
परमे रमा िन त हुनुहोस्

 र यो यसरी भिनएको छ:
अब िगलादको…तश् बेका तश् बी ए लयाले आहाबलाई भने,

परमप्रभु इस्राएलका परमेश् वर जसको सेवा म गदर्छु, उहाँको
जीिवत नाउँमा शपथ खाएर म भन् दछु, िक मेरो वचनिवना
आगामी केही वषर्ह भ र न त शीत पनछ न केही पानी पनछ।

तब परमप्रभुको यो वचन ए लयाकहाँ आयो,
यो ठाउँ छोड़ेर पूवर्तर लाग्, र यदर्नको पूवर्तर भएको

करीतको —करीतको,(मलेै भ खोजेको)खोल् सामा गएर
लुिकबस् ।

तले खोलाको पानी िपउनू, र तँलाई त् यहाँ खवुाउनलाई मलेै
कागह लाई हुकुम गरकेो छु…

यसलेै परमप्रभुले भन् नुभएझँै तनले गर।े तनी यदर्नको पूवर्तर
भएको करीत खोल् सामा गएर बसे।

यहाँ कागह ले तनलाई िबहान रोटी र मासु र बेलुक रोटी र
मासु ल् याइिदए, र तनले खोलाको पानी िपए।

केही समयपछ देशमा पानी नपरकेोले त् यो खोलाको पानी
सुक् यो।

तब परमप्रभुको यो वचन तनीकहाँ आयो।
उठ् र झट्टै सीदोनका सारपतमा गएर त् यहाँ बस् : तँलाई खवुाउन

मलेै त् यस ठाउँमा एउटी िवधवालाई आज्ञा गरकेो छु।
यसलेै तनी सारपतमा गए। जब तनी सारपतको मूल ढोकामा

आइपुगे, तब तनले एउटी िवधवालाई दाउरा बटु लरहेक देखे।
तनले हपाररे त् यसलाई भने, “कृपा गरी एउटा लोहोटामा मलाई
अ लकता पानी िपउनलाई ल् याइदेऊ।

त् यो िवधवा पानी ल् याउनलाई जाँदाजाँदै तनले फे र हपाररे
त् यसलाई भने, कृपा गरी एक टुक्रा रोटी मलाई ल् याइदेऊ।
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त् यस िवधवाले जवाफ िदई “जीिवत परमप्रभु तपाईकंा
परमेश् वरको नाउँमा शपथ खाएर म भन् छु, िक भाँड़ामा एक मुट्ठी
पीठो र ढुङ् ग्रोमा अ लकता तेलबाहेक म￭सत केही रोटी छैन,
हेनुर्होस्, म दईुटा लाठी खोज्दछुै, ताक म आफै र मेरो छोराको
िन म् त खानेकुरा बनाएर खाई मनर्लाई घरमा केही ￭झँजािमजा
लानलाई खोज् दछुै।

ए लयाले त् यसलाई भने, “नडराऊ, घर गएर तमीले भनेझँै
गर: तर पिहले तमी￭सत जे छ त् यसको एउटा सानो रोटी बनाएर
म कहाँ ल् याऊ, र त् यसपछ तमी र…तम्रो छोराको िन म् त केही
बनाऊ।

िकनिक परमप्रभु इस्राएलका परमेश् वर यसो भन् नुहुन् छ: भाँड़ाको
पीठो ￭स नेछैन र ढुङ् ग्रोको तेल र त्तनेछैन। जबसम्म देशमा
परमप्रभुले पानी नपठाउनुहु

त् यो िवधवा गएर ए लयाले भनेझँै गरी। यसलेै ए लयाको िन म् त
र त् यो र त् यसका प रवारको िन म् त िदनहँु खानेकुरा भयो।

िकनिक भाँड़ाको पीठो ￭स एन, र ढुङ् ग्रोको तेल पिन
र त्तएन, जस्तो परप्रभुको वचन थयो जुन ए लयाले बोलेका
थए।
यस िवहानको कुराकानीको लािग, िवदेश जानुभन्दा केवल अगाड,

मलेै यस िवषयमा एउटा पाठ चयन गरकेो थए जुन थयो: परमे रमा
िन त हुनुहोस्।
2 र अब, हे प्रभु, तपाईको वचन प्रचार हुदछ यसलाई आशष िदनुहोस्,
र पिवत्र आत्माले हाम्रो मन र िवचारह कैद गरकेो होस्, र उहाँको
उप स्थतको लािग हामीलाई तयार गनुर्भएको होस्, जसरी हामीले उहाँलाई
आउनको िन म्त आग्रह गरकेा छौ। िकनिक हामी परमप्रभुको घरमा दे खन,
या हेनर्को लागी आएका होइनौ, तर तपाईको बारमेा ￭सक्नको िन म्त, र
तपाईको स्वभाव, र तपाईको मागर्, र तपाईको हेतुह जा को िन म्त,
तािक हामी जीवनका समस्याह एउटा वास्तिवक आ ासनका साथ,
परमे रमा िन य भएर सामना गनर् सक्षम हुन सकौ। यो प्रदान गनुर्होस्,
प्रभु। येशू ख्री को नाउँमा हामी यो माग्दछौ। आमेन।
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3 यो पकै्क पिन एउटा डरलाग्दो िबहान हुनुपछर् । यो अत्यन्त गम र धूलो
थयो, र मािनसह सडकमा थए, भोकाएका थए, र पृथ्वी यत तातो
भएको थयो िक यो जल्ने तयारीमा थयो। यो सबै तनीह को पाप र
तनीह को नैतक पतनको प्रतिबम्ब थयो।
4 तपाईले देख्नुहुन्छ, त्यो समयमा अहाबले इस्राएलमा—इस्राएलमा
राज ग ररहेको थयो, या इस्राएलभरी, र उनी इस्राएलका सबै राजाह
भन्दा दु थए। त्यहाँ अहाब ज त्तको दु राजा पिहले कोिह पिन थए,
िकनिक उनले, उनलाई ￭सकाईएको थयो र उनले राम्रो संग जानेका भए
पिन, उनले गरकेा सबै कामह बाट लगातार परमे रलाई अप्रस तुल्याउने
कायर् बन्द गनर् उनी असफल भए। य िप उनी संग एउटा महान् सनै्य
व्यवस्था थयो, र मािनसह उनको शासनकालमा धेरनैै समृ भएका
थए, तरै पिन तपाईले परमे रलाई अप्रस पाररे, धेरै लामो समयसम्म
समृ रहने अपेक्षा गनर् सक्नुहु ।
5 र त्यसपछ, उनको िववाहमा, उनको आफ्नै मािनसह बीचबात
िववाह नगररे, उनी त्यसबाट बािहर गए र एउटा मूतपूजक, मूत पूजा
गन, एउटा पापीलाई िववाह गर।े उनले इ￭जबेललाई िववाह गर।े र उनी
एउटा िव ास थईनन्।
6 र कुनै पिन िव ासीले अिव ासीसंग जस्तो सुकै प र स्थतमा पिन
िववाह गनुर्हुदनै। सधै िव ासीह लाई नै िववाह गनुर्पछर् ।
7 तर अहाबले यो दु काम गर।े र त्यहाँ कुनै संका छैन िक इ￭जबेल एउटा
सुन्दर ी थईन् भनेर। र तनी उनको बािहरी सुन्दरलाई हेररे प्रेममा परकेा
थए, न िक उनी को हुन् भनेर। त्यिह न,ै धेरजैना मािनसह ले आजको
िदनमा पिन त्यिह नै ग ल्त गछर्न्।
8 र उनले देशमा, मािनसह को िवचमा मूतपूजा ल्याएक थईन्। र
मािनसह , पूजाहारीह , सेवकह यस यो ठूलो लोकिप्रय माँगको िपडत
भएका थए।
9 र यो नै आज हाम्रो देशको पिन त स्बर हो। हामीह लोकिप्रय मागको
तल िगरकेा छौ। कुनै सन्देह छैन िक पूजाहारीह ले यो सबै िठक हुनेछ
सोचेका थए, जबसम्म तनीह को सरकारले यसलाई िठकै मान्छ। तर
मलाई मतलब छैन िक सरकारले के कुरालाई मान्य गछर् , यो परमे रले के
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मान्य गनुर्हुन्छ सो हुनुपछर् । र मािनसह ले सोचे िक यिद तनीह ले आफ्नो
केिह संसारीक चजह मा पूवार्नुमान गछर्न् भने त्यो िठकै हो।
10 र मलेै भखर्र जे भने यो आजकै सम्भािवत त स्बर हो भिन पुनः
चत्रण गनर्को लािग कसलेै मलाई भ सक्छ। हामीले सोच्दनैौ होला हामी
मूतपूजक हौ भिन, तर हामी ह । र सरकारले यसको समथर्न गछर् । आजका
मािनसह मूतपूजकह हुन्, िकनभने तनीह ले—तनीह ले मूत पूजा
गछर्न्। ती मध्ये केिहले मूतह को पमा चलचत्रका ताराह लाई पूज्छन्।
कतपयले मूतको पमा पसैाको पूजा गछर्न्। र कतले मूतको पमा
टेलीभजनका ताराह लाई पूजा गछर्न्। तर तपाईले परमे र भन्दा पिन
अगाड जे राख्नुहुन्छ ती सबै कुरा मूत हुन्, जे भए पिन यिह नै सत्य हो।
11 यहाँसम्म िक शतैान पिन, हाम्रो महान शत्रु, यो यत चतूर छ, उसले
किहलेकािह मण्डलीलाई समेत परमे र भन्दा अगाड रा खिदन्छ। तपाईको
एउटा महान् मण्डली होला। यो एउटा ठूलो भवन हुनसक्छ, या यो एउटा
ठूलो नामधारी संस्था हुन सक्ला। र, फेरी, यो एउटा ठूलो मण्डली हुनसक्ला,
तर तपाईको मनमा परमे रभन्दा अगाड केिह पिन आउन निदनुहोस्।
परमे र भन्दा अगाड भएको कुनै पिन कुरा मूत हो।
12 र यी मािनसह लाई थाहा थयो िक यनीह उ त्तकै आ त्मक थएनन्
जत तनीह पिहले राजाह को शासनमा हुनेगथ। र तनीह ले सोचेका
थए, िक तनीह एउटा धा मक जात भएकै कारणले सबै कुरा िठकठाक
हुन आउनेछ। र त्यिह नै त रकामा हामी पिन त्यस ठाउँमा आईका पुगेछौ।
13 केिह मिहना अगाड म मेरो एकदमै राम्रो साथीसंग कुरा ग ररहेको थए।
र उनले मलाई भने, “भाई ब्रन्हाम, मेरो िव ास गछुर् िक तपाईले यो संयकु्त
राज्यलाई न￭जकै बाट प्रहार गनुर्हुन्छ।” उसले भन्यो, “तपाई सधै पापको
िव मा ग￭जर्रहनु हुन्छ र परमे रले यस रा ्रलाई सजाय िदनुहुन्छ।”
14 मलेै भने, “उहाँले यो गनुर् नै हुनेछ, न्यायी हुनको लािग।”

उसले भन्यो, “तर, भाई ब्रन्हाम, तपाईले यो भुल्नुभयो िक यो देश
धमर्शा को आधारमा स्थािपत ग रएको थयो। र हाम्रा िपता-पूखार्ह यहाँ
आए, परमे रले हामीलाई यो सम्पदा िदनुभयो। र हामी धा मक रा ्र हौँ।”
15 मलेै भने, “त्यो सत्य हो, यो सबै न।ै र कसलैाई पिन थाहा छैन िक यस
देशलाई म कत कदर गछुर् भनेर! तर, हेनुर्होस्, मेरो भाई, इस्राएल पिन
परमे रले चुनेको थयो, र उहाँले उसको अगमवक्ताह र महान् व्यिक्तह
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पठाउनु भयो। तर परमे र पाप सहन गनर् सक्नुहु । उहाँले इस्राएललाई
ती सबै दाना कटनी गनर् लाउनुभयो जुन तनीह ले रोपेका थए। र यिद
उहाँले इस्राएललाई आफूले जे रोपेको कटनी गनर् लगाउनुभयो भने, उहाँले
हामीलाई पिन हामीले जे रोपेका छौ त्यो कटनी गनर् लाउनुहुनेछ। उहाँ
व्यिक्तको आदर गन परमे र हुनुहु ।”
16 र हामी त्यो ठाउँमा आईपुगेका छौ जहा हामीले सोच्नुपछर् िकनभने हामी
हाम्रा िपता पुखार्ले के गरकेा थए त्यस कुरामा िनधर्क्क बसेका छौ, वा हाम्रा
मण्डलीका ठूला संस्थापाक ह ले के गर,े परमे रको लािग तनीह को
ठूलो ब लदान के थयो त्यसमा भर प ररहेका छौ, जुन िठक छ र धेरै नै
कदर पिन ग रएको छ, तर तनीह ले के गरे त्यसबाट हामीले मुिक्त पाउन
सक्दनैौ! मुिक्त प्रत्येक व्यिक्त र परमे र िवचको एउटा व्यिक्तगत मामला
हो। हाम्रो रा ्रसंग होइन, हाम्रो मण्डलीसंग होइन, तर परमे र सामु आफ्नै
मामला हो, हामीले नै जवाफ िदन्छौ।
17 यो हाम्रो देशमा त्यस ठाउँमा आईसकेको छ, जबसम्म हामीसंग
भएका अत्यन्त आ त्मक मािनसह को िवचमा, तपाई आ त्मक पु षह र
मिहलाह को िवचमा जानुहोस्, र तपाईले तनीह को दयमा पाउनुहुन्छ
िक त्यहाँ केिह कुराको अभाव छ।
18 हामीह गएका केिह ह ाह मा, म यी केिह चजह बात भएर गईरहेको
छु, र पु षह मा पाए अनुसार िक मलाई लाग्छ त्यहाँ एउटा िवऊ थयो, तरै
पिन मलेै यो पाए िक उनीह ले अस्थायी कुराह मा जोड िदईरहेका छन्,
वरपर जादै र भ ररहेका छन्, “परमे रले मलाई ठूलो फलानो-फलानो
िदनुहुन्छ। परमे रले िदनुहुन्छ…” तपाईले धोका िददै हुनुहुन्छ।
19 महान् भौतक चजह सधै परमे रको इच्छामा रहदनै। परमे रले धम
र अधम दवुमैा वषार् पानुर् हुन्छ। तर संसारलाई आज जे आवश्यक छ त्यो
िव ासको एउटा भ्रम होइन, आफैलाई केिह कुराको भ्रममा राख्ने अिन
त्यसलाई आ त्मक हो भिन भ खोज्ने।
20 किहले कािह िव ासले महान् आ यर्को काम गनछ. र अझै पिन त्यो
एउटा आ त्मक दयबाट आएको हुदनै। के हाम्रो प्रभुले यो भ ुभएको छैन
र, “त्यसिदन धेरजैना मकहा आउनेछन्, र भ ेछन्, ‘के मलेै तपाईको
नाउँमा यो ग रन, त्यो ग रन?’ र म तनीह भ ेछु, ‘म बाट दरू होइजाओ,
तमीह अधमर् काम गनह ।’” अधमर् भनेको के हो? केिह त्यस्तो कुरा
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हो जुन तपाईलाई सिह गनर्लाई थाहा छ र पिन त्यो गनुर्हुदनै। “मलेै
तमीह लाई किहल्यै पिन चनेको थईन,” उहाँले भ ेहुनेछ। र हामी त्यिह
िदनमा बाँचरहेका छौ।
21 आज हामीलाई जे आवश्यकता छ त्यो धेरै भौतक चजह होइनन्।
हामीसंग त्यो छ। हामीलाई ठूला मण्डलीह चािहदनै। हामीलाई ठूला
समूहह चािहदनै। हामीलाई थप रेडयो र टे लभजनमा आवश्यक छैन।
हामीलाई यी अधक कुराह को आवश्यकता छैन। तर आज हामीलाई
के खाँचो छ भने आ त्मक हुनको लािग, त्यो एउटा व्यिक्त हो जसले
परमे रको अगाड आफैलाई नम्र तुल्याउछ, यिद तनीह संग एक पसैा
पिन छैन, र तनीह भत्रको आत्मा परमे रको भलाईले तृ नभएसम्म
प्राथर्ना गदर्छन् भने, र तनीह को दयको भत्रमा एउटा पुनजार्गरणले ठाउँ
लन्छ, जसले उनीह को मनोभाव र वातावरणलाई उनीह ले ￭जईरहेको
त रकामा प रवतर्न गदर्छ।
22 तपाईको पाउमा दईु जोड जुत्ता नहोला, तपाईले झुत्रो लुगा लगाईको
हुनसक्छ, तर तपाईको दयमा केिहकुराले परमे रको गीत गाउदछै।
संसारको सबै पसैा भन्दा ब मसंग यो भएको चाहन्छु।
23 त्यसलेै तपाईले भ सक्नुहु िक प्राकृतक चजह सधै परमे रको
आशषको चन्ह हो। दाऊद परमप्रभुसंग भनेका थए िक, उनले दु
फ लफाप भएको देखेका थए…एउटा ठूलो तेजपत्ताको ख जस्तै गरी।
तर परमे रले उनलाई सोध्नुभयो, “के तलेै किहल्यै अन्तमा त्यसलाई
िवचार ग रस्?” चाहे हामीले ज त्तसुकै राम्रो लुगा लगाएपिन, खानलाई
प्रसस्त भएपिन, ती कुराह परमे रको उप स्थतमा जादनै। यो शरीर
जसमा हामी वास गछ , यो नाश भएरै जान्छ चाहे हामीले जत्तीनै यसको
ख्याल राखेपिन। तर त्यो प्राण हो जुन मािनस भत्र छ, यो आत्माको
अवस्था हो जुन जीिवत परमे रको उप स्थतमा जान्छ।
24 तर हामीले चजह लाई हल्कामा लदछौ। हामी सोच्छौ िक केवल हामी
एउटा रा ्र भएको ले…त्यसरी नै अहाब र सबै इस्राएलले, त्यस िदनमा, यी
कुराह लाई हल्कामा लएका थए, सबै कुरा िठक छ भिन सोचेका थए।
तनीह का पूजाहरीह र प्रचारकह ले तनीह लाई भ प्रयत्न गरकेा
थए, “सबै िठकै छ। सबकुैरा राम्रै छ।” तर तनीह मा एकजना थयो,
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उसले गलत कुराह को िव कराए, िकनभने उसलाई थाहा थयो िक
पिवत्र परमे र अपिवत्र धमर्को आधुिनक प्रवृ त्तमा सन्तु हुनसक्नुहु ।
25 त्यसरी नै स्वगर्को परमे र आज पिन उस्तै नै हुनुहुन्छ। हाम्रा सबै
प्रयासह र ठूला कामह जुन हामीले गनर् कोशष ग ररहेका छौ, परमे र
समक्ष रहेको समस्त पिवत्र जीवनभन्दा बािहर उहाँ किहल्यै पिन प्रस
हुनसक्नुहु ।
26 हामीले िव ालयह , म न्दरह , र पिवत्र स्थानह िनमार्ण गनर् सक्छौ।
हाम्रो संस्थाह हुनसक्छ। हामीले महान् कायर्ह गनर् सक्छौ, तर परमे र
तबसम्म सन्तु हुनुहुनेछैन जबसम्म मानव प्राण परमे रको वेदीमा पिवत्र
हुदनै, र परमे रको कायर्ह को लािग पिवत्र पा रदनै। र तपाईले त्यो किहल्यै
पाउनुहुने छैन।
27 तपाईले हाम्रो प्राथर्नाको सभाह यत कमजोर पाउनुहुन्छ, केवल एक
िमनेटको प्राथर्ना हुन्छ, र ओच्छ्यानमा उफ्रनुहुन्छ। लगभग िदनको एक
पटक वा दईु पटक मात्र गरकेो हामीले पाउछौ। जबिक हामीह सबजैना
दोषी छौ। हाम्रो देश, नैतक तवरले पतन भईरहेको छ। हामीसंग जताततै
िव ी ग्राहम र ओरल रोबट्सर्ह छन्। तर जबसम्म अमे रकाको दयमा
एउटा तखार् आउदनै, यसलाई जीिवत परमे रमा फेरी फकार्एर ल्याउन,
एउटा जीिवत अनुभवमा, जीिवत परमे रमा एउटा नमन िव ासमा,
हामीह केवल हाम्रा िदमाग िपिटरहेका हुन्छन्, जस्तो यसले भनेको छ।
28 हामीले छाती फुलाएर िहड्न सक्छौ होला, हाम्रो कलरह कालोमा
प रणत हुनेगरी, तल सडकमा िहड्छौ होला, र “डक्टर” वा “आदरणीय”
भनेर बोलाईदेको चाहना राक्छौ। हामीले यस भूमीमा भएको सबै भन्दा
महान् मण्डलीमा पादरी गछ होला, र हामी हुनसक्नेसम्म को यत धा मक
होलाऊ, िक कुनै पिन मािनसले हाम्रो जीवनमा औंला उठाउन सक्दनै
होला। तर जबसम्म त्यो प्राण जुन हामी भत्र छ त्यो परमे रको लािग
ज्वलन्त छैन, जबसम्म त्यहाँ केिहकुराले उहाको तसर्ना गदन! “जसरी
ह रणले खोलाका पानीको तृष् णा गदर्छ, त् यसरी न,ै हे परमेश् वर, मेरो
प्राणले तपाईकंो तृष् णा गदर्छ।” जबसम्म हामी त्यस प्रकारको अनुभवमा
पुग्न सक्दनैौ!
29 त्यसकैारणले, साम्यवाद, र यस्तै अन्यले आधारह प्रा गनछन्
जस्तो तनीह ले अिहले ग ररहेका छन्, र हामीले गनर्सक्ने सबै सािमल



8 बो लएको वचन

गराउने कायर्ले यसलाई किहल्यै पिन रोक्ने छैन। यो हुन आउनेछ भिन
भिवष्यवाणी ग रएको छ। तर परमे रले आफ्नो मण्डलीलाई बोलाईरहनु
भएको छ।
30 कसरी यो सानी ी ए लयाको क्षमता भएको हुनुपछर् ! िकनभने,
सामान्यतः तपाईको िक्रयाले तपाई के हुनुहुन्छ भिन देखाउछ। र, फेरी,
उनी परमे रको अगमवक्ताको लािग सत्कारको लािग चुिनएक थईन्। याद
गनुर्होस्, उनी एक अन्यजात थईन्, एउटा यहूदी होइन।
31 र भूिम गम ले ज लरहेको थयो। र त्यहाँ कुनै संका छैन यी सानी ी,
त्यस क्षमताको भएको नाताले, िव ासीको एउटा चत्रण भएको हुनाले…
िकनिक हामी देख्छौ िक परमे रले उनलाई बोलाउनुहुने थएन, यिद उनी
परमे रको अगमवक्तालाई सत्कार गनर्सक्ने योग्यको नभएको भए। िकनिक
उहाँले आफ्नो अगमवक्तालाई त्यस घरमा किहल्यै पिन पठाउनु हुनेथएन
जुन अयोग्य थयो।
32 यो उनको चुनाव थएन। यो परमे रको चुनाव थयो। यो उनको
अगमवक्तालाई आज्ञा थएन। यो उहाँलाई परमे रको आज्ञा थयो। उनलाई
एउटा खोला भएको ठाउँमा रा खएको थयो। कागह ले उनलाई खवुाउदै
थयो। तर यो केिह घटना हुनको लािग परमे रको आज्ञा थयो। र परमे र
पकै्क पिन ए लयाको जस्तै प्रकृत भएको िव ासीकोमा जानु भयो।
33 उनी एउटा िवधवा ी थईन्। र हामी सबै जान्दछौ उनी, एउटा
िवधवा ी, उनको पत मरकेो र एउटा जवान केटालाई हुकार्उन कस्तो
अवस्थाबाट भएर गएक हो लन्।
34 र त्यहाँका भूिमह मा तनीह आफ्ना बालीह मा िनभर्र थए।
तनीह संग कुनै प रयोजनाह थएनन् जस्तो आज हामीह संग छ, र—
र रक्षा संयन्त्रह । तनीह आफ्ना बालीह मा िनभर्र थए। र मािनसह का
अधमर्को, र नैतक पतनको कारणले देशमा खडेरी ल्याएको थयो, यहाँ
तनीह सबै भोकले म ररहेका थए।
35 र त्यसपछ हामीले पाउछौ िक िनसन्देह पमा उनले रात पछ रात,
रातभरी प्राथर्ना गरके थईन्, जसै उनले भाँडाको िपठो तल, तल, तल
घट्दै गएको दे खन्। र त्यो अवस्थासम्म पुगेको हुनुपछर् यहाँसम्म िक त्यहाँ
भाँडामा अक कचौरा िपठो िनकाल्न समेत िमल्दनै थयो। उनी संग भएको
केवल थोरै मुट्ठी थयो। मृत्यु िठक प्रवेश ार, उनको ढोकासम्म आईरहेको
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थयो। िकनिक त्यहाँ त्यो भन्दा बढी पाउने कुनै त रका थएन। सम्पूणर्
देह्स नै भोकमरीमा थयो।
36 र, तेल, सानो भाँडामा केवल एक चम्मच जत मात्रै बाँक थयो। केवल
त्य त्त मात्रै तेल र िपठो उनी र मृत्यकुो िवचमा रा खएको थयो। उनी आफ्नो
प्राथर्नाको िवषयमा िन य नै साँचो पमा इमानदार भएक हुनुपछर् । तपाई
त्यो कुराले आफ्नो घरमा प्रहार हुन िदनुहोस्, यो आज िबहान हामी ज त्त
छौ त्यो भन्दा अ ल बढी इमानदार हुनेछ, जब हामीलाई थाहा हुन्छ िक
मृत्यु हाम्रो ढोकामै छ।
37 र म िव ास गछुर् , हुनसक्छ, हामीले सोच्छौ, शायद, यो, िक उनले
रातभरी प्राथर्ना गरके हो लन्, एक िदनको लािग यो व्यवस्था भयो। उनले
क रब तन या चार वषर् उमेरको केटाको ओठ पहेको भएको देख्न स क्थन्।
र उनले आफ्नै हड्डीह दबुर्ल हुदै गएको देख्न स क्थन् िकनिक मासुह
हड्डीबाट कमजोर हुदै जाँदै थयो। र यो एउटा डरलाग्दो कुरा भएको हुनुपछर् ,
िकनिक यस आमाले यी कुराह भईरहेको दे खरहेक थईन्। र, अझै,
परमे रको अघ हात फैलाएर, िदन र रात प्राथर्ना गद, “अब हामी एक
मुट्ठी िपठो र एक चम्चा तेलमा छौ।”
38 तपाईलाई थाहा छ, यो एउटा अनौठो कुरा हो। परमे रले यो कुरा
हरकेको दयमा जान िदनुभएको होस्, यिद मलेै फेरी प्रचार गरकेो किहल्यै
तपाईले देख्नुभएन भने। यो एउटा संदेश होस्। यो अनौठो हो, सबभैन्दा
अनौठो, िक किहलेकािह परमे रले त्यस त रकामा काम गनुर्हुन्छ।
39 तपाईलाई थाहा छ, जब हामीले आफ्नो पाप स्वीकार गछ र परमे रले
चाहनुभएको सबै आवश्यकता पूरा गछ …हामी परमे रमा िव ास गछ ।
त्यहाँ एउटा अवस्था पूरा गनुर्पदर्छ, र यो उहाँको इच्छा अनुसार हुनुपछर् ।
र हामीले हाम्रा पापह स्वीकार गय , र हामीले गरकेा सबै ग ल्तह
सिह बनायौ, कसरी गन भिन जानेका सबकुैरा सिह गय । प्रत्येक
आवश्यकता जुन परमे रले बनाउनुभएको छ, या माग्नुभएको छ, हामीले
ती आवश्याक्ताह पूरा गरकेा छौ, र अझै पिन उहाँ मौन रहनुहुन्छ। उहाँले
िवल्कुल हामीलाई उत्तर िदनुहुदनै।
40 म िन न्त छु िक मा मािनसह संग बोल्दै छु, यस िबहानीमा, जो त्यस
ठाउँमा आएका थए। म आफै नै त्यहाँ धेरै चोटी आएको छु। जब म वापस
फकर गए र जीवनका पुराना कुरालाई हेरे र सबै पत्थरह पल्टाए, र मलेै
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केिह कुरा गतल गरकेो छु भिन थाहा पाए, म गएर यसलाई स्वीकार गछुर् र
भन्छु, “परमप्रभु परमे र, म यसलाई िठक बनाउछु,” र गएर त्यसो गछुर् ।
त्यसपछ फेरी फकर आउछु र भन्छु, “अब, प्रभु, तपाई परमे र हुनुहुन्छ;
तपाईले मलाई जवाफ िदनुहुनेछ। िन य नै मलेै प्रत्येक अनुरोधह पूरा गरे
जुन तपाईले मलाई गनर्को िन म्त चाहनुहुन्थ्यो। र मलेै सबै आवश्यकताह ,
पूरा गरकेो छु।” र अझै पिन उहाँ कुनै जवाफ िदनुहु , मौन रहेको दे खन्छ,
त्यिह नै बेला हो जहाँ तपाई पक्का हुनुपछर् िक उहाँ नै परमे र हुनुहुन्छ
भिन। हतास नहुनुहोस्। केवल एकमात्र कुरा यो हो िक, तपाईको दयमा,
परमे रमा िन त हुनुहोस्।
41 मेरो पाठ। कुनै पिन कुरा गनुर्भन्दा अघ, पिहले, िन त हुनुहोस्।
तपाईको दयमा िन त हुनुहोस्, िक यो परमे र हुनुहुन्छ। र उहाँले
भ ुभएको सबै कुरा तपाईले पूरा गनुर्भयो भने, तब तपाई िन त हुनुहुन्छ
िक उहाँ नै परमे र हुनुहुन्छ भिन, त्यिह नै हो जब िव ासले काम गनर्
जान्छ, िठक त्यहाँ। िव ास स्थर रहन्छ, िकनिक यसलाई थाहा छ िक
उहाँ नै परमे र हुनुहुन्छ।
42 र तपाईले प्रत्येक माग पूरा गनुर्भयो। तपाईले िव ास गनुर्हुन्छ िक
उहाँ परमे र हुनुहुन्छ, र तपाईको िव ास स्थर रहन्छ। ओ! उहाको
नाउँ धन्यको होस्! िव ास अ स्थर हुदनै, िकनिक यसलाई िन त छ
िक परमे र हुनुहुन्छ र उहाँलाई कमर्ठतापूवर्क खोज्नेह लाई एउटा इनाम
िदनुहुने हुनुहुन्छ।
43 यो तल गिहराईमा गएको होस् र तपाईबाट किहल्यै नहटेको होस्,
ब्रन्हाम टेबरनेकल। यिद तपाईले परमे रको आवश्यकताह पूरा गनुर्भयो,
र तपाईको दयमा उहाँ हुनुहुन्छ भिन िव ास गनुर्भयो, परमे रले केवल
तपाईको िव ासको जाँच गद हुनुहुन्छ, िकनिक उहाँले त्यसो गनर् मन
पराउनुहुन्छ। तपाईले आफ्नो पापह स्वीकार गनुर्भयो र परमे रले
चाहनुभएको सबै मागह तपाईले पूरा गनुर्भयो, र अझै पिन उहाँ मौन
रहनुहुन्छ भने, याद गनुर्होस्, िव ासले भन्छ िक उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसपछ
िव ासले त्यसलाई समात्छ, यो थाहा नहुदै पिन िक यो के हो, तर यसलाई
उहाँ हुनुहुन्छ भ े थाहा छ, र उहाँ हुनुहुन्छ भ े कुरामा यो िन त छ।
44 तब, याद गनुर्होस्, यिह उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको वचन सत्य हुनुपदर्छ।
र यिद उहाँले तपाईलाई यी प र स्थतह पूरा गरको लािग चाहनुभयो,
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र तपाईले पूरा गनुर्भयो भए, उहाँ आफ्नो वचन पूरा गनर् बाध्य हुनुहुन्छ।
पछाड नहट्नुहोस्, र भ ुहोस्, “िठक छ, म किहल्यै पिन िनको भईन।
म…” ओ, तपाई ग रब. र कमजोर िव ास। त्यसमा िव ास नगनुर्होस्। यिद
सबै कुरा स्वीकार ग रयो, र सबै कुरा बािहर फा लयो, र तपाईले परमे रको
आवश्यकता पूरा गनुर्भयो, िव ासले िठक त्यहाँ स्थर रहन्छ। यसलाई
ह ाउने त्यहाँ केिह पिन हुनेछैन। उहाँ हुनुहुन्छ, र तपाई िन त हुनुहुन्छ।
“तर परमप्रभुको प्रतक्षा गनह को बल फे र नयाँ हुनेछ; तनीह चलझँै
माथ-माथ उड् नेछन्, र दगुररे पिन तनीह थाक् नेछैनन् ; तनीह
िहँड् नेछन् तापिन मूच् छार् पनछैनन् ।”
45 प्रतक्षा गनुर्होस्, जब तपाईले उहाँको आवश्यकताह पूरा गनुर् हुन्छ।
त्यसले तपाईको िव ासलाई एउटा प्रदशर्नीमा ल्याउदछ। यिद तपाईले पूरा
गनुर्भएको छ भने…परमे रको मागह बनाईयो, या पुराईयो, र तपाईले
यसलाई पूणर् पमा िवचार गनुर्भयो, र तपाईले ती सबै कुरा गनुर्भयो जुन
परमे रले खोज्नुभएको थयो, तब तपाईको िव ास िठक त्यिह ढुक्क रहन्छ,
िक उहाँ परमे र हुनुहुन्छ। परमे रमा िन त हुनुहोस्।
46 तपाईलाई थाहा छ, उहाँ हामीलाई जाँच गनर् मन पराउनुहुन्छ। उहाँले
तपाईको िव ासको प्रतिक्रया हेनर् मन पराउनुहुन्छ। के तपाईले त्यो
थाहा थयो? तपाईले कसरी प्रतिक्रया गनुर्हुनेछ भनेर परमे रले हेनर् मन
पराउनुहुन्छ। जब तपाई भ ुहुन्छ, “ओ परमप्रभु, म तपाईलाई िव ास
गछुर् । तपाई मेरो मुिक्तदाता हुनुहुन्छ। म िव ास गछुर् िक तपाई नै चंगाईकतार्
हुनुहुन्छ। म िव ास गछुर् िक तपाई मात्र एक हुनुहुन्छ जसले पिवत्र आत्मा
िदनुहुन्छ। र जे कुरा मलाई आवश्यकता भईरहेको छ, तपाई नै परमे र
हुनुहुन्छ जसले त्यो िदनुहुन्छ।” र त्यसपछ जब तपाईले सबै आफ्नो
पापह स्वीकार गनुर्भयो र परमे रलाई के गनछु भिन प्रतज्ञा गनुर्भयो
यिद उहाँले तपाईलाई िनको पानुर्हुनेछ भने, र त्यसपछ यो पूरा नभएकै
कारणले, तपाई कायर जसरी कुनै अ ठाउँ तर भाग्नुहुन्छ। परमे रले त्यो
प्रयोग गनर्सक्नुहु । उहाँले तपाईलाई प्रयोग गनर्को लािग त्यहाँ कुनै बाटो नै
छैन। उहाँले तपाईलाई उत्तर िदनको लािग त्यहाँ कुनै बाटो नै छैन, िकनभने
उहाँले केवल िव ासको माध्यमबाट मात्रै उत्तर िदनुहुन्छ। तब, अचानक,
तपाई टाढा जानुहुन्छ, र उहाँले उत्तर िदनसक्नुहु । तर वास्तिवक, सच्चा
िव ास त्यहाँ खडा हुन्छ, यो िन त भएर िक परमे र हुनुहुन्छ। िन त
हुनुहोस् िक उहाँ हुनुहुन्छ।
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47 यिद परमे रले यी कुराह पूरा गनर्को लािग भ ुहुन्छ, तपाई पापह
स्वीकार गनर्, र अन्य यस्त,ै र तपाईले यो गनुर्भएको छ, िव ासले भन्छ
िक उहाँ हुनुहुन्छ, यो िन त छ िक यो पूरा हुनेवाला छ। तपाईको अनुरोध
प्रदान ग रनुपछर् । ओ, म—म आशा गछुर् िक तपाईले यो छुट्टाउनु हुनेछैन।
यिद तपाई परमे रमा िन त हुनुहुन्छ, परमे र उहाँको वचनमा िन त
हुनुहुन्छ। उहाँ केवल तपाईलाई जाँच गनर्को लािग पखरहनुभएको छ।

उहाँले यो धेरै पटक गनुर्भयो। आउनुहोस् एक दईुटा मामलालाई
अभ्यास गरौँ।
48 आउनुहोस् िहब्रू छोराछोरीह लाई हेरौँ। तनीह ले मूतलाई ढोग्नु
हु थयो। परमे र तनीह मा िव ास्त हुनुहुन्थ्यो। र जब तनीह ले सुने
िक तनीह आगोको भट्टीमा जानुपछर् भनेर, तनीह ले भने, “हाम्रो
परमे रले हामीलाई यस भट्टीबाट बचाउन सक्षम हुनुहुन्छ। तर यिद उहाँले
यो गनुर्भएन भने, हामी तपाईको कुनै पिन मूतह लाई ढोग्नेवाला छैनौ।”
हेनुर्होस्, तनीह परमे रमा पक्का र िन त थए।
49 तनीह लाई थाहा थयो िक उहाँ यहोवा हुनुहुन्छ। तनीह लाई थाहा
थयो िक उहाँले प्राथर्नाको उत्तर िदनुहुन्थ्यो। तर चाहे उहाँले तनीह को
मामलामा गनुर्भयो, या गनुर्भएन, यो भलाई कै िन म्त हुनुपथ्य । त्यसलेै
तनीह ले केवल आफ्नो अभव्यिक्त िदए, तनीह का पापह स्वीकारे र
मृत्यमुा गए।
50 जब तनीह आगोको भट्टीमा जाँदै थए, तनीह लाई थाहा थयो िक
तनीह िन त थए, िक, यिद परमे रले तनीह लाई जलाउनुहुन्छ भने,
उहाँले तनीह लाई फेरी पिन जीिवत पानुर् हुनेछ, पुन त्थानमा। तनीह
परमे रमा िन त थए, िकनभने तनीह ले जान्दथे िक परमे रले सबकुैरा
भलाईकै िन म्त काम गनुर्हुन्छ। र जब हामी परमे रमा िन त हुन्छौ, हामी
जान्दछौ िक परमे रले सबै काम हाम्रो भलाई कै लािग गनुर्हुन्छ।
51 त्यसलेै, तनीह ले एउटा भनाई गर।े तनीह िन त थए, र तनीह
￭सधै दन्केको आगोको भट्टीमा पसे। र परमे रले तनीह लाई त्यहाँ जान
िदनुभयो; ब￭सरहनुभयो, तनीह लाई हेद। उहाँले तनीह को प्रतिक्रया
हेनर् चाहनुभयो।
52 जब, राजाले भने, “तुरही बज्दा के तमीह झुक्यौ?”
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तनीह ले भने, “होइन। हामीह झुकेनौ।” त्यहाँ तपाईको िव ास
छ, कस्सेर समातरहेको छ।

“िठक छ, त्यसोभए, यिद तमीह ले झुकेनौ भने, के तमीह लाई
मेरो आदेश थाहा छ?”

“हो, हामीलाई तपाईको आदेश थाहा छ।”
“मेरो आदेश यो छ िक त्यो भट्टी पिहलेको भन्दा सात गुणा तातो

पा रनेछ, र म तमीह लाई थाहा फा लिदनेछु। के अब तमीह झुक्न
चाहन्छौ?”

“होइन। हामीले ढोग्नेछैनौ।” त्यहाँ तनीह को िव ास छ।
53 परमे रले भ ुहुन्छ, “िठकै छ, म हेछुर् यनीह ले यसको बारमेा के
गछर्न्। म हेनछु यनीह को िव ासको के प्रतिक्रया छ।”
54 त्यसलेै तनले भने, “तनीह को हातह बािनदेओ, र तनीह को
खटु्टाह बाधदेओ, र तनीह लाई भट्टीमा हाल्न शु गर।” र तनीह को
अनुहारमा आगोसंग तनीह भट्टीतर गए। परमे र अझै पिन उभेर,
यसलाई हेदहुनुहुन्थ्यो। तर तनीह िन त थए िक उहाँ नै परमे र
हुनुहुन्छ भिन। तनीह ले आफ्नो कबूली गरकेा थए। तनीह ले जानेका
सबकुैराह तनीह ले िठक बनाएका थए। उहाँ परमे र हुनुहुन्छ भ े
कुरामा तनीह िन त थए।
55 त्यसलेै तनीह ￭सधै त्यस आगोको भट्टीमा गए। िठक अ न्तम
क्षणमा, उहाँ स्वगर्ह बाट सवार हुद,ै एउटा बतासको रथमा आउनुहुन्छ,
तनीह लाई सान्त्वना िददै र कुरा गदगदार् तनीह बाट हावाको झोका
फाल्नुहुन्छ।
56 परमे रले तपाईको िव ास्वलाई त्यस िबन्दमुा आउन िदनुहुन्छ जहाँ
यसले प्रतिक्रया गछर् ।
57 पुरानो िनयममा त्यहाँ अय्यूब थयो, जब हामीलाई दोष लगाउने,
शतैानले उनलाई एउटा गोप्य पापी भएको भिन दोष लगाए। तर अय्यूबलाई
थाहा थयो िक उनले पाप गरकेा थएनन् भिन। उनलाई थाहा थयो िक
उनले गरकेा सबकुैराह स्वीकार गरकेा छन्, र होमब ल पिन चढाएका
छन्। त्यो परमे रको आवश्यकता थयो। त्यो सबै थयो जुन परमे रलाई
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चािहन्थ्यो, त्यो होमब ल र पाप स्वीकारोिक्त। र अय्यूबले ती कुराह
गरकेा थए।
58 र शतैानले भन्यो, “म त्यसको ऊँटह लनेछु, िकनिक उनी एउटा
धनी मािनस हुन्। म उसको भेडा लनेछु।” र अन्तमा त्यसले उनको
बच्चाह लाई लए, जो उनको दयको सबभैन्दा न￭जक थयो।
59 अझै पिन, अय्यूब समयोचत रहे, िकनिक उनलाई थाहा थयो िक
परमे र, उनी िन त थए िक उहाँ परमे र हुनुहुन्छ भिन, िकनिक उनले
उहाँसंग बोलेका थए, र उनले उहाँको मागह पूरा गरकेा थए। उनले
तल खोजे र पाए िक, “मलेै सबै होमब ल चढाएको छु। मलेै मेरो दयमा
भनेको छ, ‘शायद जब मेरो छोराह ले एउटा—एउटा भोज िदए, र मेरा
छोरीह उप स्थत भए, शायद हुनसक्छ तनीह ले गोप्य पमा आफ्नो
दयमा पाप गरकेा थए, त्यसलेै म तनीह बाट एउटा होमब ल चढाउनेछु

र तनीह को ग ल्तको स्वीकार गनछु।’”
60 ओ परमे र! जब एउटा व्यिक्तले परमे र गर् भ ुभए बमो￭जम पूरा गछर् ,
ऊ िन य छ िक उहाँ परमे र हुनुहुन्छ, उहाँले उत्तर नै िदनुपछर् । िव ासले
हरके पटक उहाँलाई श्यमा बोलाउँदछ।
61 जब जे सिह छ भिन तपाईले जानेको कुरा तपाईले गनुर्भएको छ, जब
तपाईले उहाँको माग पूरा गनुर्भएको छ, जब तपाईले स्वीकार गनुर्भएको छ र
सिह बनाउनुभएको छ, र प्राय त गनुर्भएको छ, र यसलाई परमे र समक्ष
राख्नुभएको छ। मलाई मतलब छैन िक उहाँ कत मौन हुनुहुन्छ, उहाँ अझै
पिन परमे र हुनुहुन्छ, त्यहाँ त्यो िव ास राख्न प्रतक्षा ग र रहनुभएको छ।
तपाईले तपाईको काम गनुर्भयो, अब उहाँले तपाईको काम ारा तपाईको
िव ास हेनर् चाहनुहुन्छ। तपाईले के गनुर्हुनेछ भिन उहाँले हेनर् चाहनुहुन्छ।
62 यिद तपाई अभषेक ग रएको हुनुहुन्छ र तपाईको िन म्त प्राथर्ना
ग रएको छ भने, तपाईले यसको बारमेा के िव ास गनुर्हुन्छ भिन परमे रले
हेनर्लाई पखरहनु भएको छ। र अक आईतबार यस शहरबाट भएर आएको
चंगाईकतार्को लािग, अक आईतबार नभाग्नुहोस्, र भो ल पल्ट भागदौड
नगनुर्होस्। उहाँ तपाईको िव ास प्रत तपाईको प्रतिक्रया हेनर्लाई प्रतक्षा
गद हुनुहुन्छ। अक िदन पछाड गएर यो नभ ुहोस्, “मलाई कस्तो नराम्रो
लागेको छ, मलाई लाग्दनै िक म िनको भएको छु।” पिहलो त तपाई
प्राथर्नाको पिंक्तमा रहनको लािग उचत हुनुहु । तपाई हुनुहु । तपाई
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हुनुहु । तपाई अझै पिन तयार हुनुहु । तपाई िव ास गनुर्हु िक उहाँ
परमे र हुनुहुन्छ भिन। मलाई ग दन…
63 तपाईले भ ुहोला, “भाई ब्रन्हाम, म तपाईसंग असहमत छु।” तपाईको
आफ्नै कामले तपाई के हुनुहुन्छ भिन प्रमाणत गछर् । “तनीह को फल ारा
तमीह ले तनीह लाई च ेछौ।” यिद एउटा मािनसले आफूलाई हँु भन्छ,
र उसले अझै पिन र क्स िपउछ, धुम्रपान गछर् , र जूवा खेल्छ, र फोहोर
ठट्टा गछर् , र भन्छ, “बाईबलको अशं सिह छ, र केिह अशं सिह छैन,” उनले
सुसमाचार पिन प्रचार गलार्, र बाईबलको िहस्सा अ स्वकार पिन गलार्, ऊ
अझै पिन एउटा पापी हो। ऊ अझैसम्म सिह छैन।
64 तर जब तपाई खलेुआम स्वीकार गनुर्हुन्छ िक परमे र उही परमे र
हुनुहुन्छ, र तपाईको जीवन उहाँकै हातमा सु म्पएको छ, यो हुनको लािग,
“परमप्रभु, म तपाईको माटो हँु; तपाई कुमाले हुनुहुन्छ,” तब तपाई के
माग्नुहुन्छ माग्नुहोस्। िव ास किहल्यै पिन ढलपल हुदनै। यो िठक त्यहाँ
खडा हुनेछ।
65 य िप प र स्थतह दायाँ दे ख बायाँमा झछर्न् जस्तो दे खन्छ, तल
त्यो िव ास किहल्यै पिन ह￭ दनै, िकनभने उहाँ परमे र हुनुहुन्छ भ े
कुरामा तपाई िन य हुनुहुन्छ। र यिद उहाँ परमे र हुनुहुन्छ भने, उहाँले
आफ्नो प्रतज्ञा पूरा गनुर्हुन्छ। उहाँले एउटा प्रतज्ञा गररे यसलाई तोड्न
सक्नुहु । यिद उहाँ परमे र हुनुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो प्रतज्ञा पूरा
गनुर्पदर्छ। ओ, मलाई त्यो मन पछर् । उहाँ यो संगै बस्नु नै पछर् ।
66 अय्यूबले आफ्ना भेिटह चढाए; उनले सबै कुरा गर।े उनलाई थाहा
थयो िक उनी सिह थए भिन। र यहाँिनर मण्डलीको सदस्यह आउँछन्,
केिह अन्य नामधारी मण्डलीकाह , भने, “अय्यूब, तमी एउटा पापी हौ
भनेर स्वीकार गनर् सक्छौ, िकनिक तमी एउटा पापी नभएसम्म परमे रले
तमीलाई यसरी सजाय िदनुहु थयो।”
67 तर अय्यूबले भने, “मलेै मेरो स्वीकारोिक्त गरकेो छु। मलेै परमे रको
अगाड होमब ल चढाएको छु, र म एउटा पापी होइन।” उनलाई थाहा
थयो िक उनी कहाँ उभरहेका छन् भिन। त्यसपछ सबकुैरा च लरहेको
थयो, िवल्कुल त्यसरी नै लगातार गईर ो, जत किठन त्यो हुनसक्थ्यो
त्यो हुदै गयो, अय्यूबलाई िगराउन प्रयास गद, र अय्यूबलाई त्यो एउटा
ठाउँमा ल्याउनको लािग िक जहाँ उनले परमे रलाई अ स्वकार गनछन्
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र होमब ललाई पिन अ स्वकार गनछन्। तपाईले स्वकानुर्भएको कुनै पिन
कुराको लािग िठक त्यिह िमनेटमा तपाईले पालन गनर् थाल्नुभयो भने,
यसले तपाईको कमजोरी, परमे र प्रत तपाईको संका देखाउछ। तपाईले
परमे रलाई केिह पिन कुरा माग्नुहोस्, र यसलाई संका गररे िहड्नुहोस्, तब
एउटा सक्ना गन व्यिक्त हुनुहुन्छ र एक िव ासी होइन।
68 अय्यूबलाई थाहा थयो उनी कहाँ खडा छन् भिन, र त्यस जगमा
अडग रहे।
69 यसमा अचम्म मा ुपदन िक पेरोनेटले आफ्नो मन घडीमा भनेका थए:

ख्री , ठोस चट्टानमा, म खडा छु;
सबै अ मदैान डुब्दै गरकेो बालुवा हो।

70 अय्यूबको स्वीकारोिक्तको त्यो ठोस चट्टानमा, यहाँसम्म िक उनक िप्रय
पत्नीले पिन छाडेर गईन्। जब उनको स्वास्थ्य कमजोर भयो, र फोका
उनको शरीर भ र थयो, र उसले आफैलाई धक्काय र उनी जन्मेको
िदनलाई सरापे। भने, “घाम पिन उज्यालो नहोस्! र रातमा चन्द्रमा
नबलोस्।”

उनको पत्नीले भिनन्, “अय्यूब, तपाई दयनीय हुनुहुन्छ। तमी
परमे रलाई सरापेर िकन मादनौ?”
71 उनले भने, “तमी एक मूखर् आइमाईजस् तै कुरा गदर्छ्यौ।” उनी
िन त थए त्यहाँ एउटा परमे र हुनुहुन्छ भिन, र उनले आवश्यकताह
पूरा गरकेा थए। ओ, म धा मक महसूस गदर्छु। उनलाई थाहा थयो िक
उनले परमे रको आवश्यकताह पूरा गरकेा थए, र त्यो नै कािफ थयो।
परमे रले उनको िव ास लाई जाँच गद हुनुहुन्थ्यो। उहाँले तपाईको पिन
परीक्षा लनुहुनेछ। उहाँले मेरो पिन लनुहुनेछ।
72 तर जब हामीले उहाँको आवश्यकताह पूरा गछ , “पश् चात्ताप गर, र
तमीह का पाप-क्षमाको िन म् त येशू ख्रीष् टको नाउँमा तमीह प्रत् येकले
ब प् तस् मा लेऊ, र तमीह ले पिवत्र आत् माको वरदान पाउनेछौ।”
त्यो उहाँको प्रतज्ञा हो। “तपाईह मध्ये कोिह िबमार हुनुहुन्छ, उसले
मण्डलीका एल्डरह लाई बोलावोस्। उनीह ले तेलले अभषेक ग रयोस्,
र प्राथर्ना ग रिदयोस्। िव ासको प्राथर्नाले िवरामीह लाई बचाउनेछ, र
परमे रले तनीह लाई उठाउनुहुनेछ।” त्यसले पूणर् गराउछ। “एक अकार्मा
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आफ्ना ग ल्तह स्वीकार गनुर्होस्, र एकले अकार्को िन म्त प्राथर्ना
गनुर्होस्।” तपाईले परमे रको आवश्यकताह त्यहाँ पूरा गनुर्भयो।
73 “िव ास गनह मा यी चन्हह हुनेछ। मेरो नाउँमा तनीह ले भूतह
भगाउनेछन्; तनीह ले अन्यभाषाह मा बोल्नेछन्; यिद तमीह ले
सपर्लाई लयौ या िवषालु चजह िपयौ भने पिन, त्यसले तमीह को
नोक्सानी गनछैन; यिद तनीह ले िवरामीह माथ आफ्नाहातह राखे
भने, तनीह िनको हुनेछन्।” त्यिह नै कािफ छ।
74 परमे रमा िन त हुनुहोस्। पक्का हुनुहोस्, िक तपाईको दयमा, िक
त्यो परमे रको वचन हो भने िव ास गनुर्होस्। अय्यूब िनधर्क्क थए।

उनक्को श्रीमतीले भिनन्, “तपाई िकन उहाँलाई सरापेर मनुर्हुदनै?
िकन, तपाई हरसमय झन् िवजोग हुदै जानु भईरहेको छ।”
75 शतैानले त्यस्ता कुराले तपाईलाई प्रहार गनर् कत मन पराउछ। “िकन,
तपाई अभषेक भएको बेला दे ख अिहले सम्म केिह फरक नै आको
छैन। तपाईको लािग त्यस प्रचारकह ले प्राथर्ना गरकेो समयदे ख तपाईमा
कुनै उ त नै भएको छैन। पिहलो त ती प्रचारकह नै सिह छैन।” ती
प्रचारह को िवषयले कुनै फरक नै पादन। यो त जीिवत परमे रमा तपाईको
िव ास हो, जसले जोड्छ। प्रचार के हो भ े कुरा होइन, यो त परमे र
चािह के हुनुहुन्छ भ े कुरा हो। प्रचारकले किहल्यै पिन प्रतज्ञा गरकेो
थएन; परमे रले प्रतज्ञा गनुर्भयो। यो प्रचारकसंग सम्ब न्धत होइन; यो
परमे रमा हो, र त्यो परमे र हुनुहुन्छ भ े िव ासमा तपाईको आस्था
हो। त्यसलेै परमे रमा िन त हुनुहोस्। यो परमे र हुनुहुन्छ भ े कुरामा
िन त हुनुहोस्, र त्यो परमे रको वचन हो। र परमे र उहाँको वचनमा
हुनुहुन्छ।
76 र अय्यूबले भने, “तमी एक मूखर् आइमाईजस् तै कुरा गदर्छ्यौ।”
भने, “परमप्रभुले नै िदनुभयो, र परमप्रभुले नै लानुभयो; परमप्रभुको नाउँ
धन्यको होस्।” त्यहाँ परमे र हुनुहुन्छ भ े कुरामा उनी िन त थए।
77 र जब उनले ती कुरा आफ्नो मुखबाट िनकाले, मेघगजर्न ग￭जर्न थाल्यो
र िबजुली चम्कन थाल्यो। परमे र त्यस प र श्यमा चहलपहल गनुर्भयो।
यसले सधै परमे रलाई श्यमा बोलाउँदछ। उहाँ लामो समयसम्म चुप भई
बस्नुभयो।
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78 त्यिह नै हो जुन उहाँले ग ररहनुभएको छ। यी नरक-बन्धनमा भएका
अमे रक झुण्डह लाई हेर, मण्डली जाने पाखण्डीह । म रसाएको छैन।
तर पापले त्यो कसलैाई पिन रस उठाउछ, जो परमे रसंग सिह िदशामा छ।
देशसंग रसाएको होइन, मािनसह संग रसाएको होइन। तर म शतैानसंग
रसाएको छु जसले मािनसह लाई अन्धा बनाउन यी कुराह गरायो।
79 यी अन्धा पा र र प्रचारकह ले ततनीह लाई एउटा सानो मानव-
िन मत धा मक ￭स ान्तसंग जान िदयो। तपाई फेरी नया गरी जन्मनु पछर् । र
परमे रले आफ्नो वचन राख्नुहुन्छ। त्यसले तनीह लाई सुस्त पा ररहेको
कुरामा त्यसलाई हेदहुनुहुन्छ। त्यहाँ परमे र हुनुहुन्छ भ े कुरामा िन त
भएको बेस हुन्छ। “इ रत्वको प धारण गन, र यसको शिक्तलाई चािह
इन्कार गन।”
80 यो ग रब, सानो आईमाई, उनलाई थाहा थयो िक उहाँ परमे र
हुनुहुन्छ भिन। जसै त्यो भाडामा खाना तल झद, तल, तल, तल गयो,
हरके चोटी प र स्थत झनै खराब र खराब हुदै गयो। तर परमे रले यसलाई
त्यिह त रकामा नै हुन िदनुभयो। उहाँले त्यसो गनर् मन पराउनुहुन्छ। उहाँले
तपाईको िव ासलाई एउटा परीक्षामा राख्न मन पराउनुहुन्छ, यो हेनर्को
लािग िक तनीह ले यसमा कस्तो व्यवहार देखाउनेछन्, तपाईको िन म्त
अभषेक हुन र प्राथर्ना गनर् िदनुहुन्छ, त्यसपछ झन् खराब बनाउनुहुन्छ।
भ ुभयो, “आईज, शतैान, यसलाई परीक्षामा पार्। मलाई थाहा छ यसले
मलाई िव ास गछर् ।” परमे रलाई सधै आशष होस्! ओ, प्रभु! “यसलाई
अिहले एउटा परीक्षामा पार्। मलाई थाहा छ िक यसले मेरो वचनलाई
िव ास गरकेो छ।” के उहाँले तपाईको लािग यसो भ सक्नुहुन्छ?
81 उहाँले त्यो अय्यूबको लािग भ ुभयो। भ ुभयो, “तलेै चाहेको जे पिन
गर् त्यसलाई, तर तलेै त्यसको जीवन लनेछैनस्, िकनिक मलाई त्यहाँ
छ िक यसले मलाई प्रेम गछर् । त्यसले होमब ल चढाएको छ। त्यसले माग
पूरा गेरको छ। मलेै गर् भनेको कुरा त्यसले गरकेो छ, र त्यसले यो िव ास
गछर् । अब तलेै चाहे अनुसार त्यसलाई कोइलाह मा पाररे लानसक्छस्।”
त्यसले ऊ बाट सबकुैरा छन्यो। जब उहाँले िदनुभयो परमे रले दोब्बर

पमा यसलाई फकार्उनुभयो। िन य न,ै उहाँले िदनुहुनेछ।
82 उहाँले हाम्रो िव ासलाई एउटा परीक्षामा राख्नुहुन्छ, यो हेनर्को लािग
िक यिद हामीले उहाँ परमे र हुनुहुन्छ भिन वास्तवमै िव ास गछ ।
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83 त्यस सानी ी, कुनै संका छैन, भिनन्, “मलेै प्राथर्ना गर।े मलेै प्राथर्ना
गर।े मलाई थाहा छ िक म अयोग्य अन्याजाती हँु।”
84 याद गनुर्होस्, येशूले उनको िवषयमा बाईबलमा बोल्नुभएको छ। उहाँले
भ ुभयो, “के ए लयाको समयमा त्यहाँ धेरै िवधवाह थएनन् र? तर
उनलाई केवल एउटा िवधवाकोमा पठाईयो, र उनी एउटा अन्यजाती
थईन्।”
85 “ओ,” उहाँले भ ुभयो, “म प्राथर्ना गछुर् ।” हुनसक्छ, जब उनले
त्यो अ न्तम सानो रोिट दे खन्, मृत्यु मूल ारबाट प्रवेश गय र ढोकामा
आयो। अक एकपटक टोक्यो िक, रोिटको एक भाग, र उनी र उनको
छोरा त्यिह मृत्यु हुन्छ। म उनलाई देख्नसक्छु, रातभर, प्राथर्ना ग ररहेको,
तातो हावा बग्दछै, र पृथ्वी सुक्खा थयो, र मािनसह सडकह मा दै र
चच्याउदै थए। उनी घरको वरपर िहडन्। उनले आफ्नो छोरालाई हे रन्।
त्यसको सानो सु वालमा हे रन्; त्यो सबै फाटेको थयो, र उनको खटु्टा
टा￭सरहेको थयो। उनको आफ्नै हातलाई हे रन्, चाउ रएको थयो। उनी
अगाड पछाड िहडन्, तर उनले भिनन्, “मलाई थाहा छ िक उहाँ परमे र
हुनुहुन्छ। मलेै मेरा सबै पापह स्वीकार गरकेो छु। उहाँले चाहनुभएको सबै
कुरा मलेै गरके छु। उहाँको मिहमाको लािग म हाम्रो जीवन मािगरहेको छु।”
परमे रले उनलाई देख्नुभयो।
86 अन्य बािकह बािहर गएर कुनै ठाउँमा आफैलाई सुन्दर बनाई एउटा
ठूलो नृत्य गद थए, आधुिनक टे लभजन कायर्क्रम वा अन्य केिह,
संसारको ढाँचामा बस्दै थए। तर त्यस मिहला परमे रसंग एकै्ल थईन्।
87 िदउसोको उज्यालो शु भयो। उनले भिनन्, “यो सानो बच्चाले केिह
खानेकुराको लािग रातभारी र ो। एउटा सानो मुट्ठीभरको िपठोले म के गनर्
सक्छु र?”
88 तपाईलाई थाहा छ, त्यो खाना ख्री हुनहुन्थ्यो। कुनै पिन बाईबलको
िव ाथ लाई थाँहा छ िक ख्री अ -भेटी हुनुहुन्थ्यो। र त्यो अ ब ल पिन
एक िवशेष खालको िबजकोष सिहत तबसम्म िपस्न पथ्य जबसम्म यसले
मकैको प्रठेमा सानो टुक्रामा त्यिह त रकामा काट्दनै थयो; िकनभने येशू
ख्री िहजो, आज सदासवर्दा एकसमान हुनुहुन्छ। र हरके िव ासीले िव ास
गछर् र यसमैा रहन्छ। हा ेलुयाह! तपाई आफूले चाहनुभएको सबै पुरानो,
चसो देखावटी धमर् राख्न सक्नुहुन्छ। मेरो लािग, म िव ास गछुर् िक ख्री
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येशू िहजो, आज र सदासवर्दा एक समान हुनुहुन्छ। म अिव ासीह को
संसारमा मेरो पक्ष यसमा राख्दछु। म अझै पिन िव ास गदर्छु िक उहाँ
िहजो, आज, र सधभैरी समान हुनुहुन्छ।
89 ती िबजकोषले हरके भागलाई एकसमानले काट्दछ, िकनभने उहाँ
समान हुनुहुन्छ। उहाँ उही परमे र हुनुहुन्छ जो उहाँ पिहले हुनुहुन्थ्यो,
उहाँ िठक अिहले हुनुहुन्छ, आज िबहन। उहाँ सधै समान हुनुहुनेछ। त्यिह
नै खानाको अथर् हो।
90 र तेलको अथर् हो आत्मा, जस्तो हामीलाई इ￭जिकएल ४ अनुसार
थाहा छ, र त्यसत।ै त्यिह नै कारण हो हामीले तेलले अभषेक गछ ; यो
आत्मा हो। यो के हो? सन्त यूह ा ४ को अनुसार, “िपतालले त्यस्तालाई
खोज्नुहुन्छ जसले उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गदर्छ।” येशू
सत्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अ ब ल हुनुहुन्थ्यो, र यो तेल आत्मा थयो।
र आत्मा सत्यतासंग िम￭सएको, त्यसले केिह कुरा ल्याउनु पछर् । त्यो
दईुटालाई संगै राख्नुहोस्, यसले एउटा रोिट बनाउछ। ओ!
91 तपाईको िव ास कहाँ छ? जब परमे रको वचन यसको सरलतामा
प्रचार ग रयो, य िप यसको शिक्तमा ग रयो, त्यो येशू िहजो, आज
र सधभैरी समान हुनुहुन्छ, र वचन िपठोको लािग जान्छ, र यससंग
िमसाउनको लािग तपाईले तेल पाउनु भएको छ। यो केवल थोरै मुट्ठीभर,
या एक चम्चा छ होला, तर, यो जे केिह भएपिन, यो वास्तिवक हो।
92 अब यो के को लािग तयार छ? यो कू्रसको लािग तयार छ। यो आत्मा-
ब लदानको िन म्त तयार छ। त्यिह नै हो जे तपाईले गनुर्पछर् । यिद वचन
प्रचार ग रएको छ, र तपाईले आत्मा पाउनुभएको छ र यो संगै िम￭सएको छ,
प्रत्येक दखुाई र हरके िबमारलाई इन्कार गनर्, परमे रको वचनको िवप रत
सबकुैरालाई इन्कार गनर् र यसमा खडा हुन यो आत्म-ब लदान हो।
93 चिकत्सकले यो, त्यो या अन्य; भन्छ जसले केिह पिन फरक पदन।
तपाई यसमा उभनुहोस्, िकनभने परमे रले त्यसो भ ुभएको छ। िपठो
आउछ। तपाईसंग तेल छ। तपाई यसलाई संगै िमसाउनुहोस्।
94 अब, म एउटा आवाज सुन्छु। यो िदनको उज्यालोको केिह मात्रै पछाड
हो। एउटा आवाजले बोल्छ, र भन्यो, “बािहर आँगनमा जाउँ र दईुवटा
लाठीह लउ।” के तपाईले ध्यान िदनुभयो, िक धमर्शा ले भन्छ “दईुटा
लाठी?” कू्रस। उनीसंग िपठो छ र तेल छ, अब उनलाई केिह कायर् अिहले
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गनर्को लागी भिनन्छ, यससंग काम गनर्को लािग। जत तमीसंग छ, जत
िपठो या तेल जत तमीलाई चािहन्छ, तर तमीले केिह कायर् गनर् पनछ;
आत्म-ब लदान।
95 दईुटा लाठी। पुरानो समयह मा तनीह ले आगो बाल्नको कुनै राम्रो
त रका नै भेट्टाएनन्। जब तपाईले एउटा लाठी लनुहुन्छ र यसलाई त्यो
लाठीमा राख्नुहुन्छ, र िबचमा बाल्नुहुन्छ, तपाईले दईुटै टुप्पामा बाल्नुहुन्छ।
इ न्डयनह ले तनीह को आगो जलाउथे। मलेै यसलाई जलाएको छु, धेरै
पतन, रातभर। केवल एउटा मुडा लनुहोस्, र यो यस त रकामा, र अक
त्यस त रकामा, र यो जल्दै गदार् आगो तर धकाल्दै जानुहोस्।
96 त्यो लािठ कू्रस थयो। “दईुटा लाठी,” बाईबले भनेको छ। आवाजले
भन्यो, “आँगनमा भएर जाउँ र दईुटा लाठी लउ।” त्यिह समयमा,
पहाडमा, त्यहाँ अगमवक्तालाई तल एउटा आवाज गज्य र भन्यो, “शहरमा
जाऊ। मलेै आदेश िदएको छु।” ओ, प्रभु! दवुजैनाले आज्ञा पालन गर।े केिह
हुन पनछ। दवुजैनाले आज्ञा पालन गदछन्।
97 यिद प्रचारकले वचन प्रचार गछर् , र मािनसले यसलाई ग्रहण गछर् ,
यसलाई िव ास गछर् र यो अनुसार काम गछर् , केिह कुरा हुन आउन पनहुन्छ।
यिद तपाई एउटा पापी हुनुहुन्छ, तपाई बचाईनु पछर् । यिद तपाई िबमार
हुनुहुन्छ भने, तपाई िनको पा रनुपछर् , िकनभने परमे रले यसलाई प्रतज्ञा
गनुर्भएको छ, यिद हामी परमे रमा िन त छौ भने।
98 ज त्त िन त उहाँ परमे र हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो वचन पूरा गनुर्पदर्छ।
िन त पमा! त्यसो हो भने आज्ञा यो थयो, “शहरमा जाऊ, िकनिक मलेै
एउटा िवधवा ीलाई आज्ञा गरकेो छु।” अगमवक्ता सामु एउटा दशर्न भयो।
यहाँ उनी आउछन्, िहड्द।ै उनलाई थाहा छैन उनी कहाँ जादछैन् भिन;
त्यसले केिह फरक पिन पादन। उनी केवल आज्ञा पालन ग ररहेका छन्।
99 उनलाई थाहा छैन लाठीह कहाँ रा खएको छ, तर त्यहाँ दईुटा लाठी
आँगनको कुनै ठाउँतर छ। उनी खोज्न था ल्छन्। उनी बािहर आँगनमा
जा न्छन्। उनले चारैतर हेछन्, “ओ, कत तातो!” शहरबाट कराहेको
आवाज, रातका जडयाह त्यहाँ आईरहेका थए, झगडा गद, तनीह को
रक्सीह िपउदै र यस्तै अन्य। उनी तल सडकमा हेछन्। उनले केिह पिन
दे ख्दनन्। उनले एउटा लाठी पाउछन्; कू्रसको एउटा िहस्सा, आत्म-
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ब लदान। उनले अक िहस्सा एउटा लाठी भेट्टाउछन्। र जब उनले त्यो
दोस्रो लाठी िटिपन्…
100 ओ, कत िवषादपूणर् यो भएको हुनुपछर् , मृत्यु ढोकािनरै ब￭सरहेको
थयो। उनी र उनको छोराले एउटा सानो भागको रोिट खाएर मनर् पनथयो।
त्यो नै सबै थयो। र कुनबेैला, िनराशाको िवचमा, हामीले आवाज सुन्छौ।
101 जब उनले दोस्रो लाठी िटिपन् र शु गनर् था लन्, त्यहाँ मूल ारमा
एउटा आवाज आयो, भन्यो, “मलाई एउटा भाँडामा थोरै पानी
ल्याईिदनुहोस्।”
102 िपठो र तेल िमसाएर तयार पा रएको आवस्थामा, यी दईु लाठी हातमा
लई, उनी हेनर्को लािग पछाड प कईन्। उनले भिनन् उनले यो तयार
पा ररकेक छन्, र यसलाई संगै िमसाएक छन्। त्यिह नै हो, िक वचन
र पिवत्र आत्मा, संगै िम￭सनु पदर्छ। तपाईले माग्नुभएको कुनै पिन कुराको
िवप रतमा आउनेलाई इन्कार गनर्, आत्म-ब लदानको कू्रसमा राख्नुहोस्।
त्यो िठक हो। “मलेै यसलाई िमसाए, म यी लाठीह पाउने नै छु।”

र त्यो आवाजले भन्यो, “मलाई एउटा भाँडामा थोरै पानीको
ल्याईदेउ।”
103 उनले हे रन्, र उनले एउटा मान्छे त्यहाँ उभरहेको, प्रवेश ारामा
अडेस लगाएर ब￭सरहेको, पातलो गाला भएको, दाह्री, तालु, प्रवेश ार
तफर् हेद, भेडाको छालाको पुरानो टुक्रासंगै शरीर वरपर लपेिटएको। मान्छे
लाई दे खन्, हेदार् यस्तो दे खन्थ्यो िक उनी एक प्रकारको दयालु जस्तो
दे खने वृ बलादमी थए।
104 उनले भिनन्, “म मेरो पानी उहाँलाई बाड्ने छु।” जीवनको पानी,
तपाई जो कोहीलाई िदन, कसलैाई बताउन, किहँ पिन जान तयार हुनुहुन्छ।
“एक क्षण, महोदय।” उनले पछाड शु गछन्, हातमा लाठी लएर।
105 र फेरी आवाज गजर्न भयो, “तमीले आफ्नो पानी मात्रै नबाड, तर मेरो
लािग तम्रो हातमा सानो रोिटको टुक्रा ल्याऊ।” जीवनको रोिट; जीवनको
पानी! के त्यो जीवनको थयो? जसै त्यो नाश हुन्थ्यो उनी मन थईन्।
“मलाई तम्रो पानी र तम्रो रोिट ल्याऊ।”
106 हामीले यहाँ के पाउँछौ? के पाठ हामीले पाउँछौ? “परमे रले राज्य र
धा मकता पिहले खोजी गर, र तम्रो िन म्त अ कुरा थिपनेछ।”
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“मलाई थोरै पानी र एउटा रोिटको टुक्रा ल्याऊ।”
107 तब उनी उनी उदास हु न्छन्। म उनले भनेको सु सक्छु, “महोदय,”
केिह यस्तै कुरा, “तपाई मलेै देखेको मािनसह भन्दा फरक हुनुहुन्छ, र
जसले बोलेको मलेै सुनेकोछु। तपाईले भिनरहनु भएको कुरामा तपाई यत
सकरात्मक हुनुहुन्छ जस्तो दे ख्नछ। तर म थोरै मात्र िपठो छ, केवल एक
मुट्ठी, र मात्र एक चम्चा तेल छ। मलेै यसलाई तयार पारकेो छु, र म यसलाई
यी दइुटा लाठीको म तले पकाउनेछु। र म यो खानेछु, म र मेरो छोरा, र
मनछौ। म संग यत मात्रै छ।”
108 हामीले के सुन्छौ, त्यसपछ अक ? “तर पिहले मेरो लािग एउटा सानो
रोिट ल्याऊ।” परमे र, पिहलो। अ ले जे सुकै भनून् त्यसले फरक पादन,
अ जे सुकै होला, अ केिह प्रमाण िकन नहोस्, जत नै िवषादपूणर् त्यो
िकन नदे खयोस्, यो जे केिह होस्, परमे रलाई पिहलो लनुहोस्। उहाँको
वचन पिहला।
109 “चिकत्सकले भनेका छन् िक म िनको हुनस क्दन।” तर, उहाँको
वचन, पिहलो राख्नुहोस्। “म एकदम धेरै पापी छु। म एउटा वेश्या हँु। म
एउटा जुवाडे हँु। म एउटा जडया हँु।”

परमे रको वचन पिहलोमा राख्नुहोस्। “तम्रा पापह ￭सन्दरू जस्तो
रातो भए तापिन, िहउ जस्तो सेतो भई पखा लनेछ; गाढा रातो भए पिन,
ती ऊन जस्तै सेतो हुनेछन्।” पिहलो, परमे र।
110 “जाऊ, मेरो लािग एउटा सानो रोिट ल्याऊ, पिहलो। तमीसंग भएका
सबै म कहाँ ल्याऊ।” के तपाई यो उहाँको हातमा िदन तयार हुनुहुन्छ?
111 मेरो जीवन, म जो छु त्यो सब।ै म पचास वषर्को भए। “के तमी चाहन्छौ,
िव लयम ब्रन्हाम, यो ममा राख्न? के तपाईह चाहनुहुन्छ, तपाई साना
नानीह , तम्रो जीवन मलाई िदन तयार छौ? के तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ?
के तपाईले यो गनर्सक्नुहुन्छ, िबरामी व्यिक्तह ? के तपाईले मलाई िव ास
गनर्सक्नुहुन्छ? मलाई पिहलो राख।”
112 “मलाई तम्रो हातमा रोिटको टुक्रा ल्याऊ, र मलाई थोरै पानी देऊ।”
मिहलाले उनलाई हे रन्। उनलाई केिह कुरा भिनएको थयो िक त्यो
मान्छेलाई थाहा थयो िक उनले के कुरा ग ररहेको छ भिन।
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परमे रले उहाँको आफ्नालाई च ुहुन्छ। “भेडा…मेरो भेडाले मेरो
आवज चन्दछ। तनीह ले जान्दछन् िक यो धमर्शा हो या होइन भिन,
कतै यो सिह हो या होइन भनेर।”
113 उनी आज्ञाकारीताका साथ फकर् न्छन्। तपाईले गनर् पन त्यिह नै हो। र
जब उनी फ कन्, अगमवक्ताले गनर्लाई भनेको कुरा पालन गनर्, त्यसपछ
स्वगर्बाट गजर्न आयो, जुन हरके मान्छेले सु लाई हेछर्न्। िकनिक, त्यहाँ
अगमवक्ताको आवाजबाट एउटा आवाज आउछ, जुन् हरके पापी र हरके
िवमार व्यिक्तले सु लालायत हुन्छन्, “परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ।”
114 हामी यो सु लाई कत लालायत हुन्छौ! कसरी म िहड्ने ठाउँ
िनर बस्ने मािनसह ले भन्छन्, “यस ढोकामा आउनुस्। मेरी छोरी
यस्तो अवस्थामा छन्। मेरो बच्हन, मेरो, यत कम। केवल एउटा शब्द
बो लिदनुहोस्।” तपाई आफ्नो मुखमा हुनुभन्दा पिहले कसरी तपाईले यो
भ सक्नुहुन्छ? तपाई आफैले यो भ ुहुनेछ। तर तनीह ले त्यो सु
लालायत हुन्छन्, “परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ।”
115 त्यहाँ यो बारको प ो छेउमा यो आउछ, िकनभने उनले यो पालन गद
थईन्। र उदा￭सनता आयो। “परमप्रभु यो भ ुहुन्छ। परमप्रभु परमे रले
यस पृथ्वीमा पानी नपठाउने िदनसम्म भाँडा र त्तने छैन, न ढुङ्ग्रोको
सुक्नेछ।” ओ, कस्तो सान्त्वना!
116 उनले रोिट बनाईन्। उनले अगमवक्तालाई िदईन्। उनी फकर गईन् र
उनको छोरा र उनको लािग पिन बनाईन्। र तनीह ले पृथ्वीमा प्रशस्त
मात्रामा खाए र िपए।
117 यो कहाँबाट आयो? यो कसरी त्यहाँ पुग्यो? वजै्ञािनक तवरले मलाई
भ ुहोस् िक त्यो खाना कहाँबाट आयो। कहाँबाट त्यो तेल आयो?
कसरी यो त्यस ढुङ्ग्रो भत्र पुग्यो? उनले हरके िबहान सुक्खा हुनेगरी
खन्याईिद न्थन्। उनले हरके िबहान खानाको भाँडा र याई िद न्थन् र त्यो
सुक्खा थयो। तर जब उनी फेरी लनलाई जा न्थन्, यो त्यहाँ हुन्थ्यो। यो
कहाँबाट आयो? परमे रलाई उहाँको वचनमा लनुहोस्। परमे रमा िन त
हुनुहोस्। उहाँ सृि कतार् हुनुहुन्छ।
118 तपाईले आफ्नो स्वास्थ्य गुमाउनुभएको होला। तपाईले आफ्नो संगत
गुमाउनुभएको होला। उहाँलाई उहाँको वचनमा लनुहोस्। उहाँ परमे र
हुनुहुन्छ भिन िन त हुनुहुन्छ। िवषादपूणर् समय जुन अिहले दे खएको छ,
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त्यो त्यत िवध िवषादपूणर् नहुनसक्छ यिद तपाईले उहाँलाई केवल उहाँको
वचनमा लनुहुन्छ र उहाँ परमे र हुनुहुन्छ भिन िन त हुनुहुन्छ भने।
119 एक पटक जमर्नीमा, मलेै एउटा त स्बर देखे, र यो सधै मलाई
ख ड्कन्छ। एउटा जमर्न चत्रकारले चित्रत गरकेा छन्…एउटा त स्बर
जुन—जुनलाई “बादलको भूिम।” भिनन्छ। र जब तपाईले यो देख्नुहुन्छ,
टाढाबाट, यो तपाईले किहल्यै नदेख्नुभएको अत्यन्त भयावह दे खने िवषाद
हो। केवल बादलह संगै खप्टीएको दे खन्छ, जब तपाईले त्यो लामो
दरूीबाट हेनुर् हुन्छ। तर जब तपाई वास्तवमै यसको न￭जक जानुहुन्छ,
यो परीवतर्न हुन्छ। यो स्वगर्दतूको पखेटाह संगै फट्फटाएको हुन्छ,
परमप्रभुलाई हा ेलुयाह गाउद।ै त्यसलेै किहलेकािह त्यिह नै िवषाद हुन्छ।
यिद तपाईले त्यसलाई हेनुर् हुन्छ, एउटा टाढाको दरूीबाट, त्यो िवषादपूणर्
र अन्धाकार दे खन्छ। तर परमे रलाई उहाँको वचनमा लनुहोस् र
उहाँ परमे र हुनुहुन्छ भ े कुरामा िन त हुनुहोस्, र त्यसको न￭जक
जानुहोस्, तपाईले पाउनुहुनेछ िक यो त िवल्कुल स्वगर्दतूको पखेटा संगै
फट्फटाईरहेको हो।
120 उनी केिह हदसम्म अब्राहाम जस्तै थईन्, जसलाई आफूसँग भएको
सबकुैरा िदनको िन म्त बोलाईएको थयो, ब लदानको वेदीमा राख्नको
िन म्त बोलाईको थयो। हुनसक्छ तपाईलाई िन आज िबहान त्यसरी नै
बोलाईनु भएको को होला, तपाईको सबै मागर्ह त्याग्नुहोस्। तपाईको
अिव ासलाई छोड्नुहोस्। तपाईसंग भएको सबै कुरा त्याग्नुहोस्। र त्यसपछ
तेल र वचन लनुहोस्, र त्यसलाई संगै िमसाउनुहोस्, र आत्म-ब लदानको
वेदीमा यसलाई राख्नुहोस्। तपाईले पाउनुहुनेछ िक, यसले परमे रलाई
श्यमा बोलाउनेछ, यो उ त्तकै िन त छ ज त्त िन त पमा म अिहले

पूलिपटमा उभरहेको छु।

हामीले प्राथर्ना गदगदार् यसको बारमेा सोच्नुहोस्।
121 के तपाईलाई आज केिह आवश्यकता छ? के तपाईलाई शारी रक

पमा प्रा गनर् सक्नेभन्दा ठूलो कुराको आवश्यकता छ? के पसैा यत
कम छ िक तपाईले आफ्नो भाँडा तनर् सक्नुहु ? के बालबच्चाले नया
जुत्ता खो￭जरहेका छन्, र तपाईले िक को लािग पसैा छैन? के तपाईको
घरमा खानाको भाँडा खाली छन्, र तेल को भाडा सुक्खा छ? तपाईले
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भण्डारको लािग खाना िक सक्नुहु ? र, त्यहाँ केिह खराबी छ? याद
गनुर्होस्, उहाँले एउटा प्रतज्ञा गनुर्भएको छ।
122 के तपाई िबरामी हुनुहुन्छ, र चिकत्सकले तपाईलाई शल्य िक्रया गनर्
आवश्यक छ भनेको छ? यो गनर्को लािग तपाईसंग पसैा छैन? तपाईलाई
आवश्यक छ।
123 के तपाई एउटा पापी हुनुहुन्छ? के तपाईको आवश्यकता ठूलो छ, यो
जा ुहुन्छ िक यिद परमे रले बोलाउनु हँुदा, आज, तपाई हराउनुहुनेछ? के
तपाई िव ासबाट पछ हटेर परमे रबाट भागीरहनु भएको छ? र तपाईलाई
थाहा छ िक तपाई कुनै मण्डलीको हुनुहुन्छ, तर तपाईलाई थाहा छ िक
तपाई सिह हुनुहु ? तपाईको आफ्नै अन्तस्करणले तपाईलाई भन्छ, वचन
अनुसार, िक तपाई गलत हुनुहुन्छ। र तपाईलाई एउटा कुराको आवश्यकता
छ। यी शब्दह काँढाको मदैानमा या ढंुगा, या पत्थरको दयमा पनर्
निदनुहोस्। तनीह राम्रो, उवर्र माटोमा खस्न सकेका हुन्।
124 यिद तपाई िवरामी हुनुहुन्छ र तपाई…चिकत्सकले भन्छ िक तपाई
िनको हुनसक्नुहु , र तपाईले परमे रलाई प्रतज्ञा गनुर्हुन्छ िक तपाई
आफ्नो जीवनभ र उहाँको सेवा गनुर्हुनेछ, र तपाई िन त हुनुहुन्छ िक
उहाँ परमे र हुनुहुन्छ भिन, आउनुहोस् र उहाँको माग पूराउनुहोस्। यिद
तपाईलाई एउटा कुराको आवश्यकता छ, के तपाईले सबभैन्दा पिहले
परमे रको लािग आफ्नो हात त्य त्तकै पमा उठाउनुहुन्छ, जत तपाईलाई
केिह कुराको आवश्यक छ? परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्।

आउनुहोस् हामी प्राथर्ना गरौ।
125 ओ प्रभु, ज त्त यस िबहान म यस पुलिपटमा िन त पमा छु, मलाई
थाहा छ िक तपाईले यसलाई नचिनकन त्यहाँ ती मध्ये एउटा पिन हात
उठ्ने थएन, िकनिक तपाई परमे र हुनुहुन्छ। तपाईले भ ुभयो, “के एक
पसैामा दईु भँगेरा िबक् दनैन् ? तमीह धेरै भँगेराभन् दा बढ् ता मूल् यवान् 
छौ।” कत धेरै तपाईले तनीह मरणशल मानवको हात देख्नुहुन्छ,
जसको लािग तपाईको पुत्र येशू मनुर्भयो! त्यो एउटा भँगेरा भन्दा कत धेरै
तपाईले ती हातह हेनुर्हुन्छ, यिद यो यस िबहानीमा आएको छ भने। मलाई
लाग्छ…एक दजर्न भँगेरा आज िबहान एक पसैाको लािग िबिक्र हुनेछैन,
िकनिक कोिहले पिन तनीह लाई चाहदनैन्। त्यहाँ तनीह लाई दफन गनर्
समस्या हुनेछ। तर तपाई तनीह हरकेलाई च ुहुन्छ; तनीह शरीरमा
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भएको हरके पखेटाह तपाईलाई थाहा छ। हाम्रो शरमा भएको एक एक
केश तपाईलाई थाहा छ।
126 ओ प्रभु, प्राथर्नाको उत्तर िदनुहोस्। तनीह ह ले िन त हुन
िदनुहोस्, िक तपाई परमे र हुनुहुन्छ, र यो तपाईको आत्मा हो। यस
आधुिनक समयको धमर्को सुस्तता र तडक-भडक तनीह बाट िनस्कन
सकोस्, भन्दै िक, “ओ, म कुनै फलानो मण्डलीको हँु।” परमे र. यो
तनीह को िदमागबाट हराएको होस्, िठक अिहले। यो एउटा क्षणमा,
तनीह ले अनन्त जीवनको एक झलक पाउन सकेका होउन्। र त्यसपछ
तनीह ले यसको लािग खोज्ने र भोकाउने छन्, िक परमे र को हुनुहुन्छ
भने जा को िन म्त, र तनीह िन त छन् िक उहाँ परमे र हुनुहुन्छ भिन।
उहाँले आफ्नो वचन पूरा गनुर्हुन्छ।
127 पापीह लाई, तनीह ले चाडै प ाताप गनर् सकेका होउन्. येशू ख्री को
नाउँमा बि स्माको लािग तयार गरकेा होउन्। र तपाईले प्रतज्ञा गनुर्भएको
थयो िक तपाईले तनीह लाई पिवत्र आत्मा िदनुहुनेछ। तपाईले यो
भ ुभएको छ, प्रभु। तपाई आफ्नो प्रतज्ञा राख्नुहोस्।
128 त्यहाँ एउटा िव ासमा हटेका व्यिक्त छ जो िन त छ िक तपाई नै
परमे र हुनुहुन्छ भिन, र तनीह टाढा गएका छन्। तनीह आज आउन
सकेका होउन्, िकनभने तपाईले भ ुभएको छ, “तमीह को पाप गाढा
रातो भए तापिन, तनीह िहऊ जस्तै सेतो पा रने छ। ￭सन्दरु जस्तो रातो
भए पिन, ऊन् जस्तै सेतो हुनेछ।”
129 र यिद त्यहाँ तनीह छन् हो िबमार छन्, तनीह ले बुझुन् िक तपाई
परमे र हुनुहुन्छ। तपाईले आफ्नो वचन पूरा गनुर् हुन्छ। तपाईले आफ्नो
वचन पूरा गनुर् नै पछर् । जस्तो िक तनीह आफै, तनीह को तेल ￭सत
आउछन्, आत्मा जुन तनीह मा छन् जसले तनीह ले िव ास गछर्न्
भनेर स्वीकार गरकेा छन्। र त्यसपछ, वचनसंग पिन, जीवनको रोिट जुन
बािहर गयो, जो ख्री हुनुहुन्छ; पूरानो िनयममा पकड राखेको होस्; र
नया िनयममा, यो देखाउनको लािग िक उहाँ िहजो, आज र सदासवर्दा
एक समान हुनुहुन्छ। तनीह ले यस वचनलाई तेल, आत्मासंग, िमसाएका
होउन्, जुन तनीह ले पाएका छन्, त्यसपछ तनीह को खटु्टामा खडा
भएका होउन्, यसो भन्द,ै “म संग भएको सबै यिह नै हो, प्रभु। म यसलाई
ल्याउदछु।”
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ओ, कसरी तपाईले यसलाई गुणा गनुर्हुनेछ! कसरी यसले इतहासको
परमे रलाई श्यमा बोलाउनेछ! कसरी यसले यहोवा उदाउने बनाउनेछ,
मुटुको सूजनको साथ, िक, “मेरो एउटा बच्चा जसले मेरो आज्ञा पालन गछर् ।
मलेै त्यसलाई जाँचबाट भएर लागे, र त्यसले मलाई प्रेम गछर् र त्यसले
मलाई िव ास गछर् भिन सािबत गय । उ िन त छ िक म परमे र हँु।”
िकनिक यस्तो भिनएको छ, “िकनिक जो परमेश् वरको न￭जक आउँछ,
त् यसले परमेश् वर हुनुहुन् छ, र उहाँलाई खोज् नेह लाई उहाँले प्रतफल
िदनुहुन् छ भन् ने पक् का िवश् वास गनुर्पछर् ।” यसलाई प्रदान गनुर्होस्, यिह
घड, जसै हामी यसलाई तपाईमा सुम्पन्छौ।

130 र, अब, हाम्रो शरह झुिकरहेको बेला। र तनीह जसलाई कुनै
कुराको आवश्यकता छ, के तपाईह आफ्नो खटु्टामा उभनुहुन्छ, जुन
स्थानमा…अब, यिद उहाँ परमे र हुनुहुन्छ भिन तपाई िन त हुनुहु
भने…यिद तपाई िन त हुनुहुन्छ उहाँ परमे र हुनुहुन्छ भिन, उहाँले
आफ्नो प्रतज्ञा, मुिक्त, चंगाई, जे केिह पिन यो हुनसक्छ, राख्न जानुहुनेछ,
यिद तपाई िन त हुनुहुन्छ उहाँ परमे र हुनुहुन्छ भिन, तपाईको खटु्टामा
उभनुहोस्। यिद तपाईले अ कसकैो लािग प्राथर्ना गनर् चाहनुहुन्छ भने,
आफ्नो खटु्टामा उभनुहोस्। यिद तपाई—यिद तपाई िन त हुनुहुन्छ उहाँ
परमे र हुनुहुन्छ भिन, तपाईको अनुरोधलाई सन्तह को भेलामा थाहा
िदनुहोस्। तपाईले आफ्नो खटु्टामा उभरहादा तपाईले यो गनुर्होस्…[टेपमा
खाली स्थान—सम्पा।]

“म िन त छु िक उहाँ परमे र हुनुहुन्छ। म िव ास गछुर् िक
उहाँले आफ्नो वचन पूरा गनुर्हुन्छ। र म पक्का छु िक मेरो अनुरोध…
म रगतको मुिन यसलाई राख्दछु, िठक अिहले।” यिद तपाईले त्यसो
गनुर्भयो, हरके पापलाई राख्नुभयो, सब…ैपाप अिव ास हो। तपाई एउटा
मण्डलीको सदस्य हुनसक्छ, तर म पापको कुरा गदछु, तपाईको पाप
“अिव ास” हो। तपाईले यसलाई ब लदानको पमा राख्दै हुनुहुन्छ।
तपाईले यसलाई ब लदान गनर् जादहुैनुहुन्छ। तपाई कू्रसमा आउदै हुनुहुन्छ।
तपाई ब लदानको लािग जादहुैनुहुन्छ, अिहले, तपाईको सबै अिव ासको।
र यो उहाँलाई िदनुहोस्, र जा ुहोस् िक उहाँ हुनुहुन्छ, र उहाँले जवाफ
िदनुहुन्छ भिन तपाई िन त हुनुहोस्। यिद तपाई त्यसको लािग हुनुहुन्छ
भने, तपाईको हात उचाल्नुहोस्। त्यिह त रकामा ब￭सरहनुहोस्।
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131 प्रभु, तपाई परमे र हुनुहुन्छ। यहाँ तनीह को तेल र तनीह को अ
छन्, एकसाथ िमसाईएको छ। तनीह ले यसलाई कू्रसमा ल्याईरहेका छन्,
जहाँ परमे रको आगो तनीह को दयभत्र खस्नेछ (यिद तनीह ले
साच्चै नै यो मानेका हुन् भने) र त्यो ब लदान खपत गनछन्। तपाई
श्यमा चहलपहल गनुर्हछ, लुकाईएको पानी उठाउनुहुनेछ। जुन स्वगर्बाट

आईरहेको छ, एउटा आगोको रथमा। तनीह लाई इनाम िदनको िन म्त
तपाईले पूरा स्वगर् र पृथ्वीलाई ह ाउनुहुनेछ।

132 जस्तो तनीह आफ्नो हात हावामा उठाएर भइरहेका छन्, यो संकेत
गद िक तनीह िव ास गछर्न्, र आफैलाई चढाएका छन्, र हरके
अनुरोध जुन तनीह संग छ, िठक तपाईको वेदीिनर चढाएका छन्। ओ
स्वगर् र पृथ्वीको परमे र, स्वगर् र पृथ्वीको न्यायकतार्, िन य नै स्वगर् र
पृथ्वीका न्यायकतार्ले धा मकता िदनुहुनेछ। िन य नै उहाँले आफ्नो वचन
राख्नुहुनेछ, तपाई जसले पु षह को दय जा ुहुन्छ, ीह को दय
जा ुहुन्छ, यी मािनसह को दय जा ुहुन्छ।

133 प्रभु परमे र, म मेरो आफ्नै हात माथ उचाल्छु, िकनिक मलाई थाहा छ
िक मेरो सेवकाईमा अिहले बदलाव आएको छ। र म िव ास गछुर् िक तपाई
हुनुहुन्छ। मलेै तपाईलाई आगोको स्तम्भमा उभरहेको देखेको छु। मलेै
मािनसह को दयको गु कुरा तपाईले खोज्नुभएको देखेको छु। एकपटक
पिन तपाई असफल हुनुभएको छैन। तपाईले यो त्यसबेलामा पारी प्रतज्ञा
गनुर्भयो, यहाँको सडक पारमा, जब तपाईले यी कुराह गनर् पिहलो पटक
थाल्नुभयो। र तपाईले मलाई संसारको चारैतर सुरक्षत राख्नुभयो, र
चारैतर, चारैतर। म िन य छु िक तपाई परमे र हुनुहुन्छ। म त्यसकुरामा
िन त छु।

134 यी मािनसह का साथ म आफैलाई पिन तपाईमा चढाउदछु, र म
संग भएका सबथैोक तपाईमा चढाउछु, तपाईको सेवाको लािग, प्रभु। म
फेरी पिन शु गदछु, प्रभु, संसारभ र घुम्द।ै मलाई सहायता गनुर्होस्,
ओ परमे र। यिद मलेै तपाईलाई कुनपैिन समय अिव ास गरकेो थए भने,
मेरा पापह को िन म्त मलाई क्षमा िदनुहोस्। मेरो अिव ासको िन म्त मलाई
क्षमा िदनुहोस्। मलाई थाहा िक तपाई हुनुहुन्छ, र तपाईलाई खोज्नेह लाई
तपाई इनाम िदनुहुन्छ।
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135 त्यस्तै प्रकारले, यस िबहानीमा मेरा मािनसह को पापह , तनीह को
कमजोरीह र तनीह को संकाह म स्वीकार गदर्छु, जस्तो िक तनीह
आफ्नो हातह हावामा राखेर उभरहेका छन्। म तनीह को पाप स्वीकार
गदर्छु, प्रभु, र हाम्रा सबै घटी कमजोरीह पिन। पिवत्र आत्मा हामीमा
पठाउनुहोस्, तपाई परमे र हुनुहुन्छ भ े तपाईको अनुमोदनको छाप सिहत
पठाउनुहोस्। र तपाई यहाँ हामीलाई लनको िन म्त हुनुहुन्छ, र तपाईको
बाहुलीमा राख्नको िन म्त, र हामीले गुमाएका सबै कुरामा उ ार गनर्को
िन म्त। यिद यो हाम्रो स्वाश्थ्य हो भने, ओ सयगुणा काठ पुनस्थार्िपत
ग रएको होस्। यिद यो हाम्रो प्राण हो भने, यो हामीमा फु लएको, च म्कलो
लेखको साथ पिवत्र आत्माले भ रएर आएको होस्, परमे रको समक्ष प्रस्तुत
गनर्को िन म्त। यिद यो अिव ास हो भने, पहाडह हटाउने िव ासका साथ
यो फेरी हामीमा आउन सकेको होस्, प्रभु। यसलाई प्रदान गनुर्होस्, प्रभु।
136 हामी िव ास गछ िक तपाई अघ बढ्दै हुनुहुन्छ, पिवत्र आत्मा
यस भवनको माध्यमबाट संतृ हुदछै, यी मािनसह मा, र तनीह को
दयह मा, जीिवत परमे रलाई स्वीकार गनर्को लािग तनीह लाई

उत्प्रे रत गदहुनुहुन्छ। यो हामी येशू ख्री को नाउँमा गदर्छौ।

मेरो िव ासले तपाईमाथ हेदर्छ,
तपाई कलवरी थूमा,
िदव्य मुिक्तदाता,
अब मलेै प्राथर्ना गदगदार् मलाई सु ुहोस्,
मेरा सबै पापह हटाउनुहोस्,
न त मलाई किहल्यै भ ड्कन िदनुहोस्
तपाईबाट टाढा।

137 के तपाईले साच्चै नै यो िव ास गनुर्हुन्छ? के तपाईले यो प्रा गनुर्हुन्छ?
आफ्नो हात उठाउनुहोस्, भ ुहोस्, “म अब यो प्रा गछुर् । म उहाँलाई
िव ास गछुर् ।”

जब ￭जन्दगीको अँध्यारो चक्र-व्यूह मा म िहड्छु,
र मेरो व रपरी शोक फै लन्छ,
तपाई मेरो मागर्दशर्क ब ुहोस;
गिहरो अन्धकार िदनमा प रणत हुन्छ,
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दखु मेिटन्छ डर हटाईनेछ,
न त मलाई किहल्यै भ ड्कन िदनुहोस्
तपाईबाट टाढा।

आउनुहोस् हाम्रो शरह झुकाऔ।
138 यो कडा, कठोर संदेश प ात; कठोर, र एउटा खर त रकाले बािहर
ल्याईएको छ, तर यो सत्य हो। र यिद तपाईले माग्नुभएको कुरा नम्रतापूवर्क
िव ास गनुर्हुन्छ भने, जुन तपाईले पाउनुभयो, कुनै पिन कुराले किहल्यै पिन
तपाईलाई त्यस ￭सधा सडकबाट धकेल्न निदनुहोस्। िठक त्यिह िनर खडा
हुनुहोस्। मलेै जत नै प्रचार गरे तापिन, मलेै जे गरे भने पिन, वा कुनै पिन
मािनसले जे गरे पिन, यसले किहल्यै पिन असर ल्याउदनै जबसम्म तपाईले
यसलाई तपाईको आफ्नो िनजी सम्प त्तको पमा स्वीकार गनुर्हुदनै।
139 यिद तपाईले त्यसलाई तपाईको पूणर् दयले िव ास गनुर्भयो भने,
तपाईले चाहनुभएको सबकुैरा, यिद तपाईले आफ्ना सबै पापह स्वीकार
गनुर्भएको छ भने, परमे रले तपाईलाई क्षमा िदनुभयो। तपाईले यसमा
अब उप्रान्त किहल्यै पिन संका नगनुर्होस्। यिद तपाई एउटा िव ासमा
पछाड हटेको व्यिक्त हुनुहुन्छ भने, यस िबहानीमा तपाईलाई पछाड
फकार्एर लािगएको छ। यिद तपाईलाई पिवत्र आत्मा चािहन्छ, त्यसो भए
तपाईको पाप क्षमादानको िन म्त येशू ख्री को नाउँमा बि स्मा लनुहोस्।
त्यो परमे रको वचन हो। उहाँले कुनै पिन मण्डली, नामधारी संगठन, या
कसकैो लािग लािग भनेर यसलाई बदल्नुहुनेछैन। यो त्यिह पमा हुनुपछर् ।
हामीले उहाँको मागह पूरा गनुर्पदर्छ, मण्डलीको मागह होइन, उहाँको
मागह । त्यिह नै हामीले गनुर्पदर्छ।
140 उहाँले भ ुभयो, “िव ासको प्राथर्नाले िबरामीलाई बचाउनेछ।” यिद
तपाई िबमार हुनुहुन्छ भने, मलेै िव ासको प्राथर्ना तपाईको िन म्त
ग रिदएको छु। तपाईले तपाईको आफ्नै दयमा प्राथर्ना गनुर्भएको छ। र
यसलाई िव ास गनुर्भएको छ, यसलाई स्वीकार गनुर्भएको छ, र यसमा
थप खडा हुनुभएको छ। यो त्यस त रकामा हुनुपनछ। केिह कुराले यसलाई
खोस्न सक्दनै, चाहे यो जत नै िवषादपूणर् िकन नदे खयोस्।
141 तपाई भ ुहुन्छ, “अँ, यो यस्तो लाग्नसक्छ िक म अझै पिन िबमार
छु।” त्यो होइन…यो केवल स्वगर्दतूको पखेटा संगै फट-फटाईरहेको हो।
त्यो नै हो। यो आशषको पमा परमे र हुनुहुन्छ। यो तपाईलाई िवषादपूणर्



32 बो लएको वचन

दे खन्छ। यसको थोरै न￭जक आउनुहोस् र यसमा फेरी हेनुर्होस्, हेनुर्होस्
यिद यो परमे र खडा हुनुहु भने, उहाँको वचन पूरा गद हुनुहुन्छ।
142 अब जसरी हामीले हाम्रो शरह झुकाईरहेका छौ, म सेवालाई भाई
नेभल, हाम्रो पा रलाई िदनेछु। 
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