
सपर्को बीउ

 िप्रय परमे र, महान र शिक्तशाली परमे र, जसले आफ्नो आत्माको
शिक्त ारा सबथैोक बनाउनुभयो, र येशू ख्री लाई ल्याउनुभएको छ,

उहाँको एकलौटे पुत्र, जो हाम्रो िन म्त स्वतन्त्र पमा मनुर्भयो, अधम को
िन म्त धा मक, हामीलाई यो अ तू संगतमा फेरी िमलापमा ल्याउनको
िन म्त जुन परमे रसंग हाम्रो फेरी पिन छ, जसरी हामीलाई आशिषत
वचनमा ￭सकाईएको छ, िक उहाँसंग हाम्रो संसारको जग बसा लनुभन्दा
पिहले नै संगत थयो: “जब िबहानको ताराले एकसाथ गाएका थए, र
परमे रको छोराह ले आनन्दले कराए, जुन संसारको उत्प त्त हुनभन्दा
धेरै अगाड थयो।” कसरी हामीले थाहा पाउछौ िक त्यो उिह समय
थएन जुन बेलामा थूमा मा रएको थयो; िक जब परमे रले, उहाँको महान
िवचारमा, हामीलाई येशू ारा मुिक्तमा कराईरहेको र आनन्द मनाईरहेको
देक्नुभएको थयो?
2 र, आजरात, हामीले उहाँको दोस्रो आगमनमा प्रकट हुने महान
ई रीय मिहमाको पूवार्भास मात्रै पाएका छौ। सबै रोग र दःुख हट्नेछ।
त्यसपछ हामीसंग उहाँको आफ्नै मिहिमत शरीर जस्ता हाम्रो एउटा शरीर
हुनेछ, िकनिक हामीले उहाँलाई उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै देख्नेछौ। यहाँ
हामी हाम्रा हातह मुझार्इरहेको, हाम्रा केशह फुल्दै गरकेो, र काँधह
कुिप्ररहेको देख्दा, हामी सचेत छौ िक हामीह मरणशील छौ र धुलो तफर्
बिढरहेका छौ जहाँबाट अिहले हाम्रा शरह झुकेका छन्, र हामी कहाँबाट
आएका छौ। तर, प्रभु परमे र, ज त्त िन त पमा तपाई परमे र हुनुहुन्छ,
तपाईले एउटा प्रतज्ञा गनुर्भएको थयो िक अ न्तम िदनह मा हामी फेरी
उठ्नेछौ, र हामी यो िव ास गछ ।
3 हामी आज रात सच्चा िव ासका साथ तपाईको उप स्थतमा उभन्छौ,
साहसका साथ आउँदै िकनभने येशूले हामीलाई यो गनर्को िन म्त िनदशन
िदनुभएको छ। हामीले गरकेा असल कुरामा होइन, िकनिक हामीले
केिह पिन सिह गरकेा छैनौ; तर हामी नम्रताका साथ आउँछौ, हाम्रो
पुल्टोमा पा रएको उहाँको अनुग्रहको कारणले यो खजाना हामीसंग छ
भिन घोषणा गद आउँछौ। त्यसकैारणले, तपाईको वचन ल्याउने क्रममा
तपाईले हामीलाई आशष िदनुहुनेछ भिन िवन्ती गद आउँदछौ। िकनिक यो
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ले खएको छ, िक, “मािनसह रोिटले मात्रै होइन, तर परमे रको मुखबाट
िनस्केको हरके वचनले बाँच्दछ।” र परमे रको मुख आज बो लएको होस्।
वचन आउन िदनुहोस्, र यो सु ेको, दयका गिहराईमा जान सकेको होस्,
र तपाईको आत्मा र उप स्थतले भ रका होस्। िकनिक हामी माग्छौ येशूको
नाउँमा। आमेन।
4 आ—आज र िहजो, गत रात, अझै, र आज, हामीह यो िवषयमा
बोल्दै थयौ, पिहलो, यसमा अगाड बढ्नको लािग, िकन हामीह एक
नामधारी संगिठत मण्डली होइनौ। र ब हामीले यसलाई अझै ब लयो
बनाएका छौ, हामीह िकन एउटा सम्प्रदाय होइनौ, र िकन हामीह
संगिठत सम्प्रदायह मा िव ास गदनौ। िकनभने, हामीले यो बाईबलमा
पाउँछौ, िक संगिठत सम्प्रदाय किहल्यै पिन परमे रबाट िनयकु्त गरीएको
थएन; यो शतैान ारा िनयकु्त ग रएको हो; र बाईबलबाट प्रमाणत ग रएको
छ। र कसरी त्यो, संगिठत सम्प्रदायह माफर् त, त्रुटी ल्याउँछ। अब हामीले
सच्याउन र परमे रको आशिषत वचनको संगतमा यस मण्डलीलाई
ल्याउनको िन म्त यो भिनरहेका छौँ। िक, हाम्रा आशाह नामधारी
सम्प्रदायले के भन्छ, वा मािनसले के भन्छ त्यसमा िनमार्ण भएको छैन; यो
परमप्रभु परमे रले के भ ुभएको छ त्यसमा िनमार्ण भएको छ। र त्यो मात्रै
एउटा त रका हो जसबाट हामी सच्चन सक्छौ।
5 र यस िबहान, मसंग पाँचवटा थए, म िव ास गछुर् , भ लेखह
जुन नामधारी सम्प्रदायह माफर् त बािहर आएको छ, जुन कुरा बाईबलमा
िबल्कुलै भिनएको छैन, िक प्रोटेस्टेन्ट मण्डलीह झुिकरहेका छन्, र
￭स ान्तको लािग शक्षा िदईरहेका छन्: उिह कुरा जुन पुरानो वेश्या,
क्याथो लक मण्डलीले प्रचार गछर् , र प्रोटेस्टेन्ट मण्डलीमा आउँछ। र हामी
उिह कुरामा झुक्दछौ जुन परमे रको वचनमा सबतै रकाले िवप रत छ।
6 पिहलो नामधारी संगिठत मण्डली, हामीले यस िदउसोमा माथ
नाई￭सन िपताको इतहासमा हेय , नाई￭सन मण्डलीको बारमेा। प्रे रतह को
मृत्यकुो बेलामा, त्यहाँ नाई￭सन िपताह आए, र तनीह धेरै वषर्सम्म
गए। तन सय पच्चीस वषर्, अन्ततः नाई—नाई￭सयामा आए, फ्रान्समा,
जहाँ तनीह को महान—महान नाई￭सन सभा भयो। र त्यहाँ तनीह ले
यो ￭स ान्त बनाए जुन अिहले क्याथो लक मण्डलीसंग छ, र त्यो
प्रोटेस्टेन्टह लाई पिन हस्तान्तरण ग रएको छ।
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7 र आज िबहानको शक्षामा जसरी मलेै—मलेै भने, “ती मण्डलीका
यगुह मध्ये हरके, त्यो—त्यो थेसलोिनक को मण्डलीको यगुसम्म,
पन् सय वषर्सम्मको कालो यगुह , त्यहाँ उहाँले भनेको बाहेक कुनै समय
छैन, ‘तमीह संग अझै पिन मेरो नाम छ।’”
8 र अक तफर् , तनीह अब ख्री मा थएनन्, तनीह एउटा नामधारी
साम्प्रदायक नाममा बािहर आउँछन्, “क्याथो लक, लूथर, वेस्ली,
ब्या प्ट , प्रे स्बटे रयन, पे न्टको ल,” तल आउँछन्।
9 तर यगुको अन्त्य हुनुभन्दा अगाड, उहाँले भ ुभयो, “मलेै तमीह मा
खलुा ढोका रा खिदए।” बुझ्नुभयो? र हामी िव ास गछ िक हामी िठक
त्यिह यगुमा छौ अिहले, खलुा- ारको यगु, लाऊडिकया मण्डलीबाट
अ न्तम बािहर जाने बीचमा।
10 र यो लाउडिकया सभाको लािग िठक तनसय पच्चीस वषर् भयो। र
त्यहाँिनर तनीह ले यी पह अपनाए जस्तै छकार्उने, खन्याउने, र
झुटा बि ष्मा, झुटा पिवत्र आत्मा, सबै यी कुराह । तनीह ले यसलाई
अपनाए।
11 र त्यसपछ जब लूथर, एउटा पूजाहारी, क्याथो लक मण्डलीबाट
बािहर आए, यी कुराह यससैंग लएर आए। र त्यहाँबाट बािहर ज्वग्ली
िन स्क आए, ज्वग्लीबाट बािहर क्या ल्भन आए, क्या ल्भनबाट बािहर
वेस्ली िन स्क आए, ओ, तल आए। र तनीह ले ती ￭स ान्तह ल्याई
नै रहे। र कसरी परमे रले आफ्नो मण्डलीलाई अगुवाई गनर्सक्नुहुन्छ,
जब िक तनीह ले त्यस बाटोलाई पच्छ्याईरहे जुन तनीह लाई अगुवाई
गनर्को लािग उहाँले ल्याउनुभएको थएन?
12 र याद गनुर्होस्, प्रकाश १७ मा, हामीले “ ी” पाउँछौ। अब यी
शब्दह स्प छन्। ती बाईबलमा ले खएका छन्, त्यसलेै मलाई लाग्छ
मलेै यो भ सक्छु। यसले भन्छ िक यो ी एउटा “वेश्या” थयो।
त्यसको अथर् उनी एक बदनाम ी थईन्; िक उनी एउटा श्रीमानसंग
िववाह हुनपन थयो, र संसारसंग व्यभचार ग रन्। र उनीसंग एउटा…उनी
एउटा “वेश्याह िक आमा,” थईन् त्यसकैारणले उनको छोरीह थए। र
हामीले भौगो लक पमा त्यसलाई कोरकेा छौ, यसमा भएर…र त्यहाँ, म
आफैले, यसलाई धमर्शा मा देखर, तनको ￭स ान्तह र सबकुैरा देखेर,
म िव ास गछुर् िक प्रभुले यसलाई पूणर् पमा रखेामा राख्नुभएको छ, त्यो
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अ केिह नभएर क्याथो लक मण्डली हो। हुनसक्ने यो मात्रै हो। र उनले के
लाई जन्म िदईन्? प्रोटेस्टन्ट मण्डली। ाकै्क, उनले ग रन्।
13 र उनको हातमा उनको व्यभचारको दाखरसको कचौरा थयो, र उनले
यसलाई पृथ्वीको राजाह लाई िदईरहेक थईन्। रआ त्मक पमा भन्दा,
उनी संसारभ रकै शासक थईन्। र त्यो एकदम सिह हो। त्यहाँ अक छैन…
14 हेनुर्होस्, आउनुहोस्, हामी पछाड फकर दािनएलमा जानसक्छौ र
प्रत प पाउनसक्छौ। प्रत पलाई हेनुर्होस्: सुनको टाउको, बेिबलोनको
राज्य; काँसा…या चाँदी, मादी-र-फारसी; काँसा, एलेकजेन्डर महान,
र त्यस्तै अन्य, यनुानी राज्य; त्यसपछ रोमन साम्राज्य, पूव य र प मी
रोम, दईुवटा खटु्टाह ।
15 र ध्यान िदनुहोस् यी दस राज्यह मा, जुन िठक ती दसओटा ￭सङह
संग आउँछ जुन हामीले यस िबहान कुरा ग ररहेका थयौ, उठ्न पन ती
दसवटा राज्यह मा, त्यहाँ फलाम र माटो िम￭सएको थयो। र त्यो फलाम
खटु्टाबाट आउँछ, जुन रोम हो। र क्याथो लक मण्डलीको माफर् तबाट, स्वगर्
मुिन रहेको सबै देशमा त्यहाँ एउटा रोमनवादको धार िमसीएको छ। त्यो
एकदम सिह हो। र तनीह किहँ पिन, िमसीदनैन्।
16 र तनीह ले एक अकार्मा, अन्तरिववाह गथ। बाईबलले भनेको थयो
तनीह ले त्यसो गनछन्। र आज तनीह लाई हेनुर्होस्। तपाईको केटा
क्याथो लकको केिटसंग जान्छ; जब तनीह िववाह गनर्लाई जान्छन्,
तनीह ले आफ्नो बच्चालाई क्याथो लक बनाई हुकार्उने वाचा गनुर्पछर् ;
हेनुर्होस्, िवप रत। हेनुर्होस्, यो अ को शिक्त तोड्नको लािग हो।
17 तर यो के हो? यो सबै कुरा वेश्यापन हो भिन बाईबलले दावी गछर् ।
अब तपाई के गनर् जानुहुनेछ? त्यो सिह हो। र कसरी मािनसह को पापले
भेट गनछ…हामीह फकर व्यवस्थामा गयौ, र एउटा नाजायज बच्चा
देखयौ, हरामी बच्चा, प्रभुको मण्डलीमा चौध पुस्तासम्म पिन प्रवेश गनर्
पाउँदनै थयो। त्यो व्यवस्था भत्र थयो। र ख्री व्यवस्थालाई आवधर्न गनर्
आउनुभयो। यो कत छ त अिहले?
18 र यनीह लाई के भईरहेको छ, यी बाटका साना शौिकन
मिहलाह लाई के भएको आज, यी साना चुरोट-िपउने मिहलाह , छोटो
लुगा लगाउने, छोटा-कपाल भएका मिहलाह , र अन्य त्यस्त?ै यसमा
के भएको? यो कारण तनीह को आमाले यस्तो व्यवहार गर।े यो भ्रमण,
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अधमर्, एउटा पुस्ता दे ख अक मा। त्यो नै यो हो। र हामीले के पाएका छौ?
हामी एउटा ठाउँमा आएका छौ, जुन अ केिहको नभएर फोहोरी पापको
एउटा जमात मात्रै हो।
19 त्यिह नै कारणको परमे रले सलाई, पारी, उसलाई मेटाउनको लािग
परमाणु बम सिहत उठाउनुभयो, पुरानो बाढी जस्त,ै जब उहाँले बादलह
उठाउनुभयो। िन य न,ै उहाँले उठाउनुभयो। र बाईबलले यसो भन्छ। स,
तनीह जस्तै ना स्तक देश, ना स्तक, शिक्तशाली परमे रको हातमा िठक
त रकाले खे लरहेको छ। उस्तै नै जस्तो राजा नबुकदनेसरले इस्राएललाई
न गनर् पन थयो िकनभने तनीह परमे रसंग िहड्न असफल भए,
क्याथो लक मण्डलीको “सन्तह को बदला लन,” स िठक माथ
उिठरहेको छ, त्यसले सन्तह को बगाएको रगतको लािग। बाईबलले त्यसो
भनेको छ। यसले सबकुैरा लन जानेछ।
20 त्यसलेै यहाँ हेनुर्होस्, यिद तनीह को आमा एउटा सुत्रधार केिट
थयो, र तनीह को हजुरआमा, र उसको आमा चािह एउटा शौिकन
मिहला थयो, उनी आज हो हुन्? एउटा रक-एन-रोलमा कपडा उताररेा
नाच्नेवाला। उनको बच्चाह कस्तो हुनेवाला छ?

र तपाई भ ुहुन्छ, “के परमे रले त्यो गनुर्हुन्छ?” हो, श्रीमान।
21 परमे रले सन्तान, िपढी, यहाँसम्म िक चौध पुस्तासम्ममाको अधमर्को
द ण्डत गनुर्हुन्छ। र यिद ख्री यसको आवधर्न गनर् आउनुभएको हो भने,
हामीले भन्छौ, “एक सय पुस्ता, वा पाँचसय पुस्ताहौर।” िकन, उहाँले
भ ुभयो, “तनीह पुरानो, तनीह ले भनेका तमीह ले सुनेका छौ,
पुरानो समयमा, ‘तलेै हत्या नगनुर्।’ म भन्छु, ‘तमी, जो आफ्नो भाईसंग
क्रोधत भएको छ, कुनै एउटा कारण िबना, त्यसले पिहले नै हत्या
ग रसकेको छ।’ तनीह ले भनेका तमीले सुनेको छौ, ती पुराना समयका
मािनसह ले, ‘तलेै व्यभचार नगनुर्।’ तर कामबासनाको कु ि ले एउटा

ीलाई हेदर्छ, त्यसले पिहले नै व्यभचार ग रसकेको छ।” उहाँले यो
बनाउनुभयो…आवधर्न भनेको के हो? “यसलाई धेरै गुणा ठूलो पानुर् हो।”
र यिद व्यवस्थाको अधनमा यो चौध वषर् छ भने, यिह कुराले आज झन्
कत धेरै समय लाग्छ होला?
22 र जवान यवुकह , अध-वशै पु षह , र िववािहत पु षह ले
उनीह को िववाह वाचाको सम्मान गदनन्। िकन, तनीह य त्तकै ीह
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लन्छन् र जता पिन संगै ब स्दन्छन्, र सामान्य कुकुरह जस्त।ै एउटा
कुकुरमा केिह मािनसह को तुलनामा राम्रो सम्मान र राम्रो नैतकता छ। र
मलाई थाहा छ िक त्यो एकदम कडा छ, तर त्यो सिह हो।
23 िकन? र मण्डलीह संगै जान्छ र यसको बारमेा केिह बोल्दनैन्।
िकन? तनीह ले उस्तै व्यवहार गदछन् जस्तो तनीह को आमाले गर।े
मण्डलीले यो िवरासतमा पाएको छ। िकनिक, मण्डली र यो प्रोटेस्टेन्ट
मण्डली क्याथो लक मण्डलीबाट िन स्कएको हो, क्याथो लक मण्डलीको
पापह प्रोटेस्टेन्टह मा भेिटन्छ। िन त पमा, यो छ, त्यसलेै भाँडाले
िकत्लीलाई “फोहोर” भ सक्दनै। यो एकदम सिह हो।
24 अब हामीले पाउँछौ, र धमर्शा मा, हामीले यो पाउँछौ…र मलेै
यस मेचमा किहल्यै पिन नोट देखेको छैन। मलेै भने, “मलाई एउटा
ठाउँ देखाउनुहोस् जहाँ परमे रले किहल्यै एउटा नामधारी संगठनलाई
िनयकु्त गनुर्भएको छ। मलाई एउटा ठाउँ देखाउनुहोस् जहाँ परमे रले
किहल्यै एउटा मिहला प्रचारकलाई िनयकु्त गनुर्भएको छ। मलाई एउटा
ठाउँ देखाउनुहोस् जहाँ परमे रले किहल्यै छकार्उको व्यवस्था गनुर्भएको
होस्। मलाई एउटा ठाउँ देखाउनुहोस् जहाँ परमे रले खन्याउने व्यवस्था
गनुर्भएको होस्। मलाई एउटा ठाउँ देखाउनुहोस् जहाँ परमे रले किहल्यै
कसलैाई ‘िपता, पुत्र, पिवत्र आत्मा’ को नाउँमा बि स्मा गराएको होस्।
यी कुराह खोज्नुहोस्।” र अझै पिन हामी तनीह लाई िनरन्तर ग र नै
रहन्छौ। यो िठक मण्डलीको तल छ।
25 अब, मलेै तपाईलाई भने, “बाटो, वा, हामी ब्या प्ट हुन नसक्नुको
कारण, हामी तनीह ले प्रभु येशू ख्री को नाममा बि ष्मा भएको िव ास
गछ । त्यहाँ कोिह किहल्यै पिन, बाईबलमा, अक कुनै त रकाले बि ष्मा
भएको छैन। तपाईले मलाई एउटा ठाउँ देखाउनुहोस् जहाँ एक जना व्यिक्त
‘िपता, पुत्र, पिवत्र आत्मा’ को नाउँमा बि ष्मा भएको होस्, म मेरो हात
उठाउनेछु र भ ेछु िक म एउटा झुटा अगमवक्ता हँु।”
26 “र यिद बाईबलले भन्छ िक तपाई ‘येशू ख्री को नाउँमा,’ बि ष्मा
लनुपदर्छ त्यसको अथर् हो तपाईले त्यिह त रकामा गनुर्पदर्छ। पावलले
तनीह लाई बि ष्मा फेरी लनको लािग भने। तनीह ले कसरी बि ष्मा
लएका थएले कुनै अथर् राख्दनै, तनीह आउन पन थयो, र फेरी
बि ष्मा लनुपथ्य । तनीह उिह मािनस ारा बि ष्मा िदलाईएको थयो
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जसले येशू ख्री लाई बि ष्मा िदयो; बि ष्मा िदने यूह ा। उसले भन्यो,
‘त्यसले अब काम गदन। तपाई आउनुपछर् , फेरी बि ष्मा लनुपदर्छ।’ र
तनीह यो पिवत्र आत्मा प्रा गनर् भन्दा अगाड गनुर्पथ्य । यो परमे रको
कायर्क्रम थयो।”
27 म त्यो भन्दा पिन थोरै गिहराईमा जान सक्छु, आज रात। िकन?
येशूले आफ्नो वचन पूरा गनुर्हुन्छ। के तपाई त्यो िव ास गनुर्हुन्छ? अब,
यस िबहान तपाई सबजैना यसको न￭जक नै हुनुहुन्थ्यो, तर म त्यसमा
अझै थोरै राख्न चाहन्छु।
28 पावलले िकन आज्ञा…यो ग रसके पछ पिन िकन आज्ञा िदन्थ्यो?
पावलले भने, “स्वगर्बाट एउटा स्वगर्दतू नै आएर अक सुसमाचार प्रचार
गय भने, त्यो पिन श्रािपत होस्।”
29 अब तपाई भ ुहुन्छ, “हामीले यसमा नयाँ प्रकाश पाएका छौ।” होइन,
तपाईले पाउनुभएको छैन। त्यसरी नै शतैान हव्वाको न￭जक आएको थयो,
कुनै नयाँ प्रकाशको साथ। तपाईलाई कुनै नयाँ प्रकाश चािहदनै। तपाई त्यो
ज्योतमा िहड्न ज री छ जुन परमे रले यहाँ रा खसक्नुभएको छ, त्यो
नै सबै हो।
30 अब यो हेनुर्होस्, केवल कत सरल छ। जब तनीह प रवतर्नको
डाँडाबाट तल आए, येशूले भ ुभयो, उहाँको चेलाह लाई, “म मािनसको
पुत्रलाई मािनसह ले के भन्छन्?”

“एउटाले भन्यो तपाई ‘मोसा, वा ए लया, अगमवक्ताह मध्ये
एक।’ भन्यो”

उहाँले भ ुभयो, “तमी के भन्छौ?”
31 उसले भन्यो, पत्रुसले भन्यो, “तपाई ख्री , जीिवत परमे रको पुत्र
हुनुहुन्छ।”
32 उहाँले भ ुभयो, “धन्यको हौ तमी, ￭समोन, जोनासको छोरा;
िकनिक मासु र रगतले तमीलाई यो प्रकट गरकेो होइन।” बुझ्नुभयो,
यो सेिमनारीह बाट आउदनै। यो नामधारी संगिठत मण्डलीबाट आउँदनै।
“मासु र रगतले तमीलाई यो प्रकट गरकेो होइन। तमीले यो ई रशा को
िव ालयबाट ￭सकेको होइनौ। तर स्वगर्मा हुनुहुने, मेरा िपताले, तमीलाई
यो कुरा प्रकट गनुर्भएको छ। र यस चट्टान माथ म मेरो मण्डली बसाल्नेछु;
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र नरकको ढोकाले यसको िव िवजय पाउनेछैन,” उहाँ को हुनुहुन्छ भ े
एउटा आ त्मक प्रकाश।
33 ध्यान िदनुहोस्, “र म भन्छु तमी पत्रुस हौ। र म तमीलाई राज्यको
साँचो िदनेछु। र जे पिन तमीले पृथ्वीमा बाँध्छौ, म त्यो स्वगर्मा बाँध्नेछु;
जे पिन तमीले पृथ्वीमा फुकाउँछौ, म त्यो स्वगर्मा फुखाउँनेछु।” अब,
उहाँले आफ्नो वचन पूरा गनुर्पदर्छ नभए उहाँ परमे र हुनुहु । अब, र
जब उहाँले त्यो गनुर्भयो, केिह िदन प ात, उहाँ कू्रसमा टाँिगनुभयो, बौरी
उठ्नुभयो, स्वगर्मा माथ उचा लनुभयो, र पत्रुसले पे न्टको को िदनमा
सुसमाचार खोले। के उसले त्यो गय ? उसले, िन य न,ै उसले त्यो गय ।
अब हेनुर्होस्, जब उसले…
34 तनीह सबलेै उनीह लाई िग ा ग ररहेका थए, िकनभने
तनीह पिवत्र आत्माले भ रएका थए। तनीह लाई “िवधम , पिवत्र-
भनाउदाह ,” वा कुनै त्यस्तै प्रकार नामह ले बोलाईएको थयो।
यहाँसम्ममा िक तनीह प्रत हाँसे पिन, र भने, “यनीह नयाँ रक्सी
खाएर मातेका छन्।”
35 र तनीह को िवचमा पत्रुस उभए, आफ्नो आवाज उठाए, र उनले
भने, “मािनसह र दाजुभाईह , मेरो आवाज सु ुहोस्। मेरा शब्दह
सु ुहोस् र मेरा कुरामा ध्यान िदनुहोस्। तमीह ले ठानेका झँै यनीह
रक्सीले मातेका छैनन्; यो केवल िदनको तेस्रो घण्टा हो। तर यो
अगमवक्ता योएल ारा भिनएको कुरा हो, ‘अ न्तम िदनह मा, म मेरो आत्मा
खन्याउनेछु,’ र जे उहाँले आफ्ना छोराह , र छोरीह , र उहाँका दासीह ,
र अन्यलाई गनुर्हुनेछ।”
36 र जब तनीह ले यो सु थाले, तनीह को दय छया-छया भयो।
िकनिक, तनीह ले एक जना मािनसलाई सुने जसलाई आफ्नो एिबसी ह
आउँदनै थयो, तरै पिन तनीह ले उनलाई ध्यान िदनुपन थयो, उनी भत्र
केिह कुरा छ भिन जान्दथे, उनलाई जलाईरहेको थयो, पिवत्र आत्माले।
उनलाई रोक? िकन, यो एउटा वतास चल्ने िदन, सुक्खा भवनमा, एउटा
आगो राख्न खोजेको सरह हुनेछ। तपाईले यो गनर् सक्नुहु । उनी पिवत्र
आत्माले पा रएका थए। र अब उनले के गर?े
37 तनीह ले भने, “िठक छ, मािनसह र दाजुभाईह , हामीले बाँच्नको
लािग के गनुर्पछर्?”
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38 अब होशयार, पत्रुस, तमीसंग राज्यको साँचाह छन्। बुझ्नुभयो?
39 अब, जब येशू तेस्रो िदनमा बौरी उठ्नुभयो, उहाँसंग स्वगर्को राज्यको
साँचाह थएन। के तपाईलाई त्यो थाहा छ? उहाँले भ ुभयो, “मसंग मृत्यु
र नरकको साँचाह छन्,” तर राज्यको होइन, िकनभने त्यो पत्रुसलाई
िदईएको थयो।
40 अब उहाँले भ ुभयो, “पत्रुस, तमीले पृथ्वीमा जे पिन फुकाउँछौ,
म त्यो स्वगर्मा फुकाउँनेछु। जे तमीले पृथ्वीमा बाँध्छौ, त्यो म स्वगर्मा
बाँध्नेछु।”
41 अब यहाँ ऊ साँचाह सिहत उभन्छ, यो आशिषत कुरा संसारलाई
खोल्नको लािग। र यहाँ ऊसंग आफ्नो हातमा साँचाह छन्। र तनीह
सोध्दछैन्, “हामीले बाँच्नको लािग के गनुर्पछर्?” अब, प्रे रतह ले जे
गनर्लाई भने पिन केिह फरक पदन, यिद उहाँले उसलाई त्यो अधकार
िदनुभएको छ भने, परमे रले त्यो स्वगर्मा स्वकानुर्पछर् ।
42 अब पत्रुसले भन्यो, “प ाताप गर, तमीह प्रत्येकले, आफ्ना पाप
क्षमादानको िन म्त येशू ख्री को नाममा बि ष्मा लेओ, र तमीह ले पिवत्र
आत्माका वरदानह प्रा गनछौ।” के त्यो सिह हो? र यिद कारणले हो िक
साँचाह अक नाममा, कुनै अक त रकामा, कुनै अक—कुनै अक पमा
स्वगर्मा प रणत भयो। यो पृथ्वीमा प रणत भयो, र यो स्वगर्मा प रणत भयो,
नभए येशूले आफ्नो वचन पत्रुसमा राख्नुभएन। र बाईबलमा हरके ठाउँमा
तनीह को बि ष्मा, त्यसपछ, तनीह को येशू ख्री को नाउँमा बि ष्मा
भयो। र तनीह जो त्यो घटनाभन्दा पिहले बि ष्मा भएका थए, पिवत्र
आत्मा प्रा गनर्को लािग, येशू ख्री को नाममा, आएर फेरी बि ष्मा लनु
पन थयो। त्यो सिह हो। यो अझै पिन त्यस्तै नै च लरहेको छ।
43 त्यसलेै, यिद हामीले “िपता, पुत्र, र पिवत्र आत्मा,” को नाममा बि ष्मा
￭सकाईरहेका छौँ भने यो झुटो अगमवाणी हो। अब म तपाईलाई चोट पुराउन
चाह , तर मलेै यो िक ा ठोक्नुपछर् ताक यो मण्डलीले के हो जा सकोस्।
हामीह यहाँ अशक्षत अन्धोभक्तका झुण्डह होइनौ; हामीलाई थाहा छ
िक हामी परमे रको वचनमा कहाँ उभरहेका छौ। हेनुर्होस्, हामी जान्दछौ।
म जो कोिहलाई पिन एउटा ठाउँ देखाउनको लािग चुनौती िदन्छु जहाँ
किहल्यै कोिह “िपता, पुत्र, पिवत्र आत्मा” को नाममा बि ष्मा लएको
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होस्। अब तपाई झुटो अगमवाणी सु े िक सत्य? धमर्शा मा खोज्नुहोस्।
यो तपाईमा भरपछर् ।
44 मलाई देखाउनुहोस् िक बाईबलमा एक जना व्यिक्त कहाँ छ,
जहाँ मण्डलीलाई एउटा नामधारी संगठनमा िनयकु्त गरकेो थयो—
बाईबलमा। मलाई बाईबलमा देखाउनुहोस् िक तनीह ले किहले एउटा
मिहला प्रचारकलाई िनयकु्त गरकेो छ। मलाई बाईबलमा देखाउनुहोस्
यी सबकुैराह कता छन्, जसको बारमेा हामीले बो लरहेका छौ,
बाईबलमा किहले िनयकु्त गरकेो थयो। ती त्यहाँ छैनन्। मलाई एउटा ठाउँ
भिनिदनुहोस्। तपाई एउटा नामधारी संगिठत मण्डलीमा जानुहोस्…
45 िठक छ, जब मेथोड माथ उ ो, तनीह ले पिवत्रीकरण प्रचार
गर।े त्यो राम्रो हो। तर, जब तनीह ले त्यसो गर,े तनीह ले एउटा संगठन
बनाए, र त्यो नै कािफ छ। त्यिह नै कारणले बाईबलले भनेको छ, “तमीले
एउटा नाम पाएको छौ।”

तपाई भ ुहुन्छ, “म एउटा इसाई हँु।”
“िठक छ, कुन संगिठत मण्डलीको हुनुहुन्छ तपाई?”

46 तपाई भ ुहुन्छ, “एक मेथोड ,” िकन, त्यसोभए तपाई एउटा वेश्या
हुनुहुन्छ। “म एउटा ब्या प्ट हँु,” वेश्या। “पे न्टको ल,” तपाई एउटा
वेश्या हुनुहुन्छ। तपाई त्यो मण्डलीको हुनुहुन्छ।
47 तपाई ख्री को हुनपन हो। “मेथोड ,” “ब्या प्ट ” भ ुमा कुनै
सरोकार नै छैन। यिद तपाई एउटा इसाई हुनुहुन्छ भने, तपाई दयमा
एउटा इसाई हुनुहुन्छ।
48 ती संगिठत सम्प्रदायह मध्ये हरकेले सन्तान पदैा गनर्सक्छ,
परमे रको सन्तान, त्यो सिह हो। तर जब तपाई सोच्नुहुन्छ िक तपाई
स्वगर् जानुहुनेछ िकनभने तपाई एउटा मेथोड वा ब्या प्ट हुनुहुन्छ, तपाई
गलत हुनुहुन्छ। र त्यिह नै कारण हो हामी त्यस कुराबाट बािहर बस्यौ।

िकन ब्या प्ट ले देख्न सक्दनै?
49 मलेै एउटा मेथोड मािनसलाई यहाँ सोधे, एउटा थे￭सस ले खरहेको,
केिह अगाड ले खसकेको। उहाँले भ ुभयो, “तपाईको िव मा एउटा मात्रै
कुरा हामीसंग छ, िक तपाई पे न्टको लह संग िहडरहनुहुन्छ।”

मलेै भने, “‘हामी’ को हो?”
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“हामी, मेथोड ह ।”
50 मलेै भने, “िठक छ, म के गनछु म तपाईलाई भन्छु। म तपाईको शहरमा
आउँछु अिन तपाई मेथोड लाई यो प्रायोजन गनर् िदनुहोस्।”

“ओ,” भ ुभयो, “अवश्य पिन, हामीले त्यसो गनर् सक्दनैौ।”
51 मलेै भने, “त्यिह नै भखर्रै मलेै सोचेको थए। म पे न्टको लसंग बस्छु
िकनिक पे न्टको लले यो िव ास गछर् । त्यो सिह हो। तनीह यसको
व रपरी जम्मा हुन्छन्। तनीह ले यसका फाईदाह लईरहेका छन्।”
52 कतजनाले लाईफ पित्रकामा पे न्टको ल मण्डलीको बारमेा,
हालसाल,ै आएको लेख पढ्नुभयो? यो यस यगुको सबभैन्दा महान घटना
हो। तनीह ले एक वषर्मा अन्य सबै मण्डलीह िमलाएको दाजोमा धेरै
धमार्न्तरण गर।े िकन? तनीह को त्रुटीमा समेत, परमे रले तनीह लाई
अगाड बढाउदै हुनुहुन्छ, िकनिक तनीह ले सत्यलाई िव ास गछर्न् र
त्यससैंग अघ बिढरहेका छन्। यो सत्य हो।
53 तर हामीले अिहले के ग ररहेका छौ? बुझ्नुभयो? त्यिह नै कारण हो िक
हामी संगिठत मण्डली होइनौ। र जसरी पे न्टको ल साम्प्रदायक भएको
िन त छ…
54 र जब पछाड, जब पिवत्र आत्मा पिहलो पटक पे न्टको ल मण्डलीमा
पो खनुभएको थयो, चा लस वषर् पिहले, र तनीह अन्यभाषाह मा बोल्न
थाले, वरदानह मध्ये एक। त्यो वरदानह मध्ये सबभैन्दा सानो हो।
पावलको अनुसार, अन्यभाषामा बोल्नु, वरदानह मा सबभैन्दा सानो हो।
र यो खस्ने िब त्तकै, “ओ,” तनीह ले भने, “हामीले अब यो पाएका
छौँ,” र तनीह ले एउटा सम्प्रदाय बनाए, साधारण सभा, जुन अिहले
एसेम ब्लज अफ गड हो। “ओ, कसलेै पिन यो पाएको छैन जबसम्म तपाईले
अन्य भाषामा बोल्नुहु ,” र परमे र िठक तनीह बाट टाढा जानुभयो, र
तनीह लाई त्यहाँ बस्न िदनुभयो। िन य न।ै हो, श्रीमान।
55 साथमा एकवाद आए, र येशूको नाममा बि ष्मा फेला पार।े तनीह ले
भने, “ओ, हामीले यो पाएका छौ,” तनीह संस्थागत भए। तनीह ले
के गन थए? परमे र िठक त्यहाँबाट बािहर िन स्कनुभयो र तनीह लाई
त्यिह बस्नलाई छोडिदनुभयो।

यसको लािग हो, “जसले चाहन्छ, उसलाई आउन देऊ।”
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56 हेनुर्होस्, एकवाद एसेम ब्लज कहाँ जान सक्दनैन्। एसेम ब्लज
एकवादमा जान सक्दनैन्। मलेै तनीह संग भएका केिह उत्तम
मािनसह संग कुरा गरकेो थए, श्रीमान. गस, र डा.पप, र अन्य धेर।ै
ती मािनसह जो महान मािनस हुन्…म तनीह संग बसेको थए। मलेै
भने, “एउटा िव ानको पमा, तपाईले प्रार म्भक प्रमाणको पमा कसरी
￭सकाउन सक्नुहुन्छ?”
57 “िठक छ,” भ ुभयो, “भाई ब्रन्हाम,” तनीह मध्ये एउटा, दईु वा
तनजना जस्तो वास्तवमै इमानदार थए, भ ुभयो, “हामी जान्दछौ िक
त्यो गलत हो, तर हामीले के गनर्सक्छौ? यिद हामीले यसको बारमेा अिहले
केिह भन्यौ भने, िकन, यसले सबै कायर्क्रम नै अवरोध ग रिदन्छ।” पक्का, र
तपाई अब िबशप, वा सामान्य पयर्वेक्षक नै हुनुहुनेछैन। त्यो िवचार हो।
58 भाई, म ब सत्य आफुसंग भएर, कुनामा एउटा सानो िमसन भएको
चाहन्छु, या एउटा धुपीको ख मुिन प्रचार गछुर् , िन य न,ै र तपाईले सत्य
भनेको थाहा गछुर् । मािनसले सत्यता चाहन्छन्। र तपाई एउटा इसाई भएको
नाताले, सत्यताको साक्षी िदन दायत्वब हुनुहुन्छ। परमे रले तपाईलाई
यसको िन म्त ￭जम्मेवारी ठहराउनुहुनेछ।
59 त्यसपछ, यी कुराह मा, यिद तपाई येशूको नाममा बि ष्मा हुनुभएको
छैन भने, र तपाईले यी कुराह गनुर्भएको छैन भने, र तपाईले पिवत्र आत्मा
प्रा गनुर्भएको छैन…
60 तपाई भ ुहुन्छ, “ओ, मलेै अन्यभाषाह मा बोले।” त्यसको अथर् यो
होइन िक तपाईले पिवत्र आत्मा पाउनुभएको छ।
61 मलेै बोक्सीह , जादगुरह , दु ह , र अन्य सबकुैराह ले,
अन्यभाषाह मा बोलेको देखेको छु। पकै्क पिन। तनीह ले पिवत्र आत्मा
पाएका छैनन्, र तपाईलाई त्यो थाहा छ। एउटा मािनसको खोपडीबाट रगत
िपउँछ, र नाच्छ, र दु लाई बोलाउँछ, र अन्यभाषाह मा बोल्छ। िन त

पमा। तनीह ले पिवत्र आत्मा पाएका छैनन्।
62 त्यसलेै, तपाईले अन्यभाषाह मा बोल्नुभएको कारणले, तपाईले यो
पाउनुभएको छ भिन जनाउदनै। तपाईले यो पाउनुभएको छ भिन थाहा
पाउने एउटै मात्र त रका, जब तपाईको आत्माले उहाँको आत्माको साक्षी
िदन्छ, र पिवत्र आत्माको फलह ले तपाईलाई पछ्याँउछ: प्रेम, िव ास,
आनन्द, शा न्त, सहनशीलता, भलाई, नम्रता, कोमलता। त्यत खेर हो
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जब तपाईले जा ुहुन्छ िक तपाईले पिवत्र आत्मा पाउनुभएको छ। यसले
आफ्नो साक्षी िदन्छ।
63 अब, तपाई ढुक्क हुन खोज्दै हुनुहुन्छ, िकनभने तपाई एसेम ब्लज,
वा ब्या प्ट , वा प्रे स्बटे रयनको हुनुहुन्छ, तपाई देख्नुहुन्छ तपाईले के
गद हुनुहुन्छ? तपाईले वेश्याको नामलाई लदै हुनुहुन्छ। त्यो एकदम
िठक हो। त्यसबाट बािहर िन स्कनुहोस्। यसबाट टाढा आउनुहोस्। मलेै
तपाईको मण्डली वा कुनबैाट बािहर िन स्कने अथर् लगाको होइन, यसको
बारमेा तपाईले जे चाहनुहुन्छ त्यो गनुर्होस्। तर यो भरपन कुराबाट टाढा
आउनुहोस्, “ओ, म प्रे स्बटे रयन हँु। हामीह आ यर्को कामह को िदनमा
िव ास गदनौ।” िकन तपाई यो िव ास गनुर्हु ? बाईबलले यो ￭सकाउँछ।
“ओ, म चचर् अफ क्राईस्टको हँु। तनीह ले आ यर् कमर्का िदनह िवतेका
छन्।” तनीह झुटा अगमवक्ताह हुन्।
64 म तपाईलाई देखाउनसक्छु िक येशू ख्री ले कहाँ मण्डलीलाई शिक्त
िदनुभयो, रोगीलाई िनको पानर्, र मरकेालाई उठाउन, र दु आत्माह लाई
हटाउन। म चुनौती िदन्छु िक कसलेै मलाई बाईबलमा एउटा पद देखाउन
िक उहाँले मण्डलीबाट यो किहले लएर जानुभयो। के ले यो दरू लग्यो?
तपाईको आफ्नै ￭स ान्तले, िठक हो, परमे रको वाचाले होइन। पिवत्र
आत्माले अझै पिन काम पूरा ग ररहनुभएको छ, पिहले जस्तै गरी
गईरहनुभएको छ, र उहाँले सधै गनुर् हुनेछ।
65 त्यिह नै कारणले गदार् हामी एउटा संगिठत मण्डली होइनौ, “ई र
भिक्तको भेष लगाउने, र शिक्तलाई इन्कार गर;े त्यसबाट टाढा जाओ।”
हामीह त्यस कुरामा िव ास गदनौ।
66 अब, यो कसरी शु भयो? हामीले चाडो गनुर्पछर् र यसमा जत हुन्छ
चाडो जानुपछर् अिहले, यो कसरी शु भयो। अब हामीसंग पिवत्र आत्माको
बारमेा ले खएको धेरै धमर्शा ह पाउँछौ।
67 र अक कुरा, हामीले गत रात एउटा चुनौती बनायौ, “सन्तह को
ढता” मा, ब्या प्ट ले यो िव ास गरकेो जस्तो त रकामा होइन। होइन,

श्रीमान। म पक्का पिन ब्या प्ट र तनीह को िवचारमा फरक छु, तनीह को
क्या ल्भनवादको ￭स ानमा। म िन त पमा प्रे स्बटे रयनह संग असमत
छु। म मेथोड को अ मनीयन ￭स ान्त प्रतको त रकामा असहमत छु।
हो, श्रीमान। तर तनीह दवुसैंग एउटा सत्य छ, तर तपाईले आफैलाई
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फकार्एर यहाँ ल्याउनुपछर् जहाँ यो सत्य छ। जब तपाई त्याह दगुनुर् हुन्छ,
तपाई यसको साथमा जगंली भई भाग्नुहुन्छ। िन य न।ै

68 ब्या प्ट भत्र आउँछ, यहाँिनरको एउटा जोडलाई बि ष्मा िदन्छ,
डुबाएर; र प्रचारकले तनीह लाई बि ष्मा िदन्छ, दस जना मध्ये नौजनाले
चुरोट िपउँछन्, फकर बािहर जान्छन् र त्यहाँ बािहर उभन्छन्, र तास
खेल्छन्, रातीभ र जुवा खेल्छन्, व रपरी भाग्छन्, र टेडो व्यापा रक
सम्झौता गछर्न्; र सबै मिहलाह छोटा लुगा लगाईरहेका छन् यहाँ, बाटोमा
त्यसरी नै िहड्द,ै र तनीह को केश छोटा परकेा छन्, र—र धुम्रपान
गद र कुरा गद, र सानो स्टच-एण्ड-स्यु भित्र व सिह, र फोहोरी
मजाकह सुनाउदै हुन्छन्। तपाईले त्यसलाई इसाई धमर् भ ुहुन्छ? र
तपाई सोच्नुहुन्छ िक तपाईमा अनन्त सुरक्षा छ? तपाई त्यसरी नरक
जाँदहुैनुहुन्छ। त्यस त रकामा तपाईले स्वगर्मा आनन्द लनुहुनेछैन। िन त

पमा छैन। त्यो अनन्त सुरक्षा होइन।

तर जब एउटा मािनस पिवत्र आत्मा ारा नयाँ ग र जन्मन्छ…

69 र तपाई पे न्टको ल, तपाई माथ-र-तल उफ्रने, अन्य भाषामा
बोल्ने, ग लयारमा माथ-र-तल दौडने कारणले, त्यसले तपाईले अनन्त
सुरक्षा पाउनुभएको छ भ े अथर् िददनै। तपाईले त्यो किहल्यै पिन
आफ्नो िदमागमा ल्याउनुहोस्। होइन, श्रीमान। यसले िन त पमा गदन।
िकनभने, तपाईलाई थाहा छ िक तपाईको आफ्न—ैतपाईको आफ्नै
जीवनले, तपाईको साक्षी िदन्छ, िक तपाई परमे रसंग सिह हुनुहु । त्यो
सिह हो। तपाई सिह हुनुहु । अझै पिन, त्यो अनन्त सुरक्षा होइन।

70 तर म तपाईलाई केिह कुरा सोध्न चाहन्छु। के त्यहाँ अनन्त सुरक्षा छ?
बाईबलले त्यसो भन्छ। बाईबलले भन्छ िक हाम्रो नामह संसारको उत्प त्त
हुनभन्दा अगाड नै थूमाको जीवनको पुस्तकमा ले खएको थयो।

71 जसरी मलेै यो िबहान भनेको थए, म फेरी पिन भन्छु। त्यो
मािनस जसले िगत लेख्यो, “त्यहाँ मिहमामा आजरात एउटा नयाँ नाम
ले खएको थयो, र यो मेरो हो,” उनको िवचार सबै िठकै थयो, तर
धमर्शा ीय पले, उनी गलत थए। तपाई बचाईएको रातमा तपाईको
नाम रा खएको थएन।
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72 तपाईको नाम, बाईबलको अनुसार, प्रकाश १३, १७, र अन्य
अनुसार, “संसारको उत्प त्त हुनुभन्दा अगाड त्यहाँ रा खएको थयो; र
येशू ख्री संसार जग बसा लनुभन्दा अगाड मा रनुभएको थयो।”
73 कसरी परमे रले, जो असीम हुनुहुन्छ, कसरी असीम परमे् रले,
शु बाट अन्त्य जानेर, कसरी उहाँले पापलाई पृथ्वीमा आउन अनुमत
िदनुभयो, यिद त्यो एउटा कारणको लािग थएन भने?
74 हामीले भनेका केिह चजह लाई थप समथर्न गनर्को लािग मात्रै। पिहलो
के थयो, मुिक्तदाता वा एउटा पापी? [कसलेै भन्छ, “मुिक्तदाता।”—
सम्पा।] मुिक्तदाता, पकै्क पिन। कुन चािह बिढ शिक्तशाली, एउटा मुिक्तदाता
या पापी? यिद मुिक्तदाताले पापलाई दरू लान सक्नुहुन्छ भने, उहाँ नै बिढ
शिक्तशाली हो। िठक छ, िकन उहाँले पिहलो स्थानमा पाप हुन िदनुभयो?
यो देखाउनको लािग िक उहाँ एउटा मुिक्तदाता हुनुहुन्छ। कुन चािह बिढ
शतशाली, एउटा चंगाईदाता वा रोग? एउटा चंगाईदाता। त्यसोभए िकन
उहाँले रोगलाई आउन िदनुभयो? उहाँ एउटा चंगाईदाता हुनुहुन्छ भिन
देखाउन। म अिहले धा मक महसूस ग ररहेको छु। हो, श्रीमान। ओ, मेरो!
त्यो उहाँको गुणह हो।
75 त्यसलेै उहाँले समस्याह आउन िदनुभयो। त्यसलेै नै उहाँले दःुख
आउन िदनुहुन्छ, यो देखाउनको लािग िक उहाँ नै आनन्द हुनुहुन्छ। िन य
न,ै यिह हो। त्यसकैारणले नै हामीसंग एउटा रात छ, यो प्रमाणत गनर्को
लािग िक त्यहाँ एउटा िदन छ। त्यसलेै नै हामीसंग रस छ, यो देखाउनको
लािग िक त्यहाँ शा न्त छ। िन य न,ै यसको फाईदा र वेफाईदा। ओ, उहाँ
अ तू हुनुहुन्छ।
76 अब, यो कसरी शु भयो? हामीह ￭सधै यसमा, ज त्तसक्दो चाडो
जानेछौ, ताक मलेै तपाईलाई रातभरी नराखँू। अब, त्यहाँ सबकुैराको
शू वात हुनुपदर्छ।
77 र म तपाईलाई केिह कुरा सोध्न चाहन्छु। अब यो शायद…तपाईले
यो आफ्नो भेस्टको खल्तीमा हाल्नुहोला। तपाईले यसलाई िनयिमतको
खानासंग राख्नु पदन। तर यसलाई सु ुहोस्।
78 यिद तपाई अनन्त प्राणी हुनुहुन्छ, त्यसो हो भने तपाईको किहल्यै
शु वात छैन, वा अन्त्य हुनसक्दनै। िकनिक, अनन्त शब्द “जसको
शु वात वा अन्त्य छैन” बाट आउँछ।
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79 के तपाईलाई यो सम्झना छैन? मलेै भने, यस िबहान, िक कसरी
म ल्कसेदेक, जब अब्राहमले राजाह लाई मररे आउदा उहाँले भेट्नुभयो।
र बाईबलले भनेको छ, िहब्रू ७ मा, िक—िक, “लेभीले म ल्कसेदेकलाई
दशांस चढाए, जब उनी आफ्नो िपता अब्राहाम कम्मर भत्र थए।”
अब्राहामले इसाकलाई जन्माए; इसाकले याकूबलाई जन्माए; याकूबले
लेभीलाई जन्माए। त्यो बुवा, हजुरबुवा, र ￭जजीबा थयो। र जब लेभी
उनको ￭जजी बुवाको कम्मर भत्र थए, बाईबलले उनलाई म ल्कसेदेकलाई
दशांस तरकेो शे्रय िदयो। अनन्तको बारमेा कुरा गनुर्होस्! मेरो, मेरो! उहाँले
किहल्यै भ ुभएन, “उनले छायाँमा गय ; उनले सम्भािवत पमा गय ।”
बाईबलले भन्यो, “उनले दशांस तर।े” आमेन।
80 त्यसपछ, यिद हामी सिह िवऊबाट आएका छौ भने, जना पावलले
सुसमाचार प्रचार गरे म त्यहाँ थए र तपाई त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। हामीह
त्यसमा जानेछौ, केवल एक िमनेटमा, हाम्रो कानह तन्काऔ। ध्यान
िदनुहोस्, त्यो धमर्शा ले दावी गरकेो छ, हामीलाई, यहाँसम्म िक धेरै
पछाडसम्म गएको छ।
81 केवल सोच्नुहोस्! लेभी; त्यसपछ याकूब; त्यसपछ इसाक; उनको
िपता; त्यसपछ अब्राहाम, उनको िपता; उनको ￭जजी बुवा। जब लेभी
उनको ￭जजी बुवाको कम्मर भत्र थए, उनले म ल्कसेदेकलाई दशांस तर।े
82 म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु। यो को हो, अय्यबु २७…३८, जब
उहाँले भ ुभयो, “मलेै पृथ्वीको जग बसाल्दा त कहाँ थईस्? जब
िबहानको ताराह ले एकसाथ गाएका थए, र परमे रको पुत्रह आनन्दले
कराउदा?” ती परमे रको पुत्रह को हुन् जो आनन्दले कराईरहेका थए?
येशूले तनीह लाई भ ुभयो, िक, “संसारको उत्प त्त हुनुभन्दा अगाड म
तमीसंग आन न्दत थए।” हामीह समय कालको सृि होइनौ। हामीह
अनन्तकालको सृि ह ।
83 “मेरा िपताले नल्याएसम्म, कोिह पिन मकहाँ आउन सक्दनैन्। र
सबै जना जो मकहाँ आउँछ, म तनीह लाई अनन्त जीवन िदनेछु, र
अ न्तम िदनह लाई त्यसलाई उठाउनेछु। तनीह लाई कसलेै मेरो िपताको
हातबाट खोस्न सक्दनै, जसले तनीह लाई मलाई िदनुभएको छ।” कसरी
तपाईले गुमाउने?
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84 हेनुर्होस्, तपाई डराउनुभएको छ। तपाई डराउनुभएको छ। तपाई यता
दौडनुहुनेछ। र त्यो नै संसारमा, उत्तम प्रमाणह मध्ये एक हो, िक तपाई
अझैसम्म कतै हुनुहु । त्यो सिह हो। परमे रले तपाईलाई कसरी बचाउन
सक्नुहुन्छ यिद उहाँ…
85 यस मण्डलीमा तपाईह मध्ये कतजनाले हात उठाउनुहुन्छ, र
परमे र असीम हुनुहुन्छ भिन िव ास गनुर्हुन्छ? तपाईलाई थाहा छ असीम
शब्दको अथर् के हो? त्यो केवल ￭स छ। असीम, तपाईले सक्नुहु —
तपाईले असीम शब्द व्याख्या गनर्सक्नुहु ।
86 के तपाईले आफ्नो क्यामेरा लएर त्यसलाई असीममा िमलाउनुभएको
छ? िकन, यसको अथर् मात्रै त्यसपछ हो। िठक छ। त्यहाँ यसलाई फोकस
िदने कुनै त रका नै छैन।
87 िठक छ, त्यो नै परमे र हुनुहुन्छ। उहाँ असीम हुनुहुन्छ। र यिद उहाँ
असीम हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ कुनै एउटा एउटा िकरा, एउटा ￬झगा, एउटा
उँिपया, एउटा जुम्रा, एउटा उडुस हुने थएन, वा कुनै पिन कुरा जुन पृथ्वीमा
थयो, वा हुनेछ, तर परमे रलाई यो संसार बनाउनुभन्दा अगाड नै थाहा
थयो। यो असीमको केिह अवधाराणा हो।
88 िठक छ, त्यसपछ, एक असीम परमे र जसले तपाईलाई यहाँ
बचाउँहुन्छ, यो जानेर िक उहाँले तपाईलाई अक ह ा गुमाउनु हुनेछ, वा
अक मिहना, वा अक वषर्, िकन, उहाँले उक्त उदेश्यलाई परा￭जत गद
हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईलाई गुमाउन सक्नुहु । “जसले मेरो वचन सुन्छ,
र मलाई पठाउनुहुने माथ िव ास गछर् , त्यसमा अनन्त जीवन छ र त्यो
किहल्यै पिन न्यायमा पनछैन, तर मृत्यबुाट जीवनमा पार् गरकेो छ।” यो
गनर् सक्दनै। तपाईले सक्नुहु …
89 “परमे रबाट जन्मेकोले पाप गनर्सक्दनै; िकनक परमे रको बीऊ
त्यसमा रहनछ, र त्यसले पाप गनर् सक्दनै।” उसले कसरी पाप गनर्सक्छ
जबिक त्यहाँ उसको लािग एउटा पाप-ब ल छ?
90 म कसरी िबमार हुनसक्छु जब िक म पूणर् स्वास्थ्यमा छु? म कसरी
अन्धो हुनसक्छु जबिक म देख्न सक्छु? ओ, मेरो! कसरी म भवन भत्र
र भवन बािहर एकै समयमा हुनसक्छु? कसरी म वेहोशी र चनाखो एकै
समयमा हुनसक्छु? तपाईले यसो गनर् सक्नुहु ।
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91 र जब तपाई बचाईनुहुन्छ, तपाई प्राय तको मुिन हुनुहुन्छ, र तपाईको
पापह तपाईमा गिनदनै। के दाऊदले भनेन र, “त्यो मािनस धन्यको
हो जसको पापको लेखा परमे रले लनुहु ”? परमे रले उहाँको सृि को
िव पाप राख्नुहुदनै। त्यो ब लयो हो। त्यो मलाई िनकालेको दधु होइन।
तर त्यो बाईबल हो। परमे रले धा मकह लाई पापको िहसाब राख्नुहु ।
92 “परमे र,” उहाँको अनुग्रह ारा, पूवर्िनधार् रत, “कोिह पिन नाश
नहोस, तर प ातापमा आओस्।” तर असीम भएको हुनाले, र को आउनेछ
र को आउनेछैन भिन उहाँले जा ुहुन्थ्यो, उहाँको इच्छामा काम गनर्को
लािग उहाँले सबलैाई पूवर्िनधार् रत गनर्सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले यो गनुर्भएन,
उहाँले पिहलो स्थानमा पापलाई िकन अनुमत िदनुभयो? जब उहाँ एउटा
मुिक्तदाता हुनुहुन्थ्यो…यिद त्यहाँ किहल्यै पिन एउटा पापी हुनेथएन भने,
उहाँ किहल्यै पिन एउटा मुिक्तदाता ब सक्नुहु थयो; गुणह , उहाँमा के
थयो, उहाँले बािहर िनकाल्न सक्नुहु थयो।
93 उहाँ कसरी एउटा चंगाईकतार् हुनुभयो? उहाँ कसरी एउटा चंगाईकतार्
हुनुभयो? िकनभने उहाँले रोगलाई आउने अनुमत िदनुभयो, ताक
उहाँले आफैलाई एउटा चंगाईदाताको पमा देखाउन सक्नुभएको होस्।
उहाँ एक चंगाईकतार् हुनुहुन्थ्यो। कसरी तपाई किहल्य…ैउहाँलाई कसरी
चिनन्थ्यो? कसरी उहाँको गुणले किहल्यै काम गनर्सक्थ्यो? यिद
त्यहाँ किहल्यै रोग हुन्थेन भने, कसरी उहाँ किहल्यै एउटा चंगाईकतार्
हुनसक्नुहुन्थ्यो? उहाँले रोग लाग्न िदनुपथ्य ।
94 आ यर्को कुरा होइन, पावलले भने, रोमी ८ मा, “मूखर् मान्छे, कसले
भ सक्छ िक—िक यसको बारमेा कुमालेले के गनुर्पछर् भिन; को, जब माटो
उठ्छ र भान्छ, ‘िकन बनाको, तमीले, मलाई यस्तो?’ के उहाँले उिह
उदेश्यको लािग फारोलाई उठाउनुभएको होइन, ताक उहाँले तल िमश्रमा
उहाँको मिहमा देखाउन सकोस्? उहाँले जसलाई इच्छा गनुर्हुन्छ त्यसलाई
कठोर पानुर् हुन्छ, र जसलाई इच्छा गनुर्हुन्छ त्यसलाई धम ठहराउनुहुन्छ।
यो त्यो होइन जसले इच्छा गछर् , वा जसले चलाउँछ, तर यो परमे र
हुनुहुन्छ जसले दया देखाउनुहुन्छ।”
95 त्यसलेै, तपाईको यससंग कुनै सरोकार नै छैन। तपाईले गन एउटा पिन
कुरा छैन। यिद यो अनुग्रह हो भने, यिद यो एउटा ￭सत्तैको उपहार हो भने,
त्यहाँ एउटा पिन कुरा छैन जसको बारमेा तपाईले केिह गनर् सक्नुहुन्छ।
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परमे रले यो तपाईलाई िदनुभएको छ, र त्यो परमे रको इच्छा हो। त्यो
परमे रले तपाईको िन म्त पूवर् िनधार् रत गनुर्भएको कुरा हो।
96 बाईबलले भन्यो िक हामीह “धमर्पुत्रह को पमा, परमे रको पुत्रको

पमा, संसारको उत्प त्त हुनभन्दा पिहले नै चु ुभयो।” त्यसोभए, जब
परमे रले थूमालाई मानुर्भयो, उहाँको आफ्नै िवचारमा, संसारको उत्प त्त
हुनभन्दा अगाड, उहाँको गुणह प्रमाणत गनर्को िनिमत्त, उहाँ के
हुनुहुन्थ्यो; जब थूमा मा रयो, हामीह पिन संगसंगै मा रएका थयौ। जब
उहाँको आफ्नै म स्तष्कमा थूमाको रगत समातएको थयो, संसारको
स्थापना हुनु अघ, त्यसबेला मेरो र तपाईको नामह पुस्तकमा ले खएको
थयो, सबै उहाँको महान िवचारमा भएको थयो।
97 उहाँ असीम हुनुहुन्छ। यिद उहाँ हुनहु थयो भने, िकन उहाँले यसको
अनुमत िदनुभयो? कुन चािह ब लयो हो, (मलेै भनेको थए,) एउटा
मुिक्तदाता वा पापी? कसमा धेरै ताकत छ? त्यसोभए, ब लयोले कमलाई
अनुमत िदनपय , र उहाँले यसो केवल उहाँको मिहमाको लािग गनुर्हुन्छ।
जब उहाँले लु￭सफरलाई बनाउनुभयो, उहाँलाई थाहा थयो िक यो शतैान
हुनेछ। उहाँले त्यहाँ यो हुन िदनुपथ्य यो देखाउनको लािग िक उहाँ
एउटा मुिक्तदाता, ख्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यिह त रकामा यसलाई हुनिदन
पन थयो।
98 अब, के बाईबलले त्यो भन्दनै, िक, “परमे रलाई प्रेम गनह को
भलाईओक लािग सबै कुराह िमलेर काम गदर्छ”? त्यसलेै तपाई के कुरामा
डराउँदै हुनुहुन्छ?

आउनुहोस् हामी उठौ र गरौँ,
कुनै पिन झगडाको लािग एउटा दय;
मूखर् गाईबस्नु नबनौ! (भक माग्नु पन र मनाईनु पन।)
र एक नायक ब ुहोस्!

99 मलाई त्यो मन पछर् । उभनुहोस्! एउटा सानो किवता जसले मलाई धेरै
म त गन गथ्य जब म एउटा सानो केटा थए, केिह यस्तो खालको छ:

त्यहाँ एउटा महान रोमन थयो,
रोमी सम्राटको िदनह मा,
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जसले एउटा कायरको आवाज सुन्यो,
अगाड महलले भन्दछ,
“ओ, यो यस्तो िक ामा सुरक्षत छ,
त्यहाँ कसलेै यसलाई ह ाउन सक्दनै!”
“ओ, होइन,” नायकले भन्यो,
“म एउटा बाटो खोज्छु या यसलाई बनाउँछु!”

100 त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ। त्यो सिह हो। यिद यो बाईबलले येशू ख्री
िहजो, आज र सधभै र एक समान हुनुहुन्छ भिन ￭सकाउँछ भने…यो
स￭जलो थएन जब म त्यो िदन यस मण्डलीबाट बािहर िन स्कएको थएँ,
र सबजैनाले मलाई भिनरहेका थए यो हुनेछ, र त्यो हुनेछ। “तपाईलाई
एउटा पागल भिननेछ, झ्यालखानामा फा लनेछ, र सबै चिकत्सा संस्था
तपाईको िव हुनेछ।” तर परमे रले यो गर् भ ुभयो। बाईबलले उहाँ
हुनुहुन्थ्यो भन्यो। र स्वगर्को मुिन गरके देशमा अिहले एउटा जागृतको आगो
बलेको छ। िकन? यसमा उभनुहोस्!

हरके िदन तपाईले कसरी आफ्नो कायर् सम्हाल्नुहुन्छ?
के तपाई तपाईले पाउनुभएको कामबाट डराउनुहुन्छ?
के तपाई िदईएको कामको लािग सिह त रकामा खडा

हुनसक्नुहुन्छ?
के तपाईको िदमाग थिकत र खाली छ? (म त्यो कुरा

ग रना गछुर् ।)
वा के तपाई अगाड रहेको कामको लािग सिह त रकामा

खडा हुनसक्नुहुन्छ,
वा के डर यहाँबाट आईरहेको छ?
यिद त्यसो हो भने, तपाईले पाएको अक को सामना

गनुर्होस्,
यो सोचेर िक तपाई यो गनर् जाँदहुैनुहुन्छ।

101 यो संगै बस्नुहोस्। िन य पिन। दािनएलले जस्त,ै आफ्नो दयमा
ठा ुहोस्। परमे रसंग बस्नुहोस्।
102 “यो सबै कहाँ भयो? यो कसरी हुन आयो? के कुराले मािनसलाई
यस्तो बनाउँछ? िकन हामी न पा रने तयारीमा छ ? भाई ब्रन्हाम, यो
मलाई व्याख्या गनुर्होस्। के कुराले तपाईलाई यो सोच्ने बनायो िक यो सबै
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कुरा मेटाईनु पछर्?” यो पिहले एकपटक साफ ग रएको थयो, (के त्यो
सिह हो?) प्राचन िवनाशमा। अब यहाँ केिह गिहरो कुराह आउँछ। र
हामी पढ्नको लािग तयार हुनेछौ।
103 अब म चाहन्छु िक तपाई मसंग, अब, उत्प त्तको पुस्तक, तेस्रो
अध्यायमा पल्टाउनुहोस्। यिद तपाईले केिह कुरा जा चाहनुहुन्छ भने,
म तपाईलाई यो उत्प त्तको पुस्तकमा देखाउन सक्छु जहाँ सबै िवधमर् र
सबै पन्थह , र सबकुैरा जुन हामीसंग िठक आज छ, त्यो उत्प त्तमा शु
हुन्छ। कतजनालाई थाहा छ िक उत्प त्तको अथर् “शु वात”? हो भिन
थाहा छ िन त पमा।
104 हामीले क्याथो लक मण्डलीलाई शु वातमा पाउँछौ, बेिबलोन,
संस्थापक िनम्रोद; हामीले यो बाईबलको बीचमा पाउँछौ, हामीले यसलाई
बाईबलको अ न्तममा पाउँछौ; हामीले पाउँछौ, मिहला प्रचारकह लाई
ल्याउन खोजेको, बाईबलको शु वातमा, जराबाट बनेका साना मूतह को
पूजा गररे। तपाईह कतजनाले िहस्लोपको, दईु बेिबलोन, इतहास
पढ्नुभएको छ? िठक छ। यी इतहासह मा, खोज्नुहोस्। तनीह संग
एउटा ी थयो…र त्यसपछ, के तपाई याद छ? यहाँसम्म िक याकूबले
पिन उसको िपताको देवताह चोरकेो थयो, र उनको छोरीले यसलाई
लुकाएिक थईन् र तनीह संगै उजाडस्थानह मा लगे, जसले पाललाई
दिूषत गय , केिह समय पछ। िठक छ।
105 आउनुहोस् यहाँ अब उत्प त्तमा पढौँ।

परमप्रभु परमेश् वरले बनाउनुभएका वन-पशुह मध् ये सपर्
सबभन् दा धूतर् थयो। त् यसले स् त्रीलाई भन् यो, के परमेश् वरले
तमीह लाई बगैँचाको कुनै पिन खको फल नखानू भनी
भन् नुभएको छ?

…स् त्रीले सपर्लाई भिनन्, बगैँचाका खह का फल हामी खान
सक् छ :

तर बगैँचाको बीचमा भएको खका फलको…िवषयमा
परमेश् वरले भन् नुभएको छ, त् यो चािहँ नखानू र तमीलेह ले
नछुनू, नत्रता तमीह मछ ।

सपर्ले स् त्रीलाई भन् यो, तमीह मदनौ:
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िकनिक परमेश् वर जान् नुहुन् छ िक जुन िदन तमीह त् यो
खान् छौ त् यही िदन तमीह का आँखा खलु् नेछन्, (हेनुर्होस्,
नयाँ प्रकाश शकार गद) र असल र खराबको ज्ञान पाएर,
तमीह परमेश् वरजस् तै हुनेछौ।

106 हेनुर्होस् कसरी यी साथीह ले आज, बाईबललाई दरू लाने कोशष
ग ररहेका छन्? “िकन, के यो खन्याउन, वा छकार्उँन, वा यो त रकामा,
वा त्यो त रकामा गनर् स￭जलो छैन र?” होइन, श्रीमान। परमे रले एउटा
कायर्क्रम राख्नुभयो, र त्यो नै हामीले पछ्याउनु पदर्छ, यो।

ब स् त्रीले त् यस खको फल, खानलाई असल र हेनर्मा
रहरलाग् दो, र बु पाउनलाई…त् यस खको चाह गनुर्पन रहेछ
भनी दे खन्, तब तनले त् यस खको फल िटपेर खाइन्, र
आफ् ना पतलाई पिन िदइन्, र उनले पिन खाए।

अिन दवुकैा आँखा खलेु, र नाङै्ग पो रहेछ भनी तनीह ले…
थाहा पाए; अिन अञ् जीरका पातह गाँसेर आफ् ना िन म् त
तनीह ले वस् त्र बनाए।

107 म यहाँ एक िमनेटको लािग रोक्न चाहन्छु। अब, सबकुैराको शु वात
हुनुपदर्छ। तपाईको एउटा शू वात छ। अब हामी…यहाँिनर छ जहाँ म सबै
कुरा अधार पानर् चाहन्छु, अिहले, हामीले यी अ न्तम दईु सभाह मा यस
बारमेा बोलेका छौ, र यहाँको लािग।
108 अब, हामी फकर गयौ र नाटक य ढंगमा प्रस्तूत गय , बाईबलमा,
िक जब परमे रले पृथ्वी बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, िक जब उहाँले वायु प
द्रव्य बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो; र त्यसपछ ती वायहु क्या ल्सयम, र पोटाँस,
र—र अन्य कुराहा बन्यो। उहाँले तपाईको शरीर बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो।
उहाँले भवन बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, एउटा महान िनपुण िनमार्णकतार् जस्तो,
एउटा ठेकेदारले एउटा आवास प रयोजना िनमार्णको लािग आफ्नो सामाग्री
बसालेको जस्त।ै उहाँले तपाईको शरीर बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, र उहाँले
यसलाई त्यहाँ बसाल्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई राम्रोसंग थाहा थयो, उहाँको
िदमागमा, के गनर् जाँदै हुनुहुन्थ्यो।
109 यो हात, परमे रले त्यो हात उहाँले पिहले…जब उहाँले संसार बनाउँदै
हुनुहुन्थ्यो; तर, मेरो आत्मा उहाँले संसारको उत्प त्त हुनुभन्दा पिहले
बनाउनुभयो। अब, तर यो हात र यो शरीर, उहाँले तब बनाउनुभयो जब
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उहाँले संसार बनाउनुभयो, िकनिक यो शरीर पृथ्वीबाट आएको हो, र
फकर पृथ्वीमा जाँदछै। परमे रले त्यो बनाउनुभयो। उहाँले यो सबै उहाँको

परखेा र उहाँको कायर्क्रममा राख्नुभयो।
110 अब, जब उहाँले पृथ्वी बनाउन जानुभयो, उहाँले मािनसलाई
बनाउनुभयो, र मािनस िठक दे खएन। अब हामीसंग त्यो थयो, यो िबहान,
नाटकबाट भएर गयौ, कसरी कसरी िपता—िपता तल आउनुभयो र
उहाँको पुत्रलाई हेनुर्भयो, उहाँको प्रत पमा बनाउनुभयो, र त्यस्तै नै हो।
त्यसपछ उहाँले उसको लािग एउटा श्रीमती, एउटा सहयोगी बनाउनुभयो।
111 अब, याद गनुर्भयो, िक, पृथ्वीको सबै सृि ह , आदमले तनीह को
नाम रा खिदएका थए।
112 उहाँले गाईवस्तु, र पशुह , र सबकुैराह बनाउनुभएको थयो। र
आज, हामी…कालक्रमिवद् र—र िवज्ञानका महान िदमागह , कोशष
ग ररहेका छन्, छ सय वषर्सम्म, छुटेको सम्बन्ध पत्ता लगाउन, िकन
त्यो पशु…मािनस पशु जीवन हो। हामीलाई त्यो थाहा छ, िक हामीह
बनाईएका छौ…
113 र एउटा ी पु षको िहस्सा हो, एउटा उपोत्पादन। मूल सृि मा ी
थएन। परमे रले सृि गनर् बन्द ग रिदनुभएको थयो, वष दे ख वष सम्म,
जबसम्म उहाँले ीलाई उसको छेउको करङबाट बािहर बनाउनुभएन।
आदमले सबै सृि को नाम रा खसकेका थए, सबथैोकको, तर उसलाई
आफ्नै लािग केिह पिन थएन। त्यसलेै, उहाँले उसको लािग एउटा सहयोगी
बनाउनुभयो; उसको एक तफ बाट एउटा करङ लनुभयो, गिहरो घाउँ
छुनुभयो, र उसको लािग एउटा सहयोगी बनाउनुभयो। र मािनस, उसको
आत्मामा, दवुै नर र नारी थयो।
114 र एउटा नारी केवल एक पु षको िहस्सा हो। र जब एउटा मािनसले
आफ्नै लािग एउटा पत्नी ल्याउँछ, र यिद ऊ सिह पमा उसको पत्नी हो
भने, परमे रले िदनुभएको एउटा पत्नी, उनी उसको लािग केवल उसको
िहस्सा हुन्छ।
115 यिद करणले गदार् तपाईको िववाहमा धेरै झगडा हुन्छ, िकनभने तपाई
बािहर जानुहुन्छ र राम्रो खरैो आँखा वा िनलो आँखा, वा केिह त्यस्तै भएिक
केिटलाई हेनुर्हुन्छ, र केिह सुन्दर आकृत भएको, र तपाई उसमा पनुर्हुन्छ।
पिहलो पटक उनको पिहलो बच्चा हँुदा, ती दाँतह बािहर आउँछ, र उनी
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चाउरी पछन् र बुढी हु न्छन्, र त्यसपछ तपाईले उसलाई िनका ल्दन
चाहनुहुन्छ। र तपाईह मध्ये केिह ीह ले राम्रो केश भएको कुनै केटालाई
भेट्टाउनुहुन्छ, र उसको आमाको प्यारोले यसमा आधा फा लिदन्छ, र
घुमाउरो। र यो सबै बािहर खस्छ; म त्यो अनुभवले जान्दछु। तर के हुन्छ?
यो के हो? तपाई त्यसको लािग लोभनुहुन्छ।
116 तपाईले पिहलो, प्राथर्ना गनुर्पछर् , िकनिक ी तपाईको िहस्सा हो। र
यिद तपाईले एउटा ीलाई आफ्नो काँखमा अगंाल्नुभएको छ, र तपाईको
पत्नी हुनको लािग ल्याउनुभएको छ, र तपाई…उसले तपाईमा छाप
बनाउँछ। हामीले यसरी भन्छौ ताक तपाईले यो बुझ्नुहुनेछ। र छाती िव
कुनै अक ी त्यो छापमा अट्दनै। र परमे रले तपाईलाई यसको िन म्त
￭जम्मेवार ठहराउनुहुनेछ। र तपाईले केवल त्यसलाई याद गनुर्होस्।
117 तपाईह जसले कसकैो श्रीमती लएर बस्नुभाको छ…मलेै यहाँ
शहरमा भएको एउटा सानी केिटको बारमेा सुनेको थए आज, एउटा ग रब
सानी कुरा। म उनलाई जान्दछु। र कुनै जुवाडेले उनको लािग एउटा ठूलो
राम्रो कपडा, र अन्य कुराह िकन्दै थयो, र उनीसंग त्यसरी नै खेल्न
खोज्दै थयो। एउटा मुसाले, त्यस्तो कामह गछर् , एउटा मान्छे मा
सिकदनै।
118 तपाई जा ुहुन्छ, एउटा कुकुर त्य त्त त ो िगदन, र तपैिन तपाई आमा
कुकुरलाई एउटा “वेश्या” भिन बोलाउनुहुन्छ। उसमा जेफरसनभलमा
भएका आधा मिहलाह मा भन्दा धेरै नैतकता छ। र तपाई एउटा बुढी
माता सुँगुरलाई एउटा “सुँगुर,” भ ुहुन्छ र उनी होइन…ऊ संयकु्त राज्यको
मिहलाह भन्दा, धेरजैना भन्दा धेरै नै नैतकवान छन्। त्यो एकदम सिह
हो। अब, मलाई थाहा छ त्यो कडा छ। र मलेै तपाईलाई भनेको थएँ िक
म यसलाई घरमा िपस्न जाँदछुै, म तपाईले यो जानेको चाहन्छु। र त्यो
सत्य हो। तनीह सब,ै आजकालका मिहलाह लाई, नैतकता के भ े
पिन थाहा छैन। भन्छन्, “मेरो अन्तस्करणलाई चोट नपुयार्उ।” िठक छ,
तपाईसंग कुनै पिन छैन। ध्यान िदनुहोस्। हो, श्रीमान। जब, तपाईलाई के
सिह र गलत थाहा छ।
119 अब ध्यान िदनुहोस्। यो पु ष, जब ऊ बनाईएको थयो, परमे रले
उसको आत्मा छुट्टयाउनुभयो। र उहाँले त्यस मािनसको एउटा टुक्रा
लनुभयो, उसको छेउको, र त्यसबाट एउटा ी बनाउनुभयो। र त्यसपछ
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उहाँले नारीत्व लनुभयो, पु षको िमठो आत्मा, र त्यसबाट एउटा ी
बनाउनुभयो। र उहाँले पु षलाई मदर् बनाउनुभयो, -पु ।
120 र जब तपाईले एउटा—एउटा—एउटा सानो मािनसलाई
देख्नुहुन्छ…तपाई जा ुहुन्छ, मन्यकेुयर, वा जे केिह पिन तपाईले
भ ुहुन्छ, उसको औलाको नङह ; र, तपाईलाई थाहा छ, एक तफ
चार र अक तफ पाँच, र—र उसको कपाल तल झाद; अगाड उसको
मुख थाम्नको लािग, र त्यस्तो खालको कुराह ; यी राम्रा केटाह मध्ये
एक। तपाई केवल याद गनुर्होस्, िबिहनी, त्यो चरामा केिह खराबी छ। त्यहाँ
केिह गलत छ। तपाईको आँखा उसमा राखेको राम्रो।
121 र जब तपाईले एउटा ी आफ्नो मुखको एक तफ चुरोट सिह
देख्नुहुन्छ, एक जोड माथ ो पोशाक लगाएर, र भन्दछै, “म तमीलाई
भन्छु, साथी, यो के हो!” भाई, तपाईले त्यो पुरानो केिटलाई ध्यान
िदनुहोस्। त्यहाँ उनीमा केिह खराबी छ।
122 एउटा ी, एउटा ी हुनपन हो, र उनले एउटा मिहलाले जस्तो
पोशाक लगाउन पनथयो। जब परमे रले एउटा मािनस बनाउनुभयो,
उहाँले उसलाई एउटा कुरा बनाउनुभयो, र उहाँले ीलीए केिह अक
बनाउनुभयो। र जब परमे रले पु षलाई पोशाक लगाईिदनुभयो, उहाँले
उसलाई एउटा त रकाको बनाउनुभयो, र मिहलालाई अक बनाउनुभयो।
र बाईबलले भन्यो, “पु षले लगाउने लुगा एउटा ीले लगाउनु परमे रको
अगाड घृणत छ।”
123 र तपाई मिहलाह , यी पुरानो प्यान्ट र कुराह लगाएर िहड्छन्,
र तनीह लाई लगाएर िहड्छन्, सानो पुरानो…तपाईले के भिन
बोलाउनहुन्छ, िकन्करबोकर? तनीह ले के गछर्न्…? ओ, त्यो सामान
के हो…? होइन, होइन, यो छोटो कटु्ट होइन, यो अक चािह हो, त्यसमा
लामो खटु्टा हुन्छ। [कसलेै भन्छ, “पेडल पुशर।”—सम्पा।] पेडल पुशर,
र ओभरल्स, डंुगा रज।

भत्र गएर, भन्छ, “यो मिहलाह को लािग हो।”
124 मलेै भने, “होइन, तपाई गलत हुनुहुन्छ। यवुतीह ले ती कुराह
लाउँदनैन्। मिहलाले सक्लान्, तर यवुतीले हुदनै।” त्यो सिह हो।
125 बाईबलले भनेको छ, “मिहलाले यस्तो कपडा लगाउनु घृणत कुरा
हो…र पु षले मिहलाको लुगा लगाउनु।”
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126 र पु षह िदन प्रतिदन, झन्-झन् मिहला जस्तो हँुदछैन्, र
मिहलाह अझै धेरै पु ष जस्तो बिनरहेका छन्। के भयो? हामी
बाईबलबाट, केिह िमनेटमा यो पत्ता लगाउन जाँदछैौ। मिहलाह अब
मिहला रहेनन्। मलेै तपाई इसाई मिहलाह लाई भनेको होइन। म सामान्य
स्थतको कुरा ग ररहेको छु। तनीह पु षह जस्तो काम गनर् खोज्छन्;
तनीह को कपाल पु षको जस्तो काट्न चाहन्छन्; तनीह को हात माथ
बारमा, त्यसरी, राख्छन् र तनीह को मुखको एउटा कुनामा चुरोट राखेर,
परमे रले अमे रकालाई आशष िदनुभएको होस् भिन गाउँछन्।
127 तल सडकमा जानुहोस्, पछाड त्यहाँ त्यसरी, र िठक राजमागर्मा।
हामीले गन्यौ…म तपाईलाई केिह भ चाहन्छु। र तपाई मिहला चालकह ,
सु ुहोस्। िब ी पल र म, देशको व रपरी यो अ न्तम अभयानमा, छ
मिहना, मलेै सडकमा कत धेरै नैतक संकोचको गणना राख। र सडकमा
भएका तन सय दघुर्टना मध्ये कत मिहला चालक थएँ, अनुमान गनुर्होस्?
त्यहाँ अभाव मात्रै थयो…ती मध्ये उ ाईस जना पु ष थए। दईुसय अस्सी
वा, म िव ास गछुर् िक, दईु सय एक्कासी जना मिहला चालकह थए।
मिहला चालकह ! अब, मलेै यो भिनरहेको होइन िक त्यहाँ असल मिहला
चालकह छैनन्। तर उनी जसरी िन फ क न्छन्।
128 र तपाई केवल उनमा फकर जान खोज्नुहोस्? एउटा प्रहरी आएको
बेलामा उनलाई एक प्रकारले राम्रो दे खएर, त्यहाँ उभन िदनुहोस्, त्यो
कपाललाई माथ धकेल्न िदनुहोस्। “िकन,” उसले भ ेछ, “िन य, तमी
गलतमा छौ!” हम! हामीसंग कानून छैन।
129 तनीह ले प्रमाणत गरे िक अक िदन करको मु ामा जसबाट भएर म
भखर्रै आएको छु। हामीसंग कुनै कानून छैन। यिद त्यहाँ…
130 कुनै आ यर् छैन िक बेलायतका महान न्यायधषह ले भनेका थए,
“लोकतन्त्र सबै वातपत्र थयो र कुनै लगंर थएन।” त्यो सिह हो, साबुनको
बाकसमा उभनु, चुनाव प्रचार-प्रचार गन। लोकतन्त्र सडेको छ, र त्यसरी
नै तानाशाह र बािक सब।ै सबकुैराह सडेको छ। त्यहाँ परमे रले गन एउटा
बाहेक अ कुनै काम छैन, त्यो सबकुैरा नाश गनुर् हो, जसरी उहाँले गछुर्
भिन भ ुभएको छ, र एउटा नयाँ शु वात गनुर्हुन्छ। अब हेनुर्होस् तपाई
आगमनको कत न￭जक हुनुहुन्छ।



सपर्को बीउ 27

131 अब जब यो मिहला…उहाँले उसको लािग एउटा सहयोगी बनाउनुभयो,
र उनी उसको सहयोगी हुनपन हो। र त्यसपछ…
132 अब, यहाँ, अिहले सम्म यो कुरामा सहमत हुने मलेै एउटा पिन प्रचारक
पाएको छैन। र तनीह ले यसलाई कुनै अक त रकामा बनाउन खोज्छन्,
तर अझै पिन यसले मेरो लािग कुनै अथर् राख्दनै। तनीह ले भ खोज्छन्
िक आदम र हव्वाले केिह स्याउ खाए। भाई, यिद…म यो अिहले ठट्टाको
लािग भ न्दन, तर म यो भ चाहन्छु। िकनिक, यिद स्याउ खानाले
मिहलाह ले आफु नग्न छु भिन थाहा पाउने हो भने, हामीले फेरी पिन स्याउ
िदएको राम्रो हुन्छ। र तपाईलाई थाहा छ िक त्यो सिह हो।
133 तपाईलाई थाहा छ, स्याउ खानाले, तनीह ले गरकेो त्यो थएन,
तनीह नांगा छन् थाहा गराएको थएन। िन त पमा, यो थएन। यो
यौनबाट आउनुपदर्छ। यसरी नै हुनुपछर् , िकनिक तनीह नांगा छन् भिन
थाहा पाएका थए जब तनीह ले िनषेधत ग रएको फल लएका थए।
के मिहला एउटा फलको ख होइन र? के तपाई आफ्नो आमाको फल
हुनुहु र? त्यो नै फल थयो जुन लनको लािग िनषेध ग रएको थयो।
134 अब यहाँ एउटा ठूलो कुरा छ। अब िवज्ञानले मािनस के हो भनेर जा ुमा
सबभैन्दा न￭जक पुगेको भने…तनीह ले पुरानो हाड्डीह खाने, तनीह ले
￭जवाश्मह लन्छन्, र तनीह ले टाउको लए, र तनीह ले खोपडी
लए, र हातह , र हड्डीह , र एउटा मानव जातजस्तो दे खने बनाउने
कोशष गर।े र तनीह लाई थाहा छ िक मानव जातको खोजमा तनीह
सबभैन्दा न￭जक पुगेको भनेको, यसको पछ, एउटा चम्पान्जीमा हो। त्यो
एउटा मानव जातमा सबभैन्दा न￭जकको प्रजात हो; तरै पिन उच्चतम

पमा, यो मानव जातमा केिह पिन होइन।
135 जीवनको सबभैन्दा त ो प भनेको भ्यागुता हो; उच्चतम प चािह
मानव हो। परमे रले त ोबाट शु गनुर्भयो र िठक माथ बनाउनुभयो,
जबसम्म उहाँले यसलाई आफ्नो स्व पमा ल्याउनुभयो। चराचु ङ्गी र
पशुह बाट ल्याउनुभयो, र माथ तफर् ल्याउनुभयो, जबसम्म उहाँले
परमे रको प्रत पसम्म ल्यानुभयो। उहाँले मािनसलाई त्यो स्व पमा
बनाउनुभयो। त्यो नै उच्च प हो। सबभैन्दा त ो प भनेको पोलीवोग
हो जुन भ्यागुतामा प रणत भयो, र यस्त।ै
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136 अब, छुटेको सम्बन्ध, जुन तनीह ले पाउन सकेनन्। अब
धमर्शा लाई हेनुर्होस्। तपाई, तपाई योसंग असमत हुन जानुहुनेछ,
तपाईह धेरै जना, तर म चाहन्छु…तपाईले यो िदमागमा राखेको चाहन्छु।
र यसको िव पूवार्ग्रिह नहुनुहोस्। सु ुहोस्।
137 मलाई थाहा छ िक तपाईह मध्ये धेरजैनाले डा. डहान लाई भखर्रै
सुनेर आउनुभएको छ। म िन त पमा…आफ्नो क्षमताको व्यिक्तको

पमा, र एउटा असल ब्या प्ट भाईको पमा, र म िन त पमा
उहाँलाई सम्मान गछुर् । उहाँसंग धेरै बु र िदमाग छ, र—र मलेै जीवनमा
जा सक्ने भन्दा बिढ उहाँले भुल्नुहुन्छ; िकनभने उहाँ ई रताको—एउटा
डाक्टर हुनुहुन्छ, र उहाँ एउटा चिकत्सा के्षत्रको चिकत्सक हुनुहुन्छ, र
उहाँ िवज्ञानको पिन डाक्टर हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा ज्ञानी मािनस हुनुहुन्छ।
तर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ िक ती…जब परमे रको छोराह ले मािनसका
छोरीह लाई सुन्दर देखे; उहाँले जोसेफसको अडान लनुहुन्छ, र भ ुहुन्छ
िक त्यो “तनीह —तनीह ले आफैलाई मानव शरीरमा ल्याए,” र
आफ्ना लािग पत्नीह ल्याए। र त्यहाँ नोदको भूिममा राक्षसह थए।
“र तनीह ले आफ्ना िन म्त पत्नीह ल्याए र तनीह संग बसे, जब
परमे रका छोराह , पतत स्वगर्दतूह , देखे र मािनसका छोरीह लाई
लए; र यौन इच्छा यत ठूलो थयो, र य िप तनीह पतनबाट पापी
भएका थए, तनीह ले आफैलाई मानव शरीरमा ल्याए।”
138 यिद तनीह ले त्यसो गरे भने, तनीह ले िदव्य चंगाईलाई िबगार,े
तनीह ले सबै कुरालाई िबगार।े यिद शतैानले सृि गनर् सक्छ भने, त्यो
परमे रको बराबरी छ। शतैानले सृि गनर् सक्दनै। मलाई तपाईले एउटा
ठाउँ देखाउनुहोस् जहाँ शतैानले सृि गरको छ। त्यसले सृि गनर् सक्दनै।
त्यसले केवल सृि भएका कुराह लाई िवकृत गनर् सक्छ। त्यो सृि कतार्
होइन। त्यो केवल भ्र कतार् मात्रै हो।
139 िठक छ, त्यसोभए, के भयो त? हेनुर्होस्। मेरो संस्करण यहाँ छ। यहाँ
छुिटएको सम्बन्ध छ।
140 अब तनीह ले एउटा चम्पान्जी पाए, तर तपाईले चम्पान्जीलाई
एउटा मिहलासंग प्रजनन गररे एउटा बच्चा िनकाल्न सक्नुहु । तपाईले
मािनसलाई कुनै अक पशुसंग प्रजनन गनर् सक्नुहु । यो िम￭सदनै। कुनै
जनावरमा, तपाईले रगत िमसाउन सक्नुहु ।
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141 जब म अिफ्रकामा थए, तनीह ले ती गरीब काला रङ्गका
मािनसह लाई यसरी व्यवहार गथ; कसलेै मलाई भन्यो, भन्यो, “तनीह
पशुभन्दा बाहेक केिह होइनन्।”
142 मलेै भने, “म क्षमा चाहन्छु। तनीह उ त्तकै मानव हुन् ज त्त तपाई
हुनुहुन्छ, शायद अझै धेरै होलान्।” म तपाईलाई भन्छु, जब तपाईसंग
त्यस्तो खालको मनोवृ त्त हुन्छ, तपाई तल जनावर जस्तै बन्दै हुनुहुन्छ।
मलेै भने, “त्यो मािनस, यिद यो मािनस हुकुमको इक्का ज त्तकै कालो
छ, वा ऊ फस ज त्तकै पहेलो छ, वा यिद ऊ नील ज त्तकै िनलो छ
भने, उसले तपाईलाई एउटा रगत िदएर तपाईको जीवन बचाउनसक्छ।
तर तपाईले जनावरको रगत आफुमा किहल्यै नहाल्नुहोस्।” वास्तवम,ै ऊ
एउटा मानव हो।
143 केवल एउटा छाला कालो, र अक खरैो, र अक पहेलो, र अक
सेतो भएको हुनाले, त्यसको यससंग कुनै सम्बन्ध छैन। बाईबलले भनेको
छ, “एउटा रगतको परमे रले सबै मािनसलाई बनाउनुभयो।” र त्यो
एकदमै सिह हो। हामी बस्ने ठाउँह मा, हाम्रो रङ्गह प रवतर्न गनुर्, यो
संग कुनै सम्बन्ध छैन। परमे रले एउटा—एउटा मािनसबाट सबै जात
बनाउनुभयो, एउटै रगत, सबै जातह एकै हुन्।
144 चनीह ; अब अ ेत मािनसले यो भ सक्दनै, कालो मािनसले अब
भ सक्दनै, िक “त्यो चनको मान्छे, ऊ—ऊ पहेलो छ, त्यससंग मेरो
कुनै सरोकार नै हुनेछैन।” उहाँ तपाईको भाई हो। र तपाई सेतो मािनसले
पिहलो मािनस वा कालो मािनसलाई यो भ सक्नुहु िक, एक अकार्ले
भ सक्नुहुन, “मेरो तमीसंग कुनै सम्बन्ध छैन।” उहाँ तपाईको भाई हो।
एकदम सिह हो।
145 ध्यान िदनुहोस्, अब, यहाँ के घटना घटेको थयो। म िव ास गछुर् , र
बाईबलबाट यसलाई समथर्न गनर् सक्छु, िक यो सपर् थयो जसले यो गरको
थयो। सपर् नै चम्पान्जी र मािनसको िबचमा त्यो छुटेको व्यिक्त हो। िकनिक,
सु ुहोस्, अब यो ध्यान िदनुहोस्, िक त्यो सपर् एउटा सरीसृप थएन। त्यो
मदैानको सबभैन्दा “धूतर्” पशु थयो।
146 अब, म गए र शब्दकोष लए, आज, सबठैाउँबाट ल्याए, यो शब्दलाई
हेनर्को लािग, धूतर् शब्दको अथर् के हो भनेर। यसको अथर्, “हो￭सयार
हुनु, चलाख हुनु,” हो र, िहब्रूको सबभैन्दा उत्तम—व्याख्या (बाट एम-
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ए-एच-ए-एच, महाः) मतलब, “जीवनको ￭स ान्तको वास्तिवक ज्ञान
भएको।”
147 अब एक िमनेटको लािग यो हेरौँ। ऊ हो￭सयार, चलाख, र उसलाई
“सपर्” भिनन्छ। तर, सम्झनुहोस्, ऊ त्यहाँ भएको सबभैन्दा बाठो थयो,
र मदैानमा भएको अ सबभैन्दा बिढ मानव जस्तो थयो; मानव जातको
सबभैन्दा न￭जक। ऊ एउटा सरीसृप थएन। श्रापले उसलाई एउटा सरीसृप
बनायो। र ऊ…बाईबलले भन्छ िक ऊ सबभैन्दा सुन्दर थयो।
148 र यहाँसम्म िक श्रापले पिन उसको सबै सुन्दरता लगेन; य िप सपर्को
गौरवशाली रङ्गह , र उसको सुन्दरता र धूतर्ता सुन्दर छ। श्रापले सम्म
यसलाई ह ाउन सकेन। तर, तपाई याद गनुर्हुन्छ, परमे रले भ ुभएको
थयो िक यसको खटु्टा हट्नेछ र त्यो आफ्नो पेटले िहड्नेछ। र तपाईले
सपर्मा एउटा पिन हड्डी भेट्नुहु जुन एउटा मानव जातको जस्तो दे खन्छ,
र त्यसकैारणले िवज्ञान हराएको हो। तर त्यहाँ ऊ छ।
149 परमे रले यो बु मान र िववेक ह बाट लुकाउनु भयो, र परमे रको
छोराह लाई, अ न्तम िदनह मा प्रकट गनर्को िन म्त प्रतज्ञा गनुर्भयो, जब
परमे रको छोराह प्रकट गरीनेछन्, जब, “परमे रका पुत्रह जो संसारको
उत्प त्त हुनभन्दा अगाड नै आनन्द मनाएका थए।” जब अ न्तम िदनह मा
ई रत्वको र अन्य कुराह को महान प्रकाश ल्याईनेछ, उहाँले यी कुराह
परमे रका पुत्रह बाट प्रकट गनुर्हुनेछ। तपाईलाई थाहा छ िक धमर्शा ले
त्यो ￭सकाउँदछ। र यहाँ हामी छौ। त्यिह नै कारणले हो परमे रले यी कुराह
आज हामीलाई खोल्दै हुनुहुन्छ। परमे रले उहाँको पुत्रह लाई प्रकट गनर्
तफर् ल्याउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ कुनै पिन मानव ज्ञानको ￭समा भन्दा बािहर गएर,
दरू आ त्मक प्रकाशबाट, तल ल्याउँदै हुनुहुन्छ। के हामीले ￭सकाईरहेका
थएनौ र, यो बाईबलमा, “यहाँ उसको लािग हो जसमा बु छ”? उसले
कुनै सेिमनारीमा ￭सकेको कुरा होइन; तर परमे रको अगाड आफ्नो घुँडा
टेकेर के ￭सक्यो, र उसलाई िदनको लािग परमे रलाई के ले खसुी पय
त्यो कुराले हो। परमे रको पुत्रह , प्रकट भएको छ!
150 यहाँ सपर् छ, अब यहाँ सपर् के थयो; म तपाईलाई उसको बारमेा मेरो
आफ्नो िववरण िदन जाँदछुै।
151 हामीसंग…हामी तल आउँछौ, एउटा भ्यागुता दे ख, माथ
पो लवोगसम्म, र तल र त्यस्त,ै र यस्त-ैर-यस्त,ै जबसम्म तपाई
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बाँदर, अन्तमा चम्पान्जीसम्म आउनुहुन्छ। र चम्पान्जीबाट, अब हामी
चम्पान्जीबाट मानवमा जान्छौ, र हामी सोच्छौ िकन।
152 “िठक छ,” िवज्ञानले भन्छ, “अब पखर्नुहोस्! हामीले ीलाई बाँदरमा
प्रजनन गनर्सक्छौ र त्यसपछ चम्पान्जीमा, र त्यसपछ िठक उल्टो,
एउटा मान्छे चम्पान्जीमा प्रजनन गनर् सिकन्छ।” यो काम गदन। अक
कुनै जनावरमा यसलाई प्रजनन गनुर्होस्; यो काम गनछैन। रगत िम￭सने
छैन; आफ्नो रगत लनुहोस्, यो पूणर् पमा फरक रगत हो, पूणर् पले।
153 त्यहाँ केिह रगत छ िबचमा यहाँ, र तनीह ले जनावर भेट्टाउन
सक्दनैन्। ओ, हा ेलुयाह, म धा मक महसूस गनर् थाल्दछुै अिहले। ध्यान
िदनुहोस्। िकन? परमे रले तनीह बाट यसलाई लुकाउनुभयो। एउटा
सपर्मा एउटा पिन हड्डी छैन जुन एउटा मानवको हड्डी जस्तो देख्छ।
उहाँले यसलाई यत टाढा लानुभयो िक यो बु मान मािनसले पिन पत्ता
लगाउन सक्दनै।
154 र म तपाईलाई देखाउन जाँदछुै िक त्यो बु मान मािनस कहाँबाट
आयो, ऊ कहाँ—कहाँ छ, जसरी पिन। हेनुर्होस्, ऊ त्यसको माफर् तबाट
आउनसक्दनै।
155 यो प्रकाश ारा आउनुपदर्छ, “तपाई ख्री हुनुहुन्छ, पुत्र…” “यो
चट्टान माथ म मेरो मण्डली बसाल्नेछु; र नरकको ढोकाले त्यसको
िव िवजयी पाउनुछैन,” आ त्मक प्रकाश। कसरी—कसरी हािबलले
एउटा थूमा चढाउनुपछर् भिन जाने, जबिक कयनले मदैानको फलह
चढाएका थए? यो उसलाई आ त्मक पमा प्रकाश ग रएको थयो। तपाईले
यो सेिमनारीबाट पाउनुहु । तपाईले यो नामधारी संगिठत मण्डलीबाट
पाउनुहु । तपाईले यो स्वगर्बाट पाउनुहुन्छ।
156 अब सपर्लाई हेनुर्होस्, यो सपर् जो पिहलो थयो। अब उसको त स्वर
कोरौ अिहले। ऊ एउटा महान ठूलो साथी हुनुहुन्थ्यो। ऊ चम्पान्जी र
मािनसको िबचमा छ। र, सपर्; शतैान, लु￭सफर, लाई थाहा थयो िक
त्यो मात्रै एउटा रगत हो जुन मानव रगतसंग िम￭सन सक्छ, एउटा मात्रै
व्यिक्त जससंग त्यसले व्यवहार गनर् सक्छ। उसले चम्पान्जीसंग व्यवहार
गनर् सक्दनै, त्यो रगत िम￭सदनै। त्यसले अ कुरासंग व्यवहार गनर् सक्दनै।
त्यसले भेडासंग व्यवहार गनर्सक्दनै। त्यसले एउटा घोडासंग व्यवहार
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गनर्सक्दनै। त्यसले अन्य कुनै जनावरसंग व्यवहार गनर् सकेन; यसले
सपर्संग व्यवहार गनुर्पथ्य ।
157 आउनुहोस् त्यसलाई लऔ र हेरौ यो कस्तो दे खन्थ्यो। ऊ एउटा
महान ठूलो जन्तु थयो, पूवर्-ऐतहा￭सक िवशाल जन्तु। त्यहाँिनर
उनीह ले यी ठूला हड्डीह भेट्टाए, र म तपाईलाई यो बाईबलमा देखाउनेछु।
अब न￭जकबाट हेनुर्होस्। िठक छ। ठूलो िवशाल जन्तु, मानौ ऊ—ऊ दस
िफट थयो, ठूलो िवशाल काँध भएको; एउटा मािनस जस्तै दे खन्थ्यो।
र उसको रगत, तल आईसकेपछ, एउटा जनावरलाई अक जनावरसंग
िमसाएर; तपाईले जनावरह लाई िमसाउन सक्नुहुन्छ; र यसले उच्चस्तरीय
रगत लईरहन्छ, जीवन दे ख उच्च, उच्च प लँद,ै तबसम्म िक यसले
मान्छेको दायरासम्म चढ्दछ। तर अ न्तम सम्बन्ध यहाँ, िबचमा यहाँ, यो
कािटयो। कतजनालाई थाहा छ िक िवज्ञानले छुटेको सम्बन्ध भेट्टाउन
सक्दनै? तपाईह सबलेै त्यो जा ुहुन्छ। िकन? यहाँ ऊ छ, सपर्। यहाँ ऊ
छ, एउटा ठूलो िवशाल जन्तु।

र शतैान तल आउँछ, अब, उसले भन्छ, “म प्रेरणा िदनसक्छु।”
158 अब, जब तपाई ीलाई हेनर् जानुहुन्छ र ीको कमर्लाई हेनुर् हुन्छ,
तपाई याद गनुर्हुन्छ, तपाई शतैान ारा अभषेक हुनुभएको छ (र यो
तपाईको आफ्नै श्रीमती होइन)।
159 ध्यान िदनुहोस्, अब, शतैान तल आयो र सपर्मा पस्यो। र उसले
हव्वालाई अदनको बगैँचामा भेट्यो, आँगन, र उसले िबचको फलको बारमेा
कुरा गय । िबचको अथर् “मध्य,” र अन्य त्यस्त;ै तपाई बुझ्नुहुन्छ, यो
िमश्रत मण्डलीमा। र उसले भन्यो, “अब, यो सुखद छ। यो हेनर्मा चाख
लाग्दो छ।” त्यसले के गय ? त्यसले हव्वालाई प्रेम गय , र त्यो उनीसंगै
बस्यो, एउटा श्रीमानको पमा।
160 र उनले यो आनन्ददायी देख्यो, त्यसलेै उनी गईन् र आफ्नी पतलाई
भिनन्, तर उनी पिहले नै गभर्वती थईन्, शतैान ारा।
161 र उनले आफ्नो पिहलो छोरा िदईन्, जसको नाम कयन थयो,
शतैानको छोरा।

“अब,” तपाई भ ुहुन्छ, “त्यो गलत हो।”
162 िठक छ, हामी यो गाला हो या होइन भनेर पत्ता लगाउनेछौ। “र
म ीको र सपर्को सन्तानको िबचमा शत्रुता हा लिदनेछु।” के? सपर्को
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बीउ! उनको एउटा बीउ थयो, त्यसको एउटा बीउ थयो। “अिन त्यसले
तेरो शर िकच्नेछ, र तलेै त्यसको कुकुर् च्चो डस्नेछस्।” र डस्नेछ लाग्नु,
त्यहाँ, मतलव “एउटा प्राय त बनाउनेछ।” अब त्यहाँ तपाईलाई सपर्को
“बीउ” छ।

अब, ध्यान िदनुहोस्, यहाँ यी दईुवटा केटाह आउँछ।
163 अब, यो सपर्, जहाँ त्यो त्यहाँ उभयो, यो ठूलो िवशाल जन्तु त्यहाँ
उभयो, त्यो आदमको श्रीमतीसंग व्यभचार गरकेोमा दोषी थयो। आज पाप
कहाँ छ? आज भएको अवस्थामा के कुराले यो बनायो? अब, म—म…
म केको बारमेा बो लरहेको छु िन त पमा तपाईले समात्न सक्नुहुन्छ।
र त्यहाँ यो थयो।

र जब त्यसले त्यसो गय , परमे रले भ ुभयो, हव्वा र आदमलाई
बोलाउन थाल्नुभयो।

र उसले भन्यो, “म नाङ्गो थए।”
र उहाँले भ ुभयो, “कसले भन्यो त नाङ्गो छस् भिन?”

164 त्यसपछ तनीह ले शु गछर्न्, सेनाको शलैी, दोष लगाउद।ै भन्यो,
“अँ, तपाईले िदनुभएको ीले, यो गय । मलाई मनाउने उनी नै हुन्।”
165 र उनले भिनन्, “सपर्ले मलाई स्याउ िदयो”? िठक छ, प्रचारक,
आफ्नो छेउमा जानुहोस्।
166 उनले भिनन्, “सपर्ले मलाई छल गय ।” के तपाईलाई थाहा छ छल
को अथर् के हो? अथर् हो, “अपिवत्र” गय । अिन…उनी…श-ै…शतैानले
उनलाई किहल्यै पिन एउटा स्याउ िदएन। “सपर्ले मलाई बहकायो गय ।”

र त्यसपछ श्राप आयो।
167 उहाँले भ ुभयो, “तलेै आफ्नो पत सट्टामा सपर्लाई सुनेको हुनाले,
तलेै संसारबाट जीवन लएको छस्। र तेरो—तेरो दखु वेदनामा सारै ग र
बढाईिदनेछु; र तेरो गभर्धारण तेरो पतमा हुनेछ,” र यस्त।ै
168 “र तलेै मेरो साट्टोमा तेरो पत्नीलाई सुनेको हुनाले, (मलेै तँलाई
धुलोबाट लएको थए; सव च्च जात), फकर तँ धुलोमै जानेछस्।”
169 “र, सपर्, तलेै यसो गरकेो हुनाले, तेरो खटु्टा हट्नेछ। तेरो जीवनभ र,
पेटले तँ िहड्नेछस्। र तँलाई घृणा ग रनेछ। र धुलो तेरो मासु हुनेछ।” त्यहाँ
तपाई हुनुहुन्छ। त्यो छुटेको सम्बन्ध त्यहाँ छ।
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170 अब यहाँ कयन आउँछ। आउनुहोस् स्वभावलाई हेरौँ। यहाँ कयन
आउँछ। ऊ के हो? ऊ चतुर व्यापारी हो। उसले खेत जोत्छ। बाठो,
बु मान; धा मक, अत्यन्त धमात्मी; हेनुर्होस् उसको—उसको गुणह
हेनुर्होस् अब। म संगै केिह िमनेन बिढ सनुर्होस्।
171 यहाँ ऊ माथ आउँछ। उसलाई थाहा छ िक ऊ नैतक छ। ऊ मण्डली
जान चाहन्छ। उसले आफ्नो लािग एउटा मण्डली बनाउँछ, एउटा भेिट
चढाउछ। एउटा वेदी ल्याउछ, र सब।ै एउटा वेदी बनाउँछ, यसमा आफ्नो
फूलह राख्छ। खेतको…खेतको फलह , परमे रलाई भेिटदान गछर् ।
भन्यो, “त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ, प्रभु। हामी जान्दछौ िक हामीले स्याउ खायौ,
जसले यो गरायो।” उनका कतपय वंशधरह ले पिन यिह प्रकारको िवचार
पाएका छन्। यो कहाँबाट आयो भिन देखाउछ। उसले आफ्नो सयौ भत्र
ल्यायो, खेतबाट बािहर, त्यसलाई त्यहाँ राख्यो, भन्यो, “यसले प्राय त
बनाउनेछ।”

परमे रले भ ुभयो, “यो स्याउ थएन।”
172 तर, आ त्मक प्रकाशबाट, हािबललाई थाहा भयो िक यो रगत थयो।
त्यसलेै उसले एउटा थूमा ल्यायो, त्यसको घाँटी काट्यो, र यो मय ।
173 र परमे रले भ ुभयो, “त्यो सिह हो। त्यसले हो यो गरकेो। यो रगत
थयो।” तपाईलाई थाहा छ म कुन रगतको बारमेा बोल्दछुै। िठक छ। “यो
रगत थयो जसले यो गय ।”
174 अब हेनुर्होस्। र जब कयनले उसको पिवत्र-भनाउदो भाई परमे रको
सामू स्वीकार भएको देखे, र चन्हह र आ यर् कमर्ह भएको उनले त्यहाँ
तल देखे, उसलाई डाह भयो। उसले भन्यो, “म यो कुरा अिहले यहाँ बन्द
गनछु।” उसको भाईलाई हेनुर्होस्, उसको सन्तानलाई हेनुर्होस्, आज।
“अब, म यो भन्दा बु मान छु,” त्यसलेै ऊ क्रोधत भयो। रस कहाँबाट
आउँछ? के तपाईले भ सक्नुहुन्छ िक रस…? उसले आफ्नो भाईको
हत्या गय । ऊ एउटा हत्यारा हो।
175 के तपाईले परमे रलाई एउटा हत्यारा भिन बोलाउन सक्नुहुन्छ?
र आदम परमे रको छोरा थयो। बाईबलले भनेको छ, िक, “आदम
परमे रको छोरा थयो,” त्यो शु शु वातबाट थयो। आदम परमे रको
छोरा थयो। र त्यो डाह र ईष्यार्, र सबकुैरा, त्यो शु धाराबाट
आउन सक्दनै।
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176 यो अक ठाउँबाट आउनुपछर् । [टेपमा रक्त स्थान—सम्पा।] र यो
शतैानबाट आयो, जो एउटा हत्यारा थयो, शु बाटै। बाईबलले भनेको
थयो, “त्यो एउटा झुटो र हत्यारा थयो, शू दे ख न।ै” र त्यहाँ यो छ।
र उसले आफ्नो भाईलाई माय ।
177 र त्यो ख्री को मृत्यकुो एउटा चत्रण थयो। त्यसपछ, त्यसबाट,
अवश्य, उहाँले उसको स्थान लनको लािग सेथलाई उठाउनुभयो। ख्री को
मृत्य,ु दफन, र पुन त्थान।
178 र हेनुर्होस्, त्यसपछ, यहाँ तपाईको भीमकाय मािनसह । त्यसपछ
कयन नोदको देशमा गए। यिद उसको बुवा एउटा ठूलो िवशाल जन्तु थयो
भने, कयन कस्तो थयो होला? उसको बुवाजस्तो। र ऊ नोदको देशमा
गयो, र उसको िददीह मध्ये एकलाई लयो।
179 उसले गनर् सक्ने एक मात्रै त रका थयो। त्यहाँ हव्वाको माफर् तबाट
बाहेक, अ मिहलाह आउन सक्दनै थयो। तनीह ले दावी गछर्न् िक
तनीह को सत्तरीवटा छोरा र छोरीह थए। यिद—यिद त्यहाँ मिहला
थएन भने…बाईबलले मिहलाह ज न्मदा अभलेख राख्दनै थयो, केवल
पु षको राख्थ्यो। र जब, यिद त्यहाँ हव्वा बाहेक अ मिहला थएन भने,
जब उनी म रन्, मानव जातको अ स्तत्व समा हुन्थ्यो। उनीसंग छोरीह
हुनुपथ्य । र उसले आफ्नै िददीबिहनीलाई िववाह गनुर्पथ्य ।
180 ऊ नोदको देशमा गयो र—र आफ्नो लािग श्रीमती पायो। र जब
उसले उनलाई त्यहाँ िववाह गय , त्यिहिनर तनीह ले ती ठूला महाकाय
मािनसह पाए, जो परमे रको पतत छोराह थए। जो तनीह को
आफ्नो बुवाबाट आयो, शतैान, कयनबाट आयो। त्यहाँ तपाईको छुिट्टएको
सम्बन्ध छ।
181 र सपर्को बीउलाई हेनुर्होस्। अब हेनुर्होस्। याद गनुर्होस्, सपर्को बीउ
धा मक छ। यसलाई शु बाट अिहलेसम्म आएको हेनुर्होस्, केिह िमनेटको
लािग। यहाँ यो जान्छ, सपर्को बीउ। तनीह लाई के भयो? अब मलाई यहाँ
केिह पढ्न िदनुहोस्, यो मलेै िदउसो मात्रै लेखेको थए।
182 हािबलको वंशबाट के आयो? यसलाई सु ुहोस्। िठक छ। संगै हािबल
आयो। हािबल पछ सेथ आयो। सेथ पछ नोआ। नोआ पछ शेम। शेम
पछ अब्राहाम। अब्राहाम पछ इसाहाक। इसाहाक पछ याकूब। याकूब पछ
यहूदा। यहूदा पछ दाऊद। दाऊद पछ ख्री , ￭स तामा आयो।
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183 त्यससमयमा हेनुर्होस् िक परमे रको आत्मा हािबलमा कसरी
बस्नुभयो। हेनुर्होस् उहाँ कसरी सेथमा बस्नुभयो। हेनुर्होस् उहाँ कसरी
यहूदामा बस्नुभयो। हेनुर्होस् उहाँ कसरी दाऊदमा बस्नुभयो। हेनुर्होस् उिह
आत्माले बोलाएको, धा मक बीउबाट, तलसम्म। तनीह ले के गरे त्यसले
केिह फरक पदन, तनीह पूवर्िनधार् रत थए।
184 याकूबलाई हेनुर्होस्, एउटा फोहोर…म यो कुरा िनन्दाको लािग भ न्दन।
तर याकूब, एउटा बेईमान, सधै उसको आमाको वरपर झु ण्डरहने; चारैतर
दौडरहने, एउटा लाडे प ल्टने केटा। उसको माथ कुराह राख्नुहोस्,
गएर आफ्नो िपतालाई धोका िदए, आशष पाउनको लािग; तर यो उसलाई
संसारको जग बसाल्नुभन्दा पिहले नै िदईएको थयो। िन य न,ै यो थयो।
185 त्यहाँ गएर आफ्नो ससुरालाई झुट बोले; र ती गाईवस्तुह गभर्वती
हँुदा तसार्उनको लािग केिह लौराह , चनारका लट्ठीह पानीमा राखे;
तनीह ले धब्बा भएका गाईवस्तुह ल्याउनको लािग, ताक उसले ठगी
गररे ती पाउन सक्नको िन म्त। यसमा परमे रले उसलाई आशष िदनुभयो।
त्यो सिह हो।
186 जसले याकूबको बारमेा केिह भन्छ त्यसलाई धक्कार होस्। तपाईलाई
थाहा—थाहा छ झुटो अगमवक्ताले के भने…वा, उसले िठक अगमवाणी
बोल्दै थए। बालम, उसले भन्यो, “उसलाई जसले आशष िदन्छ त्यो
आशिषत हुनेछ, र जसले उसलाई श्राप िदन्छ त्यो श्रािपत हुनेछ।”
187 “मलेै तँलाई लएको छु, याकूब। मलेै यसलाई एउटा…एउटा अन्जान
देशमा भेटे। र जसरी चीलले आफ्नो गुँड ह ाउँछ, मलेै यसलाई ह ाए र
यसलाई बािहर िनकाले।” हा ेलुयाह! “न त बलले, न शिक्तले, परमप्रभु
भ ुहुन्छ, मेरो आत्माले।”
188 हेनुर्होस् त्यो तल ￭स तामा आएको। आत्माले तल ख्री मा ￭स ताको
लािग काम गय , तल प्रत्येक कुलिपताको माध्यमबाट, भएर िठक तल
आयो। तनीह ले के गरे त्यसले केिह फरक परने, तनीह ले के भने,
तनीह ले के गर,े तनीह िवल्कुल धा मकको बीउ थए।
189 र, यहाँ, जब धा मक अब्राहाम…मिहला! ओ, मलाई साच्चै राम्रो
लाग्छ। जब धा मक अब्राहामले म ल्कसेदेकलाई भेटे, जो परमे र आफै
हुनुहुन्थ्यो।
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190 म ल्कसेदेक को थए? “शालेमका राजा, जो य शलेमका राजा थए,
शा न्तका राजा। उहाँको कुनै िपता थएन। उहाँको कुनै माता थएन। उहाँको
िदनको शू वात थएन, न त जीवनको अन्त्य नै थयो।” उहाँ जो पिन
हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अझै जीिवत हुनुहुन्छ। “उहाँ किहल्यै पिन ज न्मनुभएको
थएन। उहाँ किहल्यै मनुर्हुनेछैन। उहाँको कुनै िपता वा माता थएन। उहाँको
िदनको शू वात, वा जीवनको अन्त्य छैन।” मलाई भ ुहोस् उहाँ को
हुनुहुन्थ्यो। अनन्त परमे र; जसमा हामीले भन्छौ एउटा…
191 ओ, मलेै भुले भखर्र तपाईले के भ ुहुन्छ त्यसलाई। ई र-िवभव,
भिनन्छ। जस्तमैा…एउटा िमथक होइन; तर अझै पिन यो केिह कुरा प्रकट
ग रएको हो। जस्तो उहाँ अब्राहामकहाँ त्यहाँ पालमा आउनुभएको, एउटा
स्वगर्दतू जस्तो, र अगमवाणी बोल्नुभयो, र सारा हा￭सन् भिन भ ुभयो,
उहाँको पछाड, र त्यस्त।ै कुरा, उिह कुरा।
192 र यहाँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उनले म ल्कसेदेकलाई भेटे। र ￭जजी-…
￭जजीबुवा अब्राहाम, धा मकको बीउमा, म ल्कसेदेकलाई दशांस तर;े र यो
उनको खनातलाई िदईएको थयो, धा मकको बीउलाई।
193 अब यहाँ सपर्को—बीउ आउँछ। अब, याद गनुर्होस्, त्यहाँ तनीह
बीच, शत्रुता, यु हुनेछ।
194 सपर्को बीउ संगै आउँछ, र यसले के उत्पादन गछर्? अब पिहलो केिह
वषर्लाई लऔ। अब हेनुर्होस् त्यहाँ के घटना घट्छ। हामी िठक तल पढ्नेछौ,
िकनिक मलेै भखर्रै यसलाई जाँच गर।े सपर्को बीउले कयनलाई पदैा गय ।
कयन नोदको भूिममा गयो, महाकाय मािनसह पदैा गय , र त्यसपछ
तनीह नोआको भूिममा आए।
195 तनीह हो￭सयार, शक्षत, बु मान मािनसह थए। के त्यो सिह
हो? तनीह िनमार्णकतार्, आिवष्कारक, वजै्ञािनकह थए; धा मकको
बीउ ारा होइन, तर शतैानको बीउ, सपर् ारा। तनीह यस्ता पु षह
थए जो—जो वजै्ञािनक, िनमार्णकतार्, र महान मािनसह , शक्षकह
थए। धमर्शा ले त्यसरी भन्छ। तनीह ले काँसाका काम गथ। तनीह ले
फलामका काम गथ। तनीह ले धातुका काम गथ। तनीह ले धेरै कुराह
आिवष्कार गर।े तनीह ले िवभ धातुह बनाए, र घरह बनाए, र
त्यस्तै अन्य। धमर्शा ले त्यसो भन्छ। र तनीह ीको सन्ता, नोआ,
धा मकजनको िग ा गथ। के त्यो सिह हो?
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196 आउनुहोस् तनीह लाई अझै टाढासम्म पछ्याऔ। त्यसपछ, हामीले
तनीह लाई डंुगासम्म पाउँछौ, सबै कुरा न पा रयो। पापको यस्तो एउटा
संघातमा, र तनीह ले शाषन लए, र ज्ञानी र बु मान। जबसम्म,
परमे रले तल हेनुर्भयो, त्यहाँ धेरै जसो बािक थएनन्, त्यसलेै उहाँले
केवल नोआ र उनको प रवारलाई डंुगामा लानुभयो, र तल पानी पानुर्भयो
र सबकुैरा न पानुर्भयो। हनोकलाई माथ लानुभयो, पिहले न।ै त्यो सिह
हो? त्यहाँ सबै बीउ थयो, लगभग सबै बीउ; तर पूरा गनर्को लािग त्यहाँ
उहाँक उदेश्य थयो।
197 अब, नोआ र उनको छोराह , जो बािहर आए, हाम, शेम, र येपेत,
धा मकको वंशमा आए।
198 सरी बीउ किहल्यै समा भयो? बीउ डंुगामा आयो, उस्तै ग र जसरी
यो शु मा आएको थयो, ीको माफर् तबाट, तनीह को पत्नीह बाट।
तनीह ले शतैानको बीउ बोकेका थए, जहाजबाट भएर ल्याए, जसरी
हव्वाले शतैानको बीउ बोकेको थयो, कयनलाई जन्माउनलाई, ीबाट।
199 तपाईले प्रचारकह को लािग मिहलाह लाई मंचमा राख्नुहुन्छ,
बाईबलले यसको िनन्दा गछर् ! पावलले भने, “यिद कुनै मािनसले आफुलाई
एउटा अगमवक्ता भन्छ, वा आ त्मक ठान्छ भने, उसले यो स्वीकार गरोस्
िक म जे लेख्छु त्यो प्रभुको आज्ञा हो; तर यिद त्यो अज्ञानी छ भने,
त्यसलाई अज्ञानी भईरहन देओ।”
200 त्यसकैारणले म ब्या प्ट मण्डलीबाट िनस्केर यहाँ तल आए। भाई

मान केिह समय अगाड यहाँ हुनुहुन्थ्यो; मलाइ लाग्छ उहाँ त्यस रात
त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। डा. डेभसले भने, “तपाई यहाँ खडा हुनुहुन्छ र यी
मिहलाह लाई प्रचारक हुनको लािग िनयकु्त गनुर्हुनेछ।”

मलेै भने, “म यो गनछैन। होइन, साच्चै।”
उहाँले भ ुभयो, “तह्क छ, म तपाईलाई बािहर िनकाल्नेछु।”

201 मलेै भने, “मलाई राम्रो त बािहर िनकालेकै हुन्छ।” मलेै भने, “यो
परमे रको वचन हो, र यसले यो कायर्को िनन्दा गछर् । र जे परमे रले िनन्दा
गनुर्हुन्छ म त्यो कुरा समाएर बस्न स क्दन।” होइन, श्रीमान।
202 जो कोिहले यो गछर् , तनीह झुटा शक्षक, झुटा अगमवक्ताह हुन्
भिन देखाउदछैन्। बाईबलले भन्यो िक तनीह हुनेछन्। “हुन सके त
चुिनएकालाई िन भमार्उनेछन्।” त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ।
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203 अब यो ध्यान िदनुहोस्। र त्यहाँबाट बािहर, त्यसपछ, हाम आयो,
हाम आफ्नो श्रीमतीसंग आयो, र तनीह । उसमाथ श्राप रा खएको छ।
हामबाट िनम्रोद आयो, जसले बेिबलोन बनायो। बेिबलोनबाट क्याथो लक
मण्डली आयो, त्यसको शू वात भयो। तल अहाब हुदै आयो। अहाबबाट
तल आयो, यहूदा इस्का रयतसम्म, त्यसपछ, ख्री िवरोधी।
204 र अ न्तम िदनह , यहाँ ख्री िवरोधीको आत्मा र ख्री को आत्मा
छ। ख्री िवरोधी आत्माले, भन्दै छ, “आ यर् कमर्का िदनह िबतसकेको
छ।” ख्री ले आत्माले, भन्दछै, “उहाँ िहजो, आज, र सधभै र एकसमान
हुनुहुन्छ।” ख्री िवरोधी आत्माले भन्छ, “यसले केिह फरक पादन
यिद तपाई ‘िपता, पुत्र, पिवत्रआत्मा,’ नाउँमा बि ष्मा लनुभएको छ,
खन्याउनुभएको छ, छकार्एको छ, जे के पिन यो होस्, यसको अथर्
एउटै हो।” बाईबलले भन्यो िक परमे र अचुक हुनुहुन्छ, र उहाँ प रवतर्न
हुनसक्नुहु । तपाई कसलाई सेवा गनर् जाँदहुैनुहुन्छ? यो तपाईमा भर पछर् ।
205 अब तपाईले भ ुहुन्छ, “के तनीह सगंै बस्न सक्छन्? तपाईले
भ ुभयो, त्यहाँ त्यो डंुगामा, भाईब्रन्हाम, तपाईसंग त्यहाँ दवुै हाम र सेथ
थयो।” त्यो सिह हो, एकदम िठक हो। हाम दु थयो। सेथ धा मक र धम
थए। िठक छ।
206 आउनुहोस् हामलाई पछ्याएर हेरौ। िठक छ, अबक, त्यहाँ हाम र सेथ
डंुगामा थए; एउटा धम , र अक अधम । त्यहाँ एउटै डंुगामा एउटा काग
र एउटा ढुकुर थयो। त्यहाँ यहूदा र येशू एउटै मण्डलीमा थए। त्यहाँ ख्री
िवरोधी र पिवत्र आत्मा एउटै मण्डलीमा थए।
207 र, आज, उिह आत्माले काम गदर्छ। “ई रभिक्तको एक प भएको,
एकदम धा मक, ई रभिक्तको भेष लगाउने तर शिक्तलाई इन्कार गन; यस्तो
मोडमा।” पिवत्र आत्मा, दावी गद, “येशू ख्री िहजो, आज, र सधभै र
उस्तै हुनुहुन्छ।” तपाई कुन पक्षमा रोज्नुहुन्छ?
208 ख्री िवरोधी भन्छ िक यो केवल धमर्को पुस्तक मात्रै हो। “हामी
प्रे रतको सार दोहोयार्उने छौ।” म कुनै पिन प्रचारकलाई बाईबलमा प्रे रतको
सार कहाँ पाईन्छ भनेर बताउन चुनौती िदन्छु: “म परमे रमा िव ास गछुर् ,
सवर्शिक्तमान िपतामा, स्वगर् र पृथ्वीको सृि कतार्; येशू ख्री , उहाँको पुत्रमा।
म पिवत्र रोमन क्याथो लक मण्डलीमा िव ास गछुर् , सन्तह को संगतमा।”
तपाईले त्यो बाईबलमा कहाँ फेला पानुर्हुन्छ? र अझै पिन तपाई आफ्नो
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ठूलो मेथोड र ब्या प्ट मण्डलीह मा दोहोयार्उनुहुन्छ। यो शतैानको
एउटा ￭स ान्त हो, र झुटा अगमवक्ताह ले यो ￭सकाईरहेका छन्।
209 र म आशा गछुर् िक म तपाईको भावनालाई चोट पुयार्उनेछैन, तर म यो
मण्डलीलाई काटी ठोक्दछुै। तपाई ब्रन्हाम टेबरनेकलमा हुनुहुन्छ, त्यस्ता
कुराह बाट टाढा रहनुहोस्। सन्तह को संगतमा िव ास गन कुनै पिन कुरा
अध्यात्मवाद हो। “परमे र र मािनसको िबचमा त्यहाँ एउटा मध्यस्थकतार्
हुनुहुन्छ, र त्यो मािनस येशू ख्री हुनुहुन्छ।” त्यहाँ कतवटा म रयमह
छन् त्यसको वास्ता नगनुर्होस्!
210 हेनुर्होस् कसरी त्यो ीको बीउले पुरानो बेलामा के गय ? कसरी र

ीको बीउले त्यहाँ बोकेर ल्यायो?
211 हेनुर्होस् आज, अमे रकामा। अमे रका शतैानको बीउ हो। यो के हो?
ऊ मिहलाह को देश हो। तपाईले सु ुभएको छ, “यो नारीको संसार हो।”
त्यो सिह हो। यो एउटा नारीको रा ्र हो। तनीह ले ढाँचा बसाले।
212 म यहाँिनर गए, धेरै समय भएको छैन, स्वटजरल्याण्डमा। मिहलाह ले
भन्दै थए…एउटा सानो, पिवत्र आत्मा पाएिक मिहलाले भिनन्,
“तपाईलाई थाह छ, यिद म अमे रकामा गएँ भने, तनीह ले भन्छन् िक
मिहलाह ले स्वतन्त्रता पाएका छन्।”
213 मलेै भने, “म तपाईलाई भन्छु यसले कहाँ लजैान्छ।” र मलेै उनलाई
भ थाले।

उनले भिनन्, “ओ, दया होस्, मलाई त्यस्तो केिह चािहदनै।”
मलेै भने, “त्यहाँिनर यसले लजैान्छ।”
तपाईलाई थाहा छ, तनीह ले त्यस्तो कुरा त्यहाँ गदनन् जस्तो

यनीह ले यहाँ गछर्न्।
214 यो के हो? म तपाईलाई देखाउनेछु अमे रका एउटा मिहला हो भिन।
हाम्रो ￭सक्कमा एउटा मिहलाको चत्र छ। यहाँ भएका सबै कुरा एउटा
मिहला हो।
215 मलाई भ ुहोस्, देशमा पयार् अवधैािनक र क्सह छैन, हुनेथयो…
तपाईले यो शहरमा चा लसवटा अवधैािनक र क्स बेच्नेह राख्नुहोस, र
तनजना वेश्याह राख्नुहोस्, राम्री-दे खने मिहलाह जसले आफैलाई
त्यहाँ सडकमा राख्छे; तपाईले शहरमा राख्नसक्ने अवधैािनक रक्सी
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बेच्नेह ले भन्दा, तनीह ले अभलाषा देखाएर, धेरै प्राणह लाई नकर् मा
पठाउनेछन्। त्यो एकदम सिह हो।
216 यो को त्यसोभए? यो मिहला हो। उनी को हुन्? उनी अमे रकािक
देवी हुन्।
217 यी पुराना चलचत्रका केिह कलाकारह लाई लनुहोस्; तनीह यहाँ
उठ्छन् र चार वा पाँच पटक िववाह गछर्न्, एकै समयमा तन वा चार
फरक पतह संग बस्छन्; र यी मध्ये कतपय पित्रकाले पदार्फास गद र
तनीह लाई भन्छन्, तनीह को त स्बरह यहाँ नग्न िनकालेका छन्। र
तपाई सानी केिटह ले यसलाई तपाईको उदाहरणको पमा राख्नुहुन्छ,
(िकन?) िकनिक तपाईको आमा तपाईको अगाड छ, शायद, तपाईको
हजुर आमा तपाईको अगाड छ। तपाईले देख्नुहुन्छ सपर्को त्यो बीउले
कहाँ काम गरकेो छ? िन य न,ै यो हो।
218 र यसले के गय ? यिद अधमर्ले चौध पुस्तासम्म भेट्ने हो भने,
व्यवस्थाको अधनमा, यिद धम ह को बीउले काम गनर् लागेको छ भने,
आजको िदनमा अधमर् यस िदनमा आयो भने? र परमे रले भ ुभयो एक
समय आउनेछ, यिद उहाँले आफ्नो कायर्लाई छोटो बनाउनुभएन भने,
त्यहाँ कोिह पिन बािक रहनेछैन। हामीह अ न्तम समयमा छौ। आजरात
धम लाई खोज्नुहोस्; शहरह भएर जानुहोस्!
219 ओ, तपाईले मण्डलीमा सदस्यह ब्या प्ट ह र प्रे स्बटे रयनह प्रत
हुनसक्नेसम्म को वफादार भेट्टाउनुहुन्छ, र त्यस्त।ै तर खरायोले िहउँको
जुत्ता लगाउनुमा ज त्त सरोकार छैन उत्तैकै तनीह को परमे रसंग कुनै
सरोकार छैन। यसको बारमेा केिह जान्दनैन्! जे पिन तनीह लाई थाहा
छ: “के तपाई एउटा इसाई हुनुहुन्छ?”

“म एउटा क्याथो लक हँु।”
“के तपाई एउटा इसाई हुनुहुन्छ?”
“म एउटा ब्या प्ट हँु।”
“तपाई एउटा इसाई हुनुहुन्छ?”
“म प्रे स्बटे रयन।”
“के तपाई एउटा इसाई हुनुहुन्छ?”
“म पे न्टको ल।” त्यसको यससंग कुनै सरोकार नै छैन।
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220 तपाई एउटा इसाई हुनुहुन्छ िकनिक परमे रले, उहाँको अनुग्रह ारा,
तपाईलाई बचाउनुहुन्छ। र तपाईलाई यसको बारमेा थाहा छ। र केिह कुराले
तपाईको जीवन प रवतर्न गरकेो छ, िक तपाई फरक जीवन िबताउनुहुन्छ।
र ख्री येशूमा तपाई एउटा नयाँ व्यिक्त र प्राण हुनुहुन्छ। िन य न।ै
221 तर तपाईले देख्नुहुन्छ सपर् बीउ कहाँ छ? सपर्को बीउ के थयो?
व्यभचार। तपाई पछ्याउदै हुनुहुन्छ? हव्वासंग व्यभचार। त्यसमा के
भयो? त्यसले के ल्यायो? यो के हो आजरात?
222 पछाड फकर हेनुर्होस्, एउटा केिह समय अघ, जब पिहलो गीत आयो।
तपाई वृ ा मािनसह , जब…तनीह ले रेडयोमा गाउन िदनुअघ गीतह
छा े गथ। र पिहलो बािहर आयो, त्यो, “रोल एम, केिटह , रोलएम,
मलाई तम्र राम्राो घुँडा देखाऊ,” र सबै त्यस्त।ै “बा र आमा प्रत हास्छन्,
र तनीह सबलैाई िदनुहोस् एउटा ‘हा-हा-हा!’” त्यो नै पिहलो थयो
जुन तनीह ले छाड्न िदयो। तपाईलाई के लाग्छ त्यो गीत लेख्ने मान्छे
आजरात कहाँ छ? ऊ म रसक्यो।
223 तपाई क्लारा बो को बारमेा के सोच्नुहुन्छ, को पिहला आयो र
भन्यो, खतरनाक वक्र, र हजारौ आत्माह लाई नरकमा पठाउने िकशोर
कलाकार? तपाईलाई के लाग्छ उनी कहाँ छन् आजरात? उनी लामो
समय दे ख मृत छन्। उनको शरीर सिहत, उनी कहाँ छन्? उटा
प ल्टरहेक छन्, धुलोमा सडएको, िकराह र िकराले खाएको छ। अिन
उनको आत्मा एक न्यायी परमे रको अगाड रहेक छन्।
224 कहाँ छ त्यो मान्छे जसले त्यस मिहलालाई लयो र तनीह लाई पुरानो
फोहोर दे खने लुगा लगाउने बनायो, तनीह सबलैाई एक त फ र अक मा
धकेल्न, तनीह लाई गलत बनायो? भ ुभयो, “तनीह ले यसको लािग
के गर?े तपाईले िकन त्यस्तो खालको कुराह लगाउनुहुन्छ?” िकनिक
तपाईलाई पु षले हेरकेो तपाई चाहनुहुन्छ, र यसलाए प्रमाणत गन अ
कुनै त रका छैन।
225 र के तपाईलाई थाहा छ जब तपाईले त्यसो गनुर्हुन्छ, र कुनै पुरानो
पापीले तपाईलाई हेछर् , तपाईलाई थाहा छ के हुन्छ भिन? न्यायको
अदालतमा…तपाई भ ुहुन्छ, “भाई ब्रन्हाम, म मेरो पत प्रत हुनसक्ने
सम्मको सच्चा भए।” तपाईले व्यभचार गरकेोमा दोषी ठ रनुहुन्छ। येशूले
भ ुभयो, “जसले कुनै ीलाई कु ि ले हेछर् , त्यसले आफ्नो दयमा
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पिहले नै व्यभचार गरकेो हुन्छ।” जब त्यस पु षले व्यभचार गरकेोमा
जवाफ िदनुपछर् , को त्यसको कारक हुनेछ? जुन त रकामा तपाईले पोशाक
लगाउनुभयो र जुन त रकामा आफुलाई प्रस्तूत गनुर्भयो।
226 अब, मलेै भ खोजेको यो होइन िक तपाईले पुरानो बाकसबाट लएर
कुनै अक िक￭समको लुगा लगाउनुपछर् । तर, तपाई एक मिहला जस्तै दे खन
सक्नुहुन्छ।
227 र यहाँ बािहर िनस्कनुहोस्, र तपाईको सानो छोटो लगाउनुहुन्छ,
र सानो रबनले त्यसरी बा ुहुन्छ, र तपाईको बच्चा चुरोटको ट्र े जस्तै
आँखाले, तपाईको मुखमा चुरोट सिहत, तल सडकमा िहड्द।ै तपाईले त्यो
असल उदेश्यको लािग त्यसो गनुर्हुदनै। यथाथर्मा तपाई िनद ष हुनुहुन्छ
होला, तर शतैानले तपाईलाई एउटा उपकरणको पमा प्रयोग ग ररहेको
छ जसरी त्यसले हव्वालाई गय ।
228 यो िकन एउटा मिहला देश हो? िकनभने यसले िठक
क्याथो लकवादको संगठन तफर् दोहोयार्ईरहेको छ। यो के हो आज?
तनीह ले येशू उ ेख गरकेो तपाईले किहल्यै सु ुहु । “जय म रयम!
म रयम, परमे रको माता! सन्त से￭स लया!” सबै प्रकारका सन्तह , मृत
सन्तह । यहाँ धेरै समय भएको छैन, तल भत्र…
229 म तल मे क्सकोमा थए, गत साल। यहाँ एउटा ग रब मिहला आईन्,
तान्द।ै उनको घुँडा, सबै त्यसरी घसृएको थयो, र लुकाएको; ँ द,ै र
उनको हात समाउद।ै र बुवा संगै िहड्द,ै दईु साना बच्चाह बोक्द,ै तनीह
ँ द;ै आमाले धेरै िपडा भोिगरहेको थयो; िकनिक केिह मिहला, जसलाई

तनीह ले एउटा सन्त भन्थे, उनी मर।े तनीह संग उनको मूत माथ
डाँडामा राखेको थयो। कुनै प्रेमीले उनलाई मारकेो थयो। र जसै उनलाई
त्यसरी मा रयो, अवश्य, उनी एउटा सन्त भईन्; उनी एउटा क्याथो लक
थईन्। त्यसलेै तब उनी जाँदै थईन्, प ाताप गनर्को लािग; र उनी दईु
िमल टाढा घ स्रनु पथ्य , पारी ढंुगे गीिटमा, प ाताप गनर्को लािग।
230 भाई, यिद त्यहाँ एउटा काम छ जुन मलेै गनुर्पछर् भने, येशू ख्री व्यथर्मा
मनुर्भयो। अनुग्रह, म बचाईएको छु; र आफै—आफ्नै माफर् त होइन, तर
परमे रको इच्छा ारा, र परमे रको भलाई ारा।
231 ती पत्रकारह ले मलाई सोधे, भने, “श्रीमान. ब्रन्हाम…” सानो—
सानो, मरकेो बच्चा जीिवत पा रएको थयो, र त्यहाँ केिह चजह थए।
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तस हजार क्याथो लक…होइन, म मािफ चाहन्छु। यो िबस हजार थयो।
तस हजार अिफ्रकामा थयो। िबस हजार क्याथो लकले ख्री लाई आफ्नो
व्यिक्तगत मुिक्तदाताको पमा स्वीकार गर,े एकै पटकमा, जब त्यो भयो,
मे क्सको शहरमा उभदै थए। र ती पूजाहारीह , तनीह ले केिह पिन
भ सकेनन्; धेरलेै, एउटा दगंा शु गर।े धेरजैना त्यसको समथर्नमा थए।
त्यसलेै उहाँले भ ुभयो, “श्रीमान. ब्रन्हाम, के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक
हाम्रा सन्तह ले तपाईले गनुर्भएको जस्तै काम गनर्सक्छन्?”
232 तनीह को ￭स ान्त जानेको हँुदा, मलेै भने, “िन य न,ै यिद
तनीह बाँचरहेका छन् भने।” बुझ्नुभयो? त्यसलेै, तपाई नमरसेम्म तपाई
क्याथो लकको सन्त ब सक्नुहु , तपाईलाई थाहा छ।

त्यसलेै उहाँले भ ुभयो, “ओ, तपाई नमरसेम्म तपाई एउटा सन्त ब
सक्नुहु ।”
233 मईले भने, “तपाईले त्यो कहाँ पढ्नुभयो? पावलले भने, ‘एिफससमा
रहेका सन्तह का लािग,’ र तनीह जो परमे र ारा बोलाईएका छन्।
‘एिफससमा रहेका सन्तह का लािग,’ उनले आफ्नो पत्र पिढरहेका थए;
र सन्तह अक ठाउँमा थए, गलतीमा, र—र ‘रोममा रहेका सन्तह ,’
र त्यस्त।ै सन्तह , ‘पिवत्र जन।’ त्यसको बारमेा के हो?”
234 उहाँले भ ुभयो, “अवश्य पिन, अब, हामीले बाईबलमा बहस गनुर्पदन।
िकनभने, हामीह मण्डली हौँ, र मण्डलीले के भन्छ। बाईबलले के भन्छ
हामीले वास्ता गदनौ। यो मण्डलीले के भनेको छ।” भ ुभयो, “त्यसोभए
क्याथो लक मण्डलीको िवषयमा तपाईको धारणा के छ?”
235 मलेै भने, “तपाईले मलाई यो नसोधेको भए हुन्थ्यो। िकनिक तपाईले
मलाई सोध्नुभयो, र म तपाईलाई सत्यता भ जाँदछुै।”

भ ुभयो, “िठक छ, तपाईले मलाई सत्य बताएको म चाहन्छु।”
मलेै भने., “मलेै जानेको मध्येको अध्यात्मवादको उच्चतम प हो।”
उहाँले भ ुभयो, “तपाईले त्यो कसरी पाउनुभयो?”

236 मलेै भने, “मृतकसंग मध्यस्थता गन कुनै पिन कुरा अध्यात्मवािद
हो।” मलेै भने, “यिद त्यो सन्तले फकर मोल्छ भने, ऊ नरकमा हुनुपछर् ।
िकनभने, तनीह जसले बाटो पार गरकेा छन्, मेरो—मेरो बाईबलले
भनेको छ िक त्यो फकर आउन सक्दनै।” त्यो सिह हो। र मलेै भने, “यिद
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यो हो भने, यो सन्त जस्तै ग र शतैान बो लरहेको हो, र कुनै पिन हालतमा,
यो सन्त होइन।”
237 र उहाँले भ ुभयो, “िठक छ, अब, एक िमनेट।” भ ुभयो, “तपाईले
पिन, मृतकसंग मध्यस्थता गनुर्हुन्छ।”

मलेै भने, “कहाँ?”
उहाँले भ ुभयो, “येशू ख्री मनुर्भयो।”

238 मलेै भने, “तर उहाँ त फेरी जीिवत भई उठ्नुभयो। उहाँ मृत हुनुहु ।
तर उहाँ जीिवत हुनुहुन्छ, मध्यस्तता गनर्को िन म्त, परमे र र मािनसको
िवचमा एक मात्र मध्यस्थकतार्।”
239 “म उिह हँु जो मरकेो थए, र फेरी जीिवत भएको छु, र सदाको लािग
जीिवत छु। मसंग मृत्यु र नरकको साँचाह छन्।” “जसले इच्छा गछर् ,
उसले आएर ￭सत्तैमा जीवनको पानीबाट िपओस्।” मेरो! त्यो हाम्रो परमे र
हुनुहुन्छ। त्यो हाम्रो परमे र हुनुहुन्छ।
240 र धम ह को बीउ सिकन लागेको छ। यी कुराह को बारमेा
मािनसह संग कुरा गनुर्होस्। मािनसह संग फकर बाईबलको बाटोमा जाऊ
भिन कुरा गनुर्होस्। मािनसह संग आ यर्कमर्को बारमेा कुरा गनुर्होस्।
मािनसह संग त्यसको बारमेा कुरा गनुर्होस्। तनीह को “मण्डलीले ओय
िव ास गदनन्,” त्यसलेै तनीह नाजायज बच्चाह हुन्, परमे रको लािग।
बाईबलले भनेको छ िक यिद हामीले सतावट, प रक्षाह , िनन्दाह ,
“पिवत्र-भनाउदाह ” भिन बोलाईएका र अन्य त्यस्त,ै त्यस्तै कुराह ,
सहन गनर्सक्दनैौ भने, हामीले त्यो सहन सक्दनैौ भने, तपाई नाजायज
बच्चा हुनुहुन्छ, र परमे रको छोराछोरी हुनुहु । बाईबलले त्यसो भनेको छ।
241 यिद तपाई चाहनुहुन्छ भने मलाई “पिवत्र-भनाउदो,” बोलाउनुहोस्।
तपाईलाई इच्छा लागेको जे पिन भिन बोलाउनुहोस् मलाई। जबसम्म
परमे र प्रत मेरो दय सिह छ, र परमे रको बाईबलसंग मेरो अनुभवह
िमल्छ, म िठक यिह िदशातफर् अघ बिढरहन्छु। हो, श्रीमान। त्यिह नै हामीले
िव ास गछ । त्यो जीिवत परमे रको मण्डली हो, जो धमर्ज्ञानबाट आउँदनै।
यो कुनै मानव-िन मत, बौ क अवधारणाबाट आउदनै। यो िवल्कुल येशू
ख्री परमे रको पुत्र हुनुहुन्छ भ े प्रकाश ग रएको सत्यबाट आउछ।
242 यिद म संग केवल बौ क अवधारणा थयो भने, िकनभने ब्या प्ट
मण्डली वा मेथोड मण्डलीले मलाई त्यो यस्तो-र-त्यस्तो कुराह
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￭सकायो, जब म यो बाईबालाई सुन्छु, यिद बाईबल…यिद म “िपता, पुत्र, र
पिवत्र आत्मा,” को नाउँमा बि ष्मा भएको थए र यो बाईबल पढ्छु, र एउटा
प्रचारकले मलाई भन्छ िक त्यहाँ बाईबलमा कोिह पिन किहल्यै पिन त्यसमा
बि ष्मा भएको छैन तर येशू ख्री को नाउँमा मात्रै छ, र म यो पढ्छु र त्यो सत्यो
हो भिन देख्छु, म पानीमा जस्ती चाडो हुन्छ जानेथए। हो, श्रीमान।
243 यिद कसलेै मलाई भन्यो िक—िक येशू ख्री एउटा महान चंगाईदाता
हुनुहुन्छ, र मेरो मण्डलीले मलाई भन्यो, “आ यर्कमर्को िदनह
िबतसकेको छ,” र मलाई चंगाईको आवश्यकता छ, म जत हुन्छ चाडो
दौडेर, त्यो वेदीमा, िनको हुनको लािग जाने थएँ। म पक्का छु म त्यसो
गन थए।
244 यिद म एउटा प्रचारक थएँ, र मेरो पु ल्पटमा एउटा—एउटा मिहला
प्रचारक थयो भने, र मलेै त्यो बाईबलमा पढँे र एउटी मिहलाले प्रचार
गनुर्हुदनै भने देखँे, म उनलाई त्यहाँबाट बािहर राख्ने थए, यिद यसले मेरो
ढाँड लुकाउन पन अवस्था आए पिन।
245 याद गनुर्होस्, एक रात, िददी राईट बस्नुभएकै ठाउँमा ब￭सरहेर,
केिह त्यस्तो गरकेो कारणले एउटा मिहलाले मलाई ढोकाबाट बािहर
िनकाल्नेवाला थईन्। हो, श्रीमान। मलेै भने, “तपाई मेरो मण्डलीमा
आउनुहुनेछैन आफ्नो पुरानो…” जब तनीह ले लाउने गथ, वा यसरी यहाँ
तल तनीह लुगा काट्ने गथ, र त्यो हास्यास्पद दे खने कुरा, र लगभग
आधा जस्तो तनीह को शरीर खलुा दे खने ग र। मलेै भने, “तनीह
यिद मेरो मण्डलीमा किहल्यै आए भने, म पक्का तनीह लाई बािहर
रा खिदनेछु।” र यहाँ तल केिह सानो पुरानो स्नकल-फ्र च, त्यसपछ
धेरै लामो बेर भएको थएन उनी म रन्; र त्यसपछ उनले मलाई बोलाईन्,
माद थईन्। उनी एउटा क्याथो लक केिट थईन्, माथ िहडेर आईन् र
त्यसरी त्यहाँ ब￭सन्। मलेै फकर हेरे र मलेै उनको जासुसी गर,े यहाँ बसेर,
र तनीह गीत गईरहेका थए। मेरो कोट फुकाले, फकर त्यहाँ िहडेर गए,
उनको काँधमा रा खदोए। मलेै भने, “म्याडम, यिद तपाई मलेै प्रचार गरकेो
सु जाँदै हुनुहुन्छ भने, परमे रको मण्डलीमा रहुन्जेल के तपाई यो कोट
लगाउनुहुन्छ।” बुझ्नुभयो? पकै्क पिन।
246 उनी त्यहाँबाट बािहर िन स्कन्, र त्यो सानो ओठ फैलाईनं्। उनी
भवनबाट बािहर गईन्। उनले भिनन्, “यिद उहाँले धमर् पाउनुभएको छ भने,
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म मेरो गाईलाई त्यो खालको धमर् राख्न िद ।”
मलेै भने, “चन्ता नगनुर्होस्, उसले त्यो राख्नेछैन।”

247 त्यसपछ हामीसंग पाल थयो, उनी मद गदार् तनीह ले मलाई बोलाए।
उनलाई दयघात भएको थयो, र उनी मद थईन्। उनक पत आए।
उहाँले, “सक्छौ, छट्टो आउँ!” र म िठक सभामा थएँ। ठूलो, अग्लो केटो,
ढोकामा उभरहेको, मेरो लािग पखरहेको थयो। र म चाडो गए…
248 म मेरो कारमा पसे र त्यहाँ चाडो गए। जसै म माथ गए, मलेै त्यो
वृ ा नसर्लाई त्यहाँ बािहर भेटे, जो अझै पिन, होवाडर् पाकर् मा बस्नुहुन्छ।
उनले भिनन्, “आदरणीय, आउनुपन कुनै आवश्यकता छैन।” यो लगभग
िबस वषर् अगाड भएको थयो, शायद अ ल राम्रो भयो। भिनन्, “तनी
म रसकेक छन्।” भिनन्, “तनी मरके तन िमनेट जस्तो भईसकेको
छ।” भिनन्, “उनी सक्दो कडा चच्याईन्, तपाईको लािग।” भिनन्,
“तपाईको लािग म संग एउटा संदेश छ।”

भने, “के?”
249 भिनन्, “त्यो प्रचारकलाई भ ुहोस्, िक मलेै त्यो भनेको थए, ‘मलाई
क्षमा िदनुहोला।’”
250 म त्यहाँ तल तनलाई हेनर् गए। सुन्दर मिहला; र तनले यत क
भोगेक थईन्। तनको नाकमा साना धब्बाह थए; एउटी सुन्दर मिहला।
र धब्बाह , यस्तो दे खन्थ्यो, बािहर िनस्केको थयो। र तनको आँखा
पूणर् पमा बािहर िन स्कएको थयो, र आधा जस्तो पछाड फकको थयो।
अवश्य, उनको आन्द्रा र मृगौलाह सरकेो थयो, र सबै ओछ्यानमा बाफ
आउदै थयो, त्यस्तै थयो।
251 र उनको पतले मलाई हेर,े अिन भने, “भाई ब्रन्हाम, प्राथर्ना
ग रिदनुहोस्, िकनिक उनले तपाईलाई हेनर् चाह न्थन्।”

मलेै भने, “उनलाई अिहले प्राथर्ना गररे केिह पिन राम्रो गदन।”
252 “जुन त रकामा ख झुक्छ, त्यिह तफर् त्यो िगछर् ।” बुझ्नुभयो?
“धोखामा नपनुर्होस्; परमे रको िग ा भएको छैन। मािनसले जे रोप्छ त्यिह
कटनी गछर् ।”
253 के तपाई देख्नुहुन्छ यो कहाँ छ? अब के भयो? हेनुर्होस् एउटा
मिहलालाई जसले त्यसो गछर् । त्यस मिहलाह लाई हेनुर्होस् जो पिहले
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￭जउथे, कोरस केिट, उनको छोरी के थयो? एक शौिकन, एउटा शौिकनको
छोरी के हो? एउटा रक-एन-रोल िकशोरी। उनको छोरी के ब ेवाला छ?
हम! यो के हो?

धम को बीउलाई हेनुर्होस्?
254 तपाई ब्या प्ट ह हेनुर्होस्। केिह समय पछाड फकर जानुहोस्। जोन
स्मथमा फकर जानुहोस्, तपाईको संस्थापक, तपाईको ब्या प्ट । जब,
उनले मािनसह को अधमर्को िन म्त प्राथर्ना गर,े तबसम्मम, उनी तबसम्म
मािनसह को िन म्त रोए र प्राथर्ना गरे िक उनको आखाँ सु एर बन्द
भयो, र उनको श्रीमतीले उनलाई मेचमा ल्याएर खवुाउनु पथ्य , उनको
िबहानको खाना।
255 र तपाई मेथोड , यहाँ व रपरी हुनुहुने, तपाईको नाक र कानमा गहना
सिहत, र शतैानको लािग उपकरण जस्तो; र बािहर गएर, छोटो कपडा
लगाएर, र त्यस्तै कुराह ! जब, बुढो जोन स्मथ, मेथोड मण्डलीको
पुरानो मध्ये एक, उनी पचास्सी वषर्को भएर मनुर्भन्दा पिहले, चार वषर्
एउटा छोटो प्रवचन प्रचार गर,े वा, चार घण्टा। तनीह ले उनलाई
बोकेर पु ल्पटमा राख्नु पथ्य । र यहाँ उनको अ न्तम शब्द थयो। उनले
भने, “म मेथोड मण्डलीको कायर् देखेर स्तब्ध भएको छु।” भन्यो,
“मेथोड मण्डलीका छोरीह ले समेत तनीह को औंलाह मा सुनका
औंठी लगाईरहेका छन्।” तपाई के भ ुहुन्छ अब, छोटो लुगा लगाउँएर,
गायन समूहमा गाउदै गदार्?
256 तपाई राम्रोसंग जाँदै हुनुहुन्थ्यो। के भयो? तपाई आफ्नो आमा जस्तै
व्यवहार गद हुनुहुन्छ। त्यो यस्तै नै हो।
257 त्यिह नै कारणले हामी यी नामधारी संगिठत मण्डलीसंग िहड्न
चाहदनैौ, यसमा, यहाँ अ ड्कन चाह ौ: “हामीह मेथोड हौँ। हामीह
ब्या प्ट हौँ।” हामीह केवल ख्री का हौँ। त्यो त रकामा छोड्नुहोस्,
स्वतन्त्र रहनुहोस्।
258 अब, सपर् बीउलाई हेनुर्होस्? त्यस्तो खालको मिहलाले कुन हदसम्म
जान्छ? त्यसले के गछर्? के? तनीह लािगरहे, तल झद गर।े
तनीह ले ब्या प्ट लाई पछाड धकेले, मेथोड लाई पछाड धकेले,
प्रे स्बटे रयनलाई धकेले। तनीह ले के गर?े तनीह सबै िठक पछाड
गए, तनीह को आमा जस्तै भए, पुरानो वेश्या। त्यहाँ तनीह सबै छन्,
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उिह वेश्यवृ त्त ग ररहेका छन्। “िठक छ, यसले केिह फरक पादन। तनीह
डुबेका छन्। तनीह को छकार्उ भएको छ। तनीह , तनीह आएका
छन्, स्वीकार गरकेा छन्। तनीह ले आफ्नो छ मिहने िनषेध लएका छन्;
त्यो समय भ र तनीह ले धेरै िपएनन्, र त्यस्त।ै तनीह ले धेरै सदस्यह
बनाएका छन्। तनीह राम्रो तरकेा छन्…” ओ, मेरो! त्यसको आत्माको
फलह संग कुनै सम्बन्ध नै छैन।
259 आत्माको फलह “िव ास” हो, येशू ख्री िहजो, आज, र सधभै र
एक समान हुनुहुन्छ िव ास गनुर् हो; भाईह को िन म्त “प्रेम,” “आनन्द,
शा न्त, सहनशीलता, भलाई, कोमलता, धयैर्, नम्रता, संयमता।” त्यो कुरा
हो, आत्माको फलह ।
260 र हामीले एउटा मािनस लन्छौ, “िठक छ, ऊ—उसले छमेकमा राम्रो
जीवन ￭जउँछ।” त्यस्तै एसावले पिन गरकेा थए।
261 एसावले किहल्यै पिन कसलैाई हानी गरनेन्, अिन एसाव शतैानका
थए; तर याकूब, एउटै गभर्बाट आएका थए, उनी परमे रका थए।
शतैानको बीउ; ीको बीउ, परमे रको बीउ माफर् त आउँछ।
262 अब, तपाई देख्नुहुन्छ, यो सबै यहाँ तल आएको छ, संसारमा आज
के बािक रहेको छ? म यो साच्चै कठोर पमा भ जाँदछुै, यो तल
लएर जानुहोस्, त्यसपछ हामीले जागृत शु गनछौ, अक सभामा। यो
आकारमा पुगेको छ। र, कृपया, म यो अपमानजनक त रकाले भ न्दन। म
मतलबी हुनको लािग भ न्दन। यो यस्तो एउटा ठाउँमा पुगेको छ, एउटा
ठूलो, धा मक नाजायज, हरामी बच्चाह को समूह भएको छ। त्यहाँ मेरो
अ न्तम िटप्पणी छ। यो ाकै्क यहाँिनर आएको छ। यो सत्य हो भ े
कुरा तपाईलाई थाहा छ। यो मण्डलीमा-भनार् हुने र मण्डलीको-सदस्य
ब े, “ई रभिक्तको भेष लगाउने, शिक्तलाई इन्कार गन,” ठाउँसम्म पुगेको
छ जबसम्म यो धा मक, नाजायज बच्चाको समूह ब पुग्दछ। त्यो िठक
यिह नै हो।
263 अब के बािक छ? त्यहाँ एउटा रोकेट झु ण्डरहेको छ पारी, ती मध्ये
धेर,ै कोबाल्ट बोम्स र सबकुैराह । तनीह केवल त्यो घड आउनको
िन म्त पखरहेका छन्। र त्यहाँ आगो ारा िवनाश हुनेछ, जस्तो त्यहाँ
पानीबाट भएको थयो।
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264 र, िमत्रह , जे पिन तपाई गनुर्हुन्छ, यिद तपाई इसाई हुनुहुन्छ र
परमे र तपाईको दय भत्र छ भने, र तपाईलाई थाहा छ िक तपाई
मृत्यबुाट जीवनमा प्रवेश गनुर्भएको छ, तपाई संसारको सबभैन्दा खसुी
व्यिक्त हुनुपदर्छ।
265 जब तपाई भत्र पिवत्र आत्मा…जब बाईबलले भन्छ, “येशू ख्री ,
िहजो, आज, र सधभै र एकसमान हुनुहुन्छ”: संगिठत मण्डलीले भन्छ,
“तर हामीले आ यर्कमर्का िदनह िबतसकेका छन् भिन िव ास गछ ”;
पिवत्र आत्माले भ ुहुन्छ, “आमेन, येशू ख्री िहजो, आज र सधभै र
एकसमान हुनुहुन्छ। यस्तै नै होस्।”
266 यिद बाईबलले भन्यो, “प ाताप गर, र तमीह प्रत्येक पापह को
क्षमादानको िन म्त येशू ख्री को नाममा बि ष्मा लेओ, र तमीह ले पिवत्र
आत्मा प्रा गनछौ। िकनिक प्रतज्ञा तपाईह को िन म्त, र तपाईको
छोराछोरीह को िन म्त, र अन्यजातह को िन म्त, जो टाढा टाढा छन्
सबकैा िन म्त, जतलाई हाम्रो प्रभु परमे रले…” (जतलाई हाम्रो परमप्रभु
परमे रले बोलाउनुहुन्छ, हेनुर्होस्, यो होइन िक जतलाई मेथोड ले
बोलाउँछ, ब्या प्ट ले बोलाउँछ, तर जतलाई परमप्रभु हाम्रो परमे रले
बोलाउनुहुनेछ, यो पिवत्र आत्मा प्रा गनछन्, र येशू ख्री को नाउँमा
बि ष्मा लनुहोस्, जे बाईबलले भनेको छ): जब त्यसले तपाईलाई प्रहार
गछर् , तपाई भ ुहुन्छ, “आमेन!”
267 मण्डलीले भन्यो, “ओ, यसले केिह पिन फरक पादन।”
268 तर यो तपाई भत्र भएको पिवत्र आत्माले भ ेछ, उहाँको वचनलाई
“आमेन।”
269 “मािनस रोिटले मात्रै बाँच्दनै, तर परमे रको मुखबाट िनस्केको प्रत्येक
वचनले जीिवत रहँदछ।” त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ।
270 मलाई तपाईले एउटा धमर्शा देखाउनुभएको म चाहन्छु जहाँ यसले
भनेको छ िक स्याउले कुरा शु गय जुन अिहले भईरहेको छ। तपाईले
मलाई त्यो देखाएको म चाहन्छु जहाँ तनीह ले स्याउह खाएको होस्।
मलेै तपाईलाई देखाएको छु िक कहाँ कयनले यिह कुरा सोचेको थयो, र
जहाँ उसको बीउले अझै पिन त्यिह नै सोच्दछ।
271 तर परमे रको आ त्मक प्रकाशले प्रमाणत गछर् , बाईबलबाट, िक पु ष
र मिहला िबचमा अवधै पमा, यौन सम्बन्ध थयो। त्यहाँबाट तपाईको
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महाकाय मािनसह आए। त्यहाँबाट तपाईको पाप आयो। त्यहाँबाट
तपाईको मरणशीलता आयो। त्यहाँबाट यो आउँदछ।
272 अब ध्यान िदनुहोस् यी सब—ैयसमा, हेनुर्होस्, सपर्—सपर् दईुगुणा
धूतर् थयो। उसको बीउ सधै दईुगुणा चतुर छ। र म यो पु ल्पटमा चढेर
यो माईक्रोफोन मेरो हातमा लन चाहन्छु, र मेरो खटु्टा पु ल्पटमा जोड्न
चाहन्छु, र यो भन्छु। र, आज, तपाईको महान बु जीवीह कहाँ छन्?
तपाईको पा र जो तल गएका छन् र धेरै बु का ज्ञानह पाएका छन्, र ऊ
यहाँ उभन्छ; ऊ देशमा भएको सबभैन्दा ठूला मण्डलीह का पा र हुन्,
र त्यस्तै नै छन्। सपर्को बीउ कहाँ उभन्छ? त्यस्तो खालको हो￭सयार
बु का ठाउँह मा; हो￭सयार, बु ले भ रएको बु जीवी। त्यहाँ ऊ छ।
त्यिहिनर त्यो बस्छ।
273 “न त बलले, न शिक्तले, तर मेरो आत्माले, परमप्रभु भ ुहुन्छ।”
बुझ्नुभयो? त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ…
274 तब तपाईले कुनामा उभरहेको एउटा सानो भाईलाई लनुहुन्छ, उसको
आँखा रोईरहेको, र शयाद त्यहाँ तल पुरानो िगटार बजाउद,ै भिनरहेको छ,
“भाई, आउँ, प्रभुलाई खोज!”
275 पा र त्यहाँबाट िहड्छ, भन्छ, “हँ! मेरो मण्डलीमा छैन…िकन, म
संगतमा रा ख्दन, मेरो िद …त्यस्तो खालको ठाउँमा लड्डी र जोनी र
तनीह ले मलाई त्यहाँ देखेको म चाह ।” जानुहोस्, शतैानको सन्तान,
तपाई जसरी पिन, आफ्नो अनन्त गन्तव्य तफर् अघ बढ्दै हुनुहुन्छ। त्यो
सिह हो। मलेै त्यहाँ अक शब्द भ सक्थे, र भने, “नाजायज बच्चा,” र यो
कहाँ छ भ े बारमेा मात्रै हो। िकनिक, तपाई देख्नुहुन्छ, तपाई…
276 “मेरा िपताले नल्याएसम्म कोिह पिन म कहाँ आउन सक्दनै। र
मकहाँ आउने सबलैाई, म अ न्तम िदनह मा उठाउनेछु। त्यहाँ केिह पिन
हराउनेछैन। मलेै यो पाएको छु। म यो राख्नेछु। यो बाहेक, कुनै पिन
मािनसले यो गनर् सक्दनै।”
277 सबकुैरा उहाँमा रहन्छ। तपाईले यो भ सक्नुहु , “मलेै एउटा काम
गर।े” यो परमे रको अनुग्रह हो जसले यो सबै गय । त्यसलेै, मलेै केिह
पिन ग रन। मसंग किहल्यै गनर्को लािग केिह थएन; तपाईले किहल्यै
गनुर्भएन, न त। तपाईले एउटा कुरा पिन गनर् सक्नुहु । परमे रले हरके
कुरा गनुर्भयो। तपाईले किहल्यै पिन एक भागको लािग आफ्नो औँला
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किहल्यै पिन फकार्उनुभएन। तपाईले भ ुभएन, “िठक छ, म एउटा असल
प रवारबाट आएको छु। मलेै यो गर।े” त्यसको यससंग कुनै सम्बन्ध नै
थएन। परमे र नै हुनुहुन्छ जसले यो गनुर्भयो; परमे रको कृपा।
278 मलाई अिहले माफ गनुर्होस्, यो लगभग एघार बजेको छैन, तर म यो
बन्द गनर् जाँदछुै, जे भए पिन। बुझ्नुभयो?
279 बाईबलले यी कुराह सत्य हुन् भिन बताउँछ भनेर कतजनाले
बुझ्नुभएको छ? िवशेष गरी, तपाई ब्रन्हाम टेबरनेकलका मािनसह । अब,
त्यो केवल हामीले ￭सकाएको र िव ास गरकेो मध्ये एक सोह्रौ भाग मात्रै हो।
तर, याद गनुर्होस्, तपाई दशर्कह , मलेै यो भ सक्छु, तपाई मािनसह
जो यहाँ एउटा सदस्यको पमा आउनुहु । जुन त रकामा हामीले यो
िव ास गछ , िक यो बाईबल हो, र बाईबल परमे रको सत्यता हो।
280 र हामी िव ास गछ , िक, पुरानो िनयममा, अब, तनीह संग सत्य के
हो र के चािह होइन भिन जा े एउटा त रका थयो।
281 अब, हामी सबलेै जान्दछौ िक तनीह संग ल खत व्यवस्था थयो।
तपाईह कतजनालाई त्यो थाहा छ? व्यवस्था, आज्ञा—आज्ञा सन्दकुमा
थयो, र त्यस्त;ै िठक छ, आज्ञाह मा व्यवस्था थयो। भ ुभयो, “तलेै
व्यभचार नगनुर्। व्यभचार गन सबलैाई ढंुगाले हािननुपछर् ।” बुझ्नुभयो?
त्यो—त्यो आज्ञा थयो, र आज्ञामा व्यवस्था थयो। अब, सन्दकु यसरी
बसेको थयो; आज्ञा त्यहाँ तल थयो, र आज्ञाह को व्यवस्था सन्दकुको
छेउको खल्तीमा थयो। यिद मािनस यहाँ तल आयो, व्यभचार गररे; यहाँ
तल आयो र व्यवस्थाले के भनेको छ त्यो गय भने, “उसलाई ढंुगाले
हािनन्थ्यो।” तनीह ले उनलाई िठक बािहर लान्थ्यो र उनलाई ढंुगाले
हान्थ्यो। त्यो नै आज्ञामा व्यवस्था थयो।
282 अब तनीह संग दईुवटा अन्य त रकाह पिन थए। त्यहाँ सधै
पुि करणको पमा, तनवटा छन्। तनीह संग जा े अक त रका थयो,
र त्यो िक त अगमवक्ताबाट हो वा एउटा सपनादश बाट। तपाईह
कतजनालाई त्यो थाहा छ? “तमीह मध्येमा यिद त्यहाँ एक जना छ
जो आ त्मक, वा एउटा अगमवक्ता हो, म परमप्रभुले त्यसलाई सपनामा
आफुलाई चनाउनेछु, र त्यससंग दशर्नमा बोल्नेछु।” त्यो सिह हो। अब,
उनी एउटा अगमवक्ता थयो।
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283 अब, यिद कुनै मान्छे आउँछ, भन्छ, “ओ, हा ेलुयाह, मलेै यो
पाएको छु! म परमप्रभुको नाउँमा अिहले अगमवाणी बोल्दछुै। मलेै प्रकाश
पाएको छु।” तनीह ले त्यसलाई त्य त्तकै जान िददनै थए, जस्तो
तपाई मािनसह ले गनुर्हुन्छ। पिहलो, तनीह ले त्यसलाई परमे र ारा
जाँच गथ।
284 अब, हा नको छातीको पातामा तनीह संग उरीम थु म्मम भिनने चज
थयो। तपाईह कतजनाले पिहले त्यो शब्द सु ुनभएको थयो? यो के
थयो? बाह्रवटा ढंुगाह थए, बाह्र कुलिपताह को, छवटा एक त फ;
जास्पर, यहूदा, र अन्य, र तल, बाह्र ढंुगाह थए। र त्यसपछ तनीह ले
यो अगमवक्ता, वा सपनादश लाई लन्थे, र तनीह ले यो छातीको पाता
माथ झुण्डाउथे, र तनीह ले उसलाई त्यहाँ उभ्याउथे। र तनीह ले भने,
“अब अगमवाणी बोल र आफ्नो अगमवाणीभन।”

“परमप्रभुले मसंग कुरा गनुर्भयो र िन त—िन त कुराह
भ ुभयो।”
285 यो जतसुकै वास्तिवक दे खए तापिन, यो सु मा पूणर् पमा सत्य हो
जस्तो लाग्न सक्छ; तर यिद ती बत्तीह एकसाथ बल्न आएनन् भने र
त्यसमा इन्द्रेणीको रङ्ग बनाउदनै भने, उरीम थु म्मम, ती बत्तीह एकसाथ
िमलेर, अलौिकक काम, पुि गदन भने। हेनुर्होस्, परमे रले सधै आफ्नो
वचनलाई पुि गनुर्भएको छ। बुझ्नुभयो? र त्यो अलौिकक प्रकाश त्यहाँ
￭झ लिमली गदन भने, त्यसो हो भने म वास्ता ग दन त्यो ज त्तसुकै सत्य
जस्तो िकन नदे खयोस्, यो गलत थयो।
286 यिद एउटा सपनादश ले भन्यो, “मलेै एउटा सपना देखे, र यो सपनाले
भन्यो, िक, ‘इस्राएल यहाँबाट सररे कुनै एउटा िन त ठाउँमा जानुपछर् ,
िकन भने ￭स रयालीह यस तफर् आएर घेरा हाल्नेछन्।’” तनीह ले त्यो
सपनादश लाई थाहा तल लगे; उसले आफ्नो सपाना भन्यो। यिद त्यो
ब त्तले त्यहाँ ￭झ लिमली पादन भने, त्यो मािनस गलत हो, जे भए पिन…
यिद ￭स रयालीह यु को लािग पिहले नै ब￭ससकेका छन् भने, ऊ गलत
थयो। होइन, श्रीमान। तनीह , िवल्कुल, यो उरीम थु म्मम ारा प्रमाणत
हुनुपथ्य ।
287 अब सबजैनालाई थाहा छ िक पुरानो पूजाहारीपन गयो, यो समा भयो,
र उरीम थु म्मम त्यससैंग गयो। हामीलाई त्यो थाहा छ, होइन र?
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288 र नयाँ पूजाहारीपन आएको छ। के? के आज हामीसंग एउटा उरीम
थु म्मम छ? छ, श्रीमान। परमे रको वचन! हो, श्रीमान। यो नै हो। यिद
कुनै मािनससंग कुनै खालको एउटा प्रकाश छ, वा केिह कुरा भन्छ, वा
कुनै ￭स ान्त छ जुन अनु प छैन र सह-…बाईबलसंग िमल्दनै, पूरा
धमर्शा भ र िमल्दनै, ऊ गलत छ। मलाई मतलब छैन ऊ कुन संगिठत
मण्डलीको हो, ऊ कत असल छ, ऊ कत बु मान छ, ऊ कत शक्षत
छ; ऊ गलत छ।
289 र जब कुनै मािनसले तपाईलाई यी कुराह भन्छ, िक जुन हामीले
अिहले यहाँ मण्डलीमा ￭सकाएका छौ, र तपाईलाई भन्छ, िक, “यिद
तपाई छकार्उ भएको हुनुहुन्छ, यो िठक हो,” उसले तपाईलाई एउटा
झुट बोलेको छ। त्यो उरीम थु म्मममा च म्कनेछैन। जब उसले तपाईलाई
भन्छ, िक, “खन्याउनु िठक छ,” उसले तपाईलाई झुट भनेको छ। उसले
तपाईलाई भन्छ, “‘िपता, पुत्र, पिवत्र आत्माको नाउँमा बि ष्मा लनु,’
िठकै छ,” उसले तपाईलाई झुटो बोलेको छ। यिद उसले तपाईलाई भन्छ,
“आ यर्कामका िदनह िबती गएको छ,” उसले तपाईलाई झुटो बोलेको
छ। यिद उसले तपाईलाई भन्छ, “मिहलाले प्रचार गनुर् सबै िठक छ,” उसले
तपाईलाई झुटो बोलेको छ। यिद उसले तपाईलाई भन्छ, “तपाई अघ गएर
संगिठत मण्डलीसंगै बस्नु िठक छ,” उसले तपाईलाई झुटो बोलेको छ।
यो उरीम थु म्मममा च म्कदनै। र दजर्नौ कुराह जुन बािहर आउँछ, यो
पुरानो “वेश्या आमाको,” र तल त्यहाँ आउँछ, र त्यहाँ त्यसकैारणले हामी
नामधारी संगिठत मण्डलीबाट टाढा रहन्छौ।
290 ती संगिठत मण्डलीमा भएका दाजुभाई र िददीबिहनीलाई हामी प्रेम
गछ । तपाई यो भन्द,ै नजानुहोस्, “म एउटा मेथोड हँु,” र यसले
तपाईलाई, मेरो अगाड इसाई बनाउदनै। तपाई एउटा इसाई यसकारणले
हुनुहुन्छ िकनिक तपाई परमे रको आत्माले जन्मनुभएको छ। तपाई
मेथोड वा ब्या प्ट हुनुपदन। तपाई ती मध्ये कुनै हुनुपदन। तपाई केवल
परमे रको आत्माले जन्मनु पदर्छ। के तपाई यो िव ास गनुर्हुन्छ?
291 यी अधारह मा, यिद यहाँ कोिह हुनुहुन्छ र सहकायर् गनर् चाहनुहुन्छ र
आराधनाको संगतमा आउन चाहनुहुन्छ, र येशू ख्री को नाउँमा बि ष्मा
लन, डुब्न—डुब्न चाहनुहुन्छ, यहाँको पोखरीमा। उहाँह ले एक िमनेटमा,
बि ष्मा िदन जाँदै हुनुहुन्छ।
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292 यिद त्यहाँ कोिह हुनुहुन्छ, यहाँ धेरजैना हुनुहुन्छ, कोिह आउन
चाहनुहुन्छ, अ कुनै त रकामा? हामीह यहाँ छौ। त्यो सिह हो।
293 अब, हामी—हामीसंग कुनै सदस्यता छैन; तपाई केवल यहाँ
यो मण्डलीमा आउनुहोस्। हामी िव ास गछ िक ख्री मेथोड
मण्डलीमा हुनुहुन्छ, ब्या प्ट मण्डलीमा हुनुहुन्छ, प्रे स्बटे रयन मण्डलीमा
हुनुहुन्छ। प्रत्येकमा उहाँको सदस्यह छन्। र आज, के किम छ; झुटा
अगमवाणीह ले ती कुराह लाई ल्याईरहेको छ, ती मण्डलीह मा शक्षाले,
जुन बाईबलसंग िवल्कुल िवपरीत छ।
294 अब, यिद कसलेै मलाई त्यत स्प बनायो भने, म िन त पमा
आफैलाई पाउनेथए…त्यो बाईबलमा खोज्न र आएर त्यसलाई सिह
बनाउन, म िव ास गछुर् िक त्यहाँ परमे रको प्रशस्त आत्मा ममा छ। यिद
म भखर्रै उठे प्रचारकसंग हात िमलाए, र मेरो नाम पुस्तकमा राखे, र अझै
पिन मोर दयमा घृणा र ेष थयो, र अझै पिन ईष्यार् र कलह थयो,
र अझै पिन येशू महान चंगाईकतार् हुनुहुन्छ भिन िव ास ग दन, र त्यस्तै
अन्य कुराह , म गएर यो कुरा परमे रसंग िमलाउथे, झट्टै जान्थे। म पक्का
िव ास गछुर् िक मलेै त्यो गन थए। म—म त्यतको इमानदार हुनेथए
यसको िवषयमा। म जाने थएँ र परमे रसंग समाधान गथ। यिद म केवल
झु ण्डन्छु िकनिक म एउटा ब्या प्ट हँु वा एउटा मेथोड हँु, म तल जाने
थएँ र मेरो दयमा इसाईत्व लनेथए। म यसो गन थए। हो, श्रीमान।
295 अब आउँदै गरकेो जागृतलाई याद गनुर्होस्, जुन शु हुनेछ, प्रभुको
इच्छा भए, यो आउँदो बुधबारको रातमा हुनेछ। यो यी आधारमा छन्।
296 सु ुहोस्, िमत्रह , त्यहाँ साँचो र जीिवत परमे र हुनुहुन्छ। त्यो सिह
हो। येशू ख्री परमे रको पुत्र हुनुहुन्छ। पिवत्र आत्मा आज मण्डलीमा
हुनुहुन्छ।
297 अब, यिद मलाई त्यो भिनिदनको लािग कोिह भईिदएको भए, मलेै
यसलाई संका गन अधकार हुनेथयो। तर, सु ुहोस्। एक िदन उता,
एउटा सानो केटाको पमा, म एउटा खको मुिन उभरहेको थए; मलेै
उहाँलाई देखे। मलेै उहाँलाई सुने। उहाँले मलाई भ ुभयो, भ ुभयो, “ती
दु मिहलाह बाट टाढा बस्। चुरोटबाट टाढा बस्। श्राप िदने, िपउने र
अन्य यस्ता कुराह बाट टाढा बस्। त ठूलो भएपछ तेरो लािग मलेै यता
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काम राखेको छु।” मलाई थाहा छ िक उहाँ एउटा साँचो, जीिवत परमे र
हुनुहुन्छ जो उहाँको वचनसंग रहनुहुन्छ।
298 जब म थोरै हु कए, कसरी उहाँले मलाई भेट्नुभयो, कसरी उहाँले
मसंग बोल्नुभयो! कसरी मलेै उहाँलाई पारी देखे, ज लरहेको झाडी जस्त,ै
र पारी त्यो आगो वरपर च लरहेको थयो! कसरी मलेै उहाँले बोल्नुभएको
देखे र िठक के घटना हुनेछ भिन भ ुभयो; र, हरकेपटक, उहाँ उ त्तकै ￭स
हुनुहुन्छ जतको उहाँ हुनसक्नुहुन्छ, त्यस्तो ￭स ।
299 उिह जसले ती ￭स कुराह भ ुभयो, उिह नै हुनुहुन्छ जसले जुन
त रकामा म यसलाई ￭सकाउछु त्यो त रकामा मलाई यो बाईबल ￭सकाउन
प्रे रत गनुर्हुन्छ। त्यो सिह हो। त्यसलेै, यो परमे रबाट आउँछ। मलाई, यो
सवर्शिक्तमान परमे् र हुनुहुन्छ, र उहाँ िहजो, आज र सधभै र एकसमान
हुनुहुन्छ।
300 येशूले भ ुभयो, “म िपताबाट आएको हँु, र म िपताकहाँ फकर
जाँदछु।” जब उहाँ आउनुभयो…
301 जब उहाँ उजाडस्थानमा परमे र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ ज लरहेको ज्योत
हुनुहुन्थ्यो। र कतजनाले त्यो जा ुभएको छ? उहाँ ज लरहेको ज्योत
हुनुहुन्थ्यो, आगोको खम्बा।
302 र उहाँ यहाँ पृथ्वीमा आउनुभयो, र उहाँले भ ुभयो, “म िपताबाट आए,
र म जान्छु…म परमे रबाट आए, र म परमे र कहाँ फकर जान्छु।”
303 जब उहाँ मनुर्भयो, गाडनुभयो, फेरी बौरी उठ्नुभयो, र दमासकसको
बाटोमा पावलले उहाँलाई फेरी भेटे, उहाँ को हुनुहुन्थ्यो? अझै पिन एउटा
आगोको खम्बा हुनुहुन्थ्यो। हो, श्रीमान।
304 उहाँ यहाँ पृथ्वीमा हुनुहँुदा उहाँले के गनुर्भयो? उहाँले पावललाई
भेट्नुहँुदा उहाँले के गनुर्भयो? कसरी उहाँले उसलाई पठाउनुभयो? उहाँले
उसलाई एक अगमवक्ताकहाँ पठाउनुभयो जसले उसलाई कसरी बि ष्मा
लने, के गन भनेर बताईिदए; उसमा माथ आफ्नो हात राखे र उसलाई
िनको पार,े उसलाई भने िक उहाँले एउटा दशर्न देख्नुभएको थयो।
305 त्यिह येशू आज यहाँ हुनुहुन्छ, उिह कायर् गद हुनुहुन्छ, र अझै पिन
उिह आगोको खम्बा हुनुहुन्छ, उिह कुरा ￭सकाउदै हुनुहुन्छ, यसलाई उहाँको
वचन, र चन्ह र आ यर्कमर् ारा पुि गद हुनुहुन्छ। म एउटा इसाई हुनुमा
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कत खसुी छु। के गन मलाई थाहा छैन। म खसुी छु िक तपाई एक इसाई
हुनुहुन्छ।
306 र तपाई, मण्डली यहाँ, मलेै तपाईलाई भनेको थए िक हामीह यसको
नाम प रवतर्न गनर् जाँदछैौ। यो ब्रन्हाम टेबरनेकल हुनको लािग सिह छैन।
त्यो केवल एउटा मािनस हो, हेनुर्होस्। हामीह यसको नाम प रवतर्न गनर्
जाँदछैौ, यसलाई कुनै अक नाम बनाउछौ। हामीह त्यसमा काम गनछौ,
केिह समय पछाड। मलेै यो जीिवत परमे रको एउटा—एउटा मण्डली
भएको चाहन्छु। म यसलाई मेथोड , ब्या प्ट , प्रे स्बटे रयन, पे न्टको ल्
भएको चाह । म…
307 सबै ती मािनसह , म मेरो सम्पूणर् दयले प्रेम गछुर् । मलाई थाहा छैन
कुन चािह कुन हो। म तपाईलाई भ स क्दन। मलेै केवल वचन प्रचार
गनुर्पछर् । म जाल हान्छु र यसलाई तान्छु। त्यहाँ भ्यागुताह छन्, र त्यहाँ
पानीको माकुराह छन्, र त्यहाँ सपर्ह छन्, र त्यहाँ केिह माछाह पिन,
छन्। त्यो िनणर्य गन परमे रको हातमा छ। म केवल जाल फाल्छु, केवल
वचनलाई प्रचार गछुर् र भत्र तान्छु, र भन्छु, “यहाँ तनीह छन्, प्रभु, सबै
वेदीभरी। तपाईले तपाईको आफ्नोलाई च ुहुन्छ; तपाईले तनीह लाई
संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अगाड दे ख च ुहुन्छ। मलाई थाहा छैन को
चािह को हो। तपाई जा ुहुन्छ, त्यसलेै यो तपाईमा िनभर्र छ, प्रभु। मलेै
गनर्सक्ने उत्तम काम त्यिह नै हो। म यहाँिनर जान्छु र अब कतै माछाको
जाल फाल्छु, र अक समूह भत्र ल्याउछु। मलेै यत नै गनर् सक्छु।”
िठक छ।

ओ, म यात्रा गनर् चाहन्छु,
म यात्रा गनर् चाहन्छु;
मेरो स्वग य घर उज्यालो र सुन्दर छ,
र म यात्रा गनर् चाहन्छु।

308 अब याद गनुर्होस्, कसलेै भेट गनर् चाहनुहुन्छ भने, यहाँ केवल श्री.
मस यरलाई कल गनुर्होस्बटलर २-१५१९। [टेलीफोन नम्बर प रवतर्न
बहेको छ—सम्पा।] हामीह तपाईलाई देख्दा खसुी हुनेछौ। यिद तपाईको
िप्रय भत्र आउनुभएको छ, जागृतको समयमा हतार गनुर्पछर् भने…
अब म जाँदछुै, आजरातबाट, आफैमा जान, र अब दईु िदनको लािग
जानेछु, आफै।
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309 म त्यहाँ भत्र जान्छु र अध्ययनको लािग जान्छु, यो जस्त,ै “प्रभु,
तपाई मेरो न￭जक हुनुहुन्छ। म जान्दछु तपाई यहाँ हुनुहुन्छ। र तपाईको
वचनले भनेको थयो िक तपाई तनीह को न￭जक आउनुहुनेछ जो तपाईको
न￭जक आउँदछन्।” म तब सम्म प्राथर्ना ग ररहनेछु र हे ररहनेछु जबसम्म
म आगोको खम्बा चल्न शु हुदनै। म तब जान्दछु िक यो तयार छ भिन।
तब म चंगाईको सेवाको लािग, प्राथर्ना गनर्, र िबमारी र िपडतह लाई म त
गनर् म जे गनर् सक्छु त्यो गनर् मचंतफर् िहड्नेछु।
310 हामी अिहले तपाईको सबै दयाको कदर गदर्छौ। र जब तपाई
आउनुहुन्छ, िव ास गद आउनुहुन्छ, र हामी एउटा ठूलो सभाको अपेक्षा
गदर्छौ। म त्यो भ चाहन्छु…
311 भाई जेिफ्रज, के उहाँ आजरत यहाँ हुनुहुन्छ? हामी भई जेिफ्रज र
उहाँको कामलाई कदर गनर् चाहन्छौ। मलाई लाग्छ उहाँ फकर टापूह , र
अन्य त्यस्तै ठाउँमा जानुभईसकेको छ।
312 भाई र बिहनी राईट, र तपाईह धेरै मािनसह लाई देखेर खसुी
लागेको छ।
313 र मलेै अधवक्ता रोबटर्सनलाई यहाँ देखे, केिह समय अगाड, केिह
अगाड आउनुभएको थयो। मलेै उहाँलाई उहाँको—उहाँको संदेशको लािग
प्रशसंा गनर् चाहन्थे। यो को हुनुहुन्थ्यो भिन कसलेै पिन भनेनन्। त्यो
लज्जास्पद थयो। भिवष्यवाणीको िवषयमा उहाँले एउटा वास्तवमै असल
संदेश िदनुभयो, केिह यस्तो जुन मलेै आज रारी प्रचार ग ररहेको छु।
314 र, त्यसलेै, त्यसपछ त्यहाँ अक सेवक हुनुहुन्थ्यो यहाँ आज िबहान,
वा गत रात, भाई स्मथ, मेथोड मण्डलीबाट हुनुहुन्थ्यो…वा परमे रको
मण्डलीबाट हुनुहुन्थ्यो, यहाँिनर। मलाई थाहा छैन आज उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ,
वा हुनुहु । यिद तपाई किहल्यै यो पु ल्पटमा उभनुहुन्छ र त्यो त फ फकर
हेनुर्हुन्छ, यो भ एक प्रकारले गाह्रो छ; यो समतल छ, तपाई देख्नुहुन्छ,
र तपाईले भ सक्नुहु । यिद तपाई यहाँ हुनुहुन्छ, भाई स्मथ, हामी
तपाईलाई सम्मान गछ ।
315 र के यो, िठक यहाँ ब￭सरहनुभएको, यो सानो भाई ज￭जर्याबाट
हुनुहुन्छ, िठक यहाँ पछाड ब￭सरहनुभएको भाई को लन्ससंग? [भाई
नेभलले भ ुहुन्छ, “हो।”—सम्पा।] आजरात तपाईलाई फेरी यहाँ देख्न
पाउँदा धेरै खसुी छु, भाई।
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316 र बािक रहेका हािम, तपाईह सब,ै हरकेले च ुहुन्छ तपाई को
हुनुहुन्छ।
317 म िव ास गछुर् िक यो बिहनी र भाई हुनुहुन्छ यहाँ जो त्यो
समय केिटको लािग प्राथर्ना गनर् जानुभएको थयो, िठक यहाँ, एकजना
डक्टर ब￭सरहनुभएको छ छेउमा। प्रभुले तपाईलाई आशष िदनुभएको
होस्, डक्टर।
318 अब, तपाई सेवकह र दाजुभाईह , कृपया म प्रत न रसाउनुहोला,
िकनभने मलेै जसरी कडाईका साथ यसलाई सक्दो कडा पमा लगे। यो
हाम्रो मण्डली हो। हामी यसको लािग खडा हुन्छौ, र हामीले यसलाई
त्यो वचनमा राख्न चाहन्छौ, र यसलाई हलाउनुहोस्। त्यसपछ, यिद
तपाई किहल्यै रखेाबाट टाढा जानुभयो भने, हामीह आउनेछौ र भन्छौ,
“तपाईलाई राम्ररी थाहा छ। यहाँ यो टेपमा छ।” बुझ्नुभयो? तपाई थाहा
हुनुहुन्छ। “यहाँ यो टेपमा छ।”
319 हामीसंग त्यहाँ जानुपन धेरै धेर,ै लयो। तर, तर हामी…तपाईले त्यत
पाउनुभयो। तपाई िठक त्यसको साथमा रहनुहोस्, र केिह समय पछ
त्यसको बािक रहेको प्रा गनछौ। जस्तो खवुर्जा खाईरहेको, मान्छे थयो,
भन्यो, “त्यो एकदम राम्रो थयो, तर त्यहाँ केिह अझै छन्।” त्यसलेै
हामीसंग यसको अझै धेरै छन्, अझै, आउदछै।
320 प्रभुले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्, अिहले एकदम राम्रो छ।
जबिक हामी…िठक अिहले बि ष्माको सेवा गनर् जाँदछैौ। के त्यो िठक हो,
भाई नेभल? [भाई नेभलले भ ुहुन्छ, “हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ।”—
सम्पा] के यहाँ कोिह हुनुहुन्छ अिहले बि ष्मा लनको लािग? तपाई को
हुनुहुन्छ हामीले त्यो वास्ता गदनौ; हामीह —हामीह यहाँ बि ष्मा िदन
लािग ब￭सरहेका छौ। आफ्नो हातह उठाउनुहोस्, तनीह जो बि ष्मा
लनुपनछ। कोिह, म िव ास गछुर् िक यो एउटा…यहाँ एकजना मिहला
हुनुहुन्छ। र अ कोिह हुनुहुन्छ? अब, हामीसंग यहाँ पु ष र मिहला दवुकैो
लािग कपडा छ।
321 अब, हामीले भिनरहेका छैनौ, “ब्या प्ट मण्डली छोड्नुहोस्। मेथोड
मण्डली छोड्नुहोस्।” हामी त्यो भन्दनैौ। तपाई िठक आफ्नो मण्डलीमा
जानुहोस्। तर यिद तपाईले धमर्शा अनुसार बि ष्मा लनुभएको छैन
भने, प्रभुको येशूको नाउँमा…केवल “येशू” को नाउँमा मात्रै होइन, अिहले।
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“प्रभु येशू ख्री ,” को नाउँमा त्यो धमर्शा हो। तपाई गलत बि ष्मा
हुनुभएको छ।
322 म निदमा आउँदा कुनै समस्या चाह । म सबै कुरा स्प पमा चाहन्छु
कसरी, जब म त्यो िटकट समातीरहेको हुन्छु, बुझ्नुभयो, िकनिक म
त्यो बेला िवदेशमा जान चाहन्छु। म तपाईलाई पिन त्यिह गनर्को लािग
सुझाव िदन्छु।
323 आफ्नो मण्डलीमा फकर जानुहोस्। त्यो, तपाई र परमे रको िवचमा
हो। मलेै तपाईलाई भ सक्ने यत नै हो।
324 तर धमर्शा मा “प्रभु येशू ख्री ” नाउँमा बाहेक अ मा कोिह पिन
किहल्यै बि ष्मा भएको छैन। र जो जत बि ष्मा भए, तनीह सन्त
पावल ारा आज्ञा ग रएका थए, जसले भनेका थए, “यिद स्वगर्दतूले अक
प्रचार गय भने, त्यो श्रािपत होस्।” तनीह लाई आएर फेरी “प्रभु येशू
ख्री ” को नाउँमा, पुनःबि ष्मा लनको लािग आज्ञा िदएका थए, त्यो
सिह हो। र उहाँले यो गनुर्भयो। र उहाँले के गनुर्भयो, उहाँले हामीलाई गनर्को
िन म्त आज्ञा गनुर्भयो; जुन हामीले गनछौ, प्रभुको इच्छा भए।

हामी खटु्टा धुनेमा िव ास गछ । हामी प्रभु भोजमा िव ास गछ ।
325 हामी ख्री को दोस्रो आगमनमा िव ास गछ , दे खने ग र, प्रभुको
भौतक शरीरमा; आत्मामा होइन, तर प्रभु येशूको भौतक शरीर फेरी
मिहमामा आउदै गरकेो।
326 हामी मरकेाह को शारी रक पुन त्थानमा िव ास गछ , एउटा शरीर
प्रा गनर्को लािग, हामी चहानमा जाँदाको जस्तो बुढो र चाउरी
परकेो जस्तो होइन; तर एउटा नयाँवाला, यवुावस्थाको आनन्दमा, सधै
￭जउनको लािग।
327 हामी प्राणको अमरतामा िवल्कुल, िव ास गछ । हामी िव ास गछ िक
त्यहाँ केवल एउटा मात्रै अनन्त जीवनको प छ, र त्यो जीवन त्यो हो जुन
तपाईले ख्री येशूबाट प्रा गनुर्हुन्छ। त्यो एकदम सिह हो।
328 त्यसकैारणले, हामी अनन्त दण्डमा िव ास गदनौ। हामी एउटा नरकको
आगोमा िव ास गछ , ज लरहेको गन्धक, तर यो सधै ज लरहन्छ भिन
िव ास गदनौ; यिद यो गछर् भने, तपाईले अनन्त जीवन पाउनुभएको छ।
त्यहाँ केवल एउटा अनन्त जीवन छ; त्यो परमे रबाट आउँदछ। र त्यो सिह
हो। तपाई जल्नुहुनेछ, हुनसक्छ शायद दस लाख, करोड वषर्को लािग,



सपर्को बीउ 61

मलाई थाहा छैन, तर तपाईले अनन्त जीवन पाउन सक्नुहुदनै। तपाई
सदाको लािग ज लरहन सक्नुहु …तपाई सदाको लािग जल्न सक्नुहुन्छ,
तर अनन्तको लािग होइन। हेनुर्होस्, त्यहाँ अनन्त र सदा भ ता छ। सदा
भनेको सदा र सधै हो, एक संयोजक, अथर् एक “समयको स्थान।” तर,
अनन्त, तपाईसंग अनन्त दण्ड छैन।
329 तपाईसंग अनन्त जीवन छ, िकनिक त्यहाँ अनन्त जीवनको एक मात्र

प छ। र जोसंग अनन्त जीवन छ, त्यो परमे रबाट सदाको िन म्त ￭जउछ
र आशिषत हुन्छ।
330 “तर पाप गन हरके प्राण, त्यो प्राण…” के? [मण्डलीले भन्छ,
“मछर् ।”—सम्पा।] त्यो सिह हो। त्यसपछ, यसमा अनन्त जीवन छैन।
िन त पमा। यो संग—यो संग यसको दण्ड छ, तर अनन्त जीवन छैन।
331 त्यसलेै, तपाई देख्नुहुन्छ, त्यहाँ अझै धेरै कुराह ￭सकाउनको लािग
बािक छ, हामीले पछ गनछौ। प्रभुले तपाईलाई आशष िदनु भएको होस्।
332 अब िददीह त्यहाँ भत्र जाँदै गनुर् हँुदा, आउनुहोस् यो पुरानो राम्रो गीत
गाऔ। म िव ास गछुर् िक यो मिहला यहाँ शायद…
333 सोजे ा, के उहाँ तपाईको आमा हुनुहुन्छ? [बािहनी रोजे ाले
भ ुहुन्छ, “हजुर।”—सम्पा।] िकन, तपाईको दयलाई आशष होस्!
तपाईलाई यहाँ देखेर खसुी लािग, बिहनी, त्यो गदार्। त्यो एकदम राम्रो हो।
334 रोजे ा ग्रीिफन, हामीसंग भएको मध्ये एउटा राम्रो साथी हुनुहुन्छ।
उनी एउटा जवान यवुती हुनुहुन्छ जो एकसमय धेरै िपउने गनुर्हुन्थ्यो; यहाँ
भएका तपाई कतपयलाई, शायद एउटा अन्जान हुनसक्छ। मलेै त्यसो
भन्दा रोजे ालाई फरक पदन। जब उनी माथ त्यहाँ मचंमा आईन्—
आईन् जहाँ…माथ यहाँ इ न्डयानामा। तपाईले किहल्यै द रद्र देख्नुभएको
छ, उनी ती मध्ये एक थईन्, एउटा धेरै िपउने केिट। जहाँ, ￭सकागोको
चारओटा महान चिकत्सकले भएका थए िक उनी…शराबी बेनामी, र
सबकुैराले, उहाँलाई आश मारकेो थयो। तर एक रात जब उनी सभामा
आईन्, पिवत्र आत्माले उनको जीवनलाई खलुासा ग रिदनुभयो र िठक
त्यहाँ उनलाई भ ुभयो। त्यसले सबकुैरा िमलायो।
335 उनलाई अिहले हेनुर्होस्, मलाई लाग्छ, तस-केिह उमेरको हुनुभयो,
अठार जस्तो हुनुहुन्छ; िप्रय, सुन्दर जवान यवुती। त्यो बेला दे ख किहल्यै
ि स्क को चाख्नुभएको छैन; यसको कुन चाहना नै छैन। ख्री को लािग
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बाँचरहनुभएको छ, वरपरी सडकमा जाँद,ै जतातत,ै परमे रको मिहमाको
गवािह िदद,ै पापीह र जडयाह लाई, सबै स्कड रोजबाट भएर, र
सबकुैराह , ￭सकागो भएर, प्रभुको लािग केिह गद हुनुहुन्छ।
336 उनी प्रभु येशूओको नाउँमा बि ष्मा भएक हुन्, र उनक आमा पिन
आजरात त्यिह गनर् आउनुभएको छ; यिद परमे रले उहाँलाई िनको
पानर्सक्नुभयो भने, यिद येशूले उहाँलाई िनको पानुर्भयो भने…“वचनमा
वा काममा तमीह ले जे पिन गछ , सबै नाउँमा गन गर…” [मण्डलीले
भन्छन्, “येशू ख्री ।”—सम्पा।] त्यो नै हो जे बाईबलले भनेको छ। त्यो
सिह हो।
337 िठक छ, अब हामी बि ष्माको सेवा गनर् जाँदछैौ। हामीले सेवालाई
तयारी गद गदार्, हामीह ब त्तलाई िनभाउनेछौ केिह मीनेको लािग, बि ष्मा
लनको लािग, र—र त्यसपछ हामी प्रभुसंग राम्रो समयको अपेक्षा गनछौ।
338 के आजरात हामी बि ष्माको सेवा गनर् जाँदछैौ? तह्क छ, तपाई—
तपाई तयार भएको बेस हुन्छ। र म शु गनछु, हामी अघ बढ्दै गदार्
म गीतह ;लाई अगुवाई गनछु। उहाँह ले बनाउदै गदार्…[भाई नेभलले
भ ुहुन्छ, “के त्यहाँ पछाड कुनै कपडा छ यहाँ, डक?”—सम्पा।]
बि ष्माको, लुका, डक, छट्टो। िठक छ।
339 यी मध्ये एउटा राम्रो पुरानो गीत गाऔ…[टेपमा रक्त स्थान—
सम्पा।]
340 हामीले त्यो गद गदार्, हामी छोड्दै गदार्, हामीले के गनुर्पछर्?

येशूको नाउँ हामीसंगै लानुपछर् ,
उनको पाउमा परा￭जत भई झूक ,
राजाह का पिन राजा स्वगर्मा, हामी उहाँलाई मुकुट

प रराउछौ,
जब हाम्रो यात्रा पूरा हुदछ।

िठक छ, हाम्रो खटु्टामा उभऔ।
येशुको नाउ तपाईसंग लनुहोस्,
शोक र िवलापको बच्चा;
यसले तपाईलाई आनन्द र सान्त्वना िदनेछ,
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341 म तपाईलाई के गन भन्छु। वरपर फ कनुहोस् र त्यहाँ कससैंग हात
िमलाउनुहोस्, र भ ुहोस्, “तपाई कस्तो हुनुहुन्छ, भाई? म तपाईसंग
सेवामा हँुदा िन त पमा खसुी छु।”

अमूल्य नाम, ओ कत िमठो!
…र स्वगर्को आनन्द;
अमूल्य नाम, (अमूल्य नाम!) ओ… 
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(The Serpent’s Seed)
यो संदेश भाई िव लयम म्या रयन ब्रन्हाम ारा मूल पमा अगं्रेजीमा आईतबार साँझ, सेप्टेम्बर २८, १९५८,
ब्रन्हाम टेबरनेकल जेफरसनभल, इ न्डयाना, य.ुएस.ए, मा प्रचार ग रएको थयो। यो प्रवचन चुम्बक य टेप
रकेडङ्गबाट लईएर अगं्रेजीमा कुनै काँट-छाँट नगरी छािपएको छ। यो नेपाली अनुवाद वोईस अफ गड
रकेडङ्ग ारा छाप्ने र िवतरण गन ग रएको छ।
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