
एक दलुहीको चुनाव

 धेरै िबरामी मािनसह । म तनीह सबमैा एकैचोिट पुग्न स क्दन। तर,
सु ुहोस्।

2 आजरात, यहाँ फेरी पिन हुन पाउँदा म साच्चै नै खसुी छु, यो
सुन्दर सभाघरमा, यी अ तू मािनसह को समूहको बीचमा। र हामी भत्र
आउदै थयौ, त्यहाँ बािहर, केिह क्षण अगाड, बािहर सडकमा उभरहेका
मािनसह ले उनीह भत्र पस्न नसक्ने बताए। र मलेै भने, “िठक
छ, शायद म तपाईह को लािग केिह कोठा िदनसक्छु।” र तनीह ले
उनीह लाई तल आउँन िदएनन्। त्यसलेै म क्षमाप्राथ छु िक हामीसंग
उहाँह को लािग पयार् कोठा छैन। तनीह ले भने िक भुइँत ा पिन,
भ रएको छ। र त्यसलेै हामी त्यसको लािग क्षमाप्राथ छौ। तर हामी यहाँ
हुन पाउँदा खसुी छौ, र यी सबै राम्रा सेवकह , यहाँ व्यापारीह , र देशका
िवभ भागबाट आएका सबै प्रतिनधमण्डलह देखेर खसुी छौ।
3 आज िबहानको खाजामा बोल्ने ठूलो अवसर पाएको थए, जुन मेरो
लािग पकै्क पिन यस्ता राम्रा मािनसह को अगाड बोल्न पाउनु सम्मानको
कुरा हो। म यस िवषयमा थएँ: भूस गहँुसंग उत्तराधकारी हुनेछैन। मलेै यो
पूरा गरकेो थईन। र यो भाईको—गल्ती थएन। उहाँले हामीलाई अ लकत
बिढ बस्न िदनको लािग व्यवस्थापनसम्म पुग्न कोशष गनुर्भएको थयो, र
उहाँले त्यो गनर् िदनुभएन। म साच्चै नै यसको कदर गछुर् , भाई डेमोस। त्यो
एकदम, एकदम राम्रो हो। तपाईको दयाको लािग म साच्चै नै तपाईलाई
धन्यवाद िदन्छु, तपाईह हरकेलाई। तर तनीह ले बस हामीलाई यो
गनर् िदँदनैन्। त्यसलेै हामीले केवल—बन्द गनुर्पय । म त्यो लनेछु, कुनै
समयमा, त्यो पूरा गनर्को लािग: भूस गहँुसंग उत्तराधकारी हुनेछैन। के
तपाईले यो बुझ्नुभयो, तपाईह जो यहाँ हुनुहुन्थ्यो? म आशा गछुर् िक यो
बुझ्नको लािग त्यहाँ काफ थयो।
4 अब, मलाई थाहा छ, आजरात, त्यहाँ एउटा प्यानल, पिन छ, त्यसैले
म तपाईलाई थाहा धेरै बेर राख्न चाह ताक तपाईले त्यो नछुट्टाएको
होस्। िकनभने, म मान्छु िक त्यो साच्चै नै पे न्टको ल-िव ास गन—
मािनसह को लािग धन नै हो, त्यो प्यानल जुन हामीले अक राता देखेका
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थयौ। यत राम्रा पु षह का समूह, यत अ तू उत्तरह , ￭सधा जवाफ।
त्यो देख्दा, यसले मलाई साच्चै नै राम्रो महसूस गरायो। म िव ास गछुर् िक
प्रभुले यसलाई आशष िदनुहुनेछ, आजरात। र जो कोिहले यसलाई हेछर् ,
तनीह ले िव ास गनर् सकेका होऊन्। त्यो मेरो इमानदार प्राथर्ना रहनेछ।
5 र यत धेरै िववरणह आईरहेका छन्, आज, मेलबाट र कलह बाट,
िक धेरजैना यस सभामा िनको भएका छन् भिन। म त्यसबाट यत खसुी भए।
त्यो, त्यो, मािनसह लाई िबमार हेनुर्, त्यो एक िक￭समले मेरो सेवकाई हो।
6 म—म यहाँ प्रचार गनर्को लािग उठ्छु। म, तपाईलाई थाहा छ, म
एउटा प्रचारक होइन। तर म, यो संग,ै मेरो केन्टक व्याकरणसंग,ै “उसको,
छैन” र—र सबै ती शब्दह , त्यसलेै म—म आफूलाई त्यो भ स क्दन
जसलाई हामीले आजका एउटा आधुिनक प्रचारक बोलाउछौ। म—म त्यो
स्थान लन स क्दन, िकनभने म—मसंग शक्षा छैन।
7 तर मलाई यसको बारमेा के थाहा छ त्यो अ लाई, व्यक्त गनर् मन
पराउछु, वा मलाई यसको बारमेा के थाहा छ त्यो के सोच्छु, अ लाई,
मलेै यो कसरी जाने, उहाँ मेरोलािग कस्तो हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो पूरा जीवन
हो, मलेै किहल्यै आशा गनर्सक्ने सबै हुनुहुन्छ, र मलेै किहल्यै सोच्न
सकेको भन्दा बिढ हुनुहुन्छ, िक मसंग कुनै एउटा िमत्र हुनसक्दछ, पृथ्वीमा,
गाह्रोसंग, जब म एउटा सानो केटा थए। तर म साच्चै नै धन्यवािद छु आज
महान साथीह का लािग।
8 म…[एउटा भाईले भ ुहुन्छ, “त्यहाँ पछाड सु लाई थोरै समस्या
भएको छ, भाई ब्रन्हाम। न￭जक आउनुहोस्।”—सम्पा।] ओ, म क्षमा
चाहन्छु। म—म एक िक￭समले यहाँ के न्द्रत हुन भुले, किहँ, उहाँले
भ ुभयो।
9 अब, ￭सधै सेवामा जानको लािग, आउनुहोस् धमर्शा पढ्नको लािग
पल्टाऔ। म—मलाई सधै बाईबल पढ्न मन पछर् , िकनभने यो परमे रको
वचन हो। म त्यो िव ास गछुर् । र म यो परमे रको अचुक वचन हो भिन
िव ास गदर्छु। र अब मसंग यहाँ केिह पढह ले खएर राखेको छ, र केिह
नोटह जुन म उ ेख गनर् चाहन्छु, केिह क्षणको लािग, हुनसक्छ पतैा लस
िमनेट ज त्तको लािग।
10 र त्यसपछ हामी यस अ तू प्यानललाई फेरी आजरात हेनर्को लािग
समय मै जानेछौ। र म भरोसा राक्छु िक परमे रले तपाईलाई तह्क
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त्यस ारा िनरन्तर आशष िदनुहुनेछ। र मलाई थाहा छ तपाईले के गनुर्पछर् ।
र म ट्यकु्सनसम्म गाडमा जान पनछ, य िप, आजरात, हेनुर्होस्, त्यसलेै
तपाईले कल्पना गनर् सक्नुहुनेछ। त्यो दस घण्टाको यात्रा हो।
11 र त्यसपछ म िवदेशको िन म्त िनस्कनेछु, र मलेै सरकारी प रक्षणको
लािग िबहान एउटा पिहलो ज्वरोको खोप लनको लािग जानुपनछ। त्यसलेै
म—म त्यहाँ पुग्नुपनछ। मेरो स्थगन थयो, अक िदन, र तनीह ले अब
फेरी कुनै “हँुदनै” जवाफ लनेवाला छैनन्। र मलेै थप एउटा िटटानस र
टाईफसको लन पनछ, र मेरो बूस्टरह ।
12 त्यसलेै, म, यस अवसरको िन म्त अत्यन्त धन्यवािद छु, र—र यो
राम्रो सभाको लािग जुन हामीसंग अधवेशन भन्दा पिहले छ। यसले साच्चै
नै मेरो दयलाई रोमा न्चत गय । तपाई राम्रा मािनसह को समूह हुनुहुन्छ।
म भरोसा गछुर् िक परमे रले तपाईलाई आशष िदनुहुनेछ।
13 जब सबभैन्दा महान घड…त्यो महान राक्षस जो यताउता बसेको छ,
जसले आफैलाई अलास्कामा पल्टायो, केिह िदन पिहले, आफ्नो पुच्छर
फेरी पिन यस िबहानमा फालेको छ, लगभग, तल वाशङ्गटनको व रपरी
सम्म। शिक्तशाली स￭जलोसंग, त्यो यो बाटो तफर् अघ बढ्न सक्छ। र यिद
पिवत्र आत्माले मलाई िन त पमा किहल्यै बताउनुभयो भने…
14 कसलेै जवाफ िदएका थए…मलाई त्यो सो ै, “के यो यहाँ हुन
गईरहेको छ, भाई ब्रन्हाम?” होइन, मलाई त्यो थाहा छैन। बस मलाई थाहा
छैन, मलाई थाहा नहुन्जेल। त्यो सत्य हो।
15 म सधै तपाईसंग इमानदार हुन चाहन्छु। म केवल पूवार्नुमान, कुनै
िवचारह लन, वा केिह, म के िव ास गछुर् , वा केिह त्यस्तै कुरा गनर्
गईरहेको छैन, जब म तपाईलाई भन्छुम यो हुन गईरहेको छ। िठक छ,
उहाँले मलाई पिहले भ ुहुन्छ, पिहलो, र त्यसपछ म तपाईलाई भ ेछु।
म—मलाई थाहा छ िक पूरा संसार नै काँिपरहेको अवस्थामा छ। हामीह
अ न्तम समयमा छौ। तर एउटा कुरा म ब े प्रयास गरकेो छु…
16 यस िबहान भाई शका रयनले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कसरी उहाँ प्राथर्नाको
पिंक्तह ारा जाने गनुर्हुन्थ्यो, र तल जानुहुन्थ्यो र मािनसह माथ आउनु
अघ ती काडर्ह लनुहुन्थ्यो, र त्यसमा हेनुर् हुन्थ्यो, र हेनुर् हुन्थ्यो कत—ै
कतै मलेै उनीह ले त्यहाँ के लेखेका थए भिन बताएिक भनेर। तनीह ले
आफ्नो प्राथर्ना काडर्ह मा सबै प्रकारका कुराह लेख्छन्, तपाईलाई थाहा
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छ, र उहाँले केवल यो िठक छ िक भनेर हेनर् चाहनुहुन्थ्यो। उहाँले भ ुभयो,
उहाँले जाँच गरकेा सयौ मध्ये, त्यहाँ एउटा पिन गलत भएको छैन। त्यहाँ
किहल्यै पिन एउटा गलत हुनेछैन, हेनुर्होस्, िकनभने, जब—सम्म त्यो
परमे र नै हुनुहुन्छ। यिद मलेै आफैलाई यसमा किहल्यै प्रस्तुत गरे भने,
त्यो शु गनर्को लािग शु मै गलत हुन्छ।
17 एउटा सानी केिट जसको िपता यहाँ ब￭सरहनुभएको छ, अिहले मलाई
सुिनरहनुभएको छ, मकहाँ आउनुभयो, धेरै समय भएको छैन। उनले एउटा
सपना देखेक थईन्। उनले भिनन्, “भाई ब्रन्हाम, यो सपनाको अथर्
के हो?”
18 मलेै भने, “मलाई थाहा छैन, बिहनी। मलेै यो पत्तो लगाउनुपछर् , यिद
प्रभुले मलाई बताउनुहुन्छ भने।” त्यसलेै म गएँ र प्रभुलाई सोध्ने कोशष
गर,े र उहाँले मलाई किहल्यै पिन भ ुभएन।
19 सानी केिट फेरी फकर आईन्। उनले भिनन्, “िठक छ, अब मेरो
सपनाको व्याख्या कहाँ छ?”
20 मलेै भने, “यहाँ आऊ, िप्रय, तल बस।” मलेै भने, “तपाईको बुवा र
आमा मेरो एकदम असल िमत्रह हुन्। बुझ्नुभयो? र उहाँह क्यानाडाबाट
आएका छन्, सेवािनवृत्त, र यहाँ मसंग अस्थायी पमा बसेका छन्।
तनीह ले यो िव ास गछर्न्, जे म बताउन कोशष ग ररहेको छु। र मलेै
गलत मेरो जीवनमा, किहल्यै पिन कसलैाई, जानाजान, गलत भनेको छैन।
यिद म…मलाई लाग्छ िक मलाई सपनाको अथर् थाहा छ। तर जबसम्म
त्यो सपना म आफैले दे ख्दन, र त्यसपछ यसको अथर् के हो उहाँले
बताउनुहु , म तमीलाई भ स क्दन। हेनुर्होस्, यिद म केवल बनावटी
कुरा गछुर् भने, त्यहाँ एउटा समय हुनसक्छ जब तपाईलाई जीवन र मृत्यकुो
बीचमा मेरो आवश्यक पनर्सक्छ, र तब मलाई िव ास गन िक नगन
तपाईलाई थाहा हँुदनै।”
21 यिद मलेै तपाईलाई प्रभुको नाममा केिह भन भने, यो साच्चै नै त्यो
हो। त्यो मलाई कसले भन्यो। र अिहलेसम्म, यी वषर्भरी, संसारै भरी,
र संसारभरी, यो किहल्यै एकचोटी पिन गलत भएको छैन। िकनभने…र,
अब, तपाईलाई थाहा छ िक मानव जात त्यत अचूक हुनसक्दनै। त्यो
गनर्को लािग परमे रको आत्मा चािहन्छ।
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22 र अब मसंग एउटा संदेश छ जसको म ￭जम्मेवार छु। र धेरै पटक
मलाई मािनसह को बीचमा, ठािनएको छ, िठक छ, शायद जो केवल बसेर
एक िमनेट सोचेनन्, िक म एउटा—एउटा, ओ, दयानीय व्यिक्त हँु, िक
मलेै मािनसह लाई मन पराउिदन, र म तनीह लाई सधै कािटरहन्छु।
र त्यो त्यस्तो होइन। त्यो त्यस्तो होइन। म मािनसह लाई प्रेम गछुर् । तर,
तपाईलाई थाहा छ, प्रेम सुधारात्मक हुन्छ।
23 यिद तपाईको सानो केटा बािहर त्यहाँ सडकमा ब￭सरहन्छ, र तपाईले
भ ुभयो, “सानो, िप्रय, म तमीलाई त्यहाँ बािहर बसेको चाह , तर…”
र उसको छेउबाट कारह गईरहेको, र तपाईले उसलाई भत्र ल्याउनुभयो।
ऊ फेरी बािहर भाग्छ। िकन, तपाईले उसलाई सच्याउनुपछर् । यिद तपाईले
उसलाई प्रेम गनुर्हुन्छ भने, तपाईले सच्याउनुहुन्छ। तपाईले गनुर्पछर् ।
24 यिद तपाईले एउटा मािनस तल नदीमा, झरनातफर् , एउटा सानो
डंुगामा तै ररहेको देख्नुभएको छ, त्यो झरनालाई भेटेपछ त्यो डंुगा डुब्छ
भ े तपाईलाई थाहा छ, के तपाई भ ुहुन्छ, “जोन, तमी, शायद तमीले
एकछनको लािग सोच्न पछर् , शायद तमीले यो गनर् सक्दनैौ होला”? यिद
मलाई थाहा छ िक उसले त्यो गनर् सक्दनै, म उसलाई लगभग डंुगाबाट
ह ाएर बािहर िनकाल्नेवाला छु, यिद मलेै सक्छु भने, िकनभने यो प्रेम हो
जसले त्यो गछर् ।
25 र अब, यी सन्देशह जुन म बोल्छु, म किहल्यै पिन कुनै ￭स ान्त, वा
त्यस्तै अन्य कुराह ल्याउन खो ज्दन। म—म त्यो मेरो आफ्नै मण्डलीमा
गछुर् । तर बािहर यहाँ पु ष र मिहलाह को बीचमा जो भ संगिठत
मण्डलीह र भ िवचारधाराह मा हुनुहुन्छ, म केवल हल्का पमा,
व्याख्या गन कोशष गदर्छु; तर काफ पमा जहाँ तपाई यिद परमे रको
आत्मा ारा जन्मनुभएको छ, म िव ास गछुर् िक म के भ खो￭जरहेको
छु सो तपाईले बुझ्नुहुन्छ, इसाई पु षह माझ, मेथोड , ब्या प्ट ,
प्रे स्बटे रयन, अ अधक।
26 अब, आज रात, म उत्प त्त २४ औ अध्यायमा, पल्टाउन चाहन्छु। म
पढ्न चाहन्छु…उत्प त्तको २४ औ अध्यायको १२ आउ पदबाट शु गररे।

र उसले भन्यो, ओ परमप्रभु परमे र…तपाईं मेरा मा लक
अब्राहामको परमे र हुनुहुन्छ, आज उनको छोरोको िन म्त,
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मलाई एउटी दलुही हा￭सल गराई िदनु होस्, कृपा गरी मेरा
मा लक अब्राहामको िन म्त यत ग रिदनु होस्।
म यहाँ पानीको कूवाको छेउमा बस्छु; अिन पानी लनको िन म्त

कन्याह शहरबाट आइरहेका छन्:
र यो पूरा हुन आओस्, िक एउटी कन्या जसलाई मलेै भ

सकँू, गाग्रो तल राख्न, म तपाईलाई प्राथर्ना गछुर् , िक म िपउन
सकँू; र उनले मलाई भ ेछन्, िपउनुहोस्, र म तपाईको ऊटलाई
पिन िपउनलाई पानी िदनेछु: तब मलाई यो पक्का हुन्छ त्यो कन्या
इसहाकको िन म्त योग्य छे; अिन म पिन यो सम्झनेछु तपाईलें…
मेरा मा लक अब्राहामको िन म्त दया गनुर् भयो।

27 र त्यसपछ प्रकाशको पुस्तकमा। त्यो बाईबलको पिहलो हो, उत्प त्त।
अब, बाईबलको अ न्तममा, म प्रकाशको २१ औं अध्यायको, ९ औ पढ
पढ्न चाहन्छु।
28 हामीलाई थाहा छ िक उत्प त्तको यो धमर्शा ले के यहाँ…यिद
तपाई चाहनुहुन्त भने, तपाईले पूरा अध्याय पढ्नुहोस्। यो परमे रले
ए लएजरलाई बािहर पठाउदै हुनुहुन्छ। वा, अब्राहामले ए लएजरलाई बािहर
पठाउदै छन्, मलाई माफ गनुर्होस्, इसहाकको एउटा दलुही चुनाव
गनर्को लािग। अिन सुन्दर रिेबका बािहर आईन्, अिन अब्राहामका नोकर,
ए लएजरले गरकेो प्राथर्नाको पूणर् उत्तरको पमा, जुन—जुन उनले भखर्रै
गरकेा थए।

अब प्रकाशको २१औं अध्यायको ९ औ पदमा।
सात स्वगर्दतूह मध्ये एकजना दतू मेरोमा आए, जसकोमा

अ न्तम आ खरी क ह ले भ रएका सात कचौराह थए, ती
स्वगर्दतूले मलाई भने, म￭सत आऊ, र तमीह लाई परमे रको
थुमाको दलुही देखाँउछु जो परमे रको थुमाक पत्नी हो।

29 अब म एउटा िवषयको पमा लन चाहन्छु, आजरात, त्यसको लािग:
एक दलुहीको चुनाव। र यो, यिद मेरो भाईले यहाँ रकेडर् गनुर्हुन्छ भने, यो
त्यो टेप हो जुन तपाईले अगाड लगेर बािहर िवतरण गनर्सक्नुहुन्छ।
30 र अब, यसमा, यसको अथर् यो होइन िक म यो यहाँ उप स्थत
मण्डलीलाई बो लरहेको छु, तर यी टेपह सारा संसारभरी जान्छन्।
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तनीह , ओ, व्यवहा रक पमा, किठन भाषाह मा, अनुवािदत छन्,
यहाँसम्म िक संसारभरी मूतपूजक देशह मा समेत छन्। हामीले ती टेपह ,
िनशुल्क, मण्डलीको एउटा समाजमा पठाउछौ। र तनीह अनुवािदत छन्।
र ती सबै अिफ्रकाको जङ्गलह , र भारतमा, र संसारभरी, यी टेपह
जान्छन्।

अब, एउटा दलुहीको चुनाव!
31 जीवनको धेरै कुराह मा हामीलाई एउटा रोजाई िदईएको छ। जीवनको
बाटो, आफैमा, एउटा रोजाई छ। हामीले हाम्रो आफ्नै बाटो बनाउने, हामी
￭जउन चाहे अनुसारको आफ्नै बाटो रोज्ने एउटा हक छ।
32 शक्षा एउटा रोजाई हो। हामीले रोज्न सक्छौ कतै हामी शक्षत हुन
जानेवाला छौ, वा हामी शक्षत हुने छैनौ। त्यो हामीसंग भएको एउटा
चुनाव हो।
33 सिह वा गलत एउटा चुनाव हो। हरके पु ष, हरके मिहला, केटा र
केिटले, छा ुपछर् चाहे तनीह सिह ￭जउने वा सिह न￭जउन कोशष गन
भनेर। यो एउटा चुनाव हो।

चुनाव एउटा महान कुरा हो।
34 तपाईको अनन्त गन्तव्य एक छनौट हो। र शायद, आजरात, तपाईह
मध्ये केिहले त्यो—त्यो चुनाव गनुर्हुनेछ, तपाईको अनन्तकाल कहाँ
िबताउने भनेर, आजरात यो सेवा सिक्कनुभन्दा पिहले। त्यहाँ एउटा समय
हुनेछ, िक, यिद तपाईले परमे रलाई धेरै पटक अस्वीकार गनुर्भयो भने,
त्यहाँ एउटा समय हुनेछ जहाँ तपाईले उहाँलाई अ न्तम पटक अस्वीकार
गनुर्हुनेछ। त्यहाँ दया र न्यायको बीचमा एउटा रखेा छ। र यो एउटा पु ष
र मिहला, केटा वा केिटको लािग एउटा खतरनाक कुरा हो त्यो रखेापारी
टेक्नको लािग, िकनिक तपाईले त्यो समय सीमा पार गनुर्भएपछ फ कन
िमल्दनै। त्यसलेै आजरात, शायद यो समय हुनसक्दछ िक तनीह ले
अन्त्यिहन अनन्तकाल कहाँ िबताउनेछन् भिन, आफ्नो—आफ्नो िनणर्य
बनाउनेछन्।
35 त्यहाँ अक चुनाव छ जुन हामीसंग जीवनमा छ, त्यो, जीवनको एउटा
साथी। एउटा जवान यवुा वा यवुती, जीवनमा कदम राख्द,ै एउटा—चुनाव
बनाउनको लािग एउटा हक िदईएको छ। जवान यवुाले चुन्छ। यवुतीलाई यो
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स्वीकार गन वा इन्कार गन एउटा हक छ। तर यो अझै पिन एउटा रोजाई
हो, दवुतै फ। दवुै पु ष र मिहला, तनीह संग छनौट गन एउटा हक छ।

त्यसरी न,ै एउटा इसाईको पमा, तपाईसंग एउटा रोजाई छ।
36 तपाईसंग मण्डलीको एउटा चुनाव छ, यहाँ अमे रकामा, जहाँसम्म,
िक तपाई जान सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईको आफ्नै अमे रक िवशेषाधकार
हो, िक तपाई कुनै पिन मण्डली चुनाव गनर् सक्नुहुन्छ जहाँको तपाई
हुन चाहनुहुन्छ। त्यो एउटा चुनाव हो। तपाई ती मध्ये कुनमैा जानुपदन,
यिद तपाई जान चाहनुहु भने। तर यिद तपाई मेथोड बाट ब्या प्ट मा
प रवतर्न गनर् चाहनुहुन्छ, वा क्याथो लकबाट एउटा प्रोटेस्टेन्टमा, वा
अन्य त्यस्तमैा, त्यहाँ कसलेै तपाईलाई बताउन वा तपाईलाई कुनै िन त
मण्डलीमा आउन लगाउन सक्दनै। त्यो हाम्रो—त्यो हाम्रो स्वतन्त्रता हो।
त्यो नै हाम्रो लोकतन्त्र हो। प्रत्येक मािनसले आफ्नो लािग चु सक्छन्।
धा मक स्वतन्त्रता, र त्यो एउटा—एउटा महान कुरा हो। यसलाई िनरन्तर
बनाईराख्न परमे रले हामीलाई सहायता गनुर्भएको होस्।
37 तपाईसंग पिन एउटा िवकल्प छ। चाहे…जब तपाईले यो मण्डली
रोज्नुहुन्छ, तपाईले चुनाव गनर् सक्नुहुन्छ कतै तपाई, यस मण्डलीमा, चाहे
तपाई एउटा मण्डली चु सक्नुहुन्छ जसले तपाईलाई तपाईको अनन्त
गन्तव्यमा डोहोयार्उदछ। तपाईले एउटा मण्डली चुनाव गनर् सक्नुहुन्छ
जसको एउटा िन त ￭स ान्त छ, जुन तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ िक
यो त्यो ￭स ान्त नै हो जुन तपाईले चाहनुहुन्छ। वा, अक मण्डलीसंग
तनीह को ￭स ान्त छ।
38 र त्यसपछ त्यहाँ परमे रको वचन छ, जसको लािग तपाईसंग चुनाव
छ। तपाईले आफ्नो चुनाव गनुर्पदर्छ।

त्यहाँ हामीह ले छा को लािग, हामीह को बीचमा नले खएको
कानून छ।
39 म िव ास गछुर् िक यो ए लया थयो, एक पटक, कामलको डाँडामा,
प्रदशर्न पछ, त्यो संकटको ठूलो घडीमा जुन हामीले अिहले आउन लािग
रहेका छौ। र शायद, यो तपाई वा मलाई हुनसक्छ, आज रात, िक
कामलको डाँडाको अनुभव जस्त,ै हामीले यो चुनाव गछ । साच्चै, मलाई
लाग्छ यो भईरहेको छ, संसारभ र, अिहले। तर त्यहाँ चाडै नै समय हुनेछ
जहाँ तपाईले एउटा चुनाव गनुर्पन हुनेछ।
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40 र यहाँ भएका तपाई मािनसह , तपाईको संगिठत मण्डलीह का,
केवल यो िव ास गनुर्होस्, िक समय िठक अिहले तपाईमा छ, जब तपाई
एउटा चुनाव गनर् जाँदै हुनुहुन्छ। तपाई या त िव प रषदमा जान लाग्दै
हुनुहुन्छ, या त तपाई अब कुनै संगिठत मण्डली ब ुहुनेछैन। तपाईले त्यो
गनर् जाँदै हुनुहुन्छ, र त्यो चुनाव चाँडै नै आउँदै छ।
41 र त्यो अ न्तम घडीसम्म कुनुर् पिन, एउटा खतरनाक कुरा हो, िकनभने
तपाईले त्यस्तो चज लन सक्नुहुन्छ जुन तपाईले त्यसबाट किहल्यै
ह ाउन सक्नुहु । तपाईलाई थाहा छ, त्यहाँ एउटा समय छ जब तपाईलाई
चेतवानी िदन सिकन्छ, तब, यिद तपाईले त्यो चेतवानीको रखेाबाट पार
कदम राख्नुभयो भने, तब तपाई पिहले नै अक तफ भनेर च न्हत
हुनुहुन्छ, छाप लगाईएको।
42 याद राख्नुहोस्, जब जयन्ती वषर् आउँछ, र—पूजाहारी तुरहीको
आवाज बजाउदै सवारी गर,े ताक सबै दासह स्वन्तन्त्र हुन सकून्।
तर यिद तनीह ले आफ्नो स्वतन्त्रता स्वीकार गनर् इन्कार गछर्न् भने,
तब उसलाई म न्दरमा लिगनुपथ्य , एउटा चौक मा, र उसको कानलाई
छेडिदन्थ्यो, र त्यसपछ उसले आफ्नो मा लकलाई सधलैाई सेवा
गथ्य । यो एक प्रकारको सुनुवाईको पमा, उसको कानमा रा खन्थ्यो।
“सुनुवाई ारा िव ास आउँदछ।” उसले त्यो तुरही सुन्यो, तर उसले त्यो
सु चाहँदनै थयो।
43 र धेरै पटक, पु ष र मिहलाह ले परमे रको सत्यता सुन्दछन्, र
यसलाई सािबत र प्रमाणत गरकेो देख्छन्, सत्यता, तर अझै पिन तनीह
यसलाई सु चाहँदनैन्। त्यहाँ केिह अन्य कारण छ। सत्य र तथ्यह को
सामना गनुर्भन्दा तनीह संग अ केिह छनौटह छन्, त्यसकैारणले
तनीह का कानह सुसमाचारको िन म्त बन्द हुन सक्छ। तनीह ले यो
फेरी किहल्यै सु ेछैनन्। तपाईलाई मेरो सुझाव, जब परमे रले तपाईको
दयसंग बोल्नुहुन्छ, तपाई िठक त्यिह बेलामा काम गनुर्होस्।

44 ए लयाले तनीह लाई एउटा छनौट िदए, जुन तनीह ले गनुर्पथ्य :
“यो िदन तमीह ले कसलाई सेवा गनछौ सो छान। यिद परमे र परमे र
हुनुहुन्छ भने, उहाँको सेवा गर। तर यिद बाल परमे र हो भने, उसको
सेवा गर।”
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45 अब, जस्तो तपाईले देख्नुहुन्छ िक सबै प्राकृतक कुराह आ त्मक
कुराह को एउटा चत्रण हो, जस्तो हामी आज िबहान हाम्रो पाठबाट भएर
गयौ, जस्तो सूयर् र उसको प्रकृत। त्यो मेरो पिहलो बाईबल थयो। मलेै
बाईबलमा एउटा पाना पढ्नुभन्दा पिहले, मलेै परमे रलाई चनेको थएँ।
िकनभने, बाईबल जताततै प्रकृतमा ले खएको छ, र यो िवल्कुल परमे रको
वचनसंग मेल खान्छ: कसरी मृत्य,ु दफन, प्रकृतको पुन त्थान हुन्छ; र
सूयर् उदाउद,ै पार गद, अस्ताउद,ै मद, फेरी उदाउछ। त्यहाँ कत धेरै
कुराह छन् जुन हामीले चत्रण गनर् सक्छौ, परमे र प्रकृतमा, िक हामीले
यस सन्देशको लािग, उपेक्षा गनुर्पदर्छ।
46 अब, यिद आ त्मक, वा, प्राकृतक आ त्मकको एउटा चत्रण हो भने,
तब, एउटा दलुहीको चुनाव, प्राकृतकमा, आ त्मक, दलुहीको, एउटा
दलुहीको चुनावको एउटा चत्र हो।
47 अब, यो एउटा गम्भीर कुरा हो जब हामी एउटा श्रीमती, एउटा श्रीमान
चु जान्छौ, िकनिक यहाँको वाचा, “मृत्यलेु नछुटाएसम्म” हो। त्यसरी
हामीले यसलाई राख्न पछर् । र तपाईले परमे रको अगाड बाचा राख्नुहुन्छ,
िक केवल मृत्यलेु मात्रै अलग गनछ भनेर। र मलाई लाग्छ हामीले…सिह
सोचमा भएको पु ष, जसले एउटा भिवष्यको योजना ग ररहेको छ, िक
उसले त्यो पत्नी एकदमै सावधानी पूवर्क चु पछर् । तपाई के गद हुनुहुन्छ
त्यसमा सावधान रहनुहोस्। र एउटा ीले एउटा पत चुन्दा, वा एउटा
पतको छनौटलाई स्वकार गदार्, उनले के गदछन् त्यसमा साच्चै नै सचेत
हुनुपछर् , र िवशेष गरी यी िदनह मा। एउटा मािनसले एउटा पत्नी चयन गनर्
भन्दा अगाड िवचार र प्राथर्ना गनुर्पदर्छ।
48 मलाई लाग्छ, के भयो…कत धेरै सम्बन्ध िवच्छेदका मािमलाह
अिहले, िक हामीले अमे रकामा संसारकै नेतृत्व गछ , सम्बन्ध िवच्छेदको
मािमलामा। हामीले बािक रहेका संसार ￭जत्छौ। त्यहाँ अ कतै भन्दा धेरै
सम्बन्ध िवच्छेदह छन्, यस रा ्रमा, र मािनन्छ, र िवचार ग रन्छ, एउटा
इसाई रा ्र हो भिन। कस्तो अपमान, हाम्रा सम्बन्ध िवच्छेदका अदालतह !
मलाई लाग्छ, यसको कारण यो हो िक, पु षह परमे रबाट टाढा गएका
छन्, र मिहलाह परमे रबाट टाढा गएका छन्।
49 र हामीले पाउँछौ, िक, यिद एउटा पु ष र एउटा मिहलाले यस िवषयमा
प्राथर्ना गरे भने; केवल ती राम्रा आँखाह मात्रै नहेररे, वा ठूला ब लया
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काँधह , वा त्यस्तै कुराह , वा केिह अ संसा रक स्नेहह नहेररे; तर
पिहले परमे रलाई हेछर् , र भन्छ, “परमे र, के यो तपाईको योजना हो?”
50 मलाई लाग्छ, आज, त्यहाँ यत धेरै धोखाधाडी छन्, िठक िव ालयमा
जस्त।ै जब—जब बच्चा आउँछ, िबहानको, छमेकमा धेरै बच्चाह , जो—
जो मेरा िमत्रह छन्, आउँछन् र भन्छ, “भाई ब्रन्हाम, के तपाई हाम्रो लािग
प्राथर्ना ग रिदनुहुन्छ? हाम्रो आज एउटा—एउटा जाँच हँुदछै। म—मलेै
रातभ र काम गरकेो छु, र मलाई लाग्दनै िक मलेै यो—यो िमलाउन सक्छु।
मेरो लािग प्राथर्ना ग रिदनुहोस्।” म सोच्छु िक कुनै पिन िव ालय जाने
बच्चा, यिद तपाईले, यिद…र िबहानको टेबलमा आमाबुबाले, तपाईले भ
सक्नुहुन्छ, “आमा, जोनको आज जाँच छ। उसको लािग अिहले प्राथर्ना
ग रिदऔ।” मलाई लाग्छ यसले तपाईले कुनै अन्य त रकामा गनर्सक्ने
सबलैाई नै ￭जतिदन्छ, वा कसकैो कागजमा हेररे चोनुर्भन्दा राम्रो हुन्छ,
मलाई लाग्छ, यिद तपाई केवल बािहर आएर यस िबषयको लािग प्राथर्ना
गनुर्हुन्छ भने।
51 र यिद हामीले िववाह गनर् जाँदा हामीले के गदछौ भनेर अध्ययन गय
भने, जब हामीले हाम्रो पत्नी, हाम्रो पतलाई चुन्छौ, यिद हामीले त्यसको
बारमेा अध्ययन गछ भने! एउटा पु षले ढता पूवर्क प्राथर्ना गनुर्पछर् ,
िकनिक उसले उसको पूरा जीवन बबार्द गनर् सक्छ। याद राख्नुहोस्, बाचा
“मृत्यलेु अलग नगरसेम्म,” हो र उसले गलत चुनावले आफ्नो ￭जन्दगी
बबार्द गनर् सक्दछ। तर यिद उसलाई तल छ भने, उसले गलत चुवान
गदछ भिन र उसको लािग योग्य नहुने एउटा केिटलाई िबहे गदछ भने, र
उसले जसरी िन त्यो गररेै छोड्छ भने, त्यसो हो भने त्यो उसको गल्ती हो।
यिद केिटले एउटा पत लन्छ र तपाईको लािग ऊ एउटा पत हुनको लािग
योग्य छैन भिन जान्दछन्, तब त्यो तपाईको गल्ती हो, तपाईले के सिह
र के गलत भिन थाहा पाईसकेपछ। त्यसलेै, तपाईले तबसम्म गनुर् हँुदनै
जबसम्म तपाईले राम्ररी प्राथर्ना गनुर्हुदनै।
52 एउटा मण्डलीको चुनावमा पिन यिह कुरा लागू हुन्छ। अब, तपाईले
मण्डलीको लािग प्राथर्ना गनुर्पदर्छ जसमा तपाईले संगत गदहुनुहुन्छ। याद
गनुर्होस्, मण्डलीले एउटा आत्मा बोक्दछ।
53 अब, म आलोचनात्मक हुन चाह । तर म बुझ्छु िक म एउटा बूढो
मािनस हँु, र मलेै यहाँबाट छुट्नुपछर् , यी मध्ये कुनै एक िदन। र मलेै आज
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रात वा अन्य कुनै पिन समयमा के भने त्यसको जवाफ न्यायको िदनमा
िदनुपनछ। र म, त्यसकैारणले, म गम्भीर र साच्चै नै ढ हुनुपदर्छ।
54 तर, तपाई एउटा मण्डलीमा जानुहुन्छ, र यिद तपाईले मण्डलीको
व्यवहारलाई हेनुर् हुन्छ, तपाईले केवल केिह बेरको लािग पा रलाई
हेनुर्होस्, र तपाईले प्रायः पाउनुहुन्छ िक मण्डलीले पा रले झँै व्यवहार
गदर्छ। कुनै बेला, मलाई आ यर् लाग्छ िक यिद हामीले पिवत्र आत्माको
साट्टोमा एकअकार्को आत्मा प्रा गदनौ भने। तपाई एक ठाउँमा पुग्नुहुन्छ
जहाँ पा र वास्तव मै कट्टरपन्थी हुन्छ र जारी रहन्छ, तपाईले पाउनुहुन्छ
िक मण्डली पिन उस्तै हुन्छ। म तपाईलाई एउटा मण्डलीमा ल्याउनेछु
जहाँ मलेै देख्छु िक पा र उठ्छ, तनीह को टाउको पछाड र अगाड
ह ाउछन्। तपाईले मण्डलीलाई हेनुर्होस्, तनीह ले पिन उस्तै नै गछर्न्।
तपाईले एउटा पा रलाई लनुहोस्, केवल केिह पिन कुरा घटाउनुहोस्,
प्रायः मण्डलीले उस्तै नै गनछ। त्यसलेै, यिद मलेै एउटा मण्डली चुन्दछुै
भने, म एउटा वास्तिवक, आधारभूत, पूणर् सुसमाचारको, बाईबल मण्डली
चु ेछु, यिद मलेै मेरो प रवारलाई राख्नको लािग चुन्दछुै भने। चुनाव।
मैले हेर…े
55 केटाह , अक िदन, भाई शका रयनको छोरा र उनको ज्वाइँ, एकजना
जवान साथीलाई, एउटा गायक, सुन्दर केटोलाई प्राथर्ना गनर्को लािग माथी
लएर गएका थए। भखर्रै फ कएका थयौ…फे्रड बाकर् र, त्यो उसको नाम
थयो, एउटा यात्राबाट भखर्रै फकर आएका थए। र तनीह ले मलाई
बोलाए, िक, “फे्रड मदछ” भनेर। र त्यसपछ, म घर भत्र पस्न अघ,
अक सन्देश आयो, “ऊ अिहले मरकेो हुनसक्छ।” र उसले भन्यो उसंग
एउटा—एउटा िदमागमा रक्तस्राव हुनसक्छ, र उसलाई पक्षघात भएको
थयो, र—र ऊ मद थयो, र उनको पत्नीले मलेै उनको लािग प्राथर्ना
ग रिदयोस चाह न्थन्।
56 र मलेै सोचे, “ओ, यिद म उड्ने प्रायस गरे भने, म त्यहाँ पुग्नु भन्दा
पिहले ऊ मनछ, र शायद अिहले सम्म मरकेो हुनसक्छ।” त्यसलेै, मलेै
तु न्तै कल गरे र सानी मिहलालाई फोनमा कुरा गर।े र—र हामीले
फोनलाई, फे्रडको कानमा रा खिदयौ। उसले िनल्न सकेन। तनीह ले
उसलाई कृित्रम त रकाले िनल्न िदएका थए। र जब हामीले उसको लािग
प्राथर्ना गय , उसले भन्यो, चल्यो, उसको घाटीबाट यो िनकाल्यो। उसले
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िनल्न सक्यो। चिकत्सकह ले यो िव ास गनर् सकेनन्। तनीह ले यो
बािहर िनकाले, र उसले िनल्न सक्यो। अक िदन, ऊ ब￭सरहेको थयो।

एउटा मण्डली; एउटा मण्डलीको चुनाव गनुर्।
57 फोन कल भखर्रै आयो, केिह समय अगाड। आज िबहान, मेरो
मण्डलीको एकजना सदस्य, जो वास्तवमै एउटा ब्या प्ट मिहला हो
लुइसभलबाट, उनी आज सबेरै िबहान म रन्। र घरमा मेरो मण्डली, पिवत्र
पु षह को वास्तिवक समूह, आफैलाई भेला गराए र तल गए, दफन गनले
उनलाई सुग न्धत गनुर् अघ, उसको न￭जक बसे, उनमा जीवन फकर
नआउन्जेलसम्म प्राथर्ना गर।े र उनी बाँचरहेिक छन्, आज रात। मेरो
मण्डलीका एल्डरह , िकन, तनीह लाई सबै कुरा सम्भव छ भनेर िव ास
गनर्को लािग ￭सकाईएको छ, इमानदारीपूवर्क परमे रमा आउनुहोस्।

त्यसलेै, तपाईले सिह चुनाव गनुर्पदर्छ।
58 फेरी पिन, एउटा पु षले चु े मिहलाको प्रकारले, उसको
महत्वकांक्षाह र उसको च रत्रलाई प्रतिव म्बत गनछ। यिद पु षले गलत
केिट चुन्छ भने, यसले उसको च रत्रलाई प्रतिव म्बत गदर्छ। र जे संग उसले
आफूलाई जोड्छ, त्यसले उसमा के छ भनेर वास्तिवक पमा देखाउदछ।
एउटा मिहलाले पु षमा के छ भनेर प्रतिव म्बत गदर्छ जब उसले उनलाई
आफ्नो पत्नी हुनको लािग चुन्दछ। यसले उसमा के छ भनेर देखाउँदछ।
उसले बािहर जेसुकै भने पिन, उसले के िबहे गरकेो छ हेनुर्होस्।
59 म पु षको कायर्लयमा जान्छु, र उसले भन्छ ऊ एउटा इसाई हो;
भत्ताभ र टाँस्छ, त्यो पुरानो बूगी-वूगी संगीत ब￭जरहेको छ। उसले के
भन्छ मलाई त्यो मतलब छैन। म उसको गवािह िव ास ग दन, िकनभने
उसको आत्माले ती संसारका कुराह लाई खवुाई रहेको छ। के, भन्छ, यिद
उसले गीतमा बस्ने केिटलाई िववाह गछर् , वा के हुन्छ यिद उसले एक यौन
रानीसंग िववाह गछर् , वा केवल एउटा सुन्दरी, आधुिनक रकेटा? यसले
प्रतिवम्ब गछर् , यसले उसको िदमागमा के छ, उसको भिवष्यको घर कस्तो
हुनेवाल छ भ े कुरा देखाउदछ, िकनभने उसले उनलाई आफ्नो छोराछोरी
हुकार्उनको लािग चुन्यो। र जो कोिह पिन उनी छन्, त्यिह नै त रकामा
उनले ती छोराछोरीह लाई हुकार्उछन्। त्यसलेै, यसले पु षमा के छ त्यो
प्रतिवम्ब गदर्छ। एउटा पु ष जसले त्यस्तो खालको एउटा केिट लन्छ,
त्यसले देखाउछ िक उसले भिवष्यको लािग के सोचरहेको छ भिन।
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60 के तपाई एउटा इसाईले त्यस्तो खालको काम गरकेो कल्पना गनर्
सक्नुहुन्छ? होइन, श्रीमान। मलेै स क्दन। एक सच्चा इसाईले त्यस्तो
खालको सुन्दरी रानी, र गीतको केिट, र यौन रानीलाई हेनर् सक्दनै। उसले
इसाई च रत्रलाई हेनछ।
61 अब, तपाईसंग सबथैोक हुनसक्दनै, त्यहाँ एउटा केिट हुनसक्छे जो
साच्चै नै सुन्दर छन्, र अक केिट, हुनसक्छ उनी एउटा, उनको कद यो
भन्दा पिन राम्रो हुनसक्छ, र तपाईले अक को लािग एउटा ब लदान गनर्पन
हुनसक्छ। तर यिद िन कदको एउटा केिट, वा एउटा मिहला होइनन्, र
उनी…मलाई फरक पदन चाहे उनी सुन्दर होस् या नहोस्, तपाईले उनको
च रत्रलाई हेरकेो राम्रो हुन्छ, चाहे सुन्दरी होस् या नहोस्।
62 अब, िकनिक, यो बन्दछै, यिद एउटा इसाईले एउटी पत्नी रोज्छ
भने, उसले एउटा सच्चा, नयाँ गरी जन्मेको मिहलालाई चु ुपछर् , उनी
जस्तो दे खए पिन। यो नै वास्तिवक उनी हुन्, जसले उनलाई बनाउछ।
र त्यसपछ, फेरी, त्यसले उसको आफ्नै ई रीय च रत्र प्रतिव म्बत गछर् ,
र उसको मनमा के छ र भिवष्यमा के हुनेवाला छ भिन प्रतिव म्बत गछर् ,
िकनिक उसको प रवार एउटा त्यस्तो मिहलाले हुकार्उनेछ, उसको घरको
लािग भिवष्यका योजनाह को लािग।
63 यिद उसले यी मध्ये एउटा रकेटाज, यौन रानीह लाई िववाह गछर्
भने, के अपेक्षा गनर् सिकन्छ? एउटा पु षले कस्तो खालको घर होला
भनेर अपेक्षा गनर् सिकन्छ? यिद उसले एउटा केिटलाई िववाह गछर् जो
संग घरमा बस्न र एउटा घरको हेरचाह गन पयार् नैतकता छैन, र बािहर
कसकैो कायर्लयमा काम गनर् चाह न्छन् भने, कस्तो प्रकारको गृिहणी उनी
हुनेछन् होला? तपाईसंग बच्चा-रखेदेखवाला र त्यस्तै सबकुैराह हुनेछ।
यो सत्य हो।
64 अब, म धेरै यो आधुिनक स्वादको होइन, जहाँ मिहलाले काम गछर् ।
जब मलेै यी मिहलाह लाई यी पोशाकमा, यो शहरमा, मोटरसाईकलमा,
प्रहरीको पमा घुिमरहेको देखे, यो कुनै पिन शहरको लािग अपमान हो
जसले मिहलालाई त्यसो गनर् िदन्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? जत धेरै
पु षह काम िबिहन छन्, यसले हाम्रो शहरको आधुिनक िवचारलाई
देखाउछ। यसले पतनलाई देखाउछ। हामीले त्यहाँ ती मिहलाह लाई
त्यसरी हुन िदनुपदन। तनीह संग त्यहाँ बािहर कुनै सरोकार नै छैन।
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65 जब परमे रले एउटा पु षलाई एउटा पत्नी िदनुभयो, उहाँले उसलाई
मुिक्त भन्दा बािहर िदनसक्ने, सबभैन्दा राम्रो कुरा िदनुभयो। तर जब कसलेै
एउटा पु षको ठाउँ लने कोशष गछर् , तब उनी उसले पाउने सबभैन्दा
खराब कुरा हुन्छ। अब, त्यो सिह हो। बुझ्नुभयो?

अब हामीले आ त्मक प्रयोगलाई देख्न सक्छौ।
66 म—मलाई थाहा छ त्यो नराम्रो हो, तपाई यो खराब हो भिन
सोच्नुहुन्छ, तर यो सत्य हो। यो कत खराब छ भ े कुरा हामी वास्ता
गदनौ, हामीले तथ्यलाई सामना गनुर्पछर् । त्यो नै हो जे बाईबलले ￭सकाउछ।
बुझ्नुभयो?
67 अब, हामीले यहाँ स्प पमा आ त्मक योजना देख्छौ, उहाँको
भिवष्यको दलुहीसंग परमे रको भिवष्यको घरको योजना, अिहले ष्यमा
आउछ।
68 यिद एउटा पु षले एउटा यौन रानीलाई िववाह गछर् , तपाईले देख्नुहुन्छ
िक उसले भिवष्यको लािग के हेदछ भिन। यिद एउटा मािनसले एउटा
मिहलालाई िववाह गछर् जो घरमा बस्दनै, तपाईले देख्नुहुन्छ िक उसले
भिवष्यको लािग के हेदछ भिन। र एक पटक…
69 यो भयानक सुिनन्छ। मलाई यो भ मन लाग्यो। रे म—म, सामान्य

पमा, यिद मलाई केिह कुरा भ मन लाग्छ भने, मलेै यो भ ुपछर् । र यो
प्राय परमे रको त रका हो।
70 म—म गाईवस्तु िक को लािग, एउटा पशुपालकसंग जाने गथ। र मलेै
त्यो बुढो साथीलाई बोलीमा जानु अघ सधै एक गाईको अनुहारमा हे ररहेको
याद गर।े त्यसपछ उहाँले त्यसको टाउको घुमाउनुभयो, र पछाड र अगाड
हेनुर्भयो। मलेै उहाँसंगै याद गर,े उहाँलाई हेर।े र उहाँले त्यसलाई माथ र
तल हेहेनुर्भयो, यिद त्यो सबै िठकै दे खन्थ्यो भने, कदमा। त्यसपछ उहाँ
फ कनुहुन्थ्यो र त्यसको अनुहारमा हेनुर् हुन्थ्यो, र कुनबेैला उहाँले आफ्नो
टाउको ह ाउनुहुन्थ्यो र टाढा जानुहुन्थ्यो।

मलेै भने, “जेफ, म तपाईलाई केिह कुरा सोध्न चाहन्छु।”
उहाँले भ ुभयो, “भन, िबल।”

71 र मलेै भने, “िकन तपाईले सधै त्यो गाईको अनुहारमा हेनुर् हुन्छ?” मलेै
भने, “ऊ सबै िठकै दे खन्छ, एउटा राम्रो—राम्रो भारी गाई।”
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72 भ ुभयो, “म तमीलाई भ चाहन्छु, केटा, तमीले धेरै कुरा ￭सक्न
बािक छ।” र उहाँले मलाई भ ुभए पछ मलेै—मलेै महसूस गर।े भ ुभयो,
“ऊ कसरी बनेको छ मलाई त्यस कुराको वास्ता छैन। ऊ गाईको मासु,
खरुमा साहुल हुन सक्छ। तर यिद उसको अनुहारमा त्यो जगंली हेराई छ
भने, तमीले किहल्यै पिन त्यसलाई निक ु।”

भने, “त्यस्तो िकन, जेफ?”
73 “अँ,” भ ुभयो, “पिहलो कुरा त,” भ ुभयो, “उसलाई किहल्यै
स्थर राख्न सिक ।” र उहाँले भ ुभयो, “अक कुरा चािह, ऊ किहल्यै
पिन आफ्नो बाछोको एउटा आमा सक्दनै।” र भ ुभयो, “तनीह ले
उसलाई अिहले चोसुमा राखेका छन्, कारण ऊ मोटी छ। तपाईले उसलाई
खो लिदनुहोस्, त्यो जगंली हेराई सिहत, उसले आफैलाई मन ठाउँसम्म
दौडाउछन्।”
74 मलेै भने, “तपाईलाई थाहा छ, मलेै एक िक￭समले केिह कुरा ￭सके। म
िव ास गछुर् िक त्यो मिहलाह मा पिन, लागू हुन्छ।” सिह हो। सिह हो।
75 त्यो जगंली, तन, रकेटा हेराई, ऊ बाट टाढै बसेको राम्रो, केटा, त्यो
सबै िनलो कुराह जुन उनको आँखाको माथ छ। र म चाह …म त्यो
चाह । मलाई लाग्दनै िक त्यो एउटा इसाई बिनरहेको छ। मलाई मतलब
छैन चाहे जत सुकै टेलीभजन र पित्रकाले यो राम्रो भनोस्। यो मलेै मेरो
जीवनमै देखेको सबभैन्दा डरलाग्दो-दे खने, घनलाग्दो ष्य हो।
76 जब मलेै पिहलो पटक त्यो देखे, यहाँ िक्लफ्टन क्यािफटे रयामा, एउटा
िबहान, िबहानको नास्ताको समयमा…मलेै ती मध्ये केिह जवान यवुतीह
माथ आएका देखे। भाई अगर्नब्राईट भखर्रै भत्र आउनुभएको थयो, र म।
र उहाँ त ो त ामा जानुभएको थयो। र मलेै हेर,े र त्यो केिट भत्र आईन्।
मलेै सोचे, “िठक छ, म—म—म—मलाई थाहा छैन।” मलेै यो पिहले
किहल्यै देखेको थएन। यो एक िक￭समको। ओ, यो यस्तो दे खन्थ्यो िक
उनी रसाएक थएन्, तपाईलाई थाहा छ, एक प्रकारले हास-उठ्दो थयो।
म—मलेै यो ठट्टाको लािग भिनरहेको छैन, म—मलेै यो भिनरहेको छु…
तपाईलाई थाहा छ, मलेै कु रोग देखेको छु, म एउटा िमसनरी हँु, मलेै सबै
खालका पागलह देखेको छु, तपाईलाई थाहा छ, कसरी…रोगह , र म
त्यो जवान यवुती कहाँ गएर भ ेवाला थए, “म—म—म एउटा सेवक
हँु, म—म िबरामीह को िन म्त प्राथर्ना गछुर् । के—के तपाई मलेै तपाईको
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िन म्त प्राथर्ना ग रिदएको चाहनुहुन्छ?” र मलेै किहल्यै पिन त्यस्तो कुरा
देखेको थएन। र त्यसपछ, यहाँ दईु या तन जना थप आउछन्, भत्र।
त्यसबेला म एक प्रकारले पछाड सरे र पखरहे।
77 र भाई अगर्नब्राईट आउनुभयो, त्यसलेै मलेै भने, “भाई अगर्नब्राईट?”
शायद उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ होला। मलेै भने, “त्यो मिहलालाई के भएको
छ?” बुझ्नुभयो?

र उहाँले भ ुभयो, “त्यो, त्यो रगं हो।”
78 मलेै भने, “िठक छ, मेरो, मेरो!” बुझ्नुभयो? मलेै सोचे िक उनीह ले
उनलाई कतै एउटा पेस्टहाउसमा राख्नुपछर् , तपाईलाई थाहा छ, यसलाई
अन्य मिहलाह मा फै लनबाट जोगाउनुपछर् ।
79 तर, तपाईलाई थाहा छ, जब तपाईले चुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईले योजना
बनाउनुपछर् , हेनुर्होस्, प्राथर्ना गनुर्होस्। िकनिक, हामीले देख्छौ, यसबाट,
प्रतज्ञाको वचन। उनी, दलुही जसलाई एउटा मािनसले चु ेछ, उनले
उसको च रत्र प्रतिव म्बत गनर् जानेछ। यसले ऊ भत्र के छ त्यो
प्रतिवम्ब गछर् ।
80 अब, के तपाईले एउटा, पिवत्र आत्माले भरपूर भएको मािनसले, केिह
त्यस्तोलाई एउटा पत्नी हुनको लािग लन्छ भिन कल्पना गनर् सक्नुहुन्छ?
म—म—मलेै केवल यो दे ख्दन, भाई। अब, हुनसक्छ म एउटा पुरानो
िवचारको होला। तर, तपाईलाई थाहा छ, म—म केवल त्यो बुझ्न स क्दन,
हेनुर्होस्, ध्यान िदनुहोस्, िकनिक यसले उसमा भएको कुरा प्रतिवम्ब
गनर् जाँदछै। उनले उसको भिवष्यको घर बनाउनको लािग सहायता गनर्
जाँदैछन्।
81 अब, त्यसपछ, जब हामीले एक क्षणको लािग प रवतर्न गछ ,
आ त्मक पक्षमा फ कन्छौ। र जब तपाईले एउटा मण्डली देख्नुहुन्छ जुन
संसारमा छ, संसार जस्तै कायर् गछर् , संसारमा आशा राख्दछ, संसारसंग
सहभागी हुन्छ, परमे रको आज्ञालाई यसरी व्यवहार गछर् मानौ िक
उहाँले तनीह लाई किहल्यै लेख्नुभएन, तब तपाई—तपाईले कल्पना
गनर् सक्नुहुन्छ िक ख्री ले त्यस्तो खालको एउटा दलुहीलाई लनुहुनेछैन।
के तपाईले आज आधुिनक मण्डलीलाई एउटा दलुहीको पमा लएको
कल्पना गनर् सक्नुहुन्छ? मेरो प्रभुले त होइन। मलाई लाग्दनै…मलेै त्यो देख्न
स क्दन। होइन। याद गनुर्होस्, अब, एउटा पु ष र उसको पत्नी एक हुन्। के
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तपाई त्यस्तो खालको एउटा व्यिक्तसंग जोडनुहुनेछ? यिद तपाई चाहनुहुन्छ
भने, यसले िन य नै तपाईमा मेरो िव ासलाई िनराश तुल्याउनेछ।
82 र, त्यसपछ, परमे रले आफैलाई त्यो खालको एउटा, िनयिमत
संगिठत वेश्यासंग जोडेको कस्तो हुन्छ? तपाईलाई लाग्छ उहाँले यो
गनुर्हुनेछ भिन, “भिक्तको भेष लगाउने तर शिक्तलाई चािह इन्कार गन”?
उहाँले किहल्यै पिन यसो गनुर्हुनेछैन। उनमा उहाँको च रत्र हुनुपछर् ।
वास्तिवक, सच्चा, नयाँ गरी जन्मेको मण्डलीमा—ख्री मा भएको च रत्र
हुनुपदर्छ, िकनभने पत र पत्नी एकै हुन्। र यिद येशूले त्यो मात्रै गनुर्भयो
जसले परमे रलाई प्रस पाय , उहाँको वचन पालना गनुर्भयो र उहाँको
वचन प्रकट गनुर्भयो, उहाँको दलुही उही खालको च रत्रको हुनुपदर्छ। उनी
हुन स क्दनन्, कुनै पिन रतले, एउटा संगिठत मण्डली हुन स क्दनन्।
िकनभने, तब, चाहे तपाईले ज त्त नै “नाई” भ चाहे पिन, उनी कतै
सिमत ारा िनय न्त्रत छन्, जसले उनलाई के गन र के उनले गनुर् हुदनै
भिन भन्दछ, र, धेरै पटक, साँचो वचनबाट लाखौ िमल पर पुराउदछ।
83 यो एकदमै खराब हो िक परमे रले मण्डलीलाई अगुवाई गनर्को लािग
छोड्नुभएको सच्चा अगुवाबाट हामीई टाढा गएका छौ। उहाँले किहल्यै पिन
राज्यका प्रवक्ताह पठाउनुभएन। उहाँले किहल्यै पिन िवशप, काडनल,
पूजाहारी, पपह पठाउनुभएन। उहाँले मण्डलीको लािग पिवत्र आत्मा
पठाउनुभयो, मण्डलीलाई अगुवाई गनर्को लािग। “जब उहाँ पिवत्र आत्मा
आउनुहुन्छ, उहाँले तमीह लाई सबै सत्यतामा दोहोयार्उनुहुनेछ, यी
कुराह तमीह लाई प्रकट गनुर्हुनेछ, जुन मलेै तमीह लाई भनेको छु,
तमीह को सम्झनामा ल्याउनुहुन्छ, र भिवष्यमा हुने कुराह तमीह लाई
देखाउनुहुनेछ।” पिवत्र आत्माले त्यो गनुर्हुन्थ्यो। अब, आधुिनक मण्डलीले
त्यसलाई घृणा गछर् । तनीह लाई यो मन पदन, त्यसलेै कसरी उनी
परमे रको दलुही हुन स क्छन्? आजका मािनसह ले आधुिनक संगिठत
मण्डलीह चुिनरहेका छन्। यसले के गछर् , यसले केवल तनीह को
वचनको कमजोर समझलाई झल्काउदछ।
84 मेरो मतलब चोट िदनु होइन, तर मेरो मतलब तपाईले यसलाई
नहेरसेम्म यसलाई गिहरोसम्म जान िदनुभएको होस्।
85 मलेै धेरै जोडह लाई िववाह गराएको छु, तर यसले सधै मलाई ख्री
र उहाँको दलुहीको सम्झना िदलाउछ। मलेै यहाँ गरकेो िववाहह मध्ये
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एउटा, केिह समय अगाड, यो—यो मेरो जीवनमा एकदम उत्तम कुरा
थयो। यो धेरै वषर् भईसकेको छ, जब म केवल एउटा जवान सेवक थए।
86 मेरो भाई—िपडब्लूए मा काम गद थयो। मलाई थाहा छैन कतै
कसलैाई यो कुरा याद छ या छैन, य िप, वा छैन, तनीह जो म ज त्तको
बुढो छन्। र त्यो एउटा—एउटा सरकारको योजना थयो। र मेरो भाईले
काम गय , लगभग तस िमल टाढा थयो। तनीह ले कुनै ताल खन्दै थए,
संरक्षणको लािग एउटा योजना थयो।
87 र त्यहाँ एउटा केटा काम गथ्य , ऊ संग, इ न्डयानापो लसबाट थयो,
लगभग, ओ, लगभग जेफरस न्भलबाट एक सय िमल माथ, जब म—म
बस्छु, या बस्ने गथ। र त्यहाँ एउटा…उसले मेरो भाईलाई भन्यो, एकिदन,
उसले भन्यो, “डक,” उसले भन्यो, “म—म चाहन्छु…म िववाह गनर्
जाँदछुै, यिद मलेै प्रचारकलाई पयार् पसैा तनर् सके त।” उसले भनो,
“म—मसंग मेरो लाईसेन्स लनको लािग पयार् पसैा छ, तर,” भन्यो,
“मसंग प्रचारकलाई तनर्को लािग पयार् पसैा छैन।”
88 डकले भन्यो, “िठक छ, मेरो भाई एउटा प्रचारक हो, र—र ऊ—
उसले शायद तम्रो िववाह गराउन सक्छ।” उसले भन्यो, “उसले किहल्यै
पिन यस्ता कुराको लािग मािनसबाट पसैा लदनै।”

उसले भन्यो, “के तमीले सोध्न सक्छौ उसले मेरो िववाह ग रिदन्छ
िक भिन?”
89 िठक छ, त्यसरात मेरो भाईले मलाई सोध्यो। मलेै भने, “यिद ऊ
पिहले किहल्यै िववाह गरकेो छैन भने, ती मध्ये एक, र तनीह …सबकुैरा
िठकै छ।”

उसले भन्यो, “िठक छ, हो, म उसलाई सोध्छु।”
र मलेै भने, “यिद यो हो, उसलाई भन, तल आऊ।”

90 त्यसलेै, जबा शिनबार आयो र केटा तल आयो। यो मेरो लािग महान
कुरा भयो, सधै फकर यसमा हेनर्को लािग। म…पानी परकेो िदउसो, र
एउटा पुरानो सेभ्रोलेट कार, जसको हेडलाईट बलग तारह मा जोडएको
थयो, जुन जोडएको थयो, अगाड पिट्ट। मलेै मेरी श्रीमती गुमाएको केिह
समय पछाड थ्यो, र म प्रचयन गदथए, दईुवटा सानो कोठाह मा। र—र
डक त्यहाँ माथ मसंग थए, तनीह लाई पखरहेको थयो।
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91 र—र एउटा केटा कारबाट बािहर िनस्क यो, र ऊ पकै्क पिन दलुहा
जस्तो दे खदनै थयो, मेरो लािग, वा जो कोिहको लािग पिन, मलाई त्यस्तो
लाग्छ। हो। मलेै राम्रो जोड जुत्ता िक सक्थे, साढे एक डलरमा। र उनको
एक जोड थयो, त्यो िबग्रेको थयो। र उसको पत्लुगं एकदम खकुुलो थयो।
र उसंग यी मध्ये एउटा पुरानो छालाको ज्याकेट थयो। मलाई लाग्दनै िक
तपाईह मध्ये केिह पुराना मािनसह ले यो याद गनुर्हुन्छ भिन। यो यस्तो
दे खन्थ्यो िक यो एउटा वा￮शग मे￭सनमा हालेको थयो तर राम्ररी धोएको
थएन, र त्यो खु म्चएको थयो, यसरी बाँधएको थयो, र दोिब्रएको थयो।
92 र एउटा—एउटा सानी केिट बािहर िन स्कन् एकतफर् , एउटा सानो,
ओ, ती मध्ये केिह धक खालको दे खने लुगामा।
93 मलाई थाहा छैन। मलेै त्यस्तो खालको समानह बोलाउने एउटा गल्ती
गरकेो थए, एक पटक। िगन्घाम, मलाई िव ास छ यो भिनन्छ। र त्यसलेै यो
एउटा…[मण्डली हाँस्छ—सम्पा।] मलेै फेरी यसलाई गलत भने। म—म
सधै यो ग रराको छु। र मलेै भने…
94 उनी कारबाट बािहर िन स्कन्, र तनीह केिह कदम माथ आए। र—
र जब तनीह भत्र पसे, ग रब सानो कुरा, उनी…मलाई लाग्छ, उनी,
उनीसंग मात्रै स्कटर् थयो। र उनीसंग कुनै जुत्ता थएन, शायद, लगाएको।
उनी इ न्डयानापो लसबाट िहडेर आएक थईन्, तल। सानो कपाल तल
झु ण्डरहेको थयो, पछाड, लामो केश, एक प्रकारले पीठ तल थयो।
एकदम जवान दे ख न्थन्।

र मलेै उनलाई भने, “के तम्रो िववाह गन उमेर भएको छ?”
95 उनले भिनन्, “हो, महोदय।” र उनले भिनन्, “मसंग मेरो िपता
र माताबाट ल खत अनुमत छ।” उनले भिनन्, “मलेै यसलाई यहाँ
अदालातमा देखाउनु—पय , मेरो इजाजतपत्र लनको लािग।”
96 मलेै भने, “िठक छ।” मलेै भने, “हामीले यो िववाह गनुर्भन्दा अघ म
तपाईसंग थोरै कुरा गनर् चाहन्छु।” तनीह तल बसे। केटाले कोठा व रपरी
हेद बस्यो; उसलाई केश काट्न अतनै आवश्यक थयो। र उसले कोठा
चारैतर हेरीर ो। उसले मलाई सुिनरहेको थएन। मलेै भने, “छोरा, मलेै
भनेको कुरा तमीले सुनोस् भ े चाहन्छु।”

भन्यो, “हो, महोदय।”
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र मलेै भने, “तमीले यो केिटलाई प्रेम गछ ?”
उसले भन्यो, “हो, महोदय। म गछुर् ।”
मलेै भने, “तमीले उसलाई प्रेम गछ ?”
“हो, महोदय। म गछुर् ।”

97 मलेै भने, “अब, तमीले िबहे ग रसकेपछ उसलाई लजैाने ठाउँ छ?”
भन्यो, “हो, महोदय।”

98 मलेै भने, “िठक छ। अब,” मलेै भने, “म तमीलाई केिह सोध्न
चाहन्छु। म बुझ्छु, तमी यहाँ िपडब्लूए मा काम गछ ।”

र उसले भने, “हो, महोदय।” त्यो लगभग ह ाको बाह्र डलर हो।
मलेै भने, “तमीलाई लाग्छ िक तमीले उसको लािग कमाउन

सक्छौ?”
उसले भने, “मलेै गनर् सक्ने सबै म गछुर् ।”

99 र मलेै भने, “िठक छ, त्यो िठक छ।” र मलेै भने, “अब, के हुन्छ यिद
यो गयो भने…उसले यो काम गुमायो भने के हुन्छ, बिहनी? तमीले के गनर्
जानेछौ, फकर माईत नै जान्छौ, आमा, बुवाको मा?”

उनले भिनन्, “होइन, महोदय। म ऊ संगै बस्नेछु।”
100 र मलेै भने, “के हुन्छ, महोदय, यिद तमीसंग तन वा चारओटा
बालबच्चा छन्, खवुाउनको लािग केिह पिन छैन, र तमीसंगै कुनै काम पिन
छैन। तमीले के गनछौ, उसलाई दरू पठाईिदन्छौ?”
101 भन्यो, “होइन, महोदय। म संघषर् गनछु। हामीले यो गनछौ, कुनै
त रकाले गनछौ।”
102 मलेै सानो महसूस गर।े र मलेै देखे िक उसले उनलाई वास्तवमै
प्रेम गथ्य , र तनीह ले एकअकार्लाई प्रेम गथ्य । मलेै तनीह लाई
िववाह गराएँ।
103 त्यसपछ मलाई थाहा छैन उसले उनलाई कहाँ लग्यो। केिह िदन
प ात, मलेै मेरो भाईलाई सोधे, डक, तनीह कहाँ छन्। उसले भन्यो,
“तल न्यु अल्बािनमा जाऊ,” हाम्रो भन्दा तल एउटा सानो शहर हो।
104 र तल नदीमा, जहाँ मलेै केिह िटनह राखेको थएँ, जहाँ म िदनकै
जाने गथ जब म—म एउटा लाईनम्यान हुने गथ। त्यसलेै जब बािक रहेका



22 बो लएको वचन

साथीह , तनीह सबै वरपर बसे, चुटिकला र त्यस्तै कुराह सुनाए, म
ट्रकमा चढेर टल नदीमा जान्थे र त्यसबेला प्राथर्ना गथ, त्यहाँ भत्र, र मेरो
बाईबल पढ्थे, एउटा ठूलो िटनको टुक्रामुिन जहाँ पुरानो फलामको काम
हुन्थ्यो। त्यहाँ एउटा पुराना बोक्सकारह को गुच्छा त्यहाँ रा खएको थयो।
105 र यो मान्छे त्यहाँ तल गएको थयो र ती मध्ये एउटा बक्सकार लएर
त्यसमा एउटा ढोका राखेको थयो। र एउटा अखबार र ट्यािक बटन
लएको थयो।
106 कत जनालाई थाहा छ एउटा ट्यािक बटन के हो भनेर? त्यहाँ
कुनै केन्टिककाह छैनन् यहाँ, त्यसोभए। यो, एउटा काडर्बोडर्को टुक्रा
लनुहोस्, र यसमा सानो िक ा लनुहोस्, एउटा सानो टहनी। र यसलाई
भत्र धकाल्नुहोस्…त्यो एउटा ट्यािक बटन हो।
107 त्यसलेै, तनीह ले जताततै राखेका थए। र ऊ त्यहाँ माथ फलामको
काम गनर्को लािग गएको थयो र आफ्नो लािग केिह समानह लएको
थयो, र माथ आउनको लािग, एउटा कदम बनाएको थयो। र केिह पुराना
बाकसह उसंग थयो, र आफ्नो लािग एउटा मेच लएको थयो। र मलेै
सोचे, एकिदन, “म तल जानेछु र तनीह ले कस्तो गदछन् हेनछु।”
108 त्यो भन्दा लगभग छ मिहना अघ, मलेै ई. भी. नाईटिक छोरीलाई
ई. िट. ￭सल्डरको छोरासंग िववाह गरकेो थएँ। ई. भी. नाईट, ओहायो
नदीमा रहेका सबभैन्दा धिन मािनस मध्ये एक हुन्, र, ओ, त्यहाँबाट
ठूलो कारखानाह चलाउँछन्, यी िप्रफ्याब घरह , र त्यस्तै अन्य कुराह
बनाउँछन्। र—र ￭सल्डर, ई. िट. ￭सल्डर, बालुवा र िगटीको कम्पनी हो,
करोडपतह का बच्चा। र मलेै तनीह को िववाह गरकेो थएँ।
109 र फकर एउटा ठाउँमा गएँ, क रब दईु ह ाको लािग अभ्यास गर,े र
बुथमा फकर ￭सरानीमा घुँडा टेके। र सबै धूमधाम र सबकुैराह जसबाट
भएर म गए, लगभग, त्यसबाट भएर जानुपय , त्यो जोडलाई िववाह गनर्को
िन म्त! र जब तनीह बािहर आए, िकन, तनीह …यो अक सानो
जोड केवल त्यहाँ उभरहे एउटा सानो पुरानो कोठामा जहाँ हामीसंग सानो
ओछ्यान थए र एउटा फोल्ड गनर् िमल्ने खाट थयो, तर ती दवुजैनाको
एउटै िवधबाट िववाह भएको थयो।
110 र त्यसपछ, एकिदन, मलेै सोचे िक म तल जानेछु र यो धिन जोडलाई
भेट्नेछु। तनीह ले काम गनुर्पदन थयो, तनीह को िपताह करोडपत
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थए, तनीह को लािग राम्रो घर बनाईिदएका थए। साच्चै भ े हो भने,
यो ई. भी. नाईट, माथ, यहाँ डाँडामा, उसको ठूलो दरबारमा ढोका चौध
क्यारटे छ, त्यसलेै तनीह कस्तो खालको घरमा बस्छन् भ े कुरा तपाईले
कल्पना गनर् सक्नुहुन्छ। तनीह ले काम गनुर्पदन थयो। तनीह लाई
हरके बषर् एउटा राम्रो क्याडील्याक िदईन्थ्यो। र केवल, मात्रै बच्चाह , र
तनीह संग तनीह ले चाहेको सबै कुरा थयो। जब म एकिदन माथ गए…
111 अब, कसरी म तनीह संग चनजान भए, तनीह को िमत्रह मध्ये
एउटा मेरो असल साथी थयो। हामीह सबै एक िक￭समले संगै थयौ।
र त्यसरी मलेै चने, जब तनीह लाई मलेै िववाह गराईिदनको लािग
उनीह ले चाहन्थे।
112 त्यसलेै म तनीह लाई भेट्नको लािग माथ गए। म मेरो पुरानो
फोडर्बाट बािहर िन स्कए, बािहर, र भयार्ंगबाट माथ गए। र—र म माथ
उठे, अ लक धेरै न￭जक, र मलेै तनीह लाई सुने। तनीह वास्तवमै
झगडा ग ररहेका थए। तनीह एक अकार् प्रत इष्यार्लु थए। तनीह
एउटा नाचगानमा गएका थए। उनी एउटा एकदमै राम्री केिट थएन्। र उनी
एक प्रकारले यी सुन्दरी रानीह मध्ये एक थईन्। उनले त्यहाँ चारैतर
धेरै पुरस्कारह लएक थईन्, र केिह कारह र त्यस्तै कुराह ￭जतेक
थईन्, सुन्दरी रानी भएकोले। र मलेै तनीह लाई हेर,े र एक जना एउटा
कुनामा र अक अक कुनामा ब￭सरहेका थए, उनी कुनै केटा संग, वा कुनै
केिटसंग, त्यस्तै कुरामा झगडा गरकेा बसेका थए।
113 जब म माथ आए, तनीह तु न्तै जु कै्क उिफ़्र ए र भुइँमा एकअकार्लाई
समाते, र तनीह —तनीह को हातह , भुइँमा, ढोकातफर् आउन थाले।
भन्यो, “िकन, हे ो त्यहाँ, भाई ब्रन्हाम! तपाई कस्तो गद हुनुहुन्छ?”

भन्यो, “िठक छु। तमीह सबै कस्तो छौ?”
114 र, “ओ,” उसले भन्यो, “म—म…हामीह एकदम खसुी छौ। होइन
र, िप्रय?”

र उनले भिनन्, “हो, िप्रय।” बुझ्नुभयो?
115 अब, तपाई देख्नुहुन्छ, तपाईले केिह त्यस्तो कुरा राख्दै हुनुहुन्छ जुन
वास्तिवक होइन। अब, तपाईले रगं्याएको आगोले न्यानो पाउन सक्नुहु ,
जसरी यी मध्ये केिह मण्डलीह ले पे न्टको लाई रगं्याउन खोज्दछैन्, एक
हजार वषर् पिहले वा दईु हजार वषर् पिहले भएको कुराको। तपाईले रगं्याएको
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आगोले न्यानो पाउन सक्नुहु । पे न्टको आज उ त्तकै वास्तिवक छ
ज त्तको पिहले थयो। बुझ्नुभयो? हो। आगो अझै पिन झ ररहेको छ। यो
रगं्याएको आगो होइन। यो एउटा वास्तिवक आगो हो।
116 त्यसलेै, तनीह , त्यहाँ तनीह थए। बुझ्नुभयो? म—म त्यसरी
￭जउन चाह ।
117 “ओ,” मलेै सोचे, “तपाईलाई थाहा छ, त्यहाँको चट्टानमा तल र
नदीमा, त्यहाँ यो अक जोड ब￭सरहेका छन्।” मलेै सोचे, “एउटा शिनबार
िदउसो म त्यहाँ तल जानेछु र हेनछु तनीह कस्तो ग ररहेका छन्।”
118 त्यसलेै म, अनुसारमा फोहोर, र फोहोर कपडाह संग, मेरो सामानह
सिहत। मलेै सोचे, “म तनीह कहाँ जानेछु।” चट्याङ वा केहीले
इन्सुलेटर फुटेको देखेझ म चि एँ, र जसै म टे लफोनको तारको छेउ िहडे,
नदीको िकनारमा िबजुलीका तारह । र त्यहाँ पुरानो चेभरोलेट, अगाड पिट्ट
रहेको थयो। तनीह लाई मलेै िववाह गराईदेको, क रब एक वषर् पछ। र
त्यहाँ एउटा—एउटा…ढोका खु ा थयो, र मलेै तनीह बो लरहेको सु
सक्थे। त्यसलेै यो एक पाखण्डी जस्तो सुिनन्छ, तर म यत न￭जकसम्म
पुगे िक तनीह ले के भन्दै थए, सु र हेनर् सक्थे। त्यहाँ उभए। र म
केवल मेरो लािग, थाहा पाउन चाहन्थे।
119 म के को बारमेा बो लरहेको छु भ े कुरा जान्दछु र मलाई पत्ता लगाउन
र िन त हुन मन पछर् । त्यो त रकामा म परमे रको वचनको बारमेा गछुर् ।
यो सत्य हो, वा यो सत्य होइन? के उहाँले आफ्नो वचन पूरा गनुर्हुन्छ,
वा उहाँले आफ्नो वचन पूरा गनुर्हु ? उहाँले आफ्नो वचन पूरा गनुर्हु ,
त्यसो हो भने उहाँ परमे र हुनुहु । बुझ्नुभयो? उहाँले आफ्नो वचन पूरा
गनुर् हुन्छ, उहाँ परमे र हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो?
120 र त्यसलेै तनीह ले के गदछन् म हेनर् चाहन्छु। र त्यहाँ छेउमा गए,
साच्चै नै स￭जलो संग। उसले यसो भनेको मलेै सुने, “ओ, िप्रय, म तम्रो
लािग, त्यो एकदमै प्रा गनर् चाहन्छु।”
121 उनले भिनन्, “अब, हेर, िप्रय।” उनले भिनन्, “यो पोशाक एकदम
िठक छ।” उनले भिनन्, “िकन, यो एकदम िठक छ।” भन्यो, “म त्यो
कदर गछुर् । तर तपाईले देख्नुहुन्छ…”
122 म वरपर चि ए, त्यसलेै मलेै दरारबाट हेनर् सक्थे, जहाँ बक्सकारमा
ढोका खो लएको थयो। र त्यहाँ ऊ थयो, त्यहाँ ब￭सरहेका थए, र उनी
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उसको काँखमा थयो; र उसको अँगालो उनी माथ थयो, र उनको
अँगालो उसको व रपरी थयो। र उसंग यी मध्ये एउटा पुरानो स्लोच टोपी
थयो, र सानो प्वाल बनाएको थयो, त्यसलाई तल, माथ रा खएको, र
त्यसमा उसको तलबको, चेक िनकाल्यो। ऊ—ऊ त्यो मेचमा राखेको
थयो। भन्यो, “िकरानाको लािग यत धेरै थयो। िबमाको लािग कत
धेर।ै र कारको लािग कत धेर।ै” र तनीह ले आफ्नो अन्त्य पूरा गनर्
सकेनन्। पत्ता लगाउन आउनुहोस्, उसले त्यो एउटा सानो लुगा त्यहाँ
एउटा झ्यालमा देखेको थयो, त्यसमा ह ा दे ख हेद थयो, त्यो एक डलर
र केिह पथ्य । उसले त्यो लन चाहन्थ्यो। भन्यो, “िठक छ, िप्रय, तमी
यसमा कत राम्री दे खन्थ्यौ।” र उसले भन्यो…
123 उनले भिनन्, “तर, िप्रय, म—म संग एउटा लुगा छ। म—मलाई
वास्तवमै यो चािहदनै।” बुझ्नुभयो? र त्यो सानी रानी…
124 र म पछाड गए, र माथ हेर।े मलेै अक घरको माथ खाडल—देखे।
म त्यहाँ उभए र हेर,े केिह िमनेटसम्म। मलेै सोचे, “को चािह धनी मािनस
हो?” मलेै सोचे, “यिद, िबल ब्रन्हाम, यिद तमीले कुनै ठाउँ लन चाहन्छौ
भने, तमी कहाँ जानेछौ?” मेरो लािग, म त्यो माथ डाँडामा भएको राम्रो
कुरा ल थए। म यो पात्रलाई यहाँ, एक वास्तिवक गृिहणीको पमा
लन चाहन्छु, एउटा यस्तो जसले मलाई माया गय र म संगै बस्यो, कोिह
जसले एउटा घर बनाउन खोज्यो; र सबकुैराको लािग तपाईसंग झगडा
गदन, राम्रा कुराह को लािग; र कोिह जो तपाईसंग हुनुहुन्थ्यो, तपाईको
भाग थयो।
125 त्यो सधै मसंग अ ड्कएक छ, त्यो कस्तो थयो भनेर। एउटाले सुन्दर
केिट रोज्यो, अक ले च रत्र रोज्यो। अब, तपाईले चुनाव गनर् सक्ने त्यो एक
मात्रै त रका हो। पिहलो, च रत्रलाई हेनुर्होस्; र त्यसपछ, यिद तपाईले
उसलाई प्रेम गनुर्हुन्छ भने, िठक छ।
126 ध्यान िदनुहोस्, परमे रको पिहलो आदमसंग आफ्नी पत्नीको लािग,
कुनै िवकल्प थएन। उससंग एउटा िवकल्प थएन। परमे रले बस उसलाई
एउटा बनाउनुभयो, र उसले उनलाई चु पाएन। त्यसलेै उनले उसलाई
परमे रको वचनबाट टाढा लागेको पाउछौ। उसले त्यस िबषयमा प्राथर्ना
गनर् पाएन। ऊ—ऊ—ऊ तपाई र म जस्तो होइन। उसले एउटा िवकल्प
पाएन। र फेरी, त्यो गररे, उसले परमे रको एउटा पुत्रको पमाउसको सिह
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पदबाट बािहर डोहोयार्ईन्। र उनले उसलाई जीवनको अझै धेरै आधुिनक
त रका देखाएर ग रन्, केिह त्यस्तो कुरा जुन तनीह ले वास्तवमै गनुर्
हुदनै थयो। तर उनको च रत्रले उनी गलत थईन् भिन देखाएको थयो।
उसको मनशाय र उदेश्यह मात्र गलत थए। र उसलाई मनायो, उसको
तकर् ारा, िक उनले फेला पारकेो आधुिनक नयाँ प्रकाश, जुन परमे रको
वचनको िवपरीत थयो, त्यो बाँच्ने एउटा उत्तम त रका थयो।
127 र कत धेरै मिहलाह आज, र यसको िवप रत, पु षह , जसले
एउटा असल मिहलालाई परमे रबाट दरू ता सक्छन्, वा एउटा असल
पु षलाई परमे रबाट दरू ता सक्छन्, उसलाई यो भ े कोशष गररे िक,
“यो धमर्, तमी पे न्टको ल केटाह , त्यो धमर्,” तनीह ले भन्छन्, “ओ,
त्यो पुरानो जमानाको हो, यो पुरानो कुिहरो जस्तो हो, तमीले त्यो िव ास
नगर।” तपाईले त्यो केिटलाई िववाह गनुर्भन्दा पिहले धेरै नै प्राथर्ना गरको
राम्रो, मलाई उनी कत सुन्दर छन् भ े कुराले फरक पदन। उही कुरा
पु षमा िन लाग्छ।
128 उनले उसलाई परमे रको इच्छाबाट तकार्यो र उसलाई त्यो काम गन
बनायो जुन उसले गनर् नहुने थयो, र, यस ारा, सम्पूणर् मानव जातमा
मृत्यु आयो। त्यसकैारणले बाईबलले उनलाई ￭सकाउन, वा प्रचार गनर्, वा
परमे रको वचनलाई कुनै पिन त रकाले, सम्हाल्न िनषेध गछर् ।
129 मलाई थाहा छ, बिहनीह , तपाईह मध्ये धेरलेै भ ुहुन्छ, “प्रभुले
मलाई प्रचार गनर्को लािग बोलाउनुभयो।”
130 म तपाईसंग बहस गनर् जािदन। तर म तपाईलाई भ जाँदछुै, वचनले
तपाईलाई यो नगनर्को िन म्त भन्छ। “तर स् त्रीले पु षलाई ￭सकाउने,
वा पु षमाथ अधकार जमाउने काममा म अनुमत िदन् नँ, तर तनी
चूपचापै रहून् ।”

“िठक छ,” तपाई भ ुहुन्छ, “प्रभुले मलाई यो गनर्को िन म्त
भ ुभएको छ।”
131 मत्यो कुरा एक रत पिन संका ग दन। के तपाईले अक रात बालमको
बारमेा भनेको मेरो सन्देश सु ुभयो? बालमले परमे रको पिहलो, ￭सधा-
ठाडो िनणर्य पाए, “यो नगर।” तर उसले मूखर् बनाई नै रहे जबसम्म अनन्तः
परमे रले उसलाई जा गर् भ ुभयो।
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132 परमे रले तपाईलाई प्रचार गनर्को लािग अनुमत त िदनुहुन्छ होला।
म भ न्दन िक उहाँले गनुर्भएन। तर यो उहाँको सक्कल वचन र योजना
बमो￭जम होइन। “िकनिक तनी आज्ञाकारी हुनुपदर्छ, जसरी व्यवस्थाले
पिन भन्छ।” यो सत्य हो। त्यसै कारणले, उनले यो गनुर्हुदनै।
133 अब, फेरी ध्यान िदनुहोस् िक प्राकृतक दलुहीले कसरी आ त्मकको
चत्रण गदर्छ। वचनले भन्छ, िक, “उनी पु षको लािग बनाईएिक हुन्, तर
पु ष उनको िन म्त बनाईएन।”
134 अब म बोल्न जाँदछुै, र िकन, केिह िमनेटमा, ख्री को दलुहीको
िवषयमा, तर म तपाईलाई यसको पृ भूिम देखाउने प्रयास गदछु।
135 “ ी पु षको िन म्त बनाईएिक हुन्, र पु ष ीको लािग होइन।”
त्यिह नै कारणले, पुरानो कानूनको अनुसार, त्यो बहुिववाह वधै थयो।
दाऊदलाई त्यहाँ पाँच सय पत्नीह संग ब￭सरहेको हेनुर्होस्, र बाईबलले
भन्छ, “ऊ परमे रको दयको मािनस थयो।” पाँच सय पत्नीह सिहत,
र सोलोमन त एक हजार सिहत, तर ती मध्ये एउटा पिन मिहलाह संग
अक पती पाउन सकेनन्।
136 तपाईले िववाह र सम्बन्ध िवच्छेदको मेरो टेप लनुहोस्। त्यो,
ट्यकु्सनको माथ उच्च पहाडमा थयो, यहाँ धेरै समय भएको छैन, म
त्यहाँ माथ यस िवषयमा प्राथर्ना गद थए। तनीह ले िव ालयह र
गर,े त्यो आगोको स्तम्भले पहाडले घेरकेो हेनर् र एउटा सु ं गमा जानको
लािग, पछाड र अगाड, माथ र तल। यहाँ भएका मािनसह लाई यो
थाहा छ, त्यहाँ, र यसलाई देखेका छन्; र यो जब…उहाँले मलाई यो
िववाह र सम्बन्ध िवच्छेदको प्र ह को सत्यता बताउनुभयो। यिद यहाँ एक
तफ छ जुन यो बाटो गईरहेको छ, र अक त्यो बाटो जाँदछै, त्यहाँ कुनै
ठाउँमा सत्य हुनुपछर् । ती सात मोहोरह पछ, उहाँले यसको सत्यता के
हो देखाउनुभयो।
137 ध्यान िदनुहोस्, अब, उसंग एउटा बाहेक अक पत हुनसक्दनै,
िकनभने, “िकनभने ी पु षको लािग बनेको हो, र पु ष ीको लािग
होइन।” पूरा पाँचसय जना पत्नीह दाऊदको श्रीमतीह थए, र यो
एउटा चत्रण थयो। जब ख्री हजार वषर्को राज्यमा ￬सहासनमा बस्नुहुन्छ,
उहाँको दलुही एउटा व्यिक्त हुनेछैन, तर त्यो दसौ हजारौ हुनेछ, दलुही, सबै
एकमा हुनेछ। र दाऊदसंग धेरै श्रीमतीह थए, एउटा व्यिक्तको पमा,
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तर केवल ती सबै संगै उनको श्रीमती थए। जस्तो िक िव ासीह को सबै
शरीर ख्री को दलुही हो, िकनभने यो उनी हुन्, ी। उहाँ एउटा पु ष
हुनुहुन्छ। अब, हामीह ख्री को लािग बनेका थयौ। ख्री हाम्रो लािग
ब ुभएको होइन।
138 त्यिह नै हामीले आज हाम्रा पा पुस्तकमा गनर् कोशष गछ , िक
वचनलाई (जो ख्री हुनुहुन्छ) हाम्रो पक्षमा पानर् खोज्छौ, ना िक हामीले
आफैलाई चािह वचनको पक्षमा पानर् कोशष गछ । त्यो भ ता हो।
139 जब एउटा पु षले प रवारबाट एउटा िन त केिट रोज्छ, ऊ
सुन्दरतामा भर पनुर् हँुदनै, िकनिक सुन्दरता भ्रामक हुन्छ। र सुन्दरता,
आधुिनक संसा रक सुन्दरता, शतैानको हो।

“ओ,” म कसलेै त्यहाँ बािहर भनेको सुन्छु, “यहाँ साबधानी हुनुहोस्,
प्रचारक!”
140 म भन्छु िक यी कुराह यस पृथ्वीमा, जसलाई सुन्दर भिनन्छ, िबल्कुल
शतैानको हो। म यो तपाईलाई सािबत गछुर् । त्यसपछ, यस अभव्यिक्तको
प्रकाशमा, आउनुहोस् परमे रको पिवत्र वचन खोजौ, यो हेनर्को लािग
िक यो सिह हो या होइन। र तपाईह मध्ये केिह मिहलाह यत राम्री
ब चाहनुहुन्छ! हेनुर्होस् यो कहाँबाट आउँछ। शु मा, हामीले पाउछौ
िक शतैान यत सुन्दर थयो िक उसले स्वगर्दतूह लाई धोकामा पाय ।
र तनीह मध्ये ऊ सबभैन्दा सुन्दर स्वगर्दतू थयो। देखाउछ िक, यो
शतैानमा रा खएको छ। िहतोपदेशले भनेको छ, “सुन्दरता व्यथर् हो।” त्यो
सिह हो। पाप सुन्दर छ। िन त पमा, यो छ। यो आकषर्क छ।
141 म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, र तपाईलाई यहाँ केिह भ चाहन्छु।
केिह िमनेटको लािग, तपाईले ध्यान िदएको म चाहन्छु। संसार भएका सबै
प्रजातह , चराह , जनावरह मध्ये, हामीले पाउछौ िक पशुको जीवनमा,
मानव जात भन्दा बाहेक सबमैा, यो भाले चािह सुन्दर हुन्छ, पोथी होइन।
िकन त्यो? हेनुर्होस्…ह रणलाई हेनुर्होस्, आफ्नो—आफ्नो ￭सङ भएको
ठूलो ह रण, र सानो पोथी ह रण। कुखरुा—लाई हेनुर्होस्, धब्बा भएको
कुखरुा, र ठूलो सुन्दर-पखेटा सिहतको भाले कुखरुा। भाले चरालाई र
पोथी चरालाई हेनुर्होस्। रङ्गीन हाँसलाई र पोथीलाई हेनुर्होस्। बुझ्नुभयो?
त्यहाँ संसारमा एउटा पिन प्रजात छैन, जुन बनाईएको छ, जसले धोखा
िदन सक्छ र मिहला ज त्तकै तल झनर् सक्दछ।
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142 अब, बिहनी, उठेर बािहर नजानुहोस्। हामीले यसको अ न्तम
नसुनेसम्म पखर्नुहोस्। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो?
143 त्यहाँ केिह पिन छैन, एउटा मिहला भन्दा बाहेक कुनै ी
छैन, जो अनैतक हुनसक्दछ। तपाईले एउटा कुकुरलाई “एउटा
वेश्या” बोलाउनुहोस्, तपाईले एउटा सुँगुरलाई “एउटा—एउटा बीउ”
बोलाउनुहोस्, तर, नैतक पमा, त्यहाँ भएका आधा जस्तो चलचत्रका
ताराह भन्दा तनीह बिढ नैतकवान छन्। तनीह नैतक बाहेक अ
केिह हुन सक्दनैन्।
144 र मिहला नै एक थयो जो िवकृतको लािग, परीवतर्न भएिक थईन्। त्यो
सिह हो। हेनुर्होस् सुन्दरताले उसलाई कहाँ लग्यो? अब, त्यसकैारणले नै
त्यो, आज, हामीले पाउछौ िक मिहलाह सुन्दरतामा बढेका छन्। तपाईले
पलर् ब्रायनलाई लनुहोस्, के तपाईले किहल्यै उनको त स्बर हेनुर्भएको छ?
अमे रकाको महान सौन्दयर् मािनन्छ। त्यहाँ कुनै िव ालयबाट त्यहाँ एउटा
पिन िव ालयका बच्चाह छैनन् तर उसलाई एउटा—एउटा पछाडको
पिंक्तमा के हुन्छ। के तपाईलाई थाहा छ त्यो त्यस त रकामा हुनपनथयो?
के तपाईलाई थाहा छ िक बाईबलले यसरी नै हुनेछ भनेर बोल्छ भ े?
145 के तपाईलाई थाहा छ पटक शु मा मिहलाह ारा नै आयो?
र पतन…अन्त्य उही त रकामा समा हँुदै छ, मिहलाह अधकारमा
आउदछैन् र पु षह माथ शासन गदछन्, र त्यस्तै नै गदछन्। तपाईलाई
थाहा छ िक धमर्शा ले त्यो भन्छ? तपाईलाई थाहा छ, जुन िदन उसले
पु षको लुगा पिह रन्छ, र उसको केश काट्छ, सबै ती कुराह परमे रको
वचनको िवप रत छन्। र तपाईलाई थाहा छ उसले मण्डलीको चत्रण गछर्?
मिहलाह ले के गदछन् भिन जब तपाईले हेनुर् हुन्छ, मण्डलीले के गदछ भिन
तपाईले देख्नुहुनेछ। त्यो एकदम सिह हो। अब, अब, यो उ त्तकै सत्य छ
ज त्तको परमे रको वचन सत्य छ।
146 अ कुनै मिहला बनाएको छैन जो एउटा मिहला ज त्तको पतन
हुनसक्छ। र अझै पिन, त्यस ारा, बनाईएको पले-…
147 उनी सक्कल सृि मा थईनन्। अन्य सबै पोथीह सक्कल सृि मा थए:
चराह , भाले र पोथी; जनावर, भाले र पोथी। तर, मानव जीवनमा,
परमे रले केवल पु षलाई बनाउनुभयो, र उहाँले उसबाट लनुभयो। र
एउटा मिहला एउटा पु षको उप-उत्पादन हो, िकनभने परमे रले त्यस्तो
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कुरा स्थािपत गनुर्भएन। धमर्शा मा खोज्नुहोस्। एकदम सिह हो। परमे र,
होइन, श्रीमान्, उहाँको सक्कल सृि मा। उनी त्यहाँ बािहर रा खएक थईन्।
148 तर यिद उसले आफैलाई सिह ग र सम्हाल्न स क्छन् भने, उनीसंग
पु षमा भन्दा कत धेरै ठूलो इनाम हुन्छ। उनी एउटा जाँचको मदैानमा
रा खएक छन्। उनी ारा मृत्यु आयो। उनी सबै मृत्यकुो दोषी हुन्।
तर त्यसपछ परमे र फकर् नुभयो र फेरी जीवन िफतार् िदनको लािग
एकजनालाई प्रयोग गनुर्भयो; उहाँको पुत्रलाई मिहलाको माफर् तबाट
ल्याउनुभयो, एउटा आज्ञाकारी केिट। तर एउटा खराब चािह—त्यहाँ
भएको खत्तम चािह; त्यहाँ त्यो भन्दा त ो केिह पिन हुनसक्दनै।
149 कयन, शतैानको छोराले, सोच्यो िक परमे रले सुन्दरता
स्वकानुर्भयो। उसले आज त्यो गछर् । कयन शतैानको छोरा थयो।
“ओ, अब!” तपाई भ ुहुन्छ। हामीह त्यसमा िवस्तृतमा जाँदनैौ, तर
केवल तपाईको लािग मलाई यो टंुग्याउन िदनुहोस्। बाईबलले भनेको छ
िक ऊ “शतैानको थयो।” त्यसलेै, त्यसले मािमला िनप्ट्याउछ। िठक छ।
अब, ऊ शतैानको छोरा थयो। र उसले त्यो सोच्यो िक, वेदीमा ल्याएर
र यसलाई आराधना गनर्को लािग वास्तवमै सुन्दर बनाएर, जसलाई
परमे रले आदर गनुर्हुनेछ।
150 तनीह ले सोच्छन्, आज यिह चज सोच्छन्। िन त पमा। यो,
“हामीले एउटा ठूलो भवन बनायौ। हामीसंग ठूला संगिठत मण्डलीह
हुनेछ। हामी ठूलो भवन र सुिकला-लुगा लगाएका मािनसह , सबभैन्दा
सभ्य पादरीह बनाउनेछौ।” किहले कािह परमे र यसबाट एक करोड िमल
टाढा हुनुहुन्छ। त्यो सिह हो। अझै पिन, यो एउटा मण्डली हो।
151 त्यसलेै, यिद परमे रले केवल आराधना, इमानदा रता, ब लदानको
आदर गनुर्हुन्छ भने, कयन हािबल ज त्तकै नै थयो। तर यो प्रकाश ारा
हो, िक उसले बुझ्यो िक त्यो स्याउ थएन जुन उसको अभभावकले
खाएको थयो।
152 म यहाँ केिह कुरा भ जाँदछुै जुन एउटा सेवकको लािग राम्रो सुिनदनै,
तर म यो भ गईरहेको छु, जे भए पिन। म यी अ ले कुरा भनेको सुन्छु,
त्यसलेै म…सानो चुट्क ला भन्दै थए, र मेरो मतलब यो होइन। मलेै यो
भने, य िप, “यिद स्याउ खानाले मिहलाह लाई आफु नग्न भएको समझ
िदन्थ्यो भने, हामीले ब फेरी पिन स्याउ िदएको बेस हुन्छ।” बुझ्नुभयो?
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बुझ्नुभयो? अँ-ह। मलाई त्यसको लािग माफ िदनुहोस्, तर यो भने
ताक यो प रवतर्न हुनेछ। मलेै तपाईलाई यहाँ बाँधेको छु, र मिहलाह को
बारमेा बोल्द,ै र अन्य त्यस्त।ै म—म—म जे आउन लागेको छ त्यसको
लािग, तपाईलाई एक िमनेटको लािग आराम गराउन चाहन्छु। अब, ध्यान
िदनुहोस्, तपाई…यो स्याउ थएन। हामीलाई त्यो थाहा छ।
153 यी िदनह मा मण्डली भएको छ, आफ्नो उपल ब्धसंग, अन्य मानव
िन मत उपल ब्धह जस्त,ै यो वजै्ञािनक बिनरहेको छ। तनीह ले
त स्बरह र ठूला िमनारह ारा, एउटा वजै्ञािनक मण्डली बनाउन
खोज्दछैन्। र यो धेरै नै नराम्रो हो िक पे न्टको त्यो बाटोमा गए। तपाई
ब खजडीका साथ, तल कुनामा बसेर, परमे रको आत्मा तपाईको
व रपरी भएको बेस हुन्छ। तर तपाई बाँक रहेका अन्य संग तुलना गनर्
खोज्दै हुनुहुन्छ, िकनभने तपाई संगिठत हुनुभयो। त्यसले यो गरकेो छ।
बुझ्नुभयो? मण्डलीह वजै्ञािनक ब कोशष गदछ।
154 र याद गनुर्होस्, जसरी मािनसले िवज्ञान ारा प्रगत हाँ￭सल गदछ,
उसले आफैलाई िदनहु मादछ। जब उसले गन पाउडर आिवष्कार गय ,
हेनुर्होस् यसले के गय । जब उसले अटोमोबाईल आिवष्कार गय , यसले
गन पाउडरले भन्दा बिढ माछर् । अब उसले आफ्नो लािग हाईड्र ोजन बम
बनायो। सोच्नुहोस् उसले त्यसले के गनछ? सिह हो।
155 र मण्डली पिन त्यस्तै नै छ, जसरी यसले िवज्ञान ारा, मानव-िन मत
योजना ारा हा￭सल गनर् खोज्छ, यसले तपाईलाई परमे रबाट अझै टाढा,
अिन मृत्यमुा लजैाँदछै, यो पिहलो पटक भएको भन्दा बढ्ता ग र। त्यो
सिह हो। तपाईको मण्डलीलाई उही त रकामा नरोज्नुहोस्, जसरी तपाईले
आफ्नी पत्नीलाई गनुर्भयो। बुझ्नुभयो? िवज्ञानले उसको लािग जे गय त्यो
महान थयो, तर तपाईले आफ्नो मण्डलीबाट यसलाई टाढा राखेको उत्तम
हुन्छ; उसले रगंह , पाउडर, र यी सबै अन्य कुराह बनायो। उहाँको
वचनको च रत्र अनुसार चु ुहोस्।
156 अब आउनुहोस् आजको प्राकृतक दलुहीलाई आजको तथाकथत
मण्डली दलुहीसंग तुलना गरौ। एउटा मिहलालाई तुलना गनुर्होस्, जो आज
िववाह गनर् जाँदछै।
157 अब, केवल हेनुर्होस् िवज्ञानले उनको िन म्त के ग रिदएको छ। उनी
बािहर आउँछन्, पिहलो त, उनको केश काटेर, यी मध्ये एउटा ज्याक लन
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के ेडी कपालको साथ, हेनुर्होस्, वा केिह त्यस्तै खालको। र तपाईलाई
थाहा छ बाईबलले के भन्छ? बाईबलले वास्तवमा एक पु षलाई, यिद
उसले चाहन्छ भने, उनलाई िववाह िवच्छेदमा राख्ने अधकार िदन्छ, यिद
उनले त्यसो ग रन् भने। “उनी एक अपमािनत मिहला हुन्, जसले आफ्नो
केश का ट्छन्।” बाईबलले त्यसो भन्छ। सिह हो। त्यो थाहा थएन? हँ?
ओ, हो! तपाईलाई थाहा नहुनको िन म्त मलेै क्या लफो नयामा तपाईको
िन म्त धेरै प्रचार गर।े त्यो सिह हो। ओ, हो! त्यसले मलाई के भलो गय ?
तनीह ले यो गछर्न्, जसरी पिन। तपाईले सुँगुरलाई लएर त्यसको नाम
प रवतर्न गररे, एउटा भेडा बनाउन सक्नुहु । ध्यान िदनुहोस्।
158 तपाईले यो पछ मलाई घृणा गनर् जानुहुनेछ, तर तपाईले सत्य चािह
ज ुहुनेछ। बुझ्नुभयो?
159 हेनुर्होस्। यसलाई तुलना गरौ। यहाँ उनी पूरै रगंरोगन सिहत आउँछन्,
केिह त्यस्तो कुरा जुन उनी, एउटा आधुिनक दलुही होइनन्। उनको अनुहार
धुनुहोस्, ऊ उनीबाट भाग्छ, शायद। तपाईलाई मन ग र तसार्उछ, उनीबाट
सबै कुरा िनका लिदनुहोस। र त्यस्तै नै एउटा ठूलो, अगाड रगंाएको,
एउटा धमर्शा ीय अधकतम कारक भएको मण्डली पिन छ। अँ-ह। दवुै
तनीह मा एउटा—एउटा सुन्दर, झुटो मुहार छ, मानव-िन मत सुन्दरता
र परमे रले बनाउनुभएको सुन्दरता होइन। न त दवुमैा च रत्र नै छ।
160 ध्यान िदनुहोस्, शतैान जस्त,ै धोका िदनको लािग पयार् , आधुिनक
दलुहीलाई उनीसंग अब तुलना गनुर्होस्: छोटा कपडा लाउछे, रगं लगाउछे,
आफ्नो कपाल काट्छ, पु ष जस्तो दे खने लुगा लगाउछ, र त्यो एउटा
पा रलाई सुन्छ जसले उनलाई त्यो सबै िठक हो भनेको छ। ऊ एउटा
धोकेबाज हो। उसले यसको लािग बािहरका के्षत्रह मा भोग्ने छ। त्यो सिह हो।
धोका िदनको लािग त्यो गनुर्, केिह त्यस्तो हुनको लािग जो उनी होइनन्।
161 त्यो त रकामा मण्डलीले गछर् , ठूलो डडी., पीएच.ड, एलएल.ड
लन्छ। त्यसलेै तपाईले भ ुहुन्छ, “हाम्रो पा र यो हो, त्यो हो, र अक
हो,” शायद परमे रको बारमेा य त्त पिन जान्दनै होला ज त्तको एउटा
होटेनटटले िमश्रीह को रातको बारमेा जान्दछ। त्यो सिह हो। िठक हो। केिह
धमर्शा ीय सेिमनारीको अनुभव सिहत त्यहाँ बािहर आउछ, र परमे रको
बारमेा अ ज त्त पिन जान्दनै।
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162 आधुिनक मण्डली र तनीह को इ शार् ीय रगं, हम, तनीह को
सबै मिहलाह लाई तनीह को मिहमा खौ रएको अवस्थामा राखेका छन्,
तनीह को केिह रक र तनीह ले पाएका एउटा पा र ारा, एउटा
इ￭जबेल जस्तै यिद त्यहाँ कुनै हुन्थ्यो भने। कािटएको कपाल, कटु्ट, रगं,
सबकुैरा धमर्शा ीय स्वादमा रा खएको छ, त्यो त रकामा मण्डल उभन्छ।
सिह हो। तर उनको च रत्र चािह त्यो घर बनाउने भन्दा धेरै टाढा छ जसलाई
येशू ख्री ले ग्रहण गनर् आउदै हुनुहुन्छ।
163 यिद कुनै पिन इसाईले त्यस्तो एउटा मिहलालाई िववाह गछर् भने, यसले
यो देखाउछ िक त्यो मािनस अनुग्रहबाट पतत भएको छ। उसको परमे रको
स्वाद र उसको एउटा घरको स्वाद, घर कस्तो हुनपछर् , त्यो भन्दा धेरै टाढा
हुन्छ, जब उसले त्यस्तो खालको एउटा मिहलालाई चुन्छ। होइन, श्रीमान।
उनी िन त पमा एउटा इसाई स्वादमा अटाउन सक्दनै। उनको आ त्मक
च रत्र संसारको साम्प्रदायक सौन्दयर् र अभलाषामा सबभैन्दा िनम्न, मृत,
त ो स्तरमा छ।
164 िठक त्यिहिनर आज मण्डली उभएको छ, एउटा वजै्ञािनक मानव-
िन मत धमर्को लािग, उनको वचन पी च रत्र शतैानलाई बेचिदएको
छ। जब, उनीसंग अधकार थयो, परमे रको एउटा मण्डलीको पमा,
परमे रको वचनमा रहन र पिवत्र आत्मा बीचमा काम गनर्, शरीरलाई
परमे रको वचन र प्रेममा संगै जोडनको िन म्त। त्यसो गनर्को सट्टामा,
उनले आफ्नो जन्म अधकार बेचन्, एसावले जसरी, र एउटा संगिठत
मण्डली लईन्, उनलाई यो गनर् िदईयो, उनलाई जे गनर् मन लाग्यो गय ,
सिह हो, केवल लोकिप्रय हुनको लािग जसरी उनिक आमाले नाई￭सया,
रोममा गरके थईन्। परमे रको वचन!
165 ओ, कसरी यो हाम्रो पे न्टको ल के्षत्र भत्र प्रवेश गय ! यो एकदम खराब
हो, तर यसले यो गय ।
166 ध्यान िदनुहोस्, केवल एक िमनेट, क्याथो लक मण्डलीमा एउटा
सन्यासी। त्यस मिहला, सन्यासी ब को लािग, र अ न्तम घुम्टो ल न्छन्,
उनी िबल्कुलै त्यो मण्डलीको िन म्त बेचएक छन्। उनी (प्राण, शरीर,
र आत्मा) मण्डलीको सम्प त्त हुन्। उनीसंग आफ्नै मन छैन। उनीसंग हुन
सक्दनै, जब उनले त्यो अ न्तम घुम्टो ल न्छन्, उसको आफ्नै मन हुदनै,
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उनको आफ्नै इच्छा हुदनै। यहाँ बािहर हेनुर्होस्, त्यो शतैानले तनीह लाई
आफ्नो फज बनाउछ, सत्य जस्तो ग र।
167 परमे रको सत्य मण्डली, दलुही, उहाँमा र उहाँको वचनमा बेचएक
छन्, जबसम्म ख्री मा भएको मन तपाईमा आउदनै। कत भ ता!
168 र आज हामीले पाउँछौ, िक, आधुिनक मण्डली, एउटा आधुिनक िव
मण्डली, आधुिनक िव मण्डली र साथसाथै त्यो आ त्मक मण्डली दवुै
गभर्वती छन्, छोराह लाई जन्म िदनको लािग।
169 ती मध्ये एक, एउटा संगिठत मण्डलीको जन्म, िदन जाँदछै, एक…
िदन, आज…यी िदनह मा, िव मण्डलीह को सभामा, जसले संसारलाई
एउटा ख्री िवरोधी उत्पादन गनछ, एउटा संगिठत मण्डली ारा। त्यो
एकदम सत्य हो। यो देख्नको लािग म नबाँचुला। म िव ास गछुर् म हुनेछु।
तर, तपाई जवान मािनसह , याद गनुर्होस् िक एउटा सेवकले त्यसो भएको
तपाईले सु ुभएको छ। त्यो अन्ततः हुन आउनेछ। र त्यो पशुको छाप हो,
जब उनले त्यो िव मण्डलीह को सभा बनाउनेछ। र उनले उनको छोरा
ख्री िवरोधीलाई, जन्म िदनेछ।
170 अक चािह परमे रको वचन ारा गभर्वती भएको छ र शरीर ल्याउनेछ,
येशू ख्री सिकएको शरीर, जो दलुही हो। ख्री को शरीर अझै पिन पूणर्
भएको छैन। कतजनालाई त्यो थाहा छ? एउटा पु ष र मिहला एक हुन्।
र ख्री एउटा शरीर, वचन हो। दलुही त्यस शरीरको बािक अङ्ग हुनुपदर्छ।
र दईुजना, संगै िमलेर, फेरी एउटा शरीर बनाउदछ। जसरी आदम शु मा
थयो: मािनस, उसको पत्नी, एक थए। अब, उनी, साँचो दलुही, यत
उहाँमा बेचईन्, िक उनले आफ्नो िदमाग प्रयोग ग दनन्। उहाँको िदमाग,
अवश्य, उहाँको इच्छा हो, र उहाँको इच्छा चािह उहाँको वचन हो।
171 अब मािनस ारा चुिनएको तथाकथत दलुही हेनुर्होस्, र आ त्मकलाई
आजको प्राकृतकसंग तुलना गनुर्होस्, एउटा आधुिनक इ￭जबेल
उनको अहाब ारा मोिहत, अधकतम कारक सुन्दरताह , सबकुैराह ।
मण्डलीलाई हेनुर्होस्, उही त रकामा, तर जीिवत परमे रको वचनको लािग
एउटा वेश्या; ठूला संगिठत मण्डली, ठूला भवनह , ठूला पसैा, ठूला
तलब, सबै िबक्यो। ती सबै िठक छ भिन अनुमोदन गद पु ल्पटमा उभएका
पु षह , र तनीह लाई यसबाट जान िदन्छन्। केवल छल, त्यो नै सबै हो।
साच्चै नै एउटा अन्धो लाउडक या मण्डलीको यगु, िठक त्यस्तै नै जस्तो
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बाईबलले हुनेछ भनेको छ। “भन्यो, ‘म धिन छु। म एउटा रानी जसरी
बस्दछु। मलाई केिह कुराको खाँचो छैन।’ र तमीलाई थाहा छैन िक तमी
गरीब, द रद्र, अन्धो, दखुी, नाङ्गो, छौ: र यो जान्दनैौ।” यिद त्यो परमप्रभु
यसो भ ुहुन्छ होइन भने, प्रकाश ३, मलेै यो किहल्यै पढेको छैन। उनी
त्यिह नै हो, र यो जा न्दनन्! यसको बारमेा सोच्नुहोस्।
172 यिद तपाईले बाटोमा भएको, एउटा पु ष वा मिहलालाई भ ुहुन्छ, जो
नाङ्गो थयो, र तनीह नाङ्गा छन् भिन भ ुहुन्छ, र तनीह ले भन्छन्,
“आफ्नो काममा ध्यान गर,” िकन, त्यहाँ कतै एउटा मान￭सक कमी छ।
त्यहाँ उनीह को िदमागमा केिह खराबी छ।
173 र जब तपाईले परमे रको वचन पढ्न सक्नुहुन्छ, कसरी ती
मािनसह ले गनुर्पछर् , र यो पिवत्र आत्माको बि ष्मा जुन हामीसंग आज
छ, र, मािनसह , िकन, तनीह ले तपाईलाई तपाई पागल भएको जसरी
हेछर्न्। तपाईले तनीह लाई भ ुहोस् “तपाईले…” तनीह नयाँ गरी
जन्मनुपछर् । तनीह ले बाईबललाई िव ास गनुर्पछर् ।
174 तनीह भन्छन्, “त्यो एक यहूदीको कथा हो, धेरै वषर्को लािग।
हाम्रो मण्डलीसंग बाटो छ।” द रद्र, लछार, अन्धो, नाङ्गो छ, र यो थाहा
पिन पाएको छैन। कत एउटा…र बाईबलले भनेको छ िक तनीह यस्तो
अवस्थामा जान्छन्।

कसरी एउटा सच्चा अगमवक्ताले यो देख्नबाट चुक्न सक्छ? मलाई
थाहा छैन।
175 हाम्रा सबै मण्डलीह मा, जताततै बग्द।ै केवल यसलाई हेनुर्होस्,
बस आधुिनक चलनमा। “पुरानो वेश्या र छोरीह ,” प्रकाश १७ को,
“गरीब, अन्धो, द रद्र” मािनसह लाई उसको धमर्शा ीय ￭स ान्तह
िदँदै जुन परमे रको वचनको िवप रत छ। “र उनमा तनीह ले दासह क
प्राणह पाए, र सबै ठाउँमा पु ष र—र मिहलाह ।” मािनसलाई आकषर्ण
गनर्को सट्टा…
176 परमे रले आफ्नो वचन प्रमाणत गनुर्हुन्छ, जसले मािनसह लाई
आकषर्ण गछर् । उहाँले मण्डलीका ती मािनसह लाई आकषर्ण गनुर् हँुदनै
जो ठूला संगठन र ठूला कामह ले आक षत हुन्छन्, र महान ठूला
कुराह र सुन्दर कुराह ले। तर परमे रको वचनले ख्री को दलुहीलाई
आक षत गछर् ।
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177 अब ध्यान िदनुहोस्। यो ध्यान िदनुमा—रोचक छ िक—िक कसरी
मण्डलीले मािनसह को ध्यान आकषर्ण गनर् कोशष गछर् राम्रा कपडाह र
पोशाक सिहतको गायन समूह , र कपाल काटेका मिहलाह र रगं्याएका
मुहारह । र तनीह ले सोच्छन्…र यसले स्वगर्दतूले झँै गरी गएको छ।
शतैानले जस्तै झुटो, हर रात नाच्नको लािग कुद्छ, यसको बारमेा केिह
पिन सोच्दनै। र यो नै तनीह ले सोच्छन्, “यो िठक छ। त्यो सुन्दर छ।”
तर, तपाईले देख्नुहुन्छ, त्यो झुटा हो। त्यो परमे रको वचन होइन।
178 जबक , सच्चा दलुहीले परमे रको ध्यान आकषर्ण गछर् , उहाँको
वचनलाई पुरा गररे। अब ध्यान िदनुहोस्। अब हामी ख्री लाई ध्यान िदऔ।
179 तपाई भ ुहुन्छ, “िठक छ, अब, एक िमनेट पखर्नुहोस्, तपाईले
भिनरहेको सुन्दरताको बारमेा चािह के हो त?”
180 बाईबलले भनेको छ, यशयैा ५३:२ मा, िक, जब येशू आउनुहुन्छ,
“त्यहाँ उहाँमा कुनै सुन्दरता थएन, जुन हामीले चाहन्छौ।” त्यो सिह हो?
त्यहाँ कुनै सुन्दरता थएन। यिद उहाँ संसा रक सुन्दरतामा आउनुहुन्थ्यो
भने, जस्तो शतैान आज छ, मािनसह उहाँको वरपर कुद्थे र तनीह ले
आज मण्डलीलाई गरकेो जसरी ग्रहण गथ। तनीह ले उहाँलाई िव ास
गथ, उहाँलाई ग्रहण गथ, जसरी तनीह ले आज शतैानलाई गरकेा
छन्। अवश्य पिन, तनीह ले गथ। तर उहाँ त्यो िक￭समको सुन्दरतामा
आउनुभएन, तर उहाँ जिहल्यै पिन च रत्रको सुन्दरतामा आउनुहुन्छ। त्यहाँ,
ख्री सुन्दर, महान, ब लयो, शिक्तशाली मािनस हुनुहु थयो। परमे रले
त्यो प्रकारको चु ुहु ।
181 म सम्झन्छु एक पटक एउटा अगमवक्ताले—एउटा राजालाई लन
गए, यशकैो छोराबाट राजा बनाउनको लािग, अक राजा, शाऊलको ठाउँ
लनको लािग। र त्यसलेै यशै उसलाई लएर आयो, उसको महान, ठूलो,
राम्रो केटो। उसले भन्यो, “मुकुट उसको शरमा, तह्क दे खनेछ।”
182 अगमवक्ता उसमा तेल खन्याउनको लािग गए। उसले भन्यो,
“परमे रले उसलाई अस्वीकार गनुर्भएको छ।” र उसले ती मध्ये सबलैाई
अस्वीकार गय , तब ऊ एउटा सानो, पुरानो बुढो काँध भएको, खो दे खने
सानो केटोमा पुगे। र उसले उनी माथ तेल खन्याए, र उसले भन्यो,
“परमे रले उसलाई चु ुभएको छ।” बुझ्नुभयो? हामीले ि ारा चुन्छौ।
परमे रले च रत्र ारा चु ुहुन्छ।
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183 च रत्र, त्यहाँ येशू ख्री जस्तो च रत्र किहल्यै पिन थएन। यो तपाईमा
￭जउँदछ र उहाँलाई प्रकट गदर्छ। यो सत्य हो भिन देख्छौ। यो उहाँको
संसारीक सुन्दरता होइन जसले उहाँको दलुही आकषर्ण गछर् । यो उहाँको
च रत्र हो, मण्डलीको च रत्र, जसलाई येशूले हेनुर् हुन्छ; जहाँ यो ठूला
भवनह छन्, जहाँ ठूला संगठनह छन्, जहाँ यसको ठूलो सदस्यता
छ त्यहाँ होइन। उहाँले जहाँ दईु वा तन जना संगै भेला हुन्छन् त्यहाँ भेट्ने
प्रतज्ञा गनुर्भएको छ। साच्चै। त्यिह नै हो जहाँ साँचो िव ासीले आफ्नो
आशाह राख्छन्, जहाँ परमे रको वचन सत्यतामा प्रमाणत हुन्छ, जे
हो। उहाँको वचन ारा छा ुहुन्छ, संसारीक-मोह भएको समूहले होइन।
तनीह ले त्यो घृणा गछर्न्।
184 उनी उहाँबाट सम्बन्ध िवच्छेद हुनुमा कुनै आ यर्छैन, िकनभने उनले
उहाँको प्रकाशलाई छुटाएिक छन्, र उनीसंग यो छैन। उहाँले उसको वास्ता
गनुर् हँुदनै, जुन त रकामा उनले व्यवहार र कायर् गछन्, र कतसम्म यो
संसारीक कुरा उनमा छन्।
185 उहाँले उनमा च रत्र हेद हुनुहुन्छ, ख्री को च रत्र। अब, केवल एक क्षण
अब। यो नै हो। उहाँले आफ्नो च रत्र प्रतिबम्ब गनर्को लािग दलुही चु ुहुन्छ,
जसलाई आजका आधुिनक मण्डलीह ले पकै्क पिन छुट्टाएका छन् उहाँ—
उहाँको कायर्क्रम यहाँ, दस लाख िमल, िकनभने तनीह ले यो सत्य हो
भ े कुरा इन्कार गछर्न्। त्यसलेै यो कसरी हुन सक्छ? अब, उहाँले त्यो
िदन हेद हुनुहुन्छ जब त्यो दलुही बन्दछ, िहब्रू १३:८, िठक त्यस्तै नै
जस्तो त्यो थयो, जस्तो उहाँ हुनुहुन्थ्यो। यो उहाँको त्यिह मासु, उही
हाड, उही आत्मा, उही सबकुैराह हुनुपदर्छ, िठक उस्तै गरी बनाईएको,
र तब ती दईु एक हँुदछन्। जबसम्म मण्डली त्यो बन्दनै, तनीह एक
हँुदनैन्। उहाँको च रत्र, वचन, यस यगुको लािग, छाँिटनुपछर् । उनी उहाँ
जस्तै गरी छाँिटनुपछर् ।
186 अब, अ न्तममा, मलेै यी कुराह भ ुको कारण म भ चाहन्छु,
र म—म बन्द गनछु। अक रात, लगभग िबहानको तन बजेतर, म
ब्य￭ुझएको थएँ।
187 म तपाईह मध्ये कसलेै यो जवाफ िदनको लािग लन्छु। के मलेै प्रभुको
नाममा तपाईह मध्ये जे सिह छ त्यो भन्दा बाहेक अन्य केिह भनेको थएँ?
यो सधै सिह भएको छ। त्यसलेै मलाई सहायता गनुर्होस्, परमे र जा ुहुन्छ
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िक त्यो सत्य हो। भिनएको हजारौ कुराह मध्ये, त्यहाँ कोिह पिन छैन,
संसारमा किहँ पिन छैन, जहाँ उहाँले यसको एउटा बचन पिन टुटाउनुभएको
होस्। सधै पूणर् पमा यथाथर् हुन आएको छ।
188 यहाँसम्म िक जब म िफिनक्समा थए, अक िदन, वा लगभग एक
वषर् अगाड भएको थयो, र तपाईह लाई त्यो सन्देशको बारमेा भनेको—
थयो यो कुन समय हो, श्रीमानह ? र तपाईलाई भनेको थए, “सात
स्वगर्दतूह त्यहाँ बािहर भेट्ने छन्,” र यी मोहोरह को उद्घाटन हुनेछ, र
के। र—त्यहाँ लाईफ पित्रकाले यसको लेख राख्छ। यो ठूलो आगो जुन
हावामा माथ जाँदछै, तस िमल उच्चमा, सत्ताईस िमल पारी। तनीह ले
भने यो के हो भिन तनीह ले पत्ता लगाउन सकेनन्; अझैसम्म थाहा
छैन। र पु षह आजरात यस भवनमा हो ब￭सरहेका छन्, उनीह िठक
त्यहाँ मसंग उभरहेका थए जब त्यो घटना भयो, िठक यसले भनेको जस्तै
थयो। उहाँले भ ुभएको थयो िक यो घटना घट्न जाँदछै, र िठक त्यस्तै
नै घट्यो। कसरी ती हरके मोहोरह खो लयो, र रहस्यह भिनयो जुन
सुधारका यगुह र अन्य त्यस्तै समयबाट लुकाईएर रा खएको थयो, पूणर्

पमा भयो।
189 कसरी, पहाडको टुप्पोमा उभएर, पु षह , उभने तन वा चारजना
िठक अिहले यहाँ उप स्थत छन्, हो, त्यो भन्दा पिन बिढ छन्। माथ
डाँडामा जाँद,ै पिवत्र आत्माले भ ुभयो, “त्यो चट्टान उठा।” हामीह
शकार गद थयौ। उहाँले भ ुभयो, “माथ हावामा फाल, र भन्, ‘परमप्रभु
यसो भ ुहुन्छ।’” मलेै गर।े तल त्यहाँबाट हावाको सानो घुमौरो आयो।
मलेै भने, “चौिबस घण्टा भत्रमा, तमीले परमे रको हात देख्नेछौ।” त्यहाँ
बसेका पु षह िठक अिहले यहाँ उप स्थत छन्।
190 अक िदन, क रब दस बजे, त्यहाँ उभेर, मलेै भने, “तयार होऊ।
त्यहाँ कार भत्र जाऊ,” एक िदग्गज। मलेै भने, “केिह कुरा हुन गईरहेको
छ।” यो सफा आकाश थयो, िठक माथ ठूलो घाटीमा। स्वगर्बाट तल
एउटा आगोको चक्रवात आयो, यो कराउन सक्नेसम्म कडा, पखार्ललाई
त्यसरी हान्यो। म—म िठक यसको तल उभरहेको थएँ। मलेै मेरो टोपी
खोले, मेरो शर स्थर राखे। यो लगभग मेरो तन िफट वा चार िफट माथ
आयो, र त्यो पखार्लको एउटा खाडललाई काट्यो, र िवस्फोट भयो। र
फकर माथ हावामा गयो, र चारैतर घुम्यो, र तल आयो, तन पटक,
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यहाँसम्म िक मे स्कट झाडीको टुप्पो पिन, दईुसय गजसम्म काटेको थयो।
ती साथीह ले भिनरहेको सुने, “आमेन”? तनीह त्यहाँ थए जब यो
भएको थयो, हेनुर्होस्, र तनओटा िवस्फोट भयो।
191 जब तनीह कारह को मुिन र सबकुैराबाट बािहर िन स्कए, फकर
आए, भने, “त्यसले तपाईलाई हा े थएन, त्यहाँ च ो ठाउँ हुने थएन।”
192 मलेै भने, “यो—यो उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मसंग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो।”
परमे र चक्रवातसिहत बोल्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? र त्यहाँ उही आगोको
स्तम्भ थयो जुन तपाईले त स्बरमा त्यहाँ उभरहेको, देख्न सक्नुहुन्छ।

र जब यो माथ गयो, तनीह ले भने, “यो के हो?”
मलेै भने, “न्यायले प मी तटमा प्रहार गदछ।”

193 त्यहाँबाट दोश्रो िदन, अलास्का डुब्न थाल्यो। बुझ्नुभयो? यसले
एकपटक प्रहार गय , त्यहाँ, पिहलो झट्का।
194 कहाँ, तपाईले केिह गनुर्पदर्छ, यसलाई प्रतक गनर्को लािग। मािनसले
एउटा कु्रजमा नून हालेर, पानीमा फालेको जस्तो हो, र भन्यो,
“परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ, त्यहाँ िमठो पानी होस्।” र अक एउटा, येशू,
पानी उठाउनुभयो र भाँडोमा खन्याउनुभयो, र—र त्यसबाट दाखम
बनाउनुभयो।
195 तपाईसंग केिह कुरा हुनुपदर्छ, प्रतक गनर्को िन म्त। त्यो नै थयो त्यो,
त्यो माथ हावामा गयो र तल आयो। त्यो सानो चक्रवातबाट शु भयो।
चौिबस घण्टा भत्रमा, यसले पहाडलाई तबसम्म ह ाएको थयो जबसम्म
त्यसले चट्टानलाई चारैतर काटेन।
196 रभे. िमस्टर. ब्लेर यहाँ ब￭सरहनुभएको छ, म अिहले िठक उहाँलाई
हेदछु, उहाँ त्यहाँ माथ हुनुहुन्थ्यो र त्यो मध्येको केिह टुक्राह
उठाउनुभयो, र इत्यािद। यहाँ टेरी सोथमन हुनुहुन्छ, तनीह , र यहाँ
उभद,ै र िब ी पल। र भाईह , यी मध्ये धेरै जना जो यहाँ ब￭सरहेका
छन्, तनीह िठक त्यहाँ थए यो घटना भएको हेनर् जब यसले त्यसलाई
च्यात्यो।
197 त्यो काल्पिनक होइन। त्यो सत्य हो। त्यो पिहले को बाईबलका
िदनह मा होइन। त्यो अिहले हो। बुझ्नुभयो? त्यो उही परमे र जसले
मलाई सधै यी कुराह देखाउनुभयो, र त्यो घट्न आयो, तह्क अक्षर
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अनुसार पूरा भयो। तनीह किहल्यै एकपटक पिन असफल भएको छैन।
अिहले म उहाँमा घमण्ड गदछु।
198 केिह ह ा अगाड, म एउटा दशर्नमा थएँ। र म एउटा—एउटा उच्चा
स्थानमा उभरहेको थएँ, र मलेै मण्डलीको पूवर् ष्य हेनुर् थयो। र मलेै
ध्यान िदएँ, मेरोबाट आईरहेको…म धेरै यो त रकामा उभरहेको थयो,
प ममा हेद। र यो बाटोमा चािह राम्री मिहलाह को समूह थए, सच्चै राम्रो
पोशाकमा, पछाड पिट्ट राम्ररी लामो केश राखेको, स्लभ, र स्कटर् तलसम्म
सफासंग। र तनीह सबजैना माचर्को धुनमा थए, जस्तो, “अगाड, इसाई
￭सपाहीह , यु को लािग बढ्द,ै येशूको कू्रसलाई अगाड साद।” र जसै
तनीह जाँदछै, म उभए, र त्यहाँ केिह कुरा थयो, कुनै आत्मा, परमे र
हुनुहुन्थ्यो, र भ ुभयो, “त्यहाँ दलुही छ।” र मलेै हेर,े र मेरो दय खसुी
थयो। र उनी यो बाटो तर गईन्, र मेरो पछ ल्तर गईन्।
199 केिह समय पछ, जब उनी यो बाटोमा आईन्, यसले भन्यो,
“अब आधुिनक मण्डली पूवर् ष्यमा आउनेछ।” र यहाँ एशयाली मण्डली
आउछन्। मलेै किहल्यै पिन त्यस्तो फोहोरी समूह देखेको थएन।
200 यहाँ अन्य मण्डलीह आउँछ, िव न्ह रा ्रह को। तनीह ह
भयानक दे खन्थे।
201 र म—म यो कारणले यो भन्छु िकनिक म परमे रको अगाड,
सत्य बताउनको लािग कतर्व्यब छु। र जब उहाँले भ ुभयो, “यहाँ अब
अमे रकाको मण्डली आउँछ, पूवार्लोकनको िन म्त,” यिद मलेै किहल्यै
दु को समूह देखेको थए भने, यो त्यो थयो। ती मिहलाह नाङै्ग थए, त्यो
पुरानो खरैो दे खने खालको कुराबाट, एउटा हात्तीको छालाको रङ्गजस्तो
थयो। र तनीह ले यो आफ्नो अगाड समातीरहेका थए, यसमा कुनै
माथ ो भाग थएन। र तनीह ले यी खालका कामह गद थए, िक,
यी—यी नाँचह जुन यी बच्चाह ले यहाँ बािहर गन गछर्न्, ती घुमाउ र
कुराह , र त्यो खालको संगीत गईरहेको थयो। र जब मलेै िमस य.ुएस.ए.
देखे। माथ आईरहेको, म झन्डै बेहोस भएँ।
202 अब, यो परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ हो। यिद तपाईले म उहाँको दास हँु
भिन िव ास गनुर्हुन्छ भने, तपाईले मलाई अिहले िव ास गनुर्होस्। म त्यो
संसारमा केिहको लािग भ चाह । त्यहाँ संसारमा पयार् पसैा नै छैन जसले
मलाई यो भ े बनाउन सक्छ यिद यो सत्य नभईिदएको भए।
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203 र जब उनी आईन्, त्यो मलेै देखेको सबभैन्दा घनलाग्दो कुरा थयो।
मलेै सोचे, “परमे र, जत कडा मेहनत हामी प्रचारकह र दाजुभाईह ले
तपाईले दलुही पाउनको लािग गरकेा छौ, र हामीले गनर् सक्ने सबै भन्दा
उत्तम नै त्यिह हो।” उनी बटा रदै थईन्, उनको अगाड यो पक्रद,ै जस्तो
िक यी मध्ये यो एउटा हुला स्कटर् जस्तो कुरा थयो, उनको अगंह को
अगाड पक्रद,ै उनको त ो अगं, यसरी, नाँच्दै र बटा रदै जस्तो िक यी
बच्चाह ले यहाँ बािहर गछर्न्…यी अ ील कायर्क्रमह जुन तनीह संग छ,
घुमाउरो देखाउने। त्यो अमे रकाको िमस इसाई थईन्।
204 त्यसलेै मलाई सहायता गनुर्होस्, परमे रको सहायता ारा, उहाँको
अनुहारमा यो त्यस्तो खालको दे खन्छ। म—म केवल…म शु गछुर्…म
बेहोस हुनसक्थे। मलेै सोचे, “सबै कोशष, प्रचार, र मनाउने?” ती मध्ये
सबजैना छोटो केशमा, र तनीह बटा रदै र जारी राख्द,ै यसलाई अगाड
समात्द।ै तनीह वरपर आउछन्, जहाँ म त्यहाँ यस अलौिकक प्राणीसंग
उभरहेको थए। मलेै उहाँलाई देख्न सिकन। उहाँ मसंग बो लरहनुभएको
मलेै सुन्थे; उहाँ िठक मेरो वरपर हुनुहुन्थ्यो। तर जब तनीह यो त फ
घुमे, तनीह ले यो समात्थे। र केवल बटा रदै र हाँस्दै र जाँद,ै त्यसरी नै
जारी राख्द,ै यसलाई तनीह को अगाडपिट्ट समात्द।ै
205 अब, म उहाँको उप स्थतमा त्यहाँ उभद,ै र उहाँको दास, “मलेै
कोशष गरकेो मध्ये सब,ै मलेै गनर् सक्ने त्यत मात्रै हो?” मलेै सोचे,
“परमे र, यसले मलाई के भलो गय र? यसले के असल गय ? सबै ने,
िवन्ती गन, र मनाउने, र महान चन्ह र आ यर्कमर्ह र चमत्कारह जुन
तपाईले देखाउनुभयो। र कसरी म त्यहाँ उभएँ, र घर जान्छु र तनीह लाई
प्रचार ग रसकेपछ न्छु, र यसले मलाई के भलो गय र? र त्यसपछ
मलेै केिह त्यस्तो छ तपाईको अगाड प्रस्तूत गनुर्पछर् , एउटा दलुही हो

पमा?”
206 र जसै म त्यहाँ उभएको थए, हेद, उनी त्यहाँबाट गईन्। र
तपाईले उनको पछाडको भाग कल्पना गनर्सक्नुहुन्छ, केिह पिन नलाएको
अवस्थामा थयो, उनी झी लिमली हँुदै जाँदै यसलाई आफ्नो अगाड
समात्द,ै त्यसरी, यो घुमाउमा, उनको हातखटु्टा त्यसरी फाल्द।ै र, उनी,
ओ, यो अ ील थयो, कसरी उनले जारी राख्दै थईन्, उनको शरीर
वरपर त्यसरी काप्दै थयो। अब म…
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207 तपाई भ ुहुन्छ, “यसको अथर् के हो, भाई ब्रन्हाम?” मलाई थाहा छैन।
म केवल मलेै के देखे त्यो तपाईले भिनरहेको छु।
208 र जब उनी त्यसरी गईन्, मलेै उनलाई हेर।े ओ, म वास्तवमै बेहोस भए।
म केवल चारैतर फ कए। मलेै सोचे, “परमे र, म दोषी छु। त्यहाँ—त्यहाँ
यसै पिन मलेै कोशष गनर्पन केिह पिन छैन। केवल म पिन त्याग्न सक्छु।”
209 श्रीमती. कालर् िव लयम्स, यिद तपाई यहाँ ब￭सरहनुभएको छ भने, र
त्यो सपना जुनको बारमेा तपाईले मलाई भ ुभएको थयो, केिह समय
अगाड, जुन तपाईले अक रात देख्नुभएको थयो, जसले तपाईलाई
िवच￭ त परकेो थयो, त्यो यहाँ छ। स्टेय रग व्हल मबाट खो￭सएको छ।
210 तब, मलेै केवल सोचे, “म—मलेै पिन केवल यो िबसर्न सक्छु।” म
गएको थएँ।
211 त्यसपछ, अचानक, मलेै यो फेरी आईरहेको देखे। र यतातर आउँदा
उही दलुही आउँछन् जो यो बाटो गएक थईन्। यहाँ फेरी ती सानी केिटह
आए, र ती मध्ये हरके तनीह को आफ्नो राि ्रय पोशाक लगाएका थए
जहाँबाट तनीह आएका थए, जस्तो िक स्वटजरल्याण्ड, जमर्नी, र
आिद, हरकेले त्यस प्रकारको पोशाक लाएका थए, सबजैना लामो केशमा,
िठक उस्तै नै जस्तो पिहलोमा थयो। र यहाँ तनीह आएरहेका थए,
िहड्द।ै “अगाड, इसाई ￭सपािहह , यु को लािग माचर् गरकेो जस्त।ै” र
जब तनीह सबै पूवर् ष्यको स्थानबाट पार गद गए जहाँ म उभरहेको
थएँ, एक्कासी, हरके आँखा त्यो बाटो गयो। र तनीह पछाड फ कए, र
तनीह अगाड, माचर् गद बढे।
212 र जसरी तनीह ￭सधा आकाशमा जान थाले, यो अक एउटा
पहाडको छेउमा गयो र तल गयो, त्यसरी।
213 त्यो िठक माथ आकाशसम्म माचर् गद अघ बढ्न थाल्यो। र जब
तनीह माचर् गद अगाड जान थाले, मलेै एक जोड साना केिटह पछाड
पिट्ट याद गर,े यस्तो दे खन्थ्यो िक तनीह कुनै िवदेशी केिटह थयो,
जस्तो िक स्वेडन वा स्वटजरल्याण्ड, वा कत।ै तनीह ले चारैतर हेनर्
शु गर,े र पाए…मलेै भने, “त्यसो नगर! त्यो कदमबाट बािहर निनस्क!”
र जसै म त्यसरी कराए, म आए, दशर्नमा, त्यहाँ मेरो हात त्यसरी राखेको
अवस्थामा उभरहेको थए। मलेै सोचे, “िठक छ…”
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214 त्यिह कारणले मसंग भएको कुरा मलेै भनेको हँु, आजरात। म
तपाईलाई एउटा प्र सोध्न चाहन्छु। के यो हामी सोचेको भन्दा पिन िढलो
भईसकेको छ? के उनी पिहले नै बोलाईएक र चुिनएक , र छाप लगाईएक
छन्? त्यहाँ एउटा थप एउटा हुनसक्दनै, तपाईलाई थाहा छ। के यो सम्भव
छ? ओ, हो। ओ, हो।
215 मलेै के भने याद गनुर्होस्, अक िदन िबहानको खाजामा। प्नजननको
पु ष र मिहलाको परागमा, त्यहाँ लाखौ िकटाणहु गएको हुन्छ, लाखौ
अण्डाह जान्छ। तर त्यहाँ ती मध्ये केवल एउटा मात्रै ￭जउँदछ, र, अझैपिन,
तनीह सबजैना समान छन्: दस लाख बाट एउटा। ती मध्ये हरके, उही
अण्डा र उही खालको िकटाणु हो। ती मध्ये एउटा बाँच्छ। बािक सबै मछर्न्।
216 कुन चािह एउटा पाकेको अण्डा हो भिन कसलेै भ सक्दनै, र,
ओ, यसको बारमेा के हो। चाहे त्यो एउटा केटा वा केिट, सुनहरा वा
कालो केश सिहत को गोरो, वा यो जे पिन हुन जानेछ त्यो परमे रले
िनणर्य गनुर्पदर्छ। परमे रले त्यो िनणर्य गनुर्हुन्छ। पिहलोले भेट्ने होइन,
तर पिहलो त्यो जसलाई परमे रले िनणर्य गनुर्हुन्छ। हुनसक्छ एउटा यहाँ
आउँछ, र अक …यिद तपाईले किहल्यै ध्यान िदनुभएको छ भने, टेस्ट
ट्यबुमा, तनीह लाई संगै आईरहेको हेनर्। मलेै यो हेरकेो छु। परमे रले
त्यो िनणर्य गनुर्पदर्छ। एउटा, ती मध्ये सबजैना, उस्तै नै छ, तर चुनाव ारा
हँुदछ। प्राकृतक जन्म चुनावबाट हो। परमे रले दस लाखबाट एउटालाई
लनुहुन्छ।
217 जब इस्राएलले िमश्र छोडे, प्रतज्ञाको देशको बाटोमा, तनीह लगभग
िबस लाख मािनसह थए। तनीह मध्ये प्रत्येक एउटै ब लदानको
थूमा मुिन थए, नत्र तनीह बाँच्ने थएनन्। ती मध्ये प्रत्येकले मोशा,
अगमवक्तालाई सुने। ती मध्ये हरके लाल समुन्द्रमा, उनमा बि ष्मा भएका
थए। तनीह मध्ये प्रत्येक नाचे, म रयमसंगका मिहलाह , माथ-र-तल
समुन्द्रको िकनारको छेउमा (जब), जब परमे रले शत्रुलाई न गनुर्भयो।
तनीह सबै मोशासंग खडा भए, र उनलाई आत्मामा गाईरहेको सुने।
तनीह , प्रत्येकले, उजाडस्थानको म खाए, जुन स्वगर्बाट तल खसेको
थयो। नयाँ म , हरके रात, जुन सन्देशको एउटा चत्रण थयो, ती सबलेै
त्यसबाट खाए। तर, दईु लाख मध्येबाट, कतजना सफल भए? दईु। दस
लाखबाट एकजना।
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218 त्यहाँ लगभग पाँच सय िम लयन इसाईह संसारमा छन् आज रात,
क्याथो लक र सबलैाई गनेर। संसारमा पाँच सय िम लयन तथाकथक
िव ासीह छन्। यिद आज रात यार्प्चर आयो भने, त्यसको अथर् हो…
यिद दस लाखमा एकको गणना थयो भने। म यो भ न्दन िक यिह हो। तर
यिद यो थयो भने, पाँच सय मािनस, आउदो चौिबस घण्टामा, हराईरहेको
हुनेछ। यहाँसम्म िक तपाईले यसको बारमेा किहल्यै सु ु पिन हुनेछैन। त्यहाँ
त्यत धेरै हराईरहेका हुनेछन्, जसरी पिन, िहसाबसम्म गनर् सिकदनै।
219 तब यो हुन सक्छ, हामीलाई हुनसक्छ, िमत्र, जस्तो यो भएको थयो
जब बि ष्मा िदने यूह ा आउदा भयो। चेलाह ले समेत भने, “िकन
धमर्शा ले भन्छ, िकन—प्रे रत वा अगमवक्ताह ले भन्छन्, िकन यसले
ए लया पिहले आएर सबै कुराह पुनस्थार्िपत गनुर्पछर् भिन भन्छ?”
220 उहाँले भ ुभयो, “म तमीलाई भन्छु िक ए लया आईसकेका छन्, र
तमीले थाहा पाएनौ।”
221 यी मध्ये एक िदन हामी यहाँ ब￭सरहेको अवस्थामा छोडने छौ,
“महासंक शु हुन भन्दा अगाडको यार्प्चरको बारमेा के छ?”

“यो आईसकेको छ र तपाईले यो थाहा पाउनुभएन।”
222 सबै शरीर, छाप लगाईयो, बस यसलाई चरणमा राख्द।ै त्यो त्यो
त रकामा हो भनेर भिनरहेको छैन। म आशा गछुर् िक यो त्यो त रकामा
छैन। तर, िमत्र, जब यसले िदन्छ…
223 यिद हामीसंग हाम्रो दयमा महसूस गय भने, आजरात, िक हामीले
हाम्रो जीवन ￭सधा गनुर्पछर् , र हामीले गरकेा कुराह , तपाईलाई म सुझाव
िदन चाहन्छु, एउटा सेवक भाईको पमा। म यो पिहलो पटक भ जाँदछुै,
पु ल्पटबाट। म आजरात धेरै फै लएको छु, यसमा, अ कुनै कुरामा भन्दा,
कुनै समयमा, जसरी पिन, सवर्साधारणको अगाड, िकनभने यी सभाह मा
मलेै ठूलो स्वतन्त्रता पाएको छु। यिद तपाईले म परमे रको अगमवक्ता हँु
भिन िव ास गनुर्हुन्छ भने, तपाईलाई मलेै के भनेको छु त्यो सु ुहोस्। यिद
त्यहाँ तपाईको दयमा एउटा सानो ￭झल्काको भावना छ भने, तपाई िठक
अिहले परमे रकहाँ जानुहोस्। तपाई यो गनुर्होस्।
224 एक िमनेट रोक्नुहोस्, पु षह । तपाईको—तपाईको ￭स ान्तलाई
हेनुर्होस् जसको सेवा तपाई गनुर्हुन्छ। तपाईको मण्डलीह मा हेनुर्होस्। के यो
िठक परमे रको वचन अनु प छ? के तपाईले सबै योग्यता पूरा गनुर्भएको
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छ? भ ुहुन्छ, “म राम्रो मान्छे हँु।” िनकोदेमस पिन त थयो, र त्यसरी नै
बािक सबै पिन थए। तनीह —तनीह राम्रा थए। बुझ्नुभयो? त्यसको
यससंग कुनै सरोकार नै छैन।
225 र, मिहलाह , म तपाईले ऐनामा हेरकेो चाहन्छु, र परमे रले एउटा
मिहलाले के गरकेो चाहनुहुन्छ त्यो हेनुर्होस्। र परमे रको ऐनामा हेनुर्होस्,
अिहले तपाईको मण्डलीको ऐनामा होइन, परमे रको ऐनामा; र हेनुर्होस्,
तपाईको जीवनमा, येशू ख्री को दलुही ब े योग्यता छ या छैन।
226 सेवकह , यिह नै सोच्नुहोस्। के तपाईले यहाँ कुनाह काट्नुहुन्छ,
पारी त्यहाँ कसकैो भावनाह बचाउनक लािग? के तपाईले यो गनुर्हुन्थ्यो
यिद यो थएन भने…र तनीह ले तपाईलाई मण्डलीबाट बािहर राख्ने
थए? यिद तपाईले त्यो त रकामा महसूस गद हुनुहुन्छ भने, मेरो िप्रय
भाई, म तपाईलाई चेतावनी िदन्छु, येशू ख्री को नाममा, त्यसबाट िठक
अिहले भाग्नुहोस्।
227 र, मिहला, यिद तपाईले इसाईको योग्यतामा मापन गनर् सक्नुहु भने,
एउटा नाम मात्रको इसाईको पमा होइन, तर तपाईको दयमा, र तपाईको
जीवन िठक परमे रको िववाहको प्रमाण पत्रको ढाँचामा छ भने, यहाँ, भन्छ
यो यस्तो हुनुपछर्…
228 र, मण्डलीका सदस्यह , यिद तपाईको मण्डली त्यस्तो छैन भने,
उहाँको वचनको परमे रको योग्यतामा मापन गनर् सक्दनै भने, त्यसबाट
बािहर िन स्कनुहोस् र ख्री भत्र पस्नुहोस्।
229 त्यो गम्भीर चेतावनी हो। हामीलाई थाहा छैन कुन समय, र तपाईलाई
थाहा छैन कुन समय, िक यो शहर एकिदन सागरको फेदमा बस्न जानेछ।
230 “ओ, कपनर्हुम,” येशूले भ ुभयो, “त जो स्वगर्मा उचा लएको थईस्,
तल नरक ल्याईनेछ। िकनिक, यिद सोदोम र गमोरामा शिक्तशाली कामह
भएको भए, त्यो आजसम्म खडा हुनेथयो।” र सोदोम, गमोरा मृत सागरको
फेदमा छ। र कपनर्हुम समुन्द्रको मुिन छ।
231 तमी शहर, जो स्वगर्दतूह को शहर भिन दावी गदर्छ, जसले
आफैलाई स्वगर्मा उचालेको छ, र फेसन र त्यस्ता चजह को, सबै
फोहोरी, घनलाग्दा कुराह पठायो, यहाँसम्म िक िवदेशी देशह पिन
हाम्रा फोहोरह तप्नायाहा आए र यसलाई टाढा पठाए, तपाईको राम्रा
मण्डलीह र स्तम्भह मा, र त्यस्तै अन्य, जुन त रकामा तलेै गदर्छस्।
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याद गर्, एकिदन तँ समुन्द्रको मुिन लेिटरहेको हुनेछस्, तेरो महान महको
छाल तेरो मुिन छ अिहले। परमे रको क्रोध तेरो मुिन दिबरहेको छ। किहले
सम्म उहाँले यसलाई बलुवाको पखार्ललाई थािमराख्नुहुनेछ? जब, पारीको
सागर, एक िमल गिहरो, त्यहाँ चि नेछ, साल्टोन समुन्द्रमा फकर् न्छ। त्यो
पोम्पेईको अ न्तम िदन भन्दा खराब हुनेछ। प ाताप गर्, लस एन्जलस।
232 प ाताप गनुर्होस्, बािक रहेका तपाईह , परमे रमा फकर् नुहोस्।
उहाँको क्रोधको घडी पृथ्वीमा आएको छ। भाग्ने समय हँुदा भाग, र
ख्री मा आउँ।

आउनुहोस् हामी प्राथर्ना गरौ।
233 िप्रय परमे र, जब, मेरो आत्मामा, मेरो दयले चेतावनीको आशुको
थोपाह झा ररहेको छ। प्नदान गनुर्होस्, ओ परमे र, िक पु ष र
मिहलाह ले भखर्रै मलेै भनेका कुराह ठट्टाको पमा सोच्नेछैनन्, र
मण्डलीका मािनसह ले यो कुनै पूवार्ग्रही कुरा वा तनीह को िव को
भिन सोच्नेछैनन्। तनीह ले देख्न सकेका होउन्, प्रभु, यो प्रेममा हो।
234 तपाईले मेरो साक्षी राख्नुहुन्छ, सवर्शिक्तमान परमे र, िक माथ-र-
तल यस तटमा म गएको छु, बष िपच्छे, तपाईको वचनको घोषणा गद।
मेरो साक्षी राख्नुहोस्, ओ परमे र, यिद आज रात यो हुन्छ भने, मलेै
सत्य भिनिदएको छु। दलुहीको यो दशर्न सत्य हो भिन तपाई जा ुहुन्छ।
मलेै यसमा तपाईको नाम लएको छु, प्रभु, र भनेको छु िक यो परमप्रभु
यसो भ ुहुन्छ हो। र म के गदर्छु भ े कुरामा, महसूस गछुर् िक म सचेत
छु, प्रभु।
235 त्यसलेै म तपाईलाई प्राथर्ना गछुर् , येशूको नाममा, मािनसह ले
आफैलाई ह ाउन्, आजरात, र आउन लागेको क्रोधबाट भागून्, िकनिक
इकाबोद ढोकाह मा र रा ्रह मा ले खएको छ। एउटा कालो चेक माकर्
यसमा आएको छ। परमे रको आत्मा यसबाट दखुी हुनुभएको छ,
र तनीह तराजुमा जो खएका छन् र अभावमा भेिटएको छ। राजा
नाबुकदनेसरको भोज फेरी दोहो रएको छ, ती मातएको भोजह र आधा
पोशाक लगाएका मिहलाह , जसले आफैलाई इसाई भिनरहेका छन्।
236 ओ स्वगर्का परमे र, पापी संसार र पापी मािनसह प्रभु दयावान
हुनुहोस्, प्रभु, जस्तो आज रात हामी छौ। परमे र, म मध्यस्तमा खडा
भएर िदव्य दया माग्ने कोशष गदछु, िक तपाई आजरात यो भडमा
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बोल्नुहुनेछ र तपाईको दलुहीलाई ध्यान गनर्को िन म्त बोलाउनुहुनेछ,
प्रभु, ￭स ान्तको चन्हबाट भएर निहड्नको लािग, तर प्रभु येशू ख्री को
सुसमाचारको आवाज ारा। यसलाई प्रदान गनुर्होस्, ओ परमे र। यो थाहा
िदनुहोस्, यस रातमा, िक तपाई परमे र हुनुहुन्छ, र तपाईको वचन
सत्य हो। जबक , पूणर्पूर्मा, यस मािनसह को सामु े, हामी तनीह लाई
तपाईको वचनको ध्यानमा बोलाउदछौ।
237 येशू ख्री को नाममा, म तनीह को िन म्त प्राथर्ना गदर्छु, प्रभु।
तनीह ले तपाईलाई देखेका छन्, कुनै संका िबना न,ै तनीह को भडबाट
चल्नुहोस् र तनीह को दयमा के छ बताईिदनुहोस्। र तपाई जा ुहुन्छ,
प्रभु, िक, िठक अिहले, के भईरहेको छ। त्यो सत्य हो भ े कुरा तपाई
जा ुहुन्छ, ओ परमे र। र तपाईलाई प्राथर्ना गदर्छु, येशूको नाममा, फेरी
पिन पिवत्र आत्मालाई मध्यस्थता हुन िदनुहोस्, प्रभु, र यस श्रोताबाट
ता ुहोस्, प्रभु, जो थूमाको पुस्तकमा ले खएका छन्। यसलाई प्रदान
गनुर्होस्, प्रभु। म मेरो सम्पूणर् दयले प्राथर्ना गदर्छु।
238 यी मािनसह , स्वाभािवक पमा, प्रभु, तनीह संग भएको अ न्तम
पसैा िदन्छन, मेरो सन्देशलाई समथर्न गनर्को िन म्त। तनीह ले गनर् सक्ने
जे पिन तनीह ले गछर्न्। तर, ओ, परमे र, जब यो यसमा सामना गन
कुरामा आउँछ, र यसमा आउनुको बारमेा हुन्छ, म प्राथर्ना गछुर् , परमे र,
िक यो त्यो रात हुनेछ जुनमा तपाईले तनीह लाई इनाम िदनुहुनेछ र यस
सम्मेलनमा तपाईको पिवत्र आत्मा खन्याउनुहुनेछ। र त्यहाँ रमाइलो गन
वा उिफ्रने नहोस, तर ने र कराउने हो, र प ताप होस्, वेदीको ￭सङह
समात्द,ै जबक न्याय हाम्रो तल देख्दै छौ, आजरात। यसलाई प्रदान
गनुर्होस्, परमे र। मलेै जाने अनुसार इमानदारी पूवर्कमा प्राथर्ना गदर्छु,
येशू ख्री को नाममा।
239 मेरो भाई, बिहनी, म—म जा न्दन यहाँ भन्दा बिढ के भ े भिन, यिद
मलेै तपाईको नजरमा अनुग्रह पाए भने, परमे रको शिक्त ारा, यिद तपाईले
म उहाँको अगमवक्ता हँु भिन िव ास गनुर्हुन्छ भने। यो मलेै सावर्जिनक
स्थानमा भनेको पिहलो पटक हो। तर कुनै त रकाको अनौठो चेतवानी म
महसूस गछुर् । म यसको उन्मुख छैन। म छैन भ े कुरा तपाईलाई थाहा छ। म
यस्तो व्यवहार ग दन। म त्यो सन्देश बोल्न र ती कुराह भ िहचिकचाए। म
छेउतफ भाग्छु र सबकुैरा गछुर् , यो गनर्बाट रोक्नको लािग। तर यो भिनएको
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छ, र यो न्यायको िदनमा उभनेछ, मलेै सत्य भनेको छु भ े एउटा साक्षीको
पमा। त्यो परमप्रभु परमे र यसो भ ुहुन्छ हो!…?…

240 ओ, पे न्टको , आफ्नो जीवनको लािग भाग। यो धेरै िढलो हुन
भन्दा अगाड न,ै वेदीको ￭सङ तफर् भाग र कराउ, िकनभने त्यस घडी
आउनेछ जब तपाई कराउन सक्नुहुनेछ र यसले कुनै भलो गनछैन।
िकनिक एसावले, आफ्नो जन्म अधकारको ठाउँ खोज्न खोजे, र यो पाउन
सकेनन्। म तपाईलाई प्रतब गछुर् , ओ, क्या लफो नया। ओ, फुल गोस्पल
िबजनेसम्यानको सम्मेलन, जसलाई म प्रेम गछुर् , जसलाई मलेै छाडेको
छु र मेरो सारा दयले, म तपाईलाई येशू ख्री मा सुम्पन्छु, आज रात।
उहाँमा भाग्नुहोस्! शतैानले तपाईलाई यसबाट सेलाउन किहल्यै निदनुहोस्।
िठक यससैंग रहनुहोस् जबसम्म तपाई, सबजैना, पिवत्र आत्मा भ रनुहु ,
यतसम्म, िक यसले तपाईलाई वचनमा आउने बनाउनेछ, त्यसले तपाई
मिहलाह लाई ￭सधा बनाउनेछ, िक तपाई पु षह लाई ￭सधा बनाउनेछ।
यिद तपाई भ ुहुन्छ िक तपाईले पिवत्र आत्मा पाउनुभएको छ, र वचनसंग
सहन गनुर्हु , यो तपाई भत्र अक आत्मा हो। परमे रको आत्मा
उहाँको वचनमा छ, म￭सही, अभिषक्त वचन। दलुही एक म￭सही हुनुपछर् ,
अभिषक्त वचन।
241 आउनुहोस् हामी हाम्रा खटु्टामा उभऔ, प्रभु येशू ख्री को नाउँमा।
यिद तपाईले मेरो आवाज फेरी किहल्यै सु ुभएन भने…तर, परमे रको
इच्छा भए, म अिफ्रकामा जाँदछुै, केिह घण्टामा न।ै म फेरी किहल्यै
नफ कउला। मलाई थाहा छैन। तर म तपाईलाई भन्छु, मेरो सम्पूणर्
दयले, मलेै तपाईलाई सत्यता भनेको छु। परमे रले मलाई भ ुभएको

सबकुैरा तपाईलाई भ बाट म चुकेको छैन। र मलेै यो प्रभुको नाममा
भनेको छु।
242 यो एक गम्भीर क्षण हो। मलाई थाहा छैन यो कसरी व्यक्त गन। मलेै
पु ल्पट तन वा चार पटक छोड्ने प्रयास गर,े र मलेै यो गनर् स क्दन। यो
एउटा गम्भीर घडी हो। तपाईले यो किहल्यै नभुल्नुहोस्। यो त्यो समय हो,
शायद, परमे रले आफ्नो अ न्तम आ ान गद हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छैन।
उहाँले आफ्नो अ न्तम आ ान गनुर्हुनेछ, कुनै िदन। किहले? मलाई थाहा
छैन। तर म तपाईलाई भन्दछुै, त्यो दशर्न अनुसार, यो यस्तो दे खन्छ िक
दलुही करीब पूणर् हुनलागेको छ।
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243 नामको मात्रै मण्डलीह भत्र आईरहेको हेनुर्होस्। जब सुतरहेका
कन्याह तेलको िन म्त आउँदछन्, उसले त्यो पाउन असफल भईन्।
दलुही भत्र गईन्। यार्प्चर माथ गयो। “जब तनीह तेल िक गए,
दलुहा आए।”
244 के तपाई िनद्रामा हुनुहुन्छ? जाग्नुहोस्, छटो, र आफैमा आउनुहोस्। र
आउनुहोस् हामी प्राथर्ना गरौ, प्रत्येक, जस्तो िक हामीह यो िमनेटमा
मदछौ, प्रभुको नाउँमा। आउनुहोस्, हरके, तपाईको आफ्नै त रकामा
प्राथर्ना गनुर्होस्।
245 सवर्शिक्तमान परमे र, हामीमा दया गनुर्होस्। प्रभु, ममाथ दया
गनुर्होस्। हामी सबमैा दया गनुर्होस्। यसले के भलो गछर् , चाहे हामीले
जे पिन गरौ, यिद हामी यी कुराह मा असफल हुन्छौ भने? म खडा भई
दयाको िन म्त माग्दछु, ओ परमे र, यो महान शहर समुन्द्र मुिन डुब्नु भन्दा
अघ र यो तटमा परमे रको न्यायले प्रहार गनर्भन्दा अघ। म प्राथर्ना गछुर् ,
परमे र, िक तपाईले आफ्नी दलुहीलाई बोलाउनुहुनेछ। म तनीह लाई
तपाईमा सुम्पन्छु, येशू ख्री को नाममा। आमेन। आमेन…?…मलेै सत्य
भनेको…?… 
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