
ममा कसरी स्वगर्दतू,
र उहाँको आज्ञा आयो

 र भाई सम्भवत…म यहाँ तल धेरै टेप रकेडर्र ह देख्छु,
र तनीह ले यो िटप्ने, पकै्क पिन। पिवत्र आत्माले तपाईलाई

के भ ुभएको छ भिन तपाई जुनसुकै बेलामा पिन जा चाहनुहुन्छ
भने, यहाँका यी भाईह लाई हेनुर्होस् जोसंग यी टेप रकेडर्रह छन्,
तनीह ले िठक पछाडबाट चलाउनसक्छन्, तपाईले आफ्नो मािमला
सिह पमा पाउन सक्नुहुन्छ। र ध्यान िदनुहोस् र हेनुर्होस् िक यिद
यसले भनेको जस्तै गरी त्यो हुन्छ िक हुदनै भनेर। जब तपाईले
यो उच्चारण गरकेो सु ुहुन्छ “परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ, ‘एउटा िन त
कुरा, वा यो यस त रकामा छ,’” वा केवल यसलाई जाँच गनुर्होस् र
हेनुर्होस् कतै त्यो सिह छ या छैन भिन। बुझ्नुभयो? यो सधै त्यिह
त रकामा हुन्छ।
2 अब, थोरै पृ भूिमको लािग…र म एक प्रकारले खसुी छु आजरात
िक यहाँ हामी थोरै मात्रै छौ यहाँ। हामी घरका साथह मात्रै हौँ, होइन
र? हामीह , हािम मध्ये कोिह पिन, अप रचत छैन। हामी…मलेै केवल
मेरो केन्टक व्याकरण प्रयोग गनर्सक्छु र अिहले घरमै रहेको महसूस
गनर्सक्छु, िकनिक हामीह —हामीह मात्रै…र म अिहले केन्टक मा
फ्याँक रहेको छैन, यिद त्यहाँ कोिह यहाँ केन्टक बाट हुनुहुन्छ भने।
केन्टक बाट यहाँ कोिह हुनुहुन्छ? आफ्नो हात उठाउनुहोस्। भ ुहोस्!
मलेै घरमै छु भिन महसूस गनुर्पछर् , होइन र? त्यो एकदम राम्रो हो।
3 मेरी आमाले बोडङ हाउस चलाउने गनुर्हुन्थ्यो । र म एक िदन केिह
जा को लािग त्यहाँ गएँ…त्यहाँ एउटा ठूलो समूहको पु षह आए,
र ठूलो, रामो मेचको सेट। र मलेै भने, “यहाँ केन्टक बाट कत जना
हुनुहुन्छ, उभनुहोस्।” सबजैना उठे। र त्यस रात म मण्डलीमा गए,
मेरो मण्डलीमा, र मलेै भने, “केन्टक बाट यहाँ कतजना हुनुहुन्छ?”
सबजैना उठे। त्यसलेै म भन्थे, “िठक छ, त्यो एकदम राम्रो हो।”
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िमसनरीह ले एकदम राम्रो काम गनुर्भएको छ, त्यसलेै हामी यसको
लािग अत्यन्त धन्यवािद छौ।
4 अब, रोमीको पुस्तकमा, ११ औ अध्याय र २८ औ पद। धमर्शा को
पढाईमा अब ध्यान िदएर सु ुहोस्।

यहूदीह सुसमाचार ग्रहण गनर् अस्वीकार गछर्न्, यसकारण
तनीह परमे रका शत्रुह हुन्: तर तनीह चुिनएका
मािनसह हुनाको कारण…िपताको खातरपरमे रले अझ पिन
प्रेम गनुर्हुन्छ।
िकनभने परमे रको वरदान र बोलावटह चािह प ाताप िबना

हो।
5 हामी प्राथर्ना गरौ। प्रभु, आजरात हामीलाई सहायता गनुर्छु अिहले
जसै हामी आदरपूवर्क वचनको लािग अघ बढ्छौ, हाम्रो पूणर् दयले,
इमानदारीताका साथ, केवल तपाईको मिहमाको लािग यी कुराह भिनएको
छ। र मलाई म त गनुर्होस्, प्रभु, र मेरो मनमा केवल ती कुरा राखीिदनुहोस्
जुन भिननु पदर्छ र कत भ ुपदर्छ। तपाईको समय हँुदा मलाई रोक्नुहोस्।
म माग्छु िक यस श्रोताह मा हरके दयले यी कुराह िबरामी र खाँचोमा
परकेाह को फाईदाको प्रा गनछन्। िकनिक म येशू ख्री को नाउँमा
माग्दछु। आमेन।
6 अब, म यो िवषयमा हामी सानै हँुदाको बेलामा अघ बढ्न चाहन्छु।
र—र म तपाईलाई धेरै लामो बेरसम्म नराख्ने प्रयास गछुर् । म मेरो हेरचाह
गन यहाँ राख्नेछु र तपाईलाई अब िठक समयमा बािहर िन स्कन िदने प्रयास
गछुर् ताक तपाई भो ल रात फकर आउन सक्नुहुन्छ। अब, प्राथर्नामा
रहनुहोस्। मलाई लाग्दनै िक केटाले काडर् पिन िदन्छ भिन। मलेै उसलाई
किहल्यै सोधेको छैन कतै ऊ…र यिद तनीह ले िदएका छैनन् भने या चाहे
तनीह ले देलान् या नदेलान्, यसले फरक पादन। हामीसगं यहाँ काडर्ह
छ यिद हामीले कसलैाई बोलाउन पय भने। त्यसलेै, यिद पदन भने, िकन,
हामी पिवत्र आत्माले के भ ुहुन्छ केवल त्यो हेनछौ।
7 अब, यिद तपाईले ध्यानसंग सु ुहुन्छ भने…अब, यो हुनसक्छ…त्यो
भएर म…यो यहाँ हामी केिह मात्रै छौ, यो भ को लािग यो राम्रो समय
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हो, िकनिक यो—यो मेरो आफ्नै व्यिक्तगत अ स्तत्वसंग सम्ब न्धत छ। र
त्यिह नै कारणले गदार् आजरात मलेै यो धमर्शा पढेको छु, िक तपाईले
यो देख्न सक्नुभएको होस् िक वरदानह र बोलावटह कुनै यस्तो कुरा
होइन जसको लािग कसलेै योग्यता प्रा गनर्सक्छ।
8 पावलले बोल्दछैन् यहाँ, भनेका छन्, “यहूदीह , सुसमाचारको
मािमलामा, अन्धो पा रएका छन् र परमे रबाट टाढा छन्, िक, यो हाम्रै
खातर हो।” तर त्यो भन्दा अगाडको पदमा, भनेका छन्, “सबै इस्राएलको
उ ार हुनेछ।” सबै इस्राएलको उ ार हुनेछ। चुनावको अनुसार, परमे र
िपताले तनीह लाई प्रेम गनुर्भएको छ र तनीह लाई अन्धो पानुर्भएको
छ ताक हामी अन्यजातह को लािग प तापको िन म्त एउटा ठाउँ
हुनसकोस्, िक, अब्राहाम ारा, उनको सन्तानह ले उहाँको वचन अनुसार
सारा संसारमा आशिषत हुनसकोस्। हेनुर्होस् परमे रको सावर्भौमता
कस्तो छ? उहाँको वचन हुनुनै पछर् । उहाँ अ केिह पिन हुनसक्नुहु ।
र अब हामी, ारा…परमे रले हामीलाई चु ुभएको छ; उहाँले यहूदीलाई
चु ुभएको छ; र उहाँ…
9 यी सबकुैराह परमे रको पूवर्ज्ञान हो। के हुनेछ भिन जब उहाँले
तनीह को बारमेा बताउनुभयो, उहाँले यो पूवर्ज्ञानले थाहा पाउनुभयो।
अब, परमे र, परमे र हुनको लािग, शु मा उहाँले अन्त्यको बारमेा जानेको
हुनुपछर् वा उहाँ अ￭सिमत परमे र हुनुहुन्थेन। कोिह पिन नाश होस् भ े
उहाँले चाहनुभएन। िन य नै चाहनुहु थयो! उहाँले कोिह पिन नाश होस्
भ े चाहनुहु थयो। तर िदनको शु को शु वातमा, िक—िक संसार,
परमे रले राम्ररी जा ुहुन्थ्यो को चािह बाँच्नेछ र को चािह बाँच्नेछैन। उहाँले
मािनसह हराएको चाहनुहु थयो, “कोिह पिन नाश होस् भ े उहाँको
चाहना थएन, तर सबलैाई बचाउने उहाँको इच्छा हो,” तर उहाँले शु बाटै
जा ुहुन्थ्यो को बाँच्नेछ र को बाँच्ने छैन भिन। त्यिह नै कारणले उहाँले
भिवष्यवाणी गनर् सक्नुहुन्थ्यो, “यो कुरा हुनेछ। त्यो कुरा हुनेछ,” वा “यो
त्यो हुनेछ। यो व्यिक्त त्यस त रकाको हुनेछ।” बुझ्नुभयो?
10 उहाँले यसलाई पिहले नै जा ुहुन्थ्यो िकनभने उहाँ असीम हुनुहुन्छ।
यिद तपाईलाई यसको अथर् के हो थाहा छ भने, त्यो केवल, “उहाँलाई
थाहा नभएको त्यहाँ केिह पिन छैन।” बुझ्नुभयो, उहाँलाई थाहा छ। िठक



4 बो लएको वचन

छ, त्यहाँ शु को समय दे ख केिह थएन, र त्यहाँ समय बाक नभए प ात,
बुझ्नुभयो, उहाँलाई अझै पिन सबकुैरा थाहा छ। उहाँको मनमा सबकुैरा
छ। र जसरी पावलले रोमीमा भनेका थए, ८ औ र ९ औ अध्यायमा,
“त्यसोभए िकन अझै पिन उहाँले ग ल्त भेट्नुहुन्छ त?” त्यसलेै हामीले
त्यो देख्छौ, तर परमे र…
11 सुसमाचार प्रचार गरे जस्त।ै कसलेै भने, “भाई ब्रन्हाम, के तपाई त्यो
िव ास गनुर्हुन्छ?”

मलेै भने, “हेनुर्होस्।”

भने, “तपाई क्या ल्भिनस्ट हुनुपछर् ।”

मलेै भने, “म क्या ल्भिनस्ट तबसम्म हँु जबसम्म क्या ल्भिनस्ट
बाईबलमा छ।”
12 अब, त्यहाँ खमा एउटा हाँगा छ, त्यो क्या ल्भनवाद हो, तर त्यहाँ

खमा, अ धेरै हाँगाह पिन छ। एउटा खमा एउटा भन्दा बिढ हाँगाह
हुन्छन्। उसले यसलाई त्यहाँ अनन्त सुरक्षामा चलाउन चाहन्थ्यो, र
केिह समय पछ तपाई िव व्यापीतामा जानुहुन्छ र तपाई त्यहाँबाट कतै
खस्नुहुन्छ, त्यहाँ यसको कुनै अन्त्य छैन। तर जब तपाई क्या ल्भनवादबाट
भएर जानुहुन्छ, िफतार् आउनुहुन्छ र अ मिनयनवादमा शु गनुर् हुन्छ।
बुझ्नुभयो, खमा त्यहाँ अक हाँगा छ, र खमा अक हाँगा छ, र
जारी रहन्छ। ती सबकुैरा संगै भएर एउटा ख बन्छ। त्यसलेै म िव ास
गछुर्—गछुर्…क्या ल्भनवादमा िव ास तबसम्म िव ास गछुर् जबसम्म यो
धमर्शा संग रहन्छ।
13 र म िव ास गछुर् िक परमे रले संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अगाड
नै जा ुभएको थयो, ख्री मा उहाँको मण्डलीलाई चु ुभएको थयो, र
संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अगाडलाई ख्री लाई मानुर्भएको थयो। शा ले
यसो भनेको छ, “उहाँ संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अगाड नै मा रनुभएको
परमे रको थूमा हुनुहुन्थ्यो।” बुझ्नुभयो? र येशूले भ ुभयो िक उहाँलाई
हामीलाई संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अगाड नै च ुभएको थयो, पावाले
भनेका थए, “उहाँ—उहाँ संसारको सृि हुनु भन्दा पिहल्यै परमे रले
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हामीलाई येशू ख्री ारा आफ्ना बालकह बनाउने िन य गनुर्भयो।” त्यो
परमे र हुनुहुन्छ। त्यो हाम्रो िपता हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो?
14 त्यसलेै चन्ता नगनुर्होस्, पांग्राह सिह त रकाले घुिमरहेको छ,
सबकुैराह िठक समयमा आउँदै छ। एउटै कुरा, यो मात्रै हो, िक आफ्नो
पालोमा पाउनुहोस्। र त्यो—त्यो नै यसको बारमेा राम्रो पक्ष हो, तब
तपाईलाई थाहा हुन्छ कसरी काम गन भिन जब तपाईले आफ्नो पालोमा
पाउनुहोस्।
15 अब, अिहले ध्यान िदनुहोस्, “वारदानह र बोलावट प ताप िबना
हो,” त्यो मात्रै एक त रका हो जुन मलेै—मलेै धमर् ीय पले मेरो बोलावट
प्रभुमा राख्न सक्छु। र िव ास गद िक म आजरात ती साथीह संग छु
जसले पकै्क पिन यो बुझ्नुहुनेछ र यो व्यिक्तगत होइन भनेर सोच्नुहुनेछ,
तर तपाईसंग यो समझ हुनसकोस् र जा ुभएको होस् िक—िक परमे रले
के भ ुभएको छ जुन हुन आउनेछ, र केिह कुरा च लरहेको भेट्नुहुनेछ र
त्यसपछ यसलाई पछ्याउनुहुनेछ।
16 अब, आिदमा, पिहलो कुरा जुन मलेै सम्झन सक्छु त्यो एउटा दशर्न
हो। पिहलो कुरा जुन मलेै मेरो िदमागमा सम्झन सक्छु त्यो एउटा दशर्न हो
जुन प्रभुले मलाई िदनुभएको थयो। र त्यो धेर,ै धेरै वषर् पिहले हो, म एउटा
सानो केटो थए। र मेरो हातमा एउटा ढंुगा थयो।
17 अब, म तपाईको मािफ चाहन्छु, म याद गनर्सक्छु िक जब मलेै रालो
पोशाक लागेको थएँ। साना केटाह ले लामो लुगा लगाउँदाको समय
सम्झन सक्ने उमेरको तपाई (तपाईह सब)ै पुग्नुभएको छ या छअना
मलाई थाहा छैन। तपाईह यहाँ कतजना हुनुहुन्छ जसले याद गनुर्हुन्छ
िक बच्चाह ले, हो, लामो लुगा लगाउँथ्यो? िठक छ, म सम्झन सक्छु,
मेरो सानो पुरानो झुप्रोमा जहाँ हामीह बस्थ्यौ, म भुइँमा घ स्रदै थए। र
त्यो कोिह थयो, मलाई थाहा छैन त्यो को थयो, उहाँ भत्र आउनुभयो।
र आमाले सानो—सानो िनलो रबन मेरो लुगामा लगाईिदन काम गद
हुनुहुन्थ्यो। र म भखर्रै गाह्रोसंग िहड्न सक्थे। तर म त्यो बेलामा बामे
सद थए, र मलेै मेरो औँला तनीह को खटु्टाको िहउँमा अड्काए, र आगो
िनर छेउमा, न्यानो हँुदै उभरहेको बेलामा मलेै उहाँको खटु्टाबाट िहउँ खाना
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थाले। मलाई सम्झना छ िक मेरी आम्लाले मलाई त्यसको लािग झट्का
िददै हुनुहुन्थ्यो।

18 र त्यसपछ अक िबहान म सम्झन्छु, दईु वषर् पछाड हुनपछर् , मसंग
सानो ढंुगा थयो। र त्यसले मलाई लगभग तन बषर्को उमेर बनाउँछ, र मेरो
सानो भाई त्यसबेला लगभग केवाल दईु वषर्को उमेर थयो। र त्यसलेै हामी
आँगनको पछाड बािहर थयौ जहाँ केवल पुरानो भुसको आँगन थयो जहाँ
तनीह ले काठ ल्याउने गथ र काठ काट्थे। पछाड आँगनमा दाउरा तानेर
काट्ने िदनह कतजनालाई याद छ? िकन आजरात मलेै आज टाई धरी
लगाए होला? म—म िठक घर मै छु।

19 त्यसपछ जब तनीह ले…बािहर त्यहाँ पुरानो भुसको आँगनमा त्यहाँ
एउटा सानो हाँगा थयो, जुन छहराबाट आएको थयो। त्यहाँ माथ छहरामा
पुरानो लौकाको भाँडा थयो जहाँ हामीले यो पानीमा डुबाउने गथ्य र
यसलाई पुरानो भाडामा हाल्थ्यौ, पुरानो धुपीको भाडामा, र यसलाई तल
ल्याउथ्यौ।

20 मलाई सम्झना छ जब अ न्तम पटक मलेै मेर सानी, बृ ा
हजुरआमालाई उहाँ िबत्नुभन्दा अगाड देखेको थए, उहाँ एक सय दस
वषर्को हुनुहुन्थ्यो। र जब उहाँको मृत्यु भयो, मलेै उहाँलाई मेरो हातमा उठाए
र उहाँको मृत्यु हुनुभन्दा अगाड उहाँलाई यसरी समाते। उहाँले आफ्नो हात
मेरो व रपरी राख्नुभयो, र भ ुभयो, “परमे रले तम्रो प्राणलाई आशष
िदनुभएको होस्, िप्रय, अिहले र सदाको लािग,” जब उहाँ िबत्नुभयो।

21 र मलाई लाग्दनै िक मिहलाको किहल्यै आफ्नै एक—एक जोड जुत्ता
हुने गथ्य , आफ्नो जीवनकालमा। र मलेै उहाँलाई हे ररहेको सम्झन सक्छु,
र यहाँसम्म िक जब म जवान मािनस भएको थए, म उहाँह लाई हेनर्
तल जाने गथ, हरके िबहान उहाँ उठ्नुहुन्थ्यो, खाली खटु्टै, र त्यो िहउँको
बाटो भएर त्यहाँ छहरासम्म जानुहुन्थ्यो, एक बाल्टी पािन लनुहुन्थ्यो र
फकर आउनुहुन्थ्यो, उहाँको खटु्टा खाली नै हुन्थ्यो त्यसमा। ताक यसले
तपाईलाई नदखुाओस्, उहाँ एक सय दस वषर्सम्म बाच्नुभयो। त्यसलेै (हो,
श्रीमान) उहाँ एक, धेरै दिह्रलो पिन, हुनुहुन्थ्यो।
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22 त्यसलेै त्यसपछ मलाई याद छ उहाँले मेरो बुवाको गुच्चाको बारमेा
भ जाँदै हुनुहुन्थ्यो जुन उहाँले उहाँ सानो केटा भएको बेलामा खेल्ने
गनुर्हुन्थ्यो। “र त्यो पुरानो कुरा,” मलेै सोचे, “उहाँ कसरी त्यो आँटीमा
कसरी उठ्नुहुन्छ?” एउटा सानो, पुरानो दईु-कोठे झुपडी, र यसमा माथ
त्यहाँ आँटी थयो। र तनीह को मा दईुओटा िव वा काटेको थयो, र ￭सँढी
बनाएको थयो, माथ जानको लािग। अँ, मलेै भने…
23 िठक छ, अब, उहाँले भ ुभयो, “अब, रातको खाना पछ म तमीलाई
भ ेछु, तमीलाई तम्रो—तम्रो बुवाको गुच्चा देखाउछु।”

र मलेै भने, “िठक छ।”
24 त्यसलेै उहाँले मलाई ती देखाउन लाग्दै हुनुहुन्थ्यो, म त्त ो त ाको
बाकसमा जहाँ उहाँले आफ्नो समानह राख्नुभएको थयो जसरी पुरानो
मािनसह ले गन गछर्न्। र मलेै सोचे, “कसरी यस्तो बृ ा मान्छे त्यो ￬सढी
माथ जानसक्छ होला?” त्यसलेै म त्यहाँ वरपर गए र मलेै भने, “हजुर
आमा,” मलेै भने, “अब, पखर्नुस्, िप्रय, म यहाँ आउँछु र तपाईलाई
सहायता गछुर् ।”
25 उहाँले भ ुभयो, “छेउमा बस।” माथ त्यो ￬सढीमा उहाँ लोखक जसरी
जानुभयो। उहाँले भ ुभयो, “िठक छ, माथ आउ!”

र मलेै भने, “िठक छ, हजुर आमा।”
26 मलेै भने, “ओ, मेरो, यिद म उहाँ जस्तै हुन सके त, त्यस्तो खालको
बल ममा भएर य िप एक सय वषर्को उमेर पिन!”
27 अब, त्यसपछ मलाई सम्झना छ यो सानो पुरानो छहरामा भएको, र
म संग ढंुगा थयो र त्यसरी तल फ्याक्दै थए, माटोमा, मेरो सानो भाईलाई
देखाउन खोज्दै थए म कत ब लयो छु भने। र त्यहाँ माथ खमा एउटा
चरा ब￭सरहेको थयो र त्यो चचराउँदै थयो, वरपर कराउद,ै एउटा सानो
पुरानो रिबन या केिह त्यस्तै थयो। र, सानो रिबन, मलाई लाग्थ्यो िक
ऊ मसंग बोल्दै थयो। र म फ कए र सुने, र चरा टाढा उडेर गयो, र
एउटा आवाजले भन्यो, “तमीले तम्रो जीवनको ठूलो भाग एउटा शहरमा
िबताउन जाँदछैौ जसको नाम न्यु अल्बािन हो।”
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28 त्यो म हुकको ठाउँबाट तन िमल टाढा हो। गयो, लगभग एक वषर्
पछ, त्यो स्थानमा, त्यहाँ जान्छु भ े कुनै सोच नै थएन…न्यु अल्बािन।
जीवनको समयमा, कसरी ती कुराह …

29 अब, हेनुर्होस्, मेरा मािनसह धा मक थएनन्। मेरो बुवा र आमा
मण्डलीमा जानुभएन। त्यो भन्दा पिहले उहाँह क्याथो लक हुनुहुन्थ्यो।

30 मेरो सानो भतजा आजरात यहाँ कतै ब￭सरहनुभएको छ, मलाई लाग्छ
मलाई थाहा छैन। ऊ एउटा ￭सपािह हो। म उसको लािग प्राथर्ना ग ररहेको
छु। उ आफै क्याथो लक हो, अझै पिन क्याथो लक नै छ। र गत साँझ,
जब ऊ यहाँ थयो र परमे रका ती कुराह देखे, ऊ िठक त्यहाँ मचंिनर
उभरहेको थयो। उसले भन्यो, त्यिह उभद,ै र उसले भन्यो, “अकंल
िबल?” ऊ लामो समय दे ख देशबाट बािहर त्यो, भन्यो, “जब मलेै त्यो
देखे…” भन्यो, “त्यो—त्यो क्याथो लक मण्डलीमा त हुदनै।” उसले
भन्यो, “त्यो…म—म िव ास गछुर् , अकंल िबल, तपाई सिह हुनुहुन्छ,”
उसले भन्यो।

31 र त्यसलेै मलेै भने, “िप्रय, यो म सिह होइन, यो उहाँ हुनुहुन्छ जो
सिह हुनुहुन्छ। हेनुर्होस्, उहाँ हो जो सिह हुनुहुन्छ।” र त्यसलेै उसले भन्यो
उसले…मलेै भने, “अब, म तमीलाई केिह गनर्को लािग आग्रह ग ररहेको
छैन, मेलिवन, तर केवल प्रभु येशू ख्री लाई तम्रो सम्पूणर् दयले सेवा गर।
तमी जहाँ जान मन लाग्छ त्यहाँ जाऊ। तर िन त पार् िक येशू ख्री तम्रो
दयमा नयाँ ग र जन्मनु बहेको छ, बुझ्यौ, तम्रो दयमा। त्यसपछ तमी

जुनै मण्डली जान मन लाग्छ त्यहाँ जाऊ।

32 अब, तर मभन्दा अगाडको मािनसह क्याथो लक थए। मेरो बुवा
आई रस हुनुहुन्थ्यो र मेरी आमा आई रस हुनुहुन्थ्यो। आई रस रगत एउटा
मात्रै अवरोध जुन छ, त्यो मेरी हजुर आमा चेरोिक इ न्डयन हुनुहुन्थ्यो।
मेरी आमा केवल आधा-नस्लको हुनुहुन्थ्यो। र त्यसलेै तब म…मेरो लािग,
यो मेरो…हाम्रो पुस्ता, तन पुस्ता पछ यो हराएर गयो। तर कडा पमा
आई रस हुनबाट तोडएको केवल त्यो मात्रै थयो, हाव र ब्रन्हाम चािह
नाम थयो। र त्यो भन्दा पछाड ल्योन्स थयो, जुन अझै पिन आई रस
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नै थयो। र तब तनीह सबै क्याथो लक थए। तर म आफै चािह, एउटा
बच्चाको पमा, हाम्रो कुनै धा मक प्रशक्षण वा शक्षा थएन।
33 तर ती वरदानह , त्यो दशर्नह , मलेै दशर्नह िठक त्यिह बेलादे ख
देख्थे जस्तो म अिहले देखँेको छु, त्यो सिह हो, िकनभने वरदान र बोलावट
प ाताप िबना हुन्छन्। यो परमे रको पूवर् ज्ञान हो, परमे रले केिह गद
हुनुहुन्छ। जीवनभर म यसबारे केिह भ डराई रहे।
34 तपाईले एउटा सानो पुस्तक येशू िहजो, आज र सधभै र एकसमान
हुनुहुन्छ मा मेरो कथा पढ्नुभएको छ। मलाई लाग्छ त्यो केिह पुस्तकह मा
छन्, यी अन्यमा। के यो सिह हो, जीन? के यो यसमा, िनयिमत—िनयिमत
पुस्तकमा छ, अिहले हामीसंग—हामीसंग भएको पुस्तकमा छ? के यो,
जीवन कथा मा हो? मलाई लाग्छ यसमा हो। तब जब हामीसंग…के त्यो
भयानक छैन? मेरो आफ्नै पुस्तकह , र म, आफैले किहल्यै पिन त्यो
पढेको छैन। तर कसलेै त्यो लेख्छन्, त्यसलेै तब यो उनीह ले सभामा लने
केिह कुरा मात्रै हो। म त्यसबाट भएर गएको छु, त्यसलेै म केिह अ कुरा
हुनको लािग हेदर्छु। त्यसलेै, त्यसबेला, तनीह िठकै छन्, मलेै तनीह को
केिह भाग अिहले चािह पढेको छु, यहाँ र त्यहाँ, मलेै मौका पाएक पढ्छु।
35 र अब, जसरी पिन, एउटा—एउटा सानो केटा भएकोले, तपाईलाई
दशर्न थाहा छ कसरी यो मसंग बोलेको थयो, म लगभग सात वषर्को थए,
र भन्यो, “िपउने वा धुम्रपान गन या कुनै पिन त रकाले आफ्नो शरीरलाई
अपिवत्र नबनाऊ, त्यहाँ तम्रो लािग एउटा काम हुनेछ जब तमी ठूलो
हुन्छौ। र तपाईले त्यो पुस्तकमा भनेको सु ुभएको छ। िठक छ, त्यो सिह
हो। सबैतर यो भईनै र ो।
36 जब म एउटा सेवक भए, िठक छ, तब यो—तब यो वास्तवमै हरके
पटक हुन शु गय ।
37 र मलेै एउटा रात हाम्रो प्रभु येशूलाई देखे। मलाई िव ास छ, पिवत्र
आत्माबाट, मलेै यो अनुमत सिहत भन्दै छु। आउनुहुने परमप्रभुको स्वगर्दतू
प्रभु येशू हुनुहु । उिह दशर्नमा यो उहाँ जस्तो देख्दनै। िकनिक, मलेै देखेको
प्रभु येशूको दशर्न, उहाँ एउटा सानो मािनस हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हुनुहु थ्यो…
म बािहरी के्षत्र पुगेको छु, मेरो बुवाको लािग प्राथर्ना गद। र म फकर आए र
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म ओछ्यानमा गए, र त्यस रात मलेै उहाँलाई हेरे र मलेै—मलेै भने, “ओ
परमे र, उहाँलाई बचाउनुहोस्!”
38 मेरी आमाको पिहले नै उ ार भएको थयो र मलेै उहाँलाई बि ष्मा
िदएको थए। त्यसपछ मलेै सोचे, “ओ, मेरो बुवाले िपउनुहुन्छ त्यसलेै।”
र मलेै सोचे, “यिद मलेै उहाँलाई केवल प्रभु येशू स्वीकान बनाउन सके
त!” म बािहर गए, ढोकाको न￭जकै रहेको, अगाडको कोठाको सानो पुरानो
िबछौनामा गएर प ल्टए।
39 र केिहकुराले मलाई भन्यो, “माथ उठ्।” र म माथ उठे, िहड्दै गए,
र मेरो पछाडको मदैानमा गए, र एउटा पुरानो कुचोको खेतमा गए।
40 र त्यहाँ, त्यहाँ उभरहेको म भन्दा दस िफट पिन टाढा थए, एउटा
मािनस उभयो; सेतो पोशाक लागेको, एउटा सानो मान्छे; यसरी आफ्नो
हात बनेर बएको थयो; एउटा जुँगा-दाह , एक प्रकारको होचो; उहाँको
काँधसम्म झरकेो कपाल र उहाँ मबाट एक छेउ तर हे ररहनु भएको थयो;
त्यो जस्तो; शा न्तपूणर् दे ख आकृत। तर मलेै यो बुझ्नै सिकन, कसरी
उहाँको पाउ, एउटा िठक अक को पछाड। र हावा बिगरहेको थयो, उहाँको
पोशाक ह￭ रहेको थयो, कुचोको भुस उडरहेको थयो।
41 मलेै सोचे, “अब, एक िमनेट पख ।” मलेै आफैलाई टोके। मलेै भने,
“अब, म िनद्रामा त छैन।” र मलेै तल ताने, त्यो कुचोको सानो भाग ताने,
तपाईलाई थाहा छ, यसमा दाँत कोट्टाउने जस्तो कुरा पाए। मलेै यो मेरो
मुखमा हाले। मलेै घर तफर् फकर हेर।े मलेै भने, “होइन, म त त्यहाँ बुवाको
लािग प्राथर्ना ग ररहेको थए, र केिह कुराले मलाई बािहर आऊ भन्यो, र
यहाँ यो मािनस उभन्छ।”
42 मलेै सोचे, “त्यो प्रभु येशू जस्तो दे खन्छ।” मलेै सोचे, “यो हो िक भ े
कुरामा म अचम्ममा छु?” उहाँ िठक त्यहाँ, ￭सधै त्यहाँिनर हेद हुनुहुन्थ्यो
जहाँ अिहले हाम्रो घर छ। त्यसलेै म उहाँलाई कतै देख्न सक्छु िक भनेर
हेनर्को लािग म यतातर गएँ। र मलेै उहाँको अनुहारको छेउ त्यसरी नै देख्न
सक्थे। तर उहाँ…उहाँलाई हेनर्को लािग मलेै यसरी घुम्न परकेो थयो। र
मलेै भने, “अम्!” उहाँलाई किहल्यै ह ाएन। र मलेै सोचे, “म िव ास गछुर्
िक म उहाँलाई बोलाउनेछु।” र मलेै भने, “येशू।” र जब उहाँले गनुर्भयो,
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उहाँले त्यसरी व रपरी हेनुर्भयो। मलाई यत मात्रै सम्झना छ, उहाँले केवल
आफ्नो हात खोल्नुभयो।
43 त्यहाँ संसारमा कुनै चत्रकार छैन जसले उहाँको चत्र कोनर् सक्छ,
उहाँको मुहारको िकत । मलेै अिहलेसम्म देखेको सबभैन्दा उत्तम हफमनको
ते त्तसमा ख्री को शर हो, मलेै यो सबै सािहत्य र मलेै प्रयोग गन
सबकुैरामा राखेको छु। त्यो िकनभने त्यो िठक यो जस्तै दे खन्छ, र त्यसलेै
त्यसपछ…या लगभग न￭जक छ, यो हुनसक्नेसम्मको न￭जक छ।
44 उहाँ, एउटा मािनस जस्तै दे खनुहुन्थ्यो, यिद उहाँ बोल्नुहुन्थ्यो भने,
संसारको अन्त्य हुनेथयो, र अझै पिन तपाई—तपाईसम्म यत माया
र दयाका साथ…मलेै केवल लडे। र िदनको उज्यालोमा, मलेै आफैलाई
िदनको समयमा पाए, पजामा शटर् आँशुले पुरै भजेको थयो, जब म होसमा
आएँ, िहड्द,ै कुचोको खेतबाट फकर, घर आएँ।
45 मलेै यो मेरो एउटा सेवक िमत्रलाई भने। उहाँले भ ुभयो, “िब ी,
त्यसले तमीलाई पागल बनाउछ।” उहाँले भ ुभयो, “त्यो शतैान हो।” र
भ ुभयो, “तमीले त्यस्ता खालका कुराले आफैलाई मूखर् नबनाऊ।” म
त्यसबेला ब्या प्ट सेवक थए।
46 िठक छ, म मेरो अक पुरानो िमत्रकहाँ गए। म तल बसे अिन उसलाई
यो बारे सुनाएँ। मलेै भने, “भाई, त्यसको बारमेा तपाईले के सोच्नुहुन्छ?”
47 उसले भन्यो, “िठक छ, िब ी, म तमीलाई भ ेछु।” उसले भन्यो,
“म िव ास गछुर् िक यिद तमीले आफ्नो जीवनलाई बचाउन चाहन्छौ भने,
केवल यहाँ बाईबलमा भएको कुरा मात्रै प्रचार गर, परमे रको अनुग्रह र
त्यस्तै कुराह , म केिह अचम्मको चजको पछ जाने थएन, यस्तै केिह
कुराह मा।”
48 मलेै भने, “महोदय, मेरो मतलव केिह अचम्मका कुराह को पछ जानु
होइन।” मलेै भने, “यो के हो भनेर मलेै पत्ता लगाउन खोजेको मात्रै हो।”
49 उसले भन्यो, “िब ी, वष पिहले तनीह ले ती चजह मण्डलीह मा
ल्याउने गथ। तर,” भन्यो, “जब प्रे रतह ले बन्द गर,े ती कुराह यससंगै
बन्द भए।” र भन्यो, “अब हामीसंग एउटै कुरा मात्रै छ…कुनै पिन प्रकारको
ती कुराह हेद,” भन्यो, “यो आ त्मकतावादी, दु ह ।”
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मलेै भने, “ओ भाई िमिक्क े, तमीले त्यिह भ को खोजेको हो?”
उसले भन्यो, “हो, महोदय।”
मलेै भने, “ओ परमे र, ममाथ दया गनुर्होस्!”

50 मलेै भने, “म—म…ओ, भाई िमिक्क े, के तमी—तमी मसंग
प्राथर्नामा सामेल हुन्छौ िक परमे रले मलाई किहल्यै पिन यो हुन
िदनुहुनेछैन? तमीलाई थाहा छ िक म उहाँलाई प्रेम गछुर् र म यी कुराह मा
गलत हुन चाह ।” मलेै भने, “तमी मसंग प्राथर्ना गर।”
51 उसले भन्यो, “म गनछु, भाई ब्रन्हाम।” र त्यसलेै हामीले त्यिह
व्यिक्तबीच—नै प्राथर्ना गय ।
52 मलेै धेरै सेवकह लाई सोधे। एउटै कुरा आउथ्यो। त्यसपछ मलेै
तनीह लाई सोध्न डराएँ, िकनिक तनीह ले म दु हँु भिन सोच्ने थए।
त्यसलेै म—म त्यस्तो ब चाह थए। मलाई मेरो दयमा थाहा थयो िक
केिह कुरा भएको छ भिन। अब, त्यो सब,ै त्यहाँ—त्यहाँ मेरो दय केिह
भएको थयो। र म त्यस्तो हुन चाह थए, किहल्यै पिन।
53 त्यसलेै केिह वषर्ह पछ, मलेै एकिदन तल ब्या प्ट मण्डलीमा सुने
जहाँ म एउटा सदस्य थए त्यसबेलामा, कसलेै यो भनेको मलेै सुने,
“भन्छ, तपाई गएको हुनुपछर् र ती पिवत्र-भनाउदाह बाट सुनेको हुनुपछर्
गत रात।”
54 र मलेै सोचे, “पिवत्र भनाउदा?” र मेरो एउटा िमत्र, वाल्ट जोनसन,
बेस गायक, र मलेै भने, “त्यो के थयो, भाई वाल्ट?”

उहाँले भ ुभयो, “यी पे न्टको लका झुण्डह ।”
मलेै भने, “के र?े”

55 उहाँले भ ुभयो, “पे न्टको लह !” भ ुभयो, “िब ी, यिद तपाईले
त्यो देख्नुभयो भने,” भ ुभयो, “तनीह भुइँमा त्यसरी लडबुडी गद र
माथ-र-तल उिफ्रदै थए।” र भ ुभयो, “तनीह ले भने िक तनीह
कुनै न कुनै प्रकारको अन्यभाषाह मा बबर्राउनु पछर् रे नभए तनीह —
तनीह को उ ार हुनेथएन र।े”

र मलेै भने, “त्यो कहाँ छ?”
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56 “ओ,” भ ुभयो, “एउटा सानो पुरानो पालको सभामा, लुईसभलको
अक छेउपिट्ट।” भ ुभयो, “रिंगन मान्छेह , अवश्य।”

र मलेै भने, “अँ-ह।”
र उहाँले भ ुभयो, “त्यहाँ धेरै कोरा मािनसह छन्।”
मलेै भने, “के तनीह ले पिन, त्यसो गछर्न्?”
भ ुभयो, “हो, हो! तनीह ले पिन, गर।े”

57 मलेै भने, “त्यो हासो लाग्दो छ, मािनसह त्यस्तो खालको कुरामा
िम￭सन्छन्।” मलेै भने, “िठक छ, मलाई लाग्छ िक हामीसंग ती चजह
हुनुपछर् ।” आईतबारको िबहान, म किहल्यै पिन यो भुल्न स क्दन। उहाँले
उहाँको अपचको समस्याको लािग सुकेको सुन्तलाको बोक्राको एउटा टुक्रा
खाँदै हुनुहुन्थ्यो, र म यसलाई िहजो जस्तै गरी देख्न सक्छु। र मलेै सोचे,
“बबर्राउने, माथ-र-तल उिफ्रने, कुन खालको धमर् अबर् अक पाउला
तनीह ले?” र त्यसलेै म—म अघ बढे।
58 त्यसपछ, मलेै एउटा वृ ा मािनसलाई भेटे जो अिहले शायद यहाँ
मण्डलीमा हुनुहुन्छ, वा उहाँ यहाँ जोन रायनको, मण्डलीमा हुनुहुन्थ्यो। र
मलेै उहाँलाई एउटा ठाउँमा भेटे…लामो दाह्री र कपाल भएको वृ ा साथी,
र उहाँ यहाँ हुनसक्छ। मलेै सोचेको थए उहाँ यहाँ माथी बेन्टोन हावर्रबाट
हुनुहुन्थ्यो, दाऊदको घरमा।
59 र तनीह को लुइसभलमा एउटा ठाउँ छ। मलेै ती मािनसह लाई
खोज्ने प्रयास गदथएँ, र तनीह ले यसलाई भिवष्यवक्ताको िव ालय
भन्थे। त्यसलेै मलेै सोचे म त्यहाँ जानेछु र त्यो के हो हेछुर् । िठक छ, मलेै
कोिह पिन भुइँमा लडबुडी गरकेो दे खन, तर तनीह को केिह अनौठो
￭स ान्तह थए। र त्यिहिनर हो जहाँ मलेै यस वृ ा मािनसले भेटे, उहाँले
मलाई उहाँको ठाउँमा आउनको िन म्त िनमन्त्रणा गनुर्भयो।
60 म िबदा मनाउनको लािग गएँ। र एक िदन म त्यहाँ थए, र म फकर
उहाँको घरमा गएँ र उहाँ गईसक्नुभएको थयो, र उहाँ इ न्डयानापो लसमा
कतै जानुभएको थयो। भ ुभयो, “प्रभुले उहाँलाई बोलाउनुभयो,” उहाँको
पत्नीले।
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मलेै भने, “तपाईले भ खोज्नुभएको तपाईले त्यो मािनसलाई य त्तकै
जान िदनुभयो?”
61 उनले भिनन्, “ओ, उहाँ परमे रको दास हुनुहुन्छ!” िबचरा पुरानो
कुरा केिह ह ा अगाड िबतेको, मलेै सुने। र उनी उहाँ प्रत सम पत थईन्।
मेरो, त्यो प्रकारको पत्नी हुनुपछर् ! त्यो सिह हो। सिह वा गलत, उहाँ जसरी
िन सिह छ! मलेै भने…िठक छ, मलाई थाहा छ तनीह …
62 अब उहाँ…भाई राईन, के तपाई यहाँ हुनुहुन्छ? उहाँ यहाँ हुनुहु । उहाँ
अक िदन थयो, हुनुहु उहाँ, केटाह ?
63 िठक छ, तनीह केवल आफूले समात्न सक्ने कुरामा बाँच्छन्, र
उहाँसंग खानको लािग घरमा केिह पिन थएन। त्यो सिह हो। र मलेै एउटा
पोखरीबाट केिह माछाह समातेको थए, वा एउटा तालबाट, िमशीगानमा,
र म फकर तल आए—र फकर तल त्यो ठाउँमा आए। र तनीह संग घरमा
माछा च ो भाडा, वा तेल, समेत थएन। र मलेै भने, “उहाँले तपाईलाई
घरमा केिह नराखी नै छोड्नुभयो?”

भिनन्, “ओ, तर उहाँ परमे रको सेवक हुनुहुन्छ, भाई िबल!” भिनन्,
“उहाँ…”
64 र मलेै सोचे, “िठक छ, तपाईको वृ ा दयलाई आशष होस्। भाई, म
तपाईकै साथमा उभनेछु।” त्यो सिह हो। “तपाईले आफ्नो पतको लािग
त्यत िवध सोच्नुहुन्छ, म सामेल हुन तयार छु र त्यसको लािग तपाईको
साथमा खडा हुन्छु।” त्यो सिह हो। हामीलाई आज अझै धेरै त्यस्ता
मािहलाह चािहन्छ, र त्यस्तै धेरै पु षह जसले आफ्ना पत्नीह को
बारमेा त्यस्तै सोच्छन्। त्यो सिह हो। यो अझै उत्तम अमेरीका हुनेथयो
यिद पतह र पत्नीह यसरी नै िमलेर बस्थे भने। सिह वा गलत, साथमा
रहनुहोस्। यत धेरै िववाहिवच्छेद हुनेथएन।
65 त्यसलेै हामी—हामी गय …त्यसपछ म अघ बढे। र घर जाने
बाटोमा, यो एउटा अनौठो कुरा हो, म िमशावाकाबाट भएर तल आए। र
मलेै सानो—सानो बुढो कार देखे अिहले, सडकमा ब￭सरहेको, बोलायो…
त्यसमा ठूला चन्हह भएको जसमा भिनएको थयो, “येशू मात्रै।” मलेै
सोचे, “के हो…‘येशू ,मात्रै,’ त्यो धा मक हुनुपछर् ।” र म यहाँिनर गएँ
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र यहाँ बाईसाईकल थयो जसमा यसो ले खएको थयो, “येशू मात्रै।”
क्याडील्याकह , मोडेल-िट फोडर्ह , सबै कुरामा, “येशू मात्रै” थयो।
मलेै सोचे, “िठक छ, त्यो के हो अचम्म?”
66 त्यसलेै मलेै वरपर यसलाई पच्छ्याएँ; पत्तो पाएँ िक, यो एउटा धा मक
सभा थयो, पन् सय दे ख दईु हजार मािनसह त्यहाँ थए। र मलेै त्यहाँ
चच्याएको र माथ-र-तल उिफ्रएको, र के हुदै थयो त्यो सबै सुने। मलेै
सोचे, “भने, यहाँिनर हो जहाँ मलेै पिवत्र भनाउदाह के हो भिन देख्न
पाउछु।”
67 त्यसलेै मसंग मेरो पुरानो फोडर् थयो, तपाईलाई थाहा छ, जुन मलेै
दावी गछुर् िक त्यो तस िमल प्रत घण्टा जान्थ्यो, पन् यो बाटो र पन्
माथ-र-तल यो एउटा बाटो। त्यसलेै मलेै यसलाई एक छेउमा ताने, म…
जब मलेै गाड राख्ने ठाउँ पाए, र पछाड तल सडकमा िहडे। भत्र गएँ,
चारैतर हेरे,ँ र उभन सक्ने जत सबै उभरहेका थए। मलेै तनीह को
टाउको माथबाट हेनुर्पथ्य । र तनीह कराउद,ै र उिफ्रद,ै र लड्द,ै र
त्यस्तै गद थए। मलेै सोचे, “ ,ु अम्, यो कस्तो मान्छे हो!”
68 तर जत धेरै म त्यहाँ बसे, मलाई राम्रो लाग्यो। मलेै सोचे, “त्यो एकदम
राम्रो दे खन्छ।” मलेै सोचे, “त्यहाँ ती मािनसह संग केिह समन्स्या थएन।
तनीह पागल होइनन्।” मलेै तनीह मध्ये केिहसंग कुरा गनर् पाएँ, त्यसलेै
तनीह —तनीह राम्रा मािनसह थए। त्यसलेै मलेै भने…
69 िठक छ, त्यो त्यिह सभा हो जुन म बािहर गएँ र त्यो रात पूरै रातभ र
त्यिह बसँे, र अक िदनमा भत्र गएँ। र तपाईले मेरो जीवन कथामा त्यो कुरा
मलेै भनेको सु ुभएको छ। म एक सय पचास, वा दईु सय जना सेवकह ,
र शायद धेरसंैग मचंमा संगै थए, र हरकेले उठेर तनीह कहाँबाट
आएका हुन् सो भनून् भ े तनीह चाहन्थे। र मलेै भने, “इभान्ज लस्ट
िव लयम ब्रन्हाम, जेफरसनभल,” तल बसे, “ब्या प्ट ,” त्यसलेै, तल
बसे। हरकेले भने तनीह कहाँबाट आएका थए।
70 त्यसलेै भो ल िबहान जब म त्यहाँ भत्र पुगे…म त्यो रातभर मदैानमा
सुतँे, र फोडर्को दईुटा ￭सटह िबच मेरो पत्लुगं राखे, तपाईलाई थाहा छ,
र म—म…पुरानो ￭सयरसकर पत्लुगं, सानो िट सटर्, तपाईलाई थाहा
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छ। त्यसलेै अक िबहानी म सेवामा गएँ, मेरो सानो िट सटर् लगाएर। म
गएको थएँ…
71 मसंग तन डलर मात्रै थयो, र घर पुग्नको लािग मसंग पयार् तेल
हुनुपथ्य । र त्यसपछ म—मसंग केिह रोलह थयो, त्यो एक प्रकारको
पुरानो, तपाईलाई थाहा छ, तर म िठकै थएँ। र म पानी िपउनुपथ्य , मेरो
लािग एक ग्लास पािन ल्याए, तपाईलाई थाहा छ, र तनीह लगभग राम्रो
थयो। त्यसलेै मलेै त्यसलाई थोरै भएको थए, नास्ताको पमा खाएँ।
72 अब, मलेै तनीह संग खाना सक्थे, अब, तनीह ले िदनको दईु पटक
खान्छन्। तर मलेै भेिटमा केिह पिन राख्न सिकन, त्यसलेै मलेै—मलेै
तनीह संग खान या लन चािहन।
73 त्यसलेै त्यसपछ म—त्यसपछ म त्यस िबहान त्यहाँ पुगे, तनीह ले
भने…मलेै केवल यस भागको कुरा भ ुपछर् । र त्यसलेै म त्यस िबहान त्यहाँ
पुगे, र तनीह ले भने, “हामीले िव लयम ब्रन्हाममा खो￭जरहेका छौँ, एउटा
जवान इभान्ज लस्ट गत रात मंचमा हुनुहुन्थ्यो, एक ब्या प्ट ।” भन्यो,
“उहाँले आज िबहान सन्देश ल्याउनुभएको हामी चाहन्छौ।” मलेै देखे िक
यसले मलाई गाह्रोसंग ता ेवाला छ, ती मािनसका झुण्डह , म एउटा
ब्या प्ट हँु। त्यसलेै म एक प्रकारले मेरो कुस बाट तल लुके। मलेै एउटा
￭सयरसकर पत्लुगं र एउटा िट सटर् लगाएको थएँ; तपाईलाई थाहा छ,
र हामीह ले कायर्लयमा लाउने जस्तो लाउथ्यौ, त्यसलेै…र म कुस मा
पछाड यसरी बसे। त्यसलेै उहाँले दईु या तन पटक सोध्नुभयो। र एउटा
अ ेत भाईको तल बसेको थए।
74 र तनीह को अधवेशन उत्तरमा हुनुको कारण चािह, िकनभने
त्यसबेला दक्षणमा अलग समूह भएका थए। त्यसलेै तनीह ले दक्षणमा
गनर्सकेनन्।
75 त्यसलेै यो “येशू मात्रै” के को बारमेा थयो भनेर मलेै अचम्म माने।
र मलेै सोचे, “जबसम्म यो येशू हो, यो सबै िठक छ। त्यसलेै यसले केिह
भ ता ल्याउदनै चाहे यो…यो कस्तो छ, जबसम्म यो उहाँ हुनुहुन्छ।”
76 त्यसलेै म त्यहाँ केिहबेर बसे र तनीह लाई हेर,े र त्यसलेै तनीह ले
दईु वा तन पकट फेरी बोलाए। र त्यो अ ेत भाईले मलाई हेय ,
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उहाँले भ ुभयो, “के तपाईले उहाँलाई च ुहुन्छ?” म—म—म…
त्यसलेै प रक्षा त्यहाँ थयो। मलेै तनीह लाई झुट बोल्न सिकन, मलेै
चाह थए।

मलेै भने, “हेनुर्होस्, भाई। हो, उहाँलाई म चन्छु।”
उहाँले भ ुभयो, “िठक छ, जानुहोस् र उहाँलाई लएर आउनुस्।”

77 मलेै भने, “िठक छ, म—म तपाईलाई भन्छु, भाई,” मलेै भने, “उहाँ
म नै हँु। तर, तपाई देख्नुहुन्छ,” मलेै भने, “हेनुर्होस्, म…यो ￭सयरसकर
पत्लुगं।”

“त्यहाँ माथ जानुहोस्।”
78 र मलेै भने, “होइन, म त्यहाँ माथ जान स क्दन,” मलेै भने, “यो
पत्लुगं लगाएर, यसरी, यो सानो िट सटर् सिहत।”

भ ुभयो, “ती मािनसह ले तपाईले कस्तो लुगा लगाउनुहुन्छ वास्ता
गदनन्।”
79 र मलेै भने, “िठक छ, हेनुर्होस्, तपाईले यसलाई उ ेख नगनुर्होस्।
सु ुहुन्छ?” मलेै भने, “हेनुर्होस्, मलेै यो ￭सयरसकर पत्लुगं लगाएको छु,
म त्यहाँ माथ जान चाह ।”

भन्यो, “कसलैाई थाहा छ िव लयम ब्रन्हाम कहाँ छ?”
उहाँले भ ुभयो, “उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ! उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ!”

80 ओ, मेरो! मेरो अनुसार साच्चै रातो भयो, तपाईलाई थाहा छ; र कुनै
टाई लगाएको छैन, तपाई जा ुहुन्छ; र यो सानो पुरानो िट सटर्, तपाईलाई
थाहा छ, र सानो स्लभ्स यो जस्तो। र म िहडेर त्यहाँ माथ गएँ, मेरो
कान जलेको अवस्थामा। म किहल्यै पिन एउटा माईक्रोफोनको अगाड
परकेो थईन।
81 र त्यसलेै मलेै त्यहाँ प्रचार गनर् पाएँ, र मलेै एउटा पाठ लए, म किहल्यै
पिन यो िब￭सर्ने छैन, “धिन मािनसले नरकमा आफ्नो आँखा उठायो,
र त्यसपछ ऊ रोयो।” म, धेरै जसो समय, त्यो जस्तो सानो तनटा
कुराह प्रचार गछुर् , “आउँ, एउटा मािनसलाई हेर,” “के तमी यो िव ास
गछ ?” वा “त्यसपछ ऊ रोयो।” र मलेै भिन नै रहे, “त्यहाँ कुनै फूल
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छैन, र त्यसपछ ऊ रोयो। त्यहाँ कुनै प्राथर्नाको सेवा छैन, त्यसपछ ऊ
रोयो। त्यहाँ कुनै नानीह छैनन्, त्यसपछ ऊ रोयो। कुनै गीतह छैन, र
त्यसपछ ऊ रोयो।” त्यसपछ ऊ रोयो।
82 त्यसलेै त्यो सबै सिकसके पछ, िकन, मेरो, तनीह ले केवल…
तनीह सबजैना मेरो व रपरी, तनीह को लािग सेवा गनर्को लािग
आईिदयोस् भ े चाहन्थे। र मलेै सोचे, “भन्छ, हुनसक्छ म एउटा पिवत्र
भनाउदा हँु!” बुझ्नुभयो? त्यसलेै मलेै सोचे, “शायद…” बुझ्नुभयो,
तनीह यत राम्रा मािनसह थए।
83 र म त्यहाँबाट िन स्कएँ। एक जोड काउबोए जुत्ता, र एउटा ठूलो
काउबोए टोपी लगाएको मािनस, मलेै भने, “तपाई को हुनुहुन्छ?”

उहाँले भ ुभयो, “म टेक्सासबाटफलाना-र-फलाना।”
मलेै सोचे, “िठक छ, त्यो दे खन्थ्यो…”

84 अक यी सानो िनकर-बोकर प्यान्ट लगाएको साथी िहडेर आयो,
तपाईलाई थाहा छ, जुनले तनीह ले गल्फ खेल्ने गथ, र ती मध्ये एउटा
सानो जस स्वेटर सिहत। उहाँले भ ुभयो, “म ो रडाबाट रभे फलाना-
र-फलाना। के तपाई आएर…”
85 मलेै सोचे, “म िठक घरमै छु, केटा, यी यहाँ ￭सयरसकर पत्लुगं र िट
सतर् लगाएर। त्यो केवल िठक थयो।”
86 त्यसलेै, ती कुराह मा तपाईले मेरो जीवन कथा सु ुभएको छ, त्यसलेै
म यहाँ रोक्छु र तपाईह लाई केिह कुरा भन्छु जुन मलेै किहल्यै पिन
भनेको छैन। पिहलो कुरा, म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु…म त्यो नागेर
जान खोज्दै थए। मलेै सावर्जिनक पमा पिहले यो कुरा किहल्यै भनेको
छैन, मेरो जीवनमा। यिद तपाईले मलाई प्रेम गन वाचा गनुर्हुन्छ भने र
मलेै भिनसके पछ मलाई उ त्तकै प्रेम गन कोशष गनुर्हुनेछ ज त्तको मलेै
यो नभन्दा अगाड गनुर्हुन्थ्यो, आफ्नो हात उठाउनुहोस्। िठक छ। त्यो
तपाईको प्रतज्ञा हो, म तपाईलाई त्यसमैा भर ग र राख्नेछु।
87 त्यो रातमा सभामा ब￭सरहदा, जब तनीह ले आफ्नो गीतह गाउँथे
तनीह ले ताली बजाउथे। र तनीह ले गाउँथे, “म…” त्यो सानो गीत,
“मलाई जान्दछु िक त्यो रगत थयो। म जान्दछु िक त्यो रगत थयो।” र
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तनीह ग लयारह मा, र सबकुैरा, र कराउदै र प्रभुको प्रशसंा गद माथ
र तल दौडन्थे। मलेै सोचे, “मेरो लािग त्यो एकदम राम्रो सुन्थ्यो।” म शु
गनर् थाले…

88 र तनीह ले हरके समय प्रे रत, प्रे रत २;४, प्रे रत २:३८, प्रे रत
१०:४९, सबकुैरालाई उ ेख गद थए। मलेै सोचे, “भन्छ, त्यो धमर्शा
हो! मलेै केवल पिहले त्यस्तो किहल्यै पिन देखेको छैन।” तर, ओ, मेरो
मन ज लरहेको थए, सोचे, “यो अ तू हो!” मलेै उनीह लाई पिहलो
पटक भेट्दा यनीह पिवत्र भनाउदाह को एउटा झुण्ड हो भनेर सोचेको
थए, र मलेै सोचे, “ओ, मेरो! अब तनीह स्वगर्दतूको एउटा झुण्ड हो।”
बुझ्नुभयो, मलेै मेरो मन छट्टै प रवतर्न गर।े

89 त्यसलेै अक िबहानी जब प्रभुले मलाई यी सभाह आयोजना गन यो
महान अवसर प्रदान गनुर्भयो, मलेै सोचे, “ओ, मेरो, म यी मािनसह को
झुण्डको साथ हुनेछु! त्यो एक प्रकारको तनीह ले ‘कराउने मेथोड ’
भनेको जस्तै खालको थयो। केवल केिह दरूसम्म गएँ,” मलेै सोचे। “शायद
त्यो यस्तै नै होला।” त्यसलेै मलेै सोचे, “िठक छ, म…मलाई पकै्क त्यो
मन पछर् । ओ, त्यहाँ तनीह मा केिह कुरा छ जुन मलाई मनपछर् , तनीह
िवनम्र र असल छन्।”

90 त्यसलेै एउटा कुरा मलेै बुझ्न स क्दन थए त्यो अन्यभाषा थयो, त्यो
मलाई िमल्यो। र म…त्यहाँ एकजना मािनस थयो, भनौ, यहाँ र एउटा
यहाँिनर ब￭सरहेको, र तनीह समूहको अगुवाह थए। यो एउटा उठ्छ
र अन्यभाषा बोल्छ, यसले चािह यो उल्था गथ्य र सभाका कुराह र
अन्य त्यस्तै कुराह को बारमेा बताउथ्यो। मलेै सोचे, “मेरो, ,ु मलेै त्यो
पढ्न पछर् !” त्यसलेै त्यसपछ तनीह ले िवप रत गथ्य , यसमा लड्थ्यो
र त्यसपछ पछाड त्यो एउटामा; र हरकेले अन्यभाषामा बोल्थ्यो, उल्था
गथ्य । बाक रहेका मण्डलीले नै बोल्थ्यो, तर यो यस्तो दे खदनै थयो
जस्तो यी दईुटा पु षह ले उल्था गथ्य । अब, मलेै तनीह संगै बसेको
देखे, मलेै सोचे, “ओ, मेरो, तनीह स्वगर्दतू हुनुपछर् !” त्यसलेै त्यहाँ
पछाड ब￭सरहदा…
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91 त्यो के थयो (तपाईलाई थाहा छ) जुन मलेै बनाउन स क्दन, यो ममा
आउथ्यो। र मसंग चजह जा े एउटा त रका छ यिद परमे रले मलेै यो
जानेको चाहनुहुन्छ भने, तपाई जा ुहुन्छ। र मलेै ग दन…त्यिह नै कारणले
हो म भन्छु िक म यो उच्चारण ग दन, सावर्जिनक पमा पिहले किहल्यै
ग रन। यिद मलेै केिह कुरा वास्तवमै पत्ता लगाउन चाहन्छु भने, प्रभुले प्राय
मलाई यी चजह को बारमेा बताउनुहुन्छ। वरदान त्यसकैो लािग हो, तपाई
देख्नुहुन्छ। त्यसलेै तपाईले त्यो केवल य त्तकै मािनसह को अगाड भ
िमल्दनै, यो तपाईको मोतह सुँगुरको अगाड फाले जस्तै हो। यो एक
पिवत्र, शु कुरा, र तपाईले त्यो गनर् चाहनुहु । त्यसलेै, परमे रले मलाई
￭जम्मेवार बनाउनुहुन्छ। दाजुभाईह र त्यस्तै अन्यसंग बो लरहेको जस्त,ै
म एउटा भाईको बारमेा केिह दु कुरा पत्ता लगाउने प्रयास ग दन।
92 एक पटक एउटा मािनससंग टेबलमा ब￭सरहदा, उहाँको हात मलाई
अँगालोमा राखेर, भ ुभयो, “ओ भाई ब्रन्हाम, म तपाईलाई प्रेम गछुर् ।”
र मलेै केिह कुरा च लरहेको महसूस ग रनै रहे। मलेै उहाँलाई हेर।े उहाँले
मलाई त्यस्तो भ सक्नुहु थयो; मलाई थाहा थयो िक उहाँले यो गनुर्हु ,
हेनुर्होस्, िकनिक यो त्यहाँ थयो। उहाँ िबल्कुल एउटा पाखण्डी थयो, यिद
उहाँले किहल्यै गनुर्भएको थयो भने, हेनुर्होस्, र िठक त्यहाँ आफ्नो हातले
मलाई अँगालो हाल्द।ै
93 मलेै भने, “अँ, िठक छ,” छोडेर गएँ। म त्यो थाहा पाउन चाह
थए। म ब उहाँलाई जुन त रकामा चन्थे त्यो त रकामा नै च चाहन्थे,
एउटा भाईको पमा, र यसलाई त्यसरी नै जान िदन्थे। बािक रहेको
परमे रलाई गनर् िदन्थे। बुझ्नुभयो? र म चाह थए…थाहा छैन, ती
कुराह जा चाहन्थे।
94 र धेरै पटक यी कुराह , यो यहाँ मण्डलीमा छैन। म कोठामा ब￭सरहेको
हुनेछु, एउटा रसे्टुरने्टमा बस्छु, र पिवत्र आत्माले मलाई ती कुरा भ ुहुन्छ
जुन हुन आउनेछ। िठक यहाँका मािनसह लाई थाहा छ िक यो सत्य हो
भनेर। म मेरो घरमा बस्छु र म भन्छु, “अब, हो￭सयार, त्यहाँ केिह समयपछ
एउटा कार आउँदछै। यो एउटा िन त-िन त व्यिक्त हुनेछ। तनीह लाई
भत्र ल्याऊ, िकनिक प्रभुले भ ुभएको छ िक तनीह यहाँ हुनेछन्।”
“जब हामी तल सडकमा जान्छौ, त्यहाँ िन त घटना घट्नेछ। त्यहाँको
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बाटो काट्ने ठाउँमा हेर, िकनभने तमी झन्डै झन्डै गाडले हानीनेछौ।” र
केवल हेर यिद यो त्यो त रकामा हुन्छ या हु , हेर, हरकेचोटी, पूणर् पमा
उस्तै हुन्छ! त्यसलेै तपाईले आफैलाई त्यसमा फाल्न चाहनुहु , िकनभने
तपाई…यो—यो…तपाईले यो प्रयोग गनर् सक्नुहुन्छ, यो परमे रको एउटा
वरदान हो, तर तपाईले यो संग के गनुर्हुन्छ त्यो हेनुर्होस्। परमे रले
तपाईलाई ￭जम्मेवार ठहराउनुहुन्छ।
95 मोशालाई हेनुर्होस्। मोशा परमे रले-पठाउनुभएको एउटा मािनस हो।
के तपाई त्यो िव ास गनुर्हुन्छ? पूवर्िनधार् रत, पूवर्िनयकु्त, र एउटा अगमवक्ता
बनाईयो! र परमे रले उनलाई त्यहाँ बािहर पठाउनुभयो, भ ुभयो, “गएर
चट्टानलाई भन्,” यसलाई प्रहार ग रसके पछ। भ ुभयो, “गएर चट्टानलाई
भन, र यसले आफ्नो पानीह ल्याउनेछ।”
96 तर मोशा, रसमा, त्यहाँ गए र चट्टानमा प्रहार गर।े पानी आएन,
उनले फेरी प्रहार गर,े भन्यो, “तमी िवद्रोहीह ! के हामीले यस चट्टानबाट
तमीह लाई पानी िनकाल्न पन?”
97 तपाईले देख्नुहुन्छ परमे रले के गनुर्भयो? पानी आयो, तर भ ुभयो,
“मोशा, यहाँ माथ आईज।” त्यो नै यसको अन्त्य थयो, हेनुर्होस्। तपाईले
ती कुराह ध्यान िदनुपछर् , त्यसलेै तपाई…ई रीय वरदानबाट तपाईले के
गनुर्हुन्छ।
98 एउटा प्रचारक जस्त,ै एउटा असल ब लपूणर् प्रचारक, र बािहर
िन स्कन्छ र केवल भेिटह र पसैा लनलाई प्रचार गछर् , परमे रले उसलाई
त्यसको िन म्त ￭जम्मेवार ठहराउनुहुन्छ। त्यो सिह हो। तपाईले ई रीय
वरदानसंग के गनुर्हुन्छ त्यसमा ध्यान िदनुपछर् । र, या कुनै मण्डलीको लािग
ठूलो प्रत ा वा ठूलो नाम बनाउने कोशष गछर् । म ब दईु वा तन रात
सभा गछुर् र कतै बस्छु, र नम्र हुन्छु, र तलै बस्न चाहन्छु। र तपाईलाई थाह
छ मेरो मतलव के हो। हो, महोदय, सधै तपाईको ठाउँ त्यहाँ राख्नुहोस्
जहाँ परमे रले उहाँको हात तपाईमा राख्नसक्नुहुन्छ।

यो अब आन्त रक जीवन हो, याद गनुर्होस्।
99 त्यसलेै त्यसपछ यस िदन, मलेै सोचे, “िठक छ, म माथ जानेछु।”
र म केवल ती मािनसह संग यत जागे, मलेै सोचे, “म ती मािनसह को
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बारमेा खोज्नेछु।” र सेवा सिकए पछ बािहर आँगनमा मलेै तनीह लाई
हेरी नै रहे। मलेै चारैतर हेर।े मलेै ती मध्ये एकजनालाई भेट्टाए, मलेै भने,
“कस्तो हुनुहुन्छ, महोदय?”
100 उहाँले भ ुभयो, “तपाई कस्तो हुनुहुन्छ!” भ ुभयो, “के तपाई त्यिह
जवान प्रचारक हुनुहुन्छ जसले यस िबहान प्रचार गनुर्भयो?”

मलेै भने…म त्यसबेला तेईस वषर्को थए। मलेै भने, “हो, श्रीमान।”
र उहाँले भ ुभयो, “तपाईको नाम के थयो?”
मलेै भने, “ब्रन्हाम।” र मलेै भने, “तपाईको?”

101 र उहाँले मलाई उहाँको नाम भ ुभयो। र मलेै सोचे, “िठक छ, अब,
यिद मलेै उहाँको आत्माको सम्पकर् मात्रै प्रा गनर् सके त।” र य िप त्यसले
यसलाई के गदछ भ े नजान्द।ै र मलेै भने, “िठक छ, भ ुहोस्, श्रीमान्,”
मलेै भने, “तपाई मािनसह संग यहाँ केिह छ जुन मसंग छैन।”

उहाँले भ ुभयो, “के तपाईले िव ास गरदेे ख पिवत्र आत्मा
पाउनुभयो?”

मलेै भने, “अँ, म ब्या प्ट हँु।”
102 उहाँले भ ुभयो, “तर के तपाईले िव ास गरकेो समय दे ख पिवत्र
आत्मा पाउनुभएको छ?”
103 र मलेै भने, “िठक छ, भाई, तपाईले के भ खोज्नुभएको?” मलेै
भने, “म—मलेै त्यो पाएको छैन जुन तपाईह सबलेै पाउनुभएको छ,
मलाई त्यो थाहा छ!” मलेै भने, “िकनभने तपाईले त्यो पाउनुभएको छ
जुन शिक्तशाली जस्तो दे खन्छ र त्यसलेै…”

भ ुभयो, “के तपाईले किहल्यै अन्यभाषामा बोल्नुभएको छ?”
र मलेै भने, “छैन, श्रीमान।”
भ ुभयो, “म तपाईलाई तु न्तै भन्छु िक तपाईले पिवत्र आत्मा

पाउनुभएको छैन।”
104 र मलेै भने, “िठक छ, यिद म…यिद पिवत्र आत्मा पाउनको लािग त्यो
चािहन्छ भने, मलेै यो पाएको छैन।”
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105 र त्यसलेै उहाँले भ ुभयो, “िठक छ, यिद तपाईले अन्यभाषामा
बोल्नुभएको छैन भने, तपाईले यो पाउनुभएको छैन।”
106 र उहाँको कुराकानीलाई त्यसरी नै राखेर, मलेै भने, “िठक छ, मलेै
यो कहाँ पाउन सक्छु?”
107 भ ुभयो, “त्यहाँ भत्र कोठामा जानुहोस् र पिवत्र आत्मालाई खोज्न
शु गनुर्होस्।”
108 र मलेै उहाँलाई हे ररहे, तपाईलाई थाहा छ। उहाँलाई थाहा थएन
मलेै के गद थए भिन, तर उहाँ…मलाई थाहा थयो िक उहाँमा थोरै
अनौठो भाव थयो, िकनिक उहाँ…उहाँले मलाई हेदार् खे र उहाँको आँखा
अ लकत भाविहन दे खन थाल्यो। र उहाँ…तर उहाँ वास्तवमै एउटा इसाई
हुनुहुन्थ्यो। उहाँ िवल्कुल, शतप्रतशत सुिननुहुन्थ्यो, एउटा इसाई। त्यो
सिह हो। िठक छ, मलेै सोचे, “परमे रको प्रशसंा होस्, यहाँ यो छ! म—
म—म कतै त्यो वेदीमा पुग्नुपछर् ।
109 म बािहर गए, चारैतर सबै हेर,े मलेै सोचे, “म अक मान्छेलाई
खोज्छु।” र जब मलेै उहाँलाई भेट्टाए र उहाँसंग बोल्न थाले, मलेै भने,
“तपाई कस्तो गद हुनुहुन्छ, श्रीमान?”
110 उहाँले भ ुभयो, “भ ुहुन्छ, तपाई कुन मण्डलीको हुनुहुन्छ?” उहाँले
भ ुभयो, “तनीह ले मलाई तपाई ब्या प्ट हुनुहुन्छ भन्छन्।”

मलेै भने, “हो।”
र उहाँले भ ुभयो, “तपाईले अझैसम्म पिन पिवत्र आत्मा पाउनुभएको

छैन, होर?”
मलेै भने, “अँ, मलाई थाहा छैन।”
भ ुभयो, “के तपाईले किहल्यै अन्यभाषामा बोल्नुभएको छ?”
मलेै भने, “छैन, श्रीमान।”
भ ुभयो, “तपाईले यो पाउनुभएको छैन।”

111 र मलेै भने, “अँ, मलाई थाहा छ मलेै त्यो पाएको छैन जुन तपाईह
सबलेै पाउनुभएको छ। त्यो मलाई थाहा छ।” र मलेै भने, “तर, मेरो भाई,
म साच्चै त्यसको चाह ग ररहेको छु।”
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उहाँले भ ुभयो, “िठक छ, त्यहाँ—त्यहाँ पोखरी छ, तयार
हुनुहुन्छ।”
112 मलेै भने, “मलेै बि ष्मा लएको छु। तर,” मलेै भने, “म—मलेै
तपाईह सबलेै पाउनुभएको चज पाएको छैन।” मलेै भने, “तपाईह ले
केिह चज पाउनुभएको छ जुन म—म वास्तवमै चाहन्छु।”

र उहाँले भ ुभयो, “िठक छ, त्यो राम्रो हो।”
113 मलेै उहाँलाई समात्न खोज्दै थए, तपाई देख्नुहुन्छ। र यिद म…जब
मलेै अन्ततः उहाँको आत्मा पाए, त्यो अक मान्छे थयो, यिद म किहल्यै
त ो-स्तरको पाखण्डीसंग बोलेको छु भने, त्यहाँ तनीह मध्ये एक
थयो। उहाँ ब￭सरहेको थयो…उहाँको श्रीमती कालो जातको हुनुहुन्थ्यो,
उहाँ गोरोसंग बस्दै आएको थयो र उनीबाट दईुवटा बच्चा थयो। िपउने,
श्राप िदने, र क्स खाने ठाउँमा जाने, र सबकुैरा गन, र अझै पिन त्यहाँ
अन्यभाषामा बोल्ने र अगमवाणी गद थयो।
114 त्यसपछ मलेै भने, “प्रभु, मलाई क्षमा िदनुहोस्।” म घर गएँ। त्यो सिह
हो। मलेै भने, “म केवल…मलेै यो बुझ्नै सिकन।आशिषत पिवत्र आत्मा,
त्यो पाखण्डीकोमा, झ ररहेको जस्तो दे खन्थ्यो।” मलेै भने, “हुन सक्दनै!
यो नै हो।”
115 यो लामो अवधमा तब, म अध्ययन गद र द,ै िवचार गरे िक यिद
म तनीह संग बािहर िन स्कन पाए शायद यो सबै के को बारमेा हो भिन
पत्ता लगाउन सक्थे होला। यहाँ एउटा छ, एउटा सच्चा इसाई; र अक
एउटा, एउटा पक्का पाखण्डी। त्यसपछ मलेै सोधे, “यसको के हो? ओ.”
मलेै भने, “परमे र, शायद—शायद त्यहाँ ममा केिह खराबी छ।” र मलेै
भने, एउटा कट्टरवािद भएको नाताले, “त्यो…बाईबलमा यो हे रनुपछर् । यो
हे रनुपछर् ।”
116 मेरो लािग, जे पिन काम गछर् त्यो यस बाईबलबाट आउनुपछर् वा यो
सिह हुनसक्दनै। यहाँबाट आउनुपदर्छ। यो बाईबलमा सािबत गनर् सिकन्छ,
केवल एउटा ठाउँमा मात्रै होइन, तर यो बाईबल माफर् त सबै त रकाबाट
आउनुपदर्छ। मलेै यो िव ास गनुर्पछर् । यसले प्रत्येक धमर्शा संग िमल्नु
पछर् र संगै बाँधनु पछर् नभए म यो िव ास ग दन। र त्यसपछ, िकनभने
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पावलले भनेका छन्, “यिद स्वगर्बाट स्वगर्दतु आयो, र अक सुसमाचार
सुनाउछ भने, त्यो श्रािपत होस्।” त्यसलेै म बाईबल िव ास गछुर् ।

र मलेै भने, “मलेै बाईबलमा किहल्यै पिन त्यस्तो केिह देख्न सिकन।”
117 दईु वषर् प ात, मलेै मेरी श्रीमती र सबथैोक गुमाईपछ, म माथ त्यहाँ
िग्रन िमलमा थए, मेरो सानो पुरानो ठाउँ त्यहाँ माथ, प्राथर्ना ग ररहेको
थए। त्यहाँ पछाड म मेरो गुफामा दईु वा तन िदनको लािग गएको थए,
यो दईु िदन थयो। म अ लकत ास फेनर्को लािग गएको थए, हावाको
ास लन। र जब म त्यहाँ बािहर िनकेर गए, मेरो बाईबल त्यहाँ एउटा

काठको छेउमा रा खएको थयो जस्तो तपाई भत्र आउनुहुन्छ। एउटा पुरानो
ख ढलेको थयो, त्यसमा काँटा थयो। अब, तपाई…काँटा यसरी माथ

ब￭सरहेको थयो, र ख चािह तल ढ लरहेको थयो। र म त्यो खको
काठमा एउटा खटु्टा काठमा र अक खटु्टा भुइँमा राखेर बसे, र रातको
समयमा त्यिह प ल्टए, यसरी माथ आकाशमा हेद, मेरो हात यसरी माथ
राख्द,ै र कुनबेैला त्यसरी नै ढलेको खमा पल्टेर, प्राथर्ना गद सुते। त्यहाँ
माथ केिह िदन बस्नुहोस्, केवल केिह नखानुहोस् वा निपउनुहोस्, केवल
त्यहाँ प्राथर्ना गद। र म अ लकत ताजा हावा खाना बािहर गए, त्यो गुफाबाट
बािहर; यो शतल थयो, त्यहाँ थोरै ओबानो थयो।
118 त्यसलेै त्यसपछ म बािहर िन स्कए र त्यहाँ मेरो बाईबल ब￭सरहेको
थयो जहाँ मसंग त्यो अघ ो िदन थयो, र यो िहब्रू, ६ अध्यायमा
प ल्टरहेको थयो। र मलेै त्यहाँ पढ्न थाले, “हामी एकै ठाउँमा
राखौ…मा…￭स तामा जाओ, मृत् युतर लजैाने कमर्ह बाट पश् चात्ताप
र परमेश् वरमाथको िवश् वासका कुराको जग फे र नबसाल ।” र त्यस्त।ै
“िकनिक तनीह , जसले एक चोिट ज् योत पाए, र पिवत्र आत् माका
सहभागी भएका छन्, र पिवत्र आत् माका सहभागी भएका छन्।” र यस्त।ै
तर भन्यो, “तर त् यसलेै काँढ़ा र ￭सउँड़ीह उमार्यो भने त् यो बेकम् मा
हुन् छ, जसको अन्त्य…पानी…यसलाई उमानर् र तयार पानर् पृथ्वीमा वषार्
आउछ तर जुन त् यसलेै—काँढ़ा र ￭सउँड़ीह उमार्यो भने त् यो बेकम् मा
हुन् छ, र परमेश् वरको सराप पनर् सक् छ। अन् त् यमा त् यो जलाइन् छ।”

र केिह कुरा गयो, “हुस!”
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119 मलेै सोचे, “यो यहाँ छ। म सु ेछु अब जे केिह पिन उहाँले…उहाँले
मलाई यहाँ जगाउनुभयो, उहाँले मलाई िठक अिहले एउटा दशर्न िदनलाई
तयार गदहुनुहुन्छ।” त्यो खको अन्त्यमा मलेै त्यहाँ पखरहे, र पखरहे।
म उठे र पछाड र अगाड, माथ र तल िहडे। पछाड िहडे, केिह पिन
भएन। मेरो गुफामा फेरी गए, केिह पिन भएन। म त्यहाँ उभए, मलेै भने,
“िठक छ, यो के हो?”
120 म मेरो बाईबलिनर फेरी गए, र, ओ, यो फेरी मकहाँ आयो। मलेै यो िटपे,
र मलेै सोचे, “यहाँ भत्र के छ जुन मलेै पढोस् भ े उहाँले चाहनुहुन्छ?”
मलेै तल “परमे र प्रत प ाताप, र िव ास,” र अन्य त्यस्तसैम्म पढे,
र मलेै तल पढे जहाँ यसले भनेको छ, “वषार् पृथ्वीमा यस्लाए उमानर्को
लािग आउँछ र यो के उमानर्को लािग हो त्यसको लािग यसले तयार पाछर् ,
िकनिक यहाँ, तर काँढ़ा र ￭सउँड़ीह जो बिहस्कारको लािग हुन्छ जो
अन् त् यमा जलाइन् छ।” र, ओ, यसले मलाई केवल ह ाउथ्यो!
121 र मलेै सोचे, “प्रभु, के तपाईले मलाई एउटा दशर्न िदन जाँदै हुनुहुन्छ
जसको…” म त्यहाँ उहाँलाई केिह अक कुरा माग्नको लािग गएको थए।
122 र त्यसपछ अचानक, मेरो अगाड, मलेै संसार घुिमरहेको देखे, र
यो सबै घुिमरहेको थयो। र यहाँिनर सेतो, आफ्नो शर माथ भएको,
वीऊ यसरी रोदी गएको एउटा मान्छे देखे। र जब उनी गए, आउद,ै जसै
ऊ डाँडामाथ गयो, यहाँ उसको पछाड अक मान्छे आयो, कालो लुगा
लगाएको, उसको शर तल थयो, वीऊ रोप्द,ै र जब असल वीऊ उम्र्यो,
यो गहँु थयो; र जब खराब वीऊ आयो, यो सामा थयो।
123 र त्यसपछ पृथ्वीमा ठूलो खडेरी आयो, र गहँुको आफ्नो टाउँको
माथ झु ण्डरहेको थयो, लगभग नाश हुन लागेको, पानी खोज्दै थयो।
र मलेै सबै मािनसह आफ्नो हात उठाईरहेको देखे, परमे रलाई पानी
पठाईिदनको लािग प्राथर्ना गररहेका थए। र त्यसपछ सामा देखे, यसको
टाउको तल थयो, पानीको लािग झुिकरहेको। र त्यसपछ ठूलो बादलह
आउछ र वषार् भखर्रै झछर् । र जब यो भयो, सानो गहँु जुन बांिगएको थयो,
“ि स,” िठक ठाडो उभयो। र सानो सामा तह्क यसको छेउमा गयो,
“ि स,” िठक ठाडो उभयो।
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मलेै सोचे, “िठक छ, त्यो केिह हो?”
124 त्यसपछ यो ममा आयो। त्यहाँ यो छ। त्यिह पानी जसले गहँुलाई
हुकर् ने बनाउछ, सामालाई िन हुकार्उछ। र उिह पिवत्र आत्मा मािनसह को
झुण्डमा झनर् सक्छ, र एउटा पाखण्डीलाई उ त्तकै आशष िदनसक्नुहुन्छ
ज त्तको उहाँलाई अ लाई आशष िदनुहुन्छ। येशूले भ ुभयो, “तनीह को
फल ारा तमीह ले तनीह लाई च ेछौ।” यो होइन िक चाहे उसले
करायो, चाहे उसले आनन्द मनायो, तर “यो उसको फल ारा तमीले
उसलाई च ेछौ।”
125 मलेै भने, “त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ!” “मलेै यो बुझे, प्रभु।” मलेै भने,
“त्यसोभए त्यो साच्चै नै सत्य हो।” त्यो मािनस…परमे रलाई नचिनकन
पिन तपाईसंग वरदान हुनसक्छ।
126 त्यसलेै त्यसपछ म त्यसपछ म अन्यभाषाह मा बोल्ने कुरामा धेरै
आलोचनात्मक भईरहेको थए, तपाई देख्नुहुन्छ। तर एकिदन, त्यसपछ,
कसरी परमे रले मलाई त्यो प्रमाणत गनुर्भयो!
127 मलेै तल निदमा बि ष्मा िददै थए, मेरो पिहलो प रवतर्न भएको
मािनस, ओहाईयो निद, र सत्रौ व्यिक्तलाई बि ष्मा िददै थए, जसै मलेै
उसलाई बि ष्मा िदन थाले, मलेै भने, “िपता, जस्तो म उसलाई पानीले
बि ष्मा िददछुै, तपाईले उहाँलाई पिवत्र आत्माले बि ष्मा िदनुहोस्।” मलेै
उसलाई—उसलाई पानी मुिन हाल्न थाले।
128 र िठक तब आकाशबाट एउटा चक्रवात आयो, र यहाँ ज्योत आयो,
तल च म्कद।ै तटमा सयौ र सयौ मािनसह थए, िदउसोको िठक दईु बजे,
जुनमा। र यो िठक त्यहाँ िनर आएर झु ण्डयो जहाँ म थए। एउटा आवाजले
त्यहाँबाट बोल्यो, र भन्यो, “जसरी बि ष्मा िदने यूह ा ख्री को पिहलो
आगमनको लािग बाटो तयार पानर्को लािग पठाईएको थयो, तमीसंग
एउटा…सन्देश छ जसले ख्री को दोस्रो आगमनको लािग बाटो तयार
पानछ।” र यसले मलाई मरतेुल्य पान ग र डर िदयो।
129 र म फकर गए, र सबै मािनसह त्यहाँ, िम ी—गन पु ष र तनीह
सबजैना, कुलतमा लागेकाह , र तनीह सबजैना िकनारमा थए। मलेै
त्यो िदउँसो लगभग दईु वा िदन सयजनालाई बि ष्मा िदएको थए। र जब



28 बो लएको वचन

तनीह ले मलाई बािहर िनकाले, पानीबाट मलाई बािहर ताने, डकनह
र अन्य माथ गए, तनीह ले मलाई सोधे, भने, “त्यो ज्योतको अथर्
के थयो?”
130 अ ेत मािनसह को एउटा ठूलो समूह—जो त्यहाँ तल िगल्ज एज
ब्या प्ट मण्डली र लोनस्टार मण्डलीबाट आएका थए, र ती मध्ये
धेरै जसो त्यहाँ तल थए, तनीह ले त्यो घटना भएको देख्दा तनीह
चच्याउन थाले, मािनसह बेहोस भए।
131 एउटा केिट जसलाई मलेै त्यहाँ एउटा डंुगाबाट िनकाल्ने कोशष
गदथए, जो पौड खेल्दाको लुगामा ब￭सरहेिक थईन्, मण्डलीमा एउटा
सन्डे स्कूलको शक्षक, र मलेै भने, “के तमी बािहर आउदनैौ, माग ?”

उनले भिनन्, “िब ी, म बािहर िन क्सनु पदन।”
132 मलेै भने, “त्यो सिह हो, तमी िन स्कनु पदन, तर मलेै बि ष्मा
िदईरहेको ठाउँबाट िन स्कन मसंग सुसमाचारको लािग प्रशस्त सम्मान छ।

उनले भने, “मसंग छैन।”
133 र जब उनी त्यहाँ ब￭सरहेक थईन्, मलेै बि ष्मा िदईरहेकोमा
￭जस्काउदै र हास्द,ै िकनिक उनले बि ष्मामा िव ास ग दन थईन्, त्यसलेै
तब जब प्रभुको स्वगर्दतू तल आउनुभयो उनी डंुगामा अघ बिढन्। आज
केिट पागल संस्थामा छन्। त्यसलेै तपाई परमे रसंग खेल्न सक्नुहु ।
बुझ्नुभयो? अब, पछ…एउटा सुन्दर केिट, पछ रक्सी िपउन तफर्
लािगन्, बोतलको प्रहारमा प रन्, िबयर—िबयरको बोतलले, उनको सबै
अनुहार नै कािटयो। ओ, एउटा भयानक-दे खने व्यिक्त! र त्यहाँ त्यो भयो।
134 र त्यसपछ जीवनभर म त्यो देख्छु, त्यो च लरहेको देख्छु, त्यो दशर्न
देख्छु, कसरी ती कुराह हुनेछन्। त्यसपछ, केिह समय पछ, यसले
मलाई धेरै सताईर ो, र सबलेै मलाई यो गलत थयो भिनरहेका थए।
र म मेरो पुरानो घरलेु मदैानमा लग्यो, त्यहाँ माथ जहाँ मलेै सधै प्राथर्ना
गथ। र म…त्यो नआउनको िन म्त मलेै जत नै प्राथर्ना गरे पिन, यो जसरी
िन आउछ। र त्यसलेै म केवल…म—म इ न्डयानाको राज्यमा खेल पाले
थए। र म भत्र आए, त्यहाँ एक जना मािनस ब￭सरहेको थयो, मण्डलीमा
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मेरो िपयानोवादकको भाई थयो। र उसले भन्यो, “िब ी, यो िदउँसो के
तपाई मसंग म्याडसनसम्म जानुहुन्छ?”

मलेै भने, “म जान स क्दन, म माथ वनमा जानुपनछ।”
135 र म…भखर्र घर वरपर आएर मेरो पेटी िनकाल्दै त े, बन्दकुको बेल्ट
र अ कुराह , र मेरो बाउलाह माथ तान्द।ै हामीह सानु दईु कोठे
घरमा बस्थ्यौ, र म हात धुनलाई र मेरो नास्ता तयार गनर् जाँदैथए। र
मलेै धोएको थएँ, र घरको छेउमा वरपर िहड्दै थए, एउटा—एउटा ठूलो
िफरिफरकेो ख थयो, र एकैचोटी केिह कुरा गयो, “हुस!” र लगभग नाघ्न
लािगसकेको थयो। र मलेै हेर,े र मलेै थाहा पाएँ िक यो फेरी त्यिह थयो।
136 म ती पाईलाह मा टेके, र ऊ आफ्नो कारबाट हामफाल्यो र मकहाँ
आएर, भन्यो, “िब ी, के तमी बेहोसीमा छौ?”

मलेै भने, “होइन, श्रीमान्।”
उसले भन्यो, “के भयो, िब ी?”

137 र मलेै भने, “मलाई थाहा छैन।” मलेै भने, “केवल अगाड जाऊ,
भाई, त्यो िठक छ। तमीलाई धन्यवाद।”
138 मेरी श्रीमती बािहर आईन् र एक भाडा पानी ल्याईन्, उनले भिनन्,
“िप्रय, के भयो?”

मलेै भने, “केिह पिन होइन, िप्रय।”
139 त्यसलेै उनले भिनन्, “आउनुहोस्, रातको खाना तयार छ,” र उसको
हातले मलाई अगंा लन्, मलाई भत्र ल्याउन खोज्द।ै
140 मलेै भने, “िप्रय, म—म तमीलाई केिह कुरा भ चाहन्छु।” मलेै भने,
“तमीले तनीह लाई कल गर र तनीह लाई भिनदेऊ म आज िदउसो
त्यहाँ बािहर हुनेछैन।” मलेै भने, “मेडा, िप्रय,” मलेै भने, “मलाई थाहा
छ मेरो दयमा म येशू ख्री लाई प्रेम गछुर् । मलाई थाहा छ िक म मृत्यबुाट
जीवनमा गएको छु। तर मसंग शतैानको केिह पिन भएको म चाह ।” र
मलेै भने, “म यसरी गईरहन स क्दन; म एक कैिद हँु।” मलेै भने, “हरके
पटक, जब यी कुराह भईरहन्छ, यस्तो खालको कुराह , र यी दशर्नह
आईरहदा, र यस्तै यस्त।ै वा, यो जे पिन हो,” मलेै भने, “यो मलाई
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हुन्छ।” मलाई थाहा थएन यो एउटा दशर्न थयो भिन। मलेै यसलाई दशर्न
भनेको थईन। मलेै भने, “यस्तो बेहोसीह जस्तो,” मलेै भने, “मलाई
थाहा छैन त्यो के हो। र, िप्रय, म—म—म—म यसबाट मूखर् हुन चाह ,
तनीह —तनीह ले मलाई यो शतैान हो भने। अिन मलेै प्रभु येशूलाई
प्रेम गछुर् ।”
141 “ओ,” उनले भिनन्, “िब ी, तमीलाई मािनसह ले के भन्छ त्यो
सु ु हुदनै।”
142 मलेै भने, “तर, िप्रय, अ प्रचारकह लाई हेर।” मलेै भने, “म—
म यो चाह ।” मलेै भने, “म जगंलमा मेरो ठाउँमा जाँदछुै। मसंग लगभग
पन् डलर छ, तमीले िब ीको ख्याल राख।” त्यसबेलामा िब ी एउटा
सानो केटा थयो, एउटा सानो फुच्चे साथी। मलेै भने, “तमी—तमी
लऊ…केिह बेर ￭जउनको लािग, तमी र िब ीको लािग त्यो कािफ छ।
तनीह लाई कल गर र तनीह लाई भिनदेऊ िक म—म भो ल फकर् न
सक्छु, र शायद म किहल्यै पिन फकर नआउन पिन सक्छु। यिद म अक
पाँच िदनसम्म फकर आईन भने, मेरो ठाउँमा एउटा मान्छेलाई राख।”
र मलेै भने, “मेडा, म त्यो जगंलबाट किहल्यै बािहर आउनेछैन जबसम्म
परमे रले मलाई त्यो चज मबाट टाढा लान्छु र फेरी किहल्यै यो हुन िद
भिन प्रतज्ञा गनुर् हँुदनै।” मान्छे कत अज्ञानी हुनसक्छ भिन सोच्नुहोस्।
143 र त्यो रात म त्यहाँ गए। एक िदन हुन भन्दा अगाड, म सानो एउटा
झुपडीमा गए; यो एकप्रकारको िढलो भईसकेको थयो। अक िदन मेरो
शिवरमा जानेवाला थए, माथ…टाढा डाँडाको वरपर, वा पवर्त तर, ब ,
र त्यहाँ माथको जगंलमा जाने। मलाई लाग्दनै िक एफ.िब.आई ले मलाई
त्यहाँ माथ भेट्टाउनसक्छ भनेर। त्यसलेै यो सानो पुरानो झुपडी…त्यो
िदनभ र म प्राथर्ना ग ररहे र यो धेरै अध्याँरो हुन भन्दा अगाड। म प्राथर्ना
गथ, त्यहाँ बाईबल पढ्दै थए जहाँ यो भनेको थयो, “अगमवक्ताह को
आत्मा अगमवक्तामा सु म्पएको हुन्छ।” मलेै त्यो बनाउन सिकन। त्यसलेै
पुरानो झुपडीमा धेरै नै अध्याँरो भयो।
144 जहाँ म सानो केटा छँदा फस्ने गथ, त्यहाँबाट जालको रखेा थयो, र
त्यहाँ माथ जाने र माछा मान र पुरै रात त्यिह बस्ने गथ। केवल एउटा पुरानो
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जीणर् झुपडी त्यहाँ ब￭सरहेको, वष दे ख त्यहाँ छ। कुनै भाडामा िदनुभन्दा
अगाड नै यो हुन आएको होला।
145 र त्यसलेै म—म केवल त्यहाँ कु ररहेको थए। र मलेै सोचे, “िठक
छ।” एक बजे, दईु बजे, तन बजे िबहान तर लागे, म भुइँमा तल र माथ
िहडरहेको थए, पछाड र अगाड िहड्द।ै म पुरानो मेचमा त्यहाँ बसे,
एउटा सानो…मेच होइन, समानह भएको एउटा सानो पुरानो बाकसमा।
र म त्यहाँ तल बसे, र मलेै सोचे, “ओ परमे र, तपाईले मलाई िकन
यस्तो गनुर्हुन्छ?” मलेै भने, “िपता, तपाई जा ुहुन्छ म तपाईलाई प्रेम
गछुर् । तपाईलाई थाहा छ िक म तपाईलाई प्रेम गछुर् ! र म—म—मलाई
शतैानले समातेको म चाह । ती कुराह मलाई भएको म चाह । िवन्ती छ
परमे र, फेरी यो किहल्यै पिन हुन निदनुहोस्।”
146 मलेै भने, “म—म तपाईलाई प्रेम गछुर् । म नरक जान चाह । यिद म
गलत छु भने, मलेै प्रचार र कोशष गरकेो, र मेरा प्रयासह अगाड बढाउनु
के फाईदा? र मलेै आफैलाई मात्रै नरकतर लाँदै छैन, म अ हजारौलाई
भ्रिमत पादछु।” या, अन्य सयौलाई, ती िदनह मा। र मलेै भने…मेरो ठूलो
सेवकाई छ। र मलेै भने, “िठक छ, म—म यो फेरी पिन मसगं किहल्यै
भएको चाह ।
147 र म यो सानो मेचमा तल बसे। र म केवल ब￭सरहेको थए, ओ, यस
प्रकारको स्थतमा, ाकै्क त्यस्तो। र, सबै एकैचोटी, मलेै कोठामा हल्का
ब त्तको ￭झल्का देखे। र मलेै सोचे िक कोिह फ्ल्यास गन ब त्त लएर
आईरहेको छ। र मलेै चारैतर हेर,े म र मलेै सोचे, “िठक छ…” र यहाँ
यो थयो, िठक मेरो अगाड। र पुरानो काठको बोडर्ह भुइँमा थयो। र
त्यहाँ यो थयो, िठक मेरै अगाड। यो कुनामा एउटा सानो पुरानो ड्रम चुलो
थयो, माथको भाग यो बाट च्यातएको थयो। र—र िठक यहाँिनर त्यहाँ
एउटा—एउटा ब त्त थयो भुइँमा, र मलेै सोचे, “अँ, त्यो कहाँ हो? अँ,
त्यो आईरहेको हुनसक्दनै…”
148 मलेै चारैतर हेर।े र यहाँिनर मेरो माथ यो थयो, यो उिह ज्योत, िठक
मेरो माथ, ाकै्क त्यसरी झु ण्डरहेको थयो। एउटा आगो जसरी वरपरी
घुम्द,ै यो एक प्रकारको ह रयो रगंमा, जाँद,ै “हुस, हुस, हुस!” त्यसरी,
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िठक यसको माथ, त्यसरी। र मलेै त्यसमा हेर।े मलेै सोचे, “त्यो के हो?”
अब, यसले मलाई तसार्यो।
149 मलेै कोिह आईरहेको सुने, [भाई ब्रन्हामले देखाउनुहुन्छ—सम्पा]
केवल िहड्द,ै मात्रै, यो खाली खटु्टा थयो। र मलेै भत्र आएको एउटा
मान्छेको खटु्टा देखे। यो कोठामा अन्धकार थयो, सबै अन्धकार तर िठक
यहाँ तल यो च म्करहेको थयो। र मलेै आईरहेको मान्छेको खटु्टा देखे। र जब
उहाँ कोठा भत्र आउनुभयो, िहडेर, उहाँ लगभग यस्तो मान्छे हुनुहुन्थ्यो…
हेदार् क रब दईु सय पाउण्डको वजन थयो। उहाँले आफ्नो हात यसरी
बाँध्नुभएको थयो। अब, मलेै यो चक्रवातमा देखेको थए, मलेै यो मसंग
बोलेको सुनेको थएँ, र यसलाई एउटा ज्योतको पमा देखेको थएँ, तर
पिहलो पटक जब मलेै यसको प्रत प देखेको थए। यो मसम्म िहडेर आयो,
साच्चै नै न￭जक।
150 िठक छ, इमानदार िमत्रह , म—मलेै सोचेको थए िक मेरो मुटुले काम
गनर् छोड्ने छ। म…केवल कल्पना गनुर्होस्! आफैलाई त्यहाँ राख्नुहोस्,
यसले तपाईलाई पिन उस्तै महसूस गन बनाउथ्यो। तपाई हुनसक्छ म भन्दा
पिन टाढा बाटोमा हुनुहुन्छ होला, धेरै समय दे ख इसाई भएको हुनसक्छ,
तर यसले तपाईलाई त्यो त रकामा महसूस गन बनाउथ्यो। िकनिक सयौ
र सयौ पटक भेट गरे पछ, यसले मलाई कुजो गराउँछ जब उहाँ न￭जक
आउनुहुन्छ। यसले किहलेकािह मलाई यो समेत बनाउँछ…म लगभग पूणर्

पले िबतेको थए, केवल यत कमजोर जब म धेरै पटक मचं छोडेर जान्छु।
यिद म धेरै लामो बेर बसे भने, म पुरै नै ￭स न्थे। यसले मलाई चारैतर
घण्टाैसम्म लान िदएको छु, म कहाँ थए भ े समेत जा न्दन थए। र म यो
व्याख्या नै गनर् स क्दन। यहाँ बाईबलमा पढ्नुहोस्, र यसले यो व्याख्या
गनछ, यो के हो भनेर। धमर्शा ले यिह भन्छ।
151 त्यसलेै म त्यहाँ ब￭सरहेको थए र उहाँलाई हेद थए। म—मलेै मेरो
हात एक प्रकारले त्यसरी उठाएको थए। उहाँले मलाई हेद हुनुहुन्थ्यो,
उ त्तकै खसुी हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँको साँच्चै नै गिहरो आवाज थयो, र उहाँले
भ ुभयो, “नडराऊ, म सवर्शिक्तमान परमे रको उप स्थतबाट पठाईएको
हँु।” र जब उहाँले बोल्नुभयो, त्यो आवाज, त्यो त्यिह आवाज थयो जसले
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म दईु वषर्को हँुदा बोल्नुभएको थयो, त्यहाँ माथ। मलाई थाहा थयो त्यो
उहाँ हुनुहुन्थ्यो भिन। र मलेै सोचे, “अब…”
152 र यो सु ुहोस्। अब संवादलाई सु ुहोस्। यो मलेै सकेसम्मको राम्रो
उ तृ गनछु, जानेर, शब्द पछ शब्द लएर, िकनिक म शायदै सम्झन्छु।
153 उहाँ…मलेै भने…उहाँलाई त्यसरी हेर।े उहाँले भ ुभयो, “नडराऊ,”
चुप भए, भ ुभयो, “म सवर्शिक्तमान परमे रबाट पठाईएको हँु, तम्रो
अनौठो जन्मको बारमेा बाताउन…” जस्तो तपाईलाई थाहा छ मेरो जन्म
त्यहाँ माथ कस्तो भएको थयो। त्यो उिह उज्यालो माथ झु ण्डएको थयो
जब म पिहलो जन्मेको थए। र त्यसलेै उहाँले भ ुभयो, “तम्रो अनौठो
जन्म र गलत बु￭झएको जीवन ले संकेत गछर् िक तमी सारा संसारमा
गएर िबरामीह लाई प्राथर्ना गनुर्पनछ।” र भ ुभयो, “र तनीह संग जे भए
पिन…” र उहाँले िनयकु्त गनुर्भयो। परमे र, जो मेरो न्यायकतार् हुनुहुन्छ,
उहाँ जा ुहुन्छ। िक, उहाँले “क्यान्सर।” तोक्नुभयो। भ ुभयो, “केिह
छैन…यिद तमीले मािनसह लाई िव ास गन बनायौ, र प्राथर्ना गदार्
इमानदार रहन्छौ भने, तम्रो प्राथर्नाको अगाड के पिन खडा हुनेछैन,
यहाँसम्म िक क्यासर पिन बस्ने छैन।” बुझ्नुभयो, “यिद मािनसह ले
तमीमा िव ास गन बनाउन सक्यौ भने।”
154 र उहाँ मेरो शत्रू होइन, उहाँ मेरो िमत्र हो भ े मलेै देखे। र मलाई थाहा
थएन कत—ैकतै म मादथए वा के भईरहेको थयो जब उहाँ मकहाँ त्यसरी
आउदै हुनुहुन्थ्यो। र मलेै भने, “िठक छ, महोदय,” मलेै भने, “म…,”
मलाई चंगाईह र त्यस्ता कुराह , ती वरदानह को बारमेा के थाहा थयो?
मलेै भने, “िठक छ, महोदय, म एउटा…म—म एउटा ग रब मािनस हँु।” र
मलेै भने, “म मेरा मािनसह माझ छु। म—म मेरा मािनसह संग बस्छु जो
ग रब छन्। म अशक्षत छु।” र मलेै भने, “र म—म—म सक्षम हुनेछैन,
तनीह ले—तनीह ले मलाई बुझ्ने छैनन्।” मलेै भने, “तनीह —
तनीह ले सु ेछैनन्—तनीह ले मलाई सु ेछैनन्।”
155 र उहाँले भ ुभयो, “जसरी अगमवक्ता मोशालाई दईुटा वरदान िदईएको
थयो, चन्हह ,” अथवा, “उसको सेवकाई प्रमाणत गनर्, त्यसरी नै
तमीलाई दईुटा—त्यसरी नै तम्रो सेवकाई प्रमाणत गनर् तमीलाई दईुवटा
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वरदानह िदईको छ।” उहाँले भ ुभयो, “त्यो मध्ये एउटा यो हो िक
तमीले हात समातेर प्राथर्ना ग ररहेको व्यिक्तलाई लनेछौ, तम्रो देब्रे हातले
र तनीह को दािहने हात हुनेछ,” र भ ुभयो, “त्यसपछ केवल शान्त
बस, र यसको हुनेछ…त्यहाँ तम्रो शरीरमा शारी रक असर हुनआउनेछ।”
र भ ुभयो. “त्यसपछ तमीले प्राथर्ना गर। र यिद यसले छोड्यो भने,
मािनसबाट रोग हट्नेछ। यिद यसले छोडेन भने, केवल एउटा आशष माग
र त्यहाँबाट िहड।”

“िठक छ,” मलेै भने, “महोदय, तनीह ले मलाई स्वीकार गनछैनन्
भ े कुरामा मलाई डर छ।”
156 उहाँले भ ुभयो, “र अक कुरा जुन हुनेछ, यिद तनीह ले त्यो सुनेनन्
भने, त्यसो हो भने तनीह ले यो सु ेछन्।” भ ुभयो, “त्यसपछ यो
हुन आउनेछ िक तमीले तनीह को दयको गु कुरा थाहा पाउनेछौ।”
भ ुभयो, “यो तनीह ले सु ेछन्।”
157 “िठक छ,” मलेै भने, “श्रीमान, त्यसकैो लािग नै म आज यहाँ छु।
मलाई मेरा पादरीह ले भनेका थए िक ती कुराह जुन ममा आईरहेको
छन् त्यो गलत हो।”
158 उहाँले भ ुभयो, “तमी यिह उदेश्यको लािग यस संसारमा जन्मेका
हौ।” (हे ुहोस्, “वरदानह र बोलावट प ाताप िबना नै हो।”) उहाँले
भ ुभयो, “तमी यिह उदेश्यको लािग यस संसारमा जन्मेका हौ।”
159 र मलेै भने, “िठक छ, महोदय,” मलेै भने, “त्यो, मेरा पादरीह ले
मलाई यसो भने, िक यो—यो दु आत्मा हो।” र मलेै भने, “तनीह …
त्यसकैारणमा यहाँ प्राथर्ना गदछु।”
160 र यहाँ छ जे उहाँले मलाई उ तृ गनुर्भयो। उहाँले मलाई प्रभु येशूको
आगमनको बारमेा बताउनुभयो, उहाँको पिहलो पटक। र मलेै भने…
161 अनौठो कुरा थयो, िमत्रह …िठक छ, म िठक यहाँ एक िमनेटको
लािग रोक्छु, पछाड फकर् न्छु। जसले मलाई पिहले भन्दा धेरै नै डराउने
बनाएको थयो, हरके पटक मलेै ज्योतषीलाई भएछु, तनीह ले केिह भयो
भने थाहा पाउछन्। र त्यसले केवल…यसले मलाई झन्डै माय ।
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162 उदाहरणको लािग, एकिदन म र मेरो भाईह (काकाको छोरा) र म तल
एउटा—एउटा का नवल मदैानबाट भएर जाँदै थयौ, र हामी केटाह मात्रै
थयौ, िहडरहेका थयौ। त्यसलेै त्यहाँ यी पालह मध्ये एउटामा एउटा
सानो वृ ा ज्योतषी थयो, एकजना जवान मिहला, सुन्दर-दे खने जवान
यवुती, उनी त्यहाँ ब￭सरहेक थईन्। र हामीह सबै िहडेर, गईरहेका थयौ।
उनले भिनन्, “भनौ, तपाई, यहाँ एक िमनेटको लािग आउनुहोस्!” र त्यहाँ
हामी तनजना केटाह फ़ कयौ। र उनले भिनन्, “तमी धक खालको
स्वटर लाउनेचािह।” त्यो म थएँ।
163 र मलेै भने, “हो, म्याम?” मलेै सोचेको थए िक शायद उनले गएर
एउटा कोक लन चाहनुभएको होला, वा केिह अक त्यस्तै कुरा। र उनी
एउटा—एउटा जवान यवुती थईन्, हुनसक्छ शायद उनको प्रार म्भक
िबस वषर्मा, वा केिह त्यस्त,ै त्यहाँ ब￭सरहनु भएिक थईन्। र माथ गए,
मलेै भने, “हजुर, म्याम, म तपाईको िन म्त के गनर्सक्छु?”
164 र उनले भिनन्, “भनौ, के तमीलाई थाहा छ त्यहाँ एउटा—एउटा
प्रकाश छ जसले तमीलाई पछ्याउछ? तमी एउटा िन त चन्ह अन्तगर्त
जन्मेको थयौ।:

मलेै भने, “तपाईले के भ खोज्नुभएको?”
165 उनले भिनन्, “िठक छ, तमी एउटा िन त चन्ह सिहत जन्म्यौ।
त्यहाँ एउटा ज्योत छ जसले तमीलाई पछ्याउछ। तमी एउटा ई रीय
बोलावटको लािग जन्मेका हौ।”

मलेै भने, “यहाँबाट दरू जानुहोस्, मिहला!”
166 म अगाड बढ्न थाले, िकनभने मेरी आमाले मलाई सधै भ ुहुन्थ्यो
क ती कुराह शतैान को हो। उनी सिह थएन्। त्यसलेै म…त्यसले मलाई
तसार्एको थयो।
167 र एकिदन जबम खेल पाले थए, जब म माथ बसमा गईरहेको थए। र
म बसमा पसे। सधै आत्माको अधनमा रहेको जस्तो दे खन्थ्यो। म त्यहाँ
उभरहेको थए, र यो नािवक मेरो पछाड उभरहेको थयो। र म त्यहाँ गस्ती
गनर्को लािग जाँदै थए, र म माथ हेन रभल वनमा, बसबाट जाँदैथए।
मलाई केिह अनौठो कुरा महसूस भईर ो। मलेै त्यहाँ चारैतर हेर,े र त्यहाँ
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राम्रो लुगा लगाएिक, एउटा—एउटा महान् ठूली भारी मिहला ब￭सरहेक
थईन्। उनले भिनन्, “तमीलाई कस्तो छ?”

मलेै भने, “तपाई कस्तो हुनुहुन्छ!”
168 मलेै सोचेको थए िक यो केवल एउटा मिहला हुनुहन्छ, तपाईलीए
थाहा छ, कुरा गद, त्यसलेै म…उनले भिनन्, “म तमीसंग एक िमनेट
कुरा गनर् चाहन्छु।

मलेै भने, “हो, म्याम?” म चारैतर फ कए।
उनले भिनन्, “के तमीलाई थाहा च तमी एउटा चन्ह अन्तगर्त

जन्मेको थयौ?”
169 मलेै सोचे, “ती मध्ये अक हास्यास्पद मिहला।” त्यसलेै मलेै हेरे मात्रै।
र त्यसलेै मलेै एउटा शब्द पिन बो लन, केवल…
170 उनले भिनन्, “के म तमीसंग एक िमनेट बोल्नसक्छु?” म केवल
गईराखे…उनले भिनन्, “त्यस्तो व्यवहार नगर।”
171 म केवल अगाड हे ररहे। मलेै सोचे, “त्यो एउटा सज्जन मान्छे
जस्तो होइन।”

उनले भिनन्, “म तमीसंग मात्रै एक क्षण बोल्न चाहन्छु।”
172 म मात्रै अगाड हे ररहे, र मलेै उनलाई कुनै वास्ता िदईन। ￭सधा मलेै
सोचे, “मलाई िव ास छ िक म हेनछु शायद उसले पिन अ ले जस्तै नै
भ ेछ िक।” म फ कए, मलेै सोचे, “ओ, मेरो! त्यसले मलाई ब्याकुल
बनायो, मलाई थाहा छ।” िकनभने, म त्यो सोच्न मन पराउिदन थए।
पछाड फ कए।
173 उनले भिनन्, “शायद मलेै आफैअलई राम्रोसंग व्याख्या गनर्सक्छु।”
उनले भिनन्, “म एक ज्योतषी हँु।”

मलेै भने, “मलेै सोचेको थएँ िक यस्तै केिह हौँ।”
174 उनले भिनन्, “म मेरो केटा लाई हेर ￭सकागो जाँदछुै जो एउटा ब्या प्ट
सेवक हो।”

मलेै भने, “हो, म्याम।”
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175 उनले भिनन्, “के कसलेै तमीलाई किहल्यै भनेको थयो िक तमी
एउटा चन्हसिहत ज न्मएको थयौ?”
176 मलेै भने, “छैन, म्याम।” मलेै त्यहाँ उहाँलाई झुट बोले, बुझ्नुभयो,
र मलेै भने…केवल हेनर् चाहन्थे िक उनले भ ेछन्। र उनले भिनन्…मलेै
भने, “छैन, म्याम।”

र उनले भिनन्, “के…के सेवकह ले तमीलाई किहल्यै भनेका
छैनन्?”

मलेै भने, “मेरो सेवकह संग कुनै सरोकार नै छैन।”
र उनले भिनन्, “अँ-ह।”
र मलेै भने…उनले—उनले मलाई भिनन्…मलेै भने, “िठक छ…”

177 उनले भिनन्, “यिद मलेै तमीलाई ाकै्क तमी किहले जन्मेको हौ
भिनिदए भने, के तमी मलाई िव ास गछ ?”

मलेै भने, “होइन, म्याम।”
र उनले भिनन्, “िठक छ, म तमीलाई भ सक्छु तमी किहले

जन्मेको थयौ भिन।”
मलेै भने, “म यो िव ास ग दन।”

178 र उनले भिनन्, “तमी एिप्रल ६, १९०९ मा, िबहानको पाँच बजे
जन्मेको हौ।”
179 मलेै भने, “त्यो सिह हो।” मलेै भने, “तपाईलाई त्यो कसरी
थाहा भयो?” मलेै भने, “यो नािबकको बारमेा भ ुहोस उहाँ किहले
जन्मनुभयो भिन।”

भिनन्, “म स क्दन।”
र मलेै भने, “िकन? तपाईले कसरी थाहा पाउनुभयो?”

180 भिनन्, “हेर, महोदय।” उनले भिनन्, जब उनले यो खगोल िवज्ञानको
बारमेा अिहले कुरा गनर् था लन्, र उनले भिनन्, “हरके धेरै वषर्मा…”
भिनन्, “याद गर त जब िबहानको तारा आउनुभयो, जसले ज्ञानी
मािनसह लाई येशू ख्री सम्म डोहोयार्यो?”
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181 र म एक प्रकारले रोिकए, तपाईलाई थाहा छ, मलेै भने, “िठक छ,
मलाई धमर्को बारमेा केिह पिन थाहा छैन।”
182 र उनले भिनन्, “िठक छ, तमीले येशूलाई हेनर्लाई िव ान मािनसह
आएका सुनेको छौ।”

मलेै भने, “हो।”
र उनले भिनन्, “िठक छ, िव ान मािनसह के थए?”
“ओ,” मलेै भने, “मलेै जानेको, तनीह केवल िव ान

मािनसह थए।”
183 उनले भिनन्, “िठक छ, िव ान मािनस के हो?” उनले भिनन्, “त्यिह
थयो जो म हँु, एक ज्योतषी, ‘खगोलज्ञ’ तनीह ले भन्थे।” र उनले
भिनन्, “तमीलाई थाहा छ, परमे रले पृथ्वीमा केिह—केिह गनुर्भन्दा
अगाड, उहाँले यो सधै स्वगर्मा घोषणा गनुर्हुन्छ, र त्यसपछ पृथ्वीमा।”

र मलेै भने, “मलाई थाहा छैन।”
184 र उनले भिनन्, “िठक छ…” उनले दईु वा तनओटा भिनन्, दईु…
ताराह , जस्तै मंगल, बृहस्पत, र शुक्र। यो तनीह थएन, तर उनले
भिनन्, “तनीह ले आफ्नो बाटो काटे र संगै आए र बने…” भिनन्,
“त्यहाँ तनजना िव ान मािनसह थए जो प्रभु येशूलाई भेट्न आएका
थए, र एक जना हामको, र एक जना शेम, र अक चािह येपेतको वंशबाट
थए।” र भिनन्, “जब तनीह संगै बेथलेहेममा संगै भेटे, तनओटा
ताराह जुनबाट तनीह आएका थए…पृथ्वीमा हरके व्यिक्त,” भिनन्,
“तनीह को ताराह संग केिह थयो।” भिनन्, “सोध त्यो नािबकलाई
त्यहाँ जब चन्द्रमा र स्वग य ग्रहह बािहर जान्छन्, प्रवाह त्यो संगै जाने र
भत्र आउने गदन।”

मलेै भने, “मलेै यो उहाँलाई सोध्न पदन, त्यो मलाई त्यहाँ छ।”
185 र उनले भिनन्, “िठक छ, तम्रो जन्म त्यहाँ माथका ताराह संग केिह
सम्ब न्धत छ।”

र मलेै भने, “अँ, त्यो मलाई थाहा छैन।”
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186 र उनले भिनन्, “अब, यी तनजना ज्योतषह आए।” र भिनन्,
“जब ती तनओटा ताराह , जब तनीह …तनीह फरक िदशाबाट
आएका थए र तनीह बेथलेहेममा भेटे। र तनीह ले भने िक तनीह ले
पत्तो पाए र परामशर् गर,े र एक जना हाम, शेम, र येपेतको वंशबाट थयो,
नोआका तन छोराह ।” र उनले भिनन्, “त्यसपछ तनीह आए र
प्रभु येशू ख्री को आराधना गर।े” र भिनन्, “जब तनीह प्रस्थान गर,े”
भिनन्, “तनीह ले उपहारह लाएका थए र उहाँमा रा खिदए।”
187 र भिनन्, “येशूले उहाँको सेवकाईमा भ ुभयो जब यो सुसमाचार
सारा संसारलाई प्रचार ग रन्छ (हाम, शेम, र येपेतका मािनसह लाई),
त्यसपछ उहाँ फेरी आउनुहुनेछ।” र उनले भिनन्, “अब, ती ग्रहह ,
स्वग य ग्रहह , जसरी तनीह चारैतर घुम्छन्…” भिनन्, “तनीह
छुिट्टए। जानेको दे ख, तनीह ह किहल्यै पिन त्यसप ात संसारमा
आएका छैनन्। तर” भिनन्, “हरके धेरै वषर् पछ, तनीह ले आफ्नो चक्र
यसरी पार गछर्न्।” यिद यहाँ कुनै खगोलिवद् हुनुहुन्छ भने, तपाईलाई थाहा
होला उनले के को बारमेा बो लरहेिक छन् भिन। म जा न्दन। त्यसलेै जब
उनी बोल-…भिनन्, “तनीह त्यसरी पार गछर्न्।” र भिनन्, “सबभैन्दा
महान उपहारको स्मृत जुन मानव जातलाई िदईएको थयो, जब परमे रले
आफ्नो पुत्र िदनुभयो। जब यी ग्रहह ले आफैलाई फेरी पार गछर्न्, िकन”
भिनन्, “उहाँले पृथ्वीलाई अक उपहार िदनुहुन्छ।” र भिनन्, “र तमी
त्यसको पार गन समयमा जन्मेको थयौ।” र भिनन्, “त्यिह कारणले मलेै
यो जानेको हँु।”
188 िठक छ, त्यसपछ मलेै भने, “मिहला, पिहलो ठाउँ त, म यसको
बारमेा केिह पिन िव ास ग दन। म धा मक होइन, र मलाई यसको बारमेा
अब केिह कुरा सु ु पिन छैन!” त्यहाँ बाट िहडे। र मलेै उनलाई य त्तकैमा
छोडे। त्यसलेै म त्यहाँबाट बािहर गए।
189 र हरके पिन कुन…ैम ती मध्ये एकजनाको व रपरी पुग्छु, त्यो त रका
म यो हुन्छ। र मलेै सोचे, “िकन ती दु ह ले त्यसो गछर्?”
190 त्यसपछ प्रचारह ले, भन्दछैन्, “त्यो शतैान हो! त्यो शतैान हो!”
तनीह ले मलाई यो िव ास गन बनाएको थयो।
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191 र त्यसपछ त्यो रात माथ त्यहाँ जब म…जब उहाँले त्यसको बारमेा
उ ेख गनुर्भयो, मलेै उहाँलाई सोधे, मलेै भने, “िठक छ, िकन ती सबै
माध्यमह र त्यस्ता चजह , र ती दु ले-चलाएका मािनसह , त्यसले
सधै मलाई यसको बारमेा भिनरहन्छ; र पादरीह जो, मेरा भाईह , मलाई
भन्छन् िक यो दु आत्मा हो?”

192 अब उहाँले के भ ुभयो त्यो सु ुहोस्, उहाँ जो त स्बरमा हुनुहुन्छ।
उहाँले भ ुभयो, “जस्तो त्यसबेलामा भएको थयो, त्यस्तै नै अिहले छ।”
र उहाँले मलाई उ ेख गनर् थाल्नुभयो, िक, “जब हाम्रो प्रभु येशू ख्री को
सेवकाई शु हुन थाल्यो, सेवकह ले भने, ‘उहाँ बालजीबुल हुनुहुन्छ,
शतैान’; तर शतैानले भन्यो, ‘उहाँ परमे रको पुत्र हुनुहुन्छ, इस्राएलको
पिवत्र जन।’ दु ह …र हेनुर्होस् पावल र बनार्बासलाई जब तनीह त्यहाँ
माथ प्रचार ग ररहेका थए। सेवकले भने, ‘यी मािनसह ले संसारलाई
उलटपुलट गछर्न्। तनीह दु हँु, तनीह —तनीह दु हुन्।’ र
बािहर सडकमा भएको एउटा सानो पुरानो ज्योतषीले पावल र बनार्बास
परमे रका मािनसह हुन् भिन चने, भने, ‘तनीह परमे रका मािनसह
हुन् जसले जीवनको बाटो बताउदछन्।’” के त्यो सिह हो? “अध्यात्म वादी
र ज्योतषीह , दु ले चलाएका मािनसह ।”

193 तर हामी धमर्शा ीय ज्ञानमा यत भुल्छौ िक हामीलाई आत्माको बारमेा
केिह थाहा हुदनै। म आशा गछुर् िक यसपछ तपाईले मलाई माया गनुर्हुन्छ।
तर त्यो नै हो। मेरो मतलव पे न्टको , पिन! त्यो सिह हो। कराउदै र चारैतर
उिफ्रदमैा यो अथर् लाग्दनै िक तपाईलाई आत्माको बारमेा थाहा छ।

194 यो व्यिक्तगत सम्पकर् हो, आमने सामने, त्यो हो जे तपाईलाई चािहन्छ।
त्यो खालको मण्डली हो जुन परमे रले हुकार्उन खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो सिह
हो, जब तनीह आत्माको, एकता शिक्तमा आउछन्।

195 र उहाँले त्यसको उ ेख गद हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले मलाई भ ुभयो िक
यसले सेवाकाई कसरी गलत त रकाले बु￭झयो, र मलाई िन तता िदनुभयो
िक कसरी यसले सेवकाईलाई गलत बुझायो। र जब उहाँले मलाई यो सबकैो
बारमेा भ ुभयो र कसरी त्यो येशू…
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196 मलेै भने, “िठक छ, यसको बारमेा के हो, यी कुराह जुन मलाई
हुन्छ?”
197 र, तपाई देख्नुहुन्छ, उहाँले भ ुभयो, “त्यो गुणा हुनेछ र ठूलो र ठूलो
हँुदै जानेछ।” र उहाँले मलाई उ ेख गनुर्भयो, मलाई बताउदै िक कसरी
येशूले यो गनुर्भयो; कसरी उहाँ आउनुभयो र उहाँ शिक्तले भ रपूणर् हुनुहुन्थ्यो
िक उहाँले कुराह को बारमेा पूवर्ज्ञान राख्नुहुन्थ्यो र इनारमा आएक
मिहलालाई बताउनुभयो, एउटा चंगाईकतार् नभएको दावी गनुर्भयो, ती
कुराह गरकेो दावी गनुर्भयो जुन कुराह िपताले उहाँलाई देखाउनुभयो।

मलेै भने, “िठक छ, त्यो कुन खालको आत्मा हुनेछ?”
उहाँले भ ुभयो, “यो पिवत्र आत्मा थयो।”

198 त्यसपछ म भत्र त्यहाँ केिह भयो, िक मलेै बुझे िक मलेै जे कुरालाई
इन्कारीरहे त्यिह कुराको लािग परमे रले मलाई यहाँ ल्यानुभएको थयो।
र मलेै बुझे िक यो पुरानो िदनह का फ रसीह जस्तै हो, तनीह ले
मलाई धमर्श्स अपव्याख्या गरकेा रहेछन्। त्यसलेै त्यसपछ यसमा मलेै
मेरो आफ्नै व्याख्या लए, जुन पिवत्र आत्माले भ ुभयो।

मलेै उहाँलाई भने, “म जानेछु।”
उहाँले मलाई भ ुभयो, “म तमीसंग हुनेछु।”

199 र स्वगर्दतूले फेरी ज्योतमा टेक्नुभयो त्यो वरपरी र व रपरी, र व रपरी
र व रपरी आउन थाल्यो, र उहाँको खटु्टाको वरपर त्यसरी आउन थाल्यो,
र माथ ज्योतमा र भवनबाट बािहर जानुभयो।

म एउटा नयाँ व्यिक्त भएर घर गएँ।
200 मण्डलीमा गएँ र मािनसह लाई यस बारे बताए। यो…आईतबारको
रातमा भएको थयो।
201 र बुधबारको िदनमा तनीह ले त्यहाँ एउटा मिहला ल्याए, मायोसको
नसर्ह मध्ये एकजना क्यान्सरले मद थयो, केिह पिन थएन केवल एउटा
छायाँ मात्रै। र जब म उनलाई समात्न तल गए, त्यहाँ एउटा दशर्न अगाड
आयो, उनले फेरी नसर्को काम ग ररहेको देखायो। र उनी लुइसभलको
सूचीमा छन्, “बष दे ख मरकेो छ।” त्यहाँ उनी जेफरसनभलमा छन्
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अिहले, नसर्को काम गद, बष दे ख नसर्को काम ग ररहेक छन्। िकनिक,
मलेै माथ त्यहाँ हेर,े र मलेै त्यो दशर्न देखे। म वरपर फ कए, म त्यहाँ
उभएर, के गदछु भ े थाहा थएन, म काँपेको थए जब तनीह ले त्यो
समस्या ल्याएका थए र त्यहाँ तल राखेका थए। र नसर्ह र अन्य
उसको चारैतर उभरहेका थए, र उनी त्यहाँ तल प ल्टरहेको, र उनको
अनुहारभत्र डुबेको र उनको आँखा गाँडदै थयो।
202 माग मोगर्न। यिद तपाईले उहाँलाई पत्र लेख्न चाहनुहुन्छ भयो, त्यो
४११ नोब्लोच एभन्य,ु जेफरसनभल, इ न्डयाना हो। वा क्लाकर् काउन्टी
अस्पताल, जेफरसनभल, इ न्डयानामा लेख्नुहोस्। तपाईको िन म्त उहाँले
गवािह िदन—िदन िदनुहोस्।
203 मलेै तल त्यहाँ हेर।े र त्यो पिहलो केस थयो त्यहाँ, यहाँ हेनर्को लािग
आए, त्यहाँ एउटा दशर्न आयो। मलेै त्यस मिहला फेरी नसर्को काम गद,
चारैतर िहडरहेको, राम्रो ब लयो र स्वस्थ देखे। मलेै भने, “परमप्रभु यसो
भ ुहुन्छ, ‘तमी ￭जउनेछौ तर मनछैनौ!’”
204 उनको पत, संसारको कुरामा अत उच्च व्यिक्त, उहाँले मलाई त्यसरी
हेनुर्भयो। मलेै भने, “महोदय, तपाई नडराउनुहोस्! तपाईिक श्रीमती
￭जउनेछन्।”
205 उहाँले मलाई बािहर बोलाउनुभयो, भ ुभयो…दईु वा तनओटा
चिकत्सकह बोलाउनुभयो, भ ुभयो, “तपाईले उहाँह लाई
च ुहुन्छ?”

मलेै भने, “चन्छु।”
206 “िकन,” भ ुभयो, “मलेै उहाँसंग गल्फ खेलेको छु। उहाँले भ ुभयो,
‘क्यान्सर उनको आन्द्रामा बे रएको छ, तपाईले उहाँलाई अिनमाले पिन
धुनसक्नुहु ।’”
207 मलेै भने, “उनलाई के छ म त्यसको वास्ता ग दन! तल यहाँ केिहकुरा,
मलेै एउटा दशर्न देखे! र त्यो मािनस जसले मलाई भन्यो, भ ुभयो, जे केिह
पिन मलेै द्केह, यो भ को लािग र यो यस्तै हुनेछ। र उहाँले मलाई भ ुभयो
र मलेै यो िव ास गर।े”
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208 परमे रको प्रशसंा होस्! त्यसको केिह िदन प ात उनले आफ्नो धुने
काम ग ररहेक थईन्, चारैतर गईरहेक थईन्। उनी अिहले लगभग एक
सय पसैट्ठी पाउण्ड छन्, एकदम राम्रो स्वास्थ्यमा छन्।
209 त्यसपछ जब मलेै यो स्वीकार गर,े यो टाढा गयो। त्यसपछ रोबटर्
डाउ टले मलाई बोलाउनुभयो। र यहाँ यो गयो, टेक्सासबाट भएर तल, र
संसारभ र।
210 र एकरात, लगभग चार या पाँच पटक बािहर…म अन्यभाषा र त्यस्तै
अन्यमा बोलेको बु झ्दन थए। मलेै पिवत्र आत्माको बि ष्मामा िव ास
गथ, मािनसह ले अन्यभाषामा बोल्न सक्छन् भ े िव ास गथ। र एउटा
रात जब म बािहर िहडरहेको थए…एउटा िगजार्घरमा, स्यान एन्टोिनयो,
टेक्सासमा, बािहर त्यहाँ िहडरहेको थए, यहाँ ब￭सरहेको एउटा सानो
िमत्रले छोटो बन्दकु जस्त,ै वा एउटा मे￭सन गन जस्तै छट्टो छोटो
ग र, अन्यभाषामा बोल्न थाल्नुभयो। पछाड, पछाड त्यहाँ, एउटा साथी
उठ्नुभयो र भ ुभयो, “परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ! एउटा मािनस सवर्शिक्तमान
परमे रबाट िनयकु्त ग रएको सेवाकाईको साथ अगाड मचं तफर् िहड्दै
हुनुहुन्छ। र जसरी बि ष्मा िदने यूह ा येशू ख्री को पिहलो आगमनको
पिहलो अग्रदतूको पमा पठाईएको थयो, त्यसरी नै उहाँ संग सन्देश छ
जसले प्रभु येशू ख्री को दोस्रो आगमनको तयार गनछ।”
211 म मेरो जुत्तामा डुबाउन चाहन्छु। मलेै माथ हेर,े मलेै भने, “के तपाईले
त्यो मािनसलाई च ुहुन्छ?”

उहाँले भ ुभयो, “च न्दन, श्रीमान।”
मलेै भने, “के तपाईले उहाँलाई च ुहुन्छ?”
उहाँले भ ुभयो, “च न्दन, श्रीमान।”
मलेै भने, “के तपाईले उहाँलाई च ुहुन्छ?”
उहाँले भ ुभयो, “च न्दन, श्रीमान।”
मलेै भने, “तपाई यहाँ के गद हुनुहुन्छ?”

212 उहाँले भ ुभयो, “मलेै यो पित्रकामा पढेको थए।” र सामान्यतः…
त्यो सभाको पिहलो रात थयो।
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मलेै त्यहाँिनर हेरे र मलेै भने, “तपाई यहाँ कसरी आउनुभयो?”
213 भ ुभयो, “मेरा केिह मािनसह ले मलाई भनेका थए िक तपाई यहाँ
हुनुहुनेछ, ‘एउटा ई रीय चंगाईकतार्,’ र म आए।”

मलेै भने,. “तपाईह सबलेै एक अकार्लाई च ुहु ?”
उहाँले भ ुभयो, “चन्दनैौ।”

214 ओ, मेरो! त्यहाँ मलेै पिवत्र आत्माको शिक्त देखे…जहाँ पिहले एक
पटक मलेै यो गलत हो भिन सोचेको थए, र मलाई थाहा थयो िक म…
यिह परमे रको स्वगर्दतू ती मािनसह संग जोडनुभएको थयो जो संग
ती कुराह थए। य िप तनीह संग नक्कली र धेरै िमश्रण थयो र यसमा
धेरै बरबराउथ्यो, तर त्यहाँ एउटा सच्चा लेख थयो। [टेपमा रक्त स्थान—
सम्पा।]…ख्री । र मलेै देखेको थए िक यो—यो सत्य थयो।
215 ओ, वषर् िबत्दै गयो, र सभामा मािनसह ले देख्थे, दशर्नह र त्यस्तै
कुराह ।
216 एक पटक एउटा फोटोग्राफरले यसलाई एउटा त स्बरमा कैद गरकेा
थए जब म अकार्न्सासमा कतै तल उभरहेको थए, मलाई लाग्छ यो,
यस्तै खालको एउटा सभामा थयो, यस्तै खालको सभागृहमा। र म
उभरहेको थए, यसलाई व्याख्या गनर् खोज्दै थए। मािनसह ले थाहा
पाए, तनीह बस्थे र सुन्थे, मेथोड , ब्या प्ट , प्रे स्बटे रयन, र अन्य
त्यस्त।ै र त्यसपछ मलेै हेनर् पुगे, ढोकामा आईरहेको, यहाँ यो आउँछ,
जाँद,ै “हुस, हुस!”
217 मलेै भने, “मलेै अब केिह बोल्नु पदन, िकनिक यहाँ अब यो आउँछ।” र
यो माथ सय , र मािनसह कराउन थाले। म जहाँ थए त्यहाँ आएर बस्छ।
218 जस्तो यो स्थर हँुदै थयो, एउटा सेवक दौडेर आउनुभयो र भ ुभयो,
“भनौ, मलेै त्यो देखे!” र यसले उहाँलाई उहाँ हुन सक्नेसम्मको अन्धो—
पा रिदयो, पछाड फ कयो। िठक त्यहाँ पुस्तकमा तपाईले उहाँको त स्बर
देख्न सक्नुहुन्छ र हेनर् सक्नुहुन्छ जसरी उहाँले आफ्नो टाउको त्य त्तकै
तल झुकाएर पछाड फकर् नुभयो। तपाईले उहाँको त स्बर हेनर् सक्नुहुन्छ।
219 र त्यहाँ यो बस्यो। पित्रकाको फोटोग्राफरले य्स्लाए त्यो समय कैद
गय । तर प्रभु तयार हुनुहु थयो।
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220 र एउटा रात सु्टन, टेक्सासमा, जब, ओ, हजारौ गुणा हजारौ
मािनसह …हामीसंग आठसय थयो…आठ हजार भन्दा बिढ तपाईले-
यसलाई-के-भ ुहुन्छ, संगीत भवनमा, फकर महान स्याम सु्टन
कलो￭सयममा आउनुहोस्।
221 र त्यो रात त्यो बहसमा, जब एउटा ब्या प्ट प्रचारकले भने म “कोिह
नभएर एउटा िनम्न-त ो स्तरको पाखण्डी र बहू िपया, एउटा धा मक
ढ गी हो, र यो शहरबाट बािहर भाउनुपछर् ।” र यो गन उहाँ नै हुनुपछर् ।
222 भाई बोस्वोथर्ले भ ुभयो, “भाई ब्रन्हाम, के तपाई केिह त्यस्तो हुन
िदनुहुनेछ? उहाँको हातलाई बोलाउनुहोस्!”
223 मलेै भने, “होइन, श्रीमान, म झमेलामा िव ास ग दन। सुसमाचार
झमेला गनर्को िन म्त बनाईएको होइन, यो ￭जउनको लािग बनाईएको
हो।” र मलेै भने, “तपाईले उहाँलाई ज त्तसुकै बुझाए पिन, उहाँ त्यिह
नै त रकामा जानुहुन्छ।” मलेै भने, “उहाँलाई…केिह ले पिन फरक पादन।
यिद परमे रले उहाँको दयमा बोल्न सक्नुहु भने, म कसरी सक्छु?”
224 भो ल पल्ट यो कुरा आयो, भ ुभयो, “यसले देखाउछ िक तनीह के
बनेका छन्,” सु्टन क्रोिनकल। भन्छ, “तनीह के ले बनेका छन् भिन
देखाउछ, तनीह ले जे प्रचार ग ररहेका छन् त्यो लन डराउछन्।”
225 वृ ा भाई बोस्वोथर् म कहाँ आउनुभयो, त्यसबेला उहाँ आफ्नो
सत्तरीको उमेरमा हुनुहुन्थ्यो, िप्रय पुरानो भाई, मेरो ￭जउमा हात राख्नुभयो,
भ ुभयो, “भाई ब्रन्हाम,” उहाँले भ ुभयो, “तपाईको मतलब तपाई त्यो
न लन जाँदै हुनुहुन्छ?”
226 मलेै भने, “होइन, भाई बोस्वोथर्। होइन, श्रीमान। म यो लिदन।” मलेै
भने, “यसले कुनै भलाई गदन।” मलेै भने, “हामीले सभागृह छोडसकेपछ
यो केवल झमेलाको कारण मात्रै बन्छ।” मलेै भने, “म अब एउटा
सभा राख्दै छु, र म सबै कुराह त्यसरी टुके्रको चाह ।” मलेै भने,
“उसलाई यसरी नै अघ बढ्न िदनुहोस्।” मलेै भने, “त्यिह हो, उ य त्तकै
रसाउँदछै।” मलेै भने, “हामीले यो पिहले िन भोगेका छौ, र तनीह संग
बोल्नुले केिह भलाई गदन।” मलेै भने, “तनीह तु न्तै टाढा जानेछन्,
आफैलाई लएर।” मलेै भने, “यिद तनीह ले एक पटक सत्यको ज्ञान
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पाउछन् र त्यसपछ पिन तनीह ले यसलाई लदनैन्, बाईबलले भन्छ
तनीह ले अल ग्गने रकेा पार् गरकेा छन् र तनीह को यो संसार वा
आउनेवाला संसार किह किहल्यै पिन क्षमा हुनेछैन। तनीह ले यसलाई
‘शतैान’ भन्छन् र तनीह ले यसमा केिह गनर् सक्दनैन्। तनीह धा मक
आत्माले समातएका छन् जुन शतैान हो।”
227 कतजनालाई त्यो सत्य हो भिन थाहा छ, िक शतैानको आत्मा धा मक
आत्मा हो भिन? हो, श्रीमान, हुनसक्नेसम्मको कट्टर तनीह हुन्छन्। र
त्यसलेै, तब, त्यो धेरै राम्रो भएन जब मलेै “कट्टर” भिनिदए, तर त्यो
सत्य हो। “ई र भिक्तको भेष लगाउँछन् तर शिक्तलाई इन्कार गछर्न्।” त्यो
सिह हो। चन्हह र आ यर् कमर्ह ले सध,ै परमे रलाई प्रमाणत गछर् ।
र उहाँले अ न्तम िदनह मा त्यिह कुराह हुनेछन् भिन भ ुभएको छ। र
ध्यान िदनुहोस्!
228 पुरानो भाई बोस्वोथर्, म…उहाँ मसंग आउनेवाला हुनुहुन्थ्यो, र उहाँ
एक प्रकारले थिकत हुनुहुन्थ्यो। भखर्रै जापानबाट फकर् नुभएको थयो। उहाँ
यहाँ आउनेवाला थयो। उहाँ मसंग हुनको लािग लुब्बोकमा आउनेवाला
थयो। र त्यसलेै उहाँ…उहाँसंग एउटा सानो, नराम्रो चसो लागेको
थयो, त्यसलेै उहाँ यसमा आउनसक्नुभएन, उहाँ र उहाँिक श्रीमती। र
त्यसलेै उहाँ…
229 सबलेै उहाँ कालेब जस्तो दे खनुहुन्छ भिन सोच्थे। उहाँ त्यहाँ
उभनुभयो, र उहाँले भ ुभयो, “िठक छ, भाई ब्रन्हाम,” त्यो एकदम
सम्मानजनक हेराइ, तपाईलाई थाहा छ, उहाँले भ ुभयो, “म गएर गछुर् ,”
र भ ुभयो, “यिद तपाईले चाहनुहु भने।”
230 मलेै भने, “ओ भाई बोस्वोथर्, म—म तपाईले त्यसो गनुर्भएको चाह ।
तपाई झगडा गनर् जानुहुन्छ।”

उहाँले भ ुभयो, “त्यहाँ झगडा हुनेखालको एउटा पिन शब्द हुनेछैन।”
231 अब, मलेै यसलाई बन्द गनुर् भन्दा पिहले, यसलाई सु ुहोस्। उहाँ त्यहाँ
तल जानुभयो। मलेै भने, “यिद तपाई झगडा गनुर्हु भने, िठकै छ।”

भ ुभयो, “म झगडा नगन वाचा गछुर् ।”
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232 त्यस रात सभागृहमा लगभग तस हजार जत मािनसह भेला भएका
थए। भाई वूड, यहाँ बस्दै गदार्, उहाँ त्यस समयमा उप स्थत हुनुहुन्थ्यो,
र उहाँ सभाघर मै हुनुहुन्थ्यो। र म…
233 मेरो केटाले भन्यो, वा…मेरी श्रीमतीले भिनन्, “तपाई त्यहाँ तलको
सभामा जानुहुनेछैन?”
234 मलेै भने, “होइन। म त्यहाँ तल गएर तनीह को झगडा सु स क्दन।
होइन, श्रीमान। म त्यहाँ तल गएर यो सु े छैन।”

जब रातको समय आयो, केिहले भन्यो, “त्यहाँ तल जाऊ।”
235 मलेै एउटा ट्याक्सी क्याब पाए, मेरो भाई, र मेरी श्रीमती र मेरो
बालबच्चा, हामी सबै तल गयौ। र म त्यहाँ माथी बाल्कनी तसमा गएको
थए, त्यसरी नै धेरै माथ, र तल बसे।
236 वृ ा भाई बोस्वोथर् पुरानो कुटनीतज्ञ जस्तगै र बािहर िन स्कनुभयो,
तपाईलाई थाहा छ। उहाँले केिह नक्कल गरकेो थयो…उहाँसंग त्यहाँ
बाईबलका छ सय िवभ प्रतज्ञाह प्रत लपी ग रएको थयो। उहाँले
भ ुभयो, “अब, डक्टर बेस्ट, यिद तपाई यहाँ माथ आउनुहुन्छ र
यी मध्ये एउटा प्रतज्ञा लएर यसलाई बाईबलबाट गलत प्रमाणत
गनुर्हुन्छ। बाईबलमा भएका यी सबै प्रतज्ञाह , येशू ख्री ले यस िदनमा
िबरामीह लाई िनको पान सम्बन्धमा। यिद तपाईले यी मध्ये एउटा प्रतज्ञा
लन सक्नुहुन्छ र, बाईबलबाट, यसलाई बाईबलको िव गनर् सक्नुहुन्छ
भने, म यहाँ तल बस्नेछु, तपाईसंग हात िमलाउनेछु, भन्छु, ‘तपाई सिह
हुनुहुन्छ।’”
237 उहाँले भ ुभयो, “म त्यसको ख्याल राख्नेछु जब म त्यहाँ माथ
पुग्नेछु!” उसले अ न्तमको गनर् चाहन्थ्यो ताक उसले भाई बोस्वोथर्लाई
रगड्न सकोस्, बुझ्नुभयो।
238 त्यसलेै भाई बोस्वोथर्ले भ ुभयो, “िठक छ, भाई बेस्ट, म तपाईलाई
एउटा सोध्छु, र यिद तपाईले मलाई ‘हो’ या ‘होइन,’” मा जवाफ िदनुभयो
भने, भन्यो “हामीले बहसलाई िठक अिहले िनप्ट्याउने छौ।”

र उसले भन्यो—उसले भन्यो, “म त्यसलाई सम्हाल्ने छु!”
उनले मध्यस्थलाई सोध्यो यसरी सोध्न िमल्छ भिन। भन्यो, “हुन्छ।”
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239 उहाँले भ ुभयो, “भाई बेस्ट, के यहोवाको उ ारको नामह येशूमा
लागू हुन्छ? ‘हुन्छ’ या ‘हुदनै’?”
240 त्यसले मािमला िनप्ट्यायो। त्यो सबै थयो। म तपाईलाई भन्छु, मलेै
भखर्रै मबाट भएर केिह गईरहेको जस्तो महसूस गर।े मलेै त्यसको बारमेा,
म आफैले, किहल्यै सोचेको थएन, बुझ्नुभयो। र मलेै सोचे, “ओ, मेरो,
उहाँले त्यो जवाफ िदन सक्दनै! त्यसले यसलाई बाँध्छ।”

उहाँले भ ुभयो, “िठक छ, डक्टर बेस्ट, म—म सचेत छु।”
उहाँले भ ुभयो, “म त्यसलाई सम्हाल्नेछु!”

241 भ ुभयो, “म सचेत छु िक तपाईले मेरो कमजोर प्र को जवाफ िदन
सक्नुहु ।” उहाँ उ त्तकै ठण्डा हुनुहुन्थ्यो ज त्तको काक्रो हुन्छ, र उहाँलाई
थाहा थयो उहाँ कहाँ उभरहनुभएको छ भिन। त्यसलेै तब उहाँ धमर्शा को
साथ त्यहाँ बस्नुभयो।

भ ुभयो, “तपाईको तस िमनेट लनुहोस्, म त्यसपछ जवाफ
िदनेछु!”
242 र वृ ा भाई बोस्वोथर् त्यहाँ बस्नुभयो र त्यो धमर्शा लनुभयो र त्यो
मान्छे यस्तो ठाउँमा बाँध्नुभयो िक त्यो उसको अनुहार यत रातो भयो िक
तपाईले त्यसमा झन्डै, सलाई नै प्रहार गनर्सक्नुहुन्थ्यो।
243 ऊ त्यहाँबाट रसाएर, उ ो र कागजह भुइँमा फा लिदयो, त्यहाँ
उ ो र एउटा असल चेलाको प्रवचन िदयो। म एउटा ब्या प्ट थए, मलाई
थाहा छ तनीह ले के िव ास गछर्न्। उसले किहल्य…ैउसले पुन त्थानको
बारमेा प्रचार गदथयो, “‘जब यो मरणशीलटा शरीरले अमरणशीलता धारण
गछर् ,’ त्यसपछ हामीसंग ई रीय चंगाई हुन्छ।” ओ, मेरो! हामी अमर
भएपछ हामीलाई ई रीय चंगाई के चािहन्छ (“जब यो मरणशीलताले
अमरणशीलता धारण गछर् ,” मरकेोबाट पुन त्थान)? उसले यहाँसम्म िक
येशूले लाजरसलाई गनुर्भएको आ यर् काम समेत शकंा गरको थयो, “उनी
फेरी मर,े र त्यो केवल अस्थायी कुरा थयो।” बुझ्नुभयो?
244 र जब ऊ यसरी पार गय , उसले भन्यो, “ई रीय चंगाईकतार्लाई यहाँ
ल्याऊ र उसले प्रदशर्न गरकेो मलाई हेनर् देऊ!”
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245 त्यसबेला उनीह को सानो पोखरी थयो। भई बोस्वोथर्ले भ ुभयो, “म
तपाई देखेर आ यर् चिकत छु, भाई बेस्ट, मलेै तपाईलाई सोधेको एउटा
प्र को पिन जवाफ िदनुभएन।”
246 र त्यसलेै ऊ साच्चै नै रसाए, उसले भन्यो, “ई रीय चंगाईकतार्लाई
यहाँ ल्याऊ र उसले प्रदशर्न गरकेो मलाई हेनर् देऊ।”

भ ुभयो, “भाई बेस्ट, के मािनसको उ ार हुन्छ भिन तपाई िव ास
गनुर्हुन्छ?”

उसले भन्यो, “िन त नै गछुर् !”
भ ुभयो, “के तपाईलाई एउटा ई रीय उ ारकतार् बोलाईएको

चाहनुहुन्छ?”
भन्यो, “पकै्क पिन होइन!”

247 “न त…त्यसले तपाईलाई ई रीय उ ारकतार् बनाउदनै िकनभने
तपाईले प्राणको मुिक्तको बारमेा प्रचार गनुर्भयो।”

उसले भन्यो, “अँ, पकै्क पिन होइन!”
248 भ ुभयो, “न त यसले भाई ब्रन्हामलाई शरीरको ई रीय चंगाईको
बारमेा प्रचार ारा एउटा ई रीय चंगाईदाता बनाउछ। उहाँ एउटा ई रीय
चंगाईदाता होइन, उहाँले मािनसह ली येशू ख्री तफर् औंल्याउनुहुन्छ।”
249 र उसले भन्यो, “उहाँलाई यहाँ ल्याउनुहोस्, उहाँले प्रदशर्न गरकेो
मलाई हेनर् िदनुहोस्। आजभन्दा एक वषर् पिहलेको, मािनसह लाई म हेछुर् ,
र म तपाईलाई भ ेछु म िव ास गछुर् या ग दन भिन।”
250 भाई बोस्वोथर्ले भ ुभयो, “भाई बेस्ट, त्यसले कलवरीमा अक मु ा
जस्तो सुिनन्छ, ‘कू्रसबाट टल झनुर्होस् र म तपाईलाई िव ास गनछु।’”
बुझ्नुभयो?
251 र त्यसलेै, ओ, त्यसपछ ऊ आक्रोश भयो। उसले भन्यो, “मलाई
उसले प्रदशर्न गरको हेनर् देऊ! मलाई उसले प्रदशर्न गरकेो हेनर् देऊ!”
मध्यस्थकतार्ह ले उसलाई बसायो। ऊ त्यहाँतर गयो, र त्यहाँ एउटा
पे न्टको ल प्रचारक उभरहेको थयो, उसले भखर्रै उसलाई मचं भ र
हान्यो। र त्यसलेै तनीह ले त्यसपछ उसलाई रोक्यो। (त्यसलेै भई
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बोस्वोथर्ले भ ुभयो, “यहाँ, यहाँ! होइन, होइन।”) त्यसैले मध्यस्थकतार्ले
उसलाई बसायो।
252 रमेन्ड रची उठ्नुभयो, भ ुभयो, “के दक्षणी ब्या प्ट सभाको
व्यवहार यिह हो?” भ ुभयो, “तमी ब्या प्ट सेवकह , के दक्षणी
ब्या प्ट सभाले यस मान्छेलाई यहाँ पठाएको हो या ऊ आफै यहाँ
आएको हो?” तनीह ले जवाफ िदएनन्। उहाँले भ ुभयो, “मलेै तमीलाई
सोधेको!” उहाँले तनीह लाई च ुहुन्थ्यो, सबजैनालाई।
253 तनीह ले भने, “ऊ आफै नै आएको हो।” िकनिक मलाई थाहा छ
िक ब्या प्ट ले, ई रीय चंगाईमा पिन िव ास गथ्य । त्यसलेै तब उहाँले
भनुभयो, “ऊ आफै आउनुभएको हो।”
254 त्यसलेै तब यहाँ के भयो। भाई बोस्वोथर्ले भ ुभयो, “मलाई थाहा छ
भाई ब्रन्हाम सभामा हुनुहुन्छ, यिद उहाँ आएर दशर्कह लाई खारजे गनर्
चाहनुहुन्छ भने, यो राम्रो हुनेछ।”

त्यसलेै हवाडर्ले भ ुभयो, “तपाई स्थर बस्नुहोस्!”
मलेै भने, “म स्थर ब￭सरहेको छु।”

255 र िठक त्यसबेला केही कुरा आयो, र व रपरी घुम्न थाल्यो, र मलाई
थाहा थयो िक त्यो प्रभुको दतू हुनुहुन्थ्यो, भ ुभयो, “उठ!”
256 क रब पाँच सय जना मािनसह ले यसरी आफ्नो हातह जोडेर बसेका
थए, एउटा ग लयार बनाए, तल मंचमा आए।
257 मलेै भने, “िमत्रह , म एउटा िदव्य चंगाईकतार् होइन। म तपाईको
भाई हँु।” मलेै भने, “भाई बेस्ट, िबना…” वा, “भाई बेस्ट,” मलेै भने,
“तपाईलाई कुनै अपमान गरकेो होइन, मेरो भाई, कुनै रतले होइन।
तपाईलाई आफ्नो िव ासको अधकार छ, त्यसरी नै मलाई पिन छ।”
मलेै भने, “अवश्य पिन, तपाईले आफ्नो तकर् , प्रमाणत गनर्सक्नुहु ,
भाई बोस्वोथर् ारा। न त तपाईले बाईबल राम्रोसंग पढेको मान्छेबाट
गनर् सक्नुहुन्छ, जसले ती कुराह जान्दछन्।” मलेै भने, “र जहाँसम्म
मािनसह चंगाई गन कुरा छ, मलेै तनीह लाई िनको पानर् स क्दन, भाई
बेस्ट। तर म यहाँ हरके रात हुन्छु, यिद तपाईले प्रभुले अचम्मका कामह
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गरकेो हेनर् चाहनुहुन्छ भने, तपाई यहाँ आउनुहोस्। उहाँले यो हरके रात
गनुर्हुन्छ।”
258 र उहाँले भ ुभयो, “म तपाईले कसलैाई िनको परकेो हेनर् चाहन्छु र
म तनीह लाई हेनर् चाहन्छु! तपाईले तपाईको सम्मोहनले तनीह लाई
सम्मोहन गनर् सक्नुहुन्छ, तर” भन्यो, “म यसलाई त्यो भएको एक पछ
हेनर् चाहन्छु!”

मलेै भने, “िठक छ, तनीह लाई जाँच गन तपाईको अधकार छ,
भाई बेस्ट।”
259 उसले भन्यो, “केिह होइन तर तमीह मूखर् पिवत्र-भनाउदाको
झुण्डह ले त्यस्ता कुराह मा िव ास गछ । ब्या प्ट ले यस्तो कुनै
बकवासमा िव ास गदनन्।”
260 भाई बोस्वोथर्ले भ ुभयो, “केवल एक क्षण।” भ ुभयो, “त्यहाँ कत
धेरै बािनसह छन्, यहाँ यी दईु ह ाको सभाह मा, जो राम्रोसंग खडा
भएर उभरहेका छन् यहाँ सु्टनमा यी राम्रा ब्या प्ट मण्डलीह संग, भाई
ब्रन्हाम यिह हुदै गदार् नै प्रमाणत गनर्सक्छन् िक तनीह सवर्शिक्तमान
परमे र ारा चंगाई भएका छन्?” र तन सयजना भन्दा बिढ उठे। भ ुभयो,
“यसको बारमेा के हो?”
261 उसले भ ुभयो, “तनीह ब्या प्ट होइनन्!” भन्यो, “जोकोिहले
जे पिन गवािह िदनसक्छन्, त्यसले अझै पिन यसलाई सिह ठहराउन
सक्दनै!”
262 भन्यो, “परमे रको वचनले यो सिह हो भन्छ, र तमी यसलाई
सहन सक्दनैौ। र मािनसह ले यो सिह हो भन्छन्, र तमीले यो
गलत पानर् सक्दनैौ। त्यसलेै तमीले यसको िवषयमा चािह के गनछौ?”
हेनुर्होस्, त्यस्त।ै
263 मलेै भने, “भाई बेस्ट, म केवल त्यो मात्रै भन्छु जे सत्य छ। र यिद म
सत्यवादी छु भने, सत्यलाई जगेडा गनर् परमे् रको दायत्व हो।” मलेै भने,
“यिद उहाँ हुनुहु भने…र यत उहाँले सत्यको समथर्न गनुर्भएन भने,
उहाँ परमे र हुनुहु ।” र मलेै भने, “म मािनसह लाई चंगाई ग दन। म
कुराह हेनर्को लािग एउटा—एउटा वरदान सिहत जन्मेको हँु, यो भएको
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हेनर्लाई।” मलेै भने, “मलाई थाहा छ िक मलाई गतल बु￭झएको छ, तर
मलेै मेरो दयको िव ास पूरा गनर् बाहेक बिढ अ केिह गनर् स क्दन।” मलेै
भने, “म िव ास गछुर् िक येशू मरकेाह बाट जीिवत भई उठ्नुभयो। र यिद
आत्मा जो आउनुहुन्छ र दशर्नह देखाउनुहुन्छ र अन्य कुराह गनुर्हुन्छ,
यिद त्यो प्र ग रएको छ भने, जानुहोस् र खोज्नुहोस्।” मलेै भने, “यिह नै
हो।” तर मलेै भने, “तर मेरो लािग, म आफैले केिह पिन गनर्स क्दन।” र
मलेै भने, “यिद मलेै सत्य भन्छु भने, यो सत्य हो भिन साक्षीिदनको लािग,
परमे र ममा दायत्वब हुनुहुन्छ।”
264 र त्यसबेलासम्म, केिह कुरा गयो, “हुस!” यहाँ उहाँ आउनुहुन्छ, िठक
तल आउद।ै र अमेरीक फोटोग्राफर एसो￭सएसन, सु्टन, टेक्सासमा
रहेको डगलस स्टुडयो, त्यहाँ ठूलो क्यामेराको सेट थयो (तनीह त स्बर
लनको लािग िनषेध ग रएको छ), त स्बर खचे।
265 जब तनीह त्यहाँ श्रीमान बेस्टको त स्बरह लनको लािग त्यहाँ
थए, र उसले—उसले भन्यो, म त्यहाँ तल जानुभन्दा पिहले, उसले
भन्यो, “एक िमनेट पखर्नुस्! म कहाँ यहाँ छ ओटा पित्रकाह आईरहेको
देखे!” उसले भन्यो, “यहाँ, अब मेरो त स्बर खच्नुहोस्!” र उसले
आफ्नो औंला त्यो धा मक मािनसको नाकमा राख्यो, त्यसरी, भन्यो,
“अब मेरो त स्बर खच्नुहोस्!” र तनीह ले खचे। त्यसपछ यसले
आफ्नो मुट्ठी तान्यो र यसलाई माथ राख्यो, भन्यो, “अब मेरो त स्बर
खच्नुहोस्!” र तनीह ले त्यसरी खचे। त्यसपछ उसले त्यस्तो गय ,
उसको त स्बरको लािग ￭जउडाल बनायो। उसले भन्यो, “तपाईले यो मेरो
पित्रकामा देख्नुहुनेछ!” त्यस्त।ै
266 भाई बोस्वोथर् त्यहाँ उभनुभयो र केिह पिन भ ुभएन। त्यसपछ
तनीह ले केवल यसको त स्बर लए।
267 घर जाने बाटोमा त्यस रात, (क्याथो लक केटाले यो लयो), उसले यो
अक केटालाई भन्यो, उसले भन्यो, “त्यसको बारमेा तमी के सोच्छौ?”
268 उसले भन्यो, “मलाई थाहा छ िक मलेै उहाँको आलोचना गर।े त्यो
मिहलाको घाँटीमा िनस्केको गाँड, मलेै भने उहाँले उनलाई सम्मोहन गय ।”
भन्यो, “म त्यसमा गलत हुनसक्छु।”
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भन्यो, “त्यो त स्बरको बारमेा तपाईले के सोच्नुहुन्छ?”
“मलाई थाहा छैन।”

269 तनीह ले यसलाई ए￭सडमा राखे। यहाँ उसको त स्बर छ, तपाईले
उसलाई सोध्न सक्नुहुन्छ यिद तपाई चाहनुहुन्छ भने। तनीह घर गए,
उ त्यहाँ बस्यो र एउटा चुरोट िपयो। गयो र भाई बोस्वोथर्को एउटा तान्यो,
यो नेगेिटभ थयो। तान्यो दईुओटा, तनओटा, चारओटा, पाँचओटा, छ
ओटा, र ती मध्ये प्रत्येक खाली थयो। परमे रले उहाँको सन्त वृ ा
मािनस त्यो पाखण्डीसंग उभरहेको त स्बर आउन िदनुभएन, उहाँको
नाक, वा हात, उहाँको नाक मुिन त्यसरी मुट्ठी कसेको। परमे रले यो हुन
िदनुहु थयो।
270 तनीह ले अक तान्यो, र यहाँ यो थयो। त्यो मािनसलाई त्यस
रातमा, एउटा दयघात भएको थयो, तनीह ले भनेको।
271 र तनीह ले यो नेगेिटभ वा￮शगटन, डसी मा पठाए। यो प्रत लिप
अधकार थयो, िफतार् पठायो।
272 र जजर् जे. लेसी, एफ.िब.आई. मा औठाछाप र दस्तावेजको प्रमुख, र
त्यस्त,ै सारा संसारमा सबभैन्दा महान मध्ये एक, उहाँलाई त्यहाँ ल्याईयो
र दईु िदनसम्म क्यामेरा, ब त्त, र सबकुैरा जाँच्नको लािग रा खयो। र
जब त्यो िदउसो हामी आयौ, उहाँले भ ुभयो, “आदरणीय ब्रन्हाम, म
पिन, तपाईको आलोचक रहेको छु।” उहाँले भ ुभयो, “र मलेै भनेको
थए िक यो मनोिवज्ञान हो, कसलेै भनेका थए िक तनीह ले ज्योत
र त्यस्तै खालका कुरा देखेका थए।” र भ ुभयो, “तपाईलाई थाहा
छ, पुरानो पाखण्डीले त्यो भ े गथ्य ।” (उहाँको मतलब अिव ासी)
“‘ती त स्बरह चारैतर, त्यो ख्री को चारैतरको प्रभामण्डल, सन्तह को
चारैतर,’ उहाँले भ ुभयो, ‘त्यो केवल मनोिवज्ञान मात्रै थयो।’” तर
भ ुभयो, “आदरणीय ब्रन्हाम, यो क्यामेराको या न्त्रक आँखाले मनोिवज्ञान
खच्न सक्दनै! ज्योतले लेन्सलाई प्रहार गय , वा नेगेिटभलाई प्रहार गय ,
र त्यहाँ यो भयो।” र उहाँले भ ुभयो…
273 मलेै यो तनीह लाई िदए। उहाँले भ ुभयो, “ओ, श्रीमान, तपाई थाहा
छ यसको मूल्य के हो?”
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र मलेै भने, “मलाई होइन, भाई, मलाई होइन।” त्यसलेै उहाँले
भ ुभयो…
274 “अवश्य पिन, यो तपाई बाँचरहेको बेला प्रभावमा आउँदनै, तर कुनै
िदन, यिद सव्यता अघ बढ्यो भने र ईसाइत्व र ो भने, त्यहाँ यसको
बारमेा केिह कुरा हुनेछ।”
275 त्यसलेै, िमत्रह , आज रात, यिद यो सभा नै पृथ्वीमा हाम्रो अ न्तम
हो भने, तपाई र म सवर्शिक्तमान परमे रको उप स्थतमा बसेका छौ। मेरो
गवािह सत्य हो। धेर,ै धेरै कुराह , यो लेख्नको लािग धेरै पुस्तकह को
मात्रा लाग्छ, तर म तपाईले यो जानेको चाहन्छु।
276 त्यहाँ कतजना हुनुहुन्छ जोसंग वास्तवम,ै त स्बर छैन, देख्नुभयो
िक ज्योत आफै वरपर उभदै थयो जहाँ म प्रचार ग ररहेको थए?
तपाईको हातह उठाउनुहोस्, पूरा भवन भेरी, जो किहले यसलाई किहल्यै
देख्नुभएको छ भने। हेनुर्होस्, लगभग आठ या दसओटा हातह जो यहाँ
ब￭सरहनुभएको छ।
277 तपाई भ ुहुन्छ, “के—के तनीह ले यो देख्नसक्छन् र मलेै यो देख्न
स क्दन?” हो, श्रीमान।
278 त्यो—त्यो तारा जसलाई ज्योतषीह ले पछ्याईरहेका थए, सबै
उप रक्षकलाई नाघ्दै गए। तनीह ले बाहेक अ कसलेै पिन देखेनन्।
तनीह मात्रै एक थए जसले यो देखेका थए।
279 ए लया त्यहाँ उभरहेका थए ती सबै रथह , र अ सबकुैराह
हे ररहेका थए। र गेहजीले चारैतर हेर,े उसले त्यसलाई किहँ पिन देख्न
सकेन। परमे रले भ ुभयो, “उसको आँखा खोलेदेऊ ताक उसले देख्न
सकोस्।” र त्यसपछ उनले देखे, बुझ्नुभयो। तर ऊ एक असल केटा
थयो, त्यहाँ व रपरी हेद थयो, तर उसले यो देख्न सकेन। िन य न।ै यो
कसलैाई देख्नको िन म्त िदइन्छ, र केिहको लािग िदईदनै। र त्यो सत्य हो।
280 तर अब तपाईह जसले यो किहल्यै देख्नुभएको छैन, यो किहल्यै
देख्नुभएको छैन, र तपाईह जसले आफ्नो प्राकृतक आँखाले यो
देख्नुभएको छ र त स्बरमा किहल्यै देख्नुभएको छैन, तपैिन जसले त स्बर
देख्नेह संग तपाईको प्राकृतक आँखाले देखेको भन्दा ठूलो प्रमाण छ।
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िकनभने, तपाईको प्राकृतक आँखाले, गलत हुनसक्छ, यो ि को भ्रम
हुनसक्छ। के त्यो सिह हो? तर त्यो ि को भ्रम होइन, त्यो सत्य हो, जहाँ
वजै्ञानिनक अनुसन्धानले यो सत्य भएको प्रमाणत गछर् । त्यसलेै प्रभु येशूले
यो गनुर्भएको हो।

“त्यसोभए तपाईले यो के हो भिन सोच्नुहुन्छ,” तपाई भ ुहुन्छ, “भाई
ब्रन्हाम?”

281 म िव ास गछुर् िक यो त्यिह आगोको खम्बा हो जसले इस्राएलको
सन्तानलाई िमश्रबाट प्यालेसटाईनसम्म अगुवाई गररे ल्याएको थयो।
म िव ास गछुर् िक यो उिह ज्योतको दतू हो जो—जो झ्यालखानामा
आउनुभयो र सन्त पत्रुस कहाँ आउनुभयो र उनलाई छुनुभयो, र
अगाड जानुभयो र ढोका खो लिदनुभयो र उनलाई बािहर उज्यालोमा
रा खिदनुभयो। र म त्यो िव ास गछुर् िक यो येशू ख्री िहजो, आज, र
सधभै र एकसमान हुनुहुन्छ। आमेन! उहाँ आज उिह येशू हुनुहुन्छ जो उहाँ
िहजो हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सधभै र एउटै येशू हुनुहुन्छ।

282 र म यसको बारमेा बोल्दै गदार्, त्यो उिह ज्योत जुन त्यो त स्बरमा छ…
म अिहले उभेको ठाउँबाट दईु िफट पिन टाढा हुनुहु जो अिहले उभरहनु
भएको छ। त्यो सिह हो। म मेरो—मेरो आँखाले यो देख्न स क्दन, तर म
जान्दछु िक उहाँ यिह उभरहनुभएको छ। मलाई थाहा छ िक यो अिहले
म भत्रै ब￭सरहनुभएको छ। ओ! यिद तपाईले सवर्शिक्तमान परमे रले
समात्नुभएको केवल भ ता थाहा पाउनसक्नु भयो भने, र चजह कत
फरक देख्न्थ्यो!

283 त्यो एउटा चुनौती हो, जो कोिहलाई। म कुनै िवरामी मािनसह को
लािग प्राथर्ना गनर् जानेलावा थईन, म एउटा प्रतब ता गनर् जाँदछुै। तर
मािनसह मा दशर्न झु ण्डरहेको छ। अँ-ह। परमे रलाई यो थाहा छ। म
कुनै प्राथर्नाको पिंक्तको बोलावट गनर् जानेछैन, म केवल तपाईलाई त्यहाँ
बस्नलाई छोड्नेछु। तपाईह मध्ये कतजनासंग एउटा प्राथर्नाको काडर्
छैन? तपाईह को हात हेरौ, जोसंग प्राथर्नाको काडर् छैन, जो संग प्राथर्नाको
काडर् छैन।
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284 अ ेत मिहला यहाँ ब￭सरहनुभएको छ, मलेै तपाईको हात माथ उठेको
देखे। के त्यो सत्य हो? मात्रै उठ्नुहोस् ताक म तपाईलाई एक्ज िमनेटको
लािग छुट्टाउन सकँू। मलाई थाहा छैन पिवत्र आत्माले के भ ुहुनेछ,
तर तपाईले मलाई एकदमै इमानदारीताका साथ हेद हुनुहुन्छ। तपाईसंग
प्राथर्नाको काडर् छैन? यिद सवर्शिक्तमान परमे रले मलाई तपाईको समस्या
के छ सो बताईिदनुभयो भने…म यो केवल शु गनर्को लािग गदछु, शु
गनर्को लािग मात्रै। के तपाई मलाई िव ास गनुर्हुन्छ…तपाईलाई थाहा छ
त्यहाँ केिह छैन…त्यहाँ मेरो बारमेा राम्रो कुरा केिह पिन छैन। यिद तपाई
िववािहत मिहला हुनुहुन्छ भने, म तपाईको पत भन्दा केिह बिढ होइन। म
केवल एउटा मािनस हो। तर येशू ख्री परमे रको पुत्र हुनुहुन्छ, र उहाँले
यी कुराह प्रमाणत गनर्को लािग उहाँको आत्मा पठाउनुभयो।
285 यिद परमे रले मलाई तपाईसंग के समस्या छ भिनिदनुभयो (र
तपाईलाई थाहा छ िक त्यहाँ कुनै उपाय नै छैन म तपाईसंग सपकर् मा
हुनलाई), के तपाईले आफ्नो सम्पूणर् दयले िव ास गनुर्हुन्छ? [बिहनीले
भाई ब्रन्हामसंग बोल्नुहुन्छ—सम्पा।] परमे रले तपाईलाई आशष
िदनुभएको होस्। तब तपाईको उच्च रक्तचापले तपाईलाई छोडेको छ। त्यिह
नै तपाईसंग थयो। के त्यो सिह होइन? त्यसोभए बस्नुहोस्।
286 तपाईले केवल यो एक पटक िव ास गनुर्होस्! म कसलैाई यो िव ास
गनर् चुनौती िदन्छु।
287 यहाँ हेनुर्होस्, म तपाईलाई केिह भन्छु। माथार्, प्रभु येशू कहाँ आउदै
थईन्। त्यो वरदान किहल्यै पिन संचालन हुने थएन…उहाँ के गनर् जाँदै
हुनुहुन्छ भिन उहाँलाई िपताले देखाई सक्नु भएपछ। यो किहल्यै पिन
कायर्न्वयन हुने थएन। तर उनले भिनन्, “प्रभु, म…यिद तपाई हुनु
भईिदएको भए, मेरो भाई मन थएन।” भिनन्, “तर म जान्दछु िक अिहले
पिन तपाईले परमे रलाई जे केिह पिन माग्नुहुन्छ, परमे रले त्यो तपाईलाई
िदनुहुनेछ।”
288 उहाँले भ ुभयो, “म पुन त्थान र जीवन हँु, जसले मलाई िव ास
गछर् त्यो मरे तापिन, जीिवत उठ्नेछ। र जो ￭जउछ र ममाथ िव ा गछर् त्यो
किहल्यै मनछैन। के तमी यो िव ास गछ ?”
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289 उनले भनेको कुरा सु ुहोस्। उनले भिनन्, “हो, प्रभु। म िव ास गछुर् िक
तपाईले भ ुभएको सबकुैरा सत्य हो। म िव ास गछुर् िक तपाई परमे रको
पुत्र हुनुहुन्छ जो संसारमा आउन पन थयो।” त्यो आउने त रका हो,
िवनम्रतामा।

तपाईले फरक महसूस गनुर्हुन्छ, होइन र मिहला? हो। त्यो सिह हो।
290 सानी मिहला िठक त्यहाँ ब￭सरहनुभएको छ, तपाईको छेउमा, पिन,
गिठया र मिहला समस्याबाट ग्र￭सत हुनुहुन्छ। के त्यो सिह हो, मिहला?
एक िमनेटको लािग उठ्नुहोस्, सानी मिहला जो रातो लुगा लगाउनुभएको
छ। तपाई धेरै न￭जक हुनुहुन्थ्यो, दशर्न तपाईकहाँ आएको छ। गिठया,
मिहला समस्या। के त्यो सिह हो? र यहाँ तपाईको जीवनमा केिह छ
(तपाईले—तपाईले एउटा असल ￭सधा नजर प्रा गनुर्भएको छ): तपाईको
जीवनमा तपाईलाई धेरै चन्ता छ, धेरै समस्याह । र त्यो समस्या तपाईले
प्रेम गनुर्भएको मान्छेको हो, यो तपाईको पत हो। उहाँ िपयक्कड हुनुहुन्छ।
उहाँ मण्डली जानुहु । यिद त्यो सिह हो भने, आफ्नो हात उठाउनुहोस्।
परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्, मिहला। अब घर जानुहोस्
र तपाईको आशष प्रा गनुर्होस्। तपाई िनको पा रनुभएको छ, तपाईको
वरपर ज्योत बलेको छ।
291 उसको छेउमा बसेको मान्छे त्यहाँ। तपाई, श्रीमान, तपाई िव ास
गनुर्हुन्छ? [भाईले भ ुहुन्छ, “हो। म गछुर् ।”—सम्पा।] तपाईको सम्पूणर्
दयले? [“हो, श्रीमान।”] तपाईले तपाईको इ न्द्रयह मध्ये एउटा

गुमाउनुभएको छ। त्यो गन्धको इ न्द्रय हो। के त्यो सिह होइन? यिद यो हो
भने, आफ्नो हात ह ाउनुहोस्। [“त्यो सिह हो।”] तपाईको आफ्नो हात
मुखसम्म राख्नुहोस्, यसरी, भ ुहोस्, “प्रभु येशू, म तपाईलाई आफ्नो
सम्पूणर् दयले िव ास गछुर् ।” [“प्रभु येशू, म तपाईलाई आफ्नो सम्पूणर्
दयले िव ास गछुर् ।”] परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्। अब

जानुहोस्। तपाईले आफ्नो चंगाई पाउनुहुनेछ।
292 परमे रमा िव ास राख्नुहोस्! तपाईह सबलेै यसको बारमेा के
सोच्नुहुन्छ, त्यहाँ पछाड? के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? आदरणीय
हुनुहोस्!
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293 त्यहाँ िठक पछाड एकजना मिहला ब￭सरहनुभएको छ त्यहाँ कुनामा। म
देख्नसक्छु िक त्यो ज्योत तपाई माथ झु ण्डरहेको छ। त्यो मात्रै त रकाले
म यसको बारमेा के छ भ सक्छु, त्यो ज्योत झु ण्डरहेको छ। यो ज्योत
िठक यहाँ मिहलाको माथ झु ण्डरहेको छ। शायद केवल एक िमनेटमा,
यिद यो के भिन मलेै हेनर् पाए। यो तोडने थयो…मिहला एउटा—एउटा
दयको समस्यामा हुनुहुन्छ। उहाँले िठक मलाई हे ररहनुभएको छ।

294 र उहाँको पत उहाँकै छेउमा ब￭सरहनुभएको छ। र उहाँको पतलाई
केिह रोग छ, उहाँ भखर्रै िबमार हुनुभएको छ, उदास, िबमार। के त्यो सिह
होइन, श्रीमान? तपाईको हात उठाउनुहोस् यिद त्यो सत्य हो भने। त्यो
￭सह हो, यो तपाई हुनुहुन्छ, मिहला, सानो गलबंध लगाउनुभएको छ।
महोदय, के त्यो सिह होइन? के तपाई आज एक प्रकारले िनराश हुनुहु ?
तपाईलाई तपाईको पेटमा दखुाई छ, पु ष। त्यो सिह हो।
295 तपाईह सबै आफ्नो सम्पूणर् दयले िव ास गनुर्होस्, तपाईह
दवुजैना? तपाईह यो स्वीकार गनुर्हुन्छ? श्रीमान, म तपाईलाई भन्छु,
तपाईलाई पिन, मलेै तपाईलाई आफ्नो हात उठाएको देख्छु, धुम्रपान
गन बानी। त्यो गनर् बन्द ग रिदनुहोस्। तपाई चुरोट िपउनुहुन्छ, तपाईले
त्यो गनुर् हुदनै, तपाईलाई िबमार बनाउँछ। के त्यो सिह होइन र?
यिद यो हो भने, तपाईको हात यसरी ह ाउनुहोस्। त्यसलेै नै हो
तपाईलाई दखुाईरहेको। यो तपाईको नशाको लािग खराब हो। नराम्रो
कुरा फा लिदनुहोस् र फेरी त्यसो नगनुर्होस्, र तपाईले त्यसबाट
छुटकारा पाउनुहुनेछ र िठक हुनुहुनेछ, र तपाईिक पत्नीको दयको
समस्याले उनलाई छोड्नेछ। तपाई त्यो िव ास गनुर्हुन्छ? के त्यो सिह
होइन? म तपाईलाई यहाँबाट देख्न स क्दन, र त्यो तपाईलाई थाहा
छ, तर तपाईले चुरोट बोक नै राख्नुभएको छ…तपाई—तपाईको
अगाडको गोजी भत्र। त्यो सिह हो। चुरोट बािहर रा खिदनुहोस् र
आफ्नो हात पत्नीको हातमा राख्नुहोस्, परमे रलाई भ ुहोस िक
तपाईले त्यस्ता सामानह बाट बािहर हुनुहुन्छ, तपाई िनको भएर घर
जानुहुनेछ, तपाई र तपाईिक श्रीमती िनको हुनुहुनेछ। प्रभु येशूको नाउँ
धन्यको होस्!

तपाई आफ्नो सम्पूणर् दयले िव ास गनुर्हुन्छ?
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296 यहाँ ब￭सरहेक सानी केिट जसले मलाई हेदछन्। तपाई…त्यहाँ
अगाडको कुस मा, िठक यहाँिनर ब￭सरहनुभएको। एउटा सानी केिट…
मलाई हे ररहनुभएको, िठक त्यहाँिनर ब￭सरहनुभएको। तपाईसंग छैन…
तपाईसंग एउटा प्राथर्नाको काडर् छ, मिहला, िठक यहाँ? तपाईसंग कुनै
प्राथर्नाको काडर् छैन? के तपाई आफ्नो सम्पूणर् दयले िव ास गनुर्हुन्छ?
तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक तपाईलाई येशू ख्री ले िनको पानर् सक्नुहुन्छ?
297 यसको बारमेा तपाई के सोच्नुहुन्छ, तपाई जो उनको छेउमा
ब￭सरहनुभएको छ? के तपाईसंग प्राथर्नाको काडर् छ, मिहला? तपाईसंग
छैन? तपाई पिन, िनको हुन चाहनुहुन्छ? के तपाई फेरी गएर राम्ररी
खान चाहनुहु जसरी तपाईले पिहले गनुर्हुन्थ्यो, पेटको समस्या सिकएको
चाहनुहु ? के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक येशूले अिहले तपाईलाई िनको
पनुर्हुन्छ? उभनुहोस् यिद तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक येशू ख्री ले तपाईलाई
िनको पानुर्भएको छ भिन। तपाईलाई पेटमा अल्सर छ, होइन र? यो एक
स्नायकुो अवस्थाले भएको हो। तपाई लामो समय दे ख च न्तत हुनुहुन्छ।
िवशेष गरी ए￭सड र त्यस्तै कुरा, वा मेरो मतलब ए￭सड बनाउँछ, र जब
तपाई आफ्नो खाना मुखमा हाल्नुहुन्छ तब दाँत संवेदानशील बनाउँछ। त्यो
सत्य हो। हो, श्रीमान। यो पे प्टक अल्सर हो, यो तपाईको पेटको तल पिट्ट
थयो। यो खाँदाकेिह जलन हुने गछर् िवशेषगरी मक्खनसंग रोिट खाँदा।
त्यो िठक हो? मलेै तपाईको िदमाग पिढरहेको छैन, तर पिवत्र आत्मा गलत
हुनुहु । तपाई अिहले िनको हुनुभएको छ। घर जानुहोस्, िनको हुनुहोस्।
298 तपाई पछाड यो िदशािनर के छ? केिह तपाईह जो प्राथर्ना काडर् िबना
हुनुहुन्छ, आफ्नो हात उठाउनुहोस्। कोिह प्राथर्नाको काडर् िबना हुनुहुन्छ।
िठक छ, शान्त हुनुहोस्, आफ्नो सम्पूणर् दयले िव ास गनुर्होस्। माथ
बालकनीमा के छ? परमे रमा िव ास राख्नुहोस्।
299 मलेै आफैले यो गनर् स क्दन, यो केवल उहाँको सावर्भौम अनुग्रह हो।
के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? उहाँले देखाउनुभएको मात्रै मलेै भ सक्छु।
तपाईको िव ासको पमा…म त्यो तपाईको िव ासलाई ह ाउनको लािग
भन्छु, त्यसपछ हेछुर् उहाँले मलाई कुन बाटो डोहोयार्उनुहुन्छ। के तपाईले
यो—यो महसूस गनुर्हु यो तपाईको भाई हो? तपाई उसको उप स्थतमा
उभरहनुभएको छ। यो म होइन जसले यो ग ररहेको छ, यो तपाईको
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िव ासले यसलाई संचालन ग ररहेको हो। मलेै यो संचालन गनर्स क्दन।
यो तपाईको िव ासले ग ररहेको छ। मसंग यो कायर्न्वयन गन कुनै त रका
छैन। केवल एक िमनेट।
300 यो कुनामा म एउटा अ ेत पु ष ब￭सरहेको देख्छु, एक प्रकारले
वृ ा हुनुहुन्छ, चस्मा लाएर बस्नुभएको छ। तपाईसंग प्राथर्नाको काडर् छ,
श्रीमान? एक िमनेटको लािग तपाईको आफ्नो खटु्टामा उभनुहोस्। के म
परमे रको दास भएको तपाई िव ास गनुर्हुन्छ, तपाईको सम्पूणर् दयले?
तपाई कसकैो बारमेा सोचरहनुभएको छ, होइन र? यिद त्यो सिह हो
भने, आफ्नो हात ह ाउनुहोस्। यो म भएको कारणले होइन, तपाईको
भाई। अब, तपाईसंग प्राथर्नाको काडर् छैन। तपाईलाई पिंक्तमा बस्ने कुनै
त रका हुनेछैन, िकनिक तपाईले प्राथर्नाको काडर् पाउनुभएको छैन। अब,
यिद तपाईह मध्ये कसलेै प्राथर्नाको काडर् पाउनुभएको छ भने, न—न—
नउठ्नुहोस्, िकनिक तपाईसंग पिंक्तमा आउने मौका हुनेछ।
301 तर मलेै त्यो ज्योत उहाँको माथ झु ण्डरहेको देख्छु। यो अझै पिन
एउटा दशर्नमा तोडएको छैन। म तपाईलाई िनको पानर् स क्दन, भाई,
म स क्दन। केवल परमे रले त्यो गनर्सक्नुहुन्छ। तर तपाईको…तपाई…
तपाईसंग िव ास छ। तपाई िव ास ग ररहनुभएको छ। र त्यहाँ केिह—
केिह, यो—यसले गरकेो छ, केिह त रकामा।
302 यिद सवर्शिक्तमान परमे रले यस मािनसलाई उहाँको समस्या केिह
भ ुहुन्छ भने, के बािक रहेका तपाईह ले आफ्नो चंगाई प्रा गनुर्हुनेछ?
मबाट दश, पन् गज टाढा एकजना मािनस उभएको छ, मलेै उहाँलाई
मेरो जीवनमा किहल्यै देखेको छैन। उहाँ त्यहाँ उभरहनुभएको मािनस
मात्रै हुनुहुन्छ। यिद सवर्शिक्तमान परमे रले त्यस मािनसमा के समस्या छ
प्रकट ग रिदनुभयो भने, तपाईह सबजैना िनको भएको व्यिक्तको पमा
िहड्नुपछर् । अ बिढ परमे रले के गनर्सक्नुहुन्छ? के त्यो सिह हो?
303 श्रीमान, यो तपाईमा केिह समस्या छैन। तपाई कमजोर हुनुहुन्छ, रात
अ ल अ ल उठ्नुहुन्छ, प्रोस्टेट र त्यस्तै छ, तर त्यो तपाईको समस्या
होइन। तपाईको समस्या तपाईको केटासंग सम्ब न्धत छ। र तपाईको केटा
कुनै प्रकारको राज्यको संस्थानमा छ, र उसमा दोहोरो व्यिक्तत्व छ। के
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त्यो सिह हो? त्यो सिह हो भने आफ्नो हात ह ाउनुहोस्। त्यो एकदम
सिह हो।
304 कतजनाले िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रको पुत्र येशू ख्री यहाँ
उभरहनुभएको छ? हामी उठौ र प्रशसंा चढाऔ र चंगाई प्रा गरौ।
305 सवर्शिक्तमान परमे र, जीवनको अधकारी, असल वरदान िदनुहुने
दाता, तपाई यहाँ हुनुहुन्छ, उिह प्रभु येशू ख्री , िहजो, आज, र सधभै र
एकसमान।
306 र, शतैान, तलेै यी मािनसह लाई लामो समय दे ख छल गरकेो
छस्, तनीह बाट बािहर िनस्क ! म तलाई जीिवत परमे रको शपथ
िदन्छु जसको उप स्थत यहाँ अिहले एउटा आगोको खम्बाको पमा
छ, यी मािनसह लाई छोडदे! र तनीह बाट बािहर िनस्क , येशू
ख्री को नाममा!
307 तपाईह सबलेै आफ्नो हातह उठाउनुहोस् र परमे रको प्रशसंा
गनुर्होस्, र तपाईको चंगाई प्रा गनुर्होस्, सबजैना। 
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