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 धन्यवाद भाई नेभल। शुभ प्रभात िमत्रह । आज यहाँ पिवत्र स्थानमा हुन पाउदा
असल महसूस गदछु। र मलेै सोचेको थए यिद मसंग िवहानमा बोल्नको लािग भाई

नेभल हुनुहुन्छ भने, म रातमा बोल्ने कोशस गनछु। र त्यसपछ आज िवहान मलेै फकर
त्यो आइतबारको िव ालयको पाठलाई हेदथए। र कत…यिद प्रभुको इच्छा भए, हामी
यस—यसआइतबारको िव ालयको पाठ हेन कोिषस गनछौ।
2 अब, म यहा आएदे ख, आजको िदनसम्म दइु ह ा भईसकेको छ। तपाई बुझ्नुहुन्छ
िक कायर् के्षत्रमा म एकदमै त्र￭सत भएको थए, म वास्तवमै थिकत भएको थए र गाह्रो
गररे पिन पर जान स क्दन थए। र मात्रै थोरै बेरको िवश्रामको लािग म आउनुपय । र मलेै
वोल्फ़ िक्रक ड्याम, तल केन्टक मा क रब तन िदन लएको थए, जहाँ म जन्मेको थए।
मलेै सोचेको थए, “ओ म कत अ तू महसूस गदछु अिहले। म आराम छु।”
3 र म घर फ कए। र प्रथम सानो कुरा जुन मेरो सामने आयो त्यो कुनै प्रकार को सरकारी
मािमला जुन आयकर को िवषयमा थयो। र म फेरी पुरै पिहलेकै अवस्थामा पुगे। त्यसलेै
मलेै यो थाहा पाए िक मलेै िवश्राम पाउन एक ह ाभन्दा बिढ वा दइु ह ा लाग्नेछ।
4 र अब मेरो सेवाकाईले प रवतर्न लन तयारी गदछ। र मसंग कुनै सभाको ता लका
छैन। र त्यिह नै कारण हो िक म मात्र एकातर आए, र सोचे, र अबको आउदो केिह
ह ाह मा, म मात्रै िवश्राम लनेछु, पूरा िवश्राम, र प्रभुमा पखरहन्छु।
5 र तपाईह धेरै जना जनह यहाँ, जो पुरानो समयकाह हुनुहुन्छ, जो हामीसंगै लामो
समयदे ख हुनुहुन्छ, जसले प्रभुले हामीलाई के भ ुभएको छ सो सम्झनुहुन्छ, उहाले सधै
गररे देखाउनुभएको छ जे उहाले गछुर् भिन उहाले भ ुभएको थयो।
6 याद गनुर्होस्, जब पिहलो शू वातमा, यो मण्डलीमा यहाँ, जुन िवहानीमा हामीले
पिवत्रस्थानको जगको पत्थर राखेका थयौ, कसरी उहाले…यो ले खएको थयो, र
पत्थरमा रा खएको, मेरो बाईबलको पिहलो पानामा ले खएको थयो। त्यस िबहानमा त्यस
महान् दशर्नले यो भनेको थयो, “यो तेरो पिवत्र स्थान होइन।”
7 मलेै भने, “कहाँ छ त त्यो, प्रभु?” र उहाले मलाई त्यो आकाश मुिनको ठाउमा
राख्नुभयो। र एउटा आवाज आयो। र मलेै हेरे र त्यहाँ तनओटा कू्रस देखे जुन ख
जस्तो थयो र त्यसको फल जस्तो थयो, र अ त्यस्तै थयो। तपाईलाई थाहा छ दशर्न
के थयो भनेर। त्यो धेरै वषर् पिहले दे ख ले खएको छ।
8 कुनै िदन त्यो पुरानो पुस्तक त्यहाँ उठाए ती मध्ये केिह कुराह पढ्दै थए जुन प्रभुले
भ ुभएको थयो, पूवर् ज्ञानबाट भ ुभएको थयो, त्यो पुरा भईसकेको छ। यी सबै थोकको
बारमेा र कसरी यु हुन आइपुग्छ र ती सबै कुराले प्रभािवत गछर् ।
9 ती महान् भिवष्यवाणी मध्येमा मात्र दइुटा कुरा हुन आउन बािक छ। त्यो हो, िक
अण्डा आकारको दे खने कारह जुन सडकमा रमोटको िनयन्त्रणबाट चल्नेछ जहाँ
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तपाईले चलाउनु पदन। त्यो आफैले आफैलाई िनयन्त्रणमा राख्छ। र त्यसपछ त्यहाँ
एउटा महान् ी उठ्नेछ, ‘िकनिक अमे रका एउटा ीको देश हो। र त्यसले…एउटा
महान् ी उठ्नेछ, र यस देशको रा ्रपत या त्यस्तै केिह ब े छ। र त्यहाँ पूरा िवनाश
आउनेछ। पूरै देश न हुनेछ।
10 र, त्यो, मेरो भिवष्यवाणी…अब यो प्रभुले भ ु भएको होइन। (त्यो अक , ीको
िवषयमा प्रभुले भ ुभएको हो) तर मेरो अड्कल यो छ, १९३३, िक संसारको पूरा िवनाश
७७ भन्दा अगाडनै हुनेछ।
11 त्यसपछ, मलाई लाग्दनै िक ती समयमा तनीह संग ती कुराह थए जसले िवनाश
गनर् सक्दछ जस्तो अिहले समयमा छ, तर मलेै देश पूणर् िवनाशमा गएको देखेको थए,
मात्र खका ठूटाह र त्यस्तै कुराह मात्र बािक थयो।
12 त्यसलेै त्यो पूरा हुनलाई न￭जिकदै छ। र यिद यी सबै कुरा उहाले भ ुभएको अनुसार
नै हुनआएको छ भने, त्यो पिन हुन आउनेछ; र जस्तो उहाले धमर्शा भ ुभएको छ यहा,
जे उहाले भ ुभएको छ सो हुनेछ। यिद ख्री पिहलो पटक आउनुभयो भने दोस्रो पटक
पिन आउनुहुनेछ। र सबै कुरा उहाले भ ुभएको पूरा हुन आउनेछ। र यो िवधवत पमा
देख्दै गदार्, र यो जानेर िक हामी…एउटा देशको पमा हाम्रो संख्या लगभग बोलाईने
अवस्थामै छ, यो जान्दाजान्दै िक मण्डलीले आफ्नो यार्प्चर पूरा गन अवस्थामा छ। यस्तो
िदनमा र समयमा हामी बाचरहेको छौ भिन जान्दा कुनै पिन सेवक या कुनै जनको दय
यसले ह ाउछ। यस पृथ्वीमा कुनै मािनसको लािग ￭जउनु यो नै सबै भन्दा महान् समय
हो, यिह अिहले समय, जुन मण्डलीको लािग हो। त्यसलेै, मेरो िन म्त म तपाईह को
प्राथर्नाको चाहना गदर्छु।
13 र त्यसपछ मलेै मण्डली देखे, र मलेै देखे तनीह …तनीह को पुनः चुनाव र
सबै कुरा हुदै थयो, त्यस मण्डलीमा, कुनै त रकाको सिमतको लािग र अ त्यस्तै
कुराह को लािग।
14 र—र मण्डलीलाई एउटा सानो सिमत चािहन्छ, एउटा चलाउने सिमत। र तपाईह
सधै म प्रत दयालु रहनुभएको छ र मलाई आिषश िदनुभएको छ। र म यहाँ हुनुमा,
तपाईह ले एउटा आिषशको पमा हेनुर्भएको छ। र म िन त छु िक तपाईह संग
रहन पाउदा मेरो िन म्त आशष भएको छ। र मलेै भनेका कुराह तपाईह ले सधै सत्य
भिन स्वकानुर् भएको छ, जसै मलेै त्यसलाई परमे रबाट देख्दछु। र म—म त्यसलाई
सम्मान गछुर् ।
15 त्यसपछ मलेै, मलेै शु गर,े र तब मलेै पत्ता लगाउनु पन भयो, र हाम्रो मण्डलीलाई
￭सधा उठाउन पन भयो, सिमतमा ल्याउन पनभो, र त्यस पछ चुनाव र अ सबै गनर्
पन भो। र त्यसपछ—त्यसपछ, मलेै िवचार गरे त्यसपछ म कायर्के्षत्रमा फेरी फकर
जानुभन्दा अगाड त्यहाँ गएर थोरै आराम गर।े
16 त्यो तपाईह को आपसमा नै राख्नुहोस्। अब, त्यो बािहरको व्यिक्तको लािग होइन।
त्यो यो मण्डलीको लािग हो। हामी एउटा बठैक गनर् चाहन्छौ ताक सबकुैराह , र सबै
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ग ल्त, र सबै ती कुराह जुन मनमा लईएको छ, र हुनसक्छ एक अकार्मा कुनै साना चत्त
दखुाईको कुराह होलान्, ती, म ती सबजैनालाई लनेछु र िठकआमने सामने ल्याउनेछु।
त्यसलेै यिद तपाईले यसलाई सामना गनर् चाहनुहु भने, तपाईले यसलाई छोडेर जादा
नै असल हुनेछ, ’िकनिक तपाई हरके ती साना कुरा लएर आमने सामने आउनुहुनेछ,
जस्तो हामीले यस मण्डलीमा पिहले गन गथ्य । र सबै कुरा सुल्झ्याईएको होस्, िकनभने
हामी ती दाजू भाई िदिद बिहनीह हौ जसले भिक्त तोडेका छौ, त्यो ख्री को शरीर, जसले
आिषशको मेचमा तोडेका छौ। र अ कोिहले नभएर यो दु ले ती गलतका कुराह , र
चत्त दखुाउने कुराह , या रोदन, या त्यस्ता कुनै पिन कुराह गदर्छ। र म हाम्रो भाई
नेभललाई लनेछु, र ठाउ ठाउमा जानेछौ, र तबसम्म व्यिक्त व्यिक्तलाईसंगै ल्याउनेछौ
जब सम्म यो फेरी पिन त्यो पुरानो मण्डली बन्दनै, परमे रको राज्यको लािग जानको
िन म्त जबसम्म फेरी स्थापना हुदनै। अब, यो, यो कारणले मलेै यो भनेको हँू, िकनभने
यो हाम्रो आफ्नै सानो समूदायमा िबहान भएको हो।
17 र अब म केिह आराम लन जादछुै, र ज त्त सक्दो चाडो फ कनेछु। र त्यसपछ
म अपेक्षा गछुर् िक म फेरी कायर् के्षत्रमा फकर् नेछु। र अब यो समयमा, प्रभुको इच्छा भए,
हामीले थोरै जम्मा गरकेो भेिटदान र त्यस्त,ै मेरो लािग त्यस िबदेशी उदेश्यको कायर्क्रमको
लन चाहन्छु। र केिह तम्बू, र कुनै नया उपकरण ल्याउन सकौ र मदैानमा शु गनर् सकौ।
मण्डली दे ख मण्डलीमा जानलाई होइन तर हाम्रो आफ्नै सभाह मा जानको िन म्त।
18 अब, ती भाईह लाई अनदेखा नगरी जसले मलाई आम न्त्रत गनुर्भयो, जुन राम्रो हो।
तर ती सबभैन्दा मूख्य तपाईले यो पाउनुहुन्छ िक, यी सभाह मा तनीह ले तपाई त्यहाँ
हुनुहुन्छ भन्छन्, र त्यसपछ सबै तपाईका िमत्रह आउछन्, र त्यहाँ पसैाको लािग सबै
ठूलो ढोल िपटाई मात्रै हुन्छ। मात्र ती मािनसह लाई तल नालीमा ल्याईिदन्छन्। मलेै मात्र
त्यो पाउन थालेको छु, बुझ्नुभयो। त्यसलेै त्यो—त्यो िठक होइन। हामी यस्तो ठाउ भएको
चाहन्छौ जहाँ हामीले तनीह लाई ल्याउन सकेकोहोस्। तपाईले आफ्नो पसैा ल्याउनु
पदन। मात्रै आफै आफ्नै त रकामा आउनुहोस्, र—र प्रभुलाई सेवा गनुर्होस्। बुझ्नुभयो?
र त्यसलेै अब…
19 र मेरो सेवाकाईले अिहले प रवतर्न फेरकेो छ। तपाईलाई थाहा छ जब मलेै कुनै एक
व्यिक्तको हात पक्रने गथ, र त्यहाँ उभने गथ, र परमे रले मलाई तनीह को समस्या के
थयो भिन भिनिदनुहुन्थ्यो। भ ुहुन्थ्यो, “तब त्यो पूरा हुन आउदथ्यो, तपाईलाई थाहा छ
मािनसको दयको गु का कुराह ।” तपाईह सबलैाई थाहा छ ती िठक जस्तो भिनएको
थयो त्यो ￭स पमा पूरा हुन आएको छ। अब यो अक कदम थयो, जुन भिवष्यवाणी र
अगमवाणी ग रएको थयो, जुन यसबाट कुनै पिन कुराबाट पर हुनेछैन, तपाईले बुझ्नुभयो।
र यो िठक अिहले बद्लावमा छ।
20 र त्यिह नै कारणले शतैानले मसंग मेरो आयकरमा लडाई गछर् , मलाई यो भ े कोिषस
गछर् िक म सरकारको लािग प्रत्येक पसैाको ऋणी छु जुन मलेै सेवक भएर सत्ताईस वषर्
अगाड प्रवेश गरे दे ख लएको छु। त्यो त्यस्तो होइन,’ िकनिक यो यस मण्डलीबाट पा रत
भएर आउछ।
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21 म यस मण्डलीको कोषाध्यक्ष हँु। यो िठक हो। यो यस अभलेकमा छ। त्यसलेै,
त्यसपछ, यिद म यस मण्डलीको कोषाध्यक्ष हँु भने त्यहाँ संसारमा केिह बािक छैन…
सरकारको योसंग केिह सरोकार छैन। तनीह ले मण्डलीमाथ प्र ठडाएका छैनन्।
तनीह ले म यस मण्डलीको कोषाध्यक्ष भएकोले मलाई प्र गरकेा हुन्। र कोषाध्यक्षह ले
एउटा कागजमा हस्ताक्षर गरकेा छन् जुन त्यहाँ ब्यांकमा छ, िक ती सबै मेरा कोष…मेरो
आफ्नै संस्थान बनाउनु भन्दा मलेै मेरो मण्डलीबाटनै यसलाई पा रत गर,े िकनिक यो
आफैमा आपसेआप एउटा संस्था हो।
22 र यसो गनार्ले, मलाई मण्डलीबाट टाढा र छोडेर जानलाई र मेरो तफर् बाट बािहर जान
र यहाँ केिह नहुनबाट बचाउन म त गछर् । मलेै मािनसह मा म मण्डली फकर आउछु भिन
बाचा गरपेछ समय समयमा फ कन पाउछु जसले तनीह लाई म त पुयार्उदछ। त्यसै
कारणले मलेै त्यस्तो पमा राखे िकनभने मलेै तपाईह सबलैाई यिह प्रतज्ञा बनाएको
थए। त्यिह कारणले व्यिक्तगत पमा हुनुको सट्टामा म त्यसै त रकामा नै रिहरहे। तब,
यिद तपाईले त्यसो गनुर्भयो भने, यसले संगठनमा फा लिदन्छ। र म ढृडतासाथ संगठनको
िव मा छु। त्यसलेै म यसलाई जस्तो छ त्यस्तै पमा छोडिदन्छु, परमे रको हातमा,
तािक हामी परमे रको राज्यमा अिग बिढरहन सकौ।
23 अब, यो िबहानमा, हामी आिषेशत पुरानो वचनलाई अध्ययन गनर् चाहन्छौ र िव ास
गनर् चाहन्छौ।
24 म यो पिन भ चाहन्छु…म भाई एगान र धेरलैाई हेछुर् , केिह कोषाध्यक्षह यहाँ
ब￭सरहनु भएको छ, गत रातको हाम्रो कोषाध्यक्षको बठैक पछ, यो सत्य हो; म मण्डलीको
अगाड सावर्जिनक पमै भन्छु िक तपाईह प्रत्येक सबै तोिकएको कोषाध्यक्षह हुनुहु ।
तपाईह चुिनएको कोषाध्यक्षह हुनुहुन्छ, र तपाईको नाउ पुस्तकह मा छ। त्यो िठक छ।
25 र अब तनीह ले केिह अ डकनह र अ थोकमा चुनाव गनछन्। र भाई नेभलले
तनीह लाई सेवा पछ तु न्तै बोलाउनुहुनेछ, िठक छ, र कोषाध्यक्ष र अ को िन म्त
जस्तो त रकामा हामी मण्डलीलाई तयार पानछौ। सबै पृ भूिम तयार राख्नुहोस्, त्यसपछ
हामीमा एउटा जागृत हुदछ जे जस्तो पमा त्यो हुन आउदछ।
26 अब, हामीले यहाँ यी पा ाह पल्टाउनु भन्दा पिहले, हाम्रो आइतबारको िव ालयको
पाठको िन म्त, ￭जिवत परमे रको यस महान् वचनको िन म्त, केिह क्षणको िन म्त हामी
सबलेै आफ्नो शर िनहुराऔ, जबिक हामी यस पुस्तकको लेखकसंग बोल्नेछौ। र अब ती
सबै सोचाई, ती सबै िवप रत कुरा जसले तपाईलाईआशष पाउनबाट ब न्चत गराउदछ।

आउनुहोस् प्राथर्ना गरौ।
27 अत पिवत्र र धम परमे र, तपाईको धन्य आगमनको उप स्थतमा अिहले हामी
आउदछौ, हाम्रा जीवनह , र हाम्रा—हाम्रा प्राणह , र हाम्रा शरीरह , र हाम्रा सेवाह ,
र हाम्रा प्रतभाह तपाईमा चडाउदछौ। र हामीसंग भएका हरके ती कुरा तपाईमा प्रस्तूत
गराउदछौ। र जसै तपाई हामीलाई हेनुर् हुदछ, प्रभु, यिद त्यहाँ कुनै पाप नाङ्गो र अ स्वकार
गरकेो छ भने, हामी तपाईमा माग्दछौ, ओ प्रभु परमे र, िक तपाईले ती स्थानह मा
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तपाइको पुत्र येशूको रगत लागू गनुर्हुनेछ। िकनिक, यो जानेर िक हामी आफैमा अपयार्
छौ, र हाम्रो िन म्त किहल्यै पिन आत्मिनभर्र हुन असम्भव छ। तर हामी पूणर् पले तपाईको
अमूल्य रगतमा भरोसा गदर्छौ, र उहाको अनुग्रह हाम्रो खातामा लागू गनर्को िन म्त, तािक
हामी अयोग्य पापीह कुनै िदन तपाईको उप स्थतमा साहसी भई आउनसक्न, प्रभू
येशूको रगत हाम्रो अगाड ल्याउन सक्नको िन म्त। जुन, तपाईले, िबतेका समयह ,
तपाईको एकलौटे पुत्रको रगत भिन चनाउनुभयो, र यो प्रतज्ञा गनुर्भयो, िक, “उहा ारा,
यिद हामीले हाम्रो पाप स्वीकार गय भने, हामी उहाको अनुग्रह ारा धम ठह रनेछौ।”
28 र अब हामी यो माग्दछौ, प्रभु, हामीले गरकेा कुनै पिन ग ल्त, कुनै पिन अपराधका
पाप या भूल, अपराधलाई क्षमा ग रिदनुहुनेछ, तािक यिद कुनै पिन दु िवचारह ले हाम्रो
प्राणलाई दु को अिग्नबाणले घोचेको छ भने, तपाईले तपाईको र तपाईका मािनसह को
दु शत्रुलाई पर हटाईिदनुहुनेछ।
29 र हामी माग्दछौ िक तपाई यस समयमा वचनलाई पकडमा राख्नलाई पिवत्र आत्मा
पठाउनुहोस्, जसै हामी आफैलाई एउटा यन्त्रको पमा लदछौ तािक तपाईको वचन
हामीबाट भएर बोल्नुहुनेछ, र हामीबाट भएर सु ुहुनेछ। र हुनसकोस् िक हामीले यो बापतमा
तपाईबाट प्रा गनर् सकौ, र आज यो भावनाका साथ हामी जानसकौ िक हामी ख्री को
कारणमा पुनसर्मायोजन ग रएका छौ, तािक आजरात र भो लको सेवामा पिवत्र आत्माको
भेटको कारणले हामी िठक त रकाले रहन सकेकोहोस्।
30 हाम्रा सबैतर रहेका दाजुभाईह , र संसार भर रहेका मण्डलीह लाई आिषश
िदनुहोस्, जसले यो दु िदनह मा पिन जीवनको वचनलाई पके्रर बसेका छन्। हामी
महसूस गदर्छौ िक कायर् गनर्को िन म्त त्यहाँ धेरै समय छैन, िकनिक रात एकदमै चाडो
आईरहेको छ। त्यो यु को बादल फेरी पिन तै ररहेको छ। दु हातमैा छ, र हामी प्राथर्ना
गदर्छौ िक किहल्यै नगरकेो पमा तपाईले हामीलाई कायर् गनर् िदनुहुनेछ। हाम्रो थिकत
शरीरलाई िवश्राम िदनुहोस्, प्रभु, र फेरी पिन हामीलाई यु मा पठाउनुहोस्। िकनिक हामी
माग्दछौ येशू ख्री को नाउमा, र उहाको खातर हामी प्राथर्ना गदर्छौ। आमेन।
31 जसै यस िवहान हामी बाईबल खोल्दछौ, िहब्रू को पुस्तक ११औअध्याय।
32 बुधबार रात हामीले िहब्रूको पुस्तक ७ औ अध्यायमा “मल्क सेदेक िपता र माता
रिहत भएको र उनको िदनको सु वात र जीवनको अन्त्य नभएको िवषयमा बोल्यौ।”
33 र मलेै सोचेको थए, हुनसक्छ, यो िबहान, फेरी पिन यिह अ तू पुस्तक खोल्नु
उचत हुनेछ, यो औपचा रक पढाइमा जुन कुरा हामीले भ े इच्छा गरकेा छौ हामीसंग
त्यसको पृ भूिम भएको हुनाले। र १०औ अध्याय र ९ औ अध्याय लाई छोडेर, जुन
ब लदानको व्यवस्था हो, त्यसलाई छोडेर हामी “िव ास” को स्थानमा आउनेछौ। र यहाँ
िहब्रूको पुस्तकमा, ११औअध्यायमा, २३ पदबाट शू गररे, हामी यसरी पढ्नेछौ:

मोशा जन्मदा तनका आमा-बुबाले तनलाई सुन्दर देखे, र िव ास ारा
तन मिहनासम्म तनलाई लुकाई राखे, र राजाका हुकुमको तनीह ले डरै
मानेनन्।
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मोशा बढेर ठूला भए। आफ्नो िव ासको कारणले उनले आफूलाई
िफरऊनक छोरीको छोरा कहलाउन चाहेनन्।
उनले पापको आनन्द मनाउन चाहेनन्। यी आनन्द क्षणक हुन्छन्। ब

परमे रका मािनसह ￭सत रही क भोग्नु चाए। उनले यो िव ासको कारणले
गर।े
मोशाले िमश्रदेशको भण्डार भन्दा ख्री को लािग भोगेको दखु अझ ठूलो

सम्प त्त हो भ े िवचार गर।े मोशाले परमे रबाट पुरस्कार पर् खरहे।
िव ासकै कारणले उनले िमश्रदेश छोडे। उनी राजाको रसदे ख डराएनन्।

उनी डिटरहे, जस्तो िक अ श्य परमे रलाई उनी देख्नसक्छन्।
34 म यस िवहान यो िवषय लन चाहन्छु, “िव ास ारा चुिनएको।” र मूलपाठ को
लािग २३ औ अध्यायको पिहलो तनओटा शब्द लन चाहन्छु, िव ास ारा, मोसा। र
“िव ास ारा चुिनएको,” धेरै जस्तो सबै कुरा जुन ारा हामीले गछ , हामीले िव ास ारा
चुन्छौ। र ती सबै कुरा जुन मोसाले गरकेा हामीले पाउछौ, त्यो िव ासको करणले
दोहोयार्उने योग्यको छ; त्यो ि बाट होइन तर िव ासबाट हो।
35 र मण्डलीको लािग यो अवस्थामा, मलेै यस िवहान यो चु ुको कारण छ, त्यो
हाम्रोमा भएको…हाम्रो िव ालयमा पिन, र हाम्रो वरपर, हामीमा यत धेरै वैज्ञािनक
शक्षा छन्। यसकैो कारणले, हामीले मािनसह लाई िव ासबाट टाढा पुयार्एका छौ। अब,
िव ास िवज्ञानले प्रमाणत गदन। िव ास त्यो हो जुन िवज्ञानले देख्दनै। र हामी…यिद
हामीले किहल्यै यो महान् िव ास गुमायौ भने, तब हामी पूणर् अन्धकारमा हुन्छौ, यो…
तपाई जतसुकै शक्षत िकन नहोस् त्यसले केिह फरक पादन, हाम्रो आफ्नै त रकाको
िव ासलाई सुहाउदो बनाउन कसरी हामीले परमे रको वचन व्याख्या गनर् सक्छौ र।
36 परमे रलाई रझाउने त्यहा अ कुनै त रका छैन, मात्र िव ासबाट सिकन्छ। वचनले
￭सधा पमा त्यो त रकामा जनाउछ, र त्यो िव ासबाट हो। “र िव ास िबना,” वचनले
भन्छ, “परमे रलाई ख￭ुस बनाउन सिकदनै।”
37 त्यसलेै, यिद िव ास िवज्ञानसंग असहमत छ, र िवज्ञान िव ाससंग असहमत छ भने,
त्यसले एक अक लाई िकनारमा राख्दछ, तब हामीले एउटा चु ु पदर्छ जस्तो मोसाले गरकेा
थए। िव ास ारा हामी िव ास गदर्छौ!
38 अब, यिद हामीले िव ास गुमायौ भने, तब परमे रबाट हाम्रो प्राथर्नाको उत्तर किहल्यै
पिन पाउन सक्नेछैनौ। “िकनिक त्यो जो परमे रमा आउदछ त्यसले पिहले यो िव ास
गनुर्पदर्छ िक उहा हुनुहुन्छ, र तनीह का इनामकतार् हुनुहुन्छ जसले लगनशीलता साथ
उहालाई खोज्दछ।” त्यसलेै, यिद हामीले िव ास गुमायौ भने, हाम्रा प्राथर्नाह र हुदछ;
हामी किहँ पिन केिह पाउदनैौ।
39 त्यसलेै यस िवहान त्यो नै सबै हो जुन हामीले सोच्न सक्छौ, त्यो हो िव ास लाई
पिक्ररहने। तब, यिद हामीले िव ास गुमायौ भने, हाम्रा सबै आशाह हराउदछ। िकनिक,
तपाईले दे खएका कुराह मा िव ास गनर् सक्नुहु , िकनिक ती थोकह जुन तपाईले
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देख्नुहुन्छ त्यो सबै नाश भएर जान्छ। त्यसलेै यो नै सबथैोक हो जुन हामीले यस िवहानमा
सोच्न सक्छौ, त्यो हो िव ासलाई पिक्ररहने।
40 यिद हामीले कुनै महान् व्यिक्तलाई हेछ , एउटा महान् सेवकलाई, वा एउटा महान्
मण्डलीलाई हेछ भने, ती सबै एकिदन नाश भएर जानेछ। र यिद हामीले एउटा महान्
रा ्रलाई हेछ , या एउटा महान् हतयारलाई हेछ भने, तनीह सबै एकिदन नाश भएर
जानेछ। र तब हामी त्यिह कुराको िव ासमा ￭जउनुपदर्छ, जुन कुरा िवज्ञानले घोषणा गरकेो
छैन। यो िव ास ारा हो जुन हामी िव ास गदर्छौ।
41 अब, हामीले हाम्रो मिहमा गुमाउछौ यिद हामीले िव ास गुमाछौ भने। अब, यिद हामी
िव ासबाट टाढा गयौ भने, हामीले मण्डलीलाई बौ कआयममा पुयार्उछौ।
42 र धेरै पटक, यो पिन मािनसह को माँझमा यो सोचयो, िकनक मण्डलीको ठूलो
भएकै कारणले, र तनीह संग ठूला मण्डली भएकै कारणले, ठूलो धरहरा, र एउटा महान्,
एकदमै धेरै राम्रो पोशाक लाएका र तयार पा रएका मािनसह , र धेरै अथर्तन्त्र भएको,
जसले धेरै कुरा ख रद गनर् सक्षम छन्, धेरै पटक हामीले सोच्छौ िक त्यो प्रेरणादायी छ
भिन, त्यो िन स्चत मण्डली प्रे रत हुनुपदर्छ भिन सोच्छौ। या, हामीले धेरै पल्ट त्यस
सेवकह लाई जनाउछौ जो कायर्के्षत्रमा िन स्कन्छन् र ठूलो भड जम्मा हुन्छ, र हामी
सोच्छौ, किहले कािह, तनीह प्रेरणाको चन्हह हुन्। तर त्यो पूणर् पले सत्य होइन।
त्यो मानवजातीय प्रेरणा हो।
43 तर साचो प्रेरणा त परमे रको इच्छाको काम गररे आउदछ। बुझ्नुभयो? चाहे त्यो
एउटा होस्, या मात्रै मुट्ठीभर होस्। चाहे त्यो एउटा ठूलो मण्डली होस्, या एउटा सानो
मण्डली होस्, त्यसले केिह फरक पदन। चाहे उ एउटा महान् व्यिक्त, सुवक्ता होस्, या मात्र
एउटा मािनस जसले गाह्रोसंग आफ्नो ए.िब.सी जानेको िकन नहोस्, त्यसले केिह फरक
पादन। यो त्यस व्यिक्तले ल्याएको सुसंदेशमा भर पदर्छ िक त्यो परमे रको वचनबाट प्रे रत
छ, या मानिवक बौ कताले प्रे रत छ।
44 केिह मािनसह प्रे रत हुनसक्छन् िकनक उ सुवक्ता छ। त्यसले कुनै कुरा सिह गदन।
किहले काही तनीह यस कुराले प्रे रत हुन्छन् िकनिक त्यो व्यिक्त यती सम्म प्रशक्षत
छ िक उनले आफ्नो तकर् माथ राख्न सक्दछ। त्यसको अथर् यो होइन िक यो परमे रबाट
हो। बुझ्नुभयो?
45 र यो मात्र परमे रको सदाकालको, अनन्त आशिषत वचन ारा मात्र हामीले प्रेरणा
प्रा गदर्छौ, र त्यो पिवत्रआत्मा ारा िदईदछ। िव ास ारा हामी प्रा गदर्छौ।
46 अब हामी मोसाको िवषयमा सोच्दछौ, उनको जीवनको महान् समयको िवषयमा।
र हामी पछाड पढ्नसक्छौ, उनको जन्मको बारमेा, कसरी परमे रले उनको हेरचाह
गनुर्भयो, तर मोसाको जीवनमा त्यहाँ यस्तो समय आएको थयो जहाँ त्यहाँ चुनाव गन
समय थयो। यिद हामीले सिह त रकाले पढ्यौ भने हामीले पाउछौ िक उनी फारोको
छोरीको पुत्र थए, र ￬सहासनको उत्तराधकारी थए, र उनी िमश्रको दोस्रो फारो हुनेवाला
थए। त्यसलेै जसै उनले चारैतर हेदर्थे उनले ध्यान िदन्थे, उनी प रपक्कताको उमेरमा
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आइसके पछ, र त्यहा ती दासह हुन्थे जो त्यस िवनाषको खाडलमा काम ग ररहेको
हुन्थ्यो। र मोसाले, जसै ती दरवारको झ्यालह बाट भएर ती उही दासह लाई हेदर्थे
जसलाई फारोले पिन त्यसरी हेरकेा थए, तर कत भ ता थयो ती हेराईह मा।
47 यस िवहानमा, केिह िमनेटको लािग, म त्यो िवचार आधा रत गनर् चाहन्छु, र हुन
सकोस् िक स्वगर्को परमे रले प्रत्येक दयको घरमा यसलाइ लान सक्नुभएको होस्। यिह
नै त रकामा हो जुन तपाईले कुनै कुरालाई हेनुर् हुन्छ त्यसलेै अन्तर ल्याउछ।
48 महान् सुसमाचार प्रचारक, जोन स्प्रल, जो भाई बोस्वोथर्को सेवकाईबाट प रवतर्न
हुनुभएको थयो, जसलाई तपाईह कतले याद गनुर्हुन्छ, धेरै वषर् अगाड त्यस पुरानो
मिहमाको धन्सारमा। उनले भनेका थए, एक िदन उनी यात्रा गद थए, जुन उनको िप्रय
साथी र पत्नीको िनधन हुनुभन्दा अगाडी थयो। तनीह ला सा ी, लोरन, फ्रान्समा थए।
र त्यिह ठाउ जाने मलेै सौभाग्य पाएको थए। र मागर् दशर्कले तनीह लाई बगचैाबाट भएर
लादैथए, तनीह लाई फरक फरक कुराह देखाऊदै थए। र तनीह प्रभु येशुको कुनै
िन त मूतमा आईपुगे, कू्रसमा टांगेको। र श्रीमान् स्प्रल त्यहाँ उभरहेका थए, र त्यहाँ
हेद थए, र उनी र उनको श्रीमती आफ्नो मनमा आलोचना गद थए कलाकारलाई वा
मूतकारको म स्तस्कमा के थयो जब उनले एउटा ढंुगालाई खने, यस्तो भयानक दे खने
एउटा चज जसले प्रभु येशूको भोगाई र प्रेम र दया प्रतिनध गनर् प्रयोग गर,े र यो सबै अत
िनदर्य र कािटएको दे खन्छ। र मागर् दशर्क श्रीमान् स्प्रल कहा आए र उनले भने, “श्रीमान्,
मलाई लाग्छ तपाईले यो प्रभु येशूको मूतलाई आलोचना गदहुनुहुन्छ।”

र उनले भने, “हो मलेै गरकेो हो।”
49 र उनले भने, “म यस कुराले क त्त पिन अच्चिमत भएको छुईन, िकनभने धेरै जसो
मािनस जसले यसलाई हेछर् , पिहलो पटक तनीह ले यसलाईआलोचना गछर् ।”
50 र श्रीमान् स्प्रलले भ ुभयो, “िकन मलेै कुनै पिन यस्ता कुरामा हेदार् दया वा प्रेरणा
देख्न स क्दन, त्यसलेै म अच्चम्म भईरहेको छु िक मूतकारले सबै िकन यस्तै नै बनायो।”
51 “र मूतकारले…” भन्यो, “श्रीमान् स्प्रल, यो मूत सबै त रकाले सिह छ, र
मूतकारको म स्तस्कमा िठक कुरानै थयो। तर समस्या कहाँ छ भने, त्यो तपाई संग
छ। तपाईको हेन नजरमा समस्या छ।” र उसले उनलाई र उनको श्रीमतीलाई हातमा
समातेर लागे, र तनीह लाई तल त्यस वेिदतफर् लगे जुन त्यस कू्रसको पाउ पिट्ट थयो।
र उनले भने, “अब, श्रीमान् स्प्रल, अब माथ हेनुर्होस्।” र जब उनले माथ हेर,े उनले
भने उनको दयले त्यो देख्न असफल भएको रहेछ। कत भ ता थयो, त्यहाँ उभएर
त्यसलाई त्यो त रकामा हेदार्, र तल आएर त्यसलाई जुन ता रकामा हेनर्लाई बनाईको
थयो त्यसरी हेदार्।
52 र त्यिह नै त रकामा परमे र हुनुहुन्छ। त्यिह नै त रकामा िव ास छ। यो त रका
हो यसमा हेनर्लाई। यिद तपाईले यसलाई कुनै त रकाको इतहासको बाईबलको पमा
हेनुर् हुन्छ भने, त्यो गईसकेको िदनह को त रकामा हेनुर् हुन्छ भने, तपाईले किहल्यै
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बाईबलको वास्तिवक मूल्यको बारमेा बुझ्नुहु । तपाईले खासमा आफ्नो घुडा टेकेर, र
बाईबलको आज्ञाह लाई पालन गररे, र पिवत्रआत्माको आखाले हेनर्पन हो।
53 म यो सोध्न चाहन्छु यस िवहान श्रोताह माझ। त्यो इतहासको परमे रले हामीलाई
के राम्रो गछर् र आज, यिद उहा उिह परमे र हुनुहु भने? त्यो परमे र के राम्रो हुन्छ,
जसले मोसालाई लनुभयो र उनी संग चमत्कारका कामह गनुर्भयो जुन उहाले गनुर्भएको
थयो, के असल हुन्छ र हाम्रो लािग त्यो परमे रको बारमेा पढ्दामा यिद उहा आज उिह
परमे र रहनुभएन भने? के असल हुन्छ र त्यो परमे र जसले आगोको भट्टीबाट िहब्रू
बालकह लाई बचाउनुभयो, र आज उहा उिह परमे र रहनुभएन भने? के राम्रो हुन्छ र
त्यो परमे र जसले पुराना िदनह मा असल गलतको न्याय गनुर्हुन्छ, र गलतलाई सजाय
िदनुहुन्छ र सिहलाई आशष िदनुहुन्छ, र यिद त्यो परमे र आज उिह हुनुहु भने? हामी
मण्डली के को लािग जाने? िकन हामी संसारको कुराह बाट अलग रहने, यिद उहा उिह
न्यायको उिह परमे र हुनुहु भने, र उिह िवचार हुनुहु जो उहा सधै रहनुभएको थयो?
के फाइदा हुन्छ त्यो परमे रबाट जसले उग्र िबमार भएको ीको हातमा छुनुहुन्छ र िबमार
बन्द हुन्छ यिद उहा आज उिह परमे र हुनुहु भने? यिद उहा आज त्यिह परमे र
हुनुहु जसले आफ्नो िमत्रलाई मरकेो चार िदनपछ चहानबाट बोलाउन सक्नुहुन्छ, त्यो
परमे रको सेवा गररे के फाइदा?
54 िव ासकै कारणले, हामी िव ास गछ िक कुनै मिहमाको िदनमा उहाले हामीलाई यस
पृथ्वीबाट बोलाउनुहुनेछ, चाहे हामी एक मुट्ठी खरानी भएता पिन। कसरी हामीले यसलाई
सािबत गछ ? हामीले यसलाई प्रामाणत गदनौ। हामी यसलाई िव ास गछ । हामीलाई
केिह कुरा प्रमाणत गनर् भिनएको छैन। हामीलाई िव ास गनर्लाई चािह भनीएको छ।
55 िव ासकै कारणले यो-र-यो गय । र एउटा जवान मािनसको पमा मोसाले,
दरवारको झ्यालबाट उनले दासह लाई हेर,े उनले फोहोरी, मलैो, दगुर् न्दत दासह को
झुण्डलाई देखे जुन फारोले देखेका थए।
56 र जब फारो र ती िमश्रीह ले तनीह लाई हेथ, तनीह कोिह नभएर केवल
दासह का झुण्ड थए। तनीह मात्र त्यसमा राम्रा थए; केवल मानवको माटो ख े, र
फारोले बनाउन लागेका शहरह र भवनह का लािग माटोको इट्टा बनाउनको लािग मात्र
फाइदा थयो। त्यो त रकामा िमश्रीह र फारोले दासह लाई हेरकेा थए।
57 तर मोसाले, जब उनले तनीह लाई हेर,े यो भ ै ि थयो मोसा। जब उनले
देखे, झ्यालबाट भएर हेदार्, ती हरसे खाएका मुहारह , त्यो आँशू जुन तनीह का
गालाबाट झ ररहेको थयो, तनीह को कुिप्रएको शरीरह , उनले तनीह लाई
परमे रको मािनसह को पमा हेर।े उनले तनीह लाई दासह का पमा हेरनेन्। उनले
तनीह लाई परमे रले चु ुभएको मािनसह को पमा हेर।े
58 र, ओ, जसै म यसमा भएर जादछुै, देशदे ख देश भएर, र रा ्र दे ख रा ्र भएर, प्रचार
गरकेो छु! मलेै यो सानो मण्डलीको ढोकाह लाई छोडेर िहडेको िदन दे ख, त्यो एउटा
अन्तर संगिठत संस्था हो, जुनमा कूनै व्यवस्था होइन तर प्रेम छ, कुनै पुस्तक होइन
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तर बाईबल छ, कुनै ￭स ान्त होइन तर ख्री छ, मलेै परमे रको छोराछोरीह लाई हेन
कोशस गरकेो थए, ती बिहष्कृतह लाई, जो परमे र ारा चुिनएका र चुनाव ग रएका
मािनसह हुन्। म तनीह लाई ब्रन्हाम टेबरनेकलको हो या होइन भिन सो न। म
तनीह लाई चाहे तनीह मेथोिद , या तनीह प्रे ष्बटे रयन, या तनीह पे न्टको ल,
या नाजे रन, या िपलिग्रम हो लनेस हो या होइन भिन सो न। म मात्र तनीह लाई
परमे रको मािनसह को पमा हेनर् चाहन्छु। र तनीह को िक्रयाकलाप र गतिवध
हेछर् , िक तनीह परमप्रभु परमे रको दासह हुन्। र मेरो दयले तनीह संग संगत
गन आकांक्षा राख्दछ, चाहे तनीह संग जुनसुकै छाप िकन नहोस्। म मात्र संगतको
चाहना गदर्छु। म तनीह लाई प्रेम गछुर् िकनभने म जान्दछु िक तनीह परमे रका
मािनसह हँून्।
59 जब म एउटा ी तल सडकमा आईरहेको देख्छु, लामो स्कटर्मा, र लामो कपाल
सफासंग कोरकेो देक्छु, र—र श दे खने पोशाकमा िहड्दछ; र मलेै अक यवुती देख्छु,
हुन सक्छ उिह उमेरको होला, सानो कटु्टमा; हुनसक्छ देख्दामा उनी लामो कपाल भएको
ीभन्दा दइुगुणा सुन्दर दे खएला, संसारको ि अनुसार, तर म त्यस ीको पक्ष लनेछु

जसले एउटा इसाईले जस्तो गरी पोशाक लगाएक छन्। य िप तनीह उनी प्रत
हास्छन् होला, र उनलाई अन्धभक्त भिन बोलाउछन् होला, तरै पिन म मेरो पक्ष लनेछु।
उनी अक ीभन्दा सुन्दर नहोला, आकृतमा, तर उनले केिह देखेक छन्। िव ासको
कारणले उनले उहालाई देखेिक छन् जो अ ष्य हुनुहुन्छ, जसले उनको जीवन अगुवाई
ग ररहनुभएको छ।
60 जब म देख्छु कुनै मािनसलाई उनको कायर्के्षत्रमा, जसलाई “डकन,” या “प्रचारक,”
या “एउटा अन्धभक्त,” भिन बोलाएको, िकनभने उनी धुम्रपान, र मध्यपान, अ ले गरकेो
जस्तो नाचघरमा नाच्न चाहदनैन्, र त्यिह कारणले उनलाई “एक अन्धोभक्त” भिन
बोलाईन्छ भने, मेरो दय त्यो मािनसको िन म्त जानेछ। उनी मेरो भाई हँुन्, यो िमश्रको
माटोमा, त्यसले मेरो दयले उनलाई अँगालो हाल्न चाहन्छ र भन्छ, “भाई, हामी यो
भूिममा परदेशी र अन्जानह हौ, र म तमीसंग संगत गन इच्छा गदर्छु।”

मोसाले एउटा चुनाव गनर् पन थयो, िव ास ारा चु े।
61 कतजना जवान मािनसह फारोको छोरीको पुत्र ब े अवरमा उिफ्रएर अगी सथ्य
होला! कत जना जवान मािनसह त्यो मोसाले पाएको अवसरमा उिफ्रएर अिग बढ्थे
होला, त्यो सबै मोजमस्तीमा र संसारको आकषर्णको आनन्द लन, िमश्रको राजा ब ,
सारा संसार आफ्नो खटु्टा मुिन पानर्! “कत मूखर् कुरा हो,” भिन उनको समयका
मािनसह ले सोचेका थए, “जब मोसाले आफ्नो ठाउ ती दीन दु ख र िपडामा परकेा
परमे रको मािनसह मा चुने।”
62 उनले िकन त्यसो गर?े िव ासको कारणले, जब उनले आफ्नो आँखा उठाए, उनले
यो संसारको मोजमस्तीको बािहर भएर हेर।े उनको पापको मोजमस्तीको बािहर भएर हेर।े
र बाईबलले भन्छ उहा जो अ ष्य हुनुहुन्छ उनी उहालाई देखेर स्थर रहे, िव ास ारा
जस्तो सुकै अवस्था आए तापिन उनले परमे रको सेवा गनर्लाई चुने।
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63 त्यो ब द्लएको छैन। हामीह धेरै जना हामीले अझै राम्रो भिनने भवनमा जान
सक्छौ। हुनसक्छ, त्यो संगत र िगजार्घरलाई अझै राम्रो स्थािपत गन सुखको हामीले
आनन्द मनाउन सक्छौ। हामी अझै बिढ प्रख्यात, िपउनमा र धुम्रपान गनर्मा, र संसार
जस्तै पोशाक पिहरनमा र व्यवहार गनर्मा हुनसकौला। तर त्यसले के फरक पाय र?
तपाईले आफ्नो आँखा माथ उठाउनुभएको छ, र जो अ ष्य हुनुहुन्छ उहालाई िव ास ारा
देख्नुभएको छ, रआफ्नो पक्ष ती बिहस्कृत र यस िदनका पिवत्र भनाउदाह मा राख्नुभएको
छ। िकनिक जो अ ष्य हुनुहुन्छ उहालाई हामी िव ास ारा देख्दछौ, र दु खसंग दखु र
सतावट भोग्नलाई चु ुभएको छ।
64 म मािनसह लाई यो भ न्दन िक तनीह ले दु ख हुनको लािग चु ुपदर्छ। म यो भ न्दन
िक तपाईले क चु ुपछर् भिन। यो मनावजातले गन कुरा हुनेछैन। तर यिद कायर्को िवचमा
क आउछ भने, त्यसलाई जस्तो पमा आउछ त्यसरी नै स्वीकानुर्होस्। म तपाईलाई
यस्तो कुरा गनुर्होस् भ न्दन जुन कुराले कसलेै तपाइको हासो उडाओस्। म तपाईलाई भ ै
कुरा भनेको चाह , िक, “म…म त्यो मण्डलीको हँू जसले यो संसारमा यो र त्यो मा िव ास
गदन।” र त्यस्तै कुराह मा, मात्रै तपाईलाई अ मािनसले हासोमा उडाउनको लािग
त्यसो भनेको चाह । यो तपाईले आफैमा ल्याउनुभएको छ। म तपाईलाई यहाबाट बािहर
गएर कुनै कट्टरपन्थी हुनु भिन भ न्दन। म तपाईले त्यसो गरकेो चाहिदन, ताक कसलेै
तपाईलाई तपाई एउटा आन्धो भक्त भनेको नहोस्। त्यो तपाईले आफैमा ल्याउनुहुन्छ।
तर यिद त्यो तपाईको परमे रप्रतको कतर्व्यको मागर्मा आउछ भने, संसारलाई जे भ ुछ
भ िदनुहोस्। तपाई त्यसमैा ￭जउदै जानुहोस्।

तपाईले आफ्नो चुनाव गनुर्होस्। प्रत्येक पु ष र ीले यो गनुर् पदर्छ।
65 यिद मोसाले जे देखेका थए त्यिह नै फारोले देखेका भए के हुनेथयो? उनले
मािनसह ले क भोिगरहेका देखेका थए। उनले जानेका थए िक मूल्य के चुकाउनु थयो
भिन। तर िव ास कै कारण संसारको मोजमस्ती भन्दा ब उनले यो नै चुने।
66 त्यहाँ साना जवान यवुतीह ब￭सरहेका हुनसक्छन् यहा, एउटा आकषर्क जवान
यवुतीको पमा। संसारले तपाईलाई यस्तो भ चाउछन्, “यस्तो गर-र-त्यस्तो गर।
तमी सुन्दर छौ। तम्रो शरीर क त्त राम्रो िमलेको छ। तमीले त्यो शरीर देखाउनु पछर् ।”
67 तर, मेरा िदिद बिहनीह , तपाइको ि उचाल्नुहोस् र त्यो भन्दा बािहर हेनुर्होस्, र
त्यसो भ ेलाई यसो भ ुहोस्, “पु ष सम्ब न्धत लुगा लगाउनु एक ीको लािग घृणत
कुरा हो।”
68 यिद तपाईको समाजका पु षह ले, या त यिद ीह जोसंग तपाई सम्ब न्धत
हुनुहुन्छ, यसो भन्यो भने, “त्यो लामो कपाल कािटदेउ। यो शतल हुनेछ। यो यस्तो
हुनेछ, या त्यस्तो, या अ नै हुनेछ।” वा, “यसले तमीलाई अझै राम्रो बनाउने छ।”
तनीह लाई नसु ुस्!
69 तपाईको आँखा उचाल्नुहोस्, र िव ास ारा त्यसो भ ेलाई देखाउनुहोस्, “ ीको
कपालनै उसको मिहमा हो, र उसले कपाल काट्नु हुदनै।”
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70 यिद तनीह ले यसो भन्यो भने, “यो प्रख्यात हुनेछ। तम्रो जािगरमा अझै ब लयो
ग र उभन सक्छौ, या तम्रो मा लक को सामू राम्रो ठह रन्छौ, यिद तमीले सामा￭जक
खालको मध्यपान गय भने। यिद तमीले अ मिहलाह ले झँै गरी धुम्रपान गनर् सक्यौ
भने, तमी अझै सामा￭जक पमा स्थािपत हुनेछौ तम्रो छमेक को माझमा।”
71 िव ास ारा आफ्नो आँखा उठाउनुहोस् र उहालाई हेनुर्होस् जसले यो भ ुभयो, “यो
शरीरलाई दिूषत मात्र बना, र म त्यसलाई न पानछु।” िव ास ारा हामी यी कुराह
िव ास गदर्छौ। त्यो यो होइन जुन तमीले देखेको थयौ। त्यो यो हो जुन तमीले िव ास
गरकेा छौ। िव ासकै कारणले मोसाले गरकेा थए।
72 र यो िव ासको िहडाईमा, त्यहाँ यस्तो समयआउछ जहाँ यो छनोट ग रनुपदर्छ।
73 लोतले त्यो िनराशजनक ग ल्त गरे जुन हामीले गय । धेरै जसो समय हामीले आफ्नै
राम्रोको लािग छनोट गछ । हामीले त्यो कुरा चुन्छौ जुन राम्रो हुने गछर् ।
74 किहले कािह यिद मण्डलीमा त्यहाँ एउटा सानो झगडा पय भने, र कसलेै यसो
भन्यो भने, “िठक छ, त्यो डकन वा पा र यसको पक्षमा छ।” त्यसमा नहेनुर्होस्। के
चािह धा मक छ त्यसमा हेनुर्होस्। ती कुराह लाई बािहर िनकाल्नुहोस् र ती दवुलैाई एकै
ठाउमा ल्यानुस्। त्यो इ रीय हो।
75 त्यो एउटा छनोट हो। र हामी आफ्नै लािग छान्छौ। हामीले केिह कुरा चुन्छौ िकनिक
त्यो हाम्रो आफ्नै राम्रोको लािग हो।
76 तर मोसाले दखु र अपमानलाई चुने, तािक उनी परमे रको मािनसह संग िहड्न
पाएको होस्। यसको िवषयमा सोच्नुहोस्। यसलाई सु ुहोस्। “परमे रको मािनसह को
दखुह चुने, र त्यसलाई नै ठूलो धन ठाने, िकनिक उनी ढृढ भए, उहालाई देखेर जो
अ ष्य हुनुहुन्छ।”

अब, लोतले एकपटक छनोट गनुर्पन थयो।
77 र हुनसक्छ, यो िबहानीमा, यहाँ ती पु ष र मिहलाह बसेका छन्, जसले तपाइको
अ न्तम छनोट गनछ। तपाई आज जे हुनुहुन्छ यसकारणले हुनुहुन्छ, िकनभने केिह वषर्
अिग तपाईले तपाई आज जे हुनुहुन्छ त्यो हुनलाई चु ु भयो। र जे अिहले तपाईले चु ुहुन्छ
त्यसले िनधार्रण गछर् िक तपाई आजको िदनबाट पाँच वषर्पछ के हुनुहुनेछ भिन। हुनसक्छ
आजको पाँच वषर्पछ तपाई एउटा प्रचार ब ुहुनेछ होला। आजको पाँच वषर्पछ तपाई
एउटा प्र￭स इसाई पिन ब सक्नुहुन्छ होला।
78 या,आजको पाँच वषर्पछ तपाई नरकमा पिन हुनसक्ला, िकनभने तपाईले गलत िनणर्य
लनुभयो। आजको पाँच वषर्पछ हुनसक्छ तपाई कुनै बारमा फोहोर सफा ग ररहेको हुनपिन
सक्छ।आजको पाँच वषर्पछ तपाई सडकमा एउटा व्यश्यावृ त्तमा पो हुन्छ िक।
79 या, तपाई समाजको िन म्त एउटा शे्रयको एउटा पु ष या एउटा ी हुनसक्नुहुन्छ,
कारण ख्री को लािग तपाइको चुनाव हुनसक्छ। आजको पाँच वषर्पछ तपाई मिहमामा हुन
सक्नुहुनेछ, यार्प्चरमा गएको हुनसक्छ, कारण तपाईलेआज नै आफ्नो िनणर्य गनुर्भयो।
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80 तर तपाईले छनोट गनुर्नै पदर्छ। र तपाईको कुराले के देखनुुहुन्छ त्यसमा नहेनुर्होस्।
तपाईले िव ासबाट जे देख्नुहुन्छ त्यसलाई हेनुर्होस्। त्यो मात्रै एउटा कुरा हो जुन ग न्तमा
आउदछ, जुन तपाईले िव ास ारा चु ुभयो।
81 जसरी लोतले चु ु पन थए। अब्राहामले लोतलाई उनले चुनेको कुरा िदए।
82 र परमे रले तपाईले चुनेको तपाईले िदनुहुन्छ। “तमी कसको सेवा गछ आजको
िदन मा चुन।” अदनको बगचामा त्यहाँ एउटा ज्ञानको ख थयो र एउटा जीवनको ख
थयो। र मािनसलाई आफूले इच्छा गरे अनुसार ती मध्ये एउटा चु े सौभाग्य िदईएको
थयो। र त्यिह नै त रकामा आज पिन छ। तपाईलाई तपाईको सौभाग्य िदईएको छ, एउटा
नैतक अधकारको पमा, त्यो चु को लािग जुन तपाई चु चाहनुहुन्छ।
83 मेरो सुझाव यो छ तपाईलाई, िक चारैतर भएको तपाई ब सक्ने आधुिनक कुरालाई,
र लोकिप्रयतालाई रआकषर्णलाई नहेनुर्होस्। ब िव ास ारा उहा जसले प्रतज्ञा िदनुहुन्छ
िक उहा आउनुहुनेछ र सबै ग ल्तह लाई सिह तुल्याउनुहुन्छ, र तपाईलाई अनन्त जीवन
िदनुहुन्छ, र तपाईलाई माथ उठाउनुहुन्छ, उहालाई चु ुहोस्। तपाईले प्रभुसंग केिह
अपहेलनाको बाटो लनुपरतेा पिन केिह फरक पदन, त्यो नै चु ुहोस्। यिद त्यहाँ हातमा
समस्या छ भने, यिद त्यहाँ भूमीमा समस्याह छन् भने, यिद त्यहाँ मण्डलीमा समस्याह
छन् भने, यिद त्यहाँ घरमा समस्याह छन् भने, जहाँ सुकै होस् त्यसले केिह फरक पादन,
तपाईको छनोट गनुर्होस्। “िव ास ारा म परमे रको सेवा गनछु। म उहाको उप स्थतमा
मेरो दय नम्र तुल्याउने छु। म परमे रको छोराछोरीह संग आफ्नो बाटो शािमल गनछु।
मलेै तनीह लाई अपहे लत र तरष्कृत, बािहर िनका लएको र हासो बनाएको देखेको छु,
तर अझै पिन म मेरो कतर्व्यको पद लनेछु। म िठक पमा त्यसमा रहनेछु। र जब तनीह
नेछन् म पिन तनीह संगै नेछु। र जब त्यहाँ शोक हुनेछ म पिन तनीह संगै शोिकत

हुनेछु। जुन त रकामा तनीह ￭जउनेछन् त्यो त रकामा म ￭जउनेछु।”
84 जस्तो नाओमीले भनेका थए…या, थले नाओमीलाई भनेका थए, “तम्रो बाटो
मेरो बाटो हुनेछ। जहाँ तमी बस्नेछौ त्यहाँ म बस्नेछु। तमी जहाँ जान्छौ म त्यहा जानेछु।
तमीले सेवा गन परमे र मेरो परमे र हुनेछ।” त्यो छनोट लनुहोस्, य िप यसले तपाई
केिह हुनुहुन्छ भ े तपाईको िवचारको िववेकको छालालाई तानेर छोड्छ। आफैलाई ती
कुराबाट िनकाल्नुहोस् र प्रभुका थोरै अपहे लतसंग रहनुहोस, र आफ्नो कायर्के्षत्रको सेवामा
र कतर्व्यको पदमा इमान्दार रहनुहोस्।
85 लोतले चारै तर हेर।े उनले भने, “मलेै एउटा चुनेको छु।” र उनले सोदोम तर हेर।े
उनले त्यो राम्रो घाँसे भूिमलाई अब्राहमले देखेको कुरा र अब्राहम भएको ठाउ भन्दा उत्तम
देखे। उनले आफ्नो गाईवस्तुलाई त्यहाँ चराउन, र मोटो र राम्रो गाईवस्तु बनाउने राम्रो
अवसर देखे।
86 मलाई आशा छ िक मलेै कसकैो चत्त दखुाईराको छुइन। तर त्यो नै धेरै जस्तो
प्रचारकह को उभने ठाउ भएको छ, सुसमारलाई सम्झौता गन, यो सोचेर िक तनीह ले
यसबाट धेरै पसैा पाउन सक्छन् [भाई ब्रन्हामलेआफ्नो हात तन पटक पड्काउनु हुन्छ—
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सम्पा] एउटा खानाको िटकटको पमा! जीिवत परमे रको वचनमा मेरो िव ासको
वाचामा सम्झौता गनुर्भन्दा ब म बाजो जिमनमा बस्नेछु, त्यिह हाँगाबाट खानेछु, िपउनेछु,
र सोडा के्रकसर् खानेछु। म मेरो बाटो लनेछु।
87 कसलेै भनेको थयो, “िव ी, तम्रो सभाको के भको, जस्तो त्यहाँ धेरै पे न्टको लह
दे खन्छन्।” एउटा ठूलो नामधारी संगिठत मण्डलीको सेवकले त्यसो भनेको थयो।

मलेै भने, “के तम्रो संगिठत मण्डलीले मेरो सभालाई प्रायोजन गछर् त?
88 धेरै समय भएको छैन, म िव ास गछुर् , लूक पित्रकामा त्यसमा एउटा लेख थयो।
र लेखकले त्यहाँ भनेको थयो, पे न्टको ल मािनसह को िवषयमा भनेका थए। उनले
भनेका थए, “पे न्टको ल मण्डली चािह आजको संसारमा छटो बिढरहेको मण्डली
हो।” िकन? िकनभने पु ष र ीह ले आफ्नो आँखा माथ उठाएका छन् र धेरै परसम्म
हेरकेा छन्।
89 र लेखकले पे न्टको ल मािनसह लाई बधाई पिन िदए। ओ, िनश्यन,ै उनले भने,
“त्यहाँ कतपय थए जो कट्टरपन्थी भएर गए, र त्यस्तै भए। तर, मेथोड ले धा मक
￭स न्तलाई पूजा गर।े तनीह ले परमे रलाई ￭स ान्त ारा आराधना गर।े र ब्या प्ट र
प्रे ष्बटे रयनले पिन त्यिहनै गर।े तर पे न्टको लले उहाको बाईबल ारा आराधना गर।े”
90 िव ास ारा हामीले प्रतज्ञालाई देख्दछौ। मेरो पक्ष म तनीह संग लनेछु, चाहे
तनीह जतसुकै अपहे लत िकन नहोस्, म अझै पिन तनीह मध्येकै एक हँू।
चाहे तनीह को हसी उडाए तापिन, र तनीह को उत्तारचडावह भए तापिन, जसरी
इस्रायलले गरकेो थयो, म किहल्यै त्यो पवर्तको झूटा अगमवक्तासंग खडा हुन चाहिदन,
बालम जस्त,ै र जे परमे रले आशिषत गराउनुभएको छ त्यसलाई श्राप िदने प्रयास ग दन।
िकनभने त्यो पालमा तोडएको चट्टान छ, रगताम्मे ब लदान छ, र एउटा आगोको खामो छ।
तनीह कहाँ छन् त्यसको वास्ता भएन तर यसले तनीह लाई िवजय तफर् डोहोयार्उदछै,
र तनीह त्यसमा आउनुपदर्छ, िकनभने तनीह प्रतज्ञा ग रएका मािनसह हून् जो
िव ास ारा िहडरहेका छन्। तनीह संगिठत संस्था नभए तापिन, तनीह िफरन्तेह
थए, र त्यसरी नै परमे रका मािनसह पिन छन्। तर म तनीह संग आफ्नो मागर्
लन चाहन्छु, तनीह को दजार्मा शािमल हुन चाहन्छु; तनीह को संगिठत संस्थामा त
होइन, तर परमे रको अनन्त आत्माको लेखह को वरपरको तनीह को संगतमा, जुन,
िव ास ारा पिवत्र आत्माको बि ष्मा मलेै प्रा गरकेो छु। परमे र मलाई यिह मनोवृ त्त
सधै राख्न म त गनुर्होस्।
91 ध्यान िदनुहोस्, जसै तनीह अगी बढ्दै गए, लोतले आफ्नो गाइवस्तुलाइ राम्ररी
हुकार्उने अवसर देखेका हामीले पाउछौ। धेरलेै मोटो खल्ती बनाउने अवसरह देख्छन्।
धेरै जनाले अझै राम्रो सामा￭जक पकड बनाउन सक्ने अवसरह देख्छन्। उनले अझै केिह
बिढ डलर कमाउने सम्भावना देखे। उनले शहरको नगरप्रमुक ब े सम्भावना देखे। उनी
एक अन्जान व्यिक्त भएकोले, र केिह हो￭सयार व्यिक्त भएकोले, जस्तो उनी थए, उनले
सोचे, “हुनसक्छ म शहरको प्रमूख व्यिक्त पिन ब सक्छु।” उनले ती सम्भावनाह देखे
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िकनभने ती कुरा उनको अगाड देखा प ररहेको थयो। तर उनले त्यो आगो देखेनन् जुन
त्यो भूिमलाई न पानवाला थयो। त्यो भूिम पूणर् पले पापमा थयो र परमे रले त्यसलाई
नाश गनुर्पदर्थ्यो भिन उनी आफैले आफैलाई बुझाउन सकेनन्।
92 र, आजको िदनमा, मािनसह ले आफुले आफैलाई यो भनेर िमलाउन खोज्छ, “के
तपाई…?”

मलेै भन्छु, “के तपाई इसाई हो?”
93 तनीह ले भन्छन्, “म एक अमे रक हू।” त्यो संग यसको केिह सम्बन्ध छैन, यो त
कागलाई त एउटा भ्यागुता थईस् भ ु जस्तै नै हो। यसको त्यो संग केिह सरोकार नै छैन।
[भाई ब्रन्हामले आफ्नो हात एक पटक पड्काउनु हुन्छ—सम्पा]
94 त्यो नाश ग रनेवाला छ, िकनभने परमे र न्यायसंगत हुनुहुन्छ। र यिद अमे रका
आफ्नो पापह बाट उम्क्यो भने, न्यायी र स्वाभमान, पिवत्र परमे रले सोदोम र
गमोरालाई फेरी बौरी उठाएर तनीह ले पाप गरकेो हुनाले, तनीह लाई आगोले
जलाएको कारणले, तनीह संग माफ माग्नु पदर्छ, यिद उहाले हामीलाई त्यसबाट
छोडनुिदनुभयो भने।
95 यिद उहाले तपाईलाई तपाईले अन्यायका कामह गदार्गद पिन स्वगर् जान िदनुहुन्छ
भने, उहाले हनिनया र सिफरालाई फेरी जीिवत उठाई तनीह लाई अक अवसर
िदनुपदर्छ। उहाले िन यनै यो गनुर्पदर्छ। तर उहा न्यायसंगत हुनुहुन्छ। हनिनयाले उनको
पसैा देखे। पत्रुसले ख्री लाई देखे।
96 ओ! लोतले त्यो ठाउमा उनका छोराछोरीको िवनाश देखेनन्।
97 आज, तपाईह धेरजैना, ती पुराना औपचा रक मनाव िन मत ￭स ान्त र
त्यस्तै कुराह लाई पिक्रराखेकोले, तपाईले त्यो िकशोरावस्थावाला अपराध र तपाईका
छोराछोरीह का नाश देख्नुहु । तपाईलेआफ्नो छोरीलाई व्यश्यालयमा देख्नुहु । तपाईले
आफ्नो छोरालाई एउटा जडया या कतै ठेलगाडामा देख्नुभएको हु ।
98 “िकनिक त्यो जिमन राम्रो पानीले भजेको र म ललो जिमन थयो।” र पापलाई
छोईएको छैन। जब उनले हेरे तब उनले आफ्नो श्रीमती जो सबै समाजह को टाउके
थए, उनलाई नूनको ढ़ीक्काको खम्बामा प रणत भएको देखेनन्। उनले आफूलाई केवल
उनको दाँतको िकनारमा भएर त्यो एउटा सानो शहरबाट आफ्नो जीवन बचाउन भागेको
देखेनन्। उनले ती कुराह देखेनन् िकनभने उनले त्यो मात्र हेरे जुन उनको अगाड देखा
परकेा थए।
99 तर, अब्राहामले त्यो राम्रो पानीले भजेको जिमनलाई ध्यान िदएनन्, िकनिक उनले
आफ्नो आँखा माथतर उठाए र भो लको िदनह लाई देखे, िकनिक उनी सबै कुराका
हकदार हुनेवाला थए। आजका सच्चा इसाईले आफ्नो आँखा माथ उठाउछन् र ख्री को
प्रतज्ञालाई देख्छन्: “धन्य नम्रह , िकनभने तनीह ले पृथ्वीको अधकार पाउनेछन्।”
सच्चा इसाईले, िव ास ारा, माथ हेदर्छ र त्यसलाई देख्दछ। उनलाई तपाईले चाहेको जे
सुकै बोलाउनुहोस्। उनले आफ्नो आँखा माथ उठाए। र जब उनले त्यसो गर,े परमे रले



16 बो लएको वचन

भ ुभयो, “अब्राहाम, त्यो भूमीमा भएर जा, र त्यो सबै तेरो हो।” िव ास ारा अब्राहामले
त्यसो गर;े त्यिह िव ास जुन मोसासंग थयो…
100 यो एउटा िटप्पणीकारले लेखेका थए, जसले यसो भन्यो। मलाई लाग्छ त्यो एउटा
सबभैन्दा सुन्दर शब्द थयो। िक अब्रा…“मोसाले संसारको सवर्शे्र लाई लए र एउटा
स्तरमा राखे; र धमर्को सबभैन्दा खराबलाई लए, र अक स्तरमा राखे, र सबभैन्दा खराब
धमर्ले संसारको सबभैन्दा राम्रो वचन लयो।”
101 त्यस्तै नै आजपिन छ, िक यिद हामीलाई कुनै पिन कुरा भिन बोलाईन्छ जुन बोलाएको
हामी चाहन्छौ, “कट्टरपन्थी,” या “िदव्य चिकत्सक,” या “पिवत्र भनाउदाह ,” या जे
केही तनीह भ चाहन्छन्। सबभैन्दा खराब त यो छ िक हामी दिुनयाले िदनसक्ने
सबभैन्दा राम्रोबाट बािहर भारी हुनसक्दछौ। तनीह “पुरानो-शलैी, पुरानो धूिमल,
कट्टरपन्थी” बोलाएको चाहन्छन्। यसले शतैानले तपाईलाई िदनसक्ने सबभैन्दा राम्रो
कुरासंग अधक वजन बनाउदछ। यो सब िन त पले हुनेछ…
102 मोसाले ख्री को िनन्दालाई सम्मान गर।े उनले ख्री लाई पूवर् ि ले देखेका थए।
पछ उनले उहाको बारमेा केिह शिक्तशाली प्रेरणादायी कुरा भने। “बुझ्नुभयो, परमप्रभु
तमीह का परमे रले तमीह मध्येबाट म जस्तै एकजना अगमवक्ता तमीह का िन म्त
खडा गनुर्हुनेछ।” उनले थाहा पाएका थए। उनले पूवर् ि ले उहालाई देखेका थए, र उनले
संसारका सबै आकषर्णह भन्दा उहाको िनन्दानै मूल्यवान सम्पत ठाने।
103 इसाई िमत्रह , आज, के तपाईले त्यस्तो गनर् सक्नुहु ? र संसारको सबै आकषर्ण
र प्रश पन, िव ास ारा, हामीले उहालाई देख्छौ जसले प्रतज्ञा गनुर्भयो। र आजको
मण्डलीको सबभैन्दा खराबी, आफ्नो सबै अवस्थाह मा यो छ िक, यसले शतैानले िदने
हरके कुरामा भारी भई ब￭सिदन्छ। यिद हामी नामधारी संगिठत संस्थामा र कट्टरपन्थीमा
च्यातएका छौ भने, यिद हामी टुक्रा टुक्रामा भाचएका छौ भने, यिद हामी अल्म लएका
र टुक्रीएका छौ भने, यसले शतैानले तपाईलाई िदने कुनै पिन कुराले भारी बनाइिदन्छ।
िन य नै हो।
104 उनले ख्री को िनन्दा नै िमश्रका खजानाह भन्दा ठूलो सम्पत ठाने। तब उनले
केिह गनुर्पदर्थ्यो। उनले िमश्रलाई त्यागे। ओ, मलेै त्यो शब्दलाई प्रेम गछुर् । उनले िमश्रलाई
त्यागे। बुझ्नुभयो, उनले उिह झ्यालबाट हेरकेा थए, तर उनले फरोको भन्दा भ कुरा
देखे। के हुन्थ्यो यिद फारोले आफ्नो अन्त्य देखेको भए? के हुन्थ्यो यिद फारोले आफ्नो
देश डुिबरहेको देखेको भए? मोसाले त्यो देख्यो। कसरी? िवज्ञान ारा हो? िव ास ारा,
मोसाले त्यो देख्यो। सबै कुरा जुन गरे त्यो िव ास ारा थयो, िकनभने परमे रले अब्राहम,
उनका पूखार्लाई प्रतज्ञा गनुर्भएको थयो, िक उहाले—उहाले त्यस जातलाई चारसय
वषर्पछ भेट्न जानुहुनेछ, र तनीह लाई िनकालेर ल्याउनुहुनेछ। र िव ास ारा, मोसाले
परमे रले भ ुभएको वचन िव ास गर,े र जसरी िव ास ारा उनले तनीह लाई त्यहाँबाट
िनकालेर ल्याउनलाई चुिनएको अगूवा भिन आफैलाई चने। उनले जानेका थए उनी कहाँ
थए भिन। उनले आफ्नो स्थान त्यो िवनाशको खाडलमा लए, एउटा माटो ख े व्यिक्त
भई, र िमश्रको ￬सहासनमा बस्नुभन्दा ख्री को िनन्दालाई ठूलो सम्पत भिन ग न्त गर।े
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उनले लए…उनले किहल्यै पिन भनेनन्, “मलेै त्यससंग सहानुभूतमा बसे।” उनले
तनीह को ठाउ लए र तनीह संग गए! मिहमा होस्…उनले तनीह को ठाउ लए।
हामी तनीह संगै गयौ।
105 केिह आ यर् छैन िक प्रे रत भएका लेखकले यो भने:

म प्रभुको ती थोरै अपहे लतसंग बाटो लदछु।
मलेै येशू भत्र शु वात गर,े अब म त्यसमैा भएर जादै छु।
म कनानको भूिममा जानलाई बाटो िहडरहेको छु।(िन य न)ै

106 मोसा। यो एकजनाले भनेका थए िक, जब उनी फारोको छोरा भएर र संसारको
आकषर्ण आफूसंग पाउन सक्दथ्यो, तर उनी फारोको छोरा हुनुभन्दा त अब्राहामको छोरा
ब ुनै असल हुन्थ्यो। फारोको छोरा राजा हुनुभन्दा, अपहे लत अब्राहामको छोरा हुनुनै
असल हुदछ…
107 संयकु्त राज्य अमे रकाको रा ्रपत ब ु भन्दा, वा ए ल्वस प्रेस्ली, या प्याट बून वा
तपाई जे सुकै बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो ब ुभन्दा ब म प्रभू येशू पुत्र ब चाहन्छु, र
उहाको संगी दास ब चाहन्छु, र मेरो ठाउ यस संसारबाट तरष्कृत ग रएको मािनसह
संग बनाउन चाहन्छु। म मेरो बाटो लनेछु।
108 जवान यवुतीह तनीह को ठाउ लनुहोस्। ना िक एउटा मेरी िपक्फोडर्, वा केिह
रजतपटको महान् तारा ब ुभन्दा, वा केिह आक षत ी भन्दा, ती केिह अपहे लत प्रभुको
मािनसह संग आफ्नो बाटो लनुहोस्।
109 म ब पु ल्पटमा एउटा प्रचारक बन्छु, ख्री को खोज्न नसिकने सम्पतह को प्रचार
गनर् चाहन्छु, नाक कुनै ह लवूडको तारा ब , वा पृथ्वीको महान् व्यिक्त ब । यिद मलेै थोरै
खान, माग्न वा मलेै जे गनर् परे तापिन, म मेरो बाटो परमे रका मािनसह संग लनेछु।
िव ास ारा म त्यो गनछु। मलाई अवसरह प्रदान ग रएको थयो। तर, परमे रको
अनुग्रह ारा, म अझै पिन िव ास ारा हेदर्छु।

िव ास ारा म टाढासम्म हेनर्सक्छु
र हाम्रा िपताले बाटोमा प्रतक्षा गनुर्हुन्छ
हामीलाई त्यहाँ एउटा िनवास तयार गनर्को लािग

110 कुनै िदन, कर उठाउने व्यिक्तले यसो भनेका थए, “िकन तमीले आफ्नो घरलाई
त्यो िगजार्घरमा प रणत गरकेो? के कुराले तमीलाई पच्चीस हजार डलरको घर त्यो पुरानो
वकवास दे खने मण्डलीलाई िदने मन गरायो?”
111 मलेै भने, “मलेै मण्डलीलाई गरकेो होइन। त्यो त मािनसह हुन् जो त्यहाँ छन्।”
मसंग यो संसारका सामानह मध्य केिह छैन। प्रत्येक पसैा मलेै लएको छु त्यो यो
मण्डलीमा प रणत भएको छ। िकन? मेरो िव ास परमे रमा छ, संसारका थोकह मा
होइन। मेरो स्नेह माथतर छ। र म िव ास गछुर् िक तपाईह सबकैो पिन उिह हो,
यिद तपाई िठक परमे रसंग हुनुहुन्छ भने। त्यो सत्य हो िक तपाई त्यिह हुनुहुन्छ। हामी,
िव ास ारा प्रा गदर्छौ। हामी िव ास ारा, परमे रमा िव ास गछ ।
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112 मोसा, उनले आफ्नो छनोट गनुर्पथ्य । र त्यसपछ आफ्नो छनोट गरपेछ उनले
िव ासको लडाई गनुर्पथ्य , त्यसपछ उनले राजाको क्रोधको भय मानेनन्। अब, मानव
भएको नाताले, उनीसंग क्रोधको भय मा े अधकार थयो। उनीसंग राजाको क्रोधको
भय मा े अधकार थयो, तर उनले त्यसो गरनेन्। उनले त्यसो गरनेन् िकनभने गनर्को
िन म्त कायर् थयो, र उनी कतर्व्यको पिंक्तमा थए। र उनले वास्ता गरनेन् िक राजाले त्यस
िवषयमा के भने। उनले आफ्नो बाटो केवल उिह त रकामा लए।
113 अब, फारो, पकै्क पिन, जब उनले आफू परा￭जत भएको देखे, उनले मोसा
र छोराछोरीलाई िदन चाहे…उनले भने, “सब िठक छ, म तलाई भ ेछु म गनछु
भिन। तमीह सबै केवल यिह भूिममा बस्नेछौ र बािहर जाउ र आफ्नो परमे रलाई
ब लदान चढाउ।”
114 त्यिह नै त रकामा शतैानले काम गछर् । “ओ, तमी धा मक हुनसक्छौ। िकन तमी
गएर कुनै एउटा मण्डलीमा शािमल हुदनैौ? तमीलाई यो सबै ग र राख्नु नै पदन िन।”
एउटा मािनसले आफ्नो श्रीमतीलाई भन्छ…
115 श्रीमतीले भ न्छन्, “श्रीमान्, मेरो उ ार ग रएको छ। कुनै अ म्यान्यकु्योर, वा
लप स्टक र ती कुराह अब पदन। कुनै यो भन्दा ज्यादा परने। कुनै मोजमस्तीको भोजह
परने। कुनै अझै यी समाजका थोकह चािहएन। म यसकुराबाट बािहर आईसकेको छु! म
मेरो समय वचन पढ्नमा राख्नेछु, घरलाई समय िदई घरको हेरचाहमा राख्नेछु।”
116 “अब, हेर िप्रय। तमी, तमी धा मक हुनसक्छौ, त्यो सबै िठक छ। अब, हेर, तमी—
तमी यहाँिनर जाउ। तमीले गलत मण्डली पायौ।”
117 होइन, तपाईले गलत पाएको होइन। तपाई सिहमा नै हुनुहुन्छ। यिद तपाईको प्रचार
त्यो छ जसले त्यो प्रचार गनछ भने, तपाई त्यसमैा बस्नुपछर् । गएर वचनमा खोज्नुहोस् र
तपाईले त्यो सिह भेट्टाउनुहुन्छ।
118 “ओ,” भन्यो, “यहाँिनर जाउ। तनीह ले—तनीह ले त्यो सबै यहाँिनर गनर् पदन।
बुझ्नुभयो? तनीह ले यहाँिनर त्यस्तो कुराह गदनन्।” त्यिह नै त रका हो…“मात्र त्यो
पर जाउ।” तर त्यसले तपाईलाई त्यो भूिमबाट िनस्केर गएको चाहदनै। त्यिह नै त रकामा
शतैानले गछर् । त्यसले तपाईलाई संसारका थोकह बाट बािहर िनस्केर गएको चाहदनै;
मात्र संसारलाई मण्डलीसंग ल्याउछ।
119 केिह िदन पिहले, तल सडकमा आउदगैदार्, मलेै मेरो रेडयो बाले। र त्यहाँ एउटा—
एउटा गीत थयो, र मलेै त्यो सुिनरहे, मलेै त्यो िठक धा मक गीत हो या शतैानले परमे रका
चजह लाई संसारका कुराह को स्तरमा ल्याउन कोशस ग ररहेको छ भिन थाहा
पाउनलाई पुरै गीतबाट भएर जान पय । तपाईले त्यो गनर् सक्नुहु ! परमे र दया गनुर्होस्!
120 मलाई वास्ता छैन सबै गीतह मध्ये जत सुकै धा मक गीतका एल्बमह
ए ल्भस प्रेस्लीले लेखेता पिन। उनी अझै पिन शतैानको कब्जामा छ। उनले अझै धेरै
छोराछोरीह लाई नरकमा पठाएको छ, र मलेै जानेसम्म संसारका सबै चालले यस िदनमा
त्यसो गरकेो छ। प्याट बुन र अ बािक तनीह , उनी चचर् अफ क्राई का थए; र ए ल्भस
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प्रेस्ली, एक पे न्टको ल थए; तनीह त्यस्ता मािनसका पमा यहूदा इस्का रयत हुन्।
शतैानले परमे रका उच्च कुराह लाई ल्याउने प्रयास ग ररहेको छ ताक तनीह ले ती
कुराह यहाँ िमश्रत गनर् सक्नको लािग। मािनसह ले यो भन्दा माथ हेदनन्। तिनह ले
मात्र यहाँ हेछर्न्, भन्छन्, “अ, यो सबै उस्तै नै हो।” त्यो उस्तै होइन। त्यो भूिमबाट
िनस्केर आउ।
121 भने, “तमी मात्र केिह िदन जान सक्छौ। र तमी जाउ, त्यिह भूिममा बस।” पकै्क
पिन, उनले जानेका थए िक तनीह फकर् नेछन् भिन। तब, उनले पत्तो पाए िक त्यसले
काम गनवाला छैन, त्यसलेै उनले कुनै फरक कुरा सोचे। उनले भने, “म तमीलाई भ े
छु तमीले के गन भनेर। तमी बािहर जहाकिहँ जान मन छ जाउ, तर तमीले आफ्ना सबै
पत्नीह लाई यिह छोड, तम्रा सबै छोराछोरीह लाई, र तम्रा सबै गाईवस्तुह लाई, यिह
छोड। तमीले तनीह लाई यिह छोड र तमी चािह बािहर जाउ।” िकनिक, उनी जान्दथे
िक तनीह का त्यहाँ सम्पत थए, र त्यसले तनीह लाई फेरी आक षत गनछ।
122 र त्यिह नै जुन तपाईलाई शतैानले भन्छ। जबसम्म तपाई संसारका कुराह तपाईमा
झु ण्डन िदनुहुन्छ, तपाईलाई अझै पिन धुम्रपान गनर् मन लाग्छ, तपाईलाई अझै पिन
िपउन मन लाग्छ, तपाईलाई संसारको त रकामा कपडा लगाउन मन लाग्छ, त्यो उ त्तनै
राम्रो हो ज त्त शतैानले चाहन्छ।
123 मलेै िव ासमा पछ हटेको (ब्याकस्लाईड) बारमेा धेरै सुिनरहेको हुन्छु। म िव ास
ग दन िक मािनसले जत्ती भएको सोचेका हुन्छन् त्यत सम्म िव ासमा पछ भएको
(ब्याकस्लाईड)। मात्र तनीह ले िमश्र य त्त धेरै सम्पत छोड्छन् िक त्यसले तनीह लाई
फेरी आक षत गराउछ, त्यिह नै हो। िव ासमा पछ हटेको जुन तनीह ले जे भन्छन् त्यो
होइन। तपाईले दिुनयामा अत धेरै कुरा छोड्नुभयो, जसले तपाईलाई लोभ्याउछ।
124 दाजुभाई, म तपाईलाई भन्छु, जब इस्रायल मध्यरातमा तयार भए, तनीह संग यस
दिुनयामा तनीह को हुनसक्ने सबै थयो, पोको पारकेा थए र जानलाई तयार थए।
125 परमे रले हामीलाई त्यस्तै जागृत पठाईिदनुभयो। हामीले सबै कुरा पोको पाय र
जानलाई तयार भयौ। मध्यरातको चच्याहटआईरहेको छ, “उहालाई भेट्न बािहर जाउ।”
तपाईलाई राम्रो यो हुन्छ िक सबै कुरा पोको पाररे तयार हुनुहोस्। तपाईसंग ती केिह
नभएको राम्रो, यो संसारका कुराह , जसले लोभ्याउछ, कुनै पिन तार जसले तपाईलाई
तल अड्काएर राख्छ। पोको पानुर्होस्। हामी तयार होऔ। हामी जादछैौ।
126 र तपाईलाई थाहा छ के? म तपाईलाई भन्छु, तनीह परमे रमा यत साचो थए,
िक फारो मध्यरातमा य त्त उत्ते￭जत भए, उनले भने, “बािहर जा! बािहर जा, र गईराख्।
त संग भएको सबै लएर जा!”
127 म ह षत छु िक एउटा मािनस परमे रको य त्तसम्म न￭जक ￭जउन सक्छ, िक शतैानले
त्यस व्यिक्तलाई केसम्म गन भिन जान्दनै। त्यो सिह हो। त्यसबाट बािहर औ! गईराख!
परमे रको आज्ञा मान।



20 बो लएको वचन

128 िव ास ारा, उनले प्रतज्ञालाई देखे। माटो ख ेवाला, वा माटो नख े होस्, उनले
आफ्नो बाटो प्रभुका ती केिह अपहे लतह संग लए। फरोले भने, “तसंग भएका ती
सबकुैरा लएर यहाबाट िनस्क ! मलाई थाहा छैन तलाई के गन भनेर।” िव ास ारा, उनी
परमे रप्रत यत सच्चा रहे।
129 यिद तपाई परमे रप्रत साचो रहनुभयो भने, िव ासलेआ यर्को कामह गनछ।

हाम्रो समय ￭स एको छ, भूतकाल भएको छ।
130 तर, िव ास ारा, यस िवहानीमा, तपाईको आँखा माथ उठाउनुहोस्। तपाईको
चारैतर के छ त्यो नहेनुर्स्, जो आधुिनक संसारलाई, तर उहालाई हेनुर्होस् र ि
लगाउनुस् जसले प्रतज्ञा िदनुहुन्छ। बाईबलले भन्छ, “हामीले सबै कुरा ￭स पमा देख्न
सक्दनैौ अिहले, तर हामीले येशूलाई देख्छौ।” तपाई उहालाई हेनुर्होस्, यस िवहानीमा,
र तपाईको मागर्ह बद लनेछ।
131 हामीले आफ्नो शर झुकाउदै गदार्, मात्र केिह क्षणको लािग, वचनको प्राथर्नाको
लािग। प्रभुले उहाको सुसंदेशमा उहाको आशष थिपिदनुभएको होस्।
132 तपाइको दयमा िवचार गनुर्होस् अब। के तपाईले संसारका कुराह लाई
हे ररहनुभएको थयो? िव ास ारा, के तपाई येशूलाई देख्नुहुन्छ? के तपाई आफ्नो
प्र￭स तालाई र तपाईको मण्डलीलाई हे ररहनुभएको छ? तपाईको सामा￭जक उभ्याई
संसारसंग के छ? या, के तपाई येशूलाई त्यो दयामा देख्नुहुन्छ, जो सव च्चको दािहने
बाहुलीमा आफैलाई स्थािपत गनुर्भएको छ, जो एउटा शिहदको पमा दखु भोग्नुभयो, त्यो
धम अधम को िन म्त दोषी हुनुभयो? के तपाई आफ्नो आँखा उठाएर त्यस जीवनको
खलाई त्यहाँ पर देख्न सक्नुहु ? त्यो हो भने यो िवज्ञान र ज्ञानको खलाई छोडेर,

उहालाई सेवा गनुर्होस्।
133 के तपाई प्राथर्ना स म्झएको चाहनुहुन्छ, मलेै प्राथर्ना गनुर्भन्दा अगी? तपाईको हात
उठाउनुहोस् कुनै पिन अनुरोधको लािग जुन तपाईको आवस्यकता हुनसक्छ। परमे रले
तपाईलाई आशषिदनुभएको होस्। उहाले तपाई सबजैनाको हात देख्नुहुन्छ।
134 यिद तपाई पापी हुनुहुन्छ भने, तपाईको आँखा माथ उठाउनुहोस् र अिहले हेनुर्होस्।
यिद तपाई असाबधान हुनुभएको थयो, यिद तपाई थोरै झगडामा हुनुहुन्थ्यो र त्यस्तै
साना कुराह थयो भने, त्यसले के भ ता पाछर्? तपाई यी िदनह मध्ये कुनै एक िदन
मनुर्हुनेछ। कुन िदन? हुनसक्छआज! तपाईलाई थाहा छैन। अिहलेको केिह घण्टामा तपाई
नरकमा हुनसक्छ, या तपाई स्वगर्मा हुनसक्नुहुनेछ। तर तपाईले अिहले छनोट गनुर्पनछ।
यिद तपाईको जीवनमा त्यहाँ त्यस्तो कुरा छ जुन सिह छैन, तपाईले िव ास ारा अिहले
छनोट गनुर्स्।
135 तपाई भ ुहुन्छ, “िठक छ, यिद मलेै मात्र उनीसंग िनप्टयाउन पाए! यिद मलेै मात्र
उसंग काम िनप्टयाउन पाए हुन्थ्यो।” तनीह ले के गरे त्यसले फरक पादन, जीवनलाई
चु ुहोस्। जीवन चु ुहोस्।
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136 िकनिक, येशूले भ ुभएको छ, “यिद तमीह ले आफ्नो दयबाट प्रत्येक व्यिक्तको
अपराध क्षमा गरनेौ भने, स्वगर्मा हुनुहुने िपताले पिन तमीह लाई क्षमा गनुर्हुनेछैन।”
त्यसलेै केवल त्य त्त न￭जक जानुहोस्। यिद कुनै व्यिक्त चाहे पापी होस् या सन्त होस्,
उनको िव मा तपाईको दयमा एउटै मात्र कुरा छ भने पिन, तपाई नरकको आगोको
खतरामा हुनुहुन्छ।
137 अब तपाईको आँखा माथ उठाउनुहोस्। तपाईले के देख्नुहुन्छ, तपाईको शत्रु? या,
तपाईको मुिक्तदाता देख्नुहुन्छ? यस िवहानीमा तपाईले के हेद हुनुहुन्छ?
138 यिद तपाई िवरामी हुनुहुन्छ, र तपाईको बै ले तपाई िनको हुनसक्नुहु भन्छ,
तपाईको आँखा माथ उठाउनुहोस्, त्यो कू्रसमा, जहाँ हाम्रो अपराधको िन म्त उहा
छेडनुभयो, उसको कोरार्को चोटले हामी िनको भयौ। बै ले के भन्यो त्यसमा नहेनुर्स्; उ
िवज्ञानमा काम ग ररहेको छ। िव ासलेआत्मा र परमे रको दायरामा काम गछर् । आउनुहोस्
तपाईह ले हातह उठाईराख्नुहुदा हामी अिहले यी कुराह मा िवचार गरौ। परमे रले
तनीह लाई देख्नुभएको छ।

आउनुहोस् हामी प्राथर्ना गरौ।
139 ओ अनन्त परमे र, अिहलेको यो आराधनाको मौनतामा, सुसंदेश गईसके पछ,
प्रभु, तपाइको वचनको िबउह त्यो ढंुगे जिमनमा खस्न निदनुहोस्। प्रभु त्यो सुसंदेश
काँढाह को िवचमा झनर् निदनुहोस्, ताक यो जीवनको अवस्था(जस्तो धेरकैो छ)
निनसा￭सएको होस्, र अन्त्यमा, फा लने मध्येको नहोस्। तर, ओ आशिषत परमे र,
त्यसलाई असल, म ललो जिमनमा, प ातापी दयह मा झनर् िदनुहोस्। र प्रभु मेरोमा
पिन, तािक हामी सबलेै परमे रको चस्माबाट भएर हेनर् सकौ, र प्रभु येशूको इन्कार ग रएको
मण्डलीलाई देख्न सकौ, ती तरस्कृत मािनसह लाई, त्यो इन्कार ग रएको बाटोलाई, र
हुनसकोस् िक हामी त्यो मिहिमत बाटोमा भएर िहड्न सकौ।
140 जस्तो मोसा थए, उनलाई थाहा थएन उनी कहा जदैथए भिन। मािनसह ले
जानेका थएनन् तनीह कहा जादै थए भिन। तनीह लाई थाहा थएन कुन बाटो जाने
भनेर। तनीह ले मात्र शू गर।े
141 र, ओ परमप्रभु परमे र, जसरी यो सुन्दर भजन बजाईदै छ, हामी त्यो परको
देशलाई िव ास ारा देख्न सकेको होस्। अिहले नै हुनिदनुहोस्, िक यहाँ भएका पु षह
र ीह ले संसारले के भ ेछ, वा कसरी तनीह गईरहेका छन् भिन सोच्न छोडिदएको
होस्। मात्र तनीह आफ्नो आत्मामा बढेर जान सकेको होस्।
142 मोसाले त्यो उज्यालोलाई पछ्याए, र त्यसले उनलाई प्रतज्ञाको देशमा डोहोयार्यो।
थाहा थएन उनी कहाँ जादैथए भिन, तर उनी केवल त्यस उज्यालोमा भएर िहडे, त्यो
देशमा जुन िदन भन्दा पिन उत्तम थयो।
143 प्रदान गनुर्होस्, प्रभु, आज, तािक यहाँ भएका धेरजैना वचनको उज्यालोमा र पिवत्र
आत्माको उपासनामा भएर िहड्न सकेकोहोस्, र मण्डली संग; मण्डली, पिहलो जन्मेको,
नया जन्मेका बालकह जसले ख्री लाई प्रा गरकेा छन्, र पिवत्र आत्माले भ रपूणर् भएका
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छन्, आत्मा ारा डोहोयार्ईका छन्। हुनसकोस् िक यो संगतमा हामी एकसाथ िहड्नसकेका
हौ, परमे रको लेखह को चारैतर भएर, बि ष्मामा उहालाई सेवा गरी, उहाको मृत्यमुा,
गाडनुमा, र पुन त्थानमा आज्ञाकारी भई। हुनसकोस् िक हामीले उहालाई उहाको
आज्ञामा सेवा गनर् सकौ, “जबसम्म सव च्चको शिक्त तमीह मा आउनुहुदनै, तमीह
य सलेममै ब￭सराख।” िवरामीह को िन म्त प्राथर्ना गद, हामीले उहालाई िदव्य चंगाईमा
सेवा गनर् सकेका हौ। उहाको रोिट भाँची, दयमा एक भई, परमे रको वचनको वरपर
संगत ग र उहालाई प्रभु भोजमा सेवा गनर् सकेका हौ। त्यो देश श्यमा देखा नपरसेम्म,
हामीले उहालाई उहाको सबै िदव्य लेखह मा सेवा गनर् सकेका हौ। प्रदान गनुर्होस्, प्रभु।
हाम्रो प्राथर्ना सु ुहोस्, जसै सबै कुरा अब हामी तपाईमा सुम्पदछौ, प्रभु येशूको नाउमा।
144 अब, हाम्रो शर झुकाई, शान्त संग, िवस्तार,ै हामी यो गीत गाऔ। अब यो आराधना
हो। सुसंदेश समा भएको छ। कोिह पिन छोडेर नजानुहोला। केवल शान्त ब￭सिदनुहोला।
आउनुहोस् आराधना गरौ।
145 सुसंदेशले सुदार गदछ। सोच्नुहोस् तपाईले के गनुर्भयो, तपाईले के चािह गरकेो भए
हुनेथयो, के कुराले तपाई आज जे हुनुहुन्छ सो बनायो। के कुराले आज तपाईलाई दोषी
ठहरायो, िकनिक िहजोका िदनह मा तपाईले केिह गनुर्भएको थयो। त्यो भो ल के हुनेछ?
आज नै िठक बनाउनुहोस्, र भो ल तपाई स्वतन्त्र हुनुहुनेछ। बुझ्नुभयो? तपाईले एउटा
छनोट गनुर्नै पछर् । तपाईले यो कसरी गनर् सक्नुहुनेछ? “िव ास ारा, अब म सबकुैरा खु ा
छोड्नेछु। आमा म खु ा छोड्नेछु, र एकिदन म त्यहाँिनर जानेछु।”

त्यो िमठासको मधुर-मधुरमा
हामी भेट्नेछौ त्यो सुन्दर तटमा

अब केवल प्रभुलाई तपाईको आत्माबाट आराधना गनुर्होस्
त्यो िमठासको मधुर-मधुरमा
हामी त्यो अपहे लत मण्डलीलाई भेट्नेछौ (जान किठन छ, तर
हामी कुनै िदन भेट्नेछौ)

माथका हाम्रा उदार िपतालाई,
हाम्रा प्रशसंाको भेिट अपर्ण गछ ,
उहाको मिहिमत प्रेमको उपहारको लािग,
र उहाको आशषले हाम्रो िदन पिवत्र राख्नुहुन्छ

िव ास ारा, परमे रका केिह अपहे लत संग म चुन्दछु।
त्यो िमठासको (िमठासको)…मधुर-मधुरमा
हामी भेट्नेछौ त्यो सुन्दर तटमा; (मधुर-मधुरमा)
त्यो िमठासको (िमठासको) मधुर-मधुरमा
हामी भेट्नेछौ त्यो सुन्दर तटमा
त्यहाँ देश छ जहाँ…
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केवल उहालाई आराधना गनुर्होस्। यो आराधना हो।
…िव ास ारा म देख्नसक्छु

िव ास ारा म छनोट गछुर् ।
ओ, िपता पखर्नुहुन्छ

146 म प्रभुको सन्तह लाई त्यहाँ देख्न सक्छु; भाई जोजर्, भाई सेवाडर्, सबलैाई
…हामीलाई बस्ने ठाउ त्यहाँ (हो प्रभु!)
िमठास…

147 उनका िपता, होवाडर्, एडवाडर्, सबै ती पुराना सन्त िमत्रह जसले बाटो लनुभयो,
त्यहाँ पर, धेरै समय अगाडनै बाटो लनुभयो।

त्यो िमठासको (हो प्रभु!) मधुर-मधुरमा (मधुर-मधुरमा)
हामी भेट्नेछौ त्यो सुन्दर तटमा
हामी गाउनेछौ त्यो सुन्दर तटमा…(ओ प्रभु)
आशिषतह को सुमधुर गीतह (परमे रलाई मिहमा होस्)
…त्यस उप्रान्त शोिकत हुनेछैनौ,
कुनै िवलाप हनै तर त्यो िवश्रामपूणर् स्थानको आशषमा
त्यो िमठासको (िमठासको)…(मधुर-मधुरमा)
हामी भेट्नेछौ त्यो सुन्दर… 
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