
परमे र आफ्नो गुणह ारा
आफैलाई प रचत गराउदै हुनुहुन्छ

 म एक त रकाले मेरो िमत्र, जोसेफ बोजलाई, त्यहाँ देख्दा अचम्ममा
परकेो छु, र म फकर उसंग हात िमलाउनलाई थोरै समय लए।

2 आउनुहोस् हामी परमे रको वचनमा पल्टाऔ, िहब्रूको, पिहलो
अध्याय। म रातको लािग पाठ ता को लािग, एक भागको लािग, पिहलो,
दोश्रो, र तेस्रो पद पढ्न चाहन्छु।

प्राचीन कालमा हाम्रा िपतापुखार्ह सँग अगमवक्ताह ारा धेरै
र िवभन् न िक￭समले परमेश् वर बोल् नुभयो,

तर यी आ खरी िदनह मा उहाँ आफ् ना पुत्र ारा हामीसँग
बोल् नुभएको छ, पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराका उत्तराधकारी
िनयकु्त गनुर्भयो, उहाँ ारा नै समस् त सृ ष् ट रच् नु पिन भयो।

उहाँ नै परमेश् वरका मिहमाको प्रतिबम् ब र परमेश् वरकै
स् वभावको वास् तिवक प्रत प हुनुहुन् छ, र सम् पूणर् िवश् वलाई
आफ् नो शिक्तको वचनले सम्हाल् नुहुन् छ, पापको शु गनुर्भएपछ
मिहिमत परमेश् वरको दािहने बाहुलीपिट्ट उच् च स् थानमा…उहाँ
िवराजमान हुनुभयो;

3 अब प्राथर्नाको लािग हाम्रो शरह झुकाऔ। र अब उहाँको िदव्य
उप स्थतमा, यिद तपाईसंग कुनै अनुरोध छ भने जुन तपाई उहाँलाई थाहा
िदन चाहनुहुन्छ, के तपाईले आफ्नो हात उठाउनुहुन्छ, र त्यो तपाईको
अनुरोध, िक परमे र…
4 हाम्रो स्वग य िपता, हामीह तपाईको ￬सहासन अगाड आउदछैौ,
तपाईको पुत्र येशू ख्री को नाममा िव ास गररे आउँदछौ। र हामीलाई यो
िन तता िदएको छ, िक, “यिद हामीले कुनै पिन कुरा उहाँको नाउँमा माग्यौ
भने, त्यो िदईनेछ।” र तपाईले हाम्रो चाहनाह र हाम्रा आवश्यकताह
जा ुहुन्छ, र तपाईले प्रतज्ञा गनुर्भएको छ िक हामीलाई चािहने सबै कुराह
तपाईले पुराउनु हुनेछ। त्यसलेै, िपता, तपाईले हामीलाई ￭सकाउनुभए झँै
हामी प्राथर्ना गनछौ, “तपाईको राज्य आओस्। तपाईको इच्छा स्वगर्मा
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झँै, पृथ्वीमा पूरा होस्।” त्यो हाम्रो अनुरोध, आज रात, यो िदनको लािग
तपाईको इच्छा अनुसार होस्, र हामीलाई यी सौभाग्यह प्रदान गनुर्होस्।
वचनलाई अभषेक गनुर्होस्, प्रभु, र सबै प्रवक्ताह र श्रोताह लाई, र पिवत्र
आत्मा आउनुभएको होस् र वाचाको पूरा गनुर्भएको होस्, आज रात, हाम्रो
माझमा। िकनिक हामी यसलाई उहाँको नाउँमा माग्दछौ। आमेन।

तपाईह बस्नुहोस्।
5 भो ल िबहान, मलेै बुझे अनुसार, फुल गोस्पल िबजनेस मेन्सको
िबहानीको नाश्ता छ। सामान्यता, जहाँ तनीह को सभा छ, मलाई
उहाँह को िबहानको नाश्ताको समयमा बोल्ने सुअवसर हुन्छ। यस
समयमा, त्यो मात्रै एक संगठन हो, जुन संस्था होइन, तर, एक मात्र समूह
जुनमा म—म जोडएको छु, िक्र स्चयन िबजनेस मेन हो। र अिहले म
उहाँह को लािग मात्रै बोल्छु, अन्तरार्ि ्रय पमा।
6 अब, आज रात, हामी िव ास गदर्छौ िक यो भेला व्यथर् हुनेछैन।
म तपाईकहाँ आएको छु, एउटा सुकेको घाटी सिहत, र थोरै ब्र कायल
भाको छ…
7 म ट्यकु्सनबाट आएको हँु जहाँ यो साच्चै नै राम्रो र सुक्खा छ, र म यहाँ
आउछु र यो साच्चै राम्रो र ओबानो छ, त्यसलेै त्यहाँ थोरै िवप रत छ। यिद
तपाईले सबलेै यहाँ सबै पानी पाउनुभएको छ, यिद तपाईले केवल उता
हाम्रो बाटोतर पठाउनुहुन्छ भने, हाम्रो यसको कदर गनछौ। तर तपाईले
त्यो गनर्सक्नुहु , अवश्य पिन।
8 तर म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु, त्यहाँ एउटा ान्त छ। ए रजोनामा
सबै हाम्रा—हाम्रा—हाम्रा कुराह , हाम्रा खह , सबै टाँस पत्रले भरकेो
छ। सबकुैरामा टाँस पत्र छ। यो िकनभने यो सुक्खा भएकोले हो। अब यिद
उही झाडी यहाँ हुक्य भने, यो एउटा राम्रो प्यारो पात हुनेछ। बुझ्नुभयो,
यो पानी िबना हो, त्यिह नै कारणले यो एउटा टाँस पत्र भएको।
9 र जब मण्डली जीवनको पानी िबनाको बन्दछ, यो सुक्खा र टाँ￭सने
खालको, पिन बन्दछ, सबमैा टाँ￭सने खालको र मुक्का हा े खालको। तर
जहाँ जीवनको पानी बग्दछ, यसले पातलाई खो लिदन्छ र यसलाई कोमल
बनाउछ, कोमल र िमठो, पिवत्र र परमे रमा स्वीकार योग्य बनाउँछ।
त्यसलेै आजरात, परमप्रभु परमे रले हामीलाई पानी िदनुभएको होस्,
ताक हामी टाँ￭सने खालको नभएका हौँ। तर हामीह असल पातह हुनेछौ
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िक िवच लत मािनसह हाम्रो खमुनीको छाँया मुनी बसेर तनीह को
आत्माले शा न्त पाउनसकून्।
10 अब म पाठ लन चाहन्छु, आज रात, यिद प्रभुको इच्छा भए, र
आवाजको कमीको कारणले गदार्, यो सानो माईक्रोफोनलाई जत सक्दो
न￭जक तान्दछुै। म चाहन्छु, यहाँ िहब्रू १:१ को बाट पढ्द,ै म यो एउटा
पाठ लन चाहन्छु: परमे र आफ्नो गुणह ारा आफैलाई प रचत गराउदै
हुनुहुन्छ। म फेरी पिन त्यो दोहोयार्उन चाहन्छु, िकनभने म जान्दछु िक यो
ध्विनह यहाँ खराब छन्। परमे रले आफैलाई आफ्नो गुणह ारा प रचत
गराउनुहुन्छ।
11 अब, धेरै जसो कुराह आफ्नो गुणह ारा पिहचान ग रएको हुन्छ। र
मसंग यहाँ केिह धमर्शा का पदह छन् जुन म…र नोट, जुन म जोड्न
चाहन्छु। अब, कुनै पिन चजको गुणह ले यो के हो भिन चनाउदछ।
12 अब, सबै स्वभावमा जस्त,ै फूलह , धेरजैसो, तनीह को गुणह ारा
चिनन्छन्। यिद तनीह उस्तै उस्तै छन् भने, एक प्रजातसंग िमल्छ भने,
त्यस फूलको फंुले त्यो फूल कुन हो भनेर पिहचान गराउछ। र वन्यजन्तुमा,
धेरै पटक…
13 म—म एउटा शकारी हँु। र तपाईले शकार ग ररहनुभएको जनावरको
गुणह थाहा पाउनुपछर् , या किहले कािह तपाई िन य नै धोखा खान
सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लािग, िब्रिटस कोल म्बयामा ढंुगे भेडाह जस्त।ै
म यो अ न्तम शरदमा बस यकुोनको मुिन थए, यहाँ केिह भाईह मसंग
हुनुहुन्थ्यो, र हामीह शकार गदथयौ।
14 अब यिद तपाई एउटा भेडा या एउटा ह रणलाई खोज्दै हुनुहुन्छ,
तपाईलाई भ ता थाहा छैन भने, तपाई एउटा चनाखो शकारी हु ुहु ा
भने, तपाईले भ ता बताउन सक्नुहु । िकनभने, तनीह ले एकै प्रकारको
पथ मागर् बनाउँछन्; तनीह भाग्दा छलांग लगाउछन्। र त्यसपछ तपाईले
एउटालाई टाउको लकाएर, टाढा उभएको देख्नुहुन्छ, िकन, तपाई—
तपाईले फरक छुटाउनै सक्नुहु । तनीह लगभग एकै आकारका हुन्छन्;
र पुच्छरको भागिनर, यो सेतो हुन्छ, ाकै्क ह रणको जस्तो। तनीह लाई
बताउन धेरै नै गाह्रो हुन्छ। तर उसको ￭सङले उसको गुणह पिहचान गछर् ,
ती ￭सङह ारा। भेडाको एउटा गोलाकार ￭सङ हुन्छ, र ह रणको काँगा
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िन स्कन्छ। र अक कुरा, एउटा ह रण, खानाको लािग, त्यत उचाईमा
जानसक्दनै।
15 र त्यसपछ िहड्दै गरकेो, बाख्राको पिन, त्यहाँ एउटा बाख्राको एउटा
गुण हुन्छ, र एउटा भेडा, तपाईले तनीह मा भ ता जा ुपदर्छ, जब तपाई
माथी उचाईमा हुनुहुन्थ्यो, िकनभने ती दईुटै माथ पहाडमा बस्छन्। तपाईले
भ ता थाहा पाउनुपछर् । तर यिद तपाईले ध्यान िदनुहुन्छ भने, एउटा एउटा
बाख्राले िहड्दा आफैलाई ठेस लगाउछ; जहाँ, एउटा भेडाले िहड्दै गदार्,
आफ्नो खटु्टा तल यसरी बस्छ। उसले आफ्नो पथमागर् बनाउने त रकाको
गुण हो। तपाईले आफ्नो खेललाई यसले के गछर् र यसले कसरी काम गछर् ,
र यसले के खवुाउछ, र सबै कुराह को गुणबाट पिहचान गनुर्हुन्छ। यसले
आफैलाई आफ्नो गुणबाट चनाउछ। र त्यसपछ एउटामा हामफाल्नुहोस्,
र हेनुर्होस् यसले के गछर् , तपाईले तनीह जाने त रका बताउन सक्नुहुन्छ।
तपाईले फरक-फरक जनावरको त्यो गुणह बाट भ सक्नुहुन्छ।
16 त्यसोभए के तपाईलाई किहल्यै याद गनुर्भएको छ, मलाई थाहा छैन
कतै तनीह मा यहाँ तपाईह संग छ या छैन, सुन बगेडी; िठक छ,
￭झलिमलाहट चरा तनीह को लािग सिह नाम हो, र एउटा जे चरा।
एउटा जे चरा लगभग एउटा सुन बगेडीको जत्रै आकारको हुन्छ। र तपाईले
यो दईुटालाई उडरहेको देख्नुहुन्छ, तनीह दवुै लगभग एउटै प्रकारका
चरा हुन्। यिद तपाईले रङ्ग देख्नसक्नुहु भने, तर केवल तनीह लाई
हेनुर्होस्, तपाईले कुन चािह सुन बगेडी हो भनेर भ सक्नुहुन्छ। जे चरा
उड्छ, धेरै या थोर,ै ￭सधा बाटो जान्छ। तर सुन बगेडी चािह, आफ्नो
पखेटा फटफटाउदै जान्छ; जसै उसले आफ्नो पखेटा फटफटाउछ, ऊ
तल जान्छ र त्यसपछ माथी। हेनुर्होस्, उसले आफैलाई त्यसरी, उड्ने
बनाउँछ, र तपाईले भ सक्नुहुन्छ िक त्यो चािह सुनबगेडीको िवशेषता हो,
जुन त रकामा ऊ उड्छ।
17 यिद तपाईले बट्टाईलाई जब ऊ—ऊ बािहर आउछ उसलाई ध्यान
िदनुभयो भने, जुन त रकामा ऊ माथी आउछ। र त्यसपछ हेनुर्होस्
यिद तपाई दलदलमा हुनुहुन्छ भने, जहाँ बट्टाई हुनसक्छ, र एउटा
स्नाईप चरा। तपाई शकारीह लाई त्यो थाहा छ। िवल्सन्स स्नाईप र
ज्याकस्नाईप, तनीह ले आफैलाई तनीह आउने र जाने त रकाबाट
पिहचान गराउछन्। तनीह ले आफैलाई तनीह को उड्ने त रकाबाट,
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तनीह कुन प्रकारका चरा हुन् भिन पिहचान गराउछन्। त्यसकैारणले,
यिद तपाईले भखर्रै तनीह लाई सु ुभयो भने, तपाईले यो के थयो भिन
भ सक् ुहुन्छ, जुन त रकामा ऊ बािहर गयो, जे ऊ छ, उसको उड्ने
गुणह बाट।
18 एउटा पु ष र एउटा मिहला जस्त।ै तनीह दवुै मनाव थए, तर एउटा
मिहलाको पु षको भन्दा भन्दै िवशेषताह हुन्छन्। मलेै यहाँ पढ्दै थए,
केिह समय अघ, सोलोमन र रानीको बारमेा। म यहाँ मेरो सानो सन्देश
प्रचार गनर्को लािग यहाँ भईन, तपाईह मा, दक्षणको रानीको िवषयमा,
जो सोलोमनलाई हेनर् आउदै थईन्, र प्रभेदको वरदान देखेर। म त्यस
बारमेा पिढरहेको थए, यहाँ धेरै समय भएको छैन, र तनीह ले भने, िक,
“पहेलीह मध्ये एउटा जुन सोलोमनको अगाड रा खएको थयो, िक यो
रानीले एउटा मिहलालाई लईन्, वा मिहलाह , र तनीह लाई पु ष जस्तै
पोशाक लगाईिदईन्।”
19 अब, ती िदनह मा त्यो िवदेशी थयो, तर यो पकै्क पिन सामयक
छ, आज। र—र तपाई छ िक त्यो गलत हो। बाईबलले भन्छ िक एउटा
मिहलाले त्यसो गनुर् हुदनै। “ ीले एउटा पु षको लुगा लगाउनु घृणत कुरा
हो।” र अप रवतर्नशील परमे रले त्यसो भ ुभयो, त्यसलेै त्यो सत्य हो।
20 हामीले पाउछौ िक सोलोमनले, तनीह लाई हेर,े उनले तनीह लाई
िहड्न या केिह गनर् लगाए, र झट्टै भने, “यी मिहलाह हुन्।” हेनुर्होस्,
उनले त्यस ीको िवशेषताबाट नै भ सक्थे, जुन त रकाले उनले
आफैलाई सम्हाले, त्यस बाटै उनी मिहला हो या पु ष भिन भ सक्थे।
21 र त्यसपछ धेरै जसो जुनै पिन कुरा त्यस त रकामा छ, आफ्नो गुणह
सिहत। जसरी धेरै मािनसह देब्रे हाते हुन्छन्, र दािहने हाते हुन्छन्। ती
कुराह तनीह ले आफैलाई सम्हाल्ने त रकाको गुणह हुन्। तपाईले भ
सक्नुहुन्छ िक तनीह ले आफैलाई चलाउने त रकाबाट कतै यो एउटा
दािहने- या देब्रे- हाते व्यिक्त हो या होइन भिन, जुन त रकामा तनीह ले
सधै त्यो बायाँ हात वा दायाँ हात चलाउछन्।

र याद गनुर्होस्, येशूमा केिह त्यस्तो कुरा थयो, त्यो…
22 दईु हातह लगभग…तनीह उस्तै छन्। तनीह संग एउटै
िकसीमको औंठाछाप हुन्छ, औलाका छाप, पाँच औलाह ; का न्छ, चोरी,
र त्यस्तै अन्य। िठक दािहने हात जस्तै र देब्रे हातसंग उिह िकसीमको
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औंलाह हुन्छन्, सामन्यत, समान आकारको हात, िबल्कुल उस्त।ै र
त्यहाँ केवल फरक य त्त छ िक, तनीह मा, िक एउटा देब्रे हो र अक
चािह दािहने हो। त्यो मात्रै एउटा भ ता हो जुन तपाईले भ सक्नुहुन्छ।
एउटा देब्रे हो, र अक चािह दािहने।
23 त्यसलेै त्यसमा, येशूले भ ुभयो…मलेै सानो िबन्दु यहाँ पोख्न
सक्छु होला। येशूले भ ुभयो, मत्ती २४ मा, िक, “अ न्तम िदनह मा
आत्माको गुणह लगभग समान हुनेछन्, यत न￭जक िक सम्भव भएसम्म.
चुिनएकाह लाई पिन धोका िदनेछ।” हेनुर्होस्, तनीह ले केवल…
24 तपाईले आफ्नो हात लनुहोस् र यसलाई थािमराख्नुहोस्। हेनुर्होस्,
यिद तपाईले याद गनुर्भएन भने, एउटा अक जस्तै दे खन्छ, हरके
त रकामा, तर ती मध्ये एउटा देब्रे हो र अक दािहने हो।
25 अ न्तम िदनह मा आत्मा त्यिह नै त रकामा छन्। तनीह केिह
हदसम्म समान छन्, तर तनीह मा गुण छन् जसले तनीह लाई
चनाउछ। एउटा सिह छ, र अक चािह गलत, र यो यसको गुण ारा
पिहचान गनर् सिकन्छ।
26 परमे रको आत्मा यसको गुण ारा च सिकन्छ। बुझ्नुभयो?
परमे रको आत्मा, र मण्डलीको आत्मा। त्यहाँ एउटा मण्डलीको आत्मा छ,
र एउटा परमे रको आत्मा छ जुन िबल्कुलै मण्डलीको आत्माजस्तो छैन।

त्यहाँ एउटा नामधारी संगिठत मण्डलीको आत्मा छ।
27 त्यहाँ एउटा राि ्रय आत्मा छ। त्यहाँ रा ्रको आत्मा छ। हरके रा ्र ,
जब म त्यहाँ जान्छु, तपाई त्यहाँ िहड्नुहुन्छ, तपाईले एउटा भ ै आत्मा
पाउनुहुन्छ। म िफनल्याण्डमा गएको थए, राम्रा मािनसह , तर त्यहाँ
एउटा िफिनस आत्मा थयो। म तल जमर्नीमा जान्छु, त्यहाँ एउटा जमर्न
आत्मा छ।
28 यहाँ केिह समय अघ, म श्रीमती संगै गईरहेको थए, जब हामी
इ न्डयानामा नै ब￭सरहेका थयौ, केिह साल पिहले, सानो सुपरमाकटमा
गयौ। म भखर्रै घर आएको थए। हामीह ले गएर केिह खाना कुराह ल्याउन
पन थयो। र त्यहाँ जाने बाटो िनर, हामी…यो गम को समय थयो, तपाईले
यो िव ास गनुर्हु होला, तर हामीले एउटा लुगा लगाएक मिहला भेट्यौ। र
यो यत अनौठो थयो, म…यसले मलाई नै चिकत बनायो। म—मलेै भने,
“त्यहाँ हेर त, त्यो अनौठो दे खन्छ, त्यस मिहलाले लुगा लगाएिक छन्।”
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बािक रहेकाह ले यस्तो लुगा लगाएका थए जुन…मिहला ब को लािग
थएन। र—र उनले भिनन्…मलेै भने, “िठक छ, त्यो िवल्कुल अमे रक
आत्मा हो, हेनुर्होस्, अमे रकाको आत्मा।”
29 अब, अमे रकाको आत्मा, यो एउटा…एउटा इसाई रा ्र हुन पनथयो,
तर यस रा ्रको आत्मा इसाई होइन। यो एउटा इसाई रा ्र भिन बोलाईएला,
तर यो यसबाट दस लाख िमल दरू छ, गुणमा। त्यसलेै, यस मिहला,
मलेै भने…

उनले भिनन्, “िठक छ, हामीह अमे रक ह होइनौ र?”
30 भिनन्, मलेै भने, “होइन। हामी यहा बस्छौ। यो हाम्रो देश हो।
हामी—हामी—हामी यहाँ बस्छौ। हामी यसलाई माया गछ । यो संसारमा
उत्कृ रा ्र हो। तर, अझै पिन, हामीह अमे रक ह होइनौ।” मलेै भने,
“हामीह माथीबाट ज न्मएका हौँ। पिवत्र आत्मा तल आउनुहुन्छ, र हामी
एउटा राज्य िनवासी हौँ। यो यस संसारको होइन।” मलेै भने, “त्यिह
नै कारण हो हाम्रा िदिदबिहनीह ले लुगाह लगाउनुहुन्छ, लामो केश
राख्नुहुन्छ, रगंरोगन गनुर्हुदनै। हेनुर्होस्, उहाँह को गुणह ले उहाँह लाई
माथीबाट ‘परमप्रभुमा पिवत्रताको,’ चनारीले चनाउछ।”
31 त्यसकारणले, हामीह एउटा राज्या खो￭जरहेका छौ। हामीले
आउनुहुने एउटा राजालाई खो￭जरहेका छौ र उहाँको राज्यमा उहाँको
प्रजाह लाई लनुहुनेछ। र तनीह आफ्ना—आफ्ना गुणह ारा
चिनन्छन्, िक तनीह का खजानाह यस पृथ्वी या यस रा ्रको होइन। यो
माथीको हो, मिहमामा। त्यसकैारणले, तनीह , “तनीह एउटा शहरको
खोजी गछर्न् जसको िनमार्णकतार् र िनमार्ता परमे र हुनुहुन्छ।” तनीह
उपयकु्त पमा प रचत छन्।
32 तपाईलाई कुनै रात प्रचार गनर्को लािग मसंग पयार् आवाज भईिदए
हुन्थ्यो भ े म आशा गछुर् । तर म—म त्यसबाट िनस्कन्छु। अब, यसको
गुणह ारा पिहचान हुन्छ।
33 हामीले यहाँ इस्राएलको समयमा एउटा राम्रो उदाहरण पाउँछौ,
प्रतज्ञाको भूिममा आउनुहोस्। र परमे रले तनीह लाई उहाँको प्रतज्ञा
बमो￭जम बोलाउनुभएको थयो। उहाँले अब्राहामलाई भ ुभयो िक,
उनको…उनको सन्तान अन्जान देशमा, चार सय वषर्सम्म, र त्यसपछ
उहाँले उसलाई एउटा महान शिक्तशाली हातले छुटकारा िदनुहुनेछ, र
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तनीह एउटा भूिममा जानेछन्, तब, प्रतज्ञा ग रएको, जहाँ दधू र मह
बिगरहेको हुनेछ। र त्यसपछ जब प्रतज्ञाको समय न￭जक आयो, त्यहाँ
एउटा—एउटा फारो आए जसले योसेफको महान सेवाकाईलाई छ
सकेन जुन तन्हा को बीचमा भएको थयो।
34 र, यो, परमे रले एउटा अगमवक्तालाई हुकार्उनुभयो जसको नाउँ
मोशा थयो। र त्यो मािनसलाई िमश्रह को सबै ज्ञान ￭सकाईएको थयो।
िनस्सन्देह पमा उनी एउटा महान, हो￭सयार, बौ क मािनस थए,
िकनिक उनले िमश्रीको ज्ञान ￭सकाउन सक्थे। छुटकाराको लािग एउटा
उपयकु्त पमा योग्य—योग्य मािनस जस्तो दे खन्यो।
35 तर, तपाई देख्नुहुन्छ, जसलाई हामीले छुटकारा भन्छौ, र जसलाई
परमे रले छुटकारा भ ुहुन्छ, त्यो केिह फरक छ।
36 अब यस मािनसलाई उसको सबै नैतकतासंगै हेनुर्होस्। उनलाई थाहा
थयो िक उनी इस्राएलको सन्तानलाई छुटकारा िदनको लािग ज न्मएको
थयो। तपैिन, उनको सबै शक्षाह संग,ै उसलाई केवल यत मात्रै थाहा
थयो, र उनलाई काम गनर्को लािग परमे रले बोलाउनुभएको छ भिन
जानेर, उनीसंगै उनको सब…ैउसंग उसको कलामा स्नातकोत्तर, र उनको
पीएच.डी र एलएल.डी र अन्य कुराह थयो। र उ इस्राएललाई छुटकारा
िदनको लािग बािहर गए, र त्यो पूणर् पले असफल भयो।
37 अब ध्यान िदनुहोस्, उनी फारो ब को लािग, िमश्रको ￬सहासनमा
खटु्टा राखेर, स￭जलो हुन्थ्यो जस्तो दे खन्थ्यो, िक उनले इस्राएलको
सन्तानलाई छुटकारा िदनसक्थ्यो उनी फारो बनेको भए, िकनभने उनी
￬सहासनको लािग—लािग अक पिंक्तमा थए। तर, तपाईले देख्नुहुन्छ,
िक, त्यस त रकामा गररे, उहाँको मािनसह लाई छुटकारा िदनको लािग
परमे रको गुण पिहचान हुदनै थयो।
38 उहाँले भ ुभएको थयो िक उहाँले तनीह लाई छुटकारा िदनुहुन्छ।
उहाँले “एउटा शिक्तशाली हातले छुटकारा,” िदनुहुनेछ। मोशा शिक्तशाली
सेना सिहले िदने होइन, तर शिक्तशाली हातको साथ परमे रले गनुर्हुनेछ।
39 हामीले पाउँछौ िक यो अगमवक्ता भागेर चा लस वषर्सम्म
उजाडस्थानमा बसेको थयो। उनमा शक्षा घुसाउन फारोलाई चा लस वषर्
लाग्यो, र परमे रलाई उनीबाट िनकाल्नको लािग चा लस वषर् लाग्यो।
त्यसलेै हामीले पाउछौ, एक िदन, िक उनी, म भूिमको पछाडपिट्ट,
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परमप्रभु परमे रलाई एउटा ज लरहेको झाडमा भेटे, झाडमा एउटा
आगोको स्तम्भको पमा ब￭सरहेको उनले भेटे। र उनलाई आफ्नो जुत्ता
खोल्नको िन म्त भिनयो, िकनिक, जुन जिमनमा ऊ उभरहेको थयो त्यो
पिवत्र थयो। अब यस असल, संस्कारी, शक्षत मािनसलाई हेनुर्होस्, जो,
परमे रलाई भेिटसके पछ उनको गुणह प रवतर्न भएको हेनुर्होस्। उनले
सबै भन्दा धेरै गर…े
40 किहलेकािह शारी रक सोचाईको लािग, परमे रले कुराह यत सरल
त रकामा गनुर्हुन्छ, र यत मूखर् त रकाले गनुर्हुन्छ। ध्यान िदनुहोस् िक एउटा
मािनस जो पूणर् पले असफल भएको छ; परमे रको इच्छा गनर्को लािग,
सबै िमश्रको सेनाह सिहत र सबकुैराह उनको वरपर िव मा छ, उनको
सबै शक्षाह सिहत, चा लस वषर्को उमेरमा, उनको यवुा अवस्थामा।
यहाँ उनी छन्, अस्सी वषर्को, अक िबहानी, आफ्मी श्रीमतीसंग एउटा
खच्चरमा बस्द,ै उसको कम्मरमा, र आफ्नो हातमा लौरो लएर, तल िमश्र
तर जाँदै थए, लनको लािग। तपाई एउटा हास्यास्पद श्यको बारमेा
कुरा गनुर्हुन्छ! तर त्यसले परमे रका गुणह लाई देखाउदै थयो, िकनभने
उहाँसंग एकजना मािनस थयो जसले उहाँको वचनलाई िव ास गदर्थयो।
यिह नै हो। यसको कुरा यो थयो, के तपाईले कल्पना गनर्सक्नुहुन्छ िक
एउटा मािनसले िमश्रलाई आक्रमण गनर् जादछै, जहाँ, सेना असफल भएको
छ? तर यो के थयो? उनको गुण, उनको रणनीत प रवतर्न भएको थयो।
उनी परमप्रभुको नाउँमा जाँदै थए, “म त्यो हँु जो म हँु।” यसको कुरा
यो थयो, उनले यो लयो। उनले गर,े िकनभने उनी परमप्रभुको शिक्तमा
जाँदै थए।
41 उनको बाटोमा, इस्राएललाई प्रतज्ञाको भूिम तफर् अगुवाई गदगदार्,
उनी आफ्नो भाईसंग सम्पकर् मा आउछन्, उनको साम्प्रदायक भाई,
मोआब। अब, मोआब, कुनै पिन हालतमा, अन्यजातीह थएनन्। तनीह
लोतको छोरीका सन्तानह थए। तनीह मध्ये एक—एकको छोरा
मोआब थयो।
42 अब, माथी त्यहाँ, तपाईले यी दईु रा ्रह लाई ध्यान िदनुभएको म
चाहन्छु, यसको तुलनामा। यहाँ िमश्र थयो, एउटा सानो, व रपरी छ रएको,
जाने कुनै रा ्र थएन, न कुनै अधकारीह न राजाह , यी केिह पिन थएन,
या तनीह मध्ये कुनै पिन प्रति त व्यिक्तह नै थए, प्रतज्ञाको भूिम
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तफर् तनीह को बाटोमा बस्ने मािनसह मात्रै। र यहाँ तनीह मोआबको
भूिमबाट भएर जान पन थयो। यो िठक प्रतज्ञाको रखेामा थयो।
43 र मोआब, पिन, यहोवामा एउटा िव ासी थयो, र तनीह संग एउटा
अगम्वाक्ता थयो। र इस्राएलसंग एउटा अगमवक्ता थयो। दवुजैनासंग
अगमवक्ताह थए।
44 र अब ध्यान िदनुहोस्, तनीह त्यस ठाउँमा आईपुगे जहाँ संगिठत
रा ्रको अगमवक्ता यस अक रा ्रलाई सराप्नलाई तल आईरहेको थयो,
िकनभने यो केवल एउटा डुलुवा थयो, बस्ने कुनै िन त ठाउँ थएन।
त्यसलेै तनीह तल आए।

र ती दईुटा अगमवक्ताह लाई हेर:े जब यो मौ लक पमा बोल्ने कुरामा
आउँछ, तनीह दवुजैना एकदम सिह थए। िकनभने, ध्यान िदनुहोस्,
बालम, एक िवशपले, उनलाई भने, “अब, तमीले मलाई सातवटा वेदीह
बनाउनु।”
45 सात परमे रको पूणर् संख्या हो, जसले सात मण्डलीका यगुह ,
सृि को सात िदनह , अन्य त्यस्त।ै अब ध्यान िदनुहोस्, सात, परमे र
सातमा पूणर् हुनुहुन्छ।
46 “सात वेदीह , र हरके वेदीमा एउटा—एउटा गो राख्।” अब त्यो
उही नै वेदी हो जुन तनीह संग इस्राएलको छाउनीमा राखेको थयो। त्यहाँ
तनीह तल इस्राएलमा, त्यिह वेदीका साथ तनीह ले यहाँ पाए; र उही
व लदान, एउटा गो र एउटा गो ; एउटा अगमवक्ता र एउटा अगमवक्ता।
दईु रा ्र , यसको िवप रतमा।
47 हामी ￭जईरहेका िदनको एउटा िवल्कुल उत्तम उदारहण हो, यिद
हामीसंग यस िवषयमा जानको लािग समय थयो भने। ध्यान िदनुहोस्,
परमे रले यसलाई ान्तमा गद हुनुहुन्छ, िक हामीले समानान्तर पमा,
पत्ता लगाउन सक्छौ।
48 अब, बालमलाई पिन, हरके वेदीमा एउटा भेडा चािहन्थ्यो। त्यसले
एउटा आउदै गरकेो म￭सह प्रत उनको िव ासको बारमेा बोल्दै थयो।
एउटा भेडा, एउटा भाले भेडा, त्यो उही नै ब ल हो जुन तनीह संग
तल इस्राएलमा थयो; तल इस्राएलको शिवरमा, यहाँ माथ…मोआबमा।
एक…मौ लक पमा, तनीह दवुै जना सिह थए, तर, ध्यान िदनुहोस्,
मौ लक पमा ￭स ान्तमा।
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49 तर तल इस्राएलको छाउनीमा एउटा अगमवक्तासंग परमे रको गुणह
र परमे रको वचन थयो। उनी त्यस यगुको लािग परमे रको प्रतज्ञामा रहे,
िकनभने उनी प्रतज्ञाको देशमा जाने पिंक्तमा थए। हेनुर्होस्?
50 अब, जहाँसम्म आधारभूत िहस्साको कुरा छ, बालम, बालक उ त्तकै
पिहचान गनर् सिकन्छ ज त्तको मोशा थयो।
51 तर, तपाईले देख्नुहुन्छ, मोशा, परमे रको सिह अगमवक्ता भएको
नाताले, आधारभूत भागह मात्रै थए, तर परमे रको पिहचान पिन
थयो। हेनुर्होस्, उनी कतर्व्यको पिंक्तमा थए, त्यस यगुको लािग ग रएको
प्रतज्ञा अनुसार थए; नोआको यगुको लािग थएन, तर त्यस यगुको
लािग थयो। “म तमीलाई दधू र मह बग्ने देशमा लानेछु।” तनीह
आफ्नो बाटोमा थए, र इस्राएललाई तनीह को अगमवक्ता, मोशा, त्यो
यगुको सन्देशको साथ पिहचान ग रएको थयो। परमे रको गुणह मोसामा
पिहचान ग रएको थयो। एउटा आगोको खम्बाले उनलाई पछ्याईरहेको
थयो। उनमा प्राय त पिन च लरहेको थयो; यसको बारमेा बोल्दै होइन,
तर कायर्मा थयो। के हुनेछ भ े कुरामा होइन; अिहले के छ भ ेमा थयो!
52 ध्यान िदनुहोस्, उनीसंग काँसाको सपर् थयो जुन मािनसह को
िबमारी र रोगह को िन म्त उठाईएको थयो, त्यसकैारणले मोशाले इ रीय
चंगाईको अभ्यास गरीरहेको थयो। उनमा प्राय त थयो, काँसाको
सपर्, परमे र छाउनीमा हुनुहुन्छ भ े कुराको प्रतक ग ररहेको थयो, र
मािनसह ले त्यस काँसाको सपर्लाई हे ररहेका थए र िनको हँुदै थए।
53 उनको पछ एउटा चट्टान पिन आईरहेको थयो। र त्यसले परमे रको
पिहचान गराईरहेको थयो, तनीह मा जीवनको पानी, आनन्द र मुिक्त
राख्नको िन म्त, तािक तनीह नाश नहोस् तर आनतं जीवन पाएको
होस्। यो एक प्रकारको…उजाडस्थानमा त्यो िपिटएको चट्टान ख्री लाई
प्रहार ग रएको चत्रण थयो।
54 त्यसपछ, तनीह प्रतज्ञाको रखेामा यात्रा ग ररहेका थए। त्यो
अक पिहचान थयो, परमे रको गुणह देखाउनको लािग। यो अक
वचनसंग चाहे ज त्तनै अधारभूत भएतापिन; उनमा िढवाद थयो,
साथसाथै पिहचान पिन, र परमे रको गुणह तनीह मा थयो। परमे रले
आफैलाई पिहचान गराउदै हुनुहुन्थ्यो। दईु अगमवक्ताह , तनीह
दवुजैना अगमवक्ताह , र दवुजैना मूलभूत; तर परमे रले आफ्नो गुणह
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मोसामा पिहचान गराउनुभयो, िकनभने उनमा आफूसंग परमे रको
िवशेषताह थयो।
55 अब, फेरी, परमे रको गुणह सधै अलौिकक छ, िकनभने उहाँ
अलौिकक हुनुहुन्छ। परमे र अलौिकक हुनुहुन्छ। यो असामान्य छ, सध,ै
आजको सोचको आधुिनक प्रवृ त्तको लािग। त्यो तपाईलाई थाहा छ।
परमे रले सधै योजनालाई िवफल गनुर्भएको छ, अिहले—अिहले सम्म
हरके यगुमा धा मक समूहह को लािग।
56 र एकपटक पिन किहल्यै एउटा व्यिक्त या एउटा मािनसको समूहले
आफैलाई एउटा सन्देशमा संगिठत गरकेो छैन तर के तनीह मरे र
माटोमा गए, र फेरी किहल्यै उठेनन्। त्यहाँ कुनै इतहास छैन। लूथरनह ,
प्रे स्बटेरीयनह , मेथोड ह , ब्या प्ट ह , पे न्टको लह , र त्यस्तै
अन्य, फेरी किहल्यै उठेनन्, जब तनीह यसमा समूहब हुन्छन्।

परमे र व्यिक्तगत पमा व्यवहार गनुर्हुन्छ।
57 ध्यान िदनुहोस्, उहाँ सोच्ने त रकामा यत असामान्य हुनुहुन्छ।
हेनुर्होस्, हामी एउटा चलनबाट अलग हुन्छौ, र हामीले यसलाई यस
त रकामा िव ास गनुर्पदर्छ। र त्यसपछ परमे रले प्रतज्ञा गनुर्भएको
उहाँको आफ्नो वचनसिहत आउनुहुन्छ, र आफैलाई त्यस वचनमा पिहचान
गराउनुहुन्छ। यो समूह यसमा जान सक्दनै, िकनभने यसले यसमा िव ास
गदन। हेनुर्होस्, यसले यसबाट आफैलाई अलग्याईएको छ।
58 योसेफले जस्त,ै उनी एउटा दाऊदको पुत्र थए, र एउटा असल
मािनस, योसेफ म रयमको पत। उनी एउटा असल मािनस थए, र कुनै
संका छैन बाईबल पढ्नुहोस्, सूचीपत्र, लगातार पढ्नुहोस्, िकनभने…
र एउटा म￭सह आउनको लािग हे ररहेका थए, र धमर्शा ले जे घटना
घट्नेछ भनेको छ त्यो जानेको हुनुपछर् । यशयैाले भनेका थए, “एउटा कन्या
कुमारीले गभर्धारण गनछ।”
59 िठक छ, अब, उनी यस जवान यवुतीसंग जाँदै थए, म रयम, सम्भवतः
अठार वषर्को, र ऊ शायद थोरै जेठो थयो। र जब तनीह को िववाह
हुनको लािग मगनी भयो, उनी आमा हुने अवस्था देखाउनछन्। अब त्यो
जोसेफको लािग एक िक￭समले समाधान गनर् किठन थयो। िनस्सन्देह

पमा म रयमले उनलाई गािब्रएलले भेट्न आएको कुरा भिनन्। तर हामीले
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देख्छौ, जुन त रकाले उनको च रत्रले उनलाई अगुवाई ग ररहेको थयो,
उनले यसलाई संका गर।े
60 अब उनी िबहे गनुर् अघ नै आमा बनेक थईन्। र, बाईबलमा, त्यसको
सजाय मृत्यु हो, ढंुगाले हानेर। एउटा अिववािहत मिहला बनेपछ, उनलाई
ढंुगाले हािननुपथ्य । त्यहाँ इस्राएलमा वेश्यावृ त्त थएन। यो बािहर रा खएको
थयो।त्यसलेै हामीले पत्ता लगाउँछौ, व्यवस्थामा, यसले हामीलाई त्यो
बताउछ।
61 अब हामीले त्यो फेला पाछ िक, म रयमले, योसेफलाई उनले गरकेा
केिह कामको लािग केवल ढालको पमा प्रयोग गनर् खोजेको जस्तो
दे खन्थ्यो। िकनभने, यिद उनी िववाह अघ नै आमा भएको पाईयो भने,
त्यसो हो भने उनलाई ढंुगाले हािननुपथ्य , र अब उनीसंग कोिह हुनुपथ्य
जो उनको लािग ढालको पमा उभन सक्थ्यो। र त्यो यस्तो दे खन्थ्यो,
सम्पूणर् पले, उनी यिह नै गनर् खोज्दै थईन् जस्तो दे खन्थ्यो।
62 तर योसेफले उनको ठूला सुन्दर आँखामा हेद, र उनले भ न्थन्,
“योसेफ, गािब्रएलले मलाई भनेको थयो, ‘पिवत्र आत्माले तमीलाई
ढाकेको छ, र यो कुरा जुन तमी—तमीमा गभर्धारण हुनेछ त्यो पिवत्र
आत्मा ारा हो। यो परमे र हुनुहुन्छ। यसलाई यो नै भनेर बोलाईने छ,
“परमे रको पुत्र।”’” र, योसेफ, उनी—उनी—उनी यो िव ास गनर्
चाहन्थे, तर यो यत असामान्य थयो। त्यस्तो पिहले किहल्यै पिन
भएको थएन।
63 र त्यिह नै त रकामा आज भएको छ। यिद हामीले केवल…यिद म
संग मािनसह लाई कुनै पिन कुराको असामान्यटा देखाउने केिह त रका
भईिदएको भए, यिद यो वचन ारा पिहचान ग रएको छ भने, त्यसो हो भने
यो के हो यसको िवशेषताह ले यसलाई प्रमाणत गनथयो। यो परमे र
कायर्मा हुनुहुन्छ।
64 योसेफले यसलाई थाहा पाएको हुनुपछर् । उनले “एउटा कन्याले
गभर्धारण गनछ।” भ े कुरा जानेको हुनुपदर्छ। तर उनी यसमा इमानदार
थए। उसले उनलाई बिहष्कार गरकेा थएनन्, गोप्य पमा, तर उसले
उसले—उसले यसो गनर्को लािग चािह िवचार ग ररहेका थए।
65 र त्यसपछ परमप्रभुको स्वगर्दतु एउटा सपनामा उनीकहाँ देखा पर।े
के तपाईले किहल्यै सोच्नुभएको छ िक उहाँ िकन सपनामा देखा पनुर्भयो
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भिन? ती िदनह मा त्यहाँ कुनै अगमवक्ताह थएनन्। तनीह सपना
यत सरल थयो, यसलाई कुनै व्याख्या आवश्यक थएन। भ ुभयो,
“योसेफ, तमी दाऊदको पुत्र, तेरो पत्नी म रयमलाई स्वीकानर् नडरा,
िकनिक जो उनमा गभर्धारण हुनुभएको छ उहाँ पिवत्र आत्मा ारा हुनुहुन्छ।”
हेनुर्होस्, तब, त्यसले सबै समाधान गय । हेनुर्होस्, उहाँ उनको सपनामा
आउनुभयो, दोस्रो पमा। तर, तपाईले देख्नुहुन्छ, त्यस वचनलाई
चनाउनको लािग त्यहाँ कुनै अगमवक्ता थएनन्, िक, “यिह नै कन्या हँुन्
जो गभर्धारण हुनेछन्।” बुझ्नुभयो? त्यसलेै, त्यसकैारण, उहाँ उनको
सपनामा देखा पनुर्भयो, िकनभने उनी इमानदार थए र धा मक र एउटा
असल मािनस थए।
66 र म िव ास गछुर् िक परमे र कुनै पिन असल मािनस कहाँ आउनुहुनेछ,
कुनै त रकामा, र त्यस असल मािनसलाई उहाँको कामह पिहचान
गराउनुहुन्छ, यस यगुको लािग, यिद त्यस मािनस त्यस यगुको लािग
परमे रबाट बोलाईएको हो भने।
67 अब, तर यो यत असामान्य थयो, तनीह ले केवल यसलाई बुझ्न
सकेनन्। तर, सध,ै यगुको लािग प्रतज्ञा ग रएको वचन अनुसार देखा
पनुर्हुन्छ, सबै यी असामान्यता।

अब त्यहाँ केिह मान￭सह व रपरी जानसक्छन्, र भन्छन्, “िठक छ,
यो असामान्य हो, त्यो परमे र हुनुहुन्छ। यो असामान्य छ।”
68 तर, तपाईले देख्नुहुन्छ, यो वचन ारा पिहचान ग रनुपदर्छ, र
परमे रको वचन। बुझ्नुभयो? र त्यसपछ यस पिहचानको गुणह ले यो
को हुनुहुन्छ भ े पिहचान िदँदछ, िकनभने परमे रले भ ुभयो, “यो हुन
आउनेछ,” र यो हुन्छ। बुझ्नुभयो? यसको गुण भनेको के हँुदछै त्यसको
गुणले परमे रको वचन पिहचान हुनु हो।
69 उहाँले भनुभयो िक अ न्तम िदनह मा उहाँले पिवत्र आत्मा
खन्याउनुहुनेछ। उहाँले यसो गनुर्भयो। यसको गुणले यो परमे र हुनुहुन्छ
भिन पिहचान गय , उहाँको प्रतज्ञा गरकेो वचन। बुझ्नुभयो, यसले सधै
आफैलाई प रचत गराउछ।
70 अब, सध,ै हरके समय, वचनलाई सच्याउछ, जब वचन गलत भिनन्छ।
के तपाईले किहल्यै याद गनुर्भएको छ? यो नोआको िदनमा थयो, जसले
त्यस वजै्ञािनक यगुलाई सच्यायो, िक परमे रले स्वगर्बाट पानी तल
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ल्याऊदै हुनुहुन्थ्यो। यो मोशा थयो, बुझ्नुभयो, जसले सच्यायो जब
तनीह सबै िमश्रमा बसोबास गरकेा थए, र त्यस्त,ै तर परमे रको
वचन पिहचान हुनको लािग आउनपथ्य । र परमे रको सत्यले त्रुिटलाई
सच्याउछ।
71 म तपाईलाई केिह सोध्न चाहन्छु। हामीह यहाँ थोरै गिहराईमा जान
सक्छौ। मलेै शक्षा वा ￭स ान्तको प्रचार गनर् पन त होइन, तर म तपाईलाई
एउटा प्र सोध्छु।
72 येशू वचन हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई त्यो थाहा छ। बाईबलले यो थयो भिन
भनेको छ। सन्त यूह ा, पिहलो अध्याय, “आिदमा वचन थयो, र वचन
परमे रसंग थयो, र वचन परमे र हुनुहुन्थ्यो। र वचन देहधारी भयो र
हामीमाझ वास गनुर्भयो।” उहाँ अझै पिन वचन हुनुहुन्छ। त्यसपछ जब
उहाँले तनीह का िवचारह बुझ्नुसक्नुहुन्थ्यो, तनीह ले यो जा पन
थयो िक त्यो वचन थयो भिन, िकनभने त्यिह नै उहाँले गनुर्हुन्छ भिन
परमे रको वचनले भनेको थयो। उहाँ अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो।
73 अब ध्यान िदनुहोस्, हामीले पाउँछौ िक जब उहाँ जन्मनुभयो, लगभग
बाह्र वषर्को उमेरमा, उहाँ छाप्रोबासको चाडमा जानुभयो। र तनीह माथी
िनस्तारको चाडमा गएका थए। र, तनीह फ कने बेलामा, तनीह तन
िदने यात्रामा गएका थए र तनीह ले उनलाई गुमाए; बुझ्द,ै सोच्द,ै ब ,
यो अनुमान गद िक उहाँ तनीह का मािनसह का िबचमा छन्।
74 हामीले यसबाट एउटा पाठ बनाउनसक्छौ। त्यो आज कत धेरै छ! अब
तपाई मेथोड , व्या प्ट , प्रे स्बटे रयन, लूथरन, क्याथो लक, जो कोिह
पिन तपाई हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो, तपाईले त्यिह नै काम ग ररहनुभएको छ।
तपाई जा ुहुन्छ िकनभने वेस्लीको ठूलो जागृत भएको थयो, लुथरको
एउटा ठूलो जागृत भएको थयो, या पे न्टको लको एउटा ठूलो जागृत
भएको थयो, तपाई मा ुहुन्छ िक उहाँ मािनसह को बीचमा हुनुहुन्छ, जब,
किहले कािह उहाँ त्यहाँ हुनुहु ।
75 तनीह ले उहाँलाई खोज्न िहडे। तनीह ले उहाँलाई कहाँ भेटे?
जहाँ तनीह ले उहाँलाई छोडेका थए, य शलेममा। र जब तनीह ले
उहाँलाई भेटे, उहाँले के गद हुनुहुन्थ्यो? एउटा सानो केटा, बाह्र वषर्को
उमेर, शायद उको आमाले ￭सकाएको भन्दा बिढ ￭सक्न िव ालय किहल्यै
पिन प्रवेश गरकेो थएन होला; र यहाँ उहाँ म न्दरमा हुनुहुन्थ्यो, ती
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पूजाहारीह संग परमे रको बारमेा, बहस गद हुनुहुन्थ्यो। र तनीह यस
बालकको िववेकबाट अच म्मत भएका थए। िकन? उहाँ वचन हुनुहुन्थ्यो।
अब हेनुर्होस्।
76 र अब तपाई क्याथो लक मािनसह लाई अपमान गरकेो होइन जसले
म रयमलाई परमे रको आमा भिन पुकानुर् हुन्छ, तर मलाई यहाँ एउटा सानो
त्रुिट तपाईसामू देखाउन िदनुहोस्। यिद मण्डली म रयम माथ बनाईएको
छ भने, हेनुर्होस् के भयो। अब उनी आईन् र उनले भिनन्, “ओ, तम्रो
िपता र मलेै तमीलाई, आँशु बोकेर खोज्यौ।” यस अभव्यिक्तलाई हेनुर्होस्,
त्यसपछ उनले आफ्नै गवािहलाई िनन्दा ग रन्। उनले भिनन्, “तम्रो िपता
र मलेै तमीलाई, आँशु बोकेर खोज्यौ।”
77 यस शब्दलाई हेनुर्होस्। उहाँ वचन हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भ ुभयो, “के
म आफ् ना िपताको घरमा हुनुपछर् भन् ने तपाईहं लाई थाहा थएन?”
हेनुर्होस् वचनले त्रुिटलाई सच्याएको। त्यहाँ िठक ती पुजाहारीको अगाड,
उनले आफ्नो गवािह िबगा रन्। भनेको थयो िक उनी पिवत्र आत्मा ारा
गभर्धारण भएिक थईन्, र यहाँ उनले भिनन् िक योसेफ उनको “िपता”
हो। त्यो शब्दले यसलाई छटो समातेको हेनुर्होस्? उहाँ वचन हुनुहुन्थ्यो।
अब, तपाईलाई थाहा छ िक एउटा बाह्र-वषर्-उमेरको केटाले त्यसो
गनर् सक्दनै। उहाँ वचन हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यस यगुको बो लएको वचन
हुनुहुन्थ्यो, त्यसकैारणले परमे रको पिहचान ग रएको गुण ख्री मा थयो।
उहाँले त्रुिटलाई सच्याउनुभयो। उहाँले भ ुभयो…

तनीह ले भने, “िकन, हामीह मोशाको चेलाह हौँ।” बुझ्नुभयो?
78 उहाँले भ ुभयो, “यिद तमी मोशाको चेला थयौ भने, तमीले मलाई
च े थयौ। उनले मेरो बारमेा लेखे। मोशाले भनेका थए, ‘परमप्रभु
परमेश् वरले मलाई खड़ा गनुर्भएजस् तै तमीह का दाजुभाइह का
माझबाट एक जना अगमवक्ता तमीह का िन म् त खड़ा गनुर्हुनेछ।’ तमीले
मलाई च े थयौ यिद तमीले मोशालाई चनेको थयौ भने।”
79 र, हेनुर्होस्, वचनले सधै यस िदनको त्रुिटलाई सच्याउछ। तर
मािनसह ले यसलाई िव ास गनर् चाहदनैन्। तनीह केवल, जस्ताको
तस्तै रहन चाहन्छन्।
80 तर येशूले उहाँको आफ्नै आमालाई सच्याउनुभयो। र उहाँको आमा
गलतमा थयो, िकनभने उनले पिहले नै भिनसकेक थईन् िक त्यो पिवत्र
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आत्मा ारा उनको गभर्मा रा खएको बच्चा थयो, र यहाँिनर उनले आफ्नो
गवािह घुमाउछन् र भ न्छन् िक योसेफ उहाँको “िपता” थयो, येशू—
येशूको िपता थयो। अब यिद—यिद योसेफ…
81 यिद उहाँ योसेफको पुत्र हुनुहुन्थ्यो भने, यिद उहाँ उहाँको िपताको
कायर्मा हुनुहुन्थ्यो भने, उहाँ तल ￭सकम को पसलमा ब￭सरहेको हुनेथयो।
82 तर उहाँ आफ्नो िपताको काममा हुनुहुन्थ्यो, माथ म न्दरमा, ती
संस्थाह लाई हप्काउदै हुनुहुन्थ्यो। बुझ्नुभयो? उहाँ आफ्नो िपताको
काममा हुनुहुन्थ्यो, केवल एउटा बाह्र-वषर्-उमेरको बालक। “के म आफ् ना
िपताको घरमा हुनुपछर् भन् ने तपाईहं लाई थाहा थएन?”
83 के तपाईले ध्यान िदनुभएको छ िक येशू शतैानबाट किहले प रक्षामा
पनुर्भयो? त्यहाँ उहाँको गुण, जब उहाँ आफ्नो प रक्षामा हुनुहुन्थ्यो,
आफैलाई परमे र भिन पिहचान गराउनुभयो, िकनभने उहाँ वचनसंग
रहनुभयो। बुझ्नुभयो? “यस्तो ले खएको छ,” शतैानले भन्यो।

येशूले भ ुभयो, “यो पिन ले खएको छ,” िठक वचनसंगै रहनुभयो।
84 “परमे र, प्राचन समयमा,” हामीले यहाँ पढ्छौ। “परमे र, प्राचन
समयमा,” त्यो पुरानो समयह हो, “िवभ त रकामा,” धेरै त रकाले,
“आफैलाई उहाँको अगमवक्ताह मा दशर्नह ारा पिहचान गराउनुभयो।”
त्यो एउटा अगमवक्ताको गुण थयो, जुन उनले भन्थ्यो र यो पूरा हुन्थ्यो।
अब त्यो उनको पिहचानको गुण हो, िक परमे र उनमा थयो। तब त्यसले
उनलाई त्यस िदनको वचन व्याख्या गनर् अधकार िदन्थ्यो, िकनभने,
“परमे रको वचन अगमवक्ताह मा आउदछ,” अगमवक्ताको गुण, जुन
उनले भिवष्यवाणी गथ्य ।
85 बाईबलले भनेको छ, “यिद त्यहाँ एकजना छ, र उसले जे भनेको त्यो
पूरा हुन्छ, त्यसो हो भने तमीह ले उसलाई सुन; तर, यिद त्यो हुदनै,
उसलाई िव ास नगर, त्यससंग नाडराओ, तर मेरो…यिद—यिद मेरो
वचन त्यसमा छैन भने। तर यिद त्यो पूरा हुन्छ भने, त्यसो हो भने मेरो वचन
त्यसमा छ।” त्यो उसको पिहचान हो। त्यो नै एउटा अगमवक्ताको गुण हो।
86 अब, परमे र, प्राचन समयमा, त्यो नै त रका हो जहाँ उहाँले आफ्नो
पिहचानको गुणह मािनसमा देखाउनुभयो, एउटा मािनसबाट भएर बोल्दै
जसलाई एउटा अगमवक्ता हुनको िन म्त बोलाईएको थयो। अब, बाईबलले
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भन्छ िक, “प्राचन कालमा हाम्रा िपतापुखार्ह सँग, अगमवक्ताह ारा धेरै
र िवभन् न िक￭समले परमेश् वर बोल् नुभयो।”
87 हामीले यो पिन पढ्छौ, दोश्रो पत्रुसमा, िक परमे रको पूरा वचन
तनीह ारा ले खएको थयो। “पिवत्र आत्मा ारा उत्प्रे रत, पुरानो
मािनसले, बाईबल लेखे।” तनीह अगमवक्ताह थए। वचन तनीह मा
आयो र तनीह ले यसलाई लेखे, तल लेखे, प्रेरणामा भएर लेखे। पिहलो त
तनीह अगमवक्ता भिन पिहचान गराईएको थयो, त्यसपछ तनीह —
तनीह ले प्रेरणाको वचन लेखे, र तनीह मा िदव्य प्रकाशको व्याख्या
िकनभने मािनसमा यो परमे र हुनुहुन्थ्यो।
88 त्यो त रकामा उहाँले आफ्नो पिहचानको गुणह मा आफैलाई
देखाउनुभयो, तनीह को दशर्नह प्रमाणत हुनु, तनीह मा परमे रको
गुण हो, आफैलाई मािनसह मा चनाउनुभयो।
89 अब, त्यो मात्रै त रकामा उहाँ ख्री मा हुनुहुन्थ्यो। एउटा अगमवक्ता
केवल एउटा सानो कण थयो। ख्री परमे रको प रपूणर्टा हुनुहुन्थ्यो। र
परमे र ख्री मा हुनुहुन्थ्यो, आफैमा संसारलाई िमलाप गद हुनुहुन्थ्यो। र
उहाँको गुणले, उहाँ के हुनुहुन्थ्यो त्यो उहाँलाई चनायो, यतसम्म िक
उहाँले भ ुभयो, “यिद मलेै मेरो िपताको कायर्ह ग दन भने, यसलाई
िव ास नगर। यिद ममा मेरो िपताको च रत्र छैन भने, मलाई िव ास नगर,
मेरा दावीह लाई िव ास नगर। यिद ममा मेरो िपताको च रत्र छैन भने,
यसलाई िव ासै नगर।”
90 अब, उहाँको गुणह किहल्यै प रवतर्न हुदनै। परमे रले आफ्नो च रत्र
प रवतर्न गनर्सक्नुहु , ज त्तको एउटा—एउटा भेडा—भेडाले आफ्नो
च रत्र प रवतर्न गनर् सक्दनै, या त अन्य चजले आफ्नो गुणह प रवतर्न
गनर्सक्दनै। िकनभने, जबसम्म यो आफ्नो अस लयतमा छ, सक्कल छ। र
यिद तपाईले केिह प रवतर्न गनुर्हुन्छ भने, त्यसो हो भने तपाईले यसको
आफ्नो सक्कल स्थतबाट प रवतर्न गनुर्हुन्छ।
91 यो िठक त्यस्तै हो िक तपाईले एउटा—एउटा सुँगुर लनुहुन्छ, र
तपाईले सुँगुरलाई नुहाईिदन सक्नुहुन्छ र—र त्यसको खटु्टाको नङमा
रङ्ग लगाईिदन सक्नुहुन्छ, जस्तो मिहलाले गछर्न्, र लप स्टक साथमा
लगाउछन्, र एउटा राम्रो पोशाक लागाउछन्। त्यो पुरानो बीउलाई
िनकाल्नुहोस्, उनी सीधा िहलोमा जा न्छन्, र फेरी िहलोमा जा न्छन्।
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िकन? उनी एउटा सुँगुर हँु, त्यो नै हो। तर, र, तर, तपाईलाई थाहा छ,
तपाईले बनाउनुहु थयो…
92 एउटा थूमाले त्यसो गदन। ऊ त्यो िहलोमा सम्म जाँदनै। उसलाई
त्योसंग गनर् केिह पिन छैन। यो यसको गुण हो। बुझ्नुभयो? तपाईले उसलाई
उही खालको पोशाक लगाईिदनु हुन्छ होला, तर उसले पकै्क पिन गनछैन,
ऊ पकै्क पिन जानेछैन। बािहरी कुराले केिह फरक पादन; यो भत्री कुरा हो।
अब, परमे र सबै जीवनको श्रोत हुनुभएको हुनाले…
93 तपाईले यो बुझ्न असफल नहुनुहोस्। म कोशष गदछु, मसंग भएको
सबकुैराले, तपाईले केिह देख्न सक्नको लािग। बुझ्नुभयो? यो तपाईको
राम्रोको लािग हो, िमत्रह । यो तपाईको लािग—लािग हो। बुझ्नुभयो?
94 म यहाँ देखा पनर्को लािग मात्रै आएको होइन। म यहाँ यसकारणले
आएको होइन, िकनिक त्यहाँ मेरो लािग अक कुनै जाने ठाउँ थएन। म
यहाँ आएको छु िकनभने मलाई यहाँ आउने मन भयो। मलाई लाग्यो िक
प्रभुले मलाई िदनुभएको सेवा यहाँका मािनसह का िबचमा देखाईनुपछर् , र
म तपाईलाई अिहले परमे र वास्तवमा के हुनुहुन्छ त्यो देखाउन कोशष
गदछु। उहाँ उहाँको प्रतज्ञा ग रएको वचन हुनुहुन्छ। उहाँ सधै वचन
हुनुहुन्छ, र उहाँले प्रतज्ञा गनुर्भएको गुणह बाट आफैलाई चनाउनुहुन्छ।
एउटा िन त च रत्र एउटा िन त समयमा उठ्नेछ, त्यो वचनमा छ,
त्यसपछ यस व्यिक्तको गुण जुन उठ्नेपन हो त्यसले त्यिह नै व्यिक्त हो
हुनुपछर् भिन पिहचान गराउदछ।
95 त्यिह नै कारण हो येशू त्यो हुनुपथ्य जो उहाँ हुनुहुन्थ्यो। तनीह ले यो
देख्नुपन थयो। कुनै आ यर् कुरा होइन िक तनीह अन्धा थए। कुरा…
भ ुभयो, य िप उहाँले धेरै चमत्कारह गनुर्भयो, तरै पिन तनीह ले
िव ास गनर्सकेनन्, िकनभने यशयैाले भने, “तनीह संग आँखा छ तर
देख्दनैन्, कान छ र पिन सुन्दनैन्।” बुझ्नुभयो? हरके यगुमा, उहाँको
यगुमा मात्रै होइन; तर प्रत्येक यगुमा, कसरी, “परमे रले, प्राचन समयमा,
िवभ त रकाले,” अझै पिन तनीह ले यो पाउन सकेनन्।
96 अब, उहाँको गुणह किहल्यै असफल हुदनैन्। यो सहदै उस्तै छ। अब,
सम्झनुहोस्, उहाँको गुणह , परमे रको गुणह , असफल हुनसक्दनैन्।
यिद यो हुन्छ भने, तब परमे र असफल हुनुहुन्छ। र बाईबलले भनेको
छ, िहब्रू १३:८ मा, िक, “येशू ख्री िहजो, आज, र सधभैरी एकसमान
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हुनुहुन्छ।” त्यसकैारणले, उहाँ प रवतर्न नहुने परमे र हुनुहुन्छ। उहाँ
शु मा जुन च रत्रमा हुनुहुन्थ्यो, आज पिन त्यिह च रत्रमा हुनुहुन्छ। हरके
त रकाले उहाँले काम गनुर्भएको थयो, कुनै पिन समयमा उहाँले जे केिह
पिन गनुर्भयो, उहाँले हरसमयमा उिह त रकाले काम गनुर्भयो। यिद उहाँले
गनुर् हु भने, यो उहाँको च रत्र प रवतर्न भएको हो, हेनुर्होस्, र उहाँको गुणले
केिह त्यस्तो देखाउनेछ जुन परमे रको होइन। बुझ्नुभयो? त्यसलेै हामीले
जान्दनैौ कहाँ…
97 जसरी पावलले भनेको थयो, “यिद तुरहीले अिन त आवाज िदन्छ
भने, यिद तुरहीले अिन त आवाज िदन्छ भने, यु को लािग तयारी गनर्
कसले जा ेछ?” अब यिद तुरही “पछ हट्न,” को लािग बजाईन्छ भने,
हामीले त्यिह गनुर्पछर् , पछ हट्ने। यिद तुरिहले “प्रहार,” गनर्को लािग बज्छ
भने हामीले त्यिह नै गनुर् पन हो, लड्ने। तर तुरही के हो? यो परमे रको
वचन हो। यसले परमे रलाई पिहचान गछर् , चाहे यो—चाहे यो “माथी जा,
तल बस, पछ हट्, हतयार उठा,” यो जे केिह पिन हो। यो परमे रको
तुरहीको आवाज हो।
98 र एक अिन त आवाज, जब बाईबलले कुनै िन त कुरा हुन आउनेछ
भन्दछ; कसलेै भन्छ, “ओ, त्यो त अक िदनको थयो, त्यो।” तब त्यहाँ
एउटा अिन त आवाज छ। तब के गनर् पन हो तपाईलाई थाहा हुदनै।
99 येशूले भ ुभयो, “मसंग मेरो जीवन अन्त्य गन र यसलाई फेरी उठाउने
शिक्त छ।” त्यहाँ कुनै अिन त आवाज छैन।
100 ीले भिनन्, “हामी जान्दछौ िक म￭सह आउनुहुनेछ; र जब उहाँ
आउनुहुनेछ, उहाँले हामीलाई उहाँले गनुर्भएका कुराह बताउनुहुनेछ।”
101 उहाँले भ ुभयो, “म उिह हँु।” त्यहाँ कुनै अिन त आवाज छैन। “म
उिह हँु।” अ-ह! आमेन।

तनीह ले भिन, “हाम्रा िपताह ले उजाडस्थानमा मा खाए।”
102 उहाँले भ ुभयो, “तनीह , सब,ै मृत छन्।” उहाँले भ ुभयो, “तर
म जीवनको रोटी जुन माथ स्वगर्मा बस्नु हुने परमे रबाट आएको हँु।”
कुनै अिन त आवाज होइन। “म अदनको बगैँचाबाट आएको जीवनको

ख हँु।” होइन, त्यस िवषयमा कुनै अिन त आवाज छैन। िन य नै छैन।
यसको िवषयमा केिह पिन अिन त छैन।उहाँले गनुर्भएका सबै कुरामा उहाँ
िन त हुनुहुन्थ्यो।
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103 बाईबलले अिन त आवाज िददनै। यसले आफ्नो ध्विनमा परमे रको
गुणह लाई चनाउछ।
104 येशूले भ ुभयो, सन्त यूह ा १०:३७ मा, “यिद मलेै मेरा िपताका काम
गरकेो छैनँ भने, के…र ममा मेरो िपताको च रत्र छैन भने, ममाथ िव ास
नगर। तनीह एक हुन्, तनीह ले उहाँको च रत्र, उहाँको िवशेषताह
ममा पिहचान गदर्छन्।”
105 िकनभने, िपता वचन हुनुहुन्छ, “आिदमा वचन थयो, र वचन
परमे रसंग थयो, र वचन नै परमे र हुनुहुन्थ्यो,” र परमे रको गुणह
त्यस यगुको लािग उहाँको प्रतज्ञा ारा प्रदशत हुन्छ।
106 अब यिद उहाँ मोशाको समयमा ￭जउनुभएको भए, यसले काम गदन
थयो। र यिद मोशा उहाँको समयमा ￭जएको भए, यसले काम नै गन थएन।
यिद यिद उहाँ नोआको िदनह मा ￭जउनुभएको भए, यसले काम गन थएन,
या यिद नोआ उहाँको समयमा ￭जएको भए। नोआले ती कुराह को लािग
अगमवाणी बो लरहेका थए जुन त्यस िदनका लािग थयो, र उनको गुणह
र उनले के गरे ती कुराले उनलाई परमे रको वचनसंग पिहचान गरायो।
मोशाले पिन त्यिह गर।े
107 र यहाँ येशू आउनुभयो, र त्यस यगुको लािग प्रतज्ञा गरकेो वचन
येशू ख्री मा पिहचान गराईएको थयो वचनको गुणह ारा, जो परमे र
हुनुहुन्छ। आमेन।
108 अ न्तम िदनह मा, आम मािनसह मा, पिवत्र आत्मा खन्याईएनु, ले
मािनसह संग परमे रको गुणह पिहचान गराईएको छ। उहाँले यो प्रतज्ञा
गनुर्भयो। यो वचन हो। उहाँले यो गनछु भिन भ ुभएको थयो। कसले पिन
यसलाई िफतार् लानसक्दनै। उहाँले यो गनछु भिन भ ुभएको थयो।
109 त्यसलेै यी सबै कुराह जुन उहाँले प्रतज्ञा गनुर्भएको थयो, त्यिह
नै उहाले गनुर्हुन्छ। यसले उहाँको गुण पिहचान गदर्छ। हो, महोदय।
“यो िव ास नगनुर्स्, मेरा दावीह िव ास नगनुर्होस्, यिद मेरा गुणह
परमे रको होइन भने।”
110 अब यूह ा १४:१२ मा ध्यान िदनुहोस्, “जसले ममाथ िव ास गछर् ,”
उहाँले भ ुभयो, “मेरा पिहचानह , मेरा गुणह । जसले ममाथ िव ास
गदर्छ, मलेै गन कामह त्यसले पिन गनछ।” त्यसले पिहचान गछर् िक
ख्री को च रत्र उसमा छ, उहाँको गुणह दशार्उदछै। आमेन।
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111 म अिहले थोरै धा मक महसूस गदछु, यिद म खो भईरहेको छु भने।
हो, महोदय। ओ, मेरो! हेनुर्होस्, यसमा त्यहाँ कुनै ग ल्त छैन! उहाँको
जीवन! “जसले मलाई िवश् वास गदर्छ, त् यसले मलेै गरकेा काम पिन गनछ।”
हेनुर्होस्, त्यसले गुणह पिहचान गराउदछ।
112 उिह कुरा उहाँले भ ुभयो: “यिद मेरो च रत्रले मलाई चनाउदनै भने,”
परमे र उहाँ भत्र—भत्र हुनुहुन्छ भिन, तब उहाँ…उहाँलाई िव ास
नगनुर्होस्। अब, उहाँले यो पिन भ ुभयो िक उहाँ त्यसमा अभज्ञात
हुनुहुनेछ। तब, त्यो, यिद यसले उहाँलाई अभज्ञात गराउदनै भने, त्यसो
हो भने उहाँले भ ुभएको कुरा उहाँ हुनुहु ।
113 र, आज, यिद परमे रले आफैलाई चनाउनुहु भने, ख्री को
गुणह ले हामीलाई ख्री को भएको पमा चनाउँछ, वचन िव ास गररे…
येशू वचन हुनुहुन्थ्यो, त्यसलेै उहाँले वचनलाई िव ास गनुर्पथ्य । र कसरी
हामीले यो भ सक्छौ िक हामी ख्री का हौँ, र त्यस बाईबलको कुनै
वचनलाई अस्वीकार गनर्सक्छौ? ख्री को पिवत्र आत्मा तपाईमा परमे र
हुनु हो, र यसले प्रत्येक प्रतज्ञालाई एउटा “आमेन” का साथ जोर िददछ।
बाईबलले भनेको छ, “िव ास गनह मा यी चन्हह हुनेछ।” परमे रको
आत्माले भ ुभयो, “आमेन।” बुझ्नुभयो?
114 ती मध्ये एउटाले भन्दनै, “होइन, त्यो अक यगुको लािग थयो; त्यो
त चेलाह को लािग मात्र थयो।”
115 “सारा संसारमा जाउँ र हरके प्राणीलाई सुसमाचार प्रचार गर। उ,
संसारको कुनै पिन ठाउँमा, जसले िव ास गदर्छ, यी चन्हह ले उसलाई
पछ्याउनेछ, उिह कुरा।” “िहजो, आज, र सधभै र एकसमान,” गुणह
पिहचान ग रयो।
116 त्यसले िहब्रू १:१ लाई, “प्राचीन कालमा हाम्रा िपतापुखार्ह सँग
अगमवक्ताह ारा धेरै र िवभन् न िक￭समले परमेश् वर बोल् नुभयो,”
ख्री लाई चनाउद,ै आज पुन त्थान भएको, त्यिह गुणबाट जुन उहाँले
प्राचीन कालमा गनुर्भएको थयो। के तपाईले ध्यान िदनुभयो? परमे रले
किहल्यै पिन आफ्नो त रका प रवतर्न गनुर्हुदनै।
117 पुरानो बाईबलमा, जब सपनादश ले एउटा सपना देख्थ्यो, र यो
सपना सिह हो या होइन भिन हेनर्को लािग त्यहाँ भूिममा कुनै अगमवक्ता
थएन, तनीह संग पत्ता लगाउनलाई अक त रका थयो। तनीह ले



परमे र आफ्नो गुणह ारा आफैलाई प रचत गराउदै हुनुहुन्छ 23

त्यो पात्रलाई लन्थे, जो कोिहले सपना देख्थे, उसलाई तल म न्दरमा
लिगन्थ्यो। हा नको छातीको पाता, जो मूख्य पूजाहारी थयो, खम्बामा
झुण्डाईएको हुन्थ्यो। र यो सपनादश आफ्नो सपना भन्थ्यो। यो जतसुकै
राम्रो सुिनए पिन, जत नै वास्तिवक सुिनए पिन; यिद ती ढुङ्गाह मा त्यहाँ
एउटा अलौिकक ज्योत नच म्कएको भए, जसलाई उरीम थु म्मम भिनन्छ
(बाईबल पाठकह ले बुझ्नुहुन्छ); त्यसो भए, यो जतसुकै सत्य सुनोस्
मलाई त्यसमा मतलव छैन, यो त्यस्तो थएन। परमे रको असाधारणता,
परमे रको च रत्र, अलौिकक पमा आफ्नो गुणह प्रदशर्न गनुर्पथ्य , यो
देखाउनको लािग िक उहाँले आफैलाई यस सन्देशमा पिहचान गराउनुभएको
छ। आमेन।
118 म पिन आज रात त्यिह कुरा भन्छु। पुरानो उरीम थु म्मम गएको छ, तर
वचन अझै पिन त्यो कुरा हो जसले परमे रको गुणह पिहचान गराउदछ,
हामी ￭जईरहेको समयको प्रतज्ञा। त्यहाँ हामी ￭जईरहेको यस समयको लािग
ग रएको प्रतज्ञा ारा परमे रको गुण पिहचान ग रएको छ।
119 त्यसले परमे रलाई उहाँ जो हुनुहुन्छ त्यिह बनाउदछ। “प्राचीन
कालमा,” हेनुर्होस्, “िवभन् न िक￭समले, हाम्रा िपतापुखार्ह सँग
अगमवक्ताह ारा उहाँले बोल्नुभयो।” “र व्यवस्था र अगमवक्ताह
यूह ाको समयसम्म मात्रै थयो; तब दे ख, स्वगर्को राज्य।” ध्यान
िदनुहोस्, “तर यो अ न्तम िदनमा,” उिह कुरा बोल्दै गदार् जुन उहाँले
त्यसबेला गनुर्भयो, “उहाँको पुत्र ख्री येशू ारा।” “प्राचीन कालमा हाम्रा
िपतापुखार्ह सँग अगमवक्ताह ारा धेरै र िवभन् न िक￭समले परमेश् वर
बोल् नुभयो,” उिह कुरा गद, “मािनसह संग (पूखार्ह ) बोल्दै उहाँको
पुत्र ख्री येशू ारा।” उहाँलाई मरकेाह बाट बौरी उठाउनुभयो, र उहाँ
हामी भत्र ￭जउनुहुन्छ, आफैलाई पिहचान गराउदै र हुन आउने कुराह
बताउद,ै िक उहाँ दयको िवचारह र अभप्राय जा े हुनुहुन्छ। येशू
ख्री िहजो, आज र सधभै र एकसमान हुनुहुन्छ! “प्राचीन कालमा हाम्रा
िपतापुखार्ह सँग अगमवक्ताह ारा धेरै र िवभन् न िक￭समले परमेश् वर
बोल् नुभयो, तर यी आ खरी िदनह मा उहाँ आफ् ना पुत्र ारा हामीसँग
बोल् नुभएको छ।” धमर्शा छेडछाड गनर् िमल्दनै। यो िठक छ।
120 जस्तो मलेै पिहले नै भने झँै, परमे रलाई उहाँको वचन व्याख्या गनर्
अ कोिह आवश्यक छैन। उहाँ आफैले आफ्नो वाचन व्याख्या गनुर्हुन्छ।
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जब उहाँले केिह कुरा भ ुहुन्छ, यो हुन्छ, त्यो नै व्याख्या हो। बुझ्नुभयो?
उहाँलाई यसो भ को अन्य कोिह चािहदनै, “िठक छ, म िव ास गछुर्
िक यसको अथर् यो हो।” परमे रले यसलाई उहाँको आफ्नै व्याख्याबाट
पिहचान गराउनुहँु छ।
121 यो, यिद प्रतज्ञा त्यस िदनको लािग हो भने, हामीह लुथरको
ज्योतमा—मा—मा बाँच्न सक्दनैौ, हामीह वेस्लीको ज्योतमा बाँच्न
सक्दनैौ, हामीह ती मध्येको कुनै पिन ज्योतमा बाँच्न सक्दनैौ। हामीह
त्यो प्रकाशमा ￭जउनुपदर्छ जुन यस िदनको लािग प्रतज्ञा ग रएको छ।
122 के हुन्थ्यो यिद मोशा तल िमश्रमा गएर, र यसो भनेको भए, “िठक
छ, हामीह एउटा ठूलो डंुगा बनाउन जाँदछैौ। हामीह यस देशबाट बािहर
तरैरे जानेवाला छौ। नाईल नदी माथी आउनेवाला छ”? तनीह ले गएर
चमर्पत्रमा हेन थए; त्यहाँ यस कुराको कुनै प्रतज्ञा नै छैन। त्यो सिह हो।
तर, तपाई हेनुर्होस्, उनले आफैलाई परमे रको एउटा अगमवक्ताको पमा
पिहचान गराए, िकनिक उनले जे भनेका थए त्यो हुन आयो, त्यसपछ
तनीह ले जाने िक उनमा परमप्रभुको वचन थयो। फारोसंग भालाह
थए, तरार् मोशासंग वचन थयो। त्यसलेै जब तनीह समुन्द्रमा पुगे,
भालाह सबै समुन्द्र मुनी गए; र मोशाले इस्राएललाई समुन्द्र पार लागे,
सुक्खा भूिममा, िकनभने उनीसंग वचन थयो, र उनी त्यस घडीको वचन
थए। मोशा त्यस घडीको लािग प्रकट ग रएका वचन थए।

ए लया त्यस घडीको लािग प्रकट ग रएका वचन थए।
123 ख्री प्रकट ग रएको वचन हुनुहुन्छ, र उहाँले गनुर्भएको प्रतज्ञाह
हुनुहुन्छ। “अब केही समयपछ संसारले मलाई किहल् यै देख् नेछैन, तर
तमीह ले मलाई देख् नेछौ, िकनिक संसारको अन्त्यसम्म, म तमीह संग
हुनेछु, तमी भत्र हुनेछु। मलेै गरकेा कामह तमीह ले पिन गनछौ।”
उहाँले यी कुराह वाचा गनुर्भयो। यो के हो? यो परमे रको गुण हो
जुन वचनमा देखा प ररहेको छ, जस्तो िक उहाँले हरके यगुह मा
गनुर्भएको थयो।
124 मलाक ४, उहाँले भ ुभयो, “परमप्रभुको महा र डर लाग्दा िदन आउन
अघ, हेर, म तमीह कहाँ ए लया अगमवक्ता पठाउनेछु; र त्यस िदन
आउन अघ, तनले छोराह को दय िपताह तफर् फेरी फकार्उनेछन्।”
उहाँले यो प्रतज्ञा गनुर्भयो।
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125 येशूले भ ुभयो, सन्त लूका १७ औ अध्यायमा, “जसरी सोदोमको
िदनमा भएको थयो, मािनसको पुत्र आउने िदनमा पिन त्यस्तै हुनेछ, जब
मािनसको पुत्र प्रकट हुनेछ।” जब प्रकाश आफै प्रकट हुन्छ, त्यस िदनह मा
जब संसार सोदोम जत हुनेछ, यो के हुनेछ? त्यस धमर्शा को गुण पूरा
हुदछै। परमे रले आफैलाई उहाँको आफ्नो गुणह ारा चनाउदै हुनुहुन्छ,
त्यस च रत्रबाट जुन उहाँ सधै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो छोड्न सक्नुहुदनै।
126 अ न्तम िदनह , उहाँले आफ्नै पुत्र ारा पिहचान गनुर्भयो। ध्यान
िदनुहोस् परमे रले यी कुराह सधै कसरी गनुर्हुन्छ…जसरी उहाँ…उहाँले
किहल्यै पिन आफ्नो त रका बदल्नुहुदनै।
127 यी तन जना मािनस जसले अब्राहामसंग कुरा गर,े जस्तो िक हामीले
त्यहाँ अिग मात्रै कुरा ग ररहेका थयौ, ती सोदोमका िदनह मा।
128 अब्राहाम परमे रमा िव ास गन एउटा मािनस थए। उहाँले परमे रलाई
उहाँको प्रतज्ञामा लए। सारा, उनिक पत्नी, पसैट्ठी वषर्क थईन्, अब्राहाम
पचहत्तर वषर्का थए, जब परमे रले उनीह लाई बोलाउनुभएको थयो।
उहाँले भ ुभएको थयो िक तनीह ले एउटा—एउटा बच्चा जन्माउनेछन्;
साराबाट अब्राहामको एउटा बच्चा हुनेछ। यो सुन्दा अ ल हास्यास्पद लाग्न
सक्छ, तर म कल्पना गछुर् िक उनीसंग सबकुैराह थयो—आवश्यक
सबथैोक, र सबकुैरा, तयार, िकनभने तनीह ले यो बच्चा पाउनेवाला थए।
129 पिहलो अट्ठाईस िदन पछ, िकन, अब्राहामले सारालाई भन्यो होला,
“तमीले कस्तो महसूस गदछौ, िप्रय?”

“कुनै फरक नै छैन।”
“परमे रको मिहमा होस्, हामीले जसरी िन यो पाउनेछौ।”
“तपाईलाई कसरी थाहा भयो?”
“परमे रले त्यसै भ ुभएको छ।”
एक वषर् िबत्यो। “कस्तो महसूस भईरहेको छ, िप्रय?”
“केिह फरक नै छैन।”
“हामीले जसरी िन यो पाउनेछौ। परमे रले त्यसै भ ुभएको छ।”
पाँच वषर् िबत्यो। “कस्तो महसूस भईरहेको छ, िप्रय?”
“केिह फरक नै छैन।”
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“हामीले जसरी िन यो पाउनेछौ। परमे रले त्यसै भ ुभएको छ।”
130 यो के थयो? उनीसंग परमे रको प्रतज्ञा थयो। उनले परमे रलाई
िव ास गरकेा थए, र उनले परमे रले जस्तै व्यवहार गर:े उनले प्रतज्ञा
ग रएको वचनमा रहे। यो…
131 पच्चीस वषर् िबत्यो। पुठो सुकेर पहेलो भईसक्यो, तर उनले अझै पिन
िव ास गररे बसे। अब उनी बृ ा भए, र कु्रप्रो भएका छन्, र उनी एउटा
नराम्रो आकारमा छ; र साराको गभर् मरकेो ज त्तकै नै छ, र ऊ बाँझो छ।
र तनीह कस्तो नाजुक अवस्थामा छन्!
132 “तमीलाई कस्तो लाग्छ, अब्राहाम, जातह मा िपता?” उनको
देखावटी िव ासी साथीह ले उनलाई भन्छन्।
133 “िठक छ, परमे रलाई मिहमा होस्, म सन्चो नै महसूस ग ररहेको छु।
हामीले त्यो बच्चा त, जसरी िन पाउँछौ न।ै” िकनभने उनी अिव ास ारा
परमे रको प्रतज्ञामा डगमगाएनन्; तर ब लयो थयो, परमे रलाई प्रशसंा
िदँद,ै िकनिक उनी पूणर् पले िव ास्त थए िक परमे रले जे भ ुभयो, त्यो
पूरा गनर् परमे र सामथर् हुनुहुन्छ। आमेन। त्यहाँ एउटा िव ासको गुण छ।
134 तपाईको के छ? हेनुर्होस्? हामीह को के छ, हामी अब्राहामका
सन्तानह ? के हामी परमे रको वचनसंग पिहचान ग रएका छौ, एउटा
प्रतज्ञाको पमा, र हाम्रो गुणले हामीलाई पिहचान गराउछ, िक हामीले
वास्तवमै यसलाई िव ास गछ ? या, िक हामीले हो-होइन गछ , यहाँबाट
उफे्रर, र यहाँिनर, र तल यहाँ, र अनुमान गछ , र यस िबषयमा, हो-होइन
गद िहड्छौ? त्यसोभए, हामीह इसाईह होइनौ, हामी केवल िव ास
गरकेो जस्तै मात्रै गदछौ।
135 तर, जब हामी वास्तवमै त्यस प्रतज्ञामा खडा हुन्छौ, िठक त्यहाँ
उभन्छौ र यसमा खडा हुन्छौ! अब्राहामले गर।े
136 अब हामीले थाहा पाउँछौ, एकिदन उनले तनजना मािनस आएको
देख्छन्, िहडरहेको। बाईबलले यहाँ भनेको छ, “यो िदनको गम मा थयो,”
मध्यान्हको बेला हुनुपछर् । यी मािनसह िहडेर आए र उनीसंग बो लरहेका
थए। हामीले बुझ्छौ िक ती मध्ये दईुजना तल सोदोममा गए। म िव ास
गछुर् िक हामीले यस िवषयमा अक रातमा बोलेका थयौ। ती मध्ये एकजना
उनीसंगै बसे।
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137 यस मािनसलाई ध्यान िदनुहोस् जसलाई उनले बोलाए…जो उनीसंग
बसे, त्यस मािनसले के गय । एकजना उहाँको गुण ारा पिहचान भयो, िक
उहाँ एलोिहम हुनुहुन्थ्यो भिन।
138 एलोिहम, बाईबलको पिहलो शब्द, “आिदमा परमे र…” अब,
तपाह मध्ये कुनै पिन िव ानह लाई थाहा छ िक त्यहाँ िहब्रूमा परमे रको
शब्दको, अथर् हुन्छ “एलोिहम,” जसको अथर्हो, “सवर्शिक्तमान, सवसवर्,
स्व-अ स्तत्व,” उहाँलाई कसबैाट कुनै सहायता चािहदनै, कसकैो व्याख्या
चािहदनै; आफैले आफ्नो गनुर्हुन्छ। उहाँ सवसवर् परमे र हुनुहुन्छ,
सवर्व्यापी, सवर्-ज्ञानी, सवर्शिक्तमान हुनुहुन्छ। उहाँ परमे र हुनुहुन्छ।
139 त्यहाँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो। र अब्राहाम अब, यो कुलिपता जसको वचनमा
पकड थयो, यस व्यिक्तलाई हेर।े र जब यस व्यिक्तको ढाँड पछाड पालतफर्
फकको थयो, उहाँले भ ुभयो, “तम्रो पत्नी, सारा कहाँ छन्?”

भन्यो, “उनी पालभत्र छन्, तपाईको पछाड।”
140 भ ुभयो, “आउँदो साल तोिकएकै समयमा म तँकहाँ फ कआउनेछु, र
तलेै यो बच्चा पाउनेछस् जुन मलेै तलाई प्रतज्ञा गरकेो छु।”
141 र सारा यसबारमेा हाँ￭सन्। र उहाँ जो ऊसंग बो लरहनुभएको थयो,
उहाँको पछाड साराले भनेको कुरा उनलाई भ ुभयो।
142 अब, उत्प त्तमा, तपाईले त्यो पढ्नुहुनेछ। हामीले यो पाउँछौ िक,
अब्राहाम, यस मािनसले आफैलाई चनाउनुभईसकेपछ…
143 यो के थयो? िहब्रू, ४ अध्याय, १२ औ पद, भ ुभयो, “परमे रको
वचन धा रलो, दईु धारे तरवार भन्दा पिन शिक्तशाली, दयको िवचारह
र अभप्रायह जा ुहुने हुनुहुन्छ।”
144 उहाँलाई थाहा थयो िक यिह नै मािनस हो भिन। उहाँलाई थाहा
थयो त्यहाँ यो बाहेक अ कोिह पिन अगमवक्ता छैन, र त्यसकैारणले
परमप्रभुको वचन उनमा आयो। र उनी अगमवक्ता थए, र यहाँ वचन
अगमवक्ताकहाँ आयो।
145 बि ष्मा िदने यूह ामा पिन यिह कुरा भयो। त्यहाँ चार सय वषर् दे ख
कुनै अगमवक्ता थएन। मलाई सम्झन्छु…
146 शायद पुरानो डाक्टर डेभस यहाँ ब￭सरहनुभएको होला, आज राती,
पुरानो िमसनरी ब्या प्ट प्रचारक जसले मलाई िव ासमा बि ष्मा िदनुभयो।
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उहाँ मसंग तकर् गनुर्हुन्थ्यो। उहाँले भ ुभयो, “िब ी, तमी केवल एउटा बच्चा
मात्रै हौ अिहले। तमीले मलाई सु ुपछर् ।”

मलेै भने, “िठक छ, भाई डेभस, म सुन्दछुै।”
147 उहाँले भ ुभयो, “तमीले देख्छौ, यूह ाले बि ष्मा लएका थएनन्।
त्यसलेै उनले बि ष्मा त िदलाईरहेका थए, त आफैले चािह बि ष्मा
लएका थएनन्; उनलाई बि ष्मा िदनलाई कोिह पिन योग्य थएनन्।”
त्यो असल ब्या प्ट धमर्शा ज्ञान हो। “र यहाँ येशू आउनुभयो, र
त्यसपछ भ ुभयो…यूह ाले भने, ‘मलेै तपाईबाट बि ष्मा लन आवश्यक
छ; तपाई मकहाँ िकन आउनुभयो?’ र उहाँले भ ुभयो, ‘अिहलेलाई यसै
हुन देऊ।’” उहाँले भ ुभयो, “र जब उनले उहाँलाई ‘डुबाए,’” भ ुभयो,
“तमीले देख्छौ, त्यसपछ येशूले यूह ालाई बि ष्मा िदनुभयो। र जब उनी
पानीबाट बािहर िन स्कए, त्यसपछ स्वगर् खु लयो र उनले परमे रलाई
एउटा ढुकुरको पमा देखे, तल आउदै गरकेो र उहाँमा जाँदै गरकेो, भन्यो,
‘यनी मेरो प्यारो पुत्र हुन्, जसमा बास गनर् म प्रस छु।’” तर, होइन,
डाक्टर डेभस संग असमत भएर होइन, तर उहाँ गलत हुनुहुन्थ्यो।
148 हेनुर्होस्, यूह ा अगमवक्ता थए, र वचन सधै अगमवक्तामा आउँछ।
त्यसलेै यिद वचन देहधारी भयो, जसरी पिन; यो अगमवक्ताकहाँ
आउनुपथ्य , िकनभने, उनले वचनको गवािह िदँदै थए, र उनको त्यिह
गुणले उनलाई त्यो पिहचान गरायो। यहाँ वचन आउँछ, अब के हुन्छ?
जसै उनी येशूको सामू जान्छन्, यूह ाले भने, “मलेै तपाईबाट बि ष्मा
लन आवश्यक छ; तपाई मकहाँ िकन आउनुभयो?”
149 येशूले भ ुभयो, “अिहलेलाई यसै हुन देऊ, िकनभने यसरी नै
(हामीह ले व्यवहार गन) हामीह ले सबै धा मकता पूरा गनुर्पदर्छ।”
यूह ा एउटा अगमवक्ता भएको नाताले; उहाँ वचन भएको हुनाले। उहाँ
एउटा ब लदान हुनुहुन्थ्यो, र उहाँ आफ्नो पाथव सेवकाईमा प्रवे गनर्
तयार गद हुनुहुन्थ्यो, र व लदान प्रस्तूत गनुर्भन्दा अगाड शु पा रनु
पथ्य । र यूह ालाई उहाँलाई बि ष्मा िदए, िकनभने उहाँलाई थाहा थयो।
“अिहलेलाई यसै हुन देऊ, िकनभने यसरी नै हामीह ले सबै धा मकता पूरा
गनुर्पदर्छ।” प्रस्तूत गनुर्भन्दा अगाड ब लदान शु पा रनुपथ्य , र त्यसलेै
यूह ाले उहाँलाई बि ष्मा िदए। यो उनलाई येशूले बि ष्मा िदनुभएको
होइन। यूह ाले येशूलाई बि ष्मा िदए। “अिहलेलाई यसै हुन देऊ।”
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150 ध्यान िदनुहोस्, यहाँ अब्राहाम थयो, र उनीसंग परमप्रभुको वचन
थयो। परमप्रभुको वचन उनमा आयो। उनी अगमवक्ता थए। र अब
यहाँ वचन आउँदछ। उहाँले उनलाई “अब्राहाम,” भिन बोलाउनुभयो
अब्राम होइन।
151 त्यो भन्दा केिह िदन अघ, उनको नाम अब्राम—अब्राम थयो, अब यो
अब्राहाम भयो। उनको पत्नी साराई थयो, अब यो “सारा,” एस-ए-आर-
आर-ए होइन; एस-ए-आर-ए-एच हो। (ए-िब-आर-ए-एच-ए-एम)
ए-िब-आर-ए-एम होइन, तर ए-िब-आर-ए-एच-ए-एम, अब्राहाम।
152 र यस मािनसले आफैलाई चने, जब उहाँले भ ुभयो, “अब्राहाम!”
ओ, प्रभु!

अब्राहामले भने, “एलोिहम!”
153 त्यहाँ वचन र अगमवक्ता थयो, एकसाथ, दवुकैो च रत्र पिहचान
भएको थयो।
154 एलोिहम, उहाँले भ ुभयो, “तेरी पत्नी सारा, कहाँ छन्?”
155 भन्यो, “उनी पालभत्र छन, तपाईको पछाड।” र…त्यसपछ
चमत्कार भयो। एलोिहम! अब्राहामले उहाँलाई, “सवर्-पयार् ,
सवर्शिक्तमान, सवर्शिक्तशाली परमे र,” भिन बोलाए।
156 येशूले भ ुभयो, जब उहाँ पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले उिह काम गनुर्भयो
जुन एलोिहमले गनुर्भएको थयो। त्यसकुराले उहाँको गुणह परमे रको

पमा पिहचान गय ।
157 र उहाँले भ ुभयो, अगाड, “अ न्तम िदनह मा, मािनसको पुत्रको
आगमनको समयमा, जब उहाँ प्रकट हुनुहुनेछ, सोदोममा जस्तै फेरी पिन
हुनेछ।” उहाँको मािनसह को माझमा एलोिहम, सवर्शिक्तमान परमे र!
धमर्शा ले यिह भन्छ। मािनसह को माझमा एलोिहम!
158 चा लस वषर्सम्म उहाँले हामीलाई पिवत्र आत्मा ारा, एलोिहम,
परमे रले बि ष्मा िदनुभयो! र मण्डली…
159 हेनुर्होस्, अब्राहामले एउटा चन्ह देखेका थए, अक बोलावट; एउटा
चन्ह, एउटा बोलावट; एउटा बोलावट; एउटा संकेत; त्यस प्रतज्ञा गरकेो
पुत्रको प्रतक्षा गद। तर अ न्तम चन्ह जुन उनले देखे, अ न्तम उप स्थत,
परमे रको अ न्तम जुन प्रतज्ञाको पुत्र श्यमा आउनुभन्दा अगाडको
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थयो, त्यो एलोिहम मानव शरीरमा आउनुभएको थयो। त्यसपछ प्रतज्ञा
गरकेो पुत्र आयो।
160 र अब्राहामको सन्तानले प्रतज्ञाको पुत्र, येशू ख्री लाई प्रतक्षा
ग ररहेको छ। र तनीह ले चन्हह , पिवत्र आत्मा पो खएको, अन्य
भाषाह मा बो लएको, िदव्य चंगाई, र यस्तै अन्य कुराह देखेका छन्।
तर जब मािनसको पुत्र प्रकट हँुदछ, एलोिहम अब्राहामको राजक य
सन्तानकहाँ फकर् नुहुनेछ र उही कुराह देखाउनुहुनेछ जुन उहाँले त्यस
िदनमा देखाउनुभएको थयो, आमेन, एलोिहम, जस्तो उहाँ हुनुहुन्थ्यो!
िकन? यो परमे रको गुण हुनेछ।
161 अब, यिद ख्री परमे र हुनुहुन्थ्यो भने, “अब केही समयपछ संसारले
मलाई किहल् यै देख् नेछैन; तर तमीह ले मलाई देख् नेछौ, िकनिक म
तमीह संग हुनेछु, प रपूतको लािग, अ न्तमसम्म। मलेै गरकेा कामह
तमीह ले पिन गनछौ।”
162 येशूले त्यसलाई लूका—लूकामा, १७ औ अध्यायमा भ ुभएको छ।
िठक छ, जब हामी यी अ न्तम िदनह लाई िव ास गछ र हेछ , यो
घटनालाई फेरी पिन प्रतिक्रया ग रनुपछर् ।
163 त्यसकैारणले, िहब्रू १:१, “प्राचीन कालमा हाम्रा िपतापुखार्ह सँग
अगमवक्ताह ारा धेरै र िवभन् न िक￭समले परमेश् वर बोल् नुभयो, यस
अ न्तम िदनह मा मरकेाह बाट उहाँको पुत्रको पुन त्थानको पिहचान
गनुर्भएको छ,” मण्डलीलाई उहाँसंग भएको उही गुणह िदएर, िहब्रू १३:८
वास्तवमै सिह बनाउदै हुनुहुन्छ।
164 त्यसबाट कुनै प्वाँख िटप्न सिकदनै। त्यो चलको प्वाँख हो। तनीह
कडासंग जोडएर रहन्छन्, िकनभने तनीह स्वग य चरा हुन्। [टेपमा रक्त
स्थान—सम्पा]…तनीह ले आफैलाई चलका खरुाक खवुाउछन्।
165 अब हामीले यो ध्यान गछ िक, “प्राचीन कालमा हाम्रा िपतापुखार्ह सँग
अगमवक्ताह ारा धेरै र िवभन् न िक￭समले परमेश् वर बोल् नुभयो, अ न्तम
िदनह मा उहाँका पुत्र येशू ख्री ारा बोल्नुभएको छ, उहाँलाई मरकेाह बाट
बौरी उठाएर।” र यहाँ उहाँ हामीह को माझमा हुनुहुन्छ, दईु हजार
वषर् प ात, उही येशू, अगमवक्ताह मध्ये एक होइन; येशू, हा ेलुयाह,
पुन त्थान भएको परमे रको पुत्र!
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166 येशूले भ ुभयो, एक िदन, उहाँले भ ुभयो, “दषु् ट र व् यभचारी पुस् ताले
एउटा चन् ह खोज् दछ, र तनीह ले एउटा चन्ह प्रा गन छन्।” दषु् ट र
व् यभचारी पुस् ताले चन् ह खोज् दछ। किहले चािह संसार अिहलेभन्दा धेरै
द ु , या व्यिवचारी र िवकृत भएको थयो?
167 “िकनिक जसरी योना ठूलो माछाको पेटभत्र तीन िदन र तीन रात
थए, उसरी नै मािनसको पुत्र पिन पृथ् वीको गभर्मा तीन िदन र तीन रात
रहनेछ।”
168 त्यसपछ, “एउटा दु र व्यिवचारी पुस्ताले” एउटा चन्ह पाउनेछ।
कस्तो िक￭समको चन्ह? पुन त्थानको एउटा चन्ह। र आज हामीसंग यो
छ, दईु हजार वषर् पछाड, उहाँ अझै पिन जीिवत हुनुहुन्छ। आजराती, उहाँ
हामीह को माझमा हुनुहुन्छ, िहजो आज सधभै र एकसमान, आफैलाई
परमे रको गुणह बाट प रचत गराउद,ै यस िदनमा वचन प्रकट गद जुन
उहाँले गछुर् भिन प्रतज्ञा गनुर्भएको थयो। आमेन।
169 त्यहाँ वचन छ। अब के तपाई चन्हलाई िव ास गनुर्हुन्छ? यो अक
कुरा हो, अ न्तम िदनह , उहाँ आफ्नो पुत्रको पिहचानमा हुनुहुन्छ। ध्यान
िदनुहोस्।
170 परमे रले मोशासंग िवभ समयमा बोल्नुभयो। व्यवस्था १८:१५,
भ ुभयो, “परमप्रभु तमीह का परमे रले म जस्तै एकजना अगमवक्ता
खडा गनुर्हुनेछ।” अब हेनुर्होस्। त्यो वचन हो। त्यो वचन हो। त्यो परमे र
हुनुहुन्थ्यो।त्यो मोशा थएन। मोशाले त्यो कसरी थाहा पाउनसक्थ्यो? उनी
एक मािनस थए। तर परमे र, मोशा ारा भएर बोल्द,ै यो भ ुभयो। के तपाई
त्यो िव ास गनुर्हुन्छ? िठक छ।
171 अब येशूलाई ध्यान िदनुहोस्, हेनुर्होस् कसरी उहाँ—उहाँको गुणले यो
प्रतज्ञा ग रएको वचनलाई सत्य पिहचान गरायो। उहाँले िन य नै गनुर्भयो।
उहाँ यस गुणह ारा पिहचान हुनुभयो जस्तो मोशाले उहाँ हुनुहुनेछ भिन
भनेका थए।
172 तनीह धेरजैना, आजको जस्त,ै तनीह ले कुनै महान नेतालाई
हेनर् चाहन्छन्, “ओ, यो िव ा वा रधी डाक्टर. फलाना-र-फलाना।
उहाँ हाटर्फोड िव िव ालयबट हुनुहुन्छ।” वा, “उहाँ कुनै महान ठुलो
त्यस्तै केिहबाट हुनुहुन्छ।” त्यो परमे रको पिहचान होइन। होइन, होइन।
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यससंग सम्ब न्धत नै छैन। वचन नै हो जसले परमे रको पिहचान गराउँछ।
बुझ्नुभयो?
173 येशू एक बु जीिव हुनुहु थ्यो, न त एउटा पूजाहारी, न त एक रब्बी,
संसारको लािग। संसारको लािग, उहाँ एक धमर्िवद्रोिह हुनुहुन्थ्यो।
174 तर परमे रले आफ्नो वचन उहाँ ारा पुि गद हुनुहुन्थ्यो, जसले
उहाँलाई इम्मानुएल बनायो। त्यो उहाँको पिहचान थयो। अब. यहाँ, येशूले
िठक त्यिह पुरा गनुर्हुन्छ जुन परमे रले प्राचन समयमा गछुर् भिन, मोशा ारा
भ ुभएको थयो, जे उहाँले गनछु भ ुभएको थयो।
175 अब हेनुर्होस् जब उहाँले पत्रुसलाई भेट्नुभयो, जस्तो िक हामीले अक
रात यसलाई नाटिकय ढङ्गमा प्रस्तूत गरकेा थयौ, जब उहाँले पत्रुसलाई
भेट्नुभयो र पत्रुसको नाउँ के थयो सो भ ुभएको थयो। यस चन्हले,
पत्रुसलाई उहाँको म￭सही दावीह पिहचान गरायो, िकनिक वचनले भनेको
थयो, “परमप्रभु तमीह का परमे रले एउटा अगमवक्ता खडा गनुर्हुनेछ।”
176 र पत्रुस माथ आए, जो त्यसबेला ￭समोन थए, उहाँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो
त्यहाँ उनी आए। र येशूले उनलाई हेनुर्भयो, र भ ुभयो, “तम्रो नाम
￭समोन हो, र तमी योनाको छोरा हौ।” त्यसले ख्री को च रत्रलाई
मोशाले प्रतज्ञा गरकेो वचन हो भनेर पिहचान गरायो। पत्रसले त्यो
चन्हले येशूलाई म￭सहको पमा पिहचान गराएको थाहा पाए। “परमे र
ख्री मा हुनुहुन्थ्यो,” अ न्तम िदनह को लािग अभषेक। नथािनएललाई…
सम्झनुहोस्, उहाँले ￭समोलाई उनको नाम बताईिदनुभयो।
177 अब, हेनुर्होस्, उहाँले नथािनएललाई उनले के गरकेा थए त्यो
भिनिदनुभयो। “तमी अ न्जरको ख मुिन थयौ जब मलेै तमीलाई देखेको
थए।” त्यसले उहाँलाई म￭सह हुनुहुन्छ भिन पिहचान गरायो।
178 भन्यो, “तपाई परमे रको पुत्र हुनुहुन्छ। तपाई इस्राएलको राजा
हुनुहुन्छ।” उहाँ म￭सह हुनुहुनेछ भिन प्रतज्ञा ग रएको वचनको गुण ारा
पिहचान हुनुभएको थयो। “परमप्रभु तमीह का परमे रले एउटा
अगमवक्ता खडा गनुर्हुनेछ।”
179 इनारमा रहेक एउटा सानी ी, उहाँले उनी को थईन् भिन
बताईिदनुभयो, र त्यसले उहाँ प्रतज्ञा ग रएको म￭सह हुनुहुन्छ भिन पिहचान
गरायो। बुझ्नुभयो?
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180 उहाँको च रत्र, उहाँको गुणह , नै वचन पिहचान ग रएको हो। उहाँको
गुणह ले वचन परमे र हुनुहुन्छ भिन देखाईरहेको थयो, त्यसलेै त्यो
परमे र ख्री मा आफ्नो पिहचान गराउदै हुनुहुन्थ्यो। अब यो हेनुर्होस्।
िटपोट गनुर्होस्।
181 पत्रुसलाई, पत्रुसलाई उसको नाउँ बोलाएर उहाँ उनमा चिननुभयो।
उहाँ नथािनएलमा उसले गरकेा काम बताएर चिननुभयो। उहाँ ीमा, उनी
को थईन् सो बताएर चिननुभयो। उहाँ के…उहाँ को हुनुहुन्थ्यो; उसले
के गर;े र उनी को थईन्। उहाँले आफ्नो म￭सही गुणह चनाउनुभयो,
त्यो नै म￭सह गुण हुनुपन थयो।
182 सानी ीले पिन त्यिह कुरा भनेको हेनुर्होस्। “महोदय, म जान्दछु
िक तपाई एक अगमवक्ता हुनुहुन्छ। हामीले सयौ वषर्सम्म एउटा अगमवक्ता
पाएका थएनौ। हामीसंग धेरै मण्डलीह छन्, प्रशस्त झमेला र
साम्प्रदायक भ ताह छन्, तर हामीसंग सयौ वषर् दे ख एउटा अगमवक्ता
छैन। हामी जान्दछौ िक जब म￭सह आउनुहुन्छ, यिह नै कुराले उहाँलाई
पिहचान गराउदछ।”
183 उहाँले भ ुभयो, “म उिह हँु, जो तमीह संग बोल्दछु।” यो िवषय कुनै
संका छैन, “म उिह हँु।” त्यसले उहाँलाई चनायो।
184 रगत बग्ने समस्या भएिक ीसंग, उहाँ वचनको पमा चिननुभयो।
कसरी? उहाँले के गनुर्भयो जब उनको िव ासले उहाँलाई छोएक थईन्।
उहाँ फकर् नुभयो र भ ुभयो, “मलाई कसले छोयो?” उहाँले केिह भएको
थयो भिन जा ुभएको थयो। त्यसले येशूलाई म￭सहको पमा चनायो।
185 उनले यो िव ास ग रन्, र उनले भिनन्, “यिद मलेै उहाँको व मा
मात्रै छुन पाए, भने म िनको हुनेछु।”
186 त्यसलेै जसै उनले छोईन्, उहाँ पछाड फकर् नुभयो, भ ुभयो, “अिहले
मलाई कसले छोयो?” र तनीह सबलेै होइन भने। तर उहाँको म￭सही
गुणह …
187 आमेन! तपाईले यो देख्नुहुन्छ भिन म आशा गछुर् । सु ुहोस्, हामी
बन्द गदछौ।
188 त्यहाँ उनले उहाँलाई छोईन्। त्यहाँ सयौ थए, शायद, उहाँलाई छुने
कोशस गदथए। यहाँसम्मिक पत्रुसले उहाँलाई हप्काए पिन, भने, “िठक
छ, सबजैनाले तपाईलाई छोईरहेका छन्।”
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189 उहाँले भ ुभयो, “हो, तर कसलेै मलाई फरक त रकाले छोएको छ।”
त्यो नै फरक हो, त्यो िव ासको छुवाई। बुझ्नुभयो? भ ुभयो, “कसलेै
मलाई छोएको छ। यो एउटा अलग स्पशर् थयो। म कमजोर भएँ। मबाट शिक्त
बािहर गएको छ। मबाट पुण्य गएको छ।” अब, त्यहाँ उहाँ उभनुहुन्छ।
190 अब, उहाँको आफ्नै चेलाले पिन भन्दैथए, अक शब्दमा, “तपाई केिह
त रकाको कच्चा व्यिक्तले कुरा गनुर्भएको जस्तो सुिनन्छ—सुिनन्छ। िकन,
मािनसह , सबलेै तपाईलाई छोईरहेका छन्।”
191 हेनुर्होस् उहाँको, उहाँको पिहचान हेनुर्होस् अब। उहाँ पछाड
फकर् नुभयो, भडबाट भएर हेनुर्भयो। उहाँले उनलाई ाकै्क च ुभयो।
उनले आफैलाई धेरै बेर लुकाउन सिकनन्। उहाँले उनलाई उनको
अवस्थाको बारमेा भिनिदनुभयो, र भ ुभयो, “उनको िव ासले उनलाई
िनको पारकेो छ।”
192 उनलाई थाहा थयो, यस बाट, िक, िहब्रू ४:१२, “वचनले िवचारह
दयको अभप्रायह जान्दछ।” उहाँको गुणले उहाँलाई “परमे रको

वचन देहधारी हुनुभयो र हामी माझ वास गनुर्भयो” लाई पिहचान
गनुर्भयो। आमेन।
193 मलाई लाग्छ िक आज रात त्यिह कुरालाई उहाँलाई चनाउदछ,
पुन त्थान हुनुभएको येशू ख्री हामी माझ आजरात वास गनुर्भएको छ,
उिह िहजो, आज, र सधभै र। अब, जसरी िहब्रू १३:८ सत्य छ, उहाँको
च रत्रले आज उहाँलाई चनाउदछ, जसरी यसले त्यसबेला गरकेो थयो,
त्यिह त रकामा।
194 िक्लयोफास र तनीह लाई हेनुर्होस्, पुन त्थान प ात। येशूले
आफैलाई त्यो रोिट भाँचेको त रकाले चनाउनुभयो, उहाँले उिह त रकामा
गनुर्भयो जुन त रकामा उहाँले कू्रसमा चढ्नुभन्दा अगाड गनुर्भयो थयो। र
तनीह …त्यसले उहाँको गुणलाई पिहचान गरायो, िकनिक त्यो त रकामा
उहाँले यो गनुर्भएको थयो।
195 अब यिद उहाँ आजरात यहाँ हुनुहुन्थ्यो भने, उहाँले आफैलाई कसरी
पिहचान गराउनुहुन्थ्यो? िठक त्यसरी नै जसरी उहाँले िहजो गराउनुभएको
थयो, िकनिक उहाँ आज, र िहजो, र सधभै र एकसमान हुनुहुन्छ। यो
नै पिहचान हो। िहब्रू ४, चार-…१४ र १५, “उहाँ अिहले…” भन्छ,
“िकनिक हाम्रा प्रधान पूजाहारी हाम्रो दबुर्लतामा हामीसँग सहानुभूत
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देखाउन नसक् ने हुनुहुन् न।” उहाँ अिहले हाम्रो प्रधान पूजाहारी हुनुहुन्छ।
उहाँको पुन त्थान पछ, उहाँको मृत्यु पछ, उहाँको दफन पछ, उहाँको
पुन त्थान पछ, उहाँको स्वगार्रोहण पछ, आमेन, उहाँ अझै पिन िहजो,
आज, सधभै र एकसमान हुनुहुन्छ, हाम्रो दबुर्लताले छुन सिकने एक प्रधान
पूजाहारी। आमेन। उहाँ त्यो हुनुहुन्छ, िठक अिहले, ती सबै पु ष र
मिहलाको लािग यहाँ जसले यो िव ास गनछन्। उहाँ हाम्रो प्रधान पूजाहारी
हुनुहुन्छ, िहजो, आज, र सधभै र।
196 उहाँ सधै जीिवत हुनुहुन्छ। के तपाई त्यो िव ास गनुर्हुन्छ? उहाँको
गुणह ले उहाँलाई पृथ्वीमा रहँदा उहाँ जस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै नै िनरन्तर
पिहचान गराउदछ। उहाँ अझै पिन यहाँ ￭जईरहनुभएको छ, आज रात,
पिवत्र आत्माको पमा। उहाँ सधै ￭जउनुहुन्छ। र उहाँको गुणह ले उहाँलाई
पछ्याउदछ, िठक त्यसरी नै जस्तो यो सधै थयो, यिद उहाँ अझै पिन
जीिवत हुनुहुन्छ भने।
197 म धन्यवािद छु, आज रात, िक, “परमे र, प्राचीन कालमा हाम्रा
िपतापुखार्ह सँग अगमवक्ताह ारा धेरै र िवभन् न िक￭समले बोल् नुभयो,
तर यी आ खरी िदनह मा उहाँ आफ् ना पुत्र ारा हामीसँग बोल् नुभएको छ।”
198 मेरो, मलाई थाहा थएन िक मलेै यत लामो कुरा गर।े मलेै यस्तो भएको
कुरा िबस। म मािफ चाहन्छु। म केवल…म बन्द गनछु।

आउनुहोस् हामी प्राथर्ना गरौ।
199 स्वग य िपता, महान् दयालु परमे र! प्रभु, म—म…शायद मलेै धेरै
बोले। म प्राथर्ना गछुर् , परमे र, यिद मलेै गरे भने, तपाईले मलाई क्षमा
गनुर्हुनेछ। तर, प्रभु, मलेै के भने त्यसको लािग म क्षमा माग्न स क्दन। मलेै
केवल त्यो भने जुन तपाईले यहाँ तपाईको वचनमा भ ुभएको छ।
200 अब तपाईबाट केवल एक वा दईु शब्द, प्रभु, शायद यहाँ हुनुभएको
सबलेै आज रात यसलाई देख्नुहुनेछ। सानो, िबरामी मािनसह िनको
हुनेछन् जब तनीह ले त्यो देख्नेछन् तपाई अझै पिन हाम्रो महान प्रधान
पूजाहारी हुनुहुन्छ। म प्राथर्ना गछुर् , प्रभु, यी केिह िमनेटह मा, िक तपाईले
यस सन्देशलाई फेरी पिन वास्तिवकतामा ￭जउने बनाउनुहुनेछ। वचनबाट
मलेै जे भनेको छु, तपाईको गुणले हामीह मा तपाईलाई पिहचान गराएको
होस्, आज रात, िक तपाई िहजो, आज, र सधभै र एकसमान हुनुहुन्छ,
िकनिक यो येशूको नाममा हामी माग्दछौ। आमेन।
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201 अब केवल एक क्षण मत्रै। हामी, म—म केवल थोरै िढला भएको छु, तर
के तपाई सबलेै पन् , िबस िमनेटको लािग एउटा सानो प्राथर्नाको पिंक्तको
लािग लामो समयसम्म क गनर्सक्नुहुन्छ? यिद तपाई गनुर्हुन्छ भने,
तपाईको हात समाउनुहोस्, भ ुहोस्, “हामी…” िठक छ, धन्यवाद—
धन्यवाद तपाईलाई। मलेै तपाईलाई नौ-तसमा िन स्कनको लािग छोड्ने
वाचा गरकेो थए। यो अब त्यो समय हो अिहले; यो िबस िमनेटसम्म हो।
त्यसलेै यिद तपाईलेमलाई केवल दस िमनेट िदनुभयो भने, म िठक अिहले
चाडो गछुर् ।
202 आउनुहोस् हेरौँ, आज तनीह ले कुन प्राथर्नाको काडर् ह िदएका
छन्? [एउटा भाईले भ ुहुन्छ, “ओ।”—सम्पा] ओ? के, हामीले िबतेको
रात कहाँ शु गय , एक, एक? [“मलाई लाग्छ त्यो एक थयो।”]
हो, अँ-ह।
203 र त्यसपछ हामी, गत रात, हामी केवल…पिवत्र आत्मा…मलेै आज
सुिनरहेको थए, र के भनेको थयो त्यो दोहोयार्उदै थए। ती मध्ये केिह
फ्रान्सेली नामह थए, म…पिवत्र आत्मा; मलेै यो गनर्सक्ने एक मात्र
त रका, बस पखने र हेन।
204 हेनुर्होस्, किहले कािह जब तपाईले एउटा दशर्न देख्नुहुन्छ, यो फकार्ईनु
पछर् र अनुवाद ग रनुपछर् । यो व्याख्या ग रएको छ। एउटा दशर्न, जस्तो
िक तपाई—तपाई एउटा—एउटा भेडा देख्नुहुन्छ, त्यसको अथर् ऊन
हुनसक्छ। हेनुर्होस्, तपाईसंग यअुसको अनुवाद पिन हुनुपदर्छ, हेनुर्होस्, र
त्यस दशर्नलाई ल्याएर र यसको अनुवाद गनुर्पदर्छ।
205 र गत रात मलेै याद गर, म—मलेै ती फ्रान्सेली नामह उच्चारण गनर्
सिकन, मलेै यसको िहज्जे गनुर्पय ।
206 अिफ्रकामा र ती होटेनटट्स र अन्य जातह , र चजह तर,
तनीह को नाम सिह पमा शब्द शब्द भिनन्छ, तनीह को हुन् भन्छन्,
तनीह को भाषामा िठक िहज्जे ग रन्छ। तनीह , तनीह ले थाहा पाउछन्
यो के थयो भिन, त्यिह समय जसै तपाई शब्द शब्दले उच्चारण गरी
भ ुहुन्छ। तर, हेनुर्होस्, तर उहाँले सबै भाषाह जा ुहुन्छ। उहाँ अनन्त
परमे र हुनुहुन्छ।
207 आउनुहोस् आज रात शु गरौँ, भनौ, पचहत्तर, दे ख सयमम, ओ मा
रहेको। के ओ, के उसले भनेको यिह थयो? म…[एउटा भाईले भ ुहुन्छ,
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“हो। ओ।”—सम्पा।] ओ, ओ। हो। िठक छ। पचहत्तरको प्राथर्नाको
काडर् कसले पाउनुभएको छ, यसलाई हेरौँ? ओ मा, प्राथर्नाको काडर् ओ,
पचहत्तर, आफ्नो हात उठाउनुहोस्, जो कोिहसंग यो छ। ओ ह । िठक
यहाँिनर आउनुस्। पचहत्तर, अस्सी, पचास्सी, नब्बे, पचंानब्बे, एक सया,
चाहनुहुन्छ भने यो बाटोमा आउनुहोस्। िठक छ, यो, िठक यहाँिनर लामब
हुनुहोस्, छटो गनुर्होस्, िकनिक हामीसंग समय हुनेछैन। म केवल भरोसा
गनर् जाँदछुै िक तपाईले यो गनुर्हुनेछ।
208 आफ्नो प्राथर्नाको काडर्मा हेनुर्होस्। तपाईको छमेक को प्राथर्नाको
काडर्मा हेनुर्होस्। के एउटा…र यिद कोिह अपांग हुनुहुन्छ भने, उहाँह लाई
प्राथर्नाको पिंक्तमा माथ लजैानुहोस्। ताक यिद तनीह संग ओ छ भने,
केवल ओ मात्रै, सत्तरी-…
209 पचहत्तर दे ख एक सयसम्म, िठक यहाँिनर लामब हुनुहोस्, यिद
तपाईको इच्छा भए। जहाँकिहँ पिन तपाई हुनुहुन्छ, बाल्कोनी, जहाँकिह
पिन, िठक तल आउनुहोस्, र पिंक्तमा जत सक्दो चाडो आउनुहोस्, यिद
तपाईको इच्छा भए, ताक समय बचाउनको लािग।
210 अब तपाई बािक रहेकाह यहाँ, जो संग प्राथर्नाको काडर् छैन, के तपाई
आफ्नो हात उठाएर भ सक्नुहुन्छ, “मलेै प्राथर्नाको काडर् पाएको छैन,
भाई ब्रन्हाम, तर म िव ास गछुर्”? आफ्नो हातह उठाउनुहोस्।
211 अब सम्झनुहोस्, म तपाईसंग प्रधान पूजाहारीको बारमेा बोल्न जाँदछुै।
“िकनिक हाम्रा प्रधान पूजाहारी हाम्रो दबुर्लतामा हामीसँग सहानुभूत
देखाउन नसक् ने हुनुहुन् न।” उहाँ यहोवा-यर,े “परमप्रभुले प्रदान
गनुर्भएको ब लदान” हुनुहुन्छ। उहाँ यहोवा-राफा, “परमप्रभु जसले तेरा
सबै रोगह िनको पनुर्हुन्छ।” के तपाई त्यो िव ास गनुर्हुन्छ? उहाँ यहोवा-
मनस्से। एक कवच, एक ढाल , हाम्रा शा न्त, उहाँ अझै हुनुहुन्छ। िठक छ,
कतजनाले िव ास गनुर्हुन्छ िक त्यो सबै ती यहोवाका उ ारका नामह
येशूमा लागू ग रएको थयो? िन य न,ै उहाँ हुनुपछर् । यिद उहा—यिद
उहा…िकन, तनीह अिवभाज्य छन्, त्यसलेै उहाँ ती सबै हुनुपथ्य । र
यिद उहाँ अझै पिन यहोवा-यरे हुनुहुन्छ, उहाँ यहोवा-राफा हुनुहुन्छ।
यिद उहाँ यहोवा-यरे हुनुहुन्छ…उहाँ यहोवा-यरे हुनुहुन्छ, “मुिक्तको
िन म्त परमप्रभुले जुटाउनु भएको ब लदान हुनुहुन्छ,” तब उहाँ यहोवा-
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राफा हुनुहुन्छ “हाम्रा सबै रोगह िनको पानुर् हुन्छ।” आमेन। चंगाई केवल
परमे रबाट मात्रै आउन सक्दछ।
212 िठक छ, मािनसह पिंक्तब हुदै गदार्; मलेै उहाँह को हुनुहुन्छ र के
हुनुहुन्छ सो हेन समय पाएको छुईन। तर अब, तपाईह सबजैना जसलाई
मलेै तपाईह लाई च न्दन भ े कुरा थाहा छ, आफ्ना हातह उठाउनुहोस्,
भ ुहोस्, “मलाई परमे रको खाँचो छ। तर तपाईले मलाई च ुहु , भाई
ब्रन्हाम, तर मलाई परमे रको आवश्यकता छ। म केवल मेरो हात उठाउन
जाँदछुै।”
213 अब तपाईह केवल केिह समयको लािग शान्त हुनुभए, हेनुर्होस्,
सावधान रहनुहोस, र शान्त रहनुहोस्। अब मेरो अथर् यो होइन, जब
म भन्छु, “चुप रहनुहोस्,” …यिद परमप्रभुले केिह पिन गनुर्हुन्छ भने,
तपाई प्रभुको प्रशसंा गनर् चाहनुहुन्छ; त्यो आराधना हो। तर मेरो अथर्
के हो भने, “केवल वरपर दौडनुहोस्, उठुनुहोस्,” तपाईलाई थाहा छ,
त्यो अपमानजनक हो। बुझ्नुभयो? र पिवत्र आत्मा एकदमै संवेदनशील
हुनुहुन्छ, एकदम संकोचजनक। बुझ्नुभयो? यस्तै केिह, बस मलाई छोड्छ,
र त्यसपछ मलेै केवल लड्नुपछर् , फेरी, हेनुर्होस्। तर यिद तपाईले
सु ुहुन्छ भने!
214 तपाईलाई उहाँको प्रथम प्रतज्ञा याद छ? “मािनसह लाई आफूमा
िव ास गन बनाऊ, र त्यसपछ इमानदार रहनुहोस्, तब तम्रो प्राथर्नाको
अगाड केिह खडा हुनसक्दनै।” तपाईलाई त्यो याद छ? त्यो सिह हो।
र त्यो…मलेै यो अिहलेसम्म असफल भएको देखेको छैन, र यो असफल
हुनेछैन। यो परमे र हुनुहुन्छ।
215 अब हामी प्राथर्नाको पिंक्त सिहत चाडो गनछौ, ताक हामीले धेरै भन्दा
धेरलैाई मािनसको खातर पूरा गनर्सकौँ। तर तपाईह जसले प्राथर्नाको
काडर् पाउनुभएको छ र आज रात बोलाईनुभएको छैन, आफ्नो काडर्
रा खराख्नुहोस्, हामी तपाईह लन गईरहेका छौ। िठक छ।
216 अब तपाईह जो प्राथर्नाको काडर् िबना हुनुहुन्छ, याद गनुर्होस्। वा,
तपाईह जो बािहर हुनुहुन्छ, चाहे तपाईसंग प्राथर्नाको काडर् होस् या
नहोस्, केवल यो िव ास गनुर्होस् िक उहाँ यहाँ िहब्रूको ४ अध्याय जस्तो
हो। “िकनिक उहाँ हाम्रा प्रधान पूजाहारी हुनुहुन्छ जसलाई हाम्रो दबुर्लताको
सहानुभूतले छुन सिकन्छ।” हेनुर्होस् यिद उहाँ रहनुहुन्छ िक…हेनुर्होस्
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यिद यहोवाले आफैलाई उहाँको मािनसह को माझ प्रतिनधत्व गनुर्भएको
छ भने, जस्तो उहाँले सोदोमको िदनह मा गनुर्भएको थयो। िठक छ।
217 िठक छ, श्रीमान्। अब प्राथर्ना गरौँ, अिहले, वास्तवमै श्र ालु हौँ।
अब याद गनुर्होस्, परमे रको एउटा वचन कसलेै भ सक्ने भन्दा पिन
महान् हो। अब, यो व्यिक्त यहाँ, म—म उहाँलाई च न्दन। र मलाई लाग्छ
उहाँ…तपाई मेरो लािग एक अन्जान हुनुहुन्छ, तपाई हो, श्रीमान्? [भाईले
भ ुहुन्छ, “हो।”—सम्पा] तपाई एक अप रचत हुनुहुन्छ। हामीलाई एउटा
कुरा थाहा छ, िक हामी दवुजैना कुनै िदन परमे रको उप स्थतमा उभनु
पनछ; एउटा मािनस भई, हामीह त्यहाँ भेट्नुपनछ। यो हाम्रो पिहलो
पटकको भेट हो।
218 अब यिद तपाई यहाँ आउनुहुन्छ, यिद तपाई िबमार हुनुहुन्छ, मलाई
त्यो थाहा छैन; यो अ केिह हुन पिन सक्छ, हेनुर्होस्। तर यिद म—
यिद मलेै तपाई माथ हात राखेर, भन्छु, “प्रभुको मिहमा होस्! जानुहोस्,
िनको हुनुहोस्।” त्यो िठक छ। तपाईले त्यो िव ास गनर्सक्नुहुन्छ। तर
के हुन्छ यिद उहाँले तपाईमा के ग ल्त छ भिन बताउनुभयो भने? अब,
हेनुर्होस्, त्यो फरक हो, तब तपाईलाई थाहा हुन्छ िक त्यसले उहाँको गुणको
पिहचान िदन्छ। हेनुर्होस्, त्यो मेरो गुण हुन नै सक्दनै। म एउटा मािनस हँु;
मलाई उहाँको बारमेा केिह पिन थाहा हुदनै। मलेै केवल उहाँलाई भने,
“म तपाईलाई च न्दन।” उहाँले मलाई च ुहुदनै। तर त्यसले के गछर्?
त्यसले येशू ख्री िहजो, आज, र सधभै र एकसमान हुनुहुन्छ भ े गुणलाई
पिहचान गराउछ। यो जाँदै िक यो म हुनस क्दन, म हुनै स क्दन, िकनिक म
मािनसलाई च न्दन। म मेरो हात उठाउनेछु; यहाँ वचन छ। बुझ्नुभयो? म
उहाँलाई च न्दन। उहाँले मलाई च ुहु । तर येशू ख्री को गुण…
219 यिद येशू यहाँ उभरहनुभएको भए, र उहाँ, िबमार, यिद उहाँले
भ ुहुन्छ, “प्रभु येशू, मलाई िनको पानुर्होस्,” येशूले उहाँलाई के भ ुहुने
थयो? “मलेै यो ग रसकेको छु।” के यो सिह हो?
220 “उहाँ हाम्रो अपराधह को लािग घाईते हुनुभयो; उहाँको चोटले हामी
िनको भयौ।” सबै उ ार जुन हामीले पाउनसक्थ्यौ त्यो कलवरीमा
बसाईयो। त्यसबाट उप्रान्त, यो िव ास हो, पूरा ग रएको कायर्मा िव ास
गनुर्। के त्यो सिह हो? िठक छ।
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221 अब, अब यिद येशू जीिवत हुनुहुन्छ भने, र मलेै उहाँ वचनको कुरा
गरकेो छु…त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ, फकर त्यो सरलता र िव ासमा, उहाँको
वचनमा िव ास गद। जब उहाँले मलाई त्यस रातमा भेट्नुभयो, उहाँले
भ ुभयो, “तमी त्यो पाउन जानेछौ िक तमीले तनीह को दयको
रहस्यह समेत जा ेछौ। तनीह ले हातको त्यो पिहलो चन्ह िव ास
गनछैनन्, तनीह ले यो वाला चािह िव ास गनुर्पनछ।” बुझ्नुभयो?
“तनीह ले त्यसो गदनन् भने, रगतले पृथ्वीलाई सराप्दछ।”
222 जसरी मोशाको समयमा भएको थयो। भ ुभयो, “तनीह ले दईुटा
चन्हह िव ास गदनन् भने, पृथ्वी माथ रगत खन्याईदे,” हेनुर्होस्,
“पृथ्वीमा पानी खन्याईदे, त्यो रगत ब ेछ।”
223 अब मात्रै पत्ता लगाउनको लािग, यिद मलेै तपाईको समस्या के हो त्यो
मात्रै हेनर् सके, त्यसले तपाईलाई सन्तु पानछ र तपाईलाई िव ास गन
बनाउनेछ, होइन र? [भाईले भ ुहुन्छ, “िन य न।ै”—सम्पा।] तपाईलाई
थाह छ यो त्यस व्यिक्तको गुण हुनुपदर्छ जसको बारमेा मलेै कुरा ग ररहेको
छु, येशू ख्री ।
224 मािनस, जसै मलेै उहाँलाई हेर,े पछाड सछर् । उहाँ छायामा पा रएको
छ। त्यहाँ कुनै कुरा छैन जुन औषधीले मािनसलाई म त गदर्छ। उहाँ एउटा
मन अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यो सिह हो। उहाँको शल्यिक्रया भएको थयो,
र शल्यिक्रया चािह एउटा प्रोस्टेट शल्यिक्रया थयो। र यो क्यान्सर हो, र
क्यान्सर तपाईको शरीर भ र फै लएको छ। यिद त्यो सिह हो भने, तपाईको
हात उठाउनुहोस्। केवल परमे रले उहाँलाई िनको पानर् सक्नुहुन्छ। तर,
हेनुर्होस्, म तपाईलाई केिह भ चाहन्छु, महोदय। त्यो शतैान चिकत्सकको
छुराबाट लुकेको त हुनसक्छ, तर त्यो परमे रबाट लुक्न सक्दनै। के तपाई
त्यो िव ास गनुर्हुन्छ? के तपाई यो िव ास गनुर्हुन्छ? त्यसोभए म प्राथर्ना
गछुर् , िक, येशू ख्री को नाममा, यस कुराले उहाँलाई छोडेको होस्, र मािनस
बाँचेको होस्। केिहपिन छैन; केवल कमजोर भएको छ। िठक छ।
225 तपाई र म एकअकार्का लािग अन्जानह हौँ, एउटा पु ष र एक
मिहला भेट्छन्। अब, एउटा पु षको पमा, म तपाईलाई च न्दन। र
शायद, एउटा मिहलाको पमा, तपाईले मलाई च ुहु ; तपाईले भखर्रै
देख्नुभएको मेरो नाम, वा त स्बर, या केिह त्यस्तै बाहेक अ केिह
जा ुहुदनै। तर हामी एक अकार्लाई चन्दनैौ। यो हाम्रो च रत्रह हो। हामीले
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एक अकार्का चत्रह चन्दनैौ। तर ख्री को गुणह , उहाँ वचन हुनुहुन्छ,
र वचन यस िदनको लािग प्रतज्ञा ग रएको छ। यो िवषय मलेै बोलेको
तपाईले सु ुभएको छ। तब उहाँका च रत्रह ले उहाँलाई यहाँ चनाउदछ।
मलेै उहाँलाई चनाउने होइन। म तपाईलाई च न्दन। तपाईले बुझ्नुभयो।
हाम्रो—हाम्रो मण्डलीले त्यो बुझ्नुभयो? [सभाले भन्छ, “आमेन।”—
सम्पा।] बुझ्नुभयो? म—म एउटा मािनस हँु। म केवल तपाईको भाई हँु।
226 इनारमा भएिक ी जस्त,ै भन्छ जुन कुरा गलत छ, केिह कुरा
तपाईसंग गलत छ, या तपाईले के चाहनुहुन्छ, या तपाई यहाँ के को
लािग आउनुभयो। परमे रलाई त्यसको न्याय गनर् छोडिदनुहोस्। तपाई
एिनिमयाको अवस्थाबाट गुज्रदै हुनुहुन्छ। त्यो सिह हो, होइन र? [बिहनीले
भ ुहुन्छ, “हो।”—सम्पा।]
227 म—म िनरन्तर त्यसमा हान्छु, कसलेै सोच्दै हुनुहुन्छ िक यो मलेै
अनुमान गर।े मलेै त्यो अनुमान ग दन। होइन। हरके पटक, म त्यो
महसूस गछुर् , कसलेै। तपाईले आफ्नो िवचार अब लुकाउन सक्नुहु । अब
त्यहाँ क रब, मलाई थाहा छ, दईुजना वास्तवमै खराब संकालुह यहाँ
ब￭सरहेका छन्। हेनुर्होस्? त्यसलेै याद गनुर्होस् िक म तपाईको नाम, पिन,
बोलाउनसक्छु, परमे रले सक्नुहुन्छ, त्यसलेै तपाईले यसो सोच्न बन्द
ग रिदनुहोस्। म तपाईलाई देखाउछु।
228 यहाँ हेनुर्होस्, मिहला। मलाई हेनुर्होस्। मलाई थाहा छैन उहाँले
तपाईलाई के भ ुभयो, तर मलाई—मलाई थाहा छ िक उहाँ के हुनुहुन्छ।
र त्यो उहाँको गुण हो। हो, यो एिनिमया अवस्था हो, रगत, पानी।
229 अब, यहाँ, यहाँ केिह कुरा छ। हेनुर्होस् यिद तनीह ले यो अनुमान
गरकेो भिन सोच्छन् भने। एउटा बच्चा छ जसको िन म्त तपाईले प्राथर्ना गद
हुनुहुन्छ, त्यो यहाँ छ। त्यो सिह हो। यसले, घाँटीमा समातेको छ, ट न्सल,
एडनोईड्स। यो शल्यिक्रयाको लािग छ। के यो सिह होइन? [बिहनीले
भ ुहुन्छ, “हो।”—सम्पा।] त्यो माल लनुहोस् र यस माथ राख्नुहोस्,
र िव ास गनुर्होस्। संका नगनुर्होस्। यसलाई शल्यिक्रया आवश्यक पदन।
अब तपाईको सम्पूणर् दयले िव ास गनुर्होस्।
230 तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? कुरा के हो भने, यहाँिनरको मिहलाको लािग,
िक तपाई केिह कुराको बारमेा डराउनुभएको छ। तपाई डराउनुभएको छ
िक जन्मचन्ह क्यान्सरमा प रणत भएको छ भिन। अँ-ह, अँ-ह। अब
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जानुहोस्, िव ास गद, र यो त्यस त रकामा हुनेछैन। केवल जानुहोस्,
तपाईको सम्पूणर् दयले िव ास गद। गुणह , मेरो होइन; उहाँको!
231 के तपाई अब िव ास गनुर्हुन्छ? त्यसले सबलैाई िव ास गन
बनाउनुपछर् ।
232 अब, म तपाईलाई च न्दन। म तपाईको लािग अप रचत हँु। परमे रले
तपाईलाई च ुहुन्छ। के तपाई त्यो िव ास गनुर्हुन्छ…? तपाईलाई त्यो
थाहा छ िक म तपाईलाई च न्दन, र तपाईलाई थाहा छ िक तपाईले मलाई
च ुहुदनै, त्यसलेै के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक यो बोल्ने आत्मा मेरो हुन
सक्दनै भिन? िकनभने, म, एउटा मािनसको पमा, म तपाईलाई च न्दन।
तर प्रतज्ञा ग रएको वचनको गुण त्यो वचन हो जुन दईुधारे तरवारभन्दा
धा रलो छ, र दयको िवचार र अभप्राय बुझ्दछ।
233 तपाई धेरै िबरामी हुनुहुन्छ। तपाईमा मिहला रोग थयो, जुन गभर्को
थयो, र त्यो पाठेघरमा क्यान्सर थयो। र तपाई जानुभयो र कुनै िक￭समको
एउटा उपचार लनुभयो, र यो एउटा रेडयम उपचार थयो, र त्यो
गरकेो बापत केवल यसले तपाईको जताततै यसलाई िफजायो। र यिद
परमे रले तपाईलाई िनको पानुर्भएन भने तपाई—तपाई मनुर्हुनेछ। त्यो
सत्य हो। के तपाई अब िव ास गनुर्हुन्छ िक उहाँले तपाईलाई िनको
पानुर्हुनेछ? [बिहनीले भ ुहुन्छ, “हो।”—सम्पा।] चिकत्सकबाट लुकेको
त्यस शतैानलाई परमे रले हप्काउन्। त्यो रेडयमबाट लुकेको होला, तर
पिवत्र आत्माबाट लुक्नसक्दनै। जानुहोस्, उहाँलाई िव ास गनुर्होस्, अब,
बिहनी। कतपिन संका नगनुर्होस्, तर िव ास गनुर्स्।
234 के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले त्यो दमको अवस्थाबाट चंगाई
गनर्सक्नुहुन्छ, र तपाईलाई िनको पानुर्हुन्छ? [भाईले भ ुहुन्छ, “हो।”—
सम्पा।] तपाई यो िव ास गनुर्हुन्छ? त्यसो भए आनन्द मनाउद,ै आफ्नो
बाटो जानुहोस्, यो भन्द,ै “धन्यवाद तपाईलाई, प्रभु। म िव ास गछुर् के
मेरो दमको रोग िनको भएको छ।”
235 तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? तपाई आ त्तनुभएको छ। तपाई लामो समय
दे ख अत्ता लनुभएको छ। त्यहाँभत्र, यसले तपाईको पेटमा पे प्टक अल्सर
आउने कारण बनेको छ, जसले तपाई—तपाईलाई पेटमा समस्या िदएको
छ। र तपाई चाहनुहुन्छ…तपाई आफ्नो बेलुकाको खाना खान चाहनुहुन्छ?
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के तपाई मलेै तपाईलाई भनेको कुरा गनुर्हुनेछ? प्रभु येशू ख्री को नाममा,
जानुहोस्, खानुहोस्।

236 के तपाई आफ्नो सम्पूणर् दयले िव ास गनुर्हुन्छ? [बिहनीले भ ुहुन्छ,
“म गछुर् ।”—सम्पा।] तपाई शिक्तशाली राम्रो यवुती हुनुहुन्छ, जस्तो
दे खनुहुन्छ। के तपाई म उहाँको दास हँु भ े कुरा िव ास गनुर्हुन्छ?
[“आमेन।”] के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक उहाँ गुण यहाँ हुनसक्छ, यहाँ…
वचन, आफै, र यस िदनको प्रतज्ञा, “मलेै गरकेा कामह तमीह ले
पिन गनछौ”? [“आमेन।”] म िनको पानर्स क्दन। उहाँले पिहले नै त्यो
ग रसक्नुभएको छ; तर उहाँको गुणले उहाँलाई देखाउँछ, भ सक्छ िक
उहाँमा के समस्या छ। तपाईमा मिहलाको समस्या छ, ी समस्य। [“हो
महोदय।”] के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले यो अिहले िनको
पानुर् हुन्छ? [“हो। आमेन।”] आफ्नो बाटो जानुहोस्, यसले तपाईलाई अब
समस्या िदनेछैन। तपाईको सम्पूणर् दयले िव ास गनुर्होस्।

237 के तपाई म उहाँको दास हँु भ े कुरा िव ास गनुर्हुन्छ? [बिहनीले
भ ुहुन्छ, “म गछुर् , महोदय।”—सम्पा।] यिद परमे रले मलाई तपाईको
समस्या के भिनिदनुहुन्छ भने, के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक यो येशू ख्री को
गुण हो भिन? यो तपाईको ढाँडमा छ। यो अब छैन। जानुहोस्, तपाईको
सम्पूणर् दयले िव ास गनुर्होस्। िव ास।

238 आउनुहोस्, मिहला। तपाईलाई पिन पेटमा समस्या छ। आफ्नो पूरा
दयले िव ास गनुर्होस्, र गएर आफ्नो बेलुक को खाना खानुहोस्। यसको

बारमेा भु लिदनुहोस्। येशू ख्री ले तपाईलाई िनको पानुर्हुन्छ।

239 आउनुहोस्। तपाईको समस्या तपाईको रगत हो। तपाई एउटा मधुमेह
रोिग हुनुहुन्छ। के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले तपाईलाई िठक
पानुर्हुन्छ र त्यसबाट चंगाई गनुर्हुन्छ? आफ्नो बाटो जानुहोस्, र भ ुहोस्,
“धन्यवाद, प्रभु येशू,” तपाईलाई िठक बनाउछ। जानुहोस्, तपाईको पूरा
दयले िव ास गनुर्होस्।

240 आउनुहोस्। तपाईको ढाँड, के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले
ढाँड िनको पानुर्हुनेछ र तपाईलाई िठक पानुर्हुन्छ? आफ्नो बाटो जानुहोस्,
र आनन्द मनाउनुहोस्, र भ ुहोस्, “तपाईलाए धन्यवाद, प्रभु येशू।”
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241 तपाईलाई पिन तपाईको ढाँडसंग केिह समस्या छ। केवल िहडरहनुस्,
यो भन्द,ै “धन्यवाद, प्रभु, म िनको भएको छु।” तपाईको पूणर् दयले
यसलाई िव ास गनुर्होस्।
242 तपाईको पिन ढाँडको समस्या थयो। त्यसको बारमेा तपाईलाई के
थाहा छ? तपाईको पूणर् दयले अब िव ास गनुर्होस्, र आफ्नो बाटो
जानुहोस् र िनको हुनुहोस्। िव ास गनुर्होस् िक येशू ख्री ले तपाईलाई
िनको पानुर्भएको छ। “यिद तमीले िव ास गनर्सक्छौ भने, सबकुैरा सम्भव
छ।” िठक छ।
243 मलेै तमीलाई केही नभनेर, उसको छेउबाट गएर हात हाले भने, तपाई
िव ास गनुर्हुन्छ िक उनी िनको हु न्छन् भ े? तनीह ले के समस्या छ
देख्छन्। के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ उनी हु न्छन् भिन? यहाँ आउनुहोस्। येशू
ख्री को नाउँमा, म यो शतैानलाई डाँट्दछु। परमे रको शिक्तले बच्चालाई
िनको पारकेो होस्। आमेन। संका नगनुर्होस्, क त्त पिन संका नगनुर्होस्, र
उनी िनको हुनेछन्। तपाईको पूरा दयले िव ास गनुर्होस्।
244 यिद परमे रले तपाईलाई िनको पानुर्भएन भने, तपाई एक िदन
बसैाखीमा हुनुहुनेछ, गिठयाको साथ। तर तपाईलाई परमे रले तपाईको
गिठया िनको पानुर्हुन्छ भ े िव ास गनुर्हुन्छ? त्यसोभए जानुहोस्, भ ुहोस्,
“तपाईलाई धन्यवाद, प्रभु। म तपाईलाई िव ास गनछु, र तपाईले मलाई
िनको पानुर्होस्।” िठक छ।
245 अब आउनुहोस्। यो वास्तवमै तपाईको उमेर हो। तपाई साच्चै नै
आ त्तनुभएको छ। साँझको अ न्तमतर, वास्तवमै आ त्तनुहुन्छ। जब तपाई
काम गनुर्हुन्छ र सबकुैरा, तपाई वास्तवमै आ त्तनुहुन्छ। तपाई अब िव ास
गनुर्हुन्छ? यसले तपाईलाई अब उप्रान्त समस्या िदनेछैन। यो भन्द,ै आफ्नो
बाटो जानुहोस्, “तपाईलाई धन्यवाद, प्रभु येशू।”
246 आउनुहोस्, श्रीमान्। के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले मुटुको
समस्यालाई िनको पनुर्हुन्छ भिन? [भाईले भ ुहुन्छ, “म गछुर् ।”—सम्पा।]
तपाईको मुटु िठक पानुर् हुनेछ? यसो भन्द,ै अगाड बढ्नुहोस्, “तपाईलाई
धन्यवाद, प्रभु। म मेरो सम्पूणर् दयले िव ास गछुर् ।”
247 परमे रले िटिब पिन िनको पानुर् हुन्छ, र िठक पानुर् हुन्छ। के तपाई,
आफ्नो पूरा दयले त्यो िव ास गनुर्हुन्छ, श्रीमान्? [भाईले भ ुहुन्छ, “म
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यो िव ास गछुर् ।”—सम्पा।] िठक छ। यसो भन्द,ै रमाउदै आफ्नो बाटो
जानुहोस्, “तपाईलाई धन्यवाद, प्रभु येशू।”
248 त्यहाँ बािहर तपाईको के छ, के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? दशर्कह को
कस्तो छ? दशर्कमा रहनुभएको तपाईह मध्ये केिहले अब िव ास
गनुर्हुन्छ।
249 यस मािनस जो िठक यहाँिनर ब￭सरहनुभएको छ, ब्र काइिटससंग,
के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले तपाईको ब्र काईयल समस्या
िनको पानुर् हुन्छ भिन? िठक छ, त्यसोभए, तपाईले जे माग्नुभएको छ त्यो
पाउनसक्नुहुन्छ। आमेन।
250 उच्च रक्तचाप, िठक उहाँको पछाड बस्नुभएको त्यहाँ। के तपाई
िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले तपाईलाई आफ्नो उच्च रक्तचापबाट िनको
पानर्सक्नुहुनेछ? मलेै तपाईलाई छुट्टाए, श्रीमान्। मलेै उहाँलाई च न्दन,
मेरो जीवनमा उहाँलाई किहल्यै पिन देखेको छैन।
251 भ ुहोस्, श्रीमान्, के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक ती मांसपेशमा संकोच,
मांसपेशको नशा ऐठन, के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले यो िनको
पानर्सक्नुहुन्छ? तपाई गनुर्हुन्छ? यिद िव ास गनुर्हुन्छ भने, आफ्नो हात
उठाउनुहोस्। िठक छ।
252 तपाईिक श्रीमती त्यहाँ ब￭सरहनुभएको छ, उनी िपनास समस्याले
ग्र￭सत छन्। के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ यसले तपाईलाई छोड्छ, तपाईलाई
पिन, बिहनी?
253 त्यहाँ हाम्रो पछाड बसेक मिहलालाई, न्यरुाईिटस। के तपाई िव ास
गनुर्हुन्छ िक परमे रले तपाईको न्यरुाईिटस िनको पानुर् हुन्छ, मिहला?
254 यहाँ सानो कोटमा एकजना मिहला हुनुहुन्छ, रातो कोट लगाएिक,
यहाँ। उहाँ त्यहाँ ब￭सरहेक छन्। उहाँलाई िपनासको पिन, समस्या छ।
के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले तपाईको िपनासको समस्या िनको
पानुर् हुनेछ? यिद तपाई यो िव ास गनुर्हुन्छ भने, आफ्नो हात उठाउनुहोस्।
255 येशू ख्री को गुणह आज राती, हामी माझ हुनुहुन्छ भनी िव ास गन
यहाँ कोही हुनुहुन्छ, आफ्नो हात उठाउनुहोस्, भ ुहोस्, “म यो िव ास
गछुर् ।” [सभाले भन्छ, “म यो िव ास गछुर् ।”—सम्पा।]
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256 यहाँ भएका सबलेै उहाँलाई आफ्नो चंगाईदाताको पमा स्वीकार
गनछन्, आफ्नो खटु्टामा उभनुहोस्, र भ ुहोस्, “म िव ास गछुर् ।”
उठ्नुहोस्। खडा हुनुहोस्, आफ्नो कुस ह बाट, जे केिह हो। येशू ख्री
िहजो, आज, र सधभै र एकसमान हुनुहुन्छ। म यो तपाईलाई िदँदछु, प्रभु
परमे रको नाममा। 
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