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 …नेभल। शुभ प्रभात, कक्षा। हामी फेरी पिन यहाँ तपाईह लाई
सवर्-पयार् प्रभु येशूको नाउँमा अभवादन गनर् पाउदा अत्यन्त खसुी

छौ। िवस्वास गदर्छु िक तपाईह ले प्रशसंा र आशषह को महान् साता
िबताउनुभएको छ।
2 यस िवहानमा आउदै गदार्, मलेै एउटा सानो केटालाई त्यहाँ भेटेको
थए र उसले मलाई स्वगर्दतुले दइुटा साना बच्चाह को रखेदेख ग ररहेको
सजाउने कुरा िदएको थयो। र मलाई थाहा थएन त्यो सानो केटा डाल्टन
थयो, सानो केटा डाल्टन।
3 र यहाँिनर केिह ह ा पिहले, या एउटा केिह…लगभग दइु ह ा पिहले,
त्यहाँ एउटा बुबा हुनुहुन्थ्यो, इसाई बुवा जसले आफ्नो िकशोरी छोरीलाई
भन्दै हुनुहुन्थ्यो जो अझै पिन एउटा इसाई थईनन्, त्यो प्राथर्नाको पिंक्तमा
उभदै हुनुहुन्थ्यो। र पिवत्र आत्माले भ ुभयो, “म—म तमीलाई तम्रो
बच्चा िददछु।” र आज उनी यस िबहानीमा यहाँ छन्, बचाईएिक र प्रभु
येशूको नाउँमा बि ष्मा भएिक, यहाँ मचंमा ब￭सरहेिक छन्, जस्तो पिवत्र
आत्माले भ ुभयो थयो। र अ बच्चाह सबै वरपर ब￭सरहेका छन्। म
जान्दछु िक डाल्टनको प रवार खसुी हुनुहुन्छ।
4 त्यहाँ हेनुर्होस् सानी मिहला जसको बच्चाको िन म्त गत आईतबार
प्राथर्ना ग रएको थयो, जो मनर् लागेको थयो। मलेै देखेको छु िक आज
यस िबहान अझै यहाँ हुनुहुन्छ, र हामी त्यस बिहनीको लािग खसुी छौ।
तनीह ले सोचेका थए िक उसलाई मांसपेसी दषु्पोषण भएको थयो, र
अिहले उसलाई त्यो रोग छैन। त्यसलेै हामी धेरै धन्यवािद छौ।
5 सबै मेरा असल साथीह लाई यहाँ दे खरहेको छु। मलाई सम्झना छ
यहाँ यो भाई म कहाँ एउटा िवशेष अन्तवार्तार्को साथ चाउटाउकुआमा
एकपटक आउनुभएको थयो, मलाई िव ास छ त्यिह ठाउ हो। मलेै तपाई
र तपाईको श्रीमती र तपाईको छोराछोरीह संगै िबहानीको खाजा खाएको
थयो, मलाई लाग्छ त्यो…या तपाई र तपाईको श्रीमती, या छोराछोरीह ,
हो सबै संगै हुनुहुन्थ्यो। [एउटा केटाले भन्छ, “िमडलटाउन।”—सम्पा]
िमडलटाउनमा…तर हामी सब…ैमलेै त्यो नाउँ नै भुले, त्यसलेै मलेै
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त्यसलाई चाउटाउकुआ भन्छु। हो, श्रीमान्। मेरा धेरै असल साथीह
हुनुहुन्छ।
6 भाई चाल कक्स र बिहनी ने ी यहाँिनर हुनुहुन्छ, जो मेरो लािग दोश्रो
घर हुनुभएको छ, र अ होइन िक तर तपाई नै मेरो आफ्नै छोराछोरी
हुनसक्नुहुन्छ। म त्यहाँ तल जान्छु, त्यिह नै ठाउँ हो जहाँ धेरै जसो
आरामको समय िबत्छ, त्यिह ठाउँ हो। उहाँ नै सव त्तम लोखक ￭सकारी
हुनुहुन्छ पुरै केन्टिक भ रमा जब िक म चािह इ न्डयानामा हँु। र त्यसलेै
इ न्डयाना…र चाल , म तपाईलाई भन्दछुै िक म एकदमै लालसा महसूस
ग ररहेको छु, एकदमै अचम्म लािगरहेको छ िक मलेै केिह त्यस्ता कुरा या
धा रदार बास समात्न पन थयो त्यो त्यहाँ शु गनुर्भन्दा पिहला। मलाई
वास्तवमै यस्तो लािग रहेको छ िक मलेै यसलाई एकदम सहन गनर् सक्छु।
7 भाई पनल…पर…अनट, जो दक्षण क्यारो लनाबाट हुनुहुन्छ। र
भाई…िठक छ, यहाँ धेरै जना हुनुहुन्छ भ ठाउँह बाट हुनुहुन्छ, जो यस
िबहानमा हामीलाई भेट्नलाई आउनुभएको छ।
8 तपाईलाई थाहा छ, हामीसंग कुनै िनयिमत सदस्यता यहाँ छैन। हामी
केवल एकले अक संग संगत गछ , जब िक येशू ख्री को रगतले, परमे रले
पुत्रले, हामीलाई हाम्रो सबै अधा मकताबाट धुनुहुन्छ।
9 अब, हामीले अ तू अध्ययन ग ररहेका छौ, केवल गौरबमय छ। र हामी,
कमसेकम म…म यसमा आन न्दत छु, र म जान्दछु िक तपाईह सबै पिन
यसमा आन न्दत हुनुहुन्छ। मलेै किहले कािह िदउसो बाट शो गरकेो छु,
त्यसको बारमेा कुरा गनर्को लािग या त्यसको बारमेा पढ्नको लािग, म
लगभग दइुटा पदह लन्छु र म धमर्शा बाट शु गछुर् र, पिहलो कुरा
तपाईलाई थाहा छ, मलेै उत्प त्तबाट भएर प्रकाशसम्म गईसको छु, अझै
गईरहेको छु।
10 र तपाईलाई थाहा छ, म केिह समय लन चाहन्छु जहाँ हामी िहब्रूको
पुस्तकबाट भएर जान पाउछौ, र केवल यसरी लन्छौ…िठक छ, जब
लोखकको मौसमआउछ, जस्तो िक सेप्टेम्बर…लगभग अक्ट-…अगस्ट,
तपाईलाई थाहा छ, र िवदेश जाने समयसम्म भएर जाँदा, केवल हरके
रात िहब्रूको पुस्तक, या प्रस्थानको पुस्तकबाट हेन गछुर् । कसरी परमे रले
प्रस्थानमा आफ्नो मािनसह लाई िमश्रबाट ल्याउनुभयो, एउटा प्रस्थान!
एकदमै सुन्दर हाम्रो चत्रण थयो जो अिहले प्रस्थानको लािग तयार हुदछैौ।
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ओ, यो यत सुन्दर कुरा हो। पूरा धमर्शा केवल एकैठाउमा गाँठो पनर्
आउछ, र यो एउटा िवशाल कथा हो।
11 अब, यस िबहानीमा हामी अझै पिन त्यिह पुस्तकमा छौ…
हामीह एिफसीको पुस्तकको पिहलो तनओटा अध्यायह लन जानेछौ।
एिफसीकाह लाई एिफसीमा पावलको पत्र, जहाँ उनले मण्डलीलाई
उपयकु्त स्थानमा बसाल्ने प्रयास ग ररहेका छन्। र हामी यसमा जानुभन्दा
पिहले, के हामी अक केिह क्षण प्राथर्नाको लािग िदनसक्छौ, त्यहाँ
जानुभन्दा अगाड।
12 ओ प्रभु, हाम्रा परमे र, हामीह अब तपाईको उप स्थतमा आउदछैौ,
जस्तो अयोग्य हामी छौ त्यसरी नै आउदछैौ, य िप हामी जान्दछौ
िक त्यहाँ ब लदान भएको रगतले हामीलाई पखरहेको छ, हाम्रा सबै
अशु ताबाट शु गराउदै र हामीलाई िपताको अगाड प्रस्तूत गराईरहेको
छ, िनस्खोट र दोष रिहत बनाई। त्यहाँ केिह पिन छैन जुन हामीले गनर्सक्छौ
यसलाई फाईदा पुग्नको लािग। तर येशूले यो हाम्रो िन म्त ग रिदनुभएको
कारणले, हामी उहाको उप स्थतमा र उहाको नाउँमा यो माग्दै नम्रताका
साथ झुक्दछौ िक तपाईले हाम्रो माझमा आज िबहानी पिवत्र आत्मा
पठाउनुहुनेछ। र एउटा धमर्शा ी नभएको कारणले या धमर्शा लाई क्रममा
राख्न नजा े भएको कारणले, तर केवल पिवत्र आत्मा म बाट भएर कायर्
गनुर्हुन्छ भ े भावनाका साथ उत्सािह र धन्यवािद भई, यसले हामी सबलैाई
तपाईको ल खत वचन पढ्दै गदार् संगै आशष िदनुहोस्, तािक यो हाम्रो
िन म्त अनन्त जीवन बनेको होस्। यसलाई प्रदान गनुर्होस्, िपता। हामी
यसलाई येशूको नाउँमा र येशूको खातर माग्दछौ। आमेन।
13 अब यहाँिनर म यो भ सक्छु, पिहलो त, यिद कुनै पिन समय मलेै
केिह कुरा भन्दछु जुन चािह असहमत जनक हुन्छ, सिह जस्तो नदेख्ला,
हुनसक्छ तपाईको शक्षामा पूणर् पले गलत होला, या केिह त्यस्तो कुरा
जुनसंग तपाई सहमत हुन नसक्नुहोला, म पिवत्र आत्मामा भरोसा राख्दछु,
िक उँहाले यसलाई यत अनुभवी र तबसम्म िमठो पानुर्हुनेछ…िक कसलैाई
यो अपमान हुनेछैन। बुझ्नुभयो? तािक यो—यो प्रेम र संगत ारा हुनेछ,
र त्यिह नै यो हो…यो त्यस त रकामा हुनपनछ।
14 र यो सबै गत आईतबारको प्रवचनबाट शु हुन्छ, मलाई िव ास छ
िक त्यिह नै हो, गत आईतबारको िबहान, जस्तो बिहष्कृत राजा। के कसलेै
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अिहलेसम्म त्यो टेप पाउनुभएको छ? मलाई लाग्छ तनीह संग त्यो छ, र
यिद तपाई चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यो लन सक्नुहुन्छ, बिहष्कृत राजा।
15 अब केवल केिह िदन मात्रै र हामीले िमडल टाउन, ओहाईओ मा
शु गनछौ। हामी चाहन्छौ िक त्यस समयको लािग तनीह को सबै
छुट्टीह मा त्यहाँ िनर हामीसंग भेट्नलाई िन त गनुर्होस्, ‘िकनभने हामीले
िमडलटाउन, ओहाईओ मा संगतको एउटा महान् समय अपेक्षा गरकेा छौ।
मलाई लाग्छ डक्टर सु ीभन सिमतको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र त्यहाँ पाँच
रात हुनेछ, म त्यहाँ इन्टरडनोिमनेसनल मण्डलीको अन्तराि ्रय सम्मेलन
पाहुना वक्ताको पमा प्रचार गनछु। र त्यसपछ, हाम्रो आफ्नै सेवाह
हुनेछ। हामीले त्यो मचं बाह सम्म पाएका छौ, म तर समझदारीमा रहेर िक
हामी त्यस प ातको अक ह ासम्म पिन गनर्सक्नेछौ, केवल पिवत्रआत्माले
कसरी अगुवाई गनुर्हुन्छ त्यसमा िनभर्र भएर गनछु। हामी सबै आत्माबाट
डोहोयार्ईन चाहन्छौ; केवल आत्माले जे गर भा ुहुन्छा, त्यसलाई तु न्तै
गनुर्होस्।
16 र याद गरौिक हामीले पिवत्रा आत्मालाई पालन गदगदार्, एउटा ठूलो
पाठ जुन हामी ￭सक्न चाहन्छौ, िक किहल्यै पिन हतारमा गनुर्हुदनै।
बुझ्नुभयो, तपाईको समय लनुहोस्, िव ास राख्नुहोस्। यिद हामीले
परमे रलाई केिह कुरा मागेका छौ भने, याद गनुर्होस् िक परमे रले
प्राथर्नाको उत्तर िदनुहुन्छ। उहाले त्यो आफ्नो समयमा गनुर्हुन्छ, त्यो उत्तम
त रकामा गनुर्हुन्छ, त्यो केवल हाम्रो लािग सिह हुने कायर् गनुर् हुन्छ। र यिद
त्यो त्यस्तो भएन भने, त्यसो हो भने हामी यस िबहानीमा के गदछौ त?
हामीले इसाईत्व के को लािग दावी गदछौ त? परमे र…यिद यो परमे रको
वचन होइन भने, त्यसो हो भने यो सत्य पिन होइन, त्यसो हो भने हामी
अत्यन्त द रद्र मािनसह मध्य पनछु।
17 म ती अधकांशसंग दयह जोड्न पाउदा अत्यन्त खसुी छु जसलाई
यो थाहा छ िक यो परमे रको वचन अप रहायर् छ। तब यो, यसको हरके
वचन सत्य हो, यसको प्रत्येक वचन, यसको हरके चरण सत्य हो। र
परमे रको अनुग्रह ारा, त्यो देश हेन शौभाग्य पाए जहाँ हामी कुनै िदन
यात्रा गनछौ।
18 िहजो। मािनसह जान्दनैन् िक यस प्रकारको सेवकाईमा कस्तो
खालको उदा￭सनताको समय आउछ भनेर। म साच्चै नै उदास भएको थए,
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र मलेै मेरी श्रीमतीलाई भने, “म केवल िनरन्तर जान सकेको भए हुन्थ्यो।”
उनले भिनन्, “तमी िकन यस्तो भन्दछैौ, िबल?”
मलेै भने, “ओ, यहाँ मसंग समस्या र क ह छन्।”

19 र त्यसपछ पिवत्र आत्माले भनेको जस्तो दे खयो, “के तमीले त्यो
सबलैाई छोड्न खोजेको? के तमीले ती सबलैाई धोका िदन लागेको?”
बुझ्नुभयो?
20 “होइन,” मलेै भने, “केवल मलाई ती सबकैो सामने पनर् देऊ र
त्यसको सामना गनर् देऊ। बुझ्नुभयो, केवल…” बुझ्नुभयो?
21 यो यत राम्रो महसूस भईरहेको छ। इमान्दा रताका साथ, सत्यताका
साथ, म यो आँखाको साक्षी सिहत भन्दछु, िक िठक यो जीवन समा
भए प ात, हामी त्यस देशमा प्रवेश गनछौ जुन सबै कुराभन्दा उत्तम छ र
कल्पना भन्दा पिन शे्र छ। र यिद त्यहाँ कुनै अन्जान छ यहाँ, म भरोसा
गछुर् िक तपाईले गनुर्हु …म परमे रमा प्राथर्ना गदर्छु िक तपाईले मलाई
एउटा अन्धोिव ासीको पमा न लनुभएको होस्। म—म चाहन्छु, जस्तो
सुकै अवस्था होस्, इन्मान्दार भए सत्य कुरा गनर् चाहन्छु। र मलाई के
फाइदा हुन्छ र कुनै कुरा भ मा जुन गलत छ, जब िक त्यहाँ कत धेरै छ
जुन यहाँ सत्य छ? हामी, िकन हामीले कुनै पिन कुरा गलत भ ुपछर् र?
यो, यो केवल सत्य हो।
22 र कुनै संका छैन, म िव ास गछुर् िक पावल तेस्रो स्वगर्सम्म लिगएका
थए, र उनले ती कुराह देखे जुनको मारमेा बोल्नको लािग उनी योग्य पिन
थएनन्। र एकिदन उनले भने, “आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका, या
जुन कुरा मािनसको दयमा कल्पनाको पमा पसेको समेत छैन, ती कुरा
परमे रलाई प्रेम गनह लाई (भण्डारमा) राख्नुभएको छ।”
23 ओ, हामी केवल ￭जईरहेका छौ…हामीह यहाँ एउटा फोहोरको
डङु्गरमा ब￭सरहेका छौ, ती सब,ै केवल एउटा फोहोरको डङु्गर हो जुन
एउटा दगुर्न्धको एउटा ज लरहेको धुँवा हो। हामीह त्यो आफैबाट दिूषत
नभएता पिन, हामी त्यसमै ब￭सरहेका छौ, जहाँबाट पापको फोहोरको
धुँवा आईरहेको। सबभैन्दा नराम्रो कुरा जुन मलेै िवचार गनर्सक्छु, त्यो
फोहोरले ज लरहेको एउटा पुरानो शहर हो। के तपाई किहल्यै त्यसको
न￭जक जानुभएको छ? त्यो एकदम िवकराल हुन्छ, दगुर् न्धत दिूषत धुँवा



6 बो लएको वचन

सबै थ रको फोहोरबाट आईरहेको हुन्छ। र तपाईले त्यसको ास मात्र लदा
पिन त्यसले तपाईलाई िबमार बनाउछ।
24 मलेै याद गछुर् िक त्यहाँ तल न्यु अल्बािनमा जाँदा, तल त्यहाँ…अठारौ
स्ट्रटको तल, त्यहाँ पुरानो फोहोर डङु्गर हुने गथ्य , र मलेै त्यहाँ तल गएर
संकलन गनुर्पथ्य र िमटर पढ्नुपथ्य । र म केवल त्यस िदनदे ख नै डराएको
थए जब त्यो अठारौ ट, जब म त्यहाँ तल जान परकेो थयो, िकनभने
त्यो िवकराल दगुर्न्ध सुन्घ्नु परकेो थयो। र त्यहाँ िनर मुसाह र कुकुर र
सबै त्यस्ता कुराको म ररहेको शरीर थयो, तपाईलाई थाहा छ, त्यो त्यिह
जलेर सडरहेको थयो र त्यो धुँवा त्यसबाट आईरहेको थयो।
25 अब, त्यससैंग जीवन द￭जन सक्नेसम्म दा￭जन्छ। आ त्मक पले
भ ुपदार्, जीवन केवल सडरहेको, पाप सबै ठाउबाट जस्तो छ त्यस्तै
गन्हाईरहेको हुन्छ। तर, ओ, जहाँ बतास स्वतन्त्र बिगरहेको हुन्छ, र सबै
कुरा िप्रय र शा न्त र आन न्दत र अनन्त जीवन छ, केवल त्यो निद पारी।
तर हामी एउटा लडाईमा छौ, त्यसलेै केवल तल लेटेर यो नभनौ, “चाडो
गरौ र त्यहाँ पारी जाऔ।” सबजैनालाई हामी संगै ल्याऔ जतलाई हामीले
ल्याउन सक्छौ। हो।
26 र अब यी पाठह को उदेश्य तनीह लाई रोकाउनु हो जो भूमीको
पार आईसकेका छन्। यसको उदेश्य, यस एिफसीको पुस्तक अध्ययनको
उदेश्य यो हो िक, मण्डलीलाई आफ्नो उपयकु्त स्थानमा स्थािपत गनुर्
जहाँ यो सम्पूणर् पमा ख्री मा खडा हँुदछ। र यो एउटा पुरानो करारको
यहोशूको पुस्तकको चत्रण हो, जहाँ यहोशूले नमूना िदए। गत अईतबार
हामीले यो हेय , जहाँ यहोशूले हरके व्यिक्तलाई जिवन बाँढे। र उनले त्यो
प्रेरणा ारा गर।े
27 कसरी मोसा…तनीह िमश्रबाट ल्याईए, लसून, प्याजबाट बािहर
िनकालेर त्यो ठाउँ िदनुभयो जहाँ परमे रले प्रतज्ञा गनुर्भएको चार सय
वषर्पछ भयो…वा चारसय वषर् अगाड प्रतज्ञा गनुर्भयो, िक उहाले
तनीह लाई एउटा ठाउँमा ल्याउनुहुनेछ, एउटा इ रीय देश जहाँ दधू र
मह बग्दथ्यो। र मोसाले इस्राएलीह लाई िठक त्यो देशसम्म अगुवाई गर,े
र तनीह लाई त्यहाँ पारी लान सकेनन्।
28 र येशू, आ त्मकको लािग, ती मािनसह को लािग जो…हाम्रो िन म्त
शु बाटै एउटा पिवत्र आत्मा प्रतज्ञा ग रएको छ, येशूले हामीलाई
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प्रतज्ञासम्म अगुवाई गनुर्भयो। तर पिवत्र आत्मा यहोशू जस्तै गरी
आउनुभयो, त्यसलाई लएर र अगुवाई गद र िनदश गद र देश कब्जा गनर्को
िन म्त, वा मण्डली कब्जा गनर्को िन म्त। हामीले पाउछौ िक आधारभूत
पमा िक…

29 अब यिहिनर जहाँ, मािनसह ले सोच्न सक्छन् िक म कठोर छु
र दाजुभाईह लाई अवहेलना ग ररहेको छु। मलेै त्यसो गरकेो होइन!
परमे रको मेरो न्यायी हुनुहुन्छ, मलेै त्यसो गरकेो होइन। बुझ्नुभयो? मलेै
त केवल त्यो कुरालाई तोक्न खोजेको जुन कुरा सत्य हो। बुझ्नुभयो?
हामीले मािनसह को अगुवाह चुन्यौ, अगुवाई हुनको साट्टो, अगुवाह
बनायौ, पिवत्र आत्माको अगुवाईमा निहडेर। हामीले हाम्रा भागह कायर्
गनर्को िन म्त र हामीलाई अगुवाई गराउनको िन म्त मािनसह लाई
खोज्यौ। मेथोड , ब्या प्ट , प्रे स्बटे रयन, लूथरन, चचर् अफ कराई ,
पे न्टको ल, र अन्य भ संगिठत संस्थाह लाई उदाहरणको िन म्त
संस्थालाई लयौ, र हामीले त्यसलाई पछ्यायौ। तर हामी…
30 त्यस्तो खालको कायर् गनर्को लािग हामीले बाईबलमा किहँ पिन
भेट्टाउदनैौ। परमे रको बाईबलमा, त्यहाँ एउटै पिन धमर्शा को पाठ
पाउदनैौ, जहाँ उहाले किहल्यै मण्डलीलाई संगिठत गरकेो होस् या उहाले
किहल्यै संस्थाको िवषयमा कुरा गरकेो होस्, बाईबलको एउटा पिन ठाउँमा
त्यो छैन। तर सधै त्यसको िव मा चािह छ। उहाले हामीलाई संसारको
शलैीमा भएको चाहनुहु । उहाले हामीलाई भ भएको चाहनुहुन्छ,
छुट्टाईएको।
31 म “मूखर्” ब चाहेको होइन, जस्तो हामीले भ े गछ । मलेै भ
खोजेको बोलाएर िनका लएको मािनस, ओ, एउटा आशिषत पिवत्र जात,
त्यो जीवन ￭जईरहेको जुन तरस्कार, अभनय, भन्दा माथ छ, उहाले
गन जस्तो व्यवहार गररे ￭जएको, जो हामी भत्र काम ग ररहेनुभएको छ,
िकनिक हामी उहाको कारीगरी हौँ, असल कायर्को लािग ख्री येशूमा सृि
ग रएको जनह हौ।
32 अब, बुधबार राती, तपाईह धेरै जना बुधबार रात यहाँ हुनुहु थयो,
तर हामी त्यसमा गयौ…मलाई लाग्छ त्यो तेस्रो पद थयो या…होइन, यो
५ औ पद थयो।

…आफ्ना सन्तान हुनलाई अघबाटै िनयकु्त गनुर्भएको थयो…
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33 कसरी परमे रले आफ्ना मािनसह लाई स्थािपत गन कोशष गद
हुनुहुन्छ। र जब परमे रले एकजनालाई स्थािपत गनुर्हुन्छ, ओ, सबै पूरा
मण्डली नै त्यिह एक व्यिक्त जस्तो हुन चाहन्छ, त्यिह खालको कुराह
आफुसंग भएको चाहन्छ, त्यिह कायर् गनर् चाहन्छ। हामीह भ छुट्टाईएका
छौ, हामीह फरक बनाईएका छौ, हामीह भ स्वभावमा बनाईएका छौ,
र हामी भ पमा पिदय ढंगले स्थािपत ग रएका छौ, हरके व्यिक्त भ
कायर्को लािग; हुन सक्छ एउटा केवल सानो खालको कायर्को लािग, अक
एउटा ठूलो कायर्को लािग। मलाई लाग्छ त्यो दाऊद या अगमवक्ताह मध्ये
एउटा, मलेै अिहले भुले, भ ुभयो, “दु को पालमा बस्नुभन्दा म परमप्रभुको
घरको ढोके हुन चाउछु।”
34 अब हामी केिह सेकेन्डको लािग अभरहणमा नै रोिकनेछौ, ५ औ पद,
हामीले सके जत र सम्भव भए जतको गिहरोमा हामी जानेछु। तर िवषय
याद राख्नुहोस्, यो सबकुैरा स्थािपत गन िवषयमा छ। कतजनाले यो
बुझ्नुहुन्छ? तपाईह सबलेै एउटै शब्दमा भनेको सुनम। स्थािपत [सभाले
भन्छन्, “स्थािपत”—सम्पा।] शरीर [“शरीर”] येशू ख्री को [“येशू
ख्री को”] पिदय पमा [“पिदय पमा”] ख्री मा [“ख्री मा”] जहाँ पिवत्र
आत्माले [“जहाँ पिवत्र आत्माले”] अगुवाई गद हुनुहुन्छ [“अगुवाई गद
हुनुहुन्छ”] त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ, अब हामीले यो बुझेका छौ, हेनुर्होस्।
हामीलाई पिदय स्थानमा स्थािपत गनर्लाई, एिफसीको पुस्तक यो गनर्को
लािग हो।
35 र यो मास्टर शक्षकलाई हेनुर्होस्, पावल। पिहलो कुरा उनले जे गछर् त्यो
पतन भएर जाने धारणालाई िनकालेर फाल्छ। “आज एउटा इसाई बनेको
र भो ल गएको, र अक िदन परमे रले मलाई दोिषत तुल्याउनुभएको र
अक िदन म फेरी फकरआएको।” भ े धारणालाई िनकालेर फालीिदन्छन्,
जुन वािहयात हो! अब यो…यो पुस्तक प्रचार शलैीको शक्षा वा प्रचारकको
प्रवचनको पमा सम्बोधन गरकेो छैन। हामीह ले…म यो के्षत्रमा यसलाई
छुिदन। म यसलाई मण्डलीमा ल्याउछु िकनभने पावलले यो सन्तह लाई
सम्बोधन गरकेा छन्, तनीह जो बोलाईएका छन् र सुरक्षत पा रएका छन्,
र भ रपूणर् छन् र छुट्टाएर रा खएका छन्, र तनीह जो पिवत्रआत्मामा छन्,
कनानको देशमा पुिगसकेका छन्। उनले तनीह लाई भ खो￭जरहेका
छन्, पिहलो कुरा यो हो, तपाई हराएर पतन भएर जानुहुन्छ र तपाई
यो गनुर्हुन्छ, र तपाई यसबाट डराउनुहुन्छ भ े सोच आफ्नो िदमागबाट
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िनका लिदनुहोस्। कुनै कुराबाट नडराउनुस्, िकनिक उहाले तपाई कुन
ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाई को हुनुहुन्छ, र तपाई कसरी खडा हुनुहुन्छ यी कुरा
भ े कोशष गद हुनुहुन्छ।
36 अब, तपाईले गलत कायर् गनर्सक्नुहोला, र हरके पटक जब तपाईले
कुनै कुरा ग ल्त गनुर्हुन्छ तपाईले त्यसको भुक्तानी पाउनुहुनेछ। हो, श्रीमान्।
तपाईले जे रोप्नुहुन्छ त्यिह तपाई कटनी गनुर्हुन्छ! तर त्यसको तपाईको
मुिक्तसंग केिह सरोकार छैन। जब तपाई परमे रको आत्माबाट जन्मनुभएको
छ, तपाईले अनन्त जीवन पाउनुभएको छ र त्यसपछ मनर् सक्नुहु जसरी
परमे र मनुर्हु । तपाई परमे रको िहस्सा हुनुहुन्छ, तपाई परमे रको एउटा
छोरा हुनुहुन्छ।
37 म ज न्मदै एउटा भएर ज न्मए। तपाईले मेरो लािग अक कुनै नाउँ
बनाउन सक्नुहोला, कुनै अक नाउँ, तर मलाई त्यसले कम बनाउदनै,
म अझै पिन ब्रन्हाम नै हुन्छु। म ज न्मदै ब्रन्हाम भएर जिनिमए र सधै
ब्रन्हाम नै रहन्छु। म…मेरो शारी रक अवस्था िबग्रेला, गिठयाले ग्र￭सत
होउला, अत्यन्त कमजोर होउला र यत सम्म िबग्रेको अवस्थामा होउला
िक जनावार जस्तो देखलुा, तर म अझै पिन ब्रन्हाम नै रहनेछु! िकन?
ब्रन्हामको रगत म भत्र छ।
38 त्यिह नै तपाई हुनुहुन्छ। र जबसम्म परमे रले तपाईलाई बनाउनुभएको
छ…अब याद गनुर्होस्, म तनीह को बारमेा बो लरहेको छुइन जो ख्री बाट
बािहर छन्। म तनीह को बारमेा बोल्दछुै जो ख्री मा छन्। तपाई ख्री मा
कसरी हुन सक्नुहुन्छ? “एउटै आत्मा ारा!” ठूलो अक्षरमा…जस्को अथर्
हो, “एउटै पिवत्र आत्मा ारा हामीह सबै एउटै शरीरमा बि ष्मा भएका
छौ।” कसरी हामी…कसरी हामी भत्र जान सक्छौ? पानीको बि ष्मा ारा?
तपाई ब्या प्ट र तपाई चचर् अफ क्राई संग म कत असहमत छु। कुनै
पानीको बि ष्माबाट होइन, अ कुनै कुरा बाट होइन! पिहलो को रन्थी
१२, ले भन्छ, “एउटै आत्मा, पिवत्र आत्मा ारा हामीह त्यस शरीरमा
ल्याईएका हौ।” र हामी उ त्तकै सुरक्षत छौ ज त्त त्यो शरीर सुरक्षत छ।
परमे रले…यो प्रतज्ञा गनुर्भयो।
39 कसरी परमे रले उहालाई फेरी इन्साफ गनर् सक्नुहुन्छ, जब उहा
कलबरीमा जानुभयो? माथ गलगत्थामा जानुभयो, उहालाई िपिटयो, चोट
लाग्यो, उहाले िनको पानर् सक्नुभएन, उहाले एउटा शब्द समेत बोल्न
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पाउनुभएन। कारण िकन? उहामा संसारको पाप थयो। उहा एउटा पापी
भएको कारणले होइन, तर, “उहा पाप बनाईनुभयो।” मेरो लािग र तपाईको
लािग। सबै संसारको पाप आदम दे ख उहाको आगमन नआउन्जेलसम्म
उहाको काँधमा रहेको छ। र परमे रले उँहाको पुत्रलाई सजाय िददै
हुनुहु थ्यो। उँहाले पापलाई सजाय िददै हुनुहुन्थ्यो। हेनुर्होस् त्यो कत
भयानक थयो? उँहाले एउटा ठाउँ बनाउदै हुनुहुन्थ्यो। उँहाले तनीह
सबकैो लािग उ म्कने बाटो बनाउदै हुनुहुन्थ्यो जसली परमे रले उँहाको
पूवर्ज्ञान ारा, आउछन् भनेर जा ुभएको थयो। हामी त्यसमा केिह िमनेटमा
जानेछौ।
40 अब, त्यसपछ, जब तपाई, “एउटै आत्मा ारा एउटै शरीरमा बि ष्मा
हुनुभयो, जो ख्री हुनुहुन्छ।” र हामी सदाको लािग सुरक्षत छौ।
41 अब, त्यहाँिनर यो छ जहाँ अनौठो पमा ठोक एको जस्तो दे खन्छ,
िवशेष गरी अम िनयन िव ासीह , िक तनीह …केिह आफैले गनुर्पछर्
जसले तनीह लाई फाइदा गराउछ, या पुण्यको काम। कसरी यो एकै
समयमा दइुटा कुराले हुनसक्छ? यो िक त अनुग्रहबाट हो िक त कामबाट,
एउटा बाट मात्रै। यो एउटै कुराले हुनसक्दनै, यो दइुटा भ कुराबाट हो;
यो केवल एउटा कुराबाट हुनुपछर् । यो…
42 म, मेरो, म परमे रको अनुग्रहले बाहेक अ केिह देख्नस क्दन। त्यो
नै मेरो िव ास हो। मलेै सधै अनुग्रहमा िव ास गर।े म केवल सबमैा अनुग्रह
िव ास गछुर् , त्यिह नै सबै हो। यो म होइन…मेरै जीवनमा पिन, जब म
एउटा केटा थए, मलेै केिह देख्न स क्थन, केवल अनुग्रह, अनुग्रह मात्रै।
तनीह ले भन्छन्, “म—म…तमीले मेरो िपठयु कनाईदेऊ र म तम्रो
कनाउछु।” अह, त्यो िवचत्र अभव्यिक्त हो। तर मलाई वास्ता छैन चाहे
तमीले मेरो कनाउछौ या गदनौ, यिद तमीलाई कनाउन आवश्यक पय
भने म जसरी िन गनछु। देख्नुभयो, अनुग्रह। हो, श्रीमान्। हेनुर्होस्, अनुग्रहले
प्रेम ारा काम गछर् । यिद तपाईलाई त्यो चािहन्छ भने! तपाईले मेरो लािग
किहल्यै केिह नग रिदएको भए पिन, र तपाई संग मेरो कुनै सरोकार नै छैन
भने पिन, यिद तपाईलाई आवश्यक पय भने म गनछु। अनुग्रह! िकनभने
यो तपाईलाई चािहन्छ!
43 मलाई बचाएन आवश्यक छ। त्यहाँ मलाई बचाउन सक्ने केिह पिन
थएन। त्यहाँ मलेै आफ्नै लािग गनर् सक्ने केिह पिन थएन, यिद मलेै नै
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आफैलाई बचाउन स क्दन भने त्यहाँ केिह थएन। तर म बचाईन पथ्य ,
िकनभने मलेै एउटा परमे रमा िव ास गरकेो थए। र परमे रले आफ्नो
पुत्र पठाउनुभयो, पापमय शरीरको स्वभावमा बनाउनुभयो, मेरो सट्टामा
दखु भोग्नको िन म्त, र म बचाईए, अनुग्रहले मात्रै म बाँचे। मलेै गनर् सक्ने
एउटा पिन कुरा थएन, या तपाईले गनर् सक्ने, तपाई आफैलाई बचाउनको
िन म्त। र तनीह जसलाई उँहाले संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अगाड नै
च ुभएको थयो…
44 हामी त्यस कुरामा गत बुधबार गईसकेका छौ। हामीले परमे रलाई
उहाको एला, एलोिहमको त स्बरमा हेय , र देखायौ िक उहा स्व-अ स्तत्व
हुनुहुन्थ्यो। तर उहाको भत्र िपताको गुण थयो, उहाको भत्र िविवध
गुण थयो, जस्तो िक मुिक्तदाता, जस्तो िक एउटा चंगाईदाता। त्यो सबै
परमे रमा थयो, र परमे र स्व-िव मान हुनुहुन्थ्यो। तर उहा एउटा
मुिक्तदाता हुदाहुदै पिन, उहा एउटा…उहासंग स्वगर्दतु थएन, उहासंग
केिह पिन थएन। त्यहाँ केिह थएन केवल उँहा मात्रै हुनुहुन्थ्यो। उहा
स्व-िव मान हुनुहुन्थ्यो। अ केिह अ स्तत्वमा थएन केवल परमे र मात्रै
हुनुहुन्थ्यो।
45 तर त्यो हुदाहुदै उँहा परमे र हुनुहुन्थ्यो, तब त्यहाँ केिह हुनुपथ्य
जसले उहालाई पूजेको होस्, िकनभने उहाले उपासना मन पराउनुहुन्थ्यो।
र उहाले आफैले सृि गरकेो प्राणीले उँहालाई उपासना गदर्थ्यो। अब,
अस्थायी पमा, फेरी त्यसलाई हेरौ, अस्थायी पमा अिहले, हामी सबै
कुराह बाट भएर जानेछैनौ, तर तपाईले यसलाई टेपमा चािह पाउनुहुनेछ।
तर उहा परमे र भएकोले, उँहाले स्वगर्दतूह बनाउनुभयो, र स्वगर्दतूले
उँहालाई पुज्थ्यो। स्वगर्दतुले अझै पिन उँहालाई पुज्छन्। िकन, स्वगर्दतूह
जो परमे रको उप स्थतमा उभन्छन्, तनीह संग छ ओटा पखेटाह
छन्, छ ओटा पखेटाह छन्। तनीह ले दइुटा पखेटा आफ्नो मुहारमा
राख्छन्, दइुटा तनीह को पाउँमा राख्छन्, र दइुटाले चािह उड्छन्,
उँहाको उप स्थतमा िदन रात गाउछन्, “पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र, प्रभु परमे र
सवर्शिक्तमान।” त्यो नै हो जुन धमर्शा ले भन्दछ। तनीह ले उहालाई
पुज्थे, अब त्यो केिह कुरा सृि ग रएको थयो जसले उहालाई पुज्थ्यो।
46 तब उँहा भत्र एउटा मुिक्तदाताको गुण पिन थयो। ती सृि ह मध्ये
कसरी, जब िक त्यहाँ पाप पिन थएन र पापको िवचार पिन थएन भने
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कसरी ती मध्ये कोिह हराउन वा पतन हुनसक्थ्यो? त्यो हुनसक्दनैथ्यो।
त्यसकैारणले त्यहाँ केिह कुरा बनाईनु पथ्य जुन पतन हुनसक्थ्यो, तािक
उहा मुिक्तदाता ब सकोस्। उँहा भत्र चंगाईदाताको गुण पिन थयो। के
तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक उँहा एउटा मुिक्तदाता हुनुहुन्छ? [सभाले भन्छन्,
“आमेन।”—सम्पा] तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक उँहा एउटा चंगाईदाता
हुनुहुन्छ भिन? [“आमेन”] तर के हुन्थ्यो यिद त्यहाँ बचाईन या चंगाई
गनर्को लािग केिह हुन्थेन भने? बुझ्नुभयो, त्यहाँ केिह त्यो त रकामा
बनाईनुपथ्य ।
47 त्यसलेै अब, उँहाले किहल्यै पिन त्यो त रकामा बनाउनुभएन, तर
उँहाले मािनसलाई स्वतन्त्र इच्छामा हुनलाई बनाउनुभयो, “यिद तमीले
यो लयौ भने तमी ￭जउनेछौ, यिद तमीले त्यो लयौ भने तमी मनछौ।”
र प्रत्येक मािनस जो संसारमा आउदछ त्यो अझै पिन उिह त रकामा
रा खएको छ। परमे रले आफ्नो पूवर्ज्ञान ारा, कसले गन छ र कसले
गनछैन भनेर जा ुभएको थयो। यिद परमे र…
48 िहजो एउटा धमर्िवदले मलाई एउटा प्र सोध्नुभएको थयो, जो सेवामा
आईरहनुभएको छ या टेप सुिनरहनुभएको छ, उँहाले भ ुभयो, “एउटा
प्र !” उँहाले भ ुभयो, “त्यसो भए के परमे र सवर्व्यापी हुनुहुन्छ? त्यसो
भए,” उँहाले भ ुभयो, “उँहा सबै ठाउँमा हुनसक्नुहुन्छ?”
49 मलेै भने, “उँहा त्यो त रकामा सवर्व्यापी हुनुहु जुन त रकाले शब्दले
सवर्व्यापी भन्छ। उँहा एउटा प्राणी भएर सवर्व्यापी हुनसक्नुहु । यिद उँहा
सवर्व्यापी हुनुहुन्छ भने, िकन तपाईले पिवत्र आत्माको िन म्त प्राथर्ना
गनुर्हुन्छ? यिद उँहा सवर्व्यापी हुनुहुन्छ भने, उँहाले दरार, कुना, दरार, हर
कोशीका, फाईबर, भएको सबै कुरालाई उँहाले नै ओगट्नुहुन्थ्यो।” मलेै
भने, “उँहाले िकन मोसाको लािग ￭सकार गनुर्हुन्थ्यो, यिद उँहा धमर्शालामा
सवर्व्यापी हुनुहुन्थ्यो भने? िकन उँहा अदनको बगैँचामा ‘आदम, आदम,
तमी कहाँ छौ?’ भन्दै कराउदै तल र माथ दौडनु हुन्थ्यो? यिद उँहा
सवर्व्यापी हुनुहुन्छ भने?”
50 उँहा सवर्व्यापी हुनुहुन्छ िकनभने उँहा सवर्ज्ञानी हुनुहुन्छ। उँहाले सबै
कुरा जा ुहुन्छ िकनभने उँहा अ￭सिमत हुनुहुन्छ, अ￭सिमत भएकोले नै उँहा
सवर्व्यापी हुनुहुन्छ। सवर्व्यापी भएर, त्यसपछ, अ￭सिमत भएर, त्यसपछ,
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उँहा स्वगर्ह मा बस्नुहुन्छ। उँहा एउटा ठाउँमा बस्नुहुन्छ िकनभने उँहा
एउटा प्राणी हुनुहुन्छ।
51 तर अ￭सिमत भएकोले, उँहालाई सबै कुरा थाहा छ। हरके पटक
मच्छरले आफ्नो आँखा ￭झम्काईको थाहा हुन्छ। हरके मौरी, त्यो आफ्नो
मह पाउनको लािग कुन ठाउँमा जान्छ त्यो उँहालाई थाहा हुन्छ। उँहा
जा ुहुन्छ िक प्रत्येक भगेंरा कुन खमा बस्छ भनेर। उँहाले तपाईको
म स्तस्कमा भएको सबै िवचारह जा ुहुन्छ, िकनभने उँहा अ￭सिमत र
सवर्ज्ञानी हुनुहुन्छ। िक उँहा केवल अ￭सिमत मात्रै हुनुहु , उँहा सवर्ज्ञ पिन
हुनुहुन्छ, उँहा सबै कुरा जा ुहुन्छ। तर उँहा एउटा अ स्तत्व हुनुहुन्छ,
परमे र एउटा प्राणी हुनुहुन्छ, र उँहाकै प्राणबाट नै यी सबै थोक उँहाले
ल्याउनुभयो।
52 र पाप, मलेै िबतेको रातमा भनेको थए, पाप एउटा सृि होइन। त्यहाँ
￭स ता भन्दा बाहेक अ केिह सृि ग रएको थएन। परमे रले सबै कुरा
असल बनाउनुभयो। पाप सृि होइन। भ ुभयो, “िठक छ, त्यो पापको सृि
हो।” तपाईह ले यो सु ुभएको छ। तर त्यो वेिठक हो। पाप…त्यहाँ केवल
एउटा मात्र सृि कतार् हुनुहुन्छ, त्यो परमे र हुनुहुन्छ। परमे रले पाप सृि
गनर् सक्नुहु , िकनभने उँहा पिवत्र हुनुहुन्छ र उँहाले यो बनाउनको लािग
उँहामा केिह पिन त्यस्तो थएन। पाप िवकृत हो; सृि होइन, तर त्यो
िवकृत हो। व्यिवचार धा मक कायर्को िवकृत हो। एउटा झुट सत्यलाई
गलत त रकामा भ ु हो। कुनै पिन पाप, कुनै पिन पाप धा मकतालाई
िवकृतमा ल्याउनु हो।
53 त्यसलेै अब, परमे रले रहनुभयो। उँहाले पिहले नै आफुलाई प्रकट
ग रसक्नुभयो िक उँहा परमे र हुनुहुन्छ। उँहाले पिहले नै आफैलाई
मुिक्तदाताको पमा प्रकट ग रसक्नुभएको छ, मािनस पतन भएका थए
र उँहाले तनीह लाई बचाउनुभयो। उँहाले पिहले नै आफैलाई एउटा
चंगाईदाताको पमा प्रकट ग रसक्नुभएको छ। मािनसले उँहा के हुनुहुन्छ
भनेर भनेतापिन त्यसले केिह फरक पादन; र उँहा हरके रतले उिह नै
हुनुहुन्छ। उँहा एउटा चंगाईदाता हुनुहुन्छ। उँहा एउटा मुिक्तदाता हुनुहुन्छ।
उँहा परमे र हुनुहुन्छ, उँहा अनन्त हुनुहुन्छ। र उँहामा एउटा उदेश्य छ। र
उँहाको उदेश्य, आिदमा, ती प्राणीह बनाउने जसले उँहालाई प्रेम गथ्य
र उँहालाई उपासना गथ्य ।



14 बो लएको वचन

54 र उँहाले सृि प्राणीह बनाउनुभयो, र सृि पतन भयो। र त्यसपछ
परमे र, उँहाको अ￭सिमत अनुग्रह ारा, समयको आँखाबाट तल हेनुर्भयो
र ती सबै मािनसलाई देख्नुभयो जो बचाईने थयो। प्रत्येक मािनस, उँहाले
पिहले नै आफ्नो पूवर्ज्ञान ारा च ुभयो। त्यसकैारणले यिद उँहा, उँहाको
पूवर्ज्ञान ारा, जा ुभयो िक को को बाच्नेछन् र को को बाच्ने छैनन्। उँहाले
पूवर् िनयकु्त गनर्सक्नुहुन्थ्यो। त्यसलेै, यो शब्द त्यत नराम्रो शब्द होइन, हो
र? उँहाले पूवर् िनयकु्त गनर्सक्नुहुन्थ्यो, िकन भने उँहालाई थाहा थयो को
बाच्ने छ र को मनछ। त्यसलेै तनीह जो उँहामा आउछन् तनीह लाई
समात्नको िन म्त, उँहाले पापको िन म्त एउटा—एउटा कायर् गनुर्पन थयो।
ओ, यिद हामीले सक्ने भए, हामी त्यसमा जान चाहन्छौ, केवल केिह
पदह तल छ। उँहाले हामीलाई अनन्त जीवनको लािग पूवर्िनयकु्त गनुर्भयो,
यो जानेर िक तनीह जसले सबै कुरा एकतफर् राखेर, र चाहे तनीह
संसारका सन्तानको िन म्त ज त्तनै साधारण र भ िकन नदेखोस्, ती
कुराले तनीह लाई केिह फरक नै पादन, िकनभने तनीह परमे रका
छोराछोरीह हुन्। र उँहाले तनीह लाई बोलाउनुभयो।
55 र उँहाले येशूलाई पठाउनुभयो, तािक उँहाको रगत प्राय त हुनसकेको
होस्। रगतको प्राय त, एउटा प्राय त बनाउनको लािग, या एउटा—
एउटा स्वीकारोिक्त, या एउटा शु ताको लािग। एउटा िनरन्तर पमा
हुने शु ताको प्रिक्रया…केवल एक पटक एउटा जागृतको लािग मात्रै
होइन, तर “सदाको लािग जीिवत मध्यस्थता,” िक इसाईह िदन र
रातको लािग शु पा रन सक्न। त्यहाँ येशू ख्री को रगत छ जसले त्यहाँ
कू्रसमा एउटा स्वीकारोिक्त बनाउछ…जुन परमे रको उप स्थतमा गराउछ,
जसले हामीलाई लगातार सफा गराउछ, िदन र रात, सबै पापबाट शु
गराउछ। र हामीलाई सुरक्षत त रकाले रा खएको छ। रा खएको कसरी?
पिवत्र आत्मा ारा, प्रभु येशूको शरीरमा सुरक्षत रा खएको छ। “जसले मेरा
वचनह सुन्छन् र मलाई पठाउनुहुनेलाई िव ास गछर्न्, त्यसमा अनन्त
जीवन रहन्छ र इन्साफमा किहल्यै पनछैनन्, तर मृत्यु दे ख जीवनमा
आएको छ।” कुनै इन्साफ छैन! इसाई किहल्यै पिन इन्साफमा जादनै।
ख्री नै उसको िन म्त इन्साफमा जानुभयो। मेरो अधवक्ता मेरो ठाउँमा
उभनुभयो। म अज्ञानी थए भनेर उँहाले मेरो मु ामा िवन्ती गनुर्भयो। उँहाले
िपतालाई भ ुभयो िक म लायकको थईन, म अज्ञानी थए। तर उँहाले
मलाई प्रेम गनुर्भयो र उँहाले मेरो ठाउँ लनुभयो, र मेरो मु ामा िवन्ती
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गनुर्भयो, र आज म मुक्त छु! हो, श्रीमान्। र उँहाले आफ्नो रगत बगाउनुभयो
हाम्रो पापबाट मुिक्त िदनको लािग।
56 याद गनुर्होस् गत बुधबारको रात, कुनै पिन इसाई…इसाईह ले पाप
गछर् , तर एउटा पापीले पाप गनर्सक्दनै। एउटा पापीले पाप गदन, िकनभने
उ एउटा पापी हो। उ शु मा नै पापी हो, त्यिह नै सबै हो। यहाँ यो पुस्तकको
पछाडलाई लनुहोस्, यो कालो छ, त्यसको कत भाग चािह कालो छ? यो
सबै नै कालो छ। त्यहाँ कुनै सेतो नै छैन, यो कालो छ। तपाईले भ ुहुन्छ,
“यत सम्म यहाँ।” होइन, त्यो त्यस्तो होइन, सबै नै कालो छ। यो सबै नै
कालो छ। त्यिह नै खालको हो एउटा पापी। उसले शु गन बेलामा नै उ
दोषी छ। िठक छ, तपाईले भ ुहुन्छ, “के हुन्छ यिद उसले व्यिवचार गय
भने? के हुन्छ यिद उसले कुनै मिहलालाई मोिहत गय भने? के हुन्छ यिद
उसले जुवा खेल्यो भने? के हुन्छ यिद उसले कसलैाई गो ल हानेर माय
भने?” त्यो हाम्रो मतलवको कुरा होइन। त्यो हाम्रो वास्ताको कुरा होइन,
हामी संग त्यसको मामला िमलाउन कानून छ। हामीह सुधारकह होइनौ,
हामी सुसमाचारको प्रचारकह हौ। हामीले उसलाई उसले गरकेो कुराको
लािग दण्ड िददनैौ, उसले व्यिवचार गरकेो कारणले हामीले उसलाई दण्ड
िददनैौ। हामी त उसलाई दोषी ठहराउछौ िकनभने उ एउटा पापी हो! यिद
उ एउटा इसाई हो भने, उसले त्यस्तो गन नै थएन। त्यो सिह हो। यिद
उ प रवतर्न भएको थयो भने, उसले त्यसो गद गदन। तर उ एउटा पापी
भएको कारणले, त्यिह पापको कारणले नै उसलाई त्यसो गनर् लगायो।
57 त्यहाँ त्यो छ जहाँ यसले दस्तक िदन्छ जुन कानूनबादीह लाई बािहर
पुराउछ। हो, श्रीमान्। भाई, तपाईलाई म भन्छु, “यो कमर्बाट होइन, तर
अनुग्रहबाट हामी बचाईएका हौ, र त्यो िव ास ारा हो।” हो, श्रीमान्।
अब, म कानूनवािद भाईह लाइ म दोषी बनाउिदन, तनीह मेरा भाईह
हुन्। र तनीह त्यहाँ िठक त्यस्तै नै त रकामा हुनेछन जस्तो त रकामा
अ पिन हुनेछन्, िकनभने परमे रले आफ्नो मण्डलीलाई त्यहाँ हुन
पूवर्िनधार्रण गनुर्भयो। तर केवल त्यो कुरा जुन तपाई मािनसह ले एकदमै
च्यात्नुभएको छ, तनीह ले जान्दनैन्। “आज, हुनसक्छ, यिद म—
म…” केवल उँहाह लाई थाहा िदनुहोस्; जबसम्म तनीह संग संसारको
भोग छ, तनीह त्यहाँ शु को अवस्थामा नै छैनन्।
58 म मेरी श्रीमतीको अगाड सत्य भई यसकारणले ￭जउिदन िक उसले
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मलाई सम्बन्ध िवच्छेद गलार् भनेर। म मेरी श्रीमतीको लािग सत्य भई
यसकारणले ￭जउछु िकनभने म उसलाई प्रेम गछुर् । यो कानूनी स्थान हो
जुन हामीले लएका छौ, िक हामी एकअकार्लाई प्रेम गछ । पिहलो, त्यो
त्यहाँ हुन पाउनु भन्दा अगाड, त्यो एउटा प्रेम हुनुपछर् । म उनलाई प्रेम
गछुर् । य िप म िव ास गछुर् िक यिद मलेै केिह कुरा ग ल्त गरे भने, उनले
मलाई क्षमा िदनेछन्, तरै पिन म त्यस ग ल्तलाई कुनै पिन रतले ग दन।
म उनलाई प्रेम गछुर् ।
59 ख्री मा पिन त्यिह नै त रकामा छ। यिद म—यिद म ￭जउदा…म पचास
वषर् भईसकेको छु, यिद म नब्बे वा सय वषर्सम्म ￭जउछु भने, अक पचास
वषर् प्रचार गनर्लाई छ पाए भने; र त्यस समय भ र मलेै किहल्यै पिन प्रचार
ग रन भने पिन, तल निदमा गएर समय िबताए भने पिन, म जसरी पिन
बचाईएको छु। परमे रले मलाई उँहाको अनुग्रह ारा बचाउनुभयो, मलेै गनर्
सक्ने केिह पिन कुराले फाईदा नहुदा पिन, मलेै गन कुनै कामले बचाउनमा
फाइदा गरने। म प्रचार यस कारणले गछुर् िकनभने म उहालाई प्रेम गछुर्
र उहाको मािनसह लाई प्रेम गछुर् । र त्यिह नै कारणले म जान्दछु िक
मलेै मृत्यबुाट जीवनमा गएको छु, िकनभने म तनीह लाई प्रेम गछुर् र
तनीह को पछ जान्छु। तनीह जस्तो सुकै अवस्थामा भएतापिन, म
तनीह को पछाड जसरी पिन जान्छु। तनीह कहाँ जसरी िन जानुहोस्
र तनीह लाई जसरी िन तानेर ल्याउनुहोस्। यिद सेवकह असहम
हुनुहुन्छ र अ ह असहमत छन् भने, र संगिठत संस्थाह असहमत
छन् भने, त्यसले मलाई रोक्दनै। त्यहाँ केिह छ! यसले उहालाई रोक्दनै!
उँहा िठक अिव ासको िवचमा आउनुहुन्छ, उँहा िठक त्यिह कुनै पिन
रतले आउनुहुन्छ। त्यिह नै हो जे हामीले गछ , बािहर गएर तनीह लाई
ल्याउछौ, हर त रकाले तनीह लाई पक्रन्छौ। केिह फरक पदन, जानुहोस्,
समात्नुहोस्, पक्रनुहोस, तपाईको पुरा सामथ्यर्ले त्यसो गनुर्होस्। तपाईह
जा ुहु िक तनीह को हुन्। तनीह लाई बचाउनुहोस्। त्यो प्रेमको
कारणले हो। यो कारणले होइन िकनिक “मलेै त्यसो गनुर्पछर्” तर िकनिक
म प्रेम गछुर् , िकनभने तपाईले प्रेम गनुर्हुन्छ।
60 भ ुहुन्छ, “म गएर त्यस ीसंग सबै कुरा िठक बनाउनुपछर् , तर,
म तपाईलाई िठक अिहले भन्दछु, िकनभने म मण्डली जान्छु र म गएर
त्यसलाई सिह पानुर् पदर्छ।” होइन, पिहलो त तपाई चािह हो जो सिह
हुनुपदर्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? यिद तपाईको दयमा परमे रको प्रेम
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छैन भने, केिह अक कुराले तपाई गलत हुनुहुन्छ भनेर थाहा िदलाउछ,
त्यसो हो भने तपाई जानुहोस् र परमे रको अगाड त्यसलाई िठक
तुल्याउनुहोस्। त्यसपछ तपाईले तपाईको छमेिक संग त्यसलाई सिह
बनाउनुहोस्।
61 येशूले उिह कुरा ￭सकाउनुभयो। उँहाले भ ुभयो, “यिद तमीह वेिदमा
आयौ भने, र त्यहाँ एउटा…याद गनुर्होस् यिद त्यहाँ केिह कुरा एउटा छमेक
वा भाईको िव मा छ भने, पिहले गएर उ संग त्यसलाई कुरा िठक गर।”
62 अब, अब यो यगुमा जुन अिहले आएको छ। हामीले बुधबारको रातमा
हेरकेा थयौ, “प्रकिटकरण।” हामी फेरी यस िबहानीमा त्यस िवषयलाई
लनेछौ, “परमे रको पुत्रह प्रकट भएको” कुरामा। अक शब्दमा भ ुपदार्,
परमे रले पखरहनुभएको छ। र त्यसपछ अ न्तम समय जब हामी सबै
उँहाको अगाड खडा हुन्छौ। स्वगर्दतूह पतन भएका थएनन्। तनीह ले
हामीले जसरी आशषको आनन्द लन जा े छैनन्, तनीह किहल्यै पतन
भएका थएनन्। तर म जान्दछु म के बाट आए, मलाई थाहा छ कुन
चट्टानबाट म च रएको थए भिन, एउटा पापी। तपाईलाई थाहा छ तपाई
कहाँबाट च रनुभयो। अब जब हामी भेट्टाइन्छौ, तब हामी परमे रको अगाड
खडा हुनसक्छौ। ओ, कत महान् िदन हुनेछ त्यो!
63 अभग्रहण स्थािपत ग रयो। परमे रले यो कायर्मा गद हुनुहुन्छ। यिद
मलेै यो तपाईलाई ल्याउनसके, हामीह िठक अिहले ५ औ पदमा शु
गनछौ, म यो पढ्न चाहन्छु।

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

64 यो परमे रको इच्छा खसुी हो िक उँहाले यो गनुर्भयो, अभग्रहण र
स्थािपत गन। अब उँहाले के गद हुनुहुन्छ? आफ्नो मण्डलीलाई स्थािपत
गद हुनुहुन्छ। पिहलो, उँहाले आफ्नो मण्डलीलाई बोलाउनुभयो, मेथोड ,
प्रे स्बटे रयन, लुथरन, ब्या प्ट , तनीह लाई बोलाउनुभयो। त्यसपछ
उँहाले के गनुर्भयो? पिवत्र आत्मालाई पठाउनुभयो र तनीह लाई पिवत्र
आत्माको बि ष्मा िदनुभयो।
65 म तपाई पे न्टको ल साथीह लाई यी कुरा आफ्नो दयबाट
िनका लिदनुभएको चाहन्छु। पे न्टको संगिठत संस्था होइन; पे न्टको त
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एउटा अनुभव हो। त्यो त पिवत्र आत्मा हुनुहुन्छ। त्यो एउटा संस्था होइन।
तपाईले पिवत्र आत्मालाई संस्थागत गनर् सक्नुहु । उँहा त्यसको लािग
खडा हुनुहुनेछैन। अब तपाईह संग संस्था छ जसलाई तपाईह ले त्यो
भ ुहुन्छ, तर पिवत्र आत्मा िठक बािहर आउछ र तपाईलाई तपाई जहाँ
हुनुहुन्छ त्यिह बसाउछ, र लगातार गईरहनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? पे न्टको
एउटा संस्था होइन; पे न्टको एउटा अनुभव हो।

66 र त्यसपछ परमे रले आफ्ना छोराछोरीह लाई नया जन्म िदनुभयो,
पिवत्र आत्माको बि ष्मा ारा िदनुभयो। तनीह त्यहाँ न￭जक आइपुगे
जब तनीह ले आफैलाई शु पार,े नाज रन र िप ल्ग्रम हो लनेस ारा
गर।े त्यसपछ पे न्टको को अनुभव तफर् आईपुगे, या त पिवत्र आत्माको
बि ष्मामा आइपुगे, वरदानको पुनस्थार्पना तफर् आइपुगे। तनीह
अन्यभाषाह मा बोल्न थाले र त्यसको उल्था गनर्थाले, र चंगाई र
चमत्कारका वरदानह पाए, र चन्हह र आ यर् कमर्ह ले तनीह को
साथमा रहे। अब तनीह सन्तान हुन्, तनीह परमे रका सन्तान हुन्।
तनीह पिदय पमा ख्री मा छन्। तनीह जन्म ारा सन्तान भए। र नया
जन्म र पान्तरण आफै नै पिवत्र आत्मा हुनुहुन्छ।

67 तपाई तब सम्म प रवतर्न हुनुहु जबसम्म तपाईले पिवत्र आत्मा
पाउनुभएको छैन। त्यिह नै धमर्शा ले बन्दछ। येशूले पत्रुसलाई भ ुभयो,
जो कोिहलाई सोध्नुहोस्, तपाईको धमर्शा पढ्नुहोस्, उनी प्रभु येशूमा
िव ास गनार्ले धा मक भए, एउटा चेला भए, एउटा प्रे रत। येशूले उनलाई
राज्यका साचाह िदनुभयो। र यूह ा १७:१७ मा, उँहाले तनीह लाई
पिवत्र पानुर्भयो, तनीह लाई शिक्त िदनुभयो, तनीह बािहर पठाउनुभयो,
दु र प्रेतह लाई िनकाल्नुभयो, तनीह लाई पिवत्र पानुर्भयो, “िपता,
तनीह लाई तपाईको सत्य ारा पिवत्र पानुर्होस्। तपाईको वचन नै सत्य
हो। म आफैलाई तनीह को कारणले पिवत्र पादर्छु।”

68 त्यो मलेै सुनेको सबै भन्दा िमठो वचन हो। “िपता, म तनीह को
खातर आफैलाई पिवत्र पादर्छु।” के तपाईलाई थाहा छ िक उँहासंग आफ्नो
घर हुने अधकार थयो? उँहा एउटा मािनस हुनुहुन्थ्यो। तपाई थाहा छ
के उँहासंग आफ्नो लािग श्रीमती हुने हक थयो? उँहा एउटा मािनस नै
हुनुहुन्थ्यो। उँहामा यी सबै कुरा हुने अधकार थयो, तर उँहाले भ ुभयो,
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“िपता, म आफैलाई तनीह को खातर पिवत्र तुल्याउछु। म आफैलाई
पिवत्र बनाउछु।
69 मलेै िहजो एउटा प्रचारक संग गफ गरकेो थए, म उँहाको लािग यहाँ राज
मागर्मा केिह रातसम्म प्रचार गनर् जाँदछुै। र मलेै उँहासंग कुनै िन त कुराको
िवषयमा सोधे, उँहाले भ ुभयो, “हो, भाई ब्रन्हाम, तर मेरा अधकांश
मािनसह ले यो कुरा िव ास गदनन्।”

मलेै भने, “अधकांश तनीह सबै िवधवािदह हुन्?”
70 “हो।” भाईले त्यो िव ास गदन। “तर,” उँहाले भ ुभयो, “तनीह को
खातर!” ओ, मलेै उँहालाई अँगालोमा हाल्न चाहे। “तनीह को खातर,
बुझ्नुभयो, म आफैलाई तनीह को खातर शु तुल्याउछु।”
71 ओ, येशूले बाह्रजना मािनसह लाई प्रशक्षण िददै हुनुहुन्थ्यो, िक ती
बाह्र जना मािनसबाट उँहाको सुसमाचार संसारसम्म लािगन सकोस्। र
उँहाले भ ुभयो, “तनीह को खातर म आफैलाई पिवत्र बनाउदछु।”
तपाईले आफैलाई आफ्नो छमेिकको खातर, अ कसकैो खातर।
“स्वतन्त्रतालाई कुकमर् गन बहाना नबनाओ,” पावलले भन्छन्, “तर
आफैलाई पिवत्र बनाओ!”आफैलाई छमेिक कहाँ व्यवहार असल त रकाले
गर, जस्तो वास्तिवक इसाईले गनुर्पदर्छ। तपाईको कुराकानी होस् यिद
तपाईले आफ्नो शत्रुलाई भेट्नुहुन्छ भने, उसको खातर आफैलाई शु
बनाउनुहोस्, यो नजानेर िक तपाईले के गनर्सक्नुहुन्छ।
72 अब पुत्रलाई स्थािपत गन। पिहलो कुरा पुत्र भत्र भईसकेपछ, उ एउटा
पुत्र बन्छ, तर हामीले उसको व्यवहार पाउछौ जुनले उनलाई अभग्रहणमा
ल्याउछ, कतै उसले िठक व्यवहार गय या गरने।
73 र त्यो पे न्टको ल हो…अब तपाईलाई म देखाउनेछु िक पे न्टको
एउटा संगिठत संस्था होइन भनेर। कत जना व्या प्ट यहाँ हुनुहुन्छ जो
ब्य प्ट हुनुहुन्थ्यो, जसले पिवत्र आत्मा प्रा गनुर्भएको छ, तपाईह को
हात हेरम। बुझ्नुभयो? कतजना मेथोड यहाँ हुनुहुन्छ जसले पिवत्र
आत्मा प्रा गनुर्भएको छ, तपाईह को हात उचाल्नुहोस्। कतजना
नाज रन यहाँ हुनुहुन्छ जसले पिवत्र आत्मा प्रा गनुर्भएको छ, हातह
उचाल्नुहोस्। प्रे स्बटे रयन, जसले पिवत्रआत्मा प्रा गरकेा छन्? लूथरन?
अ डनोिमनेसनह , जो पे न्टको संग सम्ब न्धत हुनुहु , केवल कुनै
डनोिमनेसनसंग सम्ब न्धत हुनुहुन्छ, जसले पिवत्र आत्मा प्रा गनुर्भएको
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छ, तपाईह सबकैो हात हेरौ। बुझ्नुभयो? त्यसलेै पे न्टको एउटा
डनोिमनेसन होइन, यो एउटा अनुभव हो।
74 अब, परमे रले तपाईलाई ख्री को शरीरमा लानुभयो। अब उँहाले
के गनुर्हुन्छ? तपाईले आफैलाई सािबत गराईसकेपछ, तपाईको असल
व्यवहारले आफैलाई पिवत्र बनाईसकेपछ, पिवत्र आत्मामा आज्ञापालन
ग रसकेपछ, चाहे संसारले जे सुकै िकन नभनोस्।
75 म—म यो वास्तवमै बेस्सरी नै लगाउनेछु, हेनुर्होस्, िकनभने…म
कठोर हुन खोजेको होइन। म—म…कृपया। यो नसोच्नुहोस् िक मलेै
त्यसो भ खोजेको हँु। म—म त्यसो ब खोजेको होइन। मलाई के ले
चन्ता गराउछ भने, िक मािनसह लाई लएर र परमे रले पठाउनुभएको
यो सत्य तनीह मा प्रचार गनर्, तनीह ले सुनेर पिन त्यसलाई वेवास्ता
गररे उिह कायर्ह ग ररहन्छन्, र भन्छन् िक तनीह मा पिवत्र आत्मा
छ। त्यसले लगभग तपाईलाई बबार्द गछर् , बुझ्नुभयो। के भयो? तनीह
िठक त्यिह कुरामा फकर आउछन्, िठक इस्राएलका सन्तानले गरकेा
थए, तनीह ले राजा चाहन्छन् तािक यस राजाले तनीह माथ शासन
ग न् र तनीह लाई एमोरी, अमालेक र फ लश्तीह जस्तो व्यवहार गन
बनाउछ।
76 तपाईह लाई थाहा छ, मिहलाह , स्ल्याक्स लगाउनु गलत हो? के
तपाईलाई त्यो थाहा छ? के तपाईलाई थाहा छ तपाईको कपाल काट्नु
गलत हो? के तपाईलाई थाहा छ यो गलत हो िक तपाईले धुम्रपान ग ररहनु
र त्यसरी नै व्यवहार ग ररहनु? के तपाईलाई थाहा छ िक आफ्नो घरको
श्रीमान् नब ु गलत हो, तपाईको श्रीमती थोरै रसमा हु न्छन् र तपाईलाई
घरको ढोकाबाट लात हानेर िनक लिद न्छन्, “हो, तम्रो दयलाई आशष
भएको होस्, िप्रय, म िठक फकर आउनेछु”? तपाईलाई थाहा छ तपाई…
जब तपाईले आफ्नै घरलाई समेत िनयन्त्रण गनर् सक्नुहु भने कसरी तपाई
परमे रको एउटा कोमल व्यिक्त हुनसक्नुहुन्छ? त्यो वास्तवमै सिह हो।
तपाईलाई थाहा छ, बिहनी, तपाईको श्रीमान् केवल तपाईको श्रीमान् मात्रै
होइन, उँहा तपाईको शासक पिन हुनुहुन्छ? परमे रले त्यसै भ ुभयो।
िकनभने श्रीमान् छलमा परकेो होइन, ी चािह छलमा परके हुन्। र तपाई
प्रचारकह परमे रको वचनले यसलाई द ण्डत गछर् भ े जान्दा जान्दै पिन
ी पा रह र प्रचारकह बनाईनै रहनुहुन्छ।
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77 तपाईह “िपता, पुत्र र पिवत्र आत्माको” नाउँ बि ष्मा िददा प्रयोग
ग रनै रहनुहुन्छ जब िक त्यसलाई समथर्न गन त्यहाँ बाईबलमा एउटा
कणको धमर्शा पिन छैन। म कोिह मूख्य िवशप या कोिह ले यो देखाएको
चाहन्छु िक जहाँ बाईबलमा किहल्यै कोिह “िपता, पुत्र, पिवत्र आत्माको”
नाउँ बि ष्मा लएको होस्। मलाई कसलेै देखाउनुहोस् जहाँ किहल्यै कोिह
येशूको नाउँमा बाहेक अ कुनै त रकाले बि ष्मा भएको होस्। तर यूह ा…
बि ष्मा, तनीह उँहा आउदै हुनुहुन्छ भिन िव ास गरी बि ष्मा भएको
थयो, तर तनीह लाई थाहा थएन उँहा को हुनुहुन्थ्यो भिन। तर जब
तनीह ले त्यो जाने, तनीह फेरी येशू ख्री को नाउँमा बि ष्मा लन
आउन पन थयो। मलाई कसलेै…मलेै—मलेै एसे म्ब्लज अफ गडलाई
सोधेको थए, र अ प्रचारकह , ब्या प्ट , प्रेस्बीटे रयन, र सबलैाई।
तनीह तनीह यो िवषयमा बोल्दै बोल्दनैन्। म धमर्शा हेनर् चाहन्छु।
78 र त्यसपछ म एउटा “अन्धोभक्त,” हँु, हँ, त्यस पछ म “पागल,” मेरो
िदमागबाट म बािहर भए, म एउटा “पागल,” कारण केवल मलेै तपाईलाई
सत्य भ े कोशष गरकेोले? अब, त्यो—त्यो इमान्दा रता हो, भाईह ।
यिद कुनै मािनस परमे रको लािग बेचएको छ भने, तपाईले लक, स्टक
र ब्यारले बेच्नुभएको छ। तपाई—तपाई—तपाई—तपाई—तपाईलाई
एक्ल्याइन्छ, तपाई—तपाई भ सृि हुनुहुन्छ।
79 बोलाईएक धेरै छन्, थोरै मात्र चुिनएका छन्। हो, अधकांश मािनसह
बोलाईएका छन्, तपाईले बोलावट आफ्नो दयमा पाउनुहुन्छ, “हो, म
िव ास गछुर् िक परमे रले मलाई प्रेम गनुर्हुन्छ। म िव ास गछुर् िक उँहाले
त्यसो गनुर्हुन्छ।”
80 तर, भाई, तपाई उ त्तकै पतन भएको हुनसक्छ ज त्त अ ह नच ेह
छन्, िकनभने तनीह त्यस िदनमा आउनेछन्, यसो भन्दै आउनेछन्,
“प्रभु, मलेै भूत प्रेतलाई तपाईको नाउँमा िनकाले। मलेै सबै कुरा तपाईको
नाउँमा गरकेो छु। मलेै चंगाईको सेवाह गरकेो थए। मलेै सुसमाचार प्रचार
गरकेो छु। मलेै दु लाई धपाएको छु।”
81 र येशूले भ ुहुनेछ, “यहाँबाट दरू होइजाओ, म तमीह लाई चन्दा
पिन च न्दन, तमी पाखण्डीह । उ त्यो हो जसले मेरा िपताको इच्छा
पुयार्उदछ!” िकन मािनसह ले यो देख्दनैन्? अब, मलाई थाहा छ त्यसले
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दखुाउछ। र मलेै—मलेै तपाईह को चत्त दखुाउन खोजेको होइन, मलेै
त्यो त्यसको खालको होस् भ े चाहेको होइन। तर, भाई, म—म…
82 मलेै यस्तो दे खरहेको छु िक हामी—हामीह अ न्तम समयमा छौ, र
परमे रले अभग्रहण गद हुनुहुन्छ, मण्डलीमा उपयकु्त स्थानमा स्थािपत
गद हुनुहुन्छ, ख्री को शरीरमा स्थािपत गद हुनुहुन्छ। अब, त्यहाँ धेरै
जना हुनेवाला छैन जसले उहाले त्यहाँ राख्नुहुनेछ, म तपाईलाई भ
जानेछु त्यसको शु । तपाईले भ ुहुन्छ, “ओ, िठक छ, त्यहाँ िवशाल
संख्या हुनेछ!” तर तनीह लाई तानेर ल्याउनको लािग पिन उँहासंग छ
हजार वषर् थयो। याद गनुर्होस्, पुन त्थान आउनेछ र हामी तनीह संग
उठाईलानेछौ। केवल केिह थोरै मात्र, बुझ्नुभयो। तपाईले आफ्नो मुिक्त
चाडो खोजीहाल्नुहोस्। आफैतफर् हेनुर्होस् र के गलत गईरहेको छ हेनुर्होस्।
बुझ्नुभयो? हेनुर्होस् िक के भईरहेको छ। म जान्दछु िक त्यो—त्यो किठन
छ, तर, भाई, त्यो नै सत्य हो। यो परमे रको सत्यता हो। अभग्रहण।
83 हामीह परमे रको लािग यत ज्वलन्त हुनुपछर् , हामी िदन र रातमा
गईरहनुपछर् । केिह कुराले पिन हामीलाई रोक्न सक्नुहु , र हामी यत िमठो
र खसुी हुनुपछर् , र यत दयालु र यत ख्री जस्तो हुनुपदर्छ। यसले हाम्रो
दिैनक जीवन लदछ। येशूले भ ुभयो, “मदैानको लली फूललाई हेर,
कसरी त्यो हु कन्छन्, तनले न् प रश्रम गदर्छन्, न धागो काट्छन्। तर
पिन म तमीह लाई भन्दछु, सोलोमन राजा पिन आफ्ना सारा वभैवमा
तनीह मध्ये एउटा जत आभूशत थएनन्।” सोलोमनसंग सुन्दर रशेमको
र ￭सलाईको कायर् गरकेो सुन्दर पोशाक थयो, तर त्यसले…तर त्यसको
बारमेा थएन उहाले कुरा ग ररहेको थयो। ललीलाई हु कनको लािग,
त्यसले दवुै िदन र रात नै संघषर् गनुर् पछर् । तपाई यहाँ के को लािग आउन
चाहनुहुन्छ यो पिंक्तको सानो समाि मा? यिद धा मक नै मु श्कलले बाच्छ
भने, पापीह (जो अिव ासीह हुन्) र अधम ह कहाँ हुनेछन् होला,
त्यस व्यिक्त जसले वचन सुन्दछ र त्यसबाट टाढा भाग्दछ? अब हामी के
गनर् जादछैौ? बुझ्नुभयो? अब…
84 अब यो, यो हाम्रो मण्डली हो। हाम्रो माझमा चार या पाँच अन्जानह
छन्। तर यो मण्डली हो, म तपाईलाई शक्षा िददछुै। यो टेपह मा जानेछ।
म ती टेपह सु े मािनसह ले यो याद गरकेो चाहन्छु, यो कुराह
मेरो मण्डलीको लािग भिनएको हो। बािहर रहनुभएको जो मािनसह को
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माझमा हुनुहुन्छ, तनीह लाई भ को िन म्त भला ी ब े कोशष गनुर्होस्,
एकप्रकारले त्यसरी रहने गनुर्स् जहाँ साना शशु तनीह सानो दधूको
ज्ञानमा रहनेगछर् । तर जब वास्तवमै सत्यलाई हाल्न पन समय आउछ, तब
जग हालौ।

85 अभग्रहण, पिदय पमा स्थािपत गद! ती कहाँ छन्? मलाई
देखाउनुस् ती कहाँ छन्। परमे रले आफ्ना सन्तानलाई अलग्गै प्रकट गरी
बोलाउनुभयो। तनीह संग यसको िवषयमा बोल्नको लािग एउटा शब्द पिन
छैन, तपाईले केिह भईरहेको देख्नुहुन्छ। उहाको पुत्रह लाई पिदय ढंगमा
स्थािपत गद हुनुहुन्छ, त्यिह कुराले वास्तवमै क्रमव पले राख्दै हुनुहुन्छ।
उहा—उहा ज त्त अधकारमा छ, उहाको वचन ज त्त प्रधान स्वगर्दतुको
छ, उत्तम छ। पुत्रलाई अभग्रहण ग रयो, उच्च स्थानमा रा खयो, त्यहाँ
बसा लयो, उसको पोशाक बद लयो, उसको रगं बद लयो। िपताको एउटा
समारोह भएको थयो, भ ुभयो, “यो मेरो पुत्र हो, आज दे ख उप्रान्त यो
शासक हो। उ नै शासक हो। उ नै सम्पूणर् पमा मेरो सम्पदा हो। म संग
भएको सबै उसको हो।” त्यो सिह हो। तब हामी उही एला, एला, एलोिहम,
एलोिहम, बुझ्नुभयो, जहाँ उँहा स्व-अ स्तत्वमा हुनुहुन्छ। र तब यहोवाबाट
फकर आउछ जसले केिह बनाउनुभयो, उँहाले मािनसलाई पृथ्वीको प्रभुत्व
िदनुभयो। हामीले के को लािग पखरहेका छौ? प्रकिटकारण। पृथ्वीले
उत्कण्ठा ग ररहेको छ।आउनुहोस् तल गएर यसलाई पढौ। िठक छ।

…उँहाको इच्छाको ल य अनुसार ख्री येशू ारा प्रेममा उँहाले
हामीलाई आफ्ना सन्तान हुनलाई अघबाटै िनयकु्त गनुर्भएको
थयो,

उँहाको मिहममय अनुग्रहको प्रशसंा होस्…

86 उँहाको अनुग्रह के हो? धेरै अगाड जब उँहा एउटा िपता हुनुहु थयो;
उँहाको अनुग्रह, उँहाको प्रेम, आफैलाई उएता बालक बनाउनुभयो, तािक
हामी उहाको सन्तान हुनलाई अघबाटै िनयकु्त गनुर्भयो, उँहाको अनुग्रहलाई
प्रशसंा गनर्लाई। बुझ्नुभयो?

…जहाँ उहाले हामीलाई िप्रयबाट (एउटा व्यिक्त) ग्रहणयोग्य
बनाउनुभएको छ, जो ख्री हुनुहुन्छ।
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87 हामीलाई ग्रहण योग्य बनाउनुभयो, कसरी? उँहा ारा। हामी कसरी
उँहामा हुनसक्छौ? एकै आत्मा ारा, सबजैना उँहामा बि ष्मा भएका छौ।
सु ुहोस्।

जसमा नै हाम्रो उ ार छ, उँहाको रगत ारा नै हामीमा उ ार
छ, पापह को क्षमा छ…

88 कसरी तपाईले पूवर्िनयकु्त प्रचार गनर्सक्नुहुन्छ, परमे रको पूवर्िनयकु्त
र उँहाको कायर्, जबसम्म किहँ एउटा पापको प्राय त हुदनै? िकन यो हो?
हरके िदन तपाईले ग ल्त गनुर्हुन्छ, हरके िदन तपाईले खराब कायर् गनुर्हुन्छ।
तर यिद तपाईको नया जन्म भएको हो भने, पु ष होस् या मिहला, जसै
तपाईले ग ल्त गनुर्हुन्छ, परमे रले जा ुहुन्छ िक तपाई त्यसको िन म्त
क्षमाप्राथ हुनुहुन्छ। तपाई रा ्रपत जभेल्टको अगाड उभनुहुन्छ र या
त्यस्तै व्यिक्तको अगाड उभएर भ ुहुन्छ, “म गलत छु, परमे र मलाई
यसको िन म्त क्षमा िदनुहोस्।” िकन? र त्यहाँ त्यो छ जहाँ रगतको
प्राय त छ…
89 तपाईले यो ध्यान िदनुभयो, “पाप।” एउटा पापी पापी हो, उसले पाप
गदन। तर मण्डलीले आप गछर् , ग ल्त गछर् , एउटा गलत िवचार लन्छ,
गलत प्रभाव, संकोच, एउटा सानो बच्चाको जस्तै लडखाडाउने चालमा
िहड्द,ै कसरी िहड्ने भिन कोशष गछर् । उसले केवल अिहले सम्म राम्ररी
कसरी िहड्ने भिन जानेको छैन िकनभने उ एउटा सानो केटा हो। तर
हामीसंग त्यो हात छ जसले सहारा िदन तल ल्याउदछ यिद हामी…
हामीकहाँ आउनुहुन्छ र स्थर पानुर् हुन्छ, र भ ुहुन्छ, “यो कदम यसरी
गर छोरा।” उँहाले हामीलाई उठाएर एउटा ग ल्त गरकैे कारणले हामीलाई
केवल थप्पड हा ुहु , हामी िहड्न खोजेको कारणले उँहाले हामीलाई मन
गरी िपट्नुहु । उँहाले हामीलाई त्यसरी नै प्रेम गनुर्हुन्छ जसरी हामीले हाम्रा
छोराछोरीलाई प्रेम गछ ।
90 एउटा सच्चा, सच्चा बुवाले आफ्नो बच्चाले िहड्न कोिषश गरकेो कारणले
यिद उ भुइँमा लड्यो भने िपट्ने गदन। िठक तल थूओलो ब लयो हात
ल्याएर उसलाई उठाउछ, दइुटै हातले उसलाई स्थर राख्छ, भ ुहुन्छ,
“यस त रकाले गन हो, छोरा। यसरी िहड।”
91 त्यो त रकामा परमे रले आफ्नो मण्डली संग गनुर्हुन्छ! तलआउनुहुन्छ
र आफ्नो बाहुलीमा राख्नुहुन्छ, उठाउनुहुन्छ र भ ुहुन्छ, “यसरी िहड
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छोरा। यहाँ, यो—यो—यो त्यसरी नभन, यसरी बोल। अब मण्डलीले
के भन्छ मलाई त्यसको वास्ता भएन, यसले के भन्छ, त्यसले के भन्छ,
तमीले यसरी भ ुपछर् । यसरी, यिह नै हो! यिद मेरो वचनले यो प्रचार
गछर् भने, तमी िठक त्यसमैा बस, त्यससैंग िहड। िठक त्यसमैा बस। सबै
जनाले के भन्छ त्यसलाई वास्ता नगर, िठक यससैंग बस।यसरी िहड। यो
त रकामा हो तमीले िहड्ने।”
92 हाम्रा पापह : हाम्रा पापको िन म्त प्राय तको प्रेम थयो, नभए
हामीमा किहल्यै पिन मौका हुनेथएन। हामी त्यिह वचनमा ढुक्कसंग भरोसा
गनर्सक्छौ!

…उँहाको अपार अनुग्रह अनुसार ख्री को रगत ारा हामी
उँहामा उ ार, हाम्रा पापको क्षमा, पाउछौ,
जुन अनुग्रह उँहाले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा िदनुभयो…

93 “प्रशस्त” को अथर् के हो? ओ, प्रभु! जहाँ उँहाले प्रशस्त, “त्यसको
अध्याधक मात्रामा।”

…उँहाले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा सम्पूणर् बु र आन्त रक
समझमा…

94 “बु , सम्पूणर् बु उँहाले हामीमा प्रशस्त मात्रामा राख्नुभएको छ।”
सबै “बु ,” ारा, संसा रक बु होइन। संसारको बु उँहाको लािग
मूखर्ता हो, र परमे रको बु संसारको लािग मूखर्ता हो। िठक िदन र
रात जस्तो, एउटा अक संग सहमत हुनसक्दनै। तर जब सूयर् उदाउन
थाल्छ र िदनको समय आउँछ, रात हराउदै जान्छ। र जब सुसमाचारको
उज्यालो आउन थाल्छ, संसारको सबै कुरा िवलाउदै जान्छ। र त्यसले
के गछर्? उँहाले उँहाको सन्तानमा प्रशस्त घामको ज्योत िदनुहुन्छ,
आत्मामा भएर िहड, परमे रकोआत्मा ारा अगुवाई भई, उँहाको अनुग्रहमा
प्रशस्तता िदई, सबै ज्ञान र बु का साथ, समझ, र कसरी िहड्ने त्यसमा
कुशाग्रसाथ। तपाईले यो गलत हो भिन देख्नुहुन्छ, त्यसो हो भने तपाईले
के गद हुनुहुन्छ त्यसमा हो￭सयार हुनुहोस्, कसरी तपाई…यिद त्यो गलत
हो भने, तपाई त्यस तफर् कसरी बढ्दै हुनुहुन्छ त्यसमा समेत हो￭सयार
हुनुहोस्। हो￭सयार! एकदम ध्यान िदनुहोस्, वास्तवमै पक्का हुनुहोस् तपाई
त्यसमा कसरी अिग बढ्दै हुनुहुन्छ। सपर् जस्तो धूतर्, ढुकुर जस्तो सोजो
हुनुस्। त्यिह नै हो जुन येशूले भ ुभयो।
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95 ओ, यी टुक्डाह हुन्, िमत्रह ! हामी केवल यसमा िदन पछ िदन पिन
कुरा गनर्सक्छौ। के ती अ तू छैनन्? बु , िववेक, उँहाले हामीलाई प्रशस्त
मात्रामा िदनुभयो, खन्याउनुभयो! हामीलाई एउटा चम्चाको जत िदनुभएन,
तर एउटा ठूलो शाभेल लनुभयो र त्यसबाट िदईरहनुभयो। हामीमा प्रशस्त
मात्रामा, उँहाको अनुग्रहको िववेक र बु िदनुभयो! ओ, अ तू अनुग्रह,
कत िमठो ध्विन हो!

अब …उँहाले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा सम्पूणर् बु र
आन्त रक समझमा…
ख्री मा राख्नुभएको उदेश्य अनुसार उँहाले आफ्नो इच्छाको

रहस्य हामीलाई जा िदनुभएको छ…
96 उँहा को संग बोल्दै हुनुहुन्छ? धा मक संगिठत संस्था ह संग? कृपया,
भाईह , यो नसोच्नुहोस् िक मलेै तपाईको धा मक संगिठत संस्थालाई िनच
बनाईरहेको छ, मलेै त्यसो गरकेो होइन। म तपाईलाई यो भ े कोिषस गदछु
िक त्यो थाल्नको लािग नै गलत कुरा थयो। येशूले भ ुभयो, “जाओ र
सुसमाचार सुनाओ,” हामी गयौ र धा मक संगिठत संस्था बनायौ। त्यिह
कारणले गदार् नै हो हामीले त्यो पाएका छैनौ, हामी मािनसको बु को
पछाड िहडरहेका छौ। यिद क्य ल्भन उठ्नसके त!
97 िकन, धेरै समय भएको छैन म एकिदन महान् मान्छेको चहानमा गएको
थए, एउटा महान् सुधारक। र मलेै सोचे, कत महान् व्यिक्त थए उनी!
उनी! िठक छ, यो…म ग दन…त्यो जोन वेस्ली हुनुहुन्थ्यो। र मलेै सोचे,
यिद जोन वेस्ली यो चहानबाट आज उठेर मण्डलीको अवस्था हेरे भने,
उनी आफ्नो नाउँमा शमर् मान्थे। जोन वेस्ली एउटा धा मक मािनस थए,
तेजतरार्र व्यिक्त, जस्तो उनले भ े गथ। जोन वेस्ली एउटा पिवत्र व्यिक्त
थए जसले परमे रमा िव ास गदर्थे, र उँहाको पछ कदम पछ कदम गरी
िहड्थे। तर जोनको मृत्यु भए प ात, तनीह ले भने, “हामीह जोनको
लािग मण्डली बनाउछौ तािक हाम्रो लािग एउटा मण्डली हुनेछ, र आज
हामीले त्यसलाई मेथोड मण्डली भन्छौ, उनको पिवत्रीकरणको त रकाको
कारणले जहाँ पिवत्रीकरण अनुग्रहको एउटा दोश्रो कायर् हो।”
98 त्यसपछ तनीह ले एउटा मण्डली बनाई, र आज ती मािनसह ले
सबै कुरालाई नकाछर्न् जसको िन म्त जोन वेस्ली खडा भएका थए।
जोन वेस्लीले िदव्य चंगाईलाई प्रचार गरकेा थए। जोन वेस्लीले पिवत्र
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आत्माको बि ष्मालाई िव ास गरकेा थए। जोन वेस्लीले सबै वरदानको
पूनस्थार्पनालाई िव ास गरकेा थए। जोन वेस्ली, मा टन लुथर, धेरै ती
महान् व्यिक्तह ले अन्यभाषाह मा बोलेर उल्था गरकेा थए। र, आज,
तपाई मेथोड मण्डली या एउटा लुथरन मण्डलीमा अन्यभाषाह मा
बोल्नुहुन्छ, तनीह ले तपाईलाई ढोकाबाट बािहर िनकालीिदन्छन्। के
भयो? िठक त्यो समयमा जब हामीले पुत्रह लाई स्थािपत गनर् पन, के
भएको? तनीह ले अ नै कुनै कुरा अपनाएका छन्, िकनभने तनीह लाई
परमे रको रहस्य नै थाहा छैन। र तनीह ले किहल्यै पिन सेिमनारीह बाट
जा ेछैनन्!
99 तपाई िन म्त म केिह कुरा पढ्नेछु। के यो िठक छ? िठक छ।आउनुहोस्
हामी पल्टाऔ, मलेै केिह कुरा यहाँ लेखेर ल्याएको छु। आउनुहोस् हेरौ
कसरी पावलले…अब, यहां, यहाँ यो संदेशको शक्षक हुनुहुन्छ। आउनुहोस्
प्रे रत ९:५ मा जाऔ, केवल एक िमनेट। सु ुहोस् पावलले कसरी यो प्रकास
पाए, जे पिन भयो। अब, प्रे रत ९ मा हामी पढ्न शु गनछौ, यसरी। यो
आईतबारे कक्षा हो, त्यसलेै िकन यसलाई नपढ्ने? मलाई थाहा िदनुहोस्
जब म समय नाघ्न थाले भने…?…

र शाऊल प्रभुका चेलाह िव मा… (ओ, त्यो सानो चुच्चो
नाक भएको, रसाहा, मतलबी यहूदी!) अझ पिन ध म्क र
हत्याको धुनमा प्रधान पूजाहरीकहाँ गए…
जसलाई फेला पारे पिन तनीह लाई बाँधेर य शलेम ल्याउन

पाउँ भिन दमास्कसका सभाघरह को नाउँमा पुज मागे।
100 “म जानेछु र तनीह लाई खोज्नेछु! यिद मलेै तनीह लाई भेट्टाए
मात्र भने, त्यो केटालाई, म तनीह लाई के गनछु! बुझ्नुभयो, यिद
मलेै तनीह लाई भेट्टाउन पाए मात्रै पिन हुन्थ्यो!” तर उनी पूवर् िनयकु्त
भएको थयो।
101 तपाईलाई कसरी थाहा भयो िक यो तलको बुढो म तस्कर पूवर्िनयकु्त
नभएको जीवन हो भिन? कसरी तपाईलाई थाहा छ िक त्यो बुढो सडकमा
िहड्ने व्यिक्त जो संग तपाई बोल्न समेत हु , तपाईलाई कसरी थाहा भयो र
त्यो एउटा सानो हात िमलाई र मण्डलीआउनको िन म्त िदएको िनमन्त्रणाले
उनी भत्रबाट एउटा परमे रको सन्त ब िददनै त्यो परको मिहमामा?
जब…तपाईलाई कसरी थाहा भयो िक उनी त्यस्तो हुन स क्दनन्? त्यो नै
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हो जुन हामीलाई थाहा छैन। तर त्यो हाम्रो कतर्व्य हो। जसरी मा￭झले एउटा
जालो समुन्द्रमा फ़ाल्छ र त्यसलाई तान्छ, उसले भ्यागुतो पिन ल्याउछ,
माछा, छेपारो, पानी माकुरा, र त्यस्तै सबै कुरा ल्याउछ, तर ती मध्ये
केिह माछा हुन्छन्। उनलाई थाहा थएन, उसले त केवल आफ्नो जालो
फ्याल्यो। त्यिह नै हामीले पिन गछ । पावललाई ध्यान िदनुहोस्।

जसलाई फेला पारे पिन तनीह लाई बाँधेर य शलेम ल्याउन
पाउँ भिन दमास्कसका सभाघरह को नाउँमा पुज मागे। (भाई,
उनी वास्तवमै कठोर थए)
…जब शाऊल यात्रा गद दमास्कसको न￭जक पुगे, अचानक

स्वगर्बाट एउटा ज्योत उनको वरपर चम्क्यो…
102 त्यहाँ एउटा सडकमा एउटा पूजाहारी आए, डक्टर एफ.एफ जोन्स, र
उनलाई भन्यो, “के तमीलाई सेिमनारीको अनुभव चािहन्छ अिहले, छोरा,
र म िव ास गछुर् िक परमे रले तपाईलाई प्रयोग गनर्सक्नुहुन्छ?” के त्यो
डरलाग्दो दे खने धमर्शा हुदनै, त्यो त्यसरी पढ्नको लािग? अब, त्यो
उ त्तकै अथर् लाग्छ…मलेै यो एउटा चुटिकलाको लािग भिनरहेको छुइन।
त्यो उ त्तकै अथर् लाग्छ ज त्त आज हामीले यसबाट िनकाल्छौ। “तपाईलाई
थाहा छ, तपाईको आमा एउटा असल श्रीमती हुनुहुन्थ्यो, म िव ास गछुर्
िक तपाई एउटा असल प्रचारक ब सक्नुहुनेछ।” हेनुर्होस् के भयो।

जब शाऊल यात्रा गद दमास्कसको न￭जक पुगे, अचानक
स्वगर्बाट एउटा ज्योत उनको वरपर चम्क्यो… ( ,ु अलौिकक
शु भयो) …स्वगर्बाट एउटा ज्योत…
तनी भुइँमा लोटे र तनले यसो भ े स्वोर सुने, “शाऊल,

शाऊल, तमी िकन मलाई सताउछौ?”
तनले भने, “प्रभु, तपाई को हुनुहुन्छ?” अिन उँहाले भ ुभयो,

“म येशू हँु, जसलाई तमी सताउदछैौ।
तर उठेर सहरमा जाऊ, र तमीले जे गनुर्पछर् सो तमीलाई

बताईनेछ।”
103 र मािनसह उनीसंगै यात्रा गर,े र तनीसंगै गए, र तनीह एउटा
मािनसलाई भेटे। तल त्यहाँ हनािनयाले एउटा दशर्न देखेका थए। सबै
अलौिकक थयो! र शाऊल, त्यो मतलवी केटा! यो हनािनयाले एउटा
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दशर्न देखे, उनले आफ्नो घरमा हेर।े उनी एउटा अगमवक्ता थए, आफ्नो
घरमा प्राथर्ना ग ररहेका थए, र उनले एउटा दशर्न देखे। उनले…परमप्रभुले
उनी संग बोल्नुभयो र भ ुभयो, “त्यहाँ एउटा मान्छे आईरहेको छ तल,
चमेरो जस्तै अन्धो भएको छ, र उसको नाउँ शाऊल हो, उनी टा￭सर्सको
शाऊल हुन्।”
104 उनले भने, “प्रभु, मलेै ठूलो कुराह सुनेको छु। मलाई त्यहाँ
नपठाउनुहोस्, म एउटा सानो मान्छे हुन्। मलाई उसको पछाड
नपठाउनुहोस्।”
105 उँहाले भ ुभयो, “तर, साहस गर, तल सडकमा त्यो आउदै गदार्,
मलेै त्यसलाई एउटा दशर्न देखाएको छु। म त्यसकहाँ आगोको खामो भएर
देखा परकेो थए। मलेै त्यसलाई अन्धो पारकेो छु। र मलेै त्यसलाई केिह
बनाउनुभन्दा अिग अन्धो पानुर्पथ्य र टुक्राउनुपथ्य । बुझ्नुभयो, मलेै मेरो
सबै थयोलोजी टुक्राउनुपन थयो। तपाइलाई थाहा छ, उनी—उनी—
उनी ती मण्डलीह मध्येको एउटा महान् व्यिक्त हुन्। उनीईसंग सबै थ रको
िव ावा रध थयो, उनले आफैलाई केिहमा िनखानर् पन थएन, तर,”
उँहाले भ ुभयो िक, “मलेै गनर् पन यो थयो िक त्यस बाट सबै थोक
िनकाल्न पनथयो।”
106 त्यिह नै कुरा हो। उसमा अझै धेरै कुरा हाल्न पन नभएर उसबाट
धेरै कुरा िनकाल्न पनथयो। मलाई लाग्छ त्यिह ले नै समस्या गरकेो छ
आजका धेरै धमर्प्रचारकह मा; तपाईबाट िनकाल्नु पनछ, र जहाँ परमे रले
तनीह मा पिवत्र आत्मा हाल्न सक्नुहुनेछ। िनकाल्नुपनछ! त्यहाँ, उँहाले
भ ुभयो उँहा…
107 र उनले भने, “प्रभु, तर यो—यो—तर यो मािनस त एउटा कठोर
मान्छे हो।”
108 उँहाले भ ुभयो, “तर, साहस गर्, त्यसले प्राथर्ना गरकेो छ। अब,
त कुनै िन त सडकबाट भएर जानेछस् र त एउटा झनार् भएको ठाउमा
आईपुग्नेछस्। र तलेै त्यो झनार्लाई नागेर देब्रेपिट्ट जा, र त तल जा। त्यहाँ
एउटा सेता घर हुन्छ, त्यहाँ जा र ढोकामा ढकढक्या। त्यो त्यिह भवनमा
लेिटरहेको छ, त्यिह नै हो उनलाई टाढाभन्दा टाढा तनीह ले लानसकेको।
त्यसमाथ आफ्नो हात राख्, तल दमास्कसको निदमा त्यसलाई लजैा र
येशूको नाउँमा बि ष्मा दे। िकनिक, म तलाई भ ेछु म के गनर् जानेछु भिन,
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त्यसले मेरो लािग धेरै दखु भोग्न जानेछ, िकनिक त्यो नै अन्यजातह को
िन म्त मेरो सुसमाचार बाहक हो।” आमेन!
109 “िठक छ, अब, एक छन पखर्नुहोस् प्रभु! अब, कुन िव ालयको लािग
म उसलाई स ाह िदऊ?” म तपाईलाई भ ेछु के गन, गलाती पढौ र पत्ता
लगाऔ। िठक यसको पछाडको अक अध्याय। आउनुहोस् गलाती १ हेरौ,
र १० औ पदबाट शु गरौ, र हेरौ कुन िव ालयमा पावल गएका थए,
कुन सेिमनारी, र कसको हात ऊ माथ रा खएको थयो, र, ओ, ती सबै
के भयो। गलाती १ अध्याय। समय बचाउनको िन म्त, उनको संवादबाट
शु गरौ, १० औ पद।

के म मािनसह को िनगाह खोज्दछुै, िक परमे रको? अथवा
के मलेै मान￭सह लाई खसुी पानर् खोज्दछुै? यिद मलेै अझै
मािनसह लाई खसुी पानर् कोशष गरकेो भए म ख्री को दास
हुनेथएन।

110 ओ, प्रभु, प्रभु, प्रभु! म यसको अगाड केिह भ चाहन्छु यहाँ। गलाती
१, ८ औ अध्याय लऔ। कतजना लाई थाहा छ िक पावल नै त्यो व्यिक्त
थयो जसले मािनसह लाई येशूको नाउँमा फेरी बि ष्मा िदलाएका थए,
प्रे रत १९ मा? पकै्क थाहा थयो। केिह त्यसको माथ लीऔ यहाँ, ८ औ—
८ औ पद।

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

111 यो सुसमाचार तपाईले कहाँ पाउनुहुन्छ, पावल? ९औ पद।
…हामीले अघ दे ख नै भनेजस्तै म फेरी अिहले पिन भन्दछु,

तमीह ले जुन सुसमाचार ग्रहण गरकेा छौ, त्यसको िवप रत
अ कसलेै तमी लाई प्रचार गदर्छ भने, त्यो श्रािपत होस्।

112 यिद त्यो प्रधान स्वगर्दतू भएता पिन, यिद त्यो एउटा िबशप भए तापिन,
यिद उ सवार्धकारी अध्यक्ष भएता पिन, यिद उ फलनो-फलानो डक्टर
भएता पिन, त्यो जो सुकै हो, यिद उसले पानीको बि ष्मा येशूको ख्री को
नाउँमा प्रचार गदन भने, वरदानह को पुनस्थार्पनाको प्रचार गदन, ख्री को
आगमनलाई गदन, यी सबै कुराह , त्यो मािनस श्रािपत भएको होस्! यिद
त्यसले यहाँ भएको कुनै पिन वचन िनकाल्न खोज्यो भने र त्यो अक िदनको
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लािग थयो भन्छ र कुनै नया भ्रमयकु्त धारणामा स्थािपत गछर् जुन त्यसले
कुनै सेिमनारीबाट ￭सकेर आएको छ, त्यो श्रािपत भएको होस्।
113 आउनुहोस् पढ्दै जाऔ, हेनुर्होस् पावलले यो कसरी पाए, हेनुर्होस्
कसरी, म तपाई यस िबहानीमा के भ चाहदछुै।

के म मािनसह को िनगाह खोज्दछुै, िक परमे रको? अथवा
के मलेै मान￭सह लाई खसुी पानर् खोज्दछुै? यिद मलेै अझै
मािनसह लाई खसुी पानर् कोशष गरकेो भए म ख्री को दास
हुनेथएन।

114 अ कुनै कुरा म कसरी अपेक्षा गनर् सक्छु, कसरी त्यो व्यिक्त जसले
परमे रलाई प्रेम गछर् , र एउटा प्रचारक हो, िवशेष गरी, अ कुनै कुरा
नगररे मािनसबाट घृणत हुने चाहना गछर्? मािनसह ले तपाईलाई घृणा
गनछ। िठक छ, तनीह ले भन्छन्…येशूले भ ुभयो, “यिद तनीह ले
मलाई घरको मा लक भन्छन्…म मा लक हँु, तमीह सबभैन्दा महान्।
म नै हँु जसले धेरै आ यर्को कायर् प्रदशर्न गनर्सक्छ र तमीह भन्दा
बिढ पिवत्र आत्माको कायर् गनर्सक्छु, िकनिक म मा सबै परीपूणर्ता छ।
र यिद तनीह ले मलाई ‘बाल￭जबुल,’ भन्छ भने कत धेरै तनीह ले
तमीह लाई भ ेछन्? तर,” भ ुभयो, “तमीले के भ ेछौ त्यसमा िवचार
नगर, िकनभने त्यो तमी हुनेछैनौ जो बोल्नेछ, त्यो िपता हुनुहुनेछ जो
तमीह भत्र वास गनुर्हुन्छ, त्यो समयमा बोल्ने गर। िठक वचनसंग नै
ब￭सरह।” र उनी, जब उँहा पुस्तक लेख बाट भएर जादैथए, उँहाले
भ ुभयो, “कुनै मािनसले एउटा पिन शब्द यस पुस्तक बाट िनकाल्यो या
एउटा शब्द थप्यो भने, त्यो जीवनको पुस्तकबाट िनका लनेछ।” परमे र
हामीलाई यस अनुसार सिह बस्न सहायता गनुर्होस्!
115 अब अक पद, अब म पढ्नेछु, चाडो पढ्नेछु।

भाई हो, तमीह ले यो जान भ े म चाहन्छु… जसले
तपाईलाई न्यायमा लान्छ, िक मलेै प्रचार गरकेो सुसमाचार
मािनसको सुसमाचार होइन।
अब, म न त मेथोड , ब्या प्ट , प्रे स्वटे रयन, या पे न्टको ल नै हँु;

यो मािनसबाट होइन, न त…
िकनिक मलेै यो कुनै मािनसबाट पाएको होइन, न मलाई यो

￭सकाईएको थयो…
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116 “मलेै यो किहल्यै मािनसबाट, कुनै सेिमनारी, कुनै डक्टर, कुनै
िदव्यता, िव ाको िव ालयबाट पाएको होइन। मलेै किहल्यै त्यसरी पाईन,
मलेै किहल्यै त्यसरी ￭सकाईन, मलेै किहल्यै त्यसरी भेट्टाईन, यो त्यो
त रकामा म कहाँ किहल्यै आएन।” त्यसो भए यो कसरीआयो त, पावल?

…तर येशू ख्री को प्रकास ारा मलेै यो पाएको हँु।
117 “जब ख्री आफैले ममा आफैलाई प्रकाश गनुर्भयो, िक उँहा परमे रको
पुत्र हुनुहुन्छ, जब आगोको खामो त्यस िदन मकहाँ आयो, ‘मलेै भने, तपाई
को हुनुहुन्छ प्रभु?’ उहाले भ ुभयो, ‘म येशू हँु।’”
118 अब, म तपाईलाई उनलाई के भयो भिन। अब, यिद कुनै व्यिक्तले
अनुभव गरकेो छ भने, तनीह ले उनलाई दस वषर्सम्म ग्रीक ￭सक्नलाई
िदए भने, र केिह अक कुरा ￭सक्नको लािग अझै दस वषर् िदयो भने, र
त्यतन्जेलसम्म उ गसैकेको भए। हेनुर्होस्।

…मलेै यो कुनै मािनसबाट पाएको होइन, न मलाई यो
￭सकाईएको थयो, तर येशू ख्री को प्रकाश ारा मलेै यो पाएको
हँु।
यहूदी धमर्मा छदा मेरो अघको जीवनको िवषयमा तमीह ले

सुनेका छौ,…
119 “म एउटा ठुलो डक्टर थए, केटा। म संग त्यो थयो।” उनलाई
गमा लएलले शक्षा िदएका थए, सवर्च्च शक्षक हो त्यस भूमीमा थयो।
कत जनालाई थाहा छ िक गमा लएल महान् मध्येको पिन महान् थए?
हो, श्रीमान्। “मेरो यहूदी धमर्, केटा, मसंग त्यो थयो; मलाई सबै थाहा
छ कसरी प्रे रतको शक्षा भ े र ती सबै कुरा थाहा छ, तपाई बुझ्दनैुहुन्छ।
मलाई िबहानको सबै प्राथर्नाह र मािनसलाई आशष िदने हरके कुराह
थाहा छ।” बुझ्नुभयो?

…कसरी मलेै परमे रको मण्डलीलाई भयानक पले सताए, र
त्यसलाई नाश गनर् खोजँे… कसरी मलेै ती पिवत्र भनाउदाह को
झुण्डलाई रोक्न खोजे! बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो?
हाम्रा जातमा, मेरा द तरकाह धेरलैाई उछनेर म यहूदी धमर्मा

अिग बढेको थएँ
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120 “म एउटा महान् व्यिक्त थए। केटा, म वास्तवम…ैमलेै उछनेको थए,
मलेै तनीह लाई मानर् सक्छु भनेर देखाएको थए, ‘िकनिक मलेै स्तफानस
मारकेो थए र धेरै अन्य कुराह गरकेो थए। हेर मलेै कसरी गरकेो थए!”
कसरी उनले त्यत िबध सताएका थए!

हाम्रा जातमा, मेरा दौँतरकाह धेरलैाई उछनेर म यहूदी
धमर्मा अिग बढेको थएँ, र मेरा िपता-पुखार्को परम्परामा म
ज्यादै जोशलो थएँ।

121 अब, याद गनुर्होस्, परमे रको वचन होइन, “िपता-पुखार्को परम्परा”
मण्डलीको परम्परा, अक शब्दमा भन्दा। “मलाई लाग्छ म भत्रैबाट
मेथोड , म भत्रैबाट ब्या प्ट थए, म भत्रैबाट पे न्टको ल थए।”ओ, के
तपाई थयो? म भत्रै बाट परमे र हुन चाहन्थे। हो। त्यिह नै हो। बुझ्नुभयो?
िठक छ।

…िपता-पुखार्को परम्परामा म ज्यादै जोशलो थएँ…
तर जब उहाको खसुी अनुसार (ओ पावल, यहािनर तमी

आयौ) …तर मेरो जन्म हुन अघ नै मलाई अलग गनुर्हुने, र
आफ्नो अनुग्रह ारा मलाई बोलाउनुहुने परमे रलाई
…उहाको पुत्र ममा प्रकट गनर्को िन म्त…

122 त्यो कसरी हो? “पिवत्र आत्मा जो म भत्र हुनुहुन्छ! परमे रको आफ्नो
खसुीका साथ, जसले मलाई गभर्मा नै अलग गनुर्भयो, र पुत्र िदनुभयो, जो
पिवत्रआत्मा हुनुहुन्छआत्माको पमा म भत्र, आफैलाई ममा प्रकट गनर्को
लािग।”ओ, प्रभु! !ु म—म—मलाग्छ म थोरै चच्याउना चाहन्छु।
123 हेनुर्होस्, तपाईलाई म भ ेछु, भाई। जब यसले परमे रलाई खसुी
तुल्यायो! ओ, हा ेलुयाह! जब यसले परमे रलाई रझायो! एउटा जडया
िपता। एउटा आमा…तपाईलाई परमे रले आशष िदनुभएको होस् आमा,
म तपाईको िव मा केिह पिन भिनरहेको छुइन। तर एउटा आमा जसले
परमे रको बारमेा त्यत केिह पिन जान्दनै जत एउटा खरायोले बरफले
बनेको जुत्ताको बारमेा जानेको हुन्छ। र एउटा िपता जो सडकमा मातेर
लडरहेको हुन्छ। र िव ालय जानको लािग एउटा जुत्ता पिन थए, र
मेरो घािटसम्म लामो कपाल थयो, र सबलेै मलाई घृणा गथ िकनिक म
यहाँिनर इ न्डयानाको एउटा केन्टक बासी थए। र कसरी, ओ, त्यो केवल
एउटा गन्हाउने श्य थयो। तर त्यसले परमे रलाई खसुी भनायो! आमेन!
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यसले परमे रलाई खसुी बनायो, जसले मलाई मेरी आमाको गभर् दे ख नै
अलग पानुर्भयो, उँहा जसले आफ्नो पुत्रलाई ममा प्रकट गनुर्भयो, वचनको
सेवक बनाएर, जो िठक त्यसमा ￭सधा भई बस्छ, जसले दशर्न र चन्हह ,
आ यर्कमर् र चमत्कारह देखाउनुहुन्छ। र, ओ, प्रभु!
124 हेनुर्होस् उनले केको बारमेा कुरा गद थए? त्यसो गनर्को लािग त्यसले
परमे रलाई खसुी बनायो! कसरी? ध्यान िदएर सु ुहोस्। “फेरी…” अब
१६औ पद लनुहोस्।

जब अन्यजातह का बीचमा उहाँको प्रचार गनर्लाई आफ्ना
पुत्र ममा प्रकट गराउन उहाँलाई खसुी लाग्यो, तब मलेै कुनै
मािनससंग केिह स ाह लईन,

125 “म किहल्यै कुनै िवशप कहाँ गएर मलेै के गनुर्पछर् भनेर सोधन। मलेै
कुनै पिन मासु र रगत भएकोमा, कुनै संस्था वा कुनै कुराकहाँ गएर सोधन।
मेरो तनीह संग कुनै सरोकार किहल्यै रहेन। मलेै किहल्यै मासू र रगतको
भरमा ग रन। न त म ये शलेममा ती महान् पिवत्र पूजाहारी र पिवत्रा
िपताह कहाँ, र ती सबै कहाँ गएर यो भने, अब, तपाईलाई थाहा छ, मलेै
एउटा दशर्न देखेको थए, त्यसको बारमेा मलेै के गनुर्पछर्? मलेै आशिषत
प्रभु येशूलाई दशर्नमा देखे। तनीह ले भ े थए, ‘तमी यहाँबाट िनस्कउ,
के…तमी अन्धोभक्त! िठक छ, तमीलाई के भयो? होइन, यसो गनर्को
लािग तनीह संग भएका सबै िव ावा रध म संग थयो…”
126 र पावल यहािनर भनेका छन्, म तपाईलाई धमर्शा मा देखाउन सक्छु,
िक ख्री लाई च को लािग उनले ￭सकेका सबै कुरा उनले भुल्न पन थयो,
र शून्यमा झनुर्पथ्य । ओ!

न त मभन्दा अघ प्रे रत हुनेह कँहा म य शलेममा गएँ, तर
तु न्तै अरब देशमा गएँ, र पछ दमास्कसमा फकर आएँ।
तब तन वषर्पछ केफाससंग भेट गनर् म य शलेम गएँ, र

उनीसंग पन् िदनसम्म बसे।
127 र हामी पढ्दै जाँदा, हामीले पाउछौ िक उनी र प्रे रत पत्रुसले जीवनमा
एकअकार्लाई किहल्यै देखेका थएनन्, एक अकार्लाई किहल्यै चनेका
थएनन्, एक अकार्लाई किहल्यै देखेका थएनन्, तर जब तनीह संगै
आए तिनह ले एउटै सुसमाचार प्रचार ग ररहेका थए। परमे रको एउटा
िव ालय छ। बुझ्नुभयो? हो!
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128 यहाँ पत्रुस थए, पे न्टको को िदनमा खडा भएका थए, र भने,
“प ाताप गर र तमीह प्रत्येकले पापक्षमाको येशू ख्री को नाउँमा बि ष्मा
लोओ, र तमीह ले पिवत्र आत्माको वरदान पाउनेछौ।”
129 िफ लपले भने, “ओ, कत मिहमामय छ यो! मलेै पिन केिह कुरा
गनुर्पछर् । तल…मलाई तल साम रयाबाट बोलाईएको छ।” त्यहाँ तल गए
र सडकमा गवािह िदन थाले। पिहलो कुरा, एउटा िवमार मािनस आयो,
उस माथ उनले आफ्नो हात राखे, र उिफ्रन र कराउन थाले। भन्यो
“परमे रको मिहमा होस्, हामी यहाँ छौ!” ठूलो ठूलो सभा हुन थाल्यो।
उसले भन्यो, “तपाईह सबलैाई पिवत्र आत्मा चािहन्छ।” उसले भन्यो,
“तपाईह ले आज के गनुर्पछर् भने, तपाईह सबै येशूको नाउँमा बि ष्मा
लन पछर् ।” त्यसलेै उनले तनीह प्रत्येकलाई लागे र येशूको नाउँमा
बि ष्मा िदए। भन्यो, “आउ पत्रुस तनीह मा आफ्नो हात राख अब।”
र तनीह ले पिवत्र आत्मा पाए।

कनलीएसको घरमा पत्रुस जाँदा त्यिह नै कायर् भयो।
130 पावलले किहल्यै पिन उनलाई देखेको र उनको बारमेा सुनेको समेत
थएन। तर उनी एिफससको माथ ो भागबाट भएर जादै थए, र उनले केिह
चेलाह लाई भेटे। उनले एउट ब्या प्ट प्रचारकलाई भेटे, उनी, एप्पोलस,
एउटा प रवतर्न भएको विकल थयो, हो￭सयार, उत्कृ , पुरानो करार
लदै त्यहाँ बाट येशू नै परमे रको पुत्र हुनुहुन्छ भिन प्रमाणत गद थए।
हो, श्रीमान्, उनी एउटा हो￭सयार व्यिक्त थए। र तनीह कराउदै थए,
तनीह आन न्दत भईरहेका थए। बाईबलले त्यसै भन्छ। प्रे रतको १८
औ र १९औअध्यायलाई पढ्नुहोस् र हेनुर्होस् त्यो िठक हो या होइन भिन।
तनीह आन न्दत भईरहेका थए, तनीह आत्मामा नाचरहेका थए, र
जताततै दौडरहेका थए, तपाईलाई थाहा छ। पावलले भने, “के िव ास
गरे दे ख के तमीह ले पिवत्र पायौ?”
131 र तपाई ब्या प्ट दाजुभाईह जसले मािनसह को घाटीमा धक्का िदन
खोज्नुहुन्छ र भ ुहुन्छ िक सक्कल ग्रीकले भन्छ, “के तमीह ले िव ास
गरे दे ख, या जब िव ास गय पिवत्र आत्मा पाएका छौ?” म तपाईह लाई
चुनौती िदन्छु िक ग्रीक म कहाँ ल्याउनुहोस्! मसंग आफैसंग सक्कल ग्रीक
छ। मसंग अरािमक र िहब्रू पिन छ। ती हरकेले भन्छ, “तमीह ले िव ास
गरे दे ख पिवत्र आत्मा पाएका छौ?”



36 बो लएको वचन

132 िव ास दे ख तपाईह बाच्नुभएको हो, त्यो परमे रमा तपाईको िव ास
हो। रगतले तपाईलाई पापबाट शु राख्दछ, िकनभने त्यसले व लदान
बनाउदछ। रगतले तपाईलाई बचाउदनै, रगतले तपाईलाई शु बनाउछ।
तपाईले कसरी भ ुहुन्छ तपाई बचाईनु भएको छ? िव ास ारा तपाई
बचाईनुभएको हो, र त्यो परमे रको पूवर्ज्ञान ारा भयो, तपाईलाई बोलाएर।
तपाई बचाईनुभयो, र रगतले तपाईको प्राय तको कायर् गछर् , लगातार
तपाईलाई शु पाररे। र त्यसपछ एकै आत्मा ारा तपाई पिवत्र आत्मामा
बि ष्मा हुनुभयो, िव ासीसंग एकै संगतमा, र पिवत्र आत्माको संगतमा,
आत्मा ारा अगुवाई गराईन, चन्हह गद, आ यर्कायर्ह गद।
133 पखर्नु, आउद,ै केिह कुराको लािग पखर्द,ै केवल केिह सानो कुरा जुन
हामीले पाउछौ, आशा छ हामीले जसरी पिन गनछौ। मलेै तपाईलाई भनेको
थए यस समयमा मलाई बोलाउनु भिन, होइन र? भखर्रै मलेै यसलाई हेनर्
भ्याए। केवल एउटा—केवल एउटा वचन या दइुटा अझै। केवल एउटा…
यो थोरै थोरै केिह बािक छ।
134 किहले सम्म यो मुिक्त रहन्छ, कत बेलासम्म? के खालको मुिक्त हो
यो? मण्डली दे ख मण्डलीसम्म? आउनुहोस् िहब्रू ९:११ लाई पल्टाऔ,
केिह िमनेटको लािग हेरौ। िहब्रूको पुस्तकलाई पल्टाउनुहोस् र हेरौ कत
बेरसम्म मुिक्त रहनेछ। हेरौ यो कस्तो खालको मुिक्त हो। आउनुहोस् अब
पढौ िहब्रू ९:११।

जब ख्री अघबाटै आईसकेका असल कुराह का प्रधान
पूजाहारी भएर आउनुभयो, उहाँ अझ महान् र श पिवत्र
वासस्थान ारा जानुभयो, जो हातले बनेको होइन… (अब यो
उिह शक्षक हो, पावल, हेनुर्होस्) …अथार्त् यस सृि को अगं
होइन।
बोका र बाछाह को रगतले होइन, तर आफ्नै रगत ारा (मुिक्त

एक ह ाको लािग, मुिक्त अक आउने जागृतसम्म को लािग?
कस्तो िक￭समको?) अनन्त उ ार प्रा ग रिदएर सधकैो िन म्त
एकै पल्ट (कत पटक? एकपटक) महापिवत्र स्थानभत्र उहना
प्रवेश गनुर्भयो।

135 “अनन्त” शब्दको अथर् के हो? ख्री मा, मलेै िव ास गरपेछ…
कुनै मािनसले येशूलाई पिवत्र आत्माबाट बाहेक, “ख्री ,” भिन बोलाउन
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सक्दनै। त्यसलेै त्यहाँ तह मािनसह छन्; अिव ासीह , बनाविट-
िव ासीह , र िव ासीह । तर तनीह जसले अनन्त जीवनमा िव ास
गरकेो छ, त्यो राजसभामा प्रवेश गरकेो छ।
136 पुरानो पिवत्र स्थानलाई लनुहोस्, तनीह ले गरकेो पिहलो कायर् के
थयो? तनीह सभाभत्र प्रवेश गदर्थे, अन्यजात। त्यसपछ काँसाको वेिद
थयो, जहाँ तनीह ले व लदानलाई त्यो सुनको धुनेमा पखाल्थ्यो। अक
काम ब लदानलाई माथ्य , र रगतलाई वेिदमा छछल्काउथ्यो। त्यपछ,
वषर्को एकपटक, हा नले अभषेक गथ्य , ओ, (के ले गथ्य ?) स्यारोनको
गुलाफको अत्तरले गथ्य , त्यो अमूल्य तेलले जसभत्र अत्तर हुन्थ्यो,
तनीह ले उसको शरमा खल्याउथ्यो, र त्यो तल उनको लुगाको तलसम्म
झथ्य । र हेनुर्होस् कसरी यो मान्छे त्यो पदार्को पछाडबाट जानुपथ्य ,
वषर्को एकपटक जानुपथ्य , उनको अगाड रगत लई त्यो अनुग्रहको
कुस मा ल्याउनुपथ्य । र उनले आफ्नो लौरो वषर्मा एकपटक लन्थे र
त्यिह भुल्यो। र जब तनीह त्यसपछ त्यहाँ पुगे त्यहाँ कोिपला फुलेको
हुन्थ्यो। त्यो बुढो लौरो जुन उनले चा लस वषर् दे ख लएका थए त्यो
उजाडस्थानमा, त्यो पिवत्र स्थानमा राखीिदए। हेनुर्होस्, जब तनीह ले
करारको रगत लए, रगत, उनी अभषेक भएका थए। र उनीसंग एउटा
पोशाक थयो जहाँ त्यो हातमा घन्टी हुन्थ्यो, एउटा अनार र घन्टी। र त्यो
व्यिक्त यस्तो त रकाले िहड्नु पथ्य िक जुन बेला उनी िहडरहेको हुन्थ्यो
उनले आफ्नो खटु्टा चलाउथ्यो, र यसरी चलाउथ्यो र आफ्नो पाईला
चलाउथ्यो, तनीह ले बजाउथ्यो, “पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र, परमप्रभुलाई।
पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र, परमप्रभुलाई। पिवत्र, पिवत्र पिवत्र, परमप्रभुलाई।”
ओ, मेरो प्रभु!
137 मलेै के को बारमेा भिनरहेको छु? यसलाई सु ुहोस्, ब्रन्हाम
टेबरनेकल! तपाईसंग तपाईको मौका थयो। जब एउटा मान्छे पिवत्र
आत्मा ारा अभिषक्त हुन्छ, परमे रको प रवारमा अभग्रहण हुनको
लािग, िपता ारा पिदय पमा स्थािपत हुनको िन म्त, र यहा सेवामा
राख्नुहुन्छ, जीवनको उहाँको उदेश्यको लािग, या जे कुराको लािग उसलाई
परमे रले बोलाउनुभयो, उसको िहडाई यो हुनुपछर् , “पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र,
परमप्रभुलाई। पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र।”

“ओ, तपाई एकतफ यसमा फ कनुपछर् र…”
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“पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र परमप्रभुलाई।”
“ओ, तपाईले सबै एल्डरह ले भनेका कुराह िव ास गनुर्होस्, यो”

138 तर, “पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र, परमप्रभु।” उहाँको वचन प्रथम
हुनिदनुहोस्, यो नै त्यहाँ भएका सबकुैरा हुनिदनुहोस्, डुबाउनुहोस्, आफ्नो
दयमा राख्नुहोस्! तपाईको िहडाई वचनमा हुनुपदर्छ। “पिवत्र, पिवत्र,
पिवत्र, परमप्रभुलाई।”
139 “ओ, यिद तपाई केवल यहाँिनर आउनुभयो भने! म तपाईलाई भ ेछु
हामी के गनछौ, हामी संस्थागत गनछौ, तपाईलाई हाम्रो संस्थामा राख्नेछौ,
तपाई एउटा महान् व्यिक्त हुनुहुनेछ।”
140 “पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र परमप्रभुलाई। पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र
परमप्रभुलाई।” अगाड बढ्दै जानुहोस्। अ ले जे सुकै भनोस् त्यसले
केिह फरक पादन!
141 “यो टेपको बोलाईले! यो गर, यो गर, त्यो गर, त्यो गर,अक गर।”
142 “पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र परमप्रभुलाई।” तपाईले तपाईको आँखा
कलवरीमा राख्नुहोस्, र त्यहाँ केिह कुरा पिन हुनेछैन जसले तपाईलाई
रोकोस्। तपाईको पुरा ￭जन्दगीको यात्रामा, तपाई तल राजाको राजमागर्मा
िहड्दै हुनुहुन्छ, अमूल्य अभषेक गन तेलले अभिषक्त भएर, पिवत्र
स्थानको पिन महापिवत्र स्थान तफर् जादहुैनुहुन्छ। !ु आमेन। िठक छ।
143 पावलले भनेका थए िक उनले यो कुरा मािनसबाट पाएका होइनन्।
अब उनले के भन्छन्, गलातीमा फकर जाऔ, हाम्रो पाठमा। “उहाँको
इच्छाका रहस्यह हामीलाई खोल्नुभयो।” उहाँको इच्छा के हो? “उहाँको
इच्छाको रहस्यह प्रकट गनुर्भयो।” तपाईह जसले तल लादै हुनुहुन्छ,
९ औ पदमा। अब म चाडो गनछु र यसलाई ￭सध्याउनेछु, िकनभने हाम्रो
समय ￭स रहेको छ।
144 ओ, प्रत्येक वचन एउटा…?…ओ, हरके वचन कच्चा सून हो।
तपाईले केवल त्यसलाई लएर त्यसलाई चमक िदईरहन सक्नुहुन्छ।
तपाईले त्यसलाई ख सक्नुहुन्छ, मलेै…तपाईलाई ती वचनह मध्ये
एउटालाई िनकालेर, उत्प त्तदे ख लएर त्यसलाई चमक िदनसक्नुहुन्छ,
प्रश्थानबाट लएर त्यसलाई फेरी चमक िदनसक्नुहुन्छ, त्यसलाई लेवीमा
लगेर त्यसलालाई चमक िदनसक्नुहुन्छ, र, प्रकाशमा पुगुन्जेलसम्म
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लनसक्नुहुन्छ, त्यसको हरके सानो िवन्दहु येशू हो! आमेन। तपाईले
केवल त्यसलाई तपाईले चाहनुभएको जत चमक िदनसक्नुहुन्छ, त्यो येशू
नै हुनेछ जब तपाईले प्रकाशलाई भेट्नुहुनेछ। िकनिक, उहाले भ ुभएको
छ, “म त्यो हँु हो थए, जो छु, र हुनआउनेछु। म दाउदको कूलको मूल
हँु, िवहानीको तारा। म अल्फा, ओमेगा हँु।” त्यो ग्रीक लिपमा ए दे ख जेट
हो। “म ए दे ख जेट हँु। म हँु! म सवसवर् हँु।” त्यो सिह हो। “म त्यो हँु जो
मरकेो थए, अिहले जीिवत छु, र सदाको लािग जीिवत भएको छु। म संग
मृत्यु र पातालको साचा छन्।” ओ, मेरो! हरके कच्चा सुम जुन तपाईले यहाँ
लनुहुन्छ र यसलाई चमक लाउन शु गनुर्हुन्छ, यसले िठक येशूमा चमक
लगाउछ।
145 अब, केवल केिह समय प ात र त्यसपछ हामी—हामी—हामी—
हामी, हामी बन्द गनछु। हो। त्यसो भए हामी के पखरहेका छौ? तपाई
यहाँ सभामा िकन हुनुहुन्छ? यसको उदेश्य के हो? संसार के को लािग
उत्कण्ठा ग ररहेको छ? त्यो अटोिमक बम पारी के को लािग तयारी भई
झु ण्डरहेको छ, ती मलेक्यलु्स र एटोम के हो? र, ओ, र त्यो सबै के
को लािग?
146 रोमी ८ औ लाई केिह िमनेटको लािग पल्टाऔ। त्यसले के को लािग
पखरहेको छ? यो कुन समय हो? रोमी, ८ औ अध्याय, र आउनुहोस्
शु गरौ र पढौ, ओ, मलेै आठ भने…आउनुहोस् नौबाट पढौ…१९ औ
पद, यसलाई यहाँ बनाउनको लािग िठक यहाँ पढ्नुहोस्, यसलाई वास्तवमै
िमठो बनाएको छ। त्यो सिह हो। मलाई थाहा छ त्यहाँबाट तपाई कहाँ पुग्दै
हुनुहुन्छ। िठक छ। रोमी, ८ औ अध्याय, मलाई लाग्छ अब यसमा म सिह
छु। हो, श्रीमान्। ८ औ अध्याय, आउनुहोस् १८ औ पदबाट। १४ औ पद
बाट नै शु गरौ।

िकनभने सब,ै जो परमे रका आत्माए डोयार्ईएका हुन्छन्,
तनीह नै परमे रका सन्तान हुन्। त्यो िठक हो।
िकनभने फेरी डरमा पनर्लाई दासत्वको आत्मा तमीह ले

पाएका छैनौ…
147 “ओ, सोच्छु िक यिद मलेै पिक्ररहन सके त। ऊ, यिद मलेै केवल रोक्न
सके त!” केिह पिन नपके्र! यो त्यो होइन िक मलेै पके्र, यो त त्यो हो िक
कतै उँहाले पक्रनुभयो या भएन। म अब उहाँमा छु, बुझ्नुभयो।



40 बो लएको वचन

148 िठक छ, तपाईले भ ुहुन्छ, “िठक छ, यिद म उहाँमा छु भने!”
अब तपाई—तपाई प्रेस्बीटे रयनह ले भ ुहुन्छ, “अ, हामीले सधै त्यिह
िव ास गय ।” तर तपाईको जीवनले सािबत गछर् िक तपाईह ले त्यो
गनुर्भएको छैन, उहाले िहडेको जस्तो जीवन जबसम्म तपाईले ￭जउनुहु ,
र उिह सुसमाचार िव ास गनुर्हु ।
149 तपाईले भ ुहुन्छ, “अ,” ब्या प्ट ले भ ुहुन्छ, “िन य न,ै म िव ास
गछुर् िक अनन्त सुरक्षामा।” र हामी यहाँ जानुहुन्छ र चुरोट िपउनुहुन्छ
र नाच्नको लािग दौडनुहुन्छ, र मिहलाह आफ्नो कपाल काट्छन्,
तनीह का मुहारह रगंरोदन गछर्न् र मलाई यो के हो थाहा छैन भनेको
जस्तो व्यवहार गछर्न्? तपाईह को फलले सािबत गछर् िक तपाईले त्यो
िव ास गनुर्हु ।

जब मलेै भन्छु, “के तपाईले िदव्य चंगाईमा िव ास गनुहुन्छ?”
“ओ, डक्टर जोनले भनेको थयो यो त्यो हो, यो ती पुराना िदनह मा

मात्र थयो।”
150 अब, तमीह पाखण्डीह ! तमीह मा के समस्या छ? तमी ग रब
भ्रिमत बालक। तमी यत टाढा छौ सुसमाचारबाट िक तमी एउटा िवचरा
हौ। तमी कुनै िहलाम्मे सडक छेउ तफ छौ त्यो ज लरहेको फोहोरको
डङु्गरमा। के तमीह ले देख्दनैौ यहाँ उहाँले के भ ुभएको छ? त्यो, हरके
आत्मा जसले गोलमाल ल्याउछ र भन्छ िक येशू शरीरमा आउनुभएको
छैन, त्यो गलत आत्माबाट आएको हो। बाईबलले भन्छ येशू ख्री िहजो,
आज र सधै भ र एक समान हुनुहुन्छ। उहाँले त्यसबेलामा जे भ ुभयो, त्यो
नै आज उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ सदाको लािग त्यिह त रकामा हुनुहुन्छ। केवल
सु ुहोस्।

िकनभने फेरी डरमा पनर्लाई दासत्वको आत्मा तमीह ले
पाएका छैनौ, तर तमीह ले धमर्पुत्र हुने आत्मा पाएका छौ…
[सभाले भन्छ, “अभग्रहण।”—सम्पा]

151 अब तपाईको अभग्रहण अथार्त् धमर्पुत्रमा ल्याईनुभएपछ, िठक छ,
तपाईको अभग्रहण भएपछ। तपाईलाई स्थािपत ग रयो, तब तपाईले
बुझ्नुहुन्छ, समारोह पछ भनेको छ िक तपाई शरीरमा सिह पमा
रा खनुभएको छ। तपाई एउटा पुत्र हुनुहुन्छ, एउटा छोरी हुनुहुन्छ, जब
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तपाई नया गरी जन्मनुहुन्छ तपाई त्यो हुनुहुन्छ, त्यो नै तपाईको जन्म हो।
तर अब तपाई पिदय ढंगले स्थािपत ग रनुभएको छ।

िकनभने फेरी डरमा पनर्लाई दासत्वको आत्मा तमीह ले
पाएका छैनौ, तर तमीह ले धमर्पुत्र हुने आत्मा पाएका छौ। यसलेै
जब हामी परमे रलाई “अब्बा, िपता” पुकाछ । जसको अथर् हो,
“मेरो परमे र।” िठक छ
त्यो चािह परमे रका सन्तान ह भिन पिवत्र आत्माले हाम्रो

आत्मासंग गवािह िदनुभएको हो।
152 यसले कसरी यो गछर्? तपाई भ ुहुन्छ, “परमे रको मिहमा भएको
होस्! हा ेलुयाह! यसले मलाई केिह समस्या पादन, म परमे रको बालक
हँु,” र बािहर जानुहुन्छ र तपाईले चाहेको काम गनुर्हुन्छ? परमे रको
आत्माले परमे रको कामह गछर् ।
153 येशूले भ ुभयो, “तनीह जसले ममा िव ास गदर्छन् मलेै गरकेा
कामह तनीह ले पिन गनछन्।” बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो?
154 यिद—यिद—यिद—यिद यो दाखम बढेर दाखको झुप्पा फलाउछ
भने, र अक हाँगा आउछ र त्यसले चािह फस फलाउछ भने, त्यहाँ केिह
खराबी हुन पछर् । बुझ्नुभयो? यो एउटा बनाईको मण्डली हो, यो एउटा
िबिग्रएको दाखको ख हो, यो एउटा िबिग्रएको व्यिक्त हो। यिद एउटा व्यिक्त
कुनै संगिठत संस्था सिहत, कुनै धा मक संगिठत ससं्थासंग जोडएको छ
र आफैलाई एउटा इसाई भिन बोलाउछ, र पिवत्र आत्मा र परमे रको
सामथ्यर् पिन छैन र ती सबै आफैमा छैन…
155 अब, यिद तपाई बािहर यहाँ जानुहुन्छ र तपाईले अन्यभाषा बोलेकै
कारणले ती जडयाह को समूहको जस्तो व्यवहार गनुर्हुन्छ। मलेै देखेको छु
दु ले अन्यभाषा बोलेको। हो, श्रीमान्। मलेै तनीह आत्मामा भई नाचेको
देखेको छु, र मुखबाट कराएको, चच्याएको देखेको छु, र ती सबै थोक
गरको देखेको छु। मलेै ती कुरा देखेको छु। म एउटा…म त्यसको िवषयमा
बो लरहेको छुइन। म परमे रको आत्माको िवषयमा बो लरहेको छु।

त्यो चािह हामी परमे रको सन्तान ह भिन पिवत्र आत्माले
हाम्रो आत्मासंग गवािह िदनुभएको हो
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र सन्तान ह भनेता उत्तराधकारी पिन ह , परमे रका
उत्तराधकारी र ख्री संग साझे-उत्तराधकारी। उहाँसंग दःुख
भोग्छौ भनेता हामी उहाँसंगै मिहिमत पिन हुनेछौ।
…िकनिक वतर्मान समयका क ह …

156 केवल यसलाई सु ुहोस्। ओ, यो यिद सुन्दर छैन भने!
म िवचार गदर्छु, िक हामीमा जुन मिहमा प्रकट ग रनेछ, त्यससंग

वतर्मान समयका क ह तुलना गनर् योग्य छैन।
सृि बडो उत्कण्ठाले परमे रका पुत्रह प्रकट हुने कुराको

प्रतक्षा गछर् ।
157 यसले यहाँ भन्छ, त्यहाँ एउटा सानो—सानो शब्द छ, एउटा सानो
￭समा पढाई छ, “सृि ” यो, ग्रीकमा।

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

158 सबलेै के लाई पखरहेको छ? सबै सृि ले के लाई प्रतक्षा ग ररहेको
छ? परमे रको पुत्रह प्रकट हुनको लािग। यसले मण्डलीलाई आफ्नो
उपयकु्य स्थानमा आउनको िन म्त पखरहेको छ। परमे रको पुत्रह को
थयो, जब आदम, उसको अधकार-के्षत्र कहाँ थयो? पृथ्वी। उसको
पृथ्वीमा प्रभुत्व थयो। के यो सिह हो? [सभाले भन्छ, “आमेन।”—
सम्पा।] उनी एला, एला, एलोिहम थएन त्यसबेला; उहाँ यहोवा हुनुहुन्थ्यो।
बुझ्नुभयो? त्यसको अथर्, “म हँु परमे र, र मलेै केिह म भन्दा सानोलाई
मेरो अधनमा बनाएको छु। र मलेै तनीह लाई एउटा प्रभुत्व िदएको छु।
र तनीह को अधकारमा, अधकार तनीह को अधनमा जुन पृथ्वी
िदईएको हो।” र पुरै सृि ले परमे रको पुत्रह प्रकट हुनेकुरालाई पखरहेको
छ। ओ!

हामीह त्यस आनन्दको हजार वषर्को िदनलाई
हे ररहेका छौ,

जब हाम्रो आशिषत प्रभु आउनुहुनेछ र उहाँलाई
पखरहेको उहाँको दलुिहलाई लानुहुन्छ

ओ, पृथ्वी त ड्परहेको छ, त्यस महान् रहाईको
िदनको लािग कराईरहेको छ,

जब हाम्रो मुिक्तदाता फेरी पृथ्वीमा आउनुहुनेछ।
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159 के त्यो सिह हो? पखरहेको छ। परमे रले आफ्नो मण्डलीलाई
उपयकु्त स्थानमा राख्ने कोशष गदहुनुहुन्छ, उहाँ आफैलाई प्रकट गनर्को
िन म्त, त्यसलाई पाउदै हुनुहुन्छ जस ारा उहाँले यसरी काम गनर् सकोस्,
भ ुहोस्, “त्यहाँ मेरो आत्मा छ जुन स्वतन्त्र बिहरहेको छ। त्यहाँ यो छ।
त्यो, त्यो, म—म कायर् गनर्सक्छु।” अभग्रहण अथार्त् धमर्पुत्र, स्थािपत,
प्रकट, उसलाई यहाँ बािहर ल्याएर एउटा समारोह उहाँमा राख्नेछ, उसमा
स्वगर्दतुसंग भेट्नुभयो, उसलाई केिह भ ुभयो। अब, यिद उसले सत्य
भनेको छ भने! अब यिद उसले केिह कुरा बनाउदछै भने, त्यसले काम
गनछैन। अह, अह, त्यो—त्यसले काम गनछैन, हामीमा त्यस्तो धेरै छ।
तर मेरो अथर्—तर मेरो अथर् हो परमे रको पुत्रह को प्रकट हुने कुरा, जब
परमे रले आफैलाई प्रकट गनुर्हुनेछ र उहाँले उसलाई पठाउनुहुनेछ। र
त्यसपछ उ अगाड जानेछ, र जे उसले भन्दछ त्यो सत्य हुनेछ। उसले जे
गनछ, ख्री लाई प्रकट गनछ। तपाईले कसरी उसलाई इन्साफ गनुर्हुनेछ?
हर त रकाले उ वचनसंग रहन्छ, िठक वचनसंग रहन्छ। बुझ्नुभयो,
त्यिह नै त रकामा तपाईले सबै मािनसलाई च ुहुनेछ, जुन त रकामा उ
वचनमा रहन्छ। “यिद तनीह ले धमर्शा अनुसार बोलेनन् भने, त्यहाँ
तनीह मा जीवन छैन।” बाईबलले यिह भन्छ। बुझ्नुभयो? तनीह लाई
छोडिदनुहोस्।
160 अब आउनुहोस् हामी पढौ, त्यसपछ हामी—हामीले रोक्न पन हुन्छ,
‘िकनिक हाम्रो समय ￭स दै गईरहेको छ। िठक छ, १० औ पदमा, या ९
औ पदमा

िकनिक सम्पूणर् बु र आन्त रक समझमा ख्री मा राख्नुभएको
उदेश्यअनुसार उहाँले आफ्नो इच्छाको रहस्य हामीलाई जा
िदनुभएको छ,

161 उहाले यो आफैमा उदेश्य राख्नुभयो, संसारको उत्प त्त हुनभन्दा
अगाड गनुर्भयो। कतजनाले यो बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझ्नुभयो?

तािक समय पूरा भएपछ…
162 ओ, मेरो, यहाँ हामी फेरी आएका छौ! हँ! ओ, यसलाई नाघेर
जाऔ, हेरौ

…स्वगर् र पृथ्वीका थोक ख्री को अधनमा आउनलाई समय
पूरा नभएसम्म…
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163 के तपाई समय कालको शासनलाई िव ास गनुर्हुन्छ? बाईबलले यसरी
भनेको छ, “समय पूरा नभएसम्म।” सबकैो पूरा के हो? त्यहाँ एउटा समय
काल थयो, िठक छ, त्यहाँ एउटा मोसाईक व्यवस्थाको काल थयो।
त्यहाँ बि ष्मा िदने योह ाको समय काल थयो। त्यहाँ ख्री को एउटा
समय काल थयो। त्यहाँ एउटा मण्डली संस्थाको समय काल थयो।
त्यहाँ पिवत्र आत्माको कायर्को समयकाल थयो। अिहले अभग्रहण अथार्त्
धमर्पुत्रको समय काल हो, जसको लािग संसार पखरहेको र त ड्परहेको
छ। “समयको पूरा भएपछ, जब समयको पूणर्ताको काल आउदछ।” त्यो
समयको पूरा के हो? जब मृतह उठ्नेछन्, जब िवबार रोिकनेछन्, जब…
“समय कालको पूणर्ता।” यो हेनुर्होस्।

तािक समय पूरा भएपछ स्वगर् र पृथ्वीमा भएका सबै थोकह
ख्री को अधनमा आउँन्।

164 के तपाई खसुी हुनुहु ? उहाँले यो कसरी गनर् जानुहुनेछ? सबै कुरा
को मा भेला गनुर्हुनेछ? [सभाले भन्छ, “ख्री ।”—सम्पा।] हामी ख्री मा
कसरी हुनसक्छौ? [“एउटै आत्मा ारा”] एउटै आत्मा ारा हामी सबै
बि ष्मा भएका छौ [“एउटै शरीरमा”] एउटै शरीर। र त्यो शरीर कसको
शरीर हो? [“ख्री को”] पिहले नै न्याय भएको छ। [“आमेन”] उहाँले
हाम्रो इन्साफ लनुभयो। त्यसो हो भने हामी के हौ? “जब मलेै [“रगत”]
रगत देख्दछु, म तपाईमा आउदछु।” हरके पटक जब उहाँले शरीरलाई
हेनुर् हुन्छ, त्यो त्यहाँ ब￭सरहेको छ, रगताम्मे भई। म त्यहाँ कसरी छु? पिवत्र
आत्मा ारा। उहाँले केवल त्यसलाई लिगरहनुहुन्छ। ओ, मेरो!

तािक समय पूरा भएपछ स्वगर् र पृथ्वीमा भएका सबै थोकह
ख्री को अधनमा आउँन्।

165 अब यिद तपाई नाउँको िवषयमा कुरा गनर्चाहनुहुन्छ भने, हामी अिहले
नै केिह समयको लािग शु गनर्सक्छौ। सबै स्वगर्को प रवार कुन नाउँमा
छ?[सभाले भन्छ,“येशू ख्री ”—सम्पा] सबै पृथ्वीको प रवार कुन नाउँमा
छ? [“येशू ख्री ”]
166 त्यहाँ केिह राम्रा मिहलाह हुनुहुन्छ यहाँ, असल, धिन, एउटा सच्चा
ीह । त्यहाँ एकजना श्रीमती ब्रन्हाम पिन हुनुहुन्छ, श्रीमती ब्रन्हाम, मेरी

श्रीमती हुनुहुन्छ। उनी मसंगै घर जा न्छन्। हेनुर्होस्, बािकह तपाईको
आफ्नो श्रीमान् संग जानुहुन्छ।
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167 त्यहाँ जीिवत परमे रको एउटा महान् जीिवत मण्डली छ, उसले
उहाँको नाउँ लन्छ, उनी उहाँको आत्माले भ रपूणर् छन्। त्यो सिह हो।
म यो भ न्दन…
168 म असल कायर्ह लाई दोष्याउिदन, म तनीह को अस्पताललाई
दोष्याउिदन र तनीह ले गरकेा असल कायर्लाई दोष्याउिदन। म सोच्छु
िक त्यो राम्रो हो, र गरीब, दखुी, मानवता प्रत परमे रको आशष हो। म
ती अ कुराह लाई पिन दोष्याउिदन जुन तनीह ले ग ररहेका छन्। िठक
छ, त्यो िठक हो। र तनीह को महान् संस्थाह र लाखौ डलरह , म पकै्क
पिन त्यो एउटा कुनाको तस्करको अड्डालाई भन्दा ब त्यो नै हेनर् चाहन्छु।
म िन त पमा तनीह लाई एउटा सेवकको पमा पूलिपटमा उभदा
आदर गछुर् ।
169 तर जब यो समयको अ न्तममा सगै भेला हुने िवषयको कुरा आउछ,
त्यो परमे रको पुत्रह प्रकट हुनको प्रतक्षारत हुन्छ, त्यो समयमा…
तािक उहाँले सबलैाइ संगै भेला गाराउन सक्नको िन म्त, तनीह सबै
जो ख्री मा ल्याईएका छन्। ख्री के हो? कतजनालाई…हामी कसरी
उहामा हुनसक्छौ? १ को रन्थी १२, “एउटै आत्मा ारा हामी सबजैना
एउटै शरीरमा बि ष्मा भएका छौ, जुन ख्री को शरीर हो, र उहाँमा भएको
सबै वरदान र सबै असल थोकह को अधकारी बनाउनुभएको छ।” के
त्यो सिह हो? “र सम्पूणर् पृथ्वी जब ख्री र उहाँको मण्डली एक भई प्रकट
भएको कुराको तड्पन र चच्याहटका साथ प्रतक्षा ग ररहेको छ।”

तािक समय पूरा भएपछ स्वगर् र पृथ्वीमा भएका सबै थोकह
ख्री को अधनमा आउँन्।
जसमा हामीले हाम्रो उत्तराधकार पाएका छौ…

170 ओ, भाई नेभल, मलाई माफ गनुर्होला यो सबै लएकोमा। म…त्यो
शब्द “उत्तराधकारी” ओ-ओ-ओ-ओ, यो हुन! ओ-ओ-ओ-ओ! म
जान्दछु उहा…यो मेरो कुटुम्बी हो भाई। म…म आशा गछुर् िक म उत्ते￭जत
हेको छैन। म—म—म केवल…मलाई लाग्दनै म त्यस्तो भएको छु। तर,
ओ, मेरो! एउटा के? “उत्तराधकारी।” हामीले उत्तराधकारी हुन पाएका
छौ। कसलेै तपाईको िन म्त केिह छोडेर जानु पदर्छ। परमे र, संसारको
उत्प त्त हुनभन्दा अघ, तपाईको िन म्त केिह छोड्नुभयो। एउटा नाम जुन
पुस्तकमा ले खएको थयो, िक जब थूमा मा रने थयो तपाई त्यसबाट
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चिननुहुनेथयो। ओ! यसलाई आज रातको िन म्त बचत गरौ। आउनुहोस्
केवल केिह थोरै पढौ। मेरो, मेरो! कसरी हामी त्यस तेस्रो पद पढ्नेछौ,
या तेस्रो अध्याय? हामीले यसबाट चार या पाच ओटा पद समेत लएका
छैनौ। अब हामी बन्द गनर् तर जादछैौ, तपैिन, मलेै यो केवल पढ्नुपनछ र
त्यसपछ यतकै छोड्नेछु।

जसमा हामीले हाम्रो उत्तराधकार पाएका छौ…
171 के? कसरी हामीले यो यहाँ उत्तराधकार पाउछौ? हामीले यो
कसरी पायौ? िकनभने हामी इमान्दार भई िहड्यौ? यो उत्तराधकार
कसरी पाउने? िकनभने हामी पूवर् िनयकु्त ग रएका थयौ। आमेन। !ु
मेरा अम िनयन भाईह , मलाई थाहा छ त्यो अत्यन्त किठन छ। मलेै
तपाईह लाई चत्त दखुाउने ल यले गरकेो होइन, तर यसले मलाई यत
राम्रो गरकेो छ िक यो…तपाई—तपाई—तपाईले यो बुझ्नुभयो, तपाईले
बुझ्नुभयो, भाई, िठक छ। तपाईले केवल यसलाई देख्नुहु । तपाईले पिन
उिह त रकामा पाउनुभएको छ। बुझ्नुभयो? तपाईह सबै िठकै हुनुहुन्छ,
बुझ्नुभयो, तपाईह िठकै हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? तर, ओ, तर यसमा हेदार्
कत असल हुन्छ। हो। िठक त्यस्तै जुन भाई नेभलले आकडको बारमेा
भ ुभएको थयो, िहजो, “तपाईको लािग एउटा ￭सडी चड्ने ल्याउनुहोस्
र चारैतर जानुहोस् र हेनुर्होस् तपाईसंग के रछै।” हो, श्रीमान्। त्यिह नै
त रकाको हो यो। परमे रको पिवत्र आत्मा हाम्रो चड्ने ￭सडी हो जसले
हामीमा के छ भन्दछ। बुझ्नुभयो?
172 हेनुर्होस्, एउटा उत्तराधकार। ओ, प्रभु! “हुनु…” कस्तो खालको
उत्तराधकार या अधकार?

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

173 जब उहाँ…उहाँ एउटा पापा (िपता) हुनभन्दा अगाड, उहाँ परमे र
हुनभन्दा अगाड, उहाँ एउटा मुिक्तदाता हुनभन्दा अगाड, उहाँ एउटा
चंगाईदाता हुनुभन्दा अगाड, यी सबै हुनभन्दा अगाड, उहाले पूवर् िनयकु्त
गनुर्भयो, थूमाको नाउँ पुस्तकमा राख्नुभयो, उहाँको पूवर् ज्ञान ारा तल
हेनुर्भयो र तपाईको नाउँ देख्नुभयो, त्यहाँ तपाईको नाउँ पिन राख्नुभयो।
यो के हो? र केिह समय पछ हामी संसारमा आयौ, पापपूणर् आमा बुवाबाट
ज न्मयौ; हामी संसारको वरपर िहडयौ, तपाईलाई थाहा छ। पिहलो कुरा



अभग्रहण 3 47

तपाईलाई थाहा छ, त्यस्तै त्यो चुच्चो नाक भएको सानो यहूदी जस्त,ै पावल,
तपाईलाई थाहा छ, र—र उनी बोिकरहेका थए, र पिहलो कुरा, केिहले
भन्यो, “यहाँ, यहाँ, यहाँ, यहाँ, यहाँ!”

तपाईले भ ुहुन्छ, “ओ, अब्बा, िपता!”
174 यहाँ िनर हामी आउन थाल्यौ, बुझ्नुभयो। उहाँमा हाम्रो उत्तराधकार
हामीमा पूवर्िनयकु्त गनुर्भयो, जुन हामीमा पूवर् िनयकु्त ग रएको थयो।
बुझ्नुभयो, हामीले त्यसमा अधकार संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अगाड
ग रसकेका थयौ। बुझ्नुभयो?ओ! उहाँकै अभप्राय अनुसार उहाँको आफ्नै
असल इच्छामा, त्यस्तै नै हो, उहाँ परमे र र मुिक्तदाता हुनको िन म्त।

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

175 र सत्य को हुनुहुन्छ? येशू नै सत्य हुनुहुन्छ, सुसमाचारको सत्यता।
कुन सुसमाचार? त्यहाँ केवल एउटा मात्रै सुसमाचार छ। गलाती १, भन्छ,
“अक कुनै सुसमाचार स्वगर्दतूले नै प्रचार गय भने पिन, त्यो श्रािपत
होस्।” यिह नै सुसमाचार हो, तपाईको मुिक्त सुसमाचार; अक कुनै होइन,
त्यहाँ अक कुनै छैन। “मुिक्त पाउनको िन म्त स्वगर् मुनी र पृथ्वीमा त्यहाँ
अक—अक कुनै नाउँ िदईएको छैन।” तर के को नाउँमा? [सभाले भन्छ,
“प्रभु येशू ख्री ”—सम्पा] ओ, म!

उहाँमा िव ास गय , उहाँमा नै तमीह लाई प्रतज्ञा ग रएका
पिवत्र आत्माको छाप लगाईएको थयो।

176 ओ, “तपाईह ले िव ास गनुर्भए पछ!” हामी कसरी त्यस माथ
जानसक्छौ भाई? आज रातको लािग यसलाई यिह छोडिदऔ, तपाईह
के भ ुहुन्छ? ओ, प्रभु! म—म त्यो भन्दा अगाड जान स क्दन। यसलाई
आज रातको लािग यिह छोडिदऔ। म केवल यो शब्द “छाप,” छोड्न
स क्दन, कसरी तपाई त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो।
177 उत्तराधकारी पूवर्िनयकु्त ारा। मलेै केिह अधकार गरकेो छु। कुन
अधकार या उत्तराधकार? त्यहाँ कोिह हुनुपछर् जसले मलाई उत्तराधकार
छोडेर गएको हुनपछर् । िकन, तपाईले भ ुहुन्छ, “येशूले तपाईलाई अधकार
छोडेर जानुभयो।” मलाई माफ गनुर्होला? येशूले तपाईलाई किहल्यै
पिन उत्तराधकार छोडेर जानुभएन, येशूले किहल्यै पिन तपाईलाई धन
छोड्नुभएन; उहाँ केवल तल आउनुभयो र तपाईको अधकारको लािग
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मूल्य चुकाउनुभयो, तपाईलाई तपाईको अधकारमा ल्याउनुभयो। तर
तपाईको नाउँ थूमाको जीवनको पुस्तकमा ले खएको थयो संसारको
उत्प त्त हुनभन्दा अगाड। परमे रले तपाईलाई तपाईको अधकार
िदनुभयो। तपाईको अधकार पिहलो थयो। येशू केवलआउनुभयो…धेरलेै,
यहाँ यस त रकामा तनीह ले बनाउन खोज्छन्, “परमे रले भन्दै हुनुहुन्छ,
‘िठक छ, त्यहाँ धेरै जना मािनसह पापमा हराएका छन्। ती मध्ये एउटा
पिन बाच्ने छैनन्, त्यसलेै म येशूलाई तल पठाउनेछु र शायद हुनसक्छ
उहाँले…हुनसक्छ कसलेै प ताप गनर्सक्छन्, र मलेै के गरे जानेर, बाच्ने
छ।’” ओ, दया! म मेरो कायर्लयलाई यसरी चलाउिदन, यहाँसम्म िक
मजस्तो ग रबले पिन किहले कािह चलाउछ। बुझ्नुभयो? म—म त्यसरी
काम गनथईन। भने परमे रले कसरी त्यसो गनुर्हुन्छ र?
178 परमे रले. आफ्नो पूवर्ज्ञान ारा, को बाच्नेछन् भने िठक त रकाले
देख्नुभयो थयो र को बाच्ने छैनन् जा ुभएको थयो, उहाँले येशूलाई
तनीह लाई बचाउनको िन म्त पठाउनुभयो जसलाई उहाँले पिहले नै
चु ुभएको थयो। के पावलले भनेका थएनन् र, यो भन्दा पाँच पद
पछाड, िक, “उहाँले हामीलाई चु ुभयो र येशूले आएर हाम्रो िन म्त
मूल्य चुकाउनुभयो। त्यो के हो? उहाँको रगत बगाई हो, तािक कुनै पिन
पापको हामी ￭जम्मेवार नभएको होस्। तपाईले केिह पिन गनुर्भएन। तर यिद
तपाई…”
179 “तनीह जसले सत्यको ज्ञान पाएर पिन जानी जानी पाप गछर् , त्यहाँ
कुनै ब लदान छैन।”
180 अब, र त्यिह नै हो जहाँ तपाई फेरी उठ्नुहुनेछ, भ ुहुन्छ, “त्यो चािह
के हो, भाई ब्रन्हाम?”
181 तर केवल याद गनुर्होस्, हेनुर्होस्, “जसले सत्यको ज्ञान प्रा गरकेो
छ।” तनीह ले किहल्यै पिन सत्य पाएकै छैनन्, तनीह ले केवल त्यसको
ज्ञान मात्र पाएका छन्। बुझ्नुभयो? तनीह को लािग यो असम्भव छ जसमा
एकपटक प्रकास भएको छ, पिवत्र आत्माको भागीदार भएका छन्, असल
वचनको शिक्तलाई चाखेका छन्। तनीह जो ￭समामा बस्ने िव ासीह
छन्। धेरलेै मलाई त्यसमा च ी लेखेका छन्।
182 ती ￭समारखेी िव ासीह िठक त्यहाँ माथ िहडे, यहोशू र कालेब
पिन िठक त्यिह गए। िकन? अब हामीह त्यो पिवत्र आत्मालाई बोलाउन
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जानेछु, त्यो भूमी जुन त्यहाँ छ। यहाँ तनीह फेकर यहाँ आए, या माथ
यहा,ँ भ ुहुन्छ यो पिवत्र आत्मा हो, र तनीह फकर फेरी यहाँ छन्,
तपाईले देख्नुहुन्छ। त्यिह नै हो जहाँ प्रतज्ञा छ त्यहाँ। “‘िठक छ, यिद
तनीह ले दस जना जासूसह पठाउछन् भने, हरके कुलबाट एकजना,
तािक हामीह सबै कुलले थाहा पाउनसकौ िक हाम्रो धन या अधकार के
हो, सबै जना त्यहाँ कसरी स्थािपत ग रनेछ, हामी कहाँ स्थािपत हुनेछौ।’
त्यसलेै म केिहलाई त्यहाँ केिह जासूसह पठाउनेछु।”
183 तनीह सबै त्यहाँ गए। “ओ, प्रभु! होइन। हामीह त पिवत्र
भनाउदा भािननेछौ, त्यसपछ त। होइन, हअ, हामीले त्यसो गनर्सक्दनैौ।”
बुझ्नुभयो?
184 यहोशू र कालेबले भने, “म हेनछु त्यो कस्तो दे खन्छ।” त्यसलेै
तनीह त्यहाँ आए र चारैतर हेर,े मेरो, तनीह त्यहाँ पुगे र दाखका
हागाका एक झुप्पा घोचोमा हालेर ल्याए। भने, “केटाह , त्यो भूमी त
एकदम राम्रो छ, अत्यन्त राम्रो छ! यहाँ, यी केिह लऊ, यो साच्चै नै
राम्रो छ!”
185 “ओ, त्यो राम्रो छ, तर, ओ, ती ठूला उसलाई हेर…ओ, हामीले
त्यो गनर्सक्दनैौ। ती ठूला ठूला धा मक संगिठत संस्थाह को िव खडा
हुनसक्दनैौ, ती सबै ठूला कुराह संग? ओ, त्यो एकदम खराब हो, हामीले
त्यो गनर्सक्दनैौ। होइन, श्रीमान्, त्यो जो सुकै होस्, हामी हानछैनौ। होइन,
श्रीमान्।” र तनीह ले भ थाले, “ओ, फकर िमश्रको मासू पकाउने
कटाहमा नै फकर जाऔ। हामीले ब त्यत तल बसेको भए हुन्थ्यो। हामीले
गन सक्दनैौ, यो बाटो एकदम किठन छ। हामी जान्दछौ िक हामीले यो गनर्
सक्दनैौ, हामीले त्यो गनर्सक्दनैौ।”
186 बुढो कालेबले भन्यो, “तमीह सबै स्थर रहो!” यहोशूले भने, “चुप
लाग्नुस् तपाईह सब!ै मलाई केिह भ िदनुहोस्।”
187 “ओ, हाय, हाय, हाय, हामीले यो गनर्सक्दनैौ! ओ, हामीले सक्दनैौ।
िठक छ, यिद मलेै मेरो काडर् पाट त्याग्न थयो भने, भाई ब्रन्हाम! यिद मलेै
मेरो कपाल कुनै बुढी आईमाईको जसरी पाल्न पन हो भने, मलाई थाहा
छैन मलेै गन हो भिन। यिद मलेै मेरो सानो कटु्ट नलाउन पन हो भने, म—
म—म, मेरो, मलेै केवल स क्दन, तपाईलाई थाहा छ। र यिद मलेै मेरो
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चुरोट त्याग्न पन हो भने, यिद मलेै त्यसो गनर् पन हो भने!” तपाई कमजोर
संकल्पको उदाहरण हुनुहुन्छ।
188 यहोशूले भए, “ओ, यिह असल हो। हा ेलुयाह! हामीले त्यो लन
सक्छौ।” त्यो के थयो? तनीह ले ठूलो ठूलो शहरह लाई हेद थए
जुन पखार्ल लगाईएको थयो। र यहोशू र कालेबले त्यो एउटा प्रतज्ञालाई
हे ररहेको थयो जुन परमे रले तनीह मा गनुर्भएको थयो। वचन मै
रिहरहो, तपाई जे सुकै हो त्यसले फरक पदन। वचन मै रिहरहनुस्।
189 िकनिक पत्रुसले भनेका थए, “तमीह प्रत्येक प ताप गर, र पाप
क्षमादानको िन म्त येशू ख्री को नाउँमा बि ष्मा लऊ, िकनिक प्रतज्ञा
तमीह को लािग हो,” (कुन प्रतज्ञाको देश?) “र तमीह को सन्तान, र
तनीह जो टाडा टाडा छन्, तनीह को िन म्त पिन जसले हाम्रा परमप्रभु
परमे रले बोलाउनुहुन्छ।”
190 यसले तपाईलाई चत्त दखुाउन निदनुहोस्, कृपया त्यसो नगनुर्स्।
बुझ्नुभयो? त्यहाँ तपाई िप ल्ग्रम हो लनेस र नाज रनह , तपाई िठक
पिवत्रीकारणमा आउनुभयो, िठक त्यस स्थान सम्म पिन आईपुग्नुभयो
जहाँबाट तपाईह ले दाखसमेत देख्नुभयो, र त्यपछ अगाड नबढी फ कएर
जानुभयो। हेनुर्होस् के भयो? त्यिह नै जो जसले फरक पाछर् , तपाईह
किहल्यै पिन त्यस देशमा िहड्नुभएन। मलाई एउटा नाज रन या िप ल्ग्रम
हो लनेस देखाउनुहोस्, या तनीह मध्ये कोिह जो मदैानमा आज छन्,
महान् चंगाईको अभयान, चन्ह र आ यर् कमर्ह सिहत गरकेो। मलाई
एउटा देखाईिदनुहोस्। तपाईह िमश्रसंग बस्नुभयो, त्यो लासूनको भाडोमा
फकर जानुभयो। तपाईह कादेस-ब नयामा रोिकनुभयो। त्यो सिह हो।
191 हेनुर्होस्, र म तपाईह लाई तपाईको स्थान िदनेछु, िहब्रू ६ औ
अध्याय। “िकनिक तनीह को िन म्त यो असम्भव हो जसलाई एक पटक
प्रकास ग रयो,” तपाईलाई राम्ररी थाहा छ। यिद तपाईलाई थाहा छैन
भने, तपाईले अब जा ुहुनेछ। बुझ्नुभयो? “र भागीदारी बनाई, र स्वग य
वरदानह चाहेको छ।”
192 चाखेको छ, देख्नुभयो। मािनसह मण्डलीमा जान्छन् र वरपर बस्छन्
र भन्छन्, “तपाईलाई थाहा छ, तनीह , तनीह सिह हुनसक्छन्।
त्यो—त्यो—त्यो सिह हुनसक्छ। त्यो केवल एउटै हुनसक्छ, तर म
तपाईलाई भन्छु केटा, यो गनर्को लािग धेरै िव ास चािहन्छ।”
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193 “स्वग य वरदानह चा खसकेको, आफुलाई पिवत्र तुल्याएको
करारको रगतलाई अपिवत्र बनाउने ‘अशु ’।”
194 एउटा प्रचारक जस्तो, उनको आमाले उनलाई टाडा पठाउछ। उनले
भन्छ, “मलेै परमप्रभुको एउटा दास हुनको िन म्त वोलावट भएको छ।”
195 “िठक छ। पिहलो कुरा मलेै जे गनुर् पछर् त्यो एउटा शु ता गराउनुपछर् ,
िप्रय, र र म तमीलाई कुनै एउटा िव ालयमा पठाउनेछु।” जीवन मै गरकेो
सबै भन्दा खराब काम उनले त्यिह गय । त्यो सिह हो। तनीह ले उबाट
ती सबै कुरा बािहर िनकाल्छ जुन परमे रले उ भत्र राख्ने कोशष गद
हुनुहुन्थ्यो। अब, ध्यान िदनुहोस्।
196 “यिद हामीले सत्यको ज्ञान पाईसकेपछ पिन जाना जान पाप गछ
भने। धमर्शा मा हेनुर्होस् र बाईबालमा यो जा ुहोस् िक उहाँ िहजो, आज
र सधभैरी एक समान हुनुहुन्छ। त्यो हेनुर्होस्, यो सत्यताको ज्ञान हो। यो
हेनर्लाई, हामी फकर् न्छौ, आफुलाई पिवत्र तुल्याएको करारको रगतलाई
अपिवत्र बनाउने …”
197 एउटा व्यिक्तले भन्छ, “ओ, हो, म परमे रमा िव ास गछुर् ।” िठक छ,
तपाईले पिहलो कदम गनुर्भयो।
198 “िन य पिन, म पिवत्रीकरणमा िव ास गछुर् ।” िठक छ, तपाई अब
￭समारखेामा हुनुहुन्छ, िठक यहाँ माथ पिवत्र आत्माको बि ष्मा प्रा गनर्को
लािग। तरार् तपाईले पारी हेरे भ ुहुन्छ, “म—म—म त्यस िवषयमा
जा न्दन। यिद मलेै यसरी व्यवहार गनर् पन…होइन। मलाई थाहा छैन।
तपाईलाई थाहा छ तनीह ले त मािनसह लाई के भिन बोलाउछ? अ-
ह, मलाई थाहा छैन कतै मलेै त्यो गनर् सक्छु या स क्दन भिन। होइन, मलाई
लाग्छ म केवल त्यहाँ जान्छु र आफुलाई त्यहाँ शािमल गराउछु…?…”
बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो?
199 र तपाईलाई थाहा छ के हुन्छ? उहाले भ ुभयो, “तनीह लाई त्यहाँ
प्रवेश गनुर् असम्भव कुरा हो।” तनीह ले अनुग्रहको िदनलाई पाप गररे
छोडेका छन्। बाईबलले त्यसो भन्छ। मलाई थाहा छ त्यो खो छ, तर
बाईबलले भन्छ, “स्वग य वरदानह चाखे, आफुलाई पिवत्र तुल्याएको
करारको रगतलाई अपिवत्र बनाउने …”
200 तनीह ले भन्छन्, “म पिवत्रीकरणमा िव ास गछुर् , एउटा असल, शु
र पिवत्र जीवनमा।”
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201 िन य पिन, तर तपाई, जब तपाईले पिवत्र आत्माको बि ष्मालाई
देख्नुभयो, र बि ष्मा र अन्य अ त्यस्तै बाईबलका कुराह , र तपाईले
के गनुर्भएको छ? आफुलाई पिवत्र तुल्याएको करारको रगतलाई अपिवत्र
बनाउने, “असु ता बाट।” संसारमा के कुराले तपाईलाई त्यहाँ ल्यायो,
मािनस? के ले…?…तपाईलाई के कुराले एउटा तुच्छ-िनच पापी
हुनबाट रोक्यो? के ले तपाईको जीवनबाट पापलाई िनकाल्यो, र धुम्रपान
र म पान, र ीह र ती सबथैोक तपाईको जीवनबाट िनकाल्यो,
ती सबै त्यहाँ नहुन पन थयो? के ले त्यो गय ? रगतको करारले!
त्यसपछ तपाई त्यस भूिमको दाख चाख्नको लािग न￭जक आउनुभयो,
र पिन सुसमाचारबाट शमार्उनुहुन्छ, आफ्नो धा मक संगिठत संस्थाबाट
डराउनुहुन्छ! परमे र दया राख्नुहोस्! हो, श्रीमान्। “आफुलाई पिवत्र
तुल्याएको करारको रगतलाई अपिवत्र बनाउने, अशु । र अनुग्रहको
कामलाई अपमान गरकेा छन्। त्यस भूिममा त्यसलाई प्रवेश गनर्
असम्भव छ।”

202 के भयो? मलेै तपाईलाई सोधे। अब, प्रा िपक हँु, चत्रण गछुर् , र कुनै
पिन मािनस जसले बाईबाल जानेको छ त्यो एउटा प्रा िपक हो। के ती
मध्ये कुनै मान्छेले किहल्यै प्रतज्ञाको देशमा प्रवेश गय ? ती मध्ये कोिह
गएनन्। कसले त्यो गय , को त्यहाँ पुग्यो? तनीह जो पिहले गए, िढलोसंग
आए र भने, “हामीले त्यो लन सक्छौ, हामीमा पिवत्र आत्मा हुनसक्छ
‘िकनिक परमे रले त्यसो भ ुभयो! पत्रुसले पे न्टको को िदनमा भएँ, यिद
मलेै प ताप गरे र येशू ख्री को नाउँमा बि ष्मा लए,’ मलेै पिवत्र आत्मा
प्रा गनुर्पछर् , प्रतज्ञा मेरो लािग हो। म यो गनर् इच्छुक छु। मेरो हो, प्रतज्ञा
मेरो हो।” तपाईले बुझ्नुभयो? “अब प्रतज्ञा मेरो हो। मलेै यो प्रा गरकेो
छु, यो मेरो हो। िन य नै मेरो हो।” तनीह मात्र एक हुन्।

203 “ओ,” तपाईले भ ुहुन्छ, “तर, भाई ब्रन्हाम, पुन त्थानमा।”
तनीह त्यहाँ हुने छैनन्। “ओ, तनीह हुनेछैनन्?” हुने छैनन्, श्रीमान्।
येशूले त्यिह भ ुभयो।

204 तनीह भने, “र तमीले आफैलाई मोसा जस्तै महान् बनाउदै छौ,
र तमीले भनेको थयौ िक तमी त्यिह हौ, तमीले ‘अब्राहामलाई देखेको
छौ।’” र उहाँले भ ुभयो, “र—र—र—र अब्राहाम मरकेो धेरै भसैक्यो!
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िकन, तमी पचास वषर्को बुढो पिन भएको छैनौ, र तमी भन्छौ तमीले
अब्राहामलाई देखेको छौ?”
205 उहाँले भ ुभयो, “अब्राहाम हुन भन्दा अगाड, म छदै छु।” ओ, मेरो!
“म हँु।” सधै उप स्थत, अनन्त परमे र। िहजो होइन, भो ल होइन, “म
हँु।” बुझ्नुभयो? सदा-उप स्थत, एलोिहम, “म हँु।” तब तिनहल लए…
तनीह ले उहालाई मानर् खोजे।
206 उहाँले भ ुभयो, “िठक छ, हाम्रा िपताले उजाडस्थानमा चा लस
वषर्सम्म म खाए। परमे रले स्वगर्बाट तनीह लाई रोिट वषार्एर
खवुाउनुभयो। तनीह मण्डलीमा गए र चा लस वषर्सम्म तनीह ले असल
मण्डलीका सदस्या थए। मेरी बुढी आमा िठक यध मण्डलीमा मनुर्भयो,”
र सबै कुरा त्यस्तै भयो। “मेरा िपतापूखार्ले उजाडस्थानमा चा लस वषर्सम्म
म खाए।”
207 र येशूले भ ुभयो, “र तनीह सबै नै मृत छन्।” मृत्यकुो अथर् हो
“अनन्त िवछोड।” “तनीह सबै मृत छन्। तर म तमीह लाई भन्दछु,
िक म जीवनको रोिट हँु जो परमे रबाट स्वगर्बाट आएको हँु। एउटा मान्छेले
यो आत्माको रोिट खान्छ, त्यसमा अनन्त जीवन छ र नाश हुनसक्दनै। र
म त्यसलाई अ न्तम िदनमा उठाउनेछु।”ओ, भाई, के उहाँ अ तू हुनुहु ?

के उहाँ अ तू, अ तू, अ तू हुनुहु र?
के येशू हाम्रो प्रभू अ तू हुनुहु र?
आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका, जे परमे रको
वचनमा रा खएको छ;

के येशू हाम्रो प्रभू अ तू हुनुहु र?
208 के त्यो सिह हो? हामी देख्दछौ िक उहाको सु मदश आत्मा
हाम्रो माझबाट भएर जादै हुनुहुन्छ। हामी देख्दछौ िक उहाँ आफ्नो
चमत्कार र चन्हह र आ यर्को कायर्ह प्रदशर्न गद हुनुहुन्छ। हामीले
यो िठक ले खएको वचन दे ख सुन्दछौ, तपाईले यो िठक पुि भएको
देख्नसक्नुहुन्छ। ओ! प्रभु!

आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका, जे परमे रको
वचनमा रा खएको छ;

के येशू हाम्रो प्रभू अ तू हुनुहु र?



54 बो लएको वचन

209 अक दइु िमनेटमा, या तन, त्यहाँ पानीको बि ष्माको सेवा हुनेछ।
र अब जत पिन बि ष्मा गनर् जादै हुनुहुन्छ, मिहलाह लाई यहाँ जान
िदनुहोस्, र पु ष यो तफर् जानुहोस्। र पु षह मेरो देब्रे तफार् हुनुहोस,
यहाँिनर यो तफ । र मिहलाह यहाँिनर। त्यहाँ िनर बिहिनह हुनेछ जो
कपडा तयार पाररे बसेका हुन्छन्। र यिद कुनै पु ष वा मिहला यस िबहानी
यहाँ, जो परमे रको वचन िव ास गछुर् भिन पक्का हुनुहुन्छ, र तपाईले
िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले उहाँको प्रतज्ञा पूरा गनुर्हुन्छ, यिद कुनै
मान्छेले आफ्ना पापह मा प ताप गछर्…अब, रगतले अिहले सम्म केिह
गरकेो छैन। होइन, यो केवल परमे र प्रत तपाईको िव ास हो। र परमे रको
बोलावट, केवल, “फ्य,ु फ्य,ु फ्य!ु” बोलाउदै हुनुहुन्छ, त्यिह नै हो जे
अिहले गद हुनुहुन्छ, “फ्य,ु फ्य।ु”

“मेरो किहल्यै पिन बि ष्मा भएको छैन।”
“फ्य,ु फ्य!ु”
“िठक छ, िठक छ, यिद मलेै केवल शूरोऊ गनर् सके र केवल फरक

गनर्सके।”
“फ्य!ु” िक, त्यिह नै हो, शु , त्यसपछ—त्यसपछ तपाईले फरक

गनुर्होस् तपाईले शु गनुर्भएपछ। बुझ्नुभयो? तपाई फकर् नुपछर् , शु गनर्
पछर् , बुझ्नुभयो।

तपाईले भ ुहुन्छ, “िठक छ, म—म—मलेै किहल्यै पिन यस्तो
देखेको छुइन।”
210 िठक छ, भाई िप्रय, तपाईले मलाई एउटा पद देखाउनुहोस् जहाँ
कुनै पिन मािनसले…मलेै यसलाई संसारभ रको मेरो एकतस वषर्सम्मको
सेवकाईमा िदएर आईरहेको छु, िबशप र अन्य त्यस्तहै को अगाड, जहाँ
एउटा व्यिक्त, जहाँ एउटा व्यिक्त येशू ख्री को नाउँमा बाहेक अ कुनै
त रकाले बि ष्मा भएको होस्। र तनीह जो जत येशूको नाउँमा बि ष्मा
भएका छैनन् तनीह फेरी आएर नाउँमा बि ष्मा लनुपदर्छ।
211 परमे रसंग केवल एउटा मात्रै नाउँ छ, र उहाको नाउँ येशू हो, त्यो
उहाँको पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो पुत्रको नाउँ लनुभयो। परमे र! अब,
येशू, शरीर एउटा मान्छेको थयो। हामी त्यो जान्दछौ। त्यो परमे रको
पुत्र थयो जसलाई िनष्प्रभ ग रएको थयो। अब हामी वा ेसको त रकामा
िव ास गदनौ, ती मािनसह जसले परमे र तपाईको औला जस्तो हो
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भन्छन्। हामी िव ास गछ िक त्यहाँ परमे रको तन ओटा गुण…गुणह
थयो। परमे रको तन ओटा गुणह , जसमा परमे रले आफैलाई प्रकट
गनुर्भयो। तर त्यहाँ केवल एउटा परमे र हुनुहुछ। बुझ्नुभयो? त्यो सिह
हो। हामी िव ास गदनौ िक…हामी िव ास गछ िक एउटा—एउटा…
आउनुहोस् म तपाईलाई यसरी बनाउछु, हामी िव ास गछ िक परमे र
तनओटा कायर्लयमा रहनुभयो। उहाँको एकसमय पृथ्वीमा कायर् र ो।
212 अब, तपाई मिहलाह यस तफ जानुहोस्, र तपाई पु षह यस
तफ जानुहोस्, त्यसरी तयार हुदछै। र अब उहाह बि ष्माको सेवाको
लािग तयारी हुदै हुनुहुन्छ।
213 र, अब, परमे रको तन ओटा कायर्भारह थए। ती मध्ये एउटालाई
िपता भिनन्थ्यो, या िपताको समय भिनन्थ्यो; र अक लाई चािह पुत्र
भिनन्थ्यो; र अक लाई चािह पिवत्र आत्मा भिनन्थ्यो। अब, आज,
के—कुन समयमा िपताले कायर् गद हुनुहुन्छ? [सभाले भन्छ, “पिवत्र
आत्मा।”—सम्पा] पिवत्र आत्मा। उहाँ के हुनुहुन्थ्यो त्यो िवगतको
िदनह मा? [“येशू”] येशू। र उहाँ त्यो भन्दा अगाडको िदनह मा के
हुनुहुन्थ्यो? [“िपता”] तर त्यो केवल एकै परमे र हुनुहुन्थ्यो! के त्यो सिह
हो? उहा िपता, पुत्र र पिवत्र आत्मा हुनहुन्छ। ती तन, ती एकै परमे रको
तन कायर्भारह हुन्। एउटा परमे र!
214 तर अब, िपता एउटा नाउँ होइन, िठक छ? म तपाईलाई सोध्न
चाहन्छु। अब म तपाईलाई म त्त २८:१९ िदन चाहन्छु, जहाँ येशूले
भ ुभएको छ, “सारा संसारमा जाओ र सारा जातलाई िपता र पुत्र र
पिवत्र आत्माको नाउँमा बि ष्मा देओ…”
215 अब म हेनर् चाहन्छु तपाईले आफ्नो धमर्शा कत राम्रो संग जा ुहुन्छ।
मलाई भ ुहोला जब म रखेाबाट बािह रन्छु। र उहाँले तनीह लाई
भ ुभयो, “यसकारण जाओ, र सारा सृि लाई सुसमाचार बनाओ। तनीह
जसले िव ास गछर् र बि ष्मा लन्छ बचाईनेछ। तनीह जसले िव ास
गछर्न् दोषी ठहरीनेछैनन्। तनीह मा यी चन्हह हुनेछन् जसले िव ास
गदर्छन्। तनीह ले मेरो नाउँमा भूतह धपाउनेछन्,” त्यो सबै साचो
हो?) “नया भाषाह मा बोल्नेछन्, सपर्ह समात्नेछन्।” अब म तपाईलाई
म त्तको अभव्यिक्त देखाउनेछु…
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216 अब सु ुहोस्। म कुनै पिन इतहासकारलाई सोध्छु। अब यो टेपमा
गईरहेको छ, यो सारा संसारमा जान्छ। म कुनै पिन इतहासकारलाई भन्छु
िक म कहाँ आएर धमर्शा को कुनै एउटा पद ल्याउनुहोस्, कुनै पिन पद…
या धमर्शा होइन, कुनै पिन पद वा कुनै इतहास देखाउनुहोस्, इतहासमा
कुनै एउटा पद जसले त्यो देखाउनसकोस् क्याथो लकले नाई￭सन सभामा
िनयकु्त गनुर्भन्दा अगाड िक कुनै प्रोटेस्टेन्टह को, किहल्यै “िपता, पुत्र,
पिवत्र आत्मा” को नाउँमा बि ष्मा भएको होस्। अब यो टेपमा छ, यो संसार
भ र जान्छ, स ड्तस भ भाषाह मा यो अनुवाद भएको छ। म तपाईको
बाटो सागर पारी तनछु। त्यो सिह हो। “िपता, पुत्र र पिवत्र आत्मा”
एउटा झुट हो, झुटा क्याथो लकको ￭स ान्त हो, र इसाई बि ष्मा होइन।
िठक! लुथरले यसलाई क्याथो लक मण्डलीबाट लएर आए, क्याटे￭सजम
वेस्लीले अपनाएर आए। तर यो िदन हो जुन परमे रको पुत्रह को प्रकट
हुने िदन हो, जुन बेलामा संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अगाड दे ख लुकेर
रहेको रहस्यह प्रकट ग रएको छ। यिह नै घड हो। िन य न।ै
217 याद गनुर्होस्, त्यहाँ एउटा पिन व्यिक्त बाईबलमा थएन जो “िपता,
पुत्र, पिवत्र आत्माको नाउँमा।” बि ष्मा भएको थयो। अ न्तम प्रे रतको
मृत्यकुो तनसय वषर् प ात, त्यहाँ कोिह पिन किहल्यै “िपता, पुत्र र
पिवत्र आत्माको” नाउँमा बि ष्मा भएको थएन। तनीह …मलेै दवुै पूवर्-
नाई￭सन पूवर्ज, नाई￭सन सभा, र त्यिह दे ख तनीह ले संस्थागत गय
जसलाई तनीह ले “इसाई सावर्भौम मण्डली।” भन्छन् र त्यसबाट
संस्था बनाए र त्यो मा को िन म्त मािनसह लाई बाध्य बनाए, जुन
क्याथो लक मण्डली हो। त्यो शब्द क्याथो लक को अथर् नै “सावर्भौम”
हो, एउटा सावर्भौम इसाई मण्डली, सावर्देशक, एउटा मण्डलीलले
सबै संसार ढाक्ने। र इसाईत्व, तनीह ले मािनसह लाई बाध्य बनाए।
त्यहाँ तनीह ले अपनाए, तनीह ले शुक्रलाई झाररे म रयमलाई राखे।
तनीह ले पावललाई िनकाले…या बृहस्पत, र पावललाई िनकाले। यो
अझै पिन पागन हो! क्याथो लक मण्डली त्यहाँबाट आयो, र पाँच सय
बषर् पछ…
218 त्यहाँ लुइसिवलमा एउटा नाटक भईरहेको छ, बेन हूर को। धेरै समय
भएको छैन तनीह संग दस आज्ञा थयो। म चाहन्छु िक तनीह ले
किहल्यै एउटा मात्रै लयो भने, यिद तनीह ले सक्ने भए, ती पन् सय
वषर्सम्मको अन्धकारको यगुलाई। म चाहन्छु तनीह ले त्यसको िवषयमा
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गरोस्। पन् सय वषर्सम्मको पागन सतावटलाई, जब तनीह ले सबै बाध्य
बनाई र तनीह लाई मार,े हत्या गर,े तनीह लाई बाधे। एउटा साढेलाई
एक ठाउँमा बाधेर र अक लाई अक पिट्ट बाधेर, तनीह ले िक त कू्रसलाई
चुम्न लगाई या तर त्यस साढेले शरीर ता लगाउथे। मलेै मेरो हात िठक
स्वजरल्याण्डमा, जहाँ त्यो ठाउमा जहाँ तनीह उठेर र तनीह को ￭जब्रो
कािटिदएका थए र तनीह लाई बोक्सी र अन्य कुरा भ लगाएका थए।
त्यो वास्तवमै साचो हो।
219 र त्यिह आत्मा आज पिन छ। यो केवल कानून हो जसले यसलाई
तल राखेको छ। स्वतन्त्रता नआउन्जेल पखर्नुहोस्। बाईबलले त्यिह भन्छ।
केवल पखर्नुहोस् त्यसले आफ्नो रगं नदेखाउन्जेल, जब मौका पाउछ तब
शु हुन्छ। तपाईले त्यसमा चाडैनै भोट गनर् पिन सक्नुहुन्छ, िकनिक मलाई
थाहा छ। बुझ्नुब ो? यो हुनेछ, यो हुनआउनेछ। त्यहाँ यसलाई बािहर
राख्ने कुनै त्यसो कुरा छैन। यो आउनुनै पनछ। त्यो सै हो। यो आउनुनै
पनछ, यो आउदछै। त्यसलेै जब यो आउछ, तपाईले केवल हेनुर्होस्। तर,
भाई, तपाईले यो एउटा कुरा जा चाहनुहुन्छ, मलाई थाहा छ मलेै कसमा
िव ास गरकेो छु। हा ेलुयाह! िठक त्यसमा बिढ रहेको छ। बुझ्नुभयो।
त्यिह नै हो।
220 त्यहाँ एउटा समय छ जब लेखकले, जब मलेै भने ल्याम्साको लेखक…
ल्याम्सा बाईबल, जब उनले हेरे र परमे रको प्राचन चन्ह देखे, िठक
उस्त,ै तन ओटा सानो सानो िबन्दु त्यसमा थयो, मलेै भने, “त्यो
के हो?”

उहाले भ ुभयो, “त्यो परमे र तनओटा गुणमा हुनुहुन्छ।”
मलेै भने, “िपता, पुत्र र पिवत्र आत्मा जस्तो?”
उहाले मतफर् हेनुर्भयो। उहाले भ ुभयो, “के तमी त्यो िव ास गछ ?”
र मलेै भने, “हो, श्रीमान्।”

221 उहाले भ ुभयो, “मलेै त्यो गु कुरा िवगतको रातमा देखेको थए,
मलाई लाग्छ तपाई एउटा प्रभुको अगमवक्ता हुनुहुन्छ।” भ ुभयो, “तपाईको
दयलाई आशष भएको होस्।” उहाको हातले मलाई अँगालो हाल्नुभयो
र भ ुभयो, “अब मलाई थाहा छ यो हो।” उहाले भ ुभयो, “यी अमे रक
मािनसह लाई यो थाहा समेत छैन।” भ ुभयो, “तनीह ले केिह पिन
जान्दनैन्।” भ ुभयो, “तनीह ले पूव य पुस्तक लएर प मी पुस्तक
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बनाउन खो￭जरहेका छन्। तनीह लाई तनीह को आफ्नो बाईबाल समेत
थाहा छैन।” उहाले भ ुभयो, “स्वगर् मुनी त्यहाँ अ कुनै नाउँ िदईएको
छैन, िकनिक सबजैना तनीह येशू ख्री को नाउँमा बि ष्मा भए। त्यहाँ
त्यस्तो एउटा परमे रमा तनओटा व्यिक्त छ भ े कुराह छैन।” र त्यो भाई
ल्याम्सा हुनुहुन्छ, डक्टर ल्याम्सा, ल्याम्सा बाईबलको अनुवादक हुनुहुन्छ,
जो आईजेनहोवरको बच्चा दे खको साथी हुनुहुन्छ र सबै संसारका महान्
ड ोम्याट्सका साथी हुनुहुन्छ, र सबै त्यस्ता अन्य कुराको, उहाले आफ्नो
हात फैलाई मलाई अकंमाल गनुर्भयो र भ ुभयो, “कुनै िदन तनीह ले
तपाईलाई त्यसको िन म्त मानछन्। तर,” भ ुभयो, “याद गनुर्होस्, ती सबै
मािनसह केिह उदेश्यको लािग मदर्छन्।”
222 म त्यस्तै हुन चाहन्छु जब बुढो पत्रुसलाई झ्यालखानामा रा खयो। त्यहाँ
एउटा सानो ग रब केटा थयो र उ एकदम आ त्तएको थयो। र उनले भन्यो,
“ओ, के भयो?

उसले भन्यो, “तपाईलाई थाहा छ तपाई मा रनेवाला हुनुहुन्छ?”
पत्रुसले भन्यो, “हो।”
उसले भन्यो, “िठक छ, तपाईलाईआज नै मा रनेवाला छ।”
उनले भन्यो, “हो।”
उसले भन्यो, “अँ, तनीह ले—तनीह ले…के तपाईलाई डर

लागेको छैन?”
उनले भन्यो, “अँह, छैन।”
उसले भन्यो, “तपाई पिन तनीह मध्ये एक हुनुहुन्छ जसलेआफुलाई

इसाई भन्छन्।”
उनले भन्यो, “हो।”
भन्यो, “के भयो?”

223 उनले उसलाई भन्यो, उनी तल बसे र उसलाई कथा सुनायो। र जसै
त्यो कथा भािनदैथयो, उनले भन्यो, “र म चाहेको भए यस िबहानीमा मुक्त
हुनसक्थे। म गएर तनीह को कुनै एउटा धा मक संगिठत संस्थामा जोडएर
￭जउन सक्थे, बुझ्नुभयो। म मुक्त पा रन सक्थे। तर मलेै शहरको ढोकाबाट
शु गर,े र मलेै एकजना आउनुभएको देखे, भत्रै आउदै हुनुहुन्थ्यो। मलाई
थाहा छ उहा को हुनुहुन्छ। मलेै भने, ‘प्रभु, तपाई कहाँ जादहुैनुहुन्छ?’
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उहाले भ ुभयो, “म फेरी पिन कू्रसमा टाँगीनलाई फकर आएको छु।‘”
भ ुभयो, “म फेरी फकर आए।”
224 त्यिह बेला तब तनीह ले भने, “कसको नाउँ ￭समोन पत्रुस हो?”

मलेै भने, “म यहाँ छु!”

भने, “हामी तम्रो लािग तयार छौ।”

मलेै भने, “मलेै तमीह को लािग पखरहेको थए।” िहडेर त्यहाँ गए।
225 त्यो केटाले उनलाई काँधमा छोयो, र भन्यो, “एक िमनेट पखर्नुस्,
￭समोन; म पिन त्यो परमे रलाई स्वीकार गछुर् ! र अब म पिन डराएको
छुइन; तमी पछ दोस्रो मलाई हुनदेऊ।” त्यो सिह हो। हा ेलुयाह!

झ ररहेको…यो रगत झ ररहेको छ, हो, यो रगतले
चसो भएको छ,

पिवत्र आत्माको सुसमाचार रगतले चसीएको छ,
त्यो चेलाह को रगतले जो सत्यको लािग मर,े
पिवत्र आत्माको सुसमाचार रगतले चसी नै रहेको छ,

पिवत्र आत्माको योजनाको लािग मन पिहलो,
बि ष्मा िदने यूह ा थए, तर उनी एउटा मािनस जसरी
अर;े

त्यसपछ आउनुभयो प्रभु येशू, तनीह ले उहाँलाई
कू्रसमा टाँगे,

उहाँले यो प्रचार गनुर्भयो िक आत्माली मािनसह लाई
पापबाट बचाउनेछ।

त्यहाँ पत्रुस र पावल, र यूह ा िदव्य थए,
तनीह ले आफ्नो जीवन िदए तािक यो सुसमाचार
च म्कन सकोस्;

तनीह ले आफ्नो रगत बगाई, जस्तो पुराना
अगमवक्ताह ले गर,े

त्यसलेै परमे रको साचो वचन इमान्दारीताका साथ
भ सकोस्,
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त्यहाँ वेिदको मुिन पानह छन्, जो कराईरहेका छ,
“किहले सम्म?”

परमप्रभुले तनीह लाई सजाय िदन जसले गलत
गरकेा छन्; (सु ुहोस्!)

तर त्यहाँ अझै धेरै हुनेछन् जसले आफ्नो जीवनको
रगत िदनेछन्,

यस पिवत्र आत्माको सुसमाचार र यसको रागतको
भेलको लािग।

यो रगतले च￭सएको छ, हो, यो रगतले च￭सएको छ,
यो पिवत्र आत्माको सुसमाचारको यो च￭सएको छ…
रगतले,

चेलाह को रगतले जो सत्यताको िन म्त मर,े
यो पिवत्र आत्माको सुसमाचार रगत च￭सएको छ।

226 हामी जानुभन्दा अगाड केवल एउटा वचन:
…र तनीह ले पत्रुसलाई र बािक रहेकाह लाई भने,

दाजुभाईह हो, बाच्नको िन म्त हामीले के गनुर्पछर्?
…पत्रुसले तनीह लाई भने, “प ताप गर, र तमीह का

पाप-क्षमाको िन म्त येशू ख्री को नाउँमा तमीह प्रत्येकले
बि ष्मा लेऊ, र तमीह ले पिवत्र आत्माको वरदान पाउनेछौ।
िकनिक प्रतज्ञा तमीह का िन म्त, तमीह का सन्तानको

िन म्त र टाढा-टाढामा रहेका सबकैा िन म्त हो, प्रत्येक जसलाई
प्रभु हाम्रा परमे रले बोलाउनुहुन्छ।”

227 अब प्रभुले तपाईलाई िदनुभएको होस्। हामी बाटोबाट िन स्कदै गदार्।
तपाईह ले बि ष्मा हेनर् सक्नुहुन्छ हामीले…?… 



अभग्रहण 3 NEP60-0522M
(Adoption 3)
अभग्रहण ंखला

यो संदेश भाई िव लयम म्या रयन ब्रन्हाम ारा आईतबार िबहान मे 22, 1960 मा ब्रन्हाम टेबरनेकल,
जेफरसनभल, इन्डीयाना, संयकु्त राज्य अमे रकामा प्रचार ग रएको हो, जसलाई चुम्बक य टेप रकेडन्ग ारा
लईएको छ र इं ग्लशमा िवष्तृतमा छािपएको छ। यो नेपाली अनुवादलाई भोईस अफ गड रकेडन्गको ारा
छािपएको छ र िवतरण ग रएको छ।

NEPALI

©2020 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, INDIA OFFICE

19 (NEW NO: 28) SHENOY ROAD, NUNGAMBAKKAM

CHENNAI 600 034, INDIA

044 28274560 . 044 28251791

india@vgroffice.org

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org



Copyright notice

All rights reserved. This book may be printed on a home 
printer for personal use or to be given out, free of charge, as a 
tool to spread the Gospel of Jesus Christ. This book cannot be 
sold, reproduced on a large scale, posted on a website, stored 
in a retrieval system, translated into other languages, or used 
for soliciting funds without the express written permission of 
Voice Of God Recordings®.

For more information or for other available material, please 
contact:

Voice of God RecoRdinGs
P.o. Box 950, JeffeRsonVille, indiana 47131 U.s.a.

www.branham.org


