
संसार ारा, धोखामा
पा रएको एउटा मण्डली

 येशू ख्री , उहाँको पुत्र, र हामीलाई सबै थोक ख्री मा स्वतन्त्र पमा
िदनुभएको छ। हामीह तपाईमा आभारी छौँ, प्रभु, हामीलाई प्रदान

ग रएको िवशेषाधकारह का लािग येशूले कलवरीमा हाम्रो िन म्त िदनुभएको
यो महान सव च्च ब लदान ारा, िक यसले हामीलाई फेरी पिन संगतमा
र तपाईको कृपा पाउनको लािग पुनःिमलापमा ल्याएको छ, ताक यो
ले खएको छ भनेर थाहा पाउँदा हामीले यो सान्त्वना पाउन सक्छौ, “यिद
तमीह ममा र ौ, र मेरा वचनह तमीह मा, तमीले चाहेका जे पिन
माग्नेछौ, त्यो तम्रो िन म्त ग रनेछ।” अब, हामीह यसको लािग आभारी
छौ, र प्राथर्ना गदर्छौ िक तपाईले हामीलाई हामीमा भएका सबकुैराबाट यो
िव ास गनर्को लािग िव ास िदनुहुनेछ।
2 अब हामी यसलाई अलग राखौ, प्रभु, िदनको हरके प रश्रम, यस
जीवनको हरके हेरचाह, सफा गन िमत्र दे ख लएर पा रसम्म, िक त्यहाँ
हाम्रो िदमागमा अब केिह हुनेछैन, तर प्रतक्षारत हुनेछौ, पिवत्र आत्माले
हामीसंग बोल्नको िन म्त आदरपूवर्क सु ेछौ, ताक हामीले केिह राम्रो कायर्
पूरा गनर् सकौँ, तपाईको बारमेा अझै धेरै जा सक्न, एकसाथ भेला हुनाले।
िकनिक, प्रभु, साच्चै नै त्यसकारणले हामी यो तातो िदनमा यहाँ आएका छौँ।
तपाईको जीिवत वचन ारा हामीमा बोल्नुहोस्, र जीिवत वचन हामीमा वास
गनर् र हामीमा रहन िदनुहोस्, ताक हामी आकार र प िदईन सकेका होऔ,
संसारको लािग होइन, तर हाम्रो आत्माको नवीकरण ारा पान्तरण भएका
होऔ, परमे रको पुत्रको पमा। ओ, जब हामी सोच्छौ हाम्रो दयह
थरथर काँप्छ, र आनन्दको बाढीह ले हाम्रो प्राणह भ रन्छ, यो जान्दा
िक हामीह परमे रको छोरा र छोरीह भिन बोलाईना सम्भव छ। हामी
उहाँको दोश्रो आगमनको छेउमा उभएका छौँ, र सबै रा ्रह र राज्यह
हाम्रा खटु्टामुिन काँिपरहेका छन्, संसारका सबै कुराह हराउदै गईरहेका
छन्, तर यो जान्दै िक कुनै िदन उहाँ आउनुहुनेछ र हामीलाई एउटा
राज्यमा लानुहुनेछ जहाँ त्यहाँ किहल्यै अन्त्य हुनेछैन, या, यो किहल्यै
पिन ह ाईनेछैन। र हामीह अिहले—अिहले त्यो राज्यको प्रजाह हौँ
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भिन सोच्नु! ओ परमे र, आज हाम्रो दय र कानह को खतना गनुर्होस्,
पिवत्र आत्मा ारा— ारा, वचनको पानीको धुलाई ारा। िकनिक हामी यो
उहाँको नाउँमा र उहाँको मिहमाको लािग माग्छौ। आमेन।
3 म आज िवहान यस िवषयमा अिग बढ्न चाहन्छु। िकनिक, म केिह
एउटा फरक कुराको िवषयमा बोल्न जाँदै थए यिद त्यहाँ चंगाईको सेवकाई
हुनेथयो भने, तर हामीले प्राथर्नाको काडर्ह आठ बजे, आठ-तस
सम्म या नौ बजेसम्ममा िदने घोषणा गय । र म केवल…िब ी केिह
िमनेट अघ माथ घरमा आए र उनले भने िक यहाँ शायद कोिह छैन,
त्यसलेै उसले प्राथर्नाको काडर् िदएन। त्यसलेै हामीह …मलेै यो पाठ
लने बारमेा सोचेको थए, मण्डलीको सुधारको लािग। र म यो िवषयमा
बोल्न चाहन्छु: संसार ारा, धोखामा पा रएको एउटा मण्डली। म अब
न्यायकतार्को पुस्तकबाट केिह अशं पढ्न चाहन्छु, १६ औ अध्याय, १०
पदबाट शु गनछौ।

तब दलीलाले शमशोनलाई भनी, तपाईलें त मलाई बेवकूफ
तुल् याउनुभयो र मलाई झूट बोल् नुभयो: यस पल् ट भन् नुहोस्,
तपाईलंाई कसरी बाँध् न सिकन् छ।

तनले त् यसलाई भने, यिद तमीले मलाई किहल् यै नचलाएका
नयाँ डोरीह ले कसेर बाँध् यो, भने म अ मािनसजस् तै िनबर्ल
भइहाल् नेछु।

यसलेै दलीलाले नयाँ डोरीह ल् याएर तनलाई बाँधी,
तब त् यसले कराएर भनी, शमशोन, प लश् तीह तपाईमंाथ
आइलागे ह।ै त् यस बेला पिन मािनसह भत्री कोठामा
लुिकबसेका थए। तर तनले आफ् ना पाखरुाका डोरीह
धागोजस् तै चुँड़ाइिदए।

फे र दलीलाले तनलाई भनी, तपाईलें त अझै पिन मलाई
बेवकूफ तुल् याइराख् नुभएको छ र मलाई झूट बोल् दहुैनुहुन् छ।
भन् नुहोस्, तपाईलंाई कसरी बाँध् न सिकन् छ? तनले भने,
मेरा कपालका सात वटा लट्टालाई…तानमा बुनेर क लाले कसेर
राख् यौ भने म अ मािनसजस् तै िनबर्ल भइहाल् नेछु।

यसलेै तनी सुत् दा त् यसले तनको कपालका ती सात वटा
लट्टालाई तानमा बुनेर क लाले कसेर राखी। अिन फे र त् यसले
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कराएर भनी, शमशोन, प लश् तीह तपाईंमाथ आइलागे ह।ै
अिन तनी िनद्राबाट जागे, र तान समेत क ला उखेल्द,ै र
जालह लएर टाढा गए।

तब त् यसले तनलाई भनी, तपाईं मलाई प्रेम गनुर्हुन् छ भनी
कसरी भन् नुहुन् छ, जब िक तपाईकंो दय भत्र म छैन? यो तेस्रो
पल् ट पिन तपाईलें मलाई बेवकूफ तुल् याउनुभयो र तपाईकंो
महाबल केले िदन् छ भनी अझ बताउनुभएको छैन। तपाईकंो
महाबल केले िदन् छ भनी अझ बताउनुभएको छैन।

यसरी त् यसले तनलाई यी कुराले िदनहँु िपरोली र हरैान पारी।
र तनलाई िब न्त ग र, त्यसलेै तनको प्राण मृत्यमुा पुग्ने गरी
िपरोले;

र यसकारण आफ् नो गुप् त कुरा तनले त् यसलाई भिनिदए।
तनले भने, मेरो कपालमा किहल् यै छुरा लागेको छैन; िकनभने
जन् मदेै ख परमेश् वरको िन म् त अलग ग रएको म एक ना￭जरी हँु:
यिद मेरो कपाल खौ रयो भने मेरो बल मबाट गइहाल् नेछ, र म
अ मािनसजस् तै िनबर्ल हुनेछु।

तनले सबै गुप् त कुरा बताएका हुन् भनेर जब दलीलाले थाहा
पाई, तब त् यसले प लश् तीह का मु खयाह लाई डािकपठाई, र
भनी, झट्टै आउनुहोस्, तनले मलाई आफ् ना गुप् त कुरा बताएका
छन् । यसलेै प लश् तीह का मु खयाह आए, र पसैा ल्याए, या
र आफ् ना साथमा चाँदी पिन ल् याए, उनको हातमा िदए।

त्यसले शमशोनलाई आफ् नो काखमा सुताई, र एक जना
मान् छेलाई बोलाएर, सातै वटा लट्टा खौ रन लगाई, यसरी
दलीलाले शमशोनलाई काबूमा पानर् लागी अिन तनको बल
हट् यो।

तब त् यसले कराएर भनी, शमशोन, प लश् तीह तपाईमंाथ
आइलागे ह।ै तनी आफ् नो िनद्राबाट जागे, र भने, म सधैँझँै
आफैलाई मुक्त गनछु। तर परमेश् वरले तनलाई छोिड़सक् नुभएको
छ भनी तनलाई थाहा थएन।
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4 अब म, यस िवषयको लािग एउटा पाठ पढ्न चाहन्छु, प्रकासको
पुस्तकमा भेिटने, दोस्रो अध्याय, २१ औ पद दे ख शु गररे २३ औ
पदसम्म।

मलेै त् यसलाई पश् चात्ताप गन समय िदएँ, तर त् यसले आफ् नो
व् यभचारबाट पश् चात्ताप गनर् इन् कार गरी।

हेर, म त् यसलाई रोग-शय् यामा फा लिदनेछु, र त् यससँग
व् यभचार गनह लाई महासङ्कष् टमा फा लिदनेछु। त् यसले गरकेा
कामह बाट पश् चात्ताप गरनेन् भनेहासङ्कष् टमा फा लिदनेछु।

म त् यसका छोरा-छोरीह लाई मानछु; र सबै मण् डलीह ले
थाहा पाउनेछन्, िक म उही हँु, जसले सबकैा मन र दयको
जाँच गदर्छु: र म तमीह हरकेलाई तमीह का कामअनुसार
िदनेछु।
उहाँको वचन पढाईमा परमप्रभुले आशष िदनुभएको होस्।

5 शमशोन, मण्डली जस्तै एउटा ठूलो सम्झौता, सिह नै शु वात गर।े
उनले सिह िदशाबाट शू वात गर।े उनले शु गर,े र उनलाई एउटा
शािक्तशाली वीर मािनस भिनन्थ्यो। उनले शु गर,े प्रभुलाई सेवा गद,
उहाँको वचन पालन गद र उहाँको आज्ञाह पालन गद शु गर।े र
त्यो केिह हदसम्म मण्डली जस्तै नै थयो। यो यसरी शु भयो, जस्तो
हामीले भ सक्छौ, एउटा िव अभव्यिक्तको पमा, दािहने खटु्टामा शु
भयो। परमप्रभुको आज्ञाह पालन गररे शु भयो। र जबसम्म शमशोनले
परमप्रभुलाई पछ्याईरहे, प्रभुले शमशोनलाई प्रयोग गनुर्भयो।
6 िकनिक, परमे रले कसलैाई पिन राख्न र जो कोिहलाई पिन प्रयोग
गनर्सक्नुहुन्छ जसले उहाँलाई पछ्याउदछ, िकनिक यो परमे रको काम हो।
तर जब हामी त कन्छौ, परमे रको कुराह बाट टाढा जान्छु, तब परमे रले
हामीलाई प्रयोग गनर्सक्नुहु । जब हामी परमे रको आज्ञाह मा ढतापूवर्क
िहड्नेछौ, जब हामी बाईबलको पानाह मा बस्नेछौ र ले खएको वचन ारा
आराधना गदर्छौ, उहाँलाई आत्मा र वचनको सत्यटामा आराधना गछ ,
तब परमे र जोकोिह व्यिक्तलाई पिन प्रयोग गनर् सक्नुहुन्छ। तर केिह अन्य
कुरा पछ जब तनीह ले एउटा धारणा लएर एक तफ फ कन थाल्छन्,
तब परमे रले त्यस व्यिक्तलाई प्रयोग गनर् सक्नुहु ।
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7 त्यसलेै, शमशोनले आजको मण्डलीको एउटा—एउटा उत्कृ
प्रतिनधत्व बनाउछ। जब मण्डली शु भयो, परमे रले मण्डलीलाई प्रयोग
गनर् सक्नुहुन्थ्यो, िकनिक मण्डली प्रभुको आज्ञाह को पछ लगनशील भएर
िहडरहेको थयो, उहाँका सबै न्यायह र उहाँको िनयमह पालन गय , र
उहाँको सबै आज्ञाह पालन गय । र परमे र मण्डलीसंग हुनुहुन्थ्यो। तर
मण्डलीको बीचमा यस्तो कमजोर ठाउँ रहेको जस्तो दे खयो।
8 याद गनुर्होस्, हामीह एउटा वनभोजमा छैनौ, तर हामी एउटा यु
भूिममा छौ। धेरै जसो मािनसले केवल यो सोच्छन् िक जब तनीह एउटा
इसाई बन्छन् तनीह ले गनर् पन त्यिह नै हो, यतले नै सदाको लािग पुग्छ
ठान्छन्, िकनिक तनीह एक इसाई हुन् र सबकुैरा स￭जलो हुनेछ मान्छन्।
त्यो किहल्यै पिन आफ्नो टाउकोमा नराख्नुहोस्। िकनिक, म लड्नको
लािग, िव ासको असल लडाई लड्नको लािग एउटा इसाई बनेको हँु।
म एउटा इसाई यसकारणले बने, यु को पिंक्तमा जानको लािग। हामीह
इसाई ￭सपािहह हौँ, र हामीलाई प्रशक्षण ग रन र ￭सकाईनु पदर्छ, र
शत्रूको सबै यिुक्तह जा ुपदर्छ, कसरी शसक्त हुने भनेर जा , कसरी लडाई
लड्ने भिन—भिन जा । र हामीले त्यो केवल पिवत्र आत्माले हामीलाई
यो प्रकाश गरपेछ मात्रै गनर् सक्छौ। जब हामी यु मा जान्छौ, हामीले कुनै
अन्य रा ्रले भनेको कुरा लनसक्दनैौ, तनीह को केिह िवचारह । तर
हामीले हाम्रो आफ्नै िवचारह लनु पछर् , पिवत्र आत्माले हामीलाई िनदशन
िदए अनुसार, र उहाँले हामीलाई कस्तो िवचार िदनुहुन्छ, िकनिक उहाँ
इसाईह को सेनाको आदेश िदने प्रमूख हुनुहुन्छ।
9 शमशोनले असल नै गर,े उनी तबसम्म महान् मािनस थए जब उनले,
उनले एक प्रकारको (हामीले यसलाई भन्छौ) वरपर बदमाशी गनर् थाल्यो,
जबसम्म उनले आफ्नो ￭समाभन्दा बािहर िन स्कन थाल्यो। र मण्डली राम्रै
चल्दैथयो, र सबकुैरा तबसम्म िठक थयो जब तनीह आफ्नो ￭समा
भन्दा बािहर िनस्केका थएनन्। शमशोनले ￭ज स्कन शु गर।े र उनी
इस्राएली केिटह संग ￭ज स्कदै थएनन्, उनी एउटा फ लश्ती केिटसंग
￭ज स्कन थाल्यो।
10 र त्यो केिह हदसम्म मण्डलीले गरकेो जस्तै थयो। यसले किहल्यै
पिन आफ्नै संग प्रेम गनर् शु गरने, यो अिव ासीको पछ लाग्यो र
अिव ासीह संग ￭ज स्कन थाल्यो। त्यिह िनर हो जहाँ हामीले ठूलो, र
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सबभैन्दा भयानक ग ल्त गय , जब मण्डली त्यो काम गनर् थाल्यो जुन सिह
थएन। यसले, शमशोनले जस्त,ै खराब संगतह राख्न थाल्यो।
11 शमशोन, जबसम्म उनी प्रभुका मािनसह को संगतमा थए, उनले
सबकुैरा िठक गरकेा थए। तर जब उनी खराब संगतसंग ￭ज स्कन गए, तब
उनी समस्यामा पर।े
12 र मण्डलीसंग पिन यस्तै नै छ। जब मण्डलीले पिवत्र आत्माको
अगुवाईलाई श्र ापूवर्क र दिैनक पमा पछ्यायो, परमे रले तनीह लाई
आशष िदनुभयो, र चमत्कारह र चन्हह र आ यर्का कुराह ले
मण्डलीलाई पछ्यायो। तर जब यसले खराब संगत राख्न थाल्यो,
संसारसंग! खराब कामह मध्ये एउटा यसले गय , र पिहलो कुरा यसले
गय , यो संस्थागत हुन थाल्यो, अन्य िव ासीह िवच संगत तोड्दै
गयो, िकनभने तनीह ले यो थाहा पाए िक रा ्रह संगिठत थए। तर
यो महान् सुसमाचार कुनै एक रा ्र या एक जातका लािग सम पत छैन।
यो तनीह को लािग सम पत छ “जसले इच्छा गदर्छ, त्यो आओस्,” सबै
जातह , कुलह , भाषाह , र मािनसह । हामीले ￭समा रखेाह कोरोस्
भ े परमे रको अभप्राय किहल्यै थएन।
13 तर पु षह यस्तो ब चाहे, तनीह ले तुलना गछर्न्, या नक्कल
गछर्न्, संसारले गरकेो जस्तो गनर्—गनर् जान्छन्। तनीह ले गन कुराह
भन्छन्, जसरी तनीह सफल थए त्यसरी नै सफल ब चाहन्छन्।
संसारले गन कुनै पिन कायर् गररे हामी किहल्यै सफल हुन सक्दनैौ।
परमे रका िनयमह र उहाँको काम गन त रकालाई पछ्याएर मात्रै हामी
सफल हुनसक्छौ। संसारको ढाँचामा चलेर हामी किहल्यै पिन ब सक्दनैौ।
यिद चुरोट कम्पिनले टे लभजन ारा आफ्नो सबभैन्दा ठूलो सफलता
पुयार्एको छ भने, र िबयर र व्हस्क भडले टे लभजनको योगदानबाट
आफ्नो ठूलो सफलता बनेको छ भने, मण्डलीले टे लभजनको माफर् तबाट
आफ्नो सफलता हा￭सल गनछ भ े संकेत त्यो होइन। मण्डलीको सफलता
सुसमाचार, परमे रको शिक्तको प्रचारमा िनिहत छ, र आत्माको प्रदशर्नमा।
हामीले भ सक्दनैौ िकनभने त्यो टे लभजनले चुरोट कम्पिन र—र अन्य
कम्पिनह को लािग यो-र-त्यो गय ! ती मािनसह संग तुलना गनर्को
लािग हामीसंग कुनै धमर्शा छैन। र जबसम्म हामी गदर्छौ, हामीले धेरै
संख्यामा मािनसह लाई आक षत त गनर् सकौला, तर त्यो गनर्को लािग
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परमे रले हामीलाई िनयकु्त गनुर्भएको होइन। हामी सोच्छौ िकनभने हामी
सबै रगंह का छौ, उचाईमा उड्दछैौ, ठूला संगठनह , महान् रिंगन चजह
हुनको लािग कायर् गदछौ, िक यो एक सफलता हो। आ त्मक पमा बोल्दा,
हामीह िदनहँु आफ्नो खटु्टामा म ररहेका छौ। यिद हामी दश लाख ब लयो
ग र यस िबहानीमा खडा हुन्छौ, र पिवत्र आत्मा हामीसंग हुनुहु थ्यो भने,
हामीसंग पिवत्र आत्माको साथ दस ब लयोसंग खडा हुनु राम्रो हुन्थ्यो।
हामीले संसारसंग तुलना गनर् सक्दनैौ।
14 र ती मध्ये पिहलो कुरा, जुन थयो, मण्डलीह ले आफैलाई संगिठत
गनर् थाले। पिहलो संगठन क्याथो लक मण्डली थयो, र त्यसपछ लूथरन
मण्डली आयो। जब तनीह ले यसलाई संगठन बनाउनको लािग तनीह
क्याथो लक मण्डलीमा संगिठत भए, एक िदन त्यहाँ एउटा चच्याहट
थयो, “शमशोन, फ लश्तीह , तमी माथ आईलाग्यो,” र शमशोनले
क्याथो लक मण्डलीको बाधेको डोरी चुडाले, र मा टन लूथर, संगठनह का
साथ अगाड आए।
15 त्यसपछ तनीह ले मण्डलीलाई अक डोरीले बाँधे, जस्तो दलीलाले
गरिेक थईन्। र तनीह ले थाले…परमे रले बोलाएको मािनसलाई
लनको सट्टामा, मािनसह जो पिवत्र आत्मा ारा बोलाईका थए; हुनसक्छ
तनीह लाई आफ्नो एिबसीह आउदनै थयो होला, तर तनीह ले
ख्री लाई चनेका थए। त्यसपछ मण्डली राजनीतक वक्ताह को शलैीमा,
र चाल-ढालमा ढ ल्कयो। र त्यसपछ तनीह ले आफ्ना प्रचारकह लाई
“डाक्टरको डग्री,” िदनपय सबजैना एउटा िदव्यताको डाक्टर हुनुपय ।
मण्डलीलाई बाध्ने त्यो अक एउटा डोरी थयो। पु षह बािहर जान्छन् र
अध्ययन गछर्न्, हरके सेिमनारीले एउटा राम्रो िव ान उत्पादन गन प्रयास
गछर् ताक तनीह को मण्डलीले गवर् गनर् सकून्, “हाम्रो पादरी त िदव्यताको
डाक्टर हुनुहुन्छ।” र तनीह ले के गर?े एकले अक को भन्दा धेरै ज्ञान प्रा
गनर् प्रयास गछर् । िठक छ, त्यो परमे रको नजरमा यसको कुनै अथर् छैन।
16 र त्यहाँ कुनै मािनसले आफ्नो संसा रक ज्ञान लएर परमे रलाई
यसबाट प्रस पान कोशष गनुर् ज री छैन। यो परमे रको नजरमा घृणत
छ! तपाईले परमे रलाई संसारीक महत्वकांक्षा र ज्ञानले किहल्यै खसुी पानर्
सक्नुहु , िकनभने “यो परमे रसंग शत्रूता हो,” भिन धमर्शा ले भन्छ।
उसले यो गनर् सक्दनै।
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17 र हरकेले सबै ज्ञान प्रा गन प्रयास गछर् । तनीह लाई के गन र
भ े शब्दह मात्रै थाहा छ, र यो केवल एउटा शिक्तशाली प्रदशर्न,
पिवत्र आत्माको सन्देशको सट्टामा एउटा राजनैतक भाषण मात्रै बन्छ
जुन मािनसह दयमा डुब्छ र उसको पापह पत्ता लगाउछ। तनीह
राजनीतक कुराह को लािग प्रशक्षत छन्, र हामीलाई त्यो चािहदनै।
पावलले भनेको थयो, “वचन हामी कहाँ आयो, केवल होइन…या,
सुसमाचार, वचन मात्रै, तर पिवत्र आत्माको शिक्त र प्रकटीकरण माफर् त।”
जसले सुसमाचार ल्यायो, पिवत्र आत्माको शिक्त प्रदशर्न गद! तर सबै
यी मािनसह सेिमनारीह जान्छन्, र तनीह ले मािनसह को अगाड
कसरी खडा हुने भिन ठूला शक्षाह ￭सकाउछन्, तनीह ले आफूलाई
कसरी प्रस्तुत गन, तनीह ले कसरी लुगा लगाउनु पछर् र तनीह ले
कसरी व्यवहार गनुर्पछर् , तनीह ले किहल्यै गलत व्याकरण बोल्नुहुदनै।
अब, एउटा राजनीतक भाषणको लािग त्यो िठक छ, तर हामीह
मािनसको मनमोहक शब्दह पछ लागेका छैनौ। पावलले भने, “मलेै प्रचार
गरकेो सुसमाचार यसै आएको होइन, तर यो पिवत्र आत्मा र प्रदशर्नको
शिक्तको नवीकरण—नवीकरण ारा यो आउदछ।” सिह पमा बनाईएको
भाषण ारा यो आउदनै, िक तपाईको िववेक, या तपाईको भरोसा मािनसको
वेवेकमा हुनेछ। तर यो बौरी उठ्नुभएको ख्री को शिक्तको प्रदशर्न ारा
आउदछ। त्यो सुसमाचार हो, “उहाँलाई पुन त्थानको शिक्तमा उहाँलाई
च ु हो।”
18 हरकेले आफूलाई अक मान्छेभन्दा केिह हो￭सयार छु भिन सोच्न
खोज्छ, हरके संगिठत मण्डलीले। मेथोड ले भ ेछ, “हामीसंग सबभैन्दा
बु मान मािनस छ।” ब्या प्ट ले भ ेछ, र चचर् अफ क्राईस्टले, र
त्यस्तै अन्यले, तनीह सबलेै, “हामी, हामीह सबभैन्दा िव ान छौ।
हामी, हाम्रो—हाम्रो मािनसह , हामीले केवल साधारण मािनसलाई बािहर
गएर सुसमाचार प्रचार गनर् िददनैौ।” तर उनीह ले तनीह लाई आफैले
चुनेर ल्याउछन् (ओ परमे र, दया गनुर्होस्!) तनीह लाई चु ुहोस्;
यिद तनीह आफ्नो कुनै िन त ￭स ान्तको दस्तावेजमा छन् भने, तब
तनीह ले तनीह लाई मण्डलीमा राख्छन्। परमे रले कुनै पिन हालतमा
त्यसलाई छुन सक् ुहु । म चाहन्छु िक कसलेै मलाई प्रचार गरोस् जुन
पिवत्र आत्माले चुनेको होस्, परमे रले उठाएको होस्, कुनै मािनसले या
सम्प्रदायले छानेको होइन।
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19 सबै ज्ञान! तनीह ले भन्छन्, “ओ, हामीलाई यसको बारमेा सबै थाहा
छ,” र ती मध्ये केिहलाई पिवत्र आत्माको पिहलो वणर्माला नै थाहा छैन।
तनीह ले यसलाई अ स्वकार गछर्न्।

20 यसले मलाई एउटा सानो पुस्तकको सम्झना िदलाउछ जुन मलेै
एकिदन क्या लफो नयामा पढेको थए, क रब दस वषर् पिहले। मलेै पुरानो
पुस्तक पसलबाट यसलाई लएको थए। मलेै भुले लेखक को थयो भनेर।
केवल एउटा सानो टेन-सेन्टको पुस्तक, तर यो ठट्टा र धूतर् दे खने भए
पिन यसमा केिह राम्रो अथर् थयो। तर, मलेै त्यहाँ केिह फेला पारे जुन
मलाई परमे रले बोलेको जस्तो लाग्यो। र एउटा सानो कथा यसरी शु
भयो। एक िबहान एउटा ठूलो कुखरुाको खोरमा, त्यहाँ एउटा िन त सानो
भाले थयो जसले सोचेको थयो िक उसले जा पन सबै ज्ञान उसमा छ।
त्यसलेै एउटा बकास माथ उड्यो र उनको सानो मुखले बाकसमा, चार या
पाँच पटक िपट्यो, आफ्नो सानो टाउको पछाड फाल्यो र यसरी बास्यो
जस्तो िक तपाईले किहल्यै भालेले त्यसरी बासेको सु ुभएको थएन। र
अ , उसले अ ह को ध्यान आक षत गय , र त्यसले भन्यो, “यस
कुखरुाको खोरको मिहला र सज्जनह , म तपाईह मा यस िबहान केिह
महान् शैक्षक कायर्क्रमको बारमेा बोल्न चाहन्छु जुन हामीले भखर्रै परखेा
कोरकेा छौ।” भन्यो, “मलाई मेरो अध्ययनमा धेरै ज्ञान आवश्यक पछर् ,”
जसै उसले आफ्नो सानो चस्मा सुको नाकबाट माथ तान्यो। र उसले
भन्यो, “मलेै िनणर्य गरकेो छु िक हामी कुखरुाह धेरै ज्ञान ारा आफैलाई
राम्रो बनाउनसक्छौ। त्यसकैारणले, म तपाईह लाई भ सक्छु िक कहाँ,
यिद हामीले कुनै िन त खोर या दलुोमा खनेर काम गछ भने, हामीले
िन त भटािमन फेला पानछु जसले हामीलाई अझै राम्ररी बास्ने बनाउछ,
प्वाँखह अझै सुन्दर बनाउछ। र, ओ, म तपाईह लाई भ सक्छु िक
कसरी हामीले आफैलाई धेरै त रकाबाट राम्रो बनाउन सक्छौ।”

21 र तनीह को साना रातो चोटीका साथ साना गरारीह , तनीह ले
भखर्रै हाने र भने, “के उनी प्यारो छैनन्?” र तनीह ले पकै्क पिन उनको
प्रशसंा गर।े “ओ, ऊ साच्चै नै एउटा बु मान भाले हो!” मलाई यहाँका केिह
सेिमनारी प्रचारकह को सम्झना िदलाउछ। “यस्तो प्रतभाशाली मािनस!
हामीलाई बाँक का कुखरुाह संग िहडीरहन ज री छैन, हामीह सबै उसंगै
जानुपछर् ।”
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22 िठक छ, सानो साथीले आफ्नो भाषण ￭सध्याउनुभन्दा अघ, त्यहाँ
अक एउटा सानो कुखरुा थयो जसको त्यस्तो च म्कलो प्वाँख थएन,
कुखरुाको बाँक आगनबाट दौडेर भत्र आयो, र भन्यो, “केटाह , एक
िमनेट! मलेै भखर्रै रेडयोमा पछलो समाचार सुने। कुखरुा पाउण्डमा चार
सेन्ट बढ्यो, भो ल हामीह सबै वधमा जाँदछैौ! तपाईको ज्ञानले के राम्रो
गन छ र?”
23 भाई, हामीले जम्मा गनर् सक्ने सबै ज्ञानले, त्यसले के फाईदा गछर् र?
हामीह छ-फूटको धूलो हौँ! हामीह सबै इन्च र िमनेटमा म ररहेका छौ।
हाम्रो ज्ञान कुनै अथर् छैन। हामी उहाँलाई जा चाहन्छौ। तर तनीह ले
त्यसो गछर्न्।
24 मलेै केिह समय अघ एउटा सानो क्यानरी चराको बारमेा िटप्पणी
ग ररहेको थए, र उनलाई जा पन सबै ज्ञान थाहा छ—छ झँै लाग्थ्यो,
र उनलाई यत धेरै थाहा थयो िक उनले बािक अन्य क्यानरीह लाई
मानव जातको िवषयमा भ सक्थ्यो। त्यसलेै उनी आफ्नो पजडामा उडेर
गयो र उनले मानव जातको बारमेा बोल्न थाल्यो, तनीह सबकैो बारमेा
कसरी उनलाई थाहा थयो। र, अचानक, पड्युर्का एक प्रोफेसर िहडे र
उनलाई केिह उच्च-टलक झलकको शब्दह बोले, र त्यो सानो साथले
आफ्नो आँखा ￭झम्क्यायो र आफ्नो टाउको घुमायो…अब, उनको आँखा
थयो, उनले प्रोफेसरलाई देख्न सक्थ्यो। उ संग कानह थयो, उनले
उसलाई सु सक्थ्यो। तर, अवश्य पिन, उसलाई थाहा थएन उसले के
कुरा ग ररहेको थयो। िकन? उसंग एउटा क्यानरीको म स्तष्क छ। उ केवल
एउटा चराको-म स्तष्क हो। उसले पाएको यत हो। उसले एउटा मानव
म स्तष्क पाएको छैन, त्यसलेै उसले मानव जात जस्तै ग र सोच्न सक्दनै।
25 र मािनसले पिन परमे रले जस्तो ग र सोच्न सक्दनै! तपाई एउटा
मानव हुनुहुन्छ, र सबै संसारको ज्ञान एउटा क्यानारी चराको िदमाग भन्दा
बिढ छैन। तपाईले जे पिन गनुर्हुन्छ, तपाईले आफैलाई यसको साथमा चोट
पुयार्उनुहुन्छ। तपाईसंग ख्री को सोच हुनुपदर्छ।
26 मािनसह जान्छन् र संगठनमा शामेल हुन्छन्, र नयाँ जन्मको सट्टामा
एउटा हात िमलाईलाई िवकल्प बनाउछन्, तनीह ले नयाँ जन्मलाई
नजरअन्दाज गन कोशष गछर्न्। तनीह ले नयाँ जन्मको चाहना गदनन्।
र तनीह —तनीह जान्दछन् िक हामीले बाईबलमा यो ￭सकाउछौ,
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त्यसलेै तनीह ले यसको िवकल्पमा केिह राख्न चाहन्छन्। र पे न्टको ल
मािनसह उ त्तकै खराब छन्, केिह कुरा िवकल्पको पमा राख्न प्रयास
गदछन्! तनीह ले यो दजार्मा चाहन्छन्। यो यत उत्तम दजार्को हुनुपछर् ,
“हामी हात िमलाउनेछौ र मण्डलीमा शािमल हुनेछौ, र छकार्उ या बि ष्मा
हुनेछौ,” या केिह। तनीह नयाँ जन्मदे ख डराउँछन्। म किहले कािह
िव ास गछुर् िक ब्रन्हाम ट्याबरनेकल यसबाट डराउँदछै!
27 अब, हामी सबै जान्दछौ िक एउटा जन्म, मलाई वास्ता छैन यो कहाँ हो,
या कहाँ, जहाँकिहँ, यो एउटा झमेला हो। यिद एउटा बच्चाको जन्म भूसमा
होस्, एउटा कडा भुइँमा होस्, या त गुलाबी-सजाईएको अस्पतालको
कोठामा होस्, यो जसरी, पिन एउटा लथालगोपन हो। एउटा बाछोको
जन्म, कुनै पिन कुरा जन्म होस्, त्यो एउटा झमेला हो।
28 र नयाँ जन्म एउटा झमेलाभन्दा केिह कम छैन! तर मािनसह यत
धेरै खो छन्, “हामीह त्यहाँ जान्छौ जहाँ तनीह ले हात िमलाउछ्न्।
हामी त्यहाँ जानेछौ जहाँ तनीह चच्याउदनैन् र दनैन्, र वेदीमा
िपटेर कराउँदनैन्।” तपाई अत्याधक मानव हुन चाहनुहुन्छ! हामीलाई के
चािहन्छ भने जन्म, मनुर्, जसले जीवनलाई जन्म िदन्छ!
29 एउटा िबउ, पुरानो आलु, एउटा आलुको िबउ, तपाईले त्यो आलु
लनुहोस् र भुइँमा राख्नुहोस्। नयाँ आलु नआएसम्म, त्यो पुरानो आलु
सड्नुपछर् । एउटा मकैले आफू नसडेसम्म नयाँ जीवन उत्पादन गनर् सक्दनै।
30 र एउटा पु ष या अिहलले किहल्यै नयाँ जन्म लनसक्दनै जबसम्म
तनीह को बु र तनीह को आफ्नै स्वयम सड्दनै, मदन, वेदीमा मदन,
र चच्याउदनै, सबै लथालगो हुदनै, त्यो एउटा ठाउँसम्म जहाँ तपाईको
कलरबाट खोपन बािहर िन स्कन्छ, र तपाई परमे रको आत्माले नयाँ
ग र जन्मनुहुन्छ। मलाई कुनै फरक पदन यिद तपाई रसाउनुहुन्छ, अन्य
भाषामा बोल्नुहुन्छ, माथ-र-तल उफ्रनुहुन्छ, कुखरुाले टाउको ह ाएर
जसरी ह ाउनुहुन्छ, तपाईले नयाँ जीवन ल्याउँदै हुनुहुन्छ! तर हामीले
यसको सट्टामा केिह िवकल्प ल्यायौ, हामीले उच्च स्तरीय त रका चाहन्छौ,
िन त पमा।
31 अक िदन, शुक्रबार, श्रीमती र म पसल जाँदै थए। मलेै यो कुरामा
बाजा बाउन खोजेको होइन। तर जसै हामी तल सडकमा गयौ, मलेै मेरो
टाउको नग्न मिहलाह िहडरहेको बाटो भन्दा अक तफर् फकार्ईरहे। मलेै
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परमे रलाई वाचा गरकेो थए जब म एउटा मािनस भएको थए, यिद उहाँले
मेरो आँखा िनको पानुर्भयो भने म सिह कुराह मा हेनछु। र मलेै मेरो कारमा
एउटा सानो कू्रस झुण्ड्याउछु। जब म त्यस्तो खालको कुरा देख्छु, म
कू्रसमा हेछुर् र भन्छु, “ओ परमे र, त्यो मेरो शरणस्थान हो,” जसै म
कू्रसमा हेछुर् ।
32 मलेै ती मिहलाह लाई देखे। मेडाले भिनन्, “हामीले आज एउटा स्कटर्
लगाएको एउटा पिन ी देखेनौ।” र उनले भिनन्, “िबल, त्यो ीलाई
त्यहाँ हेर त जसको शरीरको माथ ो भागमा ती साना साना पिट्टह ले
बेह्रेको छ,” र भिनन्, “तमीले मलाई भ खोजेको त्यस ीलाई थाहा
छैन त्यो गलत छ भिन?” भिनन्, “यिद उनलाई यो गलत छ भिन थाहा
छैन भने, उनी आफ्नो सिह िदमागबाट बािहर छन्”
33 मलेै भने, “बस एक िमनेट, िप्रय। उनी एउटा अमे रक हुन्, उनले
अमे रक ह ले जस्तै गछन्।” मलेै भने, “धेरै समय भएको छैन म एक
पटक िफनल्याण्डमा थए, िप्रय।”
34 र मलेै त्यहाँ एक जना मािनसलाई सोधे जसले मलाई बसाएको थयो,
डाक्टर म्यानीनेन। र हामी—हामी स्वास्थ्य स्नानमा जाँदै थयौ, जसलाई
“सौना,” भिनन्छ र तनीह ले तमीलाई भत्र लान्छन् र तातो पानी,
या तातो ढंुगामा पानी हाल्छन्, र यसले केवल तम्रो प￭सना िनकाल्छ।
त्यसपछ तनीह ले तमीलाई बरफको पानीमा हाम फाल्न लगाउँछन्, र
त्यसपछ बािहर िनकाल्छन्। त्यसपछ तमीले आफैलाई कोठामा लान्छौ,
र त्यहाँ नसर्ह हुन्छन्, मिहलाह जसले पु षह ￭जउमा घोट्छन् (र
तनीह नग्न हुन्छन्), र तनीह लाई पोखरीमा फेरी िफतार् पठाईिदन्छन्।
म भत्र जािदन थए। र मलेै भने, “डाक्टर म्यानीनेन, त्यो गलत हो।”
35 उनले भने, “िठक छ, रभेरड ब्रन्हाम, त्यो गलत हो। त्यसो भए
तपाईका अमे रक डाक्टरह बारमेा के हो िन जसले एक मिहलालाई नग्न
पाछर् र उनलाई टेबलमा राख्छन्, र उनीसंग भएको हरके लग—लगको
अङ्गको जाँच गछर्न्। अस्पतालह मा तपाईको नसर्ह को बारमेा चािह के
हो िन?”
36 मलेै भने, “मलाई माफ गनुर्होस्, भाई म्यानीनेन, म्यानीनेन, तपाई
सिह हुनुहुन्छ।”
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37 यो केिह हो? यो चलन हो। जब म पे रसमा थएँ, मलेै पत्याउनै
नसकेको, िक पु ष र मिहला दवुकैो शौचालय एउटै थयो। मलेै यो बुझ्नै
सिकन, िक शौचालयह सडकको एक तफ दवुै पु ष र मिहलाको लािग
थयो। मलेै िव ास गन सिकन जब मािहलाह पौडी खेल्न समुन्द्रको तटमा
गए, एउटा केटा र उसको प्रेिमका, तनीह को लुगा लगाउने कोठाह नै
थएन, तनीह ले केवल आफ्नो सबै लुगाह अ न्तम लुगासम्म खोले,
त्यसपछ तनीह पछाड फ कए र सानो पत्ता लगाएर पौडी खेल्नको
लािग गए, तर यो त्यस्तै छ। तनीह ले यसमा कुनै ध्यान नै िदएनन्। यो
फ्रान्सको चलन हो।

38 अिफ्रकामा, मािहलाह र पु षह , जवान र वृ ा, कुनै पिन लुगा
लगाउदनैन्, मदैानह बाट िहड्द।ै शौचालय भनेको के हो, वा चजह ,
वा एकअकार्को नजरबाट किहल्यै बािहर गएनन्। तर तनीह लाई फरक
नै थाहा छैन। तनीह लाई फरक नै थाहा छैन। तर यो रा ्रह को
रतह हुन्।

39 तर मलेै भने, “िप्रय, हामीह फरक छौ, हामीह अक रा ्रका हौँ।
हामीह यहाँ तथर्यात्री र अन्जानह हौँ, जसले गदार् यी कुराह यत गलत
दे खन्छ। िकनिक बाईबलले भनेको छ, ‘तनीह जसले यो दावी गछर्न्,
दावी, तनीह तथर्यात्रीह र अन्जानह हुन् भिन देखाउँछन्, तनीह ले
आउनेवाला शहरको खोजी गछर्न्।’”

40 इटाली, फ्रान्स, अिफ्रकामा एउटा पु ष या मिहला, कुनै पिन अन्य
रा ्रमा, जो पिवत्र आत्माबाट नयाँ ग र जन्मेको छ, त्यसले यी कुराह गदन।
तनीह ले ती लुगाह लगाउँदनैन्। तनीह ले त्यस्तो खालको व्यवहार
गदनन्, िकनभने तनीह अक रा ्रका हुन् जसको शाषक र िनमार्ता
परमे र हुनुहुन्छ। हामीह स्वगर्बाट हौँ। तपाई भत्र रहेको आत्माले,
तपाईको जीवनलाई उत्प्रे रत गदर्छ। यिद तपाई अमे रक हुनुहुन्छ भने,
तपाईले अमे रक ह ले गरे जस्तै गनुर् हुनेछ। यिद तपाई फ्रान्सेली हुनुहुन्छ
भने, तपाईले फ्रान्सेलीह ले गरे जस्तै गनुर् हुनेछ, र अक लाई आलोचना
गनुर्हुन्छ। तर यिद तपाई परमे रबाट हुनुहुन्छ भने, तपाईले स्वगर्मा
तनीह ले गरकेो जस्तै त रकामा गनुर्हुनेछ, िकनभने तपाईको आत्मा
माथबाट आउँछ र यसले तपाईलाई िनयन्त्रण गदर्छ।
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41 एउटा सानो केिह कुरामा तपाईले हेनर् सक्नुहुन्छ। धमर्शा मा, तनीह
जसले यो नयाँ शहर देखे, तनीह ले फरक त रकामा व्यवहार गर।े
तनीह ले आफू तथर्यात्री र अन्जानह भएको दावी गर।े तर कयनको
पक्षमा, तनीह भगौडा र िवद्रोिह बन्छन्। तर इसाईह तथर्यात्री र
अन्जानह हुन्।एउटा भगौडाको कुनै घर हुदनै, एउटा आवारा डरलाग्दो
व्यिक्त हो। तर तथर्यात्री केिह वास्तिवक हो, र अक रा ्रको एउटा
वास्तिवक भूिमबाट हो, आफ्नो घरतरको बाटो खोज्ने प्रयास ग ररहेको
छ, उसको जीवनबाट दावी गद िक उनीसंग केिह कुरा छ जुन उनी अक
देशको हो। त्यहाँ कारण छ।
42 तर य िप ती मािनसह जसले त्यसो गछर्न्, ती मािनसह जसले ती
कुराह लगाउछन्, म तपाईलाई केिह भ चाहन्छु। दक्षण अिफ्रकामा,
जब मलेै तस हजार कच्चा जातह , नग्न, मूल िनवासीह । सोह्र-,
अठार-, िबस-वषर्का-केिटह , एउटा पिन ￭सलाई नभएका केटाह ,
त्यहाँ तनीह को अनुहारमा माटो सिहत उभरहेका थए, रगं लगाएको,
तनीह को नाकबाट हड्डीह , र तनीह को कानमा झु ण्डरहेको काठका
टुक्राह , र मानव हड्डीह वा तनीह को केशमा केिह हड्डीह , तनीह मा
जनावरह को दाँत झुण्डाईरहेको, तनीह संसारमा आउँदा जस्तै नाङै्ग
थए, र यो जान्दनै पिन थए। तर जब तनीह ले ख्री लाई ग्रहण गर,े र
घोप्टो परे र पिवत्र आत्मा प्रा गर,े तनीह उठे र तनीह को काँखको शमर्
ढाक्नको लािग आफ्ना हातह बेह्रे, जसै तनीह िहँडे र लगाउनको लािग
लुगाह भेट्टाए। िकन? तनीह यो संसारको लािग तथर्यात्री र अन्जानह
बने। हा ेलुयाह! तनीह उहाँबाट टाढा थए। हो, श्रीमान्।
43 ओ, हो, यी मािनसह ले आफैलाई इसाईह हौँ भन्छन्। तनीह
मण्डलीह का हुन्। तनीह जान्छन् र भन्छन्, “हामीह मेथोड ह
हौँ। हामीह ब्या प्ट ह हौँ। हामीह पे न्टको लह हौँ। हामी सेभेन्थ-
डे एडभे न्ट ह ह । हामीह यो, त्यो र अन्य ह ।” त्यसको यो संग
कुनै सम्बन्ध नै छैन। तपाईको आत्मा, तपाईमा रहेको जीवनले, तपाई
के हो भनेर उत्प्रे रत गछर् र भन्छ। येशूले भ ुभयो, “तनीह को फलबाट
तमीह ले तनीह लाई च ेछौ।”
44 मण्डली पिहलो त इस्राएल जस्तै भएको छ। तनीह ले सबै मूतपूजक
रा ्रह एउटा राजा भएको देखे। परमे र तनीह को राजा हुनुहुन्थ्यो।
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र तनीह ले मूतपूजक देशह मा राजा भएको देखे, त्यसलेै तनीह ले
अन्यजात देशह जस्तै व्यवहार गनर् चाहन्थे, अिन तनीह ले आफ्नै
लािग एउटा राजा ल्याए। र जसै तनीह ले यो गर,े तनीह समस्यामा
पर।े िवस्तारै यो आउन थाल्यो। िवस्तारै संसार तनीह मा पस्न थाल्यो।
अनन्तः अहाबमा आएर सिकए। एउटा राजा यसको थोरै न￭जक आउद,ै
एउटा थोरै न￭जक आए, र अन्ततः तनीह बाट जीवन नै िनकालेर छोडे। र
तनीह त्यहाँ गए। र जब साँचो राजा आयो, तनीह ले उहाँलाई चनेनन्।
45 त्यिह नै कायर् मण्डलीले गरकेो छ। यसले अपनाएको छ। यहाँ तपाई
हुनुहुन्छ। यसले राजनीत, शक्षालाई अपनाएको छ। यसले संगठनह ,
समाज, ठूला मण्डलीह , नामको भोको प्रचारह लाई अपनाएका छन्।
र जब वास्तिवक राजा आउनुहुन्छ, तनीह ले उहाँलाई चन्दनैन्, र
तनीह ले त्यिह पिवत्र आत्मालाई कू्रसमा चढाईरहेका छन् जो तनीह को
राजा हुनुहुन्छ। तनीह ले उहाँलाई चन्दनैन्, तर तनीह उहाँमाथ
हास्छन् र उहाँको मजाक उडाउछन्। जसरी यहूदीह ले आफ्नो म￭सहलाई
गर,े मण्डलीले पिन आफ्नो मण्डलीलाई त्यसरी नै ग ररहेका छन्।
उनीह लाई यो थाहा छैन। तनीह ले आ त्मक अन्त र्ि पाएका छैन,
िकनभने तनीह आफ्नो आँखा र आफूले देखेका, ठूला भवनह , यत
त￭ न छन् िक संसारसंग तुलना गनर् खो￭जरहेका छन्। हामीले किहल्यै पिन
संसारसंग तुलना गनर्को लािग प्रे रत—प्रे रत गरनेौ। हामी त आफैलाई नम्र
बनाउन प्रे रत छौ।
46 र, परमे रमा, एक बहुमत हो। र आज बािहर मदैान प्रचारकह को
चंगाईमा, त्यहाँ यस्तो प्रतस्पधार् छ, प्रतस्पध ह । एउटाले भन्छ, “अँ,
परमे रलाई धन्य होस्, म संग कत धेरै हजारौ मािनसह छन्। मसंग
तम्रोभन्दा ठूलो सभाह छ।” त्यसले के फरक पाछर् र? हामीसंग एक या
दस लाख होस्, यसले के नै फरक पाछर् र? के हामी परमे र प्रत सच्चा
छौँ? के हामी उहाँको वचनमा सच्चा छौँ? के हामी पिवत्र आत्माको प रक्षामा
खडा छौँ? के यो सत्य हो? त्यो मूख्य कुरा हो।
47 तर हामी बाईबलमा सम्झौता गछ । हाम्रा धेरै जसो पे न्टको ल
मािनसह , बाईबलका अधारभूत ￭स ान्तह मा, सम्झौता गरकेा छौ।
त्यहाँ म…भावनाह लाई चोट पुयार्उन चाह । म मेरो आफ्नै मण्डलीमा
छु, र महसूस गछुर् िक म—म के गनर् सक्छु, मेरो मण्डलीमा गनर् सक्छु,
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िकनभने म सुसमाचार प्रचार ग ररहेको छु। तर त्यहाँ दशौ हजार पे न्टको ल
प्रचारकह लाई थाहा छ िक त्यहाँ बाईबलमा “िपता. पुत्र, पिवत्र आत्मा।”
को नाममा बि ष्मा जस्तो कुरा केिह पिन छैन। म आकर् िबशप या कसलैाई
पिन चुनौती िदन्छु, यो देखाउन िक कहाँ “िपता, पुत्र, पिवत्र आत्मा।” को
नाममा कसलेै बि ष्मा लएको छ। तर तनीह ले सम्झौता गछर्न्, िकनभने
संगठनले त्यसो गरकेो छ। त्यहाँ नयाँ िनयममा एउटा पिन व्यिक्त छैन, र
तीन सय वषर् पछ, इतहास ारा, तर येशू ख्री को नाममा बि ष्मा भएको
थयो। यो के हो? संगठन। त्यसले यो गय । सम्झौता!

48 र आज तनीह ले सबै सडकका मजदरूह लाई सडकह बाट
िनकालेका छन्। तनीह ले मण्डलीबाट खजैडीिनकालेका छन्। तनीह ले
सबै मिहमाह मण्डलीबाट िनकालेका छन्, र सेिमनारी प्रचारह पाएका
छन्, सानो पुरानो भाले-चोटी प्रचार गद, सबै समाजमा प रमाजर्न भएका,
र तनीह का मिहलाह छोटा कटु्ट र लुगाह लगाउदै छन् जुनमा तनीह
छाला देखाउछन्, र पु षह चुरोट िपउद,ै र जुवा खेल्दै र फोहोर माकह
चुट्क लाह सुनाउछन्। यो परमे रको नजरमा अपमान हो! मलाई थाहा
छ त्यो खो छ, तर यो त्यो समय हो जहाँ कसलेै केिह भन्यो। सम्झौता
गद, हरसे खाद,ै संसार जस्तै व्यवहार गदछन्!

49 मलाई िफक्री छैन यिद म एकै्ल खडा हुन पछर् भने, परमे र बाहेक
कोिह साथमा नभए पिन, म परमे रको बाईबलको सत्यता प्रचार गनछु र
त्यसको पक्षमा खडा हुनेछु। यिद म मरे भने, म अझै पिन सत्यको िन म्त
खडा हुनेछु। िन य न।ै हामीह सत्यता चाहन्छौ। म मण्डलीको अनुसार
ना प्दन, तर परमे रको वचन अनुसार म मापन गनर् चाहन्छु।

50 तर दलीला, के तपाईले ध्यान िदनुभयो? शमशोन एउटा शिक्त थयो
भिन उनलाई थाहा थयो। र त्यो शिक्त कहाँ थयो भिन उनले जान्दनै
थईन्। उनले भ सक्दनै थईन् त्यो शिक्त के थयो भिन, तर त्यहाँ केिह
महान शिक्त थयो जुन शमशोनसंग थयो, र उनले यसलाई पत्ता लगाउन
चाह न्थन्। र, दलीला जस्त,ै उनले शमशोनलाई आफ्नो सुन्दरताको पछ
आक षत ग ररहेक थईन्।ओ, उनले आफैलाई वास्तवमै कामोत्तेजक लुगा
लगाईन्। र उनी उसको अगाड आईन् र उनी आजका केिह साना िकशोर-
िकशोरीह जस्तै ग र लोभ्याउने ग र हा￭सन्, र—र यस्तै ग रन्, र बस
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केिह अक जस्तै ग र व्यवहार गनर् चािहन्, एउटा कपडा उतान वाला नृत्य
गन खालको, शमशोनलाई उनी तफर् लोभ्याउने कोशष गद।
51 त्यो त्यिह नै कुरा हो जुन संसारले मण्डलीलाई गरकेो छ। अब तम्रो
महान् शिक्त कहाँ छ?
52 “िठक छ, यिद हामीह संगिठत भयौ भने, त्यसले शिक्तलाई
तोड्नेछ।” क्याथो लक मण्डलीले यो गय ।
53 “शमशोन, फ लश्तीह तपाई माथ आईलागे।” र लूथर
बािहर आयो।
54 त्यसपछ तनीह फेरी संगिठत भए। “यिद तमीले मलाई अक
डोरीले बान्यौ भने, यसले मलाई समात्नेछ।” त्यसलेै तनीह ले त्यसो गर।े
55 “र शमशोन, फ लश्तीह तपाईमाथ आईलागे।” के भयो? वेस्ली
बािहर आयो र डोरीह चुडालीिदयो।
56 “अब तपाईले मलाई सबैतरबाट धोखा िदनुभयो। के तपाईलाई थाहा
छैन तपाईलाई म प्रेम गछुर् , शमशोन? िठक छ, मलाई तपाईको मनको
सत्य बताउनुहोस्।”

“िठक छ, तमीले मलाई अक डोरीले बान।”
57 “िठक छ, अब हामी त्यो गनछौ।” त्यो के हो? त्यो साम्प्रदायक
डोरी हो।
58 “तपाईले मलाई स्वतन्त्र हुन िदनुहोस्, िक मसंग कुनै सम्प्रदाय छैन।
त्यसपछ, म तपाईलाई भन्छु, तपाईले मलाई तोड्नुहुनेछ।” त्यसलेै
पे न्टको ल बािहर िन स्कए। तम्रो शिक्त कहाँ छ?

“फ लश्तीह तमीमाथ आईलागे।” र उनले फेरी डोरी चुडाले।
59 तर अब के भयो? योसंग पे न्टको ल छ, तनीह को पादरीको लािग
िदव्यताका ठूला डाक्टर, केिह महान् मािनस। तनीह मा उ त्त नै िव ा र
रतह छन् ज त्तको मेथोड या ब्या प्ट संग छ, या बािक अन्यसंग
भएको ज त्त छ। तपाई मण्डलीमा जानुहोस् र तपाईले “आमेन” सु
सक्नुहु , िठक उ त्तकै चसो जत उत्तरी ुवको छेउमा ए स्कमोसका
झुण्डह छन्। चसो! उदा￭सन! “र अब फ लश्तीह तमीमा आई लागे,
शमशोन।”
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60 र अब फ लश्तीह तमीमा आई लागे, अमे रका। आत्माको त्यो एकता
कहाँ छ? पे न्टको को एकता कहाँ छ? परमे रको मण्डलीह , र संयकु्त,
र परमे रको मण्डली, र यो, त्यो, अक , प्रत्येक एक फरक फरक पन्थमा,
यो त्यस संग, र यो त्यो अक संग। हामीह यतसम्म टुटेका छौ िक
तपाई एउटा शहरमा जान सक्नुहुन्छ र एउटा जागृत थाम्नुहुन्छ, यिद
एउटा मण्डलीले यसलाई प्रायो￭जत गय भने, बािक रहेका उप स्थतसम्म
हुदनैन्। कम्यिुनस्टह तमीमा आई लागे, अमे रका।
61 हाम्रो शिक्त कहाँ छ? हाम्रो मिहमा कहाँ छ? यो के हो? िकनभने हामी
परमे रको शिक्तको साट्टो मािनसको बु को पछ लाग्यौ! िकन? तनीह ले
हाम्रा प्रचारकह पाए र चजह यत कठोर र खो छन्, तबसम्म
तनीह ले संगिठत गरे तबसम्म हामी यत खो र हठी भयौ, तबसम्म
मािनसह …के तपाईले मण्डलीमा कुनै चच्याएको किहल्यै सु ुहुन्छ?
तपाईले कोिह पिन रोएको किहल्यै सु ुहु । शोक गन बस्ने मेच भुइँत ामा
रा खएको हुन्छ। त्यहाँ मण्डलीमा कुनै मिहमा बािक छैन। हामीले गन केव
जत्ती कठोर हुनसक्छौ त्यत बनेर बस्छौ। हामीह स्वतन्त्र छैनौ। हामीह
बाधएका छौ। शतैानले, आफ्ना आधुिनकतावािद दु ह संग,ै जीिवत
परमे रको मण्डलीलाई बाधेको छ। त्यो सिह हो। त्यहाँ मण्डलीमा कुनै शिक्त
बािक छैन। त्यहाँ कुनै स्वतन्त्रता बािक छैन। मािनसह यत खो र हठी
छन्! िकन, परमे र पे न्टको ल मािनसह को बीचमा आउनसक्नुहुन्छ,
र उहाँ परमे र हो भिन देखाउनसक्नुहुन्छ, र उहाँको पुन त्थानको
चन्हह प्रमाणत गनुर्हुन्छ, यसले तनीह लाई ह ाउदनै। मिहमा! िकन,
यो अपमानजनक छ! म देश भ र िहड्छु, परमे र काम गद, चन्हह
प्रदशर्न गद हुनुहुन्छ, र मािनसह बस्छन्, र, “िठक छ, मलाई लाग्छ त्यो
सबै िठक छ। ओ, मलाई थाहा छ यो गनर् सिकन्छ।” यसले तनीह लाई
ह ाउदनै! िकन? तनीह दलीलासंग बाधएका छन्, संसारसंग। तनीह
बन्धनह मा छन्।
62 अब तनीह ले उनीह लाई पिन शािमल गरकेा छन्, तनीह लाई
एउटा संगठनमा बाँधेका छन्। “शमशोन, फ लश्तीह तमी माथ
आईलागे।” तमीले यसको बारमेा के गनर् जाँदछैौ?
63 “ओ, हामीसंग महान् संगठनह छन्।” पकै्क पिन। “हामीसंग पिहले
भन्दा धेरै ठूलो सदस्यता छ।” तर आत्मा कहाँ छ? पिवत्र आत्मा कहाँ छ?
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64 त्यो नै शतैानले गरकेो छ। यसले मण्डलीलाई लोभ्याएको छ। यसले
मण्डलीलाई आक षत पा र नै रहेको छ, “म कहाँ आऊ, म तमीलाई
यहाँिनर एउटा ठूलो मण्डली िदनेछु यत तमीले यो गय भने। यिद तमीले
तमीसंग भएको त्यो कट्टर प्रचारकबाट आफुलाई छुटायौ भने, र एउटा
मािनस ल्याऔ, एउटा िदव्यताको डाक्टर जसमा केिह िवचार छ, हामी
एउटा राम्रो ठूलो पारम्पा रक मण्डली िनमार्ण गनछु र हामीह तनीह
बाँक जस्तै हुनेछौ।” धक्कार छ तमीलाई! ब एक जना त्यो मािनस
हौँ जसले िबजबाट कफ को टुक्रा छुट्टाउन जान्दनै, तर पिवत्र आत्माले
भ रएको होस्, जुन सम्झौता नग रएको थयो, परमे रको शिक्त ारा।
65 तर यो, ओ, यत खो छ, जबसम्म कोिह गरीब सन्त सभामा छररे
अन्य भाषाह मा बोल्दनै, वा अ लकत चच्याउदनै, वा केिह गछर् , र बाँक
रहेकाह सबै व रपरी हेनछन्। “त्यो के थयो? िठक छ, िकन अचम्म?
त्यो एउटा कट्टर मूखर् हुनुपछर् जो किहँ झा रएको छ।” तपाईलाई त्यहाँ छ
त्यो सत्य हो! कुनै गरीब सन्त भत्र पस्छन्, आफ्नो हात उठाउन पयार्
खसुी हुन्छन्, र रोएर प्रभुको प्रशसंा गछर्न्, जसले सुसमाचार प्रचारमा
“आमेन” भ सक्छन्, र बािकरहेकाह फक र उनले के भने त्यो हेछर्न्।
त्यो पे न्टको ल हो। के भयो? तपाईह ले मेथोड को ढाँचाको पछ,
ब्या प्ट को पछ; तनीह क्याथो लकको ढाँचाको पछ लागे; क्याथो लक
नरकको ढाँचा पछ लाग्यो। र, सबसैंग,ै यो सबै नरकको पछ लागे!
सिह हो।
66 दलीलाले तपाईलाई ठूला मण्डलीह मा आक षत गरकेो छ, राम्रो,
शक्षत सेवकह , राम्रो कक्षा लन्छन्। “िठक छ, तपाईलाई थाहा छ,
त्यस्तै र त्यस्तै यहाँ करोडपत छ, यिद हामीले केवल उसलाई हाम्रो
मण्डलीलाई ल्याउनसके! ओ, प्रभु!” यिद ऊ नयाँ ग र जन्मेको छैन भने,
उनी त्यहाँ हुन योग्य छैन। मलाई मतलब छैन यिद उहाँसंग दस लाख
डलर छ। यिद उसंग चा लस ओटा क्याडील्याक छ भने, जे केिह पिन
उहाँ छ होला, उहाँ नयाँ ग र जन्मनु पदर्छ, ￭सधै नयाँ जन्ममा आउनुहोस्
र आत्मा ारा फेरी ज न्मनुहोस, र त्यहाँबाट बािहर िनस्केर एउटा नयाँ
जन्ममा आउनुहोस्, घमण्डी (मलाई माफ गनुर्होस्), एक- दै र कराउँद,ै
र अन्य बाँक रहेकाह ले जस्तै गद, र उसले यो पाएको छ भिन प्रमाणत
गनर् त्यस प ात एउटा जीवन ￭जउनुहोस्। आमेन। त्यो नै हो जुन तपाईलाई
चािहन्छ।
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67 “शमशोन, फ लश्तीह तमीमाथ आईलागे।” कम्यिुनस्टह
तमीमाथ आई लागे। संसार तमी माथ आईलाग्यो। शतैान तमीमाथ
आई लाग्यो।
68 तनीह फकर जान्चं र तनीह ले परमे रको आत्माले आ यर्
कमर्ह गरकेो देख्छन् र उहाँको पुन त्थानको कुराह गछर्न्, येशूले के
प्रतज्ञा गनुर्भयो, तनीह ले भन्छन्, “तपाईलाई थाहा छ, मलाई लाग्छ
भाई ब्रन्हामलाई धेरै नै मान￭सक िवचारसंक्रामण छ। मेरो पा रले भनेको
त्यो शतैानबाट थयो।”
69 तिम गरीब, पाखण्डी, भ्रिमत अिव ासी, सबै देखावटी, तमी भेडाको
खोलमा ब्वाँसो हौ! येशूले भ ुभयो, “यिद तमीले मलाई चनेको भए,
तमीले मेरो िदन पिन च ेथयौ।” तर तपाईसंग साऊलह को झुण्ड छन्
जसले तपाईलाई बाँक संसार जस्तै बनाउने प्रयास गदर्छ।
70 हामी परमे रका मािनसह को झुण्ड चाहन्छौ जसले वचनमा सम्झौता
गदनन्, तर सत्य प्रचार गदर्छ र पिवत्र आत्माको बि ष्मामा खडा हँुदछ।
71 तर संसारले के गय ? यसले तपाईको सबै शिक्तलाई खौरीिदयो।
तपाई नासरत, पे न्टको भई जन्मनुभयो, तर संसारले िन यनै तपाईको
शिक्तलाई खौरीिदयो। अब यो बाँक रहेकाह ज त्तकै खो छ।
72 हामीह के गनवाला छौ? के हुन गईरहेको छ? त्यहाँ एउटा मिहमामय
कुरा छ जुन म यस पाठको अन्त्यमा सोच्न सक्छु।
73 शमशोन बाँधएको बेला! हामीमा एउटा जागृत हुनसक्दनै। हाम्रो
इमानदार भाईलाई सु ुहोस्, िब ी ग्राहम, “हाम्रो िदनमा जागृत!” हाम्रो
ओरल रोबट्सर् कराएको सु ुहोस्, “हाम्रो िदनमा जागृत!” तनीह
बाँक काह लाई सु ुहोस्, “हाम्रा िदनमा जागृत!” हामीमा कसरी एउटा
जागृत हुनसक्छ जब िक हामी बाँधएका छौ? हामीले पिवत्र आत्मालाई,
हाम्रो संगठनह र परम्पराह ले बाँधिदएका छौ, र हामीसंग पिवत्र
आत्माको जागृत हुनसक्दनै। आमेन। मलाई थाहा छ िक यो मौसमको
साथ, यो चक तातो छ, तर यो सत्य हो। हामीले कसरी पिवत्र आत्माको
जागृत पाउनसक्छौ जब िक हामी यत अनुब न्धत र खो छौ! “भिक्तको
भेष,” बाईबलले भनेको छ तनीह मा यो हुनेछ। “ई र भिक्तको भेष
लगाउछन्, तर शिक्तलाई इन्कार गछर्न्।” के को शिक्त? संगठनको
शिक्त? संसारको शिक्त? मण्डलीको शिक्त? पिवत्र आत्माको शिक्त! त्यो
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नै मण्डलीको गु स्थान हो। र जब मण्डलीले शक्षत प्रचारकह , र ठूला
भवनह र सजावटलाई अपनाउछन्, पिवत्र आत्माको पुरनो-शलैीसट्टामा
लन्छन्, तनीह फेरी पिन िमसनमा हुनु राम्रो हुन्छ। आमेन, सत्य हो।
पिवत्र आत्माको एउटा जागृत तपाईले कसरी पाउन जाँदै हुनुहुन्छ, र
मािनसह ले यसलाई िनन्दा गछर्न् र यसलाई बाँध्छन् र यससंग डराउँछन्?
त्यहाँिनर समय रहेको छ।
74 “फ लश्तीह तमीमाथ आईलागे।” शमशोन झ्यालखानामा हुदै गदार्
हामीसंग एउटा धन्यको आशा छ।
75 जब तनीह ले उनलाई समाते तनीह ले पिहलो कुरा के गर?े
तनीह ले उनलाई बाँधे, पिहलो। तनीह उनको शिक्त खोसे, तनीह
उनको रहस्य पत्तो लगाए। तनीह ले तपाईको रहस्य जाने। संसारले
तपाईको रहस्य थाहा पाए। अब तपाई मािहलाह जसले कपाल
काट्नुहुन्छ, जो संसार जस्तै चल्छ। तपाई पु षह सबै जानुहुन्छ र
संसारको जस्तो व्यवहार गनुर्हुन्छ। यो सबै िठक हो, चुटिकला र फोहोर
चुटिकलाह भ ुहुन्छ, र बािहर जानुहुन्छ र केिह चुरोटह िपउनुहुन्छ, र
छमेक को श्रीमतीसंग भाग्नुहुन्छ, र सबै त्यस्तै खालका कुराह , तपाईको
आफ्नो कामलाई पिक्रराख्न थोरै सामा￭जक पेय िपउनुहुन्छ। म ब मेरो
पेटमा राखेर सोडा क््रयाकर र हाँगाको पािन िपउछु, अिन परमे रको
अगाड सफा र शु रहन्छु, कुनै खालको एउटा रोजगारको लािग सम्झौता
गनुर्भन्दा। त्यो सिह हो। सत्य। परमे रमा सच्चा रहनुहोस्।
76 “शमशोन, फ लश्तीह तमीमाथ आईलागे।” ब्रन्हाम टेबरनेकल,
संसा रक-वाद तपाईह को बीचमा आउदछै। यसको बारमेा के हो? के
तपाईले आफ्नो रहस्या खलुासा गनुर्भयो? के तपाईले केिह वषर् पिहले
त्यहाँ भुसामा डुब्दै गदार् परमे रले तपाईलाई िदनुभएको त्यो रहस्य
खलुासा गनुर्भएको छ? के तपाईले यसलाई सामा￭जक, औपचा रक
उपासनाबाट बािहर िन स्कन िदनुभएको छ? तपाईलाई के भएको छ?
परमे र तल आउन सक्नुहुन्छ र एउटा आ यर् कमर् गनर्सक्नुहुन्छ र िठक
दशर्कह बाट भएर जानसक्नुहुन्छ र मािनसह लाई तनीह को दयमा
भएका रहस्यह , र सबै कुराह बताउन सक्नुहुन्छ, र िबरामी र व्यथामा
भएकाह लाई िनको पानुर्हुन्छ, र चन्हह र चमत्कारह गनुर्हुन्छ, र
तनीह ले सकेसम्म उहाँको वचनलाई, पिवत्र आत्मा ारा प्रचार गनुर्हुन्छ;
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र मािनसह ले भन्छन्, “िठक छ, मलाई लाग्छ त्यो सबै िठकै छ। हामीले
यसलाई कुनै समयमा एकपटक सुनेर आनन्द लन्छौ, यिद हामी धेरै
थिकत छैनौ भने।” त्यो ब्रन्हाम टेबरनेकल हो। फ लश्ती तमी माथ आई
लागेको छ।
77 जब, कुनै समय जब वचनको प्रचार हुने गथ्य , र पुराना सन्तह
आँखामा आशु सिहत हुन्थे, तनीह खटु्टामा उभएर िहड्थे, ँ द,ै शायद
एक शब्द पिन नबोली, केवल व रपरी िहड्द,ै दईु वा तन पटक, र तल
बस्थे, पिवत्र आत्माले भ रपूणर् भई! वचनले तनीह लाई खवुायो! “मािनस
रोिटले मात्रै बाच्दनै, तर परमे रको मुखबाट िनस्केको प्रत्येक वचनले
जीिवत रहदछ।” फ लश्ती तमी माथ छ, ब्रन्हाम टेबरनेकल।

फ लश्ती तमी माथ छ, पे न्टको ल।
78 िनस्सन्देह, फ लश्तीले तपाईलाई समातेको छ, बािक रहेका तपाई,
धेरै समय पिहले नै जब तपाईले आफैलाई यत कडा संगिठत बनाउनुभयो,
कुनै पिन कुरा भत्र आउदनै जबसम्म तपाई प्रे स्बटे रयन, ब्या प्ट ,
मेथोड , क्याथो लक, या केिह हुनुहु । तनीह बाँक संग तपाईको कुनै
सम्बन्ध नै हुदनै।
79 त्यसलेै, तपाईको िदनमा जागृत? हामीसंग कसरी यो हुनसक्छ जबिक
िनयिमत जागृत-िदनुहुने संसार ारा बाँधएको अवस्थामा छ? संसार जहाँ
छ परमे र त्यहाँ आउनुहुदनै, तपाई त्यसमा केवल भर पनर् सक्नुहुन्छ।
तपाई संसारसंग िमल्नुहुन्छ, तब यो—यो सबै यिह नै हो। जब तपाईले
संसारलाई भत्र पस्न िदनुहुन्छ, तपाई संसार जस्तै व्यवहार गनर् जानुहुन्छ,
तब तपाई समा हुन्छ। तर जब तपाईले संसारबाट सबै बन्धनह खकुुलो
पारी खोल्नुहुन्छ, र परमे रमा आउनुहुन्छ, तपाईलाई परमे रले फेरी पिन
￭जस्काउन नगएसम्म प्रयोग गनुर्हुन्छ।
80 आज िबहान मसंग भएको एउटै मात्र आशा यो छ, मेरो सन्देशलाई
सम्बोधन गनर्, यो हो, “जब शमशोनलाई बाँधएको थयो, एउटा कपालको
नयाँ झट्का िन स्कयो।”
81 अ न्तम समय हुनुभन्दा अगाड परमे रले हामीलाई अक मण्डली
पठाउनुहुन्छ, जहाँ पिवत्र आत्माको शिक्त उनीमा आउनसक्दछ, आत्माको
प्रदशर्नमा, र मण्डलीमा मकूर् स १६ पछ्याउन सक्छ, प्रे रत २:४. प्रे रत
२:३८, यो सबै नै मण्डलीसंगै पछ्याउनेछ। चन्हह र आ यर् कमर्ह



संसार ारा, धोखामा पा रएको एउटा मण्डली 23

प्रे रतह संग थयो। उहाँको पुन त्थानको महान् चन्हह ले तनीह लाई
साथ िदएको थयो। जब हामी झ्यालखानामा छौँ, िन य पिन परमे रले
अ न्तम ठूलो हत्याको लािग, कतै बाली उब्जाईरहनुभएको छ। आज िबहान
यहाँ मेरा इसाई िमत्रह , यो तपाई हुनुभएको होस्, तपाईको शिक्त बढ्न शु
गरकेो होस्। म प्राथर्ना गदर्छु िक यस िबहान यो संदेश, र त्यो भूिममा जहाँ
यो जानेछ, म भरोसा गछुर् िक यस संदेशले तपाईको प्रणालीमा भटािमन
ल्याउन म त गनछ जसले तपाईको जीवनमा फेरी पिन एउटा आ त्मक
शिक्तलाई फकार्ई ल्याएर बढाउँछ।

आउनुहोस् हाम्रा शरह झुकाऔ र प्राथर्ना गरौँ।
82 ओ प्रभु परमे र, स्वगर् र पृथ्वीका सृि कतार्, अनन्त जीवनको
अधकारी, र सबै असल र आ त्मक वरदानह को दाता, यी शब्दह यस
िबहान लनुहोस् र त्यसलाई दयह मा रा खिदनुहोस्, त्यसलाई पानी
िदनुहोस्, प्रभु। मािनसह ले यी कुराह मा प्राथर्ना गनर् सकेका होऊन्, यो
देखेर िक संसारले मण्डलीलाई लोभ्याएको छ र अन्ततः यसले आफ्नो
शिक्त भेट्टाएको छ, आफ्नो गु स्थान भेटेको छ, आफ्नो रहस्य कहाँ
रहेको छ भ े भेट्टाएको छ, र यसलाई खौरीिदएको छ। एक पटकको
िवजयको नारा लगाउने, एक पटक िवजय प्रा गन मान्छेह लएको
छ, तनीह लाई खौरीिदएको छ, बुधबार रात घरमै बसेर टे लभजन
कायर्क्रम हेनर् बस्ने। जसले तनीह को दयबाट आनन्द िनका लिदयो,
र परमे रको लािग भन्दा बिढ संसारको लािग प्रेम िदयो। संसा रकका
लािग, तनीह लाई अझ धेरै संसार िदएको छ, सुसमाचारको प्रचारभन्दा
बिढ संसा रक मनोरन्जनको चाहना िदएको छ। यिद त्यहाँ एउटा ठूलो
समूदाय छैन र धेरै कुराह छैन, र कराउने र जारी राख्ने, त्यसो हो भने
तनीह ले पुरानो सुसमाचार कतपिन, चाह न्, जुनले प्राणमा आनन्दको
आशु ल्याउछ, जसले िदव्य चंगाई फकार्एर ल्याउछ, जसले मण्डलीलाई
अपोस्टो लक वारदानह पुनस्थार्पना गदर्छ, जसले यस िदनको म￭सह,
बौरी उठेको ख्री लाई भत्र ल्याउछ।
83 तर जसरी इस्राएल तनीह को राजाह ारा— ारा बाँधएको थयो,
िक तनीह ले वास्तिवक राजालाई पछ्याउन सकेनन्; र वास्तिवक राजा,
जब उहाँ आउनुभयो, तनीह ले उहाँलाई चनेनन्। आज पिन त्यस्तै नै
छ। ओ, प्रभु, मिहमाको राजा पिवत्र आत्माको पमा प्रकट हुनुभएको छ,
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र, प्रभु, तनीह लाई यो थाहा पिन छैन। तनीह ले यसलाई चन्दनैन्।
तनीह यिद कस्सेर संगिठत भएका छन्, िक तनीह ले यो बुझ्न
सक्दनैन्, िकनभने यो तनीह को संगठनमा छैन। प्रभु, यो शतैानको काम
हो जसले मािनसह मा यो गरकेो छ।
84 हुन सकोस् परमे रको शमशोन, दयमा सच्चा, तनीह जो चाहना
गद र ँ दै छन्, र िवन्ती गद र पिक्ररहेका छन्, यो नयाँ बाली
नआउन्जेलसम्म, प्रभु, तनीह यससंग रिहरहेका होउन्। ￭सयोन फेरी
एउटा आनन्द नआएसम्म, र त्यहाँ एउटा समूदाय नआएसम्म जसले च
र बुझ्न सक्छन्, जसले म￭सह र संसारबाट लुकाईएको गु शिक्तलाई देख्न
सक्छन्, िक तनीह ले यो अिहले बुझ्ने छैनन्। प्रदान गनुर्होस्, प्रभु, िक
तनीह ले यो देख्नेछन्। िकनिक हामी येशूको नाममा यो माग्दछौ। आमेन।

[टेपमा रक्त स्थान—सम्पा।]
…शिक्त भखर्रै अिहले,
ओ प्रभु, शिक्तलाई भखर्रै अिहले पठाउनुहोस्
र हरकेलाई बि ष्मा िदनुहोस्।
तनीह माथ ो कोठामा थए,
तनीह सबै एकै मनका थए,
जब पिवत्र आत्मा अवतरण भयो
त्यो हाम्रो परमे र ारा प्रतज्ञा ग रएको थयो।
ओ प्रभु, तपाईको शिक्त भखर्रै अिहले पठाउनुहोस्,
ओ प्रभु, तपाईको शिक्त भखर्रै अिहले पठाउनुहोस्;
ओ प्रभु, तपाईको शिक्त भखर्रै अिहले पठाउनुहोस्
र हरकेलाई बि ष्मा िदनुहोस्।

85 म उहाँलाई कत प्रेम गछुर् ! केवल उहाँको शिक्त पठाउनुहोस्! तनीह
माथ ो कोठामा थए, सबजैना एकै मनका थए। सारा संसार तनीह बाट
बािहर बगेर गएको छ। तनीह रत्तो पा रयो, र पिवत्र आत्मा आउनुभयो।
86 आज तनीह ले भन्छन्, “आउनुहोस्, मण्डलीमा जोडनुहोस्,
पुस्तकमा तपाईको नाम राख्नुहोस्। वा झुक्नुस् र भ ुहोस्, ‘म ख्री लाई
परमे रको पुत्रको पमा स्वीकाछुर् ,’ उठ्नुहोस्।” शतैानले पिन त्यस्तै गछर् ।
िन य न।ै यहूदाको बि ष्मा हँुदा शतैानको बि ष्मा भएको थयो। यहूदाले
बािहर गएर सुसमाचार प्रचार गदार् शतैानले सुसमाचार प्रचार गरकेो थयो।
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तर शतैानले पिवत्र आत्मा पाएन। त्यो नै हो। त्यहाँ िनर हो जहाँ गु शिक्त छ,
त्यो पुन त्थान, जसले सकारात्मक जान्दछ, िनस्सन्देह पमा। आमेन।
87 उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ। उही पिवत्र आत्मा, जो म￭सहमा हुनुहुन्थ्यो, अझै
पिन उहाँको मण्डलीमा हुनुहुन्छ। उहाँले किहल्यै छोड्नुहु । “म सधै
तमीसंग हुनेछु, जगतको अन्त्यसम्म तमीमा हुनेछु। म त्यहाँ हुनेछु। मलेै
गरकेा कामह , तमीले पिन गनछौ। यो भन्दा पिन बढ्ता गररे गनछौ
िकनिक म मेरा िपता कहाँ जाँदै छु।”
88 तर संसारले यसमा सम्झौता गछर् , “ओ ती िदनह िबतेका छन्!”
िठक त्यिह जुन तपाईले गरकेो शतैानले चाहन्छ। तनीह ले तपाईलाई
आकषर्क बनेको चाहन्छ। परमे रले तपाईलाई बि ष्मा िदन चाहनुहुन्छ।
परमे रले तपाईमा चाहनुहुन्छ…तपाई भ ुहुन्छ, “ओ, म त्यो सबै िव ास
ग दन जुन तनीह ले लएर िहडीरहेका छन्।” अगाड बढ्नुहोस र
￭जउनुहोस्, अगाड बढ्नुहोस् र तपाईको पापमा ￭जउनुहोस्, आफ्नो
पापमा बाँच्नुहोस्। तर तपाई नसडून्जेल, तपाईको आफ्नै िवचारमा
नसडुन्जेल, तपाईको आफ्नै शलैीमा तपाई नसडून्जेल, र पुनःउत्प र
फेरी नयाँ ग र नजन्मुन्जेल, र त्यो िबतेको भन्दा त्यो नयाँ जीवन पूणर् पले
फरक हुनेछ।
89 मकैको दाना पहेलो भई तल जान्छ, र ह रयो भएर हु कन्छ। कडा र
दिबएको अवस्थामा तल जान्छ, यो लचलो र हावासंगै बग्दै आउछ। ओ,
मिहमा! हा ेलुयाह! जब हावा चल्न थाल्छ, अ ले आफैलाई सान, सराई,
गन बाहेक अ केिह गनर् सक्दनै तर सानो—सानो धार आउछ र रमाउछ,
त्यसपछ बढ्छ, आफैलाई ब लयो बनाउँछ। मकै मररे नकुिहन्जेलसम्म यो
एउटा पातको धार ब सक्दनै। मन मात्रै होइन; तर कुिहने पिन। फकर
आउनसक्दनै, तर यसबाट जीवन बािहर आउँछ।
90 जस्तो मलेै केिह समय अगाड भनेको थए, एउटा जन्म भयानक कुरा
हो, दिूषत, फोहोर, फोहोरको पिन फोहोर, तर जीवन त्यहीँ छ। जब तपाई
आफैलाई फोहोरी ठा ुहुन्छ, तपाईको मेथोड , ब्या प्ट र पे न्टको ल
धमर्ह लाई फोहोर ठा ुहुन्छ, र वेदीमा मानुर् हुन्छ, त्यसपछ नयाँ जीवन
आउँछ। पिवत्र आत्माले तपाईलाई त्यसको माथी बनाउनुहुन्छ; तपाईले
परमे र देख्नुहुन्छ।



26 बो लएको वचन

91 हामीले उहाँलाई कुनै मिहमामय िदनमा देख्नेछौ। कुनै मरणशील
मानवको पाहँुचभन्दा बािहर, हामी उहाँलाई देख्नेछौ। के तपाई त्यो िव ास
गनुर्हुन्छ? कुनै िदन मरणशील मािनसको पाहँुचभन्दा बािहर, त्यहाँ मेरो
लािग आन न्दत भोली पखरहेको छ।

92 म गत राती यहाँ कुनामा उभरहेको थए, र मलेै सानो रब्बी लसनलाई
देखेको जस्तो लाहेको थयो। जब उहाँ यहाँ तल हुने गथ्य , र आफ्नो
पुरानो छडी लएर व रपरी पुग्नुहुन्थ्यो र मलाई त्यसको घाटीले ता ुहुन्थ्यो।
उहाँको लाठीले मेरो घाटी ता ुहुन्थ्यो, यहाँ पुलिपटको माथ, र त्यो गीत
गाउनुहुन्थ्यो। “त्यहाँ मेरो लािग पखरहेको छ…” [टेपमा रक्त स्थान—
सम्पा।]…?…

93 केिह भयो! यसले संसारलाई बािहर िनकाल्यो। मलेै चजह फरक
देख्न थाल्छु। म यी अमे रक मािनसह ले गन त रकाको बारमेा धेरै
च न्तत भएको छु, िनरन्तर, वषर् पछ वषर्। मिहला र पु षह ले आफुलाई
अपमािनत गद र पापमा लागेको देखेर, यतसम्म िक म लगभग झन्डै
रोएको, दईु या तन पटक, यसकुरामा चन्ता लएर। िहजो, मलेै
परमे रलाई भने, “म अब कत पिन चन्ता लिदन। तपाईको वचनले
यसो हुनेछ भनेको छ। तर म खललमा उभनेछु र म मा भएसम्म सबै
कुराले यसको िव मा बोल्नेछु।”

94 अक िदन, िग्रन्स िमलमा उभदै गदार्, मेरो गुफामा, पछाड
उजाडस्थानमा, िदनभर प्राथर्ना ग ररहे। र क रब तन बजेतर, सूयर्
अस्ताउदै थयो, र म त्यहाँ पारी उभएर हेद थए, गुफाबाट बािहर
आईज, माथी ठूलो चट्टानिनर। र म त्यहाँ उभरहेको थए, पूवर्तफर् हेद,
परमप्रभुको प्रशसंा गद। र मलेै सूयर्लाई पहाडको टुप्पोमा खह पछाड
ओलरहेको देख्न सक्थे, जसरी मलेै घािटको पारी अक लाई हेर,े र धेरै
पातह , जस्तो स्थर रहन सक्थ्यो त्यो स्थर थयो। अिन मलेै भने,
“प्रभु, एकिदन तपाईले मोशालाई चट्टानको फाँटमा लुकाउनुभयो, र उनी
थाकेको हुनाले, तपाई उनको छेउबाट भएर जानुभयो। तर तपाई छेउबाट
जानुभयो, उसले यो भने ‘एउटा मान्छेको ढाँड जस्तो दे खयो।’ मलेै भने,
“मलाई फाँटमा लुकाउनुहोस्, प्रभु।” क रब त्यो समयमा, मेरो एक छेउमा,
झाडीह बाट भएर एउटा सानो हावा आयो। यो िठक छेउबाट आयो, िठक
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मेरो छेउबाट आयो, एउटा सानो हावा तल तर बग्द,ै जगंलबाट तल गयो।
म त्यहाँ उभए।

कुनै िदन, परमे रलाई मात्र थाहा छ त्यो कहाँ या
किहले,

मरलशील जीवनको चक्रह सबै स्थर रहनेछ,
तब म ￭सयोनको पहाडमा बस्न जानेछु।
कुनै िदन मरणशील मािनसको पहँुचभन्दा बािहर,
कुनै िदन, परमे रलाई मात्र थाहा छ त्यो कहाँ या

किहले,
के हुन जानेछ? उनले बन्द गनर् जाँदैछन्, यी सबै साना घुिमरहेका

चक्रह ।
मरणशील जीवनको चक्रह सबै स्थर रहनेछ,
तब हामी ￭सयोनको पहाडमा बस्न जानेछौ।
तल झुल, िमठो रथ,
मलाई घर लजैान आउँदै हुनुहुन्छ;
तल झुल, िमठो रथ,
मलाई घर लजैान आउँदै हुनुहुन्छ;
यिद तपाई म भन्दा पिहले त्यहाँ पुग्नुभयो भने,
मलाई घर लजैान आउँदै हुनुहुन्छ;
भाई बोस्वथर्लाई भिनिदनु, र मेरा सबै साथीह लाई,

पिन,
केवल मलाई घर लजैान आउँदै हुनुहुन्छ;
अब तल झुल …(उनी कुनै िदन डुब्नेछन् र मलाई

उठाउनेछन्।)…रथ-…
(हरके ख आगो हुनेछ; परमे रको स्वगर्दतूह ,

आगोको रथ)…मलाई टाढा घर लजैानको लािग;
तल झुल, िमठो रथ,
मलाई घर लजैान आउँदै हुनुहुन्छ।

95 यी मध्ये एकिदन, यी िदनह मध्ये एक िदन मेरो मृत्यकुो घडीको त ो
भागह मा, म उहाँको आगमनलाई खोज्दछुै। त्यो सिह हो।
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मलेै यदर्न पारी हेरे अिन मलेै के देखे
मलाई घर लजैान आउँदै हुनुहुन्छ; (बुढो ए लयाले

यदर्न पारी हेरे जस्त)ै
उज्यालो स्वगर्दतूह को समूह मेरो लािग आउँदै छ,
तनीह मलाई घरलानको िन म्त आउदै थए।
तल झुल, तल झर, िमठो रथ,
मलाई घर लजैान आउँदै हुनुहुन्छ;
तल झुल, िमठो रथ,
मलाई घर लजैान आउँदै हुनुहुन्छ।

96 प्रभु येशू, यस रथको धन्य चालक, ￭सयोनको पुरानो जहाजको िवमान
चालक, जीवनको डंुगा, भवनह बाट तल झद, बोल्द,ै उहाँको उप स्थत
यहाँ छ। उिह पिवत्र आत्मा यहाँ हुनुहुन्छ जसले उहाँलाई चहानबाट बौरी
उठाउनुभयो।
97 तनीह ले प्राथर्ना काडर्ह निदने भएकोले, के यहाँ कोिह हुनुहुन्छ
जो शहर बािहरबाट आउनुभएको छ, जुन मलाई थाहा छैन, जो यहाँ
प्राथर्नाको लािग हुनुहुन्छ? आफ्नो हात उठाउनुहोस, मलाई थाहा छैन।
तपाईको आफ्नो हात उठाउनुहोस्, मलाई थाहा छैन। तपाई, तपाई त्यहाँ।
मलाई लाग्छ िक जुँगा भएको सानो साथी त्यहाँ पछाड, कसलेै आफ्नो
हात उठाउनुभएको छ त्यहाँ पछाड। हो, तपाई, के तपाईले आफ्नो हात
उठाउनुभयो? िठक छ। त्यहाँ पछाड, तपाई, श्रीमान्। िठक छ। तपाईह
सिबया मेरो लािग अप रचत हुनुहुन्छ? िक प्रभु येशू, उही भेडाको गोठालो
यहाँ, के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक उहाँको प्रतज्ञा सत्य छ भिन? उहाँले
आफ्नो मण्डलीलाई अभषेक गनुर्हुन्छ, र “मलेै गरकेा कामह , तमीले
पिन गनछौ। यो भन्दा िन ठूलो काम तमीले गनछौ, िकनिक म िपताकहाँ
जान्छु। यो भन्दा पिन बढ्ता गररे!” तपाई त्यो िव ास गनुर्हुन्छ?
98 मलाई चनेको छैनौ भनेर तमीले हात उठाएको हौँ? के तपाई िव ास
गनुर्हुन्छ िक तपाईको दयमा के छ भिन परमे रले मलाई भ सक्नुहुन्छ,
मसंग बोल्न सक्नुहुन्छ िठक त्यसरी जस्तो उहाँले त्यस ीसंग बोल्नुभयो
जसले उहाँको पोशाक छोएको थयो? के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक उय्हान
प्रधान पूजारी हुनुहुन्छ जसलाई हाम्रो दबुर्लताको भावनाले छुन सक्छ? यिद
परमे रले मलाई तपाईको अवस्थाह प्रकट गनुर्हुन्छ भने, के म उहाँको
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अगमवक्ता हँु भिन तपाईले िव ास गनुर्हुनेछ, उहाँ उप स्थत यहाँ छ र
त्यसलेै उहाँले अनुमत िदनुहुन्छ भिन िव ास गनुर्हुन्छ? तपाई आफ्नो
श्रीमतीको लािग प्राथर्ना गद हुनुहुन्छ। उनको कम्मर भाँचएको छ, कम्मर
िवस्थािपत भएको छ। त्यो सिह हो। यिद यो सिह हो भने, उठाउनुहोस्।
िठक छ, जानुहोस् र उनलाई िनको भएको पाउनुहोस्। आमेन।
99 त्यहाँ पछाड तपाईको बारमेा के छ, त्यो सानो साथी जसले
हात उठानुभएको छ, जसको जुँगा छ? तपाई आफ्नो सारा दयले
िव ास गनुर्हुन्छ? तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले मलाई तपाईको
समस्याह को बारमेा भ सक्नुहुन्छ भिन? तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक
तपाईको छोरा िनको हुनेछ भिन? तपाई गनुर्हुन्छ? एउटा केटा पाउनुभयो,
उनलाई म स्तष्क पक्षघात भएको छ। यो सिह हो। तपाई होइन…
यो केन्टक बाट हो। यिद यो िठक हो भने, आफ्नो हात उठाउनुहोस्।
म तपाईलाई च न्दन, चन्छु र? यिद हो भने…आफ्नो हात यसरी
उठाउनुहोस्, हामीले एकअकार्लाई चन्दनैौ। यो सिह हो। परमे रमा भरोसा
गद। के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? जस्तो तपाई िव ास गनुर्हुन्छ, तपाईले
िव ास गनुर् भएको जस्तै आफ्नो केटालाई पाउनुहोस्। केवल आफुलाई
आफ्नो दयमा राख्नुहोस्।
100 यहाँ को हुनुहुन्थ्यो आफ्नो हात उठाउने, जसलाई मलेै ग रन—
ग रन…के यो तपाई हुनुहुन्थ्यो। िठक छ, श्रीमान्, के तपाईले म परमे रको
अगमवक्ता हँु भिन िव ास गनुर्हुन्छ? [मािनसले भन्छ, “आमेन।”—
सम्पा।] तपाई गनुर्हुन्छ, आफ्नो सारा दयले? तपाई उठ्नुपदन, केवल
िठक त्यहाँ उभनुहोस्। िठक छ, श्रीमान्, तपाईको समस्या के हो,
तपाईलाई मधुमेह छ। र यसले तपाईको खटु्टालाई सताउँदछै। तपाई
ओहायोबाट हुनुहुन्छ। तपाईको नाम श्रीमान् िम र होव। घर फकर जानुहोस्
र िनको हुनुहोस्। िठक छ, तपाईको सम्पूणर् दयले िव ास गनुर्होस्।
िठक छ।

तपाई िव ास गनुर्होस्…? यसलाई िव ास गनुर्होस्। यिद तपाईले
िव ास गनर्सक्नुहुन्छ भने!
101 यहाँ ब￭सरहनुभएिक मिहला, के तपाईले आफ्नो हात उठाउनुभयो?
ठूली मिहला, चस्मा लगाउनुभएको, तपाईले आफ्नो पूणर् दयले िव ास
गनुर्हुन्छ? तपाई िव ास गनुर्हुन्छ…तपाई मलाई परमे रको सेवक भिन
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िव ास गनुर्हुन्छ? तपाई गनुर्हुन्छ? िठक छ, यिद परमे रले मलाई तपाईको
समस्या के हो भिनिदनुभयो भने, के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? मुटुको
समस्या। िठक छ, यिद त्यो सिह हो भने आफ्नो हात उठाउनुहोस्।
िठक छ।
102 यहाँ तपाईको छेउमा हुनुभएको मिहला, उठ्नुभयो। मुटु; तर यो
वास्तवमा तपाईको आँखा हो। म उहाँलाई चन्छु। िठक छ, यिद तपाईले
िव ास गनर्सक्नुहुन्छ!
103 त्यहाँ पछाड, अक मान्छेलाई त्यहाँ मुटुको समस्या, पिन, र एउटा
छालाको रोग छ। के तपाई िव ास गनुर्हुन्छ िक परमे रले तपाईलाई िनको
पनुर्हुनेछ? तपाई गनुर्हुन्छ, श्रीमान्?
104 त्यहाँ पछाड कतै एकजना पु ष हुनुहुन्छ, आफ्नो हात उठाउनु भएको
थयो जसले…श्रीमान स्कूवटर्। िठक छ, श्रीमान्। िठक छ, के तपाई िव ास
गनुर्हुन्छ? यो तपाईको आँखाको लािग पिन, हो, होइन र? तपाई आफ्नो
आमाको लािग पिन, त्यहाँ बािहर बसेर प्राथर्ना गद हुनुहुन्छ। यिद यो सिह
हो भने, आफ्नो हात उठाउनुहोस्। हामी अप रचत छौँ। के त्यो सिह हो?
आफ्नो हात िमलाउनुहोस्, एक अकार्मा आफ्नो हात िमलाउनुहोस्। िठक
छ, त्यो िठक छ। यिद तपाईले िव ास गनर्सक्नुहुन्छ भने, तपाईले प्रा
गनर्सक्नुहुन्छ!
105 बौरी उठ्नुभएको येशू ख्री भवन भत्र हुनुहुन्छ। उहाँ एउटै हुनुहुन्छ।
यसले तपाईलाई के गछर्? के तपाईले संसारको सबै शिक्त आफ्नो बािहर
िनकाल्न िदनुभयो? मिहमा! म नयाँ जन्म चाहन्छु! म नयाँ जीवन चाहन्छु!
मलाई फरक पदन कुन समतलमा यो आउँछ, यिद म एउटा पिवत्र भनौदा,
जे केिह हुन परे पिन। मलाई फरक पदन कुन समतलमा यो आउँछ, म
वास्तिवक पिवत्र आत्मा अिहले ममा चाहन्छु। म यसलाई राख्न चाहन्छु!
म संसारका सबै थोकह भन्दै ब यो नै पाउन चाहन्छु। आमेन! तपाई
िव ास गनुर्हुन्छ? उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ भ े तपाई िव ास गनुर्हुन्छ?
106 एकअकार् माथ आफ्नो हात राख्नुहोस्, त्यसपछ। उहाँले गनर्सक्ने
मलाई अक एउटा कुरा भ ुहोस्। केिह पिन छैन। अब िव ास राख्नुहोस्।
यो सिकयो भिन िव ास गनुर्होस्।
107 प्रभु परमे र, स्वगर्ह र पृथ्वी सृजनु हुने, अनन्त जीवनको
अधका र, र सबै असल वरदानह को दाता, तपाईको आत्मा यहाँ यत
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अभषेक हुदछै, प्रभु, यस्तो दे खन्छ भवन एक- ास फेदछ, पछाड र
अगाड च लरहेको जस्तो। िकन मािनसह ले यो बुझ्नसक्दनैन्, प्रभु?
तनीह ले—तनीह ले आफैलाई संसारसंग यत धेरै जोडेका छन्, र
यत चसो र औपचा रक अिन खो भएका छन्। जबसम्म तनीह ले
तपाईलाई नच े भईसक्छन्? प्रभु परमे र, यस शिक्तले सबलैाई प्रहार
गरकेो होस्, र हरके िबमार व्यिक्त िनको होस्, प्रत्येक पापी बचाईयोस्, र
परमे रले मािहमा पाएको होस्। येशू ख्री ारा, परमे रको पुत्र, म यसलाई
माग्छु। आमेन।
108 तपाई यो िव ास गनुर्हुन्छ? आफ्नो हात उठाउनुहोस्। के तपाई
आफ्नो चंगाई स्वीकार गनुर्हुन्छ? परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्।
अब जानुहोस् र तपाईले िव स गनुर्भए जस्तो यसलाई पाउनुहोस्, यो
त्यस त रकामा हुनेछ। म दशर्नह अ मा आईरहेको देख्छु। त्यो सिह हो।
म आज रात फ कनुपछर् ।
109 यिद तपाईले अिहले िव ास गनुर्भएन भने, तपाईले किहल्यै पिन
िव ास गनुर्हु । त्यो सिह हो। येशूले एकपटक यो गनुर्भयो, र तनीह ले
भने, “तपाई…हामी जान्दछौ िक म￭सह किहले आउनुहुनेछ, उहाँले
हामीलाई यो भ ुहुनेछ।” उनले भिनन्, “मलाई थाहा छ िक म￭सहले त्यो
गनुर्हुनेछ। तर तपाई को हुनुहुन्छ?”

उहाँले भ ुभयो, “म उिह हँु।”
110 तब उनी शहरमा दौडेर गईन् र भिनन्, “आऊ, हेर एक जना
मािनसलाई जसले म के थएँ र मलेै के गरकेो थए भिन जान्दथे। के यो
म￭सह होइन र?”
111 उहाँले भ ुभयो, “यी कुराह अ न्तम िदनह मा हुनेछ। मण्डलीले
सत्य प्रचार ग ररहेको हुनेछ, यो वचनमा उभरहेको हुनेछ। यसले
परमे रको सबै आज्ञाह पूरा गनछ। यो संसारसंग िमल्ने छैन। र त्यसको
माध्यमबाट म चल्नेछु र उही कायर्ह गनछु।”
112 तर उहाँले भ ुभयो, “तनीह हठी, अहङ्कारले फुलेका, परमेश् वरलाई
भन् दा सुख-िवलासलाई प्रेम गन, िवश् वासघाती, उत्ताउला, भिक्तको
भेषचािहँ लने,” धेरै धा मक, मण्डलीमा जाने। “भिक्तको भेषचािहँ
लने, तर त् यसको शिक्तलाई इन् कार गन हुनेछन् । यस् ता मािनसह बाट
अलग् ग बस!”



32 बो लएको वचन

113 तपाई मािनसह , जो कोिह पिन तपाई मण्डलीमा हुनुहुथ्यो, िक उहाँले
भखर्रै बोलाउनुभएको छ, मबाट दशर्न गएको छ। यिद—यिद त्यो सत्य
थयो भने, जे मलेै भनेको थए, र तपाईमा त्यो भएको मलेै नजान्दा नजाँद,ै
आफ्नो हात उठाउनुहोस्, जो कोिह पिन यो हुनुहुन्छ। पूरा मण्डलीभ र,
हरके—हरके व्यिक्त। िठक छ। बुझ्नुभयो? तनीह लाई च न्दन, किहल्यै
तनीह लाई देखेको थएन; तर पिवत्र आत्मा यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले
तनीह लाई च ुहुन्छ। के तपाईले देख्न सक्नुहु िक यो म होइन?
114 सु ुहोस्! यिद उहाँले मलाई त्यो कुरामा भरोसा गनुर्भयो भने, उहाँले
मलाई वचनको सत्यताले भरोसा गनुर्हुन्छ, िकनभने सत्य केवल वचन ारा
आउनसक्दछ। “पश् चात्ताप गर, र तमीह का पाप-क्षमाको िन म् त
येशू ख्रीष् टको नाउँमा तमीह प्रत् येकले ब प् तस् मा लेऊ, र तमीह ले
पिवत्र आत् माको वरदान पाउनेछौ, िकनिक प्रतज्ञा तमीह का िन म् त,
तमीह का सन् तानको िन म् त र टाढ़ा-टाढ़ामा रहेका सबकैा िन म् त हो,
प्रत् येक जसलाई प्रभु हाम्रा परमेश् वरले बोलाउनुहुन् छ।” तपाई यो िव ास
गनुर्हुन्छ? त्यहाँ एक क्षणमा एउटा बि ष्माको सेवा हुनुपनछ।
115 आउनुहोस् हाम्रो शरह झुकाऔ। तनीह ले बि ष्माको लािग तयार
पाद गदार् म पा रलाई प्राथर्ना गनर्को िन म्त माग्दछु। मलाई लाग्छ त्यहाँ
एउटा बि ष्माको सेवा आउँदछै। िठक छ। 
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