
अभग्रहण 4

 भाई नेभल, र शुभ िदवस, साँझ, हाम्रा अमूल्य िमत्रह मा, हामीह
आज रात मण्डली फेरी आउन पाउदा खसुी छौ। थोरै तातो छ,

र त्यसलेै हामीह सम्भव भए सम्म चाडो गनछौ, िठक संदेशमा ￭सधा
जानेछौ।

सबभैन्दा पिहले, हामीसंग केिह घोषणाह छन्, र एउटा—एउटा
िवशेष प्राथर्नाको अनुरोध छ। मलेै तपाईह को च ी त्यहाँ पछाड पाएको
छु, जुन मलाई िदईयो, र त्यो बिहनी जसलाई िदमागमा ट्यमुर भएको छ।
र त्यहाँिनर अक एकजना हुनुहुन्थ्यो लुइसिवलमा; र अक सेवक भाई,
उहाको बुबालाई दय घात भएको थयो; र त्यहाँ अ धेरै अनुरोधह
छन्, संसारमा आज धेरै िबमारी मािनसह छन्। धेरलेै बोलाई रहेका छन्
र हामी िन य पिन तनीह को िन म्त हाम्रो पूरा दयले प्राथर्ना गदर्छौ, िक
परमे रले तनीह लाई म त गनुर्भएको होस्।

सामान्यतः पन्चानब्बे प्रतसत मेरो सेवकाई नै सधै त्यिह रहेको छ,
िवमारीह को िन म्त प्राथर्ना गन, तपाईलाई थाहा छ, तर म—म एक
प्रकारले एक—प्रकारले सानो नजरले…म अझै पिन िवमारीह को िन म्त
प्राथर्ना गदर्छु, अब, त्यो याद गनुर्होस्। त्यो िठक यो संग भएर जान्छ।
तर, ओ, यिद हामीले त्यो मण्डली पाउनसक्दनैौ जुन उपयकु्त स्थानमा
स्थािपत ग रएको छ, तब, क्रममा पाउनसक्दनैौ तािक हामी कायर् गनर् सकौ,
तपाई देख्नुहुन्छ। सबै िठक स्थानमा हुनुपछर् , बुझ्नुभयो, सबै कुरासंगै
ल्याउनुपदर्छ।

केिह कुराले भखर्रै मलाई हान्यो, केिह समय अगाड। जब एउटा
बुढो भूतपूवर् सिैनक व्यिक्त, उसको एउटा हात लगभग गोली लागेको,
खटु्टामा पिन लगभग गोली लागेको। उहाँ यहाँ हुनुहु मेरो कुरा सु को
लािग अिहले। तर रोय रोबसर्न नाउँको एउटा साथीको एउटा वास्तिवक
राजकुमार, र मण्डलीको ट्र स्ट मध्येको एकजना, र एउटा असल इसाई
सज्जन। उहाले केवल त्यहाँ कदम राख्नुभयो, र भ ुभयो, “भाई ब्रन्हाम,
रा ्रपतलाई नभुल्नुहोला।” भ ुभयो, “जब उहाले कदम राख्नुभयो
त्यसले मलाई अत्यन्त अफसोस भयो,” मलेै टेलीभजनमा देखे, “उहाले
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हवाईजहाजबाट बािहर िनस्कनुभयो, उहाको गालाबाट आँशुह झद थयो,
र उहाँको मुख एकतफ मोडएको थयो।” तपाईलाई थाहा छ, उहाँ िठक
त्यहाँ रोय र तनीह संग हुनुहुन्थ्यो, त्यो—त्यो लडाईमा संगै हुनुहुन्थ्यो।

तपाई राजनीतमा उहाँभन्दा भ भए तापिन, उहाँ अझै पिन रा ्रपत
हुनुहुन्छ। हो, श्रीमान्। मेरो लािग, म—म न त डेमोक््रयाट हँु न त
रप ब्लकन। म एउटा इसाई हँु। तर म—म तपाई लाई भन्छु, तर म िन य
नै रा ्रपत डिवट आईजेनहोवरलाई महान् कदर गछुर् । श्रीमान्, उहाँ िन त
पमा एउटा महान् व्यिक्त हुनुहुन्थ्यो, मेरो िवचारमा त्यो लाग्छ। र उहा

फेरी पिन उम्मेदवार हुनुभएको भए, र मलेै भोट िददै थए भने, म फेरी पिन
उहाँको लािग भोट हाल्थे। त्यो सिह हो। मलाई फरक पदन थयो यिद उहाँ
सय वषर् नै भएको भए पिन, म अझै पिन उहाँको लािग भोट हाल्थे िकनभने
मलाई उहा मन पछर् । र त्यसलेै हाम्रा प्राथर्नाह मा आज रात उहाँलाई पिन
स म्झउ।

जे.िट., म िन त पमा यो ह ा त्यो राम्रो सभालाई कदर गछुर् ,
तपाईह सबलैाई, तपाई र भाई िव ाडर्लाई पिन। यिद म बािहरबाट
भत्र आएको भए, तपाईह सबलेै भ ुभयो, “िठक छ, भाई ब्रन्हाम
अब, तपाईलाई थाहा छ, फलानो-र फलानो।” तर यो नै उत्तम हो िक
बािहरै उभएर तपाईलाई सुिनरहन्छु, के तपाईले देख्नुहु ? [भाई ब्रन्हाम
हास्नुहुन्छ—सम्पा] िठक छ। त्यसलेै, एकदम राम्रो छ।

मसंग केिह मण्डलीह को लािग पेश गनुर्छ, यिद तपाईह सबै त्यो
चाहनुहुन्छ भने, यिद तपाई अिहले पादरीको कायर् गनर् जान तयार हुनुहुन्छ
भने, यिद तपाईले तपाईको प्रशक्षण पाउनुभएको छ भने। र, मलाई
लाग्छ तपाईले पाउनुभएको छ, र सबै कुरा िमलाउनुभएको छ। मलेै एउटा
ओरगेनमा, केिह वा￮शगटनमा, क्यालीफो नया र अ रजोना आर अन्य
ठाउँह मा पाएको छु। र यिद तपाईले किहल्यै कुनै एउटा मण्डली वा केिह
लन चाहनुहुन्छ भने, िकन, िठक यो यहाको स्थान प्रारम्भ गनर्को लािग
एउटा राम्रो ठाउँ हो। र त्यहाँ प्राणह जताततै छन् जो कराईरहेका छन्,
यहासम्म िक इ न्डयाना आरक्षणहर र जहाँ किहँ तपाई जान चाहनुहुन्छ।
केवल हामीलाई थाहा िदनुहोस्, िकनभने म िव ास गछुर् िक तपाई केटाह
अिहले अनुब न्धत हुनुहुन्छ। त्यो िठक हो। म केवल उहाह ले त्यसो गरकेो
हेनर् मन पराउछु।
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त्यहाँ माथी सडकमा भाई डल हुनुहुन्छ। उहाँको लािग सभा गनर् जादै
हुनुहुन्छ, केिह िदनह म।ै जागृत हुन जादछै, भाई डलको। र म—मलाई
याद छ िक मलेै त्यो सानो िमत्रलाई हरके ठाउँमा जोर लगाउने गथ, उहाँलाई
बािहर सेवा गद प्रचार गराउने कायर् गनर् कोशष गथ। उहाँ यिद िपछाडीएको
हुनुहुन्थ्यो। उहाले भ ुहुन्थ्यो, “म बोल्न नै स क्दन। तपाईले उहाँलाई
सु ुहोस्। आमेन। बुझ्नुभयो? तपाईलाई थाहा छैन तपाईले के सम्म
गनर्सक्नुहुन्छ यिद तपाईले आफुलाई पिवत्र आत्माको पकडमा छोड्नुभयो
भने। त्यो सिह हो।

र भाई स्नेलग यिुटकामा, र भाई जुिनयर ज्याक्सन त्यहाँ तल।
हामी—हामीह हाम्रा ती सबै बिहनी मण्डलीह लाई पिन भन्दछौ, िठक
हामीसंग। हामीह सबै संग।ै हामीह हाम्रो ￭स ान्तह मा कोिह पिन
असहमत छैनौ, या हाम्रा आशाह र ल यह मा, हाम्रा ￭स ान्तह एकै
छन्। हामीह संगै खडा हुन्छौ, र सबै कुरामा संगै उभन्छौ। हामीह
एकै मण्डली हौ। र हामीह िन त पमा तनीह जताततै छ रएको
चाहन्छौ; हामीह संग केिह अिफ्रकामा छन्, केिह इ न्डयामा, र चारैतर,
सबै देशह मा। त्यिह नै उहाह भएको हामी चाहन्छु, समाचार फैलाएको
चाहन्छौ।

र म देख्दछुै िक यी जवान भाईह आईरहनुभएको, जस्तो भाई
जे.िट पनल यहाँ हुनुहुन्छ, र—र भाई िव ाडर् र तनीह , जब तनीह
आउदछैन्, यी जवान मािनसह र म चािह बुढो हुदछुै। यिद त्यहाँ भो ल
छ भने, तनीह नै भो लका मािनसह हुनेछन्। म यो संदेश किहल्यै पिन
मरकेो चाहिदन। म त्यो चाहन स क्दन। यो जीिवत नै रहनुपछर् । र मलाई
लाग्दनै िक यसलाई ल्याउनको लाइ हामीसंग लामो समय बािक छ भिन।

त्यो सानो बच्चा जो मनर् लागेको छ भिन तनीह ले भनेका थए, मलेै
देखे िक तपाईसंग आज िदनभरी मण्डलीमा नै थयो, बिहनी। त्यो एकदम
राम्रो हो। हामीह त्यसको लािग प्रभुलाई धन्यवाद िददछौ, िक परमे र
कृपालु हुनुहुन्छ, दयाले भरीपूणर् हुनुहुन्छ। केवल िव ास ग ररहनुहोस् जुन
कुरा तपाईलाई यहाँ भिनएको थयो, बुझ्नुभयो, यो सबै िठक हुनेछ।

अब तपाईह शक्षाको आनन्द लईरहनुभएको छ? तपाईलाई शक्षा
मन प ररहेको छ? [सभाले भन्छ, “आमेन।”—सम्पा।] ओ, म—म—
म साच्चै नै िव ास गछुर् िक यसले हामीलाई भलाई नै गछर् । यसले हामीलाई
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िबमारीह बाट प्राथर्ना गनर्बाट, दशर्नह , र िदव्य चंगाईबाट थोरै िवश्राम
िदन्छ। अवश्य पिन, अब, आज रात हामी…सेवा प ात, हामीह फेरी
िवरामीह को िन म्त प्राथर्ना गनछौ, आजरात। हामीह सधै त्यो गनर्
चाहन्छौ, जो कसलैाई कुनै पिन समयमा बि ष्मा िदन तयार छौ।

कत जनालाई याद छ जब म िवजुलीको तारको कामको लािग िहड्ने
गथ? िठक छ, म िठक त्यो िवजुलीको तारको लािग धेरै पटक िहडेको छु,
एकै िदनमा त्यो उजाड ठाउँबाट तस िमल बाटो भएर िहड्थे। मलेै दइु
सय अस्सी िमल िवजुलीको तार भएर िहड्न पन हुन्थ्यो। म त्यहाँ तल
बाट भएर जान्थे, मेरो हातमा शटर् लएर, र, ओ, एकदम थिकत भई, त्यो
जगंलबाट भएर िहड्द,ै र त्यो ह रयो झाडीलाई काट्दै जान्थे। केिह पुरानो
िकसानलाई भेटेर त्यो एउटा ख मुिन बसी उहा संग प्रभु येशूको नाउँमा
बि ष्मा भएको िवषयमा कुरा गथ। उहाले भ ुहुन्थ्यो, “अँ, मलेै जिहल्यै
पिन बि ष्मा लन चाहन्थे।”

मलेै भन्थे, “यो त्यत टाढाको कुरा त होइन।” र उहाले भ ुहुन्थ्यो…
र मलेै त्यहाँ तल धेरै जनालाई लएर येशूको नाउँमा बि ष्मा िदएको

थए। िठक त्यहाँ तल रखेामा लान्थे, ज त्त मलेै जान सक्थे त्यत गथ।
त्यो िठक हो। धेरै पटक मेरो पुरानो काम गदार् लाउने कपडामा, एउटालाई
बि ष्मा िदएर त्यहाँ बाट आउथ्यौ। त्यहाँ खम्बामा काम गद गदार्; म एउटा
िवजुलीको तारको काम गन व्यिक्त थए, त्यो खम्बामा काम गद, एउटा
व्यिक्त संग, उ संग प्रभुको बारमेा पिन कुरा गथ। उनले भन्थ्यो, “िकन,
िब ी, कुनै िदन म तम्रो मण्डलीमा आउनेछु र बि ष्मा लनेछु।”
2 मलेै भ े गथ, “त्यसो भए तपाई िकन त्यस िदनसम्म पखरहनुहुन्छ?
हामी िठक खोलाकै छेउमा छौ, िठक त्यहाँ प्रशस्त पानी छ।” तनीह ह
त्यिह िनर समाउथे। त्यो सिह हो। त्यिह नै समय हो। िफ लपले
भनेका थए…
3 नपुसंकले िफ लपलाई भन्यो, “यहाँिनर पानी छ, मलाई के ले
रोक्छ?” त्यो सिह हो। केिहले रोक्दनै। यिद तपाई तयार हुनुहुन्छ भने,
त्यिह नै समय हो। शतैानलाई त्यहाँ केिह खराब गन मौका निदनुहोस्।
तपाईले आज गन सक्ने कुरा भो लको लािग भनेर नराख्नुहोस्। तपाईको
लािग भो ल नआउन पिन सक्छ। मलाई याद छ एकपटक मलेै त्यसो गरकेो
थए, त्यसबाट ￭सके, त्यसले मलाई एउटा पाठ ￭सकायो। मलेै केिह कुरा
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राखे जुन मलेै एक िदन गनर् पनथयो, र अक िदन त्यो गनर्को लािग धेरै
िढला भईसकेको थयो।
4 अब, साच्चै नै म तपाईह लाई यो सबै राख्न चाह । तर मलाई अिहले
यत नै घाउ भएको छ, र, मलाई थाहा छैन, म केवल एकदम राम्रो महसूस
ग ररहेको छु िक जबसम्म बस म आफुले आफैलाई, लगभग पूरै त रकाले
आफैलाई प्रा ग दन। म मात्र यत राम्रो महसूस ग ररहेको छु।
5 अब हामीह वचनको लािग अघ बढ्नु भन्दा अगाड हाम्रा शरह
केिह समयको लािग िनहुराऔ।
6 हाम्रो स्वग य िपता, तपाई सदाको िन म्त जीिवत परमे र हुनुहुन्छ।
त्यो सूयर् जुन भखर्रै अस्ताएको छ त्यिह सूयर्, त्यो अस्ताएको बेलामा
दिनएलले त्यसलाई देखेका थए, य मयाले त्यसलाई अस्ताएको देखेका
थए, आदमले त्यो अस्ताएको हेरकेा थए, येशूले त्यो अस्ताएको हेनुर्भएको
थयो। र यो त्यिह नै संसार हो जहा तनीह ￭जएका थए र िहडेका थए,
र तपाई अझै पिन उिह परमे र रहनुभएको छ।
7 आज रात त्यहाँ धेरै अनुरोधह छन्। एउटा व्यिक्त जो िदमागमाट्यमुर
सिहत हुनुहुन्छ, एउटा बिहनीले पिन त्यिह डरमा बस्नुभएको छ। तपाई मात्रै
एक आशा हुनुहुन्छ, प्रभु, जुन त्यहाँ छ। त्यो ट्यमुर घातक भईसकेको
छ, त्यहाँ केिह कुराले त्यसलाई रोक्न सक्दनै। त्यो डक्टरको हातको
पहँुचबाट टाढा भईसकेको छ। तर हामी आज हाम्रो सानो गुलेलीका साथ
त्यो थूमाको पछ जाँदछौ, त्यसलाई िपताको बगालमा फकार्ई ल्याउनको
िन म्त। येशू ख्री को नाउँमा हामी हाम्रा प्राथर्नाह त्यस ￬सह, ट्यमुर, त्यो
दु तालाई मानर्, र थूमालाई सुरक्षत बगालमा फकार्एर ल्याउनको िन म्त
िनदश गदर्छौ।
8 र हामी, परमे र, हाम्रो िप्रय रा ्रपतलाई पिन स म्झन्छौ, भाई, हाम्रो
डिवट आईजेनहोवर। उहाले यस देशलाई अगुवाई गनुर्भएको छ, प्रभु,
उहाँले हामीलाई यु बाट टाढा राख्ने कोशष गनुर्भएको छ। उहाले वाचा
गनुर्भएको छ िक को रयन यु अन्त्य हुनेछ यिद उहाँले गनर्सक्ने त्यहाँ
कुनै त रका छ भने। उहाँले ती आमाह लाई प्रतज्ञा गनुर्भएको छ िक ती
केटाह उहाँले फकार्एर ल्याउनुहुनेछ। तर उहाले भ ुभएको छ, “यसलाई
मलेै गनर्को लािग, मलेै त्यो गनर् स क्दन। मलेै मेरो बल लगाउन सक्छु,
तर परमे र स्वयमले त्यो गनुर्पनछ।” र तपाई उहाँसंग हुनुहुन्थ्यो प्रभु, र
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अब यो सबै मामला िमलेको छ। िकन तनीह ले यसलाई शू वातमा नै
देखेनन्? परमे र, म प्राथर्ना गछुर् िक तपाईले म त गनुर्हुनेछ। ती साहसी
प्राणह लाई आशष िदनुहोस्, प्रभु। र हामी प्राथर्ना गदर्छौ िक तपाईले
हाम्रो िन म्त अगुवा खोज्नुहुनेछ जो अब हुन आउनेछ। तपाईले पूवर् िनयकु्त
गनुर्भएको नै पूरा हुनेछ, प्रभु।
9 र त्यो एउटा कुरा जसमा आज्ञा रात हामी अत्यन्त ची राखेका
छौ, हाम्रो राि ्रय मामला भन्दा बाहेकमा, जुन त्यो महान् र मिहमामय
एक हुनुहुन्छ जो राज्य गनर् आउदै हुनुहुन्छ जुनको कुनै अन्त्य छैन,
प्रभु येशू, तपाईको पुत्र। तब तनीह ले हतयार छोड्नेछन्, त्यो आवाज
बज्नेछ, र त्यहाँ अ कुनै यु ह हुनेछैन। तनीह दाखम रोप्नेछन्,
र त्यसको फलह खानेछन्। तनीह ले घरह बनाउनेछन्, तनीह लाई
वास गनछन्। र त्यसपछ त्यहाँ कुनै संक हुनेछैन।
10 हामी वचनमा जादछैौ हामीलाई आशष िदनुहोस्। र, िपता, तपाईलाई
थाहा छ कारण िक म िठक यहाँ धमर्शा बाट वचनमा जाँदछुै। यो िकनभने
म—म महसूस गछुर् िक तपाईले यिह त रकामा मलेै गरकेो तपाईले
चाहनुहुन्छ, िक यो तपाईको िदव्य इच्छा हो, यो तपाईको आदेशमा हो,
यो…यो आजको आदेश हो, िक मािनसह ले आफ्नो स्थान पिदय ढंगले
पाउन सकून् र लडाईको घडको लािग तयार हुन सकून्। जसरी हाम्रो
भाईले प्राथर्नामा तपाईलाई भ ुभएको थयो केिह समय अगाड, “ओ, प्रभु
तपाईले हामीलाई यत लामो समयसम्मको लािग प्रशक्षण िदनुभएको छ।”
अब, िपता, हामीलाई हाम्रो शे्रणी िदनुहोस्। हामीलाई त्यहाँ राख्नुहोस् जहाँ
हामीले जे गनर्को लािग लािग छौ, तािक हामी िपताको व्यवसायमा हुनसकौ।
िकनिक हामी यी सब तपाईको पुत्र येशूको नाउँमा माग्दछौ। आमेन।
11 एउटा अ तू िदन र ो यस िदउसोमा, लुइसिवलमा भएको प्र￭स
चिकत्सकसंग कुरा गदार्, उहाको नसर्संग कुरा गनर् पाउदा। तनीह ले
प्रभुको मिहमामय कायर्को बारमेा सुनेका रहेछन्। र उहाँको िपता पिन
एउटा चिकत्सक हुनुहुन्थ्यो। र उनी आउनुभयो र अधकांश िदउसोको
समय मेरो कोठामा औनुभयो, भत्र आउनुभयो। एउटा असल व्यिक्त
हुनुहुन्थ्यो, अझ एउटा केिह कठोर, तपाईलाई थाहा छ, िन ावान्, एउटा
सच्चा प्रेस्बीटे रयन हुनुहुन्छ, तर उहाको गालाबाट आशु बगेर छोड्यो।
ओ, म…परमे रले तनीह लाई केवल सबै कुरामा टासीराख्नुभयो,
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चिकत्सकको कायर्लयमा, नसर्ह मा। मलाई लाग्दनै िक त्यहाँ नोटर्न
इन्फमर्री अस्पतालमा कुनै एउटा नसर् बािक रहेको छ जसलाई मलेै पिवत्र
आत्मा भएको बारमेा नभनेको होस्, र यो नसोधेको होस् िक यिद उहाह ले
येशूको नाउँमा बि ष्मा लएको छ या छैन। एउटा चिकत्सक पिन छैन, किहँ
कत,ै जसको सम्पकर् मा म नआएको, या नोटर्-…बुझ्नुभयो?
12 तनीह लाई यस बारमेा भ ुहोस्। हामीसंग धेरै समय बािक छैन, भाई।
जत सुकै किठन यहाँ देखे तापिन केवल तपाई त्यस अ न्तम ाससम्मको
लािग प्रतक्षा गनुर्होस् जो त्यस पारी जानेछ, बुझ्नुभयो, तब तपाईले त्यो
गरकेो भए हुन्थ्यो भिन चाहना गनुर्हुन्थ्यो। हो, श्रीमान्। त्यो समय सम्मको
लािग नपखर्नुस्, अिहले नै ग रहालौ। यिह नै घड हो। ओ, तनीह ले
असहमत हुनसक्ला, र यसको बारमेा थोरै धुवाँ र उपद्रव हुनसक्ला,
तर त्यो नै तनीह ले गनर् खोजेका होइनन्। तनीह —तनीह —
तनीह सबै सिह छन्। तनीह तपाईको िव आउलान्, केवल—
केवल याद गनुर्होस्, तनीह —तनीह को वास्वतमै त्यिह मतलव होइन।
तनीह को त्यिह नै मतवाल होइन। तनीह हुनसक्छ त्यसरी ￭सकाईएका
होलान् र तनीह त्यसमैा यसकारणले झु न्डरहेका हुनसक्लान्, तािक
तपाईले तनीह को धारणा देखन सकेहोस्। तनीह संग हङ्गामा नगनुर्स्,
हामीह कोिहसंग पिन हङ्गामा नगनुर्स्, तर केवल तनीह लाई त्यसमैा प्रेम
गनुर्होस्। त्यसपछ तनीह को िन म्त प्राथर्ना गनुर्होस्।
13 िठक छ, मलाई लाग्छ हामीह तल ९ औ पदमा पुगेका थयौ, म पक्का
छैन। त्यो ३ अध्यायबाट लामो पुगेको हो, होइन र साथीह ? तर ओ,
मेरो लािग त्यो चट्टान माथको मह हो! याद गनुर्होस् हामीले बो लरहेका
थयौ तािक हामीले फेरी थोरै पृ भूमी पाउन सकौ। र अब, भाई नेभल,
तपाई—तपाईले मलाई थोरै ता ुहोला यिद मलेै समय ￭स ीरहेको देख्न
असफल रहे भने, तािक मलेै िबमारीह को िन म्त प्राथर्ना गनर्सकँू। हामीह
सकेसम्मको हरके सानो कण लन चाहन्छौ। र आज रात म वेिदको
वोलावट गनर् चाहन्छु। म…यसमा समा गद जहाँ बािक रहेको सम्म म
पढ्न सक्षम रहन्छु।
14 तर यसको उदेश्य चािह, तपाईको स्थान ख्री मा हेनुर् हो, यो देख्नु
हो िक यो केवल त्यो चज होइन जसमा तपाई अ ड्करहनुभएको छ, या
केिह त्यस्तो जसमा यो छ…जहाँ कतै तपाईले फाइदा पाउनुभएको छ, तर
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यो हो जे परमे रले आफैले तपाईको िन म्त गनुर्भयो। यो होइन िक तपाई
यत असल हुनुहुन्थ्यो िक तपाई एकरात मण्डलीमा जानुभयो, िक कुनै
ग रब भाईले तपाईलाई डोहोयार्एर वेिदसम्म लग्यो। र त्यो त्यस्तो होइन।
त्यो परमे र हुनुहुन्थ्यो, संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अगाड नै तपाईलाई
अनन्त जीवनको लािग पूवर्िनयकु्त गनुर्भयो। जब तपाई त्यस िदन त्यहाँ
पुग्नुभयो, केिह आ यर् छैन िक चा लस…चौिवस धमर्गु ले आफ्नो मुकुट
िबछाए, हरकेले आफ्नो मुकुट िबछाए, सबजैनाले आफ्नो मुहार िनहुराए,
तनीह संग भ को लािग एउटा पिन कुरा थएन, कुनै प्रचारक, कुनै
एल्डर, कोिह पिन थएन। सबै प्रसंशा थूमालाई होस्! परमे रले त्यस
िदनमा आफ्नो लािग सबै कुरा भेला गराउनुहुनेछ। ओ, यिद हामीले उहा
को हुनुहुन्थ्यो जो कू्रसमा टाँिगनु भयो भिन किहल्यै जा र च सके। अब
यसमा…
15 थोरै पृ भूिम पाउनको लािग हामीह ८औ पदमा शू गनछौ।

िकनिक सम्पूणर् बु र आन्त रक अमझमा ख्री मा राख्नुभएको
उदेश्य अनुसार
उहाँले आफ्नो इच्छाको रहस्य हामीलाई जा िदनुभएको छ…

16 “आफ्नो इच्छाको रहस्य।” र याद गनुर्होस् कसरी हामी त्यस िवषयमा
झु न्डर ौ? कतजना हुनुहुन्थ्यो आजको िबहानीमा, हेरौ। हामीह
त्यसमैा अ ड्करहेका थयौ, “उहाँको इच्छाको रहस्य।” अब, यो केवल
एउटा सानो कुरा होइन, यो एउटा रहस्य हो। परमे रको इच्छा एउटा रहस्य
हो। र हरके मान्छेले आफ्नै लािग परमे रको इच्छालाई खोजी गनुर्पछर् ,
परमे रको रहस्य।
17 हामीले कसरी पत्ता लगाउछौ त? पावल, यो उसलाई थाहा िदईएको
थयो। उनले भने उनले यो कुरा नै मािनससंग कुरा गरनेन्, कुनै मासू
र रगतसंग। उनी कुनै िव ालयमा गएनन्, कुनै सेमीनारीमा गएनन्।
ती सबै कुरासंग उनको केिह सरोकार नै थएन। तर उनी…उनलाई
यो येशू ख्री ारा प्रकास ग रएको थयो, जसले उनलाई दमास्कसको
सडकमा, एउटा आगोको खामो जस्तो गरी एउटा—एउटा ज्योतको
पमा भेट्नुभएको थयो। र उनी अरबमा गए, र त्यहाँ तन वषर्सम्म बसे।

ओ, के तपाई कल्पना गनुर्हु त्यो केिह समय थयो, भाई इगान? तन
वषर्सम्म पावल तल त्यहा अरबमा बसे, कुनै ठाउँमा आफ्नो लािग केिह
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सानो घर भाडामा लए, घरको त ामा तल र माथ गद, त्यो पुरानो
चमर्पत्र सिहत। तनीह संग नयावाला थएन; अधकांश ती पावलले लेखे।
िठक यो पुरानू चमर्पत्रमा, कसरी त्यो परमे र, आिदमा, हामीलाई अनन्त
जीवनको लािग पूवर् िनयकु्त गनुर्भयो। कसरी उहाँ येशूलाई पठाउने योजना
थयो, तािक यो ब लदान ारा हामीमा जीवनको वृक्षमा अधकार हुनेथयो।
तनीह जसलाई उहाले पिहले नै च ुभएको थयो, उहाले तनीह लाई
बोलाउनुभयो; तनीह जसलाई उहाँले बोलाउनुभयो, उहाले तनीह लाई
पिहले नै धा मक पिन तुल्याउनुभयो; तनीह जसलाई उहाँले धा मक
तुल्याउनुभयो, उहाले तनीह लाई मिहिमत पिन पानुर्भयो। परमे र,
संसारको संसारको शु वात दे खन,ै उहाको पुत्रह हुनको लािग पिहले
नै अभग्रहण अथार्त् धमर्पुत्र बनाउनलाई पूवर्िनयकु्त गनुर्भयो। अब अिहले
पुरै सृि ले उत्कण्ठाका साथ परमे रको पुत्रह प्रकट हुनेकुराह को िन म्त
पखरहेका छन्। ओ, म कल्पना गनर्सक्छु िक पावल अ तू समय गईरहेको
थयो। म त्यहाँ उनीसंग हुन पाए भ े इच्छा गथ। के तपाईले गनुर्हु ?
18 अब उनले भने, “उहाँले हामीलाई रहस्य थाहा िदनुभयो।” तपाईमा
केिह समय पिवत्र आत्मा हुन िदनुहोस्, र त्यसलाई चल्न िदनुहोस् र
हेनुर्होस् उहाँ कसरी जानुहुन्छ। आजको िदनमा मसंग थयो, ओ, क रब
तस िमनेटको अध्ययन थयो, यो पाठ हेनर्को लािग; अझै त्यो पिन होइन
होला, मलाई लाग्छ त्यसको पिन आध समय, समयको िवचको पन्
िमनेट। र मलेै जारी रहन िदए, र मलेै सोचे, “रहस्य, कत रहस्यमय!” र
धमर्शा ले मलाई पुरानो करारमा पोको पाय , त्यसपछ फेरी नया करारमा
ल्यायो; केिहकुरा दईुटैलाई बान्यो, र उहाँको आगमनको रहस्य हेनुर्होस्,
उहाको इच्छाको रहस्य, हामीह संगै ब￭सरहेको रहस्य। तपाईले यसलाई
शक्षाबाट, थयोलोजीबाट थाहा पाउनुहु । यो त्यो रहस्य हो जुन संसारको
उत्प त्त हुनभन्दा अगाड दे ख लुकाएर रा खएको थयो, परमे रको पुत्रह
प्रकट हुनलाई पखरहेको थयो।
19 मलाई भ ुहोस्, मेरा दाजुभाई, मलाई भ ुहोस्, मेरा िदिदबिहनीह ,
अिहलेको समय भन्दा बािहर किहले चािह परमे रको पुत्रह प्रकट हुने
हो? इतहासमा किहले चािह समय थयो जब तनीह प्रकट भई सारा
प्रकृतलाई छुटकारा िदएको थयो? प्रकृत, प्रकृत आफै नै उत्कण्ठाले
प्रकट हुनेसमयलाई पखरहेको छ। िकन, प्राय त बनाउनुभन्दा पिहले,
पिवत्र आत्मा खन्याईनुभन्दा पिहले, सबै पुरानो करारभन्दा पिहले,
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त्यहाँ तल, कुनै प्रकट हुने कुरा हुनसक्दनै। त्यसले यो समयसम्मलाई
पखर्नुपथ्य । अब सबै कुरा फकार्एर ल्याईएको छ, आउदै छ, शषर्
ढंुगाले प लदछै, परमे रको पुत्रह को प्रकट हुनेकुरा फकर आउदछै,
र परमे रको आत्मा यी मािनसह मा आउदछै, यत ￭स ताका साथ,
िक तबसम्म जब तनीह को सेवकाई ख्री संग यत न￭जक हुनआउछ िक
यसले उहालाई र उहाँको मण्डलीलाई जोड्नेछ।
20 तपाईह कत जनाले िपरािमडको इतहास अध्ययन गनुर्भएको छ?
मलाई लाग्छ एक यवुतीले यहाँ हात उठाउनुभएको छ। िठक छ।
21 परमे रले तनओटा बाईबल लेख्नुभयो। ती मध्ये एउटा आकासह को
राशीमण्डल हो, त्यो पिहलो बाईबल थयो। मािनसह ले परमे र माथबाट
हुनुहुन्छ भिन जा को लािग हेनुर्पथ्य , राशमण्डललाई पछ्याउनुपथ्य ,
के तपाईले किहल्यै यो अध्ययन गनुर्भएको छ? यसले यहाँसम्म िक हरके
यगु समेत िदन्छ, यहासम्मिक ककर् ट राश यगु। यसले शु वात िदन्छ,
पिहलो…ख्री को जन्म। राशमा पिहलो राश के हो? कन्या। अ न्तम राश
के हो? ￬सह राश। ख्री को पिहलो र दोश्रो आगमन, यी सबै त्यसमा
लेखेको छ।
22 त्यस पछ अक बाईबल ले खयो, त्यो ढंुगामा ले खयो, जुनलाई
“िपरािमड” भिनन्छ। परमे रले िपरािमडह मा लेख्नुभयो। यिद तपाईले
त्यसलाई अध्ययन गनुर्भएको छ भने प्राचन इतहासह र यु ह हेनुर्होस्,
कसरी तनीह ले प्रलय-पूवर् नै िनमार्ण गरकेा थए।
23 तेस्रो चािह कागजमा ले खएको थयो, बाईबल, ती महान्, हो￭सयार
र िव ान संसारको जुन आउदैथयो। अब, जसरी परमे र यगुौ दे ख भएर
आउनुभयो, हामीह अिहले लयो, ￬सहमा छौ। हामीह िपरािमडको शर
ढाक्ने समयमा छौ। हामीह प्रकाशको पुस्तकिनर छौ, अ न्तम अध्यायमा
छौ। िवज्ञानले भन्छ िक हामी मध्यरातको केवल तन िमनेट अगाड मात्रै
छौ। ओ, सोच्नुहोस् हामीले अिहले कहाँ छौ।
24 र ध्यान िदनुहोस्, िपरािमडलाई लऔ, यो स￭जलो छ। यो एक
त रकाले ित्रभुजमा भएर चल्छ।
25 जब हामी यहाँ शु वाती यगुको मण्डलीमा शु मा थयौ, लूथरको
समयको सुधारपछ, केवल मान्छेको पमा भन्दा उनी एउटा इसाई थए,
जसको लािग यो जीवन या मरणको अथर् राख्थ्यो। तनीह ले उनलाई
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म इसाई हँु भनेकै कारणले माथ। त्यसलेै सतावटबाट भएर जान…हरके
यगुमा, हरके समयबाट भएर जान, त्यहाँ सतावटआएकै थयो। “ती सबै जो
ख्री येशूमा इ रीय जीवन ￭जउथ्यो तनीह सतावटबाट भोग्नै पथ्य ।”
लुथरको यगुमा, “एउटा लुथरन” हो भ ु भयानक थयो। तपाई एउटा
अन्धोिव ासी ठािनन्थ्यो, र मृत्यसुम्म िदईन्थ्यो। धेरै पटक तनीह लाई
दाँवमा यातना िदईन्थ्यो, ￭जउदै जलाईन्थ्यो, र लुथरनह लाई त्यस्ता सबै
िक￭समको सतावट िदईन्थ्यो।
26 त्यसपछ मण्डली साँगुरो हुदै गयो, िपरािमड जसरी। त्यो अनुग्रहको
अक खु ड्कलोमा प्रवेश गय जुन पिवत्रीकारण थयो। वेस्लीको समयमा,
जब उनले एन्गलीगन चचर्को िवरोध गर,े उनले पिवत्रीकरण ￭सकाए। यो
फेरी अल्पसङ्ख्यमाआयो, त्यसपछ तनीह लाई एउटा अन्धोिव ासीको
झुण्ड भिनन था लयो।
27 यहाँभत्र कतजना हुनुहुन्छ जो मेथोड हुनुहुन्थ्यो, वा हुने गथ्य ,
या एकपटक मेथोड संग जोडनुभएको थयो? तपाईह आधा जसो
हुनुहुन्छ। के तपाईलाई थाहा छ मेथोड मण्डलीसंग एकपटक झन्डै
झन्डै पिवत्र आत्मा भईसकेको थयो? म मेथोड मण्डलीह मा गएको
छु र तनीह भुइँमा लडेर, तनीह को मुखमा पानी छकको र पखंाको
हावाले लगाईरहेको, र पिवत्र आत्मा तनीह मा आउन िदईरहेको थयो।
त्यो सिह हो। अब, त्यिह नै सत्य हो, तल त्यहाँ केन्टिकको डाँडामा जहाँ
ती मेथोड ह थए। तपाईह यहाँ िनर मण्डलीमा शािमल हुनुभएको
हो। त्यहाँ हाम्रा मेथोड ह थए, र ब्या प्ट ह । हामीह तल वेिदमा
जान्थ्यो र एकअकार्लाई िपटथ्यौ जबसम्म हामीले केिह पाउदनै थयौ।
हामी त्यसबाट भएर आयौ, त्यसपछ हाम्रो जीवन फरक भयो।
28 तर तपाई केवल आउनुहुन्छ र तपाईको पुस्तकमा लेख्नुहुन्छ र
भ ुहुन्छ, “म एउटा मेथोड हँु।” र नून ह ाउने ल्याउनुहुन्छ र तपाईमा
थोरै पानी छकर् नुहुन्छ, र त्यिह नै सबै हो तपाईको लािग। बािहर जानुहुन्छ र
छोटा व लगाउनुहुन्छ, रगंरोदन गनुर्हुन्छ, घोडाको दौड दौडनुहुन्छ, बाजी
राख्नुहुन्छ, जुवा खेल्नुहुन्छ, स्लट मे￭सन खेल्नुहुन्छ र त्यस्ता सबै कुरा
गनुर्हुन्छ, र अझै पिन असल मेथोड भ ुहुन्छ, बुझ्नुभयो। त्यो मेथोड
होइन। त्यो त केवल मण्डली भनार् हुन आउनेह मात्रै हो। त्यो सिह हो।
ब्या प्ट , पिन त्यस्तै नै छ, प्रेस्बीटे रयन पिन त्यिह मागर्मा छ।
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29 जसरी डेिवड डु े￭ससले भनेका थए, “नातनातना, परमे रको
नातनातना हुदनै।” परमे रको किहल्यै पिन नातनातना हुदनै। उहासंग
पुत्रह छन् तर नातह छैन। त्यो सिह हो। तपाई…तनीह जो मेथोड
मण्डलीमा आउछन्, या पे न्टको ल मण्डली, या ब्या प्ट मण्डली,
िकनभने तपाईको आमा या बुवा पे न्टको ल या ब्या प्ट थयो, त्यसलेै
तपाई चािह नात हुनुहुन्छ। तनीह पुत्रह थए। तपाई एउटा नात
हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो। त्यसलेै परमे रको नात भ े चज छैन। आज
मण्डलीमा त्यस्ता धेरै कुराह छन्, तर—तर परमे रको त्यस्तो हुदनै।
30 अब, यो ध्यान िदनुहोस्, तल सम्म हेनुर्होस् जबसम्म यो तल आउदनै,
जस्तो यो अल्पसङ्ख्यमा छ, मण्डली। पे न्टको ल यगु आयो। त्यसले
िन त पमा धेरै कुरा गाठोह लाई कािटिदयो। तब त्यसले के गय ?
त्यसले केवल मेथोड र लुथरनलाई पछाड छोडिदयो।
31 अब पिवत्रआत्मा िठक पे न्टको ल यगुबाट सररे टाडा गयो। तनीह ले
के गर?े तनीह ले आफैलाई संस्थागत गर,े “हामीह एसे म्ब्लज अफ गड
हौ। हामीह वा ेस हौ। हामीह दइु परमे र मा ेह हौ। हामीह चचर् अफ
गड हौ। हामीह फालाना, या िढस्काना। तपाई त्यसको हुनुहु , तपाई
स्वगर्मा तबसम्म पुग् सक्नुहु जबसम्म िकताबमा तपाईको नाम छैन।”
ओ, वािहयात कुरा! मलाई फरक पदन यिद तपाई ब्या प्ट , मेथोड ,
प्रे स्बटे रयन हुनुहुन्छ, तपाईले आफ्नो नाउँ जीवनको पुस्तकमा राख्नुहोस्
र परमे रले त्यहाँ राख्नुहुन्छ। यिद तपाई अनन्त जीवनको लािग पूवर्िनयकु्त
हुनुहुन्थ्यो भने, तपाईलाई परमे रले केिह त रकामा बोलाउनुहुन्छ, जसरी
भए पिन, कुनै त रकामा बोलाउनुहुन्छ। उहाले िन य नै त्यसो गनुर्हुन्छ।
“सबकुैरा जुन िपताले मलाई िदनुभएको छ म कहाँ आउनेछ।” तपाई
जुनसुकै मण्डलीको भए पिन त्यसको यससंग केिह सम्बन्ध नै छैन।
तर धा मक संगिठत संस्थाले तपाईलाई किहल्यै एउटा कुरा पिन गनर्
सक्दनै, तर परमे रमा तपाई जानको लािग चािह धेरै नै बाधा पुयार्उन
सक्छ, तर त्यसले सहायता किहल्यै गनर् सक्दनै। तपाईलाई िव ासीह र
अिव ासीको झुण्डमा एकत्र गराउछ। अवश्य तपाई जहाँकिहँ जानुहुन्छ
तपाईले त्यो भ ुहुनेछ, र त्यो स्वगर्मा पिन तनीह मा भएको थयो।
त्यसलेै यो सबै िठकै छ, तर तपाई आफ्नो धा मक संगिठत संस्थालाई
हे ररहनुभएको छ। येशूलाई हेनुर्होस्, उहा नै हुनुहुन्छ जसलाई हामीले
हेनुर्पदर्छ।
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32 अब जसै हामी तलतर आईरहेका छौ…तनीह संग…म िव ास
गछुर् िक यहाँ यस मिहलाले आफ्नो हात उठाउनुभएको छ, िक
तपाईले िपरािमडको बारमेा अध्ययन गनुर्भएको छ। तपाईलाई थाहा छ,
िपरािमडलाई किहल्यै पिन शषर् ढंुगाले छोपेको थएन। थयो र? किहल्यै
पिन त्यसमा शषर् ढंुगा रा खएको थएन। तनीह ले किहल्यै यहाँसम्मिक
यो पत्तासमेत लगाउन सकेनन्। तनीह लाई थाहा समेत छैन िक त्यस
शषर् ढंुगालाई के भयो भिन। िकन? िकन त्यो शषर् ढंुगा रा खएन, शषर्
ढंुगा, त्येसो टुप्पो? िकनभने उहाँ इन्कार ग रयो जब उहाँ आउनुभयो। उहाँ
नै इन्कार ग रएको पत्थर हो। त्यो सिह हो। तर यो शषर् ढंुगा लगाईनेछ। त्यो
सिह हो। र ती त्यो ढंुगा जुन शषर्ढंुगाको चारैतर समूचत हुन्छ, त्यो यस्तो
ढंुगा हुनुपनछ जुन त्यस शषर् ढंुगा जस्तै हुनेछ, जुनले त्यसलाई समुचत
गछर् , सबठैाउमा िठक त रकाले जोडएको हुनेछ। त्यो िपरािमड यस्तो ￭स
छ िक तपाईले त्यसको िवचबाट रजेर ब्लेडले काट्न सक्नुहु , जहािनर
ती ढंुगाह संगै जान्छ। एकदम सुन्दर राजिगरी। ती मध्ये केिह हावामा सयौ
टनको वजन नाप्छ, र यत ￭स संग संगै रा खएको छ।
33 त्यिह नै त रकामा परमे रले आफ्नो मण्डलीलाई ल्याईरहनु भएको छ।
हामीह समूचत पमा संगै जोडएका छौ, एकै ह्रदय र एकै ढुकढुिक साथ।
अब कसलेै भन्छ, “िठक छ, िवगतका ती समयमा लूथरनह संग केिह
थएन।” तपाईले िव ास नगनुर्स्। लुथरनह पिन त्यसरी नै पुन त्थानको
समयमा उठेर आउनेछन् जसरी बािक रहेकाह पुन त्थानमा आउदछन्।
ब्या प्ट , प्रेस्बीटे रयन, र सबै परमे रका सन्तानह , त्यस िदनमा
पुन त्थानमा आउनेछन्। र त्यिह नै कारणले आज्ञा मािनसह ले भन्छन्,
“ओ, िठक छ, त्यहाँिनर िवशाल जागृत हुनेछ जसले त्यहाँ सयौ लाखौ
पे न्टको लह बचाईनेछन्। तनीह सबै बचाईनेछन् र त्यसपछ यार्प्चर
हुनेछ।” तपाई गलत हुनुहुन्छ। यार्प्चरमा सयौ र हजारौ हुनेछ, त्यो सिह
हो, तर तनीह ह छ हजार वषर्को मुिक्तबाट ब ेछ, िवतेको छ हजार
वषर् दे ख। जसरी मािनसमा ज्योत आउछ मािनस ज्योतमा िहड्छ, उसले
पुलह तछर् जब ऊ त्यसमा आईपुग्छ। अब, यिद उसले यो इन्कार गछर्
भने, त्यो अन्धकारमा छोडनेछ। तर यिद उ अगाड बढ्दै गयो भने!
34 अब, ध्यान िदनुहोस्, त्यसपछ प्रभु येशूको आगमन यत न￭जक छ
िक आत्मा जुन यहाँ बाट…केवल किठनसंग न्यायकरण, पिवत्रीकरण,
पिवत्र आत्माको बि ष्मा, र अब िठक शषर्ढंुगा आउने समयसम्म। मण्डली
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ख्री जस्तै यतसम्म ￭स हुनुपछर् िक ख्री र मण्डली एकसाथ एकतामा
हुनपदर्छ, एकै आत्मामा। र यिद ख्री को आत्मा तपाई भत्र छ भने, यसले
तपाईलाई ख्री को जीवन ￭जउने बनाउछ, ख्री को ￭जउनको व्यवहार
गराउछ, ख्री को कायर्ह गनर् लगाउछ। “तनीह जसले ममा िव ास
गदर्छ, मलेै गरकेा काम तनीह ले पिन गनछन्।” येशूले त्यो भ ुभयो।
बुझ्नुभयो? अब हामीसंग हुनजादछै, हामीमा एउटा सेवकाई आउदै छ जुन
िठक ख्री को जीवन जस्तो हुनेछ। त्यस सेवकाईले के पिहचान गराउनेछ?
परमप्रभुको आगमन।
35 यसलाई आजको संसारमा हेनुर्होस्, र हेनुर्होस् त्यो कू्रसवको
भनाईलाई, ती अ सबै महान् कुराह लाई हेनुर्होस्, र महा सारा संसारको
न् न￭जककै छ, जुनै पिन समयमा हुनसक्छ, धुलोिपठोमा जुनै पिन
सेकेन्डमा जानसक्छ। त्यो सिह हो। र यिद त्यो, हामीलाई थाहा छ िक त्यो
त्यो न￭जकै छ। कुनै पिन सम्वेधनशल व्यिक्तले पित्रकामा पढ्न या रेडयोमा
सु सक्छन्, र तपाईलाई नै थाहा छ िक त्यो न￭जकै छ। िठक छ, याद
गनुर्स्, त्यसो हुनभन्दा अगाड ख्री आफ्नो मण्डलीको िन म्त आउनेछ।
त्यसलेै प्रभु येशूको आगमन कत न￭जक छ? हुनसक्छआज रात यो सभा
समा हुनभन्दा अगाड आउनुहोला। हामीह अ न्तम समयमा छौ। िन य
नै सत्य हो।
36 यो आउदै गदार् मण्डलीलाई हेनुर्होस्, उ अघ बढ्दै गदार् हेनुर्होस्।
बस तपाईको आफ्नै िदमागमा लानुहोस, तपाई इतहासकारह जसले
इतहास अध्ययन गनुर्हुन्छ। लुथरन चचर्लाई न्यायकरण मुनी हेनुर्होस्,
क्याथो लकवादबाट भखर्रै ताजा पमा आउदै गरकेो, त्यसलाई अिग बढ्दै
गरकेो हेनुर्होस्। त्यसपछ वेस्लीलाई अझै न￭जक आउदै गरकेो हेनुर्होस्,
पिवत्रीकरणमा, धमर्शा मा िमल्दै गरकेो। िठक त्यस बीचमा हेनुर्होस्,
वेस्ली। त्यसपछ अक कुरा जे आयो त्यो पे न्टको ल यगु थयो। र
पे न्टको ल यगु वरदानह र आ त्मक वरदानह को पुनस्थार्पन सिहत
आयो। अब, हेनुर्होस् त्यो यगु आएको िठक शषर् ढंुगासम्म आएको। हेनुर्होस्
मेरो अथर् के हो? परमप्रभुको आगमन, जुन हामीलाई थाहा िदलाईयो,
परमे र र उहाको सबै सृि ले मण्डली आफ्नो उपयकु्त स्थान पिदय ढंगमा
आएको हेनर् प्रतक्षा ग ररहेका छन्।
37 समस्या भएको थयो आज, म…न￭जकका सबजैनालाई आज मलेै
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भेटे। म बािहर गएको थए, हामी लदै थयौ…मलेै शारी रक जाँच गनर्
पनथयो, तपाईलाई थाहा छ, यिद तपाई िवदेश जादै हुनुहुन्छ भने, तपाई
िमसनेरी प्रचारकह र अ लाई थाहा यो छ। जब म जाँच लदै थए
तनीह ले मलाई कोठाबाट बािहर ल्याए, मलेै त्यो पुरानो िपईरहेको थए…
आँटा या खाना या केिह त्यस्तै जस्तो दे खन्थ्यो, र मलेै—मलेै त्यो
खाईरहेको थए। र म त्यहाँ बािहर आए, एकठाउमा ब￭सरहे, आधा घण्टा
जस्तो पखए र त्यो मेरो पेटबाट गयो िक गएन भनेर हेर।े मलेै पारीतर हेरे र
त्यहाँ एउटा सानी मिहला देखे, हेदार्मा यस्तो दे खन्थ्यो िक ऊ मन लागेको
थयो। उनी यत…सानो खटु्टाह र साना हातह थए। र म तल त्यस
मान्छे बाट अक मान्छे हुदै तल तर गईरहे, त्यो मान्छे बाट अक मान्छे
गद उनको न￭जक पुगे, उनी भएकै ठाउमा पुगुन्जेलसम्म त्यसरी गए। उनी
देख्नमा गरीब सानी मनर् लागेको जस्तो दे खन्थ्यो। र म उनको न￭जकै गए,
मलेै भने, “मलाई माफ गनुर्होला, म्याडम।”

उनले भिनन्, “तपाई कस्तो हुनुहुन्छ?” ओ, उनी यस्तो
िवरामी थईन्!

र मलेै भने, “के समस्या छ?”
38 उनले भिनन्, “म मेरी छोरीलाई भेट्न ट्यकु्सन गएको थए। म त्यहाँ
िबमार भए, तनीह ले पत्ता लगाउनै सकेनन् के समस्या छ भिन।”
39 मलेै भने, “म तपाईलाई एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु।” मलेै भने, “म
सुसमाचार प्रचारक हँु। के तपाई एउटा इसाई हुनुहुन्छ? के तपाई जान तयार
हुनुहुन्छ यिद त्यो घड आयो भने?”

र उनले भिनन्, “मफलाना-र-फलाना मण्डलीको सदस्य हँु।”
40 मलेै भने, “तपाईलाई मलेै सोधेको प्र त्यो थएन। के तपाई परमे रको
आत्माले भ रएको एउटा इसाई हुनुहुन्छ र जब उहाँले बोलाउनुहुन्छ तब
तपाई जान तयार हुनुहुन्छ?” त्यस मिहलालाई थाहा सम्म थएन मलेै के
बारमेा कुरा ग ररहेको छु भ े। देख्नुभयो? ओ, कत िवचराको श्यमा
छ संसार!
41 अब, “उहाको इच्छाको रहस्यह प्रकट गनुर्भएको छ,” आगमन…
तपाईको लािग मलाई केिह पढ्न िदनुहोस्। मलेै पढ्दै गरकेो…आउनुहोस्
अिहले “उहाको इच्छाको रहस्य” तफर् पल्टाऔ। आउनुहोस् एक िमनेटको
लािग यहाँ िहब्रूमा पल्टाऔ, ७ औ अध्याय िहब्रू, मलाई िव ास छ यो नै
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हो। र म तपाईको लािग केिह पढ्न चाहन्छु जसले तपाईलाई खसुी महसूस
गराउनेछ जब हामीले हामीसंगै स्वग य स्थानह मा संगै बसेको सोच्छौ।
िहब्रू, ७ औ अध्याय।

यनै म ल्कसेदेक (अब हेनुर्होस्) शालेमका राजा र सव च्च
परमे रका पुजाहारी थए…

42 अब रहस्य के हो? यहाँ छ रहस्य, यसलाई हेनुर्होस्। यो मान्छे को
थयो, “उहाको इच्छाको रहस्य थाहा िदद,ै” यो म ल्कसेदेक? म यहाँ
सबै जनाको लािग पखरहेकोछु, बाईबल अझै पिन पल्टाईदै छ। िहब्रू, ७
औ अध्याय, पावलले बोल्दछैन्, त्यिह मान्छे गलातीको।

यनै म ल्कसेदेक शालेमका राजा र सव च्च परमे रका पूजाहारी
थए। राजाह लाई प्रारास्त गररे फकर् दा यनले अब्राहामलाई
भेटे, र तनलाई आशवार्द िदए।
यनलेै अब्राहामले सबै थोकको दशांश छुट्ट्याईिदए। यनको

नाउँको अथर्अनुसार यनी पिहले धा मकताका राजा र त्यसपछ
चािह शालेमका राजा हुन् (यो व्यिक्त को हुन्?), अथार्त्
शा न्तका राजा।
िवनािपता, िवनामाता, िवना वंशावली, जीवनकोआिद र अन्त्य

नभएका, तर परमे रका पुत्र स्व प, यनी सदाकाल पूजाहारी
भईरहन्छन्।

43 यो मािनस को थए? उनी को थए? उनको किहल्यै पिन िपता थएन,
उनको किहल्यै पिन आमा थएन, उनको शु वात थएन, या उनी मन कुनै
समय नै थएन। अब्राहामले राजाह लाई माररे आएपछ उनले तनलाई
भेटे। उनले के गद थए? तनले लोतलाई लन गएका थए, उनको गुमेको
भाई, उसलाई फकार्एर ल्याउनको लािग गएका थए। र तनले राजाह लाई
मार;े कुन, ती राजाह ले मारकेा थए; मलाई लाग्छ िक दस या पन्
राजाह लाई र तनीह का राज्यह लाई मारकेा थए। तर अब्राहामले
आफ्ना दासह लाई हतयार सिहत तनीह को पछ गए, रातको बेलामा
आफैलाई अलग्याए, बुझ्नुभयो, जब उनले तनलाई रातको समयमा पके्र।
ओ, भाई, हामीह अिहले अन्धकारमा काम ग ररहेका छौ, मात्रै हामीसंग
भएको उज्यालो भनेको सुसमाचारको उज्यालो हो। तर तनले उनलाई
अलग्याए, र पके्र र फकार्एर ल्याए। र त्यो यु सकेर फ कने क्रममा बाटोमा!
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44 आउनुहोस् उत्प त्त १४ मा जाऔ, केवल एक िमनेट, कथालाई अझै
खलुा बनाउनलाई। आउनुहोस् यहाँ उत्प त्तमा जाऔ चार…मलाई लाग्छ
यो १४ औ, उत्प त्त १४ मा हेरौ। हो, उत्प त्त १४:१८ लउ, त्यहाँबाट
शू गरौ। यसबाट शु गरौ त्यस भन्दा पिहले। आउनुहोस् शु गरौ, हो,
१८ औ पद, उत्प त्त १४ :१८, “र म ल्कसेदेक…” अब, त्यो अब्राहाम
राजाह लाई माररे फकको बेलामा हो। आउदै गदार्, फकर आउदै गदार्
बाटोमा, लोतलाई फकार्एर ल्याउदा, सबै मािनसह जसलाई तनीह ले
लएका थए। सब!ै
45 दाऊद जस्त,ै जो गए र…दाऊदले के गर?े सानो घुएत्रो लए, बािहर
गएर र यो सानो थूमालाई ￬सहको मुखबाट बचाएर ल्याए। त्यो घुएत्रोको
बारमेा सोच्नुहोस्, एउटा थूमा बचाउन िहड्द।ै संसारमा कसले चािह
त्यो गछर्? मलाई भ ुहोस् यहाँको मान्छेले त्यो गछर् होला, आफ्नो हात
उठाउनुहोस्। म तपाईलाई चाडो भन्छु िक तपाई गलत हुनुहुन्छ। तपाईले
मेरो हात माथ उचालेको देख्नुभएन। होइन, म त्यसको पछाड थट -
अट-￭सक्स बन्दकू सिहत पिन जाने थईन। तर उनी त्यसको पछाड
एउटा गुलेली सिहत गए, एउटा सानो छालाको टुक्रा जस्तो, त्यसमा दइुटा
डोरी सिहत, एकअकार्मा बाँधेको। िकनभने…र जब यो समय आयो िक
गो लयतले आफ्नो घमण्ड देखायो, उनी गो लयतको पछ पिन गए, र
उनले भने, “स्वगर्को परमे रले मलाई एउटा थूमालाई ￬सहको मुखबाट,
भालुको मुखबाट बचाउनलाई पठाउनुभयो।” उनले जानेका थए िक त्यो
एउटा घुएत्रो या गुलेली मात्रै होइन। त्यो त परमे रको शिक्त हो जो उनी संग
गएको थयो। उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो जसले त्यो थूमा बचाएर ल्याउनुभयो।
46 र त्यिह नै जो जे आज हामी भन्दछौ। परमे रले दाऊदलाई वरपर
चप्काएर राख्नुभएको छ, हो श्रीमान्, जसले िपताको भेडालाई खवुाईरहेको
छ। र कुनै वेलामा ट्यमुर आउछ, या क्यान्सर आउला, र उफे्रर
चिकत्सकको हातबाट आउला। त्यस कुराले दाऊदलाई रोक्दनै, उनी
िठक त्यहाँ बािहर जान्छन् त्यस व्यिक्तको लािग, एउटा सानो गुलेली
सिहत, “मेरो नाउँमा जे पिन माग्छौ तमीलाई िदईनेछ।” मलाई वास्ता
छैन, डक्टरह हास्न सक्छन्, र उनको मजाक सबलेै गनर् सक्ला, तर उनी
त्यसको पछ जसरी पिन जान्छन्, त्यस भेडालाई फकार्एर ल्याउछन्। हो,
श्रीमान्। “त्यो परमे रको छोरा हो, त्यसबाट आफ्नो हात िनकाल।” यो
￬सहलाई ढलाउछ, त्यपछ ￬सह फेरी उठ्छ, उनले त्यसको दाह्रीमा समातेर
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त्यसलाई माछर् ; एउटा सानो फुच्चे केटा, सम्भवतः लगभग अस्सी या नब्बे
पाउण्ड वजन छ।
47 हेनुर्होस्। मे ल्कसेदेक, शालेमका राजा जो शा न्तका राजा हुनुहुन्छ,
जुन वास्तवमा शालेम पहाड रहेको छ। यो य शालेमका राजा हुनुहुन्छ, जो
उहा हुनुहुन्थ्यो। त्यिह नै वास्तवमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, य शालेमका राजा।
जुन, य शालेम शु मा शालेम भिनन्थ्यो, जुन शा न्त हो; त्यो पिहलोको
य शालेम थयो, जुन यसलाई य शालेम भ ुपूवर् थयो। उहाँ धा मकताको
राजा हुनुहुन्छ, शा न्तका राजा, शालेमका राजा। उहाँको कुनै िपता थएन,
उहाँको कुनै माता थएन, उहाँको िदनको शु वात थएन, जीवन कुनै
अन्त्य थएन, उहाँको कुनै उत्प त्त थएन। ओ, ओ, ओ! यो व्यिक्त को
थयो? उनलाई हेनुर्होस्। यु समा भएपछ, िवजय ￭जतेपछ, ध्यान
िदनुहोस् उहाले के भ ुभयो। “र मे ल्कसेदेक,” १८ औ पद, १४ औ
अध्याय, उत्प त्त।

अिन शालेमका राजा मे ल्कसेदेक रोिट र दाखम लएर
अब्रामकहाँ आए। उनी सव च्च परमे रका पूजाहारी थए।
उनले अब्रामलाई यसो भनेर आशवार्द िदए, “स्वगर् र पृथ्वी

सृि गनुर् हुने सव च्च परमे रबाट अब्रामलाई आशष िमलोस्।
सव च्च परमे र धन्यका होऊन्, जसले तम्रा शत्रुह लाई तम्रा

हातमा सु म्पिदनुभयो।” अिन अब्रामले उनलाई सबै कुराको
दशांश िदए।

48 आउनुहोस् केिह परसम्म पढौ।
तब सोदोमका राजाले अब्रामलाई भने, “मलाई मािनसह मात्र

देऊ, तर धनमाल चािह तमी नै राख्नु।”
तर अब्रामले सदोमका राजालाई भने, “स्वगर् र पृथ्वीका

परमप्रभु, सव च्च परमे रमा मलेै यसरी िक रया हालेको छु,
(सु ुहोस् उनले कसरी त्यो कुरा गर,े हम, उनले कसरी तनलाई
त्यो भने)
िक एउटा धागो अथवा जुत्ताको िफत्ता वा तपाईको कुनै पिन

थोक म लनेछैन। नत्रता ‘मलेै अब्रामलाई धिन तुल्याए भनेर
तपाई भ ुहुनेछ।
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मसंग हुने मािनसह ले जत खाएका र तनीह का भागबाहेक
म केिह िहस्सा लनेछैन। आनेर, एश्कोल र मम्रेले चािह आफ्ना
भागह लीऊन्।”

49 ध्यान िदनुहोस्, यो मे ल्कसेदेक जसै उनले अब्राहामलाई भेटे जो
राजाह लाई माररे फ कदैथए। परमे रको रहस्य अब प्रकट ग रएको छ!
उनी को थए? कोइ पिन होइन…तनीह ले उहाँको इतहास किहल्यै पत्ता
लगाउन सकेनन्, िकनभने उनको कुनै िपता थएन, उनको कुनै माता पिन
थएन, उनको शु वातको समय नै थएन, उनी मन समय पिन किहल्यै
थएन, त्यसलेै उनी जो कोिह पिन थएँ अझै पिन जीिवत नै छन्। उनको
किहल्यै पिन शु वात थएन, उनी अ कोिह नभएर एल, एला, एलोिहम;
स्व-िव मान, स्व-उप स्थत, सवर्शिक्तमान परमे र हुनुहुन्छ!
50 येशूको िपता थयो, येशूको आमा थयो; येशूको िदनह को शु वात
थयो, येशूको संसा रक जीवनको अन्त्य पिन थयो। तर यस मान्छेको न त
िपता थयो न त माता थयो, आमेन, न त िपता थयो न त माता। येशूको
दवुै िपता र माता थयो। यो मान्छे को न त िपता थयो न त माता। आमेन।
र उनले के गर,े यु समा भएपछ, अब्राहामलेआफ्नो पद लएपछ?
51 मण्डलीले आफ्नो पद लईसके पछ, हामीह लाई पिवत्रआत्मा ारा
पुत्रह ब को िन म्त अभग्रहणको लािग बोलाईएका छौ। र जब हरके
मान्छेले आफ्नो पद लन्छन्, जे कुराको लािग परमे रले तनीह लाई
बोलाउनुभएको छ, र त्यस हराएकाह को िन म्त जान्छ बाटोको अन्त्यसम्म
खडा हुन्छ।
52 पिहलो त, पावलले सबै डर त्यसबाट बािहर लान्छ, त्यसलेै अब,
“यिद तपाईह बोलाईनुभएको छ भने, यिद तपाई केवल कुनै प्रकारको
थयोलोजीले हावी नहुनुभएको छ भने; यिद तपाई साच्चै नै आत्माबाट
जन्मनुभएको छ, त्यसो हो भने परमे रले तपाईलाई संसारको उत्प त्त
हुनुभन्दा अगाड नै पूवर् िनयकु्त ग रनुभएको छ, तपाईको नाउँ थूमाको
जीवनको पुस्तकमा ले खएको छ, र अब हामी ख्री येशूमा स्वग य
स्थानह मा बस्नको लािग संगै एकठाउँमा आएका छौ। एक पिवत्र जनह ,
एउटा पिवत्र जात, एउटा अलग मािनसह , राजक य पूजाहारी, परमे रमा
आ त्मक ब लदानह को भेिट िदईरहेको, जुन हाम्रा ओठह का फलह ले
उहाको नाउँलाई प्रशसंा ग ररहेको हो।”
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53 मािनसह आउछन् र भन्छन्, “ती मािनसह पागल भईसकेका
छन्।” िन य नै तनीह पागल भएका छन्; परमे रको िववेक मािनसलाई
मूखर्ता लाग्दछ, र मािनसको िववेक परमे रको अगाड मूखर्ता हो। ती एक-
अकार् िवरोधी छन्।

54 तर एउटा सच्चा आत्माले भरीपूणर् मण्डली, परमे रको शिक्तले भरपूर,
संगै स्वग य स्थानह मा बसेको, आ त्मक ब लदानह , परमे रको प्रशसंा
िदद,ै पिवत्र आत्मा तनीह मा चहलपहल ग ररहेको, पापलाई िवचारशील
हुदै र तनीह को माझमा भएको ग ल्तह लाई स्वीकाद, त्यसलाई
िमलाउदै र सच्याउद।ै िकनभने िकन? परमे रको उप स्थतमा त्यो रगतले
लतपतएको ब लदान छ।

55 अब याद गनुर्होस्, हामीह यसबाट भएर आजको िबहानीमा गएका
थयौ। तपाई रगतबाट बचाईनुभएको होइन, तपाईलाई सुरक्षत बचाएर
राखेको छ। तर तपाई त अनुग्रह ारा बचाईनुभएको हो, िव ास ारा
भएर, त्यसलाई िव ास गररे। परमे रले तपाईको दयको ढोकामा
ढकढक्याउनुभयो िकनिक उहाले तपाईलाई पिहले नै िनयकु्त गनुर्भएको
थयो। तपाईले माथी हेनुर्भयो र िव ास गनुर्भयो, स्वीकार गनुर्भयो। अब
रगतले तपाईको पापको िन म्त प्राय तको कायर् गरकेो छ। याद गनुर्होस्,
मलेै भनेको थए, “परमे रले पापीलाई पाप गरकेो कारणले द ण्डत
गनुर्हुद।” उसले केिह गनर्को लािग पिहले नै पापी हो। उहाँले इसाईले
चािह पाप गरकेोमा दोषी पानुर् हुन्छ। र त्यसपछ उहाँले उनलाई द ण्डत
गनुर्भएकोले, ख्री ले हाम्रो दण्ड लनुभयो। त्यसलेै तनीह मा अब कुनै
दण्ड छैन जो ख्री येशूमा छन्, जो शरीरको इच्छामा िहड्दनैन्, तर
आत्मामा भएर िहड्छन्। र यिद तपाईले केिह कुरा गलत गनुर्भयो भने,
त्यो जानेर गरकेो हुनेछैन। तपाईले जानेर पाप गनुर्हुदनै। एउटा व्यिक्त
जसले इच्छा बनाएरै पाप गछर् , बािहर जान्छ र जानी जानी पाप गछर् ,
त्यो किहल्यै पिन उहाँको शरीरमा आएको थएन। तर एउटा मान्छे जो
एकपटक पिहले त्यहाँ थयो, त्यो मदर्छ, र उसको जीवन परमे रमा
ख्री येशू ार, लुिकएको हुन्छ, पिवत्र आत्मा ारा छाप लगाईएको हुन्छ, र
शतैानले उसलाई भेट्टाउन समेत सक्दनै, उनी यत टाढा त्यहाँ हुन्छ। उनी
त्यहाँ बाट शतैान आईपुग्नुभन्दा पिहले नै िनस्केर आउनु पदर्छ। “िकनिक
तपाई मृत हुनुहुन्छ!”
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56 मृत मान्छेलाई गएर तमी एउटा पाखण्डी हो भ ुहोस् र हेनुर्होस् के
हुन्छ। उनलाई एक तफ जा ुहोस् र भ ुहोस्, “तमी ढ गी, तमी,”
उनले केिह एक वचन पिन बोल्नेछैन। र त्यो सिह हो, उनी केवल त्यिह नै
लेिटरहन्छ।

57 र एउटा मािनस जो ख्री मा मृत छ, तपाईले त्यसलाई ढ गी नै िकन
नभ ुहोस्, उनलाई जे पिन भनेर बोलाउनुहोस्, उनी किहल्यै पिन त्यस
कुराको लािग उठ्नेछैन। यिद केिह कुरा, किहल्यै च ेला र तपाईको लािग
प्राथर्ना ग रिदन्छ। त्यो िठक हो। तर, ओ, ती मध्ये कोिह अत नै जीिवत
हुन्छन्। त्यिह नै हो जे म सोच्छु, हामीले खासमा मरकेा मािनसलाई
दफ्नाउनुपन हो। तनीह हो ख्री मा मृत छन्, हामीह ले तनीह लाई
पानीमा दफ्नाउछौ। किहले कािह हामीले ती मािनसह लाई पिन दफ्नाउछौ
जो अत नै जीिवत हुन्छ, जसमा अत नै कपट र कलह छ, र ती कुराह
मण्डलीमा अत्यन्त धेरै छन्। तर हामीले त्यसलाई अलग्याउन सक्दनैौ,
तर परमे रले सक्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो मािनसह लाई च ुहुन्छ। उहाँले
आफ्नो भेडालाई च ुहुन्छ। उहाँलाई प्रत्येक अवाज थाहा छ। उहाले
आफ्नो सन्तानलाई च ुहुन्छ। उहाँ जा ुहुन्छ उहाँले कसलाई बोलाउन
सक्नुहुन्छ, उहाले जा ुहुन्छ िक उहाँले कसलाई पूवर्िनयकु्त गनुर्भएको छ।
उहा जा ुहुन्छ िक उहाँले यी कुराह कसलाई िदनुभएको छ, उहाले
आफैलाई के ारा कसरी चनाउदै हुनुहुन्छ। कसरी उहाँले…परमे रले
आफ्नो सन्तानमा तनीह ले के गन हो भ े कुरा िनधर्क्कता राख्न
सक्नुहुन्छ, यो जानेर िक तनीह ले िठक उहाँको इच्छा अनुसार नै गनछ।

58 के तपाईले िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले त्यसो गनुर्हुन्छ भिन? िकन,
शतैानले एकपटक अय्यबुलाई भनेको थयो…परमे रलाई एकिदन भनेको
थयो, “हो, तपाईको एउटा दास छ।”

59 परमे रले भ ुभयो, “त्यहाँ पृथ्वीमा उ जस्तो कोिह पिन छैन। त्यो
मान्छे एउटा ￭स मान्छे हो।” उसमा उहाको आत्मािव ास थयो।

60 शतैानले भन्यो, “ओ, हो, उसले सबै कुरा स￭जलोसंग पाएको छ। केिह
बेर त्यसलाई मेरो ￭जम्मामा छोडिदनुहोस् र म उसलाई तपाईको सामु े
तपाईलाई श्राप्ने बनाउनेछु।”
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61 उहाले भ ुभयो, “उसलाई तेरो हातमा मलेै िदए, तर तलेै त्यसको
जीवन चािह लन पाउदनैस्” बुझ्नुभयो? र त्यसले सबै कुरा गय जीवन
लने बाहेक।

62 तर, ओ, अय्यबु, त्यस्तो गनुर्को सट्टामा…उनले के गर?े उसले के
परमे रलाई श्राप्यो जब परमे रले उनको छोराछोरीको जीवन लनुभयो,
जब त्यसले सबै दु काम उनलाई गय , र त्यस्ता सबै कुरा? अय्यबुले
प्र गरनेन्। उनी िनहुरीएर परमे रको आराधना गर,े हा ेलुयह, भन्यो,
“परमे रले नै िदनुभयो र परमे रले नै लानुभयो, परमप्रभुको नाउँ धन्यको
होस्!” त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ।

63 परमे रलाई अय्यबु प्रतको आफ्नो भरोसा थाहा थयो। परमे रलाई
थाहा छ िक उहाँले तपाईलाई कत सम्म भरोसा गनर् सक्नुहुन्छ भिन। तर
जुन कुराको बारमेा अिहले हामी कुरा गद छौ त्यो परमे रको सन्तान िठक
स्थानमा स्थािपत गनुर् हो।

64 अब, जब बाईबलले…जब लडाई अन्त्य भयो, जब सबै कुरा ￭स यो,
त्यसपछ के कुरा हो जुन हामीले दोस्रो गनर्पन छ? के कुरा हो जुन लडाई
अन्त्य भईसके पछ हामीले गछ ? तपाईलाई थाहा छ हामीले के गछ ?
हामीले मे ल्कसेदेकलाई भेट्छौ। आउनुहोस् मत्ती १६:१६ मा पल्टाऔ,
चाडै गनछौ, हेनुर्होस् यिद त्यो सिह हो या होइन भिन। सन्त मत्ती, १६ औ
अध्याय र १६ औ पद। म लगभग पक्का छु िक यो ￭सह हो, मत्ती १६:१६।
मत्ती छ…होइन, त्यो गलत रहेछ, त्यत न￭जक हुनसक्न। २६:२६। ओ,
१६ यहाँ, उहाँले ￭समोन पत्रुससंग गफ गद हुनुहुन्थ्यो; माफ गनुर्होला, मलेै
त्यो भ खोजेको होइन। २६:२६, िकनिक यो अ न्तम भोज हो, त्यिह नै
जुन म ल्याउन खोज्दै थए। मा त्त, २६ औ अध्याय र २६ औ पद। अब
हामीले पायौ, अ न्तम भोजमा।

तनीह ले भोज खाईरहेको बेला येशूले रोटी लनुभयो र
आशीवार्द िदनुभए पछ उहाँले त्यो भाच्नुभयो र चेलाह लाई
िदनुभयो र भ ुभयो, “लेओ, खाओ, यो मेरो शरीर हो।”

तब कचौरा पिन लएर धन्यवाद िदई उहाँले तनीह लाई यसो
भनेर िदनुभयो, “तमीह सबलेै यसबाट िपओ।”



अभग्रहण 4 23

िकनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरकैा िन म्त
पापको प्राय तको लािग बहाईन्छ। (एस-आई-एन-एस,
इसाईह जसले काम गलत गछर्न्)

65 िठक छ, “तर—तर…” सु ुहोस्, २९ औ पद
“तर म तमीह लाई भन्दछु, िक दाखको यस फलबाट

म तबसम्म िपउनेछैन, जबसम्म आफ्ना िपताको राज्यमा
तमीह संग नयाँ गरी िपउिदन।”

66 के? त्यिह नै काम जुन मे ल्कसेदेकले गरकेा थए अब्राहामले आफ्नो
स्थान पाईसकेपछ भएको थयो। उनका मािनसह लाई िठक स्थानमा
राखे, र लडाईमा िवजय भएर आए, र घर फकर आएका थए, र
मेल्क सेक्देक रोटी र दाखका सिहत आए। लडाई समा भए प ात,
त्यसपछ हामी प्रभु येशूसंग नया संसारमा िववाह भोजमा बस्नेछौ। ओ,
प्रभु येशूको नाउँ धन्यको होस्। िठक छ।
67 “उहाको भलाईको ल य अनुसार उहाको इच्छा रहस्यह ,” फेरी
फकर एिफसी ९ मा जाऔ, “जुन उहाले आफैमा राखभुएको छ।”

तािक समय पुरा भएपछ स्वगर् र पृथ्वीमा भएका सबै
थोकह …

68 र त्यो याद गनुर्होस्, हामीले त्यसलाई नाघेर गयौ। एिफसी, १ अध्याय,
१० औ पद।

तािक समय पुरा भएपछ स्वगर् र पृथ्वीमा भएका सबै
थोकह …

69 अब, हामीले ￭सक्छौ िक समयको पूरा हुनाले के लाई पखरहेको छ?
समयको सबै पूणर्ता, त्यो समय जब पाप सबै रोिकएको हुन्छ, त्यो समय
जब मृत्यु रोिकन्छ, त्यो समय जब िबमार हुनेछैन, त्यो समय जब पाप
हुनेछैन, त्यो समय जब सबै िवकृतह (त्यो िबकार भएको कुराह , जुन
दु ले िवगारकेो छ) हुनेछैन, जब समयआफै नै रोिकनेछ।

तािक समय पुरा भएपछ स्वगर् र पृथ्वीमा भएका सबै थोकह
ख्री को अधनमा आउन्।

70 “सबै थोक ख्री को अधनमा हुनेछ।” जस्तो मलेै आजको िबहानीमा
भनेको थए, सबै साना अशंह जुन हामीले पाउछौ, यी महान् साना
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थोकह , तपाईले त्यसलाई उत्प त्तमा चम्काउन सक्नुहुन्छ, तपाईले
प्रस्थानमा चम्काउन सक्नुहुनेछ, तपाईले त्यसलाई लेवीमा चम्काउन
सक्नुहुन्छ, र त्यसलाई त्यहाँबाट लएर आएर, र प्रकाशमा ती सबै येशू
बनेर देखा पनछ। तपाईले योसेफलाई लनुहोस्, तपाईले अब्राहामलाई
लनुहोस्, तपाईले इसाहाकलाई लनुहोस्, तपाईले याकूबलाई लनुहोस्,
तपाईले दाऊदलाई लनुहोस्, तपाईले ती मध्ये कुनै पिन अशं लनुहोस्, ती
परमे रका मािनसह , र हेनुर्होस् यिद तपाईले येशूलाई तनीह हरकेमा
देख्नुभएन भने। “तािक उहाँले सबै कुरा येशू ख्री को अधनमाआऊन्।”
71 अब, त्यो भन्दा थोरै टाडा जाऔ अब, अब ११औ पद।

उहाँमा, जसले सबै कुरा आफ्नो इच्छाको योजना अनुसार पूरा
गनुर्हुन्छ, आफ्नो अभप्राय अनुसार…

72 ओ, “उत्तराधकारी।” कसलेै तपाईको लािग केिह छोडनुपछर् ,
तपाईले अधकार गनर्को लािग, के त्यो सिह हो? उत्तराधकारी! के
उत्तराधकार छ हामीसंग? के अधकार म संग छ? मसंग कुनै छैन।
तर परमे रले मेरो लािग केिह सम्पत छोडिदनुभएको छ जब उहाँले
मेरो नाउँ थूमाको जीवनको पुस्तकमा संसारको उत्प त्तभन्दा अगाड
राखीिदनुभएको थयो।
73 ओ, तपाईले भ ुहुन्छ, “अब, एक िमनेट पखर्नुहोस्, भाई, येशूले त्यो
गनुर्भयो जब उहाँ तपाईको िन म्त मनुर्भयो।” होइन, उहाँले त्यो किहल्यै
गनुर्भएन। येशू त त्यो सम्पत मेरो िन म्त िक लाई आउनुभयो। पढ्नुहोस्
िठक अक पिंक्त।

उहाँमा, जसले सबै कुरा आफ्नो इच्छाको योजना अनुसार पूरा
गनुर्हुन्छ, आफ्नो अभप्राय अनुसार…हामी ख्री मा पिहलेदे ख
आशा राख्नेह लाई उहाँले आफ्नो मिहमाको प्रशसंाको िन म्त
￭जउन सकौ भनेर उहाँमा नै िनयकु्त गनुर्भएको छ र छा ुभएको
छ।

74 परमे र, संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अगाड न,ै जसरी हामीले पाठबाट
भएर आएका थयौ, तपाई मािनसह , कसरी तपाईले देख्नुभएको थयो
िक परमे र स्व-िव मान हुनुहुन्थ्यो, कसरी उहाँमा प्रेम थयो भ े हेय ।
उहाँमा नै परमे र हुनुहुन्थ्यो; त्यहाँ उहाँलाई उपासना गन केिह पिन थएन।
उहाँमै नै िपता थयो; त्यहाँ…उहा आफैमा थयो। उहाँमा नै मुिक्तदाता
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थयो; तर केिह पतन भएको अवस्था थएन। उहाँमा नै चंगाईदाता थयो।
ती सबै उहाँको गुणह हुन्। त्यहाँ त्यसबेला केिह पिन थएन। त्यसलेै
उहाको आफ्न,ै उहाँको आफ्नै सम्मतले यी कुराह लाई उत्पादन गय ,
तािक उहाँले यो एउटा व्यिक्त ख्री येशू ारा, ती सबलैाई फेरी एकत्र गनर्
सकून्। ओ! “आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका…” कुनै संका छैन यो
एउटा रहस्यमय कुरा हो।
75 हेनुर्होस्, “उहाँले हामीलाई आफ्ना सन्तान हुनलाई अघबाटै िनयकु्त
गनुर्भएको थयो,” यिद म केही कुराको सिह उत्तराधकारी हँु भने,
यिद परमे रले मरो दयमा ढकढक्याई रहनुभएको छ र भन्दै हुनुहुन्छ,
“िव लयम ब्रन्हाम, मलेै तलाई धेरै समय अगाड बोलाए, संसारको जग
बसाल्नुभन्दा अगाड बोलाए, सुसमाचार प्रचार गनर्को िन म्त।” म संग
उत्तराधकार छ, अनन्त जीवनको उत्तराधकार। अब, परमे रले मेरो
िन म्त त्यस धरोहर वास्तिवक बनाउनको िन म्त पठाउनुभयो, िकनभने
त्यहाँ केिह पिन कुरा थएन जसले गदार् म त्यसको उत्तराधकारी ब
सक्थे। त्यो शून्य थयो, त्यो वधै थयो, त्यहाँ केिह पिन कुरा थएन जे मलेै
गनर् सक्थे। तर समयको पूणर्तामा परमे रले, आफ्नै सिह समयमा, येशू
थूमालाई संसारको जग बसाल्नुभन्दा अगाड नै पठाएर मानुर्भयो। उहाँको
रगत बगाईयो तािक म मेरो धरोहर अथार्त् उत्तराधकारमा जान सकँू। कुन,
कुन उत्तराधकार? पुत्र, परमे रको एउटा छोराको हुनको िन म्त।
76 र अब यसले तपाईलाई मृत्यसुम्म नै न्याक्ला। तर के तपाईलाई थाहा
छ ती मािनसह जो परमे रका पुत्रह हुन्, तनीह साना परमे रह
हुन्? तपाईह कतले यो पिहला जा ुभएको थयो? कत जनालाई थाहा
छ िक येशूले त्यसो भ ुभएको थयो? बाईबलमा, येशूले भ ुभयो, “के
तमीह को व्यवस्था आफैले भन्दनै, िक तमीह ‘परमे रह ’ हौ? र
यिद तमीह ले त्यसलाई परमे रह भन्छौ…” जुन, परमे रले उत्प त्त
२ मा भ ुभयो िक तनीह परमे रह हुन्, िकनभने तनीह त्यिह नै
थए, िकनिक तनीह मा संसारका सबै थोकह मा प्रभुत्व थयो। उहाँले
तनीह लाई सबकुैरामा प्रभुत्व िदनुभयो। र उसले आफ्नो परमे रत्व
गुमायो, उसले आफ्नो पुत्रत्व गुमायो, उसले आफ्नो प्रभुत्व गुमायो, र
शतैानले त्यसमा हक लगायो। तर, भाई, हामीह परमे रको पुत्रह को
प्रकट हुने समय पखरहेका छौ जो फकरआउनेछ र त्यसलाई फेरी लनेछ।
समयको पूणर्ताको पखार्ईमा छौ, जब िपरािमडलेआफ्नो शषर् ढंुगा पाउनेछ,



26 बो लएको वचन

जब परमे रको पूरा पुत्रह प्रकट हुनेछन्, जब परमे रको शिक्त िहड्नेछ
(ह ेलुयाह) र सबै शिक्त लनेछ जुन शतैानले उसबाट लएको थयो। हो,
श्रीमान्, त्यो उसको अधकारको हो।
77 उहाँ नै लोगोस हुनुहुन्छ जो परमे रबाट बािहर िनस्कनुभयो, त्यो सत्य
हो, त्यो परमे रको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछ परमे रले मािनसलाइ सानो
परमे र बनाउनुभयो। र उहाँले भ ुभयो, “यिद तनीह ले बोलायो जसमा
परमे रको वचन आयो, अगमवक्ताह , यिद तनीह ले तनीह लाई
‘परमे रह ’ भनेर बोलाई भने जसमा परमे रको वचन आएको थयो…”
र परमे र आफैले त्यसो भ ुभयो िक तनीह परमे रह हुन्। उहाँले
मोसालाई भ ुभयो, “मलेै तलाई एउटा परमे र बनाए, र हा नलाई तेरो
अगमवक्ता बनाए।” आमेन। !ु मलेै एउटा धा मक संिकको जस्तो व्यवहार
गरकेो जस्तो लाग्ला, तर मलेै त्यसो गरकेो होइन। ओ, जब तपाईको
आँखाह खलु्छ र ती कुराह देख्नुहुनेछ। िठक छ, उहाँले मािनसलाई
एउटा परमे र बनाउनुभयो, आफ्नो अधकार के्षत्रको परमे र बनाउनुभयो।
र उसको अधकार के्षत्र एउटा समुन्द्रदे ख अक समुन्द्र, एउटा िकनारबाट
अक िकनारसम्म; उसकैो िनयन्त्रणमा यो छ।
78 र जब येशू आउनुभयो, एउटा परमे रको पाप रिहत हुनुहुन्थ्यो, उहाँले
यस कुरालाई प्रमाणत गनुर्भयो। जब हावा बहन्थ्यो, उहाले भ ुभयो,
“शा न्त, स्थर हो!” आमेन। र जब ख, उहाले भ ुभयो, “कसैले
यसबाट खाने छैन।”
79 “साच्चै म तमीह लाई भन्दछु, तमीह जो साना परमे रह हाउ,
यिद तमीले यस पहाडलाई हिटजा भन्छौ र आफ्नो दयमा संका गदनौ
तर तमीले जे भनेका छौ सो पुरा हुन आउछ भिन िव ास गछ भने, तमीले
भनेको कुरा तमीले पाउनेछौ।”
80 िठक फकर उत्प त्तमा जानुहोस्, सक्कलमा, के भनेको छ? अब संसार
र प्रकृतले उत्कण्ठाको साथ्, कराईरहेको छ, सबै कुरा च लरहेको छ।
के? परमे रको पुत्रह को प्रकट हुने कुराको लािग, जब साचो पुत्रह ,
ज न्मएका पुत्रह , भ रएको पुत्रले बोल्दछ र तनीह को वचन पूरा हुन्छ।
म िव ास गछुर् िक हामी त्यसकैो ￭समामा अिहले छौ। हो, श्रीमान्। यस
पहाडलाई भ ुहोस्, र त्यिह नै हुनेछ।
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81 “भाई, म—म फलानो-र-फलानो चाहन्छु, एउटा िन त कुरा
ग रयो। म येशू ख्री को एउटा िव ासी हँु।”
82 “म तपाईलाई प्रभु येशू ख्री को नाउँमा िददछु।” आमेन। त्यहाँ एउटा
प्रकिटकरण हुन्छ।
83 “ओ, भाई, मेरा अ ह बािहर ज लरहेका छन्। मेरो कुनै पिन झरी
परकेो छैन।”
84 “म तम्रो िन म्त एउटा झरी पठाउनेछु, प्रभुको नाउँ।” त्यहाँ त्यो
आउनेछ। ओ, पखरहेको, िपडामा रहेको छ, सबै प्रकृतले परमे रका
पुत्रह प्रकट हुनको लािग पखरहेको छ। परमे रले शू वातमा नै िनयकु्त
गनुर्भयो। उहाँले मािनसलाई प्रभुत्व िदनुभयो।
85 उहाँले येशू ख्री िदनुभयो, र येशूले उहाँको नाउँमा िदनुभयो,
यो िन तताको साथ, “मेरो नाउँमा िपतालाई जे केिह पिन माग्छौ
म तमीह लाई िदनेछौ।” ओ, भाई पाल्मर! परमे रको पुत्रह प्रकट
हुनेकुरालाई पखरहेका छन्, त्यो स्थान, त्यो मण्डली।
86 जस्तो मलेै भनेको छु, एिफसीको पुस्तक नै यहोशूको पुस्तक हो,
र यहोशूले मािनसह लाई िठक स्थानमा स्थािपत गरे जहाँ तनीह
हुनुपदर्थ्यो। अब, यिद तनीह स्थर रहेन भने, र उनले इफ्राइमलाई यहाँ
राखे, र मनस्सेको जिमनमा, र यो एउटाले फकर झमेला र कोलाहल गनर्
आउथ्यो, तनीह कसरी त्यस बाट जान सक्थ्यो? जब एउटाले भन्छ,
“म एउटा ब्या प्ट हँु, म एउटा मेथोड हँु, म एउटा पे न्टको ल हँु, म
वा ेस हँु, म टुनेस हँु, म फलाना-फलाना हँु।”
87 तपाई कसरी यो गनर् जानुहुनेछ? स्थर रहनुस्! परमे रले
आफ्नो मण्डलीलाई स्थािपत गनर् चाहदहुैनुहुन्छ, परमे रको छोराह र
छोरीह लाई। परमे र, यो देख्नको िन म्तलाई जीिवत राख्नुहोस्, यो नै
मेरो प्राथर्ना हो। यत न￭जक होस् िक मलेै त्यसलाई मेरो हातह ले क रब
महसूस नै गनर् सकँू, त्यस्तो देख्न सकँू। यो िठक त्यिहिनर छ। त्यिह
नै जो मलेै हेन चाहना गरकेो थए, त्यिह समयको लािग कु ररहेको थए
जब तल सडकमा िहडेको थए; त्यहाँिनर घ स्रएर िहड्ने एकजना थयो,
जो आमाको गभर्बाट नै त्यस्तो थयो, “सुन र चाँदी म संग छैन।” ओ,
परमे रको पुत्रह को प्रकट हुनेकुरालाई पखरहेको थयो, हा ेलुयाह, जब
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परमे रले आफैलाई चनाउनुहुनेछ, जब तनीह ले िबमारह बन्द गनछन्,
तनीह ले क्यान्सर बन्द गनछन्, तनीह ले रोगह रोक्नेछ।

88 तपाई सोच्नुहुन्छ िक क्यान्सर केिह कुरा हो? बाईबलले भन्छ िक
त्यहाँ एउटा यस्तो समयआउनेछ जब मािनसह िठक तनीह को शरीरमा
कुिहनेछन्, र िग ह ले ￭सनो मनुर्भन्दा अगाडनै खानेछन्। जे आउदछै
त्यसको अगाड त क्यान्सर एउटा दाँतको दखुाई जस्तो हुनेछ। तर, याद
गनुर्होस्, त्यो भयानक कुराले तनीह लाई त्यस िदनमा छुनबाट रोकेको
छ जसमा परमे रको छाप छ। त्यिह को लािग नै अिहले हामीले संघषर्
ग ररहेका छौ, त्यो भयानक िवप त्तह ले प्रहार गनुर्भन्दा अगाड नै त्यहाँ
पसेर परमे रको राज्यमा पिदय ढंगमा स्थािपत हुन चाहन्छौ। ओ, कत
असल! समयको पूणर्ता, समय पूरा हुने, हाम्रो उत्तराधकार।

उहाँमा नै उत्तराधकारी हुनलाई चुिनएका छौ…

89 हाम्रो उत्तराधकार हामीलाई कसरी िदलाईयो त, के ारा िदईयो?
पूवर्िनयकु्त ारा। पूवर्िनयकु्त पूवर्ज्ञान हो। कसरी परमे रले जा ुहुन्छ िक
उहाँले तपाईलाई एउटा प्रचारक हुनको लािग भरोसा गनर्सक्नुहुन्छ?
उहाँको पूवर्ज्ञान ारा। “मािनसको इच्छा या मािनसको प्रयासको कारणले
होइन, या…तर परमे र ारा जसले कृपा देखाउनुहुन्छ।” त्यो सिह हो,
पूवर्िनयकु्त। उहाँले जा ुहुन्थ्यो िक त्यो तपाईमा थयो। उहाँले तपाई भत्र
के थयो भ े कुरा तपाई पृथ्वीमा आउनुभन्दा अगाड नै जा ुहुन्थ्यो।
उहाँले तपाई भत्र के थयो भ े कुरा तपाईको लािग पृथ्वी आउनुभन्दा
अगाड नै जा ुहुन्थ्यो। त्यो—त्यो उहाँ हुनुहुन्छ। त्यो अनन्त परमे र
हुनुहुन्छ, अ￭सिमत परमे र। हामीह ￭सिमत छौ, हामीले केवल ￭सिमत
िवचार गनर्सक्छौ।

90 यो मेरो लािग कत धेरै थयो, त्यो िदन दे ख जुन िदन मलाई त्यस्तो
भयो। मलाई थाहा छैन। जब म त्यो िवचार गछुर् , जब म त्यहाँ उभए त्यो केिह
आनन्दमय पलह को लािग, र िवचार गर,े “त्यहाँ कुनै भो ल छैन।” त्यहाँ
कुनै िहजो थएन, त्यहाँ कुनै रोग थएन, त्यहाँ कुनै दखु थएन। त्यहाँ कुनै
थोरै खालको खसुी थएन, एउटा पुरा खसुी थयो; त्यो सबै नै ख￭ुसयाली
थयो। ओ, मेरो! र म त्यहाँ उभए र मलेै भने, “यो के हो?”
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91 त्यो आवाजले भन्यो, “यो ￭स प्रेम हो, र सबै थोक जुन तमीले प्रेम
गरकेो थयौ र सबै थोक जसले तमीलाई सधै प्रेम गरकेो थयो अिहले
तमीसंग यहाँ छ।”
92 “र तमीले हामीलाई प्रभु येशू ख्री प्रस्तूत गनछौ जब उहा
आउनुहुनेछ, तम्रो सेवकाईको ट्र िफको पमा।” मलेै ती सुन्दर ीह लाई
त्यहाँिनर उभीरहेका देखेको थए, सबलेै मलाई तान्दै ठूलो स्वरले भन्दै
थए, “मेरो अमूल्य भाई, िप्रय भाई!” ती पु षह लाई देखे र तनीह का
लामा कपालह जुन गदर्नसम्मै थयो, दौडरहेको, र मलाई तान्दै भन्दै
थयो, “हाम्रा िप्रय भाई!”

र मलेै सोचे, “यसको अथर् के हो?”
उहाले भ ुभयो, “तनीह तम्रा मािनसह हुन्।

93 मलेै भने, “मेरा मािनसह ? त्यहाँ त्यत धेरै ब्रन्हामह हुन नै
सक्दनैन्, ती लाखौ।”
94 उहाले भ ुभयो, “तनीह तमीले प रवतर्न गरकेा मािनसह हुन्!”
हा ेलुयाह। “तनीह तमीले प रवतर्न गरकेा मािनसह हुन्। तनीह
नै हुन् जो…” भ ुभयो, “तमीले देख्यौ एकजना त्यहाँिनर उभरहेको?”
सबभैन्दा सुन्दर ी जुन मलेै पिहले किहल्यै देखेको थईन। भ ुभयो,
“उनी नब्बे वषर् नाघेिक थईन् जब तमीले उनलाई परमे रमा डोहोयार्एका
थयौ। अचम्म थयो िक उनी बोलाउदै थईन्, ‘मेरो िप्रय भाई।’” भ ुभयो,
“उनी किहल्यै बृ ा हुनेछैन अब। उनले त्यसबाट नाघेर आईिक छन्।
उनी जवानीको चमकमा छन्। उनी यहाँ उभरहेक छन्। उनले एउटा
चसो पानी िपउन स क्दनन्, उनलाई त्यसको आवश्यकता नै छैन। उनी
तल लेटेर सुत्न स क्दनन्, िकनिक उनी थिकत नै हुिदनन्। त्यहाँ कुनै
भो ल छैन, कुनै िहजो छैन, केिह पिन छैन। हामीह अब अनन्तकालमा
छौ। तर कुनै मिहमामय िदनमा परमे रको पुत्र आउनुहुनेछ, र तपाई त्यो
वचन ारा न्याय ग रनुहुनेछ जुन ारा तपाईले तनीह लाई प्रचार गनुर्भयो।”
ओ, भाई!

मलेै भने, “के पावलले आफ्नो अमूहलाई ल्याउनुपछर्?”
“हो, श्रीमान्।”
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95 मलेै भने, “मलेै िठक पावलले प्रचार गरकैे जस्तो प्रचार गरकेो थए।
मलेै किहल्यै पिन भाज्य ग रन, मलेै किहल्यै कुनै मण्डलीको ￭स ान्त वा
त्यस्ता केिह कुरा स्वीकार ग रन। म पावल जस्तै रहे।”
96 र तनीह सबै एकै चत्तका साथ कराए, “हामीलाई त्यो थाहा छ।
हामी िन तताका साथ रहेका छौ।” भने, “तपाईले हामीलाई उहाँमा
प्रस्तूत गनुर्हुनेछ, र त्यसपछ हामीह सबै फकर फेरी पृथ्वीमा जानेछै,
सधै ￭जउनको लािग।” ओ, प्रभु।
97 िठक त्यसपछ म आउन थाले। मलेै हेर,े त्यहाँ पलगंमा सुतरहेको, र
मलेै देखे मेरो बुढो ￭सनो यहाँ रिहरहेको र बुढो र चाउरी परकेो, र िबिग्रएको
र—र रोग लागेको र गलेको, र मलेै मेरो हात मेरो शरको पछाड भएको
देखे, र मलेै सोचे, “ओ, के म फेरी त्यो शरीरमा जान पन हुन्छ?”
98 र मलेै त्यो आवाज सुनीनै रहे, “बढ्दै जाउ, बढ्दै जाउ।”
99 मलेै भने, “प्रभु, मलेै सधै िदव्य चंगाईलाई िव ास गरकेो छु, म
त्यसलाई िव ास ग रनै रहनेछु। तर म त्यस प्राणह को िन म्त बढ्नेछु,
त्यसलेै मलाई सहायता गनुर्होस्। मेरो त्यहाँ धेरै हुनेछ, म…मलाई ￭जउन
िदनुहोस्, प्रभु, म अक लाखौ त्यहाँ राख्नेछु, यिद तपाईले मलाई केवल
￭जउन िदनुभयो भने।”
100 मलाई वास्ता भएन िक कुन रगं, कुन ￭स ान्त, कुन नाग रकता,
तनीह के हुन्, तनीह सबै एक हुन् जब तनीह त्यहाँ पुग्नेछन्, र ती
￭समा रखेाह िवलय ग रएको छ।ओ, मलेै देख्न सक्छु ती ीह , अत्यन्त
सुन्दर; किहल्यै देखेको छैन…तल सम्म, लामो केश तलसम्म भएको।
लामो फरक तलसम्म लगाएको। लामो स्कटर् तल सम्म पिह रएको। तनीह
खाली खटु्टा थए। ती मािनसह त्यस गधर्नमा झप्प केशका साथ, गौगोरो,
काला, र अन्य िविवध रगं भएकाह । र तनीह ले आफ्नो हातह फैलाएर
मलाई अकंमाल गनर् आउदै थए। मलेै तनीह लाई महसूस गनर्सक्थे। मलेै
तनीह को हातह महसूस गर।े परमे रको मेरो न्यायकतार् हुनुहुन्छ, र
यो खलुा पिवत्र िकताब छ। मलेै उनीह लाई त्यसरी नै महसूस गनर्सक्थे
जस्तो मेरा हातले मेरो मुहारमा महसूस गनर्सक्छ। तनीह ले तनीह को
हात फैलाएर मलाई अकंमाल गद थए, मिहलाको कुनै पिन उत्तेजना थएन
जस्तो संसारमा हुन्छ। मलाई मतलव छैन कत पिवत्र तपाई हुनुहुन्छ,
तपाईको हुनुहुन्छ, कुन प्रकारको प्रचारक तपाई हुनुहुन्छ, पूजाहारी या जो
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कोिह पिन तपाई हुनुहुन्छ, त्यहाँ कुनै पिन मािनसले मिहलामा अँगालो
लगाउन सक्दनै, मानिवय उत्तेजना िबना। त्यो वास्तवमै सत्य हो। तर,
भाई, जब तपाई यहाँबाट त्यहाँ पुग्नुहुन्छ, त्यहाँ त्यो त रकामा हुदनै। ओ,
प्रभु! यो त्यसलेै…ओ, त्यहाँ…यो असम्भव छ। यो सबै प्रेम हो। सबै
कुरा वास्तिवक दाजुभाईह र सबै कुरा वास्तिवक िदिदबिहनीह हुन्।
त्यहाँ कुनै मृत्यु छैन, कुनै दखु छैन, कुनै इष्यार् छैन, केिह त्यस्तो छैन,
केिह त्यस्तो कुरा त्यहाँ प्रवेश गनर् सक्दनै। त्यो केवल ￭स ता हो। त्यो नै
जेको िन म्त म तृिषत भईरहेको छु। त्यसकैो लािग नै हो जे म स्थािपत
ग ररहेको छु।
101 मलेै भने, “ओ प्रभु, त्यसकैो िन म्त नै आज म यहाँ मण्डलीमा
आएको छु, मण्डलीलाई क्रिमक ढंगमा स्थािपत गनर् खो￭जरहेको छु।”
म भन्दै छु तपाई दाजुभाई िदिद बिहनीह लाई, त्यहाँ केवल एउटा
मात्र चज प्रवेश गनर्सक्छ, त्यो ￭स प्रेम हो। यो कारणले होइन िक
तपाई ब्रन्हाम टेबरनेकलमा वफादार हुनुहुन्छ, या मेथोड मण्डली या
ब्या प्ट मण्डलीमा। त्यो सबै िठकै हो, तपाई हुनुपछर् । तर, ओ, िमत्रह ,
तपाईसंग…तपाईले अन्यभाषामा बोलेको कारणले होइन, आत्माको
नाचेको कारणले होइन, या त तपाईले दु ह लाई धपाएको कारणले होइन
या िव ास ारा पहाड हटाएको कारणले होइन। ती सबै कुरा राम्रै हुन्,
िकनिक त्यो सबै राम्रै कुराह हुन्, तर जबसम्म त्यो ￭स प्रेम त्यहाँ छैन।
त्यिह नै हो जहाँ ￭स प्रेम थयो। र त्यो मात्र एउटा यस्तो कुरा हो जसले
तपाईलाई त्यहाँ भत्र पसाउछ। त्यो मात्रै एउटा कुरा हो जुन त्यहाँ रहन
सक्छ, यो मात्रै कुरा हो जुन त्यहाँ छ। ओ प्रभु! यो अभग्रहण हो। परमे र,
संसारको उत्प त्तभन्दा अगाड।
102 अब, चाडै गरौ, यो एउटा अध्यायबाट भएर जाऔ। सम्भव अक दस
िमनेटको लािग हेरौ।

उहाँमा नै उत्तराधकारी हुनलाई चुिनएका छौ…(हामीले के
अधकार गछ ? अनन्त जीवन)

कसरी? के सबलेै त्यो बुझ्नुहुन्छ? के तपाईले परमे रमा पुकार
गनुर्भयो? होइन, परमे रले तपाईलाई बोलाउनुभयो। केिह मािनसह ले
भ ुहुन्छ, “ओ, मलेै भखर्रै परमे रलाई देखे, र परमे रलाई देखे।”
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तपाईले देख्नुभएको छैन। कुनै पिन मािनसले परमे रलाई किहल्यै
देखेको छैन। त्यो त परमे र हुनुहुन्छ जसले मािनसलाई खोज्नुभयो। येशूले
भ ुभयो, “मेरा िपताले नल्याएसम्म कुनै पिन मािनस म कहाँ आउन
सक्दनै।” बुझ्नुभयो, यो मािनसको स्वभाव हो परमे रबाट भाग्ने। र तपाईले
भ ुहुन्छ अिहले…
103 त्यो, त्यसलेै नै हो समस्या िदने, य िप, तपाई मािनसलाई प्रचार गनर्;
तपाई जे बाट भएर जादै हुनुहुन्छ त्यसमैा नै ￭सिमत नरहनुस्, अब प रवतर्न
गनुर्होस्! मलेै भन्दै गदार् मलाई सु ुहोस्, परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ। मलेै
किहल्यै आफैलाई यो भिन बोलाएको छुइन, म होइन। तर तपाईले मलाई
तपाईको अगमवक्ता भ ुभयो, या एउटा अगमवक्ता। संसारले त्यो िव ास
गछर् , संसारै भ र, लाखौ र लाखौ र लाखौ मािनसह ले। मलेै प्रत्यक्ष या
अप्रत्यक्ष पमा दसौ या बाह िम लयन मािनसह को अगाड बोलेको छु,
या त्यो भन्दा बिढ, प्रत्यक्ष पमा बोलेको छु। मलेै दसौ हजारौ दशर्नह
र चन्हह र आ यर् कमर्ह देखेको छु, र ती मध्ये एउटै पिन किहल्यै
िवफल भएको छैन। र त्यो सिह हो। उहाँले मलाई अगाड नै भ ुभयो
ती कुराह जुन त्यस्तै ग र पूरा हुनबाट किहल्यै िवफल भएको छैन। म
कुनै पिन मािनसलाई त्यसको लािग कठघरामा आउनसक्छु। त्यो सिह
हो। म आफैलाई एउटा अगमवक्ता भिन दावी ग दन, तर तपाईह मलाई
सु ुहोस्।
104 परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ, त्यस स्थानमा तपाईलाई राख्नको िन म्त ￭स
प्रेम चािहन्छ, िकनिक त्यिह नै सबै कुरा हो जुन त्यहाँ छ। केिह मतलव भएन
कुन पसैा, कत सम्म धा मक नमूना, या कत धेरै असल काम तपाईले
गनुर्भएको छ या जे केिह पिन तपाईले गनुर्भएको होला, त्यस िदनमा ती
कुराह केिह पिन गन्य हुनेछैन। यसमा ￭स प्रेमको आवश्यकता हुन्छ।
त्यसलेै जे केिह पिन तपाईले गनुर्हुन्छ, तपाईले सबै कुरा एकतफ राख्नुहोस्
जबसम्म तपाई परमे रको प्रेमबाट अत्यन्त भ रनुहु जब िक तपाईलाई नै
घृणा गनह लाई तपाईले प्रेम गनर् सक्नुहु ।
105 मलेै जस्तो यस िबहानीमा भनेको थए, म बनाईएको, सबै बनावट
अनुग्रहको हो। अधकांश मािनसह ले भन्छन्, “अब, तपाईले मेरो पछाड
ढाँड कनाउनुहुन्छ र म तपाईको पछाड ढाँड कनाउछु। हो, तपाईले मेरो
िन म्त केिह गनुर्हुन्छ र मलेै तपाईको िन म्त केिह गछुर् ।” त्यो अनुग्रह होइन।
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अनुग्रह त, यिद तपाईको ढाँड चलाएको छ, र मलेै जसरी पिन तपाईलाई
कनाईिदन्छु, चाहे तपाईले मेरो कनाओस या नकनाओस्; तपाईले मेरो
मुखमा झापडनै हानोस्, र भ ुहुन्छ “मेरो ढाँड चलाउनु या कनाईन पछर् ,”
मलेै त्यो कनाईिदनेछु। बुझ्नुभयो? त्यिह नै हो, केिह गन। म कमर्मा िव ास
ग दन। म िव ास गछुर् िक कमर् प्रेम हो। कायर् भनेको अनुग्रहले ठाउँ लएको
छ भिन प्रकट हुनु हो। म यसकारणले मेरी श्रीमतीसंग साचो भई ￭जउिदन
िकनिक उनले मलाई सम्बन्ध िवच्छेद गनछन् यिद म त्यसरी ￭जईन भने,
म त यसकारणले उसमा साचो भई ￭जउछु िकनिक म उनलाई प्रेम गछुर् ।
106 म यसकारणले सुसमाचार प्रचार ग दन िकनिक मलेै ग रन भने म नरक
जान्छु, म उहाँको सुसमाचार प्रचार गछुर् िकनिक म उहाँलाई प्रेम गछुर् ।
िन य पिन। तपाई लाग्छ िक म त्यस हावाहुरी र छालले भ रएको समुन्द्र,
र ती हवाईजहाज आउदै र फ कद,ै र त्यो चट्यांगको उज्यालो व रपरी,
र—र सबै त्यस्ता कुराह , र धेरै जसो कुनै पिन िमनेट…र सबजैना
चच्याईरहेको छ, र “म रयमलाई प्राथर्ना गरकेो छ” त्यस हवाईजहाजबाट
भएर गईरहेको छ, र सबै थोक? ती मािनसह ले सुरक्षाको पेटी लगाएर
बसेको छ, र पाईलटले भन्दछै, “अब पन् िमनेटसम्म मात्र िटक्ने ग्यास
बािक छ, थाहा छैन अिहले हामी कहाँ छौ” के तपाईलाई लाग्छ िक म त्यो
केवल—केवल रमाइलोको लािग ग ररहेको छु? ह! के तपाईलाई लाग्छ
म त्यो जगंलमा जान्छु जहा जमर्नको सेनाह मेरो व रपरी आफ्नो हात
यसरी हरके रात राखेर सभा भ र मलाई भत्र बािहर जहाँ पिन त्यसरी
लगेर, जबसम्म पिवत्र आत्माले आ यर्को कायर्ह प्रदशर्न गनुर्हुदनै?
कम्यिुनस्टह रातभैरी ब￭सरहेका छन्, मलाई एक िमल टाढाबाटै गो ल
हा को लािग। के तपाईलाई लाग्छ म यो केवल रमाइलोको लािग ग ररहेको
छु? यसकारणले हो िकनिक म मा केिह कुराको प्रेम छ; तनीह मानव
जातह हुन् जसको लािग ख्री मनुर्भयो। पावलले भ ुभयो, “म केवल
य शलेमसम्म मात्रै जान छाहेको छुइन, तर म त्यहाँ कू्रसमा टाँिगनको लािग
जादछुै। म त्यहाँ मनर्लाई जादछुै। म त्यहाँ परमप्रभुको लािग मनर् जादछुै।”
यो केिह हो, प्रेम जसले तपाईलाई िववश बनाउदछ, जसले तपाईलाई
बनाउदछ। त्यो वास्तवमै सिह हो।
107 यिद मलेै सुसमाचार पसैाको लािग प्रचार गथ भने, यिद त्यो त्यस्तो
भईिदएको भए, मआज रात िबस हजार डलरको ऋणी हु थए, म त्यसरी
ऋणमा हु थए। होइन, श्रीमान्। िकनभने मलेै केिह राख्थे होला— केिह
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लाखौ मलाई िदईने थयो। एउटा व्यिक्त, एउटा व्यिक्तले एफ.िब.आई एजेन्ट
दस लाख पाँच सय हजार डलरको ड्र ाफ्टका साथ पठाएका थए। र मलेै
भने, “त्यसलाई फकार्एर लानुहोस्।” पसैाको लािग होइन! यो पसैा होइन।
मलेै सुसमाचार पसैाको लािग प्रचार ग दन। त्यसको लािग होइन!
108 यो प्रेमको कारणले हो। त्यो कुरा जुन म गनर् चाहन्छु, जब म त्यो अ न्तम
ास त्यहाँ पारी पार गछुर् , जुन अिहलेको पाँच िमनेटमा पिन हुनसक्छ, त्यो

अिहलेबाटको दइु घण्टा पछाड पिन हुनसक्छ, त्यो अिहले दे ख पचास
वषर् पछ पिन हुनसक्छ, मलाई थाहा छैन यो किहले हुनेछ। तर जब यो
हुनेछ, म त्यहाँ पुग्नेछु, म तपाईलाई जवानी योवनमा देख्न चाहन्छु, दौडद,ै
कराईरहेको, “मेरो िप्रय भाई! मेरो भाई!” त्यिह नै हो जे मेरो दयमा छ।
त्यसलेै नै हो। म तपाईह भन्दा भ ब को लािग असहमत हुिदन, तर म
तपाईलाई त्यो सडकमा राख्न चाहन्छु जुन सिह हो। त्यिह नै भत्रको मागर्
हो। तपाईको मण्डली होइन, तपाईको धा मक संगठन होइन, तर ख्री मा
तपाई जन्म हो। ओ, प्रभु। !ु

उहाँमा, जसले सबै कुरा आफ्नो इच्छाको योजनाअनुसार पूरा
गनुर्हुन्छ, आफ्नो अभप्राय अनुसार

109 सु ुहोस्। हामीह केिह िमनेटमा नै बन्द गनर् जाँदछैौ। हामीले बन्द
गनुर्भन्दा पिहले ध्यान िदएर सु ुहोस्।

हामी ख्री मा पिहलेदे ख आशा राख्नेह लाई उहाँले आफ्नो
मिहमाको प्रशसंाको िन म्त ￭जउन सक भनेर उहाँमा नै िनयकु्त
गनुर्भएको छ र छा ुभएको छ।
जसमा तमीह ले पिन भरोसा गरकेा छौ…

110 यसलाई ध्यान िदएर हेनुर्होस्। आफ्नो ज्याकेट लगाउनुहोस्,
सुसमाचारको ज्याकेट। तपाईको कानह खु ा पानुर्होस्, ध्यान िदएर
सु ुहोस्। म १३ औ पदमा छु।

तमीह , जसले सत्यको वचन, अथार्त् आफ्नो मुिक्तको
सुसमाचार सुन्यौ, र उहामा िव ास गय
“िव ास आउछ…” [सभाले भन्छ, “सुनुवाईबाट।”—सम्पा] “के

सुनेर…” [“वचन”] “कसको वचन…” [“परमे र”]
…तमीह , जसले सत्यको वचन सुन्यौ,…
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111 के हो सत्य? परमे रको वचन। के त्यो िठक हो? यूह ा १७:१७,
तपाईह जसले वचन लदै हुनुहुन्छ, येशूले भ ुभयो, “तनीह लाई
सत्यता ारा, शु पानुर्होस्, िपता, तपाईको वचन नै सत्य हो।”

…तमीह जसले सत्यको वचन, अथार्त् मुिक्तको सुसमाचार
सुन्यौ…

112 कुन मुिक्त थयो जुन उनले तनीह लाई भ खो￭जरहेका थए?
पृथ्वीको जग बसा लनुभन्दा पिहले नै पूवर्िनयकु्त ग रएको (के त्यो सिह
हो?), पुत्रह को अभग्रहणमा, अनन्त जीवनको लािग पूवर्िनयकु्त ग रएको।
अब, तपाई अनन्त जीवन आईसकेपछ, तपाई बचाईनु भएपछ, पिवत्र
आत्मा ारा भ रनुभए पछ, तपाईको पुत्रह । अब तपाईलाई परमे रले
पिदय ढंगमा स्थािपत गनर् चाहदै हुनुहुन्छ, ओ, तािक तपाईले उहाको राज्य
र उहाको मिहमाको लािग कायर् गनर्सकेको होस्।
113 त्यिह नै सुसमाचार हो। पिहलो त, वचन सुनेर, “प ताप गर, र पाप
क्षमाको िन म्त येशू ख्री को नाउँमा बि ष्मा लने।” तपाईको सबै पापह
हटाइन्छ, प्रभु येशू ख्री को नाउँलाई पुकाद, त्यस प्रतज्ञाको देशको िन म्त।
प्रतज्ञा प्रत्येक ती यात्रीह को िन म्त हो जो तपाईको बाटोमा आउदछन्।
यिद तपाईले तपाईको घर आज छोड्नुभएको छ भने, एउटा पापी भई, यो
भन्द,ै “म त्यहाँ ब्रन्हाम टेबरनेकलमा जान्छु।” परमे रले तपाईलाई आज
रात अवसर िदनुहुन्छ। त्यहाँ एउटा कुरा तपाई र प्रतज्ञाको देशको बीचमा
आउछ। प्रतज्ञाको देश के हो? पिवत्र आत्मा। यहोशू र प्रतज्ञाको देशको
िवचमा जे आएको थयो त्यो यदर्न थयो। िठक सिह हो।
114 मोसा, जो ख्री को चत्रणको पमा थए, यहूदीलाई प्रतज्ञाको
देशसम्म अगुवाई गररे ल्याए, त्यसपछ मोसाले यहूदीह लाई प्रतज्ञाको
देशभत्र लगेनन्। यहोशूले मािनसह लाई देश भत्र लगे र जिमन िवभाजन
ग रिदए। येशूले मूल्य चुकाउनुभयो, पिवत्रआत्मासम्म तनीह लाई अगुवाई
गनुर्भयो। परमे रले पिवत्र आत्मालाई तल पठाउनुभयो र मण्डलीलाई िठक
स्थानमा राख्नुभयो, हरके व्यिक्तलाई, उहाको व्यिक्तत्वको उप स्थतले
हरकेलाई भनुर्भयो। तपाईले देख्दहुैनुहुन्छ म के भ खोज्दछुै? सबै कुरा
ख्री येशूमा, कसरी परमे रले यसलाई यो सुसमाचारको बोलावटमा
पूवर्िनयकु्त गनुर्भयो!
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115 पावल, गलाती १:८ मा भन्छन्, “यिद स्वगर्दतू नै आएर अक प्रचार
गछर् भने त्यो पिन श्रािपत होस्।” सत्य, सुसमाचार। अब हामी पढदै जाँदा
ध्यान िदएर सु ुहोस्, यो पदलाई समा गद।

तमीह , जसले सत्यको वचन, अथार्त् आफ्नो मुिक्तको
सुसमाचार सुन्यौ, र उहाँमा िव ास गय …(ध्यान िदएर
सु ुहोस्)…उहाँमा नै तमीह लाई प्रतज्ञा ग रएको पिवत्र
आत्माको छाप लगाईएको थयो।

116 अ न्तम िदनह मा, बाईबलले भनेको छ, अब हेनुर्होस्, अ न्तम
िदनह मा त्यहाँ दइु शे्रणीका मािनसह हुन्छन्। एउटासंग परमे रको छाप
हुनेछ, अक संग पशुको छाप हुनेछ। के त्यो सिह हो? कतजनालाई यो
थाहा छ? िठक छ, यिद परमे रको छाप नै छाप…यिद परमे रको छाप
पिवत्र आत्मा हो, त्यसो हो भने पिवत्र आत्माको छाप िबना पशुको छाप
हुनेछ। र बाईबलले भनेको छ िक त्यो दइुटा आत्मा यत उस्तै उस्तै हुनेछ
िक सम्भव भएत त्यसले चुिनएकोलाई पिन भड्काउनेछ। त्यसले त्यसो
किहल्यै गनर् सक्दनै, िकनभने तनीह अनन्त जीवनको लािग चुिनएका
हुन्। बुझ्नुभयो?
117 मण्डली गएकै हुनेछ, जस्तो हामीले यो जानेका छौ िक त्यहाँ दस
कन्या प्रभुलाई भेट गए, सबै शु पा रएका, सबै पिवत्र थए, हरके जना
शु पा रएका छन्। पाँचजना सुस्त थए र तनीह को ब त्त िनभ्न िदए।
पाँच जना संग चािह आफ्नो ब त्तमा तेल थयो। “र, हेर, दलुहा आए!” र
पाँचजना जससंग तेल थयो तनीह िववाहभोजमा गए। र अ ह चािह
त्यहाँ ने कराउने र दाँत िकट्ने ठाउमा छोडए। तयार हुनुहोस िकनिक
तपाईलाई थाहा छैन तपाईको प्रभु कुन समयमा आउनुहुनेछ। राख्नुहोस्…
तेलले बाईबलमा केलाई प्रतिनधत्व गछर्? पिवत्रआत्मालाई।
118 अब तपाईलाई आज, तपाई सेवेन्त डे एड्भटी का दाजु भाईह
जसले सातौ िदनलाई परमे रले छाप लगाउनुभयो भ ुहुन्छ, एउटा पद
देखाउनुहोस् त्यसलाई प्रमाणत गनर्को लािग। बाईबलले भन्छ परमे रको
छाप पिवत्र आत्मा हो। यो हेनुर्होस्। “कुन…” १३ औ पदलाई अब
हेनुर्होस्।

र उहाँमा िव ास गय …उहाँमा नै तमीह लाई प्रतज्ञा ग रएको
पिवत्र आत्माको छाप लगाईएको थयो।
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119 एिफसी ४:३० मा पल्टाउनुहोस्, मलाई लाग्छ त्यसमैा हो। हेरौ यिद
हामीले ४:३० मा पाउछौ िक, हेरौ यिद यो त्यिह नै होक । एिफसी ४
अध्याय, र ३० पद। हो, यहाँ छ यो ४:३०।

अिन परमे रका पिवत्र आत्मालाई दःु खत नतुल्याओ, जसमा
उ ारका िदनको िन म्त तमीह छाप लगाईएका छौ।

120 किहले सम्म? जब तपाईले साच्चै, साच्चै पिवत्र आत्मा प्रा गनुर्भयो,
त्यो किहलेसम्म तपाईमा रहन्छ? अक जागृत हुन्जेलसम्म, हजुरआमाले
तपाईको मागर् नाघेर नगएसम्म, बसले तपाईलाई गाली नगरसेम्म? तपाईको
उ ारको िदनसम्म! हा ेलुयाह!
121 तपाई मरे प ात, तपाईले देश पार ग रसके प ात, िक त्यहाँ तपाई
आफ्ना िप्रयह संग खडा भएपछ, तपाई अझै पिन पिवत्र आत्मा ारा
भ रनुभएको हुन्छ। धमर्शा ! तपाई िठक त्यस्तै हुन्छ जस्तो तपाई अिहले
हुनुहुन्छ, केवल तपाईले…तपाई अक शरीरमा सनुर्भएको हो। तपाईले
केवल घरह प रवतर्न गनुर्भएको हो। अिहलेको यो पुरानो भयो, तपाई
यसमा दादसंग बाधन सक्नुहु , धारण कुिहएको छ। त्यो सिह हो। त्यसलेै
तपाईले केवल पुरानो कुराह लाई आफुबाट बद लनुभएको छ र त्यसलाई
कुिहन िदनुभएको छ, र एउटा नयामा सनुर् भएको छ। के त्यो िठक हो?
“िकनिक हामी जान्दछौ िक हामीले वास गरकेो यो पाथव शरीर ढली गए
तापिन स्वगर्मा अनन्तसम्म रहने परमे रले िदनुभएको हाम्रो घर छ, जो
हातले बनाईएको होइन।”
122 तपाईले याद गनर्सक्नुहुन्छ त्यस िदन, त्यसबाट भएर जाँदा? जब
एउटा सानो बच्चा आमाको गभर्मा बन्छ, र यो सानो मासुले लात हािनरहेको
र उफ्फ्रने र त्यस्तै गन गरकेो हुन्छ। तर जसै आमाले बच्चालाई यस पृथ्वीमा
ल्याउछ, पिहलो कुरा, त्यहाँ एउटा आ त्मक शरीर छ जसले यो प्राकृतक
शरीरलाई समाउनुपछर् । हुनसक्छ चिकत्सकले यसलाई एउटा…[भाई
ब्रन्हामले आफ्नो हात तालीको पमा पड्काउनुहुन्छ—सम्पा] यसरी, या
केिह कुराले ह ाउछ, र “ ा, ा, ा।” तु न्तै त्यो िठक आमाको छातीमा
जान्छ, “अम, अम, अम,” आफ्नो सानो टाउको तल र माथ आफ्नो
आमाको छातीमा चलाउद,ै ती दधूको नशालाई दधू िदने खालको बनाउद।ै
123 एउटा सानो बाछा, जसै त्यो आफ्नो आमाबाट पृथ्वीमा झछर् , त्यो
आफ्नो सानो घुडामा केिह िमनेटमै उभन्छ। त्यसले के गछर्? त्यो िठक ￭सधै
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चल्न थाल्छ, आमालाई पकडछ, र आफ्नो सानो टाउको त्यसरी तल-र-
माथ ह ाउन थाल्छ, रआमाको दधू खान्छ। हा ेलुयाह! हो, श्रीमान्।
124 जब यो प्राकृत शरीर पृथ्वीमा आउछ, त्यहाँ एउटा आ त्मक शरीर
पखरहेको हुन्छ।
125 र जब यो प्राकृतक शरीर यस जिमनमा झछर् , हा ेलुयाह, त्यहाँ
एउटा छ जुन त्यहाँ पारी पखरहेको हुन्छ! हामी केवल एउटाबाट
अक मा सछ , हामीह ले हाम्रो वास गन स्थानह प रवतर्न गछ । यो
मरणशील अमरणशीलमा रा खनुपछर् , यो आ त्मक; यो िवनाशी अिवनाशीमा
रा खनुपछर् । यो बुढो चाउरी परकेो, खु म्चएको, कुिप्रएको शरीर, तर यसले
आफ्नो आकार प रवतर्न गनछैन, मेरो अथर् जब यो त्यहाँ पारी जान्छ,
तपाईसंग अझै पिन उिह आत्मा हुनेछ।
126 म तपाईलाई एउटा केिह सानो कुरा िदन्छु जुन तपाईलाई दिुवधाको
कुरा सुिनन्छ, तर यो बाईबल हो, त्यसपछ म तपाईलाई एउटा िदन्छु जसले
तपाईको िन म्त दिुवधा हटाउनेछ। यसलाई हेनुर्होस्। जब बुढो साऊल,
राजा, त्यो पुरानो, ठूलो बुढो डनोमीनेसनको प्रचारक त्यस समयको,
तपाईलाई थाहा छ, जसको काँध र शर सबकैो टाउको भन्दा माथी थयो,
र सबै डराउथे, तनीह लाई अलौिकक कुराको बारमेा केिह पिन थाहा
थएन। दाऊले आएर थूमालाई ￬सहको मुखबाट बचाउनु परकेो थयो,
जसले गो लयतलाई मारकेा थए। उनलाई हेनुर्होस्। उनी परमे रबाट यत
टाढा भएका थए िक, उनले यस पिवत्र-रोलर प्रचारकलाई घृणा गनर् थाले।
र उनको साथ िदनको साट्टो, उनलाई म त गनर्को साट्टो, उनी उसको
िव मा आए। यिद त्यो ाकै्क अिहलेको चत्र होइन भने, ाकै्क त्यस्तै
हो। िठक उनको िव भए।
127 तपाईह कतजना यहाँ हुनुहुन्थ्यो जब मलेै मेरो पिहलो यात्राको लािग
गएको थए, “दाऊदले गो लयतलाई मारकेो,” िवषयमा प्रचार गररे छोडेर
गएको थए? धेर,ै केिह, केिह पुरानो समयकाह छन्। म फेरी पिन यसमा
छोड्ने िनधो गदछु। याद गनुर्होस्, हेनुर्होस् गत अईतबार के आयो? यो
िठक अक चरणमा बढ्दछै। दाऊदको दोस्रो अभयान, उनको सेवकाईको
दोस्रो चरण। त्यो िठक सिह हो। त्यसपछ उनी इस्रायलको राजा भए।
ध्यान िदनुहोस् सेवकाईलाई अिहले ठूलो चरणमा बढ्दै छ, ठूलो हुदै
गएको छ। त्यस्तै नै दाऊद पिन बढ्दछै। उनी आउदै गदार् मलेै यो ध्यान
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िदएकोछु, दाऊद, ओ, जब परमे रले दाऊदलाई त्यहाँ आएर ￬सहलाई
मानर् िदनुभयो, ध्यान िदनुहोस्, र भालुलाई मार,े त्यसपछ फ लस्तीलाई
मार।े अब, त्यहाँ एउटा समय आयो जब परमे रले यस केटामा दु आत्मा
आउन िदनुभयो। र…के मा? दाऊदलाई घृणा गनर्। र म िव ास गछुर्…
128 अब, यी टेपह । अब सु ुहोस्, दाजुभाईह , तपाई जो टेपमा हुनुहुन्छ,
यिद तपाई मसंग असहमत हुनुहुन्छ भने, मलाई माफ गनुर्होला। हेनुर्होस्, म
तपाईलाई प्रेम गछुर् । म तपाईलाई जसरी पिन त्यहाँ पारी भेट्नेछु, बुझ्नुभयो,
िकनिक यिद तपाई परमे रको मािनस हुनुहुन्छ भने म जसरी पिन म
तपाईलाई भेट्ने छु। तर, म यो भ चाहन्छु, यहाँ छ काराण। केवल शाऊल
त्यो कुरा दाऊदमा भएको देखेको कारणले जुन उनमा थएन। त्यसपछ
के भयो?
129 एउटा सानो पुरानो “रातो,” बाईबलले भन्छ उनी “क ललो रातो”
थयो। त्यो एउटा एकदम राम्रो केटा थएन, “रातो” एउटा सानो पुरानो
खालको एउटा केटा थयो। र उनी त्यहाँ बािहर गए, र साऊल, उनले
शाऊलको हात हतयार लए, र म कल्पना गछुर् िक त्यो छाती पाता उनको
खटु्टासम्मै तल आयो। र उनले भने, “यी कुराह मबाट िनकालीिदनुहोस्।
म—म…” हुनसक्छ उनलाई साउलले एउटा डक्टरको डग्री िदए होला,
एउटा पीएच.डी या एलएलडी, या केिह त्यस्त,ै तपाईलाई थाहा छ। कसरी
उनले भने, “मलाई यी कुराह को बारमेा केिह पिन थाहा छैन, िकनभने
मलेै यो सािबत गरकेो छैन। जे मलेै गदछु त्यसको बारमेा मलेै जे जानेको छु
मलाई त्यो गनर् िदनुहोस्।” हो, श्रीमान्। उनले घुएत्रो लए।
130 र तनीह ले दाऊद पागल बनाए िकनिक छोरीह , मण्डलीह ,
मण्डलीह ले गाईरहेका थए, “शाऊल, हजारौलाई मानर् सक्थे होला, तर
दाऊदले दसौ हजारौलाई मानर् सक्थे।”
131 त्यसपछ उनलाई इष्यार् लाग्यो, “यो त्यो एउटा पुरानो येशूको नाउको
कुरा थयो, त्यहाँ यसमा केिह पिन थएन।” त्यो िठक हो। र परमे रले
उनलाई के गनुर्भयो? परमे रले उनमा दु को आत्मा पठाउनुभयो, दाऊद
घृणा गनर्को िन म्त, र उनले दाऊदलाई कुनै कारण िबना नै घृणा गनर् थाले।
132 दाऊदले किह बार उनको घािट न्याक्न सक्थे। उनले त्यो गनर् सक्थे,
तर उनले त्यतकै छाडिदए। उनले केवल किहल्यै पिन केिह भनेनन्। उनले
िन य नै केिह गनर्सक्थे। एकरात उनी त्यहाँ गए र उनले कोटको पुच्छर
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काटेर फकर आए, भने, “यहािनर हेर, तमीले देखेको छौ!” हो, श्रीमान्,
उनले त्यसो गनर् सक्थे, तर उनले केवल एकै्ल छाडिदए। उनले चाहेको भए
उनको मण्डलीलाई टुटाएर तनीह लाई छताछु पानर् सक्थे, र यिद उनले
चाहेको भए उनको आफ्नै लािग एउटा संस्था शु गनर् सक्थे। तर उनले
त्यसो गरनेन्, उनले केवल शाऊललाई एकै्ल जान िदए। लडाई परमे रलाई
छोडिदऔ। हो, श्रीमान्।
133 त्यसलेै जसै उनी त्यसमा भएर गईरहे त्यो अभयान ￭स यो, र
त्यो दु आत्मा शाऊल हावी भयो तािक उनले परमे रबाट कुनै उत्तर
पाउन नसकोस। केिह समय पछ उनी…उनीबाट परमप्रभुको आत्मा
िनस्क सकेको थयो। र बुढो शामुएल, त्यो व्यिक्त जसलाई तनीह ले
नकारकेा थए, त्यो व्यिक्त जो तनीह को लािग वास्तवमै परमे रको
आवाज थयो, त्यो व्यिक्त जसले तनीह ले संसारको जस्तो व्यवहार
गनर्भन्दा अगाड नै तनीह लाई भनेका थए।
134 कतसम्म मण्डली संसार जस्तै व्यवहार गनर् चाहन्छ? िकन
पे न्टको ल, बि ष्मा भएका, पिवत्र आत्माबाट अनुभवी मेथोड , र
ब्या प्ट , र प्रे स्बटे रयन संसारको जस्तो व्यवहार गनर् चाहन्छन्? िकन
तनीह ले त्यसो गछर्न्? मलाई थाहा छैन। म—म केवल यो बुझ्नै
स क्दन। तपाईले भ ुहुन्छ, “िठक छ, जुवा तास खेल्नु कस्तो मजा हुन्छ,
केवल थोरै रमाइलोको लािग, मात्र केिह पसैाको लािग,” तपाईले त्यसलाई
के भ ुहुन्छ। त्यो एउटा पाप हो। तपाईको घरमा ती कुराह हुनुहुदनै।
“िकन, त्यो केिह थोरै लनु हानी हुदनै, ग्लासमा थोरै िबयर। हामीसंग
केवल थोरै मात्र छ। म र मेरी श्रीमतीले आज अपरान्हमा थोरै लएका
थयौ।” र पिहलो कुरा तपाईलाई थाहा छ, तपाईको बच्चाह ले िन थोरै
लन्छन्। पकै्क त्यो हो।
135 र तपाई मिहलाह , हम, दु ले केवल एउटा बनाएको छ…त्यिह नै हो
जो त्यसले शु को समयमा गरकेो थयो, र त्यसले िन त पमा तपाईको
िदिदबिहनीबाट िनशाना बनाएको छ। त्यसले केवल त्यस कुराको लािग त्यो
गछर्…िकनिक त्यसलाई थाहा छ त्यसले के गनर् सक्छ। त्यसले मिहलालाई
एउटा पु षलाई भन्दा हजार गुना चाडो छल गनर्सक्छ। मलाई थाहा छ
त्यसले तपाईको चत्त दखुाउछ, तर त्यिह नै सत्य हो। त्यिह नै हो। त्यिह
नै त्यसले अदनको बगचैामा गरकेो थयो। त्यसले…अब, उनी िनष्कपट
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थईन्, उनी इमान्दार थईन्, तर उनी धोकामा परके थईन्। “आदम
छलमा परकेा थएनन्,” बाईबलले भन्छ। ऊ छलमा परकेो थएन, तर उनी
छलमा परकेा थए। त्यसलेै त्यसले उनलाई छल गनर् सक्छ। र तरै पिन
पा रह बािहर जान्छन् र मिहला प्रचारकह लाई िनयकु्त गछर्न्, तनीह ले
यहाँको जस्तो मण्डलीमा राखीिदन्छन्, र यस बाईबलले उत्प त्त दे ख
प्रकाशसम्म दोषी बनाउदछ। तपाईले भ ुहुन्छ, “िठक छ, यो सबै िठक
छ। तनीह ले…तनीह ले केवल त्यस्तै नै त रकाले प्रचार गनर् सक्छन्।”
मलाई थाहा छ त्यो िठक हो।
136 जस्तो िक एकसमय कसलेै अन्यभाषामा बोल्न शु गय , र मलेै प्रचार
ग रनै रहे। र जब म बािहर आए, एउटा मिहलाले मेरो छोरालाई भन्यो,
“मलेै भो लको रात िदनको लािग संदेश छ।” भन्यो, “जब तम्रो बाबा
मचंमा आउछ त्यसबेला।”

उसले भन्यो, “ओ, िमस, तपाईले के भ खोज्नु भएको?”
137 र त्यस रात सबै तयार भयो, जब मलेै वेिदको बोलवा गनर्लाई तयार
गद थए, उनले आफ्नो कपाल तयार ग रन् र आफ्नो स्ट कग्स र ती कुरा
िमलाईन्, तयार भईन्, भुइँको बीचमा उिफ्रईन् र माथी-र-तल उिफ्रन
शु ग रन्, अन्यभाषामा बो लन् र अगमवाणी बो लन्। र मलेै प्रचार ग रनै
रहे, मेरो वेिदको बोलवा गर।े जब मलेै किहल्यै त्यसलाई कदर नै ग रन, त्यो
सिह थएन। त्यसलेै तब, बाईबलले भनेको छ नगनर्को िन म्त, भनेको छ,
“अगमवक्ताह को आत्मा अगमवक्ताह कै अधनमा हुन्छन्।” परमे र…
परमे रले मचंमा बो लरहनुभएको थयो, उहाँलाई बोल्न िदनुहोस्। पावलले
भने, “यिद कसमैा केिह प्रकास भएको छ भने, त्यसले अक ले न￭सद्ध्याए
सम्म शा न्त राखीरहोस्।” त्यो िठक हो।
138 अब, त्यसपछ जब म बािहर गए, ती मािनसह ले भने, एउटा
मािनसको ठुलै समूहले भने, “तपाईले आज पिवत्र आत्माको िनन्दा
गनुर्भयो।”

मलेै भने, “के गररे? मलेै के गरे र?”
139 भने, “िठक छ, जब त्यस बिहनीले त्यो संदेश िदनुभयो, हा ेलुयाह,
त्यो भने।”

“िकन,” मलेै भने, “म प्रचार ग ररहेको थए। उनी िठक िवधमा
थईनन्।”
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140 “ओ,” भने, “त्यो ताजा िठक ￬सहासनबाट थयो। त्यो तपाईले जे
प्रचार गरकेो थयो त्यो भन्दा पिन ताजा थयो।” अ!
141 अब, त्यसले केवल देखाउछ…त्यसले या त यो देखाउछ, र म
यो तपाईको सम्मानको िन म्त भन्दछु, या त पागलपनको लािग, या त
अनादार, या त अशक्षत शक्षा जसलाई परमे रको बारमेा यत पिन थाहा
छैन जत एउटा खरायोलाई िहउमा लाउने जुत्ताको बारमेा थाहा छ। अब,
त्यो, म यो एउटा वािहयात िटप्पणी गनर्को लािग भ न्दन, िकनभने यो
चुटिकला गन ठाउ होइन। तर त्यो—त्यो िठक सत्य हो। एउटा व्यिक्त
जसलाई थाहा छ िक परमे र गोलमालको परमे र हुनुहु । उहा शा न्त
हुनुहुन्छ। बाईबल जुन तनीह लाई थाहा छैन। जत पिन तनीह लाई
थाहा छ त्यो तल-र-माथ उिफ्रने, अन्य भाषामा बोल्ने र भ े, “मलेै
पिवत्र आत्मा पाएको छु। हा ेलुयाह!”
142 म उभएको छु र अिफ्रकामा देखेको छु, बोक्सी चिकत्सक र ती
कुराह ले पाँच हजार जनाले एकैपटकमा बोलेको; तल-र-माथ उफे्रको,
तनीह को अनुहार भरी रगत भएको, अन्यभाषामा बोलेको, र मान्छेको
खोपडीको हड्डीबाट रगत िपएर दु लाई बोलाएको, र अन्यभाषामा बोलेको।
143 र पिन अन्यभाषामा बोल्नु परमे रको एउटा वरदान हो, तर त्यो पिवत्र
आत्माको अचूक प्रमाण होइन। म तपाईलाई त्यो अिहले भन्दछु। म िव ास
गछुर् िक सबै प्रे रत सन्तह अन्यभाषामा बोल्दछन्। म िव ास गछुर् िक कुनै
एउटा मािनस जब कुनै समय तपाई परमे रसंग अन्यभाषा नाबोलुन्जेलसम्म
प्रे रत हुनुसक्नु हुन्छ। म त्यो िव ास गछुर् । तर म यो िव ास ग दन िक
त्यो तपाईले पिवत्र आत्मा पाउनुभएको छ भ े चन्ह हो। हो, श्रीमान्। म
िव ास गछुर् िक त्यहाँ समय हुन्छ जब तपाईमा िव ास हुन्छ, व्यिक्त, तपाई
िहड्नुहुन्छ र सानो केटा माथ रात राख्नुहुन्छ जसमा क्यान्सर छ, जब
पचास जना प्रचारकह ले त्यसको लािग प्राथर्ना गछर्न्, र त्यो चंगाई हुन्छ
िकनभने त्यस बच्चाको लािग उसको आमामा िव ास हुन्छ। परमे रले त्यो
उनमा िदनुभएको हो, उनी ख्री को शरीरको सदस्य हुनुहुन्छ। हो, श्रीमान्।
म त्यो िव ास गछुर् । मलेै त्यो भएको देखेको छु र म जान्दछु िक त्यो सत्य
हो। तर जे त्यो छ, त्यसले मण्डलीलाई िवध पूवर्क राख्दछ, क्रमानुकरण
अनुसार राख्दछ तािक हामीले काम सक्छौ।
144 अब बािक रहेको पदह लाई हामी जानभन्दा अगाड यहाँ ￭सद्ध्याऔ।
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…उहाँमा नै तमीह लाई प्रतज्ञा ग रएको पिवत्र आत्माको
छाप लगाईएको थयो।

145 “छाप!” छाप के हो? छाप के हो? छाप, पिहलो कुरा यसले यो
देखाउछ िक एउटा कायर् पूणर् ग रएको छ, एउटा पूरा कायर्। अक कुरा
यसले आफ्नो स्वािमत्व देखाउछ। र अक कुरा यसले सुरक्षा देखाउछ,
त्यसलाई राखेर।
146 उदाहरणको लािग, म पे न्सलभािनया रलेरोडको लािग काम गन गथ,
मलेै रलेरोडमा मेरो बुवासंग काम गन गथ। मलेै कार लोड गन गथ। र हामीले
त्यसलाई यहाँ तल प्या कग गन कम्पनीमा राख्ने गथ्य , हामीले त्यसलाई
िटनको क्यान या बट्टामा राखथ्यौ, र हामीले केिह यहािनर िमलाउथ्यौ र
केिह यहाँ तल राख्थ्यौ, र केिह माथी यस तफर् राख्थ्यौ। तर त्यो कार छाप
लगाईनुभन्दा पिहले, िन रक्षक त्यसबाट भएर आउथ्यो, र उसले त्यसलाई
धकाल्थ्यो, यो एउटामा धक्का िदन्थ्यो, र त्यस एउटालाई ह ाउथ्यो।
“अ! जाँच गथ्य ! तनीह त्यहाँ जानुभन्दा पिहले त्यसलाई सबै त रकाले
टुक्राउथ्यो। त्यसलाई िनन्दा गथ्य ! त्यसलाई बािहर लान्थ्यो। त्यिह नै
गथ्य ।” िन रक्षकले कारलाई िनन्दा गथ्य ।
147 पिवत्र आत्मा िन रक्षक हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईलाई थोरै ह ाउनुहुनेछ,
र डराउनुहुन्छ। के तपाई सबै परमे रको वचन िव ास गनुर्हुन्छ? “म
त्यो पुरानो येशूको नाउँको चजह िव ास ग दन।” त्यसलाई िनन्दा
गछर् । तपाई खड्खडाउनु हुन्छ, बुझ्नुभयो। “म िदव्य चंगाईमा िव ास
ग दन या त्यस्तो केिह कुरामा िव ास ग दन।” अझै पिन खड्खडाउनु
हुन्छ। त्यसलाई िनकाल्नुहोस्। के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ येशू ख्री िहजो
एकसमान हुनुहुन्छ…“अ, कुनै त रकामा” तपाई खड्खडाउनु हुन्छ।
त्यसलाई बािहर िनकाल्नुहोस् त्यो अझै पिन तयारी छैन। हो श्रीमान्।
148 भाई, जब त्यो “आमेन” भ तयार हुन्छ, के तमीले पिवत्र आत्मा प्रा
गरकेो छौ? “आमेन!” के सबकुैरा पुरा भएको छ? “आमेन!” त्यसो हो
भने िन रक्षकले के गछर्? सबै कुरा राम्रो र क￭सलो गरी प्याक ग रएको छ,
सुसमाचारले भरपुर छ। ओ, परमे रको प्रत्येक वचन असल छ। सबकुैरा
￭स छ। “म प्रत्येक वचन िव ास गछुर् । आमेन! आमेन! आमेन!” के तपाई
िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले अझै पिन िनको पानुर्हुन्छ? “आमेन!” के
तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे र िहजो र सधभैरी एकसमान हुनुहुन्छ?
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“आमेन।” के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक पिवत्र आत्मा उ त्तकै वास्तिवक
हुनुहुन्छ जत पिहले हुनुहुन्थ्यो? “आमेन।” के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ
के त्यिह आत्मा जो पावलमा आउनुभएको थयो आज हामीमा पिन
आउनुभएको छ? “आमेन।” तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक आत्माले त्यिह
कायर् हामीमा गनुर्हुनेछ जे तनीह मा पिहले गनुर्भएको थयो? “आमेन।”
ओ, ओ, उनी अब कसीलो हुदछै। बुझ्नुभयो, अब क￭सलो हुदछै, हामीह
ढोका बन्द गनर् तयार छौ। िठक छ।
149 त्यसपछ िन रक्षकले ढोका बन्द गछर् । उनले के गछर्? उनले त्यसमा
छाप लगाउछ। त्यसपछ उनी यहाँ तल आउछ र यी साना पचसले
त्यसलाई कस्न थाल्छ, त्यो सानो कुरासम्म पुग्छ र त्यसलाई छाप
लगाउछ। तपाईले त्यसलाई नतोड्दा राम्रो हुन्छ। यिद ती कारह , त्यसको
गन्तव्य बोस्टन हो भने, त्यो तोडन सक्दनै। बोस्टनसम्म पुग्नभन्दा अगाड
त्यो छापलाई तोड्न एउटा दण्डनीय अपराध हुन्छ। र एउटा व्यिक्त
जसमा अधकार छ त्यस व्यिक्तले केवल उसको आफ्नो लािग त्यो छाप
तोड्नसक्छ। त्यो िठक हो। त्यो एउटा िन त-िन त रलेरोड कम्पनीले
िकन्छ। त्यो तनीह को छाप हो। त्यो तनीह को िन तता हो िक यो कार
प्याक ग रएको थयो, यो कार तयार छ। त्यो तनीह को हो। तनीह ले
“िब रओ” राख्नसक्दनैन् त्यहाँ “पे न्सलभािनया” मा। तपाई छाप लगाईन
पछर् र जब त्यो छाप लगाईन्छ।
150 र जब इसाई सुसमाचारबाट प्याक ग रएको हुन्छ र परमे रको
भलाईबाट भ रएको हुन्छ, परमे रको सबै असल कुराह उसमा खलुा
दयको साथ रहेको हुन्छ, कायर् गनर्को लािग तयारी अवस्थामा, पिदय
पमा स्थािपत हुने चाहनाका साथ, जे पिन गनर् तयार हुन्छ जुन

पिवत्र आत्माले उसलाई गनर्लाई भन्छ, मृत्यबुाट जीवनमा आएको
हुन्छ, संसारको सबै कुराह बाट पिवत्र पा रएको हुन्छ, ज्योतमा
िहडेको हुन्छ जसरी ज्योत ऊमा आईरहेको हुन्छ, अगाड बढ्द,ै
ऊ तयार हुन्छ। त्यसपछ उसको पछाड रहेको संसारको ढोका
परमे रले बन्द ग रिदनुहुन्छ, र त्यसरी नै फालीिदनुहुन्छ, र उसलाई
पिवत्र आत्माको प्रतज्ञाले छाप लगाउनुहुन्छ। हा ेलुयाह! किहले सम्म?
गन्तव्यमा नपुगेसम्म। उसलाई यहाँ ल्याएर रलेरोडको बाटोमा ल्याएर
त्यसलाई तोडेर, खोलेर फेरी सबै िठक त छ भिन नहेनुर्होस्। त्यो
सबै िठक छ, त्यसलाई एकै्ल छोडिदनुस्। िन रक्षकले त्यसको िन रक्षण
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ग रसकेको छ। किहलेसम्मलाई तपाई छाप लगाईनुभएको छ? तपाईको
उ ारको िदनसम्मको लािग। त्यत लामो समयसम्मको लािग तपाई छाप
लगाईनुभएको छ।
151 “िठक छ, जब तपाई मनुर्हुन्छ, त्यसपछ, भाई ब्रन्हाम, तपाई मरपेछ
चािह के हुन्छ, तपाईले भ ुभयो िक तपाईसंग अझै पिन हुन्छ?” तपाईसंग
सदाको लािग रहन्छ। जीवन कहाँ शु हुन्छ? वेिदमा हुन्छ। िठक त्यहाँ
तपाईले थोरै छाया देख्नुहुन्छ। त्यो नै छाया हो, पिवत्र आत्माको छापको।
त्यसपछ त्यो छायाको पिन छायाको पिन छाया हो, जसरी मलेै पिहलेको
िदनमा पिन भनेको थए। तर जब तपाई मानुर्हुन्छ, तपाई ती छायाह बाट
भएर गईरहनुहुन्छ जब सम्म तपाई भजेको अवस्थामा आउनुहु , भजेको
अवस्थाबाट थोरै मु स्कल जलश्रोतमा, जलश्रोत दे ख एउटा सानो नाला,
नाला दे ख खोला, र खोला दे ख सागरसम्म, बुझ्नुभयो, परमे रको प्रेममा।
तपाई केवल उिह व्यिक्त हुनुहुन्छ।
152 यहाँ हेनुर्होस्। बुढो शाऊल, बुढो िव ासमा पछ परकेो, उनी
परमे रसम्म जान सकेका थएनन्, तरै पिन उनी पतन भएका थएनन्,
उनी िन त पमा पतन भएका थएनन्। उनी एउटा अगमवक्ता थए, तर
उनी केवल परमे रबाट बािहर पुगेका थए। त्यिह कारणले न,ै दाजुभाई,
मलेै भन्छु, “तपाई पतन हुनुभएको छैन।” त्यसलेै याद गनुर्होस्, उनी केवल
परमे रको इच्छाबाट बािहर पुगेका थए, त्यसलेै पिहलो कुरा तपाईलाई
थाहा छ, उनी—उनी सहमत नै हुदनै थए। अब, हुनसक्छ मलेै त्यो
नभनेको भए हुन्थ्यो। िठक छ, म बस आजराती खसुीको मण्डलीको लािग
जानेछु। त्यसलेै, तपाईलाई थाहा छ, र पिहलो कुरा तपाईलाई थाहा छ,
ओ, प्रभु, त्यसपछ…उनी उरीम थूिमममा गए।
153 तपाईलाई थाहा छ उरीम र थूिमम के थयो, त्यो छातीको पाटा
थयो, त्यो पोशाक जो हा नले लगाउथे। र त्यो सध,ै परमे र जिहले
पिन अलौिकक परमे र हुनुभएको छ जसले अलौिकक त रकामा जवाफ
िदनुहुन्छ। र जब अगमवक्ताले अगमवाणी बोल्थे, र त्यो रहस्यमय ज्योत
त्यस उरीम थुिमममा आउदनैथ्यो भने त्यस व्यिक्त गलत ठह रन्थ्यो। जब
एउटा सपनादश ले एउटा सपना भन्थ्यो र त्यो उरीम थूिमममा ज्योतको
पमा बल्दनै थयो, मलाई मतलव छैन त्यो जत नै िमठो िकन नसुिनयोस्,

त्यो गलत हुन्थ्यो। यो कुरा सिह हो।
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154 र मलाई मतलव छैन तपाईसंग कत धेरै डक्टरको डग्री छ र तपाईको
संस्था कत ठूलो छ, जब तपाईले भिवष्यवाणी बोल्नुहुन्छ या प्रचार
गनुर्हुन्छ, त्यो वचन अनु प छैन भने, तपाई गलत हुनुहुन्छ, भाई। तपाई…
यो परमे रको उरीम थुिमम हो। जब तपाईले भ ुहुन्छ तपाई संसारको जग
बसा लनुभन्दा पिहले पूवर्िनयकु्त ग रनुभएको थएन, त्यो ज्योत बल्नेछैन,
िकनभने बाईबलले भन्छ िक तपाई पूवर्िनयकु्त ग रनुभएको थयो। जब
तपाईले भ ुहुन्छ िक तपाई “िपता, पुत्र र पिवत्र आत्मा,” को नाउँमा
बि ष्मा लनुपछर् , त्यो बल्दनै, िकनभने बईबलमा कोिह पिन त्यसरी
किहल्यै बि ष्मा भएको छैन। केवल प्रभु येशूको नाउँमा भएको थयो। त्यो
बल्नेछैन, त्यसलेै त्यहाँ केिह कुरा गलत छ।
155 त्यसलेै उरीम थूिममले बुढो शाऊललाई उत्तर नै िददनै थयो, र उसले
सपना नै देख्न सक्दनै थए। उनी यत टाढा पुिगसकेका थए िक उनले
सपना पिन पाएका थएनन्। त्यसलेै तपाईलाई थाहा छ उनले के गर?े
उनी बोक्सीिव ा गन कहाँ गए, र यो बुढी बोक्सीले, त्यो बुढी ता न्त्रक
वै ले त्यहाँ तल, बोक्सी चिकत्सक। र उनले भने, “के तमीले िदव्य गनर्
सक्छौ?”
156 उनले भिनन्, “हो, तर शाऊलले भनेका थए उनले सबलैाई माछर्न्
जसले ता न्त्रक कायर् गछर्न्।”
157 उसले भन्यो, “म तमीलाई बचाउनेछु।” एउटा गु भेषमा गएका थए।
उसले भन्यो, “प्रेत आत्मा ￭सत सोधेर मेरो भाग्य बताईदेऊ, र म जुन
मािनसलाई बोलाउछु त्यस मािनसलाई बोलाईदेऊ।” अब यहाँ सु ुहोस्,
“मेरो लािग शामुएल अगमवक्तालाई बोलाउ।”
158 र उनले प्रेत आत्मा बोलाउन थाले। र, जब उनले त्यसो गरे डराए,
उनले भिनन्, “मलेै देवह आईरहेको देख्दछुै।” देख्नुभयो, उनी एउटा
अिव ासी थई, “देवह ,” तन या चार जना जत, िपता, पुत्र र पिवत्र
आत्मा जस्तो, या केिह त्यस्तै खालको, तपाईलाई थाहा छ। उनले भिनन्,
उनले भिनन्, “मलेै देवह आईरहेको देख्दछुै।”
159 भन्यो, “मलाई बताउ। उ कस्तो दे खन्छ? त्यो कस्तो दे खन्छ?”
160 भिनन्, “उनी दबु्लो र खास्टो ओढेको एउटा वृ ा मािनस िनस्कदछै।”
उनी अ लकत पिन प रवतर्न भएका थएनन्।
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161 उसले भन्यो, “त्यो शामूएल हो। उनलाई यस कोठामा बोलाउ, मेरो
अगाड ल्याउ।”
162 र हेनुर्होस् जब शामूएल साऊलको अगाड आए, उनले भने, “तमीले
मलाई िकन बोलायौ, यो जान्दाजान्दै िक तमी परमे रको दशु्मन भएको
छौ?” र हेनुर्होस्। उनी अझै पिन शमुएल मात्रै नभएर, उनले अझै
पिन अगमवाणीको आत्मालाई रा खरहेको थयो। भन्छ यो गलत हो, जो
कोहीलाई यो गलत भ िदनुहोस्। यो नै सत्य हो। उनी अझै पिन अगमवक्ता
थए। िकनिक उनले भने, उनले अगमवाणी गरे र भने, “भो ल यु तम्रो
िव मा हुनेछ, र भो लको यु मा तमी र तम्रा छोराह मा रनेछौ, र
अिहलेको सम्ममा भो लको रात तमीह मसंगै हुनेछौ।” के त्यो सिह हो?
उनी अझै पिन एउटा अगमवक्ता नै थए।

अब तपाईले भ ुहुन्छ, “ओ, तर त्यो त बोक्सी थयो जसले यो गय ।”
163 िठक छ, म तपाईलाई एउटा भन्छु जो बोक्सी थएन। येशूले एकिदन
पत्रुस, याकूब र यूह ालाई प रवतर्नको डाँडामा लानुभयो, र डाँडाको
टुप्पोमा खडा हुनुभएको थयो। र, येशू, परमे रले आफ्नो पुत्रलाई स्थािपत
गराउदै हुनुहुन्थ्यो; जस्तो िक म यो कोशष गदछु…एक रात, आफ्नो
पुत्रलाई स्थािपत गद हुनुहुन्थ्यो। र जब तनीह ले त्यसो गर,े तनीहरले
चारैतर हेरे र पत्तो पाए िक त्यहाँ मोसा र ए लया पिन खडा थए। तनीह
कुरा गद, र संवाद गद थए। कुनै सेतो झण्डा फफर् राई रहेको थएन ब
बादल चारैतर थयो। तर तनीह मािनसह थयो, बो लरहेका थए।
मोसा अज्ञात चहानमा गाडएको आठ सय वषर् भईसकेको थयो। र ए लया
आगोको रथमा घर गएको पाँचसय वषर् भईसकेको थयो। र यहाँ ती दवुै जना
थयो, अझै पिन उतकै जीिवत थयो जतकको तनीह त्यसबेला थए,
त्यहाँ उभएर उहाँसंग गफ ग ररहेका थए उहाँ कलवरीमा जानुभन्दा अघ।
हा ेलुयाह! “हाम्रो उ ारको िदनसम्ममा छाप लागेका थयौ।”
164 म चाडो गनछु, र त्यसपछ हामी बन्द गनछौ िकनभने िढलो भईसकेको
छ, र हामी िबमारीह को िन म्त प्राथर्ना गनछौ, लगभग अझै पाँच िमनेट
बिढ। १४ औ पद, पढ्नुहोस्, मलाई १३ औ पढ माथ पढ्न िदनुहोस्,
केिह पृ भूिम पाउन।

तमीह , जसले सत्यको वचन, अथार्त् आफ्नो मुिक्तको
सुसमाचार सुन्यौ, र उहाँमा िव ास गय …



48 बो लएको वचन

165 अब याद गनुर्होस्, कुन मुिक्त तनीह मा छ? यनीह एिफसीका इसाई
थए। तनीह , अब हेनुर्होस्, के तपाईले को रन्थीकोलाई ध्यान िदनुभएको
छ? उनले जिहले पिन तनीह लाई भ ुपथ्य , “जब म तमीह को
बीचमा औदछु, एउटा संग अन्यभाषा छ, एउटा संग अन्यभाषा छ, एउटा
संग भजनसंग्रह छ, एउटा संग अगमवाणी छ, एउटासंग…” बुझ्नुभयो,
उनले तनीह लाई केिह पिन ￭सकाउन सक्दनै थए, िकनभने तनीह
जिहले पिन केिह न केिह यो, या त्यो या अ केिह चाहना ग ररहन्थे।
यी मािनसह संग पिन यिह नै थयो, तर तनीह को क्रमानुसार थयो।
उनले यस्ता केिह पिन किहल्यै को रन्थीकाह लाई ￭सकाएनन्, उनले
सक्दनै थए, त्यो ￭सकाउनको लािग मण्डली क्रममा थएन। अब, उनले
यी मािनसह लाई वास्तिवक कुराह ￭सकाउन सक्थे।

तमीह , जसले सत्यको वचन, अथार्त् आफ्नो मुिक्तको
सुसमाचार सुन्यौ, र उहाँमा िव ास गय …(ध्यान िदएर
सु ुहोस्)…उहाँमा नै तमीह लाई प्रतज्ञा ग रएको पिवत्र
आत्माको छाप लगाईएको थयो।
परमे रको आफ्नो सम्प त्त… (ओ, मलाई त्यो छुट्टाउन

निदनुस्)…अथार्त् हामीह ले हाम्रो पूणर् उ ार नपाएसम्म उहाँका
मिहमाको प्रशसंाको िन म्त पिवत्र आत्मा हाम्रो उत्तराधकारको
बनैा हुनुहुन्छ।
!ु

166 पिवत्र आत्मा के हो? अब, म बािक रहेको लाई छट्टो पढ्ने छु यिद
तपाईले यतसम्म लाई सहन गनुर्हुन्छ भने। हामी अक रात कहाँ थयौ,
भाई माईक? जहाँ तनीह सबै खसुी थए, ओ, सबै कुरा शा न्त थयो,
त्यो ￭स प्रेम थयो। अब, हरके पटक जब तपाई यसमा आउनुहुन्छ
तपाई थोरै तल झनुर्हुन्छ, थोपा। हरके पटक तपाईले एउटा पाईला
चाल्न खोज्नुहुन्छ, तपाई केिह इन्च न￭जक आउनुहुन्छ। जब यो तल
पृथ्वीमा आउछ, तपाईले छायाको पिन छायाको पिन छाया को पिन छाया
पाउनुहुन्छ। अब, त्यो हो जत तपाईले पिवत्र आत्मा पाउनुभएको छ। त्यो
प्रेम हो। तर, ओ, तर तपाई केिह कुराको लािग तृिषत हुनुहुन्छ।
167 ओ, के बृ मािनस, बृ ा मािनस…ओ म फेरी फ कएर पन् , िबसको
उमेरमा कत धेरै जाने चाहना गछुर् , म जे पिन िदन तयार हुन्छु। मलाई
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के भलाई गछर् त्यसले? म पन् को उमेरमा हुन सकँूला र अझै पिन आज
रात मनर् सक्छु। यो अिन त छ। के हुन्थ्यो यिद आज रात तपाई पन् को
हुनुभयो, तपाईले कसरी थाहा पाउनुहुन्थ्यो तपाई आफ्नो घर पुग्दासम्म
तपाईको आमा ￭जउदो हुनुहुन्छ या हु ? तपाईले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ
िक तपाई घर पुग्नुहुन्छ या हु ? कसरी तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ िक तपाई
भो ल ￭जउनुहुनेछ यिद तपाई बाह्र वषर्को हुनुहुन्छ भने, ￭स स्वास्थ?
तपाई दघुर्टनामा मा रन सक्नुहुन्छ, मृत भेिटनसक्छ, जे केिह पिन हुनसक्छ
तपाईलाई। िन त छैन, बुझ्नुभयो। यहािनर केिह पिन कुरा िन त छैन।
तर तपाई त्यसको चाहना गनुर्हुन्छ। त्यो के हो? यो त्यो माथको कुरा हो
जसले तपाईलाई त्यसको चाहना गनर् लगाउछ।
168 अब, तपाई यसमा िहड्नुहुन्छ, तब तपाईसंग अनन्त जीवन छ। अब
यो के हुन्छ? यो “बनैा” हो।
169 केिह कुरामा बनैा पसैा के हो? यिद म तपाईकहाँ कार िक लाई आए,
मलेै भने, “त्यो कारको कत हो?”
170 तपाईले भ ुहुन्छ, “यो कार, भाई ब्रन्हाम, तपाईलाई तन हजार
डलर पछर् ।”

“यसको बनैा पसैा कत हो?”
“अँ, म तपाईलाई यो पाँच सय डलरमा लन िदन्छु।”

171 “िठक छ, लनुहोस् पाँच सय डलर। म—म बािक रहेको केिह
समयमा तपाईलाई ल्याईिदन्छु, जब मलेै सक्छु। तपाईले त्यतन्जेल कार
राखीिदनुस्।” म तपाईलाई पाँच सय डलर िदए, त्यो बनैा हो। के त्यो
सिह हो?
172 अब, त्यो थािम राख्नुस्, त्यो “बनैा” हो, त्यो थोरै पसैाको “अिग्रम
भुक्तानी हो।”

…तमीह प्रतज्ञा ग रएका पिवत्र आत्माको छाप लगाईएको
थयो…
जो…

के, प्रतज्ञाको छाप, पिवत्र आत्माको प्रतज्ञा के थयो?
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अथार्त् हामीह ले हाम्रो पूणर् उ ार नपाएसम्म उहाँका मिहमाको
प्रशसंाको िन म्त पिवत्र आत्मा हाम्रो उत्तराधकारको बनैा
हुनुहुन्छ…

173 त्यो के हो? त्यो अिग्रमको केिह भुक्तानी हो। र, भाई, ओ, ओ, ओ,
ओ, ओ, प्रचारकह ! यिद यो अिग्रम भुक्तानी हो भने, त्यो के हुनेछ जब
हामी सबै त्यहाँ जानेछौ! त्यो कस्तो हुनेछ? यिद यो…यिद यो जुन हामीले
आनन्द मनाउछौ अिहले, र तबसम्म खसुी हुन्छौ…मलेै नब्बे वषर्का मािनस
आएको देखेको छु…
174 मलेै एउटा बुढो प्रचारक एकरात उठाएको देखेको छु। उहाँ आउनुभयो
र भ ुभयो…यस्तो खालको, मंचमा आएर। र मलेै भने, “त्यो बुढो व्यिक्त
प्रचार गनर् लागेको?”
175 उहाँले भ ुभयो, “अँ, प्रभुले आशष िदनुभएको होस्।” एउटा काला
जात बुढो व्यिक्त, ठूलो बुढो प्रचारकको कोट लगाएको।
176 मलेै भने, “िकन तनीह ले ती केिह जवान प्रचारकह लाई प्रचार गनर्
िददनैन्? त्यो बुढो मान्छे, कसरी उनले प्रचार गनर्सक्छन्?”
177 उहाँले भ ुभयो, “िठक छ,” उहाले भ ुभयो, “भाईह ,” उहाँले
भ ुभयो, “आज भाईह ले िदनभरी प्रचार गरकेो मलेै सुने,” उहाँले
भ ुभयो, “येशूले पृथ्वीमा के गनुर्भयो भ े बार।े म तपाईलाई उहाँले स्वगर्मा
के गनुर्भयो भ े िवषयमा भ जादछुै।” उहाँले भ ुभयो, “म मेरो पाठ आज
रात अय्यूब ७:२७ बाट लनेछु,” भ ुभयो, “जब त्यो धेरै पिहले त्यो पारी
संसारको जग बसा लनुभन्दा पिहले,” भ ुभयो, “जब उहाँले भ ुभयो
िबहानीको ताराह ले संगै िगत गाई र परमे रका पुत्रह ले आनन्दले
कराए।” त्यसरी शु गनुर्भयो। भ ुभयो, “तपाईलाई यो थाहा छ, त्यहाँ
पछाड केिह कुरा हुन पुगेको थयो।” उहाँले भ ुभयो, “तपाईलाई थाहा
छ…” र उहाँले स्वगर्मा के घटना घट्यो त्यो कुरा लएर आउन थाल्नुभयो।
उहाले क्षैतज समान्तर इन्द्रेणीलाई दोस्रो आगमनमा ल्याउनुभयो। त्यस
समयमा, पिवत्र आत्माले उहालाई छोप्यो। अब, तनीह ले त्यस बुढो
मािनसलाई डोहोयार्उनु परकेो थयो, उहाँ लगभग पन्चा नब्बे वषर्को
हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ाकै्क यस्तो थयो, सबै िनहु रएको, र केवल सानो केश
थयो, तपाई थाहा छ, यस्तै खालको। त्यहाँ जानुभयो र प्रचार गनर् शु
गनुर्भयो, भ ुभयो, “हूपी! हा ेलुयाह! मिहमा! त्यसरी माथ र तल गररे



अभग्रहण 4 51

उिफ्रन थाल्नुभयो।” र िनकाल्नुभयो, तल भुइँमा यसरी, बेस्सरी जत उहाँ
जान सक्नुहुन्थ्यो। र त्यो केवल बनैा हो। ओ!
178 पिवत्र आत्माले के गनुर्हुन्छ? ओ, यहाँ राम्रो ठाउँ छ, म अक
अध्यायको पिहलो पद पढ्नेछु। हुन्छ? के यो िठक छ? “आमेन” भ ुहोस्।
[सभाले भन्छन्, “आमेन!”—सम्पा।] िठक छ, दोश्रो अध्यायको पिहलो
पद, चाडो पढ्नेछु। सु ुहोस्। “तपाईह जो…तपाई…”

तमीह आफ्ना अपराध र पापह ारा मरकेो बेलामा उहाँले
तमीह लाई जीिवत पानुर्भयो।

179 “तपाईलाई जीिवत पा रयो।” जीिवत पा रयोको अथर् के हो? “￭जउदो
बनाईएको।” केवल जान लागेको थयो, तर बनैाको पसैा ारा तपाईलाई
उहाँले जीिवत पानुर्भयो। के हुनेछ त्यसबेला जब तपाईको पुरा भाग
त रन्छ? ओ, पावलले जो तेस्रो स्वगर्मा लागी, “आँखाले नदेखेका;
कानले नसुनेका; न त यो भत्र न,ै मािनसको दय भत्रनै प्रवेश गरकेो
छ, तनीह जसले उहाँलाई प्रेम गछर्न् तनीह को लािग परमे रले
(भण्डारमा) राख्नुभएको छ।” त्यो झन् कस्तो हुनेछ! तपाईले अवणर्नीय
र मिहमाले भ रपूणर् आनन्दको कुरा गनुर्हुन्छ! !ु अम! तमीह जो एक
पटक आफ्ना पाप र अपराधह मा मरकेा थयौ, छायाको पिन छायाको
पिन छायाले जीिवत पा रएका छौ। त्यो कस्तो हुनेछ जब त्यो छायाको पिन
छायाको पिन छायामा आउनुहुन्छ, त्यसपछ नाला, नालबाट निद, र निद
दे ख सागरसम्म?
180 र त्यो कस्तो हुनेछ जब तपाई धेरै टाडा त्यहाँ उ ारमा हुनुहुनेछ,
एउटा पुरै नया शरीरमा, तपाई फेरी पिन पूणर् पले जवान पु षमा प रणत
हुनुभएको छ, या जवान यवुतीमा, र तपाई किहल्यै पिन मनुर्हुनेछैन? र
तपाईले तल पृथ्वीमा हेनुर् हुन्छ, र सोच्नुहुन्छ, “म केिह दाख र केिह राम्रो
चसो पानीको आनन्द लनसक्छु, तर, तपाईलाई थाहा छ, मलाई यहाँ
त्यो चािह । तर कुनै िदन येशू आउदै हुनुहुन्छ, र यो स्वग य शरीर,
यो थयोफानी जसमा म अिहले ￭जईरहेको छु…” कुनै ीको गभर्बाट
आउनेछैन, यो कुनै शारी रक इच्छाबाट आउनेछैन; तर िकनिक उहाँ
शारी रक इच्छा िबनानै ज न्मनुभयो, म त्यसिबना नै पुन त्थान हुनेछु, र
उहाँले कुनै िदन बोल्नुहुनेछ र ख्री मा मरकेाह उठाईनेछन्, र त्यस शरीर
जुनमा म कुनै बेला ￭जईरहेको थए त्यो मिहमामय शरीर सिहत पुन त्थान
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हुनेछ, र म िहड्नेछु र बोल्नेछु, र म ￭जउनेछु र आनन्द मनाउनेछु
(हा ेलुयाह), म अनन्तको यगु ारा भएर ￭जउनेछु जुन आउनेवाला छ,
प्रभु येशू ख्री ारा ￭जउनेछु। !ु त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ, भाई, त्यिह नै
सुसमाचार हो!
181 “जसरी म पिन,” पावल अिहले भन्दछैन् उनी के छन्। म बािक
यहेका यी पढ्नेछु र त्यसपछ हामी िबमारीको िन म्त प्राथर्ना गनछौ।
“जबसम्म सम्पत, सम्पतसम्म लाई यो जीिवत हो, उहाँको मिहमाको
प्रशसंाको िन म्त”

प्रभु येशू प्रत रहेको तमीह को िव ास र सबै सन्तह प्रत
तमीह का प्रेमको िवषयमा मलेै सुनेको कारणले नै (मलेै सुनेको
छु िक तमीह ले यी कुराह िव ास गरकेो छौ, मलेै सुनेको छु
िक तमीह ले साच्चै नै पूवर्िनयकु्त, अनन्त जीवन, र मुिक्त, र ती
अन्य कुराह )
मेरो प्राथर्नामा तमीह लाई सम्झना गद तमीह का िन म्त

धन्यवाद िदन म थािम ।
म प्राथर्ना ग ररहन्छु िक हाम्रा प्रभु येशू ख्री का परमे र

मिहमाका िपताले तमीह लाई उहाँको िवषयको ज्ञानमा बु र
प्रकाशको आत्मा देऊन्। उहाले आफैलाई तपाईह मा हर समय
प्रकट गनुर्भयो, अनुग्रहबाट अनुग्रहमा बढ्द,ै शिक्तबाट शिक्तमा,
मिहमाबाट मिहमामा। पछाड िगररे होइन, तर मिहमाबाट
मिहमामा, बढ्दै जानु। म तमीह को लािग िनरन्तर प्राथर्ना
ग ररहन्छु।
िक तमीह को समझको आँखा…

182 हम! तपाईलाई थाहा छ, बाईबलमा भिनएको छ िक तपाई अन्धो
हुनुहुन्थ्यो र तपाईलाए त्यो थाहा थएन। तर पावलले भन्छन्, “म प्राथर्ना
गनछु िक तमीह को समझको आँखाह …” तपाईले आफ्नो दयबाट
बुझ्नुहुन्छ। त्यिह नै जसको बारमेा उनी बोल्दै थए। तपाईले आफ्नो
आँखाले हेनुर् हुन्छ, तर तपाईले आफ्नो दयले हेनुर् हुन्छ। तपाईलाई त्यो
थाहा छ। िठक छ। “िक मिहमाको परमे र…” आउनुहोस् हेरौ, १८
औ पद।
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म यो पिन प्राथर्ना गदर्छु, िक तमीह को दयका
आँखा उज्यालो होस्, र कुन आशाको िन म्त उहाँले
तमीह लाई बोलाउनुभएको छ, र सन्तह मा उहाँको मिहिमत
उत्तराधकारको सम्पत के हो, सो तमीह ले जा सक।
अिन िव ास गनह का िन म्त उहाँको शिक्तको असीम महानता

के हो… ( !ु तनीह ले भन्छन् िक शिक्त गईसकेको छ? शिक्त
त अिहलेआएको सम्म छैन)…सो तमीह जा सक। त्यो शिक्त
उहाँको महान् सामथ्यर्को काम नै हो,
तमीह जसले उहाँको शिक्तशा ल सामथ्यर्को कायर्लाई

िव ास गरकेो छौ, म केवल प्राथर्ना गदर्छु िक परमे रले आफ्नो
शिक्त तमीह मा पोखाउनुभएको होस्। बुझ्नुभयो?
जो उहाँले ख्री मा पूरा गनुर्भयो, जब उहाँले ख्री लाई

मरकेाह बाट जीिवत पानुर्भयो, अिन स्वग य स्थानह मा आफ्नै
दािहने बाहुलीपिट्ट बसाल्नुभयो।
सबै शासन…अधकार…शिक्त र राज्यमाथ, र यस यगुका

मात्र होइन आउने यगुका पिन जत नाउँ छन्,…
183 ओ, ओ, ओ! िकनिक…होइन, मलेै नगरकेो बेस। हामीले िन य पिन
बािक रात त्यसमा लनेछौ।

…र यस यगुमात्र होइन, तर आउने यगुका पिन जत नाउँ छन्;
184 कुन हो त्यो सबै नाउँ? हरके व्यिक्तको नाउँले के को नाउँ बोक्छ?
[सभाले भन्छ, “येशू”—सम्पा] पूरा स्वगर् येशूको नाउँमा छ। पुरा मण्डली
येशू नाउँ ग रएको छ। हरके कुरा येशू नाउँ ग रएको छ, िकनिक यो मात्र
एउटा नाउँ हो जुन परमे रले िदनुभयो। उहालाई यहोवा भिनन्छ; यहोवा-
यर,े परमे रले जुटाउनुभएको ब लदान; यहोवा-राफा, परमप्रभु जसले
तपाईलाई चंगाई गनुर्हुन्छ; यहोवा, परमप्रभु मेरो झन्डा हुनुहुन्छ, मनस्से;
र यहोवा, िववध यहोवाह । उहाँ िबहानीको तारा भिननुहुन्छ। उहा िपता
कहलाईनुहुन्छ, उहा पुत्र भािननुहुन्छ, उहा नै पिवत्र आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँ
अल्फा भािननुहुन्छ, उहानै ओमेगा हुनुहुन्छ। उहानै शु हुनुहुन्छ, उहानै
अन्यआु भिननुहुन्छ। उहानै हाँगा भिननुहुन्छ। ओ, उहाँ न…ैउहाँ केवल
सबथैरीका उपाधीह ले बोलाईनुहुन्छ, तर उहाँसंग एउटा नाउँ छ।
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185 त्यिह नै हो जसको बारमेा म त्तले कुरा गद थए, जब उहाँले
भ ुभएको थयो, “यसकैारण जाओ र सारा जातलाई सुसमाचार सुनाओ,
तनीह लाई नाउँमा बि ष्मा देओ,” नाउँह मा होइन, “िपता, पुत्र र
पिवत्र आत्माको नाउँमा।” िपता एउटा नाउँ होइन, पुत्र एउटा नाउँ होइन,
पिवत्र आत्मा एउटा नाउँ होइन। त्यो एउटा नाउँको उपाध हो। यो
तन ओटा गुणह को एउटा नाउँ हो जुन परमे रको हो। उहाँको नाउँ
के थयो? स्वगर्दतुले भनेको थयो, “तमीले उहाँको नाउँ…” [सभाले
भन्छ, “येशू।”—सम्पा] “िकनिक उहाँले आफ्ना मािनसह लाई पापबाट
बचाउनुहुनेछ।” त्यिह नै कारण हो तनीह सबलेै बाईबलमा त्यस त रकाले
बि ष्मा लएको। त्यिह नै त रकामा सन्त अगस्टाईन इगं्ल्याण्डका राजालाई
बि ष्मा िदएका थए, लगभग एक सय पचास, ख्री को मृत्यु पछको दइुसय
वषर् पछ। िठक छ।

सबै शासन…अधकार…शिक्त र राज्यमाथ, र यस यगुका
मात्र होइन आउने यगुका पिन जत नाउँ छन्,…
परमे रले हरके कुरालाई ख्री को अधीनमा रा खिदनु भयो

अिन मण्डलीको हरके कुरामा (जो उहाँको शरीर हो) उहाँले
ख्री लाई नै सव च्च अधकारी बनाउनु भयो…
जो उहाको शरीर हो…

186 अब, यिद मेरो शरीरमा सबै कुरामाथको शिक्त छ भने, त्यसपछ जे
मेरो शा रर छ त्यिह न म हँु। के त्यो सिह हो? त्यिह नै म हँु, त्यिह नै
तरीकामा तपाईले मलाई च ुहुन्छ। के त्यो िठक हो? िठक छ, त्यसोभए,
त्यो सबै जो परमे र हुनुहुन्थ्यो, उहाले आफैलाई येशूमा खन्याउनुभयो,
िकनिक उहाँनै शरीरमा परमे रको प रपूणर्ता हुनुहुन्थ्यो। के त्यो िठक हो? र
त्यो सबै जो येशू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मण्डलीमा खन्याउनुभयो, “यी कुराह
जे मलेै गदर्छु, तमीह ले पिन ती सबै कायर्ह गनछौ। यो भन्दा पिन बिढ
तमीह ले गनछौ, िकनिक म िपताकहाँ जादछुै।”

मण्डली भनेको ख्री को शरीर हो। मण्डली ख्री ले प रपूणर् छ
जसले सब थोक सब तरह ले भ रपूणर् ग रिदन्छ।

187 ओ, म यो यत मन पराउछु! म त्यो कत मन पराउछु! जब मलेै कुनै
िदन त्यो एउटा पुस्तक पढे जुन मलेै अिफ्रकामा सेवाकाई गनर् जादाको
बारमेा थयो। त्यो पिहले किहल्यै पढेको थईन। तपाईह कतजनाले
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किहल्यै त्यो पुस्तक पढ्नुभएको छ जसको नाउँ भिवष्यवक्ताले अिफ्रकाको
यात्रा गनुर्भयो? त्यहाँिनर मलेै एउटा सानो इ न्डयन केटालाई हेद थए।
कतजनाले त्यो त स्बर हेनुर्भएको छ?
188 मलेै एउटा इभजं लस्ट प्रचारकले भनेको सुनेको छु, जसले
एकजनालाई िवरामीलाई पन् या त्यो भन्दा बिढ समय दे ख प्राथर्ना
ग ररहेका थए, उहाले भ ुभयो, “मलेै किहल्यै मेरो जीवनमा यस्तो
चमत्कार भएको देखेको थईन।” उहाँले भ ुभयो, “मलेै मािनसह ले
टाउको दखेुको छ भ े मान्छे िनको भएको देखेको छु, मलेै मािनसह को
पेट दखेुको छ भ े मान्छे िनको भएको देखेको छु, र त्यस्ता अन्य कुरा
देखेको छु। तर एउटा चमत्कार, केिह कुरा जुन त्यिह सृि भएको र केिह
त्यिह बनेको देखेको थईन।”
189 मलेै सोचेको थए िक त्यो केटाले त्यहाँ उभएर त्यो देखेको थयो
ठानेको थए। त्यो इ न्डयन केटाको एउटा खटु्टा लगभग य त्त ठूलो थयो।
अक चािह सामान्य खटु्टा थयो जस्तोआम मान्छेको हुन्छ। र, यिद तपाईले
ध्यान िदनुभएको छ भने, उसको खटु्टाको सहाराको लािग जोडेको कुरा,
त्यहाँ त्यस बालकको जुत्ता करीब चौध या पन् इन्चको अग्लो थयो, यस्तो
खालको। उसको त पिट्ट िनर फलामको ेट थयो। उसको जुत्ता दइुटा
लामो अड्काउने माथ उभएको थयो। उ अिहले म उभएको ठाउसम्म
िहडेर आयो, तनीह ले उसलाई माथ ल्याए। उसको दइुटा बशैाखी थयो।
उसले यो ठुलो फलामको जुत्ता लएको थयो र यस्तो ठूलो आवाज
िनकालेको थयो। मलेै उसको खटु्टामा हेर,े त्यो लगभग त्य त्त ठूलो थयो।
190 अब, ती मािनसह मोहमदनह हुन्, मु स्लमह । के तपाईले
सम्झनुभएको छ गत अईतबार जब मलेै पत्रपित्रकाले के लेखेको थयो
त्यो पढेको थए? अिहले यो मसंगै यिह छ, अिफ्रकाबाट मलाई पठाईएको,
हाम्रा फकर आएका िमसनेरी प्रचारकह ले ल्याएका थए, भाई स्ट्रकर।
त्यहाँ लेख छ कसरी िब ी ग्राहमले त्यसलाई लए। ाकै्क। मु स्लमह ले
तनीह पछाड समुन्द्र तर धकेलीिदयो। समस्या के छ? िमसनेरीह ले
त्यो मदैान छोडरहेका छन्। अझै बिढ बस्नुमा के फाइदा, तनीह केवल
भािगरहेका छन्।
191 म िब ी ग्राहामलाई प्रेम गछुर् र ठान्छु िक उहा परमे रको एउटा अ तू
व्यिक्त हुनुहुन्छ। तर िब ी ग्राहामले उनलाई कत प्रभा रत गर,े भने, “एक
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िमनेट पखर्नुस्…” यिद यी मध्ये केिह स्व-अभिनत ब्या प्ट जसले
उनलाई त्यसो गनर् िदएको भए, म िव ास गछुर् िक उनले त्यो गनथयो।
म िव ास गछुर् िक िब ी ग्राहाम परमे रको मािनस हुनुहुन्छ। तर यिद उनले
यसो भनेको भए, “एक िमनेट पखर्नुस्! म सुसमाचारको एउटा सेवक हँु।
तपाई पुरानो करारमा िव ास गनुर्हुन्छ, र तपाईले भ ुहुन्छ िक परमे र
अ केिह नभएर एउटा मािनस मात्र हुनुहुन्छ। म तपाईलाई बहसमा चुनौती
िदन्छु।” म िव ास ग दन िक दु को चुनौती लने कुरामा, होइन श्रीमान्,
तर मलेै उनलाई फकार्एर चुनौती िदनसक्थे, र भने, “आउनुहोस् तपाई र म
संगै आऔ। म िदव्यताको एउटा डक्टर हु।” िब ी ग्राहाम एउटा िदव्यताको
डक्टर हुन्। “म तपाईलाई यसमा चुनौती िदन्छु, र म तपाईलाई प्रमाणत
गछुर् िक येशू नै ख्री हुनुहुन्थ्यो। अब, जब यो िदव्य चंगाईको िवषयमा
आउछ, र म ती वरदानह अधकारी होइन, तर हामीसंग केिह भाईह
छन् जसले त्यसो गछर्न्। अब, यिद तपाईले ती मािनसह लाई त्यहाँ बािहर
ल्याउन चाहनुहुन्छ भने, मलाई ती मध्य एउटालाई बोलाउन िदनुहोस्,
ओरल रोबट्सर् या कोिह, कोिह व्यिक्त जसको महान् सेवकाई छ र वास्तवमै
त्यहाँ जान्छ।” त्यहाँिनर आउनुहोस्, र हेनुर्होस् के घिटरहेको छ, भ ुहोस्,
“इसाईत्व त्यो होइन जे तपाईले हो भने सोच्नुहुन्छ।”
192 अब सबजैना हारकेो महसूस ग ररहेका छन् िकनभने उनी केवल
त्यहाँबाट बािहर गएर र त्यो छोडिदए। अवश्य पिन, अब, म दु ले
तपाईलाई एउटा चुनौती िदने कुरामा िव ास ग दन। मलेै पिन उसलाई
अनुहार त्यसरी थुक िदएको छु, र त्यसबाट बािहर गएको छु। त्यो सिह
हो। तर जब त्यो ठाउँमा आउछ जहाँ…िब ीले मु स्लमलाई एउटा सानो
त्यस्तो सामा जस्तो महसूस गराउन सक्थ्यो। उनले त्यो बाईबल लएर
यशयैा ९:६ लाई देखेर भ सक्थ्यो, “उनी कसको िवषयमा बो लरहेका
थए, ‘हाम्रा िन म्त एउटा बालक ज न्मएको छ, एउटा पुत्र िदईएको
छ?’ यो मािनस को थयो? यो को थयो जसको बारमेा उनले कुरा
गदथए? यो अगमवक्ता को थए? यो म￭सहा को थए जो आउनेवाला
थए? मलाई देखाउनुहोस् जहाँ उनले यो मोहम्मदमा उत्पादन गय । ‘उहाँ
हाम्रो पापको िन म्त घायल हुनुभयो, हाम्रा अधमर्को िन म्त छेडयो, हाम्रो
शा न्तको लािग उनले दःुख भोगे, उनको चोटले हामी िनको भयौ।’ यो कुरा
मलाई मोहम्मदमा देखाउनुहोस्। कसरी उहा कराउनुभयो, ‘मेरो परमे र,
मेरो परमे र, तपाईले मलाई िकन त्याग्नुभयो? तनीह ले मेरो हातमा र



अभग्रहण 4 57

पाउमा काँटी ठोके,’ र त्यस्तै गर?े तपाईको आफ्नै वचन ारा मलाई
देखाउनुहोस्, तपाईको आफ्नै करारबाट।” िकन, उनले त्यो मुसलमानलाई
यत नराम्रोसम्म भ सक्थ्यो िक उसले आफु कहािनर छु भनेर समेत थाहा
पाउनेछैन। त्यो सिह हो।
193 तर जब कागज पल्टाउनु पय , त्यिह हो जसले िपडा िदन्छ, मेरो
दय उिफ्रने बनायो। जब त्यसले त्यहाँ भन्यो, “य िप िब ीले वापस
जान पय र िमलाउन खोजे तापिन, कसरी मुसलमानह ले भन्यो िक
त्यो गलत हो भिन,” भन्यो, “जब रभे. िव लयम ब्रन्हामले डरबन, साउथ
अिफ्रकामा, िन ववाद पमा चमत्कार माथ चमत्कार, िदव्य शिक्त, जब
दसौ हजारौ मुसलमानह ले एकैसमयमा स्वीकार गरी येशू ख्री मा आफ्नो
जीवन सुम्पे।” िन य पिन। तनीह लाई त्यस िवषयमा थाहा छ। ती मूल
￭स ान्तवादीलाई यस बारमेा थाहा छ। तपाई मलाई नभ ुहोस्।
194 एक समय त्यहाँ एकजना येशू कहाँ आएको थयो, र भन्यो, “रब्बी!”
तपाईलाई थाहा छ िक त्यस व्यिक्त फ रसी थए। भन्यो, “हामी जान्दछौ िक
तपाई परमे रबाट आउनुभएको एउटा शक्षक हुनुहुन्छ। हामी यो जान्दछौ।
हामी यो यसकारणले जान्दछौ िकनिक तपाईले गनुर्भएको काम कसलेै पिन
गनर् सक्दनैन् जब सम्म त्यस मािनसमा परमे र हुदनै। हामी यो बुझ्छौ।
हामीलाई यो थाहा छ। तर हामी केवल यसलाई स्वीकार गनर् सक्दनैौ,
बुझ्नुभयो, िकनिक यिद हामीले स्वीकार गय भने, हामीह लाई हाम्रा
मण्डलीबाट िनका लन्छ। बुझ्नुभयो, हामीले हाम्रो प्रत ा गुमाउछौ।” र
त्यसलेै येशूले भ ुभयो, यो भ थाल्नुभयो िक उ नया गरी जन्मनु पछर् ।
195 त्यस मुसलमान केटामा, जब उनी त्यहाँ उभीरहेको थयो, त्यहाँ उसको
त स्बर छ। क्यामेराले एउटा झुटलाई लदनै। त्यहाँ उनी उभरहेका छन्,
एउटा खटु्टा त्यतसम्म छोटो अक खटु्टा भन्दा (लगभग चौध इन्च) छोटो,
त्यो फलामको जुत्तामा उभरहेको थयो। मलेै उसलाई भने, “तमी अगं्रेजी
बोल्न सक्छौ?”
196 “स क्दन, श्रीमान्” अगं्रेजी बोल्न जान्दनै थयो। अनुवादकले भन्यो,
“उसले अगं्रेजी बोल्न सक्दनै।”

“कत समय भयो तमीलाई यस्तो भएको?” अनुवादकले
उसलाई सो ो।

“जन्म दे ख न।ै”
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“के तमीले त्यो खटु्टा ह ाउन सक्छौ?”
“स क्दन, श्रीमान्।”
“के तमी येशू ख्री मा िव ास गछ ?”
भन्यो, “म मुसलमान हँु।”
मलेै भने, “के तमी येशूलाई स्वकाछ यिद उहाँले तमीलाई िनको

पानुर्भयो भने?”
197 “म येशू ख्री लाई मेरो मुिक्तदाताको पमा स्वीकाछुर् यिद उहाँले मलाई
िनको पानुर्भयो भने।”
198 “यिद उहाँले त्यो िठक पानुर्भयो भने, त्यो खटु्टा अक खटु्टा जस्तो भयो
भने, तमीले उहाँलाई स्वीकार गछ ?”

“म स्वीकार गनछु।”
199 “िठक छ, परमे र, तपाईले के गनुर्हुनेछ?” अब यो दोश्रो कुरा हो;
सबै प्र ह को उत्तर िदईएको छ। भाई माईक, त्यो यो अनुभव। म केवल
एक िमनेट हेनर्लाई पख िक उहाँले के भ ुहुनेछ भिन। मलेै त्यहाँ िनर हेरे
र मलेै त्यो केटा गईरहेको देखे, िहडरहेको, पखार्ल छेउको बाटो त्यसरी
िहडरहेको। मलेै भने, “तपाईह कत जना मुसलमानह ले यो स्वीकार
गनुर्हुनेछ? यहाँिनर एउटा मुसलमान केटा छ, उसलाई हेनुर्होस्, उहाँलाई
त्यहाँ उठेको देख्नुहुन्छ।” मलेै भने, “तपाई डक्टरह , तपाई यस केटालाई
हेनर् चाहनुहुन्छ? त्यहाँ उ उभरहेको छ।” ओ, त्यसपछ तपाईलाई थाहा
हुनेछ तपाई कहाँ हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो, तपाईलाई थाहा हुनेछ तपाई कहाँ
हुनुहुन्छ। कसलेै पिन…त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ।
200 मलेै भने, “यो बाटोबाट िहड, छोरा।” र तनीह ले उसलाई देखे, यहाँ
उ आयो। (“ट-लम्प, ट-लम्प”) मलेै भने, “देख्दामा लगभग बाह्र, चौध
इन्च छोरा। लगभग त्यो जस्तो।”

“हो।”
201 मलेै भने, “तर येशू ख्री परमे रको पुत्रले उनलाई िनको पानर्
सक्नुहुन्छ। के तपाई मुसलमानह यो िव ास ग र उहालाई आफ्नो
व्यिक्तगत मुिक्तदाता भिन ग्रहण गनुर्हुन्छ?”
202 त्यहाँ हजारौ काला हातह त्यसरी माथ उठाए। “िठक छ, प्रभु,
यिह नै समय हो।” मलेै भने, “स्वग य िपता, यिद तपाईले किहल्यै उत्तर
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िदनुहुन्छ भने, मलाई अिहले उत्तर िदनुहोस्, यो तपाईको मिहमाको िन म्त
हो, यो तपाईको िन म्त हो। म प्राथर्ना गदर्छु िक तपाई यो केटालाई िनको
पा रिदनुहोस्।” मलेै िठक त्यसरी उसको लािग प्राथर्ना ग रिदए।
203 मलेै भने, “तम्रो जुत्ता खोल।” उनले मलाई एकदमै हास उठ्दो
तरीकाले हेय , अनुवादकले। मलेै भने, “तम्रो जुत्ता खोला।” त्यसको
िफत्ता खोला। िकनिक मलेै त्यो दशर्न देखेको थए, जे हुन जानेवाला थयो।
उनले त्यो कुरा खोल्यो। जब उनले त्यो खोल्यो र म कहाँ िहडेर आयो,
दइुटै खटु्टा साधारण नै भयो, जस्तो दइुटै खटु्टा नया झँै थयो। मलेै भने,
“तमी अगाड पछाड िहड्न चाहन्छौ?”
204 उनी त्यसरी न थाल्यो, अगाड पछाड जाद,ै उसलाई थाहा थएन
के गन भिन। त्यसरी िहड्दै उसले भन्यो, “ओ अ ा! अ ा”

मलेै भने, “येशू!, येशू!”
ओ,ओ,ओ! “ओ येशू! येशू,” त्यसपछ। “येशू! येशू,” त्यसरी।
मलेै भने, “के त्यहाँ केिह प्र ह , कुनै प्र ह छ?”

205 जु लयस स्ट्याड्सलेव, कतजनाले उहालाई च ुभएको छ? भाई
स्ट्याड्सलेव यहाँ मण्डलीमा आउनुभएको छ; बस—बस जमर्नीमा
जानुभयो। भ ुभयो, “केवल एक िमनेट, भाई ब्रन्हाम, केवल एक िमनेट।”
फोटोग्राफरलाई चाडो बोलाउनको लािग। “के म उसको त स्बर लन
सक्छु?”

मलेै भने, “तपाईले सोचे अनुसार गनुर्होस्।”
206 “यहाँ िहड्नुहोस्, तपाईको जुत्ता यहाँ उभ्याउनुहोस्।” उनी त्यसरी
उभए, त्यहाँ त्यस केटाको त स्बर लनुभयो, िठक सामान्य र ￭सधा खटु्टा
थयो। त्यहाँ उनको पुरानो जुत्ता र खटु्टामा लाउने कुरा त्यसरी, त्यसरी
रा खएको थयो।
207 मलेै भने, “तपाईह मध्ये कतजना मुसलमानह ले अब मोहम्मदलाई
अगमवक्ताको पमा इन्कार गनुर्हुन्छ, र येशू परमे रको पुत्र हुनुहुन्छ भिन
िव ास गनुर्हुन्छ, र उहालाई आफ्नो व्यिक्तगत मुिक्तदाताको पमा ग्रहण
गनुर्हुन्छ?” दस हजार ओटा हातह माथ उठे। हा ेलुयाह! तनीह ले
चाहदनै थए एउटा…
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208 तनीह ले त्यो कुरालाई पछाड राख्न खोजे, िकनभने हामीह ,
“पिवत्र भनाउदाह हौ.” भिन तनीह ले हामीलाई बोलाउछन्, तपाईले
बुझ्नुहुन्छ। उिह त रकामा, परमे र चल्दै हुनुहुन्छ। उहाले आफ्नो
मण्डलीलाई स्थािपत गद हुनुहुन्छ। उहाले बढाउद,ै प्रशस्ततामा ती
सबभैन्दा जुन हामीले गनर् पिन सक्दनैौ र सोच्न पिन सक्दनैौ। उहा उ त्तकै
आज रात पिन परमे र हुनुहुन्छ जत उहा पिहले हुनुहुन्थ्यो।
209 त्यसलेै साना िमत्रह , तपाईह लाई म अिहले केिह कुरा भ चाहन्छु।
मेरो िप्रय अमूल्य मािनसह , तपाईह यस भूमीमा यहाँ, र अ जो टेप
सुन्दै हुनुहुन्छ जुन समुन्द्र पारी हुनुहुन्छ या जहाँ किहँ पिन हुनुहुन्छ,
तपाईह नडराउनुहोस्। सबै कुरा िठक भएको छ। िपता, परमे र, संसारको
जग बसा लनुभन्दा पिहले, सबै कुरा जे हुन्छ त्यो जा ुभएको थयो।
सबकुैरा िठकै भएर जान्छ। तपाईले उहालाई प्रेम गनुर्हुन्छ? तपाईको दय
सिह राख्नुहोस्।
210 र, याद गनुर्होस्, जब यो जीवनबाट यो ास िनस्केर जान्छ, तपाईह
जो वृ ा हुनुहुन्छ या तपाईह जवान मािनसह , र तपाई आमाह ,
जब तपाईले आफ्नो सानो बच्चालाई देख्नुहुन्छ, त्यो सानो बा लका जो
िबतेर गयो जब िक उनी आठ िदनको पिन भएको थएन या पाँच िदनको
पिन भएको थएन, उनी एउटा सुन्दर ी हुनेछन् जब तपाईले उनलाई
देख्नुहुनेछ। त्यो वृ ा हजुरबुवा पिन जो कुिप्रसक्नुभएको थयो, उहाँ कहाँ
जादै हुनुहुन्थ्यो त्यो समेत देख्न सक्नुहु थ्यो; जब तपाईले उहाँलाई
देख्नुहुनेछ, हजुरआमा, उहाँ फेरी एकदम सुन्दर जवान मािनस हुनुहुनेछ,
िठक उतकै जवान जत िबस वषर्को जवान हुन्छ, जवानी उत्कषर्मा
हुनुहुनेछ। र उहाँ त्यिह पमा सधै रहनुहुनेछ। तपाईले उहाँको हात छुन
सक्नुहुनेछ, तपाईले उहाँसंग हात िमलाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले उहालाई
अँगालो मानुर् हुनेछ, तर उहाँ “लोग्ने” हुनुहुनेछैन, उहाँ “भाई।” हुनुहुनेछ।
ओ, प्रभु! उहाँ “लोग्ने” भन्दा पिन यत महान् हुनुहुनेछ। तपाईलाई लाग्छ
तपाईले उहाँलाई प्रेम गनुर्भयो? िन य नै तपाईले गनुर्भयो। तर त्यो िफ लयो
प्रेम थयो; तबसम्म पखर्नुस् जब तपाईले अगापे पाउनुहुन्छ। त्यो वास्तिवक
िदव्य प्रेमले नसमातेसम्म प्रतक्षा गनुर्होस्, र हेनुर्होस् त्यो के हो भिन। यो
यहाँ िठक त्यो पुरानो धुवापूर दिूषत फोहोरको डङु्गर जस्तो हो, यो राम्रो
छैन, त्यहाँ केिह त्यस्तो छैन। मात्र त्यो कुरा जुन म तपाईलाई गनर्को लािग
स ाह िदन्छु, त्यो यो हो, मेरो-मेरो िमत्रह …
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211 केिह समय प ात म…के मलेै बािक त्यो दइुटा अध्या कुनै समयमा
लएको तपाई चाहनुहुन्छ? प्रभु…म—म मलेै चौटाकुआ भन्दा अगाड
केिह िवश्राम गनर् पनछ। अब, मलेै यी कुराह त्यो सभाह मा प्रचार गनर्
स क्दन। त्यहा धेर…ैत्यहाँ धेरै थरीका िव ासह छन्। तपाई बुझ्नुहुन्छ?
यो केवल मण्डलीलाई मात्र हो। बुझ्नुभयो? मलेै स क्दन…म संग यहाँ
जुन िवषयमा प्रचार गनर् चाहन्छु त्यो प्रचार गन अधकार छ। यो मेरो
मण्डली हो, बुझ्नुभयो, र म तपाईलाई भन्दछुै। अब, म िव ास गछुर् िक
ती मािनसह बचाईएका छन्। हो, श्रीमान्, म साच्चै यो िव ास गछुर् । तर,
ओ, त्यो कत महान् हो त्यहाँ िहड्नु जहाँ तपाईलाई थाहा छ िक तपाई
कहाँ िहड्दै हुनुहुन्छ। तपाईले के गद हुनुहुन्छ जा ु कत महान् कुरा हो,
तपाई देख्नुहुन्छ, िहचिकचाउनु र डगमगाउनुको सट्टामा त्यो बुझ्नुभएको
छ। हामी सबै जना ज्योतमा खडा हौ र ज्योतमा िहडौ र जानौ कुन
बाटो तपाई िहडरहनुभएको छ। त्यो सत्य हो। परमप्रभु तपाईको साथमा
हुनुभएको होस्।

212 र यहाँ तपाईह हरके अिहले यिद पिदय ढंगमा स्थािपत गराएनुभएको
छैन भने तपाई अ केिह नभएर गृिहणी श्रीमती हुनुहुन सक्नेछ। िठक छ,
तपाई भ ुहुन्छ, “भाई ब्रन्हाम, मलेै मेरो जीवनमा किहल्यै केिह पिन ग रन।
म एउटा प्रचारक होइन।” िठक छ, हुनसक्छ तपाईलाई परमे रले यहाँ
बालबच्चाको प रवार हुकार्उन ल्याउनुभएको होला, बालबच्चाको प रवारबाट
अक बालबच्चाको प रवार आउनसक्ला जो प्रचारक हुनसक्छ र ख्री मा
दस लाखौ प्राणह पठाउनसक्छ। तपाई यहाँ हुनुपछर् । तपाई यहाँ एउटा
उदेश्यको कारणले हुनुहुन्छ। के तपाईलाई त्यो थाहा छ?

213 िठक छ, तपाईले भ ुहुन्छ, “जे जत पिन कुरा मलेै गरकेो छु त्यो यी
पुरानो जिमन ख े र जोत्ने हो। र म त्यो सवेरै साँझमा िनकाल्थे, थाहा
थएन िक कसरी मेरा बालबच्चालाई खवुाउने पाल्ने। मलेै त्यो ग रबलाई
आफ्नो जुत्तािबना देख्ने गथ। म एकठाउमा बसेर रोएको छु। म संग एउटा
पुरानो बग्गी थयो, र म र माव मण्डली गयौ।” तपाई चन्ता न लनुस्,
भाई, तपाई केवल उहाँलाई प्रेम ग ररहनुस्, तपाईको िन म्त उहाँले उदेश्य
राख्नुभएको छ। तपाई केवल जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै रहनुस्, िठक त्यसरी
नै जादै गनुर्स्। बुझ्नुभयो? तपाईले किहल्यै पिन प्रवचन प्रचार नगनुर्होला,
तर तपाई त्यस मान्छे को पूखार् ब सक्नुहुन्छ जसले त्यो गनछ।
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214 के तपाईलाई थाहा छ परमे रले शे्रय िदनुभयो (आनुहोस् अब हेरौ,
उसको नाउँ के थयो?) लेवी, उसले दशांश तरे जब उनी अब्राहामको
वंशाणमुा थए, जब मेल्क सदेकले उनलाई भेटेका थए। कतजनालाई
त्यो कुरा थाहा छ? र आउनुहोस् हेरौ। अब्राहामले इसाहाकलाई जन्माए,
इसहाकले याकूबलाई जन्माए, याकूबले लेवीलाई जन्माए; जुन िपता,
हजुरबुवा, या ￭जजी बुवा, जब उनी वंशाणमुा थए, उनको ￭जजीबुवाको
िवउमा थए, बाईबलले उनलाई शे्रय िदए मे ल्कसेदेकलाई दशांस
तरकेोमा। मेरो, मेरो, मेरो! भाई! ओ! म…
215 त्यहाँ एउटा सानो—सानो अग्रेज त्यहाँ इगं्ल्याण्डमा एकरात प रवतर्न
भएका थए, उसले भन्यो, “म यत खसुी छु! म यत खसुी छु!”
216 हो, यत खसुी छु िक यो जानेर िक त्यो सत्य हो। र कुनै मिहमाको
िदनमा, मलाई थाहा छैन त्यो िदन किहले हुनेछ, तर यिद त्यो एउटा
दशर्न हो भने, म भ न्दन िक म यहाँ थए। याद गनुर्होस्, तपाईले सधै
यो कुरा िदमागमा राख्नुहोस्, र टेप लनेह ले पिन त्यिह गनुर्भएको होस्।
चाहे म दशर्नमा थए, या आत्मा ारा लािगएको थए, मलाई थाहा छैन।
तर त्यो उ त्तकै वास्तिवक थयो जत मलेै मेरो भाई नेभललाई त्यसरी
समातेको वास्तिवक छ, िठक त्यस्तै वास्तिवक। र मलेै ती मािनसह लाई
हेनर् तनीह संग बोल्न सिकन। र त्यहाँ िनर मेरी पिहलो श्रीमती उभएक
थईन्, उनले मलाई “मेरो श्रीमान्” भिननन्, उनले मलाई भिनन्, “मेरो
िप्रय भाई।”

त्यहाँ केिट उभएक थईन् जो संग म वष संग संगै जानेगथ।
217 शायद उनिक केिह मािनसह आज यहाँ ब￭सरहनुभएको छ, ए लस
लेिवस जो यूटीका बाट हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो, राजक य इसाई केिट
हुनुहुन्छ। अ लक िढलो िववाह भयो र उहाको पिहलो बच्चा भएको थयो तर
जन्म िदनेक्रममा मृत्यभुयो। ए लस लेिवस। म अन्त्येि मा उनलाई हेनर्लाई
उहाको घर गएको थए। म भखर्र घर आएको थए, मलेै सुनेिक उनको
िनधन भयो। म त्यहाँ तल गए, कोिह पिन कोठामा थएनन्, मलेै भने, “के
यहाँ एउटा मिहला छन्, श्रीमती…” उनको नाउँ ईम्मेकर् थयो। र उनले
एउटा राम्रो इसाई केटालाई िबहे गरिेक थईन्, र उनी एउटा असल इसाई
केिट थईन्। म त्यस केिटसंग धेरै ठाउँमा संगै गएको थए, सबै ठाउँह मा
र सबै कुरामा। र सानै बच्चा, अठार, उ ाईस वषर्को, जतातत,ै राम्रो इसाई
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थए, किहल्यै उनको बारमेा धेरै कुरा थाहा पाईन तर एउटा सच्चा इसाई
थए। र म एउटा पापी थए। तर म उनीसंग जाने गथ। म त्यहाँ िहडे…र
उनको श्रीमान् एउटा नया जन्म भएको इसाई थयो, सच्चा व्यिक्त। र मलाई
थाहा थएन; मलाई यत थाहा थयो उनको िनधन भयो, मलेै पित्रकामा
देखेको थए। र म तल गए र तनीह ले मलाई भने। म त्यहाँ तल कूट्समा
गए र मलेै भने, “के तपाईलाई थाहा छ श्रीमती इम्मेकर् ?”

उहाले भ ुभयो, “िब ी, उनी िठक त्यहाँ कोठामा छन्।”
218 म त्यहाँ भत्र गए र िठक त्यो क्यास्केटको या कफनको छेउमा गएर बसे।
मलेै सोचे, “ए लस, म अन्धकारको कालकोठरी गएको छु, म अन्धकारको
बाटोमा गएको छु। तमी र म संगै तल त्यो बाटो भएर गएका छौ र खोलाको
तर तर भएर गएका छौ, जब तनीह संग त्यो पुरानो डंुगा हुने गथ्य ,
हामीह त्यहाँ तल बस्थ्यौ र क्या लओप बजेको सु े गथ्य । लेनको माथ र
तल, तमी कत असल मिहला थयौ। म कसरी परमे रलाई तम्रो जीवनको
िन म्त धन्यवाद िदऊ। िवश्राम गर, मेरी प्यारी बिहनी, परमे रको शा न्तमा
िवश्राम गर।”
219 र अक रात दशर्नमा, उनी म कहाँ दौडेर आईन्। उनले भािनन्, “मेरो
धन्यको भाई।” र मलाई अकंमाल ग रन्। ओ, ओ भाई र बिहनी। यसले
मलाई प रवतर्न गरायो। म फेरी पिन उिह व्यिक्त हुनै सिकन। यो यत
वास्तिवक थयो। यो केवल—केवल यत नै वास्तिवक थयो जत अिहले
मलेै हेरकेो वास्तिवक छ। त्यसलेै, त्यहाँ कुनै डर छैन। म रात िबत्नुभन्दा
अगाड मनर् पिन सक्छु।
220 म मेरो यो सानो छोरालाई पछाड त्यहाँ, हुकार्उन चाहन्छु, जोसेप। म
उनलाई पु ल्पटमा देखन चाहन्छु, जहाँ म यो बाईबल लन्छु…जब म त्यो
ठाउँमा पुग्छु जहाँ जोसेपले एउटा जवान मािनसको पमा पिवत्र आत्मामा
भ रएर, परमे रको आत्मा ारा उनमा अभषेक भएर प्रचार गरकेो देख्न
पाउछु। र म िव ास गछुर् िक उनी अगमवक्ता हुनेछ। त्यो िदन जब मलेै
उनलाई देखे, उ जन्मनुभन्दा छ वषर् पिहले, तपाईलाई याद छ मलेै उनी
आउदछै भनेको कुरा। याद छ मलेै उनलाई के भिन बोलाएको थए, िठक
त्यहाँ वेिदको एकतफर् , यो थाहै नभई िक म के भन्दै छु, बच्चाह लाई अपर्ण
गद, मलेै भनेको थए, “जोसेप, तमी एउटा अगमवक्ता हौ।”
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221 र कुनै िदन बािहर आँगनमा उभरहदा, उ म कहाँ आए, र उसले भन्यो,
“बाबा, के येशूसंग तपाईकै जस्तो हात छ?”

र मलेै भने, “अँ, छ, छोरा। िकन?”
222 उसले भन्यो, “म मेरो बाईसाईकलमा ब￭सरहेको थए, सारालाई हेद
थए” (त्यो उसको सानी बिहनी हो।) “िव ालयबाट घर आईरहेको।”
बािहर त्यहाँ ब￭सरहेको थयो। मलेै उसलाई बािहरा सडकमा जान िददनै
थए, उ पछाड यसरी ब￭सरहेको थयो। र भन्यो, “मलेै माथ हेर,े र”
भन्यो, “जब मलेै हेर,े त्यहाँ तपाईकै जस्तो हात थयो, सेतो आवरण
सिहत, म माथ थामीराख्नुभएको थयो।” र भन्यो, “त्यो माथ गयो।”
भन्यो, “के त्यो येशू हात थयो माथ गईरहेको?” मलेै आमालाई हेर,े
आमाले मलाई हेनुर्भयो। हामीह तल श्रीमती वूडको मा गयौ। जहाँ उहा
हुनुहुन्थ्यो, यहाँ ब￭सरहेको। हामीले उसलाई हरके त रकामा हामीले प्रत
प्र सोध्यौ। त्यो एउटा दशर्न थयो। उसले त्यो देखेको थयो। जब मलेै
सानो जोसेप उभएको समय देख्न सक्छु…म आशा गछुर् िक म उसले िबहे
गन समय देख्न पाउछु यिद येशू त्यतन्जेलआउनुभएन भने।
223 र म एउटा बुढो व्यिक्त हँु, सेतो दाह्री मेरा घािटको तल झु न्डरहेको छ।
मलेै पठाएको थए…म अझै िवस या तस लाख प्राणह ख्री मा पठाउने
चाहना छ यिद सम्भव भए। यो मेरो संकल्प हो िक सुसमाचार पृथ्वीको हरके
कुनामा प्रचार गन। हो, श्रीमान्। त्यसलेै मलाई सहायता गनुर्होस्, परमे र,
म त्यो गनछु। त्यसलेै जब म त्यो िदनआएको देख्न सक्छु, भाई माईक।
224 म समय हेनर् सक्छु ममा, मेडा, मलेै उसलाई, मेरो डालग भिन
बोलाउछु, बुझ्नुभयो, उनी…हामीह वृ ा हुदछैौ, हेनुर्होस् उनको केशह
सेतो हुदै गएको, र हामी बािहर जादै गरकेो, ओईलाउदै जादछैौ।
225 रिेबका, म रिेबकाको लािग एकदमै आभारी छु। उसको संगीत शक्षकले
मलाई एक रात भनेको थयो, “यिद उसले यिह नै गद गयो भने, भाई
ब्रन्हाम,” भ ुभयो, “यो गाह्रो छ उसले के गनछ।” बुझ्नुभयो संगीतमा
लािगराख्नु। म उसलाई चाहन्छु, र म चाहन्छु…म साराले ओगर्न बजाएको
चाहन्छु, बेक ले िपयानो, र जोसेप पु ल्पटमा भएको चाहन्छु।
226 जब मलेै त्यो भएको देख्छु, र म र ममा लडखडाउछौ, म र मेरी
पुरानो छाड, केिह रात, तल सडकमा आउनेछौ, र म त्यहाँ हेनछु र मेरो
छोरा त्यहाँ पिवत्र आत्माले अभषेक भएर उभेको, र उिह सुसमाचार प्रचार
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ग ररहेको देख्नेछु। म यो पुरानो पुस्तक लन चाहन्छु, र भन्छु, “छोरा,
यहाँ छ यो। यो तम्रो हो। तमी यसमैा खडा बस, तमीले एउटा पिन
वचनसंग सम्झौता नगनुर्, तमी िठक यिह संग बस्नु छोरा। तमी वास्ता
नगनुर्, मलाई वास्ता छैन को तम्रो िव मा हुन्छ, को तम्रो िव मा, तर
परमे र तम्रो लािग हुनुहुनेछ। तमीले हरके वचन त्यहाँ जस्तो लेखेको छ
त्यस्तै प्रचार गनुर्। र तम्रो बाबाले तमीलाई निदको त्यस पार् भेट्ने छ।” म
त्यहाँ चारैतर गएर मेरी श्रीमतीलाई अँगालोमा राख्न चाहन्छु, र त्यो यदर्न
पार गनछु।
227 त्यस समय सम्मको लािग, परमे र, मलाई यस के्षत्रमा इमान्दार भई
रिहरहन िदनुहोस्! मलाई त्यसो गनर् िदनुहोस्! म वास्ता ग दन मूल्य के छ,
या कत धेरै या म के गछुर् , या यो, त्यो या अन्य केिह। मलाई परमे रको
जीिवत वचनमा सत्यिन भई रहन िदनुहोस्, तािक जब त्यो िदन आउनेछ
र म त्यस पार जानेछु, र म त्यहा पारी हेररे भन्दछु, “त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ।
ओ, मेरो अमूल्य िमत्र, मेरो अमूल्य भाई, मेरो अमूल्य बिहनी।”
228 जवान प्रचारकह , यस के्षत्रमा आउनुहोस्, यो जुवामा रहनुस्।
तपाईह सबै जवान प्रचारकह र अन्य, तपाई चारैतर बसी मात्र नरहनुस्।
केवल केिह नगरी नबस्नुस्। बािहर िनके्लर एउटा प्राण बचाउनुहोस्।
केिह गनुर्होस्! शु गनुर्स्, अगाड बढ्नुहोस्। नरोिकनुस्, तपाई जवान
प्रचारकह । तपाईको दयलाई परमे रले आशष िदनुभएको होस्।
229 उसले मलाई त्यो सम्झना िदलाउछ जब म त्यो उमेरको थए, मलाई
लाग्छ, र हुनसक्छ उनी भन्दा अझै जवान थए होला। म मात्र िबस वषर्
या केिह त्यस्तै उमेरको थएँ होला जब मलेै त्यो कुनेढुङ्गो जगको पमा
त्यहाँ राखेको थए। मलाई सम्झना छ मलेै एउटा िनलो कोट र एउटा
सेतो जोडको पेन्ट लगाउने गथ, र त्यहाँ खडा त्यो कुनेढुङ्गो त्यहाँ जगको
पमा एकतस वषर् पिहले राखेको थए। हेनुर्होस् कुन उमेरको थए म। म

केवल एउटा सानो केटा मात्रै थए। बस त्यहाँ खडा भएर, त्यो कुनेढुङ्गो
जग लगाउनलाई राखेको थए। मलेै किहल्यै पिन एउटा वचनमा पिन
सम्झौता ग रन। मलेै िठक त्यसरी नै पालन गरे जुन त रकामा मलेै त्यो
कुनेढुङ्गो राखेको थए। त्यहाँ पारी मेरो गवािह रहेको छ, जुन मलेै बाईबलको
आख्यापत्रमा लेखेर राखेको छु, र त्यसलाई च्यातेर त्यो कुनेढुङ्गोको जगमा
राखेको छु, र त्यो अझै पिन त्यिह जगमा छ। र यो स्वगर्को परमे रको
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अनन्त वचनको पानाह मा ले खएको होस्। म अन्त्य सम्म सच्चा खडा
हुन सकँू।

आउनुहोस् हाम्रा शरह अिहले केिह िमनेटको प्राथर्नाको लािग
झुकाऔ।
230 यस रातको समापनमा, यो एउटा अध्यायको समापनमा, जुन
न्यायोचत छैन। हामीसंग अ पिन हुनपछर् , र कसरी उहा अगाड बढेर
मण्डलीलाई आफ्नो उपयकु्त स्थानमा स्थािपत गनुर्हुन्छ। परमे रको इच्छा
भए म यस िवषयमा कुनै समय कुरा ल्याउनेछु। म पारी चौटाउकुआमा
जान भन्दा पिहले मलेै केवल थोरै िवश्राम लन पनछ, त्यहाँ पछ
क्लामाथ फल्समा, त्यसपछ क्लामाथ फल्स पछ तल क्या लफो नयामा,
यािकमासम्म, म अक अगस्टको १५औ सम्म फकर् ने छैन।
231 तर हेनुर्होस्, तपाईलाई म केिह कुरा सोध्नेछु, यिद म आउनुभन्दा
अगाड तपाईलाई केिह हुन्छ भने, यिद म त्यो निदको पारी त्यहाँ जान
पय भने, या यिद तपाई त्यसपारीको देशमा जानपन भयो भने, के
तपाईमा िन तताको महसूस छ आजरात िक हामी त्यहाँ त्यस ठाउँमा
फेरी भेट्नेछौ भिन? यिद तपाई िन त हुनुहुन्छ भने, तपाईको हातह
उचाल्नुहोस्, भ ुहोस्, “मेरो दयमा म िन तता महसूस गनर्सक्छु।”
तपाईको दयलाई आशष भएको होस्। परमे रले तपाईलाई आशष
िदनुभएको होस्। यिद यहाँ कोिह छ जसलाई िन तता छैन िक तनीह
त्यहाँ हुनेछन् भिन, र भ चाहन्छन्, “भाई ब्रन्हाम, मलाई सम्झनुहोस्,
िक ममा त्यो िन तता हुनेछ,” आफ्नो हात उचाल्नुहोस्, “म पिन त्यहाँ
हुन चाहन्छु।” परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्, मिहला।
परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्।
232 हाम्रा स्वग य िपता, हामी आज तपाईमा यो सभालाई ल्याउदछौ, हरके
हात, जतसम्म मलाई थाहा छ, ती सबै माथ उठाईएको छ। सबै तर
एउटा व्यिक्त, केिह अमूल्य प्राण त्यहाँ पछाड ब￭सरहेको छ यहाँ, केवल
थोरै च न्तत छन् कतै तनीह त्यस भूिममा जानेछन् या छैनन्, जहाँ
तनीह संग आफ्नो दयमा पयार् मात्रामा िदव्य प्रेम छन्, तािक उनी
त्यस भूमीमा आउनेछन् यिद उनी आज मद थईन् भने; के यसले उसको
च न्तत प्राणलाई परमे रको प्रतज्ञाको देशमा ता ेछ?
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233 स्वगर्मा हुनुहुने िपता, जसरी म यहाँ पु ल्पटमा उभएको छु र प्रचार
गरकेो छु, र प￭सना भएको छु, र कराएको छु, र िब न्त गरकेो छु,
सम्झाएको छु, तपाई फेरी एकपटक मलाई माग्न िदनुहोस्, प्रभु, फेरी
एकपटक मेरी बिहनीको लािग माग्न िदनुहोस्; परमे र, आज उनको दयमा
रा खिदनुहोस्: त्यो िदव्य प्रेम, त्यो परमे रको पिवत्र आत्मा, त्यो शा न्त
जसले सबै समझलाई ल्याउछ, िक उनले तपाईको आत्मा प्रा गरकेो
होस्, त्यस िदनसम्मको लािग पिवत्र आत्माको छाप लािगएको होस्। म
उनलाई हेनर् चाहन्छु, प्रभु, जब हामी त्यो पूल पा र तछ । यिद यो—यिद
यो मेरो—यिद यो पार गन मेरो सौभाग्य हो भने, यिद त्यो जुन तपाईले
मलाई देखाउनुभयो त्यो वास्तिवक हो भने, र मलेै त्यस पारी त्यहाँ तरे भने,
म उनलाई त्यहाँ भेट्न चाहन्छु, र उनी दौडेर आएर मलाई हातमा समातेर
यो भनेको होस्, “मेरो िप्रय भाई, त्यो त्यस रात थयो जुन बेला केिहले
मलाई आफ्नो हात उचाल्नलाई भन्यो, जब तपाईले एिफसीको पुस्तकबाट
भएर प्रचार गनुर्हुदै थयो। मलेै आफ्नो हात उचाले, र त्यसपछ मलाई केिह
भयो। यहाँ आज म छु। म अब सदाको लािग जवान छु।” परमे र प्रदान
गनुर्होस् त्यो अमूल्य एउटा प्राणलाई।
234 यनीह जसले आफ्ना हातह उचालेका छन्, िक तनीह पिवत्र
आत्माबाट छाप लगाईका छन्, परमे रको आत्मा तनीह मा छ, र
तनीह ले पिवत्र आत्मा प्रा गरकेा छन्, तनीह आफ्नो दय इ रीय
प्रेम ारा छाप लगाईएक छन्। ओ कसरी हामी तनीह को लािग तपाईलाई
धन्यवाद िदऔ।
235 यो जानेर, िपता, बािहर संसारमा यी टेपह जानेछ। धेरै
माईक्रोफोनह पु ल्पटमा ल्याईएको छ, जसको अथर् हो िक टेपह
बनाईएका छन्, त्यहाँ फकार्उदा, यो आवाज संसारको भ देशह मा
जानेछ, संसारको चारैतर, िबस या तस ओटा भ देशह ले यो सु ेछन्।
म त्यो हरके व्यिक्तको लािग प्राथर्ना गछुर् जसले टेप सु ेछन्, जसले
अनन्त जीवनको आशा पाएका छैनन्, जसले पिवत्र आत्माको बि ष्मा
पाएका छैनन्, यो तनीह को दयमा िमठासका साथ आएको होस्। प्रदान
गनुर्होस् प्रभु।
236 र हुनसकोस म, यिद मलेै जीवनमा किहल्यै पिन दे खन भने, जब म
त्यस पारीको देशमा तररे जान्छु, हुनसकोस् िक तनीह दौडेरआएर मलाई
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समातेर (मलेै उनीह लाई समातेर, र हामीले एक अकार्लाई भ सकौ
िक, “अमूल्य भाई!”) भनेको होस् िक, “मलेै तपाईको एिफसीको बारमेा
टेप सुने, कसरी परमे रले हामीलाई अनन्त जीवनको लागी पूवर्िनयकु्त
गनुर्भयो, र त्यो कुरा त्यस टेपमा थयो जहाँ मलेै परमे रको आवाज
प्रा गरे र परमे रको राज्यमा पिवत्र आत्माबाट छाप लगाईए” त्यो प्रदान
गनुर्होस्, िपता।
237 तनीह सबलैाई िनको पानुर्होस् जो िबमारी र रोिग छन्। तपाईको
आफ्नै िन म्त मिहमा लनुहोस् िकनिक हामीह यी सबकुैरा तपाईमा सबै
बलका साथ तपाईको पुत्र येशू नाउँमा सु म्पदछौ। आमेन।
238 के यहाँ कोिह छन् जो िबमार हुनुहुन्छ र प्राथर्ना गनर्को लािग शरमा
हात राखेको चाहनुहुन्छ? के तपाई आफ्नो हात उठाउन सक्नुहुन्छ? िठक
छ। के तपाई शा न्तका साथ अिहले िठक यहाँ वेिदसम्म िहडेर आई केिह
बेरको लािग उभनुहुन्छ, जबसम्म भाई नेभलआउनुहुन्छ उहाको…
239 ओ, यो दे खन्छ, िबमारीको लािग प्राथर्ना गद, यस्तो दे खन्छ िक तल
आएर जहाँ तपाई जा ुहुन्छ िक तपाई कहाँ खडा हुनुहुन्छ, िठक त्यिह।
परमे रले यो सबकैो बारमेा जा ुहुन्छ।
240 जब मलेै त्यो गीत सुने…याद गनुर्होस्, म जादा सम्म तपाई जीिवत
रिहहनुभएको छ, यो मेरो लािग बजाईिदनुहोला: मात्र िव ास। याद गनुर्होस्,
िक म मृत छुइन, यसलाई सुन्दा म तपाईबाट धेरै टाढामा हु । म मनर्
स क्दन; येशूले मलाई अनन्त जीवन िदनुभयो; उहाले मलाई अ न्तम
िदनमा बौरी उठाउनुहुनेछ; म तपाईलाई त्यसबेला भेट्नेछु। र यिद तपाई
जानुभयो भने, तपाईको लािग म त्यिह कुरा िव ास गछुर् । म िव ास गछुर् िक
एकअकार्लाई फेरी देख्नेछौ।
241 यस अमूल्य मिहला यहाँ सेतो केशका साथ उभरहनुभएको हेदार्। तपाई
एउटा इसाई हुनुहुन्छ? पिवत्र आत्माबाट भ रएको, उहा आउनको लािग
पखरहेको, बस यहाँ उभरहेको त्यस डंुगा आउनको लािग पखरहेको।
आमेन। ओ, बिहनी… 
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