
जीिवत परमे रको सत्य
मण्डलीको पाँच िन त पिहचानह

 धन्यवाद तपाईलाई, भाई नेभल, प्रभुले तपाईलाई आशष
िदनुभएको होस्। आज रात यहाँ हुन पाउदा िन य पिन यो मेरो

लािग शौभाग्यको कुरा हो। म अत्यन्त खसुी छु िक परमे रले हामीलाई यो
गनर्को िन म्त अनुमत िदनुभयो। म क्यामराको अगाड थोरै शमार्उने मान्छे
हँु। मलाई…अगाड बढ्नुस्, तनीह लाई लनुस्। त्यो सब िठक छ। म
केवल त्यसलाई हेछुर् । म त्यस कुरामा सचेत हुन्छु। र त्यो सबै िठक छ। यो
सबै िठक छ। अब, ब न्यानो छ। हामीले प्रभुबाट दइुटा अ तू संदेशह
पायौ। र आज राती म यो सोच्दछुै, यो देख्दै िक…
2 धेरै जसो मेरा िमत्रह यहाँ हुनुहुन्छ जो धेरै टाढाबाट यात्रा गररे
आउनुभएको छ, ती मध्ये केिह तल धेरै तल केन्टिकबाट आउनुभएको
छ। भाई वेल्च इभान्स र उहाँको प रवारलाई यहाँ देखे जो यहाँ
िटफ्टन, जो￭जर्याबाट आउनुभएको छ। मलेै ती मािनसह लाई भेटे जो
क्यालीफो नयाबाट आउनुभएको छ। त्यहाँ कोिह हुनुहुन्छ जो जमर्नी र
अन्य भ ठाउँह बाट हुनुहुन्छ, यो सानो ठाउँमा आउनुभएको छ, प्रभूको
सेवाको लािग। र मलेै बिहनी नेली कक्सलाई पिन देख्दछुै। मलाई लाग्छ
उहाको सासू आमा र तनीह यहाँ हुनुहुन्छ। जो शायद आज राती धेरै
िमल टाढा केन्टिक, जो￭जर्या, तल त्यहाँ टेनेस्सीबाट, माथ ओहाईयोसम्म
जानुहुन्छ, मेरा िमत्रह यहाँ। यहाँ एउटा िमत्र हुनुहुन्छ, भाई टेड डुडले, जो
टाढा िफिनक्स, ए रजोनाबाट आउनुभएको छ। यहाँ ती िमत्रह धेरै जना
हुनुहुन्छ, अन्यह , यिद मलेै उहाँह को नाउँ लनसके, जो आज मलाई
भेट्न यहाँ आउनुभएको छ। नब्बे प्रतसत जत उहाँह को हात छुनसमेत
मलेै पाएको छुइन। म मेरा िमत्रह जो ￭सकागो, र चारैतर बाट आउनुभएको
देखेको छु। कतजना मािनसह जो यो शहरभन्दा बािहरबाट आउनुभएको
छ, तपाईह को हात उठाउनुहोला। नब्बे प्रतसत स्रोताह , अब, यो
िविवध िमत्रह जो चारैतर देशको िविवध मण्डलीह बाटआउनुभएको छ।
3 र यस िबहान मलेै लामो समयसम्म प्रचार गर,े िवरामीह को लािग एक
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बजेर तस िमनेटसम्म प्राथर्ना गर,े त्यसलेै मेरो स्वर थोरै फाटेको छ। र
त्यहाँ जानको लािग अगाड मलेै केिह बेर प्रचार गनुर्पछर् , जसलाई हामी के
भन्छौ, दोश्रो िगयर।
4 भाई ली भेल त्यहाँ हुनुहुन्छ, मलेै उहाँसंग हात िमलाउने बाहेक
केिह गरकेो छैन, जो मेरो िमत्रह मध्ये एक हुनुहुन्छ; जो ब्या प्ट चचर्,
ओहाईओको हुनुहुन्छ।
5 के तपाई बेन होइन? [भाई बेन ब्रायन्टले भ ुहुन्छ, “आमेन।”—
सम्पा।] अिहलेसम्म तपाईले “आमेन” भ ुभएको मलेै सुिनन, नभए मलेै
तपाईलाई च ेथए। सबलेै भाई बेनलाई च ुहुन्छ। र मलाई थाहा छ उहाँ
शहरी के्षत्रबाट बािहर जानुभएको थयो, त्यसलेै मलाई केवल थाहा थएन…
भाई बेन अिहले तपाई कहाँबाट आउनुभयो? [“अँ, हामीह उत्तरी बोडन,
इ न्डयानाबाट भाई।”] बोडन, इ न्डयाना।
6 तपाईह सबलैाई यहाँ पाउदा हामी एकदम खसुी छौ। र अब म
तपाईह लाई धेरै लामो समयसम्म राख्न चाह , िकनभने फेरी लामो
दरूी तपाईह ले यात्रा गनुर्पछर् । तपाईह हरकेलाई आज रात मसंग मेरो
घरमा लाने चाहना थयो। मलेै साच्चै नै भन्दछुै। आज िबहान लगभग
तन, या तन र चार बजेको िवचमा यहाँबाट िन स्कन पनछ, र मलेै—
मलेै तपाईह लाई संगै लान सके खसुी हुनेथए। म मेरो अकार्न्सासबाट
आउनुभएको िमत्र र उहाको श्रीमतीलाई देख्न सक्छु। के तपाई त्यिह
मािनस होइन जो हामी…जसलाई प्रभुले बोल्नुभयो र यी यहाँको कुराह
त्यस रातमा भ ुभयो? मलाई लाग्छ तपाई हुनुहुन्थ्यो। मलेै वरपर हेदार्,
तपाईले नया र पुराना िमत्रह देख्नुहुन्छ। त्यसलेै, परमे रले मेरो दयको
यो िनयतलाई जा ुहुन्छ, िक तपाईह लाई देख्न चाहन्छु, र तपाईह लाई
मेरो घरमा लगेर कुराकानी गनर् मन पराउछु। तर एकिदन हामीह त्यसो
गनछौ, जहाँ हामीले यो भ पन छैन, “हामीह ले चाडो गनर् पनछ। गएर
बालबच्चा लन जान पनछ। कोिह िबमारी छ।” त्यसबेला त्यस महान् िदनमा
ती सबै अन्त्य हुनेछ। मआशा गछुर् िक हामीह अझै धेरै पटक भेट्नेछौ।
7 अब, मेरो िनयत यो छ िक, म अिहले प्रभुमा प्रतक्षा गद गदार्, मेरो
िदशा मलेै भेट्टाउन सकँू। अब, मगंलबार, मेरो जीवनमा आवश्यक परकेो
भन्दा धेरै मलाई प्राथर्नाको अत्यन्त खाचो हुनेछ। म तपाईह लाई िनवेदन
राख्दछु िक मेरो लािग प्राथर्ना ग रिदनुहोस्। [सभाले भन्छन्, “आमेन।”—
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सम्पा] म—मलाई तपाईह को प्राथर्नाकोआवश्यक छ। मेरो िन म्त अवश्य
प्राथर्ना गनुर्होला। जुन त रकामा आउने मगंलबार हावा बदल्दछ, त्यो मेरो
लािग र मण्डली र ख्री को कारणको लािग ठूलो कुरा हुनसक्छ। त्यसलेै
मेरो िन म्त प्राथर्ना गनर्को लािग िन त गनुर्होला।
8 अब, जबसम्म म कुन िदशा तफर् जाने र के गन कुरा पत्तो पाउिदन,
तबसम्म म प्रभुमा पखरहन्छु। त्यस दौरानमा, म यहाँ मण्डलीको आसपास
हुनेछु, भत्र र बािहर, प्रचार गद, िवमारीको लािग प्राथर्ना गद, र मलेै गनर्
सक्ने कुनै पिन काम ग ररहेको हुनेछु। यिद सरकारले रोक्दनै भने हामीह
यहाँ एउटा मण्डली िनमार्ण गनर् चाहन्छौ, एउटा राम्रो मण्डली जहाँ हामीसंग
धेरजैना बस्न िमल्ने क्षमता हुनेछ, एउटा मूख्य सभाकक्ष, र बादर्ली, र
त्यस्तै अन्य कुराह हुनेछ, त्यसलेै त्यो एकदमै राम्रो मण्डली हुनेछ, एयर-
क न्डसन, तािक मािनसह ले आराममा बस्न सकून्, सेवाह सु सकून्,
यिद सरकारले हामीलाई स्वीकृत िदए भने। हामी त्यसको आशा राख्छौ।
अब, हाम्रो िन म्त प्राथर्ना ग रिदनुहोस्।
9 र अब, आजरात, हामीह त्यस िवषयतफर् ल म्कनेछौ जुन मलेै वाचा
गरकेो थए यस िवहानीमा, प्रभुको इच्छा भए, आज रात यसमा बोल्नेछु।
र यो धेर-थोरै मेरो आवाजको कारणले शक्षाको पमा हुनेछ। आज
रात म यस शषर्कमा बोल्न चाहन्छु: जीिवत परमे रको सत्य मण्डलीको
पाँच िन त पिहचानह । साचो मण्डलीको पाँच िन त प्रामाणकता, या
पिहचानह ।
10 अब, यस महान् र शिक्तशाली िवषयमा जानभन्दा अगाड, म प्राथर्नाको
लािग एक शब्द माग्न जाँदछुै। म हाम्रो पा रलाई माग्न जाँदछुै, भाई नेभल,
परमे रको वचनको लािग उहाँ आएर प्राथर्ना ग रिदनको लािग भ चाहन्छु।
हामीले पल्टाउदै गदार्, हामी सबजैना, सन्त मत्ती, १६ औ अध्याय, १८
औ पद, सन्त मत्ती १६:१८ बाट शु गनर्, भाई नेभलले सान्त्वनाको
प्राथर्नाको िन म्त तयारी गद गदार् हामी यो गनछौ।

[भाई ओमर्न नेभलले सो प्राथर्ना गनुर्हुन्छ—सम्पा]
[“हाम्रो स्वग य िपता, हामीह आज रात यसको लािग धन्यवािद छौ,

यो अक शौभाग्य र अवसरको लािग जुन तपाईले हामीलाई प्रदान गनुर्भयो,
तपाईको महानता ारा, अनन्त अनुग्रहका साथ। हामीह आजरात यस
खचाव र पिवत्र आत्माको अगुवाईको िन म्त आभारी छौ। हामी कदर
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गदर्छौ, हाम्रो परमे र, िक तपाई त्यो परमे र हुनुहुन्छ जो हामी भत्र र
हामीसंग यस संसारको अन्त्यसम्म रहनलाई तलआउनुभयो।”] हो।

[“िपता, भो लका महा समस्याह र प रक्षाह तबसम्म केिह पिन
होइन जस्तो दे खन्छ जबसम्म हामी तपाईको हात थाम्न सक्छौ र त्यस ारा
तपाईसंग िहड्न सक्दछौ।”] साच्चै नै प्रभु। [“हामी प्राथर्ना गदर्छौ, प्रभु,
िक तपाईले हामीलाई एउटा गिहरो बसेको सान्त्वना िदनुहुनेछ, एउटाले
अक लाई, यो जानेर िक तथािप एउटा गिहरो प रक्षा र कठोर जाँचको छौ,
िक हामी पिन यी िदनह मध्य एकिदन यी प र स्थतह बाट भएर जानू
पदर्छ। परमे र हामीमा येशूको आत्मा हामीलाई िदनुहोस्, जबसम्म हामी
एक अकार्को लािग पयार् महसूस गदनौ, जबसम्म हामीबीच एकता महसूस
गदनौ, जबसम्म हामी तपाईलाई एकसाथ सेवा गनर् सक्दछौ।”] हो।

[“िपता हामी तपाईलाई रात धन्यवाद िददछौ यो अक शौभाग्य
प्रदान गनुर्भएको िन म्त, तपाईको दासको शक्षा मुिन बस्न पाएको िन म्त,
जसलाई तपाईले िनयकु्त गनुर्भयो र जसलाई तपाईले यस पदको िन म्त
चु ुभयो”] धन्यवाद। [“जसमा तपाईले सक्षमता दे ख हामीलाई यस
सेवकाईमा रहन र यस सेवकाईको लाभह लने िवशेषअधकारको
अनुमत िदनुभयो। उहाँलाई र हामीलाई, दवुलैाई आशष िदनुहोस्…यस
सेवाकाई ारा जुन उहाँमाथ छ।”] यसलाई प्रदान गनुर्होस्। हो।

[“िपता हामी प्राथर्ना गछ िक जसै यी िदनह जुन आउने ह ामा
भईरहेको छ, जब हामी तपाईलाई अिहले िहमायतको पमा पुकार गदर्छौ,
आफ्नो दयह भत्र भनेर, ‘परमे र, तपाईले भ ुभएको छ िक जे पिन
कुरा हामीले भ ेछौ, त्यो यहाँसम्मिक हामीले भनेको जस्तै हुनेछ, यिद
हामीले िव ास र भरोसा गछ र तपाईको पालना गछ ।’ त्यसै कारणले, प्रभु
यी आउदा िदनह जुन हाम्रो भाईको िन म्त प रक्षाको समय हुदछै, हाम्रो
भाई तपाईको दासलाई। ओ परमे र, हामी उहाँलाई तपाईको हातमा समृ
पमा येशूको नाउँमा सु म्पन्छौ, र प्राथर्ना गदर्छौ िक तपाईले उहाँलाई

एउटा स्वग य सुरक्षा र आशषले ढाक्नुहुनेछ जुन उहाँले पिहले किहल्यै
थाहा पाउनुभएको थएन।”] यसलाई प्रदान गनुर्होस्, प्रभु। गनुर्होस्, प्रभु।

[“मेरो परमे र, हामी प्राथर्ना गछ िक तपाईले ती सबै बौ क
शिक्तलाई दबाउनुहुनेछ जुन उदाउन खोज्दछ, जो उठ्ने या पलटने
कोशष गदर्छ।”] यसलाई प्रदान गनुर्होस्, प्रभु। [“हुनसकोस् िक उहाको
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मुखारिबन्दु िववेकका वचनह संग खो लएको होस्, जब त्यहाँ बोल्ने
कुनै पिन अवसर हुदछ।”] हो, प्रभु। [“ओ प्रभु, हामी तपाईलाई
धन्यवाद िदन्छौ, हाम्रो परमे रलाई, िक तपाईले हर यगुह मा तपाईको
दासह लाई एउटा प्रावधान बनाउनुभएको छ।”] हो। [“र पिवत्र आत्मा
मौ खक भाषणमा पयार् हुनुभएको छ जो शक्षत र बौ क मािनसह को
उप स्थतमा खडा हुदछ।”] हो, प्रभु।

[“हामीह माग्दछौ हाम्रो िपता, िक हामीलाई िवनम्रता र कोमलताका
साथ तपाईको अगाड िहड्न िदनुहोस्, ओ प्रभु येशू। हामीलाई केवल
तपाईको इच्छा पुरा गनर् िदनुहोस् र तपाईको उप स्थत महसूस गनर्
िदनुहोस्। हामी संग अिहले हुनुहोस्। र, ओ परमे र, हामी प्राथर्ना गदर्छौ
िक तपाई हामी भत्र पूणर् पमा प्रश￭ंसत हुनुहुहोस, तबसम्म गनुर्होस् जब
यो आउछ, जबजर्स्ती पमा होइन, तर प्रशसंा हामीबाट अभषेकको साथ
आउदछ।”] ओ परमे र!

[“ओ मेरो प्रभु, आज रात, यस िदनलाई पूणर् गनुर्होस् जहाँ तपाई
आउनुभएको छ र िवरामीह लाई िनको पानुर्भएको छ, र हराएकाह लाई
उ ार गनुर्भएको छ, र हामीसंग अशु ह को दय पिवत्र पानर्को लािग
रहनुभएको छ।”] हो!…?…[“अब, प्रभु, यस सेवालाई तपाईले लनुहोस्
र हाम्रो भाईको घािटलाई आशष िदनुहोस्। र वचनलाई आशष िदनु जसै
त्यो बग्दछ। हुनसकोस् िक हामीमा लनचाहने दयह र मनह भएको
होस्। र, ओ परमे र, अब यसको लािग हाम्रो प्रशसंाह स्वीकार गनुर्होस्,
येशूको नाउँमा। आमेन र आमेन।”] आमेन।
11 के यसले लने ज त्त सबै खण्ड त्यसल पाएको छ? के त्यो सबै
च लरहेको छ? यो सबै च लरहेको छ? [कसलेै भन्छ, “यो सबै च लरहेको
छ।”—सम्पा] के यिह माईक हो, सिह माईक हो? [“दइुटै हो”] के
तपाईह ले मलाई िठकसंग सुन्दै हुनुहुन्छ? पछाड पछाड, के तपाईह ले
मलाई सु सक्नुहुन्छ? [“आमेन।”] िठक छ। राम्रो।
12 म मत्तीको पुस्तकबाट पढ्न चाहन्छु, १६औअध्याय र १७औ पद।

येशूले तनलाई भ ुभयो, “योनाको छोरा ￭समोन, तमी धन्य
हौ। िकनभने मािनसबाट तमीलाई यो प्रकट भएको होइन, तर
स्वगर्मा हुनुहुने मेरा िपताले प्रकट गनुर्भएको हो।”
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म तमीलाई भन्दछु, िक तमी पत्रुस हौ। म मेरो मण्डली
यस चट्टानमाथ स्थािपत गनछु, र नरकका ढोकाह त्यसमाथ
िवजयी हुनेछैनन्।

13 परमे रले उहाको वचनमा आशष थिपिदनुभएको होस्। मण्डली शब्द,
यी मध्ये हरके िवषयह जुन मलेै आज रात रोजेको छु, जसमा म तपाईह
माझमा बोल्न जानेछु, ती मध्ये एक चािह: मण्डली के हो? यो कसले तयार
गय ? यसको संदेश के हो? हामी कसरी यसको सदस्य ब सक्छौ? र
हामी स्वगर्मा यसको सदस्य नभईकन जान सक्छौ?

अब यी मध्ये हरके पाठ घन्टौसम्म जान सक्छ, पछाड र अगाड गद।
तर म केवल केिह मूलभूत िबन्दहू मा मात्र हा चाहन्छु, यो देखाउनको
िन म्त िक साचो मण्डली के हो। र, अब, तपाईह को बाईबल आफुसंग
भएको म चाहन्छु।
14 अब, पिहलो ठाउँ, मण्डली शब्द आफैको अथर्, “बोलाई-
िनका लएको” हो।

अब, इस्राएल परमे रको मण्डली तबसम्म थएन जबसम्म तनीह
िमश्रमा थए। तनीह परमे रका मािनसह थए। र त्यसपछ जब
परमे रले तनीह लाई िमश्रबाट बािहर बोलाउनुभयो, तनीह परमे रको
मण्डली भए, िकनभने तनीह “बोलाएर-िनका लएका थए।”

त्यो अझै पिन आज उस्तै नै रहेको छ। मण्डली शब्दको अथर्
“बोलाएर-िनका लएकाह ” तनीह ह जो बोलाएर िनका लएका छन्,
अलग्याईएका छन्, फरक बनाईएका छन्।
15 अब, पुरानो िनयमको बेलामा, चिनएको मण्डलीलाई “परमे रको
राज्य” भिनन्थ्यो, परमे रको राज्य। अब, मलेै यो बाईबलको कालक्रमबाट
लएको हँु। पुरानो िनयमको बेलामा, चिनएको मण्डलीलाई “परमे रको
राज्य” भिनन्थ्यो। अक शब्दमा भन्दा, परमे र राजा हुनुहुन्छ, र मण्डली
उहाँको शासन के्षत्र। “परमे रको राज्य” पुरानो िनयममा।
16 नया िनयममा, यसलाई “मशहको साम्राज्य।” ओ, मलाई त्यो मन
पछर् , मशहीको। अक त रकामा, “मशहको साम्राज्य,” जहाँ मशहले राज
र शासन गछर्न्। कुनै संगिठत संस्थाको बाधा छैन या केिह छैन, मशहले
आफ्नो साम्राज्यमा उहाँ आफैले शासन गनुर्हुन्छ। के त्यो अ तू िवचार
होइन? मशही साम्राज्य। त्यसै कारणले, मण्डली एउटा संस्था होइन,
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मण्डली मािनसको जमात होइन। मण्डली परमे र का मािनसह हुन् जो
संसारबाट बोलाईएका छन्, अक राज्यमा सेवा गनर्को लािग।
17 यो उ ध रहनेछ। केिह मिहना अगाड, श्रीमती र म श पग सेन्टरमा
जादैथयौ। र हामीले अ￭जब कुरा पायौ, त्यहाँ सडकमा एकजना मिहला
हुनुहुन्थ्यो, जसले स्कटर् लगाउनुभएको थयो। किठन छ पाउन, तपाईले
िव ास गनुर्हु होला, तर हामीले वास्तवमा एउटा भेट्टायौ। र श्रीमतीले
मलाई भिनन्, “अँ, त्यहाँ हेर।”
18 मलेै भने, “उनी एउटा इसाई हुनुपछर् । उनी यत अलग थईन्।” यो
शमर्नाक कुरा हो।
19 तब प्र उ ो, “िकन यस्तो, िबल, िक हामी, एउटा इसाईको पमा,
र यो िव ास जुन हामी भरोसा गछ , िकन हामी हाम्रा मिहलाह लाई
यस्ता लुगा लगाउन, त्यस त रकामा व्यवहार गनर् िववश गराउछौ? के
अ मण्डलीका मािनसह ? तनीह ले त्यस्तो त रकाको लुगा लगाउछन्,
अनैतक लुगाह , र िकन यस्तो? तपाईले भ सक्नुहु िक तनीह
अनैतक थए।”
20 मलेै भने, “त्यो सत्य हो। मलेै कसकैो न्याय गनर् स क्दन।
तर, तनीह लाई हेनर्मा, ‘तनीह को फल ारा तनीह चिनन्छन्।’
तनीह ले वास्तवमा अपराध नगनर्सक्लान्, तर तनीह मा एउटा आत्मा
छ जसले तनीह लाई अनैतकतातफर् डोहोयार्उछ।”
21 अब, येशूले भ ुभयो, “जो कसलेै एउटा ीलाई कु ि ले हेदर्छ,
त्यसले आफ्नो दयमा त्यस ी संग व्यिवचार ग रसकेको छ।” अब,
जब त्यस पापीले व्यिवचारको पाप गरको कारणले उत्तर िदन पछर् , को
चािह दोषी हुनेछ? त्यस ी जसले आफैलाई त्यसरी प्रस्तूत ग रन्।
सच्च रत्रको सम्बन्धमा तपाई लली फूल जस्तै शु हुनुहुन्छ होला। तर
यिद तपाईले मािनसह को अगाड आफैलाई त्यसरी प्रस्तूत गनुर्हुन्छ,
अनैतक त रकामा, य िप तपाई िक्रयाकालापमा िनद ष हुनुहुन्छ, तपाईले
एउटा पु षलाई तपाईको बारमेा दु सोच्नको लािग कारण िदनुभयो, जब
त्यो तपाईको ग ल्त हो। येशूले भ ुभयो तपाई “व्यिवचार” गरकेोमा दोषी
हुनुहुनेछ। र, “व्यिवचारी किहल्यै पिन स्वगर्मा प्रवेश गनछैन।”
22 तर, म संसारभरी यात्रा गदार्, मलेै पाए िक हरके रा ्रको आफ्नै आत्मा
हुन्छ। र सबै रा ्रह दु ले िनयन्त्रण गरकेो छ। सबै सरकार शतैान ारा
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शा￭सत छ। बाईबलले त्यसो भनेको छ। तनीह लड्छन्, तनीह यु
गछर्न् र तनीह ले त्यसो येशू आउनेबेलासम्म ग रनै रहनेछन्, र त्यसपछ
उहाँले एउटा राज्य बसाल्नुहुनेछ जहाँ यु हुनेछैन। तर शतैानले भनेको
थयो िक संसारको सबै राज्यह उसको हो, र त्यसले तनीह संग त्यसले
जे चाहेको त्यिह गदर्छ, िठक येशू ख्री को सामु े गदर्छ। र तनीह सबै
शतैानको यन्त्रह हुन्, शतैानको राज्यह हो। शतैानले येशूलाई भनेको
थयो, “म ती सबै तपाईलाई िदनेछु यिद तपाई िनहुररे मलाई दण्डवत
गनुर्हुन्छ भने।”
23 येशूले जा ुहुन्थ्यो िक उहाँ तनीह को लािग हजार वषर्को राज्यमा
उत्तराधकारी हुनुहुनेछ, त्यसलेै उहाले भ ुभयो, “यहाँबाट जा, शतैान।”
उहाँलाई थाहा थयो िक परमे रले उहाँलाई ती सबै राज्यह िदनुहुनेछ, र
तनीह उहाँको हुनेछन्, र तनीह सबै एकै राज्य हुनेछन्।
24 जब तपाई जमर्नी जानुहुन्छ तपाईले जमर्नको आत्मा पाउनुहुन्छ, तपाई
इगं्ल्याण्डमा जानुहोस्, तपाईले इं ग्लस आत्मा पाउनुहुन्छ। तपाई स्वेडनमा
जानुहोस्, तपाईले एउटा स्वेडस आत्मा पाउनुहुन्छ। तपाई फ्रान्समा
जानुहोस्, तपाईले एउटा फे्रन्च आत्मा पाउनुहुन्छ। तपाई अमे रकामा
आउनुहोस्, तपाईले एउटा अमे रक आत्मा पाउनुहुन्छ।
25 म स्यान एन्जेलो, रोममा, केिह समय पिहले रहेको थए, र क्याटाकम्ब
हेनर् चाहन्थे। र आ यर् पमा, र एउटा दवुार्च्य, एउटा अमे रक भएकोले,
क्याटाकम्ब ढोकाको अगाड उभदै गदार् जहाँ तपाई भत्र जानुहुन्छ, भन्यो,
“अमे रक मिहलाको लािग: कृपया कपडा लगाउनुहोस् र यहाँ प्रवेश
गनुर्भन्दा पिहले मरकेोलाई आदर गनुर्होस्।” जब एउटा देश त्यत तल
िगछर् , त्यो भयानक थयो, जब हामी त्यस ठाउँमा पुगेका थयौ। त्यसलेै
तपाईले देख्नुभयो, िकनभने…

मलेै एउटा मिहलालाई एकपटक सोधेको थए, “के तपाई एउटा इसाई
हुनुहुन्छ?”
26 उनले भिनन्, “म एउटा अमे रक हँु। अवश्य पिन म हँु।” त्यसको
यससंग केिह संबन्ध नै छैन।
27 भाई बोस्वोथर्ले एक, एक रात सोध्नुभयो, भ ुभयो, “के तपाई एउटा
इसाई हुनुहुन्छ, बिहनी?”
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28 भिनन्, “म तपाईलाई बुझ्नको लािग केिह भन्छु, म हरके रात मनै
ब त्त बाल्छु।” जस्तो िक त्यसको इसाईत्वसंग कुनै संबन्ध थयो जस्तो,
एउटा मनै ब त्त जलाउने कुरामा। इसाईत्वले त्यो खालको त्यस्तो कुनै कुरा
ओगट्दनै। र परमे रको मण्डलीले त्यस्तो बनावटी कुनै कुरा राख्दनै।
29 अब, के कुराले मिहलाह लाई…हामीले किहल्यै पिन ती कुराह
गनर्को लािग ीलाई बाध्य गदनौ। हामीले हाम्रा पु षह लाई नािपउनको
लािग या शपथ नखानको लािग बाध्य गदनौ। हामीले केवल सुसमाचार
प्रचार गछ , र बाईबलको ढाँचा रा खिदन्छौ। धेरै पु षह जो पे न्टको ल
िव ास र हो लनेस िव ासमा आउछन्, भत्रआउछन् र दावी गछर्न्, जबिक
तनीह आफ्नो दयमा त्यो होइनन्। धेरै ीह ले पिन त्यिह नै गछर्न्।
हामीले तनीह लाई भन्दनैौ िक तनीह ले यो गनुर्पछर् । हामीले त केवल
तनीह लाई ढाँचा िदन्छौ। बाईबलले के भनेको छ त्यो भिनिदन्छौ, र यिद
तनीह स्वग य आत्मा ारा जन्म भएका छन् भने, तनीह को आत्मा
कुनै अमे रक करण भएको हुदनै, यो कुनै जमर्नीकरण भएको हुदनै। त्यो
स्वग यकरण भएको हुन्छ, जहाँ, परमे रको राज्य छ। िकनभने, हामीह
अक राज्यमा छौ, परमे रको एउटा राज्यमा, जहाँ नैतकता, पिवत्रता, र
शिक्त अ स्तत्वमा रहेको छ।
30 हाम्रो राजामा हाम्रो पहँुछ रहेको छ। हामीले जुनै पिन बेलामा बोलाउन
चाहेकोमा उहाँसंग हाम्रो अन्तरवातार् हुन्छ। हामीसंग अक कुनै मध्यस्थकतार्
छैन, राजा र हाम्रो माझमा कुनै अक मध्यस्थकतार् छैन, तर केवल एउटा
मािनस, ख्री येशू हुनुहुन्छ। त्यसलेै हामीह एउटा राज्यमा रिहरहेका
छौ। र त्यसलाई बाईबलको कालक्रम अनुसार, “मशही, मशही राज्य।”
भिनन्छ। अक शब्दह मा भ ु पदार्, हरके जीवनमा जहाँ मशहले उहाँको
प्रभुत्वमा राज गनुर्हुन्छ, उहाँको मािनसह लाई शासन गद, हरके जीवनको
िहडाईबाट बोलाएर-िनकालीएका मािनसह , तनीह सबलैाई एकसाथ
एक समूहमा भेला गराई, त्यसलाई “उहाँको मण्डली” भिन बोलाउनुहुन्छ
या “उहाँको बोलाएर-िनका लएको” भ ुहुन्छ। के त्यो एउटा सुन्दर कुरा
होइन? [सभाले भन्छ, “आमेन।”—सम्पा]
31 अब, इस्राएल तबसम्म परमे रको मािनसह थए (हामीले प्रे रत
७:३८ मा पाउछौ, यिद तपाईले त्यसलाई तल राख्नुभएको छ भने)
िक त्यसबेला तनीह परमे रको मण्डली भिनन्थे, िकनभने, तनीह
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परमे र ारा बोलाईएका थए, िमश्रबाट बािहर, संसारबाट बािहर, अ
मण्डलीह बाट बािहर, धमर्ह बाट बािहर, परमे रसंग मात्रै िहड्नको िन म्त
बोलाईएका थए।
32 र, अब, परमे रको मण्डली आज उिह हो, संसारको सबै थोकबाट
बािहर बोलाईका, हरके धमर्को पन्थबाट बािहर बोलाईएका, हरके धमर्को
संगठनबाट बािहर बोलाईएका, हरके धा मक संस्थाबाट बािहर बोलाईएका,
परमे रसंग िहड्नको लािग। िबशप ारा शा￭सत हुनको लािग होइन, तर
ख्री बाट शा￭सत हुनको लािग, यस मशही राज्यमा जहाँ हामी ￭जईरहेका
छौ। ख्री राजा हुनुहुन्छ। ख्री नै एक हुनुहुन्छ।
33 अब, ख्री यसको शर हुनुहुन्छ। ख्री यस मशही राज्यको शर
हुनुहुन्छ। र तपाईले त्यो राज्य संस्थागत गनर्सक्नुहु जसको शर ख्री
हुनुहुन्छ। तपाईले त्यो राज्य संगिठत गनर्सक्नुहु जसको शर ख्री
हुनुहुन्छ। िकनभने, ख्री राजा हुनुहुन्छ, र तपाईले एउटा बु जीवी
मािनसको ज्ञान लएर त्यसलाई संस्था बनाउन सक्नुहु जहाँ ख्री ले
शासन गनुर्हुन्छ। त्यसकैारणले, कुनै कम्पनी, कुनै मािनस, कुनै मािनसका
समूह, जसले परमे रको राज्य संस्थागत गनर् कोशष गछर् त्यो राजाको
िवपरीत जादछै। र यिद तनीह राजाको िवपरीत जाँदछै भने, त्यो राजाको
िव हुनेछ। त्यसलेै यिद त्यो राजाको िव छ भने, त्यो ख्री िवरोधी
हुनेछ। त्यो हल्का खो छ। यिद मसंग अझै थोरै आवाज ब लयो भईिदएको
भए, हामीले त्यसलाई प्र पानथयौ। त्यो एउटा ख्री िवरोधी हो। र
यिद तपाईले केिह िमनेटको लािग मसंगै रहनुभयो भने, म त्यो प्रमाणत
गनछु। ख्री िवरोधी आत्माले मािनसलाई लने कोशष गछर् र तनीह लाई
संस्था दे ख संस्थामा बोलाउदछ, तनीह ह लाई संगै संस्थागत गछर् , जुन
किहल्यै पिन ख्री को इच्छा थएन। यो त्यसमा भएका मािनसह होइन,
जसमा मलेै हािनरहेको छु। यो त्यस संगिठत पान आत्मालाई हो जसले
मािनसह लाई यो सोच्ने बनाउछ िक, “हामी नै मािनसह हौँ।”
34 परमे रका मािनसह उहाँले बोलाएका मािनसह हुन्। म िव ास
गछुर् िक तनीह हरके संगिठत मण्डलीमा छन्। तनीह क्याथो लक
हुनसक्छन्। तनीह प्रोटे न्ट हुनसक्छन्। तनीह यहूदी हुनसक्छन्।
तनीह कुनै पिन प्रकारको मण्डली हुनसक्छन्। तर वास्तिवक मण्डली
येशू ख्री को रहस्यमय शरीर हो।
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35 अब, तपाईले ख्री को रहस्यमय शरीर संस्थागत गनर् सक्नुहु । अब,
हरके व्यिक्त जो ख्री मा आउदछ, त्यो संसारबाट बािहर आउदछ, ख्री मा
आउछ, उहाँको रहस्यमय शरीरमा आउदछ। र तपाई त्यस शरीरको एउटा
सदस्य हुनुहुन्छ जब तपाई यस मण्डलीमा ल्याईनुहुन्छ, बोलाईएको र
रहस्यमय शरीरमा बि ष्मा भएको। तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ? मेथोड
होइन, ब्या प्ट होइन, पे न्टको ल होइन, नाज रन होइन, िप ल्ग्रम
हो लनेस होइन, क्याथो लक होइन; तर येशू ख्री को शरीर हो। जसै हामी
यसको गिहरो भागह मा जादै गनछौ हामी त्यसलाई केिह िमनेट पछ अ
प्र ह मा थोरै गिहराईमा लनेछौ। तर, ख्री को शरीर मण्डली हो।
36 अब, उहाले यसलाई धेरै ान्तह मा दाज्नुभयो, एउटा पत र
पत्नीको पमा। उहाँले मण्डलीलाई, “दलुिह” भिन बोलाउनुहुन्छ। र
दलुिह र दलुहा दईु अलग व्यिक्तह होइनन्, तनीह एक हुन्। “उनी
उहाँको मासूको मासू र हाडको हाड हुनुहुन्छ।” र त्यसपछ जब एउटा
पु ष या मिहला ख्री को रहस्यमय शरीरमा पिवत्र आत्मा ारा बोलाईन्छ
तनीह ह यस शरीरको पूणर् सदस्य बन्दछन् जब तनीह पिवत्र
आत्मा ारा भ रदछन्। िकनिक, परमे रले आत्मालाई ख्री बाट बािहर
िनकाल्नुभयो, उहाँको शरीर उठाउनुभयो र उहाँको ￬सहासनमा स्थािपत
गराउनुभयो, र ख्री को रहस्यमय शरीर बनाउनको िन म्त पिवत्रआत्मालाई
वापस पठाउनुभयो, जुन िववाहको भोजमा एक हुनेछन् प्रभुको आगमनमा।
तपाईले त्यसलाई संस्थागत गनर्सक्नुहु । यो एउटा रहस्य हो।
37 येशूले िनकोदेमसलाई भ ुभयो, “बतास जता चाहन्छ उतै बहन्छ।
तमीले भ सक्दनैौ िक त्यो कहाँबाट आउछ र त्यो कहाँ जादछै।
आत्माबाट जन्मेको हरके व्यिक्त त्यस्तै हुन्छ।” तपाईले बुझ्न सक्नुहु ।
त्यो कुनै ठाउँबाट आउछ। र यो मेथोड होइन। यो ब्या प्ट होइन।
यो पे न्टको ल होइन। यो अन्य कुनै संस्था होइन। यो एउटा जन्म हो,
परमे रको राज्यमा जन्मेको।
38 अब, यसलाई संस्थागत गन प्रयास गनुर्होस्, तब यसलाई ख्री
िवरोधीमा ल्याईएको हुन्छ, िकनभने कुनै पिन कुरा जुन ख्री को शक्षाको
िव छ त्यो ख्री िवरोधी हो।
39 अब, त्यसो भए कहाँबाट यो संस्थाको शू वात भयो त? येशू, जब
उहाँ पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले किहल्यै कुनै पिन मण्डली संस्थागत
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गनुर्भएन। उहाँले आउनेवाला एउटा मण्डलीको बारमेा बोल्नुभयो, तर
उहाँले किहल्यै पिन कुनै मण्डली संस्थागत गनुर्भएन। अ न्तम प्रे रतको
मृत्यु प ातको सयौ वषर्सम्म पिन त्यहाँ किहल्यै पिन मण्डली संस्थागत
भएको थएन। र पृथ्वीमा भएको पिहलो संस्थागत मण्डली जुन थयो, त्यो
रोमन क्याथो लक चचर् थयो। अब, मसंग िप्र-नाई￭सन फादसर्, फक्स
बुक अफ मा टर, जोसेफसको लेखह , पेम्बरम्यान्स अल एजेस्, र अन्य
महान् प्राचन लेखकह छन्। अब इतहासको कुनै पिन प ामा किहल्यै
पिन कतै पिन यो ले खएको छैन, जहाँ रोमन क्याथो लक चचर् संस्थागत
हुनुभन्दा अगाड कुनै संस्थागत भएको मण्डली रहेको भिनएको छ। र यो
संस्था भयो, जुन परमे रको िवप रत थयो।

अब, यिद त्यस्तो कुरा आउदैथयो भने…ओ, म चाहन्छु िक म
तपाईलाई यो कुरा बुझाउन सकँू। यिद त्यस्तो कुरा आउदैथयो भने,
र यो एउटा ठूलो ख्री िवरोधी हँुदछै भने, के परमे रले त्यो पिहले नै
जा ुहु थयो होला, यिद उहाँ अनन्त परमे र हुनुहुन्छ भने? [सभाले
भन्छ, “आमेन”—सम्पा] यिद उहाँ अथाह हुनुहुन्छ भने, के उहाँले
जा ुहु थयो यी कुराह आउदछै भिन? र यिद यो यस्तो भयानक कुरा
थयो भने, के उहाँले आफ्नो मण्डलीलाई पिहले नै यसकुराको चेतावनी
िदनुभएन होला? [“आमेन।”] अब, मलाई आशा छ िक तपाईमा राम्रो
समझ छ िक मलेै संस्थाह मा भएका मािनसह लाई होइन, तर संस्था
प्रतको तनीह को प्रवृ त्तमा िहकार्ईरहेको छु। त्यो अ केिह नभएर ख्री
िवरोधी हुनुपदर्छ, तनीह हरकेमा।
40 अब तपाईले भ ुहुन्छ, “एक िमनेट पखर्नुहोस्, मलेै सोचेको थए
तपाईले अ नभएर केवल बाईबल प्रचार गनुर्भएको थयो।”
41 आउनुहोस् त्यसो भए यसलाई बाईबलले भ िदनुहोस्। आउनुहोस्
हामी पल्टाऔ र केिह बेरको लािग पढौ। मसंगै पल्टाउनुहोस् प्रकाश,
१७ औ अध्याय। यो येशू ख्री को प्रकास हो, उहाँको मण्डलीको िन म्त,
बोलाईएको मण्डलीलाई। प्रकास १७। र हामी यसलाई जत हुन्छ चाडो
गन कोिषस गनछौ। तर हामी पढ्दै गदार् हेनुर्होस्।

…ती सात कचौरा लने सात स्वगर्दतुह मध्ये एक जनाले
मकहाँ आएर मलाई भने, यता आऊ, म तमीलाई धेरै पानीह मा
बसेक त्यस महा वेश्यालाई िदईएको इन्साफ देखाउनेछु।
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42 अब, यो सबै सांकेतक छन्, िकनभने यो येशू ख्री को मोहोर लगाईएको
एउटा प्रकास हो। के तपाईलाई त्यो थाहा छ? यो लुकाईएको कुरा हो, र
बौ क िवचारबाट नभएर केवल आत्माको वरदानह ारा पिवत्र आत्मा
माफर् त यो प्रकास ग रदछ। “बु मता यसमैा छ: जसको समझ छ त्यसले
त्यस पशुको संख्या जोडोस्। जसको समझ छ, जोसंग समझको वरदान
छ, त्यसले यसो गरोस्, त्यसले त्यसो गरोस्।” र यो नै प्रकास हो।
43 अब, कसलैाई थाहा छ एउटा ी बाईबलमा कुन बेला संकेत ग रएको
छ, यसले मण्डलीलाई जनाउछ। ख्री को मण्डलीलाई “दलुिह” भिनन्छ।
पावलले भनेका थए, “म तमीह लाई एउटा कन्याको पमा ख्री संग
मगनी ग रिदन्छु।”
44 अब यहाँ हामी एउटा महान् ीको बारमेा कुरा ग ररहेका छौ जो एउटा
अनैतक ी हो। “यता आऊ र म तमीलाई देखाउनेछु,” स्वगर्दतूले
यूह ालाई त्यसो भने, “म तमीलाई धेरै पानीह मा बसेक त्यस महा
वेश्यालाई िदईएको इन्साफ देखाउनेछु।” अब “धेरै पानीह मा बसेक ी”
एकदम रहस्यमय खालको सुिनन्छ, तर यो सबै यहाँ छ। बाईबलले यसलाई
व्याख्या गछर् ।

अब आउनुहोस् १५ औ अध्यायमा पल्टाऔ, तािक हामीह …या
१५ औ पद, उिह अध्यायको, तपाईले देख्नसक्नुहुन्छ “पानी” को अथर्
के हो भिन।

ती स्वगर्दतूले मलाई भने, “तमीले देखेका ती पानीह , जहाँ
त्यो वेश्या बसेक छे, ती चाँही मािनसह , भडह , जातह र
भाषाह हुन्।”

45 त्यसकैारणले, त्यो पानीह जहाँ त्यस ी बसेक छे, त्यस ीले,
“जातह , मािनसह , भडह , र भाषाह ” माथी त्यसको िनयन्त्रण
रहेकोछ। त्यसले सबलैाई िनयन्त्रण गरकेो छ; एउटा ी, एउटा वेश्या ी।

अब, यिद एउटा ी वेश्या छे, यिद हामीले सुन्छौ िक एउटा ीलाई
त्यस पमा बोलाईन्छ, एउटा ीलाई, हामी जान्दछौ िक त्यो ी आफ्नो
श्रीमान् प्रत सच्चा थईनन्। त्यिह नै हो जे त्यसलाई बोलाइन्छ। तब
त्यस ी एउटा पु ष प्रत सच्चा ￭जएको नाटक गछ, र त्यस पु ष
प्रत सच्चा ￭जएक चािह हुिदनन्। के यो सत्य हो? [सभाले भन्छ,
“आमेन।”—सम्पा]
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त्यसपछ यो त्यस मण्डली हो जसले ख्री लाई आफ्नो श्रीमान् भन्दछ,
र त्यसको ￭स ान्त ख्री को शक्षाको िवप रत छ। त्यस ी एउटा वेश्या
हो। र त्यसले मािनसह र भडह र जातह लाई आफ्नो काबूमा राखेक
छे। “यता आऊ म तमीलाई त्यस महा वेश्यालाई िदईएको इन्साफ
देखाउनेछु।” अब हामीले चत्र पाएका छौ।

त्यससंग पृथ्वीका राजाह ले व्यिवचार गरकेा छन्, र पृथ्वीका
बा￭सन्दाह ले त्यसका व्यिवचारका मद् ले मातेका छन्।

46 व्यिवचार के हो? “अशु ता, अशु हुनु।” त्यस ी एउटा वेश्या हो।
त्यसमा अशु ता छ, र सबै संसारका धिन मािनसह , राजाह र देश र
भडह का महान् मािनसह ले त्यससंग व्यिवचार गरकेो छ, त्यसको दु ता
लएको छ। तपाईले देख्नुहुन्छ यो कता आईरहेको छ, होइन र? [सभाले
भन्छन्, “आमेन”—सम्पा] बुझ्नुभयो?
47 अब, यो लेख्नुमा म ￭जम्मेवार छुईन, तर म ￭जम्मेवार हुन्छु यिद मलेै
यो शक्षा िदईन भने। अँह। हामीह मण्डलीको िवषयमा अिहले बो लरहेका
छौ। अब, यिद तपाईले हामी अगाड बढ्दै गदार् ध्यान िदनुहुनेछ भने।

अिन तनले मलाई आत्मामा बोकेर एउटा उजाडस्थानभत्र लगे
र मलेै चहिकलो ￭सन्दरुे (रातो) रङ्गको पशुमाथ बसेक एउिट
ीलाई देखे…

48 यसमा भएर जादै गदार् यी संकेतह लाई म लनेछु। अब, ￭सन्दरुे भनेको
“रातो” हो। रातो एकत रकामा राम्रो रङ्ग हो। रातो अक त रकामा, एउटा
अनैतक रङ्ग हो, रातो ब त्त, खतराको रङ्ग। “￭सन्दरुे रङ्ग…त्यो ￭सन्दरुे
रङ्गमा रिंगएको थयो।” रातो, वेश्या।
49 “र एउटा पशुमाथ बसेक थई” एउटा पशु, बाईबलमा, “शिक्त” लाई
जनाउछ। यिद तपाईले ध्यान िदनुभयो भने, धेरै सेवकह , म देख्न सक्छु
िक उहाँह ले आफ्नो शर ह ाउदै हुनुहुन्छ, िठक छ, िकनिक उहाँह
बाईबलको शक्षकह हुनुहुन्छ। एउटा पशुको अथर् “शिक्त” हो। हामीले
बाईबलका यी पशुह देख्दछौ, प्रकास १३, र दािनएलको, पानीबाट बािहर
िन स्कएको; पशुह , शिक्तह , जो मािनसह मध्येबाटआईरहेको थयो।
50 तर के तपाईले ध्यान िदनुभयो? प्रकास १३ मा, जब संयकु्त राज्य
बािहर आउछ, यो बाईबलको एउटामात्र पशु हो, जो पानीह बाट बािहर
आएको छैन। बाईबलले भनेको छ िक यो पृथ्वीबाट बािहर आयो, जहाँ कुनै
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मािनसह थएन। त्यहाँ एउटा यो नया राज्य थयो। र त्यो एउटा थूमा
जस्तो दे खन्थ्यो, तर केिह समय पछ त्यसले अ￬जगरले जसरी बोल्यो।
त्यो यो देश हो। यो हुन पन नै छ। कुनै िदन तनीह ले एउटा ग ल्त गनछन्
र गलत व्यिक्त चु ेछन्। तनीह ले एउटा योसेफ ल्याउनेछन्, या…“एउटा
फारो हुकार्उनेछन् जसले योसेफलाई चन्दनै।” तनीह ले पिहले नै त्यो
कोशष गर,े यिद तनीह यस पा ल िवफल भए भने तनीह ले फेरी पिन
त्यसो गनछन्। त्यो अन्ततः आउनेछ। बाईबलले त्यसो भन्छ। अब, म
एउटा राजनीतज्ञ होइन। तनीह को दइुटै त फ टेडो छ। मलेै मेरो भोट
येशू ख्री मा राखेको छु। उहाँ मात्रै एक हुनुहुन्छ जसमा म इच्छुक छु। तर,
म तपाईलाई भन्छु, तपाईले आफ्नो चस्माको ￭ससा अिहले नै पुछेको बेस
हुनेछ, तपाईले आफ्नो बच्चाह को लािग अिहले कुनै स्वतन्त्रता अपेक्षा
गनुर्हुन्छ। मलाई थाहा छैन यो कत न￭जक छ। प्राथर्ना गनुर्होस्। िठक
छ। हेनुर्होस्।

अिन तनले मलाई आत्मामा बोकेर एउटा उजाड-स्थानभत्र
लगे। त्यहाँ सात ओटा शर र दस वटा ￭सङ भएको ई र-
िनन्दाका नाउँह ले भ रपूणर् भएको चहिकलो ￭सन्दरुे रङ्गको
पशुमाथ बसेक ीलाई (मण्डली) मलेै देखे।

51 “सात ओटा शर।” यहाँ तल, यसले भन्छ, “सात ओटा शरह ,”
जुन पशुमा थयो, “यो सातओटा पहाडह हो जसमा शहर बसेको
छ।” अब कुन शहर सातओटा पवर्तह मा बनेको छ? [सभाले भन्छ,
“रोम।”—सम्पा] रोम, वास्तवम,ै एउटा शहर जुन सात ओटा पवर्तमा
बसेको छ; एउटा मण्डली, एउटा ी, एउटा वेश्या जसले संसारलाई
आफ्नो शिक्तले काबूमा पानछ। िकन, यो पित्रका पढेको ज त्तकै प्र छ।
बुझ्नुभयो? िन य न।ै अब।

त्यस ी बजैनी र चहिकलो ￭सन्दरूे रङ्गको ( ी, मण्डली,
धिन) लुगा लगाएिक थई, अिन त्यो सुन, रत्न र मोतीह ले
￬सगा रएक थई…

52 मलाई भ ुहोस् किहले ती मध्ये एउटाले किहल्यै कर तरकेो छ।
मलाई भ ुहोस् िक तनीह लाई केिह कुराको लािग किहले कर लागेको
छ। तनीह ले चाहेको कुनै पिन कुरामा। य िप परमे रसंग त्यहाँ उहाँको
छोराछोरीह छन्। िन य नै उहाँसंग छ।
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53 िठक त्यस्तै न,ै माटोको भाडोले िकत्लीलाई कालो भिन बोलाउन
सक्दनै। धेरै जसो समयमा, प्रोटे टेन्टले भन्छ, “अँ, क्यालोथकले,
तनीह ले यसको, त्यसको र अन्यको हत्या गर।े” जोसेफ स्मथको हत्या
कसले गय ? म उसंग सहमत छुईन। तर उनीसंग उसको शक्षा िदनको
लािग उ त्तकै अधकार छ ज त्त मसंग छ, यहाँ अमे रकामा। र मेथोड
मण्डलीले जोसेफ स्मथको हत्या गर।े जब तपाई नून तालको शहरमा
आउनुहुन्छ, त्यहाँिनर एउटा ठूलो संकेत बोडर् छ, “तमी मेथोड ह ,
मोरमोन िक्रकेटलाई (फट्याङग्रा) ध्यान देओ।” यो सिह हो। मेथोड
मण्डलीले जोसेफ स्मथलाई गो ल हानी हत्या गर।े प्रोटे टेन्टह ! त्यसैले,
क्याथो लकको बारमेा धेरै नउफ्फ्र ओ। ध्यानिदनुहोस्, केवल केिह िमनेट,
बाईबलले यसरी पिन भन्दछ।

अिन त्यो सुन, रत्न र मोतीह ले ￬सगा रएक थई, र
घनलाग्दा कुरा, अथार्त् त्यसका व्यिवचारका अशु कुराह ले
भ रएको एउटा सुनको प्याला हातमा लएक थई।

54 जोकोिहले पिन त्यो िव ास गनर्सक्छन्, भाई ज्यागरको भटािमन
चक्क मा िव ास गनर्सक्छन्, िक, “तपाईले एउटा मिहलामा पानी छ कन
सक्नुहुन्छ जो एउटा पु षसंग तस वषर्दे ख िववािहत छन्, र केिह बालबच्चा
छ, र उसलाई एउटा कन्यामा प रणत गनर् सक्छ र उनलाई त्यस रात उनको
श्रीमानसंग वेहुलीको खाटमा लाँदछ।” जोकोिहले त्यो िव ास गनर्सक्छन्
िक पिवत्र पानीले त्यसो गछर् , जे पिन िव ास गनर्सक्छ। त्यो सिह हो।

तर पृथ्वीका राजाह ले त्यसो गलार् िव ास गदनन्। यो यसकारणले
िक तनीह ￭जउन सकोन् र एउटा शा न्तपूणर् भावना महसूस गनर्सकोन्।
भत्र तपाई दयमा तपाईलाई थाहा छ िक तपाई कुिहएको हुनुहुन्छ। येशू
ख्री को रगत लनुहोस् आफैलाई धुनको िन म्त। तर अब ध्यान िदनुहोस्,
उनी नै पिहलो संस्थागत भएिक मण्डली हुन्, बाईबलले यसको िवषयमा
यहाँ भन्दछ।

त्यसको िनधारमा एउटा नाउँ ले खएको थयो: रहस्य पृथ्वीका
वेश्याह र घनलाग्दा कुराह क आमा महान् बेिबलोन

55 अब हेनुर्होस्। हामी सबजैना सहमत हुन्छौ। र रोमीको आफ्नै
पुस्तकह , क्याथो लकको आफ्नै पुस्तकह , आफै सहमत हुन्छन् िक
त्यो रोमन चचर् हो भिन। तनीह को आफ्नै पुस्तक यससंग सहमत हुन्छ।
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मसंग हाम्रो िव ासको तथ्यह भिनने पुस्तक छ, जुन केवल पूजाहारीको
लािग मात्रै हुन्छ। एउटा क्याथो लक प रवतर्न भएका थए मेरो…जुन,
उनको छोरा एउटा पूजाहारी थयो, र उनले मलाई त्यो पुस्तक िदएक
थईन्। त्यसपछ उनको छोराले उनी संग त्यस बारमेा गफ गय मण्डलीमा,
उनी त्यसको लािग म कहा आईन्, र मलेै उसलाई त्यो िदन चािहन। मलेै
त्यसलाई प्रमाणको पमा राखे, म के िवषयमा बो लरहेको छु त्यो जा
चाहन्थे। जब म केिह कुरा भन्दछु, मलेै त्यो जा ु पछर् । परमे रले मलाई
त्यसको िन म्त ￭जम्मेवार बनाउनुहुन्छ।
56 र याद गनुर्होस्, त्यसलाई “रहस्यमय बेिबलोन।” भिनएको थयो।
हामी जान्दछौ िक त्यो क्याथो लक मण्डली हो। तर, ध्यान िदनुहोस्, त्यो
“वेश्याह िक आमा हो।” एउटा वेश्या के हो? उिन त्यिह नै कुरा हो,
वेश्या। अब, यी संस्थाह कहाँबाट आए? त्यहा तनीह िक आमा छे।
शु गनर्को लािग, तनीह त्यिह नै हुन्। तब तपाईले भ ुहुन्छ, “त्यो नै
ख्री -िवरोधी हो।” त्यो सत्य हो। त्यसो भए यिद त्यो ख्री -िवरोधी हो
भने, हाम्रो संस्थाको बारमेा चािह के हो त? िठक वेश्या र अनैतक वेश्या
जस्तो, उिह नै कुरा हो, “व्यिवचार गनुर्, अवधैािनक शारी रक सम्बन्ध
राख्नु,” मािनसको मन र ज्ञानको कारणले झुटा कुराह ग्रहण गनुर् हो।
जसरी बाईबलले भनेको छ, “तनीह का शक्षा मािनसह ले ￭सकाएका
िवध मात्र हुन्।” त्यिह नै आजको मण्डलीलाई भिनन्छ, जो परमे रको
राज्यको िव छ।
57 पुरानो िनयममा जस्त।ै इस्राएल मण्डली हुनुभन्दा अगाड परमे र
इस्राएलको राजा हुन चाहनुहुन्थ्यो, र उहाँ राजा हुनुहुन्थ्यो। र य िप
तनीह संग एउटा अगमवक्ता, शामूएल, एउटा असल मािनस, भएता पिन,
र जब उनले तनीह लाई भनेका थए, कतै तनीह लाई एउटा राजा
चािहन्छ िक। तर तनीह बािक रहेका मािनसह जस्तै हुन चाहे। तनीह
फ लश्तीह जस्तै हुन खोजे।
58 त्यिह नै प्रोटे टेन्ट मािनसह मा भएको छ। तनीह केवल एकै्ल राम्रो
कुरा हुन िददनैन्। तनीह केवल…जब तनीह मा पिहले पिवत्र आत्मा
झनुर्भयो, चा लस वषर् अगाड, र शिक्त झनर् थाल्यो, र तनीह नाच्न र
गाउन थाले, र अन्य भाषाह मा बोल्न थाले, तनीह ले त्यसलाई एकै्ल
छोडेनन्। तनीह ले त्यसलाई संस्थागत गनर्पन थयो। त्यसपछ एउटा
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आयो र तनीह ले त्यसलाई एउटा जेनेरल काउ न्सल भने। संगै अक
आयो, येशू ख्री को नाउँमा सानो प्रकास सिहत आयो, र तनीह ले
त्यसलाई “नया मु ाह ” भने र तनीह लाई बािहर ग रिदए। त्यसपछ
तनीह ले आफ्नो लािग संस्था बनाए जसलाई पी.ए अफ जे.सी भने,
पे न्टको ल एस्सेम्ब्लीज अफ ￭जजस क्राईस्ट। तनीह को िवचमा सानो
िववाद आयो, उहाँ सेतो घोडामा आउनुहुनेछ या उहाँ कुन त रकामा
आउनुहुनेछ, र त्यसपछ तनीह ले अक संस्थागत गर,े जसलाई डब्लू
अफ पी.ए भने, पे न्टको ल एसे म्ब्लज अफ द वल्डर्। ओ, प्रभु, प्रभु!
त्यसपछ अक आयो चचर् अफ गड। त्यसपछ तनीह अगमवाणीबाट
टुिक्रय, र फेरी अक संस्था भए। हरके पटक तपाईले त्यसो गनुर्होस्, तपाई
परमे रको इच्छाबाट बािहर जानुहुन्छ। एउटा ख्री -िवरोधी आत्मा!
59 परमे रको मण्डली स्वतन्त्र छ। परमे रको मण्डली कुनै ￭समाले
बाँधएको छैन, िकनभने, समुन्द्र दे ख समुन्द्रसम्म परमे र हुनुहुन्छ, हरके
मािनस जो पृथ्वी मुनी छ परमे रको हो। चाहे उ क्याथो लकमा थयो,
प्रोटे टेन्ट, या उ जो कोिह होस्, परमे रले तनीह लाई खोज्नुहुन्छ जो
सच्चा दयका छन्। र हामी िव ास ारा बचाईएका छौ, उहामा िव ास गररे।
त्यो मण्डली हो। अब, तपाईले देख्नुहुन्छ, मण्डली एउटा संस्था होइन।
60 र हरके पटक तपाईले ससं्था देख्नुहुन्छ, केवल याद गनुर्होस्, त्यसको
माथ “ख्री -िवरोधी” लेखेको छ। यो यहाँ बाईबलमा छ। त्यो मलेै पढ्न
सक्ने सम्म को स्प छ। म—मसंग प्रशस्त अमूल्य िमत्रह छन् जो यहाँ
ब￭सरहेका छन्, जो संस्थासंग जोडनुभएको छ, मलेै यो भनेको होइन िक
तपाई ख्री -िवरोधी हुनुहुन्छ। मलेै तपाईलाई त्यसो भिनरहेको होइन। तर
त्यस सबै कुराको पछाड, र यो यस्तो दे खन्छ िक शतैानले यसलाई यसरी
झुक्काईको छ िक तपाईसंग केिह त्यस्तो हुनुनै पछर् या तनीह ले तपाईलाई
प्रचार समेत गनर् िददनैन्।

त्यिह नै कुरा हो जुन देशमा आज छ। तपाई देश िबना एउटा मािनस
ब सक्नुहु । तपाईसंग किहँ कुनै देश हुनुपदर्छ। तपाई िक त अमे रक ,
जमर्न, या केिह हुनुपछर् । देख्नुभयो, यो सबै घुमाईएको छ।
61 त्यसलेै, वास्तवमा, एउटा वास्तिवक नया ग र जन्मेको इसाई एउटा
यात्री मात्रै हो। संसारको नजरमा उ एउटा आवारा मात्रै हो। तर परमे रको
नजरमा उ बहुमूल्य हो। काश हामीसंग िहब्रू ११ मा जानको लािग समय
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हुन्थ्यो, र हेनुर् हुन्थ्यो िक ती िव ासका यो ाह ले (कसरी)। कसरी
अब्राहाम त्यहाँबाट िन स्कए र आफैलाई एउटा यात्री र एउटा अन्जान
भने, उनले भने िक यो संसार उसको घर थयो, तर उनी भौतारी रहेका
थए, त्यो एउटा शहर खो￭जरहेका थए जसको िनमार्णकतार् र बनाउनुहुने
परमे र हुनुहुन्थ्यो। “र यिद हामी, ख्री मा मरकेाह भएर, अब्राहामको
िबउ लदछौ, र प्रतज्ञा ारा उनका उत्तराधकारीह हौ।” र त्यसले
हामीलाई के बनाउछ? तथर् यात्री र अन्जानह ।
62 जब इस्राएल िमश्रबाट बािहर िनके्लर आएका थए। त्यहाँ मोआब
थयो, एउटा महान् संस्थागत देश। त्यहाँ एसाव पिन थयो, महान्
संस्थागत देश। र यहाँिनर इस्राएल थयो, गरै-डनोमीनेसनल, तनीह
त्यहाँबाट आईरहेका थए। दवुजैना मूलभूत पमा वचनमा थए। याद
गनुर्होस्, बालमले उिह नै ब लदान चढाएका थए जुन इस्राएलले चढाएको
थयो, सातओटा वेिदह , परमे रको आवश्यकताह । सातओटा शु
ब लदानह , सात भेडाह , जसले आउनेवाला एकजनाको बारमेा चत्रण
गदथयो। मौ लक पमा, तनीह दवुै सिह थए, मौ लक पमा कुरा
गदार्। तर बालमले के देख्न असफल भए भने, उनले इस्राएल माझ त्यो
अलौिकक कुरा देख्न असफल भए। त्यो गरै-डनोमीनेसनल समूह। जाने
कुनै ठाउँ थएन, तनीह भौतारीरहेका थए, तर तनीह आफ्नो कुनै
ठाउ तफर् को गन्तव्य तफर् थए।
63 त्यिह त रकामा छ आज जीिवत परमे रको मण्डली छ। संसारको
सम्बन्धमा त्यो असंस्थागत छ। तर त्यो एकब छ, संस्थाको गाँठबाट
होइन, तर येशू ख्री को शिक्त रआत्माबाट, प्रेमको बन्धनबाट।
64 एउटा मेथोड र ब्या प्ट लाई एकअकार्मा अँगालो मारी ढाँड
थमथमाएर यसो भ े बनाउछ, “मेरो िप्रय भाई,” जब तनीह ले देख्छ िक
तनीह सहमत नभएसम्म संगै िहड्नसक्दनैन्।

मािनसह ले भन्छ, “के तपाई एउटा इसाई हो?”
65 “म एउटा ब्या प्ट हँु।” त्यसले कुनै रतले प्र को उत्तर िददनै। “के
म इसाई हँु? म पे न्टको हँु।” त्यसले प्र को जवाफ िददनै।
66 यिद तपाई इसाई हुनुहुन्छ भने, तपाई एउटा नया गरी जन्मेको सृि
हुनुहुन्छ। तपाई परमे रको रहस्यमय राज्यमा हुनुहुन्छ। तपाईको आँखा
यस संसारको थोकह मा छैन, तर माथका कुराह मा छ। र त्यसबेला हो
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जब तपाई मण्डलीमा हुनुहुन्छ। त्यो मण्डली हो। यो संस्था होइन। यो कदािप
संस्था हुन सक्दनै। मलाई रकडर्मा राख्नुहोस्। जीिवत परमे रको मण्डली
कदािप कुनै खालको िन त समूह हुनसक्दनै। यो संस्था हुन नै सक्दनै।
यो परमे रको रहस्यमय शरीर हुनुपदर्छ, पिवत्र आत्मा। अझै अगाड, यिद
हामीसंग समय र ो भने, हामीह िठक त्यसमा जानेछौ।

67 अब, अब तपाईले देख्नुहुन्छ िक मण्डलीको अथर् के हो? मण्डलीको
अथर् एउटा “बोलाएर-िनका लएको” झुण्ड हो, एउटा बोलाईएका मािनस
जसलाई केवल यस मशही राज्यको राजाले मात्रै शासन गरकेो छ। ओ,
के यो अ तू छैन? [सभाले भन्छन्, “आमेन।”—सम्पा] मलाई त्यो
मन पछर् । जब म त्यो त्यसमा पढ्छु…आज। र जब यसले त्यहाँ भनेको
छ, “राज्य, मशही साम्राज्य।” लेखकले यसलाई राख्छन्, “मशही
साम्राज्य।” लेखकले यो पिन भनेका छन्, “त्यहाँ यस्तो केिह कुरा छैन
जहाँ जीिवत परमे रको मण्डली संस्थागत भएको होस्। संस्था एउटा
यस्तो चज हो जुन केिह कुराको ठाउँ लनको लािग प रवतर्न ग रईएको,
अपनाईएको हो।”

68 त्यो ाकै्क त्यस त रकामा ल्याईयो जुन त रकामा ती सबै झुटा
￭स ान्तह ती साचो ￭स ान्तको स्थानमा ल्याईएको थयो। त्यिह
नै कारणले त्यस ीको हातमा एउटा घृणत िन न्दत अशु कचौरा
थयो। अब, तपाई देख्नुहुन्छ, मलेै यो भिनरहेको छुइन…पे न्टको ल
उ त्तकै दोषी छन् जतको क्याथो लक छ, या िप ल्ग्रम हो लनेस, या
नाज रन, या ब्या प्ट , या मेथोड । तर, ती सबै संगिठत (डनोमीनेसन)
मण्डलीह मा, परमे रको छोराछोरीह छन्। तनीह यस रहस्यमय
राज्यका हुन्। त्यो मात्रै कुरा जुन तनीह हेनर्लाई पखरहेका छन् त्यो
केिह िवशेष घटना हो, जसले तनीह को दय यसमा तान्दछ। म आज
रात यो जान्दा यत खसुी छु, िक तनीह पूवर् र प म, उत्तर र दक्षण
दे ख आईरहेका छन्, आफैलाई त्यहाँबाट तानेर, आराधना गद, प्रभुको
आगमनलाई पखरहेका छन्। बाईबलले भनेको छ िक तनीह ले अ न्तम
िदनह मा त्यसो गनछन्। त्यो वास्तवमै सिह हो। र भनेको छ, “तनीह
पूवर् दे ख प म, उत्तर र दक्षण परमे रको सत्य वचन खोज्दै आउनेछन्;
एउटा अिनकाल ल्याउनेछु त्यो न अ को न त पानीको, तर परमे रको
वचन सु े तृष्णाको अिनकाल ल्याउनेछु।”
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69 तनीह ले तपाईलाई, “आउनुहोस् यसमा जोडनुहोस्, आउनुहोस्
यसमा शािमल हुनुहोस्।” त्यहाँ केिह पिन छैन जुनकुराले गदार् तपाईले
शािमल हुनुपनछ। परमे रको राज्यमा, त्यहाँ एउटा पिन कुरा छैन
जहा तपाई शािमल हुनसक्नुहुन्छ। यो मण्डलीमा जन्मेको अनुभव हो,
त्यसमा भनार् जोडएको होइन। अब, त्यसमा म केिह थोरै कुरा ल्याउन
सकूला, एक िमनेटमा। मसंग यहाँ केिह अझै पदह छन् जुन मलेै लेखेर
राखेको छु।
70 तर आउनुहोस् दोश्रो िवचारमा जाऔ, तािक हामी यो सबबैाट भएर
जाने कोशष गनर् सकौ। कसले यसलाई स्थािपत गय , यो रहस्यमय
शरीर? कसले यो शू वात गय ? येशू ख्री । र यो…उहाँ नै यस रहस्यमय
शरीरको शर हुनुहुन्छ। उहाँ यसको राजा हुनुहुन्छ, उहाँको संप्रभुतामा
आफ्नै अभप्रायको काम गद हुनुहुन्छ। िवशपको िनयन्त्रण होइन या
मण्डलीको सिमतको िनयन्त्रण पिन होइन; तर एउटा राजा, जुन म￭सह
आफै आफ्नो शासनमा आफ्नो इच्छा बमो￭जम काम गदहुनुहुन्छ। यो
किहले शु भयो? पे न्टको मा शु भयो। पे न्टको ल संस्थामा होइन;
पे न्टको ल अनुभवमा भयो। त्यिह नै हो जब त्यो तपाईमा शु भयो। उहाँले
यसको आगमनको िवषयमा बोल्नुभएको थयो। उहाँले के हुन आउनेछ भिन
भ ुभएको थयो। उहाँले यो आउदछै भिन भ ुभएको थयो।
71 अब, यिद हामी चाहन्छौ भने, हामी लूकामा पल्टाउन सक्छौ, २४ औ
अध्याय, ४९ पद, र हामीले यसमा हेनर् सक्छौ, केिह पदह पढ्न शु गछुर्
तािक यी मािनसह जसले यो लईरहेका छन् यसलाई तल राख्न सकून्।
लूका २४:४९, हामी हनछौ उहाले के भ ुभएको थयो।

हेर, म मेरा िपताको प्रतज्ञा तमीह कहाँ पठाउछु, तर
माथबाट शिक्त प्रा नग न्जेल तमीह यिह शहरमा ब￭सरहो।

72 अब, उहाँले एउटा मण्डली आउदै छ भिन प्रतज्ञा गनुर्भएको थयो,
एउटा आउदै गरकेो राज्य। अब िठक प्रे रत १:८ मा पल्टाउनुहोस्। अब,
याद गनुर्होस्, उहाँले मत्ती १६:१८ मा पिन यसको बारमेा भ ुभएको छ,
“यस चट्टान माथ,” उहाँले आफ्नो मण्डली बनाउनुहुनेछ, “र नरकको
ढोकाले त्यस िव िवजय प्रा गन छैन।” हामीह त्यसमा केिह िमनेटमा
नै जानेछौ, जसै हामी अक िवषयमा तल जानेछौ। प्रे रत १:८।
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तर पिवत्र आत्मा तमीह मा आउनुभएपछ तमीह ले शिक्त
पाउनेछौ, र तमीह य शलेममा, सारा यहूिदयामा, साम रयामा
र पृथ्वीको अ न्तम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ।

73 एउटा आउदै गरकेो साक्षीह को राज्य: उहाको पून त्थानको
साक्षीह , उहाँको शिक्तको साक्षीह , उहा जीिवत रहेको साक्षीह ।
“तमीह मेरा सक्षीह हौ” अब, प्रे रत १:८
74 त्यसपछ हामीले एिफसीको १ अध्यायको, २२ औ पदमा पिन
पाउदछौ, तपाई जसले त्यो तल रा खरहनु भएको छ। केवल, तल राख्नको
लािग त्यहाँ धेरै छ, तर केवल अड्काई राख्नुहोस्, यो पक्का गनर्को लािग
िक तपाई…तपाईले यसलाई देख्नुभयो। िठक छ। एिफसीको २२ औ पद,
१ अध्याय।

र परमे रले सबै कुरा उहाँका पाउमुिन (त्यो ख्री हो)
रा खिदनुभयो, र मण्डलीको िन म्त उहाँलाई नै सबै कुराको शर
बनाईिदनुभयो,
जुन मण्डली उहाँको शरीर, उहाँको पूणर्ता हो। र उहाँले नै सबै

थोक प रपूणर् पानुर् हुन्छ।
75 यो मण्डलीलाई कसले स्थािपत गनुर्भयो? येशू ख्री ले। कुनै िवशपले
होइन, कुनै मािनसको समूहले होइन, कुनै पपले होइन, कुनै मानव िन मत
शिक्तले होइन, ती केिहले पिन होइन। तर येशूले यसको बारमेा आफ्नो
राज्यको पमा बोल्नुभएको छ जुन शिक्तमा आईरहेको थयो। “कोिह
यहाँ खडा हुन्छन्…” मत्ती १६ औ अध्याय, “साच्चै म तमीह लाई
भन्दछु, यहाँ खडा हुनेह मध्ये कतले मािनसको पुत्रलाई आफ्नो राज्यमा
आईरहेको नदेखेसम्म मृत्यु चाख्नेछैनन्।” र त्यसकैो केिह िदन पछ,
उहाँ कू्रसमा टाँिगनुभयो, र पिवत्र आत्मा आयो। “यहाँ खडा हुनेह मध्ये
कतले मािनसको पुत्रलाई आफ्नो राज्यमा आईरहेको नदेखेसम्म मृत्यु
चाख्नेछैनन्।”
76 “के तपाईले राज्य यो समयमा पुनस्थार्िपत गनुर्हुनेछ?” यहूदीले
उहाँलाई सोधे।
77 उहाँले भ ुभयो, “िपताले आफ्नो अधकार ारा तोक्नुभएको बेला
वा समय जा े तमीह को काम होइन।” प्रे रत १, “तर पिवत्र आत्मा
तमीह मा आउनुभए पछ तमीह ले शिक्त पाउनेछौ।” तमीह ले शिक्त
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एउटा िवशप भए पछ, एउटा प्रचारक भएपछ, एउटा पप भएपछ, तमी
एउटा पूजाहारी बनेपछ प्रा गनछौ? “पिवत्र आत्मा तमीह मा आउनुभए
पछ तमीह ले शिक्त पाउनेछौ।” त्यो नै साक्षी हो जुन परमे रले खोज्दै
हुनुहुन्थ्यो, एउटा साक्षी जुन पिवत्र आत्मा आएपछ हुन्छ। म एउटा िवशप
हँु भ े साक्षी होइन, म एउटा प्रचारक हँु भ े साक्षी होइन। तर एउटा साक्षी
(के को?) पुन त्थान भएको राजाको। त्यो नै जीिवत परमे रको साचो
मण्डली हो। िठक छ।
78 र कलस्सी १:१७ र १८ मा पिन, हामी यिह हुदै गदार् हामीले यो पढ्न
सक्छौ। कलस्सी १:१७ र १८ औ पद।

उहाँ नै सबै कुराभन्दा अगाड हुनुहुन्छ, र उहाँमा नै सबै कुरा
बाँधएर रहेका छन्।
उहाँ शरीर, अथार्त् मण्डलीका शर हुनुहुन्छ, उहाँ नै शु

हुनुहुन्छ, मरकेाह बाट जीिवत हुनेह मा उहाँ ज्ये हुनुहुन्छ,
तािक प्रत्येक कुरामाथ उहाँ सव च्च होऊन्।

79 यस मण्डलीको शर को हुनुहुन्छ? येशू ख्री । यो कुन राज्य
हो? मशही राज्य, मण्डली, एउटा संस्था होइन; एउटा मण्डली,
एउटा रहस्यमय शरीर जसको शर ख्री हुनुहुन्छ। ओ, मलाई त्यो
मन पछर् , आत्मामा िहड्द,ै राजाको आज्ञा पालन गद। संसारको लािग
मूखर्; परमे रको नजरमा बहुमूल्य। आत्मामा िहड्द;ै नबु￭झएको, हासोमा
उडाईएको, र िन न्दत पा रएको। “ख्री येशूमा भिक्तसाथ जीवन िबताउन
इच्छा गनह सबजैना सतावटमा पन नै छन्। तमीह भन्दा अिगका
अगमवक्ताह लाई तनीह ले सताए, यिद तनीह ले घरको मा लकलाई
नै ‘बाल￭जबुल’ भनेका छन् भने उनका चेलाह लाई त झन् कत धेरै
गलार्न्?” तर तपाई आत्मामा िहडरहनुभएको छ, संसारका थोकह लाई
त्यागेर िहड्नुभएको छ, कुनै ज न्जरले बाँधएको हुनुहु । “जसलाई पुत्रले
स्वतन्त्र बनाउनुभएको छ त्यो वास्तवमै स्वतन्त्र छ।”आमेन। त्यो नै जीिवत
परमे रको मण्डली हो। उहाँ नै हुनुहुन्छ जसले यो स्थािपत गनुर्भयो।
80 अब हामीले हेनर्सक्छौ, साक्षीह मा, प्रे रत १:८ मा उहाले भ ुभएको
छ, “तमीह मा पिवत्र आत्मा आउनुभए पछ तमीह मेरा साक्षीह
हुनेछौ।”
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81 मण्डली के हो? ख्री को रहस्यमय शरीर। कसले यसलाई स्थािपत
गय ? प्रभु येशू, आफै हुनुहुन्छ। त्यो रोममा स्थािपत गरकेो थएन। न
त त्यो इगं्ल्याण्डमा जोन वेस्ली ारा स्थािपत ग रएको थयो। न त यो
क्या ल्भन ारा स्थािपत भयो या अमे रकामा ब्या प्ट मा जोन स्मथ ारा
स्थािपत भयो। न त यो क्यालीफो नयामा पे न्टको ल ारा स्थािपत
ग रयो। यो येशू ख्री ारा स्थािपत ग रयो, मशही राज्यको राजा। उहाँ नै
हुनुहुन्छ जस ारा यो स्थािपत ग रयो। उहाँ राजा हुनुहुन्छ। उहाँ राजा हुन
चाहनुहुन्छ। उहाँले हामीमा राज गनर् चाहनुहुन्छ। उहाँ प्रभु हुन चाहनुहुन्छ।
82 मािनसह उहाँलाई भत्र आउन िदन्छन्, भन्छन्, “म उहाँलाई मेरो
मुिक्तदाता हुन िदन्छु,” तर तनीह ले उहाँलाई प्रभु हुन िददनैन्। प्रभु
को अथर् “मा लक, शाषक” हो। “मेरो दयमा आउनुहोस्, प्रभु, मलाई
नरकबाट बचाउनुहोस्, तर मलेै के गनुर्पछर् भिन नभ ुहोस्।” मािनसको
प्रवृ त्त त्यो छ। त्यो नै कारण हो। कुनै आ यर् छैन िक बाईबलले भन्छ,
“सबै मेच बान्ताले भ रएको छ।” तपाईलाई थाहा छ बान्ता के हो। “जसरी
कुकुर आफ्नो बान्तामा फ कन्छ।” यिद यी संस्थाह ले पिहलो पटक काम
गरनेन् भने, र परमे रले तनीह लाई बान्ता ग रिदनुपछर् ; तनीह कहा
फकर जाओ, तनीह ले तपाईलाई फेरी बान्ता गन बनाउछन्। उहाँले
भ ुभयो, “तमीह तातो या चसो भएको भए हुन्थ्यो। तमीह मनतातो
छौ, म तमीह लाई मेरो मुखबाट िनकालीिदनेछु।” तपाईले परमे रलाई
उहाँको पेटमा िवरामी बनाउनुहुन्छ, र उहाँले हामीलाई बान्ता ग रिदनुहुन्छ।
83 मलाई भ ुहोस् िक कुनै पिन संस्था जुन िगय त्यो किहल्यै फेरी उिठ
आएको छ। मलाई इतहासबाट देखाउनुहोस् िक कुन ठाउँमा त्यो किहल्यै
उठेको छ। एउटा मािनस एउटा सेवकाई सिहत उिठ आउछ, परमे रले
त्यस मािनसलाई आशष िदनुहुन्छ। पिहलो कुरा तपाईलाई थाहा छ, त्यो
व्यिक्तले त्यसलाई मोडेर मािनसह को बीचमा लाँदछ र त्यसबाट एउटा
संस्था बनाउछ, र त्यसले िठक त्यिहिनर त्यसलाई माछर् । इतहासबाट
भएर हेनुर्होस् र खोज्नुहोस् त्यहाँ कुनै एउटा त्यसरी आएको थयो भिन।
एउटा पिन छैन, िकनिक मािनसह को माझमा यो सबै ख्री -िवरोधी
आत्मा थयो।
84 मोसाले जस्त,ै र तनीह ले केिह त्यस्तो कुराको चाह गरे जुन
तनीह आफैले गनर् सक्थे। “प्रभु, हामीसंग यो वषर् कत धेरै सदस्यह
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छन्।” तपाईसंग कत सदस्य छ त्यसले के फरक पाछर् र? हामीह
एउटा मण्डलीको सदस्यह लाई खो￭जरहेका होइनौ। हामीह ख्री को
शरीरको सदस्यह खो￭जरहेका छौ, जुन परमे रको राज्यमा जन्मेको छ,
“मािनसको इच्छाले होइन, तर परमे रको इच्छा ारा,” मािनसको आत्मा
या बु ारा होइन।
85 पावलले भनेका थए, “म किहल्यै पिन तमीह सामू मािनसको
ज्ञान ारा आईन। म तमीह सामू परमे रको आत्मा र उहाँको
पुन त्थानको शिक्तमा आउदछु, तािक तमीह को िव ास बु मा या
आकषर्क शब्दह मा नरहेको होस्, तर येशू ख्री को पुन त्थानको शिक्तमा
रहेको होस्।” त्यसकैो िन म्त उनी आएका थए। परमे रले हामीलाई
सहायता गनुर्भएको होस्, तािक हामीले पिन त्यिह गनर्सकौ।
86 अब, हामी यो एउटामा धेरै समय िबताउन चाहदनैौ। अब म यो भेट्टाउन
चाहन्छु: यस मण्डलीको संदेश के हो? यो मण्डलीले के ￭सकाउन पनछ?
यसको संदेश के हो?

पिहलो संदेश जुन मलेै सोच्न सक्छु, िक यो मण्डलीले (रहस्यमय
शरीर) ￭सकाउने प ाताप हो। आउनुहोस् फेरी एकै क्षणको लािग लूका २४
मा फेरी पल्टाऔ। लूका, २४ औ अध्याय। पिहलो कुरा जुन मण्डलीले
गनुर्पनछ, त्यो प ाताप हो, र त्यसले प ाताप ￭सकाउनेछ। अब, येशू
त्यहाँबाट जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, यो अ न्तम अध्याय हो, जब उहाँले
पृथ्वीलाई छोडेर जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। लूका २४:४६, आउनुहोस्
४६ औ पद बाट शु गरौ।

र उहाँले तनीह लाई भ ुभयो, “यसो ले खएको छ, िक
ख्री ले दःुख भोग्नु र तेस्रो िदनमा मृतकबाट जीिवत हुनुपछर् :
…उहाँको नाउँमा प ताप र पाप-क्षमाको प्रचार हुनुपछर् ।”

ओ, म त्यसमा भज्न चाहन्छु, िकनिक म एक िमनेटमा केिह कुरामा
आउदछुै, त्यो “पाप-क्षमा” मा आउनेछु।

…अिन य शलेमबाट शु गररे सबै जातह लाई उहाँको
नाउँमा प ताप र पाप-क्षमाको प्रचार हुनुपछर् ।
तमीह यी नै कुराका साक्षी हौ।
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87 त्यो नै मण्डलीको संदेश हो, संदेशको साक्षी। प ाताप र पाप-क्षमाको
प्रचार सारा जातमा ग रनुपदर्छ, यो य शलेमबाट शु हुदछ। ओ, मिहमा!
संस्थाकहाँ बाट शु भयो? य शलेम? होइन, श्रीमान्, रोमबाट शु
भयो। य शलेममा के शु भयो? पिवत्र आत्माको बि ष्मा; येशू ख्री को
नाउँमा पाप क्षमादानको बि ष्मा; परमे र प्रत प ाताप शु भयो। त्यो
य शलेममा शु भयो र सारा जातह मा जानुपथ्य । हा ेलुयाह! तपाईले
यो देख्नुहुन्छ? “ख्री ले दःुख भोग्नुभयो,” धमर्शा ले त्यसो भन्छ। उहाँ
नै हुनुहुन्थ्यो जसको बारमेा अगमवक्ताले भनेका थए। उहाँ नै एक हुनुहुन्छ
जसको लािग पूरा बाईबलमा भिनएको छ, उहाँको आसपास बाईबलआव
छ। िन यनै उहाँलाई थाहा छ के ￭सकाईनु पछर् भिन। उहाँलाई थाहा थयो
केिह ग रनुपछर् भिन। र उहाँले भ ुभयो, “…अिन य शलेमबाट शु गररे
सबै जातह लाई उहाँको नाउँमा प ताप र पाप-क्षमाको प्रचार हुनुपछर् ।
तमीह यी नै कुराको साक्षी हौ।”

अब, संस्था रोममा शु भयो। संस्थागत मण्डली रोममा शु भयो;
जमर्नीमा आयो मा टन लुथरबाट; इगं्ल्याण्डमा आयो, वेस्लीको लािग;
त्यहाँबाट संयकु्त राज्यमा, जोन स्मथको लािग आयो; क्या लफो नयामा
पे न्टको को लािग आयो।

तर मण्डली य शलेममा शु भयो। “परमे रप्रत प ाताप, र पाप
क्षमाको िन म्त येशू ख्री को नाउँमा बि ष्मा, य शलेममा शु भयो, र
हुनपछर्…” “हुनपछर्” उहाँले भ ुभयो। यो भ ुभएन िक तनीह सबै
पुग्नेछन्। “यो शु हुनुपदर्छ। यो सारा संसारमा जानुपदर्छ। यो प्रचा रनु
पदर्छ।” तर त्यहाँ यसको एकदमै थोर।ै तर त्यिह नै थयो जुन उहाँले
भ ुभएको थयो, यसको संदेश, यो मण्डलीको संदेश हो। मलाई एउटा
मण्डली देखाउनुहोस् जसले यो ￭सकाईरहेको छ। मलाई भ ुहोस् त्यो कहाँ
छ। तपाईले यो पाउनुहु ।
88 अब, येशू राजा हुनुहुन्छ, यो दोस्रो संदेश हो। येशू राजा हुनुहुन्छ,
र सदाको लािग जीिवत हुनुहुन्छ। मत्ती २८:२०। येशू राजा हुनुहुन्छ, र
सदाको िन म्त जीिवत हुनुहुन्छ। त्यिह नै हो जुन मण्डलीले ￭सकाउनु पदर्छ।
मत्ती २८:२०।

मलेै तमीह लाई आज्ञा गरकेा सबै कुरा पालन गनर्
तनीह लाई ￭सकाओ। हेर, म यगुको अन्त्यसम्म सधै
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तमीह का साथमा छु।
89 त्यो िठक हो? [सभाले भन्छ, “आमेन”—सम्पा] िहब्रू १३:८, “येशू
ख्री िहजो, आज, सधभैरी एकसमान हुनुहुन्छ।” त्यो नै ख्री को संदेश हो:
उहाँको काम गद, उहाँको पुन त्थानलाई प्रमाणत गद, र साक्षीह िदद।ै

अब, प्रे रत ५:३२, जहाँ हामीले देख्छौ कतै तनीह संग त्यो थयो िक
थएन भिन। जसै हामी पल्टाउदै गछ , प्रे रत, ५औअध्याय, ३२औ पद

यी सबै कुराका हामी साक्षी छौ, र त्यस्तै गरी पिवत्रआत्मा पिन,
जसलाई परमे रले आफ्ना आज्ञा पालन गनह लाई िदनुभएको
छ

90 उहाँको साक्षीह हुनपदर्छ। यूह ा १४:१२, मण्डलीले के गनुर् पछर् भिन
उहाँले शक्षा िदनुहुन्छ। यूह ा १४औअध्याय, र १२औ पद, हामी हेनछौ
त्यसले के भन्छ। यूह ा १४:१२, त्यसलेै हामी यसलाई पढ्छौ, यसलाई
आधका रक बनाउछौ। िठक छ। यूह ा १४, र १२औ पद

साच्चै, म तमीह लाई भन्दछु, जसले मलाई िव ास गदर्छ,
त्यसले मलेै गरकेा काम पिन गनछ, र ती भन्दा ठूला काम गनछ,
िकनभने, म िपता कहाँ गईरहेकोछु।

91 त्यो नै मण्डलीको संदेश हो। “येशू ख्री िहजो, आज र सधभैरी
एकसमान हुनुहुन्छ।” मण्डलीमा रिहरहनु हुन्छ, मण्डलीको राजा हुनुहुन्छ,
मृत्यबुाट बौरी उठ्नुभयो। “िहजो, आज सधभै र एकै हुनुहुन्छ।” उिह कायर्
प्रदशर्न गद हुनुहुन्छ, त्यिह नै कायर् गदछ जुन येशूले गनुर्भयो। त्यो नै
मण्डलीको संदेश हो। यिद मण्डलीले त्यो शक्षा ￭सकाईरहेको छैन भने,
त्यसले गलत धमर्शक्षा ￭सकाईरहेको छ। त्यिह नै हो जुन येशूले मण्डलीलाई
प्रचार गनर्को लािग आज्ञा िदनुभयो।
92 अ के हुनसक्छ? हामीले कसरी थाहा पाउने िक यी मिनसह …
तनीह ले भन्छन्, “िठक छ, म एउटा िव ासी हँु।” आउनुहोस् हेरौ
मण्डलीको लािग उहाँको अ न्तम आज्ञा के थयो, िव ासीको लािग, मकूर् स
१६। मकूर् स लनुहोस्, १६औ पद, र हामी पत्ता लगाउने छौ िक मण्डलीको
लािग उहाँको अ न्तम संदेश के थयो, र त्यसपछ हामी हेनछौ िक हामीले
त्यो उहाँको आज्ञा पालन ग ररहेका छौ या छैनौ। मकूर् स १६, आउनुहोस्
१४ औ पद हेरौ।
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पछबाट उहाँ एघार चेलाह कहाँ तनीह भोजनमा बसेको
बेलामा देखा पनुर्भयो। (यो उहाँको पुन त्थान प ात पछ हो)

93 यहािनर अब मण्डलीको लािग आज्ञा छ, सु ुहोस्, अ न्तम आज्ञा।
हामीह आफैलाई जाच्ने छौ, कतै हामी िव ासी हौ या होइनौ, कतै हामी
यस मण्डलीमा छौ या छैनौ।

पछबाट उहाँ एघार चेलाह कहाँ तनीह भोजनमा बसेको
बेलामा देखा पनुर्भयो। अिन तनीह को अिव ास र दयका
कठोरताको लािग उहाँले तनीह लाई हप्काउनुभयो। िकनभने
उहाँ मृतकबाट जीिवत भई उठ्नुभएपछ उहाँलाई देख्नेह का
कुरा तनीह ले िव ास गरकेा थएनन्।

94 कसलेै उहाँलाई देखेको थयो। कसलेै तनीह लाई त्यस िवषयमा
भ कोशष गरकेो थयो, र तनीह ले त्यो िव ास गरनेन्। यिद त्यो
नै आजको िदनमा उस्तै छैन भने। हामी जान्दछौ िक उहाँ ￭जउनुहुन्छ,
हामीसंग हामी भत्र उहाँको आत्मा रहेको साक्षी छ। हामी देख्नसक्छौ
िक दशर्कह माझ उहाँको शिक्त चहल पहल गरकेो, र दसौ हजारौ
मािनसह , तनीह िवचार—िवचारह र दय िठक त्यस्तै त रकामा
रहस्योद्घाटन ग रिदनुहुन्छ जस्तो उहाँले पृथ्वीमा रहदा त्यसबेला गनुर्भएको
थयो। जसरी बाईबलले भनेको थयो, “परमे रको वचन।” र उहाँ
नै परमे रको वचन हुनुहुन्छ। “आिदमा वचन थयो, वचन परमे रसंग
थयो, र वचन परमे रसंग थयो। र वचन देहधारी भयो र हाम्रो माझमा
वास गनुर्भयो।” “परमे रको वचन धा रलो, दइु धारे तरवारभन्दा पिन
शिक्तशा ल छ, हाडको जोन जोन काट्दछ, र दयको िवचार र िनयतह
पिन जा ुहुन्छ।” ख्री , “मलेै गरकेा काम तमीह ले पिन गनछौ।” उहाँले
त्यो गरकेो देख्नेछौ। कतजनाले उहाँले त्यसो गनुर्भएको देख्नुभएको छ?
[सभाले भन्छ, “आमेन”—सम्पा] िन य पिन। हामी जान्दछौ उहाँले यो
गनुर्हुन्छ। उहाँ यहाँ रहनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो दयह मा हुनुहुन्छ।
95 तनीह ले यो िव ास गदनन्। तनीह ले त्यसबेला पिन िव ास गरकेा
थएनन्। तनीह ले अिहले पिन िव ास गन छैनन्। तनीह ले, “उहाँ
मनुर्भयो, त्यतले नै पुग्छ। र हामीसंग केिह प्रकारका एउटा ऐतहा￭सक
कुरा छ, िक कुनै व्यिक्त केिह वषर् अगाड जीिवत भई उ ो र एउटा
मण्डली स्थािपत गय , र क्याटेसीजम् लेख्यो, र त्यो नै हामीले पिक्रन्छौ।”
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भिन िव ास गछर्न्। त्यो पागन हो। सिह हो! त्यसमा कुनै सत्य छैन। ओ,
म त्यसलाई “सत्य,” भ न्दन, मािनसले त्यो गरकेो हुनसक्छ। मािनस
एकदम इमानदार रहेको हुनसक्ला। तर परमे रले आफ्नो मण्डलीलाई त्यस
त रकामा िनयन्त्रण गनुर्हुदनै। परमे रले किहल्यै पिन त्यो चाहनुभएन।
96 जब तनीह ले राजाको माग गर,े शामूएलले तनीह लाई बोलाए र
यसो भने। उनले भने, “म तमीह लाई केिह कुरा सोध्न चाहन्छु। के म
किहल्यै तमीह को लािग असफल भएको छु? के मलेै किहल्यै तमीह को
पसैा मागेको छु? के मलेै परमप्रभुको नाउँमा तमीह लाई सत्य बाहेक अ
केिह कुराह भनेको छु? परमे रले तमीह को िन म्त एउटा राजा भएको
चाहनुहु । उहाँ नै तमीह को राजा हुन चाहनुहुन्छ।”
97 तनीह ले भने, “ओ शामूएल, पकै्क पिन तमी सिह छौ। तमी एउटा
असल अगमवक्ता हौ। तमीले हामीलाई सत्यभन्दा बाहेक अ कुरा किहल्यै
हामीलाई भनेका छैनौ। तमीले हामीलाई किहल्यै पिन पसैाको िन म्त
मागेको छैनौ। त्यो सबै कुरा सत्य हो। तर हामीह अ जस्तै हुन चाहन्छौ।
हामीलाई जसरी पिन एउटा राजा चािहन्छ।”
98 शामूएलले भने, “यसले तमीह को दय दखुाउनेछ र तमीह लाई
समस्यामा पानछ। यो…त्यसले तमीह को छोरा छोरीह लाई लनेछ।
त्यसले तनीह लाई त्यसले गन काममा दिूषत पानछ। त्यसले त्यसो
गनछ।” र त्यसले त्यसै गय । तर, अझै पिन, तनीह ले एउटा राजाको
चाह गर।े
99 त्यिह नै त रकामा आज तनीह ले गदर्छन्। ओ, हामीलाई
केिह प्रकारको नाउँमा हामीमा जोडएको हामी चाहन्छौ। हामीह ले
मािनसह लाई भ ुपछर् जब तनीह ले सोध्छन्, “हामीह मेथोड ,
ब्या प्ट हौ।” केवल भ ुहोस् िक तपाई इसाईह हुनुहुन्छ, त्यो सिह
हो। “ख्री -जस्त।ै” उहाँ मृत्यबुाट जीिवत भई उठ्नु भएपछ तनीह ले
त्यो िव ास गरनेन्।

र उहाँले तनीह लाई भ ुभयो, (हेनुर्होस् महान् आज्ञा) जाओ
र…
संसारको कत जत भाग?[सभाले भन्छ, “सब”ै—सम्पा] “ओ, मलेै

सोचेको थए केवल य शलेम मात्र होला।” कसलेै भन्छ, “यी चन्हह
केवल य शलेममा भयो।”
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…सारा संसारमा जाओ र सुसमाचार प्रचार गर…
100 कत जनालाई थाहा छ सुसमाचार के हो?[सभाले भन्छ,
“आमेन”—सम्पा] “शब्द” होइन [भाई ब्रन्हामले बाईबलमा
थपथपाउनुहुन्छ] पावलले भनेका थए, “हामीमा सुसमाचार केवल शब्दमा
मात्रै आएन, तर पिवत्र आत्माको शिक्त र प्रकट ारा आयो।” सुसमाचार
परमे रको शिक्त हो जसले वचनलाई त्यो िक्रया गनर् लगाउछ जुन यसले
गनछु भिन भनेको छ।

“सारा संसारलाई सुसमाचार प्रचार गर।” सुसमाचार केवल गोरा
मािनसह लाई मात्र प्रचार गर, या केवल गौगोरा, पहेलो या काला?

…सारा सृि लाई
101 आमेन। “हरके प्राणीलाई।” तपाई िव ास गनुर्हुन्छ त्यसको अथर् त्यो
हो? [सभाले भन्छ, “आमेन।”—सम्पा] मलेै एकिदन परमे रले एउटा
साडेलाई मारकेो देखे। उहाले एकिदन मौरीले खल पानर् रोक्नुभएको
देखे। उहाले एउटा अप्पोसम हुकार्उनुभएको मलेै देखे, रात भ र त्यहाँ
म ररहेको अवस्थामा थयो। “हरके सृि ।” तपाईले माग्नुभएको हरके कुरामा
सुसमाचारले असर ल्याउदछ।

तपाईले भ ुहुन्छ, “त्यो गलत हो भाई ब्रन्हाम।” यो गलत होइन।
102 येशूले त्यस खलाई भ ुभयो, “त श्रािपत होस्। अब उप्रान्त कसलेै
तँबाट फल नखाओस्।” र त्यस खलाई सुसमाचार प्रचार ग रएको थयो।
आमेन। !ु म िठक अिहले धा मक महसूस ग ररहेको छु।

“हरके सृि या प्राणीमा” आमेन। के प्रचार गन? “हरके सृि मा” ओ,
यिद हामीसंग केवल यी कुराह को लािग समय भईिदएको भए।

अब जसले िव ास गछर् र बि ष्मा लन्छ त्यसले उ ार
पाउनेछ…
“ओ, मलेै िव ास गछुर् , र मेरो बि ष्मा भएको छ।” िठक छ। राम्रो।

िठक छ।
जसले िव ास गछर् र बि ष्मा लन्छ त्यसले उ ार पाउनेछ;

जसले िव ास गदन त्यो दोषी ठह रनेछ।
103 “ओ, म खसुी छु िक म िव ासी हँु।” एक िमनेट पखर्नुहोस्। “र,” र
एउटा संयोजक हो, वाक्यलाई एकसाथ जोड्दछै।
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र यी चन्हह …
ओ, मलेै सोचेको थएँ तपाईले चन्हमा िव ास गनुर्भएन। त्यो येशूको

आफ्नै वचनह हो। यसमा तकर् उहाँसंग गनुर्होस्।
…िव ास गनसंग यी चन्हह हुनेछन्… (यो होइन िक,

“तनीह मा हुनसक्छ; किहलेकािह तनीह मा हुन्छ”) …
िव ास गनह मा यी चन्हह हुनेछन्…

104 अब हामी हेनर् जानेछौ िक तपाईले िव ास गनुर्भयो या गनुर्भएन, हेनर्
जानेछौ िक कतै तपाईको संस्थाले िव ास गछर् या गदन। तनीह ले भ
सक्ला िक तनीह ले िव ास गछर्न्। येशूले भ ुभएको छ, “िव ास गनमा
यी चन्हह हुनेछ।” िकन तनीह ले यी चन्हलाई इन्कार गछर्न्।

…िव ास गनह संग यी चन्हह हुनेछन् (कत जत?) मेरो
नाउँमा तनीह लेभूतह धपाउनेछन्…

105 र तपाईह जसले िदव्य चंगाईमा िव ास गनुर्हु , तपाईको मण्डलीह !
यो टेपमा रकडर् ग रएको छ, तपाईले बुझ्नुहुन्छ। म केवल तपाईसंग मात्रै
बो लरहेको छुइन। कसलेै यो सु जानेछ। तपाईले ठूलो स्वरमा भ ुहुन्छ िक
तपाई परमे रमा िव ास गनुर्हुन्छ, र आज्ञामा िव ास गनुर्हुन्छ, िक तपाईको
मण्डलीलाई सुसमाचार लाने आज्ञा िदईएको छ; र सबभैन्दा पिहलो कुरा
इ रीय चंगाई हो।

पिहलो कुरा के थयो जुन येशूले चेलाह लाई भ ुभयो जब उहाँले
तनीह लाई बािहर पठाउनुभयो? मत्ती १०:१, “रोिगलाई िनको पार,
प्रेतआत्मालाई धपाओ।” उहाले मण्डलीलाई अ न्तम कुरा के भ ुभयो?
“रोिग िनको पार, भूत आत्मा धपाओ।” आल्फा र ओमेगा; बेन्जािमन र
बेन; पिहलो र अ न्तम; उहाँ जो हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ, र हुन आउनुहुनेछ;

िबहानको तारा; दाउदको जरा र सन्तान। ह ेलुयाह! त्यो उहाँ हुनुहुन्छ।
हो, श्रीमान।

“िव ास गनह मा यी चन्हह हुनेछन्। मेरो नाउँमा तनीह ले भूतह
धपाउनेछन्।” केवल य शलेममा मात्र हो? “सारा संसारमा, र सबै
प्राणीमा।” के त्यो बाईबल हो? [सभाले भन्छ, “आमेन।”—सम्पा] त्यो
नै हो जो यसले भनेको छ। त्यो नै मण्डलीको संदेश हो। “सारा संसारमा,
हरके सृि मा, सुसमाचार। िव ास गन हरकेमा यो चन्हह हुनेछन्।”
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…मेरो नाउँमा तनीह ले भूतह धपाउनेछन्, तनीह ले नया
भाषाह मा बोल्नेछन्;

106 र तपाई ग रब नाज रनह तनीह लाई “अन्यभाषा” का एक झुण्ड
भिन बोलाउनुहुन्छ। तपाईह तनीह संग मण्डलीमा समेत बस्नुहु । के
त्यो दयिनय छैन? तपाईह के गनुर्हुनेछ जब तपाई स्वगर्मा जानुहुनेछ? येशू
अन्यभाषाह मा बोलेर मनुर्भयो। तनीह ले भन्छन्, “उहाले बोल्नुभयो,
र उहाँले अक भाषामा बोल्नुभयो।” िन य न।ै उहाँले बोल्नुभयो। “उहाँले
िहब्रूमा बोल्नुभयो।” उहाँले त्यसमा बोल्नुभएन। त्यो िहब्रू लेख होइन।
उहाँले एउटा स्वग य भाषामा बोल्नुभयो।
107 जब—जब हािबलले आफ्नो थूमा चट्टानमा भेिट चढाए, जब त्यो सानो
थूमा मदथयो, उनले त्यसको घािटमा रटे्दै थए। ख्री को एउटा नमूना
थयो, धेरै पिहले अदनको बगचामा, सानो थूमा मद गदार् अन्यभाषामा
कराउदै थयो। यसले चत्रण गछर् , िक उहाको रगताम्य ऊन् आफ्नै रगतले
नुहाईएको थयो। यसले परमे रको पुत्र त्यहाँ पारी कलवरीमा झु ण्डरहेको,
हाम्रो पापसंग टुक्रामा कािटएको, मा ररहेको, अन्य भाषामा बो लरहेको
कुरालाई जनाउछ। “मेरो परमे र, मेरो परमे र, तपाईले मलाई िकन
त्याग्नुभयो?”
108 त्यो नै मण्डलीको संदेश हो। “मेरो नाउँमा तनीह ले भूतह
धपाउनेछन्; तनीह ले नयाँ भाषाह मा बोल्नेछन्।” त्यिह नै हो जुन
उहाँले भ ुभयो। त्यो मण्डलीको संदेश हो। त्यिह नै हो जुन उहाँले
मण्डलीलाई गनर्को िन म्त आज्ञा गनुर्भयो, “भूतह धपाउने; तनीह ले
नया भाषाह मा बोल्नेछन्।”

तनीह ले सपर्ह समात्नेछन् र कुनै िवषालु कुरा िपए तापिन
कुनै िक￭समले त्यसले तनीह को हािन गनछैन। तनीह ले
रोिगह माथ आफ्ना हात राख्नेछन् र तनीह िनको हुनेछन्।

109 त्यो नै मण्डलीको आज्ञा हो। त्यो नै वास्तिवक, िव ास गन
मण्डली हो।

के त्यो मेथोड , ब्या प्ट , प्रे स्बटेरीयन, क्याथो लक,
लुथरन, नाज रन, िप ल्ग्रम हो लनेसमा ￭सकाईन्छ? [सभाले भन्छ,
“￭सकाईदनै।”—सम्पा।] होइन, श्रीमान्। तनीह ले यसलाई अ स्वकार
गछर्न्। मिहमा! िकन? तनीह संस्थागत छन्, र तनीह ले यो
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गनर्सक्दनैन्। त्यहा धेरै सदस्यह छन् जसले त्यो िव ास गछर्न्, तर उसले
यो बारमेा केिह भ सक्दनै, िकनिक उसलाई बिहष्कार ग रन सक्छ। त्यो
एउटा ख्री -िवरोधी आत्मा हो, जसले तनीह लाई संस्थागत गरायो।

जीिवत परमे रको मण्डली परमे रको आत्माबाट स्वतन्त्र-जन्मेको
हुन्छ, कुनै शासनकोआवश्यक हुदनै। तनीह ले मशही राज्यको राजालाई
पछ्याउछन्। तनीह ले मािनसका भनाईह लाई लनुपदन। तनीह
स्वतन्त्र-जन्मेका हुन्छन्, पुत्र ारा स्वतन्त्र पा रएको, जसले वास्तवमै
तनीह लाई स्वतन्त्र पानुर्हुन्छ। यी चन्हह तनीह मा हुनेछन्।
110 यो सुसमाचार प्रचा रनु पदर्छ। कसले यसलाई प्रचार गनर् जानेछ?
परमे रले अज्ञानीलाई लन सक्षम हुनुहुन्छ। परमे रले ढंुगालाई
अब्राहामको सन्तान बनाउनलाई िनकाल्न सक्नुहुन्छ। परमे रले जे पिन
चाहनुहुन्छ त्यो गनर् सक्नुहुन्छ। उहाँ परमे र हुनुहुन्छ, र त्यिह नै त रकामा
उहाँले यसलाई गनुर्हुन्छ। जब उहाँ आउनुभयो, उहाँले किहल्यै पिन
कैयाफसलाई बोलाउनु भएन। उहाँले किहल्यै पिन एउटा पूजाहारीलाई
बोलाउनुभएन। उहाँले किहल्यै पिन धमर्ज्ञानीलाई बोलाउनुभएन। उहाँले
माँझी, पशुपालक, र अज्ञानी र अशक्षतलाई लनुभयो। बाईबलले भन्छ
िक, “पत्रुस र यूह ा दवुजैना अज्ञानी र अशक्षत थए।” तर उहाँले
तनीह लाई त्यो अधकार िदनुभयो, र तनीह ारा परमे रको राज्यमा
काम गनुर्भयो, र बु मानी र शिक्तशाली मािनसह को आँखा भ्रिमत
गनुर्भयो। तनीह ले भनेका थए, “तनीह ले आफु अज्ञानी र अशक्षत
मािनसह भएको कुरामा ध्यान िदए, तर तनीह ले ध्यान िदन पन कुरा
यो थयो िक तनीह येशू संगै रहेका थए।” िकन? तनीह संग उहाँको
आत्मा संगै थयो। तनीह ले उस्तै व्यवहार गरे जस्तो उहाले गनुर्भएको
थयो। तनीह ले ती कामह गरे जुन उहाँले गनुर्भएको थयो। त्यो ाकै्क
त्यस्तो भएको थयो जस्तो उहाँले हुन आउनेछ भ ुभएको थयो, मशही
राज्य। ओ, म यी कुराह को लािग कत खसुी छु। “तनीह संग यी कुराह
हुनेछ।” िन य पिन। तनीह संग चन्हह हुनेछन्।
111 अब, अक कुरा जुन यो मण्डलीले ￭सकाउछ, त्यो इ रीय चंगाई हो,
जुन मण्डलीको संदेश हो। मलेै भखर्रै यसलाई उ तृ गरकेो थए, मत्ती १०,
जब उहाँले आफ्नो मण्डलीलाई पठाउनुभएको थयो। आउनुहोस् केवल
मत्ती १०:१ मा जाऔ, र हेरौ, केवल एक िमनेटको लािग। हेनुर्होस् येशूले
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के भ ुभयो जब उहाँले उहाको मण्डलीलाई िनयकु्त गनुर्भयो र यसलाई
शु गनुर्भयो।

उहाँले आफ्ना बाह्र चेलाह लाई बोलाएर अशु आत्माह
िनकाल्ने र हरप्रकारका रोग र दबुर्लता िनको पान अधकार
तनीह लाई िदनुभयो।
उहाँको मण्डलीको लािग पिहलो आज्ञा हो।

112 अ न्तम आज्ञा, “सारा संसारमा जाओ, सुसमाचार प्रचार गर। िव ास
गनले बि ष्मा लन्छ।” आउनुहोस् म यसलाई यो जुन त रकामा हुन पन
त्यस त रकामा उ तृ गछुर् , जुन त रकामा यो टुक्राईएको छ। “सारा संसारमा
र जात कहा जाओ र पिवत्र आत्माको शिक्तको प्रदशर्न गर। जसले यसमा
िव ास गछर् र बि ष्मा लन्छ त्यसको उ ार हुनेछ। जसले यसलाई इन्कार
गदर्छ, त्यो दोिष ठह रनेछ। िव ास गनमा यी चन्हह हुनेछन्: तनीह ले
िवरामीमाथ हात राख्नेछन्, र तनीह िनको हुनेछन्; तनीह ले भूत
आत्माह धपाउनेछन्; तनीह ले अन्यभाषाह मा बोल्नेछन्। यी चन्हह
तनीह संग हुनेछन्।” अ न्तम पदले भनेको छ।

अिन ती चेलाह ले गएर सबै ठाउँमा प्रचार गर।े प्रभुले
तनीह का साथमा काम गद रहनुभयो, र चन्हह ारा वचनलाई
सुद्रीढ पानुर्भयो।

113 त्यो त रकामा थयो पिहलो मण्डली। र, सु ुहोस्, येशूले भ ुभयो, “म
दाखको बोट हँु, तमीह हाँगाह हौ।” र यिद एउटा हाँगाले फल ल्याउछ,
दाख, र त्यो दाखले अगंुर फलाउछ, अक हाँगा आउन थाल्छ, त्यसले
िठक त्यस्तै नै गरी फल फलाउछ जस्तो पिहलो हाँगाले गरकेो थयो।
114 ओ, तपाईले भ ुहुन्छ, “भाई ब्रन्हाम, तर, िठक छ, यी सबै
मण्डलीह लाई हेनुर्होस्।” त्यो जोडएको दाखह हो।

अब, तपाईले कागती वंशको फल जोड्न सक्नुहुन्छ। तपाईले
सुन्तलाको ख लन सक्नुहुन्छ र त्यसमा कागती राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो
हु कन्छ। त्यो नै हो जुन तपाई मािनसह ले जोड्नुभयो। र यी संस्थाह
त्यिह मािनस ारा जोडेका कुराह हुन्। यो हरके समय एउटा कागती हो।
यो हुकर् न्छ िकनक यो मण्डलीको नाउँमा जोडिदएको छ। तर, म तपाईलाई
भन्छु, यिद त्यो खले किहल्यै अक हाँगा आफैमा िनकाल्छ भने, त्यसले
सुन्तला नै फलाउछ।
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र यिद परमे रको शिक्तले किहल्यै अक मण्डली राख्छ भने, त्यो अक
पे न्टको हुनेछ। र त्यसको पछाड अक प्रे रतको पुस्तक ले खईनेछ, त्यो
सिह हो, िकनिक यो परमे रको मण्डली हो।
115 येशूले भ ुभयो, “म दाखको बोट हँु। तमीह त्यसका हाँगाह हौ।
तमीह ले आफैमा फल फलाउन सक्दनैौ, म आफैले आफैलाई हाँगामा
िददछु।” र कस्तो खालको फल यसले फलाउछ? “िव ास गनह मा यी
चन्हह हुनेछन्।”
116 दोस्रो मण्डली उठ्दै आयो, ख्री क रहस्यमय शरीरसंग पिन त्यिह
चन्हह हुनेछ। “अब केिह समयपछ संसारले मलाई किहल्यै देख्नेछैन,
तर तमीह ले मलाई देख्नेछौ, िकनिक म तमीह संग हुनेछु, यहाँसम्म िक
तमीह भत्र हुनेछु, हरके हाँगामा हुनेछु, संसारको अन्त्यसम्म रहनेछु।”
येशू ख्री िहजो, आज, र सधै भ र एकसमान हुनुहुन्छ। त्यो नै जीिवत
परमे रको मण्डली हो। त्यो नै पम्रे रको मण्डली हो। त्यो नै त रकाको
साक्षीह हो जुन उहाँसंग छ।
117 अब, मण्डलीले बि ष्मा पिन ￭सकाउनुपदर्छ। तपाई बि ष्मा भएको
हुनुपदर्छ। त्यो आज्ञा हो। येशूले यहाँ भ ुभयो, मकूर् स १६ मा। हामीह
केवल यसलाई प्रयोग गनछौ। “िव ास गन र बि ष्मा लनेले” िव ास
गछर् , पिहलो, र त्यसपछ तपाईको पापको क्षमाको िन म्त बि ष्मा लन्छ,
र तपाईले पिवत्र आत्माको वरदान प्रा गनुर्हुनेछ।
118 “र पिवत्र आत्मा पिन त्यसमाथ आउनेछ,” त्यो मण्डलीको शक्षा
हुनेछ। िकनिक, येशूले भ ुभयो, लूका २४:४९। हामी िठक त्यसको न￭जक
छौ, त्यसलेै आउनुहोस् त्यसमा पल्टाऔ, केवल एक सेकेन्ड, यहाँ ४९ औ
पदमा। हामीले ४६औ र ४७औ पढ्यौ, ४९औ मा हेनुर्होस्।

हेर, म मेरा िपताको प्रतज्ञा तमीह कहाँ पठाउछु, तर
माथबाट शिक्त प्रा नग न्जेल तमीह यिह य शलेम शहरमा
ब￭सरहो (ब￭सरहो को अथर् “पखरहो”) जबसम्म तमीह
माथबाट शिक्त प्रा गदनौ।

119 यिद ख्री ले मािनसह को झुण्डलाई, जो उहाँसंग साढे तन वषर्सम्म
िहडेका थए, तनीह लाई प्रचार गनर् िदनुहु , या कुनै पिन सुसमाचार
पिवत्र आत्मालाई नपखसम्म प्रचार गनर् पाउदनैन् भने, आज मण्डलीले पिन
त्यिह कुरा गनुर् पदर्छ। पिवत्र आत्मालाई पखन पदर्छ।
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120 म एक पटक क्याथो लक मिहलासंग कुरा गद थए, धेरै समय भएको
छैन, यहाँ ओरगेनमा, र उनले भिनन्, “अँ, तपाईको मतलव यो मलाई यो
भ खोज्दै हुनुहुन्छ िक केिह मूखर्ह को झुण्ड तल त्यहाँ जहाँ तपाईले
प्रचार गद हुनुहुन्थ्यो, र चच्याउने र कराउने गरकेो थयो, जुन त्यसरी
च लरहेको, तपाईको मतलव तनीह स्वगर्मा हुनेछ, र स्वगर्मा तनीह ले
राज गनछ?”

मलेै भने, “हो, म्याम”
उनले भिनन्, “अँ, हामी ती कुराह िव ास गदनौ।”
मलेै भने, “िकनिक तपाईले परमे रको वचन िव ास गनुर्हुदनै।”
र उनले भिनन्, “हामी िव ास गछ िक हाम्रो लािग म रयमले

मध्यस्थता गछन्।”
मलेै भने, “त्यो वास्तवमै गरै-इसाई हो।”

121 उनी किहल्यै पिन देवी थईनन्। उनी एउटा ी थईन्। “परमे रको
आमा,” कसरी परमे रको एउटा आमा हुनसक्छ? “म रयमको जय,
परमे रको माता,” कसरी परमे रको एउटा माता हुनसक्छ? उनले
परमे रको पुत्र जन्माईन्, ख्री येशू। कुनै ी सृि कतार् होइनन्। उनले
एउटा पु षको िवयर् पकडछन्। र पु ष सृि कतार् होइन। परमे रले जीवन
सृि गनुर् हुन्छ। यो त केवल परमे रले राखेको क्रमको िनरन्तरता हो,
बालबच्चा ल्याउनको लािग। उनी, परमे रको माता होइनन्। परमे रको
एउटा माता हुनसक्दनै, िकनिक उहाँको कुनै िदनको शु वात छैन या
जीवनको अन्त्य छैन। उँहा अनन्त हुनुहुन्छ। उनी परमे रिक आमा हुन
स क्दनन्।
122 र मलेै भने, “के हुन्छ यिद मलेै तपाईलाई त्यो भने िक तपाईको
आशिषत कन्या, जसलाई तपाईले एउटा देवीको पमा हेनुर् हुन्छ, के हुन्छ
यिद पम रले उनलाई स्वगर्मा आउन िदनुहु जबसम्म उनले ती गत रातको
मािनसह ले जस्तो व्यवहार ग दन?”

उनले भिनन्, “त्यो िठक होइन।”
123 मलेै भने, “के क्याथो लक मण्डलीले बाईबल लेखेको भिन तपाईले
मलाई भन्दै हुनुहुन्छ, र प्रे रतह क्याथो लक थए भिन भन्दै हुनुहुन्छ? म
त्यो नकाछुर् । त्यहाँ अ न्तम प्रे रतको मृत्यु प ातको तन सय वषर् पछसम्म
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पिन क्याथो लक मण्डली थए, नाई￭सन काउ न्सल नभएसम्म थएन।
मलाई तपाईले चाहनुभएको कुनै पिन इतहासको पाना देखाउनुहोस्,
तपाईको क्याटे￭सज्म होइन, िकनिक त्यो इतहाससंग तुलना हुदनै। त्यहाँ
किहल्यै पिन त्यस्तो खालाको कुरा थएन।” तर मलेै भने, “म रयम…
बाईबलले भन्छ िक म रयम, येशूको आमा, र अन्य अ ीह , एक
सय िबस सिहत, हरकेले त्यस माथको कोठाको लािग त्यो भयार्ंग चड्नु
नै पथ्य , र पिवत्र आत्मा ारा भ रपूणर् तबसम्म हुनपथ्य जबसम्म िपएर
मातएको जसरी, अन्य भाषामा बोलेर, र जडयाह को झुण्डह जसरी
व्यवहार गदनथ्यो। त्यिह नै हो जे बाईबलले भनेको छ।” मलेै मेरो हात
बाईबलको पदमा राखे। मलेै भने, “यसलाई पढ्नुहोस्।”

उनले भिनन्, “मलाई पढ्नु छैन। मलाई पढ्न हुदनै।”
124 मलेै भने, “तपाई इमानदार हुनुहु । यहाँ नै हो जहाँ कन्या म रयमले
पिवत्रआत्मा प्रा गरिेक थईन्, र अन्य भाषाह मा बोलेिक थईन्, र एउटा
र क्स खाएक ी जसरी मा त्तएर ह￭ एक थईन्। अब, यिद तपाई स्वगर्
जानुभयो भने, तपाई उनीसंग जान सक्नुहु , िकनिक उनले पिवत्र आत्मा
प्रा गनुर्पदर्छ। र येशूको आमा भएर पिन यिद उनले त्यसो गनुर्पछर् भने,
कत धेरै तपाईलाई त्यसको आवश्यकता छ।”
125 उनले भिनन्, “यिद म कुनै त्यस्तो कुरासंग स्वगर् जानुपछर् भने, म
स्वगर्मा हुन चाह ।”
126 मलेै भने, “तपाईले त्यसको लािग खासै चन्ता लनुपदन। नसोच्नुहोस्
िक तपाई त्यसरी कुनै हालतमा जादै हुनुहुन्छ, जबसम्म तपाई प रवतर्न
हुनुहु । त्यसको लािग तपाईले धेरै चन्ता लन पन िवषय छैन।” त्यो िठक
परमे रको आत्मा हो।
127 “अब, पिवत्र आत्मा तमीह मा आएपछ तमीह मेरा साक्षीह हौ।”
अब, अब यो के हो? तपाईले के भन्दै हुनुहुन्छ? यो के हो? यो कसले
स्थािपत गय ? र यसको संदेश के हो? अब, चाडो गदार्, थोरै केिह अगाड
जादै गदार्।
128 चौथो कुरा। हामी कसरी यसको सदस्य बन्दछौ? “हामी कसरी यसमा
जोडन सक्छौ? यो के हो भिन हामी देक्छौ, अब के त? यो मण्डलीमा
हामी कसरी शािमल हुनसछौ?” तपाई यसमा शािमल हुन जाने होइन।
तपाई शािमल हुन सक्नुहु । त्यहाँ शािमल हुने कुनै त रका छैन। तपाई
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यसमा ज न्मनु हुन्छ। म ब्रन्हाम प रवारमा रहेको छु, एक्काउ दे ख छु, र
किहल्यै पिन यो प रवारमा जोडन आएको होइन। म एउटा ब्रन्हाम भई
जन्मेको हँु। र तपाई एउटा परमे रको पुत्र या परमे रको छोरी भाई ज न्मनु
भएको हो।
129 आउनुहोस् हामी यूह ा ३ अध्याय लऔ, केवल एक क्षण, र हेनछौ
िक परमे रले यस िवषयमा के भ ुभएको छ। तपाई यो मण्डलीमा कसरी
पुग्न सक्नुहु ? परमे रले तपाईलाई कस्तो प्रस्ताव िदनुहुन्छ? यूह ा, ३
अध्याय, १ दे ख ८।

फ रसीह मध्ये िनकोदेमस नाउँ भएका एक जना मािनस थए।
तनी यहूदीह का महासभाका एक सदस्य थए।
यनी रात येशूकहाँ आए, र उहाँलाई भने, “गु ज्यू, हामी

जान्दछौ तपाई परमे रबाट आउनुभएको शक्षक हुनुहुन्छ,
िकनिक परमे र साथमा हुनुभएन भने तपाईले गनुर्भएका यी
चन्हह कसलेै गनर् सक्दनै।”
येशूले तनलाई जवाफ िदनुभयो, “साच्चै म तमीलाई भन्दछु,

कोिह नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमे रको राज्य देख्न
सक्दनै।”
…साच्चै म तमीलाई भन्दछु, कोिह नयाँ गरी जन्मेन भने उसले

परमे रको राज्य देख्न सक्दनै।
130 तपाई यसमा कसरी आउन सक्नुहुन्छ? यसमा जन्मनु पदर्छ ।
आउनुहोस् अगाडको प्र पिन पढौ ।

िनकोदेमसले उहाँलाई भने, “मािनस बूढो भएपछ कसरी
जन्मन सक्छ र?”
त्यो हेनुर्होस्, त्यो लौिकक, एउटा शक्षक, एउटा महान् मािनस, एउटा

पूजाहारी, बृ ा, उनको पूरा जीवन बाईबल पढेर बसेको मािनस।
के त्यो आफ्नी अआमाको कोखमा दोश्रो चोटी पसेर जन्मन

सक्छ?
अब, तपाईले आज बु मान शक्षकह बाट सु ुहुन्छ के यो

त्यस्तै छैन।
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येशूले जवाफ िदनुभयो, “साच्चै म तमीलाई भन्दछु, कोिह
पानी… (हामी कसरी यसमा पुग्न सक्छौ?) र आत्मा ारा जन्मेन
भने परमे रको राज्यमा पस्न सक्दनै।”

131 “जबसम्म उ जोडन आउिदन?” तपाई यसमा जोडन सक्नुहु ।
तपाई यसमा ज न्मनु पछर् । यो होइन िक “आउँ र शािमल हौ।” आउ र
ज न्मऊ।

शरीरबाट जन्मेको शरीर हो, र पिवत्र आत्माबाट जन्मेको
आत्मा हो। मलेै तमीलाई नयाँ गरी जन्मनुपछर् भन्दा अचम्म
नमान। बतास जता चाहन्छ उतै बहन्छ। तमी बतासको आवाज
सुन्छौ, तर त्यो कहाँबाट आउछ र कता जान्छ, त्यो जान्दनैौ।
आत्माबाट जन्मेको हरके व्यिक्त त्यस्तै हुन्छ।

132 हेनुर्होस्, तपाई यसमा शािमल हुने होइन। यो एउटा रहस्यमय कुरा
हो। तपाई ख्री को रहस्यमय शरीरमा ज न्मनु हुन्छ। त्यो त रकामा तपाई
जानुहुनेछ।

पिहलो को रन्थी, १२ औ अध्याय। आउनुहोस् अझै केिह माथ
जाऔ। हामीसंग अझै केिह बािक छ। म यसलाई बािहर ल्याउन चाहन्छु
यिद सम्भव भए। यिद तपाईले केवल…मलाई थाहा छ यो गम छ, तर
आउनुहोस् यहाँ शु गरौँ, केवल एक िमनेटको लािग। पिहलो को रन्थी,
१२ औ अध्याय, १३ औ पद।

“िकनिक एउटा हात िमलाई बाट, एउटा प्रतज्ञा ारा। म महान
पिवत्र रोमन मण्डलीमा िव ास गन कसम खान्छु। आउनुहोस्, मेरो हात
िमलाउनुहोस्। तपाईको नाउँ यो िकताबमा राख्नुहोस्। एउटा पत्रबाट,
एउटा च ीबाट आउनुस्?” तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ त्यस पुरानो मिहला
अल्मानाकको जन्म िदनबाट, तर तपाईले परमे रको बाईबलबाट यसलाई
पढ्नसक्नुहु । हो, श्रीमान्। हो।

िकनिक एउटै पिवत्र आत्मा ारा हामी सबलेै (शािमल भएको,
भिनएको छ?) एउटै शरीरमा, जुन ख्री को शरीर हो, बि ष्मा
पाएका छ (एउटा संस्थाबाट?)-यहूदी वा ग्रीक, कमारो वा
फुक्का, हामी सबलैाई एउटै पिवत्र आत्माबाट िपउनलाई िदईयो।
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133 मेथोड को आत्माबाट होइन, ब्या प्ट को आत्माबाट होइन,
पे न्टको लको आत्माबाट होइन। तर, “िकनिक एउटै पिवत्र आत्मा ारा
हामी सबलेै यस रगतसंग भ रएको मूलबाट बि ष्मा पाएका छ ।”

इम्मानुएलको नशाबाट झरकेो छ,
जहा पापीह भलको मुनी डुब्दछ,
तनीह को सबै दोषको कलकं हराउछ,

मद गरकेो चोरले देखेर आनन्द मनायो
त्यो मुहान देखेर जुन उनको िदनमा थयो;
त्यहाँ म हुन्थे, य िप ऊ जस्तै घनलाग्दो,
मेरो सबै पापह धोईयो।

134 एउटै शरीर! कसरी हामी त्यस शरीरमा आउदछौ? कसरीमा त्यसमा
आउछौ? “िकनिक एउटै पिवत्र आत्मा ारा हामीह एउटै शरीरमा बि ष्मा
भएका छ ।” र जब त्यस शरीरमा, ￭सत्तैको, पुन त्थानको िन तता,
“परमे रले हामी सबकैो अधमर् आफैमा काधमा राख्नुभयो।” “हात
िमलाईबाट” गनुर् भएको होइन, न त “एउटा मण्डलीको च ीबाट” भयो।
तर, “एउटै पिवत्र आत्मा ारा; यहूदी, अन्यजात, गौगोरो, कालो, गोरो,
एउटै पिवत्र आत्मा ारा हामीह एउटै शरीरमा उहाँको आफ्नै रगतको
करारबाट बि ष्मा भएका छौ।” “र जब म रगत देख्दछु, म तमीह लाई
नाघेर जानेछु,” र तनीह मृत्यबुाट स्वतन्त्र हुन्छन्, दखुाईबाट स्वतन्त्र,
पापबाट स्वतन्त्र हुन्छन्। “जो परमे रबाट जन्मेको छ, त्यसले पाप गदन,
िकनिक परमे रको िबऊ त्यसमा रहेको हुन्छ र त्यसले पाप गनर् सक्दनै।”
कुनै पाप छैन।

“तर यसकारण तमीह ￭स होओ, जस्तो स्वगर्मा बस्नुहुने
तमीह को िपता ￭स हुनुहुन्छ।” येशूले भ ुभयो। तपाई कसरी ￭स
हुनसक्नुहुन्छ? तपाई यसो गनर् सक्नुहु । तपाई पापमा ज न्मनुभयो,
अधमर्का साथ आउनुभयो, संसारमा झुट बोल्दै आउनुभयो। तर जब
तपाईले ख्री लाई तपाईको पाप बोक्नुहुनेको पमा स्वीकार गनुर्हुन्छ,
जब तपाईले उहाँलाई िव ासका साथ स्वीकार गनुर्हुन्छ, तपाईले िव ास
गनुर्हुन्छ िक उहाले तपाईको उ ार गनुर्भयो, र उहाँ तपाईको ठाउँमा
मनुर्भयो र तपाईको पापह लनुभयो, तब पम रले तपाईलाई ग्रहण
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गनुर्हुन्छ र शरीरमा बि ष्मा गराउनुहुन्छ र कुनै पाप देख्नुहुनेछैन। कसरी म
पापी हुन सक्छु जब िक त्यहाँ वेिदमा मेरो लािग प्राय त छ?
135 कसरी एउटा प्रहरीले मलाई शहरमा पक्राउ गनर्सक्छ, जब िक
शहरको अधकारीह ले मलाई मलेै चाहेको कुनै पिन गतमा गाड कुदाउने
अधकार िदन्छ? तपाईले मलाई पक्रन सक्नुहु । यिद मेयरले भन्छ, “रभे.
ब्रन्हाम, तपाई िवरामीको वुलावामा जादै हुनुहुन्छ। कुनै पिन के्षत्रमा तपाईले
चाहनुभएको गतमा हाक्नुहोस्,” त्यसको लािग मलाई अनुमतको पत्र
िदन्छ, कुनै पिन प्रहरीले मलाई समात्न सक्दनैन्। िकनिक मेयरले ममा
भरोसा गनुर्भएको छ, िक मलेै तबसम्म त्यो ग दन जबसम्म त्यो आक स्मक
अवस्था आउदनै।
136 र जब परमे रले मलाई ग्रहण गनुर्भयो र मलाई पिवत्र आत्मा ारा
बि ष्मा गराउनुभयो, िक उहाँमा म प्रत भरोसा थयो िक मलैा इच्छापूवर्क
पाप ग दन। आमेन। म इच्छापूवर्क पाप ग दन। त्यसै कारणले, उहाँको पुत्रले
मेरो िन म्त प्राय त राख्नुभयो, र म धा मक ठहराउन्जेल र उहाले मलाई
आफ्नो शरीरमा राखनु्जेल म एउटा पापी हुन स क्दन। मेरो उहाँसगं उ ार
भयो। मलेै के गछुर् त्यो होइन, तर उहाँले मेरो िन म्त के गनुर्भयो। त्यो हो
सुसमाचार।
137 एिफसी ४:३० ले भन्छ, “परमे रको पिवत्र आत्मालाई दःु खत
नतुल्याओजसमा उ ारका िदनको िन म्त तमीह छाप लगाईएका छौ।”
138 प्रश ब्या प्ट प्रचारकले मलाई भ ुभएको थयो, धेरै समय भएको
छैन, उहाँले भ ुभएको थयो, “भाई ब्रन्हाम, अब्राहामले परमे रलाई
िव ास गर,े र त्यो उनलाई धा मकताको िन म्त रा खएको थयो। उनले
परमे रलाई िव ास गनर् बाहेक अ के गनर् सक्थ्यो र?” उहाँले भ ुभयो,
“हामीले िव ास गछ िक हामीले िव ास गदार् हामीले पिवत्र आत्मा
प्रा गय ।”
139 मलेै भने, “तर तपाई गलत हुनुहुन्छ। तपाई साच्चै नै गलत हुनुहुन्छ।
पावलले भनेको छ, प्रे रत १९ मा, ती ब्या प्ट ह लाई जोसंग त्यहाँ एउटा
असल पास्टर थयो, एउटा प रवतर्न भएका विकल, सोधेका थए ‘जब
तमीह ले िव ास गय के तमीह ले पिवत्र आत्मा पायौ?”

उनले भने, “सक्कलले त्यसो भन्दनै।”
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140 मलेै भने, “अब्राहामले िव ास गरे त्यो सत्य हो। तर उहाँले उनको
िव ास ग्रहण गनुर्भएको छ भिन परमे रले उनलाई एउटा चन्ह िदनुभएको
थयो, उनलाई खतानाको छाप िदएर चन्ह राख्नुभएको थयो।” त्यो सिह
हो। उहाले उनलाई स्वीकार गनुर्भएको थयो, िकनिक उहाँले उनलाई ग्रहण
गनुर्भएको छ भिन एउटा चन्ह िदनुभएको थयो।
141 यिद तपाईले भ ुहुन्छ िक तपाईले िव ास गनुर्हुन्छ, र अझै पिन
पिवत्र आत्मा प्रा गनुर्भएको छैन, परमे रले तपाईलाई अझै पिन छाप
लगाउनुभएको छैन, तपाईलाई भरोसा गनर्लाई उहाँमा पयार् भरोसा
हुनसकेको छैन। जब तपाई परमे रमा आउनुहुन्छ, परमे रले तपाईको
उ ारको िदनसम्मको लािग पिवत्र आत्माको छाप लगाउनुहुन्छ। त्यो नै
मण्डलीको संदेश हो। आमेन। केवल थोरै माथ सम्म जानेछु। िठक छ।
अब, पिहलो को रन्थी १२:१३, “एउटै पिवत्र आत्मा ारा हामी सबकैो
एउटै शरीरमा बि ष्मा भएको छ।”
142 प्रे रत, यहाँिनर बाटो छ जहाँ हामी प्रवेश गछ । यहाँ िनर मण्डलीको
उदघाटन भएको छ, प्रे रत, २ अध्याय। जब मण्डलीलाई पे न्टको को िदन
पछ पिहलो संदेश प्रचार ग रएको थयो, तनीह पिवत्र आत्माले भ रएका
थए। म रयम, सबै प्रे रतह , तनीह सबै पिवत्र आत्माले भ रएका
थए, अन्य भाषाह मा बोल्दै थए, र त्यसरी नै र क्स खाएर मातेका
मािनसह को झुण्ड जस्तै भईरहेका थए। र जब तनीह को अचम्मको
समय भईरहेको थयो, चच्याईरहेका र परमे रको प्रशशंा ग ररहेका, र
पिवत्र आत्माको प्रभावमा िहडरहेका थए, तनीह ले चाहे त्यो आईतवार,
या सोमबार या जुनै पिन िदन थयो या केिह थयो भिन वास्ता गरनेन्।
तनीह को महान् समय भईरहेको थयो, कराईरहेका र त्यस्तै ग ररहेका
थए। िकन, महान् िव ान मािनसह ले भिनरहेका थए, “यी मािनसह
नया रक्सी खाएर मातरहेका छन्।”
143 अब, यहाँ पत्रुस स्वगर्को राज्यको साचो सिहत उभन्छन्, उनको पक्षमा
पिवत्र आत्माको साचो छ। येशूले भ ुभयो, “म भन्दछु तमी पत्रुस। यस
चट्टान माथ म मेरो मण्डली बसाल्नेछु, र नरकको ढोकाह ले त्यस माथ
िवजय पाउनेछैन।” यो के हो? एउटा आ त्मक, प्रकाश ग रएको सत्य हो।
“मासु र रगतले तमीलाई यो प्रकाश गरकेो होइन। तमीले यो कुनै एउटा
सेिमनारीमा ￭सकेका होइनौ। कसलेै तमीलाईलाई यो ￭सकाएको होइन। तर
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यो एउटा प्रकाश हो, बुझ्नुभयो। प्रकाश! म भन्छु तमी पत्रुस। म तमीलाई
राज्यको साचाह िदन्छु। जे कुरा तमीले पृथ्वीमा बाँध्छौ, म त्यसलाई
स्वगर्मा बाध्नेछु। जे पिन तमीले पृथ्वीमा फुकाउछौ, म त्यसलाई स्वगर्मा
फुकाउनेछु।” उहाँले आफ्नो वचन राख्नुपदर्छ। पे न्टको को िदनमा,
प्रतिनध को थए? पत्रुस, ‘िकनिक उनीसंग साचाह थए।’
144 र ती मािनसह तनीह प्रत हासीरहेका थए, भने, “यी मिनसह
नया रक्सी िपएर मातरहेका छन्।”
145 पत्रुसले भने, “यनीह नया म ले मातेका छैनन्, िकनिक अिहले
िबहानको नौ मात्रै ब￭जरहेको छ। तर यो योएल अगमवक्ता ारा भएको
कुरा यिह हो ’आ खरी िदनह मा यस्तो हुनेछ भिन परमे र भ ुहुन्छ,
म सबै मािनसह माथ मेरा आत्मा खन्याईिदनेछु, र तमीह का छोराह
र तमीह का छोरीह ले अगमवाणी बोल्नेछन्, र तमीह का यवुकह ले
दशर्न देख्नेछन्, र तमीह का बूढापाकाह स्वप्नदश हुनेछन्। म आफ्ना
दास-दासीह माथ ती िदनमा मेरा आत्मा खन्याईिदनेछु, र तनीह ले
अगमवाणी बोल्नेछन्। माथ आकासमा म अचम्मका काम र तल पृथ्वीमा
चन्हह देखाउनेछु, अिन जसले परमप्रभुको नाउँ लनेछ, त्यसले उ ार
पाउनेछ।‘”
146 “जब तनीह ले यी कुराह सुने, तनीह को दय छयाछया भयो
अिन पत्रुस र अ प्रे रतह लाई तनीह ले भने, ए भाई हो हामीले बाच्नको
िन म्त के गनुर् पदर्छ?” यहाँ मण्डलीको आज्ञा छ। अब तनीह थाहा पाउन
चाहे िक कसरी यो रहस्यमय शरीरमा पुग्ने। िठक छ।
147 प्रे रत, २ अध्याय, ३७ औ पद बाट शु हुन्छ, उदघाटनको प्रवचन।
तपाईले त्यसलाई बदलाउन सक्नुहु । तपाईले यसलाई प रवतर्न गनर्
सक्नुहु । सु ुहोस्।
148 यिद तपाईको चिकत्सकले तपाईलाई एउटा औषधी िवध
ले खिदनुहुन्छ, र तपाईले त्यो औषधी पसलमा लानुभयो, कुनै कुनै औषधी
स्वास्थ्यकम कहाँ, तपाईलाई थाहा छ, उनले तपाईलाई त्यो औषधी
िवधले मानर् सक्छ। तपाईले देख्नुहुन्छ, त्यस चिकत्सकलके यिद धेरै
लेख्छ, िकनिक उनी त्यसो गनर्को लािग प्रशक्षत छ। र उनले तपाईलाई
यिद धेरै िवष लेख्छ, र र उनले त्यो िवषलाई मानर्को लािग िवष िवरोधी
औसधी त्यहाँ रा खिदन्छन्। उनले केिह त्यस्तो कुरा िमलाउनु पछर् जसले
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अ औषधीलाई िन स्क्रय पाछर् । र यिद त्यो औषधी िवध पत्र त्यस
चिकत्सकले लेखेको जस्तै गरी भ रएन भने, त्यसले तपाईलाई माछर् ।
149 र, परमे र चिकत्सक हुनुहुन्छ। उहाँ प्राणको चिकत्सक हुनुहुन्छ।
उहाँ मुिक्तको चिकत्सक हुनुहुन्छ। र उहाँले मािनसलाईआफै थयोलोजीमा
शक्षत गनुर्भयो, पत्रुस, जसले उनको अगाड ले खएको आफ्नै नाम
पिन पढ्न नसक्ने अशक्षत व्यिक्त थए। तर उहाँले उनलाई पिवत्र
आत्मा िदनुभयो, र उनलाई यसको बारमेा ￭स ान्त लेख्नको लािग
कलम िदनुभयो। त्यसलेै, पे न्टको को िदनमा, उनले औषधी िवध लेखे।
आउनुहोस् हेरौ उनले के लेखे। डा. ￭समोन पत्रुस, तपाईको मुिक्तको लािग
औषधी िवध के रहेछ हेरौ। आउनुहोस् हेरम यसमा के लेखेको रहेछ।

यो कुरा सुनेर तनीह को दय छयाछया भयो, अिन पत्रुस
र अ प्रे रतह लाई तनीह ले भने, “ए भाई हो, हामीले के
गन?”
(ध्यान पुयार्उ तमीसंग साचाह छन्) तब पत्रुसले

तनीह लाई भने, “प ताप गर, र तमीह का पाप-क्षमाको
िन म्त येशू ख्री को नाउँमा तमीह प्रत्येकले बि ष्मा लेऊ, र
तमीह ले पिवत्र आत्माको वरदान पाउनेछौ।”
िकनिक प्रतज्ञा तमीह का िन म्त, तमीह का सन्तानको

िन म्त र टाढा-टाढामा रहेका सबकैा िन म्त हो, प्रत्येक जसलाई
प्रभु हाम्रा परमे रले बोलाउनुहुन्छ।

150 त्यो नै औषधी िवध हो। यसमा चिकत्सक ब नखोज्नुहोस्; तपाईले
तपाईको िवरामीलाई मानुर्हुनेछ। त्यिह नै धेरै जसो यी मािनसह संग भएको
छ जसले यो कुरा गछर्न्, “िपता, पुत्र, र पिवत्र आत्मा।” तनीह धेरै जसो
आ त्मक मािनसह लाई मारीरहेका छन्, गलत कुराले चिकत्सक बन्दछैन्।
त्यहाँ त्यस्तो कुनै कुरा छैन। बाईबलमा कोिह पिन किहल्यै “िपता, पुत्र,
पिवत्र आत्मामा” को नाउँमा बि ष्मा भएका थएनन्। त्यहाँ किहल्यै पिन
त्यस्तो उत्सव थएन जबसम्म क्याथो लक मण्डलीले गय । त्यसको आमा
नै क्याथो लक मण्डली हो। धमर्शा मा खोज्नुहोस्। इतहासमा खोज्नुहोस्
र पत्तो लगाउनुहोस्। पिहलो पटक “िपता, पुत्र र पिवत्र आत्मा” मा गन
एउटा क्याथो लक पूजाहारी थए।
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151 तनीह ले ती मािनसह लाई छकार्उ गर।े छकार्उ क्याथो लक
मण्डलीले आदेश गरकेा थए, “वेश्याह िक आमा।” िठक फकर
“वेश्यामा” आएिक छे।
152 क्याटे￭सज्ममा यसले यो भन्छ, “के त्यहाँ प्रोटे ेन्ट बाचेको भ े त्यस्तो
कुनै कुरा छ किहल्यै छ?” भनेको छ, “किहले कािह अवश्य बाचेको छ,
िकनिक तनीह ले क्याथो लक ￭स ान्त अपनाएका छन्।” तनीह ले
तनीह को बाईबल लदनैन्। तनीह ले “िपता, पुत्र र पिवत्र आत्मा” को
नाउँमा बि ष्मा िदन्छन् र तनीह संग त्यसको लािग कुनै धमर्शा को पद
छैन। भन्छन्, “तर क्याथो लक मण्डलीले यसको शु वात गरकेो हो,”
र तनीह ले स्वीकाछर्न्। “क्याथो लक ढाचाबाट, त्यहाँ कोिह बाँचेका
हुनसक्छन्।” होइन, त्यस्तो खालको कुनै कुरा छैन। त्यस त रकामा
कोिहको पिन किहल्यै बि ष्मा भएको छैन। कसलेै पिन किहल्यै बाईबलमा
छकार्एको छैन, खन्याएको छैन, या पानीमा डुबाएर पाप क्षमाको िन म्त येशू
ख्री को नाउँमा भन्दा बाहेक अ कुनै त रकामा गरकेो छैन।
153 केिह समय अगाड हामीले के पढ्यौ, र मलेै तपाईलाई भनेको थए,
त्यसमा पछ आऔला? त्यो, “प ाताप र पाप क्षमा उहाँको नाउँमा प्रचार
ग रनु पछर् ।” कहाँ िनर? केवल य शलेममा, यहूदीह मा? “य शलेमबाट
शु गररे सारा जातह मा, सारा संसारमा।” अब, डा.￭समोन पत्रुसले यो
औषधी िवध लेखेका हुन्।
154 तपाईह को चािह के छ, डाक्टरह , के तपाईले त्यसमा केिह कुरा
संगै ल्याउन कोशष गद हुनुहुन्छ? यसमा केिह पिन नथप्नुहोस्। यो जस्तो
छ त्यस्तै लनुहोस्। त्यो नै मण्डलीलाई आज्ञा हो। त्यिह नै त रकामा हो
तपाई आउने, “प ाताप ग र, र पाप क्षमाको िन म्त येशू ख्री को नाउँमा
बि ष्मा लनुहोस्, र पिवत्र आत्मा प्रा गन प्रतज्ञा पूरा हुदछ।” अब, यो
नै हो जे बाईबलले भन्दछ, “मण्डलीमा बि ष्मा भएको! मण्डलीमा बि ष्मा
भएको।”
155 आउनुहोस् गलाती ३:२६ पढौ, एक िमनेटको लािग। हामीसंग अ
छैन केवल एउटा हो, दइुटा, तनवटा कुराह यहाँ छ, त्यसपछ हामीले
बन्द गनुर्पछ। अब आउनुहोस् यहािनर गलातीमा, ३ अध्यायमा पढौ। यिद
कसलेै मलेै पाउनुभन्दा अगाड पाउनुभयो भने, यसलाई पिढिदनुहोला।
[एउटा बिहनीले गलाती ३:२६ पढ्न थाल्नुहुन्छ. “िकनिक तमीह सबै
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छोरा छोरीह …”—सम्पा] पढ्दै जानुहोस्। [“िकनिक तमीह सबै ख्री
येशूमा भएको िव ास ारा परमे रका सन्तान हौ।”] गलाती ३:२६? [“म
यसलाई पढ्छु।”]

हुनसक्छ मलेै पिढसकेको होला, यहाँ गलत लेखेछु। हुनसक्छ कलस्सी
होला। आउनुहोस् कलस्सी पढौ। मलाई—मलाई थाहा छ म कहाँ
जादैथए। आउनुहोस् हेरौ कतै यो कलस्सी ३:२६ होक । होइन त्यहाँ
३:२६ छैन रहेछ।

त्यो के होला अब, गलाती ३:२६? [बिहनीले भ ुहुन्छ, “हजुर।”—
सम्पा] यहाँ, यहाँ मलेै पाए। त्यो सिह हो। पढ्दै जानुहोस् बिहनी, गलाती
३:२६, तपाईले शु गनुर्भएको बाट। यहाँ यो छ, २६, २७ र २८। अब
ध्यान िदएर सु ुहोस्। [बिहनीले गलाती ३:२६-२८]

िकनिक िव ास ारा तमीह सबै ख्री येशूमा परमे रको
सन्तान हौ।
िकनिक तमीह मध्ये जतको ख्री मा बि ष्मा भयो, तमीह

सबलेै ख्री लाई धारण गरकेा छौ।
अब न त यहूदी छ न ग्रीक, न कमारा छ न फुक्का, न त पु ष

न ी छ, िकनभने ख्री येशूमा तमीह सबै एउटै हौ।
156 हामी कसरी यस शरीरमा आउछौ? कसरी हामीले यो गय ? “ख्री
येशूको शरीरमा एउटै पिवत्र आत्माबाट बि ष्मा भएर।”
157 अब, अक कुरा जुन मण्डलीको संदेश हो, हामी कसरी मण्डलीमा
आउछौ, त्यो पिवत्रीकरणबाट हो। र पिवत्रीकरण, िहब्रू १३:१२ र १३,
“यसकारण येशूले पिन उहाँको आफ्नै रगत ारा मािनसह लाई पिवत्र
गराउन ढोकाबािहर क भोग्नुभयो।”
158 अब, एिफसी, आउनुहोस् त्यहाँ जाऊ। हामीले त्यो एउटा पढ्नुपछर् ।
एिफसी ५:२५, िठक अिहले चाडै गनछौ। एिफसी ५:२५। िठक छ। यहाँ
हामी छौ ५:२५। होइन, मलेै अझै पिन गलत भेट्टाएछु। मलेै यहाँ लेखेको
रहेनछु। आउनुहोस् हेरौ। “त्यसकैारणले, प्रचारकह र पूजाहारीह …”
ओ, हो। मलेै यो ले खरहेको थए, चाडो लेख्दै थए केिह अगाड, त्यसलेै
मलेै गलत चािह लेखेको हुनुपछर्…ओ, मलेै गलत पाना हेरछुे। त्यिह हो।
आमेन। हो। िठक छ।
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159 िहब्रू १२ र १३, “यसकारण येशूले पिन उहाँको आफ्नै रगत ारा
मािनसह लाई पिवत्र गराउन ढोकाबािहर क भोग्नुभयो।”
160 त्यसकैारणले, मािनस, यिह त रकामा हामी मण्डलीमा आउछौ:
प ाताप गररे; हाम्रो पापको क्षमाको िन म्त येशू ख्री को नाउँमा बि ष्मा
लएर; र एउटा प्रतज्ञा जुन हामीले पिवत्र आत्माको बि ष्मा प्रा गनछौ।
त्यसलेै त्यहाँ कुनै प्रचारक छैन जसले हामीलाई यसमा ह ाउन सक्छ।
त्यहाँ कुनै पूजाहारी छैन जसले हामीलाई यसमा शपथ खवुाउन सक्छ। तर
हामी यसमा जन्मेका छौ, मशही राज्यको राजा ारा। आमेन।
161 अब, केवल यो एउटा, के म अझै यो एउटा लन सक्छु? यिहिनर
हो जहाँ मसंग थयो। तपाईह कतजना मसंग केिह िमनेट लामो समय
अझै बस्नुहुन्छ?[सभाले भन्छ, “आमेन”—सम्पा] बुझ्नुभयो? केवल
एउटा…अिहले समय साडे नौ भएको छ।
162 अब, के हामी मण्डली िबना स्वगर्मा जान सक्छौ? केवल यसमा के
प्रतिक्रयाह लनेछौ, ‘िकनिक मसंग लगभग दजर्न जत ले खएर राखेको
छु, जस्तो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तर म—म…मात्रै एउटा कुरा, जुन
हामीलाई थाहा हुनसक्छ। होइन, श्रीमान्। तपाई यस मण्डलीको सदस्य
नभईकन स्वगर्मा जान सक्नुहु ।
163 अब, पिहलो कुरा, यूह ा ३:५ मा, येशूले भ ुभएको छ, “मािनस पानी
र आत्माले नजन्मेसम्म!” (“प ाताप गर, र पाप क्षमाको लािग येशू ख्री को
नाउँमा बि ष्मा लेऊ, र तपाई आत्मा ारा ज न्मनु हुनेछ।”) पानी ारा
जन्मने, आत्मा ारा जन्मने! “मािनसले यो नपाएसम्म, त्यस व्यिक्त स्वगर्को
राज्यमा प्रवेश समेत गनछैन।” त्यसले स्वगर्को राज्य पिन देख्ने छैन।
तब यिद तपाई पानी र आत्मा ारा जन्मनुभएको छ भने, तपाई मण्डलीमा
हुनुहुन्छ। यिद तपाई पानी र आत्माले जन्मनुभएको छैन भने, तपाई मण्डली
भत्र हुनुहु , र स्वगर्को राज्य देख्न पाउनुहुने छैन। के त्यसले अथर् िदएको
छ तपाईलाई? [सभाले भन्छ, “आमेन”—सम्पा] यो केवल सिटक पमा
सिह छ। अब के तपाईले…
164 तपाईले भ ुहुन्छ, “िठक छ, भाई ब्रन्हाम, म िव ास गछुर् ।” िठक छ,
सु ुहोस्, “र मलेै किहल्यै पिन पिवत्र आत्मा प्रा गरकेो छुइन।” होइन,
तपाईले अझै पिन िव ास गनुर्भएको छैन। तपाई केवल िव ास मा िव ास
गद हुनुहुन्छ। तपाईमा आशा छ।
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िकनिक, पिहलो को रन्थीमा, १२ औ अध्याय, र ३ पदमा।
आउनुहोस् हामी त्यसको न￭जकै हुदै गदार् त्यसलाई पिन तानौ, यिद
तपाई चाहनुहुन्छ भने। पिहलो को रन्थी १२, १२ औ अध्याया र ३
पद। र हामी त्यसलाई चाडो गनछौ, र—र यहाँ पढ्नेछौ, र हेनछौ
प्रभुसंग हाम्रो लािग यहाँ के कुरा छ। पिहलो को रन्थी १२, िठक छ,
र ३ पद।

यसकारण तमीह ल.ए यो कुरा बुझेको म चाहन्छु, िक
परमे रका आत्मा ारा बोल्ने कसलेै “येशू श्रािपत होस्” भन्दनै,
अिन पिवत्र आत्मा ारा मात्र “येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ” भ सक्छ।

165 तपाईलाई यसको बारमेा तबसम्म केिह थाहा थएन जबसम्म तपाईले
पिवत्र आत्मा प्रा गनुर्भएको थएन। तपाईले भ ुहुन्छ, “म येशू ख्री लाई
मेरो व्यिक्तगत मुिक्तदाताको पमा ग्रहण गछुर् ।” तमीह ले िव ास गरे दे ख
के तमीह ले पिवत्र आत्मा प्रा गय ? यिद तमीह ले पाएका छैनौ भने,
तपाईले उहाँलाई प्रभु समेत भ सक्नुहु , िकनभने उहाँ प्रभु हुनुहु ।
उहाँ एउटा ऐतहा￭सक पात्र हुनुहुन्छ जसलाई िव ास ारा तपाईले स्वीकार
गनुर्भएको छ। तर जब उहाँ तपाईमा पिवत्रआत्मा ारा आउनुभएको छ, उहाँ
तपाईको प्रभु हुन्छ। कुनै पिन मािनसले पिवत्र आत्मा ारा बाहेक येशू नै
“प्रभु” हुनुहुन्छ भिन भ सक्दनै; परमे रको आत्माले तपाई नजन्मेसम्म,
र पिवत्र आत्मा तपाईभत्र नभएसम्म भ सक्नुहु । तब, यिद तपाई, तपाई
यस राज्यमा जन्मनुभएको छ, र तपाई मण्डलीको िहस्सा हुनुहुन्छ। तब
तपाई बोलाईएको हुनुहुन्छ। तपाईले यो देख्दै हुनुहुन्छ? [सभाले भन्छ,
“आमेन।”—सम्पा] िठक छ, अब।
166 के एउटा गहँु आफैमा जीवन नभईकन गहँुबाट जीवन आउनसक्छ?
यिद गहँुको एउटा दाना मदैानमा रा खन्छ, एउटा उम्रन्छ, र अक चािह
उिम्रदनै। त्यो एउटा जुन उिम्रदनै, के त्यो ￭जउन सक्छ? [सभाले
भन्छ, “सक्दनै”—सम्पा] कुनै त रकाले पिन ￭जउदनै। त्यसमा केिह
पिन छैन। य िप, समानको पमा, यसले उ त्तकै रामोर, भुटेको मकै
ब सक्छ ज त्तको अक ब सक्छ। त्यसले उ त्तकै राम्रो संग मकैको रोिट
बनाउनसक्छ ज त्तको अक ले बनाउनसक्छ। यो भकारीमा उ त्तकै राम्रो
दे खन्छ ज त्तको अक देख्छ। तर यिद त्यो आफूमा जीवन छैन भने, यो
फेरी हु कन सक्दनै।
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167 एउटा मािनस जो एउटा असल व्यिक्त हो, िठक एउटा असल
मण्डलीको सदस्य एउटा इसाई ज त्तकै असल हुनसक्छ। एउटा मािनस
जो असल छ, त्यो व्यिक्त एउटा इसाई ज त्तकै असल नाग रक हुनसक्छ;
एउटा असल मािनस, नैतक मािनस हुनसक्छ। तर जब ऊ मछर् , त्यिह नै
सबै सिकन्छ, जबसम्म ऊ परमे रको आत्माबाट नया गरी जन्मेको हुदनै।
िकनिक, सबकुैरा जसको एउटा शु वात छ त्यसको अन्त्य हुनु नै पदर्छ।
168 परमे र मात्र एउटा कुरा हुनुहुन्छ जो अनन्त हुनुहुन्छ। त्यसकैारणले,
उहाँको जीवन प्रा गरी हामी परमे रको भाग भएका छौ। येशूले भ ुभयो,
“तनीह लाई अनन्त जीवन िदने म नै हँु।” ग्रीक शब्द त्यहाँ जोए छ,
जसको अथर् “परमे रको आफ्नै जीवन” हो। र तपाईले फेरी जीवनसक्ने
एक मात्र त रका हो अनन्त जीवन हुनु, जुन परमे रको जीवन हो, िकनभने
तपाईको जीवन न भएर जान्छ। र तपाईमा अनन्त जीवन छ, र…परमे र
मनर् सक् ुहु र तपाई पिन मनुर्हु । “जसले ममा अनन्त जीवन छ भिन
िव ास गरकेा छन्, र म त्यसलाई अ न्तम िदनमा उठाउनेछु, फेरी त्यसलाई
जीिवत पानछु।” उहाँमा भएको अनन्त जीवनले उसलाई जीिवत पारी
उठाउनेछ।
169 अब, के हामी मण्डलीमा नभईकन स्वगर्मा जान सक्छौ? तपाई
मण्डलीमा नया गरी नजन्मेसम्म हुन सक्नुहुनेछैन। तपाई नया गरी
नजन्मेसम्म तपाई स्वगर्मा जानसक्नुहु । यिद तपाई नया गरी जन्मनुभएको
छ भने, तपाई मण्डली भत्र हुनुहुन्छ। त्यसलेै तपाई तबसम्म स्वगर्मा
जानसक्नुहु जबसम्म त्यस मण्डलीको िहस्सा हुनुहु , र तपाई तबसम्म
सदस्य हुनसक्नुहु जब सम्म तपाई यसमा नया गरी जन्मनु हुदनै।
170 र अब म तपाईलाई थोरै रोक्छु। र तपाई तबसम्म एउटा सदस्य
हुनसक्नु हु जबसम्म परमे रले तपाईलाई एउटा सदस्य हुनको िन म्त
बोलाउनुहु । अब, त्यसको लािग तपाई कत खसुी हुनपन हो, िकनिक
तपाई संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अगाड पूवर्िनयकु्त ग रनुभएको छ।
र तपाईको नाउँ… !ु “तपाईको नाउँह थूमाको जीवनको पुस्तकमा
ले खएको थयो।” मण्डलीको पुस्तक, “संसारको जग बसा लनु भन्दा
पिहले” त्यो नै बाईबल हो।

बाईबलले भनेको छ, “ख्री -िवरोधी” संस्थाह , क्याथो लक
मण्डली र बािक रहेका संस्थाह सिहत, “पृथ्वीका सबलैाई धोकामा
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राख्नेछ, जसको नाउँह संसारको उत्प त्त हुनभन्दा अगाड थूमाको
जीवनको पुस्तक ले खएको छैन।”

येशूले भ ुभयो, “ती सबै जसलाई मेरो िपताले मलाई िदनुभएको छ
म कहाँ आउनेछ।” त्यो उहाँको आफ्नै वचन हो। तपाईले के गनुर्भयो त्यो
कुरा होइन, तर उहाँले के गनुर्भयो त्यो कुरा हो।
171 आउनुहोस् यसलाई पूणर् पारौ, केवल एक िमनेट। आउनुहोस् एिफसीमा
१ अध्यायमा चाडो पल्टाऊ। यसलाई सु ुहोस्। यो पावल हो। अब, उनी
यस मण्डलीसंग ￭स तामा जान पथ्य । पावलले यसलाई इसाईह मा
संबोधन गदछन्। कतजना यहाँ भत्र इसाईह हुनुहुन्छ? आउनुहोस्
तपाईह को हात हेरौ।[सभाले भन्छ, “आमेन।”—सम्पा।] िठक छ। यो
शशुह को लािग होइन, अब। यो तनीह को लािग हो जसले मासु खाना
सक्छ। अब, १ अध्याय, हेनुर्होस् उनले यो कसलाई संबोधन गरकेा छन्।

परमे रको इच्छा ारा ख्री येशूको प्रे रत (त्यो पठाईएको
हो) पावलबाट,… (िवशपबाट िनयकु्त होइन, संस्थाबाट िनयकु्त
होइन) ख्री येशूमा िव ासी एिफससमा भएका सन्तह लाई
(त्यो पिवत्र पा रएकाह , या सन्तगण) र ख्री मा िव ासयोग

172 कसलाई थयो जुन उनले संबोधन ग ररहेका थए? तनीह जो पिहले
नै मण्डलीमा थए। जब तपाई ख्री मा हुनुहुन्छ, तपाई उहाँको शरीरमा
हुनुहुन्छ। के त्यो सिह हो? [सभाले भन्छ, “आमेन।”—सम्पा।] तब तपाई
मण्डलीको सदस्यह हुनुहुन्छ।

हाम्रा परमे र िपता र हाम्रा प्रभु येशू ख्री बाट अनुग्रह र शा न्त।
हाम्रा प्रभु येशू ख्री का परमे र र िपताको प्रशसंा होस्, जसले

हामीलाई स्वग य स्थानह मा हरके आ त्मक आशषले ख्री
येशूमा आशीवार्द िदनुभएको छ।

173 उहाँले यो कसरी गनुर्भयो? उहाँले के गनुर्भयो? तनीह यदर्नमा
पुगेका छन्। तनीह प्रतज्ञाको देशमा पार् गर,े र तनीह ख्री
येशूमा स्वग य स्थानह मा वास गदथए। यहाँ यो छ। “हामीलाई संगै
स्वग य स्थानह मा आशष िदनुभयो।” वचनको शक्षा, मण्डलीको जसरी,
बोलाएर िनका लएकाह जो ख्री येशूमा छन्। “जसरी हामीह स्वग य
स्थानह मा संगै ब￭सरहेका छौ।” मण्डली जसरी, जब हामी ख्री येशूमा
ज न्मयौ। “सन्तह , बोलाईएकाह ,” ओ, प्रभु, कसैलाई उनले ले केिह
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कुरा ￭सकाउन सक्थ्यो। को रन्थीसंग यत धेरै समस्या भयो, तर यो
मण्डली संग भएन। उनले तनीह लाई महान् कुराह ￭सकौना सक्थे।
िठक छ।

हाम्रा प्रभु येशू ख्री का परमे र र िपताको प्रशसंा होस्,
जसले हामीलाई स्वग य स्थानह मा हरके आ त्मक आ त्मक
आशषले…
मेरो अ न्तम दइुटा संदेशह याद गनुर्होस्
…आ त्मक आशषले ख्री मा आशीवार्द िदनुभएको छ
अनुसार…

सु ुहोस्। यसले तपाईलाई चिकत पारोस्।
उत्प त्त हुनभन्दा अघबाटै उहाले हामीलाई चु ुभयो (भूत

काल)
“अ न्तम जागृतमा” के मलेै त्यो पढे? [सभाले भन्छ, “छैन।”—

सम्पा]
उहाको सम्मुने पिवत्र र िनष्कलकं होऔ भनेर संसारको…

(यहाँ हेनुर्होस्) …उत्प त्तभन्दा अघबाटै उहाँले हामीलाई
चु ुभयो।
िनयकु्त गनुर्भयो…

174 हामीले के गय ? केिह गरनेौ। उहाँले के गनुर्भयो त्यो म हेद छु। उहाँले
किहले गनुर्भयो? हामीलाई चु ुभयो, हाम्रा नाउँह उहाको पुस्तकमा
राख्नुभयो, उहाँको मण्डलीको पुस्तकमा, यो रहस्यमय शरीरको सदस्य
ब को लािग, संसार बिननुभन्दा अगाड चु ुभयो।

उहाँको इच्छाको ल यअनुसार ख्री येशू ारा प्रेममा उहाँले
हामीलाई आफ्ना सन्तान हुनलाई अघबाटै िनयकु्त गनुर्भएको
थयो

175 !ु तपाई त्यस मण्डलीमा हुनुपदर्छ, भाई, यिद तपाई सक्षम हुनुभयो
भने, िकनिक उहाँ मण्डलीको लािग आउदै हुनुहुन्छ। कुन खालको
मण्डली? “एउटा मण्डली जो दाग रिहत, चाउरी नपरकेो छ।” हामी
कसरी त्यो हुनसक्छौ? ख्री मा मृत हुनाले, उहाँको रहस्यमय शरीरमा
पिवत्र आत्मा ारा बि ष्मा भएर, र परमे रको पुत्रको एउटा रगत प्राय त
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िदनको हरके घड त्यहाँ हाम्रो िन म्त रिहरहेको छ। “दोष रिहत भेट्टाएको”
त्यो मण्डली हो, “दाग रिहत, या चाउरी नपरकेो।” उहाँले हामीलाई उहाँमा
चु ुभयो, र हाम्रो नाउँह उहाको पुस्तकमा राख्नुभयो।

बाईबलले भनेको छ, िक, “येशू ख्री नै मा रनुभएको थूमा
हुनुहुन्थ्यो…” उ ाईस सय वषर् अगाड? कत दरू? “थूमा जो संसारको
उत्प त्त हुनभन्दा अगाड मा रनुभएको थयो।”
176 जब, “परमे र” बाईबलमा, उत्प त्तमा वचन, उत्प त्त १ ले भन्छ,
“आिदमा परमे र…” त्यो नाउँ परमे र िहब्रूमा लनुहोस्, र हेनुर्होस्
त्यसको अथर् के हो। यो एल, एला, एलोिहम भिन अक्ष िवन्यास हुन्छ,
जसको अथर् हो “सवर्, स्व-उप स्थत, सवसवर्, शिक्तशाली।” त्यहाँ उहाँ
भन्दा अगाड केिह पिन थएन। त्यहाँ कुनै वायु थएन। त्यहाँ कुनै ताराह
थएन। त्यहाँ कुनै ओबानो थएन। त्यहाँ कुनै वायमुण्डल थएन। त्यहाँ
कुनै परमाणहु थएन। त्यहाँ कुनै अणकुणकाह थएन। त्यहाँ त्यो भन्दा
पिहले केिह पिन थएन। त्यो परमे र हुनुहुन्थ्यो, अनन्त। र उहाँ भत्र
गुणह थयो, एउटा मुिक्तदाता हुने गुण, एउटा िपता हुने गुण, एउटा परमे र
हुने गुण थयो। त्यहाँ उहाँ परमे र हुनुहु थयो, त्यसबेला। उहाँ परमे र
हुनुहुन्थ्यो, तर त्यहाँ केिह पिन कुरा थएन, कुनै आराधना थएन। त्यसलेै,
परमे र “पुजनीय वस्तु” हो, र त्यहाँ उहाँलाई पुज्ने कुनै पिन वस्तु थएन।
त्यसलेै उहाँमा त्यो हुने गुण थयो, एउटा उ ारकतार् हुने, एउटा चंगाईकतार्
हुने, ती सबै थोक हुने गुण जुन उहाँ हुनुहुन्थ्यो।
177 त्यसलेै पिहलो कुरा जुन उहाँले सृि गनुर्भयो। अब, तपाईह
मध्ये कतले मेरो उत्प त्तको कथाको बारमेा जा चाहनुहुन्छ। परमे रले
भ ुभयो, “आओ हाम्रै स्व पमा मािनसलाई बनाऔ।” पिहलो कुरा
जुन उहाले सृि गनुर्भयो ती स्वगर्दतुह थए, उहाँको आराधना
गनर्को िन म्त, उहाँ परमे र ब ुभयो। त्यसपछ जब उहाँले भ ुभयो,
“आओ मािनसह लाई हाम्रो प्रत पमा बनाऔ,” के खालको मािनस
उहाँले बनाउनुभयो? आ त्मक मािनस। त्यसपछ, जब उहाँले त्यो
मािनस बनाउनुभयो, उहाँले त्यसलाई प्रभुत्व िदनुभयो। त्यसपछ उहाले
मािनसलाई पृथ्वीको माटोबाट बनाउनुभयो। त्यसपछ ऊ िगय ; त्यसपछ
परमे रले एउटा मुिक्तदाता ब ुभयो। एउटा परमे र, त्यसपछ एउटा
उ ारकतार्। पापले िबमार ल्यायो, त्यसपछ उहाँ एउटा चंगाईकतार्
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ब ुभयो। हा ेलुयाह! त्यहाँ केिह पिन गलत गएको थएन। परमे रलाई
यसको बारमेा सबै पिहले नै थाहा थयो, संसार ब ुभन्दा पिहले न।ै उहाँलाई
थाहा थयो िक आज रात हाम्रो यहाँ सभा हुनेछ भिन। उहाँलाई हरके साना
भुसुना िकराह थयो जुन पृथ्वीमा छ, र कतसम्म घउ त्यसले बनाउछ
उहाँलाई थाहा थयो, र कत पटक त्यसले आफ्नो आँखा ￭झम्क्याउछ
सबै उहाँलाई थाहा थयो। उहाँ अथाह परमे र हुनुहुन्छ। उहाँलाई सबै
कुरा थाहा छ। आमेन। के तपाई खसुी हुनुहु , आज रात िक तपाईको नाउँ
पुस्तकमा ले खएको थयो? [सभाले भन्छ, “आमेन”—सम्पा]

म कत सुन्दर िवचार सोचरहेको छु
एउटा महान् बुट्टेदार चराको बारमेा,
र तनीह भन्छन् उनको नाउँ परमे रको पिवत्र
वचनको पानाह मा ले खएको छ।

अन्य सबै पंछह उनको वरीपरी उडरहेका छन्,
उनी तनीह सबबैाट घृणा ग रएिक छन्।

178 त्यो बुट्टेदार चरा को थईन्? म त्यस व्यिक्त भन्दा फरक मान्छु जसले
यो गलत हो भनेको थयो। बाईबलको बुट्टेदार चरा के थयो? त्यो इस्राएल
थएन, जस्तो तनीह ले भनेका थयो इस्राएल हो भने। त्यो येशू ख्री को
मण्डली थयो।

एउटा पाप-ब लको लािग, तनीह ले के गर?े तनीह ले ढुकुर लए,
त्यसको शर छनायो र उल्टाएरा रा खिदयो, र जीवन-साथीको मा रगत
झारीिदयो, र जीवन साथीलाई फुकाईिदयो। र जीवन साथी, मरकेो जीवन
साथीको रगतबाट छकार्यो, जसै त्यो पखेटा ारा उड्यो पृथ्वीभरी छकार्उदै
गयो। र रगतले पृथ्वीमा छकार्उदै गयो, चच्याउद,ै “पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र,
प्रभुलाई! पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र प्रभुलाई!”
179 यो ख्री को चत्रण थयो। र महान् बुट्टेदार चराचािह मण्डली हो जो
आफ्नो मरकेो जीवनसाथी ारा रगतले छकार्एको थयो, उ ारकतार्, येशू
ख्री ारा। र उनी संसार पार गदछन् आज, आफ्नो पखेटा फटफटाउद,ै
चच्याउद,ै “पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र प्रभुलाई!” आमेन! म यत खसुी छु
िक म उनको बारमेा जान्दछु। म खसुी छु िक मेरो नाउँ उनको पुस्तकमा
छ, मेरो भलाई ारा रा खएको होइन; होइन, श्रीमान्, म त्यहाँ किहल्यै
हुनस क्दन, या त भलाई ारा त्यहाँ हुन सक्नुहु । तर परमे रको भलाई
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र कृपा ारा, संसारको जग बसा लनुभन्दा पिहले नै उहाँको पुस्तकमा हाम्रो
नाउँह रा खयो।
180 मण्डलीको पिहचान के हो? उनी के हुन पन हो? उनी के थईन्? यो
के हो? बोलाएर-िनका लएको समूह।

कसले यसलाई स्थािपत गय ? येशू ख्री । एउटा िबशपले होइन,
क्याथो लक मण्डलीले होइन, मेथोड ले होइन, लुथरले होइन, वेस्लीले
होइन। होइन, श्रीमान्। कसले यो बनायो? येशू ख्री ले।

यसको संदेश के हो? प ाताप, पानीको बि ष्मा, पिवत्र आत्माको
बि ष्मा, इ रीय चंगाई, मुिक्त।

हामी कसरी यसको सदस्य बन्दछौ? यसमा ज न्मएर।
के हामी यो िबना स्वगर्मा जान सक्छौ? सक्दनैौ, श्रीमान्। “तनीह

जो ख्री मा मरकेा छन् परमे रले आफुसंगै फेरी ल्याउनुहुनेछ,” र अ
कोिह होइन तर ख्री मा मरकेाह । येशू तनीह को लािग आउदहुैनुहुन्छ
जो ख्री मा मरकेा छन्। एिफसी ४, अध्यायले भन्छ िक…होइन। गलाती,
मलाई लाग्छ यो हो, ४ अध्याय। भन्छ, िक, “तनीह जो ख्री मा मरकेा
छन् परमे रले तनीह लाई फेरी जीिवत पानुर् हुनेछ। तनीह जो ख्री मा
मरकेा छन् परमे रले तनीह लाईआफुसंगै जीिवत ल्याउनुहुनेछ।”
181 अब, त्यसकैारणले, उनी एउटा बोलाएर-िनका लएको समूह, एउटा
रहस्यमय शरीर। परमे रले यसलाई िठक क्रममा राख्नुभयो। उहाँ मनुर्भन्दा
पिहले, उहाँले यो आउदछै भिन भ ुभएको थयो, उहाँले भ ुभयो, “म
आउनेछु र शासन के्षत्रमा राजा हुनेछु। केही समय पछ बाटै मलाई
संसारमा मान्छेह ले फे र देख्नेछैन। तर तमीह ले मलाई देख्नेछ ।
तमीह ￭जउनेछ िकनभने म ￭जउदछु। संसारको राज्यसंग तमीह को
कुनै संबन्ध छैन।”
182 त्यिह नै कारणले तनीह त्यस्तो अन्योलतामा छन्, जसलाई
“बेिबलोन” भिनन्छ। एउटाले भन्छ, “िठक, धन्य परमे र, म प्रे स्बटे रयन
हँु। म मेथोड हँु। धन्य परमे र, म…”

परमे र धन्यको हुनुहुन्छ, म एउटा इसाई हँु। आमेन। त्यिह नै हो।
म हँु भनेर मलाई कसरी थाहा भयो? “िव ासीमा यी चन्हह हुनेछन्।”
बुझ्नुभयो? त्यो तपाईको पिहचानको पत्र हो। यो भ े होइन, “एक िमनेट
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पखर्नुस्, मलाई लाग्छ मसंग मेरो मण्डलीको आराधनाको काडर् छ।”
होइन। म संग कुनै छैन। मेरो त त्यहाँ माथ छ। मलेै यो एउटा यहाँ तल
गुमाउन सकूला। तर उहाँले मलाई भ ुभएको छ, “संसारको शु वातभन्दा
पिहले,” उहाँले मलाई मेरो पिहचानको पत्र िदनुभएको छ, ती सबलैाई
िदनुभएको छ जो परमे रको राज्यमा आउदछ। यो स्वगर्मा रा खएको छ,
त्यसलेै साक्षीह ￭सधा छन्। म यत धेरै खसुी छु। म…
183 कसलेै भनेको थयो, “मलेै परमे रलाई देखेको छु। मलेै परमे रलाई
देखेको छु।” त्यो बाईबलसंग बेमेल छ। यो परमे र हुनुहुन्छ जसले
तपाईलाई खो￭जरहनुभएको छ, तपाईले परमे रलाई खोज्नुभएको होइन।
परमे र अदनको बगचाको तल-र-माथ कराउद,ै “आदम, त कहाँ
छस्?” भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आदमले, “परमे र, तपाई कहाँ हुनुहुन्छ?” भनेर
खो￭जरहेका थएनन्। त्यो त परमे र हुनुहुन्थ्यो जसले, “आदम, तँ कहाँ
छस्?” भनेर कराउनुभएको थयो।
184 ओ, म कत खसुी छु िक म उनको एउटा सदस्य हँु। के तपाई हुनुहु ?
[सभाले भन्छ, “आमेन।”—सम्पा] म यो महान् मण्डलीको लािग धेरै
खसुी छु। म तपाईलाई लामो बेरसम्म राखेकोमा क्षमाप्राथ छु। तर के तपाई
यो महान् मण्डलीमा िव ास गनुर्हुन्छ? [“आमेन।”] तपाईले यो िव ास
गनुर्हुन्छ? [“आमेन।”] के तपाई यो रहस्यमय शरीरमा िव ास गनुर्हुन्छ?
[“आमेन।”]
185 अब, तपाई क्याथो लक मािनसह , एउटा मात्र कुरा जुन तपाईले
यसको सदस्य ब को लािग गनुर्पछर् त्यो येशू ख्री लाई स्वीकार गन र
आत्माबाट जन्मने हो। तपाई ब्या प्ट , तपाई मेथोड , प्रे स्बटे रयन,
लूथरन, जो कोिह पिन तपाई हुनुहुन्छ, यहाँ सु ुहोस्। यो नसोच्नुहोस्
िक म पे न्टको लह को लािग उिठरहेको छु। उनीह उ त्तकै पे न्टको ल
पाखण्डी छन् जत त्यहाँ अन्य मण्डलीमा छन्। त्यो वास्तवमै सिह हो।
तनीह केवाल नाम र कामबाट आउदछन्। त्यिह नै सब हो। तर,
अधकार, यो तनीह संग छैन। त्यही सिह हो। िकनभने, जब तपाई
आत्माबाट जन्मनुहुन्छ, तपाई एउटा नया सृि ब ुहुन्छ, र तब परमे रले
तपाईसंग छोराह को पमा कायर् गनर् थाल्नुहुन्छ, र तपाई परमे रको
आत्मा ारा अगुवाई हुन्छ। जुन सुकै संस्थाबाट तपाई भए तापिन केिह
फरक पदन, त्यसमा कुन…ैत्यो केवल एउटा सानो, पुरानो संसा रक रत
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हो, जुन टलेर जादछै। तर तपाई यो महान् रहस्यमय ख्री को शरीरको एउटा
सदस्य हुनुहुन्छ? [सभाले भन्छ, “आमेन।”—सम्पा।] यिद हुनुहु भने,
आज रात तपाईले यो प्रा गनुर्भएको होस्, जसै हामी आफ्ना शरह
प्राथर्नाको क्षणको लािग झुकाउनेछौ।

186 हामीले यहाँ सोच्दै गदार् अिहले, के त्यहाँ कोिह हुनुहुन्छ जसले
आफ्नो हात उठाउनुहुनेछ? र भ ुहुन्छ, “परमे र, म मेरो तपाईमा
उठाउदछु, मलाई आजरात यस मण्डलीको सदस्य बनाउनुहोस्। मलाई
जन्म िदनुहोस्, िक यो मेरो हुन सकोस्। के तपाईले मलाई बोलाउनुभएको
छ, प्रभु? म यस मण्डलीको एउटा सदस्य ब चाहन्छु। म यी संसा रक कुनै
संस्थासंग सम्ब न्धत छु, तर म संग अनुभव छैन। म संग भूत आत्मालाई
धपाउने र यी कुराह गन शिक्त छैन जुन तपाईले िव ासीमा हुनेछ भिन
भ ुभएको थयो। मलेै त्यो अझैसम्म पिन प्रा गरकेो छुइन, प्रभु। र तपाईले
भ ुभएको थयो चन्हह हुनेछ…(हुनेछ को अथर् तपाईमा हुनेछ) मलाई
शिक्त िदनुहोस्, प्रभु।”

187 परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्। परमे रले तपाईलाई,
र तपाईलाई र तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्। तपाईह सबै जसले
आफ्नो हात उठाउनुभएको छ, परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको
होस् र यस महान् मण्डलीको एउटा सदस्य ब को िन म्त त्यो शिक्त
िदनुभएको होस्। अ कोिह हुनुहुन्छ, हामीले प्राथर्ना गनुर्भन्दा अगाड?
परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस् यवुती। परमे रले तपाईलाई
आशष िदऊन्, बिहनी। परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्। हो, मलेै
तपाईको हातह त्यहाँ पछाड दे खरहेको छु। यहािनर परमे रले आशष
िदनुभएको होस्; मलेै तपाईको हात देख्नसक्छु, छोरा। तपाईको हात
पिन दे खरहेको छु, भाई। हो, परमे रले आशष िदऊन् तपाईलाई; र
तपाईलाई पिन, त्यहाँको सानो नानीलाई पिन, एउटा सानी केिटलाई।
परमे रले तपाईलाई आशष िदऊन्। अ कोिह हुनुहुन्छ, केवल तपाईको
हात उठाउनुहोस्। परमे रले यहाँ ब￭सरहनु भएको यस बिहनीलाई आशष
िदऊन्। “म एउटा सदस्य ब चाहन्छु। आज रात जसै म यस भवनबाट
बािहर जान्छु उहाँको रगत ममा भएको म चाहन्छु, तािक म बािहर जान
सकँू र मेरो जीवनले कराउन सकोस्, ’पिवत्र प्रभुलाई।‘” परमे रले पछाड
त्यहाँ छोरालाई आशष िदनुभएको होस्। परमे रले तपाईलाई आशषह
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प्रदान गनुर्भएको होस्। अब अ कोिह हुनुहुन्छ? आफ्नो हात उचाल्नुहोस।
कसलेै भन्छ, “परमे र, ममाथ कृपालु हुनुहोस्।”
188 हामीले यो गीत गाउदै गदार् यिद तपाई प्राथर्नाको शब्दको लािग वेिदसम्म
आउन चाहनुहुन्छ भने:

घर आऊ, घर आऊ,
तमी जो थाकेका छौ, घर आऊ

189 यिद तपाई आफ्नो प र स्थतको बारमेा अिन त हुनुहुन्छ भने, म
तपाईलाई आएर प्राथर्ना गनर्को िन म्त िनमन्त्रण गदर्छु।

हामीले प्राथर्ना गद गदार्:
कोमल र नम्रताका साथ येशूले बोलाईरहनुभएको छ,
बोलाईरहनुभएको छ तमी र मेरो लािग,
ारमा हेनुर्होस् उहाले पखदै र हेद हुनुहुन्छ,
हेद हुनुहुन्छ तमी र मेरो लािग।
आऊ…घर आऊ,
तमी जो थाकेका छौ, घर आऊ;
कोमलता, नम्रताका साथ येशूले बोलाउदै हुनुहुन्छ,
बोलाउदै हुनुहुन्छ, ओ पापमा भएकाह , घर आऊ!

आउनुहोस् यसलाई अिहले हामी गुनगुनाऔ।
हामी िकन बसीरहन्छौ…

[भाई ब्रन्हामले गुनगुनाउनु हुन्छ—सम्पा।]
190 एक जना वृ ा मिहला प्राथर्नाको लािग अगाड आउनुभएको छ। के
त्यहाँ कोिह हुनुहुन्छ जोआएरआज रात केिह बेरको प्राथर्ना गनुर्हुन्छ?

हामीले पाप गरकेा भए तापिन, उहाँसंग दया र क्षमा
छ,

क्षमा तमी र मेरो िन म्त।
आऊ…घर आऊ, आऊ…

191 के तपाई साना नानीह थोरै त्यता पिट्ट सनर्सक्नुहुन्छ? सानी
केिटह , िठक यहाँ आउनुस्। छोरा, तमी अ लकत त्यता तर स रिदनु।
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…तमी जो थाकेका छौ, घर आऊ;
कोमलता, नम्रताका साथ येशूले बोलाउदै हुनुहुन्छ,
बोलाउदै हुनुहुन्छ, ओ पापमा भएकाह , घर आऊ!

घर आऊ, घर आऊ,
तमी जो थाकेका छौ, घर आऊ;
कोमलता, नम्रताका साथ येशूले बोलाउदै हुनुहुन्छ,
बोलाउदै हुनुहुन्छ, ओ पापमा भएकाह , आऊ…

192 के हुन्छ यिद तपाईलाई थाहा छ, िक भो ल यसै समयमा, यो देश ध्वस्त
हुनेछ? हामी दयिनय समयमा ￭जईरहेका छौ…आज तपाईले ख्री भन्दा
बािहर केिहमा पिन आशा राख्न सक्नुहु । र तपाई िकन जो खम लन
चाहनुहुन्छ र, तपाईले िकन त्यो प्राणमा जो खम लनुहुन्छ र, जसलाई
परमे रले आफ्नै पुत्रको रगत ारा िक ुभएको छ? तपाईले िकन आफ्नो
जीवन उहालाई िदन चाहनुहु र? तपाईले के गुमाउनुहुन्छ र? सबै कुरा
पाउनुहुन्छ।
193 तपाईले भ ुहुन्छ, “अँ, म यसमा िव ास ग दन।”

िठक छ, बाईबालले तपाईलाई तपाई मूखर् हुनुहुन्छ भन्छ। जब सूयर्
अस्ताउदै थय्यो, उ हास्दै थयो र रमाइलो गदथ्यो; जब सूयर् उदायो,
उ नरकमा थयो। तपाईले िकन त्यस व्यिक्तले जस्तो मौका िदनुहुन्छ र?
तपाई िकन आउनुहु , र ख्री लाई आफ्नो जीवन िदनुहु ? आउनुहोस्…
मलेै तपाईलाई चेतावनी िदईरहेको होइन। मलेै तपाईलाई ध म्क िदएको
पिन होइन। मलेै केवल तपाईलमा तथ्य रा खिदएको हँु। तपाई नया गरी
नजन्मेसम्म, तपाईले त्यो गुमाउनुहुनेछ। जीवन तपाईको लािग के राम्रो
भएको छ? केवल यो सबै एउटा िनराशाको थुप्रो मात्र भएको छ। तपाई
आएर िकन केिह त्यस्तो कुरा खोज्नुहु जुन अनन्त छ? केिह त्यस्तो कुरा
समाउनुहु जुन वास्तिवक छ।
194 फेरी हामी गाउदै गदार्, यहाँ दइु या तनजना वरपर हुनुहुन्छ। के तपाई
फेरी पिन एकपटक आउनुहु ?

कोमलता, नम्रताका साथ येशूले बोलाउदै हुनुहुन्छ,
बोलाउदै हुनुहुन्छ, ओ पापमा भएकाह , घर आऊ
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…आऊ…आऊ (यो तपाईको प्राण हो। तपाईले
फेरी पिन यसको बारमेा किहल्यै पिन महसूस
नसक्नुहोला)

तमी जो…घरआऊ; (हे, साना केटाह , के तमीह
सबै यहाँ आउँनसक्छौ, माथ यहाँ आऊ? अ-ह)

कोमलता, नम्र-…(यहाँ आऊ, छोरा…?…)
…शूले बोलाउदै हुनुहुन्छ, ओ पापमा भएकाह (िठक
यहाँिनर आऊ, छोरा) घर आऊ!

घर आऊ…(के तपाईले आफ्नो बाटो माथ
बनाउनुहु ?) …घर

तमीह जो थाकेका छौ, घर आऊ (िठक यहाँिनर
आऊ, छोरा। यहाँ आऊ, मेरो मेचमा बस…?…
मेरो मेचमा बस…?…)

…नम्रतामा, येशूले बोलाउदै हुनुहुन्छ,
बोलाउदै हुनुहुन्छ, ओ पापमा भएकाह , आऊ…

195 म तपाईलाई एउटा प्र सोध्न चाहन्छु: के तपाई उहासंगै हुनुहुन्छ? के
तपाई उहाँलाई त्याग्नुहुनेछ? के तपाई िपलातासले झँै भ ुहुनेछ, “मलाई
केिह पानी ल्याओ, यो सभाबाट म मेरो हात धुनेछु?” तपाईले त्यसो गनर्
िमल्दनै। यो तपाईको हातमा छ। यो केवल तपाईको हातमा मात्रै छैन, यो
तपाईको दयमा पिन छ। यो तपाईको िववेकमा छ। तपाईको बािक रहेको
जीवन तपाई यो संगै ￭जउनपनछ। यसलाई धुन नखोज्नुहोस्। तपाईले
िपलातासले गरकेो जस्तो गनुर्हुनेछ: कुनै िदन आत्महत्या गनुर्हुनेछ, आफ्नो
हातबाट िनकाल्ने प्रयासमा। त्यसो नगनुर्स्। आउनुस्, अब।
196 फेरी एकपटक। र हामीले बोलाउदै गदार्, कोिह पु ष आउन िदनुहोस्,
असल इसाई भाईलाई, तपाई केिह सेवकह यी मािनसह को साथबाट
आउनुहोस्। तपाई मध्ये केिह बिहनीह जसलाई मािनसह संग कसरी
बोल्ने आउछ, आउनुहोस् र घुडा टेक्नुहोस्। केवल उहाँह संग प्राथर्ना
गनुर्होस्, देखाउनुहोस् तपाईह त्यसमा इच्छुक हुनुहुन्छ, त्यसबेैला हामी
आउदै गछ ।

घर आऊ…घर
(भाई नेभल, यिद तपाईको इच्छा भए, सेवा तपाईले लनुहोस्।)
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…थाकेका छौ, घर आऊ;
कोमलता, नम्रताका साथ येशूले बोलाउदै हुनुहुन्छ,
बोलाउदै हुनुहुन्छ, ओ पापमा भएकाह , घर आऊ!

197 आउनुहोस् प्राथर्नाको लािग हाम्रो शरह झुकाऔ…?…अब हाम्रो
शरह झुकाऔ, र प्राथर्ना गरौ।

प्रभु, हामी तपाईकहाँ यी प्राय त गनह लाई ल्याउदछौ। हुनसकोस्
तपाईको आत्माले, प्रभु, तनीह को दयभत्रको आगोलाई समातेको
होस्, तनीह मा गिहरो चाहनाह िदएको होस्, र अझै धेर,ै तनीह ले
येशू ख्री लाई देख्न सकेका होऊन्, आफ्नो मुिक्तदातालाई, जसले
तनीह को िन म्त तनीह लाई नया सृि बनाउनको िन म्त रगत
बगाउनुभयो र मनुर्भयो। प्रदान गनुर्होस्, प्रभु।
198 हामी जान्दछौ िक धमर्शा ले तपाईलाई िव ास गन सिह त रका
िदएको छ। यो जान्दै िक यी जो आएका छन्, तपाईले कुनै पिन हालतमा
तनीह लाई नकानुर् हुदनै। तपाईले एउटा प्रतज्ञा गनुर्भएको छ। तपाईको
प्रतज्ञाह सत्य छन्: “जसले मेरो वचन सुन्छ, र मलाई पठाउनुहुने माथ
िव ास गदर्छ, त्यसमा अनन्त जीवन रहन्छ, र किहल्यै पिन न्यायमा पनछैन
तर मृत्यबुाट जीवनमा पार गरकेो छ।”
199 जवान र बुढा, तनीह लाई एकसमान प्रभु, पिवत्र आत्मा िदनुहोस्।
प्रभु यसलाई प्रदान गनुर्होस्। हामी यसलाई येशूको नाउँमा, उहाको खातर
माग्दछौ।

…घर आऊ, घर आऊ
तमी जो थाकेका छौ…घर;
…नम्रताका साथ, येशूले बोलाउनुहुन्छ…
बोलाउदै हुनुहुन्छ, ओ पापमा भएकाह , घर आऊ

सबजैना प्राथर्नामा हुनुहोस अब, एक क्षणको लािग।
[भाई ब्रन्हामले गुनगुनाउनुहुन्छ—सम्पा]

तनीह को पाप स्वीकानर् िदनुहोस्… 
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यो संदेश भाई िव लयम म्या रयन ब्रन्हाम ारा मूल पमा अगं्रेजीमाआईतबार साँझ, सेप्टेम्बर 11, 1960, ब्रन्हाम
टेबरनेकल, जेफरसनभल, इ न्डयाना, य.ुएस.ए मा प्रचार ग रएको थयो। यो प्रवचन चुम्बक य टेप रकेडङ्गबाट
लईएर अगं्रेजीमा कुनै काँट-छाँट नगरी छािपएको छ। यो नेपाली अनुवाद वोईस अफ गड रकेडङ्ग ारा छाप्ने र
िवतरण गन ग रएको छ।
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