
आऊ, मलाई पछ्याऊ

 िठक छ, त्यो बेक्क जन्मनुभन्दा अगाडको थयो। र त्यसलेै म—
म सोचे, “िठक छ, तपाईलाई थाहा छ…” म—म एक कचौरा

ओटिमल खाएर आए, एक पसैा लाग्यो। िठक छ, मलेै केवल…तनीह ले
मलाई मेरो िटकट िदए, र केवल यसमा हस्ताक्षर गनुर्होस्, तपाई देख्नुहुन्छ,
र मलेै यसको लािग भुक्तान गर,े र मलेै यसलाई फकार्ए, िकनभने मसंग खचर्
खाता थयो।
2 र एक िदन जब हाम्रो एउटा—एउटा गत कम ह को बठैक भयो।
“मेरो,” तनीह ले भने, “यो कुन चािह पागल हो जसले केिह यस्तो कुरामा
प रणत गय ?” बुझ्नुभयो? शषर्—शषर् केटा थयो, तपाईलाई थाहा छ,
“एउटा िबहानीको नास्ताको लािग दस सेन्ट लाग्थ्यो?” त्यसलेै अक
साथीह को लािग त्यो एकदमै सस्तो थयो, तपाईलाई थाह छ। तनीह
मध्ये केिहले एक डलरमा प रणत गय , बुझ्नुभयो; रातको खानाको लािग
चािह दईु डलर। र मलेै ाकै्क त्यसमा प रणत गरे जे त्यो थयो।
3 िठक छ, मलेै भने, “िठक छ, अब, अब म फ कनु आवश्यक छैन…म
गछुर् र यिद मलेै केवल दस सेन्ट, खाए भने?”
4 श्री. िफल्ड्स, जो सहायक प्रबन्धक थए, उसले भन्यो, “िब ी,
कमसेकम, एक डलरमा त प रणत गर।” भन्यो, “त्यही नै बािक रहेकाह ले
गदछन्।” भन्यो, “यो तमीले संगै राख्नुपछर् ।”
5 “िठक छ,” मलेै भने, “म—म एक कचौरा ओटिमल बाहेक अ
किहल्यै खाँिदन, र म यसको लािग मात्रै लन्छु।”

भन्यो., “ओ, नगर, त्यो किहल्यै नगर।”
6 िठक छ, त्यसपछ मलेै सोचे, “म यसलाई के गन?” त्यसपछ मलेै
िबहानको नास्ताको लािग पचास सेन्ट लन थाले। त्यसपछ मलेै यसको
चा लस सेन्ट लए, यिद मलेै केिह खछर् गनर् चाहन्छु भने, सडकमा केिह
बालबा लका लाई देउ; केिह बच्चाह लाई, तपाईलाई थाहा छ, यस्तो
दे खन्छ िक तनीह लाई, सानो पुरानो स्याण्डिवच पिन चािहन्छ। िठक
छ, मलेै सोचे हुनसक्छ शायद मसंग…िठक, त्यो कम्पनी, आफै थयो, जो
मसंग त्यसरी बोल्दै थयो। त्यो मािनस त्यिह कम्पनीबाट थयो।
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त्यसलेै, मलेै सोचे, “शायद मलेै—मलेै केिह गलत गर।े”
7 त्यसलेै यहाँ धेरै समय भएको छैन, एउटा ग स्तकम संग…अिहले
तनीह ले हेलीकप्टरबाट गस्ती गछर्न्, तपाई देख्नुहुन्छ। त्यसलेै उहाँ
आयो र ऊ रोिकयो। उसले भन्यो, “भ ुहोस्, भाई ब्रन्हाम,” भन्यो, “यो
ख हु कदछै।”
मलेै भने, “हो।” मलेै भने, “बच्चाह बािहर त्यसको मुिन खेल्छन्।”
उसले भन्यो, “के हामीले यसलाई माथ उठाउन सक्छौ?”
मलेै भने, “हो, तर यसलाई नकाट्नुहोस्। बुझ्नुभयो?”
उसले भन्यो, “िठक छ, हामी यसलाई काट्न चाहन्छौ। हामी यसको

लािग तपाईलाई भुकानी गनछौ।”
8 मलेै भने, “होइन। होइन। तपाईले यसलाई काटेको चाह ।” िठक
छ, मलाई राईट-अफ-वे को, कानूनको बारमेा पिन थाहा थयो, िकनिक
म त्यसमा सात वषर्सम्म थए। मलेै भने, “हुदनै।” मलेै भने, “तपाईले
काटेको म चाह , तर यसलाई उठाउन सक्नुहुन्छ।” मलेै भने, “म—मलेै
यसलाई उठाउछु, तर,” मलेै भने, “तपाई गनर्सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई
उठाउन सक्नुहुन्छ यिद तपाई चाहनुहुन्छ भने।” मलेै भने, “म, भाई वूड
र म, यसलाई उठाउन काम ग ररहेका छौ। हामी यहाँ यो सबै अन्यलाई
संगै उठाउदै छौ।” र मलेै भने, “तर हामी बच्चाह को लािग त्यहाँ राख्न
चाहन्छौ, जो र तनीह , तपाईलाई थाहा छ, साना साथीह खमुनी
खे लरहन्छन्।”
9 म यात्रामा टाढा गएँ। जब म फकर आए, त्यसलाई तला कािटएको
थयो र बािहर सा रएको थयो। ओ, कम्पनीमा त्यो कस्तो मु ा हुनेथयो,
तपाईले देख्नुहुन्छ, त्यो ख काटेकोमा, तपाईले देख्नुहुन्छ। र त्यसलेै
मलेै सोचे, “अब,” मलेै भने, “प्रभु, म त्यसलाई उ ेखसम्म गनवाला
छैन।” बुझ्नुभयो? “चाहे त्यहाँ केिह कुरा छ जुन म—जुन म, त्यसमा,
केिह कुरा प रणत हँुदै छ, केवल एक पसैाको मूल्य खाने, र पचास सेन्टमा
प रणत गनर् पन।’” बुझ्नुभयो? मलेै भने, “यिद त्यसमा केिह कुरा छ,
यसलाई बनाउन िदनुहोस्, हेनुर्होस्, जुन—जुन यो म—जुन म तपाईमा
राख्छु, तपाई देख्नुहुन्छ। जुन म…” र त्यसपछ मलेै सावर्जनीक सेवाका
कम्पनीह मा रहने सपना देख्न बन्द ग रिदए, हेनुर्होस्, िकनिक यो त्यहाँ
पिहले केिह भएको हुनुपछर् ।
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हामीले के गछ त्यो हामीले हेनुर्पछर् । हामीले यो कुनै िदन पुयार्उनुपछर् ।
10 बच्चाह , यहाँ आउछन्। तपाईको आमा आज यहाँ, अ आज, टडी।
मलाई लाग्छ तपाईले गनुर्भएन, तपाईलाई थाहा छैन। यो एक प्रकारको
आ यर् हो, मलेै देख्न सक्छु। र तपाईले स्नातक गन तयारी गद हुनुहुन्छ।
र हामीले यहाँ संगै यो यात्रा गरकेा छौ। यो सभा सके्कको तु न्त,ै म अब
सभामा जानेछु। र हामीह घर जानेवाला छौ।
11 मलेै सोचे िक तपाईह सबसैंग कुरा गन राम्रो मौका हुनेछ, र त्यसपछ
यो पिन सोचे िक तपाईको स्नातक हुनुभन्दा थोरै अगाड बच्चाह संग कुरा
गनर् राम्रो हुनेछ। बाईबलबाट एउटा पद पढ्नुहोस्, र केवल तपाईसंग मेरो
दयबाट बोल्छु, लगभग दस िमनेटको लािग। म तपाईको बाटोबाट टािढने
छु। बुझ्नुभयो?
12 म बच्चाह संग बोल्नुभन्दा पिहले, केवल एक िमनेटको लािग म
वयस्कह संग कुरा गनर् चाहन्छु, तपाईह सबसैंग। यो अब, शायद,
हुनसक्छ एउटा किठन यात्रा, यो भएको छ। तर अनुभव जुन मलेै
परमे रबाट ￭सके, म दस हजार डलर लनेछैन जुन मलेै प्रभुबाट ￭सकेको
छु म यहाँ भएको समय दे ख। म साच्चै िव ास गछुर् िक म सवर्शिक्तमानको
आज्ञाको पूणर् आज्ञाकारीतामा आएको छु, र म—म आशा गछुर् िक म सधै
त्यसरी नै रहनेछु। र त्यहाँ एउटा…
13 जब मआउछु, एउटा कुरा, म दशर्नबाटआउछु, िक म यहाँ ट्यकु्सनमा
माथ उभरहेको थए जब एउटा—एउटा—एउटा िवस्फोट भएको थयो।
िठक छ, भाई फे्रड त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो जब यो बन्द भयो। र तनीह ले त्यो
अिहले त्यो त स्बर लएका छन्, आकाशमा, तपाईलाई थाहा छ। र मलेै
यसको बारमेा धेरै सोचन, किहल्यै पिन यसलाई ध्यान िदईन। त्यसलेै
यसले मलाई केिह िक￭समले प्रभािवत पाय , गत िदनमा। र भाई नोमर्न,
नोमार्को बुवाले मलाई भ ुभयो, भ ुभयो, “के तपाईले यो याद गनुर्भयो?”
14 र जसै मलेै यो हेर,े िठक त्यहाँ ती स्वगर्दतूह थए र उ त्तकै स्प
दे खन्थे ज त्तको तनीह देख्न सिकन्थे, िठक त्यस त स्बरमा थए।
बुझ्नुभयो? मलेै हेरे िक जब यो, र यो समय भएको थयो, उिह, एक
वा दईुिदन पिहले, वा म त्यहाँ माथ भएको एक वा दईु िदनमा। मलेै
यो कहाँ थयो भनेर हेर।े “फ्ल्यागस्टाफको उत्तरपूव , वा प्रेस्कट, जुन
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फ्ल्यागस्टाफको तल छ।” िठक छ, त्यो हामी भएकै ठाउँमा थयो,
बुझ्नुभयो, िठक त्यिहिनर।
15 “छब्बीस -िमल अग्लो।” िकन, बाफ माथ—माथ चार, चार िमल
उचाईमा जान सक्दनै, वा पाँच, ओ￭सलो, कुनै पिन प्रकारको कुिहरो वा
त्यस्तै माथ जान सक्दनै, तपाई देख्नसक्नुहुन्छ। हवाईजहाजह उ ाईस
हजारमा उड्छन्। त्यो सबै बादलह माथ उड्नको लािग हो, तपाईले
देख्नुहुन्छ। र उ ाई हजार लगभग चार िमल उचाईमा हुन्छ। यो छब्बीस
िमल, वा यसको तस िमल माथ हो, र िपरािमडको आकारमा थयो, यिद
तपाईले त स्बरमा हेनुर्भएको छ भने।
16 र दािहने-हात पिट्ट, जस्तो मलेै तपाईलाई भनेको थए, मलेै याद गर,े
उत्कृ , त्यो स्वगर्दतू। त्यहाँ ऊ थयो, छाती बािहर, पखटा पछाड, िठक
भत्र आएको, जस्तो हुनपन थयो िठक त्यस्तै न।ै यो मलेै किहल्यै याद
गरकेो थएन जब तनीह ले पिहलो…त्यहाँ धेरै कुराह भएको थयो।
17 अक िदन बाटोमा आउदै गदार्, त्यहाँ केिह कुरा भयो जसले मलाई
मलेै—मलेै के गनुर्पछर् भ े कुराको बारमेा बोलेको थयो। र यो—यो मेरो
संदेश होइन।
18 एक समय, लयो म￭सर्यरले भने, भने, “भाई ब्रन्हाम, यो पछ
समय आउनेछ,” भन्यो, क रब पाँच वा छ वषर् पिहले, शायद सात,
भन्यो, “प्रभुले तपाईको सेवकाईलाई प रवतर्न गनर् जाँदै हुनुहुन्छ, भाई
ब्रन्हाम।” र भन्यो, “जब उहाँ यो गनुर्हुन्छ, तपाईले सम्भवतः अस्पतालह
लाईन लगाउनुहुन्छ, र तनीह लाई खाट—खाटबाट िन स्कनको लािग
बोल्नुहुन्छ र त्यस्तै कुरा।” यो सिह सुनेको थएन, य िप म िव ास गछुर्
िक भाई लयो यस िबषयमा इमानदार हुन खोज्दै थयो।
19 तर यो केवल सिह सुिन थयो, िकनभने, हेनुर्होस्, हाम्रो प्रभु येशूले
किहल्यै पिन त्यसो गनुर्भएन। हेनुर्होस्? र ऊ अस्पतालह मा गयो। त्यहाँ
अस्पतालमा एउटा थयो। के तपाईले यो बाईबलमा कहाँ थयो याद छ?
बेथेस्दाको पोखरीमा। अशक्त मािनसह को भड थयो त्यहाँ, लगंडा,
लगंडा, अन्धो, दवुर्ल, स्वगर्दतू आउनको लािग पखरहेका थए। अब,
त्यो एउटा आ त्मक अस्पतालमा थयो जहाँ मािनसह चंगाईको लािग
पखरहेका थए। र यहाँ िदव्य चंगाईकतार् आफैनै आउनुभयो र एउटालाई
िनको पानुर्भयो र बािहर िनस्कनुभयो। त्यसलेै तपाईले कुनै एउटा मरणशील
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मािनस, वा सेवकाई अगाड आउने अपेक्षा गनर् सक्नुहु , जुन त्यो भन्दा
ठूलो हुनेछ। बुझ्नुभयो? म यो संग सहमत हुन सिकन।
20 तर जसै म वरपर फ कन थाले, पिवत्र आत्मा ममा आउनुभयो। मलेै
लयोलाई एउटा पेन मागे। मलेै एउटा टुक्रा कागज पाएको थए, र यो मलेै
लेखे। यो आज उहाँको अनुयानमा छ, यिद तपाई यो कहाँ छ थाहा छ
भने। यो त्यो पुरानो आल्मुिनयम अनुयान हो जहाँ मेरो लुगाह राख्ने गछर् ।
जस्तो तपाई ढोकामा जानुहुन्छ, त्यहाँ दािहने हात पिट्ट एउटा अलमारी
छ, िठक त्यो अनुयाँको अगाड पिट्ट। यो त्यहाँ मुनी रा खएको थयो। मलेै
त्यहाँ माथ राखेको थयो। भन्यो, “कुनै िदन तपाईले यो ता सक्नुहुन्छ।
‘परमे रले सेवकाई किहल्यै पिन प रवतर्न गनुर्हु , तर उहाँले सेवकाई
भएको मािनसलाई चािह प रवतर्न गनुर्हुनेछ।’” गनुर्पन कुरा यिह हो।
21 हेनुर्होस्, म—मलाई थाहा छ मलेै गनुर्पछर् , तर म—म—म स क्दन,
म अिहले रहेको अवस्थामा म त्यो गनर् स क्दन। िकनाबहने, मलेै…म भत्र
केिह कुरा हुनुपछर् , जे गनर्को लािग परमे र चािहन्छ।
22 हामीह घर फकर् ने ल यमा छौ। बच्चाह ले घरको न्यास्रो मानेका छन्,
तनीह सबजैना फकर जान चाहन्छन्। त्यसलेै म तनीह लाई िफतार्
लजैाने सोच्दै छु, प्रभुको इच्छा भए, शायद शिनबारको सेवा पछ, र
त्यसलेै िफतार् जान्छौ। त्यहाँबाट, मलाई थाहा छैन। तर म जान्दछु िक
म भत्र जब केिह त्यो केिह कुरा हँुदछ, मािनसह प्रत महसूस गराउनको
लािग, अिहले मलेै गरकेो भन्दा फरक हुन्छ। मलेै इन्कार गरकेो थएँ—
मािनसह , हेनुर्होस्, र म—म उनीह संग थप कुनै सम्बन्ध राख्न चाह ।
तपाईलाई थाहा छ म के भ खोज्दछुै, जसलाई मलेै “ रक्क , रकेट्टा,”
भ े गछुर् , तनीह ह संग कुराह छन् जुन तनीह ले गरकेा थए। मलेै
सबै इमानदारीताका साथ प्राचा गर,े र परमे रले यसलाई सबै त रकाले
पुि गनुर्भएको छ। “र यिद तनीह ले यसलाई िव ास गनर् चाहदनैन् भने,
िकन, तनीह लाई एकै्ल छोडदेऊ।”
23 म त्यहाँ माथ जाँदैथए, बडसंग सामेल हुनको लािग पतझडमा, त्यहाँ
बािहर यात्रा शु गनर्। उजाडस्थानमा पखर्नुहोस्, मेरो कपाल र दाह्री बढ्न
िदनुहोस्। र यिद प्रभुले मलाई किहँ जानको िन म्त चाहनुहुन्छ, उहाँले
मलाई एउटा वचन पठाउनुहुन्छ, र म तल गरै यो गथ।
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24 र बाटोमा, अक िदनमा आउदैथयो, उहाँले मलाई रोक्नुभयो। र मलेै
देखे कहाँ…म कहाँ आउदै थएँ। म—म अब कुनै अक कुराको बाटोमा
छु। र मलेै सोचे, जब म घर पुगे, मलेै त्यो बनाउथे जसलाई मलेै एउटा
दय-दे ख- दयसम्म कुराकानी भन्छु, शायद यसलाई टेपमा राख्छु,
र त्यसपछ र ताक िकन अचानक प रवतर्न भ े कुरा भक्तजानह ले
देख्नेछन्।
25 अब, तपाई बच्चाह , आउनुहोस् केवल…सानो प्राथर्ना गरौँ।
26 प्रभु येशू, हामीह यो समयको लािग आभारी छौ, यो जान्दा िक
हामीह यहाँ भेला भएका छौ, जवान र वृ ा र मध्यम उमेरकाह । र हामी
भेला भएका छौ, अनन्तताको यो छेउमा, फेरी एकपटक तपाईको बारमेा र
अनन्त जीवनसंग सम्ब न्धत चजह को बारमेा बोल्न को लािग।
27 र यी यवुाह जो यहाँ आजरात ब￭सरहेका छन्, ती मध्ये केिह स्नातक
गदछन्, केिहले पिहले नै स्नातक भईसकेका छन्। तर म जान्दछु िक,
प्रभु, त्यो महान झट्का, वा ठूलो िवस्फोट हुनभन्दा अगाड केिह भएको
छ, केिह घटना त्यहाँ माथ पहाड भएको ठाउँमा घटेको छ, ट्यकु्सनको
उत्तरतफर् , जब प्रभुका स्वगर्दतूह तलआएका थए। के भिनएको थयो त्यो
म सम्झन्छु, र—र िवशेष गरी जवान मािनसह का लािग। म तपाईलाई
प्राथर्ना गदर्छु, प्रभु, यो बुझ्न म त गनर्को लािग। र यी जवान िमत्रह लाई
मलेै केिह कुरा भ सकँू, आजरात, जसले तनीह लाई यात्राभारी म त
गरकेो होस्। िकनिक, प्रभु, हामी सबलैाई यो समयमा त्यो सहायता
चािहन्छ।
28 हामीलाई संगै आशष िदनुहोस्। हाम्रा पापह क्षमा गनुर्होस्। र यिद
हामी यहाँ बािहर भए दे ख हामीले गरकेा केिह छन् भने, जसले तपाईलाई
असन्तु बनाएको छ, हामी प्राथर्ना गछ िक यसको लािग हामीलाई क्षमा
गनुर्होस्। िकनिक हामी महसूस गदर्छौ, आज, िक हामीसंग भो लको लािग
कुन—ैकुनै ग्यारे न्ट छैन। हामी जान्दनैौ भो लले के ल्याउनेछ। भो ल
भेट्नको लािग हामी आजै तयार हुनुपदर्छ। र, िपता परमे र, यो गनर्को
लािग हामीले जानेको त्यहाँ केवल एउटा मात्रै त रका छ, जुन, तपाईलाई
हेनर्को लािग तयार हुनु हो, िकनिक हामी सबलेै यो गनर् गईरहेका छौ भिन
हामीले महसूस गछ । र हामीले यो कुनै समय भेट्नु पछर् , या त शा न्तमा,
एउटा िमत्रको पमा वा बालकको पमा, वा शत्रुको पमा। यसको दरू
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होस्, प्रभु, हामी अ केिह नभएर तपाईको िप्रय छोराछोरीह हुन सकौ।
यी कुराह प्रदान गनुर्होस् हामी माग्छौ, येशूको नाउँमा। आमेन।
29 आज, जब मलेै झार काट्दै थए, सबेरै यस िबहान, मलेै बाईबलमा
एउटा ठाउँ फेला पार,े यो समयमा पढ्नको लािग राम्रो हुन्छ जस्तो
मलाई लाग्यो। र यो एउटा…धेरै नै राम्रो उपयकु्त नहोला, तर मलेै सोचे
िक केवल…केवल एउटा—केिह िमनेटको लािग, कुरा गनर्। म यो सन्त
लूकाको १८ औ अध्यायबाट पढ्न चाहन्छु। सबै चारवटा सुसमाचार
लेखकह ले यसको बारमेा लेख्छन्। १८औअध्यायको १८औ पद।

एकजना यहूदी अगूवाले येशूलाई सोधे, हे उत्तम गु , अनन्त
जीवन पाउँन मलेै के गनुर् पछर्?
येशूले तनलाई भ ुभयो, तमीले मलाई िकन उत्तम भन्दछौ?

केवल परमे र मात्र उत्तम हुनुहुन्छ।
तमीले परमे रको आज्ञाह जान्दछौः व्यभचार नगनुर्,

कसकैो हत्या नगनुर्, नचोनुर्, अ को िवषयमा झुटो नबोल्नु,
बाबु-आमालाई…सम्मान गनुर्।
र…भने, म सानोदे ख यी आज्ञाह पालन गद आएको छु।
जब येशूले यस्तो सु भयो, उहाँले त्यो अगुवालाई भ ुभयो, तर

त्यहाँ अझै एउटा तमीले गनुर् पनर् काम बाँक छ: तम्रोमा भएको
सबै चीजह िबक्री गर…अिन पसैाह गरीब मािनसह लाई
बाँडदेऊ…अिन स्वगर्मा तमीले इनाम पाउनेछौ…त्यसपछ
तमी आऊ अिन मलाई पछयाऊ

30 यो शब्द, आऊ मलाई पछ्याऊ, म सोच्छु, त्यो नै सबभैन्दा उत्तम
सुझाव मलेै िदन सक्थे यिद म दस हजार बच्चाह संग कुरा ग ररहेको भए,
वा यिद म के हँु भनेर मलेै कुरा ग ररहेको भए। यो एउटा आज्ञा हो, र मलाई
लाग्छ िक सबभैन्दा ठूलो कुरा जुन किहल्यै प्रस्ताव ग रएको थयो, र िवशेष
गरी एउटा जवान व्यिक्त, “मलाई पछ्याऊ।”
31 तपाई कसलैाई पछ्याउन जाँदै हुनुहुन्छ। अब, तपाई मात्र…तपाईले
यो याद गनर् सक्नुहुन्छ। तपाई कसलैाई पछ्याउन जाँदै हुनुहुन्छ। र जुन
त रकामा तपाईले व्यिक्तलाई पछ्याउनुहुन्छ, यो िन त हुनु िक, यो व्यिक्त
कसलाई पछ्याउदै छ। बुझ्नुभयो? हामी…
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32 पावलले एकपटक भने, “मेरो अनुयायीह बन जसरी म ख्री को
छु।” अक शब्द भन्दा, “जसरी म ख्री लाई पछ्याउछु, तमीह मलाई
पछ्याऊ।”
33 र अब, यो मोध, यो—यो जीवनको चरणमा जहाँ हामी सबै आउँछौ। र
धेरै पटक तपाईले सु ुभएको छ मलेै भनेको, “ रक , रकेटा,” र कुराह ।
यो, यो यगु हो। यो यगु हो जसमा हामी ￭जईरहेका छौ। यो वास्तवमा ती
मािनसह होइनन्।
34 ती मािनसह हामीह जस्तै मािनसह हुन्। ती बच्चाह जो यी
तातो रडह लएर, बािहर सडकमा माथ-र-तल दौडन्छन्, र तनीह
बाटोमा िहड्द,ै चुरोट िपउँदै र मिदरा िपउँद,ै र केिटह अनैतक पोशाक
लगाउदै िहड्छन्, र अन्य चजह , ती केिटह र केटाह हामी जस्तै हुन्।
हेनुर्होस्? तनीह मानव हुन्। तनीह ले प्रेम गछर्न्। तनीह ले खान्छन्।
तनीह ले िपउछन्। तनीह सुत्छन्। तनीह ले ास फेछर्न्। तनीह
मनुर्पछर् । तनीहर हामी जस्तै मािनसह हुन्। र अझै पिन तनीह …
35 तनीह दु आत्माले काबुमा राखेको थयो। तनीह ले यो जान्दनैन्।
यो मािनस—मािनसह को कारणले होइन, तर िकनभने, किहलेकािह,
तनीह ले पछ्याईरहेका केिह अगुवाह ले तनीह लाई गलत बाटोमा
डोहोयार्ए।
36 अब, तपाई केिटह र केटाह ले त्यो भन्दा राम्ररी जा ुहुन्छ।
तपाईलाई थाहा छ। तपाईलाई त्यो भन्दा उत्तम ￭सकाईएको छ। तपाईले
त्यसो गनर् भन्दा उत्तम अभभावकह , असल ता लमह पाउनुभएको छ।
तपाईले राम्रो जा ुहुन्छ।
37 तर तनीह ले जान्दनैन्, हेनुर्होस्, िकनिक तनीह जाने मण्डलीह
आधुिनक मण्डलीह हुन्, आधुिनकतावािद हुन्। र तनीह —तनीह
त्यसिदनको लािग मात्रै ￭जउदछन्, अधक लोकिप्रय हुन। र, ओ, मेरो!
के…नैतकता तनीह को लािग पुण्य बन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसलेै तनीह ,
के…जसरी मलेै एकपटक भनेको थएँ, एउटा नाटकमा जुन मलेै यहाँ तल
हेरकेो थए, धेरै समय भएको छैन, सोदोम र गमोराको, त्यस दु ले-
समातेको मिहलाले लोत—लोतलाई भिन, “तमीले जे कुरा;लाई अनैतक
भन्छौ, त्यसलाई म पुण्य भन्छु।”
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38 येशूले भ ुभयो, “जसरी नोआको िदनमा भएको थयो, मािनसको
पुत्रको आगमनको िदनमा पिन त्यस्तै नै हुनेछ।” त्यसलेै हामी फेरी पिन
त्यिह ठाउँमा पुगेका छौ।
39 आउनुहोस् यो िमत्रलाई हेरौ, एक िमनेटको लािग, जुनको बारमेा हामीले
पढ्यौ। तपाईह जस्तै गरी, यो बच्चा एउटा असल घरमा जन्मेको हो भ े
कुरामा कुनै संका छैन। उसलाई असल अभभावकले हुकार्एको थयो।
िकनिक, यसले यो प्रमाणत गरकेो छ, जब येशूले उसमा परमे रको
आज्ञाह प्रस्तूत गनुर्भयो। उसले भन्यो, “मलेै यो यवुावस्थाबाट नै
पालन गरकेो छु।” यसले यो देखाउछ िक ऊ—उसलाई—उसलाई
सिह त रकामा हुकार्ईएको थ्यो। उनी त्यस्तो खालको गलत थएनन्। र
तपाईलाई थाहा छ, ऊ—उसलाई तपाईह जस्त,ै के सिह हो भिन
थाहा िदएर हुकार्ईएको बच्चा थयो। सम्भवतः परमे रको-भय राख्ने आमा
र बुवाको अधनमा हुकको हुनुपछर् , उस—उस—उसलाई सिह कुरा
￭सकाउनको लािग, जबऊ एउटा सानो बच्चा थयो। अँ, त्यो राम्रो हो।
40 शायद, एउटा बच्चाको पमा, उसकोआमाले ऊ एकिदन महान मािनस
बनेको हेन उच्चा महत्वकांक्षा थयो होला। उसको बुबा धनी थयो, जसले
उसलाई िदनसक्नेसम्म को िव ालय पठाएर र—र शक्षा िदन सक्थ्यो…
ऊ एउटा असल शक्षा लएर संसारमा केिह ब सक्षम थयो। र उसको
आमा र बुबाको इमानदारीताले, यस बच्चालाई शक्षा िदँद,ै र शायद तपाई
जस्तै उसको स्नातकको समयमा आयो, हेनुर्होस्, ऊ िव ालय पढेको र
आफ्नो शक्षा पाएको समय जब पार गय । कुनै सन्देह छैन िक शायद ऊ
आमा र बुवाको जीवनको—गौरव र आनन्द थयो। कुनै संका छैन, ती
िदनह मा, ऊ संग राम्रा घोडाह थए, जस्तो तपाईसंग अटोमोवाईलह
छन्, र तपाईले पाउनुभएको जस्तै एउटा असल बुवा र आमा थयो, जसले
यसलाई हेथ्य , तपाईले राम्रा लुगाह पाउनुभएको छ, र—र एउटा कार,
र सक्छ…र जीवनको आनन्द लन सक्थ्यो, िठक त्यस्तो केिह जुन आज
तपाईसंग छ।
41 र बुवा र आमा संग…लगातार प्राथर्ना गथ्य िक—िक उनीह को
छोरा केवल एउटा सामन्य मािनस नहोस्, िक ऊ एउटा असाधारण मािनस
भएको होस्। सबै अभभावकह ले यो चाहन्छन्। के तपाईले सु ुभयो येशूले
त्यो आज्ञालाई उ ेख गनुर्भएको, “आफ्नो बुवा र आमाको आदर गनुर्,”
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त्यसपछ रोिकयो? बुझ्नुभयो? र त्यो कुनै पिन अभभावकको महत्वकांक्षा
हो, तनीह को सन्तानको लािग राम्रो गनुर्, जुन तनीह ले सक्छन्,
उनीह लाई शक्षा िदनु, उनीह लाई ती कुराह िदन चाहन्छन् जुन शायद
तनीह ले पाएका थएनन्। त्यिह त रकामा मलेै मेरा छोराछोरीह को लािग
महसूस गछुर् ।
42 मलाई लाग्छ, िव ालय जानुमा, अिहले; मलाई लाग्छ, यी उच्च
शक्षाको र यस्तै कुराह को लािग बेक्क र सारा र जोसेफलाई पठाउँछु, जहाँ
यो सबै भईरहेको छ? मलाई लाग्छ म तनीह लाई लएर फकर पहाडतर
जानेछु, र—र तनीह लाई त्यहाँ हुकार्उछु…जस्तो इ न्डयनग बस्छन्।
43 तर यहाँ यो छ। केटाकेटीमा के छ त्यो बािहर आउनेवाला छ। यो जहाँ
भए पिन, यो, यो आउनेवाला छ। यिद यो त्यहाँ द ु छ, यो इ न्डयनको
शिवरमा आउनेछ। यिद यो त्यहाँ राम्रो छ भने, यो कुनै पिन शिवरमा
आउनेछ। बुझ्नुभयो? यो बच्चामा के छ, बच्चाको बनावट, तपाईको भत्र के
छ। र तपाई अिहले जे हुनुहुन्छ सम्भवतः तपाई बािक रहेको जीवनमा पिन
त्यिह हुनुहुन्छ। तपाई प रवतर्न हुने ठाउँमा हुनुहुन्छ।
44 के तपाईलाई थाहा छ? छयास्सी प्रतशत धमार्न्तरण येशू ख्री मा
धमार्न्तरण एक्क्काईस वषर्को उमेर भन्दा अगाड हुन्छ। यसले यो देखाउछ।
तथ्यांकले यो देखाउछ। ख्री मा आउने छयास्सी प्रतशत, तनीह
एक्काईसको उमेर भन्दा अगाड आउँछन्। तपाई, तपाईले त्यो उमेर पार
ग रसके पछ, तपाई झनै छािटनुहुन्छ वा तपाईको तयार हुन्छ। ओ, यो
सम्भव छ, पकै्क पिन। तनीह आउछन्, सत्तरी, अस्सी, वषर् वृ ा, तर यो
अन्त्यन्त दलुर्व छ। बुझ्नुभयो?
45 तपाई जवान हँुदा आफैलाई बनाउनुहोस्। तपाई के गनर् चाहनुहुन्छ
र जीवनमा के उपलब्धी हा￭सल गनर् चाहनुहुन्छ त्यसमा आफ्नो
महत्वकांक्षाह तयार गनुर्होस्। तपाईले यसको बारमेा सोच्नुहोस्। र जस्तो
तपाई सोच्नुहुन्छ, अवश्य पिन, तपाईको िदमाग, यो तपाईको म स्तष्कमा
प्रस्तुत हुन्छ कुनै अज्ञात चज ारा जुन—जुनले तपाईको मनलाई हावी
गछर् । र जब यो तपाईको म स्तष्कमा बन्छ, तब तपाई बोल्नुहोस्, िक तपाई
यो गनर् जानुहुनेछ। र त्यसपछ तपाईको महत्वकांक्षाह ले तपाईलाई यस
तफर् लजैान्छ।
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46 त्यसलेै, आमा र बुवा, यो जवान मािनसको अपेक्षा…उसको
महत्वकांक्षाह ठूलो भएको चाहन्थ्यो; पयार् पसैा बोकेको। र त्यसपछ,
कुनै संका छैन, तनीह ले त्यो प्राथर्ना गरे िक यो—यो जवान केटाले—
त्यो अवसर प्रा गनछ। तपाई देख्नुहुन्छ, तनीह —तनीह ले गनर्
सक्ने सबै गरकेा थए। ऊ संग शायद राम्रा घोडाह थए, र—र शायद
मिहलाह को माझमा धेरै लोकिप्रय थए होला।
47 र पु षको लािग के जान्छ, त्यो मिहलाको लािग हुन्छ, र उल्टो,
हेनुर्होस्, िकनिक हामीह मानव जातको जीवन, प्राणह को बारमेा
बोल्दछैौ, दवुै पु ष र मिहलाको बारमेा।
48 र त्यसपछ, केटाले यी सबै अवसरह पाईसकेपछ, हे ुहोस्, हामीले
बोलाउने ऊ “स￭जलो सडक,” भयो, त्यो एउटा ठाउँमा जहाँ उसले धेरै
चन्ता लनुपदन थयो। उसको अभभावकसंग पसैा थयो। ऊ संग…ऊ
धेरै न…ैऊ एउटा शासक बन्यो। बाईबलले त्यसतफर् संकेत िदन्छ यहाँ…
एउटा जवान, धनी यवुा शासक। र हामीले देख्छौ…जवान उमेरमा न,ै
शायद उसको िकशोर उमेरमा, भखर्रै िव ालयबाट बािहर आएको, भखर्रै
स्नातक गरकेो, शायद, केिह ह ा अगाड थयो होला, वा केिह कुरा, ऊ
बन्यो…ऊ एउटा शासक हो, र उसंग दयले चाह गन सबकुैरा थयो।
49 र केटा कुनै आधुिनक रक थएन। ऊ एउटा राम्रो बच्चा थयो। म
िव ास गछुर् , जब लूकाले यसको बारमेा लेखे, वा मकूर् सले, म िव ास गछुर्
यो हो, येशूले उसलाई हेनुर्भयो र ास लनुभयो, िकनभने उहाँले उसलाई
प्रेम गनुर्हुन्थ्यो। बुझ्नुभयो? त्यो बच्चामा त्यहाँ केिह कुरा थयो। यो बच्चासंग
जोडएको असल व्यिक्तत्व थयो। ऊ कहाँबाट आयो? असल प रवारबाट
जसले उसलाई परमे रको आज्ञाह ￭सकाएको थयो, र त्यसलाई उसले
पालन गरकेो देखेको थयो। र उसले यो गय ,आफ्नो यवुावस्था दे ख न।ै
50 र केटामा महत्वकांक्षा थयो; उसले अनन्त जीवन पाउन चाहन्थ्यो।
उसले भन्यो, “असल गु , मलेै अनन्त जीवन पाउनको िन म्त के
गनुर्पछर्?”
51 हेनुर्होस्, संसारमा भएको सबथैोक तपाईले पाए पिन, तपाई भत्रको
प्राणले तपाईलाई भन्छ त्यहाँ केिह कुरा छ जुन तमीलाई चािहन्छ, जुन
तमीले पाएका छैनौ। धनबाट मात्रै…वा, यो सधै धन हुनपछर् भ े छैन।
यो हुन पिन सक्छ, लोकिप्रय, कुनै राम्री केिट, उनले सोच्न सक्नेसम्मको
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सुन्दरता उनले पाएिक हुनसक्छ। शायद उनी िव ालयमा एकदमै लोकिप्रय
हो लन्। शायद केटाले आफूले चाहेको कुनै पिन केिट पुन सक्ला। ऊ आफू
सुरक्षत भएको महसूस गलार्। त्यो सुरक्षा होइन। त्यो मदैानमा भएको फूल
जस्तै गरी ओई लएर जान्छ। बुझ्नुभयो? यो जानेछ। यो धेरै हुनेछैन। केवल
सूयर्को केिह घुम्ती हो, त्यो जान्छ, त्यसपछ तपाईसंग प्राण छ जुन अनन्त
जीवन ￭जउनु पदर्छ।
52 र यो जवान बच्चामा एउटा राम्रो व्यिक्तत्व हुनुपदर्छ, िकनभने उसले
आफैलाई प्रभु येशूमा प्रस्तुत गय , जानेर उसले आफ्नो घुँडा टेक्यो। उसले
भन्यो, “असल गु , मलेै अनन्त जीवन पाउनको लािग के गनुर्पछर्?”
53 उहाँले भ ुभयो, “तमी मलाई िकन असल भिन बोलाउछौ,”
भ ुभयो, “जबिक तमीलाई थाहा छ िक त्यहाँ एकजना मात्रै असल
हुनुहुन्छ, र त्यो परमे र हुनुहुन्छ?” हे ुहोस्, यसमा जवान मािनसले
के व्यक्त गर?े िक उहाँ परमे र हुनुहुन्थ्यो। बुझ्नुभयो? उहाँले भ ुभयो,
“तमीले आज्ञाह जानेका छौ, त्यो पालन गनर्।”

भन्यो, त्यसलेै उसले भन्यो, “के आज्ञाह गु ज्यू?”
54 उहाँले भ ुभयो, “‘आफ्नो िपता र मातालाई आदर गनुर्,’ र त्यस्तै
आज्ञाह ।”
55 उसले भन्यो, “यो मलेै, मेरो यवुावस्था दे ख नै गरकेो थए। हेनुर्होस्,
मलेै यो गरकेो छु।”
56 उहाँले भ ुभयो, “तपैिन तमीमा एउटा कुराको कमी छ। जाऊ,
तमीसंग भएका सबथैोक बेचदेऊ, र ग रबह लाई बाँडदेऊ, अिन मलाई
पछ्याऊ।”
57 कस्तो अवसर! त्यो पत्रुस, याकूब, यूह ा, ती मध्ये एक हुनसक्थ्यो।
हेनुर्होस्, यो बच्चा राम्रो प्रशक्षत र हुकार्ईएको थयो, र ख्री मा
प्रस्तूत ग रएको थयो, उसलाई प्रयोग गनर्को िन म्त उसमा भएको सबै
सम्भावनाह मा, प्रयोग गनर्को लािग, सम्भवतः शक्षत, जवान, धनी,
प्रभाव, जहाँ उसले सुसमाचार प्रस्तूत गनर् सक्थ्यो, र अझै पिन उसले
त्यसलाई नकाय । कस्तो एउटा—त्यो जवान केटाको लािग यो एउटा
कत सानो कुरा थयो! बुझ्नुभयो?
58 “मलाई पछ्याऊ।” अब, हेनुर्होस्, उसले अ कसलैाई पच्छ्याउन
पनभयो। अब, उसले िक त आफूसंग सम्ब न्धत मािनसह को प्रभावलाई
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पच्छ्याउनु पथ्य , कुनै यवुतीको प्रभावमा, कुनै केटाह को समूहमा जोसंग
ऊ जोडएको थयो, िव ालयमा उसको सहकम ह संग, वा येशूलाई
पच्छ्याउनुपथ्य । उसको सबै असलपनमा, अझै पिन उसलाई थाहा थयो
िक ऊसंग अनन्त जीवन थएन।

बच्चाह , तपाईह ले सोच्न पन कुरा यिह हो। बुझ्नुभयो?
59 अब आजरात केटालाई हेनुर्होस्, ऊ के ब सक्थ्यो, र ऊ के छ,
ऊ आजरात के छ। ऊ कुनै ठाउँमा छ। ऊ एउटा मािनस थयो। ऊ
कुनै ठाउँमा छ। उसले इन्साफलाई पखरहेको छ। उसले त्यो िदनमा
इन्साफलाई सामना गनर्को लािग पखरहेको छ, त्यिह अवसर इन्कार गररे
जुन तपाई नानीह लाई प्रस्तूत ग रएको छ, लगभग एउटै प र स्थतमा;
राम्रा बच्चाह , असल व्यिक्तत्व, राम्रा बुवा र आमाह , तपाईसंग के छ,
तपाईले नचाहेसम्म, काम समेत गनुर्पदन। बुझ्नुभयो?
60 तर त्यहाँ केिह कुरा छ जुन संग त्यो जान्छ। त्यहाँ केिह छ जुन त्यो संगै
जाँदछ। त्यो वचन, आजरात, किहल्यै पिन मदन। “मलाई पच्छ्याऊ,”
यो अझै पिन प्रत्येक यवुा, प्रत्येक यवुतीका लािग चुनौती हो। बुझ्नुभयो?
61 वचनह मदर्न। जब तपाई केिहकुरा बोल्नुहुन्छ, केवल याद गनुर्होस्,
चाहे यो गु मा तपाईको कारमा होस्, चाहे यो पु ल्पटमा होस्, चाहे यो
सडकको कुनामा प्रेमी वा प्रेिमकासंग होस्, यो जहाँकिहँ पिन होस्, यो
किहल्यै मदन। यो—यो सधभै र बाँच्नु पदर्छ।
62 जब मलेै त्यो केिटलाई देखे िक मलेै…अक रात दशर्नमा, जवान सुन्दर
केिट, ह लवूडका अभनेत्री, र मलेै उनी म ररहेिक, न￭जिकद,ै म त पाउन
कोशष गद। उनको एउटा दयघातले मृत्यु भयो, िमस मोनरो। र त्यो दईु
वषर् अगाड भयो, र उनी मद गरकेो मलेै देखे। र दईु िदन प ात उनी म रन्।
63 त्यसपछ, अक िदन, मलेै त्यस केिटको आवाज सुने। कसरी?
बच्चाह ले मलाई भन्दै थए, “बाबा, तपाई तल नफ कने निदतर जानु
हुन्छ, सध।ै” भने, “आजरात, तनीह को त्यस्तो खालको एउटा नाटक
थयो।” तनीह ले एउटा िन त रातमा यो हुनेछ भने, त्यो समय भन्दा
एक वा दईु ह ा पछाड हुनेछ। मलेै सोचे, “िठक छ, म त्यो हेनर् चाहन्छु,
िकनिक म तल त्यो निदतर गएको छु, दईु वा तन पटक; मलाई लाग्छ,
लगभग पाँच पटक।” िठक छ, म—मलाई यो हेनर् मन थयो।
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64 र िमस मलन मोनरो ले त्यो अभनय गनुर्भएको थयो। िठक छ,
त्यो केिट हो जसलाई मलेै दशर्नमा देखेको थए। र त्यहाँ उनी थईन्,
त स्बरमा, र कायर्ह , उिह अभनय जुन उनले द रभर अफ नो रटनर्
मा गरके थईन्, जब उनले त्यो त स्बर लईन्, शायद पन् वषर् अगाड
थयो। यो एउटा पुरानो त स्बर थयो, शायद िबस वषर् अगाडको हुनसक्छ।
र उनी मरके दईु साल भयो। र त्यहाँ फेरी उनी छन्, जीिवत, हरके
काम र हरके शब्द। बुझ्नुभयो? यो फेरी जीिवत नभएसम्म चुम्बक य टेपमा
समातएको छ।
65 त्यो मात्रै होइन, तर हामीले भ े सबकुैरा जीिवत छ। हामीले बोल्ने सबै
शब्द मनर् सक्दनै। कोठाबाट आएका अिहले शब्दह हँु, मािनसका पह
हँु। टेलीभजनले यसलाई िटप्छ। तपाईले िठक यहाँ बोल्न सक्नुहुन्छ, र
उिह सेकेन्डमा, तनीह ले संसारका चारैतर सु सक्छन्। यहाँसम्म िक
तपाईले यहाँ कोठामा सु भन्दा अगाड, इलेक्ट्र ोिनक माफर् त, यो संसारको
चारैतर जान्छ।
66 र परमे रको िवशाल स्क्रनले यसलाई िटप्छ। र तपाईले गन हरके
चाल र गतिबधी, तपाईले यसलाई इन्साफमा भेट्नुपन हुन्छ। बुझ्नुभयो?
त्यसलेै, जवान साथीह , यो रोक्नु एउटा असल कुरा हो, यी कुराह को
बारमेा सोच्नुहोस्, हेनुर्होस्, िकनिक तपाईले यसलाई फेरी भेट्न जाँदै
हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो?
67 यो यवुकलाई खोजेर हेरौँ, उसमा भएको अवसर, र आफैलाई उसको
स्थानमा राख्नुहोस्। र एउटा केिट, यो बेक्क र मलन जस्तै न,ै जस्तै तपाई
उनको ठाउँमा उभएको जस्त,ै र तपाईले त्यो आवाज सु सक्नुहुन्छ जुन
अझै पिन जीिवत छ।
68 यो अझै पिन जीिवत छ। यो अझै पिन च लरहेको छ। िवज्ञानले
भन्छ, “आजबाट आउदो िबस वषर्मा, तनीह ले उसको शा ब्दक आवाज
उठाउनेछ जुन उसले दईु हजार वषर् अगाड, बोलेको थयो।” यो अझै पिन
जीिवत छ। समुन्द्रमा एउटा ढंुगा खसेको जस्तो, छाल किहल्यै रोिकदनै।
यो हजारौ िमल, िकनारमा जान्छ, र फकर् न्छ।
69 जब आवाज हावामा एकपटक त्यसरी बो लन्छ, यो किहल्यै मदन।
त्यहाँ केिह पिन छैन जुन तपाईले इन्साफमा भ सक्नुहुन्छ। यो िठक
त्यहाँ छ। त्यहाँ त्यो जवान मािनसलाई बो लरहेको येशू ख्री को आवाज
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हुनेछ, “मलाई पछ्याऊ,” र उसले इन्कार गरकेो, स्क्रनमा हुनेछ, दःुखी,
िकनिक ऊ संग धेरै धन-सम्पत्ती थयो। बुझ्नुभयो? हामी नहुन पिन
सक्छौ…यो सधै पसैा हुनुपछर् भ े छैन। यो अ कुराह पिन हुनसक्छ।
बुझ्नुभयो? हामीले त्यो बोलावटलाई गन भन्दा बिढ िप्रय लने कुनै पिन
कुरालाई, हेनुर्होस्, यो हाम्रो लािग पसैा जस्तै नै बन्छ। यो हामीलाई भ्र
बनाउने कुरा बन्छ।
70 अब आउनुहोस् उसलाई थोरै पछ्याऔ। के हुन्छ जब ऊ पछ हट्छ?
उसले ख्री को त्यो आवाजलाई सुनेन। ऊआफ्ना साथीह संग गए।
71 जुन, तपाई नानीह , तपाईसबै राम्रा नानीह हुनुहुन्छ, र तपाई
िमत्र बनाउनको लािग बाध्य हुनुहुन्छ, तर ध्यान िदनुहोस् कस्तो खालको
िमत्र तपाईसंग छ। यिद त्यो िमत्र ख्री लाई पछ्याईरहेको छ भने, त्यो
िमत्रसंग जानुहोस्। ख्री लाई पिन, पछ्याउनुहोस्। तर यसले गदन भने,
यो नगनुर्होस्।
72 आउनुहोस् उसलाई हेरौँ। हामीले पाउँछौ, उसले शायद साथीह
राखेको थयो। ऊ एउटा महान शाषक बन्यो। त्यसबेलामा ऊ एउटा शाषक
थयो। पछ, हामीले पाउछौ िक ऊ यत समृ भयो िक ऊ—ऊ—
उसले आफ्नो सामान राख्नको लािग अत रक्त गोदामह िनमार्ण गनुर्पय ।
त्यसपछ उसले आफैलाई भन्यो, ऊ बुढो भएपछ, र जवानी जीवनको
ध्यान र कुराह िबतसके पछ, उसले गरकेा सब,ै शायद, मनोरजंन
थयो होला।
73 जब वृ ा पु ष वा वृ ा मिहला, म, मेरो श्रीमती जस्त,ै तपाईको आमा
र बुवा, त्यहाँ तनीह ले सोच्न सक्ने केिह पिन छैन। तनीह ले सक्दनैन्,
बािहर जान र—र सडकह मा माथ-र-तल गनर् चाहदनैन्, तपाईलाई
थाहा छ, जस्तो—जस्तो जवान साथीह , र जवान मिहलाह ले गछर्न्।
प्रेम सम्ब न्ध भेटघाटह , र को चािह तपाईको श्रीमती वा श्रीमान् ब
जानेछन्, वा, हेनुर्होस्, तनीह को िदमागमा त्यस्ता कुराह हुदनैन्।
तनीह , तनीह को बच्चाह छन्, तनीह च राख्छन्। त्यो तपाईह
सबै हुनुहुनेछ, भो ल, यिद त्यहाँ भो ल छ भने, बुझ्नुभयो?
74 र साथीलाई हेनुर्होस्, तब, हुनसक्छ…हुनसक्छ यहासम्म िक ऊ
किहल्यै िववािहत नै भएन। र, तथािप, ऊ एउटा महान शाषक थयो।
र ऊ बस्यो…
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75 र जस्तो यो य शलेममा भएको थयो, अझै पिन, तनीह घरको
छतमा खान्छन्, िदनको यो समय, जब यो शतल हुन्छ, साँझमा बािहर।

र ऊ संग चित्रत हामीले अक पात्र भेट्टाउछौ: एउटा भखारी।
76 र त्यो मािनस, छमेक लाई आदर गनुर्पछर् भिन—भिन हु कएको, र
अ जस्तै उस्तै गर जस्तो अ ले आफुलाई गरकेो चाहन्छौ, हेनुर्होस्,
ख्री को त्यो बोलावटलाई इन्कार गररे, अन्तमा…यस्तो दे खन्छ, एउटा
केटा त्यस्तो एउटा घरमा पवार् रश गररे, जो उहाँबाट किहल्यै पिन टाढा
हुने थएन, तर यो भयो। यो भयो।
77 र त्यहाँ ढोकािनर लाजरस नाम भएको एउटा मािनस लेिटरहेको थयो,
आफ्नो लािग खानाको व्यथर्मा, भख माग्द।ै उसले फुरकेो टुक्रा-टुक्रा
खाने गथ्य जुन उसले फालेको थयो, भखारीलाई पिन होइन, कुकुरलाई
िदएको कुरा खान्थ्यो। र घाउले भ रएको थयो। तर यो मान्छे समाजमा
यत सम्मािनत थयो, तब, ऊ संग कुनै भावना नै थएन। ऊ सु भयो,
िकनभने उसले ख्री को त्यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरकेो थयो।
78 र शायद एक साँझमा, यो समय, आफ्नो टोस्ट एउटा राम्रो मिदरामा
बनाउँद,ै र मनमोहक मिहलाह , गहना लगाएका, उसको व रपरी, र त्यस्तै
कुराह , उसको दयले चाहना गन सबै कुरा सिहत, र टोस्ट गद। एउटा
भखारी ढोकामा प ल्टरहेको।
79 र भो लपल्ट िबहान, िदनको उज्यालो हुनु अघ, ऊ नरकमा
थयो, त्यो लाजरसलाई आफ्नो ￭जब्रोमा पानी हाल्न आउनको िन म्त
चच्याईरहेको थयो। श्यको प रवतर्न।
80 र तपाई याद गनुर्हुन्छ, जब उसले भन्यो, “िपता, अब्राहाम,” अब,
उसले अझै पिन याद ग ररहेको थयो िक अब्राहाम यहूदीह को िपता
थयो। उसले भन्यो, “िपता अब्राहाम, त्यो भखारी लाजरसलाई मेरो
ओठमा रा खिदन, आफ्नो औंलामा थोरै पानी सिहत यहाँ पठाईिदनुहोस्।
यी ज्वालाह ले पीडा िदन्छन्।”
81 र उहाँले भ ुभयो…र अब्राहामले भने, “यो, मलेै त्यो गनर्स क्दन,”
धेरै शब्दह मा भने। “र यी सबै बाहेक, तमीले देख्छौ, तमीसंग जीवनमा
तम्रो अवसर थयो।”
82 उसंग यो किहले थयो? जब येशूले भ ुभएको थयो, “मलाई
पछ्याऊ।” तर उसले यो अस्वीकार गय । ऊ त्यो बाटो गयो जहाँ उसले
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पसैा कमाउन सक्थ्यो। र त्यो सबै िठकै छ, पसैा कमाउनुमा केिह गलत
छैन, तर तपाईले यो ग ररहँदा येशूलाई पछ्याउनुहोस्। बुझ्नुभयो? र
भडसंग,ै ऊ अक बाटो गएको थयो।
83 र तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ, उसले भन्यो, र अब्राहमले भने, “र यी
सब बाहेक, त्यहाँ ऊ र तम्रो बीचमा एउटा खाड रा खएको छ, जुन कुनै
पिन मािनसले किहल्यै पार गरकेो छैन, र किहल्यै गनर् सक्ने छैन। त्यहाँ
भएकाह यहाँ आउन सक्दनैन्, र यहाँ भएकाह त्यहाँ आउन सक्दनैन्।
यो तय ग रएको छ। कुनै पिन मािनसले पार गरकेो छैन वा गनछैन।”
84 त्यसपछ उसलाई सु ुहोस्। त्यसबेला ऊ एउटा प्रचारक ब चाहन्थे।
येशूले उसलाई िदएको बोलावट, उहाँलाई—उहाँलाई पछ्याउनको िन म्त,
थयो, र एउटा प्राण िवजेता हुन, एउटा जवान मािनसको पमा, उसमा
फेरी फ कयो। उसले यो सम्झ्यो, िक उसको पाँचजना दाजुभाईह थयो,
तल पृथ्वीमा, र उसले तनीह लाई त्यो ठाउँमा आएको चाहदनै थए।
85 उसले भन्यो, “त्यसोभए, मेरा भाईह लाई यहाँ नआऊभ को िन म्त,
लाजरसलाई फकार्एर पठाईिदनुहोस्।” अक शब्दह मा भन्दा, “‘मलाई
पछ्याऊ।’ भ े आ ानलाई स्वीकार गर।” बुझ्नुभयो?

तर उनले भने, “तनीह , तनीह ले यो गनछैनन्।”
86 उसले भन्यो, “हो गनछन्, यिद लाजरस जस्तो, एकजना मरकेाबाट
उठेर फकर जान्छ, र तनीह लाई भन्छ भने मा ेछन्।”
87 तपाईले देख्नुभयो, यसले त्यो देखाउछ, हामी मरपेछ, तपाई अझै
पिन सचेत हुनुहुन्छ। उसले सम्झ्यो। अब्राहामले भने, “छोरा, याद गनर्,
तम्रो िदनह मा।” बुझ्नुभयो? तपाई अझै पिन याद गनुर्हुन्छ। तपाईले
आफ्नो सम्झना गुमाउनुहुदनै। तपाईले सम्झनुहुन्छ।
88 र मािनससंग हुने सम्झना, र अझै पिन उिह ठाउँमा, येशूले भ ुभएको,
“मलाई पछ्याऊ।” सुनेको अवसरलाई अझै पिन सम्झ्यो। तर उसले
गलत मािनसलाई पछ्यायो, गलत भडलाई। ऊ गलत भडमा गयो, र
गलत ठाउँमा गयो, गलत अनन्तकालमा पुग्यो; त्यस िदनमा सदाको लािग
परमे रबाट, िवनाश हुनेछ।
89 येशूले ठूलो मन प्रहार गन वचन पिन भ ुभयो, “‘य िप एउटा
मरकेोबाट उठ्छ र फकर जान्छ, तापिन तनीह ले पत्याउनेछैनन्।



18 बो लएको वचन

िकनिक, तनीह संग मोशाको व्यवस्था छ, र तनीह ले त्यो सुन्दनैन्,
तब तनीह ले मरकेाबाट एकजना उठेर गए तापिन त्यसको सु े छैनन्।
तनीह ले मा े छैनन्।’”
90 िकन? िकन? के व्यवस्थाले केिह त्यस्तो कुरा बोलेको थयो? हो।
“तमीलाई जस्तो गरोस् भ े चाहन्छौ अ लाई पिन त्यस्तै गर।” र ऊ
व्यवस्थाको अधनमा बसेको थयो। तर उसले भखारीलाई ढोकािनर मनर्
िदयो। बुझ्नुभयो? ऊ—ऊ परमे रको आज्ञा अधनमा बसेको थयो, र
अझै पिन त्यो महान अनन्त जीवन देख्नलाई चुके।
91 नानीह , तपाई, हरके, मेरो जस्तै हुनुहुन्छ। तपाई, प्रत्येक, मेरो छोरा
र छोरीह जस्तै दे खनुहुन्छ। एक त रकामा, तपाई, हेनुर्होस्, आ त्मक
पमा बो लरहदा। त्यो िठक छ। परमप्रभु परमे रले—तपाईको प्राण मेरो

हेरचाहमा राख्नुभएको छ, िकनभने तपाई आउनुभयो, र मलाई सु ुभयो।
तपाईले मलाई िव ास गनुर्हुन्छ। बुझ्नुभयो? र शब्दको एक अथर्मा,
तमीह मेरो छोरा र छोरीह हौ। त्यो सिह हो।
92 सधै याद गनुर्होस्, परमे रको आज्ञा पालन गनुर् एउटा महान कुरा हो।
असल घरमा हुकर् नु भनेको परमे रको सम्पदा हो। र तपाई जस्तै व्यिक्तत्व
भएका राम्रा बच्चाह हुनु, असल कुरा हो। अ तु हो, शक्षा पाउनु। यो
स्वतन्त्र भूिममा बस्न पाउनु समेत अ तू कुरा हो। हामी धन्यवािद हुनको
लािग धेरै कुराह छन्।
93 तर त्यहाँ एउटा कुरा छ जुन तपाई उत्तराधकारी हुनुहु । तपाईले
यो स्वीकार गनुर्पछर् । त्यो अनन्त जीवन हो। र तपाईले त्यो केवल
येशूलाई पछ्याएर मात्रै गनर् सक्नुहुन्छ, नयाँ ग र जन्मेको अनुभव ारा गनर्
सक्नुहुन्छ। त्यसलाई बेवास्ता नगनुर्होस्।
94 मलेै एक पटक सुनेको सानो कथा, एउटा मान्छेको बारमेा जो, ओ,
ऊ गरीब थयो। र ऊ—उसले सधै चाहन्थ्यो…यो एउटा सानो परी कथा
जस्त,ै हो। य िप, यो सधै म संगै रिहर ो। र एकिदन उसले एउटा फूल
िटप्यो। र फूल जादू थयो, र फूलले उसलाई जवाफ िदयो, र भन्यो, “तमी
तम्रो जीवनभर गरीब भयौ।” उसले भन्यो, “अब तमी के चाहन्छौ माग,
र यो तमीलाई िदईनेछ।”
95 उसले भन्यो, “त्यो पारी पहाड खलुोस्, र म त्यहाँ पहाडमा जान सकँू
र सुन भेट्टाउन सकँू।”
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96 “िठक छ,” उसले भन्यो, “तमी जहाँ पिन जान्छौ तमीले मलाई
त्यहाँ जानुपछर् । बुझ्नुभयो? तमीले मलाई आफुसंगै लजैानु पछर् । त्यसलेै,
जहाँ पिन म छु, त्यसपछ तमीले के चाहन्छौ मलाई माग्नसक्छौ।”
97 ऊ पहाडतर गयो, र पहाड खु लयो, र उनी भत्र गए। सानो परी
कथा गए अनुसार, तखताह सुन र हीराले भएको थयो। उसले फूललाई
तल एउटा—एउटा टेबल, वा, एउटा चट्टानमा राख्यो। र ऊ दौडयो र
एउटा ठूलो रत्न समात्यो, र उसले भन्यो, “म गएर मेरा साथीह लाई यो
देखाउछु। र अब म एउटा धनी मािनस हँु। अब मसंग सबकुैराह छ। मलेै
यो देखाउनुपछर् ।”
98 र त्यसलेै फूलले बोल्यो, “तर,” भन्यो, “तर तमीले मूख्य कुरा
नै भुल्यौ।”
99 त्यसलेै ऊ फकर जान्छ र िटप्छ, भन्यो, “िठक छ, शायद म—
म सुनको एउटा टुक्रा लन्छु। म चाँदीको एउटा टुक्रा लन्छु।” र त्यसलेै
उसले भन्यो, “म—म चाडो गनछु, मािनसह लाई भ िक म कत धनी
भएको छु, र मलेै के सबै पाएको छु।”
100 र ऊ ढोकामा पुग्यो, र फूलले भन्यो, “तर तमीले मूख्य कुरा नै
भुल्यौ।”
101 त्यसलेै ऊ फेरी दौडेर फ कन्छ। उसले भन्यो, “यहाँिनर हामीले सबै
िक￭समका समानह पाउछौ।” त्यसलेै, उसले एउटा पत्थर उठायो। उसले
भन्यो, “म जानेछु, यो पत्थर लन्छु र मािनसह लाई देखाउछु िक यो पहान
कुन िक￭समको पत्थरले भनेको छ भनेर, ताक म यहाँ फकर आउने बाटो
फेला पानर् सक्छु।” बुझ्नुभयो?
102 र उसले ढोका बािहर शु गय , र फूलले भन्यो, िकनिक…यो अ न्तम
पटक, “तमीले मूख्य कुरानै भुलेको छौ।”

“ओ,” उसले भन्यो, “ओ, चुप लाग।”
103 बुझ्नुभयो, उसले अब क त्त पिन सु चाहदनै थयो, “मूख्य कुरा नै
भुल्यौ,” र ऊ ढोकाबाट बािहर भाग्यो। र जब ऊ गयो, उसको पछाडको
ढोका बन्द भयो, भत्र फूलको साथ। मूख्य कुरा फूल थयो। बुझ्नुभयो?
मूख्य कुरा फूल थयो।
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104 बष पिहले, एउटा बच्चाको पमा, यहाँ, यहाँ माथ, िफिनक्स माथ,
गाईवस्तुको फामर् थयो। मलेै एउटा टुक्रा, पूवक्षक, एउटा पूवक्षकको बारमेा
एउटा पित्रका पढ्दै थएँ। त्यसपछ, त्यसबेला यहाँ सडकको बाटो थएन,
केवल थोरै बालुवाको बाटो थयो। तनीह ले अझै पिन यहाँ धेरै पूवक्षणका
कामह गछर्न्, तपाईलाई थाहा छ।
105 तर यो पूवक्षक भत्र आएको थयो, र उसले धेरै पसैा भेट्टाएको
थयो, धेरै सुनह पाएको थयो। र उसको बाटोमा, उसले भेट्टाएको एउटा
कोठरीमा बस्यो। र ऊसंग एउटा कुकुर थयो, अिन, कुकुर—कुकुर,
बािहरपिट्ट बाँधेर राखेको थयो। र त्यस रात, यो सुन लनको लािग,
एउटा अपराधीले उसलाई पछ्याईरहेको थयो। उसले यसलाई पुरानो
स्पेिनस खानीमा उठाएको थयो, र ऊ यससैंग आउदै थयो। र कुकुरले
भुक्न थाल्यो।
106 र त्यो मािनस त्यो कुकुरसंग झमेलामा हुन चाह थयो। उसले भन्यो,
“चुप लाग।” उसले भन्यो, “भो ल, म यो भत्र लन्छु, श—शहरमा।” र
म…कथाको पाठ यो थयो। “म यसलाई जोख्नेछु, र म एउटा धनी मािनस
हुनेछु। र म उत्कृ कारह िक ेछु। र मसंग सबै खालका केिटह र ठूला
पाट ह हुनेछन्। र म एउटा धनी मािनस हुनेछु, िकनभने मलेै पिहले नै
दावी ग रसहेको छु। मलेै यहाँ धेरै जसो सुन पाएको छु, धेर।ै” अिन भन्यो,
“म गनछु…”
107 र जब ऊ सुत्न जाँदै थयो, कुकुरले भुिक नै र ो, िकनभने कुकुरले
अपराधी माथ आउदै गरकेो, चि दै गरकेो देखेको थयो, पूवक्षकलाई
सुत्न जानको िन म्त कु ररहेको थयो।
108 ऊ फेरी उ ो, र फेरी कुकुर प्रत चच्यायो, भन्यो, “चुप लाग।” र
गरीब कुकुरले रसाएर आफ्नो मा लकलाई खतरा आउदछै भनेर चेतावनी
िदन—खोज्यो। र जब उसले…
109 अक पटक, जब कुकुर भुक्न थाल्यो, पूवक्षकसंग बन्दकु थयो।
उसलाई समस्या लनु थएन, त्यसलेै ऊ उ ो र कुकुरलाई गोली हान्यो।
र त्यो रात पूवक्षक अपराधीबाट, मा रयो। उसको सबै ठूला सपनाह ले
उसलाई केिह फाईदा गरने। िकन? उसले त्यो आवाजलाई चुप गय जसले
उसलाई चेतावनी िदँदै थयो।
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110 त्यहाँ कसलेै केिह गनर् कोशष गनर् सक्दनै, तपाई बच्चाह , केिह गलत
गनर् सक्ने सक्षमको हुने थएन, जुन त रकामा तपाईह हुकार्ईनुभएको
छ, जबसम्म तपाईलाई केिह कुराले यो नगनर्को िन म्त भिनरहेको छ भ े
महसूस गनुर् हँुदनै। अब, तपाईलाई चेतावनी िदने त्यो आवाजलाई किहल्यै
पिन चुप नबनाउनुहोस्।
111 र सधै याद राख्नुहोस्, त्यो आवाजलाई स्वीकार गनुर्होस् जसले भनेको
छ, “मलाई पछ्याऊ,” अिन तपाई सधै सिह भएर िन स्कनु हुनेछ। म
िव ास गछुर् िक तपाई हुनुहुनेछ। तपाई प्रत मेरो आत्मिव ास छ। तर
केवल सधै त्यो याद गनुर्होस् िक येशू, त्यो आवाज, आज रात पृथ्वीमा
जीिवत छ।
112 उस्तै नै छ, ज त्तको ￭जउदो हामीले बोलेका हरके आवाज र हरके
शब्द छ, जब त्यो आवाज हावाको ईथर बहावमा बािहर जान्छ। हेनुर्…
हेनुर्होस्, तपाईसंग यहाँ प्रेषक छ जसले यो बािहर पठाउँछ। तपाई त्यो
प्रेषक हो जसले यसलाई बािहर पठाउनुहुन्छ। अब यसलाई िटप्नको लािग
केन्द्र चािहन्छ।
113 र येशू परमे रको वचनको प्रेषक हुनुहुन्थ्यो, िकनिक उहाँ—उहाँ
परमे रको ित्रएकता प्रकट भएको एउटा मािनस हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एउटा
पूणर् परमे र र पूणर् मािनस हुनुहुन्थ्यो।
114 र परमे रको ित्रएकता, परमे रको गुणको ित्रएकता, िपता, पुत्र, र पिवत्र
आत्मा भएर, त्यो एउटा मािनस, येशू ख्री मा प्रतिनधत्व गरकेो थयो।
त्यसलेै, त्यहाँ, उहाँ एउटा वचन हुनुहुन्थ्यो।
115 र उहाँ एउटा प्रेषक हुनुहुन्थ्यो जसले भ ुभयो, “जसले मेरो वचनलाई
सुन्दछ, र मलाई पठाउनुहुने माथ िव ास गदर्छ, त्यसमा अनन्त जीवन
छ।” बुझ्नुभयो? “साच्चै म तमीह लाई भन्दछु, जसले, मेरो वचनह
सुन्दछ, र मलाई पठाउनुहुने माथ िव ास गदर्छ, त्यसमा अनन्त जीवन
छ।” अब, त्यो वचन एउटा प्रेषकबाट बािहर गएको छ। उहाँले भ ुभयो, एक
िदन, “साच्चै म तमीह लाई भन्दछु, यस पहाडलाई, ‘हिटजा,’ भन्दछौ, र
आफ्नो दयमा संका गदनौ, तर जे तमीले भनेको छौ त्यो पूरा हुनेछ भिन
िव ास राख्छौ, तमीले मागेका कुरा तमीले पाउनेछौ।”
116 अब, यिद तपाई त्यो िटप्न सक्ने केन्द्र मात्रै ब सक्नुहुन्छ भने,
तपाई भत्र केिह िनयन्त्रक सिहत, िव ास ारा, यसले तपाईलाई परमे् रको
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चक्रमा, नयाँ जन्ममा, र फेरी जन्मनमा लजैान्छ। तब तपाई त्यो आवाज
सु मा सधै सम्पकर् मा हुनुहुनेछ, जसले तपाईलाई खतरा हँुदा सधै चेतावनी
िदन्छ। जब कुराह गलत हुन्छ, गलत जान्छ, तपाईलाई यो सधै एउटा
चेतावनी हुन्छ। र त्यसपछ, कुनै िदन त्यो धनी यवुक जस्तो हुनुको सट्टामा
जसको बारमेा हामीले कुरा ग ररहेका छौँ; प्रे रत पत्रुस, पावल, वा त्यस्तै
कोिह मािनस ब ुहोस् जसले येशू ख्री को लािग प्राणह ￭जते। तपाई त्यसो
गनुर्होस्, नानीबाबुह ।

के हामी प्राथर्ना गनर् सक्छौ?
117 प्रभु येशू! भो लको लािग यवुा, पु ष र मिहलाह , यिद त्यहाँ भो ल छ
भने। हामीले उनीह लाई ता लम िदनुपछर् , प्रभु। हामीले त्यो बोझ महसूस
गछ , तनीह लाई एउटा भो ल छ भिन प्रशक्षण िदन। यिद त्यहाँ छैन भने,
आज नै िदन हो।
118 र त्यसपछ, िपता, हामी जान्दछौ िक तपाईको नजरमा कोिह पिन
स्वीकायर् छैन। कुनै पिन शरीर मिहमा गनर् सक्दनै। कुनै शक्षा, य िप
यी चजह ज त्त नै राम्रो भए पिन, कुनै राम्रो कामह ले, कनै धा मक
संस्था, कुनै मनोिवज्ञान, कुनै पिन कुरा पिवत्र आत्मा बाहेक परमे रलाई
पुि गनर् सक्दनै। उहाँ साधन हुनुहुन्छ, परमे र आफै, अनन्त जीवनको
पमा, जुन व्यिक्तगत पमा हामी आउन सक्दछ। र हामीह यसको लािग

धन्यवािद छौ।
119 पत्रुसले स्वीकार गदार् साच्चै नै व्यक्त ग रएको थयो। येशूले उसलाई
भ ुभयो, “मासु र रगतले तमीलाई यो प्रकट गरकेो होइन। तमीले
यो सभाह मा किहल्यै ￭सकेनौ। तपाईले यो कुनै िव ालयमा किहल्यै
￭सकेनौ।” यो एउटा व्यिक्तगत कुरा हो, केिह कुरा जुन हरके व्यिक्तले प्रा
गनुर्पदर्छ। तमीले भन्यौ, “यस चट्टान माथ म मेरो मण्डली बसाल्नेछु, र
नरकको ढोकाह ले यस माथ िवजय पाउनेछैन।” हामीह त्यसको लािग
धन्यवािद छौ, प्रभु।
120 त्यो आवाज अझै पिन आजरात जीिवत छ। र त्यहाँ अझै पिन
िव ासको, ठाउँ, चौक , सु े चौक ह , प्रा गन केन्द्रह छन्, जसले
यो स्वीकार गनर्सक्दछ। हामी प्राथर्ना गदर्छौ िक यी मध्ये हरके बच्चाह ले,
तनीह को दयह मा प्रा गरकेा होऊन्, प्रभु। र त्यो याद गनुर्होस्, असल
हुनको लािग तनीह ले के गछर्न् भ े कुरा होइन, तर तनीह …हामीले के
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गछ भ े कुराबाट होइन, तर हामीले के स्वीकार गरकेा छौ भ े कुराबाट
परमे रले न्याय गनुर्हुन्छ। हामीह हाम्रो िव ास ारा मुिक्त पाएका छौ,
हाम्रा कामह बाट होइन। त्यसलेै हामी प्राथर्ना गदर्छौ, स्वग य िपता, िक
तनीह ले अिहले दशर्न पाउनेछन्, र त्यो, “आऊ, मलाई पछ्याऊ”
महान िनमन्त्रणालाई देख्नेछन् र सु ेछन्।
121 तनीह हरकेले, प्रभु, संसारका सबथैोकबाट, यो मरणशील, तुच्छ
जीवनबाट फ कएका होऊन्। जस्तो तनीह आजरात यहाँ छन्, र
तनीह को सुनौलो ब लयो केश, र तनीह मध्ये केिह आफ्नो कालो
केशसंग, र कालो आँखा, र िनलो आँखा, र जीवनभरको सबभैन्दा
तनीह को उत्तम समयमा ब￭सरहेका छन्।
122 र जस्तो महानले लेखकले भनेका थए, “आफ्ना जवान अवस्थामा
आफ्नो सृि कतार्लाई याद गर, जबिक दु िदनह न￭जक आउदा। तब ती
कुराह मा तमीह कुनै आनन्द पाउनेछैनौ।” कसरी, प्रभु येशू, तपाईले
पत्रुसलाई भ ुभयो, “जब तमीह जवान थयौ, तमी उ ौ र आफ्नो मन
लागेको ठाउँमा गयौ। तर जब तमी बुढो हुन्छौ, कसलेै तमीलाई त्यो ठाउँमा
राख्छ जहाँ तमी जानेथएनौ।” तनीह लाई सम्झन िदनुहोस्, “अिहले
नै िदन हो। अिहले नै समय हो।” यो प्रदान गनुर्होस्, िपता।
123 म तनीह हरकेलाई, मेरो आफ्नै बच्चाको पमा, आज रात यहाँ,
यहाँ भएका हरके बच्चालाई दावी गछुर् । म महसूस गछुर् िक तपाईले मेरो
हातमा राख्नुभएको छ, तनीह लाई हेनर्को िन म्त। म तनीह सबलैाई,
शतैान र मृत्यबुाट, येशू ख्री मा जीवनको दावी गछुर् । आमेन।
124 तपाई नानीबाबुह लाई, आशष भएको होस्। तपाईह लाई थोरै
शब्दह भ पाउँदा साँच्चै नै राम्रो लाग्यो। र म िब ीसंग, िफतार्
आउनेछु। राम्रा नानीबाबुह , तपाईलाई कदर गछुर् । भाई फे्रड, प्रभुले
तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्। प्रभुले तपाईलाई आशष िदनुभएको
होस् बिहनी। 
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यो संदेश भाई िव लयम म्या रयन ब्रन्हाम ारा मूल पमा अगं्रेजीमा शिनबार साँझ, जुन १, १९६३, हाउस
अफ िम टगमा ट्यकु्सन, ए रजोना, य.ुएस.ए, मा प्रचार ग रएको थयो। यो प्रवचन चुम्बक य टेप रकेडङ्गबाट
लईएर अगं्रेजीमा कुनै काँट-छाँट नगरी छािपएको छ। यो नेपाली अनुवाद वोईस अफ गड रकेडङ्ग ारा छाप्ने र
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