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 …परमे रको मािहमा आज हामीमा वचनको सेवा ारा ल्याईयोस्
भनेर। र यो एउटा…

2 यो गत ह ा, म मौसमको अनुसार एक प्रकारले अ लकत भएको छु।
ाकै्क मौसमको अनुसार त होइन; यो एउटा प रक्षा हो जुन मलेै लन पन

थयो, एउटा शारी रक प रक्षणह । र तपाईले त्यो सु ुभएको छ, िक म
अस्पतालमा थए। यो यस कारणले म त्यहाँ गए ताक म खोला पार् गद
ओहोर दोहोर ग ररहन नपरोस्। तपाईले माथ ो ग्यास्ट्र ोनोिमक लनुहोस्,
र एउटा त ो ग्यास्ट्र ोनोिमक। र तनीह ले, हरके केिह िमनेटमा, तनीह
फकरआई फेरी एक्स-रे गनर्पथ्य । तर हामीले प्रत्येक छ मिहनामा, िवदेशी
िमसनह गछ भने, हामीले त्यसलाई लनुपदर्छ। भाई रोबट्सर् र तनीह ,
मलाई लाग्छ, उहाँह ले आफ्नो हरके छ मिहनामा लनुहुछ। तर मलेै चार
वषर् दे ख एउटा पिन लएको थईन।
3 समस्या, मलाई त्यो क्यास्टर तेल मन पदन, यो मात्रै कुरा हो। र
तनीह भन्छन् यसको सट्टामा तनीह ले िदन सक्ने केिह पिन छैन,
त्यसलेै म,ओ, तनीह ले त्यो कुरा िददा म यत धेरै िबरामी भए। तपाईलाई
थाहा छ, मलेै तपाईले, मेरो जीवन कथामा भनेको छु, कसरी त्यो सामानले
मलाई यत धेरै िबमार बनाउछ। र—र त्यो समान लन मलाई मनै पदन।
र मलेै मेरो दयालु डाक्टर साथीलाई भने, यिद…“के त्यहाँ अ केिह
कुरा छैन?”

र उहाँले भ ुभयो, “मलाई लाग्दनै, भाई ब्रन्हाम।”
4 ओ, जब त्यो मिहला भत्र आउनुभयो, यस्तो दे खन्छ, िक म बढाई
चढाई गदछु, तर, एउटा ट्वाक जस्तो दे खन्च्थ्यो। यो—यो…मलेै किहल्यै
यत धेरै देखेको छैन। र म केवल मेरो नाक र ठट्टा थाम्छु। तर मलेै अनन्तः
यसलाई तल झार।े
5 तर अिहले, यी सबै प रक्षामा, र यो सबबैाट भएर जाँदा, म परमप्रभुलाई
पूणर् प रक्षाको लािग धन्यवाद िदन चाहन्छु। मलेै एक सय प्रतशत
उत्तीणर् गर;े म जान चाहेको संसारको कुनै पिन ठाउँमा जान सक्छु। मलेै
चिकत्सकलाई सोधे, जो लुइसभलमा, म—मलाई लाग्छ, तन उत्कृ
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िवशेषज्ञह थए। र मलेै तनीह लाई सोधे, मलेै भने, “के म कम्तीमा दस
प्रतशत अपांग छु?”
6 भ ुभयो, “तपाई एक कण पिन अपांग हुनुहु ।” भ ुभयो—भ ुभयो,
“तपाई पूणर् स्वास्थ्यमा हुनुहुन्छ, हरके त रकामा।” र म परमे रमा यत
धेरै आभारी छु। यो हाम्रो स्वग य िपता बाहेक अ कसबाट आउन सक्छ,
बुझ्नुभयो, त्यसरी भएकोमा?
7 र उहाँले भ ुभयो, “तपाईको…तपाईको सबै प्रवाहह ले, त्यहाँ
देखाउछ, तपाई जवान हुनुहुन्छ।” उहाँले भ ुभयो, “तपाईको रक्त
कोशीकाह पिन तोड्न थालेका छैनन्, वा केिह त्यस्तो छैन।” उहाँले
भ ुभयो, “तपाई एकदम राम्रो आकारमा हुनुहुन्छ, भाई ब्रन्हाम।”

र मलेै भने, “िठक छ, म धेरै खसुी छु।”
8 र मलाई त्यो अस्पतालको हरके नसर्, र हरके चिकत्सकसंग बोल्ने,
सुअवसर भयो, परमे रको राज्यमा। र एउटा िन त चिकत्सक, मलाई
लाग्छ उहाँ आज िबहान यहाँ हुन पनथयो। र म—म…म यो जान्दा धेरै
खसुी छु िक त्यहाँ अझै पिन संसारमा राम्रा मािनसह छन्, वास्तिवक
पु षह , पु षह जसले मलाई पाँच िदनसम्म एउटा शारी रक प रक्षणबाट
लजैान्छन्, जुन सम्भवतः प्रत्येकको लािग दईु वा तन सय डलर लाग्नेछ।
जब म त्यसबाट गए, तनीह ले भने, “यो तपाईले ग ररहनु भएको,
परमप्रभुको कायर्मा हाम्रो योगदान हो।” बुझ्नुभयो? हो। यहाँसम्म पिन
छैन…भ ुभयो, “िकन, तपाई हामी प्रत ऋणी हुनुहुन्छ, भिन सोधी
हामीलाई तपाईले ल ज्जत नपानुर्हुन्छ।” भ ुभयो, “केवल तपाईको प्राथर्ना
हाम्रो िन म्त भए पुग्छ!”
9 “र भत्र,” तनीह ले भने, “हामीले बुझ्न नसक्ने केिह भावनात्मक
कुरा पाउँछौ।” र मलेै भने…“हामी…यो—यो यस्तो दे खदनै…” उहाँले
भ ुभयो, “बा पमा, तपाई आ त्तएको वा िवच लत हुनुहु । तर,”
भ ुभयो, “आन्त रक पमा, त्यहाँ एउटा भावना छ जुन हामीले बुझ्न
सक्दनैौ।”
10 मलेै भने, “यिद तपाई एक पलको लािग यहाँ बस्नुहुन्छ भने, म
तपाईलाई भ ेछु।” र दशर्नह को बारमेा भ थाले। यो उनीह को लािग
अक के्षत्र थयो। उनीह लाई यसको बारमेा केिह पिन थाहा थएन। मलेै
उनीह लाई बाईबलको बारमेा बताए। त्यसपछ मलेै उहाँह लाई परमप्रभुले
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मलाई अक िदन िदनुभएको दसर्नको बारमेा भए, र उहाँह बच्चा जस्तै गरी
नुभयो। केवल त्यहाँ बसेर रोए। र म…उनीह …मलेै भने, “म आशा

राख्छु िक तपाईले मलाई कुनै धा मक अन्धोभक्त वा केिह ठा ुहुने छैन।”
11 भ ुभयो, “कुनै पिन त रकाले होइन, भाई ब्रन्हाम। म त्यो मेरो
सम्पूणर् दयले िव ास गछुर् ।” उहाँले भ ुभयो, “तर केवल एउटा कुरा
म तपाईलाई भ चाहन्छु: तपाई ती कुराह ￭सक्नको लािग िव ालय
जानुहु ।” भ ुभयो, “म िव ास गछुर् िक तनीह सवर्शिक्तमान परमे रबाट
आउछन्।” र त्यहाँ लुइसभलमा तनजना जस्तो उत्कृ चिकत्सकह
थए, तनीह संग भएको सबभैन्दा राम्रो। र, त्यसलेै, म त्यसको लािग
एकदम खसुी थए, र यो जानेर िक शायद प्रभुले मलाई संगसंगै त्यहाँ केिह
बीउ रोप्न िदनुभयो।
12 हरके नसर्, उनीह संग कुरा गर।े उनीह , एक िबहान, एक्स-रे
कोठाबाट बािहर आउदै थए, मलेै उनीह लाई भने…मलेै एउटी गरीब
बुढी आईमाईलाई हेर।े उनी यत िबमार थईन्। र म उनको न￭जक गईनै
रहे, उहाँ भएको ठाउँमा नपुगेसम्म गईरहे। मलेै सोचेको थए िक शायद उनी
मदछन्। र मलेै भने, “म तपाईलाई एउटा प्र सोध्न चाहन्छु, बिहनी।”

उनले भिनन्, “हुन्छ, श्रीमान।”
मलेै भने, “के तपाई एउटा इसाई हुनुहुन्छ?”
र उनले भिनन्, “म एउटा िन त मण्डली को हँु।”

13 र मलेै भने, “म केवल त्यसलाई अझै अ लकत स्प पानर् चाहन्छु।”
मलेै भने, “म—म जा चाहन्छु िक तपाई एक इसाई हुनुहुन्छ, वास्तिवक
एक इसाई। त्यो, यिद तपाईले यो जीवनको समुन्द्र पार गनुर्पय , अक भुिम
तफर् , के तपाई उहाँलाई प्रेम गनुर्हुन्छ?” मलेै भने, “के तपाई वास्तवमै मुिक्त
पाउनुहुनेछ?”

र उनले भिनन्, “हो, श्रीमान। म पाउनेछु।”
14 र मलेै भने, “त्यसोभए परमे रले तपाईको दयलाई आशष
िदनुभएको होस्। हावा जुनसुकै िदशामा बगे पिन, त्यसो हो भने तपाई िठक
हुनुहुन्छ, जबसम्म यो त्यसरी जाँदछ।”
15 र यिद हामी वरपर हेछ भने, त्यहाँ धेरै जना राम्रा मािनसह संसारमा
अझै बािक छन्।
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16 अब, आज, म एउटा दशर्न सिहत आएको छु जुन म तपाईलाई केिह
समय पछ बताउनेछु। र म पिहलोमा, बोल्न चाहन्छु, केिह वचनमा, िकनिक
म िव ास गछुर् िक वचन अत्यावश्यक छ, अिहले सबभैन्दा आवश्यक। र
चाल कक्स, र, भाई, मेरा साथीह त्यहाँ संगै उभएको देखेर, खसुी
छु। भाई, म सोच्न स क्दन…जेिफ्रज, म उहाँको नाम सम्झन स क्दन।
तपाईह अन्य धेरै अमूल्य भाईह जो￭जर्या, र देशका अन्या भागह बाट।
मेरो पुरानो साथी, िबल, यहाँ ब￭सरहेको छ, म िव ास गछुर् यो हो, यस
िबहानमा। र—र धेर…ैजो￭जर्याबाट आउनुभएको भाई, ती मािनसह
जसले मलाई यो सुट िदनुभयो। तपाईलाई थाहा छ, त्यो—त्यो मलेै
लगाएको मध्ये सबभैन्दा राम्रो सुट हो। यत राम्रो लाग्छ, वास्तवमै एकदम
राम्रो छ। र तपाईह मेरो लािग यत खास हुनुहुन्छ। जब म तपाईलाई
के भएको छ त्यो बताउछु, यो गएको केिह िदनह मा, मलाई, तपाईले
देख्नुहुनेछ िक िकन मलाई लाग्छ िक यो मेरो लािग यत महत्वपूणर् छ भिन।
17 अब, म िव ास गछुर् , यिद प्रभुको इच्छा छ भने, म लडाई पिहलेको
भन्दा पिन बिढ लड्न चाहन्छु, मेरो जीवनमा। िकनिक, मलेै अिहले पाएको
छु िक यो…अवश्य, म आज मनर् पिन सक्छु। त्यो, तपाईलाई थाहा छैन।
मेरो इलेक्ट्र ो-काडयोग्राम्स र सबकुैरा, सोह्रओटा भ खालका एक्स-
रे ह , हो, एउटा पूणर् शारी रक, ले देखाउछ िक म…अ मािनस ज त्तकै
सामान्य छु, पृथ्वीमा भएको मानव ज त्त। त्यसलेै म त्यसको लािग धन्यवादी
छु। तर, सबकुैराह , यहाँसम्म िक ती सबै पिन, र त्यसको लािग परमे रमा
उ त्तकै आभारी र धन्यवादी छु, जो म छु, मलाई िव ास छ िक उहाँले
अझै पिन मलाई उहाँको सेवामा राख्नुहुन्छ, यो त्यो थएन जुन उहाँले
मलाई त्यो भन्दा पिहले देखाउनुभएको थयो, हेनुर्होस्, केवल मलाई यत
खसुी बनायो।
18 अब, मलाई लाग्छ, आज रात…तपाईह सबलैाई िठकै छ? [भाई
नेभलले भ ुहुन्छ, “हजुर, श्रीमान।”—सम्पा।] हाम्रो—हाम्रो अमूल्य
भाई—एक िनस्वाथर् मािनस हुनुहुन्छ, जो—भाई नेभल हुनुहुन्छ। र यिद
तपाईह मध्ये कोिह गत आईतबार यहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँले ल्याउनुभएको
अ तू सन्देश सु ुभएको थयो भने, “तेलको भाडो,” यो बािहर-…
मलेै सुनेको मध्ये सबभैन्दा अ तू सन्देश थयो, जुन भाई नेभलले
ल्याउनुभएको थयो, पिवत्र आत्मा ारा, गत आईतबार, यो सानो भेडाको
बगालमा जुन परमे रले एकसाथ भेला गराउनुभएको छ।
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19 र यिद यो िठकै छ भने, प्रभुलाई मनपन, र भाई नेभल र मण्डलीलाई,
म आज रात फेरी पिन बोल्न चाहन्छु र एउटा श्रृखंला शु गनर् चाहन्छु,
भनौ, सोमबार रात…मलाई लाग्छ, आईतबार रात, र बुधबार रात, र
अक आईतबार, एउटा श्रृखंला जुन मलेै अध्ययन गरकेो थए।
20 म त्यहाँ अस्पतालमा पुगेर बस्नु पदन थयो। तर उनीह मेरो लािग यत
राम्रा थए, उहाँह ले मलाई कोठा लगभग एक-तहाई मूल्यमा िदनुभयो। र
त्यसलेै बस मलेै मेरो बाईबलह लए, मेरो पुस्तकह , र ओछ्यानमा राखे,
र सबलैाई त्यहाँ राखे, र मेरो सबै बाईबलह र चजह त्यहाँ चारैतर राखे।
र संग साच्चै नै समय थयो, तनीह ले त्यो क्यास्टर तेल ल्याउन्जेलसम्म।
मेरो राम्रो समय िठक त्यिह िनर रोिकयो। म—म त्यतबेला सिकएको थए।
तर, भाई प्याट, म साच्चै नै िबमार थए। त्यो चजह , म केवल सहन
स क्दन। र, तर मेरो राम्रो समय िबतरहेको थयो, पिहलो तन वा चार
िदनसम्म। मेरो राम्रो समय भईरहेको थयो।
21 र म एिफसीको पुस्तक अध्ययन ग ररहेको थए। ओ, त्यो मण्डलीलाई
एकसाथ रा खरहेको कुरा! र मलाई लाग्छ यो एउटा सुन्दर कुरा हो।
22 र—र यिद तपाई, अब, यिद तपाईसंग एउटा मण्डली छ जहाँ तपाई
जानुहुन्छ, तपाई िठक अगाड बढ्नुहोस् र तपाईको कतर्व्यको पदमा
उभनुहोस्। तर यिद तपाईसंग एउटा मण्डली छैन भने, र तपाई आज
रात फकर आउन चाहनुहुन्छ भने, र बुधबारको रात, र आईतबारको
रात, म आजरात, एिफसीको पुस्तकको १, र बुधबार रात, एिफसीको
२ अध्याय लन चाहन्छु, लन चाहन्छु, र अक आईतबार, एिफसीको
३ अध्याय लन चाहन्छु, मण्डलीलाई व्यव स्थत गनर्को लािग। मलेै भ
खोजेको कुरा तपाईलाई थाहा छ, यसको—यसको स्थान, पिदय ढङ्गमा।
र मलाई लाग्छ यो माथी-िनमार्ण भएको छ, मण्डलीमा।
23 म छैन…म—म यो केवल ब्रन्हाम टेबरनेकलमा आउनुहुनेसंग मात्रै
बो लरहेको छु।
24 र यिद तपाईह मध्ये कोिह िप्रय दाजभाईह …तपाईह मध्ये
केिहलाई म चन्छु, मलाई लाग्छ, जो सभामा हुनुहुन्छ। हाम्रो सानो भाई यहाँ
माथी सेलसर्बगर्मा हुनुहुन्छ, र—र अन्यह को, सभा छ। अब, हेनुर्होस्,
ती जागृतको सभाह हुन्। तपाईह त्यहाँ उप स्थत हुनुहोस्। तनीह
ख्री का दासह हुन्, जवान यवुाह जो भगंमा उभरहेका छन्, जो बािहर
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आएका छन्। जब तनीह को आफ्नै मण्डलीले सत्यतालाई इन्कार गर,े
र यस्तै कुराह , तनीह िठक यसबाट टाढा िन स्कए। र परमे रले
तनीह लाई सेवकाईमा बोलाउनुभयो। हो, श्रीमान। म—म एक मान्छेलाई
प्रशसंा गछुर्…मलेै मािनसको नामसम्म सोच्न स क्दन। तर ऊ एउटा जवान
साथी हो, राम्रो, सुन्दर-दे खने साथी, र एउटा प्यारी पत्नी र छोराछोरी
हुनुहुन्छ।

25 र—र भाई जुनी ज्याक्सनले यहाँ केिह सभाह ग ररहनुभएको छ,
जुन अक अ तू कुरा हो, परमे रको अ तू अनुग्रहको उ ेखनीय ट्रफ
हो। र जब उहाँह को जागृत तपाईको मण्डलीह मा भईरहेको छ, तपाई
उहाँह को मा जानुहोस्, िकनभने त्यो तपाईको…त्यो गनर् पन कुरा हो।
िकनिक, तपाईलाई थाहा छैन, वेदीमा एउटा पापी आउन सक्छ, र तपाईले
त्यस व्यिक्तलाई ख्री मा अगुवाई गनर् प्रे रत हुनुहुन्छ होला, जुन तपाईको
लािग अक पिट्ट महान इनाम हुन्छ।

26 यो केवल मण्डलीलाई ￭सकाउन र व्यव स्थतमा राख्नको लािग, यहाँ
टेबरनेकलमा, हामी जान्दा म त गद।

27 अब, मलेै मेरो घडी ल्याएको छैन, त्यसलेै मेरो लािग कसलेै
हे रिदनुपछर् । डाक्टरले मलाई देखाउनुभयो, उहाँसंग एउटा छ, त्यसलेै,
मेरो भाई। त्यसलेै अब…[भाई एडगर “डाक्टर” ब्रन्हामले भ ुहुन्छ, “म
यसको लािग तपाईलाई धेरै चाजर् ग दन,” र उहाँको घडी भाई ब्रन्हामलाई
िदनुहुन्छ—सम्पा।] तपाईले मलाई यसको लािग धेरै चाजर् गनुर्हुदनै? िठक
छ। िठक छ, अब, त्यो िठक छ। िठक छ, अब, मलाई लाग्दनै िक यो चज
सिह छ, शु गनर्को लािग। त्यसलेै…[“तपाईलाई धन्यवाद। म तपाईलाई
एउटा कुरा बताउन जाँदछुै।”] अब, ओ, ओ, स्, स्, स्, स्। [“मलेै दस
पसैा िफतार् राखे, मेरो जन्मिदनमा, यो िबहानमा, केवल तपाईलाई राम्रो
महसूस गराउनको लािग।”] के तपाई? अब त्यो…यो घडी पिहले भन्दा
धेरै राम्रो चल्यो, डाक्टर। मलाई राम्रो महसूस गराउनको लािग, उसले
आफ्नो जन्मिदनमा, दस पसैा िफतार् राखेको थयो, िकनिक त्यहाँ उसको
र मेरो बीचमा दईु वा तन छ। त्यसलेै तपाई बाटोमा म कहाँ छु भनेर देख्न
सक्नुहुन्छ। तर, ओ, यसले एक कण पिन फरक पादन, मेरो लािग। अब,
धेरै लामो बेर बोल्नेछैन।
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28 अब, यिद हाम्रो ढोकामा अन्जान हुनुहुन्छ भने, हामी पकै्क पिन
तपाईलाई हाम्रो सम्पूणर् दयले स्वागत गनर् चाहन्छौ। तपाईलाई यहाँ यो
टेबरनेकलमा धेरै स्वागत छ। हामीसंग भवनमा ठूलो ठाउँ छैन। यो अब
हामीलाई िनमार्ण गन कायर्क्रममा छ, एउटा ठूलो ठाउँ होइन, तर केवल
एउटा…यो एउटा थोरै जीणर् छ। र हामी यहाँ सानो एउटा राम्रो मण्डली चाडै
िनमार्ण गनर् जाँदछैौ, जत सक्दो चाडो…प्रभुले हामीलाई यो गनर् अनुमत
िदनुहुनेछ। र तपाईह धेरलेै यसप्रत धेरै कोशष गनुर्भएको छ, र हामी
साच्चै नै यसको कदर गछ ।
29 अब म चाहन्छु िक तपाईले मसंग,ै यस िबहानमा, पढ्नको लािग,
पिहलो शमूएल ८ औ अध्याय पल्टाउनुहोस्, र शु गरौँ, १९ औ पदमा
शु गररे, १९ औ २० औ पदह , शायद, सन्दभर्को लािग एउटा सानो
पाठको लािग।
30 र अब, तपाईले पाउनुभईसके पछ, र हामीले शु गनुर्भन्दा पिहले…
हामी यो पढ्छौ, र त्यसपछ हामीह प्राथर्नामा जान चाहन्छौ। र के
त्यहाँ केिह अनुरोधह छन् आज िबहान, र भ ुहोस्, “केवल मलाई
सम्झनुहोस्”? हाम्रो अ न्तम भेटमा, दईु ह ा अगाड, वा तन, जब मेरो
सभा भएको थयो…भ ुहोस्, हामी…
31 खरै, तपाईले पल्टाउदै गदार्, चाउटाउक्वा सभा शु हुन्छ, छैठौ
अब। हामीह राम्रो समयको अपेक्षा राख्दछैौ, िमडलटाउन, ओहाईयोमा।
तपाईह जसको िबदाह आउदछै, आउनुहोस्। र एउटा ठूलो शिवर,
िठक नदीको छेउमा, कहाँ, ओ, हामी…तपाईले सु ुभएको सबै प्रचारह ।
तनीह सबै नदीको माथी-र-तल छन्, प्रचारकह , हरके िबहान,
सबजैना िदन र रातभर। त्यसलेै तनीह सबै संगै भेला भए। यो एउटा
ठूलो शिवर मदैान हो, ￭सल्भर िहल्स भन्दा धेरै नै ठूलो, धेरै गुणा। र—
र त्यसपछ त्यहाँ एउटा ठूलो ठाउँ जहाँ हामी आठ दे ख दस हजार
मािनसह राख्न सक्छौ। र यो सधै भ रएको हुन्छ। हामीसंग ओहाईयोमा
राम्रो समय छ।
32 र बुढो भाई िकड, जसको लािग म प्राथर्ना गनर् गएको थएँ, अक
िबहान। मलेै तपाईलाई तन ह ा अगाड, भनेको याद छ? चिकत्सकले
उहाँलाई चौिबस घण्टा िदएको थयो, ￭जउनको लािग। उहाँ उठेर वरपर
िहडरहनुभएको छ। उहाँले एउटा पदलाई उ तृ गनुर्भयो, एउटा गीत जुन
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उहाँले गाउन सक्नुभएन। र जब म भत्र गए र उहाँलाई हेर,े अक िबहान,
र त्यो सानो शल उहाँ माथी थयो। म यहाँबाट क रब तन वा चार घण्टा
अगाड गएँ, त्यसलेै म उहाँकहाँ पुग्न सके। तनीह ले उहाँ त्यो िदन मनुर्हुनेछ
भिन भनेका थए; प्रोस्टेटमा क्यान्सर भएको थयो।
33 र उहाँको बहुमूल्य, सानो, वृ पत्नी, िदनको पचास सेन्टको लािग
धुनुहुन्छ; त्यो िदउसो हुनुभन्दा अगाड हो, रात प न्जेलसम्म, पचास
सेन्टको लािग, उहाँको आफ्नो पतीलाई प्रचारकको पमा मदैानमा राख्न।
दईु-ह ाको जागृत प्रचार गनुर्भयो, र भेिट लनुभयो, अस्सी सेन्ट
पाउनुभयो।
34 तर मलेै उहाँह ले अक िबहान त्यहाँ ब￭सरहनुभएको देखे, ती दईु
साना, वृ ा जोडह , एउटा सानो जोड, ब , त्यहाँ ब￭सरहेको, र उहाँको
सानो शल उहाँको काँधमा थयो। र उहाँले िव ासमा ल्याउनुभएकाह
मध्ये एक, बयानब्बे वषर्, उस्तै नै उत्कृ र उज्वल, र गुदीमा पे न्टकोस्टल,
र त्यहाँ ब￭सरहेको थयो, तपाईलाई थाहा छ। र मलेै भने, “तपाईलाई थाह
छ तपाई बुढा मािनसह यहाँ के को लािग बस्दै हुनुहुन्छ? केवल डुङ्गा
आउने प्रतक्षामा थए।” यत नै हो। तनीह को काम, तनीह ले हा￭सल
गरकेा सबै कुराह , तनीह ले प्रा गरकेो एउटा—एउटा उदेश्य, र अब
उहाँह आफ्नो इनामको लािग जान तयार हुनुहुन्छ।
35 र मलेै भाई चेभलाई भने, त्यो भाई िकडसनलाई…िकड, त्यस
िबहानीमा, “तपाई चाउटाउक्वा सभामा हुनुहुनेछ।”
36 उहाँले मलाई िहजो फोन गनुर्भयो, भ ुभयो, “म…म त्यहाँ हुनेछु, भाई
ब्रन्हाम।” एकदम राम्रो।
37 धेरै सभा, मेरो नयाँ सेवाकाई आउदछै। एउटा भाई, ब्या प्ट भाई यहाँ
उभरहनुभएको छ, उहाँको छोरी, िकशोरी, अ लकत बेवास्ता ग रएको
थयो। र उहाँलाई भने, “प्रभु येशूको लािग म तम्रो छोरी तमीलाई िदन्छु,”
अक िबहानी। र जब ऊ घर गयो, उनको उ ार भयो। र अक चािह यहाँ
यो िबहानमा, बि ष्मा लन र जाँदछै।
38 र एउटा मािनस, श्रीमान सोथमन, क्यानडाबाट मेरो एउटा साथी,
उहाँको सासु मन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, भने, “जब तमी त्यहाँ पुग्छौ
तमीले त्यहाँ आफ्नो सासुलाई पाउनेछौ, िठक छ, उहाँको स्वास्थ्य सुधार
भएको अवस्था, पूणर् पमा।” त्यो यिह त रकामा थयो। र केवल…
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मान्छेह केवल भत्र आउदछैन्। यो केवल उसको शशुकालमा छ
अिहले, चल्दै गरकेो। तर, ओ, हामी धेरै नै अपेक्षा ग ररहेका छौ, प्रशस्त
पमा सबै कुराभन्दा माथी। हामीह दु र अ न्तम िदनह मा छौ, तर

मिहमाको घडीमा।
39 अब के तपाईह ले आफ्नो बाईबल पाउनुभयो, पढ्नको लािग,
शमूएलको ८ औ अध्याय? र मलेै ￭जनलाई त्यहाँ पछाड बस्नको लािग
बाचा गरकेो थए, बािक रहेको यो रकेडर् गनर्को लािग। हामीह भखर्रै शु
गदछौ, हाम्रो सभामा।

तर मािनसह ले शमूएलको कुरा सुन् न इन् कार गर;े तनीह ले
भने, होइन; हामीमाथ राजा हुनपैछर् ;

ताक हामी…हुनसक्छ…रा ्र, सबै रा ्रह ; र ताक हाम्रा
राजाले हामी माथ न्याय गनर् सकून्, र हामीभन्दा अगाड जान
सकोस्, र हाम्रा यु ह लडून्।

…मािनसह ले भनेका यी कुरा शमूएलले सुने, अिन…
परमप्रभुको अिग दोहोर्याए।

अिन उहाँले यस् तो जवाफ िदनुभयो, तनीह ले भनेका कुरा
अनुसार गर्, र तनीह का िन म् त एक जना राजा िनयकु्त गर् ।
तब शमूएलले इस्राएलका सबै मािनसह लाई आ-आफ् नो घरमा
पठाइिदए।

40 अब यिद मलेै यसबाट छनोट गन प्रयास गनुर् पछर् बने, आज िबहान,
जसलाई मलेै पाठ भ ेछु, आउने केिह िमनेटको लािग, म पाठको लािग:
बिहष्कृत राजा छनोट गनर् चाहन्छु।
41 यो एउटा समय थयो, जुन सबै समयह मा जस्त,ै मािनसह ले
किहल्यै पिन परमे रले तनीह लाई अगुवाई गरकेो चाहदनैन् थए।
तनीह ले आफ्नै त रकाको अगुवाईपनको चाहन्थे। र यो कथा आज
िबहान…र जब तपाई आफ्नो घरमा जानुहुन्छ, यो तपाईलाई सबै त रका
माफर् तबाट पढ्नको लािग राम्रो हुनेछ। यो—यो शमूएलको िदनह को
समयमा थयो, परमे रको मािनस, अगमवक्ता। र उनी मािनसह मा एक
न्यायी मािनस थए, र एउटा असल मािनस, आदरणीय, प्रति त, सच्चा र
इमानदार थए, तनीह लाई किहल्यै धोका िदएनन्, र तनीह लाई अ
केिह नभनेर ￭सधा परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ मात्रै भने।
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42 तर मािनसह यस्तो ठाउँमा आईपुगे जहाँ तनीह ले यो कायर्क्रम
प रवतर्न गनर् चाहन्थे। तनीह ले फ लश्तीह , र अमेलेक , एमोरी,
िहत्ती, र संसारको अन्य रा ्रह तफर् हेर,े र उनीह ले यो देखे िक
तनीह संग शासन गनर्को लािग राजाह थएँ, र तनीह लाई शासन
गथ, र तनीह लाई अगुवाई गथ, तनीह को लडाई लड्थे, र अन्य त्यस्तै
गथ। र यसले यस्तो दे खन्थ्यो िक इस्राएलले तनी राजाह , यी मािनसह
जस्तै ढाँचामा जान चाहन्थे।
43 तर यो कुनै पिन यगुमा, किहल्यै पिन, परमे रले उहाँको मािनसह को
लािग संसार जस्तै गरोस् भ े उहाँको मनशाय थएन, वा संसारका
मािनसह जस्तै शा￭सत वा िनय न्त्रत होस् भ े थएन। परमे रको
मािनसह , सधै झँै, एउटा—एउटा भ मािनस, एउटा अलग
मािनसह , बोलाईएको, र चोख्याईएको मािनसह थए, र पूणर् पमा
तनीह को व्यवहार, तनीह को त रका, र ￭जउने शलैीमा संसारका
मािनसह भन्दा, भ थए। चजह को लािग तनीह को भोक, र
तनीह को सबै बनावटह , संसारका मािनसह चह भन्दा सधै
िवप रत भएको छ।
44 र इस्राएलका मािनसह शमूएलकहाँ आए र भने, “अब, तपाई
बुढ्यौलीमा हुनहुन्छ, र तपाईका छोराह तपाईको बाटोमा िहड्दनैन्।”
िकनभने, तनीह शमूएल जस्तै सच्चा थएनन्। तनीह घुसखोर र पसैा
लनेह थए। र तनीह ले भने, “शमूएल, तपाईका छोराह तपाई जस्तै
छैनन्, त्यसलेै हामी चाहन्छौ िक तपाई बािहर जानुहोस् र हाम्रा िन म्त
एउटा राजा खोज्नुहोस्, र उहाँलाई अभषेक गनुर्होस्, र हामीलाई संसारमा
भएका मािनसह जस्तै मािनस बनाउनुहोस्।”
45 र शमूएलले मािनसह लाई यसले काम गदन भ े प्रयास गर।े उनले
भने, “यिद तमीह ले त्यसो गय भने, पिहलो कुरा तमीह जान,
उसले घरबाट तमीह का सबै छोराह बोलाउनेछ, र तनीह बाट,
उसको रथको अगाड दौडनको िन म्त, र हतयार र भालाह बोक्नको
िन म्त ￭सपाहीह बनाउनेछ। त्यत मात्रै होइन, तर उसले तमीह का
छोरीह बोलाउनेछ, रोटी पकाउनको लािग, र सेनालाई खवुाउनको लािग,
तनीह लाई तमीह बाट टाढा लानेछन्। र,” भने, “ती सबै बाहेक,
उसले तमीह को अ , र सबै तमीह को आम्दानीबाट, िन त करह
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उठाउनेछ। उसले त्यो सबमैा कर लाउनेछ, िन त सरकारी ऋणह
बनाउन, र अन्य त्यस्तै गनर्, जुन तनुर्पन हुन्छ।” उनले भने, “मलाई
लाग्छ, तमीह सबलेै, गल्ती ग ररहेका छौ।” तर जब…
46 मािनसह ले भने, “तर अझै पिन हामीह अ मािनसह जस्तै ब
चाहन्छौ।” त्यहाँ पु ष र मिहलाह मा केिह यस्तो कुरा थयो, जुन तनीह
एक अकार् जस्तै ब चाहन्थे। र त्यहाँ पृथ्वीमा केवल एउटा मात्र मािनस
￭जएको छ जुन हाम्रो उदाहरण थयो, र उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो जो हामी सबकैो
लािग मनुर्भयो, हाम्रो प्रभु र मुिक्तदाता, येशू ख्री । हामी के हुनुपछर् , सधै
िपताको व्यवसायको ध्यानमा, र जे सिह छ त्यो गनुर्पछर् भ े कुराको उहाँ
एउटा उत्तम उदाहरण हुनुहुन्थ्यो।
47 र शमूएलले ज त्तनै मािनसह लाई मनाउन खोजे पिन, िनरन्तर
तनीह उनको िव मा, िदनरात पछ लागे, “हामीलाई एउटा राजा
चािहन्छ। हामीलाई एउटा मािनस चािहन्छ। हामीलाई एउटा मान्छे चािहन्छ
जसलाई हामी भ सकौ िक, ‘उहाँ हाम्रो मागर्दशर्क हुनुहुन्छ।’”
48 र त्यो किहल्यै परमे रको इच्छा थएन। मािनसले एक अकार् माथ
शासन गन, यो किहल्यै पिन परमे रको इच्छा थएन, वा किहल्यै पिन
परमे रको इच्छा हुनेछैन। परमे रले मािनसमा शासन गनुर्हुन्छ। परमे र
हाम्रो शासक हुनुहुन्छ, हाम्रो राजा।
49 र यो एउटा एकदम,ै एकदम ठूलो खतरा हो, िकनभने िक मािनसमा
आज उही नै िवचार दे खन्छ। मािनसले मािनसमाथ शासन गनुर्को सट्टामा
परमे रले अझै पिन मािनसमा शासन गनुर्हुन्छ भ े कुरा उनीह ले बुझ्न
नसकेको जस्तो दे खन्छ।
50 त्यसलेै तनीह ले आफ्नो लािग शाऊल नाम गरकेो एउटा मािनस
रोजे, जो िकशका छोरा थए। र उनी एउटा प्रति त व्यिक्त, र सम्मािनत
व्यिक्त थए। तर मािनसको लािग ऊ उपयकु्त भयो, िकनभने उनी एउटा
ठूलो, अग्लो, महान, मािनसको एक प्रतमा थयो। धमर्शा ले भनेको छ
िक इस्राएलमा कुनै पिन मािनसको शर र काँधभन्दा उनी माथी थए। उनी
राजा जस्तै दे खने, र उनी मुहारमा सुन्दर थए। उनी एक प्रतभाशाली र
असाधारण व्यिक्त थए।
51 अब, त्यस्तो खालको मािनस हो जुन मािनसह ले आज रोज्न
मन पराउँछन्। मािनसह परमे रले आफ्नो मण्डलीलाई जुन त रकामा
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राख्नुभयो त्यसमा मािनसह सन्तु दे खदनैन्, पिवत्र आत्मा ारा शा￭सत
र िनय न्त्रत हुन। तनीह चाहन्छन् िक कसलैाई, कोिह मािनस, केिह
सम्प्रदाय, केिह िन त मािनसह ले मण्डलीमा शासन गनर्लाई। िक,
तनीह ले आफैलाई पूणर् पमा परमे रको हातमा सु म्पन सकेका छैनन्,
आ त्मक हुनको लािग, पिवत्र आत्मा ारा अगुवाई ग रनको लािग। तनीह
चाहन्छन् िक कसलेै उनीह को लािग आफ्नो धमर् गरोस्, कोिह जसले
तनीह लाई यो कसरी गन भनेर बताओस्, र यसको िवषयमा सबै
भिनिदयोस्।
52 त्यसलेै यो मािनस त्यो स्थानको लािग उपयकु्त दे खन्थ्यो, िकनभने
ऊ अत्यन्त बौ क मािनस थयो।
53 र यो पूणर् पमा आज पिन त्यस्तै छ। हामीलाई पिन, त्यस्तै खालको
मािनस रोज्न मन पछर् , हाम्रो मण्डलीह िनयन्त्रण गनर्, परमे रको मण्डली
िनयन्त्रण गनर्। यसको िव मा मलाई भ ु केिह पिन छैन, तर केवल एउटा
अथर् लगाउनको लािग मात्रै हो, ताक : यो होइन, यो थएन, र यो किहल्यै
पिन परमे रको इच्छा हुनेछैन, यस्तो हुनको लािग। परमे रले उहाँको
मािनसह लाई शासन गनर् पन हो, हरके व्यिक्तलाई शासन गनर्।
54 त्यसपछ हामीले िकशको यो पुत्र, महान मािनस, र—र उसको कद,
र उसको…उनी जनताको लािग सुहाउने खालको थयो, िक उसको
पोशाक उसमा राम्रो दे खनेछ। र उसको शरमा मुकुट, अ सबै मािनसह
भन्दा माथ, जसै ऊ िहड्यो, इस्राएलको राज्यको लािग एउटा—एउटा
वास्तिवक सम्प त्त हुनेछ। िकनिक, अन्य रा ्रका, अन्य राजाह ले,
सोच्नेछन्, “हेर कस्तो राम्रो मान्छे!” तनीह ले कसरी आफ्नो औंला
देखेर भ सक्थे, “हेर यहाँ, हामीले कत महान राजा पाएका छौ! हेर
कत महान मािनस त्यो हामी माथ छ!”
55 र भ दःुखी छु, तर यो आज मण्डली संग पिन कत धेरै सत्य छ,
तनीह ले यो भ मन पराउछन्, “हाम्रो पा र संक णर्-िवचार भएका
व्यिक्त होइनन्। उहाँ एक महान मािनस हुनुहुन्छ। उहाँ हाफ टबाट स्नातक
गरकेो व्यिक्त हुनुहुन्छ,” वा कुनै धमर्ज्ञानको महान िव ालयबाट हुनुहुन्छ।
“उहाँसंग यस्तो-र-यस्तो एउटा ठाउँको चारवटा डग्रीह छ। उहाँ
मािनसह बीचमा राम्ररी घुलिमल हुन सक्नुहुन्छ।” त्यो सबै िठकै हुन
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सक्छ, र यसको आफ्नै स्थान छ होला। तर उहाँको मण्डलीको लािग
परमे रको मागर् पिवत्रआत्मा ारा, पिवत्रआत्मा ारा अगुवाई हुनुपदर्छ।
56 तर तनीह लाई त्यो भ मन पछर् , “हामीसंग यो महान संगिठत
मण्डली छ जुनसंग हामी सम्ब न्धत छौ। हामीले प्रार म्भक अग्रगामी
िदनह मा शु गरकेा थयौ, जब हामी अल्पसंख्यक थयौ, केवल थोरै
मािनसह , र सानो। र अब हामी त्यो स्थानमा यत धेरै वृ भएका छौ
िक हामी त्यहाँ रहेका सबभैन्दा ठूलो साम्प्रदायक मण्डलीमा पछ । हामीसंग
उत्कृ िव ालयह छन्, र उत्कृ शक्षत सेवकह छन्। हामीसंग उत्कृ
पोशाक लाएका भीड छ। र शहरको सबभैन्दा बौ क मािनसह हाम्रो
संगिठत मण्डलीमा आउदछन्। र हामी दाङमा िदन्छौ। र हामी असल काम
गछ , र अन्य सब।ै” र केिह पिन छैन, परमे रले िनषेध गनुर्भएको, जुनमा
मलेै एक शब्द पिन िव मा बोलु, िकनिक त्यो सबै राम्रो हो।
57 तर, अझै पिन, यो परमे रको इच्छा होइन िक मािनसले मािनसमाथ
शासन गरोस्। परमे रले, पे न्टको को िदनमा, पिवत्र आत्मालाई
मािनसह को दयमा शासन गनर्, र उसको जीवनको राज गनर् पठाउनुभयो।
मािनसले मािनसमाथ शासन गनर्को लािग होइन।
58 तर हामी त्यो भ मन पराउछौ। यो एक धेरै उ ेखनीय कुरा हो जब
हामी भ सक्छौ िक हामी यस्तो महान संस्थाको हौँ।
59 “के तमी एक इसाई हौ?” यसरी म यो पाठमा पर,े जब म अस्पतालमा
थए। र म एउटा सोध्नेछु, “के तपाई एउटा इसाई हो?”

“म फलानो-र-फलानोको हँु।”
“के तपाई एक इसाई हुनुहुन्छ?”
“म फलानो-र-फलानोको हँु।”

60 र एउटा सानी नसर् खात तफर् आईन्, जहाँ मलेै बाईबल पिढरहेको थए,
र उनी एउटा—एउटा नयाँ नसर् थईन्। र उनले भिनन्, “तपाई कस्तो
हुनुहुन्छ।” उनले भिनन्, “म िव ास गछुर् िक तपाई रभे. ब्रन्हाम हुनुहुन्छ,
जो यहाँ शारी रक जाँचको लािग आउनुभएको छ।”

मलेै भने, “म हँु।”
61 र उनले भिनन्, “के म तपाईको िपठ मुसार्न सक्छु, यसले तपाईलाई
रक्सीसंग अ लकत राम महसूस गराउँछ।
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र मलेै भने, “तपाईले गनर् सक्नुहुन्छ।”
62 र उनले मेरो िपठमा मुसाद गदार्, उनले भिनन्, “कुन संगिठत
मण्डलीमा तपाई आब हुनुहुन्छ?”
63 र मलेै बहने, “ओ, म त्यहाँ भएको सबभैन्दा पुरानो मण्डलीको हँु।”

र उनले भने, “कुन सम्प्रदाय हो त्यो?”
64 मलेै भने, “यो त्यो हो जुन संसार संगिठत हुनुभन्दा अगाड संगिठत
भएको थयो।”
65 र, “ओ,” उनले भिनन्, “के? मलाई लाग्दनै िक मलाई यो बारमेा
थाहा छ।” उनले भिनन्, “म एउटा िन त मण्डलीको हँु। के यो त्यो
संस्था हो?”
66 मलेै भने, “होइन, म्याम। त्यो लगभग बस दईु सय वषर् अगाडको
हो, त्यो संस्था। तर यो संस्था त्यो बेलामा शु भएको थयो जब
िबहानीको ताराह ले संगै गीत गाउँथे, र परमे रको छोराह आनन्दले
कराएका थए, जब तनीह ले मानवजातको उ ारको आउदै गनुर्भएको
मुिक्तदातालाई देखे।”
67 र उनले मेरो िपठ मुसानर् बन्द ग रन्। र म अ लकत, यस तफर् झुके,
ताक मिहलाले मुसानर् सकून्। र उनी न￭जकै कोरीडनबाट थईन्, तल
यहाँ। हामीले कुरा गरीर ौ। र उनले भिनन्, “श्रीमान, मलेै सधै यो िव ास
गरे िक यिद परमे र पिहले दे ख परमे र हुनुहुन्थ्यो भने, उहाँ अझै पिन
परमे र हुनुहुन्छ, आज, उस्तै नै जस्तो उहाँ पुराना िदनह मा हुनुहुन्थ्यो।”
उनले भिनन्, “य िप मेरो मण्डलीले यसलाई ￭सधै इन्कार गछर् , तर म यो
सत्य हो भिन िव ास गछुर् ।”
68 र मलेै भने, “तपाई परमे रको राज्यबाट टाढा हुनुहु , यवुती।”

उनले भिनन्, “यिद उहाँ किहल्यै चंगाईकतार् हुनुहुन्थ्यो भने, के उहाँ
अझै पिन चंगाईकतार् हुनुहु र?”

मलेै भने, “उहाँ िन त पमा हुनुहुन्छ, मेरी बिहनी।”
69 तर मािनसले शासन गनर् चाहन्छ, र मािनसमा माथ शासन गनर् खोज्छ।
र मािनसले आफै माथ राज गनर् मािनस खोज्छन्। उसले परमे रले उसमा
राज गरकेो चाह ।
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70 त्यसलेै िकशको पुत्र, शाऊल, नामको, तनीह ले चाहेको कुराको
जवाफ थयो, महान राज्यसत्तापूणर् मािनस। र…ओ, उसले तनीह लाई
तनीह को लडाईमा, र त्यस्तै अन्य। तर, अझै पिन, यो परमे रको काम
गन त रका होइन। परमे रले उहाँको वृ ा िव ासयोग्य अगमवक्तालाई
तनीह लाई िनदशन गनर्, र तनीह मा उहाँको वचन बोल्नको िन म्त
चाहनुहुन्थ्यो।
71 अब, आज, हामीह ￭जईरहेको हाम्रो महान मण्डलीको यगुमा, हामी,
मलाई लाग्छ, र मेरो सम्पूणर् दयले िव ास गछुर् , िक परमे रले हामीलाई जे
गनर्को लािग िनयकु्त गनुर्भएको थयो हामीले ाकै्क त्यसको िवप रत गएका
छौ। हाम्रो मुिक्तदाताको अ न्तम वचनह मकूर् स १६ मा थयो। भ ुभयो:

सारा संसारमा गएर, सारा सृ ष् टलाई सुसमाचार प्रचार गर।
िवश् वास गन र ब प् तस् मा लनेले उ ार पाउनेछ;…तर िवश् वास

नगन दोषी ठह रनेछ।
िवश् वास गनह सँग यी चन् हह हुनेछन् ; मेरो नाउँमा

तनीह ले भूतह धपाउनेछन्, तनीह ले एउटा नयाँ
भाषाह मा बोल् नेछन्;
र यिद तनीह ले सपर्ह समाते भने पिन; वा…कुनै िवषालु

कुरा िपए…तापिन कुनै िक￭समले त् यसले तनीह को हािन
गनछैन; र यिद तनीह ले…िबमारह माथ आफ्नो हात राखे
भने,…तनीह िनको हुनेछन्।

72 त्यहाँ एउटा पिन मािनस छैन, त्यहाँ कुनै िकशको पुत्र छैन, वा
कोिह पिन छैन, जसले यो पिवत्र आत्माको अगुवाई बािहर गनर् सक्दछ।
तर हामीले िव ालयह बनायौ, हामीले सेिमनारीह बनयौ, र हामीले
संस्थाह बनायौ, सन्तु —गनर्को िन म्त, र बािक रहेका संसार जस्तै
दे खनको िन म्त।
73 अब, पिवत्र आत्मा यस रा ्रमा अगुवा हुने गथ्य । यो रा ्र पिहले
शा￭सत हुने गथ्य …जब तनीह ले स्वतन्त्रताको घोषणा लेखे। र त्यहाँ
एउटा फाल्तु कुस ब￭सर ो। मेरो मनमा संकाको एउटा कण पिन छैन तर
परमे रका पुत्रले त्यो टेबलमा के राख्नुभयो, जब यो रा ्र धमर्को स्वन्तन्त्रता
र सबकैो स्वतन्त्रताको ￭स ान्तमा स्थािपत भयो, र परमे रको अनन्त
वचनको आधारमा भयो।
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74 तर हामीले त्यसलाई भ्र बनाएका छौ। राजनीत; हामीले त्यहाँ भत्र
मािनसह लाई मत िदयौ, ख रद गन र बेच्ने, र झुटको वाचा मुिन गय ।
जबसम्म…हाम्रो रा ्र , र हाम्रो राजनीत, र हाम्रो लोकतन्त्र, यतसम्म दिूषत
भयो िक यो—यो कम्यनुवाद र सबै थरीका वादह मा गाँ￭सयो।
75 र धेरै पटक हामीले प्राथर्नाको लािग सत्रह मा बोलाउँछौ, जब रा ्रका
लगह भेट्छन्, र त्यहाँ…वा छलफल गनर्को लािग। र एक िन तमा,
महान समय, तत्काल,ै त्यहाँ प्राथर्नाको लािग एक पटक समेत बोलाईएन।
प्राथर्ना िबना हामी कसरी मतभेदह समाधान गनर् जाँदछैौ? सारा संसारमा,
पिवत्र आत्माको नेतृत्व िबना, कुनै पिन काम गरने हामी कसरी आशा
गनर् सक्छौ?
76 तर हाम्रो रा ्र र यसको झण्डा र यो उभएको गणतन्त्रलाई
माया र सम्मानका साथ म भ चाहन्छु: हामीले हाम्रो अगुवा, पिवत्र
आत्मालाई बिहष्कार गरकेा छौ, र भ्र राजनीत माफर् त िवकृत मन भएका
मािनसह लाई भत्र ल्याएका छौ। र यिद तपाईले हेनुर्भएको छैन भने,
तिनः ले अिहले सम्म नगरकेो सबै भन्दा घातक गल्तीह मध्ये एक गन
छन्, िठक अिहले, िकनभने जनताले आफूमा मािनसह ले राज गरको
चाहना राखेका छन्।
77 हामीलाई यो संयकु्त राज्यको राजधानीमा, एउटा रा ्रपतको पमा,
हामीलाई कांग्रेसमा के चािहन्छ भने, हाम्रो न्यायको भवनमा के चािहन्छ
भने, ती मािनसह जसले आफ्नो जीवन परमे रमा सम पत गरकेा छन्, र
पिवत्रआत्माले भ रपूणर् छन्, र उहाँको िदव्य िनदशनले अगुवाई भएका छन्।
तर, त्यसको सट्टामा, हामीले बौ क मािनसह , मािनसह जो “भिक्तको
भेष लगाउने, र परमे रको शिक्तलाई इन्कार गन” मािनसह लाई चुनेका
छौ, मािनसह जो ना स्तक छन्, र कुनबेैला त त्यो भन्दा पिन गई गुज्रेको,
जसलाई हामीले हाम्रो देशको, राजनैतक के्षत्रमा ल्याएका छौ।
78 त्यो मात्रै होइन, हाम्रो मण्डलीमा समेत ल्याएका छौ। हाम्रा मण्डलीह
भ्र भएका छन् जसको आधारमा, हामीले हाम्रा गोठालाह लाई अगुवाई
गनर् छानेका छौ, हामीह सेिमनारीह तफर् गएका छौ र ती मािनसह लाई
चुनेका छौ जो महान बु जीवीह छन्, ती पु षह जो बु मा उत्कृ
छन्, ती पु षह जो िदग्गज छन्, र मािनसह को बीचमा महान िमश्रण
छन्, र छमेकमा महान पु षह हुन्, जसको िव मा मसंग भ ु केिह
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पिन छैन। पु षह जो आफ्नो िहड्ने त रकामा दयालु छन्, तनीह को
जीवन शलैी, र अन्य मािनसह को अगाड तनीह ले आफैलाई कसरी
व्यवहार गछर्न् ती कुराह मा होशयार छन्, र मािनसह को बीचमा, आफ्नो
के्षत्रमा महान पु षह , जसको बारमेा म कुनै द ु कुरा बो ल्दन। परमे रले
मेरो आत्मा किहल्यै त्यस्तो दु हुनबाट रोक्नुभएको होस्। तर, अझै पिन,
परमे रले हाम्रो लािग त्यो रोज्नुभएको होइन।
79 यो त पिवत्र आत्माको अगुवाईपन हो: मािनसह को दयमा ख्री
हुनु हो। धेरै जसो ती बु जीवी मािनसह जो हाम्रा पु ल्पटह मा
उभन्छन् तनीह ले पिवत्र आत्माको वास्तिवक अ स्तत्वलाई इन्कार
गछर्न्। तनीह धेरै जसोले िदव्य चंगाई र आत्माको शिक्तको अ स्तत्वलाई
इन्कार गछर्न्।
80 मलेै एउटा लेख पढ्दै थए, िहजो, मलाई लाग्छ, यो ज्याक को को
अखबारको िक्ल पगको श्रृखंला थयो, स्वग य ज्याक को, एक…प्रभु येशूमा
मेरो एउटा मबाट प रवतर्न हुनुभएको, जो भेलोरको एउटा शिक्तशाली
मािनस हुनुहुन्थ्यो, उहाँको िदनमा। र प्र को लािग, तल ो रडामा
बोलाईनुभयो, एउटा सानो बच्चालाई उसको खटु्टाबाट ब्रेसेस हटाई, र मचंमा
िहड्नको लािग भ ुभएको कारणले गदार्। र त्यसो गरकेो हुनाले, बच्चा मचंमा
सामान्य पमा, िहड्यो, र उसको आमाकोमा पुग्दा खेरी ऊ लड्यो। यो
सबै ख्री को शत्रुको षड्यन्त्र भएकोले, यो जवान मिहला र उसको पतले
हाम्रो बहादरु भाईलाई देशको अदालतमा ल्याए।
81 र जब हरके मण्डली भाई ज्याकको साथमा उभन पन थयो, जब
येशू ख्री को नाम उ ेख गन हरके मण्डलीका मािनस बहादरुीका साथ,
उहाँको साथमा खडा हुन पनथयो, प्रभु येशूको नाम लने हरके मािनसले
आफ्नो घुडा टेकेर प्राथर्ना गनर् पन थयो, तर, त्यसको सट्टामा, पित्रकाको
शषर्मा, हाम्रा महान संगिठत मण्डलीह मध्ये एकले भाई ज्याक को लाई
िनन्दा गनर्हा र झ्यालखानामा राख्न, ना स्तकह संग हात िमलेको बताए।
के तपाईले एउटा मण्डलीलाई कलपना गनर् सक्नुहुन्छ, जसले आफैले
ख्री को नाममा बोलाउछन्, तनीह ले ना स्तकसंग हात िमलाउनेछन्,
एउटा ई रीय मािनसलाई िनन्दा गनर्को लािग जसले आफ्नो सम्पूणर् दयले
बाईबलको लािग खडा हुने कोशष गद थयो? तर तनीह ले यसो गर।े

र त्यसपछ भाई गोडर्न लन्ड्से उ ारको लािग आएका थए।
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82 अिन जब अिव ासी न्यायधीशले भने, “यो मान्छे ठग हो िकनिक उसले
त्यो बच्चाबाट ब्रेसेस लएर उसलाई मचंमा पठाएको थयो, अिन ऊ ‘िनको’
भयो भिन भनेको थयो। र उसले झुट बोल्यो, र उसले चिकत्सकको
आदेश िवप रत उसले केिह गय , त्यसकैारणले ऊ िव ठगी मु ा छ।”
83 र श्रीमान. को उठ्नुभयो, र अिन भ ुभयो, “श्रीमान, म त्यो भनाईलाई
अ स्वकार गछुर् । परमे रले त्यो केटालाई िनको पानुर्भएको थयो।”
84 र न्यायधीशले भने, “म यस अदालतमा कुनै पिन व्यिक्तलाई यो
अभव्यिक्त सत्य हो या होइन भिन सोध्न सक्छु, िक परमे रले त्यो
केटालाई मचंको एउटा छेउमा िनको पानर् सक्नुहुन्छ, र अक छेउमा
चािह िबरामी हुन िदनुहुन्छ। यिद त्यो अभव्यिक्त बाईबलबाट प्रमाणत गनर्
सिकन्छ भने, तब म भन्छु िक श्रीमान. को संग आफ्नो अभव्यिक्तको लािग
अधकार हुन्छ।”
85 र एउटा सेवकले आफ्नो हात उचाले, र उसले भन्यो, “आदरणीय,
श्रीमान, के म यसमा भ सक्छु?”

र न्यायधीशले भ ुभयो, “भ ुहोस्।”
86 अिन सेवक उठ्नुभयो, र भ ुभयो, “एक रात, समुन्द्रमा, जब एउटा
सानो जहाज लगभग डुब्न लागेको थयो, बाच्ने सबै आशाह समा
भईसहेको थयो। तनीह ले येशू, परमे रको पुत्रलाई, पानीमा िहडेर
आईरहनुभएको देखे। र प्रे रतह मध्ये एकले, पत्रुस नाउँ भएकोले,
भने, ‘यिद त्यो तपाई हुनुहुन्छ, प्रभु, मलाई पानीमा तपाईकहाँ आउन
िदनुहोस्।’” अिन उहाँले भ ुभयो, “प्रभुले प्रे रत पत्रुसलाई भ ुभयो,
‘आऊ।’ अिन उनी डुङ्गाबाट बािहर आए, श्रीमान, येशू जस्तै गरी िहडेर
आएर, पानीमा िहडे। तर जब उनी डराए, उनी येशू कहाँ पुग्नुभन्दा अगाड
उनी डुब्न थाले।”

न्यायधीशले भने, “मु ा खारजे हुन्छ।”
हामीलाई पिवत्र आत्माको अगुवाई चािहन्छ, बु मान मािनसह

होइन।
87 शाऊल, िकशको पुत्रलाई, त्यसबेलामा मािनसह को क ान बनाईयो,
अिन उनले दईु हजार मािनसलाई लए, र जोनाथानले एक हजारलाई लए।
अिन जोनाथान एउटा मोचार्ब न्दमा लगे र अम्मोनीह , अम्मोनीह को
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झुण्डलाई, मार।े र जब—जब उनले तनीह लाई मार,े शाऊलले एउटा
तुरही बजाए, र भने, “तमीह ले देख्यौ शाऊलले के गय ।” उनी
फुल्न थाले।
88 जब एउटा मािनस केिह महान िदव्यताको डाक्टर बन्दछ, वा उसको
नामको पछाड अ लकत केिह पाउँछ, धेरै वा थोर,ै म सब-ैकुरा-
जान्दछु, हुन्छ।
89 परमे रका मािनसह नम्र मािनसह हुन्। परमे रका मािनसह नम्र
हुन्छन्। जब तपाईले एउटा मािनस देख्नुहुन्छ जसले पिवत्र आत्मा पाएको
छु भन्दछ, र आफैलाई अलग गनर् थाल्छ, देख्दा, िव ास छैन, त्य त्तकै
च लरहेको हुन्छ, तनीह जो होइनन् त्यो ब े कोशष गदर्छ, केवल याद
गनुर्होस्, तनीह ले प्रभु येशूलाई प्रा गरकेा छैनन्।
90 त्यसपछ हामीले त्यो शत्रु ब￭सरहेको पाउँछौ। र ऊ परमे रको सानो
झुण्डमा आउनेवाला थयो, र त्यसपछ हरके मािनसको दािहने आँखा
िनकाल्न जाँदैथयो।
91 शत्रुले सधै गनर् खोज्ने नै यिह हो, उसले सकेसम्म, दईुटै आँखा
िनकाल्न खोज्छ, ताक मािनसह ले आफुले के गदछन् भिन देख्न
नसकून्। त्यो नै शतैानले आज हरके इसाईलाई गनर् खोज्छ, उसको
आ त्मक ि िनकाल्छ, ताक उसले केवल चजह को बौ क अथर्लाई
पछ्याउन सकोस्, र उसलाई अगुवाई गन पिवत्रआमाको अथर्ले होइन।
92 त्यसो भए किहले तनीह ले त्यसो गरे त, जब ठूलो हार आउँछ,
त्यसपछ शाऊलले दईुवटा ठूलो गो काटे र त्यसलाई मािनसह मा पठाए।
र म चाहन्छु िक तपाईले यहाँ याद गनुर्भएको होस्, जब शाऊलले गो को
भाग सबै इस्राएलमा पठाए, र भने, “शमूएल र शाऊललाई नपछ्याउने
हरके मािनस, यो, यो गो , यो जस्तै होस्।” के तपाईले देख्नुभयो
िक उसले परमे रको जनसंग आफूलाई प्रतिनधत्व गनर्को लािग कत
छलपूणर् प्रयास गय ? कत—कत गरै-इसाई थयो यो! मािनसह को
डर शमूएलको काराणले थयो। तर शाऊलले ती सबलैाई आफ्नो पाची
लाग्न लगाए िकनभने मािनसह शमूएलको डर राख्थे। “तनीह शमूएल
र शाऊलको पछ लागून्।”
93 र कत धेरै पटक, आज, हामीले यो सुनेका छौ! “हामीह महान
मण्डली हौँ। हामीह ख्री को मण्डली हौँ। हामीह परमे रको मण्डली
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हौँ। हामी—हामीह फलाना-र-फलाना हौँ।” यसले मािनसमा डर पदैा
गराउँछ, र यो नै वास्तिवक ठाउँ हो जहाँ परमे रले काम ग ररहनुभएको
छ भिन सोच्ने बनाउँछ। र तनीह ले पिवत्र आत्माको नेतृत्व चाहदनैन्।
तनीह ब त्यस्तो खालको मािनसलाई पछ्याउछन्, िकनभने तनीह ले
तनीह को आफ्नो व्यिक्तगत जीवन ￭जउन मन पराउछन्। तनीह जे
िव ास गनर् चाहन्छन् त्यो िव ास गनर् मन पराउँछन्।
94 के तपाईले देख्नुहुन्छ? पिवत्र आत्मा हाम्रो न्यायधीस हुनुहुन्छ।
परमे रले किहल्यै पिन हामीलाई पप, वा एउटा िवशप, वा कोिह पिन,
एउटा न्याय गनर्को लािग िदनुहु । पिवत्र आत्मा, परमे रको व्यिक्त, पिवत्र
आत्माको पमा, हाम्रो न्यायधीश र हाम्रो मागर्दशर्क हुनुहुन्छ। अब, िकन
त्यस्तो छ त?
95 कृपया यो अश , अिन सबभैन्दा कडा अभव्यिक्तलाई माफ गनुर्होस्।
म मतलबी हुन खोजेको होइन। म प्रेमबाट यो भन्दछु।
96 तर पिवत्र आत्माले भन्दछ िक हाम्रा मिहलाह ले तनीह को केश
काट्नु गलत हो। र हाम्रा मिहलाह ले सानो कटु्ट र स्ल्याक्स लगाउनु, र
तनीह को ओठ र मुहार पेन्टले मेकअप गनुर् गलत हो। पिवत्र आत्माले यो
गलत हो भन्दछ।
97 तर हामी त्यो पु षह चाहन्छौ जसले यो िठक हो भिनिदन्छ,
“जबसम्म हामी मेरो र शमूएललाई पछ्याउछौ।” तनीह छ िदनसम्म,
तनीह ले जसरी चाहन्छन् त्यसरी ￭जउन मन पराउछन्, र आईतबार
िबहान मण्डली जान्छन्। अिन धेरै डग्रीह भएको एउटा राम्रो बौ क
कलेज पढेको मािनसले उनीह संग सानो प्रवचन बोल्दछ जसले…त्यसमा
केिह चुटिकलाह राख्छ, जसले तनीह को कानह लाई रमाइलो िदन्छ
र तनीह लाई मनोरजंन िदलाउदछ, जुन कुनै चलचत्र वा टे लभजनको
कायर्क्रम जस्तो छ। र तनीह मा सानो प्राथर्ना भिनिदन्छ, र तनीह लाई
एक प्रकारको एउटा—एउटा आत्म-सन्तुि को सुरक्षा सिहत घर पठाउछ
जहाँ तनीह ले आफ्नो धमर्िवध पुराएको महसूस गछर्न्। त्यो पिवत्र
आत्माको इच्छा होइन।
98 पिवत्र आत्माले तपाईलाई ई रीय ￭जएको चाहनुहुन्छ, ह ामा हरके
िदन, र हरके रात, संसारका थोकह बाटआफैलाई अलग्याएर।
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99 तर मण्डलीले त्यो चाहदनै। तनीह ले त्यो मािनस चाहन्छन् जसले—
जसले बाईबललाई तनीह ले सु चाहेको त रकामा व्याख्या गनर् सक्दछ।
तनीह ले बाईबलबाट पिवत्र आत्माले बोलेको आवाज सु ेछैनन्। तनीह
मध्ये धेरलेै यो भ चाहन्छन्, “आ यर्को िदनह िबतीगएको छ।” त्यसले
मािनसह लाई चत्त बुझाउछ। तनीह ले भ चाहन्छन्, “त्यहाँ पिवत्र
आत्मा बि ष्मा छैन।” मािनसह बािक रहेका संसारले गन व्यवहारभन्दा
फरक व्यवहार गनर् चाहदनैन्। तनीह सडकमा गएर तनीह को मुहार
धुन चाहदनैन्, र—र पु षह सफा अनुहार, र आफ्नो मुखमा चुरोट
नराख्न चाहदनैन्, र—र ￭सगारह , र पाईपह , र—र ती कुराह
जुन पु षह ले गछर्न्। र मिहलाह ले तनीह को आफ्नो केश वास्तवमै
छोटो काट्न चाहन्छन्, र—र सानो कपडा लाउछन्, र तनीह को
पह देखाउद,ै र तनीह ले चाहेका कुराह गद। तनीह —तनीह

ती पु षह चाहन्छन् जसले भ ेछन्, “त्यो िठक छ।”
100 त्यसपछ, अक रात, यहाँ मलाई भ लाई एक जना पु ष आउनुभयो,
त्यो यस कारणले िक मलेै यी कुराह को िव मा प्रचार गर,े एउटा
ठूलो सम्प्रदाय, लगभग पाँच जना जत, भने, “हामी भाई ब्रन्हामलाई
छोड्नेछौ र उहाँसंग केिह सरोकार हुदनै। तपाईले या त ती टेपह लाई
िफतार् बोलाउनुहुनेछ, र तनीह लाई माफ माग्नुहुन्छ, वा त तपाईलाई हामी
छोड्नेछौ।”
101 मलेै भने, “म परमे रको वचनसंग खडा हुन्छु। यिद यसले मेरो
जीवनको सबै कुरा लन्छ भने पिन, म वचनसंगै बस्नेछु। र म…”

भ ुभयो, “िठक छ, तपाईले फलानो-र-फलानो टेप फकार्एर
सम्झनामा ल्याउनुहु ?”
102 मलेै भने, “मलेै मेरो जीवनमा, कुनै पिन त्यस्तो कुरा प्रचार गरकेो छैन,
जसको लािग म ल ज्जत छु। म कुनै पिन टेप वा कुनै पिन रकेडर् सम्झना
ग दन। म पिवत्र आत्माले के भ ुहुन्छ त्यसमा रहन्छु। जसमा म ￭जउछु र म
मछुर् ।” मेरो आफ्नै बारमेा भ खोजेको होइन अिहले। तर म तपाईलाई के
भईरहेको छ भ े कुराको चत्र िदन खोज्दछुै, त्यसलेै तपाईले देख्नुहुनेछ र
बुझ्नुहुनेछ। यो मािनसह मािनसह बाट अगुवाई गरकेो चाहन्छन्।
103 तनीह ले शमूएललाई चाहदनैन्। त्यसपछ तनीह ले शमूएल राजा
अभषेक गनुर्भन्दा अघ…वा शाऊल, राजा, मलाई माफ गनुर्होस्, शमूएल
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तनीह कहाँ फेरी आए। र म िठक त्यिह भाषामा बोल्न जानेछु जुन उसले
यसलाई आज भएको भए भ े थयो। तपाईले यो पढ्न सक्नुहुन्छ। उनले
भने, “परमे रको तमीह को राजा हँुदा के समस्या छ?”

“िठक छ, हामीले परमे रलाई देख्दनैौ।”
104 “िठक छ, म उहाँको प्रतिनध हँु,” शमूएलले भने, “के मलेै
तमीह लाई किहल्यै गलत भनेको छु? के मलेै किहल्यै कुनै कुराको
भिवष्यवाणी गरकेो छु जुन मलेै भनेको जस्तै पुरा भएको छैन? के मलेै
तमीह लाई परमप्रभुको वचन भनेको होइन र? र म तमीह लाई यो
सोध्छु: के म किहल्यै आएर तमीह को पसैा मागेको छु? के मलेै किहल्यै
तमीह बाट केिह लएको छु? के मलेै तमीह लाई ￭सधै परमप्रभु यसो
भ ुहुन्छ भ े वचन बाहेक अ केिह ल्याएको छु? र परमे रले यसलाई
प्रमाणत गनुर्भएको छ, हरके पटक, िक यो सत्य हो भएन।” र उहाँले
मेघ गजर्न र वषार् पठाउनुभयो (तमीलाई धमर्शा थाहा छ, तमी, िठक
त्यहाँ।) यो प्रमाणत गनर्को लािग िक शमूएल परमे रको मुखपत्र थए।
105 र जसरी शमूएलले पूणर् पमा प्रतिनधत्व गरकेा थए: आज, पिवत्र
आत्मा— पिवत्र आत्मा परमे रको मुख पत्र हुनुहुन्छ: जसले िठक
बाईबलले भनेको जस्तै गरी बोल्छ; जसले िठक बाईबलले भनेको जस्तै
िव ास गछर् , र यसबाट भ हुदनै, एक रत पिन।
106 तर तनीह ले अ कोिह चाहन्छन् जसले तनीह लाई फरक कुरा
भनोस्। र मािनसह ले शमूएलको भिवष्यवाणी ￭स थएन भनेर भ
सकेनन्। तनीह ले जवाफ िदए र भने, “शमूएल, सबकुैरा जुन तमीले
परमप्रभुको नाउँमा बोलेको छौ, तमीले भनेझँै परमप्रभुले यो पूरा गनुर्भएको
छ। त्यहाँ एउटा पिन कमजोरी छैन। तमीले किहल्यै पिन हामीकहाँ आएर
पसैा मागेको छैनौ। तमीले आफैलाई पुराएको छौ। तमीले हामीलाई
किहल्यै पिन तम्रो िन म्त महान, उत्कृ कुराह गनर्को िन म्त भनेनौ।
तमीले आफ्नो परमे रमा भरोसा गरकेो छौ, र तमीबाट सबकुैरा िदएको
छौ। र तम्रो वचनह सत्य छन्। परमप्रभुको नाउँमा तमीले भनेको सबजैसो
कुरा तमीले भनेको जस्तै भएको छ। तर अझै पिन हामी राजा चाहन्छौ।”
107 के तपाईले िवसंगत देख्न सक्नुहुन्छ? के तपाईले—तपाई देख्दै
हुनुहुन्छ—शतैानको धूतर्ता, एउटा मािनसमा काम गनर् सक्छ? आफूलाई
पिवत्र आत्मामा समपर्ण गनर्, र परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ लाई सु को सट्टा,
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एउटा शु जीवनको लािग, एउटा शु च रत्र, भ जीवनको लािग, एक
फरक मािनस, एउटा पिवत्र जात, एउटा फरक व्यवहार गन मािनसह ;
तनीह ब संसारसंग िमल्दोजुल्दो थए, र संसार जस्तै व्यवहार गथ, र
कुनै त्यो मण्डलीमा जान्छन् जसले भन्छ, “त्यो सबै िठक छ, त्यसरी नै
व्यवहार गद जानुहोस्।”
108 तपाई यो के हो देख्न सक्नुहुन्छ? तनीह भन्छन्, “त्यहाँ चंगाई
भ े जस्तो कुनै कुरा छैन। ओ, पिवत्र आत्माको बि ष्मा मण्डली लािग
एउटा ढाँचा हो।” अक शब्दमा भन्दा, त्यसपछ परमे रले मािनसह लाई
लनुभयो, मण्डलीबाट पिवत्र आत्मालाई टाढा लानुभयो, र संगिठत
मण्डलीलाई िनमार्ण गनर् िदनुभयो। किहल्य,ै किहल्यै होइन। त्यहाँ यस्तो
कुनै कुरा छैन। पिवत्र आत्मा, सत्यताको वचनले, येशू नआउन्जेलसम्म
तपाईलाई मागर्दशर्न गनर् पन हो। तर त्यो त रकामा यो—यो गयो।
109 शाऊल सत्तामा आए। उनी महान…उसमा धेरै पछ्याउनेह आए।
ओ, उनमा सुन्दर कवचह थए। उनीसंग गायकह थए। उसंग ढालह
थए, र उसंग भालाह थए। ओ, उसले बािक रहेका सबै रा ्रलाई पछाडी
पाय । र उसले तनीह मा त्यो लोकतन्त्र ल्यायो जुन कसलेै पिहले सुनेको
भन्दा धेरै नै फरक थयो।
110 र त्यो नै आज हाम्रो सम्प्रदाय मण्डलीह ले गरकेा छन्। हामीसंग
संसारको सबभैन्दा ठूलो मण्डलीको भवनह छन्। हामीसंग संसारमै
सबभैन्दा सुन्दर पोशाक लाउने मािनसह छन्। हामीसंग ल्याउन सिकने
उच्चतम छात्रवृ त्तह छन्।
111 त्यो भाला लन सकन्व शाऊलका प्रशक्षत पु षह जस्त,ै र
तनीह ले यसलाई यतसम्म चलाउन र यु ाभ्यास गनर् सक्थे िक रा ्रह
डराउथे। तनीह एक प्रशक्षत मािनसह थए, र सब।ै तर, एकिदन, त्यहाँ
यस्तो समयआयो िक त्यहाँ एउटा चुनौती िदने व्यिक्त बािहरआयो। र यसले
पुरै इस्राएली सेनालाई यत िबधी त्रास िदयो िक तनीह आफ्नो जुत्तामा
कापेर, उभए। गो लयथले तनीह लाई चुनौती िदयो, “यिद तम्रो परमे र
तमीले भनेको जस्तै हो भने! तमीह उत्कृ पमा प्रशक्षत छौ।” र
उसले तनीह लाई चुतौती िदयो। तनीह लाई के गन भ े कुरा थाहा
थएन। तनीह को राम्रो, ट ल्कएको हतयारले काम गरने। तनीह को
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भालाह ले काम गदन थयो। त्यहाँ केिह कुरा थयो जुन तनीह ले पिहले,
किहल्यै सुनेको थएन, जुन त्यहाँ भईरहेको थयो।
112 र सम्पूणर् श्र ा र ई रीय सम्मान, र आदर र मयार्दा, र प्रेम र इसाई
संगतका साथ, म यो भन्छु: अक िदन, अिफ्रक पित्रकामा, मलेै पढे,
कहाँ त्यो हाम्रो िकशको पुत्र, सुसमाचार प्रचारकको हाम्रो चुनौती, जब
एउटा मुसलमानले उहाँलाई चुनौती िदयो, िब ी ग्राहमलाई। भन्यो, “यिद
तम्रो परमे र परमे र हुनुहुन्छ भने, उहाँले भ ुभए झँै उहाँले िबरामी िनको
पानुर्भएको होस्।” र िकशको पुत्र, बािक रहेका सेनाह सिहत, आफैलाई
शान्त राखे र देश छोडे, परा￭जत भएर। यो अपमान हो। हाम्रो परमे र
परमे र हुनुहुन्छ।
113 हामीसंग हाम्रा राम्रा मण्डलीह छन्। हामीसंग राम्रा सुसमाचारह
छन्। हामीसंग सशुल्क गायकह छन्। हामीसंग उत्कृ गायन समूहह
छन्, देशमा सबभैन्दा महानह । हामीसंग उत्कृ पु षह छन्, केिह धेरै
पसैाह । हामीसंग बु जीवीह छन्। हामीसंग तल िबन्दमुा धमर्शा छ;
हामीले यसलाई प्रचार गनर् सक्छौ; हामीले यसलाई भ सक्छौ। हामीले
प्रचार गररे मािनसलाई भत्र ल्याउन सक्छौ, र मण्डलीमा, हरके वषर्
लाखौको संख्यामा, धमार्न्तरण गनर् सक्छौ। [टेपमा रक्त स्थान—सम्पा।]
हाम्रा सशुल्क गायकह , हाम्रा बु जीवी प्रचारकह लाई, यो थाहा छैन
िक यस्तो चुनौतीलाई कसरी सामना गन। तनीह लाई यसको बारमेा केिह
पिन थाहा छैन। तनीह लाई उहाँको चंगाई गन शिक्त, पिवत्र आत्माको
बि ष्माको बारमेा थाहा छैन, त्यो शिक्त जसले एउटा क्यान्सरले मद
गरकेो मािनसको छाया लन सक्छ, र उसलाई मुिक्त िदलाउछ। तनीह
त्यस के्षत्रमा प्रशक्षत नै छैनन्, जस्तो शाऊल र उसको मानव-िन मत
समूह थयो।
114 तर परमे रको जनह र तपाई छोराछोरीह मा, म यो भन्छु, तािक
परमे रले तपाईलाई साक्षी िबना किहल्यै पिन छोड्नुहुने छैन भनेर
तपाईलाई थाहा होस्।
115 यो नजानेर, शाऊललाई, शाऊललाई यसको बारमेा केिह पिन थाहा
थएन। तर परमे रसंग पछाड कतै डाँडाको परी सानो दाऊद थयो, जसले
भेडालाई धमर्को सामा खवुाईरहेको थएन। उसले तनीह लाई शान्त
पानीको छेउमा र ह रयो खकर् मा होयार्ई रहेको थयो। उनी आफ्नो िपताको
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भेडा प्रत ख्याल राख्थे। र यिद केिह कुरा दौडेर भत्र आउछ, एउटा शत्रू,
उसको िपताको एउटा भेडा चोनर्को लािग, उसलाई त्यो भेडालाई छुटकारा
िदनसक्ने परमे रको शिक्त थाहा थयो।
116 परमे रसंग आझै पिन दाऊद छ, कुनै ठाउँमा, जसलाई भेडालाई
छुटकारा िदनुको अथर् के हो भिन थाहा छ, परमे रको शिक्त ारा। उसलाई
अझै पिन यसको बारमेा सबै थाहा छ।
117 उसले भरोसा गरकेो थयो। उसलाई शाऊलको हातहतयारको बारमेा
केिह पिन थाहा थएन, न त उसले त्यो मध्ये कुनै चाहन्थ्यो न।ै उसले
तनीह को कुनै सम्प्रदाय चाहदनै थयो। उसले आफू माथ पुरानो कवच
चाहदनै थयो। उसले भन्यो, “मलाई यसको बारमेा केिह पिन थाहा छैन।
तर मलेै जानेको शिक्तमा मलाई जान िदनुहोस्।” उसले आफ्नो िपताको
भेडाह लाई खवुाएको थयो। उसले चरणह को ख्याल राखेको थयो।
उसले तनीह लाई सिह िक￭समको खाना िदएको थयो, र तनीह बाँचे
र फ लफाप भए।
118 “मािनस रोटीले मात्र बाँच्दनै। तर परमे रको मुखबाट िनस्केको
प्रत्येक वचन ारा, मािनस जीिवत रहँदछ।” साँचो गोठालोले तनीह लाई
खवुाउँछ। “येशू ख्री , िहजो, आज, र सधभैरी एकसमान हुनुहुन्छ।” र
यिद शत्रूले एउटालाई खोस्यो भने, िबमारमा, उसलाई परमे रको शिक्त
थाहा छ।
119 सानो दाऊदलाई, त्यहाँ उभेको हेनुर्होस्। भन्यो, “त्यो केटा जन्म
दे खन,ै एउटा यो ा हो। र उसको यवुावस्था दे ख न,ै उसले अ केिह
नभएर भाला र हतयारको बारमेा मात्रै जानेको छ। ऊ राम्ररी प्रशक्षत छ।
ऊ एउटा धमर्शा ी हो। र तमीलाई यसको बारमेा केिह पिन थाहा छैन।”
120 उसले भन्यो, “त्यो सत्य हो, श्रीमान। मलाई उसको धमर्शा ीय
प्रशक्षणको बारमेा केिह पिन थाहा छैन। तर त्यहाँ एउटा कुरा छ जुन
मलाई थाहा छ, िक, जब शत्रू भत्र आउँछ, मेरो िपताको भेडाह मध्ये
एउटा चोनर्, म परमे रको शिक्तमा गए। मलेै त्यस्माई बचाए। मलेै त्यसलाई
फेरी राम्रो स्वास्थ्यमा सुरक्षत साथ ल्याए। मलेै त्यसलाई छायादार ह रयो
खकर् मा र स्थर पानीमा फकार्एर ल्याए। र त्यो परमे र जसले मेरो हातमा
￬सहलाई सुम्पनुभयो, र मलेै त्यसलाई मारे जब त्यसले मेरो एउटा—एउटा
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थूमा लग्यो, र उहाँले मलाई भालु मानर् िदनुभयो, त्यसलेै स्वगर्का परमे र
मसंग यो खतना नग रएको प लश्तीलाई मानर् जानुहुनेछ।”

हामीलाई पिवत्र आत्माको अगुवाई चािहन्छ। मलाई मेरा िदनह थाहा
छैन; कसलैाई पिन थाहा छैन।
121 अक िबहान म मेरो पलगंमा प ल्टरहेको थएँ। र म…म िनन्द्रामा पुगे,
र मलेै जोसेफ िबमार भएको सपना देखे, र मलेै उसलाई प्राथर्ना गनर्को
लािग उसलाई उठाएँ। र जब म जागे, म एकदम दु खत थए। मलेै भने,
“िठक छ, शायद जोसेफ िबमार हुन लाग्दछै।”
122 र मलेै हेर,े मभन्दा अगाड जाँद,ै एउटा सानो, अन्धकार छायामा, त्यो
भन्दा ब एउटा खरैो रङ्ग थयो। र त्यो म नै थएँ जस्तो दे खन्थ्यो। र मलेै
त्यो हेर।े र त्यसको पछाड आईरहेको एउटा कोिह गोरो थयो, र त्यो ऊ
थयो। मलेै मेरी श्रीमतीलाई हेर,े ऊ जागा छ िक छैन भनेर हेनर्को लािग,
ताक मलेै उसलाई यो देखाउन सकँू, यिद उसले दशर्न देख्न सक्छ भने।
तर उनी सुतरहेक थईन्।
123 मलेै भने, “ओ, म मािफ चाहन्छु, प्रभु। तर, त्यो मेरो जीवन रहेको छ।
मलेै गरकेो सबै कुरामा तपाईले मलाई अगाड बनाउनुपछर् । हरके पटक जे
केिह पिन हुन्छ, म सोच्छु िक यो तपाईले ग ररहनुभएको छ। र मलेै बुझे िक
यो शतैान थयो जसले मलाई यसबाट टाढा राख्न खोज्दै थयो।” मलेै भने,
“यिद तपाईले मात्रै मलाई डोयार्उनु भएत।” र जसै मलेै हेर,े मलेै मािनसमा
देखेको सबभैन्दा सुन्दर मुहार देखे। उहाँ मेरो अगाड हुनुहुन्थ्यो, फकर
हे ररहनुभएको थयो। उहाँले आफ्नो हात उठाउनुभयो र मेरो समात्नुभयो,
र यो त रकामा चलाउन थाल्नुभयो। दशर्नले मलाई छोड्यो। गत आईतबार
िबहान, म, चाडै सबेरै उठेको थए। त्यो शिनबार थयो, यो दशर्न। मा…
124 म जिहले पिन च न्तत रहे, म सधै मन बारमेा सोच्थे। यो, म पचास
भएकोले, यो, मेरो समय होइन…धेरै समय छ जस्तो लाग्दनै। र म सोच्थे
िक म त्यो अलौिकक, आकाशीय शरीरमा के हुने थए। “के यो हुन सक्छ
िक म मेरा बहुमूल्य साथीह लाई देख्नेछु र, भनौ, एउटा सानो सेतो कुिहरो
गयो, र भन्यो, ‘त्यहाँ भई नेभल हुनुहुन्छ,’ वा, उहाँले भ सक्नुभएन,
‘जयम￭सह, भाई ब्रन्हाम’? र जब येशू आउनुउँछ, तब म फेरी मािनस
हुनेछु।” मलेै अक्सर त्यो सोच्थे।
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125 म प ममा बािहर छु भ े सपना मलेै देख्दै थए। र म एउटा सानो
सेजब्रस ठाउँबाट आउदै थएँ, र मेरी श्रीमती मसंग थईन्, र हामीले ट्र ाउट
माछा मा ररहेका थयौ। र म रोिकए र—र ढोका खोल्यो। र आकाश यत
सुन्दर थयो। यहाँ उपत्यकामा गरकेो जस्तो तनीह ले गरकेो दे खदनै
थयो। ती िनलो थए, र केिह सेतो बादलह थए। र मलेै श्रीमतीलाई भने,
मलेै भने, “हामीह यहाँ बािहर आएको हुनुपछर् , धेरै समय अगाड, िप्रय।”
उनले भिनन्, “बालबच्चाह को खातर, हामीह यहाँ आएको हुनुपछर् ,
िब ी।” मलेै भने, “त्यो…” अिन म उठे।
126 मलेै सोचे, “म यत धेरै सपना दे खरहेको छु! मलाई अचम्म लाग्छ िकन
होला।” र मलेै तल हेर,े र उनी मेरो छेउमा सुतरहेक थईन्।
127 र म मेरो ￭सरानीमा माथ उठे, जसरी तपाईह धेरै जसोले गनुर्भएको
छ, मेरो टाउको—पलगंको टाउको राख्ने ठाउँमा राखे, र मेरा हातह मेरो
पछाड राखे। अिन म त्यहाँ यसरी सुतरहेको थएँ। र मलेै भने, “िठक छ,
म केवल सोच्छु िक यो के हुनेछ, अक लोकमा। म पचास वषर्को भईसकेको
छु, र मलेै अिहले सम्म केिह पिन गरकेो छैन। यिद मलेै प्रभुलाई सहायता
गनर्को लािग केिह गनर् मात्र सके त, िकनिक मलाई थाहा छ िक मरणशील
हुनेछैन। मेरो आधा जस्तो समय त गएको छ, कमसेकम, वा आधा भन्दा
बिढ होला। यिद म मेरा मािनसह ज त्तकै बुढो उमेरसम्म बाँचे भने, अझै
पिन मेरो आधा जस्तो समय गईसकेको छ।” र मलेै चारैतर हेर।े र म त्यहाँ
प ल्टरहेको थए, उठ्ने तयारी गद थए। त्यो लगभग सात बजेको थयो।
मलेै भने, “मलाई लाग्छ आज िबहान, म तल मण्डलीमा जानेछु। यिद म
ककर् श छु भने, म भाई नेभलले प्रचार गरकेो सु चाहन्छु।”
128 त्यसलेै मलेै भने, “के तमी उ ौ, िप्रय?” र उनी राम्रोसंग
सुतरहेक थईन्।
129 र तपाईले यो छुटाएको म चाह । यसले मलाई प रवतर्न गरकेो छ। म
उही भाई ब्रन्हाम हुन स क्दन जुन म हुने गथ।
130 र मलेै हेर।े र मलेै केिह कुरा सुने, जसले भिनरहेको थयो, “तमीले
भखर्रै शु गदछौ। लडाई लडराख। केवल िनरन्तर जाऊ।”
131 मलेै मेरो टाउको एक िमनेटको लािग ह ाएँ। मलेै सोचे, “िठक छ, मलेै
शायद य त्तकै यो सोचरहेको होला।” तपाईलाई थाहा छ, एउटा व्यिक्तले



28 बो लएको वचन

केिह कल्पनाह गनर् सक्छ। अिन मलेै भने, “शायद मलेै त्यो कल्पना
गरे होला।”

यसले भन्यो, “लडाई लडराख। िनरन्तर जाऊ। लगातार जाऊ।”
132 मलेै भने, “शायद मलेै यो भने।” र मलेै मेरो ओठ दाँतभत्र राखे, र
मेरो हात मेरो मुखमा राखे।
133 र त्यहाँ फेरी यो आयो, भन्यो, “केवल िनरन्तर लािगराख। बाटोको
अन्त्यमा के छ त्यो तमीलाई थाहा मात्रै छ भने!”
134 र यस्तो लाग्थ्यो िक मलेै ग्राहम स्टेलग, वा कसलैाई सु सक्थे,
जसले त्यो गीत यसरी गायो। (तनीह ले यो यहाँ गाउँछन्, ए ा माए र
तपाईह सबलेै।):

म घर सम्झेर िनलो भएको छु, र म येशूलाई हेनर्
चाहन्छु,

म ती िमठो बन्दरगाहको घण्टीह सु चाहन्छु;
यसले मेरो मागर् उज्यालो पानछ र मेरा सबै डरह
हटाउनेछ;

प्रभु, मलाई समयको पदार् पछाड हेनर् िदनुहोस्।
तपाईले यो यहाँ मण्डलीमा गएको सु ुभएको छ।

135 र मलेै केिह कुराले भनेको सुने, “के तमीलाई समयको पदार् पछाड
हेनर् इच्छा छ?”

मलेै भने, “यसले मलाई धेरै सहायता गनछ।”
136 र मलेै हेर।े केवल एक पलमा, म…एक ासमा म त्यो एउटा सानो
ठाउँमा जुन एकतफार् थयो। मलेै पछाड फकर हेर,े र म त्यहाँ थए, पलगंमा
सुतरहेको। र मलेै भने, “यो अनौठो कुरा हो।”
137 अब, तपाईले यो दोहोयार्एको म चाह । यो मेरो मण्डलीको अगाड
हो, वा मेरो भेडाको लािग हो जसलाई म पास्टर ग ररहेको छु। चाहे यो
थयो, म यो शरीरमा थए वा बािहर थए, चाहे यो अनुवाद थयो, यो
मलेै देखेको कुनै दशर्न जस्तो थएन। मलेै त्यहाँ हेनर् सक्थे, र मलेै यहाँ
हेनर् सक्थे।
138 र जब म त्यो सानो ठाउँमा पुगे, मलेै यत धेरै मािनसह दौडद,ै कराएर
आउदै यो भनेको सुनेको थईन, “ओ, मेरो बहुमूल्य भाई!”
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139 र मलेै हेर।े र जवान यवुतीह , शायद तनीह आफ्नो प्रार म्भक
बीस, अठार दे ख बीससम्म थए, तनीह ले आफ्ना अगंालोह म तफर्
िददै थए, र कराउदै थए, “हाम्रा बहुमूल्य भाई!”
140 यहाँ जवान यवुा आउँछ, यवुावस्थाको तेजमा। र तनीह को आँखा
च म्करहेको र अन्धकारको रातमा ताराह जस्तै थए। तनीह को दाँत
मोती जस्तै सेतो थयो। र तनीह कराउद,ै र मलाई समाईरहेका थए, र
चच्याउदै थए, “ओ, हाम्रा बहुमुल्य भाई!”
141 र मलेै रोके, र मलेै हेर।े र म जवान थए। मलेै फकर मेरो पुरानो
शरीरलाई मेरो शरको पछाड मेरो हात रा खरहेको अवस्थामा, त्यहाँ
प ल्टरहेको देखे। र मलेै भने, “म यो बु झ्दन।”
142 र यी जवान यवुतीह ले मेरो वरपर आफ्ना हात फैलाईरहे। अब,
मलाई थाहा छ यो िमश्रत श्रोताह छन्, र म यो िमठासपूणर् र आत्माको
कोमलताका साथ भन्दछु। पु षह ले मानवीय संवेदना िबना मिहलाको
व रपरी आफ्नो हात राख्न सक्दनै; तर यो त्यहाँ थएन। त्यहाँ न िहजो
न भोली थयो। तनीह थिकत भएनन्। तनीह …मलेै त्यत सुन्दर
मिहलाह मेरो जीवनमा किहल्यै पिन देखेको थएन। तनीह को कम्मर
रखेासम्म कपाल थयो, पाउसम्म लामो स्कटर्ह थयो। र तनीह केवल
मलाई अँगाल्दै थए। यो मेरी आफ्नै बिहनीको, अँगालो जस्तो पिन थएन,
जो त्यहाँ ब￭सरहेक छन्। उनीह ले मलाई चुम्बन ग ररहेका थएनन्, र
मलेै उनीह लाई चुम्बन ग ररहेको थईन। यो केिह थयो जुनको लािग
म—मसंग कुन—ैशब्दावली छैन, भ को लािग मसंग शब्द छैन। “￭स ”
ले यसलाई छुन सक्दनै। “उत्कृ ” ले कतै छुनसम्म, सक्नेछैन। यो केिह
त्यस्तो चीज थयो जुन मलेै किहल्य…ैतपाई केवल त्यहाँ हुनुपदर्छ।
143 र मलेै यो बाटोमा हेर,े र त्यो बाटोमा हेर।े र उनीह , हजारौको
संख्यामा आईरहेका थए। र मलेै भने, “म यो बु झ्दन।” मलेै भने, “िठक
छ, उनीह …”
144 र यहाँ आशा छ। उनी मेरी पिहलो श्रीमती थईन्। उनी दौडीन्, र
किहल्यै भिननन्, “मेरो श्रीमान।” उनले भिनन्, “मेरो प्यारो भाई,” र
जब उनले मलाई अँगालो हा लन्, त्यहाँ अक मिहला उभरहेक थईन्,
जसले मलाई अँगालो हा लन्, र त्यसपछ होपले यस मिहलालाई अँगालो
हा लन्, र एक अकार्ले हा लन्। र मलेै सोचे, “ओ, यो केिह फरक हुनुपछर् ।
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यो हुन सक्दनै…त्यहाँ केिह कुरा छ…” मलेै सोचे, “ओ, के म फेरी फकर
त्यो पुरानो शवमा फकर् न चाहन्छु होला?”
145 त्यसपछ मलेै वरपर हेर।े मलेै सोचे, “यो के हो?” र मलेै हेर,े
साच्चै राम्रो। र मलेै—मलेै भने, “म—म यो बुझ्न स क्दन।” तर होप,
ओ, सम्मानको अतथ जस्तो दे ख न्थन्। उनी कुनै फरक थईन्, तर
सम्मानको अतथ जस्त।ै
146 र त्यसबेला मलेै एउटा आवाज सुने जो मसंग बोल्यो, जो कोठामा
थयो, भन्यो, “तपाईले प्रचार गनुर्भएको यो पिवत्र आत्मा हो। यो ￭स प्रेम
हो। र यो िबना यहाँ केिह पिन प्रवेश गनर् सक्दनै।”
147 म मेरो जीवनमा पिहले भन्दा बिढ ढ छु, िक त्यहाँ प्रवेश गनर्, ￭स
प्रेम चािहन्छ। त्यहाँ कुनै इष्यार् थएन। त्यहाँ कुनै थकान थएन। त्यहाँ कुनै
मृत्यु थएन। त्यहाँ किहल्यै पिन, िबमारी हुदनै। मृत्यु दर; केिह—केिहले
तपाईलाई किहल्यै बुढो बनाउन सक्दनै। र…तनीह न सक्दनैन्। त्यो
केवल एउटा आनन्द थयो।
148 “ओ, मेरो िप्रय भाई!” र तनीह ले मलाई माथ लगे, र मलाई ठूलो
महान उच्च स्थानमा स्थािपत गराउनुहोस्।
149 मलेै सोचे, “मलेै सपना दे खरहेको छैन। म यहाँ खाटमा प ल्टरहेको
आफ्नो—आफ्नो शरीरलाई हे ररहेको छु।”
150 र तनीह ले मलाई त्यहाँ माथ राखे। र मलेै भने, “ओ, म यहाँ माथ
बस्नुहु ।”
151 र यहाँ मिहला र पु षह , दवुतैफर् बाट, आफ्नो यवुावस्थामा, कराउदै
आए, र एउटी मिहला त्यहाँ खडा थईन्, र उनी कराईन्, “ओ, मेरो प्यारो
भाई! ओ, तपाईलाई यहाँ देखेर हामी अत्यन्त खसुी छौ।”

मलेै भने, “मलेै यो बु￭झन।”
152 र त्यसपछ त्यो आवाज जो मसंग, माथबाट बो लरहेको थयो,
भन्यो, “तमीलाई थाहा छ, यो बाईबलमा ले खएको छ िक अगमवक्ताह
तनीह को मािनससंग भेला भएका थए।

र मलेै भने, “हो, मलाई शा मा त्यो रहेको याद छ।”
भन्यो, “िठक छ, यो तब हुनेछ जब तमी आफ्ना मािनसह संग भेला

हुनेछौ।”
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मलेै भने, “तब तनीह वास्तिवक हुनेछन्, र म तनीह लाई महसूस
गनर् सक्छु।”

“ओ, हो।”
153 मलेै भने, “तर, त्यहाँ लाखौ छन्। त्यहाँ त्यत धेरै बन्हामह छैनन्।”
154 र त्यो आवाजले भन्यो, “तनीह ब्रन्हामह होइनन्। तनीह
तपाईका धमर्प रवत हुन्। तनीह ती हुन् जसलाई तमीले प्रभुमा
डोयार्एको थयौ।” र भन्यो, “ती मध्ये केिह मिहलाह , जो तमीले सुन्दर
ठानेको छौ, नब्बे वषर्को उमेर भन्दा बिढ थए जब तमीले प्रभुकहाँ लागेको
थयौ। कुनै आ यर् छैन िक तनीह कराईरहेका थए, ‘मेरो िप्रय भाई!’”
155 र तनीह कराए, एकैसाथ, भने, “यिद तपाई नजानुभएको भए, हामी
यहाँ हुनेथएनौ।”

मलेै व रपरी हेर।े मलेै सोचे, “िठक छ, मलेै यो बु￭झन।”
मलेै भने, “ओ, येशू कहाँ हुनुहुन्छ? म उहाँलाई यत धेर,ै हेनर्

चाहन्छु।”
156 तनीह ले भने, “अब, उहाँ केवल थोरै माथ हुनुहुन्छ, िठक त्यहाँ
माथ।” भन्यो, “कुनै िदन उहाँ तमीकहाँ आउनुहुनेछ।” बुझ्नुभयो?
भन्यो, “तमीलाई पठाईएको हो, एउटा अगुवाको पमा। र त्यसपछ
परमे र आउनुहुनेछ। र जब उहाँ आउनुहुनेछ, उहाँले तमीलाई तमीले
तनीह लाई ￭सकाए बमो￭जम न्याय गनुर्हुनेछ, पिहलो, चाहे तनीह भत्र
जान्छन् या जाँदनैन्। हामीह तम्रो शक्षा अनुसार जानेछौ।”
157 मलेै भने, “ओ, म धेरै खसुी छु। के पावलले, के उहाँ पिन यसरी नै
उभनुपछर्? के पत्रुस यसरी नै उभनुपछर्?”

“हो।”
158 मलेै भने, “त्यसोभए मलेै हरके वचन तनीह ले प्रचार गरकेो जस्तै
प्रचार गरकेो छु। म किहल्यै पिन त्यसबाट त कन, एक तफर् बाट अक तफर् मा।
जहाँ तनीह ले येशू ख्री को नाउँमा बि ष्मा िदए, मलेै पिन त्यिह गर।े जहाँ
तनीह ले पिवत्र आत्माको बि ष्माको बारमेा ￭सकाए, मलेै पिन त्यिह गर।े
जे के पिन तनीह ले ￭सकाए, मलेै पिन त्यिह गर।े”
159 र ती मािनसह कराए, र भने, “हामी यो जान्दछौ। र हामी जान्दछौ
िक कुनै िदन, हामी फकर तपाईसंग, पृथ्वीमा जानेछौ।” भन्यो, “येशू
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आउनुहुनेछ, र हामीलाई तपाईले प्रचार गरकेो वचन अनुसार तपाईको
न्याय ग रनेछ। र त्यसपछ यिद तपाई त्यो समयमा स्वीकार ग रनुभयो
भने, जुन तपाई हुनुहुनेछ,” र भन्यो, “त्यसपछ तपाईले हामीलाई उहाँमा
प्रस्तुत गनुर्हुनेछ, तपाईको सेवाको ट्रफ को पमा।” भन्यो, “तपाईले
हामीलाई उहाँमा अगुवाई गनुर्हुनेछ, र, सबै संग,ै हामीह पृथ्वीमा फकर
सदाको लािग, ￭जउनलाई जानेछौ।”

मलेै भने, “के म अब फ कनुपछर्?”
“हो। तर जारी राख्नुहोस्।”

160 मलेै हेर।े र मलेै मािनसह लाई देख्न सक्थे, जहाँसम्म मलेै देख्न
सक्थे, अझैआईरहेको, मलाई अँगाल्न, कराउन, “हाम्रो िप्रय भाई!”
161 िठक त्यसबेला एउटा आवाजले भन्यो, “तमीले सधै माया गरकेो
सबकुैराह , र सबकुैरा जुनले तमीलाई सधै माया गय , त्यो परमे रले
तमीलाई िदनुभएको छ।” र मलेै हेर।े र यहाँ मेरो पुरानो कुकुर आउछ,
माथ िहड्दै आयो। यहाँ मेरो घोडा आयो, र उसको टाउको मेरो काँधमा
राख्यो, र बस्यो। भन्यो, “तमीले सधै माया गरकेो सबकुैरा, र सबकुैरा
जसले तमीलाई सधै माया गय , परमे रले तनीह लाई तम्रो सेवकाई
माफर् त, तम्रो हातमा िदनुभएको छ।”

र मलेै आफूलाई त्यो सुन्दर ठाउँबाट कतै लािगएको महसूस गरे।ँ
162 र मलेै चारैतर हेर।े मलेै भने, “के तमी उ ौ, िप्रय?” उनी अझै
पिन सुतरहेक थईन्।
163 र मलेै सोचे, “ओ परमे र! ओ, मलाई सहायता गनुर्होस्, ओ परमे र।
मलाई एउटा पिन वचनमा किहल्यै सम्झौता गनर् निदनुहोस्। मलाई त्यो
वचनमा सीधा रहन िदनुहोस्, र यसलाई प्रचार गनर् िदनुहोस्। के आउँछ
र के जान्छ, र अ ले के गछर् भ े कुरा मलाई परवाह छैन; कत धेरै
शाऊलह …िकशको पुत्रह उठ्छन्, कत धेरै यो, त्यो, वाअन्य । मलाई,
प्रभु, त्यो स्थानमा जान िदनुहोस्।” मृत्यकुो सबै डर…
164 म यो भन्छु, यो िबहान, मेरो बाईबललाई मेरो अगाड राखेर। मेरो त्यहाँ
हुकार्उनको लािग, एउटा सानो केटा छ, चार वषर्को। मेरो नौ वषर्क केिट
छ; र एउटा िकशोरी, जसको लािग मा धन्यवादी छु, जसले प्रभुको बाटो
बद लिदएको छ। परमे र, तनीह लाई परमे रको स ाहमा हुकार्उनको
लािग, मलाई बाँच्न िदनुहोस्।
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165 र सबभैन्दा माथ, पूरा संसार मप्रत कराईरहेको जस्तो दे खन्छ, नब्बे
वषर्का मिहला र पु षह , र सबै प्रकारका, “यिद तपाई नजानुभएको भए,
हामी यहाँ हुने थएनौ।”
166 र, परमे र, मलाई त्यो लडाई लड्न िदनुहोस्। तर यिद यो मन कुरामा
आउँछ भने, म उदास छैन। यो मरणशील र अपमानबाट, प्रवेश गनुर्, यो
एउटा आनन्द, र यो एउटा खसुी हुनेछ।
167 यिद मलेै, माथ लोकमा, एक समय िब लयन िमल अग्लो, एक वगर्
ब्लक बनाउन सक्छु, त्यो ￭स प्रेम हो, हरकेले यो बाटो टेक्छ, यो
साँघुरो रहन्छ, जबसम्म हामी त्यहाँ पुग्दनैौ जहाँ अिहले हामी छौ। यो केवल
भ्र चारको छाँया मात्रै हुनेछ, त्यो सानो केिह कुरा जुन हामीले बुझ्न सक्छौ
र त्यहाँ कुनै ठाउँमा केिह छ भिन महसूस गनर् सक्छौ। हामीलाई थाहा छैन
यो के हो।
168 ओ, मेरा िप्रय िमत्रह , मेरा िप्रय जनह , सुसमाचारका मेरा िप्रयह ,
परमे रमा मेरा ज न्मएका छोराछोरीह , मलाई सु ुहोस्, तपाईको पा र।
तपाई, काश मलेै तपाईलाई व्याख्या गनर् सक्ने त्यहाँ कुनै त रका भईिदए।
त्यहाँ कुनै शब्दह छैन; मलेै यो भेट्टाउन स क्दन; यो किहँ पिन भेिटएको
छैन। तर यो अ न्तम ासभन्दा बािहर, तपाईले देख्नुहुने सबभैन्दा
मिहमामय कुरा छ…यसलाई व्याख्या गन त्यहाँ कुनै त रका नै छैन। त्यहाँ
कुनै त रका छैन। मलेै यो गनर् स क्दन। तर जे केिह पिन तपाई गनुर्हुन्छ,
िमत्र, तपाई ￭स प्रेममा नपुगेसम्म सबकुैरालाई एकतफर् राख्नुहोस्। त्यो
स्थानमा जानुहोस् जहाँ तपाईले सबलैाई प्रेम गनर् सक्नुहुन्छ, हरके शत्रु,
सबजैनालाई।
169 त्यहाँको त्यो भ्रमणले, मलाई, अक मािनस बनाएको छ। म किहल्य,ै
किहल्य,ै किहल्यै पिन उिह भाई ब्रन्हाम हुनस क्दन जो पिहले थए। चाहे
िवमानह ह￭ रहेका छन्, चाहे िबजुली च म्करहेको छ, चाहे जासूसले
ममाथ बन्दकु िकन नराखोस्, यो जे केिह पिन होस्, यसले फरक पादन।
परमे रको कृपाले, म मेरो लडाई लडरहनेछु। िकनिक, मलेै सक्ने ती हरके
प्राणी र हरके व्यिक्तलाई म सुसमाचार प्रचार गछुर् , तनीह लाई त्यो सुन्दर
भूिममा मनाउनको लािग।
170 यो किठन जस्तो लाग्न सक्छ। यसले धेरै बल लन सक्छ। मलाई थाहा
छैन अझै कत लामो हो। हािमलईए थाहा छैन, शारी रक पमा बोल्दा।
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अँ…मेरो प रक्षणबाट अक िदन, उहाँले भ ुभयो, “तपाईले किठनसंग
पच्चीस वषर् पाउनुभएको छ, राम्रो जीवन ￭जउन। तपाई ठोस हुनुहुन्छ।”
त्यसले मलाई म त गय । तर, ओ, त्यो यो थएन। त्यो यो थएन। यो
यहाँ भत्रको केिह कुरा हो। यो मरणशीलताले अमरत्व धारण गनुर्पछर् । यो
नाशवानले अमरत्व धारण गनुर्पदर्छ।
171 िकशका पुत्रह उठ्न सक्लान्। म…तनीह ले गन सबै असल कुराह ,
यसको बारमेा भ को लािगमसंग कुनै गलत कुरा छैन, गरीबलाई र दानमा
िदने। र याद गनुर्होस्, िकन, शमूएलले शाऊललाई भने, “तमीले पिन
भिवष्यवाणी बोल्नेछौ।” र तनीह मध्ये धेरै जसो मािनसह महान,
शिक्तशाली प्रचारक हुन्, वचनलाई प्रधान स्वगर्दतूले झँै गरी प्रचार गनर्
सक्छन्। तर अझै पिन यो परमे रको इच्छा थएन। परमे र तनीह को
राजा हुन पनथयो। भाई, बिहनी, पिवत्र आत्माले तपाईलाई डोयार्उन
िदनुहोस्।

हाम्रा शरह एक पलको लािग िनहुयार्औ।
म यत धेरै घर सम्झेर िनलो भएको छु, म येशूलाई
हेनर् चाहन्छु,

म ती िमठो बन्दरगाहको घण्टीह सु चाहन्छु;
यसले मेरो मागर् उज्यालो पानछ र मेरा सबै डरह
हटाउनेछ;

प्रभु, हामीलाई समयको पदार् पछाड हेनर् िदनुहोस्।
प्रभु, मलाई क र डरको पदार् पछाड हेनर् िदनुहोस्,
मलाई त्यो घमाइलो उज्यालो मौसम हेनर् िदनुहोस्;
यसले मेरो मागर् उज्यालो पानछ र मेरा सबै डरह
हटाउनेछ;

प्रभु, हामीलाई समयको पदार् पछाड हेनर् िदनुहोस्।
172 म िन त छु, प्रभु, यिद यो सानो मण्डली, यस िबहान, केवल
समयको पदार् पछाड हेनर् सके त: तनीह को बीचमा कुनै िपडा हुनेछैन,
त्यहाँ किहल्यै हुनसक्दनै; ￭स ता बाहेक केिह हुनेछैन। र यहाँ र त्यहाँको
बीचमा यो केवल एउटा ास मात्रै हो, वृ ा उमेर दे ख यवुासम्म, समय
दे ख अनन्तकालसम्म, भोलीको थकानबाट, र िहजोको दखु, ￭स तामा
अनन्तकालको वतर्मान समय सम्म।
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173 म प्राथर्ना गदर्छु, परमे र, िक तपाईले यहाँको हरके मािनसलाईआशष
िदनुहुनेछ, यिद त्यहाँ तनीह छन् भने, प्रभु, जसले तपाईलाई त्यो प्रेमको
त रकामा चन्दनैन्। र साच्चै, िपता, त्यो खालको प्रेम िबना, नयाँ जन्म, नयाँ
गरी फेरी नज न्मकन केिह पिन त्यो पिवत्र स्थानमा प्रवेश पाउन सक्दनैन्।
पिवत्र आत्मा, परमे र, प्रेम हुनुहुन्छ, र हामी जान्दछौ िक त्यो सत्य हो।
चाहे हामीले िव ास ारा पहाड िकन नहटाऔ, चाहे हामीले महान काम
गय , अझै पिन, त्यो िबना त्यहाँ, हामीले किहल्यै पिन त्यो ￭सढी पारी
चढ्न सक्दनैौ। तर त्यो संग,ै यसले हामीलाई यो पाथव हेरचाह भन्दा पर
उठाउनेछ। म प्राथर्ना गछुर् , िपता, िक तपाईले यहाँ मािनसह लाई आशष
िदनुहुनेछ।
174 र हुनसकोस्, िक, हरके व्यिक्त जसले मलाई सुनेको छ, यस िबहानीमा,
यो सत्य भनून्, िक तपाई मेरो साक्षी हुनुहुन्छ, प्रभ, जसरी पुरानो समय
शमूएल थए, “तपाईको नाउँमा मलेै सत्य बाहेक तनीह लाई अ केिह
भने?” तनीह न्यायधीशह छन्। र अब म तनीह लाई भन्दछु, प्रभु,
िक तपाईले मलाई त्यो भूिममा लानुभएको थयो। र यो सत्य हो भिन
तपाईलाई थाहा छ।
175 र अिहले, िपता, यिद त्यहाँ कोिह छन् जसले तपाईलाई चन्दनैन्, यो
नै घडी हो िक तनीह ले भ ेछन्, “प्रभु, मभत्र तपाइको इच्छा होस् भ े
इच्छा राख्नुहोस्।” प्रदान गनुर्होस्, िपता।
176 र अब, तपाई, आफ्नो शर झुकाउद,ै के तपाईको हात उठाएर,
भ ुहुन्छ, “मेरो लािग प्राथर्ना ग रिदनुहोस्, भाई ब्रन्हाम, परमे र मभत्र
हुनुहुनेछ।”
177 अब तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यिह तर, िबल्कुल वास्तिवक पमा, िकन
तपाई केवल िपतालाई भ ुहु , “परमे र, मेरो दय भत्र, आज, म
संसारका सबै चीजह त्याग्छु। म सबथैोक त्याग्छु, मेरो सम्पूणर् जीवनले,
तपाईलाई प्रेम गनर् र सेवा गनर्को िनिमत्त। र म गनछु, आजको िदन
दे ख न,ै अब उप्रान्त, तपाईलाई पछ्याउनेछु, तपाईको बाईबलको हरके
धमर्शा मा”? यिद तपाई इसाई बि ष्मामा बि ष्मा हुनुभएको छैन भने,
“म हुनेछु, प्रभु।”
178 “यिद तपाईले अिहलेसम्म पिवत्र आत्मा पाउनुभएको छैन भने…”
तपाईले किहले पाउनुभयो भिन तपाईले जा ुहुनेछ। यसले तपाईलाई
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िदनेछ—यसले तपाईलाई चािहने िन तता र प्रेम िदनेछ। ओ, तपाईले
फरक गनुर्भएको होला, संवेदनाह होला, जस्तो तपाई अन्यभाषाह मा
कराउने र बोल्ने गनुर्भएको होला, जुन राम्रो हो। तर यिद त्यो िदव्य
प्रेम त्यहाँ छैन भने, मलाई अिहले िव ास गनुर्होस्, भ ुहोस्, “प्रभु, मेरो
दयमा राख्नुहोस्, र मेरो प्राणमा, तपाईको आत्माको पहँुच राखेर, ताक
म प्रेम, आदर गनर् सकँू, र त्यो िदव्य प्रेम मेरो ह दयमा होस्, आज, जसले
मलाई त्यो भूिममा जानेछ जब म मेरो अ न्तम ास छोड्नेछु,” जब िक
हामी प्राथर्ना गदर्छौ। तपाई प्राथर्ना गनुर्होस्, आफैमा, अिहले। तपाईको
आफ्नै त रकामा, तपाई प्राथर्ना गनुर्होस्, परमे रलाई तपाईको िन म्त त्यो
ग रिदनको िन म्त भ ुहोस्।
179 म तपाईलाई प्रेम गछर् । म तपाईलाई प्रेम गछर् । तपाई िप्रय खरैो
शर भएको पु षह , जसले कडा प रश्रम गररे साना नानीह लाई
खवुाउनुभएको छ! तपाई गरीब, वृ आमाह जसले आफ्नो आँखाह मा
आँशु ल्याउनुभएको छ! तपाईह लाई म यो आ ासन िदन चाहन्छु,
िदिदबिहनी, िप्रय, अक ास परी यो यस्तो छैन। म िव ास गछुर् िक यो
िबल्कुल कोठामा छ। यो केवल आयाम हो जसमा हामी बाँचीरहेका छौ। यो
केवल मरणशील हो जसमा हामी बाँचरहेका छौ।
180 “तर ममा इच्छा राख्नुहोस्, प्रभु, तपाईको इच्छा पुरा हुनको लािग।”
हामीले संगै प्राथर्ना ग ररहदा, तपाई प्राथर्ना गनुर्होस्।
181 आदरपूवर्क, प्रभु, तपाईको वचन र तपाईको आत्माको आधारमा,
हामीह यसकारणले यत धेरै खसुी छौ िक हामीलाई थाहा छ हाम्रो जन्म
कहाँबाट आएको छ। हामीह खसुी छौ िकनिक हामी “मािनसको इच्छामा
जन्मेनौ, न त शरीरको इच्छामा, तर परमे रको इच्छामा।”
182 र हामी प्राथर्ना गछ , आज, िपता, िक यी जो अिहले क्षमा िदने
अनुग्रहको लािग िवन्ती माग्दछैन्, िक तपाईको आत्माले त्यो काम गनछ,
प्रभु। मलेै य्हो गनर्को लािग त्यहाँ कुनै त रका छैन; म केवल एउटा मािनस
हँु, िकशको अक पुत्र। तर हामीलाई तपाई चािहन्छ, पिवत्रआत्मा।
183 परमे र, मलाई शमूएल जस्तै हुन िदनुहोस्, जसले वचनको सत्यता
भन्दछ। र तपाईले यो प्रमाणत गनुर्भएको छ, अिहलेसम, र म िव ास गछुर्
िक जबसम्म म तपाईमा सच्चा ब￭सरहन्छु, तपाईले जारी राख्नुहुनेछ।
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184 तनीह सबलेै अनन्त जीवन प्रा गनर् सकेका होऊन्, िपता। यो िदन
तनीह बाट किहल्यै पिन नछुटोस्। त्यो घडी जब तनीह ले यो संसार
छोड्ने समय आउँछ, यो हुनसकोस्, जे कुरा मलेै भखर्रै तनीह लाई
भनेको छु, वास्तिवकता बनेको होस्। र जसै हामी यहाँ बस्छौ, मरणशील,
आज, हाम्रो घडीमा हेद, हाम्रो रातको खानाको बारमेा सोच्द,ै भोलीको
कामको लािग, जीवनको िफक्री र प रश्रमको बारमेा, ती कुराह त्यसबेला
हुनेछैन। ती सबै हराएर जानेछ। त्यहाँ कुनै िफक्री हुनेछैन; र अनन्तकालको
एउटा महान ठूलो आनन्द हुनेछ। तनीह हरकेलाई, िपता, त्यस प्रकारको
जीवन िदनुहोस्। र हुनसकोस्…

185 म तपाई यो सोध्छु, िपता, िक हरके व्यिक्त जो यहाँ यस िबहानीमा छ,
जसलाई मलेै यो दशर्न भनेको सुनेका छन्, मलेै तनीह हरकेलाई अक
छेउमा भेट्न सकँू; य िप यहाँ ती पु षह हुन सक्छन् जो मासंग असहमत
हुनुहुन्छ, र मिहलाह , पिन। तर, िपता, त्यसलाई हाम्रो बाटोमा बाधा ब
निदनुहोस्। हामीले उहाँहौरलाई त्यहाँ भेट्न सकँू, र तनीह चल्छन्, पिन,
र हामीले एक अकार्लाई अँगाल्छौ, भन्छौ, “हाम्रो िप्रय भाई।” त्यो त्यहाँ
देखाए जस्तै होस्, प्रभु, हरकेको लािग, मलेै प्रेम गरकेो सब,ै र सबकुैरा
जसले मलाई प्रेम गय । म प्राथर्ना गछुर् िक यो त्यो त रकामा हुनेछ, प्रभु।
र म तनीह सबलैाई प्रेम गछुर् । तनीह लाई त्यहाँ प्रकट हुन िदनुहोस्,
िपता। म तनीह लाई अिहले अनन्त जीवन प्रदान गछुर् । तनीह ले आफ्नो
भाग गरकेा होउन्, यसलाई स्वीकार गनर्को लािग। िकनिक म यो येशूको
नाउँमा माग्दछु। आमेन।

186 हामीसंग केिह क्षण मात्रै बािक छ, िबरामीह को िन म्त प्राथर्ना गनर्को
लािग। म देख्न सक्छु एउटा सानी, िबरामी केिट यहाँ, र एकजना मिहला
एउटा कुस मा हुनुहुन्छ।

187 अब, मेरो अत्यन्त िप्रय दाजुभाई, िददीबिहनीह , कृपया मलाई गलत
नबु￭झिदनुहोला। म—म जा न्दन िक के भयो। के भयो मलाई थाहा छैन।
तर, परमे र, जब म मछुर् , मलाई त्यहाँ फकर जान िदनुहोस्। केवल मलाई
त्यस ठाउँमा जान िदनुहोस्, जहाँ म जान चाहन्छु, जहाँ किहँ पिन त्यो
थयो। म त्यो पावल ब खोजेको होइन जसले तेस्रो स्वगर्ह देखे। म त्यो
भिनरहेको छैन। म िव ास गछुर् िक उहाँले मलाई केवल प्रोत्सािहत गनर्
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खोज्नुभयो, मेरो नयाँ सेवकाईमा आउँदै गदार्, मलाई धकेल्न मलाई केिह
िदन खोज्दै थयो।
188 के यिद मलेै यहाँ केिह कुरा पढे भने अपमानजनक दे खन्छ, केवल
एक िमनेटको लािग? के यो िठक छ? रा ्रको प्रमुख पित्रकाह मध्ये एक,
िब ी ग्राहम:

द अिफ्रकान्स टाईम्स को पिहलो पृ मा, डाक्टर िब ी ग्राहमलाई
इस्लाममा आम न्त्रत ग रयो, फेव्रुअरी पन् ौ, १९६०। लेखको
लेखक, जो मु स्लम, मोहम्मदक अनुयायी थए, यो सोच्छन् िक
आ यर्कमर्ह ले ख्री को सुसमाचारलाई पछ्याउनुपदर्छ, जो िहजो,
आज, सधै भरी एकसमान हुनुहुन्छ। हामीले उ तृ गछ : “यो यो
हो: ख्री ले उहाँको अनुयायीह लाई प्रतज्ञा गनुर्भयो, जब उहाँले
भ ुभयो, ‘मलाई िव ास गनले, मलेै गरकेा कामह गनछन्; यो
भन्दा पिन ठूलो काम गन छ।’ के मण्डलीले किहल्यै कामह गय ,
जुन, जुन—बाईबलमा भएको ख्री को गुणह हो? के यो आज
हुनसक्छ? के कुनै मण्डलीले ख्री ले गरकेा आधा आ यर्का कामह
पिन छुट्टाउन सक्छन्, ‘महान कमह को’ कुरा गनुर्परने? के तपाई,
एक व्यिक्तको पमा, इसाईको इज्जत, वकालत गनर्, उठ्छ, शारी रक
जीवनमा मृत्यबुाट उठाउँछ? के तपाई समुन्द्रमा िहड्न सक्नुहुन्छ?
के तपाईले िबमारीलाई िनको पन र अन्धोलाई ि िदन सक्नुहुन्छ?
के यो, माथ उ तृ गरकेो यगु अनुसार, मोहम्मदको स्थापना भएको
होइन, वा, रा खयो, वा, ख्री का अनुयायीह ारा प रक्षण केिहको
भनाईको पमा, तपाईको िव ासमा थयो?’” मु स्लम लेखमा लािग
धेरै स्प पमा एक पछ अक गलत बयान हो।

189 तनीह ले यो मु स्लमलाई बदनाम गर,े तर उनी सिह थए। तर यहाँिनर
यो छ जुन तनीह ले भ ुपथ्य :

जसको लािग सबभैन्दा उत्तम जवाफ, बाईबल पढ्न, र
कुरानलाई जा । कुरानले त्यो भोग्छ… ारा…तुलनाबाट िपडत
भएको छ। मोहम्मदवादको दावीह ले “इसाई धमर्मा उत्कृ
भई पछाड पादछ।” जुन शु , (िब-ओ-एम-िब-ए-एस-
िट-आई-सी) िवस्फोटनपूणर् (मलाई लाग्छ) कल्पना। य िप,
लेखकले, मण्डलीसंग सम्ब न्धत आ यर्कमर्ह को सन्दभर्मा
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महत्वपूणर् िबन्दलुाई छोएका छन्। तर यहाँ फेरी पिन हामी लेखकको
इमानदारीतामा संका गछ , िकनिक रभे. िव लयम ब्रन्हामले गरकेा
आ यर्कमार्ह लाई कसले औंल्याउन र िववाद गनर् सक्छ जुन
दक्षण अिफ्रकामा मु स्लमह को अगाड भएको थयो, जब दस
हजार जनाले ख्री लाई मुिक्तदाताको पमा प्रा गरे जुन िव लयम
ब्रन्हामको सेवकाई अन्तगर्त भयो, डरबन, दक्षण अिफ्रकामा, र
संसारभरी अन्य ठाउँमा, वा पूव अफ्र कामा िट.एल. अस्बोनर्लको?
अवश्यपिन, हामी िब ी ग्राहमको लािग एक सय प्रतशत खडा छौँ।
हामीले प्र को िबन्दमुा कुरा गय , होइन…प्र को यो िबन्दकुो कुनै
मूल्य नै छैन।

190 यसको हरके भागको बीचमा (तनीह ले मलाई बोलाए…भन्यो
हामीह कट्टरपन्थी हौ, हामीलाई थाहा थएन हामीले के गदछौ भ े),
तनीह ले आफ्नै कागजमा, साक्षी िदनुपय , िक यो परमे रले गनुर्भयो,
जसरी पिन। परमे र केवल उ त्तकै परमे , आज हुनुहुन्छ, ज त्तको उहाँ
पिहले हुनुहुन्थ्यो।
191 तपाईले यो नसोच्नुहोला िक तनीह ले यो िव ास गदनन्, तनीह ले
यो देख्दनैन्। केवल यो लुकेको छैन; यो कुनामा ग रएको होइन।
192 र सयौ र हजारौ मािनसह त्यहाँ ब￭सरहेका छन्, त्यो हेद छन्। जब
तनीह ले त्यो लगंडा, रोगी केटा त्यहाँ आएको देखे, पिवत्र आत्माले
उसलाई उसको जीवनको बारमेा बताईिदयो, र कुराह , र त्यहाँ के भयो
भनेर। र दस हजार मु स्लमह ले आफूलाई भुइँमा सुताउछन्, लम्पसार, र
येशू ख्री लाई आफ्नो व्यिक्तगत मुिक्तदाताको पमा स्वीकार गर।े
193 हामीसंग अझै पिन िट.एल अस्बोनर्, र त्यस्तै छन्, जसले अझै
पिन भेडालाई खवुाउछन्। मलाई लाग्छ भाई आस्बोनर् अझैसम्म पिन
मु स्लमह का बीचमा परकेा छैनन्। तनीह ले आफूह लाई धेरै प्रबल
भएको दाबी गछर्न्। तर हामीसंग अझै पिन परमे र हुनुहुन्छ जसले ￬सहबाट
भेडालाई छुटकारा लनुहुन्छ, भालुबाट भेडालाई बचाउन सक्नुहुन्छ।
194 उनीह ले यसलाई लेख्नुपछर् र च ुपछर् भ े थाहा पाउँदा मलाई राम्रो
लग्यो। होइन, तनीह ले त्यो सोच्दनैन्; तनीह टाढा जान्छन् र त कछन्,
र भन्छन्, “अ, ती िदनह िबती गएका छन्।”
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195 मु स्लमह ले भने, “तनीह ले गछर्न्? पुरा बाईबल िबतीगएको छ।
तमीह सबै गलत छौ। तमीह ले एउटा मािनसलाई पु￭जरहेको छौ, एउटा
मािनस जो मरकेो थयो, र उहाँ नाम येशू थयो। र उहाँ मनुर्भयो, धेरै वषर्
पिहले, र उहाँ पुन त्थान भएको भ े जस्तो कुनै चीज छैन।”
196 तर तनीह ले त्यो कुरा डरबनको सभामा भ सकेनन्। त्यहाँ उहाँले
उही काम गररे उभएनु भयो जुन उहाँले पिहले गनुर्भएको थयो, यसले
तनीह लाई प्रमाणत गय । अब यहाँसम्म िक—संगिठत मण्डली फकर
आउनुपछर् , उही व्यिक्त जसले मलाई बाईबलमामोर शक्षाको खोजी गनुर्पछर्
भनेर मलाई लेख्यो र भन्यो, उसलेैआफ्नो पित्रकामा लेख्न पय । परमे रले
तनीह लाई, जसरी पिन उहाँको प्रशसंा गन बनाउनुहुन्छ, तब, चाहे जे
सुकै होस्। त्यो सिह हो। उहाँले तनीह ले जसरी पिन, उहाँको प्रशसंा गन
बनाउनुहुन्छ।
197 हामीसंग यहाँ एउटी सानी, िबमार केिट ब￭सरहेक छन्। त्यो तपाईको
बच्चा हो? उहाँको समस्या के हो, बिहनी? [बिहनीले भ ुहुन्छ, “यो ब्रेन
हेमरजे हो।”—सम्पा।] म्याम? [“ब्रेन हेमरजे।”] ब्रेन हेमरजे। [“मलेै
तपाईलाई, केिह वषर् अगाड उहाँको ब्रेन हेमरजेको बारमेा लेखेको थएँ।”]
ओ, हो। [“उनी अिहले िबमार हुनुहुन्छ, अगस्टमा चार वषर् हुन्छ।”]
अगस्टमा, चार वषर् हुन्छ। [“भाई नेभल उहाँलाई हेनर् तल जानुभएको
थयो।”] ओ, यो मरगो, वा त्यहाँ कतै तल हो? [“पाओली।”] पाओली।
के यो केिट हो, त्यसो भए? त्यहाँ केवल एउटा कुरा छ, आमाले, केिटलाई
बचाउन सक्नुहुन्छ: त्यो, परमे रले उहाँलाई च ुहुन्छ। [“उनी पिहले
भन्दा अिहले धेरै राम्रो भएिक छन्।”] म त्यसको लािग एकदम खसुी छु।
198 के तपाईको उनको िन म्त प्राथर्ना गनर् तल आउनुभएको छ, भाई
नेभल? [भाई नेभलले भ ुहुन्छ, “हो, श्रीमान।”—सम्पा।] भाई नेभल
तल गएर उनको लािग प्राथर्ना गरपेछ, उनको स्वास्थ्य राम्रो भएिक छन्।
भेडाको खाना जा े गोठालाह अझै छन्।
199 तपाईको समस्या के हो, िप्रय बिहनी, त्यहाँ तल कुस मा
ब￭सरहनुभएको, तपाई? [एउटा बिहनीले भ ुहुन्छ, “उनलाई क्यान्सर
छ।”—सम्पा।] क्यान्सर।
200 िठक छ, यिद म तपाईलाई केिह सोध्छु, शायद अिहले न।ै यहाँ
हुनुभएको कत जना िनको भईसक्नुभएको छ…क्यान्सरबाट? आफ्नो
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हातह उचाल्नुहोस्। यहाँ हेनुर्होस्, बिहनी। [“उनी व्यावहा रक पमा
बिहरा छन्, र तपाईले के भ ुभयो त्यो सु स क्दनन्।”—सम्पा।]
201 परमे र चंगाईकतार् हुनुहुन्छ। हामीलाई त्यो थाहा छ। यिद मलेै
तपाईलाई भन्छु िक म त्यहाँ गरै केिटको रक्तस्राव हटाउन सक्छु र उसलाई
िनको पानर् सक्छु, म तपाईलाई गलत भन्छु, वा, मिहलाबाट क्यान्सर
हटाउन सक्छु। तर मलाई एउटा कुरा थाहा छ, त्यहाँ एउटा भालु थयो
(एउटा क्यान्सर, एउटाट्यमुर, एउटा अन्धोपन, र मृत्यु समेत) परमे रको
केिह भेडालाई समाते, एक िदन, र परमे रको शिक्तका साथ अगाड गएँ, र
मलेै त्यसलाई मारे र भेडालाई फकार्एर ल्याएँ। त्यो सिह हो। र हामी आज
अगाड जान्छौ, कुनै महान कुराह , फलाना-र-फलाना सिहत होइन।
म त्यहाँ प्राथर्नाको एउटा सादा सानो गुलेली लएर जान्छु। उहाँले उनलाई
फकार्एर ल्याउनुहुनेछ।
202 तपाई त्यो िव ास गनुर्हुन्छ, हनै, बिहनी? तपाई पिन, िव ास गनुर्हुन्छ,
हनै र तपाई, िदिद? तपाईह कतजनाले आफ्नो दयले अिहले िव ास
गनुर्हुन्छ?
203 अब म प्राथर्ना गनर् जाँदा तपाईह लेआफ्नो शरह झुकाउनुहोस्।
204 िप्रय िपता, एउटा सुन्दर जवान यवुती यहाँ लेिटरहेक छन्, जो
किहल्यै पिन िहड्न स क्दनन्, वा वरपर िहड्न स क्दनन्, जबसम्म तपाईले
उनलाई सहायता गनुर्हु । शत्रूले उनलाई समातेको छ। उनी कुनै पिन
चिकत्सकको पहँुच बािहर छन्। शत्रूले उनलाई यत टाढा अन्त रक्षमा
िहकार्एको छ, िक चिकत्सकले समेत उनलाई केिह गनर् सक्दनैन्। तर
उनी तपाईको पहँुचभन्दा बािहर छैनन्, प्रभु। उनी िठक त्यहाँ छन् जहाँ
तपाईले आफ्नो हात उनी माथ राख्न सक्नुहुन्छ। परमे रको वचनको
आधारमा, म यस जवान यवुती माथ मेरो हात राख्दछु, र यो ब्रेन
हेमरजेलाई िनन्दा गदर्छु। येशू ख्री को नाममा, उनलाई फेरी पिन सामान्य
मिहलामा बोलाउँदछु। उनी परमे रको मिहमाको िन म्त ￭जउनेछन्। उनी
िनको भएिक होऊन्, यो मण्डलीबाट भत्र र बािहर िहडेक होऊन्, जसरी
अ भत्रआएका छन्, यसको जस्तै न,ै परमे रलाई प्रशसंा िदएक होऊन्।
यस्तै नै होस्, येशू ख्री ारा।
205 उनको कपालको तुसार भएको छ, केवल केिह थप गोलह , र उनी
त्यो भूिममा हुनेछन् जहाँ मलेै वृ होइन, तर जवान देख्दछु। तर उनको
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िप्रयजनह यहाँ बसेका छैन, ँ द,ै र तनीह ले उनलाई प्रेम गछर्न्। एउटा
महान शत्रू जसले उनलाई समात्यो र उनलाई चिकत्सकको पहँुचबाट
बािहर िनकाल्यो, क्यान्सरको डरलाग्दो ￬सह। परमे र, म उनको पछ,
आउँदछु। म उनलाई फकार्एर ल्याउनको िन म्त आउँदछु। म क्यान्सरको
￬सहले, अपरा￭जत येशूको नाममा मादर्छु, जसको राजदतुको पमा म हँु।
यसले उनलाई छोडेको होस्, र उनी िनको भएक होऊन्, र धेरै वषर् बाचून्,
अझै, हाम्रा प्रभु येशू ख्री ारा, परमे रको आदर र मिहमाको िन म्त।
206 अब, स्वग य िपता, त्यो केवल ठूलो कवचमा मात्र होइन, केिह वक्ताको
तखो, भाषा र शब्दावलीले होइन, तर एउटा साधारण, सानो िव ासको
गुलेलीले। म यो प्राण, र यो शरीरको लािग आउँदछु जसलाई क्यान्सरको
शत्रूले उनलाई चिकत्सकको पहँुचबाट बािहर िनमोठेको छ। तर यस
िबहानीमा, म उनको िन म्त आउँदछु, प्रभु, उनलाई फकार्एर छायादार
ह रयो खकर् मा र स्थर पानीमा ल्याउद।ै िवजयी येशूको नाममा, जसको
लािग म एउटा उहाँको राजदतू हँु। सरल िव ासका साथ, म िव ास गछुर्
िक उनलाई फकार्एर ल्याईनेछ, हामीले बनाएको यो प्राथर्नाको शिक्तले।
यस्तै नै होस्…?…
207 (म िव ास गछुर् िक त्यहाँ बि ष्माको सेवा छ। त्यहाँ छ र?) [भाई
नेभलले भ ुहुन्छ, “हो, श्रीमान। दईुजना प्रचारकले केही िमत्रह लाई
बि ष्मा िदन बािक छ।”—सम्पा।]
208 के तपाईले एक पलको लािग आफ्नो शर उठाउनुहुनेछ? पा रले
मलाई भखर्रै भ ुभएको छ…
209 यी मािनसह धेर,ै धेरै िबमार छन्। तनीह एकदम िठक हुनेछन्।
केवल नगनुर्होस्…यो िठक छ। परमे रको प्रतज्ञा किहल्यै पिन असफल
हुन सक्दनै। हामी तनीह को पछ लाग्छौ।
210 तनीह को बि ष्माको सेवा छन्। त्यहाँ केिह मािनसह हुनुहुन्छ जो
जानुपछर् । आज रात फेरी पिन हाम्रो सेवा हुन जानेछ।
211 के यहाँ कोिह हुनुहुन्छ जो आज रात आउन सक्नुहु , तर हामीलाई
तपाईको िन म्त अिहले प्राथर्ना ग रिदनको िन म्त चाहना राख्नुहुन्छ, जो
आज रात यहाँ हुन पाउनुहु ? त्यसो भए के तपाई िठक यहाँ आउनुहुन्छ,
जो तपाई आज रात आउन पाउनुहु । मसगं धेरै समय हुनेछ; एउटा
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प्राथर्नाको पिंक्तमा बनाउनुहोस्, आज रात। तनीह ले यी मािनसह लाई
बि ष्मा िदनुपनछ।
212 तपाईसंग त्यहाँ एउटा सानो केटा छ? िठक छ। [एउटा भाईले
भ ुहुन्छ, “यिद मलेै यो तपाईलाई िदएको छु भने यो िठक छ?”—सम्पा।]
हो, श्रीमान। तपाईलाई, धेरै धन्यवाद। के यिद मलेै यो अ लकत पछ वा
िठक अिहले पढे भने िठकै छ? तपाईलाई धन्यवाद, श्रीमान।
213 अब यिद तपाईले मलाई मात्र एक वा दईु िमनेट मात्र िदनुभयो, त्यसपछ
हामीसंग—बि ष्माको—सेवा हुनेछ। मलाई थाहा छ िक तपाईले यो हेनर्
चाहनुहुन्छ।
214 र तनीह जसले यो िबहान बि ष्मा चाहनुहुन्छ, िठक छ, तपाई,
मिहलाह यहाँिनर आफ्नो पोशाक प रवतर्न गनर्को लािग जानुहोस्, र
पु षह यतातर जानुहोस्। र मलेै यी िबमार मािनसह को िन म्त प्राथर्ना
गदगदार्, त्यसबेला तपाईले बि ष्माको सेवाको लािग तयार गनर् सक्नुहुन्छ।
र तनीह अिहले त्यहाँ…
215 अब, आज रात, म एउटा—एउटा सानो प्राथर्नाको पंिक्त चलाउने
कोशष गछुर् , आज रात, उनीह आउने िब त्तकै गनछु। र आज रात,
हामीह एिफसीको पिहलो पुस्तकमा शु गनर् जानेछौ। र हामी अब
तपाईलाई भत्र पाउँदा धेरै खसुी हुनेछौ, यिद तपाईसंग जाने कुनै मण्डली
छैन भने। तर यिद तपाईको आफ्नै पा र र मण्डली छ भने, तब तपाई—
तपाईआफ्नो िप्रय मण्डलीमा जानुहुन्छ जहाँ तपाई समथर्न गनुर्हुन्छ।
216 यिद तपाई जो जानुपछर् , र यो समयमा छोड्न जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईलाई
परमे रले आशष िदनुभएको होस्। तपाईले सक्नुभएको बेलामा फेरी पिन
हामीसंग रहनुहोस्। तपाईह लाई यहाँ पाउनुमा हामी खसुी हुनेछौ।
217 के तपाईको लािग पिन, प्राथर्ना ग रनुपछर् , भाई? तपाईको समस्या के
हो? उच्च रक्तचाप।
218 अब, तपाई बािक रहेकाह , तपाईले आफ्ना शरह एक िमनेटको
लािग, झुकाईरहदा, हामी प्राथर्ना गनर् चाहन्छौ।
219 िपता, म तपाईलाई धन्यवाद िदन्छु, आज, सानो गोठालोको गुलेलीको
लािग, त्यो प्राथर्ना जसले ￬सहलाई घुँडामा ल्यायो, र सानो थूमालाई
उहाँबाट टाढा लग्यो, र फकार्एर उसको आमा र बुवाकहाँ लाग्यो। हाम्रो
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भाईको िन म्त म प्राथर्ना गदर्छु। म माग्दछु िक तपाईले उहाँलाई पिन,
सुरक्षत ल्याउनुहुनेछ, प्रभु। उहाँको शरीरको रक्तचाप र समस्याह बन्द
भएको होस्। म उहाँको पछ जाँदछु, प्रभु, उहाँलाई फकार्एर ल्याउन, येशू
ख्री को नाउँमा। यस्तै नै होस्। आमेन।

परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्, भाई।
तल जाँदै गदार्, म तपाईलाई एउटा सानो, ि िबिहन केटाको हात

समातेको देख्दछु।
220 थप एउटा कुरा म भ चाहन्छु। म…धेरै िबमार, वान्ता गदथए। र मलेै
सोचे…तपाईले यो नछुटाएको म चाहन्छु, यिद तपाई गनुर्हुन्छ भने। मलेै
सोचे, “परमे र, बािहर कोिह रोिकएको सुने भने मलेै के िदनेछु होला?
मेरी श्रीमतीले भ ेछन्, ‘िब ी, त्यहाँ तमीलाई हेनर्को लािग वृ ा सज्जन
आउनुभएको छ।’
221 “र यहाँ एउटा सानो, तालु भएको साथी जसको मुहार वरपर खरैो
जुँगादाह्री थयो। उहाँ भत्र पस्नुहुन्छ, भ ुहुन्छ, ‘तपाई भाई ब्रन्हाम
हुनुहुन्छ?’

“मलेै भ े थए, ‘हो, श्रीमान, म हँु।’
222 “‘मेरो नाम ￭समोन हो।’ उहाँको हात ममाथ राख्नुभयो, र मलाई एक
िमनेटको लािग हेनुर्भयो। भनुभयो, ‘तपाई एउटा िव ासी हुनुहुन्छ, भाई
ब्रन्हाम।’

“‘हो।’
223 “‘यो एकदम िठक हुनेछ।’ बाईबलको, ￭समोन पत्रुस। म त्यो कत
कदर गन थए! उहाँले धेरै कुरा भ ुपन छैन। केवल उहाँको हात म माथ
राख्नुभयो, सबै िठक हुन्छ।”
224 र त्यसपछ ममा के आउँछ, परमे रको सहायता, र परमे रको
अनुग्रहले, यिद म तनीह कहाँ आउछु भने, त्यहाँ उही कुरा िव ास गन
दसौ हजार छन्। र मलेै भने, “प्रभु, मलेै सक्ने ज त्त हरकेकोमा मलाई
पुयार्उनुहोस्, तब। मलाई केवल—केवल…”
225 मलेै सोचे, “यिद ￭समोन, वा मात्रै पावल, ती मध्ये एक, केवल भत्र
आउँछ र भन्छ, ‘तमी भाई ब्रन्हाम?’

“‘हजुर।’
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226 “उनीह को हात ममा राखेर, र मलाई हेररे, र भन्छन्, ‘िठक छ, भाई
ब्रन्हाम,’ केवल बािहर जानुहुन्छ।
227 “म िठक हुनेथएँ। यो सब िठक हुनेछ। िन य न।ै मलेै भने…केटा,
िठक त्यिह बेलामा मेरो उत्साह बढ्नेछ। म भ ेथएँ, ‘म िठक हुनेछु।’”
हो, श्रीमान।
228 र त्यहाँ मािनसह छन् जसले उही कुरा िव ास गछर्न् आज। र
त्यिह नै गनर्को लािग म यहाँ तल आएको हँु, तपाईह मा हात राख्न,
परमे रलाई राख्न।
229 म यो सानो केटासंग जान चाहन्छु, बिहनी, केवल एक िमनेटको लािग।
ऊ एउटा सानो, ि िबिहन केटा हो। ऊ ि िबिहन भएको कत समय
भयो? [एउटा बिहनीले भ ुहुन्छ, “जन्म दे ख नै हो।”—सम्पा।] जन्म
दे ख न।ै
230 हाई, सानो केटा! ओ, तमी एउटा शिक्तशाली राम्रो, सानो केटा
हो…?…
231 ओ कृपालु परमे र! चिकत्सकको पहँुच भन्दा पर, यो सानो केटाको
जन्ममा, अन्धो नै भई जन्मेकोले, र उसले देख्न सक्दनै; यो सानो, िप्रय
सानो केटा। र शत्रू, सानो केटाको जीवनमा एउटा मौका हुनुभन्दा पिहले,
उसलाई चिकत्सकको पहँुचबाट पर लागेको छ। त्यसलेै, म उसको पछ
आउदछुै, यस िबहानीमा, प्रभु। यो साधारण, प्राथर्नाको सानो गुलेलीले।
मलाई उसलाई फकार्एर ल्याउन िदनुहोस्, परमे र। म येशू ख्री को नाममा,
शत्रू, शतैानलाई भेट्छु, र यस केटालाई परमे रको लािग दावी गछुर् । म
उसको ि को लािग दावी गछुर् , परमे रको लािग, त्यो कुरा उसलाई
फकार्एर िदन जुन शतैानले ऊ बाट लुटेको थयो। उसले यो पाउन सकेको
होस्। येशू ख्री को नाउँमा, यो हुनेछ। अब, यस्तै नै होस्।
232 अब, बिहनी, िप्रय, अब, यो केटा िनको हुनेछ भ े कुरामा एउटा कणको
पिन संका नराख्नुहोस्। र म तपाईले, उसलाई यस मण्डलीमा फकार्एर
ल्याई, मािनसह लाई, उसले देख्न सक्छ भिन देखाउनु भएको चाहन्छु,
अब, के तपाई गनुर्हुन्छ?

उसलाई उसको ि देऊ, येशू ख्री को नाउँमा…?…
233 प्रभु येशू, िबछ्याउन…यो सानो जसको लािग हामीले धेरै प्राथर्ना गरकेा
छौ! तर, यो िबहानीमा, म फेरी पिन येशू ख्री को नाउँमा, तपाईले मलाई
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िदनुभएको यो सानो गुलेली बोकेर आउँदछु। र तपाईले मलाई यसमा म त
गनुर्भयो, प्रभु, तपाईको शिक्त ारा, क्यान्सरको…मुखबाट यो लनलाई,
मृत्यु आफैको मुखबाट, मृत घोिषत भई सकेपछ मरकेाह लाई जीिवत
पानुर्भयो, र कठोर र चसो रा खएको थयो। म यो शत्रूको पछाड आउँदछु,
येशू ख्री को नाउँमा। त्यसलेै उनलाई फेरी पिन असल स्वास्थ्यमा फकार्एर
ल्याउनुहोस्, प्रभु। यसलाई प्रदान गनुर्होस्। यो यस्तै पूरा होस्, परमे रको
मिहमाको िन म्त।
234 र तपाईको लािग प्राथर्ना ग रनुपछर्? [एउटा बिहनीले भाई ब्रन्हामसंग
बोल्नुहुन्छ—सम्पा।] तपाई एक िव ासी हुनुहुन्छ? [“हो।”] प्रभु, म
उनलाई, यो सानो गुलेलीको पहँुचमा ल्याउँदछु। येशू ख्री को नाउँमा,
यसले उनलाई छोडेको होस् र किहल्यै फकर नआओस्।
235 [एउटा बिहनी भाई ब्रन्हामसंग बोल्नुहुन्छ—सम्पा।] िठक छ, त्यो उही
सानो गुलेली, जुन गयो र भाई हारलेलाई भेट्यो, र यो तपाईको छोरी र
तपाई आफ्नै लािग पिन हो।
236 अब, स्वग य िपता, म शत्रूको पछ आउँदछु, यो सानो गुलेली प्रयोग
गररे जुन तपाईले मलाई िदनुभयो, िकनिक तपाईले भ ुभयो, “यिद तमीले
मािनसह लाई िव ास गन बनायौ भने, र प्राथर्ना गदार् इमानदार भयौ भने,”
त्यो सानो ढुङ्गा मान िबन्दमुा जानेछ। यो अिहले गएको होस्, प्रभु, जसै
मलेै यसलाई उनको अनुरोधमा पठाउदछु। येशू ख्री को नाउँमा, यो यस्तै
नै होस्। आमेन।
237 [एउटा बिहनीले भाई ब्रन्हामसंग बोल्नुहुन्छ—सम्पा।] िठक छ,
बिहनी। अब हामीह …त न्त्रका चिकत्सकह को पहँुचभन्दा बािहर छ।
तपाईलाई एक प्रकारले शान्त पानर्लाई तनीह ले केिह कुरा िदन सक्छन्,
तर त्यो प ात, त्यसले तपाईलाई झन् नराम्रो गछर् । हो। अब हेनुर्होस्। आज
िबहान, हामीह यसको पछाड जाँदछैौ। बािहर जाँद;ै तपाईलाई फकार्एर
ल्याउँछौ। [टेपमा रक्त स्थान।]
238 प्रभु येशू…[टेपमा रक्त स्थान—सम्पा।]…पाँचवटा साना ढुङ्गाह ,
एफ-ए-आई-िट-एच, र प्राथर्नाको गुलेली। र म मेरी बिहनीलाई त्यो
घबराहटको चंगुलबाट िफतार् ल्याउँदछुै…?…पारी। म उनलाई फकार्एर
शान्त र छायदार ह रयो चाउर र स्थर पानीमा ल्याउँदछु। म यो येशू ख्री को
नाउँमा गदर्छु। आमेन।
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[एकजना बिहनी भाई ब्रन्हामसंग बोल्नुहुन्छ—सम्पा।]
239 िपता परमे र, यो सानी केिट, हामी खसुी छौ िकनिक यो मांसपेशी
डस्ट्र िफ होइन। तर चाहे यो जे सुकै होस्, यो अझै पिन तपाईको पहँुचमा
छ, प्रभु। र म िव ासको सानो गुलेली, र यो ढुङ्गा सिहत आएको छु। र मलेै
फ्याक्नसक्ने पूणर् शिक्तले यो ढुङ्गालाई म दबाउछु। येशू ख्री को नाउँमा,
यसले िनशानामा हानेको होस्। हाम्रो बिहनी िनको भएको होस्। म यो येशू
ख्री को नाउँमा गदर्छु।

[एउटा बिहनी भाई ब्रन्हामसंग बोल्नुहुन्छ—सम्पा।]
240 जसै यो जवान आमा, र उनको सानी सन्तान, एक सानो जसलाई
उनी पारी पिट्ट भेट्न चाह न्छन्, अक छेउ पिट्ट, त्यो मिहमामय भूिममा
जसको बारमेा मलेै भखर्रै बोले, र तनीह …आमा धेरै बाँच्नुहु …सानो
िमत्रलाई उठेको हेनर्को लािग, र न त सानो साथी तपाईको म त िबना लामो
समयसम्म बाँच्न सक्दछ। तर म गुलेली लएर आउदछुै, शत्रूलाई ￭जत्नको
लािग मेरो सबै शिक्त र ल य सिहत आउदछुै। र येशू ख्री को नाउँमा, म
त्यसमा यो गुलेली चलाउदछु। तनीह िनको हुनेछन्, परमे रको मिहमाको
िन म्त। येशू ख्री को नाउँमा। आमेन।

[एकजना बिहनी भाई ब्रन्हामसंग बोनुहुन्छ—सम्पा।]
241 ओ, त्यो कत राम्रो हो। म खसुी छु। िठक छ, त्यो सेवकाई,
त्यसबेला, मािनसह लाई औंल्याउने महान सेवकाई थयो। यसले
कायर्लाई औंल्यायो…?…
242 हाम्रो स्वग य िपता, शतैानले यो सानी आमालाई चिकत्सकको
पहँुचबाट टाढा लगेको छ। तनीह ले केवल ड्रगलाई त्यस त रकाबाट हाल्न
सक्दछ, प्रभु, जसले केवल उहाँलाई टुटाउने मात्रै गदर्छ, चारैतर बाट,
मु स्कलले उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भ े सम्म थाहा हँुदनै। र जब उहाँले थाहा
पाउनुहुन्छ, उहाँ झन् खराब स्थतमा भेट्टाउनुहुन्छ। तर म िव ासको
गुलेली सिहत आउँदछुै, एउटा ढुङ्गा सिहत, ￭सधा ल य सिहत िनशाना
लगाएर, िनशानामा शून्य बनाउद।ै येशू ख्री को नाउँमा, म यो घबराट
परमे रको मिहमाको लािग, उहाँबाट लँदछु। आमेन।

[कोिह भाई ब्रन्हामसंग बोल्छ—सम्पा।]
243 िप्रय परमे र, पारी भाई जोजर्, मद गरकेो अवस्थामा, लेिटरहनुभएको
छ, धेरै पिहले होइन, िव ासले उहाँको िन म्त के गरकेो थयो भ े मलेै
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देखेको छु। अिहले उहाँलाई बाथ भएको छ, प्रभु। हामी जान्दछौ िक
तनीह ले उहाँलाई कुनै कोट सन िदन सक्छन्, केिह त्यस्तो कुरा जसले
दखुाईलाई एक प्रकारले कम गराउदछ, तर यसले त्यो चजलाई टाढा
लाँदनै। त्यसलेै हामी यो प्राथर्ना नै त्यहाँ लक्षत गदर्छौ, येशू ख्री को
नाउँमा। बाथ रोग गएको होस्। उहाँ घर जान सकेको होस् र िनको
भएको होस्।

तपाईलाई धन्यवाद, भाई।
244 तपाई कस्तो हुनुहुन्छ, िप्रय? [एउटा बिहनीले भाई ब्रन्हामसंग
बोल्नुहुन्छ—सम्पा।] ओ, मेरो! बिहरा गन। के तपाईले सबै सु
सक्नुहुन्छ? अँ-ह। केवल मरणशीलको पहँुचभन्दा बािहर! तपाई प्रभु
येशूमा एउटा िव ासी हुनुहुन्छ? [“आमेन।”] म सुन्दर मिहलालाई त्यहाँ
देख्न सक्छु, यी िदनह मध्ये एक िदन। तपाई फेरी पिन सधकैो िन म्त
जवान हुनुहुनेछ। म जान्दछु िक उहाँको मिहमाको लािग तपाई अिहले ￭जउन
चाहनुहुन्छ। फकर एउटा…
245 [बिहनीले भ ुहुन्छ, “होइन, मेरो छोराको िन म्त म दखुी छु।”—
सम्पा।] तपाईको छोरा। [“जो गएको दईु वषर् भन्दा बिढ भईसक्यो।”]
के तपाईले उहाँलाई फेला पानर् सक्नु भएन? [“ऊ परमे रको हातमा
छ।”] ओ, ऊ—ऊ गयो? [“अँ-ह। मृत्यकुो घाटीबाट।”] ओ, त्यो। [“र
मेरो िपडा।”] शोकमा परकेो छु। हो। [“म शोकमा छु…म शोकमा छु। र
मलाई लाग्छ, यिद यो परमे रको इच्छा हो भने, उहाँले मलाई लानुभएको
म चाहन्छु। उहाँमा मसंग खसुी बाहेक केिह छैन।”]
246 िप्रय बिहनी, म तपाईलाई त्यहाँ पुग्नुभएको चाहन्छु जहाँ तपाईलाई
राम्रो महसूस हुन्छ। के उहाँले यो िबहान, दशर्न सु ुभयो? [अक बिहनीले
भ ुहुन्छ, “उहाँले राम्रोसंग सु सक्नुहुन्छ।”—सम्पा।] िठक छ, तपाईले
उहाँलाई भ ुहोस्।
247 िठक छ, उहाँले के भयो भनेर तपाईलाई बताउन गईरहनुभएको छ।
यहाँ तपाईको ासभन्दा पारी, त्यो िप्रय केटाले तपाईको िन म्त प्रतक्षा
ग ररहेको छ। तपाई ऊ जस्तै जवान हुनुहुनेछ। प्रेम, केवल माया गनुर्होस्…
[बिहनीले भ ुहुन्छ, “म बस्न चाह । म ऊ भएको ठाउँमा जान चाहन्छु,
यिद परमे रको इच्छा भए।”—सम्पा।]



बिहष्कृत राजा 49

248 िप्रय स्वग य िपता, जीवनको दौड च लरहेको छ। त्यहाँ धेरै बाक केिह
पिन छैन। र उहाँको अनमोल केटा, नदीको पारी, यिद उसले पछाड फकर
हेनर् मात्रै सके, उसले भ े थयो, “केवल केिह िदन मात्रै।” उनले डुङ्गाको
लािग पखरहेक छन्, प्रभु, जसले उसलाई कुिहरोबाट, त्यो मिहमामय
भूिममा लजैान्छ। उहाँलाई आशष िदनुहोस्, िपता, र उहाँको दयलाई
सान्त्वना िदनुहोस्। र केवल त्यो नदीको परी, त्यो महान पुन मलन भएको
होस्। 
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