اُونتي دي رويا
ھندوستان دي اُونتي نامي اك نوجوان
لڑكي دي آخري گھڑي دے پاروں رويا۔
﴿شيلونگ نئي زندگي دا حصه﴾
جيھڑے ديھاڑے ميں يسوع دي رويا ويكھي اوه دن نوجواناں دا اتوار9 ،
مارچ  2006سگا۔ يسوع نيں مينوں تن گالں پاروں دسيا؛
.1مُقدساں دا جاللي بدن اچ جي اُٹھنا

۔

.2پسو دي ُحكمراني ۔
.3پرميشور دي عدالت۔
سب مُقدس لوك جنھاں
نيں اوھدي مرضي نوں
پورا كيتا سگا اوه جاللي
بدن دے نال بدالں اُتے
ُچكے گئے جتھے
آسمان دے ادھے
رستے اچ يسوع ظاھر
ھويا۔ اوھنے اوھناں
سبھاں نوں اپنے نال ليا
جيھڑے سنسار وچ اوھدي مرضي نوں پورا كردے رھے سگے ۔
ايماندار لوكي جيھڑے قبراں وچ سگے اوه وي جاللي بدناں دے نال
بدالں اُتے اُٹھائے گئے۔

جاللي بدناں دے نال ُچكے جاون
دے بعد  ،ميں فرشتياننوں اك
اژدھے دے نال لڑدياں ويكھيا جيھڑا
 666سگا ۔ اوھنوں شكست ھوئي
اتے اوھدے لئي آسمان اُتے كوئي
تھاں نئيں سگي ايس لئي اوه زمين
اُتے ڈگ پيا ۔ اژدھے نيں آكھيا كے
اوه زمين اُتے ُكجھ ورياں لئي
ُحكمراني كرے گا۔
اوه چال گيا اتے فير اك ھور پسو آيا جيھدے دس سر اتے ست سينگ
سگے اوھنے اپنے سراُتے تاج پايا ھويا سگا جيھڑا ُكفر دے ناواں نال
لپيا ھويا سگا ۔
اعالن كرن واال:كيه اوه
اوھنوں انساني صورت وچ
وكھالي ديندا سگا ؟
اوه انسان وانگر وكھالي ديندا
سگا پر نھايت خوفناك سگا ۔
دور
ميں ويكھيا كے اوھدے ِ
حكومت وچ حتي كے چاوالں اُتے وي اوھدا نشان مھر كيتا ھويا سگا ۔
حتي كے پيسياں اُتے وي اوھدا نشان مھر كيتا ھويا سگا ۔ لوگ جيھڑے
اوھدے اُتے دھرم ركھدے سگے اوھناں اُتے اوھدا نشان مھر كيتا ھويا
سگا جيھڑا  666سگا ۔

اعالن كرن و الے:اوھنے سب تجارت اُتے
 666دي مھر كردتي؟ فير اوھناں نال كيه ھويا
جيھڑے يسوع اُتے دھرم ركھدے سگے ؟
اوه جيھڑے اوس ويلے يسوع اُتے دھرم
ركھدے سگے  ،اوھناں نوں سخت اذيت دتي
گئي۔ اوھناں دا بدن كٹ دتا گيا جدوں اوه ھجے
جيوندے ھي سگے  ،اوھناں دياں اكھاں كڈ
دتياں گياں  ،اوھناں دي گردن وڈ دتي گئي اتے اوھناں نوں وڈے برتن
وچ بھُنيا ں گيا۔
جدوں يسوع زمين اُتے دوباره آوندا ائے تاں اوه زمين دي سطح دے
اُتے اُتردا ائے ۔ جدوں اوس اژدھا نيں جيھڑا  666سگا  ،يسوع دا جالل
ويكھيا تاں اژدھا اوھنوں برداشت ناں كرسكيا اتے نس گيا ۔جدوں يسوع
دوباره آوندا ائے تاں اوه جيھڑے مُردے سگے  ،اوه جيھڑے جاللي بدن
دے نال جي اُٹھن دے دوران چھڈ دتے گئے سگے اپنياں قبراں تھوں
جاگے۔
فرشتياں نيں اپنے نرسنگے پھونكے اتے تمام
مُردے پرميشور دے كول اپني عدالت نوں جاون
لئي اپنياں قبراں تھوں اُٹھ كھڑے ھوئے ۔
اعالن كرن واال :حيرت انگيز ،انوكھا ،ٹھيك ائے
اُونتيُ ،توں ھور كيه ويكھيا ؟
فير يسوع نيں بكرياں نوں كھبے اتے بھيڈاں
نوں سجے ويكھيا ۔ايھه بكرياں اوه سگياں

جنھاں نيں اوھدي مرضي نوں پورا نئيں كيتا سگا اتے جنھاں اُتے 666
دا نشان سگا ۔
اوه جيھڑے سجے سگے اوه برے سگے جنھاں اُتے صليب دا نشان سگا
اتے ايھه اوه سگے جنھاں نيں يسوع دي مرضي نوں پورا كيتا سگا۔
پرميشور نيں فير ھر اك شخص دي عدالت كيتي جنھاں نوں يسوع نيں
گروھاں وچ ونڈيا سگا يعني بھيڈ اتے بكرياں۔ اتے ھر اك دي پرميشور
دے سامنے عدالت ھوئي ۔ اتے ھر شخص دے گناه ٹي وي سكرين اُتے
ويكھے گئے ۔
پرميشور پُچھدا ائے ٫٫ ،جدوں كسے نيں ُتھانوں يسوع مسيح دے پاروں
گوائي دتي تاں كيه ُتسي ايمان ليائے اتے توبه كيتي ياں نئيں؟ جے كر
اوه كھندے ٫٫نئيں ،،تاں اوھناں نوں جھنم وچ سُٹ دتا جاوندا ۔ ميں
اوھناں نوں ويكھيا جنھاں نوں جھنم وچ سُٹيا گيا جيھڑا اك اتھاه ٹويا سگا
 ،اوه ٹوئے وچ ڈگے اتے بنا كدھرے پھنچے  ،اوس ٹوئے وچ اُچھلدے
رھے ۔اوتھے بوھت تپش والي اگ سگي۔ اوه يسوع تھوں رحم طلب
كردياں ھوياں چيخ و
پُكار كردے رھئے۔
ميں كيڑے مكوڑياں
،وڈے سپاں اتے جھنم
دي آگ نال بھريااك
مُقام ويكھيا ،ميں
اوتھے لوكاں نوں وي
ويكھيا ۔ كيڑے اوھناں
دے نتھنياں وچوں

ُگزر رھے سگے ۔ ميں اك شخص دي گال نال وڈے كيڑے چمٹے
ويكھے ۔ ميں اك شخص دے جسم ا ُتے سپ لپٹے اتے لوكاں دے بدناں
اُتے كيڑے مكوڑے رينگدے ويكھے۔
توبه صرف دُنيا وچ ائے اتے بعد دي زندگي وچ نئيں ائے
اعالن كرن واال :ايھدے بعد كيه ھويا ؟
يسوع نيں آكھيا كے ھُن ُتھاڈے لئي توبه كرن دا ويال ائے ۔ اِيس حيات نو
وچ ُتسي نجات پائو گے ۔ يسوع نينسانوں ايھه حيات نو دتي كيوں جے
اوه ساڈے نال پريت ركھدا ائے ۔
اعالن كرن واال :ھور ُكجھ اُونتي؟
] اِيس رويا دا اختتام]بس ايھو سب ُكجھ سگا[ ۔

اُونتي نيں آسٹريليا وچ نويں زندگي پاروں اك ھور
رويا /خواب تكيا
اعالن كرن واال :آسٹريليا وچ كتھے ،كيھڑا شھر؟
اُونتي بظاھر نئيں جانكاري ركھدي سگي كے رويا /خواب وچ اوھنوں
كيھڑے شھر لے جايا گيا

ميں يسوع نوں اتواردے
دن ملي اتے اوھنے
ميرے اُتے ُكجھ حيرت
انگيز گالں ظاھر كيتياں
۔ يسوع مينوں آسٹريليا
وي لے گيا،جتھے ميں
چار دوستاں جون،
كيني ،مارك اتے ميري
نال ملي۔ ميں بوھت
سارے لوكي شادمان،نچدے  ،گائوندے ويكھے ۔اوھناں ُنوں نويں زندگي
ملي سگي ۔ ميں وي نچ گا رھي سگي اتے اوھناں نال خوش سگي كيوں
جے يسوع نيں آسٹريليا وچ نويں زندگي دتي سگي ۔ اوس آسٹريليا دے
گرجا گھر وچ ميں بوھت سارے فرشتياں نوں اندر اتے باھرويكھيا ۔ا وه
دائرياں وچ اردگرد اُڑ رھے سگے ۔ا وه اپنے نرسنگے پھونك رھے
سگے اتے يسوع دي تمجيد اتے ُ
شكر ُگزاري كررھئے سگے ۔فير يسوع
نيں آكھيا كے اوه مينوں دوباره اوس لے جاوے گا اتے اسيں ا دن دوباره
مالں گے ۔

