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 म…केवल केिह िढला भएछु। म कोिह कू्रर व्यिक्त संग उ ल्झएको
थए, र म केवल त्यसबाट भएर जान पन भएको थयो त्यस

बेलामा, िकनिक तनीह अत्यन्तै खराब थए। िमचगान दे ख चलाउदै
ल्याएर, शे रफ प्रहरीले बोलाएको थयो, र अ त्यस्तै भयो, तनीह
एकदम,ै एकदमै खराब थए। अब, तर यी सबै िठक हुनेछ; सबकुैरा—
सबै कुरा अिहले िनयन्त्रणमा नै छ, त्यसलेै यो िठकै छ। जब परमप्रभु भत्र
आउनुहुन्छ, तब सबै कुरा िनयन्त्रणमा नै रहन्छ, होइन र? ओ, उहा—
उहा यत असल हुनुहुन्छ: उहाको भालाई र कृपाको बारमेा सोच्दा, उहा
हाम्रो लािग कत अथर् राख्नुहुन्छ, र उहाको प्रशशंाह हाम्रो िन म्त कत
मूल्यवान् छ।

िठक छ, हामीले यो भनेर शु गनर् कोशष गद थयौ िक हामीले
एिफसीको पुस्तकको पिहलो तन ओटा अध्याय लन्छौ। र मलाई लाग्छ
हामीले पिहलो तन ओटा शब्दह लएका छौ, वा पिहलो तन ओटा केिह
कुराह त्यहाँ लएका छौ। हामी धेरै टाढासम्म गएका थएनौ, तर हुनसक्व्छ
आज रात हामी केिह थोरै अगाड सम्म जान सक्छौ। अब, म यो भ
चाहन्छु िक म एउटा बाईबलको िव ाथ होइन, म एउटा धमर्ज्ञानीबाट धेरै
भन्दा धेरै टाढा छु, तर म—म परमप्रभुलाई प्रेम गछुर् , र म उहाको सेवा गनर्
मन पराउछु र…[एउटा भाईले भाई ब्रन्हामसंग बोल्नुहुन्छ—सम्पा।]

कसलेै, भखर्रै अपझर् ट भ ुभयो, हामीले यसलाई अगाड बढाउनुभंदा
अगाड, एउटा सानी केिट लुइसभलको एउटा अस्पतालमा हुनुहुन्छ, र
सबै उत्तम िवषेशज्ञह ले आशा मा रसक्नुभएको छ, उनी अिहले मदछन्,
र यस बच्चीको िन म्त अनुरोध आएको छ। इसाई भएको नाताले, अिहले
प्राथर्नाको िन म्त हाम्रो शरह झुकाउनु हाम्रो दायत्व हो।

हाम्रो अनुग्रिह परमप्रभु, यो केवल हाम्रो दायत्व मात्रै होइन तर सौभाग्य
पिन हो, र यो हाम्रो—हाम्रो चाहना हो िक आज रात एउटा मण्डलीको
पमा हामी हाम्रा शरह झूकाउदछौ, एउटा बोलाएका समूहको पमा,

िव ास गरकेा मािनसह को पमा आज रात, तपाईको वचन ￭सकाउन,
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शरीरमा हामीलाई उपयकु्त स्थानमा राखेर, जुन ठाउका हामी ह , र जहाँ
हामी अटाएर ख्री को शरीरमा संगै काम गनर् सक्छौ।
2 र अब हामीलाई परमे रमा तु न्तै जानको िन म्त भिनएको छ। र हामी
हरके िपताह ले सोच्छौ िक, के हुन्थ्यो यिद त्यो सानी केिट हाम्रो छोरी
भईिदएको भए, कसरी हाम्रा दयह भत्र भत्रै जलेर िपडामा हुनेथयो,
र हामीले मण्डलीलाई झट्टै प्राथर्नाको िन म्त बोलाउथ्यौ। र कुनै िपताको
मुटु ज लरहेको छ, दु खरहेको छ प्रभु, हुनसकोस् िक त्यो पिवत्र आत्माको
महान् व्यिक्त केवल त्यस िपताको दयमा आएको होस्। हरके संकाको
छाया टाढा हटाईिदनुहोस्, र हरके दखुी, र उनलाई थाहा िदनुहोस् िक
तपाई परमे र हुनुहुन्छ र जब तपाईको िदव्य आज्ञा तपाईको मण्डली
र तपाईका मािनसह ले बोकेका छन् त्यहाँ कुनै रोग छैन जुन तपाईको
उप स्थतमा खडा हुनसक्छ।
3 र ह ै भरी, हामीले प्राथर्ना ग ररहेका छौ, गत आईतबार दे ख मलेै
यी त रकाह मा वा यी माध्यमका प्राथर्नाह मा सोचेको छु। हामीसंग धेरै
हातहतयार ह छैन जत सम्म संसारमा भएको दे खन्छ, तर यो सानो
घुएत्रो नै घातक हुन्छ जब यो िव ासको औलाह मा आयो￭जत हुन्छ। ओ
परमप्रभु, हाम्रा प्राथर्नाह ले घरमा ठोिक्कन सकेको होस्, त्यस मृत्यलुाई
जुन त्यस बच्चीको माथ झु न्डरहेको छ, र त्यो ध्वस्त पा रन सकेको होस्;
त्यस अन्धकार, धिमलोपन, त्यस शशुको पलगंबाट हिट गएको होस्,
त्यस शशु वा बच्चा, सानी केिटबाट। र परमे रको उप स्थतको महान्
ज्योत त्यसमा च म्कएको होस्। त्यस अस्पतालबाट एउटा िनको भएको
बच्ची आउन सकेको होस्।
4 प्रभु, हामी जान्दछौ िक मात्रै निदको पार् हाम्रा िप्रयह ले हामीलाई
पख रहेका छन्, र त्यो मिहमामय छ। तर हामीले हाम्रा सानाह लाई
प्रेम गछ । र हामी प्राथर्ना गछ , प्रभु, िक तपाईको मिहमाको लािग,
तपाईले बच्चाको जीवन छोडिदनुहुनेछ। हामीह , तपाईको मण्डलीको
पमा, त्यस मृत्यलुाई हप्काउदछौ, र भन्दछौ, “त्यिह टाढा खडा हु। तलेै

त्यस बच्चालाई लनसक्दनैस्, िकनभने हामीले त्यस बच्चाको जीवनलाई
परमे रको राज्यको खातर दािब गछ ।” यी कुराह प्रदान गनुर्होस्,
प्रभु, जस्तो हामी यसलाई िनदशत गदर्छौ, येशू ख्री हाम्रो मुिक्तदाताको
नाउमा, आमेन।
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5 के हामी िव ास गछ ? मलाई थाहा छैन यिद म इसाई नभईदेको भए
के नै गनर् सक्थे होला। म केवल ￭जउन चाहिदन थए होला। त्यहाँ ￭जउनको
लािग केिह रहदनै थयो, मलाई थाहा भएको भनेको केवल अ लाई बचाउनु
मात्रै उत्तम कुरा हो।
6 अब, आज रात हामी केवल हाम्रो पुरानो पाठको एउटा सानो पृ भूिम
शु गनर् चाहन्छौ। र म पढ्ने कोशष गनछु, िकनभने, पुरै अध्याय, यिद मलेै
आज रात सके भने। त्यसलेै आईतबार िवहान मलेै हुनसक्छ आईबारको
दवुै िवहान र रातको लािग तानेर, यिद त्यो िठकै हुन्छ भने, मण्डलीले
देखोस भ े मलेै चाहेको यस तयारीमा कोशष गनछु। ओ तपाईको उपयकु्त
स्थान भेट्टाउनु मिहमामय कुरा हो! र कसलेै पिन केिह पिन गनर् सक्दनैन्
जबसम्म तपाईले राम्रो संग जा ुहु िक तपाईले के गद हुनुहुन्छ।
7 के हुन्थ्यो यिद तपाईको…शलै्यिक्रया हुन जादै थयो, र त्यहाँ एउटा
जवान डाक्टर थयो जो भखर्रै िव ालयबाट आएको थयो…जसले पिहले
किहल्यै शलै्य िक्रया गरकेो थएन। तरै पिन ऊ जवान र सुन्दर थयो, र
उनको कपाल राम्ररी को रएको थयो, र उनले राम्रोसंग पोशाक लगाएको
थयो, सबै थोक िठकै थयो। र उनले भन्यो, “मलेै चाकू तखो बनाएको
छु, र सबै सुइ र उपकरणह िन ष्किटत ग रसकेको छु।” तपाईलाई त्यस
बारमेा थोरै ठट्टाको भावना आउन सक्छ। मेरो चरफार हुनुभन्दा अगाड
ब म पुरानो डाक्टरलाई नै चाहन्छु जसले पिहले नै त्यो शलै्य िक्रया धेरै
पटक गरकेो छ। म—म त्यो व्यिक्तलाई च चाहन्छु जो केवल िव ालयको
भरमा छैन, म त्यो व्यिक्त चाहन्छु जसमा केिह अनुभव छ।
8 र सबभैन्दा उत्तम एउटा अनुभवी जो मलेै चनेको छु, जसलाई म
आज रात बोलाउछु, उहा पिवत्र आत्मा हुनुहुन्छ। उहा परमे रको महान्
चिकत्सक र महान् शक्षक हुनुहुन्छ।
9 र जस्तो आज रातको मेरो संदेशको पृ भूमी जुतौदै गदार्, अझै पिन
आईतबारको प्रवचनबाट, जुन यो…तनीह ले शामूएललाई परमप्रभुको
वचनसंग इन्कार गर;े र शाऊललाई चािह ग्रहण गर,े जो िकशको पुत्र थए;
र शामूएललाई इन्कार गर,े जसले पिवत्र आत्माको चत्रण गदर्थ्यो, िकनभने
उनले केवल त्यो बोल्थ्यो जुन आत्माले उनलाई बोल्नको लािग अगुवाई
गदर्थ्यो। र जब उनले ती कुरामा तनीह को ध्यान लगाउनलाई भने। उनले
भने, “याद गर, परमप्रभुले पूरा गनुर्भएको भन्दा बाहेक मलेै तमीह लाई
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परमप्रभुको नाउमा केिह पिन भनेको छैन। न त मलेै तमीह को सामु े
दवु्यर्वहारपूणर् त रकाले िहडेको छु। र कसलेै पिन मलाई पापको लािग दोष
लगाउन पाउने छैनौ।”

जस्तो येशूले भ ुभएको थयो, “कसले मलाई पापको लािग दोष्याउन
सक्छ?” बुझ्नुभयो?
10 र उनले फेरी भने, िक, “म तमीह कहा आएर पसैा र त्यस्तै कुरा
मागेर िब न्त गरकेो छुईन। मलेै तमीह बाट केिह पिन लएको छैन। तर जे
जत पिन मलेै भने ती कुरा तमीह को भलाई कै लािग थयो, जुन मलेै
तमीह मा परमप्रभुको मुखबाट ल्याएको थए।”
11 र सबै मािनसह ले साक्षी िदए, “त्यो सत्य हो। ती सबै सत्य हो, तरै
पिन हामी एउटा राजा चाहन्छौ। हामी बािक संसार जस्तै हुन चाहन्छौ।”
12 अब, आज रात, हाम्रो धमर्शा ले एिफसीको पुस्तकलाई िवभा￭जत
गदछ, यो नया करारको यहोशूको पुस्तक हो। यसले “िवजयीह लाई”
िवभा￭जत गरकेो छ र क्रममा स्थािपत गरको छ। अब, यो केवल एउटा
केिह िमनेटको पृ भूमी मात्रै थयो, हामीले पढ्नुभन्दा पिहले त्यस स्थानमा
जानको लािग, तेस्रो पदबाट। अब हामीले पाउछौ िक गत आईतबारको
रातमा िक…परमे रले पुरानो करारमा इस्राएललाई एउटा िवश्रामको देशको
लािग एउटा प्रतज्ञा गनुर्भएको थयो, िकनभने तनीह तथर्यात्री र िफरन्ते
भएका थए। र तनीह त्यस देशमा थए जुन तनीह को आफ्नो थएन,
र परमे रले अब्राहामको माध्यमबाट प्रतज्ञा गनुर्भएको थयो िक उनी यात्रा
गन छैन, र उनको सन्तान चार सय वषर्सम्म अन्जान मािनसह को िवचमा
यात्रा गन छन्, र तनीह लाई दवु्यर्वहार ग रनेछ, तर उहाको ब लयो
हातबाट उहाले तनीह लाई असल भूिममा ल्याउनुहुनेछ जहाँ दधू र मह
बगेको हुनेछ।
13 र, अब, जब प्रतज्ञाको समय न￭जक आयो, परमे रले कसलैाई
उठाउनुभयो जसले तनीह लाई त्यस भूिममा ल्याउने थए। कत जना
आज कक्षामा हुनुहुन्छ जो त्यो एक जना…जसलाई थाहा छ को त्यो
एक व्यिक्त हो भिन? मोसा। ध्यान िदनुहोस्, एउटा अत्यन्त, एकदमै
वास्तिवक हाम्रो वालाको चत्रण हो जसलाई प्रतज्ञाको देशमा हामीलाई
लानको लािग िदईएको थयो, ख्री हुनुहुन्छ। अब हामीसंग एउटा प्रतज्ञा
छ, ‘िकनभने हाम्रो प्रतज्ञा आ त्मक िवश्राम हो, जबक तनीह को चािह
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शारी रक िवश्राम थयो। र त्यसलेै तनीह ले त्यस भूमीमा आउदै थए
जहाँ तनीह ले भ सक्थे िक, “यो हाम्रो भूिम हो, हामी अब कुनै िफरन्ते
होइनौ, हामी स्थािपत भएका छौ, यो हाम्रो भूिम हो, र यहाँ हामीमा िवश्राम
छ। हामीले हाम्रा अ ह रोप्नेछौ, हाम्रो दाखबारीह हुनेछ, र हामीले
हाम्रा दाखबारीह बाट खानेछौ। र जब हामी मद जानेछौ हामीले हाम्रा
छोराछोरीह को िन म्त छोड्ने छौ।”
14 ओ, कसरी हामी यसको भूमीमा जानसक्छौ, उत्तराधकारको
व्यवस्था, जस्तो नाओमी र थ, बोआज थयो। ती सबै फकार्एर ल्याओ।
कसरी इस्राएलमा एउटा भई, कसरी उनले…कुनै पिन कुरा उनले हराएको
छ भने एउटा कुटुम्बी छुटकारा ारा उ ार ग रनु पछर् । ओ, कत सुन्दर!
यसले ह ाको पिन ह ौ दे ख ह ौ र ह ौसम्म लन्छ, हामीलेयसमा जानको
िन म्त किहल्यै पिन यस अध्यायलाई छोड्दनैौ। हामीले पूरा बाईबलनै
यसमा जोड्न सक्छौ, िठक यो एउटा अध्यायमा।
15 र, ओ, म केवल यसलाई अध्ययन गनर् मन पराउछु। हामीले यसलाई
साँडे एक वषर्सम्म लने गथ्य , र यो पुस्तक किहल्यै छोड्दनै थयौ। केवल
िठक यसमैा रहन्थ्यौ।
16 अब, तर, यो यस्तो एउटा महान् कुरा थयो िक उत्तराधकार, यो
त्यस भूिममा एउटा यस्तो सम्पत थयो जुन अ कसलेै नभएर मात्र एउटा
न￭जकको कुटुम्बले त्यस पिैत्रक धन उ ार गनर् सक्थ्यो। अब, मलाई यहाँ
एउटा सानो टोकन खसाउन िदनुहोस् जुन मलेै पिहले रात थोरै छोएको
थए, तपाई आमाह लाई। कतजना यहाँ भएकाह ले आफ्ना हराएका
आफ्ना िप्रयह को िन म्त प्राथर्ना गनुर्भएको छ? िठक छ। त्यहाँ तपाई फेरी
हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो, “तपाईको उत्तराधकारी” बुझ्नुभयो?
17 रोमीलाई पावलले भनेका थए, “प्रभु येशू ख्री मा िव ास गनर् र तमी
र तम्रो प रवार बाच्ने छन्।” यिद तपाईसंग बाच्नको िन म्त आफैमा पयार्
िव ास छ भने, पयार् िव ास गनुर्होस्, जत सुकै त्यो केटा बाटोबाट टाढा
िकन नहोस्, वा त्यो केिट, तनीह जसरी पिन बचाईनेछन्। परमे र, कुनै
त रकाले! यिद उनी आफ्नो पछाड लेट्न परकेो होस्, त्यस अस्पतालमा
लेट्न िकन नपरकेो होस्, तनीह बचाईने छन्, परमे रले यो प्रतज्ञा
गनुर्भएको हो। उत्तराधकारी! ओ! “र तनीह त्यहाँ हुनेछन्,” यशयैाले
भन्छन्, “र सबै तनीह का छोराछोरी तनीह संगै हुनेछन्। मेरो पिवत्र
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पवर्तमा तनीह लाई न त कोिह हािन न नोक्सानी गनछन्, परमप्रभु
भ ुहुन्छ।”

18 ओ, म संग एउटा सानो ठाउ छ म आशा गछुर् िक आज रात
तपाईह ल्को लािग, म त्यसमा जानेछु। केवल मेरो दयमा ज लरहेको
छ, िक यसको लािग वापस आउनेछ।

19 तर अब, अगाड तर।के तपाईले मोसालाई ध्यान िदनुभयो, त्यस
महान चमत्कारको काम गन व्यिक्त जसले इस्राएललाई त्यस भूिमबाट
भएर ल्याए, र तनीह लाई प्रतज्ञाको देशमा ल्याए, तर तनीह को
उत्तराधकार रा खिदएनन्? उनले तनीह लाई तनीह को उत्तराधकार
िदएनन्; उनले त्यस देश सम्म ड़ोहोयार्ए, तर यहोशूले मािनसह मा जिमन
िवभाजन गर।े के त्यो िठक हो? र ख्री ले मण्डलीलाई त्यस स्थानसम्म
ल्याउनुभयो जहाँ तनीह को कब्जा तनीह को िन म्त बनाईएको थयो,
त्यो तनीह लाई िदईयो, केवल यदर्न पार गनर्, तर पिवत्र आत्मा हुनुहुन्छ
जसले मण्डलीलाई िठक स्थानमा राख्दछ। आजको यहोशूले मण्डलीलाई
क्रममा राख्दछ, हरकेलाई, वरदानह , स्थानह , पदह िदएर। र उहा
नै परमे रको आवाज हुनुहुन्छ जो आन्त रक मनुष्यत्वबाट बो लरहेको छ
जसलाई ख्री ले बचाउनभयो, पिवत्र आत्मा। अब तपाईले यी कुराह बुझ्दै
हुनुहुन्छ? अब हामी एिफसीको पुस्तकतर जादछैौ। अब, त्यिह त रकामा,
उहाले मण्डलीलाइ पिदय स्थानमा राख्दहुैनुहुन्छ जहाँ तनीह सम्ब न्धत
छन्। अब, यहोशूले तनीह लाई प्राकृतक भूमीमा स्थािपत ग रिदए। अब,
पिवत्र आत्माले मण्डलीलाई स्थािपत गद हुनुहुन्छ, पिदय स्थानमा, त्यस
भूिममा, िक तनीह , जहाँ तनीह को उपयकु्त स्थान छ जुनमा तनीह
सम्ब न्धत छन्, तनीह को धरोहरमा।

20 अब, पिहलो कुरा जुन उनले यहाँ शु गछर्न्, उनले आफ्नो पत्र
सम्बोधन गछर्न्, “पावल।” जुन, हामीले केिह समय पछ पत्ता लगाउने
छौ िक यी सबै रहस्य उनलाई प्रकट ग रएको थयो, कुनै समारोहमा प्रकट
ग रएको होइन, कुनै धमर् ज्ञानी बाट होइन, तर यो पिवत्र आत्माको एउटा
िदव्य प्रकाश थयो जुन परमे रले पावललाई िदनुभयो। परमे रको रहस्य
जानेर उनले भने, जुन संसारको उत्प त्त भन्दा पिहले दे ख लुकाईएको
थयो, पिवत्र आत्मा ारा उनलाई प्रकट ग रयो। र मािनसह को िवचमा
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पिवत्र आत्माले हरकेलाई क्रिमक स्थानमा राख्दै हुनुहुन्थ्यो, मण्डलीलाई
उपयकु्त पदमा राख्दै थयो।
21 अब, पिहलो कुरा जुन पावलले मािनसह लाई भ को लािग शु
गछर्न्, त्यो यी सबै पाउनु हो िक…याद गनुर्होस्, यो मण्डलीको लािग हो,
बािहरीको लािग होइन, यो बािहरीको लािग पहेलीमा भएको एउटा रहस्य
हो, किहल्यै पिन बुझ्न सक्दनै, उसको शरको माथतर जान्छ, त्यसले
यसको बारकेा केिह पिन जान्दनै। तर मण्डलीको लािग, यो चट्टान माथको
मह हो, यो अवणर्नीय आनन्द हो, यो एउटा आशिषत सुिन तता हो, यो
प्राणको आश्रय हो, यो हाम्रो आशा र शरणस्थान हो, यगुौको चट्टान, ओ,
यो सबै ती कुरा हो जुन असल छ। िकनिक स्वगर् र पृथ्वी टलेर जानेछ तर
परमे रको वचन किहल्यै टल्नेछैन।
22 तर कनानभन्दा बािहरको मािनसलाई यसको बारमेा केिह पिन थाहा
छैन, त्यो व्यिक्त अझै पिन भौतारीदछै। यो भनेको होइन िक त्यस व्यिक्त
राम्रो मािनस होइन, मलेै त्यसो भ न्दन। म यो पिन भ न्दन िक त्यस व्यिक्त
जो िमश्रमा छ त्यो एउटा असल मान्छे होइन, तर उ, यस अधकारमा
आएको छैन।
23 र अधकार, जुन प्रतज्ञा मण्डलीलाई िदएको थयो त्यो एउटा
प्राकृतक भूिम होइन, तर आ त्मक भूिम हो, िकनिक हामी राजक य
पूजाहारी हौ, एउटा पिवत्र जात। त्यसो भए यस राजक य पूजाहारीमा,
पिवत्र जात, बेग्लै मािनह , बोलाईका, चुिनएका, िनयकु्त, एकतफ
अलग्याईएका, जहाँ सबै संसार बािहर मृत छन्। र हामी पिवत्र आत्मा ारा
अगुवाई ग रएका। परमे रका छोरा र छोरीह परमे रको आत्मा ारा
अगुवाई ग रएका हुन्छन, कुनै मािनसबाट होइन तरआत्माबाट।
24 सबकुैरा अब प्रेममा बाँधीएको छ। यो धेरै पटक ￭सकाउन कोशष
ग रएको थयो, र यसमा कुनै संका छैन िक महान् धमर्ज्ञानीह ले यसलाई
मलेै देख्न सक्ने भन्दा गिहराईमा देखेका छन्। तर जुन कुरा म तपाईलाई
￭सकाउन कोशष गदछु त्यो यो कुरा हो, िक एउटा मािनस जो ख्री मा
छ, पिवत्र आत्मा सिहत छ, जब मािनस गलत छ तब सहन गनर् सक्छ,
धयैर्, िवनम्र, धरज छ। उनी कोमल, नम्र, िव ासयोग्य, आत्मा ारा
भ रपूणर्, किहल्यै नकारात्मक छैन, सधै सकारात्मक छ। त्यो व्यिक्त फरक
मािनस हो।



8 बो लएको वचन

25 केवल त्यो व्यिक्त होइन जो, “हामीसंग एकपटक थयो। यिद हामी
करायौ भने, हामी त्यो हुन्थ्यो, हामी मेथोड ह । ओ, जब हामी
कराउथ्यौ, हामी भूिममा हुन्थ्यौ।” त्यो राम्रो हो, त्यो सबै िठक हो, म
त्यो पिन िव ास गछुर् ।
26 त्यसपछ त्यससंगै पे न्टको ल अन्यभाषाह मा बोल्दै आए, तनीह ,
“तनीह संग थयो; ती सबै अन्यभाषामा बोल्नेह संग त्यो थयो।” म त्यो
पिन िव ास गछुर् । तर अझै पिन हामीले यो पायौ िक अधकांश मािनसह मा
त्यो अझै पिन थएन, तपाईले देख्नुभयो। बुझ्नुभयो? अब तनीह …
27 हामी अब यस महान् लुिकएको रहस्यमा आउदै छौ जुन संसारको
उत्प त्त हुनभन्दा अिग दे ख नै लुकेको थयो र अब अ न्तम िदनह मा
परमे रको छोराह मा प्रकट ग रको छ। के तपाई यो सत्य हो भिन िव ास
गनुर्हुन्छ, िक परमे रको छोराह प्रकट ग रएको छ? हामी किहँ जानु भन्दा
पिहले, केिह िमनेटको लािग रोमीको ८ औ अध्याय पल्टाउने छौ, तपाईको
लािग मलाई केिह पढ्न िदनुहोस्। हेनुर्होस् म यहाँ के बोल्दछुै त्यसमा यो
आउछ िक आउदनै। अब हामी रोमी ८ को, १९ औ पद यस रोमी को ८
औ अध्यायबाट पढ्नेछौ।

सृि बडो उत्कण्ठाले परमे रका पुत्रह प्रकट हुने कुराको
प्रतक्षा गछर् ।

28 बडो उत्कण्ठाले प्रतक्षा गद, पूरा सृि ले प्रकटको प्रतक्षा गदछन्।
बुझ्नुभयो, प्रकट! प्रकट भनेको के हो? थाहा िदलाउनु हो।
29 सारा संसार। मुसलमानह त्यहाँ पर, तनीह ले यसको लािग हेद
छन्। चारै तर, सबै ठाउमा, तनीह ले यसको लािग हे ररहेका छन्। “यी
मािनसह कहाँ छन्” हामीसंग…हामीसंग एउटा शिक्तशा ल आएरहेको
बतास छु, हामीसंग मेघ गजर्न र चट्यांग छ, हामीसंग तेल र रगत छ,
हामीसंग सबथैरीका कुराह छन्; तर हामीले त्यो सानो स्थर आवाज
सु असफल भयौ जसले अगमवक्तालाई आक षत गरकेो थयो, त्यसले
उनको चारैतर पोशाकलाई बे र बािहर िहड्यो, र भन्यो, “यहाँ म छु,
प्रभु।” बुझ्नुभयो?
30 अब यहाँ सारा सृि ले उत्कण्ठाले परमे रको छोराह प्रकट हुने
कुरा पखरहेको छ। अब, पावल पिहलो स्थानमा जादै छन् जहाँ मण्डली
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वास्तिवक पमा सम्ब न्धत छ। अब केवल पृ भूिम पाउनको लािग हामी
फेरी पढौ।

परमे रको इच्छा ारा ख्री येशूको प्रे रत पावलबाट, ख्री
येशूमा…िव ासी एिफससमा भएका सन्तह लाई (सन्तगणह )

31 अब, कक्षा यो नभुल्नुहोस्, हामी कसरी ख्री मा जानसक्छौ? के हामी
मण्डलीमा सदस्यता लएर ख्री मा जान्छौ? ख्री सम्म जानको लािग के
हामीले व्यवसाय गछ ? ख्री सम्म जानको लािग के हामी पानीमा डूब्छौ?
ख्री सम्म हामी कसरी जान सक्छौ? पिहलो को रन्थी १२ औ अध्याय,
“िकनिक एउटै आत्मा ारा,” एउटा, ठूलो अक्षरको आत्मा, जो पिवत्र
आत्मा हुनुहुन्छ, “हामी सबजैना प्रतज्ञाको देशमा बि ष्मा भएका छौ।”
32 यो प्रतज्ञाको देशमा, सबथैोक हाम्रो नै हो यो प्रतज्ञाको देशमा।
यसलाई हेनुर्होस् भाई को लन्स? हेनुर्होस्, सबकुैरा प्रतज्ञाको देशमा!
जब इस्राएलले यो यदर्नलाई जब पार गर,े प्रतज्ञाको देशमा सबै कुराको
लािग लडे!
33 अब याद गनुर्होस्, यो प्रतज्ञाको देशमा, त्यसको अथर् यो होइन िक
तपाई िबमारीबाट प्रतरक्षा गद हुनुहुन्छ, त्यसको मतलब यो होइन िक
तपाई समस्याह बाट प्रतरक्षा गद हुनुहुन्छ। तर यसले यो पकै्क भन्छ (ओ,
यसलाई गिहराईमा डुब्न िदनुहोस्), यसले यो भन्छ िक यो तपाईको हो!
केवल उठ्नुहोस् र लनुहोस्! बुझ्नुभयो? जब…
34 र, याद गनुर्होस्, एउटै मात्र त रका जहाँ इस्राएलले कोिह मािनस
गुमाएको थयो, त्यो त्यसबेला हो जब पाप शिवरमा आयो। त्यो मात्रै केवल
एउटा त रका हो जसबाट हामी ￭जत बाट पराजय हुनसक्छौ, त्यो पाप
शिवरमा छनर् िदनु हो, कुनै ठाउमा केिह गलत हुनु हो। जब आकानले
त्यस धातूह र त्यस बेिबलोनको व चोर,े पाप शिवरमा आयो, तब
यु मा खराबी आयो।
35 तपाईले मलाई आज रात यो—यो मण्डली िदनुहोस्, यी
मािनसह को समूह िदनुहोस्, ￭स पमा, ￭स पमा परमे रको
प्रतज्ञामा, पिवत्र आत्मा संग,ै आत्मामा िहडेर, म कुनै पिन रोग वा
िबमारीलाई चुनौती िदन्छु, वा कुनै पिन कुरा जुन त्यहाँ छ, हरके जो लेिवस
हो यस देशमा छन्, त्यसको आफ्नो सबै अधमर् सिहत, र ती सबै अिव ासी
जो त्यहाँ छैन, यस ढोकामा िबमारी र रोग सिहत बसेको छ भने, तनीह
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यहाँबाट ￭स पमा िनको भएर बािहर जाने छन्। हो, श्रीमान्। परमे रले
प्रतज्ञा िदनुभयो, केवल अिव ासको पापले त्यसलाई टाढा राख्न सक्छ।
अब हामी यो सानो पाप के हो भिन अब केिह समय पछ हेनर् जादछैौ।

जुन ख्री येशूमा छ…
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 स्वग य स्थानह मा हरके आ त्मक आशषले ख्री मा
आशीवार्द िदनुभएको छ।

36 जब हामी ख्री मा हुन्छौ, हामीमा आ त्मक आशष हुन्छ। ख्री भन्दा
बािहर, हामीसंग संवेदनाह मात्रै हुन्छ। ख्री भत्र हामी सकारात्मकआशष
हुन्छ। देखाविट िव ास होइन, बनाविट होइन, झुठको होइन। तर जबसम्म
तपाईले तपाई प्रतज्ञाको देशमा हुनुहुन्छ भिन भ े कोिषस गद हुनुहुन्छ, र
त्यहाँ हुनु चािह हु भने, तपाईले पापले तपाईलाई भेट्टाउने नै छ। र, पिहलो
कुरा जुन तपाईलाई थाहा छ, तपाईले आफैलाई पाखण्डी र त्यस्तै कुरा
पाउनुहुन्छ, जस्तो हामीले संसारमा बोलाउने गछ , अ ल्झएको। तपाईले
जे बारमेा बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईसंग नभएको पाउनुहुन्छ। तर जब तपाई
ख्री येशूमा हुनुहुन्छ, उहाले तपाईलाई स्वग य शा न्त प्रतज्ञा गनुर्भयो,
स्वग य आशषह , स्वग य आत्मा, सबै कुरा तपाईको भएको पाउनुहुन्छ।
तपाई प्रतज्ञाको देशमा हुनुहुन्छ र सबै कुरामा पूणर् अधकारमा हुनुहुन्छ।
आमेन। कत सुन्दर छ! ओ, हामी अध्ययन गरौ।

उहाले हामीलाई चु ुभए बमो￭जम…
37 अब, यहाँ िनर हो जहाँ मण्डली एकदममै ठेस खान्छ।

उहामा (कसमा?) ख्री मा हामीलाई उहाले चु ु भए बमो￭जम।
38 अब हामीले पाउछौ िक, पछाड उत्प त्तमा र प्रकासमा, प्रकास १७:८,
िक उहाले हामीलाई ख्री मा संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अगाड चु ुभयो।
अब, वचन…मलाई अक पढ्न िदनुहोस्

…उहाको सामु े पिवत्र र िनष्कलकं होऔ भनेर संसारको
उत्प त्तभन्दा अघबाटै उँहाले हामीलाई पूवर् िनयकु्त गनुर्भयो
हामीलाई पिहले बाट नै िनयकु्त गनुर्भई…
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39 अब म त्यो शब्द “पूवर् िनयकु्त” मा रोिकन चाहन्छु, अब, पूवर् िनयकु्त
भनेको यो भने जस्तो होइन िक, “म भाई नेभललाई चुन्छु र, म—
म—म—म—म भाई िबलरलाई चािह चु न्दन।” त्यो त्यस्तो होइन। यो
परमे रको पूवर् ज्ञान हो जसलाई थाहा थयो िक कुन चािह सिह हो र
कुन चािह सिह होइन। त्यसलेै, पूवर् ज्ञान ारा, यसले के गनर् जादछै भ े
परमे रले जानेर, उहाले आफ्नो पूवर् ज्ञान ारा परमे रलाई प्रेम गनह लाई
हरके कुरामा तनीह को भलाईको लािग पूवर् िनयकु्त गनुर्भयो, तािक उहाले
आउने यगुमा सबै कुरा एकसाथ एकजनामा बोलाउन सक्नको लािग जो
ख्री येशू हुनुहुन्छ।
40 तपाईको लािग यहाँ एउटा सानो चत्रण कोनर् मलाई िदनुहोस्। यो
राम्रो छ। हामी पछाड जान्छौ, मलाई िव ास छ मलेै यस िवषयमा थोरै
गत रात कुरा गरकेो थए, या थोरै छोएको थए, उत्प त्तमा, पिहलो
अध्याय, १:२६, जब परमे रले आफ्नो नाउ “परमप्रभु परमे र” भिन
बोलाउनुभयो, यो त्यस शब्दमा छ एल, एला, एलोिहम, जसको अथर् हो,
“स्व-िव मान, स्व-उप स्थत।” त्यहाँ केिह पिन अ स्तत्वमा थएन मात्र
उहा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ कुनै हावा थएन, त्यहाँ कुनै उज्यालो थएन, त्यहाँ
कुनै ताराह थएन, त्यहाँ कुनै संसार थएन, त्यहाँ केिह पिन थएन। केवल
परमे र र परमे र एक्लो हुनुहुन्थ्यो, एल, एला, एलोिहम। अब, उहाले त्यो
बनाउनुभयो।
41 त्यसको भत्र िवशेषताह थयो जसको अथर् हो उहा एउटा…यो
महान् एल, एला, एलोिहम, भत्र गुण थयो वा एउटा…तपाईलाई थाहा
छ गुण भनेको के भनेर, वा मलाई यसरी भ िदनुहोस्, एउटा “स्वभाव”
थयो। यो सानो मान्छेले पिन बुझ्छ, र त्यो बाटोमा जानलाई म एउटा
सानो मान्छे हो। उहा भत्र िपता ब े एउटा स्वभाव थयो, तर उहा स्व-
उप स्थत हुनुहुन्थ्यो। उहालाई िपता बनाउनको लािग त्यहाँ केिह पिन
थएन। र, अब, त्यसमा त्यहाँ भत्र केिह कुरा थयो, िक उहा परमे र
हुनुहुन्थ्यो; र परमे र उपासनाको वस्तु हो; तर उहा स्व-उप स्थत
हुनुहुन्थ्यो, एल, एला, एलोिहम, त्यसैले त्यहाँ उहालाई उपासना गन कोिह
पिन थएन। त्यस भत्र उहा मुिक्तदाता हुनुहुन्थ्यो, र त्यहाँ कोिह पिन
पतन भएको थएन बचाउनको लािग। बुझ्नुभयो? त्यहाँ भत्र, उहा एउटा
चंगाईदाता हुनुहुन्थ्यो, बुझ्नुभयो, तर त्यहाँ िनको पानर्को लािग केिह पिन
िबमार थएन, वा रोगी हुनको लािग कोिह पिन थएन। अब के तपाईले
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चत्र पाउनुभयो? त्यसलेै उहाको गुणले, जे आज छ उहाको स्वभावले
उत्पादन गय ।
42 कोिह मािनसह ले भन्छन, “िठक छ, िकन परमे रले सु वातमा नै
बन्द गनुर्भएन?” “उहा एउटा कू्रर- दय भएको िनदर्यी हुनुहुदोरहेछ,” जो
लेिवसले भनेका थए, त्यो व्यिक्त जसले जो लाइ दोषी बनाए, वा ज्याक
को, बुझ्नुभयो। भनेको थयो, “उहा केवल एउटा कू्रर दय भएको िनदर्यी
हुनुहुदो रहेछ। त्यहाँ परमे र भ े जस्तो केिह कुरा छैन। यिद त्यहाँ परमे र
भईिदएको भए। उहा एउटा…” ओ, मलेै…उहालाई हरके प्रकारको नामले
बोलाए, बुझ्नुभयो। तर यो केवल उसंग यहाँ माथ अत्यन्त धेरै ज्ञान छ,
तर यहाँ तल उ संग केिह पिन छैन।
43 अब, त्यो त्यिह नै ठाउ हो। बुझ्नुभयो? यो शब्दले यहाँ भन्छ,
र उहाले यसलाई लुकाउनुभयो। र यी रहस्यह अिहले लुकेको छ,
याद गनुर्होस्, बाईबलले भनेको छ, “संसारको उत्प त्तभन्दा अघबाटै,
परमे रको छोराह प्रकट हुने कुराको प्रतक्षा ग ररहेको छ।” तनीह लाई
मण्डलीमा प्रकासन गनर्को लािग। ओ, प्रभु, तपाईले बुझ्नुभयो?
44 अब म मेरो कथामा थोरै रोिकन्छु, या म…यसमा जानको लािग म
अक िवचारमा जानेछु। अब याद गनुर्होस्, मोसाको यगुदे ख लएर, पछाड
अगमवक्ताह को यगु दे ख लएर, ती पुराना यगुह दे ख लएर, तनीह ले
धमर्शा अनुसार यी अ न्तम िदनह सम्म यी कुराह प्रका￭सत हुनको
िन म्त पखरहे। त्यो सिह हो, यो परमे रको छोराह मा प्रकट हुनको लािग।
िकन? हराएकाह बाट…िपरािमडको जस्तो, जस्तो मलेै भनेको थए,
न￭जक, न￭जक, न￭जक िनमार्ण गद।
45 जस्तो मलेै अक्सर यो िटप्पणी गन गरकेो थए, र भनेको थए,
परमे रले तनओटा बाईबल बनाउनुभयो। पिहलो, उहाले यसलाई
आकाशमा राख्नुभयो, राशमण्डल। के तपाईले किहल्यै राशमण्डल
हेनुर्भएको छ? राशमण्डलमा पिहलो आकार के हो? कन्या। राशमण्डलमा
अ न्तम आकार के हो? ￬सह। उहा पिहलो पटक कन्यामा आउनुभयो, उहा
दोश्रो पटक यहूदाको कूलको ￬सहको पमा आउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो?
46 उहाले दोश्रो िपरािमडमा बनाउनुभयो, त्यो पुरानो हनोकको िदनह मा
बनाउनुभयो, जब तनीह ले िपरािमड बनाएका थए। र तनीह ले त्यसको
नाप लए। म त्यो बु झ्दन। तर यु ह को लािग, जहाँ तनीह झुक्छन्
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र तनीह को घुडामा लामो समयसम्म जान्छन्, यु को दरूीलाई नाप्न
सक्दछन्। तपाईलाई तनीह ले अिहले कहाँ मापन गछर्न्? राजाको कक्षमा
मापन गछर्न्। र जसै यो िपरािमड माथ गयो…हामीसंग भएका सबै थोक
प्रयोग गररे पिन हामीले त्यसलाई िनमार्ण गनर् सकेनौ। हामीले त्यसलाई
िनमार्ण गनर् सकेनौ।
47 त्यो िठक यसरी माथ बनाईएको छ, एउटा िबन्दमुा। र ढंुगा…शषर् ढंुगा
किहल्यै पिन भेिटएन। तनीह ले िपरािमडको टुप्पोमा किहल्यै पिन शषर्
ढंुगा राखेनन्। मलाई थाहा छैन कतै तपाई यो कुरामा जानकार हुनुहुन्छ
वा हुनुहु , िमश्रको िवशाल िपरािमड, त्यसमा किहल्यै पिन टुप्पाको ढंुगा
थएन। िकन? शषर् ढंुगालाई इन्कार ग रएको थयो, ख्री , त्यस शषर् ढंुगा,
जसलाई इन्कार ग रयो, बुझ्नुभयो?
48 तर जसै हामी लूथरन यगु, ब्या प्ट यगु, मेथोड यगु, पे न्टको ल
यगुबाट िवका￭सत हुदै आयौ, हामी िठक अिहले शषर् ढंुगा िनर छौ,
बुझ्नुभयो, त्यस शषर् ढंुगालाई िनमार्ण पूरा गनर् पखदै र इच्छा गदछौ।
के तपाईले धमर्शा मा पढ्नुभएको छैन, “ढंुगा र ग रयो”? अवश्य,
हामी जान्दछौ िक त्यो सोलोमनको म न्दरको बारमेा बो लरहेको थयो।
“तर इन्कार ग रएको ढंुगा नै कुनाको शर ढंुगा बन्यो।” र मलेै यो
केवल तपाईह मा एउटा—एउटा—एउटा—एउटा चत्र बनाउनको लािग
भिनरहेको छु।
49 अब, र बाईबलमा, हामी अ न्तम िदनह मा ￭जईरहेका छौ, िपरािमडको
टुप्पोमा, राशचक्रमा िमनको ककर् ट यगुको नागेर, ￬सह आउने समयमा,
शर ढंुगाको बेलामा, र बाईबलमा भएको परमे रको छोराह प्रकट
हुने िदनह मा, बुझ्नुभयो। हेनुर्होस् हामी कहाँ छौ? हामी िठक अ न्तम
समयमा छौ।
50 कतजनाले यस ह ा पित्रका पिढरहनुभएको छ, कु्रसेव र तनीह ले
के भनेका छन्? ओ, तनीह तयार छन्; त्यस्तै नै हामी पिन छौ। आमेन।
तयार छौ! यो सबै िठक छ, बुझ्नुभयो। ओ, कस्तो—कस्तो सौभाग्य,
कस्तो िदन! यिद इसाईले हामीले ￭जईरहेको िदन मात्रै जाने त। प्रभु!
51 तपाईलाई के लाग्छ? यस पुस्तकको लेखक, जसले यो देखेको छ,
र यो अ न्तम िदनह मा कहाँ प्रकट हुन्छ भिन देखेको छ, ती परमे रका
छोराह अ न्तम िदनह मा यस यगुको अन्त्य तर पिवत्र आत्माको शिक्त
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सिहत उठ्नको लािग उत्कण्ठाले प्रतक्षा ग ररहेको छ, संसारको उत्प त्त
अघ दे ख लुिकएको कुरा प्रकट गनर् र ल्याउनको िन म्त।
52 अब फेरी “संसारको उत्प त्त” तर फकर जाऔ, प्रकास पाउनको
लािग, हामी सिह छौ या छैन हेनर्को लािग जाऔ। मलाई आशा छ िक
परमे रलाई “पापा” बोलाएर मलेै आफैलाई पिवत्र बनाउन खोजेको छुइन,
तर म यसलाई त्यस त रकामा भ चाहन्छु तािक तपाईह ले त्यो बुझ्न
सकोस्। पापा! पापाले केिह छोराछोरी चाहनुहुन्थ्यो, त्यसलेै उहाले के
गनुर्भयो? उहाले भ ुभयो, “त्यहाँ स्वगर्दतूह होस्।” र तनीह उहाको
वरीपरी आए। ओ, त्यो राम्रो थयो। तनीह ले उहाको उपासना गर,े तब
उहा परमे र हुनुभयो, उहाको गुणह । याद गनुर्होस्, उहा एल (ई-एल्),
एला, एलोिहम, स्व-िव मान, अ केिह थएन केवल उहा मात्रै। पिहलो
कुरा जुन आयो त्यो स्वगर्दतुह थयो। त्यसपछ, स्वगर्दतुह ले उपासना
भन्दा बाहेक धेरै कुराह गनर्सक्थे। तनीह हराउन सक्दनै थए। त्यसलेै
तनीह िबमार हुनसक्दनै थए, तनीह अमर जात थए। त्यसलेै उहाले
आफ्नो चंगाईको शिक्त देखाउन सक्नुहु थयो, उहाको आफ्नो मुिक्त
देखाउन सक्नुहु थयो। त्यसलेै त्यसबेला पिहले, अब…
53 त्यसपछ, उहाले भ ुभयो, “हामी केिह भौतक कुरा बनाउने छौ।”
त्यसलेै उहाले पृथ्वी बनाउनुभयो। र जब उहाले पृथ्वी बनाउनुभयो,
उहाले संसारको सबै प्राणीह बनाउनुभयो, र त्यसपछ उहाले मािनसलाई
बनाउनुभयो। सबथैोक जुन पृथ्वीबाट आयो, भ्यागुता दे ख शु गररे
जेलीिफस, एउटा पानीमा तै रने पको शरीर, त्यहाँबाट शु गररे…
त्यस भ्यागुता दे ख शु गररे, जुन हामीले पाउने मध्येको सानो खालको
जीवन हो, तनीह ले दाबी गछर्न िक त्यो भ्यागुता हो। सवर्शे्र चािह मानव
जीवन हो। भ्यागुताबाट शु गररे छेपारोसम्म, छेपारोबाट अझै बढ्दै बढ्द,ै
र हरके पटक जब पिवत्र आत्मा “हुस” गरी ास िदन थाल्छ, जीवन
फेरी आउथ्यो; “हुस” महान जीवन आउथ्यो। र पिहलो कुरा, जुन कुरा
परमे रको स्व पमाआयो, त्यो एउटा मािनस थयो। केिह पिन पिहले त्यस
स्व पमा बनाईएको थएन, किहल्यै पिन, न भिवष्यमा नै किहल्यै ब े छ,
जुन मािनसभन्दा माथ हुनसक्छ, िकनभने मािनस परमे रको स्व पमा
थयो। बुझ्नुभयो? त्यसपछ मािनस…
54 जब उहाले उहाको पिहलो मािनस बनाउनुभयो। अब, जब उहाले
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उहाको स्वगर्दतुह बनाउनुभयो…उहाले मािनस बनाउनुभयो, “उहाले
तनीह लाई नर र नारी गरी बनाउनुभयो,” सबलैाई एउटै इकाईमा
बनाउनुभयो। उहा दवुै पु ष र ी हुनुहुन्थ्यो, नर र नारी। जब उहाले
आदमलाई बनाउनुभयो र शरीरमा राख्नुभयो…याद गनुर्होस् उत्प त्त १
मा, उहाले नर र नारी बनाउनुभयो। उत्प त्त २ मा, त्यहाँ भूिम खनजोत
गनर्को लािग कुनै मािनस थएन, शारी रक मािनस थएन। कुनै पिन मािनस
थएन जसले केिह समातेर भूिम खनजोत गनर्सक्थ्यो, य िप त्यहाँ उहाको
स्व पमा एउटा मािनस थयो। “र परमे र एउटा…” [सभाले भन्छन्,
“आत्मा”—सम्पा।] त्यो िठक हो। बुझ्नुभयो? उहाले पिहलो मािनस
बनाउनुभयो, “तनीह लाई नर र नारी गरी बनाउनुभयो।” अब, जब उहाले
पिहलो मािनसलाई बनाउनुभयो!
55 अब, याद गनुर्होस्, सबकुैरा उहाको िवचारमा थयो। र आईतबार रात
म त्यस िवषयबाट भएर गएको थए। एउटा—एउटा वचन िवचारको व्यक्त
हो। परमे रले सोच्नुभएको थयो िक कसरी उहा परमे र ब सक्नुहुन्छ,
कसरी उहाको उपासना हुनसक्छ, कसरी उहा एउटा चंगाईदाता हुनासक्नु
हुन्छ, कसरी उहा एउटा मुिक्तदाता हुनसक्नुहुन्छ; जसै उहाले वचन
बोल्नुभयो, त्यो सदाको लािग ￭सि यो। ओ, यिद परमे रको छोराह ले
त्यसरी त्यस वचनमा थाम्न सके त। जब परमे रले एउटा वचन बोल्नुहुन्छ,
त्यो ￭सि न्छ! िन य न!ै उहाले पखनुभएको थयो होला…घटनाक्रमले
त्यसो भन्छ, या पुरात्विवद र सबलेै त्यो भन्छ, तनीह ले दावी गछर्न्
िक हुनसक्छ संसार लाखौ, लाखौ र लाखौ वषर् पुरानो हो। मलाई थाहा
छैन, यो खरबौ खरब वषर् पिन हुनसक्ला। मलाई थाहा छैन यो कत पुरानो
हो। परमे र समय भत्र उप स्थत हुनुहु । उहाले बोलेर सृि गनुर् अगाडको
बेलाभन्दा अिहले उहासंग एक िमनेट पिन कम समय भएको छैन। उहा अझै
पिन परमे र हुनुहुन्छ। उहासंग कुनै समय छैन।
56 अ स्तको रात वा िबहान भन्दा पिहले मलेै त्यसरी किहल्यै पिन जानेको
थईन। उहा अनन्त हुनुहुन्छ, कुनै िहजो, भो ल होइन, सबै वतर्मानको
अिहलेमा छ। के तपाईले किहल्यै यो “म हँु” शब्दलाई ध्यान िदनुभएको
छ? “म थए” वा “म हुनेछु” होइन। यो अनन्त “म हँु” हो, बुझ्नुभयो,
सधै “म हँु,” हो!
57 अब, उहाले सबै कुरा समयमा राख्न चाहनुभयो। केिहले उपासना
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गनर्को लािग उहाले केिह कुरा बनाउन पन थयो, त्यसलेै उहाको गुणले
यो उत्पादन गय । त्यसपछ उहाले मािनस बनाउनुभयो। त्यसपछ, यो
मािनसमा, उहाले एक्लोपन देख्नुभयो। त्यसलेै, अब, उहाको महान् िवचार
देखाउनको लािग, जुन ख्री र मण्डलीमा एउटा चत्र उहाले िवचार
गनुर्भएको थयो, उहाले माटोको अक अशं लएर एउटा ी बनाउनुभएन,
तर उहाले आदमको एकत फ भागबाट एउटा करगं लनुभयो; र आदमको
आत्माबाट लनुभयो, नारी भाग लनुभयो र यो करगंमा राख्नुभयो। जब
तपाईले कुनै पु षलाई देख्नुहुन्छ जसले केिटको जस्तो गतिवध गछर् ,
त्यहाँ केिह खराबी छ। बुझ्नुभयो, त्यहाँ केिह खराबी छ। तनीह पूणर् पमा
दइु भन्दाभ ै आत्माह हुन्। तर, संगै तनीह ले एक इकाई बनाउछन्,
“यी दइु एकै हुन्।” त्यसलेै उहाले ी र पु ष बनाउनुभयो, र तनीह
किहल्यै बुढो नहुनपन हो, किहल्यै नमनर् पन, किहल्यै सेतो नफुल्न पन
हो। तनीह ले खान्थे, िपउथे, सुत्थे, जस्तो हामीले गछ , तर पाप के हो
भनेर तनीह ले किहल्यै पिन जानेका थएनन्।
58 अब म यसलाई िठक यिहिनर अक पाठ सपर्को सन्तानको लािग
कुनै अक समयको िन म्त छोडेर जानेछु। जुन तनीह ले मलाई फेरी
सम्झाउनको िन म्त भनेका छन्। तर मलाई हेनर् िदनुहोस् िक कसलेै आएर
मलाई त्यो भन्दा फरक देखाईिदयोस्। त्यिह नै हो जुन म जा चाहनछु,
बुझ्नुभयो।
59 अब, तर यी सबै भईसके प ात, जब पापआयो, के घट्न गयो?
60 त्यहाँ माथ पर, माथ, लाखौ, सयौ लाखौ िमल, त्यहाँ एउटा िवशाल
अतं रक्ष छ, र त्यो ￭स अगापे प्रेम हो। हरके पटक जब तपाईले यो
बाटो कदम चाल्नुहुन्छ, त्यो एक इन्ची साँघुरो हुन्छ। र तपाईलाई थाहा छ
त्यो पृथ्वीमा आइपुग्ने समयसम्म त्यो कत सानो भईसक्छ। त्यो छायाको
छायाको पिन छाया हो। त्यिह नै हो जुन तपाईसंग छ, त्यिह नै हो जुन म
संग छ, एउटा छायाको छायाको पिन छायावाला अगापे प्रेम।
61 त्यहाँ तपाईमा केिह कुरा छ, यहाँको प्रत्येक ीमा केिह कुरा छ
जो िबस वषर् पार ग रसक्नुभएको छ, यहाँका हरके पु षमा त्यहाँ केिह
कुरा छ जो िबस वषर् पार ग रसक्नुभएको छ, जुन रहनलाई चाह गछर् ।
तपाईसंग केवल पाच वषर् छ, जुन पन् दे ख िबससम्मको हो। िबस वषर्
पछ तपाई मनर् थाल्नुहुन्छ। तर, पन् वषर् दे ख तपाई केवल तबसम्म
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िकशोर जवान हुनुहुन्छ। र त्यसपछ तपाई तपाईको िबस वषर् पुगुन्जेलसम्म
प रपक्व हुनुहुन्छ। र िबस वषर् पछ, ओ, तपाईले भ ुहुन्छ, “म एउटा मदर्
जस्तो राम्रो छु।” तपाईले त्यो भ थाल्नुहुन्छ िकनक तपाई त्यो हुनुहु ।
तपाईले जे सुकै गनुर्होस् तपाई मद र जल्दै हुनुहुन्छ। परमे रले तपाईलाई
त्यो उमेरसम्म बनाउनुभयो, तर त्यसपछ तपाई माद जानुहुनेछ। अब के
हुन्छ? अब तपाई मनर् शु गनुर्हुन्छ, तर त्यहाँ भत्र तपाईमा केिह कुरा छ
जसले भन्छ, “म फेरी पिन अठार वष जवान हुन चाहन्छु।”
62 अब म तपाईलाई केिह कुरा सोध्न चाहन्छु। यिद तपाई पाच सय वषर्
अगाड जन्मेको भए, र तपाई आजको िदनसम्मै अठार वषर्कै रिहरहेको भए
के हुन्थ्यो? यिद तपाई तपाइको पाचसय वषर् अगाडको धारणालाई प्राचन
का लन ब ुहुदनै भने! तथर्यात्री िपताह यहाँ आउनुभन्दा पिहले, र तपाई
एउटा जवान यवुती त्यस प्रकारका धारणाका साथ हुनुहुन्थ्यो भने। िकन,
तपाई ब बृ भएर अगाड बढेर पाच सय वषर् ￭जउनु उत्तम हुनेथयो।
बुझ्नुभयो, त्यहाँ केिह खराबी छ।
63 तपाईले भ ुहुन्छ, “अँ, भाई ब्रन्हाम, अिहलेको अवस्थानै मलाई
लगभग िठकै लागेको छ। ओ, म—म अठार वषर् हँु, म सोह्र बषर्को हँु, मलाई
राम्रो महसूस हुन्छ।” िप्रय, तपाईलाई म केिह भ चाहन्छु। कसरी तपाईले
भ सक्नुहुन्छ िक तपाईको आमा कसरी यस घडीमा ￭जउनसक्नुहुन्छ,
यिद उहा यस मण्डलीमा हुनुहु भने? कसरी तपाईले भ सक्नुहुन्छ िक
तपाईको िप्रय केटा िमत्र, वा केिट िमत्र केिह समय अगाड मा रएको छैन
भिन? तपाई कसरी जा ुहुन्छ िक िबहान तपाईको घरमा तपाई लाश हुनुहु
भिन? कसरी तपाई जा ुहुन्छ िक तपाई आज रात मण्डलीबाट जीिवतै
जान सक्नुहुन्छ भिन? यो यत अिन त छ। त्यहाँ केिह कुरा पिन िन त
छैन। यिद तपाई पन् , बाह्र, उ ाईस, पचहत्तर, या नब्बे होस् त्यहाँ केिह
िन त छैन…सबै कुरा अिन त छ। तपाईलाई थाहा छैन तपाई कुन
दोषादमा उभीदै हुनुहुन्छ। तरै पिन अझै तपाई पन् , अठार वषर्को जवानमा
फकर जान चाहनुहुन्छ। के कुराले तपाईलाई त्यसो गनर् लगाउछ?
64 अब, यिद तपाई फकर तपाइको अठार वषर्मा जानु भयो र त्यसमै
रहनुभयो भने, र किहल्यै पिन िबमार हुनुभएन र किहल्य…ैतपाईसंग अ
मािनसह पिन हुनपछर् , िकनभने तपाईले त्यसलाई बढाउदै लानुहुन्छ।
बुझ्नुभयो। मािनसह अ उमेरमा हुदै जान्छन् तर तपाई चािह पुराका लन
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हुनुहुनेछ। यिद तपाई तनीह संगै बुढो हुदै जानुभयो भने यो भन्दा पिन
खराब हुनेछ। तर त्यहाँ केिह कुरा छ जसले तपाईलाई त्यहा हुनको लािग
बोलाउदै छ। त्यो एउटा सानो अगापे, त्यो सानो छाया जसले तपाईलाई…
केिह कुरा जुन माथ छ।

65 अब, िवगतको रात, या िबतेको िबहानीमा, सात बजे तर, जब पिवत्र
आत्मा, उहाको महानता र उहाको अनुग्रहमा, मेरो यस शरीरबाट िनकालेर
लानुभयो, म िव ास गछुर् , म िव ास गछुर् । हो या होइन, म भ न्दन, र
त्यो भूिममा प्रवेश गरे र ती मािनसह लाई देखे, र तनीह सबै जवान
थए। र मेरो जीवनमा देखेको मध्ये सुन्दर मािनसह मलेै देखे। र उहाले
मलाई भ ुभयो, “तनीह मध्ये केिह नब्बे वषर्का थए। तनीह तपाईको
प्रचारबाट प्रभुमा आएका थए। तनीह कराईरहेका थए, ‘मेरो भाई!
मेरो भाई!’”

66 अब, त्यो स्वग य शरीर हो, िक जब हामी मछ हामी एउटा िमथ्य
बन्दनैौ, हामी एउटा शरीर बन्छौ। यिद हामी, सबै जना मय भने, यिद यो
समयमा अतोिमक बम्बले हामीलाई अिहले उडायो भने, अिहलेको पाच
िमनेट प ात हामीले एक अकार्को हात िमलाई रहेका र एक अकार्लाई
अँगालो हा लरहेका हुनेछौ, र चच्याउने र प्रशसंा गन र परमे रलाई मिहमा
िदईरहेका हुनेछौ! हो श्रीमान्। र भाई र बिहनी स्पसर यहाँ ब￭सरहदा, मलाई
लाग्छ यहाँ सबै भन्दा बृ ा जोडमध्ये एक हुनुहुन्छ, उहाह अठार, िबस
वषर्को हुनुहुनेछ। भाई नेभल िवल्कुल एउटा जवान केटा हुनुहुनेछ, र म
पिन एउटा जवान केटा हुनेछु। र हामी सबै िवल्कुल…ैत्यो वास्तवमै सत्य
हो। “यिद यो भौतक शरीर कुिहएर गएता पिन, हामीसंग अक शरीर पिहले
नै पखर ब￭सरहेको छ।”

67 जब एउटा सानो बच्चा आफ्नो आमाबाट बािहर िन स्कन्छ, एउटा
प्राकृतक जन्मको पमा, त्यसको सानो शरीर बे रएको र खटु्टाह
ह ाईरहेको, र त्यस्तै हुन्छ। मेरो अभव्यिक्तलाई नजर अन्दाज गनुर्होस्,
तपाई जवान मिहलाह । तर जब त्यसो हुन्छ, तब यसले जीवनको
शरीरलाई झट्टै ह ाईिदन्छ। तर जब यो पृथ्वीमा आउछ, पिहलो कुरा,
त्यसले आफ्नो ास समात्छ, र त्यसपछ त्यस बच्चामा आ त्मक शरीरको
स्वभाव आउछ। त्यसलाई एकै्ल छोडिदनुस्, त्यसले आफ्नो सानो टाउको
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र आफ्नो आमाको स्तनको खलाप लान्छ र आफैलाई खलुाउन थाल्छ।
यिद त्यसले त्यसो गरने भने, दधू तल समेत आउदनै।
68 के तपाईले किहल्यै बाच्छामा ध्यान िदनुभएको छ जब त्यो जन्मन्छ,
त्यसले…जत चाडो त्यसले आफ्नो खटु्टामा उभन सक्ने बल पाउछ?
यो कसले भनेको हुन्छ? िठक आफ्नो आमािनर िहडेर जान्छ, जान्छ र
आफैलाई दधू खलुाउन थाल्छ। यो सिह हो!
69 जब यो भौतक शरीर यस पृथ्वीमा ल्याईन्छ, त्यहाँ आ त्मक शरीर
त्यसको लािग तयार बसेको हुन्छ। र जसै यो हुन्छ…ओ, हा ेलुयाह! “िक
हामीले वास गरकेो यो पाथव शरीर ढली गए तापिन स्वगर्मा अनन्तसम्म
रहने परमे रले िदनुभएको हाम्रो घछ्मर् जो हातले बनाईएको होइन।” जब
हामी यसबाट िनस्केर जान्छौ, हामी त्यो अक मा प्रवेश गछ ; त्यसमा जसले
चसो पानी िपउनलाई खोज्दनै, िपउनको लािग पानीकोआवश्यकता पदन;
त्यो शरीर जसले खादनै, त्यस शरीर जुन यस पृथ्वीको धूलोबाट बनेको
होइन। तर तनीह वास्तिवक हुन्, र महसूस गनर् सक्छ र हात िमलाउन
सक्छ, र प्रेम गछर् र सबै कुरा ￭स हुन्छ। र त्यो शरीर त्यहाँ पारी पखरहेको
छ। यो त्यसको िहस्सा हो। त्यहाँ तन ओटा छन्।
70 तपाईले तपाईको अनन्त जीवन िठक यहाँ वेदीबाट आरम्भ गनुर्हुन्छ।
यिह नै हो जहाँ तपाईले आफ्नो अनन्तकाल शु गनुर् हुन्छ। ओ, तपाईले
अनन्त जीवन िठक यिह शु गनुर् हुन्छ। तब तपाई नया गरी ज न्मएको
हुनुहुन्छ, परमे रको एउटा छोरा। र त्यसपछ तपाई जब मानुर्हुन्छ, तपाई
शु गनुर्हुन्छ…जब तपाईको शरीरलाई मृत्यलेु हान्छ र मुटु ध ड्कन
बन्द गछर् , मरणशील चक्का स्थर अ ड्कन थाल्छ, त्यो सानो छाया जुन
एउटा छायाको पिन छाया हो, एकै सेकेन्डमा त्यो पिन एउटा छायाको
छाया बन्दछ, त्यसपछ फेरी त्यो छाया बन्छ, त्यसपछ त्यो अझै थोरै
बन्छ, त्यसपछ त्यो नाला बन्छ, त्यसपछ एउटा निद बन्छ, र त्यसपछ
त्यो सागर बन्छ, र केिह समय पछ तपाई आफ्नो िप्रयह को जो त्यहाँ
उभरहेका छन् त्यस उप स्थतमा तपाई उभनुहुन्छ, एउटा अिवनाशी
शरीरको पोशाकमा पिह रएको हुन्छ, जहाँ तपाईले एकअकार्लाइ च ुहुन्छ
र एक अकार्लाई प्रेम गनुर्हुन्छ, तपाई फकर फेरी जवान पु षर जवान
मिहलामा प रणत हुनुभएको छ। वास्तवमै सिह हो। त्यसले प्रभु येशूको
आगमनको िदनसम्म त्यहाँ पखर्न्छ। र कुनै िदन त्यो उहाको मिहमापूणर्
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शरीर…अब याद गनुर्होस्, त्यो अिगको स्वग य शरीर हो, मिहमामय शरीर
होइन, स्वग य शरीर हो। र कुनै िदनमा आएर त्यो स्वग य शरीरले स्वगर्
छोडेर येशूसंगै जान्छ।
71 “िकनिक म तमीह लाई यो भन्दछु,” दोश्रो थेसोलोिनक , ५ औ
अध्याय, या पिहलो थेसोलोिनक , ५ औ अध्याय, एक वा अक थयो,
“म तमीह लाई यो भन्दछु, भाईह , सुतगएकाह का िवषयमा तमीह
अन्जान बसेको म चाहिदन, र तमीह ले आशा नभएको मािनसह जस्तै
शोक गनर् नपरोस्। िकनिक यिद येशू मनुर्भयो र फेरी ￭जईउठ्नुभयो भिन
िव ास गछ भने त्यसरी नै परमे रले उँहामा सुतगएकाह लाई येशू ारा
ल्याउनुहुनेछ। प्रभुको वाचा ारा हामी तमीह लाई घोषणा गछ , िक हामी,
जो जीिवत छौ र प्रभुको पुनरागमनसम्म बाचरहन्छौ, सुतगेकाह लाई कुनै
िक￭समले पिन उछ ेछैनौ।” (उचत शब्द) “तनीह जो सुतगेका छन्
कुनै पिन त रकाले उछ ेछैनौ। िकनिक प्रभु स्वयम् हुकुमको गजर्न￭सत,
प्रधान स्वगर्दतूको आवाज र परमे रका तुरहीको स्वर￭सत स्वगर्बाट
ओलर्नुहुनेछ, र ख्री मा मरकेाह चाँही पिहले बौरीउठ्नेछन्।” यी स्वग य
शरीर तल आउछन् र मिहिमत शरीर धारण गछर्न्। “तब हामी बाँचीरहेका र
छोडएकाह चािह एकै पलमा, आँखाको िनमेषमा प रवतर्न हुनेछौ प्रभुलाई
आकाशमा भेट्न तनीह का साथसाथै बादलमा उठाईलिगनेछौ, र यसरी
हामी सधै प्रभुसंग रहनेछौ।”
72 “तब सम्म म दाखको यस फलबाट न त िपउने नै छु न त
खाने नै छु, जबसम्म आफ्ना िपताको राज्यमा तमीह संग नयाँ ग र
िपउँिदन।” त्यो िववाह भोजमा। िकनिक साडे तन वषर्सम्म ख्री -िवरोधीले
आफ्नो शासन गन ￭सध्याउने छ, सारा संसार न ग रन्छ, यहूदीह लाई
बोलाईन्छ, योसेफले आफैलाई यहूदीह माझ चनाउछ। याद गनुर्होस्,
जब योसेफले आफैलाई आफ्ना दाजुभाईह माझ चनाउछन्, त्यहाँ
एउटा पिन अन्यजात उप स्थत थएन। जब उनले पठाए…तपाईलाई
कथा थाहा छ। योसेफ, हरके प्रकारले ख्री को एउटा हुबहु चत्रण। जब
जोसेफले आफ्नो भाईको लािग जब पठाए, र तनीह तल आए, र
उनले हेरे र सानो बेन्जािमनलाई देखे, र उनले तनीह लाई त्यहाँ देखे
र त्यसपछ उनले…तनीह ले भने, “िकन, यो केटा, हामीले हाम्रो भाई
योसेफलाई मानर् नहुने थयो।” यहूदीह ले यो जाने िक तनीह ले एउटा
ग ल्त गर;े अब जब ख्री , जब उहाले आफैलाई तनीह माझमा चनाउदै
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हुनुहुन्थ्यो। र योसेफ पुरै भ रए, उनी झन्डै न पय , त्यसलेै उनले आफ्नो
श्रीमती र छोराह लाई त्यहाँ राखेनन्, र सबै पहरदेारह र सबै कुरालाई
राखेनन् र तनीह लाई दरवारमा पठाए। वास्तवमै सिह हो। र त्यसपछ
यहूदीह को मात्रै उप स्थतमा, उनले भने, “म योसेफ हँु, तमीह को
भाई। म तमीह को भाई हँु।” र त्यसपछ तनीह झुके र डरले काप्न
थाले, र भने, “अब हामी जान्दछौ िक हामीले यो पाउछौ, िकनभने हामीले
हाम्रा भाईले माय । हामीले भनेका थयौ िक हामीले हाम्रा भाईलाई माय ,
र अिहले ऊ यस महान् राजा हो।”

73 उनले भने, “यो परमे रले जीवन बचाउने उदेश्यले गनुर्भयो।” त्यिह
वास्तिवक कारणले नै परमे रले यो गनुर्भयो, हामी अन्यजातह लाई
बचाउनको लािग। तर अन्यजात दरबारमा थयो। हा ेलुयाह! उनको
दाजुभाईह बाट इन्कार ग रएर, योसेफले, दलुहीलाई लए; र दलुही चािह
अन्यजात थए, यहूदी थएन। िठक छ।

74 अब, अब तपाई कँहा जादै हुनुहुन्छ? हामीले यो मिहमापूणर् शरीर धारण
गरे पछ, र महान् यगु जुन आउनेवाला छ; जब यो मिहमामय शरीर,
यो स्वग य शरीरलाई एउटा मिहमामय शरीर बनाईए पछ। मलेै के भ
खो￭जरहेकोछु त्यो तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ? तब म िहडेर गएर भ सक्छु,
“भाई नेभल” तपाईलाई म एउटा चत्रण िदनेछु। मलेै भ े छु, “भाई मु्स,
पापा भएको ठाउसम्म हामी जाउ यो िबहानीमा।” उहा परमे र हुनुहुन्छ,
अब हामीले उहालाई चन्दछौ, उहा एउटा मुिक्तदाता हुनुहुन्छ, उहा एउटा
चंगाईदाता हुनुहुन्छ।

75 त्यहाँ पापको सृि भ े जस्तो कुरा किहल्यै पिन थएन। त्यो राम्रो
त रकाले किहल्यै पिन गएन, के गयो र? पाप सृि होइन। होइन, श्रीमान्।
पाप एउटा िवकृत हो। त्यहाँ केवल एउटा सृि कतार् हुनुहुन्छ, त्यो परमे र
हुनुहुन्छ। पाप त धा मकताको िवकृत हो। व्यिवचार के हो? धा मकताको
आचारभ्र ता हो। झुट के हो? सत्यलाई गलत पमा प्रस्तूत ग रएको
हो। िन त पमा यिह हो। श्रापको शब्द भनेको के हो? यो परमे रको
आशषह परमे रमा आशषको सट्टामा एउटा श्रापको वचनमा प रणत
गनुर् हो। पाप एउटा सृि होइन। पाप एउटा िवकृत हो। त्यसलेै, शतैानले
पाप सृि गनर् सक्दनै थयो, त्यसले केवल परमे रले जे सृि गनुर्भएको छ
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त्यसलाई बगं्याउने मात्र गय । त्यो वास्तवमै सिह हो। मृत्यु केवल जीवनको
िवकृत हो।
76 अब यसमा ध्यान िदनुहोस्। तब म अगाड जानेछु, र म भ ेछु,
“भाई मु्स, तपाई र म, र भाई िबलर र केिह भाईह , हामी पापा कहाँ
जाऔ, परमे र कहाँ। र, भन्छु, आउनुहोस् एउटा सानो यात्रा गरौ। तपाई
केटाह लाई पहाड मन पथ्य जब तपाई…”

“हो, हामीले पकै्क मन पराउथ्यौ।”
77 “ओ, त्यहाँ कयौ पहाडह छन् त्यो पारी लाखौ िमल परको नया
संसारमा। त्यहाँ िनर जानुहोस् र घुम्नुहोस्।”
78 “मलेै…?…हरके िदन सूयर् उच्चमा उदाउदै आउछ। म तमीह लाई
सु ेछु। जबिक तनीह बोल्दै गदार् म तनीह लाई सु ेछु।” यशयैा ६६।
यो साँचो हो।
79 र तपाईलाई थाहा छ, म त्यहाँबाट भएर िहडरहेको छु, हामीह सबै
त्यहाँबाट िहड्छौ केवल लगभग पाच सय वषर्सम्म, केवल सानो यात्रा
हुनेछ, दस लाख, त्यसले केिह फरक ल्याउदनै, बुझ्नुभयो। र अब—
अब त्यो सु मा पागलपन लाग्छ, तर यो सत्य हो। बुझ्नुभयो, यो साँचो
हो, िकनभने त्यहाँ कुनै समय नै छैन, त्यो अनन्तकाल हो। र जब म त्यहाँ
बािहर जान्छु, म त्यहाँ तलबाट भएर जाँदछु, र तपाईलाई थाहा छ त्यहाँ
म—म—म कसलाई भेट्ने छु? म भन्छु, “यिद त्यहाँ िदिद जोज ब्रुस
हुनुभएन भने! िकन! िदिद जोज लाई देखेको िदन दे ख अिहले लामो समय
भसैक्यो।” उहा सधै उस्तै दे खनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? उहा कराडौ वषर्को
हुनसक्नुहोला, तर उहा हुनसक्नेसम्मको जवान हुनुहुनेछ। उहाले कसकैो
ढाडमा कोट्टाउनुहोला, र मलेै त्यहाँ हेछुर् , यो चता, ￬सह हो।

मलेै भने, “तपाई कस्तो हुनुहुन्छ यस िबहानीमा, चता?”
80 “िमआउ,” एउटा सानो िवरालो जस्तो। “ओ, म त्यहाँ केिह
िदिदबिहनीह संग बो लरहे जस्तो चारैतर ठूला फूलह थए, हामी त्यहाँ
तल रहेर चारैतर हेरकेो लगभग पाच सय वषर् भयो, बुझ्नुभयो।” अब,
त्यो सुन्दा पागलपन जस्तो लाग्छ, तर यो सत्य हो। त्यिह नै त रकामा
परमे रले गनुर्भयो।
81 िठक छ, तपाईको दयलाई आशष भएको होस्, िदिद जोज । कुनै
हािन आउनेछैन, केिह त्यस्तो आउने छैन। साँझको बेलामा हामी पवर्तको
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टुप्पोमा जानेछु, र भ ेछौ, “ओ पापा, एकपटक म हराएको थए। ओ,
म एकपटक पापको फोहोरमा थए, पापा, परमे र, र तपाईले मलाई
बचाउनुभयो।”
82 मािनसह जसले यो व्यक्त गन प्रयास गरे तनीह पागल भएर गए।
त्यस व्यिक्त जसले ओ परमे रको प्रेम को अ न्तम किवता लेखेका थए,
जुन एउटा संस्थाको अनौठो पखार्लमा ले खएको थयो, जसले परमे रको
प्रेमलाई व्यक्त गन प्रयास गरकेो थयो। उहा पापीह लाई बचाउनको िन म्त
कसरी तल आउनुभयो, र कसरी उहाले त्यसो गनुर्भयो, उहाको प्रेम जो
तपाई र मलाई बचाउनको लािग तल आउनुभयो। आराधनाको बारमेा
बोलौ, स्वगर्दतुह लाई त्यसको बारमेा केिह पिन थाहा थएन! आराधना,
स्वगर्दतुले केवल जानेका थए…ऊ त्यहाँ उभन्छ र आफ्नो पखंालाई
अगाड पछाड घुमाउछ। “हा ेलुयाह, हा ेलुयाह!” तर, ओ, दया! तर
अब मलाई थाहा भयो म हराएको थए र अब म भेट्टाएको छु, म मरकेो
थए, म फेरी जीिवत भएको छु! ओ, परमे र, म पाप थए, म व्यथर् थए,
र म तल त्यहाँ फोहोरमा थए!
83 यहाँ िनर उत्तम कुरा छ जुन जीवनले िदन सक्छ। के तपाई किहल्यै
यहाँ तल कोल्गेटको फोहोर जम्मा गन ठाउमा जानुभएको छ। म पुगेको
मध्ये त्यो सबभैन्दा गन्हाउने ठाउ थयो। त्यो पुरानो धुवा सुंघ्दा केवल
मलाई िबमार बनाउथ्यो। त्यो पुरानो धुवामा र दगुर्न्धमा बस्नुपदार्, त्यसले
तपाईको पेटलाई िबमार बनाउथ्यो, क्यास्टर तेल लए पछ केवल भत्रको
कुरालाई बािहर िनकालीिदन्थ्यो। बुझ्नुभयो, तपाईलाई एकदम िबमार
बनाउथ्यो! तपाईको चारैतर मुसा दौडीरहेको हुन्थ्यो, तपाईलाई खाना
खो￭जरहेको हुन्थ्यो। र त्यो नै जीवनको सबै भन्दा राम्रो हो। र कसलेै
तपाईलाई आएर त्यहाँ बाट िनकाल्छ। र तपाई वास्तवमै बुढो हुनुहुन्छ
र िनरीह हुनुहुन्छ। र तपाईलाई त्यहाँबाट िनकाल्छ र तपाईलाई अठार
वषर्को केटामा प रणत ग रिदन्छ, तपाईलाई पहाडको टुप्पोमा पुयार्ईिदन्छ,
स्वास्थ्य फुल्छ, त्यस्तो खालको स्वच्छ हावाको ास फेनर् पाउछ, चसो
ताजा पानी िपउन पाउछ। के तपाई किहल्यै फेरी फकर त्यो फोहोर फाल्ने
ठाउमा जान चाहनुहुन्छ? कदािप, कदािप, कदािप, कदािप फेरी फकर त्यो
फोहोरको डङु्गरमा नजानुस्।
84 अब, त्यिह नै हो यसको अथर्, िमत्रह । त्यो नै यो दशर्न हो, या अनुवाद,
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या जेकेही होस्, एउटा दशर्न हो। म दशर्न भन्छु, िकनिक मलाई डर छ िक
त्यसलाई अनुवाद भन्दा कसलैाई चोट पुग्नसक्छ, त्यो नै थयो यो। अब,
जब त्यहाँ परमे र…उहामा छोरा र छोरीह ल्याउन परमे रले के गनुर्भयो।
अब, यी मािनसह को हुन्? कसरी तनीह ले किहल्य…ैयी मािनसह ले
यो योग्यता पाउनको लािग के गरे त? तनीह ले कसरी गनर् सके?
परमे रले, आिदमा, स्वगर्दतुह सृि हुनुभन्दा पिहले न…ैकतजनालाई
थाहा छ िक उहा अ￭सिमत हुनुहुन्छ? यिद उहा हुनुहु भने, उहा परमे र
नै होइन। त्यसलेै, परमे र आफ्नो अ￭सिमत अनुग्रहमा, उहाले देख्नुभएको
थयो िक लुसीफरले त्यसो गन छ, यिद उहाले त्यसलाई बनाउनुभयो भने।
उहाले तनीह लाई स्वतन्त्र नैतक अधकारको आधारमा राख्नुहुनेछ। र
तपाई अझै पिन त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो िठक हो, असल र खराबको खलाई
हामी हरकेको अगाड रा खएको छ, तपाईले आफ्नो चुनाव गनुर्होस्। र
लुसीफर पिहलो थयो गलत बाटो रोज्नेमा। र त्यसले आफ्नो पक्षमा
घम ण्डह लाई ता थाल्यो, र सबलैाई आफ्नो तर पान कोशष गनर्
थाल्यो, कसमैाथ अधरोहन गनर् प्रयास गय । र त्यिह नै यो शु भयो।
अब, यसलाई सु ुहोस्। त्यिह नै ठाउ थयो जहाँ पाप शु भयो। परमे र,
उहाको अ￭सिमत िवचारमा, यो देख्नुभयो, र मात्रै एउटा बाटो देख्नुभयो…
85 अब, तपाईह ित्रएक िव ासी भाईह , म तपाईह लाई चोट पुयार्उन
चाहेको होइन, तर कसरी परमे रको असल वचनको नाउमा परमे रबाट
येशूलाई तपाईह ले एउटा अलग्गै व्यिक्तमा स्थान िदनसक्नुहुन्छ?
यिद येशूले अक व्यिक्तलाई लनसक्नुहुन्थ्यो र उसलाई संसारको
मािनसहरह को उ ार गनर्को िन म्त गएर मनर्को लािग बनाउनसक्नुहुन्थ्यो
भने, उहा अन्यायी हुनुहुने थयो। त्यहाँ केवल एउटै मात्र त रका थयो
जुन परमे रले गनर्सक्नुहुन्थ्यो, त्यो स्थान आफैले लएर हुनेथयो! र
उहाले मृत्यकुो िपडा चाख्नको लािग परमे र देहधारी हुनुभयो, हामीबाट
मृत्यकुो खल र मृत्यु िनकाल्नको लािग, तािक हामी उहाको आफ्नबैाट
उ ार हुन सक्नको िन म्त। त्यसकैारणले उहा यिद उपा￭सत हुनुहुनेछ।
येशू एउटा मािनस हुनुहुन्थ्यो, िन य नै उहा मािनस हुनुहुन्थ्यो। उहा एउटा
मािनस हुनुहुन्थ्यो, एम-ए-एन, कन्या म रयमबाट ज न्मएको। तर आत्मा
जो उहामा थयो, कुनै नाप िबनानै परमे र थयो, उहा शरीरमा ई रत्वको
प रपूणर्ता वास गदर्थ्यो। उहा नै यहोवा-यरे हुनुहुन्थ्यो, उहा यहोवा- राफा
हुनुहुन्थ्यो, उहा नै यहोवा-मनस्से हुनुहुन्थ्यो, उहा यहोवा हुनुहुन्थ्यो,
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हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ, हाम्रो ढाल हुनुहुन्छ, हाम्रो चंगाईदाता हुनुहुन्छ; उहा
नै अल्फा, ओमेगा, शु र अन्त्य हुनुहुन्छ; उहा नै पिहलो, र अ न्तम;
उहा हुनुहुन्थो, जो हुनुहुन्छ, र हुन आउनुहुनेछ; दाऊदको कूलको मूल,
िबहानीको तारा, िकन, िकनिक उहा सवसवर् हुनुहुन्छ। उहा पूरा ई रत्वको
प रपूणर्ता वास गदर्छ!
86 र मृत्यकुो सधै एउटा खल हुन्थ्यो, जसले मािनस खल गाडथ्यो,
“अ,” शतैानले भन्छ, “त मेरो जालमा पे रस, िकनभने तलेै मलाई सुिनस्।
तँ मा खल गाडेको छु, म तँलाई चहानमा लानेछु। त्यो भेडाको रगतले
तँलाई कुनै पिन हालत क त्त पिन म त गनर् सक्दनै, त्यो मात्र एउटा
पशुको रगत हो।” तर परमे र, उहाको िववेकमा, जा ुहुन्थ्यो िक त्यहाँ
एउटा थूमा आउनेछ, जो संसारको उत्प त्तभन्दा अघ नै मा रएको छ। हो,
श्रीमान्। र तनीह …उहाले त्यस समयसम्मलाई पखार्नुभयो, समयको
पूणर्ता आउन्जेलसम्म पखर्नुभयो।
87 तर एकिदन जब थूमा आउनुभयो, यो मािनस, शतैान समेत मूखर् भयो।
त्यसले उहालाई चारैतर हेय , त्यसले भन्यो, “यिद तपाई परमे रको
पुत्र हुनुहुन्छ भने, यो गनुर्होस्। यिद तपाई परमे रको पुत्र हुनुहुन्छ भने,
आ यर्को काम गनुर्होस् र तपाईले त्यसो गरकेो मलाई हेनर् िदनुहोस्। तपाईले
त्यसो गरकेो मलाई हेनर् िदनुहोस्। अँह, उसको अनुहारको चारैतर एउटा
चर म बाँधीिदनेछु, तपाईलाई हराउनेछु। यिद तपाई एउटा अगमवक्ता
हुनुहुन्छ भने, हामीलाई भ ुस् िक तपाईलाई कसले हान्यो।” “म, म
िव ास ग दन िक तपाई नै पुत्र हुनुहुन्छ भिन। यिद तपाई हुनुहुन्छ भने
हामीलाई ￭सधा भ ुहोस् िक तपाई कसरी हुनुहुन्छ।” बुझ्नुभयो, सबै त्यस्तै
खालको गर।े “ओ, भ ुहोस् तपाई त्यिह हुनुहुन्छ भिन!” उहाले आफ्नो
मुख खोल्नुभएन। ओ, ओ, के उहाले उहाको आँखा अगाड ऊन ता ुभयो
त्यसबेला!
88 उहाले आफ्ना चेलाह तफर् हेनुर्भयो, र भ ुभयो, “यिद मलेै चाहेको
भए, मलेै मेरो िपतालाई भ सक्थे र उहाले मेरो िन म्त बाह्र पल्टनको
स्वगर्दतुह पठाईिदनुहुन्थ्यो।” िपलातासले त्यो सुनेनन्, तपाईलाई
थाहा छ।
89 “यिद तमी यहूदीको राजा भए! ओ, त्यो राजा होइन। िकन, त्यो
रगताम्य भएको हेर। हे, तमीह मध्ये केिह सेनाह त्यहाँ जाओ र त्यसको
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मुखमा थूक देओ।” उहालाई थूके, िनन्दा गर,े उहाको मुखबाट हातभरी
आउने दारी िनका लिदए। “ओ, यो त्यो होइन, यो परमे रको पुत्र होइन!
म मेरो खल उहामा हा लिदनेछु। म उहालाई त्यहाँ पुयार्उने छु। अब तपाई
मेरो जालमा पनुर्भयो।”
90 जब उहाले अ न्तम पटक चच्याउनुभयो, “ए ल, ए ल, मेरो परमे र,
मेरो परमे र!” त्यो एउटा मिनष हुनुहुन्थ्यो। “तपाईले मलाई िकन
त्याग्नुभयो?”
91 गेथसमनीको बगचामा, अभषेकले उहालाई छोडिदयो, तपाईलाई
थाहा छ, उहा एउटा पापीको पमा मनुर्पन भयो। उहाले एउटा पापीको
मृत्यु मनुर्भयो, त्यो तपाईलाई थाहा छ; उहाको पापह त होइन, तर मेरो
तपाईको पापह थयो। त्यिह नै हो जहाँ त्यो प्रेम आयो, कसरी उहाले मेरो
पाप लनुभयो! ओ, हा ेलुयाह, कसरी उहाले मेरो भाग लनुभयो!
92 र त्यहाँ उहा हुनुहुन्थ्यो, उहाले आफ्नो मुख खोल्न सक्नुभएन। खल
हाल्ने वालाले भन्यो, “तपाईलाई थाहा छ, मलाई लाग्छ िक त्यो केवल
एउटा सामान्य मान्छे थयो। उहा कन्याबाट जन्मेकै थएन िकनिक मलेै
उहामा मेरो खल हा लिदएको छु।”
93 र यहाँ त्यो आयो, उहाभत्र त्यसको खल भत्र हा लिदयो, तर त्यो
गलत समयमा थयो, केटा! त्यसबेला त्यसको खल उहाले िनकाल्नुभयो।
त्यसबेला दे ख त्यसले आफ्नो खल किहल्यै हाल्न सकेन, त्यसले आफ्नो
खल त्यहाँ नै छोडिदयो। तेस्रो िदनमा बौरी उठ्नु भयो, र भ ुभयो, “हेर
म मरकेो थए, र म फेरी सदाको लािग ￭जिवत भई उठेको छु, मसंग मृत्यु
र नरकको चाबी छ।” हो, श्रीमान्। त्यसले उहा को हुनुहुन्थ्यो भिन देख्न
असल भयो। “र िकनभने म जीिवत भएको छु, र तमीह पिन जीिवत
हुनेछौ। त्यो अझै पिन देखा परकेो छैन…”
94 एकिदन, तेस्रो वा चौथौ िदन प ात, उहा िपताकहा माथ जानुभए
पछ, उहा फेरी फकर् नुभयो, त्यसपछ केिहले सोधे, “ओ, उहा…उहा—
उहा एउटा भूत हुनुपछर् । उहा त्यस मान्छेको बारमेा केिह डरलाग्दो
कुरा हुनपछर् । र हामी…तपाईले उसलाई देख्नुभएको छ। तपाईले दशर्न
देख्नुभएको छ।”

“होइन, उहा वास्तिवक येशू हुनुहुन्छ।”
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95 थोमाले, “मलाई पिहला उहाको हातह र सबथैोक हेनर् िदनुहोस, यिद
त्यिह हो भने म तपाईलाई भ ेछु।”

96 उहाले भ ुभयो, “हेर, म यहाँ छु।” उहाले भ ुभयो. “के तमीह संग
माछा र रोिट छ त्यहाँ? मलाई खानाको िन म्त ल्याओ।” र तनीह ले
उहालाई खानाको लािग ल्याए, र उहा त्यहाँ रहेर खानुभयो। र भ ुभयो,
“अब, के भूतआत्माले मलेै खाए जसरी खान्छ? के आत्माको मासु र हाड
हुन्छ जस्तो म संग अिहले छ? बुझ्नुभयो?” उहाले भ ुभयो, “म उिह हँु।
म त्यिह हँु।”

97 र पावलले भनेका थए, “यो िठक अिहले देखा परकेो छैन कस्तो
खालको शरीर हाम्रो हुन्छ, तर हामी जान्दछौ िक हामीसंग उहाको जस्तै
शरीर हुनेछ।” के? के उहासंग थयोफेिन (अलौिकक) शरीर थयो? हो
श्रीमान्! जब उहा मनुर्भयो, बाईबलले यो भन्छ िक “उहा,” यो एउटा
व्यिक्तगत उच्चारण फेरी हो, “उहा पातालमा जानुभयो र कैदमा रहेका
प्राणह लाई प्रचार गनुर्भयो।” हा ेलुयाह! उहाले यो कसरी गनुर्भयो?
उहासंग महसूस गन ज्ञानइ न्द्रय थयो, उहासंग सु सकेन ज्ञानइ न्द्रय
थयो, उहासंग बोल्ने ज्ञानइ न्द्रय थयो, उहाले त्यिह खालको शरीरबाट
प्रचार गनुर्भयो जुन शरीरमा मलेै त्यस रातमामा ती मिहिमतह लाई देखेको
थए। उहाले नरकमा भएका ती प्राणह लाई प्रचार गनुर्भयो, जसले नोआको
िदनह मा प ाताप गरकेा थएनन्।

98 तर जब उहा इ रको िदनमा बौरीउठ्नु भयो, र यो सम्भव थएन िक
त्यस शरीर कुिहन िमल्दनै थयो, ‘िकनिक दाऊद अगमवक्ताले पिहले नै यो
देखेका थए, “िकनभने तपाईले मेरो प्राणलाई चहानमा छोड्नुहुनेछैन, न त
तपाईले आफ्ना पिवत्र जनको शरीर कुहुन िदनुहुनेछ। मेरो शरीरले आशामा
िवश्राम लनेछ, िकनभने उहाले मेरो प्राणलाई चहानमा छो हुुनेछैना, न
त तपाईले आफ्ना पिवत्र जनको शरीर कुनुन िदनुहुनेछ” र कुहुन भन्दा
बहत्तर घण्टा अगाड, त्यो थयोफेनी शरीर, त्यो शरीर जुन तल गयो र
ती कैदमा रहेका प्राणह लाई प्रचार गनुर्भयो, जसले नोआको िदनह मा
प ाताप गरनेन्, फेरी बौरी उठ्नुभयो, र मरणशील मरणशलतामा रा खयो,
र उहा आउनुभयो र खानुभयो, र उहाले हामीलाई भ ुभयो िक उहा एउटा
मािनस हुनुहुन्छ। हा ेलुयाह!
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99 त्यिह नै त रकामा हामी उहालाई देख्ने छौ, भाई इभान्स। त्यो
त्यिह समय हो जब उहाले दाऊदको ￬सहासनमा िवराजमान हुनुहुनेछ।
हा ेलुयाह! त्यो तब हो जब हामी माथ र तल िहड्नेछौ, अब, म
तपाईह संग यात्रा गनछु त्यस पारी पवर्तमा लाखौ वषर्सम्म, बुझ्नुभयो,
केवल केिह िदनह , केवल केिह िमनेटह , हामी त्यहा पारी जानेछु, त्यहाँ
चारैतर बस्नेछौ।
100 र यो खाने समय आउछ, तपाईलाई थाहा छ, पिहलो कुरा तपाईलाई
थाहा छ, िदिद वूडले भ ुभएको थयो…मलेै भनेको थए, “िदिद वूड, िठक
छ, तपाई य त्तका समयसम्म कहाँ हुनुहुन्थ्यो? मलेै तपाईलाई धेरै समय
दे ख देखेको थईन…यस्तो लाग्छ िक यो पन् िमनेट भएको छ।”

“ओ, त्यो त दइु हजार वषर् अगाड हो, भाई ब्रन्हाम।”
101 “अ-ह। तपाई कस्तो महसूस गद हुनुहुन्छ?” ओ, पकै्क पिन तपाई
अ नभएर राम्रो महसूस गद हुनुहुन्छ।
102 “भ ुहुन्छ, यहाँ आओ केटाह , तपाईह सबलैाई म केिह देखाऊन
चाहन्छु, भाईह , मेरो िप्रय भाईह । यहाँ िनर पानीको मुहान छ, तपाईले
िपए मध्यको सबभैन्दा उत्तम। र, ओ, हामीले एउटा राम्रो चसो पानी
िपउनेछौ। म त्यहाँसम्म पुग्नेछु र त्यो एउटा महान् अगंुरको झुप्पा ल्याउने
छु, र हामीह त्यहाँ तल बस्नेछौ र त्यो खानेछौ।” के त्यो अ तू हुनेछैन?
त्यो वास्तवमै त्यस्तै हो। त्यिह नै हो।
103 हामीले यो कहाँबाट पायौ? हामीले यो कसरी थाहा पायौ? परमे रले,
संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अघ दे खने, हामीलाई पूवर् िनयकु्त गनुर्भयो!
कसलाई? तनीह लाई जो प्रतज्ञाको देशमा छन्।

उँहाको इच्छाको ल यअनुसार ख्री येशू ारा प्रेममा उँहाले
हामीलाई आफ्ना सन्तान हुनलाई अघबाटै िनयकु्त गनुर्भएको
थयो
यस हेतुले िक उँहाले हामीलाई आफ्ना िप्रय पुत्रमा ￭सत्तैमा

िदनुभएको आफ्नो मिहमामय अनुग्रहको प्रशसंा होस्।
तािक हामीले उहाको प्रशसंा गनर्सकौ जस्तो उहाले भ ुभएको छ।

त्यिह जो उहा हुनुहुन्छ, परमे र। हामी उहाको प्रशसंा गनर् चाहन्छौ।
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…यस हेतुले िक उँहाले हामीलाई आफ्ना िप्रय पुत्रमा ￭सत्तैमा
िदनुभएको आफ्नो मिहमामय अनुग्रहको प्रशसंा होस्।

उँहाको अपार अनुग्रह अनुसार ख्री को रगत ारा हामी उँहामा
उ ार, हाम्रा पापको क्षमा पाउछौ।

104 म अब फकर अभग्रहण (धमर् पुत्र स्वकानुर्) तर जानुपछर् , तर म
“पापह ,” मा एकछन रोिकन चाहन्छु, के तपाईले त्यो ध्यान िदनुभयो?
तपाईलाई थाहा छ परमे रले एउटा पापीलाई त्यसले पाप गरकेोले दोषी
ठहराउनुहु ? उहाले त्यसलाई पापीनै रहेकोले दोषी ठहराउनुहुन्छ। यिद
एउटा पापीले एउटा चुरोट िपउछ भने, उहाले त्यसलाई यो गरकेो कारणले
दोषी ठहराउनुहु ; ऊ जसरी पिन पापी नै हो, बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो?
उसमा कुनै पिन पाप छैन, पापीमा। ऊ केवल एउटा पापी हो, बुझ्नुभयो,
ऊमा कुनै पापह छैन। तर तपाईमा पाप छ, तपाईह जो इसाई हुनुहुन्छ।
तपाईले ध्यान िदनुहोस् िक यहा उहाले मण्डलीसंग बोल्दै हुनुहुन्छ।
मण्डलीलाई ￭सधा राक्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? “पापबाट क्षमा,” एस-
आई-एन-एस। हामीले पाप गछ । तर पापी केवल एउटा पापी हो,
परमे रले त्यसलाई क्षमा िदनुहु ।

105 अब, तपाईले भ ुहुन्छ, “िठक छ, यो व्यिक्त यहाँ गयो र एउटा
व्यिक्तलाई गोली हान्यो। तपाईले त्यो िवषयमा के गनर् जानुहुनेछ?” त्यो
कुनै त रकाले मेरो सरोकारको िवषय होइन। म एउटा सुधारक होइन।
म एउटा प्रचारक हँु। कानूनले त्यसको कुरा समाधान गछर् , तनीह हुन्
सुधारक। तनीह …“िठक छ,” भ ुहुन्छ, “उसले व्यिवचार गय ।” त्यो-
त्यो कानूनको िवषय हो। त्यो ऊ र कानूनको बीचको कुरा हो। म—म—
म—म म एउटा सुधारक होइन, मलेै मािनसह लाई सुधार गन ग दन। म
त तनीह परमे रलाई चनेर प रवतर्न भएको चाहन्छु। म एउटा प्रचारक
हँु, बुझ्नुभयो, मेरो काम उसलाई परमे र तफर् ल्याउने हो। यिद उसले
पाप गय भने, त्यो उसको कुरा हो, ऊ एउटा पापी हो। परमे रले त्यस
व्यिक्तलाई अझै उच्च स्तरमा दण्ड िदनुहुनेछ। ऊ शु वात मै पापी हो, ऊ
शु गनर्मा नै त्यसमा द ण्डत छ। ऊ यहासम्म िक पिहलो अधारसम्ममा
पिन पुगेन, ऊ—ऊ—ऊ किहँ पिन पुगेको छैन। ऊ शु गनर्को लािग नै
पापी छ। ऊ मा कुनै पापह छैन, ऊ एउटा पापी हो।
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106 तपाई बािहर गएर भ सक्नुहु , “यो सम्म चािह रात हो, यो सम्म
चािह रात होइन।” होइन, यो सबै नै रात हो, केवल सबै रात हो। त्यिह नै
हो जे परमे रले भ ुभयो। त्यो िठक हो, ऊ केवल एउटा पापी हो, त्यिह
नै सबै हो। “अब, उसले यो गय , यो सम्म रात हो, यो वास्तवमै यहा
उज्वल रात हो।” मलाई थाहा छ, तर यो सबै केवल रात हो, र त्यिह नै
हो। बुझ्नुभयो?
107 मलेै यो भ स क्दन, “यहाँिनर िठक यत चािह उज्यालो हो।” होइन,
यो केवल सबै नै उज्यालो हो, तपाई हो भनेर तपाईले िकटान गनर् सक् ुहु ।
बुझ्नुभयो? तर यिद ऊ एउटा यो सानो कालो भाग हो, तब त्यहाँ यसमा
अन्धकार छ।
108 त्यसलेै “पापह ,” एस-आई-एन-एस, हामीमा पापको लागी (के
बाट?) उहाको रगत, अमूल्य रगतबाट क्षमा छ।

…उहाको अपार…
109 हामीले कसरी यो िबसर्न सक्छौ? िकनभने हामी योग्यका छौ, हामीले
हाम्रा पापह बाट क्षमा पाउनको लािग केिह कुरा गय ? उहाको के?

…अनुग्रह;
110 ओ, प्रभु! मेरो हातमा केिह बोकेर म ल्याउिदन, प्रभु। केिह म गनर्
स क्दन, त्यहाँ केिह पिन छैन जे मलेै गनर् सक्छु। हेनुर्होस्! उहाले मलाई
िनयकु्त गनुर्भयो, उहाले मलाई बोलाउनुभयो, उहाले मलाई चु ुभयो।
मलेै उहालाई किहल्यै चुिनन। उहाले मलाई चु ुभयो, उहाले तपाईलाई
चु ुभयो, उहाले हामी सबलैाई चु ुभयो। हामीले उहालाई चुनेनौ। येशूले
भ ुभयो, “तमीले मलाई चुनेनौ, मलेै तमीलाई चुने।” उहाले भ ुभयो,
“मेरो िपताले नल्याएसम्म कुनै पिन मािनस म कहाँ आउनसक्दनै, र ती सबै
जातलाई मेरो िपताले मलाई िदनुभएको छ म कहा आउने छन्। धमर्शा
पूरा हुनको लािग िवद्रोहको पुत्र बाहेक, ती कोिह पिन हराउने छैनन्।”
तपाईले बुझ्नुभयो? भ ुभयो, “तर ती सबै जतलाई मेरो िपताले मलाई
िदनुभयो, म कहा आउनेछन्।”
111 ओ, म अत नै िढलो भईसकेको छु, होइन र? र म किहल्यै यसबाट
बािहर िन स्कन सकेको छुइन। मलेै यसमा अझै पिन शु नै गरकेो छैन। म
छट्टो गछुर् , म केिह त्यो कुरामा िठक यहाँ आउन पनछ केवल चाडो गनछु, र
हामी हतारमा छौ। म केिह िमनेटमै यो अभग्रहणमा फकर जान पनछ। ओ,
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के मलाई माफ गनर् सक्नुहुनेछ केवल केिह िमनेटको लािग? आउनुहोस्
यहाँ यसमा जाऔ, यहाँ केिह मािनसह केवल यस रातको लािग त्यहाँ
जो￭जर्याबाट आउनुभएको छ, तनीह को दयमा आशष नभएको होस्।
अब, भाई ज￭जर्यन, र टेक्सास र जहाँ किहँबाट तपाईह हुनुहुन्छ, यो ५
औ पदलाई सु ुहोस्। केिह बेर हामी यसमैा रिहरहौ।

हुनसम्मलाई अघबाटै िनयकु्त गनुर्भएको थयो…
112 त्यो शब्द “सम्म” ले के अथर् िदन्छ, त्यस शब्द “सम्म”? त्यसको
अथर्को िक हामी केिह कुरामा हुनलाई आउदछैौ। “म पानीको मुहानसम्म
जादछुै। म कुस सम्म जादछुै।” मु्स तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ? “म मेचसम्म
जादछुै।”

अब, उँहाको इच्छाको ल य (खसुी) अनुसार ख्री येशू ारा
प्रेममा उँहाले हामीलाई आफ्ना सन्तान हुनलाई अघबाटै िनयकु्त
गनुर्भएको थयो

113 कतसम्मको इच्छाको खसुी? त्यो कसको खसुी थयो, कसको
भलाई? उहाको आफ्न।ै उहाको आफ्नै इच्छाको उहाको आफ्नै असल
खसुी ारा।
114 अब, “अभग्रहण” भनेको के हो? अब म यसलाई ल्याउने छु, मलाई
थाहा छैन कत…ैयसबाट भएर जान मसंग समय हुनेछैन, तर पिन म छुनेछु।
त्यसपछ यिद त्यहाँ कुनै प्र भए, केिह समय पछ कुनै बेला संदेशमा
तपाईले मलाई केिह सोध्न सक्नुहुनेछ। सु ुहोस्, तपाईको अभग्रहण (धमर्
पुत्र/पुत्री) तपाईको जन्म होइन। तपाईको अभग्रहण तपाईलाई स्थािपत
ग रएको हो। जब तपाई नया गरी जन्मनुभयो, यूह ा १:१७, म िव ास गछुर्
िक जब हामी परमे रको आत्मा ारा जन्मन्छौ, हामी परमे रको छोराह
हौ। तर हामी पूवर् िनयकु्त गरीएका हौ। अब यहाँ म तपाईलाई के सम्झाउन
चाहदै छु भने, यी अ न्तम िदनका छोराह , तपाईले देख्नुहुन्छ। …
बुझ्नुभयो? हामीह अभग्रहण ग रएको सन्तान (हुनको) िन म्त िनयकु्त
गनुर्भयो।
115 अब, अब हामी यहाँ छौ। अब, यसले पे न्टको लह लाई थोरै चत्त
दखुाउछ। तनीह ले भन्छन्, “म नया गरी जन्मेको छु! प्रभुको प्रशसंा हो,
पिवत्र आत्मा पाएको छु!” िठक छ। तपाई परमे रको एउटा छोरा हुनुहुन्छ।
त्यो सिह हो। तरै पिन अझै म बो लरहेको त्यसको बारमेा होइन। बुझ्नुभयो,
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तपाईलाई अभग्रहण ग रएको सन्तान हुनको लािग िनक्यकु्त ग रएको थयो।
अभग्रहण, यो एउटा छोरामा स्थािपत गनुर् हो।
116 म त्यसको अत नै न￭जक छु, िकनिक बेक्क ले मलाई त्यो भनेको
थयो िक म त्यसको अत न￭जक छु, तपाई पछाड हुनुभएकाह ले
सु सक्नुभएको छैन। म…
117 देख्नुभयो, एउटा बालक। कतजनालाई थाहा छ पुरानो करारमा
अभग्रहण (धमर् पुत्र/पुत्री) को िनयम के थयो? पकै्क पिन तपाईले हेनुर्भएको
छ। एउटा छोरा ज न्मयो। मलाई लाग्छ िक मलेै यो कुनै प्रवचनमा भएको
थए। त्यो के थयो, ￭जन, तपाईलाई याद छ? त्यो एउटा टेपमा छ। ओ,
त्यो के थयो? म—म—म—म—मलेै त्यसमा छोएको थए। ओ, हो,
मलाई याद भयो, उसलाई सुन्। उसलाई सुन्; सन्तानको अभग्रहण।
118 अब, पुरानो करारमा, जब एउटा—जब प रवारमा एउटा बच्चा
जन्मन्थ्यो, ऊ बच्चा हुन्छ जब ऊ जन्मन्छ, िकनभने ऊआफ्नो प रवारबाट
जन्मेको हुन्छ, ऊ त्यस प रवारको छोरा र सबकुैराको उत्तराधकार हुन्छ।
अब, यो छोरा गु ले हुकार्उथ्यो। गलाती, ५औ अध्याय, १७औ दे ख २५
औ पदमा सम्म। िठक छ। उसलाई गु ले हुकार्उथ्यो, पालक, शक्षकह ले।
अब, उदाहारणको लािग, यिद मेरो एउटा छोरा ज न्मयो भने, भ ुहुन्छ, म
एउटा िपता हँु र…
119 र त्यिह नै कारणले कग जेम्समा, कतजनाले सोच्नुभएको छ त्यो कग
जेम्स भजर्नमा पढ्दा अचम्मै मजा लाग्छ, भिनएको छ, “मेरो िपताको घरमा
धेरै कोठाह छ”? एउटा घर, धेरै कोठाह । देख्नुभयो? वास्तवम,ै ती
िदनह मा जब बाईबल कग जेम्सको लािग अनुवाद ग रदै थयो, एउटा घर
एउटा “शासन के्षत्र” थयो “मेरो िपताको शासन के्षत्रमा धेरै घरह छन्।”
एउटा घरभत होइन, शासन के्षत्रह मा, तर उहालाई यस शासन के्षत्रको
िपता भिनन्थ्यो। तनीह को यो बाईब लय नै थयो, बाईबलमा त्यिह नै
त रकामा थयो।
120 जब बुवाको एउटा महान् ठूलो हजार-एकड खेती जिमन हुन्थ्यो, वा
केिह अ कुरा हुन्थ्यो, ऊ संग केिह समूहका मािनसह यहाँ रहेका हुन्थे।
ऊ संग केिह हातह यहाँ रहेका हुन्थ्यो जसले भेडाह को रखवाली गथ,
यहाँ अक कोिह हुन्थे जसले गईबस्तुको हेरचाह गथ्य , ऊ संग यहाँ अक
हुन्थ्यो जो सयौ िमल टाडा माथ गएको हुन्थ्यो, अिन ऊ संग िठक यहाँ
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अक हुन्थ्यो जसले बाख्राह को हेरचाह ग ररहेको हुन्थ्यो, र ऊ संग अक
खच्चरह र अ धेरै कुराह को हेरचाह गन हुन्थ्यो। ऊ—ऊ संग एउटा
िबल्कुल ठूलो राज्य हुन्थ्यो। र ऊ आफ्नो गधामा चाढथ्यो र चारैतर
जान्थ्यो र हरकेलाई हेथ्य तनीह ले भेडा ऊन िनकाल्ने र ती सबै कायर्
कसो ग ररहेको छ भनी। ऊ संग समय हुदनै थयो…
121 जब म त्यहाँ जान्छु तपाईले मलाई सु सक्नुहु । म—म—म यिह
पछाड बस्ने कोशष गछुर् । के तपाईले मलाई सु सक्नुहुन्छ अिहले, िठक
छ, यहाँ? हेनुर्होस्।
122 उसले त्यो चढेर टाडा जान्थ्यो, र टाढा जान्थ्यो, उसको राज्यको
हेरचाह गन कोशषमा िहड्थ्यो। त्यसलेै अब उसले चाहन्छ…ऊसंग
भएको सबकुैराको त्यो छोरा नै उत्तराधकारी हुनेवाला थयो। त्यो नै
उत्तराधकारी हो।
123 र जब हामी परमे रको राज्यमा ज न्मयौ, येशू ख्री ारा, हामी स्वगर्को
उत्तराधकारी हौ, येशूसंग संयकु्त-उत्तराधकारी, िकनभने उहाले हाम्रो
स्थान लनुभयो। उहा हामी (पाप) ब ुभयो, तािक हामी उहा (धा मक)
ब सकौ। बुझ्नुभयो? उहा म ब ुभयो तािक म उहा ब सकँू, बुझ्नुभयो,
उहासंगै संयकु्त-उत्तराधकारी। िठक छ, अब यो याद गनुर्होस्, तपाईह
प्रत्येकलाइ।
124 अब, याद, परमे रले तपाईलाई िनयकु्त गनुर्भयो, उहाको पूवर्ज्ञान ारा,
िक तपाई यसमा आउदै हुनुहुन्छ। सबलेै यो बुझ्नुभयो, आफ्नो हात
उचाल्नुहोस्, बुझ्नुभयो। परमे रले, पूवर्ज्ञान ारा, तपाईलाई प्रतज्ञाको
देशमा आउनलाई िनयकु्त गनुर्भयो। आज इसाईको लागी प्रतज्ञाको देश
के हो? केवल तपाईको हात उचाल्नुहोस् यिद तपाईलाई थाहा छ
भने। “प्रतज्ञा तमीह को लािग र तमीह का छोराछोरीह का लािग,
र तनीह का लािग जो टाढा टाढामा रहेकाह का लािग। र यो अ न्तम
िदनह मा पूरा हुन आउने छ, परमे र भ ुहुन्छ, िक म मेरो आत्मा सबै
जातह मा खन्याउने छु, तमीह का छोराह र छोरीह मा।” र यशयैा
२८:१८ मा, “िकनिक यस्तो छ—ग रबस, ग रबस, शासन गर, शासन
गर, यँहा अ लकत, त्यहाँ अ लकत। जे असल छ त्यसमा रिहरह। त्यसो
हो भने, अन्य भाषा र अ नै बो ल ारा परमप्रभु यस प्रजा￭सत बोल्नुहुनेछ,
जसलेई उँहाले भ ुभयो, िवश्राम गन ठाउँ यिह हो, थाकेकाह ले यिह
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नै िवश्राम ग न्। अिन आरामको ठाउँ यिह। तापिन तनीह ले सु े मन
गरनेन्।” बुझ्नुभयो, िठक त्यिह नै हो।
125 त्यो के थयो? िठक त्यिह मािनसह जस्तो जो कनान बाट, वा
िमश्राबाट आएका थए, त्यो उजाडस्थान बाट भएर आएका थए, र िठक
त्यहाँ पुगे, त्यस भूिमबाट आएको अगंूर चाख्नेसम्मको न￭जक पुगे। भाई,
त्यहाँ, ती मािनसह ले मलाई यो ल्याएको चाहनुहुन्छ, त्यहाँिनर िहब्रू ६
मा। कसरी मलेै यो गनर्सक्छु? ती ￭समारखेा िनरका िव ासीह , तनीह
किहल्यै त्यहाँ पारी जानेछैनन्! तनीह त्यहाँ जानसक्ने छैनन्। येशूले
भ ुभयो।

तनीह ले भने, “हाम्रा पूखार्ह ले उजाडस्थानह मा म खाए।”
126 र येशूले भ ुभयो, “तनीह , सबजैना, मृत छन्।” त्यो अलग्याईयो।
तनीह सबजैना मर।े त्यो सिह हो। भ ुभयो, “तर म जीवनको रोिट हँु जो
परमे रबाट, स्वगर्बाट आए। जसले यो रोिट खाँदछ, त्यो किहल्यै मनछैन।
त्यो सिह हो। हो, श्रीमान्, यिद त्यसले यो खायो भने त्यसले अनन्त जीवन
पाउनेछ, त्यो अदनको बगचाको जीवनको ख हँु।”
127 अब, हेनुर्होस्, यी मािनसह यत न￭जक आइपुग्छन्! हेनुर्होस्, यिद
तपाईले िहब्रू ६ मा ध्यान िदनुहुन्छ भने, त्यसमा फकर जानेछैनौ, तर िहब्रू ६
मा, “यी मािनसह ले एकपटक भाग लएका थए, र यत न￭जक थए, िक
स्वग य वरदानह चाखेका थए।” तनीह वरपर बस्थे, तनीह ले चंगाई
भएको देखेका थए, तनीह ले मािनसह लाई परमे रको शिक्तमा देखेका
थए, तनीह ले जीवनह प रवतर्न भएका देखेका थए, तर तनीह ले
त्यसमा हात पिन राख्दनैन्। होइन श्रीमान्। होइन श्रीमान्। “र आउनेवाला
संसारको शिक्तसमेत चाखेका थए; र यिद तनीह ले आफैलाई प ातापमा
पूनः नया बनाउनु पदर्थ्यो, यो देखेर िक तनीह ले आफैलाई परमे रको
पुत्रसंग कू्रसमा टाँगीिदएका छन्, र रगतको मूल्य गनेका थए जहाँ तनीह
पिवत्र पा रएका थए…”
128 “म त्यो मण्डलीसंग सम्ब न्धत छु जसले पिवत्रीकरणमा िव ास
राख्दछ।” त्यो जहाँसम्म जानसक्छ त्यहाँ सम्म राम्रै हो, तर तपाई
धेरै टाढासम्म जान सक्नुहु । बुझ्नुभयो? हो, श्रीमान्। उजाडस्थानले
तनीह लाई पिवत्रीकरण गरकेो थयो। हो, वास्तवमै गरकेो थयो।
तनीह संग काँसाको सपर् र काँसाको वेदी थयो, र त्यहाँ सबै कुरा थयो,
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पिवत्रीकरणको लािग, तर तनीह ले िवश्रामको लािग प्यालेसटाईनमा
प्रवेश गर।े
129 िहब्रू ४ मा हेनुर्होस्, के उनले भनेका छैनन्, “अक िवश्राम”?
परमे रले सातौ िदन बनाउनुभयो र तनीह लाई सातौ िदनमा िवश्राम
िदनुभयो। अक ठाउमा उहाले िवश्रामको बारमेा बोल्नुभएको छ, “र आज
दाऊदमा।” त्यसपछ उहाले तनीह लाई अक िवश्राम िदनुभयो, “हे
सबै थाकेका र बोझले दिबएका हो, म कँहा आओ, म तमीह लाई
िवश्राम िदनेछु।” यस िवश्राममा प्रवश गर! िकनिक हामीह जो यस
िवश्राममा प्रवेश गरकेा छौ, हाम्रा कामह बाट हामीलाई आराम िदईएको
छ िकनिक परमे रले उहाको आफ्नै शबाथबाट त्यो गनुर्भयो। िन य न।ै
त्यहाँ तपाईको शबाथ छ, िवश्राम। त्यहाँ तपाईको वास्तिवक िवश्राम छ
त्यस प्रतज्ञाको देशमा।
130 पिवत्र आत्मा मािनसह को प्रतज्ञा हो। र िकन तनीह शक्षत िव ान
प्रचारकह चाहन्छन् जसले तनीह ले छोटा-छोटा लुगा र कपाल काट्न
िदन्छन्, र लप स्टक लगाउन िदन्छन्, र पु षह ले जुवा खेल्न र िबयर
िपउ र फोहोर चुटिकला भ िदन्छन्, त्यसरी नै ￭जउन िदन्छन्, र
आफैलाई मण्डलीको सदस्य भन्छन्? िकन तनीह ले त्यस्ता कुराह
लन्छन् र पिवत्रआत्माको अगुवाईलाई इन्कार गछर्न्। िकन, बाईबलले
भनेको छ परमे रको वचन जीिवत र िक्रयाशील हुन्छ, र कुनै पिन दइुधारे
तरवारभन्दा बढी धा रलो हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई त्यसको जोन -
जोन र हादको गुदीसम्मलाई भाग-भाग पा न्जेल वारपार छोड्ने र
दयका िवचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ। हो, यहासम्म िक मनको िवचार
समेत जाँच्छ।
131 र यिद हामीले संसारलाई प्रेम गछ वा संसारका थोकलाई प्रेम गछ
भने, परमे रको प्रेमसमेत हामीमा छैन। “धेरै जना बोलाईएका छन् तर
थोरै मात्र चुिनएका छन्, िकनिक ढोका किठन छ र बाटो साँघुरो छ जसले
जीवनमा डोहोयार्उदछ, तर त्यहाँ थोरै मात्रै हुनेछन् जसले यो भेट्टाउनेछन्।
धेरजैना त्यस िदनमा मकँहा आउनेछन् र राज्यमा बस्ने छन्।” येशूले
भ ुभयो, “अब्राहम, इसाहाक, र याकूबसंग बस्ने छन्। तर त्यसिदन
तनीह लाई फा लनेछन्, र जसले भ ेछन्, ‘प्रभु हामीले तपाईको नाउमा
यो गरनेौ? के हामीले प्रचार गरनेौ? के हामी डाक्टर यो-र-यो र रभेरड
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यो-र-यो बनेनौ?’ मलेै तमीह लाई किहल्यै चनेको छैन, ए अधमर्
काम गनह हो, म बाट दरू होओ, म तमीह लाई च न्दन। तनीह सबै
जो प्रभु, प्रभु भन्दछन् तनीह स्वगर्को राज्यमा प्रवेश गनछैनन्। स्वगर्मा
बस्नुहुने मेरा पताको इच्छा पालन गन मािनसले मात्र परमे रको राज्यमा
प्रवेश गनछ।”
132 त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ, प्रतज्ञाको देशमा प्रवेश गद हुनुहुन्छ। हामी
कसरी त्यसमा जान सक्छौ? हामी त्यसको लािग िनयकु्त ग रएका
छौ। मण्डलीलाई, परमे रको पूवर्ज्ञान ारा, पूवर्िनयकु्त ग रएको थयो
(के को लािग?) उहाको मिहमाको लािग, उहाको अनुग्रह ारा, उहाको
मिहमासम्म, र परमे रकोआराधना र मिहमाको लािग। पापा, त्यहाँ आिदमा
ब￭सरहनुभएको थयो, स्व-िव मान (स्व उप स्थत), उहाको व रपरी केिह
पिन थएन, केिहले उहाको उपासना गरकेो चाहनुभयो, त्यसलेै उहाले
एउटा मण्डलीलाई पूवर्िनयकु्त र पिहले नै चु ुभयो गनुर्भयो, संसारको
उत्प त्त हुनभन्दा अघ, र तनीह को नाउ थूमाको जीवनको पुस्तकमा
राख्नुभयो, जब तनीह …संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अगाड नै मा रयो,
तािक तनीह परमे रको मिहमामा र उहाको प्रशसंामा अन्त्यको समयमा
देखा परकेो होस्, जब सबै कुराह एउटै मािनसमा, ख्री येशूमा भेला
हुनसकेको होस्। मिहमा भएको होस्! त्यिह नै हो। त्यिह नै केवल…र त्यो
िठक त्यिह छ, मेरो भाई बिहनीह । त्यहाँबाट किहल्यै पिन नहट्नुहोस्।
133 परमे रले आफ्नो चुनावको अनुग्रह ारा, तपाईलाई बोलाउनुभयो।
परमे रले आफ्नो चुनावको अनुग्रह ारा, तपाईलाई पिवत्र पानुर्भयो।
परमे रले आफ्नो चुनावको अनुग्रह र शिक्त ारा, तपाईलाई बि ष्मा
िदनुभयो र तपाईलाई िवश्रामको भूमीमा राख्नुभयो। तनीह जो यस
िवश्राममा प्रवेश गरकेा छन् भड्केर जानबाट सुरक्षत भएका छन्। तनीह ले
आफ्नो मजदरूीबाट स्वतन्त्र भएका छन् िकनिक परमे रले त्यो तनीह को
खातर ग रिदनुभयो। तनीह संग बयान गनर् नसिकने आनन्द छ, र
मिहमाले भ रएका छन्। जीवनको ख तनीह मा फुलेका छन्। तनीह मा
संयम, नम्रता, भलाई, िवस्वासको धयैर्ता, िव ास, िवनम्रता, संयमता, र
ती सबै छन्। तनीह मा जीवनको ख यसकारणले फके्रको छ िकनभने
तनीह को आशा ख्री येशूमा अडएको छ, पिवत्र आत्माको साक्षी
िव ासीह मा चन्हह र आ यर्को कामह ारा गवािह िदईएको छ।
“िव ास गनह मा यो चन्ह हुनेछ।” जसै तनीह त्यसबाट भएर
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जान्छन्, तनीह ले िवमारीह लाई िनको पानछन्, तनीह ले भूतह
धपाउनेछन्, तनीह ले अन्यभाषाह मा बोल्नेछन्, तनीह ले दशर्नह
देख्ने छन्। तनीह …र तनीह परमे रसंग िहड्नेछन्, परमे रसंग
बोल्नेछन्। कुनै द ु ले तनीह लाई ह ाउन सक्नेछैन, तनीह स्थर
हुन्छन्, खो￭जरहेका हुन्छन्…?…ती िवगतका कुराह भूलेर, तनीह
येशू ख्री को त्यस महान् उच्च बोलावटलाई लएर िहड्नेछन्। त्यहाँ तनीह
छन्। तनीह त्यहाँ छन्। त्यो मण्डली हो।
134 तनीह कसरी त्यहाँ पुगे? तपाईले भ सक्नु हु िक, “िठक छ, प्रभु,
तपाईलाई थाहा छ, एकिदन मलेै चुरोट िपउन शू गर,े र म िगर,े तब मलेै
सोचे म…” ओ, होइन, होइन, होइन, होइन।
135 पूवर् िनयकु्त! उहाले हामीलाई बोलाउनुभयो र जब हामीले उहालाई
पच्छ्यायौ त्यसबेला हामीले भन्यौ, “परमे र, हामी हराईका थोयौ र अपूरो
थयौ। हामीसंग यहाँसम्म िक हामीले आफैलाई बचाउनेसम्म को पिन
िवचार थएन। हामी सुँगुरको जस्तो स्वभावमा थयौ, हामी सुँगुर जस्तो
फोहोरी थयौ।”
136 तपाई एउटा सुँगुरको बाँधमा जानुहोस् र तपाईले त्यो पुरानो बोनेको तर
हेनुर्होस्, र भ ुहुन्छ, “अब, हेर् पुरानो िपत्त, म तँलाई केिह भ चाहन्छु।
तलेै रक्सी िपउनु गलत कुरा हो।”
137 उसले भन्छ, “ओइकं, ओइकं।” बुझ्नुभयो? अब, यो उतनै हो जत
तपाईले आफैलाई बचाउनु हो। त्यो नै हो।
138 तपाईले भ ुहुन्छ, “केिट, तपाईले यस्तो खालको लुगा लाउनु राम्रो
होइन, तपाईले राम्रोसंग लुगा लाउनुपछर् । तपाईले यसो गनुर्पछर् । तपाई
त्यहाँ जानुहुदनै…तपाईले त्यस्तो काडर् पाट गनुर् राम्रो होइन। तपाईले
चुरोट िपउनु राम्रो होइन। श्रीमान्, तपाईले यो गनुर् हुदनै, तपाईले त्यो
बोक्नुहुदनै।”
139 उसले तपाईलाई भ े छ, “ओइकं, ओइकं। म ओइकं ओइकंसंग
सम्ब न्धत हँु।” अ-हँ। “ओइकं,” त्यो नै केवल त्य त्त हो जत
तनीह लाई थाहा छ। “िठक छ, म तमीलाई थाहा िदन चाहन्छु िक
म तमी ज त्तकै राम्रो छु, ओइकं-ओइकं।” बुझ्नुभयो, तनीह ले पिवत्र
आत्माको अगुवाईलाई इन्कार गछर्न्, िकनभने बाईबलले भनेको छ िक,
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यिद तपाईले संसारलाई प्रेम गनुर्हुन्छ वा संसारको थोकलाई प्रेम गनुर्हुन्छ,
परमे रको प्रेम तपाईमा छैन।
140 के कुराले तनीह लाई फरक बनाउछ? तपाई एउटा पिवत्र जात
हुनुहुन्छ। तपाईले के गनुर्भयो? त्यस देशबाट बािहर प्रवेश गनुर्भयो। तपाई
अक भूमीमा हुनुहुन्छ। तपाई कसरी त्यहाँ पुग्नुभयो? त्यो नै प्रतज्ञाको
देश हो। कुन खालको प्रतज्ञा हो? “अ न्तम िदनह मा यो हुन आउनेछ,
परमे र भ ुहुन्छ, सबै जातमा म मेरो आत्मा खन्याउने छु।” एउटै
आत्मा ारा हामी एउटै प्रतज्ञाको देशमा बि ष्मा भएका छौ। आमेन। भाई
र बिहनीह हो, हा ेलुयाह, दयको शु ताका साथ, कुनै इष्यार् छैन, कुनै
शत्रुता छैन, केिह पिन छैन! म मतलब ग दन िक यिद एउटा भाई भड्केर
िहडेको छ भने, उसले जे सुकै गरतेा पिन, तपाई उसको पछ बचाउनलाई
जानुहुनेछ।
141 म एउटा भाईको पछ गएको थए, धेरै समय िबतेको छैन, जुन भाई
भड्केर गएको थयो। एउटा जवान केटाले मलाई भन्यो, “त्यस पापीलाई
जान िदनुहोस्। त्यसलाई एकै्ल छो ड्दनुस्।”
142 मलेै भने, “यिद म कुनै पिन त्यस अवस्थामा पुगे जुन बेलामा मेरो भाई
प्रत मेरो दय जादनै भने, तब त्यो मेरो वेदीमा जाने समय हुनेछ, िकनभने
म अनुग्रहबाट िगरकेो हुनेछु।” मलेै भने, “म तबसम्म जानेछु जबसम्म
उसको शरीरमा ास रहेनछ, र म उसलाई कुनै रखेामा आएर भेट्ने छु।”
हो, श्रीमान्। र मलेै उसलाई भेटे पिन, हा ेलुयाह, र फकार्एर ल्याए। हो,
श्रीमान्। अिहले उनी बगालमा फकर सुरक्षत छन्। हो श्रीमान्। ऊ संसार
ज त्तकै िन त पमा भड्केर जानसक्थ्यो।
143 केिह समय अगाड जब मलेै त्यस ग रब मिहला त्यहाँ ब￭सरहेको देखेको
थए, र शे रफ प्रहरीले मलाई बोलाउनुभयो, भ ुभयो, “िकन, उनी कैदीले
ब े खालको ज्याकेटमा रहन पछर् भिन।” भ ुभयो, “उनी अचेत छन्,
उनको िदमाग गसैकेको छ।” उनी—उनी, तनीह ले उनलाई होटेलमा
राखे। तनीह आए।

मलेै भने, “त्यो सबै िठकै हो।”
144 भन्यो, शे रफले भन्यो, “िकन, िब ी!” मलेै उसलाई राम्ररी चन्दछु,
र सानै बच्चा हुदा दे ख नै चन्दथे। उहाले भ ुभयो, “यिद त्यहाँ कुनै कुरा
छ जसबाट मलेै तमीलाई सहायोग गनर्सक्छु।”
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मलेै भने, “त्यो िठकै छ।”
उहाले भ ुभयो, “के तमीले त्यस मिहलालाई म त गनर्सक्छौ?”
मलेै भने, “स क्दन, तर उहाले सक्नुहुन्थ्यो।” मलेै भने, “केिह िमनेट

पखर्नुस्।”
145 त्यसलेै तनीह ले उनलाई त्यहाँ बािहर लएर आए। र जब उनी केिह
बेरमा शा न्तको साथ गयो। त्यो के थयो? हामीले उनको लािग प्राथर्ना
पठायौ। आमेन! उनी यत…
146 तनीह ले भने, “के तपाईलाई चािहन्छ?” उनको पत लाइ भन्यो,
“के तपाईले डाक्टर चाहनुहुन्छ?”
147 भ ुभयो, “एउटा डाक्टले उसलाई केिह गनर् सक्दनै।” र त्यो सिह हो।
उनी पागल थयो; डाक्टरले उसलाई केिह गनर् सक्दनैथ्यो।

भ ुभयो, “हाम्रो मात्रै एउटा आशा त्यहाँ जानु हो।”
र उहाले भ ुभयो, “िब ी, मलेै त्यो बु झ्दन।”
मलेै भने, “म तपाईले बुझ्ने भ े अपेक्षा पिन ग दन, बुझ्नुभयो, म त्यो

तपाईमा अपेक्षा पिन ग दन।”
148 तर, ओ, प्रभु, न त मलेै नै त्यो बुझेको छु! होइन। तर, भाई, स्वगर्को
परमे र…म टाडा, एकसमयमा त्यहाँ पारी थए, केिह कुरा मेरो पछ
आयो। आमेन! यो यसकारणले होइन िकनिक म त्यहाँ आउन चाहन्थे, तर,
होइन, केिह कुरा मेरो पछ आयो। िकनभने संसारको उत्प त्त हुन भन्दा
अगाड, नै परमे रले िनयकु्त गनुर्भयो, हा ेलुयाह, जो उहाको नै हुनेछ,
उहाको आदर र मिहमाको लािग। सु ुहोस्, तनीह जसलाई उहाले पिहले
च ुभयो, उहाले के गनुर्भयो? उहाले तनीह लाई बोलाउनुभयो। त्यो
िठक हो? के उहाले तपाईलाई बोलाउनुभयो? हो! उहाले तपाईलाई िकन
बोलाउनुभयो? उहाले तपाईलाई पिहले नै च ुभयो। तनीह जसलाई
उहाले पिहले नै च ुभयो, उहाले बोलाउनु पिन भयो; तनीह ज-
जसलाई उहाले बोलाउनुभयो, उहाले तनीह लाई धा मक तुल्याउनुभयो।
के त्यो िठक हो? र तनीह जसलाई उहाले धा मक तुल्याउनुभयो,
उहाले तनीह लाई मािहिमत पिन पानुर्भयो! आमेन! त्यिह नै हो जुन
बाईबलले भनेको छ। तनीह जसलाई उहाले पिहले नै च ुभयो, उहाले
बोलाउनुभयो। सबै पुस्तालाई! तनीह जसलाई उहाले बोलाउनुभयो,
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उहाले पिहले नै मिहिमत पानुर्भएको छ। के? म यहाँ धमर्शा पढ्नेछु।
िठक छ

उँहाको इच्छाको ल यअनुसार ख्री येशू ारा प्रेममा उँहाले
हामीलाई आफ्ना सन्तान हुनलाई अघबाटै िनयकु्त गनुर्भएको
थयो
यस हेतुले िक उँहाले हामीलाई आफ्ना िप्रय पुत्रमा ￭सत्तैमा

िदनुभएको आफ्नो मिहमामय अनुग्रहको प्रशसंा होस्।
149 ओ, के तपाईले त्यो बुझ्नुभयो? उहाको मिहमामय प्रशसंाको लािग!
तािक उहा त्यो अनन्त यगुह मा बास गनर् सक्न जुन आउने वाला छ, र
उहाको बालकह ले बोलाउने छ, “अब्बा, िपता! अब्बा, िपता!”
150 र स्वगर्दतूह ले भ ेछन्, “तनीह ले के को बारमेा बो लरहेका छन्?
तनीह ले के को बारमेा कुरा ग ररहेका छन्?”
151 यत सुन्दर त रकाले उडन्ते पुत्रमा देखाईएको छ। “म हराएको थए।”
“यो मेरो छोरा हो। यो हराएको थयो र अब यो भेट्टाईएको छ। यो मरकेो
थयो, र यो फेरी जीिवत भएको छ। त्यो मोटो बछेडो ल्याओ, सव त्तम
पोशाक ल्याओ, र औठी ल्याओ र यसको औलामा लगाईदेओ। र…”
कुनै आ यर् छैन जब िबहानीको ताराह ले संगै गाए, परमे रको छोराह ले
आनन्दले कराए, जब तनीह ले मुिक्तको योजना देखे, परमे रले संसारको
उत्प त्त हुनभन्दा अघ नै तपाईको नाउ त्यस िपस्तकमा राखीिदनुभयो।
152 अब तपाईले भ ुहुन्छ, “क्या ल्भनले त्यस्तै केिह िव ास गरकेो
थयो।” मलेै क्या ल्भनलाई िव ास ग रन। क्य ल्भन एउटा हत्यारा थए।
क्य ल्भनले एउटा व्यिक्तलाई मृत्यमुा पुराए िकनभने उसले येशूको नाउमा
बि ष्मा िदए। ऊ एउटा पापी थयो, आफैमा प रवतर्न हुन आवश्यक थयो।
हो श्रीमान्। तर उसले के भन्यो, केिह कुराह जुन उनले भनेका हतय, त्यो
सिह थयो। तर उसले के…उसको गतिवध, एउटा व्यत जसले मान्छे
को हत्या केवल त्यस कारणले गय , अत्यन्त डरलाग्दो, त्यो पापपूणर् छ।
िठक छ।

जुन अनुग्रह उँहाले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा िदनुभयो।
153 ओ, पखर्नुस्, मलेै त्यो “अभग्रहण,” पाईन, के पाए र? के म धेरै नै
िढला भसैके? हेरौ यो घडीले के भन्छ यहाँ, कुन समयमा हामीले शु गरकेा
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थयौ। ठीक छ। केवल—केवल दस िमनेट जत लऔ यी मािनसह को
खातर जो त्यत टाढाबाट आउनुभएको छ। हेनुर्होस्, हेनुर्होस्।
154 “अभग्रहण,” म तपाईलाई देखाउने छु िक यो अिहले ग रएको छ।
एउटा िपताको ठूलो राज्य छ, उनले चारैतर रखेदेख गछर् । अब उसको
एउटा छोरा ज न्मयो। ओ, ऊ अत्यन्त खसुी छ! (त्यो परमे र हुनुहुन्छ)
त्यसलेै तपाईलाई थाहा छ त्यस िपताले के गछर्? उहाले एकदमै उत्तम
हुकार्उने मान्छे, वा शक्षक खोज्नुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ एउटा शक्षक
के हो, थाहा छैन? त्यो एउटा िव ालयको शक्षक हो। उहाले पूरा
राज्यमा पाउनेसक्ने सबै भन्दा सव त्तम िव ालयको शक्षक खोज्नुहुन्छ।
(र त्यसपछ अब जादै गनछौ, सु ुहोस्) र उहाले पाउनसक्ने सम्मको सबै
भन्दा सव त्तम िव ालयको शक्षक खोज्नुहुन्छ। उहाले एउटा जस्तो पाए
त्यस्तै शक्षकलाई चाहनुहु , उहाले आफ्नो छोरालाई एउटा वास्तिवक
उहाको छोरा बनाउन चाहनुहुन्छ।
155 के तपाई आफ्ना छोराह त्यस्तै चाहनुहु र? िन य पिन, तपाईले
िदनसक्ने सबभैन्दा राम्रो िदनुहुन्छ! हो, श्रीमान्। त्यसलेै यिद संसा रक
मािनस त्यो सोच्छ भने, तपाईलाई के लाग्छ परमे रले आफ्ना छोराछोरीको
बारमेा के सोच्नुहुन्छ? उहाले गनर्सक्नेसम्मको सव त्तम िदनुहुन्छ।
156 त्यसलेै, उहाले एउटा मािनस खोज्नुहुन्छ जो सच्चै नै इमान्दार छ।
अब, उहाले मािनसलाई…मािनसले यो भनेको चाहनुहु , “अब, हेनुर्होस्,
म—म…सानो छोरा, तमीले केवल त्यो गर जे तमीलाई गनर् मन पछर् ,
छोरा।” “ओ, हो, िपता, अ-ह, र त्यसमा िठकै छ, ऊ एउटा राम्रो केटा
हो।” उसको ढाडमा थोरै सुम्सुमाएर र उसको टोपीमा चलाएर छोडने।
होइन, होइन। त्यो मान्छे िठक अिहले नै िनष्का￭सत हुनेछ। पकै्क पिन।
उहाले त्यो मान्छे खोज्नुहुन्छ जो सत्य रहन्छ। यिद त्यो केटा राम्रै गदछ,
त्यो उहालाई भिनिदन्छ। यिद राम्रो गरकेो छैन भने के गलत गरकेो छ त्यो
भिनिदन्छ।
157 र यिद संसा रक िपताले त्यो सोच्छ भने…के तपाईले चाहनुहु िक
त्यस मािनस इमान्दार भएको, के त्यो िव ालयको शक्षक तपाईको बच्चाको
लािग इमान्दार भएको चाहनुहु ? पकै्क पिन। िठक छ, तपाईलाई के लाग्छ
परमे रले के सोच्नुहुन्छ होला? र उहालाई थाहा छ; हामीले गदनौ,
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उहाले गनुर्हुन्छ। हामी ￭सिमत छौ, हामीले भ सक्दनैौ। तर उहा अ￭सिमत
हुनुहुन्छ र उहालाई थाहा छ।

158 त्यसलेै, तपाईलाई थाहा छ िपताले के गनुर्भयो? उहाले किहल्यै यसो
भ ुभएन, “मेरो बच्चाह लाई हेनर्को लािग म पपलाई ल्याउने छु।” न त
उहले यसो नै भ ुभयो, “म एउटा िबशप ल्याउने छु।” होइन। होइन।
उहाले त्यसो गनुर्भएन, िकनभने उहालाई थाहा छ िक पप गलत हुनसक्छ,
त्यसरी नै िबशप पिन हुनसक्छ। बुझ्नुभयो? उहाले किहल्यै पिन भ ुभएन
िक, “मेरा मण्डलीह लाई गनर् म एउटा सवार्धकारी िन रक्षक ल्याउनेछु।”
होइन, होइन।

159 उहाले पिवत्र आत्मा ल्याउनुभयो। पिवत्र आत्मा नै उहाको शक्षक
हुनुहुन्छ, उहाको छोराछोरी हुकार्उनको लािग। िठक छ। तब तपाईले कसरी
थाहा पाउन सक्नुहुन्छ िक पिवत्र आत्माले यो जान्दछ? उहाले मािनसको
ओठबाट भएर बोल्नुहुन्छ। तपाईले कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ िक उहाले
सत्य बो लरहनुभएको छ? जब तपाईले देख्नुहुन्छ िक पिवत्रआत्माले एउटा
ओठबाट भएर बो लरहनुभएको छ त्यसले हरके पटक सत्य बो लरहेको
हुन्छ, भिवष्यवाणी ग ररहेको र ￭स पमा त्यो पूरा हुनआएको देख्नुहुन्छ,
जस्तो शामूएलले भनेका थए, तब तपाईह ले त्यो सत्य हो भिन थाहा
पाउनुहुनेछ। त्यो सबै साचो बन्दै आउछ। िकनभने परमे रले भ ुभयो,
“यिद कसलेै भन्छ र त्यो पूरा हुनआउदनै भने, त्यसलाई नसुन, िकनभने म
त्यससंग हुिदन। तर यिद त्यो हुन आउछ भने त्यसको कुरा सुन,’ िकनभने
म त्यससंग छु।” बुझ्नुभयो? त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ। त्यिह नै त रकामा
परमे रले काम गनुर्हुन्छ।

160 अब, उहा वरपर जानुहुन्छ। अब तपाईलाई के लाग्छ िक शक्षकले
के भ े छ यिद उहा माथ िपता कँहा जादै हुनुहुन्छ भने? र भ ेछ,
“तपाईको—तपाईको छोराछोरीले िवचत्र व्यवहार गद छन्। म तपाईलाई
भन्दछुै, त्यो तपाईको केटा, त्यो, त्यो एउटा आवारा हो। त्यो केटा एकदम
काम नलाग्ने छ, मलेै यस्तो मान्छे किहल्यै देखेको छैन! तपाईलाई थाहा
छ त्यसले के गछर्? र त्यो तपाईको छोरी! ओ, ,ु मलाई थाहा छैन
तपाईले त्यससंग के गनुर्हुनेछ। हम। िठक छ, तपाई थाहा छ? उनी
देख्दामा ाकै्क…उनी जतखेर पिन बािहर भएका त्यो प्यालेस्टाईनको
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अ केिटह जस्तै रगंढंग गररे िह ड्छन्। हो, श्रीमान्, उनी ाकै्क अ ले
गरकेो जसरी िह ड्छन्।”

“मेरी छोरीले?”
161 “हो, तपाईको छोरीले।” त्यिह नै हो जे पिवत्र आत्माले आज
मण्डलीको बारमेा भ े। कुनै आ यर् छैन िक हामीमा जागृत हुदनै।
बुझ्नुभयो? अब, त्यो सत्य हो।

“तपाईको छोराको बारमेा चािह के नी? उस्तै हो।”
“के र?े”

162 “तपाईलाई थाहा छ तपाईले भ ुहुन्थ्यो ती भेडाह त्यहाँ माथको
ह रयो खकर् मा चाराईनु पछर् , त्यहाँ भेडाको खरुाक पाउने ठाउँमा। हो,
तपाईलाई थाहा छ त्यसले के गय ? उसले तनीह लाई त्यहाँ तल
गाँजाबारीमा लग्यो। िवल्कुल त्यहाँ तल लग्यो र तनीह सबलैाई त्यहाँ
तल खाडीमा लग्यो, र तनीह लाई त्यहाँ गाँजाको बारीमा चारैतर रहन
िदयो, ती पुरानो िहलो फोहोर खाना िदयो, र तनीह यस्तो द रद्र छन्
िक तनीह त्यसबाट िन स्कनै सक्दनैन्।” त्यो िबशपह , पा रह हुन्
जसले शिक्तलाई इन्कार गदर्छन्। “अँ, म तपाईलाई साँचो कुरा भन्छु, मलेै
किहल्यै पिन मेरो जीवन त्यस्तो अत्ता लएको भेडाको झुण्ड देखेको छुइन।”
उहालाई त्यो मन पदन। होइन। “र तपाईलाई थाहा छ के? तनीह ले त्यहाँ
गाईबस्तुलाई यिह नै चराउछन्, तपाईलाई थाहा छ तपाईले तनीह लाई
त्यहाँ माथ अल्फाफामा चराउनु भ ुभएको थयो, तनीह लाई मोटो
बनाउनको लािग?”

“हो।”
“तपाईलाई थाहा छ त्यसले तनीह लाई के िदईरहेको छ?”
“अँह थाहा छैन।”

163 “त्यो पुरानो गाँजामा। हो। उसले तनीह लाई ती समाजह र
सबै कुराह शािमल हुने बनाएको छ। तपाईले त्यस्तो किहल्यै आफ्नो
जीवनमा देख्नुभएको छैन। तपाईले तपाईको पूरा जीवनमा त्यस्तो किहल्यै
देख्नुभएको छैन। तपाईलाई थाहा छ त्यसले के ग ररहेको छ? त्यहाँ संगै
गएर ठूलो चुरोट खाएको छ, पछाड िगरकेो छ। उसंग आफ्नो श्रीमती छ,
ती फ लस्तीह ले गरकेो जस्तै छोटो छोटो लुगाह लगाएर िहडेको छ।
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हो।” आजको मण्डलीको बारमेा त्यो प्रकारको सदेंश पिवत्र आत्माले लान
परकेो छ। अब, तपाईले यस बारमेा के सोच्नुहुन्छ?
164 त्यो अभग्रहण हो। उहाले के…उहाले के गनुर्भयो? उहाले हामीलाई
अभग्रहण (धमर् पुत्र/पुत्री) मा पूवर् िनयकु्त गनुर्भयो। उहाले हामीलाई पिवत्र
आत्मा िदनुभयो; तर, पखर्नुहोस्, अभग्रहण गनुर्भयो, यसको बारमेा हामी
कुरा गदछौ, अभग्रहण!
165 “अँ, तपाईलाई थाहा छ उहाले के गनुर्हुन्छ? कुनै िदनमा िबशपआयो र
भन्यो। उसको तल त्यहाँ सानो चंगाईको सेवा भईरहेको थयो, र त्यहाँबाट
िबशप आयो। एउटा मान्छे, एउटा भाई आयो र िबरामीको लािग प्राथर्ना गद
हुनुहुन्थ्यो। र उहाले भ ुभयो, ‘तपाईले त्यो बन्द गनुर्स्!’”

“‘ओ, ओ, हो, िबशप बुवा, म त्यो गनछु।’”
“‘तमीले सहकायर् नगनुर्।’”
“‘ओ, होइन, होइन िवशप बुवा, पकै्क पिन ग दन।’”

166 “र यहाँ म आए र उसलाई िठक तपाईको वचनबाट सत्य भिनिदए।
बुझ्नुभयो, यहाँ त्यो छ। मलेै तपाईको व्यवस्था उसको लािग पिढिदए िठक
के गन भनेर, र उसले ती कुरा नै सुन्दनै। उसले भन्छ, ‘ओ, त्यो अक
यगुको लािग थयो, अक छोराको लािग कुनै अक समयमा थयो। त्यो
मेरो लािग होइन।’” त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ। अब त्यो सत्य हो िमत्र। अब
के तपाईले देख्नुहु कहािनर मण्डलीले आफ्नो स्थान गुमाएको छ, िकन
हामीमा जागृत आएको छैन, िकन हामीमा ती कुराह जारी रहेको छैन?
त्यहिनर यो रहेको छ।
167 यहोशूले भन्छ, “गाद, म तमीले…नक्सा अनुसार िठक यहाँ िनर
तम्रो ठाउ हो, तम्रो ठाउँ यहािनर पछर् , िठक यहाँिनर। तमी यहाँ भत्र
आऊ गाद, र यहािनर बस। बेन्जािमन, तमी िठक यहाँ तल िनर जाउ। र
तमीह सबै प लश्तीह को ￭समाबाट टाडा रहो, त्यो पुरानो नृत्य सिहत,
त्यसरी नाच्द,ै र ती सबै ीह रगंढंग लाएर र रमाइलो समय मनाएर।” र
यहासूले आफ्नो टाउको कनाउद,ै र भन्यो, “अब के?” अब िठक त्यिह नै
अिहले घिटरहेको छ; सबै होइन। परमे रलाई धन्यवाद। सबै नै त होइन,
तर अधकांश। िठक छ।
168 अब त्यसो हो भने के हुन आउने छ त? त्यिह नै जो भयो। के तपाईले
त्यो व्यिक्तलाई कल्पना गनुर्हु , पिवत्र आत्माले िपताको अगाड त्यसो
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भ ुपदार् ल ज्जत भएको? ओ, प्रभु, “म—म—मलेै उहालाई भिनिदए,
तर उसले—उसले—उसले सु े चाहदनै। मलेै उसलाई त्यो भिनिदए,
अिन िठक त्यस पुस्तकबाट उसलाई पढ्न लगाए। मलेै उसको लािग एउटा
सानो सेवक ल्याए र उसलाई येशू ख्री , िहजो, आज सधै भ र एकसमान
हुनुहुन्छ भिन देखाए। र तपाईलाई थाहा के? उसले एउटा त्यो पुरानो बाख्रा
चराउने गोठालो यहाँ ल्यायो र उसलाई त्यो अक यगुको हो भ लगायो।
बुझ्नुभयो? र त्यो त्यहाँ आउदा यत खराब गन्ध गनाएको थयो त्यहाँ, त्यो
बाख्राको गन्ध, तपाईलाई थाहा छ, चुरोट, र तपाईलाई थाहा छ, त्यस्तै
अन्य कुराह को गन्ध गनायो जब त्यो व्यिक्त यहाँ आयो। बुझ्नुभयो? तर
म तपाईलाई भन्छु बाख्रा गोठालोह ले काफ तक्माह आफुमा लगाएको
थयो। म भन्छु तपाईलाई, यिद तपाईलाई त्यसको नाउ कागजमा लेख्नु
पय भने, त्यो लेख्न (उसको मृत्यलेुख) लगभग आधा पाना नै जान्छ
उसको उपाधह लेख्दामा न।ै हो, श्रीमान्, तनीह ले त्यस मािनसलाई
त्यहाँ त्यो देशमा िन त पमा मन पराउछन्, तर, म तपाईलाई भन्छु,
िक त्यस व्यिक्तलाई िन त पमा थाहा छैन भेडालाई कसरी खवुाउने
भनेर। त्यस व्यिक्तको बारमेा त्यो एउटा कुरा हो। उसले केवल मेरो कुरा नै
सुन्दनै।” पिवत्र आत्माले यसरी भ ुहुन्छ। “मलेै उसलाई यो भ कोशष
गरे िक तपाई िहजो, आज र सधभैरी एक समान हुनुहुन्छ, तर उसले—
उसले िवल्कुलै गदन। त्यो नै मेरो जीवनमा मलेै देखेको मध्ये अिहले सम्मकै
कायर हो। हो। र मण्डलीले त्यसलैाई नै अध्यक्ष, एउटा िबशप, र त्यस्तै कुरा
बनाएको छ, सबै मान्छेले त्यसकैो कुरा सुन्छ। र त्यसपछ तपाईलाई थाहा
छ? तनीह ती कुराह लन्छन्…तनीह संग एउटा सानो पुरानो एउटा
कुरा छ त्यहाँ तल जसलाई तनीह ले एउटा ‘टे लभजन’ भन्छन्। तपाईले
त्यो सानो पुरानो कुरा त्यसरी खोल्नुहुन्छ, र—र ती मिहलाह आउछन्
र जारी राख्छन्, ती सबै थ रका छोटो लुगामा आउछन्। र तपाईलाई थाहा
छ, तपाईको अधकांश छोरीह …”

“पकै्क पिन त्यस्तो त होइन।” बुझ्नुभयो?
169 भ ुहुन्छ, “हो, तनीह त्यस्तै छन्। हो, तनीह ले यिह गदछन्। हम।
तनीह मध्य केिहले जागृतको िन म्त कराउदछैन्, िपता, ती मध्ये केिहले
वास्तवमै त्यो चाहन्छन्। ती मध्य केिह वास्तवमै िठक बाटोमा िहडरहेका
छन्, ती मध्ये केिह आफु बस्न सक्नेसम्म वचनमा िठक त रकामा खडा
भई बसेका छन्। अ , मलाई थाहा छैन तनीह लाई के गन हो, तनीह -
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तनीह सिह बाटोबाट धेरै नै टाढा छन्। तपाईलाई थाहा छ अ तनीह ले
के गदछन्? ती राम्राह को यसो भन्दै िग ा गदछन्, ‘तनीह केवल
चटक को झुण्डह हुन्।’”

“अँ, त्यसले मलाई चत्त दखेुको महसूस गराउछ।”
170 अब आनुहोस् चत्र प रवतर्न गरौ। अब िपता, उहाको पुत्र चािह असल
केटा हो। उसको िपता संग िठक यहाँ एउटा शक्षक छ, पिवत्र आत्मा।
जुन बाटोमा पिवत्र आत्माले, उहाले भ ुहुन्छ, “म िहड्ने छु,” शक्षकले
भ ुभयो, “म…”
171 बच्चाले भन्यो, “म िठक तपाईसंगै िहड्नेछु। म िठक तपाईसंगै
िहड्नेछु।”

“ओ, त्यो डाँडा एकदमै उच्च छ, छोरा।”
172 “म िठक तपाईसंगै जानेछु। म तपाईसंग ढुक्क छु। यिद म थाक्न थाले
भने, उहाले मेरो हात उचाल्नुहुनेछ र पक्रनुहुनेछ।”

“तर त्यहाँ डाँडा माथ ￬सहह छन् त्यहाँ!”
173 “तपाई मेरो छेउमा हुन्जेल त्यसले केिह फरक पन छैन, त्यसले केिह
पिन भ ता ल्याउने छैन। म िठक तपाईसंग िहड्नेछु।”

“त्यहाँ माथ समस्या छ, त्यहाँ च ो किठन चट्टान छ।”
174 “तपाईले मेरो हात समातुन्जेल मलाई केिह वास्ता छैन त्यसको, म
िवल्कुल तपाईसंगै िहड्नेछु। म िठक तपाईसंगै िहड्नेछु।”

“ओ, तपाईलाई थाहा छ के? तपाईको बुवाले त्यसो गन गनुर्हुन्थ्यो,
बुझ्नुभयो। त्यो राम्रो हो। हो, श्रीमान्।”
175 त्यहाँ डाँडाको माथ आऊ। “ओ,” उहाले भ ुभयो, “तपाईलाई थाहा
छ िपता? तपाईको छोरा पुरानो ब्लकको एउटा टुक्रा जस्तो छ। ऊ वास्तवमै
त्यस्तो छ। िठक तपाई जस्तै छ। हरके वचन जुन तपाईले भ ुहुन्छ, उसले
‘आमेन’ त्यसलाई भन्छ। मलेै—मलेै उसलाई एकिदन बाईबल पल्टाएर
देखाए, र त्यसले यसो भनेको थयो, ‘येशू ख्री िहजो आज सधभैरी एक
समान हुनुहुन्छ।’ तपाईलाई थाहा छ उसले के भन्यो? उसले चच्यायो र
आफ्नो हात माथ हावामा उचाल्यो, र भन्यो, ‘हा ेलुयाह! आमेन!’ ओ! र
तपाईलाई थाहा छ यहािनर यसले यसो भन्छ, तपाईको वचनमा, तपाईलाई
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थाहा छ, कहािनर तपाईले भ ुभयो, ‘तनीह जसले मलाई िव ास गछर् ,
मलेै गरकेा कामह त्यसले पिन गनछ’?”
176 “हो, मलाई याद छ मेरो छोराको लािग त्यो लेखेको। हो, मलाई याद
छ त्यो लेखेको।”
177 “ओ, जब उसले त्यो देख्यो, ऊ केवल ठूलो स्वरले करायो र दया बाया
यसो भन्दै उ फ्फ्रयो, ‘हा ेलुयाह, प्रभु। सारा संसार मबाट िनकाल्नुहोस्।
मलाई त्यस्तो बनाउनुहोस्! हो, श्रीमान्। र ती सबै कुरा बनाउनुहोस् जुन
उहाले गनुर्भयो!”
178 “ओ,” परमे रले यसलाई भ ुभयो, “म—म त्यो छोराको िन म्त
खसुी छु। त्यो असल छोरा हो। िठक छ। केिह वषर्को लािग उसमा नजर
लगाईराख, हेर—हेर ऊ कस्तो हुदै आउनेछ, र कसरी उसले प्रगतशल
हुदै जानेछ।” केिह समय पछ केिह वषर् िवत्दै जान्छ। “उसले कस्तो
गदछ?”
179 “ओ, प्रभु, ऊ अनुग्रहमा समेत बढ्दै गईरहेको छ! ओ, उ केवल…
उसले काठ छल्दै छ। म तपाईलाइ भन्दछुै, ऊ—ऊसले ती भेडाह लाई
िठक तपाईले जस्तै गरी सम्हाल्न सक्छ। उसले किहल्यै पिन तनीह लाई
समुद्री ￭सवार िददनै। उसले तनीह लाई किहल्यै खान नहुने फूल िददनै।
जब तनीह ऊ कहाँ आएर ‘हामी मण्डलीमा जोडन चाहन्छौ’ भन्दै
आउछन्; उसले यसो भन्छ, ‘तपाईह चुप लाग्नुहोस्, तपाईलाई त्यो
आवश्यक छैन! होइन, श्रीमान्। यहाँ छ जे हामीलाई आवश्यक छ,
“प ाताप गर र तमीह प्रत्येकले आफ्नो पाप क्षमादानको िन म्त येशू
ख्री को नाउमा बि ष्मा लओ। अिन तमीह ले पिवत्र आत्माको वरदान
पाउने छौ।”’ हो, श्रीमान्, त्यिह नै हो जो उसले त्यहाँ भन्यो।”

“ओ, के उसले वास्तवमै त्यो भन्यो?”
“हो, श्रीमान्, उसले िन त पमा यिह भन्यो।”
“िठक छ, त्यो त िठक मलेै लेखेकै जस्तो हो।”
“उसले िठक यिह त रकामा भन्यो।”
“हम!” हो, श्रीमान्।

180 “तनीह मध्ये केिहले भने, ‘तर तमीह माथ शिक्त प्रा नग न्जेल
तमीह यिह शहर या शालेममा ब￭सरहो। तर पिवत्र आत्मा तमीह मा
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आउनुभए पछ तमीह ले शिक्त पाउनेछौ, र तमीह ले य शालेममा,
सारा यहूिदयामा, साम रयामा र पृथ्वीको अ न्तम छेउसम्म मेरा साक्षी
हुनेछौ।’ जब उसले त्यो पढ्यो, तनीह ले चच्याए, ‘हा ेलुयाह, त्यिह
नै हो जुन तपाईह लाई आवश्यक छ! तपाईलाई थाहा छ उसले के गय ?
जबसम्म तनीह ले बुझेनन् तबसम्म उसले तनीह लाई िठक त्यहाँिनर
लग्यो, र िठक त्यसमैा बस्यो।”

181 “र यिद तनीह ले झमेला ल्याउन थाले भने, उसले भन्थ्यो, ‘हुप,
हुप, हुप, केिह समय पखर्नुस्, केिह समय पखर्नुस्। त्यो त रकामा बाख्राले
व्यवहार गछर् , भेडाले होइन। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो?’ ओ, कुनै बेला
तनीह उ प्रत थोरै अप्रस हुन्थे, तर उसले तनीह लाई थोरै ढाडमा
मायाले सुम्सुम्याउठे, र भन्थ्यो, ‘एक िमनेट पखर्नुस्, इस-इस, इस-
इस, इस। त्यो सबै िठकै छ।’ उसलाई वास्तवमै थाहा छ ती भेडाह लाई
कसरी िनयन्त्र गन भिन। हो, श्रीमान्, म तपाईलाई भन्दछुै।”

182 “तपाईलाई थाहा छ के? मलेै प्रधान िबशप त्यस्त-ैत्यस्तलेै उसलाई
भन्यो िक ऊ त्यो शहरमा आएर सभा गनर् अनुमत छैन।’ तर, तपाईलाई
थाहा छ, मलेै उसलाई एकप्रकार अगुवाई गर,े मलेै भने, ‘जसरी पिन
त्यहाँ जाउ।’ बुझ्नुभयो? यी टेपह छोडदेउ, र तनीह लाई बािहर
जान नदेऊ।’ हामी जसरी पिन गरैे छोडयौ! यी यहाँका शहरह मा गयौ,
तनीह ले भने, ‘अ, हामी प्रायोजन गन छैनौ…’”

183 “र तपाईलाई थाहा छ, शतैान त्यहाँ तलआयो, र भन्यो, ‘म तपाईलाई
बाजी राख्छु िक मलेै उसलाई यो शहरबाट बािहर राख्न सक्छु।’ मलेै
भने, ‘तलेै त्यसो गनर् सक्ने छैनस्। यिद मलेै उसलाई जानलाई भने भिन,
ऊ जानेछ। म तपाईलाई पक्का भ सक्छु िक ऊ जानेछ।’ ‘होइन, होइन,
होइन, होइन, होइन, म उसलाई भ ेछु।” म तल जानेछु र भ ेछु, “अब,
मेरा हरके दलालह लाई, तलेै गएर एक्कट्ठा गर्। तलेै ती अन्धोभक्तह
मध्ये कोिह पिन चाहदनैस् त्यहाँ तल, ती पुरानो िदव्य चंगाई र ती पुरानो
पिवत्र आत्माको चजह । त्यो त प्रे रतह को समयतरै नै िवतेर गसैक्यो।
तलाई थाहा छ िक त्यसबेल त्यो राम्रो थएन।” तनीह लाई त्यो पुरानो
फोहोर खरुाक िदन खोज्दै थयो, सबै त्यस्ता कुराह िदन खोज्दै थयो।
तनीह …
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184 “तर तपाईलाई थाहा छ, ऊ िठक त्यहाँ तल जसरी पिन गयो।
िठक त्यहाँ तल गयो र अल्फाफा फा लिदयो…र तपाईलाई थाहा छ
के, ती भेडाह ले खाना थाले, तनीह मोटाउन सक्नेसम्मको चाडो
मोटाए। हो, श्रीमान्। जब तनीह को चगाई र सभा हुदैथयो, तपाईलाई
थाहा छ, अधकांश जवान मािनसह ले शु गर।े तनीह ले, हेरे कतै
तनीह संग ठूलो पराल छ िक जस्तो त्यो अल्फाफा थयो। तपाईलाई
थाहा छ त्यसलाई तनीह ले के गर?े तनीह छमेक कहाँ जादा सम्म त्यो
राम्रो थयो, भन्यो, ‘यो चाख्नुस्! यो चाख्नुस्! यो चाख्नुस्!’ बुझ्नुभयो,
त्यहाँको वातावारण चाख्दा थयो यहाँ अिहलेको जस्तो थयो। यहाँिनरको
जस्तो। िठक यहािनर जस्तो, बुझ्नुभयो। ‘केवल प ाताप गनुर्होस् तपाईह
हरकेले, र येशूको नाउमा बि ष्मा लनुहोस्, बुझ्नुभयो, तपाईले पिवत्र
आत्मा पाउनुहुनेछ। यो ती सबकैो लािग हो जसले इच्छा गछर् , इच्छा हुनेले
आओस्, ऊ यहाँ आओस् र हेरोस यहाँ बाईबलले के भन्छ।’ बुझ्नुभयो?
र तनीह ले िवल्कुलै महान् समय िबताईरहेका छन् त्यहाँ तल।”

185 “ओ, त्यो मेरो छोरा हो! त्यो केरो केटा हो। िठक छ, तमीलाई लाग्छ
ऊ राम्रो प रपक्व छ?”

186 “हो, पकै्क पिन छ,” भ ुभयो पिवत्र आत्माले। “मलेै उसलाई प रक्षा
पिन िदएको छु। त्यो केटालाई मलेै यो त रकामा प रक्षा लए, उसलाई
त्यो त रकामा प रक्षा लए। मलेै उसलाई िबमारले हाने, त्यसको अधनमा
पार।े मलेै उसलाई घसार।े मलेै शतैानलाई त्यसले गनर्सक्ने सबै कुरा
गनर् िदए। ऊ फेरी उठेर आउथ्यो। ऊ पिहलेको जस्तै भएर आउथ्यो।
बुझ्नुभयो, फेरी उठेर आउथ्यो। मलेै उसलाई िबमार बनाए। मलेै यो गर।े
मलेै उसलाई अस्पतालमै फाले। मलेै उसलाई बािहर ल्याएर यो गर।े मलेै
त्यो गर।े मलेै उसकै श्रीमती उसको िव बनाए। मलेै उसको छमेिकलाई
उसकैो िव मा पार,े मलेै सबै उसको िव मा पार।े ती सबै उसलाई थोरै
पिन फरक पारने। भ ुभयो, ‘य िप उहाले मारे पिन, म उहालाई भरोसा
गनछु।’ मलेै उसको प रवारलाई मार।े मलेै यो खोसे, मलेै यो गर,े मलेै यो
सबै कुरा गर,े मलेै यो गर,े त्यो गर,े अन्य कुरा गर।े अझै पिन ऊ खडा
भई बस्यो, ‘य िप उहाले मलाई मारे पिन, म उहाको सेवा गनछु! उहा मेरो
हुनुहुन्छ!’”
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187 “ओ, िठक छ, म िव ास गछुर् िक हामीलाई उसलाई एकिदन कुनै िवशेष
स्थानमा ल्याएर उसलाई धमर्पुत्र अथार्त अभग्रहण गनुर्पछर् ।”
188 अब, जब पुरानो करारको िपताले बुझ्नुभएको थयो िक उहाको पुत्र
एउटा यगुमा आउने छ र अभग्रहणको लािग एक मौसममा तयार ग रएको
छ। तनीह उहाको छोराछोरी भएरै ज न्मएका थए, तर, जब तनीह
िठक त्यस समयमा छोरा भए। तर तब तनीह किहल्यै पिन बच्चाको पमा,
केवल सामान्य बच्चाको पमा मात्रै हुनेछैन जबसम्म तनीह प रपक्व
हुदनैन् र तनीह के हुन् भिन देखाऊदनैन्। तब उहाले तनीह लाई
बोलाएर िनकाली ल्याउनुहुन्छ।
189 अब यहाँ हामी छौ मण्डली। के तपाई तयार हुनुहुन्छ? अब यो थोरै
िढलो भसैकेको छ, केवल केिह िमनेटको लािगसबलेै आफ्नो आफ्नो
टोक्नुस्, तपाईको प्राणलाई चमोट्नुस्, र तपाईको दय खच्नुस्।
बुझ्नुभयो? अब हामी मण्डलीलाई स्थािपत गनर् जाँदछैौ। अब जब मण्डली
त्यो स्थानमा पुग्छ, उहाले भ ुहुन्छ, “मनस्से तमी यस स्थानको हौ।
इफ्राईम, तमी यहािनरको हौ।”
190 तब उहाले त्यसलाई एउटा िन त स्थानमा राख्नुहुन्छ, िपताले त्यसो
गनुर्हुन्छ, र उहाले त्यसलाई यसरी उच्च स्थानमा राख्नुहुन्छ, र उहाको
एउटा समारोह छ, र तनीह सबै आउनेछन्। र उहाले भ ुभयो, “यो
मेरो छोरा हो भिन सबलेै चनेको म चाहन्छु। र अब उप्रान्त तपाईह
हरकेले यो जानेको म चाहन्छु, िक यो नाउ…म यसलाई यसरी पोशाक
लगाईिदनेछु, एउटा िवशेष पोशाक यसरी लगाईिदनेछु। र उसको नै उ त्तकै
राम्रो छ ज त्तको मेरो नाउ छ। यो मेरो छोरा हो, मलेै यसलाई मेरो प रवारमा
धमर्पुत्रको पमा स्वीकार छु, य िप ऊ जन्मेको िदन दे खनै यो मेरो छोरा
हो। उसले पिवत्र आत्मा प्रा गएको िदन दे ख न,ै ऊ मेरो छोरा भएको
थयो। तर अब म उसलाई अधकारको उपयकु्त स्थानमा राख्ने छु।” जे
उसले िनकाल्छ त्यो िनका लनेछ, जे उसले प्रयोग गछर् त्यो प्रयोग ग रनेछ:
191 “र साँचो, साँचो म तमीह लाई भन्दछु, यिद तमीले यस खलाई
भन्यौ, यिद तमीले यस पहाडलाई भन्यौ, ‘हिटजा,’ र आफ्नो दयमा
कुनै संका गदनौ, तर तमीले जे भनेको छौ त्यो पूरा हुनेछ भिन िव ास
गछ भने, तमीले जे भनेको छौ त्यो तमीले पाउने छौ।” बुझ्नुभयो? त्यहाँ
तपाई हुनुहुन्छ; त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? “त्यो मेरो छोरा हो।”
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तपाईह कतलाई थाहा छ िक अभग्रहण अथार्त धमर्पुत्र…तनीह ले
प्रमाणत ग रसके पछ तनीह ले धमर्पुत्रमा अभग्रहण गछर्न्…तनीह
जतीले बाईबल पढेका छन्, त्यो स्थािपत पुत्र हो।
192 अब, परमे रले त्यिह नै आफ्नो पुत्रसंग गनुर्भयो हाब उहाले येशूलाई
परवतर्नको डाँडामा लानुभयो। उहाले पत्रूस, याकूब र यूह ालाई त्यहाँ
माथ लानुभएको थयो, त्यो पृथ्वीको तनवटा साक्षीह हुन्। त्यहाँ माथ
डाँडामा येशू, मोसा र ए लया, र परमे र हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ तनीह डाँडा
माथ थए। र, पिहलो कुरा तपाईलाई थाहा छ, तनीह ले माथ हेर,े र येशू
तनीह को अगाड मिहिमत हुनुभएको थयो। त्यो िठक हो? कतजनालाई
थाहा छ त्यो नै धमर्शा अनुसार हो? उहाले के गनुर्भएको थयो? उहा—
उहाले अमर पोशाक पिह रनुभएको थयो। र उहाले भ ुभयो, “उहाको
पोशाक सूयर् जस्तै च म्कएको थयो।” के त्यो िठक हो? र बादलले
उहाह लाई छोपीिदयो। र पत्रुस र याकूब र तनीह डराए। र तनीह ले
त्यहाँ हेर,े र त्यहाँ उहासंग मोसा र ए लयाले कुरा ग ररहेको देखे। र मोसा
पिहले नै म रसकेको थयो, र अज्ञात चहानमा आठ सय वषर्सम्म गाडएको
थयो। र ए लयाले स्वगर्मा रथको यात्रा गररे गएका थए, त्यो समयभन्दा
पाँचसय वषर् अगाड। ओ! तर तनीह अझै पिन त्यहाँ थए! त्यहाँ तनीह
उहासंग कुरा गद थए। बुझ्नुभयो। उहाले येशूलाई त्यहाँ माथ तनीह लाई
हेनर्को िन म्त लानुभएको थयो, यो सबै के को िवषयमा थयो भनेर हेनर्,
त्यहाँ हेनर्को लािग, उहालाई यी कुराह देखाउनको िन म्त लानुभयो। र
तनीह ले उहासंग कुरा गर,े उहासंग संवाद गर।े
193 त्यसपछ जब पत्रुसले फेरी हेरे र त्यो मिहमा येशूबाट हिटसकेको थयो,
तनीह ले येशूलाई मात्र देखे, र एउटा आवाज बादल माथबाट आयो, र
यसो भन्यो, “यनी मेरो िप्रय पुत्र हुन्, उसलाई सुन! उसको नाउ मेरो
ज त्तकै उत्तम छ अब। उहालाई सुन!” त्यिह नै हो, अभग्रहण ग रएको,
वा पुत्र ह स्थािपत ग रयो।
194 अब, त्यिह नै हो जहाँ परमे रले पे न्टको ल चचर्लाई एिफसीको
पुस्तकमा ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? तपाई बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब
हामीले यसलाई बन्द गनर् तरा लाग्नुपछर् िकनभने धेरै नै िढलो भईसकेको छ,
बुझ्नुभयो, साना नानीह लाइ िनन्द्रा लािगसकेको छ। र म िठक यो तलको
पदमा जान चाहन्छु, यो अ न्तम भागमा, “प्रतज्ञाको पिवत्रआत्मा ारा छाप
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लगाईएका हौ।” हामीले त्यो आईतबार हेनछौ, बुझ्नुभयो। हेनुर्होस्। अब,
कसरी, के ले हामीलाई यस भत्र ल्याउदछ, र कसरी हामीलाई यसबाट
स्थािपत ग रन्छ।
195 तर अब, त्यो “स्थान,” मा तपाई कसरी हुनुहुन्छ? पिहलो त तपाई
पिवत्र आत्मा ारा त्यस राज्यमा जन्मनुहुन्छ। कतजनालाई यो कुरा थाहा
छ? िठक छ। अक कुरा, तपाई पूवर् िनयकु्त केमा भयो? अभग्रहणमा। त्यो
के हो? तपाई त्यो स्थानमा स्थािपत हुनको लािग पूवर् िनयकु्त ग रनुभयो।
196 ओ, बिहनी स्कट, म िव ास गछुर् िक यो यिह भईरहेको छ। के तपाई
नै होइन र जो माथ घरमा हुनुहुन्थ्यो आज? एउटा शक्षा संसारको कुनै
ठाउमा भईरहेको छ, देशको िवभ भागतर भएको छ, मलेै यो िवषयमा धेरै
नै सुनेको छु, िक येशू यहाँ पृथ्वीमा हुनुहुन्छ, एउटा शरीरमा िहडरहनुभएको
छ, उहा आउनुहुन्छ र यो गनुर्हुन्छ। त्यो एउटा झुट हो! उहाको पिवत्र
आत्मा यहाँ हुनुहुन्छ, र उहाले आफ्नो मण्डलीलाई स्थािपत गन कोशष गद
हुनुहुन्छ, उहाको मण्डली क्रममा राख्नको लािग, प्रतज्ञाको देशमा स्थािपत
गनर्को लािग, तािक तनीह प्रवेश गनर् सकुन्…तािक सबै शत्रुह लाई
िनकाल्न सकोस्।
197 मनस्सेले यो जिमन लन सक्दनै। मेरो चंगाईको सेवकाई हुनसक्दनै
जबिक आधा जस्तो संसार…जब…म त्यहा बािहर गएर येशूको नाउको
बि ष्मा प्रचार गछुर् , र ित्रएकका भाईह ले यो भिनरहेका हुन्छन्, “ओ, यो
व्यिक्त एउटा पुरानो येशू मात्रै मा े हो।” र म यहाँिनर गएर िदव्य चंगाई
गनर् स क्दन जबिक आधा जस्तो मािनसह ले भन्छन् िक, “िदव्य चंगाई
राम्रै हो,” र अधकांशले प्रभुको आ यर्को कायर्ह को आनन्द लन्छन्
र भन्छन्, “िठक छ, म िव ास गछुर् िक भाई ब्रन्हाम एउटा अगमवक्ता
हुनुहुन्छ, तर तपाईलाई म केिह भन्छु। जबसम्म आत्मा उहामा हुनुहुन्छ,
र उहाले दयको कुरा भ सक्नुहुन्छ, उहा प्रभुको दास हुनुहुन्छ। तर
उहाको शक्षा कुिहएको छ, त्यो राम्रो छैन।” जो जतले पिन त्यस्तो
खालको वकवास सुन्छ? त्यो िक त परमे रबाट हो िक त परमे रबाट
होइन। त्यो िठक हो। यो िक त सबै परमे र हुनुहुन्छ वा सुन्य परमे र
हो। त्यिह नै त रकामा यो हो। तर कसरी तपाईसंग हुनसक्छ? मनस्सेले
आफ्नो जग्गा राख्ने छैन, इफ्राईमले आफ्नो जग्गा राख्नेछैन, गादले आफ्नो
जग्गा राख्ने छैन, बेन्जािमनले आफ्नो जग्गा राख्ने छैन, तनीह सबै यहाँ
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फ लश्तीह संग िमलेर िहडेका छन्। कसरी हामी स्थािपत हुनेवाला छौ?
तर हामी त पिवत्र आत्माबाट भएर जन्मेका छौ, हामीह सब।ै के त्यो सिह
हो? हामी के मा जन्मेका छौ? पूवार्िनयकु्त…त्यसपछ त्यसबाट ज न्मसके
पछ, ख्री को शरीरमा स्थािपत ग रन हामीह अभग्रहणमा पुवर्िनयकु्त
ग रयौ। तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो भनाईको अथर्?

198 ख्री को शरीर भनेको के हो? केिह प्रे रतह हुन्, कोिह अगमवक्ताह
हुन्, केिह शक्षकह हँु, केिह प्रचारकह हुन्, र केिह पा रह हुन्। के
त्यो सिह हो? हामीह त्यसको लािग बोलाईएक हौ। अ संग अन्यभाषाको
वरदानह छन्, अन्यभाषाको उल्थाह , िववेक, ज्ञान, आ यर्कमर्,
चमत्कारका कामह , यी सबथै रका वरदानह । र अब तनीह ले के
गनछन्? तनीह ले त्यो थोरै अभ्यास गर।े के चािह? त्यसलाई खकुुलो
छोडिदनुहोस् जस्तो मलाई के हो थाहा छैन। एउटा उ ो, अन्य
भाषाह मा बोल्न थाल्यो, र अक अगी बढ्दै गयो, बोल्द,ै “ब्लर,
ब्लर, ब्लर, ब्लर, ब्ल” अहँ। प्रचारकले प्रचार ग ररहेको हुनेछ, वेदीको
बोलावट गनछ, र कोिह उठ्नेछ, अन्यभाषामा बोल्नेछ र “हा ेलुयाह,
परमे रको मिहमा भएको होस्।” भन्दछ। यिद प्रचारकले आफ्नो सदेशमा
लगातार जान्छ भने, अभिषक्त भई, तब मािनसह ले भन्दछन्, “ओ
पुरानो िव ासमा घटेको मान्छे।” बुझ्नुभयो, यो तनीह लाई राम्ररी शक्षा
निदएकोले भएको हो।

199 बाईबलले भनेको छ िक अगमवक्ताह को आत्मा अगमवक्तामा
रा खएको हुन्छ। परमे र होलमालको परमे र हुनुहु । जब म यहाँिनर
उभरहेको छु, वा एउटा सेवक जो परमे रको अभषेक मुिन उभरहेको
छ। चाहे तपाईले जतसुकै अन्यभाषाह मा बोल्न चाहे तापिन, तपाईले
आफ्नो शा न्त राखीरहनुहुन्छ जब सम्म परमे रले यो कायर् पुरा गनुर् हु । तब
यिद तपाईले अन्यभाषाह मा बोल्नुभयो भने, त्यो केवल कुनै धमर्शा लाई
दोहोयार्उने मात्रै हुदनै, ‘िकनभने परमे रले भ ुभएको छ िक व्यथर्को
दोहोयार्उने काम नगर। तर यो त्यो संदेश हुनेछ जुन ￭सधा कसकैो लािग
हुनेछ। मलाई सोध्नुहोस्, किहल्य,ै तपाईको औला राख्नुहोस िक पिवत्र
आत्माले, दयको कुराह जा े, कसलैाई बारम्बार एउटा धमर्शा बाट
दोहोयार्न लगाएको छ भिन। यसले तनीह लाई तनीह मा भएको कुनै
खराबी कुरा भन्दछ र केिह कुरा जुन तनीह ले गरकेा छन्, र केिह कुरा
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जुन तनीह ले गनुर्पनछ वा कुनै कुरा जुन हुन आउनेछ, वा त्यस्तै नै कुरा
हुनेछ। के त्यो िठक छ?
200 त्यस्तै नै अन्यभाषा र अनुवादमा लागू हुन्छ! यिद त्यहाँ मण्डलीमा
कोिह छ जसले अन्यभाषामा बोल्छ र अक ले त्यसलाई अनुवाद गछर् ,
त्यसले यो भनेको होस्। भाई नेभलले उठेको होस् र अन्यभाषामा बोलेको
होस्, र यहाँ भएको भाईले त्यसको अनुवाद िदएको होस्, भनेको होस्, “यो
यहाँ भएको मािनसलाई यो भन् िक िहजो यो व्यिक्त यहाँ गयो र उसले गनर्
नहुने काम गय । र आज डाक्टरले उनलाई भन्यो िक उमा क्यान्सर छ। त्यो
कुरा गएर सिह बनाऊ, यहाँ फकरआऊ र परमे रसंग सिह भएर बस।”

त्यो व्यिक्तले भन्छ, “साच्चै नै त्यो सत्य कुरा हो।” त्यसो हो भने परमे र
तपाईसंग हुनुहुन्छ।
201 तर कसरी हामीले यस त रकामा यसलाई गनर् जानेछु? बुझ्नुभयो? यो
केवल, “ब्ल्म्प, ब्लर, ब्लर, ब्लर।” केवल हवाताल हो, कुनै त रकाले
त्यसको ठाउ छैन। अब त्यो…बुझ्नुभयो, एिफसीकाह ले कोशष गद
थए…बुझ्नुभयो, तनीह ले यो कुरालाई गुमाए। हेनुर्होस् तनीह ले त्यो
कसरी छुट्टाए? हामी पुत्रह को अभग्रहणमा पूवर्िनयकु्त भयौ! अब कत
जनाले बुझ्नुभएको छ मेरो अथर्, तपाईह को हात उठाउनुहोस। अभग्रहण!
हामी परमे रकोआत्मामा जन्मेका हौ, िन य पिन, पिवत्रआत्मा प्रा गरकेा
हौ, र कराउछौ, “अब्बा, िपता! हा ेलुयाह! परमे रको मिहमा भएको
होस्!” हामी त्यिह हौ, त्यो िठक हो, हामी उहाको छोराछोरी हौ, तर हामी
किहँ पुग्न सक्दनैौ। हामीले फ लश्तीलाई भगाउन सक्दनैौ।
202 त्यहाँ िब ी ग्राहाम उभएको हेनुर्होस्। र त्यो मु स्लमले भनेको थयो,
“यसलाई प्रमाणत गनुर्स्।”
203 त्यहाँ तल ज्याक को उभएको हेनुर्होस्। र त्यो ना स्तक, यो चचर् अफ
क्राईस्टले त्यो ना स्तकको हात िमलाएको थयो, र हात समातेको थयो।
एउटा इसाई हुन पन थयो, र जो लेिवस जस्तो दु संग हात िमलाईराखेको
थयो, र स्वतन्त्र िवचारक, र परमे रलाई समेत गा ल िदएर भनेको थयो,
“त्यहाँ कुनै पिन त रकाले परमे र भ े जस्तो केिह पिन कुरा छैन” र
त्यस्तै अन्य कुरा भनेको थयो। र त्यो मण्डली जसले आफैलाई चचर् अफ
क्राईस्ट भन्दछ, ऊ संग हात िमलाउदै थयो, र भाई ज्याक को को िवपक्ष
लईरहेको थयो। कसरी हामीले केिह कुरा गनर् जादछैौ? र पे न्टको र
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धेरै जना उहाको िव मा बसेका छन्, जब, यो भूमीको हरके प्रचार
उहासंग पाईलामा पाईला राख्न पन हो र भ पन, “परमे र, तपाईको
शिक्त तल पठाउनुहोस्।” बुझ्नुभयो, त्यहाँ हामी छौ, जहाँ त्यो स्थािपत
गनर् सिकदकैा।
204 इफ्राईम बस्न नै चाहदनै। ती मध्ये एउटा यहािनर जान्छ, हामीले
पाउछौ िक मनस्से यहािनर जान्छ र भान्छा, “ओ, मेरो प्रभुले मलाई
राम्रो मकै बारी िदनुभएको छ।” त्यसपछ यहाँिनर अक आउछ, गादले
भन्छ, “अँ, अब, एक िमनेट पखार्। मलेै त जौ रोप्न पन, तर मलेै
त मकै पिन पाउनेछु। हा ेलुयाह!” तपाईले बुझ्नुभयो? तपाईको मकै
संग कुनै काम छैन; तपाईले जौ ल्याउनुहोस्, जौ तपाईले हुकार्उन पन
भागको हो। तपाईले भेडा गोठालो गन होइन जब िक तपाईले गाई बस्तुको
गोठालो गन ￭जम्मेवारी छ। परमे रले मण्डलीलाई उपयकु्त स्थानमा राख्न
चाहनुहुन्छ। तर ती प्रत्येकले एउटै कुरा गनर् चाहन्छन्। “हा ेलुयाह” र
तपाईले तनीह लाई यसको बारमेा केिह पिन भ पाउनु समेत हु । अँह
पाउनुहु । तनीह मा अझै पिन त्यो बाख्राको व्यवहार छ, “बट, बट,
बट, बट, बट, बट।” देख्नुभयो, तपाईले केिह भ पाउनुहु । त्यो सिह
हो। अब के त्यो सिह होइन र? र तपाईले मण्डलीलाई उपयकु्त स्थानमा
राख्न सक्नुहु । बुझ्नुभयो?
205 मण्डली खासमा छोराछोरीको अभग्रहणमा पुवर्िनयकु्त हुन पन हो,
जहाँ मािनस…परमे रले मािनसलाई लएर आफ्नो प रवार धमर्पुत्रको
पमा अभग्रह गनर् सक्नुहुन्छ, र उसलाई केिह कुरा िदनुहुन्छ। जहाँ

पिहलो, त्यो कोशष गछर् र हेछर् त्यो िठक छ या छैन भिन। बाईबलले
भन्छ आत्मालाई जाँच। यस मािनसले केिह िन त कुराको दाबी गछर् ,
कोशष गछर् र हेछर् कतै त्यो सिह छ या छैन भिन। यिद त्यो सिह छ
भने, िठक त्यो संगै अघ बढ्छ। त्यसपछ भन्छ, “प्रभु, हामीलाई केिह
कुरा पठाउनुहोस्।” र त्यसमैा अघ बढ्दै जान्छ, बुझ्नुभयो, िठक त्यसमैा
अघ बढ्छ जबसम्म अ ले त्यसको स्थान लदनै। र जब फ लश्तीह ले
आफुलाई बढाउनलाई जान्छ। तब छोटो लुगा जाँच, कपाल तलसम्म
बढ्न थाल्छ, मुहारह धोईन्छ; चुरोटह बन्द हुन्छ। त्यो सिह हो। जब
मण्डली आफ्नो शिक्तशा ल ताकतमा आउन थाल्छ, जब हामीमा हानािनया
र सफ रया, र त्यसके अन्य हुन्छन्। हो, श्रीमान्। तपाईले देखनुुहुनेछ जब
पिवत्र मण्डली आफ्नो शिक्तमा संगै खडा हुन्छन्, परमे रको पुत्रको पमा
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उपयकु्त स्थानमा स्थािपत हुन्छ, परमे रको प रवारमा अभग्रहण हुन्छ,
शिक्तशाली मण्डली आफ्नो मिहमामा उभरहेको हुन्छ। ओ, त्यसकैो लािग
उहा आउदै हुनुहुन्छ।
206 हेनुर्होस् हामी कत टाढा छौ त्यहाँ बाट, दाजुभाई? तपाईह यहाँसम्म
िक धमर्शा मा समेत संगै आउनसक्नुहु । र कुनै पिन मािनस, कुनै पिन
मािनस जसले बाईबलमा पानीको बि ष्मा देख्न सक्दनै, येशू ख्री को
नाउमा, त्यो िक त अन्धो हो वा कुनै मान￭सक स्थतमा गलत छ। त्यो
सिह हो। र त्यिह नै हो जहाँ ठूलो लडाई छ।
207 म—म कुनै पिन व्यिक्त जसले मलाई कुनै धमर्शा को पद ल्याउन
सक्छ जहाँ कोिह पिन येशू ख्री को नाउ भन्दा बाहेक अ कुनै अक नाउमा
बि ष्मा िदलाएको देखौनासक्छ, यो नया मण्डलीमा। या, त्यो व्यिक्त कुनै
अक त रकामा बि ष्मा गराएको छ, त्यो व्यिक्त पिवत्र आत्मा पाउनको
लािग फेरी पिन येशू ख्री को नाउमा बि ष्मा हुन पछर् । तपाई आएर मलाई
देखाउनुहोस्। त्यहाँ त्यस्तो केिह पिन छैन। त्यहाँ कुनै त्यस्तो आज्ञा छैन।
जब येशूले त्यहाँ िनर भ ुभयो, “सारा जातकहाँ जाओ, तनीह लाई
िपता र पुत्र र पिवत्र आत्माको नाउमा बि ष्मा देओ।” िपता, पुत्र न त
पिवत्र आत्मान,ै यी कुनै पिन नाउ होइन, कुनै पिन होइन। पत्रुस आए,
िठक दस िदन प ात, भन्यो, “प ाताप गर र तमीह प्रत्येकले आफ्नो
पाप क्षमादानको िन म्त येशू ख्री को नाउमा बि ष्मा लेओ।” र बाईबलको
सबै ठाउमा।
208 र त्यसपछ यहािनर केिह त्यसरी बि ष्मा भएका थए, कुनै अक
त रकामा, यूह ा ारा भएका थए, केवल पाप क्षमादानको लािग। पावलले
भने, “तपाईह प्रत्येकले फेरी पूनः बि ष्मा लनु पछर् । तपाईह फेरी
आउन पनछ।”
209 “ओ, तर हामी एउटा महान् पिवत्र व्यिक्त ारा बि ष्मा भएका छौ।
उनले येशूलाई बि ष्मा िदलाए।”
210 “िठक छ, यो सुसमाचार हो। यो परमे रको आत्मा हो जो मलाई प्रकट
ग रएको थयो। म परमप्रभुको एउटा प्रे रत हँु, र यिद स्वगर्बाट स्वगर्दतू नै
आएर अक केिह प्रचार गय भने पिन…”
211 आउनुहोस् म त्यो पढ्नेछु। बाईबलले भन्छ, “यिद स्वगर्दतू…”
पावलले भन्छन्, “यिद स्वगर्बाट कुनै स्वगर्दतू आएर अक केिह प्रचार
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गय भने पिन,” िबशप, प्रधान िबशप, पप, अध्यक्ष, जो कोिह त्यो व्यिक्त
भएतापिन, “यिद त्यसले मलेै तमीह मा प्रचार गरकेो सुसमाचार भन्दा
बाहेक अक केिह प्रचार गय भने, त्यो श्रािपत हुनेछ।” त्यहाँ कुन…ैहामीमा
त्यो भन्दा बाहेक अक रत छैन। छैन श्रीमान्। तमीले केवल…त्यहाँ
केवल अ त्यस्तो केिह छैन। तमी, हामी…र त्यसपछ—त्यसपछ,
हेनुर्होस्, िकन मािनसह ले यी कुरा देख्न सक्दनैन्? िकन हो मािनसले
यो िव ास गनर् सक्दनैन्? [सभामा कसलेै भाँच्च, “पुवर् िनयकु्त”—सम्पा]
बुझ्नुभयो? कसलेै िठक ठाउमा हा ुभयो, वंशाण।ु “पुवार्िनयकु्त,” िठक
त्यिह हो। िकन? “तनीह जसले मेरो िपताले मलाई िदनुहुन्छ” (के?)
“म कहा आउनेछ” कसरी ाकै्क! “ती सबै जसलाई मेरो िपताले मलाई
िदनुभएको छ, म कहाँ आउनेछन्।” मलेै के गनर् खोज्दै छु यहाँ, मलेै यहाँ
भेट्टाउन खोज्दछुै? यहाँ हामी छौ। िठक छ।
212 म यो पद पढ्नेछु र त्यसपछ म तपाईलाई भ ेछु पावलले के, ती
कुराह जुन…त्यिह संदेश जुन आज रात मलेै प्रचार गरकेो छु, यहाँिनर
छ जहाँ पावलले पूवर्िनयकु्त के भनेको छ, येशू ख्री को नाउमा पानीको
बि ष्माको बारमेा, पिवत्र आत्माको बि ष्माको बारमेा, मण्डलीको उपयकु्त
स्थानको बारमेा, र अन्य त्यस्तै कुराह मा। यहाँ िनर छ जहाँ उनले
भनेका छन्।

मलाई आ यर् लािगरहेछ (यी गलातीकाह लाई भन्द)ै, िक
ख्री को अनुग्रहमा तमीह लाई बोलाउनुहुनेलाई यत चाँडै
त्यागेर तमीह भ सुसमाचारतर लािगरहेछौ…
म तमीह बाट ल ज्जत छु, अक शब्दमा भन्दा, तमीह ले अ

कोिहलाई आउन िदएर तमीह लाई यस सुसमाचारबाट टाडा
लागेको छ, अक सुसमाचार लागेको छ
वास्तवमा अक सुसमाचार छैन, तर यस्ता कोिह कोिह छन्,

जसले ख्री को सुसमाचारलाई भ्र पनर् खोज्छन्।
213 तर हेनुर्होस्। अब, याद गनुर्होस्, त्यो पावल नै थए जसले प्रत्येक
व्यिक्तलाइ येशू ख्री को नाउमा बि ष्मा लन बाध्य गराए, आएर फेरी पिन
येशू ख्री को नाउमा बि ष्मा लन लगाए। कत जनालाई थाहा छ त्यो
पावल नै थए जसले यी रहस्यह संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अगाड दे ख
लुकाएर राखेको थयो त्यो उसलाई प्रकाश ग रएको छ, िक हामी पुत्रह
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हुनको लािग पिहले नै पूवर्िनयकु्त ग रएका थयौ, धमर्पुत्रको अभग्रहणमा
िनयकु्त ग रएका भनेका थए। त्यो पावल नै थए। यहाँ हेनुर्होस् उनले के
भनेका थए।

हामीले प्रचार गरकेा सुसमाचारको िवप रत हामीले वा स्वगर्बाट
आउने दतूले नै प्रचार गय भने पिन त्यो व्यिक्त श्रािपत होस्।

214 केवल यो नभ ुहोस्, “म तपाईसंग सहमत छुइन, महोदय।” केवल
उसलाई श्रािपत हुन िदनुहोस्। मलाई अक पद पढ्न िदनुहोस्।

हामीले अघ दे ख नै भनेजस्तै म फेरी अिहले पिन भन्दछु,
तमीह ले जुन सुसमाचार ग्रहण गरकेा छौ, त्यसको िवप रत अ
कसलेै तिमह लाई प्रचार गदर्छ भने, त्यो श्रािपत होस्।

215 त्यो सिह हो। अब, भाई, बिहनीह , यिद त्यो परमे र हुनुहुन्थ्यो
कुनै िदनमा भने, र म यो आशा राख्दै भन्छु िक यो अनादरयकु्त हुदनै
होला, जसले मलाई यो सानो हेनर्को लािग ल्याएको छ…अब, म उत्ते￭जत
हुन्छु; मलाई लाग्दनै िक म उत्ते￭जत हुन्छु, म केवल प्रचार गनर्मा अशिषत
हुन्छु। म आफुभन्दा पछाड हुन्छु र म तपाईह लाई यहाँ तबसम्म राख्छु
जब तपाईह िनन्द्रा लाग्ने र थिकत हुनुभयो भिन जान्दछु। ओ, म…यिद
तपाई—यिद तपाईले केवल यो जा सक्नुभयो िक म तपाईलाई स्वगर्मा
भएको यत धेरै चाहन्छु! बुझ्नुभयो? र जब म, फेरी एकपटक म यो भन्छु,
जब म…जब उहाले भ ुभयो…मलेै भने, “यसले गनछ…”

उहाले भ ुभयो, “अन्त्य कस्तो हुनेछ भिन हेनर् चाहन्छौ?”
216 र मलेै पछाड फकर हेरे र मलेै आफैलाई त्यो पलगंमा प ल्टरहेको
देखे। पकै्क पिन तपाईले मलाई लामो समय दे ख च ुभएको छ िक यो
जा मा िक—िक—िक म तपाईलाई सत्य कुरा भन्दछु। म तपाईलाई
केिह कुरा सोध्न चाहन्छु, जस्तो शामूएलले साऊल अभषेक गनर् भन्दा
अगाड तनीह लाई सोधेका थए, के मलेै परमप्रभुको नाउमा सत्य बाहेक
अ केिह कुरा तमीह लाई भनेको छु? के त्यो सिह हो? यो सधै सत्य
रहेको छ। के म किहल्यै तपाई कहाँ आएर पसैाको लािग िब न्त गरकेो छु वा
कुनै त्यस्तो कुराको लािग गरकेो छु? छैन, बुझ्नुभयो, मलेै किहल्यै त्यसो
गरकेो छुइन। के मलेै तपाईह लाई ख्री मा दोहोयार्उनेको लािग आफ्नो सबै
मेहेनत िदने कोशष बाहेक अ केिह गरकेो छु? वास्तवम।ै
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217 अब तनीह ले भ चाहन्छन् िक म मान￭सक रोिग हँु, तपाईलाई थाहा
छ, एउटा म स्तष्क सम्ब न्ध अतबादी। अवश्य पिन, ती कुराह िवरोधी
भई आउनेछन्, त्यसो हुन्छ भिन बाईबलले भनेको छ। जसरी याब्रेस र
या ेस मोसाको िव मा खडा भए, तनीह ले लगभग उिह नै कायर् गरे जुन
मोसाले गरकेा थए, मोसाले गरसेम्म गर।े त्यो सिह हो। तर याद गनुर्होस्,
याब्रेस र या ेसले चंगाई गनर् सक्दनै थए। तनीह ले िनको पानर् सक्दनै
थए। तनीह ले िवप त्तह ल्याउन सक्थे, तर त्यसलाई हटाउन सक्दनै
थए। बुझ्नुभयो? िठक छ। अब, परमे र चंगाईदाता हुनुहुन्छ। परमे रको
वचन सत्य नै रहन्छ।
218 म तपाईह संग इमानदार रहने कोशष गर।े मलेै तपाईह लाई सत्यता
भ े प्रयास गर।े मलेै—मलेै…लगभग एकतस वषर्सम्म, म यो पुलिपटमा
खडा भएको छु, तल र माथ, एकतस वषर्सम्म, र कुनै िदन यो पुलिपटबाट
बािहर मिहमाको लािग छोडेर जानसक्छु। त्यहाँ एउटा श्रीमती, एउटा छोरी,
िपता, भाई, सबै दफ्नाईएको छ, िप्रय िमत्रह । मलेै तनीह को डब्बा र
फूलह यहाँ रहेको देखेको छु। र म जान्दछु िक कुनै िदन त्यो मेरो पिन
हुनेछ। अब, त्यो सत्य हो। तर साचो पमा, मेरो पुरा दयले, म मेरो
पूरा दयबाट तपाईलाई भन्छु, म िव ास गछुर् िक मलेै तपाईलाई प्रभु
येशू ख्री को साँचो सुसमाचार प्रचार गरकेो छु, र पिवत्र आत्माको बि ष्मा
प्रा गरकेो छु। र जुनसुकै बेलका तपाईले पिन प्रा गनुर्हुनेछ, त्यसले
तपाईलाई आनन्द, शा न्त, चरसिहष्णतुा, भलाई, नम्रता, कोमलता,
धयैर्ता र िव ास ल्याउने छ।
219 र त्यो िदन, त्यस िबहानीमा मलाई के भएको थयो, मलाई थाहा छैन।
मलेै अझै पिन भ स क्दन िक म यिह यो शरीरमा भएर एउटा दशर्न देखे,
या मलाई यहाँबाट कुनै अक ठाउमा त्यहाँ माथ लिगयो। मलाई थाहा छैन,
म भ स क्दन। मलाई थाहा भएको यो मात्र हो, िक म—म सधै मनर् दे ख
डराउथे, त्यो सानो डंकको स्थान। तर येशू मलाई लन आउनुहु भ े
कुराको डर किहल्यै पिन भएन, अब, म त्यो दे ख डराएको थईन, िकनिक
म—म त्यो दे ख डराउिदन थए; तर यिद म तपाईलाई भेटुला र केवल
एउटा सानो पुरानो हावामा उडरहेको तुषार हुनेछु। तर अब म देख्दछु।
जब मलेै ती मािनसह लाई देखे, तनीह वास्तिवक थयो। र तनीह
ती मािनसह थए जो कुनै बेला यहा यस पृथ्वीमा मसंग सम्ब न्धत थए,
यहाँसम्मिक मेरो पिहलो श्रीमती पिन थईन्। उनी मेरी श्रीमती मात्रै थईनन्,
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उनी मेरी बिहनी थईन्। उनले मलाई किहल्यै पिन आफ्नो श्रीमान् भनेर
बोलाईनन्, उनले मलाई उसको डालग भाई भनेर बोलाईन्। त्यहाँ कुनै
शारी रक सम्बन्ध थएन, त्यस्तो खालको कुनै भावनाह थएन, त्यो हुन
सक्दनै थयो; त्यो ￭स थयो, त्यो िमठो थयो, त्यो ￭स थयो।

म आ यर्मा छु, मलाई थाहा छैन, म चिकत छु: के उनी त्यस्तो
दे खन्थ्यो उनले पृथ्वी छोड्नुभन्दा अघ, जब उनी त्यहाँ अस्पतालमा
थईन्, जब मलेै उसलाई बोलाएको थए? र उनले भनेक थईन्, “िब ी,
तमीले यो प्रचार गरकेो छौ, तमीले यसको िवषयमा कुरा गरकेो छौ, तर,”
उनले भनेिक थईन्, “तमीलाई थाहा छैन यो के हो।” उनले भनेिक थईन्,
“मलाई यहाँ रहने कुनै चाहना छैन।”
220 म सोच्छु यिद त्यो नै हो भने, त्यो इ रीय, सन्तमय बुढो मान्छे एफ.एफ
बोस्वोथर्, जो यो पुलिपटमा उभेका थए, जसले मसंगै संसारको िवभ
भागह मा प्रचार गरकेा थए। बुढो एफ. एफ. बोस्वोथर्, तपाईह सबलेै
लगभग उहालाई च ुहुन्छ, बुढो सन्त व्यिक्त। दइु घण्टा अगाड, उहाले
छोडेर जानुभन्दा क रब एक वा दइु ह ा अगाड, म उहाकहाँ गएको थए
र त्यहाँ उहा लेिटरहनुभएको थयो, लगभग नब्बे वषर् बुढो व्यिक्त। उहाको
सानो बुढो हातह म कहा आयो, उहाको सानो तालु भएको शर र त्यो
मुहारको सेतो दाह्री। मलेै त्यो बुढो मान्छेलाई मेरो अँगालोमा ताने र कराए,
“मेरो िपता, मेरो िपता, इस्राएलको रथह र घोडचढीह ।”

िकनिक यिद त्यहाँ किहल्यै कुनै पिन एउटा मान्छे जसले पे न्टको लाई
प्रतिनधत्व गय र एउटा साँचो प्रे रत थयो भने, त्यो एफ.एफ बोस्वोथर्
हुनुहुन्थ्य्यो, सफा, ￭सधा, र साँचो सुसमाचार, बुझ्नुभयो, त्यो बोस्वोथर्
हुनुहुन्थ्यो। र जब मलेै उहालाई मेरो अँगालोमा राखे, र मलेै कराए, “मेरो
िपता, मेरो िपता, इस्राएलको रथ र घोडचढीह ।”
221 उहाले भ ुभयो, “छोरा, के्षत्रमै रिहरह।” भन्यो, “यी जवानह लाई
िवदेशी के्षत्रमा लऊ, यिद तमीले सक्छौ भने, तनीह धेरै अन्धिव ासमा
लाग्नुभन्दा अगाड नै जाउ। तमीसंग भएको त्यो साँचो सुसमाचार तनीह
कहाँ लजैाउ।” उहाले भ ुभयो, “जे हुनसक्छ त्यस्तोसम्म हुन अझै पिन
तम्रो सेवकाई शु भएको छ।” भ ुभयो, “तमी एउटा पूरा नया ब्रन्हाम
हौ।” भ ुभयो, “तमी जवान हौ, छोरा।”

मलेै भने, “भाई बोस्वोथर्, म चा लस वषर्को भईसकेको छु।”
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222 उहाले भ ुभयो, “तमीले अझै पिन शु ग रसकेको छैनौ।” उहाले
भ ुभयो, “यी पे न्टको ल प्रचारकह लाइ यी धेरै वािहयात कुराह संग
त्यहा पुग्न, र कुराह मा िवष हाल्न नदेउ, र तमी त्यहाँ पुग्नभन्दा अगाड सबै
कुटनीतज्ञह लाई र सबै देशलाई त्यसको िव हुन नदेउ।” भ ुभयो,
“अघ बढ्दै जाउ, तमीले पाएको सुसमाचार संगै अघ बढ्दै जाउ।” उहाले
भ ुभयो, “म—म िव ास गछुर् तमी परमप्रभु हाम्रो परमे रको एउटा प्रे रत
या एउटा अगमवक्ता हौ।”
223 मलेै उहालाई हेर,े मलेै उहालाई मेरो अगालोमा हाले। मलेै भने, “भाई
बोस्वोथर्, म तपाईलाई एउटा प्र सोध्न चाहन्छु। तपाईको प्रचारको यी सबै
वषर्ह मध्ये तपाईको सबभैन्दा खसुीको कुन हो?”

उहाले भ ुभयो, “िठक अिहलेको समय हो, भाई ब्रन्हाम।”
मलेै भने, “तपाईलाई थाहा छ तपाई मद हुनुहुन्छ।”
उहाले भ ुभयो, “म मनर् स क्दन।”
मलेै भने, “िकन…िकन तपाईले यो तपाईको खसुीको समय हो भिन

भ ासक्नुहुन्छ?”
224 त्यहाँिनर एउटा सानो ढोका थयो। उहाले भ ुभयो, “म यहाँिनर मेरो
मुहार ढोकातफर् फकार्एर लेिटरहेको छु। कुनै पिन समय, मलेै प्रेम गरकेो
एकजना, र उहा जसको िन म्त मलेै प्रचार गरे र खडा भए, यी सब…ै
मेरो जीवनभरी, उहा मेरो लािग त्यो ढोकामा आउनुहुनेछ, र म उहासंग
जानेछु।” मलेै उहालाई हेर,े र सोचे, म—मलेै उिह त रकाले हेद थए
जस्तो मलेै अब्राहाम, इसाहाक, या याकूबलाई हेरकेो हुन्थे।
225 मलेै उहाको हात समाते, मलेै भने, “भाई बोस्वोथर्, हामी दवुलेै एउटै
परमे रलाई िव ास गछ , हामीले उिह कुरा िव ास गछ । परमे रको
कृपाले म मेरो शरीरमा भएको अ न्तम ासले छोडेसम्म प्रचार गछुर् । मलेै
जानेसम्मको साँचो भएर म परमे रको िन म्त ￭जउने छु। म कुनै पिन
तफर् मा वा ठाउमा सुसमाचारमा सम्झौता गन छुइन। मलेै साँचो ￭जउने
जानेसम्मको सत्य भई ￭जउनेछु। भाई बोस्वोथर्, म तपाईलाई एउटा उत्तम
देशमा ￭जउनेछु जहाँ तपाई बुढो हुनुहुनेछैन, तर जवान हुनुहुनेछ।”
226 उहाले भ ुभयो, “तमी त्यहाँ हुनेछौ, भाई ब्रन्हाम, तमी चन्ता
न लनु।”
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227 र उँहा िबत्नुभन्दा एक घण्टा वा दइु घण्टा अगाड…लगभग दइु
मिहना प ात, मलेै सोचे िक उहा तब मद हुनुहुन्छ, मेरी श्रीमती आईन् र
उहालाई हे रन् (उहाले सधै उनको बारमेा सम्झीरहनुहुन्थ्यो), र त्यसपछ
श्रीमती बोस्वोथर्। र लगभग उहा लेटनु भएको दइु घण्टा भएको थयो,
सुतेको। उहा उठ्नुभयो, उहाले हेनुर्भयो, उहा आफ्नो पलगंबाट उफ्रनुभयो।
उहाले भ ुभयो, “आमा, अँ, मलेै तपाईलाई धेरै समय दे ख देखेको
थईन! ड्याड! भाई ￭जम, िकन,” भ ुभयो, “हेरौ, तपाई मलेै जो लएट,
इ लनोइसमा प्रभुमा ल्याएकाह मध्ये एक हुनुहुन्छ।” उहा िबतेको लगभग
पचास वषर् भईसकेको थयो। बुझ्नुभयो? हो! उहाले भ ुभयो, “तपाई
बिहनी यो—र—यो हुनुहुन्छ। हो, मलेै तपाईलाई प्रभुमा िविनपेगको
सभामा प्रभुमा डोहोयार्एको थए। हो। िकन, यहाँ बिहिन यो—र—यो
हुनुहुन्छ। मलेै तपाइलाई देखेको थईन…हो, बुझ्नुभयो, तपाई प्रभुमा
यो—र—यो बेलामा आउनुभएको थयो।” र उहाले प्रभुमा अगुवाई
गरकेाह लाई ￭सधा दइु घण्टासम्म उहाले हात िमलाईरहनु भयो। फकर
आफ्नो ठाउमा जानुभयो, र तल लेट्नुभयो, आफ्नो हात बा ुभयो, र त्यिह
नै गनुर्भयो। के भाई एफ.एफ बोस्वोथर्लाई त्यस रातमलाई देखाउनुभएको
देशमा प्रवेश गनर् िदनुभयो? यिद त्यो हो भने, उहा त्यहाँ आज जवान
मािनस हुनुहुन्छ। परमे रले उहाको प्राणलाई िवश्राम िदनुभएको छ। र म
यत िव ासयोग्यको जीवन ￭जउन सँकू िक म त्यो देशमा प्रवेश गनर् सँकू। र
यत सत्य हुन सकू एउटा—एउटा ख्री को दास ब सकू।
228 म मेरो जीवन दे ख ल ज्जत छु। म ल ज्जत छु। म—म—म…यिद मलेै
तपाई मािनसह को िव मा केिह पाप गरकेो छु भने, तपाई—तपाईले
त्यो मकहाँ आएर भ को लािग ऋणी हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? परमे रले
उहाको अनुग्रह ारा जे पिन मलाई गनर् िदनुहुन्छ त्यो अनुसार ￭सधा
￭जउनेमा प्रयास गदर्छु। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? तर, हेनुर्होस्, िमत्रह ,
यिद तपाईले मेरो जीवनको बारमेा कुनै पिन गलत कुरा छ भिन जा ुहुन्छ
भने तपाई आएर मलाई त्यो भ ुहोस्। र, हेनुर्होस्, यहाँ उभएर सत्य
सुसमाचार प्रचार गनर्को लािग म तपाईह प्रत आभारी छु। म तपाई प्रत
आभारी छु िकनिक तपाईह प्रत्येकको मुहार, जवान पु ष र मिहलाह ,
लाई त्यहाँ पारी म देखे अपेक्षा गदर्छु। यो केवल तपाईह अिहले भएको
ठाउबा त्यो ठाउसम्म एउटा ास मात्रै टाढा छ। अब त्यो सिह हो। त्यो
त्यहाँ छ।
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229 र सबै अनुग्रहको परमे र, स्वगर्को परमे र, अपिवत्र भएर होइन, तर
सत्यिन ा भई, “पापा,” त्यस महान् िदनमा जब हामी फेरी त्यस िदनमा
प्रस्तूत ग रनेछ यिह हाम्रो पृथ्वीको शरीरमा, तािक हामीले त्यस देशको
अगंूर र फलह िपउन, र खाना सकौ। “तनीह ले घरह िनमार्ण गन
छन् र अ वास गन छैनन्। तनीह ले दाखको बोट रोप्नेछन् र अ ले त्यो
खाने छैनन्।” बुझ्नुभयो? एउटा मान्छेले दाखको ख रोप्छ, र उसको
छोराले त्यो लन्छ, र त्यसपछ उसको छोराले पिन लन्छ। तर यसको
मािमलामा त्यो हुनेछैन; उसले त्यो रोप्नेछ र त्यिह रहनेछ। बुझ्नुभयो, त्यो
िठक हो। हामी त्यहाँ सदाको लािग हुनेछौ। र हुनसकोस् िक त्यो देशमा,
मलेै तपाईह प्रत्येकलाई देख्न सँकू।

230 र म जान्दछु िक म यहाँ ित्रएकका सेवकह को सामू पिन बोल्दछुै। र
मेरा दाजुभाईह , यो म तपाईह को चत्त दखुाउनलाई भ े ग दन। म पिन
ित्रएक नै हँु, म ित्रएकमा िव ास गछुर् , परमे रको तनओटा गुणमा (िपता,
पुत्र, र पिवत्र आत्मा), तर तनओटा परमे रमा िव ास ग दन। बुझ्नुभयो?
म िव ास गछुर् िक त्यहाँ परमे रको तनओटा गुण छ, पकै्क पिन, म त्यो
मेरो पूरा दयले िव ास गछुर् , “िपता, पुत्र र पिवत्र आत्मा,” तर तनीह
एक परमे रह होइनन्। ती केवल तन गुणह हुन्…या परमे रको तन
कायर्भारह हुन्छ। परमे रले एकपटक िपताको पमा रहनुभयो, पुत्रमा, र
अिहले पिवत्र आत्माको पमा कायर् गद हुनुहुन्छ। त्यो एउटै तन कायर्ह मा
हुनुहुन्थ्यो। र तनीह मा…

231 र िपता, पुत्र र पिवत्र आत्मा, परमे रको नाउ होइन। परमे रको एउटा
नाउ छ, र उहाको नाउ येशू हो। बाईबलले भनेको छ, “स्वगर्को प रवारको
नाउ येशू हो, र पृथ्वीको प रवारको नाउ येशू हो।” त्यो सिह हो। त्यसलेै
परमे रको एउटा नाउ थयो, मानवीय नाउ। उहा…उहाको एउटा नाउ
थयो यहोवा-यर,े यहोवा-राफा, त्यो उहाको इ रत्वको उपाध थयो।
तर उहासंग एउटा नाउ थयो जुन येशू हो! र त्यो उहा हुनुहुन्छ।

232 र साच्चकै मेरा दाजुभाईह , यिद तपाई मसंग असहमत हुनुहुन्छ भने,
याद गनुर्होस्, म—म तपाईलाई हरअवस्थामा त्यो पारीको देशमा भेट्नेछु।
बुझ्नुभयो? म—म त्यहाँ तपाईसंगै हुनेछु। र परमे रले तपाईह लाई
आशष िदनुभएको हो। र म तपाईलाई प्रेम गछुर् ।
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233 र म अब मण्डलीले यो याद गरकेो चाहन्छु, आईतबार िबहान हामीले
यहाँबाट लनेछौ र म तपाईह लाई दइु बजे भन्दा बढी नराख्ने प्रयास गनछु,
तािक हामीले िदवासेवाको सभा गनर् सक्नेछौ, यिद सम्भव हुनसके, र यिद
मलेै गनर्सके जस्तो मलेै आजको रात गरकेो छु, साडे दस। के तपाईह
मलाई क्षमा िदनुहुन्छ? िमत्रह , िप्रय, हामीसंग पयार् समय अब बािक छैन।
म—म तपाईलाई “िप्रय” भिन बोलाउछु िकनभने तपाई िप्रय हुनुहुन्छ।
तपाई—तपाईह मेरो िप्रयह हुनुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ के? यहाँ
धमर्शा मा आउनुहोस्। पावलले भनेका थए, “म तमीह प्रत इ रीय
डाहका साथ डाह गछुर् (उनको मण्डली), िकनिक मलेै तमीह लाइ मगनी
ग रिदएको छु।” त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो। त्यो नै हो। “िकनिक म
तमीह लाई एउटा पतको दलुहीको पमा उहासंग मगनी ग रिदएको छु।”
234 अब, यिद त्यो सत्य हो भने त्यस िदनमा, उहाले भ ुभयो…तनीह ,
मािनसह ले मलाई भनेका थए, भने, “येशू तपाईकहाँ आउनुहुनेछ, र
तपाईले हामीलाई उहामा प्रस्तूत गनुर्हुनेछ,” एउटा कन्या दलुिहको पमा।
“वचन ारा न्याय ग रएको जुन तपाईले तनीह लाई प्रचार गनुर्भएकोछ।”
र, हेनुर्होस्, यिद मलेै तपाईह लाई त्यिह प्रचार गरकेो छु जुन पावलले
आफ्नो मण्डलीलाई प्रचार गरकेा थए, यिद उहाको समूह हाम्रोसंग िमल्छ
भने, ‘िकनिक हामीमा एउटै कुरा छ। आमेन। आउनुहोस् हाम्रा शरह
झुकाऔ जब हामी यो भन्दै गछ , “परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको
होस्।” अब…?…हाम्रो िप्रय पा र भाई नेभल। 
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