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 …त्यो सुन्दामा मलेै असल महसूस गरकेो छु, त्यो असल हो। यो सधै
जसो, जस्तो मलेै पिहले पिन भनेको थए, “जब तनीह ले मलाई

भने, ‘परमप्रभुको भवनमा हामी जाऔं,’ तब म आन न्दत भएँ।” मलाई
लाग्छ िक दाऊदले एकपटक यो अभवािक्त िदएका थए, “परमप्रभुको
भवनमा हामी जाऔं।” परमप्रभुको भवन भन्दा बाहेको अक कुनै उत्तम
ठाउ मलाई थाहा छैन, के तपाईलाई थाहा छ।
2 अब, आज रात, हाम्रो माझमा केिह िमत्रह हुनुहुन्छ जो जो￭जर्याबाट
आउनु भएको छ। तनीह सम्भावतः आजको िदउसोको खाजा प ात
फकर् नुहुनेछ। र त्यसपछ हामी…तनीह कतजना त धेरै टाढा दे ख
हुनुहुन्छ, म आशा गछुर् िक तपाईह बस्नुहुनेछ। र जुनै पिन कोठा हामीसंग
छ त्यो तपाईको लािग खु ा छ।
3 र त्यसपछ बुधबारको रात त्यो अध्ययनमा हामी त्यसलाई जारी
राख्नेछौ, र त्यसपछ, प्रभुको इच्छा भए अक आईतबार पिन जारी
राख्नेछौ।
4 र त्यसपछ सटोकुआ छैठौमा शु हुनेछ। र त्यसलेै त्यो सबलेै
तपाईको छुिट्टको योजना हो, हामीले एउटा महान्, अ तू समय िबताउनेछौ
सटोकुआमा। त्यो नै ठाउ हो जहाँ हाम्रो सबै अ तू समय भएको हुन्छ।
अत्यन्त धेरै जमात पिन हुदनै किहले काही…त्यो लगभग…म अनुमान गछुर्
िक हामीले त्यसमा स￭जलै दस हजार राख्न सक्थ्यौ। तर, सामान्यतः, गत
वषर् मलाई लाग्छ हाम्रो त्यहाँ सात हजार जत थयो, लगभग त्यस्तै थयो।
त्यो पुरा भ रएको ठाउ थयो, तर त्यहाँ प्रशस्तै उभने ठाउ चािह थयो।
र मेचह थयो जुन तनीह ले त्यहाँबाट लान िमल्थ्यो। र त्यसलेै हामी
त्यसको लािग तयार गदछौ।
5 र यहाँ भत्र धेरै हाम्रा सेवक भाईह लाई देख्न पाउदा धेरै नै खसुी
छु। मलेै उहाको नाउ किहल्यै स म्झन सिकन, िमसनेरी भाई, भाई
मु्स र बिहनी म्स, के त्यो तपाई हुनुहुन्छ जो िठक यहाँ बस्नुभएको

छ, र साना नािनह , तपाईह लाई यहाँ पाउदा हामी खसुी छौ, एउटा
िमसनेरी हुनुहुन्छ। अ भाईह , भाई प्याट, भाई डल्टन, र ओ, धेरै जना
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हुनुहुन्छ, भाई िबलर। र भाई को लन्सलाई पिन केिह समय अगाड देखेको
थए। र, ओ, तनीह सबकैो नाउ बोलाउन एकप्रकारको किठन कान
हुन्छ। तर हामी यस रात तपाईह सबलैाई प्रभुको घरमा पाउदा धेरै
खसुी छौ। यो अमूल्य भाई नेभल जो मेरो पछाड पिट्ट मसंग वचनको
शक्षाको लािग प्राथर्ना गनर् बसीरहनुभएको छ। चाल , र बिहनी ने ी, र
साना नािनह , तपाईलाई देख्दा धेरै खसुी छु। यो…र बाईबलको शक्षा
सामान्यतः एउटा…हो, भाई वेल्क, मलेै भखर्र…ैमलेै भखर्रै तपाईलाई
खोज्दै थए, तपाई त्यहाँ पछाड ब￭सरहनुभएको मलेै अिहले देखे।
6 बाईबल शक्षा सामान्यतः एउटा सानो अ स्थर हुन्छ, एउटा सानो,
तपाईलाई थाह छ, एक प्रकारको पातलो बरफबाट िहडेको जस्तो हुन्छ,
हामीले त्यसो भन्छौ। तर हामीलाई किहले यो महसूस हुनसक्छ, िक यस
िबन्दमुा र यस समयमा, यो असल हुन्छ िक मण्डलीलाई पूणर् समझमा
ल्याउन सके त, उपयकु्त स्थानमा जुन हामी ख्री मा छौ। र कुनै बेला म
सोच्छु िक प्रचार गन काम एउटा अ तू कुरा हो, तर म कुनबेैला िव ास
गछुर् िक, भाई िबलर, िक शक्षा िदने काम त्यो भन्दा पर जान्छ, यसले एक
प्रकारले…िवशेष गरी मण्डलीलाई।

अब, प्रचारले सामान्य पमा पापीह लाई पक्रन्छ, उसलाई वचन ारा
दोषीको मुनी ल्याउछ। तर शक्षाले मािनसलाई ऊ के हो त्यसमा सिह
उपयकु्त स्थानमा ल्याउछ। र हामीमा िठक त रकाले किहल्यै पिन िव ास
हुदनै जबसम्म पिदय िहसाबमा हामी के हौ भिन जान्दनैौ।
7 अब, यिद यो संयकु्त राजा, यो असल भूमीमा, मलाई राजदतूको पमा
समा, तब यिद तनीह ले मलाई आधका रक पमा समा पठायो

भने, संयकु्त राज्यसंग भएको सबै शिक्त मेरो पछाड हुन्छ। मेरो शब्दह
उ त्तकै मान्य हुन्छ जत संयकु्त राज्य हो, यिद म एउटा राजदतूको पमा
चिनए भने।
8 र यिद परमे रले हामीलाई उहाको राजदतुह हुनको िन म्त
पठाऊनुभएको छ भने, सबै शिक्त जुन स्वगर्मा छ, ती सबै जो परमे र
हुनुहुन्छ, उहाको सबै स्वगर्दतुह र उहाको सबै शिक्तह हाम्रो शब्दह
पछाड खडा हुन्छ यिद हामी साँचो पमा िनयकु्त भएर मािनसको िवचमा
संदेशवाहकह को पमा पठाईएका छौ भने। परमे रले वचनको आदर
गनुर्पदर्छ, िकनिक उहाले यो ढतापूवर्क लेख्नुभएको थयो, “जे केिह पिन
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तमीले पृथ्वीमा बा ेछौ त्यो म स्वगर्मा बाँध्नेछु, जे कुरा तमीले पृथ्वीमा
फुकाउनेछौ त्यो म स्वगर्मा फुकाउनेछु। र म तमीह लाई स्वगर्का साँचाह
िदनेछु।”ओ, यत महान् प्रतज्ञाह उहाले मण्डलीलाई िदनुभयो!
9 र म ती केिह िदन पछ…तपाईह धेरै जना, मलाई लाग्छ, यस
िबहानीमा सु को लािग हुनुहुन्थ्यो जब मलेै नम्रता, सरल त रकामा मलेै
देखेको स्वगर्को दशर्न व्याख्या गनर् मलेै खोज्दै थए।
10 कसलेै मलाई त्यो कुरा परमे रले तनीह लाई भनेको हो भिन मलाई
भन्दा म कुनै पिन त रकामा कुनै पिन कुरा सन्देह गनर् खो ज्दन। यिद मलेै
त्यो धमर्शा मा नदेखेको भएता पिन म त्यो िव ास गछुर् , म अझै पिन त्यो
भाईको शब्दह िव ास गनर् चाहन्छु। म—म िठक बाईबल बसेको भएता
पिन, म त्यो भाईलाई िव ास गनछु हुनसक्छ त्यो भाई कुनै त रकाले गलत
बुझाईमा हुनसक्छ, हुनसक्छ िक ऊ कुनै कुरामा थोरै अन्योलमा परकेो
हुनसक्छ। र म अझै पिन ऊ मेरो भाई हो भिन म िव ास गदर्छु।
11 यिद त्यहाँ कुनै कुरा छ जुन मेरो दयमा जलन हुन्छ, म आशा गछुर्
िक यसले आउने िदनह मा पिन मलाई छोड्ने छैन, िक म किहल्यै िवसर्ने
छैन िक गत ह ाको आईतबारको िवहान के घटना भएको थयो भिन।
त्यसले मलाई केिह गरकेो छ जसले मेरो जीवनमा क्रा न्त ल्याएको छ।
म—म डराउिदन। म—म मा मृत्यु प्रत एउटा पिन डर छैन। मृत्यकुो
डर नै छैन। र त्यो डर तपाईमा पिन हुनेछैन यिद तपाईले बुझ्नुभयो भने।
अब हुनसक्छ यिद…त्यो जा को लािग तपाईमा अनुभव हुनुपछर् , िकनभने
त्यहाँ कुनै त रका छैन त्यसलाई व्याख्या गनर्। तपाईले शब्द नै भेट्नुहु ,
िकनभने त्यो अगं्रेजी शब्दकोषमा नै छैन, वा कुनै अ शब्दकोषमा नै छैन,
िकनभने त्यो अनन्तकालमा हो; कुनै िहजो होइन, कुनै भो ल होइन, त्यो
सबै वतर्मानकाल हो। र यो कुनै अिहलेको केिह घण्टाबाट, “मलाई राम्रो
महसूस भएको छ” त्यसको घण्टा प ात “म त्यत राम्रो महसूस गरकेो
छुइन” र फेरी केिह घण्टा प ात, “म फेरी राम्रो महसूस गद छु” खालको
होइन, त्यो हरके समय वतर्मान काल हुनेछ। बुझ्नुभयो? किहल्यै रोकावट
हुनेछैन, केवल मात्र त्यो मिहमामय शा न्त हुनेछ।
12 र त्यहाँ कुनै पाप हुनसक्ने छैन, त्यहाँ कुनै डाह हुनेछैन, त्यहाँ कुनै
िवमार हुनेछैन, त्यहाँ कुनै त्यस्तो पापमय कुरा हुनेछैन जुन त्यो स्वग य
िकनारमा पुग्न सकोस्। र यिद म मा यो भ े सौभाग्य भएको भए, जुन मलाई
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लाग्छ ममा त्यो सौभाग्य प्रदान ग रएको छैन। यिद ममा त्यो छैन भने म
प्राथर्ना गछुर् िक परमे रले मलाई क्षमा िदनुभएको होस्। तर यिद मसंग त्यो
सौभाग्य छ भने, र त्यो परमे र हुनुहुन्छ जसले मलाई केिह देखाऊन त्यहाँ
लानुभयो, म त्यो प्रथम स्वगर्ह भ चाउछु। र म िव ास गछुर् , बाईबलमा
एकजना, म िव ास गछुर् पावल नाउ भएको व्यिक्त, उनी तेस्रो स्वगर्ह मा
उठाई लगीएका थए। र यिद यो प्रथम स्वगर्मा यत धेरै मिहमामय छ भने,
त्यो तेस्रो स्वगर्ह त झन् कत महान् होला? उनले यसको बारमेा चौध
वषर् सम्म बोल्न सकेका थएनन्! उनले भनेका थए िक उनलाई चेतनासम्म
भएन िक ऊ शरीरमा थयो या शरीर भन्दा बािहर थयो। त्यो महान् प्रे रत
संग,ै उहाको कायर्भारको कुरा गनछैनौ, वा हामीले आफैलाई उहा जस्तै
बनाउन खोजेका होइनौ, तर म उहासंगै भ सक्छु िक, मलाई थाहा छैन
त्यसबेला म यो शरीरमा थए या शरीरभन्दा बािहर थए। मात्र कुरा यो
हो, िक यो उ त्तकै वास्तिवक थयो जत मलेै तपाईलाई अिहले हेरकेो
वास्तिवक छ।

13 र म सधै यो सोचीरहन्छु िक यिद म किहल्यै त्यसबाट भएर गए भने र
म आत्मामा त्यो सानो बादल तै ररहेको देख्नेछु, र भ ेछु, “त्यहाँ हेनुर्होस्
भाई बिहनीह त्यो चाल र ने ी हुनुहुन्छ। त्यहाँ भाई र बिहनी स्पसर
जादै हुनुहुन्छ।” त्यो कुराले सधै मलाई झुक्काएको छ। यिद मेरा आँखाह
चहानमा धूलो हुदै कुिहएको अवस्थामा पुग्यो, यिद मेरा कानह सु को
लािग यहाँ रहेन भने, र यिद मेरा रगतह सबै सकेर गए र तनीह ले मेरो
शवलाई लेप लगाए प ात, र त्यो पानीमा वा जिमनमा हराएपछ, र मेरा
मान￭सक संकाय, मेरा िदमागका कोसीकाह सबै गए, कसरी म एउटा
तै रने आत्मा चारैतर घुिमरहेको बाहेक अ के हँुसक्छु र? र त्यो मलाई
लगाईयो। म यो भ कत चाहन्छु, “हे ो, भाई प्याट, ओ, तपाईलाई
देखेर धेरै खसुी लाग्यो! हे ो, भाई नेभल, तपाईलाइ म त्यहाँ देख्न कत
धेरै चाहन्छु!” तर मलेै सोचे, “अँ, यिद मलेै देख्नको लािग केिह पिन छैन
भने, बोल्नको लािग कुनै मुखनै छैन, त्यो सबै त कुिहएर गसैक्यो, त्यो धूलो
भसैक्यो, म कसरी यो भ सक्छु, ‘हे ो भाई प्याट,’ ‘हे ो, भाई नेभल,’
वा आिद इत्यािद, ‘हाई, चाल ’?”

14 तर अब म जान्दछु िक त्यो गलत हो। िकनिक धमर्शा मा यो ले खएको
छ, जुन म तपाईलाई भन्दछु िक त्यो िवप रत छैन, “िकनभने हामी
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जान्दछौ, िक हामीले वास गरकेो यो पाथव शरीर ढली गए तापिन!” यो
संग एउटा शरीर जुनबाट मलेै महसूस गनर्सक्छु, र बोल्न सक्छु।
15 र अब यो म कहा आउछ, िठक अिहले, िक मोसा मरकेो धेरै भसैक्यो, र
अज्ञात चहानमा आठसय वषर् दे ख छन्, र ए लशा वा ए लया स्वगर् गएका
पाँच सय वषर् अगाड गईसकेका थए, तर प रवतर्नको डाँडामा तनीह
येशूसंग कुरा ग ररहेका भेिटए।
16 शामुएल मरकेा लगभग तन दे ख पाँच वषर् भईसके पछ, र इन्डोरको
तन्त्रमन्त्र गन ीले बोलाईसकेपछ, र उनी आफु झुके र उनले भिनन्,
“तपाईले मलाई धोका िदनुभयो, िकनभने तपाई आफै नै साऊल
हुनुहुन्छ।” उनले भािनन्, “िकनभने मलेै देवताह देखे!” उनी एउटा
अिव ासी थए, तपाईले बुझ्नुभयो, “मलेै देवह उिठरहेको देखे।”
17 र साऊलले अझै पिन उनलाई देख्न सकेका थएनन्, र उसले भन्यो,
“ऊ हेनर्मा कस्तो दे खन्छ? उसको ह लयाको बारमेा मलाई बयान गर।”

उसले भन्यो, “उनी एउटा पातलो, खास्टो ओढेको एउटा वृ ा मािनस
माथ िनस्कदछै।”
18 भन्यो, “त्यो शामूएल नै हो, अगमवक्ता नै हो, उहालाई मेरो अगाड
ल्याऊ।” र म तपाईले यो ध्यान िदएको चाहन्छु िक शामूएलले आफ्नो कुनै
पिन व्यिक्तत्व त्यहाँ गुमाएका छैनन्। उनी अझै पिन एउटा अगमवक्ता नै
थए, उनले साऊललाई िठक भो ल के हुनेछ त्यो कुरा भिनिदए।
19 त्यसलेै, तपाईले देख्नुहुन्छ, हामी जुन त रकामा न्छौ र िवलाप गछ र
चहानमा िवलौना गछ त्यो त रकामा मृत्यलेु हामीलाई पूणर् पले मेटाउन
सक्दनै। मृत्यलेु केवल हाम्रो वास स्थान प रवतर्न गछर् । यसले हामीलाई
एउटा ठाउबाट लएर…कुन उमेरमा? यिद म अझै एक घण्टा ￭जउछु भने,
म कयौ सोह्र वषर्को उमेरको व्यिक्तको परखेा तयार गछुर् , म एउटा धेरै
पाँच वषर्को उमेरको व्यिक्तको पमा धेरै ￭जउनेछु। उमेर केिह पिन होइन।
हामी केवल यहाँ एउटा उदेश्यको पूरा गनर्को लािग छौ, केिह कायर् पूरा
गनर्को लािग।
20 िठक छ, अब, अधकांश यी साना सुन्दर मुहार भएका आमाह जो
यहाँ ब￭सरहनुभएको छ, ती मध्ये कोिह सा ी या सत्तरी वषर्को हुनुहुन्छ,
जसले भ ुहुन्छ, “अँ, मलेै के गरकेो छु र भाई ब्रन्हाम?” तपाईले तपाईको
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छोराछोरीलाई हुकार्उनुभएको छ। तपाईह ले ती कायर् गनुर्भएको छ जुन
तपाईले गनुर् पथ्य ।
21 हुनसक्छ कोिह वृ ा िपता यहाँ ब￭सरहनुभएको छ होला, भ ुहोला,
“िठक छ, मलेै खेतह लाई नोक्सान पुयार्एको छु, मलेै यसो गरकेो छु। मलेै
किहल्यै प्रचार ग रन।” तर तपाईले त्यो गनुर्भयो जे गनर्को लािग परमे रले
तपाईलाई पठाउनुभएको थयो। त्यहाँ तपाईको लािग एउटा ठाउ छ।
22 बुढा डाक्टरह संग बोल्दै गदार्, िहजो, मेरा साथीह मध्येको एउटा
डाक्टर िमत्र, मेरो साथी, जो अस्सी त्यस्तै वषर्को हुनुहुन्छ। र उहाको
भाउजु आज रात यहाँ मण्डलीमा उप स्थत हुनुहुन्छ, र भाउजु मात्रै थोर,ै
थोरै उहाको िवषयमा च न्तत हुनुहुन्छ। र म उहालाई भेट्नलाई गएको
थए। र जसै म उँहासंग कुरा गनर् थाले, उहा उज्यालो भएर आउनुभयो,
माथ कोलोराडोमा धेरै वषर् अगाड उहाले गनुर्भएको एउटा ￭सकार खेल्न
जाँदाको कुरा मसंग गनुर्भयो, िठक त्यिह ठाउ जहाँ म पिन ￭सकार गन गछुर् ।
उहा एकदम उत्कृ र उज्यालो हुनुभयो! र मलेै भने, “डाक्टर, कत समय
भयो तपाईले अभ्यास ग ररहनुभएको?”
23 उहाले भ ुभयो, “जब तमी शशु थयौ।” र धेरै पिहले दे ख रछै मलेै
भने…“र धेरै पटक,” उँहाले भ ुभयो, “मलेै मेरो बग्गी लएर अभ्यास
गरकेो थयो, मेरो घोडामा काठी झोला राख्थे। मलेै सानो थलैो लए
अिन िहडे।”
24 र मलेै भने, “हो, त्यहाँ तल सानो निदको िकनारमा, िबहानको दईु
बजे तर, त्यो फ्ल्यास लाईट अथार्त् ब त्त सिहत, त्यो एउटा घर खोज्ने
प्रयास गद जहाँ एउटा सानो बच्चाको पेट दखुाई या एउटा आमा प्रसव
वेदनामा थयो।”

“त्यो सिह हो।”
25 र मलेै भने, “तपाईलाई थाहा छ, डाक्टर, म िव ास गछुर् िक, यहाँको
िवभाजन गन रखेा िनर, यो मरणशील र अमरणशलको िबचमा, परमे रको
एउटा ठाउ छ जहाँ असल पुरानो डाक्टरह ले त्यसरी सेवा गछर्न्।”
26 ठूलो आँशु उहाको आँखाबाट आयो र उहा न थाल्नुभयो, उहाको
दबुर्ल हात उहाले उठाएर ल्याउदै भ ुभयो, “भाई, म आशा गछुर् त्यिह
हो।” त्यो भूमीको पारी, परमे रले जो त्यो मािनस छ, मािनसको प्राणलाई
न्याय गनुर्हुन्छ।
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27 त्यसपछ मलेै उहालाई यो तृ पान धमर्शा को पद िदए, कयौ पटक
त्यो रातमा अन्धकारको माटोको खेतबाट भएर जाँदा, कसलैाई म त गन
प्रयासमा, हुनसक्छ त्यसको लािग किहल्यै एक पसैा पिन पाउनुभएन होला,
तर त्यो सबै िठकै थयो। मलेै भने, “येशूले धमर्शा मा भ ुभएको छ, ‘धन्य
दयावान्तह , िकनभने तनीह ले दया पाउनेछन्।” र त्यो सत्य हो।
28 र आज रात हामी मण्डलीलाई, यी तन ओटा पाठह मा राख्न
चाहन्छौ, यिद परमे रले अनुमत िदनुभयो भने, कसरी र के हेन, हामी के
हौ त्यो हेनछौ। हामी एिफसीलाई पावलको पत्रको १ अध्यायको पुस्तक
बाट शू गनछौ। र हामीले पिहलो तनओटा अध्यायह हाम्रो अक
तनओटा अध्ययनमा लनेछु, एउटा अध्यायलाई साँझमा लने कोशष
गनछौ, यिद हामी सक्षम र ौ भने। आजरात बुधबार, र अक अईतबार
िबहान। एिफसीको १ अध्याय हेनछौ। अब जसै हामी संगै अध्ययन गछ , म
यो भ चाहन्छु, एिफसीको पुस्तकले पूणर् पमा पुरानो करारको यहोशूको
पुस्तकसंग समान्तर छ। एिफसी, एिफसीह को पुस्तक।
29 अब, याद गनुर्होस्, यिद हामी तपाईको शक्षाभन्दा थोरै केिह बािहर
गयौ भने, हामीलाई केवल क्षमा िदनुहोस् र हामीसंग केिहबेर धयैर्ताका
साथ रहनुहोस्। हामीले यो खोल्नुभन्दा अगाड, आउनुहोस् हामी उहालाई
म तको लािग माग्नेछौ, हाम्रा शरह झुकाएर।
30 प्रभु, हामी तपाईको पिवत्र र चोखो लेख तफर् जाँदछैौ, जुन यो सबै
स्वगर्ह र पृथ्वीभन्दा पिन सुरक्षत छ। िकनिक हामी यो वचनमा पढ्छौ
जसलाई बाईबल भिनन्छ, िक, “दवुै स्वगर् र पृथ्वी टलेर जानेछ, तर
मेरो वचन किहल्यै टल्नेछैन।” त्यसलेै, यो संकारपूणर् घडमा म यस रात
यस पु ल्पटमा आउदछु, तपाईको रगत ारा िकनेको ठाउमा आउदछु, यी
अमूल्य िप्रय मरणाधन मािनसह जो यहाँ यस रात ब￭सरहनुभएको छ,
तनीह ले समात्न सक्ने सम्म सबै आशा समातेर ब￭सरहेका छन्, त्यो
ज्योतमा अडनको लािग जुन आउनेवाला छ। त्यो आज रात प्रशस्त
हुनसकेको होस्, तािक यहाँ रहेका हरके िव ासीले आफ्नो सिह स्थान
देख्न सकेको होस्, र प्रत्येक तनीह जो यस महान् संगतमा अझै पिन
आईसकेका छैनन्, तनीह यस राज्यमा अगी बढ्न सकेको होस्, प्रभु,
र ढोकालाई तबसम्म ढकढक्याएको होस् जब सम्म ढोकावालाले ढोका
खोल्दनै। प्रदान गनुर्होस्, प्रभु।
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31 हामी यहाँ पिढरहेका छौ जहाँ यो बाईबल कसकैो िनजी व्याख्या होइन।
परमे र, रोक्नुहोस् म तपाईको दास वा अ कुनै दासले वचनमा आफ्नो
िनजी व्याख्या राख्न कोशष गय भने। यो जस्तो ले खएको छ हामीलाई
केवल त्यस्तै नै पढेर िव ास गनर् िदनुहोस्। र िवशेष गरी हामी झुण्डको
गोठालोह , हामी पा रह जो कुनै िदन त्यस मिहमाको देशमा यी साना
झुण्डसंग भेला हुनेछौ, र प्रभु येशूको उप स्थतमा खडा हुनेछौ र ती
पावलको, र पत्रुसको, र लूका, र मकूर् स, र मत्ती, र ती सबकैा पुस्ताह
आईरहेका हेनछौ, र तनीह का समूहसंगै तनीह ले न्याय ग ररहेका
देख्नेछौ। परमे र हामीलाई यो प्रदान गनुर्होस् जसको लािग म दस लाख
ट्र ािफह तपाईको चरणमा राख्न सक्दछु जबिक म िवनम्रता पूवर्क आउदछु
र मेरो हातह तपाईको अमूल्य पाउमा राख्दछु, र भन्दछु, “प्रभु तनीह
तपाईका हुन्।”
32 ओ परमे र, हामीलाई ताजा पले तपाईको आत्माले प्रेम र तपाईको
भलाईसिहत भ रपूणर् पानुर्होस्। र जसरीले किवले धेरै वषर् अगाड गीत ारा
व्यक्त गनुर्भएको थयो, “िप्रय मद गरकेो थूमा, तपाईको अमूल्य रगतले
किहल्यै पिन आफ्नो शिक्त तबसम्म गुमाउने छैन, जबसम्म परमे रको
मण्डलीलाई रहाईको मूल्य चुकाएर पापबाट बचाईदनै। र त्यसबेला दे खन,ै
िव ास ारा, मलेै त्यस धारालाई देखे जुनले बग्नेवाला घाउ भ रयो;
उ ारको प्रेमनै मेरो मूल िवषय भएको छ, र म म न्जेल हुनेछ। तब एउटा
सवर्शे्र र िमठो गीतमा गाउनेछु।” उँहाले यसलाई अझै भन्दै जानुहुन्छ,
“म तपाईको उ ार गन शिक्तको गीत गाउनेछु; जब यो िनबर्ल र हकलाउने
￭जब्रो चहानको शा न्तमा बस्ने छ।” तब, चहानले तपाईको छोराछोरीको
िन म्त कुनै मृत्यलेु ल्याउने छैन। त्यो केवल एउटा िवश्राम गन ठाउ हुनेछ,
या एउटा लुक्ने ठाउ, जहाँ यो िवनाशीले अिवनाशीलाई धारण गनछ।
33 हामीले यो कुरा आज रात स्प देख्न सकेका हौ, प्रभु, जस्तो
हामीलाई परमे रको वचनमा िदईएको छ। हामीलाई समझ िदनुहोस्।
र हामीलाई स्थािपत गनुर्होस्, प्रभु, हाम्रो कतर्व्यमा, तािक तपाई
आउन्जेलसम्म हामी तपाईलाई िव ासयोग्य भई सेवा गनर् सकौ। हामी यी
कुरा येशूको नाउमा माग्छौ, र उहाको खातर माग्छौ। आमेन।
34 अब, एिफसीको पुस्तक, जस्तो मलेै भखर्र भिनरहेको थए, म…मेरो
िवचारमा, यो नया करारका पुस्तकह मध्येको एउटा महान् पुस्तक हो।
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यसले हामीलाई त्यहाँ िनर छोड्छ, जहाँ क्य ल्भनवादी एउटा िकनारमा
िहड्छ, र अ मिनयनवािद अक िकनार पिट्ट दौडन्छ, तर एिफसीको
पुस्तकले दइुटैलाई संगै लएर िठक ठाउँमा मण्डलीलाई स्थािपत गछर् ।
35 अब, मलेै यसलाई यहोशूसंग चत्रण गरकेो छु। यिद तपाईले ध्यान
िदनुभएको छ भने इस्रायल िमश्रबाट िनकालेर ल्याईएको थयो, र त्यो
यात्राको तनवटा चरणह थयो। एउटा चरण, िमश्रलाई छोड्नु थयो,
अक चरण, उजाडस्थान थयो, र अक चरण कनान थयो
36 अब, कनानले हजार वषर्को रायको प्रतिनधत्व गदन। त्यसले केवल
िवजयीह को यगुको प्रतिनधत्व गछर् , िवयजको व्यवस्था, िकनभने
तनीह ले कनानमा तनीह ले हत्या गरे र जलाएर शहरह कब्जा गर।े र
हजार वषर्को राज्यमा त्यहाँ मृत्यु हुनेछैन।
37 तर अक कुरा जुन त्यसले गछर् , यसले तनीह ले मोसामा िव ास
ग र िमश्र छोड्दा िव ास ारा न्यायकरण ल्याउदछ। पिवत्रीकरण, आगोको
खामोलाई पछ्याउदा र उजाडस्थानमा ब ल भएको थूमाको प ाताप
बाट पिवत्रीकरण भएको थयो। र त्यसपछ प्रतज्ञा ग रएको देशमा प्रवेश
गनुर् थयो।
38 अब, नया करारका िव ासीको लािग प्रतज्ञाको देश कुन हो? त्यो
प्रतज्ञा पिवत्र आत्मा हो। “िकनिक अ न्तम िदनह मा यो हुन आउनेछ,”
योएल २:२८, “िक म सबै जातह मा मेरो आत्मा खन्याउनेछु। तमीह का
छोराह र तमीह का छोरीह ले अगमवाणी बोल्नेछन्। तमीह का बुढा
मान्छेह स्वप्नदश हुनेछन्, र तमीह का यवुकह ले दशर्न देख्नेछन्।
ती िदनह मा मेरा सेवकह पु ष र ीह दवुमैाथ म आफ्ना आत्मा
खन्याउनेछु। आकाश र पृथ्वीमा म अचम्मका कामह देखाउनेछु, अथार्त
रगत, आगो र धुँवाका मुस्लाह ।” र पे न्टको को िदनमा पत्रुसले आफ्नो
पाठ लएर प्रचार गरपेछ भने, “प ाताप गर, र तमीह प्रत्येकले पाप
क्षमादानको िन म्त येशू ख्री को नाउमा बि स्मा लेओ।” क्षमादान को
िन म्त, पापबाट क्षमाको िन म्त, ती सबै पापह मेटाउनको िन म्त।
39 के तपाईले ध्यान िदनुभयो, यहोशूले, तनीह ले यदर्नलाई पार गनर्
अगाड, यहोशूले भनेका थए, “शिवरको िवचबाट भएर जाओ र आफ्ना
कपडाह साफ गर र तमीह प्रत्येकले आफुलाई शु बनाओ, र कुनै
पिन पु षलाई आफ्नो श्रीमतीकहाँ आउन नदेओ, िकनिक तन िदन भत्र
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तमीह ले परमे रको मिहमा देख्ने छौ।” बुझ्नुभयो? यो एउटा—यो
प्रतज्ञामा रहने एउटा प्रिक्रया थयो। अब, इस्राएलको िन म्त प्रतज्ञा यो
थयो, परमे रले अब्राहामलाई फ लस्तीको एउटा देशको प्रतज्ञा िदनुभयो,
र त्यो नै सदाको िन म्त तनीह ले अधकारमा हुनेथयो। र तनीह सधै
त्यिह देशमा रहनु पन थयो।
40 अब, यो प्रतज्ञाको देशमा आउन तनीह तनओटा चरणह भएर
आए। अब ध्यान िदनुहोस्, यो पूणर् पमा नया करारमा चत्रण ग रएको छ।
41 अब यो, जस्तो मलेै भिनसकेको छु, तपाईह को केिह िवचारसंग
असहमत हुन्छ, तपाईह मध्ये केिह अमूल्य नाज रन मािनसह , चचर्
अफ गड र अन्य त्यस्त,ै त्यसले चत्त दखुाउन निदनुहोस, तर केवल
ध्यान िदएर सु ुहोस् र त्यसको नमूनाह लाई हेनुर्होस्। ध्यान िदनुहोस् र
हेनुर्होस् यिद सबै ठाउले त्यसलाई पूणर् पले नमूना गछर् िक गदन।
42 त्यहाँ यात्राको तनओटा चरणह थए, र त्यहाँ यो यात्राको तन
चरणह छन्। िकनिक हामी िव ास ारा धा मक तुल्याईयो, येशू ख्री मा
िव ास राखेर, िमश्रको देशलाई त्यागेर, त्यसबाट िनस्क आएर। र उहाको
रगतको ब लदानबाट शु बनाईयौ, हाम्रा पापह बाट धोईयौ, र तथर्यात्री
र यात्रा गनह भयौ, यो दाबी गद िक हामीले एउटा देशको खोजी गदछौ,
त्यो शहर जुन आउदछै, या एउटा प्रतज्ञा जुन पुरा हुदछै।
43 त्यसरीनै इस्राएलसंग उजाडस्थानमा भएको थयो, यात्रीह , िवश्राम
गन कुनै ठाउ थएन, रात पछ रात गद यात्रा गथ,आगोको खामो पछ्याउद,ै
तर अ न्तममा प्रतज्ञाको देशमा आएपुगे जहा तनीह स्थािपत भए।
44 त्यिह नै िव ासी पिन आउदछ। ऊ पिहलो त्यो यो जा आईपुग्छ
िक ऊ एउटा पापी हो, त्यसपछ ऊ पानीह ारा छुट्टाइन्छ, पानी ारा
या रगत ारा धोइन्छ, र…वा पानीलाई वचन ारा पखा लन्छ, अथार्त
येशू ख्री मा िव ास गररे यी सब हुन्छ। त्यसपछ, िव ास ारा धा मक
तुल्याइन्छ, ऊ त्यसको एउटा भागीदार बन्छ, परमे रसंग शा न्तमा रहन्छ,
ख्री ारा, येशू ख्री को नाउमा बि ष्मा िदएर, उसलाई यात्रामा छोडिदन्छ।
तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ? यात्रामा छोडन्छ! तब ऊ एउटा बटुवा र तथर्यात्री
बन्दछ। उनी आफ्नो के को यात्रामा छ? एउटा प्रतज्ञामा जुन परमे रले
गनुर्भएको थयो।
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45 इस्राएलले अझै पिन प्रतज्ञा प्रा ग रसकेको थएन, तर तनीह
आफ्नो यात्रामा थए। र तनीह नउठेर…कृपया बुझ्नुहोला। त्यिह तपाई
नाज रन र िप ल्ग्रम हो लनेस र अन्य चुक्नुभएको छ। िकनभने, इस्राएल,
जब तनीह कादेश-ब नयाको त्यस स्थान आए, जब जासूसह त्यहाँ
पुगे र भने, “त्यो देश महान् छ।” तर ती मध्ये कतपय फकर आए र
भने, “हामीले त्यो कब्जा गनर् सक्दनैौ िकनभने शहरह सबै पखार्लले
घेरा लगाएका छन्, र त्यस्तै अन्य कुरा गरकेा छन्।” तर यहोशू र कालेब
खडा भए र भने, “हामी त्यो कब्जा गनर् सक्नेभन्दा बिढ सक्षम छौ!”
कारण तनीह को पिहले नै हस्ताक्षर गरकेो दस्तावेजको अभव्यिक्त थयो,
तनीह ले अनुग्रहको दइुटा कायर्लाई िव ास गरकेा थए, न्यायकरण र
पिवत्रीकरण, र त्यो भन्दा बिढ अिग बढ्न सकेका थएनन्। र ध्यान
िदनुहोस्, त्यो पुरै पुस्ता उजाडस्थानमा नाश भएर गए। र दइुजना जो त्यस
प्रतज्ञाको देशमा पुगे र त्यो एउटा असल देश हो भिन प्रमाण बोकेर ल्याए,
“र हामी त्यसलाई कब्जा गनर् भन्दा बिढ सक्षम छौ िकनभने यो परमे रको
प्रतज्ञा हो।” तब मािनसह ले पिवत्र आत्मा प्रा गन, अन्या भाषाह मा
बोल्ने, परमे रको शिक्त प्रा गन, पिवत्र आत्माको बि ष्मा प्रा गन,
चन्हह , अचम्मका कायर्ह , चमत्कार प्रा गनर्को सट्टामा तनीह लाई
यो महसूस भयो िक यसले तनीह को ￭स ान्तको परम्परालाइ टुक्राउछ
भिन ठाने। र त्यसलाई के भयो? तनीह त्यिह भूमीमा नाश भए! त्यो
सिह हो।
46 तर िव ासीह , कालेब र यहोशू यात्राको लािग तयार रहे, जो
प्रतज्ञाको देशमा जादै थए, तनीह त्यहाँ पारी त्यस देशमा गए, र देश
कब्जा गरे र त्यस भूमीमा आफ्नो अधकारको सिहत स्थािपत भए। र
हामी किहल्यै पिन न्यायकरण, पिवत्रीकरणमा मात्रै रोदनैौ। आउनुहोस्
पिवत्र आत्माको बि ष्मामा जाऔ। हामी केवल प्रभु येशूमा िव ास र
बि ष्मामा मात्रै नअ ड्कऔ। उहाले हामीलाई पापको जीवनबाट शु
गराएकै कारणले केवल त्यसमा ￭सिमत नहऔ। तर अब हामी एउटा
पदमा जाँदछौ, त्यो पिवत्र आत्माको बि ष्माको प्रतज्ञामा जानेछौ। िकनिक
पत्रुसले पे न्टको को िदनमा भनेका थए, “िकनिक प्रतज्ञा तमीह को
लािग, तमीह का छोराछोरीका लािग, र टाढा टाढामा रहेकाह का लािग
हो, ती सबै जातलाई प्रभु हाम्रा परमे रले बोलाउनुहुन्छ।”
47 त्यसलेै, एिफसी यहाँ पिदय ढंगमा यहोशूको पमा बस्दछ। तपाईले
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ध्यान िदनुहोस्, यहोशू, त्यस भूमीमा गईसकेपछ, र जिमन कब्जा गरपेछ,
त्यपछ उनले जिमन भाग लगाए। “इफ्राईम यहा,ँ मनस्से यहा,ँ र यो
यहाँिनर, गाद यहा,ँ बेन्जािमन यहा” उनले जिमन िबभाजन ग रिदए।
48 र ध्यान िदनुहोस्! ओ, यसले केवल हाम्रो दयह लाई जलाउछ! हरके
ती िहब्रू आमाह , ती बच्चाह लाई जन्म िदईरहेको, उनको प्रसव वेदनामा,
उनीह ले िठक त्यस स्थानमा बोले, जहाँ तनीह त्यस प्रतज्ञाको देशमा
स्थािपत हुदैथए। ओ, यो एउटा महान् अध्ययन हो! यिद हामी केवल
िवस्तृतमा जान सके, जुन हामीले घण्टा माथ घण्टा लगाउछौ। कुनै
िदन जब हाम्रो मण्डली थर हुन्छ, मलाई केवल यहाँ आएर एउटा पुरै
मिहना या दइु मिहना, िठक यिह िवषयमा प्रचार गनर् चाहन्छु। हेनुर्होस्
जब तनीह , ती हरके आमाह , जब उनले “इफ्राईम,” भनेर बोलाए,
जब उनी प्रसव वेदनामा थए, इफ्राईमलाई पिदय पमा राखे जहाँ उनको
पाउमा तेल लगाईएको थयो। िठक त्यसरीनै तनीह जहाँको थए त्यसमैा
स्थािपत गराईए।
49 र यहोशू, यसबाट अज्ञात भई, तर प्रेरणा ारा, पिवत्र आत्मा ारा
अगुवाई भई, प्रतज्ञाको देशमा पुगीसकेपछ, हरके मािनसलाई तनीह को
प्रतज्ञा िदए, िठक त्यिह त रकामा जसरी पिवत्रआत्माले िवगतमा जन्म ारा
प्रतज्ञा गरकेो थयो।
50 कसरी परमे रले मण्डलीमा प्रसव वेदना ारा कसलैाई स्थािपत
गनुर्भएको छ। ओ, तनीह केिह समयको लािग अ तू हुन्थे। जब मण्डली
बािहरी संसारको सतावटबाट त ड्परहेको थयो, प्रभु येशूमा िव ास गद,
िक पिवत्र आत्माको प्रतज्ञा हाम्रो लािग उ त्तकै वास्तिवक छ ज त्त त्यो
पे न्टको को िदनमा थयो, कसरी तनीह प्रसव वेदनामा कराउदै र
चच्याउदै थए! तर जब तनीह जन्मे, परमे रको राज्यमा उपयकु्त पदमा
भई जन्मे, तब पिवत्रआत्माले मण्डलीमा कोिह प्रे रतह , कोिह शक्षकह ,
कोिह पा रह , कोिह प्रचारकह लाई राख्नुभयो। त्यसपछ उहाले त्यहाँ
अन्य भाषामा बोल्नेह , अन्यभाषाका उल्थाह , ज्ञान, िववेक, चंगाईका
वरदानह , हरप्रकारका आ यर्कमर्ह िदनुभयो।
51 जहाँ मण्डली छ…अब यो गन मेरो उदेश्य नै हो। मण्डलीले जिहल्यै
पिन कसकैो कुना वा ठाउ लन कोशष ग ररहेको हुन्छ। तर त्यसो
नगनुर्होस्। तपाईले किहल्यै पिन इफ्राईमको कुनामा मकै उब्जाउन
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सक्नुहु , यिद तपाई मनस्से हुनुहुन्छ भने तपाईले पिदय पमा ख्री मा
आफ्नो स्थान लनुपछर् । ओ, यो तब अझै गिहरो र समृ हुदै जान्छ
जब हामी यहािनर आउछौ, कसरी परमे रले एउटालाई मण्डलीमा
अन्यभाषाह मा बोल्नलाई राख्नुहुन्छ, अक …अब, हामीलाई धेरै पटक
￭सकाईएको छ, “हामीह सबै अन्यभाषामा बोल्नुपछर् ।” त्यो गलत हो।
“हामीह सबलेै त्यसो गनुर् पछर् ।” त्यस्तो होइन, हामीले गनर् पदन। तनीह
सबलेै एउटै कुरा गरनेन्। हरके…
52 हरके, त्यो भूमी हरकेलाई प्रेरणा ारा उपलब्ध र िवभाजन गराईयो। र,
हरके, मलेै धमर्शा लएर तपाईलाई िठक यो देखाउन सक्छु, िक उहाले
तनीह लाई िठक त्यिह ठाउमा पिदय ढंगले राख्नुभयो जहाँ तनीह हुन
पन थयो। कसरी त्यो दइु आधा कूलह त्यो निदको पारी रहन पन थयो,
कसरी तनीह का आमाह तनीह को जन्ममा कराएका थए, र कसरी
हरके लाई िठक ठाउमा रा खयो जहाँ तनीह रहन पनथयो।
53 र अब तपाई त्यहाँ भत्र भएपछ, त्यसको अथर् यो होइन िक तपाई
बािहर यु बाट स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तपाईले अझै पिन तपाई उभएको
मदैानको हरके इन्चको लािग लड्नु पदर्छ। त्यसलेै हेनुर्होस्, कनानले महान्
स्वगर्लाई प्रतिनधत्व गर, िकनभने त्यो यु र समस्याह र रक्तपात र
लडाईह र त्यस्तै अन्य कुराह थयो। तर त्यसले यो भने प्रतिनधत्व
गरकेो थयो, िक यो एउटा ￭स िहडाई हुनुपथ्य ।
54 िठक त्यिहिनर आज मण्डली असफल भईरहेको छ, त्यो िहडाईमा।
तपाईलाई थाहा छ िक तपाईकै आफ्नै व्यवहारले गदार् पिन कसकैो चंगाई
हुनबाट ब न्चत हुनसक्छ? तपाईको गलत व्यवहारले, तपाई िव ासीह को
स्वीकार नगरकेो पापह नै यो मण्डली ततो त रकामा असफल हुनुको
कारण हुन्छ। र न्यायको िदनमा यो हरके असफलताको लािग तपाई
￭जम्मेवार हुनुहुनेछ। ओ, तपाईले भ ुहुन्छ, “अब, एक िमनेट पखर्नुस्,
भाई ब्रन्हाम।” िठक छ, त्यो सिह हो। यसको िवषयमा सोच्नुहोस्!
55 यहोशू, उनले त्यस देशमा गईसकेपछ, परमे रले उनलाई प्रतज्ञा
िदनुभयो िक…मात्रै सोच्नुहोस्, पुरा अभयान एउटा पिन मािनस
नगुमाईकन लड्नु, एउटा खरोच पिन नहुने ग र, कुनै स्याहार पिन
नभईकन, या प्राथिमक उपचार या मलम पिट्ट नाग रकन।आमेन। परमे रले
भ ुभयो, “त्यो देश तमीह को हो, जाउ त्यसको लािग लड।” िवचार
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गनुर्होस्, एउटा अभयान लडाई गद, र त्यहाँ वरपर कुनै रडे क्रस छैन,
त्यहाँ कसलैाई चोट समेत लाग्नेवाला छैन!
56 र तनीह ले अमोरी र िहत्तीह लाई मार,े तर तनीह कसैमा एउटा
पिन चोट लागेको थएन जबसम्म शिवरमा पाप आएन। र जब आकानले
बेिबलोनको पोशाक चोरे र ती सून चाँदीह लगे, र आफ्नो शिवर भत्र
लुके, त्यसपछ दोस्रो िदन तनीह ले आफ्ना सोह्रजना मािनसह गुमाए।
यहोशूले भने, “रोक! रोक! एक िमनेट पखर्, त्यहाँ केिह समस्या छ!
यहाँ केिह गलत छ। हामी सात िदनको उपवासको लािग आ ान गनछौ।
परमे रले हामीलाई एउटा प्रतज्ञा गनुर्भएको छ, ‘त्यहाँ केिह पिन कुराले
हामीलाई चोट पुयार्उनेछैन।’ हाम्रा शत्रुह हाम्रा खटु्टा मुनी िगनछन्, र
त्यहाँ केिह गलत छ यहाँ। किहँ कुनै ठाउमा केिह गलत भएको छ, िकनिक
हाम्रा सोह्रजना मािनसह यहाँ मरकेो अवस्थामा छ। तनीह इस्राएली
दाजुभाईह हुन्, र तनीह मरकेा छन्।”
57 तनीह िनद ष मािनसह िकन मर?े िकनभने एउटा मािनसले
￭समाभन्दा बािहर टेक्यो। तपाईले देख्नुभयो यो ￭सकाउन पन कारण?
मण्डलीले आफुलाई परमे रको वचन अनु प आफुलाई राखेको छ,
परमे रसंग िमलाएको छ र एक अकार्मा सबै कुरा िमलाएको छ, पूणर् पले
िठक त रकामा चनाखो भई सबै मािनसहरको अगाडी परमे रको भयमा
िहडेको छ। िकनभने एउटा मािनसले व चोय , र केिह कुरा गय जुन
त्यसले गनर् नहुने थयो, त्यिह कुराले सोह्रजना मािनसको जीवन लयो!
मलाई लाग्छ त्यो सोह्रजना मािनसह थए, हुनसक्छ त्यो भन्दा बिढ थयो।
म िव ास गछुर् िक त्यो सोह्रजना मािनस थयो जो मरकेो थयो।
58 यहोशूले बोलाए, र भने, “त्यहाँ केिह समस्या छ! परमे रले प्रतज्ञा
गनुर्भएको थयो, र केिह कुरा गलत भएको छ।”
59 जब हामीले िबरामीलाई यहाँ माथ ल्याउछौ, र तनीह चंगाई हुन
असफल हुन्छन्, हामीले एउटा प्रभावशाली उपवासको लािग बोलाउनुपछर् ,
मण्डलीलाई बोलाउनुपछर् । किहँ कुनै ठाउमा समस्या छ। परमे रले प्रतज्ञा
गनुर्भयो, परमे र त्यिह प्रतज्ञामा अडक रहनु पछर् , र उहाले त्यो पूरा
गनुर्हुनेछ।
60 र उनले एउटा उपवासको लािग बोलाए। र तनीह ले पत्तो पाए,
तनीह ले समस्य पत्तो लगाए। रआकानले त्यो स्वीकार गय । र तनीह ले
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आकान र त्यसको प रवार सबलैाई मार,े र तनीह को खरानी जलाए, र
त्यिह सम्झनाको लािग छोडिदए। र यहोशू िठक त्यो लडाईबाट भएर गए,
सबै कुरा कब्जागद, एउटा पिन खरोच या एउटा पिन घाउ नभईकन लडाए
गर।े त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ।
61 एक िदन उनलाई थोरै समय चािहएको थयो, िवशेष समय। सूयर्
अस्ताउदै थयो, मािनह ले रातको समयमा राम्ररी लड्न सक्दनै थए।
यहोशू, त्यस महान् यो ा, परमे र ारा अभषेक भएको, पिदय पमा
भूमीमा स्थािपत ग रएको, जस्तो नया मण्डलीको लािग एिफसी हो, कब्जा
गद, अधकार गद र भूमीमा हक राख्द,ै त्यसलाई आफ्नो अधकार भत्र
राख्द।ै उनलाई केिह समय चािहएको थयो, त्यसलेै उनले भने, “सूयर्,
स्थर बस्!” र उनले त्यो भूमी न लएसम्म सूयर् क रब बाह्र घण्टासम्म
स्थर बसीर ो। बुझ्नुभयो?
62 अब एिफसीको पुस्तकले हामीलाई ख्री मा उपयकु्त स्थानमा स्थािपत
गछर् , जस्तो तनीह पिवत्र भूमीमा रहेका थए। हामी पिवत्र भूमीमा होइन
तर पिवत्र आत्मामा स्थािपत ग रएका छौ! अब आउनुहोस् हामी केवल
एउटा वचन पढौ, हेनछौ मण्डली कत ￭स छ।

परमे रको इच्छा ारा ख्री येशूको प्रे रत पावलबाट…
63 ओ, मलाई त्यो मन पछर् ! परमे रले उनलाई एउटा प्रे रत बनाउनुभयो।
कुनै एल्डरले उनीमाथ हात राख्नुभएको होइन, कुनै िबशपले उनलाई
कतै पठाएको होइन, तर परमे रले उनलाई बोलाउनुभयो र उनलाई प्रे रत
बनाउनुभयो।

परमे रको इच्छा ारा ख्री येशूको प्रे रत पावलबाट, ख्री
येशूमा िव ासी एिफससमा भएका सन्ताह लाई (शु
पा रएकाह )

64 हेनुर्होस् उनले यसलाई कसरी सम्बोधन गछर्न्। यो अिव ासीह को
लािग होइन। यो मण्डलीको लािग हो। यो बोलाएर िनका लएकाहा
लाइ भिनएको हो, शु पा रएकाह लाई र ख्री येशूमा भएका बोलाएर
िनका लएकाह लाई।
65 अब, यिद तपाई जा चाहनुहुन्छ िक हामी कसरी ख्री येशूमा
हुनसक्छौ भिन, यिद तपाईले पिहलो को रन्थीको 12 मा पल्टाउनुभयो
भने, “िकनिक एउटै आत्मा ारा हामी एउटै शरीरमा बि ष्मा भएका छौ।”
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कसरी? के ारा बि ष्मा भएको? पिवत्र आत्मा ारा। पािन ारा बि ष्मा
भएको होइन, तपाईह चचर् अफ क्राई का मािनसह , तर एउटा आत्मा
ारा भएका हौ, एउटा आत्मा ारा। कुनै एउटा ान्डसेकबाट होइन, कुनै
एउटा अक्षरबाट होइन, एउटा चकार्उबाट होइन। तर एउटै आत्माबाट हामी
सबै एउटै शरीरमा बि ष्मा भएका हौ, हाम्रो अधकार, त्यो देश जसमा
बस्नको लािग परमे रले हामीलाई िदनुभयो, जो पिवत्र आत्मा हुनुहुन्छ।
जसरी उहाले यहूदीह लाई कनान िदनुभयो, उहाले हामीलाई पिवत्र आत्मा
िदनुभयो। एउटै आत्मा ारा हामी सबजैना एउटै शरीरमा बि ष्मा भयौ।
तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ?
66 अब, उहा आ त्मक कनानीह संग बोल्दै हुनुहुन्छ, आ त्मक
इस्राएल, आ त्मक इस्राएल जसले देश अधकारमा ल्याएको छ। ओ,
के तपाई खसुी हुनुहु िक तपाई िमश्रको अदवुाबाट िनस्क आउनुभएको
छ? के तपाई खसुी हुनुहु िक तपाई उजाडस्थानबाट िनक्ल आउनुभएको
छ? र, याद गनुर्होस्, तनीह ले त्यस भूमीमा नगएसम्म तनीह ले म
खानुपथ्य , स्वगर्को स्वगर्दतूह को भोजन। र जब तनीह ले पार गररे
त्यस भूमीमा पुगे, म खस्नबाट बन्द भयो। त्यसबेला तनीह पूणर् पले
प रपक्व भईसकेका थए, र तनह ले त्यस भूमीको पुरानो अ ह खाए।
अब, तपाईह कुनै त रकाले पिन शशु हुनुहु , अब तपाईले सुसमाचारको
इमान्दार दधू मात्र चाहनुहु , अब तपाईलाई बच्चालाई झँै गनुर्पदन, बच्चालाई
झँै थपथपाई, र मण्डली आउनलाई राजी गराउनु पदन, अब तपाई
वास्तिवक पूणर् पले प रपक्व इसाई हुनुहुन्छ, तपाई अब ब लयो मासु खाना
तयार हुनुहुन्छ। तपाई केिह कुरामा आउनलाई तयार हुनुहुन्छ, पावलले
त्यसो भने। तपाईह केिह गिहरो र समृ कुरा बुझ्न तयार हुनुहुन्छ।
ओ, हामी त्यसमा ￭सधै जानेछौ। र, ओ, यो संसारको उत्प त्त दे ख नै
लुकाएर रा खएको छ। उनले भने, “अब तमीह यस कुरामा आएका
छौ, म यी कुराह तमीह लाई सम्बोधन गदछु।” तनीह को लािग होइन
जस्तै हालसालमैात्र िमश्र छोडेको छ, तनीह को लािग होइन जो अझै
पिन यात्रामा छन्, तर तनीह को लािग जो प्रतज्ञाको देशमा छन्, जसले
प्रतज्ञा प्रा गरकेा छन्।
67 कतजनाले पिवत्र आत्माको प्रतज्ञा प्रा गरकेा छन्? ओ, के तपाई
खसुी हुनुहु िक तपाई अब यहाँ यो भूमीमा हुनुहुन्छ, पुरानो अनाज खादै
हुनुहुन्छ, परमे रको ब लयो चजह खादै हुनुहुन्छ र एउटा प्र समझ
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पाउनुभएको छ। तपाई—तपाईको आ त्मक िदमाग सबै बेपदार् पा रएको
छ। तपाईलाई िठक त रकाले थाहा छ िक उहा वास्तवमा को हुनुहुन्छ।
तपाईलाई स्प थाहा छ िक उहा के हुनुहुन्छ। तपाईलाई सिह त रकाले
थाहा छ िक तपाई कहाँ जादै हुनुहुन्छ। तपाईलाई ती सबै के को िवषयमा
हो भ े कुरा स्प थाहा छ। तपाईलाई जा ुहुन्छ िक तपाईले िठक कसमा
िव ास गनुर्भएको छ र भरोसा गनुर्भएको छ। उहाले त्यो राख्न सक्षम
हुनुहुन्छ जुन कुरा तपाईले उहामा त्यस िदनको िव प्रतव ता गनुर्भएको
छ। ओ, त्यो नै हो, त्यिह नै हो जस संग पावल अिहले बोल्दछैन्। ध्यान
िदएर सु ुहोस्। अब हेनुर्होस्।

…ख्री येशूमा िव ासी
68 अब, म मण्डलीको लािग त्यो दोहोयार्उछु। हामी ख्री मा कसरी जान
सक्छौ? मण्डलीमा भनार् भएर? होइन। िकनातमा हाम्रो नाम लेखाएर?
होइन। पानीमा डुबेर बि ष्मा लनाले हो? होइन। हामी ख्री मा कसरी
पुग्न सक्छौ? एउटै पिवत्र आत्मा ारा हामी एउटै प्रतज्ञामा, एउटै शरीरमा
बि ष्मा भएका छौ, र ती सबथैोकका हकदार भएका छौ जुन त्यस
भूमीमा छ। आमेन! ओ, म—मलाई यो मन पछर् । यिद यो फाटेको
आवाज नभईदेको भए, म खसुीले कराउने थए। जब म यस भूमीमा आए,
त्यो मेरो भयो। म अब घरमा छु; म कनानमा छु। म ती सबै कुरामा
सु म्पएको छु जुनको लािग मलाई परमे रले प्रयोग गनर् चाहनुहुन्छ। म
पिवत्र मदैानमा िहडरहेको छु, राजाको एउटा छोराको पमा, सबै पोशाक
लगाएर तयार अवस्थामा। म िमश्रबाट िनक्ल आएको छु, माथ प्रतज्ञाको
देशमा आएको छु, प रक्षाह मा खडा उत्रेको छु, यो आशिषत प्रतज्ञामा
यदर्न पार गररे आएको छु। ओ, यो मलेै कसरी पाए? एउटै आत्मा ारा
पाए। त्यिह तरीकामा पावलले पाए, उिह त रकामा मसंग व्यवहार गनुर्भयो
जुन त रकामा पावलसंग गनुर्भएको थयो, त्यिह त रकामा तपाईसंग पिन
व्यवहार गनुर्भयो। एउटै आत्मा ारा हामी सबजैना बि ष्मा भयौ। छकार्उ
भएको होइन, केवल त्यसको एउटा सानो छकार्उले, राम्रो महसूस हँुदछ;
तर पानी मुिन डुबेको! सबै कुरा तल पिवत्र आत्मामा पौडनको लािग
बनाईएको हो। त्यो नै प्रतज्ञा हो।
69 हाम्रो एिफसीकाह , हाम्रो यहोशू, जो पिवत्र आत्मा हुनुहुन्छ, यहोशूको
अथर् “येशू, उ ारक,” हो, यहोशूको अथर् पिवत्र आत्माले जस्तो प्राकृतक
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छ त्यस्तै नै आ त्मक कुराको प्रतिनधत्व गद थयो, िक उँहा हाम्रो
महान् यो ा हुनुहुन्छ। उहा हाम्रो महान् अगुवा हुनुहुन्छ। जसरी परमे र
यहोशूसंग हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी नै परमे र (पिवत्र आत्मा भत्रबाट) हामीमा
काम गनुर्भएको छ। र जब पाप शिवर भत्र आउदछ, तब पिवत्र आत्माले
रोकावटको माग गनुर्हुन्छ, “यो मण्डलीमा के समस्या छ? केिह समस्या
छ।”ओ, के तपाईले देख्नुहु िक हामीमा कत धेरै िकशका छोराह छन्?
अत्याधक साऊलह सम्मेलन र थयोलो￭जकल िव ालयह बाट आएर
बािहर जाँदै यी िवकृत कुराह ￭सकाउदछैन्, जस्तो तनीह ले गदर्छन् भनेर
बाईबलले भनेको थयो। “दे खएको छ िक िव ास चािह छैन, आफैलाई
तपाईबाट अलग्याएका छन्, तपाईसंग कुनै संगत गरकेा छैनन्, र अन्य कुरा
तफर् लागेका छन्, भिक्तको भेष धारण गरकेा छन् र सामय्थर् चािह इन्कार
गरकेा छ, यसरी फक गएका छन्।” तनीह जान्दनैन् तनीह कहाँबाट
आएका हुन्, तनीह ले कुनै पिन कारण िदनसक्दनैन्।
70 म भाई बुथ िक्लब्बनर्बाट यो भन्छु, मेरो एउटा िमत्र हुनुहुन्छ, यिद त्यहाँ
केिह कुरा छ जुन…गरैकानूनी ई रीय सृि छ, कुनै पिन कुरा जुन संसारमा
छ, त्यो एउटा खच्चर हो। खच्चर सबभैन्दा तुच्छ कुरा हो। त्यो एउटा…
उसलाई थाहा छैन ऊ के हो। उसले आफु जस्तै कोिह पिन उत्पादन गनर्
सक्दनै। खच्चर अक खच्चरसंग िमलेर अक खच्चर ल्याउन सक्दनै। ऊ
त्य त्तमै ￭सि यो। उसलाई थाहा छैन उसको िपता कहाँबाट आयो, न त
उसले आफ्नो आमा कहाँबाट आयो भिन थाहा पाएको हुन्छ, िकनिक ऊ
एउटा सानो गधा र घोडा हो। परमे रले किहल्यै पिन त्यस्तो गनुर्थएन।
त्यस्तो कुरा तपाईले परमे रले गनुर्भयो नभ ुहोला। परमे रले किहल्यै
पिन त्यसो गनुर्भएन। परमे रले भ ुभयो, “सबलेै आफ्नो प्रजात उत्पादन
गरोस्।” हो, श्रीमान्। तर एउटा खच्चर…उसको िपता गधा हो र उसको
आमा एउटा घोड हो। त्यसलैाई उसलाई थाहा छैन खास ऊ केमा पछर् ।
उ—उ एउटा घोडा हो जो एउटा खच्चर ब े कोशष गदछ, वा एउटा
खच्चर…या घोडा एउटा घोडा जो गधा ब े कोशष गदछ, या एउटा गधा
जो घोडा भ कोशष गदछ। त्यसलाई थाहा छैन आफु के हो भनेर। र यो
संसारकै एउटा ￭जि वस्तु हो। तपाईले त्यसमा किहल्यै पिन एक रत पिन
भरोसा राख्न सक्नुहु ।
71 र त्यिह नै त रकामा अधकांश मान्छे मण्डलीमा छन्। तनीह
जान्दनैन् िक तनीह का िपताको हुनुहुन्छ, तनीह जान्दनैन् िक
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तनीह का आमा को हुन्। तनीह ले जानेको केवल यो मात्र छ, िक
तनीह या त प्रेस्बीटे रयन, मेथोड , ब्या प्ट , वा पे न्टको ल, वा केिह
हुन्। तनीह जान्दनैन् तनीह कहाँबाट आए। र त्यो बुढो गधालाई,
तपाईले केवल उसलाई कराउन सक्नेसम्म कराउनुहुन्छ, र ऊ केवल त्यहाँ
उभेर बस्छ र त्यो ठूलो कान त्यिह रा खराख्छ र केवर हेररे बस्छ। तपाईले
तनीह लाई रातभै र प्रचार गनर्सक्नुहुन्छ, र तनीह लाई आउदा केिह
जत जानेका थए त्यो भन्दा बिढ केिह पिन थाहा हुदनै छोडेर जानेबेलामा।
अब, त्यो िठक हो। म िनदर्य ब को खोजेको होइन, तर म तपाईलाई सत्यता
बताउन चाहन्छु।
72 तर त्यहाँ एउटा कुरा छ जुन तनीह ले गनर् सक्छन्, तनीह राम्रा
कामदारह हुन्। ओ, तनीह केवल काम, काम, काम, काम भनेर गछर्न्।
त्यसले मलाई ती अ मिनयनका झुण्डको बारमेा सोच्ने बनाउछ जो सधै
स्वगर् जाने बाटो बनाउने कोशषमा आफ्नो कायर् ग ररहेका हुन्छन्। त्यो सिह
हो, एउटा खच्चर। ओ, द लेडज एड सोसाईिट, र चकेन सपर, तनर्को
लािग प्रचारक। “र हामीमा यो नृत्य हुनपछर् , र यो सामा￭जक हुन पछर् ।” यो
केवल कमर् हो। कमर्, कमर्, कमर्, कमर्, कमर्, कमर्। र, तनीह , तनीह ले
केको लािग कमर् गदछन्?
73 तनीह लाई सोध्नुहोस्, “िव ास गरकेो िदन दे ख के तमीह ले
पिवत्र आत्मा पायौ?”
74 तनीह ले आफ्नो कान त्यिह अडकाउछ, र जान्दनैन् खास तनीह
कहाँका पछर्न्, “तपाईले के भ खोज्नुभएको? कहाँबाट यी सब?ै
तपाईको मतलब के, पिवत्र आत्मा? मलेै यसको बारमेा किहल्यै पिन
सुनेको नै छैन। ओ, तपाई एक प्रकारको अन्धोभक्त नै हुनुपछर् ।” बुझ्नुभयो,
तनीह लाई थाहा छैन िक िपता हो, या त को आमा हो। र तपाईले गन
हरके कुरामा तपाईले तनीह लाई िहकार्उन पन हुन्छ, यहाँ िहकार्उने र
त्यहाँ िहकार्उने, र यहाँ िहकार्उने र त्यहाँ िहकार्उने। त्यो सिह हो, एउटा
बुढो खच्चर।
75 तर, म तपाईलाई भन्छु, तपाईले त्यो गनुर् पदन एउटा वास्तिवक
घोडासंग। उसको माथ केवल एकपटक िहकार्उनु, र भाई, त्यो जान्छ।
उसले जानेको छ िक उसले के गदछ। ओ, एउटा सक्कल घोडामा कु कुो
मजा कस्तो अ तू हुन्छ! यो भ कत राम्रो लाग्छ, “दौड घोडा।” ओ,



20 बो लएको वचन

भाई तपाईले कस्सेर समात्दा राम्रो हुन्छ भाई, उसले आफ्नो तबेला हावामा
छोडिदन्छ।
76 त्यिह नै त रकामा एउटा सक्कल इसाईसंग हुन्छ। हा ेलुयाह!
“तपाईह ले पिवत्र आत्मा प्रा गनुर्हुनेछ। तपाईह हरकेले आफ्ना
पापह को िन म्त प ाताप ग र येशू ख्री को नाउमा बि ष्मा लनुहोस्।”
जत चाडो तनीह त्यस पानीमा जान सक्छ, तनीह जान्छन्। तनीह
िदन र रात किहल्यै आराम गनर् सक्दनैन् जबसम्म तनीह ले पिवत्र
आत्मालाई प्रा गदनन्। िकन? तपाईलाई थाहा छ, एउटा इसाईले जान्दछ
िक उसको िपता को हो। बुझ्नुभयो, जन्म िदनको लािग दइुजना चािहन्छ।
त्यो सिह हो, िपता र आमा। खच्चरलाई थाहा थएन कुन चािह िपता
हो र कुन चािह आमा। तर हामी जान्दछौ कुन चािह िपता र आमा हो
भिन, िकनिक हामी परमे रको ले खएको वचन ारा ज न्मएका हौ, र पिवत्र
आत्मा ारा पुि ग रएका हौ। पत्रुसले पे न्टको को िदनमा भनेका थए,
“यिद तमीह ले प्रत्येकले येशू ख्री को नाउमा आफ्ना पापको क्षमाको
लािग प ाताप गय र बि ष्मा लयौ भने, तमीह ले पिवत्र आत्माको
वरदान पाउनेछौ।”
77 र, भाई, एउटा वास्तिवक पमा नया गरी जन्मेको इसाई, उसको
आत्मा, जुन बेलामा उसले वचन पाउदछ, उसले पिवत्र आत्मा पाउदछ।
उसलाई त्यसबेलामा केिह कुरा सोध्नुहोस्! उसले जान्दछ िक ऊ कहाँ
खडा हुदछै। “के तपाईले िदव्य चंगाईमा िव ास गनुर्हुन्छ?” “आमेन” “के
तपाईले दोश्रो आगमनमा िव ास गनुर्हुन्छ?” “आमेन!”
78 एउटा खच्चरलाई त्यो कुरा सोध्नुहोस्। खच्चरको धमर्लाई, “अँ, मलाई
थाहा छैन। डक्टर जोन्सले एकसमयमा भ ुभएको थयो…” हँ! त्यहाँ,
साऊल तफर् जान्छ। बुझ्नुभयो? “ओ, तनीह लाई थाहै छैन। िठक छ,
म तपाईलाई भन्छु, मेरो मण्डली यस िवषयमा थाहा छैन।”
79 ओ, भाई, तर एउटा नया ग र जन्मेको पु ष वा ी प्रभु येशूको
आगमनको िवषयमा त्यतकै िन त हुन्छन्, जत तनीह आफुले पिवत्र
आत्माआएकोमा िन त हुन्छन्, जसरी पिवत्रआत्मा िदईन पन थयो।
80 अब, येशूले भ ुभयो…त्यो इनारमा भएको ी, “हामी यस पवर्तमा
पूजा गछ , र यहूदीह ले य शलेममा गछर्न्।”
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81 उहाले भ ुभयो, “मिहला, मेरा वचनह सुन! त्यो घड आईरहेको छ,
र अिहले, जब िपताले तनीह लाई खोज्नेछन् जसले उहालाई आत्मा र
सत्यतामा आराधना गनछन्।”
82 तपाईको वचन सत्य हो। र हरके मािनस जसले बाईबल पढ्छ
र बाईबलले भनेका हरके वचन िव ास गदर्छ, र त्यसको िनदशनह
पछ्याउछ, र तनीह ले प्रा गरकेो त्यिह पिवत्र आत्मा प्रा गदर्छ, उिह
त रकामा प्रा गदर्छ, उिह नतजा तनीह ले प्रा गनछन्, उिह शिक्त
तनीह ले प्रा गनछन् जब तनीह ले त्यो प्रा गर,े उसलाई थाहा हुन्छ
िक उसको िपता र आमा को हो भिन। उसले जान्दछ िक ऊ येशू ख्री को
रगत ारा धोईएको छ, आत्मा ारा ज न्मएको छ, परमे रको जोस ारा
भ रएको छ। उसले जान्दछ िक ऊ कहाँ खडा भईरहेको छ। िन य पिन,
ऊ कनानमा हुन्छ। उसले जान्दछ िक ऊ कहाँबाट आयो। त्यो त रकामा
हुन्छ एउटा वास्तिवक इसाईसंग। उहालाई सो हुोस्, “के तपाईले िव ास
गरकेो िदन दे ख पिवत्रआत्मा पाउनुभएको छ?” “आमेन, भाई!”
83 केिह िदन अगाड एउटा बृ ा सन्त छेउमा ब￭सरहेको थए, जो बयानब्बे
वषर् हुनुहुन्छ, उहाको पचास्सी वषर्को पा रसंग कुरा गद थए, मलेै भने,
“हजुर आमा?”

जत उज्यालो उहा हुनसक्नुहुन्थ्यो, उहाले उज्यालो भएर भ ुभयो,
“भ ुस्, मेरो छोरा।”
84 मलेै भने, “कत समय भयो तपाईले पिवत्रआत्मा प्रा गनुर्भएको?”

उहाले भ ुभयो, “परमे रको मिहमा भएको होस्! क रब साट्ठी वषर्
पिहले मलेै पाए।”
85 अब, यिद उहा एउटा खच्चर हुनुभएको भए, उहाले भ ुहुन्थ्यो, “अब,
एकछन् पखउ, म स्पस्ट थए र छकार्उ भएको थए जब म…िठक छ,
िन य न,ै र तनीह ले मलाई मण्डलीमा लागे र मलेै मेरो पत्र त्यहाँ त्यसलेै
लगे।” ओ, ममा कृपा गनुर्होस्! तनीह ले जान्दा पिन जान्दनैन् तनीह
कहाँका हुन् भिन।
86 तर उहालाई थाहा थयो िक कहाँबाट उहाको जन्म अधकार आउछ।
उहा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो जब त्यो भयो। उहा पानी र आत्मा ारा जन्मनुभएको
थयो। उहालाई थाहा थयो, र वचन ारा पानीको धुवाईबाट पानी हुनको
लािग वचन चािहन्थ्यो।
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87 अब हेनुर्होस् यो कसरी सम्बोधन ग रयो, “तनीह जो ख्री येशूमा
छन्।” पावल, अब, याद गनुर्होस्…मलेै धेरै लामो समय लईराको छु, तर
म यो अध्यायबाट भएर अझै पिन गईरहेको छुइन। तर म चाडो गनछु…
के तपाईलाई यो मन पछर्? ओ, यसले हामी कहाँ छौ भिन भन्छ, तर
हामीले यो केवल एकै रातमा गनर् सक्दनैौ। हामीलाई एक वा दइु मिहना
जत चािहन्छ, हरके रात, िठक यसबाट भएर जान। वचन दे ख वचन भएर
जान पछर् । पछाड फकर जानेछु र यसलाई इतहासमा ल्याउएर र िठक
त्यसमा राख्नेछु, वचनमाथ वचन लनेछु, र यो सत्य हो भिन देखाउनेछु।
अब म फेरी पद छट्टो पढ्नेछु।

परमे रको इच्छा ारा (मािनसको इच्छाबाट होइन) ख्री
येशूको प्रे रत पावलबाट, र (संयोजक) ख्री येशूमा िव ासी
एिफससमा भएका सन्तह लाई:

88 यसको अथर्, “तनीह बोलाएर ल्याएका, अलग्याएका, र अब
पिवत्र आत्माबाट बि ष्मा भएका, र ख्री येशूमा रहेकाह । म यो पत्र
तमीह लाई सम्बोधन गदछु, मेरा िप्रयह हो।” ओ! म पावललाई त्यहाँ
पारी तनीह संग रहेको कल्पना गदछु, ओ, कत खसुी छन्! त्यो सानो बुढो
प्रे रतको त्यहाँ तल शरको छनाएर मा रएको थयो। म त्यो ठाउमा पुगेको
थए जहाँ तनीह ले उनको शरको काटेर मरकेा थए। तर, ओ, उनको
शर उनको नया शरीरमा छ, र त्यस शरीरमा फेरी किहल्यै पिन शर काट्न
सक्ने छैन। र िठक यो समय उनी अिहले ती िव ासीह संग ब￭सरहेका
छन्, त्यो प्रे रत जसले यो लेखे। र भने, “तमीह जो ख्री येशूमा छौ! एकै
आत्मा ारा हामी यस शरीरमा बि ष्मा भएका छौ।” अब हेनुर्होस्।

हाम्रा परमे र िपता र हाम्रा प्रभु येशू ख्री बाट अनुग्रह र शा न्त।
हाम्रा प्रभु येशू ख्री का परमे र र िपताको प्रशसंा होस्, जसले

हामीलाई…
ओ, तपाईले यो सुन्दै हुनुहुन्छ, चाल ?
हामीह लाई आ त्मक आशषले ख्री मा आशवार्द िदनुभएको

छ…
89 केवल केिह प्रे रतह लाई या यी केिहह लाई मात्र होइन, तर उहाले
हामीलाई सबै आ त्मक आशषह ले आशवार्द िदनुभएको छ। त्यिह पिवत्र
आत्मा जसले म रयमलाई अन्यभाषाबाट कराउने र बोल्ने बनायो, र अ तू
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समय पाए र आनन्द मनाए, र ती सबै कायर् जुन उनले गनर्लाई प्रे रत
गराए, त्यिह पिवत्र आत्मा आजरात यहाँ हुनुहुन्छ। त्यिह पिवत्र आत्मा
जसले पावललाई त्यो पुरानो डंुगामा राख्यो, जहाँ त्यो एउटा पानीमा मुडा
जस्तो दे खन्थ्यो र जान लागेको जस्तो दे खन्थ्यो, र चौध िदनसम्म न त
चन्द्र या ताराह नै थयो। र उनले यो समुन्द्रमा हेथ्य सबै छालमा शतैान
थयो, हेद र दात चम्काऊदै थयो, र भन्यो, “म तलाई डुबाउनेछु, केटा,
त मेरो फन्दामा प रस् अब।”
90 र जब पावल एउटा सानो प्राथर्ना गनर् तल गए, त्यहाँिनर एउटा स्वगर्दतू
उभए, र भने, “नडराऊ पावल। यो पुरानो डंुगा कुनै टापूमा जानेछ। जाऊ
र तम्रो खाना खाऊ, सबै कुरा िठक हुनेछ।”
91 यहाँ तनीह संग उनी आफ्नो हातह मा ज न्जरले बाधएको
अवस्थामा आउछन्, ज न्जरलाई आफ्नो खटु्टामा घसाद आउछन्, र
भन्छन्, “सहासी होओ, ओ मािनसह , िकनिक परमे र, परमे रको
दतुले, जसको म दास हँु, मेरो अगाड खडा भई मलाई भ ुभयो, ‘पावल, तँ
नडरा।’” त्यिह नै पिवत्र आत्मा आज रात यहाँ हुनुहुन्छ, त्यिह परमे रको
आत्माले उिह आ त्मकआशषह ले सेवा गद हुनुहुन्छ।

…जसले हामीलाई स्वग य स्थानह मा हरके आ त्मक
आशषले ख्री मा आशीवार्द िदनुभएको छ…

92 ओ, केिह क्षणको लािग हामी यसलाई यिह रोकौ। “स्वग य
स्थानह मा।” अब, अ ठाउमा होइन, तर स्वग य स्थानहा मा। हामी
“स्वग य,” कुरामा भेला भएका छौ, यसको अथर् हो िक िव ासीको पद।
िक, यिद मेरो िन म्त प्राथर्ना ग रयो, तपाईको िन म्त प्राथर्ना ग रयो,
वा मण्डलीको िन म्त प्राथर्ना ग रयो, र हामी संदेशको िन म्त तयार
भयौ, र हामीले आफैलाई एउटा सन्तको पमा भेला गरायौ, एउटा
बोलाईएको, पिवत्र आत्मा ारा बि ष्मा भएको, परमे रको आशषह ले
भ रएको, बोलाईएको, चुिनएको, र अिहले स्वग य स्थानह मा रा खएको,
हामी हाम्रो प्राणह मा स्वग यह हौ। हाम्रा आत्माह ले हामीलाई एउटा
स्वग य वातावरणमा ल्याएका छन्! ओ, भाई! त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ, एउटा
स्वग य वातावरणमा! ओ, आज रात के हुनसक्छ, आज रात के हुनसक्छ
यिद हामी हामी यहाँ एउटा स्वग य वातावण ब￭सरहन्छौ भने, र पिवत्र
आत्मा प्रत्येक दयमा िहड्नुहुन्छ जुन नया गरी जन्मेको छ र ख्री येशूमा
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नया सृि भएका छन्? सबै पापह रगतको मुिन, ￭स आराधनामा, हाम्रा
हातह परमे रमा उठाईरहेका र हाम्रा दयह उचा लएका, ख्री येशूमा
स्वग य स्थानह मा वास गद, संगै स्वग य स्थानह मा आराधना गद।
93 के तपाई कुनै एउटामा किहल्यै बस्नुभएको छ?ओ, म तबसम्म बसेको
छु जब सम्म म खशुीले न्थे र भन्थे, “परमे र, मलाई यहाँ यो ठाउ छोड्न
किहल्यै पिन निदनुहोस्।” केवल ख्री येशूमा स्वग य स्थाह ।
94 हामीलाई के ले आशष िददै हुनुहुन्छ? िदव्य चंगाई, पूवर्ज्ञान, प्रकाश,
दशर्नह , शिक्तह , अन्यभाषाह , उल्थाह , िव ासक, ज्ञान, सबै
प्रकारका स्वग य आशषह , र अवणर्नीय आनन्द र मिहमाले भ रपूणर्,
हरके दय आत्मा ारा भ रएको, संगसंगै िहड्द,ै स्वग य स्थानह मा
संगै बस्द,ै हामीिवच कुनै एउटा पिन कुिवचार नरिह, एउटै पिन चुरोट
निपई, एउटै पिन छोटो व नलगाई, कुनै पिन यो िवना, त्यो वा अक
दु कुरा िवना, कुनै द ु िवचार नराखी, कसकैो िव मा कसकैो केिह
नभईकन, सबजैाना प्रेम र िमलनसारमा बोल्द,ै सबजैना एउटै चत्तका साथ्
एउटै स्थानमा, “तब अचानक त्यहाँ स्वगर्बाट एउटा शिक्तशाली बतासको
आवाज सिहत आउदछ।” त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ, “हामीलाई सबै आ त्मक
आशषह ारा आशवार्द िदएको छ।”
95 तब पिवत्र आत्मा कसमैा झनर् सक्छ, र भन्छ, “परमप्रभु यसो
भ ुहुन्छ। कुनै एउटा ठाउमा जाउ र िन त काम गर।” त्यसरी
भईरहेको हेनुर्होस्। [भाई ब्रन्हामले आफ्नो औला पड्काउनुहुन्छ—सम्पा]
बुझुनुभयो? “परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ। कुनै िन त ठाउमा कुनै िन त
काम गर।” त्यो यु भएको देख्नुहुन्छ। [भाई ब्रन्हाम आफ्नो औला
पडकाउनुहुन्छ।]
96 “हामीलाई संगै स्वग य स्थानह मा स्वग य आशषह ारा आशिषत
तुल्याउनुहुन्छ।” हेनुर्होस्!

उहाले हामीलाई चु ुभए बमो￭जम…
97 के हामीले उहालाई चुन्यौ, या उहाले हामीलाई चु ुभयो? उहाले
हामीलाई चु ुन्भायो। किहले? जुन रात हामीले उहालाई स्वीकार गय ?
चु ुभयो!
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उहाको सामु े िनष्कलकं होऔ…(डनोिमनेसनको
लािग?)…प्रेममा भनेर संसारको उत्प त्तभन्दा अघबाटै उँहाले
हामीलाई चु ुभयो।

98 परमे रले हामीलाई किहले चु ुभयो? परमे रले तपाईलाइ किहले
चु ुभयो जसमा पिवत्र आत्मा आएको छ? उहाले तपाईलाई किहले
चु ुभयो? संसारको उत्प त्त हुन भन्दा अगाड न,ै उहाले तपाईलाई
चु ुभयो, र येशूलाई पठाउनुभयो तािक उहाले तपाईको पाप क्षमा गराउन
सक्नुभएको होस्, तपाईलाई परमे रसंगको िमलापमा बोलाउन सक्नको
लािग, उहाआफैमा, प्रेममा।ओ, हामीसंग अझै केिह समय भईिदएको भए।
99 हामी अझै केिह परसम्म जानभन्दा अगाड, उत्प त्त १:२६ मा हेरौ। म
यसलाई आउने बुधबार िटप्नेछु। जब परमे रले मािनसलाई बनाउनुभयो…
उहाले मािनसलाई बनाउनुभन्दा अगाड, उहाले आफैलाई “एल,” ई-
एल, एल; एल्ह, “एला,” “एलोिहम।” भिन बोलाउनुभयो। यो शब्दको
अथर्, िहब्रूमा, “स्व-िव मान” हो, उहा नै सबै हुनुहुन्छ। उहा भन्दा अगाड
केिह पिन थएन, उहा मात्रै केवल एक उप स्थत र अ स्तत्वमा हुनुहुन्थ्यो,
स्व-अ स्तत्व हुनुहुन्थ्यो, एल, एला, एलोिहम जसको अथर् “सवर्-पयार् ,
सवर्-शिक्तशाली, सवर्शिक्तमान, स्व-अ स्तत्व हुनुहुन्थ्यो।”ओ!
100 तर उत्प त्त २मा, जब उहाले मािनसलाई बनाउनुभयो, उहाले
भ ुभयो, “म हँु,” वाई-ए-एच-य,ु जे-य-ुभी-य-ुएच, जेभहु,
“यहोवा।” यसको अथर् के हो? “म नै स्व-िव मान हँु जसले मबाटै
केिह कुरा सृि गरकेो छु, मेरो छोरा बनाउनको लािग, या एउटा
अस्थायी, या अप्रिवण, मेरो सानो बालक।” मिहमा होस्! िकन? उहाले
मािनस िदनुभयो…यहोवाको अथर् यो हो िक उहाले मािनसलाई एउटा
अव्यावसायक परमे र ब लाई िदनुभयो। िकनभने उहा िपता हुनुहुन्छ,
परमे र, र उहाले मान्छेलाई एउटा अव्यावसायक परमे र बनाउनुभयो,
त्यसलेै अब उहा स्व-अ स्तत्वमा रहनुभएन, उहा अब आफ्नो प रवार
सिहत अ स्तत्वमा हुनुहुन्छ। एला, एला, एलोिहम। अब, अब उहा यहोवा।
यहोवा, को अथर्, “उहा जो आफ्नो प रवार सिहत उप स्थत हुनुहुन्छ।”
अब, परमे रले मािनसलाई पृथ्वीका शासक बनाउनुभयो, उसमा प्रभुत्व
थयो। र पृथ्वी मािनसको प्रभुत्वमा थयो। के त्यो धमर्शा हो? यिद त्यो
उसको शाषनमा थयो भने, ऊ पृथ्वीमा परमे र थयो। उसले यो होस्
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भिन बोल्थ्यो, र त्यिह नै हुन आउथ्यो। उसले यो कुरा बोल्थ्यो, र त्यो
त्यस्तै नै हुन आउथ्यो। ओ! त्यहाँ ऊ परमे र थयो, परमे र, यहोवा,
उहा जो कुनै समय स्व-अ स्तत्वमा उप स्थत हुनुहुन्थ्यो, तर अब प रवार
सिहत उप स्थत हुनुहुन्छ, र उहाका सानाह संग उप स्थत हुनुहुन्छ। त्यहाँ
तपाई हुनुहुन्छ।
101 अब त्यो पढ्नुहोस्। हामी त्यसमा बुधबारको रात जानेछौ, जब
हामीसंग धेरै समय हुनेछ। हामी केवल लगभग पन् िमनेट हेनछौ र हामी…
मलेै सोचेको थए िक म एउटा िन त ठाउमा यहाँ पुग्नेछु, तर हामी गनछैनौ,
जहाँ हामी प्रतज्ञाको पिवत्रआत्मा ारा छाप लगाईएका छौ। िठक छ।
102 अब, किहले हामी परमे रको दासह हुनको िन म्त बोलाईएका थयौ?
किहले चािह ओमर्न नेभल परमे रको दास हुनको िन म्त बोलाईएको
थयो? ओ, प्रभु! यसले मलाई िवच लत पाछर् । म तपाईह लाई भन्छु,
आउनुहोस् केिह धमर्शा ह लऔ। म तपाईह ले पिहलो पत्रुस १:२०
मा गएको चाहन्छु। र, प्याट, तपाई प्रकास १७:८ मा जानुहोस्। र म चािह
प्रकास १३ लनेछु। अब हामी यहाँ सु चाहन्छौ, तपाई जा चाहनुहुन्छ
िक परमे रले तपाईलाई इसाई हुनको िन म्त किहले बोलाउनुभयो। ओ,
मलाई यो मन पछर् । यो, “मािनस रोिटमात्र होइन, तर परमे रको मुखबाट
िनस्केको प्रत्येक वचन ारा ￭जउदछ।” िठक छ, भाई नेभल तपाईले
पिहलो पत्रुस १:२० पाउनुभयो। [भाई नेभलले भ ुहुन्छ, “१:२०”—
सम्पा] िठक छ, १:१९ र १:२०। यसलाई सु ुहोस। [“१:१९ र २०”]
हो। [भाई नेभलले पिहलो पत्रुस १:१९-२०]

तर िनष्खोट र िनष्कलकं थुमाको जस्तो ख्री को अनमोल
रगत ारा दाम तरी छुट्ट्याईएका छौ।
उँहा सृि भन्दा अगाडदे ख नै िनयकु्त हुनुभएको थयो, तर

तमीह का खातर समयको अन्त्यमा प्रकट हुनुभयो।
103 उहा किहले िनयकु्त हुनुभएको रहेछ? संसारको उत्प त्त हुनभन्दा
अगाड। भाई प्याट, प्रकास १७:८ मेरो िन म्त पिढिदनुहोस्। [भाई प्याटले
प्रकास १७:८—सम्पा]:

तमीले देखेको त्यो पशु एक समय थयो, तर अब छैन, र
सवर्नाशमा जान अटल कुण्डबाट त्यो माथ उक्लन लागेको छ।
अिन पृथ्वीका बा￭सन्दाह , जसका नाउँ संसारको उत्प त्तदे ख
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जीवनको पुस्तकमा ले खएका छैनन्, तनीह त्यस पशुलाई
देखेर अचम्म मा ेछन्, िकनिक त्यो एक समय थयो, तर अब
छैन र पछ आउनेछ।

104 को धोकामा पनर् जानेछन्? को व्यिक्त यस धा मक मािनस साऊल
जस्तोबाट धोकामा पनर् जानेछन्? त्यो यत धूतर् र ￭स थयो िक त्यसले
के धोका िदनेछ? एकदम…ै[सभाले भन्छन् “चुनेका”—सम्पा] यिद
[“सम्भव भए”] यिद सम्भव भए। िठक छ, प्रकास १३:८, तपाईको िन म्त
म पिढिदनेछु।

र पृथ्वीमा वास गन सबलेै त्यस पशुको पूजा गनछन्, अथार्त,
तनीह ले, जसको नाउँ संसारको सृि दे ख नै मा रनुभएका
थुमाका जीवनको पुस्तकमा ले खएको छैन।

105 किहले चािह हाम्रो नाउँह थुमाको जीवनको पुस्तकमा ले खएको
थयो? जब थुमा संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अगाड मा रएको थयो। जब
परमे र येहोवा हुनुहुन्थ्यो, एल, एला, एलोिहम, स्व-िव मान हुनहुन्थ्यो।
िठक एउटा महान् ठूलो िहरा जस्तो हो, र उहा शून्य रहन सक्नुहु थ्यो, तर
िहराको भत्र उहाको एउटा मुिक्तदाताको गुणह थयो। यो गुणह मा, उहा
भत्र, उहा एउटा चंगाईदाता हुनुहुन्थ्यो। िठक छ, त्यहाँ बचाईनको लािग
केिह पिन थएन र चंगाई ग रनको लािग केिह पिन थएन, तर उहाको गुणले
त्यो उत्पादन ग रिदयो। त्यसलेै, तब संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अगाड,
जब उहाले जा ुभएको थयो, िक उहाको आफ्नो िवषयमा महान् प्रदशर्न
यहाँ, जुन िक उहा एउटा मुिक्तदाता ब ुहुनेथयो, िक उहा संसारमा आएर
देह धारण गनुर्हुन्थ्यो र हामी िवच वास गनुर्हुन्थ्यो, र उहा जा ुहुन्थ्यो
िक उहाको चोट ारा हामी िनको पा रनेथयो, उहाले आफ्नो पुस्तकमा
संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अगाड थुमा मानुर्भयो, र तपाईको नाउ त्यस
पुस्तकमा संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अगाड लेख्नुभयो।ओ!
106 यसलाई सु ुहोस्! पूवर्िनयकु्तले पूवर्ज्ञानलाई पिहले जनाउछ, मेरो
मतलब चुनावलाई। चुनावले फकर पूवर्ज्ञानलाई हेदर्छ, र पूवर्िनयकु्तले
गन्तव्यलाई हेदर्छ। त्यो निबसर्नुस्, िक त्यहाँ चुनावले फकर हेछर् , यहाँ
यो छ, “म एउटा भेडेकुरो थए। म पापमा ज न्मएको थए, जन्मदा अधम
थए, संसारमा झुटो बोल्दै आए, पापीह को माझमा ज न्मए। मेरा िपता र
माता र मेरा सबै प रवार, पापी थए। म एउटा भेडेकुरो थए। तर, अचानक,
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म एउटा गहँू भए। यो कसरी भयो?” त्यो, त्यो के थयो? चुनाव थयो।
परमे र संसारको उत्प त्त भन्दा अगाड नै भेदेकुरोलाई एउटा गहँूको अनाज
ब को लािग चु ुभयो। “अब म जान्दछु िक म गहँूको अ हँु, िकनभने म
बचाईएको छु। यो मलेै कसरी गनर् सक्छु?” पछाड फकर् नुस् र हेनुर्होस् िक
उहाले त्यो धेरै समय अगाड नै पूवर्िनयकु्त गनुर्भयो। पूवर्ज्ञान ारा उहालाई
मलेै प्रेम गरकेो देख्नुभयो, त्यसलेै उहाले आफ्नै पूत्रबाट सबै कुरा शान्त
पानुर्भयो, िक उहा ारा म एउटा भेडेकुरोबाट एउटा गहँू ब सकँू। “अब, म
अिहले कहाँ छु त?” म बाचेको छु, म परमे रको अनुग्रहमा िहडरहेको छु।
“पूवर्िनयकु्त कस्तो दे खन्छ?” गन्तव्यमा। “उहाले मलाई कहा लानुहुनेछ
र म कहाँ जादछुै?”आमेन। त्यसले तपाईलाई पायो। त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ।
107 अब आउनुहोस् त्यहाँबाट केिह अझै पढौ, र त्यसपछ हामीले छट्टै
समापन गनर्पन हुन्छ।

उँहाको सामु े पिवत्र र िनश्कलन होऔ भनेर संसारको
उत्प त्तभन्दा अघबाटै उँहाले हामीलाई चु ुभयो

उँहाको इच्छाको ल यअनुसार ख्री येशू ारा प्रेममा उँहाले
हामीलाई आफ्ना सन्तान हुनलाई अघबाटै िनयकु्त गनुर्भएको
थयो

108 उहाले के गनुर्भयो? उहाले, आफ्नो पूवर्ज्ञान ारा, हामीलाई पिहले नै
देख्नुभयो, यो जान्दै िक उहा एउटा मुिक्तदाता हुनुहुन्थ्यो, स्व-िव मान।
त्यहाँ कुनै स्वगर्दतूह थएनन्, केिह पिन थएन; केवल परमे र हुनुहुन्थ्यो,
एला, एलोिहम, स्व-अ स्तत्वमा हुनुहुने, अ केिह थएन केवल उँहा एकै्ल
मात्रै। तर उहा भत्र एउटा मुिक्तदाता हुनुहुन्थ्यो। िठक छ, तर उहाले के
चािह बचाउन जादै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ कोिह पिन गराईएका थएनन्? यो
जानेकोले, उहाले जा ुहुन्थ्यो िक यो महान् गुण जुन उहामा थयो त्यसले
केिह यस्तो कुरा त्यस समयमा प्रयोग गनछ जुनलाई उहाले बचाउनुहुनेछ।
तब जब त्यसले त्यसो गय , उहाको पूवर्ज्ञान ारा उहाले तल हेनुर्भयो र
उहाले तनीह सबलैाई देख्नुभयो जसले त्यसलाई स्वीकार गदर्थ्यो। र तब
त्यसो गरपेछ, उहाले भ ुभयो, “तनीह लाई बचाउन सक्ने एउटै मात्र
त रका जुन मलेै गनर्सक्छु, त्यो म आफै तल देहधारी भई गई मािनसको
पाप आफैमा लई, तनीह को िन म्त मनछु, तािक म त्यो एक परमे र
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हुनसकँू जसलाई आराधना ग रनेछ,” िकनभने उहा परमे र हुनुहुन्छ,
पूजनीय वस्तु।
109 तब उहा तल आउनुभयो र आफैले त्यो दोष लनुभयो। र जसै
उहाले त्यो गनुर्भयो, उहाले त्यो यस कारणले गनुर्भयो तािक तनीह लाई
बचाउन सकोस् जो बचाईन चाहन्छन्। के तपाईले देख्दै हुनहुन्छ मेरो
अथर्? पूवर्ज्ञान ारा, अनन्त परमे र, जो सबै कुरा जा ुहुन्छ, उहाले
थुमालाई देख्नुभयो, र उहाले संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अगाड थुमालाई
मानुर्भयो, र उहाले तपाईको नाउँ थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेख्नुभयो। र
उहाले शतैानले गन शतैानको कपटलाई देख्नुभएको थयो। त्यसलेै उहाले
तपाईको नाउँ त्यसमा रा खिदनुभयो। र उहाले भ ुभयो िक ख्री िवरोधीह
यत धा मक हुनेछन्, यत राम्रा हुनेछन्, यत असल व्यिक्त हुनेछ, यत
चलाक व्यिक्त हुनेछ, यस्तो एउटा धा मक व्यिक्त हुनेछ, िक त्यसले सम्भव
भए चुिनएकोलाई पिन भड्काउन खोज्नेछ। तर त्यो असम्भव छ, िकनभने
तनीह को नाउँह संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अगाड नै िनयकु्त ग रएको
थयो। चुनाव ारा उहाले तनीह लाई चु ुभयो, र पूवर्िनयकु्त ारा तनीह
जान्दछन् िक तनीह कहाँ जादछैन्। त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ।
110 अब, त्यो कसले संका गनर्सक्छ? त्यिह नै हो जे पावलले भनेका
थए। त्यो पावलको धमर्शा हो। त्यो पावलको लेखाई हो। त्यो नै हो जे
उनले आफ्नो मण्डलीलाई शक्षा िदएका थए। मण्डली संसारको उत्प त्त
हुनभन्दा अगाड नै उपयकु्त स्थानमा बसा लएको थयो। जब परमे रले,
उहाको प्रसव वेदनामा, तपाईलाई ल्याउदै हुनुहुन्थ्यो, यो जानेर िक तपाईले
के गनुर्हुनेछ, उहाले तपाईलाई उपयकु्त स्थानमा उहाको आफ्नै शरीरमा
राख्नुभयो, एउटा गृिहणीको ब को लािग, एउटा िकसानको ब को लािग,
एउटा प्रचारक ब को लािग, एउटा अगमवक्ता ब को लािग, यो या त्यो
ब को लािग। उहाले तपाईलाई पिदय ढंगले राख्नुभयो। त्यसपछ जब हामी
िमश्रको अदवुाको जिमनमा आइपुग्यौ, पिवत्रीकरण ारा, र प्रतज्ञाको देशमा
बि ष्मा भयौ…िकनिक, परमे रको प्रतज्ञा पिवत्र आत्मा हो। एिफसी
४:३०, ले भन्छ, “परमे रका पिवत्र आत्मालाई दःु खत नातुल्याओ,
जसमा उ ारका िदनको िन म्त तमीह छाप लगाईएका छौ।” तब,
परमे रले, मण्डलीलाई पिहले नै िनयकु्त गनुर्भई, उहाले भ ुभयो, “र सबै
मािनसह , तनीह लाखौ गुणा लाखौ धा मक भएर िहड्नेछन् र छलमा
पनछन्।” केवल तनीह मात्रै धोखामा पन छैनन् जो प्रतज्ञाको देशमा
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आएका छन्, जसको नाउँह संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अगाड नै थुमाको
जीवनको पुस्तकमा रा खएको थयो, र तनीह प्रतज्ञाको देशमा आएका
छन्, र त्यसमा आनन्द मनाईरहेका छन्।
111 धेरै मािनसह डराउछन् िक आफुले हास्यास्पद गतिवध गनछ भिन।
अधकांश मािनसह डराउछन् िक पिवत्र आत्माले तनीह लाई केिह
यस्तो कुरा गनर् लगाउछन् जुन कुराले तनीह लाई लाज हुन्छ भिन
सोच्छन्। धेरै जना मािनसह डराउछन् िक तनीह नेछन् भिन, र
तनीह का िप्रयह रोईरहेका देख्नेछन् भिन, वा आमा, वा तपाईको
छमेिक, वा तपाईको बोसले तपाईलाई देख्छ भिन।
112 यो बन्द गनर्भन्दा अगाड आउनुहोस् म तपाईलाई एउटा मािनसको
िवषयमा भन्छु। त्यहाँ एउटा मािनस थयो दाऊद, र जब परमे रको संदकू्त
तल फ लश्तीको भूमीमा थयो, र त्यो त्यहाँ बाट ल्याईयो, एउटा पुरानो
साँढेले अन्दकूलाई तान्दै थयो, जब दाऊदले त्यो सन्दकु आईरहेका देखे,
उनमा एउटा सानो राजिकय पोशाक थयो, उनी त्यहाँ दौडेर गए, उनले
उफ्रदै आए, र कराउदै उिफ्रए, र उफ्रदै नाँचे। र, उनी, इस्राएलका राजा। र
उनको श्रीमतीले झ्यालबाट बािहर उनलाई हेरे र उनले अचम्मको व्यवहार
गरकेो देखे उनलाई तरस्कार गर।े िकन, उनले यसो भ ुपन थयो, “मुखर्,
त्यहाँ बािहर उसलाई हेर, उसले गरकेो गतिवधलाई हेर, आफ्नो खटु्टाह
हावामा फालेर, र चारैतर उिफ्रदै र पागल जस्तो व्यवहार गदछ, िकन ऊ
पागल हुनपछर् ।” र त्यस रात जब उनी भरा आए, श्रीमतीले उनले भन्यो,
“िकन तमीले मलाई ल ज्जत बनाएको। िकन, तमी राजा, मेरो श्रीमान्,
त्यहाँ बािहर त्यसो गररे बसेको, त्यस्तो लाजमद गतिवध गरकेो।”
113 दाऊदले भने, “भो ल म त्यो भन्दा पिन अझै राम्रो गनछु। हो श्रीमान्।”
उनले भने, “के तमीलाई थाहा छैन म परमप्रभुको लािग नाँच्दै थए?”
उनले त्यहाँ पार गरकेा थए, उनी त्यस प्रतज्ञाको भूमीमा थए। उनले सबै
आत्म-शलैी र संसारको फोहोरलाई गुमाएका थए। उनी यत खसुी थयो
यो जान्दा िक उनको आफ्नै शहरमा सन्दकु आउदै थयो।
114 र, ओ, म तपाईलाई भन्छु, केिह मािनसह पिवत्र आत्मा प्रा गनर्
डराउछन्, तनीह ले अन्यभाषामा बो ान् िक भनेर डराउछन्। तनीह
डराउछन् िक कसलेै तनीह लाई “अब यो ती अन्यभाषा बोल्ने मान्छेह
मध्ये हो।” भन्लान् िक भनेर डराउछन्। तनीह मण्डलीमा आएर येशू
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ख्री को नाउँमा बि ष्मा लन डराउछन्, िकनभने तनीह त्यस कुराबाट
लाज मान्छन्। अँ! ओ!
115 कसलेै भनेको थयो मलेै मेरो टेपह फेरी स्मरण गनर् पछर् , िकनभने
मलेै येशू ख्री को नाउँमा बि ष्माको बारमेा प्रचार गरकेो थए। मलेै त्यस
स्मरण ग दन। म त अझै त्यो भन्दा बिढ कुरा गछुर् ! त्यो सिह हो, अझै
बिढ भन्छु। त्यो बाईबल हो। यिद तनीह लाई िहजो हामीले के गय त्यो
मन पदन भने, केवल हेनुर्होस् िक हामी भो ल के गनर् जानेछौ! त्यो हो गनर्
पन कायर्, बुझ्नुभयो, केवल गईरहनुहोस्। त्यसको त्यहाँ कुनै अन्त्य छैन,
िकनभने त्यो परमप्रभुको हो। त्यो परमे र हुनुहुन्छ।
116 तपाईलाई थाहा छ परमे रले के गनुर्भयो? परमे रले स्वगर्बाट तल
हेनुर्भयो, उहाले भ ुभयो, “दाऊद, तमी मेरो दयको मािनस हौ।” दाऊद
ल ज्जत थएन। उनी परमप्रभुको दास थए। उनले परमप्रभुलाई प्रेम गथ।
र उनी यत खसुी थए, र आनन्दले भ रएका थए, िक उनले मानवीय
इजातको वास्ता नै गरनेन्।
117 तपाईले देख्नुभयो, जसरी मलेै आज िबहानको मेरो प्रवचनमा भनेको
थए, हामी यत धेरै डराउछौ, हामीलाई साऊलले ￭सकाएको चाहन्छौ,
हामीले एउटा साऊल कुनै सेिमनारीबाट आएर हामीले हाम्रो धमर् कसरी
गनुर्पछर् भिन ￭सकाएको चाहन्छौ। त्यो यदर्नको अक त फतर हो। यो त फ,
पिवत्र आत्माले अगुवाई गनुर्हुन्छ। यहाँिनर तपाई त्यो फोहोरबाट बािहर छौ।
यहिनर तपाई बारे तनीह ले के सोच्छ भ े बारे तपाईले वास्ता गनुर्हु ।
यहािनर तपाई मृत हुनुहुन्छ, र तपाईको जीवन ख्री मा लुकाईएको छ…र
पिवत्रआत्मा ारा मोहोर लगाईएको छ। तपाईले अ कुराको वास्ता गनुर्हु ।
तपाई कनानमा ￭जउदै हुनुहुन्छ। तपाईले असल अ फलाउन सक्नुहुन्छ।
तपाई ख्री येशूमा एउटा नया सृि हुनुहुन्छ। तपाई प्रतज्ञाको भूमीको लािग
बाँधीनुभएको छ।
118 म याद गछुर् िक त्यहाँ पारी उभएको, भाई को लन्स, केिह तस
वषर् अगाड, जब यो मण्डली भवन भनेको थएन। त्यो एउटा सानो
पालको सभा त्यहाँ कुनामा भईरहेको थयो, मेरो पिहलो सभा थयो। मलेै
यिह नै सुसमाचार प्रचार ग ररहेको थए, उिह कुरा, ख्री को अखोजयीय
समृ ह , येशू ख्री को नाउँमा पानीको बि ष्मा, हरके वचन सत्य भिन
िव ास ग र, पिवत्र आत्माको बि ष्मा, िदव्य चंगाई, परमे रको शिक्त,
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जस्तो मलेै अिहले प्रचार गछुर् , त्यसबाट एक इन्च पिन किहल्यै फरक छैन।
परमे रले त्यस बारमेा मलाई अझै धेरै प्रकट ग रिदनुभएको छ, तािक,
जसै उहाले यो प्रकट गनुर्हुन्छ, म केवल त्यसलाई प्रवचनमा ल्याईराख्छु।
उहाले किहल्यै पिन उहा के हुनुहुन्छ त्यो लएर जानुहु , उहाले केवल
त्यसमा अझै धेरै थिपिदनुहुन्छ।
119 म त्यहाँ तल उभरहेको थए जहाँ लगभग पाँचसय जना मािनसह
त्यस निदको तरमा उभरहेका थए, गाउदै थए, “यदर्नको छालमय
तरमा म उभन्छु, र आशापूणर् आँखा लागुछु, कनानको सुन्दर र खसुीको
देशमा, जहाँ मेरो अधकार रहेको छ। म किहले त्यो स्वास्थपूणर् िकनारमा
पुग्नेछु र सदाको लािग िक्रतज्ञ हुनेछु, म किहले पुग्नेछु र मेरो िपतासंग
हुनेछु…र सदाको लािग िवश्राम गनछु?” जब तनीह ले त्यो गाउन थाले,
म चािह एउटा केटालाई निदमा लाँदै थए उनलाई प्रभु येशूको नाउँमा
बि ष्मा िदलाउनलाई। मलेै भने, “स्वग य िपता, जसरी मलेै यो केटालाई
तपाई कहा ग्रहण गनर्को िन म्त ल्याएको छु…” त्यसबेलाको त्यो केटा र
मेरो त स्बर मेरो घरमै छ। मलेै भने, “जब म उनलाई पानीले बि ष्मा
िदलाउछु, प्रभु, उनको स्वीकारोिक्तमा, येशू ख्री को परमे रको पुत्रको
नाउँमा, तपाईले उनलाई पिवत्र आत्माले भ रिदनुहोस।” र लगभग त्यो
समयमा केिह बातासको पमा, र त्यो घुमाउरे बातासको पमा तल
आयो, चहिकलो र िबहानीको तारा त्यहाँ खडा भयो। त्यहाँिनर त्यो ज्योत
खडा भयो जुन तपाईले िठक त्यो त स्बरमा देख्नुहुन्छ त्यहाँ। त्यहाँ त्यो
खडा भयो।
120 त्यो संसारको चारैतर गयो, त्यहाँ क्यानडा र चारैतर गयो। तनीह ले
भने, “एउटा लोकल ब्यि प्रचारकले बि ष्मा िददगैदार् एउटा रहस्यमय
ज्योत उनी माथ देखा पय ।”
121 केिह िदन अगाड, जब डक्टर लम्सा म कहाँ आउनुभयो, र किहल्यै
पिन त्यसको बारमेा थाहा पाउनुभएको थयन, र उनले मलाई एउटा त स्बर
ल्याए, जुन त्यो भाईसंग अिहले छ। के तपाईले त्यो त स्बर पाउनुभएको छ?
के तपाईसंग बाईबल छ, जुन त्यहाँ राखीएको थयो, त्यो तपाईको िकताबमा
छ? िठक छ। त्यहाँिनर परमे रको पुरानो प्राचन िहब्रूको चन्ह थयो,
जुन िठक अय्यूबको बेलामा हुने गथ्य , जुन बाईबल ले खएको समयभन्दा
अगाड थयो। परमे र उहाको आफ्नो तनओटा गुणह सिहत, तनपता
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परमे र होइन। एउटा परमे र तनओटा गुणका साथ। िपता, पुत्र, र
पिवत्र आत्मा, तनओटा कायर्भार जसमा परमे रले गनुर्भयो। तनओटा
परमे रह होइन, तन ओटा गुणह ! र त्यहाँ त्यो थयो। अब त्यो महान्
व्यिक्त, डक्टर लम्सा, जो लम्सा बाईनबलको अनुवादक हुनुहुन्छ, जब
उहाले त्यस िबहानीमा भ ुभयो। जब मलेै उहालाई त्यो भने, मलेै भने—
मलेै भने, “चन्ह के हो?”
122 उहाले भ ुभयो, “त्यो परमे रको प्राचन चन्ह हो, जुन िहब्रूमा छ।
परमे र, एउटा परमे र तनओटा गुणह मा।”

मलेै भने, “जस्तो िक िपता, पुत्र र पिवत्र आत्मा?”
123 उँहा रोिक्कनुभायो, र उहाले आफ्नो किफको कप तल राख्नुभयो,
उँहाले मलाई हेनुर्भयो। ￭जन, मलाई लाग्छ तपाई पिन त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो,
लयो। भ ुभयो, “तपाईले त्यो िव ास गनुर्हुन्छ?”

मलेै भने, “मेरो पूरा दयले िव ास गछुर् ।”
124 उहाले भ ुभयो, “गत रात, तपाईको सभामा उभरहदा, भाई ब्रन्हाम,
मलेै त्यो दयको गु कुरा जा े िववेक देखेको थए। मलेै यो मेरो भूमी,
अमे रकामा पिहले किहल्यै पिन देखेको थईन।” उहाले भ ुभयो, “यी
अमे रकन मािनसह ले बाईबल समेत जानेका छैनन्। केवल तनीह ले
जानेका कुरा तनीह का संगिठत मण्डलीह हुन्। तनीह यो समेत
जान्दनैन् िक तनीह उभरहेका छन्।” भ ुभयो, “तनीह ले केिह पिन
जान्दनैन्।” उहाले भ ुभयो, “तर जब म गएको रात त्यहाँ उभेको थए,”
भ ुभयो, “मलेै भने…” अब, भाई ￭जन, म केवल यो कुरा सत्यिन
र प्रेमका साथ भन्छु। उहाले भ ुभयो, “मलेै भनेको थए, ‘त्यो एउटा
अगमवक्ता हुनुपछर् ।’ तर जब मलेै यो देखे िक तपाईले िपता, पुत्र र पिवत्र
तनओटा परमे रह हुनुहु भिन िव ास गनुर्हुन्छ, त्यो गुणह थयो
भिन, तब मलेै जाने िक तपाई परमे रको एउटा अगमवक्ता हुनुहुन्छ नभए
त तपाईलाई त्यो त्यसरी प्रकास नै हुनेथएन।” उहाले भ ुभयो, “त्यो
एउटा ￭स चन्ह हो।” भ ुभयो, “मलेै किहल्य…ै” भ ुभयो, “तपाई
वा ेस हो?”
125 मलेै भने, “होइन, श्रीमान्, म वा ेस होइन। म िव ास गछुर् िक परमे र
नै सवर्शिक्तमान परमे र हुनुहुन्छ, र तन गुणह केवल तन कायर्भारह
मात्र हुन् जसमा एउटा परमे र रहनुभयो।”
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126 उहाले भ ुभयो, “तपाईको दयलाई आशष होस्।” उहाले भ ुभयो,
“कुनै िदन तपाईले त्यसको लािग आफ्नो रगत पृथ्वीमा पोखाउनुहुनेछ,
तर,” भ ुभयो, “अगमवक्ताह सधै तनीह को अभप्रायले मदर्छन्।”
127 र मलेै भने, “त्यस्तै नै हुन िदनुहोस्, यिद त्यसले मेरो परमे रलाई
खसुी बनाउछ भने।” लम्सा बाईबलको अनुवाद।
128 ओ, यो एकदम सत्य हो। कत धेरै पटक, जसरी मलेै मण्डलीलाई
भनेको छु, तनीह ले साऊललाई चु ुभन्दा अगाड जसरी शामूएलले
भनेका थए, “तमीह गएर कुनै संगिठत संस्थामा िमल्नुभन्दा पिहले,
र आफैलाई कुनै प्रकारको एउटा धमर्मा बा ुभन्दा पिहले, िकन तमीह
पिवत्र आत्माले तमीह लाई डोहोयार्उन िददनैौ?” िकन तमीह आफ्नो
लािग परमे रलाई अगुवाको लदनैौ र तमीह लाई आशष िदन िददनैौ, र
तमीह को संगिठत संस्थाको बारमेा भुल्दनैौ। अब, मलेै यो भिनरहेको
छुइना िक कुनै पिन मण्डलीको डनोिमनेसनमा नाजोडओ, तमीह
जुन मन पछर् त्यसमा रहन सक्छौ। त्यो तमीह मा भर पछर् । तर म
तमीह लाई, एउटा व्यिक्तगत पमा भन्दछुै, तपाईह पिवत्र आत्माले
तपाईलाई डोहोयार्उन िदनुहोस्। तपाई बाईबल पढ्नुहोस्। र बाईबलले के
भन्छ त्यिह गनुर्स्। परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्।
129 र अब मलेै लामो समय पखएको छु। म सोच्छु िक यिद यहाँ कोिह
हुनुहुन्छ जो प्राथर्नाको पिंक्तबाट भएर प्राथर्नाको िन म्त आउन चाहनुहुन्छ।
यिद तनीह हुनुहुन्छ भने, के तनीह ले हात उठाउनेछन्। केवल एक,
दइु, तन। िठक छ। तपाईह सबै िठक यहाँ माथ आउनुहोस् र यिद तपाई
चाहनुहुन्छ भने यहाँ खडा हुनुहोस्, यो समयमा, र—र हामी प्राथर्ना गनछौ।
र त्यसपछ हामी…तबसम्म तपाईह गएको म चाहिदन। हामीले समापन
गनुर्भन्दा पिहले म केिह कुरा यहाँ औपचा रक पमा गनर् चाहन्छु।
130 कतजनालाई गलातीको पुस्तक अध्ययन गनर् मन पछर्…ओ, मेरो
मतलव एिफसीको पुस्तक? अब, बुधबारको रात, हामी छापतर
जानेछौ। र त्यसपछ अक आईतबारको िबहान, हामी पिदय िहसाबमा
मण्डलीलाई स्थािपत गरकेो िवषयमा जानेछौ। ओ, यिद…हामी सम्भावतः
त्यहाँिनर जानेछु, यो आउने बुधबारको रातमा, तपाईह यहाँ जेफ्फ़मा
(जेफरसनिवल) भएका मािनसह को लािग। पिदय ढंगमा मण्डलीलाई
स्थािपत गन जहाँ तनीह हरके हुनुपदर्छ। हामी कसरी अभग्रहण ारा
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बोलाईयौ। परमे रले हामीलाई छोराह को िन म्त धमर्पुत्रमा ग्रहण गनुर्भयो,
हामी जन्म दे खनै छोराह हौ। धमर्पुत्र पा रएको र पिदय ढंगले पिवत्र
आत्मा ारा स्थािपत ग रएको। हेनुर्होस्! तनीह सबजैना िहब्रूह थए,
जब तनीह ले निद तरकेा थए, तर यहोशूले जिमनलाई िवभाजन
गरी हरकेलाई जन्मको समयमा तनीह को आमाको कथन अनुसार
जुन तनीह लाई पिवत्र आत्माले भनेको थयो, तनीह को अधकारको
जिमन िदए।
131 याकूबलाई हेनुर्होस् जब उनी मदथए, एउटा अगमवक्ता, अन्धो
पा रएको, आफ्नो पाउ पलगं माथ पार,े भने, “ए याकूबका छोराह हो
अगाड आओ र म तमीह लाई भ े छु िक अ न्तम िदनह मा तमीह
कहाँ हुनेछौ।” मिहमा! ओ, मलाई थाहा छ िक म अनौठो दे खन सक्छु।
मािनसह अनौठो दे खएला। तर, ओ, यिद तपाईले केवल िन तता
ज ुभाए मात्रै पिन, त्यो दयको जलन! “यहाँ आओ र म तमीह लाई
भ ेछु िक तमीह अ न्तम िदनह मा कहाँ हुनेछौ।” र म ती केिह
धमर्शा को पद लन सक्छु, र नक्सा लएर यहूदीह आजकहाँ ब￭सरहेका
छन् त्यो प्रमाणत गनर् सक्छु िक तनीह िठक त्यिह स्थानमा छन् जुन
ठाउमा याकूबले तनीह अ न्तम िदनह मा हुनेछन् भिन भनेका थए। र
तनीह त्यहाँ किहल्यै पिन पिहले पुगेका थएनन्, किहल्यै पिन त्यहाँ
भेट्टाईएका थएनन् जबसम्म तनीह ७ मे, १९४६ मा फकका थएनन्,
र त्यिह रात परमप्रभुको स्वगर्दतु म कहाँ माथ त्यहाँ देखा पनुर्भयो र यो
िमसनको लािग भ ुभयो। र म त्यो तपाईह लाई देखाउन सक्छु, जब
तनीह त्यो नया भूमीमा आए, तनीह िठक त्यिह स्थानमा रोिकए
जहाँ याकूबले तनीह अ न्तम िदनह मा बस्नेछन् भनेका थए। र आज
तनीह िठक त्यिह िनर ब￭सरहेका छन्। ओ, ओ, प्रभु! ओ, प्रभु! हामीह
हाम्रो घर जानेिदनको न￭जक छौ।
132 तपाईह िप्रय मािनसहह , तपाई िबमार हुनुहुन्छ, या नभए तपाई
यतकै यहाँ उभनको लािग मात्रै उभनु हुनेथएन। म तपाईको भाई हँु।
मसंग परमे रबाट को आज्ञा छ िबमारीह को िन म्त प्राथर्ना गनर्को िन म्त।
मेरो…म संग िनको पान शिक्त भएर होइन, मसंग छैन। तर मसंग प्राथर्नाको
शिक्त छ। जसरी मलेै यस िबहानीमा भनेको थए, दाऊदसंग एउटा घुएत्रो
बाहेक अ केिह पिन थएन, तर उनले भने, “म जान्दछु िक यस परमे रको
शिक्त हुदा यसले के गनर्सक्छ भिन।” बुझ्नुभयो? मलेै केवल तपाईलाई
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िदनलाई सानो प्राथर्ना गनर् सक्छु, र तपाई माथ मेरो हात राख्नसक्छु,
तर म जान्दछु िक परमे रमा भएको िव ासले के गनर्सक्छ भिन। त्यसले
अ को लािग गरकेो छ, त्यसले तपाईको लािग पिन गनछ। तपाई िव ास
गनुर्होस् िक अिहले तपाई िठक यहाँ कदम चाल्दा, त्यो ठाउको िठक केिह
न￭जक हुनुहँुदा।
133 अब, म सोच्छु, यसलाई यत सफल बनाउन, म मेरो भाईलाई यहाँ
आउनलाई आग्रह गछुर् र तेल ारा उहाह लाई अभषेक ग रिदनुहोस्। के
तपाई गनुर्हुन्छ, भाई नेभल? म मण्डलीलाई प्राथर्नाको समयमा आफ्नो
शर झुकाउनलाई अनुरोध गदर्छु।
134 अब याद गनुर्होस्, गत ह ा जब म एकदम िबमार थए त्यो पुरानो एरडेंल
तेलले, म कसलैाई पिन त्यो िदने थए यिद कोिह आएको भए र ममाथ
हात रा खिदनुभएको भए। यिद कोिह मान्छे त्यसबेला आईिदनुभएको भए,
र परमे रले आशष िदनुभएको थयो र सहायता ग रिदनुभएको थयो भने,
म यत आभारी हुनेथए। तपाई सबलेै त्यिह महसूस गनुर्होस् जस्तो मलेै
त्यसबेलामा गरकेो थए। तपाईले अिहले त्यिह महसूस गनुर्होस् िक मलेै
तपाईलाई त्यिह गरकेो चाहनुहुन्छ जस्तो मलेै त्यस समयमा मलाई कसलेै
त्यसो गरकेो चाहन्थे। परमे रले मलाई कायर्बाट अलग हुनबाट रोक्नुभएको
छ। चाहे म थिकत होऊ, जहाँमा सुस्त हुन्दछु, जहाँ म एउटा ठाउबाट अक
ठाउमा खटु्टा चाल्न पने नसक्ने अवस्थामा हुन्छु, तरै पिन म जान सकँू,
िकनभने म तपाईह प्रत्येकलाई फेरी पिन भेट्ने छु, पारी त्यो भूमीमा।
135 तब तपाई वृ ा मािहला, वृ ा पु षह , टुके्रका, सेतो कपाल भएका
र पतन हुदै गएको, र टुक्रामा झद गएको जस्तो एउटा गुलाफ सानो
कोिपलाको लािग खलेुको बेलामा हुन्छ, आफ्नो पातह फैलाउदै गदार्
र झद गरकेो अवस्थामा, तपाई िठक त्यसरी टुक्रामा आउदै हुनुहुन्छ,
के तपाई हुनुहु र त्यस्तो? त्यो िठक हो। केवल…र एउटा मात्रै कुरा
जुनको लािग तपाईह संगै रहन चाहनुहुन्छ त्यो परमे रको मिहमाको लािग
चम्कनको लािग हो। त्यसलेै जब शत्रुले तपाईलाई तानेर दौडेको छ, म
परमे रको घुएत्रो सिहत आउदछुै, एउटा िव ासको साथ, त्यो वरदानको
साथ जुन परमे रले मलाई िदनुभएको छ। यहाँ मलेै के भन्छु, तािक तपाईले
त्यो बुझ्न सक्नुभएको होस्। मलेै भनेको थए, “यिद पत्रुस केवल भत्र
आउछ या ती मध्ये कोिह आउछ।” त्यो नभ ुहोस् िक तपाईले मेरो लािग
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प्राथर्ना ग रिदन पदन। केवल यसरी नै भत्र आउनुहोस्, र भ ुहोस्, जस्तो
यस मिहलालाई, भ ुहोस्, “के तपाई बिहनी फलाना-फलाना हुनुहुन्छ?”
तपाईको नाउँ के हो? बिहनी होवाडर्। भ ुहोस्, “तपाई बिहनी होवाडर्
हुनुहुन्छ, तपाई एउटा िव ासी हुनुहुन्छ, बिहनी होवाडर्? तपाई िव ास
गनुर्हुन्छ। तपाई एउटा िव ासी हुनुहुन्छ। तब, तपाईले देख्नुहुन्छ, तपाईसंग
सबै उ ारको आशषह को हक छ।” तब म भ ेथए, “बिहनी होवाडर्,
सबै कुरा िठक हुनेछ,” र जानुहोस्। ओ, कसरी…मलेै भनेको थए, “म
चच्याउनेथए, म कराउने थए।” मलेै भ े थए, “प्रभु, यो िठक हुन पछर् ,
यो केवल िठक हुन पछर् ।”
136 र मलेै सोचे, “िठक छ, मािनसह ले पिन त्यसरीनै सोच्दो रहेछन् जब
म तनीह को लािग प्राथर्ना गनर् आउछु।” त्यसलेै तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ
म के भ खोज्दछुै?
137 र म धेरै पटका परकेो छु, धेरै पटक, र मािनसह लाई लएर भएको
छु, “ओ, अमूल्य बिहनी, के तपाई यो िव ास गनुर्हुन्छ? ओ, के तपाई
यो िव ास गनुर्हुन्छ?” “प्रभु, ओ परमे र, तनीह लाई िव ास गन
बनाईिदनुहोस्। यो िव ास गन तनीह लाई बनाउनुहोस्।” “ओ, कृपया,
के तपाई यो स्वीकार गनुर्हुनेछ अब?” त्यिह मात्रै होइन। म त्यसबाट भएर
गएको छु। मलेै त्यसबाट पार गरकेो छु।

म केवल यो भन्छु, “बिहनी होवाडर्, के तपाई िव ासी हुनुहुन्छ?”
“हो म हँु।”

138 “िठक छ, बिहनी होवाडर्, यिद तपाई एउटा िव ासी हुनुहुन्छ भने,
परमे रसंग भएको सबै कुराको तपाई उत्तराधकारी हुनुहुन्छ।” र मात्रै
उहाको हात लदछु। बुझ्नुभयो, म त्यो िव ास गछुर् । म बिहनी होवाडर्संग
मेरो हात उहामाथ राखेर सम्पकर् गछुर् । येशूले किहल्यै पिन भ ुभएको छैन,
“तनीह को िन म्त प्राथर्ना गर।” उहाले भ ुभयो, “केवल तनीह को
हात तनीह मा रा खदेउ।” त्यिह नै हो, त्यसपछ उनी िनको हुनेछन्।
उनले भ स क्छन्, “सबै कुरा िठक हुनेछ।” बिहनी होवाडर्। तब तपाई
घर जान सक्नुहुनेछ र िनको हुनुहुनेछ। परमे रले तपाईलाई आशष
िदनुभएको होस्।
139 तपाई बिहनी…[बिहनीले भ ुहुन्छ, “ ाम्पटन।”—सम्पा] बिहनी
ाम्पटन, तपाई एउटा िव ासी हुनुहुन्छ, होइन र? [“म हँु”] उहाले
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िदनुभएको सबै कुराको तपाई उत्तराधकारी हुनुहुन्छ। तपाईसंग परमे र
रहनुभएको होस्, बिहनी ाम्पटन। तपाई घर जानुहोस् अिहले र िनको
हुनुहोस्। येशू ख्री ले तपाईलाई िनको पानुर् हुनेछ।
140 तपाई बिहनी…[बिहनीले बोल्नुहुन्छ—सम्पा।] स्लटर। तपाई नै
हुनुहुन्छ जसको लािग हामीले अस्पतालमा प्राथर्ना ग रिदएका थयौ। तपाई
एउटा िव ासी हुनुहुन्छ, त्यसो हो भने, बिहनी स्लटर, हामीले जे पिन
माग्छौ त्यो सबकैो उत्तराधकारी हुनुहुन्छ। बिहनी स्लटर, तपाईले जे को
लािग माग्नुभएको छ त्यो तपाईले प्रा गनुर्भएको होस्, र िनको हुनुभएको
होस्। परमे रले तपाईलाई त्यो प्रदान गनुर्हुनेछ।
141 भाई, ￭जन, के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले तपाईलाई
िदनुहुनेछ? [भाई ￭जनले भ ुहुन्छ, “हो, श्रीमान्। हो श्रीमान्।”—सम्पा]
र परमे रले तपाईलाई िठक त्यो कुरा िदनुभएको होस् जुन कुरा तपाईले
माग्नुभएको छ भाई ￭जन…?…
142 म तपाईलाई चन्छु। [बिहनीले बोल्नुहुन्छ—सम्पा] तपाई एउटा
िव ासी हुनुहुन्छ, बिहनी। [“ओ, हो।”] म तपाईलाई चन्छु। यो तपाईको
श्रीमान् हुनुहुन्छ त्यहाँ। उहालाई नै हो मलेै त्यो तनमा फोनबाट प्राथर्ना
ग रिदएको। मलाई त्यो याद छ। टुल्साको सभामा जान सक्नुभएन। सभामा
आउनुभयो। र प्रभुले उहालाई िनको पानुर्भयो, र सभामा पठाउनुभयो।
प्रतपत्रमा उहा कसकैो लािग खडा हुनुभएको थयो। [“मेरो भतजको
लािग।”] ओ कत राम्रो इसाई कुरा थयो त्यो, बिहनी! बुझ्नुभयो? उहा
प्रतिनध पत्रमा पिन हुनुहुन्थ्यो। उहा हामी सबकैो िन म्त खडा हुनुभएको
थयो। तपाई एउटा िव ासी हुनुहुन्छ र परमे रले प्रतज्ञा गनुर्भएको सबै
कुरामा तपाईको अधकार छ। म उहाको दास हँु। र येशू ख्री को नाउँ ारा,
म तपाईलाई त्यो िदन्छु जे तपाईले माग्नुभएको छ।[“म िव ास गछुर् ।”]
143 आउनुहोस्, भाई िनल। परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्।
तपाईको िन म्त अत्यधक असल हुनुभएको थयो। तपाई एउटा िव ासी
हुनुहुन्छ। म जान्दछु तपाई हुनुहुन्छ। म िव ास गछुर् िक परमे रले तपाईलाई
सबै कुरा िदनुहुन्छ जुन तपाईले माग्नुभएको छ, िकनिक तपाई एउटा िव ासी
हुनुहुन्छ। र उहाको एउटा दासको पमा, तपाईको अगाड, मेरो भई, येशू
ख्री को नाउँमा, म तपाईको दयको कुरा िददछु। जानुहोस् र त्यो प्रा
गनुर्होस्। परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्।
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144 बिहनी ब्रुस, म तपाईलाई चन्छु। त्यो सानी नसर् जसले मेरो हेरचाह
ग रिदनुभएको थयो। उहा त्यहाँ तल न￭जकै मोटेल जेजे, या केिह त्यस्तै
ठाउबाट आउनुभएको हो। तपाई अ को लािग खडा हुनुहुनेछ। र आज
रात तपाईको िपताबाट तपाईले के चाहना गनुर्भएको छ? [बिहनी ब्रुसले
भ ुहुन्छ, “मेरो आफ्नै लािग, आज रात।”—सम्पा] तपाईको आफ्नै
िन म्त, आज रात। [बिहनी ब्रुसले फेरी बोल्नुहुन्छ।] त्यसो हो भने,
शत्रुले तपाईलाई चिकत्सकले गनर्सक्ने भन्दा बािहर पुराएको छ, तर म
तपाईको पछ आउदछुै, एउटा घुएत्रोको लएर। र येशू ख्री को नाउँमा, म
मेरो घुएत्रोको तर त्यो चट्टानमा िनदशत गछुर् जसले मृगौलालाई रोकेको
अवस्थामा परकेो छ। त्यसले तपाईलाई परमे रमा फकार्एर ल्याउनेछ,
उहाको घरमा ल्याउनेछ।

हामीले येशू ख्री को नाउ ारा तपाईले मागेका छौ। आमेन।
145 के तपाई यो व्यिक्त को िपता हुनुहुन्छ, श्रीमान्? तपाई के एउटा िव ासी
हुनुहुन्छ? [भाईले बोल्नुहुन्छ—सम्पा] तपाईको एकत फ अन्डकोष
सानो; र तपाइको देब्रे पिट्ट, के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले त्यो
तपाईलाई िदनुहुनेछ, श्रीमान्, र उहाको दासको पमा?
146 प्रभु, यी हातह ले शायद धेरै किठन कायर्ह गरकेो छ। यहाँ एउटा
उदेश्यले आउनुभएको छ, केिह गनर्को लािग। यो िदनुहोस्, उहाको दयको
चाहनाह , िपता, जस्तो म येशू ख्री को नाउँमा प्राथर्ना गछुर् िक तपाईले
गनुर्हुनेछ। आमेन।
147 संका नगनुर्स्। तपाईको त्यो अन्डकोषले त्यहाँ तल दखु्नबाट बन्द
गनछ, र तपाई िठक हुनुहुनेछ। परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको
होस् भाई।
148 [एउटा बिहनीले भ ुहुन्छ, “मेरो शर दकु्छ र घाटी दकु्छ। मेरो करगं
दकु्छ जब म खोक्छु। म गाउन स क्दन। म केिह गनर्स क्दन। म…?…र
म धेरै सुत्न पिन स क्दन। केिह नै गनर्स क्दन।”—सम्पा] तपाई एउटा
िव ासी हुनुहुन्छ, होइन र? [“म हँु। म पिवत्र आत्मा ारा भ रएको छु”]
तपाई एउटा िव ासी हुनुहुन्छ। [म जान्दछु परमे र म भत्र वास गनुर्हुन्छ।”]
र तपाई यी सबै आशषह को उत्तराधकारी हुनुहुन्छ। [“म जान्दछु। र म
िव ास गछुर् । म तपाईको प्राथर्नामा िव ास गछुर् , भाई ब्रन्हाम। म िव ास गछुर्
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िक परमे रले मलाई िनको पानुर् हुनेछ। म िव ास गछुर् िक उहाले तपाईको
प्राथर्नाह को उत्तर िदनुहुन्छ।”] धन्यवाद तपाईलाई।
149 िपता, म तपाईकहाँ मेरी बिहनी ल्याउदछु, यो आगोको पिंक्तमा,
तपाईको िनशानाको केन्द्रमा ल्याउदछु। र म उहालाई तपाईमा शत्रुको
पन्जाबाट फकार्एर ल्याउदछु, येशू ख्री को नाउँमा। आमेन।
150 त्यो त्यिह त रकामा हुनेछ। [बिहनीले भ ुहुन्छ, “हो, भाई
ब्रन्हाम।”—सम्पा]
151 [एउटा बिहनीले भ ुहुन्छ, “…?…मेरो फोक्सो मद गरैहेको छ, र
एउटा म रसकेको छ।”—सम्पा] फोक्सोको शलै्यिक्रया।
152 ओ प्रभु, जसरी यो जवान यवुती यहाँ खडा हुनुहुन्छ, य िप आफ्नो
जवानी नवयौवनमा हुनुहुन्छ, म उहाको िन म्त प्राथर्ना गदर्छु। र फोक्सो
जुन िनकाल्नु पनछ, र उनको बािक रहेको ￭जन्दगी झुकेर चल्नुपन हुन्छ।
तपाई हाम्रो िपता हुनुहुन्छ, र म चाहना गछुर् िक प्राथर्नाको आगो िठक यो
बिहिनमा परको होस्, प्रभु, िठक ￭सधा त्यो फोक्सोमा परकेो होस्। म यी
प्राथर्ना येशू ख्री को नाउँमा पठाउदछु। यस प्राथर्नाले त्यो फोक्सोले हानेको
होस् र िनको पारकेो होस्। म यो येशू ख्री को नाउँमा माग्दछु। आमेन।
153 तपाई बिहनी…[बिहनीले भ ुहुन्छ, “बिहनी िगब्स।”—सम्पा] बिहनी
िगब्स। [“िठक शरमा, र त्यो दु खरहेको छ।”] िठक छ। तपाईको शर
म ारा खचेको छु। तपाई एउटा िव ासी हुनुहुन्छ र परमे रको सबै
आशषह को उत्तराधकारी हुनुहुन्छ बिहनी िगब्स।
154 प्रभु, म उहालाई तपाईकहाँ यो एउटा सानो घुएत्रो सिहत ल्याउदछु जुन
तपाईले मलाई िदनुभयो, जसरी तपाईले दाऊदलाई एउटा घुएत्रो िदनुभयो,
उनको िपताको भेडाको हेरचाह गनर्को िन म्त। र यिद शत्रु भेडाको पछ
पय भने ऊ डराउदनै थयो। उनले त्यो सानो घुएत्रो तानेर िठक त्यो
￬सह र भालूकहाँ गएको थयो, र उनले भेडा फकार्एर ल्याएको थयो।
यो एउटा िव ास प्राथर्ना हो। तपाईले मलाई भ ुभएको थयो यिद मलेै
“मािनसह लाई िव ासमा ल्याउनसके र इमानदार भए भने।” म आजरात
बिहनी गटर्लाई फकार्एर ल्याउदछु। मलेै उहालाई शत्रुको हातबाट तानेर
ल्याए। उहा तपाईको भेडा हुनुहुन्छ। म उहालाई फकार्एर िपताको घेरामा
ल्याउदछु, येशू ख्री को नाउँमा। आमेन।
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155 [एउटा बिहनीले भ ुहुन्छ, “बिहनी लोअ।”—सम्पा।] बिहनी लोअ।
[“मलाई रक्तछाप छ।”] उच्च रक्तछाप छ। र तपाई एउटा िव ासी हुनुहुन्छ,
के तपाई हुनुहुन्छ, बिहनी लोअ? सबै आशषह को अधकारी हुनुहुन्छ।
156 त्यसोभए, िपता, परमे र, म यो प्राथर्ना आजाराती, परमे रको
घुएत्रो ारा, बिहनी लोअको उच्च रक्तछाप तफर् िनशाना लगाउछु। र
हुनसकोस् िक अक पटक चिकत्सकले रक्तचाप जाँच्दा, उहाले बिहनीलाई
हेररे भनेको होस्, “यो सामान्य भएको छ अिहले।” उहाले जा ुभएको होस्
िक यो के ले भयो। येशू ख्री को नाउँमा, म यो उहालाई िदनेछु। आमेन।
157 [एउटा भाईले भाई ब्रन्हामसंग कुरा गनुर्हुन्छ—सम्पा।] हो। म आशा
थयो िक मेरो बाबा आज रात हुनुभईिदएको भए, म उहाको िन म्त प्राथर्ना
ग रिदनसक्थे। म तपाईको बाबाको िन म्त चािह ग रिदनेछु। म बुझ्छु।
158 स्वग य िपता, त्यो व्यिक्त जसले यो केटालाई जन्म िदनुभयो, िक
उहा आज रात यस पृथ्वीमा उहाको कारणले हुनुहुन्छ। र उहाको आफ्नै
छोरा चाहन्छन् िक उनको िपता फकार्एर ल्याईएको होस्; त्यस पापको
संसारबाट, रक्सीको लतबाट फकार्एर ल्याईएको होस्। ओ प्रभु, म यो
प्राथर्ना िव ासका र ताकतको साथ पठाउछु, र मेरो पूणर् सामथ्यर्का साथ
फाल्न चाहन्छु, यो सानो पत्थरको साथ, प्रभु येशूको नाउँमा। म यो घुएत्रोले
त्यस दु लाई हा चाहन्छु जसले ती कुराह त्यहाँ रा खिदयो। र त्यसले
छोडेको होस्। र उहा घेरामा सुरक्षत साथ आउन सकेको होस्, येशूको
नाउँमा। आमेन।
159 [एउटा भाईले भ ुहुन्छ, “मेरो िन म्त प्राथर्ना ग रिदनुहोस्, भाई
ब्रन्हाम, पिवत्र आत्मा पाउनसक्नको िन म्त। म पिवत्र आत्मा प्रा गनर्
चाहन्छु। मलेै पाउनुपछर् । ममा एउटा चाहना छ। मलेै पिवत्र आत्मा प्रा
गनुर्पछ।”] तपाईले यो प्रा गन इच्छा छ। तपाई त्यो भूमीमा आउन
चाहनुहुन्छ जहाँ सबै प्रतज्ञाह छन्। [“हो।”]
160 र अब, प्रभु, यो केटा केवल निदको पारी छ, अक तफर् बसेको छ,
र यदर्न सु एको छ। र त्यो पार गन उसको लािग कुनै पिन उपाय छैन
जबसम्म तपाईले यहोशू र इस्राएलीह को लािग एउटा बाटो बनाएको जसरी
उनको िन म्त बाटो खो लिदनुहु । र, िपता, म तपाईलाई माग्दछुै, तपाईको
एउटा दासको पमा, हाम्रो अमूल्य भाईलाई, ओ परमे र, उहालाई
तपाईको प्रतज्ञाको देशमा, यो प्रतज्ञाको देशमा प्रवेश हुन िदनुहोस्। िक,
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अक तफर् , जसरी म त्यस िदनमा उठाएर लािगएको थए, मसंग उहालाई
त्यहाँ लाने र आफ्नो हातह त्यस अक देशमा उहालाई यसो भन्दै
अगंाल्नको िन म्त सौभाग्य भएको होस् िक, “मेरो अमूल्य भाई।” यो प्रदान
गनुर्होस्, प्रभु। उहाले परमे रको प्रतज्ञा, पिवत्र आत्मा प्रा गनुर्भएको
होस्, आमेन।
161 ओ प्रभु, यसमा, मेरो दयालु भाई; यो हात जो म प्रत दयालु भएको
छ, र मेरो िन म्त धेरै चीज गनुर्भएको छ, जुन नभिनएका कुराह छन्।
उहाले िव ास गनुर्हुन्छ र मनमा िव ास राख्नुभएको छ। र अिहले शत्रुले
यो िव ास खोस्न खोजेको छ, मेरो िमत्र; चनी; र त्यसले यो सोच्नुहुन्छ
िक त्यसले—त्यसले यो केटालाई खोस्न सक्छ। तर म यसको पछ
औदछु। म आउदछुै, तपाईको आफ्नलैाई फकार्एर ल्याउनको लािग, प्रभु,
यो चट्टानलाई शून्य िव ासको साथ घुएत्रो ह ाउद।ै येशू ख्री को नाउमा
म त्यस चनी मधुमेहलाई हान्दछु!…?…मेरो भाई। तपाईको आफ्नै भेडी
गोठमा भेडालाई ल्याउद,ै िपता, येशूको नाउँमा। आमेन।

[बिहनी बेल भाई ब्रन्हामसंग कुरा गनुर्हुन्छ—सम्पा।]
162 ओ प्रभु, हाम्रो बिहनीले जा ुहुन्छ िक यो अत्याधक वजन, त्यसलेै
डाक्टरले भन्छन्, अत्याधक वजनले तपाईलाई मानछ। “हरके पाउण्ड,
अत्याधक वजन, िबमा तथीपात्रो अनुसार एक वषर् लाग्छ।” र उहा
परमे रलाई आदर र मिहमा िदनको लािग ￭जउन चाहनुहुन्छ। र त्यहाँ
कुनै डाक्टर छैन जसले यो िठक पानर् सक्छ, िपता, परमे र। यो केवल
तपाईको हातमा छ। र बिहनी बेल अत्यन्त िव ासयोग्य रहनुभएको छ। र
उहा प रक्षाह बाट भएर जाँदा दयालु र िवचारशल हुनुभएको छ। उहा
धेरै गिहरो प रक्षाह बाट भएर जानुभएको छ। म उहाको िन म्त आज
रात आउदछु, प्रभु। म त्यस पारी रहेको शत्रूलाई भेट्न आउदछु। मलेै
ल य गनर्सक्नेसम्मको ती सबै सिटकताका साथ म ल य गदर्छु। येशू
ख्री को नाउँमा म त्यस शत्रू तफर् यो िव ासको पत्थरले हान्दछु जसले
उहाँलाई समातेको छ। यसले त्यसलाई ततर िबतर पारकेो होस्, र उँहाबाट
त्यसलाई भाग्ने बनाएको होस्, उँहालाई त्यस ह रयो खकर् र त्यस स्थर
पानीमा फेरी पिन येशू ख्री ारा पुनस्थार्िपत गरकेो होस्। आमेन।

यस्तनैै हुनेछ बिहनी बेल। केवल संका नगनुर्स्।



अभग्रहण 1 43

163 बिहनी स्पसर। [बिहनी स्पसरले भ ुहुन्छ, “भाई, भाई िबल, म
परमे रलाई हरके िदन म ￭जउदा प्रेममा अिग बढ्दै ￭जउदछु। र म यहाँ
आएको िबस वषर् भईसकेको छ, यो ठाउँमा। र मलाई दखु िदएको हरके
कुराले लगभग म सबै कुराबाट िनको भएको छु। तपाईले ती सबै कुरा सम्झन
सक्नुहुन्छ, र…?…”—सम्पा] मलाई िन य नै थाहा छ, बिहनी…?…
[“र उहाले मलाई धेरै आशष िदनुभएको छ! र म मेरो जीवनको हरके िदन
उहालाई अझै बिढ प्रेम गछुर् । म जान्दछु िक प्रभुमा मेरो अ तू जीवन छ।”]
म त्यो िव ास गछुर् , बिहनी स्पसर। [“म खसुी छु, म खसुी छु! यिद मसंग
भएको यो पिवत्र आत्मा नभए, म—म अझै पिन वेिदमा ती सबै कुराको छु
जुन कुरा परमे रले मलाई िदन चाहनुहुन्छ। र म वेिदमा नै मदछु।”] आमेन।
[“यिह नै त्यो ठाउँ हो जहाँ म येशूसंग वेिदमा मनर्को लािग ढोकाको घुडंी
चाहन्थे।”] आमेन। परमे र उँहालाई यो प्रदान गनुर्होस्। आमेन। [“र म
तपाईलाई भ चाहन्छु िक तपाईले मेरो िन म्त के गनुर्होस् भिन। र िठक त्यो
बाटोमा मेरो पूरा प रवार लईयो। तर म मेरो पूरा प रवार चाहन्छु, तपाईलाई
थाहा छ।”] म बुझ्छु। [“म मेरो िप्रय व्यिक्तह बाचेको चाहन्छु।”] तपाईको
छोराछोरीह । त्यो सिह हो। [“र मेरो छोराछोरीह ।”] हो, म्याम। [“र
मेरो घर प रवार।”] हो, श्रीमान्। मलाई यो थाहा छ। [“ममा एउटा भाव
छ िक तनीह सबै िठकै छन्।”] हो। [“तपाईले हाम्रो िन म्त प्राथर्ना
ग रिदनुभएको थयो।”]
164 हामीह सबै बिहनी स्पसरसंग प रचत छौ, र यो जा ुहोस् िक कसरी
उनी र भई जेस त्यस किठन समय भएर आउनुपदार् कुनै न कुनै त रकाले
क्नु भएको थयो, तर त्यहाँ मण्डली ारा यहाँ आए। जब म त्यो पारीको

देशमा पुग्नेछु, तनीह यसरी डगमगाउने छैनन्। तनीह जवान हुनेछन्।
ओ! भाई जेस, यिद मलेै केवल…?…तपाई जा ुहुन्छ। र त्यसपछ
तपाईह सबलेै जा ुहुन्थ्यो कसरी, केवल—केवल पारी त्यो सानो…
पारी, तपाई फेरी फकर त्यस जवान केिटमा जानुहुनेछ, र भाई जेस जवान
केटा हुनुहुनेछ। परमे रले तपाईलाई त्यो प्रतज्ञा गनुर्भएको छ।
165 अब, हेनुर्होस्। म तपाईलाई केवल सानो थोरै शक्षा िदन चाहन्छु, तपाई
यहाँको अ न्तम भएको हुनाले। म िदन चाहन्छु।
166 िकनिक, म जान्दछु िक यो तपाईको सानो छोरा हुनुहुन्छ, चाल ।
जसको िन म्त प्राथर्ना ग रिदएको तपाई चाहनुहुन्छ? [भाई चाल ले
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भ ुहुन्छ, “हजुर।”—सम्पा]
167 म यो एउटा कुरा भ चाहन्छु। के तपाईले किहल्यै धमर्शा
पढ्नुभएको छ जहाँ बाईबलले यसो भनेको छ? पावलले रोमी
अधकारीलाई भनेका थए।

के तपाईह ले मलाई िठकसंग सु सक्नुभएको छ? [सभाले भन्छ,
“आमेन।”—सम्पा।]
168 रोमीलाई यसो भने, जब उनले आफ्नो तरवार िनकाले, आफैलाई
मानर्को िन म्त, त्यहाँ िफ लप्पीमा जब ऊ झ्यालखानामा थए। र भूकम्पले
झ्यालखानालाई त्यहाँ तल ह ायो। उनले भने, “प्रभु येशू ख्री मा िव ास
गर, तमी र तम्रो घरप रवारको उ ार हुनेछ।” के तपाईले किहल्यै त्यो
सु ुभएको थयो? [सभाले भन्छन्, “आमेन।”—सम्पा] “तमी र तम्रो
घर।” [“आमेन”] अब, हेनुर्होस्। यिद तपाईसंग आफ्नै मुिक्तको लािग
पयार् िव ास छ भने, के तपाईमा आफ्नो घरको लािग पिन पयार् िव ास
हुनसक्दनै र? [“आमेन”] परमे रले कुनै न कुनै त रकाले त्यो पुरा
गनुर् हुनेछ।
169 र, प्रभु म बिहनी स्पसर र भाई स्पसरको लािग आज रात प्राथर्ना
गदर्छु, िक प्रत्येक बालक, उहाह र उहाह का छोराछोरीह सबै जना
त्यो मिहमामय, खसुीको देशमा हुनेछन् जहाँ कुनै िवमार वा कुनै बुढेसकाल
हुनेछैन, कुनै दखु वा कुनै उदा￭सनता हुनेछैन, र सबै यी सानो जीवन
यहाँको एउटा डरलाग्दो कुरा जुन िनस्तार भएको छ त्यसमैा नै िवलय
हुनेछ। यनीह ले यी सबै प्रा गरकेा होऊन्, र उँहाको सबै छोराछोरीह ,
र उँहाको श्रीमान् र िप्रयह र तनीह सबै जसले उँहालाई प्रेम गछर्न् र ती
सबै जसलाई उँहाले प्रेम गनुर्हुन्छ, तनीह सबै उँहासंग त्यहाँ हुन सकेका
होउन्, येशूको नाउँमा। आमेन।
170 [बिहनी स्पसरले भ ुहुन्छ, “आमेन। धन्यवाद।”—सम्पा] तपाईलाई
परमे रले आशष िदनुभएको होस्। [“म चाडै नै बयास्सी बषर्को हुनेछु।”]
बयास्सी बसर्को। [“…?…तर तनीह यस उमेरमा कम्जोर भईसकेका
हुन्छन्। तर म त अझै पिन मेरो पकाई, तुल्याई, लुगा धुने, र ी लगाउने
र घर सफाई गन गछुर् ।”] िठक त्यस्तै जस्तो संसार पतन भईरहेको छ,
बिहनी स्पसर। [“हो, यो हुदछै। म अत थिकत हुन्छु, हरके समयमा।
तनीह ले…मलेै मेरी आमालाई सोधे, मेरी सौतेनी आमालाई, जो नब्बे
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वषर्को हुनुहुन्थ्यो, िक तपाईलाई कस्तो महसूस हुन्छ जब तपाई बृ ा
हुनुभयो, त्यो धेरै समय अगाड सोधेको थए। उनले भ ुभएको थयो,
‘रोज, हुनसक्छ िक तमी हरके समय थिकत हुन्छौ।’ म थिकत छु।”] िठक
छ, तपाई केवल िवश्राममा जानलाई तयार हुनुहुन्छ, तपाईले बुझ्नुभयो।
[“म यत थिकत छु, हरके समय त्यस्तै छु। मलाई आराम चािहन्छ। मलाई
त्यो आवश्यक छ।”] हो, म्याम। [“र म परमप्रभुमा िवश्राम गनर् चाहन्छु,
तल मेरो घुडामा भएर। सबकुैरा, सबै कुरा जुन मलाई चािहन्छ।”] हो।
केवल तपाईको िव ास िठक उँहामा राख्नुहोस्, बिहनी स्पसर, र तपाई
पारी जानुहुनेछ। [“म वेिदमा येशूको नाउँमा मनर् चाहन्छु। उँहा नै हुनुहुन्छ
जसलाई म देख्न चाहन्छु, तबसम्म जबसम्म उहाले बोलाई रहनुहुन्छ।”]
र उहाले भ ुभयो…[“म ती सबै कुरा चाहन्छु जुन उँहाले मेरो िन म्त
राखीिदनुभएको छ।”] र ज त्त पक्का पमा म खडा छु त्य त्तकै पमा, आज
रात, बिहनी स्पसर, उहाको कृपा ारा म तपाईलाई र जेसलाई त्यहाँ ￭समा
पारी देख्नेछु, जवान र स्वस्थ देख्नेछु। तपाईह सबै दौडरहेको र रमाएर
कराईरहेको हुनेछ, “मेरो भाई, मेरो भाई।” [“हो”] म तपाईलाई देख्नेछु।

उहाको नशाह ।
171 िपता, परमे र, यो केिटलाई एउटा ब्रेकडाउन भएको छ र उनी
औषधीको पहँुचमा छैनन्। त्यहाँ केवल उनी छन्, जसलाई यसले बाधा
िदएको छ। तर म आजरात उनको िन म्त आउदछु। म तपाई कहा आउदछु
िपता। म तपाई मलेै चलाउन पन गो ल िन म्त िनदश गनुर्होस् भिन आउदछु।
यो पूणर् पमा शून्य पा रएको होस्, त्यो क्रस कपाल जुन िठक उनको
पछाड ढाँडमा छ। हुनसकोस िक यो प्राथर्ना येशू ख्री को नाउँमा, त्यो
अधीरतालाई हानेको होस् र टुक्रा टुक्रामा च्यातिदएको होस्, यस भेडालाई
परमे रको खकर् मा ल्याएको होस्। आमेन।

यो केवल त्यस्तै हुनुपनछ, िप्रय।
172 [बिहनीले भ ुहुन्छ, “केवल प्राथर्ना ग रिदनुहोस्। मेरो छ जना
बच्चाह छन् जसलाई परमे रले चंगाई गरी बचाईिदनुभएको होस् म
माग्दछु।”—सम्पा।]
173 स्वगर्को परमे र, यो प्रदान गनुर्होस् िक, उहाको छ ओटा बच्चाह
जो बचेको होस् भिन उहा चाहनुहुन्छ। उँहाले आफ्नो छ ओटा छोराछोरी
चाहनुहुन्छ, िपता। हुनसकोस् िक उहाले तनीह लाई पाएको होस्।
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हुनसकोस् िक तनीह ले उँहालाई त्यहाँ त्यस देशमा भेटेका होउन् जहाँ
कुनै रात हुदनै, सुरक्षत पमा रक्षा ग रएको, र येशू ख्री को रगतले आश्रत
ग रएको। आमेन।

तपाईले तनीह लाई पाउनुभएको होस् बिहनी, यिह नै मेरो प्राथर्ना छ।
[एउटा बिहनीले भाई ब्रन्हामसंग कुरा गनुर्हुन्छ—सम्पा।]

174 म तपाईलाई िव ास गछुर् । त्यहाँ कुनै कुरा छैन जसले गाह्रोसंग म त
गनर्सक्ला। तनीह ले एउटा सानो कुरा तनीह लाई िदन्छन् जुन यस्तो
दे खन्छ, ओ, केिह अ￭सटिमन जस्तो औषधी िदन्छन्। त्यो एउटा को टसन
हो, तनीह ले त्यो भन्दछन्। जसले, जसले तपाईलाई झन्डै झन्डै
माछर् । त्यसले तपाईको रगतलाई पातलो बनाउछ। तर हेनुर्होस्। हेनुर्होस्,
गिठया एउटा ￬सह जस्तो हो जसले भेडालाई समातेर त्यहाँबाट धेरै टाढा
भािगसकेको छ। अब, घुएत्रोले के गछर्? ओ, प्रभु! त्यहाँ एउटा ठूलो,
ग￭जर्रहेको ￬सह एउटा थूमा समातेर बसेको छ। र त्यसले थूमा मन पराउछ,
त्यसलेै त्यो थूमा पके्रर भागेको छ। तर दाऊदले घुएत्रो लएर त्यसको पछ
गयो। बुझ्नुभयो? अब हेनुर्होस्। उनी संग पाँच ओटा पत्थर थयो: एफ-ए-
आई-िट-एच, आफैमा िव ास थयो, उनको हातको घुएत्रोमा यो हातमा:
जे-ई-एस-य-ुएस, येशू थयो। त्यसले हान्दा त्यो त्यिह मय । केिह हुन
पनछ। आउनुहोस् त्यो गिठयाको पछ जाऔ, आज रात, यो प्राथर्ना ारा।
परमे रले तपाईलाई िदनुभएको होस्।
175 [बिहनीले भाई ब्रन्हामसंग कुरा गनुर्हुन्छ—सम्पा।] उँहा बि ष्मा
नाउँमा लन चाहनुहुन्छ? [“होइन, होइन उहाले त्यो भ ुभएको होइन।]
तपाईले चाहनुहुन्छ उहाले बि ष्मा लएको। [“यो मेरो चाहना हो उँहाले
बि ष्मा लएको हेन।”] धन्यवाद तपाईलाई, बिहनी। िकनभने त्यो—त्यो
त रका होइन। यो िकनभने…अब, यिद त्यो बाईबलमा भईिदएको भए,
िकनिक, “िपता, पुत्र र पिवत्र आत्मा,” म—म त्यो िव ास गन थए,
म िठक त्यो संग रहनेथए बिहनी। म कुनै त रकाले भ हुन चाह the।
म—म पिन उिह नै चाहन्छु। म हुन िदने थईन…म—म आफै त्यसको
लािग ￭जम्मेवार हुनेछु, तपाईले बुझ्नुभयो। र मलेै त्यिह नै त रकामा ब ुपछर्
जस्तो त्यसले भन्छ; अलग हुने होइन, तर इमान्दार हुने।
176 अब, िपता, हामी उँहाको िप्रयह को िन म्त आउदछौ। जसलाई गिठया
भएको छ, र यहाँिनर उँहा हुनुहुछ जसले प्रभु येशूको नाउँमा बि ष्मा भएको
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चाहनुहुन्छ, िकनिक त्यो नै प्रवेश ार हो। त्यो खलुा ार हो। त्यिह नै हो
जहाँ यहोशूले त्यो मागर् खोलेका थए जसले त्यस प्रतज्ञाको देशमा पार्
गय । त्यहाँिनर कुनै दइुटा वा तनटा ठाउह खो लएको थएन, त्यहाँ केवल
एउटा थयो।
177 पे न्टको को िदनमा पत्रुसले, जब त्यहिनर पिहलो पटक मण्डली
उद्घाटन भएको थयो, एउटा मागर् खो लयो, तब उनले भनेका थए,
“तमीह प्रत्येकले प ाताप गर र येशू ख्री को नाउँमा बि ष्मा लेओ।”
तनीह किहल्यै पिन त्यो उिह मागर्बाट भ थएनन्, हरकेले प्रतज्ञाको
देश पारी गए।
178 ती मध्ये केिह त्यस पारी जाने कोशष गद थए, त्यहाँ तल अक
निदमा, र पावलले उनलाई भने, “तमीह को बि ष्मा के मा भएको थयो?
तमीह कहाँ तनर् कोशष ग ररहेका छौ।”

र तनीह ले भने, “यहाँ तल जहाँ यूह ाले हेरकेा थए।”
179 उनले भने, “िठक छ, यूह ाले त केवल समय र स्थानलाई
देखाईरहेका थए।” र जब तनीह ले यो सुने, तनीह िठक निदमा
बि ष्मा भए। र तनीह पारी गए, तनीह ले पिवत्रआत्मा राम्ररी प्रा गर।े
180 हाम्रो बिहनी र उहाको िप्रयह लाई त्यिह प्रदान गनुर्होस्, येशू ख्री को
नाउँमा। आमेन।
181 भाई लाईल। [भाई लाईलले भन्छन्, “म िव ास गछुर् िक तपाईनै
वास्तिवक िठक मूख्य हुनुहुन्छ, भाई ब्रन्हाम।”—सम्पा।] ओ, भाई!
[“िहडेर माथ आउनुभयो…?…तपाईले याद गनुर्हुन्छ यिद त्यहाँ
सपनामा, त्यहाँ केिह आएको थयो…?…यिद तपाईले सपनालाई उ ेख
गनुर्हुन्छ भने, त्यो सबै िठक छ। त्यिह नै एउटा थयो जुन मसंग थयो।
कहाँ, तपाईले सधै सपना देख्नुभएको छ त्यो िठक छ!…?…”] हो। त्यो
केिहबेरको थयो। [“हो।”] हो। म खसुी छु…?…परमे रले तपाईलाई
आशष िदनुभएको होस्। तपाई अब प्रतज्ञाको देश तफर् को सडकमा
हुनुहुन्छ! हुनसक्छ म त्यो उ ेख गनछु।
182 कत जनाले सम्झनुहुन्छ िक िठक यो सेवकाई मलाई पुि गनुर्भन्दा
पिहले, र एक िदन एउटा मान्छेसंग माछा माद गदार्, त्यहाँ तल एउटा
निदमा, त्यो तलाउमा? र मलेै सानो माछाह पिक्रदै थए र म माथ पिवत्र
आत्मा आयो। त्यहाँिनर एउटा…यो मान्छे एउटा यहोवाको साक्षी थयो।
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उहाको भाई यिह कतै हुनुहुन्छ, ब्यांक्स वूड। उहा यतै कतै हुनुहुन्छ, उँहा
मेरो छमेक हुनुहुन्छ।
183 यो लाईल हुनुहुन्छ। र यी मािनसह यहोवाका साक्षीह हुन्। र
तनीह ले एक िदन त्यहाँ तल हामीले माछा मा ररहेको बेलामा भने, यो
केटा प रवतर्न भए प ातको कुरा हो, मलेै उहालाई भने िक त्यहाँ उनको
जीवन केिह त्यस्तो छ, र के—के घट्न गयो, र ती सबकैो िवषयमा थयो।
जुन, उँहाले मलाई भखर्रै भ ुभयो, र उनी भखर्रै आफ्नो जीवनबाट बािहर
आएका छन्, त्यो िठक हो, जे जस्तो पिन त्यो थयो। त्यो िठक त रकामा
सिह हो। उँहाको िपता नै हुनुहुन्थ्यो जो पढ्ने व्यिक्त हुनुहुन्थ्यो। के बाबा
आज रात यहाँ हुनुहुन्छ, िब ी? [कसलेै भ ुहुन्छ, “थाहा भएन।”—
सम्पा] र उँहा र उँहाको श्रीमती दवुजैनाको बि ष्मा भयो, येशू ख्री को
नाउँको साक्षी िदनको लािग, यहाँको पानीको पुलमा। र यो व्यिक्त एकिदन
म संगै ब￭सरहेको थयो।
184 ब्यांक्स, तपाई कहाँ हुनुहुन्छ? के उँहा आज रात यहाँ हुनुहुन्छ?
[कसलेै भ ुहुन्छ, “िठक त्यहाँ कुनामा त्यहाँ पछाड।”—सम्पा] पछाड
कुनामा। हो।
185 र हामीह माछा माद थयौ। र, भाई, मेरो सानो केटाले मारकेो
थयो…मलेै सोचेको थए िक उसले एउटा िबरालोको बच्चा माय , केिह िदन
पिहले हो। त्यो सानो बुढी आमा िबरालोको एउटा बच्चाको झुण्ड थयो, र
उसले त्यो बोक्यो र त्यसलाई भुइमा खसाल्यो। मलेै सोचे िक…मलेै भने,
“परमप्रभुले त्यो सानो जीवनलाई उठाउनुहुनेछ,” एक िदन पिहले। के त्यो
िठक हो, लाईल? [भाई लाईल वूडले भ ुहुन्छ, “हो।”—सम्पा] त्यो
सानो एउटा खाडीमा ब￭सरहेको थयो। र मलेै भने, “त्यो परमप्रभु यसो
भ ुहुन्छ।” र हामीले रातभैरी माछा मानर् बस्यौ तर एउटा पिन मानर् सकेनौ।
186 अक िबहान, हामीह माछा माद थयौ, पछाड त्यो एउटा सानो
खाडीमा, त्यो केिह ब्लुिगल माछाको लािग। त्यो सानो माछा। र भाई
लाईलसंग ठूलो पोल थयो, र उहाले त्यो ब्लुिगललाई िनल्न िदनुभयो,
एउटा ठुलो अन्कुसी थयो उँहासंग, र जब उँहाले त्यो ता ुभयो त्यो सानो,
त्यो सानो तर सबै तलिनर थयो, ठूलो अन्कुसी, त्यो सानो ब्लुिगल
माछाको पेटमा गयो। र जब उँहाले त्यसलाई ता ुभयो, उँहाले केवल आन्त
र सबै कुरा त्यो सानो ब्लुिगल माछाबाट ता पन थयो त्यो पाउनको लािग।



अभग्रहण 1 49

र केवल त्यो सबै तानेर ल्यायो, ‘िकनिक त्यो ठूलो अन्कुसीले माछाको
पेटमै समातेको थयो। र जब उहाले त्यसो गनुर्भयो, उँहाले त्यो तल पानीमा
फाल्नुभयो। र उँहाले केवल चार या पाँच पटक जस्तो ह ाउनुभयो, र त्यिह
गनुर्भयो, िकनभने माछाको भत्रको भाग र गलफडा त्यसको मुखबाट बािहर
झु न्डरहेको थयो। र त्यो त्यहाँिनर क रब आधा घण्टासमा तै ररहेको
थयो, तै रदै त्यहाँ पछाड झाडी तर गयो।
187 र म त्यहाँिनर माछा माररे ब￭सरहेको थए। र अचानक, पिवत्र आत्मा
आयो, भ ुभयो, “त्यो माछालाई भन्।”
188 मलेै भने, “सानो माछा, येशू ख्री ले तमीलाई तम्रो जीवन फेरी
िदनुभएको छ।” र त्यो सानो माछा, त्यो पानीमा म ररहेको अवस्थामा
थयो, आफ्नो ठाउँतर प ल्टयो, र पानी तफर् गयो, यत चाडो गयो िक
जत त्यसले सक्दथ्यो।
189 भाई लाईल र भाई वूड त्यहाँ संगै उप स्थत हुनुहुन्थ्यो। भाई लाईलले
भ ुभयो, “भाई ब्रन्हाम, मेरो लािग यसको अथर् छ, िकनभने मलेै मलेै
भनेको थए त्यो सानो…”
190 [भाई ब्रन्हामले लाईल वूडसंग बोल्नुहुन्छ—सम्पा] आज रात, म
तनीह लाई भ सक्छु िक तपाईले के भ ुभएको थयो? [भाई लाईल
वूडले भ ुहुन्छ, “तपाईले पकै्क पिन भ सक्नुहुन्छ। त्यो िठकै छ, भाई
ब्रन्हाम।”]
191 उहाले भ ुभएको थयो, जब उहाले माछाको भित्रभाग सबै ता ुभएको
थयो, उँहाले त्यसलाई त्यहाँ बािहर फा लिदनुभएको थयो, भ ुभयो,
“तमीले तम्रो अन्तम गो लको गुच्छा हान्यौ, सानो जन्तु।” त्यस्तै नै
भ ुभयो। र त्यसलाई बािहर फाल्नुभयो।

उँहाले भ ुभयो, “यो—यसको मतलब थयो मलाई।”
र मलेै भने, “होइन, भाई लाईल। त्यो त्यस्तो थएन।”

192 भाई ब्यांक्स त्यहाँ पछाड, भ ुभयो, “कतजना मािनसह यो
संसारमा, कत हजारौ, मािनस जहाँ हामी उभेका छौ त्यहाँ उभन मन
पराउथे होला, परमे रको शिक्त तल आएर केिह यस्तो प्रदशर्न गरको कत
हेनर् चाहन्थे होला।” अक शब्दमा भन्दा, उनी…
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193 म िव ास गछुर् िक हामी सबलेै त्यो महसूस गय जस्तो पत्रुसले गरकेा
थए, “यहाँ हुन पाउन असल कुरा हो। आऔ तनओटा वेिद बनाऔ।”
बुझ्नुभयो? त्यो िठक हो।
194 अब, भाई लाईल, तपाई अब पिवत्र आत्मा ारा अभषेक ग रनुभएको
छ। तपाईले िमश्रलाई छोड्नुभएको छ। लासूनका भाडाह र संसारका
घृणत थोकह लाई पछाड छोडसक्नुभएको छ। तपाई अब तल यदर्नको
िकनारमा उभरहनुभएको छ, िठक त्यो पारी। परमे रले तपाईलाई
चलाउनुभएको होस्, लाईल।
195 सवर्शिक्तमान परमे र, यहाँ तपाईको ट्र ािफ छ। िन त पमा उँहा
एउटा भयानक तयमा हुनुहुन्थ्यो, प्रभु, मेरो दय उँहा प्रत गयो। हाम्रो
प्राथर्नाले पारीको त्यो शतल हावालाई हानेको छ, र जे कुराले उँहालाई
पकडेको थयो त्यो उँहाबाट गएको छ। त्यो तोडएको छ। र अब उँहा तल
यदर्न तर िहड्दै हुनुहुन्छ। [भाई लाईलले भ ुहुन्छ, “धन्यवाद तपाईलाई,
येशू।”—सम्पा] उँहालाई प्रतज्ञाको देशमा लानुहोस्, प्रभु। [“हो, प्रभु।”]
र उँहालाई ती मािनसह मध्येको बनाई छाप लगाउनुहोस्।[“हो, प्रभु।”]
िक, त्यस मिहमामय िदनमा जब हामी त्यहाँ पारी भेट गनछौ, मलेै उँहाको
बाहुली अँगालोलाई खसुीका कराएर, “मेरो अमूल्य भाई!” भिन महसूस
गनर् सकँू। [“आमेन।”] “म उहालाई जान्दछु।” उँहासंगै ब्यांक्सलाई पिन
संगै ल्याउनुहोस्, प्रभु, के गनुर्हुनेछ; बाबा र आमा, र तनीह सबलैाई,
बिहनी, र ती सबै महान् प रवारलाई? हुनसकोस् िक हामी सबलेै त्यहाँ
पारी भेट गनर् सकौ, प्रभु, र तनीह सबजैना पिवत्र आत्मा ारा भ रपूणर्
भएको होस्। म येशूको नाउमा प्राथर्ना गदर्छु। आमेन। [“आमेन”]

तपाईले यो प्रा गनुर्हुनेछ भाई। परमे रले तपाईलाईआशष िदनुभएको
होस् भाई लाईल।
196 [कसलेै भ ुहुन्छ, “भाई?”—सम्पा] हो, भाई। [“त्यहाँ लामो दरूीको
बोलावाट र एउटा मृत्यु छ, पिंक्तमा पखरहेको छ।”]
197 त्यहाँ कोिह मद छ त्यो टाढाको दरूीमा। र त्यहाँ िनर म भाई नेभललाई
सेवाल मोड्दछु।
198 [भाई नेभलले भ ुहुन्छ, “परमप्रभुमा महान् र अ तू िदन भयो!
परमे रले केिह अ तू कुराह आज हाम्रो िन म्त गनुर्भयो। मेरा अपेक्षाह
पूणर् पले पूरा भयो—सम्पा”]
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[“आउनुहोस् हामी सबै आफ्ना खटु्टाह मा उभीऔ।”]
199 [“त्यो िदनको लािग सेवालाई याद गनुर्होस्, बुधबारको राती। प्राथर्ना
धेरै गनुर्होस्। सबै असन्तु , अिन त दयह परमे रको सम्पकर् मा
हुनुहोस्। ‘समय न￭जक छ। यिह नै समय हो। आजको िदन मुिक्तको
िदन हो।’”]
200 [“तपाईह सबै उप स्थत व्यिक्तह लाई परमे रले आशष िदनुभएको
होस्, तपाईह जो टाढाबाट आउनुभएको छ। हाम्रा प्राथर्नाह यो छ िक
तपाईका बासस्थानह सम्म पुगुन्जेल परमे रले तपाईलाई यात्रामा िक्रपा
गनुर्भएको होस्। तपाईह लाई हामीसंग पाउदा धेरै खसुी लाग्यो। र तपाईह
गए￭सन हाम्रो लािग प्राथर्ना ग रिदनुहोस्, तािक परमे रले यस ठाउँलाई पिन
आशष िदनुभएको होस्।”]
201 [“हाम्रो स्वग य िपता, जसरी तपाईको दास आज रात आउनुभयो,
तपाईको दास र अगमवक्ताको कायर् गनर् आउनुभयो, बीचमा रहेर, दरारमा
रहेर, एउटा घेरा बनाएर, तपाईको दासको ज्वलन्त उत्कट इच्छाका साथ
आएर, पिवत्र आत्मा ारा बि ष्माका साथ्, र अगमवक्ताको कायर्लाई िदई,
यस पुस्तालाई बोल्नको िन म्त पठाउनुभयो। आज र आज रात हामीलाई
साहयता गनुर्होस्, ती संदेश प्रा गनर् जुन हामीमा आउदछ, यो उपदेश,
तयार हुनको लािग।”]
202 [“ती हरकेलाई आशष िदनुहोस् जो आज रात यस भवनको ढोकाबाट
जाँदछन्। हामीमा भएका रोगह , जसको बारमेा हामीलाई थाहा समेत छैन,
हुनसकोस् िक तपाईको आशिषत अनुग्रह र समरक्षत र सुरक्षा गन शिक्तले
हामीलाई चंगाई गरकेो होस्, र त्यस समयसम्म हामीलाई राखेको होस्
जब तपाई हामीलाई अक देशमा स्थानांतरण गनर् तयार हुनुहु । ती सबै
िनराश र दु ख भएका, र भयभीत भएका र कमजोर भएकाह लाई आशष
िदनुहोस्।”]
203 [“परमे र, हामी प्राथर्ना गछ िक आजराती तपाईको िवशेष भेट होस्,
पिवत्र आत्माको आशवार्द हरके यात्रीसंग रहेको होस्, हरके तथर् यात्री,
हरके अन्जान व्यिक्त जो यस भवनको ारमा छन्। ती प्रत्येक जो आज
रात ढोकाबाट बािहर जान्छन्, रगतले ढाकेको घुम्टो, कलवरीको कू्रसबाट,
पयार् पमा ढाकेको होस् र जुटाएको होस्।”]
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204 [“हामी िबमार हुदा हामीलाई िनको पानुर्होस्। तपाईको शिक्तशाली
सामथ्यर्ले हामीलाई राख्नुहोस्। सेवाको िन म्त हामीलाई अभषेक गनुर्होस्।
हामीलाई प्रेममा िहड्न ￭सकाउनुहोस, तपाईको अगाड, र हाम्रा जीवन
भ र। र हामी यसको लािग तपाईको प्रशसंा गदर्छौ, िकनिक हामी यी सबै
येशू ख्री को नाउँमा उहाको खातर माग्दछौ। आमेन”]
205 [“र परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्। र हामीह
तपाईह लाई यहाँ पाउदा खसुी छौ। एक अकार्सगं हात िमलाउनुहोस्।”]
206 [सभाले हात िमलाउदै र छुिट्टदै गदार् एकअकार्लाई शुभकामना िददै गदार्
भाई ब्रन्हाम मचंमा आउनुहुन्छ।]
207 [भाई ब्रन्हाम कससैंग बोल्नुहुन्छ।] तपाईले मेरो लािग गनुर्भएको सबै
कुरामा आभारी छु, काडर् र…?…हो, श्रीमान्। वास्तवमै कदर गछुर्…?…
208 [भाई ब्रन्हाम भाई नेभलसंग कुरा गनुर्हुन्छ—सम्पा।] हामीले
िव ासको चट्टान पठाएका छौ…?…त्यहाँ िनर छेउछउको व्यिक्त
हुनुहुन्थ्यो…त्यसलेै मलेै उहाको लािग प्राथर्ना पठाएको छु, येशू ख्री को
नाउँमा। त्यहाँिनर नै लगभग एक घण्टासम्म लोिटरहनु भएको थयो, कुनै
पल्स चलेको थएन, कुनै ास फेरकेो थएन, केिह पिन थएन। कुनै ास
थएन, कुनै पल्स थएन, कुनै ासप्र ास थएन, केिह पिन थएन; उहाको
आँखा उहाको शरमा रोिकयो, पुलिपटबाट। [भाई िनभलले भ ुहुन्छ,
“उनले केवल उहालाई त्यिह लेिटरहनलाई छोड्नुभएको थयो जब सम्म
त्यो प्राथर्ना आयो।”]
209 यो अझै पिन खलुै छ? [भाई नेभलले भ ुहुन्छ, “हो, यो अझै खलुै
छ।” यो संकेत गद िक माईक्रोफोन अझै चालू छ भिन—सम्पा]
210 के म तपाईको ध्यान पाउनसक्छु? त्यहाँ माथ, एउटा जवान प्रचारक,
एउटा प्रचारक, यहाँ माथ इ न्डयानामा, प्रचार ग ररहनुभएको थयो,
पु ल्पटमा मृत भई लड्नुभयो, लगभग एक घण्टा सम्म। जब उहाले प्रचार
गद हुनुहुन्थ्यो, अगाड पिट्ट लड्नुभयो, र पु ल्पटमा िबत्नुभयो, एउटा
चनेजानेको प्रचारक हुनुहुन्छ, यहाँ इ न्डयानामा प्रचार गद हुनुहुन्थ्यो।
पा र भखर्रै आएर मलाई बोलाउनुभयो। उहा िठक आत्माको अभषेकबाट
प्रचार गद गदार् िबत्नुभयो, अगाड पिट्ट लड्नुभयो, उहाको आँखा बस्यो,
उहाको ासप्र ासले उहालाई छोड्यो। उहा मरकेो घोषणा ग रयो, त्यिह
लगभग एक घण्टासम्म मृत लेिटई रा खयो। र तनीह लाई दयमा केिह
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मण्डलीलाइ भनेर र मलाई प्राथर्ना ग रिदनको िन म्त भ लगायो। त्यसलेै
मलेै उहालाई जीवनमा फकार्ईिदनको लािग प्राथर्ना पठाईिदएको छु, प्रभु
येशूको नाउँमा। तपाईह पिन म संग िव ास ारा जोडनुभएको होस्, तािक
त्यसले िनशाना नचुकाओस; उहालाई ताजा पारोस् र फकार्एर जीवनमा
ल्याएको होस्। धन्यवाद।
211 तपाईह लाई बुधबारको रात मलेै नदेखेसम्म परमे र तपाईह संग
रहेको होस्। तपाईह सबै जना जो जो￭जर्या र त्यहाँ वरपरबाट हुनुहुन्छ,
बाई बाई। परमे र तपाईसंग रहेको होस्।
212 [भाई ब्रन्हाम माईक्रोफोनबाट हटेर अ संग बोल्नुहुन्छ, तर उहाह को
वातार्लाप स्प छैन—सम्पा] 
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