
त्यस िदन कलवरीमा

 धन्यवाद तपाईलाई, भाई नेभल।[भाई नेभलले भ ुहुन्छ, “तपाईलाई आशष
होस्, भाई!”—सम्पा] तपाईलाई आशष होस्, भाई नेभल। तपाईलाई

धेरै धन्यवाद।
2 शुभ प्रभात, िमत्रह । यस िवहानीमा, प्रभुको सेवा वचन प्रचार र िबरामीह को िन म्त
प्राथर्ना गन त रकामा यहाँ मण्डलीमा फेरी पिन हुन पाउनु मेरो िन म्त सौभाग्यको कुरा हो।
र यो िदनको लािग म एकदमै आभारी छु।
3 र जसै म यहाँ आउदैथए, म चिकत भएको थए। एउटा भाई िहडेर माथ आउनुभयो
र भ ुभयो, “म त्यो अयोग्य कु रोिग जस्तो हुन चाह जो िनको पा रएका थए।” उहा
भाई राईट हुनुहुन्छ। मलेै उहाको िन म्त प्राथर्ना गर,े र परमप्रभुले उहालाई पूणर् पमा
िनको पानुर्भएको छ। र उहा रोएर माथ आउनुभयो, मसंग हात िमलाउन, र यो भ ुभयो,
प्रभुले उहालाई िनको पानुर्भएकोले उहा प्रभुलाई धन्यवाद िदन चाहनुहुन्छ। उहा फकर
धन्यवाद िदन चाहनुहुन्थ्यो। त्यो सबै हराएर गसैक्यो। उहा ￭स पमा िठक हुनुहुन्छ
अिहले। हामी ती गवािहह को िन म्त आभारी छौ।
4 र चाल , तपाई र भाई जे फ्फ्रज, तपाईको इच्छा भए, यहाँ माथ आउनुहोस् र
यहाको मेचमा बस्नुहोस्। र तपाईलाई धेरनैै स्वागत छ तािक तपाईलाई त्यहाँ उभन
नपरोस्। अक भाई त्यहा र भाई वूड, मात्र यहाँ माथ आईिदनुहोस्। तपाई…यहाँ एउटा
सानो, केिह जोड मेचमा ठाउ छ यहाँ, तािक तपाईलाई उभराख्नु पदन। म िव ास
गछुर् , केिह ठाउ छ यहाँ, र, हो तपाईलाई धेरनैै स्वागत छ यहाँ आएर यी स्थानह मा
बस्नको िन म्त।
5 हामी ह षत छौ…म िव ास गछुर् िक एक पटक यसो भिनएको थयो, “म खसुी भए
जब तनीह ले मलाई भने…” परमे रले तपाईलाई आशष िदउन्, भाई। [एउटा भाईले
भ ुहुन्छ, “सधै प्रचारको न￭जक हुन मन पछर् ।”—सम्पा] धन्यवाद तपाईलाई। धन्यवाद,
धन्यवाद तपाईलाई। “म खसुी भए जब तनीह ले मलाई भने, आऔ हामी परमप्रभुको
घरमा जाऔ।” प्रभुको घरमा जानु नै इसाईको सौभाग्य र आनन्द हो।
6 वरपर हेदार्, यो िबहानीमा मेरा धेरै जस्तो िमत्रह लाई देख्न पाउदा म अत नै यस
कुरामा खसुीका साथ दगं परकेो छु। म भाई र बिहनी डचलाई यहाँ देख्न पाउदा ख￭ुस
छु, जो ओहाईओ बाट हुनुहुन्छ। मलेै भाई र बिहनी आमर्स्ट्र ोन्ग देखे, ओहाईओबाट
हुनुहुन्छ। तपाईह सबलैाई पिन परमे रले आशष िदनुभएकोहोस्। र, ओ, केवल चारैतर
हेदार् तपाईले कत धेरजैना, यो लगभग उहाह को नाम लन किठन हुन्छ। बिहनी हूभर,
तपाईलाई यस िबहानीमा भत्र देख्न पाउदा हामी ख￭ुस छौ, जो केन्टक बाट हुनुहुन्छ।
र चाल र ने ी, भाई जे फ्फ्रज र उहाको प रवार, र धेरै जना हुनुहुन्छ जो यो शहरको
बािहरबाट हुनुहुन्छ।
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7 त्यसलेै हामीले प्रभुमा महान् समयको अपेक्षा गरकेा छौ, यो िबहानीमा, यस अपेक्षाका
साथ िक परमे रले हामीलाई यस त रकामा भेट्नुहुनेछ िक हाम्रो प्राणह लाई आशष
िदनुहुनेछ र हामीलाई आवश्यकता भए अनुसारको सेवा गनुर्हुनेछ।
8 र जसै म यो ठाउ भएर हेछुर् , यिद मलेै मेरा सबै िमत्रह लाई यहाँ यहाको आसपास
बोलाउछु भने, त्यो बेला िबहानमा सबभैन्दा ज्यादा समय मलेै लएको हुनेछु, भ ै भ ैको
नाम लनाले। ती सबै मािनसह लाई भत्र देख्न पाउदा र भेट्न पाउदा त्यसले मलाई
मण्डलीमा फ कन खसुी बनाउथ्यो।
9 त्यो कस्तो हुनेथ्यो जब हामी स्वगर्मा जानेछौ, र हामी त्यो महान् अनन्तको समयमा
त्यहाँ भेट्छौ, अनन्त संगतमा एकसाथ, परमे रको ￬सघासनसंमा, र त्यिह आशषह
जुन हामी सबलेै खोजेका छौ? हाई, त्यहाँ, हामी उहाको स्व पमा बनाईनेछौ, र उहाको
प्रत पमा, र उहाको आत्मा हामीमा भएर, उहाको पुरै अनन्तकाल भ र आराधना र सेवा
गररे, र किहल्यै पिन थिकत नभएर।
10 केवल सोच्नुहोस्, त्यहाँ केिह पिन कुरा छैन जुन तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ, जुन
तपाईलाई गनर् मन पछर् , तर जुन तपाईले केिह बार गनर् दे ख थाक्नुभएको छ। चाल ,
मलाई लाग्छ तमी र म लोकरखेको ￭सकारमा गएका थयौ, त्यो त रकामा गद थयौ, तर,
तमीलाई थाहा छ, तमी त्यस्तो गनर्बाट थिकत भइसकेको थयौ।
11 र म—मलाई पदैल यात्रा गनर् मन पछर् , त्यो डाँडाह मा गई केवल पदैल यात्रा गनर्
मन पछर् । तर, म थाक्छु किहलेकािह, तपाईलाई केिह अ काम गनर् मन लाग्छ।
12 र मलाई सवारी साधन चलाउन मन लाग्छ। किहलेकािह मलाई एक प्रकारको थकाई
र चन्ता, र नशाको िकनारको दखुाई जस्तो महसूस हुन्छ। म केवल कारमा गएर बस्छु र
त्यसलाई बािहर िनकाल्छु, र स्टे रग व्हील पक्डीन्छु, र सडकमा जान्छु, गीत गाउद,ै “म
कत खसुी छु िक म भ सक्छु िक तनीह मध्ये म पिन एक हँू।” या अ कुनै गीत गाउछु।
मात्र त्यो व्हीललाई समातेर, र गीत गाउद,ै र आफ्नो खटु्टा ह ाउद,ै र कराउद।ै र, िठक
केिह बेर पछ, म थाक्छु, र म घर फ कन्छु र केिह अ काम गनर् थाल्छु।
13 तर जब हामी परमे रको त्यो नया राज्यमा आराधना गनर् थाल्छौ, त्यहाँ किहल्यै पिन
थकानको क्षण हुनेछैन, मात्र—मात्र सधै आशष हुनेछ, त्यिह नै हुदै जानेछ। तर, पकै्क नै
त्यस समयमा हामी प रवतर्न हुनेछौ। हामी अिहले जस्तो छे त्यस्तै रहनेछैनौ। हामी फरक
हुनेछौ, त्यो समय अिहलेको भन्दा फरक सृि हुनेछौ। त्यसलेै, हामी खसुी छौ।
14 मलेै अगी मात्रै सोच्दैथए। मलाई थाहा छैन िक मलेै किहल्यै यो उद् ीढ गरकेो छु वा
छैन। भाई, चाल , केिह समय अगी, म तल केन्टक मा उसंग थए, र उसले भन्यो, “भाई
ब्रन्हाम, तपाईलाई लाग्छ, हजार वषर्को राज्यमा तपाई र म लोकरखे ￭सकारमा हुनेछौ?”

मलेै भने, “मलाई लाग्दनै, चाल , िक त्यस्तो हुनेछ भिन।”
15 भन्यो, “अ, हामीलाई यो क त्त मन पछर् ,” भन्यो, “तपाई—तपाईलाई लाग्छ हामीले
यिह हजार वषर्को राज्यमा गनछौ भिन?”
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मलेै भने, “होइन, त्यहाँ हजार वषर्को राज्यमा कुनै हत्याह हुनेछैन।”
र उसले भन्यो, “अ, हामीले यसलाई क त्त मन पराउछौ।”

16 मलेै भने, “चाल , के हुन्छ यिद मलेै तमीलाई यो िव ास िदलाए िक एक समय
तमी एउटा सुँगुर थयौ, र तमीलाई चािह त्यो भन्दा उच्च प्राणीमा उठाईयो, एउटा मनाव
जातमा? के तमी किहल्य,ै फकर गएर त्यिह सुंगुरको मोजमस्तीमाआनन्द मनाउछौ?”

भन्यो, “अह, मनाउिदन।”
17 मलेै भने, “देख्यौ, तमी सुँगुरभन्दा यत धेरै उच्च हुनेछौ, अब, तमी एउटा मानव
हौ, तमी अब उप्रान्त किहल्यै पिन सुँगुर ब चाहदनैौ।” मलेै भने, “अब त्यसलाई दस
हजारौले गुणन गर, त्यिह हो जुन तमी हुनेछौ जब तम्रो प रवतर्न हुनेछ यहाबाट जुन तमी
हुनजानेछौ। तमी किहल्यै पिन फेरी मानव हुन चाहनेछैनौ।”
18 त्यो सिह हो। त्यो केिह भन्दै हुनेछ। म कत खसुी छु केवल यो सोच्दामा पिन, यो
जानेर िक कुनै िदन हामी यत उच्चमा चड्नेछौ।
19 िठक छ, अब, यिद प्रभुको इच्छा भए, अक आईतबार, जुन लगभग…त्यसपछ
म यो मगमा जानको िन म्त एउटा राम्रो साथीसंग िन स्कनेछु, या इदाहो को िन म्त
िन स्कनेछु, मेरो एउटा असल िमत्रसंग, भाई माईनर अगर्नब्राईट, भाई क्या लट सनमोर,
जो इसाई िब￭जनेस मेन हुनुहुन्छ।
20 अक ह ा, यो ह ा पछको अक ह ा, अिहले; ७औ, म ड ास, टेक्सासमा
हुनपनछ, वोइस अफ िहलगमा। र मेरो बोल्ने रात चािह ७औ हो। र त्यसपछ म फ कन्छु,
इदाहोमा जानको िन म्त, मेरो िमत्र अगर्नब्राईट र इसाई िब￭जनेस मेनसंग। र हुनसक्छ एक
रात िम ेपो लसमा हुनेछौ, त्यहाँबाट छोडेर जानभन्दा पिहला। त्यसपछ एउटा िबहानको
खाना हुनेछ इसाई िब￭जनेस मेनह संग।
21 प्रभुको इच्छा भए, अक आईतबार िबहान फेरी पिन म यस सभाघरमा आउन
चाहन्छु, र यिद त्यो प्रभुको अनुमत र इच्छा हो भने। म यो िवषयमा बोल्न चाहन्छु बतासमा
बतासे भुमरी, यिद प्रभुको इच्छा भए। ह ैभ र यो मेरो दयमा थयो।
22 र कुनै िबहानीमा, सबेर,ै लगभग िबहानको चार बजे, म उठे अिन मेरो िबचारमा यो
आयो, “त्यस िदन कलवरीमा।” र म त्यसमा बोल्न चाहन्छु, यो िबहानीमा: त्यस िदन
कलवरीमा।
23 र अब यो पढाईमा, हाम्रो बाईबलह मा पल्टाऔ, वचनमा, सन्त मत्तीको
सुसमाचारमा, २७औ अध्यायमा। र हामी २७औ पदबाट शू गनछौ र यसको य त्त
भाग हाम्रो पृ भूिम पाउनको लािग पढ्नेछौ, त्यसपछ हामी िठक त्यसबाट भएर जानेछौ।
र प्रचारको सेवा प ात, त्यसपछ हामी िबरामीह को िन म्त प्राथर्ना गनर् जानेछौ।
24 र, ओ, पछ ो पटक यहाँ भएको समय दे ख, मात्र फकार्एर ल्याउदै छु, र मेरो नया
िक￭समको सेवकाईलाई नमूना िददछुै। मसंग अझ धेरै फ कएको गवािहह यस सभामा
छन् जुन अ को समयको तुलनामा धेरै छ।
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25 त्यहाँ केिह खास छ, िक तपाईले व्यिक्तलाई नै सम्पकर् गनुर्पछर् , चाहे जतीसुकै
अलौिकक देखाए तापिन। तर, हेनुर्होस्, चंगाई हरके व्यिक्तको िव ासमा भर पछर् । अब,
यिद त्यस व्यिक्तमा िव ास छ भने…
26 र तनीह ले यसरी हेछर्न्, पिवत्र आत्मा श्रोताह मा जान्छन् र भन्छ, “िन त-
िन त कुराह हुनआउनेछ। र, िक, तम्रो यो-र-त्यो नाउ हो। र तमी यो ठाउबाट
आएको हौ। र तमीले िन त यो काम गरकेो छौ। र यो यस त रकामा हुनेछ।” र सबै
कुरा िठक त्यस्तनैै त रकामा भएका देख्छन्!
27 य िप, त्यहाँ बसेका हरकेले, माथ हेररे यो भ ुपदर्छ, “त्यो परमे र नै हुनुपदर्छ।
म मेरो चंगाई स्वीकार गदर्छु।”
28 तर, त्यसको सट्टामा, एक व्यिक्तले भन्छ, “म माथ हात राख्नुहोस् र मेरो िन म्त
प्राथर्ना ग रिदनुहोस्, तािक म िनको हुनसकू।” तर त्यिह त रकामा हामीलाई यहाँ
अमे रकामा ￭सकाईएको छ, र, त्यसरी नै िव ास गनर् ￭सकाईएको छ। र त्यो िन त
पमा वचन अनु प छ।

29 तर अब हामी पाउछौ िक, अिफ्रका र अ िवभ ठाउह मा, मात्र त्यस्तो केिह हुन
िदनुहोस्, त्यो पुरै श्रोता एक साथ िठक्क आईपुग्छ, आफ्नो चंगाई स्वीकार गछर्न्, िकनभने
तनीह लाई केिह पिन ￭सकाईएको थएन। बुझ्नुभयो? तनीह लाई चंगाईको बारमेा
समेत ￭सकाईएको थएन। र तब जब तनीह ले त्यो देख्छन्, तनीह ले यो जान्दछन्
िक त्यहाँ एउटा परमे र हुनुहुन्छ जो जीिवत हुनुहुन्छ। “र यिद उहा जीिवत हुनुहुन्छ
भने, उहा—उहा सव च्च हुनुहुन्छ, र उहा—उहाले चंगाई गनुर्हुन्छ।” र त्यिह नै काफ
छ, िकनभने आधार बसाली सकेको छ, जग बसा लसकेको छ, िक उहा एक चंगाईदाता
हुनुहुन्छ, र मािनसलाई चंगाई गनुर्हुन्छ। त्यसपछ जब तनीह ले उहाको उप स्थतले
उहाको मण्डली माफर् त भएर काम गदहुनुहुन्छ भिन देख्छन्, तब तनीह ले भन्छन्,
“यसलेै कािफ छ। त्यिह नै सबथोक हो जुन हामीलाई आवश्यक छ।”
30 तर हामीलाई यो ￭सकाईयो िक, “िबमारी माथ हात रा खन पछर् ,” र त्यस्तै अ
कुराह ￭सकाए। त्यिह नै कारण हो यसले अमे रकामा प्रभावकारी पमा काम गदन।
31 अब, याद गनुर्होस्, अक आईतबार िबहान, प्रभुको इच्छा भए, िन त पमा भाई
नेभलले घोषणा गनुर्हुनेछ। र…बतासमा बतासे भुमरी ।
32 अब, मलेै तपाईलाई थोरै समय िदएको थए मा त्त २७ को वचनको पाना पल्टाउनको
िन म्त। आउनुहोस्, सन्त मत्तीको सुसमाचारको २७ पद दे ख पढ्न शु गरौ। अब,
आउनुहोस् वचन पढाईमा ध्यान िदएर सुनौ।

त्यसपछ िपलातसका सिैनकह ले येशूलाई बडाहािकमको महलमा ल्याई
पुयार्ए। सबै सिैनकह येशू व रप र भेला भए।
तनीह ले येशूको लुगाफटा उता रिदए अिन रातो व लगाइिदए।
तब तनीह ले काँडाको मुकुट बनाए र येशूको टाउकोमा पिहरयाइिदए।

अिन तनीह ले उहाँको दािहने हातमा एउटा ल ी थमाइिदए। त्यसपछ ती
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सिैनकह ले येशूको साम े घुँडा टेकेर ख ी उडाउन थाले। तनीह ले भ
लागे, “हे यहुदीह को राजा हामी तमीलाई सलाम गछ ।” सिैनकह ले
येशूलाई थुिकिदए। अिन उहाँ को ल ीले उहाकै टाउकामा िहकार्ए।
जब तनीह ले येशूको ख ी उडाइसके तब तनीह ले उनको व

उता रिदए अिन फे र उहाँकै व लगाइिदए त्यसपछ येशूलाई झुण्डयाएर
मानर्लाई लएर गए।
सिैनकह येशूलाई लएर शहरदे ख बािहर गइरहेका थए। सिैनकह ले कुनै

एउटा मािनसलाई जबरजस्ती गररे येशुको कू्रस बोक्न लगाए। साइरिेनमा बस्ने
त्यस मािनसको नाम शमोन थयो।
तनीह गलगथा भ े ठाउँमा आइपुगे। (गलगथाको अथर् “खप्पर”े हो)।
जब तनीह गलगथामा पुगे। सिैनकह ले, येशूलाई दाखरस िपउन िदए।

त्यसमा पीत्त िमसाइएको थयो। येशूले त्यो चाख्नु भयो तर िपउन अस्वीकार
गनुर्भयो।
तब सिैनकह ले येशूलाई कू्रसमा टाँगे। त्यसपछ सिैनकह ले येशूको

लुगाफाटा आपसमा बाढनलाई चट्ठा हाले।
तनीह ले त्यहाँ बसेर येशूको पहरा िदए।
तनीह ले येशूको िव मा ले खएको एउटा दोष-पत्र उहाँको टाउकोमाथ

रा खिदए। त्यसमा “येशू यहुदीह का राजा हुन्” भ े ले खएको थयो।
येशूसँगै दइुजना डाकूह लाई पिन कु्रसमा झुण्डयाईएको थयो। एउटा

डाकूलाई येशूको दिहनेपिट्ट र अक डाकूलाई उहाँको देब्रेपिट्ट झुण्डयाईएको
थए।
आउने जाने मािनसह ले येशूको िनन्दा गथ तनीह ले टाउँको ह ाउदै

उहाँको िनन्दा गथ र तनीह यसो भन्थे।
“तमीले नै भनेका हौ” म न्दर भत्काऊ अिन म तीनिदन भत्रमा म न्दर

फे र बनाइिदन्छु । अब आफूलाई बचाऊ! कू्रसबाट ओलर्, यिद तमी साँच्चै
परमे रको पुत्र हौ भने!”
मुख्य पुजाहारीह , शा ीह , र अग्रज यहूदी प्रधानह पिन त्यह थए।

ती मािनसह ले पिन येशूको ख ी उडाउन थाले।
तनीह ले भने, “उनले अ लाई बचाएका छन्। तर आफैलाई उनले

बँचाउन सकेनन्। मािनसह का अनुसार उनी नै इस्राएलका राजा हुन्। यिद
उनी न इस्राएलका राजा हुन भने, अब उनी आफै कू्रसबाट ओलर आउनु
पछर् । त्यसपछ हामी उनलाई िव ास गनछ ।”
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उनले परमे रमाथ िव ास राखे। यसकारण अब परमे रले नै उनलाई
बचाउन्, यिद परमे रले ईच्छा गनुर्हुन्छ भने। उहाँ आफैले भ ु भएको छ,
म नै परमे रको पुत्र हँु।”
अिन त्यसै गरी येशूको छेउमा टाँिगएको डाकूले पिन उहाँका िनन्दा गय ।
मध्यान्ह हँुदा सम्पूणर् देशमा नै अँध्यारो छायो। यस्तो अन्धकार प्राय तीन

घण्टासम्म भइरहयो।
प्राय तीन बजेतर येशू ठूलो स्वरमा कराउनु भयो, “ईलोई, ईलोई, लामा

सबखथनी?” यसको अथर्, “मेरा परमे र मेरा परमे र, तपाईलें मलाई िकन
त्याग्नुभयो?” छेउमा उभरहेका केही मािनसह ले त्यो सबै सुने। तनीह ले
भने, “उहाँले ए लयालाई बोलाउनु हँुदछै।”
एक्का￭स तनी मध्ये एक जनाले झट्टै दगुररे गई एउटा स्पञ्ज लएर आयो।

त्यसले त्यो स्पञ्ज ￭सकार्ले भररे एउटा लट्ठीमा बाँधेर राखेको थयो। अिन
उसले येशूलाई िपउन िदनका िन म्त त्यस लट्ठीको सहायताले स्पञ्ज उठायो।
तर अ मािनसह ले भने, “हामी पख अिन हेरौ उहाँलाई बँचाउन ए लया

आउने हुन् िक होइनन्।”
येशू फे र एकपल्ट ठूलो स्वरमा चच्याउनु भयो। अिन प्राण त्याग्नु भयो।
जब येशू मनुर् भयो, म न्दरको पदार् आफै दइु टुक्रा भएर च्यातयो। त्यो

टुप्पादे ख फेदसम्म वारपार च्यातयो। एकाएक भूकम्प गयो अिन चट्टानह
फाटे।
चहानह उ ए, अिन परमे रका म रसकेका धेरै मािनसह चहानबाट

बौरी उठे।
येशू बौरी उठ्नु भए पछ, ती मािनसह चहानबाट बौरी उठे र ती

नगरका थुप्रै मािनसह कहाँ देखापर।े सेनाका अधकारी र येशूलाई पहरा
िदने सिैनकह ले भुँइचालो गएको र अ घटनाह घटेको अनुभव गर।े
तनीह खूबै भयभीत भए र तनीह ले भने, “साँच्चै नै उहाँनै परमे रको
पुत्र हुनुहुन्थ्यो।”

33 आउँनुहोस् प्राथर्नाको केिह के्षणको लािग हामी हाम्रो शर झुकाऔ।
34 प्रभु, हामी जान्दछौ तपाई नै परमे र हुनुहुन्छ। र यो…यस धा मक र पिवत्र वचन
पढे पछ, हामी अझै पिन देख्न सक्छौ िक तपाईको स्वभाव अझै पिन प रवतर्न भएको
छैन। तपाई सधै नै परमे र हुनुहुन्छ। र यस्तो दे खन्थ्यो िक येशूको कुनै पिन म त
हुनेवाला थएन, उहालाई दु हातह मा सु म्पएको थयो र टुक्रा टुक्रा पा रएको थयो,
र उहालाई थुिकएको थयो, र िग ा ग रएको थयो, र रगताम्मे अवस्थामा मनर्को िन म्त
कू्रसमा टाँगीएको थयो। र यस्तो दे खन्थ्यो िक त्यहाँ कुनै म त थएन, किह पिन थएन,
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तबसम्म थएन जब उहा आफै चच्याउनुभयो, “मेरो परमे र, मेरो परमे र, तपाईले
मलाई िकन त्याग्नु भयो?”
35 तर, तपाई त्यो क्षणमा कायर् गनुर्हुन्छ जब कुनै कुराले कायर् गनर् सक्दनै। प्रभु, हामीलाई
थाहा गनर् िदईएको छ, िक यिद हामीमा कुनै यस्तो निद छ जुन हामी तनर् सक्दनैौ, यिद
हामीमा यस्तो पहाड छ जसबाट भएर हामी जान सक्दनैौ, परमे र यस्तो कुरा गनर् मािहर
हुनुहुन्छ जुन अ कसलेै गनर् सक्दनैन्।
36 तपाई एक िवषेसज्ञ हुनुहुन्छ, यस कायर्मा, िकनक तपाई जा ुहुन्छ कारण त्यस िदन
कलवरीको। तपाई, परमे रको नाताले, तपाई एक अनन्त भएकोले, तपाई जा ुहुन्थ्यो
िक यो घड आउनुनै पदर्थ्यो। तर जब यो पुरा भयो, त्यसपछ तपाईले देखाउनु भयो िक
तपाई परमे र हुनुहुन्थ्यो। तपाईले देखाउनुभयो को हािकम हो भिन। तपाईले पृथ्वीलाई
ह ाउनुभयो र जिमनमा सुतेका सन्तह बािहर िनक्ल आए। तपाईले सूयर्लाई रातको
जस्तै अध्यारो तूल्याउनु भयो, रातको अन्धकार समान गनुर्भयो, यो देखाउदै िक तपाई नै
परमे र हुनुहुन्थ्यो। तर तपाई लामो समय दे ख मौन रहनु भएको जस्तो दे खन्थ्यो।
37 हामीलाई यो िनष्कषर्मा ल्याउनुहोस् िक जबसम्म हामी आत्मामा भएर, परमे रको
हातको अगुवाई ारा भएर िहडरहन्छौ, चाहे जस्तो सुकै कुरा गलत जस्तो दे खएता पिन,
हामी कलवरीको सामुने हेदछौ; परमे रले सिह घडमा, उचत समयमा बोल्नुहुनेछ।
38 अब, िपता, परमे र हामी हाम्रा पापह र अपराधह को िन म्त क्षमा माग्दछौ।
हामीलाई अगुवाई गनर्को िन म्त हामी तपाईको आत्मालाई माग्दछौ। हामीलाई अगुवाई
गनुर्होस्, जसरी ढुकुरले थूमालाई अगुवाई गरकेो थयो। आउनुहोस् जस्तोसुकै अवस्था
आएता पिन हामी आज्ञाकारी रहौ, यो जानेर िक परमे रले सबै कुरा भलाईको िन म्त
गनुर्हुन्छ, र यो ज ुहोस् िक सबै कुरा िठक हुनेछ।
39 हामीसंग भईिदनुहोस् यो सेवामा आज। हामी प्राथर्ना गछ िक तपाईले तनीह लाई
बचाउनु हुनेछ जो बचाईने अवस्थामा छन्, र तपाइको मुिक्त खो￭जरहेका छन्। तनीह
जसले यो खो￭जरहेका छन्, तमीह लाई अनन्त जीवनले भ रपूणर् पानुर्होस्। हामी प्राथर्ना
गछ िक तपाई ती िबरामी र दखुीह लाई चंगाई गनुर्हुनेछ जो चंगाई खोजेर आएका छन्।
र हामी तपाईलाई त्यसको िन म्त स्तुत गनछौ। हामी यो तपाईको पुत्र, हाम्रो मुिक्तदाता
येशू ख्री को नाउमा माग्दछौ। आमेन।
40 अब, यस िबहानीमा बोल्दजैादा, हामी तपाईको ध्यान यस पाठमा आकषर्ण गनर्
चाहन्छौ जुन मलेै बोल्नको िन म्त चुनेको छु: त्यस िदन कलवरीमा।
41 यो यस्तो दे खन्छ िक यो थोरै ऋतुभन्दा बािहर हुनेछ; यो गुड फ्राई डे मा
हुन पछर्भन्दा। कलवरी प्रत्येक िदन स्मरण ग रनु पदर्छ। र हामीले यस िवषयमा धेरै
पटक सुिनसकेका छौ, धेरै पटक यस िवषयमा पढेका छौ। समयको शू वात दे ख नै
प्रचारकह ले यस िवषयमा प्रचार गरकेा छन्। गायकह ले यगुौ दे ख यस िवषयमा गएका
छन्। अगमवक्ताह ले यो हुनुभन्दा चारहजार वषर् अगाड दे खनै यस िवषयमा भनेका थए।
र आजका िदनका अगमवक्ताह ले पिन त्यो घटना भएको िदनलाई देखाउछन्। यो एकदमै



8 बो लएको वचन

महत्वपूणर् िदन हो! यो ती िदनह मध्ये अत्यन्त महत्वपूणर् िदन हो जुन परमे रले तल
पृथ्वीमा राख्नुभएको थयो।

42 र यिद मानवजातको िन म्त कलवरी य त्त महत्वपूणर् िदन हो भने, मलाई लाग्छ हामी
यसलाई फकर जाच्दा, र यसले हामीमा के अथर् राख्छ भिन हेदार् असल हुनेछ। िकनिक,
म िन त छु, िक यस अ न्तम घड जुन मा हामी ￭जईरहेका छौ, हामी परमे रको प्रत्येक
महत्व खो￭जरहेका छौ जुन हामीले थाहा गनर् सक्छौ। र ती सबै जुन हामीले भेट्टाउन
सक्छौ, हामी यहाँ ￭सक्न आएका छौ, यो देख्न िक के चािह हाम्रो िन म्त हो, र परमे रले
हाम्रो िन म्त के गनुर्भएको छ, र यो हेनर् िक के चािह परमे रले हाम्रो िन म्त गछुर् भिन
प्रतज्ञा गनुर्भएको छ। र त्यिह नै कुरा हो जसको िन म्त हामी मण्डलीमा आउछौ। त्यसलेै
नै प्रचारकले प्रचार गछर्न्, त्यसलेै नै उसले अध्ययन गछर् र वचनमा मनन, र प्रेरणाको
िन म्त खो￭ज गछर् , िकनभने उ परमे रका मािनसह को िन म्त सावर्जिनक दास हो। र
उसले केिह यस्तो कुरो थाहा पाउन प्रयास ग ररहेको छ जसले…जुन परमे रले आफ्ना
मािनसह लाई भ पनछ, केिह यस्तो कुरा जसले तनीह लाई म त गछर् । हुन सक्छ,
यसले हुनसक्छ, तनीह को पापमा तनीह लाई दोिष तुल्याउला, तर यो तनीह लाई
उचाल्नको िनिमत्त म त हुनेछ, तािक तनीह ले आफ्नो पाप त्याग्न सकेको होस् र
त्यसपछ प्रभुलाई सेवा गनर् उचालेको होस्। र सेवकह ले यी कुराह खोज्नु पदर्छ।

43 र यो िदन, अत्यन्त महत्वपूणर् भएको हुनाले, महान् िदनह मध्ये एउटा भएकोले,
आउनुहोस् हामी तन भ कुरा हेनछौ त्यस िदनले हाम्रो िन म्त के अथर् राख्छ भनेर।
हामीले सयौ कुराह लन सक्छौ। तर, यो िबहानीमा, मलेै मात्र तीनवटा कुरा चुनेको
छु, महत्वपूणर् कुराह जुन हामी आउने केिह क्षणसम्मको लािग त्यस कलवरीले हाम्रो
िन म्त के अथर् राख्छ भिन हेनर् चाहेका छौ। र म प्राथर्ना गछुर् िक त्यसले यहाँ उप स्थत
प्रत्येक पापीलाई दोषी ठहयार्उने छ; यसले प्रत्येक सन्तलाई आफ्नो घुडा टेक्ने बनाउने छ
त्यसले प्रत्येक िबरामी व्यिक्तलाईआफ्नो िव ास परमे र प्रत उचाल्ने खालको बनाउनेछ,
र िनको भई जानेछ; प्रत्येक पापी बचाईनेछ, प्रत्येक िव ासमा पछ हटेकाह फेरी फकर
आउनेछन्, र आफैमा ल ज्जत हुनेछन्; र प्रत्येक सन्त आन न्दत हुनेछन् र नया पकड र
नया आशा लनेछन्।

44 एउटा महान् महत्वपूणर् कुरा जुन कलवरी हाम्रो िन म्त र संसारको िन म्त अथर्पूणर्
छ, िक यसले पापको प्र एकचोटी सदाको लािग सुल्झाईिदएको छ। मािनस पापको दोिष
पाईएको थयो। र पाप यस्तो एउटा दण्ड थयो जुन कुनै पिन मािनसले मूल्य चुकाउन
सक्दनै थयो। दण्ड यत भयङ्कर थयो िक कसलेै पिन दण्डको मूल्य चुकाउन सक्दनै
थयो। म साचो पमा िव ास गछुर् िक परमे रले त्यिह पमा िनयकु्त गनुर्भएको थयो, िक
दण्ड यत ठूलो हुनेछ िक कुनै पिन मािनसले त्यसको मूल्य तनर् सक्ने थएन, तािक उहा
स्वयमले मात्र त्यो तनर् सकोस्। अब, पापको दण्ड मृत्यु थयो। र हामी सबै जना पापमा
ज न्मयौ, अधम भई आयौ, संसारमा झुट बोल्दै आयौ। त्यसलेै त्यहाँ हामी मध्ये कोिह
पिन थएन जो योग्यको थयो, वा, तनीह ले संसारमा कोिह पिन योग्यको भेट्टाएनन्।
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45 र पाप संसारमा शू भएको होइन। पाप स्वगर्मा शू भयो। लूसी-…लु￭सफर,
दु , पृथ्वीमा फा लनुभन्दा पिहले आफ्नो अनाज्ञाका रताले एउटा द ण्डत सृि थयो।
पाप स्वगर्मा शू भयो, जहाँ परमे रको स्वगर्दतूह र त्यस्तै राख्नु भएको थयो, र
त्यिह आधारमा उहाले मानवजातलाई राख्नुभयो; ज्ञान, ज्ञानको ख, जीवनको ख
र ज्ञानको ख, जहाँ मािनसले आफ्नो चुनाव चु सक्थ्यो। र जब लु￭सफरलाई आफ्नो
इच्छा अनुसार चु लाई प्रभुत्व िदईएको थयो, त्यसले परमे रसंग भएको भन्दा राम्रो चज
खोज्यो। त्यसले समस्या शू गय ।
46 र त्यहा पापको िन म्त एउटा मूल्य थयो। त्यो मूल्य मृत्यु थयो। मृत्यु दण्ड थयो।
र, त्यो, हामी यसको ठूलो िवष्तृत पमा जान सक्छौ, िकनभने म िव ास ग दन िक
त्यहाँ एउटा मृत्यु बाहेक अक केिह छ भनेर। त्यहाँ एउटा जीवन छ। र म िव ास गछुर्
िक एउटा मािनस जोसंग अनन्त जीवन छ त्यो किहल्यै पिन मनर् सक्दनै। र म िव ास
गछुर् िक त्यहाँ त्यो प्राणको िन म्त पूणर् िवनाश छ जसले पाप गदर्छ, िकनिक बाईबलले
भन्दछ, “त्यो प्राण जसले पाप गदर्छ, त्यो िन यनै मनछ।” मािनस होइन; “त्यो प्राण
जसले पाप गदर्छ।” त्यसलेै, शतैान िन य नै पूणर् पले नाश हुनको िन म्त मननै छ।
कतसम्म म यिुनभसर् लस्टको भनाईसंग असहमत छु जसले शतैान बचाईने छ भन्छन्!
त्यसले उसले पाप गय , र उ नै पापको शू वातकतार् हो। र उसको प्राणले पाप गय ; र
उ एउटा आत्मा थयो। त्यो आत्मा पूणर् पले िवनाश ग रनेछ, त्यसको केिह पिन बािक
नरहने गरी।
47 र प्रारम्भमा जब पापले पृथ्वीलाई प्रहार गय , स्वगर्बाट एउटा कालो धातुको पाता
खसे जस्तो, त्यसले अक्षरस पृथ्वीलाई पक्षाघात गरायो। त्यसले प्रत्येक सृि लाई पृथ्वीमा
फा लिदयो, र परमे रका सबै सृि लाई बन्धनमा पा रिदयो। मािनस मृत्य,ु िबमारी,
समस्या, दखुको बन्धन मुिन पुग्यो। सबै प्रकृत त्यसै संग िगय । पाप एउटा संवेदनाहारी
थयो त्यसले वास्तवमै पृथ्वीलाई पक्षाघात ग रिदयो। र त्यसपछ हामी यहाँ आशा िबिहन
भई बसेका थयौ, िकनक प्रत्येक सृि त्यसको अधनमा थयो। र पृथ्वीमा जन्मने हरके
त्यसको अधनमा थयो।
48 त्यसलेै, यो यस्तो एउटा स्थानबाट आउनुपथ्य जहाँ कुनै पाप थएन। यो पृथ्वीबाट
आउन सक्दनैथ्यो। हामी मध्ये एकले अक लाई उ ार गनर् सक्दनैौ। यो अक बाट
आउनुपथ्य ।
49 त्यसलेै, जब मािनसले यो थाहा पाए िक उ आफ्नो परमे रबाट अलग पा रयो, उ
डुलुवा भयो। तनीह रोए। तनीह कराए। तनीह ले िवलाप गर।े तनीह पवर्तह बाट
भएर र म भूिमह बाट भएर भौतारी र ो, त्यो शहर खोज्दै जसको िनमार्णकतार् र
सृजनाहार परमे र हुनुहुन्थ्यो। िकनक मािनसले जानेको थयो िक यिद उ परमे रको
उप स्थतसम्म पुग्न मात्र सके, उसले उहासंग बोल्न सक्ने थयो। तर त्यहाँ कुनै पिन
बाटो थएन। उ किहँ हराएको अवस्थामा थयो। उसलाई थाहा थएन कुन बाटो तफर्
फकर् ने, त्यसलेै उ मात्र आफ्नै बाटो भई भौता रयो, कुनै ठाउ पत्ता लगाउन तािक उ त्यो
स्थानमा फेरी फ कन बाटो पाउन सकोस्। उ भत्र भएको केिह कुराले उसलाई भन्यो िक
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उ एउटा—एउटा स्थानबाट आएको थयो जुन ￭स थयो। यस िबहानीमा त्यहाँ एउटा
पिन यस्तो व्यिक्त छैन यो दे खएको दशर्कह मा वा चुम्बक य टेपका श्रोताह मा, जुन
यो सारा संसारभरी जान्छ, यहाँ कोिह पिन त्यस्तो छैन, या किहँ पिन ठाउमा, जसले
￭स तामा खोज्दछ।
50 तपाईले तपाईको िबल त रएको पाउनुहुन्छ, तपाईले सोच्नुहुन्छ, “यसले सबै कुरा
चुक्ता गय ।” जब तपाईले तपाईको िबल भुक्तान ग रएको पाउनुहुन्छ, त्यसपछ तपाईको
प रवारमा कोिह िबमार भएको हुन्छ। जब िबमार सबै िठक भसैकेको हुन्छ, त्यसपछ
तपाईले अझै धेरै िबल तनर् पन हुन्छ। प्रथम कुरा तपाई यो जा ुहुन्छ, तपाईको कपाल
खरैो हुदै गएको छ, र तब तपाई फेरी फकर जवान हुन चाहनुहुन्छ। र त्यहाँ िनरन्तर हर
समयमा त्यस्तो केिह हुन्छ, र िकनभने त्यो पापको तरङ्गले हुन्छ। तर तपाईको दयमा,
िकनभने तपाईले त्यिह खोज्नुहुन्छ, त्यसले देखाउछ िक त्यहाँ एउटा ठाउ छ जहाँ ￭स ता
छ। कुनै एउटा ठाउमा, त्यहाँ केिह छ।
51 त्यिह नै कारण हो, धेरै पटक, आजको िदनसम्म, पापीह ले अझै पिन यस िवषयमा
भौतारीरहन्छ। एउटा सुन्दर, जवान यवुती लोकिप्रय हुनको िन म्त उसको कपालको ताला
कािटिदन्छ; अझै सुन्दर ब को िनिमत्त मुहार रगं्याउछ; उसलाई त्यस्तै देखाऊनको
िनिमत्त त्यस्ता लुगा लगाउछ। िकनभने, त्यो मात्रै यस्तो कुरा हो जुन उसले पाउन सक्छ,
फेरी फकर आउनको िन म्त कतै न कतै केिह खोज्ने कोशष गनर् सक्छे, जब उसले
पु षले उनलाई ￭सट्टी बजाउन सक्ने बनाउन सक्छे भने, उनी प्रत म स्कने, र उनी प्रत
￭जस्काउने बनाउन सक्छे। जवान यवुाले पिन ीप्रत त्यिह गनछ, उनी प्रत आफैलाई
आकषर्क बनाउन खोज्छ। छमेिकह ले एउटा घर िनमार्ण गछर् , र त्यसलाई एउटा िन त
प्रकारमा प िदन्छ, िकनभने त्यो उसको छमेिकको भन्दा केिह राम्रो दे खनेछ। यो हरके
समय, आ, हामी केिह कुराको खो￭ज ग ररहेका हुन्छौ, र केिह कुरा थोरै पिहलेको भन्दा
केवल माथ माथ जान्छ। एउटा जवान यवुतीले अक जवान यवुती उनीभन्दा केिह
लोकिप्रय भेट्टाउछे। छमेिकले उसको भन्दा केिह राम्रो अकको घर भेट्टाउछ। एउटा ीले
उनले लगाएको भन्दा राम्रो दे खने केिह िन त त रकाले लुगा लगाएको पाउछे।
52 यो हामी भत्र केिह छ, जसले केिह खो￭जरहेको छ, र यसले देखाउछ िक हामी
हराएका छौ। हामी त्यो केिह पाउन चाहन्छौ जसले हामीलाई त्यो सन्तुि मा ल्याउनेछ,
जसले हाम्रो भोकको खा ल ठाउ भ रिदनेछ, तर यस्तो दे खन्छ िक हामीले त्यो पाउन
सक्दनैौ। मानव जातले यो यगुौदे ख कोशष गरकेो थयो। तनीह यसको लािग रोएका
थए। तनीह कराए। तनीह ले ती सबै गररे हेरे जुन तनीह ले गनर् जानेका थए, तर
अझै पिन तनीह ले पत्ता लगाउन सकेनन्, संसारमा भएर भौतारीरहे।
53 अन्ततः एक िदन, त्यो त्यस कलवरीको िदन थयो, त्यहाँ एकजना जो मिहमाबाट तल
आएका थए। एकजना, येशू ख्री को नाउमा, परमे रको पूत्र, जो मिहमाबाट आउनुभएको
थयो, र कलवारी बन्यो। त्यिह नै िदन थयो जुन िदन मूल्य त रएको थयो, र सदाको
लािग पापको प्र सुल्टाईएको थयो। र त्यसको लािग त्यो बाटो खो लिदयो जुन कुराह को
िन म्त हामी भोको र तृिषत थयौ। त्यसले त्यो सन्तुि को स्थान ल्याईिदयो। त्यहाँ कुनै
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पिन मािनस छैन जो किहल्यै त्यो कलवरीमा गएको छ, र जुन प्रकारले त्यो हे रएको छैन,
जुन पमा थयो। सबकुैरा जुन उहाले जिहल्यै इच्छा गरकेो थयो या चाहेको थयो, त्यो
पुरा ग रयो, जब उहा त्यो स्थानमा पुग्नुभयो।
54 त्यो अत्यन्त महत्वपूणर् िदन थयो, र यत महत्वपूणर् चज थयो, त्यसले संसारलाई
ह ाईिदयो। त्यसले संसारलाई यसरी ह ाईिदयो, जस्तो िक त्यो पिहले किहल्यै ह ेको
थएन। जब येशू कलवरीमा मनुर्भयो र पापको प्र लाइ मूल्य चुक्ता गनुर्भयो, यो पापमय
संसारमा अन्धकार छायो। मध्य िदनमा नै सूयर्ले आफ्नो उज्यालो िदन छोड्यो, त्यसमा
भयको रोग थयो। र चट्टान काम्यो, पहाड चरा पय , र मूदार् शरीर चहानबाट बािहर
उछट्टीयो।
55 त्यसले के गय ? परमे रले कलवरीमा शून्य तुल्याउनुभयो। उहाले त्यो शतैान भिनने
पशूलाई सदाको िन म्त घाईते बनाउनुभयो। अब त्यो त्यस िदन दे ख झन् बढी क्रोधत
भएको छ, िकनभने त्यसले मानव जातमा ज्योत ल्याएको छ। र कसलैाई थाहा छ िक
एउटा घायल जनावर उसको सबभैन्दा भषण हो, उसको टुटेको ढाडले घसृन्छ। अब,
शतैान कलवरीमा परा￭जत पा रएको थयो। पृथ्वीले त्यो त्यसरी प्रमाणत गय ।
56 सबै भन्दा ठूलो मूल्य चुक्ता गरकेो थयो, र मात्र एकजना जसले त्यो तनर् सक्थ्यो,
उहा आउनुभयो र त्यो कलवरीमा पूरा गनुर्भयो। त्यिह नै हो जहाँ सबभैन्दा ठूलो मूल्य चुक्ता
ग रयो। त्यो कुराह मध्य एउटा थयो। त्यो परमे रले खोज्नुभएको थयो। कुनै मािनस
योग्यको थएन। कुनै मािनस सक्षम थएन। कुनै मािनसले त्यो गनर् सक्दनै थयो। र परमे र
आफै आउनुभयो, र मािनस ब ुभयो, र मानव जीवन ￭जउनुभयो, मािनसको आकांक्षा
भत्र रहनुभयो, र कलवरीमा कू्रसमा टाँिगनुभयो। र त्यहाँ, जब शतैानले सोच्यो िक उहाले
यो गनुर्हु , उहा त्यसबाट भएर जानुहु , उहा गेतसेमनीबाट र सबै ती परीक्षाबाट भएर
जानुभयो जुन भएर अ मािनस किहल्यै जानुपरकेो थएन। उहा त्यसबाट भएर जानुभयो
जसरी अ मािनसह पिन गएको छ, तर उहाले चािह मूल्य चुक्ता गनुर्भयो।
57 र त्यिह हो जसले संसारलाई अन्धकार बनायो। शलै्यिक्रया गनर्लाई बेहोस बनाउने
औषध जस्तो। जब एउटा बै ले रोगीलाई बेहोस बनाउने औषध िदन्छ, उसले त्यसो
गनुर्भन्दा अगाड पिहला रोगीलाई ह ाउछ। र जब परमे रले मण्डलीलाई शलै्यिक्रया
िददहुैनुहुन्थ्यो, संसारलाई बेहोस पान औषध िदनुभयो, र प्रकृतले स्वभाव बटाय । कुनै
आ यर् छैन! िक परमे र, मानव शरीरमा मद हुनुहुन्थ्यो। त्यो नै यस्तो घड थयो जुन
संसारले हेद थयो, तरै पिन धेरै जनाले त्यो थाहा पाएका थएनन्।
58 जस्तो आजको िदनमा छ, धेरलेै यी कुराह मा हेरकेा छन्, र पिन तनीह ले
ती कुराह लाई चन्दनैन्। तनीह ले यी कुराबाट केिह बुझ्दनैन्। तनीह ले अझै
पिन मोजमस्तीह र संसारका कुराह नै खो￭जरहन्छन्, त्यसबाट आफ्नो बाटो
पाउन खोज्छन्।
59 त्यहाँ धेरै कैयौ संकेत-पत्र थयो जसले त्यो िदनलाई दशार्उथ्यो, धेरै महान् छायाको
पमा थयो। यसलाई थूमाले, गो , ढुकुर, र यी सबै कुराह ारा छायाको पमा
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देखाएको थयो, तरै पिन यसले केिह तोड्न सकेन। त्यसले त्यो मृत्यकुो पकडलाई तोड्न
सकेन, जहाँ शतैानले पृथ्वीमा राखेको छ।
60 त्यिह चट्टान जहाँ त्यो एकसमय िहडेको थयो, पृथ्वीको तल र माथ, ज लरहेको
गन्धकमा! लु￭सफर िबहानीको पूत्र थयो, र त्यो एकसमय पृथ्वीमा िहडेको थयो जब त्यो
ज लरहेको ज्वालामुखी थयो। िठक त्यिह चट्टान त्यो च￭सएको थयो, जब येशू कलवरीमा
मनुर्भयो, पृथ्वीबाट धूवा िनिक्लआएको थयो।
61 त्यो मूल्य जुन चुक्ता ग रयो, र शतैानको बन्धन तोडयो। परमे रले फेरी पिन
मािनसको हातमा रा खिदनुभयो, त्यो पिहलेको अवस्थामा जुन मािनसले खो￭जरहेको
थयो। अब उप्रान्त उसले नु पन छैन। हा ुभयो, जब उहाले शतैानको मे दण्ड, पापको
मे दण्ड, िबमारी! त्यो कलवरीमा भाच्नुभयो, र यसले पृथ्वीको सबै मरणशील जातलाई
परमे रको उप स्थतमा पापको क्षमा सिहत फकार्यो। ह ेलुयाह! हाम्रा पापह क्षमा
िदईएको छ। अब क त्त पिन शतैानले हामीलाई परमे रबाट टाडा अध्यारोमा लानेछैन।
62 त्यहाँ एउटा राजमागर् बनाईएको छ। त्यहाँ एउटा टेलीफोन रा खएको छ। त्यहाँ
मिहमासम्म जाने एउटा लाईन छ, जसले हरके व्यिक्तलाई त्यो लाईनसम्म जाने बनाउछ।
यिद एउटा मािनस पापले भ रपूणर् छ भने, त्यसले के न्द्रयसम्म जोड्छ। उसलाई त्यो
पापबाट क्षमा ग रन सिकन्छ। र त्यो मात्रै होइन, तर त्यो पापको मूल्य त रएको छ। ओ,
तपाई भ ुपदन िक, “म योग्यको छुईन भिन।” पकै्क पिन तपाई योग्यको हुनुहु , न त
तपाई किहल्यै हुनसक्नुहुनेछ। तर जो योग्यको हुनुहुन्छ उहाले तपाईको स्थान लनुभयो।
तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तपाई अब क त्त पिन भौतारीनु पदन। तपाई त्यहाँ दिुनयामा त्यो
मोजमस्ती खोज्ने मािनस हुनुपदन।

त्यहा रगतले भ रएको मुहान छ,
जुन इम्मनुएलको नशाबाट झरकेो छ,
जब पापीह बाढीको मुिन डुब्छन्,
तनीह को सबै दोषको कलकं हराउदछ,

63 तपाई हराईनु पदन। त्यहाँ एउटा राजमागर् छ. र एउटा बाटो छ, र त्यसलाई पिवत्रताको
बाटो भिनन्छ। असु त्यहाँबाट भएर जानसक्दनै। िकनिक, पिहलो उहा मूलबाट भएर
आउनुहुन्छ, र त्यसपछ उहा राजमागर्मा प्रवेश गनुर्हुन्छ।
64 उहाले शतैानको शिक्तलाई तोड्नुभयो। यस पृथ्वीमा उहाले नरकको ढोका ती
सबै थूिनएकाह को िन म्त खोल्नुभयो, तनीह को िन म्त जो ब न्दगृहमा मृत्यकुो डर
मािनरहेका थए जब मृत्यु आउनेछ उनको िन म्त के हुनेछ भिन भय मािनरहेका
थए। कलवरीमा उहाले ती ब न्दगृहका ढोकाह खो लिदनुभयो, सबै कैिदलाई स्वतन्त्र
छोडिदनुभयो। तपाई अब उप्रान्त पाप ारा चेिपनु पदन। तपाईले अब तपाईको
सदस्यह को पाप, मिदरा पान, धुम्रपान, जुवातास, झुटो बोल्नु प्रत झुक्न पदन। तपाई
इमान्दार, बसी अझै ￭सधा हुनसक्नुहुन्छ। र शतैानले त्यस िवषयमा केिह गनर् सक्दनै।
िकनभने तपाईको त्यस लाईनमा पकड छ, एउटा जीवन लाईन जुन यगुौ दे खको चट्टानमा
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स्थर रहन्छ। तपाईलाई त्यसबाट केिहले ह ाउन सक्दनै। कुनै बतासले तपाईलाई
ह ाउन सक्दनै। किहले सक्दनै, मृत्यु आफैले पिन परमे रको प्रेमबाट हामीलाई अलग
गनर् सक्दनै जुन ख्री येशू भत्र छ। त्यिह नै कलवरीको अथर् हो।
65 मािनसह जो बन्धनमा थए ती सबै स्वतन्त्र छोडए। मािनसह जो मृत्यकुो भय
मूनी थए अब तनीह मृत्यकुो डर मा ु पदन। एउटा मािनस जो त्यो एउटा शहरको
चाह गदर्छ, जसको िनमार्णकतार् र सृजनाहार परमे र हुनुहुन्छ, उसले त्यो राजमागर्मा
कदम राख्न सक्दछ, र आफ्नो मुहार स्वगर् तफर् राख्न सक्दछ, िकनभने उ स्वतन्त्र छ।
ह ेलुयाह! उसको उ ार भएको छ। उ अब क त्त पिन भौता रनु पदन, िकनिक त्यहाँ तपाई
सिह हुनुहुन्छ या हुनुहु भिन जा े त रका छ। परमे रले हामीलाई जीवन िदनुहुन्छ। हाम्रो
पापह गसैकेको छ। त्यस िदन कलवरीमा मूल्य चुक्ता ग रसकेको छ। जब हामी ती सबै
देख्छौ, किवले लेखेका कुरामा कुनै आ यर् लाग्दनै:

मध्य फाँटेक चट्टानह र अन्धकार छाएको आकाश
मेरो मुिक्तदाताले शर झुकाई मनुर्भयो
खलु्दै गरकेो घुम्टोले मागर् प्रकट ग रिदयो
स्वगर्का आनन्दह्ह र अन्त्य रिहत िदनह को

66 अब्राहाम त्यो रा ्रमा भएर शहरलाई खोज्दै भौता रन पदन थयो। पापीह अब
उप्रान्त भौता रन पदन, चाहे उ बचाईन सक्छ या सक्दनै। िबमारी मािनसले भौता रन
पदन चाहे उ िनको होस् या नहोस्। त्यो खलु्दै गरकेो घुम्टोले, त्यस िदन कलवरीमा, पूणर्
िवजयको प्रकाश िददैथयो। परमे रले उहाको आत्माको शिक्त हामीलाई िदनुभयो, यी सबै
कुराह माथ िवजयी भई ￭जउनलाई, हामीलाई मात्र िव ास गनर्को िन म्त भ ुभयो। त्यो
त्यस िदन कलवरीमा भयो। त्यहाँ कुनै पिन त्यस्तो िदन थएन। त्यहाँ किहल्यै पिन त्यस्तो
िदन हुनेछैन। त्यो अब उप्रान्त आवश्यक छैन। मूल्य चुकाईसकेको छ, र हामी सबकैो
उ ार ग रएको छ। परमे रलाई धन्यवाद! हाम्रो उ ार ग रएको छ। तपाईले त्यसको
िवषयमा अब भौता रनु पदन। अब यसको िवषयमा कुनै पिन अन्दाज ग रनु पदन। त्यो सबै
टाढा लिगएको छ। त्यस घुम्टोले वापस पदार् तािनिदएको छ, र हामीह राजमागर् स्थत
बसेका छौ, अब किहँ भौता रनु छैन, तर मात्र िव ास गरी िहड्नुछ। हामी िठक परमे रको
उप स्थतमा िहड्छौ।
67 अब्राहामले थाहा पाएका थए, र अन्य अ ले थाहा पाएका थए, िक जब तनीह ले
त्यस शहरलाई खोज्दै थए, तनीह ले थाहा पाएका थए िक तनीह कुनै अक ठाउका
हुन्। केिह घटना भएको थयो। तनीह पक्षाघात भएका पृथ्वीमा बाचरहेका थए। भूकम्प
आयो। हूरी बतास आयो। यु र हत्याह ! ब्वासो र भेडालाई एकअकार्मा खरुाक बनाईयो,
वा भेडा ब्वासोलाई खवुाईयो, र ￬सहले गो लाई खायो। त्यो सिह दे खदनै। त्यहाँ केिह
खराबी छ। उनले थाहा पाएका थए त्यहाँ केिह गलत छ भनेर। मािनसह र भाईले
भाईलाई मारकेो छ; िपताले छोरालाई मारकेो छ, छोराले िपतालाई मारकेो छ। त्यहाँ केिह
गलत छ। उनी बुढो हुदै गएको छ। उनी माद छ। उनी ओइलाउदै जादै छ। िबमारी उ माथ
छ। उनी बन्धनमा छ। वृक्ष त हु कन्छ तर अमर छैन। तनीह मछर्न्। डाँडाह बद लन्छ।
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समुन्द्र सुकेर जान्छ। पानी सिक्कदै जान्छ। त्यहाँ केिह गलत छ। मछर्न्। र उनले एउटा
यस्तो ठाउ देख्यो, एउटा यस्तो शहर जहाँ त्यस्तो केिह पिन हुदनै। उनले जानेका थए,
यिद उनी किहल्यै त्यो एकजनाको उप स्थतमा पुग्न सके जसले यी सबै सिह बनाउनुभयो,
उनले उहासंग बोल्न सक्ने थए।
68 ओ, कस्तो शौभाग्यको पापी छौ, यस िबहानीमा, यो जान्दा िक तपाईले अब बाटो
पाउनुभएको छ। त्यस िदन कलवरीमा बाटो खो लयो। ती सबै जो पूखार्ह ले खोज्दै
थए र देखेका थए, कलवरीले तपाईलाई त्यो ￭सत्तैमा िदएको छ। तपाईले कसरी
त्यसलाई इन्कार गनर् सक्नुहुन्छ? कसरी त्यो नामधारी संगिठत मण्डलीमा शािमल हुनको
िन म्त त्यसलाई ठुक्राउनुहुन्छ? कसरी तपाईले संसारको मोजमस्तीको सट्टामा त्यसलाई
ठुक्राउन सक्नुहुन्छ? िकन त्यसलाई स्वीकार नगन? त्यो खलु्दै गरकेो पदार्ले एउटा
मािनसलाई िठक पम रको उप स्थतमा कुनै पिन पाप र त्यसको कुनै पिन िक￭सम
रिहतमा फकार्एर ल्याउछ। र त्यो बाटो उसको अगाड तयार पा रिदन्छ, ती कुराह को
िन म्त जुन उसले खो￭जरको छ: स्वगर्, मिहमा, शा न्त, अनन्त जीवन, सबै कुरा उसको
अगाड हुन्छ।
69 त्यो िदन शतैानको शिक्तको लािग मृत्यकुो झट्का थयो। त्यसले सबै कुरा
समा ग रिदयो।
70 र मलेै उहालाई त्यहाँ देख्न सक्छु; उहा अदनको थूमा हुनुहुन्थ्यो, त्यिह नै सबभैन्दा
प्रथम संकेत जुन त्यसबाट आयो।
71 जब हािबल, िव ास ारा, उनले परमे रलाई कैनले भन्दा अझै उत्तम ब लदान
चढाए, उनले थूमाको गदर्नको व रपरी दाख बाधीिदएको हुनुपछर् , र चट्टानमा तानेर ल्याएका
थए। एउटा—एउटा पत्थर हातमा लए एउटा भालाको िन म्त, र उसको सानो शर
तान्यो, र उसको घािट कािटिदयो जबसम्म त्यो मरने। र उसको ऊन आफ्नै रगतमा
धोईयो। उसको रगतमा उ रगताम्मे भयो। त्यो एउटा छायाको पमा थयो।
72 तर त्यो िदन कलवरीमा त्यहाँ यस पृथ्वीमा कुनै थूमा थएन, तर त्यो परमे रको
थूमा थयो, जो मद थयो, आफ्नै रगतमा रगताम्मे हुनुभएको थयो। उहालाई कािटयो, र
छेडयो, र िपिटयो, र थुिकयो, र ल ज्जत पा रयो, र मा रयो, र सबथैोक ग रयो संसार ारा,
र रगत उहाको शरीरको भागबाट थोपा-थोपा चुिहरहेको थयो।
73 जब हािबलको थूमा मय , त्यो भाषा बोल्दै मय जुन हािबलले बुझ्नसक्दनै थयो।
त्यो कराउदै थयो।
74 र जब परमे रको थूमा त्यस िदन मनुर्भयो, उहाले यस्तो भाषामा बोल्नुभयो जुन
कसलेै पिन बुझ्न सकेनन्। “मेरो परमे र, मेरो परमे र िकन तपाईले मलाई त्याग्नु भयो?”
त्यो परमे रको थूमा थयो, टुक्रा-टुक्रामा कािटएको, छेडएको।
75 उहा त्यिह नै थूमा थयो जुन हािबलको म ष्तस्कमा त्यसबेला थयो, जब उनले
ीको प्रतज्ञाको सन्तान देखेका थए। उहा त्यिह नै थूमा हुनुहुन्थ्यो जुन दिनएलले देखेका

थए, जुन एउटा पहाडबाट ढंुगा कािटएको थयो, तर मािनसको हातबाट थएन। उहानै
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त्यो चक्काको िबचको चक्का हुनुहुन्थ्यो अगमवक्ताह को िन म्त। ती सबै जुन तनीह ले
भिवष्यवाणी गरकेा थए ती सबै त्यस कलवरीको िदनमा पूरा हुन आयो। त्यसले महान्
कुरा भत्र ल्यायो। त्यसले शतैानको ढाढ भाचिदयो।
76 पिहलो त, हामीले त्यस िदनको अथर् के हो भिन खोज्नुपदर्छ। दोस्रो, त्यो िदनले
हाम्रो िन म्त के गय भिन हेनुर्पदर्छ, अिहले, त्यसले हाम्रो िन म्त के गय । अब म तेस्रो,
आउनुहोस् हेरौ त्यस िदनको लािग हामीले के गनुर्पदर्छ। हामीले के गनुर्पछर् त्यसको लािग?
77 पिहलो त, हामीले त्यसमा हेनुर्पछर् , त्यो महान् िदनको लािग, सबै िदनह मध्येको
सबसे ठूलो िदन। पापको मूल्य सुल्टाईएको थयो। शतैानको शिक्त तोडीिदएको थयो।
78 र अब त्यसको बापतमा हामीले के गनुर्पछर् भिन हामी हेनर् चाहन्छौ। अब, जब येशू
कलवरीमा मनुर्भयो त्यसको वापतमा, त्यस िदन कलवारीमा, उहाले हाम्रो पापको िन म्त
मूल्य मात्रै तनुर्भएन, तर उहाले मूल्य पिन तनुर्भयो र हामीले उहालाई पछ्याउन सक्नको
लािग बाटो पिन बनाईिदनुभयो; िकनिक हामी, जसरी पापमा िगरकेो आदमको उ ार
ग रयो। जसरी आदमलाई आत्माले डोहोयार्यो (पिहलो आदमलाई), जसको िनयन्त्रणमा
सारा प्रकृत थयो, तब हामी (दोस्रो आदम), वा पृथ्वीका मािनसह ख्री ारा उ ार
ग रयो, त्यस कलवरीको िदन दे ख, मािनसले उहालाई पछ्याउन सक्यो। अब, जब उहा
कलवरीमा मनुर्भयो, उहाले एउटा बाटो बनाउनु भयो। उहाले आत्मा िदई पठाउनुभयो,
पिवत्रआत्मा, जसलाई पृथ्वीमा तपाई र मेरो िन म्त त्यसमा भएर ￭जउनको लािग पठाईयो।
त्यिह नै हो हाम्रो लािग कलवरीको अथर्, उहालाई पछ्याउनु हो।
79 पिहलो, त्यसमा हेनुर्होस्, हेनुर्होस् त्यसले हाम्रो िन म्त के गय । र अब हामीले के
गनुर्पछर् त्यसको सम्बन्धमा? तपाईले र मलेै के चािह गनुर्पछर्?
80 अब, हामी भन्छौ, “िठक छ, म—म त्यसको सम्मान गछुर् , त्यो एकदम राम्रो हो।” तर
हामीले त्यसलाई स्वीकार गनुर्पदर्छ। र त्यसलाई स्वीकार गनर्को लािग, उहाको व्यिक्तलाई
स्वीकार गनुर्पदर्छ, ख्री हाम्रो दयमा स्वीकार गनुर्पदर्छ।
81 तब, हामी पापबाट स्वतन्त्र हुन्छौ, अन्ततः त्यहाँ कुनै पिन पापको बन्धन हामीमा
झु न्डने छैन। परमे र, हामीले किहल्यै पाप नगरे सरह, ￭स ब लदानले हामीलाई ￭स
बनायो। िकनिक येशूले भ ुभयो, “तमीह पिन ￭स हौ जसरी स्वगर्मा हुनुहुने तमीह का
िपता ￭स हुनुहुन्छ।” त्यसपछ, त्यहाँ गनर् पन बािक केिह पिन छैन, तर हामी परमे रको
उप स्थतमा ￭स बनाईएका छौ।
82 अब, त्यिह नै हो जहाँ हामीले हाम्रो स्थान गुमाउछौ। यिद हामीले हेरनेौ भने, हामीले
पछाड फकर के थयौ त्यो हेनर् खोज्छौ। र जबसम्म हामी के िवगतमा थयौ त्यसमा फकर
हेछ भने, त्यो ब लदान हाम्रो िन म्त बेअथर्को हुन्छ। ओ के तपाई मण्डली त्यसलाई देख्न
सक्नुहु ? [सभाले भन्छन्, “आमेन।”—सम्पा] म कुनै पिन…म कुनै कायर्को कोशष
ग दन। मलेै स क्दन, र न त तपाईले नै सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कोशष गनर्पन कुनै आवश्यकता
छैन। त्यो शू गनर्को लािग तपाई बाचेको नै छैन, जबसम्म िवगतमा तपाईले के गनुर्भयो
त्यो फकर हेनुर् हुन्छ। तर तपाईले िवगतमा के गनुर्भयो त्यसलाई फकर नहेनुर्होस्।
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83 त्यो कलवरीको िदनले तपाईलाई के गय त्यसमा हेनुर्होस्। त्यसले तपाईको मूल्य
चुक्ता गरकेो छ। त्यो प्र त्यसले टंुगाईिदएको छ। “तमीह का पापह ￭सन्दरूे रङ्गका
भए तापिन ती िहउँजस्तै सेता हुनेछन्।” तब तपाईमा कुनै पाप छैन। तपाई ￭स पमा
पापरिहत हुनुहुन्छ। चाहे तपाईले जे सुकै गरकेो होस्, वा जे पिन गनुर्हुन्छ, तपाई अझै
पिन पाप रिहत हुनुहुन्छ। जबसम्म तपाईले येशू ख्री लाई आफ्नो मुिक्तदाताको पमा
स्वकानुर्भएको छ, तपाईको पाप क्षमा ग रएको छ। कुनै पिन कुरा जुन क्षमा ग रएको छ
“त्यसको िवषयमा माफ िदईएको र भु लिदएको” हुन्छ।
84 तब त्यसले के गछर्? त्यो अवस्था पछ यसले तपाईलाई उहाको आत्मा िदन्छ
उहालाई पछ्याउनको िन म्त, र अ जसले उहालाई पछ्याईरहेका छन् तनीह लाई
उहाले गनुर्भए झँै हामीले गनर्को िन म्त। उहा मात्र एउटा व्यिक्त हुनुहुन्थ्यो, ￭स मािनस।
उहाले आफ्नो जीवन िदनुभयो, र उहाले तपाईको िन म्त एउटा उदाहरण बनाउनु भयो।
अब हामीले के गनुपछर्?
85 अब, पिहलो कुरा जो म भ चाहन्छु, येशू किहल्यै पिन आफ्नो लािग ￭जउनु भएन।
उहाको जीवन अ को िन म्त खचयो। त्यो, ￭स पमा अनन्त जीवन हो। जब तपाईले
भ ुहुन्छ तपाई मण्डलीमा जानुहुन्छ, र तपाईले असल कामह गनुर्हुन्छ, त्यो राम्रो हो।
तर जब तपाई आफ्नै लािग मात्रै ￭जउनुहुन्छ, तपाईसंग अनन्त जीवन छैन। अनन्त जीवन
त अ को िन म्त ￭जउनु हो। यो यसले प्रमाणत गय जब यो परमे रको थूमाको िवषयमा
आउदछ। उहा ￭जउनुभयो, र उहामा अनन्त जीवन थयो, िकनभने उहा आफ्नै लािग
￭जउनुभएन। उहा अ को िन म्त ￭जउनुभयो। र तपाईले त्यस िदनलाई प्रा गररे अनन्त
जीवन प्रा गनर् सक्नुहुन्छ, र तपाई त्यस उप्रान्त आफ्नै लािग ￭जउनुहुनेछैन। तपाई
अ को लािग ￭जउनुहुनेछ।
86 कसलेै भनेका थए, “कसलेै तपाईलाई नराम्रो नाम ारा बोलाउदा कसरी तपाई
उभन सक्नुहुन्छ?” तपाई आफ्नै लािग ￭जउनुहु । तपाई अ को िन म्त ￭जउनुहुन्छ
तािक तपाईले त्यस व्यिक्तलाई उ ार िदलाउन सकोस्। तपाई छोराछोरीह ब ुभएको छ।
र यसको समस्या यो छ, िक मण्डलीले भुलेको छ िक तनीह छोराछोरीह थए। तपाई
एउटा छोरा हुनुहुन्छ। तपाईले ख्री को स्थान लनुहँुदछै। तपाई छोरा हुनुहुन्छ, त्यसलेै
आफ्नो लािग न￭जउनु होस्। अ को िन म्त ￭जउनुहोस्।
87 “िठक छ, भाई ब्रन्हाम, म यो भाईको िन म्त ￭जउन त सक्छु, िकनभने उ पकै्क पिन
एउटा असल व्यिक्त हो।” त्यो त्यस्तो होइन।
88 त्यो व्यिक्तको िन म्त ￭जउनुहोस् जसले तपाईलाई घृणा गछर् । त्यो व्यिक्तको लािग
￭जउनुहोस् जसले सक्ने भए तपाईलाई मानर् पिन खोज्छ। त्यिह नै कुरा तनीह ले उहालाई
पिन गरकेा थए। तनीह ले उहालाई मार,े र उहा मनुर् पिन भयो, तािक उहाले तनीह लाई
बचाउन सकेको होस्। त्यो अनन्त जीवन हो। जब, तपाई, त्यो तपाईको काँखमा हुन्छ,
तब तपाईले स्वगर्को सामना गद हुनुहुन्छ। तर तपाईले आफ्नै थोकह ब लदान गनुर्हुन्छ,
त्यसलाई छोडिदनुहुन्छ, जसरी भेडाले आफ्नो ऊन िदन्छ। तपाई कलवरी तफर् आफ्नो
नजर राख्नुहोस्।
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89 म आशा गछुर् िक यसले तपाईलाई त्यस स्थानमा पुराउन सहायता गनछ। त्यिह नै
हो मण्डली, त्यिह नै हो सबै मािनसले गनर् पन, िक तपाई के हो भिन पत्ता लगाउनुहोस, र
उदेश्य के हो। मण्डली, केवल संगीत बजाउन, र गीत गाउनलाई मण्डलीआउदनै। मण्डली
त्यो ठाउ हो जहाँ सच्याईन्छ। “इन्साफ परमे रको घरबाट शू हुन्छ।”
90 “हामीले आफुले आफैलाई मृत मा ुपछर् , र ख्री को लािग जीिवत रहनुपछर् ।” तब,
तािक हामीले आफैलाई उहाको सेवामा, उहालाई पछ्याउन ब लदान गनर् सक्नको िन म्त
उहाले बाटो बनाउनुभयो। यिद हामी उहालाई पछ्याउछौ भने, उहाले ￭जउनुभएको जीवन
हामीले अगुवाई गछ । त्यो अ तू छ।
91 येशूले भ ुभयो, र यसको िवषयमा बोल्नुभयो। तपाईलाई यस िवषयमा केिह
िटप्पणीह म िदन्छु। यसलाई नछुटाउनुस्। येशूले भ ुभयो, त्यस िदन उहाले
मािनसह लाई अलग गनुर्हुनेछ, भेडा र बाख्रा अलग गरे जस्त।ै र उहाले बाख्राह लाई
भ ुहुनेछ, “देब्रेपिट्ट उभन।” र भेडालाई, “दािहने पिट्ट उभन।” भ ुहुनेछ।
92 र उहाले बाख्राह लाई भ ुभयो, “म बाट दरू होइजाओ। िकनभने, म भोको थए, र
तमीह ले मलाई खानलाई िदएनौ। म झ्यालखानमा थए तमीह ले मलाई भेट्न आएनौ।
म नाङ्गो थए तमीह ले मलाई व लगाईिदएनौ। म तखार्एको थए, तमीह ले मलाई
िपउनलाई िदएनौ। म िबमार थए, र तमीह मलाई हेनर् आएनौ। त्यसलेै म बाट दरू
होइजाओ।”
93 र भेडालाई चािह, उहाले भ ुभयो, “म भोकाएको थए, र तमीह ले मलाई खान
िदयौ। म नाङ्गो थए, र तमीह ले मलाई व िदयौ। म िबमार थए, र तमीह ले मेरो
सेवा गय ।”
94 र ध्यान िदनुहोस्। यो पाउनबाट मण्डली िवफल नहुनुहोस्। यो तपाईको दयमा
सदाको लािग राख्नुहोस्। त्यो अन्जानमा ग रएको थयो! मािनसह ले त्यो कतर्व्यको हेतुले
गरकेा होइनन्। एउटा व्यिक्तले केिह तपाईलाई केिह अक िदन्छ, िकनभने त्यो उसले गनुर्नै
पछर् , एउटा मान्छेले तपाईलाई खवुाउछ िकनभने उनले त्यो गनुर् नै पछर् , उसंग त्यो स्वाथ
िवचार छ। त्यो तपाईको जीवननै हुनुपथ्य , तपाईको गतिवध नै हुनुपछर् ।
95 यो ती भेडाह को लािग एकदमै अच म्मत कुरा थयो, िक तनीह ले भने, “प्रभु,
तपाई किहले भोकाउनु भएको थयो र? र हामीले नखवुाउने तपाईलाई…किहले तपाई
भोकाउनुभयो, र हामीले तपाईलाई खवुायौ? तपाई किहले नाङ्गो हुनुहुन्थ्यो र हामीले
तपाईलाई व िदयौ? किहले तपाई तखार्उनु भयो र हामीले तपाईलाई िपउनलाई िदयौ?
किहले तपाई िबमार हुनुहुन्थ्यो र हामीले तपाईको सेवा गय ?”
96 त्यो एकदमै आपसे आप प्रेम भन्दा बािहर थयो, मात्र तपाईको जीवन त्यसमा रहेको
थयो। परमे र, मािनसह लाई आपसे आप देख्न िदनुहोस् िक त्यो कलवरीले हाम्रो िन म्त
के गय भिन।

“किहले त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो, प्रभु? हामीले किहल्यै त्यो थाहा पाएनौ।”
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97 हेनुर्होस् येशूले फकर के भ ुभयो, “तमीह ले यी सानामा एकजनालाई जे-जत
गय , त्यो तमीह ले मलाई नै गय ।”
98 िनस्वाथर् जीवन; कुनै दोस्रो सोच त होइन। त्यसको िवषयमा सोच्नु छैन, तर तपाई
यो संसारका थोकह को िन म्त यत मृत हुनुहुन्छ, र ख्री मा अत्यन्त जीिवत हुनुहुन्छ, र
त्यसलेै राजमागर्मा िहडरहदा, िक यी कुराह आपसेआप हुने कुरा भईिदन्छ। तपाई केवल
गनर् पुग्नुहुन्छ। यो भनेर होइन, “िठक छ, अब प्रभुले, प्रभुले मलेै त्यो गरकेो चाहनुहुन्छ।”
त्यो त्यस्तो होइन। तपाई केवल उहाको िहस्सा हुनुहुन्छ। उहाको आत्मा तपाईमा हुनुहुन्छ।
र तपाईले त्यिह त रकाको िक्रयाकलाप गनुर्हुन्छ जुन उहाले गनुर्भयो। अ! त्यो पाउनुहोस्।
99 “कुनै बाटो मािनसको नजरमा िठक दे खएला, तर अन्त्यमा त्यसले मृत्यमुा
पुयार्उछ।”
100 “तनीह सबै जो प्रभु, प्रभु भन्छन् स्वगर्को राज्यमा प्रवेश गन छैनन्, तर तनीह
जसले मेरो िपताको इच्छा पुरा गदर्छन्।” मात्र तनीह को दयबाट, केवल स्वतन्त्र भई।
101 अब, त्यस िदन कलवरीले त्यो मूल्य त रिदयो, तािक हामी त्यो मागर् ब सकौ।
102 यो भ होइन, “तपाईलाई थाहा छ, िवधुवा जोन्स एक पटक…उनको कोइला
सिक्कएको थयो, र म गए र उनको िन म्त केिह कोइला ल्याईिदए। म तपाईलाई भन्छु,
मलेै एउटा भाई देखे जसलाई साचै नै सूटको कपडाको आवश्यकता थयो, र म गए र
उनको िन म्त एउटा सूटको कपडा लएर आइिदए। परमे रले भलो गनुर्भएको होस्! म एक
इसाई हँू।” ओ, तमी स्वाथ , ग रब, द रद्र व्यिक्त। तमी देखावटी हौ।
103 “तम्रो देब्रे हातले के गय दािहने हातले थाहा नपाओस्, र दािहनेले के गय देब्रेले
थाहा नपाओस्।” केवल प्रभुमा यत आपसेआप मृत होस्, िक तपाईले त्यो जसरी नै
गररे छोड्नुहोस्। त्यो तपाईको स्वभाव हो। त्यो तपाईको त रका हो। त्यो तपाईले जसरी
िन गररे छोड्नुहुन्छ। त्यो केवल त्यो जीवन हो जुन तपाईमा ￭जउदछ। तपाई पूणर् पले
त्यो आत्मामा िनभर्र हुनुहुन्छ, र केवल त्यो स्वयम् तपाईमा ￭जउछ। ओ, के तपाई त्यो
आशिषत आत्मालाई महसूस गनर् सक्नुहुन्छ, त्यो जीवन! “म होइन जो ￭जउदछ,”
पावलले भनेका थए, “तर ख्री म मा ￭जउनुहुन्छ,” त्यो आपसेआप हुदछ।
104 “िठक छ, म भन्छु, भाई ब्रन्हाम, हामी सबै यहाँ इसाईह छौ। हामीले यी मिनह लाई
सहयोग गछ । हामीले ती मािनसह लाई म त गछ ।” ओ, कत लाजमद कुरा हो। त्यो
इसाईत्व होइन।
105 इसाईत्व त आपसे आप आउन पन हो। त्यो ग रनु पछर् । र तपाई केवल त्यो िवषयमा
भुल्नुहुन्छ, त्यो िवषयमा, “म भु ल्दन।” जाउ, त्यसो गर।
106 ख्री ले केवल पूणर् पमा आफ्नो जीवन परमे रमा सुम्पनुभयो। उहाले, आफैलाई
एउटा सावर्जिनक दासको पमा िदनुभयो मािनसह को िन म्त िदनुभयो। उहाले आफ्नो
जीवन ￭सत्तैमा िदनुभयो। उहाले त्यसो गनुर् पदन थयो। उहाले यो वेहो￭समा गनुर्भएन।
उहाले यो भ ुभएन, “अब, भाईह , तमीह सबलेै पुरै मेरो बारमेा सोच्नुपछर् , िकनभने म
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तम्रो लािग मनर् आए।” उहाले किहल्यै पिन त्यसको िवषयमा एउटा शब्द पिन बोल्नुभएन।
उहा जसरी भएपिन मनुर्भयो, िकनभने उहाभत्र परमे र स्वयम् हुनुहुन्थ्यो।
107 त्यो परमे र तपाई भत्र हो, परमे र म भत्र हो, जसले अ प्रत यी कुराह हामीलाई
देख्न लगाउछ। भेडा एक त फमा।
108 ती मध्यले भन्छ, “िठक, छ, प्रभु, मलेै यो गरकेो छु। र, प्रभु, मलेै त्यो गरकेो छु”
109 उहाले भ ुभयो, “म बाट दरू होईजाओ, ए अधमर्का काम गनह हो। मलेै
तमीह लाई किहल्यै चनेको थईन।”
110 यिद मण्डली किहल्यै यी आधारभूत तथ्यमा आउन सके त, तब त्यो कुनै यस्तो कुरा
होइन जुन तपाईले गनर् प्रयास गनुर्हुनेछ, तपाईले आपसेआप गनर्को लािग काम गनुर्हुन्छ।
यो केिह यस्तो हो जुन तपाईमा जन्मेको छ।
111 मलाई क्षमा गनुर्होस्, मेरा पे न्टको ल िमत्रह । म पे न्टको ल हँु। तर मेरा
पे न्टको ल िमत्रह ले ध्यान िदनपन ठाउ छ, कहाँ चािह धेरै द्रूत संगीत, केिह ब्याण्डको
बजाउने त रका वा थपडी मान, वा खजैडी र कहाँ चािह चच्याउने भिन। त्यो मात्र भावना
हो। तनीह ले यु मा जानुभन्दा अगाड ब्याण्डमा बजाउथे। तनीह ले मािनसह लाई
यु को भावनामा पुयार्उथे। म संगीतमा िव ास गछुर् । म ताली बजाउनेमा िवस्वास गछुर् । तर
म यी कुराह मा िव ास गछुर् । त्यो वास्तवमै सत्य हो। हामीमा त्यो हुनुपछर् ।
112 तर तपाईह ले महान् कुरा चािह नगरी छोड्नु भयो, त्यो स्व-ब लदान को जीवन
जुनमा प्रभु तपाईमा ￭जउनुहुन्छ, आपसे आप ती काम गन जुन सिह हो िकनभने त्यो
सिह हो। मात्र केवल गद जाने, त्यसको िवषयमा क त्त पिन नसोच्ने। मात्रै त्यसमा ￭जउदै
जाने। तब हेनुर्होस्, तपाईले देख्नुहुदछ के हुदछै भिन। तपाई केवल…तपाईले केिह…
तपाई राजमागर्मा हुनुहुन्छ। त्यिह नै हो जो कलवरीले तपाईको लिग अथर् राख्ने, त्यो
राजमागर्मा, त्यस िदनले तपाईको िन म्त खो लिदएको छ।
113 अब, अब याद गनुर्होस्, तपाई आधा बाख्रा र आधा भेडा हुनसक्नुहु । तनीह
िम￭सन सक्दनैन्।
114 अब, त्यहाँ धेरै जना मािनसह छन् जसले यो भन्छन्, “हो, तपाईलाई थाहा छ
के? हामीसंग हाम्रो समूहमा संथा छ। हामी, हामीले गरीबह लाई सहयोग गछ । हामीले
यो गछ ।” त्यो सबै िठकै छ, तर तपाईले यसको िवषयमा आफैले आफ्नो बाजा बजाउदै
हुनुहुन्छ। तपाई त्यसो नगनुर्स्।
115 “तपाईले आफ्नो भेिटदान गु मा गनुर्पछर् ,” येशूले त्यिह भ ुभयो। केवल आपसे
आप, तपाईलाई केिह, त्यो भन्दा बिढ गएर होइन, एक पािन िपउदछैन्। तपाई तखार्एको
हुनुहुन्छ। यिद अक माछे तखार्एको छ, तपाईले उसको िवषयमा सोच्नुहुन्छ, तपाईले
उसको िवषयमा पिन सोच्नुहुन्छ। तपाईले अक मान्छे को आवश्यकता पिन त्यिह प्रकारले
सोच्नुहुन्छ जस्तो आवश्यक तपाईलाई पिन परकेो छ। र यसमा ध्यान न िदनुहोस्। मात्र
त्यसमा ￭जउनुहोस्।
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अब, तपाई आधा भेडा र आधा बाख्रा ब सक्नुहु ।
116 त्यसलेै तपाई यसो भ ुहुन्छ भने, “िठक छ, हाम्रो मण्डलीको संस्था छ। हामीले ग रब
दु खलाई दान िदने गछ , र हामीले यो गछ , र त्यो गछ र अ गछ ।”
117 यिद तपाईसंग त्यो छ जो अ संग छैन, ख्री को जीवन तपाई भत्र छैन भने, तपाईले
त्यो वास्तवमै यो व्यथर्मै गद हुनुहुन्छ। येशू…पावलले भनेका थए, पिहलो को रन्थी १३,
“यिद मलेै सारा सम्पत बाडिदए, र मेरो शरीर जलाउनलाई िदईहाले, तर म￭सत प्रेम
छैन भने मलाई केिह लाभ हुदनै।”
118 अब, यो किठन कुरा हो, तर यो सत्य हो। तपाई त्यो तथ्यमा आउनु नै पदर्छ,
कलवरीले तपाईको िन म्त के गय त्यो बुझ्नुहोस्। हामीले त्यसमा हेछ , र भन्छौ, “ओ,
हो, त्यो राम्रो हो।” त्यो त्यस्तो होइन। यिद परमे रको पुत्र जो आउनुभयो उहा कलवरीमा
कू्रसमा टाँिगनको िन म्त जानु नै पथ्य भने, प्रत्येक छोराछोरी जो आउदछ उ कलवरीमा
जानुनै पदर्छ। उसको पिन एउटा कलवरी हुनुनै पछर् । तपाईको पिन त्यसिदनको कलवरी हुनु
नै पछर् । मेरो पिन त्यस िदनको कलवरी हुनुनै पदर्छ। त्यसले पापको प्र लाई सुल्झ्याउछ।
प्रचारकसंग हात िमलाएर होइन; मण्डलीमा हा￭ न होईन; चट्ठीको कारणले भत्र आएको
होइन; पेशाको कारणले भत्रआएको होइन। तर जन्म ारा भत्रआएका हौ। उहाले किहल्यै
चट्ठी पत्र िदनुभएन। उहाले किहल्यै पेशा िदनुभएन। उहाले एउटा जन्म िदनुभयो। त्यिह नै
त रकाले हामी भत्रआयौ। तब, त्यसबाट,आपसेआप हामी इसाई जीवन ￭जईरहेका छौ।
119 अब, अक िटप्पणी। आधा बाख्रा, आधा भेडा, तनीह मा त्यस्तो केिह कुरा हुदनै।
तपाई िक त बाख्रा हुनुहुन्छ िक त भेडा हुनुहुन्छ। तपाई आधा बाख्रा र आधा भेडा हुनुहु ।
तपाई िक त बाख्रा हुनुहुन्छ िक त भेडा हुनुहुन्छ।
120 अब, यिद तपाईले केवल असल काम गनुर्भएको छ, र सोच्नुहुन्छ िक तपाई त्यसै
कारणले भत्र पस्न सक्नुहुन्छ, त्यो हो भने त्यहाँ कलवरी िदन हुन नै पन थएन। व्यवस्थाले
त्यो िदलाई िदएको थयो। तर, यसलाई एकिदन को िदन लईएको थयो, त्यसलाई
भत्र ल्याउनको िन म्त थयो, तािक हामी मात्र मण्डलीको सदस्य ब सक्ने होइन, तर
परमे रको छोरा र छोरीह पिन ब सक्न को िन म्त थयो। त्यो नै हो जुन कलवरी को
िदन थयो। त्यिह नै हो जुन हाम्रो िन म्त अथर् राख्छ, तािक तपाई येशूले जस्तो गनर्, र
पछ्याउन, र व्यवहार गनर् सक्न को िन म्त।
121 अब, बगेको खोला तल र माथ, एकै समयमा कदािप गदन। खोला मात्र एकत फ
बग्छ। र परमे रको आत्मा मात्र एउटा बाटो कुद्छ। यसले आफूसंग कुनै कुरा िमसाउदनै।
एकैनासले कुिदरहन्छ।
122 बन्द गद गदार् येशूलाई हेनुर्होस्। येशूले भ ुभयो, “मलेै गरकेा कामह तमीह ले पिन
गनछौ, र अझै बढ्ता गररे गनछौ, िकनिक म मेरो िपताकहाँ जादै छु।”
123 मलेै यहाँ यो मण्डलीमा यो कुरा य त्तसम्म भिनरहेको छैन। तपाई बुझ्नुहुन्छ। तर यो
सुसंदेश टेपमा कैद ग रएको छ। दसौ हजारौले यी कुरा संसारको चारैतर सुन्छन्।



त्यस िदन कलवरीमा 21

124 म िठक अिहले, आलोचकह को प्र को उत्तर िदनेवाला छु। मलाई प्राय जसो
भिनएको छ…भिनएको छ। तनीह ले भन्छन्, “िकन, तपाई बाईबल िव ास गनुर्हुन्छ?
येशूले भ ुभयो, ’यी कामह जुन मलेै गरकेो छु तमीह ले पिन गनछौ, र यो भन्दा बढ्ता
गररे गनछौ, िकनिक म मेरो िपताकहाँ जादछुै।‘”
125 तपाई कत नराम्रोसम्म पाउन सक्नुहुन्छ, महोदय? तपाईको बौ क ज्ञानले, कुनै
पिन कुराको तपाईको मान￭सक अवधारणाले, तपाई परमे रको िववेकबाट कतसम्म टाढा
भाग्न सक्नुहुन्छ? मेरो दयालु र हराएको िमत्र, के तमी बुझ्न सक्दनैौ िक यो बाईबल
आ त्मक तौरले व्याख्या ग रएको छ?
126 येशूले िपतालाई धन्यवाद िदनुभयो िक उहाले यो कुरा शक्षतह , र समझदार, र
िवद्ध्वान, र ज्ञानीबाट लुकाएर ती बालकह मा प्रकट गनुर्भयो जो ती कलवरीमाऔदछन्।
127 अब हेनुर्होस्। येशूले भ ुभयो। हेनुर्होस् उहाले कसरी स्प पानुर्भयो। “जुन काम मलेै
गरकेो छु,” उहाले ती कुराह िठक अिहले गद हुनुहुन्छ। “ती काम जुन अिहले म गदछु,
िबमारीलाई िनको पान, मरकेालाई जीिवत उठाउने, अन्धोको आखा खोल्ने, यी कामह
तमीह ले पिन गनछौ। तमीले यो गनछौ यिद तमीले ममा िव ास गछ भने। तमीले यी
कामह गनछौ। र त्यसपछ तमीले यो भन्दा पिन बढ्ता गररे गनछौ, िकनिक म मेरो
िपताकहाँ जादछुै।”
128 “केिह बेर तमीह मलाई देख्ने छैनौ, तरै पिन केिह बेर पछ मलाई फेरी देख्ने छौ। म
तमीह संगै हुनेछु, तमी भत्रै हुनेछु, संसारको अन्त्यसम्म हुनेछु। म तमीह लाई टुहुरो
छोड्नेछैन। म िपतासंग िब न्त गन छु; उहाले तमीह लाई अक स ाहाकार िदनुहुनेछ,
जो पिवत्र आत्मा हुनुहुन्छ, जसलाई संसारले प्रा गनर् सक्नेछैन; तरै पिन, तमीह ले
उहालाई प्रा गनछौ।”
129 अब, ध्यान िदनुहोस्। “बढ्ता गररे” काम गन, त्यो भनेको मण्डलीमा शिक्त
हुनुहो, िबमारीलाई प्राथर्ना ारा चंगाई गन मात्र होइन, दु आत्मालाई प्राथर्ना ारा
िनकाल्ने मात्र होइन, तर िव ासीह मा अनन्त जीवन आदानप्रदान गन हो। पिवत्र
आत्मा आउदहुैनुहुन्थ्यो, र मण्डलीको हातह मा िदईएको थयो, जीवन आदान प्रदान
गनर्को िन म्त िदईयो। ओ! हाम्रो िन म्त त्यिह नै कलवरीको अथर् हो। यसले घृणत,
अपमािनत पु ष र मिहलाह लाई लयो, र तनीह लाई यस्तो स्थानमा माथ उठायो,
जहाँ तनीह ले परमे रका छोरा र छोरीह भए, र िबमारीलाई िनको पानर् र अनन्त
जीवन िदन; आज्ञाकारी िव ासीह मा पिवत्र आत्मा िदलाएर, मािनसह जो कुनै समय
अिव ासी थए, तनीह िव ासी बनाईन, र आ त्मक अनन्त जीवन प्रदान गनर्। कत
महान् छ यो कुरा, भ मा…
130 यो मिहला जो िबमारीले यहाँ लडरहनु भएको छ, म िव ासको प्राथर्ना, प्राथर्ना गनर्
सक्छु र उनी िनको हुनेछन्। त्यो एउटा महान् कुरा हो। त्यिह नै थयो जुन उहाले त्यस
बेलामा गनुर्भएको थयो।
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131 “तर,” भ ुभयो, “यो भन्दा पिन बढ्ता गररे तमीह ले गनछौ। म तमीह लाई
सामथ्यर् िदनेवाला छु, उहालाई मात्र केिह समयको लािग उठाउनको िन म्त होइन, तर
अनन्त जीवन िदनको िन म्त, जुन सदाको िन म्त अनन्त हुनेछ।” ग रब, अन्धा, द रद्र
मािनसह , कसरी तपाईले त्यो छुटाउन सक्नुहुन्छ? के तपाई देख्नुहु के “महान्” कुरा
हो भिन? त्यो नै सबभैन्दा महान् कुरा हो किहल्यै हुनसक्छ, ती मािनसह मा अनन्त
जीवन िदनु हो। अनन्त जीवन के हो? त्यो जीवन जुन उहाले ￭जउनु भयो, त्यो जीवन
जुन उहामा थयो, त्यो अ मा हाल्नुहोस्। के मािनसले त्यो गनर् सक्छ?
132 येशूले भ ुभयो, “जसको पाप तमीह क्षमा गछ , तनीह लाई क्षमा हुन्छ, र जसका
पाप तमीह क्षमा गदनौ क्षमा हुनेछैन।”
133 अब, यहाँ हो जहाँ धेरै क्याथो लक मण्डली र अ धेरलेै तनीह को ठूलो ग ल्त
गरकेा छन्। तनीह बािहर जान्छन् र भन्छन्, “म तम्रो पापह को क्षमा िदन्छु।” त्यो
त्यस्तो होइन।
134 कसरी तनीह ले आफ्नो पापको क्षमा पाएका थए बाईबलमा? पत्रुसले प्र को उत्तर
िदएका थए पे न्टको को िदनमा। तनीह ले भनेका थए, “हामीले बाच्नको िन म्त के
गनुर्पदर्छ? हामीले कसरी यो पाउन सक्छौ जुन तमीह प्रत्येकले पाएका छौ?” उनले
त्यसको जग िनधार्रण ग रिदए। उनले तनीह लाई भिनिदए के गन भनेर।
135 उनले भने, “परमे र प्रत प ताप गर, र तमीह प्रत्येकले येशू ख्री को
नाउमा बि स्मा लऔ।” के को लािग? आफ्नो पापको क्षमादानको िन म्त। त्यो हो
“महान्” कामह ।
136 तपाईह कतजना प्रचारकह , यस िबहानीमा, जो मेरो वचन चुम्बिकय टेपमा
सुिनरहनुभएको छ, कतजना यस िबहानीमा कलवरीमा जान इच्छुक हुनुहुन्छ? र पमे रले
त्यहाँ तपाईको िन म्त के गनुर्भयो भिन हेनुर् हुन्छ। र आफ्नो नामधारी संगिठत संस्थाको
￭स ान्त त्याग्नुहुन्छ, र सुसमाचार प्रचार गनुर्हुन्छ। हालेलुयाह! अब यो तपाईको काँखमा
छ। तपाईले त्यससंग के गनर् जादहुैनुहुन्छ?
137 “िकनिक प ाताप र पाप क्षमादानको प्रचार य शलेमबाट शु भएर सारा संसारमा
उहाको नाउमा हुनुपछर् ।” हालेलुयाह! मिहमा! त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ।
138 कलवरीले तपाइको िन म्त के अथर् राख्छ? त्यस िदनले तपाईको िन म्त के गरकेो छ?
के त्यसले तपाईलाई केिह थयोलोजी थमाई िदएको छ? के त्यसले तपाईलाई झु न्डने
कपडा बनाईिदएको छ? या कुनै एउटा िबकेको इसाई बनाइिदयो? हलेलुयाह!
139 पाप क्षमा िदईयो! “यो भन्दा पिन ठूलो कायर् गनछौ।” तपाईले देख्नुभयो त्यो
“तमीह ” को हुन्, देख्नुभएन र? “यो भन्दा पिन ठूलो काम गनछौ,” पाप को क्षमा
िदने, येशू ख्री को नाउमा।
140 तर ￭स ान्त र नामधारी संगिठत संस्था, र अ थोक ारा, त्यसले तल त्यो ठाउमा
तपाईलाई बन्धनमा नै राख्छ, र तपाई अझै पिन संसारलाई सेवा गद हुनुहुन्छ। कुनै
पु षले मलाई भ ुहोस्, कुनै मिहलाले मलाई भ ुहोस्, िक कसलेै केिह भनेको भरमा कोिह
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कलवरी आउन सक्छ र ठूलो ब े कोशष गछर् । भ ुहोस्, कहाँ तपाईले कलवरीको सामने
हेनर् सक्नुहुन्छ त्यसको सिह उज्यालोमा, त्यस िदन कलवरीमा। कसरी तपाईको िदन
कलवरीमा भएर, एउटा ￭ज ी व्यिक्त भई िनस्कन सक्नुहुन्छ? कसरी तपाई कुनै संस्थाको
िन म्त कट्पूतली भई िनस्केर, त्यिह मानव-िन मत ￭स ान्तलाई प्रचार गनर्सक्नुहुन्छ?
िकन त्यसले तपाईलाई परमे रको वचनमा िवनम्र बनाउन सक्दनै? यिद तपाई किहल्यै
त्यहाँ जानुभयो भने, तपाई िवनम्र भएर आउनुहुन्छ। कसरी तपाई अझै पिन आफ्नो
टोपीमा प्वाँख भएको, आफ्नो संस्थाको ठूलो व्यिक्त हुन चाहनुहुन्छ, जबिक येशू ख्री
परमे रको पुत्र आफैले आफैलाई शरीरमा घाउ हुनेगरी, मुखमा थूिकने गरी, ल ज्जत र
कलिंकत भएसम्म आफैलाई नम्र बनाउनुभयो? र तनीह ले उहाको लुगा च्यातिदए, र
उहालाई संसारको अगाड कू्रसमा टाँिगिदए। “ल ज्जत हुनेगरी अपहे लत गरी” कसरी तपाई
कलवरीमा गएर उहा जस्तो एउटा लाज र शमर्भन्दा केिह भन्दै भएरआउनसक्नुहुन्छ?

“ओ,” तपाई भ ुहुन्छ, “तनीह ले मलाई बािहर िनकालेर फा लिदन्छन्।”
तनीह लाई फाल्न िदनुस्।
141 तपाईको िदन कलवरीमा हुनिदनुहोस्, पमे रले उहाको बाटो तपाईमा राख्नुहुनेछ।
फेरी पिन मलाई त्यो उ तृ गनर् िदनुहोस्। तपाईको िदन कलवरीमा हुनिदनुहोस्, परमे रले
उहाको बाटो तपाईमा राख्नुहुनेछ।

आउनुहोस् हामी प्राथर्ना गरौ।
142 प्रभु, ओ परमे र, हामी सबलैाई अिहले नै कलवरीसम्म लानुहोस्। हामीलाई हामी
स्वयमबाट िनिक्लनिदनुहोस्, प्रभु, मािनसह को डर, अ ले के भ ेछ भ े कुराको डरबाट
िनकाल्नुहोस्। िकन, सारा संसार उहा प्रत हाँसे, उहाको ख ी उडाए। तर उहा
मृत्यसुम्मै आज्ञाकारी हुनुभयो। उहा ल ज्जत अवस्था सम्मै आज्ञाकारी रहनुभयो। उहा
संघय सरकारको अधनमा समेत पिन आज्ञाकारी रहनुभयो।
143 र हामी बुझ्दछौ िक जब शतैानले यो पृथ्वीलाई खोस्यो, उ नै यस पृथ्वीको शासक
र अधकारी भए। त्यसले हाम्रो प्रभुको अगाड उिह कुराको साक्षी िदयो, र भन्यो, “यी
राज्यह मेरो हो। म त्यसमाथ मेरो इच्छा अनुसार गनछु।” र हामीले यो बुझ्छौ, त्यस
िदन दे ख आजको िदनसम्म, यो संसार, श्रापको बन्धनमा छ, यसलाई त्यसले शासन
गरकेो छ जो श्रािपत छ।

तर, परमे र, ओ परमे र, हामी त्यो राज्यको सेवा गछ जुन श्रािपत छैन।
144 िपता, परमे र, यो कत अ तू छ, िक तपाईले केिह महान् काम आज यस संसारको
त स्बरमा गनुर्भएको छ। यी महान् त स्बरह लाई जस्तो दस आज्ञाह , र त्यसरी नै
अ , बािहर आउन िदनुभयो, तािक पु ष र ीह ले त्यो देख्न सक्नलाई, जसले
मण्डलीको ढोका समेत अन्धकारमा पनर् िददनै, तर तनीह लाई देख्नलाई िदनुहुन्छ।
परमे रको मागर् संसार ारा इन्कार ग रएको मागर् हो। िकनभने हामीह जस्तो…हामी
सको कम्यिुनस्टवादको मुनी जान्छौ।
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145 हामी यस संसारमा छौ तर हामी यो संसारका होइनौ। हामी कलवरीमा गएका छौ।
उहाको मध्ये एक हुनलाई उहाको राज्यको िन म्त, हामीले आफैलाई कू्रसमा चढाएका छौ।
चाहे संसारले जे सुकै िकन नभनोस्, हामी परमे रका ती केिह अपहे लतसंग हाम्रो बाटो
बनाउछौ। हामी पुन त्थानमा जानेछौ, र हामी िव ास गछ त्यो िदन नजीकै छ, प्रभु, त्यो
िदनसम्म जब हाम्रो पुन त्थान हुनेछ त्यो एउटा राज्यमा जसले यस संसारलाई लनेछ।
जस्तो दािनएलले पिहले नै देखेका थए, र त्यसले सबै संसारलाई सानो भूसको पमा
तोडिदयो, र बतासले त्यसलाई भुइबाट उडाएर फा लिदयो। तर, त्यो पवर्त, त्यस पत्थर
बढेर एउटा ठूलो पवर्त भएर पृथ्वीलाई ढाक्यो। त्यो पत्थर आउनेछ। ओ परमे र, हामी
त्यसको एउटा िहस्सा हुन चाहन्छौ। हामीले आफैलाई इन्कार गरौ, िदनिदनै आफ्नो कू्रस
बोकौ, ख्री को िन म्त ￭जऔ, अ को िन म्त ￭जऔ। प्रदान गनुर्होस्, प्रभु।

146 त्यहाँ कोिह यहाँ यस िबहानीमा छन्, र जसले उहालाई मुिक्तदाताको पमा चनेका
छैनन्, र समापनको प्राथर्नामा स म्झएको चाहन्छन्, र यो तपाईको कलवरीको िदन
जस्तो भएको चाहन्छन्, के तपाई आफ्नो हात उठाउनुहुन्छ, र भ ुहुन्छ, “मेरो िन म्त
प्राथर्ना ग रिदनुहोस्, भाई ब्रन्हाम। म उहालाई आफ्नो मुिक्तदाताको पमा च चाहन्छु।”
परमे रले आशष िदउन्। जवान साथी। अ कोिह हुनुहुन्छ? परमे रले आशष िदउन्,
त्यहाँ पछाड मेरो भाईलाई।

147 के त्यहाँ अ कोिह हुनुहुन्छ? भ ुहोस्, “म उहालाई च चाहन्छु। म यो िदन मेरो
िन म्त कलवरीको िदन भएको चाहन्छु। म कमजोर र थिकत छु। यहाँ यी कामै नलाग्ने
कुराह को चारैतर बरा लनुमा के फाइदा जुन काम गनर्को िन म्त म जन्मेको थए? म
परमे रको एउटा छोरा हुनको िन म्त जन्मेको थए, र यहाँ म छु िक संसारका कुराह लाई
पके्रर बसेको छु। परमे र, मलाई कू्रसमा टाँिगन िदनुहोस्। मलाई कू्रसमा टाँिगन िदनुहोस्,
आज, म आफैलाई र मेरा िवचारह लाई, तािक म ख्री संग ￭जउन सँकू, र अ को
िन म्त ￭जउन सँकू। चाहे तनीह ले मलाई जे सुकै गरोस्, मेरो मजाक उडाउलान्, र मेरो
सतावट गलार्न्, र सबै दु कुरा मेरो िव मा भन्लान्, र यावत् थोकह , मलाई केवल
सानो भई िहड्न िदनुहोस्, िवनम्रता साथ, थूमा जस्तै गरी, जस्तो उहाले गनुर्भएको थयो।
र कुनै िदन, उहाले मलाई फेरी ती अ न्तम िदनह मा उठाउने प्रतज्ञा गनुर्भएको छ। म
त्यस िदनतफर् ि लगाईरहेको छु।” के त्यहाँ अझै केिह हात छन् जुन उठाउन पनछ?
तपाईलाई धन्यवाद त्यहाँ पछाड, र तपाईलाई पिन। िठक छ। केिह अ पिन…परमे रले
तपाईलाई आशष िदउन्। अझै अ छन्, हामीले प्राथर्ना गनुर्भन्दा अगाड।

148 हाम्रो स्वग य िपता, यो भिनएको थयो, जब पत्रुसले प्रचार गरकेा थए त्यस
पे न्टको को िदनमा, “र जो जातले िव ास गरे तनीह मण्डलीमा थिपए।” तनीह ले
साचो पमा तनीह का पूणर् दयले िव ास गरकेा थए। यी मािनसह जसले आफ्ना
हात उठाएका छन् तनीह ले पूणर् दयले िव ास गरकेा छन् भिन म िव ास गदर्छु। र
यिद तनीह ले िव ास गरकेा छन् भने, त्यहाँ पानीको तलाउले तनीह लाई पखरहेको
छन। तनीह ती पापह क्षमा भएका चाहन्छन्। त्यहाँ कोिह हुनुहुन्छ जसले तनीह लाई
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नाउमा बि ष्मा िदन सक्नुहुन्छ, र त्यहाँ एउटा मात्रै नाउ छ जुन स्वगर् मुनी मािनसह को
बीचमा िदईएको छ, जस ारा हामी बचाईदछौ।
149 िकनिक, जसरी मलेै केिह क्षण अगाड धमर्शा बाट उद् ीद गरकेो थए, िक,
“प ाताप र पाप क्षमादान उहाको नाउमा य सलेम दे ख सारा संसारमा प्रचा रनु
पदर्छ।” र य सलेममा, प ाताप र पाप क्षमादानको प्रचार भयो, प्रे रतह ले तनीह लाई
धमर्शा को िवषयमा भने, र भने तनीह ले “प ाताप, पिहले गनुर्पदर्छ, र येशू ख्री को
नाउमा बि ष्मा लनुपदर्छ।” त्यो नै प्रचारकको व्यवसाय हो गनर्को िन म्त। तनीह ले
प ाताप गनर्को िन म्त, र उसले तनीह को पापको क्षमाको िन म्त बि ष्मा िदनुपदर्थ्यो।
“जसका पाप तमीह क्षमा गछ , तनीह लाई क्षमा हुन्छ, र जसका तमीह क्षमा गदनौ
क्षमा हुनेछैन।”
150 िपता, कसरी संसार त्यो रसको आवेशमा आयो जस्तो तनीह संग अिहले छ? िकन
साधारण सुसमार िव ास गदनन्? र तनीह ले अझै त्यसको िवकल्पको पमा ती: झुटा
नाउह , झुटा बि ष्माह , झुटा पिवत्र आत्माको बि ष्माह , सेवकसंग हात िमलाएर,
ती उपनामह प्रयोग गररे िपता, पुत्र र पिवत्र आत्मा, जुन किहल्यै धमर्शा मा थएन;
एउटा दस्तावेज जुन रोमका मािनसह ले बनाए, त्यो इसाईको शक्षा होइन बाईबलमा
किहँ पिन छैन, ती सबै कुरा तनीह ले ल्याए। पापको क्षमा किहल्यै पिन उपनामबाट
हुनसक्दनै, तर येशू ख्री को नाउ ारा हुदछ।
151 अब, िपता, हामी जान्दछौ िक यो एकदमै अप्र￭स छ। तपाईको त रका सधै त्यस्तै
नै रहेको छ। तर हुन िदनुहोस् िक आज िबहान, मिहला र पु षह लाई त्यस िदनमा
आउन िदनुहोस्, त्यस िदन कलवरीमा। जहाँ, येशूको त्यो अपहेलनाको िदन, लज्जास्पद,
टुक्रा टुक्रा गनर्को िन म्त, थुक्न, र हसी उडाएको थयो; सारा संसारले, मण्डलीले, ती
मािनसह ले जसले उहालाई प्रेम गनुर् पन थयो। र, तरै पिन, ती सबै हुदा, उहाले आफ्नो
मुख खोल्नु भएन, र जानुभयो र ती मािनसह को िन म्त मनुर्भयो जसले उहाको मजाक
उडाउदै थए।
152 परमे र, हामीलाई त्यो कलवरीमा लानुहोस् यस िबहानीमा। र यिद तनीह ले
हामी पागल भएका छौ भन्छन् भने, तनीह ले भन्छन् हामीले वचन गलत पाएका छौ,
तनीह ले जे सुकै भ चाहन्छन्, परमे र, तनीह परमे रको उप स्थतमा खडा भएर
गलत छौ भ सक्दनैन्।

तनीह ले आफ्नो पाप बाईबल ारा छोप्न सक्दनैन्। बाईबलले तनीह को पापह
खो लिदन्छ; तनीह को अिव ास; प्रख्यात हुनको िन म्त, बािक रहेको जामतको जस्तै
गनर्को िन म्त। तनीह लाई कलवरीमा आउन िदनुहोस् यो िबहानीमा।
153 “र य सलेबाट शू गररे; प ताप र पाप क्षमा येशूको नाउमा य सलेमबाट शु
गररे सारा जातलाई प्रचार ग रनु पछर् ।”

तनीह लाई टुक्रा टुक्रा हुनको िन म्त उिह कू्रसमा टाँिगएको कदमलाई लनिदनुहोस्;
थुिकईन को िन म्त, र मजाक गरीईनको िन म्त; र ती सबै भिन बोलाईनको िन म्त
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जुन धा मक िवद्रोहीको रखेामा पदर्छ; मण्डलीह च्यातनको िन म्त; ती सबै तनीह ले
बोलाउन चाहन्छन्।

हुनसकोस् हामी, प्रभु, यस िबहानमा, हामीले तपाईका केिह अपहे लतह संग
आफ्नो बाटो लनसकौ। हुनसकोस् िक हामी प्रे रतह ले गरकेो जस्तै ग र िहड्न सकौ,
नत बाँया फ कने नत दाँया, र हाम्रो दयको भलाईपन ारा पम रको सेवा गनर् सकौ।
प्रदान गनुर्होस्, िपता।
154 अब, प्राथर्नाको लाईनमा आएका िबमारीह र दु खह लाई चंगाई गनुर्होस्।
हुनसकोस्, िक जसले आफ्नो हातह उठाएका छन्, आफ्नो दयमा, तनीह ले अिहले
प ाताप गनर् सकून्। तनीह जो लामो समय दे ख त्यहाँ पछाड उभरहेका छन्, छटो
त्यो पानीमा गएर आफ्नो पापको क्षमा त्यो ब लदान भएको नाउमा, येशू ख्री , परमे रको
पुत्रमा गनर् सकेका होस्। आमेन।

त्यहाँ तल कू्रसमा जहाँ मेरो मुिक्तदाता मनुर्भयो,
तल त्यहाँ पापको धुलाईबाट म कराए;
त्यहाँ मेरो दयमा रगत लागू ग रयो;
उहाको मिहमा…
उहाको नाउको मिहमा होस्!
ओ, उहाको नाउको मिहमा भएको होस्!
ओ, त्यहाँ मेरो दयमा रगत लागू ग रयो
उहाको नाउको मिहमा भएको होस्!
म अत्यन्त अ तूसंग पापबाट बचाईए,(कसरी?)
येशू यत िमठासमा भत्र रहनुहुन्छ,
त्यहाँ कू्रसमा जहाँ उहा…(उहाको मध्ये एउटा ब ुहोस्।) भत्र;
ओ, उहाको नाउको मिहमा भएको होस्!
उहाको नाउको मिहमा भएको होस्!
उहाको नाउको मिहमा भएको होस्!(अमूल्य नाउ)
ओ, त्यहाँ… दयमा रगत लागू ग रयो;
उहाको मिहमा…

155 के त्यो कुराले तपाईलाई केिह गदन? केवल तपाईलाई झकझक्याउदछ। तपाईमा
एउटा आशा रा खिदन्छ: जीवन, अनन्त जीवन।
156 “ख्री संग कू्रसमा टाँिगनु” के हो? त्यो भनेको अ को िन म्त ￭जउनु हो। कस्तो
प्रकारको अ ? तनीह जसले तपाईलाई घृणा गछर् , तनीह जसले तपाईलाई मन
पराउदनैन्। तनीह जसले तपाईको मजाक उडाउछन्: तनीह को िन म्त ￭जउनुहोस्;
तनीह संग रहनुहोस्; “तनीह को िन म्त प्राथर्ना गनुर्होस् जसले तपाईलाई प्रयोग गनर्
खोज्छ, मेरो नामको खातर तपाईलाई सबै िक￭समको दु झुटह बोल्दछ। तनीह ले
अगमवक्ताह लाई सताए जो तपाईभन्दा अगी आएका थए।”
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157 मलेै िवचार गरकेो थए िक सम्भावतः यस िबहान सुसंदेशले मण्डलीलाई म त
पुयार्उदछ, तािक तपाईले देख्नुहुनेछ िक हामीलाई एउटा कलवरीको आवश्यकता छ,
हामीलाई कू्रसमा टाँिगन आवश्यक छ।
158 अब के त्यो सबै पुरा ग रयो? त्यो सबै त रयो। त्यो व्हल मेचमा हुनुभएको बिहनीको
िन म्त, यहाँ भएका ती मािनसह को िन म्त जो िबरामी र दु ख हुनुहुन्छ: त्यो सबकैो िन म्त
मूल्य तरीसक्यो; मात्र तपाईले गनर् पन कुरा चािह यत हो िक त्यो तपाईको हो भिन िव ास
गनुर्होस्; त्यिह त रकामा यसलाई स्वीकार गनुर्होस्, र तपाई िनको हुनुहुनेछ।
159 याद गनुर्होस्: अब यो के हो? तपाई संसारमा जानसक्नुहुन्छ, गएर सुसमाचार प्रचार
गनर् सक्नुहुन्छ, िबरामीलाई िनको पानर् सक्नुहुन्छ; र अनन्त जीवन िदनसक्नुहुन्छ।

कत महान हुनेथयो त्यो: यहाँ एउटा व्यिक्त लडरहनुभएको छ ट्यमुर भएर,
क्यान्सर, वा त्यो जे सुकै हुनसक्छ। (हामीले देखेका छौ धेरै पटक उहाले आशषह
िदनुभएको र मािनसलाई िनको पानुर्भएको, ीलाई िनको पारकेो; दिुनया भरमा
हजारौ पटक हजारौ अचुक मािमलालाई, उनीह लाई हेनुर्होस्, तनीह लाई पलगंबाट,
स्ट्र ेचरह बाट िनका लएको; केवल मािनसको छाया क्यान्सरले खादछ; आज, िठकै छन्,
स्वास्थ छन्।) “मलेै गरकेा कामह तमीह ले पिन गनछौ; तर त्यो भन्दा बढ्ता गररे
गनछौ।”: “यो भन्दा बढ्ता गररे,” सिह हो यो।

के? मलेै तनीह लाई जीवनको िवस्तार येशूको नाउ ारा िदएको छु, तनीह को
जीवन केिह िदनको िन म्त िवस्तार गनर्को िन म्त।

तर, “यो भन्दा बढ्ता गररे तमीह ले गनछौ: तमीह ले तनीह लाई मेरो नाउ ारा
अनन्त जीवन िदनेछौ।” ओह!
160 िकन तपाई त्यो अमूल्य नाउबाट ल ज्जत ब ुहुन्छ? िकन मािनसह दरू र यसबाट
टाढा भाग्न खोज्छन्? त्यो शतैानको कारणले हो। िन य न।ै
161 “प ाताप र पाप क्षमा य सलेमदे ख शू भएर सारा संसारमा उहाको नाउमा
प्रचा रनु पदर्छ।” त्यिह नै हो जहाँबाट सुसंदेश शु भयो। यो सिह हो? “प ाताप र पाप
क्षमा य सलेमबाट शू भएर उहाको नाउमा प्रचा रनु पदर्छ”
162 अब, पिहलो त, हामीले त्यो गनछौ जस्तो उहाले गनुर्भएको थयो: िबरामीह लाई
िनको पानर् प्राथर्ना हुनुपछर् ।
163 अक , हामीसंग महान् वरदान हुनेछ: पानी तयार छ, यहाँ पछाड, तनीह जो
बि ष्मा लन चाहन्छन् (त्यहाँ ीह को लािग पोशाक छ यहाँ, त्यहाँ पु षह को लािग
पोशाक छ यहा), जो तयारी भई उभरहनु भएको छ आफ्नो पापबाट क्षमा पाउनको
िन म्त; िकनभने सम्झनुहोस्, िक तपाईले आफ्नो पापको क्षमा मात्र बाईबलको शक्षा
अनुसार पाउन सक्नुहुन्छ। “िकनिक स्वगर्को तल मािनसह को िबचमा त्यहाँ कुनै अक
नाउ छैन, जसबाट तपाई बचाईनुहुनेछ।”
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164 पावलले केिह मािनसह लाई भेटे जसले पिहले नै बि ष्मा लईसकेका थए। र
तनीह कराउदै थए, िवजयी भयौ भिन। उनले भने, “तमीह को के मा बि ष्मा
भएको थयो?”

तनीह ले भने, “यूह ाको बि ष्मामा”
उनले भने, “यूह ाले िदएको बि ष्मा त प ातापको बि ष्मा थयो।” अब यो

बुझ्नुहोस्: प ातापको िन म्त, पाप क्षमादानको िन म्त होइन। कत जनाले यो बुझ्नुहुन्छ?
पाप क्षमादानको िन म्त होइन। तनीह को बि ष्मा िठकैमा भएको थयो, प ातापमा।
तनीह ले प ाताप गरकेा थए: “हो, श्रीमान्, मलेै प ाताप गरकेो छु। उहा आउदहुैनुहुन्छ
िव ास गद।” तनीह का प ातापमा बि ष्मा भएका थए; त्यसको अथर्, “प्रभु येशू
ख्री मा िव ास गररे।”
165 त्यसपछ जब तनीह ले यो सुने (िक ब लदान पिहले नै आईसकेको छ), तनीह ले
फेरी येशू ख्री को नाउमा बि ष्मा लए। र त्यसपछ, तनीह मा पिवत्र आत्मा िदईयो
जब उनले आफ्नो हात तनीह माथ राखे; र तनीह ले अन्य भाषाह मा बोले र
अगमवाणी गर।े
166 अब, कसरी तपाईले त्यो वचनलाई प रवतर्न गनर् जानुहुनेछ? तपाईले आफ्नो औला
बाईबलको एउटा ठाउमा राख्नुस् जहाँ कुनै व्यिक्तलाई नया करारमा उसको पापबाट
क्षमा ग रएको छ र येशू ख्री को नाउमा बाहेक किहल्यै अ कुनै त रकामा बि ष्मा
िदलाईएको छ।
167 बाईबलको कुनै पिन एउटा ठाउमा मलाई देखाउनुस् जहाँ कुनै पिन व्यिक्तलाई किहल्यै
िपता, पुत्र, पिवत्र आत्माको नाउमा बि ष्मामा िदलाईएको होस्। या मेरो डेस्कमा एउटा
पिन इतहास ल्याईिदनुहोस्, मण्डलीको इतहास जसले त्यो देखाएको होस् जहाँ कुनै
पिन व्यिक्त किहल्यै िपता, पुत्र र पिवत्र आत्माको नाउमा बि ष्मा लएको होस्, तबसम्म
जब अ न्तम प्रे रतको मृत्यु भएको तन सय र केिह वषर् पछाड जब क्याथो लक मण्डली
संगिठत भयो।
168 अब, मलेै पूवर्-नाई￭सन िपताह छन्, र…सबै इतहासिवदह , र सबै कुरा, िठक
मेरो अध्ययनमा छन्: सबै भन्दा प्राचीन, संसारकै पिवत्र इतहास; एउटै मात्र त्रुटी रिहतको
प्रमाण हामीसंग छ।
169 हाम्रो आईतबारे आगन्तुक पढ्नुहोस्, या क्याथो लक मण्डलीको प्र ोत्तर पढ्नुहोस्,
र त्यसलाई हेनुर्होस्, तनीह ले के भन्छन्: “केिह प्रोटेस्टेन्टहा शायद बचाईन्छन्
होला, िकनभने तनीह ले क्याथो लकको ￭स ान्तमा झुक्छन्: िकनिक तनीह को
बाईबलले भन्दछ, ‘येशू ख्री को नाउमा बि ष्मा देओ,’ तर हामीले ‘येशूको पिवत्र
नाउलाई,’ िनकालेर ‘िपता, पुत्र र पिवत्र आत्मालाई,’ रा खिदयौ र तनीह ले त्यो
स्वीकार गरकेा छन्।”

अब मलाई कुनै वचन देखाउनुहोस् त्यसको िव मा।
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170 र त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ। र अझै पिन, संसार िठक त्यसमा झुक्दछ। िकन? िकनिक
तनीह कलवरीमा किहल्यै पुगेका नै छैनन्। त्यो नै हो। तनीह ले किहल्यै देखेका छैनन्।
171 तनीह ले तपाईको ख ी उडाउनेछन् र तपाईलाई बोलाउनेछन्…तनीह ले
तपाईलाई, “धम भनाउदो,” “￭जजस अन्ली” र त्यस्तै अन्धभक्तका नामह ले समेत
बोलाउनेछन् जुन तनीह ले गनर्सक्छन्। तनीह ले के भिन बोलाउन सक्छन् त्यसले के
फरक पादर्छ र? तनीह ले के…तनीह ले उहालाई के भिन बोलाए त्यसमा के उहाले
वास्ता गनुर्भयो? उहालाई कू्रसमा टाँिगयो। उहा परमे रको िन म्त ￭जउनुभयो, र मात्रै
परमे रको िन म्त ￭जउनुभयो। र यिद उिह आत्मा जुन उहामा थयो, त्यो तपाईमा छ
भने, त्यसले तपाईलाई पिन त्यिह कुरानै गनर् लगाउछ: उहाको नाउलाई िनभाउनुहुन्छ।
“तमीह ले जे पिन गछ ” (बाईबलले भन्छ) “वचनमा वा काममा, परमे रलाई धन्यवाद
िददै सबकुैरा येशूको नाउमा गर।”
172 कहाँबाट तपाईले त्यो ित्रएक, पागन ￭स ान्त पाउनुभयो? क्याथो लकको
￭स ान्तबाट, बाईबलबाट होइन। यो शब्द “ित्रएक” पुरा उत्प त्तदे ख प्रकाशसम्म
धमर्शा मा किहँ उ ेखसम्म गरकेो छैन। त्यहाँ त्यस्तो केिह पिन कुरा छैन। त्यहाँ किहँ
पिन त्यस्तो केिह कुरा छैन जुन ित्र एक परमे रको पमा छ। उहा परमे र हुनुहुन्छ, एक्लो
परमे र, एउटा परमे र। सधै एउटै परमे र मात्र हुनुहुन्छ। उहाले तनओटा कायर्भारमा
सेवा गनुर्भयो: उहाले एक पटक िपताको पमा सेवा गनुर्भयो, मोसाको समयमा। उहाले
एक समय देहमा भई सेवा गनुर्भयो, एउटा पुत्रको पमा, येशू भएर। उहाले अिहले पिवत्र
आत्माको पमा काम गनुर्हुन्छ। तनओटा कायर्भार, तनओटा उपनाम एउटा नाउमा:
येशू ख्री ।
173 त्यो भन्दा अ फरक जत पागन हो; र म कसलैाई भन्छु िक यो देखाउन को िन म्त,
यिद त्यो छैन भने। त्यो सिह हो। मलेै त्यो वषर् पछ वषर् पछ वषर् भ र भन्दै आएको छु,
र अझै पिन, कसलेै त्यसलाई लन सकेको छैन,(बुझ्नुभयो) िकनभने त्यो हुनै सक्दनै।
मलेै पाए…यहाँ बाईबल छ, पिहलो त; र त्यहाँ प्राचन इतहासह प्रमाणत गनर्लाई
छन् जसले यो वास्तवमै िठक हो सािबत गछर् । र िकन शतैानले केवल…? म…िठक,
छ बाइबलले भनेको छ िक तनीह त्यसै प्रकारले हुनेछन्: “कसरी तनीह आउँन
सक्छन् जबसम्म म तनीह लाई ल्याउिदन?” त्यिह सबकुैरा हो यसको बारमेा मलाई
थाहा भएको। त्यिह नै हो जुन येशूले भ ुभएको थयो, त्यसलेै…
174 मलेै यो यसको लािग भनेको होइन…यिद मलेै भनेको भए, र यसरी प्रवचन प्रचार
गरकेो भए, म नै तपाईह मध्ये सबभैन्दा तुच्छ पाखण्डी हुनेथए। त्यो सिह हो। मलेै यो
यसकारणले भन्छु िकनिक त्यो सत्य र जीवन हो। जो जत ख्री मा बि ष्मा भए, तनीह
ख्री मा रा खईन्छन्। तनीह मा जीवन हुन्छन्, उहाको नाउ ारा।
175 हामीले उहाको नाउमा प्राथर्ना गछ , उहाको नाउमा खोज्छौ, उहाको नाउमा बि ष्मा
लन्छौ, उहाको नाउमा ￭जउछौ, उहाकै नाउमा मछ , उहाको नाउमा स्वगर्मा जान्छौ,
उहाको नाउमा पुन त्थान हुन्छौ। “स्वगर्मा सबै प रवारह को नाउ येशू हुन्छ।” बाईबलले
त्यिह नै भन्छ: “पृथ्वीमा सबै प रवारको नाउ येशू हो।” उहाले भ ुभयो, “मआए मेरो…”
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तपाई भ ुहुन्छ, “िठक छ, त्यो िपताको नाउ हो।”
िपता नाउ होइन, त्यो एउटा उपाध हो। उहाले भ ुभयो, “म मेरो िपताको नाउमा

आए, र तमीह ले मलाई प्रा गरनेौ।” अब, कुन नाउमा उहा आउनुभयो? अँह। िन यन,ै
“…र तमीह ले मलाई स्वीकार गरनेौ।”
176 त्यसलेै त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ; त्यो मात्र, हो, त्यो समझदार र िव ानह को आँखाबाट
लुकाईएको छ। पकै्क पिन, त्यो सच्चै नै हो, अँह।
177 र त्यहाँ प्रकाशमा, जस्तो हामीले अ िदनमा ￭सकाईएको थयो: त्यहाँ पुरानो
व्यश्यावृ त्तको मण्डली छ, जुन पिहलो संस्था हो; र त्यसपछ त्यसको छोरीह को केिह
झुण्ड छन् जुन त्यसबाट जन्मेको छ। तनीह ले पिन त्यिह काम गछर्न्, उिह बानी छ।
तनीह सबै बेिबलोनको बन्धनमा छ, उिह त रकामा छ, त्यससंग…रोमको मण्डली र
रा ्रह को राजमण्डलको मण्डलीह का संघ; र त्यहाँ तनीह छन्, सबजैना बाधएका,
सबजैना एकै कुरामा, एउटै डंुगामा छन्।
178 तर परमे रको मण्डली (हा ेलुयाह!), त्यो एउटा बोलाएर ल्याएको मण्डली हो,
छुट्टाएको मण्डली। मण्डली कसरी बनाईयो? कसरी तपाईले यो थाहा पाउनुहुन्छ? कसरी
तपाईले किहल्यै थाहा पाउनसक्नुहुन्छ िक यो सत्य हो भनेर? तब परमे रले तपाईलाई यो
कुराको प्रकाश िदनुहुन्छ। कसरी—कसरी हािबलले जानेको थयो त्यो स्याउको सट्टामा
थूमा थयो भिन? त्यो उनलाई प्रकाश ग रएको थयो: “िव ास ारा हािबलले परमे रलाई
अझै बिढ उत्तम ब लदान चढाए।”
179 प रवतर्नको डाँडाबाट तल आउदै गदार्, येशूले भ ुभयो, “मािनसह ले म को हँू
भिन भन्छन्?”

कसलेै भने, “ए लया,” “मोसा,” र अ त्यस्त।ै
उहाले भ ुभयो, “तर म तमीह लाई सो ैछु, ‘तमीह ले म को हँू भन्छौ?’”
पत्रुसले भने, “तपाई ख्री , जीिवत परमे रको पुत्र हुनुहुन्छ।”

180 उहाले भ ुभयो, “तमीले यो किहँ किहल्यै ￭सकेका होइनौ…” अक पले भन्दा
(म यो ठुलो हुनको िन म्त भ न्दन, तर भ खोजेको कुरा बुझाउनलाई भन्दछुै): “तमीले
यो कुरा कुनै पिन पाठशालामा किहल्यै ￭सकेका होइनौ; कुनै पिन मािनसले तमीलाई
किहल्यै ￭सकाएको थएन; तर मेरा िपता, जो स्वगर्मा हुनुहुन्छ, उहाले तमीलाई यो प्रकट
गनुर्भएको हो: िक म हँु (िपताले, पुत्रले, या पिवत्र आत्माले होइन, तर येशू ख्री ले हो)
यिह चट्टान माथ, आ त्मक परमे रको सत्यताको प्रकाशमा, म मेरो मण्डली बसाल्ने छु,
र नगर्को ढोकाह ले त्यसको िव मा िवजय पाउन सक्नेछैन।” त्यो िठक हो। तनीह ले
कोशस गछर्न्, तर किहल्यै िवजय पाउने छैनन्।
181 त्यसलेै केवल कलवरीमा जानुहोस्, कू्रसमा टाँिगनुहोस्, फकर आउनुहोस्, र
तपाईको बाटो प्रभुको केिह अपहे लतसंग लनुहोस्, र अगी बड्दै जानुहोस्।
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182 अब, प्रभु, हामी हाम्रा सबै कुराह तपाईमा सुम्पन्छौ। मलाई थाहा छैन, यो समूह
मध्येबाट, यहाँ के छ। मलाई यो जा को लािग केिह पिन आउदनै, प्रभु, जबसम्म तपाईले
यो प्रकट गनुर्हु । र अब, िपता परमे र, तपाईले त्यो ग रिदनुहोस् भिन म मािगरहेको छैन।
मलेै त्यो केवल मािनसह को काँखमा रा खिदएको छु। त्यहाँ तनीह छन्। हुनसकोस्
यो िबहानमा यो वास्तिवक कलवरी भएको होस्: हुनसकोस् िक स्वेच्छाह , र स्व
आकांक्षाह , र जीवनका ठूला कुराह को वास्तिवक पमा कू्रसमा टाँिगएको होस्।

183 हुनसकोस् िक मािनसह िवनम्र भएको होस्, र परमे रका ती केिह अपहे लतह संग
आफ्नो बाटो लन इच्छा गरकेो होस्। तनीह िवनम्रता पूवर्क िहडेका होस्। हुनसकोस्
िक तनीह यस राज्यमा जन्मन सकेका हुन्, यो महान् परमे रको राज्यमा, जुन एउटा
आ त्मक शरीर हो, जुन पृथ्वीमा ख्री को अलौिकक शरीर हो: “एउटै आत्मा ारा हामी
सबै एउटै शरीरमा बि ष्मा भएका हौ।”

184 प्रदान गनुर्होस्, प्रभु। चाहे तनीह कालो, सेतो, पहेलो, खरैो, जो सुकै तनीह
होस्, पु ष वा ी, कमारा वा फुक्का: हामी सबलैाई उही एउटै आत्माबाट िपउनको िन म्त
िदईएको छ।

185 प्रदान गनुर्होस्, िपता, र यो यसरी नै संग…ैधेरकैो माझमा, यस िबहानीमा, िक
तनीह ले बुझ्न सक्नेछन्; हुन सकोस् िक तपाईले तनीह को बुझाई खो लिदनुभएको
होस्। तब, यो तनीह को िन म्त नया िदन जस्तै हुनेछ: सूयर् उदाउने छ, र मािनसले
बनाएको दखुलाग्दो उज्यालोको थयोलोजी हटेर जानेछ, र परमे रको ज्योत तनीह को
मागर्मा चम्कनेछ, र यो सुन्दर घुम्टोको पदार् तोडिदनेछ। र तनीह पिवत्रताको राजमागर्मा
िहड्न सक्नेछन्, तब, अ को िन म्त ￭जउनेछन्, जस्तो ख्री ले गनुर्भएको थयो।

186 अब जसै हामी प्राथर्नाको पिंक्त भत्र ल्याउछौ, म प्राथर्ना गछुर् िक तपाई आफ्नो
दासलाई अभषेक गनुर्हुनेछ यस िबहानीमा, हामी सबलैाई, जसै हामी एक अक को िन म्त
प्राथर्ना गदर्छौ। र प्रदान गनुर्होस्, आज, िक प्रत्येक िबमारी व्यिक्त जो यस प्राथर्नाको
पिंक्तबाट भएर आउदछ तनीह िनको हुनेछन्। हुनसकोस् िक तनीह त्यो सानी
आँखाको समस्या भएक केिट जस्त,ै र त्यो सानो केटो जस्तै ग र फ कन सकून्…
र त्यो उमेर खाएक ी जस्त,ै र—र त्यो भाई राईट, र अ धेरै जो ती कुरा लएर
आएका थए, प्रभु, जो व्यथा र रोग लएर आएका थए जुन बै ले पिन िनको पानर् सक्दनै
थयो; र त्यहाँ तनीह छन् आज (मात्र एक ह ा अगाड जस्तो) र त्यहाँ तनीह िठक
छन् आज।

187 परमे र, हुनसकोस् िक पु षह र ीह त्यिह िव ास संगै भएर जान सकून्,
यो जानेर िक तनीह कलवरीमा आफ्नो िवचारह र सोचह कू्रसमा टाँग्नको िन म्त
जादछैन् तािक तनीह “पुराना िबमारी” हुन्। हुनसकोस् िक त्यो शिक्त जसले येशूलाई
चहानबाट उठायो त्यो शिक्तले तनीह लाई जीवन िदएको होस्, िव ासको महान् जीवन
िदएको होस्।
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188 र तब, यस प ात तु न्त,ै हुनसकोस् िक धेरै जना यो बि ष्माको पोखरीमा आएको
होस्। हामी माग्दछौ येशूको नाउमा। आमेन।
189 अब, हामीसंग केवल िबस िमनेट बािक छ प्राथर्नाको पिंक्त र बि ष्माको सेवा गनर्को
िन म्त। अब, हामीसंग प्राथर्नाको काडर्ह छैन। हामीले त्यसबाट पाएका छौ, र हािम हामी
यो मेरो ठुलो सभाह मा काम गन प्रयास गनछौ जब हामी शु गनछौ। मलेै तपाईह
सबलैाई भिनसकेको छु, हामीले त्यसलाई राखीसकेका छौ, हामीले यो टेपमा पाएका छौ,
र जहाँ किहँ पिन म जान्छु, त्यहाँ टेपह अगाड पठाईनेछ।
190 चन्हले मात्र आशषलाई संकेत गदर्छ। िवचार यो थयो, “यिद तमीले िबरामीलाई
प्राथर्ना गछ , र मािनसह लाई तमीमा िव ास गराउन सक्छौ।”

मलेै भने, “तनीह ले मलाई िव ास गनछैनन्।”
उहाले भ ुभयो, “तमीलाई यो चन्हह िदईनेछ, र यस ारा तिनह ले िव ास

गनछन्।” र चन्हह बारम्बार च लरहेको छ, दस वषर्सम संसारको चारै तर एकपटक
पिन िवफल नभईकन। कत जनालाई थाहा छ यो सत्य हो भिन?
191 िठक छ, यिद तपाईले चन्हलाई िव ास गनर् सक्नुभयो भने, संदेशलाई पिन िव ास
गनुर्होस्। त्यो िठक हो। यसले त्यो देखाउछ। र परमे रले ममा एउटा संदेश राख्नुहुन्छ
(त्यो त्यस्तै पमा ￭स रहन िदनुहोस्, तर के…) र म तपाईलाई केिह झुटो कुरा
भन्छु होला? परमे रले मलाई त्यस्तो गनर् िदनुहु । होइन, होइन। हुनसैक्दनै, श्रीमान्।
म तपाईलाई सत्यता भन्दछुै।
192 अब, सबै ती कुरा जुन तपाईले प्राथर्ना ग रिदएको चाहनुहुन्छ, कुनै प्रकारको, यो
पिंक्तमा, यहाँ आउँनुहोस् यो ठाउँ तफ , आउनुहुन्छ, िठक त्यहाँ िनर, दािहने तफर् पिंक्त
िमलाउनुहोस्। र हामी प्राथर्ना गद गदार् त्यसले मािनसह लाई यहाँबाट भएर आउन
िदन्छ। तब हामीले केटाह लाई ठाउ िदन सक्छौ, तनीह लाई ल्याउनेछन् र तनीह ले
हेनछन्; र जसरी तनीह यहाँबाट भएर आउनेछन्, र त्यहाँ अक तफर् आउने छन्, हामी
तनीह लाई पछाड वरपर ल्याउनेछौ, र तनीह लाई त्यसबाट भएर ल्याउनेछौ। तािक
सबजैनाको िन म्त प्राथर् ग रन सिकयोस्।
193 [कसलेै भाई ब्रन्हामसंग बोल्छ—सम्पा] ओ, होइन, मलेै ग रन। िठक छ, तपाईले
चाहेको जुनै पिन समयमा हुन्छ। केिह फरक पदन। तपाईले उनीलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ,
या तपाईले…मलेै…उनलाई त्यहाँ बािहर लएर आउनुहोस्, वा थोरै केिह समय पछ,
जुनै पिन समय जुन उहाले चाहनुहुन्छ, केिह फरक पदन।
194 अब, हामीले सक्नेसम्म केिह समयसम्मलाई चुपचाप बसौ। म तपाईह सबलेै
यसको िवषयमा अिहले सोचेको चाहन्छु: अब, के भनेको—बाईबलले के भनेको छ?
“िव ासको प्राथर्नाले िबरामीलाई बचाउनेछ।” तपाईह कतलाई थाहा छ त्यो सिह हो
भनेर? कतजनालाई थाहा छ बाईबलले यो भनेको छ भिन, “तनीह जो िव ास गदर्छन्
तनीह मा यी चन्हह हुनेछन्। मलेै गरकेा कामह तमीह ले गनछौ?” र कामह के
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थए उहाले भ ुभयो, “म सक्छु यिद तमीह ले िव ास गछ िक म यो गनर् सक्छु भिन।”
यो सिह हो?

मेरो प्र के थयो? “तनीह ले मलाई िव ास गनछैनन्।”
उहाले भ ुभयो, “यी चन्हह ले तनीह लाई िव ास गन बनाउनेछ।”

195 अब, यिद तपाई िव ास गनुर्हुन्छ भने, तयार हुनुहोस्: यो तपाईको छुटकाराको घड
हो। िठक त्यस्तै ग र जस्तो पापबाटको छ, यो उिह परमे रको उिह प्रतज्ञा हो।
196 अब, हामी संग यहा एउटा थोर,ै िबमार हुनुभएको ी यहाँ हुनुहुन्छ, जसको पेटको
समस्या छ, न्यू अल्बािनबाट हुनुहुन्छ। हामी उहाको िन म्त पिहले प्राथर्ना गनर् जानेछौ,
तािक उहाले बस्नको िन म्त ठाउ पाउन सकोस्। अब, शान्तसंग, सबै जना, अब। दाजु
भाईह ले मलाई यहाँ सहयोग गरकेो म चाहन्छु। र अब आउनुहोस् प्राथर्नाको िनम्ती हाम्रो
शर केिह क्षणको लािग झुकाऔ।
197 अब, स्वग य िपता, यो तपाईको वचन रहेको छ। म यसमा हुनआउने गतिवधको
￭जम्मेवार व्यिक्त होइन, तर म यसलाई प्रचार गरकेोमा ￭जम्मेवार व्यिक्त हँू। र यो जान्दै (र
यो जानेर िक म मध्ये उमेरको मािनस हँू, र कुनै िदन तपाईको सामना गनुर्पन छ): मलेै
मेरो दयदे ख सत्य प्रचार ग रिदएको छु। तपाई यो जा ुहुन्छ। पूवार्ग्रिह भएर होइन, यिद
त्यस्तो हो भने, प्रभु, तब मलाई प ाताप आवश्यकता हुन्छ।
198 र िपता, म प्राथर्ना गछुर् िक तपाईले म त गनुर्हुनेछ, अिहले, जसै हामी िबरामीको
िन म्त प्राथर्ना गनछौ, मेरो प्राथर्नाको उत्तर िदईएको होस्, मेरो मात्रै होइन, प्रभु, तर
यस मण्डलीको प्राथर्ना सुिनएको होस्, जसै यी गरीब मािनसह …के हुन्थ्यो यिद यहाँ
मेरी श्रीमती उभएको भए? के हुन्थ्यो यिद यो व्हल मेचमा उनी ब￭सरहेको भए? वा
मेरी बिहनी? मेरी आमा? ओ, परमे र, यी मािनसह लाई िनको पा रिदनुहोस्। के तपाई
गनुर्हुन्छ, प्रभु?
199 हेनुर्होस्, प्राथर्नाको पिंक्तमा उभरहेकाह लाई, मुटुको समस्या, क्यान्सर, ट्यमुर,
हरके प्रकारका रोगह र व्यथाह । धेरजैना आईरहेका छन् (सयौ जत छुटकारा भएका
छन्, िठक यहाँबाट प्रभु), र तनीह ले देखेका छन्, र तनीह ले िव ास गछर्न्, र
तनीह प्राथर्नाको पिंक्तमा आफ्नो स्वीकार गनर् आएका छन्। तनीह ले ￭जउदो पत्थरमा
आएका छन्, तपाईको दासको अगी आएका होइनन्, तर तपाईको पुत्र, येशू कहा आएका
छन्, जो मण्डलीको अगुवा हुनुहुन्छ, आ त्मक, रहस्यमय व्यिक्त हामीह को माझमा
हुनुहुन्छ। र जसै हामी जाँदछौ, उहाको नाउ चढाउदै (तपाईले भ ुभएको थयो, “मेरो
नाउमा तनीह ले दु ह धपाउनेछन्।”) म प्राथर्ना गदर्छु िक तपाईले हाम्रो प्राथर्नाह को
उत्तर िदनुहुनेछ, येशूको नाउमा। आमेन।
200 अब, सबै जना प्राथर्नामा हुनेछौ। अब, यो तपाईको पिन भाग हो। यो तपाईको
प्राथर्ना हो।

अब यो ी मनुर्नै पछर् , यिद केिहले उहालाई म त गरने भने।
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201 कत जनालाए थाहा छ भाई स्टाडस्के्लभ? भाई र बिहनी स्टाडस्के्लभ? मलाई एउटा
रातमा जमर्नीबाट तन पटकसम्म कल आएको थयो; तनीह को बच्चा मरकेो थयो।
तनीह ले सोधे, “भाई ब्रन्हाम, हामीले परमे रको आत्मा ारा तपाईले मरकेाह लाई
जीिवत उठाएका देखेका छौ” (तनीह उप स्थत थए र यो हेरकेा थए। बुझ्नुभयो?)
“र हामी जान्दछौ तपाई परमे रको अगमवक्ता हुनुहुन्छ। मात्र वचन बोल्नुहोस्।”

मलेै भने, “म भ स क्दन, जबसम्म मेरो मुखमा त्यो र खदनै।”
“जमर्नीमा आउनुहोस्।” म तु न्तै उठे। र तनीह ले फोन गर:े “हामी संग जेट

हवाई जहाज छ जसले तपाईलाई छ घण्टामै जमर्नी ल्याउन सक्छ।” एउटा सिैनकको
जेट जसले मलाई जमर्नीसम्म उडाएर लान्छ एउटा मृत शरीरलाई जीिवत उठाउन, यो
लुईसिवल दे ख मुनचेन, जमर्नीसम्म।
202 म त्यहाँिनर गए, र मेरो घुडा टेके, र मलेै भने, “िपता, मलेै के भ ु पनछ? मेरो
मुखमा शब्दह हा लिदनुहोस्। यिद िदनुभएन भने, म व्यथर्मा जानेछु।” म फकर गए,
उहाले मलाई उत्तर िदनुभएन। भत्र आए। रातभरी मलेै प्राथर्ना गर,े “प्रभु, मेरो मुखमा
शब्द हा लिदनुहोस्” केिहले उत्तर िदएन।
203 अक िबहानीमा मेरी श्रीमती उिठन्। जसै उनले छोडेर गईन्, वचन आयो (म खडा
भए), उहाले भ ुभयो, “यसलाई नहप्का। यो परमप्रभुको हात हो।” अह।

त्यसपछ तु न्तै फोनमा गए: “म आउन स क्दन। होइन, यो परमप्रभुको हात हो।
मलाई मनाई ग रएको छ।” तपाईले देख्नुहुन्छ त्यो हप्काईमा कस्तो शिक्त छ? जब
परमे रले भ ुभयो, “तमीले त्यसो नगनुर्, िकनिक त्यो परमप्रभुको हात हो।”
204 अब, मोसालाई, एक पटक, भिनएको थयो िक केिह नगनुर् भिन, उनी गए र जसरी
भएनी उनले गर।े तपाई सम्झनसक्नुहुन्छ? त्यसलेै म गईन।
205 र म तपाईलाई बयान ल्याउन सक्छु ती भ ै चार मािनसह को बारमेा देखाउनलाई,
िक, प्राथर्ना र मृत्यकुो हप्काई पछ जसलाई डाक्टरले मृत घोषणा ग रिदएको थयो।
बुझ्नुभयो? हामी त्यहाँ त्यस कुरालाई हप्काउनलाई खडा हुन्छौ। र यिद परमे रले
तपाईलाई केिह गनर्को िन म्त सामथ्यर् िदनुभएको छ भने, तपाईले के गद हुनुहुन्छ ब
त्यसमा बिढ ध्यान पुराएको राम्रो। बुझ्नुभयो? तपाई ब ध्यान पुराएको राम्रो…उहाले
भ ुभयो, “नगर्…”
206 अब, याद गनुर्होस्, यो तपाईलाइ अत्यन्त ठुलो पले पु न्जकृत नहोला, तर मेरो
लािग, यसले केिह अथर् राख्छ। बुझ्नुभयो?

“यसलाई िनन्दा नगर्।” वास्तिवक िमठासको दयालु आवाज (लगभग ६ तस,
मलाई लाग्छ त्यो ६-तस थयो त्यो िबहानीमा) भ ुभयो, “यसलाई िनन्दा नगर्। यो
परमप्रभुको हात हो।”

मलेै भने, “धन्यवाद तपाईलाई, िपता। धन्यवाद तपाईलाई, प्रभु। म यसलाई
गन छुईन।”
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207 यिद उहाले भ ुभएको छ भने, “यसलाई हप्का। यो चि एको शत्रु हो।”
मलेै भ े थए, “आउनुहोस् जाऔ।” र त्यो हुने थयो।

208 जब त्यो सानो बालक त्यो िफनल्याण्डमा त्यहाँ सुतरहेको, मृत, मस लएको, उनको
शरीरमा हड्डी समेत थएन, परमप्रभुले भ ुभयो त्यो शतैानको हात थयो, भ ुभयो,
“त्यसलाई हप्का।”
209 र मलेै भने, “मृत्य,ु तलेै त्यसलाई समात्न सक्दनैस्। त्यसलाई फकार्एर ल्या,
त्यसलाई छोडदे।” त्यहाँ, त्यो बालक आफ्नो खटु्टाले उ फ्फ्रयो, र, कुनै पिन भाचएको
हड्डी पिन थएन शरीरमा। त्यो परमप्रभुको वचन हो। मलेै परमप्रभुको वचन प्रयोग गनर्
स क्दन जबसम्म प्रभुको वचन ममा आउदनै।
210 तर धमर्शा मा, परमप्रभुको वचनले मलाई िबरामी मािनसह को िन म्त प्राथर्ना
गनर्को िन म्त आज्ञा िदईएको छ; तनीह को िन म्त प्राथर्ना गनर्को िन म्त तलाई आज्ञा
िददछु। अब, “िव ासको प्राथर्नाले िबरामीह लाई बचाउनेछ;” आउनुहोस् प्राथर्ना गरौ,
तपाईह आफ्नो शर झुकाउनुहोस्; हामी हेनछौ उहाले के भ ुहुनेछ, जसै हामी
प्राथर्नाबाट भएर जानेछौ।
211 तपाई एक इसाई हुनुहुन्छ, होइन र? तपाई आफ्नो सम्पूणर् दयबाट िव ास गनुर्हुन्छ
िक येशूले तपाईलाई िनको पानर् जादहुैनुहुन्छ भिन? पेटमा सानो समस्या छ; यसबाट
ग्र￭सत हुनुभएको वष भईसकेको छ, बिहनी। अब, तपाई िनको हुन जादै हुनुहुन्छ, यिद
तपाईले िव ास गनुर्हुन्छ भने।
212 अब, प्रभु परमे र, तपाईको सहायता िबना यस जवान यवुती मनछ। अब म प्राथर्ना
गदर्छु, जसै म उनी प्रत हेदर्छु, उनी मनर् पन मलेै कुनै पिन कारण दे ख्दन।

र म मेरो आत्मामा महसूस गनर् सक्छु, प्रभु, िक यो तपाईको अनुमतीको इच्छा हो,
अब, िक म यसलाई हप्काउनेछु: शतैान, उसलाई छोडीदे!

येशू ख्री को नाउमा, उनी िनको हुनसकेको होस्, यस मण्डलीमा आई, परमे रको
मिहमामा गवािह िदनसकेको होस्। आमेन।
213 अब, उ त्त नै सहज छ ज त्त, यवुती, तपाई िनको हुन जादै हुनुहुन्छ। के तपाई त्यो
िव ास गनुर्हुन्छ भाई?

[भाई ब्रन्हाम माईक्रोफोनबाट केिह कदम टाढा जानुहुन्छ—सम्पा] के तपाई यहाँ
तल िव ास गनुर्हुन्छ, िक तपाई िनको हुन जादै हुनुहुन्छ?

अब जानुहोस्, तपाईलाई इच्छा लागेको सबै खानुहोस्…तब तपाई, सबै िठक हुनेछ।
अब, तपाई संसारलाई एउटा प्रहार र पक्षघात िदने अपेक्षा गनुर्हुन्छ; त्यसले तपाईलाई

प्रहार िदन्छ र तपाईलाई पक्षघात गराउछ। तर, स्वगर्को परमे र जसले संसारबाट आफ्नो
प्रहार पापको क्षमादान िदनको िन म्त लनुहुन्छ, त्यिह उिह नाउले, तपाईको पापको क्षमा
िदनसक्छ, तपाईबाट प्रहार िनकाल्नुहुन्छ, र तपाईलाई िनको पानुर् हुन्छ।
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िव ास गनुर्हुन्छ िक उहाले त्यो मुटुको ढुकढुक िठक पानर् सक्नुहुन्छ भिन? तपाईले
त्यो गनुर्हुन्छ, तपाई िनको हुनुहुनेछ…?…
214 प्रभु येशू, यस ग रब ी बािक रहेको जीवनभर यो मेचमा ब￭सनै राख्नुपनछ र
तब, त्यसलाई िनका लिदएको छ। तर हामी माग्दछैौ िक यो शतैानको शिक्त उनीबाट
िनका लएको होस्। हुनसकोस् िक उनी बचेको होस् र िहडेको होस् र उनी पिहलेको जस्तै
सामान्य अवस्थामा भएको होस्। हामी माग्दछौ येशूको नाउमा। आमेन।
215 तपाई िव ास गनुर्हुन्छ? यो ￭स सकेको कायर् हो, ग रसकेको काम हो। कस्तो कुरा
हो यो? भय रिहत…? क्यान्सरबाट एकपटक िनको पा रएको थयो…?…आफैलाई
खकुुलो छोड्नुहोस्, येशूलाई सबै कुरा िदनुहोस्।
216 प्रभु येशू, म यस ीमाथ हात राख्दछु र उनको िबमारीलाई हप्काउदछु। म जान्दछु
उनी इसाई हुन्, आत्मामा भई जन्मेक हुन्। उनीबाट त्यसलाई िनकाल्नुहोस्, येशू ख्री को
अ तू नाउमा माग्दछु। आमेन।
217 प्रभु परमे र, उनको अमूल्य भाईको िन म्त, म येशूको नाउको उनको मुिक्तको िन म्त
माग्दछु। त्यसमा खडा हुनुहोस्। आमेन। यस्तै नै होस्।
218 के तपाई आफ्नो चंगाई प्रा गनर् चाहनुहुन्छ, छोरा? िठक छ, यो उहाको हातमा
गएको छ।
219 प्रभु येशू, यस जवान यूवा माथ, कसले भ ुभयो, तपाईबाट, उहाले आफ्नो चंगाई
प्राि को प्राथर्ना गनुर्हुन्छ। जसरी तपाईको दास, म मेरो हात उहा माथी येशू ख्री को
नाउमा राख्दछु…?…आमेन।

अब, मात्र कोिह…?…अब, तपाई केवल उहाको नाउलाई पुकानुर्होस्। अब, मलाई
होइन…?…
220 िपता परमे र, जसरी मात्र एउटा छोरा एकपटक आमाको छातीमा सुतेको थयो,
उनले उसलाई ढाँडमा सुम्सुम्याएको र—र उससैंग प्राथर्ना गरकेो र उनको सानो
हात समाएको थयो जब उनी कू कू गन बालक थयो। अब, शतैानले उनलाई एउटा
मान￭सक संस्थानमा रा खिदन्छ। परमे र, उ जीिवत परमे रको पिवत्र मण्डलीमा आउछ,
एउटा मण्डली जो परमे रको आत्माले जन्मेको छ, एउटा मण्डली जसभत्र परमे रको
आत्मा ￭जउदछ, र आफैलाई प रचत तुल्याउनु हुन्छ। र आज, प्राथर्ना ारा हामी यस
ीलाई त्यस संस्थानबाट छुटकारा िदलाउछौ। येशू ख्री को पिवत्र नाउमा हामी प्राथर्ना

गदर्छौ। आमेन।
घर जानुहोस्, तपाई िठक हुनुहुन्छ।
धन्यवाद तपाईलाई आउनुभएकोमा, आफ्नो आमाको िन म्त माग्नुभएकोमा, यिह नै

वास्तिवक छोरा हो।
221 आजको िदन तपाईको छुट्काराको िदन हो। प्रभु येशू, यस जवान यवुतीको िन म्त,
उनको श्रीमानको मुिक्त र उनको घाटीको समस्याको छुटकाराको िन म्त, उनले येशू
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ख्री को नाउमा प्रा गनर् सकेको होस्, जसले भ ुहुन्छ, “आउ र अब िव ास गर,” र यो
￭स एको प रणाम हो।
222 प्रभु, डाक्टरले भिनसकेको छ, प्रभु, यो उनको शरीरमा छ, उनको आँखामा
आईरहेको छ। उनी यहा छुट्कारा पाउनको िन म्त पिवत्र मण्डलीले प्राथर्ना गद गदार् यहाँ
माथ वेिदमा आएक छन्, म उनको छुटकाराको िन म्त माग्दछु येशू ख्री को नाउमा, यो
िवप त्तले उनलाई छोड्नेछ। यो ￭स एको कायर् हो।

उहाको छोराको िन म्त, म यो माललाई आशष िददछु। हुनसकोस् उसको सुनुवाई
र कानको िठक अवस्था फकर आउनसकेको होस्…?…
223 अब मण्डलीले बोल्नुहुन्छ; अब मण्डलीनै ख्री को रहस्यमय शरीर हो। हामीह सबै
तपाईको िन म्त प्राथर्ना गदछौ। बुझ्नुभयो? हामी—हामी अब उप्रान्त यस संसारको
भएको दािब गदनौ। हामी कहाँ जाने भनेर भौतारीने कुराको बारमेा बोल्दनैौ। हामीले
बाटो फेला पारकेा छौ। हामी त्यो त रकामा ज न्मएका थयौ। हामी जीिवत परमे रको
मण्डली हौ (यसको िहस्सा हौ); िन यन,ै यो सारा संसार भ र छ रएर रहेको छ। तर
यो तनीह मध्येको समूह हो। आज, उहाको नाउमा हामी सबै संगै आउछौ। हामी त्यो
गनर् आएका हौ जुन उहाले गर् भ ुभएको छ। के उहाले प्रकट गनर् सक्नुहु जब हामी
एकजुट भई आउदछौ। िबरामीको िन म्त प्राथर्ना गनुर्होस्, तनीह माथ हात राख्नुहोस्,
“िव ासको प्राथर्नाले िबरामीलाई बचाउदछ।”
224 तपाईको मुटुको समस्याले तपाईलाई छोडेको होस्। येशू ख्री को नाउमा, म
परमे रले िदनुभएको आज्ञामा आज्ञाकारी हँुदछु…?… 
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