
ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੁਲਾਇਆ

 ਸੰਤ ਯੁਹੰਨਾ, 11ਵ ਅਿਧਆਏ, 18ਵੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ।
ਬੈਤਅਿਨਯਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਹਕੁ ਵਾਟ ਸੀ:
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ

ਉਨਹ੍ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਿਵਖੇ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਮਨ ਧਰਾਵਾ ਕਰਨ ।
ਉਪਰੰਤ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਜ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤ ਉਸ ਿਮਲਣ

ਗਈ ਪਰ ਮਿਰਯਮ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ।
ਤਦ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੁ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਐਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤ ਮੇਰਾ ਭਰਾ

ਨਾ ਮਰਦਾ ।
ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਸੋ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈ ਦੇਊ ।
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਆਿਖਆ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜੀ ਠੇਗਾ ।
ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹ ਜੋ ਿਕਆਮਤ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ

ਉਹ ਜੀ ਠੂ ।
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਿਕਹਾ, ਿਕਆਮਤ ਅਤੇ…ਿਜਉਣ ਮੈਂ ਹ । ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ

ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ ਤ ਵੀ ਜੀਵੇਗਾ ।
ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਿਜਉਂਦਾ ਅਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ

ਸਦੀਪਕਾਲ ਤੀਕ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੇਗਾ । ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈਂ?
ਉਨ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਹ , ਪਰ੍ਭੁ ਮੈਂ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜਾ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । (ਅਤੇ ਇਹ
ਵੇਖੋ!)
ਤਦ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਿਰਯਮ ਚੁੱਪ

ਕੀਤੀ ਸੱਦ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈ ਸੱਦਦਾ ਹੈ ।
2 ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ । ਸਵਰਗੀ ਿਪੱਤਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਨਹ੍ ਵਚਨ ਸਾਡੇ
ਿਦਲ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਕਰ, ਿਜਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹ । ਤੇਰੇ ਵਚਨ, ਤੇਰੇ
ਦਾਸ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਾ, ਇਨਹ੍ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੋਂਪਦੇ ਹ , ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
। ਆਮੀਨ ।

ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
3 ਮੇਰਾ ਐਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ
ਕਰ । ਬੱਸ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ , ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ
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ਪਰ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪਛਾਣ ਸਕਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹ : ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ।
4 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹ , ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸਮ ਸੀ । ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੁ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜਹ੍ੀ ਹੈ, ਸਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਇਸ ਮੁੰਡੇ, ਲਾਜਰ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਸੀ । ਉਹ ਸੀ…ਯੂਸਫ ਛੱਡਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਜ , ਉਹ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ, ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਲਾਜਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਆਇਆ ।ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਸਨ । ਉਨ ਕੋਲ ਸੀ…ਉਹ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਪਾਸਟਰ
ਵ ਗ ਸੀ, ਇੱਕ—ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਦੋਸਤ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ
ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਬਣਾਈ , ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਟ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ,
ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਿਸਲਾਈ ਦੇ ਉਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਅਤੇ
ਤੱਦ ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਸਨ । ਇਹ ਉਹ ਸਨ—ਉਹਨ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਿਖਆ ਸੀ । ਉਹਨ ਨੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ , ਤ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਣ । ਅਤੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਨਹ੍ ਿਦਨ ਲਈ ਬਹੁੱਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੀ ਸਜਾ
ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ,.
5 ਪਰ, ਿਯਸੂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾਵ ਫਾੜ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ
ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ—ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਵੱਡਾ
ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਅਤੇ—ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਉਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਹੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਕਿਢਆ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਤੱਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਉਹ—ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧੜੇ
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ, ਿਜਵੇਂ ਫ਼ਰੀਸੀ, ਸਦੂਕੀ ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੋ
ਤ ਉਥੇ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ । ਅਤੇ ਜੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੰਜੀ ਹੁੰਦੀ , ਤ
ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤ ਤੁਹਾ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਢ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਉਹਨ ਦਾ ਆਪਣਾ
ਕਿਹਣਾ ਸੀ । ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ
ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ, ਅਕਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ” । ਸਮਝੇ?

6 ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਿਫਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ‘ਿਕਓਂਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ
ਇਿਤਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ–ਇਹ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਭਿਵੱਖਵਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਿਫਰ ਤੋਂ ਇਹ
ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਸਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੋਿਚਆ ਜ ਦਾ ਸੀ ।
7 ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹ । ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹ , ਪਰ ਿਮੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ । ਜੇ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੱਦ ਵੀ ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰ ਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗਾ, ਅਤੇ
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ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤੀ…ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਗਾ, ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਿਗਆਨ ਲਈ,
ਤੱਦ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹ ਗਾ । ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਿਮੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਗਾ ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਅਤੇ ਉਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਅਤੇ ਸਾ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਉਸ ਤੇ
ਅਧਾਿਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਿਦਓ । ਸਾਡੇ
ਅਕੀਦੇ ਜ ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹੀ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ; ਕੋਈ ਿਨਜੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ,
ਿਸਰਫ ਜੋ ਵਚਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ।
8 ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵ ਗ ਲਗਦਾ ਸੀ,
ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸੇ ਸਵੇਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਸੀ । ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਇੱਕ
ਮੁੱਕਦਮੇ ਿਵੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਜਸ ਤਰ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ
ਉਹ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ” । ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਇਸ
ਦੁਹਰਾਵ , ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮ ਹੁੰਦਾ । ਹੁਣ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਅੱਜ ਸਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ…
9 ਲੂਥਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਿਵੱਚ, ਉਹ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਧਰਮੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵੇਗਾ । “ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ, ਿਜਸ ਇਹ ਿਮਲ
ਿਗਆ ਹੈ” । ਪਰ ਸਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਿਤ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
10 ਜਾਨ ਵੈਸਲੀ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਜੇ ਉਨਹ੍ ਦੂਸਰੀ ਬਰਕਤ ਿਮਲੀ, ਉਨਹ੍ ਇਸ
ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਣ ਿਕਹਾ, ਸੰਪੂਰਣ ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਣ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲਗੇ
। “ਹਰੇਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲਗਾ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀ” । ਪਰ ਉਨਹ੍ ਪਤਾ ਲਗਾ ਿਕ ਉਨਹ੍
ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਸੀ ।
11 ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਦਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਤਮਾ
ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ । ਉਹ ਜੋ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਹ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ”
। ਸਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤੀ ਨੇ ਗੈਰ ਜੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਪਰ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਸੀ ।
12 ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਹੈ” । ਔਹ, ਨਹੀ,
ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮਸੀਹੀ ਿਵਿਗਆਨ, ਿਜਥੇ ਮਸ ਹੀ…ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਪਰ੍ੇਮ
ਹੈ । ਫੇਰ, ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਜੋ ਪਰ੍ੇਮ ਹੈ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਸ ਬੱਸ ਇੱਕ ਨਬੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਬੱਸ ਇੱਕ
ਸਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖ । ਸਮਝੇ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
13 ਮੈ ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਿਦਓ । ਆਓ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਇੱਕ
ਮੁੱਕਦਮੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜ ਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਦੇ
ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਉਹਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਤ ਿਕ ਤੁਹਾ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਸਕ । ਸਮਝੇ?
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14 ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ; ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ
ਉਨਹ੍ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੀ ਜੱਦ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਿਯਸੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਹ ਤ ਜੋ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਜੋ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਿਯਸੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਿਵਵਾਦ
ਕਰ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰ੍ੇਮ ਹੈ । ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਹੈ । ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ੍ੇਮ, ਆਤਮਾ ਧੀਰਜ, ਨਰਮਾਈ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਪਰ੍ੇਮ ਹੈ । ਹੁਣ
ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਵ ਗੇ ਜੋ–ਜੋ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ , ਇੱਕ ਮਸੀਹ ।

15 “ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੂ ੇ ਜਾਜਕ ਵਲਹ੍ ਵੇਖੋ । ਉਸ ਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਸੀ । ਉਸ
ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ
ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਸੀ । ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ । ਉਹ ਇਸ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹੈ, ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ, ਿਦਨ
ਅਤੇ ਰਾਤ, ਉਸ ਉਸਦੇ ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ , ਪੌਥੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਨਣਾ ਹੈ । ਉਹ
ਇਸ ਚੰਗੀ ਤਰ ਯਾਦ ਕਰਣਾ ਹੈ । ਉਹ–ਉਹ, ਬੱਸ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸ
ਜਾਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ।

16 “ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ,
ਿਕਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਰਕੇ ਿਮਲਾਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮੀ ਬੂ ੇ ਜਾਜਕ ਨੇ । ਉਹ
ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੱਦ ਉਸ ਲੋੜਹ੍ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ
ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਜਾ ਿਲਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਗਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ?
ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਬੁਢਾ ਜਾਜਕ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਉਸ ਕਮਰੇ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ? ਦਯਾਲੂ
ਬੁਢਾ ਜਾਜਕ । ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜਹ੍ਵੰਦ ਹੁੰਦੇ
ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਬੁਢਾ ਜਾਜਕ । ਜੱਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ,
ਕੌਣ ਉਨਹ੍ ਵਾਪਸ ਮੋੜਹ੍ ਿਲਆਇਆ, ਉਨਹ੍ ਇੱਕਠੇ ਥਮ ਰਿਖਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ
ਬੁਢਾ ਜਾਜਕ । ਜਦੋਂ ਗੁ ਢ ਿਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤ ਕੌਣ ਇਸ ਦੀ ਿਫਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਬੁਢਾ ਜਾਜਕ । ਯਕੀਨਨ ।

17 ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਜਣ ਬੁਢਾ ਜਾਜਕ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਵਪਾਰੀ

ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ, ਿਫਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ ।
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਥੇ ਕੁਝ ਸਟਾਲ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਤ ਿਕ ਵਪਾਰੀ ਜਾ
ਕੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਹ੍ਾ ਸਕਣ, ਿਜਸ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਲੋੜਹ੍ ਹੈ ।

18 “ਇਸ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਿਯਸੂ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਿਕਥੋਂ
ਆਇਆ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੈ । ਕੀ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੇ
ਅਿਜਹੀ ਬੇਹੁਦਾ ਗਲ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਉਸਦੀ ਮ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਿਵਆਹ ਹੋਣ
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ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਸੀ ।

19 “ਉਸ ਕੋਲ ਿਕਹੜਾ ਮੈਂਮਬਰਿਸ਼ਪ ਕਾਰਡ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ
ਿਕਹੜੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਜਕ ਨੇ ਵਚਨ ਜਾਣਨ ਲਈ
ਪੜਹ੍ਾਈ, ਪੜਹ੍ਾਈ, ਪੜਹ੍ਾਈ, ਪੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ
ਉਸ ਢਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ’ ਕਹੋਗੇ? ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ ।

20 “ਹੁਣ, ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਜੱਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਥੇ ਉਹ ਜਗਾ ਬਣਾਈ ਸੀ…ਿਜਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਬਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕੋ, ਇਸ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦਇਆ? ਉਸਨੇ ਮਾਿਰਆ, ਕੁਝ
ਰੱਸੀ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ , ਕੁਝ ਸਣ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਲੋਕ ਵਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲਗਾ;
ਉਨਹ੍ ਮੇਜ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਥੇ ਸਨ ਉਨਹ੍ ਕੁੱਿਟਆ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਵਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ? ਅਤੇ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੋਹ ਿਰਹਾ ਸੀ! ਵਪਾਰੀ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ; ਉਹ ਲੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਸਨ । ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਨਹ੍ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਾ ਿਦੱਤਾ ।

21 ਉਥੇ ਿਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਸੀ? ਸਮਝੇ? ਇਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ । ਸਮਝੇ, ਆਤਮਾ ਦਾ
ਫਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ।

22 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਤੱਦ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ, ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ?” ਇਸ ਘੜੀ
ਿਵੱਚ ਵਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਿਸੱਧ ਹੋਣਾ ।

23 ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਸੀ । ਉਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ ਸੀ ਿਜਸ ਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ
ਿਕ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਿਕਸੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹਦਾ ਉਥੇ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ।
ਉਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਜਕ ਸਨ, ਉਥੇ ਉਨਹ੍ਾ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਦਸਤੂਰ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਹਰੇਕ ਚੀਜ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ । ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ
ਵਚਨ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲਈ ਿਜਉਂਦਾ ਬਣਾਇਆ ।ਇਹੀ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ।

24 ਲੂਥਰ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਸੀ, ਵੈਸਲੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਕੋਲ
ਆਪਣੇ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਹ । ਉਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹਨ । ਪਰ ਿਜਵੇਂ
ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਂਗਲ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਅਤੇ ਨੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਉਸ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਇੱਕ ਪਿਰਪੱਕ ਬੱਚ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਤੱਦ ਜਨਮ
ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਣ, ਦੇਹ, ਆਤਮਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ
ਸਕਦਾ ਹੈ ।

25 ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੱਸ ਥੋੜੇ ਿਜਹਾ ਲੋਕ ਿਵੱਚ
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੱਸ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਿਖਆ
। ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ; ਉਸਦੀ ਭੀੜ ਕਦੇ ਵੀ ਕਯਾਫ਼ਾ ਦੀ ਭੀੜ ਵ ਗ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਿਕਓਂ,
ਕਯਾਫ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕਠੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਿਯਸੂ ਨੇ ਬੱਸ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਲੋਕ ਇੱਕਠੇ
ਬੁਲਾਇਆ । ਉਸ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ । ਹਜਾਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ
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ਆਇਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾ ਿਕ
ਉਹ ਇਥੇ ਸੀ ।

26 ਇਸ ਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ! ਉਹ ਉਨਹ੍ ਕੋਲਆਵੇਗਾ ਿਜਹਨ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ । ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕਸ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ…
ਇਸ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ।

27 ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਫਰ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ
ਉਨਹ੍ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਵਚਨ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ
ਤਰ ਸੀ ।

28 ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ । ਮੈਂ ਿਤੰਨ ਚੀਜ ਬਾਰੇ
ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ : ਿਯਸੂ ਚਲਾ ਿਗਆ; ਮੌਤ ਅੰਦਰ ਆਈ; ਅਤੇ ਸਭ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ
ਗਈ ਸਨ । ਮੈਂ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਦੇ ਲਈਇਨਹ੍ ਿਤਨ ਗਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।

29 ਿਯਸੂ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਗਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ । ਹੁਣ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜ ਿਜਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਮੁਸੀਬਤ ਆਪਣੇ
ਰਾਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਛੱਡ ਕੇ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਸ਼ਤਾਨ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜਾ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ ।

30 ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ–ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਿਗਆ, ਮੌਤ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ । ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਬਾਹਰ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਮੌਤ ਅੰਦਰ ਆ ਜ ਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ ਮੌਤ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਅੰਦਰਆ ਗਈ ਜੱਦ ਿਯਸੂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ।

31 ਮੌਤ ਲਾਜਰ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਜਸ ਤੇ ਉਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨਹ੍ ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ ਿਕ ਆ ਕੇ ਲਾਜਰ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ‘ਿਕਓਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਉਸ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ…” ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਉਥੇ ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ, “ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹੇਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਕਰ ਦਵੇਗਾ” । ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਸਨ । ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਪਛਾਣ ਿਲਆ । ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ
ਉਹ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਉਸ
ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਦੂਰ ਚਲਾ ਿਗਆ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਨਹ੍ ਦੁਬਾਰਾ
ਬੁਲਾਇਆਅਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ।

32 ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਚੀਜ ਿਕਓਂ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਵਚਨ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ, “ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਵਸਤ ਰਲ ਕੇ
ਓਹਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਹਨ?” ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਿਚਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ । ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ
ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ।
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33 ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਸੰਤ ਯੁਹੰਨਾ 5:19 ਿਵੱਚ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚ
ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹ ਿਕ ਪੁੱਤਰ੍ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਿਪਤਾ ਕਰਿਦ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ” ।

34 ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਿਕਹਾ ਸੀ । ਉਨਹ੍ ਿਦਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਤੱਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਿਕਹਾ ਜੋ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ ਸੀ, ਿਕ, “ਸਾਡਾ ਿਮੱਤਰ੍ ਲਾਜਰ ਸੋਂ ਿਗਆ ਹੈ” ।

ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ” ।

35 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪਰਿਸੰਨ ਹ ਜੋ ਮੈਂ
ਥੇ ਨਾ ਸ ” । ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤ ਜੋ ਉਸ
ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਜ ਉਹ ਕਹੇ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ

ਲੋੜਹ੍ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ: ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਤੇ ਉਸ ਵਲਹ੍ ਿਧਆਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜੱਦ ਉਹ ਵਾਪਸਆਇਆ ।

36 ਸਭ ਉਮੀਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸਨ । ਲਾਜਰ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ । ਹਰ ਘੜੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ,
“ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ । ਉਹ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ
ਆ ਜਾਵੇ” । ਅੰਤ, ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ, ਸਾਹ ਉਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ।

37 ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉਸ ਸੁੰਗਧ ਮਲੀ , ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵਚੋਂ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ
ਕਪੜੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਿਟਆ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁੰਗਧ ਮਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ

ਿਦੱਤਾ, ਕਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਉਨਹ੍ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ
ਿਰਵਾਜ ਸੀ । ਜਮੀਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖੱਡ, ਜ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰ ਇੱਕ
ਪਥਰ ਰੱਖ ਿਦੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਿਰਵਾਜ ਸੀ ।

38 ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ ਗੁਜਰ ਿਗਆ, ਦੂਸਰਾ ਿਦਨ ਗੁਜਰ ਿਗਆ, ਤੀਸਰਾ ਿਦਨ ਗੁਜਰ ਿਗਆ,
ਚੌਥਾ ਿਦਨ ਗੁਜਰ ਿਗਆ, ਮਨੁੱਖ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਸੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸ ਦਾ ਨੱਕ
ਸ਼ਾਇਦ ਿਡੱਗ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਹ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ ਜੋ ਿਡਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੱਕ
ਹੈ । ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਸੜਹ੍ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸਦਾ–ਉਸਦਾ ਮਾਸ ਮੁੜਹ੍ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜਹ੍
ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ ਜ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਚਾਰ ਿਦਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ
ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿਕਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁਕੀ ਸੀ ।

39 ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਭ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਨ
। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਜਾ ਚੁਕੀ …ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, “ਸ਼ਾਇਦ
ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਆ ਜਾਵੇ ਜ ਦੂਸਰੇ ਿਦਨ!” ਨਹੀਂ । ਤੱਦ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ । ਤੱਦ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਛਾ ਗਈ ।

40 ਕੁਝ ਿਚਰ ਮਗਰੋਂ ਉਥੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਜਰੂਰ ਦੱਿਸਆ ਹੋਵੇਗਾ, “ਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਹੈ” ।
ਮਾਰਥਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਜ ਦੀ ਹੈ!
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41 ਿਯਸੂ ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਜੱਦ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦ ਜਾ ਚੁਕੀ ਸੀ । ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਮਝੇ? ਉਹ ਬੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਤੱਦ ਿਯਸੂ ਦਿਰਸ਼ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

42 ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਉਹਆਇਆਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਬੁਲਾਇਆ । ਉਸਦੀ ਹਜੂਰੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ
ਲੈ ਆਈ । ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਦੀ

ਹਜੂਰੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਲੈ ਆਈ ਸੀ ।

43 ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਿਜਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈੰਸਰ,
ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮਨ ਲਈ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੋ, ਅਪਾਹਜ, ਿਵਿਗਆਨ
ਨੇ ਇਹੀ ਸਭ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕੈਲਿਸ਼ਅਮ ਦੇ ਜਮਾਉ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀ ਗੰਢ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਉਨਹ੍ ਮੋੜਹ੍ ਨਹੀਂ
ਸਕਦੇ । ਜ ਤੁਹਾਡਾ—ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਮੰਟ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਔਹ, ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਕੈੰਸਰ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਗਰ੍ਸਤ ਲੋਕ,
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਬੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾ
ਿਨਰਾਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਿਫਰ ਵੀ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਜੂਰੀ
ਪਛਾਣਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਮੀਦ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।

44 ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾ ਉਸ ਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ ਕਦੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਇਥੇ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ”,
ਛੇਤੀ ਨਾਲ (ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਮਝੇ?) ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਿਖੜਹ੍ਣ ਲਗਦੀ ਹਨ ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਨੇਰੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ
ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ
ਲੈ ਆਈ ।

45 ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੀ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ ਕਰੇ, ਿਜਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ.
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਵਚਨ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਾਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਿਜਸ
ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਜੋ ਨੀ ਸੋ ਸਾਲ ਪਿਹਲ
ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਮਰ ਿਗਆ, ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਜੀ ਿਠਆ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਚੇਿਲ
ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਿਦਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ

ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਲਈ ਉਮੀਦ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਬਾਿਧਤ ਹੈ ।
ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਿਖੜਹ੍ਦੀ ਹਨ ।

46 ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕਲੀਿਸਯਾ ਕੁਝ ਿਚਰ ਤੋਂ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ । ਸਾ ਕੁਝ
ਮਹੀਿਨ ਤੋਂ ਤਾਜਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹਰ ਕੋਈ
ਰੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਿਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ । ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਿਗਰਜੇ ਜ ਦੇ ਹ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਭਜਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹ , ਅਤੇ—ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹ ”
। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ, ਤੱਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹ , ਤੱਦ ਿਯਸੂ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਇੰਝ
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ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਥੇ ਹੈ । ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਆਉਂਦੀ ਹਨ ਜੱਦ—ਜੱਦ ਿਯਸੂ ਅੰਦਰ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਹਜੂਰੀ ਨਵੀਂ ਆਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।
47 ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਯੁੱਗ ਵੇਿਖਆ ਸੀ । ਜ , ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੁੰਦਾ ਤ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ
ਹੁੰਦੀ । ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਜੁੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ । ਪਰ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਵਚਨ ਵੇਖ ਿਲਆ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ਅਤੇ ਜੱਦ
ਉਸਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਕੰਨੇ ਉਸਦੀ
ਿਨੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਕੀ, ਉਹ ਿਜੰਨੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉੰਨੇ ਨਾਲ ਉਸ
ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਈ । ਸਮਝੇ? ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਹੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਵਚਨ ਹੈ ।
48 ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸਨੇ ਏਿਲਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਹੁਣ,
ਉਹ ਉਨਹ੍ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਸੀ । ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ
ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਿਜਸ
ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਾਲਕ ਸੀ ।
49 ਇੱਕ ਿਦਨ ਲਗਭਗ ਿਗਆਰ ਵਜੇ, ਜਰੂਰ ਉਸ ਲੂ ਲਗੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਹ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੀ ਿਕ ਉਸ ਲੂ ਲਗੀ ਪਰ
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੇਰਾ ਿਸਰ! ਮੇਰਾ ਿਸਰ!” ਿਦਨ ਦੇ ਲਗਭਗ
ਿਗਆਰ ਵਜੇ । ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਤ ਿਕ ਉਸ ਘਰ ਲੈ ਜਾ
ਸਕੇ । ਉਹ ਕਰੀਬ ਦੁਿਪਹਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਿਰਹਾ, ਬੀਮਾਰ ਤੋਂ
ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ ।
50 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ…ਸਾਰੇ ਗਵ ਢੀ ਿਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾ
ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਡੋਲ ਮ , ਉਸਦਾ ਬਾਲਕ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਪਰ ਉਸ
ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਸਦੇ ਮੰਜੇ
ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ ਿਲਟਾ ਿਦੱਤਾ । ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨੌਕਰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੱਚਰ

ਿਤਆਰ ਕਰ ਅਤੇ ਹੱਕ ਲੈ ਅਤੇ ਿਸੱਧਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਤੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਰੁਕੀ ਜੱਦ ਤਕ ਮੈਂ
ਨਾ ਆਖ ” । ਔਹ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਇਹੀ ਹੈ!
51 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਸ ਅਤੇ ਬੇਲੌੜਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਉਸ ਿਦਨ ਦਾ
ਅਤੀਤ ਹੈ । ਆਓਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ । ਸਾ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ ।
52 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀ ਹੱਕਣ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲ ਨਾ
ਪਾਈਂ ਜੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਵ ” । ਅਤੇ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਜ ਦੇ ਰਹੇ ਜੱਦ ਤੱਕ ਉਹ
ਏਿਲਯਾਹ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ।
53 ਏਿਲਯਾਹ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਸੀਹ ਵ ਗ ਨਹੀਂ; ਮਸੀਹ ਸਭ
ਚੀਜ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ । ਏਿਲਯਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ
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ਸੀ । ਉਹ ਮਸੀਹ ਸੀ ਜੋ ਏਲੀਯਾਹ ਿਵੱਚ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਘੜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਿਕਓਂਿਕ
ਉਸ ਘੜੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ ।
54 ਿਯਸੂ ਉਨਹ੍ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਸੀ, ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਿਸਰਫ ਉਸ ਪਰ੍ਗਟ
ਕੀਤਾ । ਇਹ ਸਭ ਸੀ । ਯੂਸਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਚ ਦੀ ਦੇ ਤੀਹ ਿਸੱਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹਰੇਕ ਜਗਹ੍ਾ,
ਉਸ ਨੇ–ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਿਚਤਿਰਤ ਕੀਤਾ । ਇਸੇ ਤਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ!
55 ਦਾਉਦ, ਇੱਕ ਰੱਿਦਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਿਕਓਂਿਕ ਉਸ ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਦਾਉਦ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ੍ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ । ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਦਾਉਦ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਸੀ । ਅਤੇ ਉਸਨੇ…ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਉਹ ਦਾਉਦ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਅਤੇ ਅੰਸ ਦੋਹੇਂ ਚੀਜ ਸੀ ।
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੱਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ
ਵ ਗ, “ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਮੈਂ ਿਕੰਨੀ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਤੈ ਆਪਣੇ ਖੰਬ ਹੇਠ ਲੁਕਾਵ ਿਜਵੇਂ
ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਆਪਣੇ ਖੰਬਾ ਹੇਠ ਲੁਕ ਦੀ ਹੈ” । ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਮਸੀਹ ਹੀ ਸੀ ।
56 ਇਹ ਮਸੀਹ ਸੀ ਜੋ ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੱਦ ਦਾਉਦ ਨੇ ਇਹ ਜਬੂਰ ਿਲਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਤੂੰ ਮੈ ਿਕਓਂ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹੱਡੀ ਮੈਂ ਿਗਣ ਸਕਦਾ ਹ , ਉਹ
ਮੈ ਘੂਰ ਘੂਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ । ਉਨਹ੍ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਿਵਨਹ੍ ਿਦੱਤੇ ਹਨ । ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਪੜੇ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਲਬਾਸ ਤੇ ਗੁਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ” । ਉਹ ਮਸੀਹ
ਸੀ ਜੋ ਦਾਉਦ ਿਵੱਚ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਉਹ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਸੀ । ਜੋ
ਗਲ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਗਈ ਸਨ, ਮਸੀਹ ਉਨਹ੍ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ
ਿਕਓਂਿਕ ਵਚਨ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ।
57 ਉਸਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨਬੀ
ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਿਕਓਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਵਚਨ ਸੀ । ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਨਬੀ ਸੀ, ਉਸ ਿਦਨ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ।
58 ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਔਰਤ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਜੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਬਾਲਕ ਤੇ
ਿਲਟਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਿਜਉਂਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ।
59 ਹੁਣ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਜਰੂਰ ਇਸ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ
ਿਚੰਤਾ ਿਵੱਚ, ਭ ਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ
। ਪਰ ਉਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਿਵਖਾਇਆ । ਉਸ ਨੇ ਿਵਖਾਇਆ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ । ਉਹ ਉਸ ਿਮਲਣ ਲਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਲੀ ਗਈ । ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਏਲੀਯਾਹ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਿਕਓਂਿਕ ਉਸ
ਨੇ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ । ਆਮੀਨ । ਮੈਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ
ਹ , ਉਹ ਦਿਰੜਹ੍ਤਾ! ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਜ ਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਥੇ
ਉਸ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਜ ਦੀ ਹੈ; ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਿਲਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ
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ਬਦਲਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਏਲੀਯਾਹ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦ ਜੁਆਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤ ਉਹ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦ ਜੁਆਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ।

60 ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਿਲਆ ਹੈ! ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਨ ਉਹ
ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਸੀ । ਉਹ ਕਲਹ੍ ਅੱਜ ਅਤੇ ਜੁੱਗੋ ਜੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ।

61 ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ । ਵੇਖੋ, ਬੱਸ ਕੁਝ
ਿਮਨਟ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਕੁਝ
ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੁ, ਮੈਂ—ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਹੈਂ” ।

62 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਆਮਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹ । ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ,
ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ । ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਨਹਚਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੇਗਾ । ਮੈਂ ਹ ” । ਇਹ ਉਹੀ ਮੈਂ ਹ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ ਬਲਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ । “ਮੈਂ ਿਕਆਮਤ ਹ । ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਹ । ਮੈਂ ਕੰਧ ਸੀ । ਮੈਂ ਅਜੇ
ਵੀ ਉਹੀ ਹ । ਿਕਆਮਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹ । ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤ ਵੀ ਜੀਵੇਗਾ । ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਨਹਚਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੇਗਾ” । ਇਹ ਮਹਾਨ ਭਰੋਸਾ ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਸੀ; ਜੱਦ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ
ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਉਹ, ਜੱਦ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਹ ਸੋ ਹ । ਿਕਆਮਤ ਅਤੇ
ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹੀ ਹ ” ।

63 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ੍
ਿਜਹੜਾ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ
ਿਪਆ ਹੈ, ਉਹ…ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੁਣ ਸੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇਂਗਾ, ਉਹ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ” । ਠੀਕ!

64 ਉਹ ਉਸ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ! ਆਮੀਨ । ਔਹ, ਮਾਰਥਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ
ਅਸੀਂ ਿਕਥੇ ਹ ? “ਬੱਸ ਬਚਨ ਹੀ ਬੋਲ; ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਜੀਵੇਗਾ!” ਬੱਸ ਉਸ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ
ਸੁਣੋ! ਉਨਹ੍ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਇਹ ਆ ਕੇ ਦੱਿਸਆ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਪਰ
ਇਥੇ ਉਹ ਆਪ ਸੀ । ਹੇ ਪਰਮੇਸੁਰ, ਅੰਨਹ੍ੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਤ ਿਕ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਣ! ਜਦੋਂ
ਉਹ, ਉਸਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ, ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

65 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈ ਇਹ ਦੇ ਦਵੇਗਾ
। ਬੱਸ ਮੈ ਸੁਣਨ ਦੇ!” ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਵਚਨ ਬੋਲੇ । ਇਹੀ ਸਭ ਸੀ ਜੋ ਉਹ
ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਬੱਸ ਵਚਨ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਦੀ ਉਸ ਲੋੜਹ੍ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਸੁਣਨਾ
ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਕਰੇਗਾ ।

66 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਿਵਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ
। ਔਹ ਮੇਰੇ! ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਰੱਖੋ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਸਹੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ



12 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਬੱਸ ਤੱਦ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਜੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਬਰ ਤੇ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ।
67 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਬੱਸ ਉਸ ਇਹ ਕਿਹਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੱਦ
ਉਹ ਅਜੇ…ਸਭ ਉਮੀਦ ਜਾ ਚੁਕੀ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ । ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ, ਕਬਰ ਿਵੱਚ
ਸੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਣਨਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ।
68 ਹੁਣ ਜੱਦ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਆਮਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹ ,” ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ
। ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ । ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ ਉਸ ਅਨਹੋਣੀ ਚੀਜ ਲਈ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੱਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ, “ਿਕਆਮਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ
ਮੈਂ ਹ । ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੇਗਾ” । ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ
ਪਰਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈਂ?”
69 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਪਰ੍ਭੁ, ਮੈਂ ਪਰਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹ । ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹ ਿਕ
ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ੍ ਹੈਂ ਿਜਹੜਾ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ” । ਮੈਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ
ਹ । ਮੈਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ ।
70 ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਹਲ ਵੀ ਿਕਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਜਆਦਾ
ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ ਸੀ
ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਿਚਰ ਪਿਹਲ ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ; ਉਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ
ਮਨੁੱਖ ਸੀ ।
71 ਉਹ ਸਚਮੁਚ ਉਸ ਤਰ ਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਸਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਸੀ । ਸਮਝੇ, ਉਹ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਸੀ । ਿਯਸੂ ਦੇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ;
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ । ਉਹ ਇੱਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ-ਮਨੁੱਖ ਸੀ । ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਇਹੀ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਪਤਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੱਦ ਮੈ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਪਤਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ”
। ਿਕਓਂਿਕ, ਉਹ ਪਰ੍ਤੀਿਬੰਬ ਸੀ, ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਵਚਨ ਸੀ, ਆਮੀਨ, ਉਹ ਆਦ ਿਵੱਚ ਸੀ
। ਆਮੀਨ ।
72 ਉਸ ਨੇ ਨਬੀ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” ਿਕਹਾ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ’ ਆਿਖਆ ਿਜਨਹ੍ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ । ਤ ਤੁਸੀਂ
ਮੈ ਿਕਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੱਦ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , ‘ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ੍ ਹ ’?”
73 ਿਕਓਂਿਕ, ਉਸੇ ਵਚਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵਚਨ ਮੁੜਹ੍ ਪਰ੍ਗਟ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ।
74 ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੇ ਿਵਖਾ ਸਕਦੀ ਹ ” । ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ” ।
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“ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ?”
ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈਂ” ।

75 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਜੱਦ ਉਹ ਆਵੇ ਤ ਉਸ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੱਸ
ਇਹੀ ਸਭ ਹੋਵੇ” । ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ…ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਬੱਸ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਲਭ ਸਕੇ” । ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸ ਹਜਾਰ ਜੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ , ਤ
ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਥੇਰਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਔਹ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ!”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ” ।
76 ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਸੀ । ਜ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖੇਬਾਜ ਸੀ ਜੋ
ਕਦੇ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ” ।

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ” ।
77 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ: ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ-ਨਬੀ, ਵਚਨ ਦੀ
ਭਰਪੂਰੀ । ਨਬੀ ਕੋਲ ਬੱਸ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਸ ਇੱਕ ਨਬੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵਚਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਸੀ” ।
78 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੇ ਿਵਖਾ ਸਕਦੀ ਹ ” । ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਰੱਬੀ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ” ।
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਸੀ” ।
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ” ।
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ…ਪਰ ਉਹ ਸੀ” ।
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ” ।
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹ ” ।

79 ਉਸਨੇ ਿਕਹ, “ਮੈਂ ਤੈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸ ਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ
ਿਕ ਉਹ ਰੱਬੀ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ” ।
80 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਕਰੋ । ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਇੰਝ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਤ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰ ਗਾ ਿਕਓਂਿਕ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਵਚਨ ਸਹੀ ਹੈ” ।
81 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਲਾਜਰ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਸੰਤ ਯੁਹੰਨਾ 11 ਅਿਧਆਏ ਤੁਹਾ
ਯਾਦ ਹੈ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਬੇਸ਼ਕ ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਡਮ” ।
82 ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਹੁਣ, ਰਾਹ ਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਰੋਇਆ । ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਉਹ
ਰੋਇਆ’”।

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਯਕੀਨਨ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਉਹ ਰੋਇਆ” ।
ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀ” ।
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“ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ?”

83 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਮਿਹਲਾ । ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਂ । ਉਹ ਇੱਕ—ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ,
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਸੋਗ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਸੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਹ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਸੀ । ਪਰ ਜੱਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਕਮਜੋਰ ਦੇਹ ਿਸੱਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
‘ਲਾਜਰ, ਬਾਹਰ ਆ,’ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਚਾਰ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ
ਪੈਰ ਤੇ ਖਲੋ ਿਗਆ । ਇਸ ਿਕਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ” । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਬਨ , ਕੌਣ ਮੁਰਿਦ ਜੁਆਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਿਕਆਮਤ
ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ! ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ।

84 ਉਸ ਰਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ, ਜੱਦ ਉਹ ਉਥੇ ਸੀ, ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ, ਬੇੜੀ ਦੀ ਿਪਛਲੇ
ਪਾਸੇ ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਥੇ ਦੱਸ ਹਜਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ ਨੇ ਇਹ ਪਰ੍ਣ ਿਲਆ ਿਕ
ਉਹ ਉਸ ਉਸ ਰਾਤ ਡੋਬ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੇੜੀ ਉਸ ਤੁਫਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ
ਬੋਤਲ ਦੇ ਡੱਟ ਵ ਗ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੁਲਾਰੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਹਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ ਨੇ
ਸੋਿਚਆ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੜਹ੍ ਿਲਆ ਹੈ । ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਝੁੰਡ
ਡੋਬ ਦਵ ਗੇ” । ਔਹ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਿਗਆ,
ਉਹ ਉਠ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਰਿਖਆ ਅਤੇ ਪਰ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਚੁੱਪ ਕਰ, ਥਮਹ੍ ਜਾ,” ਅਤੇ ਪੌਣ ਅਤੇ ਲਿਹਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਿਗਆ ਮਨ ਲਈ
। ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ।

85 ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੱਦ ਉਸ ਭੁੱਖ ਲਗੀ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੇਠ ਤਰ ਆਇਆ, ਰੋਟੀ
ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਜ ਕੋਈ ਚੀਜ ਖਾਣ ਲਈ ਲਭਣ ਲਗਾ, ਜ ਇੱਕ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ
ਖਾਣ ਲਈ ਲਭਣ ਲਗਾ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮੱਛੀ ਲਈ ਅਤੇ
ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਖੁਆਇਆਤ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ।

86 ਔਹ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਿਝਆ ਉਸ ਨੇ ਇਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਹਰੇਕ ਕਵੀ ਨੇ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ
ਨੇ ਿਲਿਖਆ:

ਿਜਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਮੈ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀਤਾ; ਮਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਮੈ ਬਚਾ
ਿਲਆ;

ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਲੈ ਿਗਆ;
ਜੀ ਠਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਮੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾ ਕੇ
ਅਜਾਦ ਕੀਤਾ:

ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਉਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ—ਔਹ, ਸ਼ਾਨਦਰ ਿਦਨ!

87 ਏਡੀ ਪੈਰੋਨੇਟ, ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਿਵਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਇੱਕ ਿਦਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਪਰ੍ਭਾਵ ਹੇਠ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਲਮ ਫੜ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਪਿਹਲਾ ਗੀਤ ਿਲਿਖਆ,
ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਿਲਿਖਆ:
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ਸਾਰੇ ਿਯਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਰਥ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰੋ!
ਦੂਤ ਮੁੰਹ ਭਾਰ ਿਡਗ ਕੇ ਪਰ੍ਣਾਮ ਕਰਨ;
ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਕਟ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ,
ਅਤੇ ਸਭਨ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਉਹ ਮੁਕਟ ਪਿਹਨਾਓ ।

88 ਯਕੀਨਨ, ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਸੀ । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ।
89 ਉਸ ਹੁਣ ਉਸ ਗਲ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਉਨਹ੍ ਿਦਨ ਦੀ ਆਧੁਿਨਕ
ਸੋਚ ਲਈ ਅਣਹੋਣੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾ ਨਵ ਜੀਵਨ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਹੁੰਿਦ
ਹੋਇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਨਹੋਣੀ ਗਲ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਪਰ ਜੇ ਉਸਨੇ ਪਛਾਣ
ਿਲਆ…ਉਸਨੇ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਵਚਨ ਸੀ, ਤੱਦ ਅਸੰਭਵ ਚੀਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਨ
ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਿਸ਼ਰ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ ਸੀ ।
90 “ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ” । ਇਹ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਹੈ
। ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਚੀਜ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹਨ ਜੱਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ । ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਤੱਦ ਅਸੰਭਵ ਚੀਜ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹਨ । ਜੱਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ
ਤੱਦ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਲਵੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਚੀਜ ਹੋਣਗੀ । ਯਕੀਨਨ
ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ।
91 ਪਰ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਵੀ, ਪਰ੍ਭੁ, ਜੋ ਤੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹੇਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਕਰ ਦਵੇਗਾ” । ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਉਸ ਤੋਂ
ਬੱਸ ਉਹ ਵਚਨ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਸਭ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਸੀ, ਿਕ ਉਸਦੇ ਵਚਨ
ਲਵੇ । ਹ , ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੀ ਘੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ

ਬੁਲਾਇਆ । ਔਹ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਸ ਚੀਜ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ!

ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਿਜਥੇ ਹਨੇਰੀ ਘੜੀ ਆਈ ।
92 ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਯੂਬ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ
ਨਬੀ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ । ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ । ਉਸਨੇ—ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰ੍ੇਮ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਉਸ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਕਹਾ…ਹ , ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਤਾਨ, ਤੂੰ ਿਕਥੇ ਸੀ?”
93 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਿਪਛੇ ਅਤੇ ਉਪਰ ਥਲੇ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ ਸੀ” ।
94 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਵੱਲ ਗੌਹ ਕੀਤੀ? ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਰਗਾ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਹ ਇੱਕ ਿਸੱਧ ਪੁਰਖ ਹੈ” ।
95 “ਔਹ,” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਕੀਨਨ, ਤੂੰ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ
ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈਂ । ਯਕੀਨਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ । ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਮੇਰੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰ, ਮੈਂ ਸੁਰ ਬਦਲ ਦਵ ਗਾ । ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਿਫਟਕਾਰ ਪਵਾਵ ਗਾ” ।
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96 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ” । ਇਹ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਹੈ । ਿਕਓਂ? ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ । ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ । ਉਹ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ । ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਤਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਿਕਓਂਿਕ, ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ,
ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਅਯੂਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ।

97 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਸਨੇ ਅਯੂਬ ਫੋਿੜ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਸਦੇ ਬੱਿਚ
ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਿਲਆ । ਉਸਦੀ ਿਸਹਤ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ।
ਉਸ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪਾਪੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ
ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਅਤੇ ਬੁਢਾ ਅਯੂਬ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਚਲਾ
ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ।

98 ਪਿਹਲ , ਤੁਹਾ ਉਦਾਸੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਿਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ।

99 ਅਯੂਬ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਿਦਨ ਿਜਹ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਜੰਿਮਆ । ਉਸ ਿਦਨ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਾ ਚਮਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਰੱਤ ਤੇ ਚਾਨਣ ਵੀ
ਨਾ ਚਮਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ” । ਅਤੇ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਿਵੱਚ, ਫੇਰ ਿਯਸੂ
ਅੱਗੇ ਆਇਆ । ਉਸਨੇ ਹੇਠ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ
ਵੇਖਦਾ ਹ , ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਿਵੱਚ ਮੁੜਹ੍ ਜੀ ਠਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ
ਹੇਠ ਡੇਿਗਆ ਜਾਵੇ ਤ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੜਹ੍ ਉਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ” । ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ
ਵਨਸਪਤੀ ਜੀਵਨ ਦੁਬਾਰਾ ਿਜਉਂਦੇ ਵੇਿਖਆ ਪਰ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਮਨੱਖ ਲੇਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਪਰ੍ਾਣ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਹੈ ਿਕੱਥੇ?” ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਹੈ
। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ੍ ਉਸ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਖਦਾ
ਹੈ । ਔਹ, ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾ ਦਵੇਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾ
ਰਖੇਂ ਜੱਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਕਰ੍ੋਧ ਨਾ ਹਟੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਵੇਲਾ ਠਿਹਰਾਵੇਂ ਅਤੇ ਮੈ ਚੇਤੇ
ਕਰੇਂ । ਅਸੀਂ ਗਏ…” ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ ਉਹ ਗਲ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ । ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ
ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਸੀ, “ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੱਤੇ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੜਹ੍ ਰੁੱਖ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫੁੱਲ
ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲੇਟਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਣ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ!” ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਿਵੱਚ ਸੀ । ਉਹ ਉਸ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

100 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੱਦ ਿਯਸੂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਿਸਰ
ਪਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੇਿਖਆ ।

101 ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੀ ਘੜੀ ਜੱਦ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਫਟਕਾਰ ਅਤੇ
ਮਰ ਜਾਹ,” ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਝੱਲੀ ਤੀਵੀਂ ਵ ਗ ਬੋਲਦੀ ਹੈਂ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੈ ਿਲਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ” । ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ
ਉਸਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਉਸਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ।
ਹਰੇਕ ਨੇ ਉਸਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ।
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102 ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ, ਜੱਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਥੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਿਯਸੂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ । ਉਹ ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋਵੇਗਾ । ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ
ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੇਖ ਗਾ, ਉਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੇਖ ਗਾ” । ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ

ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਿਗਆ । ਹ ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ।
103 ਮੂਸਾ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੀ ਘੜੀ ਇਸਰਾਇਲ ਿਵੱਚਆਈ । ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਿਨਭਾ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਉਥੇ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਹ ਜੋ ਮੈਂ ਹ ” । ਉਹ ਹੇਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯੰਨੇਸ ਅਤੇ ਯੰਬਰੇਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨਕਲ
ਨਾਲ ਲਿੜਹ੍ਆ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚਾ ਖੜਾ ਿਰਹਾ । ਉਸ ਨੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਇਲ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਾ ਿਦੱਤਾ । ਅਤੇ ਉਹ ਿਮਸ਼ਰ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ
ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਵਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਮੇਰੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ” । ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ । ਮੂਸਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਪਹਾੜ
ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਆਮੀਨ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੰਝ ਿਕਹਾ ਸੀ! ਕੋਈ ਿਫ਼ਰਊਨ ਉਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰ
ਸਕਦਾ ਸੀ । ਕੋਈ ਸ਼ਤਾਨ ਉਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਉਸ ਮਾਰ ਨਹੀਂ
ਸਕਦੀ ਸੀ । ਉਹ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਆਮੀਨ! ਹਲਲੂਯਾਹ! ਮੈਂ ਧਾਰਿਮਕ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਉਹ ਉਸ ਪਹਾੜ ਵਲਹ੍ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ।
104 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹ ਜੋ ਮਿਹਮਾ ਜ ਦਾ ਹੈ! ਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ
ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ
ਵੀ ਤਰਹ੍ । ਹ ।
105 ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਕਰੱਤਵ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ । ਇਥੇ ਹੈ ਉਹ, ਪਹਾੜੀ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਫੱਿਸਆ ਹੋਇਆ । ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਛੇ ਇੱਕ ਗਰਜ ਸੁਣਦਾ ਹੈ
। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਰੱਥ ਹਜਾਰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਿਥਆਰਬੰਦ
ਅਤੇ ਨੇਜੇ ਅਤੇ ਚੀਜ , ਤ ਿਕ ਉਹਨ ਉਨਹ੍ ਰੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਲਤਾੜ ਦੇਣ । ਅੱਗੇ ਲਾਲ
ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ…ਉਹ ਘਬਰਾ ਿਗਆ ।
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, “ਔਹ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੱਸ ਗਏ ਹ । ਿਫ਼ਰਊਨ ਸਾ ਮਾਰ
ਦਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਗੀ । ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਥੇ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਣਗੇ” ।

ਮੂਸਾ ਚੀ ਆਵਾਜ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ!”
106 ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆ ਿਗਆ । ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਸੀ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ।
ਉਹ ਹੇਠ ਤਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖਲੋ ਿਗਆ । ਆਮੀਨ
। ਉਹ ਸਾਡਾ ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ । ਉਹ ਿਵਚਕਾਰ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਮੀਨ, ਇੱਕ ਿਵਚੋਲਾ ।
ਉਹ ਉਥੇ ਖਲੋ ਿਗਆ, ਉਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਿਮਸਰੀ ਲਈ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਿਜਹੜੇ ਆ
ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਹ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਲਈ
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ਚਾਨਣ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਣ ਲਈ । ਿਫਰ ਸਵੇਰ ਜੱਦ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਤੇਜ
ਵੱਗਣ ਲਗੀ, ਉਸ ਰਾਤ, ਤੱਦ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਆ ਿਗਆ ਸੀ ।
107 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਹੈ । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ । ਜੱਦ ਉਹ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਜ ਦਾ ਹ ” ।

108 ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ, ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ
ਬਾਅਦ; ਸੰਤ ਪੌਲੂਸ ਦੰਿਮਸਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਹੇਠ ਡੇਗ ਿਦੱਤਾ
। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਬਰਾਨੀ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਿਕਹਾ ਹੁੰਦਾ…ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ?” ਵੱਡਾ L-o-r-d, ਇਲੋਹੀਮ । “ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ ਿਜਸ ਮੈਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹ ?”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਹ ” ।
109 ਆਮੀਨ! ਹਲਲੂਯਾਹ! ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਿਪਛਲਾ ਹੈ । ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ । “ਥੋੜੇ
ਿਚਰ ਿਪਛੋਂ ਜਗਤ ਮੈ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਵੇਖੋਗੇ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵ ਗਾ,
ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵ ਗਾ” । ਉਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮਹ੍, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹੀ ਕੰਮ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਾਅਿਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮੀਨ, ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ
। “ਿਕਆਮਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹ । ਮੈਂ ਉਹ ਹ ਜੋ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਆਉਣਾ
ਹੈ” । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ । ਹ ।

“ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮੰਨ ਖਾਧਾ” ।
110 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ, ਹਰੇਕ, ਮਰ ਿਗਆ । ਪਰ, ਮੈਂ ਹ ਸੋ ਹ ” । ਮੂਸਾ…ਬਲਦੀ ਹੋਈ
ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹ ਸੀ । ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੀ ਨਹੀਂ; ਮੈਂ ਹ , ਵਰਤਮਾਨ
ਕਾਲ, ਹਰ ਸਮੇਂ ।
111 ਸਾ ਇਥੇ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੂਸਾ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਨੇ ਿਵੱਚ ਿਪਛ ਹ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਹੇਠ ਤਰ ਆਇਆ । ਹੁਣ, ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ, ਿਕ,
“ਮੂਸਾ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਿਨੰਿਦਆ ਜਾਣਾ ਿਮਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜਾਿਣ ”
। ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਿਨੰਿਦ ! ਮਸੀਹ ਮਸ਼ਹ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਗੋਸ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ । ਦੂਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜਹ੍ਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਦੂਤ
ਮਸੀਹ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆ ਿਗਆ, ਉਸ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ!
112 ਉਹਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮਸੀਹ ਉਸੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
113 ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ
। ਉਹ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਲਈ ਖਲੋਣ ਲਈ, ਇਸ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਿਗਆ ।
ਅਤੇ ਜੱਦ ਉਹ ਆ ਿਗਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ
ਬੁਲਾਇਆ । ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੂਸਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਕਓਂ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈਂ? ਇਨਹ੍ ਲੋਕ
ਨਾਲ ਬੋਲ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਹ” । ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ, ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਖੁਲ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਫਰ ਿਵੱਚ ਚਲੇ
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ਗਏ । ਹ , ਮੂਸਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ, ਤੱਦ ਿਯਸੂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ । ਹੁਣ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਸਮ ਹੈ…ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ।

114 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮਨੁੱਖ ਵਲ ਿਖੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਉਸ ਦਾ
ਨਾਮ ਜੈਰੂਸ ਸੀ । ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ । ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਪਤ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ । ਉਹ ਿਯਸੂ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ । ਉਹ
ਉਸ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ । ਹ । ਉਹ–ਉਹ–ਉਹ–ਉਹ ਬੱਸ…ਉਹ

ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ
ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ
ਨਾਲ ਜੁੜਹ੍ ਿਗਆ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ।

115 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੱਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਕਈ
ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਆਖਰੀ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ
ਤ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਿਵਖਾਉਂਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਹ ।

116 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਹ੍ ਿਗਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਲਖਵਾ ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ।
ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ–ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਉਸਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਿਫਰ ਵੀ ਮਸੀਹ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ।

117 ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਈ । ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ । ਉਹ, ਕੋਈ
ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਉਹ…ਇਸ ਤਰ , ਉਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਵੇਿਖਆ । ਉਸਦਾ ਬੁਖਾਰ ਖਰਾਬ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ
। ਕੁਝ ਿਚਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਮੌਤ ਦੀ ਨੌਕ ਤੇ ਆ ਗਈ । ਉਹ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਸੀ । ਉਸ ਕੁਝ ਤ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਉਹ-
ਉਹ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਉਸ
ਲੱਭ ਲਵ , ਉਹ ਿਜਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਹੈ” । ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਰਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਿਜਵੇਂ ਿਨਕੁਦੇਮੁਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤ ਿਕ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕੇ । ਸਮ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੱਦ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ ।

118 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ ਹੈ । ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ
ਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਸਮ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਜ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀਏ । ਇਹ
ਛ ਟੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਕੀਰ ਲੰਘਦੇ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ
ਬੱਚ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਯਾ ਅਤੇ ਿਨ ਿਵਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਲਕੀਰ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ।
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119 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਪੈ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਹੈ । ਉਥੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਜਕ ਖੜੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਰੱਬੀ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਸਨ । ਸਾਰੀ
ਸੰਗਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਮਰਿਦ ਹੋਇ
ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ । ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਰੋੜ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਿਸਰ
ਿਹਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦਵਾਈ ਉਸ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸ ਅਤੇ
ਅਜੇ ਵੀ…”
120 ਸਮਝੇ, ਇਹ ਿਯਸੂ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਯਸੂ ਇਹ ਿਕਸੇ ਮਕਸਦ
ਲਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ ਿਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਬਾਹਰ ਿਲਆ ਸਕੇ । ਕੁਝ ਿਚਰ
ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਉਸ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਕਾਲੀ ਟੋਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਿਸਰ ਤੇ ਲਗਾ ਲਈਅਤੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਾਜਕ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਿਹਣ ਿਲਆ ।

“ਤੂੰ ਿਕਥੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ?”
121 “ਮੈਂ…ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ !” ਹੇ,
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਉਹ ਚਲਾ ਿਗਆ!
122 ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਇੱਕ ਫੈਂਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ: ਜ ਤ ਆਪਣੀ
ਬੱਚੀ ਮਰਨ ਦਵੇ ਜ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਉਹ ਇੱਕ
ਜਾਜਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਚਨ ਪਿੜਹ੍ਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਸੀ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਿਮਲਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਫੈਂਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਰਨ ਦਵੇ ਜ ਇਕਰਾਰ
ਕਰ ਲਵੇ । ਜੱਦ ਉਹ ਉਸ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਪੈ ਿਗਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਮ ਸੀ ਜੱਦ ਿਯਸੂ ਆ
ਿਗਆ । ਉਹ ਉਸ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਜਾਵ ਗਾ, ਿਜਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ” । ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਗ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਨੱਸਦਾ ਹੋਇਆ
ਆਇਆ, ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਗਲਹ੍ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਤੱਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੇਕ ਿਲਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਤੱਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਿਯਸੂ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ।
123 ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਕ ਜਣਾ ਨੱਸਦਾ ਹੋਇਆਆਇਆ, ਿਕਹਾ, “ਿਕਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ,’
ਿਕਓਂਿਕ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪਿਹਲ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਉਹ ਕਲਹ੍ ਮਰ ਗਈ ਸੀ । ਉਹ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਹੁਣ, ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ” ।
124 ਅਤੇ, ਔਹ, ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਿਦਲ ਨੇ ਿਜਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਪਰ ਉਸਨੇ
ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਉਨਹ੍ ਅੱਖ ਵੇਿਖਆ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਮੈਂ ਤੈ
ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ? ਨਾ ਡਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ । ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ
ਡਰਦਾ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਤੈ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਵ ਗਾ” ।
125 ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਵੇਗਾ । ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਿਹ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਥੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਆਮੀਨ । ਉਸਨੇ
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ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਠ ਖਲੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ
ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਥੇ
ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ?
126 ਯਾਦ ਰਖਣਾ, ਜੱਦ ਉਹਆਇਆਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਰੇ ਹੋਇ ਬੁਲਾਇਆ । ਉਹ ਿਦਰ੍ਸ਼
ਤੇ ਆਇਆਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਮੁਰਿਦ ਿਵਚੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ।

ਬੁਢਾ ਬਰਿਤਮਈਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਸੀ ।
127 ਿਯਸੂ ਉਥੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਗੋਸਪਲ ਿਬਜਨੈਸ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਯਰੀਹੋ ਿਵੱਚਆਯੋਜਨ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੱਕੀ ਵੀ ਸੀ । ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਰੁੱਖ ਤੇ ਿਮਿਲਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਉਹ…ਅੱਛਾ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ । ਸਮਝੇ? ਇਸ ਲਈ ਜੱਦ ਉਹ ਉਥੇ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਿਮਿਲਆ, ਜੱਕੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਿਗਆ ਸੀ ।
128 ਬੁਢਾ ਅੰਨਹ੍ਾ ਬਰਿਤਮਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਨਹ੍ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਿਯਸੂ ਉਸ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ । ਕੁਝ ਿਚਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਰੌਲਾ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
129 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾਜਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਿਣਆ, “ਓਏ, ਓਏ, ਤੂੰ, ਤੂੰ ਜੋ ਉਸ ਪਹਾੜੀ
ਤੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ! ਕੀ—ਕੀ—ਕੀ…ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਮੁਰਿਦ ਜੁਆਲਦਾ ਹੈਂ

। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਬਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹਾ ਹੈਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹਾ ਹੈਂ,
ਇਥੇ ਆ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰ” ।
130 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਸ਼ਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਓਸੇ
ਤਰ । ਸਮਝੇ?
131 “ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹਾ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ…ਤੂੰ ਮੁਰਿਦ ਜੁਆਲਦਾ ਹੈਂ; ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਪੂਰੀ
ਕਬਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਜਾ” । ਅਤੇ, ਔਹ, ਹਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਕੋਈ ਜੈਕਾਰਾ
ਛੱਡ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਨਬੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਸੰਨਾ!” ਕੋਈ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ
ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ । ਇਸ ਤਰ ਦੀ ਉਲਝਣ ਸੀ!
132 ਇਸ ਬੂ ੇ ਅੰਨਹ੍ੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਔਹ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਿਗਆ । ਉਹ ਉਥੇ ਆਇਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਇਥੇ ਆਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਗਲਤ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹ ” । ਅਤੇ ਉਹ
ਜੋਰ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲਗਾ । ਉਸਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ; ਉਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” । ਇਸ ਲਈ, “ਹੇ ਿਯਸੂ, ਦਾਉਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ੍, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ
ਕਰ!” ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਪੁਕਾਿਰਆ ।
133 ਹੁਣ ਿਯਸੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਿਵੱਚ ਸੀ । ਿਜਥੇ ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ
ਰੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਗੱਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ । ਹਜਾਰ ਲੋਕ
ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਫੜਾ ਤਫੜੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ । ਨਹੀਂ । ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ । ਉਹ ਰੁੱਕ ਿਗਆ ।
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134 ਮੈਂ ਇਨਹ੍ ਰਾਤ ਿਵਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ : “ਅਤੇ ਿਫਰ
ਿਯਸੂ ਰੁੱਿਕਆ” । ਔਹ! “ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਰੁੱਿਕਆ” । ਔਹ!
135 ਪਰ ਜੱਦ ਿਯਸੂ ਰੁੱਿਕਆ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ । ਚੇਿਲ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਗੁਰੂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਥਕਾ, ਉਹ ਤੈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈ
ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ” । ਉਸ ਉਸ ਭੀੜ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਿਲਆ ।

ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਆਇਆ? ਸਮਝੇ?
136 “ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ” । ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਨਹ੍ੇਪਣ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ,
ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ । “ਗੁਰੂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ” । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਉਹਦੀ ਨਜਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ।
137 ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਸੀ ਿਜਸ ਲਹੂ ਵਿਹਣ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧੰਨ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ
ਨਹੀਂ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਬਲਦ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੇਚ ਿਦੱਤੀ ਸੀ । ਉਨਹ੍ ਨੇ ਖੇਤ ਵੇਚ ਿਦਤਾ ਸੀ, ਇਸ
ਿਗਰਵੀ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਹ ਿਜਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਨਹ੍
ਕੀਤਾ, ਉਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ । ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਰ ਖਰਾਬ
ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ । ਲਹੂ ਵਿਹਣ ਤੋਂ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ।
138 ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ, ਉਥੇ ਬਿਹ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਿਜਸ ਤੇ
ਉਹ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਹੇਠ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ
। ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਦੋੜਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, “ਨਬੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਸੰਨਾ!”
139 ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ । ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਹੇਠ ਜਾਵ ਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖ ਗੀ” ।
140 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਥੇ ਤੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ
ਦੇਹਧਾਰੀ ਰੂਪ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਅਤੇ ਹੁਲੀਏ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤ ਸੀ, ਿਕ
ਉਹ ਜਾਣ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਉਹੀ ਸੀ । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ । “ਔਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ
ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚ ਸਕ , ਜੇ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ ਉਸ ਛੂਹ ਲਵ !” ਅਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਿਵਚੋਂ
ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਸਤਰ ਛੂਹ ਿਲਆ ।
141 ਹੁਣ ਯਾਦ ਰਖੋ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ । ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ
ਮਾਨ, ਿਕਓਂਿਕ ਫਲੀਸਤੀਨੀ ਬਸਤਰ ਿਢਲੇ ਲਮਕਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਉਹ…ਉਹ…

ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਤੈ ਛੂਿਹਆ ਹੈ” ।
142 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਖਰਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੈ । ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮਰਥ
ਮੇਰੇ ਿਵਚੋਂ ਿਨਕਲੀ ਹੈ” ।
143 ਿਯਸੂ ਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਧੰਨ ਜਾ ਚੁਕਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਚੁਕਾ ਸੀ; ਪਰ ਉਸ
ਹਨੇਰੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਜੱਦ ਲਹੂ ਰੁੱਕ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
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ਸੀ, ਿਯਸੂ ਆ ਿਗਆ । ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ । ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ ਵੇਿਖਆ ਜੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਲਭ ਨਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੈ ਲਹੂ ਵਿਹਣ
ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰੁੱਕ ਗਈ ਹੈ” ।

144 “ਉਹ ਕਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਜੁੱਗੋ ਜੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ” । “ਗੁਰੂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈ
ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ” । ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਬੁਲਾ ਕੇ
ਉਸਦੀ ਿਸਹਤ ਵਾਪਸ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ।

145 ਉਹ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਿਜਹੜੀ ਖੂਹ ਤੇ ਸੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਗਲ ਕੀਤੀ,
ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਜਾ ਚੁਕੀ ਸਨ । ਸ਼ਾਇਦ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਉਸ ਰਾਤ ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ
ਥੋੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਿਵੱਚ ਸੀ । ਨੈਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ । ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਔਰਤ
ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ; ਉਹ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜਹ੍ਦੀ ਸੀ ।

146 ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਿਗਆਰ ਵਜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਸਵਖਤੇ ਨਹੀਂ
ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰਿਮਕ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਸਨ । ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਤੇ ਚੁਿਕਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭ ਡੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਹ੍ ਗਈ । ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਘੁਲਿਮਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਉਨਹ੍ ਕੋਲ
ਉਨਹ੍ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਮੇਲਜੋਲ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ
ਸਨ । ਬਦਚਲਨ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਕੀ
ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਉਹ ਉਸ ਆਉਣ ਨਾ ਿਦੰਿਦ । ਇਸ ਲਈ ਜੱਦ
ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਿਲਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ …ਉਹ ਿਬਹਤਰ ਚੀਜ ਦੇ
ਲਈ ਆਈ ।

147 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਤੇ ਘੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜ ਦੀ ਹੋਈ ਸੋਚ
ਰਹੀ ਸੀ, “ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਜਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ ਕਲ ਰਾਤ ਜੋ ਮੈ ਿਮਿਲਆ ਹੈ
। ਮੈ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ । ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ—
ਮੈਂ ਬੱਸ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈ ਸਮਾਜ ਿਵਚੋਂ
ਛੇਕ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਿਗਰਿਜ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ…
ਜਰਾ ਉਨਹ੍ਾ ਵਲ ਵੇਖੋ! ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ
ਬਾਈਬਲ ਪੜਹ੍ਦੀ ਰਹੀ ਸ ; ਯਕੀਨਨ, ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਉਹ ਨਬੀ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹ ਉਹਨ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਇਸ ਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੌ ਜ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਜਾਰ
ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ ਹੈ, ‘ਔਹ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਗਰਜੇ
ਅਤੇ ਚੀਜ ਹਨ । ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ’”। ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਇਸ ਤਰ ਸੋਚਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ।

148 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਿਜਵੇਂ ਕਲਹ੍ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਮਊਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ।
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149 ਜੱਦ ਉਹ ਇਹ ਗਲ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਖਦੇ
ਸੁਿਣਆ, “ਮੈ ਪਾਣੀ ਿਪਆ” ।

150 ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ, ਜੱਦ ਉਸ ਦੀ ਨੈਿਤਕਤਾ
ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ । ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਇਸ ਤਰ ਿਜਉਣ ਲਈ ਗਲੀ
ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ
ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਇਸ ਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ
ਉਹ ਉਥੇ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਲੱਟ ਲਮਕ ਰਹੀ ਸਨ; ਉਹ ਕਮਜੋਰ
ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਿਪਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁੱਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ।

151 ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਉਸ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਬੀਜ ਿਪਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਜੇ ਇਹ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵ ਗੀ” । ਉਹ ਇਹ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ।

152 ਉਸ ਬੂ ੇ ਯਹੂਦਾ ਵਲ ਵੇਖੋ ਜੋ ਉਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰ ਉਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਿਵੱਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਪਰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਇਥੇ ਉਹ ਸੀ…
ਸਮਝੇ, ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਿਕਆ । ਪਰ ਇਥੇ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਉਸ
ਨੇ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ; ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਿਪਆ,
ਇਸ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਇਥੇ ਿਪਆ, ਤ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਜਗਹ੍ਾ
ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ।

153 ਸਮਝੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ
ਉਸ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨੇ ਪਤੀ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਉਹ…ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਦਮ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਹੋ ਗਈ । ਉਹ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਮੈ ਲਗਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈਂ । ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹ ਿਕ ਜੱਦ ਮਸੀਹਾ ਆਵੇਗਾ ਤ ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ
ਕਰੇਗਾ” ।

154 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ । ਤੱਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ । “ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹ , ਉਹੀ ਹ ” । ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ
ਿਲਆ । ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਉਸਦੇ ਪਾਪ ਿਵਚੋਂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾ ਿਲਆ । ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ
ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ।

155 ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ ਤੁਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਕਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਜੁੱਗੋ ਜੁੱਗ
ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ ।

156 ਹ , ਉਸਦੀ ਨੈਿਤਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸ
ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਪਤਾ ਹੈ । ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਮਸੀਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਿਫਰ ਜੱਦ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹੀ ਹ , ਮੈਂ ਉਹੀ ਹ ,” ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸੀ ।
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157 ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੇਲੇ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਨ, ਸਭ ਉਮੀਦ ਜਾ ਚੁਕੀ ਸਨ । ਤੂਫਾਨ, ਉਹ ਿਯਸੂ
ਤੋਂ ਿਬਨ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ—ਬੱਸ ਉਸੇ ਤਰ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਲਾਜਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਸੀ । ਸਭ ਉਮੀਦ ਜਾ ਚੁਕੀ ਸਨ । ਛੋਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਸੀ । ਅਤੇ
ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੌ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਿਲਸ਼ਕ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਸੀ, ਬੇੜੀ ਦਾ ਖੰਭਾ
ਿਡੱਗ ਿਗਆ ਸੀ, ਚੱਪੂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ।
158 ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤਿਵਕ ਹਨੇਰੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ, ਤੱਦ ਿਯਸੂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ।
ਪਰ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਇੱਕ ਪਰਛ ਵੇ ਿਜਹਾ ਿਦੱਿਸਆ । ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਵ ਗ ਡਰਾਉਣਾ
ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਚੀਕ ਮਾਰਣ ਲਗੇ ।
159 ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਮੱਸਲਾ ਹੈ । ਿਯਸੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਨੇਰੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ।
160 ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਸੀ । ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ, “ਹਾਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੈ!”
ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ।
161 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਬੁਲਾਇਆ, ਿਕਹਾ, “ਨਾ ਡਰੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਹ ” । ਸਭ ਤੋਂ
ਹਨੇਰੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਿਯਸੂ ਆ ਿਗਆ । ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਤੱਦ ਿਯਸੂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਆਇਆ ।

ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਇਹ ਤੂੰ ਹੈਂ ਤ ਮੈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀਆਿਗਆਦੇ” ।
ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆ” ।

162 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਮੱਤਰੋ? ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਲਈ
ਆਵੇਗਾ । ਹੁਣ, ਕੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਫਰ ਤੋਂ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ
ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ?
163 ਮੈਂ ਇਥੇ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਇਹ ਇੱਕ ਿਸਧ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਿਸਰਫ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਿਕਸੇ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਆਉਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਿਕ ਸਾਰੀ ਿਫਰਕਾਪ੍ਰ੍ਸ਼ਤ ਸੰਸਥਾਵ
ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜਹ੍ਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕਾਟ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਹ੍ ਿਗਰਿਜ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ; ਜੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਛਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ
ਖਰੀਦ ਜ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਸੇ ਤਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਸ ਤਰ ਇਹ ਸੀ,
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਇੱਕ ਛਾਪ । ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਿਜਹੜੇ ਆਤਿਮਕ
ਲੋਕ ਹਨ ਉਨਹ੍ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ।
164 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ ਲੋਕ ਵੀ ਿਕਸੇ ਤਰ ਇਸ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾਵ , ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ

ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵ ; ਅਤੇ ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਠੀਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ—ਉਹ ਇਸ ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨਹ੍ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ
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ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਗੁਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਗੁਆਉਣ
ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ।
165 ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਵਾਸਤਿਵਕ ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਓਂ ਜਨਮ
ਪਾਏ ਮਸੀਹ ਪਿਹਲ ਮਰਣਗੇ । ਉਨਹ੍ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਹ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਚੀਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ।
166 ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਤੇ ਠੀਕ ਹਨੇਰੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ, ਤੱਦ ਿਯਸੂ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਹਾ, “ਨਾ ਡਰੋ । ਮੈਂ ਹ । ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹ ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਹ ” । ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ
ਤਰ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ । ਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
167 ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਹੋ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ।
168 ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਦਨ, ਿਕਸੇ ਿਦਨ, ਗੁਰੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਮਨੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹਰੇਕ ਨਾਮ ਬੁਲਾਵੇਗਾ । ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ
ਉਥੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਵੋ, ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਲਾਵੇਗਾ । ਿਜਹੜੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ
ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਿਜਉਣ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ । ਗੁਰੂ
ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਬੁਲਾਵੇਗਾ । ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੱਦ ਉਹ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਰ ਿਦਓ ਅਤੇ
ਉਸ ਿਦਨ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਲਾਹ ਹੈ ।
169 ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਜੋ ਕੰਮ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਫਰ ਗੁਰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
170 ਆਓ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ । ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਛੇ ਪੰਨੇ ਹੋਰ ਪਏ ਹਨ ਪਰ
ਮੈਂ—ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਵਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਆਓ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ । ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾ ਛੇਤੀ ਛੱਡ ਦੇਵ ਗਾ ਅਤੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਸਵਾ…
171 ਸਵਗਰੀ ਿਪਤਾ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੁ, ਇਸ ਿਫਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ । ਇਹ ਸਭ ਗਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹਨ,
“ਿਯਸੂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ” । ਜੱਦ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤ ਕੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ? ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਿਫਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਰ੍ਭੁ । ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੁ ਿਯਸੂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ । ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਸ
ਆਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਤੱਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ
ਦੇ । ਿਜਵੇਂ ਉਨਹ੍ ਲੋਕ ਨੇ, ਿਜਵੇਂ ਉਨਹ੍ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ , ਪਰ੍ਭੁ
। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ।
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ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੂੰ ਉਨਹ੍ ਇਹ ਬਖ਼ਸ ਦੇ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ ।
172 ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੈਣ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਓ । ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ । ਠੀਕ ਅੱਗੇ
ਚਲੇ ਜਾਓ। ਔਹ, ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ।
173 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਆ ਿਗਆ ਹੈ? ਉਹ ਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਕੀ ਉਹ
ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੱਦ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ । ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਦੇ ਦਵੇਗਾ ।
174 ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਥੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਨਹ੍ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹ । ਗੁਰੂ ਆ
ਿਗਆ ਹੈ । ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈਆਇਆ ਹੈ । ਅਤੇ
ਜੋ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਉਸਦਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਜ ਪਛਾਣ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ
ਿਕਓਂਿਕ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? [ਸਭਾ
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ” ।—ਸੰਪਾਦਕ ।] ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਿਦਲ
ਦੀ ਮਨਸਾ ਜ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰ ਉਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ
ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ ਕਰੇ ਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਾਵੇਗਾ?
175 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਉਥੇ ਹੋ, ਪਿਹਲ ਮੈ ਵੇਖ ਲੈਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਿਦਓ ਿਕ ਕੋਈ ਹੈ ਿਜਸ
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਥੇ ਿਕਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ।

176 ਸਭ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਥੇ ਉਪਰ ਹਨ, ਜੋ ਮੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਉਪਰ ਕਰੋ; ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਪਰ ਚੁੱਕੋ । ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ । ਸਭ ਠੀਕ
ਹੈ, ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ । ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ । ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ
। ਭਰੋਸ਼ਾ ਰੱਖੋ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋ ।
177 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸ਼ ਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹ । ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਧਰ ਨਾ
ਿਹਲੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੋ । ਸਮਝੇ? ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਣ, ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ
ਆਤਮਾ ਹੋ । ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਤਮਾ…ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ।
178 ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਿਕ ਭੇਤ
ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ? ਪਰ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਾ ਸਕੇਂ” । ਉਹ ਿਦਨ ਯਾਦ ਹਨ,
ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ? [ਸਭਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ” ।—ਸੰਪਾਦਕ ।] ਤੁਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
179 ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੇਿਖਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਇਥੇ ਿਕਸੇ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਠੀਕ
ਉਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ…ਮੈਂ ਜੱਦ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ ਉਸ
ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਹ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਮਨੁੱਖ ਸੀ । ਉਸਦੀ ਬਾਹ ਹੇਠ ਫੋੜਹ੍ੀ ਸਨ
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। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਤਾਨ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ
ਸਾਇਆ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ । ਉਹ ਿਠਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ
ਚਲਾ ਿਗਆ । ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਾਹਜ ਰਹੇਗਾ, ਸਮਝੇ । ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਹ, ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ
ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਸ–ਬੱਸ…ਸਮਝੇ? ਪਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕਓਂ । ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਵੈਰੀ ਸੁਿਣਆ । ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਸਾਇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਚੀਜ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਿਜਸ ਤਰ ਉਹ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍
ਵੇਖੋ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਨ । ਸਮਝੇ, ਇਹ…

180 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾ
ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ । ਪਰ,
ਇਹ ਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਰਥਾ ਜਾਣਦੀ ਿਕ ਉਹ
ਉਸ ਿਫਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਸਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕਓਂਿਕ
ਉਹ ਪਰ੍ਗਟ ਵਵ੍ਚਨ ਸੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਕ ਇਸ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਯਕੀਨਨ ਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਤ ਉਹ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਬੱਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ।
181 ਇਥੇ ਉਪਰ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ, ਬੱਸ—ਬੱਸ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ,
ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਤੁਹਾ ਬੱਸ ਇਸ ਵੇਖਣਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ,
“ਕਹੋ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ…” ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ । ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਹਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਿਕ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਪਣਾ ਵੇਖਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ” । ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ । ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ । ਜੋ ਤੁਹਾ ਸੁਪਨਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ
ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ।
182 ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਠੀਕ ਇਥੇ ਆਖਰੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ , ਉਸ
ਗਠੀਆ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਗਠੀਏ

ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਵੇਗਾ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ? ਉਥੇ
ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੈਕਸੀਕਨ ਮਨੁੱਖ, ਕਤਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋਗੇ? ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ।
183 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜੀ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਸ ਵੀ ਗਠੀਆ ਹੈ । ਕੀ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ
ਹੈਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਔਰਤ? (ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈ ਡਰ
ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਣਗੇ ।) ਤੂੰ ਕਰੇਂਗੀ? ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ।
184 ਉਸ ਦੂਸਰੀ ਮੈਕਸੀਕਨ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ
ਪੇਟ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਗਰ੍ਸਤ ਹੈ । ਕੀ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਪੇਟ
ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਵੇਗਾ, ਔਰਤ?
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185 ਉਸ ਇਹ ਿਮਲ ਿਗਆ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਹੇਠ ਜ ਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦਾ ਹ ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ । ਹ । ਇਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਿਪਆ ਹੈ । ਇਹ ਉਥੇ ਸੀ,
ਠੀਕ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ ਸੀ…[ਟੇਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥ —ਸੰਪਾਦਕ]…ਇਹ
ਇਸ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਸਮਝੇ? ਜੱਦ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਸਮਝੇ, “ਉਨਹ੍ ਦੀ
ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੇ ਿਜਆਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ” ।

186 ਇਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ । ਉਹ ਡਰੀ
ਹੋਈ ਹੈ । ਉਸ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਕੈੰਸਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ । ਮੈਂ ਤੈ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਮੈ ਕੈੰਸਰ ਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵਲਹ੍ ਵੇਖੋ । ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ । ਸਾਡੀ ਵਲਹ੍ ਵੇਖ
। ਹੁਣ, ਹ , ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਹੋ
ਿਜਸ ਪੋਰਟਰਿਵਲੇ, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਕੀ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੀ ਹੈਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ? ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ
ਨਾਮ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਿਵੰਥਮ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਹੁਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕੈੰਸਰ ਤੁਹਾ ਛੱਡ
ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਂ! ਇਹੀ ਸਭ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਂ!

187 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਇਥੇ ਇਸ
ਪਾਸੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਗੁਰੂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ
। ਉਹ ਤੁਹਾ ਮੋਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਿਵੱਚ ।

188 ਇਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ
। ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ । ਇਹ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ? ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਿਡ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ
। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਰੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਟੀਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
। ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਾਸ਼ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਸ
ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ । ਕਾਸ਼ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

189 ਇਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਭੂਰੇ ਮੁੰਹ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ । ਉਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ
ਅਤੇ ਦਮੇਂ ਨਾਲ ਪੀਿੜਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੈਕਸੀਕਨ ਲੜਕਾ, ਮੈਕਸੀਕਨ ਲੜਕਾ ਇਥੇ ਬੈਠਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਇਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸੈਨ ਜੋਸ ਤੋਂ ਹੈ । ਪੁੱਤਰ੍, ਕੀ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲ, ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਇਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ । ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੈ । ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ । ਕੀ
ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ
ਤੇਰੇ ਿਵਸਵਾਸ਼ ਸੱਚ ਮੁਚ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਵੇਗਾ? ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਊਬੇਨ ਹੈ । ਹੁਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰ । ਊਂ-ਹੂੰ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਵੇਗਾ ।
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190 ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਹੇ, ਪਾਪੀ, ਹੇ ਬੀਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ, ਕੀ
ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਿਵਚੋਂ, ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਵਚਕਾਰ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ? ਉਹ
ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਬੱਿਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਪਾਪੀ
ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ । ਿਪਛ ਹ ਹੱਟੇ ਹੋਏ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਗੁਰੂ

ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

191 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲੋੜਹ੍ ਇਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁੱਕੋ, ਕਹੋ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਲੋੜਹ੍ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ” । ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰੋ । ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾ
ਿਜਸ ਚੀਜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਲਹ੍,
ਅੱਜ ਅਤੇ ਜੁੱਗੋ ਜੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ ।

192 ਉਹ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਆਓ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖੋ
ਿਜਸ ਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕੀ ਗਲਤ ਸੀ” । ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ । ਤੁਸੀਂ ਆਏ
ਅਤੇ ਇਸ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਿਲਆ, ਇਸ ਲਈਗੁਰੂ ਆਇਆਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

193 ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਹੋ, “ਪਰ੍ਭੁ ਿਯਸੂ,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹ ; ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ । ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਪਛ ਹ ਹੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਹ , ਮੈ
ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ, ਪਰ੍ਭੁ । ਮੈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜਹ੍ ਹੈ; ਮੈ ਭਰ ਿਦਓ । ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ
ਹ ; ਮੈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਦਓ । ਮੈਂ ਅਪਾਹਜ ਹ ; ਮੈ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਿਦਓ” । ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਉਪਰ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ
ਿਦਓ । ਆਮੀਨ ।

194 (ਸਾ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਧੁੰਨ ਿਦਓ, “ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ
ਕਰ ਗਾ” । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਗਾ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ?)

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਗਾ,
ਔਹ, ਲੇਲੇ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪੀ ਲਈ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ;
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਸ ਮਿਹਮਾ ਿਦਓ,
ਿਕਓਂਿਕ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦਾਗ ਧੋ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ।

195 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੂਣ ਉਹ ਇਥੇ ਹੈ ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ
ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਦਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਗਾਈਏ,
ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ।
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ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਗਾ, (ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਤ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਪਰ ਚੁੱਕੋ), ਮੈਂ…(ਹੁਣ ਿਸਰਫ ਉਸਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ
ਕਰੋ)…ਉਸਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ,

ਔਹ, ਲੇਲੇ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪੀ ਲਈ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ;
ਔਹ, ਉਸ ਮਿਹਮਾ ਿਦਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ,
ਿਕਓਂਿਕ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦਾਗ ਧੋ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ।

196 ਔਹ, ਔਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਵਹ੍ੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋ । “ਮੈਂ…” ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰੀਏ । ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਲਈ ਉਡੀਕ
ਿਰਹਾ ਹ ।

ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਗਾ,
ਔਹ, ਲੇਲੇ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪੀ ਲਈ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ;
ਉਸ ਮਿਹਮਾ ਿਦਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ,
ਿਕਓਂਿਕ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦਾਗ ਧੋ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ।

197 ਹੁਣ ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹ , ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਓ, ਿਕਸੇ ਦੇ ਹੱਥ
ਫੜਹ੍ ਲਵੋ, ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾ ਰਹੇ ਹ , “ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕਰ ਗਾ” । ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ
ਇੱਕਠੇ ਗਾਓ ।

ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਗਾ,
ਔਹ, ਲੇਲੇ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪੀ ਲਈ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ;
ਉਸ ਮਿਹਮਾ ਿਦਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ,
ਿਕਓਂਿਕ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦਾਗ ਧੋ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ।

198 ਹੇ, ਪਾਪੀ ਿਮੱਤਰ੍, ਕੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਓ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕਰੋ । ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਉਸ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ । ਜੱਦ ਉਸ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵਚ ਸੰਤ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਅਰਾਧਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ? ਆਖੋ, “ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ
ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ
ਹ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਬੂਲ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਜੱਦ ਉਹ ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ” । ਆਓ ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਗਾਉਂਦੇ ਹ ।

ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਗਾ,(ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ?) ਮੈਂ ਉਸ
ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਗਾ,

ਔਹ, ਲੇਲੇ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪੀ ਲਈ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ;
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਸ ਮਿਹਮਾ ਿਦਓ,
ਿਕਓਂਿਕ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦਾਗ ਧੋ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ।

199 ਔਹ, ਇਹੀ ਹੈ, ਔਰਤ, ਆ ਜਾਓ । ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ? ਭੈਣ,
ਇਥੇ ਉਪਰ ਆ ਜਾਓ, ਇਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ।
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200 ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਸ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ
ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਗੇ,
ਤ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ੍ ਦੂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਸ਼ਰਮਵ ਗਾ” । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੱਦ
ਉਹ ਇਥੇ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਿਖਆ ਹੈ । ਇਹ ਇੰਨਾ ਿਸੱਧ ਹੈ, ਵਚਨ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ
ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਹੈ । ਪਰ ਆ ਜਾਓ ਜੱਦ ਸੰਤ ਅਰਾਧਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਊਪਰ
ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ?
201 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦਵੇ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ । ਇਥੇ ਇੱਕ ਿਬਰਧ ਔਰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,
ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਉਮਰ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ?

ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ…(ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਓ)…ਮੈਂ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਗਾ…
202 ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਲੋਕੋ, ਠੀਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਜਾਓ । ਬੱਸ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ ।
ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੈ ਬਰਕਤ ਦਵੇ, ਔਰਤ, ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਜਵਾਨ ਲੋਕੋ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦਵੇ ।

…ਪਾਪੀ ਲਈ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ;
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਸ ਮਿਹਮਾ ਿਦਓ,
ਿਕਓਂਿਕ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦਾਗ ਧੋ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ।

203 ਜੱਦ ਸੇਵਕ ਇਨਹ੍ ਲੋਕ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ? ਿਪਛ ਹ ਹੱਟੇ
ਹੋਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਆਖੋਗੇ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹ ”? ਇਥੇ ਉਹ ਹੈ ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਕਰੋ
। ਿਕਓਂ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ?

ਉਸ ਮਿਹਮਾ ਿਦਓ…(ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਉਸ ਮਿਹਮਾ
ਿਦਓ?)…ਲੋਕੋ,

ਿਕਓਂਿਕ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਧੋ ਿਦੱਤਾ ਹੈ…
204 ਮਾਰਥਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਂ ਜ ਕੀ ਤੂੰ ਮਿਰਯਮ ਨਾਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹੇਂਗੀ? ਕੀ
ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਿਪਛ ਹ ਰੁੱਕੀ ਰਹੇਂਗੀ ਅਤੇ ਕਹੇਂਗੀ, “ਔਹ, ਮੇਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਸ
ਤਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ,” ਜੱਦ ਮਸੀਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਪਛ ਹ
ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? “ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸ ਗਾ,
ਜੱਦ ਮੈਂ…” ਨਹੀਂ । ਅੱਜ, ਇਹ ਘੜੀ ਹੈ । ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਜੈਰੂਸ
ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਸੀ ।
205 ਹੁਣ ਆਓ! ਿਪਛ ਹ ਹੱਟੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਆਓ । ਪਾਪੀ, ਹੁਣ ਆਓ । ਇਹੀ ਸਮ ਹੈ । ਗੁਰੂ
ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਤੁਹਾ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, “ਮੈਂ
ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਾਗਾ?” ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼
ਿਬਮਾਰੀ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ ਦੀ ਚੀਜ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ

ਿਫਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਲਈ ਵੀ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਆਓ! ਹੁਣ
ਆਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ।
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206 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ, ਿਮੱਤਰੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਿਜਸ ਇਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ
ਤਰ ਤੁਹਾ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ
। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ…ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ । ਹੁਣ ਆਓ ।
207 ਪੱਕੀ ਤਰ ਜਾਣ ਲਓ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਵੀ ਜੋਖਮ ਨਾ ਉਠਾਓ । ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਮੰਨ ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤ ਕੋਈ ਜੋਿਖਮ ਨਾ ਉਠਾਓ । ਹੁਣ ਆਓ । ਹੁਣ ਸਮ
ਹੈ, ਹੁਣ ਜੱਦ ਚਸ਼ਮਾ ਖੁਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੱਦ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਥੇ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੈ
। ਉਹ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਸ਼ੱਕ, ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੌਿਸ਼ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ” । ਇਸ ਛੱਡ ਿਦਓ । ਹੁਣ ਆਓ । ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ
ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ।

ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਗਾ,(ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ?)

ਔਹ, ਲੇਲੇ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪੀ ਲਈ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ;
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਸ ਮਿਹਮਾ ਿਦਓ,
ਿਕਓਂਿਕ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦਾਗ ਧੋ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ।

208 ਹੁਣ ਜੱਦ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ; ਲੋਕ ਉਸ ਉਸਤਤ
ਦੇਣ ਿਦਓ, ਹੁਣ ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾ ਰਹੇ ਹ । ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀ
ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਇੱਕਠੇ ਗਾਵ ਗੇ ।

ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਗਾ,
ਔਹ, ਲੇਲੇ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪੀ ਲਈ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ!

209 ਿਸਰਫ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ! ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਇਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ,
ਉਸ ਕਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ । ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਕਰੇਗਾ । ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦਵੇ । 
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