
के तमी यो िव ास गछ ?

 र हामीले प्राथर्ना गनुर्भन्दा पिहले, म यो भ चाहन्छु, िक गत
साँझमा, म िव ास गछुर् िक यो, मलेै एउटा मिहलालाई भनेको थए,

“यिद तपाईले त्यस्तै नै गनुर्हुन्छ जस्तो हामीलाई गनर्को िन म्त िनदशन
िदईएको छ, िक यो…टाउकोमा पानी जमेको बच्चा, यो संकुचन हुनेछ।” र
बच्चाको टाउको, गत रात, तारको नाममा साढे एक इन्च संकुचन भयो।
त्यसले मिहलाले यसलाई अिहले यहाँ ल्याईन्।
2 अब, मलेै त्यसो गनुर्को कारण, बिहनी, एउटा उदेश्यको लािग हो।
बुझ्नुभयो? यिद तपाईले केिह ठोस कायर् भएको देख्नसक्नुहुन्छ भने,
त्यसले यसमा िव ास ग ररहनको लािग तपाईको िव ासलाई वृ गराउँछ।
किहलेकािह म बस त्यस्रो गछुर् , शायद, जस्तो िक एउटा व्यिक्तलाई उठ्नको
लािग भन्छु, एउटा या दईु कदम बनाउछु, तपाईको हात ह ाउन लगाउछु,
तपाईको औँला घुमाउन लगाउछु, केवल केिह कुरा जुन तनीह ले फरक
गनर्सक्छन्, केवल तनीह लाई सबै िठक छ भिन देखाउनको लािग।
तनीह केवल च न्तत हुन्छन् र यो हुदनै होला भिन सोच्छन्, तर यो
हरके पटक भईरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो? यो हुनुपछर् ।
3 कतजना प्राथर्नामा स￭झएको चाहनुहुन्छ, अिहले? के तपाई केवल
हात उठाएर यसो भ ुहुन्छ, “प्रभु, यो प्रदान गनुर्होस्”? आउनुहोस् हाम्रो
शरह झुकाऔं।
4 प्रभु, जसै हामी मण्डली यो महान् भव्य भजन सुन्छौ, मेरो अमूल्य िमत्र,
पावल रडेरले, लेख्नुभएको, “मात्र िव ास,” हामी अिहले एउटा केटाको
बारमेा सोचरहेका छौ, जसलाई उनको िपताले चेलाह कहाँ ल्याएका
थए, येशूले तनीह लाई शतैानलाई भगाउने र िबरामीलाई िनको पान
शिक्त िदनुभएको दस िदन भन्दा बिढ भएको थएन, र यहाँ तनीह छारे
रोगको मामलामा पूणर् पले परा￭जत भएका थए। र तनीह ले हाम्रो
प्रभु आईरहनुभएको देखे। र िपता दौडेर आए र भने, “प्रभु, हामीमाथ
दया गनुर्होस्। मेरो छोरा शतैान ारा िवभ त रकाले सताईएको छ। मलेै
उसलाई तपाईको चेलाह कहाँ ल्याए र तनीह ले उसलाई िनको पानर्
सकेनन्।”
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5 येशूले भ ुभयो, “म सक्छु, यिद तमीले िव ास गछ भने। केवल
िव ास गर।” ओ परमे र, तब दे खबाट तपाई एक रत पिन प रवतर्न
हुनुभएको छैन: तपाई उ त्तकै प्रेिमलो, िमठो, र दयालु परमे र हुनुहुन्छ।
जस्तो तपाई त्यसबेलामा हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै नै तपाई आज पिन हुनुहुन्छ।
र प्रभु, त्यो िपता जस्त,ै हामी सबै पुकाछ , “प्रभु, हाम्रो अिव ासलाई
सहायता गनुर्होस्।” यो यत सरल छ; हामी केवल यसमा ठोिकन्छौ, िपता।
6 गत रात त्यस सानो बच्चालाई छुनुभएकोमा हामी तपाईलाई धन्यवाद
र प्रशसंा िदन चाहन्छौ, यो खोपडी देख्दा, जुन सु एको थयो, जुन,
जुन हड्डीले बािहर धकेलेको छ, यो िहजो रात आधा इन्च तल गयो।
हामीह त्यसको लािग आभारी छौ, िपता। जब हामीलाई थाहा छ िक हाम्रा
चिकत्सकह संग यसको लािग कुनै खोजह छैन, त्यहाँ तनीह ले यसको
लािग गनर् सक्ने केिह छैन; तर तपाई अझै पिन परमे र हुनुहुन्छ, सबै
प र स्थतह का मा लक। हामी तपाईलाई धन्यवाद िदन्छौ, िपता। हामी
तपाईलाई धन्यवाद िदन्छौ यस आमाको इमान्दारीता, र िमठास, र तारलाई
फकार्एर ल्याई र यस कागजको टुक्रामा यहाँ टास्ने आज्ञाकारीताको लािग,
यहाँ, परमे रको मिहमाको लािग आफ्नो गवािह सवर्साधारणलाई देखाउन।
उनको सानो बच्चा ￭जईएको होस् र एउटा सामान्य बच्चा भएको होस्,
तपाईको मिहमाको लािग।
7 माथ उठेका ती सबै हातह लाई हेनुर्होस्, िपता। ती हरकेको एउटा
आवश्यकता छ। मेरो पिन, माथ छ, िपता, मेरो आवश्यकता छ। र यहाँ
धेरजैना छन् यहाँ, पत्रको प वा यो भाडामा, त्यो खाँचोमा परकेाह
हुन्, मािनसह जो वास्तवमै खाँचोमा छन्। यो हुन िदनुहोस्, प्रभु, िक
प्रत्येकले आज रात आफ्ना अनुरोधह प्रा गनछन्। तनीह ले यस
आमाको गवािह लएका होउन् र केवल यो उदाहरण देखाउनको लािग
िक जब तपाईले केिह भ ुहुन्छ, यो समा भएको छ। यो…तपाई…हामीले
गनर्पन भनेको यसलाई प्रा गनुर् र त्यसमा ￭जउनु हो। यो ￭स सकेको
कायर् हो।
8 प्रदान गनुर्होस्, प्रभु, िक यी हरके पत्रह र यी मालह , मािनसह
िक तनीह जो प ल्टरहेका छन्, तनीह िनको पा रएका होऊन्। प्रत्येक
जसले आफ्ना हातह उठाएका छन्, िपता, तनीह ले आफ्ना दयका
हरके इच्छाह प्रा गरकेा होऊन्। हामी यो, येशूको नाउँमा माग्छौ। आमेन।
तपाई बस्न सक्नुहुन्छ।
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9 म तपाईलाई यहाँ केवल तार देखाउन चाहन्छु, िक मिहलाले (त्यहाँ
तपाई हुनुहुन्छ। उम्-हम।)…िक सानो बच्चाको टाउको संकुचत भयो
जस्तो िहजो रात पिवत्र आत्मा माफर् त प्रभुले हामीलाई प्रतज्ञा गनुर्भएको
थयो। के उहाँ अ तू हुनुहु ? त्यसलेै, हामीलाई िव ास गनर् र भरोसा
राख्न यत धेरै साहस िदन्छ।
10 अब, जब येशूले त्यस खलाई भ ुभयो, मकूर् स ११:२३, “अब
उप्रान्त कुनै मािनसले यसबाट खाने छैन,” उहाँले गाली गनुर् त भएन होला।
िकन जस्तो, खलेुर, उहाँ यसको बारमेा यत सहज हुनुहुन्थ्यो, उहाँको
चेलाह ले बस…मलाई लाग्छ ती मध्ये कसलेै उहाँलाई सुनेको थयो। र
यो…जब त्यो छार,े जब यो प्रभु येशूको अगाड आयो, त्यो केटा आफूसंग
भएको सबभैन्दा किठन स्थतमा थयो; शायद, भुइँमा उनी मरकेो जस्तो
गरी लडेको थयो, तर उहाँले बुझ्नुभयो िक उहाँले कसलैाई भेट्नुभएको
छ जसमा ती प्रे रतह मा भन्दा धेरै िव ास थयो।
11 अब, म िदव्य चंगाईलाई िव ास नगनुर्हुने कसलेै यो हेनुर्भएको म
चाहन्छु। येशूले तनीह लकाई भूत आत्माह भगाउने शिक्त िदनुभएको
थयो, तर तनीह असफल भए। यो होइन िक शिक्त असफल भएको
थयो, तर तनीह असफल भएका थए। येशूले तनीह लाई भ ुभयो:

“हामीले िकन यसलाई भगाउन सक्दनैौ?”
उहाँले भ ुभयो, “तम्रो अिव ासको कारणले।”

12 मण्डलीमा अझै पिन एउटा शिक्त छ। परमे रले किहल्यै पिन
मण्डलीबाट आफ्नो शिक्तलाई लनुभएको छैन, तर मण्डलीसंग त्यसमा
कायर् गनर्को लािग पयार् िव ास नै छैन। त्यिह नै हो। यो मात्रै त्यत
सरल छ। किहले कािह हामीले यसलाई जिटल बनाउन खोज्छौ, तर जत
सरल तपाईले सुसमाचारलाई बनाउनुहुन्छ, त्यत नै बिढ वास्तिवकता
तपाईमा हुनेछ, जब तपाई यो संग वास्तवमै सरल ब ुहुन्छ: परमे रले
त्यसो भ ुभएको छ; त्यो नै कािफ छ; र त्यो नै सबै हो। र केवल यो
िव ास गनुर्होस्, अगाड बढ्नुहोस्।
13 जब येशूले भ ुभयो, “यसबाट कुनै मािनसले खाने छैन,” िकन,
पातह पिहले जस्तै सुन्दर र उज्यालो नै थयो। बोक्रा उस्तै नै दे खन्थ्यो,
तर तल जिमन मुिन ती जराह मा, जीवन सुक्न थाल्छ।
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14 क्यान्सरमा पिन त्यस्तै हुन्छ, कुनै पिन प्रकारको रोगमा जुन—जुन
तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईले परमे रको वचनलाई स्वीकार
गनर्सक्नुहुन्छ, तल जराको गिहराइमा, त्यहाँ क्यान्सर हुनसक्छ; तपाईको
हात उ त्तकै कडा हुनसक्छ। त्यसको िदव्य चंगाईसंग कुनै सम्बन्ध नै छैन।
यो, “यिद तमीले िव ास गनर्सक्छौ बहने।” बुझ्नुभयो? कतै तल कुनै
ठाउँमा, यो काम गनर्को लािग गईसकेको छ।
15 येशूले भ ुभयो, “यिद तमीले यस पहाडलाई, ‘हिटजा,’ भन्छौ र
आफ्नो ह्रदयमा संका गदनौ भने, तर तमीले भनेको कुरा हुन आउछ भिन
िव ास गर, तमीले भनेका कुरा तमीले पाउनेछौ।” के त्यो प्यारो छैन?
त्यो कसबाट आयो? परमे रको पुत्र, जसको वचनह …स्वगर्ह र पृथ्वी
िबतेर जानेछ, तब अब…तर उहाँको वचनह िबत्नेछैन।
16 अब, तपाईले त्यसो गनर् सक्ने एउटै मात्रै त रका, तपाईसंग सिह उदेश्य
र सिह िनयत हुनुपदर्छ। अब, यिद म बािहर गए र भन्छु, “म तमीलाई
देखाउछु िक म यो पहाड सानर् सक्छु, ‘सर्, पहाड।’” यो किहल्यै सन
थएन। पकै्क हुदनै। चाहे मसंग जे सुकै होस्। यो हुनुपछर्…पिहले तपाईले
परमे रको इच्छा खोज्नुपछर् ।
17 त्यो नै कारण हो, प्रायः प्राथर्नाका पंिक्तह मा, म—मलेै सबभैन्दा गाह्रो
चज पाउछु, यो िकनिक केिह त्यस्तो कुरा हो जुन पिंक्तबाट भएर जान्छ
र त्यस्तै अन्य, र त्यिह िनर तपाईले फकार्एर पाउनुहुन्छ। तर हेनुर्होस्,
तर यिद तपाईले पाप कूबूल नगरकेो पाउनुहुन्छ भने…के तपाईले किहल्यै
त्यो मािमलालाई ध्यान िदनुभएको छ, मलेै दु आत्मालाई छोडेर जानको
लािग भ ुभन्दा पिहले? िन त हुनको लािग म वास्तवमै पक्का भएर त्यो
मािमलालाई हेछुर् िक त्यहाँ कुनै पिन कुरा छैन त्यो जीवनमा जसले केिह
कुरामा बाधा पुयार्उछ, बुझ्नुभयो, िकनभने याद गनुर्होस्, ती वरदानह मा,
तपाई तनीह संग समस्यामा पनर् सक्नुहुन्छ।
18 परमे र, तपाईले एकपटक याद गनुर्हुन्छ, एउटा अगमवक्ता िदनुभयो…
एउटा मािनसबाट अगमवक्ता बनाउनुभयो, मोशा, र उसलाई तल जान,
चट्टानमा बोल्नको िन म्त भ ुभयो। र अगमवक्ता पूरा उत्सािहत थए, र
बािहर गए, र चट्टानलाई िहकार्ए, ख्री को कमजोरीको बारमेा बोल्दैथयो,
र िक उहाँ दोस्रो पटक मनुर्पनछ वा दोस्रो पटक प्रहार ग रनुपनछ। यसलाई
ल्याउनको िन म्त उनीसंग शिक्त थयो, तर यो परमे रको इच्छा थएन।
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19 मलेै किहल्यै िव ास गनर् सिकन िक ए लशा चारैतर जाने कुरा
परमे रको इच्छा थयो भिन, िकनिक ती बच्चाह ले उनलाई तालु भएको
कारणले ￭जस्क्याईरहेका थए, मलाई लाग्दनै िक उनले त्यसो गनुर्पनथयो।
तर उनी एउटा अगमवक्ता थए, र रसाएका थए, र उनले ती बच्चाह लाई
श्राप िदए र दईु पोथी भालुले बयालीस जना साना िनद ष बच्चाह लाई
मार।े बुझ्नुभयो? तर मलाई लाग्दनै िक उनले त्यसो गनुर्पन थयो। र यो
केवल—केवल…हामी…
20 परमे र, आज म िव ास गछुर् , उहाँले आफ्नो मण्डलीलाई शिक्तमा
राख्नुभन्दा पिहले, उहाँले आफ्नो मण्डली प रक्षा लनुहुन्छ यो हेनर्को लािग
िक यसले के गनछ।
21 हामी…अक पाली, हुनसक्छ, यिद परमे रको इच्छा भए जब म फकर
आउछु, केिह त्यस्तो चजमा कुरा गनर्को लािग हामीसंग समय हुनेछ, केिह
त्यस्तो कुरामा जुन घिटत हुनको लािग तयार भईरहेको छ, र तब हामीले
यसको बारमेा अझै धेरै थाहा पाउनेछौ।
22 तर यिद तपाईले केवल वचन बोल्नुभयो, भ ुहुन्छ, “प्रभु, म यो िव ास
गछुर् ,” संका नगनुर्होस्, आफ्नो दयमा यो मा ुहोस्…
23 अब, उदाहरणको लािग, म एउटा उपत्यकामा थए, र मलेै ग दन…
र मलेै दसौ लाख मािनसह लाई प्रचार गदछु, तर केवल पहाडको त्यहाँ
पा र, त्यहाँ एक सय जना मािनसह को समूह छ, र तनीह ले ख्री लाई
नचिनकन मदछन्। िठक छ, मसंग यहाँ प्रचार गनर्को लािग दसलाख
मािनस छन्, तर य िप, मेरो दयमा केिह कुराले भिनरहेको छ, “पा र
ती मािनसह कोमा जा। तनीह कहाँ पुग्। तनीह न हुदछैन्।” म आफै
त्यहाँ जान चाहािदना, तरै पिन त्यहाँ म भत्र केिह कुरा छ। हेनुर्होस्, तब त्यो
परमे र हुनुहुन्छ, चल्दै हुनुहुन्छ। हेनुर्होस् उदेश्य के हो, हेनुर्होस् जानुहोस्
िनयत के हो, आफ्नै लािग होइन…अब, यिद म भन्छु, “िठक छ…”
त्यहाँ जानको लािग यिद मेरो उदेश्य सिह छ भने, त्यसपछ म यहाँ उठ्छु
र यहाँिनर एउटा ठूलो पहाड छ, म भन्छु, “तपाईलाई थाहा छ, यिद म
पा र त्यो पहाडमा गए र सबै ती सयजना मािनसह लाई बचाउछु, कुनै िदन
तनीह ले त्यहाँ मूत बनाउँछन्: भाई ब्रन्हाम, महान िमसनरी।” अब, मेरो
उदेश्य सिह होइन। पहाड िगनछैन। होइन, श्रीमान्।
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24 तर जब मेरो िनयत र उदेश्य सिह हुन्छ, र मेरो दयमा परमे रले
मलाई अगुवाई गद हुनुहुन्छ, र म पहाडबाट माथ, पहाड वरपर, पहाडको
तल, मलेै भ ेछु, “पहाड, हिटजा।” शायद यो…जब म त्यो भन्छु, त्यस
त रकाको सिह आत्माबाट भएर भन्छु, पिवत्र आत्मा ारा अगुवाई भई,
परमे रको इच्छामा भई, त्यहाँ अ नभएर त्यो पहाडको एक सानो चम्ची
भाग तल खस्ला, तर यो आफ्नो बाटोमा छ। अक िदन त्यहाँ दईु पाउण्ड
खस्ला। अक िदन त्यसको एक चौथाई टन। र हुनसक्छ एक मिहनामा,
पाँच टन खस्ला। यसको केिह हो? यसलाई अझै पिन नदे खएला, तर त्यो
िगन, आफ्नो बाटोमा छ। म िठक त्यिह बस्छु र चजह पूरा गरकेो हेछुर् ,
िकनभने परमे रले त्यसो भ ुभएको छ र त्यसले यो मािमला सुल्टाउछ।
25 के तपाई आजरात त्यहाँ आफ्नो आमाको बारमेा सोच्न सक्नुहुन्छ?
िठक छ, यिद तपाईले यो सोच्नुहुन्छ भने, उनी िनको हुनेछन्। िठक छ। त्यो
यिद तपाईले केवल िव ास गनुर्भयो भने: केवल वचन बोल्नुहोस् र यसमैा
रहनुहोस्। बुझ्नुभयो? केवल यो िव ास गनुर्होस्; त्यसमैा रिहहनुहोस्। यो
अनन्त जीवन हो।
26 अब, भो ल िदउसो…मलेै िब ीलाई भनेको थए, आज रात,
प्राथर्नाको काडर्लाई छोडिदन, र म बोल्न चाहन्थे। म स्वीकार गदछु,
सत्यतामा, म जनवरी दे ख गईरहेको छु, िवदेशमा, र िफतार्, िफिनक्समा,
िठक घरमा, र िफतार्, र सबकुैरा पूणर् पले (त्यो प्रभेद) म यत कमजोर
हुदासम्म िक मलेै िवरलै थाहा पाउँथे िक म त्यो समयमा कहाँ उभरहेको
थए। यसले मलाई केवल दौडायो।
27 र त्यसपछ, मलेै छोड्नुपछर् , र तनीह …तपाई—तपाई
दाजुभाईह ले मलाई अझै केिह िदन नबस्नको लािग िनम्तो िदनुभयो। म
त्यो कत धेरै कदर गछुर् । मलाई पकै्क लाग्छ िक यो यहाँ सेवकह को अ तू
समूह हो। हामीसंग संगतको लािग अझै बिढ समय भईिदएको भए हुन्थ्यो
भ े चाह थयो। यिद प्रभुको इच्छा भए, कुनै समय म फकर् नेछु। अ केिह
छैन, बस एउटा मण्डलीबाट अक मण्डली जाने र शहरको व रपरी घुम्ने र
तपाईह सबलैाई भेट्ने। म त्यसो गनर् खसुी हुनेछु; कुनै पिन कुरा जुन मलेै
परमे रको राज्यमा सहायता गनर्को गनर् सक्छु, जुन, यिद मलेै यो गरकेो
तपाईले चानुहुन्छ। र कुनै समय फकर आएको र हामीसंग जोडएको र कतै
राम्रो, असल एउटा सभा भएको चाहनुहुन्छ।
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28 र याद गनुर्होस्, दाजुभाईह , म तपाईह को लािग प्राथर्ना ग ररहेको
हुनेछु। त्यो एउटा कुरा पक्का हो। र तपाईह सबलेै मेरो लािग प्राथर्ना
ग रिदएको म चाहन्छु, तपाई सबजैनाले।
29 र अब म—म…भो ल िबहान मण्डलीको सेवा छ शहरको चारैतरको
यी सबै भ राम्रो मण्डलीह मा।
30 अब, जेफरसनभलका केिह समूहह यहाँ छन्। मेरा केिह िमत्रह ,
मण्डली मेरो ट्रस्टी मध्ये एक, यहाँ हुनुहुन्छ, भाई फे्रड सोथमन। मलेै
उहाँलाई सभामा किहल्यै देख्न सकेको थएन। र भाई…ओ, धेरै अन्य
मेरा िमत्र ह त्यहाँ जेफरसनभलमा, मेरो परी-…मेरो सचव त्यहाँ र—
र सबजैना यहाँ हुनुहुन्छ, सभाको कुनै ठाउँ। मलेै तनीह लाई अिहलेसम्म
देखेको छैन।
31 र भाईह , यहाँ यस शहरमा केिह राम्रा मण्डलीह छन्। र तपाई
सबै आगन्तुकह , ती मध्ये कुनै एक खोज्नुहोस् भो ल यी मण्डलीह मा
जानुहोस्। तनीह ले तपाईलाई राम्रो गनछन्, म िन त छु। तनीह ती
दाजुभाईह हुन् जसले यस प्रकारको सेवकाईमा िव ास गछर्न्। त्यिह नै
कारणले हो उहाँह यस मचंमा र त्यहाँ तल ठाउँह मा ब￭सरहनुभएको
छ, िकनभने उहाँह ले यसमा िव ास गनुर्हुन्छ। र म यी मािनसह को
कदर गछुर् ।
32 प्रभु, यहाँ यस फुल गोस्पल िबजनेसमेनको सभालाई आशष िदनुहोस्
जो—जो यस सभालाई प्रायोजन गनुर्भयो। त्यहाँ…म िव ास गछुर् त्यो
सिह थयो, जसले सभालाई प्रयोजन गनुर्भयो। म—म उहाँह को धेरै
प्रायोजकह मा धेरै जान्छु, िकनभने त्यहाँभत्र…हामी यस त रकामा
हुनुहुदनै, तर धेरै पटक, दाजुभाईह थोरै साना भ ताह िदनुहुन्छ:
जस्तो िक एक मािनसले अ लकत अक िव ास गरे जस्तो; अक , सानो
अक ; यसले एक प्रकारले सानो टकराव र पुरानो घाउँह बनाउँछ; जुन
अिहलेको समयसम्ममा िनको हुन पनथयो, तर यो—यो…र यिद तपाई,
या, यिद मलेै फुल गोस्पल िबजनेसमेन पाए भने, तब त्यसले एक प्रकारले
यसलाई बाध्न म त गछर् , र हामी एक साथ आउछौ, र हामीसंग वास्तिवक
संगत हुन्छ, वास्तवमै राम्रो समय। र हामी त्यसलाई कदर गछ । परमे रले
त्यो सभालाई आशष िदनुभएको होस्। म िव ास गछुर् िक प्रभुले नै यसलाई
एक उदेश्यको लािग उठाउनुभयो।
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33 अब…र त्यसपछ मलेै अक िदन भाइ ओरल रोबट्सर्को ठाउँ हेन ठूलो
सुअवसर पाएँ। र मेरो, र मेरो, यस्तो िवशाल ठाउँ, यस्तो सुन्दर चीज।
यो—यो पेन्टेकोस्टको स्मारक हो।
34 त्यसपछ म भाइ टमी ओस्बोनर् कहाँ गएँ, अक अ तु ठाउँ, परमे रको
अ तु मािनस, जो…भाई टमी र म घिन छौ, र भाई ओरल, पिन,
वास्तवमै घिन भाईह , र हामी एकअकार्लाई प्रेम गछ , र परमे रको
राज्यमा मािनसह को भलाईको लािग हामीले सक्ने सबै काम गनर् सक्दो
प्रयासरत छौ।
35 त्यसलेै तपाईले पाउनुभएका यी राम्रा पु षह मध्येका ती पु षह लाई
यो शहरमा यहाँ भएकोमा म वास्तवमै कदर गछुर् । तपाई भेडाह ले अ तू
गोठालाह पाउनुभएको छ। म मात्र, म त्यसरी भन्छु। प्रभु तपाईह सबकैो
साथ िनरन्तर रहोस् मेरो प्राथर्ना छ। र अब भो ल िदउँसो, म…कुन समयमा
सेवा शु हुन्छ, भाई? दईु-तस। भनौ एक—एक वा एक-तस मा तपाई
यहाँ हुनुपदर्छ ताक तनीह ले बािक रहेका सेवाह लाई अवरोध गनछैनन्।
36 अब, यिद केटाह ले तपाई भिनसकेका छैनन् भने, आज रात
तनीह संग सभाका केिह पुस्तकह , त स्बर र अन्य त्यस्तै कुराह , र
टेपह , र रकेडर्ह छन्, र…र तनीह ले त्यो िबिक्र गछर्न्। तर हामी
तनीह लाई शबाथमा, भो ल िबिक्र गनर् िदनेछैनौ। भो ल न पुस्तकह
न कुनै कुरा िबिक्र ग रनेछ। त्यसलेै हामीले गनछैनौ…हामीले त्यो किहल्यै
अनुमत िदएनौ। य िप धेरलेै भन, “तपाई अत्यन्त गलत हुनुहुन्छ…”
37 र बृ बुवा बोस्वोथर्ले मलाई भ े गनुर् हुन्थ्यो, “ओ, भाई ब्रन्हाम, तपाई
त्यहाँ गलत हुनुहुन्छ,” तर त्यस त रकामा महसूस गथ (बुझ्नुभयो?),
र म—म महसूस गछुर् । यिद तपाईले एउटा चाहनुहुन्छ भने, तनीह ले
तपाईलाई एउटा िदन्छन्, तर यिद तपाई…तर हामीले शबाथ—शबाथमा
िबिक्र गनर्सक्दनैौ। सक्दनैौ। त्यिह नै हो। यिद मलेै त्यो िव ास गछुर् भने,
म यो अनुसार ￭जउनुपछर् , केवल…म आफैसंग बाच्न बाध्य छु। तपाई
बुझ्नुहुन्छ? र म—म मेरो ढ संकल्पका साथ ￭जउनुपदर्छ र त्यसलेै…
वा तपाईले घर पठाउन सक्नुहुन्छ, र, घरसम्म, ठाउँसम्म अिन यो प्रा
गनुर्होस्।
38 अब आजरात, ओ, केवल सबै मात्रै त्यो िब￭सर्िदऊ, ओ, िक त्यहाँ
कुनै काम गनर् बािक छ भिन, वा कुनै पिन कुरा, वा िदनको प रश्रम। केवल
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सबकुैरालाई एकतफर् छोडिदऊ, र केिह िमनेटको लािग वचनमा हेरौँ, र
हेरौ परमे रले हामीमा उहाँको वचन ारा के बोल्नुहुनेछ। र म प्राथर्ना गछुर्
िक परमे रले आजरात हामीलाई अत्यन्त ठूलो आशष िदनुहुनेछ।
39 ￭जन, के तपाईले मेरो लािग उसलाई अपहरण गनर्सक्नुहुन्छ? के
तपाईले त्यो सानी केिटलाई मेरो लािग अपहरण गनर्सक्नुहुन्छ? के उनी
एक सुन्दर सानो कुरा होइन? के तमी म संग घर गएर मेरी सानी सारासंग
खेल्न चाहन्छौ, जो य त्तको अग्ली छे? ओ, तमी खेल्छौ? म—म तमीले
गरकेो चाहन्छु। उनी लगभग तम्रै आकार िक छे, र ऊ बुबाक सानी केिट
हो। अह-हम। हम। र म तमी—तमीलाई शतर् राख्छु िक तमीले पिन
आफ्नो बुबालाई प्रेम गछ , गछ होइन? आमालाई? ओ, पकै्क तमीले
गछ । सुन्दरी सानी केिट, म यहाँ ब￭सरहेको छु, तमीलाई हेररे। सानो
आँखा एउटा कम्बलमा दईुटा जलेको प्वाल जस्तै दे खन्छ र—र सानो
खरैो केश।
40 मलाई साना नानीह मन पछर् । मसंग पिन घरमा दईु सानी केिटह
छन्। तनीह मध्ये एक रिेबका हो र अक चािह सारा हो।
41 केिह समय पिहले यहाँ, म टाढा थए। तनीह दवुजैना बाबािक प्यारी
केिटह हुन्, तपाईलाई थाहा छ, र म तनीह लाई माया गछुर् । र जसै म
भत्र आउछु मलेै तनीह लाई एउटा ब्यईु चडाईिदनुपछर् , र…र केवल बेक्क
चािह त्यसको लािग धेरै ठूली भईसकेक छन्; उनी म ज त्तकै ठूली छन्।
उनले अिहले मेरो ढाँड भा च्छन्; ऊ…तर ऊ अझै पिन बाबािक सानी
केिट हो, जे भए पिन। र अब, क रब अक वषर्, हामी उनलाई सावर्जिनक
िव ालयबाट टाढा कुनै ठाउँमा बाईबल शक्षामा भनार् गनर् चाहन्छौ।
42 र त्यसपछ, तनीह बुबाको लािग पखरहेका थए, तपाईलाई थाहा
छ, घर आउनको लािग। म सभाको लािग बािहर थए। र भो लको रात
तनीहर म भत्र आउनको लािग मध्यरातसम्म पखर्नेछन्। र त्यसलेै, म
िबहान सबेर,ै क रब तन वा चारबजे पुगे। आमा ढोकािनर आईन् र मलाई
भत्र पस्न िदईन्, र म यत थिकत र ताकतिहन थए, म…यहाँ मंचमा,
म…जब…अभषेक भएको बेला यो राम्रो महसूस हुन्छ, तर जब यसले
एक पटक तपाईलाई छोड्छ, त्यहाँिनर तपाई समस्यामा पनुर्हुन्छ। तपाईह
कतजनाले त्यो जा ुहुन्छ? िकन, यो िन त छ।
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43 हेनुर्होस्। ए लया माथ पहाडमा गए र स्वगर्बाट आगो बोलाए, स्वगर्बाट
झरी बोलाए, र त्यसपछ जब आत्माले उसलाई छोड्यो, उ उजाडस्थानमा
चा लस िदनसम्म भौता रए र परमे रले उसलाई फेला पानुर्भयो, फकार्एर
कतै एउटा गुफामा ता ुभयो।
44 योना, ऊ तल गयो र तन िदन र रातसम्म ेलको पेटमा बसे, तटिनर
ओका लयो र चारैतर प्रचार गद गए। पूरा शहरले नै प ाताप गरे र परमे र
कहाँ आए। र जब अभषेकले उनलाई छोड्यो, उनी पहाडको टुप्पामा गए र
परमे रलाई उनको ज्यान लनको लािग िब न्त गर।े बुझ्नुभयो?
45 म िव लयम काउपरको चहान िनर उभए, धेरै समय भएको छैन,
जसले त्यो प्र￭स भाजन लेखेका थए जुन हामीले प्रभु भोजको सेवामा
प्रयोग गन गछ :

त्यहा रगतले भ रएको मुहान छ,
इम्मानुएलको नशाबाट झरकेो,
जहाँ पापीह बाढीमुिन डुबेका थए,

46 के तपाईले किहल्यै सु ुभएको थयो उनले के…उनलाई के भयो?
त्यसबाट उनलाई प्रेरणाले छोडेपछ, उनले आत्माहत्या गनर्को लािग निद
खोज्ने प्रयास गर।े
47 म पुरानो केन्टक घरको छेऊिनर बस्छु। र स्टेफन फोस्टरले
अमेरकालाई आफ्नो सबभैन्दा प्र￭स लोक गीतह िदए। र जब उनले
लेख्न थाल्थे, प्रेरणा पाउथे, त्यो प्रेरणा, एउटा गीत लेख्थे, त्यसपछ जब
उनी त्यसबाट बािहर आउथे, उनी िपएर मातएर जान्थे। अन्ततःनोकरलाई
बोलाए र एउटा पत्ती लए र आत्माहत्या गर।े
48 मािनसह लाई थाहा छैन ती मािनसह जो त्यस आ त्मक आयाममा
भएर ￭जउछन् के बाट भएर जान्छन् भ े। अब यहा,ँ तपाईलाई लाग्छ िक
तपाईले एउटा पहाड हटाउन सक्नुहुन्छ। तर केवल अभषेक तपाईबाट
जान िदनुहोस्, र त्यो धोखाबाट शु गनुर्होस् (यिद त्यहाँ तपाईलाई
समात्नको लािग कोिह छैन भने, बुझ्नुभयो) र त्यसपछ, हुनसक्छ केिह
घण्टाको लािग, तपाई िवरल,ै तपाई कहाँ हुनुहुन्छ भिन सोच्नुहुन्छ। र तब
रात पछ रात, त्यसले तपाईको राम्रो भन्दा राम्रो भाग लन्छ।
49 र सानो…सानी सारा र रिेबकाको बारमेा भ चाहन्छु। त्यसलेै भो ल
पल्ट िबहान, म सुत्न सिकन, र म उठे, एउटा मेचमा ब￭सरहेको थए,
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र केिह समय पछ बेक्क , जेठी भएको नाताले, उसको—साराको भन्दा
पिन लामोखटु्टा थयो, र त्यसलेै बेक्क दौडदै आईन्…उठेर, पलगंबाट
हाम फा लन्, उसको सानी बिहनीलाई नउठाई, र यहाँिनर उनी घर हुदै
आउछन्, जत सक्दो दौडेर आईन्। उनी भन्दै थईन्, “बाबा, बाबा…”
मलेै मेरो एउटा खटु्टा अड्काए, र उनी त्यहाँ पारी उ फ्फ्रन, राम्रै सन्तु लत
भई। एक—एक प्रकारले आधुिनक मण्डली जस्त,ै तपाई जा ुहुन्छ, यो
लामो समय दे ख खेलमा छ, तपाईलाई थाहा छ, केिह सय वषर्दे ख। उनले
आफैलाई राम्रै संगै सन्तु लत राख्न स क्थन्, र उनले आफ्नो हातले मलाई
बे हन् र भिनन्, “ओ, मेरो बाबा, मेरो बाबा…”
50 र सानी सारा, हलचल भएर, ब्युँ￭झएको थयो। िठक छ, मलाई थाहा
छैन कतै तपाईको बच्चा गछर् , िक गदन; मेरोले गछर्न्: का न्छले पुरानो कपडा
लाउँछन्। र त्यसलेै साराले बेक्क को पजामा लाएिक थईन्, पाउँसम्मै
आएको त्य त्त लामो थयो, तपाईलाई थाहा छ। र यहाँ उनी आईन्, सानी
छोटी साथी, लड्द,ै ठेस खाँद।ै र उनी त्यहाँ पुिगन्, अ ल िढलो। त्यसलेै
बेक्क पछाड फ कन्, भिनन्, “सारा, मेरी बिहनी, म तमीलाई केिह भ
चाहन्छु।” उनले भिनन्, “म यहाँ पिहले आएको थएँ। र मसंग एकाधकार
छ। त्यसलेै मलेै बाबाको सबै पाएको छु र त्यहाँ तम्रो लािग केिह पिन
बाँक छैन।”
51 त्यो त रकामा केिह मािनसह ले धमर्को बारमेा सोच्न खोज्छन्, यो
होइन र? अ-ह। त्यो सिह हो।
52 र गरीब सानी सर, उसले आफ्नो सानो ओठ झा रन्, र उसको सानो
कालो आँखाले माथ मलाई हेय , र उनी न था लन्। र बेक्क को आफ्नो
गाला मेरो गालामा जोडरहेको थयो, मलाई अगंाल्द।ै म उसलाई प्रेम गछुर् ।
र सारा टाढा जान था लन् िकनिक पुरै बाबा बेक्क संग थयो। र मलेै अक
घुडंा यसरी राखे र त्यसरी इशारा गर।े ओ, उनी छटो छटो उिठन् र
दौडन्, मेरो घुँडामा उिफ्रन् त्यसलेै…उनी धेरै लामो समयसम्म वरपर
थईनन् र उनको खटु्टा भुइँसम्म पिन पुगेन। उनी एक प्रकारले सानी काम्ने
खालिक थईन् (शायद, म जस्त,ै थोरै काम्ने खालको, तपाईलाई थाहा
छ), र उनले सिकनन्…भुइँमा पुग्न सिकनन्। उनी ठूली संगठन थईनन्,
तपाईलाई थाहा छ, र त्यसलेै उनी ठोस भुइँमा तल जान सिकनन्। उनी
वरपर लामो समयसम्म थईनन्।
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53 र त्यसलेै, उनी एक प्रकारले छट्पटाईरहेक थईन्, र मलेै मेरो दईुटै
हातह चारैतर यसरी खोले र उनलाई मेरो न￭जक अँगालोमा हाले, र
उनले ती साना कालो आँखाह चम्काईन्, र फकर रिेबकालाई हे रन्।
उनले भिनन्, “रिेबका, मेरी िदिद,” उनी—उनले भिनन्, “तपाईले पुरै
बाबा पाएको कुरा सत्य होला, तर म तमीले एउटा कुरा थाहा पाएको
चाहन्छु: बाबाले मेरो सबै पाउनुभएको छ।” त्यसलेै…
54 त्यो…यसरी नै उहाँले मलाई सबै पाउनुभएको छ। मसंग ठूला कुराह
राख्ने शक्षा नहुनसक्छ, तर जबसम्म मलाई थाहा छ िक उहाँले मलाई
सबै पाएको छ, मेरो लड्खडाहटमा, केवल उहाँलाई दवुै हात व रपरी राख्न
िदनुहोस्, यसले बस मलाई राम्रो महसूस गराउनेछ।
55 िठक छ, हामीले वचन खोल्नु भन्दा अिग उहाँलाई प्राथर्नाको अक
सानो शब्द राखौ।
56 अब, स्वग य िपता, हामी मान्छौ िक हामीह पिन साना बच्चाह
जस्तै हौँ। र—र तपाई हामीह संग हुन, र हामीसंग संगत गनर् मन
पराउनुहुन्छ। र जसै हामी तपाईलाई आराधना गछ , र तपाईले हामीलाई
प्रेम गनुर्हुन्छ, र तपाईको अँगालोमा राख्नुहुन्छ, र तपाईको पिवत्र आत्मा
तल पठाउनुहोस्, र हामीलाई थाहा िदनुहोस् िक तपाई जीिवत हुनुहुन्छ
र तपाई हाम्रा िपता हुनुहुन्छ, हामी तपाईलाई धेरै धन्यवाद िदन्छौ। अब,
पिवत्र आत्मालाई आज रात हामीकहाँ आउन िदनुहोस्। हरके दयलाई
प्रेम गनुर्होस्, प्रभु। हामीलाई एउटा ताजा आशष िदनुहोस्। हामीमा दयाका
शका थोपाह खन्याउनुहोस्, िपता। हाम्रा पापह मा नहेनुर्होस्। ती धेरै
छन्। प्रभु, त्यसलाई क्षमा िदनुहोस्। तनीह लाई भु लिदनुहोस्, िपता,
र केवल हामीलाई तपाईको बाहुलीमा राख्नुहोस्, र—र हाम्रा िबमारह
िनको पानुर्होस्। र—र हाम्रा प्राणह शु पानुर्होस्, र हाम्रा आत्माह
स्वतन्त्र गनुर्होस्, प्रभु, िक हामीले तपाईलाई पुज्न र प्रशसंा गनर् सकौँ,
साना नानीह घरको चारैतर दौडएको जस्त,ै बस यो जा ुहोस् िक िपताले
हामीलाई हे ररहनुभएको छ। यसलाई प्रदान गनुर्होस्, प्रभु।
57 अब, कुनै पिन मान्छेले—वचन व्याख्या गनर्सक्दनै। हािमले यो बुझेका
छौ। यूह ाले ￬सहासनमा बस्नुहुनेको दािहने हातमा पुस्तक देखे, र स्वगर्मा
त्यहाँ कुनै मािनस थएन, वा पृथ्वीमा, वा पृथ्वी मुिन जसले यो पुस्तक
लने, वा मोहोरह खोल्नको लािग योग्यको थएन। र त्यहाँ माथ एउटा
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थूमा आए, जो संसारको उत्प त्त दे ख नै मा रएको थयो। र उहाँ योग्य
हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले पुस्तक लनुभयो, र मोहोरह खो लिदनुभयो, र
पुस्तक खोनुभयो। ओ थूमा, आज रात आउनुहोस्। हाम्रो िन म्त पुस्तक
खोल्नुहोस्, िपता, जसै हामी तपाईमा प्रतक्षा ग ररहेका छौ, िकनिक हामी
परमे रको थूमा, येशूको नाममा माग्छौ। आमेन।
58 मलेै आज रात, एउटा सानो, धमर्शा को तन शब्दको पदलाई चुनेको
छु। तर पिहले म सन्त यूह ाको एक वा दईु पद पढ्नेछु, ११ औ अध्यायको
२३ औ पदबाट शु गद।

येशूले तनलाई भन् नुभयो, तम्रो भाइ फे र जीिवत हुनेछ।
माथार्ले उहाँलाई भिनन्, म जान् दछु…िक त् यो अन् त् यका

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

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

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

संसारमा आउनुहुने ख्रीष् ट, िक परमेश् वरका पुत्र हुनुहुन् छ।
59 र एउटा पाठको लािग म यी तन शब्दह उपयोग गनर् चाहन्छु: के तमी
यो िव ास गछ ?
60 केिह समय अगाड मलेै एउटा कथा पढेको थएँ। मलाई लाग्छ त्यो
एउटा काल्पिनक कथा थयो। र सबै सेवकह मध्ये, मलाई लाग्छ, धेरलेै
डा. इगं्राहमको पुस्तक दाऊदको घरको राजकुमार पढ्नुभएको छ—छ।
यो एउटा महान पुस्तक हो। यो, मलाई लाग्छ, यो प्रकाशनबाट बािहर
भई सकेको छ। म यो प्रकाशनमा भएको चाहन्छु, ताक मलेै मािनसह को
माझमा राख्न सकँू।
61 र त्यसभत्र, मलेै यस लाजरसको बारमेा एउटा सानो लेख पढ्दै थए,
र येशूमा, र म रयम, र माथार्, जो, लाजरसका िदिदह थए। र मलेै त्यहाँ
पढ्दै थएँ जहाँ येशू बस्नुभएको थयो, म िव ास गछुर् , माथार् र म रयमसंग।
तनीह दवुजैना िप्रय िहब्रू केिटह थए। र लाजरस म न्दरमा एउटा
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शा ी ब को लािग, ￭सक्दै वा प्रशक्षण गद थए, पूजाहारीह को लािग
व्यवस्थाको पत्रह बनाउदै थए।
62 र येशूको ठूलो संगत थए, िवशेष ग र लाजरससंग। जब हामीले
पुस्तकमा पढ्छौ िक जहाँ उहाँ तनीह को घरमा आउनुभएको थयो, र
माथार् उहाँका वचनह सु को लािग थोरै सुस्त थए, तर उनले बेलुकाको
खाना बनाई मेच तयार पानर् पनथयो, तर म रयम उहाँको खटु्टािनर ब￭सन्।
र येशूले भ ुभयो िक म रयमले उत्तम चजह चुनेक छन्।
63 र त्यसपछ, हामीलाई भिनएको थयो िक लाजरसले येशूलाई
यूह ाकहाँ ल्याएका थए, डा. इगं्राहमको पुस्तरको कथामा, र…दाऊदको
घरको राजकुमार पुस्तकमा। य िप, त्यो सत्य नहुनसक्छ, मलाई
थाहा छैन, तर केवल यसको पृ भूिमको लािग, तर उहाँ तनीह संग
बसेको हुनुपछर् ।
64 अब, हामीले यो ￭सिकरहेका थयौ यो आउने, यस गत ह ा, तर, येशूले
सन्त यूह ा ५:१९ मा भ ुभएको छ, “म…पुत्र आफैले केही गनर् सक् दनै,
तर िपताले जे गनुर्भएको देख् छ त् यही मात्र गछर् । मेरा िपताले अिहलेसम् म काम
ग ररहनुभएको छ, र म पिन काम ग ररहेछु।” बुझ्नुभयो? “तर िपताले जे
गनुर्भएको देख् छ त् यही मात्र गछर् ।”
65 त्यसलेै यसलाई वास्तवमै सिह कथा बनाउनको लािग, िपता,
परमे रले, उहाँको पुत्रसंग बोलेको हुनुपछर् , येशू, र भ ुभयो, “तम्रो िमत्र,
लाजरस मनर् लाग्दछै, तर यो भलाईको लािग नै हुनेछ, त्यसलेै तमीले घर
छाड। टाढा जाऊ, िकनिक उसको लािग प्राथर्ना गनर्को लािग तमीलाई
भिननेछ, वा, उसलाई िनको पानर्, र—र म तमीले त्यसो गरकेो चाह ।”
यिद हामीसंगै जादै गदार् तपाईले कथालाई हेनुर्भयो भने, तपाईले यसलाई
त्यस िनतान्त सत्यता पयार् पमा जोडएको देख्नुहुनेछ। त्यसलेै, येशू,
कुनै चेतावनी वा कुरा िबनान,ै घरबाट बािहर िनस्कनुभयो र कुनै अक
ठाउँमा पुग्नुभयो, त्यस रात फकरा आउनुभएन। र उहाँ कुनै अन्य शहरमा
जानुभयो। र जसै येशूले घर छाड्नुभयो, तब समस्या शु हुनथाल्यो।
66 र जब येशूले तपाईको घरलाई छोड्नुहुन्छ, समस्याले आफ्नो बाटो
शु गछर् । केवल याद गनुर्होस्, जब उहाँले तपाईको घर छोड्नुहुन्छ,
समस्या बाटोमा छ। जब तपाई समा￭जक समाजमा हुनुहुन्छ र तपाईको
मण्डलीमा सबकुैरा राम्ररी च लरहेको हुन्छ, कुनै महान ठूलो सोह्र ￭स लन्डर
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रकेनव्याकर जस्त,ै र तपाईले येशूलाई त्यसबाट बािहर छाड्नुहुन्छ, जब
येशू तपाईको मण्डलीबाट जानुहुन्छ, समस्या बाटोमै छ। हो, महोदय,
जब येशूले एउटा सम्प्रदायलाई छोड्नुहुन्छ, िक तनीह ले उहाँलाई
पाखा लगाउछन् र भन्छन्, “िठक छ, अब हामी केवल िव ास गदनौ
िक यी कुराह एकदम सिह हुनसक्छन्,” र तपाईले कुनै अक कुरा
अपनाउनुहुन्छ, समस्या आफ्नो बाटोमै छ। केवल यो याद गनुर्होस्।
67 यसले मलाई लूकाको पुस्तकमा पाईने, प्रभु येशूको एउटा कथाको
सम्झना िदन्छ। तपाईलाई थाहा छ जब उहाँ केवल एउटा केटा थयो क रब
बाह्र वषर्को, उहाँको मािनसह ले उहाँलाई लागेका थए, जस्तो िक प्रथा
हरके वषर् हुनेगथ्य , पे न्टको को चाडमा। र जब तनीह य शलेमको
शहरमा चाड मनाईरहदा र एउटा रमाइलो समय िबताईरहदा, हामीले
बाईबलमा पाउछौ िक, िक तनीह उहाँ िबना तन िदनसम्म बसे। र
तनीह ले सोचेका थए िक हुनसक्छ, केवल सामान्य पममा लए, िक
येशू तनीह को केिह आफन्तह संग हुनुपछर् । अब, हामीले त्यसो गनर्
सक्दनैौ। जब तनीह उहाँलाए फेला पानर् तनीह को नातावालाह कहाँ
गए, उहाँ त्यहाँ हुनुहु थयो।
68 र हामीले यसलाई हल्का पमा लन िमल्दनै, केवल कारण हामी
मेथोड , ब्या प्ट , प्रे स्बटे रयन, पे न्टको , हौ र हाम्रा पृ भूिम र हाम्रा
पूखार्ह महान प्रचार थए, हामीले केवल यसलाई लन्छौ, हल्का पमा,
येशू हामीसंग हुनुहुन्छ। हामीले त्यसो गनर् िमल्दनै। हामी उहाँसंग हरके िदन
र हरके िमनेट सम्पकर् मा रहनुपछर् । ओ, मलाई त्यो मनपछर् ।
69 परमे र अिहले के हुनुहुन्छ म त्यो चाहन्छु। जे मेरा आमाबुवासंग थयो,
जे मेरा िपतापूखार्ह संग थए, त्यो अ तू छ, तर (उनीह संग जे थयो
त्यो राम्रो छ।) मलाई लाग्छ हामी सडकको धेरै टाढा छौ।
70 आउनुहोस् हेरम आज उहाँ के हुनुहुन्छ। मलाई पछाड फकर श्री.
मूडीले के गनुर्भयो त्यो हेनुर् छैन, िकनभने हामी श्री. मूडी भन्दा बाटोको धेरै
टाढा छौ। हाम्रा मण्डलीका समस्याह हामीले पछाड फकर हेरी भन्छौ,
“िठक छ, हेरौ श्री. जोन वेस्लीले के भनेका छन् हेरौँ, केिह अन्यले के
भनेका छन्।” त्यिह नै कारण हो िक धमर् आफ्नो के्षत्रमा भने, िवज्ञान
तनीह को के्षत्रमा धेरै टाढा छन्।
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71 यहाँ तन सय वषर् अगाड, एउटा फ्रान्सेली वजै्ञािनकले प्रमणत गरे
िक याद तपाई प्रत घण्टा पतीस मीलको भयानक गतमा जानुभयो बहने,
गु त्वाकषर्णले तपाईलाई पृथ्वीबाट बािहर लजैानेछ। तपाईलाई लाग्छ िक
िवज्ञानले फकार्एर त्यसलैाई उ ेख गछर्? तनीह उ ाईस सय मील प्रत
घण्टा गईरहेका छन् र अझै जारी राख्दछैन्। तनीह अझै अगाड बढ्दै
छन्, अगाड हेदछन्। तर हामी पछाड फकर हेनर् चाहन्छौ र हेछ िक मूडीले
के भनेका छन्; स्यान्क ले के भनेका छन्; िफ ेले के भनेका छन्, नक्स,
क्या ल्भन; ती मध्ये केिह। तनीह ले के भनेका थए सबै िठक छ। त्यो
तनीह को यगुको लािग थयो, तर हामी गईरहेका छौ।
72 मेरो हजुरबुबा गो को गाडामा चढ्नुहुन्थ्यो। म एउटा फोडर् भी एट
चलाउँदछुै। मेरो छोराले एउटा जेट ेन चलाउनेछ। त्यसरी, हामी अगाड
बिढरहेका छौ। धमर् भनेको यस्तो हुनुपछर् । प्रभुको आगमन न￭जकै छ।
मण्डली तनीह को शिक्तह मा अघ बिढरहनु पछर् । िवज्ञान यस सम्म
मात्र चढ्न सक्छ र त्यसपछ यो तल झनुर् पछर् , तर हामीले अप्रयकु्त
श्रोतह पाएका छौ, त्यो किहल्यै पिन छोइएको छैन, शिक्तको, अ￭सिमत,
ई र, जुन हामी भत्र चल्दै गनुर्पछर् । हामीह आजरात हाम्रो शौभाग्य
अन्तगर्त दस लाख मील बाचरहेका छौ, इसाईह को िवशेषाधकारको
आनन्द लईरहेका छौ। मआफैलाई लाज लाग्छ जब म यहाँ बािहर हेछुर् र
संस्थाह , र िबमारह , र समस्याह देख्छु जुन अिहले भईरहेको छ। हाम्रा
मण्डलीह सडकमा िहडरहेको हुनुपन, िबरामीलाई िनको पाद, मरकेालाई
उठाउद,ै र शतैानलाई िनकाल्द,ै चन्हह र अचम्मका कामह गद, सारा
संसारलाई येशू ख्री ￭जउनुहुन्छ भिन बुझाउद।ै त्यो नै हो जुन हामीले गनर्
आवश्यक छ।
73 िकन, तपाई भ ुहुन्छ, “श्रीमान. मूडी किहल्य…ै” श्रीमान. मूडी यस
िदनमा बाँचरहेका थएनन्। त्यो सिह हो। हामीह प्रभुको आगमनको
िदनमा बाँचरहेका छौ। र उहाँ हाम्रो आफन्तह संग हुनुहुन्थ्यो भ े
कुरालाई केवल हल्का पमा लएका छौ। तर अक िदन जब एक चुनौती
िदनेले श्रीमान ग्राहामलाई चुनौती िदए, हामीले फेला पाय िक उनी हाम्रो
आफन्तह मध्ये हुनुहु थयो।
74 उनीह ले उहाँलाई कहाँ फेला पार?े तनीह ले येशूलाई कहाँ—कहाँ
भेट्टाए? िठक त्यिह जहाँ तनीह ले उहाँलाई छोडेका थए। तनीह ले
उहाँलाई कहाँ छोडेका थए? पे न्टको को चाडमा। हामीले येशूलाई कहाँ
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छोड्छौ, मण्डलीले कहाँ? पे न्टको को चाडमा। जब हामी त्यो पुरानो
समयको पे न्टको ल शिक्त र पे न्टको को चाडबाट टाढा जान्छौ, हामी
येशूबाट टाढा जान्छौ। त्यो वास्तवमै सिह हो, िमत्र। हामीह हाम्रा शौभाग्य
मुिन ￭जईरहेका छौ। हो, महोदय।
75 तनीह ले उहाँलाई पे न्टको को चाडमा छोडेका थए, र त्यो मात्रै
एउटा ठाउँ हो जुन मेथोड , ब्या प्ट , प्रे स्बटे रयन, र पे न्टको ले
उहाँलाई फेला पानर्सक्छन्, त्यहाँ िफतार् जानुहोस् जहाँ तपाईले उहाँलाई
छोड्नुभएको थयो। परमप्रभुको आनन्द कहाँ छ? परमप्रभुको शिक्त कहाँ
छ? मण्डलीले आज सोध्छ, “इतहासको परमे रलाई के—के भयो?”
उहाँ आफ्ना मािनसह ले उहाँलाई श्यमा पुकानर्को लािग प्रतक्षा गद
हुनुहुन्छ। तर…
76 हामीले यो संगिठत मण्डलीबाट गनर्सक्दनैौ। हामीले यो मनोिवज्ञान
अन्तगर्त गनर् सक्दनैौ। हामीले यो अकंगणतको माफर् त गनर्सक्दनैौ,
या हामीले यसलाई शक्षाको माफर् त गनर्सक्दनैौ। हामीले आफैलाई
अलग्याउछौ, आफैलाई िवभा￭जत गछ । हामी अ िवभा￭जत छैनौ।
हामीह वास्तवमा ख्री येशूमा एक व्यिक्त हौँ। हामी सबजैना ख्री मा एक
हौँ, र हाम्रा संगिठत मण्डलीले यो किहल्यै गनछैनन्। जत सक्षम तनीह
छन्, तनीह ले यो गनछैनन्। हाम्रा शक्षा नै सुसमाचारको लािग सबभैन्दा
ठूलो बाधा हो, यो शक्षा हो।
77 हामीलाई चािहने शक्षा होइन। हामीलाई शिक्त प्रदशर्न गनर्को लािग
मण्डलीमा वापस पिवत्र आत्माको शिक्त र प्रदशर्नको खाँचो छ। येशूले
किहल्यै पिन भ ुभएन, “सारा संसारमा जाउँ र—र शक्षा देऊ।” उहाँले
किहल्यै पिन भ ुभएन, “सारा संसारमा जाओ र गर…” उहाँले भ ुभयो,
“सारा संसारमा जाओ र सुसमाचार प्रचार गर।” र सुसमाचार पिवत्र
आत्मा, पुन त्थानको शिक्त प्रदशर्न गनर्को लािग हो। हामीह अझै पिन
हामीह हुन पन ठाउँबाट दश लाख मील दरू छौ। हामी अगाड बढौ।
आउनुहोस् उहाँलाई छोडेको ठाउँ पे न्टको को चाडमा हामी फकर जाऔ।
78 येशूले भ ुभयो, यूह ामा, मलाई लाग्छ, १५ औ अध्याय, उहाँले
भ ुभयो, “म दाखको बोट हँु; तमीह हाँगाह हौँ।” िठक छ अब, यिद
त्यस दाखको बोटले पिहलो हाँगा फलाउँछ भने, र त्यस हाँगाबाट एउटा
प्रे रतको पुस्तक ले खयो, दोस्रो हाँगाले अक प्रे रतको पुस्तक बनाउनेछ।
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तेस्रो हाँगाले अक प्रे रतको पुस्तक बनाउनेछ। र हरके हाँगा जुन त्यस
दाखको बोटबाट आउँछ त्यो पिहलो हाँगा जस्तै नै हुनेछ।
79 अब, तपाईले कलम गनर्सक्नुहुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। मलेै एउटा
िनम्बु वंशको खमा क रब आठ भ प्रकारका फलह देखेको छु। मलेै
एउटा सुन्तलाको खले अगंुर, एउटा कागती, र सबकुैरा त्यसमा फलाएको
देखेको छु, तर ती त्यसमा गाँ￭सएको हो।
80 त्यिह नै आजको अवस्था छ। हामीले हाम्रो िवचारह गाँ￭सिदएका छौ,
हाम्रा संगठनह गाँ￭सिदएका छौ, तर यिद त्यो खले किहल्यै आफैमा,
अक दाखको फल ल्याउछ भने, यो सक्कल जस्तै हुनेछ जुन यसमा गएको
छ। हा ेलुयाह! ओ, मण्डलीसंग िम￭सनेछ, तर हामीलाई सक्कलको शिक्त
चािहन्छ। हामीलाई पिवत्र आत्मा चािहन्छ, येशू ख्री को पुन त्थानको
शिक्त। त्यिह नै हो जे उहाँले हामीलाई गनर्को िन म्त भ ुभएको छ।
81 “म दाखको बोट हँु, तमीह त्यसका हाँगाह हौँ।” यिद अंगुरको
दाखले एउटा हाँगा ल्याउँछ भने, र यो सुन्दर िनलो अगंुर बिन आउँछ, अक
दाख जो यसले ल्याउँछ त्यसमा सुन्दर िनलो अगंुर नै आउनेछ। यिद पिहलो
दाख बािहर आउँछ, र तनीह पिवत्र आत्माको प्रभावमा पर,े र तनीह
महान आ यर्कमर्ह , र चन्हह गर,े र तनीह को गवािह संसारको
लािग मोहोर लगाए…यहाँसम्म िक तनीह मध्ये धेरलेै तनीह को आफ्नै
गवािहसंग, तनीह , आफ्ना रगतसंग, तनीह ले आफ्ना गवािह मोहोर
लगाए। तनीह ले सुसमाचार ल्याउनको लािग सबै प्रकारका खतराह बाट
भएर गए। तनीह ले क भोगे; तनीह ले िपटाई खाए; तनीह लाई
द ण्डत ग रयो। “के हामी स्वगर्मा घर लजैानु पछर् , एउटा आरामदायी
फूलको ओछ्यानमा, जबिक तनीह ले पुरस्कार ￭जत्नको लािग लडे, र
रक्तपातपूणर् समुन्द्रह माफर् त तार?े” हामीले के गन अपेक्षा गछ ? “यिद
मलेै शासन गनुर्छ भने मलेै लडाई गनुर् नै पछर् । मेरो साहस बढाउनुहोस्,
प्रभु।” िन य न।ै हामीलाई चािहन्छ एउटा…
82 हामीलाई एउटा नयाँ संगिठत मण्डली चािहदनै। हामीलाई एउटा नयाँ
मण्डली भवन चािहदनै। हामीलाई आज के चािहन्छ भने पुरानो-समयको
जगंल पछाडको, आकाशे-िनलो, पाप-मान पे न्टको ल जागृत, जुन
पे न्टको मा जन्मेको थयो र फेरी मण्डलीमा फकको छ, फेरी पिन पिवत्र
आत्माको शिक्त, येशूलाई श्यमा ल्याउनको लािग।
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83 इतहासको परमे र सधै महत्वपूणर् क्षणमा श्यमा उठ्नुहुन्छ। हामीलाई
यो चािहन्छ। आज हाम्रो मण्डलीको कुरा यिह हो। हामीह धेरै पछाड जाँदै
छौ। हामीह संसारको शलैीह मा फ￭सरहेका छौ। र िबस्तार,ै बषिपच्छे,
यो अ ल-अ ल मनर् र ओईलाउन थाल्छ।
84 यो चाँडै छाँट्ने समय हो। ज त्तको िन त म पुलिपटमा उभरहेको छु
त्यिह नै िन त परमे रले यसलाई काट्नुहुनेछ। आफ्नो फल फलाउनको
लािग परमे रले उनको पछाड काट्नुहुनेछ। यी िदनह मध्ये एक िदन
उहाँले यसबाट संसारको कामह काट्नुहुनेछ। धमर्को नाममा मण्डली जुन
त रकामा अगाड बढाएको छ, यो शमर्नाक छ।
85 र हामीले पाउँछौ, जब येशूले छोड्नुभयो, मृत्यु आयो। जब येशूले हाम्रो
मण्डली छोड्नुहुन्छ, पिवत्र आत्माको शिक्तले हाम्रो मण्डलीलाई छोड्छ,
यो कमजोर हुनथाल्छ र—र मछर् । र केिह समय पछ त्यसमा केिह पिन
हुदनै। अब, जब येशूले छोड्नुभयो, मृत्यु आयो। ओ, कत यो एउटा कत
दखुद समय थयो।
86 र ध्यान िदनुहोस्, तनीह चारैतर भौता रए, र तनीह येशूलाई
बोलाउन पठाए, तर उहाँ आउनुभएन। तनीह ले उहाँलाई फेरी बोलाउन
पठाए, र उहाँ आउनुभएन, तर उहाँलाई थाहा थयो िक उहाँ गनर् जाँदै
हुनुहुन्थ्यो भिन। उहाँलाई आजरात थाहा छ, उहाँ के गनर् जाँदै हुनुहुन्छ।
यो उहाँसंग हराएको छैन: उहाँलाई िठकसंग थाहा छ िक उहाँ के गनर्
जाँदै हुनुहुन्छ भिन। उहाँले मािनसह लाई उठाउन जाँदै हुनुहुन्छ, म
पुलिपटमा उभरहेको ज त्तकै िन त पमा। उहाँले आफ्नो नाउँको खातर
अन्यजातको पुस्ताबाट मािनसह उठाउनुहुनेछ। उहाँले यो गनुर्हुनेछ।
87 यो यहूदीह को समय अब न￭जकै छ, र अन्यजातको अन्त्य
हँुदछै, िकनिक तनीह भखर्रै बािहर गएका छन्। तनीह ले ख्री लाई
इन्कार गदछन्, तनीह ले आफ्ना चन्हह इन्कार गदछन्; तनीह ले
ई रीय भिनने सबथैोकलाई इन्कार गदछन्, र यसलाई कुनै प्रकारको
िवचारसंक्रामण वा शतैानको शिक्तको पमा प्रचार फैलाउँछन् र गछर्न्…
तनीह ले पिवत्र आत्माको िनन्दा गदछन् र आफैलाई परमे रबत्त टाढा
मोहोर लगाई राखेका छन्। र परमे रले त्यो अल्पसंख्यकलाई, केिह
समय पछ लनुहुन्छ, र एउटा शिक्तशाली मण्डलीको पमा यसलाई
उठाउनुहुन्छ, र त्यसपछ आत्मा यहूदी तफर् फकर् नुहुन्छ, र अन्यजातका
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मण्डलीलाई घर लजैानुहुन्छ। एकदम सिह हो। उनी अिहले िनमार्ण ग रएको
अवस्थामा छन्। िठक छ, हामीह अिनम समयमा छौँ, लगभग।
88 येशू, उहाँलाई थाहा थयो। र केिह समय पछ उहाँले भ ुभयो, “हाम्रो
िमत्र लाजरस सुतरहेको छ।”
89 िकन, चेलाह ले सोचेका थए उहाँले अ लकत िवश्राम लईरहनुभएको
छ। उहाँले भ ुभयो, “िठक छ, यिद ऊ सुिनरहेको छ भने, उसले एकदम
राम्रो ग ररहेको छ।”
90 िठक छ, उहाँले आफ्नोमा भ ुभयो…तनीह को शब्द, ताक
तनीह ले बुझ्न सकून्, भ ुभयो, “ऊ म रसक्यो, र तम्रो खातर म
त्यहाँ नभएकोमा खसुी छु।” बुझ्नुभयो? “तम्रो खातर, म खसु्री छु िक
म त्यहाँ थईन।” िकनभने तनीह ले उसलाई िनको—िनको—पानर्को
लािग उहाँलाई सोधरहेका हुनेथए, तर उहाँलाई थाहा थयो िक उहाँले
त्यो गनर् सक्नुहुदनै, िकनभने दशर्न अझै पिनती चार िदन…प ात उहाँलाई
थाहा भयो िक त्यो समय थयो जब िपताले उहाँलाई भ ुभएको थयो।
कत सुन्दर; उहाँले चहानमा भ ुभयो, “िपता, म तपाईलाई धन्यवाद
िदन्छु, तपाईले सुिनसक्नु भएको छ, तर म केवल तनीह को लािग यो
भ चाहन्छु जो यहाँ खडा छन्।” बुझ्नुभयो? उहाँले के गनर् जाँदै हुनुहुन्छ
भ े कुरा उहाँलाई पिहले नै थाहा थयो। उहाँले भ ुभयो, “म गएर उहाँलाई
उठाउछु।”
91 अब, म कल्पना गनर्सक्छु िक त्यो सानो घर वास्तवमै टुटेको थयो।
कमाउने मान्छे गयो, उदास थए। ओ, यो अ तू हो जब तपाईले एउटा
दखुी घर वा एउटा दखुी दय पाउनुहुन्छ, र त्यसपछ येशू अचानक देखा
पनुर्हुन्छ, होइन र? म माथार्लाई देखेको कल्पना गनर्सक्छु, मुहारलाई
कालो घुम्टोले पूरा ढाकेिक एउटा सुन्दर सानी मिहला, र सानी म रयम, र
तनीह ले एकअकार्लाई थािमरहेका, यसो भन्द,ै “हामी के गनछौ? बुबा र
आमा जानुभयो, र हाम्रो िप्रय भाई…अब, हामीले मण्डली छोडेका छौ, र
हामी तनीह बाट बिहष्कृत छौ, र नासरतको येशूलाई पछ्याउन िनस्क
आएका छौ। र उहाँ कत,ै िन स्कनुभएको छ र हामीलाई छोड्नुभएको।”
92 एउटा आलोचक आएर यसो भनेको म सु सक्छु, “हे, कहाँ गयो
त्यो िदव्य चंगाईकतार्, गालीलको अगमवक्ता? त्यो अिहले कहाँ छ?
बुझ्नुभयो, जब वास्तवमै उसले केिह गनर् पन समय आउछ, ऊ छैन।”
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यो त्यहाँ छ। बुझ्नुभयो, परमे रले केवल त्यो गनर् मन पराउनुहुन्छ, केवल
मािनसह लाई, केवल, मािनसह लाई तनीह को हुन् भने देखाउन
िदनुहुन्छ, हो, तनीह वास्तवमै को हुन् भिन हेनर् तनीह लाई जाँच
गद हुनुहुन्छ। उहाँले तनीह लाई आशष िदनुहुन्छ। उहाँ देखा पनुर्हुन्छ,
आफैलाई देखाउनुहुन्छ, आफैलाई मािनसह मा प रचय गनुर्हुन्छ, केवल
यो हेनर्को लािग िक तनीह ले कस्तो प्रतज्ञा लन्छन्, केवल यो हेनर्को
लािग िक तनीह ले यसको बारमेा के गनछन्।
93 अब, त्यसपछ हामीले पाउँछौ, केिह िदन—िदन पछ, चार िदन,
ग रब लाजरस मरकेो थयो। तनीह लाई उसलाई गाडे। दोस्रो िदन, तेस्रो
िदन, चौथो िदन…अब, जोकोिहलाई पिन थाहा तन िदन पछ कुिहन शु
गछर् : नाक अनुहारमा खस्छ, पिहलो। र त्यसपछ सड्न शु गछर् ; छालाको
िकराले शरीरलाई खान थाल्छ। तनीह ले उसलाई जिमनमा राखे, कब्रको
माथ एउटा ठूलो चट्टान राखे जहाँ तनीह ले उसलाई गाडेका थए। र हरके
पटक, जवान केिटह बािहर जान्थे र चहानमा घुडा टेकेर न्थे।
94 र केिह समय पछ, खबर चारैतर आयो, “येशू आउनुभएको छ।
हामीले उहाँ शहर तर आउनुभएको देख्यौ।” ओ, त्यस सानी माथार्,
जो यत धेर,ै देख्दा, यसको बारमेा यत सुस्त थईन्, त्यसबेलामा
उनले प्रमाणत ग रन् िक उनी केबाट बनेक थईन्। यहाँ उनी आईन्।
त्यसपछ उनी आफ्नो बाटोबाट आईन्, दौडदै उहाँलाई खोज्द।ै तनीह
मध्ये केिहलके सडकमा यसो भनेको मलेै सु सक्छु, “िठक छ, मलाई
लाग्छ तपाई अब सन्तु हुनुहुन्छ होला, िक तम्रो धमर् झुटो थयो।”
उनले केवल तनीह को कुरालाई बेवास्ता ग रन् र अघ बिढन्, सबै
आलोचकह बाट भएर गु￭ज्रन्। उनी उहाँलाई नदेखेसम्म तल गईन्, शायद
सडकको कुनामा ब￭सन्।
95 अब, यस्तो दे खन्छ, उनीले…उनीसंग उहाँलाई गाली गन र—र
उहाँको िव नराम्रो बोल्ने अधकार थयो होला। िकन, उनी माथ आएर
यसो भिननन्, “यहाँ हेनुर्होस्, यहाँ हेनुर्होस्, तपाई। तपाई एउटा अगमवक्ता
हुनपन, एउटा परमे रको मािनस। हामीले तपाईलाई बोलाउदा तपाई िकन
आउनुभएन? िकन, हामी अिहले शहरको हासोको पात्र भएका छौ। हामी
तपाईलाई पछ्याउनको लािग मण्डलीबाट बािहर िनस्केर आयौ।” उनमा
यो अधकार थयो जस्तो दे खन्थ्यो। तर तपाईलाई थाहा छ, थूमा र ढुकुर,
मा मलेै प्रचार गरकेो जस्त,ै यिद हामी एउटा थूमा हौँ, एउटा थूमाले आफुले
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पाएको सबै अधकारलाई गुमाउँछ। यो एकदम सिह हो। ऊ संग ऊन बाहेक
अ केिह हुदनै, त्यसलेै उसले यो गुमाउनुपछर् । र तपाईले परमे रलाई सेवा
गन सबै अधकार गुमाउनुहुन्छ। त्यो एकदम सिह हो।
96 मलेै ती साना पुराना लुगाह लगाउने मिहलाह को बारमेा बुझ्दै
थएँ, तपाईलाई थाहा छ, र तनीह ले भने, “िठक छ, हामी—हामी
अमे रक ह हौँ। हामीले जे चाहन्छौ त्यो हामीले गनर् सक्छौ।
97 मलेै भने, “त्यो वास्तवमै सिह हो, तर यिद तपाई एउटा थूमा हुनुहुन्छ
भने, तपाईले आफ्ना अधकारह त्याग्नुहुनेछ।” धुम्रपान गन र त्यसरी
नै िहड्ने, मिहलाले गरकेो सबभैन्दा खराब काम त्यिह हो। त्यो एकदम
सिह हो।
98 एउटा मिहलाले मलाई भिनन्, धेरै समय भएको छैन, मसंग बोल्दै
थईन्, भिनन्, “तर, भाई ब्रन्हाम, तनीह ले अ कुनै प्रकारका पोशाक
नै बनाउदनैन्।”
99 मलेै भने, “तर तनीह ले अझै पिन कपडा ￭सलाउने यन्त्र बनाउछन् र
समान बेच्छन्। त्यहाँ यसको लािग कुनै बहाना छैन।” यो वास्तवमै सिह हो।
100 याद गनुर्होस्, कुनै िदन, तपाई आफ्नो श्रीमानको लािग शु
हुनसक्नुहुन्छ, तर तपाईले यसको लािग व्यिवचारको जवाफ िदनुहुनेछ,
िन त पमा: “जसले कोही स् त्रीलाई कामवासनाको इच् छाले हेदर्छ,
त् यसले अघबाटै आफ् नो दयमा त् यससँग व् यभचार ग रसकेको हुन् छ।”
101 आजका पे न्टको ल मिहलाह लाई के भएको छ, म अचम्म मान्दछु।
कसरी तपाई पुरानो काट्ने रखेाबाट टाढा हुनुभयो। कसरी तपाईको
आमाह ले लामो केश राख्ने गथ, र आज पे न्टको का मिहलाह ले माड
ग्रासको झुण्ड जस्तै ग र रगंाउछन्, र तनीह का केश काट्छन्, र छोटो
पुरानो लुगाह त्यसरी लगाउछन्, िठक अन्यले गरे जस्तै गरी…बािहर
िनक्लनुस् र िदउसो आँगनमा घाँस काट, जब पु षह आउदै गछर्न्, के
तपाईलाई जा ुहुन्छ, मिहला, िक तपाईले ती पु षह संग व्यिवचार
गरकेोमा जवाफ िदनुपनछ? तपाईले आफैलाई त्यस उदेश्यले तनीह
सामू प्रस्तुत गनुर्हुन्छ। यो मण्डली र मािनसमा एउटा दु आत्मा हो, र
तनीह यो थाहा छैन। अन्धा छन् र जान्दनैन्। यो सत्य हो।
102 शायद तपाईले भ ुहुन्छ होला िक म एउटा प्रचारक भएको नाताले
यो भ े अधकार मसंग छैन। िठक छ, म—मलेै पिवत्र आत्माको
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अगुवाईलाई पछ्याउनुपछर् ; त्यो सबै म भ सक्छु। तपाई…यिद मलेै
तपाईलाई इन्साफमा भेटे भने, त्यसबेला मेरो हातमा तपाईको रगत
हुनेछैन। शतैान जस्तो दे खने सबै खालका कुराबाट टाढा रहनुहोस्।
यसबाट टाढा हुनुहोस्। यसबाट दरू रहनुहोस्। मलाई मतलब छैन कतजना
टे लभजनका ताराह …तपाई यहाँ, एउटा, टे लभजनको तारा हुनुहु ;
तपाई परमे रको छोरी हुनुहुन्छ।
103 अक िबहान पा रको मण्डलीमा प्रचार गरकेो थए, एउटा बुढो दासको
बारमेा, धेरै समय पिहले तनीह ले दास बेच्ने गथ। र तनीह आउने गथ र
ललामीमा िक े गथ। र मािनसह , तनीह रोईरहेका हुन्थे, कराईहरकेा
हुन्थे, िकनभने तनीह को जन्मभूिम; तनीह किहल्यै फकर जान
पाउदनै थए। र तनीह ले तनीह लाई कोरार् हा ुपथ्य । र तनीह ले
तनीह लाई त्यसरी नै िकन्थे जसरी तपाईले अटोमोवाईल िक ुहुन्छ, कुनै
पिन कुराको लािग, मूल्यह , र ती मानवजात लाई बेच्थे।
104 र एकिदन, एउटा ख रददार आउँछ, एउटा दलाल, एउटा ठूलो
अधार-…एउटा ठूलो वृक्षारोपणमा। र उसले भन्यो, “तमीले कतजना
दासह िबिक्र गनर् राखको छौँ?”
105 भन्यो, “अँ, मसंग केिह चािह अद्लाबदली गनर्को लािग छ।”
तनीह ले आफ्नो लािग ठूलो चािह लन खोज्थे। तनीह को लािग
आमाह , बुबाह लन्थे…यिद उसले िववाह गरकेो ी थोरै कमजोर ी
थयो भने लने गथ, यी ठूला स्वास्थ्य पु षह लन्थे र तनीह लाई
प्रजनन गथ…घोडाह र पशुलाई गरे जस्त।ै किहल्यै सिह थएन।
परमे रले मािनसलाई बनाउनुभयो। मािनसले दास बनाए। यो गनर्को
लािग सिह होइन, किहल्यै होइन। परमे रले कुनै पिन मािनसलाई एउटा
दास होस् भ े चाहना राख्नुहु । होइन, श्रीमान्। र होइन…हेनुर्होस् के
हुन आयो।
106 र त्यो सबकैो बीचमा, यो साथीले भन्यो, “िठक छ, म ती मध्ये
केिह िक चाहन्छु…” उसले त्यहाँ एउटा जवान केटोलाई ध्यान गय ।
तनीह ले त्यसलाई कोरार् हा पदन थयो। उसको चउडो माथ थयो,
शर माथ थयो, िठक एउटा वास्तिवक मदर् जस्तो, वरपर िहड्दै थयो। र
त्यो दलालले भन्यो, “म यसलाई िक चाहन्छु।”
107 उसले भन्यो, “तर यो त िबिक्रको लािग होइन।”
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108 उसले भन्यो, “अँ, िकन?” भन्यो, “के यो मा लक हो?”
109 उसले भन्यो, “होइन, यो एउटा दास हो।”
110 “िठक छ,” भन्यो, “िकन? के तपाईले यसलाई बािक रहेका अ लाई
भन्दा राम्ररी खवुाउनु हुन्छ?”
111 उसले भन्यो, “होइन। यसले त्यहाँ बािहर रसोईघरमा बािककाह संगै
खान्छ। यो एउटा दास हो।”
112 भन्यो, “के कुराले यसलाई अन्य बािक रहेकाह भन्दा फरक
बनाउँछ?”
113 र मा लकले भन्यो, “म पिन लामो समयसम्म यो कुरामा आफै
आ यर्चिकतमा थए, तर एकिदन मलेै पत्ता लगाए। मातृभूिममा, यसको
बुबा कूलको राजा हो। र य िप यो घरबाट टाढा यहाँ िवदेशी हो, यसलाई
अझै पिन थाहा छ िक यो एउटा राजाको छोरा हो र यसले आफैलाई त्यसरी
नै व्यवहार गन गराउँछ।” यिद त्यो…यिद अिफ्रक , मूल िनवासीले बुझ्छ
िक उसको िपता एउटा राजा हो, र यहाँ पारी एउटा अप रचत भूिममा
एउटा िवदेशीले अझै पिन जान्दछ िक समुन्द्र पारी ऊ एउटा राजाको
छोरा हो, कत धेरै मिहलाह र पु षह ले आफ्नो चालढाल िमलाउन
पन हो जब िक तपाई परमे रको छोरा र छोरीह हुनुहुन्छ? यो जस्तै
व्यवहार गनुर्होस्। िन य पिन। आफ्नो आचरणमा रहनुहोस्; आफैलाई शु
पानुर्होस् र परमे रको छोरा र छोरी जसरी व्यवहार गनुर्होस्। कुनै आ यर्
छैन, जस्तोसुकै अवस्था आए पिन।
114 यहाँ हामी छौँ। ओ, सानी माथार्, दौडेर आऊ। उनी यस्तो दे ख न्थन्
िक उनी संग उहाँको िव मा भ पन एउटा—एउटा केिह थयो। “तपाई
मेरो भाई कहाँ िकन आउनुभएन? हेनुर्होस् हामीले तपाईको लािग के
गरका छौ, र तपाईले हामीलाई िनराश बनाउनुभयो।” िठक छ, यिद
उसले यो भनेक थईन् भने, कहानी किहल्यै पिन त्यस त रकामा ￭स ने
थएन जुन त रमा त्यो ￭स एको थयो। होइन, श्रीमान्। यो परमे रको
िदव्य वरदानमा तपाई अघ बढ्ने त रकाको िवषयमा हो। यिद परमे रले
वरदान पठाउनुहुन्छ भने, तपाई त्यसमा सिह त रकाले अघ बढ्नुपछर् ।
यिद तपाईले यसबाट केिह कुरा पाउने अपेक्षा किहल्यै राख्नुभएको छ भने,
तपाई यसमा सिह त रकामा अघ सनुर्पछर् । र माथार्ले त्यो जानेक थईन्।
उनले सम्भवतः शूनम्मी ी र उनको बच्चाको बारमेा पढेक थईन्। र
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उनले…यिद त्यस शूनम्मी ीले जािनन् िक ए लयामा परमे र हुनुहुन्थ्यो
भिन, अझै कत धेरै उहाँ येशूमा हुनुहुन्थ्यो? पकै्क पिन।
115 त्यसलेै, उनी सिह िवचारले उनी माथ गईन्। उनी माथ गईन् र
उहाँको पाउमा प रन्। मलाई त्यो मनपछर् । उहाँको पाउिनर प रन् र भिनन्,
“प्रभु…” त्यो उहाँको सिह उपाध हो। त्यो नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ
उनको प्रभु हुनुहुन्थ्यो। “प्रभु, यिद तपाई यहाँ हुनुभएको भए, मेरो भाई
मन थएन।”
116 ओ, मेरो! ओ, उहाँले त्यस सुन्दर ीलाई हेदार् उहाँको महान दयलाई
देखेको मलेै केवल कल्पना मात्रै गनर्सक्छु, उनको गालाबाट तल आँशु
ख￭सरहेको छ। भिनन्, “प्रभु, यिद तपाई हुनुहुन्थ्यो भने, मेरो भाई मन
थएन।” हेनुर्होस् उनले के भिनन्। “तर अिहले पिन, प्रभु, ऊ मरकेो भए
तापिन, उसको शरीरमा छालाको िकराह घस्रीरहेको भएता पिन, अिहले
पिन, प्रभु, जे केिह पिन तपाईले परमे रलाई माग्नुहुन्छ, परमे रले त्यो
तपाईलाई िदनुहुनेछ।”
117 ओ, त्यो नै रहस्य हो। तपाईले भ ुहुन्छ होला, “मलेै हरके
अस्पतालबाट भएर हेरकेो छु। चिकत्सकले म मनवाला छु भनेको छ,
तर अिहले पिन, प्रभु…म गिठयाले अपांग भएको छु; म चल्न स क्दन, तर
अिहले पिन, प्रभु…”
118 िहजो रात त्यस सानो बच्चाको त्यत ठूलो टाउकोको चारैतर पािन
जमेको थयो। त्यहाँ केिह छैन तपाईले गनर्सक्ने। यो बािहर फै ल्नथ्यो र
यसको सानो टाउको फुट्थ्यो र मथ्य , “तर पिन अिहले, प्रभु…” उहाँ
अझै पिन उिह परमे र हुनुहुन्छ। उहाँ अझै पिन उिह प्रभु हुनुहुन्छ। “अिहले
पिन, प्रभु…” र उहाँ सवर्शिक्तमान परमे रको दािहने हातमा बस्दै हुनुहुन्छ,
उहाँले हाम्रो िन म्त गनुर्भएको कुरामा हामीले दावी गनर्को लािग मध्यस्थता
गद हुनुहुन्छ।
119 अब, म वास्तवमै धा मक महसूस गदछु। पकै्क गदछु। तपाईले मलाई
जसरी िन पिवत्र भनाउदो भनेर बोलाउनुहुन्छ, त्यसलेै तपाई पिन शु
गनुर्होला, र यसलाई पुरा गनर्सक्नुहुन्छ।
120 त्यसलेै, हो, श्रीमान्, “अिहले पिन, प्रभु, जे के पिन तपाई परमे रलाई
माग्नुहुन्छ, परमे रले यो गनुर्हुनेछ।”
121 “मेरो नाउँमा िपतालाई जे पिन माग्छौ, म यो गनछु,” येशूले भ ुभयो।
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122 “अिहले पिन, प्रभु, जे के पिन तपाई माग्नुहुन्छ, परमे रले यो
गनुर्हुनेछ।” ओ, त्यसले उहाँको महान दयलाई पगालेको हुनुपछर् ।
123 उहाँले भ ुभयो, “तम्रो भाई फेरी पिन ￭जउनेछ।”
124 उनले भिनन्, “हो, प्रभु। ऊ ￭जउनेछ। ऊ असल केटा थयो। ऊ
अ न्तम िदनमा आम पुन त्थानको समयमा आउनेछ।” ती यहूदीले आम
पुन त्थानमा िव ास गथ। “ऊ अ न्तम िदनह मा आम पुन त्थानमा
आउनेछन्।”
125 उहाँलाई हेनुर्होस्। उहाँले आफ्नो सानो आत्मीयतालाई संगै ता ुभयो।
उहाँले भ ुभयो, “म नै पुन त्थान र जीवन हँु।” ओ, मेरो। त्यहाँ किहल्यै
कुनै पिन मािनस थएन जसले पिहले यो भ सक्थ्यो। त्यहाँ अक कोिह
किहल्यै पिन हुने छैन, जसले यो भ सक्छ। उहाँ मात्रै एक हुनुहुन्छ जसले
यो भ सक्नुहुन्छ। “म पुन त्थान र जीवन हँु,” परमप्रभुले भ ुभयो। “म
माथ िव ास गन मािनस मय भने, तापिन जीिवत हुनेछ। र जो बाँच्छ र
ममा िव ास गछर् त्यो किहल्यै मनछैन। के तमी यो िव ास गछ ?”
126 उनले भिनन्, “गछुर् , प्रभु।” ओ, उनलाई थाहा थयो िक त्यहाँ केिह
घटना हुनेवाला छ। हुनु नै पनछ।
127 जब इमान्दार दयको िव ासले परमे रलाई भेट्छ, ती कुराह
केवल संगै यसरी त्यहाँ आउछन्। केिह घटना हुन पछर् । आजरात म
यी श्रोताह लाई, येशू ख्री को नाममा चुनौती िदन्छु, तपाईको िव ास
परमे रसंग त्यसरी जोडन िदनुहोस्, केिह िमनेटमा हामीसंग अक
पे न्टको हुनेवाला छ। त्यहाँ यस शहरमा यस्तो एउटा जागृत हुनेछ,
तनीह लाई िनयन्त्रण गनर् यो देशमा त्यहाँ येथे सुरक्षाकम ह हुनेछैन।
त्यो सिह हो। त्यहाँ एउटा वास्तिवक जागृत हुनेछ। “अिहले पिन, प्रभु…”
128 “िठक छ, प्रभु, हामीले यसमा ग रसकेका छौ; हामीले यो गरकेा छौ,
र त्यो गरकेा छौ।” तमीले के गय मलाई त्यो मतलब छैन, “अिहले पिन,
प्रभु…” उहाँलाई तपाईले पुकार गनर्को लािग उहाँले प्रतक्षा ग ररहनुभएको
छ। उहाँके…“के तमीले यो िव ास गछ ?” पकै्क पिन। हो, श्रीमान।
“अिहले पिन, जे केिह पिन तपाईले उहाँलाई माग्नुहुन्छ…”
129 “तपाईले उहाँलाई कहाँ राख्नुभएको छ?” अब, उहाँ तल कब्रमा
जानुहुन्छ। उहाँ नको लािग पयार् मािनस हुनुहुन्थ्यो; उहाँ मरकेोलाई
जीिवत पानर् पयार् परमे र हुनुहुन्थ्यो।
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130 यहाँ केिह समय पिहले, एक मिहला जो िन त समूदाय िक थईन्…
म यसलाई संगिठत मण्डलीको बारमेा बनाउने बानी किहल्यै बनाउनिदन।
तर यस मिहला…तनीह ले येशू ई रीय हुनुहुन्थ्यो भिन िव ास गदनन्।
तनीह ले भने िक उहाँ केवल एक अगमवक्ता मात्रै हुनुहुन्छ। अब, उहाँ…
यिद उहाँ अगमवक्ता मात्रै हुनुहुन्थ्यो भने, हामीह सबै पापमा हुन्छौ।
उहाँ िक त परमे र हुनुहुन्थ्यो, परमे रभन्दा कत पिन कम थएन, या त
संसारको सबभैन्दा ठूलो धोकेबाज हुनुहुन्थ्यो। त्यो सिह हो। उहाँ मािनस
भन्दा बिढ हुनुहुन्थ्यो। उनले भिनन्, “उहाँ ई रीय हुनुहु थयो।”
131 आजको यो सामा￭जक सुसमाचारमा यस्ता कत धेरै कुरा छन्; येशू
ख्री लाई अगमवक्ता बनाउने कोशष गछर्न्। िकन, उहाँ अगमवक्ताह को
परमे र हुनुहुन्थ्यो। िन य नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो।
132 उनले भिनन्, “म तपाईको बाईबलबाट तपाईलाई प्रमाणत गछुर् , ‘उहाँ
केवल मािनस मात्रै हुनुहुन्थ्यो।’”
133 मलेै भने, “तपाईले यो गनुर्होस्।”
134 अिन उनले भिनन्, “जब उहाँ लाजरसको चहानमा जानुभयो,
बाईबलले भनेको छ, ‘उहाँ नुभयो।’ उहाँ मरणशील हुनुपछर् नभए

नुहु थयो।”
135 मलेै भने, “मिहला, के त्यो तपाईको धमर्शा हो?” म यो पिवत्र
कुरालाई अपमान गनर्को लािग यो ब न्दन, तर मलेै उसलाई के भने म
तपाईलाई त्यो भन्छु।
136 उनले भिनन्, “त्यिह नै हो।”
137 मलेै भने, “यो िटप्पणी भोकै मन कुखरुाको छाँयाबाट बनेको सूप भन्दा
पिन कमजोर छ।” मलेै भने, “िठक छ, तपाई—तपाईसंग खडा हुनको
लािग एउटा कुरा पिन छैन।”
138 उनले भिनन्, “िकन, उहाँ नुभयो। त्यसले उहाँ मरणशील हुनुहुन्छ
भिन देखाउछ।”
139 मलेै भने, “उहाँ दवुै मरणशील र अमरणशील हुनुहुन्थ्यो। उहाँ शरीरमा
परमे र हुनुहुन्थ्यो।”
140 उनले भिनन्, “ओ, बकवास।”
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141 मलेै भने, “उहाँ ँ दै चहानमा जानुभयो। त्यो धेरै नै सत्य हो,
तर जब उहाँले आफ्नो सानो आत्मालाई ￭सधा पनुर्भयो…” बाईबलले
भन्यो, “उहाँलाई हेनर्को लािग त्यहाँ धेरै कुरा थएन; उहाँमा हामीले
कुनै सुन्दरता पाउदनै थयौ।” तर जब उहाँले ती साना काँध पछाड
फ्याक्नुभयो र भ ुभयो, “लाजरस, िनस्केर आईज,” र एउटा मािनस
जो चार िदन दे ख मरकेो थयो र चहानमा सडेको थयो, ऊ उठेर
आयो। त्यो मािनसभन्दा ठूलो थयो। मान्छेले यो गनर्सक्छ भिन मलाई
देखाउनुहोस्। यो के थयो? मरणशीलताले आफ्नो मा लक चनेको थयो।
जीवनले आफ्नो सृि कतार्लाई चनेको थयो। केिह कुरा हुनपन थयो।
उहाँले बोल्नुभयो र एउटा मािनस जो मरकेो थयो र आफ्नो चहानमा चार
िदनसम्म थयो, फेरी जीिवत भई उ ो, र आफ्नो खटु्टामा खडा भयो,
र ￭जयो। हा ेलुयाह! त्यो आफ्नो पुत्रमा परमे र हुनुहुन्थ्यो। हो, श्रीमान।
त्यो परमे र हुनुहुन्थ्यो उहाँ, पुत्र माफर् त आफैलाई चनाउदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो
परमे र बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, कुनै एउटा मान्छे होइन।
142 उहाँ त्यो िदन केिह खानको लािग खको चारैतर हेनुर् हुने एक मािनस
हुनुहुन्थ्यो। त्यो एउटा मािनस थयो। तर जब उहाँले पाँच ओटा रोिट
र दईुटा माछा लनुभयो र पाँच हजारजनालाई खवुाउनुभयो, त्यो एउटा
मािनसभन्दा पिन बिढ थयो। त्यहाँ तनीह लाई खवुाई रहनुहुने त्यो
परमे र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एउटा अगमवक्ताभन्दा बिढ हुनुहुन्थ्यो, एउटा
मािनस भन्दा बिढ, उहाँ ई र-मानव हुनुहुन्थ्यो। िन त पमा।
143 त्यस रात उहाँ त्यो सानो डंुगामा लेिटरहनु भएको थयो, र समुन्द्र एउटा
बोतल रोक्ने जस्तै गरी ग￭ज्ररहेको र उ फ्फ्ररहेको थयो \ त्यस शिक्तशाली
समुन्द्रमा, जब समुन्द्रको दास हजार दु ह ले उहाँलाई त्यो रात डुबाउने
कसम खाए। उहाँ एउटा मािनस, िबरामीह को लािग प्राथर्ना गररे कमजोर
र थिकत हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ पछाड प ल्टरहनुभएको; र बतासले उहाँलाई
िवच लत समेत पारने। जब उहाँ सुत्नुभएको थयो उहाँ मािनस हुनुहुन्थ्यो,
तर जब उहाँ उठ्नुभयो, उहाँको खटु्टा डंुगाको एकपिट्ट राख्नुभयो, माथ
हेनुर्भयो, र भ ुभयो, “शान्त, स्थर हो,” र बतास र छालले उहाँको आज्ञा
पालन गय , त्यो एउटा मािनस भन्दा बिढ थयो। त्यो मािनसमा परमे र
हुनुहुन्थ्यो, आफूलाई चनाउदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो सिह हो।
144 जब उहाँ दयाको लािग कराउनुभयो उहाँ कू्रसमा एउटा मािनस
हुनुहुन्थ्यो। जब उहाँ चच्याउनुभयो र भ ुभयो, “म तखार्एको छु,” त्यो
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एउटा मािनस थयो। जब उहाँ मनुर्भयो, उहाँ एउटा मािनस हुनुहुन्थ्यो, तर
इस्टरको िबहान जब उहाँले मृत्य,ु नरक र चहानको मोहोर तोड्नुभयो, र
फेरी बौरी उठ्नुभयो, उहाँ एउटा मािनसभन्दा बिढ हुनुहुन्थ्यो; यो परमे र
प्रकट हुनुभएको थयो। केिह आ यर् छैन िक किवले भनेका छन्:

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

गाडदा, उहाँले मेरो पाप टाढा लजैानुभयो;
उठ्दा, उहाँले ￭सत्तैमा सदाको िन म्त धम

ठहराउनुभयो:
कुनै िदन उहाँ आउदै हुनुहुन्छ—ओ, मिहमाको िदन!

145 उहाँले भ ुभयो, “िकनभने म ￭जउछु, तमीह पिन ￭जउदछौ। के
तपाई यो िव ास गनुर्हुन्छ?” उहाँ िहजो, आज, र सधभै र एक समान
हुनुहुन्छ। के तपाई यो िव ास गनुर्हुन्छ? म िव ास गछुर् िक पिवत्र आत्मा
िठक अिहले यहाँ हुनुहुन्छ। के तपाई यो िव ास गनुर्हुन्छ? म िव ास गछुर्
िक उहाँले हामीलाई उहाँको उप स्थतले भनुर्हुनेछ । के तपाई यो िव ास
गनुर्हुन्छ? म िव ास गछुर् िक पिवत्र आत्माले आफ्नो उप स्थत खन्याउन
चाहनुहुन्छ, सबै िबरामीलाई िनको पानुर्हुन्छ, पिवत्र आत्मा नपाउनुभएको
सबै मािनसह लाई भ रपूणर् पानुर् हुन्छ। के तपाई यो िव ास गनुर्हुन्छ? के
तपाई आफ्नो सम्पूणर् दयले िव ास गनुर्हुन्छ? आउनुहोस् हाम्रो खटु्टामा
उभेर उहाँलाई प्रशसंा गरौ। मलाई िव ास छ िक उहाँ िठक अिहले हामी
माथ खस्नुहुनेछ।
146 ओ प्रभु परमे रले, स्वगर् र पृथ्वीको सृि कतार्, अनन्त जीवनको
अधकारी, सबै असल वरदान िदनुहुने दाता, हामी, “यो िव ास गछ ,”
प्रभु। हामी िव ास गछ िक तपाई यहाँ सभामा हुनुहुन्छ। हामी िव ास
गछ िक यो तपाई हुनुहुन्छ जसले हाम्रा प्राणह लाई आशष िदँदै हुनुहुन्छ।
हामी िव ास गछ िक यो तपाई हुनुहुन्छ जसले हामीलाई तपाईको आत्मा
खन्याईरहनुभएको छ। हामी िव ास गछ िक तपाई िहजो, आज, र सधभै र
एक समान हुनुहुन्छ। हामी िव ास गछ िक तपाई सदाको िन म्त जीिवत
हुनुहुन्छ र हाम्रा नामह थूमाको जीवनको पुस्तकमा ले खएको छ। सबै स्वगर्
र पृथ्वी िबतेर जानेछ, तर हामी सदाको लािग ￭जउनेछौ, िकनभने तपाई
सधभै र ￭जउनुहुन्छ। प्रभु, तपाईले यो हामीलाई प्रतज्ञा गनुर्भएको थयो।
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हामी यो हाम्रो सम्पूणर् दयले िव ास गछ । हामीमा भएका सबकुैराले, हामी
यो िव ास गछ , प्रभु। म उहाँलाई प्रेम गछुर् , म उहाँलाई प्रेम गछुर् ।
147 के तपाई उहाँलाई िव ास गनुर्हुन्छ? म िव ास गछुर् िक त्यो पिवत्र
आत्मा हुनुहुन्छ। त्यहाँ केिह कुरा हामी माथ ख￭सरहेको छ। के तपाई यो
िव ास गनुर्हुन्छ? म िव ास गछुर् िक उहाँले प्रत्येक व्यिक्तलाई िठक अिहले
िनको पानर् चाहनुहुन्छ। के तपाई यो िव ास गनुर्हुन्छ? उहाँमा तपाईको हात
उठाउनुहोस्। आफ्नो खटु्टामा उभनुहोस्। के तपाईले यो िव ास गनुर्हुन्छ?
पिवत्र आत्मा यहाँ हुनुहुन्छ। यो त्यो हो! पत्रुसले भने, “यो त्यो हो।” यो नै
हो, पिवत्र आत्मा।
148 ओ प्रभु, स्वगर् र पृथ्वीको सृि कतार्, तपाईको शिक्त, र तपाईको
आशषह , र तपाईको भलाई यी मािनसह मा पठाउनुहोस्, र तनीह
दयलाई आशष िदनुहोस्, र तनीह लाई हेनर् िदनुहोस् िक परमे रको

पुत्र सदासवर्दा ￭जउनुहुन्छ। यो प्रदान गनुर्होस्, ओ प्रभु। हामी तनीह लाई
परमे रको पुत्र, येशू ख्री को नाउँमा, तपाईमा प्रस्तूत गदर्छौ।
149 जो कोिहमा पिवत्र आत्मा छैन, आफ्नो हात उठाउनुहोस् र परमे रको
प्रशसंा गनुर्होस्। म िव ास गछुर् िक उहाँ तपाईमा खस्नुहुनेछ। कसलेै
तपाईको हात तनीह मा रा खिदनुहोस्। यो घड हो। हामी िकन अझै
कुरीरहन्छौ? यो नै समय हो। यो पे न्टको को समय हो, परमे रमा
फकर आउने। परमे रमा सिह हुनुहोस्, पे न्टको ! जीिवत परमे रको
शिक्तले तपाईको दयलाई उत्ते￭जत पानुर्होस्। उहाँको आत्मा तपाईमा
आएर चल्न िदनुहोस्, तपाईको आत्मालाई संतृ पाद। उहाँ रात पछ रात
यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ िबरामीलाई िनको पानर्, अन्धोलाई ि िदन, महान र
शिक्त ारा उहाँले आफैलाई सधै उस्तै प्रमाणत गनुर्हुन्छ। हा ेलुयाह!
150 उहाँको प्रशसंा गनुर्होस्। आफ्नो हात उठाउनुहोस्। तपाई कहाँ हुनुहुन्छ
त्यो भु लिदनुहोस्; केवल यो ज ुहोस् िक तपाई उहाँको व रपरी हुनुहुन्छ,
र उहाँको भलाई, र उहाँको मिहमा, र उहाँको शिक्त, र उहाँको दया सदा
सवर्दा रिहरहन्छ। उहाँ सधै एकनासे हुनुहुन्छ। परमप्रभुको नाउँ धन्यको
होस्। हा ेलुयाह! ओ, उहाँको पिवत्र नाउँको प्रशसंा होस्।
151 ओ, उहाँ कत अ तू, कत शिक्तशाली हुनुहुन्छ। कतजनाले ताजा
अवस्थामा, आफ्नो जीवन िठक अिहले परमे रमा समपर्ण गनर् चाहनुहुन्छ?
आफ्नो हात उठाउनुहोस्। कतजनाले आफ्नो जीवन सम्पूणर् पले
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परमे रमा िदन चाहनुहुन्छ? त्यो हो। आफ्नो हातह उठाउनुहोस्।
पे न्टको हेरौ। परमे रको मािनसह लाई हेरौ। म मेरो हात उठाउछु।
“प्रभु, म यहाँ छु। मलाई पठाउनुहोस्।” एउटा स्वगर्दतू कोईलाह को वेिद
सिहत लनुहोस् र तपाईको शिक्त हामीमा पठाउनुहोस्, प्रभु। परमे र,
तपाईको आत्माको पूणर्तामा यसलाई प्रदान गनुर्होस्, ओ िपता। हाम्रा
प्राथर्नाह सु ुहोस्, ओ प्रभु। हाम्रा प्राथर्नाह सु ुहोस्, खडा भई िव ास
गन बच्चाहारको पमा। उहाँको नाउँको प्रशसंा होस्।
152 ओ, मिहमाको छाल झरे जस्तै ग र, ओ, दयाको शत झदर्छ। ओ,
परमे रलाई प्रशसंा हो। हाम्रा प्राणह ले प्रतक्षा ग न्। के तपाईले यो
िव ास गनुर्हुन्छ? के तपाईले यो िव ास गनुर्हुन्छ? यो पिवत्र आत्मा
हो जो आउनुहुन्छ। यो अ श्य शिक्त हो जसले हामीलाई परमे रको
राज्यमा लजैान्छ, पे न्टको को आशष। घर फकर आऊ। तपाई घर
फकर आउनुहुनेछ भिन अपेक्षा ग रएको छ। तपाई अमूल्य मािनस हुनुहुन्छ।
तपाईले आफैलाई समपर्ण गरकेो परमे रले चाहनुहुन्छ। ीह , आफैलाई
शु बनाउनुहोस्। पु षह , आफैलाई शु पानुर्होस्। फेरी फकर परमे रमा
शु गरौँ र र सच्चा सफा दयले परमे रलाई सेवा गरौँ।
153 परमे रलाई प्रशसंा होस्, पिवत्र आत्मा बािहर सभामा हुनुहुन्छ। केवल
त्यो गनुर्होस् जे तपाईले गनर्को लािग अगुवाई भएको महसूस गनुर्हुन्छ।
केवल पिवत्र आत्मालाई तपाईमा चल्न िदनुहोस्। त्यहाँ केिह पिन छैन जे
मलेै भ सक्छु। मलाई बस अिहले थाहा छैन के भ े भनेर। पिवत्र आत्मा
बस पुरै भवन भ र हुनुहुन्छ। परमप्रभुको नाउँ धन्यको होस्। परमप्रभुको
नाउँ धन्यको होस्। ओ, हा ेलुयाह! हा ेलुयाह! प्रभुलाई प्रशंसा होस्।
प्रभुलाई प्रशसंा होस्। कत अ तू, कत मिहमापूणर्…कत सुन्दर, अत
अ तू छ परमे र प्रत सन्तह को प्रशसंा तपाईको अनुहारह मा, यहाँ
पिवत्र आत्माको उप स्थतमा चहलपहल गद र हामीलाई उहाँको मिहमा
देखाउँदै यो ठूलो भडबात एकै सहमतमा, उहाँको नाउँ प्रशसंा गद।
154 दाँया बाँया फकर् नुहोस् र कससैंग हात िमलाउनुहोस्, भ ुहोस्, “प्रभुको
प्रशसंा होस्, भाई। प्रभुको प्रशसंा होस्, बिहनी।” आउनुहोस् हामी भत्र
पस र परमे रले हामीलाई उत्ते￭जत गराउनु भएको होस्। प्रभुको प्रशसंा
गर। त्यो सिह हो। तपाई सबै मेथोड , र ब्या प्ट , र प्रे स्बटे रयन,
पे न्टको ल्, र सेभेन्थ डे एड्भे न्ट , र जो कोिह पिन तपाई हुनुहुन्छ,
परमप्रभु परमे रको उप स्थतमा एक अकार्संग हात िमलाउनुहोस्। त्यो नै
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हो। ओ, हा ेलुयाह! हा ेलुयाह! हा ेलुयाह! ओ, म धेरै खसुी छु िक म ती
मध्ये एक हँु। म धेरै खसुी छु। ओ, पखार्ललाई च्यात्द,ै फोहोर बािहर फाल्द।ै
मिहमा! प्रभुमा स्वतन्त्र हँुद,ै उहाँको पिवत्र नामको प्रशसंा गद…परमप्रभुको
नाउँ धन्यको होस्। ओ, हा ेलुयाह! परमे रको प्रशसंा होस्।
155 ओ, म बस यो हेनर् मन पराउछु: मािनसह ले एकअकार्को हात
िमलाएको र आफ्नो मुहारह उज्यालो परकेो। परमे रको शिक्तले
भिनरहेको छु, “यो नै हो। यो नै हो, हामी परमे रका छोराछोरीह हौँ।
हामीह सबै एउटा महान मण्डली हौ, ख्री येशूमा एउटा महान ठूलो
व्यिक्त हौँ, उहाँको दलुही, एउटा मिहिमत। परमप्रभुको आगमन न￭जिकदै
छ। उहाँका मािनसह एकसाथ आउदै छन् र आफैलाई प्रेम गद छन्…
उहाँको उप स्थतको प्रेम र शिक्तले। ओ, यो स्वगर् जस्तै हो। ओ, यो
राम्रो हो। आमेन। ओ, कत मिहिमत, कत अ तू: परमप्रभुलाई केवल
आत्मा र शिक्तमा आराधना गद। कत राम्रो समय। (यो रोक्ने थयो; हामी
शु गछ ।)
156 त्यहाँ केवल छैन…मलेै दाजुभाईह लाई भने, “भाईह , त्यहाँ रोक्ने
कुनै ठाउँ छैन।” त्यहाँ कुनै ठाउँ छैन…हामीले किहल्यै शु गरनेौ,
त्यसलेै हामी रोक्दनैौ। केवल—केवल अ तू…कतजनालाई वास्तवमै
राम्रो लाग्छ? केवल परमप्रभुको उप स्थत, ओ, मेरो, यो अ तू छ,
परमप्रभुको उप स्थत यहाँ छ।
157 अब, परमप्रभुको उप स्थत यहाँ िबरामीह लाई िनको पानर्को लािग,
मािनसह िनको पानर्को लािग छ। मात्रै उहाँलाई िव ास गनुर्होस्। के तपाई
उहाँलाई िव ास गनुर्हुन्छ? यिद हामीले उहाँलाई िव ास गनर्सक्यौ भने,
सबै कुरा सम्भव हुन्छ। तपाई त्यो िव ास गनुर्हुन्छ? के तपाई िव ास
गनुर्हुन्छ िक त्यो प्रभुको उप स्थत हो?
158 अब, जबिक तपाई…मलाई मात्रै एक क्षण िदनुहोस्, अब मात्रै एक क्षण,
र केवल एक पलको लािग सु ुहोस्। मलाई यो प्रमाणत गनर् िदनुहोस् िक
यहाँ पिवत्र आत्मा हुनुहुन्छ। म तपाईलाई देखाउछु िक पिवत्र आत्मा, उहाँ
नै हुनुहुन्छ जसले बोल्नुहुन्छ, उहाँ जसले कायर् गनुर्हुन्छ, त्यो जा ुहुन्छ।
यहाँ अिहले कत जना, जो यहाँ िबरामी भई आउनुभएको छ? तपाईह को
हातह हेरौ। तनीह जसमा रोग छ…त्यहाँ मािनसह छन्…



के तमी यो िव ास गछ ? 33

159 त्यहाँ एउटा मािनस उभरहनु भएको छ। के तपाई यो िव ास गनुर्हुन्छ,
महाशय? त्यहाँ प्राथर्नाको काडर्ह छैन, तर के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक
परमे रले तपाईलाई चंगाई गनर् सक्नुहुन्छ भिन? के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ
िक उहाँले मलाई तपाईको समस्या भ सक्नुहुन्छ भिन? यो तपाईको
छेउमा छ। तपाई शल्य िक्रयाको लािग तयार हुनुहुन्छ। त्यो सिह हो।
तपाईको नाउँ श्री. क्याटराईट हो। त्यो सिह हो। के त्यो सिह हो? आफ्नो
हात ह ाउनुहोस्। िठक छ। घर जानुहोस् र िनको हुनुहोस्, तपाईलाई यो
चािहदनै। तपाई यो िव ास गनुर्हुन्छ?
160 त्यो मान्छे जसले बच्चालाई काँखमा बोिकरहनुभएको छ, के तपाई
म परमे रको दास हँु भिन िव ास गनुर्हुन्छ? तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक
यो पिवत्र आत्मा हो भिन? म तपाईलाई च न्दन, के त्यो सिह हो?
मेरो जीवनमा तपाईलाई किहल्यै देखेको छैन; हामीह अन्जानह हौँ।
पिवत्र आत्माले मलाई त्यस बच्चामा के समस्या छ भ सक्नुहुन्छ भिन
के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? दाग छ। त्यो सिह हो। के त्यो सिह होइन
त? िन त पमा। तपाई यहाँबाट आउनुभएको होइन। होइन। तपाईलाई
पेटको समस्या छ, तपाई आफैमा, ग्र￭सत हुनुहुन्छ। त्यो सिह हो, होइन त?
तपाई कान्सास शहरबाट हुनुहुन्छ। िठक छ। फकर जानुहोस्, येशू ख्री ले
तपाईलाई िनको पानुर् हुन्छ। हा ेलुयाह! तपाई िव ास गनुर्होस्। के तपाई
आफ्नो सम्पूणर् दयले यो िव ास गनुर्हुन्छ?
161 यहाँ परमप्रभुको स्वगर्दतू हुनुहुन्छ, यस सानी—सानी मिहला माथ
घुम्दै हुनुहुन्छ, दयालु बृ ा, िठक यहाँिनर ब￭सरहनुभएको छ, ह नयाले
ग्र￭सत हुनुहुन्छ। के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले तपाईलाई त्यो
ह नयाबात िनको पानुर्हुन्छ, िदिद? तपाई, तपाईको टोपीमा सानो रातो फूल
भएको, आफ्नो हात उठाउनुहोस्। िठक छ। घर जानुहोस् र िनको हुनुहोस्।
आमेन। ओ, यो परमे र हुनुहुन्छ; यो ख्री परमे रको पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँ
मरकेाह बाट बौरी उठ्नुभएको छ। उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ।
162 अब, आफ्नो हात एक अकार्मा राख्नुहोस र प्राथर्नाको राम्रो समय
बनाउनुहोस्, तपाईह सबजैना, मलेै कसलैाई यहाँ आउनको िन म्त
बोलाउदै गदार्। यहाँ आउनुहोस्, भाई। परमे रले िनको पिन पानुर् हुन्छ भनेर
देखाउनलाई तपाईह ले एक अकार्मा रात रा खरहदा, मसंग यहाँ प्राथर्ना
गन भाई पिन छ। (अध बढ्नुहोस्। िठक छ।) परमप्रभु परमे रको प्रशसंा
होस्। 
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