
समुन्द्रमा एक गवािह

 हामीले प्राथर्ना गनर्को लािग आफ्ना शरह झुकानुभन्दा पिहले, म
परमे रको केिह वचन पढ्न चाहन्छु। मलाई सधै उहाँको वचन पढ्न

मन पछर् ; िकनभने मेरा वचनह असफल हुनेछन्, ती एक मािनस हो, तर
उहाँको वचन असफल हुन सक्दनै। र तपाई जो पाठको स्थानलाई ध्यान
राख्नुहुन्छ, र त्यसलेै अगाड, मत्ती १४ औ अध्यायबाट, आज रात, २२
औ पदमा शु गररे पढ्न चाहन्छौ।

उहाँले भीड़लाई िबदा गनुर् हँुदा चेलाह लाई डुङ्गामा चढ़ी, र
उहाँभन् दा पिहले पा रपिट्ट जान लाउनुभयो।

भीड़लाई िबदा ग रसक् नुभएपछ उहाँ एकलै प्राथर्ना गनर् डाँड़ामा
उक् लनुभयो: र जब…साँझ पदार् उहाँ एकलै त् यहाँ हुनुहुन् थ् यो।

तर डुङ्गा त् यत बेलासम् म िकनारदे ख समुद्रमा धेरै टाढ़ा
पुिगसकेको थयो: अिन हावा उल् टो बहेको हुनाले डुङ्गा छालको
चपेटमा परकेो थयो।

िबहान तीन बजेतर उहाँ समुद्रमाथ िहँड् दै तनीह कहाँ
आउनुभयो।

जब चेलाह ले उहाँलाई समुद्रमाथ िहँिड़रहनुभएको देखे,
तब डराएर तनीह ले भने, यो त भूत हो; र तनीह डरले
चच् च् याए।

तर येशूले झट्टै तनीह लाई यसो भन् नुभयो, साहस गर, म नै
हँु, नडराओ।

2 अब प्राथर्नाको लािग हामी शर झुकाऔ। हाम्रा शरह र दयह
परमे रको अगाड झुिकरहदा, के त्यहाँ आजरात, यस भवनमा केिह
खाँचो छ, जुन तपाई परमे रलाई थाहा िदन चाहनुहुन्छ, आफ्ना हातह
उठाएर, र प्राथर्नामा सम्झना गररे? प्रभुले तपाईमा हेनुर् हुन्छ, तपाईमा
दयालु हुनहुन्छ।
3 हाम्रो स्वग य िपता, हामी अब प्रभु येशूको बाटो र नाउँ ारा, तपाईको
उप स्थतमा आउँदछौ। जानेर, आशिषत िन तताका साथ, जुन उहाँले
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हामीलाई प्रतज्ञा गनुर्भयो, यिद हामीले उहाँको नाउँमा “कुनै पिन कुरा”
माग्यौ भने, त्यो तपाईले हामीलाई प्रदान गनुर्हुनेछ। हामीह यसको लािग
धेरै नै आभारी छौ। यस िबषयमा हामीले के महसूस गदर्छौ त्यो शब्दले व्यक्त
गनर् सक्दनै, हामीसंग भएको िन तताका साथ, िक तपाईले हामीलाई िठक
अिहले सुिनरहनुभएको छ।
4 तपाईले ती हातह लाई देख्नुभएको छ, प्रभु। तपाई जा ुहुन्छ िक
उनीह लाई के खाँचो छ। तपाई सवर्व्यापी, सवर्शिक्तमान, असीम परमे र
हुनुहुन्छ, र हामी जान्दछौ िक तपाईले मािनसह को दयलाई जा ुहुन्छ।
तपाईले हाम्रा िवचारह जा ुहुन्छ। हामी सृि हुनुभन्दा पिहले न,ै तपाईले
प्रत्येक िवचार जा ुहुन्थ्यो जुन हामी हुनेवाल थयो, िकनिक तपाई असीम
हुनुहुन्छ।
5 र हामी प्राथर्ना गदर्छौ, प्रभु, यस घडीमा, जस्तो हाम्रा इच्छाह
तपाईसम्म जाँदछै, स्वगर्बाट तल हेनुर्होस्, प्रभु, र हाम्रा अनुरोधह
तपाईको दयमा लनुहोस्, प्रभु, र मिहमामा तपाईको धन अनुसार
हामीलाई उत्तर िदनुहोस्। हामीलाई हाम्रा दयका इच्छाह िदनुहोस्, यो
तपाईको ई रीय इच्छा रहेकोमा भरोसा राख्द।ै र हामी त्यो जान्दछौ िक
तपाईको इच्छा गनुर् यो तपाईको असल आनन्द हो।
6 आज रात, फेरी पिन प्रभु, हामीलाई तपाईको उप स्थतको ठूलो बहाव
िदनुहोस्। रोगी लाई िनको पानुर्होस्। हराएकालाई उ ार गनुर्होस्, पाप र
अपराधह मा मरकेाह लाई फेरी पिन उठाउनुहोस्, र तनीह लाई एउटा
नयाँ जीवनमा ल्याउनुहोस्, आज रात। हामीले येशूलाई देख्न सकेका हौँ।
हामी यो उहाँको नाउँमा माग्दछौ। आमेन।
7 तपाईह बस्न सक्नुहुन्छ। ￭सट क्षमताको लािग, हामीले
मािनसह लाई समायोजन गनर् असमथर् भएकोमा हामी क्षमाप्राथ छौँ।
तर, पिहलो रात दे ख न,ै तनीह ले भनेका छन् िक तनीह ले मािनसका
ठूला भडह फकार्उनु परकेो छ, त्यसलेै हामीह त्यसको लािग क्षमाप्राथ
छौ। र भाई ग्रान्टले केवल अक कोठा पिन, बनाउनसक्नु भएन, त्यसलेै…
म िव ास गछुर् िक यो बाँया पिट्ट हो जहाँ उहाँले यो िवभाजन सानर् जाँदै
हुनुहुन्छ। अनमोल, अनमोल भाईले मलाई आज सोध्नुभयो यिद मलेै यो
वा षक चज बनाउछु िक भिन, ड ासमा फकर आउनको लािग, उहाँको
मण्डलीमा। त्यस्तो खालको ठूलो िनमन्त्रणा, यस घडीमा, जब ढोकाह
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छटो बन्द हँुदछै, र त्यसपछ मािनसले मलाई फकर आएर यसलाई वा षक
कुरा, समारोह बनाएको चाहन्छन्। म त्यसको कदर गछुर् ।
8 आज िबहान भाई गोडर्न लन्डसे र उहाँह मध्ये धेरसंैग, मेरो संगतको
समय भएको थयो। भाई िपयरी िग्रन, जो आउंदै गरकेो ब्यमुन्टको सभाको
प्रायोजक हुनुहुन्छ, जो आजरात मेरो पछाड ब￭सरहनु भएको छ। र धेर,ै
हाम्रा िमत्रह , भाई डन र उहाँको पत्नी। उहाँह लाई यहाँ पाउँदा हामी
अत्यन्त खसुी छौ। प्रभुले उहाँह लाई आशष िदनुभएको होस्।
9 अब, आजरात, भखर्र…म मेरा सन्देशह लाई सकेसम्म सरल
बनाउन खोज्दछुै, ताक एउटा बच्चाले पिन यसलाई बुझ्न सकून्।
10 भो ल िदउँसो एक सुसमाचारीय सेवा हो, र म आशा गछुर् िक तपाईह
सबै बािहर आउन सक्नुहुन्छ।
11 अब यिद तपाईको आफ्नै मण्डलीमा तपाईको सेवाह छन् भने, िकन,
तपाई—तपाई जहाँ हुनुहुन्छ केवल—त्यही बस्नुहोस्। हामीह तपाईले
आफ्नो मण्डली छोडेको चाहदनैौ, र…र त्यसपछ यिद तपाई िवमार
हुनुहुन्छ र प्राथर्ना ग रएको चाहनुहुन्छ भने, र भो ल िदउँसो तपाईको
मण्डलीमा सेवा छ भने, आफ्नो पा रसंग यस िबषयमा कुरा गनुर्होस्, ताक
उहाँले नराम्रो सोच्नुहुनेछैन, तपाई जा ुहुन्छ। उहाँलाई थाहा िदनुहोस्
िक हामी यहाँ सहकायर्मा छौ, समस्त—समस्त येशू ख्री को शरीरलाई
सहायता गनर्लाई छौ जो यहाँ ड ास र वरपर यात्रा ग ररहेका छन्।
12 त्यसलेै, भो ल िदउसो, माली लाग्छ, दईु-तस बजे, म एउटा
सुसमाचारीय सन्देश बोल्नेछु। र त्यसपछ हामी सबै िवरामी मािनसह को
लािग प्राथर्ना गनर् जानेछौ, सबै प्राथर्नाको काडर्ह र ह ाभरी बाँक रहेका
चजह उठाउनुहोस्, र तनीह सबकैा लािग भो ल प्राथर्ना गनुर्होस्।
13 अब आजरात मेरो िवषय एउटा सानो नाटक जस्तै छ, केवल केिह
क्षणह को लािग। र म िबरामीह को लािग प्राथर्ना गनर्को लािग, आजरात
सकेसम्म पुग्ने प्रयास गनछु। मेरो पाठ “नडराऊ, यो म हँु,” छ, येशूले बोल्दै
हुनुहुन्थ्यो। मेरो िवषय छ: समुन्द्रमा एक गवािह।
14 यो िदउँसो लगभग िढलो भईसकेको बेला हुनुपछर् , यो घटना हँुदा घाम
अस्ताउदै गरकेो हुनुपछर् , र यो आज यहाँ भएको जस्तै एउटा गम िदन
भएको हुनुपछर् ।



4 बो लएको वचन

15 एयर क न्डसनर िबग्रेको छ, र तनीह यसमा काम ग ररहेका छन्।
त्यिह नै कारणले गदार् मलेै मेरो िवषय त्यहाँबाट प रवतर्न गर,े जे िवषयमा
म बोल्न जाँदै थएँ, ताक म यसलाई चाडो गनर् सकँू, ताक तपाई यस्तो
तातोमा बस्न नपरोस्।
16 यो ठूलो मा￭झ, िदनभरीमा उनले के पाए त्यो देखे पछ, येशूलाई
उहाँको महान सेवकाईमा हेरे पछ।
17 म त्यो िदनमा ￭जउन, उहाँलाई पछ्याउन मन पराउथे। तर, तपाईलाई
थाहा छ, म खसुी छु िक मसंग अझै पिन उही कुरा गन शौभाग्य छ, उहाँले
कामह गनुर्भएको हेन। र उहाँलाई त्यस बेला हेनुर् भन्दा आज हेनुर् महान
हो। म अिहले उहाँमा धेरै िव ास गछुर् , र त्यसबेलामा भन्दा अिहले मसंग
धेरै िव ास हुनसक्छ, िकनभने सुसमाचार सिह हो भिन प्रमाणत गनर्को
लािग हामीसंग दईु हजार बषर् थयो। र दईु हजार वषर् प ात, उहाँ अझै
पिन जीिवत हुनुहुन्छ, उहाँले त्यसबेला गरे जस्तै अिहले ग ररहनुभएको छ,
त्यसलेै तनीह संग भएका भन्दा अझ धेरै हामीमा िन तता र िव ासको
लािग जग छ।
18 िकनभने, उहाँ केवल एउटा मािनस हुनुहुन्थ्यो जो उहाँ परमे रबाट
पठाईनु भएको थयो र परमे रको पुत्र हुनुहुन्छ भिन—वरपर दावी गद
िहड्दै हुनुहुन्थ्यो, र परमे रले त्यस िदनको आफ्नो प्रतज्ञा ग रएको
वचनलाई, उहाँ ारा प्रमाणत गद हुनुहुन्थ्यो, र यसलाई संका गनर्को लािग
तनीह संग केिह कारण थयो। धमर्शा ीह , तनीह ! र तपाईले ध्यान
िदनुभएको छ िक यो एक दयनीय कुरा थयो, यो वास्तवमै दयनीय थयो,
िकनभने यिद परमे रले तनीह को आँखाह अन्धो नबनाईिदनुभएको भए
ती शा ीह ले िव ास गनथए। बाईबलले त्यसो भनेको छ।
19 र के तपाईलाई थाहा छ िक उहाँले प्रतज्ञा गनुर्भएको छ िक उहाँले
तनीह को आँखा फेरी पिन आज अन्धो पानुर्हुनेछ, ताक तनीह ले
यो देख्ने छैनन्? तनीह “घमण्डी, हठी, परमे र भन्दा बिढ सुख-
िवलासका प्रेमीह हुनेछन्, िवश् वासघाती, झुटा आरोप लाउनेह ,
अहङ्कारले फुलेका, अ को बदख् वाइँ गन; भिक्तको भेषचािहँ लने, तर
त् यसको शिक्तलाई इन् कार गन हुनेछन् ।” प्रतज्ञा अनुसार नै फेरी पिन। र
ती मािनसह कालाई तपाई दखु व्यक्त गनर् बाहेक केिह गनर् सक्नुहु , र यस
िदनमा तनीह को आँखा अन्धो पा रएको छ। परमे रले प्रतज्ञा गनुर्भएको
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धमर्शा ह यस िदनमा पुरा हुन जानेछ, यस घडीमा, र हामी िठक
यसलाई हे ररहेका छौ र ध्यान िदईरहेका छौ। र त्यसपछ मािनसले हेछर्न्,
र आफ्नो टाउको ह ाउछन् र दरू जान्छन्, भन्छन्, “म यो दे ख्दन।”
यो एउटा दयनीय कुरा हो, तर य िप धमर्शा पूरा हुनुपछर् । यो त्यिह
त रकामा हुनुपछर् ।
20 त्यसलेै यी चेलाह परमे रले चु ुभएको थयो। के तपाईले ध्यान
िदनुभयो, येशूले तनीह लाई भ ुभयो, “संसारको उत्प त्त हुनभन्दा
अघ,” उहाँले तनीह लाई चु ुभयो, र तनीह परमे रले िनयकु्त
गनुर्भएको बीउ थए। त्यसकैारणले जब समस्या आउँछ, र मािनसह ले
येशूलाई कुनामा राखेको जस्तो दे खन्थ्यो, एउटा प्र मा, तनीह मा चािह
कुनै प्र थएन। तनीह ले यो बुझ्न सकेनन्, तर तनीह येशू बाहेक अ
कुनै नजा े कुरामा किटब थए। “तमीमा केवल जीवनको वचन छ।”
र तनीह यसमैा बस्नको लािग किटब थए, िकनभने तनीह त्यस
कायर्को िन म्त िनयकु्त भएका थए।
21 र आज पिन यस्तै नै छ, िक पु ष र मिहलाह , जो अनन्त जीवनको
िन म्त िनयकु्त भएका छन्, तनीह अनन्त जीवनमा आउनेछन्। “िपताले
मलाई िदनुभएका सबै मकहाँ आउनेछन्।” त्यो उहाँको वचन हो, र त्यो
असफल हुनसक्दनै। यो—यो परमे रको वचन हो।
22 र अब हामी यी चेलाह देख्छौ, जसको त्यस िदनमा ठूलो सभा
भएको थयो, एउटा पहाडको छेउमा रहेको एउटा ठूलो मदैानमा। र येशूले
तनीह लाई भ ुभएको थयो, “अब तमीह म भन्दा अगाड, समुन्द्र पारी
जाओ।” र उहाँ चािह माथ एउटा डाँडामा जाँदै हुनुहुन्थो, एकै्ल, प्राथर्ना
गनर्को लािग। र यी चेलाह , िमत्रह लाई भेिटसके पछ, म केवल कल्पना
गनर्सक्छु िक तनीह ले कस्तो महसूस गरकेा थए भिन।
23 िकनभने, साथीह लाई मेट्नु, र त्यसपछ साथीह संग छुिट्टनु; िठक
त्यो समय जब तपाईह भखर्रै चनजान भएको छ, त्यसपछ तपाईले
अलिबदा भ ु पछर् । र त्यो सधै एकप्रकारले मेरो लािग मुटु दखु्ने कुरा भएको
छ, देशभरी, संसारभरी, साथीह लाई भेटेर तनीह लाई छोडेको छु, यो
जानेर िक त्यहाँ धेरै छन् जसलाई तपाईले इन्साफको िदन नहुन्जेलसम्म
देख्नुहुनेछैन। यो एक प्रकारको दखुद घटना हो।
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24 म डंुगा कल्पना गनर्सक्छु, यसको—अगाडको भाग िकनारबाट
धके लएको। र ￭समोन पत्रुस हुनुपछर् , ठूला ठूला खरैो हातह र
काँधह संग, त्यसले डंुगालाई धकेलेर समुन्द्रमा ल्यायो। र तनीह
सबजैनाले िकनारमा भएकाह लाई अलिवदा गद थए। र तनीह
कराउदै थए, “फेरी फकर आउनुहोला र हामीलाई हेनर्लाई गु ज्यूलाई
ल्याउनुहोला! र आउनुहोस् र अक जागृत गरौ; हामीह आज धेरै नै
आशिषत भएका छौ!” र नयाँ साथीह ले हात हलाउदै थए। र उनी बािक
रहेका चेलाह माथ चढे, र शायद उसको भाई, आ न्द्रयासको छेउमा
बसे, र पतवार लए।
25 त्यसबेलामा—जहाजह िक त हावाले िक उनीह ले चलाएको
पतवारले तानेर चलाईन्थ्यो। र त्यसपछ शायद तनीह दईुजना एउटा
डंुगामा ब￭सरहेका हुन्थे, दईु जना एक छेउमा, र तनीह ले…वा दईुजना
एउटा ￭सटमा, शायद छ वा आठजना पतवार गन ठाउँह मा बस्थे।
तनीह ले समयमा तान्थे, र त्यस त रकाले बतास आएको बेलामा
तनीह ले डंुगाको पेन्दामा थािमरहन सक्थे। त्यसपछ, हावा सामान्य

पमा बग्दै थयो, तनीह ले पाल उठाउन सक्थे, र पाल।
26 यो घटना िठक अघ धमर्शा को नजरबाट, गम को िदउसो हुनुपथ्य ,
र त्यसलेै यो एउटा वास्तवमै शान्त, घमाईलो, तातो िदउसो हुनुपथ्य ।
घाम अस्ताउदै थयो। र तनीह , जसै तनीह तद गए, र खकुुलो बनाएर
मािनसह लाई अलिवदाको लािग हात ह ाए, “कुनै िदन फेरी भेट्ने आशा
छ,” जब तनीह समुन्द्रमा गए। र सुयार्स्त, साँझ गोधुली, र तब केिह
समय पछ—अन्धकार छायो।
27 र तनीह ले तन काममा राम्रै—गत लएको हुनुपछर् , र यो किठन
काम हो जब ती समुन्द्रको पानीमा ठूला ठूला भारी पतवार डुब्छन्।
र तनीह मध्ये धेरजैना—मा￭झह थए, र ब लया पु षह थए,
समुन्द्रमा तन बानी भएकाह थए। र जब तनीह ले येशूलाई चाडै, डंुगामा
पस्न र तनीह लाई पछ्याउन अपेक्षा गद थए। िकन, तनीह त्यहाँ
बािहर िन स्कए, र तनीह केवल अ लकत मात्रै तटमा गएका थए; एक
िक￭समले जहाजलाई शु गद थए, र त्यसपछ माथ लादै थए।
28 शायद जवान यूह ा बोल्ने पिहलो व्यिक्त हुनुपछर् , िकनिक ऊ समूहको
सबभैन्दा जवान थयो। र उसले यो भनेको हुनुपछर् , “म अ लकत थाक्न



समुन्द्रमा एक गवािह 7

था लसके। केिह बेरको लािग रोकौ। एकछन पखर्, हामीले हतार गनुर्पदन।
उहाँ अझैसम्म आइसक्नुभएको छैन, त्यसलेै हामीले शायद केिहबेर पखर्न
सक्छौ र एक िक￭समले हावाको राम्रो ास लन सक्छौ।”
29 र जसै ऊ आफ्नो टाउको तल राखेर सुतेको थयो, उसले एउटा
गवािहको सभा शु गरकेो हुनुपछर् । र त्यिह नै कुरा म गनर् चाहन्छु। यो ऊ नै
हुनुपछर् जो पिहले उ ो, र भन्यो, “भाईह , मािनसह ले जे सुकै भनोस्,
र कसलेै जतसुकै िव ास नगरोस्, म िन त पमा अब पक्का छु, आजको
िदन पछ, िक हामीले एउटा झुटोलाई पछ्याईरहेका छैनौ। हामीले अ लाई
नभएर परमे रलाई पछ्याईरहेका छौ, िकनिक परमे र नभईकन कुनै पिन
मािनसले यो गनर् सक्दनै जे उहाँले आज गनुर्भयो। तपाईलाई थाहा छ, जब
उहाँले ती रोिटह लनुभयो र तनीह लाई भाँच्नुभयो, र त्यहाँ भएका पाँच
हजारजनालाई खवुाउनुभयो, त्यो मेरो लािग सबभैन्दा अचम्मको कुरा हो।
आजसम्म त्यहाँ एउटा प्र हुनसक्थ्यो,” अब म केवल उहाँको गवािहलाई
जस्ताको तस्तै दोहोयार्उदछुै, “तर त्यसले मािमला िनप्ट्यायो।”
30 भन्यो, “मलाई याद छ धेरै वषर् पिहले, म यदर्नको न￭जकै बस्ने गथ।
र म याद गनर्सक्छु, एउटा सानो केटाको पमा, कसरी मेरी सुन्दर,
यहूदी आमाले मलाई उठाउनुहुन्थ्यो, िदउसोको बेलामा, र उहाँले मलाई
आफ्नो काँखमा राखेर ह ाउनु भयो, बािहर बरण्डामा, जब यदर्न नदीको
िकनारह मा फूलह फु लरहेका थए। र उहाँले म भूिमको पारी हेन
गनुर्हुन्थ्यो, जहाँबाट हाम्रा मािनसह ल्याईएको थयो त्यस म भूिमबाट
भएर। उहाँले मलाई बाईबलका कथाह सुनाउने गनुर्हुन्थ्यो। मलाई याद
भएको महान कथाह मध्ये एउटा, एउटा शुनम्मी ी थईन् र जब उनको
सानो केटो मरकेो थयो, र—र अगमवक्ताले उसलाई मृत्यबुाट फेरी पिन
जीिवत उठाउनुभयो। त्यो एउटा रोमान्चक कथा हुनेगथ्य ।
31 “तर सबभैन्दा रोमान्चक कथाह मध्ये एउटा, र आमाले मलाई भ े
गनुर्हुन्थ्यो, उहाँले भ ुहुथ्न्यो, ‘अब, यूह ा, तमी केवल एउटा सानो केटो
हौँ; तर तमी ठूलो हँुदै जादा, तमीले यो याद गरकेो म चाहन्छु, िक,
महान यहोवाले हाम्रा मािनसह लाई िमश्रबाट िनकालेर ल्याउनुभयो, र
हामी त्यहाँको नदीको पारीको उजाडस्थान हँुदै आएका थयौ। र सबजैना
चा लस वषर्सम्म, तनीह त्यो उजाडस्थानमा यात्रा गर,े लुगा पाउने कुनै
ठाउँ थएन, र खाने कुनै ठाउँ थएन। र परमे रले स्वगर्बाट तल, हरके रात
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रोिट बषार्उनुभयो, र हाम्रा मािनसह लाई उजाडस्थानमा खवुाउनुभयो,
िकनिक तनीह कतर्व्यको पिंक्तमा थए, महान यहोवालाई पछ्याईरहेका
थए। र अब, कुनै िदन, यहोवा यस पृथ्वीमा देहधारी हुनुहुनेछ, एउटा
मािनसको पमा, उहाँलाई एक अभिषक्त, म￭सह भिननेछ।’
32 “र म सम्झन्छु,” उसले भन्छ, “एउटा सानो केटाको पमा, कसरी
मेरो त्यो सानो केटोको िदमागले पत्ता लगाउथ्यो, पत्ता लगाउन खोज्थ्यो,
‘कसरी परमे रले ती सबलैाई, साढे दईु िबस लाख मािनसलाई, त्यस
उजाडस्थानमा खवुाउनुभयो? कसरी उहाँले ती सबै रोिटह पाउनुभयो?’
र मलेै आमालाई सोध्ने गथ, ‘आमा, के उहाँ, यहोवासंग—आकाशमा
ठूला-ठूला चुल्होह ल्याउनुभएको छ, र उहाँले सबै रोिटह तताउनु
हुन्थ्यो, र रात चलाउनु हुन्थ्यो र यसलाई मदैानमा—रा खिदनुहुन्थ्यो,
िकनिक मािनसह , र यहोवाको ठूलो आकाश चुल्होले भ रएको छ?’
उहाँले भ ुहुन्थ्यो, ‘होइन, छोरा, तमीले बुझ्नको लािग अझै सानै छौ।
हेर, यहोवा एक सृि कतार् हुनुहुन्छ। उहाँलाई चुल्होको खाँचो छैन। उहाँले
केवल बोल्नुहुन्छ, र जब उहाँ बोल्नुहुन्छ उहाँको वचन प्रकट हँुदछ। उहाँ
महान यहोवा हुनुहुन्छ, र उहाँले केवल यो बोल्नुभयो। र स्वगर्दतूले यसलाई
मािनसह को िन म्त, तल जिमनमा बाँडिदए।’
33 “र आज, जब मलेै उहाँलाई त्यहाँ उभेको देखे, के तमीले उहाँको
मुहारमा त्यो हेराई देख्यौ? त्यहाँ उहाँको िदमागमा कुनै संका थएन।
म चट्टानको पछाड चढे, र उहाँले त्यो रोिटलाई लएर भाँचेर, तनीह
िददै गनुर्भएको हेद थए…उहाँको सेवकह , हामी, मािनसह लाई िदनको
िन म्त। र त्यसपछ जब उहाँ फेरी भाँच्नको लािग फकर जानुभयो, त्यो रोिट
फेरी पूरा भयो। र उहाँले त्यो सयौ पटक गनुर्भयो, सबजैना नभ रन्जेलसम्म,
र त्यहाँ भाँडाह थए, भ रएको, भएर लागेको थयो। मलाई थाहा छ
त्यो यहोवा भन्दा कम हुन सक्दनै थयो, िकनभने उहाँले यहोवाले जस्तै
व्यवहार गनुर्भयो। केवल यहोवाले मात्रै सृि गनर्सक्दछ। र मलाई थाहा छ
िक त्यो मािनस नक्कली होइन। त्यहाँ केवल एउटा सृि कतार् हुनुहुन्छ, र
त्यो यहोवा हुनुहुन्छ। र अब, मलेै देखेका सबै कुराह मध्ये, त्यसले मलाई
सन्तु बनायो।
34 “म तमीले यो थाहा पाएको चाहन्छु िक अब मेरो दय पूणर् पले
सम पत छ, र म पूणर् पले िव ास गछुर् िक उहाँ केवल एउटा अगमवक्ता
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मात्रै हुनुहु । उहाँ एउटा अगमवक्ता हुनुहुन्छ, तर उहाँ एउटा अगमवक्ता
भन्दा पिन बिढ हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो माझमा बास ग ररहनुभएको यहोवा
परमे र भन्दा कम हुनुहु , िकनभने उहाँले रोिट सृि गनुर्भयो, र उहाँमा
यहोवाको बानीह थयो। आ यर् छैन िक उहाँले भ सक्नुहुन्छ, ‘यिद
मलेै मेरा िपताका कामह ग रन भने, तब मलाई िव ास नगर; तर यिद
मलेै मेरा िपताका कामह गछुर् भने, र तमीले मलाई िव ास गनर् सक्दनैौ,
कामह लाई िव ास गर, िकनिक तनीह ले मेरो गवािह िदन्छ र म को हँु
भन्दछ।’ मािनसह ले त्यो स￭जलै देख्न सक्थे जस्तो, दे खन्थ्यो।”
35 र उहाँ म￭सह हुनुहुन्छ भ े कुरामा यूह ा सन्तु थए, उहाँ जसको
बारमेा यशयैाले भनेका थए, “हाम्रा िन म्त एउटा छोरा िदईएको छ,
र उहाँको नाउँ अचम्मका स ाहकार, शा न्तका राजकुमार, शिक्तशाली
परमे र, अनन्तका िपता भिनने छ।” र यूह ा सन्तु थए िकनभने उनले
देखेका थए। जवान साथीले आफ्नो गवािह िदँदै थए।
36 त्यसबेला, ￭समोन पत्रुसले भने, “िठक छ, अब, एकै िमनेट। यिद
हामी एउटा गवािहको सभा गनर् जाँदछैौ भने, म केिह कुरा भ चाहन्छु।
तमीलाई थाहा छ, म सबकुैराको बारमेा एकदम संखालु थए, जब मेरो
भाई आ न्द्रयास, जसले यूह ा अगमवक्ताको जागृतमा उप स्थत थए,
जसले म￭सह आउदै हुनुहुन्छ र उसले उहाँलाई प रचय गराउने छ भिन
गवािह िदन्थे। र आ न्द्रयासले मलाई भनेका कुराह मा म अ लकत
संखालु थए, िकनभने मलेै सबथैरीका म￭सहका कथाह र सबकुैराह
सुनेको थए।
37 “तर तमी सबै दाजुभाईह ले मेरो बुढो बुवालाई याद गछ । उहाँको
नाम योनास थयो। र तमीह ले उहाँलाई सम्झन्छौ, िक कसरी उहाँ एउटा
एकदम कट्टर िव ासी हुनुहुन्थ्यो। कसरी मलेै आमा र बुवालाई सम्झन्छु,
र हामीह सबजैना, ￭जउनको लािग हामीले माछा माथ्य , र हामीले एउटा
पिन माछा समात्न सकेका थएनौ; हामीलाई रोिट चािहएको थयो, र
कसरी हामी भुइँमा जान्थ्यौ र परमे रलाई प्राथर्ना गथ्य , ‘हे परमे र,
हामीलाई आज एउटा समात्न िदनुहोस्, ताक हामीले हाम्रा माछाह िबिक्र
गनर् सकौँ, र हाम्रा ऋणह तनर् सकौँ, खानलाई खाना पाउन सकौँ।’ र
कसरी हामी बािहर समुन्द्रमा जान्थ्यौ, त्यो हुरीमा, र ती हुरीह —सामना
गन आँट गथ्य ।
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38 “र बुवा, मलेै उहाँको खरैो कपाल उहाँको पछाड झु ण्डरहेको देख्न
सक्थे, एक िदन डंुगाको ब्रेलमा बसेर उहाँ मसंग बोल्नुभयो, भ ुभयो,
‘￭समोन, तमी मेरो जेठो छोरा हौ। तमीलाई थाहा छ, मलेै सधै िव ास गर,े
￭समोन, िक म म￭सहलाई देख्नेछु। हाम्रा मािनसह ले उहाँलाई अदनको
समय दे ख नै हे ररहेको छ। र हामी पक्का छौ िक उहाँ आउदै हुनुहुन्छ, चाहे
ज त्त नै लामो समय लागोस्। तमी भन्छौ, त्यो चार हजार वषर् भईसकेको
छ। तर म िव ास गछुर् िक म￭सह आउनुहुनेछ। र हरके यहूदीले िव ास
गरकेो छ िक उसले आफ्नै पुस्तामा येशूलाई देख्नेछ। म आशा गछुर् िक म
उहाँलाई मेरै पुस्तामा देख्नेछु। तर यो यस्तो दे खन्छ, म अब बुढो हुदछुै,
मलेै समुन्द्रमा काम गनर् बन्द ग रसके, र मेरो दखुाई र िपडाह छन्, मलेै
शायद उहाँलाई मेरो समयमा दे ख्दन होला। तर हुनसक्छ तमीले देख्नेछौ,
मेरो छोरा।
39 “‘र म तमीलाई धमर्शा मा ता लम िदन चाहन्छु। छोरा, म￭सह
देखा पनुर्भन्दा पिहले, त्यहाँ सबै खालका कुराह भईरहेका हुन्छन्, सबै
खालका झुटा कुराह , िकनभने शतैानले त्यो गनछ, जब उहाँ आउनुहुन्छ
वास्तिवक म￭सहको प्रभावलाई न गनर्को िन म्त गदर्छ।’” यो सधै त्यिह
त रकामा भएको छ; अिहले पिन त्यिह त रकामा भएको छ।
40 र त्यसपछ हामी भेट्टाउछौ िक, उसले भन्यो, “म सम्झन्छु िक उहाँले
मेरो व रपरी आफ्नो हात राख्नुभयो, भ ुभयो, ‘छोरा, त्यहाँ केवल एउटा
मात्रै त रका छ जसबाट तमीले म￭सहको पिहचान गनर् सक्छौ। अब कुनै
अगमवक्ता िबना नै हामीले सयौ वषर् पार गरकेा छौ। मलाक हाम्रो अ न्तम
अगमवक्ता थए। त्यो चार सय वषर् अगाड थयो, त्यसपछ हामीसंग
अगमवक्ता थएन। तर याद गर, मोशाले हामीले भनेका थए, धमर्शा मा,
िक, जब म￭सह आउनुहुन्छ, उहाँ एउटा अगमवक्ता हुनुहुनेछ, जब उहाँ
ष्यमा देखा पनुर्भयो। हामी यहूदीह लाई अगमवक्ता माथ िव ास गनर्को

लािग ￭सकाईएको छ। र पृथ्वीमा म￭सहको यात्रा परमे रको एउटा बो लएको
वचन हो, जुन उहाँले हामीलाई प्रतज्ञा गनुर्भएको छ। अिन वचन सधै
एउटा अगमवक्तामा आउँदछ, र एउटा अगमवक्ताले वचनलाई प्रमाणत
गदर्छ। तमीले त्यो किहल्यै नभुल्नु, छोरा! त्यहाँ महान कुराह उठ्लान्,
त्यहाँ ठूला उत्साहह र—र ठूला कुराह होलान्। तर याद राख, म￭सह
एउटा अगमवक्ता हुनेछ, िकनिक हामी जान्दछौ िक परमे रले किहल्यै पिन
आफ्नो त रका प रवतर्न गनुर्हु , र उहाँले भ ुभएको छ िक म￭सह एउटा
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अगमवक्ता हुनुहुनेछ। त्यसलेै याद गर, छोरा, अगमवक्ताह ती हुन् जसमा
परमप्रभुको वचन हँुदछ। र जब म￭सह आउनुहुन्छ, उहाँ एउटा अगमवक्ता
हुनुहुनेछ।’
41 “म अझँै पिन उहाँको हातह महसूस गनर् सक्छु।” ￭समोनले भने,
“जसरी उहाँले मेरो वरपर राख्नुहुन्थ्यो। र आ न्द्रयास त्यहाँ जाल धुँदै
उभरहेको थयो, त्यो समयमा। तमीलाई यो याद छ, आ न्द्रयास?”

“याद छ, ￭समोन, म—मलाई यो याद छ।”
42 “र आ न्द्रयासले मलाई यो यूह ा एउटा अगमवक्ता हो भिन भ खोज्दै
थयो। मलेै गनर् पन अ काम थयो, माछा र कुराह िबिक्र गनर् पनथयो।
त्यसलेै बुवा िबत्नुभएको वष भयो, तर मलेै त्यो सधै मेरो िदमागमा
रा खरहेको छु; बुवाले भ ुभयो, ‘यो म￭सह धमर्शा ीय पमा पिहचान
ग रएको अगमवक्ता हुनेछ, र यो नभुल, िकनभने यो परमे रको बो लएको
एउटा वचन हो। र त्यो वचन िनरन्तर पमा सहदै अगमवक्ताह मा आएको
छ; जसले यो पिहचान गय , वा यगुको लािग के प्रतज्ञा गरकेो छ त्यो
प्रकन गय ।’”
43 र अब ￭समोनले, “एक िदन,” भन्यो, उहाँले भ ुभयो, “तमीलाई
थाहा छ, आ न्द्रयासले मलाई एउटा सभामा जानको लािग भन्यो। र त्यहाँ
तल सभामा गए जहाँ यो साथी, येशू, हुनुहुन्थ्यो। र मलेै सबथै रका ह ाह
सुनेको थए। त्यहाँ एउटा येशू उठेको थयो, उहाँ भन्दा अगाड, जसले
केिह महान हँु भिन प्रतज्ञा गरकेो थयो, चार सयजनालाई अगुवाई गरकेो
थयो र तनीह सबै नाश भए, र अन्य त्यस्त।ै मलेै सोचेको थए िक यो
त्यस्तै खालको अक एउटा होला, केिह प्रकारका केिह जागृतका एउटा
ठूलो उत्साहका साथ, वा केिह ठूलो नामधारी संगठन तनीह ले बनाउन
जानेछन्। तर एकिदन मलेै सोचे िक म आ न्द्रयाससंग यहाँ जानेछु, मेरा
भाईसंग।”
44 र म कल्पना गनर्सक्छु, त्यो समयको बारमेा, डुंगा ह￭ न शु गय ।
कोिह चच्याउन थाल्यो, र उसले भन्यो, “तल बस! डंुगालाई नचलाऊ।
एक िमनेट पखर्। स्थर बस।”
45 र उसले भन्यो, “तमीलाई थाहा छ, जब म त्यहाँ तल गए र उहाँको
अगाड िहडे, पिहलो पटक, उहाँले मलाई ￭सधा आँखामा हेनुर्भयो र मेरो
नाम के हो त्यो भिनिदनुभयो। उहाँले मलाई पिहले किहल्यै देख्नुभएको
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थएन। उहाँले मलाई च ु मात्रै भएको थएन, तर उहाँले मेरो धा मक
बुढो बुवालाई पिन च ुभयो, जसले मलाई धमर्शा को बारकेा िनदशन
िदनुभएको थयो। र उहाँ नै म￭सह हुनुहुन्थ्यो भिन मलेै चने। यसले मेरो
िन म्त िठक त्यहाँ, मािमला िठक पाय । त्यो थयो। त्यसले मेरो िन म्त,
िठक गय ।”
46 िफ लपले भनेको हुनुपछर् , “के म यहाँ एक शब्द भ सक्छु?” अब
उसले भन्यो, “भाई नथानेल, यसले तमीलाई मन दखुाउन नदेऊ;
िकनभने, तमीलाई थाहा छ िक हामीले बष दे ख वष सम्म चमर्पत्रह
अध्ययन गरकेा थयौ, िक म￭सह कस्तो हुनुहुनेछ भिन। तर जब उहाँले
त्यो गनुर्भएको मलेै देखे, तब मलेै मेरो साथी नथानेललाई, यहाँ ल्याए। र
जब ऊ आयो…”

नथानेलले भन्यो, “मलाई बताउन देऊ। मलाई यो बताउन देऊ।”
47 ओ, तमीलाई थाहा छ, त्यहाँ केिह कुरा थयो जब येशूले तम्रो लािग
केिह गनुर्भएको थयो, तमी—तमी केवल मु स्कलले स्थर रहन सक्दनैौ,
तमीले यो भ ुपछर् , आफैले। के त्यो सिह होइन र? यिद यो वास्तिवक
हो भने, तमीले केवल यो भ ु पछर् । जब उहाँले मलाई पिवत्र आत्माले
भनुर्भयो, म यसको बारमेा भ चाहन्छु। म कसलेै यो बारमेा थाहा पाओस्
भ े चाहन्छु। अ कसलेै यो भनेर होइन; म आफैले, यो भ चाहन्छु।
48 र म कल्पना गछुर् , नथानेल पूरा उत्सािहत भए र भने, “तमीलाई थाहा
छ, म यो भ चाहन्छु। म तमीमा थोरै संखालु भएको थयो, िफ लप,
जब तमीले मलाई भनेको थयौ। मलेै तमीलाई सोधे, ‘के नासरतबाट िन
कुनै असल कुरा आउन सक्छ र?’ र तमीले मलाई कुनै पिन मािनसले
िदनसक्ने सबभैन्दा राम्रो जवाफ िदएको थयौ, ‘आऊ अिन हेर।’” त्यसले
आज राम्रो काम गछर् । त्यो सिह हो। घरमा बसेर आलोचना नगर। आऊ,
आफैले पत्ता लगाऊ, हेर। “भन्यो, ‘के नासरतबाट िन कुनै असल कुरा
आउन सक्छ र?’ भन्यो, ‘आऊ र आफैले हेर।’ र तमीलाई थाहा छ
तमीले मलाई के भनेको थयौ।
49 “र जब म उहाँको उप स्थतमा गएँ, र उहाँले मलाई म ‘एउटा—
एउटा िहब्रू, इस्राएली, र इमानदार मािनस हँु’ भिन भ ुभयो, मलाई त्यो
थाहा थयो।
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50 “तर मलाई अचम्म लाग्यो, ‘यो कसरी हुनसक्छ?’ उहाँ एउटा
सामान्य मािनस जस्तो दे खनुहुन्थ्यो। मलेै त म￭सह स्वगर्बाट एउटा
सुनौलो मागर्ह मा तल आउनुहुन्छ भिन अपेक्षा गरकेो थयो, िठक तल,
य शलेममा, संगिठत मण्डलीको टाउकोमा, आएर भ ुहुन्छ, ‘कैयाफा, म
आईपुगे।’ तर तनीह पाए िक, उहाँ त नासरतको, एउटा ग रब प रवारबाट
आउनुभयो; र वास्तवमा उहाँको पछाड एक िक￭समले एउटा कालो नाम
थयो, जस्तो ‘एक नाजायज बच्चा।’ यहाँ उहाँ उभनुभयो, सामान्य पोशाक
लगाएको, एउटा पूजाहारी वा अन्य केिह त्यस्तै जस्तो थएन; केवल
एक साधारण मािनस। र मलेै सोचे, जब म त्यहाँ माथ गएँ, ‘कसरी त्यो
म￭सह हुन सक्छ? एउटा पुरानो लुगा लगाको छ, उहाँले त्यो उहाँ जवान
मान्छे हँुदा दे ख लगाउनुभएको थयो, र यहाँ उिह लुगा लगाएको छ; र
उहाँको कपाल उहाँको पछाड झु ण्डरहेको छ। र सडकको एउटा साधारण
मािनस जस्तो।’
51 “र उहाँले मलाई अनुहारमा हेनुर्भयो, र भ ुभयो, ‘िफ लपले तमीलाई
बोलाउनुभन्दा अघ, तमी खको मुिन हँुदा, मलेै तमीलाई देखेको थएँ।’
त्यत नै मेरो लािग कािफ थयो। मलाई थाहा थयो, वचन ारा, त्यो म￭सह
हुनुहुन्थ्यो। त्यो उहाँ हुनुहुन्थ्यो।”
52 र डंुगा ह￭ एको हुनुपछर् , र गवािहको सभा जारी थयो। ओ, तनीह को
कत अ तू समय भईरहेको थयो, त्यहाँ बािहर समुन्द्रमा, बस एक राम्रो
समय िबताउदै थयो।
53 आ न्द्रयासले भन्यो, “म केिह कुरा भ चाहन्छु जसले मलाई
केिह समयको लािग अलम मा पारकेो थयो। तमीलाई याद छ जब
हामी—हामी तल य रहोमा जाँदै थयौ? उहाँले भ ुभयो, ‘हामीह माथ
जानुपछर् ; म साम रयाबाट भएर जानुपछर् ।’ त्यसलेै, उहाँ माथ साम रयामा
￭सखारको शहरमा जानुभयो, जब उहाँले हामीलाई शहरमा खाना िक
पठाउनुभएको थयो।”
54 “ओ, हो, मलाई त्यो याद छ, िठक छ!” तनीह सबलेै, “हो, हो!”
डंुगा केवल ह￭ दै थयो, जागृत सके्क पछ सबजैनाको एउटा अ तू गवािह
हँुदै थयो। त्यसलेै तनीह ले यो गवािह सभा ग ररहेका थए।
55 र उसले भन्यो, “हो, र तमीलाई याद छ हामी चि एका थयौ,
र, अचम्मको कुरा, हामीले हाम्रा गु लाई एउटा वेश्याको प चिनएको
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मिहलासंग बो लरहेको देख्यौ। ‘अँ-ह,’ हामीले सोच्यौ, ‘त्यो नराम्रो हो।
उहाँलाई हेर त त्यहाँ यो जवान यवुतीसंग बो लरहनुभएको। र हामीलाई
चािह टाढा पठाउनुभयो, र उहाँ यहाँ बदनाम मिहलासंग ब￭सरहनुभएको
छ।’ याद छ, हामी िठक झाडीको पछाड उभरहेका थयौ, र हामीले
उहाँह को संवाद सुन्यौ।
56 “र उहाँले उनलाई यसो भनेको हामीले सुन्यौ, ‘मिहला, जाऊ र
आफ्नो श्रीमानलाई लएर यहाँ आऊ।’
57 “र हामीले भन्यौ, ‘िठक छ, हामीले गलत सोचेका होलौ, शायद
मिहला वधैािनक पमै िववािहत थईन्।’
58 “र उनले उहाँलाई फकर अनुहारमा हे रन्, र भिनन्, ‘महोदय, मेरो
कुनै श्रीमान छैन।’
59 “तमीलाई याद छ कसरी हाम्रो दय असफल भयो? ‘हाम्रो महान
म￭सह जसमा हाम्रो भरोसा थयो, यहाँ एउटा झुटमा, िवप रत प्रहारमा
समातयो, िकनिक उहाँले भ ुभएको थयो, “जाऊ र आफ्नो श्रीमान लएर
आऊ,” र उनले फकाएर साक्षी िदएक छन् िक उनको कुनै श्रीमान नै छैन।
अब यो उहाँमा िवप रत प्रहार हो।’ याद छ कसरी हामी सबै अचम्ममा परकेो
दे खन्थ्यौ, र हामीबाट ास नै बािहर गएको थयो?”

“हो, यो मलाई याद छ।”
60 “र त्यसपछ तमीले अक शब्द याद गरकेो छौ? उहाँले भ ुभयो,
‘तमीले साँचो भनेको छौ, िकनभने तमीसंग पाँचओटा श्रीमानह थए,
र जो संग तमी अिहले ब￭सरहेक छौ त्यो तम्रो होइन।’ ओ, तमीलाई
याद छ झाडीको पछाड भएको गवािहको सभा? मेरो!” हेनुर्होस्, तपाईले
उहाँलाई कु ण्ठत पानर् सक्नुहु । उहाँ परमे र हुनुहुन्छ। “ओ,” ￭समोनले
भने, “त्यो केवल…” आ न्द्रयासले भने, “त्यसले मलाई ढुक्क पाय ।”
61 बाथ लोमेउले भने, “पखर्, म एउटा गवािह राख्न चाहन्छु। के म यो
गनर्सक्छु, दाजुभाईह ?”
62 “ओ, िठक छ, मलाई लाग्छ तमीले गनर्सक्छौ, हामीसंग पयार् समय
छ। उहाँ अझै पािन माथ आईपुग्नुभएको छैन, त्यसलेै हामी मात्रै थोरै
चाल्नेछौ। अगाड बढ, बाथ लोमेउ, तमी गवािह देऊ।”
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63 “िठक छ, मेरो लािग ठूलो कुराह मध्ये, तमीलाई सम्झना छ तल
य रहोमा रिेबका नाम गरकेो, बिहनी?”

“हो।”
“र उसको श्रीमानले तल त्यहाँ भोजनालय चलाउछ िन।”
“अँ-ह।”

64 “र—र उहाँ एउटा व्यापारी थयो, र उहाँको नाम जखायास हो।”
“हो, हो, म उहाँलाई राम्ररी सम्झन्छु।”

65 “तमीलाई सम्झना छ, उनी—उनी हाम्रा बिहनीह मध्ये एक हुन्।
उनले प्रभुमा िव ास गरके थईन्, र उनी यत डराएक थईन् िक
जखायासले यो सबै येशूलाई स्वीकार गरे िबना नै जान िदनेछ। र, ओ,
जखायास त्यहाँको पूजाहारीसंग एकदम राम साथी थयो। र त्यसलेै उनले
केिह कुरा होस् जसले उसको आँखा खलेुको होस् भिन प्राथर्ना ग ररहेक
थईन्, र उसले उहाँ गु हुनहुन्छ, यो परमे रको प्रमाणत वचन हो,
हामी माझमा शरीर ब ुभएको हो भिन चनोस भ े चाह न्थन। र हामीले
उनलाई भ कोशष गय …कसरी नासरतका येशूले दयका रहस्यह
थाहा पाउनुहुन्छ, उहाँ वचन हुनुहुन्थ्यो भिन देखाउद,ै िकनिक वचनले
दयमा भएका िवचारह लाई चन्दछ।

66 “‘बकवास,’ उहाँले भ ुभन्यो, ‘म पूजाहारीलाई िव ास गछुर् ।
पूजाहारीले के भन्छ त्यो नै मेरो लािग राम्रो छ।’ िकनभने ऊ शहरको
सब—ैिनयमह , िकवािनस र सबकुैरासंग सम्ब न्धत छ, तमीलाई थाहा
छ, त्यसलेै उहाँले…यसमा छाड्नको लािग उहाँलाई गाह्रो थयो। त्यसलेै
रिेबकाले हामी सबलैाई प्राथर्ना—प्राथर्ना गनर्को िन म्त भनेक थएन्। र
हरके पटक हामी उहाँ एउटा अगमवक्ता हुनुहुन्छ भ े िवषयमा आउथ्यौ,
उहाँले भ ुभयो, ‘बकवास! पूजाहारीले भन्छन्, “ऊ बाल￭जबुल हुनुहुन्छ।
ऊ एउटा शतैान हो। उसले त्यो शतैानको शिक्त ारा गछर् । र ऊ केवल
एक मान￭सक पागल हो। यसमा त्यो मात्र छ। त्यहाँ यसमा अ केिह पिन
छैन।” त्यसलेै यस िदनमा त्यहाँ कुनै त्यस्तो चज छैन; हामीसंग सयौ
वषर् दे ख अगमवक्ता नै छैन। र कसरी त्यो मान्छे, जोसंग संगतको काडर्
समेत छैन, कसरी ऊ अगमवक्ता हुन सक्छ? ओ, ऊ त्यस्तो कुरा हुने कुनै
सम्भावना नै छैन!’
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67 “तर, तमीलाई थाहा छ, रिेबकाले उहाँको श्रीमतीले, थािम नै रिहन्, र
प्राथर्ना ग र नै रिहन्। र एक िबहान जब येशू शहरमा आईरहनुभएको थयो,
िठक छ, त्यसपछ हामीले पायौ िक, रिेबकाले हामीलाई भनेक थईन्
िक जखायास बािहर सडकमा—जानुभएको थयो, उहाँलाई हेनर्को लािग।
त्यसलेै उहाँले उहाँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ भ ेकुरा िव ास गनुर्भएको थएन,
त्यसलेै उहाँले भ ुभयो, ‘म उसलाई एक पटक राम्ररी हेछुर् ,’ कसरी उहाँले
हामीलाई भोजनालयमा खाईरहेको बेलामा त्यो िदन गवािह िदनुभयो। उहाँ
एउटा अ न्जरको खमा चढ्नुभयो, र भ ुभयो, ‘तमीलाई थाहा छ, म
बस आफूलाई अक भेषमा राख्छु ताक उहाँले मलाई देख्नुहुनेछैन। यसै
पिन, म एउटा सानो मान्छे हँु, एकदम होचो। र म उहाँलाई त्यहाँ तल
देख्न स क्दन, भडमा, त्यसलेै म बस यहाँ खमा चढ्नेछु।’ र उहाँ त्यहाँ
जानुभयो जहाँ दईु—दईुटा हाँगा जोडन्छ, र त्यहाँ उहाँ बस्नुभयो, यी
हाँगाह मा।”
68 त्यो बस्न र अध्ययन गनर्को लािग एउटा राम्रो ठाउँ हो। जहाँ दईुटा
बाटाह भेट हुन्छन्, तपाईको र परमे रको; तपाईको िवचार। त्यो एउटा
राम्रो कुरा हो, यो सोच्नको लािग।
69 “त्यसलेै उहाँले भ ुभयो, ‘तमीलाई थाहा छ, उहाँ एउटा अगमवक्ता
हुनुपछर् । उहाँ हुनसक्छ। यो सम्भव छ िक म गलत हुनसक्छु। त्यसलेै म
तमीलाई भन्छु, म उहाँलाई राम्ररी हेछुर् ; र उहाँले मलाई च ुहुनेछैन।
त्यसलेै म सबै पातह लन्छु अिन यसरी तान्छु, मेरो वरपर राख्छु, र
म आफैलाई अक भेषमा राख्छु ताक उहाँले मलाई देख्नुसम्म हुनेछैन।
अिन उहाँ आउदै गनुर् हँुदा म उहाँलाई हेछुर् । र यिद उहाँ सिह खालको व्यिक्त
जस्तो दे खनुभएन भने, म मेरो िदमागको एक भाग उहाँलाई िदनेछु, यहाँ
यो खमा बसेर।’ त्यसलेै उहाँले हेनुर्भयो, र एउटा पात थयो ताक उहाँले
उठाउन र उहाँ कुनामा आउनुहँुदा उहाँलाई हेनर्।
70 “र जब उहाँ कुनातर आउनुभयो, तल सडकमा िहड्द,ै तपाईलाई
थाहा छ, एउटा छेउबाट अक मा हेद, र चेलाह ले भिनरहेका थए,
‘छेउमा उभनुहोस्। मलाई माफ गनुर्होस्।’ र मािनसह िबमार बच्चा र
अन्य सिहत थए। ‘मलाई माफ गनुर्होस्, गु ज्यू एकदमै थाक्नुभएको छ;
त्यो महान सेवा गत रात।’ र, एक सज्जन जस्त,ै ‘के तपाई एक छेउमा
उभएर उहाँलाई जान िदनुहुन्छ, जब उहाँ तल शहरमा आउनको लािग
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बाटो बनाउदै हुनुहुन्छ, र के तपाई कृपया एक छेउमा उभिदनुहुन्छ?’ र
जखायास यहाँ माथ ब￭सरहेका थए, तल उहाँलाई हेद।
71 “र येशू ￭सधै खको मुिन आउनुभयो, रोिकनुभयो, माथ हेनुर्भयो
र भ ुभयो, ‘जखायास, त्यहाँबाट तल आऊ। आजको रातको खानाको
लािग, म तमीसंग तम्रो घर जाँदछुै।’ त्यो नै मेरो लािग कािफ भयो।
उहाँलाई थाहा थयो िक ऊ त्यहाँ माथ थयो, र उसको नाम थयो, ऊ
के थयो भनेर। य त्तले नै मलाई पुग्यो। त्यो म￭सह हुनुहुन्थ्यो, मेरो लािग।
हो, श्रीमान। िकनभने, हामीलाई थाहा छ िक म￭सहले त्यो गनुर्हुन्थ्यो। पकै्क
पिन। त्यसलेै उहाँ ऊसंग घर जान पनथयो, भ ुभयो, त्यो िदनको रातको
खानाको लािग। त्यो कत महान समय थयो! हामीले यो सम्झन्छौ।”
72 तपाईलाई थाहा छ, यो लगभग त्यतबेलाको समयमा हुनुपछर् ,
गवािहको सभा च लरकेो थयो। तपाईलाई थाहा छ, समुन्द्र यी चेलाह ले,
गवािह िदईरहेका थए, यो रातको अन्धकारमा कतै भएको थयो, माथ
त्यहाँ उत्तरी भूिममा, त्यो शतैान पहाड माथ गएर तल हेरकेो हुनुपछर् ।
त्यसले त्यो गवािहको सभामा हेय , र भेट्टायो िक तनीह उहाँ िबनानै
त्यहाँ गएको रहेछ। त्यहाँ उसको मौका थयो।
73 हेनुर्होस्, मलाई लाग्छ िक त्यो श्य फेरी फ कएको थयो, आफै
दोहो रएको थयो। तनीह ले, जागृतको उत्साहमा, तनीह उहाँ िबनानै
गएका थए। र म िव ास गछुर् िक त्यो हामीह मा धेरै भएको छ आज, त्यो,
यो अन्योलताको घडीमा, र हामीले देखेको यो महान जागृत पछ। यो
संसारभ र फै लएको छ। हरके रा ्रमा जागृतको आगो िनमाणर् भएको, र
ज लरहेको; महान चंगाईका सेवाह ; मािनसह ले पिवत्र आत्मा प्रा गद,
दशौ हजारौ हजारौमा। र यसको उत्साहमा, जस्तो ती चेलाह ले उहाँले
के गनुर्भयो भिन गवािह गद थए, “र, ओ, हामीले उहाँले यो गनुर्भएको
देखेका छौ, र हामीले उहाँले त्यो गनुर्भएको देखेका छौ,” म िव ास गछुर्
िक हामीह तनीह जस्त,ै उहाँ िबना गएका छौ।
74 हामी ठूला ठूला अवसरह बाट गलत गयौ जुन—जुन जागृत
हामीलाई प्रस्तुत गरकेो थयो। हामी धेरै पसैा कमाउने अवसरह मा
गएका छौ, मण्डलीह , ठूला भवनह िनमार्ण गनर्, महान ठूला लाखौ-
डलरका ठाउँ, महान िव ालय, शैक्षक प्रणालीह , र हाम्रा नामधारी
संगिठत मण्डलीह वृ गद। र त्यसपछ हाम्रो साम्यवादका कायर्क्रमह ,
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साम्यवाद िवरोधीह , त्यिह नै मात्रै हामी आज कुरा गनर्सक्छौ। र पिहलो
कुरा जुन तपाईलाई थाहा छ, शतैानले हामीलाई हाम्रो साम्यवाद िवरोधी
कायर्क्रमह देखेका छौ, हाम्रा ठूला साम्प्रदायक कायर्क्रमह मा, र हाम्रो
“लाखौ धर,ै” र अन्य त्यस्त,ै जस्तो तनीह ले पाएका छन्।
75 र हामीह पुरानो-समयको प्राथर्नाको सभाह टाढा गएका छौ र पिवत्र
आत्माको बि ष्मा िबना नै गयौ, तबसम्म िक आगो नै िनभ्न थाल्छ। तपाई
कराउन सक्नुहुन्छ, र मािनसलाई वेदीमा जान कोशष गनुर्हुन्छ, र तनीह
लगभगमरकैे छ जस्तो ग र िहड्छन्, एउटा आउने डर। र सेवकह लाई
तनीह संग प्राथर्ना गनर्को लािग बोलाउछन्, “ओ, उसले मलाई िकन
सोधेको?” र तनीह त्यहाँ तल जान्छन्, र तपाईले तनीह लाई पाउन
सक्नुहु । र तनीह त्यहाँ केिह िमनेटको लािग उभन्छन्, माथ तपाईलाई
हेछर्न्, र फ कन्छन् र तनीह को कुस ह मा बस्छन्। मेरो लािग, आगो
बािहर गईसकेको छ! केिह भएको छ। सु ुहोस्! हामीलाई एउटा जागृत
चािहन्छ, त्यो पापीह , ख्री लाई हेद, प ताप, तनीह को हात माथ
उचालेर वेदीतफर् दगुछर्न्, दयाको लािग चच्याउछन्, र पूरा मण्डली एउटा
आगोको ज्वालामा थयो, परमे रको मिहमासंग।
76 हाम्रो संगठनह लाई वृ गराउने अवसरको लािग हाम्रा उत्साहह ,
हाम्रा सेवकह लाई शक्षत पानर्को लािग ठूला िव ालयह बनायौ,
र तनीह लाई शु मा भएको भन्दा परमे रबाट टाढा पुरायौ।
परमे र शक्षाबाट च ुहु । उहाँ धमर्ज्ञानबाट चिननुहु । परमे र
िव ास ारा चिननुहुन्छ। तपाईले परमे रलाई व्याख्या गनर् सक्नुहु । उहाँ
व्याख्याभन्दा बािहर हुनुहुन्छ।
77 हेनुर्होस् यसले के गय , हामी पे न्टको ल मािनसह जो पे न्टको
हुने गथ्य । हाम्रा मिहलाह ले कपालह काटेका छन्, मेकअप लाउद।ै
हाम्रा पु षह ले यसलाई अनुमत िदईरहेका छन्। हाम्रा सेवकह ले यो
अनुमत िदईरहेका छन्। तनीह यसको बारमेा केिह भ डराउछन्। यिद
तनीह ले गरे भने मण्डलीले तनीह लाई हटाउछन्। ओ, यिद हामीलाई
घरको सफाई आवश्यक छैन भने, पु ल्पटको ठाउँबाट तल भुइँत ासम्म।
यो शमर्को कुरा हो। यो एउटा अपमान हो।
78 केिह मािनस मकहाँ आए, धेरै समय अघ, र भने, “भाई ब्रन्हाम,
मािनसह ले तपाईलाई प्रेम गछर्न्।” तर भने, “तपाईले जिहल्यै पिन
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उनीह लाई सुनाईरहनुहुन्छ, ती मिहलाह लाई सुनाईरहनुहुन्छ, छोटो
कपाल भयो र त्यस्तै कुराह भ ुहुन्छ।”

मलेै भने, “बाईबलले भनेको छ िक यो उनको लािग अपमानजनक
कुरा हो।”
79 उसले यो गदार् केिह आफ्नो श्रीमानको अनादर गदर्छ। र तपाई
परमे रबाट टाढा जानुभयो यो िवल्कुलै चन्ह हो। याद गनुर्होस्,
शमशोनको मािमलामा, लामो कपाल एउटा नासरीको चन्ह थयो िक
ऊ संसारबाट टाढा, परमे रको वचनमा गएको थयो। र जब तपाईले
आफ्नो कपाल काट्नु हुन्छ, मिहलाह , तपाईले तपाई नासरीको चन्ह हो
भिन इन्कार गनुर्हुन्छ। तपाई बाईबलमा फकर जानुको सट्टामा ह लवूडमा
जानुभएको छ। बाईबलले भनको छ, “तनीह ले कपाल नकाटून्।”
हेनुर्होस्, यो एउटा शमर्को कुरा हो, अिन सेवकह ले यसको िबषयमा केिह
पिन भन्दनैन्।
80 यो मािनसले मलाई भन्यो, “तपाई िकन ती मिहलाह लाई एकै्ल
छोडिदनुहु ?” भ ुभयो, “तनीह ले तपाईलाई एउटा अगमवक्ताको

पमा लन्छन्।”
मलेै भने, “मलेै किहल्यै पिन भनेको छैन िक म एउटा अगमवक्ता हँु।”

81 भन्यो, “तनीह ले तपाईलाई त्यो त रकामा लन्छन्। तनीह लाई
आ त्मक वरदानह कसरी प्रा गन र केिह गन बारमेा ￭सकाउनुहोस्।
तपाईले तनीह लाई ठूला, महान कुराह ￭सकाउनु पछर् ।”
82 मलेै भने, “कसरी मलेै तनीह लाई बीजगणत ￭सकाउन सक्छु जब
िक तनीह ले आफ्नो एिबसी ह पिन ￭सक्न सक्दनैन्, कसरी यसको
बारमेा सभ्य जीवन िबताउने? तपाईले यसलाई कसरी गनर् जाँदै हुनुहुन्छ?
हो, प्रथम कुराह मा जानुहोस्।”
83 वषर् पछ वषर्, रा ्र पार गद, र यो झन् झन् खराब हुदछै। त्यहाँ किहँ
केिह खराबी छ, यो वचनसंवत छैन। हामीले फेरी जागृतको आगो जलाउन
नसक्नुमा कुनै आ यर् छैन। हामीलाई घर सफाई समय चािहएको छ। हामी
फेरी फकर नआएसम्म परमे रले त्यो गनुर्हुनेछैन। हामीलाई घर सफाईको
समय चािहएको छ।
84 र तपाई मािनस, तपाई आफ्ना पत्नीलाई त्यस्तो कुरा गनर्
िदनुहुन्छ, छोटो कपडा लगाउने! तनीह मेथोड , ब्या प्ट होइनन्।
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त्यो पे न्टको लह हुन्, त्यो सिह हो, “ई रभिक्तको भेस लगाउने,
लाउडिकयाको मण्डलीको यगु, मनतातो,” नामबाट पे न्टको , त्यिह नै
हो। पे न्टको एउटा नाम होइन, यो पिवत्र आत्माको बि ष्माको एउटा
अनुभव हो, जसले मािनसलाई शु बनाउछ। हामीमा महान चंगाईका
सेवाह र त्यस्ता चजह नहुनुमा कुनै आ यर् छैन, त्यहाँ कतै केिह कुरा
गलत गएको छ। यो शतैान हो, हामीले प्रयास ग ररकेो देखको थयो…
85 “िठक छ, हामीले यसको बारमेा जे पिन भन्छौ, तनीह ले आफ्नो
सदस्यता प रवतर्न गनछन्।”
86 याद गनुर्होस्, तपाईले इसाईह लाई पाल्तु पानुर् हु । इसाईह सख्त
हुन्छन्। तनीह परमे रका पु ष र मिहलाह हुन्, जो परमे रको पक्षमा
उभन्छन्, चाहे जो कसलेै जे सुकै भनून्। तपाईले तनीह लाई िवन्ती र
मनाउन पन, मस्का लगाउन पन वा शशु स्याहार गनर् पन हुदनै। त्यो तातो
ओछ्यान हो, िमश्रत िब वा, यो सबै राम्रो होइन, तनीह ले किहल्यै पिन
केिह उत्पादन गनर् सक्दनै।
87 मलाई स्मरण गराउछ, जस्तै एउटा…यो चाडै नै गुँड बनाउने समय हो।
आज मलेै साना चराह लाई याद गर,े त्यहाँिनर, साना भँगेराह ले आफ्ना
गुडँह मा पराल हा लरहेका थए। तनीह ले गुँडह बनाउन्जेलसम्म धेरै
िटक्दनै, तनीह को साना अण्डाह बािहर निनस्कुन्जेलसम्म। तपाईलाई
थाहा छ, एउटा सानो चराको अण्डाह को एउटा गुँड हुनसक्छ, र उनी
त्यो अण्डाको गुँडमा बस्न स क्छन्, र उनले तनीह लाई हरके िमनेट
पल्टाउछन्; आफ्नो सानो खटु्टा ल न्छन् र तनीह लाई पल्टाउछन्,
र त्यहाँ ब स्छन्। अब, यिद उनले एक पटक तताईसकेपछ, ती
अण्डाह लाई चसो हुन िदईन् भने, त्यो अण्डा िनस्कने छैन। र उनी बस
उड्छन् र मुखभर खाना ल्याउछन्, र फेरी तनीह मा फ कहा ल्छन्।
88 र तपाईलाई थाहा छ, त्यो सानी माता चरी, उनी ती अण्डाह मा बस्न
स क्छन्, र हरके दईु िमनेटमा त्यसलाई पल्टाउछन्, र होइन…यहाँसम्म
उनी यत कमजोर भएर गुँडबाट िन स्कन नसकुन्जेलसम्म पिन व लदान र
उपवास ब स्छन्। तर जबसम्म, तब, त्यो माता चरी पु ष चरासंग सम्पकर् मा
हुिदनन्, त्यो अण्डाह िन स्कदनैन्। जे भए पिन, जत सुकै तपाईले
त्यसलाई शशु स्याहार गनुर्होस्, तनीह िनस्क्दनैन्। तनीह िठक गुँडमै
रहन्छन् र सड्छन्।
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89 र यिद त्यहाँ कुनै समय पे न्टको लले जीवनसाथी, येशू ख्री
पाउनुपनछ भने; िकनिक सडेको अण्डाका एउटा गुँड बाहेक हामीले अ
केिह पिन पाएका छैनौ, िव ासलाई नकाद, एक्यमेुिनकल काउ न्सलमा
जाँद,ै र यसलाई महान कुरा भन्द,ै पपको छेउमा बस्न, र भन्दछैौ, “यो
आ त्मक हो।” तपाई पे न्टको ल मािनसह मा, संसारमा के भएको छ? के
तपाईलाई थाहा छैन िक बाईबलले ती कुराह हुनेछ भिन भनेको छ भिन?
र हामी ह ा गछ िकनक मेथोड ह र ब्या प्ट ह भत्र आईरहेका
छन्, र त्यसपछ त्यस्ता सबै कुराह को लािग। के तपाई बुझ्नुहु िक
जब सुतरहेका कन्याह तेल िक आउँछन्, त्यिह नै घडी हो जब दलुहा
आउछन्? अिन तनीह ले तेल पाएनन्! तपाईलाई थाहा छ, यार्प्चर यत
गु मा आउछ, र टाढा जान्छ, यी समय मध्ये केिह, तपाईलाई थाहासम्म
हुदनै िक यो भएको छ भने। यो जानेछ, र तपाई के भयो भिन अचम्ममा
पनुर्हनेछ।
90 जसरी यूह ा पृथ्वीमा आए। र तनीह ले उनलाई भने, भने, “िठक
छ, बाईबलले भनेको छ, ए लया पिहले आउनुपदर्छ।” उनले भने, “ऊ
आईसकेको छ, र तमीह ले यो थाहा पाएनौ।”
91 यस्तै नै हुनेछ, कुनै िदन, तनीह ले भ ेछन्, “मलेै सोचेको थएँ
िक यो तपाई महासंक को कालमा हुनेछ। मलेै सोचेको थएँ िक यार्प्चर
हुनपन थयो।” वचन फकर आउछ, “यो भईसकेको छ र तमीले यो थाहा
छैन।” अँ-ह। यो हामीले सोचेको भन्दा पिन िढलो भईसकेको हुनसक्छ।
ओ, जाग, मण्डली! मलेै त्यो बन्द गदार् राम्रो होला; म यहाँ किहल्यै पिन
￭स ान्तको लािग आउिदन, मलेै केवल सोचे िक म त्यसमा मुक्का लगाउनेछु
ताक तपाई यसलाई छेउमा राख्न सक्नुहुन्छ।
92 याद गनुर्होस्, भाई, शतैानले यी ठूला कायर्क्रमह देखेको छ,
हाम्रा मण्डलीह ले अ लाई उछ खोजेको, एउटा संगिठत मण्डलीले
अक लाई उछ खोजेको, सबै िनरक्षरता हटाउन र तनीह लाई
मिनिवज्ञानको प रक्षा िदन पछर् , िमशन िफल्डमा जानु अघ एक मािनसलाई
प रक्षण गनर् मनोवजै्ञािनक राख्नुपछर् । पे न्टको ! होइन, त्यो—त्यो—
त्यो प्रे स्बटे रयन होइन, त्यो पे न्टको हो। िमसनरीह ले के्षत्र लनभन्दा
अगाड िन त समूहका पे न्टको लका, ठूला समूहलाई एउटा मान￭सक
प रक्षणको आवश्यक हुन्छ।
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93 के हुन्छ यिद तनीह संग यस्तो प रक्षण हुन्छ भने? तनीह
संग एउटा प रक्षण छ। यो शु मा एउटा पे न्टको ल प रक्षण थयो,
जब तनीह माथका कोठामा तबसम्म पखरहेका थए जबसम्म त्यहाँ
माथबाट आगो, र परमे रको शिक्त आएन। त्यो प रक्षण थयो।
94 कुनै संसा रक, अधर् र क्सले मातएको मनोवजै्ञािनक उभएर त्यहाँ
मन बनाउन खोजेको थएन, यिद तमी थोरै उत्सािहत छौ, वा केिह
छौ, भन्छौ, “तमीह सबै पूणर् पले अधूरो छौ।” जब, यसले िवलकुल
प्रमाणत गछर् िक एउटा मािनस जो अत्यन्त आ त्मक छ त्यो बेचैन हुन्छ,
ऊ त्यस भत्र जाने अवस्थामा हुनुपदर्छ। त्यसलेै त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ,
हेनुर्होस्, र परमे रले वष दे ख गनर् खोज्नुभएको कुरालाई मात्र लथालगो
बनाउदै हुनुहुन्छ, र िठक तनीह को कायर्क्रमसंग फकर आउछन् र
तनीह को ठूला…
95 धेरै मािनसह भेला भएको देख्दा तनीह उत्सािहत हुन्छन्। भन्छन्,
“यिद मलेै ती सबलैाई एसेम ब्लज बनाउन सके त! यिद मलेै ती सबलैाई
वा ेस! यिद मलेै सबलैाई मेथोड बनाउन सके त!” मेथोड ले तनीह
सबलैाई मेथोड बनाउन कोशष गदछन्, ब्या प्ट ले सबलैाई ब्या प्ट
बनाउन कोशष गदछन्, पे न्टको लले सबलैाई पे न्टको ल बनाउन
कोशष गदछन्! ओ, तपाईले यसको बारमेा केिह पिन गनर्सक्नुहु ,
परमे रले तनीह लाई संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अगाडनै िनयकु्त
गनुर्भएको छ। हामीले सुसमाचार प्रचार गनुर्पदर्छ। त्यिह नै सबै हो। तर,
हाम्रा ठूला कायर्क्रमह , हामीह त्यो आगो िबना नै गएका छौ। हामी
टेिढएर गएका छौ र हामीले आफैलाई घरलेु आगो बनाएका छौ, जस्तो
यो थयो।
96 र हाम्रो साम्यवाद, अिहले हामीह यत त्र￭सत छौ, साम्यवाद भत्र
आएको छ, “के हुन गईरहेको छ?” तर, तपाईलाई थाहा छ, ठूला कुराह
साम्यवाद होइनन्। मलाई तपाईप्रत यो भ िदनुहोस्, म साम्यवादबाट
डराउिदन।
97 तर म केबाट डराएको छु, तपाई पे न्टको लह , यो एक्यमेुिनकल
काउ न्सलले तपाईह लाई लन जाँदछै। त्यो कुरा हो। यो पशुको छाप
बनाउन गईरहेको छ, र तपाई यस भत्र जान पन हुनेछ। िकनभने
तपाई संस्थामा हुनुहुन्छ, तपाई िक त भत्र छनुर्पछर् वा त बािहर
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िन स्कनुपछर् । त्यो कुरा हो, र कुनै राम्रो, समझदार, आ त्मक मािनसले
त्यो जान्दछ। हामीलाई अक समुन्द्रको गवािह आवश्याक छ, हामी अब
यो फेला पाछ । र हाम्रा पे न्टको ल, केवल यसलाई िन लरहेका छन्,
अड्केर, रखेा र डुबाउने, “यो कत महान कुरा हुनेछ!” जब, मेथोड ,
प्रे स्बटे रयन, लूथरन, चचर् अफ क्राई , र पे न्टको ल, त्यहाँ भत्र हुनको
लािग, तपाईह ले आफ्नो महान प्रे रतीय ￭स ान्तलाई इन्कार—इन्कार
गनुर्पदर्छ। तनीह ले पिन उस्तै नै गनुर्पदर्छ। तपाईको त्यसभत्र गन केिह
पिन हुनेछैन। यो सबै रोमसंग एिककरण हुदछै, िठक त्यसरी जुन प्रमाणत
ग रएको छ। धमर्शा ले त्यसरी भनेको छ।
98 प्रचारह लाई के भएको छ जसले मािनसह लाई चेतवानी िदए िबना
न,ै यी कुराह यो अवस्थामा आउन िदयो। परमे रले तनीह को हातमा
चाहनुहुन्छ। िठक यो समस्याको समयमा, तनीह समस्यामा थएँ,
तनीह थएँ। साम्यवाद आईरहेको छैन; यो एक्यमेुिनकल काउ न्सल
हो जसले सबै झुण्डलाई िनल्न गईरहेको छ। र याद गनुर्होस्, जब तपाई
भ ुहुन्छ, “हुनेछैन…” यो हुन्छ, तब यो एकदमै िढलो भईसक्छ। तपाईले
पशुको छाप लनुभयो। तब तपाई त्यसको हुनुहुन्छ।
99 तपाई त्यो ठाउँमा पुिगहालेको रामो जहाँ तपाई त्यसबाट अिहले नै
िन स्कन सक्नुहुन्छ, हो, महोदय, परमे रको राज्यमा छाप लगाउनुहोस्।
ख्री को शरीर रहस्यमय ख्री को शरीर हो, जो पिवत्र आत्मा ारा बि ष्मा
भएको छ; त्यसमा सामेल ग रएको होइन, यसमा लािगएको होइन, यसमा
बो लएको होइन, यसमा अन्यभाषामा बो लएको होइन, यसमा कराईएको
होइन। तपाई यसमा जन्मनुभएको हो, पिवत्रआत्मा ारा। त्यो सिह हो।
िन य पिन।
100 अब हामी यी कुराह ध्यान गछ , समस्या सबै एकैचोटी आउछ। ओ,
शतैानले हेय र भन्यो, “अँ-ह, तनीह आवेशमा टाढा गएका छन्,
तनीह बस त्यहाँ बािहर माथ र तल उिफ्रद,ै कराउद,ै राम्रो समय
िबताईरहेका छन्। के तपाईलाई थाहा छ, िठक अिहले मेरो तनीह लाई
डुबाउने समय हो। म अब तनीह संग पिन पुग्नेछु।”
101 त्यसलेै त्यो पहाड माथ उ ो र आफ्नो िवषालु ास फुक्न थाल्यो,

:ु “आ यर्कमर्का िदनह िबतगएको छ। आ खर, म िव ास गछुर् िक यी
मािनसह केवल आ त्तएका छन्। मलाई लाग्छ िक तनीह को वदेैशक
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कायर् हुनुभन्दा पिहले तनीह संग एउटा—एउटा—एउटा मान￭सक
प रक्षण हुनुपछर् ।” पे न्टको लह ! अँ-ह। हेनुर्होस् त्यसको िवषालु ासले
वचनलाई मा ररहेको छ, “ओ, म मलाई लाग्छ यो अ केिह हो, म—
म यो िव ास गछुर्…” हेनुर्होस्, िठक ￭सधा पछाड गईरहेको छ जस्तो
बािक रहेका संगिठत मण्डलीह ले गरकेा थए, त्यो िठक त्यिह बाटो हो
जुन तनीह िहडरहेका छन्। तनीह ले, यसले यसलाई माछर् । जुन
घडी तपाईले यसलाई संस्थागत गनुर्हुन्छ, त्यसले यसलाई माछर् । यो
सधै यस्तै भएको छ। यो सधै यस्तै नै हुनेछ। यो फेरी किहल्यै उठ्ने
छैन। यो इतहासमा किहल्यै थाहा भएको छैन। यो लाउडिकयाको—
मण्डलीको यगुमा, ख्री मण्डलीको बािहर हुनुहुन्थ्यो, ढकढाक्याउद,ै भत्र
पस्न कोशष गद हुनुहुन्छ। र तनीह केवल यसलाई सहन सक्दनैन्।
तनीह ले यसलाई सु सक्दनैन्। अब हामीले पाउँछौ, हामीह ￭जईरहेका
घडीमा, समस्या शु भएको छ।
102 र त्यसपछ हामीले पाउन शु गछ , आ यर् कमर्ह क त्त पिन भएको
छैन, जस्तो त्यो हुने गथ्य । िबरामीह िबरामी नै घर फ कन्छन्। यो
परमे रको कारणले होइन। यो मािनसह मा जागृतको कमीको कारणले
हो। त्यहाँ कुनै जागृत छैन। तनीह —तनीह बस्छन् र सुन्छन्; घर
जान्छन्, भन्छन्, “िठक छ, मलाई लाग्छ त्यो राम्रै थयो। अँ-ह।” हेनुर्होस्,
त्यहाँ त्यो जोश छैन। त्यहाँ मािनसमा केिह कुरा छैन जुन त्यहाँ हुनुपछर् ।
103 मलाई याद छ पन् वषर् पिहले, यहाँ अकार्न्सासमा, जब त्यहाँ माथ
जोनेसबोरोमा मेरो एउटा सानो सभा भईरहेको थयो, जब चा लस हजार
मािनसह ले यसमा उप स्थत हुन कोशष गद थए, लगभग पन् हजारको
शहरको सभामा आउनको लािग। र तनीह ले कपासको ट्रकह र सबै कुरा
तल राखे, र तनीह को िबरामी बच्चाह लािग कागजह समाते, केवल
भत्र पस्नको लािग। तनीह आफ्नो कुस मा बस्थे र छोड्दनै थए, िदन
र रात, र तनीह को िप्रयलाई गएर ामबगर्र र एउटा—एउटा पपको
बोतल लन पठाउथे; र त्यहाँ बस्थे, िदन भत्र र िदन बािहर, िदनिदन।ै
तनीह को दयह आगोमा, ज्वलन्त थयो। केवल परमे रले थोरै सानो
कुरा गनुर्भयो, यसले तनीह मा आगो लगाईिदयो। र सयौजना भत्र आए।
104 उहाँ अझै पिन उही परमे र हुनुहुन्छ, आज रात, जो उहाँ पन् वषर्
पिहले हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अझै पिन उही परमे र हुनुहुन्छ, आजरात, जो
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उहाँ स्वगर् र पृथ्वी सृि गनुर् हँुदा हुनुहुन्थ्यो।
105 तर यो के हो? हामीह सबै उत्ते￭जत भयौ र हाम्रा संस्थाह िनमार्ण
गनर् चा ौ, यो िनमार्ण गनर् चा ौ, र यो िनमार्ण गनर्, र केिह महान र ट ल्कने
बनाउन, जोनसेससंग, मेथोड संग, ब्या प्ट संग, प्रे स्बटे रयनसंग तुलना
गनर् थाल्यौ। तपाई तनीह मध्येको हुनुहु । होइन, तपाई हुनुहु । तनीह
संगिठत मण्डलीका मािनसह हुन्, जुन िठकै छ, तनीह िव केिह
पिन छैन। तनीह को माझमा त्यहाँ धेरै राम्रा इसाईह छन्, तर तपाईले
आफैलाई त्यो अिव ासी समूहह संग सम्ब गनुर् हुदनै। “मािनसह जसले
शिक्तलाई इन्कार गछर्न्,” तपाईले तनीह को पक्षा लनुहुदनै।
106 तपाईलाई थाहा छ, यसको समस्या के हो भने, तपाईले मण्डलीमा
ह लवूड ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईले प्रयास ग ररहन पन कुरा
ह लवूडलाई मण्डलीबाट बािहर िनकाल्नु पन हो। बुझ्नुभयो? तपाईले
आफ्नो भवनह यत सुन्दर नबनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईले आफ्नो
संगिठत मण्डलीलाई यत ठूलो बनाउने प्रयास गद हुनुहुन्छ, तबसम्म
िक यसले मािनसह को ध्यानआकषर्ण गछर् । हामीह तनीह पिट्ट
जानसक्दनैौ। तनीह चािह हामी पिट्ट हुनुपदर्छ। सबकुैरा टल्केको, याद
गनुर्होस्, ह लवूड संसा रकपनले टल्केको छ, जब िक सुसमाचार नम्रतामा
च म्कन्छ। त्यहाँ ट ल्कने र च म्कनेमा सानो एउटा भ ता छ। सुसमाचार
नम्रतामा, कोमलता, िवनम्रता, र शिक्तमा च म्कन्छ। जब िक, ह लवूड
ट ल्कन्छ, र सबजैना कराउदै र उिफ्रद,ै यसमा जान्छ। बुझ्नुभयो?
हामीलाई त्यो चािहदनै।
107 हामीह यस्तो ज्योत बाँच्न चाहन्छौ। उहाँले भ ुभयो, “तमीह
पृथ्वीका नुन हौ।” “यिद नुनले आफ्नो स्वाद गुमायो भने,” त्यो
सुसमाचारमा यसको बल हो। हामीसंग केिह कुरा हाम्रो मण्डलीह मा
च लरहेको हुनुपछर् , त्यो मेथोड , ब्या प्ट , प्रे स्बटे रयन, तनीह सब,ै
आउन इच्छा गनछन्। हामीहौर यत नुिनलो हुनुपछर् ! नुनले तखार् बनाउँछ,
एउटा प्यास बनाउँछ। नुन स्वाद हो, यिद यसले सम्पकर् गछर् भने। यो
सम्पकर् मा हुनुपछर् ।
108 र हामीले पाउछौ, हाम्रा महान आवेशह मेथोड र ब्या प्ट संग
तुलना गन कोशष गछर्न्, ती ठूला भवनह र ठूला ठाउँह , र राम्रा शक्षत
मािनसह , र ठूला िव ालयह र ठूला महािव ालयह , र त्यस्तखैालका
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सबकुैराह । हामीह एउटा आवेशमा बाटो त कएर गएका छौ, र यहाँ
समस्या भित्रएको छ।
109 र आ त्मक मनले चारैतर हेछर् र भन्छ, “यहाँ, यहाँ एक िमनेट
पखर्नुहोस्, के हामी सबलेै त्यो एक्यमेुिनकल काउ न्सल लनुपनछ? के
हाम्रा सबै समूहह यसमा जानेछन्?” पकै्क पिन, तपाईह जाँदै हुनुहुन्छ।
त्यो एकदम हो। तपाई ध्यान िदनुहोस् र हेनुर्होस् कतै गनुर् हुन्छ या गनुर्हु
भिन। बाईबलले भनेको छ तपाईले गनुर्हुनेछ, िठक हो, र ख्री बािहरपिट्ट
हुनुहुनेछ। पपले गनुर्भन्दा अगाड चन्द्रमा आफै कालो भयो (पिहलो जुन
रोममा गएको थयो), अक रात, तपाईलाई स्वगर्मा एउटा चन्ह देखाउदै
थयो। अप्रत्याशत, यो भयो। कसरी परमे रले यस िदनमा ग ररहनुभएको
छ, अचम्म!
110 त्यसपछ यो अन्धकारको भयानक घडीमा, जब तनीह त्यहाँ थए,
बतास आउँछ। बाँच्ने सबै आशाह समा भयो। अब तपाई के गनर्
जानुहुनेछ यिद तपाईको संगिठत मण्डली एक्यमेुिनकल काउ न्सलमा
जान्छ भने? त्यसबेला के हुन जानेछ ती सबै हाम्रा महान कुराह जुन
हामीले यहाँ यस पृथ्वीमा िनमार्ण गरकेा छौ, अ न्तम आशा पिन ￭स यो?
111 तर तपाईलाई थाहा छ, जब तनीह चच्याउन लाग्दै थए, र सबै
आशा रहेन, तनीह बचाईना सकेन; र अचानक, तनीह ले उहाँलाई
आउदै गनुर्भएको देखे, पानीमा िहडरहनुभएको। अन्धकारको घडीमा, उहाँ
आउनुभयो, भत्र िहड्द।ै
112 तपाईलाई थाहा छ? जब उहाँले तनीह लाई छोड्नुभएको थयो,
उहाँलाई थाहा थयो िक त्यो घटना हुनेवाला छ, त्यसलेै उहाँ त्यस भूिममा
भएको सबभैन्दा अग्लो डाँडामा चढ्नुभयो। जत उच्चमा तपाई जानुहुन्छ,
त्यत टाढा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र उहाँ माथ चढ्नुभयो ताक उहाँले
तनीह लाई देख्न सकेको होस्, तपाईलाई थाहा छ।
113 र यो आउदै छ भिन उहाँलाई थाहा थयो। उहाँले यो िदन यहाँ हुनेछ
भिन भिवष्यवाणी गनुर्भएको थयो। “सोदोमको िदनमा जस्त,ै मािनसको
पुत्रको आगमनमा पिन त्यस्तै नै हुनेछ, जब मािनसको पुत्र प्रकट हुनेछ।”
त्यसपछ, पुत्र प्रकट हुनपदर्छ। यो दु र व्यभचारी पुस्ताले एउटा चन्ह
खोज्ने छ। तनीह मा एउटा चन्ह हुनेछ। तनीह ले यो इन्कार गनछन्
जस्तो तनीह ले त्यो समयमा पिन गरकेा थए, तर यो पुन त्थानको



समुन्द्रमा एक गवािह 27

चन्ह हुनेछ। उहाँ अझै पिन जीिवत हुनुहुन्छ, पिहले गरकेो जस्तै कायर्
ग ररहनुभएको छ।
114 हामीले पाउछौ, िक यो महान घडीमा, ती चेलाह सबै संकटमा थए,
उहाँ माथ चढ्नुभयो ताक उहाँले तनीह लाई हेनर् सक्नुहुनेछ। उहाँ त्यहाँ
माथ एउटा डाँडामा तनीह लाई हेद, ब￭सरहनु भएको थयो।
115 र अब यो पटक उहाँ एउटा डाँडामा चढ्नुभएन, तर उहाँ चहानबाट
माथ चढ्नुभयो, हावाबाट भएर माथ, चन्द्रमा, ताराह माथ, यत
माथसम्म जानुभयो िक उहाँले स्वगर्लाई तल हेनुर्पय । र त्यहाँ उहाँ
बस्नुहुन्छ, माथ उच्चमा। अब उहाँको आँखा भँगेरामा छ, र मलाई थाहा छ
उहाँले हामीलाई हे ररहनुभएको छ। उहाँले हे ररहनुभएको छ।
116 र िठक यहाँ अन्धकारको घडीमा, जब मण्डलीह सबै ठूला
कायर्क्रमह मा गएका छन्, र तनीह संग यो कायर्क्रम छ र त्यो कायर्क्रम
छ, सबै कायर्क्रममा छन् जस्तो बािक रहेका मण्डलीह , र संगिठत
संस्थाह छ। र के भयो? अधकारको घडीमा, जब वास्तिवक आत्माले-
भ रएको मािनसह अचम्ममा हुन्छन्, “के हुन गईरहेको छ? मेरा
बच्चाह लाई हेर!” मािनसले भन्छ, “मेरी श्रीमतीलाई हेर! यसलाई हेर!”
117 र तनीह ले आईतबार,े वा बुधबारे रातको प्राथर्ना सभा, चाँडै नै हुन
िदन्छन्, ताक तनीह गएर टे लभजनमा िव लभ सुसी, वा केिह त्यस्त,ै
हेनर् पाउँछन्। “परमे रको भन्दा, संसारको प्रेमी हुनेछन्।” तनीह जस्तै
व्यवहार गछर्न्।
118 मलेै अक िदन एउटा मिहलालाई भने, उनी आफ्नो कपडामा यत
क￭सलो लगाएिक थईन्। मलेै भने, “बािहनी, त्यो लुगा एकदम क￭सलो
छ। मलेै तपाईलाई त्यो भन्दा राम्रो त नसुिनएला, तर यो छ। तपाई एक
इसाई हुनुहुन्छ, र तपाईले एउटा ठेस लाग्ने बाधा बनाउनुहुनेछ।”
119 उनले भिनन्, “भाई ब्रन्हाम, तपाईलाई थाहा छ?” उनले भिनन्, “यो
मात्रै खालका तनीह ले बनाउछन्।”
120 मलेै भने, “तनीह ले अझै पिन समानह बेच्छन्, र तनीह संग
￭सलाई यन्त्रह छन्। त्यहाँ कुनै बहाना नै छैन।” हो।
121 सु ुहोस्, म तपाईलाई केिहकुरा भन्छु, मेरा िप्रय िमत्र। तपाईलाई
िटपेको होइन। होइन, श्रीमान। म तपाईह लाई िपडाबाट जोगाउन खोज्दै
छु। जत लामो त्यो आत्मा तपाईभत्र छ, तपाईले यो गनर् जानुहुनेछ।
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त्यो सिह हो। तपाई यसबाट जन्मनुपछर् । अब तपाईले त्यो अभव्यिक्तमा
आफैलाई राख्न सक्नुहुन्छ, तर म तपाईलाई केिह कुरा भन्छु, हेनुर्होस्,
“जे तपाईको दय छ, त्यहाँ तपाईको सम्पत पिन छ।”
122 म तपाईलाई भन्छु। तपाई आफ्नो श्रीमान प्रत एउटा लली फूल
ज त्तकै शु हुनुहुन्छ होला, र तपाई लली फूल ज त्तकै सफा हुनुहुन्छ,
जवान यवुती, आफ्ना केटा िमत्रह प्रत, तर कुनै िदन परमे रले तपाईलाई
व्यभचारको जवाफ िदनुहुनेछ। तपाईले त्यसरी लुगा लगाउनुभयो भने
तपाई दोषी हुनुहुन्छ। येशूले भ ुभयो, “कसलेै एउटा ीलाई अभलाषाको
ि ले हेछर् भने, त्यसले आफ्नो दयमा पिहले नै उनीसंग व्यभचार गरकेो

छ।” र जब त्यो मािनसले जवाफ िदनुपदर्छ, त्यो पापी, तपाईलाई हेरकेोमा,
व्यभचार गरकेोमा, कसले त्यसलाई प्रस्तूत गय ? यो सोच्नुहोस्। तपाई
पे न्टको ल मिहलाह , धक्कार छ! बुझ्नुभयो? धक्कार छ तपाईलाई!
123 म तपाईलाई प्रेम गछुर् , यिद कारणले गनर् मलेै भनेको हँु। प्रेम
सुधारात्मक हुन्छ।
124 हामीह एउटा ठूलो आवेशमा छौ, एउटा ठूलो लुगाको आवेशमा। यो
यस्तो हो, र संसारको भेषभूसाको शलैीमा। उहाँले भ ुभयो, “संसारलाई
प्रेम नगर, न त संसारका थोकह लाई; यिद तमीले गछ भने, परमे रको
प्रेम समेत तमीमा छैन,” तपाई कत अन्यभाषामा बोल्नुहुन्छ, माथ
र तल उिफ्रनुहुन्छ, नाच्नुहुन्छ, केश काट्नुहुन्छ, त्यस्तो खालको लुगा
लगाउनुहुन्छ त्यो कुरा मलाई मतलब छैन। तपाई पु षह ले यो अनुमत
िदनुहुन्छ। तपाईको आफ्नै फलले तपाई कहाँ हुनुहुन्छ भन्दछ। त्यो एकदम
सिह हो। हामी यस्तो अराजकतामा छौ भ े कुरामा कुनै आ यर् छैन,
र साम्यवादको हावाह , चचर्वादको हावाह , एक्यमुिनकल संगठनको
हावाह !
125 यो एउटा—यो एउटा िमल्ने समय हो, एकताब हुने समय हो।
संघह ले श्रिमकलाई एकताब गद छन्, त्यसमा गडबड गदछन्।
रा ्रह सगं—संयकु्त रा ्र संघ छ, तनीह एकताब हुदछैन्। मण्डलीह
संगै एकताब हुदछैन्। यो सबलेै के देखाउदछै? यसले ख्री दलुही
एकताब हुने तयारी ग ररहेको देखाउदछ। त्यो नै यसले बो लरहेको छ। यी
सबै छाँयाह ले सकारात्मक आउँदछै भिन देखाईरहेको छ। हामीले बन्द
गद गदार् हेनुर्होस्, िकनिक म धेरै िढलो हँुदछुै।
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126 र अब ध्यान िदनुहोस्, त्यो महान घडीमा जब सबै आशाह
￭स सकेको थयो, बाँच्नको लािग, तनीह ले कोिह आउँदै गरकेो देखेक,
पानीमा िहडरहेको, माथ िहडरहेको। र कुरा, दखुद पक्ष, ध्यान िदएर
सु ुहोस्, तनीह लाई मदत गनर्सक्ने एक मात्र कुराबाट, तनीह डराए।
तनीह ले भने, “यो भूत जस्तो दे खन्छ। शायद, तपाईलाई थाहा छ,
एउटा आत्मा हो।”
127 यिद त्यो फेरी भएको थएन भने! तनीह यसबाट डराउँछन्। तनीह
भाग्य बताउन डराउँछन्, तनीह कुनै प्रकारको एउटा शतानी शिक्तसंग
डराउँछन्; जब येशूले यस िदनमा यो हुनेछ भ ुभयो। एक मात्र कुरा
जसले तनीह लाई मदत गनर्सक्छ त्यो येशू ख्री हुनुहुन्छ। अक संगिठत
मण्डलीले होइन, तनीह सबै एकसाथ भएर होइन; त्यसले त पिहलेको
भन्दा पिन खराब बनाउनेछ। एक मात्र कुरा जसले तपाईलाई मदत गनर्
सक्छ त्यो येशू ख्री हो।
128 र जब उहाँले अ न्तम िदनह मा फकर् ने प्रतज्ञा गनुर्भयो, यो पमा,
र यो गनुर्हुन्छ, प्रतज्ञा गद (िठक त्यस्तै जस्तो प्रतज्ञा ग रएको पुत्र
अब्राहामकहाँ आयो, पिहलो बीउ) अब्राहामको राजक य सन्तान, येशूले…
भ ुभयो उही कुरा दे खनेछ। प्रतज्ञाको पुत्रभन्दा अगाड, परमे र
आफूलाई शरीरमा प्रकट गनुर्हुनेछ र येशूले गनुर्भएको जस्तै गनुर् हुन्छ, जस्तो
उहाँले गनछु भिन भ ुभएको छ, जस्तो अ न्तम िदनह मा ग रनेछ भिन भ ु
भएको छ। र यहाँ ती सबै प्रतज्ञाह , जुन हामीले त्यसलाई राख्न सक्छौ,
दजर्नौमा, िठक यहाँ तपाईको अगाड, जुन घटना हुन पनछ।
129 र मण्डलीह , जो खलुा अँगालोसिहत हुन पन, यो प्रा गनर्को लािग,
“म त्यसबाट अ लकत डराएको छु। यो हाम्रो समूहसंग सम्ब न्धत होइन,
हेनुर्होस्।” र तनीह यसबाट भयभत छन्। तनीह लाई ख्री मा ल्याउन
सक्ने एकमात्र कुरा, ख्री आफै नै हुनुहुन्छ, र तनीह यो डर लाग्दो छ
भिन डराएका छन्। “ओ, मलाई थाहा छैन। त्यो भूत हुनसक्छ, तपाई
देख्नुहुन्छ। र मलाई यसको बारमेा केिह थाहा छैन।” तनीह लाई मदत
गनर् सक्ने एक मात्र कुराबाट तनीह डराएका छन्।
130 र संकटको त्यो अन्धकारको घडीमा, ती चुिनएका मण्डली, त्यो समूह
त्यहाँ बािहर ब￭सरहेको छ, यो डर;लाग्दो हुनसक्छ भ े दरमा, तनीह ले
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यो संग केिह सम्बन्ध नै राख्न चाहदनैन्। तब त्यो िमठो आवाज आउछ,
“नडराऊ। यो म हँु।”
131 उहाँ वचन हुनुहुन्छ, होइन र? उहाँ किहल्यै बद लनुहु , वचन हुनको
लािग। अब के तपाईले वचनले भनेको सु ुहुन्छ, आजरात, “उहाँ िहजो,
आज, र सधभै र एक समान हुनुहुन्छ। नडराऊ; यो म हँु।”?

आउनुहोस् हाम्रो शरह झुकाऔ।
132 स्वग य िपता, साँझ—गम छ। घडीह अन्धकार छ, कसरी आगो
वेदीबाट बािहर गएको छ। तपाई मदैानभ र बटुल्दै हुनुहुन्छ। तपाईले
भ ुभयो, “स्वगर्को राज्य जाल लएर समुन्द्रमा गएको मािनस जस्तै हो,
यसलाई फ्याँक्छ, र जब उसले यसलाई ल्याउछ। राज्य यस्तै नै थयो।”
प्रभु परमे र, कुनै िदन त्यो अ न्तम माछा जुन पानी भत्र छ! तपाईले
भ ुभयो, “तनीह ले सबै िक￭समका लए।” त्यो सुसमाचारको जालोले
सबै िक￭समको समात्छ; यसले कछुवा, क्रिफस, माकुरा, सपर्, स्क्याभेन्ज
िफस समात्छ। यसले के समात्छ हामीलाई त्यो थाहा छैन, तर त्यहाँ कुनै
माछा छ जसको पछाड तपाई लािग रहनुभएकोछ। तपाई नै एक हुनुहुन्छ
जो न्यायकतार् हुनुहुन्छ। तर हामी बुझ्छौ, चाडै नै कछुवा, क्रिफस, र सब,ै
चाँदै माटोमा फ कन्छन्, पानीमा जान्छन्। तर कुनै िदन त्यो अ न्तम माछा
जो िनयकु्त ग रएको थयो, आउनको लािग पूवर्िनधार् रत थयो, शरीरको
त्यो अ न्तम अगं, तालबाट िनका लनेछ।
133 तपाईले लूथर, र वेस्ली, एलेक्जेन्डर क्याम्पबेल, जोन स्मथ,
क्या ल्भन, नक्स, िफ े, स्यान्क , अन्य त्यस्तकैा िदनह मा एउटा
जालो फ्याँक्नुभयो; पे न्टको ल यगुमा, एफ.एफ. बोस्वोथर्का िदनह , र
फ्रोकमन, ती महान मािनसह । तपाईले जाल फ्याँक्नुभयो, िब ी सन्डेको
िदनह मा, तल यगु दे ख।
134 र अिहले तपाई अझै पिन समुन्द्रबाट भएर घुम्दै हुनुहुन्छ। के यहाँ ती
मध्ये एउटा ब￭सरहेको छ, प्रभु? यिद यो छ भने, तनीह इनारमा भएिक
सानी मिहला जस्तो भएका होउन्। उनको वेश्याको स्थतमा पिन, उनले
अझै पिन तपाई म￭सह हुनुहुन्छ भिन चने। उनले त्यो चन्ह दे खन्। त्यो
नै थयो। उनले भिनन्, “म जान्दछु िक तपाई एउटा अगमवक्ता हुनुहुन्छ।”
यो म￭सह हुनसक्छ भ े कुनै ज्ञान उनमा थएन। उनले भिनन्, “हामीले
एउटा म￭सहलाई हे ररहेका छौ,” अक शब्दह मा। “तपाईलाई थाहा छ
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जब म￭सह आउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई यी कुराह बताउनुहुनेछ।” र
तपाईले भ ुभयो, “म उही हँु।” त्यो नै थयो।
135 अब, आजरात, प्रभु, तनीह लाई यो देख्न िदनुहोस्, “यो म
हँु; नडराऊ। यो मेरो प्रतज्ञा हो।” िबरामीलाई िनको पानुर्होस्, प्रभु,
हराएकालाई बचाउनुहोस्, रत्तोलाई भनुर्होस्।
136 हामी बािहर गएर, हाम्रा दयह मा भ सकौँ, जब हामी टाढा जान्छौ,
तनीह जस्तै जो इम्माउसबाट आएका थए, “आज रात भवनमा,
उहाँको िदव्य उप स्थतमा उहाँले हामीलाई सेवा िदनुहँुदा हाम्रो दय
हामी भत्र जलेको छैन!” कसरी तनीह ले थाहा पाए िक यो तपाई
हुनुहुन्थ्यो भिन, तनीह ले तपाईलाई भत्र िनमंत्रणा िदए र तनीह को
आँखा खु लयो। हामीह प्रत्येकले, आजरात, तपाईलाई भत्र िनमंत्रणा
गनर् सकेका होऔ। यिद हामीले यो बुझ्दनैौ भने, जसरी पिन, हामीले
तपाईलाई भत्र िनमतं्रणा गनर् सकेका होऔ। त्यो मात्रै एक त रका हो जुन
तपाईले आफैलाई प्रकट गनर् सक्नुहुन्छ।
137 र हामीले तपाईको पुन त्थान पछ तपाईले आफूलाई प्रकट गनुर्भएको
त रकालाई ध्यान िदएका छौ, तपाईले आफू कू्रसमा चढ्नुभन्दा पिहले उही
त रकामा केिह कुरा गनुर्भयो। अब आजरात आउनुहोस्, प्रभु, तपाईले
भ ुभएको थयो िक तपाई “िहजो, आज, र सधभै र एकसमान हुनुहुन्छ।”
फेरी पिन गनुर्होस्, हाम्रो लािग, जस्तो तपाईले ती िदनह मा गनुर्भएको
थयो जब तपाई शरीरमा, यस पृथ्वीमा खडा हुनुहुन्थ्यो। हामीह घर
जानेछौ, हल्का मनका साथ, तनीह जस्तै ग र। येशूको नाममा हामी
प्राथर्ना गछ । आमेन।
138 अब सेवामा, आजरात, मलाई थाहा छ िक यो एकदमै न्यानो छ, र
समयमा बािहर िन स्कनको लािग हामीसंग िबस िमनेट बािक छ। [टेपमा
रक्त स्थान—सम्पा।] म…
139 मलेै गन कामह लाई म रोक्न वा अवरोध गनर् स क्दन। म केिह कुराले
संचा लत छु, म सधै भएको छु, मेरो सम्पूणर् जीवन भ र, र यो सधै सिह
भएको छ। यसले मलाई बाईबलमा भएको कुरा भन्दा अ केिह पिन भनेको
छैन। मलेै यो रोक्न स क्दन। मलेै यसको बारमेा केिह पिन गनर्स क्दन।
यसले केवल गछर् , जसरी पिन। र म पक्का छु, यिद म आज्ञाकारी छु भने,
त्यहाँ कोिह छ जसलाई यो आवश्यक छ। र म िव ासयोग्य हुनेछु। र
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त्यस िदनमा, म चाहन्छु, जस्तो महान सन्त पावलले भनेका थए, “कुनै
मािनसको रगत मेरो हातमा छैन।” हँ-अँ। म—म तपाईलाई सत्य भ
चाहन्छु। म जस्तो छैन…म तपाईलाई प्रेम गछुर् ।
140 र यिद तपाईसंग एउटा सानो केटा छ भने…अब यसको बारमेा
सोच्नुहोस्, मिहला, तपाई जसलाई मलेै केिह समय अगाड गाली गरकेो
थए, तपाई िददीबिहनीह जो छोटो कपाल र त्यस्ता चजह मा हुनुहुन्छ।
यिद म…यिद तपाईसंग सानो केटा बािहर बाटोमा ब￭सरहेको छ भने, र
तपाईले भ ुभयो, “बाबु, िप्रय, तमी भत्र आउनु राम्रो हुन्छ, िप्रय। यो
हुनसक्छ, मलाई थाहा छैन, तनीह ले सम्भवतः तपाईलाई िदक्क पानर्
सक्छ।” तपाईले त्यो बच्चालाई प्रेम गनुर्हु । त्यो सिह हो। तपाई त्यहाँ बािहर
िन स्कनुहुन्छ र सके्कको गनुर्हुन्छ, वा उसलाई भत्र आउने बनाउनुहुन्छ।
त्यो सिह हो। तपाईले उसलाई प्रेम गनुर्हुन्छ।
141 त्यिह त रकामा सुसमाचार छ। परमे रले तपाईलाई प्रेम गनुर्हुन्छ। “र
उहाँले प्रेम गरकेाह जतलाई, हरके बच्चा जो उहाँमा आउँछन् उहाँले
हप्काउनुहुन्छ र ताडना िदनुहुन्छ।” यिद तपाईले ताडनालाई सहन गनर्
सक्नुहु भने, तपाई दरू जानुहुन्छ र यो िवषयमा रसाउनुहुन्छ, तब तपाई
नाजायज सन्तान हो, तपाई परमे रको बच्चा हुनुहु । त्यसलेै केवल याद
गनुर्होस्, यो केवल धमर्शा हो।
142 अब उहाँबाट को एउटा वचन, एउटा वचन, मलेै भ सक्नेभन्दा
बिढ अथर् हुन्छ, दस लाख जीवनसमय भ र। यो उहाँ हुनुहुन्छ। हामीलाई
उहाँको प्रतज्ञा थाहा छ। उहाँले के गछुर् भिन प्रतज्ञा गनुर्भएको छ त्यो हामी
जान्दछौ। अब मलाई थाहा छैन चाहे…किहँ…हामीले…
143 के उहाँले फेरी काडर् िदनुभयो? के तपाईले आज काडर् िदनुभयो? यो
के थयो? जे, िठक छ। िठक छ, समय बचन गनर्को लािग, एक अकंबाट
शु गरौ। अब, तनीह सम्भवतः भवनभ र छन् होला। जे, अंक एक।
144 र अब हामीले केिह िवचरण पाएका छौ। हामीले शु गरका थयौ, एक
समय, यो एउटाबाट, समयसंग,ै कुनै पछाड र अगाड, र चारैतर, तर
हामीले त्यसलाई केिह अिनयिमतता पाएका छौ। तर प्रत्येक मािनस जो
भत्र आउछ, हरके िदन, उसमा पिंक्तमा आउने मौका हुन्छ। त्यसको अथर्
यो होइन िक तपाई यहाँ हुनुहुन्छ…
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145 कतजनालाई थाहा छ, यस सभामा, दशर्क माझ झन्डै दोब्बर िनको
भईसकेका छन्, जसरी त्यहाँ माथ यहाँ िनको भएको थयो? पकै्क पिन,
तपाईलाई यो थाहा छ। हेनुर्होस्, प्राथर्नाको काडर्ले मात्रै मािनसह लाई यहाँ
माथ ल्याउँछ, तनीह को माझमा पिवत्र आत्मा पाउनुहोस्, जसरी तपाई
त्यसो गन बानी बसाल्नुहोस्। हामीलाई यो अिहले नै हुनुपछर् भ े छैन।
हामीले प्राथर्ना काडर्ह छोड्न सक्छौ।
146 हामीले गत रात गरे जस्त,ै गत रात हामीले प्राथर्ना काडर्ह पाएनौ।
पिवत्र आत्मा तनीह बीचमा जानुभयो जसमा प्राथर्नाको काडर्ह थएन।
र मलेै धेरै कुराह देखे जसको बारमेा मलेै किहँ बो लन, िकनिक त्यस्तो
हो या होइन भ े मलाई थाहा थएन। यो अझै पिन तनीह माथ अँध्यारो
रहेको छ, र मलेै केवल एकै्ल छोडिदए। मलाई थाहा भएन। तनीह लाई
बोलाएर कुनै लाभ हुनेवाला थएन। जे पिन उहाँले भ ुहुन्छ त्यो सिह हो,
त्यसलेै उहाँले के भ ुहुन्छ सु ुहोस्।
147 अब के तपाईले त्यो जे थयो भ ुभको? जे, नम्बर एक? जे, नम्बर
एक। कोसंग प्राथर्नाको काडर् छ? आफ्नो हातह उठाउनुहोस्। तपाई गलत
हुनुपछर् , छोरा; केिह हुनुपछर्…ओ, म क्षमाप्राथ छु। ओ, पछाडको पखार्ल
िव बाटोमा। यहाँ माथ आउनुहोस्, मिहला। तनीह —तनीह ले
अब यी काडर्ह तल ल्याउन्छन्, केटा, भाई बोडर्सर् वा िब ी, एक,
कुनै बेला दवुजैना, तपाईको अगाड ती काडर्ह िमसाउछन्, र त्यसपछ
तपाईलाई तपाईको काडर् िदन्छन्, जे पिन तपाई चाहनुहुन्छ। हामीलाई
थाहा छैन, तनीह केवल…यो एकजनाले नम्बर पाँच पाउन सक्नुहुन्छ,
र त्यो एकजनाले नम्बर सात पाउन सक्नुहुन्छ, यो एउटाले पन् नम्बर
पाउँछ, र त्यो एउटाले पन्चा नब्बे, र हामीलाई थाहा छैन। र त्यसपछ,
फेरी, जब म आउछु, म केवल, जहाँकिहँ पिन यो मेरो दयमा रहन्छ, म
त्यहाँबाट बोलाउछु, चाहे त्यो जहाँ भए पिन। म केवल…यिद मलेै भन्छु…
किहलेकािह म पिंक्तमा कत छन् गणना गछुर् , र यो पिंक्तमा भएकाह बाट
िवभाजन गछुर् र जवाफ पाउछु। बुझ्नुभयो? र त्यसपछ, यिद मलेै ग दन
भने, म केवल…मेरो िदमागमा जे पिहले आउछ, म बोलाउछु।
148 नम्बर एक। जे, नम्बर दईु। नम्बर दईु, नम्बर तीन, नम्बर चार, नम्बर
पाँच, नम्बर छ, सात, आठ, नौ, दश, तनीह लाई आउन िदनुहोस्,
बुझ्नुभयो। एक, दईु, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दश। त्यो सहो



34 बो लएको वचन

हो। त्यो बाटो हो, आउनुहोस्…पखर्नुहोस्, एउटा अक बाटो जानुभयो।
म…एक, दईु, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। त्यो सिह हो। अब,
यहाँ, यो यहाँ छ, दश। िठक छ।
149 एघार, बाह्र, तेह्र, चौध, पन् । त्यो थप पाँच हो। एक, दईु, तन, चार,
पाँच। राम्रो, त्यो राम्रो छ।
150 सोह्र, सत्र, अठार, उ ाईस, बीस। एक, दईु, तन, चार। म केवल
चार मात्रै देख्छु। बीस, के बीसले जवाफ िदयो? िठक छ। अब, हामी धेरै
जना एकैपटक उभरहेको चाँदनैौ। यिद अब यी सबबैाट भएर हामी जान्छौ
भने, र यो धेरै चाडो छ, हामी केिह थपको लािग लािग जानेछौ। हामी
बोलाउदनैौ…शायद हामी…
151 आउनुहोस् केिह थपलाई प्रयास गरौँ। थप पाँचओटाले प्रयास गरौँ।
एक्काईस दे ख पच्चीससम्म, जे ह मा, यिद तपाई चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई
उभन िदनुहोस्। एक्काईस दे ख पच्चीससम्म। एक, दईु, तीन, पछाड फकर,
चार। एक, दईु, तीन, चार, त्यो पाँच हो। िठक छ, अब त्यिह नै रोकौ।
पिंक्तमा पच्चीस छन्, र तनीह —तनीह तल लामब भएका छन्।
152 अब म तपाईलाई एउटा मदत माग्न जाँदछुै। के तपाई मलाई आफ्नो
अिवभा￭जत िदनुहुन्छ…परमे रलाई तपाईको अिवभा￭जत ध्यान िदनुहोस्,
आउदो पन् , सोह्र िमनेटसम्म। के तपाई त्यो गनुर्हुनेछ? र के तपाई यो
गनुर्हुन्छ, आफ्नो दय खोल्नुहोस्? अब मलेै के भनेको छु याद गनुर्होस्।
पुरानो भनाई जस्त,ै यसलाई तपाईको पीठमा जान निदनुहोस्, जसरी एउटा
हाँसको पछाड पािन खस्छ। त्यसो नगनुर्होस्। यसलाई िवचार गनुर्होस्।
153 यिद मलेै तपाईलाई कुनै कुरा भने जुन धमर्शा मा छैन, र यस घडीको
लािग एउटा प्रतज्ञा, तपाई प्रबन्धकलाई भेट्न र मलाई यस बारे बताउन
दायत्वब हुनुहुन्छ। त्यो सिह हो। मलेै—मलेै वचनमा भएको बाहेक अ
केिह ￭सकाउिदन। र यिद म त्यो वचनसंग सिह रहन्छु, र यिद मलेै यो
त रकामा हो भन्छु भने, र परमे र…यो बाईबलमा छ। यिद परमप्रभुको
स्वगर्दतू मलाई बाईबलमा नभएको कुरा बताउनुभयो भने, त्यो प्रभुको
स्वगर्दतू हुनेछैन। त्यो सिह हो। उहाँले किहल्यै पिन त्यो वचनमा भएको
बाहेक अ कुनै कुरा भ ुभएन, र तपाई मेरो साक्षी हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा
पिन कुरा भ ुभएको छैन, लाखौ हजारौ, संसारका भाषाह , के उहाँले एक
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पटक पिन केिह गलत भ ुभएको छ, वा कुनै कुरा भ ुभयो जुन पूरा हुन
आएको छैन।
154 सु ुहोस्। प्रबन्धक यहाँ तनीह लाई सोध्नुहोस्। यो तपाई सबलेै
यहाँ देख्नुभएको छ, यो शौिकयाको पक्ष हो। के यो सिह हो, भाईह ?
[भाईह ले भन्छन्, “सिह हो।”—सम्पा।] िकन, त्यहाँ बािहर, र बािहर
िनजी जीवनमा, जहाँ उहाँले भ ुहुन्छ, “यो ठाउँमा तल जानुहोस्, र यो
हेनुर्होस्। र यो हुन आउनेछ। र यहाँिनर यो हेनुर्होस्, तल यहाँ।” यो
केवल िनरन्तर हो, हरके समयमा, हेनुर्होस्, बष िपच्छे। दशर्कमा रहेका
मािनसह ले केवल साना—कुराह देख्छन्। तर अब तपाई आदरपूवर्क
रहनुहुन्छ।
155 अब के सबजैना यहाँ प्राथर्नाको पिंक्तमा, उभरहनुभएकाह , मेरो लािग
अप रचत हुनुहुन्छ? यिद तपाई हुनुहुन्छ भने आफ्ना हातह उठाउनुहोस्।
िठक छ। कतजना त्यहाँ बािहर हुनुहुन्छ, जसलाई मलेै तपाईको बारमेा केिह
पिन जा न्दन भ े कुरा थाहा छ? आफ्नो हात उठाउनुहोस्। अब जब…
तपाईलाई धन्यवाद। तपाई कहाँ हुनुहुन्छ त्यसले मलाई केिह फरक पादन,
यिद तपाई माथ बालकिनमा हुनुहुन्छ भने, पछाड पखार्लको िव मा
हुनहुन्छ, यहाँबाट तल, जहाँकिहँ पिन तपाई हुनुहुन्छ। म जाँदछुै…
156 अब, यो तपाईको भलाईको लािग हो। यो तपाईको फाईदाको लािग हो।
बुझ्नुभयो, यो तपाईको फाईदाको लािग हो।
157 मलेै सोचे िक त्यो मेरो सानो नात थयो जो त्यसबेलामा मसंग
बो लरहेको थयो, तर यो थएन। मेरो सानो नात यता कतै छ, आजरात,
ऊ लगभग त्यो आकारको छ, र यो सानो पल हो भिन मलेै सोचे। उसले
सधै भनेको थयो िक ऊ आउनेवाला छ, मचंमा उभन्छ, मेरो लािग प्रचार
गनछ, र ऊ लगभग दईु वषर्को पिन भएको छैन। मलाई लाग्छ त्यो सानो
केटा आफ्नो आमालाई खो￭जरहेको छ।
158 त्यसलेै म सम्झना गछुर् , म तपाईह लाई मदत गनर् खोज्दै छु। म…
परमे रले त्यो जा ुहुन्छ। म तपाईलाई मदत गनर् खोज्दछुै, बुझ्नुभयो।
अब हेनुर्होस्, तपाईले फाईदा लएको म चाहन्छु, यिद उहाँ हामी बीच
आउनुहुन्छ भने।
159 अब यसको बारमेा सोच्नुहोस्, येशू ख्री को व्यिक्त शरीरमा काम
ग ररहेको, जस्तो उहाँले अ न्तम िदनमा गनुर्हुनेछ भिन प्रतज्ञा गनुर्भएको
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थयो। उहाँले त्यो प्रतज्ञा गनुर्भयो भ े कुरा कतजनालाई थाहा छ?
जस्तो यो तल सोदोममा भएको थयो, जब स्वगर्दतूले आफ्नो िपठ
फकार्एर, र…त्यो परमे र हुनुहुन्थ्यो। के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ उहाँ
परमे र हुनुहुन्थ्यो भिन? त्यो परमे र हुनुहुन्थ्यो भिन कतजनाले िव ास
गनुर्हुन्छ? [“आमेन।”] पकै्क पिन, यो थयो। बाईबलले यो थयो भनेको
छ। र उहाँ, येशूले, यसलाई उ ेख गनुर्भयो। अब ध्यान िदनुहोस्।
160 अब तपाईह जो प्राथर्ना काडर् िबना त्यहाँ बािहर हुनुहुन्छ, तपाईले
मेरो लािग केिह गनुर्होस् भिन म चाहन्छु, तपाई जहाँकिहँ पिन हुनुहुन्छ।
अब याद गनुर्होस्, यी कुराह , हेनुर्होस् जब यसले तपाईलाई तपाई िनको
हुनुभएको छ भिन भन्दछ, वा तपाईलाई के गनर्को लािग भन्दछ। यसले के
भन्छ हेनुर्होस्। यिद यसले केवल तपाईलाई भन्छ, तपाईको िव ासलाई
बनाउनको लािग। र जब तपाईको िव ास एउटा स्थानमा आउँछ, तपाई
केवल जानुहोस् र परमे रलाई स्वीकार गनुर्होस्। यो म होइन, िकनभने
स्वग य िपताले जा ुहुन्छ।
161 म तल यहाँ यो पिंक्तमा हेछुर् , मलेै च े एउटा पिन व्यिक्तमा दे ख्दन।
पूरा दशर्कमा दईु वा तीन जना व्यिक्तह बाहेक म देख्न स क्दन, जसलाई
म चन्दछु। र मलाई थाहा छैन, अिहलेलाई, म भ सक्छु, एउटा देखाउन
सक्छु। मलाई थाहा छ िक यहाँ केिह िमनेट अगाड एडमण्ड वे हुनुहुन्थ्यो।
मलाई लाग्छ मलेै उहाँलाई देखेको छु, र म—मलेै छुट्टाए…
162 यिद म गलत छैन भने, मलेै च े कसलैाई देख्छु, माथ ओहाईयोबाट,
एउटा पु ष र उहाँको पत्नी, र िफ्रट￬जगर नाम गरिेक एउटी सानी केिट। के
त्यो, तपाई भाई…त्यो भाई िफ्रट￬जगर होइन? तपाई एक िक￭समको एउटा
सानो घुम्तीमा ब￭सरहनु भएको छ जहाँ…त्यो भाई र बिहनी िफ्रट￬जगर
हुनहुन्छ, ओहाईयोबाट, मेरो िमत्रह ।
163 र त्योभन्दा बािहर, त्यहाँ पछाड ब￭सरहनुभएको, एउटा…छेउमा यहाँ
म देख्छु, िव लयम डाउच नाम गरकेो, एकजना बयानब्बे वष य वृ ा जाँदै
हुनुहुन्छ। उहाँ र उहाँिक पत्नी। उनी एक प रचा रका हुन्। िव लयम डाउच,
ओहाईयोमा, मेरो एकदम धेरै व्यिक्तगत साथी। धेरै समय भएको चहान,
उहाँको, एकानब्बे वषर्को उमेरमा, पूणर् दयघात बहेको थयो, दयघात,
अिन उहाँिक पत्नीले मलाई कल गनुर्भयो, तु न्तै आउनको लािग, उहाँ
त्यसबेला मद हुनुहुन्थ्यो। र…
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164 र उहाँ मेरो लािग यत एउटा पुरानो साथी हुनुहुन्छ। उहाँलाई हेनर्
जानेक्रममा मेरो बाटोमा, म च न्तत थए। र म रोिकए, र मेरो पांग्रा मध्ये
एउटा रखेाबाट बािहर गय , केवल मेरो टायरलाई टुक्रा टुक्रामा कािटरहेको
थयो, र म टेक्साको स्टेसनमा गएँ, केिह ग्यास हाले, र तनीह बािहर
िन स्कए, यसलाई हेर।े र मलेै माथ हेर,े र भाई डाउच मेरो मण्डली हँुदै
आउदै गरकेो देखँे, मेरो हात िमलाउद।ै मलेै भने, “प्रभुको प्रशसंा हो।” र
मलेै पछाड यो बाटोतफर् हेर,े र यहाँ उहाँ तल बाटोमा आउनुहुन्छ, र मेरो
हात िमलाउनुभयो। म उहाँकहाँ गए।
165 मलेै उहाँको चिकत्सकलाई हेर,े एउटा जवान यहूदी, वा वयस्क-
उमेरको मािनस, यहूदी मािनस। र मलेै भने, “उहाँको बारमेा के छ,
डाक्टर?”
166 भ ुभयो, “उहाँसंग त एउटा लड्ने मौका समेत छैन।” भ ुभयो, “उहाँ
अ क्सजनको पाल मुिन हुनुहुन्छ।” भ ुभयो, “उहाँ िठक त्यिह मनुर्हुनेछ।”
उहाँले भ ुभयो, “याद गनुर्होस्, उहाँ एकानब्बे वषर्को हुनुहुन्छ।”

मलेै भने, “हो, श्रीमान।”
167 भ ुभयो, “यो एउटा पूणर् दयघात हो। केिह पिन गनर् सिकदनै।”
भ ुभयो, “यो जाने समय हो।”
168 र मलेै भने, “हो, श्रीमान। तर, होइन, उहाँ जानेवाला छैन। त्यो
नै हो।”
169 म भत्र गएँ, पालमुिन मेरो हात राखे। मलेै भने, “भाई डाउच, के
तपाईले मलाई सु सक्नुहुन्छ?” उहाँले मलाई माथ हेनुर्भयो। अब साच्चै,
उहाँको नाउँमा, उहाँ एक जमर्न हुनुहुन्छ, डी-ए-य-ुजी-एच, र मलेै केवल
यसलाई डाउच उच्चारण गछुर् , बुझ्नुभयो। र म—मलेै मेरो हात पालको मुिन
राखे, र मलेै भने, “तपाईले मलाई सु ुहुन्छ, भाई डाउच?”

उहाँले भ ुभयो, “हजुर।”
मलेै भने, “तपाई जाँदै हुनुहु । मलेै तपाई नजाने देखेको छु।”

170 त्यसको एक ह ा पछ, मेरो मण्डलीमा उभद,ै मण्डलीबाट हँुदै िहडेर
को आउनुहुन्छ भाई डाउच! मलेै सभालाई छोडे अिन नदीको िनकारमा
गए, एउटा क्यािफटेरीयामा, खानको लािग। र जब म कारबाट बािहर



38 बो लएको वचन

िन स्कए, र बाटोतर िहडरहेको थए, यहाँ भाई डाउच उहाँको हात
फैलाउदै आउनुहुन्छ। ती दशर्नह असल हुदनैन्।
171 र त्यो एकानब्बे वषर्को मािनस, र सबै सभाह पछ्याउनुहुन्छ, जुन
क्या लफो नयामा थयो। के तपाई बस आफ्नो हात उठाउनुहुन्छ, भाई
डाउच? त्यहाँ ब￭सरहनुभएको छ, ताक मािनसह ले देख्नेछन् िक सच्चा
￭सपाही अिहले के हो भिन। यहाँ, िठक यहाँ बस्दै हुनुहुन्छ, एकानब्बे
वषर्को, र हरके सभाह पछ्याउनुहुन्छ। जब म मण्डलीमा हुन्छु, उहाँ
सयौ िमल हरके िदन गाड कुदाएर आउनुहुन्छ, मलेै प्रचार गरकेो सानो
प्रवचन सु को लािग, अिन फकर जानुहुन्छ। परमे र, “यो साँझको बेलामा
उज्यालो हुनेछ।”
172 मलेै भने, अक िदन म उहाँसंगै बो लरहेको थएँ, मलेै भने, “म तपाईको
लािग के गनर्सक्छु, भाई डाउच?”
173 “केवल एउटा अनुरोध, भाई ब्रन्हाम। जब उहाँ आउनुहुन्छ, म उहाँसंग
जान चाहन्छु।”
174 भने, “चन्ता नगनुर्होस्। त्यो सुरक्षत छ। िन य पिन।” अब, मािनस
भत्र आउनुभयो, बि ष्मा भयो, ओ, भत्र आउनुभयो र पिवत्र आत्माको
बि ष्मा र सबै कुरा प्रा गनुर्भयो, बस ख्री को एउटा अ तू सेवक।
175 अब म सबजैनालाई सोध्न गईरहेको छु, साच्चै आदरणीय, तपाई यो
तफर् हेनुर्होस् र प्राथर्ना गनुर्होस्।
176 अब यहाँ कतजना शक्षकह लाई थाहा छ िक उहाँ प्रधान पूजाहारी
हुनुहुन्छ, िठक अिहले, जसलाई हाम्रा कमजोरीको भावना ारा छुन
सिकन्छ? िठक छ, यिद उहाँ िहजो, आज, र सधभै र, उिह प्रधान पूजाहारी
हुनुहुन्छ, उहाँले उस्तै नै व्यवहार गनुर्हुनेछ। केवल, उहाँ, उहाँको शरीर…
परमे रको ￬सहासनमा छ। कतजनालाई त्यो थाहा छ? [“आमेन।”]
येशूको शरीर परमे रको ￬सहासनमा छ। तर उहाँले आफैलाई प्रकट गनर्को
लािग हाम्रो शरीर प्रयोग गनुर्हुन्छ, जस्तो उहाँले गछुर् भिन प्रतज्ञा गनुर्भएको
थयो। “मलेै गरकेा कामह तमीह ले पिन गनछौ।”

म तपाईलाई स्थर रहन, आदरपूवर्क, ध्यान िदन, प्राथर्नाको लािग
भ गईरहेको छु।
177 अब, स्वग य िपता, मलेै यसको बारमेा, जानेसम्म म आदरपूवर्क रहने
कोशष गरको छु। अब तपाईबाट केवल एउटा शब्द मात्रै, प्रभु, र त्यसपछ
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स्थर, सानो आवाज तल यस श्रोताह ारा भएर आई भनेको होस्, “यो म
हँु; नडराऊ।” यो प्रदान गनुर्होस्, िपता। र म आफैलाई तपाईमा सुम्पदछु,
त्यो संदेश संगै जुन आजरात प्रचार ग रएको छ, तपाईको वचन पुि
गनर्को लािग। तपाईले यो गनुर्पदन। तर यिद तपाईले यो गनुर्हुन्छ भने, वा
तपाईले यो गनुर्हुन्छ, िकनभने तपाईले यो प्रतज्ञा गनुर्भएको छ। तपाईले
यो िदनुहुनेछ भिन म प्राथर्ना गदर्छु, येशूको नाममा। आमेन।
178 र सबजैना वास्तवमै आदरपूणर्, र वास्तवमै श्र ालु छन्। तपाईले यो
कसरी गनुर्हुन्छ? अब म तपाईलाई हामी अगाड बढ्दै गदार् धमर्शा िदनेछु।
यिद प्रभुले गनुर्हुन्छ भने, मलाई थाहा छैन। तर ब-…म त्यसरी प्रचार
ग ररहेको छु, हेनुर्होस्, त्यो एक खालको अभषेक हो। यो अक खालको
अभषेक हो। त्यो बस आशष हो। यो, बस एउटा कुरा, बस तपाईबाट िठक
जीवन लदछ।
179 अब मिहला यहाँ उभनुहुन्छ। मलेै उहाँलाई मेरो जीवनमा किहल्यै
देखेको छैन। के हामी अप रचतह हौँ? मलाई लाग्छ, केिह समय
अगाड भ ुभएको थयो िक, मलेै तपाईलाई च न्दन। परमे रले तपाईलाई
च ुहुन्छ। उहाँले मलाई च ुहुन्छ। के तपाईलाई त्यो थाहा छ िक हामी
यहाँ केिह लािग अिहले उभरहेका छौ, हामीले यसको लािग इन्साफको
िदनमा जवान िदन जानेछौ? [बिहनीले भ ुहुन्छ, “आमेन।”—सम्पा।]
तपाई त्यसबाट सचेत हुनुहुन्छ? तपाईलाई थाहा छ हामीले अिहले के गछ ,
परमे रले हामीलाई थाहा माथ यसको लािग जवाफ िदने बनाउनुहुनेछ?
मलेै केवल त्यो एउटा उदेश्यको िन म्त भनेको हो। अब, यिद प्रभु येशूले
मलाई तपाईले के गदहुनुहुन्छ भिन प्रकट गनुर्हुन्छ भने, तपाईको िदमागमा
के छ, वा त्यस्तै केिह, के तपाई यो िव ास गनुर्हुनेछ? तपाईले त्यो िव ास
गनुर्पन हुन्छ, होइन र? [“आमेन।”]
180 के तपाई यसलाई त्यहाँ िव ास गनुर्हुन्छ, तपाई दशर्कह ?
181 अब िठक त्यस्तै नै गरी उभन्छौ जस्तो इनारमा ी थईन्, र हाम्रो
प्रभु, एउटा पु ष र एउटा मिहला तनीह पिहलो पटक भेट्दै थए।
बुझ्नुभयो? यहाँ हामी छौ, भेट्द…ैत्यो सन्त यूह ा ४ अध्याय थयो।
अब यिद पिवत्र आत्माले भ ेछ…यिद तपाई यहाँ अ कसकैो लािग
आउनुभएको छ, यिद तपाई िबमार हुनुहुन्छ, यिद यो घरलेु समस्या हो,
यिद यो आथक समयह हो, जे केिह पिन हो, मलाई केिह थाहा छैन।
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तर उहाँलाई थाहा छ। तर उहाँले तपाईको दयमा भएको िवचारह जा
सक्नुहुन्छ। उहाँ वचन हुनुहुन्छ। म स क्दन। म एउटा मािनस हँु। तपाई बस
थोरै आ त्तनुभएको छ, र त्यिह नै कारणले म यो गदछु, तपाई देख्नुहुन्छ।
182 त्यो तपाईको समस्याह मध्ये एक हो, आ त्तने। त्यो सिह हो। र
तपाईलाई मधुमेह पिन छ, त्यो अक कुरा हो जुन तपाईमा गलत छ। त्यो
सिह हो। जिटलताह , केवल धेरै कुराह गलत छन्। के त्यो सिह हो?
यिद त्यो सिह हो भने, आफ्नो हात उठाउनुहोस्। हेनुर्होस्? के तपाई उहाँले
तपाईलाई िनको पानुर्हुन्छ भिन िव ास गनुर्हुन्छ? [बिहनीले भ ुहुन्छ,
“म गछुर् ।”—सम्पा।] तपाई गनुर्हुन्छ? अब, तपाईको आ त्तने अवस्था
तपाईको उमेरको कारणले हो, बुझ्नुभयो, तर अब त्यो सबलेै छोड्नेछ। र म
िव ास गछुर् िक िव ास ारा हामी कलवरीमा जान्छौ, रगत आधान गनछौ।
183 अब, त्यो िठक उिह हो जुन उहाँले गनुर्भएको थयो। उहाँले इनारमा
भएक ीलाई उनको समस्या के हो भिनिदनुभयो। उनका धेरै पतह
थए। तपाईको के थयो…मलाई लाग्छ त्यो आ त्तने हो, र दईु वा तनवटा
अझै बिढ तपाईमा गलत छ। त्यो सिह हो, होइन र? त्यो एउटै कुरा हो।
184 अब, जब उहाँ ￭समोनकहाँ आउनुभयो, उहाँले उनलाई उनी को
हुन् भिन बताउनुभयो। परमे रले मलाई तपाईको नाम भ सक्नुहुन्छ
भिन के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? के यसले तपाईलाई अझै धेरै िव ास
गन बनाउछ? यसले बनाउनेछ? श्रीमती. स्ट्र ंग…[बिहनीले भन्यो,
“स्टाउट।”—सम्पा।] स्टाउट, के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? जानुहोस् र
िव ास गनुर्होस्, र तपाई…यो सबै सिकएको छ। आमेन।
185 आउनुहोस्, तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? म पिन तपाईको लािग एउटा
अन्जान हँु। म तपाईलाई च न्दन। परमे रले तपाईलाई च ुहुन्छ। के
उहाँले मलाई तपाईको समस्या के छ त्यो भिनिदनुहुन्छ भिन िव ास
गनुर्हुन्छ? र यिद उहाँले गनुर् हुन्छ भने, त्यसो हो भने परमप्रभु परमे र
धन्यको हुनुहुन्छ। के यो सत्य हो? [बिहनीले भ ुहुन्छ, “हो, यो सत्य
हो।”—सम्पा।] अब चन्ता—चन्ता लनुपदन, हेनुर्होस्, त्यो—त्यो
उहाँ हुनुहुन्छ, तपाईले त्यो महसूस गनुर्भयो। िठक छ। तपाई स्नायु
अवस्थाबाट, मान￭सक स्नायबुाट िपडत हुनुहुन्छ, र स￭जलै टुट्नुहुन्छ।
र तपाई मूत्राशयको समस्या, कलेजोमा केिह समस्या छ, र एिनिमयाबाट
िपडत हुनुहुन्छ। त्यो सिह हो। तपाईसंग केिह छ…
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186 यो यहाँ एउटा पु ष देखा प ररहन्छ। के तपाई त्यो िव ास गनुर्हुन्छ
िक परमे रले तपाईलाई िनको पानर् सक्नुहुन्छ? [बिहनीले भ ुहुन्छ, “हो,
म गछुर् ।”—सम्पा।] तपाईको ￭समान्लाई पिन, चंगाई पनुर्हुन्छ, िनको
पानुर् हुन्छ? तपाईलाई लाग्छ िक पेटको समस्याले छोड्नेछ, र उहाँ पूणर् िठक
हुनुहुनेछ? त्यसबैाट उहाँ िपडत हुनुहुन्छ। जानुहोस् र उहाँमा आफ्नो हात
राख्नुहोस, उहाँलाई त्यसो भ ुहोस्, र यसले—यसले उहाँलाई छोड्नेछ।
187 म तपाईको लािग एउटा अप रचत मान्छे हँु। प्रभु येशूले हामी दवुलैाई
च ुहुन्छ, होइन र? के परमे रले तपाईलाई िनको पानर्सक्नुहुन्छ भिन
िव ास गनुर्हुन्छ? यिद प्रभु येशूले मलाई ती कुराह प्रकट गनुर्हुन्छ भने…
जुन तपाईको…जुन तपाईको दयमा छ, के उहाँले तपाईलाई िनको
पानुर् हुनेछ भिन िव ास गनुर्हुन्छ? तपाईलाई केिह समस्या भएको छ।
तपाईलाई एउटा—एउटा—एउटा िपत्त थलैीमा समस्या छ, एउटा कुराको
लािग। र अक कुरा, यसले तपाईको थलैीलाई अल्सरको अवस्था बनाएको
छ, तर त्यो नै तपाईको चिकत्सकले भ ुभएको थयो। अब, अक कुरा
चािह, तनीह ले त्यसको लािग शल्यिक्रया गनर् चाहन्छन्। त्यो एकदम िठक
हो। के त्यो सत्य होइन? के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक उहाँले यसलाई पार
गनर् सक्नुहुन्छ? तपाईलाई लाग्छ िक तपाईको िव ास उहाँमा छ? अब
तपाईलाई थाहा छ िक त्यो मलेै ग ररहेको होइन। तपाई िव ास गनुर्हुन्छ?
िठक छ। जानुहोस्, र जस्तो तपाईले िव ास गनुर्भएको छ, त्यस्तै नै
तपाईलाई भएको होस्।
188 हामीह एकअकार्का लािग अन्जानह हौँ, मलाई लाग्छ। परमप्रभु
परमे रले हामी दवुलैाई च ुहुन्छ। के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक उहाँले
मलाई ती कुराह प्रकट गनुर्हुनेछ जसले तपाईलाई मदत गनछ?
[बिहनीले भ ुहुन्छ, “हो, मलाई यो थाहा छ।”—सम्पा।] तपाई, उहाँले
गनुर् हुनेछ भिन तपाई िव ास गनुर्हुन्छ। [“सकारात्मक।”] मा भन्दछुै…
“सकारात्मक,” त्यो एकदम राम्रो हो। त्यो एकदम राम्रो छ। अब तपाईसंग
धेरै चजह गलत छन्, कत धेरै जिटलताह र अन्यकुराह , र खोक
जस्तो, र तपाईले त्यसबाट आराम नै पाउन सक्नुहु । र तपाई वास्तवमै
आ त्तनुभएको छ। र—र त्यो, त्यो सिह हो।
189 तब, तपाईको दयमा एउटा बोझ छ, र त्यो बोझ कसकैो िन म्त हो,
जो तपाईको छोरा हो। उसलाई एउटा—एउटा समस्या छ, केिह घरलेु



42 बो लएको वचन

समस्याह । ऊ र उसको श्रीमती, तनीह सधै झगडा गछर्न् र त्यस्तै
जाँदै छन्…?…र तपाई यसमा बोझमा हुनुहुन्छ। त्यो सिह हो। अब तपाई
आफ्नो सम्पूणर् दयले िव ास गनुर्हुन्छ, र यो सबै सफा हुनेछ र जानेछ।
तपाई अिहले िव ास गनुर्हुन्छ। प्रभुले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्।
190 तपाई कस्तो हुनुहुन्छ, श्रीमान? म तपाईको लािग एउटा अप रचत
हँु, र—र तपाई मेरो लािग एक अन्जान हुनुहुन्छ। र यो—यो शु …अब
दशर्नह , म देख्छु, यस्तो दे खन्छ िक पूराले भखर्रै उज्यालो पाउदछै,
एक िक￭समको चक्रवात जस्तो कुरा चारैतर जाँदछै। बुझ्नुभयो? तर के
तपाई प्रभु येशूले तपाई त्यहाँ के कुराको लािग उभदै हुनुहुन्छ त्यो मलाई
बताईिदनुहुन्छ भिन िव ास गनुर्हुन्छ? उहाँले गनुर्हुनेछ भिन तपाई िव ास
गनुर्हुन्छ? म पिन, त्यो िव ास गछुर् । म तपाईसंग मात्रै बोल्दछुै, तपाईको
आत्मालाई सम्पकर् गनर्को लािग, यसको लािग िठक म यो ग ररहेको छु।
हेनुर्होस्, म तपाईलाई च न्दन, त्यसलेै मेरो पछाड यो केिह हुनुपछर् जसले
यो गदर्छ। मलेै मबाट आफैलाई पूणर् पमा टाढा राख्नुपदर्छ, ताक उहाँ
आफैले यो गनुर्हुन्छ। तपाईले बुझ्नुभयो?
191 अब, एउटा कुरा, तपाई एक भयानक स्नायु अवस्थाले ग्र￭सत हुनुहुन्छ,
र यो स्नायु अवस्था केिह समयको लािग भएको छ। त्यो सिह हो।
र स्नायु अवस्थाले तपाईलाई उच्च रक्तचाप हुने पिन, बनाएको छ। र
तपाईलाई दौरा पिन भएको थयो। त्यो नै हो। भ ुहोस्, तपाई या
त एउटा प्रचारक हुनुहुन्थ्यो, वा तपाई एउटा प्रचारक हुनुहुन्छ। अब
तपाई एउटा प्रचारक हुनुहुन्छ; मलेै तपाईलाई पु ल्पटमा उभएको देखेको
छु। त्यसोभए, परमे रमा िव ास राख्नुहोस्, र त्यो आ त्तने अवस्थाले
तपाईलाई छोड्नेछ। सबै सेवकह मा त्यो हुन्छ। तपाई िठक हुनुहुनेछ।
आफ्नो पु ल्पटमा फकर जानुहोस्, र परमे रमा आज्ञाकारी हुनुहोस् र त्यो
वचनमा, येशू ख्री मा सच्चा रहनुहोस्।
192 तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक तपाईको ढाँडको समस्याले तपाईलाई
छोडेको छ, कुस मै ब￭सरहेर? के तपाई यो िव ास गनुर्हुन्छ? [बिहनीले
भ ुहुन्छ, “हो।”—सम्पा।] िठक छ, श्रीमान, त्यसोभए यसो भन्दै
अगाड, बढ्नुहोस्, “तपाईलाई धन्यवाद, प्रभु।”
193 आउनुहोस्, मिहला। तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? म उहाँको सेवक हँु भिन
तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? [बिहनीले भ ुहुन्छ, “अवश्य गछुर् ।”—सम्पा।]



समुन्द्रमा एक गवािह 43

िठक छ। के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक ी समस्या, मिहलाको समस्याले,
तपाईलाई छोड्न जाँदछै? [“अमन।”] तपाई गनुर्हुन्छ? त्यसोभए अघ
बढ्नुहोस्, भ ुहोस्, “तपाईलाई धन्यवाद, प्रभु।”
194 मृगौलाको समस्या, ढाँडको समस्या, तपाईको पछाड। के तपाई
िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले तपाईलाई चंगाई गनुर्हुन्छ र तपाईलाई िनको
पानुर् हुनेछ, त्यसबाट? तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक उहाँले तपाईले िनको
पानुर् हुनेछ? िठक छ, तपाईको लनुहोस्…?…
195 आउनुहोस्, मिहला। म तपाईको लािग अन्जान हँु। यिद मलेै
तपाईलाई, केिह पिन भिनन भने, के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक
िबरामीह लाई चंगाई गनर्को िन म्त परमे रको उप स्थत यहाँ छ?
[बिहनीले भ ुहुन्छ, “अवश्य पिन, म यो िव ास गछुर् ।”—सम्पा।] तपाईले
गनुर्हुन्छ? िठक छ, यिद तपाई गनुर्हुन्छ भने, तपाईको पेटको समस्या…
मलेै तपाईलाई भएको थए, तपाईले देख्नुहुन्छ। यो—यो गएको छ। मलेै
तपाईलाई भनेको थएँ, देख्नुभयो।
196 तपाई कस्तो हुनुहुन्छ, श्रीमान? परमे र दयमा बस्नुहुन्छ। र तपाईको
दयले पछ ो पटक नराम्रो, देखाएको छ। के उहाँले यो सिह पानुर्हुन्छ

भिन तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? आफ्नो बाटो जानुहोस् र यो िव ास गनुर्होस्।
परमे रले तपाईलाई आशष िदएको होस्। तपाई िव ास गनुर्हुन्छ; उहाँले
यो िठक गनुर्हुनेछ।
197 तपाई आ त्तनु भएको छ, िकनिक तपाईमा पिन पेटको समस्या छ,
एउटा पे प्टक अल्सर छ। तपाईले खाएपछ एसले समस्या िदन्छ। तपाई
िव ास गनुर्हुन्छ िक अब यो सबै गएको छ? जानुहोस् र आफूलाई खानको
लािग केिह लनुहोस्।
198 उठ्नको लािग तपाईलाई एक खालको किठनाई हुन्छ, ढाँडले
तपाईलाई एकदम नराम्ररी समस्या िदएको छ। [िबरामीले भ ुहुन्छ, “हो,
श्रीमान।”—सम्पा।] यसले तपाईलाई अब समस्या िदनेछैन, यिद तपाईले
यो िव ास गनुर्हुन्छ भने। तपाई गनुर्हुनेछ? [“हो, श्रीमान।”] िठक छ,
जानुहोस्, प्रभु येशूले तपाईलाई पूणर् पमा िनको पानुर्भएको होस्।
199 तपाई केको लािग य त्त अत्ता लनुभएको छ? केवल जानुहोस्,
भ ुहोस्, “म अब अत्ता लने छैन,” र तपाई हुनुहुनेछैन। जानुहोस् र िव ास
गनुर्होस्। िठक छ, श्रीमान।
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200 आउनुहोस्, मिहला। अब, इथयोिपयाली मिहला, र सेतो मािनस,
ाकै्क केिह त्यस्तै जुम त्यो त्यो िदन भेिटएको जस्त,ै येशू। तनीह को

दक्षणमा भएको जस्तै खालको िवभाजन, तर तनीह मा अिहले छैन।
सबै मािनसह परमे रका मािनसह हुन् भिन येशूले तनीह लाई थाहा
िदनुभयो। त्यहाँ कुनै भ ता थएन, हेनुर्होस्, चाहे उनी यहूदी होस्
या समरी।
201 अब, यिद परमे रले तपाईलाई सहायता गनुर्हु भने, चाडै नै त्यो
गिठयाले तपाईलाई अपांग बनाउनेछ। तर के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ
िक उहाँले तपाईलाई सहायता गनुर्हुनेछ, िनको पानुर् हुनेछ? जस्तो
मिहलाले गरिेक थएन्, आफ्नो बाटो जानुहोस् र तपाईका मािनसह लाई
बताउनुहोस् िक परमे रले तपाईको लािग के महान कायर् गनुर्भयो। िठक छ।

अब, त्यहाँ एक सजर्न हुनुहुन्छ जो एउटा छुरा लगाउन तयार हुनुहुन्छ।
202 केवल एकै छन्। यो यस मिहला थईनन्। अब एकै छन्, सबजैना
शान्त ब￭सनुहोस् अब। के—के शतैानले, केिह गनर् खोजेको छ। यहाँ यो
छ। ट्यमुर, ट्यमुर, तपाईह दवुजैनालाई। त्यो सिह हो। तपाईलाई ट्यमुर
भएको छ, उनलाई ट्यमुर भएको छ, र दु ले एकअकार्मा सहायताको
लािग कराईरहेको छ। तर पिवत्र आत्मा पिन, कराउदै हुनुहुन्छ। कसलाई
तपाई िव ास गनुर्हुन्छ, उहाँलाई? िठक छ। त्यो खाटबाट उठेर आउनुहोस्,
मिहला। त्यो स्टेचरबाट उठेर बािहर आउनुहोस्। त्यसबाट उठ्नुहोस्, र
िव ास गनुर्होस्। जानुहोस्, अब उहाँलाई िव ास गनुर्होस्। आमेन।
203 के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? सबथैोक सम्भव छ। के तपाई िव ास
गनुर्हुन्छ? तपाई दशर्कमाझमा के छ?
204 अिहले हामीह आफ्नो खटु्टामा उभऔ। िठक अिहले यो गन समय
हो। हरके व्यिक्त…परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्। अब हरके
व्यिक्त आफ्नो खटु्टामा उभनुहोस्। परमे रलाई प्रशसंा िदनुहोस्। तपाईको
हातह उठाउनुहोस।
205 तपाईलाई धन्यवाद, प्रभु येशू! तपाईको महातना, र िबरामीह मा
तपाईको चंगाईको िन म्त तपाईलाई हामी प्रशसंा गदर्छौ। 
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