
एक ￭स मािनसको कद

 धन्यवाद, भाई नेभल। प्रभुले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्।
यस िबहान फेरी पिन मण्डलीमा फकर आउन पाउँदा खसुी लागेको

छ। तपाई सबलैाई, एउटा न्यानो “शुभ प्रभात।” र म िव ास गछुर् िक
यो हामीह सबकैो लािग एउटा महान िदन हुनेछ, हाम्रो—हाम्रो प्रभुको
उप स्थतमा। र अब मलेै आज िबहान एउटा पाठ पाएँ। म ￭सधै यस
पाठमा जान चाहन्छु, िकनभने यो एउटा…मलाई लाग्छ यो महत्वपूणर्
छ। र यो एउटा…र भीडलाई यत िवच लत हुनबाट जोगाउन, तपाईलाई
थाहा छ, लामो समयसम्म बस्नुपछर् , धेरै जना उभदै हुनुहुन्छ। म ￭सधै
पाठमा जानेछु।
2 र अब, आजरात, मा मेरो जीवनको मागर्दशर्क को िवषयमा बोल्न
चाहन्छु। र म आशा गदर्छु धेरै जसो हुनसक्छ, जतले सक्नुहुन्छ,
आजरातको लािग, त्यस समयमा उप स्थत हुनुहुनेछ। य िप, यिद
तपाईको आफ्नै मण्डली छ भने, हामीह …अवश्य पिन, तपाई आफ्नो
मण्डलीमा—भएको हामी चाहन्छौ। तपाई त्यहाँ हुनु त्यो तपाईको कतर्व्य
हो, जहाँ तपाईको दायत्व छ, तपाईको ज्योत च म्कन िदनुहोस्।
3 अब, हामी त्यो आशा रा खरहन्छौ, हरके पटक जब तपाई फकर
आउनुहुन्छ, हामीसंग व रपरी अ ल बिढ ठाउँ हुनेछ। तर यससंग हामीलाई
समस्या भईरहेको छ, ओ, जतातत।ै ती ट्रस्टी सिमतले पकै्क पिन सबकुैरा
खोतलेका छन्। र तनीह ले एउटा ठाउँमा पठाउछन्, तनीह ले यसलाई
िठक गनछन; त्यसपछ यसलाई कुनै अक ठाउँमा पठाउछन्, र तनीह ले
यसलाई खारजे गछर्न्। र यसलाई िफतार् पठाउछन्, र तनीह ले यसलाई
यहाँिनर िठक छ भन्छन्, र पछाड। ओ, हामीले कस्तो समय िबताएका
थयौ! तर, तपाईलाई थाहा छ, शतैान सधै जे सिह कुरा छ त्यसको
प्रत न्ध हो। केवल याद गनुर्होस्, तपाई सधै सिह हँुदा…
4 म सोच्दै थए तपाई कहाँ हुनुहुन्थ्यो, एन्थोनी। तपाईले आफ्नो
बुवालाई भेटेको मलेै देखे। र मलेै पारी हेर,े बािहर दशर्क तफर् । उहाँले
भ ुभयो िक तपाई त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। न्यू योकर् बाट भाई, हामीह तपाई र
तपाईको बुबालाई यहाँ पाउँदा खसुी छौ। आशा छ, यो पाली िवदेश जाँदा,
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मलेै अक वसन्तको छुिट्ट पाउँछु, त्यहाँ न्यू योकर् मा, त्यहाँ कत,ै यिद प्रभुको
इच्छा भए।
5 र त्यसलेै हामी तपाईह सबकैो िन म्त खसुी छौ। बस—बस तपाईह
यहाँ हुनु राम्रो हो।
6 र हामीले गत रात राम्रो समय िबतायौ, वा कमसेकम मलेै िबताएँ। मसंग
एउटा…[मण्डलीलके भन्छ, “आमेन।”—सम्पा।] “र यशयैा म न्दरमा।”
र त्यसलेै तपाई…
7 र त्यो िबहान, हामीह यो िवषयमा बोल्न चाहन्छौ, वा ￭सकाउन
चाहन्छौ, ब , यिद हामीले सके, “जीिवत पिवत्रस्थानको िनमार्ण; जीिवत
परमे रको वासस्थान जीिवत पिवत्र स्थान िनमार्ण—िनमार्ण गन, ￭स
मािनस; जीिवत परमे रको जीिवत वासस्थान, जहाँ उहाँ वास गनुर्हुन्छ।”
र यिद…
8 म बुझ्छु िक तनीह संग यी केिह राम्रा गायन छन् यहाँ। मलेै त्यो
सु पाईन। र आजरात, म यहाँ तल आउनेवाला छु। मेरी श्रीमतीले मलाई
एउटा भाई अनग्रेनको बारमेा बताईन्, मलाई लाग्छ उहाँको नाम त्यो थयो,
तल—टेनेसीबाट हुनुहुन्छ। अब, उहाँ गत रात यहाँ हुनुहुन्थ्यो। आज
िबहान म उहाँलाई दे ख्दन, तर मलाई लाग्छ उहाँ यता कतै हुनुहुन्छ।
र आज रात उहाँले गएको म सु चाहन्छु, यिद मलेै सके भने, त्यो,
या त उहाँको मिहमाबाट तल, वा महान ई र हो। म त्यो सु चाहन्छु।
तपाईह कतजनाले भाई अनग्रेनलाई सु चाहनुहुन्छ? [मण्डलीले भन्छ,
“आमेन।”—सम्पा।] ओ, म—मलाई राम्रा गायन मन पछर् । र मेडा
उहाँसंग त्यो एक प्रकारको ब्यारीटोन छ। र यसले मलाई हाम्रो भाई
ब्याक्सटरको सम्झना िदलाउँछ; उहाँ पिन, एक गायक हुनुहुन्छ, जस्तो
िक हामी सबलैाई थाहा छ। र उहाँको मिहमाबाट तल, वा महान ई र।
म िव ास गछुर् िक मलेै उहाँलाई फेला पारकेो छु अब, यहाँ…त्यो एकदम
िठक छ, भाई अनग्रेन, आज रात, यिद तपाई चाहनुहुन्छ भने, यिद तपाई
यहाँ बस्नु हुन्छ भने? तपाई बस्नुहुनेछ, वा रातको सेवाकाको लािग बस्न
कोशष गनुर्हुन्छ? िठक छ, म—म…िठक छ, नगनुर्होस्…म तपाईलाई
भन्छु, यो कस्तो छ, यिद हामी…म कसलैाई पिन कुनै िवभाजन बनाउन
चाह । तर िकन हुदनै, यिद हामी गछ भने, सात मोहोरको समयमा, जब
हामी त्यो प्रचार गछ , यिद तपाई आउनुहुन्छ भने। म त्यसलाई टेपमा राख्न
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चाहन्छु, तपाई देख्नुहुन्छ, यो पाउनको लािग, महान ई र, र, साथसाथ,ै
उहाँको मिहमाबाट तल, त्यो समयमा।

9 ओ, के प्रभुलाई सेवा गनुर् अ तू छैन र? मलाई थाहा छैन म के गथ यिद
म एउटा इसाई नभएको भए!…?…एउटा इसाई हुनु कत राम्रो हो। मलाई
मेरो ठूलो आवाजले, माथ-र-तल उिफ्रदै कराउ जस्तो भईरहेको छ। एक
इसाई हुनुमा, यसको बारमेा सोच्नुहोस्, सबकुैरा ख्री मा रा खएको छ!

10 मलाई थाहा छ म हरके पटक यो मान्छेको नाम गलत बोलाउँछु।
यो िक त एस.िट. या िट.एस., वा केिह त्यस्तै छ। सम्नर, भाई सम्नर।
उहाँ…म उहाँलाई र उहाँको अमूल्य सानी पत्नीलाई धन्यवाद िदन
चाहन्छु। मलाई लाग्छ उनले लगभग िबताएक थईन्, यो यस्तो दे खन्छ,
लगभग छ मिहनासम्म, सात मण्डलीका यगुह टाईप गनर्को लािग। अब
हामीले यस्लाए यहाँ िफतार् पायौ, टाईप गरीएको छ, प्रमाणीकरणको
लािग तयार छ, र पुस्तकको पमा जाँदछै, सात मण्डलीका यगुह ।
बिहनी सम्नर, तपाई जहाँकिहँ पिन हुनुहुन्छ, साच्चै नै तपाईले हामीलाई
त्यसको लािग तनर् िदनुहुनेछ। त्यो, त्यसले धेरै मेहेनत लगायो। िकन,
यो त्यत मोटो छ। यसले मलाई यो बाट भएर पढ्नको लािग लगभग
छ मिहना लाग्नेछ, यसलाई टेपबाट िनकाल्नुपदन, र त्यसपछ यसलाई
घुमाउनुहोस् र दोहो रएकोलाई बािहर िनकाल्नुहोस, र यसलाई एउटा
पुस्तकमा बनाउनुहोस्। हामी यसलाई तयार पानछौ र यसलाई तु न्तै
प्रेसमा पठाउनेछौ, िकनिक हामीलाई लाग्छ िक यो एउटा चज हो जुन
मािनसह ले अिहले थािमराख्नुपछर् , र तपाईले यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ।
र िब ीले मलाई देखाउदैथयो, जब म त्यहाँ पछाड आएँ, केिह िमनेट
अगाड, त्यो—त्यो—त्यो यो—यो िप्रन्टरमा जानको लािग अिहले तयार
थयो। त्यसलेै बिहनी, मण्डलीले तपाईलाई त्यसको िन म्त पसैा तनछ।
म तपाईलाई त्यो ￭सत्तैको िन म्त गनर्को लािग आशा ग दन। र—र या िक
त हामीले…यिद हामीले पुस्तक पायौ र यसको लािग मूल्य राख्यौ भने,
वा केिह त्यस्त,ै हामीले एउटा मूल्य राख्नेछौ ताक जब तनीह ले यो
बेच्नेछन् तपाईले केिह कुरा पाउनुहुनेछ, जे केिह पिन यो हुन्छ गनछौ। तपाई
केवल सिमतसंग कुरा गनुर्स्, ट्रस्टी बोडर्लाई, वा त्यहाँ भएका केिहलाई,
र तनीह ले तपाईको लािग यसको हेरचाह गनछ। तपाईलाई प्रभुले साच्चै
नै राम्रो आशष िदनुभएको होस्।
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11 सानो बुढा भाई र बिहनी िकड यहाँ ब￭सरहनुभएको छ, लगभग एकसय
भन्दा कम, केवल थोरै कम। र मलेै उहाँलाई केिह समय अगाड भेटे, र
उनले भिनन्, “िठक छ, यो शायद अ न्तम पटक होला मलेै तपाईलाई
देख्ने, भाई िब ी।” भिनन्, “म धेरै वृ ा भईसकेको छु।”
12 मलेै भने, “ओ, मेरो! म तपाईले यसो भनेको सु चाह । तपाई एक
सानो बुढा आमा र बुबा जस्तै हुनुहुन्छ।” हामीह भाई र बिहनी िकडलाई
माया गछ । हामी, हरकेले, गनुर्हुन्छ। र यो केवल…
13 म उहाँह मण्डलीमा िहडरहेको, र त्यस्तो एक सानो वृ जोड
देख्दा यसले मलाई केिह गछर् । र बस सोच्नुहोस्, उहाँह म जन्मनुभन्दा
अघ दे ख सुसमाचार प्रचार गद हुनुहुन्थ्यो। र म नै बुढो मािनस हँु।
हो, बस सोच्नुहोस्, म जन्मनुभन्दा अगाड दे ख उहाँह ले प्रचार गद
हुनुहुन्छ। र यहाँ म छु अिहले, म यो सोचरहन्छु िक म बुढो हँुदछुै। म
केवल बन्द गनर्को लािग तयार बारे सोचरहेको छु। म भाई र बिहनी िकड
भत्र आईरहनुभएको देख्छु, “परमे रको मिहमा होस्! हा ेलुयाह!” म
भन्छु, “होइन, म िठक महसूस गदछु।” हो, श्रीमान। उहाँह लाई देख्दा,
कसरी उहाँह ले सक्नुहुन्छ, उहाँह ले वास्तवमा कसरी तपाईलाई प्रेरणा
िदनुहुन्छ!
14 तब तपाईले महसूस गनुर्हुन्छ िक, मेरो उमेरको न￭जक, फेरी, र
अझै पिन कायर्के्षत्रमा गईरहनुभएको छ। आज िबहान तल आउनुभयो
र पुस्तकको लािग सोध्नुभयो, यिद उहाँह ले पुस्तक लएर िबिक्र गनर्
सक्छन्। टेपह चाहन्छन्, ताक उहाँह बािहर जान सकून्, यी टेपह
बजाएर प्राणह बचाउन सकून्, लगभग सय वषर्को उमेरमा। अब तपाईको
“दईुवटा पखेटाह ” कहाँ छन् जसको बारमेा हामीह ले गएको रात कुरा
गदथयौ? हो। मलेै सोच्न थाले, “मेरो कहाँ छ?” जब उहाँले त्यो—
त्यो िहजो भ ुभयो। तपाई कत वषर्को हुनुहुन्छ, बिहनी िकड? [बिहनी
िकडले भ ुहुन्छ, “म एकासी हँु”—सम्पा।] एकासी। तपाई कत वषर्को
हुनुहुन्छ, भाई टम? [भाई िकडले भ ुहुन्छ, “बयासी।”] एकासी र बयासी
वषर्, र अझै पिन आफ्नो पखेटाह चलाउदै हुनुहुन्छ, कायर्मा, अझै जाँदै
हुनुहुन्छ।
15 ओहायोमा केिह पिन गलत हुन्छ, जसको बारमेा बिहनी िकडलाई
थाहा हुन्छ, घरमा फोन बज्छ। अक िदन, उहाँले घण्टी बजाउनुभयो,
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र एउटा सानो बच्चा, एउटा सानी बच्ची, मलाई लाग्छ यो, यो भखर्रै
ज न्मएको थयो, र यसको बािहरको भागह मा आन्द्राह थयो। [बिहनी
िकडले भ ुहुन्छ, “मूत्राशाय।”—सम्पा।] मूत्राशय, बच्चीको बािहरी भागमा
थयो। र डाक्टरलाई यसको बारमेा के गन भ े कुरा थाहा थएन, र
उनी शल्यिक्रया गनर् डराए। हामीले प्राथर्ना गय । [“शल्यिक्रया भयो, भाई
ब्रन्हाम, र यसलाई िफतार् रा खयो, िकनभने, तनीह ले भनेका थए,
‘यो बाँच्न सक्दनै।’ र तनीह ले केवल उसको आन्द्राह भत्र राखे।”]
आन्द्रालाई भत्र राखे, शल्यिक्रया गररे, र यो बाँच्न सक्दनै भिन सोचेका
थए। र यो बाँच्यो। [“बाटो छैन।”] त्यसबेला कुनै बाटो—बाटो थएन…
मल ारबाट, खानालाई त्यसबाट जानको िन म्त। र बिहनीले िकडले फेरी
कल गनुर्भयो। हामीले फेरी प्राथर्ना गय , र उसंग अिहले सामान्य बाटो छ।
र यहाँ उनी छन्, एउटा साक्षीको पमा; डाक्टर, पिन। बुझ्नुभयो? यो
साक्षी हो िक प्रभु येशू, महान सृि कतार् हुनुहुन्छ! हेनुर्होस् शतैानले के गनर्
खोज्यो? त्यो बच्चाको जीवन काट्न खोजेको थयो। र त्यसपछ, हेनुर्होस्,
त्यसपछ मलाई लाग्छ िक मिहला प्रभुमा आउछन्। [“उनी फकर प्रभुमा
आईन्, िठक मेरो घरमा।”] प्रभुमा फकर आउनुहोस्। बिहनी िकडले उनको
बच्चाको लािग यो महान चमत्कार भएपछ, उनलाई ख्री मा अगुवाई गरी
िफतार् ल्याउनुभयो।
16 मलाई क्या लफो नयाबाट कल आएको थयो, िहजो, एउटा सानो
भाई त्यहाँ बािहर सेवा गछर्न्, जो मसंग हुनुहुन्थ्यो जब म पिहलो पटक
क्या लफो नयामा गएको थएँ, धेरै वषर् अगाड। उहाँको सानो नाती चार—
चारओटा…मुटुमा तन ओटा बन्द भल्भसंगै ज न्मएको थयो। र मलेै
उहाँलाई त्यो कसको बारमेा भने। मलेै भने, “त्यो परमे र जसले यी अन्य
कुरा सृि गनर्सक्नुहुन्छ र यसलाई सिह बनाउनसक्नुहुन्छ, उहाँले िन त

पमा तपाईको नातलाई पिन िनको पानर् सक्नुहुन्छ।” केवल केटालाई
एउटा राम्रो साहसको साथ रहनलाई भ ुहोस्।
17 र केटा सभामा थयो जब म पिहलो पटक क्या लफो नयामा थएँ,
आजभन्दा क रब अठार वषर् पिहले, सोह्र वषर् पिहले, यो भएको थयो। र म
क्या लफो नयामा थएँ। र ऊ…सभा यतसम्म प्रभािवत भयो िक केटा…
जब तनीह ले बच्चा पाए, र यो ज न्मएको थयो, र त्यहाँ केिह खराबी
छ भिन तनीह ले देखे, यो िनलो थयो, र तनीह ले उसमा अ क्सजन
पम्प गन प्रयास गर,े र यस्त।ै र यो बाँच्छ जस्तो देखेको थएन, र त्यसपछ
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डाक्टरह ले तब जाँच गर,े र उसको मुटुमा तनओटा भल्भ बन्द भएको
पत्ता लगाए। क त्तपिन खु लएको थएन, हेनुर्होस्, केवल—केवल एउटा
भल्भ मात्रै पम्प हँुदै थयो। र उसले आफ्नो बुबालाई बोलायो, र भन्यो,
“बुबा, भाई ब्रन्हामलाई, िठक अिहले कल गनुर्होस्। उहाँलाई त्यो सबै
भ ुहोस्…‘बस ख्री लाई माग्नुहोस्। उहाँले यो गनुर्हुनेछ।’” त्यत नै हो।
ओ, मेरो! त्यो प्रभाव, जे तनीह ले देख्छन्, हेनुर्होस्, जसको बारमेा हामी,
गत राती कुरा गरकेा थयौ। सिह समय सिह कुरा।
18 िठक छ, हामी बो ल नै रहन्छौ, किहल्यै पिन पाठमा पुग्दनैौ, होइन
र? यो चसो िबहानीमा उखसुार जस्तै हो, यो ज त्तको बाक्लो हुनसक्छ
त्यो भएको थयो, तपाईलाई थाहा छ, र सबै एकै ठाउँमा टाँ￭सएको थयो।
हामीह त्यस्तो खालको संगत गनर्मा खसुी छौ। हो, श्रीमान।
19 त्यसलेै आउनुहोस् हामी आफैलाई शान्त राखौ, अब, र तल पाठमा
जाऔ। जान्छौ होला…मलाई थाहा छैन तपाईले त्यो देख्नुहुन्छ या
देख्नुहु , कालोपाटीमा। हुनसक्छ यिद मलेै त्यो त्यसरी फकार्ए भने, केिह
क्षणमा, िकन, हामीह देख्न सक्छौ, अब, तपाईह मध्ये केिह, केिह…
[भाई एडगर “डक” ब्रन्हामले भ ुहुन्छ, “यसमा स्थान चाहनुहुन्छ?”—
सम्पा।] के भ ुहुन्छ? [“यसमा स्थान चाहनुहुन्छ?”] होइन, मलाई
त्यस्तो लाग्दनै, अिहले, डक। केवल शायद थोर।ै [“िठक भुँईमा, म
यसमा स्थान राख्न सक्छु।”] िठक छ, हामी—हामीह त्यो गनछौ जब
म केिह…यहाँिनर एउटा स्थान पाएको छु? िठक छ। आउनुहोस् िठक
यसमा फक । के त्यहाँ पछाड देख्न सक्नुहुन्छ? तपाई सक्नुहुन्छ? यिद
तपाईले देख्नसक्नुहुन्छ भने, आफ्नो हात उठाउनुहोस्, यिद तपाईले
त्यो कालोपाटी देख्न सक्नुहुन्छ भने, त्यसलाई िठक त्यहाँिनर पढ्नुहोस्।
होइन। िठक छ। स्थान लनुहोस्। अब, उहाँह ले त्यसको लािग तयार
गद गदार्…
20 म आज िबहान िढलो शु गदछु; वा, होइन, होइन, लगभग पन् िमनेट
चाडो। र त्यसलेै, तब, हामीह केवल आफ्नो समय अब लनेछौ, िकनभने
हामी हतारमा हुन चाहँदनैौ। जब तपाई हतारमा हुनुहुन्छ, त्यसबेला तपाईले
भ लाग्नु भएको सबकुैराह बबार्द गनुर्हुन्छ। अब, म टेपमा सुिनरहेको थएँ,
अक िदन, जस्तो मलेै तपाईलाई भनेको थएँ, र म आफैमा यत ल ज्जत
भए; मलेै भनेको कुरामा होइन, तर मलेै चाडो चाडो भिनरहेको त रकामा,
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र यो केवल अत्ता लएको आवाज थयो। पखरहेको जस्तो मलेै महसूस
गर।े यो…
21 म—मलेै भखर्रै अक िदन देखेको थए जहाँ तनीह ले एउटा ठूलो
चडयाखाना िनमार्ण गनर् जाँदै थए, यहाँ लुइसभलको बीचमा। र श्रीमान
ब्राउन, मलाई लाग्छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँिनर, जसले चडयाखानाको
लािग दस लाख डलर िदनुभएको थयो। िठक छ, यिद मसंग यो भएको
भए, म लगभग त्यो पशुह लाई मुक्त छोडिदनको लािग िदने थए। म—म
त्यस्तो कुनै पिन कुरालाई थुनामा राख्ने कुरामा िव ास ग दन। म केवल…
म चडयाखानामा जान्छु र त्यो िबचरा पशुह , भालू, र ￬सहह , र
त्यस्ता कुराह लाई हेछुर् , अगाड र पछाड िहड्द,ै जीवनको लािग कैद,
तपाई देख्नुहुन्छ। तपाईलाई नराम्रो महसूस गराउँछ। आ खर, तनीह
एक व्यिक्तको बौ कताले कब्जा गरकेा छन् जो तनीह भन्दा चतुर छन्।
बुझ्नुभयो? र तनीह लाई पके्रर कैदमा राख्छन्।
22 र म सोच्दछु: शतैानले त्यो गछर् । त्यसले बहुमूल्य मािनसह लाई
लन्छ जो परमे रको महान ठाउँह , र के्षत्रह , र—र त्यस्ता कुराह मा
जानुपदर्छ, त्यसपछ उसलाई कुनै संगठन, वा कुनै पन्थ, वा केिहको एउटा
झ्यालखानामा हालेर उसलाई थाहा बानेर राख्दछ। र यो कत भयानक
कुरा हो।
23 र मलाई चडयाखानाह मन पदन। तर मलाई ती जनावरह मध्ये
एउटा जस्तो लाग्छ, जब तपाईह सबै खोरमा रा खएको छ र त्यसबाट
मुक्त हुन कोशष गदहुनुहुन्छ, तपाईलाई थाहा छ, केिह गनर्को—लािग
त्यहाँबाट िन स्कन।
24 अब, हामी वचन तफर् जानभन्दा पिहले, हामी प्राथर्नामा हाम्रो शर
िनहुराएर, वचनको अधकारीकहाँ जाऔ।
25 हाम्रा अनुग्रही स्वग य िपता, यस िबहानमा फेरी पिन हामी भेला भएका
छौ येशू प्रभु, तपाईको अमूल्य पुत्रको नाउँमा। परमे र, शरीरमा, यस
पृथ्वीमा आउनुभयो, हाम्रा पापह को प्राय तको िन म्त, र मनुर्भयो, धम
जन; ताक हामी, उहाँको धा मकता ारा, अधम भए तापिन, उहाँमा
￭स पा रन सकौँ। हामी अयोग्य छौ सो स्वीकार गद आएका छौ, प्रभु।
त्यहाँ हामीमा केिह पिन असल कुरा छैन। र हामीह सबजैना एउटा ठूलो
झ्यालखानामा छौ। चाहे हामी जुनसुकै कुनामा उभए तापिन, हामीह
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सबजैना अझै पिन झ्यालखानामा छौ। एउटाले अक लाई सहायता
गनर् सक्दनैौ। तर, परमे र, उहाँको असीम दयामा, तल आउनुभयो र
झ्यालखानाको ढोका खो लिदनुभयो, हामीलाई मुक्त गनर्को िन म्त। अिहले
हामी ब न्द छैनौ। हामी संसारको चडयाखानामा छैनौ, तर अिहले हामी
स्वतन्त्र छौ। हामीह बािहर छौ।

26 ओ, हामी उहाँलाई कत प्रेम गछ र आराधना गछ ! उहाँको प्रतज्ञाको
महान के्षत्रह मा कसरी हामी िहड्न सक्छौ, र तनीह लाई हाम्रो अगाड
प्रकट भएको देक्छौ! र हाम्रा आफ्नै आँखाह ारा, अनन्तकालको महान
परमे रले आफूलाई हाम्रो अगाड प्रकट गनुर्भएको देख्दछौ, र आफैलाई
वास्तिवक बनाउनुहुन्छ, जसरी उहाँले पुरानो समयका अगमवक्ताह लाई
गनुर्भएको थयो। यो जानेर, िक तनीह ढुक्कका साथ आराम गछर्न्, िक
कुनै िदन हामीह फेरी पिन पुनस्थार्िपत हुनेछौ, यो जीवन समा भएपछ,
पुन त्थानको िदनमा, अनन्त जीवनको लािग जुन किहल्यै हराएर जानेछैन।
हाम्रा शरीरह बुढो हुनेछैन। र हामीह किहल्यै पिन मनछैनौ। र हामीह
किहल्यै पिन भोकाउनेछैनौ। र हामीलाई केिहको खाँचो हुनेछैन। तर हामी
उहाँसंग िहड्नेछौ। हामी उहाँले यसो भनेको सु चाहन्छौ, “परमप्रभुको
आनन्दमा प्रवेश गर, जुन तम्रो लािग संसारको जग बसा लनुभन्दा पिहले
तयार पा रएको थयो।” पाप प्रवेश गनुर्भन्दा पिहले, कसरी उहाँले तयारी
राख्नुभएको थयो, जस्तो िक आदम र हव्वाको लािग, िक तनीह किहल्यै
पिन िबमार वा समस्यामा पनुर्पदन थयो। र अिहले उहाँले हाम्रो िन म्त
तयार पानुर्भयो, र हामीह आउँदै छौ भिन उहाँले पूवर्ज्ञानमा जा ुहुन्थ्यो।
पापले ठूलो नाकाबन्दी बनायो, र अिहले पाप येशूको रगत ारा, हटाईएको
छ। अब, हामीह प्रतज्ञाको भूिमको िन म्त बाँधएका छौ, परमे रको
प्रतज्ञा ारा, जुन अनन्त छ।

27 हामीलाई अिहले आशष िदनुहोस्, िपता, जसै हामी तपाईको वचन
अध्ययन गद गछ । हामी जा चाहन्छौ िक हामीह कस्तो खालको
मािनस हुनुपदर्छ, त्यहाँ हुनको लािग। यस िव ालयमा आज हामीलाई
सहायता गनुर्होस्, ताक हामीमा महान गु शक्षक, पिवत्र आत्मा हुन
सकेको होस्, जो तल आउनुहुनेछ र हामीमा आफैलाई प्रकट गनुर् हँुदछ,
उहाँको वचन ारा। िकनिक हामी उहाँको नाउँमा उहाको मिहमाको िन म्त
माग्दछौ। आमेन।
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28 अब, पिहलो, म तपाईलाई मसंगै दोश्रो पत्रुस, १ अध्यायमा पल्टाएको
चाहन्छु। म यस धमर्शा को एउटा अशं पढ्न चाहन्छु, दोश्रो पत्रुस, १
अध्याय। र तपाईह लाई जोसंग कलब र कागज छ…
29 र मलाई लाग्छ िक मलाई आज िबहान भिनएको थयो िक—िक केिह
समय, त्यहाँबाट मेरो टाउको पर फकार्एर, यसले टेपलाई मधुरो बनाउछ।
मलेै वास्तवमा त्यसो गनर् खोजेको होइन। र म िव ास गछुर् , किहलेकािह,
यिद हामीले एउटा—एउटा वेब माईक प्रा गनर्लाई सोच्यौ, र त्यसलाई
यहाँ ￭सलगमा झुण्डायौ, त्यसपछ तपाई जहाँकिहँ भए पिन, तपाई िठक
हुनुहुनेछ, यो उत्तम हुनेछ, केवल चारैतर, केवल ￭सलगको माथ एउटा
माईक राखेर।
30 र अब, म गफ गदगदार्; र यिद तपाई, सेवा प ात, वा चाहनुहुन्छ भने,
यो यहाँ भएको कंकाललाई कोनर् सक्नुहुन्छ। त्यसपछ मलेै पिन यहाँ चत्रण
गरकेो छु। म एउटा ट्याक लनेछु र यहाँ अगाड रा खिदनेछु, यिद तपाईले
यो किहले किहँ गनर् चाहनुहुन्छ भने। आज िदउसो अ ल चाँडो आउनुहोस्,
ताक हामीले बुझ्न सकौँ।
31 अब हामीह सात मोहोरह तफर् अगाड बढ्दै छौ। हामीले भखर्रै
सात मण्डलीका यगुह सकायौ। र यो शक्षा समन्धी एउटा सन्देश
हो, जसले मािनसलाई जोड्छ, जो प्रभु येशूको रगत ारा उ ार हुन
जाँदछैन्, र मण्डलीको यगुमा हुनेछन्, त्यो अनन्त मण्डली जो मोहोरह को
अन्त्यमा छ। अब हामीलाई थाहा च िक हामीसंग सात तुरहीह छन्, सात
िवप त्तह , कचौराह , र त्यस्तै अन्य, जसमा हामी जान्छौ, हामी पढ्दै
जाँदा। तर हामीह थप कोठाको लािग पखरहेका छौ ताक मािनसह
बस्न सकून्।
32 अब, र मलेै सोचेको थएँ िक यो मलेै अपेक्षा गरकेो ठाउँमा बाध्नेछु।
मलेै यो कंकाल कोन आशा गरकेो थएन, तर अक िदन म मेरा केिह
अमूल्य साथीह संग थए, कक्सेस, तल केन्टक मा। म तल गएँ, सोचे
िक शायद अझै एक िदन लोखकको शकार गछुर् मौसम सिकनुभन्दा पिहले।
र म मेरा साथीह संग माथी वनमा थए, चाल , त्यहाँ उभदछै, र रोड्ने,
उसको भाई। मलेै लोखक सम्म दे खन। मलाई लाग्छ मलेै तनीह सबलैाई
तसार्ए, जब म त्यहाँ वनमा कराएको थए। यो मलाई आउछ, केटाह , र—
र बिहनी नेली र माग , र जब मलेै तपाईलाई भने िक तपाईलाई आईतबार
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भ ेछु जब म त्यहाँ पुग्छु। त्यो मेरो लािग आयो, त्यो सन्देशमा जुन म
बोल्न जानेवाला थएँ। र कसरी बािक रहेकाह िठक त्यससंग बाँधएर
आयो! र, ओ, मलाई त्यो मन पछर् । एउटा—एउटा वास्तिवक—कराउने
एउटा वास्तिवक आत्मा, त्यहाँ माथी वनमा।
33 त्यसलेै अिहले, हामीलाई पढ्न िदनुहोस्, पिहलो पत्रुस, वा…ब ,
दोश्रो पत्रुस, १ अध्याय, यसको अशं।

￭समोन पत्रुस, येशू ख्री को एक दास र प्रे रत, र हाम्रा परमे र
र मुिक्तदाता येशू ख्री को धा मकता हाम्रो जस्तै अनमोल िव ास
प्रा गनह लाई:

34 मलाई त्यहाँ भिनएको त रका मनपछर् , िकनभने मेरो पूरा िवषय आज
िबहान िव ासमा आधा रत छ। हेनुर्होस्? मलाई फेरी पिन त्यो पढ्न
िदनुहोस्। ध्यान िदएर सु ुहोस्।

￭समोन पत्रुस, येशू ख्री को एक दास र प्रे रत, र हाम्रा परमे र
र मुिक्तदाता—मुिक्तदाता येशू ख्री को धा मकता हाम्रो जस्त…ै
अनमोल िव ास प्रा गनह लाई:

35 ध्यान िदनुहोस्, उसले भन्दछै, िक, “मलेै यो िव ास पाएको छु, र
म तनीह लाई सम्बोधन गदछु जसले समान बहुमूल्य िव ास प्रा गरकेो
छ।” म चाहन्छु…यो बािहरी संसारको लािग होइन। यो मण्डलीको लािग
हो, बुझ्नुभयो, तनीह जो ख्री मा छन्।

परमे रको र येशू ख्री ( ारा) हाम्रा प्रभुको ज्ञानमा अनुग्रह र
शा न्त तमीह मा प्रशस्त हँुदै जाओस्,

हामी सबलैाई िदईएको उहाँको िदव्य शिक्त ारा… उहाँको िदव्य
शिक्तले अिहले हामीलाई जीवनसंग सम्ब न्धत सबै कुरा िदईएको
छ…भिक्त, उहाँको ज्ञानले जसले हामीलाई मिहमा र शे्र ता
बोलाउनुभएको छ:

जहाँ हामीलाई चािहने प्रत्येक थोक िदईएको छ…हामीलाई
अनमोल र महान प्रतज्ञाह िदनुभएको छ: िक यस ारा (यी
प्रतज्ञाह ारा) हामीह ई रीय स्वभावका सहभागी होऔ,…

36 अब त्यसलाई गिहराईमा डुब्न िदनुहोस् अिहले। यो िबहान प्रचार
गररे होइन; हामी केवल यो पाठ ￭सकाई रहेका छौ। “ई रीय स्वभाव।”
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मलाई अिहले फेरी त्यो चौथो पद पढ्न िदनुहोस्, ताक तपाईले यसलाई
नछुटाउनुभएको होस्। “जस ारा हामीलाई िदईएको छ…”

जहाँ हामीलाई चािहने प्रत्येक थोक िदईएको छ हामीलाई
अनमोल र महान प्रतज्ञाह िदनुभएको छ: ताक यस ारा (यी
प्रतज्ञाह ारा) हामीह ई रीय स्वभावका सहभागी होऔ, िक
यस संसारका कुइच्छाबाट आउने भ्र ताबाट उम्केका होऔ।

37 हेनुर्होस्, “संसार,” हामी अिहले त्यसलाई उम्काएका छौ। उसले यो
मण्डलीलाई सम्बोधन गदछन्। त्यसकैारणले आज िबहान हामी यहाँ छौ,
यो पत्ता लगाउनको लािग िक बाटो के हो, परमे रको आवश्यकताह के
हो। यहाँ कुनै एउटा व्यिक्त छैन, जसले परमे रलाई प्रेम गछर् , तर—तर
अझै बिढ ख्री जस्तो हुन चाहन्छ। अब यो यहािनर रा खएको छ। हरके
इसाईह ! म एक बुढो िदग्गज हँु। भाई र बिहनी िकडलाई यहाँ हेनुर्होस्,
उहाँह सम्भवतः भवनमै सबभैन्दा वृ हुनुहुन्छ। तर यिद मलेै उहाँह लाई
सोधे, “तपाईको दयको इच्छाह के हुन्?” यो हुनेछ, “परमे रमा न￭जक
हुने।” जब तपाईले ख्री को बारमेा ￭सक्नुहुन्छ, त्यहाँ उहाँको बारमेा केिह
छ जुन यत प्रेिमलो हुन्छ, तपाई केवल उहाँसंग सिह हुन कोशष गनुर्हुन्छ।
38 यो अभव्यिक्तलाई छोड्नुहोला। मलेै मेरी श्रीमतीलाई भने, यहाँ धेरै
समय भएको छैन, उनी…दवुजैना वृ हँुदछैौ, र मलेै उनलाई भने, मलेै
भने, “के तमीले मलाई पिहले जस्तै प्रेम गछ ?”

उनले भिनन्, “म िन य नै गछुर् ।”
39 र मलेै भने, “तमीलाई थाहा छ, म तमीलाई यत माया गछुर् िक म
तमीलाई लएर म भत्रै खच्न चाहन्छु, ताक हामी केवल, वास्तवम,ै अझै
बिढ, एक हुन सकौ।”
40 अब, त्यो, त्यसलाई सय िम लयनले गुणन गनुर्होस्, र त्यसपछ
तपाईले पत्ता लगाउनुहुन्छ िक कसरी त्यो िव ासी, जो ख्री संग प्रेममा
पछर्न्, आफैमा उहाँलाई भत्र ल्याउन चाहन्छन्, िकनभने यो एउटा प्रेम हो।
र यहाँ उसले हामीलाई देखाउन जाँदछै िक कसरी त्यो, यी प्रतज्ञाह ारा,
हामीह ख्री को ई रीय स्वभावमा सहभागी हुन सक्छौ। यी, लौिकक
शरीर, कसरी हामी सहभागी हुन सक्छौ।
41 म यहाँ केिह भ सक्छु। म िव ास गनुर्को कारण…अब कसलेै मलाई
पूणर् पमा गलत लएको छ, यहाँ धेरै समय भएको छैन। मलेै सेवक संघबाट



12 बो लएको वचन

एउटा पात्रा पाएको थएँ, जसले भन्थ्यो िक मलेै िव ास गछुर् िक त्यो
त्यहाँ थयो…“हामीह आत्म-िमलन पा रएका थयौ। र हामीले हाम्रो
जीवन साथीह लाई छोड्नुपछर् यिद हामीह तनीह संग आत्म-िमलनमा
पा रएका छैनौ भने, त्यो अक लाई िववाह गनर्को लािग जोसंग हामी आत्म-
िमलन गरीएका छौ।” ओ, मेरो!
42 मलेै भने, “म त्यस्तो खालको िवधमर्को दोषी छैन।” म सधै त्यसको
िव मा छु। म—म त्यसमा िव ास ग दन। साचो पमा ग दन। म
िव ास गछुर् िक परमे रले हामीलाई साथी िदनुहुन्छ। त्यो सत्य हो। र
त्यसपछ हामी एकअकार्को अशं बन्छौ। त्यो सिह हो। र एउटा पु ष
िववाह गनुर्भन्दा अगाड, उसले यी कुराह को िवषयमा सोच्नुपछर् , यसलाई
अध्ययन गनुर्पछर् ।
43 एउटा जवान मािनसले मलाई एक िदन सोध्यो, भन्यो, “तमीलाई
लाग्छ िक म, एउटा यस्तो-र-यस्तो केिटसंग िववाह गनर्सक्छु, भाई
ब्रन्हाम?”

मलेै भने, “तमीले उसको बारमेा क त्तको सोच्छौ?”
उसले भन्यो, “ओ, मेरो, म केवल उनलाई प्रेम गछुर् ।”
मलेै भने, “िठक छ, यिद तमी उनी िबना बाँच्दनैौ भने, त्यसो हो

भने तमीले उसलाई िववाह गरकेो राम्रो। तर यिद तमी उनी िबना बाँच्न
सक्छौ भने, नगरकेो उत्तम हुन्छ। त्यसलेै, यिद यसले तमीलाई मानछ
भने, तमीले—तमीले अघ बढेर िबहे गर।” मलेै भने। र त्यसलेै मलेै
उसलाई के बुझाउन चाहदै थए भने, यो, त्यो, यिद तमीले उसलाई यत
धेरै माया गछ भने!
44 अब, िठक अिहले, तमी िववािहत हुनुभन्दा पिहले, सबै कुरा केवल
राम्रो र िठक छ। तर तमी िववािहत भईसके पछ, तब जीवनको क र
प रक्षा आउँदछ। त्यो समय हो जब तपाई यत प्रेममा हुनुपदर्छ िक तपाईले
एक अकार्लाई बुझ्नुहुन्छ। जब तपाई उनीमा सन्तु हुनुहु , उनी तपाईमा
सन्तु हुिदनन्, तपाईह अझै पिन एकअकार्लाई बुझ्नुहुन्छ।
45 ख्री संग पिन यिह त रका हो। बुझ्नुभयो? हामीह उहाँसंग यत
धेरै मायामा हुनुपदर्छ, िक हामीले केिह कुरा माग्दा पिन, र उहाँले
हामीलाई िदनुहु , त्यसले हामीलाई थोरै पिन ह ाउनु हँुदनै। बुझ्नुभयो?
बुझ्भुनयो? िकन? र तपाईले त्यो गनर्सक्ने एक मात्र त रका, उहाँको
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ई रीय स्वभावमा सहभागी ब े हो, त्यसपछ उहाँले तपाईलाई िदन नसक्ने
कारण बुझ्नुहुनेछ। “उहाँको ई रीय स्वभावको सहभागीह ।”
46 र यहाँ हेनुर्होस्, “िक यस संसारका कुइच्छाबाट आउने भ्र ताबाट
उम्केका होऔ।” यसबाट उम्केका छौ! हेनुर्होस् यो कसको लािग हो?
यो मण्डलीको लािग हो, तनीह जो ख्री मा छन्, यी कुराह भन्दा
माथ उचा लएका छन्। उसले आफैलाई उचालेको होइन, तर ख्री ले
उसलाई उठायो।
47 आज िबहान उप स्थत मेरा अ ेत भाई र बिहनीह , यो मलेै कुनै हानी
गनर्को लािग भनेको होइन। तर, केिह समय अगाड एउटा सभामा थए,
मलाई थाहा छैन िक मलेै मण्डलीमा चािह यो किहल्यै भनेको छु या छैन
भिन। मलेै यो धेरै ठाउँह मा भनेको छु। त्यहाँ एक जना अ ेत बिहनीले
भ ुभयो, “के म गवािह िदन सक्छु, वा गवािह?”

“िन य न,ै बिहनी, अगाड बढ्नुहोस्।”
48 उनले भिनन्, “म यो गवािह परमे रको मिहमाको िन म्त गनर् चाहन्छु।”
उनले भिनन्, “तपाईलाई थाहा छ, म—म त्यो होइन जे म हुन चाहन्छु,” र
उनले भिनन्, “म—म त्यो होइन जो म हुन चाहन्छु, तर,” उनले भिनन्,
“एउटा कुरा पक्का छ, म त्यो होइन जे म हुने गथ।” बुझ्नुभयो? उनी
कतबैाट आएक थईन्। उनलाई ल्याईएको थयो।
49 यसरी नै हामी जान्दछौ िक हामी मृत्यबुाट जीवनमा गएका छौ। हामी
त्यिह खाडलमा फकर हेछ जहाँबाट हामी गाडएका थयौ। बुझ्नुभयो?
हामी जे हुन चाहन्छौ हामी त्यो होइनौ; हामीह जे हुन पन हो त्यो पिन
छैनौ; तर हामी एउटा कुराको लािग धन्यवादी छौ, हामीह त्यो होइनौ जो
हामी हुने गथ्य । त्यो सिह हो। हामीह बाटोमा छौ।
50 “िक यस संसारका कुइच्छाबाट आउने भ्र ताबाट उम्केका होऔ।”
िक संसारका, कुइच्छाबाट आउने भ्र ताबाट उम्केका छौ, तपाई त्यो भन्दा
माथ हुनुहुन्छ। अब त्यो—अब त्यो िक￭समको व्यिक्तसंग हो जुन उसले
कुरा गरीरहेको छ, त्यो व्यिक्त जो यी कुराह बाट उम्केको छ, हेनुर्होस्,
संसारको भ्र ताबाट।

यसकैारण सबै िक￭समका प्रयत् न ारा तमीह को िवश् वासमा,
सद् गुण; र सद् गुणमा ज्ञान थप;
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र ज्ञानमा आत् मसंयम;…आत् मसंयममा धयैर्;…धयैर्मा भिक्त;
भिक्तमा भातृ-स् नेह; भातृ-स् नेहमा प्रेम थप।

51 अब उसले हामीलाई यहाँ परखेा िदएका छन् के गन भनेर, यो
कसरी गन जा ुहोस्। अब, जस्तो मलेै भनेको थए, हामी सबजैना
परमे रको सिमप आउन खो￭जरहेका छौ। त्यसकैारणले नै आज िबहान
मलेै यो सन्देश चुनेको छु, मण्डलीको लािग, यो जानेर िक मािनसह
यात्रा गदछन्। गत रातको लािग, मलेै भनेको थए, “कतजना यहाँ,
यो शहर बािहरबाट हुनुहुन्छ?” लगभग अन्ठानब्बे प्रतशत मािनसह ,
यो शहर बािहरबाट छन्। “कत जना यहाँ एक सय िमल टाढाबाट
छन्?” िकन, यो सिकयो, मलाई लाग्छ, अस्सी प्रतशत। “कतजना
यहाँ पाँचसय िमल टाढाबाट हुनुहुन्छ?” अँ लगभग एक—एक तहाई
मािनसह यहाँ सयभन्दा माथ, पाँच सय िमल टाढाबाट छन्। यात्रा गन
मािनसह को, बारमेा सोच्नुहोस्। िठक छ, ती मािनसह मण्डलीमा य त्तकै
देखा पनर्को लािग मात्रै आउदनैन्। त्यहाँ छैन…जुन बािहरी संसारले खोज्ने
खालको यस ठाउँको चारैतर कुनै सौन्दयर् छैन। तनीह सबजैना साधारण
मािनसह , गरीब, सामान्य पोशाक लगाएका छन्। तनीह देखावटी गन
कुनै स्वगर्दतूका कोयर, पाईप ओगर्न, र कुनै ￭ससाका झ्यालह को उत्कृ
गानह छैनन्। तपाईलाई कुस ￭सट पाउन र पखार्ल व रपरी उभन गाह्रो
छ। तनीह त्यस्तो कुराको लािग यहाँ आउदनैन्। तर तनीह यस
कारणले आउछन् िकनिक तनीह भत्र केिह यस्तो कुरा छन् जसले त्यो
सौन्दयर् देख्छु जुन प्राकृतक आँखाले देख्दनै। यो आ त्मक आँखा हो जसले
ख्री को सुन्दरतालाई देख्दछ। त्यसकैारणले तनीह आउछन्।
52 त्यसलेै, हामीले सेवा गनुर्भन्दा अघ ो िदनसम्म, मलेै लगातार प्राथर्ना
गर।े वनमा गए, मेरो खल्तीमा लए…श्रीमतीलाई भने, “आज िबहान म
लोखकको शकार गनर् बािहर जाँदछुै।” र मलेै कलम र एउटा कागजको
ट्याब्लेट मेरो खल्तीमा राखे। हेनर्को लािग पयार् उज्यालो हुने िब त्तकै,
म कतै खको छेउमा ब￭सरहेको छु, हात माथ हावामा राखेर, र भन्द,ै
“प्रभु, म आज के गनर् सक्छु? तपाईको छोरा छोरीह को लािग तपाईले
मलाई के िदनुहुनेछ?”
53 त्यसपछ जब म कुनै चजमा ठोके जुन जलेको जस्तो दे खन्थ्यो, केिह
यस्तो आउँछ। जब उहाँको उप स्थत न￭जक आउँछ, मलेै टाढाबाट केिह
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कुरा सु थाल्छु, केिह कुरा यस्तो त रकामा। “दईु गुणा दईु बराबर चार।”
न￭जक, “दईु गुणा दईु बराबर चार। दईु गुणा दईु बराबर चार। दईु गुणा दईु
बराबर चार।” त्यसरी आएको, आएकै, आएकै थयो। उहाँको उप स्थत
आउँदै थयो।
54 आफैलाई अपर्ण गर्, र केिह समय पछ तपाई आफैबाट टाढा हुनुहुन्छ।
त्यहाँ दशर्न आउँछ, “यस्तो-र-यस्तो ठाउँमा जाऊ, र यस्तो-र-यस्तो
कुरा।” बुझ्नुभयो? शु गर्, परमे रमा आफ्नो मन मग्न गनर्, संसारबाट
टाढा राखी, बािहर सुनसान जगंलमा, आफैलाई राख्।
55 र यो आउन शु गछर् , “एउटा, एउटा…” म भन्छु, कुनै संख्या, वा
केिह कुरा, केवल केिह कुरा िवस्तारै शु हुन्छ, िबस्तारै भत्र आउद।ै
त्यसपछ यो छटो, छटो आउँछ। तपाई त्यहाँ बस्नुहुन्छ र आफ्नो
हात उचाल्नुहुन्छ, एउटा शब्द बोल्नुहुदनै, केवल आफ्नो हात हावामा
राख्नुहोस्। पिहलो कुरा तपाईलाई थाहा छ, तपाईको पूणर् अ स्तत्व
समातएको छ। त्यसपछ तपाईले त्यो कुराह देख्नुहुन्छ जुन तपाई
थाहा पाएको उहाँले चाहनुहुन्छ, तपाईलाई ती कुराह देखाउदै जुन हुन
आउनेछ।
56 कुनबेैला त्यो कुनै ठाउँमा आउँछ, एक िन त ठाउँ नहुन्जेल, र
त्यसपछ रोिकन्छ। यो एउटा दशर्नमा जाँदनै। त्यसपछ बस धमर्शा
एकसाथ खिनन थाल्छ। म मेरो कलब समात्छु, ताक मलेै यो निबसुर् भनेर,
र यसलाई लेख्छु, यसलाई लेख्छु।
57 र म घर आउछु र यसलाई हेछुर् , र यसलाई अध्ययन गछुर् । र कुनै
बेला मलेै यसलाई हेदार् कुनै अथर् नै लाग्दनै। र त्यसपछ, केिह समय
पछ, यहाँ यो छ! त्यसले प्रकार गछर् , र यो फेरी टाढा जान्छ। त्यसपछ
म एउटा यो जस्तो सानो पुस्तक लन्छु, र केवल तल कोनर् थाल्छु, मलेै
सक्नेसम्मको कोशष गछुर् , जे उहाँले मलाई भ ुहुन्छ। मलेै सोचे, “प्रभु,
म तल मण्डलीमा गएर तनीह लाई यो भ जाँदछुै। म…‘तल आऊ।’
तनीह को लािग मसंग केिहकुरा छ।” िठक छ, यो यसरी आउछ। िठक
त्यसरी न।ै जबसम्म, पिहलो, उहाँले मलाई िदनुहु । मलेै यो िदनस क्दन।
58 त्यसलेै, त्यसपछ, यी कोरकेो चत्रह मा जुन तपाईले मलाई तल
हे ररहेको देख्नुहुन्छ। र यो, पिहलो, मलेै शु गर,े मलेै यहाँ यो भाग यहाँ
जगंलमा, एक या दईु िदन अघसम्म पाएको थईन।
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59 अब, यी—मािनसह …पत्रुसले भन्दछैन्, यहाँ, कसरी हामी उहाँको
ई रीय स्वभावको भागीदार हुनुपदर्छ। अब, हामीह प्रत्येक परमे रको
कदसम्म बढ्न चाहन्छौ।
60 अब, हामी सात मोहोरह बाट भएर गएपछ, तब, सातौ मोहोरको
आवाज आउने बेलामा, वा खो लने बेलामा…िनस्सन्देह, हामीलाई थाहा छ
िक मोहोर के हो, यो सेवकाईलाई फुकुवा गनुर्होस्, सात मोहोरह खोल्नको
लािग। र हामीले त्यो िठक चाटर्मा देख्न सक्छौ। यो सन्देश फुकुवा गनुर् हो,
केिह त्यस्तो कुरा जुन मोहोर लगाएर रा खएको छ।
61 गत आईतबाट, मलेै “साँचो” मा प्रचार गरकेो थए। र साँचो चािह
िव ास हो। िव ासले साँचो थाम्दछ, र साँचो चािह धमर्शा हो। र ख्री
ढोका हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसलेै िव ासले धमर्शा को साना टुक्राह
लन्छ र परमे रको मिहमा र भलाईलाई, उहाँका मािनसह मा खोल्दछ।
बुझ्नुभयो? त्यसलेै, यो, िव ासले त्यो साँचो बोक्दछ जसले मािनसह मा
ख्री लाई खोल्दछ; यसलाई खोल्दछ, यसलाई प्रकट गदर्छ।
62 त्यसलेै, आज, हामीह त्यिह साँचो लन प्रयास गनर् जाँदछैौ,
परमे रको कदमा एक सद्गणुपूणर् इसाई ब े बाटो खोल्नको लािग, िक, र
जीिवत परमे रको वासको लािग एउटा जीिवत मण्डली ब ेछौ।
63 याद गनुर्होस्, परमे रले आफैलाई तन त रकामा प्रकट गनुर्हुन्छ।
पिहलो पटक, उहाँले आफैलाई आगोको स्तम्भमा प्रकट गनुर्भयो, जसलाई
िपतृत्व भिनन्छ। त्यसपछ उही परमे र, येशू ख्री मा प्रकट हुनुभयो,
जुन उहाँले एउटा शरीर बनाउनुभयो, यो शरीर बनाउनुभयो। तेस्रो, त्यस
शरीरको मृत्यु ारा, उहाँले एउटा मण्डली पिवत्र पानुर्भयो जसमा उहाँ वास
गनर् सक्नुहुन्छ। यो परमे र हामीह भन्दा माथ; परमे र हामीह संग,
परमे र हामीह भत्र हो; एउटै परमे र।
64 त्यिह नै कारणले हो यो िपता, पुत्र, पिवत्र आत्मा भिनयो। तनवटा
परमे रह होइनन्; एउटा परमे रको तन कायार्लय। तनीह ले नाई￭सन
काउ न्सलमा मात्रै त्यसरी सोचेका थए, हामीह सबै गडबडमा हुने थएनौ,
होइन र? त्यो सिह हो। तन परमे रह होइनन्। येशूले कसरी िपतासंग
बोल्नुभयो, र उहाँ र िपता एकै हुन् भ े कुरा मािनसह ले बुझ्न सकेनन्।
िठक छ, त्यहाँ सबै कुरा छ। िन य पिन, केवल यसलाई उजागर गदर्छ।
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पकै्क पिन। बुझ्नुभयो? यो तन परमे रह होइनन्। तन कायर्लयह हुन्!
तन मा-…
65 यो के हो? परमे र आफ्नो सृि को लािग कृपा गनुर्हुन्छ। परमे रको
आराधना भएको चाहनुहुन्छ। परमे र शब्दको अथर् “पुजनीय वस्तु” हो।
र यो परमे रले आफ्ना जनह लाई चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, ताक उहाँले
तनीह बाट त्यो पाउन सकेको होस् जसको लािग उहाँले तनीह लाई
सृि गनुर्भयो। उहाँले तपाईलाई एउटा छोरा र छोरी भन्दा बाहेक अ
केिह बनाउनुभएन। यिद तपाईले परमे रको एउटा छोरा र छोरी ब ,
छुटाउनुभएको छ भने, तपाईले चन्ह गुमाउनुभएको छ।
66 र “छुटाउनु,” एस-आई-एन शब्दको अथर् “िनशान छुटाउनु हो,”
चन्ह छुटाउनु। त्यसपछ, यिद मलेै िनशानामा हान्दछुै भने, पचास गजमा
ट्याक चलाउद,ै र म हान्छु; मेरो बन्दकु तल लन्छु र हान्छु, र मलेै त्यो
छुटाउछु, चार या पाँच इन्च जस्तो, के भयो? मेरो बन्दकुलाई ट्यनु अप
चािहन्छ। त्यहाँ केिह खराबी छ। र यिद मलेै परमे रमा िव ास छुटाउछु
भने, यिद म एउटा इसाई ब बाट चुक्छु भने…परमे रले तपाईलाई यहाँ
एक इसाई हुनको िन म्त राख्नुभयो। यिद तपाई एक तफ त कनुहुन्छ,
फकर आउनुहोस् र त्यसलाई िमलाउनुहोस्। र त्यहाँ केवल एउटा कुरा छ
जसले तपाईलाई िमलाउन सक्छ, त्यो धमर्शा हो। धमर्शा मा पिवत्र
आत्माले, तपाईलाई िमलाउछ, तपाईलाई ￭सधै फेरी िनशानामा ल्याउँछ।
त्यो सिह हो।
67 अब, हामीह उहाँको वचन अध्ययन गनर् गईरहेका छौ। स्तफनसले
भने, प्रे रत ७ मा, र यसमा पिन…आउनुहोस् केवल त्यो पढौ। (अिहलेको
बारमेा कुरा गद, हामी परमे रको एउटा पिवत्रस्थानको बारमेा बोल्दछैौ।)
अब, स्तफनसले भने…(हँुद,ै यो जीिवत परमे रको एउटा जीिवत पिवत्र
स्थान हुन गईरहेको छ।) स्तफनसले भने, प्रे रतको ७ औ अध्यायमा, र म
िव ास गछ हामी…प्रे रत ७ मा, ४४ औ पदबाट शु गररे:

उजाड-स् थानमा हाम्रा पुखार्ह का गवाहीको मण् डप थयो,
जस्तो उहाँले मोशालाई, भ ुभएको थयो,आदेश अनुसार यो
बिनएको थयो, मोशाले देखेका नमूनाबमो￭जम परमेश् वरको
आदेश अनुसार यो बिनएको थयो।
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हाम्रा पुखार्ह ले पिन उनीह को पालोमा, हाम्रा िपताह
आएका थए…येशू अन् यजातह को देश अधकारमा ल् याउँदा,
जसलाई परमे रले हाम्रा िपताह को सामु ेबाट ल्याउनुभयो जुन
दाऊदको पालोसम् मै त् यो त् यहीँ र ो;

तनले परमेश् वरको िनगाह पाए, र याकूबका परमेश् वरको िन म् त
एउटा वासस् थान बनाउने अनुमत मागे।

तर उहाँको िन म् त एउटा भवनचािहँ सोलोमनले बनाए।
तर हातले बनाएका भवनह मा परमेश् वर वास गनुर्हुन् न; जस् तो

अगमवक्ताले भनेका छन्,
मेरो ￬सहासन स् वगर् हो, र पृथ् वी मेरो खटु्टाको पाउदान;

तमीह ले मेरो िन म् त कस् तो भवन बनाउने हो? परमप्रभु
भन् नुहुन् छ: मेरो िवश्रामको ठाउँ कुन हो?

68 अब…अब, “वासस्थान,” अवश्य पिन, त्यो एउटा ठाउँ हो जहाँ हामी
िवश्राम गनर् जाने ठाउँ हो, अब, ताजगी पाउन, र त्यस्तै न,ै िनन्द्राबाट
आराम गन, वा यस्त।ै अब, िहब्रू १०, र ५ औ पद, पावलले यो ल्याउछन्।

यसकारण जब उहाँ संसारमा आउनुहुन्छ, उहाँले भ ुहुन्छ,
ब लदान…(त्यो ख्री )…ब ल र भेटीह तपाईलें चाहनुभएन,
तर तपाईलें मेरो िन म् त एउटा शरीर तयार पानुर्भएको छ:

69 अब वासस्थान के हो? एउटा शरीर, परमे र एउटा शरीरमा
वास गनुर् हँुद।ै
70 परमे र एक पटक, उच्च माथ, जब उहाँ तल पहाडमा आउनुभयो,
यहाँसम्म िक यिद एउटा—एउटा गो वा एउटा गाईले पहाड छोयो भने,
उसलाई मा रनुपछर् । परमे र पिवत्र हुनुहुन्छ।
71 गत साँझ, जब स्वगर्दतूह ले आफ्ना मुहारह छोपेका थए। पिवत्र
मुहारह भएका पिवत्र सेरािफमह , जसलाई पाप के भ ेसम्म थाहा
थएन, र तनीह ले आफ्ना मुहारह छोप्न पय , परमे रको उप स्थतमा;
तनीह को पाउह छोपे, नम्रताका साथ।
72 अब, पिवत्र परमे रले पापलाई सहन गनर्सक्नुहु , त्यसलेै परमे र
हुनुभएको डाँडामा केिहले पिन छुन सक्दनै थयो।
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73 त्यसपछ परमे र देहधारी हुनुभयो र हाम्रो माझमा वास गनुर्भयो, येशू
ख्री पमा, उहाँको पुत्र, उहाँको सृि । त्यसपछ त्यो पुत्रले आफ्नो जीवन
िदनुभयो, र परमे रको रक्तकोष टुट्यो, ताक रगतबाट हामीमा, जीवन
आउन सकेको होस्।
74 रगत ारा हामीह शु पा रयौ। र अब हाम्रो रगत, हाम्रो जीवन, जुन
यौन चाहनाबाट ￭जउँदै आएको थयो, हाम्रो जीवन यस संसारमा ल्यायो।
येशू ख्री को रगतले हामीलाई शु पादर्छ, हामी माथ पिवत्र आत्मा पठाएर,
हाम्रो स्वभाव प रवतर्न गदर्छ; त्यसपछ हामी परमे रको ई रीय स्वभावमा
बन्छौ, त्यसपछ हामी परमे रको वास गन स्थान बन्दछौ। येशूले भ ुभयो,
“त्यसिदनमा तमीह ले थाहा पाउनेछौ िक म िपतामा छु, र िपता ममा
हुनुहुन्छ; म तमीह मा, र तमीह ममा।” बुझ्नुभयो?
75 उहाँको मण्डलीमा कसरी परमे र हुनुहुन्छ भिन जा ुहोस्। मण्डलीले
अिहले ख्री को स्थान लन पनथयो, उहाँको सेवकाईलाई जारी राख्द।ै
“जसले म माथ िव ास गछर् , मलेै गन काम उसले गनछ। अझै केिह
बेर, अिन मलाई संसारले देख्ने छैन; तर पिन तमीह ले मलाई देख्नेछौ,
िकनिक म तमीह संग हुनेछु, तमीह भत्र, संसारको अन्त्यसम्म हुनेछु।”
बुझ्नुभयो? त्यहाँ यो छ, उहाँको कायर् जारी राख्द।ै
76 अब, परमे र, वा त बाईबलले यहाँ भनेको छ, िक। सोलोमनले म न्दर
िनमार्ण गन कुरामा स्तफनसले बताए, “सव च्चमा बस्नुहुने हातले बनाएका
म न्दरह मा वास गनुर्हुदनै। ‘िकनिक स्वगर् मेरो ￬सहासन हो, र पृथ्वी मेरो
पाउदान हो। र मेरो िवश्राम गन ठाउँ कहाँ छ?’ ‘तर एउटा शरीर तपाईले
मलाई तयार गनुर्भएको छ।’” आमेन। त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ।
77 “एउटा शरीर तपाईले मलाई तयार गनुर्भएको छ।” परमे र मािनसको
कदमा वास गनुर्हुन्छ, आफैलाई त्यस प्राणमा प्रतिब म्वत गद। ￭स
आराधना! परमे र हामीह भत्र, उहाँको वासस्थान बनेर, परमे रले
आफैलाई प्रकट गद हुनुहुन्छ। ओ, कसरी हामी त्यहाँ रहन सक्छौ जबसम्म
तपाई यहाँ गम ले, िनस्सा￭सनुहु । ध्यान िदनुहोस्, िक, परमे रले सध,ै
हरके समय, मािनसमा प्रतिब म्वत गनुर्भएको छ।
78 त्यो मोशामा परमे र हुनुहुन्थ्यो। उनलाई हेनुर्होस्, जन्मजात नै अगुवा
थयो; ख्री । उनी जन्मनुभएको समयमा त्यहाँ बच्चाह को सतावट थयो,
उनलाई खोज्ने कोशष गद थयो; त्यिह नै ख्री संग पिन भएको थयो। र
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उनी—उनी त्यसबेला उ ार गरीयो; त्यसरी नै ख्री को पिन त्यस्तै भयो।
उनी एउटा व्यवस्था-दाता थए; ख्री पिन त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। मोशा माथ
गए, चा लस िदन, र आज्ञाह पाए, र तल आए। ख्री उजाडस्थानमा
जानुभयो, चा लस िदन, र फकर आउनुभयो, भ ुभयो, “तमीह ले ती
प्राचन िदनह को बारमेा सुनेका छौ, ‘तमीले व्यभचार नगनुर्।’ तर, म
तमीह लाई भन्दछु, कुनै पिन मािनसले, ीलाई कु ि ले हेदर्छ, उसले
पिहले नै उनीसंग व्यभचार गरीसकेको छ।” बुझ्नुभयो? यी सबै भ
कुराह , िक, परमे रले आफैलाई प्रतिब म्वत गद हुनुहन्थ्यो।
79 योसेफलाई हेनुर्होस्, दाजुभाईह को समूहको बीचमा एउटा—एउटा
आ त्मक केटाको पमा जन्मेका थए। तनीह सबै राम्रा मािनसह
थए, ती सबै कुलिपताह । तर, जब योसेफ आए, उनी भ थए।
उनले दशर्न देख्न सक्थे, सपनाको व्याख्या गन सक्थे, र उनी त्यिह
नै कारणले गदार् आफ्ना दाजुभाईह बाट घृणत भए। परमे रले उनलाई
पृथ्वीमा जे काम गनर्को लािग राख्नुभएको थयो, उनको दाजुभाईह ले
उनलाई त्यिह कारणले गदार् घृणा गर।े बुझ्नुभयो? र यो सबलेै कू्रसलाई
संकेत गद थयो। र, हेनुर्होस्, उनलाई उनका दाजुभाईह ले, लगभग तस
चाँदीका ￭सक्काह मा बेचिदएका थए। एउटा खाल्डोमा फा लिदए, मनर्को
लािग, उनक दाजुभाईह ले। त्यस खाडलबाट िनका लयो, र फारोको
दािहने हातमा बसे। र कुनै पिन मािनस फारोकहाँ आउन सक्दनै थयो,
जसले त्यस िदनमा संसारलाई िनयन्त्रण गरकेो थयो, योसेफबाट बाहेक,
कोिह पिन फारोकहाँ आउनसक्दनै थयो। मात्र ख्री ारा बाहेक, कोिह
पिन परमे र कहाँ आउन सक्दनै। र जब योसेफले दरबार छोडे, उनले
छोड्नुभन्दा अगाड, त्यहाँ एउटा तुरही बज्थ्यो, र उनको अगाड दौडनेह
दौडन्थे, यसो भन्द,ै “घुँडा टेक! योसेफ आउदै छन्!” चाहे तपाई जहाँ
किहँ पिन होस्, वा जे पिन तपाईले गरीरहेको होस्, जत नै महत्वपूणर्
तपाईको काम भए पिन; तपाई योसेफ त्यहाँ नआउन्जेलसम्म घुँडा टेकेर
बस्नुपथ्य ।
80 र जब तुरही बज्छ, यी िदनह मध्ये एक िदन, हरके घुँडा टेक्नेछ
र हरके ￭जब्रोले स्वीकार गनछ। जब ख्री , हाम्रो योसेफ, मिहमा छोडेर
आउनुहुन्छ, तपाईको काम त्यसबेला महत्वपूणर् हुनेछैन। हरके घुँडा
टेक्नेछ, र हरके ￭जब्रोले उहाँ परमे रको पुत्र हुनुहुन्छ भिन स्वीकानछ।
त्यो सिह हो।
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81 ओ, हामीले उहाँलाई दाऊदमा कसरी देख्छौ! कसरी दाऊद, एउटा
बिहस्कृत राजा, आफ्नै ￬सहासन फालेर, उनको दाजुभाईह , उसको
आफ्नै पुत्र ारा, जतैुनको डाँडामा बसेर, जसै उनी माथ गए, जतैुनको
डाँडाको टुप्पोमा, पछाड य शालेममा फकर रोए; िकनिक त्यहाँ उनको
आफ्नै मािनसह ले, जसलाई उनले सेवा गरकेा थए र परमे रको बारमेा
तनीह लाई ￭सकाएका थए, र उनको आफ्नै मािनसह उनको िव भए
र उनीमाथ चजह फ्याँके, उनलाई थूके र उनको मजाक उडाए, जब उनी
माथ पहाडतफर् गए र बिहस्कृत भए। ओ, कत ￭स परमे रको पुत्र, आठ
सय वषर् प ात; एक बिहस्कृत राजा, उनको आफ्नै मािनसह को माझमा,
डाँडामा बसेर य शलेमको लािग रोए, एउटा बिहस्कृत राजाको पमा।
82 यो के थयो? परमे रले ती अगमवक्ताह मा आफैलाई प्रतिब म्वत गद
हुनुहुन्थ्यो, ख्री लाई प्रतिब म्वत गद।
83 तब त्यहाँ एक जना आयो जो परमे रको ￭स तामा थयो। यो परमे र
हामीह माझमा हुनुहुन्थ्यो।
84 र त्यस समय दे ख, उहाँले आफैलाई मण्डलीमा प्रतिब म्वत गनुर्भएको
छ, कलवरीको यस तफर् । त्यसलेै, तपाईले देख्नुहुन्छ, हामीह सबजैना
वासस्थानमा पुग्ने प्रयास गदछौ, जीिवत परमे रको वासस्थान। अब त्यहाँ
केिह मािनसह छन्…
85 हामीले यहाँ याद गछ , उहाँले भ ुहायो, “पिहलो हामीमा िव ास,
सद्गणु, ज्ञान, संयम, धयैर्ता, भलाई वा भिक्त, र भातृ प्रेम हुनुपदर्छ।” िठक
छ। भातृ स्नेह र त्यसपछ प्रेम थप। मलाई यो पढ्न िदनुहोस्, सब,ै फेरी
एकपटक, ताक तपाईले यो अिहले पाउनको लािग िन त भएको होस्।
अब हामीह ५ औ पदमा शु गनर् जाँदछैौ।

यसकैारण, सबै िक￭समका प्रयत् न ारा, तमीह को िवश् वासमा
सद् गुण; र सद् गुणमा ज्ञान थप;

र ज्ञानमा आत् मसंयम; र आत् मसंयममा धयैर्; र धयैर्मा भिक्त;
भिक्तमा भातृ-स् नेह; भातृ-स् नेहमा प्रेम थप, जुन प्रेम हो।
…िकनिक यी कुराह तमीह मा प्रशस् त छन् भने, हाम्रा प्रभु

येशू ख्रीष् टको ज्ञानमा यी कुराह ले तमीह लाई बेकम् मा र
िनष् फल हुनदे ख बचाउनेछन् ।
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86 अब, पत्रुसले यहाँ हाम्रो लािग केिह परखेा राख्दछैन्, िक त्यहाँ
कसरी जाने।
87 अब म यो भ चाहन्छु, िक, त्यहाँ केिह मािनसह छन् जसमा यो
सद्गणु, ज्ञान, िववेक, धयैर्ता, र अन्य त्यस्तकैो एक अंश छ, जसले इसाई हँु
भिन दाबी पिन गदनन्। अब हामी केवल…हामीले सन्डे स्कूल ￭सकाईरहेका
छौ। र त्यो सत्य हो। त्यहाँ केिह मािनसह मा यसको एक अशं हुन्छ,
जो इसाई हँु भनेर देखाउनेसम्म गदनन्। तर त्यसले…त्यसले यो गदन।
यो कालो चराले मयरुको प्वाँखलाई आफ्नो पखेटामा हालेर, आफूलाई
मयरु बनाउन खोजेको जस्तै हो। उसले केवल आफ्नो अपमान मात्रै गछर् ।
कालो चरा नै रहनुमा उत्तम छ। बुझ्नुभयो? जब उसले यी कुराह इसाई
नबिनकन अभ्यास गनर् खोज्छ, ऊ केवल ठाउँबाट बािहर पुग्छ।
88 यो एउटा चनारको खले स्याउ उत्पादन गनर् खोजेको जस्तै हो।
यसले यो गनर् सक्दनै, बुझ्नुभयो, य िप यो ख हो। तर यसले स्याउ
उत्पादन गनर् सक्दनै।
89 यो खच्चरले ऊन बनाउन खोजेको जस्तै हो, एउटा भेडा ब खोजेको
जब िक ऊ वूल हो, वा, ऊ एउटा खच्चर हो। तपाई देख्नुहुन्छ, उसले ऊन
उत्पादन गनर् सक्दनै। उसले यो गनर् सक्दनै। ऊन भेडाको लािग एउटा
वरदान हो, एउटा खच्चरलाई होइन। उसले भेडाको जस्तो काम गनर् कोशष
गनर् सक्ला, तर ऊ अझै पिन एउटा खच्चर नै हो। बुझ्नुभयो? त्यसलेै, उसले
भन्छ, “िठक छ, म भेडाले जसरी खान सक्छु। मलेै भेडाले जस्तै यो गनर्
सक्छु।” र चाहे तपाईले जे सुकै गनर् सकेको होस्, ऊन पाउनको लािग
तपाई भेडा नै हुनुपछर् ।
90 र मलाई यहाँ एक िमनेट रोक्न िदनुहोस्। भेडाले ऊन उत्पादन
गदन। उसंग ऊन यसकारणले छ िकनिक ऊ एउटा भेडा हो। धेरै जसो
मािनसह ले भ खोज्छन्, “िठक छ, म राम्रो ब खोज्छु। म यो गनर्
खोज्छु।” केिह पिन उत्पादन गदन। होइन, तपाईले यो गनर् सक्नुहु ।
एउटा भेडाले गदन, सोधदनै, ऊन उत्पादन गनर्को लािग उपेक्षा गरीदनै।
यसले ऊन पदैा गछर् , र यसले यसकारणले यो गछर् िकनिक ऊ एउटा
भेडा हो।
91 र जब तपाई एउटा इसाई हुनुहुन्छ, तपाईले केवल पिवत्र आत्माको
फल पदैा गनुर्हुन्छ। तपाईले—तपाईले यो उत्पादन गनुर्हु । तपाईले यो
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बनाउन कोशष गनुर्हु । तपाईले प्रयास…तपाई जे होइन त्यो आफूलाई
बनाउन नखोज्नुहोस्। तपाई केवल जे हुन पन हो त्यो ब ुहुन्छ, र यसले
त्यसको ख्याल राख्छ। के मािनसह ले यसो भनेको तपाईले सु ुभएको
छ, “िठक छ, म तपाईलाई भन्छु। म…म मण्डलीमा सामेल भए। म—
मलेै यो झुट बोल्ने काम छोड्नुपछर्”? तपाईले फेरी पिन केिह कुरा उत्पादन
गनर् कोशष गद हुनुहुन्छ, अिहले। तपाईले यो गनर् सक्नुहु , त्यसलेै प्रयास
गनुर्नै पदन, यो एउटा—एउटा खच्चर आफ्नै लािग—ऊन बनाउन खोजेको
भन्दा फरक छैन। उसले यो गनर् सक्दनै।
92 वा, एउटा िग ले ढुकुर संगै खान खोजेको जस्तै हो, एउटा िग —
एउटा िग एउटा ढुकुर ब खोजेको जस्तै हो। के तपाईले त्यहाँ एउटा
बाजलाई बािहर कल्पना गनर् सक्नुहुन्छ, भन्छ, “तमीलाई थाहा छ, म
एउटा ढुकुर हो िन,” र थोरै प्वाँखह आफूमा राख्छ, भन्छ, “हेर, म उस्तै
दे खन्छु…” बुझ्नुभयो? ऊ केवल आकार बािहर हुनेछ। त्यो एउटा—
एउटा मािनस हो जो त्यो हँु भिनरहेको छ जो ऊ होइन। हेनुर्होस्, तपाईले
यो गनर् सक्नुहु ।
93 तपाईले भ सक्नुहु , “अब हेनुर्होस्, मसंग सद्गणु हुन पन थयो,
त्यसलेै म सद्गणु ल्याउनेछु। म भिक्तसाथ ￭जउने हुनुपछर् , त्यसलेै म यो
ल्याउनेछु।” िकन, तपाईले केवल प्वाँख राख्न खोज्नुभएको हो। य िप
त्यो तपाईको पहँुचमा छन्, तर तपाईले गलत चरामा प्वाँख हाल्न सक्नुहु ।
बुझ्नुभयो? यो बस काम गदन। र यसले यो मात्रै देखाउछ िक त्यो चरा
कत पाखण्डी छ भिन। बुझ्नुभयो? के तपाईले कल्पना गनर् सक्नुहुन्छ िक
एउटा बुढो बाजले ढुकुरको प्वाँखह राख्ने प्रयास गछर् , भन्छ, “यहाँ हेर,
हेर, म एउटा ढुकुर हँु”? बुझ्नुभयो? िकन, हामी सबलैाई थाहा छ िक ऊ
एउटा बाज हो। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? यत नै हो। हामीले ऊ एउटा बाज
हो भिन भ सक्छौ।
94 िठक छ, त्यिह नै त रकामा यो छ, इसाईत्व—उत्पादन गनर् कोशष
गदछ। तपाईले यो गनर् सक्नुहु । तपाईले गनर् पन पिहलो कुरा, नयाँ गरी
जन्मनु हो। तपाई प रवतर्न हुनुपदर्छ। बुझ्नुभयो? र जब तपाई प रवतर्न
हुनुहुन्छ, तपाई एउटा नयाँ सृि ब ुहुन्छ। अब तपाई िठक हँुदै हुनुहुन्छ,
अिहले। बुझ्नुभयो? अब तपाईले प्वाँखको लािग चन्ता लनुपदन, यसले
आफैले ख्याल गछर् , जब—जब तपाई नयाँ गरी जन्मनुहुन्छ। हो, श्रीमान।
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95 जस्तो मलेै सधै भनेको छु। तपाईले एउटा—एउटा सुँगुरलाई
लनुहोस्, उसलाई धुनुहोस् र उसमा टक्ससेलर सुट लगाईिदनुहोस्,
वा ट क्सडो सुट, ब , उसमा लगाइिदनुहोस्, र उसलाई त्यहाँ बािहर
िनकाल्नुहोस्; ऊ िठक त्यो माठोको खाडलमा र िहलोमा जान्छ। िकनभने,
तपाई देख्नुहुन्छ, यसले केिह भलाई गदन। ऊ एउटा सुँगुर हो। त्यो उसको
स्वभाव हो। िहलोमा खेल्ने उसको स्वभाव हो। तपाईले उसको स्वभाव
प रवतर्न गराउनुपदर्छ, र (ऊ) बािक रहेको कुरा उसले आफैले सम्हाल्छ।
96 अब, ध्यान िदनुहोस्। तपाई नयाँ गरी जन्मनु पछर् , जुन, प रवतर्न
हुनुहो। त्यहाँ एउटा प रवतर्न हुनुपछर् ।
97 तपाई भ ुहुन्छ, “िठक छ, भाई ब्रन्हाम, यहाँ भएको यो िन त
मिहलालाई म चन्छु, िकन, उनले किहल्यै पिन केिह गलत गरके छैनन्।
उनी एउटा असल मिहला हुन्। वा, यो फलानो-र-फलानो पु ष, ऊ
एउटा असल मािनस हो। उसले किहल्यै पिन केिह गदन। तपाईलाई थाहा
छ िक उसले किहल्यै पिन कसलैाई हानी गदन।” यसको मतलब एउटा
कुरा होइन। उसले एउटा असल छमेक बनाउन सक्ला, तर ऊ तबसम्म
एउटा इसाई होइन जबसम्म ऊ नयाँ गरी जन्मदनै।
98 येशूले भ ुभयो, “मािनस नयाँ गरी जन्मेन नभने,” सन्त यूह ा ३,
जुन, “उसले राज्यलाई देख्न पिन स क्दन।” अब, त्यसको अथर्, हेनर्,
यसको अथर् “बुझ्न।”
99 तपाई कुनै पिन कुरामा हेनुर्होस्, भ ुहोस्, “म बस यो देख्न स क्दन।”
तपाईको अथर् हो तपाईले यो बुझ्न सक्नुहु हो।
100 एउटा मािनसले मािनसह िकन कराउछ्न् भिन बुझ्न सक्दनै। एउटा
मािनसले िकन मानव जातको भाषा प रवतर्न हुन्छ र अन्य भाषामा बोल्छ
भिन बुझ्न सक्दनै। प्राकृतक मािनसले देख्न सक्दनै कसरी परमे रको
मिहमा मािनसको आँखामा आउँछ भिन, र उसले दशर्न देक्छ र मािनसलाई
एउटा िन त कुरा, र के गन भन्छ; तनीह लाई हुन आउने कुराह
भन्दछ, र घट्न सक्ने घटना भन्दछ, जसरी प्रभुले हाम्रो लािग गत राती
यहाँ गनुर्भयो, यहाँ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? प्राकृतक िदमागले—पत्ता
लगाउन खोज्छ। “िठक छ, उसले के गय ? वा, के खालको छल यसले
प्रयोग गरीरहेको छ? के खालको नौटंक गदछ?” एउटा मािनस अन्य
भाषाह मा बो लरहेको हेनर्, तनीह ले भन्छन्…र कसलेै अनुवाद गछर्
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शरीरको िन त सदस्यले के गरकेो छ, र तनीह ले के गनुर्हुदनै िठक िठक
बताउँछ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? तनीह ले सोच्छन् िक यो एक प्रकारको
धोखा हो। “त्यहाँ तनीह को बीचमा केिह कुरा बिनरहेको छ।”
101 तनीह ले यो तबसम्म बुझ्दनैन् जबसम्म त्यो मािनस नयाँ गरी
जन्मदनै। त्यसपछ जब ऊ नयाँ गरी जन्मन्छ, तब ऊ संगतको पिंक्तमा
हुन्छ, िकनभने ऊ एउटा नयाँ सृि हो। त्यो पुरानो संिदग्ध, संकास्पद च रत्र
जो उनको थयो, मदर्छ। अब, ऊ एउटा नयाँ सृि हो। त्यसलेै, तपाईले
देख्नुहुन्छ, उसले आफ्नोमा कुनै पिन कुरा थप्न पदन, अब, िकनभने यो
आपसेआप थिपनेछ।
102 ध्यान गनुर्होस्, तपाई नयाँ गरी जन्मनुपदर्छ। र जब तपाई नयाँ गरी
जन्मनु हँुदछ, तपाई िव ास िबना नयाँ गरी जन्मन सक्नुहु । त्यो सिह
हो। त्यसलेै, तपाई देख्नुहुन्छ, यहाँ मेरो चाटर्मा, मसंग त्यिह जग छ,
िव ास यो सबकैो जग हो। “िव ास िबना परमे रलाई खसुी पानर् असम्भव
छ। परमे र कहाँ आउने सबलेै यो िव ास गनुर्पदर्छ िक उहाँ हुनुहुन्छ, र
उहाँलाई ढतापूवर्क खोज्नेह लाई उहाँले इनाम िदनुहुन्छ।” बुझ्नुभयो?
उहाँ हुनुपदर्छ। र जब तपाई बाईबललाई संका गन हुनुहुन्छ, जब तपाई वचन
सिह छ भ े कुरामा संकालु हुनुहुन्छ, तपाई पिन पिहले यसलाई िव ास
नगरसेम्म पछाड नै रहन सक्नुहुन्छ।
103 पाप के हो? अिव ास। त्यहाँ केवल दईुवटा तत्वह छन् जसले
मानव जातलाई िनयन्त्रण गदर्छ। त्यो िक त संका हो वा िव ास, एउटा
वा अक । तपाईको जीवनमा प्रभुत्व जमाउने एकले संचा लत हुनुहुन्छ।
केवल तपाईमा कत िव ास छ भ े कुरामा भर पछर् , कत माथ तपाई
उठ्न सक्नुहुन्छ।
104 तर, पिहलो, यो िव ास हुनुपदर्छ। मलाई केिहबेर त्यो जगमा बस्न
िदनुहोस्। अब, िव ास भनेको जुन तपाईले श्र ा गनुर्पदर्छ। िव ास के
हो…“िव ास भनेको आशा गरीएको कुराको पदाथर् हो।” यो, तपाईसंग
िव ास छ भने तपाईसंग यो पिहले नै छ, िकनभने यो िव ासमा प्रकट
ग रन्छ। “िव ास आशा गरीएको कुराको पदाथर् हो,” िहब्रू ११, बुझ्नुभयो,
“प्रमाण।” यो के हो? कस्तो खालको प्रमाण? एउटा पिवत्र प्रमाण।
105 त्यसलेै, जब तपाई भ ुहुन्छ, “भाई ब्रन्हाम, म िव ास गछुर् िक परमे र
एउटा चंगाईदाता हुनुहुन्छ।” िठक छ, यिद तपाई त्यो िव ास गनुर्हुन्छ भने,
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र त्यसपछ उहाँलाई आफ्नो चंगाईकतार्को पमा स्वीकार गनुर्हुन्छ, र झुटो
होइन, तर वास्तवमै िव ास गररे िक उहाँको चोटबाट तपाई िनको हुनुभयो,
त्यहाँ केिह पिन कुरा छैन जसले तपाईलाई त्यसबाट तकार्उन सक्छ। यो
पूरा भएको कुरा हो। अब तपाईसंग आशा हुनसक्ला, केवल यसमा आलटाल
गनुर्हुन्छ, र त्यसमा आलटाल गनुर्हुन्छ। तर जब तपाईसंग िव ास हुन्छ,
तपाईलाई यो थाहा छ, िकनभने यो प्रमाण हो। तपाईले यो पाईसक्नु भएको
छ। म थएँ…
106 कतजना, कसलेै, किहल्यै आज िबहान ओरल रोबट्सर्लाई सु ुभयो,
जब उहाँले आज िबहान प्रचार गद हुनुहुन्थ्यो, ओरल रोबट्सर्? म—मलेै
उहाँले केिह कुरा भनेको सुने वा अन्यले भनेको िक त्यहाँ एउटा िव ास छ,
त्यो छुटकारा हो, िव ासको प्राथर्नाको लािग प्राथर्ना गद थए, छुटकाराको।
उहाँले भ ुभयो, “रेडयोलाई छोएर आफ्नो सम्पकर् बनाउनुहोस्, केिह
कुरा छोएर आफ्नो सम्पकर् बनाउनुहोस्, केिह…” त्यो मािनसले त्यसो गद
थयो, ताक यसले मािनसलाई केिह िदयोस् जहाँ तनीह ले आफ्नो हात
राख्न सकून्। केिह, तपाई भ ुहुन्छ, “यो मलेै अिहले पाए, िकनभने उहाँले
मलाई उहाँको रेडयो छुनु भ ुभयो। मलेै यो पाए।” बुझ्नुभयो? अब, त्यो
सब िठक छ। तर, अब, वास्तिवक िव ासले ती केिह पिन चज छुनु पदन।
अब, म भाई ओरललाई िनन्दा ग ररहेको छैन, पटकै्क होइन। उहाँले महान
काम गद हुनुहुन्छ, र एउटा ई रीय मािनस, र म—मलेै िन त पमा भाई
ओरल रोबट्सर्को बारमेा धेरै सोच्छु। एकदम नराम्रो हो िक हामीले यस्तै
धेरै पाएका छैनौ।
107 तर म के भ खो￭जरहेको छु, िक—िक, िव ासलाई केिह पिन
चािहदनै। बुझ्नुभयो? िव ासले परमे रको वचनमा िव ास राख्दछ।
िकनिक िव ास “छुनु” बाट आउँछ? होइन। “िव ास सुनुवाईबाट आउँछ,
र परमे रको वचन सुनेर आउँछ।” त्यसले बोक्छद। यो त्यहाँ छ।
बुझ्नुभयो? र िव ास, जस्तो यसले भनेको छ, यसमा कुनै दरूी छैन।
िव ास िठक अिहले हो। िव ास यहाँ छ। अब कोिह छ भने जस्त…ै
108 त्यो सानो बच्चा, अक िदन। त्यो आमा जसको बारमेा बिहनी िकड र
उहाँह ले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जसको पेट बािहर िनस्केको सानो बच्चा थयो,
मल ारमा कुनै खु ा थएन, खाना त्यसबाट जानको लािग। अब, यो
मिहला, बिहनी िकड र उहाँह ले गवािह िदएको सुन्द,ै िव ास गनुर्भयो
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िक यिद उहाँले त्यो सम्पकर् पाउन सके, र मलेै त्यस बच्चाको िन म्त प्राथर्ना
गरीिदए। अब, हेनुर्होस्, परमे रले हामीलाई मािनसह िदनुहुन्छ…
109 हामी मध्ये कतजनामा परमे रसंगको अनुभवह छन्, यत—यत
वास्तिवक छ िक परमे र िठक यहाँ गईरहेको जस्तो ब ुहुन्छ, जस्तो, र
भाई नेभल वा कससैंग बोल्दै गदार् जो संग तपाई प रचत हुनुहुन्छ। र
हामी किहले किहँ ती मािनसह लाई प्राथर्ना गनर्को िन म्त माग्दछौ। त्यो नै
हामीले गनर् पन हो। तब यिद हामीसंग िव ास छ िक त्यस पु ष वा मिहला,
जो कोिह पिन हाम्रो िन म्त प्राथर्ना गदछन्, परमे रसंग बोल्दछै, तब हाम्रो
िव ास प क्डएको छ। यो पुरा भयो। यो िमलाईएको छ।
110 यहाँ। रोमी येशूलाई भेट्नलाई बािहर गए। र उसले भन्यो, “तपाई
मेरो घरमा आउनुको म—म योग्य छैन। म—म छैन। म—म योग्य छैन। र
म—म छैन…म—म आफैलाई त्यो त रकामा ग न्दन। तर।” भन्यो, “मेरो
छोरा एकदमै िबमार छ। र तपाई केवल शब्द बो लिदनुहोस्, बुझ्नुभयो, र
मेरो छोरा ￭जउनेछ।”
111 यो के थयो? दरूीले केिह फरक पारने। बुझ्नुभयो? िकनभने, परमे र
सवर्व्यापी हुनुहुन्छ। परमे र सवर्व्यापी हुनुहुन्छ। र परमे र जताततै
हुनुहुन्छ, सवर्शिक्तमान त्यहाँ हुनुहुन्छ। र परमे र, सवर्व्यापी भएकोले,
त्यसले परमे रलाई सबैतर, सवर्त्र बनाउछ। बुझ्नुभयो? परमे र उ त्तकै
महान जमर्नी, स्वजरल्याण्ड, र तल अिफ्रकामा हुनुहुन्छ, िठक यो
िमनेटमा, ज त्तको उहाँ अिहले यहाँ हुनुहुन्छ। ओ! त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ।
112 त्यसलेै अब उसले भन्यो, “तपाई मेरो छानामुिन आउनको योग्य म
छैन। केवल शब्द बो लिदनुहोस्।” यो के थयो? यो त्यस रोमीको िव ास
थयो। उसले यो िव ास गय ।

र येशूले भ ुभयो, “आफ्नो बाटो जाऊ। तम्रो छोरा ￭जउछ।”
113 र ऊ िन स्कयो, दईु-िदनको यात्रामा। र अक िदन, ऊ घर पुग्नुभन्दा
अगाड, उसले उसको केिह नोकरह आउदै गरकेो भेटाए। र तनीह ले
भने, “तम्रो छोरा ￭जउदो छ।”
114 र रोमी यत खसुी भयो, उसले भन्यो, “िदनको कुन समयबाट ऊ
िठक हुन थाल्यो? िदनको कुन भागमा?”

उसले भन्यो, “लगभग एघारौ घण्टामा, ऊ प रमाजर्न हुन थाल्यो।”



28 बो लएको वचन

115 र रोमीले थाहा पायो िक त्यो उही समय थयो जब येशूले भ ुभयो,
“तम्रो छोरा ￭जउछ,” र उसले यो िव ास गरकेो थयो। आमेन।
116 सवर्शिक्तमान, सवर्व्यापी, सवर्ज्ञ, अ￭सम्म, त्यो परमे र हुनुहुन्छ।
त्यसलेै, जब तनीह ले फोन कल गछर्न् र भन्छन्, “प्राथर्ना गनुर्होस्!” त्यो
सम्पकर् ! अिन तपाईको िव ासले परमे रलाई ल्याउँछ। यो त्यो चज हो
जसले प्राथर्ना र परमे रलाई, एकसाथ, ष्यमा ल्याउँदछ। प्राथर्ना! िव ास
यहाँ दे ख यहाँ प रवतर्न हुन्छ। यसले यसलाई एकसाथ ल्याउँदछ।
117 “वचन बोल। म तपाईले वचन बोलेको चाहन्छु, र सबकुैरा िठक
छ।” बुझ्नुभयो, उहाँ त्यहाँ हुनुपदन। “केवल वचन बोल्नुहोस्।” िकन?
परमे र सवर्व्यापी हुनुहुन्छ। उहाँ सवर्शिक्तमान हुनुहुन्छ। उहाँ संसारको मुत
उस्तै शिक्तशाली हुनुहुन्छ जत उहाँ संसारको माथ हुनुहुन्छ, वा दवुैतर
हुनुहुन्छ। उहाँ परमे र हुनुहुन्छ। “र तपाईले केवल गनर्पन काम यो हो िक
वचन बोल्नुहोस्,” उसले भन्यो।
118 र, अब, बािक काम िव ासले गदर्छ। िव ासले बािक काम गदर्छ।
त्यसलेै तपाईसंग एउटा जगको लािग िव ास हुनुपदर्छ। सबै इसाई धमर्,
सबै तपाई हुनुहुन्छ, सबै तपाई हुनसक्नुहुन्छ, त्यो वचन माथ िव ासमा
आधा रत छ। त्यिह नै कारणले म वचनलाई िव ास गदर्छु। बुझ्नुभयो?
119 म आफ्नो िव ास अ केिहमा राख्न स क्दन। यिद मलेै मण्डलीमा
राख्न जाँदछुै भने, म यो कुन चािह मण्डलीमा राख्ने: क्याथो लक, लूथरन,
मेथोड , ब्या प्ट , पे न्टको लमा? म यसलाई कहाँ राख्छु? मलाई थाहा
छैन। तनीह सबै र अ सबै आशिंकत छन्, तोडमरोड, र त्यस्ता सबै
कुरा गछर्न्।
120 तर जब म आफ्नो वचन उहाँमा राख्छु, यो पूरा हुन्छ। कसलेै यो
व्याख्या गदन। यो यहाँ छ, परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ। तब म त्यो िव ास
गछुर् । त्यहाँ आधार छ।
121 यहाँ शहरमा एउटा राम्रो सानो डाक्टर, मेरो एउटा साथी, डाक्टर साम
अडेर। हामीह संगै सानोमा हु कयौ। तपाई सबलेै सामलाई च ुहुन्छ। र
उहाँले मलाई भ ुभयो, उहाँले भ ुभयो, “िबल…” त्यो दशर्न आएपछ,
उहाँले आफ्नो ठाउँ कहाँ बनाउनुहुन्छ भने पछ, यो कस्तो दे खनेछ।
अब त्यहाँ भत्र जानुहोस्, यिद यो सत्य होइन भने उहाँलाई कुनै
समयमा सोध्नुहोस्। यो हुनुभन्दा दईु वा तन वषर् पिहले, यो कहाँ हुनेछ
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सो भिनिदएको थएँ। मलेै भने, “तपाईले लगभग त्यो शहरको ब्लक
लनुहुनेछ।” र त्यहाँ अ केिह नभएर उहाँ र त्यसको बीचमा एउटा कुरा
थयो, र त्यो पुनवार्स स्थान थयो। डाक्टर अडेरली यसको बािक, र
अपोथेकेरी पाउनुभएको छ। यो नै हो। डाक्टर अडेर िठक त्यो दशर्न कै
अनुसार, भनुर्भएको छ। कहाँ, एउटा ठाउँ जुन उहाँले भ ुभयो, “यो पच्चीस
वषर्सम्म पिन छुन सिक । यो अदालतमा छ।”
122 मलेै भने, “डाक्टर, तपाईको नम्रताको कारणले, प्रभुले यो तपाईलाई
िदनुहुन्छ।”

उहाँले भ ुभयो, “म राम्रो छैन।”
123 मलेै भने, “तपाई एक कछुवा हुनुहुन्छ। तपाईसंग बािहर एउटा खोल
छ, एउटा तह जुन तपाईले यहाँ आफ्ना साथीह लाई हेनुर् हुनेछ, तर भत्र
तपाई एउटा सच्चा व्यिक्त हुनुहुन्छ। त्यो खोलबाट बािहर आउनुहोस्।” मलेै
भने, “परमे रले यो तपाईलाई िदनुहुन्छ।”
124 उहाँले भ ुभयो, “मलेै किहल्यै पिन तपाईमा संका गरकेो छैन, िब ी,
तर मलेै त्यो संका गनुर्पछर् ।”

मलेै भने, “आफ्नो कायर्लयमा जानुहोस्।” र त्यसलेै उहाँ बािहर
जानुभयो।
125 अक िबहान, उहाँले मलाई कल गनुर्भयो, भ ुभयो, “म मन गरी
च￭सएको छु।”
126 मलेै भने, “के भयो?” यो लगभग जुलाईमा थयो। मलेै भने, “के कुरा
हो, डाक्टर?”
127 भ ुभयो, “मलेै त्यो ठाउँ िकिनसके, िब ी। गत रात बोस्टनमा
उहाँह को सभा भयो, र आज िबहान मलेै यो ठाउँ िकनीसके।”

भने, “मलेै तपाईलाई भनेको थएँ।”
128 अक िदन म त्यहाँ तल, उहाँसंग बो लरहेको थएँ, जब बन्दकु मेरो
अनुहार िनर प ड्कयो। उहाँले भ ुभयो, “म कल्पना गछुर् िक मलेै यहाँ
आउने हजारौ मािनसह लाई त्यो भनेको थएँ, त्यस्त।ै” यो के हो? अब,
जब परमे रले केिह कुरा बोल्नुहुन्छ, यो पूरा हुनुपदर्छ।
129 िहजो साँझ केिह िमत्रह भत्र आउनुभयो। तनीह ले त्यो
क्यारीबाउको दशर्न सुनेका थएँ जुनमा बयालीस इन्च ￭सङ, र चाँदीको-
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टुप्पो िग्रज्ली भालुको बारमेा थयो। मलाई थाहा छैन यहाँ घरमा
आउनुभएका कत जनाले, त्यो हेनर् चाहनुहुन्छ। मलेै भने, “यहाँ टेप
मापन छ। ￭सङमा जानुहोस्।” यो पूरा हुनुभन्दा अगाड उहाँले यो भनेको
सु ुभएको थयो। बुझ्नुभयो? िकन? जब परमे रले केिह कुरा भ ुहुन्छ,
यो पूरा हुनुपछर् । त्यिह नै कारण हो, यो आधा रत छ।
130 अब, यहाँ मुिक्तको योजना छ। र त्यसपछ यिद उहाँको दशर्न पूणर्

पले पूरा हुन्छ, िठक उही त रकाले जस्तो त्यो तनीह ले हुन्छ भिन
भन्दछ, र यो मण्डलीलाई यहाँ त्यो सिह हो भिन थाहा छ, तब उहाँको
वचनको बारमेा के हो? बुझ्नुभयो? त्यो दशर्नभन्दा पिन बिढ पक्का हो।
यिद दशर्न वचनसंग बोलेन भने, तब दशर्न गलत हो। तर यो वचन
हो, पिहलो, िकनभने वचन परमे र हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसलेै, उहाँ
सवर्व्यापी हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो यहाँ बोल्नुभयो, र यसलाई क्यानडामा पूरा
गनुर्भयो। आमेन। बुझ्नुभयो, उहाँ सवर्व्यापी हुनुहुन्छ। िठक छ।
131 पिहलो, तपाई नयाँ गरी जन्मनु पदर्छ। र त्यसपछ जब तपाई नयाँ गरी
जन्मनु हुन्छ, तपाईमा िव ास हुन्छ; तपाईले वचन िव ास गनुर्हुन्छ। तपाई
नयाँ गरी नजन्मेसम्म, तपाई यसको िव मा तकर् गनुर् हुनेछ। यिद तपाई
मात्रै धा मक झुकावमा हुनुहुन्छ भने, र—र तपाईले सिह काम गनुर्पछर् भनेर
एउटा—एउटा—एउटा सानो मानवीय ज्ञान पाउनुभएको छ भने, तपाई
किहल्यै पिन परमे रको वचनमा सहमत हुन सक्नुहुनेछैन। तपाईले यो
किहल्यै गनुर्हुनेछैन। तपाई फेरी जन्मनु पदर्छ। र, नयाँ जन्म, यसले िव ास
उत्प गराउँछ। िठक छ। त्यसपछ, तपाईले िव ास पाउनु भए पछ, यो
िठक यहा,ँ एफ-ए-आई-टी-एच, िव ास, तब तपाई बस िवकास हुने
स्थानमा हुनुहुन्छ।
132 अब, धेरजैसो मािनसह वेदी माथ जान्छन्, र प्राथर्ना गछर्न्, र
भन्छन्, “प्रभु, मलाई क्षमा िदनुहोस्।” र पिवत्रीकरणको एउटा ठूलो
अनुभव तनीह माथ आउँछ, र त्यस्तै कुराह । तब तपाईमा एउटा महान
समय हुन्छ, माथ वेदीमा जान्छन्, चच्याउछन्। तपाई फकर जानुहुन्छ,
भ ुहुन्छ, “परमे र धन्यको होस्, मलेै यो पाए।” होइन, तपाईले भखर्रै
एउटा ठाउँमा शु गनुर्भयो जहाँ तपाई िवकास हुन सक्नुहुन्छ। तपाईले
अिहलेसम्म केिह पिन गनुर्भएको छैन। बुझ्नुभयो? तपाईले गनुर्भएको काम
केवल जग बसाल्नुभएको छ।
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133 अब तपाईले एउटा घर बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ, र जग खन्याउनुहुन्छ, र
भ ुहुन्छ, “केटा, मलेै उनलाई पाए।” बुझ्नुभयो? तपाईले घर बसाल्नको
लािग तपाईले जग पाउनुभयो। अब तपाईले एउटा घर बनाउनुपछर् ।
134 अब त्यहाँिनर चािह कुरा आउँछ, यस िबहान, हामीह यसको बारमेा
अब बोल्न गईरहेका छौ। िठक छ। एउटा घर, पिहलो यो जग हो। इसाई
धमर्को जग के हो? परमे रको वचनमा िव ास हो। त्यो तपाईको जग हो।
तब तपाई हुकर् न थाल्नुहुन्छ। तब तपाईले शु गनुर्हुन्छ, तपाईले यस जगमा
थप्न थाल्नुहुन्छ।
135 अब, एउटा घर बनाउन, तपाईले आफ्नो ठाउँह र सबै कुरा
राख्नुहुन्छ। भाई वूड, र यी मध्ये केिह ￭सकम र ठेकेदारह ले हामीलाई
तपाईले आफ्नो घर कसरी बनाउने भनेर बताउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो?
तर म तपाईलाई तपाईको आ त्मक घर कसरी बनाउने भनेर बताउन
गईरहेको छु, जहाँ परमे र वास गनर् सक्नुहुन्छ। उहाँ तपाईलमा वास
गनर् चाहनुहुन्छ। उहाँले तपाईलाई उहाँ जस्तै बनाउन चाहनुहुन्छ। उहाँ
चाहनुहुन्छ िक तपाई प्रतिब म्वत हुनुहोस्, प्रतिब म्वत, ब , उहाँको
अ स्तत्वमा भएको चाहनुहुन्छ।
136 तपाईलाई थाहा छ, पुराना समयमा जब तनीह ले सुन बनाउने
गथ, तनीह ले यसलाई जलाउनको लािग प्रगालक हुनुभन्दा अगाड,
तनीह ले सुनलाई िपट्ने गथ, तत्वलाई िपट्थे, फलाम र तामा र अन्य
तत्वह , र मात्रै िपिटरहन्थे, र त्यसलाई फकार्उथे, र यसलाई िपिटरहन्थे।
इ न्डयनह ले अिहले त्यो गछर् , सुनलाई िपट्ने, र तनीह ले यसलाई
िपट्थे। तपाईलाई थाहा छ तनीह ले सबै फलाम, धुलो र ती चजह ,
धातुमलह बािहर गयो भनेर कसरी भ सक्थे? त्यो िपिटरहनेले जब
आफ्नै प्रतिबम्व देख्न सक्थ्यो, ऐनामा जस्त,ै त्यसमा। यो िपट्नेको
प्रतिबम्व देखाए￭सन यो पयार् पमा सफा र स्प थयो।
137 त्यो त रकामा परमे रले गनुर्हुन्छ। उहाँले पृथ्वीमा पाउनुभएको सुन
लनुहुन्छ, र उहाँले यसलाई िपट्नुहुन्छ, पिवत्र आत्मा ारा, यसलाई
पल्टाउनुहुन्छ, बारम्बार, बारम्बार, र तबसम्म यसलाई िपट्नुहुन्छ (उहाँले
प्रा गनुर्हुन्छ) जबसम्म उहाँले आफ्नो प्रतिबम्व देख्नुहु । [भाई ब्रन्हामले
केिह पटक ताली बजाउनुहुन्छ—सम्पा।]
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138 र त्यो नै हामीले गनुर्पन हो, परमे रको पुत्रको प्रतिबम्व गन। र अब
हामीले उहाँको काम गनर् पन हो। उहाँले भ ुभयो, “जसले ममाथ िव ास
गछर्…” सन्त यूह ा १४:७, “म माथ िव ास गनले, मलेै गरकेा कामह
गन छन्।” तपाईले ख्री को कामह प्रतिबम्व गनर् थाल्नुभएको छ।
139 तर हामी मध्ये धेरलेै ख्री को प्रतिबम्व हामीमा हुनुभन्दा अगाड
ख्री का कामह गन प्रयास गछ । अब त्यहाँ समस्या छ। हामीले ती कुराह
भईरहेको पाउन सक्छौ। तपाईलाई यो थाहा छ। मलाई यो थाहा छ। हामीले
यी, ठेस खाने कुराह बाटोमा देख्छौ। हामीले इसाई, सेवकह को कबाड
सामग्रीह , बाटोभरी थुप्रो लागेको पाउँछौ, कारण तनीह यसमा सिह
त रकाले गएनन्।
140 र त्यसकैारणले म आज यस िबहान यहाँ छु, यो सानो मण्डली, र
म आफैलाई ￭सकाउन कोशष गदछु, कसरी हामी जीिवत परमे रको
वासस्थान ब सक्छौ। कतजना त्यो ब मन पराउनुहुन्छ? जीिवत
परमे रको वासस्थान!
141 अब हामी के गछ यहाँ। पिहलो कुरा के हो? िव ास राख्नुहोस् र नयाँ
गरी जन्मनुहोस्। त्यो जग बसाल्नु हो।
142 त्यसपछ, हामीले जग बसा लसकेपछ, दोस्रो तपाईले आफ्नो जगमा
थप्नुहोस्। “आफ्नो िव ासमा थप्नुहोस्,” पत्रुसले यहाँ भनेको छ। तम्रोमा
थप…पिहलो तपाईमा िव ास हुनुपछर् , त्यसपछ तपाईले आफ्नो िव ासमा
सद्गणु थप्नुहोस्। यो अक स्तम्भ हो। पिहलो, आफ्नो जग खन्याउनुहोस्,
िव ास। त्यसपछ तपाईको िव ासमा, सद्गणु थप्नुहोस्।
143 अब, िठक त्यहाँिनर हामीह धेरलैाई पछाछर् । हो, श्रीमान। हो।
“तपाईको िव ासमा पुण्य थप्नुहोस्।” त्यसको अथर् कन्या जीवन ￭जउनु
मात्रै होइन, तपाईलाई थाहा छ, जस्तो िक मिहला वा एउटा पु ष, र आिद।
त्यो संग यसको कुनै सरोकार नै छैन।
144 बाईबलले भन्छ, हामीले यहाँ लूकाको पुस्तकमा पढ्छौ, जहाँ यो
भनेको छ, “उहाँबाट पुण्य बािहर गयो।” त्यो सिह हो? यिद हामी उहाँ
जस्तै हुन जाँदछैौ भने, हामीमा पुण्य हुनुपदर्छ, त्यसबेलामा। हामीमा यो हुनु
नै पछर् , उहाँ जस्तो हुनको लािग। मलेै मन पराएको पिहलो गीत, भजन—
भजनमा, सबभैन्दा महान, थयो, येशू जस्तै हुने। िठक छ, यिद म येशू
जस्तै हुन जाँदछुै भने, मसंग सद्गणु हुनुपदर्छ, र एउटा माध्यम जुन यो मबाट
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मािनसमा जान सकोस्। िकनभने, “उहाँबाट मािनसह मा पुण्य गयो।”
सद्गणु! र तपाईले यसलाई बािहर जान िदनुभन्दा अगाड, तपाईसंग पिहलो
त यो हुनुपदर्छ। तपाईले यो पाउनुभएको छैन भने, यो बािहर आउनेछैन।
यसबाट बािहर आउनको लािग त्यहाँ केिह पिन छैन।
145 िक हुन्छ यिद कसलेै हामीबाट पुण्य िनकाल्न खोज्छ, र चेक िफतार्
फ कन्छ “अपयार् कोष” भनेर? बुझ्नुभयो? होइन, होइन, त्यहाँबाट ता
केिह पिन छैन, चेक बाउन्स भयो। कसलेै तपाईलाई एउटा इसाईको पमा
हेदछ, र भोली तपाईलाई यहाँ एउटा पापीको पमा िहडरहेको देख्छ,
त्यसबाट धेरै सद्गणु लन सिकदनै। बुझ्नुभयो? िठक छ।
146 सद्गणु हामीमा हुनुपदर्छ। र हामीले सद्गणु अथार्त् पुण्य नपाएसम्म…
त्यसपछ जब हामीले साचो सद्गणु पाउँछौ, हामीले यसलाई िव ासमा
जोड्न सक्छौ। त्यो अक जगको पखार्ल हो। अब, पिहलो तपाईसंग िव ास
हुनुपदर्छ। िव ास एकै्लले मात्रै यो गदन। तपाईसंग हुनुपछर्…पत्रुसले भने,
“तब आफ्नो िव ासमा सद्गणु थप।” िव ासमा थप्नको लािग, तपाईसंग
सद्गणु हुनुपदर्छ।
147 अब, त्यसपछ, तपाईसंग यो नहुनुको कारण, यो हुनसक्छ, िकनभने
आजका धेरै मण्डलीह ले तपाईसंग यो हुनुपदन, वा त्यो िदन िबतसकेको
छ भिन ￭सकाउँछन्। “तनीह संग यो हुनुपदन। केवल तपाईले गनर् पन कुरा
मण्डलीमा सामेल हुनु हो। हो, ती िदनह िबतसकेका छन्।”
148 सद्गणु, जो कोिहलाई पिन सद्गणु शब्दको अथर् थाहा छ, हेनुर्होस्, र
हामीमा यो हुनुपदर्छ। यिद उहाँबाट पुण्य गयो, िबमार भएिक ीलाई िनको
पानर्को लािग, उहाँले उही सद्गणु मण्डलीमा अपेक्षा ग ररहनुभएको छ,
िकनभने उहाँ हाम्रो उदाहरण हुनुहुन्थ्यो। र यिद उहाँसंग मािनसह लाई
िदनको लािग सद्गणु थयो भने, उहाँले हामीमा पिन मािनसह लाई िदनको
लािग सद्गणु अपेक्षा गनुर्हुन्छ। र सद्गणु के हो? सद्गणु बल, शिक्त हो।
149 ती मध्ये कतले त परमे रको शिक्तमा समेत िव ास गदनन्। तनीह
भन्छन्, “त्यो—त्यो—त्यो िबतसकेको छ। तपाईले गनर् पिन एक
मात्र काम तपाईले पुस्तकमा नाम राख्नुहोस्, र छकार्उ लनुहोस्, वा
पोख्नुहोस्, वा बि ष्मा लनुहोस्, वा अ अन्य के छन्। र तपाईले गनर्
पन त्यत मात्रै हो।”
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150 तर पत्रुसले यहाँ भने, “सद्गणु थप।” अब, पत्रुसले परमे रको घर
िनमार्ण गन िवषयमा बो लरहेका छन्, हेनुर्होस्, परमे रको म न्दर, यसलाई
एउटा ठाउँ तयार पाद। र तपाईसंग सद्गणु भईसकेपछ, तपाईसंग हुनुपछर्…
तपाईसंग िव ास भएपछ, तपाईको यो संग सद्गणु हुनुपदर्छ। त्यो सिह हो।
सारा संगको लािग सद्गणु राख्नुहोस्।
151 मलेै लगभग िबस वषर् अगाड एउटा प्रवचन प्रचार गरकेो थएँ, मलाई
लाग्छ, रभे. िमस्टर. लली को िवषयमा। लली, पास्टर। यसलाई त्यो
पाठबाट लए जहाँ येशूले भ ुभयो, “ ललीलाई फूललाई िवचार गर, कसरी
तनीह ले न त प रश्रम गछर्न् न कात्छन्। तर म तमीह लाई भन् दछु,
सोलोमन राजा पिन आफ् नो सारा गौरवमा यीमध् ये एउटा जतको पिन
िवभूिषत थएनन् ।”
152 ललीलाई हेनुर्होस्। यो तल िहलोबाट आउँछ। र िदनको हरके िमनेट
यसले पृथ्वीबाट लनुपदर्छ। बुझ्नुभयो। र यसले यो सद्गणुबाट के गछर् जुन
यसले आक षत गछर्? यसले यो बािहर िदन्छ। यसले प्रशसंकको लािग
सुन्दर श्य बनाउँछ। यसले आफैलाई महको िन म्त खो लिदन्छ, मौरीलाई
आएर आफ्नो भाग लनको िन म्त। गुनासो नगनुर्होस्। यसले केवल पाएको
छ, बािहर िदनको िन म्त। के हुन्छ यिद मौरी त्यहाँ आयो; अपयार् कोष,
कुनै मह हुदनै? त्यो सानो मौरीले आफ्नो टाउको कनाउछ र भन्छ, “यो
कस्तो खालको लली होला?”
153 यिद कुनै मान्छे, मुिक्त पाउनको लािग कोशष गद, त्यो मण्डलीमा
जान्छ जसले आ यर् कमर्का िदनह िबतसकेका छन् भिन िव ास गछर्?
154 जस्तो ज्याक को ले एकपटक भनेका थए। एउटा रसे्टुरने्टमा जानु, र
एउटा महान ठूलो मेन्यु छ; त्यसलाई पढ्न शु गय , िट-बोन स्टक्स र
चजह । भन्छन्, “म एउटा िट-बोन लन्छु।”

“िठक छ, त्यो िबतगएका िदनह मा थयो। हामीसंग यो छैन।”
155 शायद मेन्यूलाई तल राखेर बािहर िन स्कन्छु, त्यो सिह हो, िकनिक
यसै पिन, खानको तनीह संग केिह पिन छैन। त्यसलेै तपाई पिन त्यो
रसे्टुरने्टमा जानुहुन्छ होला जहाँ खानको लािग केिह कुरा छ।
156 र आ त्मक मािनस, हु करहेको, खानको लािग केिह चािहन्छ। त्यो
परमे रको वचन हो। म यसको प्रत्येक वचन िव ास गछुर् ।
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परमे रको फरािकलो मेच छ जहाँ परमे रको
सन्तह ले खान्छन्,

उहाँले आफ्ना चुनेका जनह लाई बोलाउनुहुन्छ,
“आओ र खाना खाओ।”

उहाँको म ले उहाँले खवुाउनुहुन्छ, उहाँले हाम्रा सबै
आवश्यकताह पूरा गनुर् हुन्छ,

ओ, येशू संग सधै भोज गनुर् आनन्दको कुरा हो!
157 त्यो सिह हो। हो, श्रीमान। उहाँले यो पाउनुभएको छ। मण्डलीसंग यो
छ, जीिवत परमे रको मण्डली, जुन मािनसको ￭स तामा िनमार्ण भएको
छ, ख्री को ज्ञानमा। अब, अब तपाईसंग सद्गणु हुनुपदर्छ।
158 त्यसबेला मलेै भने, पिहलो कुरा तपाईलाई थाहा छ, त्यहाँ कसलैाई
बास्ना सुँघ्न मन पछर् । उहाँ स्वाथ हुनुहु । उहाँसंग अत्तर छ। उहाँले
त्यो िदनुभन्दा पिहले, उहाँसंग त्यो हुनुपछर् । उहाँले मह िदनुभन्दा अगाड,
उहाँसंग यो हुनुपदर्छ। उहाँले सुन्दरता िदनुभन्दा अगाड, उहाँसंग यो
हुनुपदर्छ।
159 तपाईले सद्गणु िदनुभन्दा अगाड, तपाईसंग यो हुनुपदर्छ। त्यसलेै,
आफ्नो िव ासमा, सद्गणु थप्नुहोस्। आमेन। बुझ्नुभयो? हामी त्यसमा
लामो समयसम्म बस्न सक्छौ, तर हामीबाट हाम्रो सबै दरू जान्छ। तपाईको
िव ासमा सद्गणु थप्ने। अब, पिहलो िव ास हो, त्यसपछ सद्गणु।
160 र त्यसपछ, तेस्रो, तपाई ज्ञान थप्नुहोस्। ज्ञान, अब, त्यसको मतलब
संसा रक ज्ञान होइन, िकनभने त्यो परमे रको लािग मूखर्ता हो; तर न्याय
गन ज्ञान, न्याय (के?) गलतबाट सिह छुट्टाउने। तपाईले कसरी यो न्याय
गनुर्हुन्छ, तब, यिद तपाईसंग तपाईको सद्गणु र िव ाससंगै इसाई ज्ञान छ
भने? तपाईले वचन कतै सिह वा गलत हो भिन न्याय गनुर् हो। र यिद तपाईले
तपाईको सबै ￭स ान्तह , र तपाईको सबै अिव ासह , र सबकुैराह जुन
तपाईले गरकेो भिन दाबी गनुर्हुन्छ त्यो एक छेउमा राख्न सक्नुहुन्छ भने, तब
तपाईसंग परमे रले झुट बोल्न सक्नुहु भ े िव ास गन ज्ञान छ। “सबै
मािनसको वचन झुटो होस्, तर मेरो सत्य होस्।” बुझ्नुभयो? अब तपाईले
ज्ञान पाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो सव च्च ज्ञान हो। तपाईसंग कुनै कलेजको चारवटा
डग्री, वा अन्य त्यस्तै केिह हुनुपदन, यो पाउनको लािग, िकनभने यी
सबै सद्गणुह परमे रबाट तपाईलाई, तपाईको िव ासको जगमा राख्नको
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िन म्त िदईएको हो, ताक तपाई परमे रको वास्तिवक, जीिवत मािनसको
पूणर् कद सम्म आउन सकेको होस्। हो, श्रीमान।
161 थप्नुहोस, ज्ञान थप्नुहोस्, िकनभने, उहाँको वचनको ज्ञान। तपाईले यो
यस त रकामा िव ास गनुर्पदर्छ। जस्तो िक, तपाईले आज िव ास गनुर्पदर्छ
िक…र स्वीकार गनुर्पछर् , िक आ यर् कमर्का िदनह िबतगएका छैनन्।
परमे रले के भ ुभयो, त्यो पूरा गनर् सक्षम् हुनुहुन्छ भ े ज्ञान हुनु हो।
162 अब्राहामले त्यो िव ास गर।े र जब उनी सय वषर्का थए, उनी
परमे रको प्रतज्ञामा अिव ास ारा डगमगाएनन्। हेर त्यो वचन कस्तो
हास्यास्पद दे खन्छ। यहाँ एउटा मािनस छ, एक सय वषर् बुढो, आफ्नो
घरमा बच्चा ज न्मन्छ भनेर हे ररहेको, एउटा नब्बे वषर्को बुढी मिहलाबाट।
बुझ्नुभयो? लगभग पचास वषर् बाँझो भएर िबत्यो, उनीसंग उनी एउटा—
एउटा जवान यवुती, वा कोशोरी उमेर हँुदा दे ख ब￭सरहेको छ। र यहाँ ऊ
छ, उसको जीवन प्रवाह मरकेो थयो। र साराको गभर् मरकेो थयो। र सबै
आशा मरकेो थयो, जहाँसम्म यो आशा थयो। तर, अझै पिन, आशाको
िव , उनले आशामा िव ास गर,े िकनभने उनमा ज्ञान थयो िक उहाँले
गनुर्भएको प्रतज्ञामा परमे रले सबकुैरा पूरा गनर् सक्षम हुनुहुन्थ्यो।
163 अब, जब तपाईले यसरी पाउनुभएको छ, तब त्यो तपाईको िव ासमा
थप्नुहोस्। जब तपाईले साचो सद्गणु पाउनुभएको छ, आफ्नो िव ासमा
जोड्नुहोस्। जब तपाई यहाँ सडकमा बािहर िहड्न सक्नुहुन्छ, एउटा
इसाई जसरी ￭जउनुहुन्छ, एउटा इसाई झँै व्यवहार गनुर्हुन्छ, एउटा इसाई
ब ुहुन्छ, त्यो तपाईको िव ासमा जोड्नुहोस्। जब तपाईसंग ज्ञान छ…
164 तपाई भ ुहुन्छ, “िठक छ, मलाई थाहा छैन अिहले िक कतै यो
धमर्शा सिह छ या छैन। अब यहाँ प्रे रत २:३८ छ, मलाई थाहा छैन
यसलाई कसरी प्रे रत २८:१९ जान सिकन्छ, मलाई थाहा छैन।” िठक
छ। तपाईले केिह—केिह पिन नथप्नुहोस्, िकनभने तपाईले यो अिहले
सम्म बुझ्नुभएको छैन। बुझ्नुभयो? तपाई के गनर् जाँदै हुनुहुन्छ? िकनभने,
तपाईले परमे रको बारमेा जा को लािग पयार् ज्ञान पाउनुभएको छैन, तरै
पिन, बाईबल आफैमा िववािदत छैन। यसले एकै्ल छोडिदनुहोस्। यसको
बारमेा केिह पिन नभ ुहोस्। बुझ्नुभयो? यसलाई एकै्ल छोडिदनुहोस्।
165 तर जब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ िक धमर्शा िववािदत छैन,
त्यो तपाईले त्यो भ सक्नुहुन्छ; र देख्न सक्नुहुन्छ, िक, परमे रको
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प्रकाश ारा, सबै वचन रहस्यह मा ले खयो, र केवल परमे रको ज्ञानले
यो प्रकट गनर्सक्छ; तब जब तपाईले यो पाउनुहुन्छ र भ ुहुन्छ, परमे रको
हरके वचन “आमेन,” संग िवराम िदनुहोस्।
166 ओ, अिहले तपाई राम्रो मान्छे ब लाग्दै हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? तपाई
आउदै हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो। के संग? िव ास संग, त्यसपछ सद्गणुसंग,
त्यसपछ ज्ञान। हेनुर्होस् कसरी यसले यस मािनसलाई िनमार्ण गदछ?
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ िक त्यहाँ—त्यहाँ कुनै उ म्कने बाटो छैन। यो
ख्री को पूणर् कदमा ब े त रका हो। हो, श्रीमान।
167 न्याय गनुर्, सिह न्याय गनुर्। परमे रको वचन िव ास गनुर्मा, न्याय गनुर्
चाहे यो सिह होस् वा गलत। न्याय गनुर्होस् चाहे यो सिह होस् वा गलत,
कतै मलेै धमर्को सेवा गन वा परमे रको सेवा गन भनेर। न्याय गनुर्होस्
चाहे यो सिह होस् वा गलत, कतै म नयाँ गरी जन्मने वा मण्डलीमा सामेल
हुने भिन। तब तपाईको थालनी हुन्छ। सिह न्याय गनुर्होस्, जब प्रचारकले
भन्छ, “आ यर् कमर्का िदनह िबतीगएका छन्।” बाईबलले भनेको छ,
“येशू ख्री , िहजो, आज, र सधभैरी एक समान हुनुहुन्छ।” अब तपाई
कुन िव ास गनर् जानुहुन्छ?
168 जब तपाईले भ ुहुन्छ, “म परमे रलाई लनेछु।” अब, तपाईले यो
भ को लािग मात्रै भ ुहु , “िठक छ, म—म यो लन्छु,” केवल तपाईको
दयबाट। तर, तपाई भत्र केिह, तपाईको िव ासले तपाईलाई त्यहाँ बािहर

धकेल्छ। त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ। तपाईको िव ासले भन्छ, “मलाई थाहा छ
िक उहाँ एक समान हुनुहुन्छ। आमेन। मलेै उहाँलाई उस्तनैै देखेको छु। त्यहाँ
केिह पिन कुराले मबाट यो लनसक्दनै। मलाई थाहा छ िक उहाँ वास्तिवक
हुनुहुन्छ।” आमेन। तब तपाईको िव ासमा त्यो जोड्नुहोस्। यसलाई तल
जगमा राख्नुहोस्। अब माथ आउदै छ, िठक राज्यामा माथ आउदछै।
अब ठाउँमा आईपुग्यो। िठक छ।
169 अब, अक कुरा, प्रचारकले तपाईलाई भ ेछ, र धेरै मािनसले भन्छ,
“यी…यी कुराह जुन तपाईले बाईबलमा पढ्नुहुन्छ, ती अ िदनको लािग
थएँ। अब, िकन म तपाईलाई भ ेछु। िकनभने, आज हामीलाई ती कुराह
चािहदनै। हामीलाई यो चािहदनै। बुझ्नुभयो? हामीलाई हुनुहुदनै। हामीले
ती कुराह अभ्यास गनुर्पदन, िदव्य चंगाई। हामीले अन्यभाषामा बोल्ने
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अभ्यास गदनौ, मण्डली भत्र, हाम्रो—हाम्रो मण्डलीलाई ￭सधा राख्नको
लािग। र हामीले यो गदनौ।”
170 हामी त्यसमा जानेछौ। मसंग यहािनर त्यसको बारमेा ले खएको एउटा
धमर्शा छ, हेनुर्होस्, कतै हामीले यो गनर् पछर् वा अझै पिन पदन, अब।
171 तर यहाँ उहाँले भ ुभयो, “मलाई थाहा छैन। हामीले आज त्यो
गनुर् हँुदनै। मलाई लाग्छ िक हामीले के गनर्पछर् भने, हामी भडको अगाड
राम्रोसंग बोल्न ￭सक्नुपछर् । हामी गएर मनोचिकत्सकलाई हाम्रो िदमाग जाँच
गनर् िदनुपछर् , यो हेनर् िक हामी आफैलाई प्रस्तूत गनर् सक्षम छौ या छैनौ, यो
गनर्को लािग यिद हाम्रो सामन्य ज्ञान पयार् छ, र—र त्यस्तै अन्य कुरा
छ या छैन भनेर। मलाई लाग्छ…र हामीले सबभैन्दा ठूलो मण्डली राख्छौ।
हामीले हाम्रो संस्था बनाउनेछौ।”
172 हामीले संस्था िनमार्ण ग ररहेका छैनौ। म यस िबहान यहाँ संस्था
बनाउनको लािग आएको होइन। ख्री ले किहल्यै पिन मलाई संस्था
बनाउनको लािग पठाउनुभएन। ख्री ले मलाई येशू ख्री को कदसम्म
व्यिक्तलाई िनमार्ण गनर्को िन म्त पठाउनुभयो, ताक तनीह उहाँको
वचन ारा शिक्तको घर, र आत्माको वासस्थान ब सकून्। उहाँको
वचन ारा, हेनुर्होस्, त्यस स्थानमा व्यिक्तलाई िनमार्ण गनर्। ठूलो नामधारी
संगिठत मण्डलीमा संस्था िनमार्ण गनर्लाई होइन, तर परमे रको छोरा र
छोरीह मा व्यिक्तलाई िनमार्ण गनर्। त्यो िवचार हो। बुझ्नुभयो? तपाईको
िव ासमा सद्गणु, जोड्नुहोस्; तपाईको सद्गणुमा, ज्ञान थप्नुहोस्। िठक छ,
अब तपाई एउटा ठाउँमा आउदै हुनुहुन्छ।
173 अब जब तनीह ले भ थाल्छन्, “िठक छ, हामीले त्यो आज स्वीकार
गनर् पदन…” तपाई गनुर्पछर् । यो हुनुपछर् ।
174 धमर्शा ले झुट बोल्न सक्दनै। “र तनीह कुनै व्यिक्तगत व्याख्या
होइनन्,” बाईबलले भनेको छ। तपाईले केवल त्यहाँ जस्तो ले खएको
छ त्यस्तै िव ास गनुर्होस्। बुझ्नुभयो? तपाईसंग यी कुराह हुनुपदर्छ।
तपाईले तनीह लाई प्रा गनर् सक्ने एक मात्र त रका, स्वगर्मा-जन्मेको
ज्ञान हो। र स्वगर्मा-जन्मेको ज्ञानले वचनलाई प्रमाणत गनछ। बुझ्नुभयो?
175 तपाईले यो िव ास गनुर्पछर् , यसलाई देखावटी-िव ास गन होइन।
यी मध्ये कुनै पिन बनावटी-िव ास होइन, हेनुर्होस्, यिद तपाईले भ
खोज्नुहुन्छ, “मलेै यो पाएको छु।” आफैमा मयरुको प्वाँख हाल्ने कालो
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चरा नब ुहोस्, बुझ्नुभयो, िकनभने तनीह एकछन मै झनछन्। तनीह
प्राकृतक पमै त्यहाँ बढ्दनैन्। त्यो केवल अ ड्कएको मात्रै हो।
176 म सोच्छु जहाँ दाऊदले भने, भजनसंग्रह १ मा, “त्यो खोलाको
िकनारमा रोपेको ख जस्तै हुनेछ।” तपाईलाई थाहा छ, त्यहाँ रोपेको र
जोडेको, अड्काएको मा भ ता छ। पुरानो ओक ख जस्त,ै यो रोिपएको
हो, जुन तल बुिनन्छ र राम्रो पकड हुन्छ। सानो पुरानो लौरो त्यहाँ टाँसीएको
छ, तपाईलाई थाहा हु िक यसलाई के हुन जानेछ। कुनै जरा छैन। यसको
कुनै जग छैन। बुझ्नुभयो?
177 त्यो कुनै मािनस सेिमनारी वा केिह बाट आएको जस्तै हो, हेनुर्होस्।
छैन…“िठक छ, डाक्टर फलानो-फलानो ले मलाई सेवकाईमा िनयकु्त
गनुर्भयो।” त्यो के थयो ले केिह फरक पादन।
178 ख्री ले तपाईलाई यसमा जन्माउनुभयो, हेनुर्होस्, हेनुर्होस्, तपाईको
िव ास ारा। बुझ्नुभयो? तपाई पुनज िवत पा रनुभयो र यसमा जन्मनुभयो।
र त्यसपछ तपाई यसमा जन्मे पछ, यी कुराह हुन् जुन उहाँले तपाईले
थपोस् भिन अपेक्षा गनुर्हुन्छ। केवल तनीह लाई थिपरहनुहोस्। अब हामी
िठक तल पिंक्तमा जाँदछैौ।
179 अब यस ज्ञानमा त्यहाँ अक कुरा हुनेछ, जसको बारमेा हामी कुरा
गनर्सक्छौ, ई रीय ज्ञान। बुझ्नुभयो? “के आजको िदनमा बाईबलले
आफ्नो अथर् गुमाएको छ?” बुझ्नुभयो, तनीह , धेरै जसो मािनसह ले
तपाईलाई त्यो भन्छ, िक बाईबलले ाकै्क त्यो अथर् लगाएको होइन।
यिद परमे रले मलाई हेनुर्हुन्छ, र मेरो पापमा मलाई सच्याउनुहुन्छ, र
यिद म परमे रको छोरा हँु भने, उहाँले त्यो गनुर्हुन्छ। उहाँले तपाईलाई
त्यो त रकामा गनुर्हुन्छ, छोरा र [टेपमा रक्त स्थान—सम्पा।] छोरीह ।
जब तपाईले केिह कुरा गलत गनुर्हुन्छ, उहाँले तपाईलाई सच्याउनुहुन्छ।
त्यसोभए यिद परमे र तपाईको िवषयमा यिद िवश हुनुहुन्छ भने, िक
उहाँले तपाईलाई हेनुर् हुन्छ र तपाईलाई सच्याउनुहुन्छ, उहाँसंग कत धेरै
उहाँको वचन छ, जुन तपाईको उदाहरण हो, जो उहाँ आफै हुनुहुन्छ!

आिदमा वचन थयो, र वचन परमे रसंग थयो, र वचन परमे र
हुनुहुन्थ्यो।

र…वचन देहधारी हुनुभयो, र हाम्रो माझमा वास गनुर्भयो,…
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180 वचन येशू ख्री को प्रकाश हो, बाईबलले त्यसो भनेको छ, ख्री उहाँको
वचनमा प्रकट हुनुभएको छ। र यिद तपाईले यी व्यवस्थाह अवज्ञा गदार्
उहाँले तपाईलाई हे ररहनुभएको छ भने, उहाँले तपाईलाई यसको लािग
दोषी ठहराउनुहुन्छ, तपाईलाई दोषी ठहराउने उहाँको व्यवस्थालाई उहाँले
क त्त बिढ हे ररहनुभएको छ! आमेन।
181 गईराख्, केटा, मलाई त्यो कुराह नभन्!
182 म सच्चा, पिवत्र आत्माको ज्ञानमा िव ास गछुर् । पिवत्र आत्माको ज्ञानले
वचनलाई सधै “आमेन” संग िवराम लगाउछ। जब तपाईले यी कुराह
पाउनुहुन्छ जुन तनीह संग िव मा दे खन्छन्, बाईबलमा, तपाई बसेर
यसलाई अध्ययन गनुर्होस्, र त्यसरी प्राथर्नामा गनुर्होस्। र पिहलो कुरा
तपाईलाई थाहा छ, पिवत्र आत्मा चल्न थाल्नुहुन्छ। केिह समय पछ
तपाईले ती दईुटा जोडेको देख्नुहुन्छ, र त्यहाँ तपाईले यो पाउनुहुन्छ।
बुझ्नुभयो? त्यो ज्ञान हो।
183 ती मध्ये केिहले भन्छ, “िठक छ, अब, बाईबलले भनेको छ िक उहाँ
िहजो, आज, र सधभैरी एकसमान हुनुहुन्छ।”
184 र मण्डलीले भन्छ, “कुनै एक िन त अथर्मा, उहाँ समान हुनुहुन्छ।”
ह-अ! ह-अ! तपाईले त्यो खाली ठाउँ तोड्नुभयो, िठक त्यहाँ। बुझ्नुभयो?
हो, श्रीमान। होइन श्रीमान। उहाँ एक समान हुनुहुन्छ। हो, श्रीमान।
185 “येशू ख्री िहजो, आज र सधभैरी एकनाश हुनुहुन्छ।” उहाँमा क त्त
पिन, भ ता छैन। उहाँ आफ्नो मण्डलीमा बस्नुहुन्छ, उही काम गनुर्हुन्छ।
“केिह बेर,” जसरी मलेै केिह समय अगाड उ तृ गर, “केिह बेर, त्यसपछ
संसारले मलाई देख्नेछैन, तर तमीह ले मलाई देख्नेछौ।” िकनिक, उहाँले
भ ुभयो, “म तमीह संग हुनेछु, तमीह भत्र, संसारको अन्त्य सम्म
हुनेछु।” फेरी, उहाँले भ ुभयो, “मलेै गरकेा कामह तमीह ले पिन
गनछौ।” फेरी, उहाँले भ ुभयो, “म दख हँु। तमीह मेरो हाँगा हुनेछौ।”
र हाँगा केवल दाखको जीवनबाट ￭जउँदछ। जे केिह पिन दाखमा हुन्छ
त्यो हाँगाबाट बािहर आउदछ। मिहमा! त्यसपछ, “ख्री िहजो, आज,
सधभैरी एक समान हुनुहुन्छ।” यसले प्रभु येशू ख्री को जीवन उत्प
गराउँछ। आमेन।
186 ज्ञान; संसा रक होइन (यसको तकर् ह )। कुनै पिन खालको संसा रक
ज्ञानले तकर् ल्याउछ। बुझ्नुभयो? तर िव ासमा कुनै तकर् हँुदनै। परमे रले
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तपाईलाई िन त-िन त कुराह हुन गईरहेको छ भिन प्रकट गनुर्हुन्छ,
संसारका हरके वजै्ञािनकले तपाईलाई बताउन सक्छ, “यो िवप रत छ।
यो हुनसक्दनै।” जसरी पिन, तपाई यो िव ास गनुर्होस्। बुझ्नुभयो? हो,
श्रीमान। यसले तकर् गदन। बाईबलले भनेको छ, “हामी तकर् ह त्याग्छौ।”
तपाईले िव ाससंग तकर् गनुर्हुदनै। िव ाससंग कुनै तकर् हुदनै। िव ासलाई
आफू कहाँ छु थाहा हुन्छ। िव ासले काम गछर् । िव ासले पिक्रराख्छ। यो
ह￭ न सक्दनै। यसलाई केिहले पिन ह ाउन सक्दनै। जे केिह ले पिन यो,
त्यो, अक जे सुकै भनोस् मलाई वास्ता छैन। यो एक रत पिन, ह￭ दनै।
यो िठक त्यहाँ बस्छ, पखर्न्छ, पखर्न्छ, पखर्न्छ, पखर्न्छ। केिह फरक नै
पादन। यो िठक त्यहाँिनर बस्छ।
187 परमे रले नोआलाई यी कुरा हुन जाँदछै भिन बताउनुभयो। उसले
यो िव ास गय । बुझ्नुभयो? परमे रले मोशालाई यी कुराह जुन जाँदछै
भिन बताउनुभयो। उसले यो िव ास गय । परमे रले चेलाह लाई िन त
कुराह हुन जाँदछै भिन बताउनुभयो, “त्यहाँ माथ पे न्टको मा जाऊ र
पखर्।” तनीह िठक त्यहाँ बसे। हो, श्रीमान। िठक छ।
188 अब, ज्ञान, अब, संसा रक ज्ञान होइन, तर यो स्वग य ज्ञान हो। र
स्वग य ज्ञान, जब िक परमे र सबै ज्ञानको श्रोत हुनुहुन्छ, र परमे र वचन
हुनुहुन्छ, त्यसो भए, यिद तपाईले स्वग य ज्ञान पाउनुभएको छ भने, तपाई
वचन िव ास गनुर्होस्, र कुनै पिन कुरा तपाई वचन ारा तकर् गनुर्होस्।
189 यो करको मािमलामा जुन मण्डली गईरहेको छ, वा म गईरहेको छु।
एकपटक एउटा मािनसले, एउटा सानो सुनुवाईमा, मलाई भन्यो। भन्यो,
मलेै भने…“तनीह ले केिह पिन गलत भेट्टाउन सकेनन्।” र त्यसलेै
तनीह ले गनर् थाले…
190 मलेै भने, “िठक छ, यिद त्यहाँ केिह पिन गलत छैन भने, िकन तपाई
मेरो िपछा छोड्नुहु ?” बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? र म अगाड बढे, उसलाई
केिह धमर्शा को बारमेा भन्द।ै
191 उसले भन्यो, ठूलो ज्यानको मान्छे आफ्नो हातमा चुरोट सिहत, उसले
भन्यो, “श्रीमान. ब्रन्हाम, म एउटा बाईबलको िव ाथ हँु।”

मलेै भने, “म त्यो सुनेर खसुी छु।”
192 उसले भन्यो, “अब म जा चाहन्छु िक यो अन्धिव ास के हो, तपाईले
यी मालको लािग कत शुल्क लनुहुन्छ जुन तपाईले बािहर पठाउनुहुन्छ,
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त्यो मालमा सानो प्राथर्नाको अन्धिव ास जुन तपाईले तनीह लाई
पठाउनुहुन्छ, ती ‘अभषेक भएको कपडाह ,’ तपाईले त्यसलाई, ‘कपडा’
भ ुहुन्छ।” उसले भन्यो, “त्यसको लािग तपाईले शुल्क लनुहुन्छ।”

मलेै भने, “होइन, श्रीमान। त्यहाँ यसको लािग कुनै शुल्क छैन।”
र उसले भन्यो, “िठक छ, यो अन्धिव ासमा।”

193 मलेै भने, “तपाईले यसलाई अन्धिव ास भ ुहुन्छ, महोदय। तपाईले
मलाई केिह िमनेट अगाड भ ुभएको थयो िक तपाई एउटा बाईबलको
िव ाथ हुनुहुन्छ।”

उसले भन्यो, “म हँु।”
194 मलेै भने, “मलाई प्रे रत १९:११ उ तृ गनुर्होस्।” ज्ञान! उसले
आफैलाई िठक यसमा फसायो, िवषय प रवतर्न गनर् खोज्यो। मलेै भने,
“त्यसपछ मलाई यूह ा ५:१४ उ तृ गनुर्होस्।” गनर् सकेन। मलेै भने,
“त्यसपछ याकूब ५:१४।” उसले यो गनर् सकेन। मलेै भने, “के तपाईलाई
यूह ा ३:१६ थाहा छ?” बुझ्नुभयो? ज्ञान, हो￭सयार, संसार! तर जब…
195 उसले भन्यो, “तर, श्रीमान. ब्रन्हाम, तपाईले यो मािमलालाई एउटा
बाईबल ारा प्रयास गनर् खोज्दै हुनुहुन्छ। हामी देशको कानुन बमो￭जम
प्रयास गदछौ।”
196 मलेै भने, “श्रीमान, के यो देशको कानुन बाईबलमा आधा रत छैन?
त्यसोभए यो न्याय हो।” आमेन! िन य पिन।
197 ज्ञान; संसा रक होइन। वचनको आ त्मक ज्ञान, परमे रले के
भ ुभएको छ जा ु, परमे रले के भ ुभएको छ त्यो गनुर्, त्यो सिह हो।
त्यसोभए यिद तपाईले त्यो पाउनुनभएको छ र यी सबकुैराह िव ास
गनुर्हुन्छ, िक उहाँ समान हुनुहुन्छ, र यी सबै कुराह वचनले भनेको सत्य
छ, तपाईले प्रत्येकलाई “आमेन” ले िवराम िदनुहुन्छ। यो सबै सिह हो।
त्यो तपाईको िव ासमा थप्नुहोस्। त्यो सबै सिह हो। हो।
198 यिद कसलेै तपाईलाई भ खोज्छ, िक, “बाईबलले आफ्नो शिक्त
गुमाएको छ। त्यहाँ पिवत्र आत्माको बि ष्मा जस्तो कुनै कुरा छैन।” ह-अ।
त्यो नथप्नुहोस्। यसले काम गदन। यो खस्नेछ। चट्टानमा माटो राखे जस्तै
हो, यो खडा हुनेछैन। यो टुक्रा हुनेछ।
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199 त्यसपछ मािनसले तपाईलाई भन्छ, “आज बाईबललाई भरोसा गनर्
सिक । तपाई अब सावधान हुनुहोस्। तपाई त्यो िव ास गनर् नजानुहोस्।
यो गनर् सिकदनै…” तपाईले त्यो सधै सुिनरहनुभएको छ। सानो भनाई,
“तपाईले बाईबलमा भरोसा गनर् सक्नुहु ।” िठक छ, यिद—यिद तपाईको
िदमागमा त्यो छ भने, तपाई—तपाई त्यो जोड्न प्रयास नगनुर्होस्, िकनिक
यसले काम गदन। पुरै भवन िठक त्यिहिनर खस्नेछ।
200 उनी पिवत्र आत्मा ारा मोटार्रले ढा लनुपछर् । मरो मतलब संगै
अ ड्कनुपछर् , त्यो मोटार्र जसले छाप लगाउछ। र त्यिह कुरा जसले यसलाई
छाप लगाउछ…तपाईलाई बाटो थाहा छ…
201 एउटा भोल्कनाईज्ड ट्यबु सधै पुरानो अ ड्कएको प्याच भन्दा
लामो रहन्छ। एउटा टायरमा पुरानो प्याचमा अ लकत तातो अ ड्कन्छ,
तपाईलाई थाहा छ पिहलो कुरा, त्यो टायरलाई थोरै तातो हुन िदनुहोस्,
अ लकत छटो दौडाउनुहोस्, र त्यो पग्लेर जान्छ। हो, श्रीमान।
बुझ्नुभयो?
202 र त्यो नै आज धेरै मािनसह मा पिन छ। तनीह ले आफ्नो ज्ञान
संसा रक ज्ञानसंग टाँस्न खोज्छ त्यो सानो पुरानो पाथव ग्लुले, र, जब
प रक्षाह आउँछन्, “िठक छ, शायद म गलत थएँ होला।” बुझ्नुभयो? र
हावा जान्छ, तपाई केिह िमनेटमा कमजोर हुनुहुन्छ। तपाईको त्यो चच्याई र
माथ-र-तलको उफ्राईले तपाईले केिह फाईदा गदन। मािनसले तपाईलाई
फेरी पिन त्यिह खाल्डोमा देख्छन्। बुझ्नुभयो? त्यो सिह हो।
203 तर तपाई त्यहाँ पिवत्र आत्माको पयार् तापमा बस्नुहुन्छ भने, जबसम्म
यसले तपाईलाई र ट्यबुलाई एक बनाउँदनै। त्यिह नै हो। तपाई र ट्यबु एक
ब ुहुन्छ। जब तपाई त्यहाँ तपाई र परमे रको प्रतज्ञा एक नबनुन्जेलसम्म
बस्नुहुनेछ, तब त्यो तपाईको िव ासमा थप्नुहोस्। यिद तपाई गनुर्हु भने,
त्यसलाई नथप्नुहोस्।

तपाई भ ुहुन्छ, “वचनमा भरोसा गनर् सिक ।” त्यो थप्ने कोशष
नगनुर्होस्।
204 तपाई भ ुहुन्छ, “यहाँ भएको पिवत्र आत्माको बि ष्माको प्रतज्ञा,
केवल बाह्र जना प्रे रतह को लािग मात्रै हो,” जस्तो केिह मण्डलीले आज
भ े गछर्न्, त्यो थप्ने कोशष नगनुर्होस्। त्यहाँ तनीह को जग छ, जुन सबै
भ त्कएको छ। बुझ्नुभयो? जस्तो उ ज्जयाह थयो, गत रात, जब उसले यो
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मािनसको जग देख्यो जुन उसले भरोसा गय , त्यो सबै टुक्रा-टुक्रा भयो,
कु रोगले िपरोल्यो, यो राम्रो थएन। अब, “केवल बाह्र प्रे रतह को लािग,
केवल बाह्र प्रे रतह को लािग हो।”
205 म तल भाई राईटको मा थएँ…मलाई लाग्छ उहाँह त्यहाँ कतै
फ कआउनुभएको छ। एक रात, त्यहाँ एउटा सेवक थयो तल त्यहाँ, म
बो लरहेको थए, चार वा पाँच प्रचारकह संगै थएँ। यो प्रचारक उ ो
र भन्यो, “अब, म तपाईलाई केिह भ चाहन्छु िप्रयजनह । ओ, मलाई
लाग्छ तपाईह राम्रा मािनसह हुनुहुन्छ।”
206 मलेै भने, मलेै कसलैाई भने, मलेै भने, “त्यो—त्यो िठक त्यहाँ
बस्नुहुने। हेनुर्होस्।”
207 त्यसलेै, जुिनयर ज्याक्सन, त्यहाँ पछाड, भखर्रै बोल्दै आउनुभयो। र
उसले भन्यो…परमे रको अनुग्रहमा प्रचार गदथयो। ओ, मेरो!
208 ऊ ज लरहेको थयो, पखरहेको थयो। ऊ त्यहाँ माथ उ ो र
बुझ्न कोशष गय । “अब, म यहाँ श्रीमान. ब्रन्हामलाई भ चाहन्छु, म
तपाईलाई भन्छु, उहाँ ख्री िवरोधी हुनुहुन्छ।” र उसले त्यसरी शु गय ,
पूरै रातभ र।
209 केिह प्रचारह ले शु गर…ेमलेै भने, “एक िमनेट पखर्नुहोस्। अब,
केिह पिन नभ ुहोस्, भाईह । त्यहाँ केवल ऊ एकै्ल छ र हामी झुण्ड छौ।”
मलेै भने, “उसलाई एकै्ल छोडिदनुहोस्। उसले मलाई िनसाना बनायो।”
म यो आफ्नै लािग, यत धेर,ै चाहन्थे, मलाई थाहा थएन के गन भनेर।
बुझ्नुभयो?
210 त्यसलेै उसले भन्यो, “श्रीमान. ब्रन्हाम एक ख्री िवरोधी हुनुहुन्छ,”
र ऊ ती सबै कुरा भन्दै अघ बढ्यो, तपाईलाई थाहा छ, बारमेा…उसले
भन्यो, “उसले भन्यो त्यहाँ, ‘एउटा पिवत्र आत्माको बि ष्मा।’” भन्यो,
“बाईबलले भनेको छ िक त्यहाँ केवल बाह्र जना थए जसले पिवत्र आत्माको
बि ष्मा पाए।” िदव्य चंगाईको बारमेामा बोल्द,ै “केवल बाह्र प्रे रतसंग िदव्य
चंगाई थयो।” उसले भने, “हामी त्यहाँ बोल्छौ जहाँ बाईबल बोल्छ, र
त्यहाँ चुप बस्छौ जहाँ बाईबल चुप रहन्छ।” उसले आधा घण्टासम्म उनी
कराउन्जेल मलेै पखरहे।
211 मलेै भने, “एक िमनेट पखर्नुहोस्। मलेै यहाँ कत धेरै लेखेको छु,” मलेै
भने, “केिह कुराको उत्तर िदने मौका मलाई िदनुहोस्।” र जब म माथ उठे,
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मलेै भने, “महोदयले, उहाँले भ ुभयो िक उहाँले ‘त्यहाँ बोल्नुभयो जहाँ
बाईबलले बोलेको छ,’ उहाँको मण्डलीले गय , ‘चुप लाग्नुभोय जहाँ यो छु
छ।’ तपाई सबै जना साक्षीह हुनुहुन्छ। ‘हो।’” मलेै भने, “अब, उहाँले
भ ुभयो, ‘त्यहाँ केवल बाह्र जना थए जसले पिवत्र आत्मा प्रा गर।े’ मेरो
बाईबलले भन्छ त्यहाँ एक सय िबस थए, पिहलो प्रहार।” आमेन! त्यो
खालको ज्ञान बािहर फाल्नुहोस्, तपाईले देख्नुहुन्छ, जुन उसले प्रयास
ग ररहेको थयो।
212 मलेै भने, “त्यसपछ मलाई लाग्छ पावलले पिवत्र आत्मा पाए भन्दा
उनले पाएका थएनन्।” बुझ्नुभयो?
213 मलेै भने, “तल भत्र…जब िफ लप तल गए र सामरीह लाई प्रचार
गर।े तनीह येशूको नाउँमा बि ष्मा भएका थए। केवल, पिवत्र आत्मा
तनीह मा आएका थएनन्। र तनीह ले पत्रुस र यूह ालाई पठाए र भेटे,
तनीह तल आए र उनीह माथ हात राखे, र पिवत्र आत्मा तनीह मा
आउनुभयो। मलाई लाग्छ त्यो केवल बाह्र जना मात्रै थयो?”
214 मलेै भने, “प्रे रत १०:४९, जब पत्रुस घरको माथ थए, र तनीह
कन लयासको घरमा जाँदै गरकेो दशर्न देखे’। पत्रुसले यो वचनह
बो लरहेकै बेलामा, पिवत्र आत्मा तनीह मा आउनुभयो जसले वचन
सुनेका थए।” मलेै भने, “बाईबल अझै पिन बो लरहेको छ। तपाईको
मण्डली कहाँ छ?” यो पछाड हुनेछ मा छ। त्यो सिह हो। बुझ्नुभयो?
215 मलेै भने, “िदव्य चंगाई, तपाईले भ ुभयो, ‘केवल बाह्र प्रे रतह संग
िदव्य चंगाई थयो।’ बाईबलले भनेको छ िक स्तफनस तल साम रयामा गए
र दु लाई िनकाले र िबरामीलाई िनको पार,े र त्यहाँ शहरमा ठूलो आनन्द
भएको थयो। र उनी बाह्र मध्ये एक थएनन्। उनी एक प्रे रत थएनन्। उनी
एउटा डकन थए।” आमेन। आमेन।
216 मलेै भने, “र पावल ती बाह्र मध्ये एक थएनन् जो माथ ो कोठामा
थए, र उनमा चंगाईको वरदान थयो।”
217 मलेै भने, “केवल चंगाईको वरदानलाई हेनुर्होस्! र यसलाई
खच्नुहोस्, तस वषर् पछ, उनी अझै पिन को रन्थीमा थएँ, ख्री को
शरीरमा चंगाईको वरदानलाई िनयकु्त गद थए।” ओ, मेरो!
218 अब, यो खालको ज्ञान तपाईले कुनै पुस्तकबाट ￭सक्नुहुन्छ, तपाईले
ब फोहोरको भाडोमा त्यसलाई फा लिददा बेस हुन्छ। यो ज्ञानमा
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आउनुहोस्। जब परमे रले भ ुभयो, “उहाँ िहजो, आज, र सधभै र
एकसमान हुनुहुन्छ,” भ ुहोस्, “आमेन।” हो, श्रीमान। हो, श्रीमान।
बाह्रलाई होइन; यो सबकैो लािग हो। जब तपाईले त्यस प्रकारको एउटा—
एउटा िव ास पाउनुहुन्छ, जब तपाईको िव ास यसले ग्रहण गछर् , हरके
भाग, एउटा “आमेन” ले, त्यसपछ तपाईले भ ुहुन्छ, “िठक छ,”
त्यसलाई यसमा थप्नुहोस्।
219 चौथो। हामीले चाडो गनुर्पछर् , िकनभने म मात्रै…यहाँ उभेर यसको
बारमेा बोल्दा यिद राम्रो महसूस हुन्छ। आमेन। [एउटा भाईले भ ुहुन्छ,
“हामीले यसको आनन्द लईरहेका छौ।”—सम्पा।] हो। चौथो…
तपाईलाई धन्यवाद।
220 “संयम” थप्नुहोस्। ओ, मेरो! हामीह संयममा आएका छौ। अब,
तपाईसंग िव ास छ, पिहलो; तपाईसंग त्यो हुनुपछर् , शु गनर्को लािग।
त्यसपछ तपाईले आफ्नो िव ासमा सद्गणु थप्नुहोस्, यिद यो सिह खालको
सद्गणु छ भने। त्यसपछ तपाईले ज्ञान थप्नुहोस्, यिद त्यो सिह खालको
ज्ञान छ भने। अब तपाईले संयम थप्न जाँदै हुनुहुन्छ।
221 संयमको अथर् यहाँ, “र क्स खान बन्द गनुर्,” होइन, न त। होइन,
होइन। संयमको अथर् र क्सको खालको उपचार होइन, यो मािमलामा
होइन। यो बाईबलको संयम हो, पिवत्र आत्माको संयम। त्यो केवल शरीरको
एउटा अभलाषा मात्रै हो, तर हामीले पिवत्र आत्माको संयमको बारमेा
बो लरहेका छौ। त्यसको अथर्, तपाईको ￭जब्रोलाई कसरी िनयन्त्रण गन,
ठट्टा गन होइन; तपाईको रसलाई कसरी िनयन्त्रण गन, तपाईलाई कसलेै
रस उठ्ने ग र बोल्दा हरके चोटी जवाफ फकार्उने होइन। ओ, मेरो!
222 केटा, हामीले शु गनुर्भन्दा पिहले नै हामी धेरै जना लड्ने वाला छौ,
होइन र? हेनुर्होस्? त्यसपछ हामी सोच्छौ िकन परमे र आफ्नो मण्डलीमा
गनुर्हु , आ यर्कमर् र ती कामह जुन तनीह ले गन गथ। हो, श्रीमान।
बुझ्नुभयो?
223 यी कुराह जोड्नुहोस्। यसमा संयम थप्नुहोस्। ओ, संयम, तपाईको
िव क्रोधले बोल्दा कसरी दयामा जवाफ िदने। कसलेै भ ुहुन्छ,
“तमीह त्यहाँ तल पिवत्र-भनाउदाका समूहह !” माथ उफे्रर आफ्नो
बाहुलाह अब नबेनुर्होस्। बुझ्नुभयो? त्यो होइन। तर परमे रको प्रेम,
संयम, दयामा बोल्नुहोस्। के त्यो त रकामा तपाई चाहनुहुन्छ? जब तपाई
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माथ रस उठ्छ, फकार्एर कु्र नहुनुहोस्। उहाँलाई तपाईको उदाहरण ब
िदनुहोस्।
224 जब तनीह ले भने, “यिद तपाई परमे रको पुत्र हुनुहुन्छ भने, यो
ढंुगालाई रोिट बनाउनुहोस्।” उहाँले यो गररे, उहाँ परमे र हुनुहुन्छ भिन
देखाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँमा संयम थयो। जब तनीह ले उहाँलाई,
“बाल￭जबुल” भने, उहाँले भ ुभयो, “म तमीह लाई यसको लािग क्षमा
िदँदछु।” त्यो सिह हो? तनीह ले मुट्ठीभर दाह्री उहाँको अनुहारबाट
िनकाले, र उहाँको मुखमा थुिकिदए, र भने, “कू्रसबाट तल आउनुहोस्!”
225 उहाँले भ ुभयो, “िपता, यनीह लाई क्षमा िदनुहोस्। तनीह ले के
गदछन् सो जान्दनैन्।”
226 जब, उहाँसंग वरदान थयो, उहाँलाई सबकुैरा थाहा थयो, िकनिक
उहाँमा शारी रक पमा ई रत्वको पूणर्ता थयो। उहाँले मािनसह लाई
तनीह मा के खराबी छ, र अन्य त्यस्तै कुरा गद, आ यर् कामह गनुर्भएका
तनीह ले देखेका थए। तनीह ले उहाँको टाउकोको चारैतर लत्ता हाले,
आँखाको वरपर, र उहाँको शरमा लट्ठीले िहकार्ए, र भने, “अगमवाणी
बोल्नुहोस्, तपाईलाई कसले िहकार्यो हामीलाई भ ुहोस्। हामी तपाईलाई
िव ास गनछौ।” बुझ्नुभयो? उहाँमा संयम थयो।
227 अब, यिद तपाईले यस्तो पाउनुभयो भने, यसलाई तपाईको िव ासमा
थप्नुहोस्। यिद तपाईले अझै पिन उडाउनुहुन्छ र रसाउनुहुन्छ, र झगडा
गनुर्हुन्छ, र गडबड गनुर्हुन्छ, र त्यसरी लािग पनुर्हुन्छ भने, हँ-अ, तपाईले
पाउनुभएको छैन…तपाईले त्यो थप्नसक्नुहु , िकनिक यसले थप्दनै।
बुझ्नुभयो? यसले सुधादन। तपाईले रबरको एउटा टुक्रा लएर, तपाईलाई
थाहा छ, र यसलाई फलामको टुक्रामा प रणत गनर्सक्नुहु । यसले बस
काम गदन। होइन, यो लचलो हुनुपदर्छ, िठक रबर जस्त।ै बुझ्नुभयो?
र जब तपाईको िव ास र तपाईको संयम पिवत्र आत्माको संयम जस्तै
खालको हुन्छ जुन उहाँसंग थयो, तब यो उहाँको संग प रणत हुन्छ। तपाई
यसमा जोडनुभएको छ।

जब तपाईको सद्गणु उहाँको जस्तै हुन्छ, तब यसले यसमा जोड्छ।
228 जब तपाई ज्ञान उहाँको ज्ञान जस्तै हुन्छ, “म तपाईको इच्छा पूरा
गनर् आउछु, ओ परमे र।” बुझ्नुभयो? िपताको वचन ारा, उहाँले प्रत्येक
दु लाई ￭जत्नुभयो। स्वगर् र पृथ्वी िबतेर जानेछ, तर वचन िबत्ने छैन।
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बुझ्नुभयो? जब तपाईले त्यो खालको ज्ञान पाउनुहुन्छ, यो तपाईको
िव ाससंग िमल्छ।
229 जब तपाईले सिह खालको संयम पाउनुहुन्छ, जस्तो उहाँसंग थयो,
यो िमल्नेछ। यिद तपाईसंग छैन भने, केवल मानव-िन मत आधा बाटो छ,
आधा-अधुरो िव ास, वा संयम, “ओ, मलेै त्यसलाई थप्पड हा ुपछर् ,
तर—तर शायद मलेै नगरकेो बेस, िकनिक तनीह ले यसको बारमेा
कागजमा मेरो नाम राख्न सक्छन्।” त्यो खालको संयमको िबषयमा
उहाँले भिनरहेको छैन। त्यो थप्न नखोज्नुहोस्। यो काम गदन। तर
जब तपाईले साच्चै न,ै तपाईको दयको िमठाससंग,ै हरके मािनसलाई
क्षमा िदन, तपाईको शा न्त बनाई राख्न, यसलाई जान िदनसक्नुहुन्छ,
हेनुर्होस्, तब यो िमल्न जानेछ। तपाईले त्यो आफ्नो िव ासमा थप्न
सक्नुहुन्छ। !ु
230 कुनै आ यर् छैन िक मण्डली यत छोटो छ। के त्यो सिह होइन? कुनै
आ यर् छैन। म भन्छु, “बाईबलले भन्छ, येशू ख्री को नाममा, प ाताप गर र
बि ष्मा लऊ।” र एक कठोर ित्रएकवादीले त्यो िव ास गदन, भन्छ, “त्यो
पुरानो ख्री िवरोधी। ऊ एउटा येशू नाम। ऊ एउटा येशू मात्रै हो।” बािहर
हेर, केटा, मलाई अिहले तम्रो संयमको बारमेा थाहा छैन। बुझ्नुभयो? तमी
िकन आउदनैौ, भन्छौ, “यो संगै तकर् गरौँ, भाई ब्रन्हाम। म यो व्याख्या
गरकेो सु चाहन्छु”? बुझ्नुभयो? त्यसोभए तल आउनुहोस् र यसलाई
सु ुहोस्। र त्यसपछ यो िठक तपाईको अगाड रा खएको छ, र त्यसपछ
तपाई टाढा जानुहुन्छ; हामी—हामी त्यसलाई केिह िमनेटमा लनेछौ, भत्र
“भिक्त” मा, हेनुर्होस्। तर जब तपाई—जब तपाई िढला हुनुहुन्छ, हरके
िनष्कषर्मा उिफ्रन चाहनुहुन्छ, ह-अ, त्यो—त्यो यो होइन। बुझ्नुभयो?
तपाईले त्यसो गनुर् हँुदा तपाईले अझै पिन बाईबलको संयम पाउनुभएको
छैन; कसरी फकर जवाफ िदने। त्यसपछ यिद तपाईले यो सबै पाउनुभएको
छ, तपाईले यो आफ्नो िव ासमा थप्न सक्नुहुन्छ।
231 त्यसपछ, त्यो पछ, चौथो, तपाईले आफ्नो िव ासमा धयैर्ता थप्न
चाहनुहुन्छ। यिद तपाईले िव ास पाउनुभएको छ भने, “यसले धयैर्तामा
काम गछर् ,” बाईबलले यो भनेको छ। बुझ्नुभयो? त्यसलेै, यो धयैर्ता हो।
अब, त्यो अक कुरा हो जसले यो कद िनमार्ण गनर् जाँदछै। तपाईलाई थाहा
छ, परमे रसंग उहाँको भवनको लािग वास्तिवक सामग्रीह छ।
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232 हेनुर्होस् हामी कत छोटो छौ, भाई, बिहनी? हेनुर्होस्? हेनुर्होस् िकन,
हामी कहाँिनर छौ? हो, श्रीमान। बुझ्नुभयो? हामीसंग मिहमा छ, कराउने
र त्यस्ता चजह छन्, िकनिक हामीसंग िव ास छ। तर जब हामी यी
कुराह मा यहाँ आउछौ, परमे रले हामीलाई त्यो कदमा िनमार्ण गनर्
सक्नुहु । बुझ्नुभयो? उहाँले सक्नुहु । उहाँले हामीलाई त्यस्तो खालको
ठाउँमा बनाउन सक्नुहु । हामीसंग यी सबै अन्य कुराह छन्। हामी िगछ ,
यसमा चि छौ। बुझ्नुभयो? उहाँले आफ्नो मण्डली िनमार्ण गनर् सक्नुहु ।
233 धयैर्ता केसंग? कस्तो खालको धयैर्ता? पिहलो कुरा, परमे रसंग
धयैर्ता हुनु हो। यिद तपाईसंग सच्चा, वास्तिवक िव ास छ भने, तपाईसंग
वास्तिवक साचो धयैर्ता हुनेछ, िकनभने िव ासले धयैर्तामा काम गछर् । जब
परमे रले केिह भ ुहुन्छ, तपाईले यो िव ास गनुर्हुन्छ। त्यो नै हो। तपाईसंग
धयैर्ता छ।
234 भ ुहुन्छ, “िठक छ, मलेै उहाँलाई गत राती िनको पानर्को िन म्त भने,
र म आज िबहान पिन उ त्तकै िबमार छु।” ओ, मेरो! के धयैर्ता?
235 परमे रले अब्राहमलाई भ ुभयो, र एकसय पच्चीस वषर् पछ त्यहाँ
एउटा चन्ह समेत थएन। उसले अझै पिन िव ास ग ररहेको थयो। उनी
परमे रसंग धयैर्वान थए। अँ-ह।
236 उहाँलाई सधै तपाईको अगाड राख्नुहोस्। उहाँलाई अक पार् गन
कुरा ब िदनुहोस्। तपाईले उहाँलाई पार् गनर्सक्नुहु , त्यसलेै उहाँलाई
तपाईको अगाड राख्नुहोस्। “उहाँले यो भ ुभयो, र यो हुन जानेछ।”
बुझ्नुभयो? उहाँलाई तपाईको अगाड राख्नुहोस्। त्यो सिह हो।
237 नोआमा धयैर्ता थयो। हो। नोआमा वास्तिवक, ई रीय धयैर्ता थयो।
परमे रले भ ुभयो, “म वषार्ले यस संसारलाई नाश गनर् जाँदछुै,” र अझै
पिन, नोआले एक सय िबस वषर्सम्म प्रचार गर।े पयार् धयैर्ता थयो।
आकाशबाट एउटा शतसम्म झरने। केिह पिन थएन। पिहले ज त्तकै
धुलाम्मे थयो, एकसय िबस वषर्सम्म, तर उनी धयैर्वान थए।

त्यसपछ, परमे रले तपाईको धयैर्ता जाँच्नु हुन्छ। त्यो सिह हो।
परमे रले त्यसलाई जाँच्नुहुन्छ।
238 उहाँले नोआलाई भिनसक्नुभएपछ, अब उहाँले भ ुभयो, “नोआ,
त अगाड गएर डंुगामा पसेको म चाहन्छु। म जनावरलाई त्यहाँ पठाउन
जाँदछुै, र त भत्र छरकेो म—म चाहन्छु। माथ ो त ामा चढ्, अब,
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ताक तपाईले माथ झ्यालबाट, हेनर् सकेको होस्। अब, त त्यहाँ भत्र
गएको म चाहन्छु। यी मािनसह लाई तलेै भनेको म चाहन्छु, ‘भोली, जे
मलेै एक सय िबस वषर्सम्म प्रचार ग ररहे, त्यो हुन आउनेछ।’ िठक छ, त
त्यहाँ तल जा र तनीह लाई भन्।”
239 पिहलो चन्ह के थयो? नोआ डंुगामा पसे। त्यहाँ कुनै पािन झरने।
नोआ तयार भए, र रनेकोट लए, र सबथैोक, ताक उसले बािहर हेनर्
सकोस्, बेलाबेलामा। तयार भए। तर अक िदन…
240 म िव ास गछुर् िक उसले आफ्नो प रवार, बुहारीह सबलैाई भनेको
थयो होला, भन्यो, “ओ, मेरो! भोली तमीह ले केिह यस्तो कुरा देख्न
जाँदछैौ जुन तमीह ले किहल्यै देखेको छैनौ। िकनभने, आकाशभै र, त्यहाँ
कालो हुन जाँदछै। र गजर्न र चट्याङ पनछ। परमे रको ठूलो तरवार
आकाशमा पनवाला छ। उहाँले यी पापीह लाई दण्ड िदन जाँदै हुनुहुन्छ
जसले हामीलाई, एक सय िबस वषर्सम्म ठुकरायो। तमीह ले केवल ध्यान
देऊ र हेर।” बुझ्नुभयो?
241 केिह आधा-माग िव ासीह , तपाईलाई थाहा छ, जो व रपरी िहड्छन्
तर किहल्यै पिन भत्र आउदनैन्, तपाईलाई थाहा छ। तपाई—तपाईसंग
अझै पिन तनीह छन्, तपाईलाई थाहा छ। त्यसलेै तनीह —तनीह
माथ आए, भने, “िठक छ, शायद बुढो मान्छे सिह थयो होला, त्यसलेै
हामीह माथ जानेछौ र केिह िदन पखनेछौ, वा िबहानमा केिह घण्टा
पखर, हेरौ।”
242 अक िदन, कालो बादल आउनको सट्टा, यहाँ सधै झँै गरी घाम
आउँछ। नोआले बािहर हेय । भन्यो, “हे, त्यहाँ कुनै बादल नै छैन।”
243 त्यो मािनस माथ आयो, भन्यो, “अँ, मलाई थाहा थयो तमी तनीह
मध्ये एक हौ। तमीले देख्यौ, तमी यहाँ वरपर घुिमराको मात्रै छौ।”
244 “िठक छ, मलाई क्षमा गनुर्होस्, श्रीमान। हा-हा। शायद म—म—म
केवल, तपाईलाई थाहा छ, केवल उत्सािहत भए, तपाईलाई थाहा छ। के
प्रकारले, देख्नुहुन्छ, हा-हा-हा।”
245 तर, नोआ, उनमा धयैर्ता थयो। भन्यो, “यिद यो आज आएन भने,
यो भोली आउनेछ।” िकन? परमे रले त्यसै भ ुभयो।

“उहाँले तमीलाई त्यो किहले भ ुभयो, नोआ?”



एक ￭स मािनसको कद 51

246 “एक सय िबस वषर् अगाड। म यत टाढासम्म आईसके, त्यसलेै म
केवल यहाँ अिहले पखरहेको छु।” त्यो हेनुर्होस्? केिह समय पछ…
247 हामीले पाउछौ, परमे र यत टाढा आउनुभयो, मण्डलीलाई पिन,
पखद,ै तर यो त्यहाँ हुनेछ। तपाई चन्ता न लनुहोस्। उहाँले यो प्रतज्ञा
गनुर्भएको छ।
248 यी सबै समयमा एउटा पुन त्थानको लािग पखयौ। त्यहाँ एउटा
हुनेछ। चन्ता न लनुहोस्। परमे रले यो प्रतज्ञा गनुर्भयो। केवल धयैर्ताका
साथ कुनुर्होस्। तपाई सुत्नुहुन्छ, त्यो सुत्दनै…यो हुनभन्दा अगाड शायद
तपाईले थोरै िनन्द्रा पुराउनुहुन्छ होला, तर तपाई त्यस बेलामा जाग्नुहुनेछ।
उहाँले यो प्रतज्ञा गनुर्भयो, तपाई देख्नुहुन्छ। एउटा िनन्द्रा, हेनुर्होस्,
हामीले के भन्छौ त्यसलाई मृत्यकुो एउटा िनन्द्रा, तपाईलाई थाहा छ।
जसलाई हामीले मृत्यु भन्छौ, केवल एउटा सानो िनन्द्रा, वा ख्री मा सुत्नु
हो। ख्री मा मन भ े त्यस्तो कुनै कुरा छैन। जीवन र मृत्यु संगै उप स्थत
हुनसक्दनै। बुझ्नुभयो? हामीले केवल एउटा िनन्द्रा लन्छौ, एउटा िनन्द्रा
जसबाट हामीलाई हाम्रा िमत्रह ले बोलाउन सक्दनैन्। उहाँ मात्रै एक
हुनुहुन्छ जसले बोलाउन सक्नुहुन्छ। “उहाँले बोलाउनुहुनेछ, र म उहाँलाई
जवाफ िदनेछु,” अय्यूबले भने। अय्यूब सुतरहेको अिहले चार हजार वषर्
भयो। चन्ता न लनुहोस्। उनी—उनी फेरी जाग्नेछन्। चन्ता न लनुहोस्।
उनी अझै पिन पखरहेका छन्।
249 नोआले पख। चौथो िदन िबत्यो। कुनै वषार् छैन। यो सबै िठक छ। यो
हुन जानेछ।
250 मलेै श्रीमती. नोआ व रपरी आएर भनेको सु सक्छु, “बाबा, के तपाई
पक्का-…?”

“त्यस्तो नबोल।”
251 उनीसंग धयैर्ता थयो, िकनिक उनमा िव ास थयो। हो, श्रीमान।
उनमा सद्गणु थयो। उनमा परमे र सिह हुनुहुन्छ भ े ज्ञान थयो। उनमा
संयम थयो। उनी डगमगाएर, भनेनन्, “िठक छ, मलाई थाहा छैन यो
सबकैो िवषयमा। मलेै मेरो सबै लोकिप्रयता गुमाएको छु।” होइन, होइन।
“मािनसह ले मलाई क त्तको वास्ता गदनन्। म त्यहाँ बािहर जानेछु, र
फेरी नयाँ गरी शु गनछु।” होइन, होइन। उनमा धयैर्ता थयो। परमे रले
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प्रतज्ञा गनुर्भयो। परमे रले यो गनुर्हुनेछ। परमे रले यो गनुर्हुनेछ, िकनभने
परमे रले त्यसो भ ुभएको छ।
252 र मलेै उनको छोरा वरपर आएको देखे, भन्यो, “बाबा, तपाईलाई थाहा
छ…” उसको लामो खरैो केशमा उसको हात राख्यो, तपाईलाई थाहा छ।
र उनी सयौ वषर् बुढो थयो, तपाईलाई थाहा छ, त्यहाँ ब￭सरहेको। भन्यो,
“मलाई थाहा छ िक तपाई पुरानो कुलिपता हुनुहुन्छ। म—म तपाईलाई
प्रेम गछुर् , बाबा। तर के यो सम्भव छ िक तपाई अ लकत गलत हुन
सक्नुहुन्छ?”

“ओ, होइन। होइन।”
“िकन?”
“परमे रले यस्तो भ ुभएको छ!”

253 “िठक छ, बाबा, यो छ िदन भईसक्यो हामी यहाँ बसेको। यहाँ यो ठूलो,
पुरानो, सुक्खा डंुगामा बसेको। र यो सबै भत्र र बािहर, खडा ब￭सरहेका
छन्। र हामीले यी सबै वषर्ह यसमा िनमार्ण ग ररहेका छौ। र तपाई त्यहाँ
बािहर उभएर यतसम्म प्रचार गनुर्भयो, िक तपाई कपाल खरैो र तालु
भयो। र यहाँ तपाई यहाँ माथ हुनुहुन्छ अिहले, यस्तो-र-यस्तो कुरा भ
कोशष गद हुनुहुन्छ। र मािनसह हासीरहेका छन्, र कुिहएको गोलभेडा र
यस्ता खरुाह फ्याँक रहेका छन्। त्यहाँ हेनुर्होस् तपाईले के गद हुनुहुन्छ।
िकन, तपाईलाई थाहा छ…”

“धयैर्वान हौ, छोरा।”
“के तपाई पक्का हुनुहुन्छ?”
“वषार् हुनेछ!”
उनको बुहारीले भिनन्, “बाबा, तपाईलाई थाहा छ…”
“वषार् हुनेछ!”

254 “तर हामीह यी सबै वषर्ह भ र, पखदै छौ। हामीले तयार ग रर ौ।
र तपाईले हामीलाई एक ह ा अगाड न,ै वषार् हुन जाँदछै भ ुभएको थयो।
र हामीह यहाँ भत्र छौ, र ढोकाह बन्द छन्, र हामीह यहाँ भत्र चारैतर
िहडरहेका छौ, र घाम उ त्तकै चक प ररहेको छ जस्तो पिहला थयो।”

“तर यो वषार् हुनेछ!”
“तपाईलाई कसरी थाहा भयो?”
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“परमे रले यसै भ ुभएको छ!”
255 अब जब तपाई त्यस त रकामा पुग्नुहुन्छ, यसलाई थप्नुहोस्। तर
तपाईले त्यो त रका पाउनुभएको छैन भने, यसलाई—यसलाई थप्ने
कोशष नगनुर्होस्। यसले काम गदन। यसले चंगाईमा काम गदन। यसले
केिहमा िन काम गदन। बुझ्नुभयो? यो त्यिह सामग्रीमा ढल्नु पछर् जसमा
यो िमल्न सक्छ। त्यो सिह हो। यसलाई थप्नुपछर् । परमे रको प्रतज्ञामा
धयैर्ता। हो, श्रीमान। नोआले यो िव ास गर।े र उनमा परमे र प्रत धयैर्ता
थयो, एक सय िबस वषर्सम्म।
256 मोशा, उनमा परमे र प्रत धयैर्ता थयो। हो, श्रीमान। “मोशा, मलेै
मेरो मािनसह को पुकार सुनेको छु। मलेै तनीह को िपडा देखेको छु।
म तनीह लाई छुटकारा िदन तल आउदै छु। म तलाई तल पठाउन
गईरहेको छु।”
257 र ऊ र परमे रको िवचमा एउटा अन्तर थयो, र परमे रले उसलाई
मिहमा देखाउनुभयो। भ ुभयो, “यहाँ म जान्छु।” जब उसले एकपटक
परमे रको मिहमा देख्यो, तपाई देख्नुहुन्छ, उसमा िव ास थयो।

भ ुभयो, “तेरो हातमा के छ, मोशा?”
उसले भन्यो, “एउटा लाठी।”
उहाँले भ ुभयो, “यसलाई तल फ्याक।”
यो एउटा सपर्मा प रणत भयो। उसले भन्यो, “ओ, प्रभु!!” उसले

शु गय …
258 भ ुभयो, “यसलाई माथी उठा, मोशा। यिद म यसलाई एउटा सपर्मा
प रणत गनर् सक्छु भने, म यसलाई फेरी पुरानै स्थतमा फकार्उनसक्छु।”
259 अ! आमेन! यिद परमे रले मलाई प्राकृतक जीवन िदनसक्नुहुन्छ भने,
उहाँले मलाई एउटा आ त्मक जीवन पिन िदन सक्नुहुन्छ! यिद परमे रले
मलाई पिहलो जन्म िदनसक्नुहुन्छ भने, उहाँले मलाई दोस्रो जन्म पिन िदन
सक्नुहुन्छ! आमेन! यिद परमे रले यो िनको पानर् सक्नुहुन्छ भने, िदव्य
चंगाई ारा, उहाँले यसलाई फेरी पिन उहाँको मिहमाको िन म्त, अ न्तम
िदनमा उठाउनसक्नुहुन्छ। त्यो सिह हो।
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260 “म यो लाठीलाई तल फ्याक्न सक्छु र यसलाई एउटा सपर्मा प रणत
गनर् सक्छु। मलेै यसलाई फेरी लाठीमा प रणत गनर् सक्छु। पुच्छरबाट
यसलाई समात।”
261 मोशा तल गयो र लयो। त्यहाँ यो थयो, एउटा लाठी। उसले त्यहाँ
ज्ञान थप्न थाल्यो। बुझ्नुभयो?

“तेरो हातमा के भयो, अिहले, मोशा?”
“केिह छैन।”
“यसलाई तेरो आफ्नो काँखमा हाल्।”

262 “िठक छ। यसको िवषयमा के छ…” कु रोगले सेतो भयो। “ओ, प्रभु,
मेरो हात हेनुर्होस्!”

“यसलाई तेरो काँखमा राख्, मोशा।”
263 उसले फकार्एर त्यसरी राख्यो, यो पिहले जस्तै भयो…उसले
त्यसलाई यसरी थप्न थाल्यो, त्यसपछ, बुझ्नुभयो। हो, श्रीमान।
264 ऊ त्यहाँ तला गयो। र पिहलो अन्तर…ऊ त्यहाँ तल गयो। त्यहाँ बािहर
आएर भने, “परमप्रभुले भ ुभयो, ‘मेरो मािनसलाई जान िदनुहोस्।’ फारो,
तपाईले यो जानेको म चाहन्छु। म परमे रको प्रतिनधत्वको पमा आएको
छु। तपाईले मेरो कुरा पालना गनुर्पछर् ।”
265 फारोले भन्यो, “पालना? के तमीलाई थाहा छ म को हँु? म फारो हँु।
तम्रो आज्ञा पालन गन, एउटा दासको?”
266 भन्यो, “तमीले मेरो आज्ञा पालन गनछौ, नत्र न हुनेछौ। तमीले
यो दईुवटा मध्ये एउटा चाहेको गनर् सक्छौ।” िकन? उसलाई थाहा थयो
उसले केको िवषयमा बो लरहेको छ भिन। उसंग आज्ञा थयो। ऊ त्यहाँ तल
थयो। उसले परमे रसंग बोलेको थयो। उसमा िव ास थयो। ऊ कहाँ छ
भ े कुरा उसलाई थाहा थयो।

“मलेै तम्रो आज्ञा पालन गरकेो चाहन्छौ? यहाँबाट बािहर जाऊ!”
“म तमीलाई देखाउनेछु।”
“मलाई एउटा चन्ह देखाऊ।”
उसले एउटा लाठी तल फ्याक्यो; एउटा सपर्मा प रणत भयो।
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267 “िकन,” उसले भन्यो, “त्यो सस्तो जादगूरको चाल! एक िमनेट यहाँ
आऊ। यहाँ आऊ, या ेस, तमी यामब्रेस, तमीह को लाठी तल फ्याक।”
तनीह ले त्यसलाई तल फ्याँके, र तनीह एउटा सपर्मा प रणत भयो।
268 भन्यो, “अब, तमी सस्तो कुरा, तल म, एक िमश्री, एउटा िमश्रको
फारोको अगाड आएको। र तमी यहाँ आफ्नो केिह सस्तो जादगूरको चाल
सिहत आएको, तम्रो केिह छलसंग,” तपाईलाई थाह छ, िदमाग-पढ्ने।
तपाईलाई थाहा छ मेरो मतलब। म आशा गछुर् िक तपाईले यसको िवषयमा
पिढरहनुभएको छ। “मान￭सक रोगी वा त्यस्त,ै देख्यौ, हो, त्यस्तो खालको
कुरा सिहत यहाँ तल आएको।” भन्यो, “िठक छ, तमीले गरकेो काम
हामीले िन गनर् सक्छौ।”
269 मोशा के थयो? उसले भनेन, “ओ, श्रीमान. फारो, म—म क्षमा
चाहन्छु, श्रीमान। म तपाईको दास हुनेछु।” होइन, श्रीमान।
270 ऊ स्थर खडा भई बस्यो। िठक त्यिह बस्यो। परमे रले भ ुभयो,
उसको दयमा कुनै संका छैन, “शा न्त बनाईराख्। म तलाई केिह कुरा
देखाउनेछु।” जब तपाईले उहाँले जस्तो गर् भ ुभएको थयो त्यस्तै
गनुर्भयो, हेदार् गलत भयो जस्तो दे खयो; स्थर नै बस्नुहोस्, धयैर् हुनुहोस्।
271 मोशाले भने, “तपाईलाई थाहा छ, जब मलेै त्यो जगमा बसाले, त्यहाँ
धयैर् बसालेको थयो, त्यसलेै म केवल पखार्नेछु र हेनछु परमे रले के
गनुर्हुनेछ।”
272 त्यहाँ पुरानो सपर्ह थयो, चारैतर घस्रीद,ै उडाउद,ै एकअकार्मा
कराउदै थए। पिहलो कुरा तपाईलाई थाहा छ, मोशाको सपर् गयो, “गल्प,
गल्प, गल्प,” र तनीह सबलैाई िन लिदयो। उसमा धयैर्ता थयो।

तनीह जसले प्रभुमा प्रतक्षा गदर्छन्, तनीह को बल
नयाँ पा रनेछ,

तनीह चलझ पखेटाह िफजाई माथ उड्नेछन्।
के त्यो सिह हो? हेनुर्होस्? हो।

तनीह दौडनेछन् र थाक्ने छैनन्, िहड्ने छन् र ढल्ने
छैनन्।

हेनुर्होस्, केवल प्रभुमा प्रतक्षा गनुर्होस्। धयैर्ता राख्नुहोस्। बुझ्नुभयो?
हो, श्रीमान।
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273 त्यसपछ इस्राएल त्यहाँ बाट बािहर िनका लनेवाला थयो। महान
िवरोधाभास आयो, र मोशाले प्रतक्षा गर।े
274 त्यसपछ ऊ म भूिममा पुग्यो। त्यो केव तन- वा चार िदनको यात्रा
थयो। उसले त्यहाँ पार् गरकेो ठाउँबाट मात्रै चा लस िमल थयो, िठक पारी
जहाँबाट तनीह ले पार् गर।े तर, मोशा, उजाडस्थानमा, चा लस वषर्सम्म
प्रतक्षा गर।े धयैर्ता। आमेन। त्यो सिह हो। उसले चा लस वषर्सम्म प्रतक्षा
गर।े ओ! हो, श्रीमान।
275 र हामीमा पिन, एक अकार् प्रत धयैर्ता हुनुपदर्छ। बुझ्नुभयो? एक
समय…हामी—हामी यत िवध एक अकार्मा अधयैर् हुन्छौ। हामीले सोच्छौ
िक हामी मोशा जस्तै हुनुपछर् । मोशाको मािनसह संग धयैर् थयो। हेनुर्होस्,
त्यिह कारणले गदार् तनीह पारी नपुगेका थए। बुझ्नुभयो? यिद तपाईले
केिह गनर् खोज्दै हुनुहुन्छ भने…
276 जस्तो, मलेै यो सन्देश मण्डलीमा पुयार्उन खोज्दछुै, यो हेनर् ताक
मण्डलीको हरके मािनस यो ब सकून्। यो गनर् किठन छ। मलेै धयैर्ता राख्न
कोशष गर;े यो ते त्तस वषर् हो। बुझ्नुभयो? धयैर्ता राख्नुहोस्। मिहलाह ले
अझै पिन आफ्ना कपाल काट्छन्, अझै िन उस्तै छ। तर केवल धयैर्ता
राख्नुहोस्। बुझ्नुभयो? केवल धयैर्ता राख्नुहोस्। पखर्नुहोस्। गनुर्पछर् । यिद
तपाईले यो पाउनुभएको छैन भने, यसमा यहाँ यो िनमार्ण गनर् नखोज्नुहोस्।
धयैर्ता राख्नुहोस्।
277 एक पटक, जब िवद्रोिह समूहका मािनसह संग यस्तो अधयैर्ता थयो,
तनीह ले मोशालाई केिह गलत गनर् लगाए। तर, अझै पिन, तर जब
यो प्रदशर्नीमा आयो, परमे र तनीह को िक्रयाकलापबाट िदक्क हुनुभयो।
उहाँले भ ुभयो, “आफैलाई अलग्या, मोशा। म तनीह सबलैाई मानछु,
र एउटा नयाँ शू गनछु।”
278 उसले आफैलाई उ ङ्घनमा फाल्यो, र भन्यो, “परमे र, यसो
नगनुर्होस्।” के? ती मािनसह प्रत धयैर्ता जसले उसको िव मा
िवद्रोह गर।े
279 म सोच्छु यिद हामीले त्यसो गनर् सके त? यिद तपाईले सक्नुहु भने,
यसमा िनमार्ण गन प्रयास नगनुर्होस्, िकनिक यो—यो प रवतर्न हँुदनै,
तपाईलाई थाहा छ। त्यो त रकामा हो जहाँ पिहलो एउटा यसमा िमल्यो, र
त्यो नै त रका हो जसबाट सबजैना िमल्नुपदर्छ। यिद तपाईसंग छैन भने,



एक ￭स मािनसको कद 57

तपाई जीिवत परमे रको तवासस्थानको त्यस कदसम्म आउन सक्नुहुदनै,
यिद तपाईले धयैर्ता, एक अकार्को लािग धयैर्ता पाउनुभएको छैन भने।
िठक छ।
280 िहब्रू छोराछोरीह संग धयैर्ता थयो। िन य, तनीह संग थयो।
परमे रले तनीह लाई प्रतज्ञा गनुर्भएको थयो, तनीह लाई भ ुभएको
थयो, “तमीह कुनै पिन मूतको अगाड नझुक्नु।” तर तनीह संग
धयैर्ता थयो। भन्यो, “हाम्रा परमे र सक्षम हुनुहुन्छ। तर, तपैिन, हामीह
तम्रो मुतको अगाड झुक्नेछैनौ।” धयैर्ता, यो जानेर, िक परमे रले
उसलाई फेरी अ न्तम िदनमा उठाउनुहुनेछ।
281 यो जीवनको खासै अथर् छैन, साच्चै न।ै बुझ्नुभयो? परमे रले यसलाई
फेरी पिन अ न्तम िदनमा उठाउनुहुनेछ। तर जब मूत प्रत झुक्ने कुरा
आउछ, हामी यो गन छैनौ। अब, हामी कैसरको कैसरलाई िदन्छौ, तर,
जब यो कैसर परमे रको कुरामा हस्तके्षप गनर् आउँछ, परमे र पिहलो
हुनुहुन्छ।
282 “परमे रले भ ुभयो, ‘त्यस प्रतमा प्रत नझुक।’ र म यो गन छैन।
हाम्रो परमे रले हामीलाई छुटकारा िदन सक्षम हुनुहुन्छ। यिद उहाँ हुनुहु
भने, म मूत प्रत झु क्दन।”

भन्यो, “िठक छ, त्यहाँ भट्टी छ।”
283 “िठक छ,” उसले भन्यो, “ओ, मलाई लाग्छ, आज राती ठूलो झरी
पनर् सक्छ र यसलाई िनभाउनेछ।” तर यो नगर। अझै धयैर्।
284 अक िबहान, जब तनीह अदालतको अगाड ल्याईयो, त्यहाँ
नबुकदनेसर बारकेो थयो। उसले भन्यो, “िठक छ, केटा हो, के तमीह
मलाई आफ्नो राजाको पमा स म्झन तयार छौ?”

“िन य न।ै हे राजा, सधै बाँच्नुहोस्।”
“अब मेरो मूतलाई ढोग।”
“ओ, होइन।”

285 “िठक छ, तमीह लाई जलाउन जाँदछै। तमीह बु मान मािनसह
हौ। तमीह हो￭सयार छौ। तमीह हामीलाई धेरै सहायता भयौ। तमीह
हाम्रो राज्यको िन म्त आशष भयौ। के तमीह ले बुझ्दनैौ िक म यो गनर्
चाह भिन? तर म—मलेै यहाँ घोषणा गरकेो छु, र यो गनुर्नै पछर् ।
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म तमीह लाई त्यहाँ फ्याक्न चाह । ओ, पु षह , तमीह लाई के
भएको छ?”
286 “मलाई थाहा छ त्यो िठकै सुिनन्छ। तर, हाम्रो परमे रले हामीलाई
छुटकारा िदन सक्षम हुनुहुन्छ। तर तपैिन…” धयैर्ता थयो।
287 भट्टी तफर् अगाड बढ्न थाले। एउटाले अक लाई हेर।े “यो सबै िठकै
छ। िठक छ।” धयैर्ता पाए। एक कदम अघ बढे, परमे र त्यहाँ हुनुहु थ्यो।
दईु कदम, उहाँ त्यहाँ थएन। तन कदम, चार कदम, पाँच कदम, बस
अघ बिढ नै रहे, अझै पिन उहाँ त्यहाँ थएन। र ऊ ￭सधै आगोको भट्टीमा
गयो। तनीह मा धयैर्ता थयो। तर उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। बुझ्नुभयो?
केवल प्रशस्त आगोले तनीह लाई हान्यो, तनीह को हात र खटु्कोाट
ज न्जरह लाई जलाउनको लािग। र जब उसले खाडलको फेदमा पुग्यो,
उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। बुझ्नुभयो? तनीह संग धयैर्ता थयो।
288 दािनएलको पिन त्यस्त।ै दािनएलमा धयैर्ता थयो। पकै्क पिन। उसले
हार मा ेवाला थएन। होइन, श्रीमान। उसले के गय ? उसले ती झ्यालह
खोले र जसरी पिन, प्राथर्ना गररे छोडे। यो परमे रको आवश्यकता थयो।
उसमा धयैर्ता थयो। उसले परमे रमा प्रतज्ञा गय , यो जानेर िक परमे रले
आफ्नो वचन पुरा गनुर् हुन्छ। तनीह ले उसलाई ￬सहको खोरमा फ्याँके,
भन्यो, “हामी तमीलाई ￬सहह लाई खाना िदनेछौ।”
289 उसले भन्यो, “त्यो िठक छ।” उसमा धयैर्ता थयो। िकन? “िठक छ,
मलेै यो समयभरी परमे रलाई, प्रतक्षा ग ररहेको थए। यिद मलेै अझै केिह
हजार वषर् प्रतक्षा गनुर्पछर् भने, म फेरी अ न्तम िदनमा उठ्नेछु। त्यसलेै,
धयैर्ता पाए, प्रतक्षा गर।े”
290 पावलमा धयैर्ता थयो। िन य नै थयो। हेनुर्होस् पावलले के गनुर्पय ।
धयैर्ताको बारमेा कुरा गरौ!
291 पे न्टको ल मािनसह को बारमेा के छ? जबसम्म तनीह ले आज्ञा
पाएका थए, “तबसम्म पख,” हेनुर्होस्, “तमीह ले शिक्त नपाएसम्म
त्यिह कुरीबस।” कत लामो? तनीह त्यस्तो कुनै प्र थएन, “कत
लामो समयसम्ममा यो हुन्छ?” तनीह ले केवल यो जवाफ पाए,
“तबसम्म पखर्।”
292 तनीह त्यहाँ माथ गए र भने, “िठक छ, केटाह , शायद अबको पन्
िमनेटपछ पिवत्र आत्मा हामीमा हुनेछ र हामीसंग हाम्रो सेवकाई हुनेछ।”
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पन् िमनेट गयो, कोिह छैन। एक िदन िबत्यो, केिह छैन; दईु, तन, चार,
पाँच, छ, सात।
293 ती मध्येले भने होलान्, “हे, के तमीलाई लाग्दनै िक हामीले यो
पाईसकेका छौ?”

“होइन, होइन, होइन, होइन।” यत नै हो। त्यो सिह हो।
294 “तमीह यसबाट आओ, केटाह ।” शतैानले भन्यो, “तमी—
तमी—तमीलाई थाहा छ िक तमीले के चाहेको छौ सो पाईसकेको छौ।
अघ बढ, आफ्नो सेवकाई शु गर।”
295 “होइन, होइन, होइन। हामीले अझै पिन, यो पाएका छैनौ। िकनभने,
उहाँले भ ुभयो, ‘त्यहाँ आउनेछ, जुन आ खरी िदनह मा हुन आउनेछ:
भकभके ओठ र अन्यभाषाह ले म यस मािनसह मा बोल्नेछु, र मलेै
भनेको िवश्राम यिह हो,’ हेनुर्होस्, यशयैा २८:१९।” भ ुभयो, “यो—
यो नै हो, तमी—तमीले यो तब पाउनेछौ…िकन, हामीले जा ेछौ यो
किहले आउनेछ भिन। यो किहले आउनेछ भिन हामीले जा ेछौ। हामीले यो
थाहा पाउनेछौ, ‘िपताको प्रतज्ञा।’” यहाँ उहाँले नौ िदनसम्म पखर्नुभयो।
र दसौ िदनमा, “हामीह त्यहाँ थयौ।” तनीह मा प्रतक्षा गनर्को लािग,
धयैर्ता थयो।
296 अब, यिद तपाईले त्यस त रकाको धयैर्ता पाउनुभएको छ, परमे रले
एउटा प्रतज्ञा िदनुभईसकेपछ र तपाईले यो बाईबलमा देख्नुहुन्छ, “यो मेरो
हो,” त्यसपछ प्रतक्षा गनुर्होस्। त्यसपछ, यिद तपाईले त्यस त रकाको
धयैर्ता पाउनुभएको छ, यसलाई तपाईको िव ासमा थप्नुहोस्। र हेनुर्होस्
तपाई अब कत माथ हुनुहुन्छ? तपाई यहाँ अिहले धेरै माथ पुग्दै हुनुहुन्छ।
िठक छ। घडीको हात पिन, घुिमरहेको छ, होइन र? िठक छ। िठक छ।
यसलाई तपाईको िव ासमा जोड्नुहोस्।
297 तपाईको अगाड सधै उहाँलाई राखेर, सम्झेर, यो उहाँ हुनुहुन्थ्यो िक
जसले प्रतज्ञा गनुर्भयो। म होइन, प्रतज्ञा। पा र होइन, प्रतज्ञा हो, हाम्रो
भाई नेभल। यो कुनै अक सेवक होइन, प्रतज्ञा हो। यो कुनै पूजाहारी वा पप
होइन। पृथ्वीमा कुनै मािनस होइन। यो परमे रले प्रतज्ञा गनुर्भएको थयो,
र परमे र आफूले गरकेो सबै प्रतज्ञा पूरा गनर् सक्षम हुनुहुन्छ। िठक छ। यिद
तपाईसंग त्यस िक￭समको िव ास छ, परमे रले यो प्रतज्ञा गनुर्भएको छ
भनेर जा ! भ ुहुन्छ, “भाई ब्रन्हाम, म िबमार छु। मलाई चंगाईको अत्यन्त
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खाँचो छ।” यसलाई ग्रहण गनुर्होस्। यो तपाईलाई िदईएको उपहार हो,
हो, श्रीमान, यिद तपाईले िव ास गनर् सक्नुहुन्छ भने। “िठक छ,” तपाई
भ ुहुन्छ, “म िव ास गछुर् ।” त्यसपछ यसलाई भुल्नुहुन्छ। यत नै हो। यो
सबै समा भयो। बुझ्नुभयो?
298 यिद तपाईसंग धयैर्ता छ भने, धयैर्ता राख्नुहोस्। यिद तपाई हुनुहु
भने, तपाई यस भवनबाट यहाँ भ त्कदै हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो। यसले बािक
रहेको सबलैाई ढाल्नेछ, त्यो एउटा कुराले। हामीसंग त्यो हुनुपदर्छ। यसलाई
नथप्नुहोस्, िकनभने, यिद तपाईमा धयैर्ता छैन भने यसले तपाईको
भवनलाई भत्काउनेछ, यिद तपाईसंग िव ासमा जोड्नको सद्गणु छैन जुन
तपाईले भ ुहुन्छ िक तपाईसंग छ। र यिद तपाईसंग कुनै िव ास नै छैन,
र त्यसमा सद्गणुलाई राख्ने कोशष गनुर्हुन्छ, यसले तपाईको िव ासलाई
भत्काउनेछ। बुझ्नुभयो? तपाई भ ुहुन्छ, “िठक छ, एक िमनेट पखर्नुहोस्।
यो सबै गल्ती हुनसक्ला, जे भए पिन। शायद परमे र परमे र हुनुहु होला।
शायद त्यहाँ परमे र नै हुनुहु होला।” बुझ्नुभयो, यसले िठक दईुवटामा
यसलाई भत्काउनेछ। बुझ्नुभयो?
299 तर यिद तपाईसंग सच्चा िव ास छ, त्यसपछ सच्चा सद्गणु यसमा
हाल्नुहुन्छ, त्यसपछ सच्चा ज्ञान, त्यसपछ सच्चा संयम, त्यसपछ सच्चा
धयैर्ता। बुझ्नुभयो? तपाई िठक रखेामा माथ िहडरहनुभएको छ। िठक छ।
300 पाँचौमा, ई रभिक्त। ओ, प्रभु! ई रभिक्त थप्नुपछर् । ई रभक्तको अथर्
के हो? मलेै चार वा पाँचओटा शब्दकोषह मा हेरे अिन यसको अथर् के
हो सम्म भेट्टाउन सिकन। अन्तमा, म तल त्यहाँ भाई जेफ रजको मा
थए, हामीले त्यहाँ एउटा—एउटा शब्दकोषमा भेट्यौ। ई रभिक्तको अथर्
“परमे र जस्तै हुनु।” ओ, प्रभु! तपाईले िव ास, सद्गणु, ज्ञान, संयम,
धयैर्ता पाउनुभए पछ, त्यसपछ परमे र जस्तै हुनुहुन्छ। !ु
301 तपाई भ ुहुन्छ, “म त्यो गनर्स क्दन, भाई ब्रन्हाम।” ओ, हो, तपाईले
सक्नुहुन्छ।
302 म तपाईको लािग केिह पदह यहाँ पढ्नेछु, केवल एक िमनेट। मत्ती
५:४८। हामीले यो एउटालाई लनेछु र यो कस्तो सुिनन्छ त्यो हेनछौ,
मत्ती५:४८, र हेनुर्होस् यिद तपाई परमे र जस्तो हुनुपछर् । तपाईलाई
बाईबलले भनेको थाहा छ, “तमीह ई रह हौँ।” येशूले त्यसो भ ुभयो।
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िकन? सबै पुण्य, परमे रमा भएका सबकुैरा, तपाईमा छ। मत्ती ५:४८,
“तमीह हौ…” येशूले बोल्दहुैनुहुन्छ, आशषमा।

त्यसकारण तमीह पी-ई-आर-एफ-ई-सी-िट हौ, (त्यो
के हो?) ￭स ा हौ, जसरी तमीह का िपता हुनुहुन्छ…स्वगर्मा
￭स हुनुहुन्छ।

303 तपाईलाई त्यसो गनर्को लािग भ ुभन्दा अघ, तपाई यहाँ माथ
आउनुभएको छ अब। यी सबकुैराह थप्नुपछर् । त्यसपछ जब तपाई यहाँ
माथ आईपुग्नुहुन्छ, उहाँले तपाईलाई अब ￭स हुनको लािग भन्दै हुनुहुन्छ,
ई रभिक्त, परमे रका छोरा र छोरीह । त्यो सिह हो। कत धेरै कुरा म त्यो
पिंक्तसंगै भ सक्छु!
304 एिफसी ४ मा पल्टाऔ, र यहाँिनर हेरौ, एिफसीको पुस्तकमा, यसले
यो िबषयमा पिन, भन्दछ, हामीले—हामीले कसरी गनुर्पछर् भिन। एिफसी,
४ औ अध्याय, र १२ औ पदबाट शु गररे। एिफसी ४, र १२ औ पदबाट
शु गछ । िठक छ। यहाँ ११ औ पदमा शु गरौँ।

र उहाँले कोही प्रे रतह ; कोही अगमवक्ताह ;…
305 िहजो रात याद छ? अ मािनसको काम लने प्रयास नगनुर्होस्।
बुझ्नुभयो?

…र केिह, प्रचारकह ; र केिह, पा रह …र केिह,
शक्षकह ;

306 “परमे रको ￭स ताको लािग”? के यो त्यसरी पढ्छ? [मण्डलीले
भन्छ, “होइन।”—सम्पा।] के को ￭स ता? [“सन्तह ।”] सन्तह को
हुन्? पिवत्र पा रएकाह । आमेन। तनीह जसले यहाँ तलबाट शु गर।े

…(िक ख्रीष् टको सेवाको) काम गनर्, सन् तह सुस ज् जत
होऊन्, िक ख्रीष् टको शरीर िनमार्ण गनर्को लािग (बनाउनको
लािग, यसलाई िनमार्ण गनर्, बनाउन): तबसम्म…

जबसम् म हामी सबलेै िवश् वासको, र…परमेश् वरका पुत्रको
ज्ञानको एकता प्राप् त गदन , र प रपक् व मािनस बनी,
सुिन तताको लािग, (ओ, प्रभु), ख्रीष् टका पूणर्ताको नापसम् म
पुग् दनै :
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307 “￭स ,” ले ई रभिक्त लन्छ। तपाईले आफ्नो िव ासमा ई रभिक्त,
थप्नुपदर्छ। हेनुर्होस्, तपाईले यहाँ तलबाट शु गनुर् हुन्छ, सद्गणुसंग।
त्यसपछ तपाई ज्ञानमा जानुहुन्छ। त्यसपछ तपाई संयममा जानुहुन्छ।
त्यसपछ धयैर्तामा। अब तपाई ई रभिक्तमा हुनुहुन्छ। ई रभिक्त! ओ, मेरो!
हाम्रो समय टाढा भईरहेकोछ। आउनुहोस् हेरौँ। तर तपाईलाई ई रभिक्तको
अथर् के हो थाहा छ। तपाईले यो गीत गाउनुभएको छ:

येशू जस्त,ै येशू जस्त,ै
पृथ्वीमा म उहाँ जस्तै हुन चाहन्छु;
जीवनको पूरा यात्रा भरी पृथ्वी दे ख मिहमासम्म
म केवल उहाँ जस्तो हुनको िन म्त माग्दछु।

308 त्यो ई रभिक्त हो। जब उहाँलाई मुहारको एक तफ प्रहार ग रयो,
उहाँ अक मा मोडनुभयो। जब उहाँलाई नराम्रो भिनयो, उहाँले बोल्नुभएन।
उहाँले फकर रसाउनुभएन। बुझ्नुभयो? ई रीय, केवल एउटा कुराको
िन म्त हे ररहनुभएको, “म सधै त्यो गछुर् जसले िपतालाई प्रस बनाउछ।”
बुझ्नुभयो? हो, श्रीमान। सध।ै त्यो ई रभिक्त हो। बुझ्नुभयो?
309 तपाई यहाँबाट, यहाँ, यहाँ, यहाँ, यहाँ, यहाँ आउनु भईसकेपछ,
अब तपाई परमे रको पुत्रको पूणर् कदमा आउदै हुनुहुन्छ। तर तपाईसंग
यो हुन पछर् , थप यो सब,ै र तपाई यो नपाएसम्म तपाईले शु समेत
गनर्सक्नुहुदनै।
310 अब मयरुको प्वाँख सिहतको कालो चरालाई याद गनुर्होस्। उसलाई
नभुल्नुहोस्। बुझ्नुभयो? तपाई वास्तवमै नयाँ गरी नजन्मेसम्म यसलाई
थप्न नखोज्नुहोस्। िकनिक, तपाई, यसले काम गदन, र तपाई—तपाईले
यसलाई कायर्न्वयन गनर् सक्नुहु । यो यसमा आउँछ, वा यहाँ यसमा, यो
किहँ कतै भ त्कन्छ।
311 तर जब तपाई यहाँ तल आउनुहुन्छ, एउटा नयाँ गरी जन्मेको ढुकुर,
तब तपाईले केिह पिन थप्नुहु । यसले तपाईलाई थप्छ, हेनुर्होस्, माथ
आउँछ, िठक छ, अब ￭स तामा आउदछै। िठक छ।
312 त्यसपछ, छैठौ, आउनुहोस् थपौ, बाईबलले यहाँ भनेको छ, भातृ
प्रेम…भातृ स्नेह। अब, त्यो एउटा राम्रोवाला हो, िठक यहाँ, छैठौ, सातौ।
िठक छ। भातृ स्नेह थप्द।ै िठक छ। जब हामी त्यसमा पुग्छौ, भातृ
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स्नेह, आफैलाई उहाँको ठाउँमा राख्नुहोस्, जस्तो भए पिन। अब तपाई
भ ुहुन्छ…
313 “मेरो भाईले मेरो िव मा पाप गरकेो छ,” पत्रुसले भने। “के मलेै
उसलाई क्षमा िदनुपछर् ,” उहाँले भ ुभयो, “िदनमा सात पटक?”

उहाँले भ ुभयो, “सत्तरी गुणा सात।” बुझ्नुभयो?
314 भातृ स्नेह। अब, तपाई देख्नुहुन्छ, यिद कुनै भाई धुनभन्दा बािहर
गएको छ, उसंग अधयैर् नहुनुहोस्। बुझ्नुभयो? होइन। बुझ्नुभयो? उसमा
दयालु हुनुहोस्। जसरी, पिन जानुहोस्।
315 कसलेै भन्यो, धेरै समय भएको छैन, भन्यो, “तपाईले गरकेो त रकामा
तपाई कसरी यी कुराह िव ास गनर्सक्नुहुन्छ, र अझै पिन एसे म्लज
अफ गड, वा ेस, र सबै बाक मा जानुहुन्छ?” तब राख्नुहोस्, भातृ स्नेह,
बुझ्नुभयो। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? आशा गद, कुनै िदन, हेनुर्होस्; उसंग
धयैर् हुनुहोस्, हेनुर्होस्; संयम, उसंग सहनशील हुनुहोस्; ज्ञान, यो बुझ्नको
लािग िक उसले के िव ास गछर् , याद गनुर्होस्, यो उसको दयमा छ,
त्यो नै हो; सद्गणु, तपाई आफूमा, त्यसलाई स्नेह, नम्रतासिहत, उसमा
जान िदनुहोस्; यो िव ास राखेर िक एकिदन पमषरले उसलाई ल्याउनेछ।
बुझ्नुभयो?
316 भातृ स्नेह, सातौ कुरा। एक, दईु, तन, चार, पाँच, छ, सात। [भाई
ब्रन्हामले सात पटक चकबोडर् त्याप गनुर्भयो—सम्पा।] हेनुर्होस्, सातौ
कुरा। त्यसपछ, अब, तपाई आउदै हुनुहुन्छ।
317 अक कुरा, त्यसपछ, प्रेम थप्नुहोस्, जुन प्रेम हो। त्यो शषर् पत्थर हो।
यी िदनह मध्ये एक िदन, मण्डलीमा…
318 अब, कृपया, यो टेपमा जानकारी होस्, र जहाँकिहँ पिन, म यसलाई
￭स ान्तको पमा ￭सकाउन गईरहेको छैन, जे कुरा म अिहले भ
जाँदछुै। तर म केवल तपाईलाई त्यो देखाउन जाँदछुै, परमे र सहायताले,
यो वास्तवमै के हो, िक, पिहलो बाईबलजुन परमे रले लेख्नुभयो त्यो
आकाशमा राश चक्र हो। यो कन्याबाट शु हुन्छ। यो ￬सहमा समा हुन्छ।
र जब म छैठौ र सातौ मोहोरमा पुगे, तपाईले पाउनुहुन्छ, जब अ मोहोरह
खो लए, त्यो स्थानको राश चन्ह ककर् ट थयो, पार् गरकेो माछा। र त्यो
ककर् ट यगु हो जहाँ हामी अिहले बाँचरहेका छौ, प्रकट भएको। र अक कुरा
जुन मोहोरले तोड्यो, यसले ￬सहलाई प्रकट गय , ख्री को दोस्रो आगमन।
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उहाँ आउनुहुन्छ, पिहलो, कन्या कहाँ; उहाँ आउनुहुन्छ, अक , ￬सह भई।
म यसलाई ल्याउँछु…
319 अब, मलाई थाहा छैन आज मसंग समय छ िक छैन। यी पाईलाह
िपरािमडमा छन् भिन देखाउन म आफूले सकेको राम्रो गनर् खोज्छु,

ाकै्क, दोश्रो बाईबल परमे रले लेख्नुभयो। हनोकले त्यसलाई लेखे, र
तनीह लाई िपरािमडमा राखे।
320 र तेस्रो, परमे र सधै तनमा ￭स हुनुहुन्छ, त्यसपछ उहाँले आफैलाई
आफ्नो वचन बनाउनुभयो।
321 यहाँ, अब, याद गनुर्होस्, िपरािमडमा…मलाई लाग्छ धेरै तपाई
￭सपािहह र चजह िमश्रमा थए। िपरािमडसंग उसको टोपी छैन। किहल्यै
पिन छैन। स्कोनको—ढुङ्गा, र सबकुैरा तनीह संग छ, तर अझै…
322 यिद तपाईसंग आफ्नो खल्तीमा एक डलरको िबल छ भने, तपाईले
त्यस डलर िबलमा हेनुर्होस्, र तपाईले त्यो पाउनुहुनेछ, दायाँ हात पिट्ट,
यसमा चल सिहत अमे रक झण्डा छ। र यसले भनेको छ, “संयकु्त
राज्यको” छाप। अक छेउमा चािह, यसमा िपरािमड छ, एउटा ठूलो टोपी
सिहत एउटा मान्छेको आँखा छ। यो छेउमा यसले भन्छ, “महान छाप।”
िठक छ, यिद यो महान रा हो भने, िक महान छाप यस रा ्रको आफ्नै छाप
छैन त? परमे रले तनीह लाई साक्षी िदने बनाउनुभयो, चाहे तनीह
जहाँसुकै जाऊन्।
323 म एकपटक एउटा डाक्टरसंग बोल्दै थए, र उहाँले मलाई दवैी
उपचारको बारमेा, कुरा गद हुनुहुन्थ्यो। म सडकमा उभरहेको थए। उहाँले
भ ुभयो, “श्रीमान, ब्रन्हाम, तपाईले केवल मािनसह लाई अन्योलमा
पानुर्हुन्छ।” भ ुभयो, “त्यहाँ चिकत्साबाट बाहेक, अ चंगाई छैन।”
324 म वरपर फ कए, कारको उहाँको चन्हमा हेर, त्यो पोलमा सपर् थयो।
मलेै भने, “तपाईले त्यो चन्ह आफ्नो कारबाट हटाएको बेस हुन्छ, िकनिक,
िकनभने तपाईको आफ्नै चन्हले परमे र एक चंगाईकतार् हुनुहुन्छ भिन
गवािह िदँदछ।”
325 एउटा सच्चा डाक्टरले त्यो िव ास गदर्छ। त्यो तनीह िमथ्या
चिकत्सक। हो, श्रीमान। खम्बामा सपर्! मोशाले खम्बामा सपर् उठाए। उहाँले
भ ुभयो, “म परमप्रभु हँु जसले तेरा सबै रोगह िनको पाछुर् ।” र तनीह ले
त्यो सपर्मा हेर,े िदव्य चंगाईको लािग। र तपैिन तनीह ले यसको िव मा
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गवािह िदन्छन्; य िप तनीह को आफ्नै चन्हले तनीह को िव मा
गवािह िदन्छन्। !ु
326 यहाँ, हाम्रो रा ्र , ती कुराह भन्दछैन्, र यी कुराह को मजाक
उडाउदछैन्, र तनीह को आफ्नै पसैाले, तनीह को मुद्राले, पुरै
ब्रम्हाण्डको छाप परमे र हुनुहुन्छ भिन गवािह िदँदछ। त्यो आँखा त्यसको
माथ भएको हेनुर्होस्, त्यो एक डलर पसैामा? त्यो महान छाप हो।
327 यो किहल्यै पिन िपरािमडको माथ ो भागमा रा खएको थएन। यो िकन
भ े कुरा तनीह ले किहल्यै पिन बुझेनन्। टोप लगाउने ढुङ्गा बिहस्कार
ग रएको थयो, शर, जो ख्री हुनुहुन्छ। तर यो कुनै िदन, आउछ।
328 अब, िनमार्णमा, सद्गणु…यो स्मारक बनाउद,ै यो कदको िनमार्ण,
हेनुर्होस्, यो जगको ढुङ्गाबाट शु हुन्छ; िव ास, सद्गणु, ज्ञान, संयम,
धयैर्, ई रभिक्त, भातृ स्नेह। अब यसले के गछर्? तनीह शषर्ढुङ्गालाई
कु ररहेका छन्, जुन प्रेम हो, िकनिक परमे र प्रेम हुनुहुन्छ। र उहाँले
िनयन्त्रण गनुर्हुन्छ, र उहाँ नै यी प्रत्येक कुराह को बल हुनुहुन्छ। त्यो सिह
हो। हो, श्रीमान।
329 िठक यहाँिनर, िठक यहाँिनर, तपाईले देख्नुहुन्छ, िक मलेै बीचमा
ल्याए, सबै यी कामह यहाँिनर, र यहाँिनर यी साना छालह आउँछन्।
त्यो के हो? पिवत्र आत्मा, ख्री ारा तल आउदै गनुर्भएको हो, बुझ्नुभयो।
पिवत्र आत्मा! पिवत्र आत्मा यो सबकैो माथ हुनुहुन्छ, संगै जोड्द,ै
िनमार्ण गद (के?) एउटा ￭स मण्डली, यसलाई शषर्ढुङ्गाले टोपी
लगाईिदनको लािग।
330 यो फेरी के ग रयो? यो सात मण्डलीको यगु, र सात मण्डलीको
दतूह ारा प्रकट ग रयो।
331 पछाडी यहाँ शु भयो। मण्डली पिहलो पटक कहाँ स्थािपत भयो?
पे न्टको ल मण्डली पिहलो पटक कहाँ स्थापना भएको थयो? सन्त
पावल ारा, एिफससमा, एिफसीको मण्डलीको यगुको तारा, एिफसस।
332 दोश्रो मण्डली यगु स्मनार् थयो। “सद्गणु।” आईरिनयस, महान मािनस
जसले पावलको सुसमाचारलाई समातेका थए।
333 अक मण्डलीको यगु पगार्मस थयो, जो मा टन थयो। मा टन महान
मािनस थयो जो बसे। पावल, आईरिनयस, मा टन।
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334 त्यसपछ थयािटरामा कोलम्बा आउछ। तपाईलाई याद छ? यहाँ यो
छ, िठक त्यहाँिनर चत्र को रएकोछ। कोलम्बा। कोाम्बा पछ…अन्धकारको
यगु आउँछ।
335 त्यसपछ साडस आउछ, कसको अथर् हो मृत। लूथर। हा ेलुयाह!
त्यसपछ के त? साडस पछ के आउछ, लूथर?
336 त्यसपछ िफलाडेल्फ या आउँछ। “ई रभिक्त।” वेस्ली, पिवत्रता!
“धा मक िव ास ारा ￭जउँछ,” लूथरले भने। वेस्ली ारा पिवत्रीकरण।
337 त्यसपछ भातृ स्नेह, लाउड￭सया ारा। र हामी िव ास गछ
दोश्रो उप स्थतको ए लयाको महान सन्देश, अ न्तम िदनमा, भूमीलाई
साफ गनछ।
338 यहाँ तपाई हुनुहुन्छ, सात मण्डलीको यगुह , सात चरणह ।
परमे रले आफ्नो मण्डली िनमार्ण गद, जुन एउटा व्यिक्त जस्तै व्यिक्तलाई,
आफै जस्तै बनाउदै हुनुहुन्छ। मिहमा, परमे रको शिक्त, यस ारा तल
आउदै छ, यसलाई संगै जोड्द।ै तसथर्, पे न्टको ल मािनसह जसले
लूथरनलाई बािहर िनकाले, वेस्लीयनह र त्यस्ता कुरालाई िनकाले, थाहै
छैन तनीह के कुरा गदछन्। तपाई देख्नुहुन्छ, तनीह म न्दरको यस
भागमा बसे। त्यो त रका हो, केिह मािनसह त्यत माथ आउनसक्छन्
र खस्छन्। तर त्यहाँ त्यसको वास्तिवक अशं छ, जसले त्यस भवनलाई
बढाईरहन्छ। “म पुनस्थार्पना गनछु,” परमप्रभु भ ुहुन्छ।
339 तपाईलाई दलुहीको वृक्ष याद छ? दलुहीको वृक्ष प्रवचन तपाईलाई
याद छ? तनीह ले यसलाई खान्छन्, तर उहाँले यसलाई छाँट्नुहुन्छ।
तनीह ले साम्प्रदायक हाँगाह पाए; उहाँले तनीह लाई छाँट्नुभयो।
तनीह ले अक मण्डली उठाए, साम्प्रदायक हाँगाह ; उहाँले त्यसलाई
छाट्नुभयो। तर वृक्षको मुटु बिढनै र ो। “र साँझको समयमा यो उज्यालो
हुनेछ।” बुझ्नुभयो? त्यिह बेला जब ख्री आउनुहुन्छ, पिवत्र आत्मा। येशू
ख्री तल आउनुहुन्छ र आफैलाई मण्डलीको शरमा राख्नुहुन्छ तब, र
उहाँले यस मण्डलीलाई पुन त्थान गनुर्हुन्छ, उहाँको आफ्नै शरीर भएर।
त्यहाँ भत्र शरीर छ।
340 र जुन त रकामा परमे रले हामीलाई एउटा व्यिक्तको पमा बढ्नको
लािग आशा गनुर्हुन्छ, त्यिह त रकामा उहाँले आफ्नो मण्डलीलाई बढ्नको
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िन म्त ल्याउनुभएको छ। हरके मण्डलीको यगु, यो एउटा ठूलो मण्डली
बन्छ। बुझ्नुभयो?
341 यी साथीह जे छन् त्यो यी साथीह लाई आवश्यक थएन। यो जे छ
त्यो यसमा आवश्यक थएन। बुझ्नुभयो? तर उहाँले आफ्नो मण्डलीलाई
उही त रकामा ल्याउनुभयो। उहाँले आफ्नो—आफ्नो मण्डलीलाई उही
त रकामा माथ ल्याउनुहुन्छ जुन त रकामा उहाँले आफ्ना मािनसह लाई
माथ ल्याउनुहुन्छ। त्यसपछ यहाँ पत्रुसले भन्छ, पिहलो, सात कुराह :
िव ास, सद्गणु, (हेनुर्होस्, माथ आउनुहोस्), ज्ञान, संयम, धयैर्ता,
ई रभिक्त, भातृ प्रेम, भातृ स्नेह थप्नुहोस्, र त्यसपछ परमे रको प्रेम।
पिवत्र आत्मा, पिवत्र आत्माको साचो बि ष्मामा, ख्री पिवत्र आत्माको
व्यिक्तको पमा, हामीमा आउनुहुन्छ, र तपाईले यी सबै सद्गणुह छाप
सिहत पाउनुहुन्छ। त्यसपछ, परमे र एउटा वासस्थानमा ￭जउनुहुन्छ,
जसलाई भवन भिनन्छ, जीिवत परमे रको वास बस्ने जीिवत वासस्थान।
342 जब कुनै मािनससंग यस प्रकारका चजह हुन्छन, तब पिवत्र आत्मा
उसमाथ आउदछ। जे भएपिन, तपाई अन्यभाषामा बोल्नसक्नुहुन्छ होला,
परमे रसंग बहेको वरदान तपाईले नक्कल गनर् सक्नुहोला। तपाईले त्यो
गनर् सक्नुहोल। तर जबसम्म यी सद्गणुह यहाँ तपाईमा जाँदनै, तपाई
अझै पिन िव ासको वास्तिवक, सच्चा जगबाट टाढा हुनुहुन्छ। तर जब
यी सद्गणुह बढ्छन्, र तपाईले त्यसलाई त्यससंग जोड्नुहुन्छ, तब तपाई
एउटा जीिवत स्मारक हुनुहुन्छ। तपाई जीिवत, चल्ने मूत हुनुहुन्छ।
343 तर, तपाईलाई थाहा छ, अ—अिव ासीह , तनीह ले आफैलाई
मूत, काल्पिनक देवताको अगाड दण्डवत् गराउछन्। र काल्पिनक
त रकामा तनीह ले िव ास गछर्न् िक काल्पिनक परमे रले तनीह संग
बोल्नुहुन्छ। त्यो अधमर्वाद हो। त्यो रोमनवाद हो। तनीह सबखैालका
सन्तह र अ सबकुैराको अगाड झुक्छन्। र तनीह संग सन्त
से￭स लया छ, एउटा गृह देवता, र कत धेरै त्यस्ता भ कुराह छन्।
तनीह त्यसलाई दण्डवत् गछर्न्, र वास्तवमा त्यसलाई काल्पिनक
त रकामा िव ास गछर्न्। कस्तो एउटा—कस्तो एउटा प्रकार हो यो, साँचो
जीिवत परमे रको।
344 तर जब हामी, काल्पिनक त रकामा होइन, तारार आफैलाई जीिवत
परमे रको अगाड दण्डवत् गराउँछौ, एउटा जीिवत सद्गणु, एउटा जीिवत
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ज्ञान, एउटा जीिवत धयैर्ता, एउटा जीिवत ई रभिक्त, एउटा जीिवत शिक्त
एउटा जीिवत परमे रबाट आउद,ै एउटा जीिवत मािनसलाई परमे रको
कदमा एउटा जीिवत प्रतमा बनाउँदछ। उहाँले के गदहुनुहुन्छ? उही कुरा
जुन येशूले गनुर्भयो; उही त रमा िहड्दै जसरी उहाँ िहड्नुभयो, उही काम
गद जुन उहाँले गनुर्भयो। िकनभने, यो काल्पिनक कुरा होइन। त्यहाँ एउटा
वास्तिवकता छ जसले प्रमाणत गदर्छ।
345 हेनुर्होस् मेरो अथर् के हो? हेनुर्होस् कसरी यी सद्गणुह , यी िनमार्ण
सामग्रीह , मण्डलीका सन्देशवाहकह संग चत्रण िमल्दछ, मण्डलीको
यगुह संग? अब, यी िदनह मध्ये एक िदन, हामीह ले यी शब्दह मध्ये
एकलाई लनेछौ, र तनीह लाई अध्ययन गनछौ, र यसले यो प्रमाणत
गछर् भिन देखाउनेछौ। यो सबै संगै जाँदछ। पकै्क पिन। बुझ्नुभयो? ओ, प्रभु!
त्यो कत अ तू छ, हेनुर्होस्, यो हेनर् िक यसले—यसले के गदर्छ।
346 अब, त्यो नै घर हो जसमा परमे र वास गनुर्हुन्छ; त्यो भवन होइन
जसको माथ एउटा ठूलो घन्टी हुन्छ, र एउटा उच्च धरहरा हुन्छ।
बुझ्नुभयो? “तर एउटा शरीर तपाईले मेरो िन म्त तयार गनुर्भएको छ,”
एउटा शरीर जसमा परमे र वास गनर्सक्नुहुन्छ, परमे र भत्र आउन
सक्नुहुन्छ, परमे रले भत्र हेनर्सक्नुहुन्छ, परमे र भत्र बोल्न सक्नुहुन्छ,
परमे र भत्र काम गनर् सक्नुहुन्छ। आमेन! परमे रको जीिवत यन्त्र,
परमे र तपाईमा, दईु खटु्टामा िहड्द।ै मिहमा! “धम ह को पाईलाह
परमे रको आज्ञामा िहड्दछ,” परमे र तपाईमा िहड्नुहँुद।ै “िकनिक
तमीह ले खएका पत्रह हौ, जसलाई सबै मािनसह ले पढ्छन्।” र यिद
ख्री मा भएको जीवन तपाईमा छ भने, तपाईले त्यो जीवन बोक्नुहुन्छ जुन
जीवन ख्री ले वहन गनुर्भयो।
347 जस्तो मलेै सधै भनेको छु। एउटा आ को खबाट रस िनकाल्नुहोस्,
र यिद तपाईले यसलाई स्थानान्तरण ारा, साररे, स्याउको खमा
राख्नसक्नुहुन्छ भने, स्याउको खले आ फलाउन थाल्छ। पकै्क पिन।
िन य नै गनछ। हाँगा जस्तो दे खएको पिन फरक पदन, यसमा स्याउको

खको रस छ, हेनुर्होस्, वा जुनसुकै ख त्यो होस्। बुझ्नुभयो?
यसले स्याउको खबाट यसको जीवन िनकाल्छ, यो सबै िनकाल्छ, र
यसलाई एउटा—एउटा रसको स्थानान्तरण िदनुहोस्, र आ को खबाट
स्याउको खमा िनकास गनुर्होस्। के हुन्छ? यसले अब आ क त्त
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पिन फलाउदनै। बुझ्नुभयो? होईन, श्रीमान। यो हुनेछैन। यिद आ को
खको जीवन स्याउको खमा आउदछ भने, ब , यसले क त्तपिन स्याउ

फलाउदनै। यसले आ फलाउछ, हेनुर्होस्, हेनुर्होस्, िकनभने योसंग
यसको जीवन छ।
348 िठक छ, तपाईले हामीलाई लनुहोस्, त्यो केिह नभएर एउटा जंगली
लौका हो, एउटा गाँठो, हेनुर्होस्, र त्यहाँ हाम्रो लािग केिह पिन छैन, िकनिक
हामीह सबै पाप र अपराधमा मरकेा छौ। हामीह सबजैना यस खालको
अवस्थामा छौ। र त्यसपछ हामी, आफै, आफैलाई झुकाउनसक्छौ,
आफैलाई िदन सक्छौ, जबसम्म परमे रले आफ्नो अधान ट्यबु लनुहु ,
येशू ख्री को नाउँमा, िकनिक, “त्यहाँ स्वगर्मुनी कुनै अक नाम छैन
जस ारा मािनस बाँच्दछ,” र परमे रले को जीवन हामीमा स्थानन्तरण
गदर्छ। त्यसपछ हामीसंग यस प्रकारको िव ास छ, त्यो िव ास जुन
ख्री संग थयो। र ख्री को िव ास ती फ रसीह मा आधा रत थएन,
वा सदकु ह , वा तनीह का भाँडा, केतलीह , र प्यानह , र तनीह
धुलाईमा। यो परमे रको वचनमा आधा रत थयो, आमेन, यत धेर,ै िक
ख्री वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन देहधारी हुनुभयो। र जब हामी उहाँको शिक्तबाट
यत धेरै हा लन्छौ, िक हामीह आफ्नै िवचारमा मादर्छौ, र हाम्रो िव ास
सच्चा िव ास हँुदछ, हा ेलुयाह, त्यसपछ ख्री को जीवन हामीमा आउँदछ।
हामीह परमे रको जीिवत प्राणीह बन्दछौ, एउटा वासस्थान जहाँ पिवत्र
आत्माले आफ्नो उज्वल आशीवार्द त्यहाँ माफर् त पठाउन सक्नुहुन्छ, र
हामीह ख्री को कदमा छौ।
349 येशूले भ ुभयो, “के यो ले खएको छैन र? तमीह ले मलाई िनन्दा
गय , यो भनेर िक, ‘म परमे रको पुत्र हँु,’ के यो ले खएको छैन, िक,
‘तमीह ई रह हौँ।’ के तमीह को आफ्नै व्यवस्थाले त्यो भन्दनै र?”
मोशा जस्त,ै ए लया जस्त,ै ती अगमवक्ताह जस्तै जो परमे रको यत
न￭जक बस्थे, यहाँसम्म िक परमे रले आफैलाई तनीह मा स्थानन्तरण
गनुर्हुन्थ्यो। र तनीह ले बोल्थे, आफै होइनन्, तर परमे र। “तमीले के
बोल्नुपछर् भनेर नसोच, िकनिक यो तमीह होइनौ जसले बोल्नुहुन्छ। यो
तमीह भत्र बास गनुर्हुने िपता हुनुहुन्छ; उहाँले बोल्नुहुन्छ।” उहाँको वचन
उहाँको आफ्नै होइन, िकनभने, उहाँको जीवन, उहाँको मृत्य।ु
350 यिद तपाई मनुर्भयो, तपाईले एउटा मािनसबाट रगत िनकाल्नुभयो,
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तपाईले उसलाई सुग न्धत गनुर्हुन्छ। यसको समस्या यो हो, धेरजैना जसो
किहल्यै पिन सुग न्धत पा रदनैन्। तपाईले मािनसबाट रगत िनकाल्नुहोस्,
ऊ गयो। त्यसपछ एउटा मात्रै काम तपाईले गनुर् िक उसमा अक रगत
हा लिदनु; ऊ फेरी ￭जउनेवाला हुन्छ। तपाईले उसको रगत िनकाल्नुहोस्।
351 र अिहले हामीले येशू ख्री को रगत भत्र राख्यौ, हेनुर्होस्, र त्यसले
येशू ख्री को िव ास ल्याउँदछ, येशू ख्री को सद्गणु, येशू ख्री को ज्ञान, येशू
ख्री को संयम, येशू ख्री को धयैर्ता, येशू ख्री को ई रभिक्त, येशू ख्री को
भातृ स्नेह, र परमे रको प्रेम, जो येशू ख्री हुनुहुन्छ। उहाँ नै शर हुनुहुन्छ र
तपाईलाई िनयन्त्रण गनुर्हुन्छ। र तपाईको खटु्टा जग हो, िव ास हो। आमेन!
शर ारा िनय न्त्रत, लन्छ…?…त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ। त्यहाँ परमे रको
￭स मािनस हुन्छ, जब उसंग यी सद्गणुह हँुदछ।
352 त्यसपछ, परमे र, उहाँको मण्डलीलाई एउटा दलुहीको पमा
प्रतिनधत्व गद, एउटा मिहला। परमे रले उहाँको मण्डलीलाई एउटा
दलुहीको पमा प्रतिनधत्व गनुर्हुन्छ। र जुन त रकामा उहाँले हरके
व्यिक्तलीए उहाँको पुत्र हुन, त्यो दलुहीमा जानको लािग ल्याउनुहुन्छ, उहाँले
दलुहीलाई यी यगुह मा समेत ल्याउनुभएको छ, [भाई ब्रन्हामले उहाँको
चकबोडर्मा सात पटक थच्नु हुन्छ—सम्पा।] जबसम्म उहाँले यो एउटा
पूणर् मण्डलीलाई यसमा ल्याउनुहु ।
353 मेरो खटु्टा चल्दछ। िकन? िकनभने मेरो शर त्यसो गनर्को लािग भन्दछ।
अब, यो मेरो शर जस्तै त चल्न सक्दनै, िकनभने यो मेरो खटु्टा हो। लूथरले
ती कामह गनर् सक्दनैन् जुन हामीले गरकेा छौ, न त मेथोड ले, िकनभने
तनीह अ केिह थए। बुझ्नुभयो? खटु्टा चल्छ िकनिक शरले त्यसो
भन्छ। र शरले किहल्यै पिन यो भन्दनै, “अब, खटु्टा, तमी हात बन।
कान, तमी आँखाह बन।” बुझ्नुभयो?
354 तर, हरके यगु, परमे रले यी कुराह आफ्नो मण्डलीमा राख्नुभएको
छ, र प्रत्येक व्यिक्तमा यी कुराह छन्, यी गुणह राख्दछन् भिन देखाएर
यसलाई ढाँचा बनाउनुभएको छ। र यो अ स्तत्व, जब यो पूणर् हुन्छ, यो
यार्प्चरमा जाने ख्री को मण्डली हँुदछ। र यो अ स्तत्व, र पूणर् हुन्छ, यो
परमे रको एउटा दास हो, परमे रको मण्डलीमा, जो यार्प्चरमा जाँदछै।
मिहमा! म के भ खोज्दछुै हेनुर्होस्? त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ। त्यहाँ पूरा
कुरा छ।
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355 यहाँ एउटा मािनस आउँछ, पावल, जग बसाल्द।ै यसमा आईरिनयसले
यो खन्याउन शु गय । अक ले यो खान्यायो। अक ले यो खन्यायो।
अक ले त्यो, र त्यो, र त्यो, र यहाँ यो अ न्तम यगु आउन्जेलसम्म गय ।
तर यो के हो? यो एउटै आत्मा हो।
356 उही आत्मा जुन ममा वास गनुर्हुन्छ, भ ुहुन्छ, “हातह , त्यो
मामलामा पुग।” उही आत्माले भन्छ, “खटु्टा, कदम चाल।” मलेै भ
खोजेको बुझ्नुभयो?
357 त्यसपछ, तपाइको अ स्तत्वको सम्पूणर् कद यी कुराह ारा शा￭सत
र िनय न्त्रत हुनुहुन्छ, तर यसले तबसम्म पूणर् पमा िनयन्त्रण गनर् सक्दनै
जबसम्म यसमा पूणर् पमा यी गुणह हँुदनैन्।
358 के तपाईले यो किहल्यै सु ुभएको थयो? अब तपाईलाई म यो भन्छु। र
साँचो राख्नुहोस्…यसलाई तपाईको सु े कानमा राख्नुहोस्। बुझ्नुभयो?
एउटा ￭सक्री यसको कमजोर कडीमा सबभैन्दा ब लयो हुन्छ। त्यो सिह हो।
यो यसको कमजोर कडीभन्दा ब लयो छैन।
359 यी जतसुकै ब लयो िनमार्ण ग रएको भएतापिन, यो िनमार्ण ग रएको;
यिद यो कमजोर कडी हो भने, त्यहाँिनर यो टुट्छ। र यो त्यो कमजोर
कडीभन्दा ब लयो हँुदनै। [भाई ब्रन्हामले उहाँको चकबोडर्को चत्रलाई उ तृ
गद हुनुहुन्छ—सम्पा।] अब यिद तपाईमा छ भने, तपाई भ ुहुन्छ तपाईसंग
यो, यो, यो छ, तपाईसंग यो चािह छैन, त्यहाँ िनर उनी टुट्छ। यिद
तपाईसंग यो छ, र तपाईले त्यो पाउनुभएको छैन, उनी िठक त्यहाँिनर
टु ट्छन्। तपाईले यो पाउनुभयो, अिन त्यो चािह पाउनुभएन, यो टुट्नेछ।
यो, र यो पाउनुभएन, यो टुट्नेछ। यो, र यो चािह पाउनुभएन, यो टुट्नेछ।
बुझ्नुभयो? र यिद तपाईसंग छैन…यो नभईकन यो तपाईसंग हुन सक्दनै।
360 त्यसलेै जब तपाईले तपाईको सम्पूणर् अ स्तत्व सुम्पनुहुन्छ, त्यसपछ
पिवत्र आत्मा बस तपाईबाट खिननुहुन्छ, यी सद्गणुह मा, त्यसपछ तपाई
एउटा जीिवत वासस्थान हुनुहुन्छ। त्यसपछ मािनसह ले बािहर हेछर्न् र
भन्छन्, “त्यो मािनस सद्गणु, ज्ञान (उसले वचनलाई िव ास गदर्छ), संयम,
धयैर्ता, ई रभिक्त, भातृ स्नेहले भ रपूणर् छ, पिवत्र आत्माको प्रेमले भ रपूणर्
छ। हेनुर्होस्, त्यहाँ ऊ छ, चारैतर िहड्द।ै” यो के हो? एउटा कद जसलाई
अिव ासीले हेररे भन्छ, “त्यहाँ एउटा इसाई छ। त्यहाँ एउटा पु ष, वा
एउटा मिहला छ, जसलाई थाहा छ िक तनीह ले के कुरा गदछन् भिन।
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तपाईले किहल्यै पिन य त्तको दयालु, िमठो, ई रभक्त व्यिक्त देख्नुभएको
छैन।” तपाई छाप लगाईनुभएको छ। छापले दईुटै पक्षलाई देखाउछ।
चाहे तपाई जाँदै वा आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईले छाप उस्तै नै देख्नुहुन्छ।
त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ। हेनुर्होस्! जब एउटा पु ष वा मिहलासंग यो हुन्छ,
त्यसपछ शरढुङ्गा तल आउँछ र परमे रको राज्यमा तनीह लाई छाप
लगाउनुहुन्छ, जो पिवत्र आत्मा हुनुहुन्छ।
361 त्यसपछ वचन, यहाँबाट आएर, हरके यी प्राणीह मा आफूलाई
प्रकट गनुर्हुन्छ, हेनुर्होस्, र यो पूणर् अ स्तत्वलाई जीिवत परमे रको एउटा
वासस्थान बनाउदछ, एउटा िहड्दै गरकेो, इसाई धमर्को जीिवत उदाहरण
बनाउदछ। ख्री के हुनुहुन्थ्यो, यी मािनसह हुन्, िकनभने उहाँको जीवन
यहाँिनर छ। तनीह ख्री मा छन्। र तनीह जीवन मरकेो छ र ख्री मा
लुकाईएको छ, परमे र ारा, र पिवत्र आत्मा ारा त्यसमा छाप लगाईएको
छ। पिहलो को रन्थी १२। त्यो सिह हो। बुझ्नुभयो? तमीह ले आफूलाई
मृत सम्झन्छु, त्यसपछ तमीह िव ासले जन्मन्छौ। त्यसपछ सद्गणु
यी अन्य कुराह तबसम्म तपाईमा थिपन्छ जबसम्म तपाई एउटा ￭स ,
परमे रको ￭जिवत प्रतमा ब ुहुदनै। त्यो अ तु हो?
362 र त्यसपछ परमे र, त्यस ारा, सात मण्डली यगुह पिन
ल्याउनुभयो, उहाँले ल्याउनुभएको सात चरणह देखाउनको िन म्त,
उहाँको हरके व्यिक्तलाई उहाँको प्रत पमा िनमार्ण गद, उहाँले आफ्नो
प्रत पमा एउटा पूणर् मण्डली िनमार्ण गनुर्भयो। र पुन त्थानमा, यो सम्पूणर्
शरीर उहाँसंग सधकैो लािग ￭जउनको िन म्त उठ्नेछ, िकनभने यो एउटा
दलुही हो। बुझ्नुभयो? त्यसलेै त्यसले हरके यगुमा काट्दछ, आउने
हरके यगुमा।
363 र त्यहाँ थप आवश्यक छ, याद गर। याद गनुर्होस् यहाँ िहब्रू ११ मा
पावलले के भनेको छ? हामीले यहाँ बन्द गनुर्भन्दा पिहले म तपाईको लािग
पढ्न चाहन्छु, केवल एक िमनेट। र त्यसपछ तपाई…यसले तपाईलाई एक
प्रकारले अनौठो महसूस गराउँछ जब म…सध,ै जब म यो पढ्छु। म िहब्रू
११ मा जाँदछुै, म ३२ औ पद शु गनर् जाँदछुै।

अ बिढ, अ बढ़ी म के भनूँ? िकनिक तमीह लाई
िगदोन,…बाराक,…शमशोन,…यप् ताको बारमेा…र
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दाऊद,…शमूएल…र अगमवक्ताह कािवषयमा भिनरहन मलाई
समय छैन;

जसले िवश् वास ारा राज् यह कब् जा गर,े न् याय स् थापना गर,े
प्रतज्ञाह हा￭सल गर,े ￬सहका मुखह थुिनिदए,

आगोका ज् वालाह िनभाए, तरवारका धारबाट उम् के, र
कमजोरीबाट ब लया भए, यु मा वीर भए,…िवदेशीह का
फौजलाई भगाए।

स् त्रीह ले आफ् ना मरकेाह लाई पुन त् थान ारा जीिवत
पाए: …अ ह ले मृत् यपुछ अझ उत्तम जीवन प्राप् त गनर्लाई
छुटकारा इन् कार गररे ब सास्ती भोगे:

364 तल यहाँिनर। बुझ्नुभयो? [भाई ब्रन्हामले आफ्नो चकबोडर् चत्रलाई
उ तृ गनुर्हुन्छ—सम्पा।] िठक छ।

र अ लाई मु ा…िगल् ला…कोरार्बाजी, हो, अझै बिढ…
बन् धन…कैद पिन भोग् नुपर्यो:

तनीह लाई ढुङ्गाले हाने, तनीह करौँतीले च रए,
तनीह लाई यातना िदए, तनीह …तरवारले मा रए: भेड़ा र
बाख्राका छालाह ; लाएर कङ्गाल भई क् लेश, र दःुख पाएर, र
तनीह यताउता डु लिहँड़े;

(संसार तनीह का िन म् त योग् यको थएन:)…
365 हेनुर्होस्, त्यहाँ को कमा, तपाईले आफ्नो बाईबलमा याद गनुर्भयो।

…म भूिम, पहाड़ह , गुफाह र पृथ् वीका ओड़ारह हँुदो
तनीह लाई घुिमिहँड् नुपर्यो।

…तनीह सबलेै, आफ् ना िवश् वासको िन म् त ठूलो प्रशसंा
पाए,…

366 यहाँ ! [भाई ब्रन्हामले चकबोडर् चत्रलाई उ तृ गनुर्हुन्छ—सम्पा।]
…तनीह सबलेै आफ् ना िवश् वासको िन म् त ठूलो प्रशसंा पाए,

तर प्रतज्ञा ग रएका कुराचािहँ पाएनन् : (बुझ्नुभयो?)
परमेश् वरले हाम्रा लािग अझ असल योजना राख् नुभएको थयो,

तािक हामीसँग मात्रै तनीह ￭स तुल् याइऊन् ।
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367 तपाईले यो पाउनुभयो? यी मािनसह जो मर,े यहाँ, तनीह हामीमा
िनभर्र र पखरहेका छन्। त्यसलेै, पुन त्थान ल्याउनुको लािग, यो मण्डली
￭स ता आउनुपदर्छ। र तनीह , वेदी मुिन छन्, यो मण्डलीलाई आफ्नो
￭स तामा आउनको िन म्त पखरहेका छन्, जुन जब ख्री आउनुहुन्छ।
368 र यो मण्डली, तपाई देख्नुहुन्छ, सानो हँुदछै, अल्पमतमा। [भाई
ब्रन्हामले चकबोडर् चत्रमा उ तृ गनुर्हुन्छ—सम्पा।] यो त्यो भन्दा पिन
धेरै धा रलो छ, तर त्यहाँ त्यो क्रस लेख्न मन पछर् , हेनुर्होस्। यो सुईको
िबन्दसुम्म आएको छ। तबसम्म, मण्डली, अल्पसंख्यक, एउटा स्थानमा
आईसक्नुपछर् जबसम्म यो संग उही खालको सेवकाई हुन्छ जुन यो छोडेको
थयो, िकनभने, जब यो शर ढुङ्गा तल आउँछ…
369 योसंग एउटा सानो गोजी-जस्तो यहाँ छ, जुन यो िठक त्यहाँिनर
बस्नेवाला छ, िनयिमत िपरािमडमा। यो टुप्पोमा बस्ने केवल एउटा टोपी
मात्रै होइन। यो सानो उभ्रेको िकनारा हो, र यो त्यहाँ बस्नुपदर्छ, िकनभने
यसले पानी बगाउँछ।

र जब यो आउँछ, यो मण्डली सम्मािनत हुनुपदर्छ।
370 यी सब,ै िपरािमडमा ढुङ्गाह आराम गछर् , यत ￭स पमा रा खएको
छ िक तनीह को बीचमा तपाईले पत्ती समेत चलाउन सक्नुहु , टन माथ
टन तौल भएको, त्यहाँ रा खएको छ। तनीह ले त्यसलाई कसरी त्यहाँ
माथी राखे, तनीह लाई थाहा छैन। तर तनीह िनमार्ण ग रयो।
371 र माथ यहाँ, जब िपरािमडको टोपी तल आउँदछ, िपरािमड आफै,
ख्री को शरीरलाई सम्मािनत हुनुपदर्छ। केवल कुनै पथं वा ￭स ान्त मात्रै
होइन, वा केिह अ कुरा जुनबाट हामी आउँछौ। यो यत ￭स पमा
ख्री जस्तो हुनुपनछ, िक, जब उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँ र त्यो सेवकाई
िठक एकैसाथ िमल्न जाँदछ। बुझ्नुभयो? त्यसपछ यार्प्चर आउनेछ, घर
जाने समय।
372 हेनुर्होस् हामीह अिहले कहाँ ￭जईरहेका छौ, लाउड￭सयामा, जहाँ
मण्डली अिहलेसम्मको सबभैन्दा खराब मण्डली यगु थयो। बाईबलमा,
हामीले पाउछौ, यो मात्रै एउटा मण्डलीको यगु थयो जहाँ परमे र
मण्डलीबाट बािहर हुनुहुन्थ्यो, ढकढकाउद,ै उहाँको आफ्नै भवनमा आउन
खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। पथं र संगठनले उहाँलाई उहाँकै मण्डली बाट समेत
बािहर रा खिदएको थयो। “हेर, म ढोकामा उभएर ढकढकाई रहेको छु।
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यिद कोिह मािनस तखार्यो र ढोका खोल्यो भने, म भत्र आउनेछु, त्यससंग
भोज खानेछु।” बुझ्नुभयो? यो यहाँ छ, यो मण्डलीको यगुमा। तनीह ले
उहाँलाई िवस्तारै बािहर फा लिदए, यहाँसम्म िक तनीह ले उहाँलाई यहाँ
पूणर् पले बािहर रा खिदए। तनीह लाई यो संग कुनै सरोकार राख्नु छैन।
373 अब तपाईले आज हामी कतातर जाँदछैौ भिन देख्नुहुन्छ। यहाँसम्म
िक लाउड￭सया मण्डलीको यगुको अन्त्य जब यतसम्म औपचारी हुन्छ,
िक यो र क्याथो लक धमर्, जसले िठक यहाँ माथ टुक्रायो, यी दईु
एउटा महान मण्डलीको प संगै एकजुट हँुदछै। मण्डलीको महासंघसंग,ै
यो क्याथो लकवाद जस्तै नै हो।
374 त्यहाँ केवल एउटा भ ता छ, यिद तनीह केवल त्यसबाट
आउनसक्छन् भने, त्यो प्रभु भोज लने कुरा हो। त्यो मात्रै धमर् प्रदेशमा
एउटा कुरा हो, जुन—जुन—जसले क्याथो लकवाद र प्रोटेस्टेन्टवादलाई
एकतृत हुनबाट रोक्दछ, त्यो प्रभुभोज को िवध हो। क्याथो लकले
भन्छ, “यो शरीर हो।” र प्रोटेस्टेन्ट मण्डलीले भन्छ, “यसले शरीरको
प्रतिनधत्व गछर् ।” क्याथो लकले यसबाट जमात बनाउँछ। एउटा जमात,
जुन, तनीह ले प्रभु भोज लन्छन्, यो सोचेर िक तनीह को क्षमा भएको
छ। प्रोटेस्टेन्टले यसलाई िव ास ारा लदछ, परमे रलाई धन्यवाद िदद,ै
प्रभु भोजमा, यो िव ास गररे िक तनीह को क्षमा भएको छ। प्रोटेस्टेन्टले
भन्छ, “हामीह को क्षमा भएको छ।” क्याथो लकले भन्छ, “हाम्रो क्षमा
भएको छ भिन हामी आशा गछ ।” जमात र प्रभुभोज। तनीह ले यसलाई
एउटा जनसमूह भन्छन्; हामीले यसलाई एउटा प्रभु भोज भन्छौ। एउटा
जनसमूहह यो हो भिन आशा गदछन्। एउटा प्रभुभोज यो नै हो भिन
जा ु हो, र यसको लािग उहाँलाई धन्यवाद िदनु हो। बुझ्नुभयो? र त्यो
मात्रै एउटा ठाउँ हो जहाँ तनीह संगै हुनसक्दनैन्। तनीह ले यो गनछन्।
375 ओ, यो एकदम सुन्दर दे खन्छ। यो एकतृत हुनेछ, चल्नको लािग…
यो—यो सबै चल्नेछ…िठक छ, बाईबलले भन्यो, “यो पशुले आफ्नो
शिक्त त्यस वेश्यालाई िदयो,” हेनुर्होस्, तनीह ले आफैलाई एकतृत गय ।
बुझ्नुभयो? ाकै्क त्यस्तै जस्तो बाईबलले तनीह ले गनछ भिन भनेको
छ, तनीह ले यो अिहले ग ररहेका छन्। यो िठक अिहले प्रिक्रयामा हँुदछै,
यिह ह ामा। यो होइन िक क्याथो लक मािनसह िव ममा केिह छ, न
त प्रोटेस्टेन्टमा।
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376 तपाई मेथोड र ब्या प्ट , र तपाई धेरै पे न्टको ल, जब तपाईको
मण्डलीह िठक यस मण्डलीह को महासंघमा गए, जब तनीह ले त्यहाँ
न्यू योकर् मा मण्डलीह को त्यो महासंघको ठूलो मुदार्घरह पाए, यो सुंयकु्त
रा ्र र त्यस्ता चजह जस्तै हुन्। तनीह ले सबै प्रोटेस्टेन्टवादलाई संगै
एकतृत गनर् खो￭जरहेका छन्।
377 अब, क्याथो लकह त्यसमा बु मान छन्, ल्याउन जाँदछैन्, यो पप
जोन तेईसौ, वा बाईस, उहाँ जो कोिह पिन ऊ हो, उसले सानो भएर,
नम्र त रकामा, सबै प्रोटेस्टेन्ट िव ास र क्याथो लक िव ासलाई एउटै
आस्थामा, ल्याउन कोशष ग ररहेको छ, िठक उस्तै नै जस्तो बाईबलले
तनीह ले यो गनछन् भिन भनेको छ। त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ। र प्रोटेस्टेन्ट
यसमा िगदछ, अकुंसी, लाईन, र डुबाउने।
378 िकन? िकन? िकनभने तनीह संग यी कुराह छैनन्। ज्ञान, “वचन
सिह हो।” धयैर्ता, “तनीह जो परमप्रभुमा प्रतक्षा गदर्छन्।” हेनुर्होस् मेरो
अथर् के हो?
379 जस्तो िक अक िदन मेथोड को िवशपले भने, जब तनीह ले त्यो
िदए। र जोकोिहलाई पिन त्यो थाहा छ, कसरी, के ले त्यसलाई प्रे रत गय ,
मण्डलीमा, वा िव ालयमा िन त प्राथर्ना लन खोज्दछैन्। र चाहन्छन्…
मलाई लाग्छ यो प्रे स्बटे रयन प्राथर्नाको पुस्तक थयो, वा कुनै अक , र
अभभावकले िव ालयलाई—मु ा—मु ा दायर गरे िकनभने तनीह ले
यो प्राथर्नालाई िव ालयमा गन कुरा स्वीकादनन्। र यो मेथोड िवशप
एउटा बु मान बुढा मािनस थयो, उहाँ उठ्नुभयो र भ ुभयो, “त्यो गलत
हो।” भ ुभयो, “यो असंवधैािनक छ।” उहाँले यसको हावा समात्नुभयो।
उहाँले भ ुभयो, “हाम्रो मेथोड को मण्डलीमा जस्त,ै” उहाँले भ ुभयो,
“हाम्रो मेथोड को मण्डलीमा,” भ ुभयो, “धेरजैना मािनसह ले सधै
ह लवूडको प्रकरणको बारमेा बो लरहेका छन्, र पन्चानब्बे प्रतशतले
जसरी त्यो हेनर् जान्छन्।”
380 के भएको छ? तनीह ले यो छुट्टाए। त्यो ाकै्क हो। तनीह ले
त्यो छोडे।
381 म िठक यहाँ यो कोठामा कुरा ग ररहेको थए, त्यो िदन, त्यहाँ
फल्स ￭सटीमा एउटा—एउटा—एउटा ठूलो मेथोड मण्डली मध्येको
एउटा अधकारीसंग, फल्स ￭सटीमा भएको सबभैन्दा आ त्मक मेथोड
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मण्डलह मध्ये एक। देखाउछ, मेथोड यगु जुन त्यहाँ हाम्रो यगुभन्दा
पछ आउँछ, पे न्टको ल। र उहाँले भ ुभयो, “सेन्ट. लुईस, िमसौरीमा,
उहाँह ले एउटा िव ेषण लनुभयो, लगभग तन वा चार मिहना पिहले, र
पत्ता लगाउनुभयो।” त्यो मान्छे आज िबहान यहाँ बसेको हुनसक्छ। िठक
छ, उहाँ ठेकेदार हुनुहुन्छ जसले यो िनमार्ण गद हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो िन म्त
भवन िठक गनुर्हुन्छ। मेन स्ट्रट मेथोड , जहाँबाट उहाँ आउनुभएको छ,
जहाँ भाई लम र उहाँ पा र हुनुहुन्थ्यो। त्यसलेै हामीले पायौ, त्यसमा,
जुन मलाई िव ास छ िक यो सत्तरी केिह प्रतशत मेथोड मािनसह
िव ेषणमा थए, िक, सेन्ट. लुईसको एउटा सवक्षणले, देखाएको छ िक
सत्तरी-केिह प्रतशत मेथोड ले धुम्रपान गछर्न्, र अडस ी प्रतशतले
रक्सी िपउने गरकेा छन्। एउटा मेथोड ! र अनौठो कुरा त, जब
यो िव ेषण िदईएको थयो, वा पु ष र मिहलाह मा अनुमान ग रएको
थयो; मिहलाह , यो सत्तरी थयो, सत्तरी-केिह प्रतशत, लगभग पचास
प्रतशत पु ष थए। पु षको तुलनामा बिढ मिहलाह ले धुम्रपान र म पान
गनह थए। सत्तरी प्रतशत, सत्तरी-केिह प्रतशत, पु ष भन्दा बिढ
मिहलाह थए।
382 अब के हुन्छ यिद हामी कटु्ट लगाउने, र कपाल काट्ने, र त्यस्तै
कुराको लािग तल बाईबलको ￭स ान्तमा जान्छौ भने, हेनुर्होस्, जहाँ
ई रभिक्त, मिहलाह ई रभिक्त र पिवत्रताको दावी गछर्न्? काडर् पाट ह र
सबकुैराह , वकवासह , बोल्ने, आफ्नै ￭जब्रोह सम्हाल्न नसक्ने। आफ्नै
￭जब्रो बोल्ने र बबर्राउने, र चारैतर जाने। पु षको बारमेा के छ? काडर्
पाट ह , गल्फ खेलह , बािहर त्यहाँ आधा लुगा लगाएर, सानो पुरानो
फोहोर-दे खने लुगा लगाएर, ती मिहलाह संग त्यहाँ घुिमरहेका छन्। कुनै
आ यर् छैन!
383 आज िबहान त्यो प्रचारक, झ्यालखानाको प्रचारकलाई खचेको त्यो
फोहोरी योजना हेनुर्होस्? हो, श्रीमान। म िव ास ग दन िक त्यो मािनस
त्यस कुराको लािग दोषी छ। यसले के गय ? त्यो भाई…म उहाँको बारमेा
सोच्न स क्दन…[कसलेै भन्छ, “ड्यान िगल्बटर्।”—सम्पा।] हो। ड्यान
िगल्बटर्, झ्यालखानाको प्रचारक। जब त्यो मािनस दौडयो र ड्यानको
हत्या गय , यहाँ केिह मिहना अगाड, र अिहले उहाँको श्रीमतीले एउटा
बच्चा जन्माउनेवाला छन्। अवश्य पिन, ड्यान म रसकेको छ, तनीह ले
बच्चामा अब रक्तके्षपण गनर् सक्दनैन्। उनी भन्छन् िक ड्यानले उनलाई
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बलात्कार गर,े र त्यो उनको…“त्यो ड्यानको बच्चा हो।” यस्तो एउटा…म
त्यो क त्त पिन िव ास ग दन िक त्यो एउटा—िक एउटा—एउटा कागमा
परवेाको प्वाँख हुन्छ भिन। होइन, श्रीमान। म िव ास गछुर् िक यो एउटा
झुट हो। म िव ास गछुर् िक ड्यान िगल्बटर् परमे रको मािनस थए। र म
िव ास गछुर् िक त्यो शतैानको एउटा योजना हो।
384 जस्तो िक त्यो कुरा थयो जुन तनीह ले प्राथर्नामा राख्ने कोशष
गर।े त्यो बुढो मेथोड —मेथोड िवशप त्यो कुरा बुझ्नको लािग कािफ
बु मान थयो। यिद उसले उहाँ हुनुहुन्थ्यो भने, यिद त्यो भएको थयो भने,
त्यो केवल केिह अक कुराले प्रे रत हुन्थ्यो। त्यो सिह हो।
385 दक्षणमा भएको पृथकतावाद समस्या जस्त,ै उस्तै कुरा हो। म िव ास
गछुर् िक पु षह स्वतन्त्र हुनुपदर्छ। म िव ास गछुर् िक यो रा ्र स्वतन्त्रताको
लािग खडा हुन्छ। म सेनाह लाई तल पठाएकोमा श्री. केनेडीलाई दोष िद ।
य िप, म एउटा—एउटा “नयाँ व्यापारी” होइन, र म एउटा डेमोक््रयाट
होइन। म एउटा रप ब्लकन होइन। म एउटा इसाई हँु। त्यसलेै म…तर
म त्यसमा िव ास ग दन। मलाई िव ास लाग्दनै िक अ ेत मािनसह ले
आफ्नो जन्म अधकार त्यसका कुराह मा बेच्नुपछर् , मलाई लाग्दनै। यो—
यो रप ब्लकन दल हो। अब्राहाम लकनको रगतले ती मािनसह लाई
मुक्त गय िकनिक उनी एउटा परमे रको मािनस थए। मलाई लाग्छ
तनीह कमसेकम आफ्नो दलमा अडक रहनुपछर् यिद तनीह भोल
हाल्न जाँदछैन् भने।
386 तर म तपाईह लाई एउटा कुरा भन्छु, त्यो केटा य त्तकै तनीह को
िव ालय, त्यहाँ तल भएकै कारणले मात्रै त्यहाँ थएन। त्यो केटा एउटा
नाग रक हो। उनी अमे रक हुन्। यो सबकैो लािग स्वतन्त्रता हो। एउटा
मान्छेको रगंले उसको भ ता बदल्नु हुदनै। हामी सब…ै“परमे र,”
भ ुभयो, “एउटा मािनसबाट, सबै रगत बन्यो, सबै रा ्रह ।” हामीह
सबै एक हौँ। तर, त्यो केटा, ऊ एक ￭सपािह थयो। उहाँ एउटा अनुभवी
हुनुहुन्छ। उहाँ जे सिह थयो त्यसको लािग लड्नुभयो। उसंग िव ालय
जाने अधकार छ। त्यो सिह हो। तर उसंग ऊ जान सक्ने पयार्
िव ालयह छन्।
387 यो नै कुरा हो। यिद तपाई यसको पछ लाग्नुभयो भने, यो वतर्मान-
िदनको संगिठत मण्डलीका कुराह त्यहाँ छन्, जसले त्यो प्रे रत
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गदछ। िकन? तनीह ले ती रगंीन मतह रप ब्लकाँबाट डेमोक््रयाटमा
घुमाउदछैन्, र त्यस ारा तनीह ले आफ्नो जन्माधकार बेचरहेका छन्।
साच्चै नै सत्य हो। पिवत्र आत्मा यहाँ हुनुहु …
388 “जसको बु छ।” “जसको ज्ञान छ।” ाकै्क। यो मण्डली जस्त,ै
यो वतर्मान यगु, आफैलाई िबच्दै छ। के तपाई देख्न सक्नुहु के हुन
जाँदछै भिन?
389 मलाई मतलब छैन चाहे यो टेप ग रएको होस्। यहाँ यो आउछ। अ-
ह। हो। के भयो? मेरी बुढी आमाले भ े गनुर् हुन्थ्यो, “शतैानलाई त्यसको
बक्यौता देऊ।”
390 त्यहाँ एउटा मान्छे छ जसले एउटै मात्रै काम गय जुन समझदार
थयो, त्यो तल त्यहाँ क्यास्ट्र ो थयो। हो, श्रीमान। ऊ त्यहाँ तल गयो।
र पुँजीपतह संग सबै छडी र सबथैोक थयो…यो संयकु्त राज्य जस्त,ै
सुनको मापदण्डमा थयो। उसले के गनथयो? उसले ती सबै बोन्डह
ल्यायो। उसले सक्ने सबै त रकाबाट पसैा लयो। त्यसपछ उसले के गय ?
उसले नक्कली मुद्रा बनायो, र यसलाई प रवतर्न ग रिदयो। त्यसलाई ￭सधा
िफतार् राख्यो। त्यो मात्रै एउटा काम हो जुन यो रा ्र ले गनर् सक्छ।
391 के तपाईले अक िबहान जीवन रखेा सु ुभयो? िकन, तपाईलाई
थाहा छ, यो तपाईले सुनमा बोन्डह बेचेको जस्तो हो। बोन्डह पिहले
नै लईसकेको छ। र यो वतर्मान सरकारले पसैा के को लािग खचर्
गदछ? करको पसैाको लािग जुन उनीह ले अबको चा लस वषर्सम्म जम्मा
गनछन्। उनीले ग रन्। त्यो िठक त्यहाँ वा￮शगटन, डसीमा, देशभरी बािहर
जीवन रखेा हो। करह , तनीह ले खचर् ग ररहेका छन्, र िवदेशी िक
खोज्दछैन्…िठक छ, तनीह जसरी िन यसलाई बािहर िदनेवाला छन्। के
तपाईले देख्नुहु ? त्यो वास्तवमा तनीह जे—जे गनर् जानेवाला छन्।
बुझ्नुभयो? यो के हो? अब, यिद यो देश ध्वस्त भयो भने, यसले गनर्
सक्ने एउटा मात्रै कुरा ध्वस्त हुनु हो। यसले गनर् सक्ने एक मात्र काम टाँट
प ल्टनु हो।
392 यो एक मात्र समझदार कुरा हो, मुद्रा प रवतर्न गन। तर यो वतर्मान
प्रशासन अन्तगर्त, तनीह ले यो गदनन्। संसारको सुनको स्वािमत्व रोमन
क्याथो लक मण्डलीसंग छ। र तनीह ले के गछर्न् भने यसलाई बेच्छन्,
“यी धनी मािनसह लाई,” र यस्तै न,ै “संसारको धनी,” जसरी बाईबलले
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भनेको छ। तनीह ले के गनछन्, तनीह ले हानर् अगाड, द ब्राउन एण्ड
िव लयमसन टोब्याको कम्पनी, त्यसको अधकांश क्याथो लक हँु, जसरी
िन, र यी सबै अन्य कुराह , तनीह ले के गनछन्? तनीह ले त्यो
स्वीकाछर्न्, र तनीह ले रोमबाट पसैा लन्छन्, र उनले आफ्नो जन्म
￭स अधकार बेचे। रोमले उसको समथर्न गछर् । हो, श्रीमान। उसले यसको
साथ िदन्छ। र उनीह ले अिहले पयार् नीत पाईरहेका छन्, तनीह को
चारैतर पयार् पाईरहेका छन्, उसको कक्षमा ल्याएर। हेनुर्होस् श्री.केनेडीले
के को लािग मािगरहेको छ।
393 र जब तपाईले यो देख्नुभयो, अक िदन, त्यहाँ भोट िदनको लािग कुनै
ज री छैन। मत िदनुको के फाईदा? जब, तनीह ले यसलाई पित्रकामा
राख्छन्, र सवर्साधारणको अगाड यसलाई प्रमाणत गछर्न्, र तनीह ले
यसको बारमेा केिह पिन गनर्लाई इन्कार गछर्न्। जब, तनीह ले सािबत गरे
िक देशभरका मे￭सनह तयार ग रयो, िक तनीह ले श्री. केनेडीलाई झुटो
मतले चुनेका थए। के बाईबलले भन्दनै िक त्यो छल गररे भत्र आउनेछ?
िन य न,ै एउटा झुटो मतले। अब, रप ब्लकन दलभन्दा बिढ डेमोक््रयािटक
दलको िव मा छैन, तर म केवल बाईबलबाट तथ्य बताईरहेको छु। मत
िदनुको के फाईदा? तनीह थाहा छ िक को त्यहाँ गईरहेको छ भिन।
394 दईुजना मिहला उभएको उक्त टेलीकास्ट तपाई मध्ये कतलाई थाहा
छ? र एउटाले भन्यो, “म फलानालाई मत िदन जान्छु…” वा, एउटा
प्रोटेस्टेन्ट मिहलाले भिनन्, “म श्री. केनेडीलाई मत िदन जाँदछुै।”

तनीह ले भने, “िकन?”
395 भिनन्, “िकनभने मलाई लाग्छ िक ऊ श्री. िनक्सनभन्दा हो￭सयार
मािनस हो। ऊ एउटा राम्रो रा ्रपत ब ेछ।”
396 त्यसपछले उसले भन्यो, “यो एउटा क्याथो लक मिहला हो। ‘तपाईले
कसलाई मत िदन जाँदहुैनुहुन्छ?’”
397 उनले भिनन्, “म एउटा क्याथो लक हँु, एउटा रोमन क्याथो लक,
एउटा बफादार क्याथो लक।” उनले भिनन्, “र म श्री. िनक्सनलाई मत
िदन जाँदछुै।”

“िकन?”
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398 भिनन्, “िकनभने, मलाई लाग्छ िक श्री. िनक्सन राम्रो रा ्रपत ब ेछन्
िकनभने उहाँ यी चजह मा बिढ अभ्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँ साम्यवादसंग बिढ
प रचत हुनुहुन्छ।” त्यो मिहलाले एउटा झुट बो लन्।
399 मलेै पाएको छु…जसलाई तनीह ले के भन्छ, हाम्रो िव ासको
तथ्यह , सव च्च क्याथो लक पुस्तक िक सिकन्छ। र यसले त्यहाँ
भत्र हन्छ, “यिद त्यहाँ िटकटमा एउटा क्याथो लक छ भने, जो एउटा
प्रोटेस्टेन्टको िव मा च लरहेको छ; यिद एउटा क्याथो लकले प्रोटेस्टेन्ट
भोट िदन्छ भने, तनीह क्याथो लक मण्डलीको संगतबाट बिहष्कृत
ग रन्छ।” िठक हो। “र यिद त्यहाँ उही कायर्लयको लािग दईुटा क्याथो लक
भडरहेका छन् भने, तनीह ले त्यो क्याथो लकलाई चु ु पछर् जो ‘आमा
मण्डली’ प्रत बिढ बफादार छ र तनीह लाई भोट िदनुपदर्छ।”
400 हेनुर्होस् कसरी, त्यसले छल गय , तनीह ले के गनर् खोज्दछैन्?
िक को लािग, पसैा िदन्छन्। िकन? तनीह ले यो टुटाउन खोज्दछैन्। र
तनीह ले यो गदछन्, र उनी ग रब छ। र यो के हो? यो सुनको मापदण्डमा
छ। र क्याथो लक मण्डली, पदानुक्रम, संसारको सुनको मा लक हो।
[कसलेै भन्छ, “एक सय अडसट्ठी िब लयन डलर।”—सम्पा।] एक सय
अडसट्ठी िब लयन। त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ। उसलाई िठक सुनको मापदण्डमा
फ्याँक्छ, र तपाई मािनसह केवल आफ्नो घरह र चजह राख्नुहुन्छ,
तर तपाई क्याथो लक मण्डलीको हुनुहुन्छ। रा ्र क्याथो लक मण्डलीको
हो। सबै कुरा िठक त्यहाँ भत्र त्यसरी कैद ग रएको छ, तनीह को मुद्रा
माफर् त। के बाईबलले त्यसको बारमेा बोल्दनै र? बाईबलले हामीलाई खच्ने
चत्र यिह हो।
401 म के भ खो￭जरहेको छु, भाई आज। तनीह ले भन्छन्, “त्यसले
यसलाई एउटा राम्रो मण्डली बनाउनेछ। यसले प्रोटेस्टेन्टवादलाई
एकताब गनछ।” यो प्राकृतक आँखालाई राम्रो दे खन्छ, तर यस
संसारको ज्ञान परमे रको िन म्त मूखर्ता हो।
402 “र यसले परमे रलाई प्रस बनायो, प्रचारको—मूखर्ताबाट, ती
हराएकाह लाई बचाउनको िन म्त,” िदव्य कायर्लयबाट, जुन उहाँले
आफ्नो मण्डलीमा िनयकु्त गनुर्भयो, मण्डलीलाई पृथ्वीको कुरासंग
सम्ब न्धत कुना कुरामा नभएर यी आ त्मक गुणह मा िनमार्ण गनर्को
िनिमत्त।
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403 पत्रुसले भने, “पसैाको अभलाषाबाट तमीह संसारको भ्र ताबाट
उम्केका छौ, र ठूला समयका अभलाषा, र आनन्द, खवुाई, िपयाई,
र हामीमा भएका अभलाषाबाट। तपाई त्यसबाट उ म्कनुभएको छ। र
अब तपाई आजीिवकामा िन मत हुनुहुन्छ। म त्यो मण्डलीलाई सम्बोधन
गदछु,” उसले भन्यो। त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ। के तपाईले यो पढ्नुभयो?
के तपाईले यो बुझ्नुभयो? केहामीले पछाड दोस्रो पत्रुसमा पढ्दा तपाईले
यो सु ुभयो? केवल उसले यहाँ के भन्छ सु ुहोस्, कत सुन्दर त्यहाँ
ले खएको छ, कसरी उसले—उसले यो सम्बोधन गछर् । िठक छ। उसले
बोल्दै गदार् उसलाई सु ुहोस्। िठक छ।

पत्रुस, येशू ख्रीष् टको दास र प्रे रत ￭समोन पत्रुसबाट,
तनीह को लािग जो…र हाम्रा परमेश् वर र मुिक्तदाता येशू
ख्रीष् टको धा मकतामा हाम्रो जस् तै अनमोल िवश् वास प्राप् त
गनह लाई:

…परमेश् वरको, र येशू ख्री हाम्रा प्रभुको ज्ञानमा अनुग्रह र
शा न् त—तमीह मा प्रशस् त हँुदजैाओस् ,

हामी सबलैाई—उहाँको िदव्य शिक्त बमो￭जम यी कुराह
िदनुभयो…

404 पृथ्वी र सबै कुराको उत्तराधकारी कसले पाउनेछ? [कसलेै भन्छ,
“सन्तह ।”—सम्पा।] पकै्क पिन। “सम्ब न्धत छ…” हो। िठक छ।

…जुन जीवन र भिक्तसँग सम्ब न्धत छ, उहाँको ज्ञान ारा
जसले हामीलाई मिहमाको लािग मिहमा गनर् बोलाउनुभएको छ:

यसै ारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र…महान् 
प्रतज्ञाह : िदनुभएको छ, ताक यी कुराह ारा तमीह
ईश् वरीय स् वभावका सहभागी होओ, यस संसारका कुइच् छाबाट
(त्यसलाई सु ुहोस्।) आउने भ्रष् टताबाट उम् केर गएका छौ।

405 पसैाको लालसा, ठूला कुराह को अभलाषा, लोकिप्रयताको
अभलाषा, यी कुराह िव ासीको लािग मरकेो छ। हामीलाई वास्ता छैन।
एउटा पाल वा एउटा झुपडी, मलेै िकन वास्ता गनुर्पय ; बाच्नु वा मनुर्, डुब्नु
वा डुब्नु? यो कुरा हो जुनमा मलाई चासो छ, परमे रको राज्य। चाहे म मेरो
घर िमलाउ, चाहे मलेै मेरो प रवार िमलाउ, चाहे मलेै िमलाउ जे केिह होस्,
मलाई ख्री लाई कायम राख्न िदनुहोस्, हाम्रो मिहमाको आशा।
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406 मलाई िनमार्ण गनुर्होस्, ओ प्रभु, यसमा। ख्री मेरो शर हुनुहोस्, जो
म ारा काम गद। मेरो जगमा, मेरो िव ास जुन उहाँमा छ, सद्गणु, ज्ञान,
संयम, धयैर्ता, ई रभिक्त, र भातृ स्नेह, ममा काम गनर् िदनुहोस्, ओ प्रभु,
यो मेरो प्राथर्ना हो। मलाई वास्ता छैन; बाँच्नु वा मनुर्, डुब्नु वा डुब्नु; संगठन
होस्, वा संगठन नहोस्; साथी होस् वा साथी नहोस्। त्यो ममा काम गनर्
िदनुहोस्, ख्री को सद्गणु, उहाँको ज्ञान, बग्न िदनुहोस्, ताक म ती कुराह
￭सकाउन सक्षम हुन सकँू।
407 “िकनिक परमे रले मण्डलीमा, प्रे रतह , अगमवक्ताह , शक्षकह ,
पा रह , र प्रचारकह स्थापना गनुर्भएको छ, सबै पूणर्ताको लािग र
यसमा यी सबै सद्गणुह ल्याउन, परमे रको पुत्रको आगमनको पूणर्ताको
लािग।” यी प्रत्येक ढुङ्गा त्यसको एक सामग्री हो। यो यसको सामग्री हो।
यी प्रत्येक सद्गणुह उहाँका हुन्, र ती उहाँबाट खन्याईरहेका छन्, तल
तनीह बाट। आमेन।
408 यो बाह्र बजेको छ। यो सबै कहाँ गयो? आमेन। के तपाईले उहाँलाई प्रेम
गनुर्हुन्छ? [मण्डलीले भन्छ, “आमेन।”—सम्पा।] के तपाईले त्यो िव ास
गनुर्हुन्छ? [“आमेन।”] सु ुहोस्, साना नानीह ।
409 बिहनी िकडले भ ुभयो, यस िबहान, “भाई िबल, मलाई थाहा छैन
कतै मलेै तपाईलाई देख्न पाउछु या पाउिदन।” त्यसले मलाई मानर् खोज्छ।
बुझ्नुभयो? उहाँ सोच्नुहुन्छ िक उहाँ वृ हँुदै हुनुहुन्छ, र उहाँ हुनुहुन्छ।
मलेै परमे रलाई प्राथर्ना गरे िक उहाँ र भाई िकडलाई, लामो समय
िदनुभएको होस्।
410 म तपाईलाई भन्छु, हामीलाई थाहा छैन िक कत लामो समयसम्म हामी
एकअकार्संग हुन्छौ। कत लामो समयसम्म म तपाईह संग रहन्छु मलाई
थाहा छैन। परमे रले मलाई संसारबाट बािहर बोलाउन सक्नुहुन्छ। उहाँले
मलाई अक के्षत्रको सेवामा बोलाउन सक्नुहुन्छ। उहाँले तपाईलाई कतै
बोलाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई थाहा छैन। तर, आउनुहोस्—आउनुहोस्
प्रा गरौ। यसलाई हामीबाट नाघेर जान निदऔ। त्यसलाई लऔ।
411 त्यहाँ यो छ, बाईबलमा। यहाँ यो छ, सबकुैरा ढाँचामा छ। र यिद म
संग यो गनर्को लािग समय मात्रै हुन्थ्यो भने! तपाईले यो एक िदनमा गनर्
सक्नुहु । तपाईलाई त्यो थाहा छ। तर, सबकुैरा एकसाथ बाँध्न सक्छ!
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412 हेनुर्होस्, जब हामीले त्यो सन्देश सिहत गयौ, तपाईले देख्नुभयो पिवत्र
आत्माले त्यो पखार्लमा के गनुर्भयो, के होइन र? त्यसोभए कत जना यहाँ
हुनुहुन्थ्यो? [मण्डली भन्छ, “आमेन।”—सम्पा।] बुझ्नुभयो? िन य न!ै
िठक तल आउनुहोस्, उही कुरा िनकाल्यो, िक प्रभुको दतूले।
413 हेनुर्होस्, यो सत्य हो। यसलाई तपाईबाट उम्कन निदनुहोस्। यसमा
थामीराख्नुहोस्, छोराछोरीह । त्यसमा थामीराख्नुहोस्। याद गनुर्होस्,
तपाईको िव ास, सद्गणु, ज्ञान, धयैर्तामा िनमाणर् गनुर्होस्!
414 अब, यहाँ, मलाई लाग्छ मसंग यहाँ कागजको एउटा टुक्रा छ, यिद मलेै
प्रचार ग ररहेको बेलामा मलेै कतै यो खसाएको छैन भने। यो यहाँ रहेछ।
धन्यवाद तपाईलाई, भाई। तपाईलाई धेरै धेर,ै धन्यवाद। यिद तपाई—
तपाई यसमा हेनर् चाहनुहुन्छ भने, र हेनुर्होस् यिद यहाँ केिह त्यस्तो कुरा छ
जुन तपाईले सक्षम हुनसक्नुहुन्छ…शायद यो त्यहाँ भएको भन्दा अ लकत
उचत ढाँचा होला, ताक तपाईले यस मध्ये केिह प्रत लिप बनाउन
सक्नुहुन्छ। म केवल यसलाई यहाँ टाँ￭सिदनेछु, र तपाईले साच्चै नै यसमा
हेनर् सक्नुहुन्छ र—र टाईप गनर् सक्नुहुन्छ।
415 र तपाईले यो लएर अध्ययन गरी, यसलाई तुलना गनुर्होस्, र यो
अनुसार ￭जउनुहोस् भ े मेरो चाहना छ। यसलाई केवल अध्ययन, तुलना
मात्रै नगनुर्होस्, तर जब तपाई गनुर्हुन्छ यसमा ￭जउनुहोस्। यसलाई आफैमा
इमानदारीपूवर्क लनुहोस्। यो नभ ुहोस् िक, “िठक छ, यो सुनेर मलेै
आनन्द लए।” मलेै पिन, गर।े तर यो सु को लािग, र त्यसपछ यसलाई
प्रा गनुर्, फरक कुरा हो। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? यो फरक कुरा हो।
बुझ्नुभयो?
416 त्यहाँ परमे रको कद बनाउनको लािग सात योग्यताह छन्। त्यहाँ
सात मण्डलीका यगुह छन्, जहाँ परमे रले मण्डलीलाई यो योग्यतामा
ल्याउनुभएको छ। र यो गनर्को लािग उहाँसंग सातवटा सन्देशवाहकह
छन्। त्यहाँ सात, सात, सात छन्। बुझ्नुभयो? सात—सात परमे रको
पूणर्ताको संख्या हो, र त्यहाँ परमे रको ￭स संख्या छ। त्यसलेै, त्यहाँ
तन छ, त्यहाँ सातवटा तनह छन्। त्यसलेै, गणतीय पमा, आ त्मक

पमा, वचन ारा, पिवत्र आत्माको साक्षी ारा, यी सानै िमलेर कुरा पूरा
गरकेो छ। आउनुहोस् यसलाई अध्ययन गरौँ।
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417 हाम्रा िव ासह मा यी कुराह थपौ, त्यसपछ, ताक हामी ख्री को
पूणर् कदसम्म आउन सकौँ; परमे रको प्रेम, परमे रको भय, एक अकार् प्रत
हाम्रो दयमा श्र ासिहत संगै भएर, एक अकार्मा गिहरो सम्मान, दाजुभाई
तथा िददीबिहनीको स्नेह सिहत, किहल्यै पिन अ ीलता िबना, अ केिह
नभएर पिवत्र आत्माको जीिवत शु ता सिहत। बुझ्नुभयो? संगै ￭जएर,
इसाई ब ुहोस्। िव ासका साथ िहड्नुहोस्। परमे रको पुण्य तपाईको
माफर् तबाट बग्न िदनुहोस्; परमे रको ज्ञान हुन िदनुहोस्, जब कुरा सिह
र गलतको आउँदछ। जब शतैानले केिह कुरा प्रस्तुत गदर्छ जुन ाकै्क
धमर्शा ीय छैन, त्यसबाट दरू जानुहोस्। त्यो सिह हो।
418 म कल्पना गनर् सक्छु िक ती प्रे रतह ले किहल्यै पिन हामीले जस्तो
व्यवहार गरनेन्। तनीह व रपरी गए, शायद थोरै शब्द बोल्ने मािनसह ,
जबसम्म तनीह पु ल्पटमा पुगे। तनीह भत्र गए र तनीह ले गनर् पन
काम तनीह ले गर,े अिन बािहर आए। हो, श्रीमान। तनीह मा शिक्त
थयो। तनीह मा सद्गणु थयो। तनीह को मािनसह संग कुनै िववाद
थएन। तनीह कहाँ खडा छन् भिन तनीह जान्दथे। त्यो नै हो।
तनीह ले कसमा िव ास गरकेा छन् भने तनीह जान्दथे। तनीह
आत्मामा िहडरहे। मात्र गद…
419 अक रात मलेै भनेको जस्त।ै एउटा सानो टाउको ह ाउनु, परमे रले
गनर् पन केवल त्यत मात्रै थयो, त्यसपछ तनीह लाई केिहले पिन रोक्न
सक्दनै थयो। तनीह ले प्र गन र अध्ययन गन, र संका गन र हामी
जसरी िफक्री गन गरनेन्, चाहे तनीह ले यो वा त्यो गनर् पन हो वा होइन।
तनीह अगाड बढेर यसलाई गर,े जसरी पिन। परमे रबाट केवल एउटा
हुन्छ हुनुपथ्य , त्यसले यो गथ्य , जत सक्दो चाडो। िकन? यो परमे रबाट
हुन्छ हो भिन तनीह ले कसरी जा सक्थे? तनीह संग यी सबै यहाँ
भएका सद्गणुह थए, यी सबै योग्यताह । र परमे रको पिहलो सानो
हुन्छ यो हरके अशं, र उहाँको वचनसंग तुलना हुन्थ्यो। यो परमे रको
वचन थयो भिन तनीह ले जानेका थए, र तनीह टाढासम्म गए। कुनै
कुराको लािग पिन िफक्री गनर् पदन थयो। जब परमे र बोल्नुभयो, तनीह
गए। हामी बोल्छौ…
420 परमे र हामीसंग बोल्नुहुन्छ, र हामीले भ ेछौ, “िठक छ, हामीले शु
गनछौ। हामीले यो जीवन ￭जउन सक्छौ या सक्दनैौ हामी हेनछौ।” पिहलो
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कुरा तपाईलाई थाहा छ, कसलेै तपाईलाई िनराश बनायो। िठक छ, पकै्क
पिन, त्यो शतैान हो।
421 तपाईले त्यसलाई यस िबहानमा मलाई सभाबाट टाढा राख्न कोशष
गरकेो देख्नुपछर् । तपाईमा यो एकपटक हुनुपछर् । ओ, दया! मलेै एउटा
सभाको उ ेख गदार् हरके पटक लड्नुपछर् । र यिद म िबरामीह को लािग
प्राथर्ना गनर् जाँदछुै भने, र कोिह मद गरकेो र नबचाईएको, त्यहाँ दस
िमनेटमा तसवटा कलह आउनेछ, यिद तनीह त्यत छटो हुनसक्छन्,
यसबाट टाढा राख्नको लािग। “ओ, भाई ब्रन्हाम, तपाईले यो गनुर्पछर् ।”
तर त्यहाँ दाऊमा एउटा प्राण छ। पकै्क पिन। हो।
422 अक रात, मलाई एउटा ठाउँमा बोलाईयो। एउटा जवान मािनस, मलेै
उहाँसंग यहाँ तल कुरा गरे जसलाई-तपाईले-के-भ ुहुन्छ, सुपरमाकट,
केिह वषर् अगाड। ऊ एउटा जडया बन्यो। मलेै केटालाई चनेको थए,
एउटा राम्रो केटा, तर ऊ एउटा पापी थयो। र त्यसलेै उसको आमाले
बोलाउनुभयो। मलाई लाग्छ उनले डाक्टरलाई केिह पटक बोलाईन्।
मलाई…बोलाईयो, र तनीह ले िब ीलाई बोलाए, र—र अन्ततः मलेै
सन्देश पाए। र जब मलेै सन्देश पाए, भलाईको लािग इमानदार, मेरो
जीवनमा त्यत धेरै लडाई किहल्यै पिन भएन, त्यो केटाकोमा पुग्नको लािग।
423 र जब त्यहाँ पुगे, ग रब साथीले मलाई चनेको थयो। त्यहाँ ऊ,
त्यहाँ प ल्टरहेको थयो, अचेत, र त्यस्तै अवस्थामा थयो। उसको िपताले
उसलाई थपथपाउन खोज्दै थयो, यो भन्द,ै “िप्रय।” र त्यो मािनस पचास
वषर्, क रब एकाउ वषर्को छ। र भन्द,ै “िप्रय,” यो, र “ स्थर बस।” र
ऊ माथ उठ्न खोज्दै थयो। उसको सानो पुरानो हातह लगभग त्यत
ठूलो व रपरी थयो। केटामा यतसम्म धेरै क्यान्सर थयो िक ऊ ठोस
क्यान्सर बाहेक अ केिह थएन। उसको शरीरको सबै अगंमा क्यान्सर
थयो। उसको रगत प्रवाह पिन क्यान्सर थयो, सबकुैरा। र त्यहाँ ऊ थयो,
उठ्ने कोशषमा, र त्यस्तै स्थतमा थयो।
424 मलेै उसको हात समातेर भने, मलेै भने, “वूड्र ो, वूड्र ो, म भाई
ब्रन्हाम हँु।”
425 उसको बुवाले भन्यो, “के तमीलाई थाहा छैन? यो भाई िबल हुनुहुन्छ।
वूड्र ो, म भाई िबल हँु।”

उसले भन्यो, “अँ। ह। अँ-अँ-अँ।” त्यस्त।ै
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426 र उसको बुवाले हेनुर्भयो र भ ुभयो, “िब ी, तमी अ लकत
िढलो आयौ।”

मलेै बहने, “किहल्यै पिन धेरै िढलो हँुदनै। उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ।” मसंग
लडाई थयो।
427 र त्यसपछ अ केटाह , केिह अ केटाह , पापीह , त्यहाँ
उभरहेको थयो, उसको केिह नातेदारह । मलेै बने, “तपाई देख्नुहुन्छ,
केटाह , तयार हुनुहोस्, िकनभने तमीह त्यो ठाउँमा आउनेछौ। तमीह
िठक यहाँ तल आउनुपनछ। बुझ्नुभयो? शायद यो—यो क्यान्सरसंग
नहोला। तपाई अ केिहबाट आउनुहोला, बािहर त्यहाँ राजमागर्मा, मन
ग र रक्तस्राव भएर, वा केिह त्यस्त।ै तपाई यसमा आउनुपछर् ।” हामीले
तनीह संग कुरा गय ।
428 म आत्माले के गनर्लाई भ ुहुन्छ भिन हेनर्लाई पखरहेको थए। पखद।ै
पिहलो कुरा तपाईलाई थाहा छ, मलेै त्यो सानो हुन्छ महसूस गर।े “ऊ माथ
आफ्नो हात राख्।”
429 म चारैतर िहडे, भने, “तपाईह सबलेै आफ्नो शरह
झुकाउनुहोस्।” तनीह सबलेै आफ्नो शरह झुकाए, दईु वा तनजना
यवुा साथी त्यहाँ थए।
430 मेरो हात उसमाथ राखे। मलेै भने, “प्रभु परमे र, केटाले यी कुराह
भेट्नुभन्दा पिहले, उसले के गनर् जाँदछै भिन उसलाई थाहा गनर् िदनुहोस्।
ऊ मदछ। शतैानले उसलाई घायल पारकेो छ, र ऊ जाँदछै। र त्यसले
उसलाई मृत्यसुम्मै िपएको छ, र यहाँ ऊ यस्तो अवस्थामा छ। म प्राथर्ना
गछुर् िक तपाई ऊ प्रत दयालु हुनुहोस्।” र जब मलेै उसको िन म्त प्राथर्ना
गर,े अक िबहान ऊ उभरहेको थयो, उसको बुवासंगै बो लरहेको थयो।
431 ब स्ट रोजसर्, जो…तनीह ले मलाई यहाँ तल अस्पतालमा बोलाए,
धेरै भएको छैन। म त्यस िदन त्यहाँ बािहर थए, त्यहाँ तल िमलटाउनमा
प्रचार ग रसकेपछ जहाँ सानो जोज काटर्र िनको पा रएका थए। तपाईह
सबलैाई यो याद छ। र त्यहाँ जब भाई स्मथ, एक मेथोड प्रचारकले,
भने, “यिद कोिह किहल्यै बि ष्मा लनुभएको छ, येशू ख्री को नाउँमा,
मेरो पालबाट िन स्क जानुहोस्,” त्यस्त।ै माथ त्यहाँ टोटन फोडर्मा, माथ
त्यहाँ त्यो सभा राख्द।ै र, ओ, तपाईले सोच्न सक्ने सबकुैराले मलाई
िनन्दा गनुर्भयो। मलेै किहल्यै एउटा शब्द पिन भिनन; लगातार गईरहे।
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मसंग एउटा आज्ञा थयो। प्रभुले मलाई एउटा दशर्न देखाउनुभयो। त्यहाँ
तल एउटा थूमा थयो, जंगलमा कतै अ ड्कएको थयो। तपाई सबलैाई
दशर्न याद छ, तपाईह सबलैाई। मलाई लाग्छ तपाईलाई याद छ। के
तपाईलाई यो याद छ? [मण्डलीले भन्छ, “आमेन।”—सम्पा।] िन य
न।ै िठक छ। र म त्यहाँको जगंलबाट भएर तल जाँदै थएँ, यसको लािग
￭सकार गनर्लाई।
432 म टोटन फोडर्मा पुगे। त्यहाँ भाई राईटलाई थाहा छ। हामीह माथ
गयौ, के गन त्यो थाहा थएन। मलेै एउटा सानो साबुनको बक्सा ल्याएको
थए, एउटा ￭सक्काको लािग। म त्यहाँ बािहर जानेवाला थए, त्यहाँ उभएर
पाईलामा प्रचार गनर्। उहाँले भ ुभयो िक उहाँ माथ, डाँडाको टुप्पोमा,
केिह व्यापार गनर्को लािग जाँदै हुनुहुन्छ। म उहाँसंगै गए। त्यहाँ एउटा ठूलो
पुरानो ब्या प्ट मण्डली माथ थयो, खाली थयो। प्रभुले मलाई भ ुभयो,
“त्यहाँ रोिक।”
433 मलेै भने, “मलाई िठक यहाँ िनस्कन िदनुहोस्, भाई राईट।” म रोिकए।
म माथ गए र फकर आए।
434 म त्यहाँ गए, र ढोका खोल्न सिकन। मलेै भने, “प्रभु, यिद तपाई यसमा
हुनुहुन्छ भने, तपाईले मलाई मण्डलीमा जाओस् भ े चाहनुहुन्छ भने, मेरो
लािग ढोका खो लिदनुहोस्।” म त्यहाँ तल बसे र सोचरहेको थए।
435 कोिह आईरहेको सुने; माथ िहड्यो, र उहाँले भ ुभयो, “तपाई कस्तो
हुनुहुन्छ? म तपाईलाई भ ेछु,” भ ुभयो, “तपाई मण्डली भत्र जान
चाहनुहुन्छ?”

मलेै भने, “हो, श्रीमान।”
उहाँले भ ुभयो, “मसंग यहाँ चाबी छ।”

436 एउटा सभा शु गय । पिहलो ह ा, केिह थएन। पिहलो रात, मसंग
एउटा मण्डली थयो, भाई राईट र उहाँको प रवार। पिहलो कुरा तपाईलाई
थाहा छ, ह ाको अन्त्य तर, तनीह ले तनीह लाई त्यहाँ आँगनमा
उभाउन समेत सकेनन्, गाह्रोसंग गद थए। अझै पिन त्यो थूमा माथ
आएको थएन। भाई हाल त्यो दौरानमा बचाईनुभयो, अिहले त्यहाँको पा र,
तनीह सब।ै मलेै यो थूमा कहाँ छ भनेर भेट्टाउनै सिकन। केिह समय
पछ, ख्री को मण्डलीबाट, डाँडाको तलबाट, त्यो सानी केिट नौ वषर् आठ
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मिहनाको सरकेो थएन, त्यहाँ प ल्टरहेको थयो। त्यहाँ उनी थईन्। तपाई
सबलैाई कथा थाहा छ। हो, श्रीमान।
437 र त्यस िदउँसोमा जब ब स्ट रोजसर्, महान ठूलो हस्क िदग्गज त्यहाँ
उभरहनुभएको थयो…म त्यहाँ बािहर िहडेर गए। र त्यहाँ भाई स्मथको
मण्डली म माथ हास्न, मेरो ठट्टा गनर्, येशू ख्री को नाउँमा बि ष्मा गनर्
उभरहेका थए। म टोटन फोडर्को िहलाम्मे पानीमा गए, जहाँ तनीह संग
एउटा थयो…[टेपमा रक्त स्थान—सम्पा।]…त्यहाँको खाडीमा, र जत
सक्दो कडा गजर्द।ै केिह डकनह मसंगै आउनुभयो।
438 मलेै भने, “म यहाँ यस िदउँसो परमे रको पिवत्र धमर्शा को
प्रतिनधत्वको पमा खडा हँुदछु।” मलेै भने, “म यहाँ बाईबलमा पढ्दछु
जहाँ पत्रुसले भनेका छन्, ‘प ाताप गर, तमीह प्रत्येकले आफ्नो पापको
क्षमाको िन म्त येशू ख्री को नाममा बि ष्मा लेओ।’” म पछाड फ कए,
डकनह मध्ये एकजनालाई पुस्तक िदए।
439 त्यहाँ बािहर गए, र मलेै भने, “जो कोिहले इच्छा गछर् , जसले पापको
प ाताप गछर् , त्यो आओस्।” त्यहाँ बािहर पानीमा िहडे। मलेै भने, “मलाई
लाग्छ िक स्वगर्दतूह अब हरके अगंमा हेद, ब￭सरहेका छन्।” ओ, प्रभु!
मलेै दईु वा तनजनालाई बि ष्मा िदएको समयमा, उहाँको पुरै मण्डली,
ती मिहलाह जो राम्रा रशेमी लुगा पिह रएका थए, त्यस पानीमा आएर,
तनीह को ठूलो आवाजले चच्याउद।ै मलेै उहाँको पूरै मण्डलीलाई येशू
ख्री को नाममा बि ष्मा िदए। तपाईलाई यो थाहा छ। मसंग यसको त स्बर
छ। त्यहाँ यो थयो।
440 यो के थयो? तपाईको सद्गणुमा थपेको। बुझ्नुभयो? यसलाई एकै्ल
छोडिदनुहोस्। यो कसरी गन परमे रलाई थाहा छ। यी कुराह कसरी
पूरा गन त्यो परमे रलाई थाहा छ। तनीह ले जे चाहन्छन् भ िदनुहोस्।
त्यसले केिह फरक पादन। केवल िनरन्तर अघ बढ्नुहोस्।
441 ब स्ट रोजसर् त्यहाँ उभदै हुनुहुन्थ्यो, जब उहाँले त्यो देख्नुभयो, उहाँले
भ ुभयो, “त्यसो भए म यो मेरो सम्पूणर् दयले िव ास गछुर् ।” र पानीमा
उहाँ आउनुभयो, उहाँको राम्रो पोशाक नै लगाएर, र येशू ख्री को नाममा
बि ष्मा लनुभयो।
442 लगभग तन वा चार वषर् पिहले, तनीह ले मलाई यहाँ तल न्यू
अल्बानीको बोलाए। त्यहाँ ऊ थयो, मद गरकेो, क्यान्सरले, केवल
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उसलाई खाँदै थयो। चिकत्सकले उसलाई भोली िबहानको समयसम्म
मात्रै िदएको थयो, ￭जउने। भन्यो, “ऊ अब मदछ।” भन्यो, “चाडो
आउनुहोस्।”
443 म टल कोठामा पुगे, जब म पुगे, त्यहाँ उभएर प्राथर्ना गनर्को लािग।
उसले भन्यो, “िब ी, त्यो कुनाको व रपरी एउटा इन्द्रेणी घुिमरहेको छ।”
444 र म फ कए, हेनर्को लािग। मलेै भने, “ब स्ट, यो एउटा करार हो। तपाई
मनर् जाँदै हुनुहु । रगतको करारले तमीलाई बचाउदछ।”
445 मलेै मेरो हात उसमाथ राखे, भने, “प्रभु परमे र, कसरी तपाईको त्यो
पारीको दशर्नले तपाई यहाँ हुनुहुन्छ भिन प्रमाणत गदर्छ। तपाईको करार
त्यो हो, यो, ‘उहाँको कोरार्ले हामी िनको भयौ।’” उस माथ हात राखे, र
त्यहाँ ऊ िनको भयो। उसलाई घर पठायो।
446 र लगभग चार या पाँच वषर्, लगभग चार वषर्, खोलाको माथ-र-
तल माछा माद र सबै गद, त्यस्तै च लरहेको छ। र जहाँ क्यान्सर पेटको
अ नलीको व रपरी भएको थयो, यसलाई समातेको थयो, त्यहाँ एउटा
ठूलो कडा गाँठो छ। चिकत्सकह , अस्पतालको िदग्गजह ले, उसलाई
भनेको थयो िक तनीह संग एउटा कोबाल्ट उपचार छ जसले त्यो
तन्काउन सक्छ, जसले अझै धेरै खाना त्यहाँ तल जान िदन्छ। उसलाई
धेरै खाना एकदम गाह्रो हुन्थ्यो, उसले यत सुस्तरी खानुपथ्य । ऊ त्यो
गनर्को लािग त्यहाँ गयो। मलाई थाहा छैन ऊ त्यहाँ थयो या थएन।
447 त्यसपछ जब तनीह ले उसलाई शल्यिक्रया गर,े यसले उसलाई
आघातमा फ्याँकेको छ, र उसलाई एउटा स्ट्र ोक भयो। उसको एक तफ
तल त्यसरी कुजो बनायो। र उसले गनर् सक्ने एउटा मात्रै कुरा आधा-
बाटो ने थयो। र उसले एउटा कलम पायो, त्यसरी, र जान्छ, “उ,
उ, उ।” र उसले लेख्ने कोशष गय , त्यसरी काँप्द,ै उसको राम्रो हातले।
उसको देब्रे पिट्ट, स्ट्र ोक भएको थ्यो। र उसले लेख्यो, उसको हात: “येशूले
बचाउनुभयो, १९०० र केिह कुरा।” तनीह ले यो बुझेनन्।
448 त्यसलेै अब जब उसले श्रीमतीले भन्यो, “भाई ब्रन्हाम, मलाई थाहा
छैन त्यो बाट उसको अथर् के हो।”
449 मलेै भने, “श्रीमती. रोजसर्, उसको अथर् के हो, यो १९०० र केिह,
िक उसले मुिक्त पाएको थयो र तल त्यहाँ येशूको नाममा बि ष्मा लएको
थयो। अिहले त्यसलेै तद छ। ऊ मनर्बाट डराउदनैन्।”
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450 मलेै भने, “प्रभु परमे र, उसको जीवनलाई बचाउनुहोस्। मलेै यो
प्राथर्ना गछुर् , येशूको नाउँमा, िक तपाईले उसको जीवन बचाउनुहुनेछ।”
ऊ माथ हात राखे। स्ट्र ोकले उसलाई छोड्यो। आघात बन्द भयो। र ऊ
ओछ्यानबाट उ ो। र ऊ अिहले उिठरहनुभएको छ, गवािह िदँद।ै
451 तपाईको िव ासमा थप्नुहोस्, सद्गणु; तपाईको सद्गणुमा, ज्ञान
थप्नुहोस्; तपाईको ज्ञानमा, संयम थप्नुहोस्; तपाईको संयममा, धयैर्ता;
तपाईको धयैर्तामा, ई रभिक्त; तपाईको ई रभिक्तमा, भातृ प्रेम; तपाईको
भातृ प्रेममा, पिवत्र आत्मा, र ख्री आउनुहुनेछ। िकनिक, िठक उहाँको
तल…पिवत्र आत्मा मण्डली येशू ख्री को आत्मा हो, ती सद्गणुह प्रकट
गनर्को िन म्त। ओ, प्रभु!

यहाँ यो छ, पौने एक।
म प्रेम गछुर्…म उहाँलाई प्रेम गछुर्
िकनभने उहाँले पिहले मलाई प्रेम गनुर्भयो

यहाँ धेरै पिहले, तपाई केिह हुनुभन्दा अगाड।
र िक ुभयो…(उहाँले के गनुर्भयो?)…मेरो मुिक्त
कलवरीको खमा।

म यो कसरी भए? िकनभने उहाँले मलाई पिहले, प्रेम गनुर्भयो।
म उहाँलाई प्रेम गछुर् , म उहाँलाई प्रेम गछुर्
िकनभने उहाँले मलाई पिहले प्रेम गनुर्भयो (त्यहाँ

कारण छ।)
र मेरो मुिक्त िक ुभयो
कलवरीको खमा।

452 यस िबहान, म उहाँलाई, वाचा गछुर् , मेरो सम्पूणर् दयले, िक,
उहाँको सहायता र उहाँको अनुग्रहले, म प्राथर्ना गछुर् िक म िदनहु
खोज्छु, िनरन्तर, जबसम्म म मेरो यो सानो पुरानो कदमा यी प्रत्येक
आवश्यकताह लाई बिगरहेको महसूस ग दन, जबसम्म म जीिवत ख्री को
प्रकटीकरण हुन स क्दन। िकनिक, उहाँ म जस्तै पापी ब ुभयो, ताक म
ब सकँू…परमे रको धा मकता आउदछ, उहाँ जस्तै गरी। “उहाँले मेरो
ठाउँमा लनुभयो; प्रभु, उहाँको मलाई लन िदनुहोस्।” िकनभने, त्यिह
उदेश्यको लािग उहाँ मनुर्भयो। कत जनाले त्यो उही कुरा वाचा गनुर्हुन्छ,
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परमे रको अनुग्रह ारा? [मण्डलीले भन्छ, “आमेन।”—सम्पा।] हाम्रो
शरह अिहले झुकाएर, र हाम्रा हातह उचालेर।

म…
453 म यो प्रतज्ञा गछुर् , प्रभु, यो मण्डलीले यो प्रतज्ञा गछर् , “येशू ख्री को
पूणर् कद!”

िकनभने उहाँले मलाई पिहले प्रेम गनुर्भयो
र मेरो मुिक्त िक ुभयो
कलवरीको खमा। 
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