
किठन ढोका

 धन्यवाद तपाईलाई भाई नेभल। परमप्रभुको घरमा फकर आउन
पाउनु कत असल कुरा हो। म जहाँकिहँ गए तापिन, मण्डलीमा फकर

आउन पाउदा आनन्द मनाउछु। त्यहाँ त्यो सानो पुरानो स्थलमा केिह छ
जहाँ मलाई फकर आउन मन पछर् । यो मात्र, ओ, यो नै मेरो पिहलो र मात्र
एउटा मण्डली हो जहाँ मलेै पा रको काम गरकेो छु, र फेरी यहाँ फकर
आउन पाएको देख्दा खसुी लागेको छ। र म िव ास गछुर् िक त्यस महान्
िबहानीमा जब सूयर्ले आफ्नो िकरण िदन इन्कार गछर् र ताराह ले आफ्नो
चमक िदन छोड्छ, म िव ास गछुर् िक त्यहाँ त्यस िदनमा यस मण्डलीका
केिह व्यिक्तह उप स्थत हुनेछ जो थूमाको रगतले धोईएकाछन्। म त्यो
समयलाई हेदछु।
2 जसै म कोठाबाट भएर भखर्र आए, मलेै बिहनी अगर्नब्राईटलाई त्यहाँ
भेटे। र उहाले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो िक यहाँ केिह मािनसह हुनुहुन्छ
जो कगस्टोनको सभामा हुनुहुन्थ्यो, जो त्यो समयमा भेट्न आउनुभएको
थयो। र उहाह लाई यहाँ एउटा गवािहको पमा पाउदा म अत्यन्त
खसुी छु। जहाँकिहँ तनीह हुनुहुन्छ, यिद तनीह ले आफ्नो हात माथ
उठाईिदनुभए हुन्थ्यो, जो जमाईकाको कगस्टोनको सभामा हुनुहुन्थ्यो।
मात्र, अ, पछाड पछाड। िठक छ, त्यो िठकै छ।
3 मलेै ओरलको पोस्ट काडर् हेर।े मलाई लाग्छ तपाईले उहाको
सभाह को घोषणा ग रसक्नु भएको छ। मलाई यो तबसम्म थाहा थएन,
िहजोको िमतसम्ममा थाहा थएन। मलाई लाग्छ यो छ ता रकमा शु हुन्छ,
होइन र? पन् ौबाट छैठौमा, लुइसभलमा भाई रोबट्सर्। अब गएर उहालाई
सु ुहोस्। भाई रोबट्सर् मेरो िव ा￭सलो िमत्र हुनुहुन्छ, र ख्री को एउटा
वास्तिवक दास हुनुहुन्छ। र म िन त छु िक रात पछ रातमा तपाईले
उहाको सदेंशमा आनन्द लनुहुन्छ। र जसै उहाले िबमारीह को िन म्त
प्राथर्ना गनुर्हुन्छ, म पक्का छु िक तपाईले परमे रको गतिवध देख्नुहुनेछ,
िकनभने उहा िव ासको महान् यो ा हुनुहुन्छ, भाई रोबट्सर् त्यो व्यिक्त
हुनुहुन्छ जसलाई परमे रले शिक्तशाली पमा प्रयोग गद हुनुहुन्छ। र
उहाको सेवकाई माथ पढेको छ…
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4 मलाई याद छ जब मलेै पिहलो पटक भाई रोबट्सर्लाई भेटेको थए,
उहा त्यो एउटा सानो पुरानो पालमा हुनुहुन्थ्यो त्यो सेन्ट. लुइस, िमसौरीमा,
र म…होइन, कान्सास शहर, िमसौरीमा थयो। र म चािह कान्सास शहर,
कान्सासको सभागृहमा थए। उहा अगाडको कुस मा बस्नुभयो। सेवा
सिकसके पछ, हामी पछाड तर चारैतर गयौ र कुराकानी गदथयौ।
तनीह ले मलाई उहासंग प रचय गराए। उहा मभन्दा जवान हुनुहुन्छ;
ओरल उहाको चालीसौ आरम्भमा हुनुहुन्छ। र त्यसलेै उहाले भ ुभयो,
“तपाईलाई लाग्छ िबमारीको िन म्त परमे रले मेरो प्राथर्ना सु ुहुन्छ?”

मलेै भने, “भाई, उहाले हरकोिह प्राथर्ना सु ुहुन्छ जसले प्राथर्ना
गछर्न्।” र, उहाले शु गनुर्भयो र उहाले भ ुभयो, “यहा म प्राथर्ना गनर्
जादछुै!”
5 र उहा एउटा अत िव ान व्यिक्त हुनुहुन्छ, र उच्च शक्षा हुनुभएको
छ, चार वषर्को मनोचिकत्सा, र िन य छु िक उहा एउटा उत्कृ व्यिक्त
हुनुहुन्छ। र उहा अिहले यस्तो एउटा ठाउमा हुनुहुन्छ जहाँ उहासंग एउटा
स ाहाकार कमर्चारी आसपास छन्, र अ कुराह , तबसम्म, जब उहाले
बोल्नुहुन्छ, उहाले सोच्नुहुन्छ। र म पक्का छु, तपाईले वास्तवमै उहाको
आनन्द लनुहुन्छ।
6 र त्यसलेै अब जमाईका र पुएत रको को हाम्रो सानो िवनम्र सभामा
परमप्रभुले के गनुर्भयो त्यसको म एउटा सानो प्रतवेदन िदन चाहन्छु। म
त्यो एउटा अनौठो कुराबाट भएर गए, िकनभने धेरै कलह आयो। जस्तो
यहाँ लयोलाई थाहा छ, िक फोन…र त्यो एउटा ह ाभरी, त्यहाँ साच्चै
नै सयौ स्थानको सभाह को िन म्त कलह आयो। तरै पिन म जहाँ गए
पिन त्यसको लािग अगुवाई भएको म चाहन्छु…यिद म त्यहाँ आए िकनभने
मलाई मािनसलेआउनको िन म्त पठायो, त्यो हो भने म त्यो मण्डली अथवा
संस्थाको नाउमा आएको हँू। यिद म गए िकनभने भाई नेभलले म जानुपछर्
भिन भ ुभयो, म भाई नेभलको नाउमा भएर जानुपछर् । तर मलाई तब
जानु मन लाग्छ जब येशूले पठाउनुहुन्छ, तािक तपाई परमप्रभुको येशूको
नाउमा, मािनसह लाई भेट्न जान सकोस्।
7 र म पलगंमा प ल्टरहेको थए, र म थोरै थिकत भएको थए। यो
उपत्यका…चाडो या िढलो, मलेै यो उपत्यका छोड्नुनै पनछ, िकनिक
यसले मात्र मेरो गला िबगा ररहेको छ जुन ठाउमा मात्र म उभन स क्दन।
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म टाढा गएर फकर आउन सक्छु…हामी केिह अगाड को िदनमा आएका
थयौ, लयो र म, चा लस िमल भत्र, फ़्लो रडाको धसानमा आएपछ,
र मेरो घाटी सबै खु लयो, र लुइसभलको चा लस िमल भत्र त्यो फेरी
बन्द भयो। भाई ब्यांक्स वूड यस िबहानी यहाँ किहँ हुनपन हो। र केिह िदन
अगी कगस्टोन र पुएत रकोबाट आउदै गदार्, जहाँ मेरो गला एकदम िठक
अवस्थामा थयो; र म हवाईजहाजबाट उित्रए, अझै पिन िठकै थयो; र
हामी जेफेरसनभलमा पुग्नु भन्दा अगाड, यो फेरी बन्द भयो। बुझ्नुभयो, यो
यहाँ उपत्यकाको कारण हो। यो हावाको िकटाणु हो, या हुनसक्छ परमे र
स्वयमले मलाई यहाबाट टाढा लान खोज्नुभएको होला। त्यसलेै मलेै त्यो
बु￭झन। मलेै प्राथर्ना गरकेो थए र धेरै पटक मागेको छु।

8 तर, य िप, म भखर्रै उठेको छु; त्यो लगभग िबहानको तन बजे थयो।
र मेरी श्रीमती र सानो केटा िनन्द्रामा थए। र म पलगंको अक तफर् उठे,
र मलेै धेरै संख्यामा मािनसह एउटा ठुलो ठाउमा भेला भएको देखे, र
मलेै िब ी पललाई भने, “तमी त्यहाँ जाउ र ती मािनसह लाई प्राथर्नाको
काडर् देउ।”

9 उसले भन्यो, “हुन्छ बाबा।” केिह िमनेट पछ उ फकरआयो, र भन्यो,
“तपाईले ती मािनसह लाई प्राथर्नाको काडर् िदनसक्नुहु ।” उसले भन्यो,
“तपाईले देख्नुभयो यो मान्छे यहाँ उभरहेको?”

मलेै भने, “अँ देखे।”

10 उसले भन्यो, “उनी यहािनर थयो, र मलेै भने, ‘सबजैनाले प्राथर्नाको
काडर् चाहेका छन्, आफ्नो हात पिक्रउ।’” र भन्यो, “म उसलाई प्राथर्नाको
काडर् िदनलाई त्यहाँ गए, उ चािह अन्तै कुनै ठाउमा गयो। र त्यसपछ म
त्यहाँिनर गए, र उ चािह अक कुनै ठाउमा थयो। र अब उ चािह यहाँ िनर
छ।” भन्यो, “मलेै एउटा पिन प्राथर्नाको काडर् िदन सिकन।”

11 मलेै भने, “िठक छ, िब ी, तमीले त्यो प्राथर्नाको काडर् िदन पदन,
िकनभने त्यहाँ यत ठुलो जगा छ यहाँसम्म िक सबजैनाले…” प्राथर्नाको
काडर् भनेको दगंा मचाउनु हो…तमीले बुझ्यौ, र तनीह लाई क्रममा राख्नु
हो। मलेै भने, “ओ, मलेै सबै जनालाई त्यहाँ लान सक्छु, मलाई जत जगा
िमलेको छ त्यो भन्दा धेरै होइन।”



4 बो लएको वचन

12 र उसले भन्यो, “सबै िठक छ।” र उ दाँयातफर् फ कयो र मबाट टाढा
गयो। र जसै उ अक तफर् गयो, र म यो तफर् वरपर फ कए, मात्र उसलाई
हेद थए।
13 र मलेै एउटा आवाज स्वगर्बाट आईरहेको सुने, र भन्यो, “तर यो
समयमा, म मिहमा शु गनछु।” र मलेै हेर,े र मलेै किहल्यै त्यत ठूलो
मािनसह को भड देखेको थईन; तनीह सबै ठाउबाटको भड थयो।
14 र भाई रोबट्सर्को नाउ बोलईयो, भन्यो, “अब भाई ओरल रोबट्सर्
तपाईलाई हेनर्को िन म्त आउदै हुनुहुन्छ।”

र मलेै भने, “मलेै भाई रोबट्सर्लाई कसरी अभवादन ग ँ ?”
भन्यो, “िठक त्यसरी जसरी उसले तमीलाई गछर् ।”

15 िठक छ, मलेै भाई रोबट्सर्लाई कालो सूटमा आईरहेको देखे, र सानो
टोपी जसरी बग क्रोस्बाईले लगाउथे, ती थोरै माथ फ कएको र तल
तािनएको थयो, एउटा सानो कालो टोपी। र एक प्रकारले माथ उभरहेको
थए, र उहाले माथ हेनुर्भयो र भ ुभयो, “हे ो, भाई ब्रन्हाम।”

र मलेै भने, “हे ो, भाई रोबट्सर्।” उहासंग हात िमलाए।
भ ुभयो, “तपाईले राम्रो भड पाउनुभएको छ।”

16 मलेै भने, “केिह भडह छन्, भाई रोबट्सर्।” र उहा फकर् नु भयो र
आफ्नो बाटोतर िहड्नु भयो जसरी िब ीले गरकेा थए, दाँया तफर् गए।
17 र मलेै सोचे, “मलेै कहाँ बाट तनीह संग बोल्न जाँदछुै?” र मलेै
सबै ठाउमा बोल्नको लािग एउटा स्थान खोज्ने प्रयास गर।े म यस्तो
प र स्थतमा थए, केिह त ो कुरामा, िक मलेै केिह देख्न सिकन कहाँबाट
तनीह संग बोल्ने भनेर।

र कसलेै भन्यो, “िठक छ, यहाँिनर आउनुहोस्।”
18 मलेै भने, “िठक छ, तमीले त्यहाँबाट राम्ररी देख्न सक्दनैौ।” र मलेै
ठाउको वरपरबाट शु गर।े र मलेै याद गरकेो छु िक मलेै भने, “मूख्य कुरा
मलेै गनर् पन यो छ िक परमे र र उहाको छोराछोरीको अगाड आफैलाई
दयमा सधै नम्र राख्ने।”

19 र त्यसपछ म दशर्नबाट बािहर आए। र मलेै सोचे, “त्यसको अथर् के
हो? हुन सक्छ यसको अथर् हामीले केिह पाउन…वा उनी कहाँ हुनेछ?”
तपाईले बुझ्नुभयो, किहलेकािह, दशर्नह मा, उहाले तपाईलाई भ ुहुदनै
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मात्र कहाँ; उहाले मात्रै बोल्नुहुन्छ र तपाई मात्र…यो ान्तको पमा
हुन्छ। र म िन य छु िक तपाईह जसले बाईबल पढ्नुहुन्छ तपाईले त्यो
बुझ्नुहुन्छ।

20 र त्यसपछ म अगाडको कोठामा गए र केिहबेरको लािग त्यहाँ बसे,
र त्यो लगभग साढे तन वा चार बजे िबहान थयो, मलाई वास्तवमै िनन्द्रा
लाग्यो। म फेरी फकर गए र ढ ल्कए, र मलेै सपना देखे, र त्यो सबभैन्दा
अनौठो सपना थयो। र तपाईह धेरलैाई थाहा छ िक प्रबन्धकह मध्ये
एक, ज्याक मूर्, भाई ज्याक मूर्। मलेै उहालाई वष दे ख चनेको छु। मलाई
लाग्छ म उहाको छोरी संग बािहर घुम्न गएको थए, एउटा केिट जो सत्र
वषर्क थईन्, र उहाको हात समातेर िहडेको थए, उनलाई माथ डाँडामा
डोहोयार्उदै थए, सानी ज्यािकलाई। िठक छ, मलेै उनलाई सानै दे ख
चनेको छु जब उनी सानी दधेु बा लका थईन्। र मलेै उनलाई माथ डाँडामा
डोहोयार्उदै थए, र यो केिटलाई डोहोयार्उद,ै म तन ओटा शहर टाढाको
डाँडामा पुगे। र हामी एउटा ठूलो खको मुिन आइपुग्यौ र उनी तल ब￭सन्।
र जसरी धेरै जसो िकशोरीह ले आज स्कटर् लाउने गछर्न्, तपाईलाई थाहा
छ, एक प्रकारको बािहर फुिक्लएको, र उनीसंग त्यस त रकाको स्कटर्ह
मध्ये एउटा थयो। र उनले त्यो सानो स्कटर् लीईन् र एक प्रकारले फैलाईन्
र तल ब￭सन्। र सामान्य पमा जसरी जवान जवानीले एकअकार्लाई
हेछर्न्, उनले आफ्नो हात यसरी बाधन् र माथ आकाशतर हेनर् शु
ग रन्। ज्यािक एउटा एकदम राम्री केिट हुन्, र उनको अत ठूलो मुख
थयो र अत ठूलो आँखा थयो, र एक प्रकारको बलौटे कपाल थयो,
त्य त्त आक षत थएन, तर साचो सानी केिट थईन्। र मलेै उनको ठूलो
आँखा देख्न सक्थे जसै उनले माथ आकाशतर हे रन्, र कसरी उनको
आँखाह मा आकाशको प्रतिवम्व थयो।

21 िठक छ, म उनीभन्दा पाँच िफट माथ गए, र एक िक￭समले यसरी
अक तफर् ढ ल्कए, र एउटा िपउने नाली पाए र मूखमा हाले, र यो िपउने
नालीलाई चपाउन शू गर।े मलेै यो सोच्न शु गर,े “म यहाँ माथ के
गदछु? िकन, म एउटा बुढो मान्छे, र यो जवान केिटसंग छु। िकन,” मलेै
भने, “म िववािहत हँु र बालबच्चाह छन् मेरो। यो जवान केिटसंग मेरो कुनै
काम छैन मेरो।”
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22 र म माथ उठ्न शु गर।े र, जब म उठे, एउटा आवाज माथ खबाट
आयो, र भन्यो, “यो एउटा चन्ह र एउटा कारणको लािग हो।”
23 र म माथ उठे, र म झन्डै डरलाग्दो सपनाको जसरी चच्याए। मलेै
सोचे, “ओ, मलाई लाग्छ यिद यसको अथर् मेरो िव ास कमजोर हुन लागेको
हो या मलाई केिह भएको छ? िठक छ,” मलेै सोचे, “यिद मलेै मेरो आफ्नै
िदमाग प्रयोग गन कोिषश गरे भने, म झन् गोलमाल हुन्छु, त्यसलेै म केवल
परमे रमा प्रतक्षा गछुर् ।” र मलेै प्राथर्ना गनर् शु गर।े मलेै भने, “प्रभु, के
त्यो सपना त्यस गए भागको रातको दशर्न￭सत सम्ब न्धत छ, वा त्यसको
अथर् के हो?”
24 केिहबेरको पखार्ईपछ, हुनसक्छ लगभग एक घन्टाको पखार्ईपछी
(मेरी श्रीमती पिहले नै माथ गईसकेक थईन् र िबहानीको खाजा तयार
पा रसकेक थईन्), तब आवाज फेरी आयो र भन्यो, “ कगस्टोनमा जाउ,
र तमीलाई त्यहा भिननेछ के गन भनेर।”
25 त्यसलेै, तु न्तै म कगस्टोनमा गए। र तनीह ले िबिहबारको िदउसोमा
नै थाहा पाएका थए िक म त्यहाँ शुक्रबार हुनेछु भिन। त्यही नै सबै िवज्ञापन
थयो हामीसंग। बनाउनमा म एकदमै राम्रो त छुईन…या भडको अनुमान
गनर्स क्दन, िकनभने मलेै सामान्यतः यसमा बढी भनेको हुन्छु। तर पिहलो
रातमा, म भन्छु िक हामी संग लगभग बाह्र, ओ, लगभग बाह्र हजार
मािनसह , अब, िकनभने यो केवल एकिदन थाहा गरीईएको थयो। र
दोस्रो िदन तनीह ले चार िमल ज त्त धावक दौडन थाले, रले दौडमा,
माथ डाँडासम्म। एउटा धावक चार घण्टासम्म दौडन्छ, र त्यसपछ अ
नै धावकह लाई डाँडासम्म जान िदन्छ। र दोस्रो रातमा त्यहाँ लगभग पाच
हजार जना सम्म थए। र तेस्रो रातमा यो आनुमान ग रएको थयो िक त्यहाँ
लगभग पन् हजारसम्म थए, हुनसक्छ िबस थयो। र हजारौ पटक हजारौ
मािनसह परमप्रभुमा आएका थए।
26 र दशर्न चािह: सानो मण्डली, एउटा केिट कन्या थईन्, मात्र सानी
बा लका, र त्यसको अथर् मण्डलीको कुमारीत्व हो। र तनओटा शहरले
पहाडलाई छेकेको भनेको तन िदनसम्म मलेै सेवकाई गनछु। र मेरो
सवकाईबाट सानो एउटा कुमारी केिट लएको, जुन ठाउँमा तनी थए,
त्यसबाट परमे रको कुराह मा यत सम्म उच्च लागेको िक जब सम्म त्यो
पुरा टापू ह￭ यो।
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27 र, ओ, सेवकह र मािनसह चारैतर, दै र िवन्ती गद र सम्झाउदै
थए, “केवल अझै एउटा रात वा दइुटा,” ती शहरका अधकारीह ।
28 हामी त्यहाँबाट भएर पुएत रकोमा गयौ। त्यहाँ हामीले महान्, उच्च
िवजय भेट्यौ, र हजारौ पटक हजारौ मािनसह बाटोमा जम्मा भए,
यहाँसम्म िक त्यहाँ लगभग चा लस हजार अमूल्य प्राणह प्रभु येशूमा
आएको अनुमान ग रएको थयो। र जानेबेलामा…म आशा गछुर् िक म यो
कुरा आफ्नै मण्डलीलाई भ ेछु, तर मलेै यो सावर्जिनक पमा गनर् स क्दन,
जहाँ घरका िमत्रह छैनन्, िकनभने यो गलत त रकामा पिन हे रन सक्छ।
तर मसंग यहाँ कागजको टुक्रामा न्यायधषको नाउ छ, जो हामीले छोडेर
जानेबेलामा कुरा गदहुनुहुन्थ्यो, िठक यहाँ, उहा र उहाको कमर्चारी।
29 र उहाले भ ुभयो, “हामीलाई िवभ सेवकह हुनुमा टापुमा
सम्मािनत ग रयो।” उहाले भ ुभयो, “जब िब ी ग्राहम ज्यलेु हालसालै
टापू छोड्नुभएको छ,” र भ ुभयो, “हाम्रो मिहमामय सभा भयो।” उहाले
भ ुभयो, “तर िब ी ग्राहमले मात्र उिह सुसमाचार ल्याउनुभयो जुन हामीले
पिहले नै सधै सुिनसकेका थयौ।” उहाले भ ुभयो, “त्यसपछ हामी श्री
रोबट्सर् ज्यूलाई टापूमा पाउदा सम्मािनत भयौ।” उहाले भ ुभयो, “र
श्री रोबट्सर् ज्यूले हामीलाई महान् तन िदनको सभा िदनुभयो। तर,”
भ ुभयो, “तर होटेलमा खचर् अत्यन्त धेरै थयो,” भ ुभयो, “तन रातको
िन म्त पैतस हजार डलर होटेलको िन म्त खचर् छोडेर जानुभयो।” उहाले
भ ुभयो, “त्यसपछ श्री ओस्बोनर् ज्यू यहाँ हुनुहुन्थ्यो, जो ख्री को एउटा
महान् दास हुनुहुन्छ। तर,” भ ुभयो, “जब श्री ओस्बोनर् ज्यू ले छोडेर
जानुभयो, त्यहाँ तल िगनर्थाल्यो, यस्तो दे खन थाल्यो िक सबै कुरा गयो।”
30 “तर” भ ुभयो, “हामीले यस सभामा यो ध्यान गय िक भाई ब्रन्हामको
िन म्त प्राथर्ना गनर्को लािग त्यहाँ मंचमा वास्तवमै कोिह पिन थएन। तर,”
भ ुभयो, “तर सेवा समा भईसके पछ, हामी ट्रक भरीको पुरानो कुस ह
र क्लबह र सबकुैराह दशर्कह को बािहरबाट िटपेर ल्याउनेछौ।” उहाले
भ ुभयो, “यो पा ल कुनै मािनस आएको थएन, तर हामीमा परमे र
आउनुभएको थयो,” उहाले भ ुभयो।
31 मलेै भने, “मेरो प्राथर्नाह अपेक्षा नगनुर्स्; तर त्यहाँ तपाईह को
प्राथर्ना राख्नुहोस्, तपाईको हात एक अकार्मा राख्नुहोस्।” र तनीह ले
एक वा दईु दजर्नलाई मन्चमा ल्याए, र, जब अन्त र्ि तल आउदथयो,
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मािनसह केवल कराउन थाल्थ्यो। हामी चौथो स्तरको होटेलमा बस्यौ,
र, सबै हाम्रा खचर्ह हामी आफैले आफ्नै त रकामा तय ।
32 त्यसो गनर् तपाई स्वयमले सहयोग गनुर्भयो, तपाईको दशशंा ारा जुन
तपाईले मलाई पठाउनुहुन्छ। त्यिह कुराले नै यो हुनसक्यो। र तपाईले
यो जानेको म चाहन्छु, ती सबै कुराह बािहर, तपाईको िहस्सा त्यहाँ
छ। र आउन लागेको त्यो मिहमामय िदनमा, परमे रले तपाईलाई इनाम
िदनुहुनेछ। बुझ्नुभयो, तपाईसंग थएन…
33 यिद कुनै व्यिक्त आफै जान्छ र केिह गछर् , तब, तपाई देख्नुहुन्छ, जब
त्यो व्यिक्तले छोडेर जान्छ, तनीह ले सोच्छन्, “एउटा ठूलो िवछोड,
परमे रले हामीलाई छोडेर जानुभयो।” परमे रले तपाईलाई छोड्नुहु ।
उहा सधै तपाई संगै हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो, यो तपाई हुनुहुन्छ ज त्तसम्म
त्यसमा हुनसक्नु हुन्छ जस्तो अ हुनसक्छ, ज त्त अ हुनसक्छ।
परमे रले कुनै एउटा िन त सेवकाईको लािग एउटा व्यिक्त प्रयोग
गनर्सक्नुहुन्छ, तर यसको अथर् यो होइन िक त्यो व्यिक्तको लािग परमे रमा
अ कुनै िवकल्प छ। यो त परमे र प्रत तपाई स्वयमको िव ास हो।
34 र तनीह त्यो पुरानो सानो बेलगाडा बािहर जान्थे, ताक तनीह ले
त्यो सानो बच्चा वाला बेलगाडा जस्तो लन सकोस्, र—र एउटा पािट
बनाउछन्, र मािनसह लाई त्यहाँ लेटाउछन् र गाडामा लान्छन्। र सेवा
सिक्कसके पछ, ती सबै कु ने बाटो खो लिदन्थ्यो, तनीह केवल गाडमा
जान्थे र सानो ठेला गाडा र ठूलो पुराना कुस मा, र क्लब र खिटया र पलगंमा
िनक्लन्थे, र केवल तनीह मात्र कहाँ िहडेर गएका थए र तनीह लाई
छोडिदन्थ्यो, िकनभने त्यहाँ परमप्रभुको उप स्थत त्यहाँ थयो। त्यिह नै
हो जो हामी देख्न चाहन्छौ। मािनस जब त स्बरबाट बािहर हुन्छ, परमे र
अिग बिढरहनुभयो।
35 फकर आउदा, केवल यस िबहानीमा सहायता गनर्को िन म्त, म केिह
िमनेटमा बोल्न जादछुै। र मलेै केटाह लाई भनेको छु िक टेप नछोड्नको
िन म्त। तन िदनसम्म मलेै मेहेनतले सोच्नलाई कोशस गरकेो छु, “म के
कुरामा बोल्नेछु होला?” र यस िबहानीमा, म िनस्केर आउनुभन्दा पिहले,
मलेै वास्तवमै मण्डलीको िन म्त एउटा कठोर चेतावती मेरो दयमा महसूस
गर।े र मलेै तनीह लाई भने, “टेप त लनुहोस्, तर त्यो बेच्नको लािग
प्रकाशन नगनुर्होस्।”
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36 तर हामीले यो गनुर्भन्दा पिहला, म तपाईलाई मात्र सानो एउटा गवािह
िदन चाहन्छु, तािक त्यसले तपाईको भलो गनछ। यसले मेरो भलो नै गरकेो
छ। हामी तन िदने माछा मानर्लाई गएका थयौ। लयो र ￭जन र म आफै
थए, र मेरो छोरा िव ी पल र उसको श्रीमती तल त्यो िमत्र कहा गएका
थयौ, जो यस मण्डलीमा आउनुहुन्छ, त्यो तल जो￭जर्याबाट। र तनीह ले
हामीलाई पछाड कुनै धसानमा लागे, अिहले मलाई थाहा छैन िठक कहाँ
थ्यो त्यो भनेर, ओिकचोवी को न￭जक कुनै त्यस्तै ठाउमा, मलाई नाउ
थाहा छैन ती सेिमनोल इ न्डयनह ले यो िदयो। तर, य िप, हामी धेरै
िमल पछाड थयौ।
37 र यो भाई इभान्स, उहाको भाइ एउटा पापी हो। र उहा एउटा महान्
मछुवारा हुनुहुन्छ, र उहा पछाड एउटा धसानमा केिह मिहना पिहले
जानुभयो। र तनीह को मा त्यहाँ “ग्राउण्ड यार्टलर” भिनने सपर् थयो।
र त्यो ग्राउण्ड यार्टलरले उनलाई टोक्यो, र उ किठनले जीिवत थयो।
उसको अगं सु एको थयो, र तनीह ले उसलाई चिकत्सककोमा लगे र
तनीह ले उनलाई गोली िदयो। ती कुराह घातक हुन्छ। र तनीह संग
त्यहाँ पछाड धेरै कटनमाउथ सपर्ह छन् र कटनमाउथ, मोक्का￭सन सपर्,
ए￭ गेटसर् गोिह जुन िबस िफट लामोसम्म हुन्छ।
38 र हामीले त्यहाँ पछाड माछा माद गदार्, मलेै एउटा ठुलो बास माछा
प क्डए।ओ, त्यो पिहले नै िवश्रा न्तमा बसेको थयो। र त्यो यत ठूलो थयो
िक मलेै त्यसलाई पानीबाट बािहर िनकाल्नै सिकन, र त्यसले अन्कुसीलाई
तन्काउदै लग्यो, वा आफैलाई छुट्टाउनलाई तान्यो। र हामीसंग धेरै बास
माछा भयो, लगभग सय र पचास पाउण्डको ठूलो बास थयो। र तनीह ,
कुनै कुनै अ पाउण्डका थए, र चार दे ख सात, आठसम्मको थयो। र
मलेै यो एउटा ठूलो वालालाई पक्डे, र त्यो फुत्क्यो।
39 र मलेै फेरी अक फाले, र मलेै—मलेै अक लाई पक्डे, लगभग छ,
सात पाउण्ड थयो। र मेरोमा एउटा लामो खम्बा थयो जुनमा मलेै समातेर
बस्नु पथ्य त्यो लली प्याड्स माथ थयो। र भाई इभान्स संग…हामी
सबजैना पानीको कारणले झेका थयौ, िकनिक त्यो मात्र धसान थयो।
र उसले आफ्नो जुत्ता माथ तान्यो र उसको खटु्टाको पतलुगं दोबाय , र
एउटा सानो सुक्खा स्थानमा ब￭सरहेको थयो, एक प्रकारले उसको कपडा
सुकाउदै थयो। र उसले यो ठूलो माछा झाडीको वरपर लटपिट रहेको
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देख्यो, र म उ तफर् पािनले सफा गद थए। उसले भन्यो, “मात्र एक िमनेट
भाई ब्रन्हाम, म तपाईको लािग ल्याउछु।” र उ त्यता तर दौड्यो। र मलेै
त्यसलाई माथ तानेको थए, अनुमान गदार् माछा मरकेो थयो, बाटोमा
लेिटरहेको थयो। र उनी त्यसलाई िटप्नलाई दौडेर गयो। र, जब उ गयो,
उ चच्यायो, र यहाँ उ फकरआयो। एउटा सपर्ले उसलाई टोक्यो।
40 र हामीले त्यसमा हेय , र त्यहाँ दाँतको दलुो थयो उसको पाउमा जहाँ
यार्टलरले टोकेको थयो, र त्यसलाई उसलाई यत सम्म दखुाएको थयो
िक उसको आँखामा आँशुसम्म आयो। भन्यो, यस्तो महसूस भएको थयो
िक उसको हड्डीहड्डी पक्षघात बनाउदै थयो। र हामी त्यहाँ थयौ, धेरै िमल
पछाड त्यो धसानमा। उसलाई पोको पानर्को लािग उनी ठूलो मान्छे थयो।
र जब तपाईलाई एउटा सपर्ले टोक्छ, तपाई केिह िमनेटमै यतसम्म िबमार
हुनुहुन्छ िक तपाई लगभग मन अवस्थामा पुग्छ। र लयो त्यिह उप स्थत
उभेर बसेको थयो। र मेरो मनमा केिह सोच आयो, “तपाई अझै परमे र
हुनुहुन्छ!” र उसले आफ्नो खटु्टा समातेर ब￭सराख्दा र मुसार्द गदार्, र ती
दइुटा ठूलो दाँतको दलुो त्यहाँ जहाँ उसलाई सपर्ले टोकेको थयो, मलेै
आफ्नो हात त्यो ठाउमा राखे र भने, “प्रभु, यो तपाईको वचनमा लेखेको
छ, ‘तनीह ले सपर्ह र िबच्छीह कुल्चनेछन् र कुनै कुराले तनीह लाई
हािन गनछैन।’” र िठक त्यिह नै क्षण, प्रत्येक दखुाईले उसको खटु्टालाई
छोड्यो। आफ्नो जुत्ता लगाए र िदनभर माछा मारे उसले।
41 त्यस रातमा गयौ र तनीह लाई यसबारमेा बतायौ, तनीह ले भने,
“तमी एउटा चिकत्सकको मा जादा राम्रो हुन्छ।”
42 उसले भन्यो, “यिद परमे रले मलाई यत टाडासम्म रक्षा गनुर्भएको छ
भने, बािक रहेको मागर्मा पिन उहाले मेरो ख्याल राख्नुहुनेछ।” हामीले तन
िदनसम्म माछा माररे बस्यौ, क त्त पिन कुनै पिन िबमारको असर थएन।
43 परमे र अझै पिन परमे र नै हुनुहुन्छ। उहाले आफ्नो प्रत्येक प्रतज्ञा
राख्नुहुन्छ। र मेरो सबै सेवकाई भ रमा, त्यो नै मेरो जीवनभरमा देखेको
पिहलो पटक थयो िक एउटा सपर्को टोकाईमा परमे र आउनु भएको,
िकनभने त्यो नै पिहलो पटक थयो जहाँ मलेै सपर्को टोकाईमा प्राथर्ना गन
अवसर पाएको थए। मात्र तपाईलाई थाहा िदएको िक उहाले आफ्ना सबै
प्रतज्ञाह राख्नुहुन्छ, र उहाको वचनह असल र सत्य छ।आमेन।



किठन ढोका 11

44 आजको र आउदो बुधबारको सेवालाई याद गनुर्होस्। र कसकैो िन म्त
प्राथर्ना ग रिदनुहोस् जसलाई वास्तवमै प्राथर्नाको खाँचो छ, िक त्यो म हू।
र, याद गनुर्होस, भाई रोबटर्स् को सभा पिन उप स्थत हुनुहोला जब उहा
शहरमा आउछ, र उहालाई मण्डलीबाट अभवादन गनुर्होला।
45 हामीले धमर्शा बाट पढ्नुभन्दा अगाड, म—म मात्र केिह िमनेटको
लािग हामी सबै आफ्नो खटु्टामा उभएको चाहन्छु। र, संगीत िबना, आउनुस्
केवल एउटा अन्तरा वा दइुटा मिहमामय पुरानो मण्डलीको भजन गाऔ,
“मेरो िव ासले तपाईलाई हेदर्छ।” िठक छ, सबजैना मसंगै िठक अिहले
जोडनुहोला, र हामी यसलाई गाऔ। र तपाई कसरी गाउदै हुनुहुन्छ
त्यसलाई नसोच्नुहोस्, केवल परमे रको मिहमाको लािग गाउनुहोस्। के
तपाईले हामीलाई यसमा अगुवाई िदनुहुन्छ, भाई नेभल?

मेरो िव ासले तपाईलाई हेदर्छ,
तपाई कलवरीको थूमा,
िदव्य मुिक्तदाता;
अब सु ुहोस् प्राथर्ना गदगदार्,
मेरा सबै दोषह लनुहोस्,
ओ मलाई आजको िदन दे ख
पुरा तपाईको हुन िदनुहोस्!
जब जीवन को अन्धकारको भूमरीमा म चल्दै थए,
र मेरो चारैतर दखु फै लयो,
तपाई मेरो मगर्दशर्क ब ुहोस्,
बो ल अन्धकार आज बदल्नुहोस्,
दःुख मेटाउनुहोस्, डर हटाउनुहोस्,
न त किहल्यै मलाई तपाईबाट
भड्केर टाडा जान िदनुहोस्।

46 हाम्रो शर झुकाएसंग,ै म बाईबलको पिवत्र लेखबाट पढ्न चाहन्छु,
सन्त मत्ती, ७औ अध्याय, १३ औ र १४औ पदह । र जसै हामी यो
पढ्दछौ परमप्रभुले उहाको समृ आशष िदनुभएको होस्।

साँघुरो ढोकाबाट भत्र पस, िकनभने िवनाशमा पुयार्उने ढोका
फरािकलो र बाटो स￭जलो हुन्छ, र यसबाट भत्र पस्नेह धेरै
हुन्छन्।
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िकनभने जीवनमा पुयार्उने ढोका साँघुरो हुन्छ र ढोका किठन
हुन्छ, जसले चािह जीवनमा पुयार्उछ, र त्यो भेट्टाउने थोरै नै
हुन्छन्।

47 आउनुहोस् हामी प्राथर्ना गरौ। ओ परमे र, जसले फेरी पिन प्रभु
येशूलाई मृत्यु र चहानबाट ल्याउनुभयो, र उहालाई आज िबहानीमा
एउटा जीिवत ब लको पमा हामीमा प्रस्तुत गनुर्भएको छ, हामी िवनम्रता
साथ हाम्रो जीवन पुनः तपाईमा समपर्ण गदर्छौ, यो सोचेर िक तपाई
हामीलाई अत्यन्त वास्ता गनुर्हुन्छ। जब हामी अझै पिन पापीह थयौ,
पाप र अपराधमा मरकेा थयौ, तपाईले तपाइको केवल एकलौटे पुत्रलाई
पठाउनुभयो, पापमय शरीरको स्व पमा बनाउनुभयो, हाम्रा पापह को
िन म्त एउटा प्राय तको पमा, िक िनद ष, दोषको िन म्त क भोग्द,ै
तािक हामीलाई िमलापमा ल्याई फेरी पिन तपाईसंग संगत गनर्सक्न।
48 र, ओ परमे र, यिद हाम्रो माझमा यस िवहानीमा त्यहाँ पाप छ भने,
केिह कुरा जुनले हाम्रा दयह मा परमे रको संदेश ल्याउनबाट पिवत्र
आत्मालाई बाधा पुयार्उछ भने, हामी यो प्राथर्ना गदर्छौ, नम्र भई प्रभु,
तपाईले हाम्रा अपराधह बाट क्षमा िदनुहोस्। प्रभु येशूको रगत ारा हामीलाई
पखाली िदनुहोस्। जसलाई…हामी जान्दछौ, हामी आफै भत्र, हामी कोिह
पिन होइनौ, र हामी स्वकाछ िक हामी केिह पिन होइनौ। तर तपाई पिवत्र
हुनुहुन्छ, तपाई सत्य हुनुहुन्छ, तपाई धा मक हुनुहुन्छ, तपाई मात्रै त्यो
अनुग्रहको मूल हुनुहुन्छ। र हामी नम्रतापूवर्क आज त्यहाँ आउछौ, प ातापी
प्राणह को पमा आउछौ। जसरी एउटा गवािह भखर्रै मात्रै अगाड गएको
छ, जमकैा र पुएत रकोबाट, र जहाँ तपाईले त्य त्त महान् कायर्ह
गनुर्भएको छ, ओ परमे र, यो नै न्यायीको आगमनको चन्ह हो।
49 कसरी तपाईले भाई इभान्सलाई त्यस िबसालू सपर्को दाँतबाट
बचाउनुभयो, िकनभने उ एउटा िव ासी थयो, र तपाईको वचनह सधै
सत्य छ। अब, प्रभु, हामीलाई यस िबहानीमा मृत्यकुो दाँतबाट छुटकारा
िदनुहोस्, जहाँ शत्रूले हामीलाई टोकेको छ र िबष हालेको छ। हुनिदनुहोस्
िक तपाईको चंगाई लेप, यो िबहानीमा, प्रभु, हाम्रा आत्माह लाई भनुर्होस् र
हाम्रा सारा अधमर्ह बाट पखाल्नुहोस्। त्यो भौतक शरीरह को िबमारबाट
चंगाई िदनुहोस् जुन शत्रुको शिक्तले भाचएको छ। सबै ती िदव्य उप स्थतमा
तनीह चंगाई पा रएको होस्।
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50 तपाईको ले खएको वचन ारा अिहले हामीसंग बोल्नुहोस्, प्रभु।
हामी जान्दनैौ िक के भ े भिन, तर तपाइले जुटाउनुहुन्छ। र तपाई
हामीलाई चेतावनी िदनुहोस्, प्रभु, र तपाईको आगमनको िन म्त हामीलाई
तयार पानुर्होस्। िकनिक यो हामी येशूको नाउमा र उहाको खातर
माग्दछौ। आमेन।
51 म सधै जसो थोरै िढला हुने गछुर् , िकनभने मलेै अिहले पखको छु।
र आईतबारे शक्षालयमा, मलाई लाग्छ, त्यो छैन। तर त्यहाँ केिह यसको
बारमेा केिह छ, जब म घर आउछु मलाई केवल यो महसूस हुन्छ िक म संग
प्रशस्त समय छ। तपाईलाई थाहा छ, कुनै पिन त रकामा हामीह अत नै
हतारमा छौ। त्यसलेै, हामी केवल परमे रमा िव ास गनर् जादछैौ।
52 हाम्रो प्रभुले उहाको पुस्ताको मािनसह को लािग कडा चेतावनी िददै
हुनुहुन्थ्यो, ती मािनसह लाई जो ज्यादै धा मक थए। र उहाले भ ुभयो,
“ढोका किठन छ, र बाटो साँघुरो छ, जसले जीवनमा पुयार्उछ, र थोरलेै
मात्र त्यो भेट्टाउनेछन्।” अब, यो तनीह धा मक नभएको कारणले होइन।
तनीह एकदमै धा मक थए। र िकनभने तनीह ले मण्डलीमा भरोसा
गरकेा थए र कुनै िन त ￭स ान्त र नामधारी संगिठत संस्थाह मा, र
परमे रमा िव ास गरकेा थए (केिह िवस्तार गनर्को लािग), तनीह ले
सोचेका थए िक सबै िठकै थयो भिन। तर उहाले तनीह लाई भन्दै
हुनुहुन्थ्यो िक त्यहाँ केिह मात्र छन् जो प्रवेश गन छन्।
53 र आज िबहान म यो सोच्दै छु िक मलेै यो पुस्तालाई त्यो पुस्तासंग
तुलना गनर् सिकन भने। बुझ्नुभयो, यो यहुिदको व्यवस्थाको समापन तर
थयो, र उहाले अलग अलग मािनसह संग र अलग अलग व्यवस्थाह को
अलग अलग समाि को सम्बन्ध कुरा गद हुनुहुन्थ्यो, र तनीह लाई भन्दै
हुनुहुन्थ्यो िक पूवर् व्यवस्थामा जुन ग रएको थयो त्यो तनीह को सामू
ग रएको थयो। र तनीह ले त्यो च बाट चुके। र अब आउनुहोस् हेरौ
केिह कुराह जुन िवषयमा उहा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो।
54 तनीह , जस्तै उदाहरण को लािग, तनीह ले िव ास गनर् सकेनन् िक
परमे र त्यस मािनसमा थयो। त्यो नै ठूलो अवरोध थयो जुन तनीह ले
चड्नु पन थयो, िक कसरी उहा मािनस भएर पिन आफैलाई परमे र
बनाउन सक्छ। तनीह ले देख्न सकेनन् कसरी परमे र मानव शरीरमा
वास गनर् सक्नुहुन्छ भिन। र सबै यगुह मा, सबै समयह मा, परमे र
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सधै मािनसमा वास गनुर्भएको छ। मािनस नै परमे रको अभकतार् हो।
हरके िपढीमा, परमे रले आफ्ना मािनसह मा मािनसको ओठबाट भएर
बोल्नुहुन्छ। उहाले सधै कसलैाई चु ुहुन्छ वा केिह कुरा जुन उहा प्रयोग
गनर् सक्नुहुन्छ।
55 र उहाले यो तनीह लाई जनाउदै हुनुहुन्थ्यो, जो अब्राहामको
िवषयमा एउटा ठोकरकर बनेका थए। उहाले तनीह लाई भ ुभयो,
“यिद तमीह ले आफैलाई अब्राहामको ‘सन्तान’ भन्छौ भने, अब्राहाम
तमीह का ‘िपता,’ उनले मेरो िदन देखे र देखेर आन न्दत मनाए।
अब्राहाम, जो अगमवक्ता थए।” र कुनै सङ्का छैन िक येशूले तनीह लाई
दशार्उदै हुनुहुन्थ्यो िक उहाले तनीह लाई प्रामाणत गनुर्पथ्य िक उहानै
म￭सह हुनुहुन्छ भिन, िकनभने म￭सहको चन्ह उहामा थयो। र यो यिह
त रकामा म￭सहको चन्हको पमा भएर सबै िपडमा भएको छ। तर य िप
उहाले आफैलाई परमे र तुल्याएको ले, आफैलाई म￭सह भनेको ले, त्यो नै
तनीह को लािग ठेसकोको कुरा भयो र तनीह ले त्यो बुझ्न सकेनन्।
56 अब, जब अब्राहामले (जसलाई तनीह ले आफ्नो िपता भिन
बोलाउथे) परमे रलाई भेटे, उहा पिन शरीर मै हुनुहुन्थ्यो, िकनिक उहाले
एउटा बाछाको मासु खानु भयो, मकै को रोिट खानुभयो (र दधु िपउद)ै
र घउ खानुभयो, अब्राहामको उप स्थतमा, र अझै पिन उहा परमे र
हुनुहुन्थ्यो। अब्राहामले उहालाई चने, परमे रलाई, र उनले उहालाई
“एलोिहम,” भिन बोलाए जुन सवर्शिक्तमान यहोवा हो। एउटा मािनस
पोशाक लगाएको, र उहाको शरीरमा धूलो थयो, र एउटा ख मुिन
ब￭सरहनु भएको, छहारीको लािग, र मासु खानुभयो र दधू िपउनुभयो।
तब ती चसो, कू्रर दयका, स्वाथ, धा मक यहुिदले उहा परमे रको पुत्र
हुनुहुन्छ भिन िव ास गनर् सकेनन्, र अब्राहामलाई चाही आफ्ना िपता भने।
र उहाले तनीह लाई यो थाहा िददै हुनुहुन्थ्यो िक उहाले उही कामह
उहाको शरीरमा गदहुनुहुन्थ्यो, जुन परमे र अक शरीरमा गद हुनुहुन्थ्यो
जब उहाले तनीह का िपतालाई भेट्नुभएको थयो। र अब्राहामले त्यो
िव ास गर।े र तनीह ले यिह कुरा िव ास गनर् सकेनन्।
57 तपाईले देख्नुभयो, जब अब्राहाम आफ्नो पालमुिन ब￭सरहेका थए
िकनभने उनले आफ्नो चुनाव गरकेा थए, र त्यिह चुनाव प्रत्येक मािनसको
अगाड ल्याईएको छ जो यो संसारमा जन्मेका छन्। असल र दु ख
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प्रत्येक मािनसको अगाड राखीएको छ। र जब लोत, उनको भतजा, र
तनीह को पशुपालकह ले जिमनको िवषयमा िववाद गनर् थाले, अब्राहाम,
एउटा न्यायी व्यिक्त भएकोले तनीह लाई भने, “हामी एकअकार्मा कुनै
िववाद नगरौ। तमी केवल आफु जाने ठाउ चुन।” त्यिह ठाउ प्रत्येक
िव ासीको जीवनमा आउछ। र यो आज िबहान तपाईको अगाड छ, र
यो मेरो अगाड छ।

58 लोतले सोचेका थएनन् िक उनी पतत हुन जादैथए, तर उनी
सोदोमतफर् हेद गए जहाँ कुराह सहज थए। र त्यहाँ धेरै पटक हामीले
सहज मागर् तर हेछ । “म यो िन त मण्डलीमा शािमल हुन्छु, र, तपाईले
देख्नुहुन्छ, कसलेै यसको िव मा केिह भन्दनै, िकनभने यो शहरमा
सबभैन्दा ठूलो मण्डली हो।” स￭जलो बाटो! धेरै पटक हामीले त्यो गछ ,
जब, हामी गलत हुन्छौ!

59 याद गनुर्होस्, यिद तपाईले ख्री लाई पछ्याउनुहुन्छ भने, तपाई
मािनसह बाट घृणत हुनुहुनेछ, िकनिक तनीह सबै जो ख्री येशूबाट
इ रीय जीवन ￭जउछन् तनीह ले सतावटह भोग्नेछन्। र यिद तपाई
ख्री मा आउनुहुन्छ भने, तपाई कुनै मण्डली वा संगिठत संस्थाबाट, वा
कुनै ￭स ान्तबाट आउनुहुने छैन। तपाई रगत ारा आउनुहुनेछ, त्यो नै एक
मात्रै ार हो। र तपाईले कसलैाई आफुसंग ल्याउन सक्नुहु , तपाई एकै्ल
आउनुहुनेछ र आफ्नै प्राय तमा र िव ासमा खडा हुनुहुनेछ। तपाई आफ्नो
पा र, वा आफ्नो आमाको िव ासमा जान सक्नुहुनेछैन। तपाई व्यिक्तगत
पमा आउनुहुनेछ जब तपाई परमे रमा आउनुहुनेछ! धेरै पटक हामीले

ती मूखर् िनणर्य गछ ।

60 के हुन्थ्यो यिद लोतले, जब उनले सबै कुरा सहज देखे…? उनले
यो देखे जहाँ धेरै पसैा र धेरै प्रश ता देखे, िकनभने उनी एउटा अन्जान
व्यिक्त हुनेथयो, र एउटा हो￭सयार, शक्षत, धेरै प्रकारको मनोिवज्ञान र
उसले केिह िन त कुराह गनर् पाउथे र अझै पिन आफ्नो धमर् िमलाएर
राख्न सक्थे। उसले सोच्यो, “म संग परमे रप्रतको िव ास छ, त्यसलेै म
मात्र तल सोदोममा जानेछु र म—म केिह धेरै पसैा कमाउने छु, र म एउटा
महान् व्यिक्त ब ेछु, हुनसक्छ म एउटा अ तू प्रचारक हुनेछु।” बुझ्नुभयो,
तपाईसंग चुनाव गनर्लाई िदईएको छ।
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61 र जन-साधारणसंग एउटा चुनाव छ गनर्लाई। “म त्यहाँ तल जानेछु
त्यो िन त मण्डलीमा। ओ, शहरमा सबजैनाले यो सोच्छन् यो नै अत!
िकन, यस शहरको नगर प्रमूख यस मण्डली को हो।” अब, उ त्यो
मण्डलीबाट हुनसक्छ जुन वास्तवमै राम्रो छ, तर अझै पिन तपाई त्यो
मण्डली र त्यसका मािनसह लाई धमर्शा बाट जाच्नु पदर्छ। कैलेकािह
तनीह त्यहाँ जान्छन् िकनिक यो एउटा प्रश बाटो हो, फलाना ठाउमा
गएका मािनसह ले पोशाकह राम्रा लगाउछन्। र त्यिह नै हो जहाँ हामीले
एउटा—एउटा घातक गलती गछ । अब यसलाई ध्यान िदनुहोस्।
62 र अब्राहाम, उसले गनर् सक्ने एउटै मात्र कुरा थयो त्यो हो दोस्रो
िवकल्प। र कैले कािह दोस्रो िवकल्पनै पिहलो िवकल्प भन्दा उत्तम हुन्छ,
यिद त्यो त्यस पमा लईयो भने। ध्यान िदनुहोस्, धेरै समय अगाड होइन,
जब लोतले ठूलो शहर देखे, उनले आफ्नो श्रीमती नूनको िढक्काको खम्बा
प रणत भएको देखेनन्, तथािप, उनले शहर आगोले जलेको देखेनन्। तर
अब्राहामले प्रभूको तरस्कृत थोरै मािनसह संग आफ्नो बाटो लए, उनी
उजाडस्थानमै बसे।
63 र, अझै पिन के हुन्थ्यो यिद साराले भनेको भए…अब याद गनुर्स्,
सारा पुरा जगतमा सुन्दर ी थईन्। सारा ज त्तकै राम्री त्यहाँ कुनै ी
थएनन्। सबजैना जसले उसलाई देखेका थए, उनीसंग प्रेममा पथ। अब,
कत स￭जलो थयो सारालाई त्यो खालको इच्छा चु को लािग। तर उनले
अब्राहाम संगै बस्नको लािग चुने।
64 ओ, ीह , शतैानले तपाईलाई अन्धो बनाउन निदनुस्, चचत बनेर
र यो र त्यो मा शािमल भएर। तपाई ख्री संगै रहनुहोस्! िकनिक समय
न￭जकै आएको छ, महा िवनाश अगाड ब￭सरहेको छ, सोदोम र गमोराको
भन्दा पिन बद्तर यो देशको िन म्त ब￭सरहेको छ। सोदोम र गोमोरा यसको
िन म्त ऋणी हुनेछ।
65 अब, जब अब्राहामले त्यो बाटो लएका थए जुन परमे रले उनको
िन म्त िदनुभएको थयो, र भूिमको दबू्लोपन थयो, उनी सुखी सम्प
थएनन्। तर अझै पिन उनले एउटा कुरा जानेका थए िक, उनले
परमे रको सेवा गरकेा थए र उनले परमे रलाई िव ास गरकेा थए।
66 त्यसलेै एकिदन त्यहाँ तीनजना व्यिक्तह आए, र तनीह सबै धूलोले
फोहोर र थाकेका थए, र अब्राहाम उनीह को िन म्त दु खत भए, उनले
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भने, “आउनुहोस् र थोरै बेरको लािग तल फलाँटको ख मुिन बस्नुहोस्।”
र जब उ त्यहाँ उभएर तनीह संग बोल्दै थयो, तनीह को कुरा गराईबाट
उनले थाहा पाए िक तनीह केवल साधारण मािनसह थएनन्। तनीह
अलग थए। र अब्राहाम गए र एउटा बाछा माररे तयार पार,े र सारालाई
रोिट बनाउन लगाए र उनीह लाई खवुाउनलाई तयार पानर् भने।
67 अब याद गनुर्होस्, तनीह मध्ये दइुजना स्वगर्दतुह थए, मानव
शरीरमा स्वगर्दतुह थए, र ती मध्ये एकजना परमे र स्वयम् हुनुहुन्थ्यो। र
एकजना जो परमे र हुनुहुन्थ्यो पालको सामू उहाको ढाड फकार्एको थयो।
68 र सारा पालभत्र बसेिक थईन्। म ीलाई आफ्नो स्थान त्यसरी
लएको हेनर् चाहन्छु, यो होइन िक प्रत्येक समय जब कोिह वरपर आउछन्,
बािहर गएर के गनुर्पछर् भिन उनको श्रीमानलाई ना￭सखाओस्। तर उनी
पाल भत्र ब￭सन्। कुनै संका छैन, हुनसक्छ भाँडा पखाल्दै वा केिह गद
थईन् हो लन्।
69 र यो एउटा जो परमे र हुनुहुन्थ्यो, उहाले चारैतर सोदोम तफर् हे रनै
रहनुभयो, र उहा के गनर् जादहुैनुहुन्छ भिन तनीह लाई भ ुभयो। र
दइुजना स्वगर्दतुह तल त्यहाँ सुसमाचार प्रचार गनर् जानुभयो। तर एक
जना पछाडनै बस्नुभयो, त्यो चािह परमे र हुनुहुन्थ्यो, र उहाले भ ुभयो,
“म अब्राहामबाट मलेै जानेका कुरा रहस्यमा राख्ने छुइन, िकनभने उ नै
संसारको उत्तराधकारी हुन जानेछ।”
70 ओ, यस िबहानीमा मण्डली हामीलाई अधकार छ, प्रभुको आगमनको
रहस्य जा को िन म्त। िकनभने, “शा न्त बनाइ राख्नेह धन्यका हुन्,
िकनभने तनीह परमे रका छोराछोरी बोलाईने छन्। धन्यका हून् तनीह
जो भोको र तृिषत छन्, िकनभने तनीह तृ पा रनेछन्। धन्यका हुन्
शु दय हुनेह , िकनभने तनीह ले परमे रलाई देख्ने छन्। धन्यका
हुन् नम्र हुनेह , िकनभने तनीह ले पृथ्वीको अधकार पाउनेछन्।” तब,
यिद जीिवत परमे रको मण्डलीले पृथ्वीमा अधकार गनछन् भने त्यसबाट
कुनै रहस्य लुकाएर रा खएको छैन।
71 “सबकुैरा जुन िपताले मलाई भ ुभएको छ, मलेै तमीह लाई
भिनिदएको छु।” येशूले भ ुभयो। र तनीह ले उहालाई िव ास गनर्
सकेनन्।
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72 त्यसलेै अब्राहामको िदनमा, जस्तो उहाले तनीह लाई दशार्उदै
हुनुहुन्थ्यो, उहाले भ ुभयो िक जसरी अब्राहामले स्वगर्दतुसंग बोलेका
थए, र उहाको ढाँड पाल तफर् फकको थयो, र उहाले अब्राहामलाई
भ ुभयो िक उहाले उनीसंग एउटा पुत्र संग भएर भेट्न आउनुहुनेछ। र
सारा, पाल भत्र हा￭सन्। र उहाले भ ुभयो, “सारा िकन हा￭सन्?” उहाले
के देखाउदै हुनुहुन्थ्यो? “सारा िकन हा￭सन्?” त्यो केवल िवनाशको केिह
घण्टा अगाड मात्रै भएको थयो, जुन त्यो घट्न गयो। मात्र िवनाशको केिह
अगाड, िक स्वगर्ह बाट आगो आयो र शहरलाई जलायो, र त्यो चन्ह
देखाईिदएको थयो।

73 र येशूले भ ुभयो, “तमीह ले त्रुिट गरकेा छौ.” ती महान् िदव्यताका
िव ानह लाई भ ुभयो, त्यो एउटा धा मक देशलाई जहाँ बकैदा लाखौ
िव ासीह थए। उहाले भ ुभयो, “तमीह ले गलत गरकेा छौ धमर्शा
नजानेका ले न त परमे रको शिक्त नै भएको ले।” त्यस्ता िपडको लािग,
जसमा मािनसह राम्रो संग प्रशक्षण ग रएको थयो, जो वु जीिवह
थए र मण्डलीलाई हुकार्एका थए। जब एउटा बालक जन्मथं्यो त्यो
मण्डलीको सम्पत हुन्थ्यो। तपाई इस्राएली हुनुपथ्य । तपाईको जन्मको
आठ िदन प ात, त्यहाँ खतना हुन्थ्यो, र तपाई शु गनर्को िन म्त इस्राएली
हुनुहुन्थ्यो। र पूजाहारीपन लेवीह बाट आयो, जो धमर्शा बाट सयौ
वषर्बाट प्रशक्षत थए। अझै पिन येशूले भ ुभयो, “तमीह भ्रममा परकेा
छौ, िकनभने तमीह धमर्शा जान्दनैौ!” तनीह ले ती कुरा आफ्नै
पुस्तकबाट ￭सकेर जानेका थए, तनीह ले ती कुराह आफ्ना धा मक
शक्षाबाट जानेका थए, तनीह ले तनीह को आफ्नै आध्यात्मिवध्या
बाट जानेका थए। तर येशूले भ ुभयो, “तमीह ले धमर्शा जान्दनैौ, न त
परमे रको शिक्तनै जान्दछौ।” यिद तमीह ले अब्राहाम चनेका भए मलाई
पिन च े थयौ। यिद तमीह अब्राहामका सन्तान थयौ भने मलाई च े
थयौ, िकनभने अब्राहामलेआनन्द मनाए जब उसले मेरो िदन देखे, िकनिक
उनले पुवर् ष्य ारा िदन देखे। जब त्यहाँ त्यो समयमा उनको अगाड म
खडा भए, मासुको शरीरमा देखा पर,े र यी कायर् गर,े उनले जाने िक त्यो
म नै हँु, र उनले मलाई ‘एलोिहम।’ भिन बोलाए। तर यहाँ मलेै तमीह को
अगाड उिह कायर् गछुर् , र तमीह ले मलाई ‘बाल￭जबुल’ भन्दछौ।

“ओ,” तनीह ले भन्छन्, “हामीसंग हाम्रो िपता अब्राहाम हुनुहुन्छ।”
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“अब्राहामलाई आफ्नो ‘िपता’ भिन बोलाउछौ?”
74 उहाले भ ुभयो, “िकन, हामी, हामी मण्डलीकाह हौ। हामी धा मक
रा ्र हौ। हामी महान् मािनसह हौ। हामी परमे रका मािनसह हौ!”

येशूले भ ुभयो, “तमीह दु ह हौ, शतैान तमीह का िपता हो।”
75 म यो िपिढ संग त्यो िपढीलाई तुलना गदर्छु, आज, जब त्यहाँ लाखौ
मािनसह हुन्छन् जसले बकैदा आफुलाई इसाई भन्दछ, र परमे रको
बारमेा य त्त पिन जान्दनैन् जत एउटा होटेनटट जात अशक्षतले
िमश्रीह को रातको बारमेा जान्दछ। त्यहाँ पु षह र ीह छन् आज,
बकैदा लाखौ इसाईह छन् जसले ख्री लाई दाबी गछर्न्, र पुन त्थानको
शिक्तको पिहलो आदशर्लाई जान्दनैन्, र उहाको भलाई किहल्यै चाखेका
छैनन्। तनीह ले किहल्यै उहाको शिक्तलाई महसूस गरकेा छैनन्।
तनीह को आँखा सत्यबाट अन्धो पा रएको छ।
76 भ ुभयो, “तमीह अन्धो छौ, अन्धाका अगुवाह हौ। …यिद
अन्धोले अन्धोलाई डोहोयार्यो भने के तनीह खाडलमा खस्दनैन् र?”
77 तब तनीह ले सोचे, “हामीह इसाईह हौ। हामीह िव ासीह हौ।
हामी मण्डलीह मध्येको सबभैन्दा उच्चको मण्डलीकाह हौ। हाम्रा रब्बीह
सवर्शे्र प्रशक्षत िव ￭जवीह हुन्।” र तरै पिन येशूले तनीह लाई
भ ुभयो िक तनीह ले धमर्शा समेत जानेका छैनन्।
78 हेनुर्स् त कसरी परमे रले यी बु मानी र हो￭सयारह बाट लुकाएर
बालकह मा प्रकट गनुर्भयो जो ￭सक्न इच्छा गछर्न्? ओ, परमे रको महान्
शिक्त र अपारता! उहा कत भलो हुनुहुन्छ तनीह को िन म्त जो उहाको
अगाड िहड्न इच्छा गदर्छन्! उहाले सबै भलो कुरा राख्नुहुन्छ।
79 र त्यो िदन देख्दा जब हाम्रा देश, संसार केिह कुराले भ्र हुदा।
80 येशूले तनीह लाई िठक त रकाले ￭सधा भन्दहुैनुहुन्थ्यो। तनीह ले
भने, “ओ, अब्राहाम हाम्रा िपता हुन्। र हामी मिहमामा हुनेछौ, त्यस िवषयमा
तमीले चन्ता लनु पदन, िकनभने हामीले परमे रलाई िव ास गछ ।
हामी प्रध्यापकह हौ, र हामी परमे रमा िव ास गछ , र हामीले हाम्रा
मािनसह लाई शक्षा िदन्छौ र को हौ र तमी जो एउटा सानो रहस्यमय
पुरानो चन्ह यहाँ लएर आएर यसलाई परमे र भ कोशष गछ ? तमी
कोिह होइन तर एउटा बाल￭जबुल हौ।” त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ, तनीह संग
तनीह को धमर् ￭स ान्त र तनीह को संगिठत संस्था थयो।
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येशूले तनीह लाई भ ुभयो, “तमीह दु ह हौ।” यसको िवषयमा
सोच्नुहोस्!
81 र म त्यो िपढीलाई यो िपढीसंग तुलना गछुर् , आज जब हामी संग
मण्डलीह मा लाखौ शािमल भएका छन्, हामीसंग दसौ हजारौह छन्।
र परमे र आफ्नो मण्डलीमा बस्न फेरी तल आउनुभएको छ, र त्यिह कायर्
गनर् आउनुभयो जुन उहाले त्यसबेला त्यहाँ गनुर्भएको थयो, आफैलाई
िहजो, आज, र सधभैरी एक समान बनाउनको िन म्त आउनुभयो। र
मािनसह ले यसबाट िनरन्तर आफुलाई तकार्एर गएका छन्, कोिह प्रश
ब को िन म्त, कोिह आफ्नो चुनाव बनाउनबाट तकर गए। यो मािनसह मा
बाध्यता हो! तपाईले एउटा चु ु पछर् । तपाई बेसरोकार भएर बस्न सक्नुहु ।
तपाई “हुन्छ” वा “हु ” भ ु पनहुन्छ। तपाई त्यो ढोकालाई उिह व्यिक्तको
िन म्त छोड्नुहु जसमा तपाई आउनुहुन्छ। तपाईले त्यो गनर् सक्नुहु ।
तपाईले चु लाई चुनाव छ। त्यो चुनाव ख्री को िन म्त यो िबहानीमा
गनुर्होस्।
82 तनीह ले सोचेका थए िक सबै मण्डलीसंग सम्ब न्धत ती सबै
बचाईनेछ। तर येशू ले भ ुभयो, “ढोका किठन छ, र बाटो साँघुरो छ,
तर थोरलेै मात्र त्यो भेट्टाउनेछन्।”
83 मलाई यस िबहानीमा तपाईलाई चेतावनी िदन िदनुहोस्, मण्डली,
ध्यान पुयार्उनुहोस्। यसले समय लन्छ आज, हाम्रो स्वःधा मकपन मा,
स्वः पयार् पन को पाखण्डी िपढीमा हामी ￭जईरहेका छौ। त्यो घडी जब
पु षह र ीह मण्डलीमा र मचंमा उभन्छन्, र परमे रको भजन
गाउछन्, र त्यो, त्यो मण्डलीबाट िन स्कन्छन् र चुरोट िपउछन्, व्हीस्क
िपउछन् र नाच्न जान्छन्, र संसारको िन म्त ￭जउछन्, र फोहोर बोल्छन्,
फोहोर चुट्क ला भन्छन्, आफैलाई “इसाई” हँु भन्छन्। जब पु ष वा ी
पु ल्पट वा मण्डलीबाट िन स्कन्छन्, र पुन त्थानको शिक्त को स्थानबाट
िन स्कन्छन्, जहाँ त्यिह म￭सिह चन्ह तनीह मध्ये चहलपहल ग ररहेको
हुन्छ, र पिन ख्री मा एउटा नया सृि बन्दनैन्, त्यहाँ केिह गलत छ। जब
कागजह ले यसलाई पड्काउछन्; िकनार दे ख िकनार, पछाड र अगाड,
त्यो च￭सएको उत्तरी के्षत्रबाट दक्षणी उत्कट जगंलसम्म, परमे रले यो
पठाउनुहुन्छ, र मािनसह चािह िनरन्तर त्यस बाट तकर जान्छन्। तब
हामीले के भ सक्छौ, हामीले के गनर् सक्छौ? हामी पछाड धमर्शा लाई
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पल्टाउछौ जहाँ उहाले भ ुभएको छ, “ढोका किठन छ, र बाटो साँघुरो छ,
तर थोरलेै मात्र त्यो भेट्टाउनेछन्।”
84 उहाले भ ुभयो, “जस्तो नोआको िदनमा भएको थयो, त्यस्तै नै
मािनसको पुत्रको आउने िदनमा हुनेछ।” सु ुहोस्, नोआको िदनमा
संसारको जनसंख्या लगभग आजको जस्तो थयो। तनीह को िवज्ञान
हाम्रो जस्तै बढेको थयो। तनीह ले मूतह र िपरािमडह र धेरै कुराह
बनाए जुन हामीले आज गनर् सक्दनैौ। आ यर्जनक, महान्, हो￭सयार
मािनसह थए। र याद गनुर्होस्, िवज्ञानले आज भन्छ, “यो मध्यरातभन्दा
एक िमनेट अगाडको समय हो।” यो घडले डरलाग्दो समयको लािग प्रहार
गनुर्भन्दा एक िमनेट अगाड छ। यो हामीले सोचेका भन्दा िढला भई सकेको
छ। म आशा गछुर् िक—भरोसा गछुर् िक पिवत्र आत्माले यी कुरा प्रत्येक
िव ासीको दय डुबाउनु हुनेछ, “जस्तो नोआको िदनमा भएको थयो!”
85 नोआको िदनमा कतजना ज त्त बचाईएका थए, त्यो पुस्ताबाट?
आठ, धेरै लाखौ मध्यबाट आठ जना बचाईएका थए। उहाले भ ुभयो,
“त्यस्तै नै मािनसको पुत्र आउने िदनमा हुनेछ।”
86 “र जस्तो सोदोमको िदनमा भएको थयो, यस्तै नै मािनसको पुत्र
आउने िदनमा हुनेछ।” दसौ हजारौ भन्दा धेरमैा, त्यहाँ तनजना मात्रै
बाचेका थए।
87 तब तपाईले मलाई भ ुहुनेछ, “प्रचारकह ले, ती सबै हजारौ जनाको
िवषयमा चािह के हो त जो उहा संगै आउनेछन्?” अब, भाई, त्यो धेरै
पुस्ताह बाट बनाईएको हो।
88 म अच म्मत हुनेछु यिद यस पुस्ताबाट दजर्नौ आए भने। “ढोका किठन
छ, र बाटो साँघुरो छ, तर थोरलेै मात्र त्यो भेट्टाउनेछन्।”
89 ओ, म मण्डलीह लाई जान्दछु, तनीह ले के भन्छन्, “यिद तपाईले
आफ्नो नाम िकताबमा लेखाउनुभयो र तपाई सदस्य ब ुभयो भने, यो,
तपाईको सबै कुरा िठक हुन्छ।” त्यहाँ कुनै धमर्शा छैन जसले यस्तो
भन्छ। यिद सबकुैरा यो िकताबमा छ भने, र मण्डलीमा छ भने, अरबौ गुणा
अरबौ गुणा अरबौ, सबकुैराह भत्र जानेछ। तब सबै िक￭समका आत्मा
त्यहाँ भत्र जानेछ, र स्वगर् कस्तो अवस्थामा हुनेछ होला? यसको िवषयमा
अिहले सोच्नुहोस्।
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90 जस्तो कसलेै मलाई भनेको थयो, “अब एकछन पखर्नुस्, भाई
ब्रन्हाम, यस्तो—र—यस्तो, मलेै तनीह लाई अन्यभाषाह मा बोलेको
देखेको छु, म जान्दछु तनीह जानेछन्।”
91 त्यसको अथर् यो होइन िक तनीह जानेछन्। पावलले भनेका छन्,
पिहलो को रन्थी १३ मा, “मलेै मािनसह र स्वगर्दतूह अन्यभाषामा बोले
तापिन ममा प्रेम छैन भने, म केिह पिन होइन।”
92 “ओ, म यो—र—यो सभामा गएको छु। ओ, उसले महान् र
शिक्तशाली काम गरकेो थयो। मलेै देखेको छु िक उसले अन्धोलाई देख्ने
बनाएको छ।”
93 अझै पिन उ नबाचेको हुनसक्छ। “धेरै जना त्यो िदन म कहा आउनेछन्
र भ ेछन्, ’प्रभु, के मलेै तपाईको नाउमा प्रचार ग रन र, अगमवाणी
बो लन र? के तपाईको नाउमा मलेै, भूतआत्मा धपाएको होइन र? के
तपाईकै नाउमा मलेै धेरै महान् काम ग रन र?’ उहाले भ ुहुनेछ, ‘मबाट
दरू होइजाओ, तमीह अधमर्का काम गनह , मलेै तमीह लाई किहल्यै
चनेको छैन।’” “ढोका किठन छ, बाटो साँघुरो छ, र तर थोरलेै मात्र त्यो
भेट्टाउनेछन्।”
94 मलेै तपाईलाई केिह आँकलन िदन िदनुहोस् जसले तपाईलाई ह ाउने
छ। चिकत्सा िवज्ञान को अनुसार, चिकत्सकह को तथ्यांकको अनुसार,
त्यहाँ ￭सकागोमा मात्रै तसहजार गभर्पतन हुनेगछर् , तस िदन भत्रमा, जुन
चिकत्सक संग छ। कत धेरै तनीह ले यी साना गो ल र अ थोकह
तनीह ले लन्छन्, यो गभर्पतनको सम्बन्धमा?
95 तथ्यांकले देखाउछ, संयकु्त राज्य अमे रकामा, त्यहाँ पिवत्र िववाहबाट
जन्मेका बच्चाह भन्दा बिढ गरैकानूनी सम्बन्धबाट जन्मेका बच्चाह धेरै
छन्। तपाईलाई थाहा छ बाईबलमा भनेको छ, व्यवस्था १४:२ मा, िक,
“िववाहभन्दा बािहरबाट जन्मेको बच्चा, त्यो ￭स नलाई चार सय वषर्
लाग्दछ?” त्यसको सन्तानको सन्तानको सन्तानको सन्तानको सन्तान
पिन परमप्रभुको सभामा उभन पाउने थएन, चार सय वषर्, दस पुस्तासम्म।
पुस्तामा चा लस वषर्। तनीह को महा-महा-महा-महा-महा-महा-महा
हजुर बुवा नाजायज सन्तान हो, उ त स्बरबाट बािहर भयो! अब के? मलाई
देखाउनुहोस् कुन ठाउमा त्यो प रवतर्न गरकेो छ।
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96 हामी के मा आएका छौ? र अब नाजायज, ब्यिवचार को कारणले, र
पापी ीह ले सडकमा केटाले जस्तो लुगा लगाएकोले, जुन परमे रको
आँखा अगाड िनन्दा हो, चुरोट िपउने, कक्टेल िपयक्कडह , इसाई हु
भिन दाबी गन भनाउदाह । परमे रले ती व्यश्याका झुण्डलाई िनषेध
गनुर्हुन्छ! त्यो सिह हो। तब तनीह लाई इसाई भन्छन्? कुनै आ यर् छैन
िक परमे रले भ ुभएको छ, “ढोका किठन छ, र बाटो साँघुरो छ, तर
थोरलेै त्यो भेट्टाउनेछन्।”
97 तनीह ले आफैलाई नम्र तुल्याउदनैन्। तनीह खो छन्। हेनुर्होस्,
जब दाउदलाई उनको पापको िवषयमा भिनयो जुन उनले गरकेा थए,
तु न्तै उनले प ाताप गर,े र परमे रले त्यसको लािग उनलाई प्रेम गनुर्भयो।
तपाई तनीह को पापको बारमेा भिनिदनुहोस्, तनीह ले भ ेछन्, “म
फेरी पिन ढोका खोल्ने छैन।” िकन? तनीह संग धेरै ठाउह छ जानको
िन म्त, तनीह ती नाजायज अड्डामा जान सक्छन् जुन ले यी कुरा
राख्छन्। तर यो नै समय हो िक प्ररचारकह ले परमे रको हातहतयार
लगाएर र वचन र सुसमाचारको कुनै पिन सम्झौता नगरी प्रचार गनुर्पदर्छ।
मािनसले आफैलाई नम्र तुल्याउनु पदर्छ।
98 त्यहाँ कुनै इसाईह मा इमान्दारीता बािक छैन। तनीह ले भ
चाहन्छन्, “म एउटा मेथोड हँु, म एउटा ब्या प्ट हँु, म एउटा पे न्टको ल
हँु,” त्यसको अथर् यो होइन िक [भाई ब्रन्हामले आफ्नो औला पड्काउनु
हुन्छ—सम्पा] त्यो परमे रको हो।
99 “मलेै अन्य भाषामा बोले, मलेै आ यर्का कामह गर।े” हामीले सबै
महत्व त्यसमा िदन्छौ, जब िक त्यो नै सबभैन्दा प्रमूख अन्धो पान काम
हो जुन तनीह ले गनर् सक्छन्। पकै्क पिन। झरी ध ममा उ त्तनै पछर् जत
अधम मा पछर् । झरीको पानीले अ लाई उत्ती नै िदन्छ ज त्त समालाई
िदन्छ, रोय। उिह झरी, उिह पिवत्र आत्मा मािनसमा झछर् । त्यसको
अथर् अझै पिन यो होइन…तनीह को स्वभाव फरक हुनुपदर्छ, भत्र बाट
बद लनुपछर् । बािहरी अवस्था प रवतर्न वा प्रदशर्न होइन, तर भत्र जीिवत
परमे रको आत्मा हुनुपदर्छ जसले एउटा व्यिक्तलाई नया सृि बनाउदछ,
जसले पु षको वा ीको दय परमे रको अगाड नम्र बनाउदछ।
100 तपाईले भ ुहुन्छ, “प्रचारक, तपाईको अथर् यो संसारको लाखौ र चार
अरबौ मािनसह मध्ये दजर्नलाई सङ्का गनुर्हुन्छ?” म सङ्खा गछुर् िक कतै
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त्यहा दजर्न पिन छैन िक यार्प्चरमा जान्छ भिन। यसको िवषयमा सोच्नुहोस्!
म तपाईलाई त्यिह भन्दै छु जुन येशूले यहाँ सुसमाचारमा भ ुभएको छ।
यसको बारमेा सोच्नुहोस्।
101 यसमा के छ? िकनभने मािनसह को बीचमा अनैतकता छ, नाजायज
बालकह जन्मन शू गय , त्यसले तनीह लाई िनकाल्यो। बुझ्नुभयो,
हामी यहाँ घन्टौ सम्म बस्न सक्छौ, यी कुराह गररे, र तपाईले देख्न
सक्नुहुन्छ िक हामी भ्र , दण्डनीय, भत्रै बाट कुिहएर बसेको मािनसको
पुस्तामा छौ। कुनै आ यर् छैन िक तनीह ले कुनै चन्हह देख्न सक्दनैन्,
कुनै आ यर् छैन िक तनीह ले सुसमाचार सुन्दनैन्, तनीह को दय
कठोर पा रिदएको छ, य िप अझै पिन धा मक र पिवत्र बन्दछन्।
102 के येशूले त्यसो भ ु भएन िक, “आत्माले अथर्पूणर् पले भ ुहुन्छ,
अ न्तम िदनह मा तनीह उत्ताउला, अहङ्कारले फुलेका, परमे रलाई
भन्दा सुख-िवलासलाई प्रेमगन, खसुी पानर् नसिकने, दरुाचारी, कू्रर,
असल कुरालाई घृणा गन, भिक्तको भेष चािह लने, तर त्यसको शिक्तलाई
इन्कार गन”? बुझ्नुभयो? ओ, तपाई चच्याउन सक्नुहुन्छ, पकै्क पिन।
तपाई अन्यभाषामा पकै्क पिन बोल्न सक्नुहुन्छ। िव ासले भूत आत्माह
भगाउछ, पकै्क पिन हो। तर त्यो कुरा होइन जुन िवषयमा हामी बोल्दछैौ।
103 तब तपाईले मलाई भ ुहुनेछ, “भाई ब्रन्हाम, एउटा इसाईको िनसानी
के हो त? को चािह बाच्नेछन् त? के तपाई, भाई ब्रन्हाम?” म त्यस कुरामा
परमे रमा भरोसा गदछु। म जा न्दन। म िव ास गछुर् िक म बाचेको छु। मलेै
मेरो जीवन दिैनक वचनसंग तुलना गरकेो छु। यिद यो यस वचन संग ￭जउदनै
भने त्यहाँ केिह गलत छ, म फकर जानु पछर् र िठक बनाउनु पछर् ।
104 “िठक छ,” भ ुभयो, “भाई ब्रन्हाम, जब मािनसह अन्यभाषामा
बोल्छन् के त्यसको अथर् तनीह बचेका होइनन् र?” होइन, श्रीमान्!
होइन, जबिक मलेै वोक्सी र ता न्त्रकले अन्यभाषामा बोलेको र अ सबै
थ रका नचािहदा काम गरकेो देखेको छु। मलेै मािनसह अन्यभाषामा
बोलेको देखेको छु र अक पु षको श्रीमतीसंग बसेको देखेको छु। मलेै
मािनसह अन्यभाषा बोलेको देखेको छु, र माथ-र-तल उफे्रको र घर नै
आगोमा भएको जस्तो ग र चच्याउने गछर् , र बािहर जान्छन् र भ्र सम्झौता
गन, र चोन, झुटो बोल्ने, र सबै थरी गरकेो देखेको छु। कसरी तपाईले
त्यो अपेक्षा गनर् सक्नुहुन्छ? होइन, श्रीमान्।
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105 मण्डलीबाट हुन्, मण्डलीमा डकन हुन्, तनीह हुनसके सम्मको
पिवत्र हुन्छन्। के, तपाईलाई लाग्छ तनीह ले आइतबार तेल िक
जान्छन्? होइन। तर सोमबार दे ख ती गछर्न् जुन फोहोर र दिूषत र तल र
माथ गछर्न्। परमे र दयभत्र बस्नुहुन्छ, बािहरी पमा होइन, यो यस्तो
कुरा हो जुन दयभत्र बाट आउछ।
106 “ढोका किठन छ, र बाटो साँघुरो छ, र थोरलेै मात्र त्यो भेट्टाउनेछन्।”
जस्तो नोआको िदनमा भएको थयो, ती लाखौ मध्येबाट आठजना, जस्तो
सोदोमको िदनमा थयो, लाखौ मध्ये बाट तनजना; त्यस्तनैै मािनसको
पुत्रको आउने िदनमा हुनेछ।
107 र तपाई देख्नुहुन्छ भ्र ता जुनमा हामी छौ। तपाई देख्नुहुन्छ कसरी
प्रत्येक कल्पना, मािनसले, उ त्यसबाट बािहर औछा र दु ले हो￭सयार
प्रचारलाई पुलिपटमा उभ्याउछ र मािनसलाई त्यसमैा भुलाउछ।
108 कुनै एक िदन एउटा व्यिक्तले मलाई भन्यो, “म तपाईलाई मेरो
पुलिपटमा हुन िद , तपाईले मेरो ीह लाई पागल बनाउनुहुनेछ।”
होइन, तनीह पिहले नै त्यस्तो छन्। यसले तनीह लाई तनीह को
सदबु मा ल्याईिदन्छ, तनीह लाई ती कपडाह लगाउन र ती कुराह
गनर् छोड्नलाई भ े थए। र, िठक छ, कसलेै त्यसो गनुर् नै पनछ।
109 मलेै मेरी श्रीमतीलाई भने, “के म आफै मूखर्तापूणर् भाको छु? के म
पागलपनमा छु? वा, मलाई के भाको छ?” केिह कुरा भत्र अझै पिन
ठेगानमा बसेको छैन। मलेै यो भ ु नै पछर् , मलाई वास्ता छैन अ ले के
भन्छ भिन।
110 भिनन्, “तपाईले आफ्नो सेवकाईलाई बबार्द पानर् जादै हुनुहुन्छ।”
िठक छ, कुनै पिन सेवकाईले सुसमाचार बबार्द पाछर् भने, त्यो बबार्द
पा रयोस्।

परमे रले हामीलाई सत्यतामा खडा हुन र यो िवषयमा साचो भ लाई
साहस िदनुभएको छ! यो पाप हो, अपमान हो।!
111 “ढोका किठन छ,” येशूले भ ुभयो, “र बाटो साँघुरो छ।” र तपाई यो
सोच्नुहुन्छ िक लाखौ, र सबै तपाई मेथोड , ब्या प्ट , प्रे स्बटे रयन,
पे न्टको ल भत्र जादै हुनुहुन्छ, तपाईह त्यो िदन मूखर् हुनुहुने छ।
येशूले भ ुभयो, “धेरै जना आउनेछन् र राज्यमा बस्नेछन्, भ ेछन्,
‘मेरो हक छ यहाँ बस्नलाई।’” उहाले भ ुभयो, “तर राज्यका सन्तानले
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तनीह लाई बािहर फा लिदनेछन्। त्यहाँ मािनसह नेछन्, कराउनेछन्
र दाह्रा िकट्नेछन्।” ब आज िबहानीमा खोज्नु बेस हुन्छ, इसाई। त्यहाँ
दसौ गुणा लाखौ गुणा अरबौ गुना इसाई हँु भिन दाबी गनह छन्, र आफ्नो
जीवनमा सच्चा छन्, तनीह ले ढोका छुट्टाउनेछन्। येशूले त्यसो भ ुभयो।

“कतजना भत्र जादछैन्?”
112 म जा न्दन कतजना जादछैन्। मात्रै कुरा यो हो िक, “परमे र, मलाई
तनीह मध्ये एक हुन िदनुहोस्!” त्यिह नै हो। उहानै न्यायकतार् हुनुहुन्छ।
“म पिन एउटा हुन िदनुहोस्।”
113 तपाई भ ुहुन्छ, “भाई ब्रन्हाम, कसरी तपाई भ सक्नुहुन्छ तब जब
एउटा इसाई?”
114 म जा न्दन। तर धमर्शा ले के भन्छ त्यो मलाई भ िदनुहोस्।
िन यनै तपाईले त्यो िव ास गनुर्हुन्छ। जब पिवत्र आत्मा पृथ्वीमा पठाईएको
थयो, परमे रले पिवत्र आत्मा ारा बोल्नुभयो। उहाले स्वगर्दतु अगाड
पठाउनुभयो, पिहले। र उहाले भ ुभयो, “शहरका चारैतर गएर त्यसमा
ग रएका घनलाग्दा कामह देखेर शोक र िवलाप गन सबै मािनसह का
िनदार-िनदारमा एउटा चन्ह लगा।”
115 घनलाग्दा कामह के हो? एउटा ी जसले पु षले लगाउने लुगा
लगाउछ। यसले परमे रलाई क्रोधत बनाउछ। के तपाई कुनै कुराको वरपर
बस्नुहुन्छ जुन घनलाग्दो छ? कत िबमार त्यसले तपाईलाई बनाउछ!
तपाई त्यहाँ उभन सक्नुहु । एउटा ी जसले पु षले लगाउने लुगा
लगाउछ भने, त्यिह नै त रकामा महसूस परमे रले गनुर्हुन्छ; तपाईले
कोयरमा गाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले प्रत्येक िदन प्राथर्ना गनर् सक्नुहुन्छ, र
प्रत्येक िदन कराउन सक्नुहुन्छ, वा प्रत्येक िदन परमे रको िन म्त ￭जउन
सक्नुहुन्छ, तपाई परमे रको उप स्थतमा दोषी हुनुहुनेछ। िठक त्यिह
त रकामा धमर्शा ले भन्दछ। “घृणत कुरा!” र जो कोिह त्यो कुरालाई
गदर्छ त्यो त्यस घृणत कुराको भाग हुन्छ।
116 त्यस्तो कुराको िव मा खडा हुनको िन म्त परमे रले हामीलाई
अनुग्रह िदनुभएको होस्। यिद तपाईआफै खडा हुन पर,े त्यहाँ खडा हुनुहोस्
र परमे रको वचन हातमा लनुहोस्। यो किहल्यै असफल हुनेछैन।
117 अब हामी एउटा यस्तो िदनमा आएका छौ, जहा, मािनसका घृणत
कुरा छ। र स्वगर्दतुह फेरी छाप लगाउदै अिग बढेका छन्। मेरो िन म्त
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जेफसर्निवलमा एउटा मान्छे खोज्नुहोस्, यिद तपाईलाई को जान्छ भिन
जा ु इच्छा छ भने, एउटा व्यिक्त यो शहरमा मलाई देखाउनुहोस् जो िवलाप
गछर् र न्छ, िनरन्तर व्याकुल हुन्छ र थिकत हुन्छ, र यो शहरमा भएको
घृणत कुराको िन म्त प्राथर्ना गछर् । के तपाई हात उचाल्न सक्नुहुन्छ र
एउटा व्यिक्तमा राख्न सक्नुहुन्छ? त्यसो हो भने यो धमर्शा लनुहोस्,
“ढोका किठन छ, र बाटो साँघुरो छ, जसले जीवनमा डोहोयार्उछ, थोरलेै
मात्र त्यो भेट्टाउनेछ।” तनीह मात्रै हुन् जसलाई छाप लगाईनु पनछ।
118 ओ, मलेै तपाईलाई धेरै जना मण्डली गईरहेको देखाउन सक्छु। मलेै
तपाईलाई धेरै जना कोईरमा गीत गाइरहेको देखाउन सक्छु। मलेै तपाईलाई
धेरै जनाले सन्डे शक्षा ￭सकाईरहेको देखाउन सक्छु। मलेै तपाईलाई धेरै
जना महान् समाजका मूख्य व्यिक्तह देखाउन सक्छु। मलेै तपाईलाई धेरै
जना कराईरहेका देखाऊन सक्छु, धेरै जना जो अन्यभाषा बोल्ने, धेरै जना
जो सुसमाचारको कायर् गरकेो देखाउन सक्छु।
119 तर मलाई एकजना देखाउनुहोस् जो आफ्नो दयमा यो संसारको
पापह को िन म्त एकदमै व्याकुल छ! मलाई एकजना प्रचारक देखाउनुहोस्
जो आज खडा हुन्छ र ती नामधारी संगिठत संस्थाह लाई िनन्दा गनर्
सक्छ। मलाई एउटा प्रचारक देखाउनुहोस् जो खडा हुनेछ र भ ेछ, र
ती नामधारी संगिठत मण्डलीलाई िनन्दा गनछ। उसले नगरकैे बेस हुन्छ,
उसलाई लात माररे िनकालीिदन्छ, त्यो उसको खाना खाने बाटो हो।
120 कुनै आ यर् छैन िक िव ी ग्राहामले ज्याक मूरलाई भनेको थयो, भन्यो,
मेरो सभाह कस्तो हुनेछ त्यो नहेर, भन्यो, “उनी न त ब्या प्ट हो, न
त उनी मेथोड न त पे न्टको ल न।ै” भन्यो, “र ती सबजैना उसको
िव मा छन्।” िन य न,ै मलेै त्यो भनेको होइन…मलेै भ ुको कारण,
मलेै यो सावर्जिनक पमै भ स क्दन। मलेै यो मेरो आफ्नै मण्डलीलाई
भन्छु। मेरो एउटा संघषर् भरैहेको छ, िकनभने जाँचको घड मा म छु।
121 तनीह ले भन्छन्, “यिद तपाई आउनुहुन्छ भने, यो सबै िठक हुनेछ,
तर तपाईले त्यो िवषयमा केिह पिन नभ ु।” तपाईले हुनसक्छ तपाईको
ास बचाउनुहुनेछ।

122 म प्रचार गनछु जे परमे रले प्रचार गर् भ ुभएको छ! त्यो सिह हो। ती
आठ मध्ये एक किहँ हुनसक्छ। ती मध्ये एउटा किहँ हुनसक्छ। तर त्यो
िदनमा मलेै सम्झौता गरे िकनभने केिह धमर् िव ा वा केिह मण्डलीको
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￭स ान्त, वा संगिठत संथाको कारणले भ ुको दोषी हुन चाह । मलेै
सत्यता प्रचार ग रिदए!
123 तिनह ले भन्छन्, “िकन तपाई, िकन तपाईको सेवकाई, भाई
ब्रन्हाम, जुन महान् प्रतत हुन्छ, िकन यसले सफा गदन जस्तो अ
मिनसह ले ग ररहेका छन्?”
124 िठक त्यिह छ। त्यिह नै हो। म शहरतर जान्छु, तपाईलाई लाग्छ िक
एसेम्ब्ली अफ गड म संग सहकायर् गलार् त? गदनन्, मलेै जे िव ास गछुर्
त्यो तिनह ले गदनन्। हुनसक्ला एकपटक एक समय गलार्। के तपाईलाई
लाग्छ मेथोड ले गलार्? प्रयास गनुर्स् र पत्ता लगाउनुस्। एक ह ाको लािग
मेरो प्रबन्धक ब ुहोस्। यिद तपाई जादै हुनुहुन्छ भने तपाई येशूको नाउमा
जादै हुनुहुन्छ। त्यो सिह हो।
125 ओ, िन यन,ै तनीह ले तपाईलाई त्यहाँ पाउने छन्, पकै्क पिन,
तपाईलाई कुनै ठाउमा पाउनेछन्, र तािक तपाई कुनै पिन त रकाले त्यसरी
तनीह संग संबन्धमा हुनेछैन। र तब जब तपाईले छोड्नुहुन्छ, भ ुहुन्छ,
“ओ, भाई ब्रन्हाम एक प्रकारको थोरै म ष्तस्कमा टाढा हुनुहुन्छ, तपाई
जा ुहुन्छ। उहा…”
126 यिद म म ष्तस्कमा निमल्दो छु भने, बाइबल पिन शक्षा िदनमा निमल्दो
छ। त्यिह नै बाईबलले भन्दछ! हो, श्रीमान्। ध्यान िदनुहोस्।
127 येशूले भ ुभयो, “तमीह मलाई िकन ‘बालजीबुल’ भन्छौ? तमीले
सोलोमनलाई िव ास गय , उनको दयको कुरा थाहा पाउने चन्हलाई
िव ास गय । तमीह ले उनको िदनलाई िव ास गय । रानी शेबा पृथ्वीको
कुनाको भाग बाट आएक थईन्, त्यो वरदान हेनर्को िन म्त, र जब उनले
दे खन् उनले िव ास ग रन्। र तमीह ब￭सरहेका छौ र दिैनक पमा यो
देखेका छौ र पिन तमीह िव ास गदनौ।”
128 र उहाको आफ्नै दाजुभाईह ले उहालाई िव ास गरनेन्। भ ुभयो,
“तमीह चाडको िन म्त जाओ,” उहाले भ ुभयो, “तर त्यहाँ माथ
अिहले नजाओ।” उहा अक बाटो भएर माथ जानुभयो, िकनभने उहाको
आफ्नै दाजुभाईह ले उहालाई िव ास गरनेन्। त्यो सिह हो। “ढोका किठन
छ, र बाटो साँघुरो छ, र तर थोरलेै मात्र त्यो भेट्टाउनेछन्।”
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129 जब चेलाह ले साथ िदनपन बारमेा अवस्था थयो, तनीह कहाँ
थए? एउटा ी र एउटा पु ष उहासंग कू्रसमा उभएका थए, यूह ा र
म रयम। बािक रहेका सबै भागीसकेका थए।
130 यिह नै हो साथ। यिह नै समय हो। यिह नै हो जब परमे रले कायर् गद
हुनुहुन्छ। यो जब म￭सह पृथ्वीमा हुनुहुन्छ। यिह नै हो जब परमे रको शिक्त
मािनसह मा च लरहेको छ। र तनीह ले तनीह लाई, “पिवत्र-भनाउदो,
पगालह , बहुलाह ,” भिन बोलाउछन्, ओ त्यस्ता कुराह भन्छन्। तर
समय यहाँ छ!
131 त्यहाँ िन य नै महान् इन्साफमा केिह ठूलो िनराशा हुनेछ।
132 ओ, तस्कर, उसलाई थाहा छ इन्साफको िदनमा उ कहाँ हुनेछ भिन।
त्यसरी नै रक्सी खानेह लाई थाहा छ उ कहाँ हुनेछ भिन। त्यसरी नै
व्यश्यालाई थाहा छ उनी कहाँ खडा हुनेछन् भिन। त्यसरी नै जुवाडेलाई
थाहा छ उ कहाँ खडा हुनेछ भिन। त्यसरीनै जडयालाई थाहा छ उ कहाँ
खडा हुन्छ भिन। उनीह को िनराशाजनक हुनेछैनन्।
133 तर बबार्िद त त्यहाँ तनीह को हुनेछ, जसले आफुलाई सिह ठानेका
थए। त्यिह नै िनराशाजनक हुनेछ। “जब तनीह त्यहाँ माथ उठे,
तनीह ले भने, ‘िन य न,ै हामीले तपाईको नाउमा दु लाई धपाएका
थयौ। हामी प्रचारकह हौ। हामी फलाना-फलाना मण्डलीह का हौ।
हामीले महान् आ यर् कामह गरकेा छौ। ओ, हामीले प्रचार गरकेा थयौ!
िकन, मण्डली म एउटा—म एउटा सच्चा प्रबन्धक भएको छु। म िबशप
भएको थए। म यो भएको थए।’ म बाट दरू होइजाओ, अधमर्का काम
गनह हो, मलेै तमीह लाई किहल्यै चनेको थईन।” त्यहाँ तपाई
हुनुहुन्छ। त्यो नै िनराशाजनक अवस्था हो। उहाले भ ुभयो, “तनीह का
सन्तानका सन्तानह आउनेछन् र राज्यमा आउनेछन्, भ ेछन्, ‘यहाँ
बस्ने हाम्रो हक छ,’ र तनीह गिहरो अन्धकारमा फालीने छन्, जहाँ ने
र कराउने र दाँत िकटनेह हुनेछन्।” “ढोका किठन छ, बाटो साँघुरो छ,
जसले जीवनमा डोहोयार्उदछ, तर थोरलेै मात्र त्यो भेट्टाउनेछन्।”
134 तपाईलाई, मेरा िप्रय मािनसह , यस िबहानीमा, यसलाई सु ुहोस्।
मलेै किहल्यै यो बनाएको छैन। यो भनेकोमा म ￭जम्मेवार छु। यिह नै सबै
जसको लािग म ￭जम्मेवार छु। यिद मलेै मेरो जीवनमा किहल्यै अक प्रवचन
प्रचार ग रन भने, त्यिह नै सत्य हो: त्यहाँ केवल थोरै मात्र मािनस हुनेछन्
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जो बचाईने छन्। मात्र यो याद गनुर्होस्: मात्र धेरै थोरै छन्, ती मध्ये तपाई
एक ब ुहोस्।
135 “तनीह को हुन्, भाई ब्रन्हाम?” म जा न्दन। कसलैाई पिन थाहा
छैन। हामी हाम्रो आफ्नै मुिक्तको िन म्त भयका साथ र कामेर कायर् गछ ।
136 तर तपाई परमे रसंग िमल्न जानुहोस्। यिद तपाईको दय बाईबलसंग
धड्क दनै भने, त्यसो हो भने त्यहाँ केिह गलत छ, त्यहाँ केिह गलत छ।
तपाईको मण्डलीले जे सुकै भनोस्, त्यसरी तपाई भत्र पस्न सक्नुहु ।
परमे रले के भ ुहुन्छ त्यो बाट भएर तपाई भत्र जानुपछर् । यिह नै पुस्तक
हो जसबाट तपाईको इन्साफ ग रन्छ, यो बाईबल। यसमै ब￭सरहनुस्!
137 “ओ,” तपाई भ ुहुन्छ, “िठक छ, म प्रभु येशूको नाउमा बि ष्मा
भएको छु।” त्यो सिह हो, त्यो बाईबल हो। तर यिद त्यो जीवनले पछ्याउदनै
भने, तपाईले बि ष्मा लएर यसले तपाईलाई केिह भलो गरकेो छैन।
138 तपाई भ ुहुन्छ, “िठक छ, मलेै पिवत्रआत्मा प्रा गरकेो छु।” त्यो राम्रो
हो, त्यिह नै हो जो तपाईले गनुर्पन। तर यिद जीवन त्यहाँ छैन भने!
139 याद गनुर्होस्, सामाले त्यिह शिक्त पाउछ जुन गहँुले हुकर् नको िन म्त
पाएको हुन्छ, सामालाई पिन कराउने बनाउछ। त्यो सानो सामा ठाडो
उभन्छ र उ त्तकै खसुी हुन्छ ज त्तको गहँु हुन्छ। त्यो सिह हो, त्यिह
जीवनबाट ￭जउछ। र पापी परमे रको उप स्थतमा बस्न सक्छ, िवजयको
अवाज कराउन सक्छ, र एउटा इसाई जस्तै ग र ￭जउन सक्छ। तर यिद
त्यहाँ दयमा केिह भ ता छैन भने! दु आत्मा धपाउन उसंग उिह
शिक्त हुनसक्छ। येशूले त्यसो भ ुभएको छ। त्यसले सुसमाचार उस्तै
राम्रोसंग प्रचार गनर् सक्छ जस्तो अ प्रचारकले गछर् । त्यिह नै वास्तिवक
पमा येशूले भ ुभएको थयो बाईबलले यो ￭सकाउछ। हो, श्रीमान्। “मलेै

मािनसह को र स्वगर्दतूह को भाषा बोले तापिन, मलेै आफ्नो शरीर
ब लदानको पमा जल्नलाई िदएपिन, मलेै मेरा सबकुैरा गरीबलाई खानको
िन म्त िदईहाले भने पिन, पहाड हटेर जाओस भ े िव ास ममा भए तापिन,
मलेै यी सबै काम गरे पिन, मलेै उहाको नाउमा प्रचार गरे पिन, उहाको
नाउमा मलेै भूतआत्मा धपाए तापिन,” उहाले भ ुभयो, “म केिह पिन
होइन।” त्यसलेै उनले त्यो गनर् सक्छ, र पिन “शून्य” नै हुन्छ। ज्ञान
पाउनु भयो?
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140 अब, गनर् पन कुरा भनेको, दयबाट नै एउटा इसाई ब ुहोस्, अब
किठन ढोकामा प्रवेश गनुर्होस्, िकनिक, फरािकलो हुन्छ बाटो जसले
िवनाशमा पुयार्उछ, र लाखौ गुणा लाखौ पुस्ताका िव ासीह त्यहाँ
जानेछन्। िकनभने, ढोका किठन छ, बाटो साँघुरो छ, मात्रै तपाई र ख्री
एकै्ल हुनेछ।
141 “बाटो साँघुरो छ जसले जीवनमा डोहोयार्उछ, र थोरलेै मात्रै त्यो
भेट्टाउनेछन्।” अब, त्यो हाम्रो प्रभुको शब्दह हुन्। मेरो! उहाले के
गद हुनुहुन्थ्यो? त्यहाँ खडा भएर तनीह को िवचारह पत्ता लगाउदै
हुनुहुन्थ्यो।
142 र उसले के भन्यो, “उ बाल￭जबुल हो। िठक छ, कसरी उ परमे र
हुनसक्छ? उ त एउटा मान्छे हो! यो िववेक कहाँबाट आयो?” तनीह ले
उहाकै आफ्नै शहरमा त्यसो भने।
143 जब तपाई यो शहरमा िहड्नुहुन्छ यहाँ, यो यस्तो दे खन्छ…मलेै
तपाई जनह मा कुनै अवहेलनाको पले भनेको होइन; तपाईह इसाईह
हुनुहुन्छ, तपाईले मलाई प्रेम गनुर्हुन्छ। तपाई यो शहरमा िहड्नुहुन्छ, र यो
यस्तो दे खन्छ िक शतैानको शिक्तले तपाईलाई ￭जतेको छ। यो ठाउ दिूषत
छ। यो शहर दण्डनीय छ।
144 िब ी ग्राहामले के भनेका थए जब उनी लुइसिवलमा प्रवेश गर?े उसले
भन्यो िक त्यो “अत दु ले शिक्त बनाएको ठाउ” हो, जुन उनले जीवनमै
किहल्यै देखेको छैन। त्यो उनले कागजमा लेखे, भने, “तपाईले केवल
दु को दमन महसूस गनर् सक्नुहुन्छ।”
145 पकै्क पिन, मलेै त्यो महसूस गनर् सक्छु। िकन? यो मेरो आफ्नै घर
हो। जब येशू आफ्नै घरमा फकर् नुभयो, उहाले भ ुभयो धेरै शिक्तशाली
काम उहाले गनर् सक्नुभएन, िकनभने तनीह को अिव ासको कारणले।
भ ुभयो, “आफ्नो िनज देशमा र आफ्ना मािनसह िवचमा एउटा
अगमवक्ता, एउटा प्रचारकको आदर हुदनै।” बुझ्नुभयो? तपाईले केिह
गनर्सक्नुहु , धमर्शा ले नै यसरी भन्दछ। बुझ्नुभयो?
146 अब, जब तपाई यहा शहरमा िहनुहुन्छ! र मलाई नभ ुस् िक मलेै
जान्दनै थए। म मािनसह को मा िहडे जसले मेरो हात िमलाउछ र भन्छ,
“ओ, भाई ब्रन्हाम, म तपाईलाई प्रेम गछुर् ।” र तपाईलाई थाहा छ त्यो झुट
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हो! तपाई जा ुहुन्छ त्यो एउटा झुट हो। यिद परमे रले मलाई दयको
गु को कुरा भ सक्नुहुन्छ भने, िकन उहाले मलाई यो भ सक्नु हु र?
147 िन य न,ै र यो शहरको चारैतर िठक तपाईह को आफ्नै मािनसह को
िवचमा! जब तनीह ले तपाईलाई देख्छ, भन्छन, “िठक छ, तपाई
जा ुहुन्छ, मलेै देखेको थए कहाँ फलाना-फलाना…”

“कहाँ? कहाँ थयो त्यो?”
“माथ त्यहाँ…”
“ह! हामी चन्छौ त्यो मान्छे!”

148 तपाईले त्यो महसूस गनुर्हुन्छ। मलाई केिह भ िदनुहोस्, तपाईले
कसलैाई आफ्नो घरमा आउन िदनुहुन्छ जसले तपाईलाई त्यत मन
पराउदनै, तपाईको घरमा एकछन बस्छ र त्यो ठट्टाको भावना महसूस
गछर् । त्यसलाई चौधौ हजारले अिहले गुणन गनुर्होस्, तब तपाईले थाहा
पाउनुहुन्छ म अिहले के बारमेा बो लरहेको छु भिन। तब तपाई त्यो ठाउमा
जानुहोस् जहाँ तपाईलाई सबलेै प्रेम गछर् , त्यो स्वागतको भावना, ओ, अिन
तपाई केवल त्यहाँ सधकैो िन म्त बस्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो। त्यिह नै हो,
बुझ्नुभयो, यो एउटा आत्मा हो। र मािनसह ले त्यो बुझ्दनैन् त्यो के हो
भनेर, तनीह अचम्म मान्छन् िकन मािनसह यत दिूषत छन् भनेर।
149 के कुराले असल ीलाई, के कुराले असल ीलाई त्यो फोहोर लुगा
लगाएर त्यहाँ बािहर िहड्न लगाउछ? केले बनाउछ, अब अिहले अझै
पिन जाडो छ, सानो सोह्र वषर्को केिट, त्यो कपडा लगाएर िहड्छ जुन
उनको आमाको अगाड लगाउन सुहाउदनै, र बािहर सडकमा िहड्छ? यो
त्यो बा लकाको कारण होइन (त्यो बा लकालाई केिह राम्रो थाहा हुदनै),
तर िकनिक कुनै प्रचारकले पुलिपटमा आफ्नो पदको दायत्वलाई पुरा गनर्
असफल भएकोले हो। त्यो वास्तवमै सिह हो। पकै्क पिन। ीह बािहर
सडकमा िन स्कन्छन्, र सबै कामुक-कपडा र त्यस्ता कुरा, र पापीले
तनीह मा हेछर्न् र जान्दनैन् िक उनी वास्तवमै उ त्तकै दोषी छन् ज त्त
उनी त्यिह पु षसंग ब स्छन्। येशूले त्यसो भ ुभयो! येशूले भ ुभयो,
“कसलेै यिद एउटा ीलाई कामुकताले हेछर् भने, उसले आफ्नो दयमा
त्यस ीसंग व्यिवचार ग रसकेको हुन्छ, र इन्साफको िदनमा त्यो उभन
पन हुन्छ।” “ढोका किठन छ, र बाटो साँघुरो छ!”



किठन ढोका 33

150 म जान्दछु िक तपाई सोच्नुहुन्छ म कठोर मािनस हँु। म कठोर छुइन,
र म तपाईलाई प्रेम गछुर् ।
151 आउदै गरकेो क्रोधबाट आफुलाई बचाओ! कू्रसमा जानुहोस् र तपाईको
दय आत्माले नभ रएसम्म नुहोस्, त्यसले संसारको सबथैोकबाट
तपाईलाई तकार्एर ल्याउछ, र उहाको अगाड भिक्तपूणर् भई हड्नुहोस्,
तपाईको दय उहाको िन म्त जलन राखेर िहड्नुहोस्। एउटा कामलाई प्रेम
नगनुर्स्। ख्री को सेवा गनर्को लािग ख्री एउटा काम होइन, त्यो त प्रेम
हो जसले ख्री को सेवा गछर् । त्यसले तपाईलाई तबसम्म काँट्छ, छाँट्छ,
जबसम्म तपाईको जीवनको प्रत्येक नशाले उहासंग ढुकढुिकदनै। त्यो तब
हो जब तपाईले पाप देख्नुहुन्छ।
152 र उहा पृथ्वीको लािग नु भयो। यसले नोआको िदनमा परमे रलाई
दु खत तुल्यायो, जब उहाले दयह लाई हेनुर्भयो। र येशू माथ डाँडामा
बस्नुभयो, र भ ुभयो, “ए य शलेम, ए य शलेम, धेरै पल्ट मलेै तलाई
बटुले, तर तेरो समयआएको छ र तेरो घर उजाड छोडएको छ।”
153 त्यस्तनैै परमे रको पुत्रको आउने िदनमा हुनेछ, साचो वास्तिवक
िव ासीह को दय टुिक्रएको छ। उहाले िठक अिहले त्यहाँ भूमी जागृतले
बडारकेो देख्नुहुन्छ। यो कसरी एक नाजायजह बाट हुन सक्छ? कसरी यो
हुनसक्छ, जबक शु वात गनर्को िन म्त नै तनीह दोषी छन्?
154 परमे रको राज्य एउटा जालहारीले समुन्द्रमा जाल हानेको जस्तै हो,
र, जब उसले त्यसलाई ल्यायो, उ संग कछुवा, टेरिपन, सपर्, भ्यागुता, र
केिह माछाह थयो। उसले िनणर्य गरकेो थएन कुन ल्याउने भनेर, उसले
केवल िकनारमा फा लिदयो। त्यिह नै हो जुन सुसमाचार ले गछर् । त्यिह नै
जुन िब ी ग्राहाम, ओरल रोबट्सर्, म आफै, र सबै अ प्रचारकह जसले
सुसमाचार प्रचार ग ररहेका छन्, त्यसरी फाल्छन्, त्यसलाई तान्छन्,
“त्यहाँ तनीह छन्, प्रभु।” तर हामी सबै प्रत्येक समय के ग ररहेका
छौ? फेरी फकर जानुभन्दा हामीले पत्ता लागाऔ, तनीह फेरी पिन िठक
त्यो तालमा छन्। यो के हो? शु गनर्को लािग त्यो कछुवा हो। जालमा
पकड़ीन को िन म्त, त्यसले उसलाई प रवतर्न गरनेन्। उ शु गनर्को लािग
कछुवा थयो। उ टेरािपन थयो शु गनर्को िन म्त। उ सपर् थयो शु
गनर्को िन म्त। उनी मण्डलीमा आउनुभन्दा पिहले पाखण्डी थयो। उसंग
िपउन र जुवा, र चुरोट िपउन र झुटो बल्न, र चोनर् छोड्नको िन म्त कुनै
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चाह थएन। उ केवलआएका थए िकनभने उनी नगर्बाट डराएका थए। जब
तपाईले यसो गनुर्हुन्छ तपाईले आफैलाई बिढ यसको िन म्त एउटा उम्मे ार
बनाउनुभएको छ। त्यो सत्य हो। “ढोका किठन छ, र बाटो साँघुरो छ, र
थोरलेै मात्र त्यो भेट्टाउनेछन्।”

आउनुहोस् प्राथर्ना गरौ।

155 प्रभु, ओ, मलाई खोज्नुहोस्, प्रभु। यसरी प्रचार ग रसके पछ, मलाई
तपाईको सामू तपाई को इन्साफमा आउनुपन हुनबाट रोक्नुहोस्। ओ, यिद
त्यहाँ म मा कुनै अशु कुरा छन् भने, प्रभु, त्यसलाई हटाईिदनुहोस्, िवन्ती
छ! हामीले हामी ￭जईरहेका िदनलाई देख्न सकौ, जब पु ष र ीह अत
खो हुदै गएका छन्। तनीह शमर्मा छन्। तपाईले एकपटक भ ुभयो,

“￭सयोनको छोरीह को िवचमा कुनै शमर् समेत छैन।” तनीह को नैतकता
यतसम्म खो￭सएको छ िक तनीह शरम समेत मान्दनैन्। ओ प्रभु, यसको
बारमेा सोच्नुहोस्! र यो ज ुहोस् िक समयले डाँडा कािटसकेको छ, केवल
एक िमनेट वा दइुटा बिढ, र त्यसपछ महा िवनाशआउनेछ, तब अधम लाई
अझै अधम हुन िदनुहोस्।

156 परमे र, आजको िवहानमा हामी सबलैाई जागा उठाउनुहोस्। हामीलाई
ह ाउनुहोस्, प्रभु! हामीले चन्हह देखापरकेो देखेका छौ। हामीसंग आँखा
खु ा छ त्यो थाहा पाउन को िन म्त। हामीले देख्छौ लाखौ, लाख, प्रभु,
जसले ढाँड फकार्एर टाढा गएका देखेका छौ। म सोच्छु, म के गनर् सक्छु, म
के गनर् सक्छु, ओ प्रभु? के त्यहाँ केिह छ मलेै गनर् सक्ने, प्रभु? यिद यसले
धेरै प्रचार, धेरै प्राथर्ना, धेरै अ केिह छ, मलाई म त गनुर्होस्, प्रभु, तािक
मलेै मािनसमा सुसंदेश ल्याउन सकँू। मलेै के गनर् सक्छु? तर तनीह ले
लगातार त्यसलाई तल फकार्एका छन्। तपाईले तपाईको महान् चन्हह
र आ यर्को कामह गनुर्होस्, र तरै पिन मािनसह िनस्केर जान्छन्। के
यो तपाई को धमर्शा नै पूरा हुनपन हो, के यो नै समय हो, “िपताले
नल्याएसम्म कुनै पिन मािनस आउनसक्दनै, र ती सबै जसलाई िपताले
मलाई िदनुभएको छ म कहाँ आउनेछन्?” प्रभु परमे र, यस िबहानीमा
प्रदान गनुर्होस् तािक मािनसह जागा रहन् सकून् र पृथ्वीको यो अ न्तम
चन्ह देख्न सकून्। म प्राथर्ना गदर्छु, परमे र, िक तपाईले मािनसह लाई
केिह प्रदान गनुर्हुनेछ।
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157 यी थोरै मािनसह लाई यस िबहानीमा आशष िदनुहोस्। परमे र, भाई
नेभल संग शु वात गनुर्होस्, प्रभु। उहाको शरीरलाई चंगाई गनुर्होस्। उहा
यो िबहानमा िबमार हुनुहुन्छ, प्रभु, पेटको समस्यामा छ। म प्राथर्ना गदर्छु
िक तपाई उहा माथी हुनुहुनेछ। उहाको प्राणलाई ह ाउनुहोस्।
158 परमे र, यो झुण्डसंग बािहर जानुहोस्। त्यहाँ पु ष र ीह छन्
जसलाई इन्साफको िदन नआउन्जेल मलेै किहल्यै देख्न नसकूला, तब
मलेै लेखा िदनपन हुन्छ। तर मलेै तपाईको वचन पढेको छु, “ढोका किठन
छ, र बाटो साँघुरो छ, र थोरलेै मात्रै त्यो भेट्टाउनेछन्।” ओ प्रभु, यो नै
ती “थोर,ै” ती मध्ये केिह, के गनुर्हुन्छ, प्रभु? त्यो यहाँ भएका प्रत्येक
व्यिक्तलाई प्रदान गनुर्होस्।
159 म प्राथर्ना मात्र गनर्सक्ने मान्छे को पमा प्राथर्ना गदर्छु। प्रभु, यी
मािनसह ले मेरो िन म्त जे पिन गनर् सक्छन्, जब सम्म त्यो मलाई म त
हुनेछ। यिद म भोको थए भने तनीह ले मलाई खवुाउने थए। यिद मलाई
सूट चािहन्छ भने तनीह ले मेरो िन म्त िकिनिदन्छन्। सुसमाचार प्रचार
गनर्को िन म्त तनीह म संग एउटा कार िक पिन जाँदछन्। त्यो त रकामा
तनीह ले जे पिन गदर्छन्। ओ िपता, तनीह को प्राणलाई खोज्नुहोस्
यो िबहानीमा, कृपया गनुर्होस्, र तनीह लाई तपाईको अगाड खोज्न
िदनुहोस्। म जा न्दन, म भरोसा राख्दछु िक प्रत्येक यहाका चुिनएकाह
मध्ये हुन्। र मलाई पिन त्यस मध्ये राख्नुहोस्, प्रभु। यिद त्यहाँ ममा केिह
पिन कारण छ जसले गदार् म त्यहाँ हुनस क्दन, प्रभु, तपाईले केवल मलाई
प्रकट ग रिदनुहोस्, म िठक अिहले त्यसलाई सिह बनाउने छु। म िन त
हुन चाहन्छु, प्रभु, िक त्यस िबहानी त्यहाँ कुनै समस्या हुनेछैन त्यो निदमा।
त्यस िदनमा म भत्र जान चाहन्छु। म जा न्दन त्यो किहले हुनेछ, त्यो अझै
पिन हुनसक्छ। त्यसलेै मलाई थाहा गनर् म त गनुर्होस्, यो थाहा गनर् यी
मािनसह लाई साहयता गनुर्होस्।
160 र जब हामी आफ्ना दयले वास्ता नगरकेो देख्छौ! ओ, हामीले
रेडयोमा एउटा असल संदेश सु लाई रमाउछौ, वा मण्डली जानलाई।
हामीले एउटा असल संदेशलाई कदर गछ । हामी येशू को बारमेा बोल्न
किहँ पिन िह च्कचाउदनैौ। तर, प्रभु, पाप हाम्रो िन म्त एउटा बोझ हो, र
यसले हाम्रो आँखामा आँशु ल्याउछ, रोएर र कराएर र यसको िव मा
खडा भएर, सबै कुरा, त्यो घृणत कुरा जुन यो शहरमा ग रएको छ? प्रभु,
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परमे रको स्वगर्दतूले हामीमा यो देख्न सकेको होस् र हामीलाई चन्ह
लगाएको होस्। प्रदान गनुर्होस्, प्रभु।
161 आउनुहोस्, प्रभु येशू, अब र हाम्रा दयह , र तपाई हाम्रो िवचमा
हुनुभएको साचो चन्ह िदनुहोस्, तािक यो पुस्ताको अन्त्य हुनुभन्दा अघ
हामीले अ न्तम चन्ह प्रा ग ररहेका छौ भिन हामीले जा सकौ।
162 र हामीले देख्दछौ यो नाजायजपन, जब मािनस यस देशमा ￭जईरहेका
छन् र अक पु षको श्रीमतीह बाट बच्चा जन्माउदै छन्, र—र
साना केिटह सडकमा, र सयौ प्रत्येक वषर् िव ालयबाट िनस्केर र
िकशोरअवस्थामा आमा बिनरहेका छन्, र त्यहाँ कुनै सम्मान छैन, र कसरी
ती ीह िवष बिनरहेक छन्, आफैमा, चुरोट िपएर र—र रक्सी िपएर, र
टे लभजन र त्यस्तै कुराह ले बालबच्चाको म स्तष्क भ्र बनाईरहेका छन्।
ओ प्रभु, किहले सम्म यो रिहरहन सक्छ? र तपाई, एउटा पिवत्र परमे र!
163 ओ िपता, आज म—म अचम्मको महसूस गछुर् िक केिह तु न्तै ग रनु
पछर् , प्रभु। म जा न्दन के भ ु पछर् भिन, तर म प्राथर्ना गदर्छु, प्रभु, िक
हामीले के गनुर्पछर् भिन तपाईले हाम्रो दयमा रा खिदनुहुनेछ। यी कुराह
प्रदान गनुर्होस्, प्रभु। हामी ती माग्दछौ येशूको नाउमा। आमेन।
164 समय हातमैा छ। प्रत्येक संवेदनशील मािनस जो संग िवचार छन्,
तनीह जान्छन् िक केिह हुन आउदै छ। यो भवनमा त्यहाँ कोिह पिन
छैन, जो राम्रो सोचमा छन्, जान्दछन् िक यस संसार यिह अवस्थाह मा
रिहरहन सक्दनै।

हामी यसरी रहन सक्दनैौ, िमत्रह । त्यहाँ एउटा पिन कुरा छैन, तपाई
को पा र र तपाईको भाई भएको नाताले, त्यहाँ एउटा पिन कुनै कुरा छैन
यस िबहानीमा िक जसमा मलेै तपाईलाई येशू ख्री बाहेक अ केहीमा
डोहोयार्उन सक्छु। त्यहाँ कुनै एउटा कुरा नै छैन जुन मलेै जान्दछु। केवल
ती कुराह मा िवचार गनुर्होस् जुन यार्प्चर भन्दा अगाड हुनआउनको िन म्त
अगमवाणी ग रएको छ, जतपिन कुरा मलेै थाहा पाएको थए त्यो ग रएर
पूरा भसैकेको छ।
165 तपाई भ ुहुन्छ, “पशुको छापको िवषयमा चािह के हो त?” त्यो
त महासंक को िदनमा हुन आउछ। त्यो बेला मण्डली गइसकेको हुन्छ,
बुझ्नुभयो। यसलाई छाप लगाईनु पदन, यो गइसकेको हुन्छ, बुझ्नुभयो।
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चन्ह लगाउने अिहले हुदै छ। चन्ह लगाईनु नै देखाउदै गएको छ, छाप।
परमे र तफर् जाउ, उहामा छट्टो जाउ!
166 म सोच्छु यो िबहानीमा, हामी यहाँ केिह िमनेटको लािग पखर्दै गदार्। र
मलाई महसूस हुन्छ िक तपाई गनुर्हुन्छ। म—म तपाईको भावना महसूस
गनर् सक्छु, तपाईह प्रत्येकले िवचार गनर् कोशष गद हुनुहुन्छ, “ओ
परमे र, मलाई खोज्नुहोस्!” त्यिह नै त रकामा मलेै पिन महसूस गछुर् । म
जान्दछु िक यी संदेशह जस्तो, िमत्र, मािनसह मा लोकिप्रय छैन। तपाईले
तनीह लाई िनन्दा गनुर्हुन्छ र तपाई…तपाई—तपाई केवल तनीह लाई
तल पानुर्हुन्छ। कसलेै त्यो गनुर्नै पछर् । म इच्छा गछुर् िक यो अ कोिह भईिदए
हुन्थ्यो। तर यिद यो मलेै गनर्को िन म्त मेरो पक्षमा झछर् भने; यिद म तुच्छ
हुन पन मिहला हुनुपनछ भने, मलाई तुच्छ हुन िदनुहोस्। यिद म…दाउदले
भनेका थए, “दु को पालमा बस्नुभन्दा त परमे रको ढोके हुन मलाई मन
पछर् ।” त्यो सिह हो। जे पिन परमे रले तपाईले गरकेो चाहनुहुन्छ, त्यो
गनुर्होस्। लाज नमा ुहोस्। यिद त्यहाँ…
167 र, याद गनुर्होस्, म जान्दछु िक त्यो महान् कुरा हो। भ ुहुन्छ, “भाई
ब्रन्हाम, तपाईले भ ुहुन्छ मात्रै आठओटा प्राण बच्नेछ?”
168 म जा न्दन कत जना बचाईनेछ, मलेै तपाईलाइ भ स क्दन। तर म
एउटा कुरा भन्छु यो जस्तो िदनमा तनीह एकदम थोरै हुनेछन्। केवल
सोच्नुहोस्, त्यो िदनमा जुनमा उहा हुनुहुन्छ, कत जना जती बचाईएका
थए। नोआको िदनको बारमेा सोच्नुहोस्, र लोत को िदनलाई सोच्नुहोस्,
र ती सबलैाई, उहाले भ ुभयो, “त्यस्तै नै मािनसको पुत्रको आउने
िदनमा हुनेछ, ‘िकनिक ढोका किठन छ, र बाटो साँघुरो छ।” तपाईले
देख्नुहुन्छ, तपाईआफ्नै कारणले जादहुैनुहुन्छ, उहासंग, र त्यिह नै सबै हो।
बुझ्नुभयो? “तर थोरलेै मात्र भेट्टाउनेछन्।” कत जनाले त्यो सुसमाचारीय
सत्य हो भिन िव ास गनुर्हुन्छ? येशू ख्री ले त्यसो भ ुभयो, “थोरलेै मात्रै
त्यो भेट्टाउनेछन्।” केवल एकदम थोरलेै। ती थोरै मध्ये एक हुनुहोस्। म
जान्दछु त्यो किठन छ, यो कठोर छ। र यो भन्दा मलाई यसले किठन
बनाउछ, तपाईको िन म्त एउटा मानवीय प्रेम महसूस गछुर् , तर तपाईलाई
भ को िन म्त परमे रको प्रेमले मलाई िववश बनाउछ।
169 अब, त्यिह पिवत्र आत्माले अब्राहामको िदनमा कायर् गरकेो थयो, त्यिह
आत्माले परमे रको िदनमा कायर् गरकेो थयो, त्यिह कायर् आज यहा गनर्को
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िन म्त प्रतज्ञा गरकेो थयो। उहा यहाँ हुनुहुन्छ। अब, यिद मलेै तपाईलाई
सत्य भनेको छु भने, परमे र त्यो सत्यताको िन म्त बाध्य हुनुहुन्छ।
170 यिद मलेै मेरो वचन रा खन भने। यिद तपाईले आफ्नो वचन राख्नुभएन
भने, तपाई आफ्नो वचनको पक्का हुनुहु । अब, मलेै तपाईलाई केिह वाचा
गरकेो हुनसक्छु र मलेै गनर् सिकन, तर—तर म आउनेछु र भ ेछु। यिद
मलेै तपाइको केिह ऋणी भए भने, र तपाईबाट लुकाउछु भने, म एउटा
पाखण्डी हँु। यिद म आएर तपाईलाई भन्छु भने, “म तपाईको ऋणी छु,
तर मलेै तनर् स क्दन, तर मलेै सक्दो प्रयास गनछु,” तब तपाई मलाई क्षमा
िदनुहुन्छ र मलाई म त गनुर्हुन्छ। बुझ्नुभयो?
171 हामी सबजैना परमे रको केिह ऋणी छौ। हामी उहाबाट जीवनको ऋणी
भएका छौ। आउनुहोस् यो िवषयमा हामी इमान्दार होऔ। बािहर िहड्नुहोस्
र भ ुहोस्…यस्तो नभ ुस्, “िठक छ, अब हेनुर्स्, म—म प्रे स्बटे रयन
हँु। म मेथोड हँु। म पे न्टको ल हँु। म चचर् अफ गड हँु। म नाज रन हँु। म
िप ल्ग्रम हो लनेस् हँु।” त्यसो नसोच्नुहोस्! त्यहाँ लाखौजना नरकमा हुनेछ।
तपाई ख्री मा एउटा इसाई ब ुहोस्।
172 कत जनाले भ ुहुनेछ, “भाई ब्रन्हाम, मलाई प्राथर्नामा अिहले
सम्झनुहोस्, म माथ उठ्न चाहन्छु?” परमे रले तपाईलाई आशष
िदउन्।
173 प्रभु, तपाईले तनीह को हात देख्नुहुन्छ। समय यिह छ, महान् पिवत्र
आत्माले यस भवनलाई आज िबहानीमा स्तब्ध बनाएको छ। मलेै तपाईको
उप स्थत महसूस गनर् सक्छु। म जान्दछु तपाई यहाँ तपाईको वचनलाई
गौरव प्रदान गनर् आउनुभयो, “म परमप्रभुले रोप्दछु, र मलेै नै िदन रात पानी
हाल्छु, नत्रता त्यसलाई कसलेै मेरो हातबाट िट ा।” तपाईले नै तपाईको
वचन एउटा उदेश्यका साथ पठाउनुभयो, र त्यसले त्यो गनर् पनछ, प्रभु।
धमर्शा ले भन्दछ िक तपाई िहजो,आज र सधभैरी एकसमान हुनुहुन्छ।
174 तनीह ले िव ास गनर् सकेनन्, तपाईको िदनह मा तपाईमा पिवत्र
आत्मा थयो भनेर ती मािनसह ले िव ास गनर् सकेनन्। र तपाईले
आफैलाई (एउटा मािनसचोला मा हँुदा) परमे र बनाउनुभयो, जो,
तपाई कन्या कुमारीबाट जन्मेको परमे रको पुत्र हुनुहुन्थ्यो जो पृथ्वीमा
आउनुभयो हामीलाई उ ार िदनको िन म्त। र िकनभने तनीह ले तपाईमा
परमे रको आत्मा देखे, तनीह ले त्यसलाई फरक बनाउन कोशष गर।े र
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तपाईले तनीह लाई भ ुभयो, प्रभु, “यो म होइन जसले यी कामह
गदर्छ, उहा मेरो िपता हुनुहुन्छ जो ममा हुनुहुन्छ जसले यी कामह
गनुर्हुन्छ। यिद तमीह ले अब्राहामलाई आफ्ना ‘िपता’ भिन बोलाउछौ
भने, अब्राहामले मेरा िदन देखे।” िन यन,ै उनले देखे, जब उनी उहाकै
छेउमा उभरहेका थए, उहाले ती कामह र चन्ह गरकेा देखे। “उनले
मेरो िदन देखे र आन न्दत भए।” भ ुभयो, “तमीह भ्रममा परकेा
छौ, िकनिक तमीह धमर्शा र परमे रको शिक्त जान्दनैौ, कसरी त्यो
परमे रले कन्यालाई पिवत्रआत्मा ारा गवर्धारण गराउनुभयो, र एउटा छोरा
ल्याउनुभयो (एउटा कन्या ारा जन्माएर), र उहा आफै उहाकै शिक्तको
प रपूणर्तामा त्यो एउटा मािनसमा वास गनुर्भयो।”

175 र कसरी उहाले त्यस शरीरबाट उिह रगतलाई लएर एउटा ब लदानको
पमा, र एउटा मािनसलाई शु बनाएर तािक उहा आफै त्यस भत्र बस्न

सक्नको िन म्त, र उहाको कायर् अन्त्यको समाि सम्म गनर्को िन म्त!
ओ परमे र, मािनसह लाई जागा उठाउनुहोस् यो देख्न सक्नको िन म्त।
प्रदान गनुर्होस्। प्रत्येकलाई बचाउनुहोस् जसलेआफ्नो हात उचालेका छन्।
तनीह को दय शु प रिदनुहोस्। प्रभु, मेरा हातह पिन माथ छन्।
मलाई पिन शु पानुर्होस्, ओ प्रभु। यो एउटा सुधारको घर हो। यो त्यो
स्थान हो जहा हामी धोईनु पदर्छ। यस िबहानी पिवत्र आत्माले हामीलाई
धुन िदनुहोस्, र हामीलाई भ्र ता बाट धोईिदनुहोस्।

176 हामी प्राथर्ना गछ , प्रभु, िक त्यहाँ एउटा पिन व्यिक्त छुिट्टईने छैन
यहाबाट तर तपाईको आत्मा ारा भ रएको होस्। र हुनसक्छ त्यहाँ एउटा
पिन भावना बािहरबाट नहुनसक्छ जब यो हुन आउनेछ। तर, प्रभु, भत्रपिट्ट
जानुहोस्, आवरण ता ुहोस् र हामी के हौ देखाउनुहोस्, प्रभु। प्रदान
गनुर्होस्। र त्यसपछ हामीलाई तपाईको आत्मा ारा भनुर्होस्, सत्य र
शु दयसंग गनुर्होस्। र यो सतावटको र किठन प रक्षाको समयमा, जसै
हामी िहड्दछौ तपाई हामीमा अझै िमठास र िप्रय भई बढ्नुहुनेछ, त्यो
िदनको पखार्ईमा रहनेछौ। जसै हाम्रा गालाह मा आशु झररे आउछ, यस
शहरको पापको िन म्त, पिवत्र आत्माले तर हेनुर्भएको होस् र भ ुभएको
होस्, “त्यहाँ एकजना छ जसलाई मलेै छाप लगाउन सक्छु, उ मेरो हो,
उनी मेरी हुन्।” प्रदान गनुर्होस्, प्रभु। त्यो हामी मध्येमा पाउनसकेको होस्।
हामी माग्दछौ येशू ख्री को नाउमा। आमेन।



40 बो लएको वचन

िदनको अन्त्य तर जब म निदमा आए,
र दखुको अ न्तम बतास चल्यो;
त्यहाँ कोिह पखरहेको हुनुहुनेछ जसले मलाई बाटो
देखाउनुहुनेछ,

मलेै यदर्न एकै्ल तनुर्पनछैन
मलेै एकै्ल यदर्न तनुर्पनछैन,
मेरो सबै पाप प्राय तको िन म्त येशू मनुर्भो;
जब मलेै अन्धकारलाई देख्दछु, उहा मलाई पखरहनु
हुनेछ

मलेै यदर्न एकै्ल तनुर्पनछैन
177 म उहालाई अिहले च चाहन्छु। मेरो हात लनुहोस्, अमूल्य प्रभु,
मलाई अगुवाई ग र नै रहनुहोस्, मलाई खडा हुन िदनुहोस्। मलाई यहाँ खडा
हुन िदनुहोस्, प्रभु, ती सबकैो िव मा जुन गलत भिनन्छ, सबै कुरा जुन
गलत दे खन्छन्। अ ले के भन्छन् त्यो कुराको मलाई वास्ता छैन, मलाई
खडा हुनिदनुहोस्, प्रभु। जब मलेै गनर्सक्ने सबै ग रसके, मलाई खडा हुन
सहायता गनुर्होस्। मेरो हात समाउनुहोस् र त्यसबाट मलाई ता ुहोस्, प्रभु।
केिह गनुर्होस्, मलाई खडा हुन िदनुहोस्। जब ती कुराह आउनेछन्, र यस
संसारको धन सम्पत र यसको सबै वभैव र यसको मिहमा; यस कुरामा मेरो
आँखा अन्धो पा रिदनुहोस्, मलाई केवल उहालाई मात्र हेनर् िदनुहोस् जो
मेरो िन म्त मनुर्भयो। यिद यसले मेरा सबै िमत्रह नै मलेै चुकाउनुपछर् , यिद
यसले म संग भएको सबै कुरा चुकाउनुपछर् ; त्यसले एउटै पिन अथर् राख्दनै,
म ती सबै वेिदमा आत्मासमपर्ण गछुर् । त्यिह नै हो, मलाई वफादार खडा
हुनिदनुहोस्। र कुनै िदन जब ास मेरो सामने मेरो िव मा बता￭सन्छ, र
म जान्दछु िक मेरो दय गएको छ र मेरा िदनह ￭सि एको छ, र मेरो समय
￭सि एको छ र मेरो क बाट मेरो स्थान िनका लएको छ, म यदर्न एकै्ल तनर्
चाहिदन। उहा त्यहाँ हुनुहुनेछ। हो। जब अन्धकार म देख्दछु, उहा मलाई
त्यहाँ पखरहनु हुनेछ, मलेै यदर्न एकै्ल तनर् पनछैन। यिद म अिहले उहाको
िन म्त खडा भए भने, उहा मेरो िन म्त त्यस बेला खडा हुनुहुनेछ। म उहाको
िन म्त ￭जउनेछु जो मेरो िन म्त मनुर्भयो, त्यसबेला कती खसुी हुनेछ मेरो
जीवन। त्यिह त रकामा म उहाको िन म्त खडा हुन चाहन्छु।
178 मलाई लाग्छ यहािनर िबमार मािनसह हुनुहुन्छ। के उहाले केिह
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काडर्ह िदनुभयो? मलेै िब￭सर्ए। के तनीह ले काडर्ह िदनुभयो? कसलेै
प्राथर्नाको काडर् पाउनुभएको छ? छैन।
179 म मात्रै पिवत्र आत्मालाई पखरहेको छु। यिद तपाईले केवल िव ास
गनुर्भयो भने, केवल िव ास राख्नुहोस्, संखा नगनुर्स्। यिद परमे रले
मलाई तपाईको समस्याह प्रकट गनर् सक्नुहुन्छ…त्यो जे सुकै हुनसक्ला,
म जा न्दन; यिद तपाईले आफ्नो हात उठाउनुहुन्छ भने, तपाईले मलाई
च ुहुदनै र मलेै तपाईलाई च न्दन। तब यिद परमे रले यहाँ प्रकट गनुर्हुन्छ
भने, के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक यो त्यिह स्वगर्दतु हो जसले केवल िवनाश
हुनु भन्दा अगाड संदेश ल्याएको थयो, यो त्यिह स्वगर्दतू हो जसले अक
िवनाश आउनुभन्दा अगाड यो संदेश ल्याएको छ। के तपाई यो िव ास
गनुर्हुन्छ? यिद तपाई गनुर्हुन्छ भने, तपाईको हात उचाल्नुहोस्। िठक छ।
िठक छ, प्रभुले यो प्रदान गनुर्भएको होस्।
180 उहा मेरो न￭जकै ब￭सरहनुभएको छ। त्यहाँ अक एकजना हुनुहुन्छ जो
मेरो न￭जक ब￭सरहनुभएको छ, जो श्रीमती स्नाईडर हुनुहुन्छ यहाँ, वा यो
श्रीमती मफ हुनुहुन्छ यहाँ, उहाको नाउ के हो, जो त्यहाँ ब￭सरहनुभएको
छ। म तनीह लाई जान्दछु।
181 यो पु षलाई म च न्दन, मेरो लािग उहा एउटा अन्जान व्यिक्त हुनुहुन्छ।
तर परमे रले उहालाई च ुहुन्छ। यिद परमे रले अिहले प्रकट गनुर्भयो
भने, कत जनाले जा ुहुन्छ िक यो होइन…
182 मलाई नहेनुर्होस्। मेरो, म केन्टिकको डाँडाको केटा िब ी हँु, ज त्त
पिन सरोकार राख्छ त्यिह नै हो। म—म संग पयार् शक्षा समेत छैन, मेरो
आफ्नै नाम पिन ब त गाह्रो संग लेख्न सक्छु। तर त्यहाँ एउटा कुरा छ
जुन म जान्दछु, मलेै उहालाई चन्दछु। र त्यो, त्यिह नै सबकुैरा हो जुन
जा म वास्ता राख्छु। अब, मेरो व्याकरणमा कुनै पिन ध्यान निदनुहोला।
183 र तपाईले सोच्नुहोला िक यस िबहानीको मेरो प्रवचन पुरै रखेा वा
सबकुैराबाट बािहर थयो, एउटा समयमा तपाईले बाईबलको रखेामा
िमलाउनुस् र हेनुर्होस् यिद तपाई सून्य िनसानामा सिह हुनुहुन्छ वा गलत।
हेनुर्होस् यिद तपाईलाई फाइदा छ त्यसभत्र जब तपाई—जब तपाई
त्यसमा राख्नुहुन्छ। तपाईको आफ्नै िवचारह संग निमलाउनुस्, तर उहाले
के भ ुभएको छ त्यससंग िमलाउनुहोस्। “बाटो किठन छ, बाटो साँघुरो
छ, र त्यहाँ थोरै मात्रै छन् जसले त्यो भेट्टाउनेछन्; िकनभने िवनाशमा
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पुयार्उने बाटो फरािकलो हुन्छ, र फरािकलो ढोकामा धेरै जना जानेछन्।”
लाखौ गुणा लाखौ त्यहाँ जानेछन्। दस लाखमा एक नै सम्भािवत बाटो
हुन आउनेछ। त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ। त्यिह नै हो जो उहाले भ ुभयो। अब,
उहाले किहल्यै त्यो संख्या िदनुहु , तर उहाले भ ुभयो, “जस्तो नोआको
िदनमा थयो, केवल आठ ओटा प्राण। जस्तो सोदोमको िदनमा भएको
थयो त्यस्त,ै केवल तनजना।” सबै मध्येबाट मात्रै तन जना बाचेका थए
आगो बाट। त्यस्तै नै हुनेछ।

184 अब, यिद कोिह वास्तवमै आ त्मक छ भने, म तपाईलाई यहाँ
ब￭सरहनुभएको व्यिक्तलाई हेनर्को िन म्त भन्दछु, उहाले मलाई हेनर् सक्ने
सम्मको एकोहोरो हेरीरहनु भएको छ। उहाले आफ्नो हात उचाल्नुभयो,
मलेै उहालाई च न्दन, किहल्यै उहालाई देखेको छुइन, र मलाई उहाको
बारमेा केिह पिन थाहा छैन। उहाले मात्रै त्यहाँ बसी मलाई हे ररहनुभएको
छ। तर, हेनुर्होस्, उहाले एउटा सम्पकर् बनाउदै हुनुहुन्छ, उहाले प्राथर्ना
गन्द हुनुहुन्छ। अब, त्यो सिह हो। अब, यिद प्रभुले मलाई भ ुभयो भने…
त्यस व्यिक्त जो मबाट त्यत टाढा ब￭सरहनुभएको छ, र यो हाम्रो पिहलो
भेट हो, र त्यहाँ उहा बस्नुभएको छ। यिद प्रभुले मलाई प्रकाश िदनुभयो
भने के उहाले—के उहाले…म—मलेै उहालाई चंगाई गनर् स क्दन। मलेै
स क्दन, मलेै त्यो गनर् स क्दन, िकनभने परमे रले पिहले नै त्यो गनुर्भएको
छ। तर यसले तपाईको िव ासलाई बढाउछ। सबजैनाले अिहले देख्नुहुन्छ,
उहा िठक यहाँ हुनुहुन्छ, केवल उिह आत्मा। र याद गनुर्होस्, येशूले प्रतज्ञा
गनुर्भयो, यो अन्तको समय भन्दा अगाड। यो सधै अ न्तम चन्हको पमा
भएको छ।

185 केिह िदन पिहले, लयो र म सडकमा ब￭सरहेका थयौ, र हामीह मध्ये
कोिह बोल्दै थयौ। र मलाई मनमा महसूस भईनै र ो िक केिह बद्लाव
आउनेवाला छ, एउटा बदलाव आउदै थयो। जब हामीले त्यसको बारमेा
बोल्यौ, यो सेवकाईमा बद्लाव होइन, िकनिक अब हुनै सक्दनै, तर यो
ममा चािह बदलाव हुनेछ। म सधै एउटा कमजोर व्यिक्त रहेको छु र मात्रै
मािनसह लाई मलाई अगुवाई गनर्लाई िदन्थे र डोहोयार्उन िदन्थे, र यो
बाटो र त्यो बाटो पठाउन िदन्थे। प्रभुले गर भ ुभएको कुरा यिद मलेै धेरै
समय अगाड गरकेो भए, म आज भएको समस्यामा हुनेथईन। म आउने
अक ह ामा परमे रसंग एकै्ल हुन बािहर जादै छु। हो, श्रीमान्। मलेै—मलेै
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स्वगर्बाट सु ुनै पदर्छ। म एउटा कमजोर व्यिक्त हुन चाह , म मेरो आफ्नै
प्रतव तामा खडा हुन चाहन्छु।
186 एउटा मािनस, यो िठक उसको पछ आइ नै रहन्छ, उहा िठक पछाड
ब￭सरहनुभएको छ, िकनभने त्यो व्यिक्त िव ास गद हुनुहुन्छ, उहा वास्तवमै
िव ास गद हुनुहुन्छ। मलेै दशर्कह लाई जताततै हेर,े र यो िठक त्यिह
व्यिक्तको मा झदर्छ। उहाको आवश्यकता छ, उहामा बोझ छ, तर उहामा
कसकैो लािग बोझ छ। त्यो सिह हो। तपाई कसकैो िन म्त प्राथर्ना गद
हुनुहुन्छ। तपाइको दयमा कोिह हुनुहुन्छ। त्यो सिह हो, होइन त? त्यो
एउटा तपाईको साथी हो। यिद मलेै तपाईलाई भिनिदए भने िक त्यो
साथीसंग के कुरा छ भनेर, के तपाईले िव ास गनुर्हुन्छ िक म परमे रको
दास हँु भनेर? उहा जडया हुनुहुन्छ। त्यो सिह हो। यिद त्यो सिह हो भने
तपाईको हात उचाल्नुहोस्।
187 के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? यहािनर कसलेै आफ्नो हात उठाउनुभएको
छ, यहाँ पछाड एकजना मिहला हुनुहुन्छ, कोिह हुनुहुन्छ। हो। हो। तपाईले
मलाई च ुहुदनै? म तपाईह सबै जनाको िन म्त एउटा अन्जान हँु?
मलेै तपाईलाई च न्दन, तर परमे रले तपाईलाई च ुहुन्छ। के तपाई
त्यो िव ास गनुर्हुन्छ? तपाईको दयमा के छ यिद परमे रले मलाई थाहा
िदनुभयो भने, के म उहाको दास हँु भिन तपाईले िव ास गनुर्हुन्छ? सानी
केिट, तपाईको समस्या के छ भने त्यो सानो बच्चा हो। त्यो सही हो। र त्यस
बच्चालाई उसको अनुहारमा रातो चलाउने डाबर भएको छ। चिकत्सकले
यसको िवषयमा केिह गनर् सक्दनैन्। तपाई एउटा अन्जान हुनुहुन्छ यहा,
तपाई र प्यारो मान्छे त्यहाँ ब￭सरहनुभएको छ। तपाई िव ास गनुर्हुन्छ
िक परमे रले तपाई को हो वा तपाई कहाँबाट आउनुभयो भिन मलाई
थाहा िदनुहुन्छ भिन? तपाई यो िव ास गनुर्हुन्छ? यिद उहाले गनुर्भयो भने
बच्चाको चंगाईलाई तपाई स्वीकार गनुर्हुन्छ? [ ीले भ ुहुन्छ, “गछुर् ।”—
सम्पा] िठक छ, तपाई सोमरसेटमा फकर जानसक्नुहुन्छ, केन्टिकमा,
जहाँबाट तपाई आउनुभयो। र िव ास गनुर्होस् िक उ िनको हुनेछ, तपाईको
रातो चलाउने डाबर बच्चालाई छोड्नेछ यिद तपाईले िव ास गनुर्भयो भने।
188 जब मलेै त्यो शब्दलाई उ ेख गर,े कोिह त्यो भवनको पछाड
त्यहाँ उभरहनुभएको छ, जो सोमरसेट, केन्टिकबाट हुनुहुन्छ, प्राथर्ना
गद हुनुहुन्छ, जो मुटुको समस्यामा हुनुहुन्छ। तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक
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परमे रले िनको पानुर् हुन्छ? यिद तपाईले यो तपाईको सम्पूणर् दयले
िव ास गनुर्हुन्छ, र परमे रले िनको र िठक पानुर् हुन्छ भिन िव ास
गनुर्हुन्छ भने।
189 यहाँ, यहािनर, म िव ास गछुर् िक कसकैो हात िठक यहाँ संगै माथ
आएको छ यहाँ, िठक यहाँ आएको छ। हो, मलेै तपाईको हात देखेको छु। के
म तपाईको लािग एउटा अन्जान व्यिक्त हँु, मिहला? म तपाईलाई च न्दन।
हामीले पिहले किहल्यै भेटेका छैनौ। के तपाई म उहाको दास हँु भिन िव ास
गनुर्हुन्छ?[मिहलाले भ ुहुन्छ, “हो।”—सम्पा] तपाई िव ास गनुर्हुन्छ?
तपाईको दयमा एउटा बोझ छ, वा कुनै कुराको छ। यिद परमे रले मलाई
प्रकट गनुर्भयो भने मलाई िव ास गनुर्हुन्छ, तपाईले िव ास गनुर्हुन्छ यो उिह
आत्मा हो जुन ख्री मा थयो? तपाईको श्रीमान् त्यहाँ ब￭सरहनु भएको छ,
उहाले पिन उिह कुरा िव ास गनुर्भएको छ? के तपाईले उिह कुरा िव ास
गनुर्हुन्छ? यो तपाईको सानी छोरीको बारमेा हो जो तपाईको अक पिट्ट
ब￭सरहेिक छन्। त्यो सिह हो, उसलाई क्यान्सर भएको छ। तर के तपाई
िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले उहालाई िनको पानुर्हुन्छ भिन? यिद तपाई
िव ास गनुर्हुन्छ भने हात उचाल्नुहोस्। ल िठक छ, तपाईको हात बा लका
माथ राख्नुहोस्।
190 प्रभु येशू, तपाईको आत्माको उप स्थतमा, त्यो दु लाई इन्कार
गदर्छु जसले ती बा लकालाई माद छ। म िव ास ारा, येशू ख्री को रगत
त्यस हत्यारा र बा लकाको बीचमा स्थािपत गराउदछु। उसलाई ￭जउन
िदनुहोस्। आमेन।
191 परमे रमा िव ास राख्नुहोस्। संखा नगनुर्स्। “यिद तपाईले िव ास
गनर्सक्नुभयो भने सबकुैरा सम्भव छ।” यिद तपाईले िव ास गनर्सक्नुभयो
भने सबै कुरा सम्भव छ। साचो पमा।
192 त्यहाँ पछाड कसलेै हात उचाल्नुभएको छ, कुनै ठाउमा, तपाई,
एकजना मिहला उता अ न्तम तर। तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक म परमे रको
दास हँु भिन? म तपाईलाई च न्दन, तपाईले मलाई च ुहु । तपाई िव ास
गनुर्हुन्छ िक परमे रले मलाई तपाईको समस्या के हो भिन प्रकट गनर्
सक्नुहुन्छ? के तपाई स्वीकार गनुर्हुन्छ िक येशू तपाईको चंगाईदाता र
जुटाउनुहुने हुनुहुन्छ भिन, जे सुकै हुन सक्छ—यो जे पिन हुनसक्छ…?
तपाईले तब िव ास गनुर्हुन्छ त? िठक छ, तपाईको त्यो अत्ता लने रोग
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भएको थयो, त्यिह नै तपाईलाई भएको थयो। यिद त्यो सिह हो भने,
तपाईको पाउमा खडा हुनुहोस्, यिद त्यो हो भने, केवल त्यो मािनसह ले
देख्नेछन् यो सत्य हो भिन। िठक छ, तपाईलाई त्यसले अिहले नै छोड्ने छ।
तपाई घर जानुहोस् र िनको हुनुहोस्। परमे रले तपाईलाईआशष िदउन्।

तपाई पिन केन्टिकबाट हुनुहुन्छ। अह, त्यो सिह हो।
193 तपाईको छेउमा बस्नुहुने मिहला पिन केन्टिकबाट हुनुहुन्छ। उहा पिन
हुनुहुन्छ। मलेै तपाईलाई च न्दन, चन्छु र? तर मलेै भ सक्छु िक
तपाईमा केिह खराबी छ। यिद मलेै तपाईमा के खराबी छ त्यो भिनिदए भने
तपाई ख्री लाई तपाइको चंगाईदाता हुनुहुन्छ भिन स्वीकार गनुर्हुन्छ? त्यो
तपाईको कम्मरमा छ। यिद त्यो सिह हो भने, तपाईको हात उचाल्नुहोस्,
धेरै माथ उचाल्नुहोस् तािक मािनसह ले देख्न सकून्। िठक छ, घर
जानुहोस् र त्यसले तपाईलाई छोडेको हुनेछ। तपाईको िव ासले तपाईलाई
िनको पाछर् ।

म तपाईलाई िव ासलाई िव ास गनर्को िन म्त चुनौती िददछु।
194 यहा एकजना मिहला हुनुहुन्छ, प्राथर्ना गद हुनुहुन्छ, उहाको माल
उहाको मुहारमा भएको पाएको छु। मलेै तपाईलाई च न्दन। परमे रले
तपाईलाई च ुहुन्छ। तपाई जो लएट, इ लनोइस बाट हुनुहुन्छ र तपाईलाई
ट्यमुर भएको छ। त्यो वास्तवमै सिह हो। तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्ला…
(हो, उहा हुनुहुन्छ मिहला रोसे ा ब्रट। त्यो सिह हो। पखर्नुस्, उहाले मलाई
यो िवषयमा भ ुभएको थयो, तर उहालाई किहल्यै थाहा थएन िक मलेै यस
मिहलालाई किहल्यै चनेको थईन। त्यो साचो हो। केवल मिहलाको िव ास
ब लयो थयो रहेछ।) म तपाईलाई एउटा कुरा भ ेछु जुन तपाईलाई थाहा
छ तर मलाई थाहा छैन। तपाई त्यस पछाड अ न्तमको कुस मा ब￭सरहेको
बच्चाको िन म्त प्राथर्ना गद हुनुहुन्थ्यो। त्यो तपाई को बच्चा हो। त्यो सिह हो।
आमेन। मलाई थाहा थएन भ े कुरा तपाई जा ुहुन्थ्यो।
195 त्यहाँ यो छ, यो पिवत्र आत्मा हुनुहुन्छ! तपाई यो िव ास गनुर्हुन्छ?
तपाई यो स्वीकार गनुर्हुन्छ? यिद यो सिह हो भने, मलेै के िवषयमा भने,
“ढोका किठन छ, र बाटो साँघुरो छ” यो सिह हो। येशू ख्री , परमे रको
पुत्र, उहा िठक अिहले यहाँ हुनुहुन्छ। जीिवत परमे रको आत्मा िठक अिहले
यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईले यो िव ास गनुर्हुन्छ? त्यसो हो भने, तपाईलाई
जानकारी िदन्छु, िक म कोिह पिन होइन चंगाई गनर्लाई, म एउटा चंगाईदाता
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होइन, तर परमे रको आत्माले केवल मलाई चु ुभयो आफुलाई प्रकट
गनर्को िन म्त। मसंग कुनै पढाई छैन। मसंग कुनै कुराको ज्ञान छैन। तर यो
उहाको आत्मा हो जसले यसो गदर्छ, तपाईले देख्नुहुन्छ, र उहाले तपाईले
यो जानेको चाहनुहुन्छ िक मलेै तपाईलाई सत्य कुरा भिनिदएको छु।
196 यो सत्य हो, िक येशू ख्री ले तपाईह प्रत्येकलाई िठक अिहले िनको
पानुर् हुन्छ यिद तपाईले त्यो िव ास गनुर्हुन्छ भने। अब मात्र…यिद यसले
कगस्टनमा काम गछर् भने, जहाँ िमसनरीह , वा जो कोिह पिन हुनुहुन्छ
पछाड त्यहाँ, कगस्टनमा यसले काम गरकेो देख्नुभएको छ, हजारौ िनको
पा रएको छ, िकन यसले यहाँ अमेरीकामा काम गदन जहाँ हामी जस्तो
छौ त्यस्तै आउछौ? िकन हामीले यो िव ास गनर्सक्दनैौ? िकनिक हामीले
त्यो सानो चजलाई पार गनर् सक्दनैौ। तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? तपाईको
हातह उचाल्नुहोस्।
197 अब, ती उिह हातह , तपाइको छेउको एकअकार्मा राख्नुहोस्,
उहालाई िठक यहाँबाट मलाई प्राथर्ना गनर् िदनुहोस्, र तपाईको दयमा
क त्त पिन संका आउन निदनुहोस्, यसले सबै समापन गछर् ।
198 ओ, मेरो, भाई नेभल! कसरी मलेै इच्छा गरकेो थए, कसरी मलेै
प्राथर्ना गरकेो थए, कसरी…तपाईले सोच्नुहुन्छ होला, म मेरै पछाड; म
त्यस्तो छुइन, म जान्दछु िक म िठक कहाँ छु। यिद मलेै केवल यो सानो कुरा
तपाईमा ल्याउन सके भने! तपाई जा ुहुन्छ िक येशू ख्री , परमे रको पुत्र,
यस िबहानीमा यहाँ मािनसह को माझमा हुनुहुन्छ, िठक अिहले, अिहले
उप स्थत हुनुहुन्छ, आफैलाई देखाउदै हुनुहुन्छ?

िठक छ, तपाईले भ ुहुन्छ, “भाई ब्रन्हाम, तपाईले त्यो भ ुभयो।”
199 कसरी मलेै त्यो भने? म तपाईलाई च न्दन। त्यहाँ अ क मिहला
हुनुहुन्छ जसले क्षयरोग भएको छ। तपाई िनको हुनुभएको छ, बिहनी।
तपाईलाई आशष होस्। म माफ चाहन्छु, तपाईले एउटा मिहला जसलाई
क्षयरोग छ उहासंग प्राथर्ना गद हुनुहुन्थ्यो, िकनिक उहा खरैो कपालको
शर भएको मिहला हुनुहुन्छ। हो, िठक छ, यसलाई िव ास गनुर्होस्। िठक
छ। उहा यहाँ हुनुहुन्छ। यो उहाको उप स्थत हो।
200 अब, यहाँ उहाले के भ ुभएको छ, “िव ास गनह मा यो चन्ह हुनेछ।
यिद तनीह ले आफ्नो हात िबरामीह माथी राखे भने, तनीह िनको
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हुनेछन्।” उहाले कसरी झुटो बोल्नसक्नुहुन्छ र? बुझ्नुभयो, यो उहामा
होइन, यो ममा होइन, अब यो तपाईमा हो। अब तपाई िव ास गनुर्होस्।
201 म मिहलालाई हे ररहेको छु जो भखर्रै त्यहाँ पछाड बस्नुभयो, उहामा
धेरै िव ास छ। उहा र उहाको श्रीमान् भखर्रै प्रभुमा नया आउनुभएको
हो। उहा िठक यस सभामा बस्नुभएको थयो, र एउटा चरफार भएको
थयो जुन चिकत्सकले उहामा अगाड शलै्य गनर् लागेको थयो, र उहाको
बच्चा पिन जन्मन तयार थयो। र चिकत्सकले त्यसपछ शलै्य गनवाला
थयो, तर बच्चा ज न्मयो र तनीह ले कुनै ह नया भेटेनन्। त्यो सबै गयो।
बुझ्नुभयो? िकन? िकनिक उहा केवल त्यसरी बस्नुभयो…उनी किहल्यै
पिन त्यसरी यहाँ माथ मचंमा हुनुहु थयो। उहा केवल त्यहाँ पछाड
बस्नुभयो र यसलाई िव ास गनुर्भयो। के यो सिह हो, श्रीमती. िग्रन, मलेै
यिह िव ास गछुर् , त्यहा पछाड? त्यो सिह हो। उहाको हात हेनुर्होस्?
चिकत्सकले केिह टुटेको समेत पाउन सकेका छैनन्, त्यो सबै गसैक्यो।
िकन? उहाले िव ास गनुर्भयो, केवल त्यहाँ बाट िन स्कनुभयो र भ ुभयो,
“यो िठक भएको छ”
202 अब तपाईले पिन उिह गनुर्होस्, र सबै क जुन तपाईले पाउनुभएको
छ त्यसले तपाईले छोड्नेछ। परमे र, कसले सक्छ—कसले एउटा मानव
शरीर केिह पठाउन सक्छ, त्यो सपर् को टोकाईको मनो लला जुन मािनसको
पाउमा थयो, िवषालु, उसलाई मनर्को िन म्त, र त्यसले बन्द गनर् सक्थ्यो र
िठक त्यिह मनर् सक्थ्यो, कत धेरै उहाले तपाईको शरीर भत्रको िबमारलाई
मानर् सक्नुहुन्छ? िकनभने, त्यस व्यिक्त कत आपत् मा थयो र उसलाई
म तको ज री थयो। तपाईमा पिन त्यो हुनुपछर् । यिद तपाईमा त्यो भएन
भने तपाई मनुर्हुन्छ।
203 अब तपाईह को हात एक अकार्मा राख्नुहोस्। तपाईह आफ्नो
लािग प्राथर्ना नगनुर्स्, तपाईको छेउमा भएको व्यिक्तको िन म्त प्राथर्ना
ग रिदनुहोस्। त्यो इसाई त रका हो।
204 यो ￭सक्नुहोस्, यो ￭सक्नुहोस्, त्यो, जसै तपाईले अ को िन म्त
गनुर्हुन्छ, तपाईले ख्री को िन म्त गनुर्हुन्छ। जब तपाई कसकैो िन म्त
असल बिनिदनुहुन्छ, तपाई ख्री को िन म्त असल बिनिदनुभएको हुन्छ।
यिद तपाईले कसलैाई दवु्यर्वहार गनुर्हुन्छ, तपाईले ख्री लाई दवु्यर्वहार
गनुर्हुन्छ। ओ, मेरो।
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205 ओ, यिद मलेै यिह मात्र जानलाई िदन सके भने, यिद मलेै केवल
मािनसह ले देख्न सक्ने बनाउन सके, के मा मलेै हेदछु र के मलेै अनुभव
ग ररहेको छु, र जे म जान्दछु जुन अिहले भईरहेको छ, बुझ्नुभयो।
कसरी ख्री ले यस िबहानीमा यस संदेशलाई िददै हुनुहुन्छ, तािक िठक
मािनसह को दयसम्म पुयार्उनको िन म्त र त्यहाँ केिह ￭सजर्ना गनर्को
िन म्त; कुनै उत्तेजना होइन, कुनै भावना होइन (यो त्यसै संग आउछ),
तर त्यहाँ इन्कार गनर् नसिकने िव ास ￭सजर्ना गनर्को िन म्त जसले भन्दनै
िक, शत्रुलाई एक इन्ची देउ।
206 अब, उहाले मेरो प्राथर्ना सु ुहुनेछ, उहाले तपाईको प्राथर्ना सु ुहुनेछ।
मलेै तपाईह सबकैो िन म्त प्राथर्ना गद गदार्, अिहले तपाई एक अकार्को
िन म्त प्राथर्ना गनुर्होस्।
207 ओ प्रभु, यो महान् नाजुक पलमा. हामी जान्दछौ िक यसले धेरमैा
मृत्यु र जीवनको भ ताको अथर् राख्ने गछर् । र म तपाईको उप स्थतमा
काम्दछु, िकनिक म जान्दछु, प्रभु परमे र, िक मलेै मेरो पूणर् दयले प्राथर्ना
गनुर् पदर्छ। म जान्दछु िक हुनसक्छ यिद आउने पाच िमनेटमा त्यहाँ कुनै
पिन िवमार मािनस हाम्रो माँझमा नभए तापिन, िक यहाँ भएका प्रत्येक
मािनसले जा ेछन् िक तपाई यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँ तनीह यस िबहानीमा
खडा हुन्छन्, प्रभु। तनीह मािनसह लाई हात उचाल्न िदनुहोस् जसले
जान्दछन् िक मलेै तनीह लाई च न्दन, र तनीह को बारमेा केिह पिन
जा न्दन। तर तपाईको आत्माले तनीह लाई जान्दछ। तपाईले तनीह को
दयको गु को कुरा जा ुहुन्छ, अझै कत धेरै तपाईले तनीह को क
र भोगाई लाई जा ुहुन्छ! त्यसलेै, प्रभु, आज यो हुन िदनुहोस्, अिहले नै
तपाईको आत्माले तनीह को िबमार शरीरह लाई छुनुभएको होस्। प्रदान
गनुर्होस्, प्रभु। तनीह ले एकले अकार्लाई प्राथर्ना ग ररहेका छन्।
208 र म प्राथर्ना गछुर् , िप्रय परमे र, िक पिवत्र आत्माले तनीह मा यत
वास्तिवक बनाईिदनुहुनेछ, िक तनीह ले अबबाट किहल्यै पिन अिव ास
गन छैनन्। र त्यहाँ अक िवमार छ, प्रभु, जुन यो भौतक शरीरको
िबमार भन्दा किहँ ज्यादा ठुलो छ, जुन आ त्मक िबमार हो। प्रत्येक दय
खो लन सकोस्।
209 प्रभु, यो कसरी हुनसक्छ िक तपाई अब्राहामको छेउमा उभनुभयो, र
त्यिह कुरा गररे देखाउनुभयो, सारालाई भ ुभयो जो तपाईको “पछाड”
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थईन्, धमर्शा ले भन्छ िक, “पाल भत्र उनी हा￭सन्” र उनलाई तपाईले
भ ुभयो। र अब्राहामले त्यो त्यो एलोिहम हो भिन जाने, जो माहान् परमे र
हुनुहुन्छ। र केिह िमनेट पछ तपाई उसको ि बाट गायब हुनुभयो।
210 र, प्रभु, जब येशू खडा हुनुभयो र उिह काम गनुर्भयो, र भ ुभयो,
“तमीह ले अब्राहामलाई ‘िपता,’ भन्छौ र पिन तमीह भन्छौ तमीह
धमर्शा जान्दछौ।” भ ुभयो, “तमीह भ्रममा छौ, तमीह धमर्शा
जान्दनैौ नत परमे रको शिक्तलाई नै जान्दछौ।” र तनीह ले उहालाई
“बाल￭जबुल” भने।
211 तर तपाईले प्रतज्ञा गनुर्भयो िक अ न्तम िदनह मा फेरी पिन तपाईले
आफ्नो आत्मा खन्याउनुहुनेछ। अगमवक्ताले भ ुभयो, “साँझको बेलामा
त्यहाँ उज्यालो हुनेछ।” र आज हामी यहाँ छौ।
212 जब यो नाजायज संसार पापको मुिन िगद छु, जस्तो िक एउटा
मा त्तएको मान्छे रात घर जादा ह￭ न्छ, छट्टैनै उसलाई बीचमा उडाई
िदईनेछ, त्यहाँ ज्वालामुखीको धूलो समेत हुनेछैन, गाह संग त्यो छुिट्टने
छ। र हामीले देख्छौ िक समय िब दै गएको छ।
213 ओ परमे र, प्रत्येक संका हामीबाट हटाईिदनुहोस्। अिहले हामीलाई
आवतर्न ग र चलाउनुहोस्। आउनुहोस्, पिवत्र आत्मा। तपाईको महान्
पखेटाले पकड्नुहोस्, िठक अिहले यस सानो समूहमा चन्तन गनुर्होस्, र
आफैलाई तनीह को दयमा भजाउनुहोस्, र तनीह लाई थाहा िदनुहोस्
िक तपाई िदव्य उप स्थतमा हुनुहुन्छ भिन, िक त्यो तपाई हुनुहुन्छ, “म
परमप्रभु हँु जसले तेरो सबै रोगबाट चंगाई िददछु।” र हुसंकोस् िक तपाईको
उप स्थतले तनीह को दयमा केिह गरकेो होस् जसले तनीह मा यस
िबहानीमा यहाँबाट गएर तनीह मा भएका सबकुैरा िव ास गनर्सकून्। र सबै
िबमारी र दु ख व्यिक्त िनको भएका हुन्।
214 िकनिक, तपाईको दासको पमा, म यहाँ खडा हुन्छु र प्रत्येक दु लाई
हकादर्छु, िबमारलाई िनन्दा गदर्छु, शतैानलाई इन्कार गदर्छु।
215 त हारकेो छस् र त केिह होइन तर एउटा छलकतार् होस्। र हामी
तपाईको हातलाई यस िबहानीमा बोलाउदछौ, येशू ख्री को नाउमा। र
उहाको दासको पमा, उहाको वचन प्रचार गद र मािनसह लाई सत्यता
बताउद,ै तािक सिह बनाउन र परमे रको वचनसंग िमलाउन, म तँलाई
इन्कार गदर्छु, शतैान, येशू ख्री को नाउमा। यी प्रत्येक मािनसह बाट
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िनस्क जा जो चन्गाई हुनको िन म्त टाढा र न￭जक बाट आएका छन्। त
यस दशर्क र मािनसह बाट िनस्क जा। म जीिवत परमे रको शपथ खाएर
भन्दछु। र बाईबलले भनेको छ, “धा मक मािनसको प्राथर्ना शिक्तशाली
र प्रभावशाली हुन्छ।” र धेरै धा मक मािनसह को हात िबमारी माथी
रा खएको छ, यहाँ यस िबहानीमा। ओ, शतैान, तलेै तनीह मा यो म हँु भिन
सोच्ने बनाउन खोज्छस्, त्यसपछ तलेै तनीह बाट त्यो मिहमा लन्छस्।
तर यो परमे र प्रतको तनीह को िव ास हो, तनीह ले परमे रमा
िव ास गछर्न्! र त त्यहाँबाट िन स्कनुपछर् , तनीह को िव ास ारा हुन्छ।
त्यसलेै तेरो यात्रा यहाँबाट टाढा ल, र त्यो बािहरी अन्धकारतर जहाँको त
होस्। म तलाई इन्कार गदर्छु, येशू ख्री को नाउमा, परमे रको बाईबलको
अधकार ारा, मेरो आज्ञा जुन स्वगर्दतू ारा िदईयो। अब जा, येशू ख्री को
नाउमा, र तनीह लाई स्वतन्त्र छोडदे। आमेन।

216 तपाईको पूणर् दयले िवस्वास गनुर्हुन्छ, िक तपाई िनको हुनुभएको छ
भिन? तपाईको हात उचाल्नुहोस्, भ ुहोस्, “म अब येशू ख्री लाई मेरो
चंगाईदाताको पमा स्वीकार गछुर् । सबै छायामा बाट हराएको छ। म अब
उहालाई उहाको पूणर् शिक्त स्वीकार गछुर् , उहाको आशिषत उप स्थतमा
म उहालाई स्वीकार गछुर् ।”

मेरो िव ासले तपाईतर हेदर्छ,
तपाई कलवरीको थूमा,
िदव्य मुिक्तदाता;
अब सु ुहोस् जसै म प्राथर्ना गदर्छु
मेरा सबै पापह हटाईिदनुहोस्,
न त किहल्यै मलाई तपाईबाट,
भड्केर टाडा जान िदनुहोस्।

अब आउनुहोस् हाम्रो हातह वास्तवमै उहाको अगाड िमठासपूणर्
पले उचालौ।

जब जीवन को अन्धकारको भूमरीमा म चल्दै थए,
र मेरो चारैतर दखु फै लयो,
तपाई मेरो मगर्दशर्क ब ुहोस् (ओ परमे र);
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बो ल अन्धकार आज बदल्नुहोस्,
दःुख मेटाउनुहोस्, डर हटाउनुहोस्,
न त किहल्यै मलाई तपाईबाट,
भड्केर टाडा जान िदनुहोस्।

[भाई ब्रन्हाम गुनगुनाउन थाल्नुहुन्छ मेरो िव ासले तपाईतर हेदर्छ—
सम्पा]…अनुग्रहको धिन! 
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