
चन्हको आवाज

 केिह क्षणको लािग प्रभूको उप स्थतमा खडा नै रिहरहनुहोस्। हामी उहाको वचनबाट
पढ्नेछौ, प्रस्थानमा, चौथो अध्याय
…मोशाले भने, “यिद तनीह ले पत्याएनन् र मेरा कुरा नसुनी ‘परमप्रभु

तमीकहाँ देखा पनुर्भएको होइन’ भनेर जवाफ िदए भने, के गन?”
तब परमप्रभुले तनलाई भ ुभयो, “तेरो हातमा के छ?” तनले भने,

“लट्ठी।” परमप्रभुले भ ुभयो “त्यो भुइँमा फाल्।”
मोशाले त्यो भुइँमा फा लिदए र त्यो एउटा सपर् भयो, र मोशा त्यस दे ख

डराएर भागे।
तब परमप्रभुले मोशालाई भ ुभयो, “तेरो हात लम्काएर त्यसको पुछरमा

समात्।” अिन मोशाले हात लम्काएर समाते, र त्यो तनको हातमा फेरी लट्ठी
नै भइहाल्यो। परमप्रभुले भ ुभयो, “तनीह ले तनीह का िपता-पुखार्का
परमे र, अथार्त् अब्राहामका परमे र, इसहाकका परमे र र याकूबका परमे र
तँकहाँ देखा पनुर्भएको हो रहेछ भिन तनीह ले यिह कामबाट पत्याउन्।”
तब परमप्रभुले तनलाई अझै यसो भ ुभयो, “तेरो हात आफ्नो खास्टोभत्र

हाल्।” तनले आफ्नो हात खास्टोभत्र हाले, र जब तनले त्यो बािहर िनकाले
तब त्यो कु रोग लागेर िहउँजस्तै सेतो भएको रहेछ। उहाले तनलाई भ ुभयो,
“तेरो हात फेरी खास्टोभत्र हाल्।” तनले फेरी आफ्नो हात खास्टोभत्र हाले,
र जब फेरी िनकाले, तब त्यो आफ्नो शरीरको अ मासु जस्तै भइहाल्यो।
तब परमे रले भ ुभयो, “तनीह ले पत्याएनन् र त्यो पिहलो चन्हको

आवाज लाई वास्ता गरनेन् भने, शायद तनीह ले पछ ो चन्हलाई
पत्याउनेछन्। तनीह ले यी दवुै चन्हह पिन पत्याएनन् र तेरा कुरा पिन
सुनेनन् भने, नील नदीका केिह पानी लएर सुक्खा जिमनमा खन्याईदे। तलेै
नील नदीबाट लएको त्यो पानी जिमनमा रगत हुनेछ।”

2 हामी सबजैना प्राथर्नाको िन म्त आफ्नो शर झुकाऔ। अब, तपाईसंग यस साँझमा
कुनै अनुरोध छ, जुन तपाई प्रभुलाई थाहा गराउन चाहनुहुन्छ भने, मात्र तपाईह को
हातह उचाल्नुहोस् र भ ुहोस् “प्रभु, मलाई सम्झनुहोस्, मेरो आवश्यकताह छन्”
3 हाम्रो स्वग य िपता, यस साँझमा हामी फेरी पिन तपाई सामू आउदछौ यो जानी
िक जसै हामी हाम्रो शर त्यस भूिममा झुकाउदछौ जहाबाट हामी आयौ, र यिद तपाईले
िवलम्ब गनुर्भयो भने हामी फेरी पिन त्यही धुलोमा फक जानेछौ। तर ख्री मा भएको
प्रतज्ञाको अशिषत आशाको साथ, िक ती सबै जत पिन परमे रमा छ ख्री ले आफूसंग
ल्याउनुहुनेछ। हामी-हामी यस महान् प्रतज्ञाको िन म्त तपाईलाई धन्यवाद िददछौ। र
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परमे र, म प्राथर्ना गदर्छु, िक, तपाई हरकेलाई स्मरण गनुर्होस् जसले आफ्नो हातह
उठाएका छन्, मेरो पिन छ, प्रभु।
4 म प्राथर्ना गदर्छु, िक आजको रात, यो िब ासको समापनको घडीमा, तपाईले यस्तो
िव ास मािनसह मा िदनुहुन्छ िक प्रभु येशू हामी सबकैो िन म्त यत वास्तिवक हुनेछ,
िक आजको रात प ात हाम्रो माझमा कोिह पिन दवुर्ल मािनस हुनेछैन। प्रत्येक पापीले यो
जा सकोस् िक उ प्रभु येशुको उप स्थतमा छ, र आफ्नो पापह प ाताप गनर् सकोस्, र
आफ्नो दय तपाईलाई िदनसकोस्, र आत्मामा भ रपूणर् हुन सकोस्, यस अ न्तम दु को
समयमा, जसै िक हािम यस पृथ्वीमा एक िवशाल छाया बढ्दै गरकेो देख्न सक्छौ।
5 परमे र, आज रात िदव्य मागर् दशर्नको लािग, बोल्नेको िन म्त र सु ेको िन म्त
हामी प्राथर्ना गदर्छौ। अबको सभा पिवत्र आत्माले लएको होस्, हामी प्रत्येकमा हाम्रो
आवश्यकता अनुसार जीवनको रोिट तोड्नुभएको होस्, िकनिक हामी माग्दछौ उहाको
नाउमा। आमेन

बस्न सक्नुहुन्छ।
6 म भरोसा राख्दछु िक आज राती हामीले देखाउन खोजेको परमे रमा िव ास
राख्नुको वास्तिवकताको कुरा मािनसले देख्नेछन् भ े कोशसमा हामी सफल हुन
सक्षम हुनेछौ।
7 अब, भो ल िदउसो दइु-तीसमा, ती सबै जो प्राथर्नाको काडर् सिहत हुनुहुन्छ
उहाह को िन म्त प्राथर्ना ग रनेछ। र प्राथर्नाको काडर् रिहत कोिह पिन नभएको होस्,
कोिह पिन नछुिट्टयोस् भिन िन त पानर् प्रत्येक रात हामी केिह प्राथर्नाको काडर्ह बाँड्छौ।
र उहाले भो ल फेरी यी बाड्नुहुन्छ, मलाई लाग्छ, लगभग एक-तीस या त्यस्तै केिह,
सभा शु हुनुभन्दा मात्र केिह अगाड हुनेछ। र प्रत्येक जसको िनम्ती प्राथर्ना ग रएको
चाहनुहुन्छ, तपाईको कोिह िप्रयको िन म्त, तनीह लाई आउन िदनुहोस्। र प्राथर्नाको
काडर् लएको होस्। तनीह को लािग िन यनै प्राथर्नाको काडर्को िन म्त स्वागत छ। र
हामी जाँदछैौ…
8 म मािनसह को िन म्त प्राथर्ना गनर् जानेछु, तनीह मा मेरो हातह राखेर र प्राथर्ना
ग रिदनेछु। अब यिद तपाईको िव ास प्रभु येशूको उप स्थतमा बढ्दनै र उहालाई आफ्नो
चंगाईदाता भिन प्रा गदन र मात्र हामीले तपाईको िनम्ती प्राथर्ना गरकेो र तपाईमाथ
हात राखेको िव ास गनुर्हुन्छ भने, त्यस त्यसले तपाईलाई म त गनछ, िठक छ, हामीह
िन यनै तपाईले चाहनुभएको प्रत्येक कुरा गनर् आएका छौ।
9 यो कारणले म िढलो लामो समय सम्म राख्छु, यो देखेर िक हरकोिहमा जे म गनर्
सक्छु, तनीह ले यस आधारमा परमे र सम्म पुगेकोहोस् र प्रा गनर् सकेको होस्। र
हामीसंग अत्याधक धेरै छैन। त्यहाँ…भवन ठुलो छैन, र हामीसंग धेरै मािनसह पिन
छैन। र हामी भो ल िदउसोको समय लनसक्छौ र यहाँ भएका सबजैनाको िन म्त प्राथर्ना
गनर्सक्छौ, त्यो िदउसोको समय िवरामीह को िन म्त प्राथर्ना गन उदेश्यले राख्दछौ।
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10 र हामी यहाँ ती सबै गनर्लाई छौ ताक हामी तपाईको जीवनलाई अझै उत्तम बनाउन
सहयोग गनर्सकौ, तपाईको बोझलाई हल्का गराउन, यो यात्रा जसमा हामी यात्रा गदछौ।
11 र त्यसपछ कुनै पिन समयमा, यिद कसलैाई प्रभु येशू कहा आउन मन लागेको
महसूस हँुदछ भने, हामी सेवाको जुनै भागमा होस्, त्यसको वास्ता नगरी त्यिह समयमा
आउनुहोस्। बेिदको बोलावट हुञ्जेलसम्म नपखर्नुस्। तपाई िठक त्यिह समयमा आउनुहोस्,
ख्री लाई स्वीकानुर्होस् र यसै समयमा ठीकसंग आई उहामा ग्रहण गनुर्होस्। िकनिक हामी
यहाँ हुनुको मुख्य उदेश्य यिह हो िक परमे रको राज्यमा धेरै प्राणह जन्मेको देख्न सक ।
12 र अब भो ल आइतबार हो, र त्यहाँ चचर्ह मा सन्डे स्कूल हुनेछ। आइतबारमा हाम्रो
सेवाह िदउसोको समयमा राख्नुको कारण कुनै पिन अ सेवामा हाम्रो कारणले बाधा
नपुगोस् भ े हो। हामी िव ास गछ िक प्रत्येक इसाईको आफ्नै घरलेु मण्डली हुनुपदर्छ
जहाँ तनीह जाँदछन्। प्रत्येक इसाई कुनै ठाउमा िव ासीह संग भेट्नुपदर्छ। र जहाकिह
पिन तपाई भेट गनुर्हुन्छ, त्यो नै मण्डली हो।
13 अब, यिद म यिह बस्ने भईदेको भए, मेरो सम्बन्ध यहाको एउटा मण्डलीसंग
हुनेथयो, र ती पा रह जो यहाँ सहकायर् गदहुनुहुन्छ र प्रतिनधत्व हुनुहुन्छ। िकन?
िकनभने उहाह यस कारणले यहाँ मचंमा बस्दहुैनुहुन्छ, तािक यहाँ के भईरहेको छ त्यस
कुराको समथर्न गरकेो सबै मािनसह ले सकून्। उहाह यस प्रकारको सेवकाईमा िव ास
गनुर्हुन्छ, िदब्य चंगाई, पिवत्र आत्माको बि स्मा, र यस्त।ै उहाह यिह कुराको साक्षी िददै
हुनुहुन्छ। उहाह नै हुनुहुन्छ जसले मलाई यहाँ आउनको िन म्त िनमन्त्रणा िदनुभयो, तािक
हुनसक्छ प्रभुले मलाई िदनुभएको सेवाकाई ारा उहाह को मण्डलीलाई म त पुग्नसक्दछ।
14 अब यिह नै एक सच्चा पा र हो, जसले िदनसक्ने सम्मको ती सबै आ त्मक लाभ, र
परमे रले गनुर्भएको सबै कुरा हेदछ, जसले आफ्नो मण्डलीलाई परमे रको लािग अघ
बढ्न म तको लािग आफुले गनर्सक्ने सम्म सबै कोिषस गदछ। म िन त पमा त्यस
प्रकारको पा रको सम्मानमा आफ्मो टोपी उतादर्छु।
15 र यी व्यिक्तह लाई समस्याह भत्र पिन भएर गनुर्पदर्छ। यो सत्य हो भिन तपाई
िव ास गनर्सक्नुहुन्छ। तनीह लाई समस्या भत्र भएर गनुर्पदर्छ। र म—म िन त पमा
परमे रका ती महान् व्यिक्तह को िन म्त आभारी छु, जो िक आफ्नो स्थान र कतर्व्यलाई
ढ धारणामा लन तत्पर तयार छन्, र—र िव ास गदर्छन्। तनीह लाई परमे रले सधै
आशष िदउन्।
16 र म पक्का छु िक तनीह ले तपाईलाई असल गनछन्। अब, यिद तपाई यहाँ अन्जान
व्यिक्त हुनुहुन्छ भने यी दाजु-भाईह को मण्डलीह कहाँ छन् भिन पत्ता लगाउनुहोस्,
उहाह कहाँ छन् बुझ्नुहोस्। उहाह लाई भो लनै भेट्नुहोस्। तनीह को िवशेष सेवाह
हुनेछ, र यहाका कतपय सेवकह त्यहाँ िवभ मण्डलीह मा बोल्नेछन्, जसरी आज
यहाँ घोषणा ग रएको छ। त्यसलेै भो ल तपाई उहाह लाई भेट्नुहोस्।
17 र भो ल िदउसो, यिद तपाईह समापन सेवामा आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईह लाई
यहाँ पाउनुमा साच्चै नै खसुी हुनेछौ। सबै मण्डलीह , सबै संगिठत संस्थाह , यो सबकैो
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लािग हो। सबजैनालाई स्वागत छ: मेथोड , ब्या प्ट , प्रे स्बटेरीयन, पे न्टको ल, चचर्
अफ क्राई , चचर् अफ गड, क्याथो लक, अथ डक्स यहुदी, ना स्तक, तपाई जोसुकै
होस्। हामी…तपाईह लाई िनमन्त्रणा छ।

“तपाई भ ुहुन्छ, ‘ना स्तक’?” हो, श्रीमान।
18 यिद कुनै ना स्तक यो सभामा आउदछ र बस्दछ र राम्रो व्यवहार गदर्छ भने, उनलाई
पिन अ लाई जस्तै प्रकारको स्वागत छ। िठक छ, केिह कुरा छ जसको कारण हामी
उनलाई यहाँ भएको चाहन्छौ, तािक यस्तो हुनसकोस् जस ारा उसलाई आफ्नो गल्ती
देख्न म त होस्, र प्रभुमा आउनसकोस्। िकनक हामी…िन यन।ै
19 तपाईह कतजनाले त्यो छोटो दशर्न पढ्नुभयो जुन इसाई ब्यापारीह को पित्रकामा
छािपएको थयो, र म िव ास गदर्छु िक अ केिह पित्रकाह …समयको पदार्को त्यस पारी
देख्नू? अब यो सत्य हो, िमत्र। तपाई यस कुराबाट चुक्न असमथर् हुनसक्नुहु । म—
म यस समय पछ भ व्यिक्त भएको छु। म जान्दछु िक यो वास्तिवक कुरा हो, त्यसलेै
म—म—म भरोसा राख्दछु िक तपाईह कसलेै पिन िव ासीह को िन म्त परमे रले
राख्नुभएको त्यो महान् स्वगर् छुटाउनुहु । यिद तपाईले त्यो छुट्टाउनुभयो भने, यस पृथ्वीमा
के प्रा गनुर्भयो? िकनक , तपाई जा ुहु कुन समयमा तपाईले यस संसारलाई छोड
जानुपनछ। तर तपाई एउटा कुरा जा ुहुन्छ, तपाईले िन य नै यसलाई छोडेर जानुपनछ।
त्यसलेै यिद यो सत्य छ भने, के हामी यी मात्र पाउने कोशस गनुर्मा महामुखर् हुदनैौ…कुनै
पिन प्रकारको मौका लनबाट हामी चुक्नसक्दनैौ। हेनुर्होस्, मात्र सम्झनुहोस्, परमे रको
वचन र त्यसमा भएका प्रतज्ञालाई िव ास गनुर्होस्।
20 मात्र सोच्नुहोस्, कुन कुराले सबै िवमारी, सबै दय दखु्नु, सबै मृत्य,ु सबै समस्या,
सबै दखु, ती साना, सुस्तमन स्थत बालक, यी सबै कुराह , लगंडो, अन्धा, सबै
अस्पताल बनाउन पन? िकनभने एउटा व्यिक्तले वचनको मात्र एउटा सानो भागलाई
अिव ास गय । उिन हव्वा थईन्। शतैानले मात्र उनलाई लपेर-पोतेर भन्यो। उद् ीत
गररे होइन, लपेर उनलाई भन्यो, “िन यन…ैप्रभु अतनै असल हुनुहुन्छ।”
21 तपाई आजभो ल यसको िवषयमा यत धेरै सु ुहुन्छ, िक परमे र कत असल
परमे र हुनुहुन्छ। उहा एक असल परमे र हुनुहुन्छ, तर याद राख्नुहोस् िक उहा
पिवत्रताको परमे र हुनुहुन्छ,त्यो परमे र जसले पापलाई अनदेखा गनर्सक्नुहुन्छ। दण्डको
लािग मोल तरीसकेको छ, र तपाईले यसलाई उहाको आधारमा ग्रहण गनुर्पदर्छ। र याद
गनुर्होस्, उहा रीसको परमे र हुनुहुन्छ, क्रोधको परमे र हुनुहुन्छ। र तपाई असलता र
दयाको परमे रको अगाडी मात्र नभएर, क्रोधको परमे रको अगाडी खडा हुनुहुनेछ। आहा
राती उहा तपाईको मुिक्तदाता हुनुहुन्छ; त्यस िदन उहा तपाईको न्यायाधीश हुनुहुन्छ।
22 त्यसलेै िमत्र, यो िन त पानुर्होस् िक एउटा पिन कसर तपाई छाड्नुहु । यो—यो
हु …यसले भुक्तानी गदन। यसमा बस लापरवािह त रकाले नजानुहोस्। पक्का हुनुहोस्,
दोब्बर पक्का हुनुहोस्, िकनिक तपाईले अक मौका पाउनुहुनेछैन। तपाई यिह संसारमा
हुदासम्म मात्र यिह एउटा मौका हो।
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23 धिन मािनस र लाजरसलाई सम्झनुहोस्, तपाईको र उहाको िबचमा एउटा ठुलो
खाडी थयो, जसलाई कुनै पिन व्यिक्तले किहल्यै पिन पार गरकेो छैन, या किहल्यै पिन
गनर् सक्दनै। बुझ्नुभयो? जब तपाई—जब तपाईको मृत्यु हुन्छ, मामला समा हुन्छ।
मलाई थाहा छ िक मािनसले तपाइको िन म्त प्राथर्ना गररे तपाईलाई त्यस स्थानह बाट
िनका लिदन्छन् भिन दावी गछर्न्, तर तपाई किहल्यै पिन त्यस कुरामा िव ास नगनुर्स्।
त्यो कुरा वचनको िवप रत हो। बुझ्नुभयो? “जतातर ख झुक्छ,त्यतैतर त्यो ढलेर
जान्छ।” र येशू आफैले भ ुभयो, “त्यहाँ एउटा खाडी थयो, िक, जब मािनस मछर् र
नगर्मा जान्छ, ऊ किहल्यै पिन स्वगर्मा आउन सक्दनै। कुनै मािन े त्यो पार गरकेो छैन,
र किहल्यै पार गन पिन छैन।” जहाँसम्म मलेै जानेको छु, मामला त्यिह खतम हुन्छ। जब
येशुले त्यिह नै हो भ ुभयो, त्यिह नै सबकुैरा हो।
24 त्यसलेै याद राख्नुहोस्, अिहले तपाईको मौका हो, र हुनसक्छआजको रात तपाईको
अ न्तम अवसर होला।
25 के तपाई किहल्यै बुझ्न सक्नुहुन्छ िक के भईरहेको छ? यिद तपाईले यसलाई मात्र
देख्न सक्नुभयो भने पिन, म आशा गछुर् िक यसरी बोल्दा, तपाईलाई कुनै मािनसतर हेनर्
तर प्रभािवत, या कुनै मािनसलाई िव ास गराउन कोशस गदछ भिन तपाई सोच्नुहु ।
मलेै त्यसो गरकेो होइन, िमत्र। म तपाईलाई हामी कसको उप स्थतमा अिहले छौ भ े
िव ास गराउने कोशस गदछु। येशू ख्री , त्यिह परमे र जसले त्यो िदन तपाईको न्याय
गनुर्हुनेछ, उहा स्वयम् तपाइको उप स्थतमा, ती कुराह पिहचान गराउदै हुनुहुन्छ जुन
उहाले अ न्तम िदनह मा गछुर् भिन प्रतज्ञा गनुर्भएको थयो।
26 मलाई लाग्छ भाई प्राईस, नाश्ताको समय िबहानमा, कुनामा आउदाको अवस्थाको
राम्रो चत्रण िदनुभयो, र कुनालाई मोड्दाको स्थतलाई देखाउनुभयो। के तपाईले त्यसको
आनन्द लनुभयो? [सभाले भन्दछन्, “आमेन”—सम्पा] िन यनै लनुभयो। यो एकदमै
राम्रो त रकाले रा खएको थयो।
27 अब, त्यसलेै याद राख्नुहोस्, किहलेकािह कुनामा, तर याद गरौ हामीले यी कुनाह
मोड्नुपदर्छ। मलेै त्यस िबषयमा एक समयमा प्रचार गरकेो थए, र त्यसलाई संगमह
(जन्ग्क्सन) भनेको थए। हामी संगमिनर धेरै चोिट आइपुग्छौ, हामी यस बाटोमा
आउनुपछर् र त्यसबाट भएर िवभ बाटोह मा जान पन हुन्छ।
28 अब, आज रात, अक केिह िमनेटको लािग, म एउटा िबषय लन चाहन्छु; चन्हको
आवाज। र अब हाम्रो ष्य, यस रात, प्रस्थानको पुस्तकमा खलु्दछ, र प्रस्थानको अथर्
“बािहर आउनु; बािहर िनकाली ल्याउनु हो।” अब जत ध्यानसंग तपाई सु सक्नुहुन्छ
यसलाई सु े कोशस गनुर्स्।
29 म तपाईलाई कुनै समय प्रचार गनर् चाहन्छु, तपाई यत राम्रो सभा हुनुहुन्छ, तर मात्र
मसंग आवाज छैन। केवल यसमाथ थोरै जोर लगाउनुपछर् , केिह आठ या दश िदनको
लािग, मलेै अक सभा शु गनुर्भन्दा पिहले आराम गनुर्पन छ। बुझ्नुभयो, यिह एउटा
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सभा मात्र होइन। यो त् यस्तो सभा हो, जुन िदन पछु िदन, ह ा पछ हा , मिहनापछ
मिहना, वषर् पछ वषर्, बुझ्नुभयो, र तपाई कल्पना गनर् सक्नुहुन्छ।
30 र सोच्नुहोस् िक सबै समयमा, एक वषर् पछ अक वषर्मा, एकचोिट पिन एस्तो भएको
छैन िक उहाले कुनै कुरा भ ुभयो र त्यो ￭स पमा सत्य बाहेक अ भएको होस्; सबै
भाषाह मा, सात चोिट सारा संसारको चारैतर। बुझ्नुभयो? कुनै व्यिक्तले, कुनै पिन
ठाउमा, यो भ सक्दनै, तर यो सबै ￭स , वास्तिवक पमा िठक िबन्दमुा, हरसमय
पुरा हुन्छ। जब उहाले िन त कुरा हुन आउछ भ ुभएको छ.त्यो उहाले भ ुभए जस्तै
नै साचो पमा हुन आएको छ। यो हुन आउनुभन्दा पिहला, त्यस कुरालाई ह ाह र
मिहनाह , र वषर्ह पिहला भिनएको छ, र त्यो सधै ￭स पमा िठक पुरा हुनआएको
छ। त्यो किहल्यै असफल भएको छैन, र त्यो किहल्यै हुने पिन छैन, िकनिक उहा परमे र
हुनुहुन्छ। अब म मािनस भएकोले असफल हुनसक्छु। मलाई उदाहरणको लािग किहल्यै
नहेनुर्होस् िकनभने म—म तपाई जस्तै हँु, मात्र अनुग्रह ारा बचाईएको पापी हँु। तर त्यो
परमे र हुनुहुन्छ, अलौिकक, बुझ्नुभयो, आफैलाई पिहचान गराउदै हुनुहुन्छ। उहाले
त्यस्तो गनर्पनआवश्यक थएन, तर उहाले यो गछुर् भिन प्रतज्ञा गनुर्भएको छ।
31 येशूले चंगाई गनुर्भयो िकनभने उहाको वचन पूरा हुन सकोस् भिन। उहाले ती सबै
थोक गनुर्भयो तािक परमे रको वचन पुरा हुन सकोस्।
32 त्यिह नै आज पिन उहा गदहुनुहुन्छ, तािक वचन पुरा हुन सकोस्, जुन मलेै तपाईलाई
रात पछ रात भएर िटपोट गराएको छु।
33 अब, ध्यान िदनुहोस् जब उहाको उप स्थत न￭जकआउदछ, िन त प उहा भावना
लएर आउनुहुन्छ। जसै यस बिहनी मलेै भनेको थए, “कुनै पिन थोक ओ भावना रिहत
हुदछ, त्यो मृत हँुदछ।” र कुनै पिन धमर् जसमा कुनै भावना छैन, असल हुन्छ िक तपाई
त्यसलाई दफनाई िदनुहोस्, त्यो मृत अवस्थामा छ। यसले भावना लएर आउनुहुदछ।
उहाले हामीलाई उत्ते￭जत पादर्छ। तर जब हामी उत्ते￭जत हुन्छौ, के ले हामीलाई उत्ते￭जत
गय भिन याद राखौ। कुन कुरा यस्तो गय ? यो त पिवत्र आत्मा उप स्थत हो अथार्त्
येशू ख्री हाम्रो माझमा हो उहा स्वयम् लाई देखाउदै हुनुहुन्छ उहा जीिवत हुनुहुन्छ भिन।
एउटा भौतक शरीर होइन; त्यस समय जब भौतक शरीर फकर आउदछ, समय बािक
रहनेछैन। यिह नै सबै कुरा हो। र हामी जान्दछौ िक, हामी अ न्तम िदनह मा ￭जइरहेका
छौ, जब यी कुराह हुन आउदछ।

अब, परमे रले पिहले प्रस्थानह गनुर्भएको थयो। त्यहाँ…
34 परमे रसंग सबकुैरा तीन मा अघ बढ्छ। परमे र तीन मा ￭स हुदछ। ख्री को
पिहलो आगमन, आफ्नो दलुाहीलाई छुटकारा िदन आउनुभयो; ख्री को दोस्रो आगमन,
उहाको दलुहीलाई प्रा गनर् आउनुहुन्छ; ख्री को तेस्रो आगमन, उहाको दलुहीसंग, हजार
वषर्मा राज्य गनुर् हँुदछ। सबै कुरा तीनमा बढ्दछ।
35 अब, त्यहाँ तीन प्रस्थानह भएको थयो र हुनेछ। त्यस मध्ये एकचािह तब भएको
थयो, जब परमे रले तनीह लाई जहाज भत्र प्रस्थानको लािग, पृथ्वीको सवार गनर्को
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लािग ल्याउनुभएको थयो। दोस्रो पटक, परमे रले तनीह लाई िमश्र देशबाट—बाट
िनका ल ल्याउनुभयो। र तेस्रो पटक, परमे र तनीह लाई माथ लएर जानुहुन्छ। भत्र,
बािहर, माथ। अक प्रस्थान माथ लएर जाने हो। एउटा हाम्रो सामू छ, माथ जाने समय।
36 यो त्यिह प्रकारको छ जस्तो जीवनले गदर्छ। हामी जीवनमा आउदछौ, हामी
जीवनबाट बािहर जान्छौ, जीवनबाट माथ उचा लन्छौ, हो िठक त्यिह त रकामा हुन्छ।
त्यसलेै हामी…
37 हाम्रो श्य आजराती प्रस्थानबाट खु लन्छ; र परमे रले आफ्नो जातलाई लन
तयार हुदै हुनुहुन्थ्यो।
38 इस्रायल एउटा जात थयो। इस्रायलसंग परमे र व्यिक्तगत पमा व्यवहार गनुर्हुदनै।
इस्रायल एक जात हो, र उहाले तनीह संग सधै व्यवहार गनुर्भयो। र अ न्तम िदनह मा,
मण्डली गए पछ, तब परमे रले इस्रायललाई जात को पमा बचाउनुहुन्छ। उिन
मातृभूिममा छन्, त्यस कुराको लािग तयार छन्। र तनीह बचाईनेछन्, बाईबलले भन्छ,
“एक िदनमा एउटा रा ्र जन्मनेछ।” परमे रले यहुदीह संग व्यिक्तगत पमा व्यवहार
गनुर्हु । तनीह मा उहाले एउटा जातको पमा, इस्रायल, सधै त्यसरी काम गनुर्हुन्छ,
िकनभने त्यो उहाको जात हो।
39 र यहाँ जातह बाट आफ्नो जात िनकाल्न तयार गदहुनुहुन्छ, प्रस्थानमा ल्याउन,
इन्साफ हुनबाट िनकाल्दहुैनुहुन्छ।
40 र त्यिह पानीले जसले संसारलाई डुबाएको थयो, त्यसलेै नोआलाई बचाएको थयो।
बुझ्नुभयो? र त्यिह िनयो पिवत्र आत्मा, जसलाई आज मािनसह ले इन्कार ग ररहेका
छन्, उहाले मण्डलीलाई लई माथ उठाईलानेछ, र उसमा िव ास नगनार्ले इन्साफ
ल्याउनेछ। येशुले भ ुभएको थयो।
41 जब तनीह ले उहालाई “बाल￭जबुल” भनेका थए, अक शब्दमा, “उहा भिवष्य
बताउनेवाला,”…तनीह
42 उहाले भ ुभयो “म तमीह लाई त्यस कुराको लािग क्षमा िदन्छु,” मािनसको पुत्र।
ब लदान िदईसकेको थएन। “तर जब पिवत्रआत्मा यिह काम गनर् आउछ, उसको िव मा
एउटा मात्र शब्द न त यो संसारमा न त आउनेवाला संसारमा क्षमा िदईनेछ।” उसलाई
अ स्वकार ग रनुपन छ, र त्यसपछ न्याय प्रहार हुनेछ। बुझ्नुभयो, समस्या हामी हौ…
43 यस कुराले मेरो म ष्तस्कमा एउटा बुढो नवीक समुन्द्रबाट आएको कथा सम्झना
आउछ, र एउटा—एउटा यवुा अगं्रेज कवी समुन्द्रतर जाँदै थयो। र किवले समुन्द्रको
बारमेा धेरै कुराह लेखेका थए, तर उनले त्यसलाई किहल्यै देखेका थएनन्, त्यसलेै ऊ
त्यो हेनर्लाई जाँदैथयो। र त्यो बुढो निवकले आफ्नो मुखमा चुरोट च्याप्दै उसलाई भन्यो,
“मेरो असल मान्छे, तमी कहा जान्छौ?”
44 उसले भन्यो, “म तल समुन्द्रमा जाँदछुै।” उसले भन्यो, “मलेै समुन्द्र किहल्यै देखेको
छैन। मलेै त्यसको िवषयमा लेखेको छु, र अ ले भनेको सुनेको छु, तर,” भन्यो, “ओ
म कत रोमा न्चत हुदछुै यो जानेर िक म समुन्द्रको न￭जक आउदछुै।” उसले भन्यो,
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“ओ, यसको पानीको नुिनलो खार सुंगदा! यत िवशाल देख्दा, र यसको माथ सेतो
आवरण फुटेको देख्दा, र माथको िनलो आकाशको यसमा प्रतिव म्बत भईरहेको, र
माथ उडरहेको सामु न्द्रक प न्छह को आवाज सुन्दा, ओ म यो देख्दाको िवचारमा
रोमा न्चत हुदछुै!”
45 बुढो निवकले भन्यो, “साट्ठी वषर् अघ म यिह ज न्मए, म यसमा कुनै पिन यस्तो
सुन्दर कुरा दे ख्दन।” बुझ्नुभयो, उसले यत धेरै दे खसकेको थयो जबसम्म िक यो
उसको लािग अत नै सामान्य भईसकेको थयो।
46 अब, यिह नै कारण आज पे न्टको ल मण्डलीमा पिन भईसकेको छ। तिनह के
परमे रलाई यत धेरै दे खसके िक, तबसम्म िक परमे र तनीह को िन म्त साधारण
भईसकेको छ। यस्तो किहल्यै पिन हुन निदनुहोस्।
47 यहा लुइभल, केन्टिकमा धेरै समय भएको छैन। जेफेसर्निवल, इंडयाना, जुन
ठाउबाट म आएको छु, यो ठाउ निदको त्यो पारी छ। एक मिहला दस सेन्टको स्टोरमा
िहड्दै थईन्। र उनीसंग…हातमा सानी केटा पिन थयो, र उनी काउन्टरमा जाँदै थईन् र
उन्मत हुदै थईन्। उनले केिह कुरा उठाउथ्यो, र सानो केटालाई देखाउथ्यो; र त्यो केटा
मात्र बसेर घुद हेथ्य । उिन अक काउन्टरमा जान्थ्यो, केिह उठाउथ्यो र सानो केटालाई
देखाउथ्यो; र त्यो केटा चािह मात्र घु ररहेको हुन्थ्यो। र केिह समय पछ उनले सानो
घन्टी उठायो र बजाउन थाल्यो, र सानो केटा मात्र घुररे हे ररहन्थ्यो। र उनी चच्याउन
शु गय , र आफ्नो हात उठाउन थाल्यो। र टेन-सेन्ट स्टोरमा भएका मान्छेह ले उन्लेई
हे ररहेका थए, त्यसलेै उनीह उनको सामू यो थाहा गनर् गयो िक के चािह समस्या थयो।
48 उनले भिनन्, “मसंग…मेरो सानो केटा,” भिनन्, “ऊ मात्र तीन वषर्को छ।” र
भिनन्, “…अचानक लगभग एक वषर् पिहले, उसले केिह लयो र मात्र ब￭सर ो र घुनर्
थाल्यो।” र भिनन्, “मलेै—मलेै उसलाई डाक्टर कहाँ लगे,” र भिनन् “र कुनै िन त
उपचार गय र दबाई लेखेर िदयो।” र भिनन् “र डाक्टरले मलाई आज भनेको थयो िक
डाक्टरलाई लाग्छ िक ऊ िनको हुदछै तर,” भिनन्, “ऊ िठक भएको छैन।” भिनन्,
“मलेै यो उमेरको सानो केटालाई आक षत गन सबै कुरा उसको अगाड ह ाए। सबकुैरा
जसले यो उमेरको केटालाई आक षत गछर् , ती सबै उसको अगाडी ह ाए, र ऊ अझै एकै
ठाउमा बसेर घुररे मात्रै हेछर् ।” भिनन्, “यो िठक भएकै छैन।”
49 यो यस्तो कुरा हो जुन पे न्टको ल मण्डली जस्तो छ। परमे रले सबै बाईबलका
वरदान तनीह को अगाड ह ाएर देखाउनुभयो, र तनीह ले अझै पिन बसेर घुररे
हे ररहन्छन्, जस्तो िक कुनै गलत भए जस्तो। यो समय हामी जागा रहने समय हो, िमत्रह ,
तािक धेरै िढलो नहोस्। याद राख्नुहोस्, परमे रले ती वरदानह त्यसै ह ाउनुहु
जबसम्म तपाईको ध्यान आकषर्ण कोिषस गनुर्हु ।

परमे रले रा ्रह बाट रा ्र िनका ल ल्याउदै हुनुहुन्थ्यो।
50 िठक त्यिह त रकामा उहाले अिहले गदहुनुहुन्छ, दलुहीलाई मण्डलीबाट बािहर
िनकाल्दै हुनुहुन्छ, ीको बािक रहेको वंशलाई छोड्नुहु । चुिनएकाह मण्डलीबाट
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िनकाली ल्याईनेछ। भौतक मण्डली महासंक मा जानको लािग रहनेछ। चुिनएकालाई
किहले कािह “चुिनएको, बािक रहेको” पिन भािनन्छ।
51 आउनुहोस् हामी हेरौ त्यसबेला उहाले यो कसरी गनुर्भयो, िकनभने उहाले आफ्नो
काम गन त रका किहल्यै पिन प रवतर्न गनुर्हु । परमे रको काम गन त रका एउटै छ, र
त्यिह त रकामा उहाले काम गनुर्हुन्छ, र त्यिह नै सिह त रका हो, सधलैाई। हेरौ उहाले
यो कसरी गनुर्भयो, र कुन त रकाले उहाले गनुर्भएको थयो, र तब हामीले यसको सानो
झलक देख्नेछौ।
52 अब, म िन त पमा प्रतक्षायको पमा कुरा गछुर् । म संग कुनै िब ा छैन। मलेै
पछाड फकर उहाले त्यस बेला के गनुर्भएको थयो सो हेनर् पन हुन्छ। र हामीलाई यो
￭सकाइएको थयो िक, “पुरानो करार चािह आउनेवाला कुराको छाया हो।” त्यसलेै यिद
मलेै यहाँ हेरे र मलेै मेरो हात दे ख्दन, र मलेै मेरो हातको छाया चािह देखेको छु, र मसंग
पाँचवटा औलाह छन्, जब मेरो हात यहाँ आउछ त्यसबेला मलाई राम्रो अन्दाज हुन्छ िक
मसंग पाँचवटा औलाह छन्। त्यसलेै तनीह संग के भएको थयो त्यो परमे रको काम
गन त रकाको उदाहरण हो, त्यिह त रकामा आज पिन उहाले गनुर्हुन्छ।
53 र उहाले जुन त रकाले गनुर्हुन्छ, त्यस त रकाबाट उहाले किहल्यै प रवतर्न गनुर्हु ।
प्रत्येक समय, पुरै बाईबल भ र, उहाले आफ्नो काम गन त रका किहल्यै बदल्नुभएन।
िनरन्तर त्यसरी नै गनुर्भयो, िकनभने उहाको पिहलो काम गन त रका नै ￭स त रका
थयो। िकनभने उहासंग कुनै अ त रका हुनसक्दनै, िकनिक उहा ￭सध्हा हुनुहुन्छ, र,
उहाको सबै त रकाह ￭स छन्। हेनुर्होस् उहाले यी कुरा कसरी गनुर्भएको थयो।
54 मोसालाई यी कामह गनर् बोलाईएको थयो र िनयकु्त ग रएको थयो जुन काम उनले
लएका थए। परमे र…
55 अब, म सोच्छु, यिद तपाई यसलाई माफ गनुर्हुन्छ भने…म यो हत्तपत्त भ न्दन।
म मात्र यस मचंमा भन्दछुै, म—म केिह पिन जा न्दन र परमे र बाहेक अ जा
पिन चाहिदन। अब, मलाई लाग्छ त्यिह नै स्थान हो जहाँ हाम्रो पछ ो वषार्को
भाईह अ ल्झएका छन्, बुझ्नुभयो, तनीह ले आफ्नो हात एकअकार् माथ राख्छन् र
तनीह लाई अगमवक्ता र अ त्यस्तै तुल्याउछन्। अब, त्यो धमर्शा अनुसार छैन।
“वरदानह र बोलावटह प ाताप िबना नै पाउदछ।” तपाई जे हुनुहुन्छ त्यिह नै
जन्मनुभयो। तपाई जे हुनुहुन्छ शु वातमा पिन त्यिह नै हुनुहुन्थ्यो।
56 त्यस पुराना िदनह मा फ रसीह लाई हेनुर्होस्। तनीह मा थोरै मात्र ज्योत थयो,
िकनभने तनीह संग…व्यवस्था थयो, र तनीह व्यवस्थामा ￭जए, तर तनीह को
दयमा हुनसक्नेसम्मको कालोपन थयो।

57 र त्याँिह एक सानी ी थई, जो वेश्या थई…उनको िवगतको जीवन यहाँ हुनसक्ने
सम्मको कालो थयो, उिन वदनाम थई, तर उनको दय भत्र उिन जीवनको िन म्त
चुिनएक थईन्।
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58 र फेरी जब येशू, जो वचन हुनुहुन्छ, श्यमा आउनुभयो, ती फरीसीह ले भने, “यो
मान्छे बाल￭जवुल हो।” त्यस कुराले के गय ? त्यसले तनीह भत्र भएको थोरै ज्योत
पिन कालो बनाइिदयो।
59 येशुले भ ुभयो, “तमीह आफ्नो िपता शतैानबाट हौ, र त्यसकैो काम
तमीह गदर्छौ।”
60 तर जब ती सानी, अपिवत्र ी आई, र परमे रको वचन दे खन्, उनले थाहा पाईन्।
उनले त्यस अनुसार ￭जएिक थईनन्, तर उनले थाहा पाएक थईन्। र जसै उहाले उनीसंग
बोल्नुभयो, उनले भिनन्, “म जान्दछु िक तपाई एक अगमवक्ता हुनुहुन्छ।” र उहा…उनले
भिनन्, “म जान्दछु िक म￭सहले यो गनुर्हुनेछ।”

र उहाले भ ुभयो, “म उ ह हँु।”
61 त्यस कुराले के गरकेो थयो? त्यसले सबै कालोपन धुलाईिदयो र सबै सेतो
बनाईिदयो। िकन? त्यहाँ यता िबऊ थयो, त्यो चुिनएको िबऊ जुन त्यहाँ भत्र…यो
संसारको हुनुभन्दा अगाड परमे रको िवचार थयो।
62 त्यहाँ मात्र एक िक￭समको अनन्त छ। यिद तपाईमा अनन्त जीवन छ भने, तपाईआफै
संसारको सृि हुनुभन्दा अघ परमे रको सोचाइमा हुनुहुन्थ्यो।तपाई उहाको िवचारको एक
गुण हुनुहुन्छ, िकनभने अनन्तको किहल्यै शु भएको थएन र किहल्यै अन्त हुन सक्दनै।
तपाई सधै परमे रको अथर्व्यवस्थाको भाग हुनुहुन्छ। यो मात्र प्रतिव म्वत हँुदछै।यो अिहले
बन्दछै। उहासंग अझै अक त स्वर छ जुन िवकास हुनुपन छ, त्यो मृत्यु हो, त्यसपछ
प्रतचत्र सक्कल बन्दछ, तब तपाई दलुही र ख्री संग हुनुहुन्छ, जसरी उ ाले िवचार
गनुर्भएको थयो। आजको श्रीमान् र श्रीमती जस्त,ै त्यसलेै (परमे र) ख्री र मण्डली एक
हुनेछन्। अब, चुिनएकाह बोलाईएका छन्!

मोसा “एक उपयकु्त बालक” को पमा जन्मेका थए। बाईबलले यिह भन्दछ।
63 अगवक्ताह मध्ये एक, य मया। परमे रले भ ुभयो, “तँ आमाको गभर्मा हुनुभन्दा
अगाड, यस जातको िन म्त मलेै तँलाई अगमवक्ता िनयकु्त गर।े”
64 बि स्मा िदने यूह ा, िकन, उनलाई धमर्शा मा पिहचान ग रयो। उनी आउनुभन्दा
सातसय बाह्र वषर् अगाड यशयैाले भनेका थए, “उनी उजाडस्थानमा कराउने एकआवाज
थए, ‘परमप्रभुको बाटो तयार पार!’” र उनी देखा पनुर्भन्दा चारसय वषर् अगाड, फेरी
हामी पाउछौ, मलािकले भनेका, “हेर म आफ्नो सन्देशवाहकलाई अघ अघ पठाउदछु,
तािक त्यसले परमप्रभुको िन म्त बाटो तयार गरोस्।”
65 बुझ्नुभयो, उनलाई पिहले नै िनयकु्त ग रएको थयो। र त्यिह त रकामा सबै परमे रको
कायर्ह हँुदथ्यो, यिद तनीह मा परमे रको बोलावट हँुदथ्यो।
66 यिद तनीह यस कुरामा शक्षत ग रएका थए भने, त्यो मात्र तोप-चार हुदछ,
बुझ्नुभयो, त्यो केिह हुनसक्दनैथ्यो। यिद यो भोजनको िटकट थयो भने, त्यसो हो भने
तपाई त्यो भोजनको िटकटको लािग आफ्नो जन्म अधकार बेचिदनुहुन्छ, तपाई कुनै
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संस्था वा समुदायमा जानलाई सम्झौता गनुर्हुनेछ। तर यिद परमे रबाट हो भने, तपाई
कुनै पिन करारको चन्ता न लई त्यस वचन ारा तपाई खडा हुनुहुनेछ, िकनभने तपाई
ज न्मएको नै त्यसबाट खडा हुनलाई हो।
67 मोसाको स्थान कसलेै लन नै सक्दनै थयो। कसलेै उसको काम गनर् सक्दनैथ्यो।
त्यो गनर्को िन म्त उनलाई िनयकु्त ग रएको थयो।
68 र, दाजुभाई, िदिद बिहिनह , यिद तपाईसंग अनन्त जीवन छ भने, तपाई कुनै
िन त कायर् गनर्को लािग िनयकु्त ग रएको हो। हुनसक्छ एउटा असल गृिहणी, हुनसक्छ
अ त्यस्तै काम, तर तपाईको स्थान कसलेै पिन लन सक्दनै। तपाईको िन म्त परमे रले
स्थान बनाउनुभएको छ। अ कोहीको स्थान लने प्रयास नगनुर्होस्। त्यो संसा रक नक्कल
हो, बुझ्नुभयो, जसले तपाईमा केिह गलत छ भिन देखाउछ। तपाई जस्तो हुनुहुन्छ िठक
त्यिह ब ुहोस्। अ कोिह नब ुहोस्।
69 अब, हामीले पाउछौ िक परमे रले मोसालाई आफ्नो दावीह र वोलावट प्रमाणत
गनर्को लािग चन्हह िदनुभयो।
70 र सबै साचो चन्ह, सबै साचो चन्ह, जुन परमे रबाट पठाईएको हो…त्यसको पछाड
एउटा आवाज हुन्छ। अब यस कुरामा नचुक्नुहोस्। यस कुरामा यो मेरो अ न्तम पाठ हो,
बुझ्नुभयो। सबै साचो चन्ह…अब हामीसंग चन्हह छन् जुन परमे रबाट होइन; शतैान
त्यहाँ भएको सबकुैराको लगभग नक्कल गनर्सक्छ। तर एक साचो चन्ह, जुन परमे रबाट
पठाईएको हुन्छ, त्यसको पछाड परमे रको आवाज हुन्छ।
71 परमे रले मोसालाई भ ुभयो, “यिद तनीह ले पिहलो चन्ह आवाजलाई िव ास
गरनेन् भने त्यो अक चन्ह तलेै तनीह को अगाड देखाउनू। र यिद तनीह ले त्यो
सुनेनन् भने, केवल पािन लएर सुक्खा जिमनमा खन्याईदे।” र त्यो यो चन्ह थयो जसमा
तनीह ले आफ्नै रगतमा पुरा पमा भज्नेछन्।
72 ध्यान िदनुहोस्, र िठक उहाले भ ुभए बमो￭जम, “आफ्नो पाउको धुलो टकटक्या।
त्यस िदनमा सोदोम र गमोरालाई सहनशील हुनेथयो ना िक त्यो शहर जसले तँलाई
अ स्वकार गनछ।”
73 अब हामी खे लरहेको मण्डली होइन। यो मण्डली हो। ख्री मण्डली हो। हामी ख्री
भत्र छौ। हामी ख्री को पौराणक शरीरमा ज न्मएका हौ। तपाई त्यसमा शािमल हुन आउन
सक्नुहुन्छ।
74 म ब्रन्हाम प रवारमा भएको क रब पचप वषर् भयो, र तनीह ले प रवारमा शािमल
हुन आउ भनेनन्। म ब्रन्हाम भत्र नै ज न्मएको थए।
75 र तपाई पिन त्यिह त रकामा इसाई हुनुहुन्छ। तपाई एक इसाईमा जन्मनुभयो,
शािमल हुन आउनुभएको होइन। तपाई त्यसभत्र जन्मनुभएको हो। हरके मािनस जन्मसंग
डराउछन्। तनीह संग एउटा सानो हातलाई लनलाई एक राम्रो सफा सुग्घर त रका
हुदछ, या एउटा सानो काडर्मा हस्ताक्षर गन खालको, या एउटा नून राख्ने डब्बालाई
लदछ जुनमा केिह पािन हुन्छ। त्यो जन्म होइन। जन्म त भयानक कुरा हुन्छ। जन्म त
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एक डरलाग्दो कुरा हुन्छ। चाहे त्यो सुंगुरको खोरमा होस्, या एक भुस राख्ने ठाउँमा होस्,
या त गुलावी रगंले क्षृङ्गा रएको अस्पतालको कोठामा होस्; जन्म एउटा झमेला हो, र
यसले तपाईलाई लथा लङ्ग पाछर् । तपाई हार खान चाहनुहु , तपाई यो, त्यो या अ कुनै
पिन कुरा चाहनुहु , तर आशुले तपाईको मुहारमा लगाएको रगंलाई मुहारबाट पखालेर र
तपाईलाई भ व्यिक्त बनाईिदन्छ। यिद तपाईको नया जन्म भयो भने त्यसले तपाईमा
लथा लङ्गोपन त ल्याउछ, तर तपाई एक नया सृि भइ आउनुहुनेछ। बुझ्नुभयो? तनीह
त्यो चाहदनैन्। तन्हा कुनै स￭जलो त रका चाहन्छन्, तपाई जा ुहुन्छ, र त्यहाँ कुनै
स￭जलो त रकाह छैनन्। जसरी गीतले भन्छ, उहाले भ ुभयो, “म प्रभुको ठुकराएको
मािनसह संग आफ्नो मागर् लन्छु।” उहा स्वागत नग रएको वृक्ष ब चाहनुहु ।

प्रत्येक परमे रको साचो चन्हलाई, परमे रको आवाज पछ्याएको हुन्छ।
76 यिद एउटा व्यिक्तले देशमा एउटा चन्ह िदन्छ, कुनै पिन समयमा िदन्छ, र त्यो
आवाज जुन त्यो चन्हको पछाड उसले बोल्छ जुन परमे रको वचन होइन भने, त्यसलाई
ध्यान पुयार्उनुहोस्, त्यसमा िव ास नगनुर्होस्। यिद कुनै पुरानो िव ालयमा यिद कोिह
व्यिक्त उभन्छ र भन्छ, परमे रबाट चन्ह देखाउछ, र त्यो व्यिक्तको शक्षा त्यही पुरानो
धमर्शक्षा ज्ञान हुन्छ जुन तपाईले यी सबै वषर्ह मा सुन्दै आएको थयो, परमे रले त्यो
चन्हलाई किहल्यै पिन पठाउनुभएको होइन। त्यो सिह हो या होइन सो वचनमा गएर
हेनुर्होस्। वचनमा खोज्नुहोस्। त्यो व्यिक्त फेरी आउदछ र भन्दछ, “अब हामी सबै त्यसमैा
शािमल हुन चाहन्छौ। यो पुरानो स्थािपत ग रएको मामला हो।” तपाई त्यस कुरामा िव ास
नगनुर्होस्। मात्र हामी केिह िमनेट मै यस कुरामा जानेछौ, बुझ्नुभयो। होइन, त्यो कुरालाई
िव ास नगनुर्स्।
77 परमे रले सधै आफ्नो चन्हलाई प्रमाणत गनुर्हुन्छ। परमे रबाटको चन्हले सधै
परमे रको आवाज बोल्दछ।
78 र यिद यो त्यिह पुरानै िव ालय हो जसमा तपाई जानुभएको छ, तनले तपाईलाई
एउटा चन्ह िकन देला, तपाई त्यसमा पिहले दे ख नै हुनुहुन्छ? त्यसले तपाईलाई त्यो
कुनामा लाने प्रयास गदछ। रोिकउ चन्ह! सुस्त होऊ! हेनुर्होस् तपाई कहाँ जादहुैनुहुन्छ!
यिद तपाईले ध्यान िदनुभएन भने तपाई आफुले आफैलाई एउटा कुनामा लडाउनुहुन्छ।
एउटा तखो घुम्ती छ, र तपाई त्यहाँ घुम्नुभन्दा पिहला, तपाईलाई दघुर्टनाबाट बचाउन
त्यहा सधै एउटा चन्ह हुन्छ। असल सडक िनमार्ताले चन्ह लगाउछ। र हामी मिहमाको
सडकमा िहड्दछैौ। र यिद चन्ह त्यिह पुरानो कुरालाई भान्छा भने, त्यो परमे रबाट हुदनै।
79 परमे रले आफ्ना, मािनसह लाई आक षत गनर्को िन म्त चन्हह िदनुहुन्छ।
परमे रको चन्हह परमे रको मािनसह को ध्यान आक षत गनर्को िन म्त हो।
परमे रको चन्हह परमे रको मािनसह को ध्यानआकषर्णको लािग िदईएको हो।
80 अब यहाँ ज लरहेको पो ा अगम्वाक्तालाई आकषर्ण गन चन्ह थयो, उहा कोशष गद
हुनुहुन्थ्यो, िकनभने अगमवक्ता परमे रबाट टाढा भाग्दैथए, र परमे रले ज लरहेको पो ा
चन्हको पमा िदनुभयो। र उनले यो अनौठो चन्ह देख्यो; उनले भन्यो, “म एकात फ
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फकर यो अनौठो चन्ह के हो हेछुर् , िकनिक यो झाडीमा आगो लािग रहेको छ तर यो जलेको
चािह छैन।” अब परमे रले आफूबाट टाढा भागेको अगमवक्ताको ध्यान खच्दहुैनुहुन्थ्यो।
उहाले अ कोिहलाई लन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाले यो कायर् गनर्को िन म्त मोसालाई
िनयकु्त गनुर्भएको थयो र उनको स्थान कसलेै लनसक्दनै थयो।
81 तपाई जा ुहुन्छ, यात्राको समयमा त्यहा अ केिह मािनसह थए जसले यो कायर् गन
प्रयास गर।ेदाथान उठे र ती मध्येबाट संस्था बनाउन चाहे। परमे रले मोसालाई भ ुभयो,
“आफुलाई तनीह बाट अलग गर्। म केवल तनीह लाई िनल्नेछु।” बुझ्नुभयो?
82 परमे रले व्यिक्तगत पमा व्यवहार गनुर्हुन्छ। बुझ्नुभयो? अब यो ध्यान िदनुहोस्,
उहाले अगमवक्ताको ध्यान ता े कोशस गदहुनुहुन्थ्यो, अगमवक्ताको िठक स्थानमा
ल्याउनलाई, बुझ्नुभयो, र उहाले ज लरहेको झाडीको चन्ह िदनुभयो।
83 र, ध्यान िदनुहोस्, त्यो आवाज जसले चन्हलाई पछ्याएको थयो त्यो धमर्शा
अनुसारको आवाज थयो। “मलेै मेरा मािनसह को पुकारा सुनेको छु, िवलापको
आवाजह सुनेको छु, कायर्अधकारीह को कारण, र मलेै आफ्नो प्रतज्ञा सम्झेको छु।”
आमेन। मामला यिह समा हुन्छ। “मेरो प्रतज्ञा सम्झेको छु।” त्यो धमर्शा को आवाज
थयो। “र म तलाई त्यहाँ पठाउदछुै। म यहाँ तनीह लाई छुटकारा िदन आएको छु, र म
तँलाई पठाउदछुै।”
84 याद राख्नुहोस्, परमे रको कुना व्यिक्तको कुनै काम गनुर्हु । तपाईलाई त्यो थाहा
छ? यिह नै कुरा हो मािनसको लािग ठेस हुने। बुझ्नुभयो?
85 यिह कुराले तनीह येशुको िवषयमा ठेस खाएका थए। उनीह ले भने, “तमी
मािनस आफैलाई परमे र बनाउछौ।” उहा परमे र हुनुहुन्थ्यो, तर तनीह ले बुझ्न
सकेनन्। “हो, तमी एक मािनस हौ।”
86 उहाले भ ुभयो, “िठक छ, तमीह भिवष्यवक्ताह लाई, ‘परमे रह ,’ भन्छौ,
र तम्रो व्यवस्थाले यो कुरालाई पिहचान गरायो। र यिद तमीह ले तनीह लाई
‘परमे रह ,’ भिन बोलाउछौ, जसमा परमे रको वचन आयो, कसरी तमीह ले मलाई
दोष लगाउन सक्छौ जबिक मलेै म परमे रको पुत्र हँु भिन भिनरहेको छु?”
87 बुझ्नुभयो, ध्यान आकषर्ण गनर् चन्ह िदईन्छ। र, याद राख्नुहोस्, यिद ध्यान त
आक षत भयो तर त्यो त्यिह पुरानै कुरा हो भने, त्यो परमे र होइन।
88 तर परमे रले अिहले अगमवक्तालाई आक षत गन कोशस गदहुनुहुन्छ, र उहाले
उनलाई चन्ह िदनुहुन्छ, र आवाज जसले चन्हलाई पछ्याउदै थयो, त्यो धमर्शा को
आवाज थयो। “मलेै मािनसह लाई हेरकेो छु, मलेै तनीह को चच्याहट सुनेको छु। मलेै
मेरो प्रतज्ञा सम्झेको छु।”
89 अब परमे र आफ्नो प्रतज्ञाको वचनबाट बोल्न जाँदहुैनुहुन्थ्यो। उहाले आफ्नो
अगमवक्ता पठाउनुपननै थयो, िकनिक वचन अगमवक्तामा आउदछ। बाईबलले भन्दछ,
परमे रले भ ुहुन्छ, आफैले भ ुहुन्छ िक, “उहाले पिहले आफ्नो दास अगमवक्तामा प्रकट
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नग रकन केिह गनुर्हु ” बुझ्नुभयो? र फेरी, चन्ह िदईयो, र धमर्शा पिहचान ग रन्छ,
यिह नै चन्हको आवाज हो।
90 मोसाको चन्हको आवाजलाई हेनुर्होस्? पिहलो चन्ह ज लरहेको झाडी थयो;
आवाजचािह वचन थयो।
91 मोसाले त्यसलाई चन्हको पमा लयो, र तल िमश्र देशमा गएर परमे रले भ ुभएको
चन्ह गर;े र चन्हमा आवाज थयो, र मािनसह ले िव ास गरे र तनीह बािहर िनक्ल एर
आए। र जबसम्म तनीह िहड्दै गए, तनीह ले राम्रै गर;े तर जब तनीह ले आवाज
िव मा गनगन गनर् शु गरमे त्यसपछ तनीह रोिकए।
92 याद गनुर्होस्, इस्रायलले यात्रा गरकेो थयो। के तपाई जा ुहुन्छ िक तनीह टाढा
आएका थए? तनीह …तनीह केवल चा लस िमल टाढा, र क रब चा लस वषर् लाग्यो।
िकन? िकनभने तनीह ले त्यो आवाज जसले चन्ह िदएको थयो त्यसको िव मा
गनगन गनर् शु गरकेा थए। तनीह कत कम यो कुरा जान्दथे, जब तनीह तटमा
कराउदै थए, र आत्मामा नाच्दै थए, र मोसा आत्मामा गाउदै थए, र तनीह त्यस
ठाउबाट मात्र केिह िदनको दरुीमा थए। तर तनीह ले गनगन गनर् शु गर,े र केिह भ
कुरा गनर् चाहे; र तनीह चा लस वषर्सम्म उजाडस्थानमा बसे, र त्यािह न भए, त्यो
िठक हो, िकनभने तनीह ले िव ास गरनेन्। परमे रले भा ुभयो, “तनीह तेरो िव मा
बोलेका होइनन्, मोसा। तनीह मेरो िव मा बो लरहेका छन्।” त्यो परमे रको आवाज
थयो, मोसाको थएन।
93 अब, ध्यान िदनुहोस्, यहोवा तनीह संग आफ्नो प्रतज्ञाको वचन ारा, बोल्न जाँदै
हुनुहुन्थ्यो, त्यसलेै उहाले आफ्नो अगमवक्ताह पठाउनै पथ्य । त्यो, यिद तपाई त्यो
हेनर् चाहनुहुन्छ भने, त्यो उत्प त्त १५:१६ मा छ। त्यहाँ हामीले पाउदछौ िक परमे रले
अब्राहामलाई भ ुभएको, “तेरो वंश पराया देशमा भएर यात्रा गनछ, र म तनीह लाई
मेरो शिक्तशाली हातबाट बािहर िनकाल्नेछु। अमोरीह को अधमर् अझै पुरा भएको छैन।”
सबै परमे रको प्रतज्ञाह जुन उहाले िदनुभयो, यहाँ उहाले अगमवक्तालाई ज लरहेको
झाडी ारा आक षत गदहुनुहुन्थ्यो।
94 अब यिद ज लरहेको झाडीले यसो भनेको भए, “मोसा, परमे र परमे र हुनुहुन्छ”

“हो, म त्यो िव ास गछुर् ।”
95 “ओ, मोसा तिम िठक गदछौ, यिह नै गदगर। तमीले एउटा राम्री ी िववाह गय ,
उिन एक सुन्दर छोरी हो। िन य नै एक राम्रो छोरा पाएको छ! परमे रको मिहमा होस्!”
त्यो त त्यिह पुरानो िव ालय हो। बुझ्नुभयो?
96 तर उहाले केिह गन तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसलेै उहाले मािनसलाई आक￭सर्त
गनुर् पथ्य । र उहाले मािनसलाई गनर्को िन म्त दइुवटा चन्ह िदनुभयो, र भ ुभयो,
“प्रत्येक चन्हको आवाज थयो।” त्यो हो भिन त्यसले सािबत गदर्छ अब ध्यान िदनुहोस्
ती आवाजह ले के भन्दथै्यो, सृि ले समेत भन्दथै्यो। यहोवा अब बोल्नको िन म्त
तयार हुनुहुन्थो।
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97 फेरी पिन, अगमवक्ताको आगमननै एक चन्ह थयो, तपाईलाई त्यो थाहा छ? एक
यगुको िन म्त अगमवक्ताको आगमन नै चन्ह हो।
98 अब, मलेै िदव्य डाक्टरको कुरा गरकेो होइन। मलेै कुनै वफादार पा र, या राम्रो
मान्छेको कुरा गरकेो होइन। ती सबै िठकै छ। तनीह परमे रका दासह हुन्।
99 तर, एक अगमवक्ताचािह चन्ह हो। बाईबलले यहाँ त्यिह भन्छ। र चन्ह के को हुन्छ?
यो त्यो व्हह थयो जसले उहाको वचन पुरा हुने तयारीलाई भन्दथ्यो, उहाको अगमवक्ताको
चन्हको आवाजले पुरा हुन लाग्दथै्यो।
100 ध्यान िदनुहोस्, अगमवक्ताको आगमन चािह छट्टै आउनेवाला न्यायको चन्हको
चेतावनी हो। के तपाई त्यो जा ुहुन्छ? यिद भूिममा अगमवक्ता छ भएन न्यायले प्रहार गनर्
तयार रहेको हो।
101 याद राख्नुहोस्, ऊ संग िन य न,ै पिहले, परमे र ारा प्रमाणत हुनुपदर्छ र त्यस
समयको वचनले सािबत पा रनुपदर्छ, र त्यसपछ उसले चन्हह को काम गदर्छ। र त्यो
चन्हलाई ध्यान िदनुहोस्, उसले के भिवष्यवाणी गछर् त्यो ध्यान िदनुहोस्। उहाले भ ुभयो,
“यिद त्यो हुनआउछ भने त्यस मािनसलाई सुन।” गन्ती १२:६। “यिद त्यो पूरा हुनआएन
भने, त्यसलाई िव￭सर्देऊ।” उनले िदएको कुरा वचन अनुसारको चन्ह हुनुपदर्छ।
102 र उहाले एकपटक चन्हको लािग के िदनुहुन्छ, यिद उहा िहजो, आज, र सधै
भरी एक समान हुनुहुन्छ भने, उहाले िनरन्तर उही नै िदनुहुन्छ। “परमप्रभुको वचन
अगमवक्ताह मा आएका थए” तनीह वचन थए। र जब येशू आउनुभयो, उहा वचन
हुनुहुन्थ्यो। र वचनले दयको सोचह र िनयतह र आिद इत्यािदह िनरन्तर थाहा
गदर्छ। अब ध्यान िदनुहोस्।
103 यो अगमवक्ताको आगमनले “न्याय न￭जक छ” भ े चन्ह सधै ददछ।
104 मात्र केिह िमनेटको लािग हामी यसलाई यिह रोकौ। म धेरै लामो समय लनेछैन। अब
आउनुहोस् हामी एउटा जोडलाई हेरौ, लगभग दस िमनेटको लािग। जबक बािक रहेको
संदेश दस िमनेटको लािग हेरौ।
105 नोआ, एक अगमवक्ता जो भूिममा थए—जो भूिममा थए, आउनेवाला न्यायको
चन्ह थयो। मोसा, एक अगमवक्ता जो भूिममा थए, जो आउनेवाला न्यायको चन्ह थए,
ए लया, एक अगमवक्ता जो भूिममा थए, आउनेवाला न्यायको चन्ह थए। यूह ा, एक
अगमवक्ता जो भूिममा थए, इस्रायलको लािग आउदै गरकेो न्यायको चन्ह थए; जसलाई
पूणर् पमा काट्टीएको थयो।
106 ध्यान िदनुहोस्, चन्ह! चन्हले के गछर्? चन्ह ध्यान आकषर्ण गनर्को लािग
हो, र चुिनएकालाई तयार पानर् हो, र न्यायको प्रहार हुनुभन्दा पिहला त्यहाँबाट
बािहर िनकाल्नलाई हो। त्यिह नै नोआले गरकेा थए, चुिनएकालाई तयार पार।े बािक
रहेकालाई त्यसले के गर?े त्यो चन्ह, र चन्हको आवाजले अिव ासीह लाई दोिष
ठहयार्यो र न्यायको लािग तयार पा रिदयो। त्यसबाट उ म्कनलाई चुिनएकाह लाई तयार
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पा रिदयो। त्यिह नै चन्ह हो। त्य￭सको लािग चन्ह िदईन्छ, आउनेवाला न्यायको िन म्त।
चुिनएकाह ले त्यो देख्नेछन्।
107 जस्तो िक सानो ी जो शु दयमा थयो, र असु शरीरमा थयो; र फरीसीह
शु शरीर, र अशु दयमा। त्यसले एउटालाई दोिष ठहयार्यो, र अक लाई बचायो।
108 िठक जुन न्यायले मोसालाई बचायो, त्यिह न्यायले संसारलाई दोिष ठहयार्यो,
उनको प्रचारले।
109 त्यसले चुिनएकाह लाई तयार बनाए। चुिनएकाह के को लािग तयारी छन् त? जब
तनीह ले परमे रले पठाउनुभएको चन्हलाई देखे, तनीह ले गएर वचनमा हेरे र यो
हेदर्छन् िक के यो त्यहाँ तर हुनुनौ पन हो भिन। “हो, यहाँ छ यो।” यो के हो? आउनुपन
न्याय थयो।त्यसपछ चुिनएकाह ले उहाको आवाज सुन्दछन्।
110 तर नचुिनएकाह ले नकादर्छन्; र भन्छन्, “वािहयात। भन्दै गर! हामी त्यिह पुरानै
िव ालय लन्छौ।” बुझ्नुभयो? त्यिह त रकामा लूथरको िदनह मा तनीह ले गरकेा
थए। त्यिह नै त रकामा वेस्लीका िदनह मा तनीह ले गरकेा थए। त्यिह नै त रकामा
तनीह ले—तनीह ले अिहले गदर्छन्, जुन त रकामा तनीह ले सधै ग ररहे।
111 तर यो चन्ह हो, र यसमा आवाज जसले चन्हलाई पछ्याउछ। अब त्यो कुरा
निबसर्नुहोस्। अब यो कुरालाई भत्र लनुहोस्, िकनभने हुनसक्छ म तपाईलाई फेरी
किहल्यै नदेखूला।
112 म आशा गछुर् िक मसंग कुनै त रका हुदो हो त जहाबाट म तल यहाँ कतै आएर र
सबै भाईह लाई लई, जब तनीह मा जागृत भएको हुदनै, एउटा तम्बू लगाउथे र एक
पछ अक िदनसम्म बस्थे, र तब—तबसम्म ￭सकाउथे जबसम्म यसले वास्तवमै भत्र
भजाउदनैथ्यो। तर उहाले यसको लािग अनुमत िदनुहुदनै, म सो च्दन। बुझ्नुभयो, हामी
अ न्तमको धेरै न￭जक छौ। म िव ास गछुर् िक हामी िठक अन्त्यमै छौ।
113 त्यहाँ मेरो िकताब भत्र, जुन मलेै लेखेर राख्ने गछुर् । १९३३ मा, एक िबहानीमा, जब
म सन्डे स्कुल जाँदै थए, एउटा व्या प्ट सन्डे स्कूल जसमा म पा र थए, पिवत्र आत्मा
म मा आउनुभयो र अ न्तमको समय मलाई देखाउनुभयो, र सात वटा कुरा जुन हुन
आउनेछ भिन उहाले देखाउनुभयो। मलेै त्यसलाई िटपोट गर।े त्यो एउटा पुरानो पहेलो
कागज हो।
114 मलाई िठक त्यिह भ ुभयो िक जमर्नीले कसरी त्यो ￭सगिफ्रड रखेा बनाउनेछ,
र कसरी अमेरीक ह महा नराम्रो पमा मा रनेछन्, त्यो रखेा ब ुभन्दा एघार वषर्
पिहले भयो।
115 भ ुभयो कसरी मुसो लनी उठ्नेछ, र कसरी उिन एथयोिपया जानेछ, र कसरी
एथयोिपया उसको “खटु्टामूिन झनछ।” र उिन कसरी शमर्मय मृत्यु मनछ, कसरी
उल्टो—पुल्टो पा रनेछ, र उनको आफ्नै मािनसह ले उनलाई थुक्नेछन्।
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116 र मलेै भने, “त्यहाँ तीनवटा वािदह हुनेछन्: साम्यवाद, फासीवाद, र नाजीवाद।
ती सबै सको बािहर साम्यवादमा समा हुनेछ।” र त्यसले क्याथो लकवादलाई नाश
गनछ। हेनुर्होस् यिद यसले यस्तो गनछ या गनछैन।
117 र मलेै भने, “यत धेरै प्रगतले ठाउ लनेछ।” मलेै भने, “मलेै अण्डा आकारको
गाडह सडकतर गईरहेको देखे। कारह राजमागर्मा कुनै प्रकारको िनयन्त्रणले
च लरहेको थयो, त्यसलाई तनीह ले िनदशन िदनपदनथ्यो। मलेै एज अमेरीक
प रवारलाई कारको पछाड भागमा चेकर खे लरहेको देखे।” िठक अिहले तनीह संग यो
कार छ, यिद उनीह संग त्यो चलाउने राजमागर् भईिदए। सानो भोल्क्सवागेन पूणर् पले
अण्डाको आकार छ, िकन त्यस्तै छ, र यसको अ कारह पिन त्यस्तै छ। के तपाई
कल्पना गनर् सक्नुहुन्छ? अिहलेको तुलनामा १९३३ को कारह कस्तो दे खन्थ्यो?
118 र त्यसपछ फेरी पिन उहाले भिवष्यवाणी गनुर्भयो, िक, ीले भोट हाल्ने अनुमत
पाउने, र तनीह ले के गनछन्। र जसरी यो देश जुन इस्रायलको पमा जिमनमा आयो, र
त्यहाको िनवा￭सह लाई त्यहाँबाट लखेिटिदयो र त्यस देशमा बस्न थाल्यो। र तनीह को
पिहलो केिह राजाह , दाउद र सोलोमोन, जो परमे रको भय मा े राजाह थए। केिह
समय पछ, अहाब राजा श्यमा देखा पर।े तनीह ले उनलाई भोट भत्र ल्याए। कुस
बन्यो…मण्डली संसा रक बन्यो। र, हामीसंग पिन लङ्गकन र वा￬सगटन थयो, हेनुर्होस्
आज कस्तो छ। हेनुर्होस् हामी कहा जाँदछैौ अिहले। आउनेवाला कुरा के होलान्? हामी
अ न्तम समयमा छौ।
119 र यो एक चन्ह हो, प्राकृतक जस्तै वास्तिवक छ। यसले चुिनएकाह लाई तयारी
पादर्छ; र अिव ासीलाई न्यायको लािग दोषी ठहयार्उदछ।
120 “यिद यो अगमवक्ता साचो अगमवक्ता हो भने, र उनले के भन्छ त्यो पुरा हुन आउछ
भने,” बाईबलले गन्ती १२:६ मा भन्दछ, “उनको चेतावनी सुन, िकनिक त्यो मािनस
होइन भिन प्रेमाणत ग रएको छ।” एक—एक अगमवक्ता मािनस हो। तर अलौिकक
चन्हबाट आएको आवाज चािह वचन पी आवाज हो, त्यो प्रमाणत ग रएको छ, तब त्यो
चेतावनी हो।
121 बाईबल अगमवक्ताह ारा ले खएको हो, याद रहोस्। दोस्रो पत्रुश को १:२१ मा
पिन। र िहब्रू १:१ मा पिन ले खएको छ।
122 मोसाको िन म्त आगोको खामो चन्ह थयो, आवाजले बोल्नेवाला थयो। आगोको
खामोले आवाजले बोल्न जादैथयो भिन देखाउदथै्यो। त्यो चन्ह थयो, एक आगोको
खामो। तपाई मािनसह जो हड्सनबाट हुनुहुन्छ, तपाईह ले यी कुरा सम्झनुपन हो, यो
कुरा गरकेो धेरै समय भएको छैन।
123 मोसा, एक अगमवक्ता जो इस्रायालको चन्ह थयो, िक प्रतज्ञा िठक पुरा हुने लागेको
थयो। जब मोसा तलआयो र अगमवक्ताको चन्हको काम गर,े िठक त्यिह समय तनीह ले
जाने िक उनले नै तनीह लाई भेला गराउनेछन्।
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124 परमे रको वचन क्रममा कत ￭स छ, प्रत्येक समय उस्तै छ। जसरी मलेै गत राती
भनेको थए, कसरी उरीम थु म्ममले, र सबै कुराले, सधै परमे रको उत्तर िदएको छ।
125 फेरी पिन एक अगमवक्ता लऔ, केिह छनको लािग योना लऔ। मलेै योनाको पिहलो
अध्याय यहाँ लेखेर राखेको छु, १ अध्याय यहाँ अगमवाणीको छ। योना व्हेल माछाको
पेटबाट आउनु एउटा चन्ह थयो। बुझ्नुभयो, ती मािनसह मुतपूजक थए। तनीह ले
समुन्द्रका देवीदेवतालाई पुज्थे, र तनीह को समुन्द्रको देवता व्हेल माछा थयो।
126 अब धेरै मािनसह ले योनालाई दोिष बनाउन थाले। मलेै सधै योनालाई लएको छु।
योना प्रभुको इच्छाबाट बािहर थएन। “धम जनको कदम परमप्रभुको आज्ञामा उठ्छ।”
हामी भ चाहन्छौ, “उनी योना थए।” तर आउनुहोस् हामी यसलाई केवल त्यो प्रकारमा
लऔ…एकचोिट, उनी के को योग्य थए। म जान्दछु िक उनी िननभ्भे जानपन थयो,
तर परमे रले उनलाई टारसीसतर जाने जहाजमा चडाईिदनुभयो। र उनलाई समुन्द्रमा
समस्या हुनेवाला थयो।
127 योनाले भने, “मेरो हात र खटु्टा बािनदेऊ। म नै त्यो हु जो समस्यामा छु, जो यो
समस्याको कारण हँु।” र उनलाई बािहर फा लिदयो। र माछा पानीमा भएर पौडदै थयो,
त्यो ठुलो माछा जसले योनालाई िनल्यो। म जान्दछु िक यो कुरा िवज्ञानलाई िव ास
गनर् गाह छ।
128 यहाँ धेरै समय भएको छैन, लुइसिवल, केन्टक मा, लगभग दस वषर् अगाडी, तनीह
संग एउटा व्हेल माछा थयो जुन एउटा-एउटा मालगाडमा रा खएको थयो। र त्यहाँ एउटा
सानो रक्क थयो, उसंग जत उसले िनयन्त्रण गनर् जान्दथ्यो, त्यो भन्दा बिढ ज्ञान थयो।
उसले बाइबललाई झुटो बो ल सािबत गनर् चाहन्थ्यो। उसले भन्यो, “तपाईलाई थाहा
छ, तपाई त्यो पुरानो भनाई सु ुहुन्छ, िक योनालाई व्हेल माछाले िनलेको थयो।” उसले
भन्यो, “हेनुर्होस्, यसको घाटीबाट तपाईले एउटा बल समेत छराउनसक्नुहु , त्यो अत
सानो थयो। कसरी एउटा पुरै िवक￭सत मान्छे त्यसको पेटमा जान सक्छ र?” भन्यो,
“तपाईले देख्नुभयो, त्यो मात्र एउटा पुरानो भनाई हो, जस्तो िक बाईबल यी कुराह ले
भ रएको छ।”
129 त्यो मेरो िवचारको लािग अत नै हो। मलेै भने, “म त्यसमा केिह भ चाहन्छु।”

भन्यो, “तपाईलाई के भ ु छ र?”
130 मलेै भने, “तपाई बुझ्नुहोस् िक तपाईले बाईबललाई सिह त रकामा पढ्नुभएको
छैन।” मलेै भने, “बाईबलले भन्छ िक यो एउटा िवशेष माछा थयो। ‘परमे रले ठुलो एउटा
माछा तयार पानुर्भएको थयो।’ यो एक िवशेष ग र बनाईएको थयो, ताक उसलाई िनल्न
सकोस्, जसको कारण माछाले त्यो गनर् सकेको थयो! त्यो एक साधारण माछा थएन।
परमे रले असाधारण कायर् गनर् जाँदहुैनुहुन्थ्यो, त्यसलेै उहाले असाधारण माछालाई
लनुभयो।” बुझ्नुभयो? उसले त्यसपछ अ केिह पिन त्यस िवषयमा भनेन। त्यसलेै,
परमे रसंग एउटा िवशेष कुरा थयो।
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131 एउटा सानी केिट जस्त,ै एक समय, आराधनालय बाट आउदै थयो; उसको छोटो
कपाल पछाड पिट्ट तब सम्म यत ￭सधा बनाएको थयो, िक जबसम्म उसको मुहार एउटा
छलेको प्याज देखेको थयो। उसंग मात्र एउटा बाईबल थयो, ऊ जाँदै थयो।
132 यो बुढो व्यिक्त जसको नाम ￭जम डोस थयो, ऊ यिुटकामा बस्थ्यो। ऊ अिव ासी
थयो, एउटा बुढो ￭सपाही थयो, र—र उसले परमे रलाई िव ास गदन थयो र उसले
भन्यो, “तमी कहा जाँदछैौ, जवान केिट?”

उनले भिनन्, “म घर जाँदछुै, श्रीमान्”
भन्यो, “तम्रो हातमा त्यो के समतराको छौ?”
उनले भिनन्, “यो बाईबल हो।”
भन्यो, “तमीले त्यसलाई िव ास गदनौ, गछ र?” र उसले…
भिनन्, “हो, म िव ास गछुर् , श्रीमान्।”

133 र भन्यो, “तमीले त्यो योनालाई व्हेल माछाले िनलेको कथा िव ास गछ ?”
भिनन्, “िकन, मलेै यहाँको सबै वचन िन यनै िव ास गछुर् ।”

134 उसले भन्यो, “तमीले त्यस कुरा िव ास बाहेक अ कुन कुराबाट सािबत गनर्
सक्छौ, जुन कुरालाई तमीले िव ास छौ?”

“िकन,” उनले भिनन्, “जब म स्वगर् जानेछु, म योनालाई सोध्नेछु।” बुझ्नुभयो?
उसले भन्यो, “यिद योना स्वगर्मा छैन भने के गछ ?”

135 उनले भिनन्, “त्यो हो भने तपाईले उसलाई सोध्न पनहुन्छ।” त्यसलेै मलेै सोचे यो
कुरा उसले ￭सधा गनुर्को लािग अत राम्रो थयो। त्यसलेै मलाई लाग्छ त्यो िठक कुरा हो।
136 यिद बाईबलले भन्छ योनाले व्हेल माछालाई िनल्यो, म िव ास गन थए। उहाले
तयार पानर् सक्नुहुन्छ। परमे र जे भ ुभएको छ, परमे रले त्यो पुरा गनर् सक्नुहुन्छ, र
उहाले सधै वचन पुरा गनुर्हुन्छ। त्यसलेै, योना, हामी उहाको मजाक उडाउछौ…
137 तर तपाईले किहल्यै माछामा ध्यान िदनुभएको छ जब त्यो पौडन्छ? त्यसलेै आफ्नो
आहारा ￭सकार ग रराको हुन्छ। र जब आहारा खान्छ, त्यो िठक तल मूिन जान्छ र तल
आफ्नो पौडने अगंको लािग िवश्राम गछर् । आफ्नो सुनौलो माछालाई खवुाउनुहोस् र के
हुन्छ हेनुर्होस्। तनीह को सानो पेट भ रन्छ, र फेरी तल गएर आफ्नो पौडने अंगलाई
िठक तल लगेर त्यसको सहारामा राख्छ, र त्यिह ब￭सराख्छ रआराम गछर् ।
138 िठक छ, यो ठुलो तयार ग रएको माछा आउछ र यो अगमवक्तालाई िनल्छ। र त्यो
समुन्द्रको तल गएर बस्छ, र हुनसक्छ चा लस िफट गिहराईमा गएर बस्छ। त्यो समुन्द्रको
तलको भागमा गएर आराम ग र बस्छ, िठक तल जान्छ।
139 अब हामी सधै योनाको िवषयमा सोचरहेका छौ। र सबलेै भ े गछर्न्, “अब मेरो िन म्त
प्राथर्ना ग रयो, तर मेरो हात अझै िठक भएको छैन। मेरो िन म्त प्राथर्ना ग रयो, तर मलाई
अझै पिन िठक भएको महसूस छैन।” तपाई योना माथ किहल्यै पिन नकराउनुहोस्।
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140 अब हेनुर्होस् ऊ संग भएको लक्षणह । अब, पिहलो स्थानमा, ऊ एक तुफानी समुन्द्र
बािहर थयो, र ऊ त्यो मगर्बाट भागेका थयो जसको लािग परमे रलव उसलाई पठाएको
थयो। उसको हात र खटु्टा बाँधएको थयो। उसलाई तुफानी र प्रचण्ड समुन्द्रमा फा लएको
थयो र व्हेलले उसलाई िनलेको थयो र समुन्द्रको त ो भागमा गएर बसेको थयो। र
ऊ त्यो बांतामा ब￭सरहेको थयो, त्यहाँ व्हेलको पेटमा थयो, उसको गदर्न भ र समुन्द्री
घाँसह बे रएको थयो। र यिद उसले यो त फ हेय भने, यो व्हेलको पेट थयो। उसले
अक पिट्ट हेदार्, यो पिन व्हेलको पेट नै थयो। जताततै उसले हेरे पिन त्यो व्हेल पेट थयो।
तपाई लक्षणह को िवषयमा कुरा गनुर्हुन्छ, हुनसक्छ उसंग त्यो थयो। तर तपाईलाई थाहा
छ उसले के भन्यो? उसले भन्यो, “यो धोकाको व्यथर् कुराह हुन्, म त्यसपिट्ट अब धेरै
हे दन, तर एकचोिट फेरी पिन म तपाईको पिवत्र म न्दरलाई हेनछु।”
141 िकनिक सोलोमन, जो संसा रक मािनस थए, जसले म न्दरलाई अपर्ण गदार् यो
भनेका थए, “परमप्रभु, यिद तपाईको मािनस किहँ समस्यामा हुदा, र यस पिवत्र
स्थानलाई हेरे भने, स्वगर्बाट त्यसलाई सु ुहोस्।”
142 र योना भत्र सोलोमनले गरकेा प्राथर्नामा िव ास थयो। र परमे रले तीन िदन र तीन
रात पछ योनालाई छुटकारा िदनुभयो। हुनसक्छ उहाले तल अ क्सजनको तम्बू लगाई
िदनुभएको थयो। मलाई थाहा छैन उहाले के गनुर्भयो, तर उहाले उनलाई वचन अनुसार
तीन िदन तीन रातसम्म ￭जउदो राख्नुभयो। र वचन सिह हो।
143 िठक छ, यिद यो, ती प र स्थतह मूिन, उसले फेरी मािनसले बनाएको पिवत्र
स्थानलाई हेछर् भने, आज राती, तपाईले र मलेै कत धेरै त्यो म न्दरलाई हेनुर् पनछ
जहाँ येशू शवर्शिक्तमानको दािहने हात पिट्ट आफ्नो रगतमा खडा हुनुहुन्छ, हाम्रो पेसाको
लक्षणह मा मध्यस्त बनाउदै हुनुहुन्छ! योनालाई िनन्दा नगनुर्होस्, र तपाईमा के
खराबी छ त्यो चािह हेनुर्होस्। प्रतज्ञा तर हेनुर्होस्, “परमे रले त्यसै भ ुभयो!” यिद
तपाई अब्राहामको सन्तान हुनुहुन्छ भने, “परमे रले त्यसो भ ुभयो!” उहाले प्रतज्ञा
बनाउनुभयो, र त्यसलेै मामला टंुग्याउछ।
144 ध्यान िदनुहोस्, सबै मािनसह ले बािहर माछा माद थए, र तनीह जालो तान्दै
थए र अ चजह तान्दै थए। केिह समय पछ माथ सामु न्द्र देवता व्हेल आयो,
हता रदै िकनार मा आयो। सबै जना आफ्नो घूँडामा िनहु रए। परमे र जा ुहुन्छ कसरी
कायर् गन भिन। र माछा िठक िकनार आयो र आफ्नो ￭जब्रो बािहर िनकाल्यो, र, जब ￭जब्रो
िनकाल्यो, यहाँ अगमवक्ता िठक व्हेल माछाको मुखबाट िहड्दै बािहर आए। अगमवक्ता!
त्यो देवताले अगमवक्तालाई िठक िकनारमा ओका लिदयो। यो कुरामा कुनै आ यर् छैन िक
तनीह ले प ाताप गर।े बुझ्नुभयो?
145 त्यो एउटा चन्ह थयो। योना एउटा व्हेल माछा ारा छुटकारा िदईएको, एउटा चन्ह
थयो। उनले के गर?े त्यो परमे रबाट एक चन्ह थयो। आवाजले के भन्यो? “प ाताप
गर नत्र चा लस िदनमा नाश हुनेछौ।” परमे रको चन्ह; परमे रको आवाज! सध,ै जब
परमे रले चन्ह पठाउनुहुन्छ, परमे रले त्यो चन्हको पछाड आवाज पठाउनुहुन्छ। ध्यान
िदनुहोस्, “प ाताप गर, अन्यथा चा लस िदनमा यो सारा शहर नाश हुनेछ।”
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146 यूह ा अगमवक्ता पृथ्वीमा देखा पर,े चार सय वषर् अगमवक्ता िबना रहे पछ देखा पर;े
चार सय वषर् पछ चन्हको पमा देखा पर।े त्यो छोटो िढलाई समय थयो।
147 अब, यिद तपाई आ त्मक हुनुहुन्छ भने मलेै भिनरहेको कुरा बुझ्नुहुनेछ। परमे रले
तपाईको समझखो ल्दन सक्नुभएको होस्। यो कत िढलो समय पछ भयो।
148 चार सय वषर्सम्म, इस्रायल अगमवक्ता रिहत थयो, मण्डलीह मा यत धेरै गोलमाल
भसैकेको थयो, र त्यहाँ श्यमा यूह ा आए। यूह ा एक अगमवक्ता थए, जो पछ म￭सह
आएर बोल्नुहुन्छ भ े एक चन्ह थए। ध्यान िदनुहोस्। िकनभने मलािक ३ ले भनेको
थयो, “म आफ्नो सन्देशवाहकलाई मेरो अघ अघ पठाउछु, तािक मेरो लािग बाटो
तयार पारोस्, मािनसलाई तयार पारोस्।”
149 यूह ालाई हेनुर्होस्, ऊ भत्र कुनै स्वाथर् थएन। उनले किहल्यै पिन कुनै मिहमा
लएनन्। तनीह ले उनलाई म￭सह भिन भ कोशस गर;े तर उनले भने, “म उहाको
जुत्ताको िफता खोल्ने योग्य छैन।”
150 तर येशू देखा पनुर्भयो, उहासंग चन्ह थयो, आगोको खामो, उहा माथ ज्योत
थयो, ढुकुर जस्तै पमा आवाज तल आयो यसो भन्द,ै “यनी मेरा िप्रय पुत्र हुन्, जो
संग म अत प्रश छु।”
151 अब, यूह ाले झट्टै भने, “उहा बढ्नुपदर्छ, म घट्नुपदर्छ।” उनले मण्डलीलाई
ख्री लाई प्रस्तूत गराए। आमेन।
152 हामीलाई त्यसो भिनएको छ, अ न्तम िदनह मा, जुन फेरी दोहो रनेछ! त्यहाँ एउटा
संदेश आउनेछ, जुनले मािनसह मा म￭सहको प रचय िदनेछ। र त्यो त्यस प्रकारको
हुनेछ, तनीह लाटो सरह खडा हुनेछन् जस्तो िक तनीह ले िवगतमा गरकेा थए।
उहाले यो प्रतज्ञा गनुर्भएको छ। म त्तको अक अध्याय, मलािक को, हामीलाई त्यस
िवषयमा बताउदछ। ध्यान िदनुहोस्।
153 तनीह ले यस िवषयमा सोधेका थए। यूह ाको स्वभावले उनलाई ए लयाको
आत्मामा प रचत गरायो। ध्यान िदनुहोस्।
154 अब, ए लया ती व्यिक्त थए जो इस्रायलको अराजकताको समयमा खडा
भएका थए।
155 अहाब राजा थए। र सबै ीह ले ए￭जबेलको नक्कल गरकेा थए, र सम्भावत
वाटरहेड कपाल काट्ने र सबै कुरा गरकेा थए, शायद आजको ीले गरकेो जस्तै
थयो। र सबजैना इ￭जबेलको पछ लागेका थए। र पा रह ले यत त् िठकै हो सोच्थे,
“तनीह लाई एकै्ल छोडिदऔ, तनीह लाई यी कुरा गनर् िदऔ।”
156 र त्यो समयमा, परमे रले एकजना व्यिक्त उजाडस्थानबाट ल्याउनुभयो, जसको
नाम ए लया थयो। हामीलाई थाहासम्म छैन उिन कहाँबाट आए। उसको पिहचान गनर्लाई
कुनै िव ालय थएन। तर उनी खडा भए, र ती सबै कुराह लाई िनन्दा गर।े उनले सािब
ढाँचाको िनन्दा गर।े
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157 यिद उनी आज हाम्रो श्यमा आउथ्यो भने, उनले हाम्रो ढाँचालाई पिन िनन्दा
गन थए।
158 उनले सबै इ￭जबेलको िनन्दा गर।े र अन्तमा, उनी नै त्यो ी थई जसले
अगमवक्तालाई तोडन्। यूह ालाई जस्तो बािहर भगाईिदयो; उनी जुिनपरको ख मूिन
ब￭सरहेका थए जब इ￭जबेलले मानर् आउदै थई। उसले उनलाई घृणा गथ ।
159 र तब हामीले भेट्टाउछौ िक जब यूह ा आए, उजाडस्थानबाट बािहर आए,
उजाडस्थानको प्रेमी थए, त्यहाबाट आएर आधुिनक ीह को लािग एक ￭सधा सन्देश
लएर आए जो सम्बन्धिवच्छेद गररे िववाह ग र बस्दैथए, र फेरी िववाह गद थए, उनले ती
कुराह लाई काटेर टुक्रा पा रिदए। उनी कुनै िव ालयबाट किहल्यै आएका थएनन्। उनी
परमे रबाट आएका थए, एक व्यिक्त जो परमे रले पठाएका थए। र उनले ती आधुिनक
ीह को िव मा कडा िनन्दा गर,े र उनले कसलैाई छोडेनन्। तर उनले खलुा पमा

भने िक समय न￭जकै छ, म￭सह बोल्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यस कुरालाई हेनुर्होस्।
160 अब त्यो ए लयाको पिहलो आगमनको समय र आजको यी आधुिनक
अगमवक्ताह लाई तुलना गनुर्होस्, तनीह का इ￭जबेलह लाई कपाल काट्न िदएका छन्,
छोटो व पिहरन िदएका छन्, चुरोट िपउन िदएका छन्, जे पिन तनीह गनर् चाहेका
छन् त्यसमा अगुवाई ग ररहेका छन्। केिह नभनेकै राम्रो हुन्छ, ीले उसलाई छोडिदन्छ
र अक लाई लएर जान्छ। तनीह लाई मािनसह ले बनाएका ￭स ान्तह मा डोहोयार्ई
रहेका छन्; त्यो शमर्को कुरा हो, मािनसले बनाएको ￭स ान्त। र, ती कुराह गररे,
तनीह ले परमे रको आज्ञाह प्रभाव रिहत बनाएका छन्, िकनिक तनीह मण्डलीमा
शािमल हुनसक्छन् र अझै इसाईह हु भिन ढ गी बन्छन्, र आफ्नो अधकारह पिक्रन्छ्न्
र तनीह इसाईह हँु भन्छन्, र त्यिह गद जान्छन्। त्यिह नै जे तनीह ले चाहन्छन्।
त्यिह तनीह ले त्यस समयमा पिन गरकेा थए।
161 तर, याद गनुर्होस्, यो यस्तो समय हो, जस र परमे रले मलािक ४ मा प्रतज्ञा
गनुर्भएको थयो, त्यो वचन उहाले फेरी पुरा गनुर् हुनेछ। यो िठक हो। हेनुर्होस् हामी आज
कहाँ छौ, िठक जस्तो यहु ाको समय भएको थयो, िठक पिहलेको समयह मा भएको
थयो त्यस्तै नै छ।
162 यो सानो बुढो आमोस खडा भएको हेनुर्होस्, एक सानो बुढो व्यिक्त। हामी जान्दनैौ
उनी कहा बाटआए। उनी एक गोठाला थए। परमे रले उनलाई भेडा चराउन र गाई चराउन
बािहर लादै हुनुहुन्थ्यो, र उनलाई प्रशक्षण िददै हुनुहुन्थ्यो। र जब उनी साम रयामा आए,
र जब उनी त्यो पवर्तमा आए, खडा भए, र त्यहाँ तल हेर।े र त्यो सूयर् उनको शरको तालुमा
चम्कदै थयो, र उनको सेतो जुँगा दाह , र उनको आँखाह एकैतफर् हेद थयो र चम्कदै
थयो। उनको भिक्तपूणर् आँखा ￭झम्क ए, यसकारणले होइन िक भत्र आएर पयर्टकले हेन
श्य देखेर, िकनिक पुरै शहर पापमा िदईएको कारणले थयो।

163 यो सानो अप रचत व्यिक्त को हो? हो, उनी आमोस थए, अगमवक्ता थए। उनले
दोस्रो यरोबाम जो वचन त्यागेका थए, आफ्नो मािनसह लाई जे पिन गनर् िदन्थे, उनको
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समयमा अगमवाणी बोलेका थए। पुजाहारी सबै त्यसमा शािमल थए। तनीह ले साबभैदंा
राम्रो चचर्ह बनाएका थए। तनीह संग राम्रा लुगाह थए। तनीह का ीह अनैतक
थए। तनीह ले आफुले चाहेको जस्तो लुगा लगाउथे। पयर्टकह सबै ठाउबाट त्यहाँका
सुन्दर ीह लाई हेनर् र तनीह को व्यवहार हेनर् आएका थए।
164 फेरी एउटा अक आधुिनक संग्यकु्त राज्य अमे रका, जो परमे रको मािनस हुनपन
थयो। कसलेै पिन त्यो िवषयमा किहल्यै पिन केिह भनेनन्। त्यो मािनसको एउटा चंगुल
जस्तो दे खन्थ्यो।
165 आज, अिहले अठार वषर्क छन्! मेरो रिेबका आज अठार वषर् िक छन्। अठार वषर्,
मलेै यस रा ्रलाई यी कुराको िन म्त िनन्दा गररे पार गर।े र जब म फकर आउछु, एक वषर्
पछ अक वषर्मा, मलेै भ शु गरकेो सामयमा भन्दा त्यहाँ झन् बढी कपाल काटेको
ीह हुन्छन्।

166 एक महान्, पे न्टको ल प्रचारकले मलाई एउटा कोठामा लाग्नुभयो लगभग एज वषर्
अगाडको कुरा हो, राम्रो, सबमैा प रचत, संसारभर प्रख्यात व्यिक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाले
मलाई भ ुभयो…“भाई ब्रन्हाम, मेरो हात तपाईमाथ राख्न िदनुहोस् र म तपाइको िन म्त
प्राथर्ना ग रिदनेछु।”

मलेै भने, “म िबमार छुइन त।”
167 उहाले भ ुभयो, “तर त्यहाँ केिह खराबी छ।” उहाले भ ुभयो, “भाई ब्रन्हाम,
तपाईले आफ्नो सेवकाई नाश गनुर्हुनेछ। कोिह पिन तपाईसंग सहकायर् गनछैनन्। यो कुरामा
कुनै आ यर् छैन िक तपाईसंग कोिह प्रचारक सहकायर् गनछैनन्; जुन त रकाले तपाईले
ीह लाई िनन्दा गनुर्हुन्छ।” उहाले भ ुभयो, “ती मािनसह ले तपाईलाई अगमवक्ता

भन्दछन्।”
मलेै भने, “म हु भिन मलेै किहल्यै भनेको छुइन।”

168 उहाले भ ुभयो, “तर तनीह ले सोच्दछन् िक तपाई हुनुहुन्छ।” उहाले भ ुभयो,
“मलेै पिन त्यिह िव ास गछुर् ।” उहाले भ ुभयो, “तपाईलाई िबमारीह लाई प्राथर्ना गनर्को
िन म्त बोलाईएको हो।” उहाले भ ुभयो, “िबमारीलाई प्राथर्ना गनुर्होस्, र ती ीह लाई
चािह एकै्ल छोडिदनुहोस्। तपाईले तनीह को चत्त दखुाउनुहुन्छ।”

मलेै सोधे, “कसरी”?
169 उहाले भ ुभयो, “तनीह ले काटेको कपाल र अ कुराह को िवषयमा बोलेर।”

मलेै भने, “त्यो गलत हो।”
170 बाईबलले भन्छ, “एक ी जसले—जसले कपाल काट्छ, उनको पतले उनलाई
आफुबाट अलग राख्न सम्बन्ध िवच्छेद गन सम्म अधकार पतको हुन्छ।” वास्तवमै त्यिह
हो। “उनले आफ्नो शरको अनादर गछर् ।” त्यिह नै कुरा हो जुन बाईबलले भन्दछ। अब
मलाई थाहा छैन, तपाईलाई यो मन पछर् या पदन, तर त्यो नै कुरा हो जुन बाईबलले १
को रन्थीमा भन्दछ।
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171 [टेपमा खा ल स्थान—सम्पा]…शरीर क स्सएर टाँ￭सएको व तबसम्म लगाउछन्
जबसम्म छाला बािहर िनस्कदनै। र तनीह —तनीह वरपर आउछन्, भन्छन्, “िकन,
महोदय ब्रन्हाम, तनीह त्यसै प्रकारका लुगाह बेच्छन्।”
172 अझै पिन तनीह संग ती चजह छन् र ￭सलाई मे￭सनह छन्। त्यहाँ कुनै
बहाना छैन। एिमश र डंकाडर् ीह अझै ती लगाउछन्। पक्का हो। [सभा ताली
बजाउछन्—सम्पा]

र के हुन्छ? उनीह त्यहाँ बािहर जान्छन र त्यस्तो काम गछर्न्।
173 एक ीले भिनन्, “िठक छ, श्रीमान् ब्रन्हाम, म छोटो व लगाउिदन। म
लगाउछु…” त्यो के हो, पेडल पु…[एउटा भाइले भन्छ, “पेडल पुसर।”—सम्पा] हो।
भिनन्, “मलेै त्यो लगाउछु।”
174 मलेै भने, “त्यो त अझै नराम्रो कुरा हो।” मलेै भने, “बाईबलले भन्छ, ‘ ीले पु षको
कपडा लगाउनु घृणत कुरा हो।’” र संग्यकु्त राज्यमा अिहले कत घृणत दे खने प्रकारका
श्य छन्! बुझ्नुभयो? त्यो सिह हो।

175 मलाई केिह भ िदनुहोस्, िदिदविहनी। तपाई लली फुल ज त्तकै चोखो हुनुहुन्छ
होला, तपाईको श्रीमानको लािग या केटा साथको लािग, तर न्यायको िदनमा तपाईले
व्यिवचार गरकेोमा उत्तर िदनुपन हुन्छ। येशुले भ ुभयो, “जोकोिहले एक ीमा कु ि
लगाउछ, त्यसले आफ्नो दयमा पिहले नै व्यिवचार गरकेो हुन्छ।” यिद त्यो पापीले
तपाईलाई हेय भने तपाईले न्यायको िदनमा उत्तर िदनुपन हुन्छ। तपाईले आफैले ऊ संग
आफुलाई प्रस्तूत गनुर्भयो। आफुलाई िठक राख्नुहोस्।
176 िकन भिक्तपूणर् ीले त्यस्तो लुगा लगाउने चाहाना गलार् र? तब फेरी तपाईमा पिवत्र
आत्मा छ भिन तपाई दावी गनुर्हुन्छ िकनभने तपाई अन्य भाषाह मा बोल्नुभयो र भुइँमा
माथ तल उफ्रानुभयो? त्यो मलेै त्यस्तो अिव ासीले पिन गरकेो देखेको छु, होटनटस
जातले पिन गरकेो देखेको छु। पिवत्रआत्मा त शु , पिवत्र, र चोखो छ। िन य नै हो।
177 यो मान्छेले भन्यो, “यिद तपाई…तनीह ले तपाई अगमवक्ता हुनुहुन्छ भिन िव ासी
गछर्न्। िकन तपाई तनीह लाई महान् आ त्मक वरदान पाउने र परमे रको लािग काम
कसरी गन भ े शक्षाह िदनुहु ? तपाई तनीह लाई यो िकन ￭सकाउनुहुन्छ यिद तपाई
अगमवक्ता हो भने?”
178 मलेै भने, “कसरी म तिनह ललाई िवजगणत ￭सकाउन सक्छु जब िक तनीह ले
आफ्नो ए.िब.सी. नै ￭सकेका छैनन् भने?” तपाईलाई थाहा छ ए.िब.सी को अथर् के हो?
“सधै ख्री मा िव ास गर।” कसरी तपाई गनर् जानुहुनेछ? बुझ्नुभयो, तपाई यहाँ तल
शु बाट आउनुको साट्टो त्यहा माथ जान चाहनुहुन्छ।
179 परमे रले आफ्नो मण्डली येशू ख्री को जग माथ बसाल्नुहुनेछ, र त्यो बाईबल हो।
त्यसभन्दा बािहर, अ सबै कुरा तै रने वालुवाको जिमन हो। परमे र बद लनुहु । उहाको
स्वभाव बद लदनै।
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180 उहाले ीलाई पु षलाई भन्दा भ बनाउनुभयो, र पु षलाई ीभन्दा भ । यहाले
तनीह लाई भ व लगाइिदनुभयो, र तनीह त्यिह त रकामा बसेको चाहनुहुन्छ।
बुझ्नुभयो? ी पु ष जस्तो दे खन चाहन्छन्, र पु ष ी जस्तो दे खन चाहन्छन्। ओ
मेरो प्रभु! यत धेरै द ु ता! यो…र सबै कुरा यस प्रकार दे खन्छ िक यी कुराह ले मान्छे
माथ आफ्नो प्रकट बनाएको छ, र तपाई त्यसलाई बद्लाउन सक्नुहु । यो एक ठुलो
राक्षस जस्तो दे खन्छ, एक ठुलो अन्धकार; यिद मलेै आत्मामा कुन िवषयमा बो लरहेको
छु बुझ्नुहुन्छ भने। एउटा राक्षसले तनीह लाई जकडेको छ, र तनीह —तनीह मात्र
त्यहाँ बाट टाढा िन स्कन सक्दनैन्; अत धेरै ह लवूड, अत धेरै टे लभजन, अत धेरै
अ वकवास कुराह । सबै कुरा जुन हामीले पायौ ती दिुषत छन्। केिह आ यर् छैन “यिद
कायर्लाई चुिनएकोह को खातर िवचमा घटाइएन भने त्यहाँ कुनै पिन देह बाच्नेछैनन्।”
181 तपाई भ ुहुन्छ, “मलेै त्यो कुरा किहल्यै जानेको थईन।” िठक छ, अब तपाईले
थाहा पाउनुभयो, अब उप्रान्त। बुज्नुभयो? त्यो…मलेै रोक्नुमा नै राम्रो होला। हामी पछाड
फक औ। ध्यान िदनुहोस्।
182 यूह ा एक चन्ह थयो। र त्यो याद राख्नुहोस्, जुन त रकामा परमे रले पिहलो
पटक गनुर्भयो त्यिह त रकामा फेरी पिन उहाले गनुर्हुनेछ। उहाले त्यो प्रतज्ञा गनुर्भयो।
अब, परमे रले त्यस कायर्को लािग किहल्यै पिन कुनै पिन समय मािनसको सम्प्रदायलाई
प्रयोग गनुर्भएन।
183 याद गनुर्होस्, त्यहाँ एक समय एउटा सम्प्रदाय थयो, त्यो, एक महान् मािनसह
जसको नाम अहाब थयो, उनले…उनले आफ्नो लािग चार सय इस्रायली अगमवक्ताह
लए। अब, तनीह ल मुतपपूजक अगमवक्ताह थएनन्। तनीह चार सय इस्रायली
अगमवक्ताह थए। तनीह सबकैो डग्रीह र सबकुैरा थए, तनीह को एक ठुलो
शक्षालय थयो।
184 त्यहाँ एकजना भिक्तपूणर् व्यिक्त थए जस्कोक नाम यहोसोपात थयो, जो यहुदाका
राजा थए, उिन त्यहा आए। त्यो यस्तो ठाउ थयो जहाँ िव ासी अिव ासीह संग िमश्रत
हुन आए। सबै कुरा गलत हुनथाल्यो।
185 र उनले भने, “रामोथ-िगलाद…” अब यो ध्यानसंग हेनुर्होस्, यो करी सत्य हुन
सक्दछ। उनले भने, “त्यो माथको रामोथ-िगलाद हाम्रो हो। त्यो माथको भाग हाम्रो
देशको हो, त्यो हाम्रो हो।” यहोशुले जिमन िवभाजन गदार्, त्यो इस्रायललाई िदईएको हो।
र प लश्तीह , मुतपूजकह , उनीह आए र ती सबै लए। उनले भने, “त्यो हाम्रो हो।”
186 अब हेनुर्होस् कसरी मािनस सिह त हुन्छन् र पिन चुक्छन्। त्यो वास्तवमै इस्रायलको
हो। तर सबै परमे रको प्रतज्ञाह , भाई, शतर्मा हुदछ, बुझ्नुभयो, “यिद तनीह
परमे रको समक्ष िहड्दछन् भने।”
187 अब यहाँ हेनुर्होस्, उनले भने, “के तपाई मसंग गएर, र त्यो जिमन िफतार् लन
म त गनुर्हुन्छ? िठक छ, त्यहाँ, ती प लश्तीह को वच्चाह ले आफ्नो पेट त्यो गहँु खाएर
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भ ररहेका छन् जुन इस्रायाल्को हो।” त्यो धमर्शा अनुसार िठक हो। उनले भने, “त्यहाँ
गएर त्यो पाउन मलाई म त गनुर्होस्।”
188 भन्यो, “िठक छ, मेरो…” त्यहाँ उनले हतारमा गल्ती गय । “मेरो रथह तपाईको
हो, मेरा मािनसह त्यिह हुन् जो तपाईको हो। म तपाईसंग जानेछु।”
189 र त्यसपछ यहोशोपातले सोच्न थाले, तपाईलाई थाहा छ, “भन्यो, के हामी त्यहाँ
जान अघ के यस िवषयमा प्रभुलाई सोध्नु पदन?”
190 “ओ, पकै्क पिन।” अहाबले भन्यो, “िन यन।ै मलाई माफ गनुर्होस्। मलेै यो िवषयमा
सोच्न पन थयो।”

“के यहाँ कतै अगमवक्ता छैन?”
191 “ओ, िन य नै छ। मसंग—म संग एक—एक सेिमनारी उनीह ले भरकेा छन्,
उनीह यत राम्रो छन् िक यस्तो तपाईले किहल्यै देख्नुभएको छैन। तनीह सबलेै राम्रो
लुगाह लगाउछन्। तनीह अत नै उच्च पले शक्षत छन्। तनीह लाई मलेै राम्रोसंग
शक्षा िदलाईिदएको छ। हामी जाऔ र तनीह लाई लएर आऔ।”
192 त्यसलेै तनीह ले त्यहाँ गए। र तनीह सबै संगै भए। तनीह पाखण्डी थएनन्।
तनीह ले प्राथर्ना गर,े अझै प्राथर्ना गर,े अझै प्राथर्ना गर,े जबसम्म तनीह ले एक
दशर्न देखे।
193 तब तनीह माथ आए। र ती मध्ये एकले फलामको दइुवटा ￭सङ्ग बनाए। उसले
भन्यो, “यस ारा तपाईले प लश्तीह लाई मानुर्हुनेछ, या अश रयाको देशको िठक
बािहर माररे िनकाल्नुहुनेछ।” उनले भने, “परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ। माथ जानुहोस्,
प्रभु तपाईसंग हुनुहुन्छ।” ती प्रत्येक एकै मनको भई, आत्मामा भए। इस्रायलको
अगमवक्ताह ले भने, “माथ जानुहोस्, परमप्रभु तपाईसंग हुनुहुन्छ।” तनीह मध्ये
हरके, एक चत्तको भई फेरी आत्मामा आए। इस्रायली अगमवक्ताह ले भने, “माथ
जानुहोस्, परमप्रभु तपाईसंग हुनुहुन्छ।” (तपाई भ ुहुन्छ, “के त्यो धमर्शा अनुसार
छ?”) “परमे रले यो सम्पत मािनसह लाई िदनुभयो, र त्यो शत्रुसंग छ। तपाईसंग त्यो
गएर लने अधकार छ।”

अब, पे न्टको , तपाईह ले यहाँबाट एउटा पाठ लएको म चाहन्छु।
194 तर, यहोशोपात, भिक्तपूणर्व्यिक्त भएकोले, उनले भने, “अझै पिन यहाँ केिह गलत
छ।” भन्यो, “के तपाईसंग अझै एउटा छैन?”
195 “चार सयवटा राम्रोसंग प्रशक्षत अगमवक्ता यहाँ उभरहदा पिन, अझै एउटा?” जो
जत बािक छ यहाँ त्यो भुइमा खडा छन्। “एकै मतमा खडा भएर भन्दछैन्, ‘परमप्रभु यसो
भ ुहुन्छ।’ वापस फकर भन्छ, ‘यहोशुले त्यो जिमन हामीलाई िदएको थयो। त्यो हाम्रो
हो। जाऊ र त्यसलाई लउ।’”
196 तर यहोशोपातले अझै एउटा अक लाई खोजे। भन्यो, “के त्यहाँ अक कोिह छैन
जसबाट हामी परमे रलाई सोध्न सक्छौ?”
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197 उनले भन्यो, “ओ, त्यहाँ अझै एउटा छ, तर,” भन्यो, “म त्यसलाई घृणा गछुर् ।”
अ-ह। भन्यो, “उनी िमका हुन्, इम्लाको पुत्र।” भन्यो, “म उसलाई घृणा गछुर् । त्यसले
सधै मेरो िव मा खराब मात्रै बोल्छ।”

भन्यो, “राजालाई त्यस्तो भ नदेऊ। जाऊ र उनलाई लएरआऊ।”
198 तब तनीह ले केिह सन्देशवाहकलाई त्यहाँ पठाए। र ती मध्ये कतले भने,
“अब, िमका म तमीलाई केिह भ चाहन्छु। अब, तमी जान्दछौ धेरै िदन भएको
छैन िक तनीह ले तमीलाई संगतको सहभािगताबाट बािहर ग रिदएका छन्, िकनभने
तमीले सधै मािनसको िवषयमा खराब बोल्छौ। यिद तमीलाई तम्रो संगत काडर् िफतार्
चाहन्छौ भने, तमी त्यिह कुरा भन जे तनीह ले भन्छन्, र, तनीह ले तमीह लाई
अगंाल्ने छन्।”
199 तर यस्तो भयो िक उनी वास्तवमै अगमवक्ता थए। उनले भने, “जसै प्रभु परमे र
जीिवत हुनुहुन्छ, म मात्र त्यो भ ेछु जुन परमे रले मेरो मुखमा हा लिदनेछ।” ओ,
परमे रले यस मािनसलाई आशष िदऊन्। उसले भन्यो, “आज रातीसम्म प्रतक्षा
गनुर्होस्, र म हेनछु प्रभुले मलाई के भ ुहुनेछ।”
200 अक िबहानी उनले भने, “माथ त जाऊ, तर मलेै इस्रायल गोठालो िबनाको भडाझँै
ग र ततरिवतर भएको देखे।” तब उनले आफ्नो दशर्न लए र ए लयाले के भनेका थए
त्यससंग तुलना गर,े जे अहाबसंग भएको थयो। उनले कसरी आशष िदनसक्छ जुन कुरा
श्रािपत भएको छ? यसले केिह फरक पादन िक कत…
201 हामी भिक्तपूणर् रा ्र हौ। पे न्टको ल चचर्, ब्या प्ट , र मेथोड , र आिद, ती इसाई
चचर् हो, तर कसरी तमीले आशष िदनसक्छौ जुन परमे रले श्राप िदनुभएको छ? “मलाई
वास्ता छैन,” तपाई भ ुहुन्छ, “म—म यसमा शािमल भए। मलेै यो गर।े” त्यसको यो
संग कुनै सरोकार छैन। हेनुर्होस् तपाईले के गनुर्भयो। पे न्टको ललाई हेनुर्होस्, कसरी
तनीह ले कुनै कुरामा रोक लगाएका छैनन्। हेनुर्होस् तपाई के हुनुहुन्थ्यो, र हेनुर्होस्
अिहले तपाई के हुनुहुन्छ। कुनै आ यर् छैन, आँखाह , आँखाह अन्धो पा रएका छन्।
202 तब उिन, अहाब,…यो पुजारीले उनको गालामा झापड लगाइिदए। र भन्यो,
“यसलाई त्यहाँ राख्” र अहाबले भन्यो, “यसलाई भित्र जेलमा लगेर रा खदे, जब म
शा न्तमा फकर आउछु, म यसलाई िठक पाछुर् ।”
203 उनले भने, “यिद तपाई फकर आउनुभयो भने परमे र मसंग बोल्नुभएको होइन।”
बुझ्नुभयो? त्यहाँ एउटा अगमवक्ता थयो, त्यहाँ एक चन्ह थयो; त्यहा उहाको आवाज
थयो। र, त्यसलाई पालन गनर् असफल हुनुले, त्यहाँ न्याय ल्यायो।
204 पिवत्र आत्मा आज हाम्रो िन म्त अगमवक्ता हुनुहुन्छ। उहाको आवाज सु असफल
भयो? पिहचान वचनमा हुन्छ, िक उहा यी कुराह गनुर्हुन्छ। येशु ख्री , पिवत्र आत्माको
पमा हुनुहुन्छ।

205 परमे रले यो एउटा व्यिक्तसंग व्यवहार गनुर्भयो। यो, परमे र किहल्यै पिन समुहसंग
व्यवहार गनुर्हु ; मात्र एक मािनससंग गनुर्हुन्छ। ए लया समूह थएन। यूह ा समूह थएन।
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तनीह कोिह पिन समूह वा संगिठत संस्था थएनन्, एक जना पिन थएनन्। तर
दबुलेै त्यस्ता कुराको िनन्दा गर।े त्यो साँचो हो। यूह ाले भने, “अब्राहम नै हाम्रा िपता
हुनुहुन्छ भने आपसमा भ े नगर। परमे रले यी ढुङ्गाह बाट अब्राहामको सन्तान उत्प
गनर् सक्नुहुन्छ।”
206 र अ न्तम-समयको चन्हको अ न्तम अवाज हुनेछ। र अ न्तम चन्ह चािह त्यो
अनुसार हुनेछ जुन बाईबलमा अगमवाणी ग रएको छ। र अ न्तम-समय आवाज, जुनले
चन्हलाई पछ्याउछ, त्यो वचनमा साचो पिहचान ग रएको हुनेछ, त्यो वचन हुनेछ जुन
प्रतज्ञा ग रएको छ।
207 अब हामी लुका १७ मा हेरकेा छौ, अ न्तम चन्ह के हुनेछ भनेर, सोदोममा भएको
जस्तै नै हुनेछ यो एक प्रतज्ञा हो। र हामी संग सोदोम भौतक पमा छ, िकन हामी चन्ह
आत्मामा िव ास गनर् सक्दनैौ? यिद तपाईले वचनमा हेनर् सक्नुहुन्छ, र, लुका १७ नै चन्ह
हो, मलािक ४ चािह आवाज हो। यो चन्ह परमे र देहमा प्रकट हुनुभए जस्तै हो, दयको
गु कुराह थाहा पाउने; र मलािकको आवाजले मािनसह लाई तनीह को ￭स ान्तबाट
फकार्उदै थयो, ती िपताह को िव ासमा फकार्उदै थयो। त्यो नै चन्ह हो।
208 तपाईलाई थाहा छ? म बन्द गदछु अब। चन्हह सामान्यत: ग्रहण ग रिदन्छ, िन य
न;ै तर, आवाजचािह, अँह, गदनन्। त्यो आवाज जुनले चन्हलाई पछ्याउदछ, त्यस
अवाजसंग तनीह केिह गनर् चाहदनैन्। हो।
209 येशुको चन्ह, म￭सहको पमा, िबमारीलाई िनको पान थयो, तनीह ले त्यो ग्रहण
गर।े तर एक िदन उहाले भ ुभयो, “िपता र म एकै हौ।”
210 ओ, त्यो आवाज ग्रहण ग रएन। तिनह ले भने, “तमीले आफैलाई परमे र बनायौ,
परमे रको बराबरी बनायौ।”

उहाले भ ुभयो, “म परमे रको पुत्र हँु।”
211 “ओ, कसरी परमे र पुत्र हुनसक्छ? बुझ्नुभयो, परमे रको एउटा पुत्र हुनसक्नु त
टाढाको कुरा हो!”
212 तर, तपाई हेनुर्होस्, तनीह ले चन्ह चािह िव ास गर,े िबमारी िनको पा रए,
र, ओ, त्यो अदभूत थयो, त्यो मात्र सुन्दर थयो। तर जब आवाजको पालो आयो,
तनीह ले आवाजलाई िव ास गनर् चाहेनन्। तनीह ले के गर?े तनीह ले उहालाई
बािहर िनका लिदए।
213 र तपाईलाई थाहा छ? बाईबलले हामीलाई भन्छ, प्रकाशको तेस्रो अध्यायमा, यो
लाउडिकया मण्डलीको यगुमा, तनीह ले यिह कुरा गदर्छन्। उहा एक हुनुहुन्थ्यो जो
मण्डलीबाट बािहर हुनुहुन्थ्यो। त्यो वचन पिन वचनको प्रकटीकरण हुनुहुन्छ।
214 यिद तपाई सोदोमको चन्ह िव ास गनर्सक्नुहुन्छ भने, लुकाको, यिद तपाईले
त्यो िव ास गनर्सक्नुहुन्छ भने, त्यसोभए मलािक ४ को आवाज िकन स्वीकार नगन?
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बुझ्नुभयो, िकन तपाई गनुर्हु , तपाई? यो प्रमाणत गनर् सिकन्छ। मात्र प्रमाणत गनर्सक्ने
त रका…चन्ह सािबत गनर्सिकन्छ, तर तपाईले आवाज स्वीकार गनुर्पदर्छ।
215 मोसालाई भौतक पमा तल गएर, र आ त्मक चन्ह लई र मािनसह लाई
िपताह को प्रतज्ञामा बोलाई फकार्उन आज्ञा ग रयो।
216 मलािक ४ ले मािनसलाई, “िपताह को िव ासमा फ़ कआउन” लगाउछ। ओ,
अन्धा र ततर—िवतर भएकाह हो, तमीह को आफ्नोमा फ़ कआओ।
217 बन्द गद म यो भन्छु, यो अ न्तम िटप्पणी हो। अगमवक्ताले भनेका थए, “साँझको
समयमा उज्यालो हुनेछ।” हेनुर्होस्, उनले भने “त्यहाँ यस्तो िदन हुनेछ जसमा न त िदन
न त रात हुनेछ।” अब सु ुहोस्। म बन्द गदछु। “त्यहा एक िदन यस्तो िदन हुनेछ…
।” यस कुराको गिहराईमा बस्न िदनुहोस्, र हुनसकोस् िक यस कुरालाई परमे र यस
सभागृहमा उप स्थत समुदायको हरके दय भत्र आज रात गिहराईमा रा खएको होस्।
अगमवक्ताले भ ुभयो, “त्यहा यस्तो िदन हुनेछ जुन न त िदन न त रात भिननेछ, एक
त रकाको उदास, वषार्, अस्प िदन हुनेछ।” तर भिनएको छ, “साँझको समय त्यहाँ
उज्यालो हुनेछ।”
218 अब, याद गनुर्होस्, सुयर् जिहल्यै पिन पूवर्वाट आउदछ र प ममा जान्छ। सभ्यताले
सूयर्लाई पछ्याएको छ। तपाई त्यसलाई जा ुहुन्छ। र, ध्यान िदनुहोस्, त्यिह सूयर् जुन
पूवर्मा उदाउछ, त्यिह सूयर् प ममा अस्ताउछ। अब, सभ्यता वास्तवमै सूयर्संगै यात्रा गरकेो
छ, अिहलेसम्म पूवर् र प मको भेट भएको छ। हामी प मी तटमा छौ; पूवर् र प म।
219 र, याद गनुर्होस्, सुसंदेश पिन त्यिह प्रकारमा यात्रा गरकेो छ। उहा पूवर्मा आउनुभयो,
जुन येशू ख्री को आगमन थयो, जो िक पुत्र हुनुहुन्थ्यो (son), सूयर् (sun) होइन, पुत्र
(son) परमे रको पुत्र, पूवर्मा उदय भयो; पूव मािनसह मा आउनुभयो।
220 र अब एउटा यस्तो िदन थयो जसमा मािनसह मण्डलीमा शािमल भए,
डनोिमनेसन बनाए, यो देख्नको लािग तनीह मा पयार् उज्यालो थयो, “िठक छ,
हाम्रो िन म्त चचर् हुनुपनछ। हामी यो बनाउछौ। हामी िव ालय बनाउछौ। हामी अस्पताल
बनाउनेछौ। हामी शक्षत हुनेछौ। हाम्रो सेिमनारी हुन्छ।” यो गनर्को िन म्त तनीह मा
प्रशस्त ज्योत थयो।
221 तर, याद गनुर्होस्, बाईबलले भन्छ, प्रभुको अगमवक्ताले बाईबलमा भनेको छ, जुन
परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ, “त्यिह सूयर् जुन पूवर्मा चम्केको थयो, प ममा फेरी चम्कनेछ,
साँझको बेलामा हुनेछ। त्यो साँझको बेलामा उज्यालो हुनेछ।”
222 उहा के गनुर्हुनेछ? यो िठक त्यस्तै नै हुनेछ जस्तो उहाले लुका १७ अध्यायमा
भ ुभएको छ। “अ न्तम समयमा, मािनसको पुत्र उिह त रकामा प्रकट हुनेछ जस्तो उहा
पुरमा हुनुहुन्थ्यो, उिह पुत्र चम्कदै हुनुहुन्छ, उिह शिक्तमा उिह पिवत्र आत्मा, त्यिह काम
गदहुनुहुन्छ। त्यो साँझको बेलामा उज्यालो हुनेछ।”
223 त्यिह सूयर् जसले यात्रा गरकेो थयो; त्यिह पुत्र यात्रा गदहुनुहुन्छ; पूवर्बाट भएर
आउनुभयो, पावल दे ख; फाल हानेर जमर्नीमा मा टन लूथर गयो; फेरी फाल हानेर
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आफ्नो अक खचावमा जानुभयो; र त्यहाबाट जोन वेस्लीसम्म इगंल्याण्ड जानुभयो;
एटला न्टक महासागर पार गररे संग्यकु्त रा ्रमा पे न्टको लह मा पुग्यो, र पे न्टको ले
आफुलाई घटायो, र हामी तटमा छौ।
224 ती सबै संगिठत भए, जस्तो तनीह शु वातमा थए, ती संस्था बनाए जुन परमे रले
श्राप िदनुभयो। पे न्टको , र सबलेै त्यिह गर।े
225 तर उहाले भ ुभयो, “त्यो सभाको समयको उज्यालो हुनेछ। त्यहाँ साँझमा एक
चन्ह उठ्नेछ।” त्यसलाई नछुटाउनोस्, िमत्रह । नछुटाउनुहोस्। अब उही पुत्रले उही
ज्योत िदनेछ। त्यिह (sun) सूयर्ले त्यिह उज्यालो िदँदछ। त्यिह (son) पुत्रले त्यिह
त्यिह उज्यालो िदँदछ।
226 अब त्यो मेरो भनाई होइन। यहा भएका सबै जनालाई थाहा छ िक बाईबलले
यिह भन्छ, तपाईले हात उचा लिदनुहोस्। [सभाले भन्छन्, “आमेन”—सम्पा] त्यो
वास्तवमै साँचो हो।
227 अब, तपाई सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईमा भर पछर् । त्यो परमे रको पुत्रलाई िव ास गनुर्होस्
जो येशू ख्री हुनुहुन्छ, उहा मृत हुनुहु । उहा जीिवत हुनुहुन्छ। उहा िवनम्रता हुनुहुन्छ,
नम्र हुनुहुन्छ। उहा सधै त्यसरी बस्नुहुन्छ। माथ जाने बाटो तलबाट हो। आफुले आफैलाई
नम्र बनाउनुहोस्, आफ्नो खो िवचारबाट टाढा हुनुहोस्, र प्रभु येशुमा िव ास गनुर्होस्।
चन्हलाई हेनुर्होस्, त्यसपछ आवजलाई िव ास गनुर्होस्। ओ ततर—िवतर भएकाह
आफैमा फ क आओ!

आउनुहोस् हामी हाम्रो शरह िनहुराऔ।
228 “र यिद तनीह ले पिहलो चन्हको आवाज िव ास गरनेन् भने, जो िक हातमा
थयो, त्यो मोसासंग थयो, तब दोस्रो चन्ह गर। त्यसपछ, यिद तनीह ले यो चन्ह
िव ास गरनेन् भने, तब पानी लऊ (पानीले जीवन प्रतिनधत्व गछर्) जुन सागरमा छ वा
समुन्द्रमा छ, र जिमनमा पो खदेऊ, त्यो रगत ब ेछ।”
229 स्वग य िपता, अिहले वास्तवमै िढलो भएको छ, तर तपाईले प्रतज्ञा गनुर्भयो िक
त्यहाँ साँझमा उज्यालो हुनेछ। हाम्रो सुसंदेशको आवाज मािनसह को दयभत्र गिहराईमा
डुब्न सकेको होस्, जसै तनीह यसमा ध्यान मग्न हुन्छन् र वचन अध्ययन गदर्छन्।
230 यस समुदायलाई आशष िदनुहोस्। यी मािनसह लाई आशष िदनुहोस्। उनीह ल
यहाँ भोकै ब￭सरहेको देखेका छौ, िवचरा बालकह जसलाई यहा-वहा फा लएका र
दबाईएका छन्, र यो, यो जानेर िक शतैानले यो केवल तनीह लाई यी कुराबाट अन्धा
गनर्को लािग गय जब यो कुरा त्यहाँ पुग्यो। हुनसकोस् िक, तनीह ले यस राती एकै
चत्तको साथ, येशू ख्री लाई िव ास गनर् सकोस्, उहाको प्रतज्ञालाई िव ास गनर्सकोस्,
िक उहा मरकेाह बाट जीिवत उठ्नुभयो।
231 तपाईले भ ुभयो, “तनीह ले नसोचेको समयमा, तब परमे रको पुत्रआउनेछ।”
232 िठक जब मण्डलीसंग अत धेरै धन हुन्छ, लाखौ डलरको भवन हुन्छ। िपता म िव ास
गछुर् िक यी ठुलो मुदार्घरमा बसेर संसारको ढाँचामा “भिक्तको भेष लगाउने, र शिक्तलाई
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इन्कार गन।” हुनुभन्दा त्यो कुनामा खडा भएर खजैडी बजाउद,ै हातमा टोपी लएर,
कुनामा एक पुरानो ड्रमको स्यालभेसनआम को जस्तो हातमा लएर बस्नुमा उत्तम हुन्छ।
233 आज रात प्रदान गनुर्होस्, फेरी पिन प्रभु; जसरी ￭समसन कराएका थए, “एक पटक
फेरी, एकपटक फेरी।” तपाईनै ख्री हुनुहुन्छ भिन थाहा गराउनुहोस्, त्यिह परमे रको
पुत्र; जो िहजो, आज र सधभैरी एक समान हुनुहुन्छ। र हाम्रो माझमा आफैलाई पिहचान
गराउनुहोस्, ताक तनीह ले चन्ह देख्न सकून्, हुनसक्छ तनह ले आवाज िव ास गनर्
सकोस्। यसमा, म माग्दछु येशू ख्री को नाममा। आमेन।
234 हामी छटो प्राथर्नाको लाईनमा जानेछौ। मलेै देखेको छु िक वास्तवमा िठक अिहले
हामी िवसजर्न गनछौ। तर आउनुहोस् प्राथर्नाको लाईनमा जाऔ, मात्र थोरै प्राथर्नाको
लाईन, र हामी भो ल शु गनछौ।
235 आज उहाले प्राथर्नाको काडर् िदनुहुन्छ। अन्ततः हामी काडर्ह हरके िदन िदन्छौ,
तािक हरकेलाई आउने मौका िमलोस्, एक अनौठो समयमा। प्राथर्नाको लाईनमा उभनुले
तपाईलाई चंगाई हुनेहोइन। कसलैाई थाहा छ, प्रत्येक सभामा, यहाँ माथ आउने भन्दा
बिढ त्यहाँ बािहर चंगाई हँुदछ, बुझ्नुभयो, सधै हुदछ। पिवत्र आत्मा सवर्व्यापी हुनुहुन्छ।
उहाले मात्र िव ासीलाई खोज्ने कोशष, मात्र यिह कुरा, जसमा उहा जान सक्नुहुन्छ।
236 िप प्राथर्ना काडर् िदनुहोस्, जस्तो िक पावल। आउनुहोस्, हामी कहा िनर…िठक छ,
एक दे ख बोलाउनुहोस्। एक, दइु, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, यिद तपाई
चाहनुहुन्छ भने तपाईह यहाँ उभिदनुहोस्। उनीह को प्राथर्ना काडर्मा िप ले खएको छ
जस्तो िक पावल अक्षरमा हुदछ, एकबाट लएर दस, यहा यो िनर उभिदनुहोस् यिद तपाई
उभन सक्नुहुन्छ भने। यिद तपाई उभन सक्नुहु भने, तपाईको सहायता गनर्को लािग
हामी कसलैाई ल्याउनेछौ। दससम्म; एक, दइु, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ…िठक
छ, अझै दइुटा। आठ, नौ, दस, सब िठक छ। दस दे ख पन् सम्म, दस दे ख पन्द्रसम्म,
त्यसमा अझै पाँचवटा। पन् दे ख िबससम्म, उभिदनुहोस् तािक तपाईले पाउदहुैनुहुन्छ
भिन मलेै देख्न सकू; िप, पन् दे ख िबस सम्म। िबसदे ख पच्चीससम्म। आउनुहोस् अब
हेरौ, जहा किहँ तपाई हुनुहुन्छ। अब बाँक को सभा िवनयशील भएर मात्र केिह िमनेटको
लािग ब￭सिदनुहोला। त्यो प्राथर्नाको काडर् िप अक्षर हुनेछ, एकदे ख पच्चीससम्म हुनेछ।
होइन र? पच्चीस, एकदे ख पच्चीस सम्म।
237 अब हरके जान वास्तिवक पमा आदरयकु्त भई ब￭सिदनुहोस्। परमे रलाई यत
आदर िदनुहोस्, संदेश िदनुहोस्। यसकुराको लािग तपाई परमे रमा ऋणी हुनुहुन्छ, एक
िमनेटसम्म हेनुर्होस् र िवचार गनुर्स्।
238 अब मलाई लाग्छ तनीह मािनसह लाई तयार राख्दहुैनुहुन्छ। तनीह जसले…
यिद तनीह ले प्राथर्नाको काडर् पाएका छन् भने, तनीह सबै लाईनमा हुनुहु , उहाह ले
पत्ता लगाउनुहुनेछ; केिह िमनेटमा उहाह ले मलाई भ ुहुनेछ, र त्यसपछ तनीह ले…
तब फेरी हामी हेनछौ िक यिद कोिह बिहरो हुनुहुन्छ यो कोिह जो सक्नुहु ।
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239 िमत्रह , मलाई थाहा छैन िक ती कहानेर छन्, ती प्राथर्ना काडर् कहाँ छन्। यो केटा
त्यहाँ तल आउछ…(भाई ब्रन्हाम मन्चमा कसलैाई सोध्नुहुन्छ, उसलाई कसले िदएको
थयो, या िब ी? िब ी?) िठक छ, ऊ तल आउनेछ, र त्यो काडर् तपाईह को अगाड
िमलाउछ, त्यसपछ उसले तपाईलाई प्राथर्ना काडर् िदनेछ। बुझ्नुभयो? मलाई थाहा छैन
उहाह कहािनर हुनुहुन्छ। म यो बच्चालाई यहाँ माथ ल्याउने कोशष गदथए, बुझ्नुभयो।
र अ , म—मलाई थाहा छैन, यो थाहा गन मसंग कुनै त रका छैन। मलाई लाग्छ िक
परमे रले यिह त रकामा ठहयार्उनुहुन्छ जुन त रकामा उहा ठहयार्उन चाहनुहुन्छ।
240 अब, तपाईह जो बाँिक हुनुहुन्छ, जो संग प्राथर्नाको काडर् छैन। आफ्नो हात
उठाउनुहोस्, भ ुहोस्, “म संग प्राथर्नाको काडर् छैन तर म िवमार छु।” तपाई यो भवनमा
जहाकिह भए पिन हात उठाउनुहोस्। तपाई कहाँ हुनुहुन्छ त्यो कुरामा म वास्ता रा ख्दन,
आफ्नो हात उठाउनुहोस्…िठक छ अब त्यसो भए यहाँ त्यत धेरै मािनसह हुनुहु , िठक
छ, यसको अनुसार, भो ल प्राथर्ना लाईनको प्राथर्ना गनर्मा एकदम धेरै समय लाग्नेछैन।
यहािनर लगभग िबस जना छन्, जो िवमार हुनुहुन्छ।
241 यो राम्रो छ। यो देखेर म खसुी छु िक तपाईले त्यिह प्रकारले यो स्वीकार गनुर्भयो।
जत मलेै सोचेको थए, तपाई संग त्यो भन्दा ज्यादा िव ास छ, शायद। बुझ्नुभयो?
बुझ्नुभयो? यिद तपाईले चंगाई स्वीकार गनुर्भयो, आफ्नो काडर्लाई फा लिदनुभयो भने
परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्। त्यो वास्तिवक िवशु िव ास हो। कसलेै
तपाईमाथ हात राखेन; तपाईले ख्री माथ हात राख्नुभयो।
242 र तपाई जो यहाँ हुनुहुन्छ यस राती, जो प्राथर्नाको लाईनमा हुनुहु , तपाई यो
कथामा िव ास गनुर्होस्। त्यिह ी जस्तो जसले उहाको व लाई छोएका थए, र उहाले
पछाड फकर् नुभयो र उनले छोएको भिन थाहा पाउनुभयो, कतजनाले यो कहानीलाई याद
गनुर्भएको छ? पक्का गनुर्भएको छ? पक्का नै तपाईलाई याद छ।
243 अब के तपाई त्यो िव ास गनुर्हुन्छ, उहा, बाईबलले िहब्रू ४ मा भन्छ, िक, “उहा हाम्रा
प्रधान पूजाहारी हुनुहुन्छ, हाम्रो दबुर्लतामा हामीसंग सहानुभूत देखाउन नसक्ने हुनुहु ”?
[सभाले भन्छन्, “आमेन”—सम्पा] िठक छ, यिद उहा िहजो, आज, सधभै र एकसमान
हुनुहुन्छ भने के उहाले उही व्यवहार गनुर्हु र? [“आमेन”] के उहाले गनुर्भएन र, एक
रात पछ अक रात, यहा? [“आमेन”] कत जना अ सभामा जानुभएको छ र उहाले
गनुर्भएको देख्नुभएको छ? मात्र उठ्नुहोस्। [“आमेन”] िन य न।ै बुझ्नुभयो? सारा संसार
भ र! उहा जा ुहुन्छ, उहाले तपाईको िवषयमा सबै जा ुहुन्छ।
244 अब हेनुर्होस् म के गनर् कोशष गदछु? कत जनाले बुझ्नुहुन्छ िक तपाईले के गरकेो
म चाहन्छु भनेर? बुझ्नुभयो? म तपाईमा चाहन्छु, कसलेै तपाईमाथ कुनै हात नराखी, म
चाहन्छु, परमे रको वास्तिवक िनयमको ारा, भ ुहोस्, “येशू ख्री , म तपाईलाई िव ास
गछुर् । अिहले म तपाईलाई चंगाईकतार्को पमा स्वीकार गछुर् । तपाईलाई मेरो मुिक्तदाताको
पमा स्वीकार गछुर् । मेरो पूणर् दयबाट ती सबै कायर् ग रएको भिन म िव ास गछुर् ।” तब

त्यो प्रतज्ञा पिक्रराख्नुहोस्, तपाईको पाप स्वीकारलाई थामेर त्यसमैा अघ बढ्नुहोस्।
के हुन्छ भिन हेनुर्होस्। बुझ्नुभयो? हेनुर्होस् के हुन्छ। बुझ्नुभयो? अब यिह नै कुरा हो
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जुन मलेै तपाईलाई गराउने कोशष गदछु, त्यिह वास्तिवक त रका जुन पमा हामीले
िव ास गनुर्पदर्छ।
245 तपाई के भ ुहुन्छ? [कसलेै भन्छ, “चार र उ ाईस।”—सम्पा] अकं चार, प्राथर्ना
काडर् अकं चार र अकं उ ाईस, छुट्टीएको छ। प्राथर्ना काडर् चार। कसमैा हेनुर्होस्; तपाइको
छमेक को काडर्लाई हेनुर्होस्। प्राथर्ना काडर् अकं चार र अकं उ ाईस। सबै िठक छ, केिह
क्षण पखर्नुस्। बुझ्नुभयो, यिद मलेै उसलाई बोलाईन भने फेरी मलेै प्रतिक्रया सामना
गनुर्पन हुन्छ, बुझ्नुभयो। के भ ुभयो? के भ ुभयो? [“चार।”] तपाईले चार पाउनुभयो?
अिन उ ाईसको के भयो…उ ाईस अझै छैन। के भ ुभयो? [“चार पिन”] प्राथर्ना काडर्
अकं चार अझै पाएको छैन, या िक उ ाईस । यिद कसलेै ती काडर्ह पाउनुभएको छ
भने, यिद तपाई लाईनमा आईिदनुभए। या, हेनुर्होस्, हुनसक्छ…किहँ…के त्यो सानो
बच्चाले काडर् पायो? जाँच गनुर्स्…त्यो अकं होइन। के यो मिहलाले यहाँ काडर् पाउनुभयो,
जो यो व्हल चेयरमा हुनुहुन्छ? उहाको अकं हेनुर्होस्। के त्यो—के त्यो उहाको अकं हो?
त्यो मिहला जो खाटमा हुनुहुन्छ। हँ? उनीह ले यो पाए। तनीह , यो सबै भत्र छ अब।
िठक छ। राम्रो। अब—अब, तपाईह जसले प्राथर्नाको काडर् पाउनुभयो, त्यो पिक्रनुहोस्।
परमे रको अनुग्रह ारा हामी सेवा गनर् जाँदछैौ।
246 अब, िमत्रह , यो अ न्तम रातको समय छ जुन हामीसंग छ, भो ल आईतबार
िदउसो हुन्छ, हामी आफैले आफैलाई शान्त राखौ। अब मात्र तपाईको हरके अिव ास र
अिववेकपूणर् िवचारलाई लनुहोस्, र त्यसलाई भुइँमा राख्नुहोस्, र तपाईको खटु्टा त्यसमा
राख्नुहोस्, जस्तो त्यो थयो। भ ुहोस्, “प्रभु येशू, म तपाईलाई िव ास गनर् जाँदछुै।”
कतजनाले त्यो गनुर्हुनेछ? [सभाले भन्छन्, “आमेन”—सम्पा] धन्यवाद। परमे रले
तपाईलाई आशष िदऊन्।
247 अब कोिह पिन छोडेर नजानुहोस्। वास्तवमै दढु भई बस्नुहोस्, र िव ास गनुर्होस्।
यो मागर्लाई ध्यान िदनुहोस्, र अब हेनुर्होस्।
248 परमे रको पिहचान सधै यो हो िक उहा जा ुहुन्छ, उहाले पिहल्यै देख्नुहुन्छ, र जे
भएको छ त्यो भ ुहुनेछ, त्यो कसरी भयो, या के हुनेछ भ ुहुनेछ। हामी यो जान्दछौ। त्यिह
नै त रकाले अगवाक्ता चिनन्थ्यो। त्यिह नै त रकाले येशू नै म￭सह हो भिन जािनन्थ्यो। र
उहा त्यिह म￭सह हुनुहुन्छ जुन उहा त्यसबेला हुनुहुन्थ्यो, मात्र उहा यस पृथ्वीमा आफ्नो
शारी रक देह िबना उप स्थत हुनुहुन्छ। उहाले आफ्नो आत्मा तपाईको र मेरो शरीर प्रयोग
गनर् िफतार् पठाउनु भयो। अब, तपाईले यो गनर् नसक्नुहोला। हामी जान्दछौ, धमर्शा मा,
त्यहाँ एक पुस्तामा एउटा हुदछ। तर, हेनुर्होस्, तर पिन तपाई िव ास गनर् सक्नुहुन्छ, र
तपाईसंग अ कुराह छन् जुन तपाईले गनर् सक्नुहु , सबलेै गनर्सक्छन्।
249 के हुन्छ यिद मेरो औलाले यो िनणर्य लन्छ, िक यो मेरो औला औला ब चाहदनै
िकनिक यो मेरो आँखा होइन? के हुन्छ यिद मेरो यो हातले भन्छ, “म माथ उठ्नेवाला
छैन, िकनिक म आँखा, या कान होइन, त्यसलेै म हात ब चाह ”? यस कुराले त मेरो
शरीरलाई अपाङ्ग बनाईिदन्छ।
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तपाई त्यो ब ुहोस् जे प्रभुले तपाईलाई ब को लािग राख्नुभएको छ।
250 म कत धेरै समयओरल रोबट्सर्, िब ी ग्राहाम, टम्मी ओस्बोनर्को कदर गछुर् ।
251 कतपय मािनस त्यहाँ िहड्छन् र भन्छन्, “परमे रको मिहमा होस्! यो िव ास
गनुर्होस्!” त्यहाँबाट बािहर िहड्दछन्, जतसम्म त्यहाँबाट स्वच्छ र ताज हुनसक्छन्,
त्यो भएर त्यहाँ बाट बािहर जान्छन्।
252 िब ी ग्राहाम एउटा संदेश सिहत खडा भए, र केिह िमनेट मािनसह मा बोले र भने,
“तपाई िनणर्य लनुहोस्; वेिदमा आउनुहोस्।” मात्र त्यहा खडा हुनुहोस्, किहल्यै त्यहाँबाट
अ कदम नचाल्नुहोस्।

उनले भने, “त्यसलेै िकन तमी त्यो गछ , िब ी?”
253 भन्छ, “मेरो संदेश अघ गएको छ। त्यो परमे रबाटआएको हो।” त्यो िठक हो।
254 उनी त्यो सोदोमको मण्डलीमा थयो, िठक त्यिह प्रकारले जुन हुनुपनथयो। उनको
नाम हामबाट अन्त्य हुन्छ जुन अब्राहामबाट हो, छ ओटा अक्षरह ; अब्राहाम सात थए।
हेनुर्होस् त्यो मण्डलीको सन्देशवाहक, त्यहाँ बेिबलोनमा? िन य न।ै देशमा कुनै पिन
यस्तो व्यिक्त छैन जसको पकड त्यस प तापको सन्देशमा रहेको होस्, जस्तो िक िब￭
ग्राहामको छ। उनी त्यिह उभन्छन्। त्यहाबाट टाढा जान्छन्, र िट-बोन स्टक खान्छन्
र सुत्न जान्छन्, दधु िपउछन्। यो सबै िठक कुरा हो।
255 र जब तपाईलाई खडा भएर शतैानसंग लड्नुपन हुन्छ! एक पटक लगं िवचमा, म र
भाई ज्याक…तपाईको बुवा त्यहाँ खडा हुनुहुन्थ्यो।
256 र त्यहाँ िमस्टर फुलर, चाल्सर् फुलर खडा हुनुहुन्थ्यो एक राम्रो भाई हुनुहुन्छ, त्यहाँ
खडा भई प्रचार गद हुनुहुन्थ्यो। लगभग दइु या तीन हजार मािनसह िदउसो त्यहाँ थए।
हामी त्यहा बस्यौ र उहाको सभामा सुन्यौ। मलेै उहाले लनुभएको सभालाई भाँडामा
लएको थए। र उहा त्यहाँ खडा हुनुभयो र राम्रो बोल्नु भयो। र भ ुभयो, “कोिह यहाँ
ख्री लाई स्वीकार गनर् चाहनुहुन्छ?” दइु या तीन जना मािनसह बच्चा अपर्णको लािग
आए। एक ीले भिन िक उनी उहालाई ग्रहण गनर् चाह न्छन्। डकन मध्ये एकजना आए
र सानो प्राथर्ना गरे र फेरी आफ्नै ठाउमा गएर बसे। हात िमलाए, पछाड फ कए र बािहर
िहडेर गए। त्यहाँ नेर उनीह को बु जीवी, राम्रो कपडा लगाएका मािनसह को झुण्ड
थयो, त्यहाबाट बािहर जाँदैथए।
257 यहाँ िनर मेरो आए, छोटो ज्याकेटवाला, व्हल चेयरमा, अन्धा, लंगडो, अपाङ्ग र
गूगंा थए। जब तपाइको िव ासको सामना यस प्रकारका कुराह मा हुन्छन्।
258 अब यहाँ िनर, मलेै ख्री को दावी कुन पमा गरकेो छु? र अब िव ासीह
वरपर ब￭सरहेका छन्, एउटा गल्ती पिक्रन ब￭सरहेका छन्, मात्र एउटा गल्ती भेट्टाउने
कोशषमा छन्।
259 याद गनुर्होस्, यहाँ टोरोन्टोमा धेरै समय भएको छैन, म त्यहाँ िनर उभएर प्रचार
गद थए, िबमारीह को लािग प्राथर्ना गदथए। मलाई एउटा अनौठो आत्माको महसूस
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भरै ो; त्यो मेरो बाँया बसेको थयो। मलेै हे ररहे। त्यहिनर एकजना व्यिक्त बसेको थयो,
एउटा समुहले उलाई मलाई सम्मोिहत (hypnotize) गनर्को लािग भाँडामा लएका थए।
सिैनकको क्याम्पमा र सम्मोहन ारा आफ्नो खटु्टामा पा र कुकुरले जस्तो भुक्ने बनाउदथ्यो
र यस्तै अ कुराह गदर्थ्यो। मलेै त्यो दु आत्मालाई महसुस गर।े मलाई थाहा थएन त्यो
कहाँबाट आउदैथयो। मलेै हे रनै रहे। मलेै त्यो अँध्यारो छाँया देखे। मलेै केिह िमनेटको
लािग पख। मलेै भने, “त शतैानको सन्तान, िकन शतैानले तेरो िदमागलाई त्यस प्रकारको
कुरामा अन्धो बनाएकोछ? िकनक त् परमे र माथ ￭जत पाउनको लािग आएको छस्,
परमे रको आत्मलाए चुनौती िदएको छस् तनीह ले तँलाई यहाबाट उठाएर लानेछ।”
त्यो व्यिक्तलाई त्यिह बस्दाबस्दै पक्षघात भयो र अझै सम्म पक्षघातमा छ। बुझ्नुभयो?
260 हामी मण्डलीको खेल खेल्दनैौ। कत जना सभामा पुग्नुभएको छ र त्यस्तै कुराह
भएको देख्नुभएको छ, तपाईलाई थाहा छ िक त्यस्तो कुरा घट्न आउछ? िन य न।ै यो
सिह हो। याद राख्नुहोस्, आदरयकु्त हुनुहोस्।

अब यहाँ, मलाई लाग्छ, पिहलो व्यिक्त हुनुहुन्छ। के यो सिह हो?
261 अब हेनुर्होस्, मलेै प्रचार गरकेो छु, यो िदनमा वास्तवमै के हुनआउनेछ भिन तपाईलाई
भिनएको छ। यिद त्यो हुन्छ भने अब त्यो चन्ह हो। त्यिह नै हो जुन चन्ह हो, त्यो
आवाजलाई िव ास गनुर्होस् जसले चन्हलाई पछ्याउछ। बुझ्नुभयो?
262 अब यहा ी छ। िठक तपाई नया मािनसह लाई, यो सन्त यूह ा ४ हो, जहािनर
हाम्रो प्रभु येशूको भेट कुवामा एउटा ी संग हुन्छ। जीवनमा उनी किहल्यै पिहले भेटेका
थएनन्, र उहाले ीलाई उनको समस्या के हो त्यो भिनिदनुभएको थयो। र उनले उहा
नै म￭सह हुनुहुन्छ भिन चिनन्। तपाईलाई थाहा छ त्यो कहानी? यहा फेरी पिन, एक
पु ष र ी भेट्दछन्। अब उनी ी होइनन्, र म पू ष होइन, तर त्यो अझै पिन उिह
परमे र हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? अब, येशूले भ ुभयो, “मलेै गरकेा कामह , तमीले पिन
गनछौ,” सन्त यूह ा १४:१२।
263 अब, मिहला, तपाईलाई म च न्दन, मलाई थाहा छैन तपाई यहाँ िकन खडा हुनुहुन्छ।
हुनसक्छ घरको समस्या होला। हुनसक्छ अ कसकैो लािग। हुनसक्छ तपाई िबमार
हुनुहुन्छ। शायद यो…हुनसक्छ तपाई त्यहाँ खडा हुनुहुन्छ केिह कुरा राख्नलाई। यिद त्यो
हो भने, के भएको छ पत्ता लगाउनुहोस् बुझ्नुभयो? हुनसक्छ तपाई केिह कुरा नक्कल गद
हुनुहुन्छ। त्यो जे पिन होला, मलाई…तपाई सच्चा िव ासी होला। त्यो मलाई थाहा छैन,
तर परमे र जा ुहुन्छ। तर तपाई ज ुहुनेछ िक उहाले तपाईलाई सत्य बताउनुभयो िक
नाइँ, होइन? यिद यो सत्य हो भने, तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ।
264 अब, हेनुर्होस्, यिह नै त्यो कुरा हो जुन तपाईको िव ासले पाएको छ। तपाई यहाँ
कसरी आउन चाहनुहुन्छ? अब यिद कसलेै यो गलर हो भिन िव ास गनुर्हुन्छ, तपाई यहाँ
आउनुहोस् र यो िबमारीलाई लनुहोस्, यहाँ आउनुहोस् र बाँिक रहेकाह लाई लनुहोस्।
तब यिद तपाईले गनुर्हु भने, तब फेरी मलाई दोषी नठहयार्उनुहोस्। बुझ्नुभयो?
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265 अब, त्यहाँ हेनुर्होस्, बिहनी, मात्र केिह िमनेट। अब मलाई तपाईको िवषयमा केिह
पिन थाहा छैन। तपाई केवल एक मिहला हुनुहुन्छ जो यहाँ खडा हुनुहुन्छ।
266 अब यिद प्रभु येशू ख्री , परमे रको पुत्र, जसलाई मलेै बाईबलबाट प्रमाणत गरकेो
छु, उहाले प्रतज्ञा गनुर्भयो िक अ न्तम िदनह मा उहा आउनुहुनेछ र आफैलाई आफ्नो
आत्माको प रपूणर्तामा प्रकट गराउनुहुनेछ…
267 िठक त्यसै ग र मण्डली माथ आइरहेको छ; जस्तो िक मािनसमा हँुदछ, खटु्टा
दे खबात भएर, जांगसम्म आउछ, र शर शरीरको प्रधान हुन्छ। र शरीर बढेर आयो, िठक
पिहलो मण्डलीबाट िठक माथ आयो, यसमा, सुधारकाल बाट हँुद,ै र अिहलेसम्म माथ
आएको छ। यो न्यायकरणबाट भएर, शु करण, पिवत्रआत्माको बि ष्मा सम्म आएको
छ। अब यो शर (ख्री ) शरीरतर आउदछै, जुन ख्री को शरीर हो। उहानै एक हुनुहुन्छ
जो जा ुहुन्छ। मेरो हातले के गन जान्दनै, मात्र मेरो शरले जान्दछ। तर उहा एक हुनुहुन्छ
जो जा ुहुन्छ, त्यसै कारण उहा वचन हुनुहुन्छ।
268 म वचन होइन। म मािनस हँु। तर, तपाई सम्झनुहोस् िक उहा यो शरीरलाई प्रयोग
गनुर्हुन्छ िकनक उहा यस शरीरलाई पिवत्र पानर्को िन म्त मनुर्भयो, तािक उहा यसको
प्रयोग गनर् सकोस्, र यसलाई एक वरदान िदनासकोस्। जस्तोिक गेरबाट तानेको सरह,
तब पिवत्र आत्माले िनयन्त्रण लदछ।
269 तब, यिद उहाले व्याख्या गनुर्भयो या तपाईले के गनुर्भएको छ, या तपाई यहाँ के को
लािग हुनुहुन्छ, या तपाइको िवषयमा केही भिनिदनुभयो भने, तपाईले िव ास गनुर्हुनेछ।
र सभाले पिन त्यिह कुरालाई िव ास गनछन्? [सभाले भन्छन्, “आमेन”—सम्पा] प्रभु
परमे रले तपाईलाई प्रदान गनुर्भएको होस्।
270 अब, यहा भएको प्रत्येक आत्मालाई म आफ्नो िनयन्त्रणमा लदछ, तािक परमे रको
मिहमा भएको होस्। अब शान्त ब￭सिदनुहोस्। वरपर चहलपहल नग रिदनुहोस्।
271 यहा हेनुर्होस्, मात्र केिह क्षणको लािग। “मलाई हेनुर्होस्” जसरी पत्रुस र यूह ाले
भनेका थए, जब ती ढोकाबाट भएर गएका थए। अक शब्दमा भन्दा, मात्र मलेै भनेका
कुराह मा ध्यान िदनुहोस्। बुझ्नुभयो?

येशुले ीलाई केिह प्र ह सोध्नुभयो, “िपउनको िन म्त मलाई पानी ल्याउ।”
272 बुझ्नुभयो, मलेै यिह कुराह प्रचार गद आईरहेको छु। िपताले मलाई यहाँ बेटन
राउजमा पठाउनुभयो। म यहा िनर छु।
273 िपताले भ ुभयो उहालाई साम रयाबाट भएर जान आवश्यक थयो। एक ी पिहलो
थईन् जो उहामा आएिक थई। उहाले एक चन्ह त्यस ीमा गनुर्भयो, र पुरा शहरले
प ाताप गर।े कत फरक…
274 तपाई सोच्नुहुन्छ, यिद उहाले त्यिह काम गनुर्भयो भने, आज राती, तपाइलाई लाग्छ
सबै बेटन राउजले प ताप गनछ? मलाई संखा लाग्छ, तपाईलाई लाग्दनै? मलाई िन य
नै लाग्छ। तर हामी अ न्तम िदनह मा छौ, जब दु पिहलेको भन्दा झन् दु हुदै जाँदछ।
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275 अब तपाईको अवस्था। तपाई यहाँ प्राथर्ना ग रनको िन म्त आउनुभयो। िठक त्यसकैो
लािग हो। र तपाई घािटको समास्याले ग्रस्त हुनुहुन्छ। यिद त्यो साँचो हो भने, आफ्नो
हात उचाल्नुहोस्। र त्यो मात्रै होइन, तर त्यहाँ कोिह छ जसको िन म्त तपाई प्राथर्ना
गद हुनुहुन्छ। त्यो एक बच्चा हो, र त्यो बच्चाको घािटको समस्या छ। र त्यो चािह घािटको
अवस्था हो, जुन घािटमा बढ्दै गईरहेको छ। के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ परमे रले उसलाई
पिन िनको पानुर्हुन्छ भिन? त्यो माल जुन तपाईको हातमा छ, जुन तपाईले परमे रले
परमे रको लािग माथ उठाउनुभएको छ, साक्षीको पमा…अब संका नगनुर्होस्। जाऊ
र बच्चामाथ त्यो माल लगाउ। पूणर् दयले संका नगनुर्होस्। परमे रले तपाईह
दवुजैनालाई चंगाई गनुर्हुनेछ र िनको राख्नुहुनेछ। [बिहनीले भ न्छन्, “उहालाई प्रशसंा
होस्, हा ेलुयाह!”—सम्पा] तपाई त्यो गनर् सक्नुहुन्छ? [येशू! धन्यवाद तपाईलाई
येशू!”] अब तपाई जानुहोस्, र प्रभु तपाइको साथमा रहून्। [“परमे रको मिहमा होस्!
हा ेलुयाह!”]

तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? हामी पिन अन्जानह हौ।
276 तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? [सभाले भन्दछ, “आमेन”—सम्पा] त्यिह नै चन्ह हो।
अब आवाज चािह, “वचनमा फ कऊ!”
277 तपाईलाई थाहा छैन; उहाले गनुर्हुन्छ। यिद उहाले तपाईको िवषयमा मलाई
बताउनुहुन्छ, तब तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक जुन वचन मलेै बोलेको छु त्यो प्रमाणत
हुनेछ? त्यो—त्यो त्यसको कुराको प्रमाणत हो। बुझ्नुभयो? मलेै भने िक उहाले यस
कुरालाई गनुर्भयो; त्यिह अगमवाणी गनुर् हो। अब, यिद अगमवाणी पुरा चुना आउछ भने,
तब उहाले भ ुभयो, “त्यसलाई सुन।”
278 तपाईलाई अत अधीरताछ जसले तपाईलाई समस्या भईरहेको छ, अधीरता। र
तपाईलाई ट्यमुर छ, र ट्यमुर चािह तपाइको खटु्टामा छ। त्यो िठक हो, होइन र?
[बिहनीले भन्छ, “हो”—सम्पा] अब तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? [“गछुर् , श्रीमान”] त्यसो
भए आफ्नो बाटो जानुहोस्, र िव ास गनुर्होस्। र, जस्तो तपाईले िव ास गनुर्भएको,
त्यस्तै नै तपाईमा हुनेछ।
279 तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? म तपाईलाई च न्दन, तर परमे रले तपाईलाई च ुहुन्छ।
के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले मलाई तपाईको समस्या भ ुहुन्छ भिन? मलाई
हेनुर्होस्। तपाईमा समस्याह छन्। तर तपाई यहा वास्तवमै कसकैो िन म्त उभनुभएको
छ, र त्यो एक हो जो तपाईसंगै हुकको थयो। त्यो तपाइको बिहनी हो। त्यो िठक हो। अब
तपाई िव ास गनुर्हुन्छ तपाईको बिहनीमा के समस्या छ सो परमे रले मलाई भ ुहुन्छ
भिन? के तपाई त्यो स्वीकार गनुर्हुन्छ? उनक्को मुटुको समस्या छ। त्यो सिह हो। के तपाई
िव ास गनुर्हुन्छ उहा अब िनको हुनुहुन्छ भिन? त्यसो भए, तपाईको िव ास अनुसार,
तपाईलाई भएको होस्।
280 आउनुहोस्, मिहला। तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? यिद परमे रले तपाईको समस्या के हो,
या तपाईले के गनुर्भयो, या अ कोिह कुराह , मलाई भ ुभयो भने के त्यसले तपाईलाई
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िव ास गन बनाउछ? तपाईलाई थाहा छ िक म…म—म—म तपाईलाई च न्दन। यो
उहाको गुण हो जुन उहाले आफ्नो पिहचान म मा गराउनुहुन्छ, त्यो वचन अनुसार जुन
उहाले प्रतज्ञा गनुर्भएको थयो। [बिहनीले भ न्छन्, “म मात्र त्यो िव ास गछुर् ।”—सम्पा]
तपाई त्यो िव ास गनुर्हुन्छ? [“गछुर् । आमेन”]
281 तपाई अक , तपाईको त्यो समस्या छ जुन तपाईको उमेरको मिहलाह मा हुन्छन्, तर
तपाईको मूख्य सोच अ कोिहको िन म्त हो। तपाईले परमे रलाई चाहनुहुन्छ; तपाईले
परमे रलाई आफ्नै लािग खोज्नुभएको होइन, तर अ कसकैो िन म्त हो, त्यो पु ष
हो। उहा तपाईको श्रीमान् हुनुहुन्छ। र उहामा मुटुको समस्या छ। तपाई िव ास गनुर्हुन्छ
िक उहा…परमे रले उहालाई िनको पानुर्हुन्छ? जाऊ, र िव ास गर। र, जस्तो तपाईले
िव ास गनुर्भएको छ, त्यस्तै नै तपाईमा होस्।
282 अब हेनुर्होस्, सबै प्रचार, त्यो घडको िन म्त जुन मलेै प्रचार गद थए। त्यो, जे पिन
कुरा त्यो थयो, तीन या चारजना मािनस जो यहाबाट िनके्लर गए, अब यहा म मु स्कलले
उभनसक्छु। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो, सबै भीड यहा चारै तर दुधलो त रका दे खन्छ।
बुझ्नुभयो? येशुले भ ुभयो, “मबाट सामथ्यर् िनके्लर गयो।” र यिद एक ीले उहाको व
छुनुबाट उहाको सामथ्यर् िनिक्ल आयो, र उहा परमे रको पुत्र हुनुहुन्थ्यो; मेरो िवषयमा के
छ, म एक पापी जो उहाको अनुग्रहबाट बचाएको छु?
283 उहाले भ ुभयो, “जुन काम म गदर्छु तमीह पिन त्यो गनछौ। यो भन्दा बढ्दा ग र
गनछौ।” म जान्दछु िक कग जेम्सले भन्छ, “महान्”। तर यिद तपाई सक्कल अनुवाद
लनुहुन्छ भने, “यो भन्दा पिन बढ्दा गररे गनछौ।” कसलेै पिन महान् ग र गनर्सक्दनै।
उहाले मृतकह लाई ￭जई उठाउनुभयो, र प्रकृतलाई रोक्नुभयो, र सबै कुरा गनुर्भयो।
तर उहाले भ ुभयो, “यो भन्दा बढ्दा गररे तमीह ले गनछौ,’ िकनक म िपता कहा
जादै छु।”
284 “संसारले मलाई देख्ने छैन; तर तमीह ले मलाई देख्नेछौ, िकनक म…” हेनुर्होस्,
“म,” म—म एक व्यिक्तगत उच्चारण हो। “म तमीसंग हुनेछ, तमी भत्र हुनेछ।” तब,
त्यो मािनस होइन। त्यो ख्री हो।
285 म यस कुरालाई एक प्रकारले आफुले आफुलाई थोरै ह ाउनलाई भिनरहेको छु,
एक प्रकारले आफुले आफुलाई िफतार् ल्याउनको िन म्त भिन रहेको छु। तपाई एक यस्तो
स्थानमा पुग्नुहुन्छ िक जब िक केिह समयपछ…यो तब हुदनै जब तपाई त्यहा माथ
हुनुहुन्छ, या यहाँ तल हुनुहुन्छ; यो िबचमा हुन्छ। तपाई मध्ये कतले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ?
म जान्दछु िक तपाई—तपाई सोच्नुहुन्छ िक तपाई यसलाई बुझ्नुहुन्छ। म पिन बुझ्छु।
286 के तपाई किहल्यै यस कुरालाई थाहा गनुर्भएको छ िक किव र अगमवक्ता पागल
हुदछन्? तपाई मध्ये कतले यसकुरालाई जा ुहुन्छ?
287 तपाई मध्ये कतले िव लयम कौपोरको पढ्नुभएको छ, एक महान् अगं्रेज किव हुन्?
तपाईलाई थाहा छ उनले लेखे, “त्यहाँ रगतले भ रएको झरना छ, जुन इम्मानुएलको
नशाबाट बग्दछ।” उनले यो गीत लेखेपछ, तपाईलाई थाहा छ उहालाई के भयो? म
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उहाको चहानमा उभेको थए, धेरै सामय भएको छैन। उनले आत्महत्या गन कोशष
गरकेा थए, र निदमा डुबे।
288 तपाईमध्ये कतले किहल्यै स्टेफेन फो रको िवषयमा सु ुभएको छ, जसले
अमे रकालाई सबसे राम्रो लोक गीत िदलाए? उनको शरमा त्यो थयो तर दयमा थएन।
जुनै पिन समय प्रेरणाले उनलाई हान्थ्यो, उनले गीत लेख्थे। र जब उनलाई प्रेरणाले
छोड्थ्यो, उनलाई थाहा हुदनैथयो आफैमा के गन भनेर, र उनी भ ड्कन्थे, उनी—
उनी—उनी िपएर नशामा बस्थे। र अन्त्यमा जब उनी त्यस प्ररणाबाट बािहर िन स्कन
थाल्थ्यो, उनले एक नोकरलाई बोलाए एउटा पत्ती लए रआत्माहत्या गर।े त्यो सिह हो।
289 ए लया, एक अगमवक्तालाई हेनुर्होस् उिन त्यहाँिनर गए र स्वगर्बाट आगो बोलाए;
र पिहलो िदन स्वगर्बाट वषार्लाई बोलाए; र स्वगर्लाई बन्द ग रिदए र त्यसै प्रकारका
काम गरे तब फेरी जब प्रेरणाले उसलाई छोडिदयो, उनी बािहर जगंलमा गए र मनर्
चाहन्थे। र परमे रले उनलाई चा लस िदन प ात भेट्टाउनुभयो, उनलाई गुफामा फकार्एर
ल्याउनुभयो। त्यो सिह हो?
290 योनालाई हेनुर्होस्, जो अगमवक्ता थए। आफ्नो संदेश िदएपछ, उनी माथ गए र
पहाड गएर बसे, परमे रलाई भन्यो िक उनलाई मनर् देऊ। “तपाईको दासलाई शा न्तसंग
िवदा िदनुहोस्।”
291 मान्छेले यो कुरा बुझ्दनैन्। होइन, होइन, तपाई बुझ्नुहु । न त म नै यसकुरालाई
बुझ्छु, न त कोिह व्यिक्त यसलाई बुझ्न सक्छ। तपाई परमे रलाई सम्झाउन
सक्नुहु । परमे र वजै्ञािनक खोज चिनदनै। परमे रलाई िव ास ारा चिनन्छ। तपाई
कसरी व्याख्या गनुर्हुन्छ? त्यो कसरी त्यो अझै िव ास हुनसक्छ? हामी परमे रलाई
िव ास ारा जान्दछौ।
292 मण्डलीले किहल्यै प रश्रम र थाक्नेवाला कायर्लाई जा सक्दनै, र किठन प रश्रम
र प रक्षाह लाई किहल्यै जा सक्दनैन्, त्यो जसले सुसंदेश ल्याउने प्रयास गरकेा छन्।
उहाले यो गनुर्हुन्छ। मेरो इनाम मािनसह बाट आउदनै।
293 यहाँ हेनुर्होस्, मिहला। हो, छटो। त्यो ी मृत्यकुो छायामा छ। परमे र ीको
न￭जक छटो आउनुहु , म देख्न सक्छु…के तपाई उन्कोक माथ त्यो कालोपन वरीपरी
झु ण्डएको बसेको देख्न सक्नुहु ? उनी मनछन्, संसार ज त्तकै िन य छ। यो यहाँ धेरै
समय िबतेको छैन, तनीह ले केिह यस्तै कुराको त स्वर लएका थए, र मलेै त्यो घरमा
पाए। उनीमा अध्यारो छाया उनी िनर झु ण्डरहेको थयो। उिन मृत्यकुो छाँयामा थईन्।
294 यो ीलाई शलै्य चिकत्सा ग रएको छ। र यो शलै्य चिकत्सामा तनीह ले उसको
क्यान्सरको लािग शलै्य चिकत्सा गरकेा छन्। र अब उसलाई समस्या छ, सबै त रकाको
छ, िठक छ, मात्र समस्याह छन्। एउटा कुरा छ, तपाई यत धेरै कमोर हुनुहुन्छ िक
तपाई उभन पिन सक्नुहु । अक एउटा कुरा ब्लाडरबाट िपप आउछ। अब, बस तपाई
यो देख्न सक्नुहुन्छ िक म मात्र केिह भिनरहेको छुइन। बुझ्नुभयो? त्यो िठक हो। तर
मिहला, डाक्टरले कोशष गरकेा छन्। म त्यस कुरालाई मान्यता िदन्छु। तर, त्यो उपचार
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हो, तर परमे र िनको पनवाला हुनुहुन्छ। तपाई त्यसरी नै मनवाला हुनुहुन्छ। उनले गनर्
सक्ने सम्म सबै उनले गरकेा छन्। तपाई िव ास गनुर्हुन्छ?[बिहनीले भ न्छन्, “गछुर्”—
सम्पा] यहाँ आउनुहोस्, मात्र एक िमनेटको लािग।
295 शिक्तशाली परमे रले िदनुभएको कायर् अधकार ारा जसको साक्षी स्वगर्दतूबाट ममा
भयो जो आगोको खामोको पमा यहाँ उप स्थत हुनुहुन्छ, म यो दु लाई डाट्दछु जसले
यस ीको जीवन लदछै। येशू ख्री को नाममा। आमेन।

जाऊ, अब िव ास गर। तमीसंग भएको सबै कुराले, िव ास गर।
296 तपाईमा त्यो समस्या जुन कुराले अ ले भन्दा धेर मािनसह ले माछर् , जुन मुटुको
समस्या हो। तनीह दाबी गछर्न् िक त्यो नै नम्बर एक रोग हो, तर त्यो होइन, श्रीमान्। पाप
नै नम्बर एक िव ासको रोग हो। तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक उहामा तपाईको मुटु रोगको
चंगाई गन क्षमता छ र तपाईलाई िठक पानुर्हुन्छ? [भाईले भन्छ, “म जान्दछु, उहाले
सक्नुहुन्छ।”—सम्पा] त्यसो भए जाऊ, यो िव ास। परमे रले आशष िदउन्।
297 तपाईलाई लाग्छ परमे रले तपाईको ढाँड िनको पानुर् हुन्छ र तपाईलाई िठक
पानुर्हुन्छ? तपाई पूणर् दयले िव ास िव ास गनुर्हुन्छ? जानुहोस, िव ास गनुर्होस्,
बिहनी। हेनुर्होस् तपाईलाई के हुन्छ, तपाई िनको हुदै जानुहुनेछ।
298 हड्डीको जोडमा जलन र मुटुको समस्या। तर तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले
तपाईले िठक पानुर् हुन्छ भिन? [बिहनीले भ न्छन्, “म गछुर्”—सम्पा] पूणर् दयले
गनुर्हुन्छ? [“हो, श्रीमान्”] तपाई स्वीकार गनुर्हुन्छ? [“हो, श्रीमान्”] तपाईले जस्तो
अनुसार िव ास गनुर्भएको छ, त्यही त रकामा तपाईलाई हुनेछ। अब, जानुहोस्, तपाईको
पुरा दयले िव ास गनुर्होस्, र परमे रले तपाईलाई िठक पानुर्हुन्छ।
299 तपाईको पिन ढाँडको समस्या छ। तपाई िव ास गनुर्हुन्छ गनुर्हुन्छ िक येशुले
तपाईलाई िनको पानर् सक्नुहुन्छ?[बिहनीले भ न्छन्, “हो, श्रीमान्”—सम्पा] अब,
जानुहोस्, तपाईको पुरा दयले िव ास गनुर्होस्। म तपाइलाई िनको पानर् स क्दन,
बुझ्नुभयो।
300 प्रोस्टेट, ग्रन्थी अधरता, र तपाईलाई हड्डीको जोडमा पिन समस्या छ। तपाई िव ास
गनुर्हुन्छ िक तपाईलाई परमे रले िठक पानुर्हुन्छ? तपाई स्वीकारनु हुन्छ? जानुहोस्, र
यी िब ास गनुर्होस्।
301 खोिक, यसले तपाईलाई धेरै जसो समय जगाई राख्छ। तर परमे रले दमलाई
िनको पानुर् हुन्छ। तपाई त्यो िव ास गनुर्हुन्छ? [भाइले भन्छ, “हो, श्रीमान्”—सम्पा]
तपाई िव ास गनुर्हुन्छ उहाले तपाईलाई िठक पानुर्हुन्छ भिन? [हो, श्रीमान्”] परमे रले
तपाईलाई आशष िदऊन्। तपाईको िव ास को लािग धन्यावाद।
302 के हुन्छ यिद म तपाईलाई एउटा पिन शब्द भ न्दन, मात्र मेरो हात तपाईमाथ
राख्छु, तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? [भाईले भन्छ, “गछुर् ।”] यहाँ आउनुहोस्। म तपाई
माथ हात राख्छु, येशू ख्री को नाममा, र हड्डीको जोड जलनले छोड्न सकेको होस्।
यसले छोड्नेछ।
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303 आउनुहोस्। आउनुहोस् बिहनी। तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? [बिहनीले भ न्छन्, “हो,
श्रीमान् प्रभु ारा म पिहले नै नको भएको छु।”—सम्पा] िठक छ, यो अ तु कुरा।
[“ह ेलुयाह”] त्यसोभए तपाई जानुहोस् र आफ्नो खाना खानुहोस्, र तपाईको पेट िठक
हुनेछ।[“ह ेलुयाह! ह ेलुयाह। ह ेलुयाह!”]
304 एकदमै धेरै ढाँडको दखुाई, धेरै समयधेक तपाईलाई दखु िदईरहेको छ। जाऊ,
िव ास गद…जाऊ, तपाई िठक हुन जादै हुनुहुन्छ भिन िव ास गनुर्होस्, र परमे रले
यो तपाईको िन म्त गनुर्हुनेछ।[भाईले भन्छ, “परमे रले गनुर्भएको छ। आमेन।”—
सम्पा] आमेन। त्यिह नै कुरा हो।[“प्रभुको मिहमा होस्।” प्रभुले तपाईलाई आशष
िदऊन्। आमेन।
305 मधुमेह संगाई गनर्को िन म्त परमे रको लािग केिह पिन होइन। उहाले तनीह लाई
िनको पानर् सक्नुहुन्छ। तपाई त्यो िव ास गनुर्हुन्छ?[बिहनीले भ न्छन्, “म गछुर्”—सम्पा]
िठक छ। यो स्वीकार गनुर्होस्, र पुरा दयले अिहले उहालाई िव ास ग र जानुहोस्।
306 तपाईमा पिन रगतमा यो छ। तपाई िव ास गनुर्हुन्छ परमे रले तपाईलाई िनको
पानुर् हुन्छ भिन? जानुहोस्, पुरा दयले उहामा िव ास गनुर्होस्, र िनको हुनुहोस्।
307 तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक उहाले तपाईलाई चंगाई गनुर्भयो जब त्यो चीज आएर
तपाईमा ठोिकएको थयो? उहाले तपाईलाई गनुर्भएको छ।
308 ीको समस्या। मुटुको समस्या। तपाई यो िव ास गनुर्हुन्छ? [बिहनीले भ न्छन्,
“िव ास गछुर् ।”—सम्पा] जानुहोस्, येशू नाउमा िनको हुनुहोस्।
309 तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले तपाईको ढाँड िनको पानुर्हुन्छ भिन, तपाई
मृगौला…तपाईलाई आशष िदऊन्। मात्र तपाई अघ बढ्नुहोस्।

मलेै चंगाई ग दन। मलेै चंगाई गनर् स क्दन। म चंगाईदाता होइन।
310 तपाई के सोच्नुहुन्छ जब उहाले तपाईको ढाँडको िवषयमा भ ुभएको थयो, के तपाई
िव ास गनुर्हुन्छ तपाईको पिन ढाँड िनको भयो भिन? िठक छ, मात्र जानुहोस्, िव ास
गनुर्होस्, फेरी…मात्र जानुहोस् र िव ास गनुर्होस्, आफ्नो सम्पूणर् दयले।
311 तपाईलाई पिन, के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले तपाईलाई िठक गनर्
सक्नुहुन्छ?आनुहोस् र आफ्नो सम्पूणर् दयाली िव ास गनुर्होस्। परमे रले यो तपाईलाई
प्रदान गनुर्हुन्छ यिद तपाई…य िप, तपाईले यस कुराको िव ास गनुर्पदर्छ।
312 के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले तपाईलाई पिन िनको पानर् सक्नुहुन्छ?
[बिहनीले भ न्छन्, “प्रभुको मिहमा भएको होस्! म िन य नै गछुर् ।”—सम्पा] िठक छ।
परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्। मात्र िठक अघ बढ्दै जानुहोस् र आफ्नो सम्पूणर्
दयले िव ास गनुर्होस्।

313 आउनुहोस्, श्रीमान्। एक पुरानो सेतो थोपा तल झ ररहेको छ। यस रोगको पत्ता
लगाउदा त्यो मधुमेह िनस्कन्छ। [भाईले भन्छ, “मधुमेह।”—सम्पा] के तपाई िव ास
गनुर्हुन्छ िक उहाले तपाईलाई िनको पानर् सक्नुहुन्छ? आउनुहोस् रगत चढाउनको लािग
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कलवरीमा जाऔ। आमेन। भाई, परमे रले तपाईलाई आशष िदउन्। आफ्नो सम्पूणर्
दयले िव ास गनुर्होस्। के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? [वास्तवमै सत्य हो।]

314 सभामा जो बािक मािनसह हुनुहुन्छ, उहाह को के छ? के तपाई आफ्नो सम्पूणर्
दयले िव ास गनुर्हुन्छ, िक येशू ख्री िहजो, आज र सदवै एक हुनुहुन्छ? के तपाई िव ास
गनुर्हुन्छ? [सभाले भन्छन्, “आमेन।”—सम्पा]
315 यस ￭ज ाको बारमेा के छ? सानी मिहला रोगले िपडत हुनुहुन्छ, के तपाई िव ास
गनुर्हुन्छ परमे रले तपाईलाई िठक पानुर्हुन्छ? मात्र एउटा सानो िनलो कोट लगाई
राख्नुभएको छ। िठक छ। अिहले िव ास गनुर्होस्, येशू ख्री ले तपाईलाई िठक पानुर्हुन्छ।
यो िठक उत नै स￭जलो छ।
316 मिहला जो तपाईको िठक पछाड बस्नुभएको छ, जसको कालो कपाल छ। उसले
भन्यो, “प्रभु, तपाईलाई धन्यावाद।” केिह कुराले उनलाई ठोक्कायो। उनी जान्दनैथ
िक त्यो कुरा के थयो। ब्लाडरको समस्याले उनलाई छोडिदएको छ, िठक त्यहािनर
बस्नुभएको छ, िठक त्यो मिहलाको पछाड जो िक िठक त्यिहवेला िनको हुनुभएको
थयो। यिद तपाई आफ्नो सम्पूणर् दयले िव ास गनुर्हुन्छ, मिहला। तपाई गनुर्हुन्छ? िठक
छ, आफ्नो हातलाई उठाउनुहोस् यिद तपाई त्यस कुरालाई स्वीकार गनर् चाहनुहुन्छ।
परमे रले तपाईलाई िठक गनुर्हुन्छ।

उनीह को यहाँ तलको िवषयमा के छ, कोिह यहािनर हुनुहुन्छ?
317 त्यहाँ सभाको पछाड पिट्ट, अब वास्तिवक पमा आदरयकु्त बिनरहनुहोस्। हलचल
नगनुर्होस्। बुझ्नुभयो, यो िवमारी एकबाट अक सम्म सनर्सक्छ।
318 तपाईको बारमेा के छ, श्रीमान्? यो बृ व्यिक्त जो यस कुस मा बस्दै हुनुहुन्छ?
के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले तपाईलाई चंगाई
गनर्सक्नुहुन्छ भिन? तपाईलाई गिठया र ब्र काईिटस भएको। तपाई िव ास गनुर्हुन्छ,
परमे रले त्यो िनको पानुर्हुन्छ भिन? िठक छ, जे तपाईले माग्नुभएको छ, त्यो तपाईले
पाउन सक्नुहुन्छ। “यिद तपाई िव ास गनर्सक्नुहुन्छ।”
319 मिहला, तपाई जुहाको न￭जक बस्दै हुनुहुन्छ, तपाई के सोच्नुहुन्छ? के तपाई पिन
िव ास गनुर्हुन्छ? के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? के तपाई पिन िव ास गनुर्हुन्छ? के तपाई
िव ास गनुर्हुन्छ? के तपाई यो िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले मलाई तािपको के समस्या
छ भिन भ सक्नु हुन्छ भिन? तपाई मबाट धेरै टाढा हुनुहुन्छ। मात्र उहामा अिहले िव ास
गनुर्होस्। के तपाई सोच्नुहुन्छ िक मलेै तपाईलाई सत्य बताएको छु भिन? त्यो हो भने
तपाईको बढेको रक्तचाप तल झनछ। के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ?
320 तपाईले पिन आफ्नो हात उठाउनुभएको छ। तपाईले उहाको साहस बढाउदै
हुनुहुन्थ्यो। के तपाई िव ास गनर्सक्नुहुन्छ िक परमे रले मलाई भ सक्नुहुन्छ िक के…
तपाई उहाको सहायता गनर्मा कत राम्रो हुनुहुन्छ, अब परमे र तपाईको सहायता गनर्मा
राम्रो हुनुहुनेछ। तपाईलाई आ त्मक समस्या छ जसले तपाईलाई समस्या िदलाईरहेको छ।
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यिद यो िठक हो भने, आफ्नो हात यसरी ह ाउनुहोस्। यो अिहले नै िठक हँुदै जानेछ।
उहाले त्यसलाई िठक गनुर्हुन्छ।
321 कतले िव ास गनुर्हुन्छ? तपाई मध्ये कत…जो इसाई हुनुहु , उनीह मा यो
अनुभूत छ िक येशू ख्री उप स्थत हुनुहुन्छ, जो अब खडा हुन चानुहुन्छ, भ ुहुन्छ, “म
आफ्नो पािहचान पापीको पमा गदर्छु, के तपाई मेरो पापह लाई क्षमा गनुर्हुन्छ?”आफ्नो
खटु्टामा उभनुहोस्। श्रीमान्, परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्। परमे र तपाईलाई
आशष िदऊन्। परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्। परमे रले तपाईलाई आशष
िदऊन्। परमे रले तपाईलाईआशष िदऊन्। उहा…परमे रले तपाईलाईआशष िदऊन्,
तपाईलाई, तपाईलाई, तपाईलाई। तपाईलाई, उहाले तपाईलाई हेनुर् हुन्छ। जब तपाई त्यस
प्रकारले गनुर्हुन्छ तब उहाले तपाईको नाम लेख्नुभएको छ।
322 यहाँिनर बरन्डामा, खडा हुनुहोस्, भ ुहोस्, “प्रभु येशू म गनर् चान्हन्छु, म आफ्नो
पिहचान गराउन चाहन्छु। मलाई आफ्नो प्राणको लािग क णा चािहन्छ।” परमे रले
तपाईलाईआशष िदऊन्, श्रीमान्। “प्रभु येशू, मलाई क णाकोआवश्यकता छ।”
323 िमत्र के तपाई देख्न सक्नुहुन्छ, िक उहा यहा िनर हुनुहुन्छ? यवुा व्यिक्त, परमे रले
तपाईलाई आशष िदऊन्। परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्। परमे रले तपाईलाई
आशष िदऊन्, यवुती। यो सबभैन्दा ठुलो कुरा हो जुन तपाईले गनुर्भयो। अब कोिह अ
हुनुहुन्छ जसले यो गनुर्भएको छैन, उहा खडा हुनुहोस्, भ ुहोस्, “म आफ्नो पिहचान
गराउन चाहन्छु, प्रभु येशू। म आफ्नो पिहचान गदछु, आज राती।”
324 “तनीह जसले आफ्नो पापलाई मािन लन्छन्, उनलाई क णा प्रदान ग रयोस्।
तनीह जसले आफ्नो पापलाई लुकाउछन्, त्यो समृ हुनेछैन।”
325 के तपाई उहाको उप स्थतमा गनुर्हुन्छ? मिहला, परमे रले तपाईलाई आशष
िदनुभएको होस्। म चाहन्छु…परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्। हो। र प्रभुले
तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्। श्रीमान्, परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको
होस्। मिहला परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्। र प्रभुले तपाईलाई आशष
िदनुभएको होस्।
326 तपाई भ ुहुन्छ, “के त्यस कुराको केिह अथर् छ?” जीवन र मृत्यकुो िवचमा यिह
भ ता छ।
327 उहाको उप स्थतलाई यहाँ तपाई पिहचान गनर् सक्नुहुन्छ? के तपाई उहालाई चन्दै
हुनुहुन्छ? के तपाई उहाको अनुभव गनर् सक्नुहुन्छ? बुझ्नुभयो, तपाई उहालाई देख्नुहुन्छ,
तपाई उहालाई कायर् गरकेो देख्नुहुन्छ। त्यो उहा हुनुहुन्छ। िठक यिह कुरा हो जो उहाले
गछुर् भिन भ ुभएको थयो। के तपाई त्यस कुरालाई िव ास गनुर्हुन्छ? [सभाले भन्छन्,
“आमेन।”—सम्पा]
328 कसलेै भ ुभयो, “प्रभु, मआफैलाईआफुले पापीको पमा पिहचान गराउन चाहन्छु।
अब तपाईले मेरो पापह को क्षमा िदनुहोस्।” यिद तपाई पिहले खडा हुनुहुन्छ भने मात्र
तपाईको हात उठाउनुहोस्। तपाईह जो पखार्लको वरीप र हुनुहुन्छ, उठाउनुहोस्…
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परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्। परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्। अ कसलेै
माथको बरन्डाबाट लएर पछाडवाला भागबाट भ ुहोस्, “म आफ्नो पिहचान गराउन
चाहन्छु, प्रभु येशू। आज राती, म अनुग्रह माग्दछु, तपाईको िदव्य उप स्थतमा, यो िव ास
गररे, िक उिह परमे र जसले मेरो न्याय गनुर्हुनेछ, उहाको उप स्थत अिहले यहािनर छ
उहा ज ुहुन्छ कुहा मेरो दयसंग वातचत गदहुनुहुन्छ र मलईए भन्दै हुनुहुन्छ िक म
गलत छु। म खडा हुनचाहन्छु र यी भन्दछु िक म गलत छु। म आफ्नो ग ल्तलाई मान्दछु।
तपाईले मलाई मेरो दयमा दोिष ठहयार्उदै हुनुहुन्छ।” यिह कारण हो िक मलेै प्राथर्ना
लाईनलाई रोिकिदएको थए। परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्। परमे रले तपाईलाई
आशष िदऊन्।
329 तपाईले के सोच्नुभयो िक मलेै त्यसलाई िकन रोक िदए? मलेै रोके िकनभने म
जान्दथे िक त्यो हुननै पन थयो।
330 अब, यहाँ अ ह छन्, तपाईह उभनुहु ? उभनुहोस् र भ ुहोस् िक केिह
मेरो दयसंग बो लरहेको छ, “िक तपाई गलत हुनुहुन्छ।” परमे रले तपाइलाई आशष
िदऊन्, श्रीमान्। परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्। परमे रले तपाईलाई आशष
िदऊन्। परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्। “म गलत छु। मलाई क्षमा िदनुहोस्, प्रभु।
म आफैलाई पिहचान गराउदछुै। म खडा हुन्छु, प्रभु, तपाईको उप स्थतमा। म जान्दछु
तपाई यहाँ हुनुहुन्छ। म…तपाई यहा हुनुपदर्छ। तपाईले भ ुभएको थयो यिह नै कुरा हुनेछ
जुन तपाईले गनुर्हुन्छ। अब म…म चन्हलाई हेदर्छु, र म जान्दछु िक त्यो यस िदनको चन्ह
हुनपन हो भिन मलाई व्याख्या ग रएको छ। म त्यो आवाज सुन्दछु जसले प तापको िन म्त
िफतार् बोलाउदछ। म यहाँ छु, प्रभु। म चन्हलाई िव ास गछुर् । म आवाज सुन्दछु।”
331 तपाईमा अिहले फ कऊ भ े आवाज बो लरहेको छ! ओ ततर िवतर भएकाह हो!
फ कऊ, ओ भ ड्करहेको तारा! फ कऊ, ओ तमीह जसलाई बािहर िनका लिदएको
छ! फ कऊ, आज राती।
332 के तपाई फ कनुहु ? मात्र खडा हुनुहोस् र भ ुहोस्, “अनुग्रह माग्दै म आफैलाई
पापीको पमा पिहचान गराउदछु।” के तपाई गनुर्हुनेछ, कोिह अ ? परमे रले तपाईलाई
आशष िदऊन्, मिहला। परमे रले आशष िदऊन्, मिहला। त्यो एकदम राम्रो हो। त्यो
अत राम्रो हो। अ कोिह हुनुहुन्छ? मात्र राख्नुहोस्…म मात्र केिह िमनेट लामो राख्न
चाहन्छु, िकनभने यहाँ म अझै थोरै बोझ महसूस गनर्सक्छु। बुझ्नुभयो। अ कोिह
हुनुहुन्छ? परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्, मिहला। त्यो त रकामा हो गन यो। त्यिह
हो। अ कोिह हुनुहुन्छ, “म आफैलाई पिहचान गराउन चाहन्छु, आफुले आफुलाई
उठाउनुहोस् र भ ुहोस् म गलत छु। म अनुग्रह माग्दछुै।” के तपाई यो गनुर्हुन्छ? हामी
अघ जानुभन्दा पिहले, छट्टो खडा हुनुहोस् र भ ुहोस्, “प्रभु येशू, म आफुले आफ़ुलाई
पिहचान गराउन चाहन्छु।” परमे रले तपाईलाईआशष िदऊन्, जवान मिहला।
333 तपाई जा ुहुन्छ, शायद तपाई घर जानुभन्दा पिहला, तर कुनै अ समय तपाइको
मुहारमा चसो कोहोरा आइरहेको हुन्छ। शायद कुनै िबहान: डाक्टर आउछ र उहाले
तपाइको नाडीलाई महसूस गछार् िक त्यो कम हुदछै, केिह पिन गनर् सिकदनै। त्यसपछ
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तपाईले मृत्यकुो चसो बहाब तपाइको मुहारमा तै रदै गरकेो महसूस गनुर्हुन्छ। तपाईले के
गनुर्भयो भिन सबै सम्झनुहुनेछ।
334 याद राख्नुहोस्, तनीह ले तपाईलाई अत गिहराईमा गाड्न सक्दनैन्, तनीह ले
तपाईलाई केिह गनर् सक्दनैन्। परमे रले प्रतज्ञा गनुर्भयो, “म तमीलाई अ न्तम िदनह मा
फेरी वौरी उठाउनेछु।” हेनुर्होस्। “ती जसले मेरा वचन सुन्छन् र मलाई पठाउनुहुनेमाथ
िव ास गछर्न्, तनीह मा अनन्त जीवन हुनेछ र न्यायमा आउनेछैनन्, तर मृत्यदेु ख
जीवनमा आएका छन्।” कोिह यस कुरालाई मेटाउनुहोस् यिद तपाई सक्नुहुन्छ भने।
येशू ख्री ले त्यो भ ुभयो। “ती जसले िव ास गनछ, त्यसले मेरो वचन बुझ्नेछ र मलाई
पठाउनुहुने माथ िव ास गनछन, र अनन्त जीवन पाउनेछ, किहल्यै इन्साफमा पनछैन,
दोिष ठह रनेछैन, तर मृत्यु दे ख जीवन पाएको छ।” िकनभने, त्यसले मात्र एकलौटे पुत्र
माथ िव ास गरकेो छ, जसलाई परमे रले उठाउनुभयो, दइु हजार वषर् अगाड, र यहाँ
जीिवत हुनुहुन्छ यस रातमा, उहाको पुन त्थानकोआफ्नो गुण देखाउदै हुनुहुन्छ।
335 के त्यहाँ अक कोिह खडा हुनेछ, त्यो पछ, अक ले भ ुहोस्, “म त्यो स्वीकार गनर्
चाहन्छु। म उहालाई ग्रहण गनर् चाहन्छु?” परमे रले आशष िदऊन्। त्यो एकदमै राम्रो
हो, सानो केिट। यो िनडरता हो। म तपाईले ध्यान गरकेो चाहन्छु।
336 मलेै केिह समय अगाड एक वेिदको पुकार देखेको थए, मािनसह गम चपाउदै
आईरहेका थए, एकअकार्लीए धकेल्दै आईरहेका थए।
337 तर के तपाईले ती मािनसह को अनुहारमा इमानदारीत़ा लाई देख्नुभयो? ती यवुा
ीह , तनीह लाई तनीह को काटेको कपाल र मेक अप गनार्ले दोिष ठहयार्ए पछ

पिन, त्यस मेकअपलाई लएर, र काटेको कपाल लएर, र पिन त्यस्तै नै खडा भएका
थए, “म पापी हँु। परमे र ममा दया गनुर्होस्।” यो त्यो िबऊ हो जुन त्यहाँ िनर
रहेको छ। उज्यालो तनीह मा चम्केको छ, र तनीह जान्दछन्। परमे रले तपाईलाई
आशष िदऊन्।

आउनुहोस् अब हाम्रो शर झुकाऔ।
338 म चाहन्छु प्रत्येक िव स्सी यहाँ, जो त्यहाँ खडा छन् त्यस व्यिक्तको न￭जक जो
खडा भएका थए, तपाईको हात त्यस व्यिक्तमाथ राख्नुहोस्, (राख्नुहुन्छ?), त्यो एक
जो उभएका छन्। तनीह तपाईको न￭जक खडा थए। यिद तपाई इसाई हुनुहुन्छ भने
तपाईको हात तनीह माथ राख्नुहोस्, “बिहनी, भाई, मेरो हात तपाईमाथ छ अिहले।
म प्राथर्ना गनर् जाँदछुै।”
339 स्वग य िपता, त्यहाँ तनीह छन् यहाँ आजरातमा जसले—जसले तपाईलाई
िव ास गछर्न्। “कुनै िबऊ बाटोतफर् झदर्छ” तपाईले भ ुभयो, “चराचु ं गी आउछन्
र बटुल्छन्। अ ढंुगे जिमनमा झछर्न्, र काँडा र ￭सउड़ीले रोक्छ। तर केिह चािह राम्रोमा
जान्छ, म ललो माटोमा।” र तपाईको उप स्थत यहाँ हुनुले यस रात, धेरै जनाले तपाईनै
परमे रको पुत्र हुनुहुन्छ, तपाई सदा जीिवत हुनुहुन्छ भिन बुझाएको छ। र तपाईले प्रतज्ञा
गनुर्भएको छ, िकनभने तपाई जीिवत हुनुहुन्छ, त्यसलेै हामी पिन ￭जउछौ।
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340 प्रभु येशू, तनीह उठे र तपाईलाई िव ास गछुर् भिन साक्षीका पमा खडा भए। अब,
प्रभु म जान्दछु तपाई तनीह को िन म्त त्यस िदन खडा हुनुहुनेछ। प्रदान गनुर्होस्, प्रभु। म
तनीह लाई तपाईमा िददछु, येशू ख्री को नाममा। तनीह कुनै मण्डलीमा जान सकोस्
र इसाई बि स्मामा बि स्मा लन सकोस्। तनीह पिवत्र आत्मामा भ रपुणर् हुनसकोस्।
तनीह सुसमाचारको जय-स्मारक हुन सकोस्, त्यसिदन तपाईको मुकुटको मोत भएको
होस्। र यिद त्यस महान् िदन भन्दा अगाड मलेै यनीह लाई किहल्यै देख्न पाईन भने,
हुनसकोस् िक म यनीह लाई त्यस िदन देख्न पाऊ जस्तो िक दशर्नमा भएको थयो, “के
तपाईले मलाई सम्झन सक्नुभएन? यो त्यस रातको बेटन राउज थयो, जहािनर म खडा
भएको थए।” प्रदान गनुर्होस्, िपता।तनीह तपाईकै हुन्, ख्री को नामको ारा।
341 यहािनर मेरो अगाड मालह को बाकस, सानो जुत्ताह , बच्चाह को जुत्ताह ,
माल, र कपडाह र एप्रोनह छन्। बाईबलमा हामीलाई ￭सकाईएको छ, िक, तनीह ले

सन्त पावलको शरीरबाट, माल र एप्रोन लएका थए, र असु आत्मा मािनसह बाट
िनके्लर गएका थए। अब, िपता, हामी जान्दछौ िक हामी सन्त पावल होइनौ, तर
तपाई अझै पिन उही परमे र हुनुहुन्छ, त्यसलेै म प्राथर्ना गदर्छु तपाई त्यिह नतजा
प्रदान गनुर्हुनेछ, जुन इमान्दारीता साथ यस पुस्ताले िव ास ग ररहेका छन्। तनीह ले
पावललाई यसकारणले िव ास गरनेन् िकनभने उनी पावल थए; तिनह ले पावललाई
िव ास गरे िकनभने तपाईले आफैलाई पावलमा पिहचान गराउनुभयो। अब तनीह ले
उिह कुरालाई यस रातमा िव ास गछर्न्, प्रभु, िक यस रातमा तपाई हामी माझ पिहचान
हुनुभएको छ। र एक िदन हामी भन्छौ…
342 एउटा लेखकले हामीलाई भन्दै थए, िक, “इस्रायल आफ्नो प्रतज्ञाको देशको
बाटोमा जादै थयो, र लाल समुन्द्र उनीह को िवचमा आयो, ताक त्यसले तनीह को
प्रतज्ञा ग रएको देशलाई काट्न सकोस्।” लेखकले भन्यो िक, “परमे रले आगोको
खामो ारा भएर क्रोधको आँखाले तल हेनुर्भयो, जब उहाले इस्रायललाई चलाईरहनु भएको
थयो। त्यसले अिव ासीह मा अन्धोपन र अन्धकार बनायो, र इस्रायलको लािग उज्यालो
थयो। र लाल समुन्द्र मागर्मा आयो, उनीह डराए, र पछाड फ कए, र इस्रायलले सुक्खा
भूिमको प्रतज्ञाको जिमनमा पार गय ।”
343 प्रभु परमे र, आज रात येशू ख्री , जो िक तपाईको पुत्र हुनुहुन्छ, उहाको रगतबाट
भएर तल हेनुर्होस्। जसै म आफ्नो हातलाई यस मालमा राख्दछु, जब िक यो िबमारीह
रा खनेछ, पिवत्र आत्मा, प्रभु, त्यस मािनस माथ हेनुर्भएको होस्, र हुन सकोस् िक
िबमारी त्यसबाट टाढा गएको हो, र हुन सकोस् िक तनीह राम्रो स्वास्थ र सामथ्यर्को
देशमा पार भएर जान सकोस्। िक, बाईबलले भनेको छ, “सबै कुराह भन्दा माथ,”
िक तनीह यो इच्छा राख्दछन् िक हाम्रो “स्वास्थमा उ त भएरहोस्।” प्रदान गनुर्होस्,
प्रभु। म त्यसलाई येशू ख्री को नाममा पठाउदछु। आमेन

…म पछ्याउनेछु
जहा उहाले मलाई डोयार्उनुहुन्छ…(आउनुहोस् हामी गाऔ)…
पछ्याउनेछु,
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म उहासंग जानेछु,(अब उहाको उप स्थत यहाँ छ, आउनुहोस्
हामी मात्र उहाको आराधना मधुरता गीतमा गनछौ), सबै मागर्
भरी।

344 के तपाई यस प्रकारले गाउन सक्नुहुन्छ?
जहाँ उहाले डोयार्उनुहुन्छ म पछ्याउने छु,
जहाँ उहाले डोयार्उनुहुन्छ म पछ्याउने छु,
जहाँ उहाले डोयार्उनुहुन्छ म पछ्याउने छु,
म जानेछु (यिद तपाई गनुर्हुन्छ भने, अिहले तपाईको हात
उचाल्नुहोस्), उहासंगै सारा मागर् भरी।

अबआउनुहोस् हामी सबै खडा हौ, आफ्नो हात फेरी उचाल्नुहोस्।
…उहासंग बगचामा भएर जानेछु,

345 सबै जना आत्मामा भई गाउनुहोस्। वास्तवमै काट्ने खालको संदेश थयो।
आउनुहोस् उहाको उप स्थतमा आराधना गरौ। उहाको आराधना गरकेो उहाले मन
पराउनुहुन्छ।

…बगचामा,
म उहासंगै बगचामा भएर जानेछु,
म उहासंगै जानेछु, उहासंगै सब…ै

346 अब आउनुहोस् यसलाई हामी गुनगुनाऔ। “म सक्छु…” अब जब तपाई त्यो
गदहुनुहुन्छ, म चाहन्छु िक तपाईले कससैंग हात िमलाउनु होस्, र भ ुहोस्, “परमे रले
तपाईलाई आशष िदउन्, तथर्यात्री। परमे रले तपाईलाई आशष िदउन्, तथर्यात्री,”
हामी एकअकार्मा एक छौ। मेथोड र व्या प्ट , प्रेसिबटे रयन, पे न्टको ल, सबलेै
एकअकार्मा हात िमलाउनुहोस्, “परमे रले तपाईलाई आशष िदउन्, तथर्यात्री।” हामी
त्यिह नै हौ: तथर्यात्री

…बगचा
347 परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन, तथर्यात्री। परमे रले तपाईलाई आशष
िदऊन्। [भाई ब्रन्हाम र सभा िनरन्तर हात िमलाउछन्। टेपमा खाली स्थान—सम्पा]

…बगचैामा,
अब आउनुहोस् तपाईह को हात उचाल्नुहोस्।

म उहासंग जानेछु, ओ, उहासंगै बाटो भरी।
348 आउनुहोस् हाम्रो शर झुकाऔ, नम्रता साथ, प्राथर्नामा। िबहानीको सन्डे स्कूललाई
निवसर्नुहोला।
349 कुनै त रकाले या अक , मलाई मात्र आफ्नो दयबाट यत वास्तिवकताको साथ
परमे रको उप स्थतको आभाष भईरहेको छ। कुनै त रकाले, आज राती, छोडेर जाँ मेरो
लािग कत किठन कुरा हो। म महसूस गदछु िक पिवत्र आत्मा अत प्रस हुनुहुन्छ। शायद



48 बो लएको वचन

भो ल एउटा महान् सभा हुनेछ, मािनस ख्री मा आएको देख्न पाउनु, तपाई बुझ्नुहुन्छ।
कसलेै यो अचम्म मा ुभयो िक मलेै वेदीको पुकार किहल्यै िकन ग रन। म तबसम्म पखर्न्छु
जबसम्म मलाई अगुवाई हुदनै। बुझ्नुभयो?
350 मलाई भरोसा छ प्रत्येक जसले हात उठाउनुभयो, माथ खडा हुनुभयो, म भरोसा
राख्छु िक तपाई भो ल कुनै असल मण्डलीमा हुनुहुनेछ, आफ्नो स्थान िव ासीह को
माँझमा लनुहुनेछ।
351 जसै हामी हाम्रो शर झुकाउदछौ, यहाको पा रलाई अगाड आइिदनुहुनको लािग
भ जादछुै, यिद उहा आउनुभयो, र समापनको लािग। परमे रले तपाईलाई आशष
िदऊन् अब, जसै हाम्रो शर र दय परमे रको अगाड झुकाउदछौ। 
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