
अनुग्रहको संदेश

 धन्यवाद, भाई नेभल। परमप्रभुले तपाईलाई आशष िदनुभएको
होस्। सुभ प्रभात िमत्रह । यस िबहानी परमप्रभुको सेवाको लािग

फेरी पिन यहाँ हुन पाउनु मेरो िन म्त िन त पमा एउटा सौभाग्य हो। र
केवल क्षमाप्राथ छु िक मािनसह लाई राख्नको िन म्त यो सानो मण्डलीमा
हामीसंग कुनै पिन कोठा बािक छैन। यसले धेरै जनालाई राख्न सक्दनै।
तर हामी अत्यन्त खसुी छौ िक हामीलाई धयैर्ता पूवर्क प्रतक्षा गनर्लाई,
तपाई यहाँ आउनुभयो र ब लदान गनर् इच्छुक हुनुभयो। र हामी तपाईमा
परमप्रभुको वचन ल्याउन पूणर् कोशष गनछौ, यसलाई ल्याउन हामीले जाने
सम्मको पूणर् कोशष गनछौ। र अब म केवल…

2 यी सानी केिट जो भखर्रै भत्र छदछन्, र उनको एउटा शशु छ
जसलाई उनले यस िबहानीमा अपणर् गदछन्, र तनीह ले िढला ग ररहेको
उनले देखे￭सन्, उनले केवल पखर्न चाहन्छु भनेिक छन्। मलेै यस
मिहलालाई पिहले किहल्यै देखेको छुइन, तर म प्राथर्ना गछुर् िक परमे रले
उनलाई आशष िदनुभएको होस् र उनको दयमा उहाको महान आशषह
िदनुभएको होस्, कारण उनले धयैर्ताका साथ प्रतक्षा गरिेक छन्।

3 अब, यो वषर्को त्यो समय आउदछै जब यो शतल हुन शु गछर् र जब
हामी मण्डलीमा जम्मा हुन्छौ तब धेरै गम हुनेछैन। र हामी भरोसा ग ररहेका
छौ िक परमे रले तपाईह सबलैाई प्रशस्तआशष िदनुहुनेछ।

4 अब मलेै बोल्नु भन्दा अगाड म केिह कुराह भ चाहन्छु। म यस
िबहान यस िवषयमा बोल्न जादछुै भिन मलेै यहाँ िदएको थए, यिद प्रभुको
इच्छा भए, भुमरीभत्र हावा भ े िवषयमा। तर उहाले मेरो िन म्त बदलाव
गनुर्भयो। म के बोल्नेछु भिन मलेै तबसम्म किहल्यै थाहा पाईन, केवल
सभामा आउनुभन्दा केिह िमनेट अगाड मात्रै थाहा हुन्थ्यो। र मलेै त्यस
िवषयमा दोश्रो पटक कोशष गर,े र मलेै परमे रबाट वापस उत्तर पाउन
असफल रहे। मलाई थाहा छैन िकन हो। म सधै जसो, जस्तो तपाई सबै
यहाँ भएका सेवकह लाई थाहा छ, िक तपाईह के बोल्न जादै हुनुहुन्छ
त्यसको लािग तपाईले परमप्रभुमा प्रतक्षा गनुर् पदर्छ।
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5 गत साँझ व्यिक्तगत पिंक्तमा, मलाई—तल अकार्न्सासको कुनै
ठाउबाट एउटा कल आएको थयो, केिह मािनसह यहाँ माथ सनर्
चाहन्छन् यिह आउने ह ामा, तनीह ले भन्दै थए िक हामीह ले सात
मोहोरह को िवषयमा एउटा सभा शु गनर् लागेका छौ भिन तनीह ले
सुनेका थए। म भखर्रै सात मण्डलीका यगुह बाट भएको आए, अन्जान
व्यिक्तह को लािग। र उनको श्रीमान् आउने सोमबार आफ्नो लािग
लुइसभलमा रोजगारको लािग आउदै हुनुहुन्छ, ताक उहाँले काम गनर्
सकून् जब तनीह ती सात मोहोरह सु को लािग पयार् मात्रामा न￭जक
भई सु लाई बस्छन्। मलेै भने, “त्यो लगभग तन मिहना ज त्त लाग्छ,
केिट। हामी संग यहा सभाको प्रचार गनर्को लािग कुनै स्थान छैन, र त्यस्तै
अन्य, यसलाई सम्हाल्न यस शहरमा केिह छैन, मािनसलाई बस्नको लािग
केिह छैन।”
6 यिद परमे रको इच्छा भए, म किहले काही त्यो त्यहाँ बािहर कुनै
ठाउमा शिवरको पमा लन मन छ, लगभग तन मिहनाको सभा राखेर
िठक त्यस मोहोरह बाट शु गनर् चाहन्छु, त्यहाँ बािहर शिवरमा। त्यसपछ
मािनसह केवल त्यसै ारा रहन सक्छन्।
7 यहाँ भत्र, यो प्रकासको ६ अध्यायदे ख शु भएर, १९ औ सम्म
जान्छ। तािक तपाईले सात मोहोरह पाउनु हुन्छ, सात िवप त्तह , तन
धक्कारह , ￭सन्धुर-ेरङ्गको पशुमा बसेिक ी, र एक लाख चौवा लस
हजार। ओ, त्यहाँ केवल यसको कत धेरै कुराह छन् जुन सात मोहोरह
िदनुभन्दा अगाड ती सबै गाँसीएर जान्छ, सात िबप त्तह आउछ, सात
तुरिहह बज्छ। र त्यहाँ कत धेरै कुराह छन् जुनले ती सबलैाई संगै गाँसेर
ल्याउछ, र ती मध्ये हरके आफैमा एउटा महान् िदनको पाठ हो।
8 अब आउनुहोस् वचनको प्राथर्नाको लािग केिह क्षण हाम्रो शरह
झुकाऔ। हामीले प्राथर्ना गनुर्भन्दा पिहले, के यहाँ कोिह हुनुहुन्छ जसलाई
यस प्राथर्नामा सम्झेको चाहनुहुन्छ, र आफ्नो हातह उचालेर आफैलाई
चनाउन चाहनुहुन्छ। र तपाईको दयमा, परमे रमा सोच्नुहोस् त्यो कुराको
लािग जुन तपाईलाई अिहले आवश्यक छ। र उहाँले त्यो तपाईलाई
िदनुहुनेछ भिन म प्राथर्ना गनछु।
9 सवर्शिक्तमान र अनुग्रिह परमे र, जो प्राथर्नाको उत्तर िदनुहुने परमे र
हुनुहुन्छ, एउटा िपता जसले आफ्नो छोराछोरीह को आवश्यकतालाई
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जा ुहुन्छ। तपाईले हामीलाई हामी जन्मनु भन्दा पिहले नै च ुभयो,
र तपाईले हाम्रो पाईलाह ग ुभएको छ, हाम्रो शरमा भएको केशको
संख्याको ग न्त गनुर्भएको छ, र हाम्रो शब्दह तपाईको तराजुमा मापन
ग रएको छ। त्यसलेै, परमप्रभु परमे र, यस िबहान यी कुराह मा हामीलाई
मन लगाउन िदनुहोस, यस गम्भीर दायत्व जुन तपाईको सामू हाम्रो
रहेको छ।
10 धेरै ती हातह िबहानमा उठेका थए, यहाँ यस सानो मण्डलीमा,
शायद यो तनीह को िबमार शरीरको िन म्त, र गुमाएका िप्रयह को िन म्त
थयो होला। तपाईले तनीह को दय जा ुहुन्छ र तनीह मा भएका सबै
थोक जा ुहुन्छ। िकनिक, जब तपाई यस पृथ्वीमा खडा हुनुभएको थयो,
मािनसको स्व पमा जसलाई येशू भिनन्थ्यो, हाम्रो प्रभु, तपाईले दयको
गु कुराह लाई जा ुहुन्थ्यो। ती सबै कुरा जुन मािनसह ले आफ्नो मनमा
कल्पना गनर्सक्छन्, तपाईले तनीह लाई िठक त्यिह भ सक्नुहुन्थ्यो िक
तनीह ले के सोच्दछैन् भिन, “िकन तमीह यी कुराह को बारमेा दयमा
सोच्दछौ?” येशूले तनीह को िवचार भिनिदनुभयो। र हामी धमर्शा मा
पढछौ िक तपाई िहजो, आज, सधै भ र एक समान हुनुहुन्छ। र यो पिन
ले खएको छ िक, “जहाँ दईु या तनजना मेरो नाउँमा एकसाथ भेला हुन्छन्,
म तनीह को िवचमा हुनेछु।” त्यसलेै तपाई यस िवहानीमा यहाँ हुनुहुन्छ,
पिवत्र आत्माको पमा हुनुहुन्छ, र मािनसह को दयमा भएको हरके
चाहनालाई जा ुहुन्छ।
11 म तपाईमा प्राथर्ना गदर्छु, िपता परमे र, िक तपाई तनीह मा वापस
बोल्नुहुनेछ र भ ुहुनेछ, “अब ￭स एको छ। तम्रो िवन्तीको जवाफ
िदईएको छ, र म—म तमीह लाई यस िदनमा िन तता पठाउदछुै िक ती
सबै थोक जुन तमीले मागेको छौ त्यो प्रदान ग रएको छ।”
12 परमे र, हामीह िवशेष ग र तनीह लाई स म्झन्छौ जो बाचेका
छैनन्, र आफ्ना हातह उठाएका छन्। यो नै त्यस घड भएको होस् िक
तनीह ले ख्री लाईआफ्नो मुिक्तदाताको पमा प्रा गनर् सकेका होऊन्।
13 आजको सभा समापन हुनुभन्दा अघ, त्यहाँ केिह घटना भएको होस्,
प्रभु, जसले तपाईको उप स्थत मािनसह मा यत न￭जक ल्याएको होस्
िक तनीह ले जा सकेका होउन् िक त्यिह येशू जो गालीलमा िहड्नुभएको
थयो आफ्ना मािनसह को माझ आज खडा हुनुहुन्छ, तनीह आज
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यहाँबाट त्यिह िनधर्क्कता साथ जान सकेका होउन् जस्तो तनीह ह भएका
थए जो त्यस समय इम्माउसबाट आएका थए। तनीह िदनभरी उहाँसंगै
िहडेर जब त्यस बाटो भएर फ कदै थए, उहाँसंग बोल्द,ै र उहाँ पिन
तनीह संग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, र पिन त्यो उहाँ हुनुहुन्छ भिन थोरै पिन
ज्ञान तनीह मा थएन।
14 ओ परमे र, कत धेरै पटक हामी त्यस्तै नै हुन्छौ। तपाई हामीसंग
सूयर् अस्ताउदाको बेलामा बोल्नुहुन्छ, चराह को िगतह मा बोल्नुहुन्छ,
पातह को सरसराहटमा बोल्नुहुन्छ, फूलह खलने समयमा बोल्नुहुन्छ,
मण्डलीको भजनह म बोल्नुहुन्छ, र त्यो तपाई हुनुहुन्छ भिन हामीले बुझ्न
पिन सक्दनैौ। अस्पतालको िबमारीको कोठाह मा, र अन्य धेरै ठाउँह मा,
तपाई हामीसंग बोल्नुहुन्छ र त्यो तपाई हुनुहुन्छ भिन हामीले िवरलै मात्र
पत्तो पाउछौ।
15 अब, प्रभु, जसै हामी यस िबहानीमा आफ्ना घरतफर् फकर् न्छौ,
तनीह ले जस्तै ग र हामीले पिन, तपाईलाई च सकौ, तपाईले त्यस
पुराना िदनह मा गनुर्भए झँै आज हाम्रो माझमा पिन केिह कायर् गनुर्होस्।
तनीह ले त्यो कुरा जान्दछन् जुन तपाईले तनीह को अगाड गनुर्भएको
थयो। तपाईले तपाईको कू्रसमा टाँिगनुभन्दा पिहले गनुर्भयो, र तनीह ले
जाने िक त्यो बौरी उठाईएको प्रभु हुनुहुन्छ। तनीह आफ्ना समूह फकर
गए, रमाहट गद र परमे रको प्रशसंा गद, िकनिक तनीह ले जान्दथे िक
उहाँ जीिवत हुनुहुन्छ भिन। र तनीह ले भने, “उहाँ हामी संग बाटोमा
बातचत गनुर् हँुदा, र हामीलाई धमर्शा को अथर् खो लिदनुहँुदा के हाम्रो
दय प्रज्व लत भएको थएन र?” प्रभु, तपाई त्यहाँ प्रकट हुनुभएको र
तपाईको कू्रसमा टाँिगनुभन्दा अगाड गनुर्भएको कायर् त्यहाँ गनुर्भएको ले,
तपाईको पुन त्थान सािबत गनुर्भयो, िक तपाई उही नै येशू हुनुहुन्छ, जुनले
तपाईसंगको तनीह को हरके संबाद स्मरण गन बनायो। तपाई हामीह संग
पुरा ह ासम्म बोल्नुभयो। अब हाम्रो माझमा प्रकट हुनुहोस् र ती आवश्यक
परकेो हरके दयमा आफैलाई चनाउनुहोस्। िकनिक हामी येशूको नाममा,
र उहाँको खातर माग्दछौ। “आमेन।”
16 [एकजना बिहनीले अन्य भाषामा बोल्न शु गनुर् हुन्छ। टेपमा रहेको
रक्त स्थान। एउटा भाईले त्यसलाई उल्था गनुर्हुन्छ—सम्पा।]
17 अब हामी मण्डली प्राथर्ना गनछौ:
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हे हाम्रा स्वगर्मा बस्नुहुने िपता, तपाईको नाउँ पिवत्र
ग रयोस्।

तपाईको राज्य आओस्। स्वगर्मा झँै तपाईको इछ्या
पृथ्वीमा पिन पूरा होस्।

हामीलाई हाम्रो िदनभ रको रोिट आज िदनुहोस्।
र हाम्रा अपराधह बाट हामीलाई क्षमा िदनुहोस्,
जसरी हामीले पिन आफ्ना अपराधीह लाई पिन
क्षमा िदएका छौ।

र हामीलाई प रक्षामा पनर् निदनुहोस्, तर दु बाट
हामीलाई बचाउनुहोस्; िकनिक राज्य, र पराक्रम,
र मिहमा, सधकैो िन म्त तपाई कै हो। आमेन।

18 िक यिद मेरो कलम एउटा मूतकारको उपकरण र मेरो कागज पत्थर
भईिदएको भए, र यी शब्दह जुन म अिहले भन्दछु, यो यसमा उ त्कणर्
होस् ताक यो सबै मािनसह माझ पुग्न सकेको होस्।
19 परमे रको पिवत्र आत्माले उहाँको मािनसह को माझमा काम
गन अनौठो त रकाह छन्। धेरै पटक आ यर् कमर्ह र वरदान र
बोलावटह को माध्यम ारा कायर् गनुर् हुन्छ, जुन प ाताप िबना नै हुने गछर् ,
जुन परमे रले यी कुरा आफ्ना मािनसह मा अनुग्रह ारा िदनुहुन्छ।
20 म अब घरमा छु, एक त रकाको छोटो छुिट्ट जस्तोमा छु। म सामान्यतः
यो समय घरको लािग लने गछुर् , वषर्को यस समय लने गछुर् , िकनिक
मलाई िवश्राम लन मन लाग्छ जब म लोखक ￭सकारमा जाने गछुर् । र यस
ह ामा म मेरा साथीह संग लोखक ￭सकारको लािग तल केन्टक मा रहेको
थए, जुन मलाई अत मन पन स्थल हो। केिह त रकाले म िन त्सािहत
भएको थए, यस कारणले होइन िकनिक मलेै लोखक भेट्न सिकन, तर
मलेै यसै पिन िन त्सािहत महसूस गर।े म भत्र केिह कुराले म घर फकर् नु
पछर् भिनरहेको थयो। र म घर फ कदै गदार् कारमा नै सुते।
21 गत साल, जस्तो तपाईह सबलैाई थाहा छ, जुन प्रकाशनमा पिन छ
र गवािह र टेपमा पिन छ। म यहाँ इ न्डयानामा एउटा ठाउँमा ब￭सरहेको
थए जहाँ परमप्रभु परमे र तल आउनुभयो र मसंग बोल्नुभयो, िक,
मेरो दोस्रो सेवकाई, जुन आउने िनकट भिवष्यमा हुन जादछै। र त्यहाँ
बो लएको वचन ारा तन ओटा लोखक अ स्तत्वमा आयो। मलाई पक्का छ
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िक तपाईह सबलैाई यो कहानी थाहा छ। कुनै प्रकारले, तल सडकमा भएर
जाँदै गदार् म…जबिक मलेै बािक रहेका केटाह लाई ￭सकार खेल्न जान
िदएको थए, म—मलाई यो ठाउँमा फेरी जानको लािग अनौठो खालको
भाव आईरहेको थयो। यो िदउसोको उज्यालो समयभन्दा अगाडको झरी
थयो, र मलाई थाहा सम्म पिन थएन िक तनीह ले ￭सकार खेल्न पाउने
पिन छन् िक छैनन् भ े, तर म त्यहाँ मदैान जानेछु। ￭सकार को अथर् हो
“प्राथर्ना गनर्को िन म्त आफैलाई एकान्तमा राख्नु।” र मलेै कार रोके र
बािहर िन स्कए र सडक पार िहडेर गए र त्यहाँ झाडी तर गए, र िठक
िदउसोको उज्यालो हुनुभन्दा अगाडको समय थयो, यो एक प्रकारले
खरैो, िबहानी।
22 म त्यहाँ रोिकए र सानो शब्दको प्राथर्ना गर,े जस्तो मलेै सामान्य पमा
गन गछुर् , र िपतालाई प्राथर्नामा भन्दै थए, िक, “मेरो आवश्यकता जे थयो
त्यो, प्रदान ग रिदन को िन म्त भन्दै थए।” म कुनै पिन कुरा खेर फाल्नेमा
िव ास रा ख्दन, या नाश गनमा; मलेै एउटा िनशानाको अभ्यासको लािग
किहल्यै पिन कुनै चरा या अन्य कुरा मरकेो छैन। जे मलेै ￭सकार गछुर् ,
त्यो म खान्छु, या त्यो कसलैाई िदन्छु जसले खान्छ। म कुनै पिन कुरा खेर
फाल्नुमा िव ास ग दन। म त्यस्ता कायर् गन कुरामा िव ास ग दन, िकनभने
त्यो सिह होइन।
23 त्यसपछ जसै म फ कए र मदैानको छेउमा रहेको प रचत मागर्बाट
भएर जानलाई शु गरे जुन एल-आकारको काठह राखेको ठाउँबाट
पारी छ, र केिह अनौठो कुरा हुन पुग्यो। मेरो सबै अनुभवह मा, यस्तो
खालको कुनै कुरा किहल्यै भोगेको थईन। म उभेको ठाउँ बात मेरो बाँया
पिट्टमा रहेको पहाडको टुप्पोमा मलेै हेर,े र त्यहाँ, पहाडको टुप्पोबाट, तन
ओटा इन्द्रेणीह आईरहेको जस्तो थयो। र तनीह लगभग तस फूट
माथ आईरहेको थयो। पिहलो त, मलेै हेरे र प्रकाश देखे र त्यसप ात म
पछाड फ कए, िकनभने मलेै त्यो सूयर् उदाएको होला भिन सोचेको थए।
दोस्रो पटक मलेै सोचे, यो त सूयर् तफर् थएन, यो त दक्षण तफर् थयो। र
अक कुरा, त्यो सुगम, बादल लागेको, पािन परकेो, जताततै पािन परकेो
अवस्था थयो। त्यो अगस्ट २५ ता रक थयो, गत शुक्रबार िबहान, र
तपाईलाई थाहा छ त्यो बेला कस्तो पािन परकेो थयो। र सबैतर सुगम
बादल थयो।
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24 र मलेै फेरी हेर।े र त्यहाँ त्यो, झन् अग्लो र अग्लो हुदै थयो, तनओटा
इन्द्रेणीह । मलेै मेरो टोपी खोले। मलेै मेरो बन्दकु तल राखे। मलेै मेरो हात
उचाल्दै त्यस तफर् िहड्न शु गर।े केिह कुराले मलाई यस्तो भिनरहेको
जस्तो थयो िक, “यो धेरै नै न￭जक भयो।” म तल बस्न लािगरहेको थए
र मलेै लगाईरहेको जुत्ता खोल्न लागेको थए, यो हेनर्को लािग िक कतै म
अझै न￭जक जान सक्छु िक। तर म त्यसको थोरै गजसम्म जान सके र मलेै
त्यसको रङ्ग देखे, चारै तर ढूडी छाईरहेको थयो। म केिह क्षणको लािग
स्थर भएर उभरहे। त्यो िठक त्यो सानो पहाडको टुप्पोबाट आईरहेको
थयो। र मलेै हेर,े जसै तन ओटा (एउटा दायाँ तफर् , एउटा बाँया तफर् , र
एउटा िबच्चमा) एउटा कचौरा जस्तो गरी तल आईरहेको थयो। त्यो यत
वास्तिवक थयो, त्यो जीिवत, त्यो चहलपहल ग ररहेको थयो र आफ्नो
गत बनाई रहेको थयो। र म त्यहाँ उभरहे जबिक यो खरैो िबहानी नै थयो।
25 म फक र फेरी हेर,े र म ठूलो स्वरले चच्याए, “ओ परमे र, तपाईको
दासले के जानेको तपाई चाहनुहुन्छ?”
26 िठक त्यसबेला परमप्रभुको आत्मा आउनुभयो र भ ुभयो, “नया
करारको येशू नै पुरानो करारको यहोवा हुनुहुन्छ, उहाँले केवल आत्माबाट
मानवमा आफ्नो मुखौटा बदल्नुभएको हो।” िन य न,ै उहाको बारमेा मलेै
िदएको संदेशलाई त्यो पुि गन खालको थयो। मलाई यो थाहा िददै
हुनुहुन्थ्यो, िन य भयो िक यी एकतस वषर् व्यथर्मा गएको छैन।
27 जसै म न￭जक जान शु गर,े त्यो टाढा जान थाल्यो, र यो कचौरा
जस्तो आकारमा तल तर गयो, र त्यस पछ िव लन भयो। म न￭जक तर
गए। म त्यो भन्दा न￭जक जान डराएको थए, िकनभने म त्यहाँ पुग्नुभन्दा
पिहले उहाँले मलाई रोक्नुभयो।
28 म फक र मलेै त्यो ज्योतलाई ध्यान िदए, जुन त रकामा त्यो मेरो
लािग च म्करहेको थयो, त्यो िठक त्यस खको रखेामा थयो जुन ठाउँमा
म गएको साल बसेको थए, जहाँ लोखक देखा परकेो थयो। केिह त्यस्तै
पैतस या चा लस िमनेट प ात, म तल जगंलह भएर र खोला पारी
गए, त्यो ख िनर नपुगुन्जेल सम्म गए जसले चारओटा िदशाह लाई
छुट्टाउथ्यो (पूवर्, उत्तर, प म, दक्षण), खको चार भागह , जुन
बािहर िन स्कदै थयो। र म त्यो खको भागमा चढे, र त्यिह बसे जहाँ
त्यसबेला पिहले मलाई उहाँले धमर्शा को वचन भ ुभएको, “यिद तलेै
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यस पहाडलाई, ‘हिटजा’ भन्छस् भने।” र जसै म त्यहाँ केिह बेर उभए,
अझै पिन इन्द्रेणीको बारमेा सोचेको चािह थईन, त्यस कुरा मेरो िदमागबाट
हराईसकेको थयो। म त्यहाँ उभए। यो वषर् चािह लोखक ￭सकारको लािग
एकदमै खराब वषर् थयो, सबकुैरा िढलो भएको छ, कुनै लोखक छैन।
29 मलेै सोचे, “िठक यिह नै हो जहाँ परमे रले मलाई गत वषर् लोखक
िदनुभएको थयो, जुनलाई बोलेर अ स्तत्वमा ल्याईएको थयो।” मलेै मेरो
टोपी फेरी पिन खोले, र मलेै भने, “परमप्रभु परमे र, तपाई अझै पिन उिह
येशू हुनुहुन्छ। तपाई अझै पिन परमे र हुनुहुन्छ।”
30 र केिह कुराले मलाई भन्यो, “यसपाली तलाई कतओटा चािहन्छ?”
31 मलेै भने, “िठक त्यत नै जत मलेै पिहले गरकेो थयो, ￭सिमत।” र
त्यसपछ मलेै भने, “आजको दस बज्नुभन्दा पिहले मलाई यत ￭सिमतमा
चािहन्छ।” र त्यो जस्तो अनौठो दे खन्छ, िठक तब म खराब मच्छरह
धेरै हुने इलाकािनर थए, जहाँ त्यो मच्छरह बाट िपडत थयो, र एक
त रकाको दलदली भूिम थयो, र एउटा ठूलो मच्छर िठक मेरो आँखािनर
टोक्न आयो, र मलेै भने, “यस िदनमा मलाई यी मध्ये एउटाले पिन
सताउने छैन,” म संग कुनै मच्छर मान औषध या त्यस्तो केिह कुरा साथमा
थएन। र, मलेै त्यो जा ुभन्दा पिहले, मलेै भने, “तन िमनेट भत्रमा सूयर्
उदाउनेछ।”
32 र तबसम्म मलेै यो भन्दा बिढ केिह पिन भनेको थईन, िठक मेरो
पछाड, िठक एक वषर् पिहलेको जस्तै एउटा जवान, रातो खालको
लोखक लगभग सत्तरी गजको दरूीमा खको हागोमा उफ्फे्रर आयो र
भुक्न थाल्यो। म चारैतर फ कए। त्य त्तको लामो दरूीमा, मलेै िवरलै
मात्र, शिक्तशाली सु मदश यन्त्रले, त्यसको आँखा देख्न सक्थे। केिह
नसोची मलेै केवल गो ल हाने, मेरो ल य त्यो लोखक भन्दा बाहेक
अ केिह मा थएन। र गो ल िठक आँखािनर लाग्यो जस्तो यो पिहलेको
समयमा पिन भएको थयो।
33 जगंलको तल भएर म गए। र िठक दस बज्न तन िमनेट बािक रहदा,
मलेै मेरो तेस्रो लोखकलाई गो ल हाने, िठक त्यस्तै भयो जुन यो गएको
वषर् भएको थयो, िठक उस्तै नै भयो। दस बज्न भन्दा तन िमनेट पिहले।
परमे र, जो मेरो एकमात्र न्यायधश हुनुहुन्छ, मलाई िदनभ रमा एउटा पिन
मच्छरले टोकेन, िठक त्यहाँ जहाँ मच्छरह धेरै टनमा थयो, मलाई लाग्छ,
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यिद तनीह लाई तौल्न सिकने भए त्यत नै थयो। र मलेै त्यस्तो खालको
एउटा पिन किहल्यै देखेको या सुनेको पिन छैन। मलेै तनीह को लािग
सुिनरहेको थए। र मलेै एउटा गुनगुनाएको आवाज सुने, मलेै सोचे, “त्यहाँ
कतै कोिह छ,” र मलेै सुने र त्यो एउटा ट्रक थयो, टाढा राजमागर्मा।
र त्यो समयको ाकै्क तन िमनेट प ात, घाम लाग्यो र एकदम राम्रो र
उज्यालो भयो।
34 त्यसपछ म फकर आफ्नो ठाउँमा आए। र मलेै सोचरहेको थए, जब
मलेै “￭सिमत” शब्द प्रयोग गरकेो थए, त्यसको अथर् पाँचओटा लोखक
थयो, जुन चािह इ न्डयानामा ￭सिमत थयो। तर मलाई याद छ गत वषर्,
जब उहाले मलाई सोध्नुभएको थयो मलाई खानाको लािग कत चािहन्छ,
मलेै भनेको थए, “तन ओटा,” र मलेै केवल तनओटा पाएको थए।
त्यसलेै म िहजो फेरी फकर गए, त्यिह ठाउँमा फेरी गएको थए, र केिह
कुराले भन्यो, “त्यहाँ नजा। बाटो काटेर जा।”
35 र िठक दस बजे, िवल्कुल दसको सुइमा, मेरो घडमा दस ब￭जरहेको
थयो, मलेै इ न्डयानाको ￭सिमत मा नै गो ल हाने, पाँचौ लोखकलाई मार।े
म तपाईले ध्यान िदएको चाहन्छु िक त्यहाँ तन ओटा इन्द्रेणीह थयो,
र त्यहाँ तनओटा कुरा भिनएको थयो, तन ओटा लोखक पाएको थयो।
त्यहा तनओटा कुराह थयो: दस बजेसम्म तनओटा लोखक थयो, कुनै
मच्छर थएन, घाम तस िमनेटमा उदाएको थयो। र त्यहाँ साक्षी िदनको
लािग तन कुरा थयो: भाई ब्यांक्स वूड, मेरो छोरा िब ी पल, र उसको
छोरा डेभड थयो यसलाई साक्षी िदनको लािग।
36 जब मलेै ती इन्द्रेणीह देखेको थए, िठक त्य त्तकै चौडा थयो जस्तो
त्यो प्रकाशमाया घेरा छ, त्यो परमप्रभुको दतु, तर त्यहाँ तनओटा थयो
जुन एउटै तफर् आएको थयो। ओ, यस कुराले मेरो दयलाई कत धेरै
म त गय , यो जा को लािग िक, येशू केवल एउटा मािनस मात्रै हुनुहु
जस्तो मािनसह ले उहाँ हुनुहुन्छ भिन सोच्छन्, केवल भिवष्यवक्ता मात्रै,
जस्तो यस आधुिनक ज्ञानले येशू केवल एउटा भिवष्यवक्ता मात्र हुनुहुन्छ
भिन सोच्छन्, उहाँ पुरानो करारको यहोवा हुनुहुन्छ जो देह बनाईनु भयो र
हामी माझ वास गनुर्भयो। र, त्यहाँ, त्यस कुराले मलाई िन यनै आन न्दत
बनायो। त्यसपछ, त्यस िवषयमा सोच्दै गदार्, िक परमे रले कतधेरै
मािनसह लाई खोज्नुहुन्छ।
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37 त्यहाँ एउटा मािनसह को समूह छन्, जसले आफैलाई “एक
परमे रवािद” या “येशू मात्रै” भ चाउछन्। म तनीह को ￭स ान्तसंग
सहमत छुइन। न त म ती ित्रएक समूहसंग सहमत—सहमत छु जसले
भन्छन् िक त्यहाँ तनओटा अलग अलग परमे रह छन्, ित्रएकका चरम।
तर म िव ास गछुर् िक ती तन, िपता, पुत्र, र पिवत्र आत्मा, एक हुन्, िक
ती एउटै परमे रको तन कायर्भारह हुन्। उहाँ िपतृभावमा ￭जउनुभयो,
आगोको खम्बाको पमा, उहाँ पुत्रभावमा पिन ￭जउनुभयो, येशू ख्री को
पमा; र अिहले उहाँ पिवत्र आत्मा भई ￭जउनुहुन्छ, उहाँको मण्डलीमा।

उिह प्रभु येशू जो शरीरमा आउनुभयो र हामी माझ वास गनुर्भयो, उहाँ नै
यस िदनमा, हामीसंग हुनुहुन्छ पिवत्र आत्माको पमा।
38 सबै अनुभवह मध्ये! जब म पिहले फ कए र त्यसलाई देखे,
सोचरहेको थए िक त्यो घाम हुनसक्छ जुन किहँ एउटा—एउटा बादल
बाट भएर िनस्केको हुनसक्छ, तर त्यो घाम उदाउनुभन्दा अगाडको समय
थयो। त्यसपछ जब म फेरी पछाड फकर हेर,े र त्यो एउटा ज्योत होइन
भिन देखे, त्यो इन्द्रेणी थयो। र जब मलेै हेरे र त्यो देखे, म पूणर् पले
स्तब्ध भए।
39 त्यिह बेलामा कसलेै मलाई भन्यो, “के तमीलाई ठुलो स्वरले कराउँ
जस्तो लागेन?” अँह, मलाई कराउन मन लागेको थएन। ती अनुभवह ले
किहल्यै पिन तपाईलाई चच्याऊ जस्तो बनाउद,ै त्यसले स्तब्ध बनाउछ,
जुन ठाउँमा तपाईलाई थाहा हुन्छ िक त्यहाँ केिह छ जसले तपाईलाई केिह
भन्छ, िवल्कुल एक प्रकारको सन्तु महसूस गराउछ।
40 अब ती कुराह सत्य हुन्। मलाई थाहा छ िक हामी संग त्यस्ता कुराह
छन् जसले भन्छ, िक धेरै पटक केिह मािनसह ले भन्छन्, “ओ, म त्यस्तो
खालको कुराह मा िव ास ग दन।” म त्यस्तो कुराह को प्रमाण लेख
िदनस क्दन, मलाई थाहा छैन। म केवल त्यसको प्रमाण लेख िदनसक्छ
जुन मलाई सत्य छ भिन थाहा छ। र शिक्तशाली परमे र, जसले यो बाईबल
लेख्नुभयो, र म उहाँको दास हँु, उहाँलाई थाहा छ िक त्यो सत्य हो।
41 यसको बारमेा सोच्नुहोस्, िक यो िदन जुन हामी ￭जईरहेका छौ,
िवल्कुल प्रभुको आउने िदनभन्दा अगी ￭जईरहेकाछौ, येशूले भ ुभयो,
“त्यहाँ माथ आकाशमा र पृथ्वीमा चन्हह हुनेछ, महा श्यह ,
उडरहेको वस्तुह , िमसाईलह , िवप त्तको समय, जात जात िवच
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संकट, र पृथ्वीमा डर लाग्दा श्यह हुनेछ।” र ती कुराह देख्नको लािग
हामीह त्यस िदनमा ￭जईरहेका छौ।
42 अब, संदेशको लािग यस िबहानीमा जुन मलेै चुनेको छु, तपाईह ले
मसंगै धमर्शा मा खोल्नुहोस्, जक रयामा। यो मेरो…जक रया, ४ औ
अध्याय।
43 तपाईह लाई यी कुराह भ े मेरो चाहना थयो। धेरै पटक घटनाह
भएका हुन्छन् जसको बारमेा मलेै बोलेको—बोलेको हुिदन, त्यो कुरा
भनेको हुिदन। तर मण्डलीलाई नभनी बस्नको लािग यो मेरो िन म्त अत्यन्त
उत्कृ छ। यो भिननु नै पछर् ! र, परमे र जसको अगाडमा खडा हुन्छु,
यो कुरा सत्य हो। मलाई थाहा छ िक त्यहाँ परमे र हुनुहुन्छ, र म जान्दछु
िक येशू ख्री परमे रको पुत्र हुनुहुन्छ, इम्मानुएल, उहाँको मािनसह िवच
पिवत्र आत्माको पमा आज वास गद हुनुहुन्छ। र म जान्दछु िक प्रभुको
आउने िदन न￭जिकदै छ, जब चन्हह रआ यर्को कुराह देखा पदछ।
44 हामी हालसालै सातओटा मण्डलीको यगुबाट पढेर आएका थयौ, र
यो ￭सकेर हामी जान्दछौ िक हामीह अ न्तम र लाउडक या मण्डलीको
यगुमा छौ, जब मण्डली असावधान, चसो, संगिठत, र संस्थागत हुन्छ;
संस्थाह त्यसमाथ हावी हुन्छ र त्यसलाई खान्छ। तर एउटा प्रतज्ञा
जसले त्यहाँ एउटा सानो भाग रहन्छ भनेको छ। त्यहाँ एउटा मण्डली हुनेछ
जुन सबै ठाउँ तर छ रएर रहेको हुन्छ, तर परमे रले संगै भेला गराउनुहुनेछ
र त्यसलाई मिहमामा यार्प्चर गराउनुहुन्छ; कुनै ठाउँमा रहेको थोरै पिवत्र
पा रएको समूह, परमप्रभुलाई पखरहेको।
45 िवतेको केिह िदन अगाड जब मलेै दािनएलको सत्तरी ह ाह भन्दै
थए, िठक यिह पु ल्पटमा उभरहेको थए, केिह कुराले मलाई हान्यो, म
त्यसबाट किहल्यै पिन टाढा हुनसकेको थईन। त्यस घड हेनर्को लािग
जसमा हामी ￭जईरहेका छौ! म किहँ जान चाहन्छु र केिह गनर् चाहन्छु,
त्यो कुरा मेरो िदमागबाट टाडा राख्न चाहन्छु। म संग मेरा धेरै िप्रयह छन्
जो बचाईएका छैनन्। यो जा चाहन्छु िक, मलेै तनीह लाई बचाउनको
िन म्त के गनर्सक्छु? त्यहाँ के छ जुन मलेै गनर् सक्छु? मलेै सुसमाचार
प्रचार गरकेो छु। परमे रले महान् चन्हह र आ यर्को कामह गनुर्भएको
छ जुन संसारको, परमप्रभुको िदन पछ पिहले किहल्यै पिन भएको थएन,
उहाँले यस्तो इतहासको समयमा पिहले किहल्यै पिन गनुर्भएको थएन।
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र यी कायर्ह सारा संसारमा गएको छ। र अझै पिन संसार िनरन्तर
पमा िवग्रदै नै गईरहेको छ। तर त्यसपछ मलेै यो सम्झनुपछर् िक हामीह

लाउडक याको मण्डली यगुमा ￭जईरहेका छौ, जहाँ तनीह अझै खराब
हुदै जान्छन्, र तनीह यस्तै नै हुनेछन् भिनएको छ।
46 त्यसपछ यस िबहानीमा मलेै यो छुने, जबिक संदेश यिद धेरै
आक्रमणमा परकेो छ, अक कुरा जुन मलेै अनुग्रहको बारमेा प्रचार ग रसके
पछ पाएको छु। म जक रयाको ४ औ अध्याय पढ्दै गदार् म यस िबहान
त्यस िवषयमा बोल्न चाहन्छु, यसको केिह भाग पढ्नेछु।

जसरी कोिह मािनसलाई िनद्राबाट जगाईन्छ तब म￭सत कुरा
गन ती स्वगर्दतूले आएर मलाई त्यसरी जगाए।
र तनले मलाई सोधे, “तमी के देख्छौ?” मलेै जवाफ िदएँ,

“जम्मै सुनको एउटा समादान म देख्दछु। त्यसको टुप्पामा एउटा
बटुको छ। त्यसमाथ, सात ओटा बत्ती छन्, र टुप्पामा भएको
प्रत्येक बत्तीमा सात ओटा नाली गाँ￭सएका छन्।
त्यसको छेउमा दईु ओटा जतैूनका खह , एउटा बटुकाको

दािहनेपिट्ट र अक त्यसको देब्रेपिट्ट छन्।”
तब म￭सत कुरा गन ती स्वगर्दतूलाई मलेै सोधे, “हे मेरा प्रभु,

यी के हुन्?”
र मसंग बोल्ने दतुले जवाफ िदए, “यी के हुन् भनी तमी

जान्दनैौ?” मलेै जवाफ िदएँ, “अँहँ, जा न्दन मेरा प्रभु।”
यसलेै तनले मलाई भने, य बाबेलको िन म्त परमप्रभुको यो

वचन छ: न त बलले न शिक्तले, तर मेरो आत्माले, सवर्शिक्तमान
परमप्रभु भ ुहुन्छ।

47 के तपाईले देख्नुभयो? संदेश कुनै महान् बल या शिक्तले आउिदन, तर
परमे रको आत्माले आउदछ! अ न्तम पढ, ७ औ पद।

ए शिक्तशा ल पवर्त, तँ के होस् र? य बाबेलको सामु े तँ
मदैान हुनेछस्। अिन उहाँले शर-ढंुगालाई परमे रले यसलाई
आशष िदऊन्! भ े जयजयकार, चच्याहट साथ िनकाल्नु
हुनेछ। अनुग्रह, यसमा अनुग्रह भएको होस्।
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48 हामीह सबजैना यस पिवत्रशा संग प रचत छौ, जसले बाईबल
पढ्नुहुन्छ। हामी जान्दछौ िक यो म न्दरको पुनस्थार्पनाको समयको
दौरानमा थयो। र जे बाबेल मािनसह को िवचमा एउटा महान् राजकुमार
थए, जसले भवनको जग बसालेका थए। अब, तपाई, हामीले यो
िवचार गद गदार् तपाईले आफ्नो आ त्मक िवचार, अभषेकको व , यस
िबहानीमा लगाएको म चाहन्छु। र यस महान् राजकुमारले परमप्रभुको
घरलाई पुन नमाण गन अठोटमा थए। र त्यसपछ, जब उनले गर,े उनले
जगको लािग ढुङ्गो हाले।
49 र जसै हामी अगाडतर पढ्दै जान्छु, परमे रले भ ुभएको हामीले
भेट्टाउछौ, “जे बाबेलले आफ्नो हातले जग बसालेका थए, उनले शर-
ढुङ्गो पिन ल्याउनेछन्।” तपाईले यो ध्यान िदएको म चाहन्छु, उहाँले
किहल्यै पिन यो भ ुभएन िक उनले “कुने-ढुङ्गो” ल्याउनेछन्। उनले
“शर-ढुङ्गो” ल्याउनेछन्।
50 र हामी जान्दछौ िक धमर्शा ले भन्छ िक येशू नै मूख्य कुने-ढुङ्गो
हुनुहुन्छ, र र उहाँ शर-ढुङ्गो पिन हुनहुन्छ। अब हामीले केिह िमनेटको
लािग सोच्यौ भने, िक, सातौ मण्डलीको संदेशवाहकले “िपताह तफर्
छोराह को िव ास फकार्एर पुनस्थार्पन गनर्पन हो।” अक शब्दमा भन्दा,
आत्माको शिक्तमा मण्डलीलाई फेरी पुन नमार्ण गनुर् हो। “न त बलले न
शिक्तले, तर मेरो आत्माले,” सवर्शिक्तमान परमप्रभु भ ुहुन्छ। संस्थाबाट
होइन, संगठनबाट होइन, तर पिवत्र आत्मा ारा, परमे रले मण्डलीलाई
अ न्तम िदनमा ल्याउनुहुनेछ।
51 या बाबेल, यहोशूसंगको राजकुमार, उनी नै थए जसले शर-ढुङ्गो
ल्याउनेवाला थए। उनले जग बसालेका थए, उनले मािनसह लाई
फकार्एर जगमा लागेका थए, एउटा चत्रणमा।
52 जुन, हामीह सबलेै जान्दछौ िक यी समादानह ले दवुै यहूदी र
मण्डलीलाई जनाउदछ। तनीह “जतैूनको हाँगाह ,” थए, बाईबलले
यहाँ यस्तै भएको छ। र जतैूनको हाँगा, हामीह जंगली हाँगाह हौँ जुन
घरलेु जतैूनको खमा जोडएका थयौ; हामी अन्यजातह ! र यी दईु वटा
हाँगाह बाट धुपौरोको पाईप आउछ, जुन सात ओटा सुनको समादानमा
जान्छ, जुनले सात ओटा मण्डलीको यगुलाई ज्योत िदन्छ।
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53 अब याद गनुर्होस्, पाठको हाम्रो शक्षामा जुनबाट भएर हामी भखर्रै
गएका छौ, जहाँ हामीले दईुओटा महान िपरािमडह लएका थयौ र त्यो
केिह बेरको अध्ययन गय , जुन हनोकले बनाएको हुनुपछर् । र शर-ढुङ्गो
िपरािमडमा किहल्यै पिन रा खएन। म त्यहाँ पुगेको छु। यसको वास्तुकला
आजको िदनसम्म पिन कसलेै स्थान लन सक्दनै। हामीसंग कुनै यन्त्र
जसले एउटा िपरािमड बनाउन सक्छ, कुनै शिक्त (आणिवक शिक्त बाहेक)
जसले िपरािमड बनाउन सकोस्, िकनिक यो अत्यन्त िवशालकाय छ।
ढंुगाह जुन टनको पिन टन र त्यसको पिन टनको वजन हुन्छ, त्यो माथ
हावामा खडा हुन्छ, त्यसलाई संगै राखेर िक यहासम्म िक एउटा पातलो
धा रलो पिट्टले पिन काट्न सक्दनै…र तनीह ￭समेन्टले भ रएको पिन
छैन, तनीह केवल काटेको छ ताक तनीह एक दे ख अक संग जोडएर
रिहरहन सकोस्।
54 त्यिह त रकामा हुन पछर् येशू ख्री को शरीर पिन, पिवत्र आत्माले यत
िमलाएर काटेको होस्, परमे रको महान यन्त्र र उपकरणले, िक हामीह
एउटै व्यिक्तको पमा जोडन सकौ। हामीह िवभा￭जत छैनौ। हामीह
एउटा व्यिक्त हुनुपदर्छ! र यसले यो देखाउछ िक कुनै पिन यन्त्रले त्यस
त रकामा गनर् सक्दनै। यो गनर्को लािग परमे र चािहन्छ। कुनै संस्थाको
यन्त्र िव ा, कुनै सिमत स्थान, जत सुकै तनीह को अभप्राय राम्रो िकन
नहोस्, यी मध्ये कुनै पिन कुराले किहल्यै पिन यो गनर् सक्दनै। तनीह ले
यो किहल्यै गनर् सक्दनैन्, िकनभने यो गनर्को लािग परमे र नै चािहन्छ,
पिवत्र आत्मा।
55 मलाई लाग्दनै िक मेरो खो ल्टमा कुनै पसैा छ। तर त्यहाँ…हो, मसंग
छ, म संग डलर पसैा छ। मलाई माफ गनुर्होला। यो डलर पसैाको पछाड
तपाईले संयकु्त राज्यको मोहोर देख्नसक्नुहुन्छ, म बाट तपाई तर हेदार् बाँया
पिट्टमा देख्न सिकन्छ। म बाट यो बाँयापिट्टमा छ; तपाईको, यो दाँयामा रछै।
यो चल हो। र त्यसमैा िनशान प्रतमा र त्यस्तै अन्य छन्। तर यहाँिनर यता
पिट्ट, मेरो दाँया पिट्ट, तपाईले िपरािमड देख्नसक्नुहुन्छ। र तपाईले ध्यान
िदनुहोस, िपरािमडको माथ पती शषर्-ढंुगा छ, र त्यसको तल ले खएको
छ, “महान् मोहोर।” हाम्रो मुद्रामा समेत, जुन हामीले पिहचान गनुर्पछर् । कुनै
पिन कािफरले इसाई धमर्मा मोहोर लाउँन सक्दनै। तपाईले हरके पत्रको
िमत हेनुर्हुन्छ, हाम्रो प्रभुको जन्मको िमत पाउनुहुन्छ। सबै पात्रोले, सबै
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थोकले उहाँको बारमेा बोल्दछ। र हाम्रो मुद्रामा समेत, शर-ढुङ्गो छ जुन
ख्री हुनुहुन्छ! िकन तनीह ले िपरािमडमा शर-ढुङ्गो राखेनन्? िकनिक
शर-ढुङ्गोलाई इन्कार ग रएको थयो अब उहाँ आउनुभएको थयो।
56 तर अब, भिवष्यवाणीको अनुसार, त्यहाँ शर-ढुङ्गो आउनेछ। र
तपाईले यो ध्यान िदएको म चाहन्छु िक, जब शर-ढुङ्गो आउदछ, त्यो
राजकुमार जसले यो संदेश कराउनेवाला छ उसले कराउनेछ “अनुग्रह!
अनुग्रह!” िकनिक हामीह अनुग्रहबाट बचाईएका हौ, यो काम ारा होइन,
त्यसलेै कुनै मािनसले घमण्ड गन ठाउँ छैन। र अनुग्रहको संदेश मािनसको
पाउ मुिन तबसम्म रा खएको थयो जबसम्म त्यो एउटा अपमान बनेन। ती
मध्ये कोिह अनन्त सुरक्षाको पछ भाग्छ, कोिह कोिह सबै कुराको पछ
भाग्छ। तर, सत्य अनुग्रहको संदेश सदा एक समान रिहरहन्छ, र त्यिह नै
हो जहाँ शतैानले यसलाई मण्डलीबाट िनकालेर फाल्न खोज्दछ। तर यो
परमे रको अनुग्रह हो जस ारा हामीह सबै बचाईएका छौ।
57 त्यसलेै येशू ख्री को िदव्यतामा, यिद परमप्रभु परमे र त्यसमा आउन
सक्नुभएको भए र त्यो नै सत्य हो भने पुि गनुर् भएको भए, र त्यो
मात्रै होइन, तर उहाँको वचन ारा यो सत्य हो भिन पुि गनुर्हुदछ, र
चन्ह र आ यर् काम ारा यो सत्य हो भिन पुि गनुर् हुदँछ। त्यसपछ,
अनुग्रह पिन सत्य हो। त्यसो हो भने कसरी कोिह व्यिक्तले आलोचना ग र
अनुग्रहलाई गलत ठहराउने हेतुले “हामीह काम ारा बचाईएका छौ?”
भ सक्छ। हामीह अनुग्रह ारा बचाईएका हौ, जुन िव ास ारा हो, कुनै
कामबाट होइन। कामले त तपाई बचाईनुभएको छ भने दशार्उने मात्रै गछर् ।
तर तपाईलाई बचाउने चािह परमे रको अनुग्रह हो। अनुग्रहले तपाईलाई
बचाउछ। अनुग्रह नै हो जुन परमे रले तपाईलाई गनुर्हुन्छ। काम चािह त्यो
हो जुन तपाईले परमे रको िन म्त गनुर्हुन्छ, यो त्यस कुराको आभा रपन
दशार्उनको िन म्त हो जुन कुरा परमे रले तपाईको िन म्त गनुर्भयो। तर
अमुग्रह ारा तपाई बचाईनु भएको छ!
58 केिह मािनसह ले सोच्छन्, “िकनिक म मण्डली गएको छु, मेरो नाम
पुस्तकमा राखेको छु, त्य त्त गरे पुग्छ।” केिह मािनसले सोच्छन्, “िकनिक
म कराउछु, त्य त्त मात्रै गरे मलाई पुग्छ।” अ ले सोच्छन्, “म अन्यभाषामा
बोल्छु, त्य त्त गरे पुग्छ।” कसलेै सोच्छन्, “मसंग िवरामीलाई िनको पानर्
सक्ने शिक्त छ, त्यत नै हो मलेै गनर् पन।” यो त्यस्तो होइन! यो परमे रको
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अनुग्रह जसले तपाईलाई बचाउछ, परमे रको अ तू अनुग्रह। म कुनै पिन
योग्यतामा भरोसा गनर् स क्दन। कसलेै भन्छन्, “अँ, त्यहाँ एउटा महान
व्यिक्त छ। त्यो व्यिक्तले, उनी खडा भएर यसो गरकेो मलेै सुनेको छु, उनले
खडा भएर त्यसो गरकेो मलेै सुनेको छु।
59 पावलले भनेका थए, पिहलो को रन्थी १३ मा, “मलेै मािनसह र
स्वगर्दतूह को भाषामा बोले तापिन, म सबै रहस्य र सबै ज्ञानह बुझ्न
सकँूला, म संग वरदानह होला, र ग रबह लाई खानको िनम्ती म सबै कुरा
बाडुला, र पहाडह हटाउनसक्ने सम्मको सबै िव ास होला, र सबै कुरा
बुझ्नसक्ने ज्ञान म संग होला, तर म संग प्रेम छैन भने म व्यथर् हुन्छु, प्रेम
अनुग्रह हो।” परमे रले नै यो गनुर्पदर्छ। तपाईले यो सबै गनर्सक्नुहोला र
अझै पिन तपाई नबचाईएको हुनसक्नुहुन्छ। यो अनुग्रह हो जसले तपाईलाई
बचाउछ, मानवजातमा परमे रको अनुग्रह।
60 उहाँको बारमेा सोच्नु! शुक्रबार िबहान त्यो देखा परपेछ तु न्तै
मलेै त्यस अनुग्रहको बारमेा सोच्दै थए, िठक िदन शु हुदै गदार्,
माथ त्यस मदैानमा जहान मलेै काठह राखेको थए, पछ, र मेरो
आँखा बाट आँशु आयो। “ओ, परमे र, तपाईको अनुग्रहले मलाई
बचाउनको लािग रोक्नुभयो। तपाईले म जस्तो गरीब, अशक्षत द रद्र
माथ कसरी दया गनर्सक्नुहुन्छ? तपाई कसरी हाम्रो तुच्छ सानो मण्डलीमा
आउनसक्नुहुन्छ, जहाँ शा न्त, र जीवनको तुच्छ िहडाईका मािनसह ,
गरीबकहाँ तल आउन सक्नुहुन्छ, जसको यस संसारमा केिह पिन छैन, तर
अझै पिन तपाईको अनुग्रह हामीह को दयमा पिवत्र आत्मा ारा फै लएको
छ, तपाईले नै हाम्रो िवमारह िनको पानुर् हुन्छ र हाम्रो पापबाट बचाउनुहुन्छ,
हाम्रा पापह बात बचाउनुहुन्छ, र हामीलाई तपाईको मािनसह बनाएर
हामीमा काम गनुर्हुन्छ?”
61 त्यसुपछ मलेै दाउदको बारमेा सोचे, उनले जब परमप्रभुको िन म्त
म न्दर बनाउनको लािग संकल्प लएर, उनले भने, “म त देवदा ले
बनाएको महलमा बस्दछुै, तर मेरो परमे रको करारको संदकू भने भेडाको
छाला मुिन र एउटा पालमा राखीएको छ।”
62 परमे रले अगमवक्तालाई भ ुभयो, “गएर मेरो दास दाऊदलाई भन्,
मलेै त्यसलाई गोठालोबाट, त्यसको िपताको भेडालाई चराउने कामबाट
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िनकालेर, ‘त्यसलाई पृथ्वीको महान् मािनसको जस्तै एउटा महान्
नाउ िदए।’”
63 मलेै परमे रको अनुग्रहको बारमेा सोचे, उहाँले कसरी यस्तो गनर्
सक्नुहुन्छ, पूणर् त रकाले बचाउन सक्नुहुन्छ! र त्यसपछ म जस्तो एउटा
गरीब र द रद्रलाई लएर, मलाई सुसमाचार प्रचार गन र अ बाचेको
हेन अवसर िदनुभयो, तनीह िनको भएको हेन मौका िदनुभयो; टुके्रका
प रवारह , फेरी पुनः स्थािपत भएको हेनर्; भ त्कएका जीवनह फेरी
असल बनाईएको हेन मौका िदनुभयो। र मलाई अनुग्रह िदनुभयो! मलेै
सोचे, “ओ, यो अ तू अनुग्रह हो!” त्यसपछ तल मदैानमा आऔ, तल
लोखक ￭सकारी तल काठह मा, र उहाँले आफैलाई इन्द्रेणीको पमा
प्रकट गनुर्भयो, जसको अथर्को एउटा “करार,” एउटा संदेश सिहत जुन
उहाँले प्रचार गनर्को िन म्त मलाई िदनुभयो, र त्यहाँ एउटा करारमा यसलाई
राख्नुभयो, िक उहाँ त्यसको पछाड हुनुहुन्थ्यो! र उहा त्यसको पछाड
हुनुहुनेछ, िकनभने संदेश येशू ख्री र उहाको मिहमाको हो।
64 उहाँले मलाई सारा संसार भरी गरै, संसारको चारतैफर् , जातह को
माझमा, लाखौ मािनसह माझ, लाखौ मािनसह परमप्रभुमा आएको र
उहाँलाई आफ्नो व्यिक्तगत मुिक्तदाताको पमा स्वीकार गरकेो हेन मौका
पाए, उहाँको भलाईले भरपूर भएको र उहाँको शिक्त ारा पिवत्र पा रएको,
उहाँको महान सव प र शिक्तले तनीह िनको पा रएको हेन मौका िदनुभयो।
तब म अगमवक्ता जस्तै गरी चच्याएर भ सक्छु, “न शिक्तले, न त
बलले, तर परमे रको आत्माले।” न कुनै शक्षाले, न धमर्ज्ञानले, तर
परमे रको आत्माले मािनसह लाई बचाउनुहुन्छ। परमे रको आत्मा ारा
उहाँले मािनसह लाई िनको पानुर्हुन्छ. यो परमे रको आत्मा हो जसले
मािनसह मा संदेश िदनुहुन्छ। यो परमे रको आत्मा हो जसले वचनलाई
पुि गदर्छ।
65 हामी माझमा आज धमर्शा ीह छन्, हामीसंग िदव्यताको डाक्टरह
छन्, हामीसंग सारा संसारमा महान् मािनसह छन्, जो हो￭सयार, बु मान
र शक्षत छन्। तर उहाँको वचन बोल्नको िन म्त परमे रमा िवस्वास गन
सरलता चािहन्छ, यो देखाउनको िन म्त िक येशू ख्री िहजो, आज र
सधभैरी एक समान हुनुहुन्छ। येशू ख्री लाई वतर्मान कालमा ल्याउनको
िन म्त परमे रमा समपर्ण भएको एउटा िवनम्र दय चािहन्छ। आमेन!
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यिद यसलाई धमर्िव ाले हुन्थ्यो भने, प्रे स्बटे रयन, मेथोड , ब्या प्ट ,
क्याथो लक, र ती अन्य ह ; हामीसंग एउटा मौका पिन हुनेथएन, हामी
ग रब र अशक्षत मािनसह । तर यो ज्ञानबाट हुने होइन। “न त बलले, न
शिक्तले, तर मेरो आत्माले,” परमप्रभु भ ुहुन्छ, “म यो रहस्य खोल्नेछु।”
र, “र यसले कराउनेछ, अनुग्रह, अनुग्रह, चच्याहट र रमाहटमा।” त्यिह
नै आज भएको छ, परमे रको मािनसह को िन म्त उहाँको अ तू अनुग्रह।
उहाँले अशक्षत, अज्ञानीलाई लनुहुन्छ, र देखाउनुहुन्छ िक येशू समान
हुनुहुन्छ।
66 जब उहाँ आउनुभयो, उहाँ किहल्यै पिन महान् धमर् ज्ञानीह आउनु
हुदनै। न त उहाँ कैयाफा कहाँ जानुभयो, जो मूख्य पूजाहारी हुन्; केवल
उनीबाट द ण्डत हुनलाई बाहेक।
67 तर उहाँले मा￭झलाई लनुभयो, ती मािनसह जो गरीब थए र
साधारण जीवन ￭जउदथे। र त्यहाँ उहाले आफैलाई प्रकट गनुर्भयो, र
भ ुभयो, “मेरो पछ लाग, र म तमीह लाई मािनसह को मछुवारा
बनाउने छु,” यो देखाउनुभयो िक उहाँको अनुग्रह अझै पिन यहूिदबाट
तल अन्यजातह मा पुग्न सक्दछ। यो अ न्तम िदनह मा उहाँको नाउँको
खातर उहाँको मािनसह लाई बोलाउनुको िन म्त, जसै हामी यसबात भएर
हालसालै गएका छौ। अ तू अनुग्रह, कत िमठो ध्विन!
68 अनुग्रह प्राचन हो। अनुग्रह उ त्तकै प्राचन छ जत संसार छ। अनुग्रह
मानव जातको िन म्त पिहलो पटक तब देखाईयो जब हामी मानवजातको
प्रारम्भ भयो। जब मानव जात पिहलो पटक अदनको बगैँचामा सृि ग रयो,
त्यस अध्यारो िबहानीमा जब त्यो सानी केिट जसले अलग्याउने ￭समा पार
ग रन्, र परमे रको आज्ञाको िव मा गईन् र त्यिह काम गनर् आफ्नो
श्रीमानलाई लोभ्याईन्, त्यस पछ व्यवस्था तोडयो। कानूनको एउटा दण्ड
हुनुनै पदर्छ नभए त्यो कानून नै रहदनै। र कानून यो थयो, “जुन िदन
तमीह ले यो खानेछौ, त्यिह िदन तमीह िन य नै मनछौ।”
69 याद गनुर्होस्, पिह ो इन्साफको ￬सहासन पृथ्वीमा भएको थयो, र
त्यो अदनको बगैँचामा भएको थयो। र अ न्तम इन्साफको ￬सहासन पिन
पृथ्वीमा नै हुनेछ, अ न्तम समयह मा, सेतो ￬सहासन को िदन।
70 तर जब यहोवा तल आउनुभयो, म कल्पना गनर्सक्छु िक त्यहाँ
च म्कनको लािग एउटा तारा पिन थएन, त्यी सानो बगैँचामा पिन यत
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अन्धकार थयो त्यो एकपटक, िकनभने पापले त्यो सबै खोसेको थयो,
तनीह मध्येबाट ज्योती िनका लिदएको थयो।
71 त्यिह नै आज मण्डलीसंग भएको छ। त्यिह नै कुरा आजका
मािनसह मा छ। पापले जीिवत परमे रको ज्योत िनकाली िदएको छ, यो
देखाउनको लािग िक ख्री िहजो, आज, र सधै भ र एक समान हुनुहुन्छ, र
सम्पूणर्लाई बचाउनको, र गरीब र िवमारी व्यिक्तलाई िनको पानर्को िन म्त
￭जउनुहुन्छ।
72 ओ, त्यस िवहानी कत भयानक थयो, अन्धकार बगैँचामा
झु ण्डरहेको थयो! त्यो कालोव को कोहोराको म कल्पना गदर्छु। म
कल्पना गछुर् िक कुनै पात किहल्यै ह ेन। त्यहाँ कुनै हावाको बहाव थएन।
त्यो अन्धकार र भयानक थयो, िकनभने पापले सबै िनका लिदएको थयो।
73 त्यहाँ यहोवा एउटा मेघगजर्नको पमा तल, बगैँचाको बाटो भएर,
“आदम, तँ कहाँ छस्?” भन्दै आउनुभयो। त्यिह नै बेला थयो जब
आदमले आफू नाङ्गो भएको र परमे रको अगाड पाप गरकेो भिन थाहा
पाएका थए। उनले आफैलाई लुकाए र आफ्नो लािग एउटा धमर् बनाउने
कोशष गर,े तर त्यसले केिह काम गरने। परमे रले कुनै भेडालाई मानुर्भयो,
त्यसको छाला लनुभयो, र यो देखाउनुभयो िक पाप ढाक्नको लािग केिह
कुरा मनुर्पदर्छ।
74 मण्डलीमा जोडनुले किहल्यै पिन पाप ढाक्ने छैन। कुनै आँशु िबनाको
स्वीकारले किहल्यै पाप ढाक्ने छैन। यसलाई अपसोस र प ाताप चािहन्छ,
र पाप ढाक्नको िन म्त परमे रको अनुग्रह चािहन्छ; िकनिक येशू ख्री को
रगत, उहाँ जो पाप ढाक्नको िन म्त कलवरीको कू्रसमा मनुर्भयो।
75 त्यस िबहानी त्यहाँ बगैँचामा, जब पाप अत्यन्त कालो थयो, यहोवा
भत्र आउनुभयो। त्यहाँ उहाँको जोड द ण्डत भएर उभरहेका थए।
त्यहाँ त्यस उप्रान्त कुनै मानव जात हुनेथएन, तनीह मनर् पन थयो;
मानवजातमा मृत्यु पस्यो, संसारलाई फकार्एर जगंली पशुको हातमा
िदिदयो र त्यहाँ कुनै मानवजात हुनेथएन। तर घडको सबै भन्दा कालो
समयमा, त्यो समय जब कुनै आशा बािक थएन, अनुग्रह पो खदै आयो,
भ ुभयो, “म तमीह लाई एउटा मुिक्तदाता िदनेछु, एउटा म￭सह।”ओ, यो
अचम्मको कुरा हो कसरी परमे रले यो गनर् सक्नुहुन्छ! परमे रको अ तू
अनुग्रह अदनको बगैँचामा, जसले तनीह लाई एउटा धा मकको बारमेा
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प्रतज्ञा िदयो जो एउटा ीबाट आउनसक्दथ्यो। “ ीको सन्तानले सपर्को
सन्तानको शर कुच्याउने छ,” त्यस अपराधी, “त्यसको सन्तानले ीको
सन्तानको कुकुर् च्चो डस्नेछ,” यो देखाउनको िन म्त िक त्यहाँ मण्डलीमा
क हुनेछ। तर उहाँले एउटा िवजयको प्रतज्ञा गनुर्भयो! के कुराले हामीलाई
एउटा मुिक्तदाता प्रदान गय ? अनुग्रहले!
76 अनुग्रहको योग्यता दशार्उन तनीह ले के देखाउन सक्छ? यो गनर्को
िन म्त तनीह ले के देखाउनसक्छ? एउटा सेनाको अभव्यिक्त, मलाई
माफ गनुर्होस्, म केवल यहाँ मेरो पु ल्पटबाट मेरो आशय अथ्यार्उन
खोज्दछुै, “दोष लगाउद।ै” आदमले भने, “तपाईले िदनुभएको ीले यसो
ग रन्।” ीले भिनन्, “सपर्ले मलाई छल गय ।” एउटाले अक लाई दोष
िदए। तनीह को िन म्त त्यहाँ कुनै आशा बािक थएन।
77 तर परमे रले अनुग्रह प्रदान गनुर्भयो, र यो तेजमा आयो! र उहाँले
भ ुभयो, “तर कुनै पिन त रकाले म एउटा बाटो बनाउनेछु। जस्तो भएपिन
म तँलाई बचाउनेछु। तलेै गलत गरकेो छस्, तलेै मेरो व्यवस्था अवज्ञा गरकेो
छस्। र मेरो व्यवस्था रहने नै छ, तर मेरो व्यवस्थाबाट फैसला िनस्पािदत
ग रनुपदर्छ। तसथर् त्यहाँ मृत्यु हुनेछ, िकनभने मलेै ‘मृत्य’ु भनेको थए।”
78 अब, मेरा इसाई िमत्रह । र यी टेपह जुन यहाँ बनाईरहेको छ यो
संसारभ र जानेछ। तपाईह लाई म केिह कुरा सोध्न चाहन्छु, तपाईह
जसले परमे रलाई तनओटा परमे रह बनाउने कोशष गनुर्हुन्छ, या
तपाईह जसले उहाँलाई एउटा बनाउने कोशष गनुर्हुन्छ, जस्तो िक तपाई
औला छ। उहाँ व्यिक्तमा एक हुनुहुन्छ!
79 एउटा स्वगर्दतूलाई मन बनाउन परमे रको िन म्त सिह हुदनै थयो।
उहाँ सिह खालको न्यायकतार् हुनुहुने थएन यिद उहाँले एउटा मािनसको
िन म्त स्वगर्दतूलाई मन बनाउनुभयो भने। त्यसले अझै पिन यसलाई िठक
पानर्सक्दनै, िकनभने उहाँको महान व्यवस्थाले मृत्यकुो माग गछर् , केिह कुरा
मनुर् नै पथ्य , र स्वगर्दतू मनर् सक्दनै। न त उहाँले यो भ सक्नुहुन्थ्यो,
“हव्वा, तलेै आदमलाई यसो गन बनाएको हुनाले, म तँलाई मन बनाउनेछु,
आदमलाई ￭जउन िदनेछु,” िकनभनेआदम पिन त्यसको भािगदार थयो।
80 जस्तो कसलेै भनेको थयो, “िपलातास न्यायोचत थयो, िकनिक
उसले आफ्नो हात धोएको थयो।” तपाईले आफ्नो हातबाट परमे रको
रगत धुन सक्नुहु । तपाईले यो भवनलाई यस िबहानीमा छोडेर स्वगर्मा
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जान सक्नुहु , यिद तपाई आफ्नो पापमा नै मनुर्भयो भने। यो तपाईको
हातमा छ। त्यसलेै, यो सिह होइन।
81 त्यहाँ केवल एउटा मात्रै न्यायोचत त रका थयो। त्यहाँ केवल एउटा
मात्रै बाटो थयो जुन गनर् सिकन्थ्यो, परमे रको महान व्यवस्था, माग पूरा
ग रन पथ्य । उहाँ आफैले त्यो पुराउन पन थयो। उहाँले गनर् पनथयो।
परमे र आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँ मनर् सक्नुहु । त्यसलेै परमे र मािनस
बनाईन पनथयो, र उहाँ मानव शरीरमा मनुर्भयो, एउटा मािनसको शरीरमा
जसलाई “येशू ख्री ,” भिनन्थ्यो, र उहाँ नै प्रतज्ञाको म￭सह हुनुहुन्थ्यो
जसले अनुग्रह ल्याउनुभयो। त्यहाँ जहाँ तपाईले परमे र र ख्री लाई एकै
व्यिक्तमा देख्नुहुन्छ, परमे र ख्री मा वास गद हुनुहुन्थ्यो। “म र मेरो िपता
एकै हौ, मेरो िपता म मा वास गनुर्हुन्छ; म होइन जसले यो वचन बोल्दछु, तर
मेरो िपता हुनुहुन्छ जो ममा वास गनुर्हुन्छ।” परमे र ख्री भत्र हुनुहुन्थ्यो!
िन त पमा।
82 अनुग्रह अदनको बगैँचामा प्रतज्ञा ग रयो, र अनुग्रह आयो, आदम र
हव्वामा अनुग्रह आयो। जाने कुनै ठाउँ थएन, कुन बाटो तफर् लाग्ने सो बाटो
थएन र पिन अनुग्रहले आफ्नो बाटो बनायो।
83 म यो भ चाहन्छु मेरो पापी िमत्रह । तपाई यहाँ यस िबहानीमा एउटा
व्यश्यावृ त्तमा हुनुहुन्छ होला, तपाई यस िबहानीमा एउटा ीको पछ लाग्ने
व्यिक्त हुनुहुन्छ होला, तपाई यहाँ एउटा जडया या जुवाडेको पमा हुनुहुन्छ
होला, या एउटा हत्यारा हुनुहुन्छ होला। टप यहाँ एउटा अशु लोग्नेको
पमा या अशु स्वास्नीको प्मा हुनुहुन्छ होला। तपाई पापीह मध्येको

घृणत हुनुहुन्छ होला। तपाई भ ुहुन्छ, “म उ ारको चरणबाट बािहर
गाईसकेको छु।” होइन, होइन, नभए तपाई आज िबहानीमा मण्डलीमा
हुनुहु थयो। यिद तपाईले यसलाई स्वीकार गनुर्भयो भने तपाईको यस
अन्धकारको घडमा पिन अनुग्रहले तपाईतर आफ्नो बाटो बनाउनेछ।
आदमले स्वीकार गनर्को लािग इछ्या गनुर् पन थयो, त्यिह नै तपाईले
पिन गनुर् पदर्छ। स्वीकार गनुर्होस्।
84 परमे रको अनुग्रह नोआको समयमा पिन आएको थयो। नोआ,
िवल्कुल एउटा सामान्य मािनस थयो, उनी र उनको प रवार। तर िकनभने
नोआले परमे रको डर मान्थ्यो, उनले परमे रलाई िव ास गर!े तपाईले
परमे रलाई िव ास नगरी डर मा सक्नुहु । तपाईले कसरी िव ासै
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नगरकेो कुनै कुराको डर मा सक्नुहुन्छ? तपाईले परमे रको डर मा ु
पदर्छ। सोलोमनले भनेका थए, “परमे रमा डर नै िववेकको शू वात हो।”
अब, केवल परमे रमा डराउनुले, तपाईमा िववेकको शु वात हुनथाल्छ।
र परमे रको डर न,ै नोआले परमप्रभुको डर माने र उनले परमप्रभुमा
िव ास गर।े र त्यिह नै हो जे परमे रले आदर गनुर्हुन्छ, उहाँमा भएको
तपाईको िव ास। त्यो सिह हो। त्यसपछ जब परमे रको डर नोआमा
आयो, परमे रले उनलाई अनुग्रह ारा बोलाउनुभयो, र उनलाई र उनको
प रवारलाई बचाउनुभयो िकनाभाए त्यो अनुग्रह थयो जसले बचायो। यो
कारणले होइन िक नोआ ती सबकैो तुलनामा एउटा महान ठूलो सुन्दर
व्यिक्त थए, यो कारणले होइन िक नोआ त्यस देशमा भएको सबभैन्दा
राम्रो मण्डलीमा गएको थयो, यो कारण पिन होइन िक उनी सबै भन्दा
राम्रो संस्थाको व्यिक्त थयो, यो कारणले होइन िक उनले व राम्रोसंग
लाउनसक्थ्यो, यो कारणले होइन िक उनीसंग धेरै पसैा थयो, यो कारणले
होइन िक उनी कुनै िवशेष व्यिक्त थए। तर परमे रको अनुग्रहको कारणले
भाको थयो, परमे रले नोआलाई बचाउनुभयो। अनुग्रहले नोआलाई बचायो
(उनको कामको कारणले होइन; तर उहाँको अनुग्रहले) र उनको प रवार
पिन बचाईयो।
85 हामीह अक पात्र हेनछौ जहा परमे रको अनुग्रह िवस्ता रत गकको
थयो, धेरै छन्, हामी केवल केिहको बारमेा बोल्नेछौ। अब्राहाम। अब्राहाम,
कुनै खास मािनस होइनन्, बाबेलको धरहराबात तल आएका थए,
शायद मुतपुजकह को झुण्डबाट (उनको िपता) भएर आएका थए, तल
￭सनारको भूिममा आएका थए, उर् को शहरमा बस्नको िन म्त आएका
थए। र जब उनी त्यहाँ थए, परमे रले उनीसंग अनुग्रह ारा बोल्नुभयो। यो
कारणले होइन िक उनी भ थए, उनी एउटा राम्रो मािनस भएको कारणले
थएन; तर, अनुग्रह ारा, परमे रले उनलाई बोलाउनुभयो। बाईबलले यस
कुरालाई स्प पमा खलुस्त पदर्छ। ओ, अब्राहाम, कसरी अब्राहामले
परमे रको धयैर्तालाई जाँच गरकेा थए! उनलाई भ ुभयो, “अब्राहाम, यिह
भूिममा बस, यस भूिमबाट तँ बािहर नजानु।” तर जसै भोकमरी आउछ,
अब्राहाम तँ त्यहाँबाट जानु।
86 अब्राहामले हाम्रो बारमेा बोलेका थए। परमे रले—परमे रले
अब्राहामलाई अनुग्रह ारा लनुभयो, र उनलाई बचाउनुभयो। र त्यिह नै
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त रकाले उहाँले तपाईलाई पिन लनुहुन्छ, अनुग्रह ारा। र हामीले कसरी
उहाँको धयैर्तालाई जाँच गछ ? आज हामी माथ छौ, भो ल हामी तल
हुन्छौ। एक िदन हामी िव ास गछ , अक िदन हामी अच म्मत रहन्छौ।
आज हामी एउटा मेथोड हुन्छौ, अक हामी एउटा ब्या प्ट हुन्छौ। आज
हामी िदव्य चंगाईमा िव ास गछ , भो ल पेट दखुाई आउछ र त्यसबेला
हामीलाई थाहा पिन हुदनै कतै हामी िव ास पिन गछ या गदनौ। तरै
पिन यी सबै बावजूद पिन, परमे रले हामीलाई स्थर रहेको चाहनुहुन्छ।
तर उहाँले जसरी पिन हामीलाई बचाउनुहुन्छ। यिद यो परमे रको अनुग्रह
थएन भने, हामीह सबै मनथयौ। िन य पिन। परमे रले हामीलाई उहाँको
अनुग्रह ारा बचाउनुहुन्छ।
87 अब्राहाम त्यिह भूिममा बस्न पन थयो, तर उनी तल काल्दी कहाँ गए,
या, काल्दी होइन, तर फ लस्तीह कहाँ गए। त्यहाँ अस्थाई िनवासको
िन म्त गए, भोकमरीबाट जोिगनको िन म्त। उनको देशमा धेरै कुराह मा
गाह्रो थयो, त्यसलेै उनी त्यहाँ यात्रा गनर्लाई तनीह संग गए। उनले िठक
त्यिह गरे जे कुरा परमे रले नगनर् भिन भ ुभएको थयो, तरै पिन परमे रको
अनुग्रह उनमा देखा पय , फारोलाई टाडा…या—या उनको स्वास्नीलाई
राजाले लनबाट बचाउनुभयो। परमे रको अनुग्रह। जब अब्राहामले भने,
“उनी मेरी बिहनी हुन्,” यस िवषयमा झुटो बोले, तरै पिन परमे रको
अनुग्रहले उनलाई साथ िदयो िकनिक उनले प ाताप गरकेा थए। उनी
प ाताप गनर्को लािग तयारी थए।
88 र जो कोिह पिन जो प ाताप गनर् तयार छन्, परमे रको अनुग्रह
अझै पिन तपाईको िन म्त जानु हुन्छ। परमे रको अनुग्रहले तपाईलाई
खो￭जरहेको छ। त्यसलेै, तपाई जो िव ासमा पछ हट्नुभएको छ यो
तपाईको लािग पिन हो, परमे रको अनुग्रहले तपाईलाई अझै पिन
खो￭जरहेको छ। यिद तपाईले केवल प ाताप गनुर्भयो भने, परमे रको
अनुग्रह पयार् छ।
89 उहाँले असल बुढो अब्राहामलाई लनुभयो, र उनलाई फकार्एर
ल्याउनुभयो! र याद गनुर्होस्, अब्राहाम उनको कामले बचाईएका होइनन्,
उनी अनुग्रह ारा बचाईएका हुन्। अब्राहाम िव ास ारा बचाईएका हुन्, जुन
अनुग्रह हो। र परमे रले अब्राहामलाई उहाँको अनुग्रहको कारणले बचाउनु
भएको थयो, उनको व्यवहारको कारणले होइन। उहाँले उनलाई उहाँको
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अनुग्रहको कारणले बचाउनुभयो। ओ, कत असल! उनी अनुग्रह ारा
बचाईए।
90 आउनुहोस् इस्राएललाई लऔ। म संग यहाँ पदह छन् जुन मलेै लेखेर
राखेको छु। मलेै यो लेख्छु र मलेै यसलाई केवल मेरो मनमा राख्न सक्छु।
यिद तपाईले यो राख्न चाहनुहुन्छ भने, स म्झनको लािग यो अत राम्रो
छ यिद तपाई चाहनुहुन्छ भने, व्यवस्था ७:७। परमे रले अब्राहामलाई
उहाको प्रतज्ञा िदनुभयो, या अब्राहाम होइन, मलाई क्षमा गनुर्होला,
उहाँले इस्राएललाई िदनुभयो। र तनीह लाई भ ुभयो, “यिद तमीह ले
आफैलाई मुतपूजकसंग शािमल गराएनौ! यिद तमीह ले यी कुराह गरनेौ
भने! यिद तमीह यी पागन िवधह बाट टाडा बस्यौ भने! यिद तमीह ले
यी सबै कुराह गय भने, तमीह लाई एउटा असल भूिममा ल्याउनेछु,
म तमीह को हेरचाह गनछु, म तमीह लाई खवुाउनेछु, म तमीह लाई
अगुवाई गनछु। म यी कुराह गनछु यिद तमीह ले फलानो-फलानो
कायर्ह गय भने, यिद तमीह ले मलाई प्रेम गय भने, यिद तमीह ले
मेरो आज्ञा पालान गय भने, व्यवस्थाह , र आज्ञाह । म यी सबै कुराह
गनछु यिद तमीह ले केवल यी कुराह गय भने, र मेरो आज्ञाह पालन
गय र मलाई प्रेम गय भने।”
91 एउटा श्रीमानले एउटा श्रीमतीलाई लएको जस्त,ै र भन्छ, “यिद तमी
असल ी भयौ भने, यिद तमीह ले घरको हेरचाह गय भने, यिद तमी
म संग सच्चा र ौ भने, यिद तमीले मेरो लुगाह सफा राख्यौ; यिद हाम्रो
बालबच्चा भयो, यिद तमी तनीह को आमा भयो; यिद तमीले यी कुराह
गय भने, तम्रो लािग जीवन चलाउन, म मेरो हातमा रगत आउन्जेल पिन
काम गनछु, यिद तमीले यो गय भने।” तर त्यसपछ, सोच्नुहोस्, के हुन्छ
यिद त्यो ी गलत भईिदयो भने, अ ल्छ जीवन ￭जउने, कुनै काम नै गदन,
केिह पिन गदन? तब त्यस प रवारलाई संगै राख्न अनुग्रहआवश्यक पछर् ।
92 ओ परमे र! उहाँको प रवार संगै राख्नको लािग यहोवाको अनुग्रह
आवश्यक पय । र त्यो मात्रै एउटा त रकाले आज हामी यहोवाको प रवार
भएका छो, कारण येशू ख्री को अनुग्रह हो; नभए त हामीह सबै मन थयो।
तर यो अनुग्रहले हो, ओ, अनुग्रह!
93 अब, तर तनीह ले यो पालन गरनेन्। तर, तनीह किहल्यै पिन
पूणर् प्रतज्ञामा आएनन्; त्यो पुस्ता आएनन्। होइन, जसको लािग यो
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प्रतज्ञा ग रएको थयो, तनीह उजाडस्थानमा न भए। तर परमे रले
तनीह लाई खवुाउनुभयो, परमे रले तनीह को हेरचाह गनुर्भयो,
परमे रले तनीह लाई प्रेम गनुर्भयो, उहाँ तनीह संग िहड्नुभयो। िकन?
उहाँको अनुग्रहले यो गय , उहाँको अनुग्रह कारण उहाँको प्रतज्ञा थयो,
तब उहाँको प्रतज्ञा, अनुग्रह जुन उहाँको प्रतज्ञा संगै गयो। तर तनीह
किहल्यै पिन प्रतज्ञाको भूिमको पूणर् मान्यतामा आएनन्।
94 न त यो मण्डली आफ्नो पूणर्ता मा आयो। परमे रको अनुग्रहले
हामीलाई समाईराखेको छ। तर उहाँले त्यो मण्डली पाउन चाहनुहुन्छ जसले
उहाँको आज्ञा मान्दछ, ती मािनस जसले उहाँको वचनलाई लन्छ रआफ्नो
संस्थाको पवार्ह नगरी “यो सत्य हो,” भन्दछ। उहाँले एउटा यस्तो मािनस
चाहनुहुन्छ जसले यो भन्दनै िक, “अँ, तमी ज त्तको राम्रो छौ म पिन
त्य त्तकै राम्रो छु। म प्रे स्बटे रयन हँु, म मेथोड हँु, म क्याथो लक हँु,
म त्य त्तकै राम्रो छु ज त्त तमी राम्रो छौ।” त्यो अनुग्रह होइन; त्यसले यो
देखाउछ िक त्यसमा केिह गलत छ।
95 तर एउटा व्यिक्त, यी सबको बाबजूद, जसले परमे रको वचन पढ्दछ
र देख्छ िक तपाई नया गरी जन्मनु पदर्छ र पिवत्र आत्माबाट भ रनुपदर्छ,
तनीह ले त्यो िव ास गदर्छ, तनीह ले यसलाई वचनबाट लदछ।
तनीह ले वचनलाई िठक त्यिह त रकामा लनेछ जस्तो वचनले भन्दछ।
96 जस्तो बि ष्माह र छकार्उमा छ; बि ष्मा सिह हो। त्यहाँ बाईबल
किहल्यै पिन कोिह पिन छकार्उ बि स्मा गरकेो छैन, त्यस्तो कुनै कुरा
धमर्शा मा छैन। न त त्यहाँ किहल्यै बाईबलमा “िपता, पुत्र, पिवत्र
आत्मा,” को नाउँमा बि ष्मा िदईएको छ। त्यहाँ सबजैना येशू ख्री को
नाउँमा बि ष्मा भएको थयो। त्यसलेै त्यहाँ एक जना पिन छैन, न त
एउटै पिन इतहासको कण नै पाइन्छ…यिद कसलेै कुनै पिन ठाउँमा
देखाउन सक्छन्, इतहासको कुनै पिन ठाउँमा, जहाँ कुनै पिन मािनस
बाईबलमा त्यसरी बि ष्मा भएको होस्, या अ न्तम चेलाको मृत्यु को
तीनसय वषर्सम्म भएको होस्, क्याथो लक मण्डली देखा नपरसेम्म, यिद
कसलेै किहँ देखाउन सक्छ िक कुनै व्यिक्त किहल्यै छकार्उ या बि ष्मा
“िपता, पुत्र, पिवत्र आत्मा.” को नाउँमा भएको होस्, क्याथो लक मण्डली
नआउन्जेलसम्म, तपाई मकहा आएरयो भ को िन म्त प्राण बाटै दायत्व
बोध हुनुहुन्छ। यो त्यहाँ छैन। तर हामीले के गछ ?
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97 हामीले मण्डलीको यगुह भएर गएका छौ र जहाँ तनीह ले
त्यो गनुर्पदर्छ। त्यसलेै, तपाईले देख्नसक्नुहुन्छ, परमे रले त्यस व्यिक्त
चाहनुहुन्छ जसले उहाँलाई पालन गछर् । यिद यो धमर्शा मा छैन, त्यसो
हो भने यो एउटा मािनस होइन…यो मानवले बनाएको ￭स ान्त हो र
बाईबलको ￭स ान्त होइन। बुझ्नुभयो? त्यसलेै मण्डली जस्तो सुकै होस्,
जत नै गलत तपाई भ ु बहेको िकन नहोस्, यसले के नै फरक पाछर्
र? यो त अब तपाई कत सिह हुन सक्नुहुन्छ भ े कुरा हो! परमे रको
अनुग्रहले तपाईलाई देखाएको छ, त्यसपछ यसमा रहेर िहड्नुहोस्।
परमे रको अनुग्रह!
98 याद गनुर्होस् मोसालाई, त्यस महान् अगुवा। परमे रले उनलाई मानर्
पन थयो जब उनी आफैलाई मिहिमत पानर्को लािग त्यस चट्टानलाई
िहकार्उन तल गएका थए, र भनेका थए, “देख्न सक्छौ मलेै के गनर्
सक्छु?” अक शब्दमा भन्दा, “तमीह िवद्रोिह, यस चट्टानबाट हामीले
तमीह लाई पािन िनकाल्न पन?” र उनले त्यसलाई िहकार्ए र पािन
आएन; उनले फेरी हाने। उनले के गर?े उनले ख्री को कमजोरीको गवाही
िदए, िकनिक ख्री नै चट्टान हुनुहुन्थ्यो। त्यिह नै शर-ढुङ्गो हो। यसलाई
िहकार्उनको सट्टा, या बोल्नको सट्टामा…
99 यो एकपटक िहकार्ईएको थयो। याद गनुर्होस्, परमे रले त्यहाँ
प्रस्थानमा मोसालाई भ ुभएको थयो, “बािहर जा र म तेरो अगाड—
अगाड खडा हुनेछु, त्यस चट्टानमा, र तलेै त्यस चट्टानलाई िहकार्उनु।” र
उनले चट्टानलाई िहकार्ए र त्यसले पािन िदयो। परमे रले भ ुभयो, “अक
पटक, गएर चट्टानलाई बोल् र यसले आफ्नो पािन िदनेछ।”
100 तर मोसाले उनीसंग थोरै अधकार, थोरै शिक्त छ भिन देखाउन चाहे,
त्यसलेै उनले भने, “म तमीह लाई यस चट्टानबात पािन िनकाल्नेछु।”
परमे रले उनलाई पानुर्हुन्थ्यो होला, त्यसको लािग। परमे रले उनलाई
अलग्याउनु हुन्थ्यो होला, िक उनले परमे रको व्यवस्था िठक त्यिह िनर
उलघंन गर,े िकनिक उनले ख्री को कमजोरीको बारमेा बोले, उहाँ दोस्रो
पटक िहकार्ईनु पन भयो। िक्र केवल एकपटक मा रनुभयो। अब हामी
चट्टानमा बोल्छौ, र यसले आफ्नो पािन ल्याउदछ।
101 तर त्यो के थयो? आउनुहोस् यो बुढो मािनसलाई हेरौ, उनी एक सय
िवस वषर्का छन्।



अनुग्रहको संदेश 27

102 धेरै समय भएको छैन कसलेै मलाई भएको थयो, “परमे र अन्यायी
परमे र हुनुहुन्छ,” भ ुभयो, “िकनिक उहाँले मोसालाई िनरास पानुर्भयो।
उनले चा लस वषर्सम्म ती िहब्रूह संग उजाडस्थान रिहसके पछ, उहाँले
उनलाई िनरास पानुर्भयो र उनलाई यहाँसम्म िक प्रतज्ञाको देशमा समेत
जान िदनुभएन।”
103 मलेै भने, “ओ, वािहयात!” होइन, उहाँले मोसालाई िनरास पानुर्भएन।
उनी प्रतज्ञाको देशमा गए। क रब साथ सय वषर् पछ, उनी पान्तरणको
डाँडाको टुप्पोमा द्केहा परकेा थए, उ त्त कै जीिवत ज त्तको उनी पिहले
थए, उभरहेको, येशू कलवरीमा जानुभन्दा अघ उहाँ संग बो लरहेको,
उनी र ए लया, संगै उभरहेका थए, र बो लरहेका पिन थए। मोसा र
ए लया येशू, पत्रुस, याकूब र यूह ा कहाँ पान्तरणको डाँडामा देखा पर।े
उनी मृत थएनन्। उनी जीिवत थए। परमे रले उनलाई िनरास पानुर्भएन।
उनी फ लस्तीमा थए।
104 अब हेनुर्होस्, उिन मनुर्भन्दा अगाड, उनी नेबोको डाँडा चढे, त्यस
िबहान जव उनले थाहा पाएका थएन िक उनी जाँदछैन्। उनले हा नको
कपडा िनकाले पछ, उनको कपडा अ लाई लगाईिदए पछ। आफ्नै
पोशाक िनकाले, यहोशूलाई लगाईिदए, उनलाई तनीह संगै बस्न भै आज्ञा
गर!े र जब उनी नेबोको डाँडा छन्द थाले, तराइको उपत्यका घाटीबाट
भएर गए, यो जानेर िक उनी त्यहाँ माथ मनर्लाई जादछैन्, र नेबो डाँडा
चढे, िपस्गा सम्म गए, र जब उनी त्यहाँ माथ उभरहेका थए, परमे रले
भ ुभयो, “पारी त्यस देशमा हेर्। तलेै त्यो हेरकेो म चाहन्छु। मोसा, तँ
त्यहाँ जान स क्थस्। तर तलाई थाहा छ तलेै तल त्यस िदमा चट्टानसंग के
ग रस्? तलेै आफैलाई मिहिमत पा रस्।” मलाई लाग्छ त्यिह नै कुरा हो जुन
हामी अधकांश मािनसमा आज समस्याको पमा आउछ। “तल चट्टानको
अगाड गएर, तलेै आफैलाई गौरवशा ल बनाईस्।” तर ध्यान िदनुहोस् जब
उनी मनर्लाई तयार भए, त्यहाँ चट्टान उभरहेको थयो। उनले िपस्गामा
रहेको त्यिह चट्टान माथ टेके होला, र परमे रले उनलाई दफ्नाउनुभयो।
तर उनी फेरी बौरी उठेको हुनुपछर् , कुनै ठाउँमा, िकनाभे उनी जीिवत थए।
उनी ख्री को एउटा चत्रण थए। त्यहाँ उनी थए, पान्तरणको डाँडामा
उभरहेको, सयौ वषर् प ात, पारी फ लस्तीमा। बुझ्नुभयो, परमे रको
अनुग्रहले चट्टान प्रदान गनुर्भयो। ओ, प्रभु!
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105 जब अब्राहामको बारमेा सोच्छु, ती सबै ग ल्त जुन उनले गर,े र मोसा र
उनको ग ल्तह , तर जब अब्राहामको िटप्पणी ले खयो, जब िदव्य िटप्पणी
ले खएको थयो, जब पावलले अब्राहामको िटप्पणी लेखे, उनले किहल्यै
पिन अब्राहामको अिव ासको बारमेा एउटा पिन कुरा लेखेनन्। होइन,
होइन, किहल्यै पिन उनमा यसको िहसाब ग रएन। उनले भनेका थए,
“परमे रको प्रतज्ञाबारे कुनै शङ्काले उनलाई डगमगाउन सकेन, तरआफ्नो
िव ासमा दिह्रलो भएर उनले परमे रलाई मिहमा िदए।”
106 मेरो िवनम्र प्राथर्ना यो छ, यहाँ यस िबहानीमा रहेको परमे रको
अनुग्रहको अगाड, म आशा गछुर्को मेरो त्यसरी नै ले खएको छ, िक उहाँले
मेरो ग ल्तह हेनुर्हुनेछैन। त्यो जब मेरो िटप्पणी ले खएको थयो, मेरो
मृत्यलेुख, िक यो यस्तो पिढनेवाला छैन िक मलेै ग ल्तह गरे र खराब
काम गर,े तर उहाँले केवल ती कामह हेनुर् हुनेछ जुन मलेै उहाँको िन म्त
गनर् खोजे। हुनसकोस् िक ती कुराह केवल…त्यसले के गछर्? उहाँले
परमे रको अनुग्रह लनुहुनेछ जुनमा मलेै िव ास गरकेो थए। र त्यसमैा नै
म पूणर् भरोसा रा खरहेको छु। िकनिक म मेरो आफ्नै योग्यताले किहँ पिन
जान स क्दन, तर म परमे रको अनुग्रहमा भर परकेो छु। हो, यो अनुग्रह
हो जसमा म िनभर्र भएको छु।
107 त्यहाँ िनर एउटा चट्टान थयो जब मोसा मनर्को लािग तयार
भएका थए।
108 हामीले दाऊदको बारमेा के भ सक्छौ? परमे रको अनुग्रह! त्यस
महान् यो ा जोसंग परमे र आफैले…उहाले भ ुभयो, “उनी मेरो दयको
एउटा मािनस हो।” त्यस महान् यो ा, दाऊद, उनले कसरी ती काम
गनर् सक्थे जुन उनले गरकेा थए, उ रयाह लाई लएर, उनको सेनालाई,
जबिक ऊ संग अन्यजात सेनाह अत्यन्त थोरै मात्रै थए? यो सानो
कथालाई केिह बेरको लािग ध्यान िदएर सु ुहोस्। जब तनीह को सेना
त्यहाँ िनर थए, र उ रयाह एक जना थए, जो दाऊदको पक्षमा खडा भएका
थए। उ रयाह एक धमार्न्त रत थए, उनी एउटा िहत्ती थए, यहूदी धमर्मा
धमार्न्त रत थए। र ती मािनसह ले दाऊद अत्यन्त प्रेम गथ! तनीह ले
अभषेक उनी माथ थयो भिन देखेका थए, य िप उनी एउटा—एउटा
भगौडा व्यिक्त थए। उनलाई उनको आफ्नै देशबाट देश िनकाला ग रएको
थयो, त्यसकारणले फ लस्तीह संग बस्न परकेो थयो। साउलले उनलाई
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खो￭जरहेका थए। तर पिन ती मािनसह , तनीह ले उनी माथ अभषेक
देखेका थए! तनीह ले थाहा पाएका थए िक उनी शिक्तमा आउदै थए।
परमे रको मिहमा भएको होस्!
109 म आज एउटा भगौडा हुनुमा धेरै खसुी छु, िकनभने मलेै देखेको छु िक
ख्री राजा हुनलाई आउदै हुनुहुन्छ। तपाईले सबै केनेडी र जो कोिह पिन
चुनावमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर ख्री राजा हुनुहुनेछ! अभषेक उहाँ माथ
छ, उहाँको आगमनको उहाँको संदेशमा छ। र उहाँ राजा हुनुहुनेछ!
110 तनीह ले के गर?े एकिदन उनी त्यहाँ बेथलेहेमको ढोकािनर पानीको
तखार्ले उभेर ब￭सरहेका थए, जहाँ उनले पिहले भेडाह चराउन जाने
गथ। र तपाईलाई थाहा छ? ती मध्ये दईुजना मािनसले तरवारह िनकाले
र मािनसलाई पन् िमलसम्म काट्दै गए, केवल उनको लािग एक बाल्टी
पानीको लािग। िकनभने, उनको सानो चाहनाको तनीह को लािग एउटा
आदेश हुन्थ्यो। त्यसको बारमेा सोच्नुहोस्। र तनीह ले ती मािनसलाई
काट्दै गए, त्यहाँ पहाडको टुप्पोसम्म गए जहाँ तनीह ले भने अनुसार
उनी उभरहेका थए, त्यो क रब पन् िमल थयो। तनीह त्यसबाट भएर
गए। र सबै मािनसह उठ्थे, जब सम्म तनीह ले उनलाई मादन थए
तनीह उनी संग न् गथ। त्यसबाट भएर गए! र यो बाल्टी लए र एउटा
बाल्टी पािन लए, िठक शत्रुह को रखेाबाट, दईुजना मािनस, तनीह को
राजाको लािग, तनीह को भाईको लािग, िपउने पािन ल्याउनको लािग।
जबिक उनीसंग माथी त्यहाँ िपउन लाई पािन थयो, तर उनले त्यो पािन
चाहेका थए।
111 ओपरमे र, मलाई वचनको तरवार लन िदनुहोस् र सबै संस्थाह लाई
काट्दै जान सकँू, येशू ख्री को नाउँको बि ष्मा ल्याउनको लािग, र
पुन त्थानको र पिवत्र आत्माको शिक्त मािनसह मा फकार्एर ल्याउनको
लािग, यसको वावजूद पिन…िकनभने उहाँ शिक्तमा आउदै हुनुहुन्छ। उहाँ
शिक्तमाआउदै हुनुहुन्छ, उहाँ एकै्ल खडा हुनुहुनेछ। तर यो प्रत्येक संस्थालाई
काटेर जान्छ, सबै ￭स ान्तह लाई काटेर जान्छ, मािनसले बनेको सबै
￭स ान्तह , जबसम्म तपाईले बरा लएको एउटा भेडालाई मुिक्तदाता कहाँ
फकार्एर ल्याउन सक्नुहु , कसलैाई, बाईबलको ￭स ान्त वापस फकार्एर
ल्याउनुहोस्, त्यस येशूको जो िहजो, आज, र सधभै र एकसमान छ।
परमे रको अनुग्रह!
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112 दाऊदलाई हेनुर्होस्। उनले कसरी यो गनर् सक्थे…एकजना खाडलमा
गए र एउटा ￬सहलाई मार।े कसरी दाऊदले उ रयाहको श्रीमती लन सक्छ,
सुन्दरी बेथेशेवा, जब िक ऊ संग आफ्नै पाँच सय जना थए? तर उनले
नुहाईरहेको बेलामा देखे। र त्यहाँिनर थयो लापारवाही। अब, उनले नुहाई
रहेको बेलामा आफ्नो केवल आफ्नो पदार् तल झानर् भुलेक थईन्, र
जानेक थईन् राजाले त्यहाँ यात्रा गथ, त्यस ठाउँबाट भएर, तल पखार्लको
पा र पिट्टबाट।
113 त्यिह नै मािमला हो। मलाई लाग्दनै ीह आज त्यत लापरवाही
या, तनीह सहज पमा नग्न भई िहड्छन्, त्यिह नै हो, सडकमा त्यसरी
िहड्छन्, पुरानो छोटो व मा। यो शमर्नाक कुरा हो! अिन त्यसपछ सोच्छन्
िकन पु षह ले ￭सट्टी बजाउछन् र ￭जस्काउछन् भिन। िकन, तनीह ले
त्यस्तो नै आफैलाई ￭सट्टी मारोस् र त्यस्तै होस् भिन गछर्न्। तनीह लाई
त्यो थाहा छ, तनीह संग त्यो जा को लािग पयार् मात्रामा िववेक छ।
तनीह ले त्यसो केवल यस कारणले गछर्न् िकनिक तनीह ले त्यिह
चाहन्छन्। यो तनीह को दयमा नै छ। तपाईले तनीह लाई भ ुहोस् िक
तनीह अनैतक छन्, तनीह ले त्यस कुरामा प्रतवाद गनर् सक्लान्। तर
तनीह अनैतक नहोलान्, तनीह लली फूल ज त्तकै शु होलान् कुरा
कामुकतामा आउदा। तर, याद गनुर्होस्, त्यहाँ तनीह मा एउटा आत्मा छ,
त्यो शतैानबाट अभषेक भएको, कुनै पु षको प्राण नरकमा पठाउदै गछर् ।
याद गनुर्होस्, बाईबलले भनेको छ, “कसलेै कुनै ीलाई कामुकताको
ि ले हेय भयो, त्यसले आफ्नो दय त्यस ीसंग व्यिवचार ग रसकेको
हुन्छ।” र याद गनुर्होस्, िदिदबिहनीह , तपाईले व्यिवचार गरकेोले त्यस
िदन जवाफ िदनुहुनेछ य िप तपाईले आफ्नो जीवनमा त्यो वास्तवमै
किहल्यै नगरकेो भए तापिन तर त्यस पापी जसले तपाईले लगाएको व
पिहरन त रकामा हेछर् , त्यो व्यिवचार गरकेोले दोषी ठह रदछ। तपाईले
इन्साफको िदनमा व्यिवचार गरकेो हुनाले जवाफ िदनुहुनेछ। जब उहाँले
भ ुहुन्छ…
114 उहाँले यहाँ भ ुभएको छ, उहाँले आफ्नो पुस्तकमा लेख्नुभएको छ,
“व्यिवचार गरकेोले।”

“को संग?”
“श्रीमती जोन डोसंग”
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“तब, श्रीमती जोन डो, त्यसको बारमेा के हो?”
115 “म साच्चै भन्छु म…तपाईलाई मेरो लेखा थाहा छ, म आफ्नै श्रीमान
संग बाहेक किहल्यै पिन कुनै अन्य पु षसंग ब￭सन।”
116 “तर तमीले आफैलाई यसरी व लगाउने बनायौ िक त्यस व्यिक्तले
व्यिवचार गय । र तमी यस संग व्यिवचार गरकेोमा दोषी छौ। त्यिह नै
बेला जसले यस पु षले यसो गय । तपाई नै दोषी हौ, तमीनै हौ जसले
आफैलाई प्रस्तूत गय ।”
117 बेथशेवाले त्यसरी नै ग ल्त ग रन् जसरी हव्वाले ग रन्, तर त्यसमा
आदम शािमल भए। मलाई लाग्छ हामीह पिन सधै ीकै बारमेा
कराईरहेका हुन्छौ। तपाई परमे रका छोराह , पु षह । मलाई थाहा
छ िक तपाईह ब लयो झुण्ड हुनुहुन्छ, त्यो सिह हो, ब लयो लङ्ग।
तपाईह मिहलाह को माथ हुनुहुन्छ, त्यो सत्य हो, त्यसलेै त्यसरी नै
व्यवहार गनुर्होस्। उनीह मा धेरै बल नदेखाउनुहोस्, केिह सानी केिटलाई
लएर तनीह को जीवन ववार्द नपा रिदनुहोस्। तर परमे रको एउटा छोरा
ब ुहोस्, उनलाई भ ुहोस् िक उनी गलतमा छन्, र परमे रको एउटा
छोरा जस्तो गरी खडा हुनुहोस्। उनी तपाईको बिहनी हुन्। हो, श्रीमान्।
हामीले के गन कोशष गछ , के परमे रको छोरा भनाउदाह ले आज, जो
मण्डलीमा छन्, तनीह ले सक्नेसम्मको हरके साना केिटह लाई बािहर
लान खोज्छन्। याद गनुर्होस्, त्यहाँ कुनै अनैतक मिहला हुनुहुन्छ भने त्यहाँ
कुनै िववािहत पु षले उनलाई ववार्द गरकेो पिन हुनसक्छ। त्यसलेै, कुनै
कालो भाडाले अक भाडालाई कालो भ सक्दनै, त्यसलेै याद गनुर्होस्।
यो सबकैो कारण पाप हो। र हामी सबै मृत्यमुा फा लएका छौ, र त्यसको
लािग मनुर्पदर्छ।
118 जब दाऊद त्यो दु काम गर,े उनको आफ्नै इन्साफले पिन उनलाई
मानर् पन थयो। जब त्यो अगमवक्ता त्यहाँ माथ आए, उनले सोचेका थए
िक यो लुिकएको थयो। जब त्यो अगमवक्ता त्यहाँ माथ आए र उनको
अगाड उभए, र उनले भने, “दाऊद, के सबै कुरा िठकै चल्दछै?”

उनले भने, “सबै कुरा िठकै छ।”
119 दाऊद, उनको आफ्नो उच्च व मा र उनको ठूलो श्रीपेचमा, र उनी
संग बािहर योआब थए, उनको महान् प्रधान सेनापत, र बािहर लडाई
च लरहेको थयो। उनले सबै शत्रूह लाई ￭समा रखेाबात टाढा रा खरहेका
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थए, सबकुैरा िठकै चल्दैथयो। उनको बेथशेवासंग एउटा बच्चा हुदै थयो।
र सोजो उ रयाह बािहर गएका थए, र योआबलाई उनको छेउमा रहनलाई
भनेका थए, तबसम्म बस्नलाई भनेका थए जबसम्म उनी म रएनन्। र—
र—र त्यस केटा सुयार्स्त सम्ममा आफ्नो हातमा यु को चकू्क सिहत,
उनको ढालमा रगत सिहत म रसकेको थयो, जहाँ उनी इस्राएलको िन म्त
खडा भएका, तसथर् उनी तनीह को धमर्मा धमार्न्त रत थए। त्यसपछ
जब योआब फकर आए र उनलाई त्यो—त्यो दाऊद मय भिन सुनाए…
िक—िक उ रयाह मा रए भिन सुनाए, दाऊदले सोचे, “अब सबकुैरा िठक
छ। मलेै उसको श्रीमती पाए, र सबै कुरा राम्रै भयो। एउटा बच्चा पाए।”
तर बच्चा असाध्यै िवमार भए। बच्चा मनर् थाल्यो। र उनले बच्चाको जीवन
बचाउन सबै प्रयासह गर,े शायद सबै चिकत्सक आए होलान्। कुनै लाभ
भएन। अन्ततः बच्चा मय । तनीह ले बच्चा मय भ े खबर दाऊदलाई िदन
डराएका थए। र बच्चा मय । र उनले सोच्यो िक सबै कुरा लुकेको छ। त्यसलेै
उनले बेथशेवालाई सान्त्वना िदए। ती सबै अन्य श्रीमतीह को वावजूद पिन
तनले उनलाई आफ्नो पत्नीको पमा लईसकेका थए।
120 यो बुढो अगमवक्ता, वृ तालु शर भएको उनी भत्र आए, बुढो नातान,
उजाडस्थानबाट आएका थए, तल बसेम भने, “दाऊद, सबकुैरा कस्तो
भईरहेको छ?”
121 उनले भने, “राम्रो छ! राम्रो छ! परमे रको वृ अगमवक्ता, सधै जीिवत
हुनुहुन्छ! हा ेलुयाह!” ओ, उनी केवल…उनले सोचेका थए िक सबै कुरा
राम्रै थयो, उनले सोचेको थयो िक उनले त्यो लुकाउन सक्छन्।
122 तर तपाईले परमे रबाट लुकाउन सक्नुहु ! तपाईले अिहले के सोच्दै
हुनुहुन्छ सो जा ुहुन्छ। उहाँलाई तपाईको सोचह थाहा छ, िकनिक
उहाँ परमे र हुनुहुन्छ। पिवत्र आत्मा जो आज यस भवनमा हुनुहुन्छ,
उहाँले तपाईको िवचारह जा ुहुन्छ, तपाईको हुनुहुन्छ, तपाई कहाँबाट
आउनुभयो, तपाईले के गनुर्भयो छ सो जा ुहुन्छ, िकनिक येशू ख्री िहजो,
आज, र सधभै र एक समान हुनुहुन्छ।
123 परमे रले यो कुरा त्यस अगमवक्तालाई खो लिदनुभयो। उनले भने,
“दाऊद, त्यहाँ सडकको यस त फ एउटा धनी मािनस बस्थ्यो, उ संग
धेरै भेडाह थए, ओ, त्यो व्यिक्त अत्यन्त धनी थयो। र सडकको यस
तफर् चािह अक एउटा मािनस बस्थ्यो, त्यो मािनस गरीब थयो, उनी संग
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एउटा मात्रै भेडा थयो। उनले त्यस भेडालाई एउटा छोरीलाई जस्तै गरी
राखेको थयो। उनले आफैले खाएको भाडाबाट त्यसलाई खवुाऊथ्यो। उ
त्यिह भेडासंग सुत्थ्यो। सबै कुरा…त्यस उनको लािग एउटा छोरी जस्तै
थयो। र एकिदन एउटा पाहुना आयो, धनी मािनसले आफ्नो भेडाह
मध्ये एउटालाई लएर पाहुनाको िन म्त एउटा भोज गनर्को साट्टो, त्यसो
गनर्को साट्टो, त्यो गरीब मान्छेको मा गएर गरीबको भेडा लएर आयो, र
जबरजस्ती, भेडा लयो र त्यसलाई माय , र एउटा भोज तयार गय ।
124 अब, त्यो दाऊदको आवेग थयो। उनीसंग पाँच सय ओटा श्रीमतीह
थए, तर जब तनले उ रयाहको श्रीमतीलाई देखे, उनले आफ्नो पाँचसय
ओटा श्रीमतीह मध्ये एउटालाई न लएर, उनको कामुकतालाई तृ पानर्,
तनी गए, यो अक मािनसको श्रीमती लए, त्यसपछ उ रयाहलाई मारे
जब उनी एउटा आमा बिनन्। दाऊदलाई थाहा थएन तनले के गदथए
भनेर, िकन, दाऊद इन्साफ उच्चारण गनर् तयार थए। त्यिह नै त रकामा
हामीह छौ। हामीले जिहले पिन मािनसह लाई न्याय गनर् खोज्छौ, तर
जब यो हामीमा आउछ, ओ, त्यो फरक हुन्छ।
125 दाऊदले भने, “त्यस मािनस मारीनु पछर् ।”
126 त्यस बुढो अगमवक्ता, ती आँखा खमु्चाएर। उनले भने, “दाऊद, िन य
नै तमी मन छैनौ!” हेनुर्होस् अनुग्रहले त्यहाँ झट्टै कायर् गनर् आइपुग्यो।
आत्माले अगमवक्तालाई हान्यो, दाऊदको जीवन बचायो। अनुग्रह, “िन य
नै तमी मन छैनौ, तर तरवारले तम्रो घरको िपछा तबसम्म छोड्नेछैन जब
सम्म तम्रो दय शु हुदनै। िकनिक त्यो धनी मािनस तमी नै हौ।” ओ,
यो त्यसपछ फरक भयो, होइन र?
127 दाऊदलाई के ले बचायो, जबिक उनको आफ्नै न्यायले भनेको थयो
िक, “त्यस मािनस मनछ, त्यसले यसको पूणर् ज्याला तनछ, र त्यसले
आफ्नो ज्यान िदएर यो तनछ”?
128 अिन अगमवक्ताले भने, “िन य (अनुग्रह) नै तमी मनछैनौ। तमी
मनछैनौ। अनुग्रहले तमीलाई बचाएको छ।” त्यो दाऊदको लािग अनुग्रह
थयो जसले उनलाई बचायो। ओ, प्रभु!
129 यिद त्यो अनुग्रह थएन भने, हामी सबै कहाँ हुनेथयौ होला? के त्यो
सिह हो? पकै्क पिन।
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130 सावर्भौम अनुग्रह सावर्भौम परमे रबाट। सावर्भौम अनुग्रह सावर्भौम
परमे रबाट। सावर्भौम, यसले के गनर् सक्छ? सावर्भौमले जे चाहन्छ
त्यो गनर्सक्छ। अब यसलाई सु ुहोस्। सावर्भौम अनुग्रह केवल उहाँले
िदनसक्नुहुन्छ जो सावर्भौम हुनुहुन्छ। र परमे र सावर्भौम हुनुहुन्छ,
त्यसलेै उहाँले सावर्भौम अनुग्रह िदनसक्नुहुन्छ। तसथर् सावर्भौम भएको ले,
अनुग्रहले कसलैाई सोध्न पदन, यसले त्यसो गनर् पदन। यसले जे चाहन्छ
त्यिह गदर्छ। के यो अ तू छैन? यसले कसलैाई सोध्न पदन, “के म यो गनर्
सक्छु? या िक म यो ग ँ ? के म? मलेै ग ँ ? मलेै गनर् पलार्?” यसले यस्तो
गदन। यसले आफैले गछर् । अनुग्रह सावर्भौम छ, अन्ततः उहाले घृणत
पापीलाई पिन बचाउन सक्नुहुन्छ, उहाँले सबै भन्दा तुच्छलाई बचाउन
सक्नुहुन्छ, उहाँले सबै भन्दा अशु लाई बचाउन सक्नुहुन्छ, उहाँले सबै
भन्दा अनैतकलाई बचाउन सक्नुहुन्छ, उहाँले सबभैन्दा िवरामीलाई पिन
िनको पानर् सक्नुहुन्छ। हा ेलुयाह!
131 उहाँले म जस्तो एउटा द रद्रलाई पिन बचाउन सक्नुहुन्छ। र उहाँले
त्यो गनुर् पिन भयो। यो के हो? अनुग्रह! िव लयम ब्रन्हाम, एउटा जडयाको
छोरा। त्यस कुराले कुनै फरक ल्याउदनै, परमे रको अनुग्रहले मलाई
बचाउनुभयो!
132 “म, म कुनै एउटा ीको छोरी जो असल थएन।” त्यसले कुनै
फरक पादन, परमे रको अनुग्रहले तपाईलाई बचाउनुभयो। यो सावर्भौम
छ, कसलैाई केिह सोध्न पदन यसले। आमेन! म त्यस कुरामा अत्यन्त
खसुी छु। ह ेलुयाह!
133 घृणत पापीलाई लएर िहऊ जस्तो सेतो बनाउन सक्नुहुन्छ, यसको
बारमेा कसलैाई सोध्न परने। ओ, यसले आफै गनर् सक्छ िकनिक यो
सावर्भौम छ। सु ुहोस्, चाडो अब।
134 त्यो कू्रस प्रमाणत ग रयो, जब त्यहाँ घृणत चोर थयो, त्यो मनर् योग्य
थयो। परमे र उहाँको िवचार भन्दा टाढा किहल्यै पिन आउनुभएन। उहाँले
किहल्यै पिन यसको बारमेा केिह पिन सोच्नुभएन। त्यहाँ कू्रसमा जब, ती
रगताम्य ओठह बाट, ती िवलापह को िबचमा त्यहाँ एउटा ध्विन आउछ,
“प्रभु, म प्रत दया देखाउनुहोस्!”
135 र त्यहाँ अक एउटा रगत, आँशु, वेदना, सिहत पछाडबाट आउछ,
अनुग्रहले आफ्नो पकड राक्छ र भन्छ, “आज नै तमी मसंग स्वगर्मा
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हुनेछौ।” अनुग्रहले त्यो गय । कसरी त्यस चोर’ले आफैलाई सहायता गनर्
सक्छ र? आदमले आफैलाई सहायता गनर् नसके सरह थयो, हव्वाले
आफैलाई सहायता गनर् नसके सरह थयो, तपाईले आफैलाई सहायता गनर्
नसके जस्तै हो, मलेै आफैलाई सहायता गनर् नसकेको जस्तै नै हो, हामीले
आफैलाई दधू जस्तो सेतो बाटोमा हाम्रो जुत्ताको पिट्टले ह ाउन नसके
जस्तै हो। हामीले यो गनर् सक्दनैौ। तर परमे रको अनुग्रहले यसको लािग
केिह गनर् सक्दछ, र यसले यो गरकेो छ। परमे रको अनुग्रह, परमे रको
अनुग्रहको सावर्भौमता, त्यस मद गरकेो चोरमा आयो, “आज नै तमी म
संग स्वगर्मा हुनेछौ।”ओ, यसको बारमेा सोच्नुहोस्! त्यो अ तू छ।
136 यसको बारमेा सोच्नुहोस्: प्रेम र अनुग्रह िददीबिहनी हुन्, जुडुवा
िदिदबिहनी। तपाईमा प्रेम नभईकन अनुग्रह किहल्यै पिन हुन सक्दनै।
तनीह ह जुडुवा िदिदबिहनी हुन्। त्यो एकदम सिह हो। तपाईमा अनुग्रह
हुनुभन्दा पिहले, तपाईमा प्रेम हुनुपदर्छ। तपाईले कसलैाई वास्तवमै एउटा
कृपा देखाउनुहुन्छ भने, तपाईले तनीह लाई प्रेम गनुर्हुन्छ; सिह होस् या
गलत होस्, तपाईले तनीह लाई प्रेम गरकेो हुनुपदर्छ, नभए तपाईले कृपा
गनर्सक्नुहु । बुझ्नुभयो? त्यसलेै प्रेम र अनुगढ़ा एउटै कुरा हो। तनीह
केवल जुडुवा िदिदबिहनी हुन्, त्यिह नै हो, प्रेम र अनुग्रह। तनीह ,
हामी…हामीले अक नभईकन एउटालाई देख्न सक्दनैौ। “परमे रले
संसारलाई यस्तो प्रेम गनुर्भयो, उहाँले एक मात्र आफ्नो पूत्रलाई िदनुभयो,”
उहाँले आफ्नो अनुग्रह बगाउनुभयो, र पिवत्र आत्मा ारा हाम्रो दयह मा
ल्याउनुभयो। बुझ्नुभयो? त्यहाँ तपाईले एउटा िबना अक ले गनर् सक्ने केिह
पिन छैन। अनुग्रह, परमे र अनुग्रहले नै हामीलाई बचाएको छ।
137 अब हामीले पाउछौ, िक अनुग्रह, िठक त्यो माद गरकेो चोरल् जस्त,ै
यसले किवह लाई प्रे रत गय जब तनीह ले यो देखे। एउटा किवले
भनेका छन्:

त्यस मद गरकेो चोरले यो देख्दा रमायो
उनको िदनको फुहारा
त्यहाँ म होला, उनी ज त्तकै घृणत,
मेरा सबै पापह धोईयो।
िव ास ारा त्यस धारालाई मलेै देखेको िदन दे ख
तपाईको बगेको धाऊको आपूत,
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उ ार गन प्रेम नै मेरो मूल िवषय भएको छ,
र म मन िदन सम्मै पिन यिह नै रहनेछु।
तब एउटा महान्, िमठो िगतमा,
तपाईको उ ार गन शिक्तको वारमेा गाउनेछु,
जब यो कमजोर ओठ, लटपटाउने ￭जब्रो
शान्तको साथ कब्रमा आराम गनछु।

अनुग्रह, अ तू अनुग्रह! हा ेलूयाह! एक जनाले लेखेका छन्:
ओ, परमे् रको प्रेम, कत धनी र शु छ!
कत अथाह र बलवान!
यो सदाको िन म्त रहनेछ,
सन्तह र स्वगर्दतूह को िगत।
यिद हामीले मशीले सागर भथ्य भने,
र चमर्पत्रको आकाश बनाईएको थयो भने,
र पृथ्वीमा हरके डाली एउटा पखं हुन्थ्यो,
र हरके मािनस व्यापारले एक लेखक हुन्थे;
माथको परमे रको प्रेम लेख्नको लािग,
सागरलाई सुखाई िदन्थे;
या त चमर्पत्रले सबै अटाउथ्यो भने,
तसर्थर् आकाश बाट आकाश त न्कने थयो।

138 त्यिह नै हो, अनुग्रह, परमे रको अनुग्रह। परमे रको अनुग्रहले
छायाँलाई ल्याएको छ…परमे रले हाम्रो जीवनमा उहाँको प्रेम ारा हामीमा
अनुग्रह ल्याउनुभयो। यहाँ केिह कुरा छ जुन अनुग्रहले गनर् सक्दनै; अनुग्रह
कसलेै ल्याउन सक्दनै, अनुग्रह िवक्री गनर् सिकदनै। यो अनुग्रह हो! यो एउटा
सावर्भौम हुनुहुने बाट आउदछ। हो, श्रीमान। तपाईले यसको लािग मोल-
तौल गनर् सक्नुहु । तपाईले भ सक्नुहुन्छ, “परमे र, मफलानो-फलानो
गनछु यिद तपाईले फलानो-फलानो गनुर्भयो भने।” तपाईले त्यसो गनर्
सक्नुहु । परमे रले त्यसो गनुर्हुदनै। तपाईले परमे रबाट केिह पिन ￭झक्न
सक्नुहु ।परमे रले तपाईलाई यो उहाँको अनुग्रह ारा िदनुहुन्छ। ओ, ओ,
ओ, प्रभु!
139 “यसकारण मािनसको इच्छा वा प्रयासमाथ यो िनभर्र गदन तर
परमे रको कृपामाथ िनभर्र गदर्छ।” त्यो सिह हो।
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140 मािनसह सामने पदर्छन्। र केिह मािनसह मकहाँ आउछन्…मलाई
लाग्छ मलेै ती केटाह मध्ये एकजनालाई यस भवनमा िबहान देखेको
थए। एउटा मेथोड केटा भत्र आयो, र पिवत्र आत्मा प्रा गय , त्यहाँ
माथबाट…र ती केटाह मकहाँ आए, र भने, “अब, भाई ब्रन्हाम, हामीह
बाचसकेका छौ र पिवत्र आत्मा प्रा गरकेा छौ, के हामीह बरदानको
खो￭जगनर् तफर् लागौ?”

मलेै भने, “होइन, त्यसो नगर। त्यसो नगर।”
141 परमे रले उहाँको वरदानह सावर्भौम पमा िदनुहुन्छ। वरदान र
बोलावट प ताप िबना नै प्रा हुन्छ। पिहलो कुरा तपाई जा ुहुन्छ,
तपाई केिह कुरा खोज्दै जानुहुन्छ, “परमे र, तपाई मलाई एउटा
प्रचारक बनाउनुहोस्, तपाईले मलाई केवल यो गनुर्होस्,” र तपाई
के ब जानुहुन्छ? एउटा ठूलो स्वाथ व्यिक्त ब ुहुन्छ, त्यही नै हो।
तपाई कुनै मािनसको धमर्शक्षामा र कुनै संस्थामा जानुहुन्छ, र तपाईले
आफैलाई खडा गराउनुहुन्छ र सड्नुहुन्छ। बोलावटको कायर् परमे रलाई
गनर् िदनुहोस्। परमे रले तपाईलाई बोलाउनुहुन्छ, परमे रले तपाईलाई
पिवत्र पानुर्हुन्छ, परमे रले तपाईलाई िदन पन आवश्यक कुरा तपाईलाई
िदनुहुन्छ। हो, श्रीमान्।
142 तपाईले अनुग्रहको लािग मोल-तौल गनर्सक्नुहु । होइन, श्रीमान।
तपाईले, त्यो बेच्न सक्नुहुना, यो मोल-तौल गनर् सिकदनै, न त यो ल्याउन
नै सिकन्छ, यसको व्यापार गनर् सिकदनै। तपाईले यो भ सक्नुहु , “अँ,
अब, प्रभु, म गरै यो महान् ठूलो ब्या प्ट मण्डलीमा गएर शािमल हुन्छु,
या यो ठूलो मेथोड मण्डलीमा शािमल हुन्छु, या यो ठूलो पेन्टीको ल
मण्डली, या यो ठूलो नाज रन मण्डली। यिद तपाईले केवल मेरो लािग
यसो गनुर्भयो भने म यो गनछु।” यसको लािग मोल-तौल गनर् सिकदनै।
होइन, श्रीमान्।
143 “िपताले मलाई िदनुभएको सबकुैरा म कहाँ आउनेछन्। कुनै पिन
मािनस मेरो िपताले पिहले नबोलाएसम्म आउनेछैनन्।”
144 तपाई केवल त्यस ठूलो मण्डलीको एउटा सदस्य मात्र हुनुहुनेछ,
त्यिह नै हो, तपाई बचाईनुहुनेछैन। अनुग्रहले तपाईलाई बचाउनुपछर् । हाम्रो
प्रतभाले गनछैन, र हाम्रो प्रतभाह हाम्रो—हाम्रो…हाम्रो प्रतभा जुन
हामीसंग छ, हामीले अनुग्रह प्रतभाह बाट कमाउन सक्दनैौ।
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145 यिद परमे रले मलाई एउटा प्रचारक बनाउनुभयो भने, त्यसले यो
देखाउदनै िक उहाँको अनुग्रह म संग थयो। होइन, होइन। यो उहाँको
अनुग्रहले मात्रैले हो मलाई बचाएको। मलेै सुसमाचार प्रचार गरकेो कारणले
म बचाईएको होइन। तपाईले अन्य भाषाह मा बोल्नुहुन्छ त्यस कारणले
तपाई बचाईएको होइन। ओ, होइन। तपाईले प्रचार गरकेो कारणले होइन।
तपाईले प्रचार गरकैे कारणले तपाई बचाईएको सम्म हुदनै। तपाईले अन्य
भाषामा बोलेकै कारणले तपाई बचाईएको होइन। तपाईले यी मध्ये कुनै
काम गरकेो कारणले तपाई बचाईनुभएको होइन। पिहलो को रन्थी १३
ले सािबत गछर् , “मलेै मािनसह र स्वगर्दतूह को भाषामा बोले तापिन,
मलेै परमे रको सबै रहस्यह (एउटा प्रचारक) बुझे तापिन मलेै यी सबै
कुराह गरे तापिन, र पहाड हटाउनसक्ने िव ास भए तापिन, ममा अनुग्रह
छैन भने म केिह पिन होइन, जुन प्रेम हो।” प्रेम अनुग्रह हो। परमे रको
अनुग्रह जसले सबै कुरा गछर् ।
146 कोिह मािनसह , तपाई संग केिह यी रक-एण्ड-रोल का राजाह
जस्तो प्रतभाह छन्। त्यसले मलाई केवल िदक्क बनाउछ पेटमा, मलाई
थाहा छैन, मेरो आ त्मक खरुाकमा। म तपाईलाई भन्छु, जब म यी रक-
एण्ड-रोल शिनबारको रात हेछुर् र गएको देख्छु, र रातभ र नाच हेछुर् ,
र अक िवहान श्रोताह को अगाड सामना गनर्को लािग एउटा लामो
पिवत्र अनुहार लाउने कोशष गछर्न्, र मािनसह को अगाड त्यहाँ खडा
हुन्छन् र कुनै भजन गाउछन्, र तनीह स्वगर् जादछैन् भिन सोच्छन्।
म धेरै नाउँह बोलाउन सक्छु, तर मलेै त्यो गनर् पन आवश्यक छैन। यो
टेप जताततै जाँदछै। तर तपाईह सबलैाई थाहा छ। एउटा केटा यहाँ
धेरै समय भएको छैन, हलीवूडमा, एउटा केिटलाई चुम्बन गनर् खोज्दनैन्
िकनिक त्यो उसको “धमर्” को िव थयो। उसको “धमर्” को िव
थयो, र रक-एण्ड-रोल चलचत्र बनाउथ्यो र त्यस्ता कुरा गथ्य जुन
घनलाग्दो पमा, र त्यस्ता कुराह गथ। के तपाईलाई लाग्छ िक तपाईले
आफ्नो तस टुक्राको चाँिद लएर परमे रको अनुग्रहमा योग्यता पाउन
सक्नुहुन्छ, यहूदा? त्यसले तपाईको लािग नरकमा एउटा ठाउँ बाहेक
अ केिह िक सक्दनै!
147 परमे रको अनुग्रह मोल-तौल गनर् सिकदनै, न त…न त त्यसमा
प्रतभा बनाउन सिकन्छ। यो सावर्भौम अनुग्रह हो! “मेरो हातमा मलेै केिह
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ल्याउिदन, केवल तपाईको कू्रसमा बाधन्छु।” नग्न, घाउले भ रएको, म
जस्तो छु त्यस्तै नै आउदछु।

म जस्तो छु त्यस्त,ै कुनै एउटा बहाना िबना,
तर तपाईको रगत मेरो िन म्त बग्यो,
र तपाईले मलाई आफ्नो न￭जक आउनको िन म्त
बोलाउनुहुन्छ,

ओ परमे रको थूमा, म आउदछु!
148 त्यिह नै सबै हो, यो अनुग्रह हो जसले मलाई ल्यायो। अनुग्रहले यो
गय । अनुग्रह यस्तो हो, अक कुरा जुन मा भ चाहन्छु, किहले कािह
अनुग्रह…
149 यी ठूला मण्डलीह , तनीह ले सोच्छन् तपाई त्यहाँ तल जान
सक्नुहुन्छ, तनीह ले सोच्छन्, “हामीले शहरकै सबै भन्दा ठूलो मण्डली
िनमार्ण गरकेा छ । हामी संग यहा मिहला सहायता सिमत छन् जसले
गरीबह लाई…गरीबह लाई लुगा प्रदान गछर् , र देश बािहर पठाउछ।
हामीले गरीबह लाई खवुाउछौ। हामीले यो सबै गछ ।

पावलले भनेका थए, “मलेै पिन यिह गनर् सक्छु, र त्यो शून्य हुन्छ।”
150 तनीह ले भन्छन्, “िठक छ, हामी, हामीह पुरानो संगठन हौ।
हामीह यहाँ दईु हजार बषर् दे ख छौ। हामीह पाँच सय वषर् पुरानो हौ। जोन
वेस्ली, एलेक्जेन्डर क्याम्पबेल, र पुराना समयका यी महान् संस्थापक,
तनीह ले हाम्रो मण्डली स्थापना गर।े हा ेलुयाह!”
151 िठक छ, येशू ख्री ले यो मण्डली स्थापना गनुर्भयो, पिवत्र आत्माको
बि ष्मा, र तनीह लाई त्यहाँ पेन्टीको सम्म जान र माथबाट शिक्त न
आउन्जेल प्रतक्षा गनर्को िन म्त भ ुभयो।
152 र तपाई पेन्टीको को मण्डलीको नै भए तापिन तपाई अझै पिन
नबचाईएको हुनसक्छ। पेन्टीको ल मण्डली अ मण्डली भन्दा कुनै ज्यादा
छैन। त्यो सिह हो।
153 यसको कुरा यो हो िक, त्यहाँ केवल एउटा मात्रै मण्डली छ, त्यिह
नै मण्डली हो जस्म्मा तपाई पिवत्र आत्माको बि ष्मा ारा जन्मनु हुन्छ,
“िकनिक एउटै आत्मा ारा हामी एउटै शरीरमा बि ष्मा भएका छौ,” पिहलो
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को रन्थी १२:१३, त्यो सिह हो, पिहलो—पिहलो १२। अब, हामी त्यस
मण्डलीमा बि ष्मा भएका छौ।
154 तर मािनसह ले सोच्छन् िक तनीह यसको लायक हुनसक्छन्।
“िकन, हामी, म—म िव ालय गए र मलेै यो गनर्लाई ￭सके, र
समारोहह मा गए र मलेै गर…े” त्यसले एउटा पिन अथर् राख्दनै। तपाईले
परमे रको अनुग्रह िक सक्नुहु ।
155 परमे रको अनुग्रह यस्तै हो। तपाईलाई म एउटा कथा भन्छु, अन्त्यमा।
परमे रको अनुग्रह यस्तो हो। एकसमय त्यहाँ एउटा शिक्तशाली राजा थयो,
र यस शिक्तशाली राजाको एउटा छोरा थयो र त्यो छोरा उनको एक मात्र
छोरा थयो। र एक िदन एउटा हत्याराले त्यस केटालाई मा रिदयो। र त्यस
राज्यबाट त्यस हत्यारालाई खोज्न टोली नै गए। तनीह अन्ततः त्यस
हत्यारालाई भेट्टाए। र जब तनीह ले उनलाई भेट्टाए, तनीह ले त्यसलाई
फकार्एर ल्याए र कैिद बनाए। र जब तनीह ले त्यसो गर,े एउटा मु ा तयार
पारे र फैसला पिन िदईयो। ओ, त्यो भयानक कुरा थयो। त्यसले राजाको
छोराको हत्या गरकेो थयो, र त्यसले जानेको थयो िक त्यसको नतजा
के आउनेछ भिन।
156 तनीह ले त्यसलाई भत्री झ्यालखानामा राखे, तनीह ले ढोकाह
बन्द गर,े तनीह ले त्यसमा ग ा रा खिदए ताक कसलेै पिन…वरपर
पहरदेार रा खिदए, िकनिक हामीलाई थाहा छ कुन त रकाको भयानक
सजाय यस केटाले पाउनेवाला थयो, िकनिक उसले राजाको छोरालाई
मारकेो थयो, राजक य, राजाको छोरा। ढोकाको वरपर पहरदेारह
रा खएको थयो। त्यसलाई भत्री झ्यालखानामा रा खएको थयो। केिह
नलगाई केवल एउटा—एउटा सानो कपडा मात्र लगाईएको थयो। र
त्यहाँ उनी थए, त्यस्तो अवस्थामा रा खएको थयो। भोकभोकै, उनलाई
खानलाई केिह पिन िदईदनै थयो। उनी त्यस्तो अवस्थामा ब￭सरहेका थए।
157 त्यसपछ तनीह ले त्यसलाई एउटा मु ाको लािग बािहर ल्याए। उनी
दोषी पाईयो र दोषी सािबत भए। फैसला िदईयो, िक उनलाई एउटा भयानक
सजायको पमा मृत्यु िदईनेवाला थयो, उनलाई यातना िदएर तबसम्म
मा रन्थ्यो जब सम्म उसको शरीरबाट जीवन जादनै थयो। न्यायाधशबाट
फैसला िदईयो, उनी मनर् पन थयो। र उसले िवन्ती गय र करायो, र उसले
भन्यो, “म दोषी नै भए तापिन, म दोषी भए तापिन, म मािफ चाह न्छ िक
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मलेै त्यसो गर।े मलेै त्यसो किहल्यै नगरकेो भए हुन्थ्यो। मलेै त्यसो गरकेोमा
म क्षमा चाहन्छु। मलेै एकपलमा, रसको आवेगमा, मलेै त्यसो गर।े मलेै
त्यसो गनर् खोजेको थईन।”
158 एकिदन राजा त्यस ठाउँमा तल गए, त्यस केटालाई भेट्न, त्यसलाई
भ , उनीसंग बोल्न र उनको आफ्नै छोरा मारकेो बारमेा भ लाई गए,
एकमात्र छोरा जो उनीसंग थयो। त्यसले त्यो केटालाई मरकेो कुरा भ
लाई गए। उनले भने, “म त्यससंग बोल्नलाई तल गईरहेको छु।”
159 र जब उनी त्यहाँ तल गए, उनले पछाड कैदखानामा हेर,े त्यो जनावर
राख्ने जस्तो कैदखाना। उनले त्यस दबु्लो-पातलो शरीर त्यहाँ पछाड
कुनािनर दै ब￭सरहेको देखे। उनको अनुहार उदास थयो, उनको चउड़ो
पछाड तर धसेको थयो, उनको आँखा गाडेको थयो, सबै कुरा उनको
आँखामा थयो, र उसको मुख सबै सुक्खा भएको थयो; कुनै पािन थए,
तखार्एको थयो। उनको अनुहार िनहुराएर रोएर ब￭सरहेको थयो। राजाले
भने, “खडा हू।” उनी त्यसको न￭जक आए, र उनले त्यसलाई हेर।े उनले
भने, “तलेै मेरो छोरालाई िकन मा रस्? मेरो छोराले तलाई के गरकेो
थयो? उसले तलाई के गरकेो थयो िक तलेै उसलाई मा रस्, भालाले
घोपेर तलेै उसलाई मा रस्?
160 उनले भने, “केिह गरकेो थएन प्रभु, एउटा काम पिन गरकेो थएन।
मेरै आफ्नो दषु्ट्याईले, मेरो कारणले गर।े मलेै उसलाई यस कारणले मारे
िकनिक म उसको डाह गथ, र म एउटा आवेगमा र मलेै उसलाई मार।े”
भन्यो, “अब म तपाईको न्याय अनुसार मनछु, श्रीमान। मलेै यो स्वीकार
गरकेो छु र म यसको लािग मनर् लायक छु। म रोएका एउटा मात्र कारणले
हो, िक म अत्यन्त क्षमा चाहन्छु िक मलेै त्यस राजक य व्यिक्तलाई िबना
कारण मार।े”
161 राजा आफ्नो खटु्टामा उठे र त्यहाँबाट िहडे, र आफ्नो मेच िनर गए, र
भने, “सबै दस्तावेज न ग रदेओ!” तपाईलाई थाहा छ, ती सबै िवसर्ने
समुन्द्रमा फा लदेओ। “सबै सबूतह न ग रदेओ! त्यसलाई धुलाईदोओ,
त्यसलाई सफा बनाइदेओ। म यसको लािग एउटा पोशाक पठाउनेछु।”
162 केिह समय पछ, एउटा ठूलो लामो गाड ढोका समय आयो। जब त्यो
आयो, र कैदखानाको कोठासम्म रातो काप िबछ्यायो। त्यो लामो गाडको
पछाडीपिट्ट राजा बसेको थयो, र भन्यो, “आउ, मेरो छोरा, र म संग
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दरवारसम्म संगै जाऔ,” उनको काँधमा वरपर राजाको पोशाक लगाईिदए।
उनले भए, “आजको िदन उप्रान्त तमी मेरो छोरा हौँ।”
163 िकनिक उनीसंग दया थयो, त्यो अनुग्रह हो। त्यो व्यिक्त म थए, त्यो
व्यिक्त तपाई हुनुहुन्थ्यो। हामीले परमे र पुत्रलाई हाम्रो पाप ारा माय ।
हामीह अन्जान थयो, फोहोरी, घनलाग्दो, संसारको कैदखानामा थयौ।
उहाँको आफ्नै पुत्रको रगत ारा परमे रले हामीलाई धुनुभयो, र हामीलाई
सफा बनाउनुभयो, उहाँको पिवत्र आत्माको पोशाक िदनुभयो। र अब
महान् परमे रको रथले एकिदन हामीलाई ढोकामा लन आउनुहुन्छ, र
हामीह उहाँसंग बस्नको लािग घर जानेछौ। सबै सबूतह न ग रएको
छ, हामीह अब न्यायमा पा रनेछैनौ; त्यसलाई जलाईएको छ, उहाँले
त्यसलाई क्षमा र किहल्यै सम्झना नगन समुन्द्रमा फा लिदनुभएको छ।
हामीले यो गाउन सक्छौ:

अ तू अनुग्रह! कत िमठो ध्विन,
जसले म जस्तो द रद्रलाई बचायो!
म हराएको थए, तर अब म भेट्टाईएको छु,
र अन्धो थए, तर अब म देख्दछु।
यो अनुग्रह थयो जसले मेरो दयलाई भय राख्न
￭सकायो,

अनुग्रहले मेरो डरलाई कम ग रिदयो;
कत मूल्यवान भई त्यो अनुग्रह आयो
जुन घड मलेै पिहलो पटक िव ास गर!े

164 के यो समय तपाईले आफ्नो समय बनाउन चाहनुहु , पापी िमत्रह ,
प्राथर्नाको िन म्त हामीले आफ्नो शरह िनहुराउदै गरकेो क्षण? यिह नै
त्यस घड हुन िदनुहोस् जुन तपाईले पिहलो पटक िव ास गरकेो होस्।
तपाईको मन बनाउनुहोस्, र भ ुहोस्, “परमप्रभु परमे र, म दोषी छु। म
जान्दछु िक म बाच्नको िन म्त अनुग्रह चािहन्छ। मलेै आफैलाई बचाउन
स क्दन। म हराएको छु। म हा रसके। मलेै आफैले एउटा पिन कुरा गनर्
स क्दन। म—म—म पूणर् पमा िन रह छु, आशािहन छु, परमे र िबना,
दया िबना, ख्री िबना, संसारमा, िवमुख छु। के मलाई दया गनुर् हुदनै
र मलाई पापको यस कैदखानाबाट आज िनकाल्नु हुदनै, ओ प्रभु? र म
प्रत दया देखाउनुहोस्, म एक पापी माथ।” के तपाईह आफ्नो हातह
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उचाल्नुहुन्छ, भ ुहोस्, “परमप्रभु परमे र, म त्यो व्यिक्त हँु जसलाई
तपाईको अनुग्रहको खाँचो छ”? के तपाईह आफ्नो हातह उठाउएर,
भ ुहुन्छ, “मेरो िन म्त प्राथर्ना ग रिदनुहोस्, भाई ब्रन्हाम, म अब िव ास
गनछु?” पछाड तपाईलाई परमे रलेआशष िदनुभएको होस्, मेरो भाई।
165 कसलेै भ ुहोस्, “भाई ब्रन्हाम, अिहले मलाई सम्झनुहोस्, ओ, भाई,
कृपया प्राथर्नामा, सम्झनुहोस्।” परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको
होस्, मिहला। “त्यो प्राथर्ना गनुर्होस्…” परमे रले तपाईलाई आशष
िदनुभएको होस्, भाई। परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्, बिहनी।
परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्, भाई, तपाई झ्याल िनर बस्नुभएको
भाईलाई। परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्, त्यहाँ पछाड हुनुभएको
भाई। परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्, यहाँको भाई, अक । “मलाई
सम्झनुहोस् भाई, ब्रन्हाम।” मेरो भाई त्यहाँ, परमे रले तपाईलाई आशष
िदऊन्। हो, यहाँ हुनुभएको अक । परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्,
बिहनी। परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्, भाई। उहाँले तपाईलाई
अिहले हेनुर् हुन्छ। साच्चै नै हो। परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्, जवान
भाई। उहाँले देख्नुहुन्छ, जा ुहुन्छ। परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्,
भाई। परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्, बिहनी जो भत्तामा ब￭सरहनु
भएको छ। त्यहाँ तल भाईलाई, परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्।
परमे रले तपाईलाईआशष िदऊन्, भत्ता िनर ब￭सरहनु भएको भाई।

जस्तो म छु, रिहत…
के त्यहाँ अक हुनुहुन्छ? परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्। त्यहाँ

पछाड मलेै तपाईको हात देख्न सक्छु।
तर त्यो तपाईको रगत मेरो िन म्त बग्यो,

हो, प्रभु। परमे रले तपाईलाईआशष िदनुभएको होस्, बिहनी।
र त्यो…(परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको
होस्, बिहनी।)…तपाईले मलाई आउनको िन म्त
बोलाउनुभयो…(परमे रले तपाईलाई आशष
िदनुभएको होस्, त्यहाँ पछाड…?…)…तपाई,

प्राथर्ना, प्राथर्ना गनुर्होस्, इसाईह ।
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म…(परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्,
जवान मिहला।)…म आउछु!

जस्तो मा छु, र प्रतक्षा नगरी
मेरो प्राणलाई एउटा कालो धब्बाबाट मुक्त गनर्को लािग.
तपाईलाई, जसको रगतले हरके ठाउँलाई शु गनर्
सक्नुहुन्छ,

ओ थूमा…(अनुग्रह, ओ, अनुग्रह) म आउछु! म
आउछु!

166 अब, त्यहाँ क रब पन् या िबस ओटा हातह माथ उठेको छ।
अब तपाईको शर झुकाउदै गदार्, तपाई जसले हातह उठाउनुभएको छ
तपाईलाई सोध्न जादछुै, म तपाईह लाई प्राथर्ना गद गदार् शान्त भएर
तपाई आफ्नो खटु्टामा उभनुहोस्। हामीसंग यहाँ माथ वेिद कोठाह छैन।
यो केवल, म स क्दन। तपाईह आफ्नो खटु्टामा उभनुहोस्, तपाईह सबै
जसले आफ्नो हात उचाल्नुभएको छ, जो आफ्नो िन म्त प्राथर्ना ग रिदएको
चाहनु हुन्छ। तपाईह को अिहले प्राथर्ना गद गदार् उभनुहोस्। तपाईको
आफ्नो खटु्टामा उभनुहोस्, सबै ठाउँमा।

…मेरो िन म्त बगाउनुभयो,
र त्यो…(त्यो िठक छ, परमे रले तपाईलाई आशष
िदउन्…?…)

…म तपाई कहाँ आउदछु,
ओ परमे रको थूमा, म आउदछु!

167 याद गनुर्होस्, त्यहाँ यस्तो एक िदन हुनसक्नेछ जब अनुग्रह तपाईह
माझमा बास नगनर् सक्छ, तपाईको लािग अब अझै नरहन सक्छ, त्यो धेरै
िढलो भईसकेको हुनेछ। अिहले यो धेरै िढलो भईसकेको छैन।
168 ओ परमे र, हाम्रो प्रभु येशू ख्री को िपता, जसले हाम्रो मुिक्तदातालाई
फेरी पिन मृत्यबुाट ल्याउनुभयो, र अिहले ￭जउनुहुन्छ, उहाँ जो सव च्च
मिहमामा हुनुहुन्छ, ख्री को पिवत्र आत्मा हामीमा पठाउदै हुनुहुन्छ, पापीमा
ढता ल्याउनको िन म्त। परमे र, म यी मािनसह को िन म्त प्राथर्ना गदर्छु
जो आफ्नो खटु्टामा उभरहेका छन्। प्रभु, यो सत्य हो। तपाईले भ ुभएको
थयो, “जसले मािनसह को िवचमा मलाई स्वीकार गछर् , म त्यसलाई मेरो
िपता र पिवत्र स्वगर्दतूह को अगाड स्वीकार गनछु।” हामी जान्दछु, जब
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हामी त्यस महान इन्साफको िदनको िवहानीमा खडा हुनेछौ, त्यो कस्तो
समय हुनेछ। तनीह अिहले खडा छन्, प्रभु, त्यसलेै तनीह को पाप
तनीह को अगाड जानेछन्; केिह मािनसको पापले पछ्याउनेछ। यी
मािनसह यस िबहानी यसकारणले खडा छन् िकनभने तनीह ले आफ्नो
पाप स्वीकार गरकेा छन्। यो जानेर िक तनीह ले ग ल्त गरकेा थए
र तनीह ले तपाईलाई आफ्नो मुिक्तदाताको पमा स्वीकानर् चाहन्छन्।
तपाईले दयको िनयन्त्रणलाई खोज्नुहुन्छ, र तपाई तनीह को बारमेा
सबै कुरा जा ुहुन्छ।
169 म प्राथर्ना गछुर् , िपता, िक तपाईले तनीह को अनुरोधह प्रदान
गनुर्हुनेछ। बचाउनु हुनेछ। तनीह यस िबहानको सानो संदेशको पदक
हुन्, परमे रको अनुग्रहको; हामीले जे सुकै गरकेो भए तापिन, अझै
पिन झुकाउछ र हामीलाई लदछ। यसलाई प्रदान गनुर्होस्, प्रभु। यी
दयह लाई अनुग्रह प्रदान गनुर्होस्। तनीह ले येशूलाई सधै आफ्नो
मुिक्तदाताको पमा देख्न सकेका होऊन्। तनीह ले यो कतर्व्य गरकेा
छन्। पिवत्र आत्माले तनीह लाई खडा हुनको िन म्त भ ुभएको छ, र
तनीह ले त्यसो गरकेा छन्। पिवत्र आत्माले तनीह लाई उठ्नको िन म्त
भ ुभयो। र तनीह , आत्माको आज्ञा पालनमा उठेका छन्।
170 अब, प्रभु, तपाई आफ्नो वचनलाई राख्नुहोस्। तपाईले भ ुभयो,
“पिहले मेरो िपताले नल्याएसम्म कोिह पिन मािनस म कहा आउन
सक्दनैन्। र तनीह सबै जसलाई मेरो िपताले मलाई िदनुभएको
छ, तनीह म कहा आउनेछन्। तनीह जो मकहाँ आउनेछन्, म
तनीह लाई कुनै पिन रतले त्याग्ने छैन। जसले मेरो वचन सुन्दछ र
मलाई पठाउनु हुनेमाथ िव ास गदर्छ, त्यसमा अनन्त जीवन छ, र त्यो
न्यायमा पनछैन तर मृत्यबुाट जीवनमा आएको छ।” त्यसकैारणले, प्रभु,
यी धमर्शा ह को आधारमा, तनीह तपाईको आफ्नै वचनह हुन्, प्रभु,
जुन हामीले सन्त यूह ा ५:२४ मा पढ्दछौ, “जसले मेरो वचन सुन्दछ र
मलाई पठाउनु हुनेमाथ िव ास, गदर्छ!” िकन? िकनिक यसले िव ास
गरकेो छ, उसमा अनुग्रह आएको छ। “त्यो अनन्त जीवनमा आएको छ, र
इन्साफमा आउनेछैन (त्यो इन्साफको अगाड जानेछ) र न्यायमा पनछैन
तर मृत्यबुाट जीवनमा आएको छ।” ओ परमे र, यसको लािग हामीले
तपाईलाई कसरी धन्यवाद िदनसक्छौ!
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171 हामी प्राथर्ना गदर्छौ िक तपाईले तनीह लाई जीवन ारा राख्नुहुनेछ।
तनीह , हरके, बि ष्मा भएको होस्, परमप्रभुको नाउँलाई पुकाररे,
तनीह पापबाट धोईएर। यो प्रदान गनुर्होस्, प्रभु।
172 अब म उहाँह लाई तपाई सामू प्रस्तूत गदर्छु, तपाईको दासको
पमा, यो िव ास गद िक त्यस महान परमे रको स्वगर्दतू जो त्यहाँ

तल देखा पनुर्भयो। र, िपता, तपाईलाई यो सबै कहानी थाहा छ, र त्यस
महान स्वगर्दतू जो शुक्रबारको िबहानीमा देखा पनुर्भयो, िठक त्यस सबेरै
िबहानको समयमा, र यी वचनह बोल्नुभयो, पहाडको टुप्पोबाट तनओटा
इन्द्रेणीको पमा आउनुभयो। परमप्रभु परमे र, त्यस परमे र जो ममा
त्यहाँ इन्द्रेणीको देखा पनुर्भयो, यी मािनसह लाई उहाले बचाउनुभएको
होस्, उहाँको अनुग्रह ारा, िठक अिहले। म उहाँह लाई तपाईमा िदन्छु,
यो अपेक्षाका साथ िक तपाईले आफ्नो वचन राख्नुहुन्छ, र तपाईले
राख्नुहुनेछ, र म तनीह लाई त्यस महान िदनमा भेट्नेछु, तनीह को
प्राणमा कुनै एउटा दाग र चाउरी िबना। प्रदान गनुर्होस्। येशूको नाउँमा, म
उहाँह तपाईलाई िददछु। आमेन।
173 परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्। अब तपाईह जसै बस्नुहुन्छ,
जो कोिह तनीह को न￭जक बस्नुहुन्छ जो इसाई हुन्, एक अकार्को हात
िमलाउनुहोस्। उहाँह लाई भ ुहोस्, मण्डलीमा उहाँह लाई िनमन्त्रना
िदनुहोस, र अझै, िक तनीह ले…ओ, के उहाँ अ तू हुनुहु ?

अ तू अनुग्रह! कत िमठो ध्विन,
जसले म जस्तो द रद्रलाई बचायो!
म हराएको थए, तर अब म भेट्टाईएको छु,
र अन्धो थए, तर अब म देख्दछु।
अनुग्रह थयो जसले मेरो दयलाई भय राख्न
￭सकायो,

अनुग्रहले मेरो डरलाई कम ग रिदयो;
कत मूल्यवान भई त्यो अनुग्रह आयो
जुन घड मलेै पिहलो पटक िव ास गर!े

के तपाईले िव ास गनुर्भयो? यिद तपाईले गनुर्भयो भने, तपाई हात
उठाउनुहोस्।
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ओ, म येशूलाई कत प्रेम गछुर् ,
ओ, म येशूलाई कत प्रेम गछुर् ,
ओ, म येशूलाई कत प्रेम गछुर् ,
िकनिक उहाँले पिहले मलाई प्रेम गनर्भयो।

जब हामी त्यहाँ पुग्यौ दश हजार वषर्,
सूयर् जस्तै च म्कलो;
परमे रको स्तुत गाउनको िन म्त हामीसंग कम िदन
छैन (परमे र धन्यवाद!)

हामीले शु गरकेो समयको दाजोमा।
174 तपाईले उहाँलाई प्रेम गनुर्हुन्छ? अब, के उहाँ अ तू हुनुहु ? अब:

जब…

हामीले त्यो फेरी पिन गाउदै गदार्, तपाईको छेउमा रहेको कसलैाई
तपाईले हात िमलाएको म चाहन्छु, साच्चै नै सानो स्वरले भ ुहोस्,
“परमे रले तपाई आशष िदऊन्, तथर्यात्री।” साच्चै नै िमठास र
पिवत्र पमा।

जब हामी…(…?…)
…परमे रको स्तुत होस्
त्यसपछ जब हामीले पिहले शु गय ।

कू्रसमा, कू्रसमा जब मलेै पिहलो पटक ज्योत देखे,
र मेरो दयको बोज हट्यो,
त्यहाँिनर मलेै िव ास ारा मेरो ि पाए,
र अिहले म िदनभर खसुी छु!

कू्रसमा, कू्रसमा जब मलेै पिहलो पटक ज्योत देखे,
र मेरो दयको बोज हट्यो,
त्यहाँिनर मलेै िव ास ारा मेरो ि पाए,
र अिहले म िदनभर खसुी छु!

के तपाई खसुी हुनुहु ?
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म खसुी िक येशूले मलाई स्वतन्त्र गनुर्भयो,
म खसुी िक येशूले मलाई स्वतन्त्र गनुर्भयो,
ओ, म खसुी िक येशूले मलाई स्वतन्त्र गनुर्भयो,
गाउद,ै मिहमा, हा ेलुयाह, येशूले मलाई स्वतन्त्र
गनुर्भयो।

ओ, म खसुी िक येशूले मलाई स्वतन्त्र गनुर्भयो,
ओ, म खसुी िक येशूले मलाई स्वतन्त्र गनुर्भयो,
ओ, म खसुी िक येशूले मलाई स्वतन्त्र गनुर्भयो,
गाउद,ै मिहमा, हा ेलुयाह, येशूले मलाई स्वतन्त्र
गनुर्भयो।

175 के तपाईले उहाँलाई प्रेम गनुर् हँुदनै? के उहाँ अ तू हुनुहु ? ओ, म
िवचार गछुर् िक उहाँ अ तू हुनुहुन्छ। अब, सोच्नुहोस्, िक यो बाईबल उहाँको
सत्यता हो, र यो बाईबलले ￭सकाउछ िक उहाँ िहजो, आज र सधभै र
एकसमान हुनुहुन्छ। म तपाईह लाई केिह सोध्न चाहन्छु। यिद उहाँ िहजो,
आज र सधै भ र एक समान हुनुहुन्छ…अपिवत्र शब्द “यिद,” भनेकोमा
परमे रले मलाई क्षमा िदनुभएको होस्, तर उहाँ सधै एकसमान हुनुहुन्छ।
तर यिद उहाँ एकै हुनुहुन्छ भने, म यसलाई त्यसरी राख्छु, त्यसो हो भने
कस्तो खालको व्यिक्त उहाँ हुनुहुन्छ होला? उहाँ पिहले जस्तो हुनुहुन्थ्यो
उिह नै हुनुहुनेछ।
176 अब, त्यहाँ केवल एउटा मात्र कुरा उहामा भ छ यस िबहानी यहाँ र
त्यस समय गा ललीमा मािनसह को िवचमा, त्यो उहाँको आफ्नो शरीरमा
हुनुहुन्थ्यो, उहाँको दिैहक शरीर; िकनिक त्यो बौरी उठाईएको थयो (तपाई
त्यो िव ास गनुर्हुन्छ?) उच्चमा महामिहमको दािहने हातमा बस्नुभएको छ,
सधकैो लािग हाम्रो स्वीकारोिक्तको लािग मध्यस्थकार भएर बस्नुभएको छ।
याद गनुर्होस्, उहाँले हाम्रो िन म्त एउटा पिन काम गनर् सक्नुहुदनै जबसम्म
पिहले हामीले उहाँलाई ग्रहण गदनौ र उहाँले गनुर्भएको कुरा िव ास,
र उहाँले गनुर्भएको भन्छौ, िकनिक उहाँ मूख्य पूजाहारी हुनुहुन्छ िक…
उहाँ नै उच्च पूजाहारी हुनुहुन्छ जसले हाम्रो स्वीकारोिक्तको मध्यस्थता गद
हुनुहुन्छ।
177 अब तपाईह धेरै जना बाईबल पाठकह ले भ ुहुन्छ, त्यसले
“स्वीकार” गनुर्। र स्वीकार र कबूल गनुर् भनेको एउटै शब्द हो। बुझ्नुभयो?
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“उच्च पूजाहारी” बनाउनुभयो, िहब्रूको पुस्तक, ३ अध्यायमा, “हाम्रो पाप
स्वीकारको मध्यस्थता अिहले ग ररहनु भएको छ।” त्यसलेै उहाँले तबसम्म
केिह गनर् सक्नुहु जबसम्म हामीले स्वीकार गदनौ िक उहाँले त्यसो
गनुर्भयो भिन। हेनुर्होस्, तपाई यहाँ तल वेिदमा आउनुभयो र रातभ र
प्राथर्ना गनुर्भयो, त्यसले तपाईलाई क त्त पिन राम्रो गदन जबसम्म तपाईले
िव ास गनुर्हुदनै िक उहाँले तपाईलाई क्षमा िदनुहुन्छ भिन, त्यपछ तपाई
उठ्नुहुन्छ। तब जतसम्म तपाईको िव ास छ, त्यिह नै हो जहाँ तपाई…
तपाईले यहाँ तल एकसमय पापको फोहोरमा ￭जउदै हुनुहुन्थ्यो। अब,
तपाईह जो भखर्र िव ासमा आउनुभएको छ, अब तपाईले िव ास
गनुर्हुन्छ िक तपाई बचाईनुभएको छ, गनुर्हुदनै र? त्यसपछ तपाई यहाँ
उठाईनुभयो, तपाईले थोरै माथ उठाउनुभयो। त्यसको अथर् के हो?
तपाईको िव ास, िकनिक तपाईले िव ास गनुर्हुन्छ िक अब तपाई एउटा
इसाई हुनुहुन्छ, तपाई ती कुराह भन्दा माथ ￭जउनुहुन्छ अब। बुझ्नुभयो?
अब यिद तपाई थोरै माथ उठाईएको चाहनुहुन्छ भने, केवल अझै धेरै
िव ास राख्नुहोस्, िकनिक यो अ￭सिमत छ, केवल ग रराख्नुहोस्।
178 अँ, ओ, असम्भव पिन वास्तिवक बनाईन सिकन्छ। तनीह जसले
िव ास गछर् तनीह को िन म्त सबै कुरा सम्भव छ। त्यो सिह हो। “यिद
तमीले यस पहाडलाई ‘हिटजा,’ भन्यौ र आफ्नो दयमा संका गरनेौ भने,
तर तमीले जे भनेको छौ त्यो हुन्छ भिन िव ास गय भने, तमीले भनेको
कुरा तमीले पाउनेछौ।”

अब येशू ख्री मािनसमा वास गनुर्हुन्छ।
179 एकिदन ख्री आगोको खामोमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो एउटा जुन तपाईले
लएको देख्नुभयो, त्यो यहोवा परमे र हुनुहुन्छ भिन िव ास गछ । त्यिह
नै हो जे स्वगर्दतूले हामीलाई बुझाउन चाहनुहुन्थ्यो। अब, उहाँ त्यससमय
िपतामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ इस्राएलको िपता हुनुहुन्थ्यो, एउटा जातको।
180 त्यसपछ उहाँ आउनुभयो र उहाँको मािनसह माझमा बस्नुभयो,
एउटा ख्री को पमा, पुत्रको पमा। के त्यो सिह हो? ख्री परमे रको
पुत्र हुनुहुन्थ्यो।
181 अब उहाँ ख्री हुनुहुन्छ, पिवत्रआत्मा, जुन अभिषक्त हो।ख्री को अथर्
“अभिषक्त” हो र त्यिह अभिषक्त मािनसह मा हुनुहुन्थ्यो, ख्री हामीह
संग, पिवत्र आत्मा। यो ख्री हामीह संग हो, हामीह भत्र हो। के तपाई
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त्यो िव ास गनुर्हुन्छ? केिह क्षणको लािग साच्चै नै शान्त संग भिक्तपूणर् भई
बस्नुहोस्। अब के उहाँ समान हुनुहुन्छ?
182 मलाई लाग्छ केिह समय अगाड मलाई एउटा कल आएको थयो, र
मािनसह बस्ने मेच र त्यस्तै अन्य कुराको लािग दौडीरहेका थए। हामीह
त्यसबारमेा कुनै मण्डलीको सेवामा पछ कुरा गनछौ। मलेै त्यसबेला
िब ीलाई भनेको थए, यिद तनीह िबरामीको लािग प्राथर्ना गद जादछैन्
िक, यिद त्यहाँ तलै धेरै जना छन्, जसले प्राथर्नाको काडर् िदनलाई बसेका
छन्। उसले म गछुर् भनेको थयो। मलाई लाग्छ उसले त्यो गय होला।
183 गत दईु या तन मिहनाको लािग, केिह कुरा भए पछ, सेवकाई
यस्तो एउटा स्थानमा पुगेको छ जुन मेरो हातभन्दा थोरै बािहर गएको
छ। तनीह ले ती मनको कुरा थाहा पाउने र अन्य कुराह देखेका थए,
कसरी उहाँले बोल्नुहुन्थ्यो र मािनसह लाई भ ुहुन्थ्यो, िठक त्यसरी नै
जस्तो हामोर प्रभुले गनुर्भएको थयो जब उहाँ यहाँ पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो।
मलाई लाग्छ, तपाईह सबलेै यो देख्नुभएको छ। कत जनाले यो किहल्यै
पिन देख्नुभएको छैन या यसले काम गरकेो किहल्यै देख्नुभएको छैन?
तपाईह को हातह हेरौ, जसले किहल्यै देख्नुभएको छैन। ओ! यसले काम
गरकेो किहल्यै देख्नुभएको छैन। िठक छ, त्यहाँ एउटा समूह नै हुनुहुन्छ
जसले यो किहल्यै देख्नुभएको छैन, मलाई लाग्छ उहाँ अन्जानह हुनुहुन्छ।
मलाई थाहा छैन मािनसह कहाँबाट आउनुभयो।
184 यो अन्तरसाम्प्रदायक मण्डली हो। हामीह संगिठत मण्डलीको
िव छैनौ, तर हामी—हामी उनीह को पक्षमा पिन छैनौ। हामीह केवल
उहाँह लाई आफ्नै बाटो जान िदन्छौ। हामीह मािनसह लाई लने कुरामा
िव ास गछ …यिद उहाँह संगिठत मण्डलीमा जान चाहनुहुन्छ भने, त्यो
िठकै छ, यिद उहाँह इसाई जीवन नै ￭जउनुहुन्छ भने। हामीह केवल—
केवल एउटा प्राण बचाउने स्थान हो यहाँ। तनीह को लािग यिह नै मेरो
सेवकाई हो।
185 अब, तर म िव ास गछुर् िक बाईबल ले यो ￭सकाउछ, िहब्रू १३:८,
िक येशू ख्री िहजो, आज, र सधभै र एकसमान हुनुहुन्छ। के तपाई
त्यो िव ास गनुर्हुन्छ? िठक छ, यिद उहाँ एक समान हुनुहुन्छ भने…अब
तपाईह सबजैना साच्चै नै शान्त भएर ब￭सरहनुभएको बेला, म तपाईह को
माझमा िठक मेरो दयबाट कुरा गनर् चाहन्छु, र त्यसपछ हामीमा चंगाई
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सेवा हुनेछ। मा तपाईह लाई केिह कुरा सोध्न चाहन्छु। यिद उहाँ िहजो,
आज र सधभै र एकसमान हुनुहुन्छ भने, त्यसो भएर कसरी उहाँले…
एउटा मात्र त रका जुनबाट उहाँले तनीह लाई भ सक्नुहुन्छ, यिद उहाँ
आत्मा हुनुहुन्छ भने, उहाँले त्यसरी नै व्यवहार गनुर्हुनेछ जस्तो उहाँले
िहजो गनुर्भएको थयो। के त्यो सिह हो? उहाँले उिह त रकामा व्यवहार
गनुर्हुनेछ जस्तो उहाँले िहजो गनुर्भएको थयो। उहाँले िहजो कस्तो व्यवहार
गनुर्भएको थयो?
186 के उहाँ अन्य मािनसह भन्दा फरक हुनुहुन्छ? उहाँ केवल एउटा
मािनस हुनुहुन्छ, मािनस जस्तो दे खनुहुन्छ। उहाँ एउटा मािनस हुनुहुन्थ्यो।
उहाँ जन्मनुभएको थयो, उहाँ एउटा मािनस हुनुहुन्थ्यो। उहाँसंग शरीर
र रगत थयो। उहाँले दःुख भोग्नुभयो, उहाँले िवलाप गनुर्भयो, उहाँ
प रक्षाह बाट भएर जानुभयो। उहाँ एउटा मािनस हुनुहुन्थ्यो। त्यो सिह
हो, हो िक होइन?
187 तर के कुराले उहाँलाई परमे र बनायो? िकनिक उहाँमा परमे रको
आत्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अभषेक भएको म￭सह हुनुहुन्थ्यो। र तनीह ले
कसरी थाहा पाए िक उहाँ म￭सह हुनुहुन्थ्यो भिन? मोसाले भएको थयो,
“परमप्रभु तमीह का परमे रले म जस्तै एउटा अगमवक्ता खडा गनुर्हुनेछ।
र यो हुन आउनेछ िक जसले त्यस अगमवक्ताको कुरा सुन्दनै त्यो
मािनसह को िवचबाट छोडनेछ।” अब, उहाँ एउटा अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो।
त्यसो भए के इस्राएलले एउटा अगमवक्तालाई पखरहेका थए? तनीह
त्यसो गनर् पनथयो, यिद तनीह ले म￭सहलाई पखरहेका थए भने। र
म￭सह एउटा अगमवक्ता हुनुहुने थयो।
188 अब एक सेकेन्डको लािग यसबाट भएर जाऔ, क सेकेन्डको लािग,
र ध्यान िदएर सुनूहोस्। अब, तपाईको मन परमे रमा राख्नुहोस्, िकनिक
हामी जान्दनैौ िक परमे रले के गनर् सक्नुहुन्छ, थाहा छैन उहाँले मलाई के
गनर्को िन म्त भ ुहुन्छ।
189 मलाई थाहा िक हामीसंग मण्डलीमा अगामवाणीको वरदान छ। हाम्रो
भाई नेभल, उहाँले मािनसह मा अगामवाणी बोल्नुहुन्छ, जुन महान् हो।
हामीह त्यसलाई कदर गछ । हामीले पुरै समय यसको बारमेा कुरा
ग ररहेका थयौ। हामीसंग यहा कोिह कोिह हुनुहुन्छ जसले अन्यभाषाह मा
बोनुहुन्छ। हामीह यो िव ास गदनौ िक पिवत्र आत्मा पाउनको लािग
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मािनसलले अन्यभाषामा बोल्नुपछर् भनेर। यस्तो कुराको लािग त्यहाँ कुनै
धमर्शा मा वचन छैन। तर हामी िव ास गछ िक त्यहाँ पिवत्र आत्माको
वरदान छ जुन अन्यभाषामा बोल्नु हो, हाम्रो मण्डलीमा यो वरदान छ। तर
हामीले त्यसलाई…तर हामी त्यसकैो-पछ मात्रै लाग्दनैौ। हामी िव ास
गछ िक यो परमे रको आवाज हो। हामीह तब बोल्छौ जब पिवत्र आत्मा
बोल्नुहुन्छ, र हामीह ले त्यसलाई केवल तनपटक आउन िदन्छौ। र
यो…मलेै प्रचार ग ररहेको बेलामा हुनसक्दनै या िठक क्रममा हुनुपछर् ,
िकनिक अगमवक्ताको आत्मा अगमवक्तालाई िदईएको हुन्छ। बुझ्नुभयो? यो
बाईबलमा सिह भएर आउनु पछर् । कसलेै पिन भ सक्दनै िक त्यहाँ पिवत्र
आत्माको वरदान भ े जस्तो कुराह छैन र अन्य भाषा चािह बोल्छ। हामी
त्यो जान्दछौ। बाईबलले त्यो ￭सकाउछ, र हामी त्यसमा िवस्वास गछ । र
परमे रलाई धन्यवाद होस् िक हामीसंग यो मण्डलीमा यहाँ छ। हामीसंग
अगामवाणीको वारदाह छ, तनीह पिहला जाँच ग रनु पछर् र हेनुर् पछर्
त्यो सिह हो या होइन, र त्यसपछ अगामवाणीको वरदान।
190 त्यसपछ त्यहाँ एउटा अगमवक्ता हुन्छ। अब, त्यो, अब एउटा
कायर्मा आउछ।
191 ती वरदानह , अन्यभाषाह मा बोल्ने, र अन्यभाषाको उल्था गन,
र ज्ञान, र िववेक, र मनको कुरा जा े, र त्यस्तै अन्य। तनीह सबै
वरदानह हुन्।
192 तर त्यसपछ त्यहाँ पाँच ओटा कायर्लय छ। पिह ो प्रे रत,
अगमवक्ताह , शक्षकह , प्रचारक, र पा रह । त्यो परमे रले िनयकु्तह
भएको कायर्लयह हुन्। मािनसह ले त्यसलाई थाम्नुहोस्, बुझ्नुभयो।
तनीह होइनन्, हुनसक्दनैन्…तपाईले त्यसको चाहना गनर्सक्नुहुदनै,
तपाईले त्यसको लािग प्राथर्ना गनर्सक्नुहुदनै, त्यो सावर्भौम पमा िदईन्छ,
तपाई त्यसको िन म्त जन्मनु हुन्छ।
193 एउटा अगमवक्ता अगमवक्ता हुनसक्दनै यिद कसलेै उसमा माथ हात
राख्छ र उसलाई एउटा अगमवक्ता बनाउछ। एउटा अगमवक्ता उसको
आमाको गभर्दे ख नै जन्मन्छ, त्यो एउटा अगमवक्ता हो, बुझ्नुभयो, त्यसलेै
उ सधै अगमवक्ता नै रहन्छ। बुझ्नुभयो?
194 परमे रले य मयालाई भ ुभयो, “त आफ्नो आमाको गभर्मा हुनभन्दा
अगाड न,ै” भ ुभयो, “मलेै तँलाई चनेको थए र पिवत्र गरे र जातह को
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िन म्त तँलाई अगमवक्ता िनयकु्त गर।े” त्यो सिह हो। बुझ्नुभयो? मोसा, उनी
जन्मनु भन्दा पिहले, उनी उपयकु्त बालक थए। उनी परमप्रभुको अगमवक्ता
थए। ती सबै आउदै गरकेो थयो। ख्री परमे रको पुत्र, अदनको बगैँचा
दे खन।ैत्यो सिह हो। बुझ्नुभयो, वरदान र बोलावट प ताप िबना नै हँुदछ।
195 तर वरदानह शरीरलाई िदईदछ। अब हामी यो चन्दछौ, हामीले यी
सबै वरदानह लाई चन्दछौ।
196 अब हेरौ येशू हाम्रो माझमा के हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त्यस पुरानो समय
के हुनुहुन्थ्यो त्यो हेनछौ। हामीले हेनछौ किहले उहाँले आफ्नो सेवकाई
पिहले शु गनुर्भयो…अब, ध्यान िदएर सु ुहोस्, अन्जान व्यिक्त। जब
उहाँले आफ्नो सेवकाई पिहलो पटक शु गनुर्भयो, सन्त यूह ामा,
पिहलो अध्याय, हामीले पाउछौ िक उहाँको बि ष्मा पछ, उहाँ आउनुभए
पछ…उहाँ जन्मनुभयो र तस वषर्को हुनुभयो, उहाँ यूह ाबाट बि ष्मा
हुनुभयो। पिवत्र आत्मा ढुकुर जस्तै ग र तल आउनुभयो र उहाँमा तल
आउनुभयो, र एउटा आवाज आयो र भन्यो, “यनी मेरा िप्रय पुत्र हुन्
जसमा…” वास्तिवक सक्कल िग्रकले यसरी भन्दछ, “जसमा वास गनर्मा
प्रस छु।” भ ुभयो, “जसमा म अत प्रस छु, जसमा—जसमा वास
गनर्मा प्रस छु।” तर, हेनुर्होस्, त्यो हामीबाट थोरै पछाडको जस्तो
सुिनन्छ, र िक्रयाभन्दा अगाड िवशेषण छ, तर वास्तवमा यो, “जसमा वास
गनर्मा प्रस छु।” िकनिक, ख्री , परमे र ख्री मा हुनुहुन्थ्यो, संसारलाई
आफैसंग िमलापमा ल्याउदै हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई त्यो थाहा छ।
197 अब, तु न्तै उहाँ चा लस िदनसम्म उजाडस्थानमा जानुभयो,
र दु बाट प रक्षामा पा रनुभयो। त्यसपछ उहाँ आफ्नो सेवकाईसंगै
आउनुभयो, िवरामीह लाई प्राथर्ना गनर् शु गनर् थाल्नुभयो।
198 र केिह समय पछ, त्यहाँ ￭समोन पत्रुसको नाउँ भएको एउटा मान्छे
आयो, एउटा बुढो मा￭झ, अशक्षत, आफ्नो नाउँ समेत लेख्न सक्दनै
थए। आ न्द्रयासले यस मािनसको बारमेा उनलाई भनेको थएँ जसलाई
आ न्द्रयास म￭सह भिन िव ास गरकेा थए। “वािहयात!”
199 उहाँ कहाँ आए। र जसै उनी येशूको उप स्थतमा आए, येशूले भ ुभयो,
“तम्रो नाउँ ￭समोन हो, र तमी योनासको पुत्र हौ।” केिह कुरा भएको उनले
थाहा पाए। उनले थाहा पाए िक उहाँ परमे रको पुत्र हुनुहुन्छ। र उनलाई
राज्यको चावीह िदन, मण्डलीको शर हुन िदन उहाँ प्रस हुनुभयो।
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200 त्यहाँ एउटा मािनस उभेर बसेका थए, जसको नाउँ िफ लप थयो।
िफ लपले त्यो देख्यो, र उसले सोच्यो, “अ तू! मलेै एउटा मान्छे
चन्दछु जो एउटा बाईबलको िव ान हुनुहुन्छ, जो पहाडको वरपर लगभग
पन् िमल टाढा तर बस्छ। म त्यहाँ गएर उनलाई भ ेछु। उसको नाउँ
नथािनएल थयो।”
201 उनी कुदेर त्यिह िदन तु न्तै त्यहाँ गए। अक िबहान उनी त्यहाँ पुगे,
हुनसक्छ िदन शु हुनेबेला होला। माथ गए र ढोका ढकढक्याए। र श्रीमती
नथािनएलले भने, “अँ, उनी बािहर त्यहाँ बारीमा छन्, िफ लप।” उनको
िमत्र, उनी त्यहाँ गए, र उनी त्यहाँ घुडा टेकेर प्राथर्ना ग ररहेका थए।
जसै उनी सकेर आफ्नो खटु्टामा उभए, िफ लपले भन्छ, “आउँ, हेर मलेै
कसलाई भेट्टाए! नासरतको येशू, योसेफको पुत्र।”
202 अब यो धा मक, महान् िव ानले भन्छ, “के त्यहाँ कुनै राम्रो कुरा
नासरतबाट आउन सक्छ?” उनले उनलाई पद िदए, राम्रो कुरा हो, उनले
भने, “घरमा बसेर आलोचना गनर् छोड्देउ, यसको बारमेा कुरा गररे नबस।
केवल आऊ, आफै हेर। आऊ, हेर! आऊ, हेर यिद केिह कुरा नासरतबात
राम्रो आउछ िक।”
203 “तमीले भ खोजेको म￭सह हो? िकन, म￭सह आउथे, उनी तल
आउछन्, र तल त्यहाँबाट…स्वगर्को ग लयारह तल झछर् , उनी िठक
राजखानदान दरवार आउछन्। उनी हाम्रो महान् संस्थामा आउछन्।”
तनीह ले अझै पिन त्यिह सोच्छन्, तपाईले बुझ्नुभयो, उहाँ तनीह को
संस्थामा आउनुपदर्छ। “उहाँ िठक हाम्रो संस्थामा आउनुहुनेछ, त्यहाँ
दरवारको छतमा िहड्नेछन्। र उहाँ त्यहाको बािहरी भागमा जानुहुनेछ र
िठक त्यहाँ ￬सहासनमा आउनुिहनेछ, र पिवत्रको पिन महा पिवत्रस्थान
सम्म जानुहुनेछ, र भ ुहुन्छ, ‘म म￭सह हँु।’” म￭सह किहल्यै पिन त्यस
त रकामा आउनुहुनेछैन। म￭सह त्यहाँ आउनुहुन्छ जहाँ उहाँ चाहनुहुन्छ।
उहाँ सावर्भौम हुनुहुन्छ, उहाँलाई जे खसुी लाग्छ उहाँले त्यिह गनुर्हुन्छ।

उनले भने, “िठक छ,” उनले भने, “आऊ र हेर! आऊ, तमी
आफैले हेर।”
204 यिह उभएर यो नभन, “म त्यो पिवत्र भनौदा चजलाई िव ास ग दन।”
केवल आऊ, हेर यिह त्यहाँ केिह कुरा छ िक।



अनुग्रहको संदेश 55

205 त्यसलेै उनी, सडक पार, मलेै उनीह कुरा ग ररहेको सु सक्छु।
आउनुहोस्, के सु चाहनुहुन्छ केको वारमेा तनीह ले बो लरहेका?
आउनुहोस् सुनम र हेरम तनीह ले के भनेका थए। म िव ास गछुर् , त्यस
सडकको पार गएर, तपाईलाई थाहा छ, िफ लपले भन्यो, “तमीलाई थाहा
छ नथािनएल, मलाई थाहा छ िक तमी बाईबल िव ाथ हौँ, त्यसलेै म
तमीलाई केिह कुरा सोध्न चाहन्छु। हामीह ले म￭सहलाई कु ररहेका छौ,
होइन र?”
206 “ओ, हो, हामीह यस पुस्ताको अ न्तम िदनह मा आईरहेका छौ
र यो, म िव ास गछुर् िक यस पुस्ताले म￭सह देख्नेछ।” अब सु ुहोस्।
“ओ, तर हामी यहाँ छौ, हामी एउटा रा ्र पिन छैनौ, हामीह सबै
मािनसह छरप छौ। हामीले कसरी? यी सब!ै” परमे र त्यस घडमा
आउनुहुन्छ जुन बेला तपाईले सोचेको हुदनै। त्यिह नै समयमा चािह उहाँ
त्यहाँ आउनुहुन्छ।
207 उनले भने, “तर, एक िमनेट पखर्, यो म￭सह कस्तो खालको व्यिक्त
हुनेछ?”

“ओ, मोसा, हाम्रो शक्षकले भनेका थए िक उहाँ एउटा अगमवक्ता
हुनुहुनेछ।”
208 “म तमीलाई यस नासरतको येशूको बारमेा भ ेछु। तमीलाई याद
छ त्यो बुढो अशक्षत मा￭झ जसको बाट तमीले त्यस समय माछा िकनेर
ल्याएको थयौ, त्यसब्बात िकनेको थयो, र त्यसले र￭सदमा हस्ताक्षर पिन
गनर् सक्दनै थयो, धेरै पढेको पिन छैन िन?”
209 “हो! ओ, ओ, हो, अ-ह। योनास र योनासको छोराह । हो, मलेै
योनासबाट पिन ल्याएको थए।”
210 “अँ, अब, तमीलाई थाहा छ के? पत्रुस त्यहाँ आएको थयो…”
या ￭समोन भन्थ्यो, त्यो समयमा उनको नाउँ ￭समोन थयो। उनले भने,
“उहाँको सभामा ￭समोन आएको थयो। र उनी त्यहाँ आउन पाएको छैन…
तमीलाई याद छ कसरी ￭समोनले हामीलाई भ े गथ्य िक उनको बुबाले
भ े गथ्य िक ‘धोकामा नपर, िकनिक म￭सह आउनुभन्दा अगाड त्यहाँ
धेरै झुटा अगमवक्ताह आउनेछन्।’ र त्यो सत्य हो। ‘धेरै झुटा संदेशह
आउनेछ।’ तर भन्यो, ‘तमीले थाहा पाउनेछौ जब साचो संदेश आउनेछ,
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िकनिक, याद गर, हामी यहूदीले िव ास गछ िक म￭सह एउटा अगमवक्ता
हुनेछ।’ हामीह ले हाम्रो अगमवक्ताह लाई िव ास गछ ।”
211 अिहले एउटा यहूदीलाई सोध्नुहोस्। इस्राएलले, जब तनीह ले िठक
त्यहाँ बाईबल िटपे, इरान र अन्य ठाउँबाट आउदै गदार्, तनीह ले यो कुरा
पढे। तनीह ले भने, “यिद त्यो येशू म￭सह थयो भने, उसले अगमवक्ताले
जस्तो चन्ह गरकेा हामीलाई देखाओस्, हामी िव ास गनछौ।” हो, श्रीमान्।
तनीह लाई थाहा छ िक अगमवक्ताह सत्यिन हुन्छन्।
212 त्यसलेै नथािनएलले िन त पमा भने होला, “ओ, म िव ास गछुर्
िक म￭सह एउटा अगमवक्ता हुनेछ, िकनिक मोसाले भनेका थए, ‘परमप्रभु
हाम्रो परमे रले एउटा अगमवक्ता खडा गनुर्हुनेछ।’”
213 “िठक छ, जब उनले त्यो देखे, िक ￭समोन जसको बारमेा तमी कुरा
गद थयौ, उनले भने, ‘तम्रो नाउँ ￭समोन हो, र तमी योनासको पुत्र
हौ।’ उहाँले उनलाई च ु मात्रै भएन, तर उहाँले उनको त्यस धा मक बुढो
फ रसी बाबालाई पिन च ुभयो।”

“अ! म त्यो िव ास गनर् स क्दन। तमी त्यस गिहराईको अन्त्यमा
पुगेको छौ।”
214 उनले भने, “ओ, होइन, म पुगेको छैन! तमी आऊ, आफै पत्ता
लगाउ। आऊ, हेर! आऊ!” त्यस सडकबाट गएर त्यहाँ पुगे।
215 अन्ततः उनी त्यस उप स्थतसम्म पुगे जहाँ येशू हुनुहुन्थ्यो, हुन
सक्छ दशर्को माझमा कतै उभरहेको थयो होला। येशू वरपर हेद
त्यहाँ उभरहनुभएको थयो। केिह समय पछ उहाँले बािहर हेनुर्भयो, र
उहाँले त्यहाँ नथािनएल उभरहेको देख्नुभयो, उहाँले भ ुभयो, “एकजना
पक्का इस्राएलीलाई हेर, जसमा कुनै छल छैन!” त्यसले उनीबाट हठ
िनकालीिदयो। त्यसले पालबाट हावा िनका लिदयो। “एकजना पक्का
इस्राएलीलाई हेर, जसमा कुनै छल छैन!”
216 “त्यो परमे र हुनुहुन्छ,” उनले भने। “रब्बी,” यसको अथर् हो शक्षक,
“रब्बी, तपाईले मलाई किहले च ुभयो? मलेै तपाईलाई पिहले किहल्यै
भेटेको छैन, यस सभामा म एउटा नौलो मािनस हँु, म यहाँ पिहले किहल्यै
आएको छैन। तपाईले मलाई कसरी च सक्नुहुन्छ?”
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217 उहाँले भ ुभयो, “िफ लपले तमीलाई बोलाउन भन्दा पिहले, जब
तमी खको तल ब￭सरहेका थयौ, मलेै तमीलाई देखेको थए।”
218 त्यो िहजोको येशू हुनुहुन्थ्यो। के त्यो सिह हो? यिद उहाँ समान
हुनुहुन्छ भने, उहाँ आज पिन उिह नै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् अक जातको
मािनसह लाई लऔ। त्यहाँ मािनसह को जात थयो…
219 त्यहाँ केवल तनओटा जातका मािनसह थए, र त्यो हाम, शेम
र येपेतका मािनसह थए। बुझ्नुभयो? त्यिह नै हो। त्यहाँ नै हो जहाँ
पे न्टको , जहाँ सुसमाचार यहूदीकोमा गयो, त्यसपछ सामरीह र
त्यसपछ अन्यजातह । देख्नुभयो, हाम, शेम, र येपेतका मािनसह ,
यी—यी तन जातह हुन्। अब, त्यहाँ दईुटा जातह छन् जसले
म￭सहलाई हे ररहेका छन्; हामी अन्यजातह होइनौ। हामीसंग हाम्रो
पछाड एउटा कुरा छ, हामीह अिव ासीह थयौ, मूतह को पूजा
गथ्य ; तर हाम र शेमले पुज्दनै—पुज्दनैथयो।
220 अब त्यहाँ अक एउटा छ अिहले, अक जात सामरीह थयो, जो
आधा यहूदी र आधा अन्यजात थयो, जुन कोराको पापको िववाहको
कारणले भएको थयो, र तनीह टाढा पुगे। र तनीह ले परमे रमा िव ास
गथ, तनीह ले एउटा म￭सहलाई खो￭जरहेका थए। त्यसलेै येशू जानुभयो,
तनीह को अगाड आफैलाई प्रस्तूत गद। उहाँ यहूदीह कहाँ आउनुभयो,
उहाँको आफ्नहै को माझमा, तर उहाँ सामरीयाबाट भएर जान पन थयो।
सन्त यूह ा, तपाईले किहले त्यो पढ्नुभएको छ? र उहाँ सामरीयाबाट
भएर जान पन थयो। त्यसलेै उहाँ ￭सखारको शहरमा आउनुभयो, त्यसलेै
उहाँले आफ्नो चेलाह लाई केिह खाना िक को लािग पठाउनुभएको थयो।
र जब तनीह गएका थए…
221 यिद तपाई त्यहाँ भईिदएको भए, यो मनोरम थयो, एउटा कुवा,
त्यहाँ शहरको पम्प थयो, जस्त,ै जहाँ तनीह ले पानी आउन िदन्थ्यो।
तपाईलाई थाहा छ, एउटा ी आईन् र एउटा डोरी लईन् र बाल्टीलाई
तल हा लन्, पािन लईन्, र तनीह शरमा हा लन्। र अब अपमािनत
ी, खराब ी, तनीह असल ीह संगआउन सक्दनैन्। ती िदनह मा

तनीह को कुनै सम्बन्ध नै हुने गदन थयो। एउटा ी खराब छन् भने,
उनी आफ्नै संगत मा ब स्थन्। आज त्यस्तो छैन; तनीह सबै संगै हुन्छन्,
तर तनीह केवल…तर तनीह , यो िठक त्यस्तै अण्डाको बीचको भाग
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िटपेको जस्तै हो, तपाईले त्यो सबै रातो-ब त्त बनाईिदनु हुन्छ, बुझ्नुभयो।
त्यसलेै त्यसपछ, तनीह , त्यसलेै यो भय …
222 खराब इज्जत भएको ी त्यहाँ आउथे, क रब एघार-तस या पौने
बाह्रमा, िदनको यस समय तर आउथे। उनी त्यहाँ बाल्टीमा पािन लनको
लािग िहड्दै आईन्। र उनले…रा खन्…उनले त्यहाँ पुरानो कँुडा र
भाडा राखेको म देख्न सक्छु त्यसलाई तल कुवामा झा रन्, एक बाल्टी
पािन लनको लािग। र त्यिह समय तर उनले त्यसलाई माथ ल्याउन
था लन्, त्यसबेैला कसलेै उनलाई यसो भनेको उनले सुिनन्, “ ी, मलाई
िपउनलाई पानी देउ।” र उनले त्यहाँ हे रन् त्यो एउटा यहूदीलाई दे खन्।
अब, तनीह को बीचमा कुनै सम्बन्ध हुने गदन थयो।
223 िवच-उमेर को एउटा मािनस, उहा क रब तस वषर्को थयो। तर
बाईबलले भन्छ िक उहाँ पचास वषर्को दे खन्थ्यो, तपाईलाई त्यो थाहा
छ। तनीह ले भन्थे, “तमीले भन्छौ तमीले अब्राहाम लाई देख्यौ, र
तमी पचासवषर् पिन नागेको छैनौ।” उहाँ केवल तस वषर्को हुनुहुन्थ्यो।
बुझ्नुभयो? भन्यो…मलाई लाग्छ उहाँको सेवकाईले थोरै त्यस्तो दे खने
उहाँलाई बनायो। त्यसलेै उसले तनीह ले भन्थ्यो, “तमीले भन्छौ िक
तमीले अब्राहामलाई देखेको छौ, अब हामीलाई थाहा छ िक तमी भत्र
शतैान छ।”
224 उहाँले भ ुभयो, “अब्राहाम हुनुभन्दा अगाड, म छदै छु।” हेनुर्होस्,
उहाँ अब्राहामको परमे र हुनुहुन्थ्यो। िन य न,ै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले
भ ुभयो, “अब्राहाम हुनुभन्दा अगाड, म छदै छु।” िन य न।ै
225 र अब, उहाँ त्यहाँ कुवा िनर बसीरहनुभएको छ, उहाँले भ ुभयो, “ ी,
मेरो िन म्त िपउनको लािग पानी ल्याऊ।”
226 उनले भिनन्, “यो प्रथागत छैन। हामीह यहाँ अलग छौ।” जस्तो
तनीह ले दक्षणमा गन गछर्न्, काला जात र गोराह मा, बुझ्नुभयो।
उनले भिनन्, “हामीमा भ ता छ यहाँ। तपाईले मलाई सोध्नको लािग
प्रथागत छैन, तपाई (एक यहूदी) मलाई माग्नु हुन्छ (एउटा समरी ीलाई)
केिह, कुराको लािग। हामीह एकअकार्मा कुनै सरोकार नै छैन।” उनी थोरै
व्यश्या ी थईन्, तपाईलाई छ। त्यसलेै, सम्भवतः एउटा राम्रो सानी
ी। र उनी त्यहाँ उभरहेक थईन्, हुनसक्छ उनको घुमेको केश उनको

मुहारसम्म झ ररहेको थयो, तपाईलाई थाहा छ, र उनी रातभरी बािहर नै
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थईन् होला। र—र त्यसलेै उनले भिनन्, र उनले भिनन्, “तपाईले मलाई
माग्नको िन म्त यो प्रथागत छैन, म जस्तो एउटा सामरी ीसंग।”
227 उहाँले भ ुभयो, “ ी, तमीसंग बोल्नेलाई यिद तमीले चनेको भए,
र तमी को संग बोल्दछैौ भ े तमीले जानेको भए, तमीले म संग िपउनको
िन म्त माग्ने थयौ।” त्यो िहजोको म￭सह हुनुहुन्थ्यो, बुझ्नुभयो। “तमीले
मलाई पानी माग्ने थयौ, तमीलाई म त्यो पानी िदनेथए जुन तमीले यहाँ
लना आउने थएनौ।”
228 “िकन,” उनले भिनन्, “कुवा गिहरो छ, र पानी ता को लािग
तपाईसंग केिह पिन छैन, कसरी तपाईले मलाई कुनै पानी िदनसक्नुहुन्छ
र?” भिनन्, “हाम्रो पूखार् याकूब!” बुझ्नुभयो, उनी सामरी थईन्, तर
उनले पिन याकूबलाई आफ्नो िपता पूखार् भिन बोलाउथन्। “हाम्रो िपता,
याकूबले यो कुवाबाट िपएका थए, उनको गाईबस्तुले, उनको प रवारले
िपएका थए। र तपैिन तपाई भ ुहुन्छ िक तपाईसंग यो भन्दापिन उत्तम
पानी छ?” भिनन्, “तपाई भ ुहुन्छ ‘पुज्ने,’ तपाई एउटा यहूदी भएर,
तपाई भ ुहुन्छ ‘या शालेम।’ हामीले यस पहाडमा पुज्छौ भन्छौ।”
229 उहाले भ ुभयो, “ ी, समयआउदछै, र अिहले नै समय हो, जब सच्चा
आराधकले परमे रलाई आत्मामा आराधना गनछन्, ‘िकनिक परमे र
आत्मा हुनुहुन्छ।” बुझ्नुभयो? “िपताले त्यसो गरकेो चाहनुहुन्छ।”

उहाँले के गद हुनुहुन्थ्यो? उहाँ उनी संग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, उनको
आत्मासंग सम्पकर् गनर्। बुझ्नुभयो? अब, याद गनुर्होस्, ती सामरीह को
अगाड, उहाँ म￭सह हुनुपथ्य । र ￭सधै उहाँले उनमा समस्यामा भेट्नुभयो।
कत जनालाई थाहा छ त्यो के थयो? िन य न।ै उनी आफ्नो छैठौ
श्रीमानसंग ब￭सरहेक थईन्।

त्यसलेै, तपाईले देख्नुहुन्छ, यो गलत हो जब तपाई संग ￭जउदै श्रीमान
छ, र—र त्यस्तो अवस्था छ, र बािहर गएर। र कुनै कारणले गदार्, ीलाई
आफुबाट छुटाउछ, र उनलाई िववाह गछर् , र फेरी अक ीलाई िववाह
गछर् , अक लाई िववाह गछर् , फेरी अक लाई िववाह गछर् , तपाईले त्यो
गनुर्हुदनै। त्यसलेै उहाँले भ ुभयो, उनी…

त्यसपछ उनले, मलाई लाग्छ उनी तनीह संग िववाह पिन नगरीकन
बसेिक हुनुपछर् । उनी ती मध्ये कोिहसंग पिन किहल्यै िववाह नभएक
हुनसक्छे। उनी ती मध्ये कोिहसंग पिन किहल्यै िववाह नगरके हुनसक्छे।
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त्यसलेै उनले यी सबै दु कुराह भिनन्, तपाईलाई थाहा छ, उनले यी
सबै दु कामह ग रन्।

त्यसलेै उहाँ त्यहाँ उभरहनु भएको बेला, उनलाई त्यसरी
हे ररहेनुभएको थयो, उहाँले भ ुभयो, “जाऊ, र मलाई िपउनको लािग
पानी ल्याऊ।” र उनले भिनन्…“तर तमीसंग बोल्नेलाई यिद तमीले
चनेको भए, तमीले मलाई िपउनको लािग माग्ने थयौ। म तमीलाई पानी
ल्याउनेछु जसको लािग लन तमी यसरी आईराख्ने छैनौ…म तमीलाई
पानी िदनेछु, जुन तमी िपउनको लािग यहाँ आउदनैौ।” त्यसपछ उहाँले
भ ुभयो, “जाऊ, गएर आफ्नो पतलाई लएर यहाँ आऊ।”

उनले भिनन्, “महोदय, मेरो कुनै पत छैन।”
“ओ,” उहाँले भ ुभयो, “तमीले िठकै भनेको छौ। तम्रो पाँच जना

श्रीमानह छन्, र जोसंग तमी अिहले ब￭सरहेको छौ त्यो तम्रो पत
होइन। यसमा तमीले िठक भनेको छौ।?” उनी, त्यस ीले त्यो सुिनन्…
अब जब…

जब उहाँले त्यसो गरकेो यहूदीह ले देखे तनीह ले उहाँले के भ
थाले? के तनीह ले उहाँ नै म￭सह भनेर चने? अँहँ। उहाँ को हुनुहुन्छ
भिन तनीह ले भन्थे? “बाल￭जबुल, एउटा भाग्य बताउनेवाल,” भन्थे,
“त्यो शिक्त बाल￭जल को हो।” र तनीह ले परमे रको आत्मालाई, जसले
त्यो सबै भिनरहनुभएको थयो, उहाँलाई “अशु कुरा।” भन्दै थए।

उहाँले भ ुभयो, “तमीह ले मेरो िव मा बोलेको छौ, म
तमीह लाई क्षमा िदनेछु। तर एक िदन पिवत्र आत्मा आउनुहुनेछ, यिह
कायर् गनर्को लािग; र तमीह ले उहाँको िव मा एकै शब्द मात्रै बोल, त्यो
तमीह लाई किहल्यै पिन क्षमा हुनेछैन।”
230 त्यसलेै तपाईले देख्नुहुन्छआज हामी कुन ठाउँमा छौ, यिद यो आजको
िदन भएको भए। “उहाँको िव मा एउटा मात्रै शब्द, त्यो किहल्यै पिन
क्षमा हुनेछैन, न त यो संसारमा न त आउने संसारमा।” त्यसलेै तपलेै
देख्नुहुन्छ यो पुस्ताले के गरकेो छ। अब यसको बारमेा सोच्नुहोस्। ब लयो
संग सोच्नुहोस्। यो पिवत्र शब्दलाई तौल्नुहोस्।
231 अब, यहूदीह ले भनेका थए, “यो मान्छेले यी कायर् बाल￭जबुल ारा
गदर्छ। यस मािनस एउटा दु हो, भाग्य बताउनेवाला हो।” हामी जान्दछौ
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िक जोखाना बताउने दु हो। त्यसलेै तनीह ले उहाँलाई, “यो मािनस
भाग्य बताउने” हो भने।
232 त्यसलेै उहाँलाई भाग्य बताउने भने तापिन उहाँले तनीह लाई क्षमा
िदनुभयो। तर उहाँ मनुर्भएपछ र पिवत्र आत्मा फकर आउनुभए पछ, तब
यो फरक थयो। बुझ्नुभयो? र त्यो अन्यजातको पुस्ताको लािग हो। अब
ध्यान िदनुहोस्।

अब, यहूदी—यहूदीह ले दे खसकेका थए, यसलाई द ण्डत
गरकेा थए।
233 सामरीह ले यसलाई स्वीकार गर,े र उनले भिनन्, “महोदय,
म जान्दछु िक तपाई एउटा अगमवक्ता हुनुहुन्छ।” तमीले यसले के
गनछौ, सामरी? “म जान्दछु िक तपाई एउटा अगमवक्ता हुनुहुन्छ। हामी
जान्दछौ जब म￭सह आउनुहुनेछ, उहाँले हामीलाई यी कुराह भ ुहुनेछ।”
बुझ्नुभयो, तनीह ले म￭सह लाई जानेका थए, िक उहाँ को हुनुहुनेछ
भिन। भिनन्, “हामी जान्दछौ िक जब म￭सह, जसलाई ख्री भिनन्छ,
जब उहाँ आउनुहुनेछ उहाले हामीलाई यी थोकह भ ुहुनेछ। तर तपाई
को हुनुहुन्छ? के तपाई उहाँको अगमवक्ता हुनुहुन्छ?”

उहाँले भ ुभयो, “म उिह हँु। म उिह हँु।”
234 र यसै माथी! अब सु ुहोस्। यसमैा, उनले आफ्नो पानीको भाडा
छोडन् र शहर तर गईन्, र शहर तर गएर मािनसह लाई भिनन्, भिनन्,
“आऊ, हेर त्यस मािनसलाई जसले मलेै गरकेा कामह भिनिदएका छन्!
के यिह नै त्यो म￭सह होइनन् र?” र बाईबलले भनेको छ िक शहरका
सबलेै उहाँमा िव ास गरे िकनिक त्यस ीले यो भनेका छन्, िक उहाँले
तनीह लाई भ ुभयो, ‘िकनिक उहाँ म￭सह हुनुहुन्थ्यो।
235 अब, यिद त्यो िहजोको म￭सह चन्ह थयो भने, र उहाँ िहजो, आज र
सधै भरी एकै समान हुनुहुन्छ, र यो आज पिन त्यिह नै चन्ह हुनेछ। के यो
सिह हो? कत जना यो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ? िन य न,ै हो, यो त्यिह
नै हो। िठक छ।
236 अब, के यो कुनै अलग मािनस हुनेछ? होइन। उहाँले प्रेम गनुर्भयो, उहाँ
कराउनुभयो, उहाँ नुभयो, उहाँ सुत्नुभयो, उहाँ उजाडस्थानमा जानुभयो,
माछा मानर् जानुभयो, सामान्य मान्छेले गन जस्तै उहाँले पिन गनुर्भयो। उहाँ
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केवल एउटा मािनस हुनुहुन्थ्यो, बुझ्नुभयो, तरै पिन उहाँ एउटा अभिषक्त
मिहस हुनुहुन्थ्यो।
237 अब, हामीले बाईबलमा याद गनर्सक्छौ, त्यस समयको बारमेा
हामीलाई यसले भन्दछ, जहाँ हामी धेरै पदह मा पाउदछौ र प्रमाण
हुन्छ िक बाईबलले त्यहाँ यो हुनेछ भिन दाबी गदर्छ, “एउटा िदन हुनेछ
त्यो न त रात न त िदन हुनेछ,” केवल एउटा िनराशाजनक िदन,
संस्थाह र मण्डली, र बच्नको लािग प्रशस्त, “तर साँझको समयमा
त्यहाँ उज्यालो हुनेछ।” कतजनाले यो कुरा किहल्यै पढ्नुभएको छ?
िन य न।ै बुझ्नुभयो?
238 अब, अक शब्दमा भन्दा, सूयर् पूवर्मा उडाएर प ममा अस्ताउछ।
त्यिह नै सूयर् जुन पूवर्मा उदाउछ, त्यो प ममा अस्ताउछ। िठक छ,
जब परमे रको पुत्र, एस-ओ-एन पूवर्मा उदाउनुभयो, पूव य मािनसह मा
आउनुभयो। सव्यताले यात्रा गय , सूयर्संगै यात्रा गय , र हामी अिहले प मी
तटमा छौ। यिद तपाई पारी तर जानुभयो, तपाई चन तफर् जानुहुन्छ,
फेरी फकर पूवर् तर। त्यसलेै त्यिह पुत्र जो पूवर्मा च म्कनुभएको थयो
अिहले प ममा चम्कदै हुनुहुन्छ, उिह पिवत्र आत्माको बि ष्मा सिहत,
उिह चन्ह, उिह आ यर् कायर्ह , र उिह म￭सह सिहत चम्कदै छ। के यो
सिह हो? “रातको समयमा उज्यालो हुनेछ, तमीले मिहमाको मागर् िन यनै
पाउनेछौ।” त्यो सिह हो।
239 हामी रातको समयमा छौ, साँझको उज्यालोमा। सूयर् अस्ताउदै छ।
म￭सह हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। परमे रको पुत्र, पिवत्र आत्माको पमा
हुनुहुन्छ, हाम्रो माझमा। के तपाईले त्यो िव ास गनुर्हुन्छ? [सभाले भन्छ,
“आमेन।”—सम्पा।] म उहाँको दास हँु भिन के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ?
[“आमेन।”] जे मलेै तपाईलाई भिन रहेको छु त्यो सत्य हो भिन के तपाई
िव ास गनुर्हुन्छ? [“आमेन।”] िहजो िबहानको स्वगर्दतूको कहानी के
तपाई िव ास गनुर्हुन्छ, अ स्त िबहानको कुरा? [“आमेन।”] के तपाई
यो िव ास गनुर्हुन्छ? [“आमेन।”] त्यसो हो भने स्वगर्को परमे र, मेरो
सामू त्यो इन्द्रेणीको पमा देखा पनुर्हुने परमे रलाई बोल्न िदनुहोस्। र
शरीरलाई उहाँमा सम पत हुन िदनुहोस्, मेरो प्राण, आत्मा, र समझ,
उहाँको मिहमामा सम पत भएको होस्। जब मलेै त्यो अ न्तम लोखक
लाई खो￭जरहेको थए, र जानेको थए िक त्यो अ न्तम हुनेछ। त्यो िठक
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त्यसबेला दस बज्नको लािग तन िमनेट भएको थयो, र मलेै भनेको थए
िक त्यो दस बजेसम्ममा हुनेछ।

तपाई जा ुहुन्छ, उहाँले भ ुभयो, “तलेै जे चाहन्छस् त्यो भन्। यो
त्यस्तै नै हुनेछ।” उहाँ किहल्यै पिन असफल हुनुभएको छैन, जे केिह पिन
माग्नुहोस्। “केवलतलेैले के चाहन्छस् सो भन्।”

तर आठौ पटक जब त्यो ग रयो, त्यो एउटा सानी मिहला ग रएको
थयो। मलाई लाग्छ उहाँ त्यहाँ पछाड ब￭सरहनुभएको छ अिहले। भाई
राईट यहाँ ब￭सरहनु भएको म देख्न सक्छु। हेटी राईट, जब उहाँले आफ्नो
दईु ओटा बच्चाह को लािग…उहाँ त्यहा हुनुहुन्छ, िठक अिहले त्यहाँ िनर
हुनुहुन्छ। उहाँको दइुटा बच्चाह को लािग मुिक्त पाउनको लािग, (त्यिह
होइन त?) जो यसको कडा िव मा थए। मलेै भने, “म तपाईको
बच्चाह तपाईलाई िददछु, येशू ख्री को नाउँमा।” तनीह िठक उहाँको
काँखमा लडे।
240 एड डल्टन, ब्या प्ट यहाँ ब￭सरहनु भएको छ, जो तल केन्टिकबाट
हुनुहुन्छ, यहाँ ब￭सरहनुभएको छ। तपाईको कतजना बच्चाह हुनुहुन्छ,
एड? बाह्र जना बच्चाह । िठक यहाँ उभरहनुभएको छ, उहाँले आफ्नो
बच्चाह को लािग माग्नुभयो। म भवनबाट बािहर िनस्के। एड म कहाँ फेरी
आउनुभयो; मलेै भने, “एड।”

पिवत्र आत्मा ममा हुनुहुन्थ्यो, मलेै भने, “उसलाई यो देऊ।
उसलाई देऊ।”
241 मलेै भने, “म तम्रो बच्चाह तमीलाई िददछु।” तनीह सबजैना,
बचाईए र बि ष्मा भए। त्यहाँ उहाँको िकशोरी छोरी घरमा ब￭सरहेक थईन्,
पखद,ै कराउद,ै उहा यहाँ माथ गएको िदन दे ख उनी पिन बाचन्।
यस ब्या प्ट भाई जो तलबाट…ओ, ओ, जब उहाँ बोल्नुहुन्छ त्यो कत
अ तू छ!
242 म अब उहाँलाई सोध्दै छु, उहाँको मिहमाको लािग, आफैलाई देखाउन,
िक उहाँ ख्री हुनुहुन्छ, जुन म बो लरहेको छु त्यो सत्य हो।
243 अब, अिव ासी—अिव ासीको उ म्कने ठाउँ नहोला। म चाहन्छु िक
मािनसह जो यहाँ हुनुहुन्छ, जो िबमार र खाचोमा हुनुहुन्छ, जसलाई
परमे रको खाचो छ, जसलाई मलेै च न्दन, अन्जानह जो हाम्रो ारा
भत्र हुनुहुन्छ, मािनसह जसलाई म च न्दन, जो यहाँ हुनुहुन्छ, र जसलाई
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परमे रको खाचो छ, तपाईह ले आफ्नो हातह उठाउनुहोस्। सबै तर
मािनसह हुनुहुन्छ। त्यो िठक छ, मलाई लाग्छ सामान्य पमा सबै तर
हुनुहुन्छ। मािनसह जो मलेै च न्दन। यिद मलेै कसलैाई बोलाए, जसलाई
म चन्छु र तपाईले मलाई च ुहुन्छ, र—र हामी एकअकार्लाई राम्ररी
चन्छौ, तपाईह ले केिह पिन नभ ुहोस्, केवल शान्त रहनुहोस्। यिद उहाँ
परमे रको पुत्र हुनुहुन्छ, जो उहाँ हुनुहुन्छ न,ै र मेरो संदेश सिह छ, र त्यो
स्वगर्दतू…
244 जब त्यो दस बज्नको लािग तन िमनेट बािक थयो, मलेै भने, “ओ
परमे र, जो केिह समय अगाड मेरो सामू त्यस इन्द्रेणीमा देखा पनुर्भएको
थयो, यो तन िमनेट बािक थयो। मलेै कुनै लोखक दे खन। यो तन िमनेट
बािक थयो, तपाईले मलाई एउटा ल्याउनु हुनेछ।” र परमे र जो मेरो
न्यायकतार् हुनुहुन्छ, म मेरो हात बाईबलमा राखेर सत्यिन पमा भन्दछु।
कसम खाने कुरामा म िव ास ग दन, बाईबलले त्यसो भन्दनै; बाईबलले
त्यसो नगनर्को िन म्त भन्छ। तर परमे र मेरो न्यायकतार् हुनुहुन्छ, एउटा
लोखक िठक खको तलबाट दौडेर आयो र िठक त्यहाँिनर बस्यो। उहाँले
यो किहल्यै गनर्बाट असफल हुनु भएन; उहाले किहल्यै त्यसो गनुर्भएन। धेरै
जना यहाँ उप स्थत हुनुहुन्छ जसलाई यी कुराह थाहा छ। मलाई थाहा
छ िक उहाँ, त्यिह परमे र हुनुहुन्छ यहाँ।
245 त्यहाँ प्राथर्नाको काडर् िदईएको छ। म त्यो चाहिदन। हामी त्यसको लािग
प्राथर्ना केिह िमनेटमा गनछौ, तनीह पिंक्तमा आउनेछन्। म यो चाहिदन
िक मािनसह जो—जो यहाँ, या जहाँकिहँ।
246 म अन्जान मािनसह आएको चाहन्छु। मलाई नच े मान￭सह
आएको चाहन्छु। म तपाईह ले यो जानेको चाहन्छु, तपाईह गएर चन्तन
गरकेो र प्राथर्ना गरकेो चाहन्छु, र यसो भ ुभएको होस्, “परमे र, त्यस
मािनसले मलाई चन्दनै।”
247 र एकिदन एउटा सानी मिहला भडह मा भएरआईन्। उनीसंग रगतको
समस्या थयो। र उनले भिनन्…
248 जब तनीह सबलेै भन्दै थयो, “उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ! उहाँलाई हेनुर्स्!
त्यो गा लली त्यहाँ छ,” र त्यस्तै भन्दै थए। ती सबै रब्बीह र ती सबै
त्यहाँ उभरहेका थए, भन्दै थए, “रब्बी, हामीह तपाईबाट एउटा चन्ह
चाहन्छौ,” र त्यस्तै कुराह भन्दै थए।
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249 यस सानी मिहलाले भिनन्, “उहाँ परमे रको पुत्र हुनुहुन्छ भिन म
िव ास गछुर् । र म िव ास गछुर् यिद मलेै उहाँको पोशाकको छेउ मात्रै पिन
छुन पाए, म िनको पा रनेछु।” तपाईह कतलाई त्यो थाहा छ? उनले
उहाँलाई छोईन्।
250 उहाँले महसुस गनुर्भएन; तर उहाँ रोिकनुभयो र फकर् नुभयो र भ ुभयो,
“कसले मलाई छोयो? कसलेै मलाई छोयो।” सबै जना चुपचाप भए।
भ ुभयो, “कसलेै मलाई छोयो।” भ ुभयो, “कसले मलाई छोयो?”
251 र उहाँले चारैतर तबसम्म हेनुर्भयो जबसम्म उहाँले त्यो भेट्टाउनुभएन।
उनले आफैलाई लुकाउन सिकनन्। यसलाई पाउन सिकएन। देख्नुभयो
र भ ुभयो, “तम्रो िव ासले तमीलाई बचाएको छ।” भ ुभयो, उनलाई
भ ुभयो, उनको रगतको समस्याबात बचाईयो…िन ावान, िकनिक उनले
िव ास गरिेक थईन्, र उनको िव ासले उहाँको व छोईन्। के तपाईले
त्यो िव ास गनुर्हुन्छ? िठक छ।
252 अब, आज उहाँ उच्च पूजाहारी हुनुहुन्छ जो परमे रको दािहने हातमा
बस्नुभएको छ, हाम्रो पाप स्वीकारको मध्यस्ताकार ब ुभएको छ? के
बाईबलले यो भन्छ िक उहाँ उच्च पूजाहारी हुनुहुन्छ जसलाई हाम्रो
दवुर्लताको भावह ले छुन सिकन्छ? के त्यो सिह हो? िठक छ, यिद
तपाई िवमार हुनुहुन्छ, तपाई प्राथर्ना गनर् थाल्नुहोस्, भ ुहोस्, “परमप्रभु
परमे र, मलेै भखर्रै एउटा संदेश सुनेको छु। म—म यस मािनसलाई
च न्दन। म—म यहाँ पिवत्रस्थानमा छु। म यहाँ आउिदन, यो मेरो घरलेु
मण्डली होइन। म अक ठाउँबाट हँु। म यस शहरभन्दा बािहरबाट हँु, म
अक ठाउँबाट आएको हँु। म यो मािनसलाई च न्दन। तर उहाँले गनुर्भएको
छ, यसलाई यत सकारात्मक देखाएको छ िक यो तपाई नै हुनुहुन्छ, र
भनको छ िक तपाई उहाँमा देखा पनुर्भएको छ, िक उनको संदेश सिह
छ, र तपाईले यी कुराह कसरी गनुर्हुन्छ देखाउनुभएको छ। अब, म
यस मािनसलाईच न्दन, तर म तपाईलाई चन्दछु। त्यसलेै यिद उहाँले
आफैलाई तपाईमा सम पत गनुर्भएको छ भने, र तपाईले उहाँको शरीरलाई
आफ्नो वचन बोल्नको िन म्त प्रयोग ग ररहनु भएको छ भने, उहाँलाई म
संग बोल्न िदनुहोस्। तपाईको व मलाई छुन िदनुहोस्, प्रभु।” र हेनुर्होस्
यिद उहाँले यो गनुर्हुन्छ या गनुर्हु ! हेनुर्होस् यिद उहाँ परमे र हुनुहुन्छ
या हुनुहु ।
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253 यिद उहाँ अझै परमे र हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो ओठह त्यिह वचन
बोल्नको िन म्त प्रयोग गनुर् हुन्छ जुन उहाँले गनुर् हुनेछ, िकनिक उहाँको ओठ
छैन तर तपाईको र मेरो छ। उहाँ संग आँखा छैन तर हाम्रो छ। त्यसलेै उहाँ
केवल तलआउनुहुन्छ र उहाँको मण्डलीलाई हाम्रो शरीरबाट चलाउनुहुन्छ।
के तपाई त्यो िव ास गनुर्हुन्छ? आफैलाई चलाउनुहुन्छ! त्यिह नै हो जुन
उहाँले भ ुभएको छ। “मलेै गरकेा कायर्ह , तमीह ले पिन गनछौ।” के
त्यो सिह हो? “उिह कायर् तमीह ले पिन गनछौ।” त्यिह नै कायर् हो जुन
उहाँले गनुर्भएको थयो, यो सािबत गनर्को लािग िक उहाँ म￭सह हुनुहुन्छ।
अब, यिद उहा म￭सह हुनुहुन्छ, र उहाँ हुनुहुन्छ, त्यसो हो भने, त्यो सत्य
भएको हुनाले, तब उहाँले उिह कायर् िठक अिहले पिन गनुर्हुन्छ, उहाँको,
मण्डली ारा, जुन कुरा उहाँले त्यसबेलामा पिन गनुर्भएको थयो। त्यसले यो
प्रमाणत गछर् िक यो सत्य, तपाईको सबै सम्प्रदायको बावजूद पिन सािबत
गछर् । ओ, हा ेलुयाह!
254 सानो वृ भाई िकड र बिहनी िकड यहाँ ब￭सरहनुभएको छ, दवुजैना,
र उहाँह अस्सी वषर्को हुनुहुन्छ, म जन्मनु भन्दा पिहले दे ख प्रचार
ग ररहनु भएको थयो। यहाँ उहाँ कुनै िवहानीमा लेिटरहनुभएको थयो,
मन अवस्थामा, क्यान्सरको कारणले, लगभग दईु वषर् पिहले, उहाँको
प्रोस्टेटको माध्यमले काटीरहेको थयो; त्यहाँ माथ ओहाईओ मा। उहाँ
मेरो धेरै िप्रय िमत्र रहनुभएको छ। बिहनी िकडले मलाई बोलाउनुभयो,
भ ुभयो, “िब ी, तपाईलाई चाडो गरकेो राम्रो। उहाँ माद हुनुहुन्छ, िठक
अिहले मन अवस्थामा हुनुहुन्छ।” र िब ी र मलाई त्यो पुरानो कार चलाउन
मन पथ्य , त्यसमा चढ्न मन पथ्य ।
255 जब म त्यहाँ कोठामा पुगे, जसै म त्यहाँ पुगे, पिवत्र आत्माले मलाई
बोल्नुभयो, “परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ।”
256 त्यहाँ उहाँ उभरहनुभएको थयो, परमे रको मिहमाको एउटा साक्षी,
यहाँसम्म िक उहाँको चिकत्सक पिन सबै आश मानुर्भएको थयो। यो
केवल, उहाँ परमे र हुनुहुन्छ। के मलेै त्यो गनर्सक्छु? होइन, श्रीमान! मेरो
शब्दह कुनै मािनसभन्दा ठूलो छैन। तर त्यो त परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ
हो! आमेन।
257 वष पिहले, केन्टक को पहाडह मा, एउटा सानो पुरानो परमे रको
मण्डली, या तनीह मध्ये कोिह थए, पहाड पिट्ट तर र माथ जम्मा हुन्थे,
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त्यिह कुराबाट मकै िपटेर िनकाल्ने गनुर्हुन्थ्यो, त्यस वृ ा आमा िकडसंग,
ती बालबच्चाह लाई खवुाउनको लािग; आफ्नो पतलाई बारीमा पठाउनको
लािग भाडामा त्यो पखाल्नुहुन्थ्यो।
258 र अब यहाँ उहाँह आफ्नो अस्सी औ सालमा आज यहाँ
ब￭सरहनुभएको छ, परमे रको सुसमाचारमा रमाईरहनु भएको छ,
आईतबारको िबहान सयौ माईल टाडाबाट आउनुहुन्छ, हरके आईतबार
म यहाँ प्रचार गछुर् , उहाँह ले सु पाउनुहुन्छ िक भिन। िन य न,ै हामीह
उहाँह लाई िनमन्त्रणा पठाउछौ, उहाँह आउन चाहनुहुन्छ। उहाँह सानो
वृ ा दयह लाई आशष िदनुहोस्। त्यो सिह हो। म चाहन्छु िक यहाँ
हुनुभएको हरके व्यिक्तले यस िबहान हात िमलाउनु भएको होस्, यिद
तनीह ले सक्छन् भने, उनीह लाई आशष िदनुहोस्।

अब प्राथर्ना गनुर्होस्।
259 ओ, म जानेर कत खसुी छु िक उहाँ परमे र हुनुहुन्छ। कत राम्रो
भाव! तपाई भ ुहुन्छ, “तपाई के को लािग प्रतक्षा ग ररहनु भएको छ,
भाई ब्रन्हाम?” म उहाँको लािग पखरहेको छु। यो एउटा…म प्रचार गद
आईरहेको छु। यो अक िक￭समको अभषेक हो।
260 र यिद उहाँ आउनुहुन्छ र यो गनुर्हुन्छ, यहाँ भएका कत जना जो िवमार
हुनुहुन्छ, उहाँलाई चंगाईकतार्को पमा स्वीकार गनुर्हुन्छ? केवल आफ्नो
हातह उठाउनुहोस्, सबै िबमार मािनसह , यिद उहाले—उहाँले यो
गनुर्हुन्छ भिन िव ास गनुर्हुन्छ भने। तपाईह को हातह उठाउनुहोस्, सबै
जना हो िबमार हुनुहुन्छ, जसले म￭सह, ख्री लाई मािनसह को माझमा
बो लरहनुभएको देख्नसक्नुहुन्छ।
261 प्राथर्ना गनुर्होस्। िव ास गनुर्होस्। म घरको यस त फलाई सम पत
गदर्छु। मलेै धेरै प्राथर्नाह पाएको छु। मलेै अभषेक भएको देख्न सक्छु।
262 हेनुर्होस्। कतजनाले त्यो सु ुभएको छ, त्यो आगोको खामो त्यहाँ,
जुन िवज्ञानले त्यहाँ वा￮शटन डसी मा टाँिगएको छ? तपाईलाई यो थाहा
छ। यहाँ िनर यसको त स्बर, िठक यहािनर, त्यिह आगोको खामो जसले
मोसालाई अगुवाई गय । जब िक िवज्ञानले पिन भएको थयो, “कुनै िदन यो
टेन-सेन्ट-स्टोरको अल्मारीमा हुनेछ। केवल एउटा मात्रै अलौिकक कुरा
जुन फोटोग्राफ भयो।”
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263 त्यिह नै स्वगर्दतू िठक अिहले यहाँ पु ल्पटमा हुनुहुन्छ। यसलाई
खोज्नुहोस्। म तपाईलाई िव ास गनर्को िन म्त चुनौती िददछु। तपाई
बािहरको व्यिक्तह , तपाई िव ास गनुर्होस्।
264 अब मलेै केवल हेनर् पनछ यो कहाँ गईरहेको म देख्छु। उहाँको
उप स्थतमा िन ावान हुनुहोस् सबै जना, त्यो अ तू।
265 म एउटा मान्छेलाई देख्दछु। यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो बाँयािनर
ब￭सरहनुभएको छ, िठक यहाँ पछाड कुरा िनर। उहाँ िपनासको समस्या
र पेटको समस्याले ग्र￭सत हुनुहुन्छ। तपाई आफ्नो पूरा दयले िव ास
गनुर्हुन्छ। तपाई एउटा अन्जान व्यिक्त हो मेरो लािग। उहाँ श्रीमान वेल्स
हुनुहुन्छ। त्यिह नै तपाईको नाउँ हो श्रीमान वेल्स। तपाई यहाँबाट
आउनुभएको होइन। तपाईको ठाउँको नाउँलाई अरोरा, इ लनोईस भिनन्छ।
त्यो सत्य हो। के यो सत्य हो? म तपाईको लािग अन्जान व्यिक्त हँु। यिद त्यो
कुरा सत्य हो भने आफ्नो हात उठाउनुहोस्। तपाईको खटु्टामा उभनुहोस्।
येशू ख्री ले तपाईलाई िनको पानुर् हुन्छ।

तपाई अिहले िव ास गनुर्हुन्छ? “यिद तपाईले िव ास गनर्सक्नुहुन्छ
भने।”
266 अब, त्यहाँ, एक जना, जसलाई मलेै मेरो जीवनमा किहल्यै देखेको
छैन, र हामीह को अगाड पूणर् पमा अन्जान हुनुहुन्छ। उहाँ अक
राज्यबाट हुनुहुन्छ। र पिवत्र आत्मा, अब, आत्माले जे पिन उहाँलाई भनेको
छ, म तब सम्म थाहा पाउिदन जबसम्म त्यो टेपमा रहदनै। यो अभषेक हो
जुन तपाईमा आउदछ। तर मािनसले जान्दछ।
267 जे तपाईलाई भिनएको छ त्यो सत्य हो। के त्यो सिह हो, श्रीमान? हो।
हामीह अन्जान हौ। त्यहाँ, उहाँलाई आफ्नै साक्षी हुन िदऔ।

यो कसले गय ? म￭सह, ख्री ।
268 यहाँ िनर एकजना मिहला हुनुहुन्छ िठक यहाँ पछाड, मािनसह को
िवचमा, िठक यहाँिनर। तपाई माथको त्यस उज्यालोलाई देख्नुभएको
छ? उहाँ छालाको रोगले ग्र￭सत हुनुहुन्छ। श्रीमती िपट्मन, तपाई
ओवेन्सबोरोबात आउनुभएको हो। यिद तपाई एउटा अन्जान हुनुहुन्छ भने,
आफ्नो हात उचालेर ह ाउनुहोस्। के ती कुराह साँचो हो? तपाईको
हात ह ाउनुहोस्। परमे रले तपाईलाई िनको पानुर्भएको छ। मलेै यस
मिहलालाई किहल्यै पिन देखेको छैन, तरै पिन, केवल दशर्नमा देखे।
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269 ताक तपाईले यो जा सक्नुभएको होस्, िठक तपाईभन्दा माथ एउटा
ए लस नाउँ भएको मिहला हुनुहुन्छ, श्रीमती ए लस, एउटा जवान मिहला।
उहाँमा मिहला रोगको समस्या छ। उहाँ पिन अन्जान नै हुनुहुन्छ। यिद त्यो
सत्य हो भने, आफ्नो हात उचालेर ह ौनुहोस्। के उहाँ तपाईको आमा
हुनुहुन्छ जो तपाईको छेउमा बस्नुभएको छ त्यहाँ? यो एउटा मिहला त्यहाँ
ब￭सरहनुभएको छ, डरले ग्र￭सत हुनुहुन्छ, एउटा जिटल खालको डर उहामा
छ। यिद त्यो सिह हो भने, तपाईको हात उचाल्नुहोस्, मिहला। िठक छ।
डर गईसकेको छ। तपाई घर जान सक्नुहुन्छ, िनको हुनुहुन्छ। म तपाईलाई
िव ास गनर्को िन म्त चुनौती िदन्छु।
270 टाडा पछाड, कुनातर, धेरै पछाड, एउटा पु ष मीनेसोटाबाट
हुनुहुन्छ, जो पछाड ढाडको समस्या सिहत हुनुहुन्छ। तपाईको नाउँ श्रीमान
कास न हो। तपाईको ठाउँबाट उभनुहोस्। तपाईको ढाडको समस्या
हराएको छ। येशू ख्री ले तपाईलाई िनको पानुर् हुन्छ।
271 िठक धेरै पछाड यहाँ, एउटा मिहला ग्र￭सत हुनुहुन्छ। उहाँ यो
शहरभन्दा बािहरबाट हुनुहुन्छ। उहाँ ब्लु आईल्याण्ड भ े ठाउँबाट हुनुहुन्छ।
उहाँमा मुटुको समस्या छ। त्यो िठक ￭सकागोको न￭जक छ। श्रीमती ब्रेडन,
उठ्नुहोस्, तपाईको चंगाई ग्रहण गनुर्होस्। घर जानुहोस् र िनको हुनुहोस्,
येशू ख्री को नाउँमा।
272 के तपाई िव ास गद हुनुहुन्छ? यो भागपिट्ट के छ? तपाईलाई थाहा छ
त्यो म￭सह हुनुहुन्छ? कसरी एउटा मान्छेले जान्दछ?
273 यी मािनसह जसलाई बोलाईएको छ, र जान्दछ िक मलेै तपाईको
बारमेा केिह अिन जा न्दन भनेर, तपाईह को हात उठाउनुहोस्, तपाई
मािनसह जसलाई वरपर बोलाईएको छ। हेनुर्होस् त्यहाँ?
274 त्यहाँ मेरो पछाड कोिह हुनुहुन्छ, प्राथर्ना गद हुनुहुन्छ, पछाड,
कोठाबािहर। उहाँ जवान मािनस हुनुहुन्छ, जवान,आफ्नो भाई या बिहनीको
लािग प्राथर्ना गद हुनुहुन्छ हो कन्सासमा छ, र क्यान्सर भएको छ ।
ढोका िनर अगाड आउनुहोस्। परमे रमा िव ास राख्नुहोस्। तपाई िव ास
गनुर्हुन्छ?
275 एल्मर, त्यो तपाईसंग केिह सम्बन्ध भएको व्यिक्त हो। म तपाईको
बाबालाई त्यहाँ ब￭सरहेको देख्नसक्छु, उहाँको पत्नी। उच्च रक्तसंचार
भएको। यिद तपाई िव ास गनुर्हुन्छ भने, परमे रले तपाईलाई िनको
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पानुर् हुनेछ। मलाई थाहा छैन। त्यो सिह हो। होइन र? तपाई आफ्नो पूरा
दयले िव ास गनुर्हुन्छ।

276 तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक येशू ख्री नै
म￭सह हुनुहुन्छ? के उहाँको उप स्थत यहाँ छ भिन तपाई िव ास गनुर्हुन्छ?
याद गनुर्होस्, जब एउटा ीले येशूको व छोईन्, उहाँ कमजोर हुनुभयो।
सद्गणु, शिक्त उहाँबाट गयो। म लगभग जानेबेला भयो। के तपाई िव ास
गनुर्हुन्छ?

त्यसो भए केिह क्षणको लािग हाम्रो शरह िनहुराऔ।
277 ओ येशू, परमे रको म￭सह, तपाई धेरै न￭जक हुनुहुन्छ। मािनसह
सचेत छन् िक तपाईनै परमे रको पुत्र हुनुहुन्छ, िक तपाई अिहले यहाँ
हुनुहुन्छ। तपाईको महान् चन्हह र आ यर् कामह प्रमाणत भएको
छ। तनीह लाई आशष िदनुहोस्, िपता। तनीह लाई आशष िदनुहोस्,
म प्राथर्ना गदर्छु। तनीह ले िठक अिहले िव ास गनर् सकेका होउन्,
तनीह को पूणर् दयले, िक तपाई, म￭सह, नै हुनुहुन्छ जो यहाँ उभरहनु
भएको छ। अ कसलेै त्यो गनर् सक्दनै। त्यो मानवीय पमा असम्भव छ,
प्रभु। चमत्कार, म￭सहको शिक्त हेनर्को लािग सानो, यो जस्तो नम्र ठाउँमा
आउनुपदर्छ, िकनभने तपाईले यो प्रतज्ञा गनुर्भएको थयो, प्रभु। िकनभने,
तपाईको अनुग्रहले यहाँ हामी अनुग्रह िदनलाई आएको छ। िकनभने यो गन
तपाईको प्रतज्ञा थयो, तपाईले यो गनुर्भएको छ। हामी देख्छौ िक तपाईले
आफ्नो मािनसह लाई छोड्नुहु ।
278 अब, िपता परमे र, तनीह जो संग प्राथर्नाको काडर् छ, जो प्राथर्नाको
पिंक्तमा आएका छन्, िव ास गनर्को लािग तनीह मा िव ास रहेको होस्।
ओ सवर्शिक्तमान परमे र, जब हातह तनीह माथी रा खन्छन्, तनीह
यहाँ जान सकेका होउन्, रमाउद,ै कराउदै परमे रको प्रशसंा गद, िक
तनीह िनको भएका छन्। प्रदान गनुर्होस्, प्रभु।
279 र यनीह जो बचेका छन्, यो जा सकेका होऊन् िक परमे रसंग
त्यहाँ कुनै गु का कुराह छैनन्। परमे रले दयका सबै लुिकएका कुराह
खोल्नुहुन्छ; हाम्रो सोचमा भएका सबै िवचारह उहाले जा ुहुन्छ। यसलाई
प्रदान गनुर्होस्, िपता। हामीह यसलाई येशूको नाउँमा माग्दछौ। आमेन।
280 अब, तपाईह जससंग प्राथर्नाको काडर् छ, त्यहाँ श्रोताह माझमा,
तपाई मािनसह जो मण्डलीको चारैतर हुनुहुन्छ, यहाँ चारैतर हुनुहुन्छ,
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जससंग प्राथर्नाको काडर् छ, तपाईह िव ास गनुर्हुन्छ? आफ्नो हातह
उचाल्नुहोस्। र िव ास गनुर्होस् िक एउटा मान्छेले यो गनर् सक्दनै। त्यो
परमे रबाट आउनु पदर्छ। तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक यो परमे रको एउटा
प्रतज्ञा हो, जुन उहाँले गनछु भिन भ ुभएको थयो? [सभाले भन्छ,
“आमेन।”—सम्पा।] िठक छ। त्यसो भए तपाई जा ुहुन्छ िक यहाँ कोिह
मेरो पछाड हुनुहुन्छ।
281 म यो वचन पूणर् पमा परमे रको अगाड लदछु। मािनसह जसको
अगाड यो बो लयो, जो कोिह उहाह हुनुहुन्छ, म उहाँह लाई च न्दन, र
उहाँह ले मलाई च ुहुदनै। उहाँह अन्जान मािनसह हुनुहुन्छ जो आजै
मण्डलीमा आउनुभयो यहाँ, उहाँह जहाँ किहँ हुनुहुन्थ्यो।
282 मलेै केिह दशर्नह देखेको छु यस मण्डली भत्र हुनुभएको मािनसह को
िन म्त, तर त्यसलाई एकै्ल छोडिदनुहोस्, हो, तनीह लाई यतकै
छोडिदनुहोस्।
283 ती मािनसह जसलाई बोलाईयो, तपाई जो कोिह हुनुहुन्थ्यो,
िक अ ह ले देख्न सकून् िक तपाई अन्जान हुनुहुन्छ, आफ्नो हात
उचाल्नुहोस्। हेनुर्होस्? सबै जना, सबजैना अन्जान हुनुहुन्छ।
284 केिह कुराले मलाई केवल चलाईरहेको छ। म मेरो अगाड एउटा कालो
वणर्को मिहलालाई देख्दछुै, हरके समय दे खरहेको छु, जसमा गिठया
रोग भएको छ र उच्च रक्तसंचार भएको छ। हो। तपाई हामीह को माझमा
एउटा अन्जान हुनुहुन्छ। तपाई मे म्फसबाट हुनुहुन्छ, श्रीमती साल्स। त्यो
तपाईको नाउँ हो। तपाई यहाँ पिहलो पटक आउनुभएको हो। तपाई प्रभुमा
िव ास गनुर्हुन्छ, पूणर् दयले? त्यसो हो भने तपाई घर जान सक्नुहुन्छ
र उ ार पाउन सक्नुहुन्छ, िनको हुनुभएको छ। उहाँको िन म्त परमे रले
लनुहुन्छ।
285 तपाईको पूणर् दयले िव ास गनुर्होस्, सबजैना। तपाईको हातह अब
उचाल्नुहोस्, सबै जना। तपाईको पूणर् दयले िव ास गनुर्होस्। तपाईको
हात एकअकार्मा राख्नुहोस्।

यहाँ आउनुहोस्, भाई नेभल। यहाँ आउनुहोस्, प्राथर्ना ग रिदनुहोस्।
286 हाम्रो शरह झुकाईरहदा, भाई नेभलले प्राथर्ना गनुर्हुनेछ। 
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