
त्यसपछ येशू
आउनुभयो र बोलाउनुभयो

 सन्त यूह ा, ११ औ अध्याय, १८ औ पदबाट शु गररे, म पढ्न
चाहन्छु।
बेथािनया य शलेमदे ख न￭जकै प्राय: तीन िकलोिमटरको

दरूीमा थयो:
धेरै यहूदीह माथार् र म रयमकहाँ तनका भाइको िवषयमा

तनीह लाई सान् त् वना िदन आएका थए।
येशू आइरहनुभएको छ भन् ने सुनेर माथार् गइन् र उहाँलाई

भेिटन् । तर म रयम घरमैा ब￭सरिहन् ।
तब माथार्ले येशूलाई भिनन्, प्रभु, तपाईं यहाँ हुनुहँुदो हो त मेरो

भाइ मनथएन।
तर अब पिन म जान् दछु, तपाईलें परमेश् वरसँग जे माग् नुहुन् छ…

परमेश् वर, परमे रले तपाईलंाई िदनुहुनेछ।
येशूले तनलाई भन् नुभयो, तम्रो भाइ फे र जीिवत हुनेछ।
माथार्ले उहाँलाई भिनन्, म जान् दछु, िक त् यो अन् त् यका िदनको

पुन त् थानमा फे र जीिवत भई उठ् नेछ।
येशूले तनलाई भन् नुभयो, पुन त् थान र…जीवन म नै हँु।

मलाई िवश् वास गन मर्यो भने पिन, जीिवत हुनेछ:
अिन ￭जउने र ममाथ िवश् वास गन प्रत् येक किहल् यै मनछैन। के

तमी यो िवश् वास ग्र छ्यौ?
तनले उहाँलाई भिनन्, हो प्रभु: म िवश् वास गदर्छु, तपाईं ख्री

हुनुहुन्छ, परमेश् वरका पुत्र हुनुहुन् छ, जो संसारमा आउनुहुन्छ। (र
त्यो हेनुर्होस्!)
यत भनेर तनी गइहा लन्, र आफ् नी बिहनी म रयमलाई

बोलाएर सुटुक् क भिनन्, गु ज् यू आइपुग् नुभयो, र तमीलाई
बोलाउँदहुैनुहुन् छ।



2 बो लएको वचन

2 आउनुहोस् हामी प्राथर्ना गरौँ। स्वग य िपता, यी वचनह हाम्रा
दयह मा पुि गनुर्होस्, आजरात, िकनिक हामी तपाईमा प्रतक्षा गदर्छौ
अब। तपाईको वचन, तपाई दास, र पाठ, सबै तपाईमा सु म्पएको छ, येशू
ख्री को नाउँमा। आमेन।

तपाई बस्न सक्नुहुन्छ।
3 म यहाँ हुनुको उदेश्य परमे रका मािनसह लाई म त गन प्रयास
गनुर्होस्। प्राथर्ना गनुर् र िबरामी, माथ हात राख्नु जस्तो होइन, तर
तनीह ले येशू ख्री लाई हाम्रा बीचमा च सकून्, हाम्रो बीचमा परमे रको
पुत्र हुनुहुन्छ। हामीह आज रात यो िवषयमा बोल्दछैौ: त्यसपछ येशू
आउनुभयो र बोलाउनुभयो।
4 अब यो समयमा हामी बो लरहेका छौ, यो एकदम दखुद समय
थयो। यिद तपाईले हाम्रा प्रभुको जीवनको कथा पढ्नुभएको छ भने,
हामीले यो पाउँछौ िक उहाँ यो केटा, लाजरसको महान िमत्र हुनुहुन्थ्यो।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो…योसेफ गए प ात, वा, उनले छोडेर माथार्, म रयम, र
लाजरससंग बस्न आए। र तनीह महान िमत्रह थए। तनीह संग…
उहाँ तनीह को लािग एउटा पा र सरह हुनुहुन्थ्यो, म एउटा—एउटा
सच्चा िमत्र। र उहाँले तनीह लाई साना कुराह लगाउन लगाउनुभयो,
एउटा कोट लगाउन लाउनुभयो, म िव ास गछुर् , तनीह ले दावी गर,े र यो
￭सलाई िबना नै बुनेको थयो। र तनीह ले उहाँको लािग कामह गरकेा
थए, िकनभने तनीह ले उहाँमा िव ास गर।े यो तनीह —तनीह ले
िव ास गरकेा थए र त्यो देखेका थए। तनीह ले उहाँलाई पछ्याउनको
िन म्त, मण्डली, र त्यस्ता कुराह छोडेका थए। र त्यो त्यस िदनमा
ठूलो कुरा थयो, यो—योबाट दरू जानु, जसको दण्ड मृत्यसुम्म पिन हुन
सक्थ्यो।
5 तर, येशू, यो िमत्र जो तनीह ले दावी गरे अनुसारले घुिमरहेको
थयो, तनीह को मण्डलीह तोड्द,ै र तनीह को पुजारीह को िवषयमा
दु कुराह भन्द,ै र—र त्यस्तै न,ै उहाँले—उहाँले तनीह लाई धेरै
नोक्सानी गनुर्भएको, तनीह ले सोच्दथे। र—र उहाँलाई स्वीकार गनुर्
पिन—सभाघरह बाट बािहर िनका लनु हुन्थ्यो। र त्यसपछ यिद तपाई
मण्डलीबाट बािहर हुनुहँुच भने, तनीह —तनीह ले सोच्थे तनीह
तपाई—तपाईसंग उ ारको लािग कुनै पिन मौका हुदनै। यिद तपाई
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फ रसी, सदकु , वा केिह त्यस्तो मध्येको एउटा गुटमा पनुर्हुदनै भने,
त्यहाँ कुनै उ ार हुदनै यिद तपाई त्यो भन्दा बािहर हुनुहुन्छ भने। र यिद
तनीह संग अधकार थयो, साँचाह , र तनीह ले चाहे भने तनीह ले
तपाईलाई िनकाल्न सक्थ्यो। त्यो तनीह को आफ्नै भनाई थयो। येशूले
भ ुभयो, “तमीह , आफ्ना परम्परा ारा, परमे रको वचनलाई प्रभाविहन
बनाएका छौ।” बुझ्नुभयो?
6 र यो अब फेरी दोहो ररहेको छ, िकनिक हामीसबलैाई थाहा छ िक
इतहास आफैमा बारम्बार दोहोरीरहन्छ। र यो—यो भ ु दखुको कुरा हो,
तर यो दोहो रनको िन म्त भिवष्यवाणी भएको थयो, र यसले फेरी पिन
गरकेो छ।

हामीले पाउँछौ िक येशूलाई राम्ररी लईएको थएन।
7 धेरै पटक, मािनसह ले तनीह लाई न्याय गनर् चाहन्छन् जो
तनीह संग सहमत छैनन्। हामीले त्यसो गनुर्हुदनै। हामीह एकअकार्मा
असहमत हुन सक्छौ, तर पिन िमत्रवत हुन सक्छौ। यिद म एउटा
मािनससंग असहमत हुन स क्दन, र अझै पिन उहाँलाई प्रेम गछुर् र उहाँको
लािग प्राथर्ना गछुर् , र उहाँसंग असहमत हुन्छु-…उहाँसंग धमर्शा को
आधारमा, र अझ राम्रो ज्ञानको लािग हुन्छु, त्यसपछ म उहाँलाई केिह
पिन भ न्दन। म सधै उहाँसंग असहमत िमत्रवत पमा, हुन चाहन्छु,
कक म उहाँलाई प्रेम गछुर् , र म—म िन त पमा उहाँ हराएको हेनर्
चाह । र उहाँले पिन मसंग त्यस्तै नै गनुर्पछर् ; हामीह मुिक्त गुमाउन
चाह ौ। र हामीले हाम्रा िवचारह वचनले के भन्छ त्यसमा आधा रत
राख्नुपछर् । वचनलाई सत्य हुन िदनुहोस्। हाम्रा ￭स ान्तह वा हाम्रा
िवचारह होइन, तर उहाँले के भ ुभयो; कुनै व्यिक्तगत व्याख्या होइन,
केवल वचनले के भन्छ त्यो मात्रै।
8 अक रात, मलेै केिह गरे र त्यो लगभग अपमानजनक दे खन्थ्यो,
मलाई लाग्छ यो अक िबहानीमा एउटा सेवकाईको नास्ताको बेलामा थयो।
मलेै येशूलाई प रक्षामा राखे। मलेै भने, “तनीह ले त्यसबेलामा गरकेो
जस्त,ै आज पिन तनीह ले गछर्न्।” शायद मलेै एक क्षणको लािग यसलाई
दोहोयार्उदा असल हुनेछ, यिद हामीसंग समय छ भने। अब, मलेै भने,
हामीले त्यो पाउँछौ िक…
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9 लुथरको सुधारमा, उहाँले, त्यो समयमा, उहाँले भ ुभयो िक धम ह
िव ास ारा ￭जउनेछ। “एउटा मािनस जसले िव ास गछर् , उसलाई, उसले
यो पायो।” तर धेरजैनाले हामी िव ास गछ भनेको पाउँछौ, तर यो छैन।
10 जोन वेस्लीको—िदनह मा, यिद तनीह ले दोस्रो आशष पाए भने,
तनीह ले यसलाई, पिवत्रीकरण भने, पूणर् पिवत्रीकरण, तनीह खसुी भए
र कराए। “सबजैनाले पाए भनेर, कराए।” तर तनीह संग भ े पत्तो पाए।
धेरजैना कराए, र पाएका चािह थएनन्।
11 पे न्टको को िदन, तनीह ले भने, “वरदानह को पुनस्थार्पनाको िदन
आएको छ, पिवत्र आत्माको बि ष्मा। जसले अन्यभाषामा बोल्दछ, उसले
पाएको छ।” हामी पायौ िक अन्यभाषामा बोल्ने धेरै जसोसंग, यो थएन।
12 त्यसलेै तनीह भन्छन्, “िठक छ, आत्माको फल, जुन यो हो।”
ओ, होइन, आत्माको फल होइन। इसाई िवज्ञानमा त्यो छ, जहाँ शायद…ै
प्रेम आत्माको फल हो। त्यसपछ, र तनीह संग अ संग भन्दा पिन
बिढ प्रेम छ, र येशू ख्री को ई रत्वलाई इन्कार गछर्न्; उहाँलाई केवल
एउटा अगमवक्ता भन्दछ, मात्रै सामान्य मािनस। बुझ्नुभयो? त्यसलेै यसले
यो गदन।
13 मलाई त्यो एक क्षणको लािग प्र गनर् िदनुहोस्। येशूलाई प रक्षामा
लगौ। र मचंबाट, यो अभव्यिक्तको लािग परमे रले मलाई क्षमा िदनुभएको
होस्, तर म एक पलको लािग उहाँको िव मा जाँदछुै, तपाईह मा ज्योत
िदनको लािग मात्रै। बुझ्नुभयो?
14 “अब मलेै तपाई मािनसह लाई आजरात यहाँ पाएको छु; म तपाईसंग
बो लरहेको छु। म…” (यो पिहले अक िदनमा थयो, जब नासरतको
येशू पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो।) “म तपाईकहाँ, यो मान्छे, नासरतको येशूको
िव मा तकर् गनर् आएको छु। अब हामी सबलैाई थाहा छ िक परमे र प्रेम
हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ भिन बाईबलले भनेको छ। िठक छ, र प्रेम, आत्मा
सहनशीलता, कोमलता, धयैर्ता, नम्रता, र त्यस्त,ै र प्रेम हो। अब म भन्छु,
म तपाईलाई केिह कुरा सोध्न चाहन्छु। हामी त्यो लन जानेछौ जुनलाई
हामी—हामीले, एउटा इसाई भिन बुझ्छौ।
15 “यो तपाईको बुढो पुजारीलाई हेनुर्होस्। उसको बाजेको-बाजे-बाजे-
बाजे एउटा पुजारी थयो। पुजारी हुनको लािग ऊ त्यो लेभीको वंशमा
जन्मेको हुनुपछर् । हामीले पाउछौ, अब, उहाँसंग एउटा यवुा जीवन थएन
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जस्तो बािक रहेको तपाईको छ। उहाँले के गनुर्भयो? उहाँले आफैलाई
ब लदान गनुर्भयो, उहाँले त्यहाँ माथ वचन अध्ययन गनर्लाई हुनुहुन्छ,
परमे रको वचन। उहाँ त्यस ारा जानुहुन्छ, िदन र रात, िदन र रात,
यसको प्रत्येक अक्षर, चमर्पत्रमा रहेको प्रत्येक शब्द जा ुपदर्छ। उसले कण्ठ
पानुर्पथ्य । उहाँ—उहाँ, उहाँले थाहा पाउन पन कुराह थयो।
16 “र त्यसपछ, त्यो बाहेक, जब तपाई िपता र माताको िववाह भए,
कसले तनीह लाई पत र पत्नीको लािग संगै जोड्नुभयो? तपाईको
धा मक बुढो पुजाहारी। त्यो को थयो जसले तपाईको बुवालाई खाँचो
पदार् र उहाँको खेतमा केिह पसैा तनर् िदयो, जुन बन्धककतार्ले ललामीमा
लन लागेको थयो? जो उहाँको पक्षमा खडा हुनुभयो? तपाईको दयालु
बुढो पुजाहारी। तपाईको आमाले तपाईलाई जन्म ददा कोठामा छेउमा को
उभनुभएको थयो? दयालु बुढो पुजारी। तपाई िबमार र खाँचोमा पदार्
तपाईकहाँ को आउँछ? तपाईको दयालु बुढो पुजारी। तपाईलाई आशष
िदएर परमे रमा सु म्पने, तपाईलाई आठौ िदनमा खतना गन को थयो?
तपाईको बुढो दयालु पूजाहारी। तपाईको बुवा र आमा सम्बन्ध िबच्छेद
गन अवस्थामा हँुदा, उहाँह लाई फकार्एर संगै ल्याउने, संगै राख्ने को
थयो? तपाईको दयालु बुढो पुजारी थयो। तपाईको छमेकमा समस्या पदार्,
त्यसको ख्याल कसले राख्यो? तपाईको दयालु बुढो पुजारी। पकै्क पिन।
17 “अब यो दयालु बुढो पुजारीलाई थाहा थयो िक बाईबलले भनेको छ
िक ब ल हुनको लािग परमे रलाई एउटा थूमा चािहन्छ। तपाईह मध्ये
धेरै पु षह व्यापारी हुनुहुन्छ, त्यसलेै तपाईले भेडा पाल्नुहु , य िप
परमे रलाई एउटा भेडा चािहन्छ। तनीह ले त्यहाँ माथ केिह स्टलह
बनाए, तनीह ले आफ्ना भेडाह बेचे ताक—व्यापारीह त्यहाँ माथ
गएर त्यो िक सकून्, तनीह को प्राणको लािग एउटा ब लदान प्रदान
गनर्, जुन परमे रले चाहनुहुन्छ।
18 “यो जवान साथीले, येशूलाई के भिन बोलायो? उहाँ कहाँबाट
आउनुभयो? उनले भने, उहाँ एउटा कन्याबाट जन्मेको, उहाँ जन्मनुभयो।
जो कोिहले पिन त्यस्तो वािहयात कुरा सुनेको थयो? हामीलाई थाहा छ
िक उहाँले आमाले उनको र योसेफको जन्म, वा, उनको र योसेफको िबवाह
हुनभन्दा अगाड, जन्म िदएक थईन्। अब हामीले पाउचाहु िक उहाँ—
उहाँ खराब नाम हुनुहुन्छ, शु गनर्को लािग।
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19 “उहाँसंग कुन सदस्यता काडर् थयो? यिद उहाँ ई रीय मािनस
हुनुहुन्थ्यो भने, उहाँ कुन चािह समूहमा जोडनुभयो? जब तपाईको
पुजारीले त्यो वचन जा को लािग अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन
गनुर्भयो; यहाँ वरपर उहाँ आउनुहुन्छ, त्यो टुक्राउदै जुन उसले िनमार्ण
गरकेो थयो। के तपाईले त्यसलाई ‘परमे र’ भिन बोलाउनुहुन्छ? पाकै्क
बोलाउनुहु ।
20 “अब, अक िदन, जब तपाईको पुजारीले त्यो ठाउँ त्यहाँ माथ
बनाउनुभयो, एउटा…र जहाँ तपाईले ब लदान िक सक्नुहुन्छ, यो जवान
साथीले के गय ? दया? उसले कुटिपट गय , कुनै डोरी संगै बाँध्यो, केिह
फ्ल्याक्स र छालाह , र मािनसह मा, रसका साथ हेय ; ती मेचह लाई
लात हान्यो, र तनीह लाई त्यहाँबाट बािहर िपटेर िनकाल्यो। र तपाईले
त्यसलाई आत्माको फल भ ुहुन्छ, तनीह लाई रसका साथ, हेनुर् हुन्छ?
र, हेर, मािनसलाई यहोवाको उपासना गन मौकाबाट ब न्चत गद!
व्यापारीह ले उहाँलाई उपासना गनर् चाहन्छन्; उसले थूमाह हुकार्उनुहु ,
र ऊ त्यहाँ माथ िक को लािग गए। अिन उहाँले त्यसलाई पल्टाउनुभयो,
र तनीह लाई लात हा ुभयो, र तनीह लाई भगाउनुभयो।”
21 त्यहाँ कसमा आत्माको फल छ? उम्-हम। बुझ्नुभयो? त्यहाँ तपाई
हुनुहुन्छ। हेनुर्होस्, आत्माको फल होइन, अन्यभाषामा नाबोने, नकराउने।
22 तपाई भ ुहुन्छ, “त्यसपछ, भाई ब्रन्हाम, प्रमाण के छ? प्रमाण के
छ?” यस घडीमा वचनको पुि हुनु।
23 तनीह संग बाईबल थयो। उहाँ िठक त्यिह थयो जुन यहोवाले हुनेछ
भिन भ ुभएको थयो। यसलाई कुनै व्याख्या चािहदनै। यो त्यहाँ व्याख्या
ग रयो। त्यहाँ तपाईको पुजारी थयो, त्यहाँ तनीह संग भएको सबै थयो,
र सबै कुराह यत िनयिमत थयो र सबै कुरा, तर अझै पिन तनीह ले
वचनलाई देख्न असफल भए। र उहाँले त्यो वचनलाई त्यो यगुको लािग
जीिवत बनाउनुभयो। त्यो नै त्यो यगुको प्रमाण थयो।
24 लूथरसंग उनको यगुको प्रमाण थयो, वेस्लीसंग उसको, पे न्टको संग
आफ्नो यगुको थयो, तर हामी अक यगुमा छौ। ती चजह राम्रा हुन्।
तर जसरी बच्चासंग, एउटा औंला, एउटा आँखा, र नाक हुन्छ, तर केिह
समय पछ ऊ एउटा मानव जात ब ुपछर् । ऊ एउटा—एउटा प रपक्व
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बच्चा हुनुपदर्छ; त्यसपछ ज न्मएर, एउटा प्राण, आत्मा, संगै चारैतर
घुम्न सक्दछ।
25 अब हामीले त्यो पाउँछौ, यी सब,ै येशूले घोषणा गनुर्भएको छ, र केवल
केिह, मात्रै तनीह जसलाई उहाँले जीवनको लािग िनयकु्त गनुर्भएको छ,
देख्नुभएको छ। ठूलो भीड होइन; उहाँको भीड किहल्यै पिन कैयाफासको
भीड जस्तो हुन सक्दनै। िकन, कैयाफासले सबै देशलाई एकसाथ बोलाउन
सक्थ्यो। येशूले केवल थोरलैाई मात्रै एकसाथ बोलाउनुभयो। धेरलेै उहाँलाई
चन्दनै थए। हजारौ गुणा हजारौ, जब उहाँ पृथ्वीमा आउनुभयो, उहाँ
पृथ्वीबाट भएर जानुभयो, र तनीह ले उहाँ यहाँ हुनुहुन्थ्यो भ े कुरा सम्म
किहल्यै पिन थाहा पाएनन्।
26 त्यस्तै नै अिहले पिन हुनेछ! उहाँले तनीह लाई बोलाउनुहुनेछ
जसलाई उहाँले जीवनको लािग बोलाउनुभयो। कसलाई जीवनको लािग
बोलाईएको छ भ े कुरा उहाँलाई थाहा छ। र उहाँले गनुर् हुनेछैन…त्यसको
ख्याल राख्ने उहाँको काम हो।
27 अब हामीले देख्न सक्छौ िक त्यसबेला तनीह मण्डलीबाट िनस्केर
आए, र तनीह ले उहाँलाई िव ास गरकेा थए। उहाँको बारमेा वचनले
भनेको सबकुैरा, त्यहाँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो।
28 र एकिदन उहाँले तनीह को घर छोड्नुभयो। म तनवटा कुराह गनर्
चाहन्छु: येशूले छोड्नुभयो; मृत्यु आएको थयो; र सबै आशा समा भएको
थयो। म ती तनवटा िवषयमा केिह िमनेट बोल्न चाहन्छु।
29 येशू जानुभयो। र जब उहाँ जानुभयो, समस्या आयो। अब जब उहाँले
तपाईलाई छोड्नुहुन्छ, वा तपाईको घरलाई जहाँ तपाई बस्नुहुन्छ, समस्या
बाटोमा आईरहेको छ। येशूले छोड्नुहँुदा शतैानको लािग खलुा ढोका हुन्छ।
30 उहाँ जानुभएको थयो, र जसरी—र जसै उहाँ जानुभयो, तब मृत्यु
भत्र आयो। र जब येशू बािहर जानुभयो, मृत्यु भत्र आयो। उहाँबाट अलग
हुनुभनेको मृत्यु हो, त्यसलेै मृत्यु भत्रआयो जब येशू बािहर जानुभयो।
31 र मृत्यलेु लाजरसलाई जकडेको थयो। र त्यसपछ जसलाई
तनीह ले िव ास र प्रेम गरकेा थए, तनीह ले उहाँलाईआएर लाजरसको
िन म्त प्राथर्ना ग रिदन आउनको लािग पठाएका थए, िकनिक तनीह ले
उहाँलाई देखेका थए र उहाँले परमे रलाई च ुहुन्छ भ े कुरा जानेका
थए, िक, “जे केिह पिन उहाँले, परमे रलाई…” माथार्ले त्यहाँ फेरी
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पछाड व्यक्त गरका छन्, “तपाईले जे पिन अिहले परमे रलाई भ ुहुन्छ,
परमे रले यो गनुर्हुन्छ।” उनले जानेका थए िक उहाँ र परमे र एक
हुनुहुन्छ। उहाँ त्यस घडीको वचन हुनुहुन्थ्यो, त्यसलेै उनले त्यो थाहा
पाएका थए। र उनलाई थाहा थयो, यिद उसले उहाँसंग सम्पकर् गनर्
सके, तर उहाँ जानुभएको थयो र तनीह ले उहाँलाई भेत्ताउना सकेनन्।
र तनीह ले उहाँको लािग पठाए, र, उहाँ आउनुको सट्टामा, उहाँ झन्
अगाड बढ्नुभयो। र त्यसपछ तनीह ले फेरी पठाए, र, उहाँ आउनुको
सट्टामा, उहाँ अझै अगाड जानुभयो।
32 किहलेकािह हामी िकन यस्तो हुन्छ भिन सोच्छौ, तर केिह धमर्शा ले
त्यो भन्दनै, “परमे रलाई प्रेम गनह मा सबथैोक भलाईको िन म्त हँुदछ”?
उहाँले के गद हुनुहुन्थ्यो त्यो उहाँलाई थाहा थयो। यिद उहाँले िढला
गनुर्भयो भने, त्यो िठकै छ। उहाँलाई थाहा थयो उहाँ के गद हुनुहुन्थ्यो
भिन। त्यहाँ एउटा उदेश्य थयो।
33 उहाँले यसो भनेको हामीले पाउँछौ, सन्त यूह ा ५:१९ मा, “साच्चै,
साच्चै, म तमीह लाई भन्दछु, पुत्र आफैले केिह पिन गनर् सक्दनै, तर िपता
के ग ररहनुभएको छ देख्नुहुन्छ।”
34 िपताले उहाँलाई दरू जाऊ भ ुभएको थयो, र धेरै िदनसम्मलाई
टाढा हुनुभ ुभएको थयो। िदनह पूरा भईसकेपछ, त्यसपछ उहाँले
त्यो भ ुभयो जुन उहाँले त्यसबेलामा भ ुभयो, िक, “हाम्रो िमत्र लाजरस
सुतरहेको छ।”

र उहाँले भ ुभयो, “िठक छ, उसले राम्रो गछर् ।”
35 उहाँले भ ुभयो, “उनी मरकेो छ। र तम्रो खातर म खसुी छु िक
म त्यहाँ थईन।” िकनिक, तनीह ले उहाँलाई उहाँकहाँ जान, उसलाई
िनको पानर् वा उसलाई के गनर् पछर् भ को लािग उहाँलाई खो￭जरहेका
थए। तर उहाँलाई थाहा थयो िक उहाँले के गनुर्पछर् , त्यसलेै उहाँले िठक
त्यिह गनुर्भयो जुन उहाँलाई गनर्को िन म्त आज्ञा भएको थयो: दरू बस्ने।
यिद तपाईले उहाँ कब्रबाट फकर आउनुहँुदा ध्यान िदनुभएको छ भने। उहाँ
त्यहाँबाट फकरआउनुभएपछ उहाँले त्यो व्यक्त गनुर्भयो।
36 सबै आशा समा भएको थयो। लाजरसको मृत्यु भईसकेको थयो।
हरके घण्टा, तनीह ले सोचरहे, “उहाँ यहाँ आउन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँ
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आउन सक्नुहुन्छ। उहाँ फकर आउन सक्छ।” अन्ततः, उनी मर,े अ न्तम
ासले उसलाई छोड्यो।

37 तनीह बािहर गए, उसलाई सुग न्धत पिट्टलाई, उसको शरीरबाट
रगत लद,ै उसलाई सुतको कपडामा, मसला, र सुग न्धत पाररे बेह
र उसलाई चहानमा लेटाए, चहानमा एउटा चट्टान रा खिदएको, जुन
ती िदनह मा तनीह को दफ्नाउने चलन थयो। भुइँमा प्वाल पाररे,
शायद मात्रै चट्टानमा, र त्यसको माथ चट्टान रा खिदन्थे, त्यो तनीह को
चलन थयो।
38 पिहलो िदन िबत्यो, दोस्रो िदन िबत्यो, तेस्रो िदन िबत्यो, चौथो
िदन िबत्यो, मान्छे चहानमा सडसकेको थयो, उसको नाक सम्भवतः
झ रसकेको थयो। जुन, मलाई लाग्छ त्यो नै पिहलो कुरा हो जुन झछर् , त्यो
नाक हो। र ऊ सडसकेको थयो। उसको—उसको मासु फकर धुलोमा
गईसकेको थयो, पृथ्वीमा, वा िफतार् जाँदै थयो। उसको प्राण चारिदनको
यात्रामा किहँ पुिगसकेको थयो, ऊबाट।
39 उसले यो जीवनमा, फेरी फकर हेन सबै आशा, गएको थयो।
र त्यसपछ जब सबै आशा गएको थयो…तनीह ले पखको थयो,
“हुनसक्छ यिद उ ान पिहलो िदन, दोस्रो िदन आएको भए!” होइन। तब
ऊ मय , र उहाँ आउनुभएको थएन। त्यस्पाची िनराशा छायो।
40 केिह समय पछ त्यहाँ उनलाई कसलेै भनेको हुनुपछर् , “गु ज्यू बािहर
हुनुहुन्छ।” यहाँ माथार् तल सडकमा जा न्छन्!
41 येशू त्यो अन्धकारको घडीमा आउनुभयो जब सबै आशा म रसकेको
थयो। त्यो नै समयमा सामान्यतया उहाँ आउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? उहाँ िठक
अन्धकारको समयमाआउनुहुन्छ, त्यसपछ येशू श्यमा देखा पनुर्भयो।
42 अब हेनुर्होस्, उहाँ आउनुभयो र माथार्लाई बोलाउनुभयो। उहाँको
उप स्थतले नयाँ आशा ल्यायो। चाहे केटा मरे तापिन, अझै पिन उहाँको
उप स्थतले नयाँ आशा ल्याउँदछ।
43 तपाई यहाँ आज रात ब￭सरहेको हुनसक्छ, मेरो िमत्र, जहाँ
चिकत्सकले तपाईलाई नसकेर छोिदिदएको हुनसक्छ, क्यान्सर, मुटु
समस्या सिहत। हुनसक्छ एउटा मेचमा, लगंडो अवस्थामा, सबै िवज्ञानले
त्यहाँ तपाईको लािग कुनै आशा छैन भनेको छ; क्या ल्सयमको
भण्डारले—तपाईको—तपाई—तपाईको हड्डी खयाएको हुनसक्छ, िक
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तपाईले त्यसलाई बगंाउन नै सक्नुहु । वा, या त तपाईको—तपाईको मुटु
यत खराब छ, िक चिकत्सकले भन्छ िक तपाई जुनै पिन बेलामा जान
सक्नुहुन्छ। ओ, र धेरै समूहका मािनसह क्यान्सर र टीबी लागेका छन्,
हुनसक्छ तपाईले पाउनुभएको अ न्तम आशा, र चिकत्सकले सक्दनैौ
भनेर तपाईलाई छोडिदएको होला। अझै पिन, येशू ख्री को उप स्थतको
उप स्थत र मान्यतामा रहनुले, फेरी आशाह ल्याउँदछ।
44 कसलेैले तपाईलाई नाम पिन िदनसक्छ। शायद तपाईले यसको बारमेा
पिहले किहल्यै सु ुभएको छैन होला, तर कसलैाई भ िदनुहोस्, “मलाई
थाहा छ त्यहाँ मण्डली कहाँ छ भनेर, तनीह ले परमे रमा िव ास गछर्न्
र िबमारीह का िन म्त प्राथर्ना गछर्न्,” झट्टै (अब, तपाई मनर्लाई तयार
हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो?), नयाँ आशाह पलाउँछन्। यो सधै हुन्छ। त्यो
अन्धकारको घडीमा, त्यो सामान्यतया तब हुन्छ जब कसलेै यसको बारमेा
केिह भन्छ, येशूको बारमेा तपाईलाई सुनाउँछ। उहाँको उप स्थतले नयाँ
आशाह ल्याउँछ।
45 यसले आजरात पिन त्यस्तै नै होस्, जसरी िहजो भएको थयो। जब
हामीले त्यो प्रमाणत वचन कुनै संका िबना नै हेदर्छौ, जुन प्रकट, र प्रमाणत
ग रएको छ। जुन येशूले त्यो उ ाईस सय वषर् पिहले ￭जउनुभएको थयो, जो
कलवरीमा मनुर्भयो, र तेस्रो िदनमा उठ्नुभयो, र ती चेलाह मा देखा पनुर्भयो
र तनीह को आँखाह खो लिदनुभयो, र यो िदनको प्रतज्ञा बनाउनुभयो,
त्यो िठकआज रात यहाँ हाम्रो उप स्थतमा छ अिहले, यसले मािनसह मा
आशा ल्याउनकोलािगअनुब न्धतछ। नयाँआशाह च म्कन्छ।
46 शायद कसलेै भन्यो, “मण्डली केिह समयको लािग एक प्रकारले
सुक्खा भएको छ। हामीले कुनै ताजा पानी पाएका छैनौ लगभग—
लगभग—लगभग एक केिह मिहनाको लािग। हामीमा भएको जागृत छैन।
सबै जना जमेको जस्तो दे खन्छ, वा केिह अक त्यस्त।ै हामी केवल
मण्डलीमा जान्छौ र एउटा भजन गाउँछौ, र—र केिह सन्देशह सुन्छौ र
फकर जान्छौ।” तर अचानक, तब, जब हामी सुक्खा लाग्न थाल्छौ, तब
येशू श्यमा आउनुहुन्छ, हामीलाई ताजा बनाउनुहुन्छ, हामीमा केिह नयाँ
कुरा ल्याउनुहुन्छ। उहाँ त्यो गनर्लाई सधै त्यहाँ हुनुहुन्छ। नयाँ आशाह
आउँछ जब—जब येशू भत्र आउनुहुन्छ। उहाँको उप स्थतले नयाँ आशा
ल्याउँदछ।
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47 उनलाई थाहा थयो िक उहाँ त्यो प्रकट ग रएको परमे रको वचन
हुनुहुन्छ। उनले त्यो देखेक थईन्। वा, यिद उनले नदेखेको भए, उनी
अझै पिन परम्परागत हु न्थन्। उनी अझै पिन मण्डलीमै आब हु न्थन्।
तर उनले त्यो प्रतज्ञाको वचन देखेक थईन्। उनले त्यो प्रतज्ञा ग रएको
वचन उहाँ ारा प्रकट भएको देखेक थईन् र उनलाई थाहा थयो िक उहाँ
नै त्यो जीिवत वचन हुनुहुन्थ्यो। र जब उनले यसको बारमेा सुिनन्, उनलाई
कतले आलोचना गरे त्यसको वास्ता उनले ग रनन्, जे भए पिन, उनले
उहाँलाई उ त्तकै प लईन् जती उनी जान स क्थन्। बुझ्नुभयो? उनलाई
थाहा थयो िक उहाँ नै त्यो प्रकट ग रएको वचन हुनुहुन्थ्यो।
48 िनस्सन्देह, तर उनले ए लयाको िदनमा उनको कथा पढेका थए।
अब, उहाँ त्यो िदनमा परमे रको प्रकट ग रएको वचन हुनुहुन्थ्यो। उहाँ
एउटा अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो, र परमे रको वचन अगमवक्तामा आउँदछ।
र त्यहाँ एउटा मिहला थईन् जसको एउटा सानो बच्चा थयो जुन उनलाई
आशष ारा िदईएको थयो जुन अगमवक्ताले आशष िदएको थयो, र उनमा
बच्चा भएको थयो।
49 एक िदन, लगभग एघार बजे, उनलाई एकदम गम भएको हुनुपछर् । ऊ
आफ्नो िपतासंग खेतमा थयो, बाईबलले यस्तो थयो त भन्दनै, मानौ यो
चक गम थयो, तर ऊ कराउन थाल्यो, “मेरो टाउको! मेरो टाउको!”
लगभग िदनको एघार बजे तर। र उसको एउटा नोकर थयो, िपताको,
उसलाई घर लानको लािग राखेको थयो। ऊ मध्यान्हसम्म आमाको
काँखमा बसेको थयो, झन् झन् िबरामी हुदै गयो, र अ न्तममा मय ।
50 र अब, िनराशामा जानुको सट्टामा, ऊ…सबै छमेक ह कराउदै र
दै थए, तर त्यो स्थर आमा, उसको बच्चा मरकेो थयो, उनले माथ

सानो कोठामा लािगन् जुन उनले अगमवक्तालाई उपलब्ध गराएक थईन्, र
उसलाई उहाँको खाटमा सुताईन्, त्यसरी। र उनले नोकरलाई भिनन्, “मेरो
लािग खच्चड तयार पार्, र लएर ￭सधा जा, र मलेै नभनेसम्म नरोक ।”
ओ, मेरो! त्यो नै हो!
51 हामीसंग बहस र झगडा गन समय छैन। त्यो िदन िबतसकेको छ।
अगाड बढौ। हामीह त्यहाँ पुग्नु छ। हामीसंग आवश्यकता हुनुपछर् ।
52 र त्यसलेै उसले भन्यो, “त अगाड बढ्, र मलेै आज्ञा नगरसेम्म
रोिक।” र तनीह ए लया कहाँ नपुगेसम्म गए।
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53 ए लया, परमे रको एउटा मािनस भएकोले, ख्री जस्तो
होइन;ख्री लाई सबकुैरा थाहा थयो, िकनिक उहाँ परमे र हुनुहुन्थ्यो।
ए लया परमे रको एक भाग मात्रै थयो। त्यो ए लयामा ख्री हुनुहुन्थ्यो।
र त्यो त्यस घडीको सन्देश हो, िकनिक परमप्रभुको वचन त्यस घडीको
िन म्त त्यस अगमवक्तासंग थयो।
54 येशू ती सबै अगमवक्ताह को पूणर्ता हुनुहुन्थ्यो, सबलेै केवल उहाँलाई
प्रकट गर।े यिह नै हो। योसेफ दे ख लएर, चाँदीका तस ￭सक्का दे ख,
जतातत,ै उसले—उसले ख्री को चत्रण गय । त्यसरी नै मोशाले पिन।
55 दाऊद, डाँडामा एउटा बिहष्कृत राजाको पमा ब￭सरहेका थए, ँ दै
िकनिक उनलाई अस्वीकार ग रयो। त्यसको आठसय वषर् प ात, दाऊदको
पुत्र एउटा डाँडामा बस्छ। त्यो ख्री को आत्मा त्यहाँ दाऊदमा थयो। र
उहाँ…मेरो! उहाँ दाऊदको दवुै मूल र सन्तान हुनुहुन्थ्यो। र त्यसलेै उहाँ
डाँडामा बस्नुभयो, नुभयो, एउटा बिहष्कृत राजाको पमा। “य शलेम,
य शलेम, मलेै कत पटक तलाई बटुल्ने प्रयास गर,े जसरी एउटा कुखरुाले
आफ्नो च ालाई गछर् ।” यो के थयो? यो त्यसबेलामा ख्री हुनुहुन्थ्यो।
56 यो ख्री रोईरहनुभएको थयो दाऊदले भजन लेख्दा, “मेरो परमे र,
तपाईले मलाई िकन त्याग्नुभयो? सबै मेरा हड्डीह , तनीह ले मलाई
हेदर्छ। तनीह ले मेरा पाउ र मेरा हातह छेडे। तनीह ले मेरा लुगाह
तनीह बीच बाँडे। तनीह ले मेरो पोशाकको लािग चट्ठा हाले।” त्यो
दाऊदमा ख्री बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो सिह हो। उहाँ वचनको अभव्यिक्त
हुनुहुन्छ। ख्री ले त्यो कुराह पूरा गनर् आउनुभयो जुन अगमवक्ताह ारा
बो लएको थयो, िकनिक वचन अगमवक्ताह संग थयो।
57 उहाँले िहजो राात पाठमा भ ुभयो, अगमवक्ताह ले उहाँको बारमेा
भनेका कुराह पूरा गनर् उहाँ आउनुभयो, िकनिक तनीह संग वचन थयो।
र ए लया परमे रको अगमवक्ता थए, त्यस िदनको वचन।
58 त्यसलेैले शुनाम्मी ी तबसम्म ब￭सरिहन् जबसम्म अगमवक्ता आएर
परमे रको शिक्त प्रकट गरी, र आफैलाई बच्चाको मा राखेर, बच्चालाई
जीिवत पादन।
59 अब माथार्ले यो बुझेको हुनुपछर् , य िप उनी घर, भाँडा धुने र अन्य
काममा व्यस्त थईन्। तर त्यहाँ उनले आफ्नो रङ्ग देखाईन्। उनले आफू
भत्र के थयो त्यो वास्तवमै देखाईन्। उनले तु न्तै उहाँलाई लन गईन्।
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यिद परमे र ए लयामा हुनुहुन्थ्यो भने, परमे र ख्री मा हुनुपथ्य , िकनिक
उहाँ त्यिह व्यिक्त हुनुहुन्छ भिन उहाँले प्रमाणत गनुर्भएको थयो। आमेन।
मलाई त्यो मन पछर् , त्यो संकल्प! उनी उहाँ कहाँ जा न्छन्। उनले उहाँलाई
भेट्नुपन थयो। र उहाँले त्यहाँ फेला पा रन्, र उनी उहाँ—उहाँ कहाँ गईन्;
अब याद गनुर्होस्, उनलाई थाहा थयो िक उहाँ किहल्यै बद लनुभएको
छैन, िक परमे रले किहल्यै पिन आफ्नो कायर्क्रम प रवतर्न गनुर् हु । यिद
उहाँ ए लयामा हुनुहुन्थ्यो र मरकेोलाई जीिवत पानर्सक्नुहुन्थ्यो भने, उहाँ
ख्री मा हुनुहुन्थ्यो र मरकेालाई जीिवत पानर् सक्नुहुन्थ्यो, य िप उहाँले यो
गनुर्भएको भएको थएन, िकनिक यो उही परमे र हुनुहुन्थ्यो।
60 न त उहाँ जही प रवतर्न हुनुभएको छ! उहाँ उ त्त आजरात परमे र
हुनुहुन्छ जस्तो उहाँ सधै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ िहजो, आज, र सधभै र एक
समान हुनुहुन्छ। उहाँ प रवतर्न हुनुहुदनै।
61 र यो उहाँमा छ भ े कुरा उनलाई थाहा छ भिन उहाँलाई थाहा थयो।
हेनुर्होस्, केवल केिह िमनेटमा यसले यो प्रमाणत गय , जब उनले आफ्नो
भाईको बारमेा उनले उहाँलाई भिनन्, र उनले भिनन्, “प्रभु, म—म
िव ास गछुर् िक तपाई हुनुहुन्छ।”
62 र उहाँले भ ुभयो, “पुन त्थान र जीवन म नै हँु। ऊ मरकेो भए
तापिन, ऊ फेरी ￭जउनेछ। र जो ममा ￭जउछ र िव ास गछर् त्यो किहल्यै
मनछैन। म हँु।” त्यो म हँु मोशासंग, त्यो ज लरहेको झाडीमा हुनुहुन्थ्यो।
“म पुन त्थान हँु। म जीवन हँु। म पखार्ल थएँ। म अझै पिन उही हँु।
पुन त्थान र जीवन म नै हँु। म माथ िव ास गन, मरे तापिन, फेरी ￭जउनेछ।
जो ममा ￭जउछ र िव ास गछर् , त्यो किहल्यै मनछैन।” उनमा भएको यो
महान िन तता पछ, िक उहाँ प्रतज्ञा गरकेो वचन हुनुहुन्छ; जहाँ उहाँले
भ ुभयो, एउटा अगमवक्ता भएकोले, उहाँले झुट बोल्न सक्नुहु थयो;
त्यसलेै उहाँ, जब उहाँले भ ुभयो, “म म हँु। म त्यो हँु जो पुन त्थान र
जीवन हो।”
63 उनले भिनन्, “म िव ास गछुर् तपाई एक हुनुहुन्छ, परमे रको पुत्र जो
संसारमा आउनुभयो। य िप मेरो भाई मरे पिन, त्यहाँ चहानमा सुतरहेको
छ, ऊ…उसको शरीर अिहले सडसकेको छ; तर अिहले पिन, तपाईले
जे भ ुहुन्छ, त्यो हुन आउनेछ।” सिह हो!
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64 उनले केवल उहाँले भनेको सु मात्रै चाह न्थन्! आमेन। ओ, माथार्,
हामीह आजराात कहाँ छौ? “केवल वचन बोल्नुहोस्; मेरो दास
￭जउनेछ!” केवल उहाँले यो भनेको सु ुहोस्! तनीह ले आएर उहाँले
भ ुभएको छ भिन उनलाई भने होला, तर उहाँ आफै यहाँ हुनुहुन्छ। ओ
परमे र, अन्धो आँखालाई खोल्नुभयो, िक तनीह ले यो देख्न सकून्! जब
उहाँ, उहाँको उप स्थतमा, वचन बोल्छन्, सधै यो प्रकट हुन्छ।
65 उनले भिनन्, “जे पिन तपाईले परमे रलाई माग्नुहुन्छ, परमे रले
तपाईलाई िदनुहुनेछ। केवल मलाई सु िदनुहोस्!” उहाँले वचन बोलेको
उनले सु चाह न्थन्। त्यो मात्रै हो जुन उनले सु चाह न्थन्। केवल वचन
प्रा गनुर्होस्, त्यो मात्रै उनलाई चािहन्थ्यो, िक उहाँले गनुर् हुन्छ भिन उहाँले
भनेको सु चाह न्थन्।
66 अिन उहाँले िठक त्यिह बेला त्यो गनर् सक्नुहुन्थ्यो, तर, तपाई
देख्नुहुन्छ, दशर्न ारा जुन िपताले उहाँलाई देखाउनुभएको थयो, उहाँ
चहानको छेउमा उभनुपथ्य । ओ, मेरो! मेरो िव ास राख्नुहोस्! परमे रले
सबकुैरा राम्रो ग ररहनुभएको छ। यो सबै िठक हुनेछ। केवल उनी चहानमा
पुगुन्जेलसम्म पखर्नुहोस्।
67 ध्यान िदनुहोस्, उनले केवल उहाँलाई यो भ लगाउन स क्थन्,
यहाँसम्म जबिक उहाँ अझै हुनुहुन्थ्यो…सबै आशा गयो, सबै सबकुैरा।
ऊ मेरको थयो, चहानमा सडरहेको, तर केवल उहाँले यो भनेको सु ,
यो मात्रै उनले चाह न्थन्।
68 अब जब उहाँले भ ुभयो, “पुन त्थान र जीवन म नै हँु,” उनले यो
िव ास ग रन्। उनले यो िव ास ग रन्। अब ध्यान िदनुहोस्, अब उनले
असम्भवलाई िव ास गनुर्पथ्य , जब उहाँले यो भ ुभएको उनले सुिनन्,
“पुन त्थान र जीवन म नै हँु। ऊ मरकेो भए तापिन, अझै पिन ऊ ￭जउनेछ,
र जो ममा ￭जउछ र िव ास गछर् त्यो किहल्यै मनछैन।” भ ुभयो, “के
तमीले यो िव ास गछ ?”
69 र उनले भिनन्, “हो, प्रभु, म यो िव ास गछुर् । म िव ास गछुर् िक तपाई
संसारमा आउनपन परमे रको पुत्र हुनुहुन्छ।” मलाई त्यो मन पछर् । मलाई
त्यो मन पछर् ।
70 म—मलेै यो पिहले भनेको थए। यो फेरी पिन अिहले खडा हुनसक्छ।
मलेै केिह समय अघ एउटा मिहलासंग बो लरहेको थए, त्यो एउटा िन त
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मण्डली थयो जुन मलेै केिह समय अघ उ ेख गरको थएँ, जसले उहाँ
परमे र हुनुहुन्थ्यो भिन िव ास गदन, उहाँको ई रीयता; उहाँ केवल एउटा
अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो, एउटा साधारण मािनस।
71 उहाँ त्यो हुनुहुन्थ्यो, साच्चै न।ै उहाँ त्यो हुनुहुन्थ्यो, थप परमे र पिन
हुनुहुन्थ्यो। हेनुर्होस्, उहाँ अभव्यिक्त हुनुहुन्थ्यो। येशू शरीर, केटा, मािनस;
परमे र जो उहाँमा वास गनुर्भएको थयो। परमे र उहाँमा हुनुहुन्थ्यो।
उहाँ ई र-पु ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एउटा मािनस हुनुहुन्थ्यो, र पिन
उहाँ शरीरमा प्रकट हुनुभएको परमे र हुनुहुन्थ्यो। जब हामी येशूलाई
देख्छौ, हामीले परमे र देख्छौ। त्यो नै उहाँले भ ुभयो, “जब तपाईले
िपतालाई देख्नुहुन्छ…मलाई हेर, तमीले िपता देख्छौ।” िकनभने, उहाँ
प्रतिबम्व हुनुहुन्थ्यो, िकनभने उहाँ वचन हुनुहुन्थ्यो, आमेन, त्यो शु मा
थयो। आमेन।
72 उहाँले अगमवक्ताह लाई, “परमे र” भ ुभयो। के तपाईलाई त्यो
थाहा छ? उहाँले भ ुभयो, “तपाईले त्यसलाई ‘परमे र’ भ ुहुन्छ
जसलाई परमे रको वचन आउँदछ। मलेै, ‘म परमे रको पुत्र हँु’ भन्दा
कसरी तमीह ले मलाई िनन्दा गनर् सक्छौ?”
73 िकनिक, त्यिह वचनले उहाँ त्यहाँ हुनुहुनेछ भिन भनेको छ, र
ट्या वचन फेरी प्रकट भएको छ। र अझै पिन तनीह ले यसलाई
िव ास गदनन्।
74 यो मिहलाले मलाई भिनन्, “म तपाईलाई सािबत गनर्सक्छु।” भिनन्,
“तपाईले प्रचार गरकेो म सु चाहन्छु, तर त्यहाँ एउटा कुरा छ जुन तपाईले
धेरै नै गनुर् हुन्छ।”

“अँ, त्यो के हो?”
भिनन्, “तपाईले येशूमा धेरै नै घमण्ड गनुर्हुन्छ।”

75 मलेै भने, “म आशा गछुर् िक उहाँ आउनुहँुदा उहाँसंग मेरो िव मा
यिह मात्रै होस्।” र उनले भिनन्…मलेै भने, “म आशा गछुर् िक सबै उहाँले
सक्ने, गल्ती उहाँले ममा भेट्टाउनुभएको होस्।” मलेै भने, “यिद मसंग दस
हजार ￭जब्रोह थयो भने, मलेै पयार् बोल्न स क्दन, ओ, मेरो, उहाँ के
हुनुहुन्छ!”

उनले भिनन्, “तर, तपाई, तपाईले उहाँलाई परमे र बनाउनुभयो।”
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76 भिनन्, “उहाँ हुनुहुन्थ्यो। वा, यिद उहाँ हुनुहु थयो भने, उहाँ
संसारमा भएको सबभैन्दा ठूलो धोका िदने व्यिक्त हुनुहुन्थ्यो।”

उनले भिनन्, “उहाँ एउटा अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो।”
77 मलेै भने, “उहाँ एउटा अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो, त्यो सत्य हो: एउटा
ई र-अगमवक्ता, वचनको पूणर्ता। अगमवक्तामा भखर्रै वचनआएको थयो,
त्यसलेै नै उहाँलाई—उहाँलाई एउटा अगमवक्ता बनायो। तर उहाँ वचनको
पूणर्ता हुनुहुन्थ्यो।”
78 र उनले भिनन्, “म तपाईलाई यो सािबत गनर्सक्छु।” भिनन्,
“तपाईले उहाँलाई ई रीय बनाउनुभयो।”

मलेै भने, “उहाँ ई रीय हुनुहुन्थ्यो।”
र उनले भिनन्, “उहाँ ई रीय हुन सक्नुहु ।”
मलेै भने, “उहाँ…तर उहाँ हुनुहुन्थ्यो।”
उनले भिनन्, “तपाईले भ ुभएको थयो िक तपाईले बाईबलमा िव ास

गनुर्हुन्छ।”
मलेै भने, “म गछुर् ।”

79 उनले भिनन्, “म तपाईलाई, तपाईको आफ्नै बाईबलबाट, उहाँ
ई रीय हुनुहुन्थ्यो भिन प्रमाणत गछुर् ।”
80 मलेै भने, “गनुर्होस्। यिद बाईबलले त्यसो भन्छ भने, तब म िव ास
गनछु, िकनिक वचन सिह हो भिन म िव ास गछुर् ।”
81 उनले भिनन्, “तल लाजरसको चहानमा, तपाईले सन्त ११ मा याद
गनुर्हुन्छ?”

मलेै भने, “िन य नै म गछुर् , म्याडम।”
82 भिनन्, “िठक छ, अब, तल बाटोमा, उहाँ नुभयो। बाईबलले भनेको
छ, ‘उहाँ नुभयो।’”

मलेै भने, “िन य न,ै बाईबलले भनेको छ उहाँ नुभयो।”
भिनन्, “उहाँ ई रीय भएर कसरी न सक्नुहुन्छ?”
मलेै भने, “उहाँ मानव हुनुहुन्थ्यो।”
“मानव र ई रीय?”
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83 मलेै भने, “हो, मिहला। तपाईले देख्न असफल हुनुभयो। उहाँ
एउटा—एउटा मािनस त्यहाँ गईरहनुभएको थयो, तनीह संगै ँ दै जो
त्यहाँ दै थए, त्यो सिह हो, तनीह संगै शोक मनाउदै जो शोकमा थए।
उहाँ एउटा मािनस हुनुहुन्थ्यो। तर जब उहाँले आफ्नो सानो, कमजोर
शरीरलाई तन्काउनुभयो, र भ ुभयो, ‘लाजरस, उठेर आऊ,’ र एउटा
मािनस जो चार िदन दे ख मरकेो थयो, आफ्नो खटु्टामा उभयो। त्यो एउटा
मािनस भन्दा बिढ थयो, त्यो मािनसमा परमे र हुनुहुन्थ्यो।” परमे र
बाहेक, कसले मरकेोलाई उठाउन सक्थ्यो? उहाँ पुन त्थान र जीवन
हुनुहुन्थ्यो! त्यो सिह हो।
84 बािहर समुन्द्रमा त्यस रात, जब उहाँ त्यहाँ बािहर थिकत, डंुगाको
पछाड लेिटरहनुभएको हुनुहुन्थ्यो, जहाँ दस हजार दु ह ले उहाँलाई त्यस
रातमा डुबाउने भिन कसम खाएका थए, र त्यो सानो पुरानो डंुगा त्यहाँ एक
तुफानी समुन्द्रमा एक बोतल स्टपर जस्तै तै ररहेको थयो। ती दु ह ले
सोचे, “हामीले उहाँलाई अिहले पायौ। उहाँ सुतरहनुभएको छ; हामी सबै
झुण्डलाई नै डुबाउनेछौ।” ओ, उहाँ एउटा मािनस हुनुहुन्थ्यो, थिकत, तर
जब उहाँ ब्युँझनुभयो, उहाँले आफ्नो खटु्टा ब्रेलमा उभाउनुभयो, र माथ
हेररे भ ुभयो, “शा न्त, स्थर होइजा,” र बतास र छालह ले उहाँको
आज्ञा मान्यो। त्यो मािनसभन्दा बढ्ता थयो।
85 उहाँ भोको हँुदा उहाँ एउटा मािनस हुनुहुन्थ्यो, पहाडबाट टल
ओलर्नुभयो, रोटीको टुक्रा वा केिह कुरा, वा एउटा अ न्जरको खमाबाट
खानको लािग हेद हुनुहुन्थ्यो। तर जब उहाँले पाँच रोटी र दईुवटा माछा
लनुभयो, र पाँच हजार जनालाई खवुाउनुभयो, त्यो परमे र मािनसमा
हुनुहुन्थ्यो। त्यो सिह हो।
86 ओ, ￭सम्मीको पहाड बराबर हुने हरके मािनसले त्यो िव ास गर,े सबै
किव जसले त्यो िव ास गर।े एउटाले यो लेखेकोमा कुनै आ यर् छैन:

￭जउदा, उहाँले मलाई प्रेम गनुर्भयो; र मदार्, उहाँले
मलाई बचाउनुभयो;

गाडदा, उहाँले मेरा पापह टाढा लजैानुभयो;
बौरी उठ्दा, उहाँले साधाको लािग ￭सत्तैमा धम
ठहराउनुभयो:

कुनै िदन उहाँ आउदै हुनुहुन्छ—ओ, मिहमामय िदन!
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87 एड्डी पेरोनेट, जसले आफ्नो गीत बेचेनन्। एकिदन पिवत्र आत्माको
प्रभावमा पद, कलब समाते, उनले उदघाटनको गीत लेखे, जब
उनले लेखे:

सबलेै येशूको नामको शिक्तलाई स्वागत गर!
स्वगर्दतूलाई लड्न देओ;
राजक य मुकुट ल्याओ,
उहाँलाई सबकैो प्रभुको मुकुट पिहराओ (हा ेलुयाह)

88 िन य न,ै उहाँ त्यो हुनुहुन्थ्यो भिन हामी िव ास गछ । हो, महोदय।
89 अब उनले असम्भवह िव ास गनर् पनथयो, त्यो िदनको आधुिनक
िवचारमा। त्यसलेै के तपाईले असम्भवलाई िव ास गनर्पछर् , नयाँ जीवन
हेनर्को लािग, के कुरा भएको हेनर्को लािग। तर यिद उहाँले च ुभयो भने…
उहाँ वचन हुनुहुन्छ भिन उनले चने, त्यसपछ असम्भव हुन आउदछ,
िकनभने उहाँ सृि कतार् हुनुहुन्छ, र उहाँले भ ुभएको सबकुैरामा खडा
हुनुहुन्छ।
90 “र िव ास गनर् सक्नेह को लािग सबै कुरा सम्भव छ।” त्यो उहाँको
वचन हो। तर जब परमे रलाई उहाँको वचनमा लइन्छ असम्भवह
प्रकट हँुदछ। हो, श्रीमान। जब परमे रलाई उहाँको वचनमा लइन्छ,
असम्भवह —प्रकट ग रदछ। यो हुनेछ भिन जब परमे रले भ ुहुन्छ,
तब तपाई त्यो वचन लनुहोस् र हेनुर्होस् के, असम्भवह हुन्छ। यो िन य
नै हुनेछ।
91 तर ध्यान िदनुहोस्, त्यो सबकैो बाबजुत, उनले भिनन्, “अिहले पिन,
प्रभु, जेकेही पिन तपाईले परमे रलाई माग्नुहुन्छ, परमे रले गनुर्हुनेछ।”
उनलाई थाहा थयो िक उनले उहाँ ारा त्यो शब्द पाउन स क्छन्। त्यत नै
उनले गनर् पनथयो, त्यो वचन प्रा गन। हो, यो उनको अन्धकारको घडी
थयो, र येशू आउनुभयो र बोलाउनुभयो। ओह, तनीह ले कस्तो चज
देखे, एउटा पुन त्थान!

आउनुहोस् अन्धकारको घडीह कहाँ छन् थप हेरौँ।
92 एक समयमा त्यहाँ एउटा मािनस थयो, अय्यूब नामको, जो बाईबलको
पुराना अगमवक्ताह मध्ये एक थए। उनी एउटा महान मािनस थए।
उनले—उनले परमप्रभुलाई प्रेम गरकेा थए, र उनले जानेका सबै काम
उनले गरकेा थए। र शतैानले उसलाई जाँच्न चाहन्थ्यो, त्यसलेै एक िदन



त्यसपछ येशू आउनुभयो र बोलाउनुभयो 19

उसले परमे रलाई भनेको थयो…हो, परमे रले त्यसलाई भनेको थयो,
ब , “तँ कहाँ थईस्, शतैान?”
93 उहाँले भ ुभयो, “ओ, पृथ्वीमा यता-र-उता अिन माथ-र-टल
गद छस्।”
94 उहाँले भ ुभयो, “के तलेै मेरो दास अय्यूबलाई िवचार ग रस्? त्यहाँ
पृथ्वीमा ऊ जस्तो कोिह पिन छैन। ऊ ￭स मािनस हो।”
95 “ओ,” त्यसले भन्यो, “पकै्क पिन, तपाईले उसलाई सबै िदनुहुन्छ,
उसको लािग सबै गनुर् हुन्छ। पकै्क पिन, ऊ एउटा महान मािनस हो। तर
मेरो हातमा एकपटक उसलाई सु म्पिदनुहोस्, म धुन प रवतर्न ग रिदन्छु।
म उसलाई तपाईलाई सराप्ने बनाउछु, तपाईको सामुने।”
96 उहाँले भ ुभयो, “तलेै यो गनर् सक्दनैस्।” त्यो उहाँको एउटा
िव ासीमाथको आत्म-िव ास हो। िकन? उहाँ अथाह हुनुहुन्छ। उहाँ
अनन्त हुनुहुन्छ। उहाँलाई शु दे ख अ न्तमसम्म थाहा छ। उहाँलाई
शतैानले यो गनर् सक्दनै भिन थाहा थयो। िकनिक, उहाँ वचन हुनुहुन्छ,
अय्यूबले के गनछ भिन उहाँलाई थाहा थयो।
97 अब, याद गनुर्होस्, अय्यूब, त्यसले उसलाई फोडामा टुक्रायो, उसको
बालबच्चाह माय , उसंग भएको सबकुैरा लयो। उसको स्वास्थ्य हरायो।
उसलाई सान्त्वना िदनेह पिन आए, र तनीह ले केिह गनर् नसकेर
उसलाई गोप्य पापी भएको भिन दोष लगाए। र बुढो अय्यूब यस्तो ठाउँमा
पुग्यो िक ऊ धेरै नै दःुखी भयो।
98 तपाई पिहला, दःुखमा जानुपछर् । तपाई त्यो समयमा पुग्नुपछर् जहाँ तपाई
बाटोको अन्त्यमा हुनुहुन्छ।
99 अय्यूब बाटोको अन्त्यमा पुगे, जब उनले भने, “म जन्मेको िदन
श्रािपत होस्। घाम पिन नचम्कोस्, रातमा चन्द्रमा नचम्कोस्, मान किहल्यै
नबोलाओस्।” र त्यस क मा, तब येशू आउनुभयो। उनले तल हेर,े र उनले
भने, “म देख्छु, एउटा मािनसको पमा, एउटा फूल मछर् , र यो फेरी पिन
वसन्तमा बौ रन्छ। यिद ख उड्यो भने, यो फेरी पिन पानीको सुगन्धबाट
फेरी उठी आउँछ।” उनले फेरी पिन वनस्पत जीवन जीिवत भएको देखे,
तर भन्यो, “एउटा मािनस तल लेट्छ, उसले आफ्नो आत्मा त्याग्छ, ऊ
कहाँ छ?” उनलाई थाहा थयो िक उनी बुढो मान्छे थयो। उनले भने,
“उनको छोराह उनीकहाँ शोक गनर् आउँछन्, र उनले यो देख्दनैन्। ओ,



20 बो लएको वचन

तपाईको क्रोध समा नभएसम्म, तपाईले मलाई चहानमा लुकाउनुहुनेछ
र मलाई गु स्थानमा राख्नुहुन्छ। मलाई एक समय तोक्नुहोस् र एउटा
समय राख्नुहोस्। हामी गयौ…” र त्यसरी नै गईरहेको थयो, बोल्द।ै उनी
अन्त्यमा थयो, उनको िपडामा, “के हुनेथयो होला? पातह ￭जउँछन्,
तनीह फकर खमा आउँछन्, सबकुैरा उठेर आउछन्, तर एउटा मािनस
सुत्छ र आत्मा त्याग्छ!” उनी क मा थए। उसलाई थाहा थएन िक
उसलाई त्यस उमेरमा, के सम्म हुनसक्छ, के हुन्छ।
100 जब उनलाई थाहा भयो, तब येशू आउनुभयो। परमे रले उसको
शर आकाशतर देखाउनुभयो, र उनले अ न्तम िदनह मा येशू आउदै
गनुर्भएको देखे।
101 त्यो अन्धकारको घडीमा जब उनको पत्नीले उनलाई भने,
“परमे रलाई श्रापेर मनुर्होस्,” तरै पिन उनले भने “नारी, तमी मूखर्
आईमाई जस्तै बोल्छौ। परमप्रभुले िदनुभयो, र परमप्रभुले नै लनुभयो,
परमप्रभुको नाउँ धन्यको होस्।” यहाँसम्म िक उनको आफ्नै श्रीमतीले
पिन उसलाई अपमान गय । उनको मण्डलीले उनलाई अस्वीकार गय ।
सबलेै उनलाई त्यागे।
102 अन्धकारको घडीमा, जहाँ उसलाई थाहा थएन िक ऊ त्यहाँबाट कहाँ
जाँदछै भिन, त्यसबेलामा येशू आउनुभयो। तब उनी कराए, “म जान्दछु
िक मेरो उ ार कतार् ￭जउनुहुन्छ, र अ न्तम िदनह मा उहाँ पृथ्वीमा खडा
हुनुहुनेछ। र छालाको िकराले यस शरीरलाई न गरे तापिन, म मेरो शरीरमा
परमे रलाई देख्नेछु, जसलाई म आफ्नै लािग हेनछु।” उनको अन्धकारको
घडीमा, तब येशू आउनुभयो। हो, श्रीमान।
103 मोशा, मोशाको लािग, इस्राएलमा उनको लािग सबभैन्दा अन्धकारको
घडी आयो। उनी िठक आफ्नो कतर्व्य पूरा गद थए; त्यहाँ माथ झाडीमा
परमे रलाई भेर,े र भ ुभयो, “म म हँु।” उनी तल गए र सबै खालका
या ेस र यामब्रेसका नक्कलह संग लडे, जसले उनको कामको नक्कल गनर्
खोजेका थए। यी सब,ै उनी परमे रमा सच्चा भएर बसे। अन्ततः उनले
इस्राएललाई िव ास गन बनाए। अिन उनी यहाँ िमश्रबाट बािहर आए,
माथ—प्रतज्ञाको भूिममा जाँद,ै जहाँ परमे रले भ ुभयो, “तलेै मलाई
यस पवर्तमा पुज्नेछस्।” त्यो परमे रको वचन थयो। मोशालाई उनी
त्यहाँ पवर्तमा जान पछर् भ े कुरा थाहा थयो। आमेन। परमे रले त्यसो
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भ ुभयो! कुनै फारोले उनलाई मानर् सक्दनै थयो। कुनै शतैानले उनलाई
मानर् सक्दनै थयो। किहले पिन उनलाई मानर् सक्दनै थयो। उनी त्यो
पवर्तमा आउदैथए। आमेन! हा ेलुयाह! म धा मक महसूस गदछु। उनी
त्यो पवर्तमा जाँदछैन्।
104 त्यसलेै त्यसरी नै हामी हाम्रो मिहमाको बाटो तफर् छौ! केिह पिन कुराले
हामीलाई रोक्न सक्दनै। होइन, श्रीमान। परमे रले आफ्नो वचन प्रमाणत
गनर् जाँदै हुनुहुन्छ। के हुन्छ त्यसको मलाई वास्ता छैन, उहाँले जसरी पिन,
यो गनर् जाँदै हुनुहुन्छ। हो।
105 उनको बाटोमा, कतर्व्यको मागर्मा। यहाँ उनी, पहाडको बीचमा
घे रएको। उनले आफ्नो पछाड एक गजर्न ध्यान िदन्छ र सु ुहुन्छ। यो
के हो? फारोको रथह , हजारौको संख्यामा, आईरहेको; हातहतयार, र
भालाह अन्य थोक सिहत, तनीह लाई तल लान र तल भट्काउन।
त्यहाँ लाल समुन्द्र छ, जसले रोकेको छ। उनले के गर?े उनी भत्र पसे…
उनी त्रासमा थए। मािनसह सबै कराउद,ै “ओ, हामी अिहले यसको लािग
छौ। फारोले हामीलाई मानछ, उसको तरवार हामीह बाट भएर जानेछ।
हाम्रा बच्चाह यहाँ उजाडस्थानमा मनछन्।”

मोशाले कराए, “ओ परमे र!”
106 र त्यसपछ येशू घटनास्थलमा आउनुभयो। उहाँ आगोको खम्बा
हुनुहुन्थ्यो। त्यो सिह हो। उहाँ तल आउनुभयो र उहाँ उनको र खतराको
बीचमा झु ण्डनुभयो। आमेन। उहाँ हाम्रो बीचको बाटो हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो
बीचमा खडा हुनुहुने हुनुहुन्छ, आमेन, एक मध्यस्थकतार्। त्यहाँ उहाँ खडा
हुनुभयो, त्यहाँ उभद;ै िमश्रीह को लािग अन्धकार, तनीह जो त्यसको
लािग केिह गनर्लाई आउने कोशष ग ररहेका थए। उहाँ तनीह को लािग
िहड्न, ज्योत हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछ िबहानमा जब बतास वास्तवमै कडा
चल्न थाल्यो, त्यस रात, तब उहाँले के गनुर्भयो? उहाँ आगोको खम्बाको
पमा आउनुभएको थयो।

107 याद गनुर्होस्, उहाँ अझै पिन आगोको खम्बा हुनुहुन्छ। हो, श्रीमान।
जब उहाँ पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भ ुभयो, “म परमे रबाट आए, र म
परमे र कहाँ जाँदछु।”
108 र उहाँको मृत्य,ु गाड्ने, पुन त्थान, र स्वगार्रोहण पछ; सन्त पावल,
दमासकस जाने बाटोमा, उनलाई तल आगोको स्तम्भले प्रहार गय । याद
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गनुर्होस्, उनी एउटा िहब्रू थए। उनले यो भ े थएन होला…उनले भने,
“प्रभु, तपाई को हुनुहुन्छ?” ठूलो अक्षरको एल-ओ-आर-डी, एलोिहम।
“मलेै सताउने तपाई को हुनुहुन्छ?”

उहाँले भ ुभयो, “म येशू हँु।”
109 आमेन! हा ेलुयाह! उहाँ पिहलो र अ न्तम हुनुहुन्छ। उहाँ अझै पिन
उस्तै हुनुहुन्छ। “केिह बेर पछ संसारले मलाई देख्दनै, तपैिन तमीह ले
मलाई देख्नेछौ। म तमीह संग हुनेछु, तमीह भत्र पिन।” उही आगोको
खम्बा, उही परमे रले उही काम कुराह गद हुनुहुन्छ, उही प्रतज्ञाका
साथ, आमेन, उहाँको वचन प्रकट गद। “पुन त्थान र जीवन म नै हँु। म
त्यो हँु जो थयो, त्यो जो छ, त्यो जो हुनआउनेछ।” हो, श्रीमान। हो।

“हाम्रा िपताह ले उजाडस्थानमा म खाए।”
110 उहाँले भ ुभयो, “तनीह , सब,ै मरकेा छन्। तर, म त्यो हँु जो म
हँु।” मोशा…ज लरहेको झाडीमा, त्यो म हँु। उहाँ अझै पिन म हँु हुनुहुन्छ,
म थए होइन; म हँु, वतर्मान काल, सबै समयह मा।
111 हामीले यहाँ पाउछौ िक मोशलाई यस कुनामा पछाड रा खएको थयो,
र त्यसपछ ख्री तल आउनुभएको थयो। अब, र बाईबलले त्यो भनेको
छ, िक, “मोशाले िमश्रका खजानाह भन्दा—ख्री को िनन्दालाई नै
महान ठाने।” ख्री को िनन्दा! ख्री अभिषक्त हुनुहुन्थ्यो, त्यो लोगोस
जुन परमे रबाट िनस्केको थयो। स्वगर्दतू, कुनै पिन बाईबलको पाठकले
जान्दछ िक त्यो स्वगर्दतू ख्री हुनुहुन्थ्यो। र त्यहाँ उजाडस्थानमा थयो, र
उहाँ घटनास्थलमा आउनुभयो, त्यो पमा जुनमा उहाँ प्रकट हुन पनथयो।
परमे रलाई मिहमा होस्।
112 उहाँ आजको पमा आउनुहुन्छ, उही ख्री , प्रकट हुनुभयो।
113 उहाँले तनीह लाई िनकाल्नुहुनेछ भिन भ ुभएको थयो। उहाँले
यो गद हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ उहाँ आफ्नो वचनमा खडा हुन आउनुभयो,
यसलाई प्रमाणत गनर्। त्यसपछ उहाँ त्यहाँ आउनुभईसके पछ, जसरी
उहाँले माथार्लाई गनुर्भयो, त्यसपछ उहाँले बोलाउनुभयो। उहाँले भ ुभयो,
“मोशा, त िकन मलाई पुकाछर्स्? मािनसह लाई भन्, िक तमीह अगाड
बढ।” त्यो अन्धकारको घडी, लाल समुन्द्र खु लयो र तनीह पारी तर,े
परमे रको वचन पुरा गन तनीह को यात्रामा गए। हो, मोशाको अन्धकारको
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घडीमा, त्यसबेला येशू आउनुभयो। हामीसंग अिहले समय छ…र उहाँले
मोशालाई बोलाउनुभयो।
114 हामी तपाईको ध्यान अक सानो मान्छेको मा आक षत गनर् चाहन्छौ।
उनको नाम याईरस हो। आज संसारमा तनीह कत धेरै छन्। उनी एउटा
गोप्य िव ासी थए। उनले येशूलाई प्रेम गथ। उनले उहाँको बारमेा सुनेका
थए। उनले उहाँलाई िव ास गरकेो थयो। तर, तपाई देख्नुहुन्छ, उनले
आफैलाई एउटा संस्थामा आब गराईसकेका थए। हो। उनी—उनी—
उनी—उनी केवल…उनले बािहर आएर स्वीकार गनर् सकेनन्। उनले यो
िव ास गर,े तर यसलाई स्वीकार गनर् सकेनन्, त्यसलेै उनले आफैलाई
अिव ासीह संग जोडे। तर उनले वास्तवमै यो िव ास गथ।
115 तपाईलाई थाहा छ, जब मािनस त्यो आकारमा आउँछ, किहलेकािह
परमे रले उसलाई प्रदशर्नमा ल्याउनुहुन्छ। यो दःुखमा हो जब हामीले साच्चै
नै आफ्नो रङ्ग देखाउछौ, हामी साच्चै नै को हौँ भनेर।
116 त्यसलेै त्यहाँ उनी थए, उनी पिहले नै अिव ासीह संग जोडएका
थए, र उनी त्यहाँ गएर आफ्नो नाउँ पुस्तकमा लेख्ने, र अन्य त्यस्ता
काम ग रसकेका थए। र उनी एउटा पुजारी थए, र त्यसलेै उनी—उनले
मु स्कलले आफ्नो स्वीकारोिक्त गनर् सकेनन्, िकनिक त्यो उनको खानाको
िटकट थयो। त्यसलेै, तर उनले अझै पिन येशूअली िव ास गर।े
117 एक िदन, उनको सानी केिट िबमार भईन्। ओ, मेरो। उनी, कुनै संका
त्यस मािनसमा, यिद उनी…त्यसरी न,ै चिकत्सकलाई बोलाउथे होला।
चिकत्सक आए, बच्चालाई हेर।े उनको ज्वरो झन् झन् बढ्दै गयो। केिह
समय पछ उनी यत ता त्तईन्, र सबकुैरा, उनी अन्ततः उनी मृत्यकुो
िबन्दमुा पुिगन्। ऊ दःुखमा थए। उसले केिह गनर् पय । ऊ—उसलाई
केवल के गन भ े थाहा थएन। अब उनले सोचे, “यिद मलेै उहाँलाई भेट्न
मात्रै सके त, जहाँकिहँ पिन उहाँ हुनुहुन्छ।” उनले िनकोदेमसले जस्त,ै
एक िनजी अन्तवार्तार्को लनको लािग, रातको समय नभएसम्म कु ररहने
गरनेन्। असमय कायर्को लािग थयो, कायर् गन समयआएको छ र त्यसबेला
उसले िक्रया गनुर्पदर्छ।
118 र मलाई लाग्छ, भाई, बिहनी, त्यिह नै अिहले छ। कायर् गन समय
आएको छ। िव ास गन वा नगन बेला आएको छ। त्यो अलग्याउने रखेा
हरके पु ष र मिहलामा आउछ। यो हरके बच्चाबच्चीमा आउछ। किहले कािह
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जब तपाईले त्यो रखेा पार् गनुर् हुन्छ, त्यहाँ केवल एउटा कुरा बािक रहन्छ,
त्यो इन्साफ हो, जब तपाईले अनुग्रह र न्यायको बीचमा जानुहुन्छ, जब
तपाईले त्यो रखेा पार् गनुर् हुन्छ।

119 याद गनुर्होस्, उनी तनाबमा पर।े के गन भनेर उनलाई थाहा थएन।
त्यहाँ िनर उनको पुजारीह उभए, सबै रब्बीह उनको व रपरी उभरहेका
थए। उनीसंग सबै संगती थए, त्यहाँ तल सबै थए, उनको सानी केिट
मा ररहेको हेडया थए। चिकत्सकले आफ्नो हात बानेर, बािहर उभरहेको
छ, आफ्नो हात ह ाउद,ै “मलेै जानेको सबै औषधी मलेै िदएकोछु, र पिन
अझै…”

120 हेनुर्होस्, यो हरके पटक येशूले कायर् ग ररहनुभएको थयो। येशूले यो
एउटा उदेश्यको लािग गद हुनुहुन्थ्यो, त्यो सानो मान्छेबाट रङ्ग बािहर
िनकाल्नको लािग। केिह समय पछ, म उसलाई आफ्नो सानो कालो टोपी
लएर गएको देख्न सक्छु, उसको सानो पुजारीको कोट लगाएर।

“तमी कहाँ जादछैौ?”

121 “म…मलेै सुनेको छु िक उहाँ तल नदीिनर हुनुहुन्छ। म उहाँको पछ
जाँदछुै!” ओ, मेरो! ऊ त्यहाँबाट पर गयो!

122 यो संक को घडीमा, उनले एउटा िनणर्य लनुपन थयो: उनको बच्चा
मनर्लाई िदन पय , वा उनलाई त्यो वचनको प्रकट थयो भ े थाहा थयो।
उनी एउटा पुजारी थए, र उनले वचन पढेका थए, र उनलाई त्यो
परमे रको प्रकटीकरण हो भिन थाहा थयो। परमे र ख्री मा हुनुहुन्थ्यो,
संसारलाई आफैमा िमलापमा ल्याउदै हुनुहुन्थ्यो। उनलाई थाहा थयो,
िक उनी मु ामा बाध्य पा रएका छन्। उनले एउटा गल्ती गररे, आफ्नो
बच्चालाई मनर् िदन पथ्य , वा एउटा स्वीकार गनुर्पथ्य । जब उनी त्यस
संकटमा पर,े यो त्यो समय थयो जब येशू आउनुभयो। उनले उहाँले
हेनर्लाई गए। उनले भने—उनले भने, “म तपाईसंग जानेछु, जे तपाई
भ ुहुन्छ।” र बािहर सडकमा, यहाँ एउटा धावक आउँछ, त्यहाँ अँध्यारो
छ। उनले उहाँलाई िव ास गदर्छु भिन, आफ्नो स्वीकारोिक्त गर।े त्यसबेला
उनले आफैलाई अ बाट बिहष्कार गर,े र आफैलाई उनी येशूको िव ासी
हो भिन, सावर्जिनक आँखामा पार।े
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123 र यहाँ एउटा धावक आउछ, भन्यो, “कसलैाई दःुख नदेउ, िकनिक
तम्रो केिट म रसकेिक छे। उनको िहजो मृत्यु भयो। उनी म रसकेक छन्।
यो कुराले अब मूखर्, मूखर् नबनाऊ।”
124 र, ओ, उनको सानो दय टुट्न थाल्यो। तर उनले ती येशूको हेरे
र देखे, भने, “के मलेै तपाईलाई भनेको होइन? नडराऊ, यिद तमी
परमे रको मिहमा देख्न चाहन्छौ भने। तमी के कुरामा डराउछौ? मलेै
तमीलाई भिनसके िक म जानेछु।”
125 उहाँले उहाँ आउनुहुनेछ भिन पिहले नै भिनसक्नुभएको छ। उहाँले यो
गनुर्हुनेछ भिन पिहले नै भिनसक्नुभएको छ, र यहाँ उहाँले यो गद हुनुहुन्छ।
आमेन। उहाँले भ ुभयो िक उहाँ अ न्तम िदनह मा श्यमा देखा पनुर्हुनेछ
र यी कुरा गनुर्हुनेछ जुन उहाँले गनुर्भएको थयो, जसरी हामीले गत राात
पढ्यौ र सो िवषयमा कुरा गय । यहाँ उहाँले यो गद हुनुहुन्छ। तपाई के
कुरामा डराउदै हुनुहुन्छ?
126 याद गनुर्होस्, जब उहाँ आउनुभयो, र उहाँले उनलाई मृत्यबुाट
बोलाउनुभयो। उहाँ श्यमाआउनुभोय र उनलाई मृत्यबुाट बोलाउनुभयो।

बुढो अन्धो बाम टस, एक पटक,आफ्नो अन्धकारको घडीमा जान्छ।
127 येशू त्यहाँ तल हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ तल य रहो—य रहोमा एउटा फूल
गोस्पल िबजनेसमेन्सको िबहानीको नास्ता आयोजना गरकेो थयो, र
उहाँसंग तल त्यहाँ जकैया थए। उहाँले उनलाई खमा भेट्नुभयो, तल
बाटोमा। त्यसलेै जब उहाँ हुनुहुन्थ्यो…िठक छ, उहाँले केिह पिन आयोजना
गनुर्हु थयो, म पक्का छु। बुझ्नुभयो? त्यसलेै तब जब उहाँ त्यहाँ तल
आउनुभयो, र उहाँ—उहाँले उनलाई भेट्नुभयो, जकैया उहाँसंग गए।
128 बुढो अन्धो बाट मस उनी सानो केटा हँुदा दे ख नै अधो थए। त्यसलेै
उनले सोचेका थए िक येशू त्यो ारबाट भएर आउनसक्नुहुन्छ, र ऊ
पखबसेको थयो। केिह समय पछ उसले धेरै कोलाहल सुने, र सबजैना
त्यहाँबाट आउदै थए।
129 र उनले पुजारीले भनेको सुने, “हे! हे, तमी, तमी त्यहाँ माथ डाँडामा
जान लागेको! के—के—के…तपाईले मृतकलाई ￭जवीत पानुर् हुन्छ भनेर
हामीले सुन्यौ। हामीसंग तनीह ले भरकेो पुरै चहान छ यहाँ। यिद तपाई
म￭सह हुनुहुन्छ भने, यिद तपाई म￭सह हुनुहुन्छ भने, यहाँ माथ आउनुहोस्
र यी मरकेाह लाई उठाउनुहोस्।”
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130 तपाईलाई थाहा छ, िक त्यिह शतैान अझै पिन जीिवत छ, हेनुर्होस्,
धमर्को पमा, उही त रकामा छ। बुझ्नुभयो?
131 “यिद तपाई म￭सह हुनुहुन्छ भने, हामी…तपाईले मृतकलाई जीिवत
उठाउनुहोस्; हामीसंग मरकेाह ले भ रएको चहान यहाँ छ। आउनुहोस्।”
र, पो, सबजैना कराईरहेका थए। एउटाले करायो, “अगमवक्तालाई
होस ा!” अक ले यो, त्यो, वाअक भन्दै कराउदछै। यत दिुवधा थयो!
132 यो बुढो अन्धो मािनसले सोच्यो, “ओ, मलेै उहाँलाई छुट्टाए। उहाँ
त्यहाँ तल आउनुभयो, र मलेै उहाँ यहाँ आउनुहुन्छ भिन सोचे। मलाई
गलत ठाउँमा रा खयो।” र उनी चच्याउन थाले। उउसले सोच्यो, “यिद
उहाँ वचन हुनुहुन्छ भने, उहाँ परमे र हुनुहुन्छ; उहाँ हुनुपदर्छ।” त्यसलेै,
“ओ येशू, तपाई दाऊदको पुत्र, म माथ दया गनुर्होस्!” त्यस दःुखको
घडीमा, उनले पुकार गर।े
133 अब येशू, यिद तपाईले यहाँ चन्ह लगाउनुहुन्छ भने, यो य रहोमा
थयो। जहाँ तनीह ले भने उहाँ बस्दहुैनुहुन्थ्यो, उनी येशू भएको ठाउँबाट
एक सय पचास गज टाढा थए। हराजारौ मािनसह उहाँको वरपर
दौडीरहेका थए, उहाँले त्यो मािनसको पुकार सु सक्नुहु थयो। होइन।
तर उहाँले यो महसूस गनुर्भयो। उहाँ रोिकनुभयो।
134 म यी रातह मध्ये एकपटक, प्रचार गनर् चाहन्छु: “त्यसपछ येशू
रोिकनुभयो।” ओ! “अिन त्यसपछ उहाँ रोिकनुभयो।” ओ!
135 तर जब येशू रोिकनुभयो, यो के थयो? उसले उहाँलाई बोलायो। “गु
ज्यू आउनुभयो। च न्तत नहोऔ,” चेलाह ले भने, “उहाँले तमीलाई
बोलाउनुभएको छ। उहाँले तमीलाई बोलाउदै हुनुहुन्छ।” उनलाई भीडबाट
बोलाउनुभयो।

उहाँले अिहले पिन त्यिह गनुर्हुन्छ। के तपाईले यो बुझ्नुभयो?
बुझ्नुभयो?
136 “गु ज्यू आउनुभएको छ र तमीलाई बोलाउनुभएको छ।” र उहाँले
उनलाई अन्धोपन दे ख ज्योतमा बोलाउनुभयो, अन्धकार दे ख ज्योतमा।
र उहाँले उनलाई बोलाउनुभोय, मृत्यबुाट जीवनमा ल्याउनुभयो। “गु ज्यू
आउनुभएको छ र तमीलाई बोलाउनुभएको छ।” र जब उहाँले उसलाई
बोलाउनुभयो, उहाँले उसलाई उसको ि फेरी िदनुभयो।
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137 सानी केिट जो रगतको समस्यामा थईन्, एकपटक, माथ डाँडामा,
उनले चिकत्सकसंग, आफ्नो सबै पसैा खचर् गरके थईन्। उनी, कुनै
संका थएन, तनीह ले—समूहलाई बेचे। तनीह ले—खेत बेचे, धतो
राखेका थए। तनीह ले स्वास्थ्यकम संग आफूले सक्ने सबै खचर् गरकेा
थए, कुनलेै पिन उनलाई राम्रो गराएन। उनी लगातार खराब हुदै गईन्।
रगत बग्न बन्द नै हुदनै थयो। िनरन्तर, यो गको गको गय , उनी गिहरो
अिन गिहरो भईरिहन्।
138 र एक िदन, त्यहाँ बुनाई गद ब￭सरहेको बेलामा, उनी बसेको ठाउँबाट
माथ डाँडामा, उनले तल उपत्यकामा हेर,े र उनले एउटा डंुगा आईरहेको
देखे। सबजैना दौडन थाले, “अगमवक्तालाई होस ा!”
139 उनले उहाँको बारमेा सुनेक थईन्। िव ास सुनुवाईबाट आउदछ। अब
उनले भिनन्, “म तल गएर उहाँले हेछुर् ।”
140 र जब उनी त्यहाँ तल िहडेर गईन्, र उनले पिहलो पटक शरीरमा प्रकट
भएको परमे रको वचनको दशर्न पाईन्, त्यहाँ उहाँको कुरा र उहाँको पको
बारमेा केिह थयो, िक उनलाई थाहा थयो िक त्यो उहाँ हुनुहुन्थ्यो। हो,
श्रीमान। “ओ, यिद मलेै कुनै त रकामा उहाँको ध्यान मतर ल्याउन सके,
यिद मलेै उहाँले कुनै त रकामा छुन मात्रै सके!” र उनी भीडबाट चि ईन्
र उनले उहाँको कपडा छोईन्।
141 अब याद गनुर्होस्, यो उनको औंला थएन जुन उहाँले महसूस गनुर्भयो।
होइन, श्रीमान, िकनिक फ लस्ती कपडा खकुुलो झु ण्डन्छ। र उहाँ…
तनीह ले-…

पत्रुसले भने, “सबजैनाले तपाईलाई छोएको छ।”
142 उहाँले भ ुभयो, “तर यो फरक स्पशर् थयो। म कमजोर भएको जस्तो
मलेै महसूस गर।े”
143 येशू आउनुभएको थयो। उनको पसैा सबै गईसहेको थयो, सबकुैरा
गएको थयो; तर अन्धकारको घडीमा जब रगत रोिकने स्थतमा थएन, र
चिकत्सकले यो रोक्न सक्दनै थए, येशू आउनुभयो। र उहाँले के गनुर्भयो?
उहाँले उनलाई बोलाउनुभयो। उहाँले उनलाई फेला नपानुर्भएसम्म हेनुर्भयो,
र उहाँले भ ुभयो, “तमीले रगतको समस्या छ, तर यो रोिकयो।”
144 “उहाँ िहजो, आज, र सधभै र एक समान हुनुहुन्छ।” “गु ज्यू
आउनुभएको छ र तमीलाई बोलाउनुभएको छ। उहाँ आउनुभएको छ
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र तमीलाई बोलाउनुभएको छ।” उहाँले उनलाई स्वास्थ्यमा फकार्एर
ल्याउनुभयो।

145 इनारमा सानी केिट, जसको बारमेा हामीले गत रात बोलेका थयौ, सबै
आशा गएको थयो। शायद, हुनसक्छ उनको पाँचौ लोग्नेले उनलाई छोडेको
थयो, र उनले भखर्रै त्यस राात छैठौलाई लएक थईन्, र उनी—उनी
उहाँको बारमेा थोरै संकालु थईन्। नैतक पमा, उनी गईसकेक थईन्।
उनी एक सच्चा मिहला हुन चाह न्थन्, उनी, कुनै संका छैन, उनले बाईबल
पिढरहेक थईन्।

146 र उनी त्यहाँ जाँदै थईन्, त्यहाँ माथ लगभग एघार बजे गएक थईन्।
उनी सबेरै िबहानआउन स क्दन थईन् जब धा मक मिहलाह आउने गथ।
र तनीह आफ्नो पानी माथ टाउकोमा राख्थे, र भाडाह , र तल जान्थे।
र उनी तनीह संग,ै िम￭सएर आउन स क्दन थन्। तनीह , तनीह को
त्यस िदनमा अलगाव िह्तयो, सिह र गलत संगै िम￭सदनै थए। अनैतक
तनीह को स्थानमा बस्थे, त्यसलेै उनी बाक रहेकाह संग आउन स क्दन
थन्। उनलाई तनीह ले आउन िददनै थए। त्यसलेै सबलेै आफ्नो पानी
पाएर फक्सर्केपछ…उनी राम्रोको लािग आउछन्।

147 र त्यसपछ उनी आफ्नो टाउकोमा यो भाँडा लएर आईन्, िनस्सन्देह
उनी संगै जाँदै थईन्, सोच्द,ै “अब, मलेै िववाहह गरकेो मान्छे, वा, िहजो
रात बसेको मान्छे, मलाई यसको संका लागेको छ। ऊ एउटा मान्छे हो,
उसले यस्तो हास उठ्दो व्यवहार गछर् । म—मलाई उसको बारमेा थाहा
छैन। मलेै एउटा मौका पाएको छैन। म समाजबाट बिहष्कृत छु। र म ती
मण्डलीह मा जान स क्दन, तनीह ले िददनैन्…बस तनीह लाई हेर!
मलाई थाहा छैन के गन भनेर। म तनाबमा छु। र मलेै बाईबल पिढरहेको
छु; पकै्क न,ै कुनै िदन, त्यो अगमवक्ता आउनुहुनेछ। अब मलाई थाहा
छ तनीह ले त्यहाँ त्यस्तो केिह कुरा छैन भिन दावी गरकेा छन्, र यो
यस्तो छ, ‘शायद सय वषर्, र हजारौ वषर् िबती गएको छ। हजारौ वषर्
दे ख हामीले यो हे ररहेका छौ, र यो अझैसम्म पिन भएको छैन, त्यसलेै
हामीले यसलाई अिहले खो￭जरहेका छैनौ।’ सबकुैरा यत, ‘ओ, होइन,
हामीसंग मण्डली जस्ता कुराह छन्। हामीलाई त्यस्तो खालको कुरा अब
चािहदनै।’” त्यसलेै तब उनी त्यहाँ यो सोच्द,ै गई रहेक थईन्।
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148 तपाईलाई थाहा छ, जब तपाई उहाँको बारमेा सोच्नुहुन्छ, त्यो जब
उहाँ तपाई कहाँ देखा पनुर्हुन्छ। जस्तो हामीसंग गत रात भएको थयो,
जब तनीह एम्माउसको बाटोमा थए।
149 जब उनले ती कुराह मा सोचे, एउटा मािनसले यो भनेको उनले सुने,
“मलाई िपउनलाई पानी ल्याऊ।”
150 यो के हो? उनको अन्धकारको घडीमा, जब उनको नैतकता पतत
थयो। शायद एउटी सुन्दर मिहला, त्यो ￭जउनको लािग सडकमा प रणत
ग रएक थईन्। किहले कािह यो सानी केिटको गल्ती होइन, यो उनको
आमाबाबुको गल्ती हो, उनलाई त्यसरी बािहर जान िदएको मा। र त्यहाँ
उनी थईन्, शायद उनको साना घुम्रेका केशअहु्र तला झु ण्डरहेका थए;
उनी क्षीण भएिक थईन्, थिकत, भएिक थईन्, र उनीसंग कसकैो कुनै
सरोकार थएन, बच्चा, र शायद यसको पछाड ठूलो कथा थयो होला।
151 जे होस्, मलाई एउटा कुरा थाहा छ, उनले बाईबल पढेक थईन्,
र उनले बाईबलमा िव ास गरक थईन्। र त्यहाँ उनको दयमा एउटा
सानो बीउ रहेको थयो, भन्छ, “यिद यो किहल्यै हुन्छ भने, मलेै यो थाहा
पाउनेछु।” उनी त्यसको लािग पूवर्िनधार् रत थईन्।
152 त्यो बुढो यहूदालाई थाहा उभएको र उसले के गरको जस्तो नाटक
गरकेो हेनुर्होस्। उनको मुटुको तलतर कालो थयो। उनको काममा यहाँ
प्रकाश च म्करहेको थयो, तर उनको दयभत्र उनले यो िव ास गरकेो
थएन। र यहाँ उनी छन्…हेनुर्होस्, प्रकाश त्यसमा तल जान सकेन। तर
यहाँ उनी थईन्, िव ास सिहत, उनले यो िव ास ग रन्, तर उनको जीवन
कालो थयो; जब प्रकाशले प्रहार गय , यसले कालोपनलाई हटायो। तर जब
प्रकाश यहाँ माथ प्रहार गय , यसले सबलैाई कालो बनायो। फरक यिह छ।
153 हेनुर्होस्, उनी त्यस उदेश्यको िन म्त जन्मेक थईन्। उनी—
उनले भिनन्, जब उहाँले उनलाई उनको कतवटा लोग्नेह छन् भिन
भिनिदनुभयो, उनी…के भयो? उनी एकै पटकमा उत्ते￭जत भईन्। उनी
संकटमा प रन्। उनले भिनन्, “श्रीमान्, मलाई जान्दछु तपाई एक
अगमवक्ता हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छ िक जब म￭सह आउनुहुनेछ, उहाँले
यी कामह गनुर्हुनेछ।”
154 त्यसपछ उहाँले उनलाई बोलाउनुभयो। त्यसपछ उहाँले उनलाई
बोलाउनुभयो। “म उही हँु, उहाँ जो तमीसंग बोल्नुहुन्छ।” उनले
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परमे रको वचन ारा चिनन्। उहाँले उनलाई उनको पापह बाट, जीवनमा
बोलाउनुभयो। र उनको नाम बाईबलमा छ, र आज उनले अमर जीवन
पाएक छन्।
155 उहाँले तपाईलाई उही त रकामा बोलाउन सक्नुहुन्छ, िकनभने उहाँ
िहजो, आज, र सधभै र एकसमान हुनुहुन्छ। जो…
156 हो, उनको निैक्तकता पतन भएको थयो, तर अझै पिन उनले उहाँसंग
प्रभेदको िववेक छ भ े कुरा जानेक थईन्। त्यो म￭सह हुनुपछर् भिन उनलाई
थाहा थयो। त्यसपछ जब येशूले भ ुभयो, “म उही हँु, म उही हँु,”
उनलाई त्यो थाहा थयो।
157 एक पटक चेलाह डुङ्गामा थए, सबै आशा म रसकेको थयो।
आँधीह , तनीह येशू िबना टाढा पुगेका थए, र आँधी िठक यो—
लाजरसको घरमा जस्तो थयो। सबै आशाह म रसकेको थयो। सानो
पुरानो डुङ्गामा पानी पसेको थयो। र तनीह कराउदै र ँ दै थए, र शायद
प्राथर्ना गद अगाड बढ्दै थए, र िबजुली च म्करहेको थयो, र डुङ्गा पािनले
भ रसकेको थयो, मास्टका खम्बाह तल खसे, डांड भाँचयो, र तनीह
ँ द,ै एकअकार्लाई थामेर ब￭सरहेका थए।

158 र त्यो वास्तिवक अन्धकारको घडीमा, येशू िहडेर आउनुभयो। तर
तनीह को लािग उहाँ छाँया जस्तै दे खनुभयो। उहाँ डर लाग्दो, एउटा प्रेत
जस्तो दे खनुभयो, र तनीह डरले कराए।
159 आजको कुरा यिह नै हो। येशू तपाईको अन्धकारको घडीमा
आउनुहुन्छ, र तपाई यसबाट डराउनुहुन्छ। यो के भिन तपाईलाई
थाहा छैन।
160 उहाँ के हुनुहुन्थ्यो भनेर तनीह लाई थाहा थएन। उनीह ले भने,
“ओ, यो एउटा आत्मा हो!” तनीह कराउदै थयो।
161 र त्यसपछ उहाँले तनीह लाई बोलाउनुभयो, भ ुभयो, “नडराओ,
यो म हँु।” अन्धकारको घडीमा, येशू आउनुभयो, तनीह को सहायता।
त्यो त रकामा उहाँले गनुर्हुन्छ, अन्धकारमय घडीमा आउनुहुन्छ। त्यसपछ
येशू आउनुभयो रआफैलाई प्रकट गनुर्भयो, र तनीह मा आउनुभयो।

येशूले भ ुभयो, “यिद यो तपाई हुनुहुन्छ, मलाई पानीमा िहड्न
िदनुहोस्।”
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येशूले भ ुभयो, “आऊ।”
162 तपाईलाई थाहा छ, साथीह ? चाडै नै उहाँ यी अ न्तम िदनह मा
तनीह को लािग आउनुहुन्छ। अब, यो अचम्मको कुरा होइन िक मण्डली
फेरी पिन यो अध्याँरो घडीमा परकेो छ?
163 म यहाँ केिह भ जाँदछुै। यो एउटा ￭स ान्त होइन। म केवल
भिवष्यवाणी बोल्दछुै। तपाईलाई थाहा छ के भयो? यो एउटा ठाउँमा
आउनेवाला छ, चाडैन,ै मेरो शब्द िटपेर राख्नुहोस्, िक सबै नामधारी
संगिठत मण्डलीह एक्यमेुिनकल काउ न्सलमा सामेल हुन जाँदछैन्। यिद
तनीह भएनन् भने, तनीह ले काउ न्सलको समथर्न पाउने छैनन्।
त्यसकैारणले, त्यहाँ बिहष्कार हुनेछ, र कोिह पिन यो मण्डलीमा जान पाउने
छैन, वा कुनै पिन मण्डलीमा जान पाउनेछैनन्; जब सम्म तपाईको आफ्नै
मण्डलीबाट चन्ह हँुदनै, तपाईले ख रद गनर् वा िबिक्र गनर् पाउनुहु । तपाई
देख्नुहुन्छ यो पिहले जस्त,ै यो फेरी त्यस्तै नै हुन जानेछ, पशुको लािग
चन्ह। र मण्डली, तनीह ले यो कुरा महसूस ग ररहेका छन्, आ त्मक
मािनसह ले।
164 र तपाई पे न्टको ल मािनसह , जसरी पिन, यो पिहचान गद हुनुहुन्छ।
तपाईले यो महसूस गनर् थाल्नुभएको छ। जब तपाईको मण्डलीह ,
पे न्टको लका धेरै संस्थाह ; र मलेै तपाईको नामह बोलाउनुपदन, तर
तपाईलाई थाहा छ िठक अिहले तनीह —तनीह यसमा आईरहेका
छन्। तनीह थए भिन तनीह ले साक्षी िदएका छन्। र जब तपाईले त्यो
गनुर्हुन्छ, तपाईले के गनर् जानुहुनेछ? तपाईले पिवत्र आत्माको बि ष्माको
आफ्नो प्रचारपूणर् शक्षालाई त्याग्नुपछर् । तपाईले तपाईको बाईबलको
￭स ान्तलाई त्याग्नुपनछ।
165 र सदस्यह यसको पक्षमा उभने छैनन्। सच्चा नयाँ ग र जन्मेका
इसाईह पिहले, मनछन्। तनीह लाई वचन ारा चेतावनी िदईएको छ। यी
कुराह आउदछै भिन तनीह लाई थाहा छ। हो, श्रीमान।
166 र के यो अनौठो छैन? र िठक अन्धकारको घडीमा, तब येशू आउनुहुन्छ
र हामीलाई बोलाउनुहुन्छ, भ ुभयो, “नडराओ। यो म हँु। म अझै
तमीह को साथमा छु। म यहाँ मेरो वचन प्रकट गनर्को लािग आएको
छु।” जस्तो उहाँ त्यसबेलामा हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै नै उहाँ अिहले हुनुहुन्छ।
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उहाँले त्यो गनुर्हुनेछ भिन उहाँले भ ुभयो। ओ, मेरो! गु ज्यू आउनुभयो
र हामीलाई बोलाउनुभयो।
167 धेरै िबमार मािनसह यहाँ, िनसन्देह, िक उहाँह यहाँ ब￭सरहनुभएको
छ, र चिकत्सकले तपाईको लािग त्यहाँ कुन—ैकुनै आशा छैन। शायद
तपाई आफ्नो अन्धकारको घडीमा हुनुहुन्छ होला, तर, याद गनुर्होस्, गु
ज्यू आउनुभएको छ र तपाईलाई बोलाउनुभएको छ।
168 र कुनै िदन, कुन,ै गु ज्यू आउनेवाला हुनुहुन्छ र थूमाको जीवनको
पुस्तकमा ले खएका हरके नामलाई बोलाउनुहुन्छ। यिद तपाईको त्यहाँ
छैन भने, यसलाई अिहले त्यहाँ लगाउनुहोस्, िकनिक उहाँ आउनेवाला
हुनुहुन्छ र बोलाउनुहुन्छ। यहाँसम्म िक चहानमा भएकाह ले पिन उहाँको
आवाज सु ेछन् र जीवनमा आउनेछन्। गु ज्यू आउनुहुन्छ र तपाईलाई
बोलाउनुहुन्छ। र उहाँले आज बोलाउदै गदार्, त्यस िदनको लािग उत्तर
िदएर तयारी गनुर्होस्, यो मेरो सुझाव हो।
169 यस यगुको प्रतज्ञा, उहाँ यहाँ हुनुहुनेछ भिन उहाँले प्रतज्ञा गनुर्भएको
छ। उहाँले गनुर्भएका कामह , उहाँले फेरी पिन गनुर्हुनेछ, र फेरी पिन गु
ज्यू आउनुहुन्छ र तपाईलाई बोलाउनुहुन्छ।
170 हाम्रा शरह झुकाऔ। मसंग यहाँ अझै थप छ वटा पानाह बािक
छ, तर म—म अिहले त्यसमा जान स क्दन। हाम्रा शरह झुकाऔ। मलेै
तपाईलाई चाडो छोड्नुभनेर वाचा गरकेो थए, र यो पौने भईसकेको छ।
171 स्वग य िपता, ओ प्रभु, यसलाई फेरी पिन हुन िदनुहोस्। मलेै भनेका
यी सबै कुराह , “येशू आउनुभएको छ र तपाईलाई बोलाउनुभएको छ।”
उहाँ आउनुहँुदा उहाँले के गनुर्हुन्छ? उहाँले बोलाउनुहुन्छ। र यसलाई
फेरी पिन हुन िदनुहोस्, प्रभु। आजरात तपाईको पिवत्र आत्मालाई
मािनसह मा आउन िदनुहोस्, प्रभु येशू आत्माको— पमा आउनुहोस्।
उहाँलाई आजरात आउन िदनुहोस् र उहाँलाई प्रकट गनुर्होस्, र आफैलाई
प्रकट हुन िदनुहोस्। ती मािनसह जस्त,ै जसरी तनीह ले िव ास गर,े
हामीह पिन, िव ास गनछौ प्रभु। यहाँ धेरै जना छन्, शायद, जसले
किहल्यै यो अवसर पाएनन्। हामी प्राथर्ना गदर्छौ िक तपाईले तनीह लाई
फेरी पिन आज रात यो प्रदान गनुर्होस्। िकनिक हामी यो परमे रको
मिहमाको िन म्त, येशूको नाममा मग्दछौ। आमेन।
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172 त्यो सिह हो, बिहनी, तर केवल त्यससैंग अघ बढ्नुहोस्। त्यो िठकै
छ। िठक अगाड बढ्नुहोस्। ओ, साच्चै शान्त, सबजैना।
173 उहाँ आउनुभएको छ भिन के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? उहाँ
आउनुभएको छ। उहाँ आउनुहँुदा के उहाँले अझै पिन बोलाउनुहुन्छ? अब
यिद तपाईले िव ास मात्रै गनुर्हुन्छ भने। यिद तपाईले केवल परमे रको
वचन िव ास गनुर्हुन्छ भने, परमे रले यो प्रदान गनुर्हुनेछ।
174 अब हेनुर्होस्, मसंग प्राथर्नाको पिंक्तलाई यहाँ माथ बोलाउने समय
छैन। यिद प्रभुको इच्छा भए, त्यहाँ, म तनीह लाई आज रात
बोलाउनेवाला छु। गु ज्यू आउनुभयो। उहाँ अ न्तम िदनमा उहाँको वचन
पूरा गनर् आउनुभएको छ। र उहाँ त्यसबेलामा जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आज
हुनुहुन्छ। उहाँको प्रकटीकरण वा पिहचान त्यसबेलामा जे थयो, आज
िन यिह छ, िकनभने उहाँ अझै पिन परमे रको वचन हुनुहुन्छ। के तपाई
त्यो िव ास गनुर्हुन्छ? र परमे रको वचन दयका िवचारह , अभप्रायह
जा ुहुन्छ। र जुन त रकामा उहाँले त्यसबेलामा गनुर्भयो, त्यिह नै त रकामा
उहाँले सधै गनुर्भयो। उहाँ अझै पिन उस्तै हुनुहुन्छ। यिद उहाँले त्यो िठक
अिहले गनुर्हुन्छ भने, के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? के यसले तपाईलाई उहाँमा
िव ास गन बनाउछ?
175 तपाई त्यहाँ बािहर हुनुभएको मािनसह , मलाई पिहला हेनर् िदनुहोस्
र यिद त्यहाँ कोिह चनेको हुनुहुन्छ भने म हेछुर् , यहाँ कतै पिन ब￭सरहनु
भएको हुन्छ िक, जसलाई मलेै चन्छु।
176 वरपर हुनुहुने सबै जना, यहाँ माथ, जसले मलाई च ुहु , तपाईको
हातह उठाउनुहोस्; मलेै तपाईको बारमेा केिह पिन जा न्दन भ े कुरा
तपाईलाई थाहा छ, तपाई िबरामी हुनुहुन्छ, आफ्नो हातह उठाउनुहोस्।
मलाई लाग्छ, सबजैना। िठक छ, अब, तपाई िव ास गनुर्होस्। तपाई केवल
आफ्नो सम्पूणर् दय िव ास गनुर्होस्। संका नगनुर्होस्। िव ास गनुर्होस्।
परमे रमा िव ास गनुर्होस्।
177 म तपाईलाई साच्चै नै शान्त रहेर, बस्नलाई भन्छु। अब व रप र हलचल
नगनुर्होस्, कृपया नगनुर्होस्। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? तपाई एउटा—एउटा
प्राण, शरीर, र आत्मा हुनुहुन्छ। र तपाईको आत्मा…र पिवत्र आत्मा साच्चै
नै संकोचशील हुनुहुन्छ।
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178 कतलाई याद छ, धेरै वषर् पिहले, िक पिवत्र आत्मा, जब म यहाँ
आएको थए र तपाईलाई बताए? जब मलेै मािनसह को हात समात्छु,
यो प्रभेद आउँछ भिन उहाँले मलाई भ ुभयो, र त्यससैंग अघ बढ्नलाई
भ ुभयो? तपाईले यो याद गनुर्हुन्छ, त्यो याद छ? तर उहाँले भ ुभयो,
“यिद मािनसह ले तमीलाई िव ास गन तमीले बनाउन सकेनौ भने।” धेरै
िदन अघका, ती िदनह याद छ? तपाईले िव ास गनुर्पछर् ।
179 मलेै एउटा मािनस देखे, मलाई लाग्छ िक यो यहाँ अक सभामा थयो,
त्यिह ब￭सरहेको थयो। र पिवत्र आत्मा…मलेै प्रचार ग ररहदा उहाँलाई
हे ररहेको छु। उहाँ एउटा लङ्गडा मािनस हुनुहुन्थ्यो। उहाँको हात मुिन
बसैाखी थयो। र जब मलेै बोलावा गनर् थाले, शतैान मािनसकहाँ आयो,
एउटा कालो छाँया। र मलेै यसलाई मेरो आफ्नै आँखाले हेर।े उहाँ उठ्नुभयो
र िहड्नुभयो। उहाँ सधै अपांग हुनुहुनेछ, हेनुर्होस्। र त्यसलेै, उहाँ, जहाँ
उहाँ त्यिह ठाउँमा िनको हुन सक्नुहुन्थ्यो यिद उहाँले केवल—केवल…
बुझ्नुभयो? तर, मात्रै, मलाई थाहा छैन िक हो। मलाई लाग्छ उहाँले शत्रूको
कुरा मात्रै सु ुभयो। तर यिद तपाई उठेर ती छाँयाह हेनुर् हुन्छ भने, ती
कुराह पमा देख्नुहुन्थ्यो, जस्तो तनीह थए, र तनीह ले कसरी
गछर्न् भिन हेनर्सक्नुहुन्थ्यो। हेनुर्होस्, यो हुनेछ…
180 अब, मलेै िनको पानर् स क्दन। जो मािनसले म िनको पानर् सक्छु
भिन भन्दछ, ऊ गलत छ। तपाई पिहले नै िनको भईसक्नुभएको छ। तर,
यसले येशू ख्री को उप स्थतलाई चन्दछै। अब यिद माथार्ले उहाँलाई
फेरी पिन देख्न पाए, उनले आफ्नो इच्छाको कुरा पाउने थए भिन जानेिक
थईन्, िकनभने उहाँ प्रकट ग रएको वचन हुनुहुन्थ्यो, के हामीले आज
राात यो िव ास गनर्को लािग, त्यत िव ास गनर् सक्दनैौ? पकै्क पिन,
हामीले गनुर्पछर् । उहाँ आउनुभएको छ। उहाँ आउनुभएको छ, उहाँ पिवत्र
आत्माको पमा आउनुभएको छ। त्यिह नै उहाँ हुनुहुन्छ। अब तपाईले
केवल प्राथर्ना गनुर्होस्।
181 हेनुर्होस्, यहाँ माथ, यिद मसंग यिह कोिह उभरहेको भए, िठक
मेरो छेउमा यहाँ, केवल—केवल प्राथर्ना गद; तपाई देख्नुहुन्छ, कत धेरै
मािनसह प्राथर्ना गदछन्, यो पुरै भवनभ र छ। तपाईले केवल यसलाई
ध्यान िदनुपदर्छ। तपाईले यो भ िमल्दनै, “भ ुहोस्, भाई ब्रन्हाम…”
होइन, श्रीमान। म—म यो गनर् स क्दन, तपाईले मेरो लािग सपना देखेको
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ज त्त पिन स क्दन। बुझ्नुभयो? तपाईले सपना देख्न सक्नुहोला। तपाई,
परमे रले तपाईलाई मेरो सपनाको एउटा सपना िदन सक्नुहोला, तपाई
त्यो िव ास गनुर्हुन्छ, तर तपाई आफैले चािह यो गनर् सक्नुहु । तपाईले यो
भ सक्नुहु , िक, “भाई ब्रन्हाम, म तपाईको सपना अब देख्न जाँदछुै।”
होइन, तपाईले यो गनर् सक्नुहु । न त मलेै एउटा दशर्न नै देख्न सक्छु।
जसले तपाईलाई सपना िदनुहुन्छ, उहाँले नै यो गनुर्पदर्छ। त्यिह नै त रकामा
यो दशर्नमा हुन्छ।
182 म यहाँ पिंक्तको अ न्तमतर एउटा मािनस, गिठया रोग सिहत
ब￭सरहनुभाको देख्न सक्छु। यिद उहाँले आफ्नो सम्पूणर् दयले िव ास
गनुर्हुन्छ भने, परमे रले उहाँलाई गिठयाबाट िनको पनुर्हुनेछ। के उहाँले
यो गनुर्हुनेछ भिन तपाई िव ास गनुर्हुन्छ, श्रीमान? पिंक्तको छेउमा
ब￭सरहनुभएको मे क्सकन मािनस, त्यहाँ ब￭सरहनुभएको छ, के तपाई
यसलाई िव ास गनुर्हुन्छ? िठक छ, श्रीमान।
183 तपाईको छेउमा ब￭सरहनुभएको मिहला, उहाँलाई पिन, गिठया छ। के
परमे रले तपाईलाई िनको पानुर् हुनेछ भिन तपाई िव ास गनुर्हुन्छ, मिहला?
(के यसको कुनै प्रतफल िमलेको छ? मािनसह ले सुन्दनैन् भ े मलाई
डर छ।) तपाई गनुर्हुनेछ? िठक छ।
184 उहाँको छेउमा बसेक अक सानी मे क्सकन मिहलाको बारमेा चािह के
छ? उहाँ एउटा पेटको समस्याले िपडत हुनुहुन्छ। के परमे रले तपाईको
पेटलाई िनको पानुर्हुनेछ भिन िव ास गनुर्हुन्छ, मिहला?
185 उहाँले यो पाउनुभयो। जब मलेै त्यो प्रकाश तल गएको देख्छु, त्यसको
अथर् हो यो पूरा भएको छ। यो नै हो। यसले उहाँलाई हान्यो। त्यहाँ यो
थयो, व रपरी घुिमरहेको…[टेपमा रक्त स्थान—सम्पा।]…जसले यो
गछर् । बुझ्नुभयो? जब उहाँले िव ास पाउन सक्नुहुन्छ! हेनुर्होस्, “धेरै कुरा
उहाँले तनीह को अिव ासको कारणले गनर् सक्नुहु ।”
186 यहाँिनर एउटा मिहला हुनुहुन्छजो प्राथर्ना ग ररहनुभएको छ, िठक
यहाँ। उहाँ डराउनुभएको छ। उहाँ हुनुपछर् । उहाँलाई क्यान्सरको अवस्था
छ, एकदम खराब छ। म तपाईले च न्दन, तर परमे रले तपाईलाई
च ुहुन्छ। के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले मलाई यो क्यान्सरको
बारमेा भ सक्नुहुन्छ, वा केिह अक ? मलाई हेनुर्होस्। त्यहाँ धेरै जना
प्राथर्ना ग ररहेका छन्, तपाई देख्नुहुन्छ, म यसको लािग भन्दछुै। हामीलाई
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हेनुर्होस्। अब, हो, तपाई यिह ठाउँबाट हुनुहु , यो तपाईको घर होइन।
तपाई पोटर्रभल, क्या लफो नया भ े एउटा ठाउँबाट हुनुहुन्छ। त्यो सिह
हो। तपाई को हुनुहुन्छ त्यो परमे रले मलाई भ सक्नुहुन्छ भिन तपाई
िव ास गनुर्हुन्छ? उहाँलाई थाहा छ। तपाईको नाम श्रीमती. िवन्थम हो।
त्यो सिह हो। अब िव ास गनुर्होस्, र क्यान्सरले तपाईलाई छोड्नेछ।
“यिद तपाईले िव ास गनर् सक्नुहुन्छ भने।” त्यत नै तपाईले गनर्को लािग
परमे रले भ ुहुन्छ। “यिद तपाईले िव ास गनर्सक्नुहुन्छ भने।”
187 के तपाईले त्यो आफ्नो सम्पूणर् दयले िव ास गनुर्हु ? यहाँ यो
खण्डमा कोिह हुनुहुन्छ, के तपाईले िव ास गनर् सक्नुहु ? गु ज्यू आएर
तपाईलाई बोलाउनुभएको छ। उहाँले तपाईलाई मृत्यबुाट जीवनमा बोलाउदै
हुनुहुन्छ, रोग दे ख स्वास्थ्यमा।
188 यहाँ िठक पछाड एउटा मािनस ब￭सरहनुभएको छ, टाउको तल, राखेर
प्राथर्ना गद हुनुहुन्छ। उहाँले वास्तवमै आफ्नै लािग प्राथर्ना गद हुनुहु ,
उहाँले अ कसकैो बारमेा प्राथर्ना गद हुनुहुन्छ। यो एउटा—एउटा केिट
हुनुहुन्छ। उनी उहाँको छोरी हुनुहुन्छ। के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ, श्रीमान?
तपाईको खटु्टामा समस्या छ। तपाईको घुडामा तपाईलाई समस्या छ। त्यो
सिह हो। नु पदन, त्यो उहाँ हुनुहुन्छ तपाईको छेउमा। तपाईको छोरी एउटा
अस्पतालमा हुनुहुन्छ, होइन र? क्षयरोगको मािमला छ। तपाई िव ास
गनुर्हुन्छ। तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? गु ज्यू आउनुभएको छ र उनलाई
बोलाउनुभएको छ। के तपाई एउटा बुवाको पमा, िव ास गनुर्हुन्छ?
के गनुर्हुनेछ? उहाँले उनलाई तपाईलाई, भेट्नुभएको होस्। यो अन्त्य
भएको होस्।
189 यहाँ एउटा सानो केटा छ, सानो गौगोरो-अनुहारको केटा। उहाँ एउटा
छालाको रोग, र दमबाट ग्र￭सत हुनुहुन्छ, एउटा सानो मे क्सकन केटा,
मे क्सकन केटा त्यहाँ ब￭सरहनुभएको छ। उहाँ यहाँबाट हुनुहु । उहाँ
स्यान जोसबाट हुनुहुन्छ। के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ, छोरा? अक कुरा,
तपाईको बुवा यहाँ तपाई संग हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा सेवक हुनुहुन्छ। त्यो
सिह हो। के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले मलाई तपाईको नाम के
हो भ सक्नुहुन्छ भिन? के यसले तपाईलाई साच्चै ब लयो पमा िव ास
गन बनाउछ? तपाईको नाम बेन हो। अब िव ास गनुर्होस्। उम्-हम।
परमे रले तपाईलाई िनको पानुर्हुनेछ।
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190 गु ज्यू आउनुभएको छ र उहाँले तपाईलाई बोलाउनु भएको
छ। ओ, पापी, ओ, िबमार व्यिक्त, के तपाई देख्नुहु िक गु ज्यू
एउटा मानव जातमा प्रकट हुनुभएको, िव ासीह को माझमा? उहाँले
आफूलाई िव ास गन उहाँको छोराछोरीह लाई स्वास्थ्यको लािग बोलाउन
आउनुभएको छ। उहाँले पापीलाई प ाताप गनर् बोलाउन आउनुभएको छ।
िव ासमा कमजोर भएका, मण्डलीका सदस्य, गु ज्यू आउनुभएको छ र
तपाईलाई बोलाउनुभएको छ।

191 के तपाई यो िव ास गनुर्हुन्छ? के तपाई आफ्नो आवश्यकताको
लािग अिहले िव ास गनुर्हुन्छ? यिद तपाई गनुर्हुन्छ भने, आफ्नो हातह
उठाउनुहोस्, भ ुहोस्, “म मेरो आवश्यकताको लािग िव ास गछुर् ।”
त्यसपछ आफ्नो खटु्टामा उठ्नुहोस् र यसलाई ग्रहण गनुर्होस्। गु ज्यू
आउनुभएको छ र तपाईलाई बोलाउनुभएको छ। र जो कोिह पिन तपाई
हुनुहुन्छ, जे जस्तो सुकै आवश्यकता तपाईलाई भए पिन, गु ज्यू
आउनुभएको छ र तपाईलाई बोलाउनुभएको छ। उहाँ िहजो, आज, र सधै
भ र एकसमान हुनुहुन्छ।

192 त्यो सानी मिहला शहरमा गईन्, र भिनन्, “आउनुहोस्, एक जना
मािनसलाई हेनुर्होस् जसले मलाई के गलत छ सो भिनिदनुभयो।” तपाई
शहरमा जानुभएन। तपाई आउनुभयो र, आफैले देख्नुभयो, त्यसलेै गु ज्यू
आउनुभयो र तपाईलाई बोलाउनुभएको छ।

193 आफ्ना हातह उठाउनुहोस् र उहाँलाई प्रशसंा गनुर्होस्, र भ ुहोस्,
“प्रभु येशू, म एउटा पापी हँु; मलाई क्षमा िदनुहोस्। म एउटा िव ासमा
कमजोर हँु, मलाई िफतार् लानुहोस्, प्रभु। मलाई पिवत्र आत्मा चािहन्छ;
मलाई भनुर्होस्। म िबमार छु; मलाई िनको पानुर्होस्। म अपांग छु; मलाई
िठक पानुर्होस्।” गु ज्यू आउनुभएको छ र तपाईलाई बोलाउनुभएको छ।
तपाईको हातह अब उठाउनुहोस् र उहाँलाई प्रशसंा िदनुहोस्। आमेन।

194 (हामीलाई यहाँ एउटा सानो कडर् िदनुहोस्, “म उहाँलाई प्रशसंा गनछु,
म उहाँलाई प्रशसंा गनछु।” तपाईलाई थाहा छ? म उहाँलाई प्रशसंा गनछु।
तपाईलाई त्यो थाहा छ, होइन र?)

के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ?
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म उहाँलाई प्रशसंा गनछु, म उहाँलाई प्रशसंा गनछु।
ओ, पापीह को लािग मा रएका थूमालाई प्रशसंा,
तपाई सबै मािनसह ले उहाँलाई मिहमा िदनुहोस्,
िकनिक उहाँको रगतले प्रत्येक दाग धोईएको छ।

195 तपाई उहाँलाई प्रेम गनुर्हुन्छ? अब उहाँ यहाँ हँुदै गदार् के तपाई उहाँलाई
गाउनको िन म्त मन गनुर्हु ? उहाँ एउटा आत्मा हुनुहुन्छ जो भवन व रपरी
चहलपहल गद हुनुहुन्छ। उहाँलाई तपाईको दयह थाहा छ, तपाईको
बारमेा सबै थाहा छ। हाम्रा, सम्पूणर् दयले, उहाँलाई गाऔ।

म उहाँलाई प्रशसंा गनछु…
तपाईले यो गदार् आफ्नो हातह उचाल्नुहोस्।

म…
अब केवल उहाँलाई प्रशसंा गनुर्होस्।

…उहाँलाई प्रशसंा गनुर्होस्,
ओ, पापीह को लािग मा रएका थूमालाई प्रशसंा,
ओ, तपाई सबै मािनसह ले उहाँलाई मिहमा िदनुहोस्,
िकनिक उहाँको रगतले प्रत्येक दाग धोईएको छ।

196 ओ, मिहला, व्हलचेयरमा हुनुभएको तपाई, यिद तपाईले िठक त्यहाँ
अझै अ लकत बिढ िव ास गनुर्हुन्छ भने।

म…
फेरी एकपटक कोशस गरौ। म केिह कुरालाई पखरहेको छु।

म उहाँलाई प्रशसंा गनछु, म उहाँलाई प्रशसंा गनछु,
ओ, पापीह को लािग मा रएका थूमालाई प्रशसंा;
तपाई सबै मािनसह ले उहाँलाई मिहमा िदनुहोस्,
िकनिक उहाँको रगतले प्रत्येक दाग धोईएको छ।

197 अब हामीले यो फेरी गाउदै गदार्, फकर् नुहोस्, कसकैो हातलाई
पक्रनुहोस्, हामीले यो गाउदै गदार्, गाउनुहोस्, “म उहाँलाई प्रशसंा गनछु।”
आउनुहोस्, सबजैना संगै अिहले।
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म उहाँलाई प्रशसंा गनछु, म उहाँलाई प्रशसंा गनछु,
पापीह को लािग मा रएका थूमालाई प्रशसंा;
तपाई सबै मािनसह ले उहाँलाई मिहमा िदनुहोस्,
िकनिक उहाँको रगतले प्रत्येक दाग धोईएको छ।

198 ओ, पापी िमत्र, के तपाई यहाँ अिहले जाग्नुहु ? आउनुहोस् र उहाँलाई
प्रशसंा िदनुहोस्, तपाई सबै मािनसह । सबै तपाई मािनसह जसले
उहाँलाई मुिक्तदाताको पमा स्वीकानर् चाहनुहुन्छ। उहाँको उप स्थतमा,
सन्तह ले आत्मामा आराधना गद गदार्, के तपाई यहाँ आएर उभनुहु ?
भ ुहोस्, “म आज राात गवािह िदन चाहन्छु। म उहाँलाई प्रशसंा िदन
चाहन्छु। म आउन चाहन्छु। म उहाँमा लाज मा न्दन। म उहाँलाई मेरो
मुिक्तदाताको पमा ग्रहण गरकेो कुरा संसारले जानेको चाहन्छु, िठक यहाँ
जहाँ उहाँ उप स्थत हँुदै गदार्।” हामीले यो गाउदै गदार् आउनुहोस्।

म उहाँलाई प्रशसंा गनछु…
के तपाई आउनुहु ?

…म उहाँलाई प्रशसंा गनछु,
ओ, पापीह को लािग मा रएका थूमालाई प्रशसंा;
ओ, तपाई सबै मािनसह ले उहाँलाई मिहमा िदनुहोस्,
िकनिक उहाँको रगतले प्रत्येक दाग धोईएको छ।

199 ओ, यत नै हो, मिहला, िठक अगाड आउनुहोस्। अ को
आउनुहुन्छ, ख्री को उप स्थतमा? यहाँ आउनुहोस्, बिहनी, यहाँ
उभनुहोस्।
200 अ कुनै व्यिक्त जसले उहाँलाई तपाईको मुिक्तदाताको पमा
चाहनुहुन्छ, िठक अिहले, जो लाज मा ुहु । उहाँले भ ुभयो, “यिद
तमीह को मािनसह को अगाड मसंग शमर् मान्छौ भने, म मेरो िपता
र पिवत्र स्वगर्दतूह को अगाड तमीह लाई स्वीकानर् शमर् मा ेछु।” यिद
तपाई अिहले उहाँमा ल ज्जत हुनुहु भने, र उहाँ यहाँ हुनुहँुदै गदार्! तपाईले
आफ्नो मुिक्तदाताको लािग उहाँलाई चाहनुहुन्छ भने, तपाईले उहाँलाई
देख्नुभएको छ। यो यत ￭स छ, वचन आफैले यसलाई प्रकट गनुर्हुन्छ।
सन्तह ले अिहले आराधना ग ररहनुहँुदा नै आउनुहोस्। के तपाई माथ
आउनुहु ?
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201 तपाईलाई परमे रले आशष िदनुभएको होस्, श्रीमान। यहाँ एउटा
वृ ा मिहला आउनुहुन्छ, जो वास्तिवक उमेरमा हुनुहुन्छ। के तपाई अिहले
आउनुहु ?

म गनछु…
अिहले गाउनुहोस्।

…म प्रशसंा गनछु…
202 त्यो सिह हो, जवान मािनसह , िठक वरपर आउनुहोस्। मात्रै प्रशसंा।
तपाईलाई परमे रले आशष िदनुभएको होस्, मिहला, त्यो त रकामा गन
हो। परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्, जवानह ,

…पापीह को िन म्त मा रएक;
तपाई सबै मािनसह ले उहाँलाई मिहमा िदनुहोस्,
िकनिक उहाँको रगतले प्रत्येक दाग धोईएको छ।

203 सेवकह यी मािनसह को लािग जाँदै गनुर् हुदा के कोिहआउनुहुने छैन?
िव ासमा कमजोर भएकाह , के तपाई आउनुहुनेछ, भ ुहोस्, “म मेरो
जीवन दे ख ल ज्जत छु”? यहाँ उहाँ हुनुहुन्छ। के म परमे रको दास हँु भिन
तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? आफ्नो हातह उठाउनुहोस्। िकन, येशू ख्री
हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। के तपाई आउनुहु ?

उहाँलाई मािहमा िदनुहोस्…
के तपाई आएर उहाँलाई मिहमा िदनुहु ?

…मािनस,
िकनिक उहाँको रगतले धोएको छ…

204 माथार्, के तपाई आउदै हुनुहुन्छ, वा के तपाई म रयमसंग घरमै बस्न
जाँदै हुनुहुन्छ? के तपाई कुनै संस्थामा िफतार् बस्न जाँदै हुनुहुन्छ, र
भ ुहुन्छ, “ओ, मेरो मण्डलीले यसरी िव ास गदन,” जब ख्री प्रकट
ग रनुभएको छ? के तपाई पछाड बसेर त्यो भ जाँदै हुनुहुन्छ, वा के
तपाई बािहर आउदै हुनुहुन्छ? “िठक छ, म तपाईलाई भ ेछु, जब म…”
होइन। आज, यो नै घडी हो। याईरसको छोरीलाई जस्त,ै मृत्यु तपाईको
वरपर झु ण्डन्छ।
205 अब आउनुहोस्! िव ासमा कमजोर, अब आउनुहोस्। पापी, अब
आउनुहोस्। यिह नै समय हो। गु ज्यू आउनुभएको छ र तपाईलाई
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बोलाउनुभएको छ। उहाँले तपाईलाई बोलाउदै हुनुहुन्छ। तपाई भ ुहुन्छ,
“मलाई कसरी थाहा हुन्छ?” उहाँले मेरो आवाज प्रयोग गद हुनुहुन्छ।
यिद उहाँले िबमारी, क र त्यस्ता कुराह भ को लािग मेरो आवाज
प्रयोग गनुर्हुन्छ भने, के तपाईलाई थाहा छैन िक उहाँले पापको लािग
पिन बोलाउदै हुनुहुन्छ? बािहर आउनुहोस्! अब आउनुहोस्, यो तपाईले
पाउनुहुने अ न्तम अवसर हुन सक्दछ।
206 फेरी एकपटक, यहाँ धेरै आउन बािक छ, साथीह । यसरी बोलाउनमा,
म तपाईलाई ल ज्जत पानर् चाह । त्यो िठक होइन। यिद तपाईले कुनै बेला
शायद…ती फ रसीह लेआफू बाँचेका छन् भिन सोचेका थए, तर तनीह
थएनन्। तपाईले उही कुरा सोच्दै हुनुहुन्छ। अबआउनुहोस्।
207 पक्का हुनुहोस्! नगनुर्होस्, केवल यसको आधा बाटोको अवसर मात्रै
न लनुहोस्। यिद त्यहाँ तपाईको मनमा सानो संका छ भने, कुनै मौका
न लनुहोस्। अब आउनुहोस्। यो नै समय हो, फव्वारा खु ा हँुदै गदार्, पिवत्र
आत्मा यिह हँुदै गदार्। गु ज्यू आउनुभयो। त्यो सानो संका, नै हो जुन उहाँले
तपाईलाई भ खोज्दै हुनुहुन्छ, “तमी संका गदछौ।” यसलाई छोड्नुहोस्।
अब, आउनुहोस्। गु ज्यू आउनुहुन्छ र तपाईलाई बोलाउनुहुन्छ। त्यो सिह
हो, केवल आउदै गनुर्होस्, िठक आउदै गनुर्होस्।

म उहाँलाई प्रशसंा गनछु, म उहाँलाई प्रशसंा गनछु,
के तपाई आएर उहाँलाई प्रशसंा िदनुहु ?

पापीह को लािग मा रएका थूमालाई प्रशसंा;
तपाई सबै मािनसह ले उहाँलाई मिहमा िदनुहोस्,
िकनिक उहाँको रगतले प्रत्येक दाग धोईएको छ।

208 अब पापीह आउदै गदार्, उहाँलाई दावी गनर्, मािनसह ले उहाँलाई
प्रशसंा िदएको होस्, जसै हामी अब यो गाउँछौ। तपाईको हातह माथ
राखेर, उहाँलाई प्रशसंा गनर्को लािग गाउनुहोस्, अब, सबजैना संग:ै

म उहाँलाई प्रशसंा गनछु, म उहाँलाई प्रशसंा गनछु,
पापीह को लािग मा रएका थूमालाई प्रशसंा;

209 केवल उहाँलाई प्रशसंा िदनुहोस्! तपाई चारैतर भएका मािनसह ,
प्राथर्ना गनुर्होस्, तपाईलाई क्षमा िदनको िन म्त उहाँलाई माग्नुहोस्। त्यो
नै उहाँले गनुर्हुनेछ। गु ज्यू आउनुभएको छ र तपाईलाई बोलाउनुहुन्छ।
परमे रले तपाईलाई आशस िदनुभएको होस्। 
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