
सिह ऋतुमा आ त्मक भोजन

 मात्र िव ास, मात्र िव ास,
सबकुैरा सम्भव छ, मात्र…

कसरी, अब यो प्रकारमा छ:
अब म िव ास गछुर् , अब म िव ास गछुर् ,
सबै कुरा सम्भव छ, अब म िव ास गछुर् ;
अब म िव ास गछुर् , अब म िव ास गछुर् ,
सबै कुरा सम्भव छ, अब म िव ास गछुर् ।

हाम्रो शर झुकाई हामी खडा नै रिहरहौ।
प्रभु यो मात्रै गीतमा ￭सिमत नरहोस्, तर हाम्रो दयको गिहराईको गान

होस्, “अब म िव ास गछुर् !” चेलाह ले एकपटक भनेका थए, येशूले धेरै
शिक्तशाली कामह ग रसक्नु भएपछ, तनीह ले भनेका थए, “प्रभु, अब
हामी िव ास गछ ।”

येशूले भ ुभयो, “के तमी अब िव ास गछ ?”
2 तनीह ले भनेका थए, “हामी िव ास गछ िक तपाई सबै कुरा
जा ुहुन्छ र कुनै मािनसले तपाईलाई ￭सकाउन सक्दनै।” त्यसलेै, िपता,
हामी जान्दछौ िक तपाईलाई हाम्रो शक्षा चािहदनै, तर हामीलाई तपाईको
शक्षा चािहन्छ। त्यसलेै हामी प्राथर्ना गदर्छौ िक हामी प्राथर्ना गनर् र कसरी
िव ास गन त्यो ￭सकाउनुहोस्। यो आजरातीको सेवा ारा हामीलाई प्रदान
गनुर्होस्, प्रभु। यिद हामीमा केिह किम छन् भने हामीलाई िदनुहोस्, प्रभु।
हामी येशू नाउमा माग्दछौ। आमेन।
3 म जान्दछु तपाईह धेरजैना आज फेरी उभीरहनुभएको छ। र, बािहर,
त्यहाँ केिह समूह छन् जसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो िक उहाह भत्र आउन
सकेका छैनन् र तनीह बािहरै आफ्ना आफ्ना कारह मा रेडयो ारा
सुिनरहेका छन्। र अब हामी ज त्त सक्दो छट्टो गनछौआजकोआईतबारको
रातमा, हामी िबमारीह को िन म्त प्राथर्नाको लािग िदन्छौ, प्राथर्नाको लाम
राख्ने छौ र प्राथर्ना गनछौ। तर हामीले आजको रातको सभा िबमारीह को
िन म्त प्राथर्नाको िन म्त समपर्ण गरकेा छौ।
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4 र म यो चाहन्छु िक तपाईह परमे रको पिवत्र बचनको िन म्त
आफुलाई िव ासमा तयार राख्नुभएको म चाहन्छु, यो घडको लािग िव ास
तयार पानुर्होस्। त्यो िव ास! यसले अ कुनै यगुको भन्दा ब लयो िव ास
लन्छ, िकनिक यो यार्प्चरको िव ास हुनुपछर् , माथ उठाई लिगने िव ास। र
त्यसलेै हामी चाहन्छौ िक तपाईले देख्नुभएको, सु ुभएको तपाईमा भएको
सबै कुराले तपाई आज राती िव ास गनुर्होस्, त्यो वचनले िव ास गनुर्होस्
जुन तपाईलाई पिहले नै प्रचार ग रसिकएको छ, ती चन्ह र अचम्मका
कामह ले िव ास गनुर्होस् जुन तपाईले देख्नुभएको छ। हामी चाहन्छौ
िक तपाईह ले ती सबलैाई संगै आफ्नो दयमा एकट्ठा गनुर्होस्, र ध्यान
िदनुहोस्, िक त्यो कतै परमे र हो वा होइन भिन।
5 त्यो पुरानो समयको ए लशा जस्तै हो, जसले भनेका थए, “यिद
परमे र परमे र हुनुहुन्छ भने, उहालाई सेवा गर।” र यिद येशूनै इसाईको
िन म्त सबै कुराह को केन्द्र हुनुहुन्छ भने, त्यसो हो भने मलाई लाग्छ
िक हामीले अ सबै थोकलाई खु ा छोडेर उहामा नै रा खिदनुपछर् । याद
गनुर्होस्, उहानै केन्द्र हुनुहुन्छ, उहा नै उत्तरको तारा हुनुहुन्छ, उहा नै
अ न्तम ￭समा हुनुहुन्छ, उहा नै पूणर् र सत्य हुनुहुन्छ। र यिद उहा उत्तरको
तारा हुनुहुन्छ भने…त्यहाँ एउटा मात्र कुरा छ त्यसले उत्तरको तारालाई
मात्र संकेत ग ररहन्छ, त्यो तपाईको िदशा िन पण यन्त्र हो जस ारा तपाई
जलयात्रा गद हुनुहुन्छ। र त्यो िदशा िन पण यन्त्र जस ारा म तपाईलाई
जल यात्रा गराउन कोशष गछुर् त्यो यन्त्र वचन हो, र वचनले सधै येशू तर
नै देखाउछ।
6 र हामीले अनुभव गरकेा छौ िक हामी ठूलो िवपद र दःुखको समयमा
भएर गईरहेका छौ, समयको जिटलता र रा ्र रा ्र बीचको िवपद, र सबै
थरीका कुराह भईरहेको छ, र किहले कािह म किहँ फसेको छु जस्तो
सोच्छु…जताततै म हेछुर् , यो यस्तो छ िक…समुन्द्रमा एकै्ल एउटा डंुगा
रहेको छ। र जस्तो िक एउटा डंुगाको अधकार मलाई िदईएको छ।
र कसरी हामी यसबाट तानर् सक्छौ? र यहाँ नेर एउटा ठूलो छालको
आपद आउदछै, जुन मेरो डंुगा भन्दा सयौ गुणा िवशाल छ। तर हामीले
तनीह लाई चोटीसम्म लान्छौ, प्रत्येक हामी, “हामी उहामा िवजयभन्दा
पिन बिढ छौ।” त्यो क ान, त्यो मूख्य क ान, उहाको डंुगाको पछाडको
डोरीमा उहाको पकड रहेको छ, उहाले त्यसबाट भएर ता ुहुनेछ। हामीले
प्रत्येकलाई तटसम्म लानेछौ।
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7 अब, आज राती, त्यसलेै हामी छट्टो गनछौ र तपाईह लाई छट्टै
यहाँबाट िन स्कने समय िदनेछौ…तपाईह धेरै टाढाबाट गाड चलाएर र
त्यस्तै गरी आउनुभएको छ हामी त्यसको कदर गछ , र तपाईले टाढासम्म
गाड चलाएर आउनुपरकेो छ र तपाईह ले धेरै कुरा ब लदान गनुर्भएको
छ। र, हेनुर्होस्, यसले मलाई त्यो ठाउमा राखेको छ जहाँ म केवल खडा
भईरहन चाहन्छु र केवल बो लरहन चाहन्छु र सबथैोक गनर् चाहन्छु जसले
तपाईलाई सहायता हुन्छ। तर जब म यहा छु, सहायता गनर्को लािग म
सम्भव भएसम्मको हर प्रयास गनछु, यो क्षणको लािग गनछु जुन क्षणमा
अिहले हामी छौ। त्यसपछ तपाईले लनुहोस्…यिद तपाईले एकैसमय
मािनसह लाई धेरै कुरा िदनुभयो भने तनीह ले त्यो याद गनर् सक्दनैन्।
तपाईले बस एउटा चज लनुपछर् र त्यसलाई सिह त रकामा त्यसबेलासम्म
￭सकाउनुपछर् जबसम्म त्यो व्यिक्तले त्यो कुरालाई सिह पमा देख्दनै। र
त्यसपछ जब तनीह को दयमा त्यो िन त पमा साचो ठह रन्छ, तब
तनीह लाई…त्यसपछ तपाईले तनीह लाई अ कुरा ￭सकाउनुहोस्।
बस हामी जादै गदार् एउटा एउटा ￭सक्दै जानेछौ।
8 अब, तपाई प्राथर्ना गनुर्होस् र आन न्दत हुनुहोस्, र अब आजराती
चंगाईको िन म्त िव ास गनुर्होस्। मलाई लाग्दनै िक हामी ￭जईरहेको
समयको िवषयमा तपाईलाई कुनै प्र छ भ े। म यो िव ास ग दन िक
परमे र आफ्ना मािनसह को माझमा हुनुहुन्छ वा हुनुहु भ े एउटा पिन
प्र तपाईमा छ भिन। म यो िव ास गछुर् िक तपाईह सबलेै यो कुराह
िव ास गनुर्हुन्छ। र म…मेरो मनमा कुनै पिन सङ्खा छैन यो िवषयमा। र
म—म—मेरा मािनसह लाई, मेरा िमत्रह , ख्री का िमत्रह , ख्री का
छोराछोरीह लाई म जान्दछु, म यो िव ास गछुर् ।
9 र यो देख्दा यसले मलाई महान् उमगं िदन्छ जब िक तपाईलाई थाहा छ
िक तपाईसंग परमे रबाट सुसंदेश छ, र तपाईले त्यो संदेश मािनसह लाई
िदनुहुन्छ र मािनसह को त्यसमा प्रतिक्रया हेनुर् हुन्छ। तब तपाई पछाड
फकर हेनुर् हुन्छ र भ ुहुन्छ, “तपाईलाई धन्यवाद, िपता।” ओ, त्यो देख्दा
कत ठूलो आनन्द हुनेछ जब परमे रका छोराछोरीले तनीह को िन म्त
पठाईएका रोिट तनीह ले खादछन्! तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ िक त्यो
नै केिह वषर् अगाडको दशर्न थयो, जुन िठक यिह मण्डलीमा भएको
थयो? त्यो सिह हो, “त्यो जीवनको रोिट हो।” भाई नेभल तपाई
सम्झनसक्नुहुन्छ, यो शिक्तशाली समय हो।
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10 अब आउनुहोस् हामी पल्टाऔ, यिद तपाई धमर्शा पढाईलाई
पछ्याउन चाहनुहुन्छ वा िटपोट गनर् चाहनुहुन्छ भने, केवल…यिद त्यो कुनै
चंगाईको सेवा वा अ िकसीमको सेवा हो र परमे रको वचन नपढ़ीकन अ
कुनै कुराको केिह व्याख्या गररे सेवा गनुर् उचत हुन्छ भ े कुरा म िव ास
ग दन। हामी सबलेै यो बुझ्छौ। मलाई लाग्छ िक, त्यहाँ कोिह अन्जान व्यिक्त
हुनुहु हाम्रो बीचमा। तर हामी सबजैना बुझ्छौ चंगाईको सेवा के हो भिन।
यो त्यस्तो केिह होइन जुन कसलेै तपाईको लािग गछर् ; यो त त्यो हो जुन
परमे रले तपाईको िन म्त ग रसक्नु भएको छ। मुिक्त त्यिह नै त रकामा
छ। मात्र कुरा यो हो िक त्यिह नै सत्य हो भिन मािनसलाई िव ास गराउन
सक्नु ठूलो कुरा हो। र परमे रले त्यो उहाको वचनमा त्यहाँ ￭सकाउनुहुन्छ
र त्यसपछ त्यो वचनलाई तनीह मा प्रमाणत गनुर्हुन्छ जसले त्यसमा
िव ास गरकेा हुन्छन्, िकनिक उहाले भ ुभएको छ, “परमे रमा कुनै कुरा
पिन असम्भव छैन।”
11 तपाईले भ ुहुन्छ, “त्यहाँ कुनै पिन कुरा परमे रमा असम्भव छैन।”
के तपाई त्यो िव ास चािह गनुर्हुन्छ? त्यहाँ कुनै पिन कुरा तपाईसंग
पिन असम्भव छैन। “िकनिक तनीह मा सबै कुरा सम्भव छ,” (परमे र
व्यिक्तमा हुनुहुनेछ) “जसले उहामा िव ास गछर्न्।” बुझ्नुभयो? त्यसलेै
त्यहाँ केिह पिन असम्भव छैन तपाईको लािग, यिद तपाईले मात्र िव ास
गनुर्भयो भने।
12 अब पिहलो राजामा, १७ औ अध्याय, प्रभुको इछ्या भए म पिहलो
सात ओटा पदह पढ्न चाहन्छु,

ए लया तश्बी िगलाद शहरको अगमवक्ता थए। ए लयाले राजा
आहाबलाई भने, “म इस्राएलका परमप्रभु परमे रको सेवा गछुर् ।
साँच्चै नै परमप्रभु जीिवत रहनु भए जस्त, म प्रतज्ञा गछुर् आउँदो
केही वषर् न ता पानी पछर् न शीत नै पछर् । जब म आदेश िदन्छु
तब मात्र पानी पनछ।”
तब परमप्रभुले ए लयालाई भ ुभयो, “यो ठाउँ छोड अिन

पूवर्तर लाग। केरीतको सांघुरो घाटी छेउ लूक। यो घाटी यदर्न
नदीको पूवर्मा छ। तमी त्यस नदीको पानी िपउन सक्छौ। मलेै
कागह लाई त्यस ठाउँमा तम्रो लािग खा ल्याउने आदेश
िदएको छु।”
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ध्यान िदनुहोस्, “त्यस ठाउमा खवुाउने छु,” अ कुनै ठाउमा
होइन। “त्यहाँ”

यसकारण ए लयाले त्यसै गरे जस्तो परमप्रभुले उनलाई गनुर्
भ ुभएको थयो। उनी यदर्न नदीको पूवर् तर करीत खोलामा
बस्न गए।
त्यहाँ कागह ले ए लयाका िन म्त प्रत्येक साँझ र िवहान मासु

र रोटी ल्याए। ए लयाले त्यस नदीबाट पानी िपउथ्ये।
केिह समय पछी देशमा पानी नपरकेोले गदार् धेरै समय पछ

नाला सुख्खा भयो।
13 उहाको वचन पढाईमा प्रभुले आशष थपीिदनुभएको होस्। र अब,आज
रात, म त्यहाँबाट एउटा पाठ लन चाहन्छु जसको शषर्क, “सिह समयमा
आ त्मक भोजन” रहेको छ। आजको िबहानीमा हामीसंग एउटा पाठ थयो,
“परमे रको सेवा गनुर्, वा उहाको सेवा गन कोशष गनुर्…उहाको समय
नभईकन, ऋतु नभईकन, स्थान नभईकन, वा व्यिक्त नभईकन।” र अब
यो चािह: सिह समयमा आ त्मक भोजन रहेको छ।
14 यो अगमवक्ता, ए लया, हामीले उहाको बारमेा अत्यन्त थोरै कुरा
जानेका छौ। तर हामी जान्दछौ उहा परमे रको दास हुनुहुन्थ्यो, र त्यस
समयको परमे रको दास हुनुहुन्थ्यो।
15 र परमे रले आफ्नोआत्मा प्रयोग गनुर्भएको थयो जुन ए लयामा थयो,
परमे रले त्यो ए लयाको आत्मा तन पटक पिहले नै प्रयोग गनुर्भईसक्यो र
अझै दइु पटक प्रयोग गनुर्हुन्छ भिन प्रतज्ञा गनुर्भएको छ; पाँच पटक प्रयोग
गनुर्हुन्छ, अनुग्रहको िन म्त प्रयोग गनुर्हुन्छ। उहाले त्यो आत्मा ए लयामा
प्रयोग गनुर्भयो; र त्यिह आत्मा ए लसामा दइु गुणा बिढ भागमा आयो; र
बि ष्मा िदने यूह ामा आयो; र अन्यजात दलुिहको िन म्त पिन आउनुपन
छ; र मोसासंग आउनेछ यहूिदलाई घरलान को िन म्त। त्यो सिह हो।
ए लयाको आत्मा पाँच पटक प्रयोग गन प्रतज्ञा परमे रले गनुर्भएको छ, र
तन पटक प्रयोग ग रसक्नुभएको छ।
16 अब, यो महान् अगमवक्ता, हामी जाँदनैौ उहा कहाँबाट आउनुभयो।
हामी जान्दछौ िक उहा तश्बी हुनुहुन्थ्यो। तर उहा कसरीआउनुभयो…
17 हामीले अगमवक्ताह को बारमेा थोरै कुराह जान्दछौ। हामी िवरलै
मात्र जान्दछौ तनीह कहाँबाट आए भिन। मलाई थाहा छैन िक तनीह
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मण्डलीबाट बािहर आए वा तनीह को पछाड कुनै वंशावली थयो भिन।
तनीह केवल साधारण मािनसहर थए जो िनडर थए, र, धेरै जसो
तनीह अशक्षत थए। र तनीह ले किहल्यै पिन आफैले केिह लेखह
लेखेनन्, यशयैा र य मया केिह जोडले केिह लेखह लेखेका छन्, तर यो
महान् व्यिक्त ए लयाले कुनै पिन लेख लेखेका छैनन्। तनीह मध्ये धेरै
जसोले लेखेका छैनन्; हुनसक्छ तनीह ले लेख्न सक्दनै थए होला। तर
तनीह यस्ता मािनसह थए जो िनडर व्यिक्तह थए। त्यहाँ बाईबलमा
कोिह मािनस यी प्राचन अगमवक्ताह जस्ता छैनन्। तनीह ले राज्यह ,
राजाह , मािनसह , मण्डलीह र अन्य सबै कुराह लाई परा￭जत गररे
परमे रको वचनमा स्थर खडा भएका थए, र परमे रले तनीह लाई सिह
भएको प्रमाणत गनुर्भयो। तनीह एकदम िनडर एक्लो व्यिक्तह थए।

18 र यो ए लया अ ह भन्दा केिह बिढनै खो व्यिक्त थए। उहा
उजाडस्थानको व्यिक्त थयो। उ उजाडस्थानबाट आएको थयो; उ
उजाडस्थानह मा बसेका थए। बाईबलले भन्छ िक उसले रौ भएको व
लगाउथयो। उसको शरीरमा भेडाको छाला बे रएको हुन्थ्यो, र एउटा
िहस्सा उँटको छालाको हुन्थ्यो जुन उसको तग्रातर लगाएको हुन्थ्यो,
अत न…ैउसको मुखभ र जुँगा दाह थयो, र म कल्पना गनर् सक्छु िक
उसलाई हेदार्मा उ एकदमै खो दे खने व्यिक्त थयो।

19 तर हामीले…तर तनीह सबै मरनेन्। तनीह सब—ैसबै नै
मरकेा छैनन्। ती नाई￭सन सभाको िदनह मा, तपाईह धेरै जना
मािनसह जसले मण्डलीको त्यो शू वाती कालको नाई￭सन सभाको
बारमेा पढ्नुभएको छ, जब तनीह ले त्यसबाट संगिठत संस्थाह खोल्न
चाहे र अन्य मण्डलीह फुटाए, र संगठनमा आए, जब तनीह ले
त्यो नाई￭सन सभा अपनाए, खो मािनसह जो ए लसा जस्ता थए
तनीह उजाडस्थानह बाट आए, जडबुटी मात्रै खान्थे; तनीह
महान् भ ा व्यिक्तह थए। तर ती उच्च पदस्त व्यिक्तह , ठूला
बडाह , जो कन्स्टेन्टाईनको अधनमा थए, र ती सबै मािनसह ले,
तनीह का अवाजलाई थचीिदए। िकनभने तनीह जो अगमवक्ताह
भएर तनीह लाई यो थाहा थयो िक त्यो दलुिहको मण्डलीको गहँुको
दाना जिमनमा खसा लनुपनछ। र त्यहाँिनर त्यो गँहुको दाना एक हजार
वषर्सम्म र ो।
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20 त्यसलेै त तनीह ले आजका पुस्तकह मा लेख्छन्, “कहाँ हुनुहुन्छ
त्यो मौन परमे र जो आफ्नो छोराछोरीको हत्या गरकेो, ीह लाई ￬सहले
टुक्रा टुक्रा पाररे खाएको उभेर हेनुर्सक्नुहुन्छ, र स्वगर्मा बसेर यो बारमेा
केिह नभनी बस्न सक्नुहुन्छ?” तनीह ले वचन जानेका छैनन्। त्यो गहँुको
दाना पृथ्वीमा खसा लनु पछर् । कसरी त्यो धम परमे रले आफ्नो पुत्रलाई
मा ररहेको र मुखमा थुकेर अत्याचार गरकेो हेरीरहन सक्नुहुन्छ? तर त्यो
वचन अनुसार नै हो, त्यो हुन नै पन थयो। र त्यिह नै त रकामा आजको
िदनमा पिन हो।
21 यो व्यिक्त, उहा महान व्यिक्त हुनुहुन्थ्यो। उहा आउनुभन्दा अगाड
त्यहाँ पापी पुस्ताह रहेका थए। अहाब त्यहाँको राजा थयो, र उसको
िपता उभन्दा अगाड पिन अत्यन्त दु थयो। सोलोमनको समय दे ख
नै त्यहाँ एक पछ अक दु राजाह आए। र यो मान्छे, अहाब, जसले
बाईस वषर्सम्म साम रयामा राज गर,े उ नै सबै भन्दा दु राजा थयो। उ
नै वास्तिवक आधुिनकवाद थयो। उसले िन य नै धमर्मा िव ास गथ्य । र
उसको सबै कुराह आधुिनक पारामा थयो। उसंग उसको चारसय ओटा
अगमवक्ताह थयो, तनीह सबै राम्रो संग शक्षत र प्रशक्षण ग रएको
थयो। र परमे रले उसलाई एउटा अगमवक्ता पठाउनुभएको थयो र उसले
त्यो अगमवक्तालाई स्वीकार गरने जो ए लया थयो।
22 तर ए लया तश्बी उजाडस्थानको एउटा मािनस थयो। एउटा लचलो
व्यिक्त थएन; उ भ ा व्यिक्त थयो। र एक िदन, अहाबले यत धेरै पाप
गय िक परमे रले त्यसभन्दा बिढ सहन सक्नु भएन, उहाले ए लया
संग उजाडस्थानमा बोल्नुभयो। र अब यहा उ तल साम रयाको सडकमा
आउछ, जसरी मलेै धेरै जसो व्याख्या गन गरकेो छु; होला उसको
अनुहारको वरपर त्यो सेतो जुँगादाह्री अ ल्झएको हुन्थ्यो, सुयर्को घाममा
उसको तालू शर टल्क रहेको हुन्थ्यो, सानो बुढो खु म्चएको आँखा, त्यहाँ
तल आफ्नो हातमा लट्ठी लएको, र मुहारमा मुस्कान सिहत इस्राएलको
राजातर आईरहेको, र उसले भन्यो, “मेरो वचन िबना त्यहाँ शत पिन
पनछैन।”
23 परमे रले हामीलाई त्यस्तै खालको मान्छे िदएका होउन्, बुझ्नुभयो,
ती मािनसह जसलाई थाहा छ िक तनीह के गदछन् भिन, जुन परमप्रभु
यसो भ ुहुन्छ।
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24 अब, हामीले यो पाउछौ िक उसले यस्तो गनुर्भन्दा अगाड, परमे रले
उसलाई बोलाउनुभएको थयो। परमे र उसंग बोल्नुभएको थयो, त्यसलेै,
उ केिह कुराको लािग पिन डराएका थएनन्। उ आफ्नो संदेशमा डराएका
थएनन्, त्यो हुदनै भिन थएन उसलाई; उसलाई थाहा थयो त्यो हुन
आउछ भिन! उसलाई थाहा थयो िक त्यो प्रभुको वचन अनु प थयो, र
उसलाई थाहा थयो िक उ त्यो समयको लािग परमे रको अगमवक्ता थयो।
त्यसलेै चाहे राजाले उसको टाउको छनाईिदयोस्, उसलाई कैिदगृहमा
रा खिदयोस्, जे सुकै तनीह ले गरोस, त्यसले उसलाई केिह फरक पादन
थयो; उसंग िठक राजाको सामू परमे रको एउटा आज्ञा थयो, “परमप्रभु
यसो भ ुहुन्छ,” भ े। क त्त भ ा व्यिक्त थयो! तर उसले यो सबै गनुर्भन्दा
अगाड, उसले यो महान िवप त्तको बारमेा भिवष्यवाणी गर…े
25 िकनिक परमे रले पापलाई सजाय रिहत हुन जान िदनुहु । त्यहाँ
सजाय हुननै पछर् । सजाय िबनाको व्यवस्था के काम को हुन्छ र? त्यसले
के राम्रो गछर् र, भन्दा चािह, “रातो ब त्त बल्दा गाड कुदाउनु कानूनको
िवप रत हो भ े,” र त्यसको कुनै ज रवाना छैन भने, वा कुनै सजाय
छैन भने? त्यो कानून नै रहदनै। त्यसलेै त्यहाँ पापको लािग सजाय छ। र
जब परमे रले एउटा व्यवस्था बनाउनुहुन्छ, र त्यो व्यवस्थालाई उलघंन
ग रन्छ, तब त्यहाँ त्यसको लािग दण्ड पिन हुनुपछर् ।
26 र यो देशले उहाको सबै व्यवस्थाह लाई उलघंन गरकेो छ। ओ,
तनीह संग ठूला मण्डलीह थए, तनीह को ठूला म न्दर थए।
तनीह संग प्रशस्त शक्षत मािनसह थए। तनीह संग पुरा देशभरी
अगमवक्ताह थए, तनीह को िन म्त धमर्शा का िव ालयह थए,
तनीह लाई एउटा मे￭सन प रणत ग ररहेका थए। र तनीह संग प्रशस्त
अगमवक्ताह थए, तनीह संग प्रशस्त पुजाहारीह थए, तनीह संग
प्रशस्त शा ीह थए, र तनीह संग प्रश धमर्ह थए, र पिन तनीह
परमे रको वचनभन्दा टाढा थए। त्यसलेै परमे रले एउटा मािनसलाई
तनीह सबकैो स्तरभन्दा बािहरबाट बोलाउनुभयो, र उसलाई परमप्रभु
यसो भ ुहुन्छ संग पठाउनुभयो।
27 र ध्यान िदएर हेनुर्होस् कसरी उहाले उहाको आफ्नाह को वास्ता
गनुर्हुन्छ। उहाले यो अगमवक्तालाई संदेश सिहत पठाउनुभन्दा पिहले,
उहाले भ ुभयो, “ए लया, तल जा र अहाब राजालाई यी कुराह भन्। र
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अब, जब तलेै यो भन्छस्, त्यसपछ तु न्तै त्यसबाट तँ टाढा हु, िकनिक
मलेै अनावृि को समयको िन म्त तेरो लािग एउटा ठाउ बनाएको छु। म तेरो
ख्याल राख्नेछु, ए लया, यिद तलेै मेरो वचन प्रचार ग रस्, र मलेै जे गर्
भन्छु त्यो ग रस् भने।”
28 अब आजरात म ए लयाको यो महान् सेवाकाई लाई र ए लयाको
समयलाई आज हामी ￭जईरहेको िदनमा चत्रण गनर् जादछुै। म िव ास गछुर्
िक यो एउटा ￭स चत्रण हो। म रा ्रह को िवषयमा सोच्छु…यिद म…हामी
संग त्यहाँ फकर हेन समय भए, तर म प्रशस्त समय प्राथर्नाको लाईनमा
िदन चाहन्छु।
29 त्यसलेै यिद हामीले फकर हेनर् सके, इस्राएलले प्यालेसटाईनलाई त्यिह
आधारमा लएका थए जसरी हामीले संयकु्त राज्यलाई लएका थयौ।
हामी यहाँ संयकु्त राज्यमा आयौ र यहाँका िनवासीह लाई िनकाल्यौ, जो
इ न्डयन्सह थए, र तनीह को जिमन हडप्यौ। र त्यसरी नै इस्राएल
पिन प्यालेसटाईनमा आएका थए, यहोशूको अगुवाईमा, परमे रको
अधनमा भएर, र त्यहाँका िनवासीह लाई हटाएर त्यो जिमन आफ्नो
अधकारमा लए।
30 र तनीह को पिहलो राजाह एकदम शिक्तशाली व्यिक्तह थए:
दाउद, सोलोमन, र अन्य महान् मािनसह थए। हाम्रा पिहलो रा ्रपतह
पिन महान् व्यिक्तह थए: वा￬सगटन, लकन, र त्यस्तै आिद। त्यसपछ
अ न्तममा रा ्रपतह वा राजाह झन् झन् हरके समयमा दिुषत हुदै गए,
र अ न्तममा तनीह यो आहब जस्तो दिुषत राजाको अवस्थामा आयो।
िठक उिह चत्रण, िठक अिहलेको िदनको नमूना थयो। र मािनसह यत
सम्मआधुिनक भए िक तनीह ले प्रभुको सत्य वचन सु बाट त कए।
31 र तपाईले कल्पना गनर्सक्नुहुन्छ, यस्तो आधुिनक मािनसह को
माझमा, परमे रको साचो दास तनीह को अगाड कस्तो सुिनन्थ्यो होला।
“िकन, यो त पागल हो, यसको िदमाग िठक ठाउमा छैन। त्यहाँ यस्तो केिह
कुरा नै छैन।” तनीह धा मक मािनसह थए, अत्यन्त धा मक थए।
तनीह संग इमानदार मािनसह थए, तनीह संग इमानदार व्यिक्तह
थए। तनीह अत्यन्त धा मक थए।
32 त्यसलेै उसलाई थाहा थयो िक यसको लािग केवल साधारण धमर्शा
िव ाले पुग्दनै, यसको लािग कुनै साधारणभन्दा अलग खालको संदेशको
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आवश्यकता थयो, तनीह को ढंुगाको दयह लाई भाच्नलाई मात्र वचन
प्रचारले पुग्दनै थयो। तनीह मा त्यो इन्साफको लािग परमप्रभु यसो
भ ुहुन्छ भ े वचन चािहन्छ भ े कुरा उसलाई थाहा थयो, त्यसलेै जब उ
परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ भ े वचन सिहत बािहर गएका थए उनले यो कुरा
जान्दथे। त्यसलाई अ स्वकार गनुर् भनेको इन्साफ आउनु थयो। हामीले
त्यिह कुरा आज हाम्रो िदनह मा पिन देख्छौ। हामी यी कुराह अन्य
िदनह मा पिन देख्छौ। जब तपाईले अनुग्रहको सीमाभन्दा बािहर टेक्नुहुन्छ
त्यहाँ अ केिह बािक रहदनै केवल इन्साफ रहन्छ।

33 अब, यो प्र प हो, म ए लयालाई आजका मण्डलीह मा चत्रण गनर्
जादछुै, आजका मण्डलीह संग। िठक इन्साफको समयभन्दा अगाड
उसले यो संदेश पाएका थए। ए लया, जब उसको शारी रक ख्याल
रा खयो, र शारी रक भोजनको वास्ता रा खयो, उनी यसको प्रतक हुन्,
िकनभने त्यो समयमा परमे रको वचन अनुसार तन वषर् छ मिहनासम्म
पानी नपनवाला थयो, वा ए लयाले नभनेसम्म पानी नपनवाला थयो।
“जुनै पिन समयमा तलेै भन्, ए लया, त्यिह नै त रकाले हुनेछ।”
त्यसकैारणले उनी राजा कहाँ गए, र भने, “मलेै नभनेसम्म त्यहाँ शत पिन
झन छैन।” त्यो एकप्रकारको ठूलो भारी आयो, होइन र? त्यो एकप्रकारको
भारी संदेश थयो।

34 र अब हामी त्यसलाईआजको िदनकोआ त्मक अनावृि संग चत्रण गनर्
जानेछौ। अब, हामी सबलैाई थाहा छ, हामी सबजैना सचेत छौ, िक त्यहाँ
आज एउटा ठूलो आ त्मक अनावृि छ, आ त्मक पले बोल्दा। र, तपाई
जा ुहुन्छ, त्यो अगमवक्ताह ले भिवष्यवाणी गरकेा थए, ख्री को िठक
दोस्रो आगमनको अगाड यसो हुनेछ भनेका थए, “त्यहाँ देशमा अिनकाल
आउनेछ, र त्यो रोिटको हुनेछैन, तर परमे रको वचन सु ेको अिनकाल
हुनेछ।” र त्यो िदन अिहले नै हो, “परमे रको सत्य वचन सु ु।” अब यो
प्राकृतक अिनकालआ त्मक अिनकालको नमूना हो।

35 पाप र अिव ास, झुटा शक्षक र मण्डलीका आधुिनकवािदह ले,
यो ठाउलाई यस्तो अवास्थामा ल्याए, आउदै गरकेो इन्साफ ल्याएका
छन्। तब तनीह परमे रको वचनबाट र अगमवक्ताह बाट तकर नया
आधुिनकवादको धमर्शा का वचन तर लागे।
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36 तपाईले यहाँ ध्यान् िदनुभएको छ, यस्तै नै समयमा हो परमे रले सधै
जसो कसलैाइ उठाउनुहुन्छ। िकनभने, उहाले सधै आफ्ना मािनसह मा
त्यो प्रकट नगरीकन केिह पिन गनुर्हु , र उहाले यो सधै आफ्नो दासबाट
भएर प्रकट गनुर्हुन्छ।
37 अब, तर ए लया, यो समयको अवधमा परमे रले एउटा गु स्थान
राखीिदनुभएको थयो जहाँ उसलाई जानको िन म्त आज्ञा गनुर्भएको
थयो। त्यो नै कुरा हामी हेनर् जादै छौ प्राथर्नाको लाईनमा जानु भन्दा
पिहले। ए लयासंग गु ठाउ थयो जुन परमे रले स्वयम उसको िन म्त
जुटाउनुभएको थयो। अब, त्यस बेलाको मण्डलीले किहल्यै उसलाई त्यो
िदएको थएन, राजाले किहल्यै उसको लािग त्यो जुटाएको थएन, उसले
आफैलाई जुटाएको पिन थएन, तर परमे र स्वयमले एउटा गु ठाउ
ए लयाको िन म्त जुटाउनुभयो जहाँ उसलाईहरके समय खवुाउनु हुन्थ्यो
त्यो अिनकालको अवधभरी, जहाँ उसको खाना उसको लािग दिैनक
िदलाईन्थ्यो। उसले िफक्री गनुर् पदन थयो भो ल के हुने हो भिन या खाना
नपाईने होिक भिन। परमे रले भ ुभयो, “मलेै कागलाई आज्ञा िदएको छु
र तनीह ले तलाई खवुाउने छन्।” कत अ तू कुरा हो यो, ख्री मा हाम्रो
एउटा गु स्थानको एउटा चत्रण हो।
38 जब िव प रषद र आिद इत्यािद कुराह ले भन्छन्, “आ यर्को
कामह का िदन िबतसकेका छन्।” परमे रको महान् शिक्त मण्डलीह बाट
िनका लएका छन्। तनीह यस्तो भएका छन्, तनीह संग अब बािक केिह
पिन नभएर मात्र “एउटा बज्दै गरकेो िपतल र झंझनाईरहेको झाँझ” मात्रै
छ। हामी जान्दछौ िक यिह नै सत्य हो। “र भिक्तको भेष लगाउने, परमे रको
सामथ्यर्लाई चािह इन्कार गन।”
39 यो िठक त्यिह नै जुन दाउदले गरकेा थए, यो िबहानीमा, जुन त्यो
गो को गाडामा उनले गरकेा थए, परमे रको वचन दे ख टाढा गएका थए।
जब वचन उनीह को सामू रा खयो तनीह ले वचनको चाह गरनेन्; त्यसलेै
तनीह ले त्यस वचनबाट दरू भए।
40 त्यिह नै यी मािनसह ले ए लयाको िदनह मा गरकेा थए, तनीह
वचन बाट दरू भएका थए। तनीह ले आफुसंग वचन छ भिन सोचेका थए,
तर तनीह संग वचन थएन। त्यसलेै ती कुरालाई ध्यान िदनुहोस्…
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41 त्यो समयमा उहाले अिव ासीह लाई दण्ड िदन जादै हुनुहुन्थ्यो,
उहाले िव ासह को िन म्त चािह बाटो बनाउदै हुनुहुन्थ्यो। त्यिह नै काम
उहाले हरके समयमा गनुर्हुन्छ। ती िदनह मा जब उहाले संसारलाई
पानीले न गनर् जादै हुनुहुन्थ्यो, उहाले नोआको िन म्त त्यसबाट बच्नलाई
बाटो बनाईिदनुभएको थयो। ती िदनह मा जब उहा िमश्रबाट भएर जादै
हुनुहुन्थ्यो, उहाले आफ्ना मािनसह को िन म्त समुद्रबाट भएर बचेर
जानको िन म्त एउटा बाटो बनाईिदनुभएको थयो। उहाले कसरी आफ्नो
बाटो बनाउनुहुन्छ! र जहाँ कुनै बाटोनै छैन त्यहाँ उहा नै बाटो हुनुहुन्छ।
उहा नै बाटो हुनुहुन्छ!
42 अब हामी जान्दछौ िक हामी ती केिह कुराका सामना गदछौ…यो नै
ती मध्ये महान् घड हो जुन इतहासमा किहल्यै यस्तो समय भएको छैन।
यो िवल्कुल यु पोत जुन च म्कलो िमसाईलसंग आउछ, जुनमा त्यसको
टाउको छ, त्यसबाट हामी डराउँपन आवश्यक छैन, हामी त मण्डलीह
संग हो डराउनु पन। यिह नै घड हो जुनलाई हामीले ध्यान िदनुपन छ जुन
समयमा हामी ￭जईरहेका छौ।
43 अब ध्यान िदनुहोस्, तर परमे रले ए लयाको िन म्त त्यसबाट
बच्नलाई बाटो रा खिदनुभएको थयो। र उहाले आउनलागेको क्रोधबाट
आफ्नो िव ास गन छोराछोरीह को िन म्त त्यसबाट अिहले बच्ने बाटो
रा खिदनुभएको छ।
44 िकनभने परमे र ती मािनसह लाई सजायको न्याय गनर्लाई न्यायी
हुनुहुनेछैन यिद उहाले सोदोम र गमोरालाई डुबाउनुभयो, र कपनर्हुमलाई
समुन्द्रको बीचमा डुबाउनुभयो र ती सोदोम र गमोराका पुस्ताह लाई दण्ड
िदनुभयो र हामीलाई त्यिह गनर् िदएर त्यसबाट बच्न िदनुभयो भने। हामी
त्यत नै इन्साफको लािग िन त छौ ज त्त तनीह िन त पमा द ण्डत
भएका थए। अब हामीले त्यो ध्यान िदनसक्छौ…
45 जब यी कुराह आउन थाले, ती आधुिनक िदनह शु हुन थाले,
परमे रले त्यो िदनमा एउटा मािनसलाई उठाउनुभयो, एउटा मािनसलाई
उठाउनुभयो, जबक , तनीह ले त्यसको िव मा यु को शिक्त तयार पारे
र त्यस मािनसको कुरा सु छोडिदए। तनीह ले त्यो मािनस पागल हो
भिन सोचे, “यसले आफ्नो बु गुमाएको छ। यो त मात्र एउटा पाखे अन्धो
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भक्त हो, त्यो उजाडस्थानबाट आएको एउटा मूखर् हो, एक प्रकारको झक्क
बुढो हो।” तर पिन उसंग परमप्रभुको वचन थयो।
46 “वचनले के भनेको छ त्यसको अथर् त्यिह नै हुदनै।” तनीह आज
यिह भन्छन्। “ओ, िठक छ, बाईबल त एउटा इतहासको पुस्तक हो।”
मलाई लाग्छ तपाईह ले यो देख्नुभएको छ, िक अिहले तनीह ले यो
दाबी गछर्न् िक, “हव्वाले स्याउ खाएको होइन, उसले त एउटा…”
त्यो के थयो? मलाई लाग्छ…“उसले एउटा खपुार्नी खाएको थयो,”
तनीह ले अिहले यसो भन्छन्। “त्यो एउटा खपुार्नी थयो।” र त्यसपछ,
त्यो, “मोसाले किहल्यै पिन यहुिदह लाई लाल समुन्द्रबाट भएर ल्याएका
थएनन्। त्यो त ठूलो झाड झुप्पा थयो जुन समुन्द्रको तरमा थयो,
उ त समून्द्रको झाडबाट भएर आएका थए।” त्यो हो भने कसरी
पानी, पानीको, दवुै पिट्टमा पखार्ल रा खएको थयो, त्यो हो भने तनीह
सुक्खा भूमीबाट भएर गयो? ओ, कत वािहयात! तर, तपाईले देख्नुहुन्छ,
मािनसह मा परमे रको क्रोध ल्याउनलाई त्यो िकसीमको िदन आउनुपछर् ।
त्यसले त्यसो गराउछ।
47 तनीह ले भन्छन् िक त्यहाँ त्यस्तो कुनै कुराह छैन…यहाँसम्म
िक मण्डलीकै मािनसह ले समेत िव ास गदनन् आ यर्का कामह लाई।
तनीह ले भन्छन्, “म तमीलाई हजार डलर िदन्छु, मलाई एउटा
आ यर्को काम देखाईदेऊ, मलाई एउटा चमत्कार देखाईदेउ।” अँ,
यिद त्यहाँ दस हजारओटा चमत्कार तनीह कै अगाड गरकेो भएपिन
तनीह ले देख्ने थएनन्। िकन, तनीह ले त्यो किहल्यै देख्ने छैनन्।

तपाईले भ ुहुन्छ, “त्यो असम्भव हो।” ओ, होइन, त्यो
असम्भव होइन।
48 ए लया एकपटक दोथानमा थए, र ￭स रयाका सेनाह उसलाई
समात्नको लािग आएर त्यो शहरलाई घेरकेा थए, िकनभने तनीह ले
जानेका थए िक उसमैा नै देशको शिक्त थयो, त्यो शिक्त त्यो भिवष्यवक्तामा
थयो। िकन, राजा…ती मािनसह मध्ये एकजनाले ￭स रयाका राजालाई
यसो भनेका थए, “तपाईलाई थाहा छ, ए लया अगमवक्ताले, त ीले
इस्राएलका राजालाई तपाईले आफ्नो गु कक्षमा बोलेका कुराको िवषयमा
भिनिदन्छन्।”
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49 र उसले भन्यो, “जानुहोस् र त्यो व्यिक्तलाई समात्नुस्! त्यिह नै मान्छे
हो जसले हामीलाई बाधा पुराईराखेको छ।” र ती सबै ￭सरीयाका सेनाह
त्यहाँ दोथानमा चारैतर घेररे बसेका थए। तनीह सबै चारैतर थए।
50 र गेहजी, त्यो अगमवक्ताको दास, उनी उठे, र उसले भन्यो, “ओ,
मेरो िपता, सेनाह सबै हामीलाई घेररे चारैतर यहाँ बसेका छन्। हामी पुरै
तरीकाले घे रएका छौ।”
51 उसले भन्यो, “िकन र हामी संग तनीह संग भएकाह भन्दा झन्
धेरै छन्।” देख्नुभयो?

र गेहजीले चारैतर हेर,े र भने, “म कसलैाई पिन दे ख्दन त।”
52 उसले भन्यो, “प्रभु परमे र, यस केटाको आँखा तपाईले
खो लिदनुहोस्।” र उसको आँखा खो लयो र स्वगर्दतुह रथमा बसेर सबै
डाँडाह भरकेा थए, अ ष्य शिक्तह थयो।
53 ए लया िहडेर बािहर िनस्के, र बाईबलले भन्छ, “उसले तनीह लाई
अन्धो बनाईिदए।” उनी त्यहाँबाट तनीह कहा बािहर िनस्के; तनीह
उनको लािग अन्धो भए। बािहर आए र उनले भने, “के तमी ए लयालाई
खोज्दै छौ?”

उसले भन्यो, “हो, हामीले ए लयालाई खोज्दै छौ।”
54 उसले भन्यो, “आउ, उ कहाँ छ भिन म तमीह लाई भन्छु,” र
तनीह लाई िठक त्यो लुकेर आक्रमण गन ठाउमा लगे, िठक त्यहाँ लगे
जहाँ सेनाह थए र तनीह लाई आक्रमण गर।े
55 अब, बाईबलले भन्छ, “उसले तनीह लाई अन्धो बनाईिदएका
थए।” त्यसलेै मामलालाई सुल्टाउछ। र आज मािनसह यत आ त्मक
पमा अन्धो छन्, िक परमे र तल मािनसह को बीचमै आए तापिन र जे

गरे पिन, र उहाले प्रतज्ञा गनुर्भएको कुरा गरे तापिन तनीह ले अझै पिन
देख्दनैन्। तनीह आत्मामा अन्धो छन्: परमे रलाई चन्दनैन्, उहाको
महान् सामथ्यर्लाई चन्दनैन्। र अब हामीले ध्यान िदऔ िक तनीह ले
ती कुराह ए लयाका िदनमा गरकेा थए, र तनीह ले अझै पिन आजको
िदनमा त्यस्तै नै गछर्न्। परमे रले तनीह लाई अन्धो पा रिदनुभएको छ।
तनीह ले आज यसो भन्छन्, “त्यहाँ कुनै आ यर्को काम हुदनै, त्यहाँ कुनै
त्यस्तो कुराह छैन, यो सबै मािनसह भावनामा बगेका हुन्।”
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56 र तनीह ले ए लयाको बारमेा पिन त्यिह कुराह गरकेा थए, िकनभने
उनी माथ उठाई लगेका थए र ए लशाले उनको स्थान लएका थए, एउटा
जवान व्यिक्त, उनी तालु भए, जवान, बच्चाह उनको पछ पछआए र भने,
“बुढो तालु खइुले, तमी िकन ए लया संग जादनैौ?” देख्नुभयो, शु मा
त तनीह ले िव ास पिन गरकेा थएनन् ती मािनसह ले जब िक कत
धेरै कायर्ह ग रएका थए। र यो परमे रको महान् व्यिक्त स्वगर्मा आगोको
रथले प रवतत भएका थए, र मािनसह ले अझै पिन त्यो िव ास गरकेा
थएनन्। र तनीह का साना बालकह यो मािनसको पछाड दौडेर आई
भनेका थए, “बुढो तालु खइुले, िकन तमी माथ गएनौ?” देख्नुभयो?
र तब अगमवक्ताले बच्चाह लाई श्राप िदए, र पोथी भालुले बयालीस जना
जती बच्चालाई मा रिदयो।
57 अब ध्यान िदनुहोस्। आज, जस्तो त्यो बेला भएको थयो, तनीह ले
वचनमा आफ्नै व्याख्या रा खिदए। अब, यिद तनीह ले त्यसो गनर्
चाहन्छन् भने, त्यो तनीह मा नै भर पछर् , तर तनीह ले हामीलाई पिन
त्यो िव ास गन बनाउन खोज्छन्। बाईबलले भनेको छ, “परमे रको वचन
कुनै िनजी व्याख्या होइन।” परमे रले उहाको आफ्नो व्याख्या आफै
गनुर्हुन्छ। परमे रले आफ्नो वचनलाई आफैले पुि गनुर् हुन्छ, र त्यिह नै
त्यसको व्याख्या हो। जसरी मलेै धेरै पटक भनेको छु, उहाले आिदमा
भ ुभएको थयो, “उज्यालो होस्,” र त्यहाँ उज्यालो भयो। त्यसलाई
व्याख्याको खाँचो छैन; त्यो त्यसरी नै हुन आयो। उहाले भ ुभयो, “एउटा
कन्या कुमारीले गवर्धारण गन छन्।” उनी गवर्वती भईन्। उहाले भ ुभयो,
उहाले “आफ्नो आत्मा खन्याउनुहुनेछ,” उहाले त्यसो गनुर्भयो। र उहाले
भ ुभयो “अ न्तम िदनह मा,” जुन कुरा उहाले गछुर् भ ुभएको छ, उहाले
त्यो गद हुनुहुन्छ! त्यसलाई कुनै व्याख्याको आवश्यक छैन; परमे रले
आफ्नो व्याख्या आफै गद हुनुहुन्छ। मूखर् मािनसले जे सुकै भनोस त्यसले
परमे रलाई थोरै पिन रोक्न सक्दनै।
58 जब येशू पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाको समयमा संघषर् गनर्को लािग उ त्तनै
अिव ास थयो ज त्तआजछ, उहाले त्यतनै अिव ाससंग संघषर् गनुर्भएको
थयो जत आज छ, हुनसक्छ अझै यो भन्दा बिढ थयो होला। तर त्यसले
उहालाई रोक्नसकेन; उहा िठक आफ्नो कायर्लाई िनवार्ह गद र बढाउदै
लानुभयो, र परमे रले प्रत्येक कुरालाई पुि गद लानुभयो जुन येशूले
गनुर्भएको थयो। उहाले भ ुभयो, “म आफै यो कायर् ग दन। मेरो िपता र म
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एकै हौ; उहा ममा बास गनुर्हुन्छ। यो कायर्ह गन म होइन, यो उहा हुनुहुन्छ
जो ममा बास गनुर्हुन्छ। र यिद मलेै उहाको काम ग रन भने मलाई िव ास
नगर; र यिद मलेै यी गरे र तमीह ले मलाई िव ास गनर् सकेनौ भने यी
कामह लाई िव ास गर।” बुझ्नुभयो? अक शब्दमा भन्दा, तनीह …
“धमर्शा मा खोज,” उहाले भ ुभयो, “िकनिक तमीह ले सोच्छौ िक
त्यसमैा अनन्त जीवन छ भिन, धमर्शा जानेर। र धमर्शा आफैले मेरो
गवािह िदन्छ।” आमेन! कत ब लयो अभव्यिक्त छ! “त्यिह धमर्शा नै हो
जसले म को हँु भिन भन्छ।” येशूले त्यिह भ ुभयो।
59 र त्यो धमर्शा नै हो जसले हामी कुन समयमा ￭जईरहेका छौ भिन
भन्दछ। र ती कुराह ग रएको तमीह ले देखेपछ, त्यो परमे र स्वयम्
आफ्नो मािनसह को माझमा बसेका हुन्। केिहले पिन मरकेालाई जीिवत
उठाउन सक्दनै तर मात्र परमे रले सक्नुहुन्छ। उहाले बाहेक कोिहले पिन
त्यो कायर् गनर् सक्दनै जुन उहाले अिहले गनुर्भएको छ। िकनभने बाईबलले
भनेको छ, “उहा िहजो, आज, र सधभैरी एक समान हुनुहुन्छ।”
60 अब हामीले मािनसह मा आधुिनक चलनह देख्न सक्छौ, तब, “ओ,
ती िदनह िबतीगएका छन्, त्यहाँ कुनै पिन त्यस्तो कुरा छैन जुन आ यर्को
काम भिनन्छ। ती मािनसह सबजैना भावनामा बगेर काम गछर्न्।”
61 त्यो ए लया अगमवक्तालाई सु ुहोस्, तनीह को र तनीह को
शा ीह को िव मा बोल। ध्यान िदनुहोस्, ध्यान िदनुहोस्, उनले आफू
नै परमे र भए जसरी बोले, ए लयाले आफै नै परमे र भएको जसरी बोले,
“मलेै नभनेसम्म शत पिन आकाशबाट झनछैन।” आमेन! हो, श्रीमान्।
त्यो अगमवक्ता परमे रको उप स्थतमा लामो समय दे ख बसेका थए!
62 पुरानो िनयमको अगमवक्ताह , वा कुनै पिन समय, जब तनीह
परमे रको उप स्थतमा यतबेर सम्म बस्थे िक जबसम्म तनीह वचन
हुदनै थए, तनीह को संदेशनै वचन आफै थयो। र, याद गनुर्होस्,
उसले यसो भनेको थयो, “परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ।” र ती मािनसह संग
परमे रको संदेश हुन्थ्यो, तनीह वचनमा यत अन्धो हुन्थे िक
तनीह को सोचाई न…ैत्यो वचन नै तनीह को िवचार िवपरीत हुने
गथ्य …त्यो तनीह को िवचारको िव मा हुन्थ्यो होला, तनीह ले त्यो
सिह हो भिन देख्न सक्दनै थए होला। तर तनीह परमे रको वचन
बो लरहेका हुन्थे, “परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ।”
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63 “मलेै नभनेसम्म त्यहाँ कुनै पानी पनछैन।” ओ, कत ब लयो
अभव्यिक्त थयो! उनी परमे रको उप स्थतमा नै रिहरहेक थए र ￭स
पमा प्रमाणत ग रएका थए। र, याद गनुर्होस्, त्यसले आमोस ३:७ लाई

पछ्याएको थयो, “परमप्रभु परमे रले आफ्नो दास, अगमवक्ताह लाई
आफ्नो रहस्य प्रकट नग रकन केिह गनुर्हु ।” उसले भन्यो, “त्यहाँ कुनै
पानी पन छैन!” उहाले पिहले…
64 तनीह उनी प्रत हासे, तनीह ले उनलाई पागल भिन सोचेका थए,
“त्यो कट्टर!” भन्दथए। तर, हेनुर्होस्, उनीसंग परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ भ े
वचन थयो जसले पानी पनर् बाट रोक्थ्यो। र परमे रले त्यसो गनुर्भन्दा
पिहला उहाले आफ्नो दास ए लयालाई त्यो कुरा प्रकट गनुर्भयो। र उ सािबत
ग रएको, प्रमाणत अगमवक्ता थए, त्यसलेै मािनसह ले प ताप गनर् पन
थयो। तर, त्यसको साट्टोमा, तनीह झन् उनी प्रत हासे, अिन भने,
“ओ, हाम्रोमा पयार् पमा पानी परकेो छ! पानीको संकलनको ट्यांक भरी
छ। निदह राम्रैसंग बिगनै रहेको छ।”
65 बाईबलले यसो भनेको छ, “त्यहाँ तन वषर् छ मिहनासम्म कुनै शत
समेत झरने।” सबै ठाउमा सबै निद र पानीह सुिक गएको थयो। त्यो
मान्छेले होइन तर परमे रले मान्छेबाट भएर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो “म हँु”
स्वयम् हुनुहुन्थ्यो। हामीले सधै जानेका छौ। त्यसलेै उसले…
66 हामीले यो पाउछौ िक जब परमे रले पठाएको, परमे रबाट िनयकु्त
भएको, एउटा मान्छे परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ भ े वचनको संदेश लएर
आउछ तब संदेश र सन्देशवाहक एउटै र उिह हुन्छ। िकनभने उसलाई
परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ भ े वचनको प्रतिनधको पमा पठाईन्छ, वचनको
वचन हुन्छ, त्यसलेै उ र उसको संदेश एउटै हुन्छ।
67 एउटा संगिठत संस्थाको मण्डलीको मान्छे जो संगिठत संस्थाको
आश्रयको अधनमा हुन्छ, त्यो व्यिक्त र उसको मण्डली “एउटै” हो। एउटा
धमर्शा ी धमर्शा को अधनमा छ, कुनै संगिठत मण्डलीले बनाएको छ,
त्यो व्यिक्त र उसको संदेश एक हो; धमर्शा िव ाको मण्डलीको एउटा
धमर्शा ी हो। त्यो िठक त रकामा त्यस्तै हो।
68 तब जब एउटा मािनस परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ भ े वचन सिहतआउछ,
उ र उसको संदेश एक हो। र जब ए लया परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ भने वचनमा
आउछ, उ र उसको संदेश एउटै हो। िठक येशू जस्त,ै जब उहा आउनुभयो,
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उहा नै वचन हुनुहुन्थ्यो, सन्त यूह ा १ मा। त्यसलेै परमे रको वचन र
त्यस यगुको सन्देशवाहक एकै थयो। सधै नै त्यस्तै छ। त्यो सिह हो।
69 येशू ख्री नै वचन हुनुहुन्छ जसको िवषयमा भिवष्यवाणी ग रएको
थयो। उहा त्यिह हुनुहुन्छ जसको अगमवक्ताले भिवष्यवाणीमा भनेका
थए, “एउटा कन्या कुमारी गवर्वती हुनेछन् र एउटा छोरा जन्माउने
छन्।” शु वातमा नै परमे रले तनीह लाई त्यहाँ यसो भा ुभएको
थयो, “ ीको सन्तानले सपर्को सन्तानको शर कुछ्याउने छ, र त्यसको
सन्तानले ीको सन्तानको खटु्टामा डस्ने छ।” यी सबै अगमवाणी िदईएको
थयो। दाउदले कराएका थए, बािक रहेका सबै अगमवक्ताह ले यगुौदे ख
उहाको बारकेा बोल्दै आएका थए। उहा नै त्यो वचन प्रकट ग रएको हो!
हा ेलुयाह!
70 अब के तपाईले देख्नुहुन्छ िक म कहाँ जान खोज्दै छु? मलेै
तपाईह को िवचमा हल्का खलुस्त बोलेको छ। के तपाईले जीिवत
परमे रको अ ख्तयारलाई जीिवत मण्डली अथार्त् दलुिहमा देख्नुहु ?
रोगीह िनको पा रएको छ, मरकेाह जीिवत उठाईएका छन्, लगंडोह
िहडेका छन्, अन्धोले आँखा देखेका छन्, सुसमारचार शिक्तको साथ
गईरहेको छ, िकनभने संदेश र संदेशवाहक एकै हुन्। वचन मण्डलीमा,
व्यिक्तमा छ।
71 परमे रको वचन ए लयामा थयो जब उनी त्यहाँ परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ
भ े वचन सिहत त्यहाँ गएका थए, र भनेका थए, “त्यहाँ कुनै पानी पन
छैन।” त्यो ए लया थएन; त्यो त ए लयामा परमे र हुनुहुन्थ्यो।
72 मलेै धेरै पटक भनेको छु, जस्तो िक त्यो इसाई वजै्ञािनक ी जसले
मलाई एक पटक भनेको थयो। मलेै यो िवषयमा धेरै पटक भनेको छु। उनले
भिनन्, “श्रीमान् ब्रन्हाम, तपाईले एकदम धेरै येशू ख्री मा कुरा लानुहुन्छ।”

मलेै भने, “म आशा गछुर् िक त्यिह मात्र कुरा होस् जसको बारमेा म
जवाफदेिह हुनपरोस्।”

र उनले भिनन्, “तपाईले उहालाई परमे र बनाउन खोज्नुहुन्छ।”
मलेै भने, “उहा परमे र हुनुहुन्थ्यो।”

73 उनले भिनन्, “ओ, उहा एउटा अगमवक्ता मात्र हुनुहुन्थ्यो, उहा एउटा
असल मािनस हुनुहुन्थ्यो, तर उहा िदव्य इ र हुनुहु थयो।”
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74 र मलेै भने, “िठक छ, मलाई एउटा धमर्शा को पद देखाउनुस् जसले
उहा परमे र हुनुहु भन्छ।”
75 उनले भिनन्, “सन्त यूह ाको पुस्तकमा, त्यसले भन्छ िक उहा ‘ नु
भयो’ जब उहा लाजरसको चहानमा जानुभएको थयो।”
76 “िठक छ,” मलेै भने, “िनस्चय न,ै उहा नुभयो। उहा दवुै मानव र
परमे र हुनुहुन्थ्यो। उहा एउटा मािनस हुनुहुन्थ्यो, त्यसलेै नुभयो, तर
उहाले मरकेोलाई उठाउन परमे र हुनुपथ्य ।” िठक हो। मलेै भने, “उहा
एउटा मािनस हुदा भोको हुनुहुन्थ्यो; तर उहा नै परमे र हुनुहुन्थ्यो जसले
केिह रोिट र पाँचओटा माछाले पाँच हजारलाई खवुाउनुभयो।” त्यो सिह हो।
“उहा मािनसनै हुनुहुन्थ्यो जो डंुगाको पछाडको भागमा सुतरहनुभएको
थयो; तर त्यो परमे र उहामा हुनुहुन्थ्यो जसले त्यो पानी र आंधीलाई
शान्त पानुर्भयो।” िकन त? िकनिक उहा र उहाको संदेश एक थयो।
77 उहाले भ ुभयो, “म र मेरो िपता एक हौ। मेरो िपता ममा वास
गनुर्हुन्छ।” उहा नै शरीरमा परमे रको प रपूणर्ता हुनुहुन्छ।
78 मलाई लाग्छ त्यो िदन अत्यन्त प्रवाभशा ल थयो, जब मलेै सात
मण्डलीको यगुह ल्याएदै थए। शु वात गनर्को लािग, मलेै येशूलाई
तनीह संग खडा राख्न सिकन…त्यो सेतो जुन उहामा थयो, भ ुभयो,
“उहाको केश ऊन् जस्तै सेतो थयो।” मलेै त्यो बुझ्नै सिकन िक कसरी
एउटा व्यिक्त जो ते त्तस वषर्को उमेरको छ उसको कपाल िहऊ जस्तो सेतो
हुनसक्छ र।
79 मलेै एउटा राम्रो शा ी िव ानलाई बोलाए, पे न्टको ल
थयोलोजनलाई बोलाए, मेरो एउटा असल िप्रय िमत्र हुनुहुन्थ्यो। र,
उहा भाई ज्याक मूर् हुनुहुन्थ्यो। उहा ज्ञानी, र वु जीवी व्यिक्त हुनुहुन्छ।
उहाले भ ुभयो, “भाई ब्रन्हाम, त्यो त येशू मिहिमत हुनुभएको हो। उहा
मिहिमत भए￭सन िठक त्यस्तो दे खनुहुन्थ्यो।” होइन मलेै त्यो िव ास
गनर्नै सिकन।

मलेै—मलेै—मलेै भने, “िठक छ, भाई मूर्, धन्यवाद।”
80 म त्यहाँ कोठामा गए र परमे रसंग बोल्न थाले। मलेै मेरो
शब्दानुक्रमणीकालाई त्यहाँ पछाड दिनएलको मा लगे, जहाँ यसो भिनएको
थयो, “र उहा प्राचन िदनह मा आउनुभयो र उहाको केश ऊन जस्ता
सेता थए।” मलेै भने, “प्रभु, मलाई थाहा छैन के भ े, र मेरो ￭जम्मेवारी
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छ।” अब, त्यो सात मोहोर खो लनुभन्दा अगाडको कुरा हो, लगभग एक
वषर् वा त्यो भन्दा अगाड हुनसक्छ। मलेै त्यहाँ प्राथर्ना गदथए, “प्रभु, त्यो
के थयो?”
81 र मलेै हेर,े मेरो अगाड केिह उभएको थयो, र त्यहाँ एउटा मािनस
उभयो र उहा न्यायधश हुनुहुन्थो, र उहाले शरमा सेतो उपकेश
लगाउनुभएको थयो। पुरानो न्यायधशह ले ती प्राचन समयमा सेता
उपकेश लगाउने गथ, उ सव च्च अधकारी हो भिन देखाउनको िन म्त गथ।
82 र त्यसपछ मलेै येशूलाई सेतो उपकेशमा जब देखे, मलेै भने यसले
मात्र यो सत्यलाई प्रमाणत गछर् जुन हामीलाई थाहा छ, िक उहा नै सव च्च
अधकारी हुनुहुन्छ। परमे रले त्यिह कुराको साक्षी प रवतर्नको डाँडामा
िदनुभएको थयो, भ ुभयो, “यनी मेरा िप्रय पुत्र हुन्, उसको कुरा सुन,
त्यो सव च्च अधकारीलाई सुन!”
83 त्यसपछ त्यो बेला जब सात मोहोरको शु वातमा, जब ती सात
स्वगर्दतूह िपरािमडको पमा तल आए, त्यहाँ खडा भए र मलाई भनेका
थए िक फकर त्यहाँ जाउ र सात मोहोरह को िवषयमा बोल, र उ मसंग
हुनेछ, उहाले मलाई देखाउनुहुनेछ ती हराएका कुराह के हुन् भिन। मलेै
सधै यिह सोच्थे िक त्यो िकताबको पछ ो भागमा मोहोर लगाएर रा खएको
छ र त्यो यस्तो कुरा हो जुन िकताबमा लेखेकै थएन, तर त्यो यस्तो हुन
पुग्यो िक यो थाहा भयो िक उहाले यो नखोली बस्न सक्नुहु । यो पुस्तकमा
ले खएको कुरा थएन। यो यस्तो कुरा थयो जुन पुस्तकमा लुकाईरा खएको
थयो। “िकनभने यिद कसलेै यसबाट एउटा मात्र शब्द घटायो वा यसमा
थप्यो भने…” त्यसलेै यो त एउटा रहस्य हो जुन यो पुस्तकमा थयो
जुन सात मण्डलीको यगुको लािग थयो। ती मध्ये हर एकले एउटा रहस्य
उत्पादन गथ्य , सबै ती पानीको बि ष्मा र यी अ कुराह ती सबै धेरै
समयदे ख गडबड भएको थयो।
84 त्यसपछ जब त्यो माथी बढ्दै गयो, तल क्या लफो नया दे ख ठूलो
बेधशाला, मे क्सकोमा, माथी ट्यकुसन, जतातत,ै तनीह ले त्यसको
त स्बर लए। त्यो एउटा रहस्यमय ष्य थयो। भाई फे्रड सोथमन त्यहाँ,
िठक त्यहाँ पछाड ब￭सरहनु भएको थयो, र म र भाई ￭जन नोरमन, िठक
त्यहाँ उप स्थत भई उभरहनुभएको थयो जब त्यो माथी गएको थयो।
तनीह ले त स्बर लए, अझै पिन तनीह लाई त्यसको िवषयमा थाहा
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छैन। यहाँ केिह समय अगाड, सबलेै भन्दैथए, “यहाँ हेनुर्होस। यो यो
जस्तै दे खन्छ, र ती स्वगर्दतूको पखेटा जस्त,ै जसरी तनीह त्यसरी
त्यहाँ लपेिटन्छ।”
85 एक िदन, त्यसलाई दायातफर् फकार्एर हेदार्, त्यहाँ येशू ख्री हुनुहुन्थ्यो
जस्तो हफमनले त स्बर कोरकेो थयो त्यस्त।ै त्यो यहाँिनर सेतो उपकेश
सिहत उभएको थयो, िठक तल पृथ्वीमा हे ररहेको थयो, उहा नै सव च्च
आधकारी हुनुहुन्छ भिन देखाऊदै हुनुहुन्थ्यो। स्वगर्ले त्यो घोषणा गरकेो छ,
बाईबलले त्यो घोषणा गरकेो छ, सुसंदेशले त्यो घोषणा गरकेो छ, सबै कुरा
उिह नै हो। सव च्च अधकारी, सेतो उपकेश सिहत; तपाईले देख्नुभएको छ
उहाको कालो दारी उहाको मुहारमा। तपाईह धेरलेै त्यो त स्बर हेनुर्भएको
छ। हामीले त्यहाँ पछाड राखेका छौ। मात्र त्यसलाई दाया पिट्ट फकार्उनुस्,
र त्यसलाई हेनुर्स्। त्यहाँ उहा हुनुहुन्छ, जस्तो पिहले थयो त्यस्तनैै ￭स
पमा छ यिद उहाको त स्बर खचएको भए त्यस्तै ￭स थयो। तनीह ले

त्यो त स्बरलाई गलत कोणबाट हेदछन्। तपाईले त्यसलाई सिह कोणबाट
हेनुर्पछर् । र मात्र प्रभु परमे रले त्यो सिह कोण प्रकट गनर् सक्नुहुन्छ। तपाईको
दािहने तफर् पल्टाउनुहोस् अिन हेनुर्स्। त्यहाँ उहा हुनुहुन्छ िठक उस्तै जस्तो
उहालाई त्यहाँ माथी बादलमा त स्बर खचएको थयो।
86 मलेै पिहलो पटक उहालाई त स्बरमा हेदार्, उहा िठक होफमनले
बनाएको शरको चत्रमा जस्तै थयो। मलेै त्यो पिहले किहल्यै देखेको
थीईन। र िब ी आईतबारे मण्डलीमा, धेरै वषर् पछ मलेै त्यो देखे। त्यसिदन
दे ख नै मेरो घर त्यो मध्य एउटा त स्बर िबना रहेको छैन।
87 त्यसपछ, तब, यहाँ आकाशमा, त्यिह नै परमे र जसलाई मलेै दशर्नमा
देखेको थए उिह परमे र आकाशमा दे खएको थयो, म मात्रै सानो केटो
िव ाथ थए त्यहाँ जहा यो िव ालय थयो। उहा त्यस्तै नै दे खनुहुन्थ्यो। र
ते त्तस वषर्पछ यहाँ आकाशमा उहाले यो नै सत्य हो भिन घोषणा गनुर्भयो।
त्यस्तनैै उहा दे खनुहुन्छ; कुनै मािनसको ज्ञानले भनेको रहस्य जस्तो
होइन यो।
88 जस्तो िक भ्यािटक्यानमा छ, तनीह ले ख्री को चत्र त्यहाँ बनाएका
छन्, त्यसमा दाह्रीमा एउटा चक्र बनाएका छन् वा उहाको चउडोको वरपर
बनाएका छन्, जुन लगभग आधा इन्ची लामो छ, यो त रकामा उहाको
मुखको माथ घुमेको छ, त्यसलैाई नै तनीह ले ख्री भन्दछन्।
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89 त्यसले मेरो म स्तष्कमा त्यिह ग्रीक चत्रकारको सम्झना िदलाउछ जुन
मलेै एकपटक प्राचन आराधनालयमा देखेको थए, जसमा आदम र हव्वा
कस्तो दे खन्थे भ े कुरा देखाएको थयो; तनीह पशू जस्तै दे खन्थ्यो।
त्यो नै हो जुन संसा रक बु ले केिह आ त्मक कुराह को बारमेा बुझ्छ।
मलाई लाग्छ आदमनै यो संसारमा भएको पु ष मध्येमा सबभैन्दा सुन्दर
व्यिक्त थयो, र हव्वानै सबै त रकाले ￭स ी थईन्।
90 अब संसारीक बु ले केिह कुराह लाईआफ्नै िवचारले बनाउछ, र तब
परमे रले तल पठाउनुहुन्छ र उहाको शिक्तले ती कुराह लाई खोल्नुहुन्छ।
िठक त्यस्तनैै यहाँ अहाबको िदनह मा पिन भएको थयो।
91 अब, हामीले यो पाउछौ िक ए लयाले यी सबै कुरा यसकारणले
भ सकेका थए िकनभने त्यस घड संदेश र परमे र वचन, संदेशवाहक
र संदेश अिन वचन एकै थयो। अगमवक्ता र वचन, सुन्संदेश; संदेशवाहक
र संदेश एकै थयो। येशूले भ ुभयो, “यिद मलेै त्यो काम ग रन जुन मेरो
बारमेा ले खएको छ, त्यसो हो भने मलाई िव ास नगर।” त्यो राम्रो हो।
कुनै मािनस र उसको संदेश एकै हो।
92 त्यसलेै त आज तनीह ले परमे रको काम गराईलाई िव ास गदनन्,
िकनभने तनीह ले परमे रको संदेशलाई स्वीकार गदनन्। तनीह ले
संदेशलाई िव ास गदनन्।
93 तर जसले हामीले ￭जईरहेको परमे रको यो घडलाई िव ास गछर्न्,
यी कुराह लुकाईएको खाना हो। मात्र सोच्नुहोस्, पमे रले य त्तसम्म
लुकाउनुभयो िक तनीह ले िठक त्यसलाई हेछर्न् र पिन देख्दनैन्। त्यिह
त रकामा जुन त रकामा ए लयाले ￭स रयाका सेनाह मा अन्धोपन लगाएका
थए। त्यिहनै त रकामा परमे रले उहाको सच्चा छोराछोरी, िव ासीह को
भोजन देख्नबाट अिव ासीलाई अन्धो तुल्याउनुहुन्छ।
94 तनीह ले नोआलाई के भने, “एउटा अन्धोभक्त,” ले डंुगा बनाईरहेको
भने, परमे रको वचन र प्रतज्ञामा उनको आँखा खु लएको थयो।
तर तनीह ले िठक जुन कुरालाई अन्धोभक्तपन भने, त्यसलेै नोआको
प रवारलाई बचायो। बुझ्नुभयो, िठक त्यिह कुरा थयो। त्यिह कुरा जुन
प्रत मािनसह हास्छन् त्यिह नै कुराको लािग हामी प्राथर्ना गदर्छौ। त्यो
कुरा जुनलाई तनीह ले “पागलपन” भन्छन् हामीले त्यसलाई “महान्!”
भन्छौ, जुन कुरालाई संसारले “महान्” भन्छन्, परमे रले “मूखर्”
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भ ुहुन्छ। र जुन कुरालाई संसारले “मूखर्” भन्छ त्यसलैाई परमे रले
“महान्” भ ुहुन्छ। त्यो नै िठक सिह र गलतको िवचको अन्तर हो। येशू
ख्री िहजो, आज, सधभैरी एक समान हुनुहुन्छ।
95 याद गनुर्होस्, उनी परमे रको योजना ारा एउटा गु स्थानमा गए,
पमे रको बोलावटमा, उहाको वचनमा रहेर गए। ए लया त्यो गु स्थानमा
परमे रको पूवर्ज्ञानको योजनामा त्यहाँ प्रवेश गरे र उसको जीवनको
वोलावट अनु प गए, उहाको वचन बमो￭जम उनी त्यहाँ गए। र यिद हामी
पिन त्यसरी नै प्रवेश गरनेौ भने मलाई अ कुनै त रका थाहा छैन हामी
कसरी त्यहाँ जानेछौ भिन।
96 र ध्यान िदनुहोस्, अिनकाल शु हुनभन्दा अगाड ए लया आफ्नो
￭जिवकाको लािग गु स्थानमा गएका थए। िठक त्यिह चत्रण हो पृथ्वीमा
इन्साफ प्रहार गनुर्भन्दा अगाड मण्डली बोलाई सकेको हुन्छ, दलुिहलाई
चुिनसकेको हुन्छ, र इन्साफले प्रहार गनुर्भन्दा अगाड प्रतक्षा ग ररहेिक
हु न्छन्। पिहले नै पखरहेिक छन्, परमे रको भोजन खाईरहेिक छन्,
परमे रको आशषह मा रमाईरहेिक छन्। कुनै पिन मािनस जो आफ्नो
स ु मा छ उसले जानेको छ िक हामी ￭सधै गईरहेका छौ, हामी िठक
इन्साफको घड तर छौ।
97 हेनुर्स! भाई ब्यांक्स, तपाईह धेरजैना पु षह जो यहाँ हुनुहुन्छ आज
रात, त्यहाँ त्यस िबहानीमा डाँडामा उभनुभएको थयो।
98 अक आईतबारको िबहानीमा, प्रभुको इच्छा भए म त्यो डाँडाको बारमेा
भ चाहन्छु। त्यस िवषयमा एउटा महान् प्रकाश पाएको छु, यो कुरा
तपाईह लाई नभिनकन आज रातीभन्दा बिढ अ िदनलाई पखन म
मु स्कलले सक्छु होला। तर म संग…बुझ्नुभयो? र यो केवल लगातार,
हरके समय एउटा कुरा पछ अक कुरा भईनै रहेको छ। बुझ्नुभयो? यो
किहल्यै घिटत हुनबाट रोिकदनै, िकनिक यो परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ भ े
वचन हो।
99 तपाईह प्रत्येकजना यहाँ, टेपमा हजारौ गुना हजारौ व्यिक्तह ले
मलेै खडा भएर यो भनेको सु ुभएको छ, “परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ, यो
यस्तो हुनेछ, त्यस्तो हुनेछ।” र यहाँसम्म िक पत्रपित्रका र खबर िदने
समाचारह ले समेत मेरा यी कुराह लाई घोषणा गनुर्परकेो छ। तनीह
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जान्दनैन् यो के हो भिन तनीह ले देखेका छन्। तनीह लाई थाहा छैन
यो के हो भिन, तर यी सबै वचन सत्य भएको तनीह ले देखेका छन्।
100 हामी यहाँ तल निदमा उभईरहेका थयौ, त्यो िदन परमप्रभुको स्वगर्दतु
तल आउनुभएको थयो, वा त्यो १९३३मा थयो, उहा तल आउनुभयो र
ती कुराह बोल्नुभयो जुन उहाले पुरा गनुर्भएको थयो। त्यहाँबाट िहडेम र
त्यहाँ धेरजैना व्यिक्तह थयो त्यो निदको िकनारमा र तनीह ले सोधे,
“त्यसको अथर् के हो, िब ी?”
101 मलेै भने, “त्यो मेरो लािग थएन; त्यो तपाईको लािग हो। म त्यो िव ास
गछुर् तर तमीले गदनौ।” र त्यसरीनै िहडरहे।
102 त्यसपछ पा रले मलाई भ ुभयो, उहाले भ ुभयो, “तम्रो मतलव
तमी, जो सात कक्षाको पढाई भएको व्यिक्त, तमी चािह सारा संसारभरी
जान्छौ र भूपतह र महाराजा र राजाह र त्यस्तै व्यिक्तह लाई प्राथर्ना
गछ ?” र भन्यो, “यसलाई िब￭सर्देऊ।”
103 मलेै त्यो भुल्नै स क्दन, त्यो मेरो दयमा खोपेको झँै गरी बसेको थयो।
अब यहाँ, ते त्तस वषर् प ात, प्रत्येक कुरा जुन उहाले भ ुभएको थयो त्यो
कुरा ￭स प िठक उहाले भ ुभए जस्तै ग र पुरा भएको छ। उहा परमे र
हुनुहुन्छ र किहल्यै असफल हुनसक्नुहु । उहाले सधै आफ्नो वचनलाई
पुरा गनुर् हुन्छ। उहा…उहालाई किहल्यै पिन सङ्खा नगनुर्स्।
104 अब, ध्यान िदनुहोस्, उनी परमे रको योजना अनुसार भत्र गए
(उहाको पुवार्ज्ञान अनुसार), परमे रको बोलावटमा गए, र उनी त्यहाँ
अिनकाल आउनुभन्दा अगाड गए।

अब, हामी जान्दछौिक इन्साफ प्रहार हुनलाई तयार भएको थयो।
105 त्यो िदन डाँडामा उभरहदा, भाई ब्यकं्स वूड खडा हुनुहुन्छ यहाँ, हामी
त्यहाँ माथ डाँडासम्म िहड्दै गएका थयौ। मलाई लाग्छ मलेै फेरी पिन
यसलाई उ तृ गरकेो छु, तािक यसले प्राथर्नाको लाईनमा तपाईह को
िव ासलाई बढाएको होस् जुन यो पछ पन् िमनेटमा हुनलागेको छ। म
भाई ब्यांक्सभन्दा मात्र केिह अगाड िहडरहेको थए। उहा…मलाई लाग्छ
उहाले बिहनी िबलाई िबरामी हुदा छोडेर आउनुभएको थयो। र उहा मेरो
पछाड आउदै हुनुहुन्थ्यो, मलेै उहाको अनुहारलाई ध्यान िदएको थए,
रातो भएको थयो। मलेै पछाड फकर हेर।े मलेै सोचेको थए िक उहालाई
माथी चढ्नको लािग त्यो पहाड अ लकत किठन भएको थयो, त्यसलेै
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म िवस्तारै िहड्न थालेको थए। िठक त्यहाँ उजाड ठाउमा, िठक त्यस्तो
ठाडो उकालो थयो, िठक त्यहाँ परमप्रभुको स्वगर्दतु देखा पनुर्भएको थयो।
र त्यसबेला हामी िठक त्यिह िदशातफर् िहड्दै थयौ, जहाँ तनीह केिह
मिहना पिहले िठक त्यहाँ देखा परकेा थए।
106 र जसै म माथी डाँडामा पुगे, परमे रको आत्मा…जब म पछाड पफक,
माथी डाँडाको टुप्पोमा हेर,े उहाले भ ुभयो, “त्यो पत्थर उठाउ र उसलाई
भन, ‘परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ, तमीले परमे रको मिहमा केिह घण्टापछ
नै देख्न जादछैौ।’”
107 मलेै त्यो पत्थर उठाए, र भने, “भाई ब्यांक्स, मलाई थाहा छैन िकन,”
मलेै हावामा त्यो फाले, र मलेै भने, “परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ, तपाईले
परमे रको मिहमा देख्न जादै हुनुहुन्छ।”

उहाले भ ुभयो, “त्यसको अथर् िब हो?”
108 मलेै भने, “होइन, मलाई लाग्दनै िक यो तपाई, ब्यांक्स वा िबसंग
केिह सम्ब न्धत छ भिन, तपाई कसलैाई पिन होइन। मलेै केवल सोचेिक
त्यो एउटा भनाई मात्रै थयो, ‘परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ, केिह कुरा
हुनेवाला छ।’”
109 र अक िवहानीमा जब हामी त्यहाँ उभरहेका थयौ, धेरै जस्तो
व्यिक्तह , मलाई थाहा छैन कतजना यहाँ ब￭सरहेको हुनुहुन्छ अिहले,
त्यहाँ चािह बाह्र वा चौध, पन् जना जत हामी त्यहाँ ब￭सरहेका थयौ।
एक्कासी एउटा सेवक म कहाँ आउनुभयो र उहाले भ ुभयो, “भाई ब्रन्हाम,”
उहाले भ ुभयो, “मेरो नाम चािह यो- यो हो।” भ ुभयो, “म तपाईको
क्या लफो नयाको प्रयोजकह मध्ये एक हँु।”
110 मलेै भने, “तपाईलाई भेट्न पाउदा म एकदम खसुी छु, श्रीमान्।”
डग्लस िमक् गुस्। उहाले भ ुभयो, “म…” मलेै भने, “तपाईलाई भेट्दा
खसुी लाग्यो।” र उहासंग हात िमलाए।
111 उहाले भ ुभयो, “अँ, अिहले, तपाईलाई म एउटा प्र सोध्न
चाहन्छु।” भ ुभयो…रोय रोबसर्न, यहाँको कोषाध्यक्ष; भाई वूड, टेरी र
िब ी, र ओ, भाई िमक एन ी, र मलाई थाहा छैन अ को को त्यहाँ
उप स्थत हुनुहुन्थ्यो। र मलेै…उहाले भ ुभयो, “म केिह सोध्न चाहन्छु?”
उहाले भ ुभो, “के प्रभुले तपाईलाई किहल्यै यसरी दशर्न िदनुहुन्छ?”
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112 मलेै भने, “हो, भाई, तर म यहाँ त्यस्तो कुराबाट िन स्कनको लािग
चािह आएको हँु, िवश्राम लनको लािग आएको हँु।”

र मलेै चारैतर यसरी हेरे र मलेै भारी चिकत्सकले उनलाई
हे ररहेको देखे, भ ुभयो, “रभे. िमक गुस्, यो तपाईको आँखाको एलज ले
तपाईको आँखालाई छटै अन्धो बनाईिदन्छ। मलेै तपाईलाई दइु वषर्सम्म
चिकत्सकको पमा जाचे, र मलेै यस िवषयमा केिह पिन गनर् स क्दन।”

र म उहा तफर् फ कए। मलेै भने, “जे कुरा तपाईले मलाई सोध्नुभएको
थयो त्यो कुरा तपाईको चिकत्सकले तपाईलाई कुनै िदन भिनसकेको
रहेछ, ‘एलज तपाईको आँखामा छ।’” त्यो मध्य िदउसोको समयमा थयो,
लगभग एघार बजे थयो, र उहाले घामबाट बच्ने चस्मा लगाई रहनुभएको
थयो। मलेै भने, “कारण, तपाईले यो यसकारणले लगाउनुभएन िकनिक
यो घाम थयो, यो िकनिक तपाईको आँखाको कारणले थयो। उहाले
तपाईलाई भ ुभएको थयो िक तपाईले त्यो आँखा गुमाउदै हुनुहुन्छ भिन।”

र उहा नथाल्नुभयो, र भन्यो, “हो त्यो सिह हो।”
113 र म फेरी िहड्नको लािग फेरी फ कए, मेरो हातमा एउटा ख े सामान
थयो। र मलेै हेर;े मलेै उहालाई मलाई नै हे ररहेको देखे, उहाको आँखा
उज्यालो भएज त्त कै थयो। मलेै भने, “तर परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ,
तपाईले त्यो आँखा गुमाउनुहुने छैन।” म उहासंगै यो पतझरको याममा
संगै ￭सकार गनर् गएको थयो, उहाले म र यहाँको भडमा भएको जो कोिह
भन्दा राम्रो देख्नुहुन्छ। उहाले किहल्य…ै
114 र मलेै बृ ा आईमाईले आफ्नो सु वाललाई तल झारकेो र स्कटर्को
एउटा भाग माथ सारकेो देखे। उनले भिनन्, “छोरा, यिद तमीले भाई
ब्रन्हामलाई देख्यौ भने, उहालाई मेरो खटु्टाको िन म्त प्राथर्ना ग रिदनु भ ु
ह।ै” र मलेै त्यहाँ तल हेर,े र सानो…यस्तो दे खन्थ्यो िक त्यो सानो ट्यमुर
उहाको खटु्टाको वरपर थयो।
115 मलेै भने, “तपाईको आमा, कपाल फुलेको छ ी हुनुहुन्छ। ‘मेरो
छोरा,’ तपाईले देख्नुभयो। उहाले तपाईलाई तपाई िन स्कनुभन्दा अगाड
भ ुभएको थयो िक, यिद तमीले भाई ब्रन्हामलाई देख्यौ भने मेरो खटु्टाको
लािग प्राथर्ना गनर् लागाउनु। उहालाई सानो ट्यमुर भएको छ, जुन उहाको
खटु्टाको वरपर आएको छ।” उ झन्डै वेहोस नै भए।

भन्यो, “यो सत्य हो।”
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मलेै भने, “उहालाई भ ु िक कुनै चन्ता लनुपदन। यो सबै
िठक हुनेछ।”
116 म चारैतर िहड्न शु गर।े त्यसपछ मलेै परमे रले बोल्नु भएको
आवाज सुने, यसो भनेको सुने, “त्यो बाटोबाट तु न्तै िनस्क ।”

रोय रोबसर्न त्यहाँ उभरहनुभएको थयो, यो जानेर िक उहा यु को
भूपू यो ा हुनुहुन्थ्यो, मलेै उहाको काँधमा आफ्नो हात राखे, मलेै भने,
“भाई रोय, तपाई लुक्नुस्, ज त्त हुन्छ छट्टो लुक्नुहोस्।”

उहाले भ ुभयो, “के भयो र?”
मलेै भने, “यो बाटोबाट िन स्कनुस्! लुक्नुस्!”

117 र केवल त्यहाँबाट वरपर िहड्न शु गय , मेरो ख े सामान तल भुइमा
राखे, पछाड फ कए, मेरो हात िनकाले। र यहाँिनर आयो, परमे रको
मिहमा बतासे भुमरीको पमा जसले डाँडाको केिहभाग यसरी चररे ल्यायो,
र ठुलो िवस्फोट र त्यो ठाउलाई त्यसरी कम्पन गराउदै आयो, खको
झाडीको टुप्पो काट्यो; लगभग मेरो शरबाट तन वा चार, वा पाँच िफट
माथ थयो। र पछाड गयो एउटा नालीको पमा त्यसरी गयो, त्यो फेरी
िवस्फोट भयो। र, यो यसरी तन पटक आयो।
118 त्यसपछ जब त्यसले तेस्रो चोिटमा छोडेर गयो, भाई ब्यकं्स
आउनुभयो, र भ ुभयो, “त्यिह नै हो जसको बारमेा तपाई भन्दै
हुनुहुन्थ्यो?”

मलेै भने, “हो।”
उहाले भ ुभयो, “यो के थयो?”

119 मलेै भने, “परमे र बतासे भुमरीमा भएर देखा पनुर्भएको हो।” मलाई
थाहा थएन िक उहाले यो कुरा मािनसह मा भनेको चाहनु हुन्थ्यो वा
हुदनैथ्यो।
120 त्यसपछ म गए र थोरै प्राथर्ना गर।े त्यसपछ उहाले मलाई भ ुभयो
िक मलेै यो कुरा अ लाई भ सक्छु भिन। मलेै भने, “यो प मी तटमा
इन्साफले प्रहार गरकेो हो।” त्यो भागलाई आज हेनुर्होस्! त्यहाँ हेनुर्होस्
त्यो भएको केिह घण्टा पछ: अलास्का पुरै डुब्यो। र अिहले सबै कुरा तल
गईरहेको छ। हामी इन्साफमा प्रवेश गदछौ। अनुग्रह िवलय हुदै जादछै।
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121 तर परमे रलाई धन्यवाद होस्, हामीले गु को भोजन पाएकाछौ,
आ त्मक खाना, िक हामी यी अ न्तम िदनह मा येशू ख्री को प्रकाशको
भलाई र अनुग्रहमा ￭जईरहेका छौ, उहाले आफैलाई आफ्ना मािनसह का
माँझमा प्रमाणत गद हुनुहुन्छ। आमेन! तनीह भत्र गएका थए। ए लया
अिनकाल आउनुभन्दा अगाड भत्र गए। परमे रलाई धन्यवाद होस् िक
इन्साफ आउनुभन्दा अगाड भत्र भएकोमा। अिहले नै समय हो बािहर
िनस्केर भत्र पस्ने समय, ती संस्थाह बाट िनस्केर ख्री भत्र पस्ने, बािहर
िनस्केर भत्र पस्ने समय हो सबै िव ासीह को िन म्त।
122 तब उसलाई बोलाईयो, र त्यहाँ भत्र उनी बसे। याद गनुर्होस्, परमे रले
नबोलाएसम्म उसले किहल्यै पिन त्यो निद छोडेनन्।
123 र त्यो अिनकाल पछ जब त्यो समय ￭स न लाग्यो, उहाले उसलाई
त्यहाँ बोलाउनुभयो, तल एउटा िवधुवाको घरमा बोलाउनुभयो। ध्यान
िदनुहोस्, उसले त्यस िवधुवालाई बोलाए। र यो िवधुवाले आफैलाई
ती अिव ासीह संग अलग्याएिक थईन्; उनले अिनकालको समयमा
पशुको छाप लगाउनबाट आफुलाई छुट्याएिक थईन्। त्यसलेै उहाले
उनलाई बािहर बोलाउनुभयो…ए लयालाई िवधुवाको खवुाउनको िन म्त
बोलाउनुभयो। तनीह संग मात्रै एउटा सानो रोिट थयो, त्यिह रोिटमा
नै उनीह भर परके थए। र ए लया आए र भने, “पिहले, त्यो रोिट
मलाई देऊ, िकनभने परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ, देशमा परमप्रभुले पानी
नपठाउन्जेल भाँडाको िपठो ￭स नेछैन र ढुङ्ग्रोको तेल र त्तनेछैन।”
परमे रलाई पिहलोमा राखेर उनको शब्द शु भयो!
124 ध्यान िदनुहोस्, ज त्त पिन समयमा उनी त्यहाँ लन जान्थे त्यहाँ
भाँडामा िपठो थयो, प्रत्येक समयमा त्यहाँ ढुङ्ग्रोमा तेल थयो। िकन?
िपठोले ख्री को अ ब लको भेिटको प्रतक गथ्य । त्यो आँटा िठक त्यसरी
रा खनु पथ्य तािक त्यो पुराको पुरा िप￭सन सकोस्। यो भोजनको प्रत्येक
आँटा एउटै हुन्थ्यो जसले येशू िहजो, आज सधभैरी एक समान हुनुहुन्छ
भ े प्रतक गछर् । त्यो नै वचन थयो, जीवनको रोिटको पमा संदेश थयो,
जसले वचनलाई प्रमाणत गद थयो।
125 त्यस्तै नै आज छ िमत्रह । त्यस्तनैै छ आज पिन, त्यो जीवनको
रोिट जसबाट उहाको छोराछोरीले खान्छन्, त्यसले परमे रको संदेशलाई
पछ्याउछ, र त्यसले तनीह लाई अिनकालको समयमा खाना रा खिदन्छ।
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के हुन्छ यिद उहा आज हाम्रो माँझमा उप स्थत हुनुभो भने? के हुन्छ
यिद अिहले उहा हाम्रो माझमा उप स्थत हुनुभयो भने? उहाले िठक त्यिह
नै व्यवहार गनुर्हुन्छ जुन उहाले ती िदनह मा गनुर्भएको थयो जब उहा
पृथ्वीमा शरीरमा हुनुहुन्थ्यो। दलुिह श्रीमानको िहस्सा हो, मण्डली पिन
ख्री जस्तै नै हो। “ती कामह जुन मलेै गरे तमीह ले पिन गनछौ।” र
यो वचन थयो जसले त्यसो गरकेो थयो। उहाले हामीलाई भ ुभएको छ
िक ती कामह जुन उहाले गनुर्भयो त्यो हामीले पिन गनछौ।

126 हामीले यहाँ फेरी देख्नसक्छौ, यिद वचन हामीमा छ र हामीमा आएको
छ भने, जसरी वचन ए लया कहाँ त्यस िदनमा आएको थयो, त्यसले उिह
काम गनछ जुन ए लयाले त्यो िदनमा काम गरकेा थए, उहाले ती गु का
रहस्यका कुराह खवुाउनुहुनेछ जुन संसारबाट लुकेको छ। ओ! फेरी पिन,
यसले संदेश र संदेशवाहकलाई एउटै बनाउएको छ। त्यो आ त्मक खाना
तयार छ, यिह नै त्यसको ऋतुको समय हो। र यिद तपाईले चाहनुहुन्छ
भने तपाई हरकेले यो भोजन खान सक्नुहुन्छ, यिद तपाईले यस घडको
अिव ासबाट सबै चोररे लान चाहनुहुन्छ भने, यिद तपाई ख्री मा आउन
तयार हुनुहुन्छ भने, उहाको प्रतज्ञामा आउनुहोस्।

र उहाको प्रतज्ञा सम्झनुहुन्छ भने, त्यो मलािक ४, लुका १७:३०, र
सन्त यूह ा १४:१२, र अझै कत धेरै पदह ले भन्छ, वा योएल २:३८, र
सबै कुरा जुन उहाले गनुर्हुनेछ वा २:२८, जबिक, जुन उहाले यी कामह
यी अ न्तम िदनह मा गनुर्हुनेछ। कसरी अगमवक्ताले भनेका थए िक यो
अ न्तम िदनह मा उज्यालो हुनेछ, कसरी यसले काम गनछ, यसले के
गनछ, सबै धमर्शा का पदह ले यिह अ न्तम िदनह लाई तोकेको छ। र
त्यो ख्री हुनुहुन्छ! यिद तपाई अिहले उहामा लुक्न सक्नुभयो भने, त्यो गु
स्थानमा, तपाईले भोजन खान सक्नुहुन्छ र परमे रको भलाई र अनुग्रह
देख्नसक्नुहुनेछ। यिद तपाई िबरामी हुनुहुन्छ भने त्यहाँ चंगाई छ।

127 तपाईलाई याद छ पछ गएर जब ए लशालाई तल बोलाईको थयो…
त्यो अ ब ल उनले ग रसके पछ, जो ख्री हुनुहुन्छ, र िबधुवाको घरलाई
उनले त्यसै ारा अिन खाना जुटाएका थए। ध्यान िदनुहोस् पछ जब
उनले स्वगर्बाट आगो झारकेा थए, र आिद इत्यािद गरकेा थए, र उनी
परमे र ारा पठाईएका अगमवक्ताकोआत्मा हुन् भिन प्रमाणत गरकेा थए।
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128 ध्यान िदनुहोस् त्यो उजाडस्थानमा, जब उनी त्यो अिम्रमको खमुिन
थए, एउटा स्वगर्दतु त्यस्तै िक￭समको भोजन सिहत तल आउछन्, र
केिह रोिट तयार पाररे उनलाई खवुाउछन्। र केिह समयपछ फेरी उहाले
तनलाई फेरी िनन्द्रामा पा रिदनुभयो, र तनलाई उठाउनुभयो, तनको
लािग त्यहाँ अझै केिह तातो भुगं्रोमा पोलेको रोिट उहाले रा खिदनुभयो। र
तनी त्यिह रोिटको बलले चा लसिदन सम्म बसे। परमे रको मिहमा भएको
होस्! उहा िहजो, आज सधभैरी एक समान हुनुहुन्छ। ओ, हामी उहालाई
कत प्रेम गछ , िठक समयमा आ त्मक भोजन हो।
129 “आफ्नो छोराछोरीको रोिट लएर कुकुरलाई िदिदन।” के येशूले त्यिह
कुरा कनानी ीलाई भ ुभएको होइन र? उहा उहाको आफ्नाह को
िन म्त पठाईनु भएको थयो। त्यो सिह हो। र तनीह को नै िन म्त उहा
आउनुभयो…उहा किहल्यै पिन अन्यजातह कहाँ जानुभएन।
130 र अब आज उहा अन्यजातह को समयमा तनीह कहाँ आउनुहुन्छ,
र त्यो भेट होइन…
131 तपाईले भ ुहुन्छ, “िकन यो संदेश ती महान् ठूला ठाउह मा जादनै,
त्यो ठूला सभाह मा, जस्तो िक नामधारी संगिठत मण्डलीह मा?”
132 यो तनीह को भोजन होइन। यो मण्डली भनाउदोको भोजन होइन।
यो त दलुिह को भोजन हो। यो त सिह समयमा आ त्मक भोजन हो।
यसले तनीह लाई पेटमा िबमार बनाउछ। यो तनीह को लािग अत्यन्त
महँगो छ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? तपाईले त्यो गनर् सक्नुहु । तर, उहाको
छोराछोरीको लािग, यो रोिट हो, यो जीवन हो, यो येशू ख्री िहजो, आज
सधभैरी एक समान हुनुहुन्छ।
133 हामी अब धेरै िढला हुनलागेका छौ यिद हामीले अब प्राथर्नाको लाई
शु गरनेौ भने, त्यसलेै आउनुहोस् मात्र केिह क्षणको लािग हाम्रो शरह
िनहुराऔ।
134 िप्रय परमे र, यो सिह समयको भोजन हो, आ त्मक भोजन हो। केिह
त्यस्तो कुरा जुन िवषयमा संसारले केिह जान्दनै। हामीले सुनेका छौ हाम्रो
प्रभुले त्यो रातमा भ ुभएको थयो, वा त्यो िदन तल सम रयामा भ ुभयो,
त्यिह ठाउ जहाँ ए लया िहडेका थए र आएर भनेका थए, “िकन, मलेै
नभनेसम्म कुनै शत पिन झन छैन।” यहाँ येशू उभनुभयो र उहाको
चेलाह लाई भ ुभयो।
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तनीह ले भने, “गु ज्यू, तपाई िकन खाना खानु हु ?”
उहाले भ ुभयो, “म￭सत खानलाई भोजन छ जुन तमीह लाई

थाहा छैन।”
135 साच्चैन,ै प्रभु, उहाको खाना परमे रको इच्छा पुरा गनुर् हो, उहाको काम
यो घडमा प्रकट भएको हेनुर् हो। उहा त्यो कायर् पुरा भएको हेनर्लाई त्यहाँ
हुनुहुन्थ्यो। “िपताले मलाई पिहले नदेखाएसम्म म केिह ग दन। िपताले
मलाई जे देखाउनुहुन्छ म त्यो गछुर् ।”
136 र, िपता, त्यस्तै नै आज छ। मण्डली, सत्य िव ासी, िव ासीह को
शरीरले त्यो भोजन पाउन सक्छ, त्यो आ त्मक भोजन, जुन चािह देखावटी
िव ासीलाई थाहा छैन। िपता, संसारलाई यो भोजनको बारमेा केिह पिन
थाहा छैन। तर तपाइको मण्डली, तपाईका मािनसह , तपाईको पुत्रको
दलुिहले यसलाई प्रेम गछर् ।
137 जब चिकत्सक असफल हुन्छन् हामीसंग हाम्रा शरीरका चंगाईको पहँुच
हुन्छन्। हामीसंग यसको पहँुच छ। यो परमे रको खानाह मध्य को खाना
हो, जुन उहाले उहाको मण्डलीलाई िदनुभयो, र यिह भोजन उहालाई
िव ास गन छोराछोरीह को िन म्त प्रतज्ञा गनुर्भयो। िपता हामीलाई िव ास
ग ररहने छोराछोरी ब को िन म्त सहायता गनुर्होस्, िकनिक िव ास
गनह को िन म्त सबथैोक सम्भव छ। यो प्रदान गनुर्होस्, िप्रय परमे र।
हामी यो माग्दछौ येशूको नाउमा। आमेन।
138 म िव ास गछुर् िक िब ीले मलाई भनेको थयो िक तनीह ले प्राथर्नाको
काडर्ह बाडसकेका छन्। यिद कसलेै त्यो प्राथर्नको काडर्मा भएको पत्र
भिनिदनुभए, मलाई त्यत भए पुग्छ। [कसलेै भ ुहुन्छ, “सी”—सम्पा]
सी, िठक छ, आउनुहोस् सीलाई हामी लऔ, एउटा, त्यसबाट शु
गरौ, तबसम्म हाम्रो लाईन शु हुदनै। बुझ्नुभयो, अब, तनीह जताततै
हुनुहुन्छ होला। अब यिद सबजैना…िठक छ, हेनुर्होस्, म यो गनर् खोजेर
हेछुर् । मलाई थाहा छैन कतै हामीले यो गनर्सक्छौ या सक्दनैौ। वा या
त हामीले लाईनलाई बोलाएर पिन गनर् सक्छौ; तपाईह चािह स्थर
बस्नुहोला। मलाई केिह समस्या छैन यो गनर्मा। यिद तपाई यिह माथ
मचंमा आउनुहुन्छ वा लाईन बोलाएर गरकेो चाहनुहुन्छ, मलाई त्यसमा केिह
समस्या छैन तर हामीले दइुटामा एउटा गनर्पन हुन्छ। म केवल पूणर् पमा



32 बो लएको वचन

पिवत्र आत्मामा भर गदर्छु। म उहाको भरोसामा छु िक मलेै प्रचार गरकेो
कुरालाई उहाले प्रतरक्षा गनुर्हुनेछ।
139 भाई जोजर् राईट, म यो िव ास गछुर् । बच्चा समय दे खन,ै तपाईको घरमा
धेरै वषर् अगाड आउदा दे ख नै त्यो खमा आएको चक्रवातलाई सुने दे ख
नै म यो िव ास गछुर् , र आज पिन म त्यिह संदेश िव ास गछुर् । म िव ास
गछुर् िक यो उिह संदेश हो।
140 िठक छ, म देख्दछुै िक तनीह ले यहाँ पछाड प्राथर्नाको पिंक्तको लािग
तयार गदछन्। िठक छ, प्राथर्नाको काडर् सी, अकं एक, दइु, तन, चार,
पाँच, पिहलाआउनुहोस् र यहाँ उभनुहोस्। यिद तपाई उठ्न सक्नुहु भने,
तपाईले बसेको ठाउबाट आफ्नो हात उठाउनुहोस्, कोिह आएर तपाईलाई
यहाँ ल्याउन सहायता गनछ। [कसलेै भाई ब्रन्हाम संग कुरा गछर्न्—सम्पा]
त्यो के हो? हो। अँ-अँ। प्राथर्नाको काडर् सी, एक, दइु, तन, चार, पाँच। र
अब ध्यान िदनुहोस्, तपाईह जो संग प्राथर्नाको काडर् छैन…
141 अब, धेरै समय दे ख यस्तो खालको प्राथर्नाको पिंक्त मलेै गरकेो थईन,
धेरै समय भसैक्यो। तपाईह कतजनाले मेरो मलाई परमे रले िदनुभएको
आज्ञा याद गनुर्भएको छ त्यो िदन जब हामीले यो मण्डली यहा बनाउदै
थयौ? उहाले भ ुभयो, “प्रचारकको काम गर।” म प्रचारक थए किहल्यै
भनेको थईन। भ ुभयो, “प्रचारकको कायर् गर।” बुझ्नुभयो, “िकनिक
समय आउने छ जब यो प रवतर्न हुनेछ।” त्यो समय आउदै गरकेो छ।
िठक छ। अब, यसमा, उहा…
142 तपाईले कुनै पिन भ सेवकाईलाई संगै िमसाउन सक्नुहु , पा र र
प्रचारक एउटै समयमा हुनसक्नुहु । तपाई अगमवक्ता र पा र एकै समयमा
ब सक्नुहु , बुझ्नुभयो, ‘िकनिक तपाईको फरक कायर्ह हुन्छ, र अलग
सेवकाई हुन्छ।
143 तर प्रभुले मलाई मलेै संदेशमा के गनुर्पन त्यिह कायर् िदनुभएको
छ। तर तब उहाले भ ुभयो, “प्रचारकको काम गर, तम्रो सेवकाईलाई
पुरा प्रमाणत गर, िकनिक त्यो समय आउनेछ जब तनीह ले साचो
￭स ान्तलाई सहने छैनन्।” यिद त्यो अिहले आएको छैन भने! प्रत्येक
नामधारी संस्थाले मलाई तल झारकेो छ। तनीह ले सत्य वचनलाई
सहन गनछैनन्। “तर तनीह ले आफ्नै इच्छामा आफ्नो लािग शक्षकह
ल्याउनेछन्, र तनीह दन्त्य कथाह लाई चाउनेछन्। र तनीह ले
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याम्ब्रेस र या ेसले जस्तो महान् कुराह को नक्कल गनछन् जस्तो
तनीह ले मोसाको अगाड गरकेा थए, तर तनीह को मूखर्ता चािह
प्रकट हुनेछ।” बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? िठक छ, नक्कल गनछन्! तपाईले
देख्नुभएको छ कसरी याम्ब्रेस…

144 र, स्वगर्को परमे रले जा ुहुन्छ, त्यो िठक त्यो मण्डलीको कुनामा
रहेको छ, त्यो पत्थरमा छ १९३३ दे खन,ै त्यो बाईबलको पानामा
ले खएको छ, िठक त्यहाँ िनर रा खएको छ। हेनुर्होस् कसरी तनीह ले गर।े
हेनुर्होस् के पुरा हुन आएको छ। िठक त्यस्तै नै नक्कल ग ररहेको छ। उहाले
भ ुभएको थयो, “तनीह को मूखर्ता प्रकट ग रनेछ जस्तो त्यो याम्ब्रेस र
या ेसको भएको थयो।” हामी िठक त्यिह िदनह मा छौ।

145 मलेै त्यो बेलाको मण्डली देखेको थए जब हामीले कुनेढुङ्गो त्यहाँ
राखेका थयौ, मािनसह त्यो दलैोमा थए, िठक यो मण्डलीको पखार्लिनर
उभीरहेका थए। त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ। तनीह ले भनेका थए, जब त्यो
माथ आयो, यो शहरका मािनसह यहाँ थए, र भनेका थए, “मात्रै छ
मिहना भत्र को दौरानमा…” हामीले मात्र एक डलर र अस्सी सेन्ट्सले
एउटा मण्डली िनमार्ण गय , धेरजैना ग्यारजेका व्यिक्तह ले यो सोचेका थए
िक यो ग्यारजे हुन जादछै भिन। तर यो अझै पिन भेडाको लािग भेडाको
भोजन खाने ठाउ हो।

146 एक, दइु, तन, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस। सी, छ, सात, आठ,
नौ, दस। िठक छ।

147 अब, “म परमप्रभु त्यसमा िनरन्तर पानी हाल्छु। म रातिदन त्यसमा
देखरखे गछुर् , नत्रता कसलेै त्यसलाई मेरो हातबाट िटप्न खोज्ला।”
आलोचनालाई हेनुर्होस्! कुनै पिन नामधारी मण्डलीले प्रतरक्षा गदनन्।
देशभ र कुनै पिन ठाउमा यहाँको जस्तो मण्डली छैन। कुनै पे न्टको छैन
र कुनै त्यस्तो कुरा छैन जसले आ त्मक भोजन खवुाउछ। सबजैना पानीको
बि ष्माको िव मा छन्, सबजैना यी अ कुराको िव मा छन्। यहाँसम्म
िक मेरै प रवार समेत िव मा छन्, मेरो आफ्नै बुवाले आफ्नो ढोकाबाट
मलाई दरू गनुर्भयो, मलेै मेरो कपडाह सानो बोरामा राखेर न्यु अल्बानी
भ े ठाउमा बस्न आए। िठक हो।
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तर धेरै खतराह बाट भएर, जाल र पासोह बाट भएर
म आईरहेको छु;
त्यो अनुग्रह जसले मलाई यत टाढासम्म सुरक्षत
ल्याएको छ,

म छप वषर्को भए, र छट्टैनै मलेै निद पार गनुर्पछर् ।
अनुग्रहले मलाई िनरन्तर लिगनै रहनेछ।
जब म त्यहाँ दस हजार वषर्को लािग हुनेछु,
च म्कलो सूयर् जस्त;ै
हामी संग परमे रको प्रशशंा गाउनको िन म्त
पिहलो पटक शु गदार् खेरी भन्दा कम हुनेछैन।

ओ, म येशूलाई कत माया गछुर् ! उहानै मेरो लािग सबै संसार हो।
148 ओ, िठक छ, कत पटक मलेै…कहाँ मलेै छोडेको थए, दसमा? के
हामीले केिह बिढ लन सक्छौ? िठक छ, त्यो के थयो दस, िक पन् ?
िठक छ। सी को दस दे ख पन् सम्म, तपाईह जहाँकिहँ पिन हुनुहुन्छ यिद
तपाई खडा भई यहाँ भत्र आई िदनुहोला। के भ ुभयो? ह? िठक छ। सी,
पन् दे ख िबससम्म। त्यो सी नै हुन िदनुस्, पन् दे ख िबस, त्यो दस
जना केिह बिढ मािनस हुनेछ। हामीले देख्छौ…तपाईले हेनुर्होस्, हेनुर्होस्
कहाँिनर पिंक्त उभरहेको छ, हामी भडभाड भएको चाहदनैौ। र हामी…
िठक छ।
149 अब तपाईको अिवभा￭जत ध्यान मलाई िदनुहोस्; हामी त्यहाँ धेरै लामो
हुनेछैनौ। तर, अब, ओ, कत महत्वपूणर् घड छ! म—म चाहन्छु िक
तपाईह प्रत्येकले प्रभुलाई प्रेम गनर् सकेको होस्। म इच्छा गछुर् िक हामी
सबै त्यो िबन्दमुा आउन सकौ जहाँ हामीले यो बुझ्न सकेको होस् क
यो िमनेटको कत शिक्त छ भिन। आउनुहोस् कोशष गरौ। केवल मलाई
तपाईको ध्यान िदनुहोस्।
150 हामीले यहाँ के गनर् खोज्दै छौ? हामीले परमे रको वचन प रक्षामा
भएर राखेका छौ। ए लयाले पिन त्यिह कुरा गरकेा थए, उनी त्यहाँ
डाँडामा गए जब उनले यो थाहा पाए िक उनलाई परमे रले त्यो गनर्को
िन म्त पठाउनुभएको हो। उनले भने, “अब परमे र को हुनुहुन्छ भिन
प्रमाणत गरौ, त्यो परमे र जसले आगोबाट उत्तर िदनुहुन्छ उहा नै परमे र
हुनुहुन्छ।”
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151 र अिव ासीह ले आफैलाई काटे, ओ, भने, “िठक छ, िन य न,ै
कुन…ै” ती अिव ासीह लाई थाहा थयो िकआगो खस्ने छैन भिन त्यसलेै
तनीह कराउथे र त्यस्तै नै गथ।
152 तर ए लयालाई थाहा थयो िक त्यो आगो खस्ने वाला छ, िकनिक
उनले एउटा परमप्रभु बाटको दशर्न देखेका थए।

तपाईले भ ुहोला, “उसले एउटा दशर्न देखेका थए?”
153 हो, श्रीमान्, जब उनले सबकुैरा क्रममा राखे, उनले भने, “प्रभु, मलेै
यी सबै कुरा तपाईको आज्ञामा गर।े” र त्यसपछ आगो ब षन थाल्यो।
जब परमे रको वचन पत्रमा रा खन्छ, तब त्यो परमे रको ￭जम्मेवारी हो
बािक रहेको कुरा गन। उहाले केवल तपाईलाई त्यहाँ राख्नको िन म्त
भ ुहुन्छ। र पक्का गनुर्होस् िक तपाईलाई त्यहाँ राख्नको िन म्त बोलाएको छ
भिन। बुझ्नुभयो? र यिद तपाई त्यसो गनुर्हुन्छ भने, बािक कुराह उहाले
गनुर्हुन्छ।
154 अब, यहाँ िनरबाट मािनसह आउनेछन् जसको िन म्त म प्राथर्ना
ग रिदनेछु…अब, िठक छ, अब तपाई िठक पखार्ल िनर आउन लाग्नुभयो,
िठक छ, अब पिंक्त शु गरम। अब, पिहलो, कमसेकम यहाँ भवनमा कत,ै
केिह मािनसह …

कतजना यहाँ िबमार हुनुहुन्छ र प्राथर्ना काडर् चािह छैन, तपाईह को
हात उचाल्नुहोस्। देख्नुभयो, जताततै हुनुहुन्छ। अब, तपाई जा ुहुन्छ यिद
हाम्रो प्रभु…र म िव ास गछुर् िक उहाले गनुर्हुनेछ, यिद उहा िहजो, आज.
र सधभै र एक समान हुनुहुन्छ। उहाले नै प्राथर्नको पिंक्त चलाउनुहुन्छ।
मािनसह उहामा लामो पिक्तमा आउछन्, भडमा आउछन्, उहाले
तनीह लाई छुनुहुन्छ, र आशष िदनुहुन्छ। त्यसपछ किहलेकािह उहा
रोिक्कनुहुन्छ र भ ुहुन्छ, “कसले मलाई छोयो?” चारैतर हेनुर् हुन्छ, र
एउटा ीलाई भ ुहुन्छ के कुराको लािग उसले उहालाई छोयो; र भ ुभयो
तम्रो रगतको समस्या िनको भएको छ, उनको िव ासले उसलाई िनको
पारकेो छ।
155 के हुन्थ्यो यिद उ पछाड फ क र भन्थ्यो, “िठक छ, मलाई थाहा छैन
प्रभु, यो मलाई लामो समय दे ख भएको थयो?” त्यो िनको हुने थएन।
होइन, त्यो हुनसक्ने थएन। होइन।
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156 के हुन्थ्यो यिद उहाले कनानी ीलाई भनेको भए, “िकनभने तमीले
यी शब्द भनेको ले, तम्री छोरी, तम्रो छोरीबाट दु िनके्लर गएको छ,”
के हुन्थ्यो यिद उसले यसो भनेको भए, “िठक छ, अब, प्रभु, तपाईले
यो त रकामा गरकेो म चाहन्थे?” त्यो दु अझै पिन त्यो केिटमा बसेको
हुनेथयो। तर उनले केिटलाई त्यिह तरीकामा पाउने अपेक्षा ग रन् जुन
तरीकामा उहाले केिट हुनेछ भ ुभएको थयो।
157 अब, उहाले हामीलाई भ ुभएको छ, “यिद तमीले िव ास गछ !
यिद तमीले यो पहाडलाई ‘हिटजा’ भन्छौ र दयमा संका ग दनौ, तर
तमीले भनेको कुरा पुरा हुनआउने छ भिन िव ास गछ भने, त्यो हुनेछ।
जब तपाईले प्राथर्ना गनुर्हुन्छ, मलेै यो पाएको छु भिन िव ास गनुर्स्, त्यो
तपाईलाई िदईनेछ।” कत महान् प्रतज्ञा छ!
158 अब जुन मािनसले सामा￭जक सुसमाचार प्रचार गछर् त्यसले यो कुरा
िव ास गदन। त्यो व्यिक्त ढोकासम्म आउछ, र हेछर् , वा त्यहाँ उभन्छ, र
भन्छ, “अँ, फेरी अक पिवत्र िव ासी भनाउदाका झुण्डह आएछन्,” र
त्यहाँबाट टाढा भाग्छ। बुझ्नुभयो? उसले यो जान्दनै िक यो लुकाईएको
भोजन हो। उसले यो जान्दनै िक यो गु को कुरा हो जुन उ बाट लुकाएर
रा खएको छ। उसले यो जान्दनै। यो—यो—यो दयिनय छ, त्यो मन जुन
अन्धो छ, द रद्र छ, अन्धो छ, र त्यो तनीह जान्दनैन् पिन। बुझ्नुभयो?
त्यो खराब कुरा हो।
159 ओ परमे र, ब पिहले मलाई मनर् िदनुहोस्, तर मलाई किहल्यै
पिन त्यस्तो हुननिदनुहोस्। त्यसो गनुर्भन्दा ब म मछुर् (हो श्रीमान्)।
मलाई लाग्छ हामी प्रत्येक सबै त्यिह चाहन्छौ, होइन र?[सभाले भन्छन्,
“आमेन।”—सम्पा]
160 तर, अब, परमे रले हामीलाई यी कुराह अ न्तम िदनह मा प्रतज्ञा
गनुर्भएको छ। मलािक ४ मा, भ ुभयो येशू ख्री स्वयम् तल आउनुहुनेछ
र आफैलाई मानव शरीरमा सोदोममा जसरी आउनुहुनेछ। त्यो सिह हो। र
भ ुभयो िक संसार सोदोमको अवस्थामा हुनेछ। र भ ुभयो, “जस्तो त्यो
िदनमा भएको थयो, त्यो िदन मािनसको पुत्र प्रकट हुनेछ।” देख्नुभयो,
यो मािनस जो तल आएको छ जो मािनसको पमा छ, जो “एलोिहम,”
हुनुहुन्थ्यो अब्राहामको बेलामा, जो उसकहाँ प्रतज्ञाको छोरो आउनुभन्दा
अिग आउनुभएको थयो। हेनुर्होस् त्यो को थयो, अब्राहामले उहालाई
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परमे र भ ुभएको थयो। र बाईबलले भनेको थयो िक त्यहाँ उनीकहाँ
तीनजना व्यिक्तह आएका थए, तनीह को लुगामा धुलो लागेको थयो,
यात्रा गररे आएका थए, त्यहाँ उनीसंग बसे र मािनसले जस्तै गरी खाएका
थए। र येशूले भ ुभयो, “जब संसार सोदोमको जस्तो स्थतमा हुन्छ, तब
मािनसको पुत्रले आफैलाई फेरी प्रकट गराउछ।” परमे रको पुत्र होइन, तर
मािनसको पुत्रले आफैलाई प्रकट गराउछ।

161 अब त्यसलाई अ न्तम अगमवक्ताले के भनेका छन् त्यो संग चन्ह
लगाउनुहोस्, “हेर, म तमीह मा ए लया अगमवक्ता पठाउनेछु, र उनले
छोराह को दयह िपताह तफर् पुनस्थार्िपत गनछन्।” बुझ्नुभयो?
एउटा संदेश जस ारा उनले तनीह लाई बाईबलमा फकार्एर ल्याउनेछन्,
र त्यसपछ मािनसको पुत्रले आफैलाई त्यो अ न्तम िदनमा प्रकट गनछन्।
र त्यो िदन अ न्तम मण्डलीको यगुमा त्यो सातौ दतुले तुरिह फुक्नै लाग्दा
परमे रको रहस्यह खो लनेछ त्यस िदनमा। सात मोहोरह तोडनेछ। यी
मण्डलीह र अन्य कुराह कसरी भए, र के हुन आउनेछ भ े कुराको
रहस्यह खो लनेछ।

162 देख्नुभयो, तनीह ले त्यो जान्दनैन्। येशूले भ ुभयो, “तमीह
अन्धो फ रसीह हो!” भ ुभयो, “यिद अन्धोले अन्धोलाई डोहोयार्यो
भने दवुजैना खाडलमा खस्दनै र?” देख्नुभयो, त्यिह नै कारण हो िक
ती मािनसह ले त्यो देख्दनैन्।

163 त्यसको रहस्य नै ती मोहोरह हुन्, प्रत्येक मण्डलीह ले संस्था
बनाए र त्यसमा रहे, र त्यिह नै ती कुराह मध्ये गु कुरा हो जुन
परमे रको अगाड गलत गरीएको छ। तपाईले यसलाई देख्नुहुन्छ, डक्टर
ली? बुझ्नुभयो, हेनुर्होस्। यिह हो। त्यिह नै कुरा हो जुन त्यहाँ छ। त्यो
ती रहस्यह मध्य एक हो। तनीह संगिठत भए र, हेनुर्होस्, परमे रको
इच्छाबाट पूणर् पमा बािहर भए। र त्यो अ न्तम िदनह मा पदार्फास
ग रनेछ, र मािनसह लाई त्यो अ न्तम संदेशले डोहोयार्उनेछ, कुनै मानव
िन मत ￭स ान्तमा वा नामधारी मण्डलीमा होइन, तर फकार्एर परमे रको
सत्य वचनमा लानेछ। र त्यो सत्य वचन कुनै िन त मािनसह को समूहमा
आउनेछ, र मािनसको पुत्रले आफैलाई ती मािनसह को िवचमा प्रकट
गनुर्हुनेछ, “आफैलाई िहजो,आजसधभैरी एक समानमा” प्रकट गनुर्हुनेछ।
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164 ओ, प्रभु! ओ, म त्यो मन पराउछु। म—म उहामा घमण्ड गनर् मन
पराउछु। मािनसह को अगाड उहालाई ठूलो बनाउन म मन पराउछु। मलेै
उहालाई ठूलो बनाउनु पदन; उहा आफै महान् हुनुहुन्छ। उहा यत उच्च
हुनुहुन्छ िक तपाई उहासम्म पुग्नै सक्नुहु , यत गिहरो हुनुहुन्छ िक तपाई
त्यत मुिन पुग्नै सक्नुहु , यत चौडाईमा हुनुहुन्छ िक तपाई उहाको चारैतर
पुग्नै सक्नुहु , र तरै पिन उहाको िन म्त तपाईको दयमा कोठा छ। के तपाई
उहालाई प्रा गनुर्हु ? कत अ तू हुनुहुन्छ हाम्रो प्रभु! िठक छ।
165 अब आउनुहोस् हामी सबजैना साच्चैनै शान्त रहौ। अब, हामीले यसको
बारमेा कुरा ग रसकेका छौ। र अब यसको कुरा चािह, के यो साचो हो? अब,
यहाँ कोिह अन्जान व्यिक्तह पिन हुनुहुन्छ होला। मलेै यो भ सक्छु होला
यिद…तपाईलाई, यिद ख्री िहजो, आज र सधभैरी एकसमान हुनुहुन्छ
भने उहाले अिहले यो क्षणमा के गनुर्हुनेछ? उहाले त्येिह गनुर्हुनेछ जुन
उहाले पिहले गनुर्भएको थयो जब उहा यहा हुनुहुन्थ्यो। के यो सिह हो?
मािनसह को िव ासले उहाको व लाई छुनेछ, र उहा फकर् नुहुनेछ। जस्तो
उहाले त्यो इनारिनरको ीलाई गनुर्भएको थयो, र उहाले अ ठाउह मा
गनुर्भएको थयो, र तनीह को िवचार पढ्नुभएको थयो।

अब तपाईले भ ुहुन्छ, “के उहाले मलाई िनको पानर् सक्नुहुन्छ?”
166 उहाको वचनले भन्छ िक उहाले त्यो पिहले नै ग रसक्नुभयो। तर कुरा
यो छ, िक उहा यहाँ हुनुहुन्छ भिनआफैलाई चनाउनुभएको होस्।
167 अब, यिद उहा हामीकहाँ भौतक शरीरमा देखा पनुर्भयो भने, उहा

ाकै्क हफ्मनको त स्बरको ते त्तस वषर्को ख्री को शर जस्तै दे खनुभयो,
र उहाको हातबाट रगत बिगरहेको, र त्यस्तै आिद, र उहाको शरीर भ र
काँटीको दागह भएको रहेछ भने म त्यो स्वीकार गन थइन। होइन,
होइन। होइन, होइन। जब उहा आफै आउनुहुन्छ, “प्रत्येक आँखाले
देख्नेछ, प्रत्येक ￭जब्रोले उहालाई स्वीकार गनछ; र जसरी िबजुली पूवर् दे ख
प मसम्म पुग्छ, त्यस्तै नै त्यो बेलामा हुनेछ।” बुझ्नुभयो? हामीले ती झुट
￭स ान्त िव ास गदनौ। हामी परमे रनै वचन हुनुहुन्छ भिन िव ास गछ ।
168 तर उहाले आफैलाई स म्म लत गनुर्हुन्छ, तपाईको शरीर र मेरो शरीर,
र वरदान उपहार िदनुहुन्छ, मलाई वरदान िदनुहुन्छ, र यी वरदानह बाट
उहाले आफैलाई चनाउनुहुन्छ। त्यो नै गु को खाना हो। मबाट उहाले
आफैलाई जतसुकै चनाए पिन तपाईले च को लािग तपाईमा िव ास
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हुनुपछर् , तपाईसंग िव ास गनर्को लािग िव ासको वरदान हुनुहुपछर् । तपाई
त्यो िव ास गनुर्हुन्छ? [सभाले भन्छन्, “आमेन।”—सम्पा] र यिद
अब उहाले आफैलाई त्यस त रकामा प्रकट गनुर्हुन्छ भने, के तपाई
िव ास गनुर्हुन्छ? [“आमेन।”] तपाईको पुरा दयले तपाई उहामा िव ास
गनुर्हुन्छ?ओ, कत अ तू हुनुहुन्छ, केवल उहालाई पखर्दछुै, केवल हेनर्को
िन म्त पखरहेको छु उहाले के भ ुहुनेछ।
169 यहाँिनर एउटा मािनस उभरहनुभएको छ। मलेै जाने अनुसार मलेै
उहालाई आफ्नो जीवनमा किहल्यै देखेको छुइन। हेदार् एउटा िठकै, ब लयो
र स्वस्थ व्यिक्तनै दे खनुहुन्छ, र सम्भावतः उहा त्यस्तै नै हुनुहुन्छ होला,
म जा न्दन त्यो। तर उहा त्यहाँ उभरहनुभएको छ। अब, म त्यहाँ गएर
हात उहामाथ राख्नेछु र उहाको िन म्त प्राथर्ना गनछु, र सोध्नेछु यिद
उहाले िव ास गनुर्हुन्छ वा हु । उहा यहाँ उभन सक्नुहुन्छ र मलाई
भ सक्नुहुन्छ, भ ुहोस्, “म—म—म तपाई यो-यो कुराको िन म्त
प्राथर्ना गरकेो चाहन्छु। र मेरो मुहार झरकेो छ। मलाई लगातार टाउको
दखु्छ। मेरो पेटमा अल्सर छ,” वा केिह त्यस्तै होला। उहा—उहालाई,
मलाई थाहा छैन। उहाले यी मध्ये जे पिन भ सक्नुहुन्छ।
170 म भ ेछु, “िठक छ, श्रीमान्, भाई। म तपाईमाथ हात राख्नेछु र
तपाईको िन म्त प्राथर्ना गनछु।” त्यो ￭स पमा सबै िठक हुनेछ। िठक
त्यिह नै हामीले यगुौ दे ख गदआएका छौ। के त्यो सिह हो?
171 तर, याद गनुर्होस्, येशूले भ ुभएको थयो िक यो उहाको आउने
समयमा फरक हुनेछ, जस्तो सोदोमको िदनह मा भएको थयो। र एउटा
मािनस आएको थयो, जसले आफ्नो ढाँड पाल पिट्ट फकार्एको थयो जुन
पिट्ट सारा थईन्, र उहाले भ ुभयो, (“अब्राम” होइन अब) “अब्राहाम।”
172 हेनुर्होस्, एकिदन अगाड उ अब्राम थयो। तर उनले एउटा दशर्नलाई
भेटे, र प्रभुले उनलाई भ ुभयो, “म तेरो नाउ प रवतर्न गनछु।”
173 र यहाँिनर प्रभु आफै हुनुहुन्थ्यो, एउटा मिनसको पमा, उनीसंग खादै
र िपउदै हुनुहुन्थ्यो। भ ुभयो, “अब्राहाम, तेरो पत्नी सारा कहाँ छन्?”
एस-ए-आर-ए-एच, एस-ए-र-र-ए होइन।

उसले भन्यो, “उनी त्यो पालमा छन्, तपाईको पछाड पिट्ट।”
174 उहाले भ ुभयो, “म तमीह लाई भेट्नेछु, पच्चीस वषर् अगाडको
प्रतज्ञा अनुसार गनछु।”
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175 र सारा एक प्रकारले आफैमा हा￭सन्। उहाले भ ुभयो, “सारा भखर्र
पाल भत्र हा￭सन्, यो भनेर िक, ‘यी कुराह कसरी सम्भव छ र?’” अँ-
ह। “के त्यहाँ कुनै कुरा छ जुन परमे रको िन म्त किठन छ?” बुझ्नुभयो?
केिह पिन त्यस्तो छैन। होइन, श्रीमान्।
176 अब उहाले भ ुभयो, येशूले यो प्रतज्ञा गनुर्भयो, “उहा, मिनसको
पुत्र,” जो वचन हुनुहुन्छ, (के तपाई त्यो िव ास गनुर्हुन्छ?) “उहा
अ न्तम िदनह मा आउनुहुनेछ र आफैलाई त्यो समयमा प्रकट गनुर्हुनेछ
जुन समयमा संसार सोदोम र गमोरा जस्तो हुनेछ।” तपाई त्यो िव ास
गनुर्हुन्छ?
177 हामीले एउटा प्राथर्ना गनुर्भन्दा अगाड, तपाईह केिहले प्राथर्ना
गनुर्होस् र हेनुर्होस् िक मािनसको पुत्र अझै पिन िहजो, आज र सधभै र
एक समान हुनुहुन्छ वा हुनुहु । केवल सोध्नुहोस् यिद उहाले, भ ुहोस,
“प्रभु, मािनसले मलाई जान्दनै, तर म जान्दछु िक तपाई िहजो, आज,
र सधभैरी एक समान हुनुहुन्छ भिन,” हेनुर्होस् यिद उहाले तपाईलाई त्यो
भ ुहुन्छ वा भ ुहुदनै।

हो श्रीमान्, अब तपाईको शर मात्र केिह पलको लािग उठाउनुहोस्।
178 उ मेरो पछाड नै छ। यो एउटा बच्चा हो। र उ ज्वोरोले एकदम तात्तेको
छ। उ सानी केिट हो। तमी यो शहरभन्दा बािहरबाट आएिक हौ। त्यो
बा लकाको पेटको समस्या छ। त्यिह नै हो। मात्र िव ास गर।
179 अब, के त्यिह हो जे उहाले गछुर् भिन भ ुभएको थयो? मलेै त्यो व्यिक्त
कैल्यै आफ्नो जीवनमा देखेको छुइन। स्वगर्को परमे रले यो जा ुहुन्छ।
180 यो मािनस, यहाँिनर, उहा अत नै ब लयो र स्वस्थ दे खनुहुन्छ। तर
उहामाथ त्यो छाया हेनुर्स् त? त्यसको अथर्, परमे रले उहालाई म त
गनुर्भएन भने, उहा यहाँिनर धेरै रहनेवाला छैन। उहालाई क्यान्सर भएको
छ। त्यो तपाईको फोक्सोमा भएको छ।

अब मािनसको पुत्र यहाँ हुनुहुन्छ।
उहाको मनमा एउटा सानो केटाको लािग बोझ छ, एउटा सानो केटा।

के त्यो िठक हो? तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले मलाई भ सक्नुहुन्छ
िक त्यो बच्चामा के समस्या छ भिन? [भाईले भ ुहुन्छ, “म जान्दछु िक
उहाले सक्नुहुन्छ।”—सम्पा] उहाले सक्नुहुन्छ। उसलाई िमग को समान
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एउटा दौरा भएको छ। उसलाई हालसालै पिन एउटा भएको छ। [“यिह
िबहानमा भएको थयो”] यो िठक हो, यिह िबहानमा भएको थयो। र तपाई
िव ास गनुर्हुन्छ िक तपाई त्यो बालकलाई हुकार्उनलाई ￭जउनुहुनेछ, र
बच्चा िठकठाक हुनेछ? [“गछुर् ।”]
181 चाल कक्स कहाँ हुनुहुन्छ? चाल , तपाई कहाँ हुनुहुन्छ? मलेै सोचेको
थए िक आज रात उहा यिह हुनुहुन्छ भिन। यहाँ िनर, चाल । गेरी, तपाई
कहाँ हुनुहुन्छ? लेरी, के उहा यहाँ हुनुहुन्छ? उसको सानो केटालाई पिन
त्यिह भएको थयो, िठक यिह नै भएको थयो। लेरी, तपाई कहाँ हुनुहुन्छ?
एक िमनेटको लािग यहाँ आईिदनुहोला। िठक छ, यहाँ तमी छौ। यो सानो
केटालाई पिन यिह भएको थयो। उसको बुवा र आमा मेरो एकदम िमल्ने
साथीह हुनुहुन्छ। एकवषर् अगाड म त्यहाँ तल गएको थए, र यो सानो
केटाले दौरा लन्थ्यो, र पुरै अध्यारो र शून्य हुन्थ्यो। त्यो िमग भएको
थयो। मलेै त्यो सानो केटामा देखे, र परमे रलाई उसलाई चंगाई गनर्को
िन म्त भने। र त्यस िदन दे ख उसले एकपटक पिन त्यस्तो गरकेो छैन।
उहा चािह उसको बुवा हो; उसको आमा यतै कतै बस्नुभएको छ; र यहाँ
यो सानो केटा छ आफै छ।
182 अब के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ, श्रीमान्? (धन्यवाद लेरी) तपाई िव ास
गनुर्हुन्छ, श्रीमान्? स्वगर्को परमे रले तपाईलाई पिन त्यिह चंगाई प्रदान
गनुर्भएकोहोस्, र तपाई त्यो बालकलाई हुकार्उनको िन म्त ￭जउनुभएको
होस्। परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्।

आउनुहोस् प्राथर्ना गरौ।
183 िप्रय परमे र, उहालाई म त गनुर्होस्। म प्राथर्ना गछुर् िक तपाईको
दया र अनुग्रह उहा माथ भएको होस् र तपाईको आशष भएको होस्।
येशूको नाउमा।
184 खसुी भएर फकर लुइजीयानामा जानुहोस्, परमे रको प्रशशंा गनुर्होस्
उसको लािग।
185 ओ, हो, उहा लुइ￭जयानाबाट हुनुहुन्छ, पकै्क पिन, चाल्सर् तालको
वरपरबाट हुनुहुन्छ। िठक हो। देख्नुभयो, मलेै अब तपाईको िवचारह पढ्न
सक्छु। परमे रको मिहमा भएको होस्।
186 िठक छ, तपाई राम्रो कुरा माग्दै हुनुहुन्छ, तपाईले एउटा आफ्नो बच्चा
चाहनुभएको छ। तपाईको पिहले नै बच्चाह छ, केिह बच्चाह छन्, तर
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तपाई अझै अक बच्चा चाहनुभएको छ। स्वगर्को परमे रले तपाईलाई त्यो
प्रदान गरकेो होस्, मेरो बिहनी। यहाँ आउनुहोस्, म केवल तपाईमा हात
राख्न चाहन्छु।
187 िप्रय परमे र, यस ीलाई उनको दयको चाहना िदनुहोस्, िकनिक
यो योग्यको माग हो। येशूको नाउमा। आमेन।

अब जानुहोस् र बच्चा पाउनुहोस्।
188 परमे र भलो परमे र हुनुहुन्छ। के तपाई त्यो िव ास गनुर्हुन्छ?
[सभाले भन्छन्, “आमेन।”—सम्पा] उहाले हाम्रो सबै आवश्यकता
जा ुहुन्छ। उहाले हाम्रा सबै आवश्यकता पुयार्उनुहुन्छ यिद हामीले त्यो
िव ास गय भने। उहाले भ ुभयो, “यिद हामीले िव ास गनर् सक्यौ भने!”
189 मलेै तपाईसंग कतै हात िमलाएको छु। मलाई याद छैन कहाँिनर थयो,
तर कतै मलेै तपाईसंग हात िमलेको छु। म केवल ाकै्क सम्झन स क्दन,
तर हामीले कतै हात िमलाएका छौ, आज नै कतै िमलाएका छौ, तर मलाई
सम्झना छैन त्यो कहाँ थयो भनेर। तर त्यो यो होइन, जुनको िवषयमा
हामी कुरा गनर् आएका छौ। तपाई यहाँ त्यो िवषयमा भ े, वा प्राथर्ना गनर्
आउनुभयो, तपाई मलेै कसकैो िन म्त प्राथर्ना ग रिदएको चाहनुहुन्छ। त्यो
सिह हो। उ यहाँ छैन। उ जो￭जर्यामा छ, िबमार छ। उ शा र रक पमा
मात्रै िबमार छैन तर आ त्मक पमा पिन िबमार छ; तपाईको भान्जा हो।
के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले यो कुरालाई आफ्नो िनयन्त्रमा
लनुहुन्छ िकनभने तपाई उसको िन म्त यहाँ खडा हुनुभएको छ? तपाई
िव ास गनुर्हुन्छ? यहाँ आउनुहोस् र संगै प्राथर्ना गरौ।
190 िप्रय परमे र, यस मािनसलाई उसको दयको चाहना प्रदान गनुर्होस्,
तािक उ जान सकोस् र त्यस व्यिक्तले परमे रको िन म्त पुकार गरकेो पाउन
सकोस्। येशूको नाउमा। आमेन।

परमे रले तपाईलाई आशष िदउन्। सङ्खा नगनुर्होस्। आफ्नो पुरा
दयले िव ास गनुर्होस्।

191 तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? यो यस्तो होइन िक म तपाईसंग हात
िमलाउनलाई त्यहाँ नआएको होइन, जब तपाईले हात िनकाल्नुभयो, मलेै
केिह कुरामा ध्यान िददै थए। त्यो छाया थयो, वास्तवमै अँध्यारो र कालो
थयो। त्यिह नै कारण हो। मलाई थाहा छ मलेै तपाईको हात समाते, मलेै
त्यो त रकामा पाए, बुझ्नुभयो। तर त्यो एउटा क्यान्सर हो। तपाई िव ास
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गनुर्हुन्छ िक परमे रले त्यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ भिन? त्यो तपाईको
छातीमा छ, देब्रे पिट्ट छ। तपाई फकर क्यारो लना जान चाहनुहुन्छ र िनको
भएकोमा परमे रलाई प्रशशंा िदन चाहनुहुन्छ, होइन र? देख्नुभयो मेरो
मतलब? आउनुहोस् प्राथर्ना गरौ।
192 िप्रय परमे र, येशू ख्री को नाउमा, उहा जो अिहले उप स्थत हुनुहुन्छ;
यी छोरोछोरीह जसले परमे रको रोिट खाई रहेका छन्, यो छोराले पिन
तपाईमा िव ासको आनन्द मनाउन सकोस्, त्यो परमे रको रोिट जुन
उहाले अिहले उसलाई उसको चंगाईको िन म्त िदनुहुनेछ। उ जान सकोस्
र िनको हुनसकोस्, येशूको नाउमा। आमेन।

परमे रले तपाईलाई आशष िदउन् भाई। तपाईको पुरा दयले िव ास
गनुर्होस्।

अिहले कस्तो हुनुहुन्छ?
193 के यो अ तू समय होइन र? यस्तो दे खन्छ िक मािनसह मा श्र ा
भ रएको छ। र मेरो कानमा यो जस्तो सुिनन्छ िक कुनै “ ”ू जस्तो
आवजआएको छ, केवल “ ”ु, त्यो प्रकारको ध्विन आएको जस्तो सुन्छु।
यो नै बालकह को रोिट हो। बुझ्नुभयो? यो तपाईको हो। यो तपाईको
लािग हो। यो मेरो लािग हो; यो तपाईको लािग हो। म िठक अिहलेको
समयमा धन्यवािद छु, मलाई थाहा छैन…म िठक, मलेै जाने सम्म; यो
मेरो आवश्यकताको िन म्त मेरो लािग पिन रोिट हो। यो तपाईको िन म्त
रोिट हो। यो हौसला हो। तपाईह को िन म्त जो िबमार पिन हुनुहु , यसले
हाम्रा दयह परमे रको अगाड ल्याउदछ।
194 यो िठक समयको रोिट हो, जुन उहाले गछुर् भ ुभएको थयो त्यो उहाले
गनुर्हुन्छ, “जस्तो सोदोमको िदनमा भएको थयो, त्यस्तनैै मािनसको पुत्र
आउने िदनमा हुनेछ, र जब मािनसको पुत्रले आफैलाई प्रकट गदर्छ।”
बुझ्नुभयो? “र, हेर प्रभुको महा र डरलाग्दा िदन आउन अगाड म ए लया
अगमवक्ता पठाउने छु। उसले छोराह को दय िपताह तफर् फकार्उने छ।”
बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो?
195 “र धम ह दु को बाटोमा िहड्नेछन्, र राक हुनेछन्।” तनीह र
पृथ्वी भट्टी जस्तै जल्नेछन्। बुझ्नुभयो? हामीले देख्न सक्छौ िक यो िगदछ
त्यहाँ पा र। र पुरा पृथ्वीमा ज्वालामुखी छरीनेछ, र स्वगर् आगोमा हुनेछ।

ओ यगुौको चट्टान, म माथ र त्यसबेलाको िन म्त दया राख्नुहोस्।
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196 तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? अँ, एउटा कुरा, तपाईलाई मिहलामा
हुनेसमस्या छ, ीमा हुने समस्या। र अ कुराह पिन छ। तपाई
आ त्तनुभएको छ, केवल त्यो उमेरमा आ त्तनुभएको छ। सबै कुराको
किठनाईह छ। तर तपाईको दयमा एउटा चाहना पिन छ, त्यो हो
पिवत्र आत्माको प्रा गन चाहना। त्यो सिह हो। त्यिह नै हो। के तपाई
िव ास गनुर्हुन्छ तपाई…के तपाईले सबै कुराको िन म्त प ाताप गनुर्भएको
छ? के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ यिद मलेै तपाई माथ हात राखे अिन
परमे रलाई त्यो गनर्को िन म्त भन्छु भने, पिवत्र आत्मा आउनुहुन्छ
भने िव ास गनुर्हुन्छ? [बिहनीले भ ुहुन्छ, “गछुर् ।”—सम्पा] तपाई त्यो
िव ास गनुर्हुन्छ? [“गछुर् , श्रीमान्”] आउनुहोस् प्राथर्ना गरौ।
197 िप्रय परमे र, मेरो हात म यस मिहलामाथ राख्दछु, यो प्रे रतको
त रकामा छ, र उनले पिवत्र आत्माको बि ष्मा पाउन सकून भनेर म
माग्दछु। येशू ख्री को नाउमा, उनले प्रा गनर् सकेका हुन्। आमेन।
198 यसलाई सङ्खा नगनुर्स्। यो तपाईको हो, बुझ्नुभयो। यो तपाईको हो।
यो बालकको रोिट हो।
199 एउटा अचम्मको महसूस भएको थयो जब मलेै भनेको थए,
“मिहलाको समस्या,” के तपाईलाई त्यस्तो भएन? िकनिक त्यो नै हो
जुन तपाईलाई भएको छ। अब के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक तपाई अिहले
िनको हुनुहुन्छ भिन? प्रभुलाई धन्यवाद िददै जानुहोस्।
200 तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? तपाईको पुरा दयले िव ास गनुर्हुन्छ? के
तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक तपाई राम्ररी खान सक्नुहुनेछ जसरी तपाईले
धेरै समय पिहले गनुर्हुन्थ्यो? िठक छ। जानुहोस् र भ ुहोस्, “धन्यवाद
तपाईलाई, प्रभु। म यो िव ास गछुर् ।” प्रभुको उप स्थतलाई िव ास गछुर् ।
201 तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक तपाईको ढाँड दखु्ने समस्याले तपाईलाई
छोड्ने छ र तपाई िनको हुनुहुनेछ? िठक छ। केवल यो भन्दै जानुहोस्,
“तपाईलाई धन्यवाद परमे र,” र परमे रले त्यो प्रदान गनुर्हुनेछ।
202 तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक तपाई िनको हुनुहुनेछ, प्रभुले तपाईलाई
िनको पनुर्हुनेछ, र अब कुनै गिठया हुनेछैन र तपाई िनको र स्वस्थ
हुनुहुनेछ? तपाई त्यो िव ास गनुर्हुन्छ? उहालाई धन्यवाद िददजैानुहोस्,
र भ ुहोस्, “प्रभु, म मेरो सम्पूणर् दयले स्वीकार गछुर् र म यसलाई
िव ास गछुर्”
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तपाईह जो त्यहाँ हुनुहुन्छ तपाईह ले यसको बारमेा के िव ास
गनुर्हुन्छ?
203 तपाई िठक यहाँ, तपाईले आफ्नो हात त्यस मिहलामाथ राख्नुहोस्
जो िठक तपाईको छेउ पिट्ट बस्नुभएको छ च्यािपएको नशा र गिठया रोगले
तपाईलाई छोड्नेछ। जब उनी…?…
204 परमे रले तपाईलाई आशष िदउन्। के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक
तपाई अिहले िनको हुन जादहुैनुहुन्छ? घर जानुहोस् र िनको हुनुहोस्।
तपाईलाई परमे रले आशष िदउन्। परमे रले तपाईलाई आशष िदउन्।
तपाईको बाटो जानुहोस् र भ ुहोस्, “तपाईलाई धन्यवाद, प्रभु येशू।”
205 तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? [बिहनीले भ ुहुन्छ, “प्रभुको प्रशशंा
होस्।”—सम्पा] तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक मिहलाको समस्याले
तपाईलाई पिन छोडेर जानेछ भिन? [“म िव ास गछुर् ।”] र तपाई िनको
हुनुहुनेछ भिन िव ास गनुर्हुन्छ? [“येशू, तपाईलाई धन्यवाद।”] जानुहोस्,
र भ ुहोस्, “धन्यवाद प्रभु।” [“धन्यवाद येशू।”]
206 तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? [बिहनीले भ ुहुन्छ, “एउटा उप स्थतले
खच्यो।”] िकन, प्रभु [टटेन] मलाई तपाईको नाउ थाहा छ। म—म…
[टटेन] जब मलेै ब्या प्ट मण्डलीमा पा रको काम गद थए। [“टटेन”]
टटेन। [“डे ा टटेन।”] बिहनी डे ा टटेन हुनुहुन्छ। तपाई अिहले ढाँडको
समस्याले ग्र￭सत हुनुहुन्छ। [“हो।”] अब यो सबै ठीक हुनेछ। तपाई िव ास
गनुर्हुन्छ िक उहाले तपाईलाई िनको पानुर्हुन्छ भिन? [“हजुर।”] तपाईलाई
याद छ त्यहाँ तल िमलटाउन ब्या प्ट मण्डलीमा के भएको थयो धेरै वषर्
अगाड? [“हो, मलाई त्यो याद छ।”] उहा अझै पिन उिह परमे र हुनुहुन्छ
आज। [“ओ, धन्यवाद परमे र”] तपाईलाई परमे रले आशष िदऊन्,
मेरी बिहनी।

जोजर् राईट, तपाई कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईलाई याद छ? मेरो, कसरी…
तपाई िव ास गनुर्हुन्छ, यिद मलेै केवल मेरो हात यो अभषेकसंगै तपाई

माथ राखे भने, तपाई िनको हुनेछ भिन िव ास गनुर्हुन्छ? यहाँ आउनुहोस्।
येशू ख्री को नाउमा उहाको चंगाई भएकोहोस्। आमेन। िव ास राख्नुहोस्!

िठक छ, के तपाई आफ्नो पुरा दयले िव ास गनुर्हुन्छ? [सभाले
भन्छन्, “आमेन।”—सम्पा]
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207 अब, यस मिहलालाई देख्दा कत राम्ररी यसले पुराना समयह स्मरण
गराउदछ! मलेै उहाको नाउ स म्झनै सिकन, य िप, तर म…[कसलेै
भ ुहुन्छ, “टोटेन।”—सम्पा] टोटेन। टोटेन, त्यो िठक हो। ओ, हो,
उहाको छोरी बट हो। त्यो सिह हो। त्यो एकदम िठक हो। यो नसोच्नुहोस्
िक म आफैबाट पर छु, म केवल एक िक￭समले सानो हँु, तपाईलाई थाहा
छ, यो एक प्रकारको…मलेै यसलाई व्याख्या नै गनर् स क्दन।
208 तर तपाईको ढाँडको समस्या गसैकेको छ, मिहला। जानुहोस्, प्रभुलाई
प्रशशंा गनुर्होस् र भ ुहोस्, “धन्यवाद, प्रभु।”
209 तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक तपाईको मुटुको समस्या पिन िठक हुनेछ
भिन? [िबरामीले भन्यो, “हजुर।”—सम्पा] मात्र जानुहोस्, र आनन्द
मनाउनुहोस्, र भ ुहोस्, “धन्यवाद प्रभु येशू।” र यसलाई िव ास गनुर्होस्।
िठक छ। अब िव ास राख्नुहोस्। सङ्खा नगनुर्स्।
210 आउनुहोस्, मिहला। के तपाई आफ्नो पुरा दयले िव ास गनुर्हुन्छ?
तपाई संग धेरै कुरा खराबीह छ। तपाईलाई ढाँडको पिन समस्या छ। तपाई
िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले तपाईलाई िनको पानर् जादै हुनुहुन्छ भिन?
िठक छ, केवल आनन्द मनाउदै जानुहोस्। त्यो, त्यो उहा हुनुहुन्छ जसले
तपाईलाई त्यो महसूस गन बनाउनुहुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद िदनुहोस्।
परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्।
211 हाई, छोरा। [केटाले भन्छ, “हाई!”—सम्पा] के तपाई िव ास
गनुर्हुन्छ िक परमे रले यस बच्चाको अधीरता िनको पानुर्हुन्छ? तपाईले
यो िव ास गनुर्हुन्छ? िठक छ। हाई, िमत्र, तपाईको हात िमलाउन मलाई
िदनुहोस्।
212 िप्रय परमे र, त्यो दु कुरा यो सानो केटाबाट िनकाली लानुहोस, र उ
￭जउन सकेको होस् र सामान्य भएको होस्। येशूको नाउमा। आमेन।
213 परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्, भाई। तपाईले त्यो
िव ास गनुर्हुन्छ, होइन र? तपाई िठक हुनुहुनेछ। कुनै पिन रतले सङ्खा
गनुर्होस्।
214 मुटुको रोगको लागी यो ब लयो र जवान बेला हो। तपाईले िव ास
गनुर्हुन्छ िक परमे रले तपाईलाई िनको पानुर्हुन्छ भिन? [िबरामीले भन्छ,
“हो, श्रीमान्।”—सम्पा] जानुहोस्, र भ ुहोस्, “धन्यवाद तपाईलाई
प्रभु, मलाई िनको पानुर्भएकोमा।”
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215 तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले तपाईको पेटको समस्यालाई
िनको पनुर्हुन्छ? जानुहोस् र आनन्द मनाउनुहोस, र भ ुहोस्,
“धन्यवाद प्रभु।”
216 उहा अझै पिन परमे र हुनुहुन्छ, के उहा हुनुहु र? [सभाले भन्छन्,
“आमेन।”—सम्पा] मात्र तपाईले गनर् पन कुरा िव ास हो। के त्यो सिह
होइन? के तपाईले अ न्तम िदनह मा मािनसको पुत्रलाई िव ास गनुर्हुन्छ?
217 त्यहाँ केिह घिटत भएको थयो यहाँ केिह िमनेट अगाड, र मलेै
स क्दन…पत्ता लाउन खोज्दै थए त्यो कहाँ थयो भनेर। कसमैा िव ास
थयो र उसले केिह गरकेो थयो। वा, म तनीह लाई आईतबार वा जब
मलेै सक्छु तब भेट्नेछु। के तपाई—तपाई…फेरी त्यहाँ छ। तपाईको
हात उचाल्नुभएको छ। के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले तपाईलाई
िनको पानर् सक्नुहुन्छ तपाईको मुटुको समस्याबाट, िठक पानर् सक्नुहुन्छ,
तपाईको छोरीलाई त्यहाँ िनको पानर् सक्नुहुन्छ…तपाई यो िव ास
गनुर्हुन्छ? श्रीमती नेफ, तपाईले त्यो िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले…
लयो नेफ। म तपाईलाई च न्दन तर तपाई यिह हुनुहुन्छ। तपाईलाई मुटुको
समस्या छ, र तपाईको सानो छोरीलाई मृगौलाको समस्या छ। तपाई िव ास
गनुर्हुन्छ िक उनी िनको हुनेछ भिन? तपाईको िव ासले तपाईलाई िनको
पानछ। तपाईको पुरा दयले िव ास गनुर्होस्।
218 तपाई त्यहाँ पछाड पूलिनर बस्नुभएको छ, त्यहाँ पछाड पेटको
समस्या लई बस्नुभएको छ, येशू ख्री ले तपाईलाई िनको पानुर्भएको छ।
219 तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? [सभाले भन्छन, “आमेन”—सम्पा] उहा
िहजो, आज र सधभैरी एकै समान हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी एकअकार्
माथी हाम्रो हातह राखौ अब। ओ, यो घड र समयको बारमेा सोच्नुहोस्
जसमा हामी ￭जईरहेका छौ। यो सोच्नुहोस् िक हामी िठक येशू ख्री को
उप स्थतमा छौ, जो परमे रको पुत्र हुनुहुन्छ। उहाले प्रतज्ञा गनुर्भएको छ
िक उहाले यी कामह यो अ न्तम िदनह मा गनुर्हुनेछ। मलेै मेरो हात यो
मालह मा राखेको छु।

220 िप्रय परमे र, म प्राथर्ना गछुर् िक तपाईले यस मालह लाई
मािनसह को शरीर चंगाईको िन म्त आशष िदनुहुनेछ, येशू ख्री को
नाउमा।
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221 अब, तपाईको हात एकअकार्मा रिहरहदा, तपाईह प्रत्येकले ख्री को
शरीरलाई सम्झनुहोस्। त्यिह पिवत्र आत्मा जसले प्रतज्ञा गनुर्भएको थयो
िक उहाले दयको गु का कुराह प्रकट गनुर्हुनेछ र यी कायर्ह गनुर्हुनेछ,
उहा तपाई भत्र हुनुहुन्छ। तपाई उहाको िहस्सा हुनुहुन्छ, र उहा तपाईको
िहस्सा हुनुहुन्छ। अब, उहाले यो भ ुभएको छ, “यी चन्हह तनीह मा
हुनेछ जसले िव ास गदर्छन्।” त्यो तपाई हुनुहुन्छ। “यिद तनीह ले
िबरामीह माथ हात राखे भने, तनीह िनको हुनेछन्।” अब, आफ्नै
िन म्त प्राथर्ना नगनुर्स्, त्यस व्यिक्तको िन म्त प्राथर्ना गनुर्होस् जस माथ
तपाईले आफ्नो हात राख्नुभएको छ, िकनभने तनीह ले तपाईको िन म्त
प्राथर्ना गनछन्। अब आउनुहोस् संगै प्राथर्ना गरौ, र यहाँ िनर यस भवनमा
कुनै पिन कमजोर व्यिक्त नभएको होस्। िकन अब हामी धेरै कुन, मेरा
दाजुभाई र िदिदबिहनीह , यहाँ उहा हुनुहुन्छ, पिवत्र आत्मा त्यसमा
हुनुहुन्छ, ती सबै कुराह मा जुनमा हामीले बोलेका छौ।

222 िप्रय येशू, हामीले तपाईको उप स्थतलाई जानीरहेका छौ। त्यस िदनमा
तपाईले नै त्यो सानो बालक म रसके पछी पिन फेरी जीवनमा फकार्एर
ल्याउनुभयो, त्यो िव ासको प्राथर्ना ारा ल्याउनुभयो। िप्रय परमे र, त्यहाँ
हामी धेरै जना छौ जो त्यहाँ पुग्न सक्दनैौ, समय िबतरहेको छ, तर
तनीह ले एकअकार्मा आफ्ना हातह राखेका छन्। तनीह िव ासीह
हुन्। हामी प्रभु येशू ख्री को उप स्थतमा ब￭सरहेका छौ, जो मृत्यबुाट बौरी
उठाईनुभयो, जो िहजो, आज र सधभैरी एकैसमान हुनुहुन्छ।

223 शतैान, तँ परा￭जत भईसकेको छस्! येशू ख्री ले तँलाई हराई
सक्नुभएको छ! उहा मृतह मध्य बाट उठेर आज राती हाम्रो माझमा
खडा हुनुहुन्छ, यो अ न्तम िदनको संदेशलाई प्रमाणत गद हुनुहुन्छ। यी
मािनसह बाट िनके्लर आ! तनीह लाई छोडदे, येशू ख्री को नाउमा!
“मेरो नाउमा तनीह ले भूतह धपाउनेछन्,” र तँ धपाईएको छस्। येशू
ख्री को नाउमा यो सभालाई छोडेर जा।

224 प्रत्येक सबजैना जसले अिहले आफ्नो चंगाईलाई स्वीकार गछर्न्,
आफ्नो पाउमा खडा हुनुहोस। प्रत्येक जसले आफ्नो चंगाईलाई स्वीकार
गछर्न् आफ्नो पाउमा खडा हुनुहोस्। आफ्नो हात उठाउनुहोस् र उहालाई
प्रशशंा गनुर्होस्!
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“अब म मेरो चंगाई स्वीकार गछुर् भ ुहोस्।” यो परमे रमा भ ुहोस्।
अब म मेरो चंगाई स्वीकार गछुर् । [सभाले भन्छन्, “अब म मेरो चंगाई
स्वीकार गछुर् ।”—सम्पा] तपाई िहजो, आज र सधभैरी एकैसमान ख्री
हुनुहुन्छ। [“तपाई िहजो, र आज सधभैरी एकैसमान ख्री हुनुहुन्छ।”]
अब म तपाईलाई िव ास गछुर् । [“अब म तपाईलाई िव ास गछुर् ।”]
मेरो अिव ासलाई तपाईले सहायता ग रिदनुहोस्। [“मेरो अिव ासलाई
सहायता ग रिदनुहोस्।”] आमेन।

म उहालाई प्रशशंा गछुर् , म उहालाई प्रशशंा गछुर् ,
पापीको िन म्त मा रएको थूमालाई प्रशशंा चढाओ;
सबै जनले उहालाई मिहमा चढाओ,
िकनिक उहाको रगतले प्रत्येक दाग पखालीिदएको छ।

225 के तपाई उहालाई प्रेम गनुर् हँुदनै र? [सभाले भन्छन्, “आमेन।”—
सम्पा] त्यसो हो भने आउनुहोस् उहाको प्रशशंा गरौ। सबजैना, तपाईह को
हात उचाली, उहालाई प्रशशंा िदनुहोस्, त्यिह बेलामा भाई आएर यो
सभालाई िवशजर्न गनुर्हुनेछ। 
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