
फुटेका कुण्डह

 आउनुहोस् हामी प्राथर्ना गरौ। प्रभु, अब हामी िव ास गदर्छौ। हामी परमे रको
पुत्रमा िव ास गदर्छौ र, यस ारा, हामी अनन्त जीवन उहा ारा स्वीकार गदर्छौ।

अब, हामी फेरी पिन भेला भएका छौ, यस िदउसोको समयमा, या यो साँझमा, अक
सेवाको िन म्त, सन्देशको िन म्त तपाईमा भरोसा राखी र आज राती तपाईले के भ ुहुन्छ
त्यसको िन म्त आउदछौ। हामी तपाईमा िव ास गदर्छौ, प्रभु, र हामी तपाईमा प्रतक्षा
गदर्छौ। र तपाईले भ ुहुन्छ, “तनीह जसले परमप्रभुमा प्रतक्षा गदर्छन् तनीह को बल
फेरी नयाँ पा रनेछ; तनीह चलझँै माथ—माथ उड्नेछन्।” र हामी प्राथर्ना गदर्छौ,
परमे र िक जसै हामी तपाईमा पखर्दछौ, तपाई हामीलाई ती माथ—माथ उड्ने शिक्त
आजको रात प्रदान गनुर्हुनेछ।
2 हामी तपाईलाई यी मािनसह को िन म्त, र तनीह तपाईको लािग के अथर् राख्दछन्
र मेरो िन म्त के अथर् राख्दछ त्यसको िन म्त धन्यबाद िददछौ। त्यसको िन म्त म तपाईलाई
धन्यबाद िददछु, िपता। तनीह तपाईको गहनाह हुन्। र म प्राथर्ना गदर्छु, परमे र,
आजको यो रातमा, िक तनीह को आवश्यक अनुसार तपाई तनीह मा प्रकट हुनुहुनेछ।
यिद यहा िबरामी छन् भने, तनीह िनको पा रएको होस्। यिद त्यहा कसमैा संका छ भने
त्यसलाई िनकाली िदनुहोस्, प्रभु। र मात्र तपाईको उप स्थत र आशष िदनुहोस्, िकनभने
हामीह लाई त्यो चािहन्छ, प्रभु। तपाई नै हाम्रो, सवर्—पयार् हुनुहुन्छ। र तपाई िबना,
हामी केिह पिन गनर् सक्दनैौ।
3 हामी प्राथर्ना गदर्छौ िक तपाईले गनुर्भएको प्रत्येक कुराको लािग हाम्रो धन्यवाद तपाई
प्रा गनुर्हुनेछ। येशु ख्री को नाममा हामी तपाईकोआशषको लािग तत्पर छौ। आमेन।

तपाईह बस्न सक्नुहुन्छ।
4 र, िठक छ, आज आइतबारको रात, गएको आइतबारको रातभन्दा थोरै शतल छ।
हामी दाजुभाईह को िन म्त आभारी छौ जो यस कुरालाई ल्याउनलाई िव ासयोग्य भई
काम गनुर्भयो। मलेै दईु या तन जनालाई चन्दछु। भाइ माइक इगान, जसलाई म त्यहा
पछाडतर देख्दछुै, र म…भाइ माइक, र सोथमन, भाइ (म िव ास गछुर् ) रोय रोवरसन,
र भाइ वूड, र तनीह सब,ै तनीह सबलेै यहा तल प￭सना बगाउदै थए, यसलाई भत्र
ल्याउने कोशस गद हुनुहुन्थ्यो तािक हामीले यो सन्देश पाउन सकौ अिहले या आज।
त्यसलेै हामी आभारी छौ।
5 अब, अक आइतबार िबहान, प्रभुको इच्छा भए, म िबरामी प्राथर्नाको िन म्त चंगाई
सेवा गनर् चाहन्छु । र हामी त्यसलाई चंगाई सेवा तोक्दछौ, यिद प्रभुको इच्छा भए।
6 मलेै ध्यान िदएको थए, आज िबहान, त्यहाँ मालह को गुच्छा छ। मलेै तनीह को
िन म्त प्राथर्ना ग रिदए। र म, तपाईह प्राथर्ना र भजन गाउदै गदार्, मलेै मालह को
लािग प्राथर्ना ग रिदएको थए; र त्यसपछ त्यहा अझ धेरै छ यहा आज रात। त्यसैले
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हामी—हामी िव ास गछ िक परमे रले िबरामीह लाई िनको पानुर्भएको छ। त्यसकारण
हाम्रो माझमा धेरै चंगाई गवािहह छन्, र सारा संसार भ र छन्, र यसको िन म्त हामी
आभारी छौ।
7 र मलाई लाग्छ, अक आइतबार, म धेरै समयको लािग टाढा हुनुपनछ, र हामी
मात्र शक्षा र सन्देशलाई यत धेरै समय िदईरहेका छौ, िक मलेै सोचे िबरामीको िन म्त
प्राथर्ना को लािग हामीसंग चंगाईको सेवा भइिदए राम्रो हुनेछ। र हामी भरोसा राख्दछौ िक
परमे रले हामीलाई महान समय िदनुहुनेछ।
8 अब, आज रात तपाईह धेरै जनालाई धेरै माइल दरुीबाट गाडी चलाउनु पछर् ।
त्यसलेै आज ब्लु बोर क्याफेटे रयामा मलेै केिह समूहसंग कुरा गद थए जहाँ मलेै रातको
खान खादै थए। धेरै राम्रा मािनसह संग, मलेै तनीह संग हात िमलाए र तिनह संग
कुरा गर,े यी मािनसह जसलाई मलेै पिहले किहल्यै भेटेको थइन, तनीह यहा
मण्डलीमा आउदछन्। र म ती िमत्रह को िन म्त आभारी छु, र म तपाईह प्रत्येकलाई
धन्यवाद िदन चाहन्छु। ती मध्ये कतजनासंग िटपेर ल्याएको ब्ल्याक बेरी छन्, र हाम्रो
िन म्त ल्याउनुभएको छ। र एकजनाले हाम्रो िन म्त एक बा ल्टन ￭सरप या गुड (मोलासेस)
ल्याउनुभएको छ, म िव ास गछुर् त्यही नै हो, र मात्र कुराह हुन्। तपाईलाई थाहा छैन
त्यसले कत अथर् राख्छ भनेर। र िबहानको समयमा, म त्यहा आउछु र घर बाट जाने
गछुर् , किहलेकाही त्यतातर…
9 अक िबहानमा त्यहा केिह भाइ थए जो वास्तवमै खराब थए, कुनै लुगाह र अ
चजह थएन, र मलेै उनको िन म्त केिह लुगा ल्याइिदएको उनले चाहन्थ्यो । मलेै सु
गर,े र म त्यहा भएको एक बा ल्टनको ब्ल्याक बेरीह मा झन्डै ठोिकए। मलेै भने, “के
तमीले यी ब्ल्याक बेरीह ल्याएका हौ?”
10 र उसले भन्यो, “होइन, यसको िबषयमा मलाई थाहा नै छैन। म यहा िदनको
उज्यालोभन्दा अगी आएको थए, र यो त्यतबेला नै रा खएको थयो।” र त्यो मेरो असल
भाइ रडेलले मेरो लािग ल्याउनुभएको थयो। र, त्यसलेै, ती कुराह साच्चैनै म कदर गछुर् ।
11 केिह क्षण अगाड, िव ी पलले मलाई उ ेख गद थयो िक आज रात यस मण्डली
मध्येबाट, तनीह ले मेरो िन म्त भेिट उठाएका छन्। म—म तपाईलाई त्यसको लािग
धन्यबाद िददछु। तपाईह ले त्यो गरकेो म चाह थए। म—म मात्र तपाईह को
प्रयासलाई कदर गदर्छु, तर त्यो आवश्यक थएन। र, तर, प्रभुले तपाईलाई आशष
िदऊन्। तपाईलाई थाहा छ, तपाइलाई थाहा छ, बाइबलले भनेको छ, “तमीह ले यी
मेरा भाइह मध्ये सबभैन्दा सानामा एक जनालाई जे-जत गय ।”
12 अब, म तपाईह मा यो संदेशमा एकदम ￭सधा प्रकारले बो लरहेको छु। र म…
कोिह मािनस यो धारणामा हुनसक्छ िक मलाई लाग्छ येशु यिह िबहान या आज रात
आउनुहुन्छ। म िव ास गछुर् । अब, म यो भ न्दन िक उहाले गनुर्हुनेछ। र, फेरी पिन, उहा
अक ह ासम्म नआउनुहोला, र या अक वषर् हुनसक्ला, त्यो अक दश वषर् हुनसक्ला। म
जा न्दन उहा किहले आउदै हुनुहुन्छ। तर, त्यहा एउटा कुरा छ मलेै चाहेको…तपाईको
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मनमा सधै राख्नुहोस्, तपाई प्रत्येक िमनेट या घण्टामा तयार रहनुहोस्। बुझ्नुभयो? िक,
यिद उहा आज आउनुभएन भने, उहा भो ल यहा हुन सक्नुहुनेछ। त्यसलेै मात्र तपाईको
मनमा राख्नुहोस् िक, उहा आउदै हुनुहुन्छ।
13 र म जा न्दन कुन समय मेरो लािग यस पृथ्वीमा अ न्तम घड हुदछ, न त हामी मध्ये
कसलैाई थाहा छ। र त्यहाँ हामीमा कोिह पिन छैन जसलाई उहा कुन समयमा आउनुहुन्छ
भिन थाहा छ। उहा आफैलाई समेत थाहा छैन, उहाको वचन अनुसार; उहाले भ ुभयो,
“िपतालाई मात्र थाहा छ उहा किहले आउनुहुन्छ भिन, पुत्र आफैलाई थाहा छैन उहा
किहले आउनुहुन्छ भिन।” त्यो तब हुनेछ जब परमे रले उहालाई पठाउनुहुनेछ। तर हामी
उहाको आगमनलाई हे ररहेका छौ। र यिद उहा मेरो पुस्तामा आउनुभएन भने, उहा अक मा
आउन सक्नुहुन्छ, यिद उहा त्यसमा आउनुभएन भने, उहा अक मा आउनुहुनेछ। तर,
मेरो लािग, म कुनै पिन समय बािक रहेको दे ख्दन। म मात्र…मेरो लािग, त्यो कुनै पिन
िमनेटमा हुनसक्छ। अब, त्यसको अथर् यो होइन…त्यसको अथर् होइन, अब, िक तपाईले
स्वगर्ह प रवतर्न भएको र सबै देख्नुहुन्छ…त्यो आगमन होइन जुन मलेै भन्दछुै। मलेै
यार्प्चरको िवषयमा बोल्दछुै।
14 बुझ्नुभयो, उहाले तीनवटा आगमनह बनाउनुहुन्छ। उहा तीनवटा पुत्रको नाउमा
आउनुहुन्छ। उहा ित्रएकमा आउनुहुन्छ: िपता, पुत्र, पिवत्र आत्मा। बुझ्नुभयो, सबै यी
ख्री हो, उिह परमे र, सबै समयमा। अब, हामी जान्दछौ उहा तीनवटा अनुग्रहको कायर्
ल्याउनुहुन्छ: न्यायकारण, पिवित्रकरण, पिवत्र आत्माको वाि स्मा। परमे रमा सबकुैरा
तीनमा पुरा हुन्छ।
15 र त्यसलेै उहा पिहले दलुहीलाई उ ार िदन आउनुहुन्छ। उहा दोस्रो पटक यार्प्चरको
पमा आउनुहुन्छ, आफ्नो दलुही लनलाई आउनुहुन्छ। उहा तेस्रो पटक उहाको

दलुिहसंग आउनुहुन्छ, राजा र रानी भई; त्यसपछ, जब धेरै मािनसह ले उहाको आगमन
अपेक्षा ग ररहेको हुन्छ।

तर जब उहा यो यहाँ आउनुहुन्छ, अ ले शायदै तर जो तयार छन् तनीह ले उहा
किहले आउनुहुन्छ भिन जान्दछन्। त्यहाँ मात्र मािनसह अनुप स्थत हुनेछ। तनीह मा
के भयो तनीह ले थाहा पाउने छैनन्। तनीह पलमै उठाई लिगनेछन् र तनीह गायब
भई जानेछन्। “आँखाको एक िनमेषमा, प रवतर्न हुनेछ।” त्यसलेै केवल त्यसको लािग
तयार हुनुहोस्। प्रेम ग रएको व्यिक्तलाई कुनै िवहान याद गनुर् भयानक हुनेछ, कसलेै
तनीह लाई पत्ता लगाउने छैनन्। के त्यो जा ु खराब कुरा हुदनै र िक त्यो भूतकालमा
भसैक्यो र तपाईले त्यसलाई छुट्टाउनुभयो? त्यसलेै परमे रको अगाड राख्नुहोस्।
16 अब, अक ह ा, प्रभुको इच्छा भए, अक सोमबार, यो सोमबारबाट अक ह ा, यिद
परमे रको इच्छा भए, म प रवारलाई ए रजोनामा फकार्एर लानेछु जहाँ तनीह िव ालय
जान्छन्, त्यसपछ म—म फकर आउनेछु।
17 अब, म त्यहाँ बािहर जािदन…म त्यहाँ बािहर जानलाई मसंग कुनै सभाह छैन।
ए रजोनामा म शायदै बसेको छु। म अ कुनै ठाउमा गएको छु। म मेरी श्रीमतीलाई त्यहाँ
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लानेछु, अक सोमबार। म फकर फेरी यहाँ आउनेछु। म यहाँबाट िब्रिटस कोल म्बयामा
जानेछु। म कोलोराडो फकर आउछु। म फेरी ए रजोनामा लगभग ख्री मसको न￭जकको
समयमा हुनेछु, केिह िमनेटको लािग मात्र हुनेछु, लामो समयसम्म पयार् हुनेछ…दइु या
तन िदनसम्म हुनसक्छ, र यहाँ ख्री मसको िवदामा फकर आउनेछु, यिद प्रभुको इच्छा
भए, नया वषर्को ह ाभरी यहा सेवा हुनेछ।
18 त्यसलेै म धेरै नै यहा व्यावहा रक पले छु। म यहाँ दस गुणा बिढ छु, िकनिक हामीसंग
कुनै मण्डली या सेवा छैन, त्यहाँ केिह पिन छैन, त्यसलेै, एक त रकामा मण्डलीको सेवा
हुनेछ। त्यो एउटा खराब कुरा हो त्यस िवषयमा। मसंग कुनै ठाउ छैन आफ्नो छोराछोरीलाई
यो संदेश सु पठाउनलाई, जसरी तपाइको बच्चाले यहाँ सु पाउछ, र त्यसलेै हामीसंग
त्यो एउटा समस्या छ। तर तनीह सबै स्वस्थ छन्। सुक्खा, गम , सुक्खा मौसम छ,
तर सबै बच्चा स्वस्थ नै देख्छन्। म यो जा लाई त्यहाँ कािफ समयसम्म बसेको छैन िक
यिद यो स्वस्थ छ या छैन। म, म यो कदममा छु र म—म मलाई लाग्छ म केवल एक
यात्रीको पमा जन्मे।
19 मेरो श्रीमतीले मलाई बोलाउछन्…मलाई थाहा छ उनी यहाँ छन्, त्यसलेै म यो चचर्
पछ भन्छु, तपाईह सबै जा ुहुन्छ। त्यसलाई के भन्छ, स्थानान्तरण बतास, या अशान्त
बतास, या जेपिन—जेपिन, तपाई जा ुहुन्छ, स्थानान्तरण बालुवा? या अक शब्दमा म
सधै कायर्वाही हुन्छु। र म िववािहत भएको, बाईस वषर् भयो, र, म, किहले कािह, म सोच्छु
िक म घरमा अन्जान व्यिक्त हँु, िकनक मलाई बािहर जान पनहुन्छ।

तर त्यो समयलाई हेदछु जब हामी कुनै िदन आफ्नै मातृभूिममा बस्छौ। तर अिहले
यु च लरहेको छ, त्यसलेै आउनुहोस् प्राथर्नामा रहौ।
20 निबसर्नुहोस्, अक आइतबार िवहान प्रभुको इच्छा भए, तपाईह का रोिग र
िपडतह लाई ल्याउनुहोस्। छटो आउनुहोस्, आफ्नो स्थान लनुहोस्, र सम्भावतः
त्यहाँ प्राथर्ना ग रिदनको लािग समूह हुनेछ। हामीले प्राथर्नाको काडर्ह बाड्नुपदर्छ। यिद
त्यहाँ प्रशस्त छैन भने, हामी प्राथर्नाको काडर्ह िददनैौ, मात्र दइु या तन दजर्न या
अ त्यस्तै लाईन बनाए कािफ हुन्छ। तर हामी—हामी सम्भावतः प्राथर्नाको काडर्ह नै
बाड्छौ होला, त्यसलेै सम्भावतः हामी यो लगातार हुने सेवाभन्दा एक घण्टा जत अगाड
गनछौ, जुन त रकामा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ…त्यो आठ, आठ वा आठ-तस हुनेछ,
तनीह ले प्राथर्नाको काडर्ह िदनेछन्; मण्डली खोल्ने छन्, प्राथर्नाको काडर्ह अक
आईतबार िबहान िदनेछन्। र यहा आउनको िन म्त पक्का हुनेछन् तपाईह को…तपाईको
िप्रयह लाई ल्याउनुहोस्, तनीह लाई त्यहाँ राख्नुहोस्। त्यो मण्डलीमा राम्रो र शतल
हुनेछ, यिद तनीह िबमार छन् भने, र हामी तनीह को िन म्त प्राथर्ना गनर्को लािग हर
प्रयास गनछौ।
21 फेरी पिन धन्यवाद छ, प्रेमको भेिटको िन म्त।
22 र अब आज रात हामी परमे रको केिह वचनह पढ्न जादछैौ, र उहाको फेरी
उप स्थतको प रणामको िन म्त तयार हुनुहोस् जसले हामीलाई उहाको वचन ल्याउदछ।
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अब, हामी जान्दछौ हामी मूल पाठ पढ्नसक्छौ, तर परमे रले नै सन्दभर् प्रकास गनुर्पछर् ।
बुज्नुभयो? हामीले मूल पाठ लन सक्छौ, तर प्रसङ्ग परमे रले नै खोल्नुपछर् । र तपाईले
या मयाको पुस्तक, दोस्रो अध्याय पल्टाउदै गदार्…
23 म भ चाहन्छु िक म खसुी छु हामीसंग भाई ल भेल संगै रहदा, प्रभुमा एक अमूल्य
भाई हुनुहुन्छ। र म सम्झन्छु यहाँ, यहाको भाई, उहाको नाम म सम्झन सिकराको छैन,
भाई िवलाडर् के्रस। र मलेै अकार्न्सासबाट आउनुभएका भाईह देखे, भाई जोन र अ , जो
पो ार ब्लफ वरपरबाट हुनुहुन्छ, र भाई ब्लेर। र, ओ, भाई ज्याक्सन, र भाई रडेल, र अ
धेरै िक म—म मात्र स क्दन…सबकैो नाम बोलाउन पाए हुन्थ्यो, तर म केवल स क्दन,
र तपाई बुझ्नुहुन्छ। भाई बेन ब्रायन्ट, मलेै उहालाई यहाँ ब￭सरहनु भएको देखेको थए;
उहा सामान्यतः मेरो कुनाको आमेन हुनुहुन्छ जब म…सबलेै बेनलाई उहाको आवाजबाटै
च ुहुन्छ। अ-ह।
24 हामी, एक समय क्या लफो नयामा बसेका थयौ, मलेै माथ उपत्यकामा ब्या प्ट का
मािनसह लाई संदेश प्रचार गद थए। तनीह संग एउटा ठूलो तम्बू थयो, र थुप्रै प्रकारका
भद्र ब्या प्ट ह थए। मलेै किहल्यै कुनै ठाउबाट “आमेन” सु पाईन; तपाईलाई थाहा
छ, डराएका ीह मध्येमा कोिहले आफ्नो मुखबाट पेन्ट िनकाल्नेछन्। र त्यसपछ,
पिहलो कुरा तपाईह लाई थाहा छ, मलेै त्यो जस्तो एउटा जोड पाउ मलेै देखे, र दइुटा
ठूलो हातह , र कालो कपाल त्यहाँ ह ाउदै थयो, “आमेन” भन्दै कराउदै थयो। र मलेै
तल हेर,े मलेै भने, “बेन, तमी कहाबाटआयौ?” उसले वास्तवमै “आमेन” पाउदै थयो।
25 मलेै उनको श्रीमतीले उनलाई हेरकेो देखे, थोर।ै िठक, उनले त्यो भएको थोरै कालो
कपाल गुमाउदै छ, तर त्यो िठक छ, तपाई जा ुहुन्छ। त्यो िवषयमा च न्तत नहुनुहोस्।
मलेै गरकेो थए, धेरै समय अगाड।

त्यसलेै, अब, प्राथर्ना गनर् नभूल्नुहोस्।
26 अब, हाम्रो सेवाको इमान्दार पाटो पिट्ट आउदा, याद राख्नुहोस्, यिद हामी यो वचन
पढ्छौ भने, तब परमे रको आफ्नो वचनलाई आशष िदनुहुन्छ। “त्यो उहामा व्यथर् भई
फकर् नेछैन, तर त्यसको उदेश्य अनुसार यो पूरा हुनेछ।” र मलाई थाहा छ, वचन पढ्न, म
सधै िठक रहनेछु। जब म वचन पढ्छु, परमे रले आफ्नो वचनको कदर गनुर्हुदछ।
27 अब हामी उहाको वचनको सम्मान स्व प हामी खडा होऔ। य मया, दोस्रो अध्याय
१२ औ र १३ औ पद, य मया दइुको।

हे आकाश मण्डल…यस कुरामा तमीह चिकत होओ, र ठूलो डरले
थर—थर काम, परमप्रभु भ ुहुन्छ
मेरा प्रजाह ले दइुटा पाप गरकेा छन्; मलाई, ￭जउदो पानीको मूललाई,

तनीह ले त्यागेका छन्, र पानी नरहने फुटेका कुण्डह …आफ्ना िन म्त
खनेका छन्।
आउनुहोस् अब हामी हाम्रो शर झुकाऔ।



6 बो लएको वचन

28 िप्रय परमे र, तपाईको वचन पिढएको छ। र हामी प्राथर्ना गदर्छौ तपाईले त्यो वचन
कदर गनुर्हुन्छ, र आज रात हामीलाई त्यो ान्त या समान्तर िदनुहोस्; जसै हामी
ती गएका इस्रायलका िदनह लाई उदाहरणको पमा हेछ , जस्तो बाईबलले हामीलाई
￭सकाउदछ िक हामीले देख्दछौ तपाईले तनीह लाई के गनुर्भयो जब तनीह ले वचन
पालन गर,े देख्दछौ िक तपाईले तनीह लाई के गनुर्भयो जब तनीह ले तपाईको वचनको
उलङ्घन गर,े र त्यसबाट हामीले के गनुर्पछर् ￭सक्न सकौ। त्यसलेै, हामी प्राथर्ना गछ िक
तपाई हामीसंग आज रात िवषेश त रकामा बोल्नुहुनेछ, तािक यी िदनह मा आफैलाई
कसरी संचालन गन भिन हामीले जा सकौ, िक हामी यस िबहान जान्यौ िक हामी जीिवत
छौ। हामी माग्दछौ येशुको नाउमा। आमेन।

बस्न सक्नुहुन्छ।
29 म आज यो शषर्कमा बोल्न जादछुै, मात्र एक—एक छोटो समयको लािग बोल्नेछु:
फुटेको कुण्डह ।
30 इस्रायलले दइुवटा महा पापह गरकेा छन्। परमे रले भ ुभयो तनीह जीवनको
पानीको मूल हुनुहुन्छ, उहाबाट टाढा गएका छन्, र आफ्नो िन म्त िपउनको लािग कुण्डह
खनेका छन्। अब, त्यो केिह कुरा हो।
31 यो मूल पाठ लनूको कारण यो हो िक िकनभने मलेै िबहानमा भनेका कुराह
हामी ￭जईरहेको समयको िवषयमा र हामीले संघषर् ग ररहेको कारणको िवषयसंग यो
समान्तरमा जादछ।
32 र हामी इस्रारायललाई उदाहरणको पमा हेदर्छौ िक, परमे र जो हुनुहुन्थ्यो, उहा
सधै त्यस्तै नै रहनुपदर्छ। र त्यहाँ मात्र एउटा कुरा छ जुन परमे रले जिहले कदर गनुर्हुन्छ,
त्यो हो, उहाको मागर् जुन उहाले मािनसह को िन म्त िदलाउनुभयो। र जब तनीह त्यो
मागर्बाट बािहर गए, तब परमे रको अपमान भयो, र परमे रको मािनसह लाई उहाले
भ ुभएको कुराबाट टाढा गएकोले दखु भोग्न लगाउनुभयो, त्यो जस्तो सुकै िकन नहोस्
उहाले त्यसो गनुर्भयो।

उहाले तनीह लाई व्यवस्था समेत िदनुभयो, “नछोओ, नसमात, नाचाख।” त्यो
गरकेो पापको कारणले मात्र होइन, तर उहाले गर भ ुभएको कुरालाई आज्ञा उलङ्घन
गरकेा हुनाले हो। र त्यहाँ किहल्यै पिन व्यावस्थाको सजाय नभईकन व्यवस्था हुन सक्दनै।
िकनभने, यिद त्यहा सजाय छैन भने, तब व्यवस्था तबसम्म सिक्रय हुदनै जबसम्म त्यहाँ
दण्ड हुदनै। व्यवस्था।
33 अब, हामी पाउछौ, जे तनीह ले ती िदनमा गरकेा थए त्यो आज हामीले र
मण्डलीका मािनसह ले ग ररहेको संग समान्तर दे खन्छ।
34 अब हामी यहाँ अचम्मको कुरा देख्दछौ। यो कोिह मािनसह लाई अचम्म लाग्न सक्छ,
जब उहाले यो भ ुभयो, “तपाईले, तनीह ले, आफ्नो िन म्त कुण्ड खनेका, फुटेका कुण्ड
खनेका छन्” अब, तपाई मध्ये कतलाई कुण्ड के हो थाहा छैन होला। कत जनालाई थाहा
छ कुण्ड के हो भिन? िठक छ, लगभग सबलैाई थाहा छ। यिद तपाईह कृिषके्षत्रमा हु कनु
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भएको हो भने तपाईलाई थाहा छ कुण्ड के हो भिन। मलाई याद छ िक मलेै एउटाबाट
प्रशस्त िकरा िपएको छु, यो जा को लािग िक एक कुण्ड के हो।

एक देशमा प्रचार ग रएको थयो जहा, एक ब्रसको तरमा, जहा तपाईसंग पानीको
एउटा पानीको ठूलो खाल्डो, जुन वषार्को पानीले हुन्छ, तपाई जा ुहुन्छ, र यो यस प्रकारले
थोरै पुरानो भसैकेको छ। र—र त्यसपछ िकराह , रातको समयमा, भत्र आउछ। र
त्यसलेै मलाई थाहा छ कुण्डको पानी कस्तो हो भिन।
35 एक—एक कुण्ड एउटा—एउटा यस्तो ठाउ हो, एउटा चज जुन जिमनमा खाल्डो
खनेको हुन्छ, जुनले इनारको स्थान लन्छ। जहाँ मािनस कहाँ कूवा हुदनै, त्यहाँ तनीह ले
एक—एक कुण्ड बनाउछन्। अक शब्दमा भन्दा, कुण्ड एउटा मान्छेले बनाएको ट्यांक
हो, या मानव िन मत जिमनको कूवा हो, जुन मान्छेले खन्छ, पानी िपउनलाई, अिन
प्रयोग गनर्लाई। कोिह—कोिहले त्यसलाई पखाल्नको लािग पानी प्रयोग गछर्न्, र कसलेै
िपउनको लािग, र हुनसक्छ धेरै प्रकारमा प्रयोग गथ। सबै पानी जुन हामीले पाउथ्यो,
त्यो कुण्डमा हुन्थ्यो। एउटा पुरानो चज हुने गथ्य जसलाई तपाईले चारैतर, चारपैिट्ट
पानी माथ ल्याउनलाई हावा हाल्नुपथ्य ; त्यसमा सानो बा ल्टन हुने गथ्य , जसलाई
कुण्डबाट पानी िनकाल्नलाई पम्प गनुर्पथ्य ।
36 िठक छ, हामी एउटा कुरा ध्यान िदन सक्छौ िक कुण्ड कूवा भन्दा फरक हुन्छ। अब,
एक कुण्ड रत्तो हुनसक्छ। कुण्ड आफै भ रन सक्दनै। यो…भरोसा योग्य हुदनै। तपाई
कुण्डमाथ भर पनर् सक्नुहु । यो गम मौसममा या जाडो मौसममा पन वषार् संग िनभर्र
हुन्छ, जे पिन यो छ…सामान्यतः जाडो मौसममा जब िहऊ पछर् र पानी आउछ, यिह
पानी नै कुण्डमा आउछ। र यिद त्यसले त्यो पानी पाएन भने, तब तपाई—तपाईसंग कुनै
पानी हुदनै। त्यिह नै सब—ैत्यही नै सब…ैसुकेर जान्छ। र त्यो आफै पुनः भ रन सक्दनै।
र पुरानो कुण्डले आफैलाई पुनः भनर् सक्दनै। त्यसले आफुलाई आकाशबाट परकेो पानीले
मात्र भनर् सक्छ।
37 र म तपाईले कुण्डको िवषयमा अक कुरा जानेको म चाहन्छु। सामान्यतः तपाईले
पाउनुहुन्छ, वा जस्तो तरीकामा त्यो हाम्रो स्थानमा छ, कुण्ड…सामान्यतः ढुकुटी
घरको आकारभन्दा दइु गुणा ठूलो हुन्छ, र तनीह ले प्रायः ढुकुटीबाट कुण्डसम्म पानी
पुयार्उछन्। म सम्झन्छु त्यो पुरानो कुण्ड त्यहाँ, जब हामीसंग…जब नालीको पाईप
त्यस ारा भाग्थ्यो, जुन ढुकुटीबाट जान्थ्यो। त्यो ढुकुटीबाट भ रन्छ।

त्यसलेै तब पानीलाई ढुकुटीको छतबाट ल्याउने ग रन्थ्यो; जहा सबै जनावरह लाई
धन्सारको सामु ेको भागमा चारैतर िहडेर टेकेका हुन्छन्, र सबै फोहोरह सुक्खा
समयमा धन्सारको माथ ो भागमा आएर बसेका हुन्छन्। र पानी आउछ र ती सबै
छतदेखी नै पखा लन्छ, मान्छेले बनाएको धारामा आउछ, र मान्छेले बनाएको ट िटमा
आउछ त्यसपछ मान्छेले बनाएको कुण्डमा आउछ। र यिद तपाईले लथालगोपन पाएन
भने मलाई थाहा छैन तपाईले के पाउनुभयो, जब तपाईले कुण्ड पाउनुहुन्छ। हो श्रीमान्,
यो सबै मानव िन मत हो, र हुनसक्ने सम्मको फोहोर हुन्छ।
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38 तपाईलाई थाहा छ, हामी भ े गथ्य …हामीसंग एउटामा िफल्टर चरकुट हुनेगथ्य ।
के तपाईलाई किहल्यै थाहा छ त्यो के थयो भनेर? िफल्टर चरकुट राख्न पन हुन्थ्यो, ती
सबै िकराह र अ चजह समात्न जुन ढुकुटीको माथ ो भागबाट आउथ्यो, र ती सबै
चारैतरको ठाउमा, र एक ठाउबाट कुण्डको अक ठाउमा खन्याईन्थ्यो। र ती सबै मलैा र
फोहोरह जे जत पिन समात्नलाई हामीले िफल्टर चरकुट प्रयोग गन गथ्य । िन य न,ै
त्यसले वास्तवमै फोहोर समात्न सक्दनैथ्यो, त्यसले मात्र ठुलो फोहोरह समाउथ्यो जुन
त्यसमा आएर झदर्थ्यो। िकरा त्यसमा झदर्थ्यो होला, तर िकराको रस चािह पानीसंगै
जादथ्यो। त्यसलेै तपाई—तपाईलाई साच्चै नै झमेला हुन्छ यिद तपाईसंग पुरानो फोहोर
कुण्ड छ भने।
39 केिह िदनसम्म तपाई त्यो पानीलाई त्यिह रिहरहन िदनुहोस्, र त्यो जमेर बस्छ।
तपाई पानीलाई कुण्डमा नै रिहरहन िदनुस्, त्यो जम्छ। र त्यो भ्यागुता, र छेपाराह ,
सपर्ह ले भ रन्छ। र हामीले त्यसलाई “ह￭ ने-पुच्छरह ,” भन्थ्यौ। सानो…मलाई थाहा
छैन यिद…त्यो परजीवी होइन, तनीह एक…मलेै स क्दन, मलाई थाहा छैन तपाईह
त्यसलाई के भ ुहुन्छ। तर केिह प्रकारको सानो कुराह पानीमा आउछन्, त्यस—
त्यसलाई “ह￭ ने-पुच्छरह ” भन्छौ। तपाई जा ुहुन्छ त्यो के हो। कत जनालाई थाह छ
जुन िवषयमा मलेै बो लरहेको छु। ओ, िकन, पक्का तपाईह देशमा बस्नुहुने सबलैाई थाहा
छ। ती सबै जमेर दलदल भएर बस्छ, र त्यसपछ ती दलदलको प्रेमीह त्यससंगै आउछन्।
त्यो मात्र यसकारणले आउछ, िकनभने त्यो जमेको हुन्छ। र त्यो जमेको कारणले, त्यसले
ती पशुह लाई तान्छ जसलाई जमेको कुराह मन पछर् ।
40 र त्यो पूणर् पले एउटा महा पाप जुन आज मण्डलीको जस्तो छ। मलाई लाग्छ
िक छुट्टाएका छौ…ती मध्ये एउटा महा पाप जुन आज मण्डलीले गरकेो छ, जस र
इस्रायल ले ती िदनमा गरकेा थए, त्यसले उहालाई त्यागे, ￭जउदो पानीको मुहानलाई
त्यागे, र आफ्नो िन म्त मानव िन मत कुण्डह बनाए। र यो ती सबकैो िन म्त एउटा
वासस्थान भयो जसले त्यो प्रकारको पानीलाई प्रेम गछर्न्। छेपाराह , भ्यागुताह , र
सबै प्रकारका अशु िकटाणहु त्यहाँ बस्छन्, िकनभने त्यो मानव िन मत ट्यांक हो। र
यो ट्यांक मा ती कुराह बस्दछन्, आजको नामधारी संगिठत संस्थाह को एउटा एउटा
￭स उदाहरण हो।
41 “अब,” तपाई भ ुहुन्छ, “भाई ब्रन्हाम, िकन तपाई यी मािनसह मा कडा प्रहार
गनुर्हुन्छ?”

यहाँिनर प्रहार ग रनुपदर्छ। यसलाई यहािनर प्रहार ग रनुपदर्छ। त्यहाँबाट भाग्नुहोस्,
िकनभने यसले अन्तमा पशुको छाप् बनाउनेछ। याद गनुर्होस्, त्यो सत्य हो। त्यो नै पशुको
छाप हुनेछ। संगिठत संस्थाले िठक यतातर डोयार्उदछ। त्यो िठक आफ्नो बाटोमा त्यहाँ
छ, जबजर्स्तीमा, शिक्त ारा।
42 त्यो प्राचन रोमन साम्राज्यमा हेनुर्होस्। िठक त्यसलेै तनीह लाई स्वधमर् त्यागको
छापमा डोयार्एको थयो। तपाईले पाउनुहुन्छ िक कुनै पिन मािनसले पशुको छाप नभईकन
िक वा बेच्न पाउदनै थए। ऊसंग यो हुनुपथ्य ।
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43 त्यहाँ मात्र दइु स्तरको मािनसह संसारमा हुनेछन्: तनीह जो परमे रको छाप
सिहत छन्, र तनीह जो पशुको छाप सिहत छन्। मात्र दइु स्तरका, त्यसलेै तपाईसंग
एउटा हुनुपछर् या त अक । त्यो स्वधमर् त्याग हुनेछ, एक—एक धमर्को छाप, स्वधमर् त्याग
धमर् हुनेछ।
44 र पशुको प्रत पमा मूत ब जादछै। जस्तो हामी अध्ययन गछ , हामीले पाउछौ
िक रोम सधै पशुको छाप थयो, छ र हुनेछ। साचो पमा यिह हो। र अ केिह पाउनको
लािग रोम बाहेक कुनै बाटो छैन।
45 र रोमले के गय ? पागन रोम दे ख पपल रोममा प रणत भए, र एक प्रणाली संस्थागत
बनाए, एक सावर्भौिमक प्रणाली, जसले सबलैाई त्यिह एउटा धमर्मा बाध्य बनाए या त
मा रिदन्थे।
46 र यो एउटा अचम्मको कुरा हो िक यो संयकु्त राज्य श्यमा देखा पय , र यो एउटा
थुमा जस्तो हो। र थुमाको दइुवटा सानो ￭सङ छन्, नाग रक र इसाईवािद अधकारह । र
त्यसको केिह समयपछ, जब त्यो थुमा थयो, हामी पाउछौ िक त्यसपछ त्यसले अ￭जङ्गर
जस र बोल्यो र अ￭जङ्गरसंग पिहले भएको सबै शिक्त त्यसले अभ्यास गय । र बाईबलले
हामीलाई भन्छ िक तनीह ले यसो भने, “आऊ, हामी पशुको मूत बनाऔ।” एउटा
मूत यस्तो हो जुन केिहको पमा हुन्छ। र िठक अिहले हािम त्यो देख्न सक्छौ, त्यसको
स्वधमर् त्यागको अवस्थामा, मण्डलीह ले िव मण्डली प रषद बनाएका छन्, जुन रोमको
शिक्तको प्रत प हो; र मािनसह मा त्यिह कुरा गनर् बाध्य बनाउछ जुन पागन रोमले गरकेो
थयो…या पपल रोमले गरकेो थयो। त्यसलेै त्यहाँ अ कुनै बाटो छैन, अ कुनै कुरा
छैन। तर त्यो सत्य हो।
47 र त्यिह कारणले मेरो यगुमा, मेरो समयमा, प्रहार गदछु, िकनभने यिह नै प्रहार
ग रनुपनछ। भत्र आउ भ े बोलावटबाट, “हे मेरा मािनस हो, त्यसबाट िनस्केर आओ,
ताक तमीह त्यसका पापह का भागीदार नहोओ!”
48 अब, म यी फोहोर, घृणत कुण्डह जस्तै छु। “उहा जीवनको मुहान हुनुहुन्छ। उहा
जीिवत पानी हुनुहुन्छ।” र मािनसले त्यसलाई त्यागे, र आफ्नो िन म्त कुण्डह बनाए
जसले मात्र ती घृणत कुराह समाउछ। त्यो मात्र कुराह हुन् जुन त्यसले समात्न सक्छ।
र त्यिह नै संगठनवािदले गछर्न्; त्यसले जे पिनआउछ त्यसलाई समात्छ र त्यसमा शािमल
हुन चाहन्छ। तनीह सबै कुरा भ याउन इच्छुक हुन्छन् यिद त्यसमा केिह पसैा, या कुनै
िन त तरीकामा लुगा पिह रन पाउछन् भने। तनीह को हुन्, तनीह कहाँबाट आए,
तनीह लाई त्यसको वास्ता छैन, तनीह ले जसरी हुन्छ त्यो लन्छन्।
49 अब, हामी फेरी पिन पाउछौ िक, यो पशुको छाप जुन यहाँ बन्यो…अमे रका अकं तेह्र
हो। यो तेह्रवटा उपिनवेशबाट जन्मेको थयो। मसंग झन्डा थयो जसमा तेह्रवटा ताराह
र तेह्रवटा धकार्ह थए। र त्यो अझै प्रकाश १३ अध्यायमा देखा पछर् । र अमे रका जिहले
पिन ीको पमा छ, हाम्रा ￭सक्काह मा प्रतिनधत्व ग रएको छ। यहाँसम्म िक इन्डीयन
शरमा पिन, एक पे ीमा, एक ीको अनुहार छ। हामी त्यो जान्दछौ, त्यसको इतहास
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जान्दछौ। सबकुैरा, लबट बेल, र सबै कुरा जान्दछौ, लबट … लबट को मूत, सबै
कुरा, एक ी छ। एक ी: अकं तेह्र छ। बुझ्नुभयो? अब, यो—यो कुराह देख्न पाउनु
सुन्दर कुरा हो।
50 र अब मलेै परमे रको प्रकाशबाट भिवष्यवाणी गरकेो थए, जुन १९३३ को दशर्न हो,
जुन अ न्तम हुन आउनु अगाड सातवटा कुराह हुनेछ। र त्यो, ती मध्ये एक त्यो थयो
िक, “मुसो लनी, जो त्यस समयमा िनरकुंस शासक बन्दै थए, उनी शासक ब ेछन्; र
अझै, उनी तल इथयोिपया जानेछन् र आक्रमण गनछन् र इथयोिपयालाई लनेछन्; र
आत्माले भ ुभयो, ‘उनी आफ्नो कदममा िगनछन्।’”
51 मलाई आ यर् छ िक यिद कोिह पुरानो समयको िव ासी यस पिवत्रस्थानमा हुनुहुन्छ,
जसले यी कुरा ऐले धेर,ै धेरै वषर् पिहले रडे्म्यान हलमा प्रचार गरकेो सम्झन सक्नुहुन्छ। के
यहाँ भवनमा कोिह एकजना हुनुहुन्छ आज रात, जो रडे्म्यान हलमा जब मलेै प्रचार गदार्
हुनुहुन्थ्यो, जब तिनह संग एन.आर.ए थयो, पुरानो समयमा, जभेल्टको कायर्कालमा?
मलाई लाग्छ यहाँ एकजना पिन हुनुहु । त्यहा कोिह एकजना हुनुहुन्छ? हो, हो, एकजना,
त्यहाँ एकजना हुनुहुन्छ। हो, श्रीमती िवल्सन, मलाई उहा याद छ। मेरो श्रीमती जो पछाड
पिट्ट ब￭सरहनुभएको छ। दइुजना बािक हुनुहुन्छ, ती पुराना िदनका पुस्ताबाट।

त्यसबेला, जब तनीह ले यो एन.आर.ए नै पशुको छाप हो भन्दै थए, मलेै भनेको
थए, “त्यो केिह होइन; कुनै पिन रीतले त्यो होइन। पशुको छाप यहाँ आउदनै। त्यो
रोमबाट बािहर आउछ। र यो पशुको छाप हुनसक्दनै।”
52 र अब याद गनुर्होस् यी कुराह भिनएको थयो। यो भनेको थयो, “एडोल्फ िहट्लर
एक रहस्यमय अन्त्यमा आउनेछ। र उनले संयकु्त राज्यसँगको यु घोषणा गनछ। र
तनीह ले िवशाल—एक—एक िवशाल कंिक्रटको चजह िनमार्ण गनछन्, तनीह
अझै त्यसमैा पिन बस्नेछन्। र िठक त्यहाँ अमे रक ह ले भयानक ￭जत लनेछन्, यसमा।”
र त्यो ￭सगफे्रड रखेा थयो, एघार वषर् पिहले जब यो िनमार्ण गनर् शु ग रएको थयो। र
त्यसपछ भनेको थयो, “तर उनको अन्त्यमाआउनेछ; र संयकु्त राज्यले यु ￭जत्नेछ।”
53 र त्यसपछ भिनयो, िक, “त्यहाँ तीन वादह छन्: नाजीवाद, फा￭सवाद, र
साम्यवाद।” र मलेै भनेको थए, “ती सबै साम्यवादमा घु￭ न्छन्। र￭सयाले साम्यवादबाट
ती सबै लन्छ।”
54 र मलेै भनेको थए, “िवज्ञान यत धेरै बढ्दै जानेछ, मािनसह यतसम्म िव ान हुदै
जानेछन्, िक तनीह ले अण्डा आकारका गाडह र धेरै कुराह आिवष्कार गनछन्,
जुनमा शसा माथ ो भागमा हुनेछ, र त्यो स्टे रग व्हीलले नभएर कुनै अक शिक्तले
िनयन्त्रण गनछ।” र तनीह ले त्यो कार पाईसकेका छन्।
55 र मलेै भनेको थए, “त्यसपछ हाम्रा ीह को नैतकता यत धेरै पतन हुदै
जानेछन्, िक तनीह देशको लािग अपमान हुनेछन्। तनीह पु षको व ह लगाउन
जाँदै थए। तनीह आफ्नो व ह वास्तवमा यत घटाउदै जानेछन् िक तनीह
यहासम्म आइपुग्नेछन् जहाँ तनीह आफ्नो भित्र लगाएर िहडेको जस्तो हुनेछ, त्यो नै
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हो। र, अन्त्यमा, तनीह यहासम्म हुनेछन् िक तनीह केवल अ￭ंजरको पात लगाउने
आउनेछन्।”

र यिद तपाईले ध्यान िदनुभएको छ भने, गत मिहनाको लाईफ पित्रका, तिनह संग
एउटाले ीले अ￭ंजरको पात लगाएक थईन्। अिन त्यो नया साँझको फ्रक थयो, या
गाउन् थयो, जुन तनीह ले साझमा के लगाए; पारदश , त्यसबाट सबै दे खने खालको,
मात्र अ￭ंजरको पातले उनको शरीरको िन त अङ्ग मात्र छोप्ने खालको; डोरी िबनाको या
डोरी, खलुा नुहाउने लुगामा, टप्समा, शरीर प्रदशर्न हुनेखालको। र कसरी त्यो ती कुराह
भएका छन्।
56 त्यसपछ मलेै भनेको थए, “मलेै एउटा ी संयकु्त राज्यमा खडा भएक देखे, जस्तो
िक एक महान् रानी या त्यस्त।ै र उनी हेदार्मा सुन्दर थईन्, तर दयमा दु थईन्। र
उनले रा ्रको कदमलाई, आफ्नो कदममा िहड्ने बनाईन्।”
57 त्यसपछ मलेै भने, “अ न्तममा, उहाले मलाई फेरी फकर पूवर्तर हेर् भ ुभयो। र
जब मलेै हेर,े मलेै देखे, यस्तो दे खन्थ्यो, जस्तो िक, दिुनयामा िवस्फोट भयो। र जत
टाढासम्म मलेै देख्न सक्थे, त्यहाँ केिह पिन थएन तर लौरोह थयो, र—र ती चट्टानह
सबै पृथ्वीबाट उठाईिदएको थयो।”

र यी कुराह संसारको अन्त्य हुनुभन्दा अगाड हुनुपन थयो। र ती सात मध्येमा
पाँचवटा भसैकेका छन् यी ते त्तस वषर्मा। हामी त्यहाँ छौ, फकर अ न्तम समयमा छौ।
58 र िठक त्यसपछ मलेै संगिठत संस्था प्रणालीको िव मा बोले। र आज रात पिन म
अझै िव ास गछुर् , िक त्यो एउटा मलवापी हो, त्यो यस्तो स्थान हो जहाँ फोहोर दौडन्छ।
मलेै िव ास नै गनर् स क्दन िक परमे रले किहल्यै मण्डलीमा त्यस्तो कुरा लनुहुन्छ,
िकनभने यो परमे रको आत्मा ारा जन्मनु पदर्छ र उहाको भिन बोलाउनु भन्दा अगाड
शु पा रनुपदर्छ। ख्री को रहस्यमय शरीरमा, हामी त्यसमा पिवत्रआत्मा ारा बि ष्मा
भएकाह हौ।
59 हो, यो कुण्डको प्रणाली िन यनै संगिठत संस्थाको एउटा ￭स उदाहरण हो। एक
िव ान मािनसले देख्नुपदर्छ, र यसमा किहल्यै जानुहुदनै, िकनिक परमे रले यगुौ दे ख
सािबत ग रिदनुभएको छ िक उहा यसको िव मा हुनुहुन्छ र त्यससंग किहल्यै काम
गनुर्भएन। कुनै समुदाय…कुनै पिन समय जब एक व्यिक्त सन्देशको साथ उठाइन्छ, जस्तो
िक लुथर, वेस्ली, या त्यस्तै अ , र स्मथ, र क्या ल्भन, र तनीह , जब तनीह ले
संस्था शु गर,े परमे रले सबकुैरा खण्डमा राख्नुभयो र किहल्यै पिन जागृतमा फेरी
फकर आउनुभएन।
60 इतहासबाट भएर हेनुर्होस्। त्यहाँ किहल्यै पिन एउटा समय छैन जहाँ परमे रले
संगिठत संस्थालाई लएर, त्यसबाट जागृत ल्याउनुभएको होस्, किहँ पिन छैन। तब,
इतहास र बाइबलबाट यो सािबत हुन्छ िक यो परमे रको नजरमा घृणत कुरा हो, त्यसलेै
मलाई यो संग केिह गनुर्छैन। र त्यसलेै नै म यसको िव मा छु। म मिनसह लाई यसबाट
बािहर िनकाल्ने प्रयत्न गदछु।
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61 हामीह बोलाईएका हौ, इस्रायलमा जस्तो, त्यिह नै अिहले भईरहेको छ,
उदाहरणको िन म्त इस्रायललाई हेनर् बोलाईएका हौ। तनीह , जबसम्म तनीह पानीको
मुहानसंग रहे, तनीह िठकै थए। तर जब तनीह ले आफ्नै लािग कुण्डह ख थाले,
जुन मानव-िन मत प्रणालीह थयो, तब परमे रले तनीह लाई समतल छोडिदनुभयो।
उहाले हामीलाई पिन त्यसै गनुर्हुनेछ। “तनीह ले उहालाई त्यागे, जो जीिवत पानीको
मुहान हुनुहुन्थ्यो।” त्यो नै तनीह को िव मा परमे रको गुनासो थयो। “केिह यस्तो
गनर्को िन म्त िक तनीह यो भ सकोस्, तपाईले देख्नुभयो हामीले के गरकेा छौ!”
62 अब, जब मोसाको यात्राको समयमा; जब परमे रले, अनुग्रह ारा, तनीह को िन म्त
अगमवक्ता िदनुभयो, तनीह को अगाड जानको िन म्त आगोको खामो िदनुभयो, र
चन्हह र आ यर् कुराह ले ती सािबत पिन गनुर्भयो। अनुग्रहले यी सबै कुराह जुटाएको
थयो। इस्रायलले अझै पिन व्यवस्थानै चाहन्थ्यो, व्यवस्था लनको लािग तनीह ले
अनुग्रहलाई इन्कार गर।े

िठक त्यिहनै आज मािनसह ले गदछन्। तनीह ले नामधारी संस्थाको प्रणाली लन,
वचनलाई इन्कार गरे िकनभने यसमा तनीह ले जे चाहन्थे त्यो गनर् पाउथे र यो संग
िमल्न सक्दथे। तर तपाईले त्यो ख्री मा गनर् सक्नुहुन्छ! ख्री मा रहनको लािग तपाई शु
र सफा हुनुपदर्छ।
63 उ म्लरहेको कूवालाई छोडेर, मानव िन मत प्रणाली वा कुण्डमा जानु, के तपाई
कल्पना गनर् सक्नुहुन्छ कसलेै त्यसो गरकेो? के तपाई कल्पना गनर् सक्नुहुन्छ कुनै पिन
मान￭सक सन्तुलन भएको व्यिक्तले स्वच्छ मूल कूवाबाट िपउन छोडेर त्यो एक मानव
िन मत कुण्ड जहाँ भ्यागुताह , छेपाराह , र ह￭ ने-पुच्छरह , यी सबै भएकाबाट िपउन
चाहन्छन्?

यो सिह हुनलाई समझदारसम्म पिन दे खदनै, तर त्यिह नै वास्तिवक पमा मािनसले
गरकेा छन्। तनीह ले वचनलाई त्यागेका छन्, जुन परमे रको श्रोत र शिक्त साचो मुहान
हो, त्यसबाट बािहर कुण्डबाट िपउनको लािग, र आफ्नो िन म्त कुण्डह बनाउनको
लािग। त्यस्तै जुन तनीह ले त्यसबेला गरकेा थए, तनीह ले अिहले पिन गरकेा छन्।
तनीह ले भन्छन्…

उहाले भ ुभयो, “तनीह ले मलाई त्यागे।” यहाँ उहाले भ ुभयो, यहा य मया
२:१४ मा, या १३, मा। उहाले भ ुभयो, “मलाई, ￭जउदो पानीको मुहानलाई, तनीह ले
त्यागेका छन्।”
64 अब, हामीले देख्यौ कुण्ड के हो भनेर। हामीले देख्छौ कुण्डमा के—के हुन्छ भिन।
हामीले देख्यौ त्यो कसरी बनाईन्छ भनेर। यो मानव िन मत चज हो जुन फोहोर छतबाट
भएर आउछ। झरी माथबाट तल झछर् , फोहोर छतमा झछर् , र त्यसले मात्र छातलाई
पखाल्छ, मानव िन मत द्रोणीबाट तल रा खन्छ, मानव िन मत धारा ारा ग रन्छ, र मानव
िन मत ट्यांक मा हा लन्छ। र सबै फोहोर त्यहा जम्मा हुन्छ, र िकटाणूह , र छेपाराह ,
र भ्यागुताह , र जिमनका कुराह , त्यस्तै कुराह हुन्छन्। र, ध्यान िदनुहोस्, ती सबै
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कुराह अशु पशूह हुन्; िहलो, ह￭ ने-पुच्छरह हुन्। एक ह￭ ने-पुच्छरह सफा
पानीमा बस्न सक्दनै। यिद त्यो बस्यो भने, त्यसले उसलाई माछर् । त्यसलाई िहलोमा
नै बस्नुपछर् ।
65 र त्यिह त रकामा छ आजका यी धेरै पर￭जिवह मा। तपाई पिवत्र आत्माको स्वच्छ
पानीमा बस्न सक्नुहुदनै। त्यिह नै कारणले तनीह अतनै ब लयो पमा वचनको
िव मा छन्, र भन्छन्, “यो आफैमा गोलमाल छ। त्यसमा यसो केिह पिन छैन।”
यो िकनिक तनीह संग केिह प्रकारको िहलोको कुण्ड हुन सकोस् जहाँ तनीह खेल्न
सकोस्। यो िठक हो।

त्यिह नै तरीकामा, भ्यागुताह , र छेपाराह , र चेपागाडा आिदह संग हँुदछ।
तनीह बस्नको लािग फोहोर र िहलोको चारैतर आउनुपछर् , िकनभने त्यहाँ बस्नको
लािग तनीह को प्रकृतनै त्यिह हो। र तपाई पशूलाई प रवतर्न गनर्सक्नुहु जबसम्म
तपाईले त्यसको स्वभाव प रवतर्न गनर्सक्नुहु ।

र तपाईले एक व्यिक्तलाई तबसम्म परमे रको वचन देखाउन सक्नुहु जबसम्म त्यस
व्यिक्तको स्वभाव प रवतर्न भएको हुदनै; र जब उसको स्वभाव पिहलेको बाट प रवतर्न
भई परमे रको छोरा हुन्छ, र ऊ भत्र पिवत्र आत्मा आउछ। पिवत्र आत्माले परमे रको
वचन लेख्नुभएको हो!
66 आज मलेै मेरो असल िमत्रसँग कुरा ग ररहेको थए, जो डाक्टर ल भेल हुनुहुन्छ
जो अिहले उप स्थत हुनुहुन्छ। र उहा थोरै शा िवद् हुनुहुन्छ र त्यसलेै सामान्यतः हाम्रो
केिह—केिह धमर्शा मा थोरै राम्रो छलफल भईरहन्छ। एकदम िव ान हुनुहुन्छ।

र उहाले एक पटक मलाई सोध्नुभयो िक मलेै पिवत्रआत्मा पाउनुको प्रार म्भक प्रमाण
के हो भिन सोच्दछु, “के त्यो अन्य भाषाह मा बोल्नु हो?” यो धेरै वषर् अगाडको हो।

मलेै भने, “होइन; मलेै त्यो देख्नै स क्दन।”
उहाले भ ुभयो, “मलेै पिन दे ख्दन,” भ ुभयो, “यध्दिप मलाई त्यो ￭सकाईएको

थयो।” उहाले भ ुभयो, “तपाईलाई के लाग्छ के चािह प्रमाण हुनसक्छ?”
67 मलेै भने, “मलेै सोच्न सक्ने मुख्य प्रमाण प्रेम हो।” यसकारणले हामी यस िवषयमा
कुरा गय ।

र त्यसपछ मलेै सोचे यो सु मा राम्रो छ त्यसलेै मलेै त्यिह लए, “यिद मािनसमा
प्रेम छ भने।”

तर एकिदन प्रभुले एक दशर्नमा, मलाई खोल्नुभयो। र उहाले भ ुभयो, िक, “पिवत्र
आत्माको प्रमाण त तनीह हुन् जसले वचन प्रा गरकेा छन्,” न त प्रेम, न त अन्य
भाषाह बोल्नु हो, तर त्यो वचन प्रा गनुर् हो।
68 र त्यसपछ डाक्टर भेलले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो िक, “त्यो धमर्शा अनुसार छ,”
उहाले भ ुभयो, यूहा १४ मा, येशुले भ भयो, “जब उहा पिवत्र आत्मा तमीह मा
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आउनुहुन्छ, उहाले यी कुराह तनीह मा प्रकट गनुर्हुनेछ, जुन मलेै तमीह लाई
￭सकाएको छु, र हुन आउने कुराह देखाउनु हुनेछ।

त्यसलेै त्यहाँ पिवत्र आत्माको वास्तिवक सबूत छ! उहाले अिहलेसम्म पिन मलाई
गलत भ ुभएको छैन। त्यो, “यो पिवत्र आत्माको सबूत त्यो हो, जसले वचन िव ास गनर्
सक्दछ।” तपाईले प्रा गनर् सक्नुहुन्छ।

िकनिक, येशुले किहल्यै भ ुभएन, “जब पिवत्र आत्मा आउछ, तमीले अन्य
भाषाह मा बोल्नेछौ।” उहाले किहल्यै भ ुभएन, पिवत्र आत्मा आउछ, तमीले यी
कुराह गनछौ। तर उहाले यसो भ ुभयो, “उहाले यी मेरा कुराह लनुहुनेछ र यी कुरा
तिमह लाई देखाउनुहुनेछ, र तमीह लाई हुन आउने कुरा देखाउनुहुनेछ।” त्यसलेै येशु
आफैले भ ुभए अनुसार त्यहाँ पिवत्र आत्माको वास्तिवक सबूत छ।
69 त्यसलेै यी सबै उत्तेजना र यी कुराह जुन मािनसमा छ र अजै त्यसमैा ￭जउछन्,
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ िकन तनीह ले यो गछर्न्। बुझ्नुभयो, यो एउटा नामधारी संगिठत
संस्था बन्दछ, या त िहलो कुण्ड बन्छ, र त्यहाँ किहल्यै पिन एउटा नामधारी संस्था
परमे रको ￭स वचन माथ बिनएको छैन। त्यसले यो गनर् सक्दनै, िकनभने तपाईले
परमे रलाई मनोिनत या संगिठत गनर् सक्नुहु । सक्नुहु , श्रीमान्।
70 यसको कारण यो हो, तपाईले केिह मािनसह को झुण्ड पाउनुहुन्छ जसले वचन
िव ास गछर्न्, तनीह लाई संस्था शू वात गनर् िदनुहुन्छ। पिहलो कुरा तपाई जा ुहुन्छ,
एक वषर् समयमा त्यहाँ रिकह को झुण्ड छन् जससंग तपाई केिह गनर् सक्नुहु । तनीह ले
एउटा पकड पाएका छन्, र त्यस िवषयमा तपाई केिह गनर् सक्नुहु । त्यो परमे रको
प्रणाली होइन। त्यो होइन, त्यसलेै हामी जान्दछौ िक ती कुराह बािहर छन्। त्यो एउटा
कुण्ड बनेको छ, र त्यो ठाऊ बनेको छ जहाँ प्रत्येकले यो, त्यो, या अ कुराह गनर्लाई,
सदस्यता प्रा गनर्लाई, मािनसह लाई त्यहा आउन िदनलाई सम्झौता गनछन्।
71 हामीले पाउछौ, यो प्रणाली त्यो एक समयमा सु भयो, त्यो िवगतको इस्रायलीह को
िदनमा, जब तनीह ले यी कुण्डह खनेका थए। र त्यहाँ एक मािनस थए र फरीसीह का
झुण्ड थए जसले केिह कुण्डह खनेका थए। र तनीह को एउटा मािनस हेरोद नामको
थयो, र उनी एक घोषणाकार, राज्यका राज्यकतार् थए।

र उनी त्यो एक मािनसको कुरा सु आए जो तनीह को नामधारी संगठनसंग
मूखर् भएनन्। उनी एक अगमवक्ता थए। र कुनै पिन अगमवक्ताको कुनै नामधारी संगिठत
संस्थासंग कुनै सरोकार थएँन, तर त्यसलाई घृणा गथ। यो अगमवक्ताले यसो भ शु
गर,े “अब्राहाम नै हाम्रा िपता हुनुहुन्छ भिन आपसमा भ े नगर। िकनभने म तमीह लाई
भन्दछु, परमे रले यी ढंुगाह बाट अब्राहामको सन्तान उत्प गनर् सक्नुहुन्छ।”
72 र तनीह ले उसको कुरा सु लाई यो उच्च पदस्थ व्यिक्त ल्याए। र यो उच्च पदको
व्यिक्तले आफ्नो भाईको श्रीमतीलाई त्यसबाट टाढा ल्याएका थए, र उनलाई िववाह
गरकेा थए। र त्यो मािनस उनको सामु े आएर त्यसलाई के भने? तनीह ले सोचेका
थए िक उनले त्यहाँ सम्झौता गनछ, र भन्छ, “अब, श्रीमान्, तपाई, तपाईसंग यहा
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राम्रो कुस छ। र तपाईले गनुर्पछर्…म अत खसुी छु िक तपाई आज यहा मलाई सु
आउनुभएको छ।”

यूह ा िठक उनको सामु े गए, र भने, “तपाईले तनलाई पत्नीको पमा राख्नु
न्यायसंगत छैन।” पिहलो कुरा नै जुन उनले भने, उनले उसको पापको िन म्त गा ल गर।े
73 बुझ्नुभयो, नामधारी संस्थाले िहलोको कुण्ड बनाउछ जहा पु ष मिहलासंग बस्छ,
र तनीह को ी त्यसरी नै बस्छन्, र आफ्ना कपाल काट्छन्, र कटु्टह लगाउछन्, र
जे पिन गछर्न्, र आफैलाई इसाई हँु भन्दछन्।

तर परमे रको शिक्तको वास्तिवक मुहान, ह ेलुयाह, त्यो त्यहाँ रहनसक्दनै,
िकनभने त्यसले यसलाई बािहर धकाल्छ। “म जीिवत पानीको मूल हँु, तनीह ले आफ्नो
लािग केिह कुण्डह बनाउनको लािग मलाई त्यागेका छन्।”
74 अब, एक जीिवत पानीको मूल, हामीले पाउछौ, जीिवत पानीको मूल के हो? हामीले
थाहा पायौ िक कुण्ड के हो, अब जीिवत पानीको मूल के हो? त्यो उ म्लरहने कूवा हो।

“उ म्लरहने कूवा, त्यो के हो, भाई ब्रन्हाम?”
यो एउटा कूवा हो जुन सधै मुिनबाट आउछ र पानीलाई बािहरसम्म धकालेर ल्याउछ।

त्यो हरके समयमा बिगरहेको हुन्छ। यो आफैमा िनभर्र हुन्छ। उ म्लरहने कूवाको पािन सधै
स्वच्छ र सफा हुन्छ, एक जीिवत पानीको मुहान। यो मृत र िहलो हुदनै। यो जीिवत हुन्छ,
लगातार प रवतर्न हुन्छ, हरके समयमा केिह नया ल्याइरहेको हुन्छ, च लरहन्छ, त्यसको
श्रोतह बाट आइरहेको हुन्छ। यसले आफ्नो िवस्तारबाट आफ्नो श्रोतह खच्दछ, जुन
एउटा…अझै पिन जीिवत पानीको मूल छा करहेको छ। स्वसफा हुद;ै यो सफा शु , सफा
पानी हो। यो स्वः िनभर्र छ; यसको ट्यांक भ रनको लािग तपाईले झरीको प्रतक्षा गनर्
पदन। यो सधै भल्को मा ररहन्छ, आफ्नो पानी ￭सत्तैमा िदन्छ। तपाईले त्यो पम्प ग ररहन
पदन, हावा िदन, या घुमाउन, या यसलाई जोड्न पदन। यो मात्र जीिवत पानीको मुहान हो।
75 तपाई जा ुहुन्छ, तपाई त्यो पुरानो कुण्डलाई लनुहोस्, त्यो थोरै फोहोर पानी
पाउनलाई तपाईले घुमाएर, घुमाएर, घुमाएर, र पम्प गररे र सबै कुरा गनुर्पछर् ।

तर एक ￭जिवत पानीको मुहानले पम्प नगरी, नजोड, केिह पिन नगरी त्यो सबै
￭सत्तैमा िददछ। ओ, त्यो मुहानको लािग म खसुी छु! हो श्रीमान्।
76 यसलाई कुनै िकराह बािहर िनकाल्न चालनी आवश्यक हुदनै। िकनिक यो यत
गिहरो ताना आउछ, त्यहाँ चट्टानमा यतसम्म िक त्यहाँ कुनै परजीवी हुदनै।

यसमा कुनै शैक्षक झुत्रो झु ण्डनु ज री छैन, यो सिह हो, मानव िन मत नामधारी
संस्थागत ज्ञानको केिह संसार िन मत प्राणालीले; एक मनोचिकत्सकको सामु े राखी
तपाई प्रचार गनर् सक्नुहुन्छ या सक्नुहु भिन थाहा िदन ज री छैन। यसमा ती कुनै एक
घृणत झुत्रो झु ण्डएको छैन। त्यसले िठक बािहर धकाल्छ जसै तपाईले त्यसलाई त्यहा
राख्नुहुन्छ। तपाईले त्यो गनर् सक्नुहु । त्यो कूवा हरके समय भल्को मा ररहन्छ। तपाईले
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ती मध्ये एउटा झुत्रो त्यसमा राख्नुहोस्, त्यसले बािहर थुतेर एकपिट्ट या त अक पिट्ट
फा लिदन्छ। त्यो संग यी नामधारी संस्थाको झुत्रोको लािग कुनै समय नै छैन।
77 त्यसलाई कुनै िफल्टर चािहदनै, चालनी चािहदनै, पम्प ह ाउनु पदन, त्यस्तो केिह
पिन चािहदनै। त्यो केवल त्यहा भलको मा ररहन्छ। त्यो भ रनलाई कुनै पिन स्थानीय
झरीमा िनभर्र हुन पदन।झरीह “जागृत” हुन् जहा त्यो मुहान…त्यो जीवनको मुहानमा
छ। “जहा ￭सनो हुन्छ, त्यहा िग भेला हुन्छ।” तपाईले कुनै जागृत पम्प गररे ल्याउन
पदन; तपाईले केिह पिन पम्प गनर्पदन। मात्र तपाईले गनर् पन भनेको केवल मुहानमा
आउनुहोस्। त्यो सधै पुरा पले असल, स्वच्छ पानीले भ रपूणर् छ, र त्यसको कुनै अन्त्य
छैन। यसले केवल भल्को िदईरहन्छ।
78 तपाईलाई कुण्डमा गएर यसो भ ुपदन, “िठक छ, यिद झरी पय र ढुकुटी पखालेर
ल्यायो भने, हामीसंग िपउनको िन म्त केिह हुनेछ।” बुझ्नुभयो? मेरो, मेरो! यो होइन। त्यो
उ म्लरहने कूवाको धारा राम्रोसंग चसो पानीमा प्रत्येक समय बिगरहन्छ। तपाई त्यसमा
भर पनर् सक्नुहुन्छ। तपाईले यसो भ ुपदन, “िठक छ, म त्यो पुरानो पुरानो कुण्डमा
नै जान्छ। हामीले त्यसबाट िपउने गथ्य , तर यो धेरै समयदे ख पानी परकेो छैन। म
तपाईलाई भन्छु, त्यो सुक्खा हुनसक्छ।”
79 त्यिह त रकामा छ यी केिह मानव िन मत प्रणालीह । तपाई भत्र जान सक्नुहुन्छ,
र यिद त्यहा एउटा ठूलो कुरा पाउनुभयो, एउटा ठूलो गुट केिह बेच्नको लािग, या—या
कुनै त रकाको केिह कुरा भईरहेको छ, एउटा ठूलो पाट ह र केिह कुराह भईरहेको छ,
कुनै बकंो खेलह भईरहेको छ, र भुइत ामा पाट ह भईरहेको छ, र सबकुैरा, तपाईले
घर ती कुराह ले भ रएको पाउन सक्नुहोला।

तर जहा तपाई त्यो सधै भल्को भईरहेको मुहानमा जानुहुन्छ, त्यहा मािनसह ले
एक असल र चसो पानी पाईरहेको हुन्छ। तपाई त्यसमा भर पनर् सक्नुहुन्छ! भ ुहोस्,
“तनीह मा जागृत दश वषर्दे ख भएको थएन।” यिद तपाई त्यो मुहान ारा ￭जउनुभयो,
उनमा सधै जागृत भईरहेको हुन्छ।
80 जस्तो िक एक सानो वेल्सको व्यिक्तले भनेका थए। या, एक समय जब तनीह को
वेल्स जागृत हुदै थयो, त्यहाँ देशका केिह उच्चपदका मािनसह थए। यी मध्ये केिह
महान्; िदव्यताको डाक्टरह त्यहाँ वेल्समा गएका थए, यो पट्ट लगाउन िक कहाँ र यी
सब के को िवषयमा हो भिन। त्यसलेै तनीह संग आफ्नो घुमेको कलर थयो, र आफ्नो
ग ाट थयो, र तनीह तल सडकमा िहड्दै थए।

र यहाँ एउटा सानो प्रहरी आउछ, आफ्नो सानो पुरानो लौरो आफ्नो हातमा घुमाउद,ै
सडकमा िहड्दै र सुस्केरा माद गीत गाउछ “तल कू्रसमा जहा मेरो मुिक्तदाता मनुर्भयो,
त्यहाँ तल पापबाट सु पा रएर म रोए; त्यहा मेरो दयमा रगत लागू ग रयो, उहाको
नाउको मिहमा होस्,”

त्यसलेै तनीह ले भने, “यो मान्छे हेदार् धा मक जस्तो दे खन्छ, हामी गएर उहालाए
सोधौ।” र तनीह ले भने, “श्रीमान्!”
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उनले भन्यो, “हजुर, श्रीमान्?”
उसले भन्यो, “हामी यहा संयकु्त राज्यबाट आएका हौ। हामी एक प्रतिनध-मण्डल

हौ। हामी यहाँ वेल्स जागृत भनौदा कुराको अनुसन्धान गनर् आएका हौ। हामी िदव्यताको
डाक्टरह हौ, र हामी यी कुरा हेनर् आएका हौ।” उसले भन्यो, “हामी जा चाहन्छौ िक
यो जागृत कहा हुदछै, र कहा संचालन ग रन्छ।”

उनले भने, “श्रीमान्, तपाई िठक ठाउमा आईपुग्नुभयो। म नै हँु वेल्सको जागृत।”
आमेन! “वेल्स जागृत म भत्र छ। यो नै हो जहा त्यो छ।”
81 त्यिह नै तरीकामा हो यो जब तपाई जीिवत पानीको मुहानबाट ￭जउनुहुन्छ। यो हरके
समय ￭जउदछ, हरके समय भल्को मारकेो मारकैे ग ररहन्छ। त्यसको कुनै समाि हुदनै।
हुदनै, “जाऊ हेर यिद केिह पानी, यिद यहा वषार् भएको धेरै समय भएको छैन भने,” त्यो
त्यस्तो होइन। यो त्यो जीिवत पानीको मुहान हो। जसरी मलेै भने, त्यसले आफ्नो पानी
￭सत्तैमा िदन्छ।
82 तपाईले ती झुत्रोह राख्नुपदन, यो पत्ता लगाउन िक, केिह शैक्षक झुत्रोह ,
उसलाई प्रचार गनर् पठाउनभन्दा अघ, र त्यसले आफ्नो शब्द िठक उच्चारण गय गरने
हेनर्, त्यसलाई िठक बोल्यो बोलेन, कतै त्यसले नामह र सवर्नामह र अ त्यस्त,ै र
िवशेषणह प्रयोग गय गरने। कतपयलाई थाहासम्म छैन िक तनीह को हुन् भिन, तर
उहा मुहानमा उिहनै भएर रहदहुैनुहुन्छ, बुझ्नुभयो, उिहनै भएर।
83 यसलाई भ रनको लािग स्थानीय झरीमा िनभर्र हुनुपदन या त स्थानीय जागृतको
लािग िनभर्र हुनुपदन। त्यसले त्यो गनुर्पदन, िकनिक त्यसको शिक्त र शु ता त्यो आफैमा
छ। िठक त्यहाँ वचन छ, त्यसको आफ्नै शिक्त! जब एउटा मािनसले आफ्नो दयमा यो
प्रा गनर् सक्छ, त्यसले आफ्नो सु ता पाउछ। त्यसले आफ्नो शिक्त पाउछ। यो िठक
आफै वचनभत्र छ, त्यसले जीवनलाई फलाउछ।
84 इस्रायल यसबाट भाग्न खोज्थे, तनीह समस्यामा पदर्थे। प्रत्येक समय तनीह
यसबाट भागेका थए, तनीह समस्यामा परकेा थए।

जस्तो अिहले हामी गदछौ। जब जागृत त्यसबाट टाढा जान्छ, तब त्यो असल हुदनै।
यसलेआफ्नो लािग केिह कूवा खन्छ, र, या कुनै फोहोर कुण्ड खन्छ, र त्यो त्यहा जान्छ।
85 तर उहाले सधै तनीह लाई सहायता गनुर्भयो। त्यो लाल समुन्द्रमा गनगनाउनु,
त्यसपछ जब तनीह ले गनगनाए…अझै पिन, ती सबै भुलेर, उहाले प्रतज्ञा गनुर्भएको
थयो, तनीह मा एक प्रतक्षा राख्नुभयो। उहाले तनीह लाई फकार्एर त्यिह पुयार्उन
सक्नुहुन्थ्यो, जुन त रकामा हामी हेछ ; तर उहाले तनीह लाई त्यहा पारी पुयार्उन प्रतज्ञा
गनुर्भएको थयो।

उहाले के गनुर्भएको थयो? ती इस्रायलका छोराछोरीमा, उहाले तनीह लाई
आगोको खामो र सबकुैरा िदनुभएको थयो, एक प्रमाणको लािग, तनीह को अगमवक्ता।
र तनीह लाई त्यो समुन्द्रमा डोयार्एर ल्याए। र, सध,ै त्यहा त्यसको िव मा समस्या
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थयो। र यहा आउछ फारो र उनको सेना। र तपाईलाई थाहा छ परमे रले के गनुर्भयो?
उहाले िठक त्यो लाल, फोहोर कुण्डलाई खोल्नुभयो।

मृत समुन्द्र संसारकै मृत चज हो। त्यो वास्तवमै मृत छ। त्यो फोहोर छ। त्यसमा
केिह पिन बाच्न सक्दनै।

र उहाले त्यसलाई खोल्नुभयो र तनीह लाई अक पिट्ट स्वतन्त्र पानुर्भयो। उहाले
तनीह लाई त्यो ठाउमा लनुभयो जहा तनीह यी कुराह को वन्धनमा बस्नुपदन थयो।
86 उजाडस्थानह मा, तनीह ले यो थाहा पाए िक ट्यांक ह मा भर गनर् सिकदनै; ती
सुक्खा थए। यो पत्तो पाए िक, ती सबै एउटा पानीको दलुोबाट भएर अक मा जान्छ।
जब तनीह उजाडस्थानह मा थए, तनीह पानी िपउनको लािग मन ग र तृिषत भए।
र तनीह त्यहा भएको एउटा ट्यांक मा जान्थे, एउटा तलाउमा; त्यो सुक्खा हुन्थ्यो।
तनीह अक ठाउमा पुगे; त्यो पिन सुक्खा थयो। तनीह सोच्न पिन सकेनन् िक
तनीह ले अब िपउन किहल्यै पाउनेछैनन्।

र तब म भूिमको सबभैन्दा नसोचएको ठाउमा तनीह ले पानी पाए। त्यो एउटा
चट्टानमा थयो। त्यो एक चट्टानमा थयो। अत असम्भािवत ठाउ जहा एक मािनसले कुनै
पानी पाउनसक्छ, त्यो हो म भूिमको िवचमा भएको सुक्खा चट्टान। तर, तपाई देख्नुहुन्छ,
परमे रले त्यस्ता कुराह गनुर्हुन्छ। अत असम्भािवत ठाउमा, अत असाधारण तरीकाले
काम गनुर्हुन्छ। त्यिह नै हामीसंग सधै भईरहेको छ।
87 तनीह ले सोच्छन् िक तपाईसंग ठूलो नामधारी संगिठत संस्था, सबै संगै हुनुपदर्छ,
र तनीह सबलैाई संगै आउन िदनुपदर्छ र ठूलो काम गनर् िदनुपदर्छ, र आिद इत्यािद, र
हजारौ सहकायर् पाउनुपदर्छ, र सबै यस्तै कुराह , गनुर्पदर्छ जागृत पाउनको लािग।

किहले कािह परमे रले सानो बुढो मान्छेलाई लनुहुन्छ जसलाई ए, िब.सी सम्म
आउदनै र िठक ती अशक्षत झुण्ड जसलाई मु स्कलले आफ्नो दािहने हात र देव्रे
हात थाहा छ तनीह को िवचमा उहाले जागृत उत्प गराउन सक्नुहुन्छ जसले संसार
ह ाउन सक्छ। उहाले यूह ाको समयमा गनुर्भयो। उहाले यो अगमवक्ताह को समयमा
गनुर्भयो। हामीलाई थाहा भए अनुसार, कोिह पिन किहल्यै शक्षत थएनन्, तर परमे रले
तनीह मा पकड राख्न सक्नुहुन्थ्यो र तनीह बाट केिह गनर् सक्नुहुन्थ्यो।
88 यो चट्टानबाट पानी आयो। उहा चट्टान हुनुहुन्थ्यो। र उहाले यो चट्टानलाई आज्ञा
गनुर्भयो, र त्यो च्या त्तनै पथ्य । र उहाले लगातार शु , स्वच्छ, सफा पानी ती सबलैाई
िदनुभयो जसले त्यो बाट िपउदथ्यो। उहाले ती सबलैाई बचाउनुभयो जसले त्यसबाट
िपउदथ्यो। यूह ा ३:१६ को एउटा ￭स समान्तर हो

…िकनभने परमे रले संसारलाई यस्तो प्रेम गनुर्भयो, िक उहाले आफ्नो
एकलौटे पुत्रलाई िदनुभयो…जस—जसले उहामाथ िव ास गछर्न्, तनीह
नाश हुनेछैनन् तर अनन्त जीवन पाउनेछन्,
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89 परमे रले त्यो चट्टानलाई कलवरीमा च्यात्नुभयो। हाम्रो इन्साफ उहामाथ पय , तिक
उहाबाट जीवनको आत्मा आउन सकोस् र तपाईलाई र मलाई अनन्त जीवन िदओस्।
त्यो म भूिममा यो एउटा ￭स ान्त थयो।
90 तनीह ले किहल्यै ता , ख , पम्प गनर्, या केिह पिन गनर् पदन थयो; मात्र उहाले
जुटाउनु भएको मागर्मा भागीदार हुनुपथ्य , स्वतन्त्र पमा। जब, तनीह ले त्यो तलाउबाट
ख पदनथ्यो। तनीह ले बा ल्टनबाट ता ु पदन थयो। तनीह ले यो संग पाउनको
लािग कुनै जाल राख्नुपदन थयो। मात्र तनीह ले त्यसमा भाग लनुपथ्य ।

र ती सबै अिहले छन्। तपाईले केिहमा शािमल हुनुपदन। तपाई तल वेदीमा आएर कुनै
िक￭समको कायर् गनुर्पदन, पम्प गनुर्पदन। तपाईले कुनै शब्द भनेको भनेकै, भनेको भनेकै
गनुर्पदन, जबसम्म तपाईको भाषामा गोलमाल हुदछ। मात्र तपाईले गनर् पनकुरा यो हो िक
परमे रले िदनुभएको बाटोमा स्वतन्त्र पमा भाग लनुपदर्छ। कुनै पम्प गन, धकाल्ने,
केिह गनुर्पदन; मात्र त्यसबाट स्वतन्त्र पमा लनुहोस्। तपाईले केिह गनुर्पदन, मात्र भाग
लनुपनछ। त्यो मात्र िव ास गनुर्होस्। त्यिह नै सबै हो मलेै भ सक्ने।

यसको लािग तनीह ले किहल्यै केिह गनुर्पदनथ्यो। त्यसको लािग किहल्यै ख
पदन थयो। तनीह किहल्यै त्यहाबाट तलआएर त्यसको लािग पुरै रातभरी नुपदन्थ्यो।
तनीह ले मात्र त्यसमा भाग लए; त्यो च्यातयो र तयार भयो। त्यो सिह हो।
91 म अिहले एकजना व्यिक्तलाई हे ररहेको छु, जो यो कोठाको पछाड पिट्ट
ब￭सरहनुभएको छ। मलाई याद छ उहाले भन्दै गरकेो, एउटा पुरानो धनसारमा एकिदन,
एउटा डूडमा।

र उसले भन्यो, “तर म असल छुइन।”
92 मलेै भने, “मलाई थाहा छ तमी असल छैनौ।” र मलेै भने, “म पिन छैन।” तर मलेै
भने, “तमीले तमी को हौ त्यसमा हे ररहेका छौ। र तमी के छौ त्यसलाई हेनर् छोडदेऊ,
र उहा के हुनुहुन्छ त्यसमा हेर।”

उसले भन्यो, “यिद मलेै मात्र यो चुरोटबाट छुटकारा पाएको भए, भाई ब्रन्हाम, म—
म—म एक इसाई हुने थए।”
93 मलेै भने, “त्यसबाट छुटकारा नपाऊ। तमी आफू असल हुन कोशष ग ररहेको
छौ र त्यसपछ उहामा आउन खोज्दछैौ। उहा किहल्यै पिन असल मान्छेलाई बचाउन
आउनुभएन; उहाले ती खराब मान्छेह लाई बचाउन आउनुभयो जसलाई आफू खराब छु
भिन थाहा छ।”

उसले भन्यो, “िठक छ…”
मलेै भने, “सुन, तमी नगर्मा जान चाहदनैौ, चाहन्छौ र?”
उसले भन्यो, “चाहिदन।”

94 मलेै भने, “िठक छ, तमीले गनुर्पिन पदन। उहा मनुर्भयो तािक तमी त्यसबाट भएर
जान नपरोस्।”
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उसले भन्यो, “मलेै के गनुर्पछर् त?”
मलेै भने, “केिह गनुर्पदन। यो त्यत सरल छ।”
उसले भन्यो, “यिद मलेै किहल्य…ै”

95 मलेै भने, “फेरी तमी फकर चुरोटमा नै पुग्यौ। त्यो चुरोटको िवषयमा सोच्न बन्द
ग रदेऊ। मात्र याद राख, उहाको िवषयमा सोच, उहाले के गनुर्भयो, उहा के हुनुहुन्छ;
तमी के हौ त्यो सोच्ने होइन। तमी राम्रो छैनौ; र तमी किहल्यै थएनौ पिन, र किहल्यै
हुनपिन सक्दनैौ। तर, उहा के हुनुहुन्छ, उहा नै एक हुनुहुन्छ!” र मलेै भने, “अब, तमीले
गनर्पन मात्र एउटा कुरा छ; यिद तल त्यहा उहाले तम्रो स्थान लनुभयो भने तमीले मात्र
इच्छाको साथ उहाले गनुर्भएको कुरा स्वीकार गर। तमीले गनर् पन मात्र एउटा कुरा छ,
मात्र स्वीकार गर।”

“िकन,” उसले भन्यो, “त्यो सरल छ। म त्यो गनछु।”
96 मलेै भने, “यहा छ बन्दरगाह।” बुझ्नुभयो? मलेै उसलाई यहा माथ ल्याए र उसलाई
येशु ख्री को नाउमा बि ष्मा िदए।

उसको केिह मािनसह यिह ब￭सरहनुभएको छ, र म—म जान्दछु मलेै त्यो गदार्
उनीह लाई हास उठ्दो लागेको थयो, तर म के गदथए सो जान्दथे। मलेै उसमा केिह
इमान्दा रता देखेको थए। मलेै त्यहा देख्न सक्दथे, र मलेै उसलाई लगे र उसलाई प्रभु
येशुको नाउमा बि ष्मा िदए।

र, जब हामीले त्यो गय , त्यो धेरै समय अगी थएन जबसम्म म उहाको छोरोको
घरमा पुगेको थए। हामीले एउटा—एउटा ख िन त ठाउमा भाँचएको दशर्न देख्यौ र
एउटा व्यिक्त त्यसबाट खस्यो, र लगभग उसको ढाँड भाचएको थयो। उनलाई अस्पताल
लग्यौ। र त्यो रातमा प्रभुले मलाई प्रकट गनुर्भयो, त्यो नै चुरोटको अन्त्य थयो।

त्यसलेै अक िदन उसले केिह चुरोट िपउन चाहन्थ्यो। मलेै भने, “मलेै उसलाई
एक काटूर्न िक ेछु र उनलाई ल्याईिदनेछु। तमी मात्र ध्यान देऊ र हेर उसको चुरोटको
िदनह सिकएको छ।” त्यसपछ उसले एउटा पिन चुरोट िपएको छैन, र त्यसिदन पछ
किहल्यै चाहेनन् पिन। परमे र!
97 देख्नुभयो, प्रथम कुरा तपाईले गनर्पन यिह हो िक तपाई त्यो मुहानमा आउनुहोस्।
तपाई त्यो पानीतर यो जानेर आउनुपछर् िक तपाईले गनर्सक्ने केिह छैन। उहाले चािह
तपाईको िन म्त के गनुर्भयो त्यो हो। तपाईले ख पदन; तपाईले पम्प गनुर्पदन; तपाईले
यो छोड्नु पदन; तपाईले त्यो छोड्नु पदन। मात्र तपाईले गनर्पन कुरा यो हो िक त्यहाँ
आउनुहोस् र त्यसबाट िपउनुहोस्। त्यिह नै सबै हो। यिद तपाई तृिषत हुनुहुन्छ भने,
िपउनुहोस्।
98 अब, उहा चट्टान हुनुहुन्थ्यो। परमे रले हाम्रो िन म्त उहालाई प्रहार गनुर्भयो, र उहाले
प्रशस्त शु , सफा पानी िदनुभयो। र उहाले आज पिन तनीह मा यिह गनुर्हुन्छ जसले
िव ास गनछ। िन य न,ै यो उहाको मािनस, हामीह मा उहाको अनुग्रह हो।
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99 त्यहा केिह यस्तो छ, जुन आजका मािनसह जस्तै छन्, तनीह ले पाउन सक्ने
सबै प्रा गनर् तयार छन्, तर त्यसको बदलामा कुनै पिन सेवा िदन चाहदनैन्। इस्रायलले
चट्टानबाट िपउन तयार थयो, तर तनीह ले परमे रलाई उहाको सेवा िदन चादनै थए
जुन उहाको थयो।

100 र उहाले हामीलाई सधै सेवा िदईरहनुभएको छ। तपाई जा ुहुन्छ, हामी उहा िवना
ास सम्म पिन फेनर् सक्दनैौ। परमे रको सेवा िवना हामी ास पिन फेनर् सक्दनैौ। हामी

यो त रकाले उहामा िनभर्र छौ। र, तपैिन, यिद हामी यस्तो गन कोशष गय भने यसले
हामीलाई क रब दइुवटामा भाँचिदन्छ, उहाको िन म्त केिह गनुर्पन छ। उहाले हामीलाई
केिह गनर्को िन म्त भ ुहुन्छ, जाऊ र कसलैाई हेर, जाऊ र कसकैो िन म्त प्राथर्ना ग रदेऊ,
जाऊ र कसलैाई म त गर, त्यस्तो गनर्को िन म्त यसले लगभग हामीलाई तोडिदन्छ।
तर हामी उहालाई सेवाको िन म्त केिह गनर् चाहदनैौ।

101 उहाको गुनासो यो थयो, “तनीह ले मलाई, वचनलाई त्यागेका छन्; र, यसको
सट्टामा फुटेको कुण्डलाई ग्रहण गरकेा छन्। स्वीकार…तनीह ले मलाई, जीवनको
मुहानलाई त्यागेका छन्, जीवनको पानीको मुहानलाई; र तनीह इच्छा गदर्छन् र फोहोर
कुण्डबाट िपउदछन्।” के तपाई त्यो कल्पना गनर्सक्नुहुन्छ?

102 के अिहले तपाई त्यो व्यिक्तलाई कल्पना गनर्सक्नुहुन्छ, िक, यहाँ उ म्लएको कूवा
राम्ररी रा खएको छ, चूना पत्थरको पानी, िठक त्यो चट्टानको मुटुबाट बािहर िन स्कएको,
तल त्यो वालुवाको िवस्तार, र त्यस्त,ै जस्तो चसो र राम्रो हुनसक्दथ्यो; र िवप रतमा
त्यहाको कुण्डबाट िपउछ, जुनले धनसार छतलाई पखालेर आएको छ, र फोहोर खसालेर
आएको छ र सबै बािहरको भवनह को चारैतर ठाउबाट आएको छ? र िठक त्यो कुण्डबाट
ल्याएर राखेको छ, जहा पानीसंग फोहोर िठक त्यहािनर धनसारबाट आईपुग्छ, तबेला र
गोठबाट आउछ, र सबकुैरा पानीले छानेर िठक त्यो कुण्डमा आईपुग्छ, र त्यसपछ हामी
चाहन्छौ…र हामी उ म्लएको कूवामा जानुभन्दा अगाड त्यसबाट िपउछौ? त्यहा त्यो
व्यिक्तमा केिह मान￭सक समस्या हुनुपछर् । यो सिह हो।

103 र जब पु ष या ीह ले नामधारी संगिठत संस्थालाई लएर खडा हुन्छन्, जुनले
कपाल काट्न िदन्छ, छोटो कटु्ट लगाउद,ै मेकअप, र सबै यी प्रकारका कुराह , र कुनै
सानो खालको एक—एक कायर्क्रम, र यी सबै बोकेर, र बोलग एलेजमा गएर, र—
र ती सबै वािहयात कुराह त्यहा, र ती सबै कुरामा राखेर; र त्यस्तै त्यो भन्दा राम्रो
ब तनीह ले पुरानो—शलैीको परमे रको वचन जसले काट्छ र खन्छ, र ीह बाट
मिहलाह बनाउछ, र तनीह लाई लएर िठक लुगा लगाउने र िठक व्यवहार गराउने,
चुरोट र खनैीलाई लएर, र शपथ खाने र श्रािपत तुल्याउने, र झूटो बोल्ने र चोन
व्यवहारलाई तपाईबाट िनकालेर, र तपाईलाई यस्तो कुरा िदन्छ जसले ￭स सन्तुि
िददछ। िकन पु ष या एक ी यी कुराह लाई आरामको लािग लदछ? ती कुराह बाट
कसरी तपाईले आराम पाउन सक्नुहुन्छ?
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104 कसरी तपाईले फोहोर कुण्डबाट स्वच्छ पानी िपउन सक्नुहुन्छ? िकन एक
व्यिक्तले…यिद एक व्यिक्त फोहोर कुण्डमा पानी िपउन जान्छ भने, जब िक त्यहा खलुा
उ म्लएको कूवा छ, तपाई भ ुहुनेछ, “त्यो मान्छेको िदमागमा केिह खराबी छ।”

र यिद ीले वा एक पु षले आराम पाउनको लािग त्यस्तो एउटा ठाउमा जान्छ भने,
त्यहा त्यो व्यिक्तमा केिह आ त्मक खराबी हुनुपछर् । तनीह वचनलाई चाहदनैन्। त्यसलेै
देखाउछ िक तनीह को स्वभाव अझै पिन एउटा भ्यागुता, या एउटा चेपागाड़ा, या त्यस्तै
केहीको जस्तो छ, त्यो िठक हो, केिह त्यस्तो स्वभावको जसले त्यस्तो फोहोर कुण्ड मन
पराउछ, िकनभने त्यो त रकाका कुराह स्वच्छ पानीमा बस्न सक्दनै। तनीह ले सहन
सक्दनैन्; यो स्वच्छ पानी हो। तनीह बस्न सक्दनैन्।
105 अब, गुनासो यो थयो, “तनीह ले यो त्यागे।” रआज तनीह ले त्यिह गरकेा छन्।

अब, त्यो कूवामा भएको ीलाई हेनुर्होस्। िठक छ, उनी याकूबको कुण्डमा आएक
थईन्, र उनले त्यहाबाट सधनैै पानी पाएिक थईन्, त्यो याकूबको कुण्डमा। तर याकूबको
कुण्ड, नामधारी संस्था, हामी यसलाई त्यो भनौ, िकनभने उनले तीनवटा खनेका थए;
र यो उनले खनेका थए। अब, उनको ठूलो कहानी थयो। उनले भिनन्, “अब, हाम्रो
िपता याकूबले यो कूवा खनेका थए। उनले यसबाट िपएका थए, र उनका पशुले यसबाट
िपएका थए, र सबकुैराह थयो। के त्यो पयार् मात्रामा राम्रो होइन र?”
106 उहाले भ ुभयो, “तर त्यो पानी जुन तमीले त्यसबाट तान्छौ, तमी फेरी पिन
तखार्उछौ, यो पाउनलाई फेरी यिह फकर आउनुपछर् । तर,” भ ुभयो, “जुन पानी म
तमीलाई िददछु त्यो मुहान हो, एउटा िगजर भत्रबाट उ म्लरहेको छ, र तमी यसलाई
पाउनलाई यहा आउदनैौ। यो िठक तमीसंग छ।”
107 ध्यान िदनुहोस्। तर जब उनले पत्ता लगाईन् िक धमर्शा अनु पको मुहानले
उनीसंग बोल्नुभयो, त्यो धमर्शा अनु पको चन्ह ारा जुन उनले खो￭जरहेक थईन्,
उनले त्यो याकूबको नामधारी संस्था प्रणालीलाई त्यागेर गईन् र फकर किहल्यै पिन
आईनन्, िकनभने उनले वास्तिवक चट्टान भेट्टाएिक थईन्। बुझ्नुभयो? उनी शहरतर
गईन्। उनी त्यस ारा पापसंग थईन्। उनी अब उप्रान्त अशु ी रिहनन्। उनले भिनन्,
“आऊ, हेर मलेै कसलाई भेटे, एक मािनस जसले मलेै गरकेा सबै कुरा भिनिदए। के यो
उिह ख्री होइन र?” उनी…त्यो कुण्ड िठकै थयो होला; त्यसले आफ्नो उदेश्यको सेवा
ग ररहेको थयो। अब उनी साचो मुहानमा थईन्। कुण्ड तबसम्म िठकै थयो जबसम्म
साचो मुहान खु लएको थएन। तर जब साचो मुहान आयो, कुण्डको आफ्नो बल हराउन
थाल्यो। उनले पत्ता लगाईन् िक त्यहा िपउनको लािग अझै असल ठाउ छ।
108 र त्यहाँ एक उत्तम ठाउ छ। त्यहाँ एक उत्तम ठाउ छ, र त्यो ख्री मा छ। सन्त यूह ा
७:३७ र ३८, येशुले भ ुभयो, छाप्रोवासको चाडको अ न्तमतर, “यिद कोिह मािनस
तखार्उछ भने, त्यो म कहा आओस् र मबाट िपओस्।”

तनीह सबै ख￭ुसयाली मनाउदै थए। तनीह मा थोरै पानीको धारा थयो जुन
वेदीको मुिनबाट आईरहेको थयो, र—र त्यहाँ तनीह सबै त्यसबाट िपउदै थए, चाडको
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रमाहटमा िपउदै थए। र भने, “हाम्रा िपताह ले अजाडस्थानह मा आ त्मक चट्टानबाट
िपएका थए।” बुज्नुभयो, तनीह ले आफ्नो लािग कुण्ड खनेका थए, केिह फोहोर पानी
जुन तनीह ले कहीबाट पम्प गरकेा थए, र त्यस म न्दरको मु न्तर भल बनाएका थए। र
तनीह सबै यो पानीको वरपर बस्थे र िपउथे, र भन्छन्, “धेरै वषर् अघ, हाम्रा िपताह ले
उजाडस्थानमा िपएका थए।”

येशुले भ ुभयो, “म नै त्यो चट्टान हँु जुन उजाडस्थानमा थयो।”

भने, “हामीले म खायौ जुन स्वगर्बाट परमे रले तल बषार्उनु भएको थयो।”
109 भ ुभयो, “म नै त्यो म हँु।” उहा, त्यो मुहान, तनीह को माझमा उभदै
हुनुहुन्थ्यो। त्यो जीवनको रोिट तनीह को माझमा उभरहनुभएको थयो।

र अझै पिन तनीह ले त्यो चाहेनन्। तनीह ब त्यो कुण्ड लन्छन्; िकनभने, यो
मान्छेले बनाएको थयो, र त्यो परमे रले पठाउनुभएको थयो। वास्तिवक भ ता त्यो
थयो। तनीह ले आफ्नो िन म्त कुण्ड खाने।
110 उहाले भ ुभयो, “यिद कोिह मािनस तखार्यो भने, त्यो मकहा आओस् र म बाट
िपओस्।” उहा त्यो मुहान हुनुहुन्छ।

र धमर्शा ले भने अनुसार, “त्यसको अन्तस्करणबाट ￭जउदो पानीको खोलाह
बगेर िनस्कनेछ।” ओ, उहा त्यो उ म्लएको कूवा हुनुहुन्छ! “त्यसको अन्तस्करणबाट,
अन्तरआत्माबाट, जीिवत पानीको खोलाह बग्नेछन्।”
111 उहा त्यो चट्टान हुनुहुन्छ, जुन…जुन त्यो हागरको चट्टान थयो, उनको संक को
बेलामा; जब उनको बच्चा मन अवस्थामा थयो, जब उनलाई शिवरबाट बािहर रा खएको
थयो, उनी सानो इस्माएलसंग बािहर रा खएक थईन्।उनको पानी जुन उनले लएर
आएको उनको कुण्डमा थयो त्यो िदएर सिक्कसकेको थयो र उनले सानो इस्माएललाई
तल डोयार्ईन्; र िहडन्, एक काँडले पार दरूीमा, र डाको छोडी रोईन्, र, ओ, िकनिक
उनले बालक मरकेो हेनर् चािहनन्। र एकैचोिटमा, परमप्रभुको स्वगर्दतूले बोल्नुभयो, र
उनले…उनले बेरसेवा पाईन्, त्यो कूवा जुन बिगरहेको थयो, र अझै आज पिन बिगरहेको
छ। ऊ हागरको बेर-सेवा हुनुहुन्थ्यो, त्यो चट्टान जुन उजाडस्थानमा थयो।
112 यो यहाँ मुहानमा त्यो िदन रगतले भ रएर खडा हुनुहुन्थ्यो, त्यो म न्दरमा
खडा हुनुहुन्थ्यो। [टेपमा खा ल स्थान—सम्पा]…हुरीको समय। जक रयाको १३ औ
अध्यायमा, उहा त्यहाँ मुहान हुनुहुन्थ्यो जुन दाऊदको घरमा खे लएको थयो, शु ताको
िन म्त, र पापको लािग पाप शु पा रनको लािग। उहा त्यो मुहान हुनुहुन्थ्यो। र भजनसंग्रह
३६:९ मा उहा दाऊदको जीवनको मुहान हुनुहुन्थ्यो, उहा अझै पिन दाऊदको घरमा त्यो
मुहान हुनुहुन्छ।

र उहा नै किवको, त्यहाँ उहाको दयमा थयो। किवले भनेका थए:
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त्यहा रगतले भ रएको मुहान छ,
जुन इम्मनुएलको नशाबाट झरकेो छ,
जब पापीह बाढीको मुिन डुब्छन्,
तनीह को सबै दोषको कलकं हराउदछ,

उहा त्यो जीवनको मुहान हुनुहुन्छ, पानीको मुहान हुनुहुन्छ। उहा परमे रको
वचन हुनुहुन्छ।
113 यी िदनका मािनसह उहालाई त्यागेका छन्, जो साचो बचन हुनुहुन्छ, जो जीवनको
पानी हुनुहुन्छ; र तनीह आफ्नो िन म्त नामधारी संस्थाको कुण्ड बनाएका छन्; र, फेरी
पिन खनेका छन्।
114 र अब हामीले पाउदछौ िक, तनीह संग फुटेका कुण्डह छन्। र यो कुण्ड अिव ासी
िकटाणहु , अिव ासी अहकंार, शैक्षक कायर्क्रमह , आिद इत्यािदले भ रएको छ, जुन
परमे रको प्रतज्ञा िवपरीत छ । तनीह वचनको शकंाकतार्ह हुन्।
115 अब, यी कुण्डह जुन तनीह संग छन्, बाइबलले भन्दछ, त्यो, “फुटेको” छ।
फुटेको कुण्ड एक “चुिहने” कुण्ड हो, र त्यो बािहर चुिहरहेको छ। त्यसले के गदछ? त्यो
एउटा धा मक मलगतर्मा चुिहरहेको छ जसलाई िव मण्डली प रषद् भन्दछ। र त्यही नै
फुटेको कुण्डले तनीह लाई अगुवाई गराउदछै, सबै िकनिक तनीह ले उहालाई त्यागेका
छन्, र छन्…जीिवत पानीको मुहान छ; र पिन कुण्डह िनमार्ण गरकेा छन्।
116 शक्षा आजर्न, शक्षा, आिद इत्यादी ठुला सेिमनारी प्रणालीह खन्दै छन्। त्यिह
नै प्रकारको कुण्डह तनीह ले आज खन्दै छन्, जुनमा कुनै ब्यिक्तले प्रचार गनर् जान
भन्दा अगाड पीएच.डी, या एलएल.डी, या एक आटर्को स्नातक, या कुनै त्यस्तो कुरा
हुनुपन हुन्छ। त्यो कुण्डह जुन मानव िन मत थयोलोजीले भ रएको छ। तनीह ले
यी कुराह ज्ञान आजर्नको लािग यी ठुला ठुला िव ालयह मा लजैान्छन्, र त्यसमा
तनीह ले आफ्नो मानव िन मत थयोलोजी घुसाउछन्, र तनीह ले ती सबलेै भररे
बािहर पठाउछन्। कस्तो िदनमा हामी बाचरहेका छौ, मानब िन मत कुण्डह ! कुनै समस्या
छैन…कुनै आ यर् छैन िक यी कुराह दगुर्न्ध भएको छ, ओ, यो िकनिक मािनसह ले
त्यसबाट िपउदछन्।
117 र जब मािनसले खसुीयाली चाहदछन्, तनीह ले के गदर्छन्? मािनसह ले, प्रभुको
रमाहट स्वीकानुर्को सट्टामा, तनीह रमाहटको िन म्त पापमा फकर् दछन्। मािनसह जो
मण्डलीमा जान्छन् र ख्री को दास हँु भिन दाबी गछर्न्, जब तनीह वास्तवमै दबुर्ल हुन्छन्
तनीह चुरोट सल्काउन थाल्छन्। र जब तनीह —जब तनीह केिह रमाइलो गनर्
चाहन्छन्, तनीह आफ्नो अनैतक लुगामा टाँ￭सन्छन्, र बािहर जान्छन् र जब पु ष
छेउबाट िहड्दा तनीह मा त्यस पु षले सुसेली मा न् भिन आफ्नो अनैतक व्यवहार
देखाउछन्। आफू प्रख्यात हुन तनीह ले जे पिन गदर्छन्। तनीह चलचत्रका ताराह
जस्तो दे खन चाहन्छन्। त्यही नै तनीह को खसुी हो।

जब येशुले भ ुभयो, “म नै तनीह को प्रशस्तता हँु।”
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तनीह त्यहा जानुको कारण यो हो, िकनिक तनीह ले मुहानबाट िपउन चाहदनैन्।
तनीह ले त्यसलाई लत्याएका छन्। तनीह त्यसबाट िपउन चाहदनैन्। तनीह ले
आफैलाई कुनै मानव िन मत प्रणालीमा शिमल गराउछन्, कुनै प्रकारको एक कुण्डमा जुन
सबै प्रकारको दगुर्न्ध कुराह ले भ रएको छ; तािक तनीह त्यही गद जान सकून्।
118 िहजो, हामीले निदको छेउमा केटाकेटीह लाई लग्यौ। मलाई लाग्छ त्यो शिनवार
िबहान थयो। हामी तल गयौ, िव ी डंुगामा बसेर माछा माद थयो। र हामीले
केटाकेटीह लाई माथ लग्यौ, मेरो सानो नाती र अ , मेरी छोरी, र मेरो सानो छोरा,
र हामी सबै डंुगामा चढ्नलाई निदिनर गयौ। नदीमा घृणत, फोहोरी, डरलाग्दो मान्छेको
लािग, आधा नग्न र त्यसै भई बस्नेलाई लएर तपाई नदीमा डंुगाको सवारी पिन लन
सक्नुहु । एउटा डंुगा जुन हाम्रो छेउमा; एउटा समूह सानो बाह्र, चौध वषर्का केटाह ,
जो प्रत्येकले हातमा िबयरको क्यान र चुरोट समातेका झुण्डलाई लएर कुिदरहेको थयो।
तनीह ले त्यसलाई “रमाइलो गरकेो” भन्दछन्। ओ, कत समयसम्म यो संसार यी
प्रणालीमा भई िटक्न सक्छ?
119 तबआफैलाई यी िवचारह बाट मुक्त गनर्को लागी िक जब तनीह मदर्छन्, तनीह
नरकमा जाँदछन्, तनीह यी गदर्छन्, तनीह जाँदछन् र यी मध्ये एक मानव—िन मत
कुण्डह मा शािमल हँुदछन् तािक ती उही प्रकारका मािनसह त्यो कुण्डमा हुन सकोस्।
त्यो, केिह नभएर संसारको एक असु , घृणत ह￭ ने-पुच्छरह को समूह हो। र तनीह
आफैलाई त्यससंग आब गराउदछन् िकनभने, जसरी मेरी बुढी आमाले भ े गथन्,
“प्वाँखवाला पकं्षीह को एउटै झुण्ड हुन्छ।” तनीह मुहानमा आउदनैन् र ती पापको
जीवनबाट शु हुदनैन्। तनीह त्यहा बािहर ￭जउन चाहन्छन्, र अझै पिन तनीह
इसाईह हुन् भ े गवाही समात्न चाहन्छन्। िकन? तनीह उहाबाट टाढा गएका छन्,
जो साचो खसुीको मुहान हुनुहुन्छ, ￭स जीवन र सन्तुि हुनुहुन्छ। त्यही नै कारणले
तनीह ले यसो गर,े िकनिक तनीह त्यसमा शािमल हुन चाहन्छन्। तिनह संग ती
प्रकारका मािनसह छन् जसले यी िक￭समका कुराह मा िव ास गदर्छन्।
120 यहा धेरै समय भएको छैन, भाइ फे्रड र म, र भाइ टम, हामीह को एक झुण्ड एउटा
सूचत ग रएको ब प्टस्ट मण्डली गयौ जुन ट्यकुसनको शहरमा थयो, यो हेनर्को लािग
िक हामीलाई केिह यस्तो कुरा पाउदनैौ िक जसले हामीलाई थोरै ताजा महसुस गराउन
सक्दछ। र सेवकले िमश्रका मािनसह िबषयमा केिह भ बेग्लै कुरा भिनिदए, जादा
तनीह िनस्केर आए तनीह ले लसुन र त्यस्तै कुराह खाएका थए, तनीह फकर
त्यही गएर त्यही खान चाहे। भने, “त्यो एक प्रकारकोआजका मािनसह जस्तै हो।”

र, हामी, सबजैनाले “आमेन!” भन्यौ! हामीले किहल्यै त्यस्तो झुण्ड देखेका थएनौ!
र ती सबै मण्डलीका मािनसले प्रचारकलाई नहेररे त्यो “आमेन” भ े को हुन् भनेर पछाड
फकर हेर।े मृत्यसुम्मको डर िदलाउन मन पय । त्यो के हो भिन तनीह ले जान्दनै थए।

दाउदले भने, “हषर्का गीत गाउदै प्रभुको सामु े आओ। वीणा र सारगंी बजाएर
उहाको प्रशसंा गर, सास हुने हरके प्राणीले परमप्रभुको प्रशसंा गरोस् र परमप्रभुको प्रशसंा
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गर!” परमे र आफ्नो मािनसह मा हषर् मनाउनुहुन्छ। तनीह ले “आमेन” भ ￭सक्न
देऊ जब कुनै पिन कुरा िठक बो लन्छ।
121 िकन यो प्रणाली र संसारको कुण्डह बाट फकर, परमे रको िव ासयोग्य प्रणालीमा,
जुन उ म्लएको कूवा हो, येशु ख्री ? िकन तपाई उहामा फकर् नुहु , जहाँ परमे र हाम्रो
हषर्को प्रशस्त आपूत हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रशसंाको प्रशस्त आपूत हुनुहुन्छ, हाम्रो सन्तुि को
प्रशस्तआपूत हुनुहुन्छ? मेरो नशाको शान्ती परमे रबाट आउदछ।

जब म टुटेको हुन्छु, मेरो सन्तुि म ख्री मा पाउदछु, एक चुरोटमा होइन, कुनै
संसारको कुराह मा होइन, कुनै धा मक पथमा शािमल भएर होइन; तर उहा पाएर, त्यो
प्रतज्ञाको बचनमा जहाँ उहाले भ ुभयो, “यिद म टाढा गए भने, म फेरी तमीह लाई
प्रा गनर् आउनेछु।” मलेै मेरो आनन्द त्यहा पाउदछु। उहा मेरो हषर् हुनुहुन्छ।
122 तनीह ले आज भन्छन्, यी कुराह मा शािमल भएर र िव मण्डली प रषद् बनाएर,
तनीह ले यो ठाउँ बस्न िन म्त अझै राम्रो बनाउन जादछैन्। मेरो इमान्दार िवचारमा,
तनीह ले पाप गनर्को िन म्त यो ठाउँ राम्रो बनाउन जादछैन्। यो मात्र…सारा कुरा जसरी
पिन पाप गनर्को िन म्त हो; ￭जउनको िन म्त होइन, तर त्यसमा मनर्को िन म्त हो। यसलाई
बस्नको सट्टामा पाप गनर्को िन म्त, या पाप गनर्को िन म्त बनाउदछैन्।
123 कुनै पिन कुरा येशु ख्री र उहाको जीवनको वचन बािहर छ भने त्यो एक फुटेको
कुण्ड हो। कुनै पिन कुरा जुन त्यसको साट्टोमा आउने कोशष गछर् अ ; कुनपैिन कुरा
जुन तपाईले आफ्नो िन म्त शा न्त ल्याउन कोशष गनुर्हुन्छ, कुनै पिन कुरा जुन तपाईले
आफूलाई आराम ल्याउने कोशष गनुर्हुन्छ, कुनै पिन प्रकारको आनन्द जुन तपाईले अ
कुनै कुराबाट प्रा गनुर्हुन्छ, जुन यसको प्रतस्थानमा आउछ, त्यो एक कुण्ड हो जुन घृणत
कुराले भ रपूणर् छ। उहाले ￭स सन्तुि िदनुहुन्छ।
124 मलाई याद छ यहाँ, केिह गम समय अघ, मलेै पछाड ारमा कदम राखे।
त्यहाँ एकजना यवुा स्नकलिफ्रज थयो जसले मलाई यो भन्यो, “तपाईलाई थाहा छ,
तपाईले जिहले ीह , तनीह ले लगाउने छोटो कपडा र आिद इत्यािदको िवषयमा
बो लरहनुको कारण,” उसले भन्यो, “िकनभने तपाई बूढो मान्छे हुनुहुन्छ।” भन्यो, “त्यिह
नै कारण हो।”

मलेै भने, “यहाँ हेर, तम्रो उमेर कत भयो?”

भन्यो, “सत्ताईस”
125 मलेै भने, “जब म तमीभन्दा धेरै वषर् जवान थए, मलेै उिह कुरा प्रचार गरकेो थए।”

मलेै सन्तुि को एक मुहान भेट्टाएको छु। उहा मेरो भाग हो। आमेन! जबसम्म उहाले
त्यो आपूत ग ररहनुहुन्छ, त्यिह नै सुन्दरता हो। त्यो—त्यो मेरो…मेरो कला, उहालाई
हेदछ, उहाको हातले काम गरकेो हेदर्छ र उहाले के गदहुनुहुन्छ त्यो हेदछ। त्यहाँ कुनै
अक मुहान मलाई थाहा छैन!



फुटेका कुण्डह 27

ओ, त्यो प्रवाह अमूल्य छ
जसले मलाई िहऊ जस्तै सेतो बनाउछ;
अ कुनै मुहान म जा न्दन,
अ होइन येशुको रगतले
त्यहा एक मुहान छ जुन रगतले भ रपूणर् छ,
इम्मानुएलको नशाबाट झरकेो छ,
जहा पापीह भलको मुनी डुब्दछ,
तनीह को सबै दोषको कलकं हराउछ,

126 म तपाईलाई भन्दछुै, त्यो मुहान बाहेक अ कुनै मुहान म जा न्दन। यसले मलाई
सफा गय जब म फोहोर थए। यसले मलाई सफा ग रनै रहन्छ, िकनभने म यसमा सिह
￭जउन चाहन्छु, यो स्वच्छ पानी िपउन चाहन्छु जसले मेरो प्राणआनन्दले भ रिदन्छ।

म किहले काही यत तल िगनर् सक्छु, र यहाँ भन्दा बिढ जान मलाई किठन महसूस
हुन्छ…अक पालीमा, म कुनै ठाउमा जान स क्दन; तब म घुँडा टेक्न सक्छु र मेरो
औला प्रतज्ञामा राख्दछु, र भन्छु, “प्रभु परमे र, तपाई मेरो सामथर् हुनुहुन्छ। तपाई मेरो
सन्तुि हुनुहुन्छ। तपाई नै मेरो सबको सब हुनुहुन्छ।” म महसूस गनर्सक्छु िक केिह मेरो
भत्र भल्को मा ररहेको। म त्यसबाट बािहर आउदछ।
127 जसरी मलेै पचास वषर् नाघे, म एक िवहानमा उठ्छु, तपाईलाई त्यो कस्तो हुन्छ,
तपाईले मु स्कलले पिन पलगंबाट एउटा खटु्टा बािहर िनकाल्न सक्नुहु । मेरो, तपाईले
मु स्कलले पिन त्यो गनर्सक्नुहु ; र कोिह ढोकािनर, ढकढकाउछ, या िव￭ ले मलाई
भन्छ त्यहा आक स्मक कायर् छ, किहँ मलाई गईहाल्न पनछ। र म सोच्छु, “म कसरी यो
गनर्सक्छु?” एउटा खटु्टा बािहर िनकाल्न कोशष गछुर् ।

म सोच्छु, “तपाई मेरो बलले भ रपूणर् मुहान हुनुहुन्छ। आमेन! मेरो बल र सहायता
परमप्रभुबाट आउछ। तपाई मेरो उ म्लएको कूवा हुनुहुन्छ! तपाई मेरो यवुा अवस्था
हुनुहुन्छ! ‘तनीह जसले प्रभुमा प्रतक्षा गदर्छ तनीह को बल नया हुदछ; तनीह
चल जस्तै उच्च उच्चमा उड्नेछन्; तनीह अघ बढ्नेछन्, र थाक्ने छैनन्, तनीह
िहड्नेछन्, र ढल्नेछैनन्।’ प्रभु परमे र, त्यहाँ जानको लािग यो मेरो कतर्व्य हो। म
कतर्व्यको पदमा बोलाईएको हँु।” र पिहलो कुरा तपाईलाई थाहा छ, म भत्रको केिह
कुरा गदगद गनर् शु गछर् ।
128 केिह िदन अिग, पारी त्यो एउटा सानो ठाउमा, टोपेका, कानसासमा मेरो सेवा हुदै
थयो; त्यहाँ एउटा केटा थयो, यूवा प्रचारक, मेरो एउटा पिहलो प्रायोजाग मध्ये एक
थयो। भाई रोय, यहा ब￭सरहनुभएको, त्यो ठाउ सम्झनुहुन्छ। यसमा, यो महान् ठाउमा
त्यहाँ, त्यहाँ एउटा—एउटा…यो सेवकको एउटा छत मुिन या कुनै स्थानमा ठाउ थयो,
र एउटा पिट्टको पखार्लले उसलाई तल िमचेको थयो। यो सानो िमत्र मनर् लाग्दै थयो।
उनको कलेजो फाटेको थयो। उसको ि हा आफ्नो ठाउबाट िनस्केको थयो। ठुलो वजन
उ माथ खसेको थयो।
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129 म ब्रेकफास्टको लािग बसे, मेरो श्रीमतीसंग कुरा गद थए। मलेै भने, “श्रीमती,
तमीलाई थाहा छ, यिद येशु हुनुभएको भए, तमीलाई उहाले के गनुर्हुन्थ्यो?” मलेै भने,
“जब उसले मलाई प्रायोजन गय , ‘म त्यो वचन िव ास गछुर् ,’ उसले ख्री लाई प्रायोजन
गद थयो।” र मलेै भने, “त्यो शतैानको चाल हो।” मलेै भने, “यिद येशु यहा हुनुभएको
भए, उहा जानुहुन्थ्यो र उहाको पिवत्र हात उसमाथ राख्नुहुन्थ्यो। त्यो केटा िनको हुने
थयो। उसको कलेजो फुटेको भएता पिन। उ िनको हुनेथयो, िकनभने ऊ वास्तवमा को
हो भिन जानेर उहा त्यहाँ िहड्नुहुन्थ्यो। उहालाई आफ्नो बोलावट थाहा थयो, धमर्शा
सिह थयो, उहा को हुनुहुन्छ भिन जा ुहुन्छ भिन सािबत गद थयो, र एउटा पिन…र कुनै
पिन संका छैन। उहाले आफ्नो हात उसमाथ राख्नुहुन्थ्यो, र भ ुहुन्थ्यो, ‘छोरा, िनको
होऔ,’ त्यहाँबाट उठेर िहड्,” र मलेै भने, “त्यहा नगर्मा पयार् द ु ह छैनन् जसले यो
केटालाई मानर् सकोस्, तब” मलेै भने, “ऊ िनको हुनेछ।” तर मलेै भने, “तमीले देख्यौ,
हिन, उहा येशु हुनुहुन्थ्यो, परमे रको पिवत्र हात।”

मलेै भने, “म एक पापी हँु। म शारी रक सम्बन्धबाट ज न्मए। मेरो िपता माता दवुै
पापी थए, र म कुनै असल छुइन।”

र मलेै भने, “तर तपाईलाई थाहा छ के? यिद प्रभुले मलाई दशर्न िदनुहुन्थ्यो र
मलाई त्यहाँ पठाउनुहुन्थ्यो भने, तब कुरा बेग्लै हुन्थ्यो।” मलेै भने, “म तल जाने थए र
मेरो हात उ माथ राख्ने थए, उनी त्यो पलगंबाट उठेर आउने थयो यिद उहाले मलाई
दशर्न िदनुभएको भए।”
130 तब मलेै सोच्न थाले, “आ खरमा, यिद यो दशर्न होइन भने, यो के थयो? यो उसमा
त्यिह फोहोर हात थयो, अ-ह, त्यिह मािनसले प्राथर्ना गदर्थ्यो, उिह फोहोर हात।”

तब मलेै सोच्न थाले, “म उहाको प्रतिनधत्व हँु। तब, परमे रले मलाई हेनुर्हु ।
त्यो धा मक व्यिक्तको रगत त्यहा वेदीमा रहदछ; जसले मेरो िवन्तीभाऊ गराउदछ। उहानै
मेरो प्रशस्तता हुनुहुन्छ। उहा मेरो प्राथर्ना हुनुहुन्छ। उहा मेरो जीवन हुनुहुन्छ।” मलेै भने,
“मात्र त्यो कुराले मेरो हात उसमाथ राख्न िदन्छ, िव ासले िदन्छ, िकनिक मसंग दशर्नको
िव ास थयो। र दशर्न िबना त्यिह िव ासले उिह काम गथ्य ; त्यसलेै मलेै आफैलाई केिह
सोच्न स क्दन, तर मेरो सबका—सब उहामा नै स्थर रहन्छ। उहा मेरो जीवन हुनुहुन्छ।
उहा मेरो आदेश िदनेवाला हुनुहुन्छ। कुनै नामधारी संस्थाले मलाई पठाएको होइन; उहाले
मलाई पठाउनुभयो। ह ेलुयाह! म उहाको नाउमा जान्छु। म उसमाथ मेरो हात राख्छु।”
तल गए र त्यस केटा माथ हात राखे, त्यस रातमा उनी त्यस सेवामा थए, पूणर् पमा
िनको थए। आमेन।
131 ओ, हो, उहा त्यो मुहान हुनुहुन्छ। “कुनै अ मुहान म जा न्दन, अ होइन तर येशुको
रगत!” म एक दगुर् न्धत छु, म एक पाखण्डी हँु, हामी प्रत्येक यिह हौ, तर परमे रको अगाड
हामी ￭स छौ। ये…“तमीह ￭स हौ, जसरी तमीह का स्वगर्मा हुनुहुने िपता ￭स
हुनुहुन्छ।” कसरी तपाई हुन सक्नुहुन्छ? िकनभने ￭स हुनुहुनेले त्यहाँ हाम्रो प्रतिनधत्व
गनुर्हुन्छ। त्यो मुहान त्यहा सधै स्वच्छ हुन्छ। कुनै दगुर् न्धत केिह होइन, तर सधै सफा
हुन्छ, जुनले मेरो सबै पापह धोईिदन्छ। उहा त्यो मुहान हुनुहुन्छ।
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132 अब, अ न्तममा, म यो भ सक्छु। कुनै पिन कुरा यो भन्दा भ छ भने त्यो फुटेको
कुण्ड हो, र अन्त्यमा तपाईले के राख्नुहुन्छ त्यो चुिहन्छ; यिद तपाईले तपाईको सबै
आशा, सबै समय, र सबै कुरा, यी मध्ये एउटा दगुर् न्धत कुण्डमा राख्दै हुनुहुन्छ भने।
येशुले भ ुभयो ती फुटेको कुण्डह हुन्। परमे रले भ ुभयो, “ती सबै फुटेका छन्, र
तपाईले जे पिन त्यहा राख्नुहुन्छ त्यो चुिहनेछ।” तपाई त्यहाँ टाढासम्म जान सक्नुहु
िकनभने त्यो चुिहन्छ। िकनभने उहा मात्रै सत्य बाटो, जीवन, र अनन्त आनन्द, र अनन्त
शा न्त हुनुहुन्छ। उहा एक मात्रै बाटो हुनुहुन्छ। ओ।
133 जीवनको अतूलािनय महान येशु ख्री हुनुहुन्छ। िकन? र उहा को हुनूहुन्छ? उहा
वचन, उिह; वचन, जीवन, मुहान हुनुहुन्छ जो, “िहजो, आज, सधभै र एक समान
हुनुहुन्छ।” सच्चा िव ासीको लािग, उहा उसको सव च्च आनन्द, उसको सव च्च जीवन
हुनुहुन्छ। र उसको सव च्च सन्तुि ख्री मा हुन्छ। कुनै पम्प गनुर्पदन, कुनै ता े, कुनै
शािमलता, कुनै प्रत सिहष्णतुा चािहदनै; मात्र िव ास गन र िवश्राम गन हो। उहा त्यिह
नै हुनुहुन्छ िव ास गनह को लािग।
134 िपता अब्राहाम जस्तो; उनले किहल्यै तानेनन्, उनी किहल्यै िदक्क भएनन्, उनी
किहल्यै च न्तत भएनन्। उसंग वचन थयो। उनी एल-शेदाईको छातीमा रहे। जब
अब्राहाम एक सय वषर्का थए, परमे र उनमा देखा पनुर्भयो, र भ ुभयो, “म सवर्शिक्तमान
हु।” िहब्रूकको शब्दमा एल-शेदाई को अथर्, “दधू भएको।” “र त बूढो भएको छस्, र
तेरो बल हराएको छ तर मेरो छातीमा बस र आफ्नो िन म्त यो मुहानबाट ताकत लई।”
आमेन। उनले आफ्नो लािग के गरे त? एउटा नया शरीर पाए। साराबाट उनले एउटा बच्चा
पाए। र, पचास वषर् पछ, उनको अक श्रीमतीबाट सातवटा छोराछोरीह भए।
135 ओ, एल-शेदाई! पुरानो करारले उहाले के गनुर्भयो त्यो देखाउछ, नया करारले उहाले
के गनुर्हुनेछ त्यो भन्दछ। आमेन! पुरानो करारमा…
136 अब हावा बन्द भएको छ, त्यसलेै म छटो गनछु र यिह बन्द गनछु, मात्र एक िमनेटमा।

मलेै समा गनुर्भन्दा अघ यो भ चाहन्छु। मसंग यो कुराको लािग एकचोटी राम्रो
उदाहरण थयो। मलेै गस्ती गदथए। र यहा धेरै जना…तल जोजर् टाउनमा, त्यहाँ तल
िमल्टोनमा, पछाड डाँडामा, एउटा मुहान हुनेगथ्य । त्यो एउटा उ म्लएको कूवा थयो।
त्यसले लगभग चार या पाँच िफटको धारा फालेको थयो, हरके समय बािहर फा लरहेको
हुन्थ्यो, र महान् ठूलो मुहान चारैतर थयो।र िठक त्यहाँ धेरै पे ीरोयल, तपाई जा ुहुन्छ,
ती कुराह हु कदै थयो, जुन िमन्ट जस्तो थयो। र, ओ, म त्यहाँ पुग्नलाई तृिषत हुनेगथ्य ,
ओ, त्यो मुहानमा पुग्नलाई। र मलेै मेरो यी कुराह रख्थेर मात्र िपउथे र िपउथे, र तल
बसेर िपउथे, पखर्न्थे।

र वषर् पछ वषर् म अझै पिन यिह मुहानमा आउनेछ। यो किहल्यै सुक्ने छैन, जाडोमा
होस् या गम । तनीह ले त्यसलाई जमाउन सक्दनैन्। तपाईले उ म्लएको कूवालाई
जमाउन सक्नुहु । ओ, होइन! ओ, होइन! मलाई वास्ता छैन कत—कत चसो छ
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त्यो, त्यसले यसलाई जमाउन सक्दनै। तपाईले कुण्डलाई जमाउन सक्नुहुन्छ; मात्र सानो
तुषारले त्यो गनर्सक्छ। बुज्नुभयो?

तर कुनै पिन कुरा जुन चल्दछै, जुनमा जीवन छ, त्यो चारैतर घुम्दछ। र तपाईले
उ म्लएको कूवालाई जमाउन सक्नुहु । चाहे जतसुकै त्यो स्थानको वरपर उदास आत्मा
भएतापिन,यो कूवा सधै जीिवत नै हुन्छ। त्यो कूवामा ￭जउनुहोस्।
137 र म त्यसमा ध्यान िदनसक्छु, म त्यहाँ गएर त्यसबाट िपउथे, र, ओ, कत स्वच्छ
पानी! तपाई किहल्यै च न्तत हुनुपदनथ्यो, “आ यर् छ, यिद म त्यहा जान्छु, आ यर् छैन
िक यिद यो चल्न छोड्छ भिन?” त्यो च लनै रहेको छ…
138 एउटा बूढो िकसानले मलाई भ ुभएको थयो, भ ुभयो, “मेरो हजुरबुवाले त्यहाबाट
िपउनुभयो।” र भ ुभयो, “यो किहल्यै घटेको छैन या केिह भएको छैन। यो अझै पिन
त्यिह कूवा छ, यो सधै त्यो िनलो नदीमा बिढरहेको हुन्छ।”
139 मलेै सोचे, “ओ, पानीको लािग कत राम्रो ठाउ छ!” म लगभग एक माईल बाटोबाट
बािहर िहडेर आउथे, त्यो ठाउमा पुग्नको लािग, िकनिक त्यो यस्तो वास्तिवक स्थान थयो
िपउनको लािग। ओ, कत असल थयो त्यो पानी! ओ हो।

म—म त्यो म भूिममा िनस्कन्थे, अिहले ए रजोनामा, म अझै पिन त्यसको िवषयमा
सोच्दछु, “त्यो तलको अ तू कूवालाई, यिद म त्यिह प ल्टन पाए!”

जसरी दाऊदले एक पटक भनेका थए, “ओ, यिद मलेै फेरी एकपटक त्यो कूवाबाट
पानी िपउन पाए!” यिद उनी मात्र त्यहाँ पुग्न पाए।
140 र म एकिदन तल बसे, र त्यहाँ थोरै हास उठ्दो कुरा मसंग भएको थयो। र मलेै
भने, “के कुराले तमीलाई सधै यत धेरै खसुी बनाउछ? कास म त्यस्तै खसुी हुन पाए
त। िकन, म यहा आएको िदन दे ख, मलेै तमीलाई किहल्यै दु ख देखेको छुइन। त्यहाँ
तम्रो िवषयमा कुनै एउटा पिन दु ख कुरा छैन।” मलेै भने, “तमी सधै आनन्दले भ रपूणर्
छौ। तमी उफ्रदै र रमाउदै भल्को माछ । जाडो याम होस् या गम याम होस्, चसो होस्
या तातो होस्, जे सुकै होस्, तमी सधै आनन्दले भरपूर छौ। के कुराले तमीलाई यस्तो
बनाउछ…? के, के हो त्यो? मलेै तमीबाट िपएको कारणले हो?”

“होइन।”
मलेै भने, “अँ, हुनसक्छ खरायोले तमीबाट िपउछ होला, र तमीलाई त्यो एकदमै

मन पछर् ।”
“होइन।”
मलेै भने, “अ, के कुराले तमीलाई त्यत भल्को मान बनाउछ? के कुराले तमीलाई

यत धेरै खसुी बनाउछ? के कुराले तमीलाई सधै आनन्दले भरपूर पाछर्?” भने, “िक
यो चराह ले तमीबाट िपउछ त्यसलेै हो?”

“होइन।”
“िकनिक मलेै तमीबाट िपउछु त्यसलेै?”
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“होइन।”
मलेै भने, “अ, के कुराले तमीलाई यत आनन्दले भरपूर पाछर्?”

141 र यिद त्यो कूवाले मसंग बोल्न सक्ने भईिदएको भए, उसले यो भ ेथयो, “भाई
ब्रन्हाम, तमीले िपएको कारणले होइन, म त्यो कदर गछुर् , न पन्छीह लाई मलेै िपलाएको
कारणले हो। म सबकैो लािग प्रस्तूत हुन्छु जो िपउन चाहन्छन्। मात्र काम तमीले गनर्पन
यो हो िक आएर िपऊ। तर के कुराले मलाई खसुी बनाउछ, यसले मलाई भल्को मादन,
यो भत्र केिह छ, जसले मलाई धकेल्दछ। यो त्यो हो जसले मलाई भल्को मादर्छ।”
142 र त्यिह नै त रकामा आत्माले भ रपूणर् जीवनमा हुदछ। जसरी येशुले भ ुभयो, उहा
भत्र हुनुहुन्थ्यो…बुझ्नुभो, उहाले तपाईलाई अमर जीवनसम्म पानीको कूवा िदनुहुन्छ,
उ म्लरहेको कूवा, भ रने ग र बिढ भएर लगातार बिगरहन्छ। चाहे बािक रहेका मण्डलीह
माथ या तल होस्, तपाई अझै पिन त्यिह कूवामा हुनुहुन्छ।

िकन तपाई त्यो पूरानो नामधारी संस्था प्रणाली र कुण्डलाई लनुहुन्छ, जुन परजीवी
र सबकुैराले भ रएको छ, त्यस दगुर् न्धत कुराह बाट िपउनुहुन्छ, जबक तपाईलाई त्यो
मुहानमा िनमन्त्रणा ग रएको छ, त्यो उ म्लरहेको कूवामा?
143 म सोच्दछु िक कसरी यसले बस धक्का िदयो, र छ्छल्क यो, र—र गदगद भयो,
र हास्यो, र आन न्दत भयो, उिफ्रयो, र चंचल भयो। जाडो, झरी; गम , सुक्खा, जब
सबै देशको बािक कुराह सुख्दै थयो, यसले सधझँैै भल्को मा रनै र ो। िकनिक यसले
गिहरोमा जरा बसालेको थयो, धेरै तल चट्टानमा जहाँबाट यो आउदछ।
144 ओ, मलाई त्यो वेगले बग्ने ारा ￭जउन िदनुहोस्! तपाईको इच्छा भए तपाईको सबै
मानव िन मत प्रणाली लनुहोस्, सबै तपाईको पुरानो दगुर् न्धत इनारह लनुहोस्, तर
मलाई आउन िदनुहोस्…या दगुर् न्धत कुण्डह । तर, मलाई यो मुहानमा आउनिदनुहोस्,
मलाई त्यहा आउन िदनुहोस् जहा उहा मात्र भ रपूणर् हुनुहुन्छ। उहा मेरो आनन्द हुनुहुन्छ।
उहा मेरो ज्योत हुनुहुन्छ। उहा मेरो—उहा मेरो बल हुनुहुन्छ। उहा मेरो पानी हुनुहुन्छ।
उहा मेरो जीवन हुनुहुन्छ। उहा मेरो चंगाईदाता हुनुहुन्छ। उहा मेरो मुिक्तदाता हुनुहुन्छ।
उहा मेरो राजा हुनुहुन्छ। सबै कुरा जुन मलाई आवश्यक छ त्यो उहामा पाईन्छ। िकन म
त्यो बाहेक अ केहीमा जानू?
145 भाई, बिहनी, के तपाई आज राती यो मुहानमा आउनुहु ? के आउनुहु , यिद
तपाई त्यहा किहल्यै पिन पुग्नुभएको छैन भने, के आज राती हामी शर झुकाउदै गदार् यो
प्रा गनुर्हुन्छ?
146 फुटेको कुण्डह , चुिहद,ै फु त्कद,ै संसार यस भत्र चुिहएको छ, त्यो धन्सारबाट
घृणत कुरा र अ िदनह मा चुिहएको छ। िकन यो कूवा, यो चजह यो महान् मुहान
जुन रगतले भ रएको छ, जुन इम्मानुएलको नशाबाट झरकेो छ, त्यसमा बस्न सक्दनै?
िकन तपाई आज रात यो प्रा गनुर्हु ? आज रात यस सुक्खा र तखार्एको जिमनमा
परमे रले हामीलाई म त गनुर्भएको होस्। जसरी अगम्वाक्ताले भनेका थए, “उहा सुक्खा
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जिमनमा चट्टान हुनुहुन्छ।” उहा त्यो मुहान हुनुहुन्छ। के तपाई आफ्नो दयमा, प्राथर्ना
गदगदार्, उहा कहा आज रात आउनुहु ?
147 िप्रय स्वग य िपता, त्यहा अक कुनै मुहान छैन, जसै संगीत ब￭जरहेको छ, “कुनै
अक मुहान म जा न्दन; केिह छैन मात्र येशुको रगत।” म त्यहा ज न्मए, म त्यसमैा हुकार्ईए
म त्यसमैा ￭जउन चाहन्छु, र त्यसमैा मनर् चाहन्छु, र त्यसमैा बौरी उठ्न चाहन्छु, उहाको
उप स्थतमा। सध,ै प्रभु, मलाई उहाको उप स्थतममा हुन िदनुहोस्, िकनिक त्यहा म अ
कोिह जा न्दन। कनै धमर्पथंी होइन, कुनै प्रेम होइन: कुनै प्रेम होइन तर ख्री , कुनै धमर्पथंी
होईन तर ख्री , कुनै पुस्तक होइन तर बाईबल, केिह अ कुरा छैन, उहा बािहर कुनै
आनन्द छैन। मबाट उहालाई लजैाउ, ओ परमे र, चाहे जतसुकै संसार िकन ना￭जतू,
त्यो—त्यो अझै पिन मृत हुन्छ, म आफ्नो शरभन्दा माथ मेरो हातलाई घुमाई रहन्छु।
उहालाई मबाट लऊ, म गइसकेको हुनेछु, प्रभु। तर उहालाई मभत्र हुन िदनुहोस्, तब
डसेम्बर मिहना मे मिहना ज त्त कै असल हुनेछ, तब त्यहाँ कुनै गम स्थान र सुक्खा
स्थान हुनेछैन, मृत्यु आफैमा पिन िवजय छैन। हामीमा उहालाई हुन िदनुहोस्, िपता।
प्रत्येक िव ासीमा आज रात उहा प्रशस्त िदनुहोस्, जसै तनीह यस कोठामा प्रतक्षा
गरकेा छन्।
148 धेरै जना लामो दरूीमा गाड कुदाई सडकबाट आज रात जानुपनछ, जसै तनीह
घरमा जाँदछन्, र यो तनीह को सोचाई भएको होस्, “म त्यो मुहानमा ￭जउदछुै। म त्यहाँ
बाँचरहेको छु, स्वच्छ ग र ￭जउदछुै, घण्टा घण्टामा िपउदछुै।”
149 र यिद तनीह ले यो अझै पिन प्रा गरकेा छैनन् भने, तनीह ले अिहले नै
उहालाई प्रा गनर् सकेको होस्, तािक तनीह ले मुहान आफूसंगै लान सकेकोहोस्।
“म तमीह संग जानेछु; म तमीह संग संसारको अन्त्यसम्म साथ रहनेछु।” यी कुराह
प्रदान गनुर्होस्, िपता।
150 र अब हाम्रो शर झुिकरहदा, के यहा कोिह हुनुहुन्छ, आज रात, या कत जनाले
भ ुहुनेछ, “प्रभु, मलाई केवल अिहले त्यो मुहानमा लानुहोस्। म यहा सु लाई मात्र
किहल्यै आईन; म यहाँ केिह कुरा भेट्टाउनलाई आएको छु। म यहाँ तपाईलाई भेट्टाउन
आए, प्रभु। मलाई आज रात तपाइको खाँचो छ। िठक अिहले मेरो दयमा आउनुहोस्।
के तपाई त्यसलाई गनुर्हुन्छ, प्रभु?” परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्। प्रभुले तपाई
प्रत्येकलाई आशष िदऊन्।
151 िपता, तपाईले हातह देख्नुभएको छ, माथ पिन र पखार्लको चारैतर, र अ
कोठाह मा पिन, बािहर पिन। तपाईले—तपाईले तनीह लाई देख्नुभएको छ, िपता।
म—म प्राथर्ना गछुर् िक तपाईले तनीह को सबै आवश्यकता आपूत गनुर्हुनेछ। हुनसक्छ
तनीह ले कुनै पुरानो कुण्डबाट िपईरहेका छन्, प्रभु, मात्र केिह आधा-बाटो रोिकने
ठाउमा जहा कुनै मािनसले कुण्ड खनेको छ, यो ती सबै अचम्म खालका ￭स ान्तह
जसले वचन इन्कार गरकेो छ त्यसले दिूषत तूल्याएको छ। म प्राथर्ना गछुर् , परमे र, िक
आज रात तनीह उहाकहा आउनेछन् जो त्यही मुहान हुनुहुन्छ, त्यो जीवनको मुहान
हुनुहुन्छ। प्रदान गनुर्होस्, िपता। म तनीह लाई तपाईमा सुम्पदछु येशु ख्री को नाउमा।
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152 र तपाईले मलाई भ ुभयो, “यिद तमीह ले केिह कुरा मेरो नाउमा माग्यौ भने, त्यो
पुयार्इनेछ।” अब, म यो मा ग्दनथे, प्रभु, यिद मलेै यो पुरा हुदनै भिन सोचेको भए। मलेै—
मलेै मात्र एक धमर् रीतको तौरले भनेको हुने थए। तर म तनीह को िन म्त इमान्दारीता
साथ प्राथर्ना गदर्छु। म तनीह को िन म्त यो िव ासका साथ प्राथर्ना गदर्छु िक तपाईले
तनीह मा गनुर्भएको प्रतज्ञा तनीह लाई प्रदान गनुर्हुनेछ।
153 र अब म तनीह लाई आज राती त्यो कुण्डबाट टाढा ल्याउदछु। म तनीह लाई त्यो
स्थानबाट टाढा ल्याउदछु जुन ठाउबाट तनीह िपईरहेका थए, जहा तनीह सन्तु
छैनन्; त्यसबाट यस मुहानमा तनीह लाई ल्याउदछु। म यो येशु ख्री को नाममा गदर्छु।
154 तनीह तपाईका हुन्, प्रभु। तनीह लाई तपाईबाट िपउन िदनुहोस्, जीिवत
पानीबाट, जीिवत पानीको मुहानबाट। येशु ख्री को नाउमा म माग्दछु। आमेन। प्रदान
गनुर्होस्, प्रभु।

ओ, त्यो प्रवाह अमूल्य छ
जसले मलाई िहऊ जस्तै सेतो बनाउछ;
अ कुनै मुहान म जा न्दन,
अ होइन येशुको रगतले
के ले मेरो पाप टाढा धुलाउदछ?
अ होइन येशुको रगतले;
के ले मलाई फेरी पूणर् बनाउछ?
अ होइन येशुको रगतले।
ओ,…

येशु, यी चंगाई गनुर्होस्, प्रभु! प्रदान गनुर्होस्, प्रभु, येशु ख्री को नाउ ारा। म प्राथर्ना
गदर्छु, परमे र, िक तपाई…?…तपाई सबै कुराह जा ुहुन्छ

अ कुनै मुहान म जा न्दन,
अ होइन येशुको रगतले…

155 यस िवषयमा सोच्नुहोस्, अ कुनै मुहान म जा न्दन! म उहाबाहेक अ केिह
जा न्दन। म उहा बाहेक अ केिह जा चाहिदन। अ होइन येशुको रगत! ओ!

ओ, त्यो प्रवाह अमूल्य छ
जसले मलाई िहऊ जस्तै सेतो बनाउदछ;
अ कुनै मुहान म जा न्दन,
ओ, अ होइन येशुको रगतले।

156 हामी त्यो फेरी गाउदै गदार्, हामी एक अकार्को हात िमलाऔ। के तपाईले एकअकार्लाई
प्रेम गनुर्हुन्छ? के यहा कोिह छ जो संग एकअकार्को िव मा केिह छ? यिद छ भने
जानुहोस् र िठक बनाउनुहोस्। गनुर् हुन्छ? त्यसलाई य त्तकै यिह नछोडौ। बुझ्नुभयो? यिद
तपाईसंग कसकैो िव मा केिह छ भने, तपाई जानुहोस र त्यसलाई िठक बनाउनुहोस्,
िठक अिहले गनुर्होस्। िठक अिहले तपाईलाई अवसर छ, गएर भ ुहोस्, “भाई, बिहनी,
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मलेै तपाईको िवषयमा केिह भने, मलेै केिह अक सोचे। मलेै त्यो गनर् खोजेको थईन।
मलाई क्षमा िदनुहोस्।” बुझ्नुभयो, त्यो त रकामा हो गन। आउनुहोस् िठक हाम्रो माझमा
मुहानलाई हुन िदनुहोस्, प्रत्येक समयमा। बुझ्नुभयो?

अ कुनै मुहान म जा न्दन,
अ होइन येशुको रगतले।
ओ, त्यो प्रवाह अमूल्य छ
जसले मलाई िहऊ जस्तो सेतो बनाउदछ;
ओ, अ कुनै मुहान म जा न्दन,
अ होइन येशुको रगतले।

157 ओ, के उहा अ तू हुनुहु ? कुनै अ मुहान छैन! हामी अफैलाई अ कुराह ले
दिूषत बनाउनेछैनौ। हामी अलग ग रएका हौ, संसारलाई पछाड छोडेर आएका हौ। हामी
कुनै पिन िमश्रको लसून या फुटेको कुण्डह चाहदनैौ। हामी प्रभु येशु संगको यात्रामा छौ,
त्यो प्रहार ग रएको चट्टानसंग, आमेन, माथबाटको म खाद,ै र िपउद;ै स्वगर्दतूह को
खाना खाद,ै र चट्टानबाट िपउद।ै आमेन।

कुनै अ मुहान म जा न्दन,
अ होइन येशुको रगतले

अब आउनुहोस् हाम्रो शर िनहुयार्औ।
158 यो प्राथर्ना गद िक परमे रले तपाईह प्रत्येकलाई यत धेरै आशष िदएको होस्,
तािक आउने ह ामा उहाको अनुग्रह र कृपा तपाईसंग रहेकोहोस्। र यिद केिह पिन हुन
आएमा, तब तपाई मध्ये एक अब घुम्टोबाट बािहर िनक्लनुहुनेछ, मात्र यो याद राख्नुहोस्
िक केवल केिह घण्टाको सुताई र िवश्राम हुनेछ जबसम्म हामी भेट्नेछैनौ। यो याद
गनुर्होस्, िक, “तनीह जो जीिवत छन् र रहेकाह ले कुनै पिन रीतले सुतगईकाह लाई
उछ ेछैनन्, िकनिक परमे रको तुरही, त्यो अ न्तम तुरहीमा…” छैठौवाला भखर्रै बजेको
छ। र त्यो अ न्तम तुरही, जस्तो िक अ न्तम मोहोर, त्यो प्रभुको आगमन हुनेछ। “त्यो
बज्नेछ, र ख्री मा मरकेाह पिहले जीिवत भई उठ्नेछन्।” त्यो समयसम्मको लािग
िवश्राम लईरहेका छन्।
159 यिद तपाईलाई चोट लगाइनु पछर् भने, याद गनुर्होस्

येशुको नाउ तपाईसंग लनुहोस्,
हर जालबाट एउटा ढालको पमा
र जब परीक्षा वरपर भेला हुन्छ,
मात्र त्यो पिवत्र नाम प्राथर्नामा ास फेनुर्होस् (दु भाग्नेछ)

160 मात्र याद गनुर्होस्, हामी तपाईह लाई आउदो आईतबार भेट्ने आशा राख्दछौ।
िवरामी र दःुखीलाई ल्याउनुहोस्। म तपाईह को लािग प्राथर्ना ग ररहनेछु। तपाईले
मेरो िन म्त प्राथर्ना गनुर्होस् अब। के तपाईले गनुर्हु ? भ ुहोस्, “आमेन।” [सभाले
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भन्छन्, “आमेन।”—सम्पा] म तपाईह को िन म्त प्राथर्ना गनछु, िक परमे रले आशष
िदनुहुनेछ।

…प्राथर्नामा नाउ।
अमूल्य नाउ, अमूल्य नाउ, ओ कत िमठो!
पृथ्वीको आशा र स्वगर्को आनन्द;
अमूल्य नाउ, ओ कत िमठो!
पृथ्वीको आशा र स्वगर्को आनन्द।
येशुको नाउमा झुक्दछौ,
उनको पाउमा परा￭जत भई झूक ,
स्वगर्का राजाह का राजालाई ताज पिहराउदछौ,
जब हाम्रो यात्रा पूरा हुदछ।
अमूल्य नाउ, अमूल्य नाउ,(के यो िमठो र अमूल्य छैन?)
पृथ्वीको आशा र स्वगर्को आनन्द;
अमूल्य नाउ, अमूल्य नाउ, ओ कत िमठो!
पृथ्वीको आशा र स्वगर्को आनन्द

161 तपाईह बाट छुिट्टन सधै गाह्रो हुन्छ। य िप मलाई थाहा छ िक तपाई जल्दै हुनुहुन्छ,
तर त्यहा मात्र केिह यस्तो…आउनुहोस् अझै एउटा केहीको अन्तरा, के तपाई त्यो
गनुर्हुन्छ?[सभाले भन्छन्, “आमेन।”—सम्पा] के तपाई गाउनुहुन्छ? धन्यको हो त्यो
डोरी जसले बाँध्दछ, बिहनी। कत जनालाई आउछ यो पूरानो गीत? हामीले यो धेरै वषर्
अगाड गाउने गथ्य ।
162 मलेै िवचार गदथए, आज राती, “सय हातह मध्ये दइुवटा हात बाँक छ,” जब
हामीले त्यो गीत मण्डलीको चारैतर गाउने गथ्य , र एकअकार्को हात समाउथ्यौ। धन्यको
हो त्यो डोरी जसले बाँध्दछ। मलेै धेरै जनाको अ न्तम संस्कार गरकेो छु, िठक यहा माथ
कब्रस्थानमा। तनीह पखरहेका छन्। म तनीह लाई फेरी देख्नेछु। म तनीह लाई
देख्नेछु, एक समयमा, एउटा दशर्नमा, जब मलेै घुम्टो पछाड हेर।े तनीह त्यहाँ छन्।

आउनुहोस् हाम्रो शर झुकाऔ जसै हामी गाउदछौ।
धन्यको हो त्यो डोरी जसले बाँध्दछ
हाम्रा दयह इसाई प्रेममा;
त्यो संगत…
जुन माथको जस्तो छ
जब हामी…

अब त्यहा जानुहोस् र कसकैो हात पक्रनुहोस्।
…टुक्रा भाग

अब तपाईको शर झुकाउनुहोस्।
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यसले हामीलाई भित्र दखुाई िदन्छ;
तर हामी अझै पिन दयमा जोडनुपछर् ,
र फेरी भेट्ने आशा गछ ।

163 हाम्रो शर झुकाएर। म अब सेवा पा रलाई िददछु, र िवषजर्न गदर्छु… 
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