
ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ

 ਆਓ ਹੁਣ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ।
ਪਰਮ ਿਕਰਪਾਲੂ ਿਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣ

ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਦਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਿਦਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਕੀ
ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਿਦਨ ਿਕਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਿਜਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਅੱਜ
ਅਤੇ ਕੱਲਹ੍, ਅਤੇ ਅਨੰਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ
ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹ , ਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਣ ਸਕੀਏ
ਿਕ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇਰਾਦਾ
ਹੈ, ਿਪਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਦਨ
ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਿਹੱਸੇ , ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ।
ਆਮੀਨ।
2 ਬੈਠ ਜਾਓ। (ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ।)
3 ਸਵੇਰ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ੍ਤੱਖ ਸਰੋਿਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ ਅਿਦੱਖ
ਸਰੋਿਤ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹ । ਇਹ ਮੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ
ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਸਨਮਾਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਤੱਖ ਸਰੋਿਤ ਲਈ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਥੋੜਾ ਉਲਝਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਮੈ ਸੱਜੇ ਅਤੇ
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਿਦੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ
ਭਵਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਸਰਤਖਾਨਾ ਵੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹ ,
ਪਰਦੇ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਖੁੱਲੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਕਸਰਤਖਾਨਾ ਸਭ ਗੁੰਜਾਇਸ਼
ਤੋਂ ਪਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਰਚ ਵੀ, ਚਰਚ ਜੋ ਹੇਠ ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਪੈੱਨ
ਸਟਰ੍ੀਟ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰ ਵਾਲੀ ਥਾਵ ਤੋਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ
ਿਸਸਟਮ ਇਸ ਹੋਰ ਥਾਵ ਤੇ ਉਤਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
4 ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮ ਿਬਤਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ
ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਸਭਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਦੇ ਹੇਠ ਹ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ
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ਚਾਰ ਿਦਨ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮ ਹੈ, ਿਕਉਂ, ਅਸੀਂ ਿਨਸ਼ਚਤ
ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਿਰ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦੇ ਹ , ਜੋ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ
ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਿਸਖਰ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਿਬਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਹੇਠ ਹ । ਜਨਤਾ ਿਦਲੋਂ
ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਿਕਸੇ , ਹਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਲੀਿਸਯਾ
। ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ

ਤੇ ਪਾਪੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹ , ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬੈਠਣ
ਲਈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਇਹ ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ
ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਕੀਏ।

5 ਹੁਣ ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਸਰੋਤੇ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵ ਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਿਨਰਾਲੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਣਾਅ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਖਦਾ ਹ ਉਹ ਿਨ
ਦੇ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਰੱਖੀ ਜਾਣਗੀ , ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ,
ਅਤੇ ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਹ ਗਾ ਤ ਇਸ ਿਨ
ਦੇ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਿਕਲ
ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

6 ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਿਵਸ਼ਾ ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਹੈ
ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਜਹ੍ਾ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ
ਐਤਵਾਰ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ
ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ।
ਇਹ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ।

7 ਅਤੇ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ
ਜ ਸੇਵਕ ਲੋਕ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਥ , ਇਹ ਟੇਪ ਜੇ ਕਦੇ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਆ
ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੇਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹ …ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਫਰੈਡ ਇਸ ਟੇਪ ਜਾਰੀ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਿਮਲਣ ਲਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ
ਤੁਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲਈ, ਿਜਨਹ੍ ਕੋਲ ਟੇਪ ਿਰਕਾਰਡਰ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਹੈ,
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ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੇਪ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਿਦਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਭਾਈ ਸੋਥਮੈਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ।
8 ਹੁਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਭਰਾਵ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਵੀ, ਜ ਿਕਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੀਹੀ, ਜੋ ਉਹਨ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ
ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ , ਮੈ —ਮੈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਮੈਂ ਇਸ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹ , ਤ ਖੈਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਤਰਹ੍ । ਅਤੇ ਮੈਂ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।
9 ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਵ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸਵਾਲ
ਹਨ, ਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਜ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ
ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਮੇਰੇ ਲਈ, ਜੇ
ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।
10 ਅਤੇ ਇਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ,
ਸਗੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਮੈਂ ਵਚਨ ਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ , ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਿਕ ਮੈਂ…ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹੀ,
ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …ਮੈਂ—ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਣਦੇਖੇ ਸਰੋਿਤ ਿਵੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣ
ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
11 ਇਹ ਿਬਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਸਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ, ਜੇ ਕੇਵਲ
ਇੱਕ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਤ ਇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤਰ ਫੜ ਲਵੇ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਇਹ
ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ, ਨਹੀਂ
ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ
ਮੈ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ; ਤੋਂ, ਖੈਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਤਣਾਅ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਨੰਤ ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ,
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ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੈਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਉਨੀ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਜੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ।
12 ਹੁਣ ਮੈਂ—ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ
ਬਦਿਲਆ ਤ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਸਕ । ਿਬਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ

ਜੇਬ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹਨ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਬਾਹਰ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਜੋ
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਰਲੇ ਿਮਲੇ ਝੁੰਡ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਅਤੇ ਕੁਝ
ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹ ਗਾ, ਤੁਹਾ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲੈਣਾ
ਿਜਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ—ਤੋਂ ਸਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ।
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ
ਹੋ, ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਰ੍ਭਾਵ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ,
ਅਤੇ ਬੱਸ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਿਬਆਨ ਕਰਨਾ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
13 ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ
ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ , ਜੇ ਤੁਸੀਂ

ਿਸਰਫ ਸਿਤਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੁਣੋਗੇ, ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਬਹਤਰ
ਸਮਝ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੇ ਕੇ ਅੰਤ ਤੀਕ, ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ
ਹਥੌੜਾ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ
ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਰੇਗੀ।
14 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮ , ਡੇਢ ਘੰਟਾ, ਜ ਸ਼ਾਇਦ ਿਜਆਦਾ
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ । ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਇਸ ਿਕੰਨਾ ਸਮ ਲੱਗੇਗਾ।
15 ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹ ਗਾ ਿਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ,
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਪਕੜਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ । ਅਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਿਰਹਾ ਹ ।
16 ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਿਬਲਕੁਲ ਿਜਵੇਂ
ਇਹ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ
ਸ਼ਬਦ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ,
ਪਾਸਟਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ
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ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਸਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਸ
ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵੱਚ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ; ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ
ਜਾਜਕ, ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਜਾਜਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ,
ਪਾਸਟਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਹੈ; ਉਹ ਇੱਕ ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ,
ਜੇ ਜਾਜਕ, ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਿਵੱਚ ਜੋ ਉਸ ਉਸਦੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਮੱਠ
ਿਵੱਚ ਿਸਖਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਉਹੀ
ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

17 ਠੀਕ ਹੈ, ਿਫਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਰੀ ਅਨੁਭਵ ਜ ਮੱਠ ਦਾ ਤਜਰਬਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਹੁਤ
ਅਜੀਬ ਹੈ।

18 ਮੈ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੱਖ, ਸੁਣਨਯੋਗ ਿਚੰਨਹ੍ ਸੀ ਜੋ ਮੈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇੱਕ
ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮਹ੍, ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ,
ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਯੂਿਟਕਾ ਪਾਈਕ ਿਵੱਚ। ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਿਮਸਟਰ ਓ.ਐਚ. ਵਾਥਨ
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਜਨਹ੍ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਤਾਬ ਪੜਹ੍ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ…ਨਦੀ
ਦੇ ਕੋਲ ਿਫਰ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰ੍ਤੱਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ
ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ,
ਡੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਧਾਰਿਮਕ ਹਾਲ ਆਫ਼
ਆਰਟ ਿਵੱਚ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਕੋ ਇਕ ਅਲੌਿਕਕ ਜੀਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜਸ
ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਿਵਿਗਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਅੱਗ ਦਾ ਉਹੀ ਥੰਮਹ੍,
ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸ ਵਰਗਾ ਰੂਪ, ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰਤੱਵ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ।

19 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤ ਉਸ “ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ” ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ” ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਉਹ “ਦਾਉਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ” ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਿਜਵੇਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ
ਸੀ; ਹੁਣ ਉਹ ਅਲੌਿਕਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ; ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ,
ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
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ਪਾਠਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ, ਦਾਉਦ ਲਈ ਇੱਕ ਇਸ਼ਵਰੀ
ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਿਬਠਾਉਣ ਲਈ
ਚਾ ਕਰੇਗਾ।

20 ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜੀਬ, ਿਨਰਾਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ, ਮੈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ”
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ “ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ” ਤਕ ਹਰੇਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ
ਇਹ, ਬਸ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
21 ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਇਸ ਪਰ੍ਧਾਨ ਿਬਸ਼ਪ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਮੈ ਇਹੀ
ਿਕਹਾ ਸੀ, ਚਰਚਾ ਇਹ ਸੀ, ਿਕ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਯੁਹੰਨਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ
ਤੇ ਦੱਿਸਆ, ਿਜਵੇਂ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ।” ਓੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣੀ
ਜ ਦੀ ਹੈ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਲੂਥਰਨ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਹਨ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਲੂਥਰਨ ਲੂਥਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਵੈਜ਼ਲੀ ਵਾਲੇ ਵੈਜ਼ਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ
ਪੰਤੇਕੋਸਟਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ?” ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਿਕ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹ ।”
22 ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਔਰਤ ਤੇ ਉਤਿਰਆ, ਮੈ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ…ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਅਤੇ
ਪਛਾਣੀ ।
23 ਹੁਣ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੋਲ
ਿਦੰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ, ਮੈਂ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ
ਲਗਦਾ ਹੈ।”
24 ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਿਕ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ
ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ , ਬਸ, ਇਹ ਿਵਿਗਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਈ
ਹਨ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਹੋਈ ਹਨ, ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ
ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈ ਕਿਹਣ ਿਦਓ,
ਇਕਬਾਲੀਆ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਿਜਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ।
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25 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ
ਿਕ ਮੈਂ ਸੀ; ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,” ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ
ਗਲ , ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ।
26 ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਸੀ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬੱਿਚ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਸੀ, (ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?), ਲੋਗੋਸ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ।
27 ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਆਇਆ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਜ ਦਾ ਹ ।” ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ
ਜਾਣਦੇ ਹ ।
28 ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਤਰਸੁਸ
ਦਾ ਸੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਦੰਿਮਸਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਸਤਾਉਣ ਦੇ
ਲਈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਨਹ੍ ਗੱਲ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨਹ੍
ਿਸਖਾਈ ਗਈ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਸੀ; ਗਮਲੀਏਲ ਦੇ
ਹੇਠ, ਜੋ ਉਸ ਿਦਨ ਦੇ ਤਮ ਿਸੱਿਖਅਕ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸਕੂਲ
ਿਵੱਚ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਮੱਠ ਿਵੱਚ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨਆਦਮੀ, ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ
ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੇ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ,
ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮਹ੍, ਨੇ ਉਸ ਹੇਠ ਡੇਗ ਿਦੱਤਾ, ਿਦਨ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ
ਇੱਕਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸੌਲੁਸ, ਸੌਲੁਸ, ਤੂੰ ਮੈ ਿਕਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਂ?”
29 ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ, ਸੌਲੁਸ ਿਠਆ, ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ?” ਹੁਣ, ਉਹ ਲੜਕਾ, ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ,
ਉਹ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇਹ
ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਦੇ ਵੀ
“ਪਰ੍ਭੂ” ਨਾ ਿਕਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਉਹੀ ਥੰਮ ਸੀ।
30 ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਜ ਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਆਇਆ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜ ਦਾ ਹ ।”
31 ਥੇ ਉਹ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ; ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਹ ਿਜਸ ਤੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਂ; ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੰਿਡ ਤੇ ਪੈਰ
ਮਾਰਨਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ।”
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32 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਪਤਰਸ, ਿਜਸ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੰਜੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਨ, ਸਾ ਪਤਾ

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜੇਲਹ੍ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਉਹੀ ਥੰਮਹ੍ ਸਲਾਖ ਿਵੱਚੋਂ
ਲੰਿਘਆ, ਜੇਲਹ੍ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਹ੍ ਿਦੱਤੇ, ਅਤੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ
ਿਬਨ , ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪਤਰਸ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।
33 ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਹਮੇਸ਼ ਇਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੁਆਰਾ
ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਫਲ ਤੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਫਲ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਉਸ ਵਚਨ ਭੌਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕੁਝ ਤ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
34 ਲੋਕ ਨੇ ਮੈ ਇੱਕ ਨਬੀ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਨਬੀ
ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ…ਕਿਹਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ , ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈ ਪਿਹਲ
ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਿਦੱਤੀ ਹਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਿਦੱਤੀ ਹਨ ਜੋ
ਹੋਈ ਹਨ, ਹੋਣਗੀ , ਹੋ ਰਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ
ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ
ਇਨਹ੍ ਪਰ੍ਤੱਖ ਸਰੋਿਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਜ ਿਕਤੇ ਵੀ, ਜੋ ਕਿਹ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾ ਖੜੇ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਿਹਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ
ਵਾਰ, ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਕਹੋ, “ਆਮੀਨ।”
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ!”—ਸੰਪਾ.] ਸਮਝੇ? ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ
ਭਰ ਿਵੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
35 ਕੁਝ ਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨ ਚੀਜ਼ ਇਸਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਬਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ।
36 ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਰੱਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਨੋਟ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਿਹਣੇ ਹੋਏ ਹ , ਕਫ਼ ਿਲੰਕਸ ਦਾ ਇੱਕ
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ਜੋੜਾ…ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਨੇ ਇਸ ਿਫਲਮ ਦੀ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਅਦਾਕਾਰਾ,
ਜੇਨ ਰਸਲ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮ ਇੱਕ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਹੈ; ਅਤੇ
ਡੈਨੀ ਹੈਨਰੀ ਉਸਦੀ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪਿਹਲਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ, ਉਸਦੀ
ਮ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਪਿਟਸਟ ਸੀ। ਉਹ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਖੜਾ ਸੀ,
ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਵਪਾਰਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ, ਦੋ
ਸਾਲ ਪਿਹਲ ।
37 ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਮਹਾਨ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਿਬਆਨਬਾਜੀ ਕਰਕੇ
ਹਿਟਆ ਹੀ ਸੀ, ਿਕ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਵੀ, ਅਸੈਂਬਲੀਜ ਆਫ਼ ਗੋਡ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬਾਲਕੋਨੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਥੋਂ ਤਰ
ਕੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਭਾਈ
ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ।”
38 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ, ਤਦ, ਇਹਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਾਰੇ ਸੀ।
39 ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਸਨ…ਉਸਦਾ
ਭਰਾ…ਉਹ ਉਸ ਸਵੇਰ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਲਈ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ
ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸੜਕ ਦਾ ਿਨਰਿਖਅਕ ਹੈ। ਅਤੇ
ਡੈਨੀ ਹੈਨਰੀ ਸਭਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ, ਮੰਚ ਵੱਲ, ਇਸ
ਤਰਹ੍ , ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹ
ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਆਇਆ।ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ,
ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਧਰਮਿਨੰਦਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ,” ਿਕਹਾ, “ਇਹ
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ 23ਵ ਅਿਧਆਏ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਜੋ
ਿਕ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਬਾਈ ਅਿਧਆਏ ਹਨ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਧਰਮ ਿਨੰਦਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।” ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ…ਹੁਣ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਸੀ, ਅਤੇ
ਅਲੌਿਕਕ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਪਾ
ਕੇ, ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
40 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਕਸੇ ਅਣਜਾਣ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਥੇ
ਇੱਕ—ਇੱਕ ਭਾਰੀ, ਕਾਲੀ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਠੀ,
ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਿਕਸੇ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਸ਼ਰੇਵਪੋਰਟ, ਲੁਿਸਆਨਾ, ਜ ਬੈਟਨ ਰੂਜ, ਲੁਿਸਆਨਾ ਤੋਂ ਹ ।” ਿਕਹਾ, “ਇਹ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰ੍ੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।”
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41 ਿਵਕਟਰ ਲੇ ਡੌਕਸ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਫਰ ਸੀਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੇ ਬੈਠਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਕਹਾ, “ਯਕੀਨਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਰ ਸੀਸੀ ਹ , ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਫਰ੍ੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ।”
42 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਿਲਖੋ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਉਸਨੇ ਜੋ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਸ ਿਲਖੋ। ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਲਖੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟ ਵੇਖ ਗੇ।” ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਇੱਕ ਨੇ ਿਲਿਖਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਿਲਿਖਆ, ਤ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਰਾਮ ਿਚੰਨਹ੍ ਵੀ
ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਸਨ।
43 ਅਤੇ ਤਦ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੋਟ ਿਲਆਏ, ਇੱਕ
ਵਧੀਆ ਿਦੱਖਣ-ਵਾਲਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਨਿਹਰੇ-ਿਸਰ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਿਪੱਿਛਓਂ
ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਿਜੱਥੇ, ਉਸ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਥ ਨਹੀਂ ਸੀ;
ਉਹ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਬੋਿਲਆ,
“ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ, ਮੈਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਗਾ।” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਫਰ੍ੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹ ।”
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਗਾ।”
44 ਅਤੇ, ਇੱਥੇ, ਿਤੰਨੋਂ ਨੋਟ ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਸਨ, ਫਰ੍ੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ।
ਅਤੇ ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪਿੜਹ੍ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਨੋਟ ਿਲਆ ਿਗਆ
ਹੈ, ਨੋਟ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਡੈਨੀ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, ਖੁਦ, ਉਸਨੇ
ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਿਕਰ੍ਸ਼ਚਨ ਬੀਜਨੈਸਮੈਨ ਿਵੱਚ
ਚਲਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ।

ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਭੀੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਿਣਆ ਹੈ, ਔਖਾ ਰਸਤਾ; ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਚੱਿਲਆ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਹੈ।
ਇਸ ਅਿਹਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਤੇਰੀ

ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਿਕੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ!
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦੈਿਵਕ ਪਰ੍ੇਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ

ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
45 ਹੁਣ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ
ਹੈ, “ਉਪਰੋਕਤ ਿਬਆਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ…ਡੈਨੀ ਹੈਨਰੀ
ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ,
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਗਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ।”
46 ਹੁਣ, ਇਹ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾ ਇਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਦੱਤੀ, ਉਹ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ
ਪਿਹਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ
ਸੀ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਉਸ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਲੇਟਣ ਦਾ ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਮਿਰਆ ਅਤੇ
ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਥੇ ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਨਾਲ ਆ ਿਗਆ
ਹ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਲਈ ਦੁਨੀ
ਅਤੇ ਇਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਗਰਿਜ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣਾ, ਿਕੰਨਾ ਔਖਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ!”
47 ਿਜਵੇਂ ਇਸ—ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ ਦੇ
ਬਾਰੇ, ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਿਬਲੀ ਗਰ੍ਾਹਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਰੇ ਿਗਰਜੇ
ਉਸ ਲਈ ਏਕਤਾ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਓਰਲ ਰੌਬਰਟਸ, ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲ
ਦੇਖਦੇ ਹ । ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਿਕਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਇਹ ਉਸਦੇ

ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆਸੀ?” ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
48 ਅਤੇ, ਡੈਨੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਸਲੀਬ ਹੇਠ ਰੱਿਖਆ
ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਲੀਬ ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਚੱਟਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ
ਟੁਕੜਾ ਤੋੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਿਵੱਚ
ਪਾ ਿਲਆ, ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕਫ਼ ਿਲੰਕ ਦਾ ਇੱਕ
ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨ ਬਣਾਇਆ,
ਤ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ
ਰਾਹੀਂ, ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ ਦੋਵ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਸੱਧਾ, ਤੰਗ ਰਸਤਾ
ਚਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸਰਫ ਇੱਕ…ਦੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨ ਚੀਜ਼
ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
49 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰ੍ਭੂ…ਜੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਲਾਕੀ 4 ਦੀ ਅਤੇ ਲੂਕਾ 17, ਅਤੇ
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ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਲਖਤ ਜੋ ਇਸ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ
ਹਨ, ਤ ਕੀ ਮੈਂ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ , ਿਕ ਇਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ
ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ ਿਕ
ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੈ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਨਪੜਹ੍ਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ,
ਤ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਿਪਆਰ ਦੀ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰ ਦੀ, ਅਤੇ
ਲੋਕ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਪਆਰ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਿਦਖਾ ਸਕੇ।
50 ਇਸ ਲਈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ
ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਸ ਸਭਨ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰੇ।
51 ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅਤੇ, ਭੈਣੋ, ਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ;
ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠੋ। ਭਰਾਵੋ, ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰੋ। ਥੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਬੰਦ
ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਇਸ ਹੂਕਅੱਪ ਤੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੱਸ
ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ ਸ਼ ਤ ਬੈਠੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਦਾ। ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਤ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ
ਿਲਖਤ ਹੇਠ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣਾ ਿਨਰਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਹਨ
ਦਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਪੂਰਵਕ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ ।
52 ਹੁਣ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਿਵੱਚ ਹੋਵੋ। ਅਤੇ ਬੱਸ ਆਪਣਾ ਸਮ ਲਵ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਗੇ,
ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਸਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
53 ਆਓ ਸੰਤ ਮੱਤੀ, 19ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ,
ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ , 19ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਦੀ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਪਿਹਲੀ ਆਇਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਅਤੇ 19ਵੇਂ
ਅਿਧਆਇ ਦੀ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਤਕ ਪੜਹ੍ ਸਕਦਾ ਹ ।
54 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵ ਗ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ
ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
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ਬਦਲਦਾ। ਉਹ ਕੱਲਹ੍, ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ।
55 ਹੁਣ ਮੈਂ 19ਵੇਂ ਅਿਧਆਏ ਤੋਂ ਪੜਹ੍ ਗਾ।

ਅਤੇ ਐਉਂ ਹੋਇਆ, ਿਕ ਜ ਿਯਸੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹਿਟਆ,
ਤ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ, ਅਰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਯਹੂਿਦਯਾ
ਦੀ ਹੱਦਾ ਿਵੱਚ ਆਇਆ;
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ; ਅਰ ਉਸ ਨੇ ਥੇ

ਉਨਹ੍ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ…
ਫ਼ਰੀਸੀ ਉਹ ਦੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ,…

56 ਮੈਂ ਥੇ ਰੁਕਦਾ ਹ ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝ ਸਕੋ
ਿਕ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਸੀ।

…ਉਸ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਜੋਗ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ
ਗੱਲੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਿਤਆਗ ਦੇਵੇ?
ਉਸ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ, ਕੀ ਤੁਸ ਇਹ ਨਹੀਂ

ਪਿੜਹ੍ਆ ਭਈ ਿਜਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਉਨਹ੍
ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਬਣਾਇਆ,
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਏਸ ਲਈ ਮਰਦਆਪਣੇ ਮਾਪੇ…ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ

ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਰਹੇਗਾ: ਅਤੇ ਓਹ ਦੋਵੋਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ
ਹੋਣਗੇ?
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਓਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਣ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ

ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੇ।
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਫੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਕਉਂ ਿਤਆਗ ਪੱਤਰ੍ੀ

ਦੇਣ ਅਤੇ…ਉਹ ਿਤਆਗਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ?
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖ਼ਤ ਿਦਲੀ

ਕਰਕੇ ਤੁਹਾ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀ ਿਤਆਗਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ
ਿਦੱਤੀ: ਪਰ ਮੁੱਢੋਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ।

57 ਇਹ ਿਲਖਤ, ਇਹ ਸਵਾਲ, ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਮੁੱਢ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਸ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵਚ
ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਰ੍ਮੁੱਖ
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ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ
ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਜੱਦ ਧਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਠਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਿਵਆਹ ਅਤੇ
ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਮੂਲ ਪਾਪ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ
ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਹਰ ਵਾਰ ਪਰ ਚੁੱਿਕਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹੀ ਪਾਪ
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

58 ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਚੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰ ਗਾ ਜ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ । ਜ , ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੇ ਿਕਤਾਬ
ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇੱਥੇ
ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਬਤ
ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਹੱਵਾ ਸੀ (ਿਜਸ ਨੇ ਸੇਬ ਖਾਧਾ ਸੀ,
ਇਹ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ
ਇੱਕ ਖੁਰਮਾਨੀ ਸੀ; ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।), ਉਸਨੇ ਿਵਭਚਾਰ
ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਪਿਹਲਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਾਇਨ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ
ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਬਲ
ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਇਨ ਸੀ।

59 ਮੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਹੈ, “ਹੱਵਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ।’” ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।

60 ਤੁਸੀਂ ਕਸਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਔਰਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਆਦਮੀ ਲੈ ਸਕਦੇ
ਹੋ; ਜੇਕਰ ਉਨਹ੍ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੁਝ ਿਨਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਯਮ,
ਿਜਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੜਹ੍ਨਾ; ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਖੇਤ
ਿਵੱਚ ਬੀਜ ਿਦਓ, ਇਹ ਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਯਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਿਜਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਸ ਨੇ
ਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ

ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਸਦੇ ਿਨਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਬੀਜ ਹੱਵਾਹ ਦੀ—ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਬੀਿਜਆ ਿਗਆ,
ਇਸ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ
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ਦਾ ਿਨਯਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਿਲਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ।
61 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ,” ਕਦੇ ਕਦੇ, “ਜੋ
ਮਸੀਹੀ ਮਾਿਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।”
62 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈ ਇਸ ਗੱਲ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨੀ ਬੁਿਰਆਈ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਜ ਿਕਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਹੈ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪ
ਦੂਰ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਕੋਲ

ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਸੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ ਹਨ।
63 ਇਹ ਮੂਲ ਪਾਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਇਸ—ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤ
ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ: “ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ
ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ?” ਹੁਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵ ਗ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ
ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਸੀ,
ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ,
ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ।
64 ਪਰ ਿਜੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਥੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ
ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਇੱਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ—ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ
ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਪਰ ਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ
ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ
ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
65 ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਮੈ ਖੇਤ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਸੱਧਾ ਪੂਰਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਬ
ਵੱਲ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਇਹ ਪੂਰਬ ਹੈ।”
ਇਹ ਪੂਰਬ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਰ-ਪੂਰਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ
ਜਾਵ ਗਾ ਿਜਸ ਦੀ ਮੈਂ ਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਮੈਂ ਵਾਪਸਆਵ ਗਾ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ
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ਹੋਏ ਿਕ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਇਸ
ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ।” ਹੁਣ, ਇਹ ਵੀ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਬ ਹੈ,
ਪਰ ਇਹ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਗੁਆ ਿਦ ਗਾ ਿਜਸਦੀ ਮੈਂ
ਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੀਮਾਵ
ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਿਗਆ।

66 ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ
ਦੋ ਿਵਚਾਰ ਧਾਰਾਵ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਿਕ, “ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।” ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ,
ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਿਫਰ
ਅਗਲਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਔਹ, ਜੇ ਪਤਨੀ ਜ ਪਤੀ, ਦੋਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ
ਨੇ, ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਤਆਿਗਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਭਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ।

67 ਇਸ ਲਈ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਤ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰ-
ਪੂਰਬ; ਅਸੀਂ ਿਸੱਧਾ ਪੂਰਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ । ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਜ ਦੇ ਹੋ ਤ
ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਜ ਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ
ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਿਲਖਤ ਨਾਲ
ਿਲਖਤ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਇਸਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ।
ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ
ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

68 ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ, ਅੱਜ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਿਸਧ ਤ ਦੀ
ਦੋ ਮਹਾਨ ਿਵਚਾਰ ਧਾਰਾਵ ਹਨ; ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਲਿਵਨਵਾਦ ਹੈ, ਦੂਜਾ
ਆਰਿਮਨ-…ਅਰਮੀਨੀਅਨਵਾਦ। ਇਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾ ਨੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ
ਿਕਰਪਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਲੋਕ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੈਲਿਵਿਨਸਟ, ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਬਾਰਕ
ਹੋਵੇ, ਮੈ ਿਸਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਹੈ।” ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਿਧਰ ਵੇਖਦੇ, ਿਸਧ ਤਵਾਦੀ ਵਾਲੇ
ਪਾਸੇ, ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਔਹ, ਮੈਂ ਉਸ ਿਫਟਕਾਰਣਾ ਚਾਹ ਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ
ਝਾੜ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹ ਗਾ, ਪਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹ , ਮੈ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣਾ
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ਪਵੇਗਾ।” ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ
ਸੱਚ ਹੈ।

69 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹ ; ਇੱਕ, ਇੱਕ
ਪਾਸੇ ਜ ਦਾ ਹੈ; ਇੱਕ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ।

70 ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ
ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਿਵਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹ ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਬੁਲਾਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ, “ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹ -…ਮੈਂ ਿਵਦੇਸ਼ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹ , ਿਪਆਰੀ।” ਹੁਣ ਿਸਧ ਤਵਾਦੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ,
“ਹੁਣ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾ ਨ ਰੱਖਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ! ਮੇਰੇ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕਲੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈਂ, ਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਵਾਪਸ ਆਵ ਗਾ ਤ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਹੋਵੇਂਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੂੰ ਅੱਖ ਮਟਕਾਵੇਂ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕ ਤੂੰ ਕਲੋਲ ਕਰੇਂ! ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹ ! ਜੇ ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈਂ, ਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਵਾਪਸ ਆਵ ਗਾ ਤ ਮੈਂ ਤੈ ਛੱਡ ਿਦ ਗਾ।”

71 ਿਫਰ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈ ਟਾਈ ਤੋਂ ਫੜਹ੍ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,
“ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੈ ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ , ਵੇਖ, ਵੇਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਔਰਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਿਗਆ, ਜ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਲੋਲ ਕੀਤੀ, ਤ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਂਗਾ ਤ ਤੂੰ ਇੱਕ
ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇਂਗਾ।” ਹੁਣ, ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਾ ਨਵਾਦ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ।

72 ਹੁਣ, ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਿਵਦੇਸ਼ ਜ ਦਾ ਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ
ਕਰਦਾ ਹ …ਜ ਦਾ ਹ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , “ਹੁਣ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ
ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ। ਔਹ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ
ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।” ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਮੈਂਇਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ
ਬਾਹਰ ਜਾਵ ਗੀ। ਿਬਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ;
ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ
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ਹੈ; ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਉਸ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇ। ਉਹ
ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ।
73 ਹੁਣ, ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਿਕ ਦੋਵ ਇੱਕ ਸੱਚ ਿਮਲ ਿਗਆ
ਹੈ, ਪਰ ਯਥਾਰਥ ਸੱਚ ਨਹੀਂ।
74 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਵਦੇਸ਼ ਜ ਦਾ ਹ , ਇਸ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ
ਪਿਰਵਾਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੌਂਪਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਉਹ
ਮੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੌਂਪ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਿਵਦੇਸ਼
ਜ ਦੇ ਹ …ਮੈਂ ਿਵਦੇਸ਼ ਜ ਦਾ ਹ । ਹੁਣ, ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੈ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ; ਮੈ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਹ-…ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹ ; ਉਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮੈਂ ਉਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ , ਉਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਮੈ ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂ, ਮੈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।
75 ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ , ਗਲਤੀ ਕਰ
ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਵ , ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ
ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ , ਅਤੇ ਉਸ ਦਸ ਦੇਵ , “ਮੇਡਾ, ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫਸ ਿਗਆ ਸੀ; ਇਹ ਔਰਤ ਿਸੱਧੀ
ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ ਆਈ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਮੈ ਬ ਹ ਤੋਂ ਫੜ ਿਲਆ, ਅਤੇ
ਇਵੇਂ-ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ,” ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੀ
ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ
ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਐਵੇਂ
ਹੀ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਾ। ਹਾਲ ਿਕ ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੈ ਇਸ ਲਈ
ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਗਾ।
76 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ…ਜੇਕਰ ਇੱਕ
ਿਫਲੀਓ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਪਰ੍ੇਮ ਹੈ, ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਪਰ੍ੇਮ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;ਅਗਾਪਾਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ,
ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ੇਮ,” ਇਹ ਮੈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
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ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਇਹ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹੈ! ਕੀ…ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , ਿਜੰਨਾ
ਿਚਰ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਨਾ ਹੀ
ਹੈ। ਕਾ ਨਵਾਦ ਮੈ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈ ਪਤਾ ਸੀ
ਿਕ ਮੈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਹੈ
ਿਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੋ ਿਵਚਾਰ ਧਾਰਾ ਹਨ।
ਕਾ ਨਵਾਦ ਜ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਜ ਕੈਲਿਵਨਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਨ।
77 ਹੁਣ ਸਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਿਫ਼ਰਕਾਪਰ੍ਸ਼ਤ ਕਲੀਿਸਯਾਵ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ, ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ। ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਰਾਹ ਹਨ,
ਵੇਖੋ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਹ ।” ਥੇ ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਹਨ,
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।” ਬੈਪਿਟਸਟ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਸੱਚਾਈ ਹੈ।”
78 ਖੈਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਹ ।” ਸਮਝੇ?
79 ਇਸ ਲਈ, ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੇ ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਉਹੀ
ਥ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਥ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਥੋਿਡਸਟ, ਬੈਪਿਟਸਟ, ਜ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ,
ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। “ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ; ਇੱਕ ਪਰ੍ਭੂ; ਇੱਕ ਬਪਿਤਸਮਾ,”
ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਤੁਹਾ
ਇੱਕ ਸੰਗਤੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਤੁਹਾ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
80 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਦੋ ਿਵਚਾਰ ਧਾਰਾਵ
ਹਨ। ਹੁਣ, ਜੱਦ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸੱਤ-ਮੁਹਰ ਦੇ ਭੇਤ ,
ਇਸ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
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ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਹੈ, ਸਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ
ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਲਈ ਜੋ ਜਗਤ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਦਨ ਇਹ ਭੇਤ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10, “ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਿਦਨੀਂ, ਜੋ
ਲਾਓਦੀਕੀਆ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੇਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਅਤੇ ਇਹ
ਅੰਤਮ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਓਦੀਕੀਆ ਹੈ।

81 ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਬੇਦਾਰੀ ਪੰਦਰ ਸਾਲ ਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ
ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਿਫ਼ਰਕਾ ਨਹੀਂ ਿਨਕਿਲਆ ਹੈ। ਲੂਥਰ
ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਥੇ ਇੱਕ ਿਫ਼ਰਕਾ ਿਨਕਿਲਆ; ਵੈਜ਼ਲੀ, ਥੇ
ਇੱਕ ਿਫ਼ਰਕਾ ਿਨਕਿਲਆ; ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕੈਂਪਬੈਲ, ਥੇ ਇੱਕ ਿਫ਼ਰਕਾ
ਿਨਕਿਲਆ; ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ…ਜੌਨ ਸਿਮਥ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਿਫ਼ਰਕੇ,
ਮੂਡੀ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ…ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਦਾਰੀ
ਲੱਗਭਗ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਦਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ
ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਿਫ਼ਰਕਾ ਨਹੀਂ ਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਬੀਜ ਦਾ ਸਮ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ; ਤੂੜੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬੀਜ ਹੈ।

82 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਸੱਧਤਾ
ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦਾ ਭੇਤ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ, ਸੱਤ ਮੋਹਰ …

83 ਿਕੰਿਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਚਲੋ ਵੇਖੀਏ।
ਮੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਵਾਲੇ
ਹਨ, ਸੁਣੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤ ਿਕਤਾਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰਆ ਜਾਣਗੀ , ਇਸ
ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਤਾਬ ਹਨ, ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਿਕਤਾਬ ਹਨ।

84 ਿਯਸੂ, ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ, ਸਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਸੱਦਾ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ।
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85 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਤ ਦੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਈ । ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਸ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਕੋਈਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਿਵਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?”

ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੁੱਢੋਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਿਫਰ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੂਸਾ ਨੇ ਤ ਸਾ ਿਤਆਗ ਪੱਤਰ੍ੀ ਿਲਖਣ ਦੀ

ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਜੇ ਆਦਮੀ ਚਾਹੇ ਤ ਉਸ ਿਤਆਗ ਦੇਵੇ।”
86 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ,” ਮੈਂ ਇਸ
ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਿਢੱਲ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ , “ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ; ਪਰ
ਤੋਂ, ਜ ਮੁੱਢੋਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਸਵਾਲ!
87 ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਵਸ਼ਵ ਸ਼ ਤੀ ਦਾ, “ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੌਮ
ਦੇ ਸੰਘ, ਏਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?” ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਆਖਦਾ ਹ , ਨਹੀਂ। ਇਹ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ
ਸੱਚਾ ਜਵਾਬ ਬਾਕੀ ਹੈ, “ਕੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ?” ਹ , ਜਦੋਂ ਪਾਪ
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤ ਸ਼ ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ ਤੀ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; “ਕੌਮ ਕੌਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਠੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ।”
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਾਪ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ
ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
88 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ
ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ
ਵਚਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾ
ਉਸ ਦੇ—ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ।”
89 ਸਵਾਲ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਜਵਾਬ ਿਜਸ ਵੱਲ ਿਯਸੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ
ਜਾਈਏ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਿਫਰ, ਉਹ ਉਤਪਤ ਿਵਚ
ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਤਪਤ ਸ਼ਬਦ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚਲੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬੀਜ
ਅਿਧਆਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਜ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ
ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ
ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਕੀ ਹੋਣਗੀ । ਹੁਣ, ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਬੀਜ
ਬੀਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ? ਉਤਪਤ, ਬੀਜ ਅਿਧਆਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਤਪਤ
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ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਵ ਗੇ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਾ ਉਸ ਿਲਖਤ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ,
“ਸੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ।” ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਇਹ ਅਨੰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ
ਸੀ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜ ਦੇ ਹ ।
90 ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਇਓ! ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਗੱਲ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਤ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬਾਹਰ ਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਇਹ ਟੇਪ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕੇ।
91 ਜੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਓ,” ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸੀ। ਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮ, ਇੱਕ ਹੱਵਾਹ ਸੀ,
ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਘੋੜਾ, ਇੱਕ
ਨਰ; ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਤੋਤਾ, ਇੱਕ ਨਰ। “ਸੁਰੂਆਤ ਦੇ ਿਵੱਚ,” ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ
ਸਾ ਿਪੱਛੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸੀ।
ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਿਫਰ, ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ” ਸਭ
ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ੍ਮ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ੍ਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
92 ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ ਹੈ; ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ, ਅਕਾਸ਼
ਮੰਡਲ, ਸੂਰਜ ਤੰਤਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਪੂਰਣ ਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ
ਿਹਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।
93 ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਰਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਿਵਗਾੜ ਿਦੰਦੀ ਹੈ! ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਿਵਚ ਚੱਲ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਕਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ
ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਜ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਲਆ ਿਗਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਬਾਹਰ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਸਵੀਕਾਰ
ਨਾ ਕਰਕੇ।
94 ਿਫਰ, ਇਹੀ ਔਰਤ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਿਪਆਰੇ ਘਰ ਦੇ ਿਵਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਰੂਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ
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ਆਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼
ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਹਵਾ। ਅਤੇ ਇਹ
ਇੱਥੇ “ਸ਼ੁਰੂਆਤ” ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਟੁੱਟ
ਿਗਆ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਿਕਸਮ
ਦਾ ਇੱਕ ਨਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਬਣਾਈ।” ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ
ਔਰਤ …ਮਾਦਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਦਾ ਕੁੱਤਾ; ਪਰ ਔਰਤ, ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ
ਮੌਤ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਨੇਮ ਤੋਿੜਆ
ਸੀ। ਉਸਨੇ ਨੇਮ ਤੋਿੜਆ, ਿਕਉਂਿਕ (ਿਕਉਂ?) ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ
ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਦਮ ਰੱਿਖਆ। ਹੁਣ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ
ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਤੋਿੜਆ, ਤ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ;
ਿਫਰ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਨੇਮ ਤੋਿੜਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ
ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਿੜਆ।

95 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਨੇਮ
ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼

ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ,” ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ
ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ

ਮੰਨਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਨਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਪਰ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਵਚਨ ਝੂਠ ਠਿਹਰੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਚਾ ਠਿਹਰੇ!” ਥੇ ਇਹ ਿਨਰੰਤਰਤਾ
ਤੋੜਦਾ ਹੈ।

96 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ , ਿਕ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਟੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ
ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਨੇਮ ਟੁੱਟ ਿਗਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੂਰ
ਚੂਰ ਹੋ ਿਗਆ! ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਕ ਔਰਤ। ਇਹੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਨੇਮ
ਤੋਿੜਆ। ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍

ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਤਪਤ 3।

97 ਹੁਣ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ
ਰਹੀ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ; ਪਰ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਿੜਆ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਸ
ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਤਪਤ 3:16, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਲੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ

ਹੋ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋੜਨ
ਵਾਲੀ ਸੀ।
98 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, “ਉਹ,” ਉਹ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਬਚਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਬਾਹਰ
ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਤਿਮਕ ਮੌਤ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਿਕ ਮੈਂ
ਇਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹਥੌੜਾ ਿਕਉਂ ਮਾਰਦਾ ਹ । ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ! ਇਹ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤੱਥ ਹਨ।
99 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ? ਿਕਵੇਂ ਉਸ ਸੋਹਣੀ, ਸੁੰਦਰ,
ਸੰਪੂਰਨ ਔਰਤ ਨੇ…?
100 ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਗਰ੍ੀਸ
ਿਵੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਹੱਵਾਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ
ਸਭ ਤੋਂ ਿਭਆਨਕ ਿਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ
ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਮਨ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ
ਸੀ; ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਔਰਤ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਔਰਤ।
101 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਚੇ ਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ? ਉਹ ਿਬਲਕੁਲਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ-ਬਰਾਬਰ। ਪਰ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ
ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਆਦਮੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ।” ਹੁਣ, ਇਹ ਿਲਖਤ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ ਸਕਦੇ ਹ ।
102 ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਲਖਤ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ , ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ
ਹੁੱਕਅੱਪ ਲਈ ਸਮ ਬਚਾਓ, ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੁਦ ਪੜਹ੍ ਸਕੋ।
103 ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਕਵੇਂ
ਉਸ ਤਕ ਪਹੁੰਿਚਆ?
104 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ
ਸੀ? ਯਕੀਨਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ; ਉਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ, ਮਹਾਨ
ਮੋਹਰੀ ਕਰੂਬ।
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105 ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ,
ਉਹ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਹ ਇੱਕ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, “ਸੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ,”
ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੂਲ ਰਚਨਾਤਮਕ
ਪਰ੍ਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ
“ਸ਼ੁਰੂਆਤ” ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
106 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਦਮ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸੀ, ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ,
ਪਰ ਿਫਰ ਉਸ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।
107 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ, ਅਤੇ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ, ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀ ਿਜਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਦੂਜੀ ਮਾਦਾ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਹਰ
ਦੂਜੀ ਮਾਦਾ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਹੱਵਾਹ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਣਾਉਣਾ ਿਪਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ
ਇਸ ਤੇ ਆਵ ਗੇ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਸ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸੀ,
ਮੂਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ,
ਥੇ ਹੈ…

108 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਥਰ ਬੈਠੋ; ਤੁਸੀਂ
ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
109 ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਐਨਾ ਫ਼ਰੇਬੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ
ਔਰਤ ਿਜਹਾ ਫ਼ਰੇਬੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।
110 ਨਾਲ ਹੀ, ਔਰਤ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ
ਐਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ, ਿਗਰਾਵਟ ਇਸ ਕਥਨ
ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਿਗਰਾਵਟ ਹੋਈ ਸੀ।

111 ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਮ ਿਵੱਚ ਸੀ,
ਪਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਿਲੰਗ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ।
ਉਹ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
112 ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ
ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਰਮਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਜੰਨੀ ਆਸਾਨੀ
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ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਇੱਕ
ਔਰਤ ਿਜੰਨਾ ਨੀਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ। ਸਾਰੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਿਜੰਨਾ ਨੀਵ ਝੁੱਕ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕਆਦਮੀ ਦੇ ਿਦਲ ਦੁਨੀ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਅਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੰਗੀ ਛੋਟੀ
ਪਤਨੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਿਦਓ; ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਨਾਲ
ਬੈਠੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਿਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ

ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੂਰ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ, ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵਰਗਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ ਉਸ ਿਜੰਨਾ
ਹੇਠ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ।
113 ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਅਨੈਿਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੀ ਇੱਕ
“ਕੰਜਰੀ” ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਰ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ…ਸੂਰ ਇੱਕ
“ਸੂਰਨੀ,” ਪਰ ਉਸਦਾ ਨੈਿਤਕਤਾ ਕਈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਿਸਤਾਿਰ ਤੋਂ ਲੱਖ
ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਐਨੀ ਨੀਵੀਂ ਝੁੱਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੀ…ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੈਿਤਕ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੇਠ ਝੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
114 ਤੁਸੀ ਕਹੋਗੇ, “ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕ, ‘ਬੰਦੇ’!” ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾ
ਰਹੇ ਹ । ਔਰਤ “ਹ ” ਕਿਹਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
115 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇੰਨਾ ਨੀਵ ਹੋਣ ਲਈ ਜ ਇੰਨਾ ਨੀਵ ਝੁਕਣ ਲਈ ਹੋਰ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ, ਜ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਔਰਤ।
ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਸੂਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਅਨੈਿਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਨੈਿਤਕ ਹੋਵੇ। ਮਾਦਾ ਸੂਰ ਅਨੈਿਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਾਦਾ
ਕੁੱਤਾ ਅਨੈਿਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਾਦਾ ਪੰਛੀ ਅਨੈਿਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
116 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਕੱਥੇ ਿਗਆ? ਵੇਿਖਆ? ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ
ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲ “ਹ ” ਜ “ਨਾ” ਕਿਹਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
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ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਕੱਥੇ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਦੇ ਬੀਜ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼
ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ , ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਥ ਹੈ
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤ ਕੋਈ
ਅੰਨਹ੍ਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਿਪਆ।

117 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਿਕ ਪਸ਼ੂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ,
ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਪਸ਼ੂ, ਉਹ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਪਰ ਔਰਤ ਉਸ ਮੂਲ ਰਚਨਾ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੋਦਣ ਲਈ ਿਪਛ ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਿਫਰ
ਤੁਹਾ ਿਸੱਧੇ ਆਧੁਿਨਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵ ਗੇ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਿਵੱਚ।

118 ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਹੀ, ਗੰਦਗੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਿਹਣ
ਲਈ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੀ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਔਰਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਜ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ, ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬੱਿਚ ਲਈ;
ਿਜਨਸੀ ਅਨੰਦ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬੱਿਚ ਲਈ। ਬਜੁਰਗ ਸੂਰਨੀ,
ਬਜੁਰਗ ਕੰਜਰੀ ਕੁੱਤੀ, ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਪਲ, ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੇ
ਬੱਿਚ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਵਲੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕੱਟੀ
ਹੋਈ ਹਨ; ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੀ; ਔਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਿਹੱਸਾ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

119 ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਮਾਦਾ ਜਾਤੀ, ਜੋ ਨਰ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੀ
ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਰਚਣਾ ਿਵੱਚ ਸੁੰਦਰ ਨਰ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਪਸ਼ੂ , ਪੰਛੀ ਆਿਦ
ਿਵਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

120 ਵੱਡੇ ਿਹਰਨ ਿਹਰਨ ਦੇਖੋ, ਵੱਡੇ ਵਧੀਆ ਿਸੰਗ, ਮਹਾਨ ਪਰ੍ਜਾਤੀ; ਅਤੇ
ਛੋਟੀ, ਿਨਮਰ ਿਹਰਨੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਖੰਭ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕੁੱਕੜ ਦੇਖੋ;
ਅਤੇ ਛੋਟੀ, ਭੂਰੀ ਮੁਰਗੀ। ਪੰਛੀ ਵੇਖੋ, ਕੁੱਕੜ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ ।
ਿਕਉਂ? ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਿਵੱਚ? ਹਰ ਜੀਵ, ਨਰ
ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਭੇਡ ਦੇ ਿਵਚ, ਸੂਰ ਦੇ ਿਵੱਚ, ਘੋਿੜ ਦੇ ਿਵਚ,
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ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਚ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਿਵੱਚ।
121 ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਮਰਦ ਨਹੀਂ;
ਜੇ ਉਹ ਹੈ, ਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਥੇ ਿਕਤੇ ਇੱਕ ਰਿਲਆ-ਿਮਿਲਆ ਬੀਜ
ਹੈ। ਮੂਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੈ। ਿਕਉਂ? ਇਹ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ?
ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ। ਉਸਦਾ ਰੂਪਕਾਰ, ਸ਼ਤਾਨ, ਇਹਨ ਅੰਤਮ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਵੀ, ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
122 ਮੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਰੁਕਣ ਿਦਓ। “ਸੁੰਦਰ!” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਪਿਹਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਜ ਦੁਨੀਆ
ਭਰ ਿਵੱਚ, ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ? “ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਧੀ ਸੋਹਣੀ ਹਨ, ਤ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਔਰਤ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਲਆ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?

123 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਦਨ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਿਖਆ ਹੈ?
ਮੈਂ ਪਰਲ ਓਬਰ੍ਾਇਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ
ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਮੰਨੀ ਜ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਲਹ੍ੜ-
ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪਛਾੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
124 ਔਰਤ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਧੋਖੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਸਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਕਲੀਸੀਆ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਕਦੋਂ ਿਦਸਦੀ ਸੀ? ਹਰ ਚੀਜ਼
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਵੱਡੀ ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤ , ਅਤੇ ਲੱਖ ਇਸ ਅਤੇ ਲੱਖ
ਉਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, “ਉਹ,” ਧੋਖਾ ਹੈ!
125 ਹੁਣ, ਉਸਦੇ ਵ ਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਸ ਲਈ
ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤ ਜੋ ਉਹ ਭਰਮਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਹਨ ਅੰਤਮ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਉਸਦਾ ਰੂਪਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ । ਿਸੱਧਾ ਿਪਛ ਹ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ, ਿਕਸ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ,
ਆਦਮ ਜ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਰੂਪਕਾਰ ਹੈ।
ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿਥਆਰ
ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਜਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਾਹੇ
ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜੋ ਆਦਮੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਤ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕਤੇ ਚੱਲ
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ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਉਹੀ
ਹੈ ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ…ਇਹ ਤ ਥੇ ਹੀ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੇ
ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਘਾਤਕ। ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸਦਾ ਰੂਪਕਾਰ
ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

126 ਮੈ ਤੁਹਾ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਦਖਾਉਣ ਿਦਓ। ਮੈ ਤੁਹਾ ਿਲਖਤ
ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ
ਰਾਏ ਬਣਾਓ।

127 ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਅਸੀਂ ਿਧਆਨ ਦੇਈਏ, ਤ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ
ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਮੀਕਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ
ਵਧੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ,
ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਕਾਇਨ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਿਜਆਦਾ
ਸੁੰਦਰ ਅਰਾਧਣਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਵੇਦੀ ਫਲ ਅਤੇ
ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਰ ਵੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਸੁੰਦਰ!
ਪਾਪ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਪਾਪ ਭਰਮ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਜ ਦੇ
ਦੇਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕੋਗੇ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਪਰ
ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਿਕ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪਕਾਰ ਿਕਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਕਾਇਨ। ਹੁਣ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਇਸਲਈ
ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

128 ਦੁਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ ਕੋਸਮੌਸ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰ੍ਮ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਇਸਲਈ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ ਅਰਾਮ।

129 ਨਬੀਆਮੋਸ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਆਇਆਅਤੇ ਹੇਠ ਸ਼ਿਹਰ
ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਆਧੁਿਨਕ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵ ਗ ਦੇਿਖਆ,
ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅੱਖ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ , ਉਸਦੇ
ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਲਟਕਦੇ ਸਲੇਟੀ ਵਾਲ ਦੇ ਹੇਠ . ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੇਠ ਤੁਰ ਿਪਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਓੁਸ
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ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਉਹੀ ਤੁਹਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ!” ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।
130 ਪਾਪ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ
ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਇੱਥੇ ਿਕਤੇ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਵੇੇ, ਅਤੇ ਮੱਖੀ
ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਮੂੰਹ ਅੱਿਡਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਿਦ ਆਿਦ, ਅਿਜਹਾ ਯਹੂਦਾ
ਿਵਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਹੂਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੀ।
ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜੋ (ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਕਸਾਨ) ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਤੇ
ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਲਈ; ਉਹ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ।
131 ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਈ ਪਾਪ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਿਕਸਮ
ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਵੱਚ ਿਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ?
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਿਰੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਬਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਚਿਰੱਤਰ ਿਵਚ।
132 ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਯਸਾਯਾਹ 53, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਲਖਤ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ। ਇਸਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਿਲਖਤ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹਨ।
ਯਸਾਯਾਹ 53, ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਿਕ, “ਕੋਈ
ਸੁਹੱਪਣ ਨਹੀਂ ਭਈਅਸੀਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ
ਿਚਹਰੇ ਛੁਪਾ ਿਲਆ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਹੀਂ ਚਾਿਹਆ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਝੁਕੇ-
ਮੋਿਢ ਵਾਲਾ, ਸੁੱਕੇ-ਿਚਹਰੇ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਗੂ ਬਣਨ ਲਈ ਫੱਬਦਾ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਗੂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਖਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਗਲੀ -
ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ , ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ, ਿਜਵੇਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਿਵਦਵਾਨ
ਸੀ, ਪਿੜਹ੍ਆ-ਿਲਿਖਆ, ਵਧੀਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ
ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੀ। “ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਕ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ।” ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ,
ਿਬਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਇੰਝ
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ, ਉਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ!
133 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਮੂਏਲ — ਿਕਹਾ,
“ਯੱਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਮਸਹ ਕਰ,
ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਥ ਲੈਣ ਲਈ”?
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134 ਹੁਣ, ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਚੁਿਣਆ, ਜਦੋਂ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਕਹਾ ਸੀ
ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਿਬਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ; ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ
ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?
ਕੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ
ਜੀਵਨ ਲਈ?”
135 ਓਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ
ਮੰਗੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ , ਜੋ ਵੀ ਹੈ,” ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਚੁਿਣਆ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀ ਨੇ ਕੀ ਚੁਿਣਆ ਹੈ! ਦੇਖੋ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਕੀ ਚੁਿਣਆ
ਹੈ! ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ
ਆਦਮੀ ਚੁਿਣਆ ਜੋ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਿਸਰ ਅਤੇ ਮੋਢੇ
ਤੋਂ ਚਾ ਸੀ; ਮਹਾਨ, ਵੱਡਾ, ਵਧੀਆ, ਸੁੰਦਰ-ਿਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਲਹ੍ਮ ਿਵੱਚ ਮੱਖੀ ਵ ਗ ਸੀ।
136 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜਾ
ਚੁਣਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸੈਮੂਅਲ, ਮੈਂ ਤੈ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਥੇ ਜਾ। ਉਹ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।”
137 ਅਤੇ ਯੱਸੀ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
ਵੇਿਖਆ, ਿਕਹਾ, “ਹ , ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹੈ,
ਲੰਬਾ, ਸੁੰਦਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤਾਜ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਿਦਖਾਈ
ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ
ਆਦਮੀ ਹੈ। ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।”
138 ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਤ ਸਮੂਏਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ
ਵੱਲ ਵਿਧਆ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਸ ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ।” ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਹੇਠ ਤਕ, ਛੇ ਪੁੱਤਰ ਤਕ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ
ਇੱਕ ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?”
139 “ਔਹ,” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਥੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਡ ਚਾਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਸ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
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ਪਰ, ਉਹ ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ ਝੁਕੇ-ਮੋਿਢ ਵਾਲਾ, ਸੁੱਕੇ-ਿਚਹਰੇ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਹੈ,
ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।”
140 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਾਓ ਉਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।” ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨਬੀ
ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਆਇਆ, ਨਬੀ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਦੌਿੜਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਡੋਲਹ੍
ਿਦੱਤਾ, ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ;
ਪਰ ਚਿਰੱਤਰ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਿਰੱਤਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
141 ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਰਮਾਉਣ
ਲਈ, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤ ਇਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਹੈ; ਜੋ
ਉਸ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਉਸ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਸ ਬਾਰੇ
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਜੇ ਉਹ ਬਸ…ਜੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ,
ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ—ਇਹ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼
ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਮੇਰੇ, ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਉਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
142 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਿਰੱਤਰ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ
ਹੈ। “ਕੋਈ ਸੁਹੱਪਣ ਨਹੀਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ,” ਪਰ ਧਰਤੀ
ਤੇ, ਉਸਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਚਿਰੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

143 ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅੱਜ, ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਚਿਰੱਤਰ, ਸ਼ਤਾਨ
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਮੂਹ, ਵੱਡੇ, ਸੁੰਦਰ ਿਗਰਿਜ , ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦਾ
ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। “ਔਹ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਹੈ,
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ,ਇਨ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ
ਧਰਮੀ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਚੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ।”
ਉਹ ਇਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ।
144 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਸਲ ਸੰਤ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਵਚਨ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ
ਲੱਭਦੇ ਹਨ।
145 ਉਸ ਿਦਨ ਸੰਤ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇਿਖਆ। ਉਹ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।
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146 ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਉਹ ਿਜਹੜੇ, ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਦਾਉਦ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਪਾਤਰ
ਸਨ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਬਜੁਰਗ ਸਾਥੀ, ਪਰ ਉਨਹ੍ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਪੁਰਖ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਨਹ੍ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ
ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ…ਇੱਕ ਨੇ
ਗੋਿਲਅਥ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰਜ ਭਰਾਵ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਹੀ। ਇੱਕ ਨੇ
ਿਤੰਨ ਸੌ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ; ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਔਰਤ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਫਲੀ ਚੁੱਗ
ਰਹੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੂਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਰਛੀ ਲੈ
ਲਈ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਸੌ ਆਦਮੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਫਿਲਸਤੀ । ਚਿਰੱਤਰ!
ਿਕਉਂ? ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਦਾਉਦ ਨਾਲ ਰੁਕੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮਸਹ
ਉਸ ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚਆ ਿਰਹਾ ਸੀ।

147 ਅੱਜ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਵਚਨ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋਵੇਗੀ!
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ
ਿਕ ਇਹ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ…ਅਤੇ
ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਭਗੌੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ
ਿਵੱਚ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਵੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਆ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਲੈਂਦੇ ਹ ਅਤੇ ਥੇ ਹੀ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਹ , ਭਾਵੇਂ
ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਿਕੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾ ਫਿਲਸਤੀ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇ, ਜ
ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ
ਿਫਰ ਵੀ ਜਾਵ ਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਹੈ…ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਇਸ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਿਰੱਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹ ।

148 ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, “ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਣਾਉਣ
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਕਉਂ ਿਦੱਤੀ?” ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। “ਿਕਉਂ,” ਿਫਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਔਰਤ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਬਣਾਇਆ?
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਕਉਂ ਿਦੱਤੀ?” ਇਹ ਉਸਦੀ
ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ।

149 ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਆਓ ਰੋਮੀ 9 ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਮੰਟ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਇਸ — ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਮੀ 9:14।
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ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ?
ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਿਨਆਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?…

150 ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਏਸਾਓ ਚੁਿਣਆ, ਜ ਯਾਕੂਬ ਚੁਿਣਆ ਅਤੇ ਏਸਾਓ
ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ

ਅਿਧਕਾਰ ਿਮਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ; ਇਸ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ, ਜੱਦ ਉਹ ਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸਨ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ, ਪਰ ਏਸਾਉ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ।”
ਵੇਿਖਆ? ਿਕਉਂ?

ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੂਸਾ ਆਖਦਾ ਹੈਂ, ਭਈ ਿਜਹ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ
ਿਦਆਲ ਹ ਓਸ ਤੇ ਿਦਆਲ ਹੋਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਹ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ
ਰਹਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਓਸ ਤੇ ਰਹਮ ਕਰ ਗਾ।
ਸੋ ਇਹ ਤ ਨਾ…ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਨਾ…ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਕਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਿਫ਼ਰਊਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਸੇ

ਕਾਰਨ ਤੈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਪਰਗਟ ਕਰ , ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਿਸੱਧ
ਹੋਵੇ।
ਸੋ…ਿਜਹ (ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ।)…-ਇਸਲਈ…ਿਜਹ ਦੇ
ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹ ਤੇ ਤੇ

ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤ ਤੂੰ ਮੈ …ਆਖੇਂਗਾ, ਫੇਰ ਉਹ ਹੁਣ…ਕਾਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਿਕਉਂ ਜੇ ਉਹ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਿਕਨ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ?
ਭਲਾ ਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿਵਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ

ਹੈਂ? ਕੀ ਘੜਤ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਆਖੇਗੀ, ਭਈ ਤੈਂ ਮੈ ਇਸ ਢਬ
ਿਕਉਂ ਬਣਾਇਆ?
ਕੀ ਘੁਿਮਆਰ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਪਰ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜੋ ਇੱਕ

ਪੇੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭ ਡਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਿਨਰਾਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ
ਬਣਾਵੇ?
ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਇਹ ਚਾਹ ਕਰ ਕੇ ਭਈ

ਆਪਣਾ ਕਰ੍ੋਧ ਿਵਖਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਰਗਟ ਕਰੇ, ਕਰ੍ੋਧ
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ਦੇ…ਭ ਿਡ ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਵੱਡੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਹਾਿਰਆ:
…ਤ ਜੋ ਦਯਾ ਦੇ ਭ ਿਡ ਤੇ ਿਜਨਹ੍ ਉਹ ਨੇ ਅੱਿਗਓਂ

ਪਰਤਾਪ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਤਾਪ ਦਾ ਧਨ
ਪਰਗਟ ਕਰੇ,

151 ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਸ ਤੇ ਬਿਹਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ! ਉਸ
ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਣਾਉਣਾ ਿਪਆ। ਇਹ ਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ।

ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਿਖੱਚਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
152 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ,
ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲ , ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਹੈ “ਅਰਾਧਣਾ ਦੀ ਵਸਤੂ”
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।
153 ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਗੁਣ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ। ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ ਜਾਣੋਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਲਈ ਇਸ ਸਬਕ ਦਾ ਘੇਰਾ
ਘਤੇਗੀ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਹੁਣ, ਿਪਤਾ
ਬਣਨਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣਨਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਸੀ, ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਨਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੇਵਲ ਉਸਦੇ ਗੁਣ
ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ੍ਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ? ਯਕੀਨਨ, ਉਸਨੇ
ਵੇਿਖਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਸਦੇ ਗੁਣ
ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

154 ਹੁਣ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਡੱਗਣ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਬਰਾਰਬਰ ਸਮਾਨਤਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ,
ਆਜਾਤ ਨੈਿਤਕ ਮਰਜੀ ਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ
ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ ਿਡੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
155 ਹੁਣ, ਉਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਨਹੀਂ
ਜ ਦਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਕੁਝ ਿਬਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਨ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣ
ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਉਹ ਸੀ, ਸਮ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲ , ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸੀ,
ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੁਆਿਚਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ?

156 ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਬਚਾਉਣ
ਲਈ, ਤ ਇਹ ਉਸਦੇ ਿਨ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਿਨ ਈ ਹੋ
ਕੇ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਿਦਆਲੂ, ਕੋਮਲ,
ਸੱਚਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਿਨ ਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਉਹ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਵਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

157 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਿਪਆ, ਅਤੇ
ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਨੈਿਤਕ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਿਦੱਤੀ, ਤ ਜੋ ਉਹ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਿਡੱਗ
ਜਾਵੇ; ਅਤੇ ਆਦਮੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਿਡੱਗ ਸਕਦਾ
ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਦਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਇੱਕ ਉਪ-
ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਿਪਆ, ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਜੋ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੇ। ਸਮਝੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਗਏ। ਸਮਝੇ? ਿਫਰ, ਇਹ
ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਿਡੱਗ ਿਗਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਿਡੱਗਣ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ
ਇਹ ਿਡੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,
ਇੱਕ ਿਨਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੋਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਆਦਰ ਿਕੱਥੇ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

158 ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਉਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਮਾਦਾਵ ਵ ਗ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਉਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਦਾਵ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਦਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ
ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ, ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਾ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਔਰਤ
ਿਫਰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਔਰਤ, ਹੋਰ ਮਾਦਾਵ ਵ ਗ, ਤ ਜੋ ਉਹ
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਪਾਲ ਸਕੇ? ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਪਤੀ ਲਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੀਵੇਗੀ; ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮ ਆਵੇਗਾ,
ਤ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਿਕਉਂ—ਿਕਉਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਬਣਾਇਆ?
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159 ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਕਹੋ “ਆਮੀਨ”
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਹ । ਸਮਝੇ? ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ
ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ, ਵੇਖੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਨਵਰ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
ਿਫਰ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ, ਿਫਰ ਇਹੀ ਸਭ ਹੈ। ਪਰ, ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਸਮੇਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਉਂ ਬਣਾਇਆ?
160 ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹ , ਉਨ ਸੰਪੂਰਨ ਿਜਨ ਸੰਪੂਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈ ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ।
161 ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਅਿਜਹੀ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਿਜਵੇਂ
ਬਾਕੀ ਮਾਦਾਵ ਸਨ? ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਅਣਉਿਚਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ
ਸਾਰੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ
ਪਕੜ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਿਵਗਾੜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤਰਹ੍
ਦੀ ਰਚਨਾ, ਉਸ ਲਈਯੋਗ ਨਾ ਠਿਹਰਦੀ, ਿਜਸ ਲਈਉਹ ਮੂਲ ਿਵੱਚ ਬਣਾਈ
ਗਈ ਸੀ।
162 ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ,
ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਕੰਮ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਮਾਦਾ
ਕੁੱਤਾ, ਨਰ ਕੁੱਤਾ; ਦੇਖੋ, ਮਾਦਾ ਗ , ਨਰ ਗ ; ਸਭ ਕੁਝ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਿਵੱਚ
ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਬੀਜ ਮਰ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ
ਜ ਦਾ ਹੈ; ਬਸ ਿਜਵੇਂ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਆਇਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਨਰਉਥਾਨ। ਦਰਖਤ
ਿਵੱਚੋਂ ਰਸ ਹੇਠ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਕੀ
ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਕੁਦਰਤ ਵੀ, ਸਭ
ਕੁਝ ਇੱਕ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਹੈ; ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ ਿਜਸ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਇਸ

ਤਰਹ੍ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋਚੋ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮੂਲ ਰਚਨਾ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
163 ਔਹ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇਸ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿਵੱਚ,
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਿਵਗਾੜ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੂਲ ਹੈ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ
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ਿਵਗਾੜ ਦੁਆਰਾ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਿਵਗੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈ।
164 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਔਰਤ, ਵੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ
ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਹਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹ । ਉਹ…
ਇਸ ਜੀਵ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਜੀਵ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਤ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਫੜ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਫੜ ਿਲਆ।
ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਸਲੀਬ ਵੱਲ
ਭੱਜਦੀ, ਿਜਵੇਂ ਆਦਮੀ ਵੀ, ਭਿਜਆ ਸੀ।
165 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਿਵੱਚ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਨੇ
ਔਰਤ ਉਸੇ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਹੁੰਦਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਉਹ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਹੈ।
166 ਇਸਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮੂਲ ਸੱਚ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਹਨ! ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਦਾ
ਿਵਗਾਿੜਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ। ਿਵਭਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਿਵਗਾੜ। ਇਸ
ਲਈ ਿਵਗੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ ਿਵਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼
ਦੇ ਅੱਖਰ ਹਨ s-i-n, ਥੇ ਹੀ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ
ਵੱਡਾ ਹੈ।
167 ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ, ਚੂਰਾ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ, ਉਸ
ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਬਤ

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
168 ਇੱਕ ਚਿਰੱਤਰਹੀਣ ਔਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਚੀਜ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ, ਧਰਤੀ
ਤੇ ਸੋਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਵਾਨ ਔਰਤੋ। ਉਹ

ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਕੂੜਾਦਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਮੁਕ ਕੂੜਾਦਾਨ।
ਉਹ ਬੱਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿਰੱਤਰਹੀਣ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਿਜਨਸੀ
ਕੂੜਾਦਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰ੍ਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਗੰਦੀ, ਮੈਲੀ, ਨਾ ਸਿਹਣਯੋਗ, ਨੀਚ-
ਗੰਦਗੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਿਨਪਟਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਕਸ
ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ? ਧੋਖੇ ਲਈ। ਹਰ ਪਾਪ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਸੀ ਉਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ।
169 ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਇੱਕ—ਇੱਕ
ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖ ਿਲਿਖਆ, ਪੁਿਲਸ ਬਲ ਨੇ, ਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ
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ਰਾਜ, ਮਹਾਨਗਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਿਕ, “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ
ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਅੱਸੀ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ
ਮਾਮਿਲ ਿਵੱਚ, ਜ ਤ ਉਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ।”
170 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ , ਇੱਥੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਿਕ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ।
171 ਉਸ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ
ਆਦਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਿਕਹਾ ਿਕ ਫਲ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ
ਵਗੈਰਾ, ਉਸ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ।
ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼।

ਪਰ ਿਫਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਦਾ
ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ।
172 ਹੁਣ ਇਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਸ
ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਦੇਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਉਹ
ਉਸ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਲੰਗ
ਿਨਯੰਤਰਣ ਦੁਆਰਾ, ਉਸਦੀ ਬਨਾਵਟ ਜੋ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਸੀ, ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਹਰੇਕ ਜੰਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ
ਲੋਕ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਝੋਂਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਸਹੀ ਹੈ।
173 ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਿਰੱਤਰਹੀਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗਹ੍ਾ ਿਦ ਗੇ, ਸਹੀ ਜਗਹ੍ਾ, ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਿਵੱਚ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ—ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਸੀ।
174 ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾ
ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਇਸ ਆਧੁਿਨਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਮੇਕਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਥੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ
ਿਜਹੀ ਫੜਫੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ, ਅਤੇ ਪਿਹਰਾਵਾ ਉਸਦੇ ਗੋਿਡ ਦੇ ਪਰ
ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ । ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਵੇਖੋ!”
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ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਧ ਨੰਗੀ। ਉਹ ਗਲੀ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ।
175 ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ, “ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ,” ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ।
ਸਮਝੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਹੁਣ ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ “ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ,”
ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
176 ਹੁਣ, ਕਾਫ਼ਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, (ਕੀ ਤੁਹਾ
ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ?) ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਯਕੀਨਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਉਸ ਦੇਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਦੀ ਭਗਿਤ ਿਵੱਚ ਿਜਨਸੀ
ਿਕਿਰਆਵ ਹੁੰਦੀ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ, “ਉਹ ਿਸਰਜਣਹਾਰ
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਬੀਜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ।” ਇਹ
ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਪਰ ਤੁਹਾ
ਥੇ ਪੌਲੁਸ ਯਾਦ ਹੈ? “ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੀ, ਡਾਇਨਾ,” ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ,

ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਿਗਆ, “ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਦੇਵੀ, ਹੇਠ ਸੁੱਟੀ ਗਈ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਿਕ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਦੀ ਭਗਿਤ ਿਕਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
177 ਅਤੇ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ
ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲਹ੍ ਮੁੜ ਜ ਦੇ ਹ , ਔਰਤ ਵੱਲ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵ
ਜੀਵ, ਔਰਤ-ਪੂਜਾ! ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਸੇ
ਝੋਂਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਸ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਕ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸਦੇ, ਉਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਰਕ ਦੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ।”
178 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ,
ਦੂਜੇ ਅਿਧਆਇ ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਨਕੁਲਾਈ
ਿਸਧ ਤ ਬਾਰੇ, ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਚਨ
ਤੋਂ ਦੂਰ ਿਖੱਚੇਗੀ।
179 ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ , ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼, ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲ,
ਅਧਰਮੀ, ਗੰਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਜੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਤੇ ਹਨ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ
ਦੀ ਕਾਮੁਕ ਰਾਣੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ
ਹ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਿਵੱਚ
ਪਰ-ਥੱਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ

ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ
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ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ! ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਦਾ
ਕੁੱਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਮਾਦਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਨਰ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
180 ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾ ਤਸਵੀਰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਗੇ, ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਨਕੁਲਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਸਧ ਤ
ਦੇਖਦੇ ਹੋ।
181 ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਹ੍ੜ-ਰਾਣੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਉਨਹ੍ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ
ਹਨ, ਗਲੀ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰਦੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਲਈ,
ਪਿਹਲ ਿਕਸੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸ਼ੋਅ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਸਆਪਣੀ ਅੱਖ
ਖੋਲਹ੍ੋ, ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਦੇਖੋ, ਬੱਸ ਤੁਹਾ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ ਇੱਕ
ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ। ਉਹ ਇਹ ਿਕਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਲਲਚਾਉਣ
ਲਈ, ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਇਸ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ
ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਗੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹਿਥਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਇਹੀ ਹੈ।
182 ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਕਾਮੁਕ ਿਕਿਰਆਵ ਿਸਖਾ ਰਹੇ
ਹਨ। ਸਾਡੀ ਨਾਰੀ-ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੰਦੀ ਦੁਨੀ ! ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਭਜਨ
ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ; ਿਦਨ ਵੇਲੇ; ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਔਰਤ ਨਾਲ
ਬਾਹਰ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਸਮਝੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ, ਵਚਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ।
183 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਿਸਖਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਹ੍ਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:9-15, “ਮੈਂ ਇਸਤਰ੍ੀ
ਿਸੱਿਖਆਦੇਣ ਅਥਵਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ” ਸਮਝੇ?
ਅਤੇ ਪਿਹਲਾ ਕੁਿਰੰਥੀ 14:34, “ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਵੀ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ
ਚੁੱਪ ਹੋ ਰਿਹਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ
ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਿਹਣ; ਿਜਵੇਂ ਸ਼ਰਾ ਵੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ।” ਪਰ, ਅੱਜ, ਕਲੀਿਸਯਾ
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ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਉਸ ਪਾਸਟਰ, ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਿਕ
ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਮਨਹ੍ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਿਜਵੇਂ ਸ਼ਰਾ ਵੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ,” ਇਸ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਿਵੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ,
ਸਾਰੀ ਚੀਜ।
184 ਿਜਵੇਂ ਲੇਲਾ ਸੀ, ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ, ਲੇਲੇ ਦੇ ਵਹਾਏ ਗਏ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ , ਭਗਤੀ
ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ।
ਇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਆਓ।
ਭਗਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰਹ੍
ਸੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਹਾਏ ਹੋਏ ਲਹੂ
ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ।
185 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹ । ਥੇ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਿਸਖਾਉਣ ਨਹੀਂ
ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ
ਿਕ ਉਹਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ।
186 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਿਕਉਂ ਕਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ,
ਭਰਾਵੋ, ਭੈਣੋ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਭੈਣ , ਮੈਂ ਹ …ਤੁਹਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਿਮਲੇਗਾ
(ਬਸ ਇੱਕ ਪਲ ਿਵੱਚ), ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਿਰੱਤਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਢਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹ , ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤੋਂ ਹੋ, “ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਿਵੱਚ।” ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਾ ਦੱਿਸਆ “ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਓ,” ਇਸ
ਲੱਭਣ ਲਈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।
187 ਹੁਣ ਮੈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇ ਿਬੰਦੂ ਛੂਹਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਟੇਪ
ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਸ ਵਾਪਸ

ਜਾਓ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵਾਪਸ
ਜਾਓ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ।” ਸਭ ਕੁਝ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
188 ਿਕਉਂ, ਲੋਕ, ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹ ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈ , “ਔਰਤ ਨਾਲ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਆਖਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਔਰਤ
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ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿਹਲਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨੇ, ਿਜਆਦਾ
ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਪੌਲੁਸ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਉਸ ਕੋਲ
ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਬੱਸ ਸਾ ਔਰਤ ਿਨਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ।”
189 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਤ, ਿਜਸ ਬਾਈਬਲ, ਨਵ ਨੇਮ ਿਲਖਣ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਿਵਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਓੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ
ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ,” ਿਕਸੇ ਮਿਹਲਾ
ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਤ ਰਿਹਣ ਹੀ ਿਦਓ।
190 ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਔਰਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਔਰਤ ਦਾ। ਉਹ
ਬਸ ਉਨਹ੍ ਈਜ਼ਬਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
191 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਹੀ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹ੍ , ਇਸ ਲਈ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਮੂਲ ਰਚਨਾ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ, “ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ,” ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ।” ਉਹ ਉਹੀ

ਨਬੀ ਸਨ ਿਜਨਹ੍ ਕੋਲ ਵਚਨ ਆਇਆ ਸੀ।
192 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਿਕ ਆਦਮੀ ਉਸਦੇ
ਲਈ। ਕੀ ਤੁਹਾ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ, “ਔਰਤ ਮਰਦ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਿਕ
ਮਰਦ ਔਰਤ ਲਈ”? ਿਕੰਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਿਸਖਾਉਂਦੀ
ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਡੱਗਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਸਾਰੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਪਰ ਿਡੱਗਣ ਤੋਂ “ਬਾਅਦ”, ਹੁਣ
ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ੇ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹ । ਪਰ ਿਡੱਗਣ ਤੋਂ “ਬਾਅਦ”, ਉਹ ਉਸਦਾ
ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲ ਿਵੱਚ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ
ਮੂਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
193 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੁੱਢੋਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਬਣਾਇਆ
ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੁਬਾਰਾ “ਆਮੀਨ” ਕਹੋ। [ਕਲੀਿਸਯਾ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕ ਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਿਫਰ ਨਾਰੀ ਸਾਰੇ
ਜਾਨਵਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ,
ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, “ਮੁੱਢੋਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਉਸ ਬਣਾਇਆ
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ਿਗਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਮੂਲ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ
ਿਡੱਗਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਿਗਰਾਵਟ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਿਜਸ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੌਤ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਣਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ।

194 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ. ਹੁਣ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ; ਥੇ ਿਪਛ ਹ, ਇਹ ਅਨੰਤਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਸ ਿਗਰਾਵਟ ਜੋ ਹੱਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਸੀ,
ਿਗਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਮ ਬਨਹ੍ੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ
ਤੁਹਾ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਲਖਤ ਦੇਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਡੱਗਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਿਕਸਮ
ਦਾ ਬਣਾਇਆ; ਪਰ ਹੁਣ, ਿਗਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਜਾ ਰਹੇ ਹ । ਉਹ ਨੇਮ ਬਰਾਬਰ-ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੀ; ਪਰ ਹੁਣ, ਿਡੱਗਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਮ ਬੰਿਨਹ੍ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਕ
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

195 ਹੁਣ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਉਤਪਤ 3 ਲੈਂਦੇ ਹ ,
ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ
ਜ ਦੇ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹ , ਜੱਦ ਉਹਨ ਿਸਖਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ
ਿਲ ਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਸਮ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹ , ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਿਹੱਸੇ ਤੇ
ਜਾਣ ਲਈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਤਲਾਕ ਿਕਉਂ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਿਦ।
ਹੁਣ ਉਤਪਤ ਤੀਸਰੇ ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ 16ਵੀਂ
ਆਇਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ। ਆਓ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।

ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ…ਸੱਪ ਆਿਖਆ, (ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ
ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ), ਭਈ ਏਸ ਲਈ ਿਕ—ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ,

ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲੋਂ ਸਰਾਪੀ
ਹੈਂ; ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਢੱਡ ਭਾਰ ਤੁਰੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਣ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਤੂੰ ਿਮੱਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਂਗਾ:
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ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਵੈਰ ਪਾਵ ਗਾ; ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਸਰ ਫੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਉਹ ਦੀ ਅੱਡੀ ਡੰਗ ਮਾਰੇਂਗਾ। (ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, “ਔਰਤ
ਦੁਆਰਾ ਆਉਣਾ,” ਮਸੀਹਾ, ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ।)
ਉਸ ਨੇ ਤੀਵੀਂ ਆਿਖਆ,…

196 ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਥੇ ਹੁਣ ਸੱਪ ਨਾਲ ਨੇਮ ਹੈ। ਜੋ, ਉਹ ਸਭ ਪਿਹਲ , ਸ਼ੁਰੂ
ਿਵੱਚ, ਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਠੀਕ ਸਨ।

ਉਸ ਨੇ ਤੀਵੀਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗਰਭ ਦੀ
ਪੀੜ ਬਹੁਤ ਵਧਾਵ ਗਾ। ਅਤੇ ਪੀੜ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਜਣੇਗੀ; ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁਕਮ
ਚਲਾਵੇਗਾ, (ਹੁਣ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਕ-ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।)

197 ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਪਾਸ ਪਲਟ ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਕਮ ਹੈ।
ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਦਮੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਏਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ

ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਬਰਛ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਮੈਂ
ਤੈ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਭਈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ…ਖਾਈਂ: ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ (ਹੁਣ,
ਆਦਮ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ) ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਾਪਤ
ਹੋਈ; ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਖਾਵੇਂਗਾ;
ਉਹ ਕੰਡੇ…ਅਰ ਕੰਿਡਆਲੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਗਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੈਲੀ

ਦਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਖਾਵੇਂਗਾ;
ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁੜਹ੍ਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਂਗਾ ਜਦ ਤੀਕ ਤੂੰ

ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਨਾ ਮੁੜੇਂ; ਿਕਉਂਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ—ਉਸ ਤੋਂ ਕੱਿਢਆ
ਿਗਆ ਸੀ: ਤੂੰ ਿਮੱਟੀ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇਂਗਾ।

198 ਦੋ ਨੇਮ। ਹੁਣ ਇਹ “ਸ਼ੁਰੂਆਤ” ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਜੋ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਮੁੱਢੋਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਸਾ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਨੇਮ ਿਮਲ
ਿਗਆ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਨੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਇੱਕ
ਨੇਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਲਈਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਗਰਾਵਟ ਨੇ
ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ, ਮੌਤ ਿਲ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ
ਫਰਕ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਓ ਿਧਆਨ ਦੇਈਏ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ,
“ਮੁੱਢੋਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਹੁਣ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ “ਤੋਂ,” ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
“ਬਾਅਦ” ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਹਰਾ ਨੇਮ ਹੈ।
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199 ਪਿਹਲ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੇਮ ਸੀ, ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਬਰਾਬਰ ਸਨ,
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ (ਉਸ
ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ?) ਿਜਸ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਸਾਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ
ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨਹ੍ਨਾ ਿਪਆ, ਇੱਕ
ਹੋਰ ਨੇਮ। ਇਤਹ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਉਤਪਤ 3:16 ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਮ
ਬਨਹ੍ਇਆ।
200 ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ
ਨਹੀਂ, ਿਜਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ
ਇੱਛਾ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ “ਸ਼ੁਰੂਆਤ” ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਨਰ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਸੀ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਲਕੀਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਪਾਪ ਿਲ ਦਾ, ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ
ਇੱਛਾ ਦੁਆਰਾ, ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ; ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੁਆਰਾ। ਸਮਝੇ
ਿਕ ਔਰਤ ਹੁਣ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ
ਸੰਸਾਰ ਵਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ।
201 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਔਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਾ ਿਪਆ, ਇਸ
ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਲਈ, ਸਰੀਰ
ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਿਬਨ । ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਜੰਿਮਆ ਹੈ। ਪਰ, ਹਾਲੇਲੂਯਾਹ, ਇੱਕ
ਸਮ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬੁਲਾਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਪਿਹਲ ਮੂਲ
ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਿਮੱਟੀ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਢਾਲ ਕੇ
ਅਤੇ ਬਰ੍ਿਹਮੰਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਰਚਨਾ ਕਰੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਆਦਮ ਰਿਚਆ ਸੀ।
ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਤ ਜੋ ਉਹ ਮਰ ਸਕੇ, ਇਸ
ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮ ਹੈ।
202 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ “ਬਾਅਦ”, ਇਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀ ਥੱਕ ਗਏ
ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਨਹੀਂ।”—ਸੰਪਾ.] ਬੱਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਬੈਠੋ।
203 ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਹਰਾ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ,
ਸਰੀਰਕ ਇੱਛਾ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਮ (ਮੂਲ ਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ
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ਨੇਮ), ਹੁਣ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ? ਬਹੁ-ਿਵਆਹ, ਸਭ ਿਵਚ। ਿਫਰ,
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੋਵ ਿਵੱਚ ਬਹੁ-ਿਵਆਹ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ; ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਤਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੁਣ, ਦੂਜੇ ਤੌਰ ਤੇ,
ਸਰੀਰਕ ਇੱਛਾ ਦੁਆਰਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੁਦਰਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਿਹਲੀ ਸਰੀਰਕ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਿਬਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਨੇਮ
ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਿਲੰਗ ਦੁਆਰਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਕਰ੍ਮ ਿਵਚ ਰੱਖ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ
ਨੇਮ: ਇੱਕ ਨਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਦਾਵ ; ਇੱਕ ਿਹਰਨ, ਿਹਰਨੀ ਦਾ
ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਰਮ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਲਦ, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ
ਝੁੰਡ, ਗਾਵ ; ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ, ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਿਵਹੜਾ।
ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਾਉਦ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ
ਸੌ ਪਤਨੀ ਨਾਲ; ਉਸ ਦੇ ਸੌ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਵੱਖੋ-
ਵੱਖਰੀ ਔਰਤ ਤੋਂ, ਊਂ-ਹੂੰ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਹੁਣ
ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ
“ਬਾਅਦ” ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਹ ਉਹੀ ਬਣ ਜ ਦੀ
ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ। ਸਮਝੇ?
204 ਦਾਉਦ, ਰਾਜਾ ਿਜਸਨੇ ਮਸੀਹ ਦਰਸਾਇਆ! ਇਸ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ। ਦਾਉਦ ਮਸੀਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਸੀਹ ਬੈਠ ਿਰਹਾ ਹੈ…ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾਊਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੰਜ ਸੌ ਪਤਨੀ ਸਨ। ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ
ਹੈ? ਦਾਊਦ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸੌ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਸਦੀ
ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ; ਜੋ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਿਮਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹਆਤਿਮਕ ਬਣਨ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ, ਿਕਉਂ, ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ। ਸਮਝੇ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ
ਰਿਹੰਦੇ ਹ ।
205 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ ਇਸ ਅਸਫਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਿਦਲ
ਿਵੱਚ ਉਤਾਰੋ। ਪਰ ਉਨਹ੍ ਔਰਤ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ
ਸਕਦੀ ਸੀ।ਆਦਮੀ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਨਹ੍ ਔਰਤ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
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ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੀ
ਹਜ਼ਾਰ ਪਤਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਨ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਿਗਆ ਹ , ਆਪਣਾ ਸਮ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਤੁਹਾ ਿਪਛ ਹ ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਯਸੂ ਨੇ
ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਰੱਖ
ਸਕਦੇ ਸਨ…

206 “ਔਹ,” ਤੁਸੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਸੀ।” ਕੀ
ਇਹ ਹੈ?

207 ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਾਰਾਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ, ਥੇ
ਅਬੀਮਲਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਇੱਕ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ
ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
[ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—ਸੰਪਾ.] ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ
ਉਸ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾ ਇਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਾਦ
ਹੈ? ਅਬੀਮਲਕ ਸਾਰਾਹ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ
ਦਾ ਹਰਮ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਿਵਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤ
ਉਹ ਉਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਸਾਰਾਹ
ਆਿਖਆ, “ਕਹੋ ਿਕ ਤੂੰ ਹੈਂ, ‘ਮੇਰਾ ਭਰਾ,’ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੈ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ
ਤ ਜੋ ਉਹ ਤੈ ਪਾ ਸਕੇ।” ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਕਉਂ
ਨਹੀਂ ਭਜਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ? ਇਹ
ਿਸਰਫ਼ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਈ
ਇੱਕ ਕਾ ਨ ਸੀ। ਪਾਪੀ ਜ ਸੰਤ, ਤੁਸੀਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਇਨਹ੍
ਕੰਮ ਲਈ। ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ? [“ਆਮੀਨ।”] ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਉਤਪਤ, 16ਵੇਂ
ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ, ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ ਨਾਲ।

208 ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ, ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਉਸ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੁੰਦਾ।
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਨਵੀਂ ਇਬਰਾਨੀ ਕੁੜੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮੇਰੀ…” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ।”

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ।”
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209ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤ ਿਫਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਲੈ ਜਾਵ ਗਾ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਆਦਮੀ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ।
210 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੌਂਣ ਲਈ ਿਗਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ
ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਅਬੀਮਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗਾ
ਹੈਂ।” ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਥੇ ਯਹੂਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਉਹ ਧਾਰਾ,
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਵ ਗ ਹੈਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ।”
211 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਦੀ ਖਿਰਆਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।”
ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਉਸਨੇ ਮੈ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸੀ ‘ਭਰਾ’ ਸੀ? ਕੀ
ਉਸਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ, ‘ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ’?”
212 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਦਲ ਦੀ ਖਿਰਆਈ ਜਾਣਦਾ ਹ , ਇਹੀ
ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵ ਗਾ।”
ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਿਕਹਾ, “ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬਹਾਲ ਕਰ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਸ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਿਦੰਦਾ…ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ
ਪੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ
ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।” ਆਮੀਨ। ਥੇ ਅਦਭੁਤ ਿਕਰਪਾ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ।
“ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੈ।” ਆਮੀਨ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਵਚਨ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ।
213 ਹੁਣ ਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਮੌਤ ਔਰਤ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਹੈ, ਔਰਤ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਿਜਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਰੀ ਮੌਤ ਆ ਜ ਦੀ
ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਨ?
ਅੱਯੂਬ 14, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਲਖਤ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
214 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਹਰ
ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਿਲਖਤ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹਨ।
215 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਯੂਬ 14 ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਆਦਮੀ
ਜੋ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਥੋਿੜ ਿਦਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
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ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ? “ਉਹ ਫੁੱਲ ਵ ਙੁ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਤੋਿੜਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਯੇ ਵ ਙੁ ਢਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠਿਹਰਦਾ ਨਹੀਂ,” ਅਤੇ ਆਿਦ
ਆਿਦ। ਸਮਝੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੌਤ ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
216 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ; ਉਹ ਉਸ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਮਸੀਹ।
ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਰੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
217 “ਔਹ,” ਤੁਸੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਉਹ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਸੀ?” ਯਕੀਨਨ। “ਖੈਰ,
ਉਨਹ੍ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਣਾ।’ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਉਤਪਤ
ਿਵੱਚ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਣਾ।’”
218 ਖੈਰ, ਔਰਤ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਫਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮ ਦਾ ਫਲ
ਹੋ। ਗਰਭ ਦਾ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ
ਫਲ, ਜੋ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ, ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ, ਜੀਵਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ
ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਮੌਤ ਹੈ; ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ?
ਇਹੀ ਉਹ ਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਦੇਵੀ ਿਕੱਥੇ ਗਈ ਸਨ,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ?
219 ਪਿਹਲਾਆਦਮਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀਕ ਸਨ,
ਵੇਖੋ, ਗੁਣਾ। ਹੁਣ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦਾ ਗੁਣਾ ਸ਼ਰੀਕਰ ਇੱਛਾ ਦੁਆਰਾ
ਸੀ, ਧਰਤੀ ਭਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਮੁੱਢੋਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਬਣਾਈ, ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪਰ੍ਾਣੀ
ਬਣਾਏ, ਦੇਖੋ, ਕਾ ਨੀ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਵ ਗ।
220 ਹੁਣ ਆਓ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਹਨ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਸੱਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਥੋੜਾ
ਹੋਰ ਖੋਜੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—
ਸੰਪਾ.] ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਸਦਾ ਸੱਚ
ਿਦਖਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।
221 ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਿਵਧਵਾ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਲੇਵੀ , ਲੇਵੀ 21:7 ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 44:22 ਿਵੱਚ ਵੇਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ
ਤੁਹਾ ਿਦਖਾਏਗਾ ਿਕ ਜਾਜਕ ਵਰਗ ਅਿਜਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ
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ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਛੂਿਹਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਿਕਸਮ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਲਾੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਅੱਗ ਸੰਭਾਿਲਆ, ਜਾਜਕ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਇਹ ਸਭ ਪੜਹ੍ਨ ਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ
ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀਹ ਿਮੰਟ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ
ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅੱਗ ਸੰਭਾਿਲਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਛੂਿਹਆ
ਹੋਵੇ। ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਿਜਸ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਛੂਿਹਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀਕ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਸ਼ੁੱਧ, ਿਮਲਾਵਟ ਰਿਹਤ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
222 ਨੋਟ ਕਰੋ, ਆਓ ਇਸ ਇੱਥੇ ਪੜਹ੍ੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮਤੀ 5, ਿਯਸੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ,
ਮੱਤੀ 5। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਿਲਿਖਆ…
223 ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਿਨਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਬਸ ਆਦਮੀ ਲਈ
ਕਿਹਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿਹਣ
ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਹ੍ਾ ਸਮ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ …
224 ਹੁਣ, ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਉਸ ਥ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਥ ਰਹੋ।
225 ਮੱਤੀ 5:32। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਸ
“ਇੱਕ” ਅਤੇ “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ” ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੱਤੀ,
ਤੀਹ-…ਮੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮੱਤੀ 5:32, 31 ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਭਈ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ
ਿਤਆਗੇ ਉਹ ਉਸ ਿਤਆਗ ਪੱਤਰੀ ਿਲਖ ਦੇਵੇ:

226ਇਹ ਿਯਸੂ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ”।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ।
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ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਆਖਦਾ ਹ ਭਈ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ…ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਿਤਆਗੇ, ਉਹ ਉਸ
ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ; …(ਵੇਖੋ) ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ…ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਿਤਆਗੇ, ਉਹ

ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ: (ਿਕਉਂ? ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਿਵਆਹ
ਕਰੇਗੀ।) ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਿਤਆਗੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰੇ
ਸੋ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

227 ਵੇਖੋ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਿਜਉਂਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ
ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਕੀ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ
ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਉਸ ਦਾ
ਕਾਰਨ,” ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾ ਵਹਕਣ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਿਵੱਚ
ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵੇਖੋ, “ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ,”
ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਉਸ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।” ਉਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ “ਔਰਤ” ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਿਕਉਂ? ਮਸੀਹ ਇਸ
ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।

228 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਿਵਆਹ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ-…ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਹੈ ਤ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ
ਿਵਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਿਵਭਚਾਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੈ ਪਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਿਤਆਗੀ ਹੋਈ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰੇ, ਸੋ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਤਲਾਕ
ਨਹੀਂ ਹੈ।

229 ਿਪਛ ਹ ਉਸ ਮੂਲ ਦੇਖੋ, “ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ,” ਹੁਣ? ਦੁਬਾਰਾ ਿਵਆਹ
ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਦਾਉਦ ਵ ਗ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਵ ਗ, ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਵ ਗ, ਹੁਣ,
ਦਾਉਦ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵ ਗ।
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230 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੀ ਕੁਿਰੰਥੀ 7:10 ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਧਆਨ
ਿਦਓ, ਪੌਲੁਸ ਪਤਨੀ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤਲਾਕ ਦੇਵੇ,
ਇਕੱਲੀ ਰਿਹਣ ਲਈ ਜ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਹੀਂ। ਉਸ ਇਕੱਲੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ-
ਿਮਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ
ਇਕੱਲੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। “ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ,”
ਬਹੁ-ਿਵਆਹ ਦੁਆਰਾ ਿਲੰਗ ਕਾ ਨ। ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਿਵੱਚ ਚਲਦਾ ਹੈ।
231 ਦੇਖੋ ਿਕਵੇਂ ਇੱਕ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੱਛਮ
ਵੱਲ, ਇਸ ਬਾਰੇ? ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ।
232 ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ
ਿਨਯਮਤ ਨੇਮ ਹੈ। ਪਿਹਲ , ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਸੀ। ਪਾਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਫਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ
ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਸੀ; ਕੁਦਰਤ ਿਵਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਾਨਵਰ, ਅਤੇ
ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥਣਧਾਰੀ ਹ , ਅਸੀਂ ਇਹ
ਜਾਣਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹ ਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ।
233 ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਖੁੱਲਹ੍ ਗਈ ਹਨ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾ
ਵਚਨ ਵੱਲ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯੁਗ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਿਕਉਂ ਹੋਈ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਹ੍ੀ
ਗਈ ਸਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
234 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ,
ਇਹ ਸਹੀ ਤਰਹ੍ ਬਾਹਰਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਿਕਵੇਂ
ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ, ਮਾਚੜੁ ਆਦਮੀ ਹਾਥੀ ਿਜਹਾ ਿਦਸੇ,
ਜ ਇੱਕਹਾਥੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਮਾਚੜੁ ਆਦਮੀ ਲੱਗੇ?
235 ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਿਕਸਮ ਿਵੱਚ ਵੇਖੋਗੇ।
236 ਹੁਣ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਔਰਤ, ਕੁਆਰੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ
ਪਤੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਲਈ
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ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪਤਨੀ ਨਾਲੋਂ
ਿਬਹਤਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਿਦੰਦਾ।
237 ਪਰ ਉਸ ਕਾਮੁਕ ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ
ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਵ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ-ਿਵਆਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦਰ
ਿਲਆਇਆ ਹੈ.
238 ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅੰਤਮ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿਵੱਚ, ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ (ਕੀ
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?), ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਮਾ ਏਲ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਵੇਖੋ,
ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ (ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?), ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਲਾੜੀ,
ਕਲੀਿਸਯਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ?
239 ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਦਮ ਿਕਹਾ, ਕਾਮੁਕ ਿਕਿਰਆ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਜ
ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ , “ਵੱਧੋ ਫੁਲੋੋ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਭਰ ਿਦਓ,” ਜਦੋਂ ਉਹ
ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਨਰ ਅਤੇ
ਮਾਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੀ। ਥੇ, ਿਫਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲਾੜੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਆਈ
ਹੈ, ਆਤਿਮਕ ਗੁਣਾ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਣਾ, ਵੇਖੋ, ਧਰਤੀ ਭਰਨਾ।
240 ਹੁਣ ਕਾਮੁਕ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ, ਵੇਖੋ, ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਿਮਲਾ
ਿਦੱਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾ ਇਸ
ਇਸ ਦੇ ਸੱਚ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, “ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ।”
241 ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇੱਕਵਚਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੇ? ਇੱਕ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਇੱਕ
ਦਾਉਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਪੰਜ
ਸੌ ਪਤਨੀ ਨਾਲ। ਿਯਸੂ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਹਲਲੂਯਾਹ!)
ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨਾਲ; ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਿਵੱਚ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਹੱਥ ਦੁਆਰਾ, ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਿਵੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
242 ਔਰਤ , ਇਹ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਓ, ਿਫਰ
ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਨੈਿਤਕ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ
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ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ
ਆਦਮੀ ਇਸ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਸੀ, “ਪਰ ਥੇ, ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ, ਨਾ ਤ ਨਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਦਾ।” ਉਹ
ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਨ।

243 ਪਰ ਇਸ ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਿਸੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤ ਜੋ ਤੁਹਾ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਹੜਾ ਗਲਤ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ
ਇਹਨ ਿਕਸਮ ਿਵੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸੀਹ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਸਾ
ਆਤਿਮਕ ਿਵਭਚਾਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਿਸਧ ਤ ਲਈ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ
ਚਾਹੇ; ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਿਹੱਮਤ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਿਤਆਗ ਕੇ
ਦੂਜਾ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਥੇ ਸਾਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਅਤੇ ਿਕਸਮ ਪੂਰੀ
ਤਰਹ੍ ਸੰਤੁਿਲਤ ਦੇਖੋ? ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਵੇਖੋ; ਿਕਤੇ ਵੀ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਹੀਂ; ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾੜੀ। ਔਰਤ ਨਹੀਂ; ਆਦਮੀ, ਹਰ ਵਾਰ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਕਿਹੰਦਾ; ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ।

244 ਪਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਕੇ…ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ-…“ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸਤਰ੍ੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ
ਿਦੰਦਾ, ਜ ਿਕਸੇ ਇਖਿਤਆਰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਚੁਪ ਚਾਪ ਰਹੇ
ਿਕਉਂਿਕ ਆਦਮ ਪਿਹਲ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਹੱਵਾਹ। ਅਤੇ
ਆਦਮ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰਤਾ
ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਸਭ
ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ,” ਿਕਉਂਿਕ ਿਫਰ ਉਹ ਇਸਆਦਮੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣ ਜ ਦੀ
ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ…

245 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਰਾਹ ਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ
ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ
ਬੋਲਣ ਲਈ? ਥੇ ਇੱਕ ਮਰਨਹਾਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਸ
ਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
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“ਸਾਰਾਹ ਓਥੇ ਿਪੱਠ ਿਪੱਛੇ ਿਕਉਂ ਹੱਸੀ,” ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ, ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ, ਉਸਨੇ
ਉਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, “ਇਹ ਕਿਹ ਰਿਹ ਸੀ, ‘ਇਹ ਚੀਜ਼ ਿਕਵੇਂ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹਨ?’”

246 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ!” ਔਹ, ਔਹ, ਮੇਰੇ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੱਸ ਰਿਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ? ਪਰ ਉਹ ਉਸ

ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਿਕਆ। ਿਕਉਂ? ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਉਹ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਏ ਿਬਨ ਉਸ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

247 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਸਾਰਾਹ ਵ ਗ ਬਣੋ, ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਮੂਲੀ ਿਲਬਾਸ
ਿਵੱਚ ਿਸ਼ੰਗਾਿਰਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰ੍ਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ
ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਇੰਨਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ…ਉਸਨੇ ਉਸ
ਆਪਣਾ ‘ਪਰ੍ਭੂ’ ਿਕਹਾ,” ਹਾਕਮ, ਮਾਲਕੀ।

248 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਝ ਔਰਤ , ਇਹ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਣਦੀ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜ ਦੀ ਹੋ। ਿਯਸੂ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੋਈ ਤੀਵੀਂ ਬੁਰੀ ਇੱਿਛਆ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤਦੋਂ
ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ।” ਿਫਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ,
ਆਦਮੀ ਜ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਨਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਇਸ ਿਕਿਰਆ ਕਰੇ, ਵੇਖੋ; ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀ ਹੋ, ਿਜਸ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

249 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਿਕਉਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੋ?
ਇਹ ਆਰਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਿਨੱਕਰ ਪਿਹਣ ਕੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਅੱਧ ਮਰੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੋ।
ਦੇਖੋ, ਆਰਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਿਫਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਲਈ
ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ
ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ; ਪਰ ਤੁਹਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਕ ਤੌਰ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

250 ਹੁਣ, ਇੱਕਆਦਮੀ, ਉਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਗੰਦੇ, ਗੰਢੇ ਗੋਡੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਪਿਹਿਣਆ ਹੋਵੇ, ਤ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ
ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਕਉਂ? ਉਹ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਸੀ,
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ਚਿਰੱਤਰ; ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਹੋ, ਦੁਆਰਾ
ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ।
251 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਰਿਹਮ ਕਰੋ! ਹੇ, ਮੇਰੇ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਸੰਸਾਰ! ਮੈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
252 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ; ਉਹ ਮੈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈ
ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਪਰ, ਔਹ,
ਭਾਈ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਥੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰ ,
ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵ ਗਾ।
253 ਸੁਲੇਮਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਜਸਦਾ
ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਿਸਰਫ਼ ਕੁਆਰੀ
ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ…
254 ਦਾਉਦ ਵ ਗ, ਉਸਨੇ (ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ?) ਅਬੀਗੈਲ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕੀਤਾ। ਿਜਸ , ਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਿਜਸ ਇੱਕ “ਮੂਰਖ” ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਅਤੇ ਅਬੀਗੈਲ ਦਾ ਿਵਆਹ ਦਾਉਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ,
ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ, ਇਸ ਲਈਉਸ—ਉਸ ਨੇ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ।
255 ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਇੱਕ
ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੂਿਹਆ ਜ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਕੁਆਰੇਪਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾੜੀ ਿਮਲਾਵਟ
ਰਿਹਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਚਨ, ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਿਕਤੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਯਕੀਨਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਲਾੜੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਵਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਿਕਤੇ ਵੀ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ।
256 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਉਹ ਉਸ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡ
ਸਕਦੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਜਦੋਂ ਲੂਥਰ, ਵੈਜ਼ਲੀ ਅਤੇ ਪੰਤੇਕੋਸਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ
ਿਹੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਆਤਿਮਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੁਆਰਾ
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ਬਚਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਸ
ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਲੂਥਰਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ ਮਸੀਹ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ; ਲੂਥਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈ ਇਹ ਕਿਹਣ ਿਦਓ, ਉਹ ਮੈ ਕੁਝ ਕੁਝ ਤ ਕਿਹਣ
ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਅੱਜ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਚੀਜ ਹੈ, ਉਹ
ਉਸ ਵਚਨ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ!

257 ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਆਮੀਨ।
ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਸਤਰ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ
ਸੀ? ਿਕਉਂਿਕ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਲੈ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ…ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ
ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਿਹਣਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ? ਇਹੀ ਗੱਲ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

258 ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਗਰਭਵਤੀ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਹੰਦੇ ਹ , ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ
ਬੱਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਲੂਥਰਨ ਨਹੀਂ ਹ , ਅਸੀਂ ਵੈਜ਼ਲੀ ਨਹੀਂ
ਹ , ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟਲ ਹ ! ਸਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਰਭਧਾਰਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੀਜ ਬੱਚਾ। ਆਮੀਨ। ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ
ਗਏ ਹੋ। ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ, ਤ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ
ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ, ਿਤਆਗ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਉਸ
ਿਤਆਗਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

259 ਉਹ ਦੇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੁੱਦ ,
ਆਪ ਹੀ, ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਿਦਸਣ
ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਪਿਰਪੱਕ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜ , ਉਹ
ਵਚਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਦੇ ਬੱਚੇ!
ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਵਚਨ ਦੀ ਇੱਕ ਿਪਆਰੀ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਮਲਾਵਟ ਰਿਹਤ,
ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ, ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਸਧ ਤ
ਦੁਆਰਾ ਛੂਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਿਮਲਾਵਟ ਰਿਹਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਚਨ
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ਦੀ ਲਾੜੀ! ਆਮੀਨ ਅਤੇ ਆਮੀਨ! ਮੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ
ਜਾਓਗੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਧੀ ਹੋਵੇਗੀ।
260 ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਿਕੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਿਕ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਕੰਨੀ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਿਕ ਗੰਦਗੀ
ਨੇ ਉਸ ਿਕੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? ਿਫਰ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਇੱਥੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਗਲੀ ਦੀ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਜ ਔਰਤ, ਸਹੀ ਔਰਤ ਦੀ, ਇੱਕ
ਕੰਜਰੀ ਨਾਲ?
261 ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਿਕਉਂ ਹਨ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਯਮ ਹੈ,
ਿਭੰਨਤਾ ਦਾ ਿਨਯਮ। ਜੇ ਰਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤ ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣ ਗੇ ਿਕ ਿਦਨ ਦੇ
ਚਾਨਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਿਕਵੇਂ ਮਾਣਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਿਪਆ ਤ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ
ਦਾ ਆਨੰਦ ਿਕਵੇਂ ਮਾਣੀਏ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਤੇ
ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣ ਗੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ?
262ਇਸ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਪਰ
ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਿਤਆਗਣ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਤ ਕਰੇ।
263 ਹੁਣ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਦੋਵੇਂ ਿਸਧ ਤ ਗਲਤ ਿਕਉਂ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਚਲਾਓ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ
ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਥੇ। ਵਚਨ ਅਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁਣ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੱਤੀ 28:19 ਰਸੂਲ
ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:38 ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
264 ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਔਰਤ , ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੁਰਸ਼, ਮੈਂ—ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ। ਿਕਉਂਿਕ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੁਣ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
265 ਪਰ ਮੈ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਿਦਖਾਉਣ ਿਦਓ। ਜੇ ਮੱਤੀ 28:19 ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਿਸਖਾਓ, ਉਨਹ੍ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ, ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦਓ,” ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜੇ, ਅਤੇ
ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਨੇ ਕਦੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਉਲਟ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ, ਇੱਥੋਂ



60 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਿਤੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਲਈ, ਿਨਿਸਅਨ ਕੌਂਸਲ । ਿਫਰ ਉਨਹ੍ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਹੱਠਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?
266ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀ ਿਕਤਾਬ, ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ, ਇੱਕ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਣ ਹੈ? ਇਸ ਤਰਹ੍ ਤੁਹਾ ਇਸ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੱਚਾਈ
ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਣ ਹੈ।

ਅਤੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਣ ਿਬਲਕੁਲ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਵਚਨ
ਦੇ ਉਲਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਅੱਛਾ, ਮੈ , ਇਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ।” ਿਫਰ ਜੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
267 ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੱਤੀ-…ਮੱਤੀ 16:18। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ,
ਆਪ ਹੀ, ਿਕ ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਉਸਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਆਤਿਮਕ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਣ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ। “ਮੈਂ ਤੈ ਆਖਦਾ
ਹ , ਿਕ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈਂ…ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਗਟ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ
ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਥਰ ਤੇ…”
268 ਹੁਣ, ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ, ਥੇ ਸਾਡੇ ਕੈਥੋਿਲਕ ਦੋਸਤ, ਤੁਸੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਇਹ
ਪਤਰਸ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈਸੀ, ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ, ਵਗੈਰਾ-
ਵਗੈਰਾ, ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਵੱਚ, ਉਤਰਾਿਧਕਾਰ।”

ਪਰ੍ੋਟੈਸਟੈਂਟ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈਸੀ।”
269 ਵੱਖਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲਓ! ਓੁਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਥਰ ਤੇ” (ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਆਤਿਮਕ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਣ) “ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਣਾਵ ਗਾ; ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਤੇ
ਕੁਝ ਵੱਸ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ।” ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਭਰਮਾਈ ਨਹੀਂ
ਜਾਵੇਗੀ। “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਣਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦਾ
ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਸ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ।”
270 ਅਤੇ ਹਾਬਲ ਅਤੇ ਕਇਨ, ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ। ਕਇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਲੀ ਅਤੇ ਆਲੂ
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ਿਲਆਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਿਲਆਵ ਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ
ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਵ ਗਾ।” ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੇਠ ਝੁਿਕਆ। ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ,
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਹ੍ਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਹਰੇਕ
ਧਾਰਿਮਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਾਬਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
271 ਹਾਬਲ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਬਲ ਆਪਣਾ
ਿਲਆਇਆ, ਤ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਿਲਆਇਆ। ਹੁਣ, ਕਇਨ ਨੇ ਸੋਿਚਆ,
ਪਾਪ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਿਕ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਫਲ
ਖਾ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਉਹਨ ਉਸ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਪਰ ਹਾਬਲ, ਇਸ਼ਵਰੀ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਲਹੂ ਸੀ
ਿਜਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਵਰੀ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ! ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ
ਇਬਰਾਨੀ ਿਵਚ ਿਕਹਾ, 12ਵ ਅਿਧਆਏ, 11ਵ ਅਿਧਆਏ, ਿਕ, “ਹਾਬਲ
ਨੇ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ,” (ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਣ) “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਇਨ ਨਾਲੋਂ ਤਮ
ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਹ੍ਾਇਆ, ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ
ਧਰਮੀ ਸੀ।” ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਆਮੀਨ! ਭਾਈ, ਭੈਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਨਾ
ਹੀ ਸਾਦਾ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।
272 ਹੁਣ ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਤੇ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਗੇ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਨਹ੍
ਅੰਤਮ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਬਾਈਬਲ
ਿਵੱਚ ਹਰ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਭੇਤ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ? ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, 10ਵ ਅਿਧਆਏ! ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਸੀ, ਿਕ ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ—ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਭੇਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ
ਹੋਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਭੇਤ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾ ਯਾਦ
ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਟਊਸਾਨ ਜਾਓ।” ਅਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਰਹੱਸਮਈ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਸੱਤਵ ਦੂਤ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ? ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਸੱਤ
ਮੋਹਰ ਖੁੱਲਣਾ। ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
273 ਹੁਣ ਬਸ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ! ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਖਾ ਿਰਹਾ ਹ ।
274 ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ, ਇਸਤਰੀ ਉਸਦਾ ਸਥਾਨ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਹਣਾ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਿਜਸ ਦੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ
ਪਤਨੀ ਸਨ…ਜ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਤਨੀ ਸਨ, ਸਗੋਂ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ,
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“ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਜਸ ਪਤਨੀ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਹੈ।” ਓੁਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਉਸਦੇ ਤਾਜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗਿਹਣਾ ਹੈ,” ਇਹ
ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। “ਪਰ ਇੱਕ ਕੁਧਰਮੀ ਔਰਤ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ
ਸਮਾਨ ਹੈ,” ਇਹ ਉਸਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਹੈ। ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ,” ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਪਰ,” ਿਕਹਾ,
“ਤੁਹਾ ਹਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਧਰਮੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ।” ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੇ ਿਕਹਾ, ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਕ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੈ।
275 ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਔਰਤ, ਤੁਸੀਂ—ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਿਹਣਾ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਗਿਹਣਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਿਕਉਂ ਸੀ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ
ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁ-ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ, ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ,
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਨ। ਮੁੱਢੋਂ ਅਿਜਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
276 ਯਾਕੂਬ ਵੇਖੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਪਤਵੰਤੇ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-
ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਪਤਨੀ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਭੈਣ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਰਖੇਲ ਪਤਨੀ ਸਨ, ਿਜਨਹ੍ ਨਾਲ ਉਹ
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਵੰਤੇ ਉਹਨ ਰਖੇਲ ਔਰਤ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ
ਹੋਏ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾ ਵਚਨ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ।
277 ਔਹ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੰਨੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਮੈ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹ , ਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਪਰ ਯਕੀਨਨ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਤਿਮਕਤਾ
ਹੈ, ਤ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ
ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
278 ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ
ਅਸਲੀ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਅਸਲ ਔਰਤ ਿਮਿਲਆ ਹ ਜੋ
ਸੱਚੀ ਹਨ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ।
279 ਉਹ ਇੱਕ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਡੱਗਣ
ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਬੱਸ…ਉਹ ਉਸਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ।
ਪਰ, ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤ ਜੋ
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ਉਹ ਗੰਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉਲਟ
ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਪਰ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
280 ਹੁਣ ਬਾਰ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲਈ ਕੁਝ
ਛੱਡ ਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
281 ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਝੁੰਡ ਕਿਹੰਦਾ ਹ । ਅਤੇ
ਹਵਾ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਿਸਰਫ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ । ਇਹ
ਸੰਦੇਸ਼ ਿਸਰਫ਼ ਉਨਹ੍ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।
282 ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ, ਉਹ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਹੈ, ਹ , ਉਹ ਇੱਜੜ ਦਾ ਆਜੜੀ
ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਇਹ ਉਸ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਜਕ, ਕੋਈ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਭਾਈ।
283 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ ਜੇਫਰਸਨਿਵਲ ਿਵੱਚ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ , ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ
ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਝੁੰਡ ਹੈ। ਇਹ
ਉਹ ਝੁੰਡ ਹੈ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਮੈ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਲੋਕ
ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪਿਰਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਨ ਦੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ
ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ
ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹ ; ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ , ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਮੇਰਾ ਿਨ ਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ।
284 ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ
ਮੰਡਲੀ ਿਵਚ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਨਹ੍ ਿਵਚੋਂ ਕਈ
ਦਾ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ
ਔਰਤ , ਸਭ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ! ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਝੂਠੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਿਬਲਕੁਲ,
ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
285 “ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋਿੜਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ।”
ਨਾ ਿਕ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋਿੜਆ ਹੈ; ਪਰ ਜੋ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” ਨੇ ਜੋਿੜਆ ਹੈ! ਜਦੋਂ
ਤੁਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਿਸੱਧਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਣ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੈ,
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ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ। ਦੇਖੋ?
ਪਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਸ ਿਵਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਿਜਸ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ
ਇਸ ਛੂਹਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। “ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ,” ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ।” ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਧੇ-
ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜੋਿੜਆ ਹੈ, ਜ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ
ਮੱਤ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਿਪੱਛੇ ਹਟੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨ ਸੰਸਾਰ
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਥੇ ਹੀ ਿਪਆ ਹੈ।
ਸਮਝੇ? ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋਿੜਆ ਹੈ।

286 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹੰਦਾ
ਹ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ
ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹ , ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ…ਮੈਂ
ਇਸ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਮੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਇਸ ਿਕਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਟੇਪ…ਔਹ, ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਬਸ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵ ਗਾ,
ਦਫਤਰ ਖੁੱਲਹ੍ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ?

287 ਬਸ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੀਜ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ
ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ,
ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤ ਹਨ…ਅਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਿਵੱਚ—ਿਵੱਚ ਵੀ…ਕੁਝ
ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਨ ਕੋਲ ਮੂਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ
ਲੱਤ ਤੇ ਿਘਸਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ;
ਉਸ ਹਰ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ
ਕੋਈਆਦਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਉਸ
ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ
ਇਹ ਬਦਤਰ ਅਤੇ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.
ਸੱਪ, ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ…ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਪ ਸੀ ਤ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ
ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ…

288 ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ…ਬਿਹਸ ਨਹੀਂ, ਿਸਰਫ਼
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਦੀ ਸਭਾ, ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ,
ਇਸ ਬਾਰੇ।”
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ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਮੈ ਦੱਸੋ।”
289 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ। ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਆ ਬੈਠਾ।
ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਕਹੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਉਹ ਪਰ੍ਜਾਤੀ
ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ‘ਉਸਦੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਇੱਕ।’ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰ੍ਜਾਤੀ
ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ
ਿਵਿਗਆਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?” ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਿਚੰਪੈਂਜ਼ੀ ਸੀ?”
290 “ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਚੰਪ ਜ਼ੀ ਦਾ ਖੂਨ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਹੋਰ
ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਰਲਣਗੇ।
ਇਹ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”
291 “ਿਫਰ ਉਹ ਖਾਸ ਜਾਨਵਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਹਰੇਕ
ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਿਜਨਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।’”
292 ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ
ਿਮਠਾਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ੳਸ ਦੱਸੋ, ‘ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ।’”

ਹੁਣ, ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੈਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ, ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਿਕ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ

ਰਹੇ ਹ , ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?”
293 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਦਾਅਵਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ , ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਅਤੇ—ਅਤੇ ਦੈਂਤ, ਅਤੇ
ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਦੈਂਤ, ਦੈਂਤ, ਸਗੋਂ, ਉਹ ਿਵੱਲੁਪਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਿਦ ਆਿਦ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।”
294 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਜੇਕਰ ਪਾਪ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤ , ਮੂਲ ਪਾਪ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
295 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ, ‘ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਤੁਹਾ ਉਸ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹ ?” ਓੁਸ ਨੇ
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ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਦੱਸੋ, ‘ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ।’” ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਚ
ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦਾ ਹ ।
296 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ,” ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਿਕੱਥੇ।

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕੱਥੇ?”
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ

ਸੱਪ ਹੈ।”
297 ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਰਾਪ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਕੀ ਿਦਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਿਢੱਡ ਭਾਰ ਰੱਿਖਆ
ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਉਸਨੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹੀ ਪਾਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਨਰ ਿਲੰਗ ਵਰਗਾ। ਥੇ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਭੈਂਗੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ
ਚੀਜ਼ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵ ਉਸ ਤੋਂ ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਹਨ ਜੋ ਕੋਈ
ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
298 ਮੈਂ ਥੇ ਰੁਕ ਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਰਤ ਭੀੜ ਿਵੱਚ ਹ । ਮੈਂ ਕੁਝ
ਆਦਮੀ ਲਵ ਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ…ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਗੇ।
ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹਨ, ਿਬਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਿਦਨ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਬੰਦ
ਕਰ ਗਾ।
299 ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਹੀਂ…ਛੋਟਾ
ਝੁੰਡ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ
ਉਨਹ੍ ਲਈ ਹੈ।
300 ਿਕਸੇ ਿਦਨ, ਇਹ ਜਾਣਿਦ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸ ਗਾ, ਤ
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਵਚਨ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਮੈ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ, “ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ ? ਮੇਰੇ ਿਵਛੋੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਦਮੀ ਦਲਾਨ
ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ, ‘ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ
ਿਤਆਗ ਿਦ ?’ ਔਰਤ , ‘ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਛੱਡ ਿਦ ?’ ‘ਮੈਂ ਕੀ
ਕਰ ?’” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ?”
301 ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ, “ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਜਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰ ਗਾ।”
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302 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਟਯੁਸਾਨ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਇਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਿਧਆਪਕ ਨੇ ਵੀ ਬੱਿਚ ਬੁਲਾ
ਿਲਆ…ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉਹ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ
ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਦੇਖੋ! ਇੱਕ ਬਲਦਾ-ਹੋਇਆ ਨਾਰੰਗੀ ਬੱਦਲ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਪਰ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਹੇਠ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਪਰ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ।

303 ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਇਵਾਨਸ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਰੌਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਤੋਂ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਿਫਿਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ,
ਇਵਾਨਜ਼ ਿਫਿਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਥੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਿਕ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਿਹਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੈ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਫੜ ਿਲਆ,
ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਨਹਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਸੀ?”

304 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਰੌਨੀ? ਨਹੀਂ,” ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖਣ
ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਨ,
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇਹ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ…
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਆਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਮੈਂ ਬਸ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਰੌਨੀ,
ਤੁਸੀਂ ਕੀ…”

305 ਓੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਸੀ।”
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਮ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਦਲ

ਥੇ ਲਟਕਦੇ ਦੇਿਖਆ, ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠ ਜ ਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ‘ਭਾਈ
ਬਰ੍ਨਹਾਮ ਜਰੂਰ ਥੇ ਿਕੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ।”

306ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਹਰ, ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ। ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਥੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਾਰੰਗੀ
ਬੱਦਲ ਦੇ ਨਾਲ; ਇੱਕ ਨਲੀ ਵ ਗ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜ ਦੇ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਫੈਲਦੇ ਹੋਏ।

307 ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ
ਹੁਣੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਓ।
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308 ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਜੋ ਿਸਰਫ਼
ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਝੁੰਡ ਦੇ ਲਈ!
309 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗਲਤ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੜਬੜ
ਿਵੱਚ ਪਏ ਹ । ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ
ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗਲਤ
ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਜੋ ਉਸਨੇ
ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਸੀ।
310 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ , ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ; ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਛੁਡਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਆਇਆ, ਮੂਸਾ, ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ, ਬੱਿਚ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ—
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਦੇ, ਉਨਹ੍ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਰੱਖਣ ਲਈ; ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਲਤ
ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨਹ੍ ਤਲਾਕ ਦੀ ਿਲਖਤ ਿਦੱਤੀ, ਿਕਉਂਿਕ
ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਪਾਇਆ, ਿਜਵੇਂ, “ਉਸ
ਦੁੱਖ…” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ, ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ
ਭੇਿਜਆ ਸੀ, ਉਨਹ੍ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇਹ ਿਲਖਤ ਦੇਣ ਲਈ।
311 ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਕੁਿਰੰਥੀ ਿਵੱਚ, 7ਵ ਅਿਧਆਏ, 12ਵੀਂ ਅਤੇ 15ਵੀਂ
ਆਇਤ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਬੀ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ, ਿਜਸ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਇਹੋ
ਗੱਲ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਿਲਆ, “ਇਹ ਮੈਂ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ ਨਹੀਂ।” ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ? ਤਲਾਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ।
312 “ਮੁੱਢੋਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਪਰ ਮੂਸਾ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸ
ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ।
313 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਿਕ ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ! ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰ੍ਮਾਣ
ਤੋਂ ਜੋ ਮੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਮੈ
ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਤ ਜੋ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਸੇ
ਤਰਹ੍ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰੋ! ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ ਤੀ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ
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ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਹ੍ ਚੀਜ਼ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਕਰੋ! ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ…ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈ
ਪਹਾੜ ਤੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹ
ਸਕਦਾ ਹ , ਇੱਕ ਅਲੌਿਕਕ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਣ, ਸੱਤ ਮੋਹਰ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਹੈ। “ਉਨਹ੍ ਜਾਣ ਿਦਓ ਿਜਵੇਂ
ਉਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ!”

314 “ਮੁੱਢੋਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ
ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਧੁਿਨਕ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ…ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸਦਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹ ਗਾ; ਪਰ ਮੇਰਾ
ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਜ ਦਾ, ਤ
ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਤ
ਜੋ ਆਧੁਿਨਕ ਹਾਲਤ ਿਵਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਿਵੱਚ ਪਾਲੋ। ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹੀਮ ਕਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦਓ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਨਹ੍
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਿਵੱਚ ਪਾਲੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ,

ਆਓ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ, ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ,
ਅਤੇ “ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਚੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਜੋਰ ਮਾਰੋ,” ਿਜੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ
ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

315 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ।

316 ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ
ਕਰਦੇ ਹ । ਤੂੰ ਉਹੀ ਮਹਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈਂ ਿਜਸਨੇ ਮੂਸਾ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ
ਸੀ। ਮੂਸਾ, ਉਹ ਸੇਵਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ? ਅਤੇ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਤਆਗ ਪੱਤਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ।
ਪੌਲੁਸ, ਮਹਾਨ ਰਸੂਲ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ
ਦਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਿਲਿਖਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਨਬੀ, ਉਨਹ੍ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਿਵੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਾ ਨ ਿਲਖੇ
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ਸਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ, ਿਤਆਗ ਪੱਤਰ੍ੀ ਿਲਖਣ ਲਈ,
ਉਨਹ੍ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ।

317 ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਿਜਹਾ
ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਕ, “ਮੈਂ ਇਹਨ ਹਾਲਤ ਕਾਰਣ ਬੋਲਦਾ ਹ ; ਮੈਂ,
ਪਰ੍ਭੂ ਨਹੀਂ।”

318 ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਜਦਿਕ
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਿਹਮਤ ਹੇਠ ਹ , ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਜਲਦੀ
ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ
ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇਹਨ ਲੋਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ, ਉਹ
ਇਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪੱਕੇ ਰਿਹਣਗੇ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਹੈ।
ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹ ਠਿਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ
ਪਹਾੜ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੇਿਖਆ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਵਾਵਰੋਲੇ ਿਵੱਚ ਆਏ,
ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਸੱਤ ਦੂਤ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਸੱਤ ਭੇਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ; ਅਤੇ ਉਹੀ ਦੂਤ, ਉਸੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ, ਉਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ, ਿਜਸ
ਿਦਨ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ!

319 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਲੋਕ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ
ਜਾਣ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ੍ ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਬਖਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਿਸਰਫ
ਬੋਿਲਆ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ, ਆਿਗਆ ਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਿਸਰਫ ਆਿਗਆ
ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਿਦਓ ਿਕ
ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਿਜਹਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ! ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ
ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ
ਤੋਂ ਿਪਆਰ ਕਰਨ। ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹਨ ਪਿਰਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉ, ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਿਵੱਚ ਵਧਾਉਣਅਤੇ ਪਾਲਣ।

320 ਿਕਉਂਿਕ, ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਪਰ੍ਭੂ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਫ਼ਿਤ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਬਨ ਨੀਂਦ ਦੇ
ਘੰਿਟ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹਨ ਲੋਕ , ਿਕ ਉਹ
ਇਸਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਜਉਣ। ਇਹ ਬਖਸ਼
ਿਦਓ, ਪਰ੍ਭੂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੋਿਢ ਤੋਂ ਲੱਥ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ੍ ਅਸੀਸ ਿਦਓ।
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321 ਇਨਹ੍ ਰੁਮਾਲ ਅਸੀਸ ਦੇਵੋ, ਪਰ੍ਭੂ, ਜੋ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਿਬਮਾਰ ਅਤੇ ਦੁਖੀ
ਲੋਕ ਲਈ, ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਤ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਤ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਖਸ਼ ਿਦਓ, ਪਰ੍ਭੂ।
ਸਾ ਇਕੱਿਠ ਅਸੀਸ ਿਦਓ।
322 ਅਸੀਂ ਸ਼ ਤੀ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਿਕਉਂਿਕ
ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ “ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ,” ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੜਬੜ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਹ , ਉਸਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ। ਹੇ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਅਨੰਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ ! ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਿਦਲ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ। ਆਮੀਨ।

ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ , (ਤੁਹਾ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?) ਮੈ ਉਹ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹ

ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਮੈ ਪਿਹਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਖਰੀਦ ਿਲਆ
ਕਲਵਰੀ ਤੇ…

323 ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ ਤ ਜੋ ਸੇਵਕ ਇਸ ਸਮਝ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹਨ
ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ!
324 ਔਹ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? [ਕਲੀਿਸਯਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ।”—
ਸੰਪਾ.] ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਸੱਚ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਝ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ
ਲੇ ਕੇ ਅੰਤ ਤਕ! [“ਆਮੀਨ!”]
325 ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁਕੀਏ, ਜੱਦ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹ , “ਮੈਂ ਉਹ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ ।” ਮੈਂ ਉਸ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਲਈ ਉਸ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਲਈ ਉਸ
ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ । “ਅਤੇ

ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਇਆ!”
ਮੈਂ…

326ਆਓ, ਭਾਈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧੋ। 
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