
परीक्षा पछ शत्रुको शहर कब्जा गनुर्

 आ यर् छ िक…तपाईलाई थाहा छ, मसंग सानो िवचार छ, जस्तो, जब, हामी वचन
पढ्छौ मािनसह खडा भएको म हेनर् चाहन्छु। के तपाईलाई त्यो मन पदन? हामी

प्रतज्ञाको िन ाको लािग खडा हुन्छौ, हामी हाम्रो रा ्रको लािग खडा हुन्छौ, वचनको लािग
चािह अिहले िकन खडा नहुने?
2 मात्र हामी एक िमनेटको लािग उभदगैदार्। मलेै एक लेख पढ्दैथए, धेरै समय अगाड
होइन, र म ती मािनसह को िवषयमा िहजो गत रात सोच्दै थए जो ख्री को िन म्त खडा
भएका थए। यिद तपाईले खडा हुनुभएको छैन भने, के आज गनुर्हु ?
3 त्यहाँ एक महान् प्रचारक थए, क रब पचत्तर वषर् अघ, मलेै उहाको नाउ नै स्मरण गनर्
सिकराको छैन। मलाई लाग्छ उहा आथर्र िमके्व हुनुहुन्थ्यो, र उहाले जिमन पार गनुर्भएको
थयो। र एकिदन उहाले सपना देख्नुभयो जसमा उहा मिहमामा जानुभएको थयो। र उहा
माथ ढोकामा पुग्नुभयो, र उहाले भ ुभयो तनीह ले उहालाई भत्र जान िदएनन्। र उहाले
भ ुभयो, “म आथर्र िमके्व हँु जो संयकु्त राज्यबाट हँु। म एक प्रचारक हँु।”
4 त्यसलेै ढोका पाले भत्र गए, (अब यो सपना थयो), र उनी भत्र गए र भने, “मलेै
तपाईको नाउ नै भेट्टाउन सिकन।”

उनले भने, “िठक छ, म प्रचारक हँु।”
र उनले भने, “श्रीमान् म…”

5 उनले भने, “िठक छ, के त्यहाँ मौका छ िक…त्यहाँ केिह गलत छ।”
6 उनले भने, “होइन श्रीमान्। मसंग यहा पुस्तक छ। मलेै तपाईको नाउ भेट्टाउन
नै सिकन।”

उनले भने, “िठक छ, के मलेै यस िवषयमा केिह गनर्सक्छु?”
7 उनले भने, “हुनसक्छ तपाईले आफ्नो मु ा सेतो ￬सहासनको इन्साफमा राख्न
सक्नुहुन्छ।” परमे र, म त गनुर्होस्। मलाई त्यहाँ हुने इच्छा छैन।
8 उनले भने, “िठक छ, यिद त्यो मात्रै मेरो आशा हो भने, मलाई लाग्छ म मेरो मु ा
तब नै अिपल गनछु।”
9 र भने तब उनी बाटोबाट धेरै टाढा पुगेको सोचेका थए, र मात्र…र जसै उनले शु
गर,े उनले भन्यो त्यो अन्धकार थयो, र उज्यालो र उज्यालो हुदै गयो, र उनले भने त्यो
यस्तो दे खन्थ्यो िक त्यहाँ कुनै िन त ठाउँ थएन जहाँ यो उज्यालो समा हुन्थ्यो, र
उनी िठक त्यसको िबचमा थए। र भन्यो उहाले भ ुभयो, “को मेरो इन्साफको ￬सहासन
न￭जक आएको छ?”
10 उनले भने, “मआथर्र िमके्व हँु। म प्रचारक हँु, धेरै प्राणह राज्यमा पठाएको थए।”
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उहाले भ ुभयो, “के तम्रो नाम पुस्तकमा भेट्टाइएन?”
“अँह”
भ ुभयो, “त्यसोभए तमीले मेरो अदालतमा अिपल गय ?”
“हो, श्रीमान्।”

11 “तमीले न्याय पाउनेछौ। म तमीलाई मेरो व्यवस्था ारा न्याय गनछु। आथर्र िमके्व,
के तमीले किहल्यै झुटो बोलेको छौ?”
12 उनले भने, “मलेै सोचेको थए म त्यस उज्यालोमा खडा नहुन्जेल हल्का असल
मािनस नै थए।” उनले भने, “तर त्यो उज्यालोको उप स्थतमा, म एक पापी थए।”
हामी सबै त्यिह हुनेछौ। तपाई अिहले सुरक्षत महसुस गनुर्हुन्छ होला, तर तपाई त्यहाँ
पुगुन्जेल सम्म प्रतक्षा गनुर्होस्। तपाई कस्तो महसूस गरकेो सोच्नुहुन्छ यहाँ जब उहाले
अभषेक गदहुनुहुन्छ? कत थोरै तपाई महसूस गनर् सक्नुहुन्छ! त्यो के चािह हुनेछ त्यस
सेतो ￬सहासनको इन्साफमा?

उहाले भ ुभयो, “के तमीले किहल्यै झुटो बोलेको छौ?”
13 उनले भने, “मलेै सोचेको थए िक म सत्यवादी भएर रहे, तर केिह साना कुराह
जुन मलेै सेतो झुटह सम्झेको थए, ती झुटह त्यहाँ ठुलो र कालो बन्यो।”

उनले भने, “हो,श्रीमान् मलेै झुट बोलेको थए।”
उहाले भ ुभयो, “के तमीले किहल्यै चोरकेो छौ?”

14 उनले भने, “मलेै सोचेको थए यस िबषयमा म इमानदार रहे, र किहल्यै चो रन,”
तर भन्यो, “त्यस प्रकाशको उप स्थतमा मलेै—मलेै महसूस गरे िक त्यहाँ केिह व्यवहार
थयो जुन मलेै तानेको थए, त्यो केवल सिह थएन।”

उनले भने, “हो श्रीमान्, मलेै चोरकेो थए।”
उहाले भ ुभयो, “मेरो न्याय…”

15 र उनी मात्र आफ्नो वाक्य सु तयारी थए, “अनन्त अिग्नमा जाऊ जुन शतैान
र त्यसको स्वगर्दतूह को िन म्त तयार पा रएको थयो,” भन्यो हरके हाड अलग
आइरहेको थयो।
16 उनले भने, “मलेै मेरो जीवनभरमा नसुनेको सबभैन्दा िमठो आवाज सुने।” उनले
भने, “जब मलेै हेनर्लाई पछाड फक, मलेै किहल्यै नदेखको सबभैन्दा मधुर मुहार देखे;
आमाको मुहारभन्दा पिन मधुर, मेरो आमाले बोलाएको भन्दा पिन िमठो आवाज सुने।”
भन्यो, “मलेै चारैतर हेर।े मलेै यसो भनेको एउटा आवाज सुने, ‘िपता, यो सत्य हो िक,
उनले झुटो बोले र उनी िठक इमानदार थएनन्। तर, तल पृथ्वीमा ऊ मेरो लािग खडा
भएका थए,’ भ ुभयो, ‘अब म उनको स्थानमा खडा हुन्छु।’”
17 त्यिह नै त्यहाँ भएको म चाहन्छु। म उहाको िन म्त अिहले खडा हुन चाहन्छु, िक,
जब त्यो समय आउछ, उहा मेरो स्थानमा खडा हुनुभयो।
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18 आउनुहोस् उत्प त्तको २२: १५औ, १६औ, १७औ, र १८औ पदह पढौ।
र परमप्रभुका दतूले दोस्रो पल्ट स्वगर्बाट अब्राहामलाई कराएर भने, परमप्रभु

भ ुहुन्छ, मलेै आफ्नै नाउमा शपथ खाएको छु, िक तलेै यो काम गरकेोले र
तेरो छोरो, अथार्त् तेरो छोरोलाई पिन मबाट नरोकेकोले म िन यनै तँलाई
आशष िदनेछु…तेरा सन्तानको बृ ी गररे आकाशका तारा र समुन्द्र िकनारका
बालुवा सरह म तुल्याउनेछु। तेरा सन्तानलेआफ्ना शत्रुह का शहरह कब्जा
गनछन्।
तेरै सन्तान ारा पृथ्वीका सबै जातह आशवार्दी हुनेछन्, िकनक तलेै

मेरो वचन पालन ग रस्
आउनुहोस् हामी प्राथर्ना गरौ

19 स्वग य िपता, अब पाठ लनुहोस्, प्रभु, र हामीमा सेवा गनुर्होस्। हुनसकोस् िक
पिवत्र आत्माले िठक प्रत्येकको दयमा वचन बोक्न सकेकोहोस्, प्रभु। तािक त्यसले हाम्रो
अपेक्षाह यस िदउसो पुरा गनर् सकेको होस्, िकनिक ती महान् छन्, प्रभु। र तपाईले
हामीलाई प्रशस्त हुने ग र माग भ ुभयो, तािक हाम्रो आनन्द पूणर् हुन सकोस्। हामी यो
माग्छौ येशूको’ नाउमा। आमेन।

तपाई बस्न सक्नुहुन्छ।
20 यिद मलेै यसलाई पाठ भ ुपदार्, केिह क्षणको लािग। मेरो आवाज कमजोर छ, त्यिह
कारणले म माईक्रोफोनको अगाड उभनुपछर् । म जान्दछु िक त्यहाँ एक प्रतिक्रया छ,
तर हामीले त्यो थोरै भोिगसकेका छौ। म यसलाई: “परीक्षा पछ शत्रुको शहर कब्जा
गनुर्” भन्दछु।
21 हाम्रो श्य अब्राहामको एउटा अत आ यर्जनक श्यमध्ये एक मा ख￭ु न्छ।
तपाइलाई थाहा छ िक अब्राहाम िव ासका िपता हुन्। र प्रतज्ञा अब्राहामलाई ग रएको
थयो। र मात्रै उनीसंग उतराधकारी भएर, ख्री ारा, त्यो मात्र एउटा बाटो हो जहाँबाट
हामीले प्रतज्ञा प्रा गनर् सक्छौ, त्यो हो अब्राहाम ारा। अब, अब्राहाम केवल एक साधारण
मािनस थए, तर परमे रले उनलाई बोलाउनुभयो र उनी त्यो बोलावटमा िव ासयोग्य रहे।
जब परमे रले उनीसंग बोल्नुभयो, अब्रहामले किहल्यै एकपटक पिन त्यो आवाजमा शङ्खा
गरनेन्। उनी िठक त्यसमैा रिहरहे।
22 र तब उनलाई एउटा पुत्र प्रतज्ञा ग रएको थयो। र त्यो छोरालाई पाउन उनले
पच्चीस वषर्सम्म प्रतक्षा गर,े यसको िवपरीत कुनै पिन कुरा भिनयो य िप त्यो त्यस्तो
थएन। र त्यसपछ, र यस छोरामा, पृथ्वीका सबै प रवारह आशवार्दी हुनपन थयो। र
िपता आफ्नो बोलावट र प्रतज्ञा ग रएको वचनमा िव ासयोग्य थए।
23 हामी के हुनपन हो भ े उनी एउटा उदाहरण थए। अब, हामी, ख्री मा मृत भई,
हामी अब्राहामको सन्तान हौ.
24 अब, त्यहाँ अब्राहामको दइुवटा सन्तान थयो। ती मध्ये एउटा चािह शारी रक
सन्तान थए; अक चािह आ त्मक सन्तान थए। ती मध्ये एकचािह भौतक थयो, उनको
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शरीर ारा थयो; अक एउटा चािह उनको िव ासको सन्तान थए, िव ासको, तािक हामी
पिन अब्रहामको सन्तान प्रतज्ञा ग रएको वचन ारा हुनसकौ।
25 र अब उनको पच्चीस वषर्को लामो जाँच पछ, र, कमजोर हुदै जानुको सट्टामा, उनी
अझै ब लयो हुदैँ गए। बुझ्नुभयो, यिद त्यो पिहलो वषर्मा हुन आउदनै भने, अक वषर् त्यहाँ
अझै महान् चमत्कार हुनेछ, िकनभने त्यो दइु वषर् पुरानो भईसकेको छ। र जसै उनी बृ
हुदै गए, उनले ती वषर्ह पु न्जत गर,े र उनको शरीर मद गए। साराको कोख, उनको
कोख, या त्यो बाँझो हुदगैयो। र त्यसकारण उनको बल हराउदै गएको थयो, र त्यहाँ…
त्यो पूणर् पले असम्भव थयो।
26 तपाईले किहल्यै सोच्नुभएको छ परमे रले त्यहाँ के गनुर्भएको थयो? बुझ्नुभयो,
उहाले किहल्यै उनको कोख मात्र खोल्न सक्नुहु । िकनिक, याद गनुर्स्, यिद उहाले त्यिह
मात्र गनुर्भयो भने, तब याद गनुर्होस् यिद उहाले त्यो गनुर्भयो भने…तनीह संग बच्चालाई
गाईको दधू िदनलाई यी स्वास्थ्य र स्वच्छ बोतल ती िदनह मा थएँन। बुझ्नुभयो? उहाले
यो पिन…उनको दधूको नशा पिन सुिकसकेको थयो। त्यसलेै उहाले—उहाले त्यो मात्रै
गनर्सक्नु भएन…त्यहाँ केिह कुरा हुननै पन थयो।
27 त्यसपछ, ीलाई हेनुर्होस्, एक सय वषर्को बूढी, त्यो संघषर्बाट जानलाई। उनको
मुटु नै उभन सक्दनैथ्यो होला। त्यो अिहलेको ीको लािग किठन कुरा हो, चा लस
वषर्कोलाई यो गनर् किठन कत कुरा हो। उनको मुटु उभननै सकेको थएन होला। त्यसलेै
तपाईलाई थाहा छ उहाले के गनुर्भयो? यिद तपाईले ध्यान िदनुभयो भने…
28 अब म जान्दछु िक धेरै जना असहमत हुनसक्छन्। यिद यो िटप्पणी भ को लािग
िठकै छ भने? बुझ्नुभयो, म…यो मात्र मेरो सोचाई हुनसक्छ।
29 बुझ्नुभयो, बाइबल एक अलौिकक पुस्तक हो। यो यसरी ले खयो तािक यो
िब ालयह , धमर्शा ीह बाट लुक्न सकोस्। कतजनालाई यो कुरा थाहा छ? येशूले
परमे रलाई धन्यवाद िदनुभयो। उहाले भ ुभयो, “म तपाईलाई धन्यवाद िदन्छु, िपता,
तपाइले यी कुरा बु मान् र समझदारबाट लुकाएर राख्नुभयो, र बालकह मा प्रकट
गनुर्भयो जस्तो तनीह ￭सक्छन्।” यो प्रेमको पुस्तक हो। जब परमे रको प्रेम हाम्रो दयमा
आउछ, तब तपाई परमे रसंग प्रेममा पनुर्हुन्छ, तब उहाले आफैलाई प्रकट गनुर्हुन्छ,
बाइबलको अथर् देखाउछ। बाइबलको व्याख्या नै परमे र आफैले आफ्नो प्रतज्ञाह
व्याख्या गनुर् हो। तर, बाइबल, यो रखेाको िबचमा ले खएको हो।
30 अब, मेरो श्रीमती जस्त,ै ओ, उनी यो संसारकै सबभैन्दा अत अ तु ी हुन्, र
म उनलाई वास्तवमै प्रेम गछुर् । उनले मलाई प्रेम गछन्। त्यसलेै जब घरबाट टाढा हुन्छु,
उनी मलाई चट्ठी ले ख्छन्, भ न्छन्, “िप्रय िबल, आज रात भखर्रै बच्चाह लाई मलेै
सुताए। मलेै आज लुगा धोए,” र जे जत उनले ग रन्, र अ त्यस्तै कुराह । अब
उनले यी कुराह चट्ठीमा भन्दैछन्। तर, तपाई देख्नुहुन्छ, म उनलाई धेरै प्रेम गछुर् , र
हामी कत एक हुने कोिषस गछ , जब सम्म म—म त्यो लाईन को िबचमा पढ्नसक्छु। म
जान्दछु िक उनी के भ चाह न्छन् भिन, बुझ्नुभयो, उसले मलाई त्यो भनोस् या नभनोस्,
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बुझ्नुभयो। म—म जान्दछु उसको कुराको अथर्, िकनभने त्यो उसको लािग मेरो प्रेम हो,
र मेरो समझदारीपन हो।
31 िठक छ, त्यिह त रकामा बाइबल ले खएको हो। बुझ्नुभयो? ती—ती िव ानह
िठक त्यसको माथसम्म पुग्छन्; तर तनीह ले त्यो किहल्यै पाउदनैन्। बुझ्नुभयो, तपाई
वचनसंग, उहामा प्रेममा पनुर्पदर्छ, “उहालाई च को लािग।” बुझ्नुभयो?
32 अब, अब यहाँिनर, हेनुर्होस् उहाले के गनुर्भयो। अब अब्राहाम र सारा दबुजैना बृ ा
थए, बाइबलले भन्छ, “धेरै ढ ल्कसकेको”। बाइबलले भन्छ िक, “तनीह को उमेर धेरै
ढ ल्कसकेको थयो।”
33 अब ध्यान िदनुहोस्, स्वगर्दतू देखा पन िब त्तकै, जसको िवषयमा हामी बोल्दै थयौ;
जो एलोिहम, परमे र हुनुहुन्थ्यो। र उहाले भ ुभयो, अब्राहामलाई भ ुभयो, “म तँलाई
जीवनको समय अनुसार भेट्न आउनेछु।” अब सबै माध्यमबाट तल हेनुर्होस्, तनीह
एक प्रकारको मण्डली थयो, सबै मागर्को माध्यमबाट।
34 अब हेनुर्होस्। यहाँ के भएको छ। अब, उहाले सारा र अब्राहामलाई जोड्नु मात्रै
भएन। उहाले तनीह लाई फेरी जवान पु ष र ीमा प रवतर्न गनुर्भयो। अब त्यो धेरलैाई
अनौठो लाग्न सक्छ, तर अब बािक रहेको वचनलाई हेनुर्होस्, र त्यसलाई एक ठाउमा
िमलाएरा राख्नुहोस्। वचन प्रे रत हो, र तपाई चािह वचन ारा प्रे रत हुनुपदर्छ। अब, याद
राख्नुहोस्, त्यो भएपछ झट्टै, स्वगर्दतू देखा परपेछ झट्टै…
35 म केवल त्यो देख्न सक्छु, त्यो साराको खरैो कपाल, काँधमा शलसंगको सानो
हजुरआमा, र सानो धुलोको ढक्कन, लट्ठी समातरहेको, चारै तर िहड्द,ै “म, मेरो प्रभुसंग
खसुी हुद,ै उनको बुढेसकालमा, पिन?” बुझ्नुभयो? र यहाँ अब्राहाम थए, यो लामो
दारीमा, लट्ठी टेक्द,ै जसै उनको उमेर धेरै ढ ल्कसकेको थयो।
36 र म देख्छु, अक िबहानीमा, उनको काँध ￭सधा हुन शु गय , उनको कुप्रोपन
ढाँडबाट िन स्कदै गयो, साराको कपाल प रवतर्न हुदै गयो। तनीह फेरी जवान पु ष
र ी हुन पगे। मात्र यो देखाउदै हुनुहुन्थ्यो िक उहाले अब्राहामको राजिकय सन्तानलाई
के गनर् जादहुैनुहुन्थ्यो, बुझ्नुभयो? जब हामी “एक पलमै प रवतर्न हुदछौ, आँखाको एक
िनमेषमा, र संगै माथ उठाई लिगनेछौ।”
37 हेनुर्होस् के भयो। अब मलाई यो तपाईलाई प्रमाणत गनर् िदनुहोस्। अब तनीह ले
आफु भएको त्यो ठाउबाट एउटा यात्रा गर,े त्यो गमोराबाट; गेरार सम्म गए, प ल श्तको
देशमा गए। के तपाईले ध्यान िदनुभयो? नक्शामा िटपोट गनुर्होस्, त्यो कत टाढा छ। त्यो
बुढो जोडीको लािग त्यो कािफ यात्रा थयो।
38 र त्यसपछ, त्यो बाहेक, त्यहाँ प ल श्तको देशमा, त्यहाँ एक जवान राजा थए
जसको नाउ अिवमेलेक थयो, र उनले आफ्नो लािग श्रीमती खोज्दैथए। र उनी संग ती
सबै प लश्ती ीह थए, तर जब उनले हजुरआमा देखे, उनले भने, “उनी देख्नमा
सुन्दरी छन्,” र उनको उनीसंग प्रेम बस्यो र उनीसंग िववाह गनर् चाहन्थे। यो िठक हो।
बुझ्नुभयो, उनी सुन्दरी थइन्। बुझ्नुभयो?
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39 उनी जवान ीमा प रवतर्न भएक थईन्। ध्यान िदनुहोस्, उनले छोरा जन्माउन
पनथयो। परमे रले उनलाई नया सृि बनाउनुभयो। र उनले त्यस बालकलाई हुकार्उन
पन थयो। र याद गनुर्होस्, अब्राहाम, “उनको शरीर मरतेुल्य थयो,” र सारा म रन् जब
अब्राहाम…जब इसाहाक पतैा लस वषर्का थए, म िवस्वास गछुर् , िक जब सारा म रन्। र
त्यसपछ अब्राहामले अक ीलाई िववाह गरे र छोरीह संगै सातओटा छोराह पिन
थए। आमेन।
40 बुझ्नुभयो, रखेाको िबचमा पढ्नुहोस्। त्यो एउटा प्रकार हो। यसले त्यसमा देखाउछ
िक उहाले अब्राहामको सबै छोराछोरीलाई के गनर् जादहुैनुहुन्छ भनेर। केवल हामी त्यसमा
न￭जिकदछैौ अब, त्यसलेै हाम्रो कुप्रेको काँध र सबै कुराले केिह फरक पादन, िमत्रह । र
हाम्रो खरैो कपाल र जेसुकै अ छ, त्यसले केिह फरक पादन अब। हामी पछाड फकर
हेदनौ। आउनुहोस् हामी अगाड हेरौ जहाँ हामी जादै छौ।
41 र याद गनुर्होस् यी चन्ह जुन हामी देख्दछैौ, यो नै अ न्तम चन्ह थयो जुन अब्राहाम
र साराले प्रतज्ञाको पुत्र अ स्तत्वमा आउन अगाड देखेका थए। हामी िव ास गछ िक
हामी त्यिह घडीमा छौ।
42 िपता, बच्चा ज न्मसके पछ…के तपाई कल्पना गनर् सक्नुहुन्छ इसाकलाई लगभग
बाह्र वषर् हँुदा; प्रेिमलो सानो, घुमाउर-ेकपाल भएको केटा, सानो खरैो आँखा भएको? म
कल्पना गनर्सक्छु िक त्यो आमालाई कस्तो महसूस भरैहेको थयो; सुन्दरी जवान ी, र
त्यसलेै, र उनको िपता। र एकिदन, परमे रले भ ुभयो, अब, जस्तै उदाहरणको लािग;
हामी बाटोबाट टाढा भईसकेका छौ, आउनेवाला समयबाट। “मलेै तँलाई यस केटाबाट
जातह का िपता तुल्याएको छु, तर तलेै यो केटालाई मलेै देखाएको त्यो पवर्तको टुप्पोमा
लगेको म चाहन्छु, र तलेै त्यसलाई व लदानको लािग त्यहाँ मारकेो म चाहन्छु।” के तपाई
त्यो कल्पना गनर् सक्नुहुन्छ?
43 अब तपाईलाई किहल्यै त्यो त रकाको प रक्षामा भएर जानको िनम्ती भिनएको छैन।
उहाले त्यो अिहले गनुर्हुदनै। त्यो उदाहरणह थयो, छायाह को पमा।
44 के अब्राहाम डराए? होइन, श्रीमान्। अब्राहामले यसो भने, “म पूणर् पले िन त छु
िक उहाले त्यसलाई मृतमध्ये बाट उठाउन सक्षम हुनुहुन्थ्यो, िकनिक मलेै यसलाई मृत
मध्ये बाट एकको पमा प्रा गर।े र यिद परमे रको त्यो आज्ञाले मलाई यो गनर्को लािग
भन्यो, र म त्यसमा स्थर रहे, र त्यो भुक्तानी गर,े मलाई छोरा िदइएको छ गनर्को लािग,
िकनिक उहा त्यसलाई मरकेाह मध्येबाट उठाउन सक्षम हुनुहुन्छ, जसबाट मलेै त्यसलाई
एक आकारको पमा प्रा गर।े”
45 ओ, िमत्र! यिद परमे रले तपाई पेन्टीको लह लाई पिवत्र आत्मा िदनुभयो, अन्य
भाषाह मा बोल्ने, अझै कत धेरै तपाईह ले उहाको चंगाईको शिक्त, र उहाको भलाई र
अनुग्रहको िव ास गनुर्पछर् । यिद उहाले देशको सबै धमर्शा ीको िव मा त्यो गनुर्भयो!
तनीह ले भन्थे यो गनर् सिकदनै, तर परमे रले यो गनुर्भयो िकनभने उहाले त्यो प्रतज्ञा
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गनुर्भएको थयो। तब तपाईको बन्दकु, तपाईको वचन, तपाइको तरवार ारा खडा भएर,
परमे रको वचन िव ास गनुर्होस्। परमे रले यसो भ ुभयो, र त्यसले मामला सुल्झाउछ!
46 ध्यान िदनुहोस् अब उनले इसाकलाई त्यहाबाट तीन िदनको यात्रा गररे खच्चडमा
लगे। अब जब म ग श्तमा थए तब िहड्न सक्छु, म तस िमल सधै िहडे, जगंलबाट भएर
िहडे; हाम्रो लािग गासो लन पाउ थयो, भ ुनै पदार्। तर ती मािनसह संग केवल यातायात
भनेको, िक त गधा थयो या त िहड्नुपथ्य । र उनी आफ्नो ठाउँबाट तीन िदनको यात्राको
लािग गए, र उनलेआफ्नो आँखा उठाए, बािहर उजाडस्थानमा, र पवतर्लाई टाढा देखे।
47 उनले इसाकलाई लए र उनको हातह बाने। जुन, हामी सबै जान्दछौ, यहाँ उत्प त्त
२२ मा, जो ख्री को चत्रण थयोव उनलाई माथ पवर्तमा लगे, हात बािनिदए, जसरी
ख्री लाई पवर्तमा लिगयो, कलवरीको डाँडामा; परमे रले आफ्नो पुत्र िदनुभएको चत्रण
थयो, िन य नै यिह हो।
48 तर जब तनीह त्यहाँ पुगे, र उनी आज्ञाकारी थए, इसाहाक एक प्रकारको शकंालू
हुन शु भए। उनले भने, “िपता, यहा दाउरा छ, यहाँ वेदी छ, यहाँ आगो छ, तर ब लदान
चािह काँहा छ?”
49 र अब्राहाम जो िक आफ्नो मनमा थाहा थयो, तै पिन परमे रको वचन त्यहाँ खडा
थयो, उनले भने, “मेरो छोरा, परमे रले आफ्नो ब लदान जुटाउन सक्षम हुनुहुन्छ।”
उनले त्यो ठाउलाई, “यहोवा-यर”े भने।
50 र जब उनले आफ्नो छोरालाई बाधे, उिन मृत्यु सम्मै आज्ञाकारी थए; वेदीसम्म
उनलाई ल्याए, म्यानबाट चकु्क बािहर िनकाले, र आफ्नै छोराको ज्यान लन आँटे। र,
जब उनले त्यो गर,े केिह कुराले उनको हात समात्यो, र भन्यो, “अब्राहाम, आफ्नो हात
त्यिह राख्।”
51 र त्यो समयमा, एउटा भेडा उनको पछाड झाडमा ￭सङ्ग अल्झेर फसेको थयो।
52 तपाईले किहल्यै सोच्नुभएको थयो, त्यो भेडा कहाँबाट आयो भनेर? याद गनुर्होस्
त्यो देश ￬सहह र ब्वाँसाह र स्यालह ले भ रएको थयो, र त्यो भेडा-भक्षण पशुह
हुन्। र उनी सभ्यताबाट कत दरुी टाढा थए र, त्यसपछ, डाँडाको टुप्पामा थए, जुन
ठाउँमा पानी थएन। र उनले वेदी बनाउनको लािग वरपरका ढंुगाह िटपेका थए। त्यो
भेडा कहाँबाट आएको थयो? बुझ्नुभयो?
53 तर त्यो एउटा दशर्न थएँन। उनले भेडालाई मार;े त्यसको रगत थयो। उनले के भने?
“परमे रले आफ्नो िन म्त ब लदान जुटाउन सक्षम हुनुहुन्छ।”
54 तमी त्यो कुस बाट बािहर िनस्केर कसरी आउन सक्छौ? त्यो सुस्त मन स्थत
बालक कसरी िनको हुनेवाला छ, या तमी त्यो कुस बाट कसरी आउनेछौ, तमी
त्यहाँ बाट, तमी मुटुको समस्याबाट कसरी िनस्क आउनेछौ? मामला जे सुकै होस्,
“परमे रले आफ्नो िन म्त आफै जुटाउन सक्षम हुनुहुन्छ।”
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55 अब्राहामले िव ास गरकेा थए। िपता अब्राहाम प्रतज्ञामा साँचो भई बसे। र उहाले
प्रतज्ञा िदनुभयो, िक, “तेरो सन्तान! िकनभने तलेै मेरो वचन िव ास ग रस्, र जस्तो
सुकै प र स्थत भए पिन, तेरो सन्तानले शत्रुह को शहरह कब्जा गनछन्।”
56 िकन? प्रत्येक शत्रु जो आकृतको पमा अब्राहामको िव मा आउदछ, अब्रा…
दशु्मनको, “ऊ अत बुढी छन्। म अत बुढो छु। यी सब,ै र सबै कुराह ।” उनी अझै
पिन प्रतज्ञामा िठक साचो भई ब￭सरहे।
57 अब, त्यो मािनस जसले त्यो िव ास धारण गछर् , अझै पिन त्यसले परमे रको वचन
जस्तो सुकै प र स्थत आए पिन लईरहन्छ। अब, यिद तपाई त्यो गनर्सक्नुहु भने,
तपाई अब्राहामको सन्तान होइन। त्यिह नै िव ास हो जुन अब्राहामको थयो र उनको
सन्तानमा हुदछ।
58 अब्राहामको प्रतज्ञा उनको “सन्तान” थयो, अब उनको राजिकय सन्तान पिन हो,
जस्तो मलेै तपाईलाई केिह समय अघ भनेको थए। र त्यो छाप जुन उहाले अब्राहामलाई
िदनुभयो, त्यो प्रतज्ञाको छाप थयो। र राजिकय सन्तान, जुन एिफसी ४:३० अनुसार
छ, त्यो “पिवत्र आत्मा ारा छाप लगाईएको छ” जुन तनीह प रक्षामा खडा भए प ातको
हो। यसको िवषयमा सोच्ने कोशष गनुर्होस्।
59 धेरलेै सोचेका छन् िक तनीह ले पिवत्र आत्मा पाएका छन्। धेरै पिवत्र आत्मा
आफुसंग भएको दाबी गछर्न्। धेरै धेरै प्रमाणह र चन्हह देखाउन सक्छन्। तर, अझै
पिन यिद त्यो वचनसंग रहदनै भने, त्यो पिवत्र आत्मा होइन। बुझ्नुभयो?
60 तपाई प्रत्येक वचन िव ास गनुर्हुन्छ, त्यसपछ तपाई परीक्षा प ात छाप
लगाईनुभएको छ। जब हामी वचनको हरके प्रतज्ञा िव ास गछ , तब हामी पिवत्र
आत्मा ारा प्रतज्ञाको पुि ग रनको लािग छाप लगाईएका छौ। त्यिह न,ै त्यिह नै त रकामा
अब्राहामले गरकेा थए। तब, र तब मात्र, हामीसंग शत्रुह को शहर कब्जा गन अधकार
हुदछ। तबसम्म तपाईले त्यो गनर्सक्नुहु जबसम्म पिहले तपाई त्यो सन्तान ब ुहँुदनै।
बाईबलमा याद गनुर्होस्…
61 मलेै यस िवषयमा सु्टन या अक कुनै ठाउमा बोलेको थए, अक …या, मलेै भ
खोजेको ड ासमा हो। चन्ह।
62 बुझ्नुभयो, एक—एक यहुदीले देखाउन सक्छु, तल इस्रायलमा, उनी यहुदी हु भिन
खतना ारा देखाउन सक्दछ। तर परमे रले भ ुभयो, “जब म रगत देख्नेछु, र त्यो रगत
तमीह को चन्ह हुनेछ।”
63 रगतमा भएको जीवन उपासक मा आउन सक्दनै, िकनभने त्यो पशुको जीवन थयो,
त्यो वास्तिवक जीवनको एउटा छाँया मात्र थयो। त्यसपछ, रशायनशा चािह, त्यो रगत
आफै, त्यो ढोका र ढोकाको चौकोसमा रातो हुन पथ्य ।
64 िहस्सोप ारा लगाईनुपथ्य , जुन एउटा सधारण सामा थयो, जसले तपाईमा
अत्याधक िव ास हुनपछर् भ े छैन भिन देखाउथ्यो। तपाईमा केवल त्यिह िव ास
हुनुपदर्छ, जस्तो िक तपाईले आफ्नो कार शु गररे, मण्डलीमा आउनु जतको िव ास
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हुनुपछर् । बुझ्नुभयो? धेरै मािनसह ले सोच्छन् िक तनीह केिह ब ुपदर्छ…तर, होइन,
होइन, त्यो गलत हो। मात्र एक सामान्य िव ास रगतमा लागू गनुर्पदर्छ। वचनलाई सु ुहोस्,
र वचनलाई िव ास गनुर्होस्, त्यसलाई लागू गनुर्होस्, त्यिह नै सबै हो। प लश्तीको देशमा
जहाकिह मात्र सामा उठाउनुहोस्, जुन एक िहस्सोप थयो, चकको पखार्लह मा बढेको
एउटा सानो पौधा, र चारैतर, तनीह को रगतमा डुबाएको र ढोका र ढोकाको चौकोसमा
लगाएिदनुहोस्।
65 र, याद गनुर्होस्, मलाई वास्ता छैन तनीह कतसम्म करारमा थए, कतसम्म
यहुदीह ले खतना ग रएको भनी देखाउन सक्थे, र ऊ कत असल व्यिक्त थए, सबै करार
र हुन्थ्यो जब सम्म त्यहाँ चन्ह हुदनै थयो। “जब म मात्र रगत देख्दछु।”
66 अब, रगत अब, त्यो चन्ह, त्यो रशायनशा थएन, त्यो ख्री को रगतको रशायन
थयो, “िकनिक त्यो हजारौ वषर् अगाड बगाईएको थयो।”
67 तर तपाई देख्नुहुन्छ, जहाँ…जहाँ रसायन हुनुपदर्थ्यो, पशुको जीवन मािनसमा
आउन सक्दनैथ्यो, िकनभने पशुको जीवनमा प्राण हुदनै। पशुलाई गलत कुराबाट सिह
कुरा थाहा हुदनै। त्यो मानव जात हो जसमा प्राण हुन्छ।
68 अब, तर जब येशू, परमे रको पुत्र, कन्या ारा ज न्मएको, जब रगत उनले बगाए,
त्यो जीवन जुन रगतमा थयो त्यो स्वयम् परमे र हुनुहुन्थ्यो। बाईबलले भन्छ, “हामी
जीवनबाट बचाईएका छौ, परमे रको रगत ारा।” यहुदीको रगत ारा होइन, अन्यजातको
रगत ारा होइन; तर परमे रको जीवनबाट। परमे रले यो रगतको ￭जणर् (सेल) सृजना
गनुर्भयो, कन्याबाट जन्मनुभयो। उनले कुनै पु षसंग सहवास गरिेक थईनन्, न त
उनले…न त अण्डकोष उनीबाट आयो।
69 मलाई थाहा छ तपाईह धेरलेै अण्डा उनीबाट आएको िव ास गनर् चाहनुहुन्छ।
उत्तेजना िबना अण्डा त्यहा हुननै सक्दनै, त्यसोभए परमे रले के गनुर्भयो त? बुझ्नुभयो?
70 उहाले दवुै अण्डा र रगतको ￭जणर् (सेल) सृजना गनुर्भयो, र त्यो परमे रको
पिवत्र वासस्थान थयो। “म मेरो पिवत्र जनलाई कुहँुन िदने छैन।” बुझ्नुभयो? अण्डा
कहाबाट आयो? “न त उसको प्राणलाई चहानमा छोड्नेछु।” उहाको शरीर पिवत्र थयो!
ओ! तपाईले, तपाईले त्यो िव ास गनर् सक्नुहु , कसरी तपाईले आफैलाई इसाई भ
सक्नुहुन्छ?
71 “हामी परमे रको रगत ारा बचाईएका हौ।” त्यिह नै मेरो िव ास रहेको छ।
अगमवक्ताको रगतमा िहड्ने होइन, एक साधारण मािनसको रगतमा िहड्ने होइन, न त
शक्षकको, या धमर्शा कोमा। हामी परमे रको रगतमा िहड्छौ। परमे रले त्यिह भ ुभयो।
उहा मानव जात ब ुभयो। उहाले आफ्नो िक￭सम प रवतर्न गनुर्भयो। उहाले हामो सामू
आफ्नो तम्बू फैलाउनुभयो र हामी मध्येको एक ब ुभयो। उहा हाम्रो कुटुम्बी छुटकारा
िदलाउनुहुने हुनुहुन्छ। उहा हाम्रो कुटुम्बी हुनपन भयो, िकनक त्यिह व्यवस्था थयो।
परमे र मािनस ब ुभयो र हामीमाँझ वास गनुर्भयो।
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72 ध्यान िदनुहोस्, कसरी त्यो, यो गररे, उहा आउनुभयो उहाबाट, उहा परमे र
हुनुहुन्थ्यो, जो आत्मा हो, र त्यो आत्मा िव ासीह मा ब ुभयो। त्यसकैारण, हाम्रो
ब लदानमा भएको जीवन, हामी त्यिह जीवनबाट पिहचान भएका छौ।
73 तब कसरी तनीह ले परमे रको जीवन हामीमा चहलपहल गरकेो देख्नसक्छन्, र
त्यसलाई अशु कुरा भ सक्छन्, जबिक त्यो हाम्रो ब लदानको हाम्रो पिहचान हो?
“तनीह जसले म मा िव ास गछर्न्, मलेै गरकेा कामह तनीह ले पिन गनछन्।”
उहाको जीवन फकर…ब लदानबाट फकर आउछ, जसै हामी, त्यसमाथ हात राख्छौ
र आफ्नो िवचारह बाट मृत भएको हामी पिहचान गराउदछौ। तब कसरी हामी संगिठत
मण्डलीह बाट आफैलाई झुटा ￭स ान्त र अ कुराह मा धकाल्न सक्छौ, र म िव ास
गछुर् भ सक्छौ? हामी ती कुराह को लािग मृत छौ।
74 पावलले भनेका थए, “यी कुनै पिन कुराह ले मलाई चन्ता िददन।” िकनभने उनी
िनरपेक्ष ख्री मा बाधएका थए। र सबै उपलब्धी िनरपेक्षतामा बाधएको हुन्छ, र मेरो
िनरपेक्ष चािह वचन हो। र ती सबै जो—जो वास्तिवक पमा आत्माले ज न्मएका छन्,
तनीह को िनरपेक्षता परमे रको वचन हो। म त्यसमा बाधएको छु। म मेरो हात त्यसमाथ
राख्दछु। र त्यसले मेरो स्थान लयो, मलेै आफैलाई उहामा पिहचान गराएको छु। हामी
जान्दछौ िक उहाले आफैलाई हामीमा पिहचान गराउनुहुन्छ भिन प्रतज्ञा गनुर्भएको थयो।
त्यसले साँचो िव ास ल्याउछ; तपाईको आफ्नै िव ास होइन, तर उहाको िव ास; यस्तो
कुरा जुन तपाईले िनयन्त्रण गनुर्हुदनै। उहाले िनयन्त्रण गनुर्हुन्छ। अब ध्यान िदनुहोस्। तब,
र तब मात्र, जब…प्रतज्ञा तपाईमा बनाईन्छ।
75 त्यसले वास्ता राख्दनै िक तपाईले कत धेरै मण्डलीमा शािमल हुनुभयो, कत धेरै
चोिट बि स्मा हुनुभयो; अगाड सामू, पछाडतर, जुनै पिन त रकामा तपाई चाहनुहुन्छ।
त्यो छाप तपाईमा नरा खएसम्म, तपाईले त्यो तपाईको ब लदानसंग जोडएको छु भिन
भ पाउने अधकार तबसम्म तपाईमा हुदनै।
76 र परमे रको छाप चािह के हो त? एिफसी ४:३० ले भन्छ, “पिवत्र आत्माको िनन्दा
नगर, जसमा तमीह आफ्नो उ ारको िदनसम्म छाप लगाईएका छौ।” एउटा जागृतदे ख
अक सम्म होइन, तर तमीह को उ ार हुने िदनसम्म अनन्त छाप लगाईएका छौ।
77 र, याद गनुर्होस्, यिद तपाई किहल्यै पिन परमे रको सोचाईमा हुनुहु थ्यो भने, तपाई
किहल्यै पिन परमे रसंग हुनुहुनेछैन। कत जनालाई थाहा िक उहा उ ारकतार् हुनुहुन्थ्यो?
[सभाले भन्छन्, “आमेन।”—सम्पा] िठक छ, त्यसो भए, कुनै पिन उ ार ग रएको कुरा
फकर त्यहा आउनुपदर्छ जहाबाट त्यो खसेको थयो। त्यसकैारण यिद उहा हामीलाई
उ ार गनर् आउनुभयो भने, कसरी हामी, हामी एक समय उ ार ग रनुपन अवस्थामा
थएनौ, र हामी सब,ै “म पापमा ज न्मए, अधम भई आए, र झुटो बोल्दै संसारमा
आए”? यसले यो देखाउछ िक वास्तिवक इसाई परमे रको गुण हुन्, संसार हुनुभन्दा
अघ, या एउटा तारा, या हावा, कुनै पिन कुरा। यो अनन्त हो र उहा हामीलाई उ ार गनर्
आउनुभयो। त्यो परमे रको िवचार वचनमा भई बो लएको हो, प्रकट ग रयो र…उहाको
िवचारमा फकार्ईयो।



परीक्षा पछ शत्रुको शहर कब्जा गनुर् 11

78 कुटुम्बी छुटकारा िदनेवाला! त्यिह नै कारणले परमे र हामी मध्येको एक ब ुपय ,
हाम्रो उ ार गनर्को िन म्त। अ कोिहले त्यो गनर् सक्दनै थयो। स्वगर्दतूले गनर् सक्दनै
थयो, कोिहले गनर्सक्दनै थयो। हाम्रो उ ारको िन म्त, उहा तल आउनु पथ्य , हामी
जस्तै प रक्षामा प रनुपथ्य ।
79 अब अब्राहामको शारी रक सन्तानलाई ध्यान िदनुहोस्। आउनुहोस् ती केिह शारी रक
सन्तानलाई जाँचेर हेरौ, र हेरौ यिद परमे रले आफ्नो वचन शारी रक सन्तानमा
राख्नुभयो, जो इसाक थयो। आउनुहोस् ती केिह शारी रक सन्तानलाई जाँचेर हेरौ जसले
परमे रको पुरा प्रतज्ञा िव ास गरकेा थए र कुनै प्र राखेनन्। अब, याद गनुर्होस्, त्यहाँ
हजारौ बार हजारौ चोिट हजारौ गुणा हजारौ खतना ग रएका र सबै कुरा ग रएका थए, र
अझै पिन अब्राहामको सन्तान थएनन्। िन य न,ै “तनीह जो बािहर बाट यहुदी हुन्
ती यहुदी होइनन्; जो भत्र यहुदी हुन् तनीह यहुदी हुन्।” तनीह , धेरै जना असफल
भए, ततो पले असफल भए।
80 हेनुर्होस्, उजाडस्थानमा, तनीह ले भने, “हामी…” िनस्तारको िदनमा वा त मुहान
बाट िपउदा, सन्त यूह ा छ अध्यायमा। तनीह सबै आनन्द मनाईरहेका थए।
81 येशूले भ ुभयो, “म त्यो चट्टान हु जुन उजाडस्थानमा थयो। म त्यो रोिट हु जुन
परमे रबाट, स्वगर्बाट बािहरआए, त्यसकारण यिद मािनसले खायो भने त्यो मनछैन।”
82 तनीह ले भने, “हाम्रा पूखार्ह ले उजाडस्थानमा चा लस वषर्सम्म म खाए।”

उहाले भ ुभयो, “र तनीह , प्रत्येक, मृत छन्।”
83 मृत, त्यो शब्द लउ र िहड, बुझ्नुभयो? यसको अथर् के हो, “अनन्त सम्म अलग
ग रएको।” र पिन तनीह अब्राहामका सन्तान थए। मृत्यकुो अथर् “अलग ग रएको,
िवनाश, पूणर् पले न भएको, िवनाश ग रएको।” येशुले भ ुभयो तनीह मरकेा थए,
तनीह प्रत्येक, र पिन तनीह खतना ग रएका यहुदीह थए।
84 हेनुर्होस्, ग रब मािनसह , हामी मेथोड , ब्या प्ट , प्रे स्बटे रयन भएकै कारणले
मात्रै, अ लकत स्वीकार गरकैे भरमा, अ त्यस्तै कुरा; दु ले पिन हामीले गरकेो ज त्त
िव ास गछर्न्।
85 तर त्यसमा तपाईको पिहचान हुनुपदर्छ। परमे रले त्यसलाई त्यसमा पिवत्र आत्माको
छाप ारा साक्षी िदनुपदर्छ। वचन कुनै प्र रिहतमा हुनुपदर्छ।
86 यिद तपाइले भ ुहुन्छ, “िठक छ, अब त्यो अ िदनको लािग थयो,” त्यहाँ
केिह गलत छ।
87 के यिद कुनै व्यिक्त कु ै तपाई कहाँ आउछ, र तपाईले त्यसलाई ब त्त च म्करहेको
थयो भ ुहुन्छ, र त्यो व्यिक्त भुइँतलामा दौडेर जान्छ, भन्छ, “मलेै भखर्र त्यसलाई
नकार।े मलेै भखर्रै त्यसलाई इन्कार गर।े त्यहाँ कुनै पिन उज्यालो भ े कुरा छैन। म त्यो
िव ास ग दन”? त्यहाँ त्यो व्यिक्तमा केिह गलत छ। त्यो मािनस मान￭सक पमा रोिग
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हुनसक्छ। यिद त्यो व्यिक्तले त्यसको न्यानो िकरण र त्यसको जीवन िदने श्रोत इन्कार
गछर् भने, त्यहाँ त्यो व्यिक्तमा केिह मान￭सक समस्या हुनुपदर्छ।
88 र जब मान्छेले परमे रको वचन देख्दछ, उनको अगाड सरल बनाईदछ, र
पिहचान गराईदछ, र त्यस व्यिक्त संगिठत संस्थाको पदार् तानेर बन्द गराईदछ, त्यस
मािनसमा आ त्मक पमा केिह समस्या हुनुपदर्छ। त्यहाँ केिह आ त्मक पमा खराबी
छ। उसले केवल प्रा गनर् सक्दनै। “अन्धो छ, र जान्दनै,” इन्साफ जादछै, र परमे र
न्यायधीश हुनुहुनेछ।
89 ध्यान िदनुहोस्, जब तनीह ले—तनीह ले यो गर,े र यी सन्तानह जसले यो
िव ास गरकेा थए, हेनुर्होस् के भयो।आउनुहोस् केिह अब्राहामका सन्तानह लाई जाँचौ।
90 आउनुहोस् िहब्रुह का छोराछोरीह लाई लऔ, िकनिक तनीह सत्यिन ा भई
बसे र मूत पुजा सहदनै थए। तनीह ले त्यो आकृतको अगाड झुक्न इन्कार गरे जुन
त्यस देशका राजाले बनाएका थए। त्यो एक पिवत्र मािनस दािनयलको आकृतमा पिन
बनाईएको थयो।
91 यो देखाउथ्यो िक अन्यजातीको वंश झुटो कुरा त फ ल्याईएको थयो, जुन पिवत्र
मािनसको स्व पमा मूत पुजामा ल्याईएको थयो। यो त्यिह त रकामा बािहर जान्छ,
जब मािनसह लाई मान्छेको प्रत पमा मूत पूजा गनर् बाध्य पा रन्छ। यो दािनयलको
प्रकाश ारा जुन वचनको अथर् खोल्न सक्ने क्षमताले, जुन पखार्लमा ले खएको हस्तलेखमा
थयो। त्यिह त रकामा भत्र आयो, र त्यिह नै ता रकामा बािहर जान्छ, त्यिह त रकामा
अन्यजातको प्रत पमा।
92 ध्यान िदनुहोस्, तनीह ले त्यसो गनर् इन्कार ग रिदए। र तनीह ले के गर?े तनीह
अब्राहामका सन्तान थएजो वचनमा सत्य खडा भए, र तनीह ले शत्रुको शहर कब्जा गनर्
सके, जुन आगो थयो। तनीह ले त्यो गर।े िठक छ, परमे रको वचन सत्य छ।
93 दािनयल, एक साँचो पम रको उपासनाको िन म्त उनको परीक्षा ग रएको थयो।
उनलाई त्यसको िन म्त परीक्षा ग रएको थयो। र त्यो परीक्षाको समयमा उनी परीक्षामा
खडा भए। र परमे रले के गनुर्भयो, जब उहाको िन म्त त्यो अत जिटल अवस्था जस्तो
दे खएको थयो, जस्तो हामीले भ े गछ ? र तनीह लाई थाहा थएन के गन भनेर।
तनीह ले उनलाई ￬सहलाई खवुाउन जादैथए। तर दािनयल परीक्षामा साँचो नै भई खडा
रहे, त्यहाँ एक साँचो परमे र हुनुहुन्छ भिन खडा रहे, र उनले शत्रुको शहरलाई कब्जा
गर।े परमे रले ￬सहको मुख बन्द ग रिदनुभएको थयो।
94 ती झुटो नक्कल गन, या ेस र याम्ब्रेसका अगाड, परीक्षामा मोसा परमे रको प्रतज्ञा
ग रएको वचनमा साँचो खडा भए। हेनुर्होस्, पम रले उनलाई अलौिकक पमा भेट्नुभयो
र त्यहाँ गएर यी कुराह गनर्को िन म्त भ ुभयो, यी चन्ह देखा भ ुभयो, र प्रत्येक चन्हको
अवाज हुनेछ। मोसा िठक तल गए, र उनले जाने अनुसार साचो पमा गर।े उनले लौरो
फा लिदए, र त्यो सपर्मा प रणत भयो। तपाईलाई थाहा छ के भयो? यहा नक्कल गनह
आए र त्यिह काम गर।े
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95 अब, मोसाले आफ्नो हात फालेनन, भन्यो, “िठक छ, मलाई लाग्छ यो सबै गलत
हो।” उनी त्यिह बसे र परमे रलाई पखरहे। उनी साँचो भई खडा रहे। त्यहा नक्कल गनह
िकन नहोस्, उनी सत्य भएर बसे। र जब उनी आफ्नो आज्ञामा साँचो भए भासे, आफ्नो
मािनसह लाई त्यस ठाउबाट िनकालेर ल्याउने, जब पानीको ढोका उनको बाटोको िवचमा
आयो, परमे रले उनलाई त्यसमाथ कब्जा गनर् िदनुभयो, र उनले त्यो ढोका आगोको
खामो जसले उनलाई अगुवाई गराउदै थयो त्यस ारा उनले पानी खो लिदए। उनले
मािनसह लाई प्रतज्ञाको देशमा ल्याए।
96 यहोशू, अक महान् अगुवा हुन्। मात्र ती मध्ये दइुजना…प्रतज्ञाको देशमा गए, यहोशू
र कालेब। उनीह कादेश भ े ठाउमा आईपुगे, जुन त्यस समयमा संसारको केन्द्र थयो,
एक त रकाले त्यो न्यायको कुस थयो। र, ओ, तनीह ले बाह्रजना जासूस त्यस देशमा
पठाए, र बाह्रजना फकर आए।
97 दशजनाले भने, “ओ, यो अत धेरै काम हो। हामीले यो बस गनर् सक्दनैौ, हामी
तनीह को अगाड फटग्रा जस्तै दे खन्छौ।”
98 तर यहोशूले के गर?े उनले मािनसह लाई चुप गराए। उनले भने, “एक िमनेट
पखऊ। हामी यो लनभन्दा बिढ सक्षम छौ, हामी जतसुकै सानो िकन नहोस्, या
ज स्तसुकै अल्पसंख्यक िकन नहोस् त्यसले केिह गरक पदन।” उनी के गद थए? उनी
त्यस प्रतज्ञामा साँचो भई खडा हुदैथए, “म यो देश तमीह लाई िददछु” तर तमीले
यस प्रत्येक इन्चको लडाई गर।
99 तपाई त्यो िव ास गनुर्हुन्छ, आमा? परमे रले तपाईलाई तपाईको चंगाई िदनुभएको
छ, तर तपाईले त्यसको प्रत्येक इन्ची लड्नुहुनेछ। “तेरा पतैालाले टेक्ने सबै जिमन,
म तेरो कब्जाको िन म्त िदनेछु।” पदचन्हको अथर् हो “कब्जा।” ती सबै तम्रो हो, सबै
प्रतज्ञा तम्रो हो, तर अब तपाई बाटोको हरके इन्चीमा लड्नुहुनेछ।
100 अब, परमे रले के भ ुभएको थयो भ े कुरा यहोशूले जानेका थए। उनीह
अब्राहामका सन्तान थए। बुझ्नुभयो? उनले भने, “म िव ास गछुर् िक, िक परमे रले
हामीलाई त्यस देश िदनुभयो, र हामी त्यो लनभन्दा बिढ सक्षम छौ।” र िकनभने उनी
परीक्षामा खडा रहे, ती पुरै इस्रायलीको समूह िव , सबै कूल र सबै मािनसह िवलाप
गरे र रोए। “ स्थर रहो! परमे रले प्रतज्ञा गनुर्भएको छ।”
101 चाहे जतसुकै तपाई ठूलो िकन नहोस्, र िवपक्ष जे सुकै होस्, र बै ले जे सुकै भनोस्,
परमे रले प्रतज्ञा गनुर्भएको छ। त्यो गन परमे रको काम हो।
102 उनले के गर?े जब उनी तल यदर्नको निदमा आए, उनले त्यो शहर कब्जा गर।े त्यिह
नै हो जो उनले गर।े
103 कछुवा खोलभत्र लुकेको जस्तै गरी यरीहो बन्द ग रयो। उनले के गर?े उनले शहर
कब्जा गर।े
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104 यहासम्म िक एक िदन जब उनको शत्रुले उनलाई लन खोजे, उनले शत्रुको शहर
यतसम्म कब्जा गरिेक उनले सूयर्लाई स्थीर रहन आज्ञा िदए। र सुयर्ले उनको आदेश
माने र चौिवस घण्टासम्म किहल्यै फकन।

105 परमे र आफ्नो प्रतज्ञामा सत्यिन हुनुहुन्छ, चाहे उहाले जे सुकै गनुर्परोस्; आफ्नो
वचन हानर्िदनुभन्दा अघ उहाले स्वगर् न िनध गनुर्पछर् । उहाले कुनै पिन प्रतज्ञा किहल्यै
गनुर्भएन जुन उहाले पुरा गनुर्सक्नुहु । “म प्रभु हु जसले तेरा रोगह िनको पादर्छु। यिद
तनीह ले िवरामी माथ हात राखे भने, तनीह िनको हुनेछन।” आमेन। “यिद तमीले
िव ास गछ भने, सबै कुरा सम्भव छ।”

106 यहोशूले यस कुरामा िव ास गर,े य िप परमे रले पृथ्वीलाई घुम्नबाट रोक्नुभयो।
यसलाई कुनै अन्य शिक्त ारा, उहाको आफ्नै शिक्त ारा; िक संसार किहल्यै पिन चौिवस
घण्टासम्म चलेन, जबसम्म यहोशूले आफ्नो शत्रूह माथ आफ्नै बदला लएनन्। उनले
शहरह लए। िन यनै उनले यो गर।े परमे र सधै सत्य हुनुहुन्छ।

107 अब हामीह संग अझै धेरै नायकह को िवषयमा जानलाई अधक समय भएको
म चाहन्थे तर मसंग अब मात्र दस िमनेट छ। यी सबै अमूल्य नायकह लाई हेनुर्होस्,
जसै तनीह िव ासका महान् यो ाह थए, तनीह सबै मृत्यकुो ारमा मरकेा थए।
तनीह िठक मृत्यकुो ारमा नाश भए।

108 त्यसपछ अब्राहामको राजिकय वंशसंग आउनुहोस्। तनीह सबै शारी रक सन्तान
थए, इसाहकबाट आएका थए। तर यहाँ अब्राहामको राजिकय सन्तान आयो, जो ख्री
हुनुहुन्थ्यो, अब्राहामको िव ासको सन्तान हुनुहुन्थ्यो; हामी कस्तो हुनुपथ्य , केवल हेरौ
िक हामी कसरी हो या होइन। शारी रक सन्तान त मात्र एउटा प्रकार थयो। अ सबजैना
प्राकृतक जन्म ारा ज न्मए, तर उहा एक कन्या ारा ज न्मनुभयो। बुझ्नुभयो, उहा
अब्राहामको िवऊको यहुदी हुनुहु थयो। उहा प्रतज्ञाको िव ासको िवऊ ारा आउनुभयो।
र, त्यसपछ, हामी उहाको छोराछोरीह हुनपन थयो, यस मािनस ारा।

109 उहाले के गनुर्भयो त्यो ध्यान िदनुहोस्। जब उहा पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाले
￭जत्नुभयो, र शत्रुको भएको शहरह कब्जा गनुर्भयो; उिह राजिकय िवऊले। उहाले यो
वचन ारा प्रतज्ञा गनुर्भयो। उहाले ￭जत्नुभयो। उहाले हाम्रो िन म्त िवमारीको ारलाई
￭जत्नुभयो। त्यिह नै गनर् उहा आउनुभयो। उहाले, याद गनुर्होस्, िवमारी मािनसह ,
उहाले त्यो ार ￭जत्नुभएको छ। तपाईले ￭जत्नुपन छैन; उहाले ￭जत्नुभयो। अ
मािनसह ले तनीह को आफ्नै ार ￭जत्नुपन छ। तर तपाईले ￭जत्नुपन छैन; त्यो पिहले
नै ￭जतीएको छ। उहाले िवमारह को ारलाई ￭जत्नुभएको छ। उहाले के गनुर्भयो जब
उहाले िवमारह को ारह मा िवजय प्रा गनुर्भयो? भन्दै हुनुहुन्छ िक त्यो हुनेछ…जे
पिन तमीले यस पृथ्वीमा माग्दछौ, र जे पिन तपाईले यस पृथ्वीमा बाध्नुहुनेछ, उहाले
त्यसलाई स्वगर्मा बाध्नुहुनेछ, र ढोकाको साचाह हामीलाई िदनुहँुदछ।
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110 उहाले परीक्षाको ारलाई वचन ारा िवजय प्रा गनुर्भयो। र साचाह चािह, “शत्रुको
िवरोध गर, र त्यो तमीह बाट भाग्नेछ।” उहाले सबै ￭जत्नुभयो; सबै िवमारीह लाई
￭जत्नुभयो।
111 उहाले मृत्यलुाई ￭जत्नुभयो, र नगर्लाई ￭जत्नुभयो। उहाले मृत्यु र नरकलाई
￭जत्नुभयो। उहाले त्यसलाई ￭जत्नुभयो जुन अ ले ￭जत्न सक्दनै, िकनभने तनीह
प्राकृतक िवऊका थए। यो अलौिकक िवऊ थयो। उहाले चहानको ारलाई ￭जत्नुभयो,
र तेस्रो िदनमा वौरी उठ्नुभयो, हाम्रो न्यायकरणको लािग।
112 “र अब हामीह िवजयीभन्दा पिन बिढ छौ।” हामी मात्र यसमा सिह भई िहड्दछौ,
उत्तराधकारको पमा, “िवजयीभन्दा पिन बिढ छौ।” अब हामी हा रसकेको शत्रुसंग
व्यवहार गदछौ। िवमारीह हा रसकेको छ। मृत्यु परा￭जत भसैकेको छ। नगर् परा￭जत
भसैकेको छ। सबकुैरा परा￭जत भसैकेको छ। ओ; म मेरो आकारभन्दा दोब्वर भईिदएको
भए, अिहले हुनसक्छ म दोब्वर पमा राम्रो महसूस गथ। हामीले ￭जतसकेको शत्रुसंग
िववाद गदछौ।
113 केिह आ यर् थएन पावलले भ सक्थे, जब तनीह ले पखार्ल बनाउदै थए, उनको
शर छनाउनको लािग, उनले भने, “ओ, मृत्य,ु तेरो खल कहाँ छ? मलाई देखा िक
कहाँ तलेै मलाई छट्पिट्ट र चच्याउने बनाउन सक्छस्। चहान, तेरो ￭जत कहा छ, र
तलेै सोच्छस् िक तलेै मलाई ढाल्न सक्छस्? म तलाई त्यहाँ भएका त्यो रत्तो चहानमा
देखाउछु; र म उहामा छु, उहाले मलाई अ न्तम िदनमा उठाउनुहुनेछ।” एक परा￭जत
भएको शत्रु हो।
114 अब्राहामको राजिकय सन्तान, अब, प्राकृतक िवऊले त्यसमा देखाउन सक्दनै।
तर राजिकय िवऊले ￭जत्न सक्छ, पिहलेनै ￭जतसकेको छ, िकनिक उहा हामो अघ
जानुभएको छ र सबै ारलाई हाम्रो िन म्त ￭जत्नुभएको छ। उहा अिहले, दइु हजारवषर्
पछ, उहा शिक्तशाली िवजेता, उहा हाम्रो माझमा खडा हुनुहुन्छ। उहाले िवमारीह लाई
मात्र ￭जत्नुभएन…उहाले िवमारीलाई ￭जत्नुभयो। उहाले परीक्षालाई ￭जत्नुभयो। उहाले
प्रत्येक शत्रुलाई ￭जत्नुभयो। उहाले मृत्यलुाई ￭जत्नुभयो। उहाले नगर्लाई ￭जत्नुभयो। उहाले
चहानलाई ￭जत्नुभयो, र फेरी वौरी उठ्नुभयो। र दइु हजार वषर् पछ, यहा हामीमध्ये उहा
खडा हुनुहुन्छ! आमेन। उहा अझै पिन यहा जीिवत हनुहुन्छ, आफ्नो प्रतज्ञा प्रमाणत गद
हुनुहुन्छ, जो अब्राहामको राजिकय िवऊ हुनुहुन्छ! ओ! र शत्रु…
115 “उहाले आफ्नो शत्रुको शहरह ￭जत्नुहुनेछ।” ती, िवऊको लािग, उहा यहाँ जीिवत
प्रमाणत भई आफैलाई कसको िन म्त खडा राख्दहुैनुहुन्छ? ती चुिनएका िवउह जसले
यो देख्न सक्छन्। उहाले त्यसलाई ￭जत्नुभयो। जो, आफ्नो परीक्षा पछ, वचनको
प्रतज्ञा अनुसार, पिवत्र आत्मा ारा उनीह लाई ख्री को शरीरमा छाप लगाईएको थयो,
तनीह लाई पुि ग रयो (के?) िहब्रू १३:८ पुरा ग रयो। तनीह त्यहाँ पिवत्र आत्मा ारा
छाप लगाईएका छन्, त्यिह पिवत्र आत्मा जो…जसलाई अब्राहामले पिहले नै देखेका थए;
िव ास ारा उनले िव ास गरकेा थए। र अिहले हामी यो प्रा गदर्छौ, उहाले प्रतज्ञालाई
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फकर हेररे जुन उहाले भ ुभएको थयो। र यूह ा १४:१२ यी अ न्तम िदनह मा पुि
ग रएको छ, उहा वौरी उठेका िवजेता ारा।
116 कुनै प्रणालीले होइन; तर एउटा व्यिक्त, ख्री , िवजयी ारा भयो। मेरो मण्डलीले
होइन, मेरो ब्या प्ट मण्डलीले होइन, या तपाईको प्रे स्बटे रयन मण्डलीले होइन,
मेथोड , या पे न्टको लबाट होइन; तर येशू ख्री बाट भयो। उहा आज जीिवत हुनुहुन्छ।
उहा त्यसबाट माथ उठ्नुभयो, हाम्रो न्यायबाट माथ।
117 र िकनभने उहा जीिवत हुनुहुन्छ, उहाले भ ुभयो हामी पिन ￭जउछौ। “मािनस रोटीले
मात्र बाँच्दनै, तर प्रत्येक वचनले बाँच्दछ,” वचनको भागले होइन, “प्रत्येक वचन जुन
परमे रको मुखबाट िनस्कन्छ।” “म पु त्थान र जीवन हँु। जो जसले ममा िव ास गदर्छ,
त्यो मरे तापिन ￭जउनेछ। जोकोहीले ममा ￭जउछ र िव ास गछर् त्यो किहल्यै मनछैन। तमी
यो िव ास गछ ?” सबै शत्रुको शहरलाई कब्जा गर!
118 त्यसले बोसवथर्लाई कसरी ￭जत्नसक्छ, जब परमे र…बोसवथर् िवजेताभत्र थए।
र त्यिह कारणले नै उहाले भ ुभयो, “मेरो जीवनको खसुीमय घड यिह नै हो।” अ, ह।
उनले त्यो शिक्तशाली िवजेतालाई जानेका थए। उनको िन तता उहामा रहेको थयो।
ओ, अब हामी गाउन सक्छौ:

￭जउनु, उहाले मलाई प्रेम गनुर्भयो; मनुर्, उहाले मलाई
बचाउनुभयो;

गाडनु, उहाले मेरा पापह टाढा लजैानुभयो;
￭जई उठ्नु, उहाले सदाको लािग न्याय गनुर्भयो;
कुनै िदन उहा आउदै हुनुहुन्छ, ओ मिहमामय िदन!

119 तनीह जो परा￭जत भएका दे खन्छन्। म िव ास गछुर् िक उनी एड्डी पेर नेट थए,
उनले आफ्नो इसाई गीतह िवक्री गनर् सकेको थएन। कोिहले त्यो लन चाहेनन्।
तनीह को त्यससंग कुनै सरोकार थएन। ओ, हा रएको, र एक िव ासी! एक िदन,
पिवत्र आत्मा उहामाथ आउनुभयो। उनको शत्रुको ार, जसले उनको सािहत्य लदनै!
आत्माले उनलाई प्रहार गर,े र उनले कलम लए, परमे रले उनलाई उद्घाटनको गीत
लेख्न िदनुभयो।

सबै जय होस् येशुको नाउको शिक्तमा!
स्वगर्दतूह को िगरावट झनर् िदनुहोस्;
राजिकय मुकुट ल्याऊ,
र उहालाई सबकैो प्रभुको ताज पिहयार्औ।

120 अन्धो फ्या ी क्रोसबाई, एक समय। उनले भिनन्, “तपाइको िन म्त यसले के अथर्
िदन्छ?” केिह…उनले आफ्नो जन्म अधकार बेचनन् जस्तो िक पे न्टको लका ए ल्भस
प्रेस्लीले बेचे, या जस्तो िक ख्री को मण्डलीका बूनले गर,े या जस्तो रडे फोलेले गर,े
आफ्नो प्रतभाह संसारलाई बेचिदए; तनीह ले काडलाक्सका तव्रटा पाए, र दस
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लाख डलर, सूनकै रकेडर् पाए। तर फ्या ी कोसर्बाई आफ्नो स्थानमा साचो भई ब￭सन्।
उनले कराएर गाए:

मलाई पार नगनुर्होस्, ओ कोमल मुिक्तदाता,
मेरो नम्र पुकार सु ुहोस्;
जबिक अक पिट्ट तपाईलाई पुका ररहेका छन्,
मलाई छोडेर नजानुहोस्।
तपाई मेरो आरामको धारा हुनुहुन्छ,
जुन मेरो जीवनभन्दा बिढ छ,
तपाई बाहेक यस पृथ्वीमा मेरो को छ?
या स्वगर्मा तपाईबाहेक को छ र?

121 तनीह ले भने, “के गनुर्हुन्छ यिद तपाई स्वगर्मा जाँदा पिन अन्धो रहनुभयो भने?”
उनले भिनन्, “मलेै उहालाई जसरी नी च ेछु।”
भन्यो, “तमी कसरी उहालाई च ेछौ?”
उनले भिनन्, “मलेै उहालाई च ेछु।”
भन्यो, “श्रीमती क्रोसबाई, तपाईले दस लाख डलर कमाउन सक्नुहुन्थ्यो।”
उनले भिनन्, “म दस लाख डलर चाहिदन”

122 “तपाई उहालाई कसरी च ुहुनेछ?” उनले भिनन्:
म उहालाई च ेछु, म उहालाई च ेछु,
र उहाको पक्षमा उ ार ग रएकाह संग खडा हुनेछु;
म उहालाई च ेछु, म उहालाई च ेछु।

123 “यिद मलेै उहालाई देख्न सिकन भने, म उहाको काँटीले ठोकेको हातलाई महसूस
गनछु।” उनले आफ्नो शत्रुको ारलाई ￭जतन्। हो।
124 यिद तपाई ख्री मा हुनुहुन्छ भने! उहाले भ ुभयो, “यिद तमी ममा र ौ, र मेरा
वचनह तमीमा र ो भने, माग कुन साचो तमी चाहन्छौ, माग कुन ार तमी चाहन्छौ;
जे पिन तमी माग्नेछौ, र त्यो तमीलाई िदईनेछ। यिद तमी ममा र ौ, र मेरो वचन तमीमा
र ो भने, तमीले कुनै पिन शत्रुको ार लन सक्छौ जुन तम्रो मागर्मा आउदछ।” तपाई
अब्राहामको राजिकय सन्तान हुनुहुन्छ।
125 कुन खालको ार तपाईको अगाड आउदछ? यिद त्यो िवमारी हो भने, तपाई
त्यसको लािग िवजेताभन्दा अझै बिढ हुनुहुन्छ। तब हामीले भ सक्छौ, यो अनुग्रिह
पुरानो गाउनुहोस्।

पुस्तकको प्रत्येक प्रतज्ञा मेरो हो,
प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक पद…र अत िदव्य,
म उहाको िदव्य प्रेममा भरोसा राख्दछु,
िकनिक पुस्तकको प्रत्येक प्रतज्ञा मेरो हो।
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126 हामी िवजेता भन्दा अझै बिढ छौ, र अब्राहामको सन्तानले शत्रुको शहरलाई कब्जा
गनछन्! जब तनीह ले यी कुराह हुन सक्दनै भ ेछन्, जब तनीह ले यसलाई शतैान
भ ेछन्, या बाल￭जबुल भ े छन्, या अ केिह भ ेछन्, परमे रले शत्रुको सबै ारलाई
लई िवजेता हुनेमा िन य हुनुहुन्छ।

आउनुहोस् हामी प्राथर्ना गरौ।
127 प्रभु, हुनसकोस् अब्राहामको सन्तानले…म जान्दछु तपाईले देख्नुहुन्छ, प्रभु। कसरी
त्यो वचन वास्तिवक जिमनमा नहानी अन्यथा खस्न सक्छ र? म प्राथर्ना गछुर् िक
तनीह ले अब बुझ्नेछन्। प्राथर्नाको लाईनमा आउने प्रत्येक व्यिक्तको चंगाई हुन
सकेकको होस्।
128 प्रभु, यिद यहाँ भत्र अझै कोिह छन्, जसले अझै पिनआफ्नो पाप स्वीकारकेा छैनन्,
जो सावर्जिनक पमा त खडा भएका थएनन् र ख्री को लािग खडा भए, जो सबै ￭स ान्त
र चसोपन, औपचा रक, मृत कुरा त्याग्न तयार छन् जसले तनीह लाई तपाईबाट टाढा
लगेको थयो। र अब तनीह खडा हुन सकून् र भनून्, “म उहालाई मेरो मुिक्तदाताको
पमा ग्रहण गछुर् ।” तब तपाई तनीह को िन म्त त्यस िदनमा खडा हुनुहुनेछ।

129 हाम्रो शरह झुकाउदै गदार्, यिद त्यहाँ कोिह छन् जो मात्र केिह क्षणको लािग खडा
हुन चाहनुहुन्छ, प्राथर्नाको लािग, भ ुहोस्, “म उहाको िन म्त अिहले खडा हुन चाहन्छु,
तािक त्यस िदन उहा मेरो िन म्त खडा हुनुहुनेछ; उहाको िदव्य उप स्थतमा हुनेछ।” म
तपाईलाई सोच्दछु, र तपाईको नाउ जीवनको पुस्तकमा स्थािपत हुनको िन म्त अवसर
िददछु, यिद तपाई खडा हुनुभयो भने। म तपाईलाई कुनै मण्डलीमा शािमल हुनको िन म्त
भ न्दन। म तपाईलाई ख्री मा आउनको िन म्त भन्दछु, यिद तपाई यिह हुनुहुन्छ र उहालाई
जा ुहुदनै भने।
130 परमे रले तमीलाई आशष िदऊन्, छोरा। के त्यहाँ कोिह छ, भ ुहोस्, “म—
म अिहले खडा हुन चान्हन्छु परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्” परमे रले तपाईलाई
आशष िदऊन्, मिहला। परमे रले तपाईलाईआशष िदऊन् मेरो विहनी। “म चाहन्छु…”
परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्। “यस िदनमा, म खडा हँुदछु।” यी राम्रा मािनसह ,
पु ष र मिहलाह , जो उभरहनुभएको छ, “यस िदनमा, म खडा हुनेछु।”
131 र त्यो िदन जब डाक्टरले भन्दछ, “िठक छ, नाश; उहाको रगत बिगरहेको छ, मृत्यु
ऊ माथ, या उनी माथ छ।” या कुनै िबहान, तपाईले तपाई खडा भएको सम्झनुहुनेछ।
तपाई उहाको िन म्त खडा हुनुहोस्।
132 “यिद तमी मािनसको अगाड मदे ख शमार्उछौ भने, म तमीबाट मेरो िपता र पिवत्र
दतूगणह को सामू शमार्उनेछु। तर तमीह ले मािनसको सामू मलाई ग्रहण गय भने,
त्यसलाई म मेरो िपता र पिवत्र दतूगणह को सामू ग्रहण गनछु।”
133 परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन् मेरो विहनी। के त्यहा किहँ आँगनमा कोिह
हुनुहुन्छ? िठक अिहले, हामी पखदै गदार्। तपाईह मध्ये कोिह, धेरै जना मुख्य त ामा
हुनुहुन्छ? सबै िठकै छ। म तपाईलाई तपाईको वचनमा लदछु, िमत्र।
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134 यिद वचन म ललो जिमनमा खस्यो भने, जस र त्यो कुवाको सानो ीमा खस्यो,
उनले—उनले त्यो बु￭झन्। उनी स्वगर्मा प्रतिनधत्व भएको थयो, संसारको जग…
संसारको जग बसाल्नु भन्दा अघ। जब ज्योतले उनलाई प्रहार गय , उनले त्यो
कुरा बु￭झन्।
135 परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन् मेरो भाई। त्यो एक वीर हो…परमे रले
तपाईलाई आशष िदऊन्, मेरो भाई। तपाईले आफ्नो जीवनमा ठुलो काम गरकेो
हुनसक्छ; तपाईले जीवनमा गरकेो भन्दा महान् काम अिहले गद हुनुहुन्छ, ख्री को िन म्त
खडा हुनुहोस्।
136 हाम्रो स्वग य िपता, िवऊ जिमनमा खसेको छ यो िदनमा। हामी जीवन माथ उठेको
देख्दछौ। पु षह र ीह आफ्नो खटु्टामा खडा भएका छन्, र सबलेै परमे रको
आँखामा हेदर्छन्, जो सवर्व्यापी हुनुहुन्छ, सवर्ज्ञानी हुनुहुन्छ, सवर्शिक्तमान हुनुहुन्छ,
उहाले तनीह लाई देख्नुहुन्छ। तनीह तपाईका हुन्, िपता। म तनीह लाई तपाईमा
स्मारकह को पमा प्रस्तूत गदर्छु।
137 हुनसकोस् िक त्यहा तनीह खडा भईरहदाको अनुभव, यो जानेर िक तनीह ले
के गरकेा छन्, यो जानेर िक यसको अथर् के हो, थोरै तुच्छ भए तापिन प्रभुसंग तनीह
आफु खडा भएका छन्। हुनसकोस् िक तनीह सधै त्यो िदनसम्म तपाईको उप स्थतमा
तनीह खडा रहन सकोस्, तबा त्यो मधुर आवाजले भ ेछ, “हो, एक िदन बेटन राउजमा
या सानो ठाउ जुन डेनहाम स्प्रन्ग्स भिनन्छ, ऊ मेरो िन म्त खडा भएको थयो, िपता,
अब म उनको िन म्त खडा हुनेछ।” प्रदान गनुर्होस्, प्रभु। तनीह तपाईका हुन्, येशू
ख्री को नाममा। आमेन।

तपाई खडा हुनुभएको मा, पम रले तपाईलाई आशष िदऊन्।
138 अब मेरो लािग यो एउटा कुरा ग रिदनुहोस्। पत्ता लगाउनुहोस्, यिद तपाई
यी पा रह को वरीपरी हुनुहुन्छ भने, थोरलैाई हेनुर्होस्, तनीह संग कुरा गनुर्होस्।
यिद तपाईको अिहलेसम्म इसाई बि ष्मामा, बि ष्मा भएको छैन भने, त्यो गनुर्होस्।
अब आफैलाई िव ासीह को माझमा राख्नुहोस्, साँचो िव ासीह संग, देखावटी
िव ासीह संग होइन; सच्चा िव ासीह संग।

हामी प्राथर्ना गदगदार्, आउनुहोस् यी माल्हा को लािग पिन प्राथर्ना गरौ।
139 स्वग य िपता, यी मालह अब बािहर जादछैन्; कहा जान्छ त्यो म जा न्दन।
हुनसक्छ कुनै बुढो ि िविहन वुवाकोमा जो कुनै सानो दलदलमा यहाँ बािहर ब￭सरहनु
भएको छ, यो माल आउनुको िन म्त पखरहनु भएको हुनसक्छ; एउटा सानो बालक
अस्पतालमा लडरहेको; एउटा आमा उभरहेको, पागलपनमा, यो माल फकर आउनको
िन म्त पखरहेको हुनसक्छ। स्वग य िपता, म प्राथर्ना गछुर् िक तपाई त्यससंग जानुहोस्।
र आज तपाईको उप स्थतको चन्हको पमा, र हाम्रो िव ास जुन तपाईमा छ जस्तो
िक हामीले वचन प्रचार गरकेा छौ, त्यो िव ास जुन अब्राहाममा थयो, र त्यो िव ास जुन
उ प भयो र येशू ख्री ारा हामीमा िदईयो, हुनसकोस् िक त्यो यी मालह संग जान
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सकोस् र ती सबै जत छ तनीह चंगाई हुन सकोस्। हामी तनीह लाई पठाउछौ येशू
ख्री को नाममा। आमेन।
140 अब मात्र केिह क्षण, हामीले प्राथर्नाको लाईन बोलाउन भन्दा पिहले। सवर्शिक्तमान र
शिक्तशाली परमे र, एक महान्, एक पूणर् पयार् …कृपया, िमत्रह , म—म िवरामीह को
लािग प्राथर्ना शु गनर् जाँदछुै, र म…सम्भावतः जब हामी तल आउछौ, म—मलेै केिह
कुरा तपाईलाई भ नसकुला; तपाई मध्ये कोिह त्यो समयभन्दा अगाड जानुहुन्छ होला।
तपाई जे पिन गनुर्हुन्छ, यिद तपाई केिह समय अघ खडा पिन हुनुभएन होला र तपाई
िन य नहोला…
141 यिद तपाई मण्डलीको सदस्य हुनुहुन्छ भने त्यो राम्रो हो, तर त्यो नै पयार् छैन।
बुझ्नुभयो, त्यो धिन शासक मण्डलीको सदस्य थयो। बुझ्नुभयो? उनले अनन्त जीवन
पाउनलाई के गनुर्पछर् भिन येशुलाई सोधेका थए। उनले त्यो किहल्यै ग्रहण गरकेा थएनन्।
उिन छोडेर गए। त्यो जवान मिनसले कत मूखर्को काम गर।े उसको स्थान न लनुहोस्।
तपाईले सम्झनुहुन्छ अ न्तम पटक उनको पिहचान भएको? थोरै समय पछ, उनी समृ
भए। उनी धिन भए। उनी यस्तो ठाउसम्म पुगे यहासम्म िक उनको ढुकुटीसम्म फाट्ने भयो।
तर तब हामीले उनको अ न्तम पिहचान भेट्टाउछौ, नगर्मा, आगोको यातनामा पाउछौ।
तपाईमा त्यो हुन निदनुहोस्। ख्री लाई ग्रहण गनुर्होस्।
142 तपाई जवान मािनसह , तपाई जवान यवुतीह , तपाई जवान यवुाह , केवल
तपाइको जीवनको मोडमा, कृपया यो गनुर्होस्। मलाई सु ुहोस्, जस—ैजसै तपाईको
दाईको पमा, जसले तपाईलाई प्रेम गछर् । म यहा छु िकनिक म तपाईलाई प्रेम गछुर् । म
परमे रलाई प्रेम गछुर् , र म तपाईलाई प्रेम गछुर् , र मलेै परमे रलाई प्रेम गनर् स क्दन यिद
मलेै तपाईलाई प्रेम ग रन भने।
143 यिद तपाईसंग केिह सुझाव िदन छ भने, मेरो छोरालाई त्यहाँ िदनसक्नुहुन्छ, या
मेरो, छोराछोरी मध्ये एकलाई िदनसक्नुहुन्छ। मलाई मात्र…म, म त्यो िवना जानेछु।
कुनै पिन अिवभावकले त्यो गदर्छ; त्यसरी नै परमे रले पिन गनुर्हुन्छ। बुझ्नुभयो? उहाको
मािनसलाई प्रेम गनुर्होस्। एक अकार्लाई प्रेम गनुर्होस्।
144 तपाई भ ुहुन्छ, “तपाई तनीह लाई के कुराले गाली गनुर्हुन्छ?” वास्तिवक प्रेम
सुधारात्मक हुन्छ।
145 यिद तपाईको बच्चा सडकमा िहड्छ भने; तपाइले भ ुहुन्छ, “िठक छ। कान्छो त्यहाँ
बस्दछै। त्यसले त्यसो गनर् नहुने थयो, तर मलाई त्यसको सानो चत्त दखुाउनु मन
छैन।” तपाईले त्यसलाई प्रेम गनुर्हुदनै। ऊ त्यहाँ मा रन सक्छ। यिद तपाईले त्यसलाई
प्रेम गनुर्हुन्छ भने तपाईले उसलाई भत्र ल्याउनुहुन्छ र एक िपटाई िदनुहुन्छ। तपाईले
त्यसलाई आज्ञा पालन गनखालको बनाउनुहुन्छ।
146 त्यिह ता रकमा परमे रले गनुर्हुन्छ। प्रेम सुधारात्मक हुन्छ, र त्यो वास्तिवक प्रेम हो।
147 जब एउटा प्रचारक खडा हुन्छ र तपाई ीह लाई कपाल काट्न िदन्छ, र मुख
रङ्गयाउन र अ लगाउन िदन्छ, र तपाईलाई सच्याउन खोज्दनै, त्यहा कुनै वास्तिवक
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प्रेम त्यहाँ छैन; र केिह भन्दनै पिन। र तपाईको पु षलाई तन या चार पटक िववाह गनर्
िदन्छ, र ती सबै त्यस्ता अ कुराह , र त्यस्तै भएर जान्छ, त्यहाँ कुनै वास्तिवक प्रेम छैन।
तपाईलाई मण्डलीमा शािमल हुनिदन्छ, र तपाईको ढाड सुम्सुम्याउछ, र कुनै ￭स ान्तले
तपाइलाई अ ाउछ, त्यसपछ, “तपाईले गनर् पन चज भनेको नै पिवत्र मण्डलीमा
शािमल हुनुपछर् ,” भिन ￭सकाउछ भने त्यहाँ कुनै प्रेम छेन। वा, या त, त्यो मिनस पूणर्
पले हराएको छ, स्वयम्, या उनले आफैले केिह देख्दनै।

148 वास्तिवक प्रेम सुधारात्मक हुन्छ, र तपाईलाई परमे रको वचनमा फकार्एर ल्याउछ।
149 येशुमा हेनुर्होस्, कसरी, उहाले के भ ुभयो, ‘िकनिक उहाले तनीह लाई प्रेम
गनुर्भयो, यत प्रेम गनुर्भयो िक उहा तनीह को साट्टोमा मनुर्भयो, जब तनीह ले अझै
उहाको रगतलाई वोलाउदै थए।
150 अब महान् पिवत्र आत्माले…म केिह िमनेट पखर्न चाहन्छु। म तबसम्म पखर्न चाहन्छु
जबसम्म पिवत्र आत्माले ममाथ अभषेक गनुर्हु , हामीले यो शु गनर्भन्दा अघ। मलेै
प्रचार गद आईरहेको छु। धन्यवाद, तपाईह को सहकायर्को िन म्त।
151 अब, हरके जना यहाँ, जहा किहँ तपाई हुनुहुन्छ, यो भवनमा जहाकिह पिन हुनुहुन्छ,
मात्र एक िमनेटको लािग प्राथर्ना गनुर्होस्, भ ुहोस्, “प्रभु येशु, मलाई सहायता गनुर्होस्!
सहायता गनुर्होस्! मलाई तपाइको व छुन िदनुहोस्।” येशुले भ ुभयो, तपाई जा ुहुन्छ,
जब ीले उहाको व छोईन्, उहाले शारी रक पमा त्यो महसूस गनुर्भएन, तर
उहा पछाड फकर् नुभयो र उनी को थईन् र उनले के ग रन् भिन जा ुहुन्थ्यो। उहा
त्यिह येशु आजको िदनमा हुनुहुन्छ, एक मूख्य पुजाहारीलाई हाम्रो दवुर्लताको अनुभवले
छुन सिकन्छ।
152 तपाई िव ास गनुर्हुन्छ अिहले, तपाई प्रत्येकले, त्यो सत्य हो, िक परमे रले यो
प्रतज्ञा गनुर्भयो, फेरी एकपटक (र उहाले यो देखाउन सकेको होस्) हामी सोदोमको
िदनह मा बाच्दै छौ? कतजनाले यो भवनमा त्यो कुरा िव ास गनुर्हुन्छ, मात्र तपाईको
हात उठाउनुहोस्।
153 हामी त्यो सोदोममा जत ￭जईरहेका छौ। सबै प्रणालीह प्रदिूषत भएका छन्,
संसारको प्रणालीह , सबकुैरा, मण्डलीको प्रणालीह , राजनीत प्रणालीह । त्यहाँ केिह
छैन। राजनीत अत भ्र भएका छन्। प्रणालीह सबै ठाउमा, हाम्रा शासकह , ती सबै
भ्र ाचार हुन्। मण्डली पिन त्यिह त रकाले भएका छन्। प रवारह त्यस्तै भएका छन्। यो
सबै भ्र ाचार हो; सोदोम हो।
154 त्यसपछ, याद गनुर्होस्; परमे रले त्यो तपाईको सामू राख्नुभयो, तब याद गनुर्होस्
उहाले भ ुभयो िक उहाले आफैलाई मानव शरीरमा प्रतिनधत्व गनुर्हुनेछ, र त्यस्तै नै
गनुर् हुनेछ जस्तो उहाले सोदोमलाई गनुर्भयो, जुन प्रतज्ञाको पुत्र देखा पनुर्भन्दा अघ हुनेछ।
उहाले प्रतज्ञा गनुर्भयो िक उहाले एकजनालाई पठाउनुहुनेछ जसले प्रतज्ञाको पुत्रको बाटो
तयार पानछ, जसरी उहाले पिहले गनुर्भएको थयो, जसले प रचय गराउदछ; र उहाले
भ ुभयो, “जब परमे रको पुत्र प्रकट हुनुहुनेछ।”
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155 म तपाईलाई च न्दन। िठक छ, सुश्री थोम्प्सन, त्यो ी समस्या र किठनाईह ,
तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले तपाईलाई िनको पनुर्हुनेछ? तपाई यो िव ास गनर्
सक्नुहुन्छ? िव ास गनुर्हुन्छ? सुश्री, सुश्री थोम्पसन, तपाई यो िव ास गनुर्हुन्छ िक उहाले
तपाईलाई िनको पानर्सक्नुहुनेछ? त्यसो हो भने आफ्नो हात उचाल्नुहोस्।
156 त्यहाँ ी हुनुहुन्छ जो तपाईको िठक पछाड बस्नुभएको छ। उनी प्राथर्ना गद
हुनुहुन्छ। तपाईको जोन मा जलन छ।
157 एक जना िठक उहाको प ो पिट्ट ब￭सरहनु भएको छ, जसको पेटको समस्या छ, उहा
पिन प्राथर्ना गद हुनुहुन्छ। तपाइले यो छुट्टाउन जादै हुनुहुन्छ, तपाई त्यो देख्नुहु । तपाई
यहाबाट आउनुभएको होइन। तपाई िमस्सी￭सपीबाट हुनुहुन्छ। तपाई श्रीमान् र श्रीमती
स्ट्र ीन्गर हुनुहुन्छ। यिद तपाईले आफ्नो पूणर् दयले िव ास गनुर्हुन्छ भने, येशु ख्री ले
तपाईलाई िनको पानुर्हुनेछ। यिद तपाईले िव ास गनर् सक्नुभयो भने। िव ास गनुर्हुन्छ?
त्यसो हो भने तपाईले प्रा गनर् सक्नुहुन्छ। तपाईको हात उचाल्नुहोस् तािक मािनसह
त्यो तपाई हुनुहुन्छ भिन देख्न सकून्।
158 म ती मािनसह लाई च न्दन। मलेै तनीह लाई मेरो जीवनमा किहल्यै देखेको छैन।
तपाईले िव ास गनुर्पदर्छ, िमत्र। उहाले आफैलाई पिहचान गराउदै हुनुहुन्छ। के तपाई त्यो
आफ्नो पूणर् दयले िव ास गनुर्हुन्छ? [सभाले भन्छन, “आमेन।”—सम्पा]
159 िकन तपाईले आफ्नो शर ह ाउनुभयो, श्रीमान्, र मलाई त्यसरी हेनुर्भयो? हो,
श्रीमान्। िकनभने तपाईले त्यो गनुर्भयो, म तपाईसंग केिह िमनेटमै कुरा गनर् जाँदछुै। तपाई
एक प्रकारको उमेर भसैकेको, सज्जन व्यिक्त हुनुहुन्छ जो िठक यहा वस्दै हुनुहुन्छ, मलाई
हेद हुनुहुन्छ। उहाले मलाई अत इमानदारीता साथ हेनुर्भयो। उहाले िव ास गनुर्भएको
छ। तपाईले कसकैो िन म्त प्राथर्ना गदहुनुहुन्छ, जसलाई चोट लागेको छ। तर—तर
तपाईको प्राथर्नाको मूख्य चज, तपाईलाई चाहेको, तपाई पिवत्र आत्माको बि ष्मा खोज्दै
हुनुहुन्छ। त्यो िठक हो। त्यो िठक हो। यिद तपाईले िव ास गनुर्भयो भने, तपाई ी, तपाई
रोजगारी खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो भन्दा बाहेकमा, तपाईलाई थाहा हुनसक्छ िक म परमे रको
अगमवक्ता वा दास, तपाईमा दइु पटक शलै्यिक्रया भसैकेको छ। त्यसले तपाईलाई एक
प्रकारको कमजोर बनाएर छोडेको छ। सबै खालको प र स्थतह , आ त्मक समस्या।
म तपाइलाई भ चाहन्छु िक ती सबै िठक पा रएको छ। तपाईको िव ासले तपाईलाई
िनको पादर्छ।
160 [टेपमा खा ल स्थान—सम्पा]…िठक तपाईको प ो पिट्ट ब￭सरहनुभएको। उहा
प्राथर्ना गद हुनुहुन्छ। यहाँ हेनुर्होस्। उहाले तपाईलाई सु ुभएको छ, र तपाईले उहालाई
छुनुभएको छ। म तपाईलाई च न्दन, तर उहाले च ुहुन्छ। म तपाईलाई भन्छु तपाईले
के को िवषयमा प्राथर्ना गद हुनुहुन्थ्यो। तपाईको पूणर् दयले तपाई िव ास गनुर्हुन्छ?
तपाईलाई चत्त थलैीमा समस्या छ, जुनको लािग तपाई प्राथर्ना गद हुनुहुन्छ। के तपाई
िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले तपाईलाई चंगाई ग र िठक पानुर्हुन्छ? तपाई श्रीमती स्मथ
हुनुहुन्छ। त्यो िठक हो, आफ्नो हात उचाल्नुहोस्।
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161 देख्नुभयो उहाले आफैलाई पिहचान गराउदै हुनुहुन्छ। यो के हो? यो अब्राहामको
िवऊ हो, त्यो िव ास जुन अब्राहाममा थयो, प्रभु येशु ख्री हामी माझमा हुनुहुन्छ उहाको
वचन हामीमा पुि गदहुनुहुन्छ, चन्हह ले पछ्याउदै हुनुहुन्छ।
162 को, कतवटा काडर्ह को िन म्त प्राथर्ना ग रनुपन छ, तपाईह को हात
उचा लिदनुहोस्, तपाईको काडर् भयो? ओ, हामीले प्राथर्नाको लाईन आरम्भ गरे
बेस हुनेछ।
163 तपाई देख्नुहुन्छ, तपाई बुझ्नुहुन्छ होइन र? अब त्यो आत्माले मात्र…तपाईलाई
चंगाई िददनै। त्यसले उहा यहाँ हुनुहुन्छ भिन पिहचान गराउछ। तपाईको पा रह मा
िवरामीह को िन म्त प्राथर्ना गनर्को लािग यिह नै अधकार िदईएको छ। तनीह ले त्यो
गदनन्, अह; िन यनै गदनन्। तर तनीह मा—तर तनीह मा िठक यिह अधकार छ,
“यी चन्हह िव ासीह मा हुनेछ।”
164 अब म मेरा पा र िमत्रह यहाँ भएको चाहन्छु। (के सबै िठक छ, सभाबाट पिन
बोलाउनुहोस्…?…)
165 कत जता पा रह र सेवकह यहाँ हुनुहुन्छ जसले पुरा दयले िव ास गनुर्हुन्छ?
ओ, धन्यवाद। म चाहन्छु तपाई खडा हुनुहोस्? यहा आउनुहोस्, म संग मात्रै एक िमनेटको
लािग खडा हुनुहोस्, िठक यहाँ तल, िवमारीको िन म्त प्राथर्ना गनुर्होस्। िठक यहा तल
आउनुहोस्। अब तपाई हेनुर्होस् चंगाई हुन आएको, के हुदछ हेनुर्होस्।
166 म तपाईह आएको चाहन्छु, दइुवटा लाईन बनाउनुहोस्। म त्यहा तल एकछनमै
आइहाले, िवमारीह लाई प्राथर्ना गनर्। म िव ास ग ररहेको पा रह जो आफैलाई
िव ासीह को पमा पिहचान गराउन चानुहुन्छ। िक, तपाई िव ास गनुर्हुन्छ, िक तपाई
यहा आउदहुैनुहुन्छ, तपाई पिवत्र जीवन ￭जउदै हुनुहुन्छ, शु जीवन ￭जउदै हुनुहुन्छ। याद
गनुर्होस्, यहा हेनुर्होस् ख्री को प्रतिनधत्व गद के बािहर आउदै छ।
167 भाई, ब्लेर, म तपाईलाई त्यहा जान्दछु, तपाई या भाई प्याटलाई। के तपाईले त्यहा
दइुवटा लाईन बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तो सामान्यतः तपाइले गनुर्हुन्थ्यो, तपाईले र भाइ
प्याटले ग रिदनुहोला।
168 िव ास गनुर्भएको पा रह जो िव ास गनर् जादहुैनुहुन्छ! अब, हेनुर्होस, यिद पम रले
आफैलाई आफ्नो वचन ारा पिहचान गराउनुहुन्छ, उहाको वचनसंग, कतजनाले बाईबल
जा ुहुन्छ, येशुले यो भ ुभयो, “यी चन्हह तनीह िव ास गनह मा हुनेछन्। यिद
तनीह ले आफ्नो हात िवरामीह मा राखे भने, तनीह िनको हुनेछन्?” पा रह ,
तपाईह यहा आफैलाई िव ासीह को पमा पिहचान गराउन आउनुभएको छ। होइन
र? तपाईह िव ासी हुनुहुन्छ (के होइन र?), नभए तपाई यहा खडा भईरहनु हुदनैथ्यो।
अब येशुले के भ ुभएको थयो? “यी चन्हह तनीह मा हुनेछन् जसले िव ास गदर्छन्।”
म तपाईह संगै िव ासी हु।
169 म तल आउदछुै। यनीह हाम्रा मािनसह हुन्, र हामी यी झुण्डको गोठालाह हौ।
अिहले म तल आफ्नो जाल फैलाउन आउदछुै, मेरो हात तपाइको हातमा राख्न आउदछुै।
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र जब यी मािनसह आउदै गछर्न्, यिद तपाईसंग केिह त्यस्तो छ जसले तपाईको िदमागमा
अिव ास पदैा गराएको छ, त्यसलाई अिहले नै िनकाल्नुहोस्; तािक जब यी मािनसह
आउदछन्, तब हरके तनीह बाट आउदछन्, र हामी तनीह मा हात राख्नेछौ, तनीह
िनको भई जानेछन्। के तपाई आफ्नो पूरा दयले िव ास गनुर्हुन्छ अब, सबै जना?
[सेवकह ले भन्छन्, “आमेन।”—सम्पा]
170 यहा मध्ये कतजनाले अ को िन म्त प्राथर्ना गरीिददै हुनुहुन्छ जसै तनीह
आउदछन्, आफ्नो हात उठाउनुहोस्, “म प्राथर्ना गनछु।”
171 याद गनुहोस्, हुनसक्छ तपाईको बुवा, तपाईको आमा, तपाइको छोरी वा छोरा,
बिहनी वा भाइ। र यिद त्यो तपाईको होइन भने, अ कसकैो हो, जो यो लाईनबाट भएर
आउनेछन्। र के हुन्थ्यो यिद त्यो तनीह भईदेको भए, र यिद तनीह क्यान्सरसंग मद
थए, वा कुनै लुकेको रोगबाट, के तपाई त्यो व्यिक्त गिहरो पमा इनादार भएको चाहनुहु
र? िन य नै हामी चाहन्थ्यौ।
172 अब, म, िव ास गछुर् , तपाई कसरी जादै हुनुहुन्छ…अब यी यो पिंक्तमा यहा, यो
खण्डमा, त्यो त फको उल्टोमा माथ खडा हुनुहोस्, जो जत िठक अनुभाग हुनुहुन्छ,
अब, बाटो, बाँया अनुभागलाई लनुहोस्; हामी सबै जाममा हुन्छु, तपाईले देख्नुभयो, र
तपाईले कसरी जा ुहुन्छ, हामीले के गदछौ। सबै िठक छ, यो अनुभागमा भएको सबजैना,
यहा खडा हुनुहोला। अब, सबजैना जो दाँया—हातको अनुभागमा हुनुहुन्छ, केवल यो
बाटोमा आउनुहोस्, िकनभने तपाई तलआउदै हुनुहुन्छ, यतातर आउनुहोस्।
173 र तपाई कसरी जाँदहुैनुहुन्छ, कसरी तनीह वािहर जाँदछैन्, भाई बोडर्सर्? िठक
ढोकाको वािहर छन्, िठक यतातर आउनुहोस् र भवनभत्र फेरी पस्नुहोस्।
174 त्यसलेै, जब यो त फलाई बोलाईन्छ, केिह िमनेटमा, र तनीह खडा हुनेछन्।
र अब हेरौ के…सबै िठक छ, तनीह जो यो अनुभागमा छन्, यो त फ यहािनर
फकर् नुहोस्। आफ्नो प्राथर्नाको काडर् पिक्रराख्नुहोस्, र यो ठाऊ पिट्ट आउनुहोस्। र
तपाईह जो आँगनमा हुनुहुन्छ, िक तलसम्म िहडेर जानुहोस् र तनीह को अ न्तम
पिंक्तमा जोडनुहोस्। अब यी यो बाँया अनुभागमा, बाँया पिट्ट तर जानुहोस्। र त्यसपछ,
तपाई हेनुर्होस्, तपाईले आफ्नो लाईन बनाउनुहोस् र त्यिह बाटो त्यो पछाड जानुहोस्;
पछाड फकर् नुहोस्, त्यो त फ फकर् नूस्। बुझ्नुभयो? र तपाई व रपरीको लाईनलाई
पछ्याउनुस्, तब हामीमा कुनपैिन िमसावट हुदनै।
175 त्यसपछ तपाई यहाँ आँगनमा भएकाह , केवल तपाईको स्थान िठक त्यो प र्भागमा
बनाउनुहोस्, र केवल िठक त्यहाँ भत्र झानुर्होस् जसै तनीह आउदछन्।
176 अब, अब केवल त्यहाँ पछाड िहड्नु शु गनुर्स्, तपाईह प्रत्येक िठक यहाँ पछाड
िहडरहनुहोस् जबसम्म तपाईले िठक यो लाईनलाई भेट्नुहु । यहािनर, िठक यहािनर
िहड्न शु गनुर्होस् र िठक यो लाईनमा यहाँ आउनुहोस्।
177 ओ, िठक अिहले के हुनसक्छ! के हुनसक्छ! यो यस्तो समय हुन जाँदछै जहाँ केिह
घिटत हुनेनछै। िठक छ।
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178 अब, त्यो िठक हो, िठक त्यो बाटो फकर जानुहोस्, अिन िठक त्यो लाईनमा गएर
बस्नुहोस्। िठक त्यो पा र्भागमा गएर बस्नुहोस्। त्यो ता रकमा हो अब।
179 र अब जब तपाई उिठरहनुहुदा, सबजैना आफ्नो पाउँमा खडा हौ, हामी प्राथर्ना भेिट
चढाउन जादछैौ। र यो मण्डली मसंगै प्राथर्ना गनर् जाँदछै, ताक तपाईह िनको पा रएको
होस्। मात्र िब ास राख्नुहोस्। र यो नगनुर्होस्…
180 िठक यहािनर आउनुहोस्, पछाडीको पिन पछाडीिनर, त्यतािनर आउनुहोस् र
यहाँिनर पछाडी गएर बस्नुहोस्। िठक त्यहाँिनर आउनुहोस् अिन एउटा ठुलो लाईन
बनाउनुहोस्। िठक त्यो बाटोिनरआउनुहोस्, र एउटा लाईन बनाउहोस्। हो िठक छ।
181 सबजैना प्राथर्नामा रहनुहोला। अब वास्तवमै िव ासमा रहनुहोस्। अब मात्र भडलाई
ध्यान निदनुहोस्। याद गनुर्स्, हामीह —हामीह येशू ख्री को उप स्थतले ढािकएका
छौ, उहामा िव ास राखेर उहाले हामीह मध्येमा गनुर्भएको कामको उहामाथको हाम्रो
आदरमा िनभर्र हुनुभएको छ।
182 त्यो िठक छ। अब यो सबै िठक हुनेछ। मलाई लाग्छ को लाईन राम्रो हुदछै।
183 अब जसै तनीह सबै खडा भईरहेका हुनेछन्, यस भवनभत्र भएका प्रत्येक व्यिक्तले
शर झुकाउनु भएको म चाहन्छु।
184 प्रभु येशू, यो छट्टै नै हुनेवाला छ। िनणर्य िठक अिहले ग रनुपदर्छ। तपाई यहाँ
हुनुहुन्छ भिन के हामीले िव ास गरकेा छौ? के हामीले तपाईलाई प्रेम गरकेा छौ? प्रभु,
हामीले जे माग्न गईरहेका छौ त्यसको लािग के हामीमा पयार् िव ास छ? यी मािनसह ले
आफैलाई लाईनमा उभाएर आफैलाई पिहचान गराउदछैन्। प्रभु, यो व्यथर्मा नभएको होस्।
प्रभु, यो हुनसकोस् िक जसै तनीह यहाँबाट भएर जाँदछन्, हरके जना यस प्रकारले
जानेछन् जस्तो िक तनीह ख्री बाट भएर जाँदछन्, िकनिक हामी जान्दछौ िक उहा यहाँ
हुनुहुन्छ। र हामी प्राथर्ना गदर्छौ िक तनीह ले आफ्नो चंगाई प्रा गनछन्। म िन य छु
िक यो ह ाह र आउने ह ाह मा, यी मािनसह आफ्ना पा र कहाँ जानेछन्, ीह
जसमा ी समस्याह छन्, पेटको सामस्याह छन्, पौ ष ग्रन्थी भएका पु षह , सबै
प्रकारका समस्याह , ती सबै िनको प रनेछन्, र यसो भ ेछन्, “तपाईलाई थाहा छ,
ती कुराले मलाई छोड्यो िन,” िकनिक तनीह तपाइको उप स्थतमा छन्। तनीह
अब यस ारा भएर आएको होस् र—र तपाई के को लािग मनुर्भयो भ े बुझ्न सकून्।
तनीह अब्राहामका सन्तानह हुन्, र तनीह को िन म्त तपाईले िवजय प्रा गनुर्भएको
छ। तनीह आएर ती प्रा गनर् सकेका हँुन् जुन तपाईले तनीह लाई िदनुभएको छ।
185 र, शतैान, तँ यो ह ा यत धेरै उजागर भएको छस्, िक तँ जान्दछस् तँ हा रसकेको
छस् येशू ख्री ले तँलाई कलवरीमा परा￭जत गराउनुभयो उहा तेस्रो िदनमा हाम्रो न्यायको
िन म्त उठ्नुभयो, र अिहले उहाँ हामीह को माँझमा खडा हुनुहुन्छ। र हाम्रो िव ासले
उहालाई हेदर्छ, र तँबाट र तलेै गरकेो कुराह बाट टाढा हेदर्छ। यी मािनसह लाई छोडदे,
येशू ख्री को नाममा।
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186 [भाई ब्रन्हाम र सेवकह ले िबरामीह माथ राख्दछन् र प्राथर्नाको लाईनमा भएका
प्रत्येकलाई प्राथर्ना गदर्छन्। टेपमा खा ल स्थान—सम्पा]…?…
187 िठक मा लकले भ ुभए बमो￭जम हामीले गय । तपाईह मध्ये कतजना जो यो
लाईनबाट भएर जानुभयो, कतजनाले िव ास गनुर्भयो िक तपाई िठक हुन जाँदै हुनुहुन्छ
भनेर, आफ्नो हात उठाउनुहोस्। म मेरो पिन तपाईह संग शािमल गराउदछुै।
188 हामीह त्यहाँ अ न्तममा एक सेवकको समूह भएको पमा के गद थयौ; धेरै जना
िवरामी थए, मलाई थाहा थयो, तर तनीह ले आफ्नो मण्डलीलाई भत्र ल्याउन प्रयास
ग र जोर लगाउदै थए, चाहे तनीह भत्र पसून् या नपसून्। त्यो वास्तिवक गोठालाह
थए। र पिवत्र धमर्शा ले मलाई भन्दछ, “तनीह मा एक अकार्को िन म्त हात िमलाउने
कारण बनाऊ।” हामीले आफ्नो दय र जाललाई एकसाथ बाध्यौ, र हाम्रो प्राथर्ना
एकसाथ राख्यौ।
189 येशुले तनीह लाई िनको पिन पानुर्भएको छ। र तनीह लाई ब लयो गोठालाह लाई
बनाउनु भएको छ, प्रभुको वचनमा ब लयो बनाउनुभएको छ।
190 हुनसकोस् परमे र, मेरा दाजुभाईह , तपाईको दयको सबै चाहनाह उहाले पुयार्ई
िदनुभएको होस्। तपाईले उहालाई सबै िदनह मा सेवा गनुर्भएको होस्, र परमे रको
शिक्त तपाईह को जीवनमा भएको होस्, तािक यी राम्रा मािनसह का झुण्डमा तपाईले
सेवा गनर् सक्नुभएको होस्। येशू ख्री , जो हामीह संगै भईरहनु भएको छ, र तपाईसंग
प्रत्येक समय हुनुहुन्छ, उहाले आफैलाई तपाईमा पिहलेभन्दा बिढ आफ़ुलाई सुप रचत
गराउनुभएको होस्।
191 तपाई मािनसह , तपाईह मध्ये कोिह जो अशक्त हुनुहुन्थ्यो, तपाईले केिह समयको
लािग केिह भ ता नदेख्नुहोला, तपाईमा कुनै भ ता नभएको होला। हेनुर्होस् अब्राहामले
के गरकेा थए। केिह फरक पदन; त्यो त्यस्तो होस् जुन तपाईले दे खरहनु भएको छ।
तपाई आफ्नो लक्षणह लाई नहेनुर्होस्। उहाले के भ ुभएको छ त्यसलाई हेनुर्होस्। यिद
तपाईले भ ुहुन्छ, “म अझै पिन दखुाई महसूस गनर्सक्छु;” त्यसको यो संग कुनै सम्बन्ध
छैन। परमे रले जे गर भ ुभएको थयो तपाईले त्यो गनुर्भएको छ। बुझ्नुभयो, त्यसमा
नहेनुर्होस्। उहाले के भ ुभएको छ, त्यसलाई चािह हेनुर्होस्। परमे रले यो यस्तो हो
भ ुभयो! म िव ास गछुर् । तपाई गनुर्हु र? [सभाले भन्छन्, “आमेन”—सम्पा] मेरो
सारा दयले म िव ास गछुर् ।
192 मलेै फेरी तपाईह लाई नदेखनु्जेल प्रभु परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्। मेरो
प्राथर्नाह तपाईको िन म्त छ; रात अत अन्धकार बन्दनै, झरी अत भा र भई खस्दनै। म
तपाईह को िन म्त प्राथर्ना ग ररहेको हुनेछु। तपाई मेरो िन म्त प्राथर्ना गनुर्होस्। हामी फेरी
नभेटंुजेल, परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्। अब भाईले पा रको कायर् गनुर् हुनेछ। 
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यो संदेश भाई िव लयम म्या रयन ब्रन्हाम ारा मूल पमा इं ग्लशमा आईतबार िदउसो 22 माचर्, 1964,
डेनहाम स्प्रन्ग्स हाई स्कूल, डेनहाम, लुइ￭जयाना, य.ुएस.ए मा प्रचार ग रएको थयो, जसलाई चुम्बक य
टेप रकेडन्ग ारा लईएको छ र इं ग्लशमा िवष्तृतमा छािपएको छ। यो नेपाली अनुवादलाई भोईस अफ गड
रकेडन्गको ारा छािपएको छ र िवतरण ग रएको छ।
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