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 ਿਸਰਫ਼ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ, ਿਸਰਫ਼ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ,
ਸਭ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਿਸਰਫ…

ਹੁਣ, ਿਕੰਝ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ:
ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਸਭ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ;
ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਸਭ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ।

ਆਪਣੇ ਝੁਕੇ ਹੋ ਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਓ ਹੁਣ ਖੜਹ੍ੇ ਕਹੀਏ।
ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਗੀਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ

ਡੂੰਿਗਆਈ ਤੋਂ ਇਹ ਗਾਈਏ, “ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹਾ!”। ਚੇਿਲ
ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਆਿਖਆ, ਜਦ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਵੰਤ ਕੰਮ ਕਰ
ਿਵਖਾਏ ਸਨ। ਉਹਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹ ।

ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹ ”।
2 ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਸਭ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ
ਹੈਂ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਤੈ ਿਸਖਾਏ”। ਸੋ, ਿਪਤਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੈ ਸਾਡੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾ
ਤ ਤੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਸਾ
ਿਸਖਾਵੇਂਗਾ ਿਕ ਿਕੰਝ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਿਕੰਝ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕੰਝ ਿਨਹਚਾ
ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ। ਜੇ ਸਾ ਿਕਸੇ
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾ ਇਹ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ
ਮੰਗਦੇ ਹ , ਆਮੀਨ।
3 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਅਜ ਰਾਤ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਆਖਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰ ਿਵੱਚ
ਰੇਡੀਓ ਸਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਿਜਨਹ੍ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਨ ਦਾ
ਯਤਨ ਕਰ ਗੇ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗੇ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਵ ਗੇ ਿਜਦ ਿਕ ਇੱਥੇ ਉਤ ਹ ਅਸੀਂ ਇਕ



2 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਇੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ । ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।

4 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਉਸਰ ਜਾਓ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ,
ਿਵਸ਼ਵਾਸ! ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਯੁੱਗ
ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸੁਰਗ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ,
ਉਤ ਹ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਸਭ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਤੇ
ਉਹ ਵਚਨ ਿਜਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ
ਜੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ
ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ।

5 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਿਲਸ਼ਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤ
ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ” ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਿਯਸੂ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਹੈ, ਤਦ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਸਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਿਚਪਕ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ
ਅੰਤਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤਰੀ ਤਾਰਾ ਹੈ…ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ
ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਤਰੀ ਤਾਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਦਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ
ਿਦਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ
ਵਚਨ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

6 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮੁਸੀਬਤ
ਅਤੇ ਯਤਨ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹ , ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹਨ।
ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਘੇਿਰਆ ਜ ਦਾ ਹ …ਹਰ ਥ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ
ਇਹ ਤ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ ਿਕ ਬਾਹਰ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਹਾਜ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਅਤੇ
ਮੈ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਕੰਝ ਅਸੀਂ ਕੰਢੇ ਲਗ ਗੇ? ਇੱਥੇ
ਇੱਕ ਿਚਿਤ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ ਨਾਲੋਂ ਸੌ ਗੁਣ ਵੱਡਾ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਹਰੇਕ ਤੇ ਫ਼ਤਾਹ ਪਾ ਲਵ ਗੇ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ “ਅਸੀਂ
ਫਤਹਮੰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹ ”। ਕਪਤਾਨ ਮੁੱਖ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਹਾਜ ਦੇ
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ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਡੋਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਿਖੱਚੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਸਭਨ
ਤੇ ਫਤਹ ਪਾ ਲਵ ਗੇ।

7 ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ
ਿਦ ਗੇ…ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹ ,
ਅਤੇ ਿਕੰਝ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਤਿਹ ਕਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾ ਦੇਣੀ
ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਸਮਝੇ ਇਹ ਤ ਮੈਥੋਂ ਇੰਝ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੇ
ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕ ।
ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਜਹ ਿਕ ਮੈਂ ਸਿਹਜ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਉਸ ਪਲ ਵਾਸਤੇ
ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹ । ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ
ਹੋ…ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਦੇ ਿਦਉ, ਤ ਉਹ ਇਹ
ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾ ਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤਕ ਠੀਕ
ਇਸ ਫੜੀ ਰੱਖੇ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਤਦ ਜਦ
ਉਹ ਇਹ ਠੋਸ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਤੇ ਤਦ ਉਹ ਕਰਨਗੇ।।
ਤਦ ਉਹਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਸਖਾਓ ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਚੜਦੇ ਹ ।

8 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਧੀਰਜ ਧਰੋ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਚੰਗਾਈ ਵਾਸਤੇ
ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਇਸ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਹੈ ਿਕ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ…
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ , ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ,
ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੱਿਚ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

9 ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਮੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਤੇ
ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਿਪਛ ਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਿਯਸੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ”। ਔਹ, ਤਦ ਿਫਰ ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਉਹਨ ਲਈ ਘੱਲੀ
ਗਈ ਸੀ! ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਇਸ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ
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ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ? ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, “ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ”। ਭਾਈ ਨੇਿਵਲ ਕੀ
ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਜੋਰਦਾਰ ਸਮ ।
10 ਹੁਣ ਆਓ ਮੁੜੀਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਹ੍ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਸਰਫ਼…ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਬਨ
ਪੜਹ੍ੇ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਆਖੀਏ, ਜੇ ਇਹ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ
ਜਾਣ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹ । ਮੇਰਾ
ਅੰਦਾਜ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ
ਸਮਝਦੇ ਹ ਿਕ ਚੰਗਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ।
ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੈ।ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਕੋਲੋਂ ਇਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ
ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਦ ਇਹਨ ਉਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਮੰਨਣਗੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਮੰਨਣ ਵਾਿਲ
ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ”।
11 ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਨਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ”।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਅਨਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨ ਲਈ
ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ”।
(ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ।) “ਉਹਨ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ”।
ਸਮਝੇ? ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਅਨਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਿਨਹਚਾ ਕਰ ਸਕੋ।
12 ਹੁਣ ਪਿਹਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ ਸੱਤਾਰਵ ਅਿਧਆਏ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਿਹਆ
ਤ ਮੈਂ ਪਿਹਲੀ ਸੱਤ ਆਇਤ ਪੜਹ੍ਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।

ਤ ਏਲੀਯਾਹ ਿਤਸ਼ਬੀ ਨੇ ਜੋ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਵਾਸੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਸੀ, ਅਹਾਬ ਆਿਖਆ ਭਈ ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੌਂਹ ਿਜਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜਹ੍ਾ ਹ ਇਨਹ੍ ਵਿਰਹ੍
ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਿਬਨ ਨਾ ਤਰ੍ੇਲ ਪਵੇਗੀ ਨਾ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਇਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ
ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਕਰੀਤ

ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਕ ਜਾ।
ਤ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ

ਪਹਾੜੀ ਕ ਵ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੈ ਥੇ ਹੀ ਖਵਾਉਣ।
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ਿਧਆਨ ਿਦਓ, “ਤੈ ਥੇ ਹੀ ਪਾਲਣ”, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥ ਤੇ ਨਹੀਂ,
“ ਥੇ ਹੀ!”

ਤ ਉਹ ਚੱਲ ਿਪਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ
ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਿਟਿਕਆ ਿਜਹੜਾ
ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਕ ਉਸਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਸ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਰੋਟੀ

ਤੇ ਮਾਸ ਸ਼ਾਮ ਿਲਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ
ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਦਨ ਿਪੱਛੋਂ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਿਗਆ

ਿਕਉਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮੀਂਹ ਨਾ ਿਪਆ।
13 ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਪੜਹ੍ੇ ਗਏ ਵਚਨ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ, ਅਜ ਰਾਤ, ਮੈਂ
ਥੋਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ ਲੈਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਅਖਵਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ

“ਆਤਮਕ ਭੋਜਨ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ” ਇਸ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ— ਿਸੱਿਖਆ— ਸੀ
ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਿਵਅਕਤੀ”। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ;
ਆਤਮਕ ਭੋਜਨ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ।
14 ਇਹ, ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜਹ੍ਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ
ਹ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਘੜੀ
ਦਾ ਨਬੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ।
15 ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਜੋ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਤੇ ਸੀ। ਪਿਹਲ
ਹੀ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਵਰਿਤਆ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਰ
ਵਰਤੇਗਾ; ਪੰਜ ਵਾਰੀ; ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਏਿਲਯਾਹ ਦੇ ਤੇ ਉਸ
ਵਰਿਤਆ; ਇਹ ਦੁਗਣੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੇ ਆਇਆ; ਤੇ ਯੁਹੰਨਾ
ਬਪਤੀਸਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੇ ਸੀ; ਤੇ ਗੈਰਕੋਮ ਦੀ ਲਾੜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਆਉਣਾ ਹੈ; ਤੇ ਮੂਸਾ ਆਵੇਗਾ ਯਹੂਦੀ ਘਰ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ
ਲਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਏਿਲਯਾਹ
ਦੇ ਆਤਮ ਵਰਤੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ।
16 ਹੁਣ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਨਬੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਿਕਥੋਂ ਆਇਆ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਿਤਸ਼ਬੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਿਕੰਝਆਇਆ…
17 ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਿਕ ਉਹ ਿਕਥੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ…ਿਜਵੇਂ ਿਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ
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ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਜ ਉਹਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਉਹਨ
ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਸੀ,
ਜੋ ਿਕ ਿਨਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਨਖੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨ
ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਯਸਾਯਾਹ ਅਤੇ ਯਰਮੀਯਾਹ,
ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ
ਏਿਲਯਾਹ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ। ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰ ਨੇ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ; ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਿਲਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹ
ਸਖਤ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਨਬੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ
ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ , ਰਾਿਜ , ਲੋਕ , ਕਲੀਿਸ
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਬੜੇ ਸਖਤ ਿਵਅਕਤੀ ਸਨ।
18 ਅਤੇ ਇਹ ਏਿਲਯਾਹ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗਲੀ
ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ; ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ
ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹਦਾ ਵਸਤਰ ਜੱਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ
ਤੇ ਭੇਡ ਦੀ ਖਾਲ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਅਤੇ ਉਠ

ਦੀ ਖਲ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ…ਜੁਲਫ
ਉਹਦੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਵ ਗਾ ਿਕ ਉਹ ਵੇਖਣ
ਬਹੁਤ ਹੀ, ਸਖਤ ਆਦਮੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।

19 ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ…ਉਹ ਸਭ, ਉਹ ਸਭ ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ—ਸਭ
ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਿਨਿਸਆ ਸਭਾ ਦੇ ਿਦਨੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਿਜਹਨ ਨੇ ਿਨਿਸਆ ਸਭ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ, ਜਦ
ਉਹ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ
ਕਿਲਿਸਆਵ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ , ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਦ ਉਹਨ ਨੇ ਉਹ
ਿਨਿਸਆ ਦੀ ਸਭ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਿਲਸ਼ਾ ਵਰਗ ਸਖਤ ਆਦਮੀ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਿਸਰਫ਼ ਸਾਗਪੱਤ ਖ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਨ ਸਖਤ ਆਦਮੀ।
ਕੋਨਸਟੈਨਟਾਇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਚੇ ਪਦ ਦੇ ਪਾਦਰੀ, ਚੇ ਪਦ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ
ਹੋਰ ਹੋਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ, ਨਬੀ ਹੋਣ ਦੇ
ਨਾਤੇ, ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਲਾੜੀ ਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵ ਗ ਜਮੀਨ
ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦ ਹੀ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਲਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਜੋ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ
ਸਾਲ ਤਕ ਿਪਆ ਿਰਹਾ।
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20 ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਅੱਜ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਲਖਦੇ ਹਨ, “ਉਹ ਚੁੱਪ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੱਿਚ ਦਾ
ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ?” ਉਹ ਵਚਨ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਸ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਜਮੀਨ ਿਵੱਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਿਕੰਝ ਇੱਕ
ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖੇ ਅਤੇ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੁੱਿਕਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ? ਪਰ ਇਹ ਤ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ,
ਇਹਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਇਸ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੈ।

21 ਇਹ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਪ ਨਾਲ
ਭਰੀ ਹੋਈ ਪੀੜਹ੍ੀ ਸੀ। ਅਹਾਬ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਹਦਾ
ਿਪਤਾ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਰਾਜਾ
ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀ, ਅਹਾਬ ਿਜਹਨੇ ਬਾਈ ਸਾਲ ਤਕ
ਸਾਮਰੀਆ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨ ਸਭਨ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਤ
ਅਸਲੀ ਆਧੁਿਨਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਯਕੀਨਨ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਧੁਿਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ
ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਇਬਰਾਨੀ ਨਬੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਚੰਗੀ ਿਵਿਦਆ
ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਪਾਏ ਹੋ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੱਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਏਿਲਯਾਹ ਸੀ।

22 ਪਰ ਏਲੀਯਾਹ, ਇਹ ਿਤਸ਼ਬੀ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਨਰਮ ਆਦਮੀ
ਨਹੀਂ; ਉਹ ਤ ਸਖਤ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ, ਅਹਾਬ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਜਹ ਿਕ ਖੁਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਕਆ,
ਤ ਉਹਨੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਏਿਲਯਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ
ਉਹ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ
ਉਦਾਹਰਨ ਿਦੱਤੀ ਹੈ; ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਚੱਟੀ ਕਲਮ ਉਹਦੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ
ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਨ, ਤੇ ਗੰਜ ਿਸਰ ਸੂਰਜ ਿਵੱਚ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਛੋਟੀ
ਬਜੁਰਗ ਅੱਖ , ਥੇ ਿਪਛ ਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੋਟੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ
ਮੁਸਕਾਨ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤਕ ਆ ਿਗਆ, ਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਤੇ…ਜਦ ਤਕ ਮੈਂ ਨ ਆਖ ਤਰ੍ੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ”।

23 ਖੁਦਾਇਆ ਸਾ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਆਦਮੀ ਦੇ, ਸਮਝੇ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ
ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
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24 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ
ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ,
ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਡਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਉਹ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਘੜੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਭਾਵੇਂ
ਉਹਦਾ ਿਸਰ ਵੱਡ ਸੁੱਟੇ, ਜ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ; ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ,” ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਿਖਆ। ਿਕਹੋ
ਿਜਹਾ ਸਖਤ ਆਦਮੀ ਸੀ! ਪਰ ਇੰਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ
ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ…

25 ਿਕਉਂਿਕ ਖੁਦਾ ਪਾਪ ਿਬਨ ਸਜਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਸਜਾ
ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਜਾ ਦੇ ਿਬਨ ਇਕਕ ਕਾ ਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਇਹਆਖਣ
ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ, “ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਕਾ ਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ”
ਤੇ ਇਹਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ ਇਹਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕੋਈ ਸਜਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਤ ਕਾ ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ
ਖੁਦਾ ਕਾ ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਾ ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ,
ਤਦ ਉਹਦੀ ਤ ਸਜਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ।

26 ਅਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਕਾ ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਹ,
ਉਹਨ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਿਗਰਜਾ ਸੀ, ਉਹਨ ਕੋਲ ਹੈਕਲ ਸੀ। ਉਹਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ
ਪੜਹ੍ੇ ਿਲਖੇ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਕੋਲ ਨਬੀ ਸਨ, ਉਹਨ
ਕੋਲ ਨਬੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਨ ਤੇ ਮਸੀਹ ਵ ਗ ਉਹਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ।
ਉਹਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਸਨ, ਉਹਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕ ਸਨ।
ਉਹਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰ੍ੰਥੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਧਰਮ ਸੀ
ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਨ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨ ਦੀ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਉਪਾਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੱਿਦਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਿਲਆ।

27 ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਿਕੰਝ ਆਪਿਣ ਦੀ ਿਫਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਨਬੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਲਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਏਿਲਯਹ ਤੂੰ ਜ
ਕੇ ਆਹਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਝਬਦੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਸੌਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਾਣ
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ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਏਿਲਯਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਗਾ
ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੇਂ, ਬਸ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਖਦਾ ਹ ”।
28 ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਅਤੇ
ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਉਸ ਘੜੀ ਨਾਲ ਦਵ ਗਾ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ
ਹੁਣ ਹ । ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਮ ਬਾਰੇ
ਸੋਚਦਾ ਹ …ਜੇ ਮੈਂ…ਜੇ ਿਪਛ ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ
ਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਸਮ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੰਗਤ ਿਵੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
29 ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਪਛ ਹ ਜ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕੀਏ, ਿਕ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਸਤੀ
ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਲਆ ਿਜਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ
ਿਲਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸੀ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਿਲਆ।
ਤੇ ਇਦ ਹੀ ਇਸਰਾਈਲ ਫਿਲਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ
ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਆਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕੱਢ
ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਜਮੀਨ ਲਈ ਿਲਆ।
30 ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਰਾਜੇ ਬਲਵੰਤ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਦਾਉਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਹਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਸਨ;
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ, ਿਲੰਕਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਤਦ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗਲਦੇ ਸੜਹ੍ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇਸ ਆਹਾਬ
ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਾਡੇ ਿਦਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ। ਅਤੇ
ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਧੁਿਨਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ।
31 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਆਧੁਿਨਕ ਲੋਕ
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਉਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ
ਜਾਏਗਾ, “ਿਕਉਂ, ਉਹ ਤ ਦੀਵਾਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤ ਸ਼ੁਦਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਦ
ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ”। ਉਹ ਬੜੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ
ਧਾਰਿਮਕ। ਉਹਨ ਕੋਲ ਖਰੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨ ਕੋਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸਨ।
ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਧਾਰਿਮਕ ਸਨ।
32 ਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਪੱਥਰ ਿਦਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਆਮ
ਸਧਾਰਨ ਰੱਬੀ ਿਗਆਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੰਦੇਸ਼
ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਸਰਫ਼ ਵਚਨ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ
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ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨ ਲੋਕ ਦੇ ਤੇ ਿਨ ਘੱਲਣ ਦੇ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਰੱਦਣ ਦਾ ਅਰਥ
ਸੀ ਿਨ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਇਹ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ ਹੈ ਿਸਰਫ਼ ਿਨ
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਮ ਦੀ ਲਕੀਰ ਟੱਪ ਜ ਦੇ ਹੋ।
33 ਹੁਣ, ਉਹ ਨਮੂਨਾ ਥੇ ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲ
ਹ । ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ। ਿਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਉਹ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਏਲੀਯਾਹ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਰਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਰਕ ਭੋਜਨ, ਿਕਉਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤੇ ਛੇ
ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਇਹ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ। “ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਸਮ
ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਏਲੀਯਾਹ, ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ”। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਲ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਖ ਤਰ੍ੇਲ ਵੀ ਨ ਪਵੇਗੀ”। ਇਹ
ਬੜਾ ਵਜਨਦਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਇਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ!
34 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਮੂਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਆਤਮਕ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਗੇ। ਹੁਣ,
ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਿਕ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਤਮਕ ਸੋਕਾ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ

ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਬੀ ਨੇ
ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਆਿਖਆ, “ਧਰਤੀ ਤੇ
ਅਕਾਲ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ
ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ”। ਅਤੇ ਇਹ ਿਦਨ ਹੁਣ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ
ਸੁਣਨਾ”। ਹੁਣ, ਇਹ ਸੋਕਾ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰਕ ਹੈ ਆਤਮਕ ਸੋਕੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।
35 ਪਾਪ ਅਤੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਝੂਠੇ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਿਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ
ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਆਧੁਿਨਕ ਲੋਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ
ਇਸਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਨ ਤੱਕ ਲਈ ਦਾ। ਤਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ
ਤੋਂ ਿਫਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਆਧੁਿਨਕ ਰੱਬੀ ਿਗਆਨ ਦੀ
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੱਲ ।
36 ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਧਆਨ ਿਦਉ ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਕ ਖੁਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਉਠਾ
ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਿਚਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
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ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
37 ਹੁਣ, ਪਰ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ
ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਥਾਿਪਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼
ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੰਗਤ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ।
ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ
ਉਹ ਬਖਿਸ਼ਆ ਸੀ, ਹੁਣ, ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ ਇਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ, ਰਾਜੇ
ਨੇ ਇਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਲਆ, ਪਰ
ਖੁਦਾ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੋਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਿਵੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਉਸ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਹਰ
ਰੋਜ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਕਲ ਕੀ
ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਣ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜੇ ਰਸਦ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ
ਪਹਾੜੀ ਕ ਵ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੈ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਣਗੇ”। ਿਕੰਨੀ
ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ।
38 ਜਦ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਅੱਜ ਢੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ
ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਦੇ ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ”। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਲਿਸਆਵ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ
“ਬਸ ਠਣ ਠਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਪੱਤਲ, ਛਣ ਛਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੈਣੇ” ਬਣੇ ਹੋਏ
ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। “ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ
ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ”।
39 ਇਹ ਤ ਉਦ ਹੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਦਾਉਦ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਜਦ ਵਚਨ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤੇ ਉਹਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ;
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ।
40 ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਇਹਨ ਲੋਕ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵਚਨ
ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹਨ ਕੋਲ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨ
ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਤਦ…
41 ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਜਦ ਉਹ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤ
ਉਹਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ
ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜਦ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਪਾਣੀ
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ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ। ਉਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜਦ ਉਹ ਿਮਸਰ ਡੋਬਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤ ਉਹਨੇ
ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਲਈ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਿਕੰਝ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਰਾਹ
ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਥੇ ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ।
ਉਹੋ ਹੀ ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ!
42 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ…ਮਹਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਜੋ ਿਕ ਇਿਤਹਾਸ ਨੇ ਕਦੇ ਜਾਿਣਆ ਹੈ। ਇਹ ਤ
ਚਮਕੀਲੇ ਿਮਜਾਇਲ ਨਾਲ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਵਾਰਹੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਤੇ
ਿਕ ਹੈਡ ਬਿਣਆ ਹੋਵੇ ਿਜਹਦੇ ਤੋਂ ਿਕ ਸਾ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ
ਕਲੀਿਸਆਵ ਹਨ ਿਜਹਨ ਤੋਂ ਸਾ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ
ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ਸਾ ਉਸ ਤੇ ਗੋਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
43 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਉ, ਪਰ ਖੁਦ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ
ਲਈ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਬੱਿਚ ਦੇ
ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਕੋਪ ਅਤੇ ਹੋਣ
ਵਾਲੀ ਗੱਲ ।
44 ਿਕਉਂਿਕ, ਖੁਦਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕ ਉਹਨ ਲੋਕ ਦਾ ਿਨ
ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨ ਤੇ ਸਜਾ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਸੱਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੋਰਾਹ ਡੋਬ ਦੇਵੇ।
ਅਤੇ ਕਫ਼ਰਨਹੁਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਡੋਬ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਪੀੜਹ੍ੀ
ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇ ਅਤੇ ਸੱਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੋਰਾਹ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ

ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਿਨ ਪੈਣਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹ …
45 ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ, ਉਸ ਿਦਨ ਦਾ ਆਧੁਿਨਕ ਤਰੀਕਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਉਸ ਿਦਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਠਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਿਫਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੜਹ੍ਾ
ਕੀਤਾ ਇਹਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ
ਸੁਣਨਗੇ। ਉਹਨ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਤ ਦੀਵਾਨਾ ਸੀ, “ਉਹ ਤ ਸੁਦਾਈ ਹੋ
ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਤ ਬਸ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਕੱਟੜਵਾਦੀ, ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਿਲਆ
ਇੱਕ ਮੂਰਖ, ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਝਾੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ”। ਪਰ, ਤਦ ਵੀ, ਉਹਦੇ
ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ।
46 ਉਹ ਅੱਜ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਜੋ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਰਥ
ਨਹੀਂ ਹੈ”। “ਔਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਤ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੁੱਸਤਕ ਹੈ”।
ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਦਾ ਦਾਆਵਾ
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ਕਰਦੇ ਹਨ, “ਹਵਾ ਨੇ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ…” ਇਹ ਿਕ ਸੀ? ਮੇਰਾ
ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ…“ਇਹ ਤ ਖੁਰਮਾਨੀ ਹੈ”, ਅਤੇ ਤਦ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਮੂਸਾ
ਬੱਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ ਿਲਆਇਆ। ਇਹ ਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰ
ਕਾਿਨ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕਾਿਨਆ ਦੇ
ਗੁੱਛੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਥਾਣੀ ਲੰਿਘਆ”। ਤਦ ਇੰਝ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਕੰਧ ਬਣ ਗਈ ਤਦ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਜਮੀਨ ਪਾਣੀ ਲੰਘੇ। ਔਹ ਅਿਜਹੀ
ਬਕਵਾਸ! ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਦਾ ਕਰ੍ੋਧ ਲੋਕ ਤੇ ਿਨ ਿਲਆਉਣ
ਦੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਰ੍ੋਧ
ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।
47 ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ…ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਿਦ ਗਾ”, ਉਹਨ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਮੈ ਇਕ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਿਵਖਾ। ਮੈ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਿਵਖਾ!” ਠੀਕ ਹੈ,
ਭਾਈ ਜੇ ਉਹਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣ,
ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਿਕਉਂ, ਉਹ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ”। ਔਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
48 ਏਲੀਯਾਹ ਇਕ ਵਾਰ ਹੇਠ ਦੋਥਾਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ
ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੜਹ੍ਨ ਦੇ ਲਈ। ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਜ ਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ
ਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਿਵੱਚ।। ਿਕਉਂ, ਰਾਜਾ…ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੀਰੀਆ
ਦੇ ਰਾਜ ਦੱਿਸਆ, ਆਿਖਆ, ਿਕਉਂ, “ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ
ਜੋ ਿਕ ਿਤਸ਼ਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈਂ
ਉਹ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੋਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ”।
49 ਆਿਖਆ, “ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਿਲਆਓ! ਇਹ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ
ਸਾ ਰੋਕ ਿਰਹਾ ਹੈ”। ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੋਜ ਦੋਥਾਨ ਦੇ ਚੁਿਗਰਦ ਆ
ਗਈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਨ।
50 ਅਤੇ ਗੇਹਾਜੀ, ਨਬੀ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਜਾਗ ਿਠਆਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੋਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤੋਰ ਨਾਲ ਿਘਰੇ
ਹੋਏ ਹ ”।
51 ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤ ਉਹਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ
ਿਜਆਦਾ ਹਨ”। ਸਮਝੇ?
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ਅਰ ਗੇਹਾਜੀ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈ ਤ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਿਦਸਦਾ”।
52 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਦੇ”। ਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਫਰੀਸ਼ਿਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ
ਸਨ ਅਤੇ ਰਥ ਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਣਿਡੱਠ ਮੁਕਤੀ ।
53 ਏਲੀਯਾਹ ਠੀਕ ਥੇ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ,
“ਉਹਨੇ ਉਹਨ ਅੰਿਨਹ੍ ਕਰ ਿਦੱਤਾ”। ਉਹ ਉਹਨ ਕੋਲ ਿਗਆ; ਉਹ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਏਲੀਯਾਹ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ?”

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹ ”।
54 ਆਿਖਆ, “ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾ ਠੀਕ ਦੱਸਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ” ਿਜੱਥੇ
ਉਹਨ ਧਿਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਥੇ ਲੈ ਿਗਆ, ਠੀਕ ਥੇ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਫੋਜ ਨੇ
ਿਨਕਲ ਕੇ ਉਹਨ ਲੈ ਿਲਆ।
55 ਹੁਣ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਉਹਨੇ ਉਹਨ ਅੰਿਨ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ”। ਇਹ ਇਹਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਤਿਮਕ ਅੰਨਹ੍ੇ
ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਿਜਹਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ
ਆਤਿਮਕ ਤੋਰ ਤੇ ਅੰਨਹ੍ੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਇਹ ਏਲੀਯਾਹ
ਦੇ ਿਦਨੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਾ ਉਹਨ ਅੰਿਨਹ੍ ਕਰ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤ ਭਾਵਨਾਵ ਹਨ”।
56 ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਿਕਉਂਿਕ
ਜਦ ਉਹ ਉਤ ਹ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਿਲਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲਈ,
ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਗੰਜਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਪੱਛੇ ਭੱਜੇ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਬੁੱਢੇ ਗੰਜੇ ਤੂੰ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿਲਆ
ਿਗਆ?” ਸਮਝੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਨ
ਮਹਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ
ਨੇ ਇਹਦਾ ਤਦ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ
ਵੀ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਭੱਜਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਬੁੱਢੇ ਗੰਜੇ, ਤੂੰ
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ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤ ਹ ਚਿਲਆ ਿਗਆ?” ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਤਦ ਨਬੀ ਨੇ ਬੱਿਚ
ਸ਼ਰਾਪ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਿਰਛਣੀ ਨੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਬਤਾਲੀ ਬੱਿਚ

ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।

57 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਅੱਜ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਤਦ ਸੀ ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਹੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਇਹ ਤ ਉਹਨ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤ ਸਾ ਇਹਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ
ਕਲਾਮ ਿਕਸੇ ਿਨੱਜੀ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਖੁਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪੱਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਿਖਆ ਹੈ ਉਹਨੇ
ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, “ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤ ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਿਗਆ”। ਇਹਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਤ ਵਾਪਿਰਆ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਕ
ਕੁੰਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ”, ਤੇ ਉਹ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਆਤਮਾ
ਘੱਲੇਗਾ”, ਉਹਨੇ ਘੱਿਲਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ,” ਤੇ
ਜੋ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਇਹ ਿਕਸੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ ਹੈ; ਖੁਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤ ਖੁਦ ਜਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

58 ਜਦ ਿਯਸੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਨਹ੍ੀਂ ਹੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨਾ ਿਪਆ, ਿਜੰਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਆਦਾ
ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ। ਉਹ ਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਿਰਹਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਿਨਭਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਜਹੜੀ ਉਹ
ਕਰਦਾ ਸੀ ਖੁਦ ਉਸ ਪੱਿਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਹ ; ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ , ਇਹ ਤ ਿਪਤਾ
ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨ ਕਰ , ਤਦ ਮੇਰਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ
ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ”। ਸਮਝੇ? ਦੂਸਰੇ
ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਉਹ।। “ਿਲਖਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ”। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ ਇਹ ਉਹ ਥ
ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਿਲਖਤ
ਜਾਣਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੀ ਹਨ।
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ਆਮੀਨ। ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਬਆਨ ਹੈ! “ਇਹ ਉਹ ਹਨ, ਿਲਖਤ , ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾ
ਦੱਸਦੀ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਕੋਣ ਹ ,” ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ।

59 ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਿਲਖਤ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾ ਉਸ ਘੜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ
ਹਨ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ । ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ
ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੀ ਹਨ, ਇਹ ਤ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਿਸਵਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਿਜਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਕੋਈ
ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹ…
ਿਕਉਂਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਕਲ ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁਗੋਯੁਗ ਇੱਕੋ
ਿਜਹਾ ਹੈ”।

60 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਤਦ ਲੋਕ ਦਾ ਆਧੁਿਨਕ ਢੰਗ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਤਦ, “ਔਹ, ਿਦਨ
ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਤ ਬਸ
ਭਾਵਨਾਵ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ”।

61 ਉਸ ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ , ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਰੱਬੀ
ਿਗਆਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੋ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ,
ਉਹ ਇੰਝ ਬੋਿਲਆ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਏਲੀਯਾਹ ਇੰਝ ਬੋਿਲਆ
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੋਵੇ, “ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਤਰ੍ੇਲ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ
ਨ ਆਖ ”। ਆਮੀਨ। ਹ ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਜੀ। ਨਬੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਇੰਨਾ
ਿਚਰ ਿਰਹਾ ਸੀ!

62 ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਬੀ ਜਾਣ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਜਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਵਚਨ ਨਾ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨ ਦਾ
ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਖੁਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਅਤੇ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ”। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ
ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਨੇ ਕੁ ਲਪੇਟੇ ਗਏ ਿਕ ਉਹਨ ਦੀ ਆਪਣੀ
ਸਮਝ…ਇਹ ਉਹਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਇਹ ਠੀਕ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਉਹ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ
ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, “ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ”।

63 “ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਖ ”। ਔਹ, ਿਕਹੋ
ਿਜਹਾ ਿਬਆਨ ਹੈ! ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ
ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹਆਮੋਸ 3:7 ਆਇਤ
ਵੱਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, “ਿਨਸੰਗ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ
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ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ , ਨਬੀ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਪਰ੍ਗਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ”। ਆਿਖਆ,
“ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇਗਾ”। ਉਹ ਪਿਹਲ …
64 ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਸੇ। ਉਹਨ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਿਗਆ
ਹੈ, “ਉਹ ਕੱਟੜਵਾਦੀ”। ਪਰ, ਸਮਝੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਿਕ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਨੇ
ਇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਸੀ ਤ ਿਕ
ਲੋਕ ਤੌਬਾ ਕਰਨ। ਪਰ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਸੇ, ਆਿਖਆ,
“ਔਹ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਿਪਆ ਹੈ! ਸਰੋਵਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਦੀ
ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਵਿਹ ਰਹੀ ਹਨ”।
65 ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ
ਪਈ”। ਸਭ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ। ਇਹ ਉਹ ਆਦਮੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤ ਖੁਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਤ “ਮੈਂ” ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਸੋ ਉਹ…
66 ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹ ਿਕ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਿਲਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ,
ਸੱਚੀ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ
ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ।
67 ਇਹ ਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦਮੀ ਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਹਨੁਮਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਅਤੇ
ਉਹਦੀ ਕਲੀਸੀਆ “ਇੱਕ” ਹਨ। ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਿਗਆਨ ਦਾ ਿਵਦਵਾਨ ਇੱਕ
ਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰੱਬੀ ਿਗਆਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹ
ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹਨ; ਰੱਬੀ ਿਗਆਨ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ
ਿਗਆਨ ਦਾ ਿਵਦਵਾਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
68 ਤਦ ਜਦ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਏਲੀਯਾਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲਆਇਆ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦਾ
ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਯਸੂ, ਜਦ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ
ਵਚਨ ਸੀ। ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ 1 ਅਿਧਆਏ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ
ਅਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
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69 ਿਯਸੂ ਵਚਨ ਸੀ ਿਜਹਦੀ ਿਕ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ
ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਨਬੀ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। “ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ
ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਜਣੇਗੀ”। ਿਪਛ ਹ ਯਾਦ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨ
ਦੱਿਸਆ, ਆਿਖਆ, “ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੱਪ ਦਾ ਿਸਰ ਫੇਵੇਂਗੀ, ਅਤੇ

ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਕੁਚਲੇਗੀ”। ਇਹ ਸਭ ਭਿਵਖਬਾਣੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਹਨ। ਦਾਉਦ ਿਚਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਬੀ ਸਭ ਯੁੱਗ ਦੇ ਥਾਣੀ ਉਹਦੇ
ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਸੀ।
ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ!
70 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ?
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਿਲਆ ਹੈ। ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਖਿਤਆਰ , ਿਜਉਂਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਲਾੜੀ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਿਬਮਾਰ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੁਰਦੇ ਿਜੰਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,
ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਅੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਸਮਚਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥ
ਿਵਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਇੱਕੋ
ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਵਚਨ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ।
71 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਏਲੀਯਾਹ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਥੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਿਗਆ, ਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੀਂਹ
ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ”। ਇਹ ਏਲੀਯਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ।
72 ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਔਰਤ ਿਜਹਨੇ ਮੈ
ਇਕ ਵਾਰ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਿਮਸਟਰ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਜੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ”।

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਹਦਾ ਮੈ
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ”।

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਬੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ”।
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਰੱਬੀ ਹੀ ਹੈ”।

73 ਆਿਖਆ, “ਔਹ, ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਪਰ
ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ”।
74 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈ ਇੱਕ ਵੀ ਿਲਖਤ ਿਵਖਾਉ, ਿਜਹੜੀ
ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ”।
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75 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਗਆ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਿਗਆਅਤੇ ਰੋਇਆ”।
76 “ਚੰਗਾ” ਭਾਈ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਯਕੀਨਨ, ਉਹ ਰੋਇਆ”। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੀ
ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਵੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਰਦੇ
ਿਜੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਖੁਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ

ਆਦਮੀ ਸੀ, ਿਜਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ; ਪਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜ ਹਜਾਰ
ਖੁਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪੰਜ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮੱਛੀ ਦੇ ਨਾਲ”। ਇਹ ਠੀਕ

ਹੈ। “ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਸੀ; ਪਰ
ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਪਾਣੀ ਸ਼ ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ”।
ਿਕਸ ਲਈ? ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੀ।
77 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਇਕ ਹ , ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ”। ਉਹ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਵਰਤਾਈ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸੀ।
78 ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਤ ਕਿਲਿਸਆਈ
ਯੁਗ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ…ਉਸ ਿਚੱਟੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਉਨ ਵ ਗ ਿਚੱਟੇ ਸਨ”। ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ
ਿਕ ਿਕੰਝ ਇੱਕ ਤੇਈ ਸਾਲ ਦਾਆਦਮੀ ਬਰਫ਼ ਵ ਗ ਿਚੱਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।
79 ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰੱਬੀ ਿਗਆਨ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ,
ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ ਿਵਦਵਾਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਿਪਆਰਾ ਦੋਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ
ਭਾਈ ਜੈਕ ਮੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਇਹ ਿਯਸੂ ਜਲਾਲੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ
ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਜਲਾਲੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੀ”। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਕਆ। ਨਹੀਂ।

ਮੈਂ—ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੂਰੇ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ”।
80 ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ
ਦਾਨੀਏਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਿਲਆ।
ਿਜੱਥੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਅੱਤ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਿਸਰ
ਦੇ ਵਾਲ ਉਨ ਵ ਗ ਿਚੱਟੇ ਸਨ”। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਕੀ
ਆਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ”। ਹੁਣ ਇਹ ਤ ਪਿਹਲ ਸੀ।। ਯਾਦ ਰਹੇ,
ਸਤ ਮੋਹਰ ਦੇ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ …ਇਕ ਸਾਲ ਜ ਵੱਧ ਲੱਗਭਗ, ਪਿਹਲ ।
ਮੈਂ ਥੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਪਰ੍ਭੂ ਇਹ ਿਕ ਹੈ”।
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81 ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕਆਦਮੀ
ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਿਨਆਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਚੱਟੇ ਵਾਲ ਦੀ
ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਸਿਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਨਆਈ ਿਚੱਟੀ ਟੋਪੀ
ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹਨ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਚਾ
ਇਖਿਤਆਰ ਹੈ।

82 ਅਤੇ ਤਦ ਜਦ ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਿਚੱਟੇ ਵਾਲ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ,
ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਉਹ ਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹ , ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚ ਇਖਿਤਆਰ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ, ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਮੇਰਾ
ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਚ ਇਖਿਤਆਰ!”

83 ਤਦ ਥੇ ਿਪਛ ਹ ਸਤ ਮੋਹਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ, ਜਦ ਉਹ ਸਤ ਫਿਰਸ਼ਤੇ
ਉਸ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਆਏ। ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੈ ਵਾਿਪਸ
ਜਾਣ ਲਈ ਆਿਖਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤ ਮੋਹਰ ਤੇ ਬੋਲ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈ ਿਵਖਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਿਕ ਸਨ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ
ਚੀਜ਼ । ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹ ਪੋਥੀ ਬਾਹਰ ਮੋਹਰਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਪਰ ਇਹ ਤ
ਇਹ ਿਨਕਿਲਆ ਿਕ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤ
ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਿਜਹੜਾ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਧਾਵੇ ਜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਘਟਾਵੇ…” ਸੋ ਇਹ ਤ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ ਜੋ
ਿਕ ਇਹਨ ਸੱਤ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਭੇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਤੀਸਮੇ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਚਰ
ਤੱਕ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

84 ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉਤ ਹ ਿਗਆ, ਵੱਡੇ ਿਨਰੀਖਣਕਾਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ
ਿਵੱਚ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਿਵੱਚ, ਟੁਸਾਨ ਿਵੱਚ, ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ, ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ
ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਭੇਤ ਭਿਰਆ ਨਜਾਰਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਫਰੇਡ ਸੋਥ ਮੈਨ ਥੇ, ਥੇ
ਠੀਕ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀਨ ਨੋਰਮਨ ਥੇ ਠੀਕ
ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ, ਮੋਜੂਦ ਸਨ ਜਦ ਇਹ ਉਤ ਹ ਿਗਆ। ਉਹਨ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਲਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਿਕ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮ
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ਪਿਹਲ ਹਰੇਕ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਇਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹਨ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤ ਦੇ ਪਰ, ਿਕੰਝ ਉਸ ਿਵੱਚ ਮੋੜੇ ਗਏ ਹਨ”।
85 ਇੱਕ ਿਦਨ ਇਹ ਸੱਜੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ, ਥੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਸੀ, ਉਦ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਿਜਦ ਿਕ ਹੋਫਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਉਲੀਿਕਆ ਸੀ।
ਇਹ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਿਚੱਟੇ ਵਾਲ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਿਵਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚਾ ਇਖਿਤਆਰ ਹੈ। ਅਕਾਸ਼ ਨੇ
ਇਹ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਨੇ
ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਾ ਇਖਿਤਆਰ ਿਚੱਟੇ
ਵਾਲ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾਏ ਹੋਏ; ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਹੇਠ ਵੇਖਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਥੇ
ਿਪੱਛੇ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਘੁਮਾਓ, ਇਹਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਥੇ ਉਹ ਹੈ,
ਉਨਾ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਿਜਨ ਇਹ ਹੈ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਗਈ
ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਿਸਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਹਾ ਤ ਇਸ ਸੱਜੇ
ਪਾਿਸਓ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਹੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਠੀਕ ਕੋਣ ਿਕਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੱਲ
ਵੇਖੋ। ਥੇ ਉਹ ਹੈ ਉਨ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਥੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ
ਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
86 ਜਦ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੇਿਖਆ ਉਹ ਹੋਫਮੈਨ ਦੇ ਿਸਰ…ਵ ਗ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਿਬਲੀ
ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਿਗਰਜੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਿਖਆ। ਮੇਰਾ
ਘਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਿਬਨ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ।
87 ਤਦ, ਇੱਥੇ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹੋ ਹੀ ਖੁਦ ਿਜਹੜਾ ਿਕ
ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ
ਇੱਥੇ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਤੇਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ
ਹੈ। ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਣਿਡੱਠ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ
ਿਕਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ।
88 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਵੈਿਟਕਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਨੇ ਥੇ ਮਸੀਹ ਉਲੀਿਕਆ ਹੈ। ਥੋੜਹ੍ੀ
ਿਜਹੀ ਿਚੱਟੀ ਗੋਲ ਦਾੜਹ੍ੀ, ਉਹਦੀ ਠੋਡੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾੜਹ੍ੀ ਦਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ,
ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਲੰਮਾ ਉਹਦੇ ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਤੇ ਤੱਕ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮਸੀਹ ਆਖਦੇ ਹਨ।
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89 ਇਹ ਚੀਜ ਮੈ ਉਸ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਿਚਤਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨ ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦੀ
ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਵੇਖੀ। ਿਵਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ
ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾਹ ਿਕੰਝ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਾਣ ਕੁਝ ਇਦ ਹੀ
ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਮਨ ਇੱਕ ਆਤਿਮਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਆਦਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਕਦੇ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਹਵਾਹ ਹਰ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਇਸਤਰ੍ੀ ਸੀ।
90 ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਰਕ ਮਨ ਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਚੀਜ ਕੱਜਦਾ ਹੈ,
ਤਦ ਖੁਦਾ ਹੇਠ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੋ ਕੁਝਆਹਾਬ ਦੇ ਿਦਨੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
91 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ, ਉਹ ਅੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਿਕਉਂਿਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ…ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਅਤੇ
ਸੰਦੇਸ਼, ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਚਨ, ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ ਹਨ। ਨਬੀ, ਸੰਦੇਸ਼,
ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ ਹਨ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ
ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਦ ਮੇਰਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨ ਕਰੋ”। ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਇੱਕ ਹੈ।
92 ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼
ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।

93 ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ
ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ , ਇਹ ਚੀਜ ਗੁਪਤ ਭੋਜਨ ਹਨ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨੇ ਇਹ ਇੰਨ ਲੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਇਹਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਫੋਜ
ਅੰਿਨਆ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਖੁਦ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ
ਅਤੇ ਖਰੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅੰਿਨ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਨਹਚਾਵਾਨ।
94 ਉਹਨ ਹ ਕੀ ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ” ਿਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਤੇ ਵਾਿਦ ਦੇ ਲਈ
ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ ਿਜਹ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਕੱਟੜਵਾਦ
ਆਿਖਆ। ਉਸਨੇ ਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਬਚਾ ਿਲਆ। ਸਮਝੇ, ਉਹੋ ਹੀ
ਚੀਜ। ਿਜਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਚੀਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦੇ ਹ । ਿਜਸ ਚੀਜ ਲੋਕ “ਪਾਗਲ” ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ
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“ਮਹਾਨ” ਆਖਦੇ ਹ । ਿਜਹ ਸੰਸਾਰ “ਮਹਾਨ” ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ
ਖੁਦਾ “ਮੂਰਖ” ਆਖਦਾ ਹੈ। ਿਜਹ ਸੰਸਾਰ “ਮੂਰਖ” ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਸ
ਖੁਦਾ “ਮਹਾਨ” ਆਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਿਵੱਚ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਕਲਅਤੇ ਯੁਗੋਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।
95 ਯਾਦ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਗਆ। ਏਲੀਯਾਹ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਗੰਮ
ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਸੱਦਾ ਵਚਨ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ। ਜੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਹ੍ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਥੇ ਿਕਉਂ ਗਏ।
96 ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਸੋਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ, ਏਲੀਯਾਹ ਆਪਣੇ
ਿਜਊਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਿਬਲਕੁਲ
ਉਹੋ ਹੀ ਨਮੂਨਾ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਨ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਕਲੀਸੀਆ
ਪਿਹਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਾੜੀ ਪਿਹਲ ਹੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ
ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਿਨ ਦੇ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ । ਪਿਹਲ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰ
ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਰਕਤ
ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਮਨ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਸੱਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਿਨ ਦੀ
ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਹ ।
97 ਵੇਖੋ! ਭਾਈ ਬੈਂਕਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਵੇਰ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ।
98 ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਤ । ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਕੁਝ
ਅਗ ਹ ਜੋ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸੇ ਿਬਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹ । ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਹੈ…ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਕਕ ਚੀਜ ਦੂਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਤ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ।
99 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਇੱਥੇ ਹਜਾਰ ਹੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਟੇਪ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ
ਹੋ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, “ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਅਤੇ
ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ”। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਰੁਮਿਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ
ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਸਭ



24 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹਨ ਨੇ ਵਚਨ ਠੀਕ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ।
100 ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਦਿਰਆ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸ । ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਫ਼ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੇਠ ਆਇਆ, 33 ਸਾਲ ਜ 1933 ਇਹ ਸੀ, ਹੇਠ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਹਨ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਿਲਆ ਿਜਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ । ਬਾਹਰ ਗਏ
ਅਤੇ ਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ। ਆਿਖਆ, “ਿਬਲੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ
ਅਰਥ ਹੈ?”
101 ਤਦ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ;” ਅਤੇ ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਿਗਆ।
102 ਤਦ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮੈ ਆਿਖਆ, ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ
ਤੂੰ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇ
ਸਮਰੱਥ, ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਿਜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇਂਗਾ?
ਅਤੇ, ਔਹ,” ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾ!”
103 ਮੈਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਹਰਦੇ ਤੇ ਉਲੀਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਿਜਹੜੀ ਉਹਨੇ
ਆਖੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ…
ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨ ਕਰੋ।
104 ਹੁਣ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ
ਿਗਆ। (ਅਗੰਮ ਿਗਆਨ) ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਵਚਨ, ਤੇ ਸੋਕ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਿਗਆ।

ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਿਨ ਭੜਕਣ ਹੀ ਵਾਲ ਹੈ।
105 ਉਸ ਿਦਨ ਪਹਾੜ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਬੈਂਕਸ ਵੁਡ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਰਹੇ ਸ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵ ਤ ਿਕ ਇਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਬਣਾਵ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਅਗਲੇ ਦੱਸ ਜਾਣ ਪੰਦਰ ਿਮੰਟ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ

ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸ । ਉਹ ਸੀ…ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ
ਿਕ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਰੂਬੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹਦਾ ਿਚਹਰਾ ਲਾਲ ਸੀ।
ਮੈਂ ਿਪਛ ਹ ਵੇਿਖਆ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪਹਾੜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਤ ਹ
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ਚੜਹ੍ਨ ਲਈ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਹੋਲੀ ਹੋ ਿਗਆ। ਠੀਕ
ਉਹਨ ਰੇਿਗਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਇਦ ਠੀਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਥੇ ਿਜੱਥੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਫਿਰਸ਼ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤਦ ਉਸ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ
ਸ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤੇ ਸਨ।
106 ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਉਤ ਹ ਿਗਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ…
ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਵੇਿਖਆ, ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਪੱਥਰ
ਚੁੱਕ ਲੈ ਅਤੇ ਆਖ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਿਟ
ਿਵੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਵੇਖੇਂਗਾ’”।
107 ਮੈਂ ਬਸ ਉਸ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬੈਂਕਸ, ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਿਕਉਂ,” ਇਹ ਉਤ ਹ ਹਵਾਹ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ
ਵੇਖੋਂਗੇ”।

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਰੂਬੀ ਹੈ”।
108 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਸ ਜਾਣ ਰੂਬੀ, ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤ ਬਸ ਸੋਚਦਾ
ਹ ਿਕ ਇਹ ਤ ਬਸ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕ
ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ’”।
109 ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਿਕੰਨੇ ਹੁਣ ਿਕੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਥੇ ਬਾਰ
ਜ ਚੋਦ , ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ,” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ
ਨਾਮ ਫਲਾਣਾ—ਫਲਾਣਾ ਹੈ”। ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਇੱਕ
ਪਰ੍ਾਯੋਜਕ ਸ ”।
110 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ , ਡੋਗਲਸ
ਮੈਕਹਗਸ”। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਹ ”। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਮਲ ਕੇ ਬਹੁਤ
ਖੁਸ਼ ਹ ”। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਇਆ।
111 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ”। ਤੇ ਿਕਹਾ, ਰਾੱਯ, ਰੋਬਰਸਨ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਮੰਤਦਾਰ ਹੈ; ਭਾਈ
ਵੁੱਡਸ ਟੈਰੀ, ਅਤੇ ਿਬਲੀ ਭਾਈ ਮੈਕ ਅਨਾਲੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ
ਹੋਰ ਕੋਣ ਕੋਣ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ…ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ
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ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ”। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕ ਤੈ ਪਰ੍ਭੂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਉਸ ਤਰਹ੍
ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਿਮਿਲਆ ਹੈ?”
112 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ਭਾਈ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹ ਇੱਕ
ਿਕਸਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ,ਆਰਾਮ ਪਾਉਣ ਲਈ”।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇੱਕ ਭਾਰੇ
ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਰੇਵਰੇਂਡ ਮੈਕਹਗਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਅੱਖ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ”।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ। ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਿਜਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਮੈ
ਪੁੱਿਛਆ ਸੀ, ਉਸ ਿਦਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ‘ਇਹ
ਨੁਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਸੀ’”। ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਪਿਹਰ ਸੀ, ਲੱਗਭਗ
ਿਗਆਰ ਵਜੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਪਾਈ ਹੋਈ
ਸਨ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ; ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਪਿਹਨਣ ਦਾ ਕਾਰਣ
ਿਕਉਂਿਕ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ
ਿਕ ‘ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅੱਖ ਜ ਦੀ ਰਹੇਗੀ’”।

ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਿਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ”।
113 ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਿਫਰ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਇਕਕ ਬੇਲਚਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੱਲ
ਵੇਖਦੇ ਵੇਿਖਆ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਉਦ ਹੀ ਚਮਕਦਾਰ। ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਜ ਦੀ ਨਾ ਰਹੇਗੀ”। ਿਪਛਲੇ
ਪਤਝੜ ਦੇ ਮੋਸਮ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ।
ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ…
114 ਤਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਆਪਿਣ ਜੁਰਾਬ ਹੇਠ ਿਖੱਚਦੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕਰਟ ਇੱਕ ਪਾਿਸਓ ਉਤ ਹ ਚੁੱਕਦੇ ਵੇਿਖਆ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਿਮਲੇ, ਤ ਉਹ ਆਖੀਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇ”। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਹੇਠ ਵੇਿਖਆ, ਰਸੋਲੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਲਟਕ ਰਹੀ ਸਨ।
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115 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੀ ਮ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਲ ਦੀ ਇਸਤਰ੍ੀ ਹੈ”। ‘ਮੇਰੇ
ਪੁੱਤਰ’, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾ
ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿਮਲੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਖੋ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਰਸੌਲੀ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
ਲਟਕ ਰਹੀ ਹਨ”। ਉਹ ਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ”।
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਦੱਸ ਿਕ ਿਫਕਰ ਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ”।

116 ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਵਾਜ
ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਿਣਆ,ਆਿਖਆ, “ਿਕ ਜਲਦੀ ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾਹ”।
ਰਾਏ ਰੋਬਰਸਨ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦਾ

ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਿਖਆ, ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਰਾੱਯ, ਲੁੱਕ, ਿਜਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!”

ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਹੱਟ ਜਾ! ਲੁੱਕ ਜਾਹ!”

117 ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਲਚਾ ਥੱਲੇ ਰੱਿਖਆ
ਤੇ ਿਪਛ ਹ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਟੋਪ ਲਾਿਹਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਗਆ। ਖੁਦਾ
ਦਾ ਜਲਾਲ ਵਾਵਰੋਲੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਪੈ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਹਨੇ ਿਕ ਪਹਾੜ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹੀ
ਉਖਾੜ ਸੁੱਿਟਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅਤੇ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਉਸ ਥ
ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਝਾੜੀ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਉਖਾੜ ਸੁੱਿਟਆ। ਲੱਗਭਗ

ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਤੋਂ ਉਤ ਹ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਚਮਨੀ ਵ ਗ
ਉਤ ਹ ਿਗਆ। ਇਹਨੇ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਿਤੰਨ
ਵਾਰੀ ਆਇਆ।
118 ਜਦ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਭਾਈ ਬੈਂਕਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ਜੀ”।
ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਕੀ ਸੀ?”

119 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੁਦ ਵਾਵਰੋਲੇ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ”। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਲੋਕ ਦੱਸ ਜ ਨਹੀਂ।
120 ਤਦ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਿਗਆ ਤੇ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ
ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਤ
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ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੇ ਿਨ ਭੜਕ ਿਰਹਾ ਹੈ”। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ! ਿਧਆਨ
ਿਦਓ ਿਕ ਕੁਝ ਘੰਿਟ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ; ਅਲਾਸਕਾ ਡੁੱਬ ਿਗਆ। ਤੇ
ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੇਠ ਧੱਸਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ
ਰਹੇ ਹ ।
121 ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਆਤਿਮਕ ਭੋਜਨ।
ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਚੰਗਾਈ
ਅਤੇ ਦਯਾ ਦੇ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹ । ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ! ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਏਲੀਯਾਹ ਸੋਕਾ
ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਿਗਆ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਿਨ ਦੇ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ । ਹੁਣ ਸਮ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਅੰਦਰ
ਜਾਣਾ। ਉਹਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਕੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ।
ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ, ਇਹ ਸਮ ਸਭ ਸੱਚੇ ਿਨਹਚਵਾਨ ਦੇ
ਲਈ ਹੈ।
122 ਤਦ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਥੇ ਰੁਿਕਆ ਿਰਹਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ,
ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਖੁਦ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਬੁਲਾਇਆ।
123 ਅਤੇ ਜਦ ਸੋਕਾ ਲੱਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਥੋਂ ਿਵਧਵਾ
ਦੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਿਲਆ। ਿਧਆਨ ਿਦਉ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਿਵਧਵਾ ਦੇ ਘਰ
ਬੁਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਧਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੇਪਰਤੀਿਤ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋਿੜਆ, ਤੇ ਸੌਕੇ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਲਆ।
ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ…ਇਸ ਿਵਧਵਾ ਿਜਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਉਸਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਸੱਿਦਆ। ਉਹਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਇੱਕ
ਚੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਪਿਹਲ ਮੈ ਦੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਨ ਤ ਤੇਰਾ ਮਟਕਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕੁੱਪੀ ਿਵੱਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕੇਗਾ।
ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਿਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ”। ਖੁਦਾ
ਪਿਹਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਹਲ !

124 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਮਟਕੇ ਿਵੱਚ ਆਟਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਦ ਉਹ ਖਾਣੇ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਗਈ ਤ ਮਟਕੇ ਿਵੱਚ ਆਟਾ ਸੀ। ਕੁੱਪੀ ਿਵੱਚ ਤੇਲ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ
ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਦੇ ਲਈ ਗਈ। ਿਕਉਂ? ਭੋਜਨ ਤ ਮਸੀਹ ਅੰਨ ਬਲੀ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦਾਣੇ ਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖਣੇ ਸਨ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ
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ਪੀਸਣ ਲਈ। ਇਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾਣਾ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ,
ਇਹ ਿਵਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਕਲ ਅਤੇ ਯੁਗੋਯੁਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਚਨ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਪੱਛੇ। ਵਚਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ
ਦੇ ਲਈ।

125 ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਿਮੱਤਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ
ਰੋਟੀ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਖ ਦੇ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੈ। ਸੌਕੇ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨ ਿਜਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਭਲਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਦਰਿਮਆਨ ਅੱਜ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਉਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਿਬਲਕੁਲ
ਉਦ ਹੀ ਿਜਦ ਿਕ ਉਹਨੇ ਉਹਨੀਂ ਿਦਨੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਲਾੜੀ ਪਤੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਕਲੀਸੀਆ ਉਦ ਹੀ ਹੈ ਿਜਦ
ਮਸੀਹ ਹੈ। “ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ”। ਇਹ ਤ ਵਚਨ
ਹੈ ਿਜਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਚੀਜ ਉਹਨੇ
ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਗੇ।

126 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਫਰ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹ , ਜੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਿਦਨ ਇਹ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ,
ਇਹ ਤ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਗੁਪਤ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਖੁਆਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ
ਹਨ। ਔਹ! ਿਫਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ। ਆਤਮਕ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਇਹ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਨਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ, ਉਸਦੇ ਵਾਇਦੇ ਿਵਚ ਆਉਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹੈ।

ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਇਦੇ, ਮਲਾਕੀ 4 ਿਵੱਚ, ਲੂਕਾ 17:30 ਅਤੇ
ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ 14:12 ਅਤੇ ਿਕੰਨੀ ਹੋਰ ਿਲਖਤ ਦੱਸਦੀ ਹਨ, ਯੋਏਲ
2:38 ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਣ ਿਫਰ 2:28 ਇਹਨ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਜੋ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਿਕੰਝ ਨਬੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹਨ ਅੰਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਿਕੰਝ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਕਰੇਗਾ
ਸਾਰੀ ਹੀ ਿਲਖਤ ਇਹਨ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਦ
ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ ਲੁੱਕ ਸਕੋ, ਉਸ ਗੁਪਤ
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ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਅਤੇ
ਿਕਰਪਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ, ਤ ਥੇ ਚੰਗਾਈ ਹੈ।
127 ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਅਲੀਸ਼ਾ, ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਸੀ…
ਉਹ ਅੰਨ ਬਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ।ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ
ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਘਰ ਪਿਲਆ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਜਦ ਉਹਨੇ ਹੇਠ
ਅੱਗ ਬੁਲਾਈ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ
ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਬੀ ਦਾ ਆਤਮਾ।
128 ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਜਦ ਉਹ ਰਤਮੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਿਪਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਇੱਕ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੇਠ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ
ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਆਈ । ਤੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਚਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੌਂ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਫਰ ਜਗਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੋਟੀ
ਥੇ ਪਕਾਈ ਪਈ ਸਨ। ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਨ ਰੋਟੀ ਦੇ

ਜੋਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ! ਉਹ ਅੱਜ ਕਲ ਅਤੇ
ਯੁਗੋ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਔਹ, ਿਕੰਝ ਅਸੀਂ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ ।
ਆਤਮਕ ਭੋਜਨ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ।
129 “ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਬੱਿਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੇ ਕੁੱਿਤ ਪਾਈ
ਜਾਵੇ”। ਕੀ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਆਖੀ? ਉਹ
ਆਪਿਣ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ
ਉਹਆਉਂਦਾ ਹੈ…ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕੋਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਿਗਆ।
130 ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਗੈਰ ਕੋਮ ਕੋਲ ਉਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ…
131 ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਇਹ ਿਕਉਂ ਹੈ ਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹਨ ਵੱਿਡ ਅਤੇ
ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਏ?”
132 ਇਹ ਉਹਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਿਜਹੀ ਕਲੀਸੀਆ
ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਲਾੜੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਆਤਮਕ ਭੋਜਨ
ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਉਹਨ ਉਹਨ ਦੇ ਮੇਹਦੇ ਿਵੱਚ ਬੀਮਾਰ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਤ ਉਹਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਮਝੇ। ਸਮਝੇ?
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ, ਬੱਿਚ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ
ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ।
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133 ਸਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੰਗਤ ਹੁਣ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣਆਓਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ।
134 ਿਪਆਰੇ ਖੁਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ, ਆਤਮਕ ਭੋਜਨ। ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ
ਿਜਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਿਕੰਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦੇ
ਸੁਣਦੇ ਹ ਉਸ ਰਾਤ ਜਾਣ ਉਸ ਿਦਨ, ਥੇ ਸਾਮਰੀਆ ਿਵੱਚ, ਉਸੇ ਥ ਤੇ
ਿਜੱਥੇ ਅਿਲਸ਼ਾ ਿਗਆ ਤੇ ਆਿਖਆ, “ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰ੍ੇਲ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ
ਮੈਂ ਨਆਖ ”। ਵੇਖੋ ਿਯਸੂ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚੇਿਲ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਉਹਨ ਿਕਹਾ, “ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਖ ਦੇ?”
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ

ਜਾਣਦੇ ਹੋ”।
135 ਸੱਚ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਪੂਰਾ
ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ।
ਉਹ ਥੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਿਕ ਇਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। “ਮੈਂ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਪਿਹਲ ਨਾ ਿਵਖਾਵੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਿਪਤਾ
ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ”।
136 ਅਤੇ, ਿਪਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦ ਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਸੀਆ, ਸੱਚਾ ਿਨਹਚਾਵਾਨ
ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਭੋਜਨ ਿਜਹਦੇ
ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਿਪਤਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ
ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਦੀ ਲਾੜੀ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
137 ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਤ ਸਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੀ ਚੰਗਾਈ
ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹਦੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਖੁਦ
ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ
ਆਪਣੇ ਿਦਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਬੱਿਚ ਦੇ ਲਈ ਵਾਇਦਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੱਦਦ
ਕਰ, ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਿਪਆਰੇ ਖੁਦਾ ਇਹ ਬਖਸ਼
ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ ।
138 ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਿਬਲੀ ਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਕੁਝ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਮੈ ਦੱਸੇ ਿਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ
ਦੇ ਤੇ ਿਕਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਬਸ ਏਦ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । C ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ
C, ਇੱਕ ਲ਼ਈਏ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਅਸੀਂ
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ਆਪਣੀ ਪੰਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹ । ਸਮਝੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਹੁਣ, ਜੇ ਹਰੇਕ…ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਗੇ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਿਫਰ ਅਸੀਂ
ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹ ; ਤੁਸੀਂ ਸ਼ ਤ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈ ਕੋਈ
ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਉ ਜ ਿਫਰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ
ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਮੈਂ ਤ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹ । ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ
ਿਨਰਭਰ ਹ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰਦਾ ਹ ।
139 ਭਾਈ ਜਾਰਜ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ । ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ
ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਸ ਬੁੱਢੇ
ਿਵਪੁਰਿਵਲ ਰੁੱਖ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੁਣਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼
ਮੰਨਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ।
140 ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਿਪੱਛੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੰਗਤ ਦੇ ਲਈ
ਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੰਗਤ C ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ,
ਚਾਰ, ਪੰਜ ਪਿਹਲ ਆਓ ਤੇ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰੋ ਤ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਣ
ਕੇ ਤੁਹਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹ ਜੀ। ਉਹ-ਉਏ। ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ
C ਇੱਕ, ਦੋ, ਿਤੰਨ, ਚਾਰ ਪੰਜ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹਨ ਦੇ
ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ…
141 ਹੁਣ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ
ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਤੋਂ। ਿਕੰਨੇ ਮੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ”, ਸਮਝੇ।
ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਸਮ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਿਕ ਇਹ ਬਦਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਘੜੀ
ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ, ਉਹ…
142 ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਵੱਖਰੀ ਸੇਵਾਵ ਿਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਸਟਰ
ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਮਝੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ
ਕੰਮ ਹਨ, ਵੱਖਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ।
143 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੈ ਮੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਰਨ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਦ ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ।
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ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਦੇ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਉਹ
ਖਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾ ਸਿਹਣਗੇ”। ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ! ਹਰੇਕ
ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਿਮਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈ ਰੌਂਦ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ
ਸਿਹਣਗੇ। ਪਰ ਆਪਿਣ ਿਵਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ
ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਿਖਆਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵੱਲ ਿਫਰਨਗੇ। ਅਤੇ
ਉਹ ਜੰਨੇਸ ਅਤੇ ਜੰਬਰੇਸ ਵ ਗ ਿਜਹਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵੀਰਤਾ ਪੂਰਣ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਨ ਦੀ
ਮੂਰਖਤਾ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਨਕਲ ਲਾਹੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ
ਸਮਝਦੇ ਹੋ! ਿਕ ਿਕੰਝ ਜੰਬਰੇਸ…
144 ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰਨ 1933 ਤੋਂ ਉਸ ਡੇਰੇ
ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਿਵੱਚ…ਠੀਕ ਇਹ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਵਰਕੇ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਥੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਧਆਨ
ਿਦਓ ਿਕ ਿਕੰਝ ਉਹਨ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਨਕਲ ਲਾਹੁਣੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਆਿਖਆ, “ਉਹਨ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਿਦਓ,
ਉਹਨ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਹ੍ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਜਨੇਸ ਅਤੇ
ਜੰਬਰੇਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ”। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹ ।
145 ਮੈਂ ਤਦ ਕਲੀਸੀਆ ਵੇਿਖਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਧਰ ਰਹੇ
ਸੀ ਲੋਕ ਦਹਲੀਜ ਤੇ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ
ਸਨ। ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜਦ ਇਹ ਬਣ ਿਗਆ,
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਛੇ ਮਹੀਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ…” ਡੇਰਾ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਅੱਸੀ ਸੈਂਟ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਗੈਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ, ਿਕ ਇਹ ਉਹਨ ਦਾ ਗੈਰਾਜ
ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੇੜ ਦੇ ਲਈ ਭੇੜਸ਼ਾਲਾ ਹੈ।
146 ਇੱਕ, ਦੋ, ਿਤੰਨ, ਪੰਜ, ਛੇ, ਸੱਤ, ਅੱਠ, ਨੌ, ਦੱਸ। C ਛੇ, ਸੱਤ, ਅੱਠ, ਨੌ,
ਦੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ।
147 ਹੁਣ, “ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਿਦਨ ਰਾਤ ਪਾਣੀ
ਲਵ ਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਵੇ”। ਿਨੰਿਦਆ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ!
ਇਹਦੇ ਿਪੱਛੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਿਮਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਸੀਆ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਹਰੇਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਤੀਸਮੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਇਹਨ ਸਭਨ ਦੂਸਰੀ
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ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ। ਐਥੋਂ ਤੋੜੀ ਿਕ ਮੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ ਬੂਹੇ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ ਦੇ ਥੈਲੇ ਿਵੱਚ ਪਾ
ਲਏ ਤੇ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। ਤੇ ਿਨਊ ਏਲਬਲੀ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ। ਠੀਕ।

ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਤਿਰ ਥਾਣੀ, ਮੇਹਨਤ ਅਤੇ
ਫਾਹੀ ,

ਮੈਂ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਆ ਚੁੱਿਕਆ ਹ ;
ਇਹ ਤ ਿਕਰਪਾ ਹੈ ਿਜਹਨੇ ਮੈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਿਲ ਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਿਛਪੰਜਾ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈ ਦਿਰਆ ਪਾਰ
ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਿਕਰਪਾ ਮੈ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦ ਮੈਂ ਥੇ ਦੱਸ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵ
ਸੂਰਜ ਵ ਗ ਦੁੱਗਣਾ ਚਮਕ ;
ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ,
ਤਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਔਹ, ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਿਕੰਨਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ ! ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੂਰਾ
ਸੰਸਾਰ ਹੈ!
148 ਔਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਿਕੰਨੇ ਮੈਂ॥ ਮੈਂ ਿਕੱਥੇ ਛੱਿਡਆ ਸੀ ਦੱਸ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਹ੍ੇ
ਹੋਰ ਲਈ ਸਕਦੇ ਹ ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਦੱਸ, ਪੰਧਰ ? ਠੀਕ ਹੈ, C
ਦੱਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰ । ਿਕੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ ਲਾਈਨ
ਿਵੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਕੀ ਆਿਖਆ? ਹੂ। ਠੀਕ ਹੈ। C ਪੰਦਰ ਤੋਂ ਤਦ ਵੀਹ
ਤਕ। ਇਹ C ਪੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀਹ ਤਕ ਰਿਹਣ ਿਦਉ। ਇਹ ਦੱਸ ਹੋਰ ਲੋਕ
ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ …ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ— ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਥੇ ਖੜਹ੍ੀ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਿਦੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਿਦੰਦੇ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਕਰ ਗੇ…ਠੀਕ ਹੈ।
149 ਹੁਣ ਮੈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਲਵ ਗੇ।
ਪਰ, ਹੁਣ, ਔਹ, ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸਮ ਹੈ! ਮੈਂ—ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ਿਕ ਹਰੇਕ ਜਨ ਪਰ੍ਭੂ ਿਪਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਭੇ
ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲ ਦੀ ਅਹਮੀਅਤ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਇਹਦਾ ਜਤਨ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਮੈ ਆਪਣਾ

ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
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150 ਅਸੀਂ—ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ
ਪਰਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹ । ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਵੀ
ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਿਲਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ
ਆਓ ਸਾਿਬਤ ਕਰੀਏ ਿਕ ਖੁਦ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ,
ਉਹ ਖੁਦਾ ਠਿਹਰੇ”।
151 ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਯਕੀਨਨ
ਨਹੀਂ…” ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਰਸੇਗੀ, ਉਹ ਚੀਕਦੇ
ਿਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
152 ਪਰ ਏਲੀਯਾਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਬਰਸੇਗੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ
ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ?”
153 ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ! ਜਦ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ”।
ਤਦ ਅੱਗ ਬਰਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ
ਤੌਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਾਕੀ
ਦੇ ਕੰਮ ਆਪ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਥੇ
ਰੱਖ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ
ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਹੀ
ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ।
154 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਹਨ ਲਈ ਮੈਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗਾ…ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤ ਲੱਗਭਗ ਕੰਧ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ, ਪਿਹਲ , ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ
ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ।

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕੰਨੇ ਇੱਥੇ ਿਬਮਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੋ। ਸਮਝੇ? ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ…ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਲ ਅੱਜ
ਅਤੇ ਯੁਗੋਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪੰਗਤ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭੀੜ ਦੀ ਭੀੜ। ਉਸਨੇ
ਉਹਨ ਛੁਿਹਆ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ। ਤਦ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜ ਦਾ ਤੇ
ਆਖਦਾ, “ਮੈ ਿਕਹਨੇ ਛੁਿਹਆ?” ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਿਖਆ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ
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ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਛੁਿਹਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਿਖਆ, ਿਕ
ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
155 ਕੀ ਭਲਾ ਜੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਆਖਦੀ, “ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ,
ਪਰ੍ਭੂ ਮੈ ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਦੀ ਹੈ”? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ।
156 ਕੀ ਭਲਾ ਜੇ ਉਹ ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ ਆਖਦਾ, “ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਣ,
ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਧੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਿਗਆ
ਹੈ”, ਜੇ ਆਖਦੀ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹ
ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ?” ਤੇ—ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ।
ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਿਜਸ ਤਰਹ੍
ਿਕ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਾਵੇਗੀ।
157 ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, “ਜੇ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਂ! ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪਹਾੜ
ਆਖੇ ਿਕ, ‘ਟਲ ਜਾ,’ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

ਕਰੇ ਿਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ
ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ”। ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਵਾਦਾ ਹੈ!
158 ਹੁਣ ਉਹਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਤ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਬੂਹੇ ਤਕ ਆਵੇਗਾ।
ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇਗਾ ਜ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਠੀਕ
ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਕੱਟੜ ਵਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੋਲਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਚਿਲਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਝੇ? ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਇਹ ਗੁਪਤ ਭੋਜਨ ਹੈ।
ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਗੁਪਤ ਚੀਜ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਉਹਦੇ
ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ
ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅੰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੇ?
ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।
159 ਹੇ ਖੁਦਾਇਆ, ਮੈ ਪਿਹਲ ਮਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਮੈ ਇਦ ਦਾ ਬਣਨ ਨਾ ਦੇ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਗੇ? (ਸਭਾ
ਆਖਦੀ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ)
160 ਪਰ ਹੁਣ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨ ਚੀਜ ਦਾ
ਵਾਈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਲਾਕੀ 4 ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੇਠ
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ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਉਸਨੇ ਸੱਦੂਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਸੰਸਾਰ ਸੱਦੂਮ
ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ”। ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤਦ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਿਦਨ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇਗਾ”। ਸਮਝੇ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ
ਿਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਿਕ ਏਲੋਹੀਮ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਇਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ
ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ”। ਅਤੇ
ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਿਤੰਨ ਆਦਮੀ ਆਏ, ਉਹਨ ਦੇ
ਕੱਪਿੜ ਤੇ ਧੁਲ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ
ਮਨੁੱਖ ਵ ਗ ਖਾਧਾ। ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਸੱਦੂਮ
ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਫਰ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ”। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਮਝੇ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ।

161 ਹੁਣ ਜੋ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਮਲਾਓ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ
ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਦਾ ਹ , ਤੇ ਉਹ ਬੱਿਚ ਦੇ ਿਦਲ ਿਪਓਵ
ਦੀ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨ ਵਾਿਪਸ ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ
ਿਲਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਕਿਲਿਸਆਈ ਯੁੱਗ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ
ਦੇ ਅਵਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਿਦਨੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੇਟ ਉਸ ਿਦਨ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ। ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਜਾਣਗੀ । ਇਹਨ ਕਿਲਿਸਆਵ ਦੇ ਭੇਤ
ਅਤੇ ਚੀਜ ਉਹ ਿਕੰਝ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ।

162 ਸਮਝੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ
ਫਿਰਿਸਓ,” ਜੇ ਅੰਨਾ ਅੰਨੇ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤ ਿਕ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਖੱਡੇ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਣਗੇ? ਸਮਝੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।

163 ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹਰ ਉਹਨ ਕਿਲਿਸਆਵ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ
ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹ
ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਲੀਅ? ਸਮਝੇ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ
ਠੀਕ ਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ। ਉਹਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਮਝੇ, ਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ
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ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਘਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਿਕਸੇ ਸੱਤ ਿਸਧ ਤ
ਜ ਿਮਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਾਿਪਸ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੋਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ, “ਅੱਜ ਕਲ
ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ”।
164 ਔਹ, ਮੇਿਰਆ! ਔਹ, ਮੈਂ ਇਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ
ਹ , ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਵੱਡਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਹ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਚ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੀ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੰਨ ਡੂੰਗਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਉਹ ਇੰਨ ਚੌੜਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਤਦ
ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ
ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਕੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ! ਠੀਕ ਹੈ।
165 ਹੁਣ ਆਓ ਹਰੇਕ ਜਨ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ ਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ
ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ
ਸੱਚ ਹੈ? ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਪਰੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਆਖ
ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਜੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਕਲ ਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ ਤ
ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ
ਸਨ ਜਦ ਉਹ ਪਿਹਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਲੋਕ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦਾ ਵਸਤਰ ਛੁਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜੇਗਾ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸਨੇ ਖੂਹ
ਤੇ ਆਈ ਇਸਤਰ੍ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਵ ਤੇ ਕੀਤਾ,

ਉਹਨੇ ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਜਾਣ ਲਏ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਉਹ ਮੈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?”

166 ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨਾ ਿਕ ਉਹ
ਇੱਥੇ ਹੈ।
167 ਹੁਣ, ਜੇ ਉਹ ਸਾ ਸ਼ਰੀਰਕ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ
ਹੋਫਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਉਲੀਿਕਆ ਹੋਇਆ ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਸਰ ਜਾਪੇ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਿਕਲਹ੍ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਹਦੇ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ,
ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਆਵੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਉਹ ਵੇਖੇਗੀ। ਹਰੇਕ
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ਜੀਭ ਉਹਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਬਜਲੀ ਚੜਿਦਉਂ ਲਿਹੰਦੇ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਮੱਤ ਅਤੇ ਪੰਥ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਵਚਨ ਹੈ।
168 ਪਰ ਉਹ ਤ ਸ਼ਰੀਰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ
ਲਈ ਕੇ ਤੁਹਾ ਵਰਦਾਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈ ਵਰਦਾਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ
ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਪਤ
ਭੋਜਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨ ਕੁ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਇਹਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ
ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? (ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ) ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ?
(“ਆਮੀਨ”) ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ?
ਔਹ, ਿਕੰਨ ਅਦਭੁਤ ਹੈ! ਬਸ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ
ਉਡੀਕਣਾ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ।
169 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ ਕੁ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ
ਸੇਹਤਮੰਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਉਹ
ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ ਕੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਕਦਾ

ਹ , ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਉਹ ਪੁੱਛ ਗਾ ਿਕ ਉਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਮੈ ਫਲੇਨ ਅਰਚੇਸ
ਹੈ। ਮੈ ਲਗਾਤਾਰ ਿਸਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਫੋੜਾ ਹੈ”,
ਜ ਕੁਝ। ਉਹ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
170 ਮੈਂ ਆਖ ਗਾ,“ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਰੱਖ ਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗਾ”। ਇਹ ਤ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ
ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗ ਥਾਣੀ
ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹ । ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ?
171 ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਆਮਦ
ਦੇ ਸਮੇਂ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸੱਦੂਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ ਥੇ
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ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਉਸ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਿਜੱਥੇ
ਸਾਰਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, (ਹੁਣ “ਅਬਰਾਮ” ਨਹੀਂ) “ਅਬਰਾਹਾਮ”।

172 ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਉਹ ਅਬਰਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਿਸਆ, “ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹ ”।

173 ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਆਪ ਇੱਥੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਖਾ ਪੀ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਿਖਆ, “ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਿਕੱਥੇ
ਹੈ?” ਸਾ-ਰਾਹ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ”।

174 ਆਿਖਆ, “ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਤੈ ਦਰਸ਼ਨ
ਿਦ ਗਾ”।

175 ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਹੱਸੀ। ਉਹਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਸਾਰਾਹ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਹੱਸੀ। ਤਦ ਹੀ, ਆਖਦੀ ਹੋਈ ਿਕ, ‘ਿਕੰਝ ਇਹ
ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਨ’”। ਊਹ—ਊਹ “ਕੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ
ਹੈ?” ਸਮਝੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਜੀ।

176 ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਾਈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, “ਉਹ, ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ,” ਜੋ ਿਕ ਵਚਨ ਹੈ, (ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?)
“ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚਆਵੇਗਾ ਤੇ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਸੱਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਵਰਗਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ”। ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ?

177 ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿਜਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਕਲ ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ
ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਹੈ, ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮਨੁੱਖ ਮੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ,
ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਲ ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈਂ”। ਵੇਖੋ
ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਹੁਣਆਪਣੇ ਿਸਰ ਉਤ ਹ ਕਰੋ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ।

178 ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੁਣੇ ਬੁਖਾਰ
ਨਾਲ ਤੱਪ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ
ਹੋ। ਬੱਚੀ ਪੇਟ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ।
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179 ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ
ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
180 ਇਹ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਸੇਹਤਮੰਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੇਖੋ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਤਕ
ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਿਵੱਚ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਿਦਲ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਈ ਬੋਝ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ।

ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਖੁਦਾ ਮੈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ? (ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ
ਕਰ ਸਕਦਾ”।—ਸੰਪਾ) ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਮਰਗੀ ਵਰਗ ਦੌਰਾ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਿਜਹੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਿਪਆ ਸੀ। (“ਅੱਜ ਸਵੇਰ”) ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਜਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। (“ਹ ”)
181 ਚਾਰਲੀ ਕੋਕਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਚਾਰਲੀ, ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਹੈਂ? ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਚਾਰਲੀ। ਗੈਰੀ ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਹੈਂ?
ਲੈਰੀ ਕੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ
ਇਹੀ ਨੁਕਸ। ਲੈਰੀ, ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਹੈਂ? ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਇੱਥੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ
ਹੈਂ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨੁਕਸ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ
ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਿਮੱਤਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਥੇ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਬਸ ਨੇਹਰੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਮੁਰਝਾ ਜ ਦਾ।
ਇਹ ਿਮਰਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਛੜੀ, ਖੁਦਾ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਉਹ
ਚੰਗਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੇ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਿਪਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ
ਿਪਤਾ ਹੈ; ਉਹਦੀ ਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਖੁਦ
ਆਪ ਹੈ।
182 ਹੁਣ ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। (ਲੈਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ) ਸ਼ਰ੍ੀ
ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਾਸ਼ ਿਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ
ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਿਜੰਦਗੀ
ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।

ਆਓ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
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183 ਿਪਆਰੇ ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੇਰੀ
ਦਯਾ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਿਯਸੂ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ।
184 ਹੁਣ ਵਾਿਪਸ ਲੋਇਸੀਅਨਾ ਜਾਓ, ਖੁਸ਼, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ।
185 ਔਹ, ਹ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਇਸੀਅਨਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਯਕੀਨਨ ਸੀ, ਲੇਕ ਚਾਰਲਸ
ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਫੜਹ੍ ਸਕਦਾ ਹ । ਖੁਦਾ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ।
186 ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਹਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਆਓ,
ਮੈਂ ਬਸ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
187 ਿਪਆਰੇ ਖੁਦਾ ਇਸ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਹ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚਆਮੀਨ।

ਹੁਣ ਜਾਓ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਾਓ।
188 ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? (ਸਭਾ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ) ਿਜਹੜੀ ਸਾ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰੀਏ ਤ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਲੋੜ ਪੂਿਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਜੇ ਤੂੰ ਿਨਹਚਾ ਕਰੇ”।
189 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਤੇ ਹੱਥ ਿਮਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਕੱਥੇ
ਇਹ ਸੀ, ਪਰ ਿਕਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈ ਠੀਕ ਤਰਹ੍
ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਕਤੇ ਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਿਕਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਸੀ। ਪਰਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ । ਇਹ ਠੀਕ
ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਰਜੀਆ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼
ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਿਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਿਬਮਾਰ
ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਚੇਰਾ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਖੁਦਾ ਇਹਦੀ ਵੀ
ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀਦੇ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
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190 ਿਪਆਰੇ ਖੁਦਾ, ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਤ ਿਕ ਉਹ
ਆ ਕੇ ਇਸਆਦਮੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦਾ ਲੱਭੇ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹ , ਆਮੀਨ।

ਖੁਦਾ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸ਼ੱਕ ਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ
ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ।
191 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਤਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਅਗ ਹ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤ
ਪਰਛਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫ਼ਿੜਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਭ
ਲਵ ਗਾ, ਸਮਝੇ? ਪਰ ਇਹ ਤ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਦ ਇਹ
ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੋਲੀਨ
ਵਾਿਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ
ਹੈ? ਆਓ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
192 ਿਪਆਰੇ ਖੁਦਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਹੁਣ ਹਾਜਰ
ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਸ਼ ਿਕ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ
ਉਸਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਦੇ ਲਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਿਕ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਮੀਨ।

ਖੁਦਾ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਭਾਈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ
ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?
193 ਕੀ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਸ ਇਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਤੇ
ਹੈਰਾਨੀ ਿਜਹੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ , ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਾਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ
ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਿਕ ਕੁਝ ਜ ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਉਏ”! ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਕੁਝ
ਅਵਾਜ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। “ਉਏ” ਇਦ ਦੀ, ਸਮਝੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸ
ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ , ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ …ਮੈਂ ਠੀਕ ਹ , ਿਜੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ ; ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ
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ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਿਕ ਿਬਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹਨ ਇਹ ਤ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਉਤ ਹ ਖੁਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।
194 ਇਹ ਤ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਕਰੇਗਾ, “ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਸੱਦੂਮ ਦੇ ਿਦਨੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਿਦਨੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ”। ਸਮਝੇ? “ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਘੱਲਦਾ
ਹ , ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਿਦਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ । ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਿਦਲ
ਵਾਿਪਸ ਪੇਵ ਦੀ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ”। ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ?
195 “ਅਤੇ ਤਦ ਧਰਮੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਰਾਖ ਤੇ ਚਲਣਗੇ” ਉਹ ਤਂਦੂਰ ਵ ਗੂ
ਤਪਣਗੇ, ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗੀ।
ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫ਼ੈਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਅੱਗ ਲੱਗ
ਜਾਵੇਗੀ।

ਔਹ, ਯੁਗ ਦੀ ਚਟਾਨ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ ਅਤੇ ਤਦ।
196 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ ਇਸਤਰ੍ੀ ਰੋਗ
ਹੈ, ਇਸਤਰ੍ੀ ਰੋਗ। ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਚੀਜ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਤੇ
ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ । ਤੁਹਾਡੀ
ਇੱਕ ਚਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ
ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ…ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ
ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ
ਰੱਖ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਿਕ ਉਹਇਹ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ
ਆ ਜਾਵੇਗਾ? (ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਹ ”—ਸੰਪਾ) ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?
[“ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ”] ਆਓ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
197 ਿਪਆਰੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਔਰਤ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹ , ਰਸੂਲ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮ ਪਾਵੇ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਉਹ ਪਾਵੇ। ਆਮੀਨ।
198 ਇਹਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ।
ਇਹ—ਇਹ ਬੱਿਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ।
199 ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਦੀ ਮਿਹਸੂਿਮਅਤ ਹੋਈ ਜਦ ਮੈਂ
ਆਿਖਆ, “ਇਸਤਰ੍ੀ ਰੋਗ” ਕੀ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਿਕਉਂਿਕ ਇਹੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾ
ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਜਾਓ ਤੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ।
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200 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ ਖ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਓ ਤੇ ਆਖੋ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਤੇਰਾ
ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ”। ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਹਜੂਰੀ।
201 ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਪੱਠ ਦਾ ਨੁਕਸ ਤੁਹਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਆਖਦੇ ਜਾਓ, “ਿਪਆਰੇ ਖੁਦਾ,
ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ”, ਤੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ।
202 ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ
ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾ ਜੋੜ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ
ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਓ, ਉਸ ਧੰਨਵਾਦ
ਿਦਓ, ਕਹੋ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ”।

ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?
203 ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਇਸਤਰ੍ੀ ਦੇ ਤੇ ਰੱਖੋ ਿਜਹੜੀ ਿਕ
ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਥੇ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਹਦੀ ਨਸ ਦੀ ਸੋਜ
ਅਤੇ ਜੋੜ ਦਾ ਦਰਦ ਜ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦ ਉਹ…?…
204 ਖੁਦਾ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਗੇ
ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਖੁਦ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ
ਰਾਹ ਜਾਓ ਤੇ ਆਖੋ, “ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ”।
205 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? (ਭੈਣ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ”।—
ਸੰਪਾ) ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾ ਵੀ ਇਸਤਰ੍ੀ ਰੋਗ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ?
(“ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹ ”) ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। (“ਿਯਸੂ, ਤੇਰਾ
ਧੰਨਵਾਦ”) ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਖੋ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ”। (“ਿਯਸੂ, ਤੇਰਾ
ਧੰਨਵਾਦ”)
206 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? (ਭੈਣ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਪਾਸਥੀ ਿਖੱਚੀ ਗਈ ਹੈ”)
ਿਕਉਂ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ! (“ਟੋਟਣ”) ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ ਹ ।
ਜਦ ਮੈਂ—ਮੈਂ…(“ਟੋਟਣ”) ਜਦ ਮੈਂ ਬੈਪਿਟਸਟ ਚਰਚ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਸ ।
(“ਟੋਟਣ”) ਟੋਟਣ। (“ਦੇਲਾ ਟੋਟਣ”) ਭੈਣ ਦੇਲਾ ਟੋਟਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਿਪੱਠ
ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ। (“ਹ ”) ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ। ਤੁਸੀ ਿਨਹਚਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? (“ਹ ”) ਕੀ ਤੁਹਾ
ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਿਮੱਲਟਾਉਨ ਬੈਪਿਟਸਟ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਕੀ



46 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਹੋਇਆ ਸੀ? (“ਹ , ਮੈ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ!”) ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਹੈ। (“ਓਹ, ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ”) ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ।

ਜੋਰਜ ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹੋ? ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕਵੇਂ।
ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ

ਰੱਖ , ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਇੱਥੇ ਆਓ। ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ।ਆਮੀਨ। ਿਨਹਚਾ ਰੱਖੋ।

ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਿਦਲੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਸਭਾ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ]
207 ਹੁਣ ਿਕੰਨ ਚੰਗਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਸਤਰ੍ੀ
ਵੇਖਣਾ! ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਦ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ …

[ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਟੋਟਣ”] ਟੋਟਣ, ਟੋਟਣ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਹ, ਹ ਜੀ,
ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਬਰਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ
ਸੋਚੋ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹ , ਮੈਂ ਤ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਨਾਲ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਨਾਲ…ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹ ।
208 ਪਰ ਇਸਤਰ੍ੀ ਤੇਰੀ ਿਪੱਠ ਦਾ ਨੁਕਸ ਜ ਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜਾ ਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਕਰ। ਅਤੇ ਆਖ, “ਪਰ੍ਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ”।
209 ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਜ ਦੀ ਰਹੇਗੀ?
[ਮਰੀਜ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਹ ”—ਸੰਪਾ] ਜਾਓ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਅਤੇ ਆਖੋ
“ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ”। ਇਹ ਮੰਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ।
ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ।
210 ਆਓ, ਇਸਤਰ੍ੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਨੁਕਸ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾ ਚੰਿਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਓ,
ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ। ਉਹ, ਇਹ ਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਭੈਣ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।
211 ਉਏ ਪੁੱਤਰਾ। [ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਹੈਲੋ”—ਸੰਪਾ] ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਖੁਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੰਿਗਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ
ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਿਮੱਤਰ, ਮੈ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ ਦੇ।
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212 ਿਪਆਰੇ ਖੁਦਾ, ਇਸ ਬੁਰੀ ਚੀਜ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ। ਤੇ ਕਾਸ਼
ਿਕ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ,
ਆਮੀਨ।
213 ਭਾਈ ਜੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ।
214 ਬੜੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਿਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਖੁਦਾ
ਤੁਹਾ ਚੰਿਗ ਕਰੇਗਾ? [ਮਰੀਜ ਕਿਹੰਦਾ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ,”—ਸੰਪਾ] ਜਾਓ
ਤੇ ਆਖੋ, “ਪਰ੍ਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੈ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ”।
215 ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਖੁਦਾ ਪੇਟ ਦੇ ਨੁਕਸ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ
ਤੁਹਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਏਗਾ? ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਆਖੋ, “ਪਰ੍ਭੂ
ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ”।
216 ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਆਮੀਨ”] ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਿਸਰਫ਼ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ। ਕੀ
ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਵਚ
ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?
217 ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਪਿਹਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ…ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਿਨਹਚਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਲਵ ਗਾ ਜ ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਲਈ ਸਕਦਾ ਹ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ… ਥੇ ਇਹ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਤ ਹ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਖੁਦਾ
ਉਸ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਵੀ ਚੰਿਗਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਤੰਦਰੁਸਤ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਥੇ ਬਾਹਰ ਚੰਿਗਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ…
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਤੀ ਨੈਫ, ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਖੁਦਾ…ਿਲਉ ਨੈਫ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾ
ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ; ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਗੁਰਿਦ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਤੁਹਾ
ਚੰਿਗਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ।
218 ਤੁਸੀਂ ਿਪਛ ਹ ਜੋ ਿਕ ਪੂਲ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਤੇ ਥੇ ਿਪਛ ਹ ਪੇਟ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾ ਚੰਿਗਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
219 ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”—ਸੰਪਾ] ਉਹ
ਅੱਜ ਕਲ ਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੇ
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ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ। ਔਹ, ਉਸ ਘੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਹ ,
ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸੋਚੋ। ਸੋਚੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਹ ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਆਖਰੀ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹਨ।

220 ਿਪਆਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹਨ ਰੁਮਾਲ ਲੋਕ ਦੇ
ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ।

221 ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਜਸਨੇ ਵਾਇਦਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਦਲ ਦੇ ਭੇਦ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਨ ਚੀਜ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੇ ਇਹਨ ਚੀਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਿਹੱਸਾ
ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਿਨਹਚਵਾਨ
ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ”, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। “ਜੇ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਤੇ
ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ”। ਹੁਣ ਿਸਰਫ਼ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਜਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹਨ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਓ ਇਕੱਠੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਾਸ਼ ਿਕ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਮਨੁੱਖ
ਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਿਕਉਂ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣ,
ਇੱਥੇ ਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਠੀਕ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ ਿਜਸਦੀ
ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

222 ਿਪਆਰੇ ਿਯਸੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜੂਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਤੂੰ ਉਸ
ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਿਫਰ ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ, ਜਦ ਿਕ ਇਹ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਿਨਹਚਾ
ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਿਪਆਰੇ ਖੁਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਤਕ
ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਮ ਬੀਤ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋ ਹਨ। ਉਹ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹ , ਜੋ ਿਕ ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ
ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।

223 ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੂੰ ਹਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ! ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੈ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ! ਉਹ
ਮੁਰਿਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਖੜਾ ਹੈ।
ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹਨ ਲੋਕ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ! ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਛੱਡ ਦੇ। “ਮੇਰੇ
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ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਉਹ ਭੂਤ ਕੱਢਣਗੇ”, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਹੈਂ। ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਛੱਡ ਜਾਹ!
224 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਤ ਹ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਦੀ
ਉਸਤਤ ਤੇ ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ।

“ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹ ,” ਪਰ੍ਭੂ ਇਹ ਕਹੋ।
ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹ । (ਸਭ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਮੈਂ ਹੁਣ
ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹ ”।—ਸੰਪਾ) ਤੂੰ ਅੱਜ, ਕੱਲ, ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ
ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। (ਸਭ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਤੂੰ ਅੱਜ, ਕੱਲ, ਅਤੇ ਯੁਗੋਂ ਯੁੱਗ
ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ”।—ਸੰਪਾ) ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ । (“ਮੈਂ ਹੁਣ
ਤੇਰੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ”।) ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ। (“ਤੂੰ
ਮੇਰੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ”।)ਆਮੀਨ। (“ਆਮੀਨ”)

ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਸਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹ ,

ਲੇਲੇ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਜੋ ਪਾਪੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਿਹਆ ਿਗਆ;
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕੋ ਉਸ ਜਲਾਲ ਿਦਓ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦਾਗ ਧੋ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

225 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ”]
ਆਓ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਿਡਆਈ ਕਰੀਏ। ਹਰੇਕ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾ
ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਜਦ ਿਕ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾ ਬਰਖਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
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