
यस अ न्तम िदनह मा
परमे रको आवाज

 यस िबहानीमा यी स्पेिनस मािनसह को िवचमा फेरी पिन आउन
पाउँनु िन य नै एउटा शौभाग्य हो। र म सोच्छु िक यिद ￭जमले यो

लदछै। ओ, उसले यो रकेडङ्ग लदछै। म संग अझै पिन रकेडर् छ जुन सानो
स्पेिनस कोयरले बनाएका थएँ जब म पिहले भाई गा￭सर्यासंग यहाँ थए।
र तनीह ले मेरो लािग गाउने त्यो छोटो िगत मलेै िबस। तर, ओ, मलाई
त्यो कत मन पथ्य ! र ती नानीह अिहले सबै हुकका छन् र िववािहत
छन्। म उनीह बाट अिहले र पिहले सु े गथ। र म आज िबहान िहडे र
सानो जोसेफलाई देखे, र अब यसले वास्तवमै मलाई केिह गरकेो छ, र
तपाईलाई देखेर म िन त पमा खसुी छु।
2 र, अब, म संग एउटा शब्द छ जुन मलेै स्पेिनसमा भ सक्छु। के
तपाई सु चाहनुहुन्छ? “हा ेलुयाह!” म किहले पिन यो शब्द भुल्नेछैन…
एउटा बिहरो मिहलालाई मेरो कुरा सु को लािग कोशष गदथए। अब, मलेै
यो कुरा सबै गलत भन्छु होला, बुझ्नुभयो, तर मलेै सम्झन सक्नेसम्म
यो “ओए” थयो। त्यो सिह हो? मलाई सु ुहोस्, सु ुहोस्, “ओए।” र
त्यसपछ किहल्यै नभुल्नु, “ग्लो रया ए डयोस!” कत सुन्दर! ओ, तल
राजधानी, मे क्सको ￭सटीमा गरै तनीह संग तल बोल्ने अवसर मलेै पाएको
थए। म कत खसुी थए! र म हुने गथ…
3 म यहाँ भए पछ िफनल्याण्डमा थएँ। र सधै मलाई एउटा सानो िफिनस
मिहलासंग बोलेको सधै सम्झना आउछ। तनीह मलाई त्यहाँसम्म
लागेका थए जसलाई तनीह ले “बेथानी” भ े गछर्न्। सबै देशको आफ्नै
िवचार हुन्छ। (म, के तपाईले आवाज िफतार् सुन्दै हुनुहुन्छ, म यसको
अ त्त नै न￭जक छु? के तपाई राम्ररी सु सक्नुहुन्छ? त्यो िठक छ।) यो
सानो मिहला, उनी एउटा प्यारी सानी व्यिक्त थईन्। तर उनी मा जस्तै
थईन्, उनी धेरै कुरा गनर् मन पराउँथन्। र दोभाषे…उनी साच्चै नै छट्टो
बो ल्थन्, र—र उनले यसलाई के भ चाहेिक थईन् त्यो कुरा दोभाषेले
यसलाई छट्टो भ सक्दनै थयो। र उनी उभ न्थन् र उनको अनुहार रातो
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हुन्थ्यो, उनले भिनन्, “मलेै यो बेिबलोनमा यो ती मािनसह को लािग
पाएको थए।”
4 तर, तपाईलाई थाहा छ, मलेै ध्यान िदएको छु त्यो सब—ैचराह
जुन सबै अगं्रेजीमा गाउँछन्, कुकुरले अगं्रेजीमा भूक्छन्, बच्चाह अगं्रेजीमा
न्छन्। मलाई आ यर् लाग्छ िक हामीलाई के भएको छ। तर हामीले

प्रत्येकले सोच्छौ िक हामी—हाम्रो भाषा सहस्राब्दीको भाषा हुनेछ, पकै्क
पिन हुनेछ। तर हामीह जसले पिवत्र आत्मा पाएका छ , त्यो सत्य हो,
‘िकनिक हामीसंग एउटा स्वग य भाषा छ।
5 हामीसंग भाई रो यहाँ हुनुहुन्छ यस िबहानीमा, एकजना कुटनीतज्ञ
वा￮शगटनबाट। म लाग्छ उहाँले पाँच या छ जना रा ्रपतको अधनमा काम
गनुर्भएको छ, सातजना रा ्रपत। र तपाईलाई थाहा छ म यसमा उभदा
कस्तो महसूस गछुर् , यस मंचमा बसेर बोल्न, यस्तो एकजना मािनससंग
जो मेरो पछाड ब￭सरहनुभएको छ। तर उहाँको गवाही सधै मेरो लािग
असाधारण थयो, र िवशेष गरी जब उहाँ…मलाई िव ास छ िक उहाँ
लुथरन हुनुहुन्थ्यो, यिद म गलत छैन भने, या त क्याथो लक वा लूथरन,
लूथरन। र उहाँले भ ुभयो उहा…एउटा पेन्टीको लको सभामा एउटा
पालको मुिन घस्रीरहेको बारमेा केिह, र उहाँ उठ्नुभयो…अन्तमा उहाँले
वेदीसम्म आफ्नो बाटो बनाउनुभयो, र, जब उहाँ जानुभयो, परमप्रभु
उहाँमा आउनुभयो र उहाँलाई यत धेरै आशष िदनुभयो िक…मलाई
लाग्छ िक उहाँले लगभग सातओटा भ भाषाह मा बोल्नसक्नुहुन्छ।
र भ ुभयो िक उहाँले एउटा कोशष गनुर्भयो, “यसले काम गरने,”
त्यसपछ अक कोशष गनुर्भयो, “यसले काम गरने।” र मलाई लाग्छ
िक उहाँले स्पेिनस उत्तीकै बोल्न सक्नुहुन्छ ज त्तको तपाईह सबलेै
सक्नुहुन्छ। त्यसलेै उहाँ—उहाँले ती सबै कोशष गनुर्भयो, र तनीह ले
काम नै गरनेन्। र, हेनुर्होस्, के थाहा छ, परमे र यत भलो हुनुहुन्थ्यो,
उहाँ तल आउनुभयो र उहाँलाई एउटा भाषा िदनुभयो जुन उहाँले पिहले
किहल्यै पिन कोशष गनुर्भएको थएन, उहाँले भ ुभयो, “यसले काम
गय ।” त्यो सिह हो। मलाई लाग्छ िक त्यिह नै त रकामा अक ठाउँतर
पिन हुनेछ।
6 धेरै सम्झनाह जुन मलेै मेरो दयमा त्यस सानो मण्डलीको राखेको
छु, म यो िव ास गछुर्…ओ, म िब￭सर्न्छु यो कहाँ छ। यो यहाँ किहँ टोन्टो
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स्ट्रटको न￭जकै छ। र मलाई त्यो याद छ। मलेै “टोन्टो स्ट्रट,” शब्द सोच्न
सक्छु जहाँिनर स्पेिनस अपोस्ट लक चचर् हुने गथ्य ।
7 मलेै पा रलाई भन्दै थए, “एउटा जागृत हुनको लािग यो एउटा महान
ठाउँ हुनेछ,” पयार् कोठा, नयाँ मण्डली, राम्रा मािनसह । त्यसलेै मलाई
लाग्छ कुनै िदन यो एउटा जागृतको पिंक्त हुनेछ। तपाई त्यसको लािग
प्राथर्ना गनुर्होस्, भत्रआउनुहोस् र एउटा जागृत पाउनुहोस्। अब, मआशा
गछुर् िक यो केवल त्यसको एउटा पुन िक्त हो जुन अन्य मण्डलीमा हामीले
पाएका थयौ। मलाई याद छ प्राङ्गणमा उभएको, पखार्ल अडेस लागेको,
सडकको तल र माथ, त्यहाँबाट एउटा रातको समय िबदा हुन लागेको,
यो िन य नै एउटा रोमान्चक थयो जुन मलेै किहल्यै िब￭सर्एको छैन। र
एउटा—एउटा सानी मिहलाको रकेडर् मसंग छ, िदिदबिहनी र दाजुभाईह
जसले िगत गाउनु भयो र एउटा रकेडर् बनाउनुभयो। र तनीह ले “मात्र
िव ास,” गाउने कोशष गथ, र उनीह ले यसलाई िठकसंग िनकाल्न
सकेनन्, तपाईलाई थाहा छ। उनीह ले “मात्र िव ास,” को सट्टामा
उनीह ले “यओिनया िवस्वास,” भन्थे, बुझ्नुभयो।
8 र मलाई याद छ रबेेका, मेरी छोरी, सारा, र पिन उनीह ले भन्छन्,
“बुबा, गाउनुहोस्, त्यो सानो रकेडर् बजौनुहोस्…” “स्पेिनस” भ को
साट्टोमा, उनीह यो शब्द बोल्न सक्दनैन्, भन्थे, “स्पेिनस केिटह , साना
स्पेिनस केिटह ‘मात्र िव ास’ गाईरहेको।”
9 िठक छ, मलाई याद छ िक उनीह सभामा आएका थए। जागृत
तनीह मा थयो, र उनीह ले सभालाई प मी तटसम्म नै पछ्याए। र
म…एउटा सानोकुराले मेरो मुटुमा छोयो जब हामीले क्या लफो नयालाई
छोडेर आयौ, भाई मूर र म, र भाई ब्राउन, माथ क्यािपटलको बाटो। र
जब म त्यो रात त्यस भवनबाट भएर गए, ती बच्चाह त्यहाँ उभएर त्यो
गाउदै थए, “उहाँले तम्रो ख्याल गनुर्हुन्छ।” तपाईले यो सु ुभएको छ।
“घाम वा छायाँबाट होस्, उहाँले तम्रो ख्याल गनुर्हुन्छ।” धेरै पटक िवदेशी
रा ्रह मा, संसारको यु को मदैानह मा, ख्री को सन्देश ल्याउने कोशष
गद, ती केिटह र केटाह ले त्यो गीत मेरो लािग गएको मलेै सम्झेको थए,
“उहाँले तम्रो ख्याल राख्नुहुन्छ। घाम वा छायाँबाट होस्, उहाँले अझै पिन
तम्रो वास्ता गनुर्हुन्छ।” त्यसलेै त्यो एउटा महान प्रेरणा भएको छ, एउटा
म त भएको छ।
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10 तपाईको असल पा रलाई भेट गदार्, र मण्डली ￭जिवतै देख्दा म
अत्यन्त खसुी छु र तपाईले यो महान सुन्दर भवन यहाँ पाउनुभएको छ,
सबै ब￭सरहेको, पयार् पा कग कोठा छ। पिवत्र आत्माको हातमा मात्र एउटा
वास्तिवक स्थान, यिद हामीले केवल उहाँले हेनर्सक्ने पाय भने र हामीले
एउटा जागृतको लािग बोलाईरहेका छौ भने थाहा िदन सक्यौ भने। उहाँ,
म िव ास गछुर् िक उहाँले एउटा िदनुहुनेछ।
11 अब, आज रात हामी भाई आउट्लको मण्डलीमा छौँ, येशूको
नाउँ मण्डली, अक तफर् पिट्ट। र भाई आउट्ल, म िव ास गछुर्…
यो पिन, अपोस्ट लक मण्डली हो। मलाई लाग्छ उहाँको मण्डलीलाई,
उहाँले केवल, येशू नाउँ भिन बोलाउनुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँ िव ासमा
अपोस्ट लक हुनुहुन्छ। र त्यसलेै आज राती हामी त्यहाँ हुन पनछ। र
अब हामी स्पेिनस मण्डलीलाई, “त्यहाँ आउनुहोस्,” भिनरहेका छैनौ,
िकनभने तपाई आफ्नो कतर्व्यको पदमा रहनुहोस्। र त्यसपछ त्यहाँ
ख्रीि यन िबजनेस मेन को एउटा ठूलो जमघट हुनेछ, िबिहबारबाट शु
हुदछै, अन्य मण्डलीह को सेवा बन्द भए पछ हुनेछ, िबिहबारको िदन।
र यो सम्मेलन, तनीह संग उत्कृ वक्ताह हुनेछ, र त्यसलेै ओरल
रोबट्सर्, र केिह मेथोड भाई ह जो भखर्रै उ ार पाएका छन्, र
तनीह ले दाबी गछर्न् िक उनी एउटा एकदम ब लयो वक्ता हुन्। र म पक्का
छु िक तपाईले यी सम्मेलनह को आनन्द लनुहुनेछ। र तपाई िकशोर
उमेरका नानीह , तनीह संग िकशोर िकशोरीह को लािग पिन जमघट
छ, जस्तो भाईले भखर्रै घोषणा गनुर्भएको छ। म मेरा बच्चाह त्यहाँ
लादछुै तािक तनीह त्यहाँ जान सकून्। र त्यसलेै त्यहाँ आउनुहोस्,
तपाईह लाई त्यहाँ पाउदा हामी खसुी हुनेछौ। प्रभुले तपाईह सबलैाई
आशष िदनुभएको होस्।
12 र अब म बाईबलमा पल्टाउन चाहन्छु र उहाँको केिह आशिषत वचन
पढ्नेछु। र यस िबहान मलेै रोजेको छु, थोरै समयको लािग, म तपाईह लाई
धेरै लामो समयसम्म राख्न चाह , केिह पाठ हेरौ, र त्यो मध्ये एउटा चािह
पिहलो शामूएलमा पाउछौ, अक यशयैामा पाउछौ। र म यशयैाबाट पिहला
पढ्न चाहन्छु। र म…
13 के तपाईले राम्ररी सु सक्नुहुन्छ, चारैतर? यी माईकह को िवचमा,
यनीह एकदम संवेदनशील छ जस्तो मलाई लाग्छ, मलाई थाहा छैन
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िकन हो। तपाईह ले त्यहाँ बािहर िठक संग सु सक्नुहुन्छ, आफ्नो हात
उठाउनुहोस्। राम्रो, िठक छ।
14 अब, म केवल अ लकत खो स्वरको भएको छु, पकै्क पिन, यो धेरै
बोलेको कारणले हो। र जबदे ख म यस स्पेिनस भाईह संग यहाँ थए,
क रब सोह्र वषर्, मलाई लाग्छ, हुन सक्छ लगभग सोह्र या सत्र वषर् अघ
दे ख, अँ, म त्यस समय दे ख नै प्रचार ग ररहेको छु। त्यसलेै त्यसबेला
म थािकत थए, मलेै भने, र म अझै पिन थिकत छु, तर म अझै पिन
परमे रको अनुग्रह ारा गईनै रहेको छु।
15 अब आउनुहोस् यशयैा ४० पल्टाऔ, यशयैा चालीसौ अध्याय; र
पिहलो अध्याय, या पिहलो शामूएलको तेस्रो अध्याय। र जब हामी त्यस
स्थानलाई वचन पढ्नको लािग समात रहेको हुन्छौ, म प्राथर्ना गनर्को लािग
हाम्रो शरह एक क्षणको लािग अिहले झुकाएको चाहन्छु।
16 हाम्रो स्वग य िपता, यस प्यारो पिवत्र स्थानमा उभने यो शौभाग्यको
लािग आज हामी आभारी छौ जुन परमे र र उहाँको कामको लािग सम पत
ग रएको छ। र जस्तो हामीलाई थाहा छ िक तपाईको दासह यस मचंको
यहाँ पछाड या पुलिपट धेरै पटक खडा भएका छन्, र तपाईको सेवामा
सम पत जीवनसंग आएका छन्।
17 र िक यो, यस िबहान, सम्झनाह लाई िफतार् ल्याएको छ, जागृतका
सम्झनाह जुन भखर्रै मात्र शु भएको थयो, पिवत्र आत्माको साथमा
जो एउटा ठूलो ज्योतको पमा, आगोको स्तम्भको पमा आउनुभएको
थयो, र यसले भनेको थयो िक सन्देशले पृथ्वीलाई साफ गनुर्पन छ। र अब
आज त्यो इतहास भएको छ। यसलाई दे खसके पछ, महान् मािनसह
माफर् त सन्देशले आगो समातेको छ, जस्तो िक ओरल रोबट्सर् र टम्मी
ओस्बोनर्, टम्मी िहक्स र अन्य धेर।ै र हामीले संगै राखेका प्रयासह ारा,
हामी देख्छौ िक सन्देशले स्वगर् मुिन हरके रा ्रमा पे न्टको ल सन्देशको
जागृतको आगो लगाएको छ। यसको लािग हामी तपाईलाई धन्यवाद र
प्रशसंा िददछौ, ओ शिक्तशाली परमे र।
18 र अबआज हामी प्राथर्ना गदर्छौ िक तपाईले हाम्रो दयलाई अनुकु लत
राख्नुहुनेछ, महान् यार्प्चरको लािग तयार पानुर्हुनेछ जुन चाडै हुनेछ, हामी
िव ास गदर्छौ। र यिद हाम्रो दयह त्यसको लािग िठक छैन या कुनै
पिन कुराको लािग जुन तपाईले हाम्रो िन म्त भण्डार गनुर्भएको छ, हामी
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प्राथर्ना गछ िक हाम्रा कमजोरीह को िन म्त तपाई हामीलाई क्षमा िदनुहोस्,
र तपाईको वचन ारा आज हामीसंग बोल्नुहोस्। यस मण्डलीको पा र,
यहाँको डकन, ट्रस्टी, र सबै गु , सदस्यह लाई आशष िदनुहोस्।
यस सानो गायक-मण्डल, र िपयानोवादक, संगीतकारह लाई आशष
िदनुहोस्। सबलैाई संग,ै उनीह सबलैाई आशष िदनुहोस जो यस ठाउँको
ढोकामा प्रवेश गछर्न्। उनीह हरके समय प रवतर्नका साथ बािहर जान
सकेका होऊन्, उनीह भत्र आउदा खेरी दाजोमा अझै थोरै बढी न￭जक
हुन सकेका होऊन्। यसलाई प्रदान गनुर्होस्, िपता। र यो त्यस्तै भईरहेको
होस्, यहासम्म िक आजको िबहान पिन, िकनिक हामी यो येशूको नाउँमा
माग्छौ। आमेन।
19 अब यशयैाको पुस्तक पल्टाउद,ै ४०औअध्याय, हामी पढ्छौ।

परमेश् वर भन् नुहुन् छ…मेरो प्रजालाई सान् त् वना, सान् त् वना।
िवनम्र शब्दह का साथ य शलेमलाई भन। त् यसका

दासत् वको सेवा पूरा भएको छ, त् यसका पापह क्षमा ग रएको
छ अिन त् यसले परमप्रभुको हातबाट आफ् ना सबै पापका िन म् त
दोबर…पाएको छ भनी त् यसलाई घोषणा गर।

कसलेै बोलाइरहेको एउटा आवाज सुिनन् छ, म भूिममा
परमप्रभुको िन म् त बाटो तयार गर। उजाड़-स् थानमा हाम्रा
परमेश् वरको िन म् त मूलबाटो समतल बनाऊ।

हरके उपत् यका अल् गो बनाइनेछ, हरके पवर्त र डाँड़ा
होच् याइनेछ। बाङ्गो-टेढ़ो जग् गा सीधा बनाइनेछ, र
खाल् टाखलु् टी समतल बनाइनेछ।

अिन परमप्रभुको मिहमा प्रकट ग रनेछ, र सारा मानव-जातले
त् यो एकैसाथ देख् नेछन्, िकनिक परमप्रभुको मुखले नै भनेको छ।
अब शामूएलको पुस्तकमा, पिहलो शामूएल, ३ अध्याय, म १, २ र

१९ औ पद पढ्न चाहन्छु:
अब बालक शमूएल एलीको अधीनमा परमप्रभुको सेवा गदर्थे।

यस बेला परमप्रभुको वचन िवरलै सुिनन् थ् यो; अिन दशर्न पिन
उस् तो िदइँदनैथ् यो।
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र यो समयमा यो हुन आयो, एक रात एली आफ् नो िनयिमत
ठाउँमा प ल् टरहेका थए। एलीका आँखा धिमला भइसकेका थए,
र तनले राम्ररी देख् न सक् दनैथे।

…शमूएलचािहँ परमेश् वरको सन् दकू भएको परमप्रभुको
म न् दरमा सुतरहेको थयो। परमेश् वरको बत्ती िनभेको थएन।

तब परमप्रभुले शमूएललाई बोलाउनुभयो…शमूएलले जवाफ
िदए, म यहीँ छु।
१९ औ पद:

जसै शमूएल बढ् न लागे, परमप्रभु तनीसँग हुनुभयो, र उहाँका
वचनह मा एउटै पिन अपूणर् रहेन।

20 ओ, त्यो प्रशस्तै पाठ हुनेछ िक हामीले यो बारे यहाँ एक मिहनासम्मै
बोल्न सक्छौ, र यो गौरवशाली पाठबाट हामीले धेरै सन्दभर्ह खच्न
सक्छौ। तर यो िबहान, र हामीसंग केवल िबस िमनेट छ हाम्रो उचत समय
यो िनकाल्नको लािग…मलाई लाग्छ आईतबारे स्कूल सिकएको छ या
शायद यसले यो पछ्याऊछ, मलाई थाहा छैन। तर, जे होस्, म यो पाठको
प्रयोग गनर् चाहन्छु, यस अ न्तम िदनह मा परमे रको आवाज।
21 यो एकदमै उत्कृ समय हो। हामी जान्दछौ िक धमर्शा भत्र हामी
कहाँबाट बल्दछैौ, िक यसले भन्छ, “शामूएलको िदनह मा खु ा दशर्नह
थएन।” त्यसकैारणले, “जहाँ दशर्न हुदनै,” बाईबलले भन्छ, “मािनसह
न हुन्छन्।” हामीसंग एउटा दशर्न हुनुपछर् । र दशर्नह अगमवक्तामा
आउछ, र यो तनीह मा बो लएको परमे रको वचन हो।
22 र हामीले पाउछौ िक एली अगमवक्ता थएनन्, एली एक पूजाहारी थए।
र उनी वृ ा हुदै थए, र उनको आँखाह धिमलो हँुदै गईरहेको थयो, र
उनी वरपर हेनर् सक्दनै थए, उनी एउटा भारी वजनको व्यिक्त थए। र उनले
प्रभुको कामह अधुरो छोड्न थालेका थए।
23 र त्यो केिह आजको िदन जस्तै नै थयो। मलाई लाग्छ मण्डली,
संस्था र सम्प्रदायह , तनीह मदैानमा लामो समय दे ख नै थए, र
तनीह शथल हुन थालेका थए। र परमप्रभुको काम अधुरो छोडएको
थयो, सत्यताको वचन, िकनिक मण्डली, आफैमा, अन्धो भएको थयो।
र हामीलाई आज, परमे रको आवाज हामी माझ बोल्न आवश्यक छ,
हामीलाई िफतार् ल्याउन।
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24 र, हेनुर्होस्, एली लेटेका थए, र…उनको ि हराउदै थयो। उनी
एउटा पूजाहारी थए। र तनीह मा परमप्रभुबाट कुनै खु ा दशर्न थएन।
र त्यो ठूलो आवश्यकता थयो!
25 र परमे रले यस समयको आवश्यकता पूरा गन प्रतज्ञा गनुर्भएको
छ। उहाँले त्यो सधै गनुर् हुन्छ। र आजको घडीको आवश्यकतालाई पूरा
गनर्, हामीले ￭जईरहेको समयलाई पूरा गनर्, हामीलाई आज परमे रको
आवाजको चािहन्छ। र उहाँले यो प्रतज्ञा ग रसके पछ, उहाँले आफ्नो
प्रतज्ञा पूरा गनुर् हुन्छ भिन हामी ढुक्क हुनसक्छौ। त्यो आत्म-िव ास हो
जुन िव ासीमा आफ्नो सृि कतार् प्रत हुन्छ, िक उहाँले आवश्यकता पूरा
गनुर् हुन्छ भिन प्रतज्ञा गनुर्भएको छ।
26 र, आज, मण्डली जुन प र स्थतमा छ त्यसमा हुनुको एउटा कारण,
िक िकनभने त्यहाँ धेरै आवाजह छन्, परमे रको आवाजबाट मण्डलीलाई
आक षत पान त्यहाँ धेरै आवाजह छन्, तबसम्म िक यो यत धेरै
संकास्पद हुन्छ िक धेरै जनाले परमे रको आवाज सु ेछन् य िप यो िठक
तनीह को िवचमा बो लएको हुन्छ। तनीह ले शायद यसलाई बुझ्दनैन्
पिन, िकनभने यो तनीह लाई िवदेशी कुरा हुनेछ। तनीह ले आजको
िदनको आवाजह मा आफैलाई यिद िवध के न्द्रत गरकेा छन्।
27 र यिद हामीले ध्यान िदएका छौ भने, हाम्रो धमर्शा को पठनमा, िक
परमे रको आवाज तनीह को लािग िवदेशी थयो।
28 र यो आज फेरी त्यिह खालको भएको छ, िक परमे रको आवाज…िक
त्यहाँ अन्य धेरै आवाजह छन्। र तब यिद उहाँले हामीलाई त्यो िदनुहुनेछ
भिन प्रतज्ञा गनुर्भयो, र यिद अन्य आवाजह परमे रको आवाजभन्दा
िवप रत छन्, त्यसो हो भने यो हाम्रो शत्रूको आवाज हुनुपछर् , हामीलाई
भ्रिमत पानर्को लािग, ताक हामीले परमे रको आवाज बुझ्नेछैनौ जब त्यो
बो लन्छ।
29 र हामीले ध्यान िदनसक्छौ िक यो एली र शामूएलसंगै केिह यस्तै नै
भएको थयो, तर एलीले तु न्तै थाहा पाए िक यो परमे र हुनुहुन्थ्यो भिन।
र यो िवल्कुल एउटा—एउटा एलीको िनन्दा थयो। िकनभने, परमे रको
आवाज, शामूएलसंग बोल्द,ै उनलाई एलीको ग ल्त कायर्ह को बारमेा
भ पन थयो, िकनिक उनले आफ्नो छोराह लाई पुल्पुलाएका थए, र
तनीह ले पसैा लईरहेका थए र—र ब लबाट मासु लईरहेका थए। त्यो
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सिह थएन। र तनीह ले गलत कामह ग ररहेका थए, परमे रको वचन
िवप रत गद थए।
30 र शामूएल…केवल एक चज जुन शामूएलले गनर् सक्ने, भनेको जे थयो
त्यिह कुरा बोल्न सक्थे। र उनी त्यसो गनर्को लािग थोरै अिनच्छुक थए,
िकनभने यो िठक त्यो ठाउँको िव थयो जुन ठाउँमा उनलाई हुकार्उन
पठाईएको थयो, एली र म न्दरको िव । तर एलीले भने, “बोल।”
बुझ्नुभयो? र उसले उनलाई िठक त्यिह कुरा भिनिदए जुन कुरा हुनेवाला
थयो, िक शामूएल…या, “एलीको िदन समा हुदैथयो, एउटा पूजाहारीको
पमा,” िकनभने परमे रले बोल्नुभएको थयो। र परमे रले आफ्नो संदेश

शामूएल अगमवक्ताबाट पठाईरहनु भएको थयो। एकदम अनौठो जन्म, बच्चै
बाट परमे रमा सम पत थयो। परमे रले उनीसंग बोल्नुभयो, एउटा बच्चाको
पमा, र उनलाई त्यस कायर्को लािग तयार पाद हुनुहुन्थ्यो जुन पछको

लािग रा खएको थयो। र एलीको समय समा हुदै थयो।
31 त्यहाँ आज पृथ्वीमा धेरै आवाजह छन्, िक यो िवल्कुलै किठन
कुरा हो, िकनभने यसले अलौिककको आवाजलाई दबाउछ। त्यहाँ धेरै
बौ क आवाजह छन्, शिक्तशाली मािनसह को महान् अवाजह जो
बौ क छन्, िक, तनीह को बौ क अवस्थाह मा, यहाँसम्म िक रा ्रह
पिन ह ाउछन्। तनीह केवल राता-रात बनेका मािनसह होइनन्, तर
तनीह ले देशह ह ाउछन्, महान् संस्थाह लाई एकसाथ ल्याउद,ै ठूला
अभयानह , फूलजस्तो। र एउटा व्यिक्त थोरै भ्रिमत हुनेछ। यो उनीह लाई
भ्रिमत पानर् कािफ छ, कसरी यी चजह बढ्दै र समृ हुदै गएको छ।
र त्यहाँ आवाजह छन् जुन—जुन उठ्दै छन् र यी कुराह गछर्न्, र
यसले परमे रको आवाजलाई पछाड कुनै ठाउँमा राख्ने कारण बनाउछ,
परमे रको साचो आवाजलाई।
32 “र परमे रको आवाज,” तनीह भन्छन्, “कसरी हामीले जा े िक
यो नै परमे रको आवाज हो?” िकनभने, आजको लािग…त्यसपछ यो
एक प्रमाणत अगमवक्तामा थयो। अब, आज, हामीले कसरी जा े िक यो
परमे रको आवाज हो, िकनभने यो अगमवक्ताको वचनको अभव्यिक्तकरण
हो। यो परमे रको अगमवक्ता हो। र परमे रको साँचो आवाजले केवल
वास्तिवक, जीिवत र आलौिकक परमे रलाई फकार्एर ल्याउछ, उहाँको
अलौिकक वचनसंग, सत्य वचनको अलौिकक प्रकटीकरणसंग ल्याउदछ।



10 बो लएको वचन

तब हामीले जान्दछौ िक यो परमे रको वचन हो। िकनभने, र त्यो
अलौिकक…त्यहाँ धेरै अ छन् अन्य आयामह मा, जसले लगभग
त्यसलाई मारकेो छ। तर, याद गनुर्होस्, यसले चमक िदनेछ, यो बढ्नेछ!
यसले यो गनछ।
33 अब, त्यहाँ राजनीतको संसारमा आज एउटा आवाज छ। त्यो
एउटा महान् आवाज हो। र मािनसह , िवल्कुल,ै राजनीतह को महान
िदनह मा, तनीह ले…यो सबै तनीह को मण्डलीमा र सबकुैरामा
िम￭सनेछ। र धेरै पटक, िक हामीले भखर्रै देखेका छौ, िक राजनीतको
आवाज वास्तवमा ब लयो मण्डलीह मा परमे रको आवाज भन्दा, वा
अमे रक मािनसह ले त्यो किहल्यै पिन गन थएनन् जुन तनीह ले
भखर्रै गरकेा छन्। बुझ्नुभयो? तनीह ले किहल्यै पिन गन थएनन्। यिद
परमे रकोआवाज मण्डलीमा ￭जिवतै राखेका थए भने, तनीह ले किहल्यै
पिन त्यो ग ल्त गनथएनन्। तर परमे रको आवाज भन्दा राजनीतको
आवाज पृथ्वीमा आज यत ब लयो छ, िक मािनसह ले आफ्नो इसाई
जन्माधकार लोकिप्रयता, शक्षा, र राजनीतक शिक्तको गोलमालको लािग
बेचिदन्छन्। यो देख्नु शमर्को कुरा हो। जुन कुराको लािग हाम्रो देश
बिनएको िह्तयो, जे मा यो बनेको थयो, मािनसह िठक त्यसबाट तक
र—र ती कुराह मा मतदान गरे िक हामीले अ देशलाई छोडिदयौ।
र—र ाईमाउथ रक, र मे ावर र तनीह , यहाँिनर आए र—र यो
महान् अथर्तन्त्र स्थािपत गरे जुन आज हामी संग छ। यिह कुराबाट
बािहर िन स्कनको लािग हामीले कडा गरी लड्यौ, हामीले आफैलाई
फकार्एर यसको चंगुलमा राखेका छौ, िकनभने बाईबलले भन्छ िक यो त्यस
त रकामा हुनेछ।
34 र एलीको व्यवस्था: एक अगमवक्ताको सट्टामा एउटा पूजाहारी।
अगमवक्ता वचन हो। र पूजाहरी एउटा मण्डली थयो।
35 र यो यस्तो एउटा ठाउँमा पुग्यो िक यो यत खकुुलो हुनथाल्यो िक
मािनसह को लािग वचन िवदेशी कुरा हुन थाल्यो। तनीह ले यो बुझ्दनै
थए। तब तपाईले यो बोल्नसक्नुहुन्थ्यो, र तनीह ले यो बुझ्दनै थए,
िकनभने तनीह यसको लािग प्रशक्षत थएनन्। पावलले भनेका थए,
“यु मा यिद तुरहीले स्प स्वर िनकालेन भने यु को लािग को तयार
हुनेछ?”
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36 मािनसह लाई एउटा—एउटा—एउटा मण्डलीको आवाज सु े
ता लम िदईएको हुन्छ, एउटा मण्डलीको तुरही, “तनीह सबै संग भएका
भन्दा हामीसंग हाम्रो सन्डे स्कूलमा बिढ छन्।” त्यसले कुनै अथर् राख्दनै।
“अ संग भएका भन्दा हामीसंग हाम्रा नामधारी संगिठत संस्थाह मा बिढ
छन्। हामीह नामधारी संस्थाह मध्येमा सबभैन्दा ठूलो हौँ।” हेनुर्होस्,
त्यस खालको आवाजको िन म्त मािनसह लाई प्रशक्षत ग रएको छ।
तनीह बािहर सडकमा जान्छन् र मािनसलाई लन्छन् र तनीह लाई
भत्र ल्याउछन्। महान् अभयानमा हजारौ गुणा हजारौ, तनीह लाई भत्र
ल्याए। तनीह को च के मा छ? “हामीले सबभैन्दा ठूलो मण्डली पाएका
छौ। हामीसंग ठूलो झुण्ड छ। हामीसंग उच्च सदस्य भएको आईतबारे
िव ालय छ। हाम्रो मण्डलीमा हामीसंग शहरको मेयर आईरहेका छन्।”
त्यो सबै राम्रै हुनसक्छ, तर यिद त्यिह मण्डली परमे रको आवजको,
सुसमाचारको तुरहीको िन म्त प्रशक्षत छैन भने, यसले के फाईदा गछर्?
37 र जब यस्ता कुरा उठ्छ जस्तो हाम्रो सरकारको माझा उठेको छ, के
भयो? मण्डलीलाई तुरहीको आवाज थाहा थएन, र तनीह लाई के गन
थाहा थएन। समृ को महान् प्रतज्ञा, एक बौ क महाकाय आईरहेको
छ, र तनीह िठक त्यिह ठाउँमा गए जुन बाईबलले भिवष्यवाणी गरकेो
थयो, र यसलाई भरा ल्याए। बुझ्नुभयो, एउटा राजनैतक आवाज! र
यसले सािबत गय िक यसले धा मक आवाजलाई दबायो, या तनीह ले
किहल्यै पिन त्यो नगनर् पन थयो जुन तनीह ले गर,े सुसमाचारको
आवाज। िकनभने हामीलाई धेरै कुराह को प्रतज्ञा ग रएको छ, हामीलाई
समृ को प्रतज्ञा ग रएको छ, र हामीले के पाउनेछौ भ े कुरामा कुनै
संका छैन।
38 तर, अझै पिन, एउटा िव ासीको लािग त्यसले केिह अथर् राख्दनै।
िहब्रूको पुस्तकमा पल्टाउनुहोस्, ११औअध्यायमा, सन्त पावलले बोलेको
कुरा सु ुहोस्, कसरी तनीह , त्यस िदनह मा, “कसै कसलेै भेडा र
बाख्राका छाला लाउँथे, तनीह गरीब, सताइएका र अ ले दवु्यर्वहार
ग रएकाह थए र शहरमा प्रवेश गनर् पाएनन्।”
39 मलेै नाई￭सया प रषदमा पिढरहेको थए, जब महान् मु ाह
नाई￭सयामा, रोममा आए, येशू मृत्यकुो तन सय बषर् प ात, महान्
नाई￭सया प रषदमा, जब महान् मण्डली जे कुरा िठक थयो त्यसको िन म्त
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खडा भयो, उनीह लाई बाईबल चािहयो। र रोम ारा धमार्न्त रत भएको
रोमको पिहलो मण्डलीले धमर्￭स ान्त घुसाएका थए, उदाहरणको पमा
भन्दा, जस्तो िक हामीसंग ख्री मस रहेको छ।
40 ख्री मस, ख्री डसेम्बरको २५ ता रकको िदनमा जन्मनुभएको थएन।
िकन, यहूिदयाको पहाडह िहऊले ढाकेको थयो, र उहाँ…यो सबै अन्य
बाईबलको भिवष्यवाणीह को िवप रत बन्छ। उहाँ वसन्तमा जन्मनुभएको
थयो, जसरी सबै थुमाह जन्मने गछर्न्। उहाँ एउटा घरमा नभएर
ख लहानमा िकन जन्मनुभयो? उहाँ एउटा थुमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ िकन ￭सधै
वेदी तफर् जानुभएन या उहाँको वेदीमा जानुभएन जहाँिनर उहाँलाई काँटी
ठोिकएको थयो, कू्रसमा? उहाँलाई कू्रसतफर् डोहोयार्ईयो। तपाई भेडालाई
बधशालामा डोहोयार्उनु हुन्छ। उहाँ एउटा थुमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसलेै उहाँ तब
जन्मनुभयो जब थुमाह ज न्मए।
41 तर, तपाई देख्नुहुन्छ, त्यो गनर्को लािग, तनीह ले सूयर्-देवताको
जन्मिदन लए, जुन, सौयर्मण्डलमा, िक—िक डसेम्बर बीस दे ख
डसेम्बर पच्चीसौसम्म पाँच िदनमा सूयर्, त्यहाँ सूयर्को िवरलै मात्रै चहलपहल
हुन्छ। यो—यो प्रत्येक िदन थोरै फरक हुन्छ, यो तबसम्म ल म्बदै र ल म्बदै
र ल म्बदै जान्छ जबसम्म यो जुलाईमा यसको सबै लामो िदन ब पुग्छ।
र त्यसपछ, डसेम्बरमा, यो छोटो िदन हुन्छ। र त्यसपछ त्यो पच्चीस को
त्यो सानो समय, बीस दे ख पच्चीस सम्म, तनीह ले रोमन सकर् स गथ र
सूयर्-देवताको जन्मिदनको उत्सव मनाउथे। त्यसोभए जुिपटर, जो एउटा
रोमन देवता थयो, र त्यसपछ तनीह ले यसलाई यसो भन्दै जबरजस्ती
घुसाए, “हामी परमे रको पुत्र र सूयर्-देवतालाई संगै लनेछौ, त्यसलाई संगै
राखेर एउटा महान् उत्सव बनाउनेछौ।” त्यो िवप रत छ! र, ओ, तनीह ले
त्यसमा धेरै धमर्￭स ान्तह घुसाए!
42 र त्यसपछ जब ती परमे रका साँचो मािनसह वचनमा रहन
चाहे, जस्तो िक पो लकापर्, आई नयस, मा टन, ती महान्, प्रार म्भक,
सन्त पु षह जो सत्यतामा रहन चाहन्थे…र जब तनीह ले नाई￭सया
प रषदबाट ल्याए, यी मध्ये केिह मािनसह यत धेरै बिहष्कृत भए िक
अगमवक्ता उजाडस्थानबाट एउटा भेडाको छाला बाहेक तनीह को अगाड
केिह न लकन प रषदमा बस्नको लािग आए। तर तनीह ले प्रभुको वचन
जानेका थए। तर लोकिप्रयता, त्यस पन् िदनको खूनी राजनीत, र
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यसलाई पछा दयो। त्यसपछ हामीमा पिन एक हजार वषर्को अँध्यारो यगु
थयो, हेनुर्होस्।
43 तर परमे रले प्रतज्ञा गनुर्भएको थयो िक तुरही फेरी पिन बज्नेछ।
सधै मािनसह ले वचनको साँचो आवाज सुन्छन्, सधै जाँच गनुर्होस् िक
वचन ारा तपाईले के गनुर्हुन्छ।
44 राजनीतको आवाज। र हामी अमे रकामा रहेका र बािक िव मा
रहेकामा, एउटा ठूलो स्वरले बो लरहेको आवाज छ, र त्यो ह लवूड हो।
यसले संसारलाई कैद गरकेो छ। कसलेै केिह लएर ह लवूडमा आउन
िदनुहोस्, तपाईले यसलाई सबै देश भ र पाउनु हुन्छ। अब, हामीले
ध्यान िदनसक्छौ िक तनीह मा हाम्रा मिहलाह को लािग एउटा ढाचा
छ, तनीह को पोशाकमा, तनीह को केशको शलैीमा। तनीह ले त्यो
पोशाक तयार गर।े
45 मण्डलीले त्यसमा परमे रको तुरहीको आवाजलाई जा ुपदर्छ! तर
त्यहाँ यत धेरै अन्योलता छ िकनभने अ ले त्यसो गरकेो उदाहरण तपाईले
देख्नुहुन्छ। त्यस त रकाको उदाहरणको ढाँचामा आफैलाई किहल्यै पिन
नलानुहोस्, िकनभने यो िवनाशशील छ। सधै परमे रको आवाजलाई
सु ुहोस्, यस िवषयमा उहाँले के भ ुहुन्छ त्यो सु ुहोस्।
46 र त्यसपछ हामीले ध्यान िदनसक्छौ, ह लवूडमा, तनीह ती कुराह
उठाउछन्। र हामी अघ बढ्नुभन्दा अगाड केवल मलाई यस कुरामा एक
क्षण बोल्न िदनुहोस्। त्यहाँ एउटा—एउटा कुरा आएको थए धेरै पिहले
होइन, िक त्यहाँ एउटा—एउटा ह लवूडमा…अब मािनसको िब केिह
छैन, उहाँ एक जना हुनुहुन्छ जसको िन म्त ख्री मनुर्भयो, तर केवल
तपाईलाई देखाउनको लािग। तनीह ले एउटा सानो कुरा आिवष्कार
गरकेा थए, जुन बच्चाह ले प्रयोग गछर्न्, जसलाई “हुला-हुप,” हुला-हुप
भिनन्छ, या केिह त्यस्त।ै र यिद तपाईले किहल्यै त्यसको अ लताको
बारमेा ध्यान िदनुभएको छ भने, त्यसले साना बच्चाह मा के गछर् । त्यो
सिह होइन।
47 अब, ह लवूड बन्दकुधारीह ले भ रएको छ। अब, जोकोही जसले
इतहास जा ुहुन्छ, ती िदनमा भएका ती मािनसह लाई जा ुहुन्छ, त्यो
जस्तै बन्दकुधारी थए—भ साथीह , तनीह सभ्य नाग रकह
थएनन्, उनीह िव ासघातीह थए, तनीह अल केपोन र डलगरह



14 बो लएको वचन

जस्तै थए। उनीह को एउटा ह लवूड नाटक थयो जसलाई तनीह
भन्थे, टे लभजनमा, तनीह ले, “बन्दकुधुवाँ। भन्छन्।” मलेै मोिनटरमा
सुनेको थयो, अक िदन, त्यो साथी जसले यो खेलेको थयो, आनस
या केिह त्यस्त,ै या आनस, या मलेै भुले उसको नाउँ के थयो, र उनले
लन पनथयो…उनले म्याट ड ोनको प्रतिनधत्व गछर्न् जो कान्सासको
प्रधान थए। र म्याट ड ोन एउटा खरायो जस्तै पहेलो थयो। उनले
पछाड पिट्ट अट्ठाईस जना मािनसलाई गोली हाने, िनद ष मािनसह , डज
शहरबाट बािहर जाँदै र एउटा झाडीमा कुद। र जब एक जना मािनससंगै
आउछ, िक कसलेै उनलाई कल गछर् र भन्छ िक त्यहाँ कुनै एउटा
िन त खलनायक आउदछै, तब त्यहाँ बािहर बस्छ र, जब मान्छे भत्र
आउछ, उनले त्यस मािनसह लाई पछाडबाट गोली हान्छ। अब हामीले
उनी “ठूलो मान्छे” भएको पाउँछौ। िकन, यो—यो िवल्कुलै पापलाई
गौरवशाली भएको हो। तर हाम्रो देशको साना बच्चाह ले येशू ख्री को बारमेा
भन्दा बिढ म्याट ड ोन बारमेा भ सक्छन्। िक—िक—िक पसलह ,
टेन-सेन्ट पसलह , र कपडा पसलह , साना—साना बन्दकुह ले
झु ण्डएर भ रएको छ, सानो टोपी सिहत िक—िक तपाईले किहँ पिन िक
सक्नुहुन्छ। यो लगाउनुमा िठकै छ, तर म—म मात्र तपाईलाई भिनरहेको
छु, तपाईले देख्नुहुन्छ। तब तनीह —तनीह , व्यापा रक दिुनयाँ, ती
कुराह उठाउँछन् र यसबाट लाखौँ डलर कमाउँछन्।

48 हामीसंग यो छ जसलाई हामी “सन्त प्यािट्रक िदवस,” भन्छौ,
हामीसंग यो छ जसलाई हामी यी “धा मक िबदाह ,” भन्छौ— र
व्यावसायक दिुनयाँले यसलाई उठाएको छ, र तनीह लाख डलर
कमाउँछन्। “आमा िदवस,” फूलह को गुच्छा। िकन, हरके िदन आमाको
लािग एक सम्मािनत िदन हुनुपछर् । उनी कतै टाढा छन्, बुढी, गएर उनलाई
भेट्नुहोस्। तपाईले उनलाई पठाउन सक्ने सबै फूलह , या अन्य त्यस्तै
कुराह भन्दा त्यो बिढ लायकको हुन्छ। हेनुर्होस्, तर तनीह ले यो
उठाउछन्। यो एउटा आवाज हो, र—र हामी िठक यससैंग िम￭सन्छौ। या
साच्चै सिह छैन। तर तपाई गनर् जाँदै हुनुहुन्छ? हेनुर्होस्, हामी—हामीह
केवल…

49 तपाईलाई केिह भ को लािग म यहाँ एउटा िबन्दमुा पुग्न खोज्दछुै, म—
म के िव ास गछुर् । आवाज दलुर्भ छ, परमे र को आवाज।
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50 अब, हामीले यो पाउछौ िक तनीह ले गत तयार पारकेा छन्। र के
तपाईले किहल्यै ध्यान िदनुभएको छ? हाम्रा जवान केटाह “ रक ” र
“ए ल्भस” बनेका छन्। तपाईले बच्चाको नाम त्यो रा खिदनुभयो, यसलाई
छट्टै नै प रवतर्न ग रिदनुहोस्, ब उनलाई नम्बर “एक” या “दईु” या केिह
अ भनेर बोलाउनुहोस्। नगनुर्होस्, त्यो भयानक हो…तपाई भ ुहुन्छ,
“नामले के फरक पाछर् र?” िकन, िन य नै पाछर् , यसको केिह अथर्
छ। तपाईको नाउँले तपाईको जीवन चित्रत गछर् । “अब, भाई ब्रन्हाम,
तपाई अकंशा मा हुनुहुन्छ।” होइन, म छैन! म परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ
मा छु! िकन त जब याकूब, उनले आफ्नो नाउँमा ￭जए, उनी एउटा
धोखेबाज, कपटी, याकूबको पमा रहे। र जब परमे रले उनलाई प रवतर्न
गनुर्भयो, उहाँले उनको नाउँ प रवतर्न गनुर्भयो। परमे रले शाऊलबाट
पावलमा, ￭समोन बाट पत्रुसमा प रवतर्न गनुर्भयो। िन य न,ै यसमा केिह
छ। र रक र ए ल्भस, र त्यस्ता नामह , आधुिनक अमे रक नाउँ हो
जसले एउटा बच्चालाई िठक त्यसमा आपसेआप फा लिदन्छ। हेनुर्होस् मेरो
मतलब के हो?
51 अब, मलाई आशा छ म…मलेै यसलाई छोडेकै राम्रो र यस अशंमा यत
टाढासम्म नगएको राम्रो हुन्छ यहाँ, (हेनुर्होस् म के अथर् लाउदछुै?) िक
तपाईले यो बुझ्नुहुनेछैन। तर यी सबै कुरा साधारण व्यिक्तले समेत बुझेको
छैन। उनीह ले यो समात्न सक्दनैन्, िकनभने तनीह मा एउटा चलन छ।
त्यिह नै हो जुन तनीह ले सुन्छन्, ती आवाजह ।
52 त्यहाँ दाशर्िनकह , साम्यवादको एउटा आवाज छ, ती वाचाह गदछन्
जुन ारा तनीह रहनसक्दनैन्। र अझै पिन अमे रक जनताको एक
महान् प्रतशत साम्यवादमा लपेिटएको छ। अब, म साम्यवादमा भएको
छु, साम्यवादको के्षत्रह मा, ब जमर्नीमा, बलनको पूवर्पिट्ट। तनीह संग
बािहर देखाउनको लािग माहान ठूला घरह थए। तपाई तनीह को
भत्रबाट भएर जानुहोस्, त्यो पूरा समेत भएको छैन। यो झुटो अथर्व्यवस्था
हो, तनीह ले केिह कुरामा धकेल्न प्रयास गदछन्।
53 र, समा, साम्यवादको जन्मस्थान…जुन, धेरै वषर् पिहले, जब मा
भखर्रै एउटा केटा प्रचारक थए, म ते त्तस वषर् पिहले भन्छु, जब नाजीवाद,
फासीवाद, र साम्यवाद उदाउदै थयो, मलेै भनेको थए, “म परमप्रभुको
नाउँमा बोल्छु! तनीह सबै साम्यवादमा समािहत हुनेछन्।” तर, के
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तपाईले किहल्यै सोच्नुभएको छ, यिद हामी यसलाई लन्छौ भने, परमे रले
हाम्रो िन म्त एउटा बाटो छोड्नुभएको छ। त्यहाँ सको केवल एक प्रतशत
मात्रै साम्यवाद छ, एक प्रतशत, तर तनीह िनयन्त्रण लने प्रतशत
हो। एक प्रतशत साम्यवाद… सको एक प्रतशत साम्यवाद छन्, तर
तनीह ले िनयन्त्रण गछर्न्।
54 र त्यिह कुरा, ह लवूडको ठाउँमा छ, तर तनीह िनयन्त्रणमा छन्।
55 संयकु्त राज्यको क रब एक तहाई या दईु तहाई जनसंख्या मण्डलीमा
जान्छन्, र मण्डलीका सदस्यह हुन्, तर तनीह ले ती नामधारी
संगठनह को िनयन्त्रणमा छन्।
56 त्यहाँ साम्यवादमा के आवश्यक छ भने तनीह को माझमा परमे रको
आवाज उठ्नु आवश्यक छ, र त्यसले यसलाई एउटा शमर्मा पानछ।
57 िफनल्याण्डमा, जब त्यो सानो केटा त्यस िदन मृतबाट जीिवत
उठाईयो, र तनीह ले मलाई तन वगर् टाढा ल्याईरहेका थए, जहाँ यो
सानो साथी, मृतबाट जीिवत उठाईएको थयो; साम्यवािद सिैनकह ,
सीह , त्यहाँ सी सलामी सिहत उभरहेका थए, र तनीह को

गालाबाट आँशु बिगरहेको थयो। तनीह ले भने, “हामी त्यो एउटा
परमे रलाई प्रा गनछौ जसले मरकेोलाई जीिवत पानर् सक्नुहुन्छ।” यो
क्याथो लक मण्डली र लूथरन मण्डली, र ती सबै साम्प्रदायक नामधारी
मण्डलीह को लापरवािह हो, र तनीह ले सबै पसैाह लईरहेका छन्,
र संस्थाह िनमार्ण ग ररहेका छन्, र मािनसह लाई केिह पिन िददनैन्।
तनीह अन्य मािनसह जसै ग र ￭जउँछन्। तनीह मा…
58 सलाई आज्ञा केिह खाँचो छ भने परमप्रभुको वचन सिहत एउटा
अगमवक्ता ष्यमा देखा पनर् ज री छ, जसले मुख—मुख बन्द गनर्सक्छ।
तब त्यो नब्बे प्रतशतले िनयन्त्रण लनेछ।
59 अमेरीकालाई आज एउटा परमे रको अगमवक्ताको एउटा आवाजको
खाँचो छ, जो खडा भएर ह लवूडको िनन्दा गनर् सक्छ, र यी कुराह लाई
येशू ख्री को नाउँमा िनन्दा गदर्छ, र पिवत्र आत्माको मण्डलीले िनयन्त्रण
लन सक्छ। अत्याधक अन्योलताह , हेनुर्होस्, यसको िव मा
अत्याधक धेरै िवषमताह छन्।
60 मण्डली, यसको आवाज, हरकेले अझै धेरै सदस्यह चाहन्छन्।
ब्या प्टस्टले यो सबै चाहन्छ मेथोड ले यो सबै चाहन्छ, प्रे स्बटे रयनले
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चाहन्छ। हामीह सबसँैग यी छन्। र क्याथो लकले यो सबै लन जानेछ
जस्तो लाग्छ, र तनीह ले लनेछन्। त्यो िठक यस बाईबलबाटको
परमे रको आवाज हो। तनीह ले शाषन गनछन्।
61 र सव च्च परमे रले अन्तमा शाषन गनुर्हुनेछ। सन्तह ले एक िदन
लनेछन्, बाईबलले यसो भएको छ। तनीह ले लनेछन्।
62 यस्तो भयानक खालको आवाजह ! त्यसपछ त्यहाँ झुटो
अगमवक्ताओ आवाज छ। त्यो एउटा भयानक आवाज हो, एउटा मािनस
जसले आफैलाई एउटा अगमवक्ता भिन बोलाउँछ। एउटा अगमवक्ता अवश्य
पिन एउटा प्रचारक हो। आधुिनक शब्द “अगमवक्ता” शब्दको वास्तिवक
अथर् “एउटा मािनस जसले प्रेरणामा भई प्रचार गछर् ।” त्यहाँ एउटा मािनस
छ जो खडा हुन्छ र आफैलाई एउटा अगमवक्ता हँु भिन बोलाउँछ, र
परमे रको वचनलाई इन्कार गछर् , सत्यतालाई इन्कार गछर् । त्यहाँ यत
धेरै आवाजह छन्!
63 केवल केिह समय अगाड, त्यहाँ एउटा भाई हुनुहुन्थ्यो जसले यहाँ
कसरी आउने भ े कुराको िनदशन मलाई िदँदै हुनुहुन्थ्यो, तर मलाई…
मलाई लाग्छ िक उहाँले सोच्नुभयो िक िकन म माथी सडकमा गए र वरपर
घुमे र फकर आएँ भिन। यिद तपाई यहाँ हुनुहुन्छ भने, भाई, म केिह कुरा
सुन्दै थए, यो हाम्रो—हाम्रो अ ेत िमत्रह हुनुहुन्थ्यो, नेग्रो। तनीह को
यहाँ एउटा म न्दर छ, र तनीह ले यसलाई “ए लया मोहम्मद,” या केिह
त्यस्तै भनेर बोलाउँछन्, “जवान ए लया मोहम्मद।” एउटा आवाज सिहत
उठ्दै छ, र यसो भन्दै िक तनीह आवाज हुन् जसले रगं जातलाई
यस अराजकताबाट बािहर िनकालीिदनेछ। त्यो, तपाईले देख्नुहुन्छ, त्यिह
नै कुरा, तनीह को—तनीह को—तनीह को मुसलमान यहाँ छन्,
तनीह को म स्जद। िकन, तपाईले यो देख्नुहु , यसको पृ भूिम, यो
गलत छन्!
64 काला जातका मािनसह , सेता मािनसह जस्त,ै खरैा मािनसह ,
र पहेला मािनसह , पछाड होइन…पछाड मोहम्मदवादमा, तर फकर
ख्री मा आउनुहोस्, त्यिह ￭स ान्तह जुन बाईबलले ￭सकाउँदछ।
मोहम्मदवाद वचनको िव हो। अब, मलेै डरबन, दक्षण अिफ्रकामा दस
हजार जना मोहम्मिदह लाई ख्री मा अगुवाई गन सुअवसर पाएको थए।
यसले मनोिवज्ञान बाहेक अ केिह उत्पादन गदन। र मनोिवज्ञान तबसम्म
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िठक छ जबसम्म यसले वचनलाई इन्कार गदन। तर जब मनोिवज्ञानले
परमे रको वचनलाई इन्कार गदर्छ, तब मनोिवज्ञान गलत हुन्छ। यसले
अिन त आवाज िददछ। त्यहाँ परमे रको वचन बाहेक सबै कुरा टलेर
जानेछ, येशूले त्यसो भ ुभयो, “स्वगर् र पृथ्वी टलेर जानेछ, तर मेरो
वचन किहल्यै पिन टलेर जानेछ।” त्यसलेै, तपाईले देख्नुहुन्छ िक हामीह
परमे रको वचनसंग रहनुपदर्छ, आवाजमा।
65 कत धेरै भ्रिमत कुराह ! मािनसह उठ्छन्, तनीह लाई वचन
थाहा हुदनै, र तनीह ले यस्ता कुराह भन्छन्, र हुनसक्छ िक त्यो
सुन्दा एकदमै उचत लाग्छ। साम्यवाद एउटा उचत कुरा हो। “सबजैना
उस्त।ै त्यहाँ कुनै पुँजीपत छैन, तनीह सबै साम्यवाद हुन्।” के तपाई
किहल्यै त्यो झुटो जागृत हो भिन सोच्नको लािग रोिकनुभएको छ, जुन
साम्यवाद छ? र उहाँले यी सबलैाई केिह ढाँचामा राख्नूभएको छ? येशू…
येशूले भ ुभयो, “दईुटा आत्मा यत न￭जक हुनेछन्, सम्भव भएसम्म
यसले चुिनएकोलाई पिन झुक्काउनेछ।” र सबै कुरा जुन दु संग छ, त्यो
परमे रले बनाउनुभएको कुराको िवकृत हो। पाप—पाप धा मकताको
िवकृत हो। एउटा झुट सत्यको गलत प्रस्तुत हो। व्यिवचार एउटा—
एउटा कायर् हो जुन परमे रले हामीलाई िदनुभएको कुराको िवकृत हो। सबै
अिव ास िव ासको िवकृत हो। तपाईले िवकृत लनको लािग सत्यता—
सत्यतालाई इन्कार गनुर्पदर्छ। हेनुर्होस्, यी शब्दह लाई ￭सधा पानुर्होस्,
तनीह लाई वचनबाट जाँच गनुर्होस् र हेनुर्होस् यो सत्य हो या होइन भिन।
66 ओ, कसरी हामी यस िवषयमा गईरहन सक्छौ, आजका यी
आवाजह मा, तर हाम्रो समय िबतसकेको छ। तर, यत धेरै आवाजह
छन् िक मािनसह लाई के गन भनेर थाहा नै छैन। मेथोड ले अन्ततः एउटा
ब्या प्ट प्रचारलाई सु ेछ, तनीह त्यहाँ जानेछन्, तनीह त्यहाँ केिह
बेर बस्ने छन् र त्यसपछ तनीह लूथरन तर जानेछन्। र पे न्टको लमा,
तनीह संग भ समूहह छन्, एउटा एउटाको पछ दौडन्छ, र एउटा
अक को पछ, तब अगाड र पछाड। यसले यो देखाउछन् िक तपाई स्थर
हुनुहु । उहाँको आवाजलाई सु ुहोस्। यहाँ यो छ, कागजमा ले खएको,
आवाज, आवाज पुि ग रनेछ यिद यो सत्य हो भने।
67 मण्डलीजनह लाई थाहा छैन के गन भनेर, राजनीतक संसार
अराजकमा छ। सबै कुरा अराजकमा भएको जस्तो दे खन्छ। िमत्रह
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यहाँबाट त्यहाँ दौडन्छन्, केिह कुरा उठ्छ, केिह ज्याकेट, केिह कोट। जब
रोममा थए, तनीह संग उ ाईस ओटा प्रमाणत भ -भ काटीह
थए जुन येशूको हातमा ठोिकएको थयो; र त्यहाँ केवल तनओटा थयो,
तर य िप तनीह संग उ ाईस ओटा फरक-फरक काटीह थयो। अब,
को संग काटी छ भ े कुराले के फरक ल्याउछ र? ख्री ले किहल्यै पिन
पूजा गनर्को लािग हामीलाई काटी छोड्नुभएन, उहाँले हामीलाई पिवत्र
आत्मा छोड्नुभयो, उहाँ वचन ारा! “िव ास गनह मा य चन्हह हुनेछ,
तनीह मा सक्क काटीह हुनेछ?” “तनीह संग…िव ास गनह मा यी
चन्हह हुनेछ, तनीह मलेै शु गरकेो नामधारी संगिठत मण्डलीमा
हुनेछ”? उहाँले कुनै पिन शु गनुर्भएन। हेनुर्होस् कसरी आवाज यसको
िवप रत छ?
68 तर, “िव ास गनह मा यी चन्हह हुनेछ: मेरो नाउँमा तनीह ले
भूतह लाई धापाउनेछन्।” त्यहाँ छ वचन। “तनीह ले नयाँभाषाह मा
बोल्नेछन्; सपर्ह लनेछन्, जसले तनीह लाई कुनै हािन गनछैन।
तनीह ले िवषालु चजह िपए पिन, त्यसले तनीह लाई कुनै नोक्सानी
गन छैन। यिद तनीह ले िवरामीह मा हात राखेर प्राथर्ना गरे भनेम तनीह
िनको हुनेछन्।” र तपाईले यी कुरा हेनुर्होस् र थप बािक रहेका सबै
धमर्शा लाई एक ठाउँमा राक्नुहोस्।
69 अब, त्यो एकै्लले यो पुि गनर् सक्दनै, िवल्कुलै गदन। त्यिह िन र हो
जहाँ हामी पेन्टीको ल्ह गलत बाटोमा पुग्छौ। के येशूले भ ुभएको थएन
र, “त्यस िदनमा धेरै जना मकहाँ आउनेछन् र भ ेछन्, ‘प्रभु, के तपाईको
नाउँमा मलेै महान् कायर्ह गरकेो थईन र? के मलेै तपाईको नाउँमा
अगमवाणीह बो लन र? के मलेै यो सबै तपाईको नाउँमा ग रन र?’” र
येशूले भ ुहुन्छ, “मबाट दरू होओ, अधम काम गनह , मलेै तमीह लाई
किहल्यै पिन चनेको थईन।” के तपाईले देख्नुहुन्छ, मेरो िदिदबिहनीह र
मेरो दाजूभाईह , िकन मलेै यस पुस्तालाई िन यत धेरै िनन्दा र अभयोग
लगाईरहेको छु? तपाईले मािनसह र स्वगर्दतूह जस्तै गरी अन्यभाषा
बोल्नुहोला, मण्डलीको चारैतर तपाईले आत्मामा नाच्न सक्नुहुन्छ होला,
त्यसको यससंग कुनै सम्बन्ध छैन।
70 मलेै मुसलमानह यस त रकामा चारैतर नाचेको देखेको छु। मलेै
चिकत्सकह मा सुनेको छु…बोक्सी चिकत्सा शिवरमा, मलेै बोक्सीह
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खडा उभएको र अन्यभाषाह मा बोलेको र उल्था गरकेो देखेको छु, र
के हुनेछ भ े कुरा िठक िठक बताएका छन्, र त्यिह नै त रकामा त्यो
पूरा भएको छ। मलेै कलम समर उठेको र अन्यभाषामा लेखेको देखेको
छु, र त्यो केवल एकजनाले पढ्न सक्थ्यो र त्यो शतैानको थयो। तपाईले
आफ्नो अनन्त गन्तव्य केिह संवेदनामा आधार गनर्सक्नुहु । शतैानले यी
संवेदनाह को नक्कल गनर्सक्दछ। होइन…यो ख्री लाई च ु हो, तपाईको
जीवनमा केिह कुरा प रवतर्न हँुदछ। तपाईको जीवनलाई हेनुर्होस् र यसलाई
वचनको ढाँचामा राख्नुहोस् र हेनुर्होस् तपाई कहाँ हुनुहुन्छ। िनस्चय नै
सूची लद।ै
71 यी सबै प्रत पणह को बावजूद, झुटा आवाजह , झुटा
अगमवक्ताह , यी सबै अन्य कुराह जुन उिठरहेको छ, येशूले अझै पिन
भ ुभयो, यी सबै कुराह को बावजूद, “यिद कुनै मािनसले मेरो आवाज
सुन्यो भने र मलाई पछ्याउछ भने।” उहाँ वचन हुनुहुन्छ। सु ुहोस्, हाम्रो
लािग आज उहाँको आज्ञा, यी सबै आवाजमा। जुन, मलेै भने िक यी सबै
आवाजह बािहर ल्याउन घण्टाै लाग्ने छ। र यो सबै मािनसह को लािग
भ्रामक छ, यो एउटा दयनीय कुरा हो। र, आ खरमा, तपाईले दोश्रो मौका त
पाउनुहु , तपाईले यसलाई अिहले नै लनुपछर् । तपाईले आज रात एउटा
मौका नपाउन पिन सक्नुहुन्छ। तपाईले भो ल पिन मौका नपाउनसक्छ।
यो अिहले हो! “जब तमीह ले मेरो आवाज सुन्छौ, उत्तेजनाको िदनह मा
जस्त,ै आफ्नो दयलाई कडा नबनाओ। अिहले नै समय हो। यो स्वीकायर्
समय हो िक यिद कुनै मािनसले मेरो आवाज सुन्छ भने।” यसले यो
देखाउन जान्छ िक सबै अराजकताह को बीचमा पिन उहाँको आवाज अझै
पिन त्यहाँ छ। उहाँसंग अझै पिन आवाज छ! िकन? उहाँको आवाज सधै
रहनेछ। यहाँ यो छ, “स्वगर् र पृथ्वी िबतेर जानेछ, तर मेरो आवाज िबतेर
जानेछैन,” उहाँ वचन।
72 केवल लऔ, भनौ, अक पाँच िमनेट, चाडो। के तपाई, के तपाई त्यत
लामो, वा केिह िमनेट बेसी बस्न सक्नुहुन्छ? अब, म चाडो गछुर् । आउनुहोस्
केिह ती मािनसह लाई लऔ जसले यो आवाज सुने र यो पालना गर।े
यसले तनीह लाई कस्तो कायर् गन बनायो, यसले तनीह लाई के गन
बनायो। अब, म धेर—ैधेरै जसो पदलाई छोडेर जान जाँदछुै, केवल
तपाईमा ￭सधा आउनको लािग गदछु: कसरी यसले तनीह ￭जन्दगी
प रवतर्न ग रिदयो र ती सबै कुराह पिन जुन तनीह को बारमेा थयो;
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कसरी तनीह िवचत्र भए, हामीले एक “िवचत्र” भ े गछ । ती सबै
मािनसह जसले परमे रलाई िव ास गरकेा थए, तनीह लाई िवचत्र
एकलकाटे मािनन्थ्यो। िकनभने, यिद तपाई संसारको प्रवृ त्तमा हुनुहुन्छ
भने, त्यहाँ तपाईमा केिह खराबी छ। एउटा इसाई हुनुको लािग तपाई एउटा
िवचत्र फरक हुनुपदर्छ। “ख्री येशूमा ई रीय ￭जउने हरकेले संसारको
सतावट भोग्नु पदर्छ। उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो, र संसार उहाँ ारा बिनयो,
र संसारले उहाँलाई चनेन।” अब छट्टो, हामीले बन्द गदगदार् ध्यान िदएर
यसलाई सु ुहोस्।
73 आदमले उहाँको आवाज सुने, साँझको शतलमा, र उहाँसंग संगतमा
थए। त्यहाँ आदमलाई कुनै दण्ड थएन। उनले परमे रको आवाज सुने,
र उनले भने, “िपता, अब म अब आफैलाई सुत्नको िन म्त िदन्छु।” र
उनी तल प ल्टए, र हव्वा उनको पाखरुामा थयो, ￬सह, बाघ, र जंगली
जनावरह उसको व रपरी रा खएको थयो, त्यहाँ कुनै हािन थएन, िवरामी
कुनै त रका थएन, उनी िबहान उठ्ला िक नउठ्ला भनेर सोच्न पन कुनै
कुरै थएन, तनीह ब्युँझन जाँदै थए। आदमले उहाँको आवाज त्यस
त रकामा सुने जुन त रकामा उनले सु पनथयो।
74 तर एकिदन उनले आफ्नी पत्नीको आवाज सुने। मलेै यस कुरालाई
केिह बेरको लािग छोडेको राम्रो हुन्छ। तर उनले गलत आवाजलाई
सुने, य िप उनी उनको पत्नी थयो, पृथ्वीमा भएको उनको सबभैन्दा
न￭जकको बन्धन थयो। िकन उनले, अय्यूबले जस्त,ै “तमी एउटा मूखर्
ी जस्तै बोल्दछैौ”? यिद यो हुन्थ्यो भने, सम्पूणर् मानव जात मनुर्को सट्टा

￭जईरहेको हुन्थ्यो। यसले मानव जात र समयको मागर् नै प रवतर्न ग रिदयो।
तर उसले परमे रको एउटा आवाज सुनेको थयो, उसको यससंग संगत
थयो, तर जब ऊ फ कयो…कसरी उसले थाहा पायो िक उसको पत्नी
गलत थयो भनेर? याद गनुर्होस्, यो आनन्ददायी थयो।
75 हामी सोच्छौ िक आज हाम्रो संगठन, मण्डली, आज हाम्रो समृ मस
परमे र हामीमा मुस्कुराउदै हुनुहुन्छ भिन हामीले सोच्छौ। यो राम्रो दे खन्छ।
यो राम्रो दे खन्छ िक जब मीका चार सय अगमवक्ताह को अगाड उभएको
थयो, र सम्पूणर् भूिम उनीह को थयो, र प लश्तीह त्यसमा ब￭सरहेका
थए, या, ￭स रयालीह , यो राम्रो दे खन्थ्यो। यी अगमवक्ताह ले भिनरहेका
थए, “त्यहाँ जानुहोस्, त्यो हाम्रो नै हुन्छ। यसलाई लनुहोस्!” तर यो
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परमे रको आवाज थएन। र मीका आए र त्यस आवाजलाई श्राप िदए।
र त्यो गनर्को लािग उनलाई कसरी थाहा भयो? िकनिक उसको दशर्न
पूणर् पले वचन संग थयो। त्यो मात्र एक त रका हो यसलाई भरोसा गनर्को
लािग र यसलाई आज हेनुर्होस्, यो वचनमा हुन पदर्छ।
76 तब के तपाईले ध्यान गनुर्भयो? परमे रको आवाज बािहर आदमले
अक आवाज सुने पछ, उसको आफ्नै पत्नीको आवाज…र मण्डलीले
उनको संगठनको आवाज सुिनरहेको छ, वचनको साट्टो त्यसमा पन्थह
घुसाउद,ै तनीह ले जस्तो चाहेको त्यस्तै जीवन ￭जउन िदद।ै जबसम्म
तनीह मण्डली र कुनै एउटा िन त मण्डलीको एउटा सदस्यमा जान्छन्,
त्यतले नै पुग्छ। पृथ्वीमा िव ासीसंग भएको सबभैन्दा न￭जकको सम्बन्ध,
तनीह मा, मण्डली हो। तर िव ासी, साँचो िव ासीको, सबभैन्दा
न￭जकको सम्बन्ध पिवत्र आत्मा हो, यो परमे रको वचन हो।
77 त्यसलेै तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ िक आदमले उसको आफ्नो अवस्था
थाहा पाए, र उसले परमे रको आवाजले फेरी बोलाईरहेको सुने, र
त्यससमय ऊ अ￭ंजरको पातमा थए। तर यो दण्डको एउटा आवाज थयो,
“तलेै िकन यसो ग रस्?”
78 म सोच्छु िक यिद अमे रकाले आज, या िव यसको धा मक हगंामा
मा, जस्तो यो छ, र अमेरीका िन लदै गएको छ, िनग लएको छ, यो चाडै नै
एउटा राि ्रय धमर् हुनेछ। [टेपमा रक्त स्थान—सम्पा।]
79 मेरो अगाड के ब￭सरहेको छ? मलाई थाहा छ यो टेप हो र यो सारा
संसार भ र जानेछ। हामीसंग टेप कायर्क्रम छ, िक प्रत्येक संदेश सारा
संसारमा जानेछ, सबै अन्य देशह मा।
80 तर, यिद तपाई हेनुर् हुन्छ र देख्नुहुन्छ भने, तपाई िठक अ￭ंजरको
पातह मा उभरहनुभएको छ। जब परमे रको साँचो आवाज बािहर आउँछ,
तनीह लाई थाहा हुदनै यसलाई के गन भनेर। यो भ्रामक छ, तनीह लाई
थाहा छैन के गन भेनर।
81 छट्टै, परमे रको आवाज नोआले सुने। यसले उनको जीवन बचाउने
तयारी ग ररहेको थयो, र उनले िनदशनलाई पछ्याए र उनी खडा भए।
82 यिद कुनै मािनसले आवाज सुन्यो भने…अब सु ुहोस्, यसलाई राम्ररी
समात्नुहोस्। असफल अहुनुस्। यिद एक मािनसले केिह कुराको आवाज
सुन्छ भने, र यिद त्यो परमे रको आवाज हो भिन प्रमाणत भएको छ भने,
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र समयमा, र त्यसपछ त्यो मािनसबाट बािहर िनस्कन्छ भने, स्वगर् र पृथ्वी
िबतेर जानेछा तर त्यो वचन िबतेर जान सक्दनै।
83 नोआले आवाज सुने, र संसारको िनन्दा गर।े र तनीह ले उनको
सामु े खसी गरे िकनभने उनको—उनको संदेश तनीह को वजै्ञािनक
उपल ब्धह संग िमल्न सकेन, तर वषार् भयो र सारा संसारलाई न गय ।
बुझ्नुभयो? उहाँको आवाज सुन बािहर गयो, िबउ त्यहाँ रहेको थयो। हरके
यगु यो उिह नै त रकामा भएको छ।
84 शामूएल, जागा भए जब उनले परमे रको आवाज सुने, िक उनी…
जा र एलीको िनन्दा गर्, त्यस व्यिक्त जसले उनलाई हुकार्एका थए। त्यो
मािनस जो उनको िपता भएको थयो र उनलाई हुकार्एका थए र उनलाई
खवुाएका थए।
85 सेवक भाईह , म ग ? सेवकह , धेरै समय, तनीह को
साम्प्रदायक आधार र पथंह मा, उनीह को गोजीमा आफ्नो प रचय
पत्र सिहत, एकदमै नरम, त्यिह संगठन जसले उनीह लाई पोषण गय
र उनीह लाई खवुायो र उनीह लाई ल्यायो र पदीय पमा उनीह लाई
मण्डलीमा राख्यो, र उनीह लाई एउटा मण्डलीमा राख्यो, तपाईले त्यो
कुरालाई फाल्न पान हुन्छ जुन तनीह ले ￭सकाएका थए। बुझ्नुभयो?
परमे रको एउटा सच्चा दासलाई परमे रको आवाज सु ु कत भयानक
कुरा हुनेछ र त्यिह आमा संगठनमा िफतार् आउनु पनछ, भ ुहुन्छ, “तपाई
िन न्दत हुनुहुन्छ िकनभने तपाईले यो वचन स्वकानुर् हुदनै।” कस्तो
अनौठो कुरा!

यो शामूएलको लािग किठन थयो। तर उनी एउटा अगमवक्ता थए,
उनले यसो गनुर्पथ्य । चाहे यसले दखु्छ या दखु्दनै, उनले यो जसरी िन
गनुर् पथ्य ।
86 मोसाले परमे रको आवाज सुने। उनको पूणर् पले धा मक ￭स ान्तले
भ रएका थए। उनले सबै भत्री र बािहरी कुराह जान्दथे, तर यो
असफल भयो। उनले परमे रको आवाज सुने, त्यसपछ मोसा किहल्यै
पिन उस्तै रहेनन्।
87 र कुनै पिन मािनस किहल्यै उस्तै रहदनै। तपाईले आफ्नो कानमा
एउटा—एउटा आवाज बो लरहेको सु सक्नुहुन्छ, तर जब तपाईले
आफ्नो दयमा सु ुहुन्छ, आवाज बो लरहेको, बुझ्नुभयो, तब तपाईले
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सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईले आफ्नो आँखाले देख्नुहु । तपाईले आफ्नो
आँखाले हेनुर् हुन्छ, तपाईले आफ्नो दयले देख्नुहुन्छ। तपाईले केिह कुरा
देख्नुहुन्छ, भ ुहुन्छ, “मलेै मात्र देख्न स क्दन,” तपाईको अथर् तपाईले
यो बुझ्नुहु । तपाईले आफ्नो कानले सु ुहु , तपाईले आफ्नो दयले
सु ुहुन्छ। धेरै पटक तपाईको कानले परमे रको साँचो आवाज सुन्छ, र
यो तपाईबाट यसरी झछर् जसरी एउटा हाँसको ढाडबाट पानी झछर् । तर
जब तपाईले वास्तवमै सु ुहुन्छ, तपाईले आफ्नो दयबाट सु ुहुन्छ।
88 र सबै धा मक ￭स ान्त जुन मोसामा थयो, उनले परमे रको
आवाज सुनेकै थएन। तर एकिदन परमे रले यो अस्सी-वषर्को-बुढो
भेडापालकलाई एक छेउमा बोलाउनुभयो र उनीसंग बोल्नुभयो, र उनले
यसलाई समात्यो। उहाँ परमे र हुनुहुन्छ भिन उहाँले प्रामाणत गनुर्भयो।
पिहलो कुरा उहाँले मोशालाई गनुर्भयो, उहाँको वचनलाई प्रमाणत गनुर्भयो,
“म तल जाँदछुै, मलेै जे प्रतज्ञा गरकेो थए त्यो मलेै सम्झेको छु।”
89 र यो नै त्यो हो जे उहाँले अ न्तम िदनह को लािग प्रतज्ञा
गनुर्भएको थयो। उहाँले अन्याजातह बाट मािनसह , र सबै प्रतज्ञाह
उठाउनु हुनेछ।
90 “यो मलेै प्रतज्ञा गरकेो छु।” भ ुभयो, “मोशा, तेरो जुत्ता खोल।”
अक शब्दमा भन्दा, यसलाई आदर गर्। “अब तेरो लौरो तल फाल।”
र म भूिमको एउटा—एउटा सुख्खा लौरो एउटा सपर् बन्यो, र मोशाले
त्यसलाई समात्यो, र त्यो फेरी आफ्नै स्थतमा फक्य । बुझ्नुभयो?
उनलाई थाहा थयो िक त्यो परमे र हुनुहुन्थ्यो, िकनभने परमे रले
भ ुभयो, परमे रको वचन, त्यो वचन जुन उहाँले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो,
भ ुभयो, “तेरो हातमा भएको लौरो तल फाल।” त्यो परमे रको वचन
हो। उिह काम गनर् कोशष नगनुर्होस्, त्यो तपाईको लािग परमे रको वचन
होइन, त्यो मोशाको लािग परमे रको वचन हो। तपाईको लािग परमे रको
वचन यहाँ छ! “लौरो तल फाल।” यो एउटा सपर्मा प रणत भयो। भ ुभयो,
“अब के त यसबाट डराएको छस्? यसलाई पुच्छरबाट समातेर उठा,” र
त्यो फेरी िफतार् गयो। उनको लािग परमे रको वचन थयो। उनले के गय ?
परमे र उहाँको वचन प्रमाणत गनुर्भयो।
91 मलाई यहाँ केिह मिहना अगाड एउटा कल आएको थयो, लगभगम,
भयो, ओ, यो लगभग एक वषर् जस्तो भयो, एक वषर् भन्दा पिहले। टे लफोन
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जडानको अन्त्यिनरको एकजना मिहला, एउटा ब्य प्ट प्रचारक र एउटा
पे न्टको ल प्रचारक सिहत। उनले भिनन्, “भाई ब्रन्हाम, प्रभुले मलाई
एउटा अगम्वािदनी बनाउनुभएको छ।”

भने, “िठक छ।”
92 भिनन्, “तपाईलाई थाहा छ, मलाई भिनएको छ िक तपाईले भ ुभयो
िक तपाई—तपाईले गवािह िदनुभयो िक मेरो सेवकाई परमे रको हो।”
93 अब, मलेै त्यसो गनर् स क्दन, यो परमे रको वचनको िवप रत छ।
त्यसलेै मलेै भने, “मिहला, त्यो एउटा त्रुटी हो। मलेै त तपाईलाई चनेको
पिन छैन।”
94 र ब्य प्ट प्रचारक, मलेै उसलाई सुने, मलेै पे न्टको ल प्रचारक सुने।
उनले भिनन्, “िठक छ, मेरो यहाँ सभा हुदछै।” र भिनन्, “परमप्रभुले
महान् कामह ग ररहनुभएको छ।”
95 मलेै भने, “म त्यसको लािग आभारी छु।” उनले भिनन्…मलेै भने,
“के उहाँले किहल्यै तपाईलाई केिह भ ुभएको छ?”

भिनन्, “हो, मलेै हातमा एउटा महान कायर्क्रम पाएको छु।”
96 मलेै भने, “अ तू।” मलेै भने, “अब, तपाईको के कायर्क्रम हो?” मलेै
भने, “परमप्रभुले तपाईलाई के भ ुभयो?”
97 “उहाँले भ ुभयो, ‘िफिनक्स, ए रजोनामा, एउटा िन त-िन त
िमतमा जाऊ, र त्यसपछ म तमीलाई हराएको डचम्यान सुन खानी िदन
जाँदछुै, र तमीले त्यहाँ पाएको यो सुन लन जादछैौ र तमीले संसारभ रका
प्रचारकह लाई प्रायो￭जत गनछौ।’” जब िक हामी सबलैाई थाहा छ िक
हराएको डचम्यान खानी एउटा कवद न्त हो। “त्यसलेै उनले भन्यो।”
98 मलेै भने, “िठक छ, यो परमे र हो या होइन भनेर कसरी थाहा पाउने
त्यो म तिमलाई भ ेछु।” मलेै भने, “तपाई त्यस िदनमा त्यहाँ जानुहोस्।
र यिद तपाईले हराएको डचम्यान खानी पाउनुहुन्छ भने, तब यो परमे र
हुनुहुन्छ। यिद तपाईले हराएको डचम्यान खानी पाउनुहु भने, तब प ाताप
गनुर्होस् र त्यो झुटको आत्मालाई तपाईबाट िनकाल्नुहोस्।” कतै त्यो
परमे र हो या होइन भनेर थाहा पाउने त रका यो हो।
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99 परमे रले मोशालाई भ ुभयो, “मोशा, लौरो तल फाल, र यो एउटा
सपर्मा प रणत हुनेछ।” उनले यसो गर।े उहाँले भ ुभयो, “यसलाई उठा र
यो फेरी एउटा लौरो ब ेछ।” उनले यो गर।े
100 जब परमे रले अ न्तम िदनह को एउटा सेवकाईको एउटा प्रतज्ञा
गनुर्हुन्छ, उहाँले िठक त्यिह त रकामा यसलाई पुि गनुर्हुन्छ जस्तो उहाँले
यसलाई गछुर् भिन भ ुभएको थयो। तब तपाईलाई थाहा हुन्छ िक तपाईले
सिह आवाज पाउनुभएको छ। तपाईले सिह कुरालाई सुिनरहनुभएको छ,
िकनभने यो वचन पुि ग रएको हो। बुझ्नुभयो? ओ, कसरी…म मािफ
चाहन्छु, म…िठक छ।
101 मोशाले फरक व्यवहार गर।े हेनुर्होस् कस्तो एउटा—एउटा हास उठ्दो
कुरा मोशाले गर।े अब, सधै जब तपाई परमे रको आवाज पच्छ्याईरहेको
हुनुहुन्छ, तपाई संसारको लािग पागल हुनुहुन्छ। अक िदन, मोशालाई,
उनको श्रीमतीसंग एउटा खच्चरमा बस्दै गरकेो भेिटयो, र एउटा यवुा उनको
काँखमा, या त्यो दक्षणी भयो, “बच्चा” उनको काँखमा, र त्यहाँ तनीह
थए। दाह तल सम्म यसरी झु ण्डरहेको यो बुढो मािनस, र उनको तालु
शरमा ट ल्करहेको, एउटा लौरो उनको हातमा, एउटा सानो गधालाई
अगुवाई गद, िठक तल िमश्र तर ज त्त सक्दो चाडो जाँदै थयो। कसलेै
भन्यो, “मोशा, तमी कतातर जाँदछैौ?”
102 “तल िमश्र तर जाँदछुै, सबै कुरा लनको लािग।” जब िक एउटा जवान
मािनसको पमा उनी असफल भएका थए, उनी एउटा सनै्य मािनसको
पमा असफल भएका थए, तर यहाँ उनी सबै कुरा लनको लािग तल

जाँदै थए। र उनले यो गर।े िकन? उनले परमे रको आवाज सुनेको थयो
र उनको िदनको लािग त्यो प्रमाणत भएको देखेको थयो; ती चजह को
िन म्त जुन उनको िदनमा हुनपथ्य , उनले त्यो देखेको थयो।
103 पावल, एउटा स्व-शलैीको फ रसी, उनी हुन सक्ने सम्मको धा मक
￭स ान्तले भ रपूणर् थयो, तर एकिदन उनले परमे रको आवाज सुने।
उनले आगोको खम्बा देखे, र उनले थाहा पाएका थएँ िक त्यहा केिह
कुरा फरक थयो। यसले उनको जीवन प रवतर्न ग रिदयो। जत धेरै
नै फ रसीह भए पिन, चाहे जत सुकै गमा लएलह या कुनै कुराले
पावललाई कराएको िकन नहोस्, “तमी गलत छौ, तमी गलत छौ,”
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पावलले परमे रको आवाज सुनेका थए, यो सत्य हो भिन उनलाई
थाहा थयो।
104 पत्रूस, हुनसक्ने सम्मको धा मक उनी थए, बडाह को परम्पराह
मािनरहेका थए, उनले कुनै मासु खादनै थए। होइन, श्रीमान्। उनीसंग यो
संग िबल्कुलै कुनै सम्बन्ध नै थएन। उनले वास्तवमै बडाह को परम्पराह
मािनरहेका थए, िठक वचनमा। के भयो? एकिदन उनले परमे रको
आवाज सुने, “यसलाई सामान्य र अशु नभन, जब मलेै त्यसलाई शु
पा रसकेको छु।” उनी एउटा प रवतर्न भएको मािनस थए। उनी परमप्रभुले
पठाउनुभएमा जहाँ पिन जान तयार थए।
105 बन्द गद गदार्, म यो भ सक्छु। त्यहाँ एक समय एक मािनस थयो
जो िव ासी थयो। उनको मृत्यु भएको चार िदन भईसकेको थयो। उनी
चहानमा थयो, दगुर् न्धत, सडेको अवस्थामा थयो, तर उनले परमे रको
आवाज बोलेको सुने, “लाजरस, बािहर आऊ!” र यिद यसले मररे
सडसकेको एउटा मािनसलाई जीिवत फकार्एर ल्याउछ भने, यसले के
गनर् सक्छ होला एउटा मण्डलीलाई जो संग अझै पिन आफैमा जीवन छ?
यसले तनीह लाई पुनज िवत गनुर्पछर् , यी सबै आवाजह को झमेलामा
जसको बारमेा हामीले कुरा गरकेा छौ, धा मक, राजनैतक, ह लवूड, यी
सबै झुटा भिवष्यवाणीह र बािहर गएका चजह । यी सबकैो बीचमा,
परमे रको साँचो आवाजले एउटा मािनसलाई, जो पाप र अपराधमा मरकेो
थयो, फेरी जीवनको लािग बोलाउनेछ। यसले एउटा सेलाएको मण्डलीलाई
लनेछ र यसलाई फेरी जीवनको लािग बोलाउनेछ। पकै्क पिन!
106 याद गनुर्होस्, बन्द गद गदार्, म यो भन्छु, र त्यसपछ म बन्द गनछु।
येशूले भ ुभयो, “समय आउनेछ, जब तनीह सबै जो चहानमा छन्
तनीह ले परमे रको आवाज सु ेछन्।” र तपाईले यो सु जाँदै हुनुहुन्छ।
चाहे जस्तो सुकै अवस्थामा तपाई भएको होस्, तपाईले यो जसरी िन
सु जाँदै हुनुहुन्छ। र ती मध्ये केिह जो चहानबाट बािहर आउनेछन्,
तनीह िनन्दामा आउनेछन्। तनीह आवाज त सुन्छन्, तर यसले
िनन्दा ग ररहेको छ। र यिद तपाईले यसलाई आज सु ुहुन्छ भने, “आज,
धेरै समय पछाड, जब तमीह ले मेरो आवाज सुन्छौ, आफ्नो दय
कहाँ नबनाओ, जस्तो तमीह ले उत्तेजनाको िदनह मा गरकेा थयौ।”
र यिद तपाई, पे न्टको ल मािनसह आफैलाई फेरी पन्थ तर समूहब
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गराईरहनुभएको छ भने, संसा रकतामा, “भिक्तको भेष लने तर शिक्तलाई
इन्कार गन,” द ण्डत हुनको लािग तपाई पुन त्थानमा उठ्नुभन्दा अगाड,
िकनभने परमे रको आवाज जुन वचन ारा अिहले तपाईमा बोल्दछ त्यस
िदनमा तपाईलाई द ण्डत तुल्याउनेछ।
107 यिद तपाई केवल एउटा मनतातो िव ासी हुनुहुन्छ भने, यस िबहानीमा
परमे रको आवाज तपाईको दयमा कराईरहनुभएको छ, “तमी एउटा
मनतातो िव ासी हौ,” तमीले चाडो प ाताप गरकेो राम्रो!
108 तपाई पु ष, मिहला, केटा या केिटह , त्यो ख्री को लािग ￭जईरहेको
होइन, र परमे रको आवाज तपाईमा उहाँको वचन ारा बोल्नुहुन्छ र
भ ुहुन्छ, “त्यो गनर् बन्द गर,” तपाईले यो गरकेो राम्रो। िकनभने तपाईले
यो फेरी एकिदन सु जाँदै हुनुहुन्छ, र यसले तपाईलाई िनन्दा गनछ।
तपाईले यसलाई नकानर् सक्नुहु , यो तपाईमा अिहले बो लरहेको छ। र,
याद गनुर्होस्, यो रकेडर् ग रएको छ।
109 र तनीह जसले सिह गछर्न् र उहाँको आवाजलाई सुन्छन्,
धा मकतामा, मिहमामा, स्वगर्मा उठ्नेछन्।
110 त्यसलेै तपाईले परमे रको आवाज कुनै समयमा सु जाँदै हुनुहुन्छ।
शायद थोरै बलका साथ यस िबहानमा यसले तपाईको दयमा बोल्छ, िक
तपाई जानु भईरहेको बाटोबाट तपाई फकर् नु पदर्छ, परमे रमा फकर् नुस्।
अब, याद गनुर्होस्, तनीह ले स्वगर्मा, त्यो आवाज रकेडर् गनछन् जुन
तपाईको दयमा बो लरहेको छ। र कुनै िदन जब येशूले बोलाउनुहुन्छ, र
तनीह सबै जो चहानमा छन्, सिह या गलत, उठ्नेछन्। र त्यसपछ यिह
नै आवाज िठक तपाईकहाँ फकर कानेखसुी गछर् , “िफिनक्स, ए रजोनामा,
एक िन त आईतबार िबहान, जब सेवकले तपाईलाई आवाजको बारमेा
बोल्द,ै लामो समय सम्म राखेको थयो, म तमीसंग बोलेको थयो; तमी
ीह लाईआफ्नो केश बढ्न िदनको लािग, अनैतक पमा पिहरन लाउन

छोड्नको िन म्त भनेको थयो; तमी पु षह लाई झुट बोल्न, धुम्रपान गन
कायर् बन्द गनर्लाई भनेको थयो; तमी प्रचारकह लाई परमे रको वचनमा
फकर आउनको िन म्त भनेको थयो।” मेरो मतलव के हो हेनुर्होस्? त्यो
सिह हो।

त्यो स्थर आवाजले भन्छ, “यो सिह हुन सक्छ।”
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111 यिद म िनकोदेमस जस्तै गरी आउन परकेो भए, म अझै पिन त्यहाँ पुग्न
कोशष गन थए। म उहाँ कहाँ आउने थए, र यहाँ बािहर म भूिममा कतै
जानेथए, र भ े थए, “परमप्रभु, परमे र, म यहाँ छु, मलाई अब प रवतर्न
गनुर्होस्। तपाईको शलैीमा मलाई ढाल्नुहोस्।” वचनमा फकर आओ। कुनै
ठाउँ जहाँ तपाई देख्नुहुन्छ िक तपाई वचनबाट बािहर जानुभएको छ, िठक
त्यसमा िफतार् आउनुहोस्, िकनभने एउटा ￭सक्रीआफ्नो कमजोर कडीमा नै
सबभैन्दा ब लयो हुन्छ। र तपाईको जीवनको कुनै पिन ठाउँमा जहाँ तपाईले
परमे रको आज्ञालाई छोडेर जानुभएको, एउटा परम्पराको सा गनर्, त्यहाँ
नै हो जहाँ तपाईको ￭सक्री टुट्नेछ चाहे जत नै तपाई अ कुराह मा ढ
भए पिन।
112 आउनुहोस् हामी प्राथर्ना गरौँ। आज, धेरै समय पछ, प्रभु, तपाईले
भ ुभयो िक तपाई बोल्नुहुनेछ, तपाईले दयको मेचह मा तपाईको
व्यवस्थाह लेख्नुहुनेछ। मेरो अगाड के उभेको छ मलाई थाहा छैन। एक
मात्र कुरा मलाई थाहा छ जुन मलेै गनुर् पदर्छ त्यो तपाईको वचन लएर
त्यसलाई फैलाउनु हो, िन य पिन यो किहँ केिह चट्टानह को मुिन रहनेछ।
म प्राथर्ना गछुर् , परमे र, िक तपाई हरके जवान व्यिक्त, हरके मध्यम उमेर,
बृ व्यिक्त, जो कोिह यो हुनसक्छ तनीह संग बोल्नुहुनेछ। मेरो दयमा
बोल्नुहोस्, प्रभु। यी सेवकह को दयमा बोल्नुहोस्। मण्डलीको दयमा
बोल्नुहोस्।
113 हामी प्राथर्ना गछ , िपता, िक आज हामीले तपाईको आवाज सु ेछौ।
र हामी जान्दछौ, जस्तो िक शामूएलको िदनमा भएको थयो, एक खलुा
दशर्न एउटा दलुर्भ कुरा हो, र यसले मािनसह लाई चिकत बनायो। त्यस्तै
नै आज छ। हामीसंग सपनाह र सपना देख्नेह छन्, हामीसंग वक्ताह
र दभुािषयाह छन्, तर परमप्रभुको वचनसंग खलुा दशर्न आईरहेको छ, र
सच्याईएको छ…हामी प्राथर्ना गछ , स्वग य िपता, त्यो त्यो आवाज जुन
उजाडस्थानह मा कराईरहेको थयो, “परमप्रभुको बाटो तयार पार,” िक
हामी िव ास गछ िक पिवत्रआत्माले फेरी पिनआज त्यो आवाज िदनुहुन्छ,
“परमप्रभुको आगमनको लािग तयार रहो!” र यो कत अनौठो छ, िकनिक
यसलाई स्तब्ध पानर् र यसलाई बािहर िनकाल्नको लािग त्यहाँ कत धेरै
आवाजह छन्, तर यो तनीह को कानको लािग दयालु छ जसले यो
सुन्दछ। म प्राथर्ना गछुर् िक पिवत्र आत्माले अब हामी सबकैो दयमा काम
गनुर्हुनेछ।
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114 र हाम्रो शरह झुिकरहेको बेलामा, र म भरोसा गछुर् िक हाम्रो ह्रदयह
झुकेको छ: यिद तपाई जा ुहुन्छ कतै िक तपाईले आफ्नो जीवनमा अवज्ञा
गनुर्भएको छ, केिह धमर्शा ह जा ुहुन्छ, िक तपाई जा ुहुन्छ िक त्यो
बाईबलको शक्षा हो जुनसंग तपाईले सहकायर् गनुर्भएको छैन, िकनिक केिह
कुरा, ह लवूडको आवाजले तपाईलाई केिह फरक गन खालको बनायो।
केिह स्थान जुन तपाई सेवकह ले बाईबलमा एउटा ठाउँ पाउनुभएको छ,
जुन वास्तवमा सत्य छ, तर तपाई जा ुहुन्छ िक तपाईले त्यो ￭सकाउनुभयो
भने तपाईको संगठनले तपाईलाई बािहर िनकाल्नेछ, र तपाई जा ुहुन्छ
िक यो वास्तवमै सत्य छ। तपाई मािनसह को लािग जो गलत कुरा
लनुहुन्छ, गलत जीवन ￭जउनुहुन्छ। तपाई िपता र माताह जसले आफ्नो
बच्चाह लाई सच्याउन कोशष ग ररहनुभएको छैन, तनीह लाई हुकार्उन
कोशष ग ररहनुभएको छैन। तपाईले आफ्नो सबभैन्दा राम्रो कोशष
गनुर्भएको होला, र जसरी पिन तनीह संसा रक कुरामा गईरहेका छन्, तर
तपाईले तनीह को अगाड उदाहरण रा खरहनुभएको छ। र यिद तपाईले
यो ग ररहनुभएको छैन भने, परमे रको आवाजले यसो भन्दै तपाई संग
बो लरहनुभएको छ, “त्यसो नगर।”
115 र अब सबै शर झुकाई र सबै आँखाह बन्द ग र, र स्वगर्का परमे रले
भोकाएका व्यिक्तह को दयलाई तल हेनुर्भएको होस् र त्यो ठाउँ भेट्टाएको
होस् जहाँ तनीह गलत छन्। र परमे रमा हात उठाई, भन्द,ै “प्रभु, सबै
अिव ास िनकाल्नको लािग म साच्चै नै तपाईको आवाजको चाहना गदर्छु,
र सबै कुरा जुन तपाई जस्तै छैन, र मलाई त्यस्तो बनाउनुहोस् जस्तो
तपाईले मलाई बनाउन चाहनुहुन्छ।” के तपाई आफ्नो हातह उठाउनु
हुन्छ, जब तपाई…? परमप्रभुले आशष िदऊन्। परमे रले तपाई आशष
िदनुभएको होस्।
116 तब बाईबलले भनेको छ, येशूले भ ुभयो, र यी सबै अन्या
आवाजह को बावजूद, “तपैिन यिद एउटा मािनसले मेरो आवाज सुन्छ
भने।” उहाँको पछ लाग, तपाईले आफ्नो चाहनाह प्रा गनर् जाँदै
हुनुहुन्छ।
117 परमप्रभु, समय समा हुदछै। तर बाईबल त्यो भनेको छ, “जतले
िव ास गर,े तनीह ले बि ष्मा लए।” म प्राथर्ना गछुर् , स्वग य िपता,
ती सबै जना जसले साँचो स्वीकारोिक्तमा आफ्ना हातह उठाए, िक
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परमे रको वचन जुन तनीह ले पढे, र देखेका छन् िक तनीह गलत
थए। ती मध्ये आधालाई मलेै किहल्यै हे रन। यो मलेै हेनर्को लािग
होइन, यो तपाईले हेनर्को लािग हो, प्रभु। तपाईलाई थाहा छ िक हात
उठाउनुको पछाड के उदेश्य र िवषय छ भिन। उनीह लाई, यसै घडीबाट,
उनीह को दयमा लएको होस्, “आजको िदनबाट, आज उप्रान्त, म
परमे रको वचन र परमे रको आवाज लनेछु, र जुनै मूल्य तनुर् परे पिन
म पछ्याउनेछु।” र उनीह को िदमागमा राखेका होऊन्, जस्तो उनीह
जाँदछैन्, किवको िगतमा जस्तो, “के येशू एकै्लले कू्रस बोक्नुपछर् , र सबै
संसार स्वतन्त्र िहडेको होस्? होइन, त्यहाँ सबकैो लािग एउटा कू्रस छ;
त्यहाँ मेरो लािग एउटा कू्रस छ। र यो पिवत्र कू्रस बोक्नेछु, जबसम्म
मृत्यलेु मलाई स्वतन्त्र छोड्दनै।” तब जब परमे रको आवाज बोल्नुहुन्छ,
“म उहाँको धा मकतामा आउनेछु, िकनभने मलेै उहाँको आवाजलाई
पछ्याएको छु, उहाँको वचनको आवाजलाई।” म ती अब तपाईमा सम पत
गदर्छु, प्रभु, येशू ख्री को नाउँमा।
118 अब हाम्रो शरह झुिकरहदा, तपाईले आफ्नो बयान र तपाईको वाचा
बनाउदै गदार्। म यहाँ ब￭सरहेको सानो केटा देखेर छक्क परकेो छु, उसको
टाउँको वरपर घुमाईरहेको छ। र त्यहाँ मण्डलीको लािग एउटा आवाज छ,
“म तेरा सािब रोगह िनको पान प्रभु हँु।” त्यो मण्डलीमा एउटा आवाज
हो। र तपाईह सबै जना जसलाई चंगाईको आवश्यकता छ, र तपाई
परमे रको हरके वचनको लािग एउटा पिवत्र जीवन िबताईरहनु भएको छ
जुन तपाई जा ुहुन्छ के सिह छ, र तपाईलाई चंगाईको आवश्यकता छ,
म सोच्छु यिद तपाईले केवल आफ्नो हात उठाउनुसक्नुहुन्छ। तपाईह को
हातह उठाउनुहोस्, “प्रभु, मलाई चंगाईकोआवश्यकता छ।” िठक छ।
119 अब,आवाजलाई तपाईको दयमा राख्नुहोस्, “तेरो सबै रोगह िनको
पान म परमप्रभु हँु।” याद गनुर्होस्, जब वचन बो लन्छ, यो पूरा हुन आउन
पनछ। येशूले भ ुभयो, मकूर् स ११:२२, “यिद तमीले यस पहाडलाई
‘हिटजा,’ भन्यौ र आफ्नो दयमा संका गरनेौ भने, तर िव ास गय िक
तमीले जे भन्यौ त्यो हुन आउनेछ, तमीले त्यो पाउने छौ जुन तमीले
भनेका छौ।”
120 अब, हरके हामी आफ्नै बाटोमा छौँ अब, तपाईको शर झुकाउनुहोस्,
आफ्नो पाप स्वीकार गनुर्होस्, “प्रभु, म तपाईको वचन िव ास गदर्छु।
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तपाईको आवाजले मलाई भिनरहेको म सुन्दै छु िक तपाई िहजो, आज,
र सधै भ र एक समान हुनुहुन्छ।” म तल जानेछु र यस बालकमा हात
राख्नेछु, िकनिक ऊ यो के को बारमेा हो भिन जा को लािग अत्यन्त सानो
छ, अमूल्य सानो केटा, लगभग आकार र उमेरमा मेरो सानो जोसेफ जस्त।ै
र तपाईह सबलेै “प्रभु, म तपाईको आवाज सुन्दछु। म िव ास गछुर् ।” भिन
प्राथर्ना, प्राथर्ना, गरकेो म चाहन्छु।
121 स्वग य िपता, हामीले यी दशर्कह लाई उनीह को शरीरको चंगाईको
लािग ल्याईरहेका छौ। र, प्रभु, यहाँ एउटा ग रब सानो केटा बसेको छ,
उनले संदेश भ र मेरो ध्यान आक षत गरकेो छ, आमा बुवाले यस सानो
साथीलाई समातेर बसेको देख्दछुै। चिकत्सा िवज्ञानको मध्यमबाट, त्यहाँ
सानो मान्छेको लािग कुनै आशा छैन। त्यहाँ परमे रको एउटा आवाज छ
जसले सबै कुरालाई दौडाउछ। र जसरी यस मण्डलीले हरके आज्ञाह
बनाउनको लािग सामेल भएका छन् जुन कसरी गन भ े म जान्दछु,
बािकका कुरा तपाईको हो, िपता। म तल िहडरहेको छु र त्यस बच्चामा
हात राख्दछुै।
122 िपता परमे र, येशू ख्री को नाउँ, म यसको िनन्दा गदर्छु। परमे रको
शिक्त, परमे रको चंगाई…त्यहाँ आउने पाँच िमनेटमा उसमा फरक
हुन सकेको होस्…?…हुनसकोस् तनीह सब…ै?…तपाईको मािहमा
को िन म्त।
123 स्वग य िपता, तपाईले प्रतज्ञा िदनुभयो। मलाई यत मात्रै थाहा छ,
तपाईले प्रतज्ञा िदनुभएको छ। यो पूरा ग रएको छ, जस्तो य भिनएको
थयो, “यिद तमीले यसलाई भन्यौ भने,” र म हरके िबमारको या
िपडाको दु लाई भिनरहेको छु जसले यस दशर्कलाई समातेको छ, जसले
यी मािनसह लाई बाधेको छ, अिव ासको हरके आत्मा, म भन्दै छु,
“येशू ख्री को नाममा, मािनसह बाट िनस्क !” अब, हामी जान्दछौ िक
यो ले खएको छ, र अब यो भिनएको छ, यो पूरा भएको होस्, परमे रको
आदर र मिहमाको लािग। र येशू ख्री को नाममा यो मािगएको छ।
124 अब, तपाईह जसले िव ास गनर्सक्नुहुन्छ, र िव ास गनुर्हुन्छ, चाहे
जे भए पिन, हुनुपदन, िबउ त्यहाँ झरकेो छ। त्यो तपाई भत्रको सानो
कुरा, त्यो आवाज। यस बालकको आमा बुवा, बालकको अवस्था चाहे
जस्तो सुने होस्, तपाई िव ास गनुर्होस् िक परमे रको िबउ तपाईह को
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दयमा पो खएको छ, िक त्यो केटा िनको हुनेछ? बािक तपाईह प्राथर्ना
गद हुनुहुन्छ, एक अकार्को लािग, के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रको
िबउ तपाईको दयमा खसेको छ, “मेरो रोग समा भएको छ”? त्यसो हो
भने िव ासको प्राथर्ना तपाईको लािग प्राथर्ना ग रएको छ, त्यो तल सम्म
जानुहोस्। र यिद शतैानले किहल्यै कोशष गछर् भने, तपाई ￭सधा फकर
आउनुहोस्। “त्यो स्पेिनस चचर्मा उभद,ै त्यस आईतबार िबहानीमा, मेरो
िन म्त िव ासको प्राथर्ना ग रएको थयो। र परमे रले प्रतज्ञा गनुर्भयो!”
िव ासको प्राथर्नाली िबरामीलाई बचाउनेछ र परमे रले तनीह लाई
उठाउनुहुनेछ। यो पूरा हुन आउन पनछ। के तपाई यो िव ास गनुर्हुन्छ?
भ ुहोस्, “आमेन।” परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्। अब
म सेवालाई फकार्एर भाई रोजलाई िदन्छु, मलाई लाग्छ यहाँ, भाई जेवेल
रोज। 
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