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 ਇਹ ਇੰਝ ਪਿੜਹ੍ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ:

ਤ ਏਿਲਯਾਹ ਿਤਸ਼ਬੀ ਨੇ…ਜੋ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਵਾਸੀ ਿਵਚੋਂ ਸੀ ਅਹਾਬ
ਆਿਖਆ ਭਈ ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੋਂਹ ਿਜਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜਹ੍ਾ ਹ ਇਨਹ੍ ਵਿਰਹ ਿਵੱਚ ਮੇਰ ਬਚਨ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਨਾ ਤਰ੍ੇਲ ਪਵੇਗੀ
ਨਾ ਮੀਂਹ ।

ਐਉਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਉਸ ਆਇਆ ਿਕ,

ਏਥੋਂ ਚੱਲ ਦੇਹ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਣਾ ਪੁਰਬ ਵੱਲ ਫੇਰ ਅਤੇ ਆਪ ਕਰੀਥ
ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਿਜਹੜਾ ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਲੁਕਾ ਲੈ ।

ਤ ਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲੇ ਿਵਚੋਂ ਪੀਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਕ ਵ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੈ ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਲਣ…

ਤ ਉਹ ਚੱਲ ਿਪਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ । ਉਹ ਚੱਲ
ਕੇ ਕਰੀਥ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਿਟੱਕੀਆ ਿਜਹੜਾ ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ।

ਤ ਪਹਾੜੀ ਕ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਸ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਿਲਆਉਂਦੇ
ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲੇ ਿਵਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ।

ਤ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਥੋੜੇ ਿਦਨ ਦੇ ਿਪਛੋਂ ਨਾਲਾ ਸੁੱਕ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਮੀਂਹ ਨਾ ਿਪਆ ।

ਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਏਹ ਬਚਨ ਉਹ ਆਇਆ ਿਕ,

ਠ ਅਤੇ ਿਸਦੋਨ ਦੇ ਸਾਰਫਥ ਚੱਲਾ ਜਾਹ ਅਤੇ ਉਥੇ ਿਟੱਕ । ਵੇਖ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਿਵੱਧਵਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ।

ਸੋ ਉਹ ਿਠਆ ਅਤੇ ਸਾਰਫਥ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਦਰਵਾਜੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤ ਵੇਖੋ ਉਥੇ ਇੱਕ ਿਵੱਧਵਾ ਲੱਕੜੀ ਚੁੱਗਦੀ ਸੀ
ਤ ਉਸ ਉਹ ਚੀ ਿਦੱਤੀ ਆਿਖਆ, ਜਰਾ ਮੈ ਆਪਣੇ ਭ ਡੇ ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ ਪਾਣੀ ਿਲਆ ਦੇਹ ਿਕ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵ ।

ਜਦ ਉਹ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਤ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਚੀ ਿਦੱਤੀ ਆਿਖਆ,
ਜਰਾ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਂਦੀ ਆਵੀਂ ।

ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੋਂਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਕੁਝ ਵੀ ਿਰੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਤੌਲੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਅਤੇ
ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਕੁੱਜੀ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇ ਕੁ ਲੱਕੜੀ ਚੁੱਗ
ਰਹੀ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਲਈ ਪਕਾਵ ਤ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਮਰੀਏ ।
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ਤ ਏਿਲਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਆਿਖਆ ਨਾ ਡਰ । ਜਾਹ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਪਰ ਪਿਹਲ ਉਸ ਿਵਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਨੀ ਪਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਲੈ ਆ ਅਤੇ ਿਪਛੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ…ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਲਈ ਪਕਾਵੀਂ ।
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਾ ਤੌਲੇ

ਿਵਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਟੇਗਾ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਯਹੋਵਾਹ ਜਮੀਨ
ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ ।
ਤ ਉਹ ਗਈ ਅਤੇ ਏਿਲਯਾਹ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ । ਫੇਰ ਇਹ ਅਤੇ

ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਕਈ ਿਦਨ ਤੀਕ ਖ ਦੇ ਰਹੇ ।
ਅਤੇ ਨਾ ਤੌਲੇ ਿਵਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕਾ ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਿਟਆ । ਏਹ ਯਹੋਵਾਹ

ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਏਿਲਯਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਇਹ

ਿਵਸ਼ਾ ਚੁਿਣਆ ਹੈ : ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੱਕੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਣ ਲਓ ।
2 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਬਰਕਤ ਦਵੇ ਿਜਦ ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰੇ, ਿਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਉਣ ਲਈ
ਿਕਹਾ ਹੈ । ਿਕਓਂਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵੇਖਣ ਵਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ
ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਕੰਮ ਤ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਜੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਅਸਲੀ
ਪੱਕੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਬਖਸ ਦੇ । ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ
ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ ।
3 ਇਹ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਸਵੇਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਘੱਟੇ
ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਏਨੀ ਗਰਮ ਸੀ
ਿਕ ਬਲਣ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ । ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨ ਦੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਨੈਿਤਕ ਪਤਨ ਦਾ
ਪਰ੍ਤੀਿਬੰਬ ਸੀ ।
4 ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਹਾਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜ
ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਭ ਰਾਿਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ ਸੀ ।
ਅਹਾਬ ਿਜੰਨਾ ਭੈੜਾ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਿਸਖਾਇਆ ਵੀ ਿਗਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ । ਭਾਵੇਂ ਉਸ
ਕੋਲ ਮਹਾਨ ਸੈਿਨਕ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ
ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ।
5 ਅਤੇ ਿਫਰ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ, ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਕਰਨ
ਦੇ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਪੀ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਲਆ । ਉਸਨੇ
ਈਜਬਲ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਲਆ । ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
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6 ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

7 ਪਰ ਅਹਾਬ ਨੇ ਇਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਈਜਬਲ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ
ਔਰਤ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਹ ਦਰੇ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਸ ਿਗਆ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ
ਸੀ । ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

8 ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ । ਅਤੇ ਲੋਕ,
ਯਾਜਕ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਗ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ।

9 ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਮਸਹੂਰ ਮੰਗ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਗਏ
ਹ । ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਯਾਜਕ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹਨ
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਆਿਗਆ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਠੀਕ ਆਖੇ । ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਹਨ
ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਾਿਰਕ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ।

10 ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈ ਇਸਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵ ਗ ਹੀ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ ਹ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹ । ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹਨ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕੁਝ ਲੋਕ
ਿਫਲਮੀ ਿਸਤਾਿਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੁੱਤ ਦੀ ਥ ਪੈਸੇ
ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਕੁਝ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਦੇ ਿਸਤਾਿਰ ਦੀ ਬੁਤ ਦੀ ਥ ਤੇ ਪੂਜਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਰਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ
ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ।

11 ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਸ਼ਤਾਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਹੈ ਿਕ,
ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਥ ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਫਰਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ । ਅਤੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕਦੇ
ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਕੁਝ ਨਾ ਆਉਣ ਿਦਓ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ,
ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ।

12 ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਆਤਿਮਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰ
ਰਾਿਜ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ
ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਕੌਮ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ । ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅਸੀਂ
ਵੀ ਉਸੇ ਥ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹ ।

13 ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਮੈ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਚੰਗੀ ਤਰ ਨੱਪ ਕੇ ਰਿਖਆ ਹੈ” । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਪ
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ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਗਰਜਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਵੇਂ ਇਸ ਕੌਮ ਸਜਾ
ਦੇਵੇਗਾ” ।
14 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਿਨਆਈ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ” ।

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਿਲਖਤ ਦੇ ਉਪਰ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਇਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਸਾ ਇਹ ਿਮਰਾਸ਼ ਿਦੱਤੀ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਕੌਮ ਹ ” ।
15 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ । ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤ
ਕਰਦਾ ਹ ! ਪਰ, ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਸਰਾਏਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ । ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਪ ਸਿਹਣ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਉਸ ਦਾਣੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਵਾਈ ਜੋ ਉਸਨੇ
ਬੀਿਜਆ ਸੀ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਵਾਈ ਜੋ ਉਹਨ
ਬੀਿਜਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹ । ਉਹ ਿਕਸੇ ਦਾ
ਪੱਖ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ” ।
16 ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਥ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹ ਿਕਓਂਿਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਪਓ
ਦਾਿਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹ ਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮਹਾਨ
ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਿਦੱਤੀ
ਸਨ, ਜੋ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਾਹਣਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਉਸ
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ! ਮੁਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੇ ਹ ।
17 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਕ ਆਤਿਮਕ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਿਮਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਿਵਚਾਲੇ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਿਕ ਉਹਨ ਦੇ ਿਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮੀ ਹੈ ।
18 ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਹਿਫਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨ ਕੁਝ ਚੀਜ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸ ਿਕ ਬੜੇ ਆਤਿਮਕ ਸਨ, ਮੈ ਪੱਤਾ ਲਗਾ ਿਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ
ਚੀਜ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਮੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਲਾਣੀ-ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ ਿਦੱਤੀ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ…” ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ।
19 ਵੱਡੀ ਸਰੀਰਕ ਚੀਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੀਂਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਦੋਹ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਿਵੱਚ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ
ਇਸ ਆਤਿਮਕ ਆਖਣ ।
20 ਕਦੇ ਕਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡੇ ਮੌਜਜੇ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਆਤਿਮਕ ਿਦਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ । ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ? “ਉਸ ਿਦਨ ਬਥੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਣਗੇ,
‘ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?’ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨ ਆਖ ਗਾ, ‘ਹੇ
ਬੁਿਰਆਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ’” ਬੁਿਰਆਈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
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ਚੀਜ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰਹ੍ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ
ਜਾਿਣਆ” ਉਹਆਖੇਗਾ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ।

21 ਅੱਜ ਜੋ ਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਕ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਉਹ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ । ਸਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਿਗਰਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ । ਸਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਭਾਵ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ । ਸਾ ਅੱਜ ਵਧੀਕ ਟੈਲੀਿਵਜਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ । ਸਾ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ ਹੋਰ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਪਰ ਅੱਜ ਸਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਆਤਿਮਕ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਲੀਮ ਕਰ
ਸਕਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਨ ਿਚਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਿਜਨ ਿਚਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸਟ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਜ ਦੀ ਅਤੇ ਜੱਦ ਤਕ ਇੱਕ ਬੇਦਾਰੀ ਉਨ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨ ਦੇ
ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਦਲ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹੋ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ।

22 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਲਈ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ
ਲੀਰ ਪਿਹਿਣਆ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧੁਨ
ਗਾਉਂਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ ਪਾਉਣ ਦਾ
ਚਾਹਵਾਨ ਹ ।

23 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ
। ਦਾਉਦ ਨੇ ਏਹੋ ਹੀ ਪਰ੍ਭੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਸਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ
ਦਰਖਤ ਵ ਗ ਫੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ । ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਓਸ ਤੋਂ ਪੁਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਕਦੇ
ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਵੇਿਖਆ ਹੈ?” ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਪੜੇ ਪਿਹਨਣਦੇ
ਹ , ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਿਜਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ
ਿਵੱਚ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਰੀਰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹ , ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗਲ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਤ
ਪਰ੍ਾਣ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ; ਇਹ ਤ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ
ਿਵੱਚ ਜ ਦੀ ਹੈ ।

24 ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ ਲੈਂਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹ ਿਕਓਂਿਕ ਅਸੀਂ
ਇੱਕ ਕੌਮ ਹ …ਅਹਾਬ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਇਸਰਾਏਲ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨ
ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ । ਉਹਨ ਦੇ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨ
ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, “ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ । ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ” । ਪਰ ਉਹਨ
ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਗਲਤ ਚੀਜ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਪਲੀਤ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧੁਿਨਕ ਿਰਵਾਜ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸਟ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

25 ਸੋ ਕੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਸਭ ਕੋਿਸ਼ਸ ਅਤੇ
ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
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26 ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ, ਤੀਰਥਸਥਾਨ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ
ਸਕਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ ਿਚਰ
ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੱਦ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰ੍ਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੇਦੀ ਤੇ ਪਿਵਤਰ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਜ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਲਭ ਸਕਦੇ ।
27 ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਾਡੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਹਨ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ
ਿਮੰਟ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਤੇ ਕੁੱਦ ਕੇ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ
ਿਦਨ ਿਵਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੱਦ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹ । ਸਾਡੇ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੈਿਤਕ ਤੋਰ ਤੇ ਪਤਨ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ ਅਤੇ ਔਰਲ
ਰੋਬਰਟਸ ਹਨ । ਪਰ ਜੱਦ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਪਆਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਿਕ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁੜਹ੍ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਿਜਉਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਲਈ,
ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ, ਤ ਅਸੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਤ ਬੱਸ ਆਪਣਾ ਿਦਮਾਗ ਹੀ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹ ।
28 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹ , ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ ਦੇ ਕਾਲਰ ਖੜਾ
ਕਰਕੇ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਚਲ ਸਕਦੇ ਹ ਅਤੇ ਇਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾ “ਡਾਕਟਰ” ਜ
“ਰੈਵਰੈਂਟ” ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ । ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਪਿਵਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਚੁੱਕ
ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰ੍ਾਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ
ਨਹੀਂ, ਜੱਦ ਤਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ!
“ਿਜਵੇਂ ਹਰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਾਣ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਤਰਸਦਾ ਹੈ” । ਜੱਦ ਤਕ ਸਾਡਾ ਏਦ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।
29 ਇਸ ਲਈ, ਸਾਮਵਾਦ ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਜੜਹ੍ ਫੜਨਗੇ ਿਜਦ ਿਕ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਮਲ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ
ਭਿਵਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ।
30 ਿਕਵੇਂ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲ ਏਿਲਯਾਹ ਦੇ ਵਰਗੀ ਯੋਗਤਾ ਜ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ! ਿਕਓਂਿਕ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ । ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਬੀ
ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ । ਯਾਦ ਰਹੇ ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਰਾਈ
ਕੌਮ ਦੇ ਿਵਚੋਂ ਸੀ ।
31 ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤਪ ਰਹੀ ਸੀ । ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚਾਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ
ਸਮਝ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ…ਿਕਓਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ । ਿਕਓਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਓਸ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਭੇਿਜਆ ਹੁੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
32 ਇਹ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ । ਇਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ
ਏਿਲਯਾਹ ਿਨਓਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਹ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਸੀ । ਉਸ
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ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਪਹਾੜੀ ਕ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ । ਪਰ ਇਹ
ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੁਝ ਵਾਪਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ।ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਯਕੀਨਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਏਿਲਯਾਹ ਵਰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਕੋਲ ਿਗਆ ।
33 ਉਹ ਇੱਕ ਿਵੱਧਵਾ ਔਰਤ ਸੀ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ, ਇੱਕ ਿਵੱਧਵਾ
ਔਰਤ ਕੇਹੋ ਿਜਹੇ ਵਕਤ ਿਵਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣਾ ਸੀ ।
34 ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਉਹਨ
ਕੋਲ ਯੋਜਨ ਵ ਨਹੀਂ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਰਿਖਆ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਨ
। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨ
ਦੇ ਨੈਿਤਕ ਪਤਨ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੋਕਾ ਲੈ ਦਾ ਸੀ, ਇਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੁਖ ਨਾਲ
ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ।
35 ਅਤੇ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਬਰ ਰਾਤ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੱਦ ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮਟਕੇ ਿਵਚੋਂ ਆਟਾ ਘੱਟਦਾ ਹੀ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ । ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਸਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਭ ਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੁਠੀ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਬਚੇਗਾ । ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਠੀ ਆਟਾ ਹੀ ਬਿਚਆ ਸੀ । ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ
ਸੀ । ਿਕਓਂਿਕ ਹੋਰ ਆਟਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਕੌਮ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ ।
36 ਅਤੇ ਉਸ ਛੋਟੀ ਕੁੱਜੀ ਿਵੱਚ ਤੇਲ ਵੀ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਹੀ ਚਮਚਾ ਬਿਚਆ ਸੀ । ਬਸ
ਮੁਠੀ ਭਰ ਆਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਤੇਲ ਉਹਦੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਖੜਾ ਸੀ । ਉਹ
ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ।ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਤ ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਹੋਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋ
ਜਾਵ ਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੌਤ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ।
37 ਅਤੇ ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਗੇ ਿਕ ਉਸਨੇ ਸਾਇਦ ਪੂਰੀ ਰਾਤ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦਨ ਬੀਤ ਿਗਆ ਸੀ ।ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੀਲੇ ਬੁਲ ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀ
ਵੀ ਸੁਕਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮਾਸ ਉਹਨ ਉਪਰੋਂ ਸੁੱਕ ਿਰਹਾ ਸੀ ।ਅਤੇ ਇੱਕ

ਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਚੀਜ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਖ ਕੇ ਿਦਨ ਰਾਤ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, “ਹੁਣ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਚਮਚਾ ਤੇਲ ਹੀ ਬਿਚਆ ਹੈ” ।
38 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗਲ ਹੈ । ਕਾਸ਼ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਸਭਨ
ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਦਵੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਮੈ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸੁਨੋ

। ਇਸ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਿਦਓ । ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੇ
ਕਦੇ ਏਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
39 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ…ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਹੈ ।ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮੰਨ ਲਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਜੋ ਅਸ ਕੀਤੀ ਹਨ ਉਹਨ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਜੋ ਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਿਜਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ।
ਹਰੇਕ ਮੰਗ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜ ਮੰਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ
ਚੁੱਪ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਬੱਸ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ।
40 ਮੈ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਨਾਲ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ ਿਜਹੜੇ ਉਸ
ਤਰਹ੍ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚੋਂ ਲੰਿਘਆ
ਹ । ਜਦ ਮੈਂ ਿਪਛ ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਫੋਿਲਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਜਦ ਮੈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ
ਹ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹ , “ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵ ਗਾ” ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਏਦ
ਹੀ ਕਰਦਾ ਸ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹ , “ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ; ਤੂੰ
ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂਗਾ । ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਮੈਂ ਕਰ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ” । ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ
ਿਹਲਦਾ, ਏਦ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕ
ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ਹੋਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ । ਪਰ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਿਕ
ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੱਕ ਜਾਣ ਲਓ ।
41 ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਾ । ਪੱਕੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਨ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ । ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪੱਕੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਨ ਲਓ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਤਦ ਤੁਹਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਤ
ਿਫਰ ਉਥੇ ਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ । ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਿਥਰ ਖੜਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੈ ।
42 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਿਥਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਔਹ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ! ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਿਥੜਕੇਗਾ ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਿਦਲੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹਨ
ਉਹਨ ਪਰ੍ਤੀਫਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ।
43 ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਡੇਰੇ, ਕਾਸ਼ ਿਕ ਇਹ ਗਿਹਰਾਈ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ
। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕਓਂਿਕ ਉਸ
ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮੰਨ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਰੇਕ
ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ
ਰਖੋ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੈ । ਿਫਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਫੜੀ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ
ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੈ ।
44 ਫੇਰ, ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੈ ਤ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤ ਿਫਰ
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ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਧ ਹੈ । ਿਪਛ ਹ ਹੱਟ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ
ਿਕ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ । ਮੈਂ…” ਔਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜੋਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਿਲਓ
। ਇਹਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ । ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਤੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਿਲਆ
ਿਗਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ
ਹੈ, ਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਥਰ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਇਸ ਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ । ਉਹ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ । “ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਵੇਂ
ਿਸਿਰਓਂ ਬਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਉਕਾਬ ਵ ਗ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾ ਤੇ ਉਡਣਗੇ । ਉਹ ਦੋੜਹ੍ਣਗੇ
ਅਤੇ ਨਾ ਥਕਣਗੇ, ਉਹ ਿਫਰਨਗੇ ਪਰ ਹੁੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ।

45 ਉਡੀਕੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਲਈ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੰਗਾ
ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ ਵੇਖ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ

ਕੁਝ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਥੇ
ਿਟਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੱਕ ਜਾਣ ਲਓ ।

46 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸਵਾਸ
ਦੀ ਪਰ੍ਤੀਿਕਰ੍ਆ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ
ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਪਰ੍ਿਤਿਕਰ੍ਆ ਕਰੋਗੇ । ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ,
“ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈਂ । ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ । ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਪਿਵਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ । ਅਤੇ ਮੈ ਿਜਹੜੀ ਚੀਜ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਂਦਾ
ਹੈਂ” । ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਵੇ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਜੱਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਪੋਕ ਦੇ ਵ ਗ ਿਕਤੇ ਭੱਜ ਜ ਦੇ ਹੋ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਤੁਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੰਗ
ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ । ਉਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ
ਿਸਰਫ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ । ਪਰ ਸਚਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਥੇ ਖੜਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਯਕੀਨ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ਪੱਕ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਉਹ ਹੈ ।

47 ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ
ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗਲ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ । ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਹੀ
ਜਾਵੇਗੀ । ਔਹ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ । ਉਹ ਤ ਤੁਹਾਡੀ
ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਹੈ ।

ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਆਓ ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਮਾਮਿਲ ਵੇਖੀਏ ਅਥਵਾ
ਉਹਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੀਏ ।



10 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

48 ਆਓਇਬਰਾਨੀ ਬੱਿਚ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ । ਉਹਨ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਕਣਾ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਉਹਨ ਬਲਦੀ
ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨ ਆਿਖਆ, “ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾ ਇਸ ਭੱਠੀ
ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਬਚਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ
ਝੁਕ ਗੇ” । ਵੇਖੋ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ।
49 ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ । ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ
ਉਹਨ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਬਆਨ ਦੇ ਿਦੱਤੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮਨ ਲਏ ਅਤੇ ਮੌਤ ਿਵੱਚ ਤਰ ਗਏ ।
50 ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈ ਿਕ
ਉਹਨ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹਨ ਸੜਹ੍ਨ ਿਦਤਾ ਤ ਉਹ ਉਹਨ
ਿਕਆਮਤ(ਪੁਨਰਉਥਾਨ) ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ । ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੱਕੀ ਤਰਹ੍

ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਲਈ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੱਕੀ ਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹ ਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ।
51 ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਿਦੱਤਾ । ਉਹਨ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਸਧਾ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭਠੀ ਿਵੱਚ ਤਰ ਗਏ । ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹਨ
ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ; ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨਹ੍ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਹ ਉਹਨ ਦੀ ਪਰ੍ਿਤਿਕਰ੍ਆ ਵੇਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ।
52 ਜਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕੇ ਜਦ ਤੁਰਹ੍ੀ ਵਜੀ?”

ਉਹਨ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ” । ਇਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਮਜਬੂਤੀ
ਨਾਲ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ।

“ਖੈਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?”

“ਹ , ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹ ” ।

“ਮੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਭੱਠੀ ਦਸਤੂਰ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਤਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵ ਗਾ । ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”

“ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਗੇ” । ਇਹ ਸੀ ਉਹਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ।
53 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ ਿਕ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਣਗੇ । ਮੈਂ ਵੇਖ ਗਾ
ਿਕ ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੀ ਪਰ੍ਿਤਿਕਰ੍ਆ ਹੈ” ।
54 ਸੋ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਪੈਰ ਬੰਨ ਿਦਓ ਅਤੇ
ਉਹਨ ਭੱਠੀ ਵਲ ਤੋਰੋ” । ਅਤੇ ਭੱਠੀ ਵਲ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਅੱਗ ਉਹਨ ਦੇ ਮੁੰਹ ਪੈ
ਰਹੀ ਸੀ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਪਰ ਉਹਨ ਯਕੀਨ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ । ਉਹਨ ਨੇ ਉਹ
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ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ । ਉਹਨ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ।
55 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਸੱਧੇ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ । ਠੀਕ ਅਖੀਰਲੇ
ਛਣ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਵਚੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ
ਲਾਟ ਉਹਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨ ਤਸੱਲੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨ
ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ।
56 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਆਉਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਥੋਂ ਇਹ
ਪਰ੍ਿਤਿਕਰ੍ਆ ਕਰੇਗਾ ।
57 ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਅਯੂਬ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਤਾਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੇ ਗੁਪਤ ਪਾਪੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ । ਪਰ ਅਯੂਬ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨੇ
ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰ
ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਸੀ । ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ।
ਏਹੋ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ । ਅਤੇ
ਅਯੂਬ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
58 ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਊਠ ਲੈ ਲਵ ਗਾ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ
ਆਦਮੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਲੈ ਲਵ ਗਾ’ । ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੱਿਚ
ਲੈ ਿਲਆ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸਨ ।

59 ਿਫਰ ਵੀ ਅਯੂਬ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਿਰਹਾ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ, ਖੈਰ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ
ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸਨ । ਉਸਨੇ ਜ ਚ ਪੜਹ੍ਤਾਲ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਿਕ, “ਮੈਂ ਤ ਹਰੇਕ ਹੋਮ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ
ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, ‘ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਭੋਜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ
ਉਥੇ ਗਈ , ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ
ਉਹਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਮ ਬਲੀ ਚੜਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ
ਕਰ ਗਾ’” ।
60 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਜਦ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਹੈ ਿਕ ਕਰੋ, ਉਸ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ
। ਹਰ ਵਾਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉਸ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
61 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਿਲਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ
ਮੰਗਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰਖ ਿਦਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਉਥੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ।
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62 ਜੇ ਤੁਹਾ ਮਸ਼ਹ ਕਰਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ
ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਵੇ । ਉਹ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰ੍ਿਤਿਕਰ੍ਆ ਵੇਖਣ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਅੱਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਿਪਛ ਹ ਮੁੜਹ੍ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਹੋ,
“ਮੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ”
। ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੰਗਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ
। ਮੈਂ ਨਹੀਂ…
63 ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹ ” ।
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ । “ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਉਹਨ
ਪਛਾਣੋਗੇ” । ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਆਖੇ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਿਸਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਅਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਠੀਕ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਉਹ
ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਤ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੈ । ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
64 ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹੋ ਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ
ਿਮੱਟੀ ਹ ; ਤੂੰ ਘੁਿਮਆਰ ਹੈਂ” ਤੱਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ । ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਿਥੜਕੇਗਾ । ਇਹ ਠੀਕ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ।
65 ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਿਬਓਂ ਿਡੱਗਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਿਥੜਕੇਗਾ ਿਕਓਂਿਕ ਤੁਹਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ ਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ । ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ।
ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਤ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ । ਔਹ, ਮੈਂ ਇਹ
ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ । ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ।
66 ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਈ ਸਨ; ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ । ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ । ਪਰ ਉਥੇ ਉਸਦੇ ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਿਮਸ਼ਨ
ਵਾਿਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਅਯੂਬ, ਤੂੰ ਮਨ ਲੈ ਿਕ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹੈਂ ਿਕਓਂਿਕ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਾਪੀ
ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਸਜਾ ਨਾ ਿਦੰਦਾ” ।
67 ਪਰ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਚੜਾ ਿਦਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹ ” । ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਥੇ
ਖੜਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਅਯੂਬ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਿਜੰਨੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਯੂਬ ਉਸ
ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦਾ
ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ । ਿਜਸ ਛਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜੋਰੀ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ
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ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਤੇ
ਸੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ।
68 ਅਯੂਬ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੀਂਹ ਉਥੇ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ
ਖਲੋਤਾ ਿਰਹਾ ।
69 ਕੋਈਅਚਰਜ ਨਹੀਂ ਿਕ ਕਵੀ ਪੈਰੋਨਟ ਨੇ ਮਰਨ ਦੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਇਹਆਿਖਆ:

ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹ ਖੜਾ ਜੋ ਹੈ ਠੋਸ ਚਟਾਨ;
ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਡੋਬਣ ਵਾਲੀ ਰੇਤ ।

70 ਅਯੂਬ ਦੀ ਓਸ ਠੋਸ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਚਟਾਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਿਪਆਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਸ
ਛੱਡ ਗਈ । ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਿਸਹਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੋੜੇ

ਿਨਕਲ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਰਿਚਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਿਦਨ
ਸ਼ਰਾਪ ਿਦੱਤਾ ।ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕਾਸ਼ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਾ ਚਮਕੇ! ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਰਾਤ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਨਾ ਦਵੇ” ।

ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਯੂਬ, ਤੂੰ ਮੰਦ ਭਾਗਾ ਹੈਂ । ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ
ਮਰ ਿਕਓਂ ਨਹੀਂ ਜ ਦਾ?”
71 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਝਲੀ ਤੀਵੀ ਵ ਗ ਬੋਲਦੀ ਹੈਂ” । ਉਸ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਮੰਗਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸਨ । ਔਹ, ਮੈਂ ਧਾਰਿਮਕ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਉਸ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਗਾ
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਠਪ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਦੇ

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪਰਖੇਗਾ । ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਵੀ ਪਰਖੇਗਾ ।

72 ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਦੀ ਮੰਗਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ
ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲਵੇ ਤ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ,” ਇਹ ਉਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ । “ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਚੋਂ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਸੱਦਾ ਘੱਲੇ । ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ
ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੇਲ ਝੱਸਣ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ । ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਜਹੜੀ
ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੀਮਾਰ ਬਚਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਉਹ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ” । ਇਸ
ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਨਬੇੜਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ । “ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ” । ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੰਗਾ ਪੂਰੀ ਕਰ
ਲਈ ਹਨ ।
73 “ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ । ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭੂਤ
ਕਢਣਗੇ; ਉਹ ਨਵੀ ਨਵੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਗੇ; ਜੇ ਉਹ ਸਪ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਜ

ਜਿਹਰੀਲੀ ਚੀਜ ਪੀ ਲੈਣਗੇ ਤ ਉਹਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਵਚਲੇਗਾ; ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਰਖਣਗੇ ਤ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ” । ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ।
74 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੱਕ ਜਾਣ ਲਓ । ਪੱਕ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ । ਅਯੂਬ ਯਕੀਨ ਸੀ ।
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ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਉਸ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਮਰ ਿਕਓਂ ਨਹੀਂ ਜ ਦਾ? ਿਕਓਂ
ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ ਦੀ ਹੈ” ।
75 ਸ਼ਤਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਿਕੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਿਕਓਂ, ਜਦੋਂ
ਤੁਹਾ ਮਸ਼ਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਿਬਹਤਰ ਿਕਓਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੱਦ ਤੋਂ
ਉਨਹ੍ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੱਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਿਬਹਤਰ ਿਕਓਂ
ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਿਹਲੀ ਗਲ ਤ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ” । ਉਸ ਪਰ੍ਚਾਰਕ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । ਇਹ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ । ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ; ਵਾਸਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਹੈ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਹੈ । ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੰਨੇ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੱਕ ਜਾਣ ਲਓ । ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ । ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ।
76 ਅਯੂਬ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਝੱਲੀ ਤੀਵੀ ਦੇ ਵ ਗ ਬੋਲਦੀ ਹੈਂ” । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੈ ਿਲਆ; ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ” । ਉਸ
ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ।
77 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਹ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢੀ ਤ ਗਰਜ ਹੋਣ ਲਗੀ
ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਿਲਸ਼ਕਣ ਲਗੀ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆ ਿਗਆ । ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ
ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਲਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਸੀ ।

78 ਏਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਇਹਨ ਨਰਕ ਨਾਲ ਬਨਹ੍ੇ ਹੋਏ ਿਗਰਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਕਪਟੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇ ਟੋਲੇ ਵੇਖੋ । ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹ । ਪਰ ਪਾਪ ਹਰੇਕ
ਕਰ੍ੋਿਧਤ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ । ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ੍ੋਿਧਤ ਨਹੀਂ ਹ ,
ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ੍ੋਿਧਤ ਨਹੀਂ ਹ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਕਰ੍ੋਿਧਤ ਹ ਿਜਹਨੇ ਲੋਕ ਅਨਹ੍ੇ
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹਨ ।
79 ਇਹ ਅੰਨੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨ ਿਕਸੇ ਿਕਸ਼ਮ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਈ
ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । ਤੁਹਾ ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਓਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ । ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਉਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਿਕ ਉਹ
ਉਨਹ੍ਾ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੁੰਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਪੱਕ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । “ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ” ।
80 ਇਹ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਭ ਡੇ ਿਵਚੋਂ ਆਟਾ
ਹੇਠ , ਹੇਠ , ਹੇਠ , ਹੇਠ ਜ ਦਾ ਿਗਆ, ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਰਾਬ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਸਨ । ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਣ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਹ ਬੱਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਪਰਖ ਿਵੱਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ ਿਕ ਉਹ
ਵੇਖ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹ ਕਰਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਹੋਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਸ਼ਤਾਨ,
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ਆ, ਇਸ ਪਰਖ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ” । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਜੁਗੋ ਜੁੱਗ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ! ਔਹ, ਮੇਰੇ! [ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਦੋ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ—
ਸੰਪਾਦਕ] “ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਚਨ
ਿਲਆ ਹੈ” । ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ?

81 ਉਸਨੇ ਇਹ ਅਯੂਬ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇਂ ਉਸ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈਂ ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰ੍ਾਣ ਨਾ ਲਵੀਂ ਿਕਓਂ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਮੈ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
। ਉਸਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਸਭ ਮੰਗਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹਨ । ਮੈਂ ਜੋ
ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹੈ । ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂ ਤ ਉਸ ਕੋਿਲ ਤੇ ਰੇੜਹ੍ ਦੇ” । ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ
ਕੁਝ ਲੈ ਿਲਆ । ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਮੋਿੜਆ ਤ ਦੋ ਗੁਣਾ ਕਰ ਿਦਤਾ । ਯਕੀਨਨ,
ਉਹ ਕਰੇਗਾ ।
82 ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਵੇਖੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਚਮੁਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ।
83 ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਸ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਅਯੋਗ ਪਰਾਈ ਜਾਤੀ ਿਵਚੋਂ ਹ ” ।
84 ਯਾਦ ਰਹੇ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਿਲਆ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ
ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਵੱਧਵਾ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਪਰ ਉਹ ਤ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ
ਹੀ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਈ ਜਾਤੀ ਦੇ ਿਵਚੋਂ ਸੀ” ।
85 “ਔਹ”, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ” । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਉਹਨੇ ਉਹ
ਆਖਰੀ ਰੋਟੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤ ਬਾਹਰਲੇ ਫਾਟਕ ਥਾਣੀ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਣ
ਖਲੋਤੀ ਸੀ ।ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਿਚਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ੍ ਮਰ ਜਾਣਗੇ । ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ਤੇ
ਗਰਮ ਹਵ ਵ ਚਲ ਰਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਪੜੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗਲੀ
ਿਵੱਚ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੀਕ ਮਾਰਦੇ ਸਨ । ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾ
ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਵਲਹ੍ ਵੇਿਖਆ । ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਪਜਾਮੇ ਵਲਹ੍ ਵੇਿਖਆ ਜੋ
ਸਾਰਾ ਫਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਉਸ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਸਨੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਲ ਵੇਿਖਆ ਿਜਨਾ ਤੇ ਝੁਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸਨ । ਉਹ ਏਧਰ ਉਧਰ ਿਫਰ
ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ
ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਉਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਉਸਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਹ ” । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ
ਵੇਖ ਿਲਆ ।
86 ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਭ ਤ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਚ ਰੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਨ ਜ ਆਧੁਿਨਕ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਦਾ ਨਜਾਰਾ ਵੇਖ
ਰਹੀ ਸਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਸਨ । ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਇੱਕਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ।
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87 ਿਦਨ ਿਨਕਲਆਇਆਅਥਵਾ ਪੌਹ ਫੁੱਟ ਪਈ । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਛੋਟਾ ਬਚਾ ਸਾਰੀ
ਰਾਤ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੌਂਦਾ ਿਰਹਾ । ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਠੀ ਭਰਆਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਗੀ?”
88 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਅੰਨ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਸੀ । ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠਕ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਅੰਨ ਬਲੀ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਨ ਬਲੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪੁਰਜੇ
ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ ਿਕ ਉਹ ਹਰੇਕ ਿਨੱਕੇ ਦਾਣੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਕਟੇ ਿਕਓਂਿਕ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁਗ ਯੁੱਗ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਿਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹਲਲੂਯਾਹ! ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤ
ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਠੰਡਾ ਉਪਚਾਰਕ ਧਰਮ ਅਪਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਪਰ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਬੇਪਰ੍ਤੀਿਤ ਦੀ
ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹ । ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਕਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁੱਗ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ ।
89 ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਜੇ ਇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਟੁਕੜੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਕੱਟਦੇ ਸਨ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕੋ
ਿਜਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵੀ ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ । ਉਹ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ । ਏਹੋ ਹੀ ਅੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ।
90 ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਹਜਿਕਏਲ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਦੇ
ਹ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹ ਕਰਦੇ ਹ ; ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ । ਇਹ
ਕੀ ਹੈ? ਿਜਵੇਂ ਸੰਤ ਯੁਹੰਨਾ 4 ਅਿਧਆਏ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿਜਹੇ ਭਗਤ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ
ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ” । ਿਯਸੂ ਸਚਾਈ ਸੀ । ਉਹ
ਅੰਨ ਬਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਲ ਆਤਮਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਜੱਦ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ
ਤ ਇਹਨੇ ਿਫਰ ਕੁਝ ਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ । ਇਹਨ ਇਕਠਾ ਕਰ ਿਦਓ ਤ ਇਹ ਰੋਟੀ ਬਣ
ਜਾਵੇਗੀ । ਔਹ!
91 ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਿਵੱਚ, ਪਰ ਇਸਦੀ
ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲਹ੍, ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁੱਗ ਇੱਕੋ
ਿਜਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਚਨ ਅੰਨ ਬਣ ਕੇ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਿਮਲਾਉਣਾ
ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੈ ਜ ਿਫਰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਹੀ ਹੈ
ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ।
92 ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ । ਇਹ ਆਤਮ
ਬਿਲਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ । ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ ਇਕਠੇ ਿਮਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤ
ਇਹ ਆਤਮ-ਬਿਲਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਹਰੇਕ ਪੀੜਹ੍, ਹਰੇਕ ਰੋਗ, ਹਰੇਕ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਉਸ ਚੀਜ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਰਹੇਗਾ ।
93 ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ
ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਿਕਓਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਆਿਖਆ
ਹੈ । ਅੰਨਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਿਮਲਾ ਿਲਆ ਹੈ ।
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94 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹ । ਇਹ ਤ ਿਦਨ ਚੜਹ੍ਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ
ਬਾਅਦ ਦੀ ਗਲਹ੍ ਹੈ । ਇੱਕ ਆਵਾਜ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਬਾਹਰ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਅਤੇ
ਦੋ ਲਕੜੀ ਿਲਆ” । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, “ਦੋ
ਲਕੜ ”? ਸਲੀਬ । ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤ
ਿਕ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ; ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ । ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਹੋਵੇ,
ਜ ਉਨ ਅੰਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਹੈ ਿਜੰਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ
ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਤਮ-ਬਿਲਦਾਨ ਹੈ ।

95 ਦੋ ਲਕੜੀ । ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿਬਹਤਰ
ਢੰਗ ਨਾ ਲਭਾ । ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਕੜ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਲਕੜ ਇਹਦੇ ਉਪਰ ਰਖ ਿਦੰਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੱਗ ਲਾ ਿਦੰਦੇ ਤ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵ ਹੀ ਿਸਰੀ ਵਲ ਅਗ ਲਾ ਲਵੋਗੇ ।
ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਦੋਹ ਹੀ ਿਸਰੀ ਦੀ ਵਲਹ੍ ਭਜੇਗੀ । ਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਿਨਵਾਸੀ
ਅਰਥਾਤ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਏਦ ਹੀ ਬਾਲਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦ
ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਗ ਬਾਿਲਆ ਹੈ । ਇੱਕ ਲਕੜ ਲਓ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਅਤੇ ਇੱਕ ਓਸ ਤਰਹ੍ ਰਖੋ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਬਲਦੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅੱਗ ਿਵੱਚ
ਧੱਕੀ ਜਾਓ ।

96 ਉਹ ਲਕੜੀ ਸਲੀਬ ਸੀ । “ਦੋ ਲਕੜ ” ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ । ਆਵਾਜ਼ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਤੇ ਦੋ ਲਕੜੀ ਲੈ ਆ” । ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਇੱਕ
ਗਰਜ ਕੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾ । ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ” ।
ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਉਹਨ ਦੋਵ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ । ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਦੋਵੇ
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ।

97 ਜੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਜੋ ਇਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤ ਕੁਝ ਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ
ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ
ਜਾਓਗੇ ਿਕਓਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕ
ਜਾਣਦੇ ਹ ।

98 ਜੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਤ ਉਸ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ
। ਯਕੀਨਨ! ਤਦ ਹੁਕਮ ਇਹ ਸੀ, “ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਵੱਧਵਾ ਔਰਤ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ” । ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨਆਇਆ । ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੁਿਰਆਆਉਂਦਾ
ਹੈ । ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਿਕਥੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । ਉਹ
ਬੱਸ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ।

99 ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਿਕ ਲਕੜ ਿਕਥੇ ਪਈ ਹੋਣਗੀ ਪਰ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਦੋ
ਲਕੜ ਪਈ ਸਨ । ਉਹ ਤੁਰ ਪਈ । ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਜ ਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਚੁਫ਼ੇਰੇ
ਵੇਖਦੀ ਹੈ, “ਔਹ, ਿਕੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ!” ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚੋਂ ਚੀਕ ਦੀ ਅਵਾਜ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਤ
ਦੇ ਅਵਾਰਾਗਰਦ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਡਗਦੇ ਢਿਹੰਦੇ
ਹੋਏ । ਉਹ ਗਲਹ੍ੀ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ।ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਸਦਾ । ਉਸ ਇੱਕ ਲਕੜ
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ਿਮਲ ਜ ਦੀ ਹੈ; ਸਲੀਬ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ, ਆਤਮ-ਬਲੀਦਾਨ । ਉਸ ਲਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਟੁਕੜਾ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਲਕੜ ਚੁੱਕੀ…
100 ਔਹ, ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੌਤ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ । ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ
ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਬਸ ਏਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ । ਅਤੇ ਕਦੇ
ਕਦੇ, ਠੀਕ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਅਵਾਜ ਸੁਣਦੇ ਹ ।
101 ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਲਕੜੀ ਚੁਕੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਗੀ ਤ ਬੂਹੇ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ
ਆਈ, ਿਕਹਾ, “ਭ ਡੇ ਿਵੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਪਾਣੀ ਿਲਆ” ।
102 ਉਹ ਵੇਖਣ ਮੁੜਹ੍ੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੋ ਲਕੜ ਸਨ, ਆਟਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਉਹਨੇ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਿਮਲਾ ਕੇ ਿਤਆਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ । ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹਨੇ ਇਹ ਿਮਲਾ ਕੇ ਿਤਆਰ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਵਚਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕਠੇ ਿਮਲਣਾ ਹੈ । ਆਤਮ
ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਕਣਾ ਹੈ ਤ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਿਗਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਿਵਰੁਧ
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । “ਮੈਂ ਇਹ ਿਮਲਾਇਆ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਕੜ ਲੈ ਆਵ ਗੀ” ।

ਅਤੇ ਉਸਅਵਾਜ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਭ ਡੇ ਿਵੱਚ ਮੈ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਪਾਣੀ ਿਲਆਦੇ” ।
103 ਉਹਨੇ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੂਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਅ ਲਾ ਕੇ
ਖੜਾ ਹੈ, ਪਤਲੀ ਗਲ ਵਾਲਾ, ਦਾੜਹ੍ੀ ਵਾਲਾ, ਗੰਜੇ ਿਸਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਭੇਡ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ
ਿਜਹੀ ਖਲ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੂਹੇ ਿਵਚੋਂ ਝ ਕ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਵੇਖਣ ਉਹ ਇੱਕ ਬਜੁਰਗ
ਭਲਾ ਮਾਣਸ ਲਗਦਾ ਸੀ ।
104 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਿਦ ਗੀ” । ਿਜਉਣ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ।
“ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ” । ਉਸਨੇ ਲਕੜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਿਪਛ ਹ ਜਾਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ।
105 ਅਤੇ ਆਵਾਜ ਫੇਰ ਗਰਜੀ, “ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਆਵੀਂ” । ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਣੀ! ਕੀ ਇਹ ਜੀਵਨ
ਦਾ ਸੀ? ਿਜਦ ਹੀ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ । “ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਿਲਆ” ।
106 ਏਥੋਂ ਸਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ? ਏਥੋਂ ਸਾ ਕੀ ਸਬਕ ਿਮਲਦਾ ਹੈ? “ਪਿਹਲ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਲੋ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ; ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਭ ਚੀਜ
ਤੁਹਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਗੀ ” ।

“ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਿਲਆ” ।
107 ਤੇ ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਿਵੱਚ ਮੁੜਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹ ,
“ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ” ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹ੍ , “ਤੂੰ ਉਹਨ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵਖਰਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹਨ ਮਨੁਖ ਨਾਲੋਂ ਿਜੰਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਦੀ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ । ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤ ਬਸ ਏਨ ਹੀ ਭੋਜਨ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ



ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੱਕੀ ਤਰ ਜਾਣ ਲਓ 19

ਆਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਿਚਮਚਾ ਤੇਲ । ਮੈਂ ਇਹ ਗੁੰਨ ਿਲਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਏਹ ਇਹਨ ਦੋ ਲੱਕੜਾ
ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਾਵ ਗੀ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ੍ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵ ਗੇ । ਇਹੀ ਸਭ
ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ।
108 ਤੱਦ ਅਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹ ? “ਪਰ ਪਿਹਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਿਲਆ” । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਪਿਹਲ ਹੈ । ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ,
ਿਕੰਨਾ ਉਦਾਸੀਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਹਲ ਰੱਖੋ । ਉਹਦੇ ਵਚਨ
ਪਿਹਲ ਿਦਓ ।

109 “ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ” । ਪਰ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਹਲ
ਹੈ । “ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹ । ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਹ । ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਆਰੀ ਹ । ਮੈਂ ਇੱਕ
ਸ਼ਰਾਬੀ ਹ ” ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਿਹਲ ਹੈ । “ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਿਕਰਮਚ ਿਜਹੇ ਲਾਲ ਹੋਣ, ਉਹ
ਬਰਫ਼ ਜੇਹੇ ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜੀਠ ਜੇਹੇ ਲਾਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਨ ਜੇਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ”
। ਪਿਹਲ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ।
110 “ਜਾ ਤੇ ਪਿਹਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਿਲਆ । ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ” । ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ?
111 ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹ । ਮੈਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦਾ ਹ । “ਿਵਲੀਅਮ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਕੀ
ਤੂੰ ਇਹ ਮੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ? ਛੋਟੇ ਬਿਚਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਮਾਰ ਲੋਕੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈ ਪਿਹਲ ਿਦਓ” ।
112 “ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਵੀਂ ਤੇ ਥੋੜਹ੍ਾ ਪਾਣੀ ਮੈ ਿਪਆ” ।
ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵਲਹ੍ ਵੇਿਖਆ । ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਨੇ ਉਹ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । “ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ
ਪਛਾਣਦੀ ਹਨ । ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਿਲਖਤ ਹੈ ਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ
ਜ ਗਲਤ” ।
113 ਉਹ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਮੁੜਦੀ ਹੈ । ਏਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜਹ੍ੀ ਤ ਸਵਰਗ ਿਵਚੋਂ
ਇੱਕ ਗਰਜ ਹੋਈ ਿਜਹ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਿਕਓਂਿਕ ਨਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ
ਿਵਚੋਂ ਅਿਜਹੀ ਗਰਜਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਹ ਹਰੇਕ ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੀਮਾਰ ਆਦਮੀ ਸੁਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, “ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ” ।
114 ਿਕੰਝ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹ ! ਿਕੰਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਬਿਹੰਦੇ
ਹਨ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਆਓ । ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ।
ਮੇਰੇ ਬਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਿਹ ਦੇ” । ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਹ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ
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ਇਹ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ । ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ, “ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ” ।

115 ਤ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਿਗਆ ਿਕਓਂਿਕ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਲ ਮਨ ਲਈ ਸੀ
। ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਜ ਦੀ ਰਹੀ । “ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨ ਤ ਮਟਕੇ ਦਾ ਆਟਾ
ਮੁਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੱਪੀ ਿਵਚੋਂ ਤੇਲ, ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਜੱਦ ਤਕ ਯਹੋਵਾਹ ਜਮੀਨ ਤੇ ਮੀਂਹ
ਨਾ ਘਲੇ” । ਔਹ, ਿਕੰਨੀ ਤੱਸਲੀ ਸੀ ।

116 ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ । ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਬੀ ਿਦੱਤੀ । ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਲਈ ਬਣਾਈ । ਉਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਧਾ
ਅਤੇ ਪੀਤਾ ।

117 ਇਹ ਿਕਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਉਥੇ ਿਕੰਝ ਪੁਿਜਆ? ਿਵਿਗਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈ ਦੱਸੋ
ਇਹ ਭੋਜਨ ਿਕਥੋਂ ਆਇਆ । ਉਹ ਤੇਲ ਿਕਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਉਸ ਕੁੱਜੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਝ
ਿਪਆ? ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਵੇਰ ਤ ਕੁੱਜੀ ਿਵਚੋਂ ਸਭ ਕਢ ਲੈਂਦੀ ਸੀ । ਉਹ ਆਟੇ ਵਾਲੇ
ਭ ਡੇ ਹਰ ਸਵੇਰ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਰ
ਲੈਣ ਲਈ ਜ ਦੀ ਸੀ ਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਿਕਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ
ਲਓ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੱਕ ਜਾਣ ਲਓ । ਉਹ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ।

118 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਗੁਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਗੁਆ
ਚੁਕੇ ਹੋ । ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਲਓ । ਇਹ ਪੱਕ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ਇਹ ਸਮ ਜੋ
ਹੁਣ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਭਿਰਆ ਿਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਲੈ ਲਓ ਤ ਇਹ ਇੰਨਾ
ਿਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਿਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ।

119 ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰਮਨੀ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਿਜਹਨ ਿਵੱਚ ਰਹੀ
ਹੈ । ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਿਚਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਸੀ…ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਿਜਸ
“ਦਾ ਕਲਾਉਡ ਲੈੰਡ” ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤ ਇਹ
ਿਭਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਹੈ । ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ
ਤ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬੱਦਲ ਹੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜ ਦੇ
ਹੋ ਤ ਇਹ ਬਦਲ ਜ ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਤ ਫਿਰਸ਼ਿਤ ਦੇ ਪਰ ਹਨ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਇਕਠੇ
ਹਲਲੂਯਾਹ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਤ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਭਿਰਆ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਲਓ ਅਤੇ ਪੱਕ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓ ਤ ਤੁਸੀਂ
ਪਾਓਗੇ ਿਕ ਇਹ ਤ ਫਿਰਸ਼ਿਤ ਦੇ ਪਰ ਹਨ ਜੋ ਇਕਠੇ ਗਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

120 ਉਹ ਤ ਕੁਝ ਕੁਝ ਅਬਰਾਹਾਮ ਵ ਗ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਿਗਆ ਿਗਆ ਤੇ
ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਵੇਦੀ ਤੇ ਰਖ ਿਦੱਤਾ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾ ਵੀ
ਇਸ ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਿਤਆਗ ਿਦਓ । ਆਪਣੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ
ਿਤਆਗ ਿਦਓ । ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਿਤਆਗ ਿਦਓ । ਤਦ ਤੇਲ ਅਤੇ ਵਚਨ ਲੈ
ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਮਲਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਆਤਮ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਰਖ ਿਦਓ
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। ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਬੁਲਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਨ ਹੀ ਪੱਕਾ
ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜਾ ਹ ।

ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਦਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ।

121 ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਏਨੇ ਘੱਟ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿਕਰਾਇਆ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਦੇ
ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਭ ਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਜੀ ਤਕਰੀਬਨ
ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ
ਉਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ? ਯਾਦ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

122 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜਹ੍
ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਤੁਹਾ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ ।

123 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜਹ੍ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਤੁਹਾ ਅੱਜ ਸੱਦ ਿਲਆ ਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਿਪਛ ਹ
ਹੱਟ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ
ਆਪਣਾ ਅੰਤਹਕਰਣ ਹੀ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ।
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ । ਇਹਨ ਵਚਨ ਕੰਿਡ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਿਵੱਚ ਜ ਚਟਾਨ
ਜ ਪੱਥਰ ਿਦਲ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈਣ ਿਦਓ । ਕਾਸ਼ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਪਜਾਊ ਿਮੱਟੀ
ਿਵੱਚ ਪੈਣ ।

124 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ…ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਉਸਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰੋਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਆਓ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ ਏਨ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਵਲਹ੍ ਖੜੇ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦਵੇ ।

ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ।

125 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਉੰਨੇ ਹੀ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਿਜੰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਚਾਰ
ਮੰਚ ਤੇ ਖੜਾ ਹ , ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹਨ ਹੱਥ ਿਵਚੋਂ ਜੋ ਖੜੇ ਹਨ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਜਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਿਕਓਂਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ । ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਕੀ ਦੋ
ਦਮੜੀ ਦੀ ਕਈ ਿਚੜੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਚੜੀ ਨਾਲੋਂ ਿਕੰਨੇ ਵਧੀਕ
ਮੁਲਵਾਨ ਹੋ!” ਿਕੰਨਾ ਵਧੀਕ ਤੂੰ ਉਹਨ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਪਰ੍ਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵਲ ਵੇਿਖਆ ਹੈ
ਿਜਹਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ੍ ਿਯਸੂ ਮਿਰਆ! ਿਕੰਨਾ ਵਧੀਕ ਤੂੰ ਉਹਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਲਹ੍ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ ਬਜਾਏ ਿਚੜੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਿਡੱਗ ਗਈ ਹੁੰਦੀ! ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ…ਿਕ ਇਸ
ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਿਚੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਿਕਓਂਿਕ ਉਹਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਉਹਨ ਰਖਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਰ
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ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ; ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਖੰਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਰੇਕ ਵਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਤੇ ਹੈ ।

126 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ । ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਉਹਨ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ
ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਹੈ । ਕਾਸ਼ ਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧੁਿਨਕ
ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਤੜਕ ਭੜਕ ਉਹਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਔਹ, ਮੈਂ ਇਸ
ਫਲਾਣੇ ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬਧ ਰਖਦਾ ਹ ” । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕਾਸ਼ ਿਕ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨ ਦੇ
ਮਨ ਿਵਚੋਂ ਿਮੱਟ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਇੱਕ ਛਣ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖ
ਲੈਣ । ਅਤੇ ਤੱਦ ਉਹ ਇਸ ਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਭੂਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ
ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

127 ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਣ । ਅਤੇ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਹਨ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇਂਗਾ । ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ । ਤੂੰ ਆਪਣਾ
ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ।

128 ਇਥੇ ਿਪਛ ਹ ਹੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹਨ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਭਟਕ ਗਏ ਸਨ । ਕਾਸ਼ ਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਿਕਓਂਿਕ ਤੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਭਾਵੇਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਿਕਰਮਚ ਜੇਹੇ ਹੋਣ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਿਜਹੇ ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜੀਠ ਜੇਹੇ
ਹੋਣ, ਉਹ ਉਨ ਜੇਹੇ ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ” ।

129 ਜੇ ਇਥੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਬੀਮਾਰ ਹਨ, ਕਾਸ਼ ਿਕ ਉਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ
। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ । ਤੂੰ ਜਰੂਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ । ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਤਦ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੋ ਿਜਉਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਮਸੀਹ, ਿਜਸ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਕਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ, ਇਹ
ਗੱਲ ਉਹਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜੜਹ੍ ਫੜਹ੍ ਲਵੇ । ਕਾਸ਼ ਿਕ ਉਹ ਵਚਨ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਉਣ, ਤੇਲ
ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨ ਕੋਲ ਹੈ ਫੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ
ਆਖਣ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹ ” ।

ਔਹ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਵਧੋਗੇ! ਿਕਵੇਂ ਇਹ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਬੁਲਾਵੇਗਾ!
ਿਕਵੇਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਫੁਲੇ ਹੋਏ ਿਦਲ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ
ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਮੈ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਪੱਕਾ
ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਹ ” । ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, “ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਪਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਈ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਤਾਲਬਾ ਦਾ ਫਲ ਦਾਤਾ ਹੈ” । ਇਸ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਬਖਸ ਦੇਹ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈ
ਸੌੰਪਦੇ ਹ ।
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130 ਹੁਣ, ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਹ ਿਜਹਨ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੀ
ਲੋੜਹ੍ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਉਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ…ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ
ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ…ਜੇ ਤੁਹਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਕਤੀ, ਚੰਗਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾ ਯਕੀਨ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ—ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ਪੱਕਾ
ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਤ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਸੰਤ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੱਸੋ ।
ਿਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ…[ ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾਦਕ]

“ਮੈ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ…ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ
ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਰਖ ਿਦੰਦਾ ਹ ” । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤ ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਰੱਖ ਿਦਓ

। ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ
ਪਾਪ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ “ਬੇਪਰਤੀਤੀ” । ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਦਾਨ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੋਗੇ
। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਿਦਉਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਵਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਿਦਓਗੇ । ਆਪਣੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਉਹ ਦੇ
ਿਦਓ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ । ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ । ਏਦ ਹੀ ਰਹੋ ।
131 ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ । ਇਥੇ ਉਹਨ ਦਾ ਅੰਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੋਵੇਂ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਹ
ਇਹ ਸਲੀਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹਨ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
ਉਤਰੇਗੀ(ਜੇਕਰ ਸਚਮੁਚ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਤ ਉਹ ਉਸ ਬਿਲਦਾਨ ਭਸਮ
ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ । ਤੂੰ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵਚੋਂ ਅਗਨੀ ਰਥ ਤੇ ਸਵਾਰ
ਹੋ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ । ਤੂੰ ਉਹਨ ਪਰ੍ਤੀਫਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼
ਿਹਲਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ।
132 ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉਤ ਹ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨ ਤੇਰੀ
ਵੇਦੀ ਤੇ ਰਖੀ ਹੈ । ਹੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ
ਿਨਆਈ, ਯਕੀਨਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਨਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਿਨਆ ਕਰੇਂਗਾ
। ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਦਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਔਰਤ
ਦੇ ਿਦਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਨ ਲੋਕ ਦੇ ਿਦਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ।
133 ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਤ ਹ ਚੁੱਕਦਾ ਹ ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ
ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਓ ਆਇਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ
ਹੈਂ । ਮੈਂ ਤੈ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਬੇ ਿਵੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ।[ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਪੁਲਿਪਟ
ਤੇ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਸੰਪਾਦਕ] ਮੈਂ ਤੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਦਲ ਦੇ ਭੇਤ ਜ ਚਦੇ

ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਹੈ । ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਤੂੰ ਜੱਦ ਉਸ ਗਲੀ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੱਦ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤੇ । ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸੁਰਿਖਆ ਕੀਤੀ । ਮੈ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ । ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ।
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134 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਲੀਦਾਨ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੇਂਦਾ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ
ਦੇ ਦੌਰੇ ਿਫਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ । ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ
ਵੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ । ਮੇਰੀ
ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬ ਦਾ
ਫਲ ਦਾਤਾ ਹੈਂ ।

135 ਏਦ ਹੀ, ਇਸ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਜਦਿਕ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ
ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੇ ਪਾਪ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਸਾਰੀ ਕਮਜੋਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹ । ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਜ,
ਆਪਣੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ
ਦੇ ਲਈ ਇਥੇ ਹੈਂ ਅਤੇ ਸਾ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਥੇ ਹੈਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ
ਅਸੀਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹ ਤੂੰ ਉਸ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ । ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਿਸਹਤ
ਹੈ ਤ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਸੌ ਗੁਣਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਾਣ ਹੈ ਤ ਕਾਸ਼ ਇਹ
ਸਾਡੀ ਵਲ ਚਮਕਦੀ ਤੇ ਿਖੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ ਵ ਗ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਆਵੇ ਤ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਹੈ ਤ ਪਰ੍ਭੂ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਾੜ ਿਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇ । ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ
ਬਖਸ ਦੇ ।

136 ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਚਲ ਿਫਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਿਵਤਰਆਤਮਾ ਇਸਇਮਾਰਤ
ਦੇ ਿਵਚੋਂ ਇਹਨ ਲੋਕ ਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ ਿਕ ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ ।

ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੀ ਵਲਹ੍ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,
ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਲੇਲੇ,
ਰੱਬੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ;
ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਮੇਰੇ ਸਭ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ,
ਮੈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ।

137 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਚਮੁਚ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਉਪਰ ਚੁਕੋ ਅਤੇ ਆਖੋ, “ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ” ।

ਜਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਲੀ ਜਵਾਰ ਮੈਂ ਕੁੱਟਦਾ ਹ ,
ਤੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲਦੇ ਹਨ,
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਂ,
ਹਨੇਰੇ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਦੇ,
ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ,
ਮੈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ।
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ਆਓਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਇਏ ।
138 ਇਸ ਸਖਤ, ਕਰੜੇ ਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ; ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਖਤ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਿਗਆ ਹੈ ਤ ਉਹ ਪਾਓਗੇ ਤਦ ਤੁਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਿਸਧੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ
ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਉਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੋ । ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ
ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹ ਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਕਦੇ
ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਿਜਨ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਇਦਾਦ
ਦੇ ਵ ਗ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।
139 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਪਛ ਹ ਹੱਟ ਚੁਕੇ ਹੋ ਤ ਅੱਜ ਸਵੇਰ
ਤੁਹਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈਂ ਤ ਆਪਣੇ
ਪਾਪ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵੋ । ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਵਚਨ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਿਕਸੇ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਸੰਸਥਾ ਜ ਿਕਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ
। ਇਹ ਤ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਿਗਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ
ਦੀ ਮੰਗਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹਨ । ਏਹੋ ਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
140 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਰੋਗੀ ਬਚਾਵੇਗੀ” । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ
ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇਹਦੇ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ
ਤੇ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ । ਇਸ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਚੀਜ ਇਹ ਦੀ

ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਿਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ
ਿਦੱਸਦਾ ਹੈ ।
141 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਖੈਰ, ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਹ ” । ਇਸ ਨਾਲ…
ਇਹ ਤ ਿਸਰਫ ਫਿਰਸ਼ਿਤ ਦੇ ਪਰ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕਠੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹੀ ਸਭ ਹੈ । ਇਹ
ਤ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ਇਹ ਤੁਹਾ ਿਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ
ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਨੇੜੇ ਆਓ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵਲ ਵੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਥੇ
ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ।
142 ਹੁਣ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਭਾਈ
ਨੇਿਵਲ ਸੌਂਪਦਾ ਹ । 
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