਪਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।

31 ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਈਸਟਰ ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ: “ਜੀਉਣਾ, ਉਹ
ਨੇ ਮੈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ। ਮਰਨਾ, ਉਸਨੇ ਮੈ ਬਚਾ ਿਲਆ। ਦਫ਼ਨਾਇਆ
ਿਗਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਲੈ ਿਗਆ। ਜੀ ਿਠਆ, ਉਸਨੇ ਸਦਾ ਲਈ
ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਠਿਹਰਾਇਆ। ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਉਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਓਹ,
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਦਨ!”

ਅਤੇ ਿਫਰਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ: ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ।

32 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਂਟ ਮਾਰਕ ਦੇ ਅਿਧਆਏ ਤੋਂ ਪੜਹ੍ਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।
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33 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਚੰਗਾਈ
ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੀ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਭਾਵ ਅੱਜ
ਰਾਤ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਹੋਣਗੀ ।
34 ਹੁਣ ਮਰਕੁਸ 16:

ਜਦ ਸਬਤ ਦਾ ਦੀਨ ਬੀਤ ਿਗਆ, ਤ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਿਲਨੀ,…
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ, ਅਤੇ ਸਲੋਮੀ ਨੇ ਸੁਗੰਧ ਮੁੱਲ
ਲਈ , ਿਕ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਮਲਣ।
…ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਤੜਕੇ, ਸੂਰਜ ਚੜਹ੍ਦੇ ਹੀ ਉਹ

ਕਬਰ ਤੇ ਆਈ ।
ਅਤੇ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ , ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੱਥਰ ਮੂੰਹੋਂ

ਕੌਣ ਰੇੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰੂ?
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਤ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ

ਪੱਥਰ ਹਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ: ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਨਹ੍ ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਿਚੱਟਾ ਬਸਤਰ੍

ਪਿਹਨੀ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਵੇਿਖਆ; ਅਤੇ ਊਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ।
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਆਿਖਆ…ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਆਿਖਆ,

ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ: ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ , ਲੱਭਦੀ ਹੋ ਿਜਹੜਾ
ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਿਠਆ ਹੈ; ਉਹ
ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਉਹ ਜਗਹ੍ਾ ਵੇਖੋ ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਰੱਿਖਆ ਸੀ।
ਪਰ ਜਾਓ, ਉਸਦੇ ਚੇਿਲ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਆਖੋ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ

ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗਲੀਲ ਜ ਦਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥੇ ਵੇਖੋਂਗੇ, ਿਜਵੇਂ
ਉਹਨੇ ਤੁਹਾ ਆਿਖਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਕਲ ਕੇ ਕਬਰ ਪਾਸੋਂ ਨੱਸੀ , ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ

ਕ ਬਦੀ ; ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਸਨ: ਅਤੇ ਡਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ;
ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ।
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਉਹ ਨੇ ਤੜਕੇ ਜੀ ਉਠ ਕੇ, ਪਿਹਲ

ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਿਲਨੀ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਨੇ ਸੱਤ ਭੂਤ ਕੱਢੇ
ਸਨ, ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਿਜਹੜੇ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ

ਸਨ ਖਬਰ ਿਦੱਤੀ।
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35 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ, ਸੁਆਹ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਸਨ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ

ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ।
36 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਿਕੰਨੇ ਰਹੱਸਮਈ ਹਨ!

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ…ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਦਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਚਲੇ
ਗਏ।
ਅਤੇ ਕਦੋਂ…ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ:

ਨਾ ਹੀ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਿਗਆਰ ਲੋਕ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ

ਉਹ ਭੋਜਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਉਲ ਭਾ ਿਦੱਤਾ-…ਨਾਲ—
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਲਈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਉਨਹ੍ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਉਸਦੇ ਜੀ
ਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਿਖਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਜਾਓ,…ਹਰੇਕ ਜੀਵ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ।
ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ;…ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ
ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦੇ ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਹੋਣਗੇ; ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ

ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਕੱਢਣਗੇ; ਉਹ ਨਵੀ ਨਵੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਗੇ;
ਉਹ ਸੱਪ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ;…ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਘਾਤਕ ਚੀਜ਼

ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਤ ਇਹ ਉਹਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ; ਉਹ
ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ,…ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਤਦ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ

ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਿਗਆ।
ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ੍ਭੂ

ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰਨਾ। ਆਮੀਨ।

37 ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਗਾ: ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ।



12 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

38 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ ਜਾਣਾ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ
ਮੁਸੀਬਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਜ ਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹ ਪਰ ਦੱਸਣ ਲਈ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੋਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।
39 ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਹ੍ ਚੇਿਲ ਵ ਗ ਿਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਗੇ ਿਜਨਹ੍
ਆਿਗਆ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਆਿਗਆ ਹੈ, “ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਚੇਿਲ
ਦੱਸੋ ਿਕ ਮੈਂ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ ਹ ।” ਜਾਓ, ਦੱਸੋ!

40 ਿਫਰ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਜਾਓ, ਇਸ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍
ਿਦਖਾਓ ਿਕ ਮੈਂ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹ ।” ਕੀ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ! “ਜਾਓ,
ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚੇਿਲ ਇਹ ਗੱਲ ਿਵਖਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹਨ,
ਿਕ ਮੈਂ ਮਿਰਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ ਹ ।”
41 ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ
ਇੱਕ ਕੋਲ ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਢੇਰ ਹੈ ਿਜਸ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹ , ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਆਰਾਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ

ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਮਹਾਨ ਪਤਵੰਤੇ ਅੱਯੂਬ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ ਿਮਿਲਆ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਅਜੇ ਈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ
ਸਾਲ ਦੂਰ ਦੇਿਖਆ। ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੂਰ, ਈਸਟਰ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ, ਚੀਿਕਆ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ! ਆਖਰੀ ਿਦਨ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਚਮੜੀ
ਦੇ ਕੀੜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖ ਗਾ।”
42 ਹੁਣ, ਈਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ
ਇੱਕ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, “ਜਾਓ, ਦੱਸੋ! ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤ
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੇਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ!”
43 ਹੁਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ, ਜਾਣਾ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ਦੱਸਣ
ਲਈ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾ
ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ।
44 ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ…
ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵੱਚ ਉਸਨੇ
ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਿਕਸੇ
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ਖਾਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਗੁਪਤ ਅੰਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪਾਸਵਰਡ ਬੋਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣ
ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਈਿਕਊ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ
ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ, ਗੇਟ ਖੁੱਲਹ੍ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਨਮਾਨ ਿਜੱਤੇਗਾ।

45 ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪੈਰ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਿਡ ਪਛਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜ ਉਸਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਦੌੜਨ ਦਾ,
ਅਿਭਆਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਿਕਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਫੇਫਿੜ ਪੰਪ ਕੀਤਾ,
ਉਸਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰ ਛੰਿਡਆ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਸਮੇਂ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਿਭਆਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੰਿਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਿਸਰ ਡੁਬੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੌੜਦੇ ਸਮੇਂ
ਸਾਹ ਿਕਵੇਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਫੜਨ
ਲਈ, ਉਸ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ, ਤ ਜੋ ਇਹ ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਬਹੁਤ
ਹੌਲੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਸੀ।

46 ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ
ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ
ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਸ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਯਾਦ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ।
ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਿਚਹਰੇ ਉਸ—ਉਸ ਰੱਸੀ ਤੇ ਪਾ
ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਨੱਕ ਧੱਕ
ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ।

47 ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕ ਚੱਲੀ, ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ
ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਿਫੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜ ਦਾ। ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹੇਠ ਉਹ
ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਿਸਖਲਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੌੜ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਲੜਕੇ ਪਛਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਸੀ, ਓਹ, ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਸਮ , ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਜ ਵੱਧ,
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ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਦੂਜੇ ਦੌੜਾਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ।

48 ਪਰ, ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਿਸਖਲਾਈ, ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱਲ ਿਗਆ
ਸੀ। ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਣਾ ਸੀ, ਉਸ
ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ-ਿਪੱਛੇ ਤੁਿਰਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸੋਿਚਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਖੋਿਜਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ
ਕੁਦਰਤੀ, ਭੌਿਤਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਇੰਨੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਲਾਈਨ ਦੇ, ਹੇਠ , ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਜੋ
ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ ਸਨ, ਪਾਸਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ
ਦਾਖਲ ਹੋਏ।

49 ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ , ਚਰਚ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ
ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ
ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਛ ਟੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ
ਰੱਖਦੇ ਹ । ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਿਸਖਲਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹਨ…ਉਨਹ੍ ਨੇ
ਡਾਕਟਰ ਡੀ.ਐਲ., ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ., ਐਲ.ਐਲ.ਡੀ. ਿਡਗਰੀ , ਪਰ ਅਸੀਂ
ਭੁੱਲ ਗਏ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਲਈ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹ । ਇਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। “ਜਾਓ,
ਮੇਰੇ ਚੇਿਲ ਦੱਸੋ ਿਕ ਮੈਂ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਗਾ।” ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਚਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹ । ਅਸੀਂ ਹੋਰ

ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹ , ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੱਡੇ ਸੰਪਰ੍ਦਾਵ ਦਾ
ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਚਨ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜ ਦੇ।

50 ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ
ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਫਲੋਰੀਡਾ ਿਵੱਚ,
ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ, ਮੌਸਮ ਿਬਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਭੇਜੀ, ਿਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਵੱਡਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁ ਢੀ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਣਿਡੱਠ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਬਕਵਾਸ!” ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ
ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ । ਉਹ
ਕਦੇ ਵੀ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਗਆ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਗੁ ਢੀ ਨੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਿਜਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ,
ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਰਗੀ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ , ਉਸਦਾ



ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ 15

ਘਰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸ
ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਿਧਆਨ
ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ! ਉਸ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ,
ਪਰ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ।
51 ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚ
ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ 14:12 ਿਵੱਚ,
“ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ
ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ; ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਿਪਤਾ
ਕੋਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹ ,
ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਹ , ਪਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹ , ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸੀਏ।

52 ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਰਚ , ਜਦੋਂ ਇਸਾਈ ਚਰਚ
ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ

ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ, ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ, ਬਾਈਬਲ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲ ਦਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੌੜ ਦੌੜੀ, ਪਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੁੱਲ
ਿਗਆ ਸੀ; ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ
ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ।” ਉਸਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਦੌੜ ਦੌੜੀ, ਮਹਾਨ ਬੇਦਾਰੀ,
ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ । ਪਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਆਇਆ, ਤ ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼
ਨਹੀਂ ਸੀ।
53 “ਮੈਂ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ ਹ । ਮੈਂ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ
ਉਹੀ ਹ ।” ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਵਧੀਆ ਚਰਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ,
ਮਹਾਨ ਸੰਪਰ੍ਦਾਵ , ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, “ਅਤੇ
ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਗੇ।” ਜਾਓ, ਪਰ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ।
54 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ, ਜਦ ਤਕ ਉਹ
ਉਸ ਕਿਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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55 ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਦਾਰੀ ਿਕੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਿਕੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰ੍ਦਾ ਦੂਿਜ ਤੇ ਿਕੰਨਾ
ਭਾਰੂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨਹ੍ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਜ ਵ ਗਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੇ ਝੁੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ?
56 ਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਿਲਆ, “ਿਯਸੂ ਿਜੰਦਾ ਹੈ!
ਉਹ ਮਿਰਆ ਨਹੀਂ ਹੈ!” ਸੁਨੇਹੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ!
57 ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਵੱਚ, ਿਜਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ ,
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਿਵੱਚ, ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ
ਅਸ਼ਲੀਲ, ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਿਬੰਦੂ ਿਵੱਚ, ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਫ਼ਿੜਆ।
58 ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ
ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੋਹਣ
ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਡਊਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੇ
ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੜਹ੍ਨ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਸ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਿਮਿਲਆ ਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਤੈਰਾਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਘੋੜੇ

ਹਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬੋਸਟਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ? ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕ ਦੱਸਣ
ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਵੇਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ?
59 ਸਾਡੇ ਆਧੁਿਨਕ ਪੌਲ ਰੇਵਰੇਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ, ਉਹ
ਿਸਰਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਕਟ
ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹੈ! ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ ਿਸਖਰ ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸਖਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨਆਪਣੀ
ਿਸਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਵਿਗਆਨ ਇਸ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਸੰਗਿਠਤ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ
ਪਾਿਲਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ,
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ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ ਦੀ ਿਕਿਰਆਵ ਅਤੇ ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆਵ ,
ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਰ, ਅਤੇ
ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ।
ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ!
60 “ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਉਹ ਭੂਤ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ
ਬੋਲਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰੂ ਸੱਪ ਉਨਹ੍ ਡੰਗ ਵੀ ਲਵੇ, ਤ ਇਹ ਉਨਹ੍
ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਤ ਉਹ
ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।” ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਿਕਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
61 ਪੌਲ ਰੀਵਰ, ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚਿੜਹ੍ਆ, ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ
ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਚਰਚ ਦੀ ਕਦਮ ਤੋਂ ਉਹ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੱਕ, ਸਭ ਚੌਕਸ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਸਾਨ ਤੋਂ
ਵਪਾਰੀ ਤੱਕ, “ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ!” ਅਤੇ ਿਮੰਟਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਹਮਲੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਬਚਾਇਆ

ਿਗਆ ਸੀ।
62 ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਿਵਰਾਸਤ, ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਿਜਨਹ੍ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਮਿਰਆ, ਜੇ ਇਹ ਚਰਚ ਿਜਸ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਦਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ
ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੋਿਲਅਥ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਦਾਊਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾ ਸੰਪਰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਿਮਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ…ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
63 ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਪਰ ਕਿਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹ ਿਕ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜ ਲੋਕ ਜੋ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ
ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਚਰਚ ਲੀਗ ਿਵੱਚ, ਵੀਹ ਜ ਤੀਹ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਕ
ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਤੀਹ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਲੱਭੇ, ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਚਰਚ
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ਿਵੱਚ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ?
ਇਹ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹਨ; ਕੌਮ ਦੇ ਜਨਮ
ਅਿਧਕਾਰ ਵੇਚਣਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਿਨਯਮਤ ਜਨਮਅਿਧਕਾਰ ਵੇਚਣਾ।

64 ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ
ਆਇਆ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਛੋਟਾ ਚਰਚ ਿਜਸ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੰਿਨਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ
ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਉਹਨ ਦੀ ਅੱਖ ਸਲੀਬ ਵੱਲ ਕੇਂਦਿਰਤ ਹਨ, ਉਹਨ
ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ, ਬਲ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਇਹ ਇੱਕ
ਅਿਜਹੀ ਥ ਤੇ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਕੌਮ ਇਸ ਪਛਾਣਨਾ ਿਪਆ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਚਰਚ …ਜਦੋਂ ਚਰਚ
ਦੀ ਕੌਂਸਲ, ਇਹ ਕਿਮਊਿਨਸਿਟਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਉਹ ਅਲੌਿਕਕ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਉਹ ਦੈਿਵਕ ਚੰਗਾਈ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਦਲ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਿਕੰਨੀ ਵੀ ਔਖਾ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋਣ।

65 ਜੇਕਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਤ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਛਾ
ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈਆਇਆ ਹੈ; ਇੱਛਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ।

66 ਪਰ, ਮੁਸੀਬਤ, ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਿਬਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ ਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ
ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਜ ਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਚਰਚ
ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜ ਦੇ ਹ ।

67 ਸਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ! “ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਚੇਿਲ
ਦੱਸੋ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵ ਚਰਚ ਸੰਗਿਠਤ ਕਰ ਗਾ”? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ! “ਜਾਓ,
ਮੇਰੇ ਚੇਿਲ ਦੱਸੋ ਿਕ ਮੈਂ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਹੋਵ ਗਾ।” ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚਰਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਿਕ ਿਯਸੂ
ਮਿਰਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਅਤੇ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਸੀ।

68 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਿਤਆਰ ਕਰਨ
ਲਈ, ਪੌਲ ਰੀਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨਆਦਮੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ,
ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ।
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69 ਿਫਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਿਦਲਾਸੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ, ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ
ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ।

70 ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ , ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਿਵਚ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ, ਬੋਅਰ
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਿਲ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ, ਕਿਹੰਦੇ ਹ ,
“ਕਾਲੇ ਆਦਮੀ।” ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ ਇੱਥੇ ਿਲਆਏਅਤੇ ਉਹਨ ਗੁਲਾਮ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ, ਅਮਰੀਕਨ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ।

71 ਅੱਜ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਗਾਵਤ, ਕਤਲੇਆਮ,
ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ, ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਹ੍ ਇਸ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ;
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

72 ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਲੀਜ਼ੀਅਮ, ਜ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਜਾਇਬ
ਘਰ, ਿਵੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ
ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਕਲਾ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਲਾ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਨੀਗਰੋ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਬੁੱਢਾ
ਸੀ, ਉਹ ਮੋਿਢ ਤੋਂ ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ
ਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਰਮ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਹਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝਇਸ ਤਰਹ੍ , ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜ
ਲੱਭ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਿਪੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ।

73 ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੇ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਛੋਟੇ ਬਕਸੇ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਚਮਕ ਗਈ । ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਬਕਸੇ ਤੋਂ
ਵਾਪਸ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਪਲੱਗ ਟੋਪੀ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤੀ, ਇਸ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ
ਬੁੱਢੇ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਹੰਝੂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਹ੍ ਤੋਂ ਿਡੱਗਣ
ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ, ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ।

74 ਿਫਰ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਵ ਗਾ ਿਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਿਕਸ
ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਸੀ।” ਮੈਂਇਸ ਪਾਸੇ ਘੁੰਿਮਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈ ਥੇ
ਪਏ ਕੱਪੜੇ ਵ ਗ ਜਾਿਪਆ।
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75 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਕਲ?”

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”
76 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹ । ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਗਾ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ।”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਕਸ ਗੱਲ ਨੇ ਤੁਹਾ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ?”

77 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ ਆ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਤੁਰ
ਿਪਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿਹਰਾਵਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਉਹ ਥ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”
ਿਕਹਾ, “ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਖਰਾਬ ਥ ਿਕਹੜੀ ਹੈ?”

78 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਿਦਨ, ਥੇ ਘੁੰਮਣ ਗਈ।
ਅਤੇ ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਿਲੰਕਨ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸਦੇ ਲਹੂ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਪੱਟੀ ਖੋਹ ਲਈ।” ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾ ਵੀ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ?”
79 ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਜੇ ਅਬਰਾਹਮ ਿਲੰਕਨ
ਦਾ ਖੂਨ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰੇਗਾ—ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ
ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਬੈਲਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ੇਲਾ ਵਰਗੇ
ਲੋਕ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ; ਮੇਰੇ ਲਈ,
ਮਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਮੰਦਭਾਗੀ?” ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਪੱਟੀ
ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਇਹ
ਉਸ ਵੱਖਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ
ਹੈ ਤ ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਸਿਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿਸਰ
ਝੁਕਾਏ ਿਬਨ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ।
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80 ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹ , ਇੱਕ ਪਲ, ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਸੋਚ। ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੀ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਿਜਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸਨ, ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਦਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ। ਜਦੋਂ
ਇਹ ਿਗਆ, ਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੰਦੇਸ਼, ਿਕ, “ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੇ-ਅਿਜਹੇ ਿਦਨ,
ਿਦਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਿਹਨਣੀ ਪੈਣਗੀ , ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਰੜੇ ਿਮਲਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਹੋ। ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਵੇਰ ਿਦਨ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ।” ਓਹ, ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉਹ
ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ।

81 ਜੇ ਪਾਪੀ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕੇ! ਜੇ ਪਾਪੀ ਿਸਰਫ਼ ਸੱਚੀ ਇੰਜੀਲ ਸੁਣਦਾ! ਇੱਕ
ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ
ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੋ।
“ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮੇਂ ਤੇ,” ਇਹ ਉਹ ਸਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

82 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਇੰਨੇ ਉਤਸਾਿਹਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ
ਿਵੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ,
ਉਹ ਮੈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ,
ਮਾਵ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੁੱਢੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਧੀ
ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਿਸਖਰ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਗਏ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ
ਜਦੋਂ ਿਦਨ ਚੜਹ੍ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜਹ੍ਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਅੱਧੇ ਿਮੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮ
ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਸਨ, ਵੇਖ ਰਹੇ
ਸਨ। “ਓ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜਹ੍ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹ ।” ਉਹ ਸੀ-ਓ-ਐਨ…
ਜ , s-u-n.

83 ਪਰ ਜਦੋਂ S-o-n ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਚੜਹ੍ਦਾ ਹੈ! ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ
ਉਨੀ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਸ-ਓ-ਐਨ ਿਠਆ, ਉਸਨੇ ਹਰ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਪੱਟੀ
ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ, ਉਸਨੇ ਹਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਹਰ ਿਬਮਾਰੀ
ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਸਾ

ਿਕਵੇਂ ਚੜਹ੍ਨਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
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84 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ, ਪਿਹਲ , ਆਦਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚ ਸੀ,
ਇਸ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਆਦਮੀ ਚੀਿਕਆ, “ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ
ਹ !” ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਚੀਿਕਆ,
“ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹ !” ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, “ਅਸੀਂ
ਆਜ਼ਾਦ ਹ !” ਿਕਉਂਿਕ, ਸੂਰਜ ਚੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਘੜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

85 ਅੱਜ ਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਹੋਰ ਿਕੰਨੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹ । ਅਸੀਂ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹ । ਅਸੀਂ ਆਦਤ
ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹ । ਅਸੀਂ ਿਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚੋਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਧਨ
ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਿਨੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ! ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹ । ਓ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹ , ਲੋਕੋ! ਗੁਲਾਮੀ? ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਦੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰਆਪਣੇ ਖੰਭ ਿਵੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠਦਾ ਹੈ!

86 ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਉਹ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਠੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਤਾਿਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵ ਗੇ,
ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਪੀੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰ੍ਾਣੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਰਿਹਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵ ਗੇ। “ਜਾ, ਦੱਸ,”
ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

87 ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ, ਜੁਬਲੀ ਸਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਉਨਹ੍
ਦੇ ਕਰਿਜ਼ ਲਈ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨਹ੍ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ
ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ

ਲੋਕ ਕੋਲ, ਗੁਲਾਮ ਲਈ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਉਹਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ,
ਉਹਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਿਹਣਾ ਿਪਆ। ਪਰ, ਹਰ ਵਾਰ, ਿਕਰਪਾ
ਦਾ ਇੱਕ ਿਦਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਜੁਬਲੀ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁਬਲੀ ਦਾ ਸਾਲ ਆਇਆ, ਤ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਤੁਰਹ੍ੀ ਵਜਾਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰਹ੍ੀ ਹਰੇਕ ਨੌਕਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ
ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਹ੍ੀ ਵਜਾਈ ਗਈ, ਤ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ। ਉਹ ਕੁੰਡਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਕੋਲ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਿਪਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੁਬਲੀ ਵੱਜਣ ਵੇਲੇ ਉਹ
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ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਉਸ ਤੁਰਹ੍ੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ, ਪਰ
ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨ ਰੱਖ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
88 ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਰਹ੍ੀ ਇੱਕ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਆਵਾਜ਼ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਤ ਕੌਣ ਜਾਣੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?” ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਹ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ, ਤ ਉਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਰਹ੍ੀ
ਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ
ਿਦਨ ਬੀਤ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਦੈਵੀ ਚੰਗਾਈ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,” ਕੌਣ
ਜਾਣੇਗਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਕਵੇਂ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ?
89 ਅੱਜ ਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ! “ਉਹ
ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ ਹੈ! ਉਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹੀ
ਹੈ!” ਇਹ ਿਦਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।
90 ਓਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ਆਏ ਹਨ, ਪਰਈਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨ ਸਾਿਰ
ਕੈਪ ਕੀਤਾ! ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼; ਈਸਟਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ! ਜਦੋਂ ਮਰੇ…

ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਆਖਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ…ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ
ਿਬਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ
ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਣ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਹਰ
ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਬਰ ਵੱਲ ਿਗਆ, ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਠੇਗਾ।
ਪਰ ਈਸਟਰ ਦੀ ਸਵੇਰ , ਜਦੋਂ ਇਹਨ ਚੇਿਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਿਮਿਲਆਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹਨ ਕੀ ਿਮਿਲਆ?
“ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਚੇਿਲ ਆਖੋ, ਮੈਂ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ ਹ !” ਮੌਤ
ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ!

91 ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ, ਕੋਈ ਮਹ ਪੁਰਖ, ਕੋਈ
ਸੰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਿਜੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ…ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ
ਿਬਮਾਰੀ ਿਜੱਤ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ, ਸਮੇਂ
ਿਜੱਤ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਿਜੱਤ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅਿਜਹਾ
ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਿਬਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਸੀ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਵ ਗਾ। ਇਸ
ਸਰੀਰ ਢਾਹ ਿਦਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਉਠਾਵ ਗਾ।” ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ
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ਆਦਮੀ ਅਿਜਹਾ ਿਬਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਦਲ
ਿਵੱਚ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜ ਨਹੀਂ।
92 ਪਰ ਈਸਟਰ ਦੀ ਸਵੇਰ , ਉਹਨ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਿਲਆ, “ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਓ, ਹਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ
ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ ਹ । ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹ , ਇੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ। ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ
ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ
ਕਰਨਗੇ: ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਉਹ ਭੂਤ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ; ਉਹ ਨਵੀ ਬੋਲੀ
ਬੋਲਣਗੇ; ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਪ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜ ਜਿਹਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਂਦੇ
ਹਨ, ਤ ਇਹ ਉਹਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ; ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਤ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।” ਈਸਟਰ ਸੰਦੇਸ਼, ਇਹ ਸਭ
ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੌਤ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਿਗਆਸੀ!
93 ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹ । ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ, ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
ਿਵੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੁਨੀ ਿਜੱਤ ਿਲਆ, ਉਸਨੇ
ਹਰ ਕੌਮ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਨਰਾਸ਼ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਲੜਨ ਲਈ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰੋਇਆ। ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਿਨਯਮ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾਲ ਖੇਿਡਆ। ਹਜ਼ਾਰ
ਵੇਸਵਾਵ ਨੇ ਉਸਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ
ਕੇ ਿਗਆ। ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਸੀ।
ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਨਾਹੀਵਾਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਿਨਯਮ ਬੇਇਨਸਾਫੀ
ਨਾਲ ਖੇਿਡਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਿਜੱਤ ਿਗਆ ਸੀ,
ਪਰ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਿਗਆ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਿਕ
ਉਹ ਿਕਸ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
94 ਦੌੜ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਵ ਗ, ਿਜਵੇਂ ਚਰਚ ਅੱਜ ਦੌੜ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ
ਲੋਕ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਕੌਮ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ! ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜੀ ਠਣਾ ਹੈ।
95 ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪੂਰੀ
ਤਰਹ੍ ਹਾਰ ਿਗਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੋਟ। ਿਕਉਂ? ਉਸਨੇ ਸਹੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ,
ਹਾਲ ਿਕ ਉਸਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਫੌਜ
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ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਪਰ੍ਿਤਭਾਵਾਨ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਹਰ ਕੌਮ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ (ਿਕ ਉਹ) ਜੋ ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ
ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਅਸਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲੈ ਿਲਆ ਸੀ, ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਭੁੱਲ
ਿਗਆ ਸੀ।

96 ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਮੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ! ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ!
ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਵੋ, ਪਰ ਮੈ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਿਦਓ ਿਕ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ
ਿਕੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ! ਮੈ ਦੁਨੀ ਦੀ ਚੰਗੀ
ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ । ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸਦਾ
ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਬਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ।

97 ਉਹ ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲੋਂ ਿਕੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ! ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਿਵਚ, ਿਯਸੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ; ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ।ਅਤੇ
ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ
ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਆਦਮੀ
ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਚਰਚ ਦਾਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਦੇ
ਵੀ ਿਸਧ ਤ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਆਿਦ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਿਡਗਰੀ
ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ
ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਉਸ
ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਨਰਕ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਬੀਮਾਰੀ ਿਜੱਤ ਿਲਆ। ਉਸਨੇ ਅੰਧਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਜੱਤ ਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰ ਿਗਆ, ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਅਥਾਹ ਟੋਇ ਿਵੱਚ
ਉਤਿਰਆ, ਅਤੇ ਨਰਕ ਿਜੱਤ ਿਲਆ।

98 ਅਤੇ ਈਸਟਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਉਸਨੇ ਕਬਰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ। ਿਕਉਂ? ਉਸ
ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਿਨਯਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਿਡਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਿਗਆ! “ਜਾਣਾ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਭੇਿਜਆ,
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼
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ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਿਦੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਿਜੱਤ ਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਬੀਮਾਰੀ ਿਜੱਤ ਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਿਜੱਤ
ਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਨਰਕ ਿਜੱਤ ਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਬਰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ।
ਿਕਉਂ? ਉਹ ਿਗਆ! “ਜਾਓ, ਦੱਸੋ!” “ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹ ਜੋ ਮੇਰਾ
ਿਪਤਾ ਮੈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜੋ ਉਹ
ਮੈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।”
99 ਿਫਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ, “ਿਜਵੇਂ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਭੇਜਦਾ ਹ ।” ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੁਆਰਾ
ਆਦਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ; ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮ ਇਸ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਲਗਾਓ ਿਕ ਕੌਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ
ਇਸ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼
ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।
100 ਕੱਲਹ੍, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਮੈ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕਿਹਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ
ਹ ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਹ —ਮੈਂ ਹ —ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ
ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ।”
101 ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਤ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਿਕਤਾਬ ਸੁੱਟਣਾ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰ ਗਾ।”
102 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ।”
103 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼
ਚਲਦੀ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ
ਿਬਤਾਉਂਦਾ ਹ ।”
104 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੇ, ਲੋਕ ਅੰਨਹ੍ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ! “ਿਜਵੇਂ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ,” ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਭੇਿਜਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਿਗਆ।
ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ
ਮੌਤ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਰਕ ਿਜੱਤ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਬਰ
ਿਜੱਤ ਿਲਆ। “ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਿਜਆ, ਮੈਂ
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ਤੁਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹ ; ਚਰਚ , ਸੰਸਥਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਦਾ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ
ਕਰਨਗੇ; ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਉਹ ਭੂਤ ਕੱਢਣਗੇ, ਨਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਸੱਪ ਚੁੱਕਣਗੇ।” ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਬਰ ਿਵੱਚ
ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ, ਨਰਕ, ਅਤੇ ਕਬਰ ਦੋਵ
ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜੇਤੂ ਹੈ।

105 ਉਹ ਸਾ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਕੁਝ
ਦੱਸਣ ਲਈ ਚੱਲੀਏ। “ਜਾਓ, ਦੱਸੋ!” ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੱਸਣ ਦੇ
ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਪਿਹਲ ਇਸ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੀਏ।

106 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤ ਬੇਤਰਤੀਬੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, “ਮੈਂ ਉਹ ਹ
ਜੋ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਹ ਹ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ
ਹ , ‘ਇਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਗੇ।’” ਜੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭੈਂਗੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਮ ਵ ਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ
ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਸੋਲ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ
ਵਾਪਸ ਿਦਉ; ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕਸੇ ਕੈਂਸਰ ਖਾਧੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੋੜ

ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ…

107 ਅਤੇ ਿਕਉਂਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ
ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਨਰਕ ਦੀ ਹਰ ਬੰਦੂਕ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਿਡੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਠੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ
ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਸਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਿਮਿਲਆ,
ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! “ਇਸ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਬਣਾਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਿਜੱਤਣਗੇ।” ਉਹ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਚੀਕ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ!
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108 ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ , ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ ਲ ਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਿਜਨਹ੍ ਨੇ
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਰਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇਿਖਆ, ਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍, ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਿਤੰਨ ਛੋਟੇ ਿਬੰਦੂ ਸਨ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਡਾਕਟਰ ਲ ਸਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ?”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਿਤੰਨ ਗੁਣ ਵਾਲਾ।”
109 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਤੰਨ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ?”
110 ਉਸਨੇ ਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਉਸ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਹੰਝੂ
ਆ ਗਏ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ।”
111 ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਸੁੱਟੀ , ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ
ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ , ਅਤੇ ਉਹ ਿਚੰਨਹ੍
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।” ਿਕਹਾ ਿਕ, “ਉਨਹ੍ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਨਬੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ! ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਹਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।” ਹ । ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮਰ ਜਾਵੋਗੇ, ਮੁੰਡੇ।” ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ
ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਓਗੇ।”
112 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾ ਿਮਿਲਆ, ਜਦੋਂ
ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼, ਹਾਲੀਵੁੱਡ, ਹਰ ਿਕਸਮ
ਦੇ ਿਫਲਮੀ ਿਸਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਲਈ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਿਟੰਗ
ਿਵੱਚ ਥੇ ਹੀ ਲਟਕ ਿਗਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਤੀਹ ਕੁਝ ਅਜੀਬ
ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਵੈਟੀਕਨ ਗਰ੍ੀਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਾਮੀ
ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਉਸ ਤੋਂ ਿਸੱਧਾ, ਅਰਾਮੀ ਤੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ।” ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮ ਿਬਤਾਇਆ ਹੈ,” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਉਸ ਥ ਤੇ ਿਗਆ ਹ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਲਦਾ
ਵੇਖਦਾ ਹ ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਅਸੀਂ ਿਚੰਨਹ੍
ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ , ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਹ , ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇਖਦੇ ਹ , ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹ ।”
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113 ਹੇ, ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਆਵਾਜ਼! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਿਕਹਾ, “ਜੇ
ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਿਹਲੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਿਫਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਿਚੰਨਹ੍
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ।” ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਇਸਦੇ
ਨਾਲ ਗਈ।
114 ਵੇਖੋ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀ , ਅਚੰਭੇ ਵੇਖੇ
ਹਨ, ਅੰਨਹ੍ੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ
ਿਚੰਨਹ੍, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖ ਿਰਹਾ
ਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਤੰਨ ਿਹੱਿਸ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ,
‘ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਿਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ,…’ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ, ‘ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਗੁਣ; ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਿਤੰਨ ਦਫ਼ਤਰ।’” ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
115 ਓ, ਭਾਈ, ਸਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਿਲਆ ਹੈ! “ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਚੇਿਲ
ਦੱਸੋ! ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਹ ਜੋ ਸੀ, ਜੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਵ ਗਾ; ਦਾਊਦ
ਦੀ ਜੜਹ੍ ਅਤੇ ਅੰਸ; ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ।” ਹ !
116 ਜਾਣ, ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਹੈ? ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ: “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਤੁਹਾ ਸਭ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰ ਲਈ ਮਰ ਿਗਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਪਆਰ ਕਰੋ।”
117 ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਕਦੇ ਸਭਾਵ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਸਦੀ ਿਦੱਖ
ਦਾ—ਦਾ ਮਹਾਨ ਿਚੰਨਹ੍ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ? ਇਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ
ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ ਹੈ।
118 ਤੁਹਾ ਇਸ ਦੇ ਇਬਰਾਨੀ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮਹ੍, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਛੋਟੇ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ, ਜੋ ਿਕ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀ
ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਿਤੰਨ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ।
ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ! ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ! ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਦਾਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਜੀਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
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ਉਸ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ,
ਇੱਕ ਥੇ ਰੱਖ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

119 ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਠਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੁਰਿਦ
ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਹ
ਸਕਦਾ ਸੀ, “ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ
ਜਾਓ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਾਣੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ।” ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਕੇਵਲ
ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਦੇਖ ਗੇ।

ਜਦੋਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਮੁੱਕ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਤ
ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇਖ ਗੇ;

ਉਸ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੁਆਗਤ
ਕਰੇਗਾ,

ਿਦਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। (ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।)

ਪੈਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਰੇਤ ਧੋਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਗਲੀਲ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਅਜਨਬੀ ਦਾ।

120 ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਮਾਿਰਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਫ ਸੀ ਿਦੱਤੀ,
ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਫ ਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਰ ਿਗਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਫ ਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਿਯਸੂ ਦੀ ਰੋਮ ਦੀ—ਦੀ
ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫ ਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ,
ਸੀ, ਇੱਕ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫ ਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਮਰ ਿਗਆ, ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤੇ, ਅਤੇ ਥੇ ਲਟਕ ਿਗਆ, ਉਸ
ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਸ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਜੀ ਉਠਾਇਆ!

121 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਗਵਾਹ ਹ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨਹੀਂ
ਹ , ਤ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ?
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122 ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੈ ਿਮਿਲਆ, ਬੋਿਲਆ, “ਓ, ਭਰਾ ਬਰ੍ੈਨਹਮ,
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ
ਭਾਵਨਾਵ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ
ਉਹਨ ਬਾਰੇਇਹ ਕਰਨਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਰ।”
123 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਗਾ, ਤ ਉਨਹ੍ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ?
ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ?”

ਕਿਹੰਦੇ, “ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ।”
124 ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਉਸ ਨਾਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ
ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ! [ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ.] ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸਣ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਿਕਸੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ।
125 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਾਉ, ਦੱਸੋ। ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਚੇਿਲ ਦੱਸੋ
ਿਕ ਮੈਂ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ ਹ । [ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾ.] ਵੇਖੋ,
ਮੈਂ ਜੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹ ।”
126 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਦੋਸਤੋ?

ਆਓ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਿਸਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹ ।
127 ਹੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ! ਸੱਚਮੁੱਚ, “ਜਾਉ, ਦੱਸੋ। ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਚੇਿਲ
ਦੱਸੋ ਿਕ ਮੈਂ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ ਹ ।” ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲ ਦੱਿਸਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਸਾਬਤ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਨਹ੍
ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨੀ ਸੌ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ੍ਭੂ, ਸੰਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ
ਬਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਬਲ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਇਹ ਉਹਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਜੀ ਠੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਆਪਣੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ ਹੈ।
128 ਈਸਟਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ
ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹ ।
ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਵ ਗ, ਪਾਪ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹ , ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸਾ ਮੋਹਰ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ,
ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ
ਉਸਨੇ ਸਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸੁੰਨਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ,
ਿਪਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ,
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼
ਹੈ: ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ: ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ
ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ।

129 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਟੁੱਟੇ
ਹੋਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਰ ਿਦਲ ਕਰੋਗੇ। ਉਨਹ੍ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਨਾ
ਿਦਓ। ਉਨਹ੍ ਇਹ ਵੇਖਣ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ
ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹੋ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ, ਅਤੇ
ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤਕ—ਤਕ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੂਜੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।

130 ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਿਪਤਾ, ਅੱਜ
ਸਵੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ, ਇਸ ਈਸਟਰ ਦੀ ਸਵੇਰ , ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਿਖਆ
ਿਗਆ ਹੈ (ਜ , ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਪਲ
ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ) ਉਹ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਸਮਝਦਾਰੀ। ਸੰਸਾਰ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ ਿਗਆ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ,
ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਿਕ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਕ, ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ ,
ਿਕ, ਉਸ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਚਰਚ ਿਵੱਚ
ਸਥਾਿਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਿਜਨਹ੍ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ,
ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੀਮਾਰ ਤੇ ਹੱਥ
ਰੱਖਣਆਇਆ ਹ , ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ ਨਾਲ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ
ਚਰਚ ਤੇ, ਦਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ, ਿਕ ਸਭਾ
ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

131 ਸਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ,
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ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੇਿਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਿਬਮਾਰ
ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏਅਤੇ ਇੱਕ ਿਮਰਗੀ
ਦੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਹਾਰ ਗਏ; ਚੀਕਣਾ ਅਤੇ ਰੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ, ਅਤੇ ਪਰ ਅਤੇ
ਹੇਠ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਯਸੂ ਿਮਿਲਆ, ਓਏ, ਿਕੰਨਾ ਵੱਖਰਾ! ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ
ਆਤਮਾ, ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ।” ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ! ਓਹ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਇਹ ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਲੜਕੇ
ਪਾੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਮਿਰਆ

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸ ਉਸ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਿਦਓ।” ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ
ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ।
132 ਹੇ ਿਯਸੂ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਸੁਤੰਤਰ
ਤੌਰ ਤੇ, ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ , ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕਰੋ। ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਉਠਾਏ
ਗਏ ਿਯਸੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਚਰਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ੰਦਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਕਤੀ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਹਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਖਸ਼ੋ, ਪਰ੍ਭੂ। ਇਨਹ੍ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਤੁਸੀਂ

ਉਨਹ੍ ਅਸੀਸ ਿਦਓਗੇ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਰੂਹ ਮੁਕਤੀ ਿਦਓ, ਉਨਹ੍ ਦੇ
ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ।
133 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਕੀ ਇੱਥੇ
ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਕਹੇਗਾ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਭਰਾ ਬਰ੍ੈਨਹਮ”? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ
ਥੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹ । ਮੈਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਸੁਣੀ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮੈਂ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਿਠਆ। ਮੈ
ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਿਬਮਾਰ ਹ । ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਾ, ਵਾਪਸ ਆਵ ਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਾ, ਵਾਪਸ
ਆਵ ਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਾ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਚਰਚ, ਅਤੇ ਥ -
ਥ ਜਾਵ ਗਾ।” ਇਹ ਓਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ। ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ
ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰੇਗਾ? ਕਹੋ…ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ, “ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ । ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ”?
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134 ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ ਿਬਮਾਰ ਹਨ? ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹੋ, “ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।” ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ,
ਪੁੱਤਰ। ਚੰਗਾ। ਚੰਗਾ।

135 ਹੁਣ, ਟੈਡੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ “ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ” ਗੀਤ ਵਜਾਓ,
ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ, “ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ।” ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ…

136 ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਦਰਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ,
ਵੇਖੋ। ਹ , ਮੈਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਚਾ, ਸੁਆਹ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ—ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚਾ
ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹ । ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ
ਹ : ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਹਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ
ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਫੜੀ ਰੱਖ ਗਾ,
ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਦੇਖੋ। ਮੈ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ!” ਕੁਝ
ਿਦਨ ਪਿਹਲ …

137 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਮਲ ਗਏ; ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ।

138 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਭਾਈ ਐਡ
ਡਾਲਟਨ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਧੀਆ
ਬੈਪਿਟਸਟ ਭਾਈ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ। ਭਾਈ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਿਕਤੇ
ਹੈ। ਓਥਲ ਜੇਫਰੀਜ਼। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਿਕਤੇ
ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ, ਉਨਹ੍ ਭਰਾਵ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੈਂਟਕੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਇੱਕ
ਮੀਿਟੰਗ ਰਖਵਾਈ ਸੀ। ਭਾਇਓ, ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਢ-ਗੁ ਢ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਨਹ੍ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਅਤੇ
ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਿਮਲੀ , ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ
ਸਭਾ ਲਈ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਅਸਲਾ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਲਆ ਸੀ। ਿਲਟਲ ਜੇ.ਟੀ. ਹੂਵਰ,
ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦਾ…ਐਲ.ਜੀ. ਹੂਵਰ ਨੇ ਐਿਲਜ਼ਾਬੈਥਟਾਊਨ ਿਵੱਚ ਵਨ ਡਾਊਨ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਐਡ ਡਾਲਟਨ ਨੇ ਿਵਲੋ ਸ਼ੇਡ ਜ —ਜ ਸਮਰਸੈਟ,
ਸਮਰਸੈਟ। ਅਤੇ ਭਾਈ, ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ
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ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆਅਤੇ ਪਾਿਲਆ
ਿਗਆ, ਿਜੱਥੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ।
139 ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਝਟਕਾ
ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਭਰਾਵ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਮੈਂ ਮੀਿਟੰਗ
ਤੈਅ ਕਰ ਗਾ।” ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ
ਿਬਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੌਂ ਿਦਨ ਤੱਕ ਬੋਿਲਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਮੀਿਟੰਗ ਲੰਘ ਗਈ ।
140 ਭਾਈ ਰੁਡੇਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਭਰਾਵ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਉਹ ਅਤੇ ਜੂਨੀ ਜੈਕਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ
ਮੀਿਟੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ
ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਿਹਲ , ਅਤੇ—ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਏਨ
ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ…ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ।”
141 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਗਲੇ ਖੋਲਹ੍ਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਵ ਗਾ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਲਆ ਜੋ ਉਸਨੇ
ਮੈ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਉਸ ਸਾਈਨਸ ਹੇਠ ਿਖੱਚ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਇਸ ਬਲੌਕ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਨੌਂ ਿਦਨ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਿਪਆ ਿਰਹਾ,
ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ।
142 ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਗਰ੍ਾਹਮ
ਸਨੇਿਲੰਗ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਭਾਈ ਰੁਡੇਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ,
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਫੁਸਫੁਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ
ਹੈਰਾਨ ਸੀ, “ਇਹ ਸਭ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?” ਮੇਰੀ ਿਪਆਰੀ ਛੋਟੀ ਪਤਨੀ ਥੇ
ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ
ਰਿਹਣ ਤੇ ਰੱਿਖਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
143 ਹੁਣ, ਉਸਨੇ ਮੈ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਿਦੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਡੋਪ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ
ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਜ਼ਰੂਰ!”
144 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਮੀਿਟੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਮਵਾਰ (ਜੋ ਿਕ,
ਆਖਰੀ ਮੀਿਟੰਗ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ), ਅਤੇ ਿਫਰ (ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ),
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ਅਤੇ ਿਫਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਂ ਠਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਸੀ, ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੇਠ ਬੈਠ ਿਗਆ।
145 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਪਤਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਭਰਾਵੋ? ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪਤਨੀ, ਇੱਕ
ਅਸਲੀ ਸਾਥੀ!
146 ਮੈਂ ਹੇਠ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੇਰੇ
ਨੇੜੇ ਿਲਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਡਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹ ,”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ , ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਮੀਿਟੰਗ ਿਕਉਂ
ਹੋਣਗੀ , ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲੇਟਣ ਿਦੱਤਾ?” ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਇਹ ਿਕਉਂ ਸੀ?” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਕੀ
ਉਸਨੇ ਮੈ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸੀ।”
147 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?”
ਦੇਖੋ? ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ, ਿਕਹਾ, “ਿਬੱਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਬੱਸ,
ਚੁੱਪ ਰਹੋ।”
148 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਿਗਆ। ਉਸ ਿਕਸਮ ਨੇ ਮੈ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਿਝੜਿਕਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੰਜੇ
ਤੇ ਲੇਟ ਿਗਆ। ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ
ਉਸ ਦੀ ਬ ਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੀ, ਮੈਂ

ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਸੀ…
149 ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਿਖਆ-…ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਇਮਾਰਤ, ਜੋ ਿਕ
ਸੂਰਜ ਹੇਠ ਚਮਿਕਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਟ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ
ਟੁਕਿੜ ਿਵੱਚ ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ, ਸੂਰਜ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਥੇ ਿਤੰਨ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਪਰ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ

ਿਬੱਟੀ ਵ ਗ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਿਬੱਟੀ…ਕੁਝ ਿਕਸਮ ਦੀ ਛੋਟੀ
ਸ਼ੂਿਟੰਗ ਬੰਦੂਕ , ਿਜਵੇਂ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਿਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਰ ਗੇ…ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਟੁਕਿੜ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਭਾਈ
ਬਰ੍ੈਨਹਮ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲਾ ਬਣਾਵ ਗੇ।”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਗਾ।”
150 ਪਰ ਕੁਝ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ।” ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਲੈਣ ਲਈ
ਹੇਠ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ
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ਹੀ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾ
ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ।” ਿਕਹਾ,
“ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ
ਹਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ।” ਦੇਖੋ?
151 ਫਰੈੱਡ ਸੋਥਮੈਨ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਤੰਨ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ।”

“ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।”
“ਉਹਇਸ ਤਰਹ੍ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲਆਉਂਦੇ ਹਨ?”
“ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਉਹ…”

152 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ।” ਸੱਚੀ
ਗਲਤ, ਦੇਖੋ। ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਿਦਲੋਂ ਗਲਤ। ਦੇਖੋ?
153 ਿਫਰ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ? ਮੈ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੇਡਾ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ
ਸੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਫਰੈਡੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਦੱਿਸਆ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ
ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਥੇ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ—ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੋਲ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ, ਜ ਕੁਝ?” ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਡਾ ਅੰਦਰ
ਆਈ, ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
154 ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝਪਕਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਥੇ ਇਹ ਸੀ…ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਖੁੱਲਹ੍ ਗਈ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਦੇਿਖਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੋ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ
ਦੇਿਖਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਸ
ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਗਾ, ਵੇਖੋ, ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਿਮਲ ਗਾ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ
ਅਸਮਾਨ ਿਬਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਕੰਧ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੇ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਖੜਹ੍ੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ
ਬਾਈਬਲ ਅਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਮਲੀ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪੱਕੀ ਸੁਨਿਹਰੀ
ਸਲੀਬ ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਲੀਬ ਿਵੱਚੋਂ



38 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਸਲੀਬ ਪਰ੍ਤੀਿਬੰਬਤ ਕੀਤਾ, ਸਲੀਬ ਨੇ
ਉਸ ਪਰ੍ਤੀਿਬੰਬਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆਇਆ,
ਅਤੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਿਪਆ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਫ ਦੇਖ
ਸਕਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਸਲੀਬ ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਉਸਦੇ ਵਾਲ
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਹੈ।
155 ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।” ਓੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਪਿਹਲ ਹੀ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹ । ਇਹ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।” ਦੇਖੋ?
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚਆਇਆਹੈ।
156 ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵ ਗ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਸ
ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਤੂੰ ਹੈਂ।” ਿਫਰ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਿਫਰ
ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰ।”
ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ
ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਿਫਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਿਕੰਨੀ ਭੀਖ
ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
157 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਇਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।”
158 ਮੈਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹ । ਕੁਝ ਵੀ, ਮੈ ਡਰ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਬਦਨਾਮੀ
ਿਲਆਵ ਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹ , ਦੇਖਦਾ ਹ , ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ
ਮੈਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬੁਲਾਵ । ਿਕਉਂਿਕ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਿਕ ਮੂਸਾ ਿਕਵੇਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੱਟਾਨ ਮਾਿਰਆ। ਮੈ ਏਲੀਯਾਹ
ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਗੰਜਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਸ
ਗੰਜੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ; ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਬੱਿਚ ਸਰਾਪ
ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਬਆਲੀ ਿਰੱਛ ਦੁਆਰਾ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ,
ਵੇਖੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ, ਗੁੱਸੇ
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ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਿਘਆ ਹ , ਉਸ ਤੱਕ ਆ
ਿਰਹਾ ਹ ।
159 ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਿਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲੋਗੇ।”
160 ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇਿਖਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਪਰਦਾਵ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਪਰਵਾਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਉਸ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ, ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੈ
ਮੱਛੀ ਬਾਰੇ ਿਦੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ
ਬੱਿਚ ਅਲੌਿਕਕ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ
ਥੇ ਇਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹ ।

161 ਅਤੇ ਿਫਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈ ਦਰਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਆਮੀਨ, ਪਰ੍ਭੂ!” ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਥੇ ਖੜਹ੍ੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ
ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਬਸਤਰੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ, ਮੈਂ ਓਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਜੰਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਸਿਕੰਟ ਿਵੱਚ, ਬੁਖਾਰ ਮੈ
ਛੱਡ ਿਗਆ।
162 ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਏਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ।”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ?”
163 ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਉਹਨ
ਸਾਈਨਸ ਿਵੱਚੋਂ ਦੇਿਖਆ, ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ।”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ?”

ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਿਕਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ? ਇਹ
ਹੋਇਆ ਹੈ।”
164 ਇਹ ਹੈ, ਵੇਖੋ। ਇਹ ਹੈ, ਦੋਸਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ
ਸੁਆਹ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਿਕਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ
ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ,
ਵੇਖੋ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।
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165 ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕੰਨੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਿਹਲ ਅੰਦਰ
ਿਗਆ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਪਰ੍ਸਾਰਣ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਕੁਿਰੰਥੀ
15 ਤੋਂ, ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ
ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਹੀ ਰੁਕ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਪੈਟਨ ਨੇ
ਿਸਪਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ,” ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ
ਦੱਿਸਆ…ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਵਾਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਉਥੇ ਤੀਜਾ ਝੁੰਡ
ਿਲਆ,” ਿਕਹਾ, “ਹਰ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਨ ਦੇ ਹੇਠ ਭੱਜਣਗੇ,
ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਭੱਜਣਗੇ, ਡਰਦੇ ਹੋਏ।”
166 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਆਦਮੀ ਭੇਜੋ, ਬੱਿਚ ਨਹੀਂ।” ਓੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਅਿਜਹੇ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਜੋ ਮਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣ। ਮੈਂ
ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ
ਅਸੀਂ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹ , ਉਸ ਲਈ ਮਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤ ਉਨਹ੍ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਮਰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”

ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ।”
167 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਿਗਆ
ਹ ।” ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੋਿਲਆ।
168 ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਆਇਜ਼ਨਹਾਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ
ਸੁੱਟੀ, ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਸੁੱਿਟਆ, ਉਹਨ
ਨੇ ਇਸ ਿਖੱਚ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਿਫਜ਼ਲ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਸੀ,” ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੋਲੀ
ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾ ਿਦੱਤੀ, ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ।”
169 ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ
ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਪੁਲਿਪਟ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ
ਨਾਤੇ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਿਕੰਨੀ ਿਫਜ਼ਲ ਅਤੇ ਿਕੰਨੀ —ਿਕੰਨੀ
ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਗਾ। ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ
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ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜਹ੍ਾ ਰਹ ਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ
ਉਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ
ਹ । ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ
ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ-ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ
ਦੇਿਖਆ।
170 ਮੈਂ ਇਸ ਹੈਟੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਦੇਿਖਆ। ਿਕੰਿਨ ਨੇ ਕਦੇ
ਿਗਲਹਰੀ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਕੁੜੀ, ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਸਭ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਚੇਿਲ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋਂ,
ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, “ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ,”
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ
ਔਰਤ ਦੇਿਖਆ ਹੈ? ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ
ਸੀ? ਅਸੀਂ…

ਹੈਟੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਔਰਤ ਹੈ।
171 ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਠ ਿਗਲਹਰੀ ਦੇਿਖਆ
ਸੀ, ਉਹ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ, ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ, ਅਤੇ ਉਹ
ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਥੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ,

“ਿਕਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਗਲਹਰੀ ਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ?” ਉਸ
ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮ , ਭੈਣ ਰਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਰਾਈਟ ਹੈ,
ਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੇਜ਼ ਤੇ ਿਕੰਨੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ ਹਨ? ਆਪਣੇ

ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਖੈਰ, ਉਹ ਥੇ ਹਨ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਦੇਖੋ? ਠੀਕ
ਹੈ, ਉਹ ਥੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਕਸੇ ਿਦਨ…” ਥੇ ਬੈਠੀ ਉਨਹ੍ ਦੀ
ਛੋਟੀ ਅਪਾਹਜ ਭੈਣ।
172 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਗੇ, ਪਰ
ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਇਹ ਵੱਖ ਆਵੇਗਾ।” ਇਸ ਤਰਹ੍ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵੱਚ, ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਿਕ (ਇਸ ਇਸ ਲੋਕ ਲਈ
ਛੱਡੋ), ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਮਸਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਹੈਟੀ ਨੇ
ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
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173 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਗਲਹਰੀ ਿਕੱਥੋਂ ਆਈ ? ਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ, ਉਨਹ੍ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਖੰਭੇ ਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਅੱਠ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹ , ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭੇਡ ਬੋਿਲਆ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਿਗਲਹਰੀ
ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜ ਸੱਤ
ਿਸੱਧੀ ਵਾਰੀ, ਨਾ ਿਕ, ਸੱਤ ਵਾਰੀ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ…
174 ਅਤੇ, ਹੈਟੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਔਰਤ ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੀ
ਸੀ। ਦੇਖੋ ਿਕਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ
ਿਕਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਛੋਟੀ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਔਰਤ ਕੋਲ ਆਓ।
175 ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਿਵੱਚ ਵੀਹ ਡਾਲਰ ਸਨ, ਔਰਤ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ,
ਿਕ, ਉਸਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਚਰਚ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ; ਉਹ
ਇਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਪੰਜਾਹ ਸੈਂਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਸੀ। ਪਰ, ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਿਦਲ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਨੇ,
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਿਹੱਸਾ
ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਬੱਸ ਉਸ ਇਸਦੇ ਵੀਹ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ
ਿਵੱਚ ਦੋ ਦਸ ਡਾਲਰ ਦੇ ਿਬੱਲ ਸਨ, ਮੇਡਾ ਨੇ ਮੈ ਕਿਰਆਨੇ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।”
176 ਿਫਰ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, ਮੈ ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ ਬੋਿਲਆ, ਿਕਹਾ, “ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ
ਿਵਧਵਾ ਆਪਣੇ ਿਤੰਨ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ
ਉਸ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਿਲਆ।” ਉਸਨੇ ਉਸ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੜਕ ਦੇ ਹੇਠ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਸੀ।
177 ਮੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਇੱਕ ਿਵਧਵਾ ਔਰਤ, ਕੋਈ ਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ
ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਮੈ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਮੈਂ ਵੀਹ
ਡਾਲਰ ਰੱਖ ਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।”



ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ 43

178 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ-
ਿਜਰੇਹ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।”
179 ਅਤੇ ਹੈਟੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਠਆ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰ੍ੈਨਹਮ।” ਮੇਰਾ! ਇਹ
ਕਿਹਣਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੀ।
180 ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ
ਮਾਿਰਆ; ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਮਸਹ ਕਦੇ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ,
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੈਟੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ! ਮੈ ਪਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇਣ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਅਪਾਹਜ ਕੁੜੀ ਠਣ
ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਹੋ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੋ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛ , ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ?”
181 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ
ਹੈ।” ਓਹ, ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ!
182 ਉਸਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਿਖਆ। ਥੇ ਉਸਦਾ ਿਚੱਟੇ ਿਸਰ ਵਾਲਾ ਬੁੱਢਾ
ਡੈਡੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੋ ਲਗਭਗ, ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਿਲਆਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ। ਥੇ ਉਸਦੀ ਿਬਮਾਰ, ਮ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਥੇ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ, ਅਪਾਹਜ
ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਸੀ।
183 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹੀ ਚੁਿਣਆ ਜੋ ਸਹੀ ਸੀ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਉਸ ਉਮਰ
ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਦੋ ਿਕਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਪਤੀ ਮਿਹਮਾ
ਲਈ ਚਲਾ ਿਗਆ; ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਸੀ, ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੰਡੇ
ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਦੋ ਮੁੰਿਡ ਦੀ ਰੂਹ ।” ਪਰ੍ਭੂ
ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।
184 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ।”
185 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਨ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ। ਉਹ ਮੈ
ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮੁੰਡਾ ਥੇ ਪੈਰ
ਧੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਰ ਧੋ ਿਰਹਾ ਸੀ।



44 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

186 ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਿਕਤੇ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਕੀ ਉਹ, ਹੈਟੀ, ਕੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ? [ਭੈਣ ਹੈਟੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਉਹ ਥੇ ਿਪੱਛੇ ਹਨ।”—ਸੰ.] ਿਪੱਛੇ ਹਨ, ਿਪੱਛੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹੋ,
ਮੁੰਡੇ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਥੇ ਉਹ ਹਨ, ਵਾਪਸ
ਿਪੱਛੇ ਖੜਹ੍ੇ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਚੰਗਾ। ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
187 ਹੁਣ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇਗੀ…
ਜੋ ਉਸਨੇ ਪੁੱਿਛਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਿਮਲ
ਸਕਦਾ ਸੀ।
188 ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਤੀ ਲੋਕ ਦਾ
ਰਵੱਈਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਿਕਹਾ? ਉਸਨੇ ਿਬਲਕੁਲ
ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂਂ ਆਿਖਆ!
189 ਸਾਈਰੋਫੇਨੀਸ਼ੀਅਨ ਔਰਤ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹੇ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰ।”
190 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬੱਿਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾ ਕੁੱਿਤ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
191 ਵਾਹ! ਕੀ ਜੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਹ ਗੇ,
“ਮੈ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਿਕਹਾ? ਹਹ, ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ !
ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ-ਰੋਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਬੇਲਜ਼ੇਬਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਵੱਈਆ
ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਨਹੀਂ।
192 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ। ਪਰ ਕੁੱਤੇ
ਬੱਿਚ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਚੂਰਾ ਖਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ।”
193 ਜੋ ਉਸ ਿਮਲ ਿਗਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੇਰੀ
ਧੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਲਈ!”
194 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆਹੈ, ਦੋਸਤੋ। ਕੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ? ਤੁਹਾ
ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੋਸਤੋ। ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ
ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹ ; ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ , ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਤ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
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ਕਰਦੇ, ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਥੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ
ਤੁਿਰਆ, ਟੈਲੀਗਰ੍ਾਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਦਮੀ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ
ਿਦਸਦਾ ਸੀ ਜ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਜ ਛੋਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਟੈਲੀਗਰ੍ਾਮ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈ ਤੁਹਾ ਦੱਸਣ
ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈ ਤੁਹਾ ਇਹ
ਦੱਸਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਅਤੇ ਅਚੰਿਭ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਬਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਰਵੱਈਆ
ਅਪਣਾਓਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਗਾਉਂਦੇ ਹ ।

195 ਹੁਣ ਿਜਨਹ੍ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਇੱਥੇ ਆਉਣ
ਿਦਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ
ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਆਓ।

196 ਕੀਮਤੀ ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਸਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ੍
ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਪਰ੍ਭੂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੇਲ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ
ਮਿਹਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ, ਿਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਭੇਜਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।

197 ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹ ਿਕ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਸ
ਪਾਸੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ ਇੱਥੇ ਥੋੜਹ੍ੀ ਜਗਹ੍ਾ ਿਮਲ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ , ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਇੱਥੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਿਫਰ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਹੇਠ , ਇੱਕ ਲਾਈਨ
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ।

198 ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ। [ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।
ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ! ਿਯਸੂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਹ ।
ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ।”—ਸੰਪਾ.] ਆਮੀਨ।

199 (ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ? ਸਹੀ…ਖੈਰ, ਨਹੀਂ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਥੇ ਹੀ। ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ
ਅਤੇ ਮੈਂ, ਹ , ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਤੇ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਇਸ
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ਲਈ, ਉਹਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਸਕਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ…ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ…?…)
200 ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਹ : ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ
ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ…ਜੋ ਮੈਂ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਮਰ ਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ
ਅਤੇ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਗੰਭੀਰ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਸੱਚ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤੱਕ ਆ
ਰਹੀ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਥੇ ਉਗਾਈ
ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਉਥੇ ਆਦਮੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਦੋਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤ ਥੇ ਸੀ; ਇਹ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ
ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਦੱਿਸਆ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਿਕਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ
ਹ ਜੋ ਹਨ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ , ਕਾਊਂਟਰਬੈਲੈਂਸ ਤੇ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ
ਇਮਾਰਤ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ
ਸਮਝ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਿਜਨਹ੍ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਜੇ
ਇਹ ਸੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ; ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ
ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ
ਸੱਚ ਿਕਹਾ ਹੈ।
201 ਹੁਣ, ਮੈ ਇਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ ਚੌਦ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਆਲੋਚਕ ਦੁਆਰਾ। ਪੜਹ੍ੇ-ਿਲਖੇ, ਹੁਿਸ਼ਆਰ, ਹੋਰ
ਸਭ ਕੁਝ, ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ…
202 ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਸੁਿਣਆ
ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ, “ਦਰਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।” ਪਿਹਲ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ
ਥੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਉਹ ਇਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨ

ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ।
203 ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਕਹੀ ਿਕ, “ਇਹ ਭਰਾਵ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ” ਜੋ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਜਾਵੇ, “ਉਹ ਥੇ ਵਾਪਸ ਖੜੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ‘ਇਸ
ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਿਵਚ, ਸੁਣਨ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ।’”
204 ਿਫਰ ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ ਿਕ, “ਿਬਲੀ ਪਾਲ, ਿਬਲੀ ਪਾਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ—
ਅਤੇ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਪੜਹ੍ੇਗਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ
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ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ‘ਉਹਨ ਦੇ ਕੰਨ’ ਜ ‘ਉਨਹ੍
ਦਾ ਪੇਟ।’”
205 ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਥੇ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਉਹਨ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਕਵੇਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਵਾਪਰਦੀ ਹਨ? ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਵੇਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨ ਦਾ
ਸਹੀ ਿਦਮਾਗ ਹੈ।
206 ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਨਥਾਿਨਏਲ ਿਮਿਲਆ। “ਉਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਯਕੀਨਨ, ਉਸਨੇ ਿਯਸੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਿਸਆ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।”
207 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨ ਦੇ ਚੇਿਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਜ ਉਹਨ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਦੇ
ਚੇਿਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਆਦਮੀ ਬੇਲਜ਼ਬੂਬ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਲਜ਼ਬੂਬ ਹੈ। ਉਹ
ਇੱਕ ਿਕਸਮਤਕਾਰ ਹੈ।”
208 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਸ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦ ਗਾ। ਪਰ ਿਕਸੇ
ਿਦਨ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਿਖਲਾਫ
ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਹੁਣ ਜੇ…
209 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਓਹ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਪਰ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ
ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਆ ਕੇ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,” ਅਤੇ
ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ, “ਉਸ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।”
210 ਇਸ ਲਈ, ਮੈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਉਹ ਕੱਲਹ੍ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ,” ਮੈ
ਉਹਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਜੋ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਸੱਿਖਆ
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਿਸਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ
ਬਾਈਬਲ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਈਸਟਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ, 31
ਸਾਲ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਮੈ ਕਦੇ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
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211 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈ ਉਸ ਸੇਵਕਾਈ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ
ਚਰਚ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਜੱਜ
ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਲੇਮ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਿਗਲਹਰੀ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੀ
ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਿਗਲਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਥੇ ਹੀ ਚਾਰਲੀ ਦੇ ਨਾਲ,
ਥੇ ਵਾਪਸ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੇਠ ਕੈਂਟਕੀ ਿਵੱਚ;

ਉਹ ਿਗਲਹਰੀ ਉਨਹ੍ ਥਾਵ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ,
ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜੱਥੇ ਟੋਨੀ ਅਤੇ ਉਹ, ਿਕਨਾਿਰ
ਤੇ, ਥੇ ਬੈਠੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਥੇ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ। ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਅਤੇ
ਪਿਹਲਾ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਇਹ ਕਦੇ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਔਰਤ ਥੇ
ਬੈਠੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਥੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸੇਵਕਾਈ ਮੈ ਪਿਹਲ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

212 ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਮੈ ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ
ਮੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਿਣਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਰਆ ਜਾਵੇ,
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ
ਤੇ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ
ਜੱਜ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਗਲਤ
ਸੀ, ਤ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ।

213 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ ਦਾ ਹ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਹੁੰਦਾ
ਹ , ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ
ਪਾਦਰੀ, ਲੋਕ ਮਸਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ,
ਿਕਉਂਿਕ ਈਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਯਸੂ ਦੀ ਆਿਗਆ, ਸੀ, “ਜਾਓ ਿਬਮਾਰ ਤੇ
ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”

214 ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈ ਕੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਲਈ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ
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ਹ । ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ
ਹੀ ਕਰ ਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਮੈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।
215 ਹੁਣ ਆਓ, ਭਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਆਓ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾ ਿਝੜਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ
ਉਹ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ , ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਕਾਰਨ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
216 ਹੁਣ, ਭਾਈ, ਉਸ ਲੱਤ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੂਰ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਲੱਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
217 ਅਤੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਿਜਸ ਿਦਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਸੀ, ਹੋਰ
ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ! ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ!
218 ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹ , ਪੁੱਛਣਾ,
ਬੱਸ ਉਥੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ ।
219 ਅਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਿਮਿਲਆ
ਹੈ ਿਜਸ ਅਜੇ ਤਕ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਤੁਹਾ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ?
220 ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਵਵੇਕ, ਮੈਂ ਉਹਨ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦਾ ਹ ।
ਪਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
221 ਿਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪਲਪੀਟ ਤੇ ਹਨ, ਘੰਿਟ
ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਸਾਲ ਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਦੁਨੀ ਭਰ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ
ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਗਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
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ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਪੜਹ੍ਨਾ ਅਤੇ
ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹੇਗੀ।
222 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਕੁਸ 11:23 ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ, ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਮ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਹ੍
ਿਗਲਹਰੀ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਭੈਣ ਹੈਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਿਡ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ
ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਿਪਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ ਦਰਸ਼ਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਮੰਜੇ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਈਬਲ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਲੀਬ,
ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਹਾ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਿਕ ਮੈ
ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
223 ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ,
ਇਸ ਈਸਟਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ਨ ਲਈ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੱਲ ਉਭਾਰੋਗੇ, ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਲੋਕ ਦੀ
ਖ਼ਾਤਰ, ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ; ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਮੈ ਪਿਹਲ ਹੀ, ਬਚਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ; ਤੈ ਜਾਣਨ ਲਈ
ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਉਸ
ਮਹਾਨ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਿਦਨ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਹੱਸਾ ਹ ।” ਹੁਣ,
ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨ ਿਦਓ, ਤ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਰਪਾ ਪਾ
ਸਕ , ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨ ਕੀਮਤੀ,
ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਪਰ੍ਭੂ, ਬਾਕੀ ਦਾ
ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ।
224 ਮੈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ “ਿਬਮਾਰ ਲੋਕ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਸੁਿਹਰਦ ਰਹੋ।” ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਹ …ਮੈ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ ਿਕ ਹੋਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਿਕਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਉਹ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਪਰ੍ਭੂ।
ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ ਹੈ, ਖੁਦ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਿਪਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ,
ਬਖਸ਼ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਕਰਣ।
225 ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਾਲ
ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਇਸ
ਪਿਵੱਤਰ ਪਲਿਪਟ ਤੋਂ, ਇਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹ ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰੇ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈ ਉਹ ਿਗਲਹਰੀ ਿਦੱਤੀ , ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਿਜਸ ਨੇ ਭੈਣ ਹੈਟੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਦੱਤੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈ ਉਨਹ੍



ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ 51

ਬੋਲਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਜ ਦਾ ਹ । [ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਕਰ੍ੋਫੋਨ
ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ—ਸੰਪਾ.]
226 ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੈਂ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹ …ਤੂੰ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਬੱਚੇ
ਛੱਡ ਦੇ। ਛੱਡ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ; ਜਾ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਠੀਕ

ਹੋ ਜਾਵੇ।
227 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹ ,
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਆਮੀਨ।

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਦਓ।
228 ਪਰ੍ਭੂ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਭੈਣ ਰੂਥ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇ।
ਆਮੀਨ।
229 ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗਾ। ਪਰ ਮੈ—ਮੈਂ ਉਸ ਪਲਪੀਟ ਤੋਂ ਹੇਠ
ਆਉਂਦਾ ਹ …ਤੁਸੀਂ ਿਕਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ? [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਬਲੂਿਮੰਗਟਨ।”—
ਸੰਪਾ.] ਬਲੂਿਮੰਗਟਨ, ਇੰਡੀਆਨਾ? ਮੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੋ।
ਹੁਣ ਪੇਟ ਸੁੱਜ ਿਗਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰਤ,
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? [“ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।”]
230 ਿਫਰ, ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹ …ਇਹ ਬੱਚਾ, ਅਤੇ ਇਸ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ…?…ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਇੱਕ ਦੋ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੋ।
231 ਉਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਭੈਂਗੇ ਬੱਚੇ ਥੇ ਿਪਆ ਦੇਖੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ
ਕਰੋਗੇ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਿਲਆਓਗੇ ਅਤੇ ਿਦਖਾਓਗੇ ਿਕ ਉਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।
232 ਮੈਂ ਇਸ ਭੈਣ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ
ਰਵੱਈਆ ਸਾਈਰੋਫੇਨੀਸ਼ੀਅਨ ਔਰਤ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ…?…

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਿਦਲ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਿਦਓ।
233 ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹ । ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ।” ਹੁਣ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਿਗਲਹਰੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ
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ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੇਡੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਿਦਲ
ਆਮ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਿਵਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਿਦਲ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਿਦਓ। ਇਸ ਿਦਓ।
234 ਹੁਣ, ਕੀ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ
ਸਰਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਹ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਧਾਰਨ ਹੋਵੋ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
235 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਿਦਓ।
ਆਮੀਨ। ਭੈਣ…?…
236 ਪਰ੍ਭੂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਲੋਕ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਪਹਾੜ ਕਹੋ, ‘ਹਟ ਜਾ,’ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਹੈ।” ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜੋ ਤੁਹਾ ਹਨ। ਹੁਣ
ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓ।
237 ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਿਭਆਨਕ ਿਸਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਇਸ ਛੋਟੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਰੱਖਦਾ ਹ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਆਮੀਨ।
238 ਪਰ੍ਭੂ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਪਹਾੜ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਣ ਿਦਓ,
ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ…?…ਆਮੀਨ।
239 ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇ ਗੂੰਗੇ; ਬੋਲ਼ੇ ਚੁੱਪ। ਪਰ੍ਭੂ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ! ਮੈਂ ਿਦਨ-
ਪਰ੍ਤੀ-ਿਦਨ, ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਦੇਿਖਆ, ਪਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ! ਹੁਣ, ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਫਟ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ।

ਹੁਣ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ।
240 ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ। ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ
ਕੇ, ਸੱਚੇ ਿਦਲ ਨਾਲ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਮੀਨ।
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241 ਮੌਤ ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪੱਥਰ
ਦੂਰ ਕਰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਿਦਓ। ਕੈਂਸਰ ਉਸ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਛੱਡ ਦੇਵੇ।
242 ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਸੰਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ
ਕੰਧ ਰਾਹੀਂ ਗੂੰਜ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
243 ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹ । ਇਹ ਹੋਵੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਤੇਰੀ
ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਸ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਹੋਣ ਿਦਓ। ਆਮੀਨ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ।
244 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਆਵੇ,
ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ। ਹੁਣ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਉਹ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਨ ਿਦਓ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ।
245 ਿਕੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ! ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਤ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆ ਸਕਣ…?…
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ।
246 ਿਪਤਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ ਿਦਓ, ਿਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ
ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਆਮੀਨ।
247 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾ ਰੱਖਣ
ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ…?…ਤੁਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਤੁਹਾ ਇਹ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ
ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ।

ਬੱਸ ਥੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਛਾਲੇ ਤੋੜੋ। ਬਸ ਕਹੋ…?…
248 ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ।
249 ਿਪਤਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰੋ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ।
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250 ਉਹ ਇੱਕ ਿਗਲਹਰੀ ਸੱਤ ਵਾਰ, ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਉਸ ਔਰਤ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੰਿਗਆ ਸੀ; ਉਹ ਤੁਹਾ ਦੇ
ਦੇਵੇਗਾ…?…

251 ਪਰ੍ਭੂ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਿਦੱਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਪਤਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ। ਆਮੀਨ।

252 ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼? ਿਪਤਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਇਹਨ ਪਰ੍ਦਾਨ
ਕਰੋ…?…

253 ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਯਹੂਦੀ ਔਰਤ…ਤੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ।
ਇਸ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਦਓਇਸ ਲਈ ਇਸ
ਹੋਣ ਦੇ!

254 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ।

255 ਇਹ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ। ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।

256 ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਿਵੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਇਹ ਉਸ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

257 ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਯਸੂ ਉਭਾਿਰਆ,
ਜੀ ਠਣ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹ , ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਹੋਰ ਵੀ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ…?…ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ।ਆਮੀਨ।

258 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ
ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

259 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ
ਚੰਗਾ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਉਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਛੱਡਣਾ ਹੈ।
ਜਾਓ, ਇਹ ਬੱਸ ਛੱਡਣਾ ਹੈ।



ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ 55

260 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ।
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੇਰੀ ਭੈਣ।
ਆਮੀਨ।

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹ ।
ਆਮੀਨ।

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹ ।
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੇਰੀ ਭੈਣ।
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ ।

ਆਮੀਨ।
261 ਪਰ੍ਭੂ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਿਦੰਦਾ ਹ ।

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ।
ਪਰ੍ਭੂ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ ।

262 ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੈਂ ਤੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ,
ਔਰਤ ਛੱਡ ਿਦਓ।
263 ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਨਹ੍ੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ
ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਫਰ। ਹੁਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
264 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਭੈਣ , ਜੋ ਿਕ ਅਪਾਹਜ
ਹੈ, ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਆਮੀਨ।
265 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਭੈਣ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਿਦੰਦਾ
ਹ । ਆਮੀਨ।
266 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਿਦੰਦਾ
ਹ । ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹੋਣ ਦੇ!
267 ਮੈ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਿਦਓ। ਇਸ ਲਈਇਸ ਹੋਣ ਦੇ!
268 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਿਦਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ
ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ? ਿਫਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
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ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੀ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ ।
269ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਕਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ? [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਹ ।”—ਸੰਪਾ.] ਤੁਹਾ
ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ! ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਹ ।
270 ਿਪਤਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹ , ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ। ਆਮੀਨ।
271 ਿਪਤਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਿਮਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ!
272 ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਉਚਾਰਦਾ ਹ …ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ…ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਤ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਾਈ ਿਦੰਦਾ
ਹ ! ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਿਦਓ।
273 ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਰੋਜ਼ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਿਸਰਜਣਹਾਰ, ਇਸ ਭੈਣ ਰੋਜ਼ ਔਸਿਟਨ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਭੂ,
ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਿਦਓ।ਆਮੀਨ। ਬਸ, ਭੈਣ ਰੋਜ਼, ਹੁਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
274 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ
ਿਦਓ। ਆਮੀਨ…?…
275 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ , ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ ।
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ।
276 ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇ, ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ। ਆਮੀਨ!

ਇਹ ਉਹ ਸਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ…?…
277 ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਜ ਦੀ
ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜ ਡਾਕਟਰੀ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਇਲਾਜ ਲਈ। ਪਰ ਜੀ
ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਸੀਹ ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ।

…?…
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278 ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਿਦਓ, ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ
ਹੋਏ, ਉਸਦੇ ਕਹੇ ਗਏ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਪਰ੍ਦਾਨ
ਕਰੋਗੇ। ਆਮੀਨ।

[ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ.]…?…
279 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਰੋਣ ਸੁਣ
ਕੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਜਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
280 ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਰ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਅਪਾਹਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ।

ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੈਣ। ਬਸ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਭਾਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ?
ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਮਲੇ!
281 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਿਕਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਇਸ
ਸੁਣੋ। ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ

ਕਰੋਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?
282 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ ਿਮਲੇ।
283 ਪਰ੍ਭੂ, ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ
ਿਨੰਦਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਮ ਅਤੇ
ਘੜੀ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਿਦੰਦਾ ਹ ।ਆਮੀਨ।
284 ਸ਼ੂਗਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਿਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ…?…ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ
ਬਚਾਵੇਗਾ; ਤੁਹਾ ਠੀਕ ਬਣਾਉ?
285 ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ? ਤੁਹਾਡਾ—ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ?
ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ—ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਤ ਵੇਖ! ਪਰ ਮੈ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ
ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਗਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਿਗਲਹਰੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ



58 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਸੰਭਵ ਹੈ, ਿਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾ ਪਿਹਲੀ
ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ
ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੂਜੇ ਅੰਗ ਤੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਬਾ
ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜੇ ਉਹ ਅੰਗ ਉਸ ਅੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ
ਇਹ ਿਸੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ? ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਾਪ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ
ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਦੇਖੋ?
286 ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹ , ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹ
ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਸਰਾਪ
ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਆਮੀਨ।

287 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਤੇ, ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਹ । ਆਮੀਨ।
288 ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਖੀ ਔਰਤ
ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਉਸਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ।ਆਮੀਨ।

ਭੈਣ ਨੈਸ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ
ਬਚਾਇਆ ਸੀ।
289 ਪਰ੍ਭੂ, ਭੈਣ ਨੈਸ਼ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਦੱਤੀ। ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ
ਮੰਗਦਾ ਹ । ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਿਸਸਟਰ ਨੈਸ਼।

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਦਓ।
ਆਮੀਨ।
290 [ਇਕ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਭਰਾ ਬਰ੍ੈਨਹੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾ.] ਤੁਹਾਡਾ
ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜੋ ਥੇ ਸਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮ , ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੇ ਸੀ ਤ
ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੇ ਸੀ ਤ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬਈ
ਿਵੱਚ ਸੀ? ਖੈਰ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ੍ ਗੱਲ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ…
ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ?
291 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ



ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ 59

ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ।
292 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਉਸਦੀ
ਬੇਨਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।
293 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਉਸਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁਣੇ ਬੰਦ
ਹੋ ਜਾਵੇ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਠਣ ਦੁਆਰਾ। ਆਮੀਨ। ਭੈਣ, ਇਹ
ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਣਾ ਹੈ!
294 [ਇਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ.] ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਲ
ਿਵਚ ਇਸ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? [“ਹ ।”]
295 ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਮੁਿਟਆਰ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਿਕਸੇ
ਸੁਆਰਥੀ ਇਰਾਿਦ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ
ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਦੰਦਾ
ਹ । ਇੱਕ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਮੈ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ; ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਹਲ , ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ; ਮੈਂ ਇਸ
ਕੁੜੀ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਆਮੀਨ।
296ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ? [ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਮੈਮਿਫ਼ਸ,
ਟੈਨੇਸੀ।”—ਸੰਪਾ.] ਮੈਮਿਫ਼ਸ, ਟੈਿਨਸੀ। ਮੈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਿਲਖੋ। ਤੁਸੀਂ—
ਤੁਸੀਂ—ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
297 ਭਾਈ ਿਗਰ੍ਮਸਲੇ। [ਭਾਈ ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾ.]
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਭਾਈ ਿਗਰ੍ਮਸਲੇ।
298 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਭਰਾ ਿਕੰਨੀ ਦੂਰ ਆਇਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੋਆ ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ
ਹ । ਉਸ ਦੀ ਿਪੱਠ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਫਰ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਇਕ—ਇਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ
ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਇੱਕ ਕਿਮਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੂਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਿਗਰ੍ਮਸਲੇ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਉਸ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
299 ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ, ਜਾਓ ਅਤੇ
ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ”? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਿਗਲਹਰੀ ਅਤੇ
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ਉਨਹ੍ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਿਫਰ, ਉਹ, ਉਹ
ਮੈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਹੰਦਾ ਹ “ਪਹਾੜ”…?…ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
300 ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਸ
ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ।
301 ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ , ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ।

ਠੀਕ ਹੈ, ਭੈਣ, ਜਾਓ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
302 ਿਪਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਔਰਤ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਿਦਓਗੇ। ਆਮੀਨ।
303 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਦੰਦਾ
ਹ । ਆਮੀਨ। ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ।
304 [ਇਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ.] ਤੁਹਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? [“ਹ ।”] ਿਫਰ
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮੈ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਸੀ…?…ਜਾਓ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
305 ਭਾਈ ਫਰੈਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਕੀ ਹੈ? [ਭਾਈ ਸੋਥਮੈਨ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾ.] ਭਾਈ ਫਰੈਡੀ ਸੋਥਮੈਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਜ਼ਿਹਰ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਇਹ ਤੁਹਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।
306 ਭਾਈ ਕੋਿਲਨਜ਼। [ਭਾਈ ਕੋਿਲਨਸ ਭਰਾ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ—ਸੰਪਾ.]
307 ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਭਾਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੋਿਲਨਜ਼ ਇਹ ਅਸੀਸ
ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹ । ਇਸ ਿਦਓ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਤੇ ਆਵੇ, ਅਤੇ
ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ! ਆਮੀਨ।
308 ਭਾਈ ਕੋਿਲਨਜ਼, ਤੁਹਾ ਇਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਾ ਪਰਖਦਾ ਹੈ।
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309 ਪਰ੍ਭੂ, ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ
ਪਿਰਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ।
310 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੰਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਿਮਲ
ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ।
311 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਇਸ ਭਾਈ ਉਸਦੀ ਚਰਚ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ
ਿਦਓ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਇਹ ਤਾਕਤ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੁਆਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਆਮੀਨ।
312 [ਇਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਸੰਪਾ.] ਭੈਣ, ਇਹ
ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਘਬਰਾਹਟ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕਹ ਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ? [“ਹ , ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ ।”] ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚ
ਿਕਹਾ? [“ਹ ।”] ਿਫਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਿਜਵੇਂ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹ , ਤੁਹਾਡੀ
ਘਬਰਾਹਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
313 [ਇੱਕ ਭਾਈ ਭਾਈ ਬਰ੍ੈਨਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਸੰਪਾ.]…?…ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਹਰ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ।
314 ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ , ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ
ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਡੂੰਘਾਈ ਡੂੰਘਾਈ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ ਵ ਗ।
ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਸੌਂਪਦਾ ਹ … 
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