
एक कैिद

 …यहाँ िनर फेरी पिन एकपटक प्रभु येशूको नाउमा एकत्र भएकोमा, महान् र
शिक्तशाली कामको िवषयमा सु जुन तपाईले पिहले नै ग रसक्नुभएको छ। र अब

हामी अपेक्षाका साथ खडा हुदछौ, िव ासलाई उचाली र अभषेक ग र, यो िव ास गनर्
िक जे कुरा मािगएको छ सो आज रात प्रदान ग रनेछ। तपाईले प्रत्येकलाई जा ुहुन्छ, ती
सबै जुन तनीह ले अनुरोध गरकेा छन्। र प्रभु िवषेश ग र हामी तनीह को िन म्त प्राथर्ना
गदर्छौ जो मृत्यकुो अत नै न￭जक छ। तनीह को प्राणलाई शा न्त िदनुहोस् यिद त्यो त्यहाँ
पिहले दे खनै छैन भने। तनीह को शरीरमा चंगाई ल्याउनुहोस्। प्रदान गनुर्होस्, प्रभु।

2 हाम्रो भेलालाई आिषश िदनुहोस्। हामी—हामी प्राथर्ना गछ , प्रभु, यस बुधबार
रातको प्राथर्नाको सभामा, जसै हामी भेला भएका छौ, यो जानेर िक जहाँ दइु िक तनजना
भेला हुदछ, तपाई हामीसंग हुनुहुनेछ। र हामी माग्दछौ, प्रभु, िक आजराती तपाईको
वचन हामीलाई िदनुहोस्। हामीमा बोल्नुहोस्, प्रभु, र अनौठो त रकाले हाम्रो दयह मा
न्यानोपन िदनुहोस्, तािक हामीले जा सकौ कसरी त्यो आउदै गरकेो महान् समयको
िन म्त हामीले आफैलाई अनुसाशत बनाउन सकौ, िकनिक हामी िव ास गछ िक हामी
प्रभुको आगमनको िदन न￭जकै आएका छौ।

3 हामी तपाईलाई ती मािनसह को िन म्त धन्यवाद िदन्छौ जसलाई िव ास प्यारो हुन
थालेको छ, र िव ास के हो भिन जानेका छन्। र यो जान्दछौ, र धन्यवाद िददछौ यी
हुनलागेको सेवाह को िन म्त, र िव ास गदर्छौ िक तपाईले केिह गनुर्हुन्छ भिन। प्रभु, हामी
अपेक्षाका साथ प्रतक्षा गररहेका छौ, जस्तो ती पुराना िदनह मा थयो, यो िव ास ग र िक
समय िनकट छ जब तपाईले मात्र स्वगर्का झ्यालह खोल्नुहुनेछ र प्रतज्ञाह पोख्नुहुनेछ
जुन परमे रले ती अ न्तम िदनह को िन म्त प्रतज्ञा गनुर्भएको थयो।

4 अब हामी माग्दछौ, प्रभु, पुरै देश भ र र सबै जना संग तपाई हुनुहोस्, जसरी आज
हामीले धेरै सुनेका छौ, सबै ठाउमा जो आवश्यकतामा छन्। तनीह को अनुरोध प्रधान
गनुर्होस्, प्रभु। र हामी तपाईको महान् हातको कायर् सारा संसार भ र ती मािनसह को
माझमा भएको देख्नको िन म्त प्राथर्ना गदर्छौ जो यो महान् कुरा हेनर्को िन म्त बसेका छन्।

5 हाम्रो पापबाट हामीलाई क्षमा िदनुहोस्। हामीलाई तपाईको आत्मा र तपाईको वचनले
ताडना िदनुहोस्, प्रभु तािक हामीले आफैलाई अनुशा￭सत पानर्सकौ आज्ञाकारी दासको
पमा, परमे रको इच्छामा आज्ञाकारी दासह बनाउनुहोस्। हामी स्मरण गरौ, र िवचार

गन कोषीस गरौ िक अघ ा समयका इसाईह ले के गरकेा थए भिन। हामी कस्तो
प्रकारको मािनस हुन्थ्यौ यिद हामीसंग व्यिक्तगत पमा सम्पकर् मा रहेका मािनसह ले
तपाईलाई भेटे भने। कसरी तनीह को मुहार िव ास र खसुीले उज्यालो हुनेथयो।
कसरी तनीह को जीवन जीिवत परमे रको वचन हुनेथयो, तनीह मात्र “ले खएको पत्र
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जसलाई सबै मािनसले पढ्थे,” जस्तो तनीह मािनसह मा र तनीह मध्ये िहड्दथे।
फेरी पिन त्यो प्रदान गनुर्होस्, परमे र।
6 हुनसकोस् िक हाम्रो जीवन तपाईमा यत सम पत होस्, िक पिवत्र आत्मा आफै
हामी ारा ￭जएको होस्, र हामी ारा बोलेको होस्, प्रभु। हामीले यो मनमा याद गनर् सकौ
िक जसै हामी सडकमा िहड्दछौ र संसारसंग अँगालो माररे िहड्दछौ, हामी तनीह जस्तै
हुनुहुदनै थयो। र हामी एकत फ हुन्छौ र तनीह लाई स्थान िदन्छौ, प्रभु, तब तनीह को
वास्तिवक स्थान िददछौ यस पृथ्वीमा। हामी पछ ो आसन लन्छौ, यो जानेर िक हामी
अक संसारको प्रतिनधह हौ। हाम्रो एउटा राज्य छ जुन शिक्तमा आउदछै, प्रभु। र हाम्रा
महान् राजा छटै आईपुग्नुहुनेछ र सबै राज्यह मा हाबी हुनुहुनेछ जुन तनीह को शाशनमा
छ। र उहाले राज गनुर्हुनेछ र शाशन गनुर्हुनेछ; उहासंगै हजार वषर्सम्म यस पृथ्वीमा राज
गनछौ, अिन उहासंगै सधाको िन म्त हुनेछौ।
7 यसलाई ध्यानमा राखेर अब हामी हाम्रा प्राथर्नाको उत्तरतफर् हेदर्छौ। हामी हाम्रो पाप
स्वीकार तफर् हेदर्छौ। यिद हामीले तपाईको महान् इच्छाको िवपरीत कुनै पिन कुरा गरकेा
छौ, या भनेका छौ, या कुनै कुरा सोचेका छौ भने येशू ख्री को रगत ारा हामीलाई धुनुहोस्।
8 हामीलाई अगुवाई गनुर्होस्, प्रभु, जस्तो आजराती बिहनीले भ ुभएको थयो, उहा
र उहाको श्रीमानको त्यो ￭सकागोको सडकको िवषयमा। परमप्रभु परमे र, तनीह लाई
त्यस ठाउमा अगुवाई गनुर्होस् जहाँ तनीह लाई तपाईले प्रयोग गनुर्हुन्छ, तािक तनीह ती
जो अन्धकारमा भ ड्करहेका छन् जो कहाँ जाने जान्दनैन्, तनीह को िन म्त ज्योतको
िकरण ब सकून् प्रभु येशू। अब हामी सेवा तपाईको हातमा सुम्पन्छौ, र सुधारको वचन
सुन्द,ै हामी कसरी त्यस महान् घडको िन म्त तयार हुने भिन जा सक्नको िन म्त येशूको
नाउमा माग्दछौ। आमेन।

[टेपमा खाली स्थान। भाई नेभल बोल्नुहुन्छ—सम्पा]

प्रभुले तपाईह सबलैाई आिषश िदउन्। धन्यवाद भाई।
9 मलेै थोरै पिन यो कुरामा आशा गरकेो थईन। जस्तो िक म घरमा थए, मलेै
यस्तो महसूस गर,े म साच्चै नै ज री कामले किहँ नजान पन भएको भए र प्राथर्नाको
सभामा नगई घरमै बस्न परकेो भए, मलाई एकदमै नराम्रो लाग्ने थयो। र एक िक￭समले म
आफै र मेरो प रवारलाई पिन यहाँ आउछौ भ े आशानै थएन। म मात्र भत्र गए र यहा
आउनको िन म्त िनिक्लए। र त्यसलेै मलेै भने, “म तल प्राथर्नाको सभामा जानेछु।” र मेरी
श्रीमतीलाई आउनको लािग तयार हुने समेत समय िमलेन, िकनिक उनले जान्दनै थए म
यहाँ आउदछुै भ े।
10 त्यसलेै मलेै बिहनीको र भाईको त्यो दक्षण क्यारो लना वा उत्तर क्यारो लनामा या
कुनै अ ठाउमा त्यस चकेको उज्यालो को िवषयमा गवािह त्यहाँ सु पाउदा खसुी छु।
िग्रनभलमा, के त्यािह हो? [बिहिनले भ ुहुन्छ, “होइन, यहाँ दक्षण पईन्समा हो।”—
सम्पा] हो दक्षण पईन्समा।
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11 भाई ल भेलआज यहाँ हुनुहुन्थ्यो। मलेै उहाको बि ष्माको सेवामा आज यहाँ बि ष्मा
िदए। तपाईले च ुहुन्छ भाई ल भेललाई र ती सेवकह लाई, भाई पाकर् र थोमसलाई पिन।
त्यहाँ एक…
12 मलेै त्यो समय स्मरण गनर्सक्छु, एउटा बिहनीलाई छायाले छोपेको थयो। त्यो एउटा
ठूलो पुि थयो ती बिहनीमा, जुनमा…पिवत्र आत्माले किहलेकािह हामीलाई अिग जान
िदन्छ र हाम्रो िव ासको जाँच गनुर्हुन्छ, र अ को िव ासलाई जाँच्नुहुन्छ। जब तपाईले
￭सधै कुनै कुरामा हेनुर् हुन्छ, र केिह कुरा देख्नुहुन्छ, र यो भ ुहुन्छ; र अ लाई हेनर्
भ ुहुन्छ र तनीह ले त्यो देख्दनैन्, तनीह ले त्यो त्यहाँ छैन भन्छन्। बुझ्नुभयो? तर
त्यो त्यिह हुन्छ।
13 अब, त्यहाँ पावलको माथ ज्योत झु न्डरहेको देख्ने त्यहाँ कोिह पिन थएन, तर
त्यो त्यहाँ थयो। त्यो स्वगर्बाट ढुकुरको पमा त्यो ज्योत येशूको माथ झु न्डरहेको थयो
अ कसलेै देखेनन् तर यूह ा स्वयमले देखे। बुझ्नुभयो?
14 र त्यसलेै, अब, पछाड जब मलेै मािनसह लाई यस ज्योत आगोको खामो पमा
भन्दै थए, कसलेै त्यो िव ास गनर् चाहेनन्। तर, अब क्यामेराको य न्त्रक आँखाले त्यसको
पिहचान गराएको छ। कसरी त्यो हुन आयो।

र दु आत्मा चािह अन्धकार हुन्छ।
15 यो हाम्रो जीवन जस्तै नै हो, हामी छायाह हौ। र हामी…यिद हामी ज्योत हौ भने,
यिद हाम्रो जीवन िदनको उज्यालोसंग मेल खादछ भने, हामी ज्योतमा िहडरहेका छौ।
16 यो यस्तै नै हो िक तपाई बािहर हेनुर् हुन्छ र भ ुहुन्छ, “मलेै सूयर्लाई िदनको समयमा
देख्छु,” तपाई—तपाईले सूयर्को छाया देख्नुहुन्छ। त्यो सूयर्को प्रतिवम्ब हो। त्यो आफैमा
सूयर् त होइन, तर त्यसले यो प्रमाणत गछर् िक त्यहाँ सूयर् छ। यसले त्यहाँ सूयर् छ भिन
सािबत गछर् ।
17 र अब जब मलेै देख्दछुै, जसै तपाई त्यहाँ फ्यान प्रयोग ग र ब￭सरहनुभएको
छ, बो लरहनुभएको छ, त्यसको अथर् तपाई ￭जउदै हुनुहुन्छ, तर त्यो मात्रै जीवनको
एउटा छाया हो।
18 िकनभने, छाया बनाउनको लािग कुनै पिन कुराको एउटा अन्धकारपन हुनुपदर्छ।
बुझ्नुभयो? िकनभने, एउटा छाया ब को लािग जत अन्धकार चािहन्छ त्यत नै उज्यालो
पिन चािहन्छ। र त्यसमा सबै अन्धकार र सबै उज्यालो हुन नै सक्दनै। यिद त्यो अन्धकार
हो भने, त्यो साचो अन्धकार हो। यिद त्यसमा उज्यालो छ भने त्यहाँ कुनै छाया छैन,
छायाँ बनाउनलाई केिह पिन छैन त्यहाँ। तर यिद त्यो अन्धकार र उज्यालोको िमश्रण छ
भने त्यसले एउटा छाया बनाउछ।
19 त्यसलेै हामी वास्तवमै उज्यालोको छाया हौ। अिहले तपाईले कुनै ठाउको जीवन
प्रतिव म्बत गद हुनुहुन्छ। यिद तपाई इसाई हुनुहुन्छ भने, त्यो छाया भएको कारणले
यसले मात्र यो प्रमाणत गछर् िक त्यहाँ एउटा जीवन छ जहाँ तपाई मनर् सक्नुहु , िकनभने
यो जीवन आफुमा मृत्यु छ। बुझ्नुभयो? तर यो एउटा छाया हो, िकनभने तपाई जीिवत,
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च लरहेको देख्न सक्ने, सोच्न सक्ने, चल्न सक्ने, र बोल्न सक्ने, र पाँच ज्ञािन न्द्रय
क्षमता भएको शरीर सिहतको प्राणी हुनुहुन्छ। तरै पिन तपाईलाई थाहा छ, तनीह ,
तनीह मदछ। र त्यहाँ अत्यन्त समस्या छ। तपाई जा ुहुन्छ, त्यो मात्र यो हुन सक्छ…
त्यो एउटा प्रतिवम्ब हो, बुझ्नुभयो, त्यहाँ जीवन र मृत्यसुंगै िम￭सएको छ।
20 यो शरीर त माररे जानुपदर्छ। तर यिद तपाईले तपाईको मरणशील शरीरले, स्वगर्को
ज्योत प्रतिवम्व गद हुनुहुन्छ भने तपाईले परमे रको अनन्त जीवन प्रतिवम्ब गद
हुनुहुन्छ। त्यसपछ जब तपाई मनुर्हुन्छ, तपाई अ किहँ नभएर त्यो ज्योतमा जानुहुन्छ,
िकनभने त्यिह नै थयो जुन तपाईले प्रतिवम्ब गद हुनुहुन्थ्यो।
21 यिद तपाई अन्धकारको संसारबाट हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यिह प्रतिवम्ब गनुर्हुन्छ,
तब तपाई अ किहँ मागर्मा नभएर अन्धकारमा नै जानुहुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसलेै हामी
वास्तिवक प्रतिवम्बमा छौ। त्यसलेै हामी त्यो देख्दछौ। र जत िन य पमा पिवत्र
आत्माले उज्यालो र जीवनलाई प्रतिव म्बत गछर् , त्यसरी नै मृत्यलेु अन्धकारलाई
प्रतिव म्बत गछर् ।
22 र यहाँ ती दवुजैना छन्। भो ल…यस ह ाको अ न्तमतर, हुनसक्छ आईतबार
सम्ममा, हामीले सानो फोटोलाई ठूलो आकारमा पानछौ, तािक त्यो त्यहाँ सूचनापेिटमा
राख्न सिकयोस्।
23 जहाँ त्यहाँ सूचानापेिटमा तपाईह को त स्बर टािगने गछर् । मलाई थाहा छैन कतै
तपाईले ध्यान िदनुभयो या िदनुभएन। र त्यसपछ…

र लगभग एक ह ा पिहले, जमाईकामा, जहाँ म प्रचार कायर्मा थए…हामीले
टेपह सारा संसारभ र पठाउछौ। र सात मोहोरह को टेप त्यहाँ जमाईका देशभत्रको
भागमा, भित्र इलाकाह मा पुिगसकेको छ…र त्यो एउटा ब्लू माउन्टेनको पछाड एकदमै
िपछडीएको इलाका हो। र किहले कािह त्यहाका वासीह संग त्यो टेप रकेडर्र हुन्छ जुन
तपाईह ले उनीह को लािग िकिनिदनुभएको छ, जस्तो िक पुरानो भक्टोरल टेप रकडर्र
हुन्छ, र तनीह ले त्यो त्यसलाई बज्न िदन्छन्। र हर केिह िमनेटपछ कसलेै गएर
त्यसलाई फेरी बजाईिदनुपछर् ।
24 यो समूह संग एउटा—एउटा सानो ब्याटरी हुन्थ्यो, छ भोल्ट को ब्याटरी, या कुनै
अक , र टेप रकेडर्र बजाउदै गछर्न्। र तनीह —तनीह सबै एक ठाउमा बस्छन्, जे
यहाँ आजरात छ, ती मोहोरह सुन्छन्, मलाई लाग्छ त्यस्तै हुन्थ्यो। र जब म बोल्दै
गथ, तनीह ले ध्यान िदन्थे, त्यो कोठामा त्यिह आगोको खामो आउथ्यो र िठक त्यो
टेप रकेडर्रिनर टुप्पोमा गएर बस्थ्यो। र तनीह गए र क्यामेरा ल्याए र त्यसको त स्बर
खचे। र िठक त्यस्तै त स्बर आज त्यहाँ िनर झुन्डाई रा खएको छ। र अब हामी त्यसलाई
ठूलो आकारमा राख्छौ ताक तपाईह ले देख्न सक्नको िन म्त त्यो सूचनापेिटमा त्यहाँ
राख्न सिकयोस्।
25 हामी हाम्रो जीवनमा परमे रको अनुग्रह ल्याउनुभएकोमा अत्यन्त आभारी छौ…यस
िदनमा उहाको उप स्थत ल्याउनुभएकोमा। अब हामी धेरै कुराह मा आभारी छौ।



एक कैिद 5

26 अब म यो सोच्दछुै िक म यहािनर हेनछु िक कतै मलेै कुनै िटपोट गरकेो लेख पाउछु,
कुनै लेख वा केिह, या अक कुनै जसमा मलेै बोलेको छु। या, कुनै कुरा भेट्छु िक जसमा म
केिह बोल्न सक्छु…यहाँ मलेै कुनै पाठ पाए जुन मलेै लेखेको थए, िठक छ, यहाँ पुस्तक
िनर रहेछ। यिद मलेै कुनै एउटा पाठ पाए भने, हुन सक्छ हामीले प्राथर्ना गद गदार् प्रभुले
कुनै कुरा भ को लािग केिह कुरा िदनुहुनेछ।

अब हामी आईतबारको लािग अपेक्षामा बसेका छौ।
27 मलेै संदेशह मा बोल्दै आएको छु। र, मलेै तपाईह लाई यहािनर “त िकन मेरो
पुकार गछर्स्? मािनसह लाई अिग बढ्न आज्ञा दे।” यो िवषयमा तपाईह लाई लामो
समयसम्म राखे।
28 अब, आईतबार चंगाईको सेवा हो जहाँ िबरामीको िन म्त प्राथर्ना ग रनेछ। अब, यिद
तपाई िबरामीको सम्पकर् मा हुनुहुन्छ, जब हामी िबरामीह को िन म्त प्राथर्ना ग रसकेका
हुन्छौ, र त्यो िनको हुदनै भने, त्यहाँ िबमार रहनुमा कुनै न कुनै कारण हुन्छ। र यिद प्रभुको
इच्छा भए, म आईतबारको िबहान एउटा छोटो संदेशमा यसको िवषयमा बोल्न चाहन्छु।
त्यसलेै म चंगाई सेवा गनर् जादछुै, र सबै मािनसह को लािग प्राथर्ना गनछु। र िब ीपल वा
अ ह यहाँ आईतबार िबहान, लगभगआठ बजे, जब मण्डली खु ा हुन्छ, मािनसह लाई
काडर् िदन जब तनीह ढोकामा आउनेछन्, या जब तनीह भत्र पस्नेछन्।
29 र अब, त्यसपछ, म यस्तो प्रयास गनर् चाहन्छु, प्रभुले कुनै पिन त रकाले मलाई
ती मािनसह िकन चंगाई हुदनैन् भ े त्यस कारणह मा एउटा सानो अन्त र्ि प्रदान
गनुर्भएको छ भिन म िव ास गदर्छु। र म—म िव ास गछुर् िक ती सब समझको अभावको
कारणले भएको हो। र म िव ास गछुर् , यिद प्रभुको इच्छा भए, त्यस िवषयमा हामी आईतबार
िबहानीमा बोल्ने छौ।
30 अब, बुधबार रातको प्राथर्नाको सभा केवल एउटा छोटो सभा हो जहाँ हामी भेला
हुन्छौ र प्राथर्ना गछ , जसरी हामी यी गरकेा छौ र भेला भई संगत गदर्छौ।
31 किहलेकािह, म—म िव ास गछुर् िक यी िदनह मा महान् थोकह मध्ये एउटा म यो
पाउदछु िक, हामीले िव ास गरकेा कुराह मा इमान्दा रताको अभाव हुनु हो। बुझ्नुभयो?
बुझ्नुभयो? यिद परमे रले, जुन कायर् उहाले आजका िदनह मा गनुर् भएको छ सो कायर्
ती जोन वेस्लीको िदनह मा गनुर्भएको भए, यी कायर्ले ती मा टन लुथरको िदनह मा
र अ िदनह मा के गनथयो होला? जस्तो उहाले ग ररहनुभएको हामीले देख्दछैौ,
दवुै मण्डलीबाट, आत्माबाट, र िवज्ञानबाट, र हरके िक्रयाकलापबाट सािबत ग रएको
छ, यी—यी कायर् पिहचान ग रनुपदर्छ। र परमे रको वचनले यहा यी कुराह घटना
आउनुभन्दा अगावै घोषणा गद र भन्दै आएको छ। र यो बढ्दै आएको छ, र अगमवाणी
भन्द,ै र उहाले जे भ ुभएको छ त्यो देखाउदै आएको छ। जुन उहाले भ ुभएको छ, त्यो
￭स पमा, र वास्तिवक पमा हुन आउनेछ। र अझै पिन हामी एक त रकाले सुस्त भई
बस्दै आ यर् मानेर भन्छौ, “अँ, मलाई आ यर् लाग्छ, िक के यसको मसंग केिह मतलव
छ? आ यर् लाग्छ िक के यसको मतलव पूराका पुरा मण्डलीसंग छ, या—या मलाई
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आ यर् लाग्छ िक के यसमा म पिन साच्चै नै पछुर्?” मलाई लाग्छ, आईतबार िवहान, यी
कुनै शक्षाह मा म बोल्ने कोशश गनछु, हुनसक्छ यसले हामीलाई थोरै प्रकाश िदनेछ।

32 अब, आजराती, मलेै केिह कुरा पाएको छु, केवल यहाँ त्यसमा पल्टाउनुहोला, म
यहाँ तल आउनुभन्दा पिहले। मलेै सोचेको थए, “के यिद भाई नेभल, यिद म त्यहाँ
तल बसे उहाले यसो भ ुहुन्थ्यो, ‘उठ्नुस् अिन बोलनुस्,’ र उहाले मात्र यसो गररे तल
बस्नुभएको भए?” बुझ्नुभयो? मलेै सोचेको थए, “मलेै केिह धमर्शा को पदह लेखेर
राख्दा नै बेस हुनेछ।” िकनभने, म जान्दछु, उहा, उहा यत प्रेिमलो भाई हुनुहुन्छ, र
हामी—हामी उहाको कदर गछ ।

33 हामीले वचनको लािग प्राथर्ना गनुर्भन्दा अगाड, म एउटा—एउटा भाई पिहचान
गराउन चाहन्छु। मलेै उहाको नाम समेत बोलाउन सकेको छुइन यो समयमा, उहाह
दइुजना हुनुहुन्छ। उहाह यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो िमत्रह हुनुहुन्छ। उहाह प्रचारकायर्को
के्षत्रमा सेवक र प्रचारक हुनुहुन्छ, जो बािहर जादहुैनुहुन्छ। उहाह ले यी सुसुन्देशह
टेप ारा सु ुभयो। र उहाह बेग्लै नामधारी मण्डलीको बाट हुनुहुन्छ, दइुजना जवान
यवुकह हुनुहुन्छ। र ती यवुकह मध्ये एक जना त य त्त इच्छुक हुनुहुन्थ्यो, िक अिहले
उहा हालै एक समापन सभामा भाग लन हवाई जहाजबाट ट्यकुसनसम्म आउनुभयो। म
िव ास गछुर् िक म “िबजनेस म्यान ब्रेकफास्ट” मा थए। र जवान यवुक, असल यवुक
त्यहाँ तलिनर आउनुभयो। र उसले…

34 उहाह कान्सासबाट हुनुहुन्छ। र उहा सबै बाटो तय गररे यहाँ मकहा यस कारणले
आउनुभयो ताक म उहाह को िववाह ग रिदन सकू। म त्यसको कदर गछुर् । यो सोच्नु,
िक तपाइको प्राथर्नामा मािनसह यत िव ास गछर्न्, िक परमे रले तपाइको प्राथर्ना
सुनेर जवाफ िदनुहुन्छ; र यी यवुा जवान ￭जन्दगीको यस्तो शु वात गनर् जादछैन्। र
जब तनीह िहजो यहािनर आइपुगे, ताक तनीह का िववाह ग रिदयोस्, तब यो पत्ता
लाग्यो िक, इंडयाना प्रान्तको कानून अनुसार उनीह को रगतको जाँच पिन हुनेछ, र
तनीह को िववाह हुनुभन्दा अघ यिह यसै प्रान्तमा तन िदन सम्म प्रतक्षा गनुर्पनछ।
त्यसलेै उहाह को िववाह शुक्रबारको िवहानसम्म हुनसक्ने छैन।

35 र मेरो भाईलाई सोध्नेछु त्यो पछाड अ न्तमिनर, यिद उहा उठेर आफ्नो प रचय, र
उहाको प्यारी सानी केिट, र अक भाईको प रचय िदनुभए।

36 [भाई भन्छन्, “तपाईलाई धन्यवाद, भाई ब्रन्हाम। यहाँ हुनपाउनु मेरो सौभाग्य हो।
र म भाई रोजर ओ’िनल, कान्सासमा बस्छु, प्रचारके्षत्रमा प्रचारकको पमा यात्रा गछुर् , यो
भन्दै िक, ‘येशूमा िव ास गनार्ले, येशुले बचाउछन्, चंगाई गछर्न्…?…’ मेरो झोला सधै
पोकोले भरकेो हुन्छ…?…उहा मेरो मगेंतर प्याट र￭सया ब्राउन हुनुहुन्छ। हामी शुक्रबार
िववाह बन्धनमा बािदन जादछैौ। उहा मेरो सह-प्रचारक र सहकम , भाई रो ी हन्ट
हुनुहुन्छ, यहाँ पछाडिनर हुनुहुन्छ। र वहा उहाको मगेंतर, क्यारोल…?…र आज राती
हामी यहाँ हुन पाउदा खसुी छौ।“—सम्पा]
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37 तपाईलाई धेरै धन्यवाद, िनस्चयनै हामी यी यवुा राजदतूह लाई प्रभु येशुको कायर्को
िन म्त शूभकामना िददछौ, उहाको मागर्मा द्रूत गतमा जानको िन म्त परमे रको आशष
रहेको होस्। र जसै म आशाका साथ, प्रभूको आगमनको िन म्त प्रथक्षा गद, र यी
जवान यवुा र यवुतीह दयमा ख्री को सेवा गन उदेश्य बोकेको देख्दछु, त्यसले मलाई
रोमा न्चत पदर्छ, बुझ्नुभयो, तनीह यसरी हु कएको देख्दा खसुी हुन्छु। प्रभूले तपाई
भाई, बिहनीलाई धेरै आशष िदनुभएको होस्।
38 अब,आउनुहोस् हामी सानो पुस्तकलाई पल्टाऔ जुन पुस्तकबाट मलेै आफ्नो जीवन
भ र पिहले किहले बोलेको छैन। र यो अतन…ैमात्र एउटा अध्याय, िफलेमोनको पुस्तक।
र यो एक…
39 म एक प्रकारको थोरै आई रस हु, र म—मेरो दांतको त ो भागको व रपरी तारले
बानेको छ, तािक त्यसलाई आफ्नो ठाउमा थामी राख्न सकोस्। म, म, किहँले कािह
यी नाउह लाई िठक िठक उच्चारण गनर् असक्षम हुन्छु, जबिक म जान्दछु िक त्यो के हो
भिन। र किहले कािह त शक्षाको किमको कारणले म त्यसलाई िठक उच्चारण गनर् स क्दन।
त्यसलेै, “िफलेमोन” त्यहाँ पछाड कसलेै यसलाई यिह भनेको थयो, जुन मलाई लाग्छा
वास्तवमै यो नै िठक उच्चारण हो।
40 अब, पिहलो पद हेनुर्होस्, म यसबाट केवल एउटा शब्द वा दइुटा मात्रै लनेछु।

ख्री येशूको कैिद पावल…
41 प्रभूको इच्छा भए, त्यिह नै जुन म मूख्य िवषयको पमा प्रयोग गनर् चाहन्छु: एक कैिद
42 अब, तपाई मु श्कलले कल्पना गनर् सक्नुहुन्छ, िक पावल स्वयमंले आफैलाई एक
कैिद मािनरहेको। एक स्वतन्त्र-जन्मेका पिवत्र आत्मा ारा भ रएका व्यिक्त थए, तरै पिन
उनले आफैलाई “एक कैिद” भिन बोलाउदछैन्।
43 र अब हामी पाउछौ िक, जब उनले को र न्थह लाई सम्बोधन गदथए, “पावल येशू
ख्री को एक प्रे रत।” अक समयमा, “पावल, परमे रको इच्छा ारा येशू ख्री को एउटा
दास,” जब उनी तमोथीसंग बोल्दै छन्, उनी बेग्लै त रकामा छन्। अब जब उनले यहाँ
िफलेमोनलाई लेख्दछैन्, उनले यसो भने, “पावल, येशू ख्री को एक कैिद।” “पावल,
एक प्रे रत,” मलाई एउटा रात त्यसमा प्रचार गन चाहना छ। “पावल, एक—एक दास,”
र यसमा प्रचार गनर् मन छ। “पावल, एक कैिद।” अक यसमा प्रचार गनर् इच्छा छ।
44 तर, आज रात, म पुरै त रकाले आफ्नो ध्यान यी िवषयह मध्ये एकमा अथार्त्,
“पावल, एक कैिद,” र यो िवषय लन्छु: एक कैिद

अबआउनुहोस् केिह क्षणको लािग हाम्रो शर झुकाऔ।
45 प्रभु येशू, कुनै पिन व्यिक्त जसमा शारी रक ताकत छ, त्यसले यो बाईबलको पानालाई
पल्टाउन सक्छ, तर मात्र पिवत्र आत्माले त्यसमा ज्योत िदई सिह अथर्को व्याख्या गनर्
सक्दछ। हामी उहालाई अिहले आउनको िन म्त भन्दछौ र, यस महान् र शिक्तशाली
अगमवक्ता पावल भए तापिन आफैलाई “एक कैिद” भिन सम्बोधन गरकेा यो के हो भिन
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बुझ्न सक्नको िन म्त म त माग्दछौ। जसै हामी प्रतक्षा गदर्छौ, पिवत्र आत्माले यो प्रकाश
गनर् सकेको होस् भिन येशू ख्री को नाउमा माग्दछौ। आमेन।
46 अब, म कल्पना गनर् सक्छु िक, पावल, जब उनले यो पत्र िफलेमोनलाई लेखे,
उनी कसरी ब न्दगृहमा ब￭सरहेका थए, त्यस नगरको कैिदखानामा एक—एक—एक
कैिद थए। र उनले राम्ररी जानेका थए, उनको स्थानबाट त्यो शब्दको अथर् के थयो
भिन। उनलाई चारैतरबाट पखार्लले घे रएको थयो। उनी—उनी तब मात्र स्वतन्त्र हुन
पाउथे जब कोिह आएर उनलाई स्वतन्त्र जान लाई छोडिदन्थे। उनले जानेका थए िक
एउटा कैिद हुनुमा कस्तो हुन्छ भिन। र त्यसपछ, फेरी, म िव ास गछुर् िक प्रे रतको अथर्
मात्रै एउटा सानो…यो ब न्दगृहमा एउटा शारी रक तौरमा कैिद भएर बसेका थए, उनको
यो सम्बोधनले आफ्नो वतर्मान स्थतको बारमेा क त्त पिन अभप्राय थएन। तर मलाई
िव ास छ िक उनी—उनी आफ्नो आत्मामा, उनको इच्छा येशू ख्री मा एउटा कैिद हुनुको
िवषयमा थयो।
47 अब, हामी सबजैना हामीले चाहेको कुनै पिन िनणर्य लन स्वतन्त्र स्वइच्छा भइ
ज न्मएका हौ। परमे रले न्यायसंगत पमा यस्तो गनुर्भयो। िकनभने, उहाले प्रत्येक
मािनसलाई यिह आधारमा राख्नुनै पछर् , नभए उहाले मािनसलाई गलत राख्नुभएको
हुन्छ…नभए उहाले पिहलो मािनसलाई गलत आधारमा राख्नुभयो, िक उहाले स्वतन्त्र
स्वइच्छामा राख्नुभयो। बुझ्नुभयो? हामी त्यिह त रकामा आजराती छौ, जस्तो आदम र
हव्वा थए। त्यहाँ कुनै फरक छैन। सिह र गलत हामी मध्येमा हरकेको सामू आउछ। जीवन
या मृत्य,ु हामीले हाम्रो चूनाव गनर् सक्छौ, त्यो हामीमा भरपछर् । बुझ्नुभयो?
48 त्यिह नै त रकामा आदम र हव्वाले गरकेा थए, र, हेनुर्होस्, र—र तनीह ले
गलत चुने। र अब, त्यसमैा पूरा वंश राख्नुहोस्, पूरा मानव जात मृत्यकुो अधनमा पुग्यो,
मृत्यु दण्डमा।
49 र त्यसपछ परमे र तल मानव चोलामा आउनुभयो र त्यो मृत्यलुाई लनुभयो,
र मृत्यकुो मूल्य चुकाउनु भयो…स्वतन्त्र हुन इच्छा गनलाई स्वतन्त्र तुल्याउनको
लािग गनुर्भयो।
50 अब, यिद उहाले हामीलाई आदम र हव्वाकै त रकामा नभएर अ त रकामा लनुभयो
भने, कुनै कुराबाट हामीलाई तानेर, यस्तो भ ुभयो भने, “म तलाई बचाउने छु चाहे तलाई
बाच्न मन होस् या नहोस्।” त्यसो हो भने उहाले आदम र हव्वालाई गलत आधारमा
राख्नुभयो, तपाई देख्दहुैनुहुन्छ। तर यी िदनमा मृत्यु र जीवन मध्ये हामी हरकेले चु ु
पदर्छ। हामीले त्यो गनर् सक्छौ।
51 जस्तो मलेै अिग मात्रै व्यक्त गर,े यिद तपाईको ज्योतले प्रमाणत गनछ भने, तपाईको
जीवनले प्रमाणत गनछ वास्तवमै तपाई कुन त फ जादहुैनुहुन्छ भिन। मलाई वास्ता छैन
तपाईले के भ ुहुन्छ तपाई कुन त फ हुनुहुन्छ भिन। प्रत्येक िदन तपाईले के गनुर्हुन्छ त्यसले
प्रमाणत गछर् तपाई के हो भिन। तपाईले पुरानो भनाई सु ुभएको छ, “तम्रो जीवन य त्त
चक बजेको छ िक मलेै तम्रो गवािह नै सु स क्दन।”
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52 मलेै जिहले पिन कराउने र उ फ्फ्रनेमा िव ास गछुर् । तर मलेै जिहले पिन भनेको,
“तमी ￭जउने भन्दा ठूलो उ फ्फ्रने नगर, िकनभने संसारले तमीलाई िनग्रािन गछर् ।”
तपाईले बुझ्नुभयो? तमी ज त्त ￭जउछौ त्यतनै मात्रै उ फ्फ्रने गर, त्यसलेै, िकनभने
कसलेै तमीलाई हे ररहेको छ। र अब जब…
53 मािनसह मण्डलीमा आउदनैन्। तनीह —तनीह , धेरै जनाले त्यस्तो गदनन्।
र ती मध्ये कोिह जो आउदनैन्, तनीह इमान्दार व्यिक्तह हुन्। तनीह ले मण्डलीमा
य त्तसम्म भ्र ाचार देख्छन्, िक तनीह त्यससंग कुनै पिन सरोकार राख्न इच्छा गदनन्।
र धेरै पटक, हामी यस िवषयमा नया िवचारमा बो लरहेका हुन्छौ; तपाईले गाह्रोसंग पिन
तनीह लाई दोष िदनसक्नुहु । बुझ्नुभयो, यो मािनसले गरकेो व्यवहारको कारणले हो।
तनीह ले आफैलाई इसाई भन्छन्। तनीह नै संसारले पाएको सबै भन्दा ठूलो ठेस लाग्ने
कुरा हो। ती पु ष र मिहलाह नै जसले इसाई हू भिन दािब गछर्न्, र तनीह को दािब
भन्दा बेग्लै ￭जउछन्। त्यो वास्तवमै सिह हो।
54 अब, यसको लािग सबभैन्दा िनराशा इन्साफको िदनमा आउनेछ। अब, पापीह ,
जडया, जुवाडे, व्यिवचारी, तनीह ले आफ्नो वाक्य सुन्दा िनराश हुदनैन्, “िक
यगुौसम्मको आगोमा जा।” त्यो व्यिक्त िनराश हुदनै। तर त्यो व्यिक्त जो मण्डलीको कुनै
प्रकारको पदमा लुक्न कोिषस गरकेो छ, त्यिह नै केटा हो जो न्यायको िदनमा िनराश
हुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यो जो इसाई भिन दािब गछर् र कुनै अक जीवन ￭जउछ। उसको
लािग यो राम्रो हुन्छ िक ब उसले किहल्यै कुनै प्रकारको देखाविट नगरी कुनै शु वात
नगरी, त्यो भन्दा बेग्लै न￭जउनु बेस हुन्छ। िकनभने, त्यो नै हाम्रो लािग ठूलो ठेस लाग्ने
कुरा हो, त्यो दािबकतार् जसले आफुलाई इसाई भन्छ र उसले—उसले कुनै त्यो भन्दा
बेग्लै ￭जउछ।
55 सधै तपाईको जीवनलाई तपाईले देखाउन सक्ने चमत्कारको सामथ्यर्को िहसाबले
न्याय नगनुर्स्। र हामीले तपाईलाई तपाईसंग भएको वचनको ज्ञानको िहसाबले न्याय
गदनौ। तर आफैलाई फकर हेनुर्होस् र लएर जाँच गनुर्होस् िक तपाईको वतर्मानमा
￭जईरहेको जीवनले अिहले कुन प्रकारको फल जन्माई रहेकको छ सो अनुसार आफुलाई
न्याय गनुर्स्। बुझ्नुभयो?
56 जस्तो मलेै केिह समय अिग िब￭जनेस म्यानको सभामा िफनेक्स, ए रजोनामा येशू
ख्री को प्रतिवम्बले, इसाई जीवन प्रतिव म्बत गदर्छ भिन प्रचार गरकेो थए। मलेै भनेको
थयो म यहाँ केन्टिकमा जन्मेको थए, जहाँ एकदमै िपछडीएकाह छन्, िवशेष ग र जब म
सानो केटा थए। र यो सानो केटाको किहल्यै पिन एउटा घर थएन जस्तो आज हाम्रो यहाँ
छ, जहाँ हामीसंग कत धेरै सुन्दर ीह हुन्थे, तनीह को कपाल िठक ठाउमा राख्नको
लािग र त्यस्तै गनर्को लािग सबै घरह मा एैना राखेर तनीह ले हेनर्पन हुन्थ्यो। तर उसंग
मात्र एउटा सानो एैना थयो, केवल एउटा सानो टुक्रा जुन बािहर खमा अड्काएको
थयो, जहाँिनर हात मुख धुने मेच थयो, जहाँ उनको आमा र बुवाले हात मुख धुन्थे,
र ती सबै गथ, त्यिह सानो पुरानो एैनाको टुक्राबाट जुन खमा अडकेको थयो त्यसमा
तनीह ले यस्तो गदर्थे।
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57 स्प संङ्ग भन्दा, त्यो प्रकारको घर हाम्रो थयो। कसलैाई एैना हेन चाहना भयो भने,
हामी बच्चाह लाई, हामीले एउटा बाकस ल्याउनुपथ्य र त्यो हात मुख धुने मेचमा ल्याएर
राख्नु पथ्य , र त्यो शशाको टुक्रामा हेदर्थ्यौ जुन म आफैले फोहोरबाट िटपेर ल्याएको
थए। यस्तो त्यहाँ केन्टिकमा थएन। त्यो त यहाँ इन्डीयाना, यूिटका पईकमा थयो।
58 अब, यो सानो केटोले आफैलाई किहल्यै िठक त रकामा आफुलाई देखेको थएन।
त्यसलेै उनी आफ्नो हजुरआमालाई भेट्न शहरमा आए। र…जब उनले कोठामा घुमिफर
गदथयो, र हजुरआमाको घर यस्तो थयो जहाँ एउटा ढोकामा पूराका पूरा एैना थयो।
र त्यसलेै सानो केटा कोठाह मा भएर दौडरहदा आफ्नो अगाड अक एउटा केटा पिन
देखे। त्यसलेै त्यो सानो केटाले सोच्यो केिह िमनेट रोिकएर बस्नु पय र हेनुर् पय त्यो
अक केटाले के गन वाला छ भिन। र जब उ रोिकयो, त्यो केटा पिन रोिकयो। जब
उसले आफ्नो टाउको फकार्यो, त्यो सानो केटाले पिन आफ्नो टाउको फकार्यो। उसले
आफ्नो टाउको कन्यायो, र त्यो सानो केटाले पिन आफ्नो टाउको कन्यायो। अन्ततः
उ यो के हो भिन अनुसन्धान गनर् अझै न￭जक गयो। र उ चारै तर फ कयो। र उसको
आमाले, हजुरआमाले अचम्म मानेर उसलाई हे ररहेको थयो। र भन्यो, “िकन, आमा
त्यो त म नै हू।”.
59 त्यसलेै मलेै भने, “हामी, पिन केिह कुरा प्रतिव म्वत गदछौ।” बुझ्नुभयो? हाम्रो
जीवन प्रतिव म्वत भएको छ।
60 र अब, यिद हामी नोआको िदनमा ￭जईरहेका छौ भने, कसको पक्ष हामी लने थयौ?
के को पक्षमा हामी हुने थयौ त्यो नोआले ￭जएको महा िदनमा? कुन पक्षमा हामी हुने थयौ
त्यो मोसाको िदनह मा? त्यो ए लया अगमवक्ताको िदनह मा हामी कुन पक्षमा हुने थयौ,
जब सारा संसार त्यो आधुिनक ई￭जबेल जस्तै त्यो महा आधुिनकतावादको जमातको
खाडलमा परकेा थए, र प्रभुको सबै दासह लाई संसारीक मागर्बाट टाडा पा रिदएका
थए? र सारा मण्डली र पुजाहारीह ी प्रत िनहु रएका थए। के तपाई लोकिप्रयताको
पक्षमा हुनेथयो, या तपाई ए लया संग खडा भई बस्नुहुनेथयो?
61 अब, प्रभु येशूको िदनह मा, जब हामी यो अलोकिप्रय व्यिक्तको िवषयमा सोच्दछौ,
दिुनया ारा अशक्षत, कुनै पिन िव ालय भेिटदनै थयो जहाँ उहा जानुभएको होस्, र
उहामा कुनै पिन शैक्षक् अनुभव थएन। र उहा एउटा “नाजायज बालकको” नाममा
हु कनुभयो। र सुसंदेश प्रचार गद आउनुभयो जुन तनीह लाई ￭सकाईएको कुराभन्दा
िव मा थयो। धेरै न…ैर उहाले तनीह को सेवक र संस्थाह को र अ त्यस्तै
कुराह को भत्सनार् गद आउनुभयो।
62 र संस्थाह ले एउटा—एउटा वक्तव्य बनाएका थए, “यिद कोिह पिन त्यस कथत
अगमवक्ता को कुरा सु गए भने, तनीह लाई आराधनालयबाट िनकाली िदईनेछ,”
जुन क्षमा गनर् नसिकने पाप भिनन्थ्यो। र तनीह त्यसको ￭जम्मेवारी हुनुपदर्थ्यो। एउटै
मात्र बाटो जुन तनीह ले आराधना गनर् सक्दथ्यो त्यो थूमाको रगत मूनी भएर थयो।
तनीह यो ब लदानमा आउनुपदर्थ्यो। र—र तनीह ले आफुले आफैलाई यसबाट
बािहर पुयार्एका थए, र यो कत भयानक कुरा थयो।



एक कैिद 11

63 र यो व्यिक्तले त्यस्ता कुराह सबै इन्कार ग रिदए। र पिन उहा ￭स पले धमर्शा
अनु प हुनुहुन्थ्यो, तर तनीह ले जानेका अनुसारमा थएन। कुन तफ तपाई खडा
हुनुहुने थयो? अब…तपाईको जीवन जुन तपाई अिहले ￭जउनुहुन्छ, यसले अिहले
प्रतिव म्वत गदर्छ िक तपाईले त्यो समयमा के गनुर्हुनेथयो भनेर, िकनभने तपाई अझै पिन
त्यिह आत्माको बन्धनले जकडीनुभएको छ। बुझ्नुभयो? यिद तपाई अिहले तनीह त फ
हुनुहुन्छ भने, त्यो समयमा पिन तपाईले त्यिह गनुर्हुनेथयो। िकनभने, त्यिह आत्मा जुन
अिहले तपाईसंग छ त्यस समयमा पिन ती मािनसह मा थयो। बुझ्नुभयो?
64 शतैानले किहल्यै पिनआफ्नोआत्मालाई वापस लादनै; त्यो त मात्र एउटा मािनसबाट
अक मा सररे जान्छ।
65 न त परमे रले किहल्यै आफ्नो आत्मा लानुहुन्छ, उहाको आत्मा एउटाबाट अक मा
जान्छ। बुझ्नुभयो?
66 त्यसलेै, जुन आत्मा ए लयामा थयो त्यिह आत्मा ए लशामाथ आयो, त्यिह नै
बि ष्मा िदने यूह ामाथ आयो र त्यसरी नै अ मा।
67 त्यो पिवत्र आत्मा जुन ख्री मा थयो, त्यिह आत्मा चेलाह माथ पिन आयो, र
सबै मािनसह मा आयो र अझै मािनसह मा छ। तपाईले बुझ्नुभयो? परमे रले किहल्यै
आफ्नो आत्मा लानुहु ।

त्यसलेै हामीलाई चु को िन म्त हाम्रो मज मा छोडिदईएको छ।
68 र यहाँ म—म त्यस्तो केिह कुरा दे ख्दन जुन कुरामा पावलले पछुतो मािनरहेको
होस्, र भनेको होस् िक म माफ चाहन्छु िक म एक कैिद भएको छु भिन। तर उनले
आफैलाई यसरी सम्वोधन गदथए…म िव ास गछुर् िक पावलले, जब उनले यो पत्र
कलमले लेख्दै थए, त्यो पिवत्र आत्मा थयो जसले उनलाई त्यो लेख्न लगाए। हुनसक्छ
यस्तो यसकारणले भएको होला, तािक यस रात हाम्रो मूख्य पाठबाट िवषय िनकाल्न
सकौ, र देखाउन सकौ िक पावलले िकन यसो गर।े िकनभने यो धमर्शा बमो￭जम छ, र
धमर्शा अनन्त छ। म िव ास गछुर् िक पावलले यसलाई त्यो फोहोर पुरानो झ्यालखानामा
लेखेका थए, पावलले आफ्नो सहकम र भाईह लाई यहाँ लेख्दैथए, िक उनी “येशू
ख्री का एक कैिद” थए भिन। तािक, उनले यी कुरा देखेर व्यक्त गनर् सकून् जुन कुरा
उनको वरपर हुदै थयो। अब, उनी झ्यालखानामा थए, तर यो त्यो कुरा थएन, जो उनी
ख्री को यस दाससंग भन्दैथए, एक सेवक जो उहासंग थयो। उनले त यो भन्दै थयो िक
उनी येशू ख्री को वचनको एक कैिद थए, ‘िकनिक ख्री नै वचन हुनुहुन्छ।
69 र पावल उनका िदनह मा एक महान िव ान थए। उनका ठूला महत्वकांक्षा थए।
उनी एक—उनी एक—एक—एक मािनस थए जो यी कुराह बाट प्रशक्षण िदईएको
थए, मािनसह बाट, एक व्यिक्त जो गमा लएल को नाममा थए, जो उनको िदनह मा
महान् शक्षक थए, उनले शक्षा िदएका थए, उनी जान सक्ने सबभैन्दा महान् शक्षण
संस्थानह मध्ये एकमा उनी गएका थए। जस्तै उदाहरण, जस्तो हामी भन्छौ, व्हीटन,
वा बब जोन्स, वा कुनै ठूलो आधारभूत िव ालय। उनी वचनको एक सेवकको पमा
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शक्षत पारीएका थए। र उनी राम्रोसंग शक्षत थए, होशयार थए, र िव ान केटा
थए जो हुनसक्छ एक िदन आफ्ना मािनसह को पूजाहारी वा मूख्य पूजाहारी ब े महान्
महत्वकांक्षा लएका थए।
70 उनमा महत्वकांक्षा थए। र त्यिह महान् महत्वकांक्षा पाउनको लािग उनी प्रशक्षत
थए, र उनका सबै जीवन खचएका थए, हुनसक्छ आठ या दस वषर्को उमेर दे ख
लगभग तस वा पैतस वषर्सम्म, जब उनले कलेजको पढाई पूरा गरी स्नातक गर;े र
उनको सबै ड ोमाह र सबकुैरा हा￭सल गर,े र याजकह को समाजमा एउटा राम्रो
स्थतमा थए। यहाँसम्म िक जो य शलेममा महायाजक थए उनीबाट उनले व्यिक्तगत
ल खत आदेश पाएका थए, र यस महान् सावलमाथ भरोसा राखेका थए, “िक उनी
तल दमास्कससम्म जानेछन् र ती सबलैाई खोजेर िनकालेर ब न्द बनाउनेछन् जसले
बेग्लै परमे रलाई आराधना गदर्छ जुन उनले भनेका थए।” यिद आवश्यक भए, उनीसंग
तनीह लाई मृत्यमुा पुयार्उने सम्मको उ द थयो, यिद उनले चाहेमा त्यो गनर् सक्थे।
उनी…उनमा ठूला महत्वकांक्षा थए।
71 र अब, सबै कुरा जुन उनले प्रशक्षण लएका थए, परमे रले सबै ती कुराह उबाट
िनकाल्नुभएको थयो। बुझ्नुभयो? र उनको के उदेश्य थयो भने, र उनका िपताले जे
कुराको लािग उनको पसैा खचएका थए, र उनको िपता र माताको जे उदेश्य थए, ती
सबै उबाट लएर िनका लएका थए िकनभने उनको िन म्त परमे र संग अ नै केिह थयो।
त्यसलेै नै उनी आफ्नो जीवनमा रहेको ल य ारा एक कैिद थए, र उनी येशू ख्री को एक
कैिद बनेका थए, जो वचन हुनुहुन्थ्यो।
72 त्यो दमास्कसको बाटोले उनलाई प रवतर्न गराइिदयो। एकिदन तल तर जादै थए,
क रब क रब एघार बजे तर, उनी तल त्यहाँ घायल भए। र उनले यसो भन्दै गरकेा
आवाज सुने, “हे सावल, तँ मलाई िकन सताउछस्?” तब उनले माथतर हेर,े र उनले
माथी देखे र एउटा यहूिद भएको नाताले उसले जान्दथ्यो िक आगोको खामो नै त्यिह
परमे र हुनुहुन्थ्यो जसले इस्राएलको सन्तानको अगुवाई गनुर्भएको थयो, िकनिक उसले
जान्दथ्यो िक उहा यिह नै हुनुहुन्छ भिन।
73 याद गनुर्होस्, यस िहब्रूले तबसम्म “प्रभु”, प्रभु एलोिहम (L-O-R-D, ELOHIM)
भनेर बोलाउदनै थयो जबसम्म उहानै हुनुहुन्छ भिन उनी सन्तु हुदनै थयो, िकनभने
उनी प्रशक्षत िव ान व्यिक्त थए। र उनले माथ हेर,े र उनले यो देखे, एउटा ज्योत,
एउटा आगोको खामो जसले उनको जातलाई उजाडस्थानह मा अगुवाई गरकेो थयो, र
उनले यसो भने, “प्रभु,” एलोिहम, यो ठुलो अक्षरमा…“प्रभु, तपाई को हुनुहुन्छ?”
74 र कस्तो आ यर् कुरा भयो होला यस धमर्शात्र को ज्ञातालाई, िक उसलाई यसो
भिनयो, “म येशू हू,” त्यिह नै जसको घोर िव मा उनी थए, कस्तो पुरै पमा
उलट्पुलट भईिदयो! ओ! ओ! यो व्यिक्तको लािग यो पकै्क पिन य त्त भयानक कुरा थयो,
सबै एकै पटकमा यो पत्तो पाउदा िक उनको पूणर् महत्वकांक्षाह लाई उनले नै सतावट
िदईरहेका थए। उनको महत्वकांक्षाह ले उनले गनर् खोजेका मूख्य चजभन्दा उनलाई
धेरै पर ड़ोहोयार्एर ल्याइसकेका थए। र यो प्रे रतलाई यो कत महाभयानक कम्पन थयो
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होला, जब उहाले भ ुभयो, “म येशू हू,” त्यिह परमे र जसलाई उनले सताईरहेका थए।
“त मलाई िकन सताउछस्?”
75 अक एउटा सानो ान्त हामी यहाँ प्रयोग गनर् सक्छौ। तपाई देख्नुहुन्छ, जस्तो
तनीह ले मण्डलीको ठट्टा उडाए, तनीह ले वास्तवमा मण्डलीको ठट्टा उडाएका होइनन्,
तनीह ले येशूको ठट्टा उडाईरहेका हुन्। “त मलाई िकन सताउछस्?” कसरी तब
पावलले आफ्नो पूणर् बु ले, िव ास गय िक यिह न…ैती समूह जसलाई उनले
सताईरहेका थए त्यिह नै परमे र थयो जसलाई उनले सेवा गदर्छु भिन दािब गदर्थ्यो?
मलाई लाग्छ िक, कुनै िवस्तृतमा नगईकन, हामी सबै यो जा सक्षम छौ िक जुन मलेै यहाँ
भ खो￭जरहेको छु। उिह नै कुरा आजको िदनह मा पिन भईरहेको छ।
76 पावल, अज्ञानता ारा यसो गद थए, र पिन िव ान र होशयार, र ती अशक्षत
गा ललीह भन्दा धेरै नै समझदार थए जसलाई उनले सताउदै थए, जुन व्यिक्तह ले
आफ्नो तुच्छपनमा उहालाई प्रभु भिन पिहले नै ग्रहण गरीसकेका थए। तर पावल, आफ्नो
महान् शक्षा र बु भएतापिन त्यो ग्रहण गनर् सकेका थएनन्। र त्यो सडकमा त्यो उनको
लािग कत ठूलो उलटपुलट थयो होला। र उनी अन्धा भएका थए, त्यसैले उनी आफ्नो
कायर्भार बोकेर अघ बढ्न सक्दनै थए, तर उनको अगुवाई त्यो सडकको एक स्थानमा
भयो जसलाई ￭सधा भिनन्थ्यो, र त्यहाँ एकजनाको घरमा लिगयो।
77 र त्यसपछ त्यहाँ तल एउटा भिवष्यवक्ता आए, जसको नाउ हनािनया थयो, जसले
दशर्नमा उनी आएका देखेका थए, उनी भएका ठाउ देखेका थए, उनी भएका ठाउमा
तल गए, र भत्र गए। र भने, “भाई सावल, तल सडकमा प्रभू तमीसंग देखा पनुर्भयो;
र मलाई पठाउनुभयो तािक मलेै मेरो हात तमीमाथ राख्न सकू, र तमीले आफ्नो ि
पाउन सकोस् र पिवत्र आत्मा ारा भ रन सकोस्।”
78 हेनुर्स् त उनी कहाँ थए। यो कस्तो—कस्तो अचम्मको कुरा थयो होला पावलको
िन म्त! बुझ्नुभयो? सबै ती कुरा जुन गनर् को िन म्त उनलाई प्रशक्षण ग रएको थयो त्यो
सबै िवपरीत भिैदयो। त्यसलेै अब, ती सबै शक्षा जुन उसंग थयो, ती सबै उसको लािग
सून्य भईिदयो।
79 अब, उनले जाने िक उसंग अनुभव थयो। त्यसलेै अब हाम्रो लािग यहाँ एउटा राम्रो
पाठ छ, अनुभव मात्रै पिन पयार् छैन। त्यो अनुभव प्रभुको वचन बमो￭जम हुनु ज री छ।
त्यसलेै, जब उनले यो देखेका थए, र जान्दथे िक यो यस्तो महान् चज थयो जुन उनले
पाउनुभन्दा पिहले कसलेै यो ग्रहण ग रसकेको छ, उनले तन वषर् र छ मिहनासम्म तल
अरबको म भूिममा बाईबल लएर गए, जस्तो िक त्यो पुरानो करार को समयमा भएको
थयो, उसंग भएको त्यो अनुभव दाज्न ताक त्यो धमर्शा संवत छ या छैन भिन।
80 अब यिद उसले यसो भनेको भए के हुन्थ्यो, “िठक छ, मेरो अन्दाजा यो छ िक
यो त मात्र एउटा सानो झट्का मात्रै हो,” र पिहले कै चालमा िहडेको भए? “म आफ्नो
शक्षालाई नै पछ्याउनेवाला छु?”
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81 अब, उनी केिह कुराको कैिद हुनुपन थयो, एउटा कैिद। अन्ततः दा￭जसके पछी,
सबै कुरा हे रसके पछ, त्यहाँ केिह आ यर् छैन िक उनले िहब्रूको पुस्तक लेख्न सक्थे,
एउटा चत्रणको पमा। बुझ्नुभयो? साडे तन वषर्सम्म, वचनमा खोज तलास गद, र यो
पाउदै थए िक त्यिह परमे र जसले उनलाई बोलाउनुभयो उनलाई फकार्उदै हुनुहुन्थ्यो, र
उनको बौ क िवचारधारा प रवतर्न गद हुनुहुन्थ्यो, उनले सोचेका सबै थोकह प रवतर्न
गराउदै हुनुहुन्थ्यो, उनी प्रशक्षत भएका सबै कुरा प रवतर्न गराउदै हुनुहुन्थ्यो। सबै उसको
महत्वकांक्षाह उबाट िनकाल्दै लानुभयो, र उ एउटा कैिद भए। परमे रको प्रेम यत अथाह
भयो िक, र यस्तो प्रकाश भयो िक उनी त्यसबाट टाढा हुन सकेनन्।

82 त्यो नै प्रत्येक वास्तिवक िव ासीको सच्चा अनुभव हो जसले परमे रलाई भेटेका
छन्। तपाई—तपाई केिह यस्तो कुराको सम्पकर् मा आउनुहुन्छ िक जुन अत महान् हुदछ,
िक तपाई…िक—िक तपाई सबै कुराको िन म्त एक—एक कैिद ब ुहुन्छ, बुझ्नुभयो?
तपाई—तपाई यसमा आफैलाई कैदमा राख्न, सबै कुराबाट टाढा िन स्कनुहुन्छ।

83 यो एकपटक व्यक्त ग रएको छ जहाँ येशूले भ ुभएको छ, “स्वगर्को राज्य असल मोत
खोज्ने एउटा व्यापारी जस्तो हो। त्यसले एउटा बहुमूल्य मोत भेट्टाएपछ गएर आफूसंग
भएका सबै बेचेर त्यो मोत िकन्छ।”

84 र त्यिह नै त रकामा यहाँ छ। तपाई—तपाईसंग बौ क अवधारणा छ, तपाई संग
एउटा—एउटा—एउटा धमर्शा को ज्ञानवाला अनुभव होस्; तर जब त्यो समयआउदछ
जब िक तपाई—तपाई—तपाई वास्तवमै वास्तिवक कुरा पाउनुहुदछ, तपाई सबै कुरा
बेचेर आफैलाई यो कुराह मा िनकट बनाउनु हुदछ।

85 पावलले जानेका थए िक त्यो के थयो भनेर। उनले—उनले थाहा पाए िक उनी
कुनै चजको जूवामा जोडएको थयो। जस्तो िक हामी घोडामा जुवा राख्दछौ; यो कुनै
कुरालाई ता को लािग हुदछ। र पावलले जानेका थए, यो अनुभव पछ र साढे तन
वषर्सम्म आफ्नो अनुभव बाईबलको अनु प तुलनात्मक अध्ययन पछ, उनले यो थाहा
पाए िक परमे रले उनलाई चु ुभएको छ र पिवत्र आत्मा ारा जुवा लगाईएको छ, जुन
अनुभव उनको थयो, तािक त्यसले सुसमाचारलाई अन्याजातीह को उप स्थतमा ता
सकोस्। पिवत्र आत्मा आफैले उनलाई जुवा लगाउनुभएको थयो।

86 र आज, ख्री को दासह को पमा, हामी जुवामा जोडन्छौ, अ ड्कन्छौ। हामी
भाग्न सक्दनैौ। हामी त्यसमा अड्काईएका हुन्छौ, वचनमा जुवा लगाईएका हुन्छौ। अ
मािनसह ले जे सुकै भनोस्, तर तपाई त्यसमा जुवा लगाईएको हुन्छ। त्यहाँ केिह कुरा
यस्तो हुन्छ िक जसबाट तपाई टाढा जान सक्नुहु । तपाई त्यससंग जुवा लगाईएको हुन्छ,
पिवत्र आत्मा ारा, तपाईलाई वचनमा जुवा लगाईएको हुन्छ। अ ले जे सुकै भनोस् त्यो
वास्ता भएन, त्यो वचन हो। त्यो सधै त्यससंग अ ड्कएको हुन्छ, त्यसमा जुवा रा खिदन्छ।
पिवत्र आत्मा ारा उनी वचनमा जुवा हा लएको थयो।
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87 उनले यी कुरा त्यहाँ अरबको पछाड म भूिममा ￭सकेका थए। जब, उसका सबै
पुराना कुराह , र अनुभवह , र महत्वकांक्षाह , ती सबै कुराह उ बाट खो￭सएर
िनका लएको थयो।
88 अब, त्यिह नै आज हामीले पाउदछौ, िक हामी रत्तो पा रनु पदर्छ। र मािनसह
रत्तो हुन चाहदनैन्। मेथोडस्ट भाईले उनको मेथोडस्टको शक्षा थोरै पिक्ररहन चाहन्छ।
अ—ह, ब्या प्ट भाईले उनको ब्यि को शक्षा थोरै पिक्ररहन चाहन्छ। बुझ्नुभयो? तर
तपाई पूणर् पले सबबैाट रत्तो हुनुपदर्छ, र नया गरी जन्मन पदर्छ, स्वच्छ त रकामा।
र त्यहाँ माथबाट लनुहोस् र पिवत्र आत्मालाई अगुवाई गनर् िदनुहोस्। तपाईले यो भ
सक्नुहु िक, “िठक छ, अब, मेरो बुबाले भ ुभएको, जब उहा भत्र जानुभयो, मण्डली
भत्र जानुभयो, उहाले पा रसंग हात िमलाउनुभयो। उहा, उहा असल बफादार सदस्य
हुनुहुन्छ।” हुनसक्छ त्यो उहाको िपढीको लािग सिह हुन सक्छ, तर हामी त बेग्लै िपढी
हौ। बुझ्नुभयो? अब हामी बाईबलको समयमा फकरआउनुपदर्छ यो िदनमा।
89 पूजाहारीह पिन जुवामा जोडएको थयो। तर, तपाई देख्नुहुन्छ, तनीह अक
समय प्रबन्धमा आउदैथए, र तनीह ले आफ्नो पुरानो जुवा िनकालेर फाल्न र नया जुवा
धारण गनर् असफल भए।
90 र त्यिह नै कुरा आज हामीले पाउदछौ। हामी संगिठत संस्थाको यगुबाट भएर आयौ,
जस्तो हामी बाईबलको मण्डलीको यगुह बाट सािबत ग रसकेकाछौ, हामी त्यसबाट भएर
आयौँ, तर अब हामी स्वतन्त्र यगुमा आएका छौ, जहाँ पिवत्रा आत्मा आफै तल आएको
छ र आफैलाई प्रमाणत गरकेो छ, र आफैलाई चनाउनु भएको छ, र प्रत्येक प्रतज्ञा जुन
उहाले प्रतज्ञा गनुर्भएको थयो ती पुरा गनुर्भएको छ।ओ, कत महान् समय छ!
91 र उनले त्यो जानेका थए, र अक कुरा, उनले जान्दथे िक उनी अ स्थानह मा
जान सक्दनैथे। यसमा जुवामा जोतएर, िक उनले…जुन उनले यो गर,े तर उनी ती
स्थानह मा जान चाहन्थे। उनले जान्दथे िक उनको महत्वकांक्षाले दाजुभाईह तफर् तान्दै
थयो जहाँ उनलाई आउनको िन म्त िनमन्त्रा ग रएको थयो, तर उनलाई पिवत्र आत्माले
अ नै केिह गनर्को िन म्त जोड गदथयो। उनी आफै आफ्नो रहेनन्।
92 हुनसक्छ कसलेै यो भन्ला, “भाई सावल, भाई पावल, तपाई यहाँ आएको हामी
चाहन्छौ, िकनिक हामी संग सबै भन्दा ठूलो मण्डली छ। हामीसंग सबभैन्दा ठूलो मण्डली
छ। तपाईको भेिटदानह र अ त्यस्तै कुरा महान् हुनेछ।”
93 तर पिवत्र आत्माको जोडमा रहदा, उनले सोचे, “त्यहािनर मेरो भाई छ, मलाई त्यहाँ
जानुपछर् र त्यो भाईलाई बचाउनु पदर्छ, र उनलाई प्रभू तफर् ल्याउनुपदर्छ।” तरै पिन,
पिवत्रआत्माले अन्तै कतै जानलाई जोड गदथयो। उनी साचो पमा एक कैिद थए।
94 ओ परमे र, हामीलाई त्यसै ग र कैिद बनाउनुहोस्, हाम्रो स्वाथ महत्वकांक्षाबाट,
र हाम्रो आफ्नो िनणर्यह बाट र हाम्रो राम्रो त रकाको सोच्ने शलैीबाट अलग हटाएर येशू
ख्री को कैिद बनाउनुहोस्। मलाई लाग्छ त्यो भ ु एउटा महान् अभव्यिक्त हो, िक, “म
येशू ख्री मा एक कैिद हँु।”
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95 र याद राख्नुहोस्, उहा नै वचन हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? अ ले जे सुकै सोचलान्
त्यसले केिह फरक पादन, त्यो वचन नै हो। बुझ्नुभयो? यिद तपाई वचनको लािग एक
कैिद हुनुहुन्छ भने, कुनै पिन नामधारी मण्डलीले तपाईलाई त्यसबाट अलग गनर् सक्दनै।
यो वचन हो। तपाई केवल…तपाई त्यसको कैिद हुनुहुन्छ, त्यिह नै सबै कुरा हो। तपाईले
त्यिह नै व्यवहार गनुर्पदर्छ जुन त रकामा त्यसले गदर्छ।
96 अब, उनी कुनै िन त ठाउमा जान सक्दनैथए जहाँ उनी जान चाहन्थे, िकनभने
(िकन?) आत्माले उनलाई रोकेको थयो। तपाईलाई याद छ, धेरै पटक, पावल केिह
ठाउह मा यो सोचेर जान चाहन्थे, “त्यिह नै हो जहाँ मलेै ठूलो सभा गनर् सक्दछु,”
तर आत्माले उनलाई मनाई गदर्थ्यो। अब, के त्यसले स्प पमा भन्दछ िक पावल एक
कैिद थए भिन सािबत गदर्छ? [सभाले भन्दछ, “आमेन”—सम्पा] येशूमा एक कैिद थए,
उहाको वचनमा आत्मा ारा जुवामा जोडएको थयो, ओ मलाई त्यो मन पछर् ।
97 उनी अनुब न्दत थए। उनी ￭सक्रीले ब न्द पा रएका थए, उनी प्रेमको ज न्जरले
बाधएका थए, तािक उनले परमे रको इच्छा मात्र पूरा गनर् सकोस्। उनी एक कैिद थए।
उनी प्रेमको ज￭ंजरले बाधएका थए। उनी ख्री संग जुवामा ना रएका थए। उनी अ कुनै
कुराको जुवा ना रन सक्दनै थए। उनी उहासंग जुवामा ना रएका थए। र जहाँ अगुवाई
जान्थ्यो, त्यिह नै ठाउमा उनी जानुपदर्थ्यो। ज त्त सुकै यो तफ वा त्यो तफ चउर िकन
ह रयो नहोस्, उनी त्यिह बाटो जान पदर्थ्यो जहाँ अगुवा र जुवा जादथ्यो।
98 ओ, आज राती, यिद हामी, ब्रन्हाम टेबरनेकल केवल कैिद ब सक्यौ भने; हाम्रा
आफ्नै स्वाथार्पनह बाट, हाम्रा आफ्नै महत्वकांक्षाबाट हामीले आफैलाई पूणर् पमा
आत्मसमपर्ण गनर् सके र उहाको जुवामा ना रन सके, अ कुनै कुराले हामीलाई फरक
पनर् सक्ने थएन चाहे बािक रहेको दिुनयाले जे सुकै सोचोस् र जे सुकै गरोस्। हामी प्रेमको
ज￭ंजरसंग जुवामा जोडएका छौ। हामी कैिदह हौ। “मेरा पाउह ख्री को जुवामा यत
जोडएको छ िक, त्यो नाच्दनै। मेरा आँखाह ख्री को जुवामा यतसम्म जोडएको छ िक
जब म यी सडकमा आधुिनक अधर् नग्न वा नग्न ी देख्छु, तब म आफ्नो शर अक तफर्
घुमाउछु। मेरो—मेरो दय यत सम्म उहाको प्रेमको जुवामा जोडएको छ िक, ममा यो
संसारको लािग कुनै पिन प्रेम रहदनै। मेरा इच्छाह यतसम्म उहाको जुवामा जोडएको
छ िक, मलाई मेरा महत्वकांक्षाह पिन के के छन् थाहा छैन। केवल, ‘जहाँ पिन तपाईले
अगुवाई गनुर्हुन्छ, म पछ्याउनेछु, प्रभु।’ म एक कैिद हुनेछु।” बुझ्नुभयो?
99 पावल सच्चा पमा एक कैिद थए। उनले कुनै गलत अभव्यिक्त बनाएका छैनन्।
वचनमा प्रतक्षा गनर् उनलाई पिवत्र आत्मा ारा फेरी प्रशक्षण िदईएको थयो। अब, उनी
एक त रकाले प्रशक्षत पा रएका थए, तर—तर परमे र अब उनलाई अक त रकामा
प्रशक्षण िदनुभयो। उनको महत्वकांक्षाह जस्तो सुकै िकन नहोस्, उनलाई पिवत्रआत्माले
प्रभुमा प्रतक्षा गनर् प्रशक्षण िदनुभयो।
100 अब, म पिवत्र आत्मा ारा केिह कुरा तपाईलाई देखाउन म त गनछु। अब आउनुहोस्
केिह उदाहरण लऔ।



एक कैिद 17

101 एक िदन, पावल र ￭सलास, तल कुनै िन त शहरको सडकमा जहा तनीह ले
जागृत ल्याउदैथए। र एउटा सानो, दु आत्मा लागेको केिट उनलाई पछ्याईरहेिक
थईन्, उनको पछाड कराउदै थईन्। र कुनै संका छैन, िक प्रे रत हुनुको नाताले, त्यस
ीबाट त्यस दु आत्मालाई हप्काई िनकाल्ने आफ्नो अधकार पावललाई थाहा थयो।

तर के तपाईले ध्यान िदनुभएको छ? उनले िदन ब िदन प्रतक्षा ग ररहे, जब सम्म अचानक
एकिदन पिवत्र आत्माले उनलाई बोल्नुभयो, “यिह नै समय हो।”
102 तब उनले भने, “ए आत्मा, त त्यसबाट बािहर िनके्लर आईज।” बुझ्नुभयो? उनले
प्रभुमा प्रतक्षा गनर् जानेका थए।
103 र त्यिह नै आजको िदनमा धेरै जना मािनसह ले वचनमा िनन्दा गदर्छ। तनीह
बािहर महत्वकांक्षाका साथ जादछन्। यिह कुराको कारणले कतीपय जागृतका सभाह
िबिग्रएर जाँदछ, िकनभने प्रचारकले प्रभूले के भ चाहदहुैनुहुन्छ त्यस कुरामा प्रतक्षा
गदनन्! तनीह मध्ये कतले भन्दछन्, “यहाँ आउनुहोस्,” र तनीह —तनीह िठक
अिहले जान्छन् िकनभने तनीह को संस्थाले “जानको” लािग भन्दछ। र पिवत्र आत्माले
अ नै कुरा भन्दछ। तरै पिन मािनस, कुनै प्रान्तको प्रे स्बटर, या त्यस्तै अ , या कुनै
एल्डर, या कुनै िबशप, या अ त्यस्तै ब े महत्वकांक्षाले उनलाई तािनरहन्छ, “तमी
जानै पदर्छ।” र, तरै पिन उ राम्रो संग यो जान्दछ। पिवत्र आत्माले भन्दछ, “यहाँ जाउ ।”
बुझ्नुभयो? उनीआफ्नो संस्थासंग जुवा लगाईएको छ। उनी त्यो संस्थाको एक कैिद हो।
104 तर यिद उ ख्री मा जुवा लगाईएको छ भने, उ पिवत्र आत्मा ारा अगुवाई ग रएको
हुन्छ। उ…?…बुझ्नुभयो? उनी, उनी जुवा लगाईएको हुन्छ, एक कैिद। उसलाई कसलेै
केिह भन्छ भ े कुराले उनलाई फरक पादन; यो—यो एक—यो एक यो आवाज बज्दै
गरकेो एउटा िपतल र झंझनाउदै गरकेो झाँझ हुन्छ। उनले मात्र परमे रकोआवाज सुन्दछ
र मात्रै त्यिह बोल्दछ जब त्यो बािहर आउदछ। उनले अ केिह भन्दनै।
105 कसलेै भन्छ, “ओ, ओ, भाई जोन्स!” भाई रोबट्सर्, या कोिह, हाम्रो देशमा यी
महान् मािनसह आज, जस्तो िक टम्मी िहक्स, या—या ओरल रोबट्सर्, या भाई
टम्मी ओस्बोनर्, अ त्यस्ता महान् प्रचारकह । यिद कसलेै भन्छ भने, “भ ुहोस्, यहाँ
आउनुहोस्, टम्मी, तपाई परमे रको महान् व्यिक्त हुनुहुन्छ।” (या ओरल) “र म—म
मेरो अकंल हुनुहुन्छ जो यहाँ पुरा पमा ग्रस्त हुनुहुन्छ, र उहा िबमार हुनुहुन्छ। म तपाई
यहाँ आएको चाहन्छु। म िव ास गछुर् िक तपाईमा उहालाई चंगाई गनर् सक्ने बल छ।”
बुझ्नुभयो?

र हुनसक्छ पिवत्र आत्माले उनलाई भन्ला, “अिहले होइन।”
106 तर, य िप त्यस व्यिक्त को िमत्रताको कारणले उनी उसंग जान बाध्य हुन्छ। यिद
उसले त्यस्तो गदन भने, उनी त्यस व्यिक्तको शत्रु ब पुग्छ। त्यस व्यिक्तले भन्छ, “अ, उ
यहाँ—त्यहाँ गयो, त्यो बच्चा वा त्यो केटालाई िनको पाय , म जान्दछु उसले त्यो गय । र
म भने उसको वष दे ख साथ भए, बुझ्नुभयो, र उ मेरो ठाउमा चािह आउदनै।”
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107 तर उनलाई त्यहाँ जानबाट पिवत्र आत्माले अवरोध गरकेो छ भने, उ नजादा नै राम्रो
हुन्छ, यिद उ परमे रमा जुवा लगाईएको छ भने। उसको िमत्र, उसको प्रेम, तर उनी पिवत्र
आत्मा ारा अगुवाई भएर जादा राम्रो हुन्छ, िकनभने त्यसले कुनै पिन हालतमा केिह भलो
गदन। मलेै त्यो अनुभव धेरै पटक गरकेो छु।
108 तर पावलले के गन भनेर केवल आत्माबाट सु लाई पखरहे। “आत्मामा
पखरहनूस्,” भन्यो। उनी एक रात खडा भई प्रचार ग ररहे। र उनी त्यहाँबाट बािहर
िनस्केर िहडे। उनले एउटा अपाङ्ग व्यिक्तलाई देखे। र एकाएक उनी संग आत्माले
बोल्नुभयो, र उहाले भ ुभयो, “मलाई लाग्छ…” कसरी? यिह नै त रकामा उनले
थाहा पाएका थए िक मािनसह को डंुगा टापूमा क्षत भएको थयो। “म जान्दछु िक
तमीसंग िनको हुनलाई िव ास छ। आफ्नो खटु्टामा खडा होऊ। येशूले तमीलाई िनको
पानुर्भएको छ।” बुझ्नुभयो? त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ। उनी—उनी…उनी जुवामा जोतएका
थए। हुनसक्छ उसले ह ौसम्म को जागृत सभा गररे केिह पिन नभएको हुनसक्छ, तरै पिन
उनले पिवत्र आत्माले भनेको सु लाई प्रतक्षा ग ररहे। बुझ्नुभयो? उनी त्यो प्रभावकारी
कुराको जुवामा जोतएका थए।
109 अब तपाईले भ ुहुन्छ, “भाई ब्रन्हाम, तपाईले जे भ ुहुदछै यो आइतबार तपाईले
भ ुभएको कुरालाई गलत ठहराउदछ, जुन तपाईले यी समय भ र पखरहेको छु
भ ुभएको थयो।”
110 र, तर, तपाई सम्झनुहोस्, उहा पिवत्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो जो मा संग बोल्नुभयो
त्यो सडकमा, भ ुभयो, “म तलाई िबरामी र दु खह को माझमा फेरी पठाऊने छु।”
बुझ्नुभयो? त्यो पिवत्र आत्मामा आज्ञाकारी हुनु हो। पकै्क नै त्यिह हो। म तबसम्म गईन
जबसम्म उहाले मलाई गर भिन भ ुभएन। मलेै “परमप्रभू यसो भ ुहुन्छ” लाई पखरहेको
थए जबसम्म मलेै “परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ” पाईन। अब, त्यो बेग्लै हो। बुझ्नुभयो? अब,
यो, त्यसले फरक पादर्छ। हो।
111 उनले प्रभूको वचनलाई प्रतक्षा ग ररहे। उनले मात्र परमे रको आज्ञालाई पूरा गनर्को
लािग आत्मा ारा जोड लगाईदै थयो, तब उनी येशू ख्री को एउटा कैिद भए। िमत्रह ,
यिद हामी ख्री को मात्रै कैिदह भइिदए!
112 मलाई थाहा छ यो तातो छ। तर मलाई केिह अ जोड पात्रह को नाउ लन मन छ,
यिद तपाई चाहनुभयो भने। मलेै लगभग छ या आठ ओटा यहाँ तल लेखेको छु। तर म—
म मात्र अक एउटा वा दइुटा पात्रको नाम लन चाहन्छु।
113 आउनुहोस् मोसाको च रत्र लऔ। उनी एक छुटकारा िदनेवाला भई जन्मेका थए। र
उनले—उनले—उनले यो जानेका थए िक उनी एक छुटकारा िदने भई जन्मेका थए।
114 तर मोसाको िवषयमा भ ुभन्दा पिहले, म यो वक्ताव्य गनर् चाहन्छु, िक, परमे रले
सधै कुनै व्यिक्तलाई लनुपछर् , जसले उहालाई सच्चा पमा सेवा गछर् , उहाको कैिद बन्दछ।
एउटा मािनसले आफूसंग भएको सबै महत्वाकांक्षा सुम्पनुपदर्छ, सबै कुरा जुन उनी छन्,
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सबथोक—सबथोक, उसको जीवन, प्राण, शरीर, इच्छा, महत्वाकांक्षाह , र सबै थोक,
र पूणर् पमा ख्री मा एक कैिद हुनुपदर्छ, ख्री जो वचन हुनुहुन्छ, परमे रलाई सेवा गनर्।
115 हुनसक्छ तपाईको असल न्याय शलैीको िवपरीतमा तपाई िहड्नुपलार्। हुनसक्छ,
एउटा िन त संस्था, तपाईले सोच्नु होला, िक तनीह ले तपाईलाई माथ उचाल्छ
र तपाइलाई कुनै महान् कुरा िदलाउछ, जुन तपाईले दसार्उन सक्नुहुन्छ। तर तपाईले
आफ्नै लािग के पाउनुहुन्छ? तपाईले आफैलाई केिह समय पछ हार खाएको पाउनुहुन्छ,
जबसम्म परमे रले त्यो व्यिक्त पाउनुहु जो उहामा एक कैिद ब े इच्छा गदर्छ।
116 परमे रले कैिदह लाई खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाले सधै त्यिह गनुर्भएको छ। हुनसक्छ
तपाईले धमर्शा भएर खोज्न सक्नुहुन्छ। एक व्यिक्त कुनै पिन कुराको िव भएर
परमे रको एक कैिद हुनुपदर्छ। त्यसकैारणले, तपाई अ संग नभएर ख्री संग जोडनु
पदर्छ; यहासम्म िक तपाईको िपता, माता, दाजुभाई, िददीबिहनी, श्रीमान, श्रीमती या
कोिह पिन। तपाई मात्र ख्री संग, मात्र उहासंग जडत हुनुहुन्छ, तब परमे रले तपाईलाई
प्रयोग गनर्सक्नुहुन्छ। उहामा नजोडीएसम्म तपाई सक्नुहु ।
117 बािहर गएर कैले कािह म मािनसह संग कठोर कुराह गछुर् । बुज्नुभयो? म—म
कोशस ग ररहेको हुन्छु िक तपाइको पकड खकुुलो होस् भिन। तपाइको शु वात गन स्थान
हुनुपदर्छ, कैलेकािह म यस कुरालाई कठोर पमा बोल्दछु, िक ीह आफ्नो केश छोटो
काट्छन्, यी व ह लगाउछन्, र पिन आफु इसाई भएको दािब िनरन्तर राख्दछन्।
भन्छन्, “त्यो सानो कुरा हो।” िठक छ तपाईले कुनै ठाउमा शु वात गनुर्पदर्छ। त्यसलेै
िठक त्यिहबाट शु गनुर्स्, तपाइको ए िब सी(ABC’s) बाट, बुझ्नुभयो? र संसारीक
पलाई हरता रकाले खकुुलो बनाई छोड्नुहोस्, र ख्री मा एउटा कैिद ब ुहोस्। र तब

त्यसो गद जानुहोस्, हेरक कुरालाई त्याग्दै जानुहोस्, तब सम्म गनुर्होस् जब अ न्तम
रखेा त्याग्नुहु । तब तपाई—तपाई…तब तपाई एउटा कैिद ब ुहुन्छ। तब तपाई उहाको
पकडमा हुनुहुनेछ। उहा, उहाले तपाईलाई उहाको पकडमा राख्नुहुनेछ।
118 अब, मोसाले जानेका थए िक उनी एक छुट्कारा िदने भई जन्मेका थए भ े। उनले
त्यो थाहा पाएका थए। र के तपाईले ध्यान िदनुभयो, मोसाको जुन महत्वकांक्षा थए, ती
उनको आमाले उसलाई भनेका थए, उनको आमा दाईमा थए।
119 कुनै सङ्का थएन, जब मोसा सानो बालक जन्मेका थए, उनको आमाले भनेका थए,
“तलाई थाहा छ मोसा, जब…तेरो बुवा, अम्राम, र मलेै िनरन्तर प्राथर्ना गरकेा थयौ।
हामीले थाहा पाएका थयौ, र वचनमा देखेका थयौ, यो एक छुटकारा िदनेवाला आउने
समय थयो। एक रात, प्रभुले हामीलाई भ ुभएको थयो, एउटा दशर्नमा, िक तँ जन्मनेछस्
र तँ छुट्कारा िदनेवाला हुनेछस्। हामी राजाको आज्ञाबाट डराएका थएनौ। राजाले के
भनेका थए त्यसमा हामीले ध्यान समेत िदएनौ। तब, हामीले थाहा पाएका थयौ िक तँ
एउटा छुट्कारा िदनेवाला भई जन्मेको छस्। अब, मोसा, हामी जान्दछौ िक तलाई हामीले
राम्रोसंग पालन—पोषण गनर्सकेनौ।”
120 अब, याद गनुर्होस्, तनीह त्यहाँ तल िमश्रमा चार सय वषर्दे ख थए। बुझ्नुभयो?
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121 “र हामी—हामीले तलेै सिह कुराह पाएको चाहन्छौ, सिह शक्षा, सिह प्रशक्षण
पाएको चाहन्छौ। त्यसलेै, मलेै तलाई लगेर सानो डंुगामा रा खिदए, र िनल निदमा लगेर
छोडिदए। र मलाई जलधारामा अचम्म लाग्यो, त्यो सानो डंुगालाई िवप रत िदशामा बगाएर
अगाडसम्मै लग्यो, त्यसलाई फारोको महलको भत्र त्यहाँिनर मोडिदयो, जहाँ फारोको
छोरी एउटा जलकुण्डमा स्नान गद थई…जहाँ फारोको छोरीको स्नानकुण्ड थयो। र
कसरी मलेै जानेको थए िक तँलाई हुकार्उन उसलाई एउटा ीकोआवश्यक थयो।”
122 र ती िदनह मा, िन यन,ै तिनह संग ती बालकह लाई हुकार्उन यी बोत्तलह
थएन, त्यसलेै बच्चालाई दधू िपलाउने दाईको आवश्यकता हुन्थ्यो। त्यसलेै…
123 “र, म रयम, मलेै उनलाई त्यहाँ तल पठाए। र उनी त्यहाँ उभीईन् र उनले भिनन्,
‘मलाई थाहा छ दधू िपलाउने ी कहाँ पाईन्छ भनेर,’ र मकहा आएर मलाई लािगन्। र,
मोसा, सबै ारह बन्द भए। बाबू, तमी सोह्र वषर्को भयौ अब, र तमी फारोको छोरा
ब ेवाला छौ। र एकिदन तँ छुट्कारािदनेवाला हुनेछस् जसले यी मािनसह लाई यहाँबाट
बािहर िनकालेर लानेछ।”
124 मोसाको महत्वकांक्षा बढ्नथाल्यो। “म अध्ययन गनछु, आमा। मलेै सक्नेसम्मको
सबै कुरा पढ्नेछु। तपाईलाई थाहा छ म के गनछु? म कसरी सिैनक व्यिक्त ब े भनेर
पढ्नेछु, अिन मलेै थाहा पाउनेछु कसरी मािनसह लाई यहाँबाट बािहर िनकाल्ने भनेर। म
महान् जेनेरल, िवशप ब ेछु, ताक मलेै ज ेछु यो कसरी गन भनेर। र मलेै—मलेै बािहर
िनकाल्ने छु। मलेै मेरो पी.एच.डी या एल.एल पाउनेछु। मलेै त्यसो गनछु।”
125 जस्तो िक “िपता चनीके्व”, यिद तपाईले किहले उहाको पुस्तक पढ्नुभएको छ भने।
िठक छ। उहाले “सबै प्रोटेसटेन्टह लाइ छुटाउन जादै हुनुहुन्थ्यो,” तपाईलाई थाहा छ, र
उनी आफै एक बने। त्यसलेै, यो महान् पूजाहारी, धेरै वषर् पिहले, “िपता चनीके्व,” तपाईले
उनको पुस्तकह लएर पढ्नुहोस्। तनीह ले उनलाई “िपता” भन्दथे। उनी केवल एक
भाई चनीके्व थए, उनी यिह थए। हामीले कुनै मािनसकलाई, “िपता” भिन बोलाउदनैौ।
त्यसलेै हामीले पाउछौ िक—िक हामी…उनले बाईबल पढ्न जादैथए, तािक उनी त्यहाँ
गएर सारा प्रोटेसटेन्ट धमर्लाई गलत सािबत गरी सबलैाई क्याथोलीक बनाउन सकोस्। र
जब उनी बाईबल पढ्न गए, पिवत्र आत्मा उनमा आए, र उनले पिवत्र आत्मा पाए, अिन
तब उनी ती प्रोटेसटेन्टह मध्ये नै एक भए।
126 त्यसलेै तब यो ध्यान िदनुहोस्, मोसाले त सबै प्रशक्षण पाएका थए, िकनभने,
उनले—उनले जानेका थए। उनी हो￭सयार थए, एकदमै शक्षत थए, एकदमै िव ान
थए िक त्यहाँ अ कोिह त्यत िव ान थएनन्…उनले िमश्रीह लाई समेत ￭सकाउन
सक्थे। उनले मनोवजै्ञािनकलाई समेत पढाउन सक्थे। उनले त्यहाका सेनापतलाई
सेनाको ताकत के हो ￭सकाउन सक्थे। उनी एक महान् व्यिक्त थए। र मािनसह
मोसासंग डराउथे उनको महानता देखेर। ओ, उसको ज्ञान यत महान् थयो िक, उनी
एक आकर् िवशप थए, या पप जस्तै थए। उनी एक महान् मािनस थए। र उनी सिक्तशाली
व्यिक्त थए। र उनले जान्दथए िक उनी यिह गनर् ज न्मएका थए, र यी कायर् गनर् उनी
ठूलो महत्वकांक्षा सिहत प्रशक्षण ग रएका थए।
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127 आज कै जस्तो। मलेै यो भ न्दन िक मािनसह , िव ालयमा प्रशक्षण ग रएको, म त्यो
भ न्दन…जस्तो तनीह ले अिहले यहाँ प ममा गदछन्, तिनह अथार्त् पे न्टको लले
थयोलोजी स्कूलको एक सय पचास करोडको भवन बनाउदछैन्। एक सय पचास करोड
डलरको स्कूल। मेरो लािग, त्यो िमसनरीह प्रचार कायर् के्षत्रमा भइिदएको भएहुन्थ्यो।
बुज्नुभयो? बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? तर, जेसुकै होस्, जब तनीह त्यहाँबाट िनस्केर
आए तनीह ले के गर?े तनीह के हुन्? रिकजका झुण्डह हुन्। वास्तवमै त्यिह हुन्।
र तब त्यसरीनै तनीह ले बािहर िनस्केर आए। त्यो सधै नै त्यस्तै थयो, बािक रहेकाह ,
र त्यो एउटै त रकामा हुन्। बुझ्नुभयो?
128 अब हामी यो पाउछौ िक मोसाले आफ्नो सबै प्रशक्षणको समय भ र, र आज, सबै
प्रशक्षणसंग ठूला ठूला िबशापह बनाउने र अ त्यस्त,ै महान्, र उच्चा महत्वकांक्षाका
साथ्, हामीले के गनछौ? हाम्रा महत्वकांक्षाह त्यस्तै नै ब ेछन् जस्तो मोसाको भएको
थयो। बुझ्नुभयो?
129 परमे रले, पिहले आफूले कुनै व्यिक्तलाई आफ्नो हातमा ल्याउनुभन्दा पिहले, उहाले
त्यसलाई आफ्नो महत्वकांक्षाह बाट िनकालेर रत्तो पानुर्हुन्छ। उहाले त्यसलाई त्यसको
प्रशक्षणह बाट िनकालेर रत्तो पनुर्पदर्छ।
130 उनी बािहर गए, र उनले छुट्कारा िदए; उनले एकजना िमश्र को हत्या ग रिदए। र
उनी, र जब उनले त्यसो गर,े उनले थाहा पाएिक उनी गलतमा थए भिन। उनले त्यसो
गनर्सकेनन्। त्यो त्यस त रकामा थएन। र परमे रले उनलाई जगंलमा, उजाडस्थानमा,
एक म भूिममा लानुपय ।
131 तपाईले ध्यान िदनुभयो, यो अचम्मको छ, कसरी यी मािनसह को लािग परमे रसंग
एउटा संदेश थयो। उहाले तनीह लाई म भूिममा लानुभयो।
132 उहाले पावललाई उजाडस्थानमा लानुभयो, उनलाई प्रशक्षण िदनको िन म्त
लानुभयो, यो म भूिममा उहाले ती सबै महान् दशर्न के थयो सो भ लाई लानुभयो।
“त्यो कुनै िन त म भूिममा जा।” र उनी त्यहाँ तबसम बसे जब सम्म परमे रले पूणर्
पले सबै कुरा थाहा िदनुभयो के गन भनेर।

133 र मोसाको समयमा, उहाले उनलाई बािहर म भूिममा लानुभयो। त्यहाँ उनलाई
चा लस वषर्सम्म राख्नुभयो, र उनको सबै थयोलोजी र उनको सबै महत्वकांक्षाह
उनीबाट िनकाल्नुभयो। ओ, कस्तो समय थयो, िक उनले पछाड फकर आफ्नो
असफलतालाई हेनर् सक्थ्यो। र कसरी हामी, आज राती, त्यिह नै गनुर्पदर्छ, जब हामीले
हाम्रा महत्वकांक्षाह हेदर्छौ।
134 चंगाई अभयानमा हेनुर्होस्, र हेनुर्होस् यिद प्रभुले केिह वषर् अघ दे ख िबरामीह मा
चंगाई पुनस्थार्पना गनर् शु गनुर्भयो, र अ धेरै काम गनुर्भयो।
135 सबजैना, सबै संस्थाह , यस्तै भईरहेको छ, िकनिक तनीह यी संस्थाह को अगी
आएका त थएनन्, तर तनीह लाई त आफ्नो लािग एउटा चंगाई गनवाला चािहएको
थयो। र हामीले के गय ? आउनुहोस् यसलाई मात्र एक क्षण हामी हेरौ। हामीले त्यिहनै
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कुरा गय जे मोसाले गरकेा थए। हामी बािहर गयौ र कुनै त रकाको चमत्कार उत्पादन गनर्
धेरै नै प्रयत्न गय । “मलेै एउटा रोगको गन्ध सुन्घे। म—म—मेरो हातमा रगत भयो,” र
एउटा चमत्कार उत्पादन भयो। बुझ्नुभयो? र हामीले के पायौ? कोिह मािनसह यस्तो
भारी दबाबमा आए, तनीह चोटले टूटे र लगातार िपउने जडया भए, नशालू र सोचाइमा
भ्र भए। र तनीह ती पे न्टको ल त रका र उदेश्यबाट िनस्केर फेरी फकर त्यिह संगिठत
संस्था बनाउनतर गए। बुझ्नुभयो?

136 हामीले के गय ? लगभग एउटा िमश्रीलाई मा रिदयौ। त्यो िठक हो। र हामीले कोशस
गय । हामी तनाबमा भयौ। हामीले मूल्य तय । हामीले मजदरूी गय , सबै लामो रातीसम्म
स्वर सुक्ने गरी प्राथर्नाको सभामा गयौ। र—र केिह िनमार्ण गन कोशस गय , र केिह
िनचोड िनकाल्ने कोशस गय , र यस्तै खालको सबै प्रयास गय , र अन्त्यमा यी सबै
पूणर् पले िवफल भएको पायौ। हामी फकर म भूिममा जान आवश्यक छ। यो सिह हो।
हो, श्रीमान्। हामीले कोशस र संघषर् गय । िकन हामी यसमा हार मान्दनैौ? त्यिह नै हो
तपाईले गनर् पन, हेनुर्होस्, फकर जानुहोस् र हार मा ुहोस्। िकन, हामीले त्यिह गय जे
तनीह ले गरकेा थए, त्यिह कुरा गय जुन मोसाले गरकेा थए। यसले कुनै फाईदा गदन।
चा लस वषर् पछ, उनले आफैलाई परमे रको वचनमा एउटा कैिदको पमा पाए। हामीले
के गनर् कोशस गदछौ?

137 जब, महान् आिषश बािहर आयो, र परमे रले हामीलाई यस िवषयमा भ ुभएको सबै
महान् कुराको प्रकटीकारण भयो, हामी कसरी नया गरी जन्मनु पदर्थ्यो; र कसरी हामीले
पिवत्र आत्मा प्रा गनुर्पदर्थ्यो, र पिवत्र आत्माको वि ष्मा येशू ख्री को नाउमा र यी सबै
कुराह यहाँ पाउनु पदर्थ्यो।

138 तपाईले देख्नुभयो, मािनसह उहाको वचनमा बस्नुको साट्टो, उहाको जुवामा
जोडनुको साट्टो, तनीह ले के गर?े तनीह आफैले संगिठत नामधारी संस्थाको
￭स ान्तको शु वात गर,े जुन पिहले नै िवफल भईसकेको थयो, र यस्तो कुरा उत्पादन
गन कोशस गरे जुन सत्य जस्तो दे खन्थ्यो।

139 मलेै िठक त्यहाँ छोट्त्याउदा राम्रो हुन्छ होला। बुझ्नुभयो? म िनस्चय छु िक तपाई
मलेै भ खोजेको कुरा बुझ्न सक्षम हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? तर िकन, हेनुर्होस् यसले के
गय । यसको िवषयमा सोच्नुहोस्।

140 हामीले के पाएका छौ, आजराती? मात्र एउटा देश जुन संगिठत मािनसह ले भ रएको
छ; जसले परमे रको वचनलाई नकादर्छ; जसले पिवत्र आत्माको जीवनलाई “िदमागले
पढ्न सक्ने कला” भन्दछ; तनीह यस्तो छन् जो आफ्नो मण्डलीमा यस्तो कुनै कुरालाई
आउनबाट नै रोक िदन्छन्। र तनीह ले तपाईलाई सपर्को िबउ, अनन्त सुरक्षा, र पिवत्र
आत्माले प्रकास गरकेो र वचन हो भिन प्रमाणत गरकेो कुराह को िवषयमा एउटा पिन
शब्द उ ेख गनर् अनुमत िददनै। मलेै चुनौती माथ चुनौती िदएको छु िक यहाँ आएर मलाई
गलत प्रमाणत ग रयोस्।
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141 तनीह ले के पाएका छन्? तनीह संग त्यिह कुरा छ जुन लूथरसंग थयो, बािक
रहेकाह ले िमश्रीह लाई मार।े यो के थयो। हुनसक्छ, यसलाई कुनै व्यिक्तले शु गरकेो
होला…चोरी गनर् छोडिदएको होला, या उ आफ्नो श्रीमती प्रत साचो भई बस्न थालेको
थयो होला। तर तपाईले त्यसबाट यस व्यिक्तलाई के बनाईिदनुभयो? एउटा मण्डलीको
सदस्य। “आऊ र हाम्रो समूहमा शािमल हौ।” बुझ्नुभयो?
142 त्यिह मृत दगुर् न्धत व्यिक्त मात्र थयो जसमा मोसाले आफ्नो औला तोकेर आफ्नो
चा लस वषर्सम्मको प्रशक्षणको सफलतालाई देखाउन सक्थ्यो, एउटा दगुर् न्धत िमश्री जो
त्यहाँ सडेको र मृत लडरहेको थयो।
143 त्यिह नै त रकामा आजराती भएको छ। एउटै मात्र कुरा जुन हामीले देखाउन सक्छौ
त्यो जागृतलाई जुन पार ग रएको छ, त्यो त्यिह दगुर् न्धत मण्डलीका सदस्यह जसले
य त्त पिन प्रभूको बारमेा जान्दनैन् जत ती होट्टेनटट जातले िमश्रीह को राित्र कुरा जानेका
छन्। त्यो सिह हो। त्यसले तनीह लाई परमे रको वचनको िवषयमा भन्दछ, र तनीह
भन्दछन्, “म त्यो िव ास ग दन” भन्छन्, “तमीले के भन्छौ मलाई त्यसको मतलव छैन,
म यो िव ास ग दन।” बुझ्नुभयो? यो अत नै भयानक कुरा हो जुन ती सबै तनाब र संघषर्
र सबै कुराह जुन हामीले पाएका छौ िक यसले पछाडतर इशारा गदर्छ।
144 हुन सक्छ हामीले ठूलो िव ालय देखाउन सकौला, तर त्यो मृत छ। हामीले संगिठत
संस्थालाई देखाउन सकौला तर त्यो मृत छ। त्यो दगुर् न्धत छ। यो त िठक त्यिह पिहले
वाला जस्तो कुरा हो जसबाट हामी जोर लगाएर बािहर िनिक्लएर आएका थयौ; र जब
हामी त्यिह तफर् फकर् न्छौ “एउटा सुँगुर आफ्नै िहलोमा फकर गएको जस्त,ै र कुकुर आफ्नै
बान्तामा फकर गए जस्त”ै नै हो। एउटा मृत िमश्री हो।
145 कुनै संकानै छैन तर कसलेै भनेको थयो, “मोसा, िठक छ, के तमीभत्र
मािनसह को िन म्त कुनै पिन भावना बािक छैन? तमी यिह गनर्को िन म्त बोलाईएका
हौ।” कोिह जसले मोसालाई चनेको छ, र उनलाई त्यसकैो लागी बोलाईएका हुन् भिन
जानेको छ। “र…र तमीले मािनसह को लािग भावना हरायौ?”

“होइन, श्रीमान्।”
146 “िठक छ, तब तमी िकन बािहर गएर यो गदनौ? िकन तमी त्यहाँ गएर यो गन
कोशस गदनौ? िकन तमी तनीह संग िमलेर बािहर जादनैौ?”
147 मोसा त्यहाँ तबसम्म रत्तो हुदै जादैथयो, जबसम्म उनमा त्यो ज लरहेको पो ाको
अनुभव भयो, जुनले वचनको घोषणा गय । “म उिह अब्राहाम, इसाहाक र याकूबको
परमे र हू।र मलेै मेरो प्रतज्ञा सम्झेको छु। र म यहाँ तल तनीह लाई छुट्कारा िदलाउन
आएको छु। म तलाई यस कायर् गनर्को िन म्त पठाउदै छु।” र त्यिह नै हो।
148 उनले वचन देखेका थए, कुनै मािनसह को महत्वकांक्षा या मािनसह को
आकांक्षाह देखेका होइनन्। तब उनी के बने? उनलाई िमश्रीह को आमनेसामने हुन
क त्त मन भएन। उनलाई यी कुराह को आमनेसामने हुन कत पिन मन थएन। तर
उनी एक कैिद थए। आमेन। चा लस वषर्सम्म भागीर ो, अझै रत्तो हुदै गयो, तर तब



24 बो लएको वचन

उनी ज लरहेको पो ामा, शिक्तशाली मोसा आफ्नो पूणर् ज्ञानमा भएका उनी एक कैिद
भए। बाईबलले भन्छ, िमश्रमा मोसा आफ्नो वचनमा या आफ्नो काममा एक शिक्तशाली
पु ष थए।
149 तर हेनुर्होस् त्यो ज लरहेको पो ाको उप स्थतमा त्यस शिक्तशाली थयोलोजनले के
गर।े उनले मात्र आफ्नो असक्षमताको कुरा स्वीकार गर।े जब उनले वास्तिवक परमे रको
उदेश्य थाहा पाए, उनले त्यो कायर् गनर्को िन म्त असक्ष रहेको स्वीकार गर।े य िप उनी
सबै थयोलोजीबाट प्रशक्षत थए जुन तनीह ले िदनसक्दथे, तनीह को सव त्तम
िव ालयमा प्रशक्षत थए। तर, अझै पिन उनले के गनर् सक्थे…जब आगोको खामो
त्यस ज लरहेको पो ामा थयो? उनले भने, “म त बोल्न पिन स क्दन। प्रभु म कोनै होर
गएर यो गनर् सक्ने?” देख्नुभयो?
150 “तेरो जुत्ता खोलेर आइज, मोसा। म तसंग बोल्न चाहन्छु। आफैले रत्तो तुल्या, तेरो
जुत्ता समेत खोल्। िक त भुइँमा फेरी ￭सधा बस्। म तसंग बोल्न चाहन्छु।”
151 बोल्न पिन सक्दनै थए। अन्ततः एक चुिनएको कैिद, एक चुिनएको अगमवक्ता,
जस्तो ग र पावल चुिनएका थए। मोसा एक छुट्कारा िदने भई चुिनएका थए। र त्यसपछ
अन्ततः परमे र आफूले चुनेको व्यिक्तलाई एक कैिद तुल्याउनु भयो। ओ, हा ेलुया!
उनी तब मात्र चल्न सक्दथे जब परमे रको वचनले उनलाई चलाउदथ्यो। “कसले मलाई
पठायो भिन मलेै भ ु?”

“म हँू।”
“म कसरी गनछु?”
“म तँ संग हुनेछु”

152 “हो, प्रभू, जस्तो तपाईले भ ुभयो। म यिह छु।”ओ, उनी एक कैिद हो।
153 उनी आफ्नो उत्तम सोचको िव मा गए। अब, उनले सिैनकलाई आदेश िदने
प्रशक्षण लएका थए। “तरवार मुखमडंलसम्म माथ ग रयोस्!” जानको िन म्त प्रशक्षण
ग रएको थयो, “िक सबै रथ एकै क्रममा रहोस्, भाला अगाड िनकालेर आक्रमण
गनर्को लािग चलाऊन।” त्यिह नै त रकामा उनले जय पाउन जादै थए। त्यो उनको
प्रशक्षण थयो।

तर उनले भने, “म के प्रयोग गनर् जानेछु त?”
भ ुभन्यो, “तेरो हातमा के छ?”

154 “एउटा लौरो छ।” परमे र किहलेकािह यस्तो िवचत्र काम गनुर्हुन्छ िक मानव-
म ष्तस्क लाई अच्चम लाग्दछ। बुझ्नुभयो? उनको हातमा एउटा लौरो थयो। उनी अस्सी
वषर्को वृ ा भसैकेका थए, उनको मुहारमा दाह्री झु ण्डरहेको थयो। उनको श्रीमती
खच्चडमाथ थयो; उनको बालबच्चा उनको काँखमा ब￭सरहेको थयो। जब उनी लौरो
लएर जादथे उनको लौरो लएको सानो बुढो हात ह￭ न्थ्यो। मात्र उनको शर खडा भयो,
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िकनक उनीसंग “परमप्रभू यसो भ ुहुन्छ” भ े वचन थयो। िकन? उनले आ खरमा यो
पाएरै छोड्यो।
155 उनी एक कैिद थए। “म तब मात्र चल्नेछु जब वचन चल्नेछ। म तब मात्र बोल्नेछु
जब वचन बोल्ने छ।

“तमी कहाँ जादछैौ?”
156 “मलेै एउटा आज्ञा पाए: फारोको अगाड खडा भई, र यस लौरो ारा त्यसलाई देखाउ
िक परमे रले मलाई पठाको हो भिन।” आमेन

“तमीले त्यसपछ के गनर् जादछैौ?”
“मलेै यो गरपेछ उहाले अक कुरा िदनुहुनेछ।”

157 त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ। तपाईले गनर्पन एउटा मात्र कुरा छ, पिहलो कदम यो छ आज
राती: आत्मसमपर्ण गनुर्स्, एउटा कैिद ब ुहोस्। आफ्नै लािग या अ कुराको बारमेा
नसोच्नुहोस्। एउटा कैिद ब ुहोस्।
158 मोसा एउटा कैिद बने, उनी बोल्न समेत स क्दन भनेर स्वीकार गर।े अन्ततः जब
परमे रले उनलाई आफ्नो हातमा लनुभयो, जहाँ उनी तब मात्र चल्न सक्दथे जहाँ
परमे रले उनलाई चलाउनुहुन्थ्यो। जहाँ उहाले उनलाई वचन भ ुभयो। उनले थाहा
पाएका थए िक त्यो वचन थयो। तब उनले स्वयम् आफैलाई वचनमा सु म्पिदए। र त्यहाँ
पिवत्र आत्मा, परमे रले मोसालाई परमे रको इच्छामा जुवा लगाउनुभयो।
159 त्यिह नै कुरा उहाले पावललाई पिन गनुर्भएको थयो। त्यो सिह हो? [सभाले भन्छ,
“आमेन”—सम्पा] उहाले पावललाई जुवामा जोत्नुभयो; सानो, उच्च नाकवाला, तानेबाज
यहूदी थए, ओ, जसमा पी.एच.डी र एल.एल.डी उनको नाममा ले खएको थयो। तर
उहाले भ ुभयो, “म यसलाई वचनको खातर यसले के के भोग्नेछ भिन देखाउनेछु।”
बुझ्नुभयो? र उनले…
160 र तब पावल त्यहाँ बसेर वचन हेदथए, र त्यो येशू हो भिन देखेर, तब उनले आफ्नो
हात उठाए, तब उनले आफ्नो हात माथ उठाए र उहाको जुवामा जोतए। परमे रको
वचनले उनलाई वचनमा जुवा लगाईिदयो। “उनले अन्यजातीह को सामू मेरो नाउको
गवािह िदनेछ।” तब उनी त्यहाँ गए।
161 “मोसा, म तेरा पूखार्ह का परमे र हँू। म अब्राहाम, इसाहाक, र याकूबको परमे र
हँू। मलाई सम्झना छ मलेै तनीह मा प्रतज्ञा गरकेो थए, र प्रतज्ञाको समय न￭जक
आएको छ। र मलेै मेरा मािनसह को दःुखलाई देखेको छु। मलेै मेरो प्रतज्ञा सम्झेको
छु। र म तलाई जुवामा जोत्न तल आएको छु। तलाई थाहा छ वचनले के भनेको छ।
मलेै तलाई त्यहाँ तल जानलाई जुवामा जोतेको छु, त्यहाँ तल गएर मेरा मािनसह लाई
छुटाएर ल्याउन सक्नको िन म्त मलेै तलाई शिक्तका साथ जुवामा हालेको छु। र त्यो लौरो
साक्षीको पमा तेरो हातमा लएर िहड्, िकनिक तलेै त्यस ारा चमत्कार ग रएको देखेको
छस्” जसरी दाउदले घुएत्रोमा देखेको थयो। बुझ्नुभयो?
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162 जुवामा जोतयो, उनी आफैलाई, र उनी तल गए। अन्ततः परमे रसंग एउटा
व्यिक्त भयो जो उहामा सु म्पएको थयो, उहाको जुवामा जोतएको थयो, र तब सम्म
चल्न सक्दनै थयो जबसम्म परमे रको वचनले उनलाई चल्न लगाउिदन थयो। यिद
मािनसह ले आज केवल त्यो गरे त, तब, उनी उहाको कैिद हुनेथयो, प्रेमको एउटा कैिद
हुनेथयो, प्रेमको बन्धनको जुवामा ना रने थयो, परमे रसंग, जसरी पावल परमे रको
प्रेमको बन्धनको जुवामा ना रएका थए।
163 पावल जस्त,ै दवुजैना एकै तरीकाले प्रशक्षत थए। तपाईलाई थाहा छ, मोसालाई
सनै्य शिक्त ारा इस्राएलका सन्तानलाई छुट्कारा िदनको िन म्त प्रशक्षण िदईएको थयो।
पावललाई रोमीह को हातबाट तनीह लाई िनकालेर मुक्त गराउन त्यस बेलाका संसारका
महान् याजकका बल ारा प्रशक्षण गराईएको थयो, गमा लएलको रखेदेखमा ठूलो ठूलो
प्रशक्षण िव ालयमा उनी प्रशक्षत थए।
164 र दवुै जना म भूिमतर गए; बेग्लै व्यिक्त भई फ कए। दवुजैनाले आगोको खामो
देखे। र दवुजैना अगमवक्ताह थए। त्यो सिह हो? [सभाले भन्दछ, “आमेन”—सम्पा]
दवुजैना अगमवाक्ताह थए। र दवुजैनालाई आगोको खामो ारा बो लयो, त्यो िठक साचो
हो, दबुजैना छुट्कारा िदनको लािग आए। त्यहाँ तनीह थए; म भूिममा गए। आफ्ना
घरह छोडे र म भूिममा यो पत्ता लगाउन गए। परमे रको इच्छा पत्ता लगाउन तनीह का
मािनसह लाई छाडे र सबकुैरा छाडे। बुझ्नुभयो?
165 तनीह एक त रकामा प्रशक्षत थए; परमे रले तनीह लाई अकमा प रवतर्न
गनुर्भयो। र तनीह पूणर् पले कैिद ब ुपथ्य , ताक तनीह ले त्यस त रकामा व्यवहार
नगनर्लाई जुन त रकामा तनीह ले गनर् चाहन्थे, तर परमे रले इच्छा गनुर्भए अनुसार
व्यवहार गनर्को लािग। उहा िहजो, आज र सधै भ र एकै समान हुनुहुन्छ।
166 के हामीसंग त्यहाँ अक दस िमनेट छ यसलाई प्रष्ट्याउनको लािग? [भाई नेभलले
भ ुहुन्छ, “आमेन”—सम्पा]
167 र म वास्तवमै छटो छटो अक पात्रमा जानेछु। र यसको अगाड म अक एउटा
हेनछु। उनको नाउ योसेप हो। उनी एक चुिनएको छोरा थयो। उनी येशू ख्री को एउटा
￭स प थयो। उनी एक अगमवक्ता भई जन्मेका थए। उनी एक अगमवक्ता पिन थए।
बुझ्नुभयो? र अब उनले दशर्न पिन देख्न सक्थे। र जब उनी अझै पिन सानो केटा थए,
उनले आफ्नै बारमेा आफु ￬सहासनमा बसेको दशर्न देखे, र दशर्नमा उनको दाजुभाईह ले
उनलाई दण्डवत गरकेा थए। बुझ्नुभयो? तर हेनुर्होस्। उनी बने…उनलाई उनी एक ठूलो
केटाजस्तो अनुभव भयो। बुझ्नुभयो? सबै जनाले…
168 तर परमे रले के गनर् पनथयो? उहाले त्यिह नै गनुर्भयो जुन उहाले बािक रहेकोसंग
गनुर्भएको थयो। िकनभने, मोसा छुट्कारा िदलाउनेवाला थए, पावल एक छुट्कारा
िदलाउनेवाला थए, र अब योसेप पिन एउटा छुट्कारा िदलाउनेवाला थए। उनले
अिनकालबाट आफ्ना मािनसह लाई बचाएका थए।
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169 परमे रले उनलाई के गनुर्पन थयो? उनलाई झ्यालखानामा हाल्न पनथयो,
उनलाई ￭सधै झ्यालखानामा हाल्न पदर्थयो। हो, श्रीमान्। याद गनुर्होस्, उनी आफ्नै
दाजुभाईह बाटै एउटा िमश्रीकोमा बेचएका थए। र तनीह ले उनलाई पोथीफरकोमा
बेचिदए। र पोथफरले उनलाई थोरै स्वतन्त्रता िदएको थयो, र, पिहले कुरा तपाईलाई
थाहा छ, त्यो उनीबाट खो￭सयो। र तनी त्यहाँ झ्यालखानामा दै बसे, परमे रले उनलाई
रत्तो पानुर्पदर्थ्यो।
170 अब ध्यान िदनुहोस्। तर, हरके समयमा, म िव ास गछुर् , उनी, त्यो झ्यालखानामा
उनले दशर्नले भनेको त्यो कुरा स्मरण गदर्थए िक उनी एक िदन ￬सहासनमा बस्नेछन्,
र उनका दाजुभाईह ले उनलाई दण्डवत् गनछन्, िकनभने उनले जानेका थए िक
उनका वरदानह परमे रबाट आएका थए। र उनले जानेका थए िक ती कुरा पूरा हुन
आउनेछ भनेर।
171 यिद हामीले केवल यो कुरा हाम्रो मनमा राख्न सक्यौ भने, र परमे रको वचन
अनुसार, िक यस अ न्तम िदनह मा उहाको मण्डली हुनेछ, उहाको मािनसह हुनेछन्।
र यी कुराह जुन उहाले प्रतज्ञा गरकेा थए, उहाले त कुराह पूरा गनुर्हुनेछ। उहाले गछुर्
भिन भ ुभएको छ र हामी त्यिह समयमा ￭जउदै छौ। हामी त्यस समयमा छौ। उहाले मात्रै
हामीलाई सच्चा कैिद बनाउन चाहनुहुन्छ, उहासंग जोडनुहोस्।
172 तपाईले त्यो पुरानो भजन सु ुभएको छ जुन हामी गाउने गदर्छौ, “र तब मा
परमे रसंग भत्र बन्द हुनेछु”? म परमे रसंग भत्र बन्द हुन चाहन्छु। अब, यिह हो त्यो
जहाँ मलेै यसको बारमेा सोचेको थए। परमे रसंग भत्र बन्द हुनु, अ केिहमा होइन,
र तपाई तब मात्र चल्नुहुनेछ जब परमे रले चल्नको िन म्त भ ुहुन्छ। तपाईले त्यो मात्र
गनुर्हुन्छ जुन परमे रले गनर्को लािग भ ुहुन्छ, बुझ्नुभयो, तब तपाई परमे रसंग भत्र
बन्द हुनुहुनेछ।
173 अब याद गनुर्होस्, उनले सोच्दै थए। उनी पूणर् पले आफैमा असफल पिन रहे।
ती सबै जत उनले जानेका थए, ती सबै जत उनले बुझेका थए, र सबै कुरा, उनी
पूणर् पले असफल भए। उनलाई यस्तो प र स्थतमा पा रएको थयो जहाँ उनले भनेको
कसलेै सुन्दनै थए। उनी एक कैिद थए। बुझ्नुभयो? उनलाई यस्तो प र स्थतमा रा खयो,
जहाँ अिव ासीह ले उनलाई िव ास गदन थए। मलेै भ खोजेको कुरा देख्दै हुनुहुन्छ?
[सभाले भन्छ, “आमेन”—सम्पा] उनको सेवाकायर् असर रिहतको थयो। मािनसह ले
उनीबाट आफ्नो सोच बदलिदए। तनीह ले उनलाई बन्दीगृहमा कुनै ध्यान िदएनन्।
उनको सेवाकाईले के नै राम्रो गथ्य र। हुनसक्थ्यो उनी बन्दीगृहको पखार्लमा खडा
भएर तनीह लाई प्रचार गथ्य ; तनीह तल सडकमा िहड्थे होला। बुझ्नुभयो? तर
उनी एक कैिद भए। परमे र त्यसलाई तबसम्म कैिद बनाईराख्नुहुन्छ जब सम्म पांग्रा पुरै
त रकाले घुम्दनै। र भ ुहुन्छ, “यहाँ छ मेरो मािनस।” मिहमा होस्! पूणर् असफलतामा
राख्नुहुन्छ।
174 अन्ततः परमे र उनको बन्दीगृहमा आउनुभयो। पावललाई जस्तै गरी, बािक अ
सबलैाई जस्तै गरी, उहा उनकोमा आउनुभयो। र उहाले उनलाई त्यहाँबाट िन स्कनलाई
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त्यो वरदान प्रयोग गनुर्भयो जुन उहाले उनलाई िदनुभएको थयो। त्यो साचो हो। उहाले
उनलाई उनको बिदगृहबाट ल्याउनुभयो। उहाले के गनुर्भयो? जसै उहाले उनलाई
ब न्दगृहबाट ल्याउनुभयो, उनलाई राजाबाट अधकार प्रदान ग रयो, उनको राजा, जसको
बराबरमा उनी बसेका थए। उनलाई ब न्दगृहबाट ल्याईयो अिन अधकार िदईयो; यहासम्म
िक जे उनले भन्दछ त्यो हुनुपदर्थ्यो। आमेन।
175 उनको ब न्दगृहमा, उनले लगातार सम्झे िक उनी एक उदेश्यका लािग जन्मीएका
थए। उनी एक राजाको बराबर बस्नेवाला थए। बािक अ सबै उनको अगाड झुकेर घुडा
टेक्नेवाला थए। उनको दशर्नले उनलाई त्यसो भनेको थयो। आमेन। तर उनको दशर्न
पूणर् पले सम्प हुन अगाड उनी एक कैिद हुनपन थयो। आमेन। र त्यसपछ शाशक
ब ेवाला थए। र जब उनी आफ्नो ब न्दगृहबाट आए, र परमे रको वचनको एक कैिद
भए, उनले मात्र त्यो भ सक्थे जो परमे रले उनको मुखमा हा लिदनुहुन्थ्यो, तब परमे र
उनीबाट काम गनुर्हुन्थ्यो।
176 ध्यान िदनुहोस्, िक मोसासंग त्यस फारोको राजकुमारह लाई आफ्नै इच्छामा बा
सक्ने अधकार थयो, “यिद तपाईले यस पहाडलाई यहाँबाट हिटजा भिनआदेश िदनुभयो
भने त्यो हट्नेछ।” उनीसंग फारोको राजकुमारह लाई काबूमा राख्नसक्ने शिक्त थयो।
चाहे तनीह डकन होस्, या प्रे स्बटर होस्, या तनीह प्रदेशका प्रतिनध होस् या
तनीह जोसुकै होस्। उनले भने, “म तलाई बान्दछु,” र तनीह बन्धनमा बाधन्थे।
त्यिह नै हुन्थ्यो। उनले यो आफ्नै वचनमा गनर् सदक्थे, उनले आफ्नै खसुीमा गनर् सक्दथे।
आमेन। परमे रको मिहमा होस्!

ओ, मसंग मात्रै तन िमनेट बिढ बािक रहेको छ, त्यसलेै म मेरो वचन राख्छु।
177 अब हामीले यो पाउछौ, िक उनी संसारको कैिदबाट परमे रको लािग एक कैिद भए।
पावल दे खबाट…त्यिहनै त रकामा छ। र मोसाको पिन उिह त रकामा छ, उनको आफ्नै
सोच-िवचारको कैिदबाट परमे रको एउटा कैिद भए। र जब उनी बािहर िनस्केर आए,
उनीसंग परमे रको सामथ्यर् थयो। र जब उनी पावल भए…जब मोसाको पुरानो सोचाई,
उनी त्यसबाट रत्तो भई आत्मसमपर्ण गर,े उनी ख्री को वचनको एक कैिद भए। र उनी
त्यिहमात्र िहडु्डल गनर्सक्दथे जहाकिह…

“तपाईले भ ुहुन्छ, ख्री ?”
178 उनले ख्री को खातर िनन्दा उठाउनु िमश्रको खजानाह भन्दा महान् ठाने। “त्यसलेै
उनी ख्री को कैिद थए जसरी पावल थए।”
179 याद राख्नुहोस्, ती तनै जना अगमवक्ताह थए। बुझ्नुभयो? परमे रको इच्छा र
मागर्ह को एउटा कैिद बिनन तनीह आफ्नै िवचारबाट रत्तो पा रनुपथ्य ।
180 तब हामी याद गदर्छौ, अब, उनको आफ्नै वचनमा उनीसंग बाध्न सक्ने सामथ्यर्
थयो। उनकोआफ्नै वचनमा बन्धनबाट छुटाउन सक्ने सामथ्यर् थयो। उनले भ सक्दथे,
“म तमीलाई राजाको नाउमा छुट्कारा गराउदछु।” आमेन। फारोले योसेफलाई आफ्नो
धमर् पुत्र बनाएका थए।
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181 ख्री ले आफ्ना छोरछोरीह लाई प्रेमको कैिद बनाउनुहुदछ। र उहाले तनीह लाई
सामथ्यर् िदनुहुन्छ, त्यिह कुरा जुन उहासंग छ। यूह ा १४:१२ “तनीह जसले म मा
िव ास गदर्छन्,” बुझ्नुभयो “मलेै जुन काम गरकेो छु ती तनीह ले पिन गनछन्। अझै
यो भन्दापिन बढ्ता गररे गनछन्।” अब ख्री को प्रेमको कैिद उसको राजा ारा शिक्तशाली
हुदछ, जो ख्री हुनुहुन्छ। आमेन। “र साचो साचो म भन्दछु, यिद तमीले यस पहाडलाई
हटेर जा भन्यौ र तम्रो दयमा संका गरनेौ भने, तर जे तमीले भन्यौ सो पुरा हुन्छ भिन
िव ास गय भने, तमीले भनेको कुरा तमीले पाउनेछौ। यिद तमी म मा र मेरो वचन
तमीमा वास गय भने; यिद तमी ममा जुवामा जोडयौ भने,” िकनभने उहा र उहाको
वचन एकै हो। “आिदमा वचन थयो, र वचन परमे रसंग थयो। र वचन देहधारी भयो
र हामी माझ वास गय । िहजो, आज, र सधभै र एकै समान हुनुहुन्छ! यिद तमी ममा
वास गय भने,” यहाँिनर या त्यहाँिनर होइन। “ममा वास गर, र मेरो वचन तमीमा
वास गय भने; जे पिन माग्छौ, वा जे पिन तमी भन्छौ, त्यो तम्रो िन म्त ग रनेछ।”
उहासंग शिक्त छ।

182 ध्यान िदनुहोस्, उनी बािहर िनके्लर आउनुभन्दा अगाड, उनलाई बािहर लिगन
पदर्छ र सफाई ग रनुपदर्छ। उनी राजासंग भेट गनुर्भन्दा पिहले केिह कुराह को सफाई
ग रनु पदर्छ।

183 ओ, परमे रले किहलेकािह आफ्ना मािनसह लाई त्यसरी बािहर िनकालेर
ल्याउनुहुन्छ, र तनीह का आफ्नै केिह इच्छाह सफाई गनुर्हुन्छ, तनीह ले जे चा ो
त्यिह नै तनीह ले गनर् पाउदनैन् भिन देखाउनुहुन्छ। मलेै भ खोजेको कुरा तपाईह
जा ुहुन्छ। तनीह —तनीह ले जे इच्छा गय त्यिह गनर् पाउने स्वतन्त्रतामा तनीह
छैनन्। तनीह पूणर् सामथ्यर् र ख्री को प्रेमको दास ब आउनु भन्दा पिहला, तनीह मा
सफाई ग रनुपदर्छ र त्यसपछ प्रस्तूत ग रन्छ। किहलेकािह उहाले तनीह लाई म भूिममा
लानुहुन्छ, तनीह मा सफाई गनर्को िन म्त लानुहुन्छ। त्यसपछ तनीह लाई बािहर
ल्याउनुहुन्छ, एक अभिषक्तको पमा, त्यो उदेश्य पूरा गनर्को िन म्त जुन उहाले
तनीह लाई बनाउनको िन म्त िनयकु्त गनुर्भएको थयो। बुझ्नुभयो, मलेै के भ खोजेको?

भाईह हामी अन्त्यको समयमा छौ।

184 स्मरण गनुर्होस्, अ सबै समयमा, उहाले के के गनुर्भयो। उहाले जिहले पिन एक
व्यिक्त लनुपदर्छ र उनलाई उहामा एक कैिद बनाउनुहँुदछ, आफैलाई त्याग्न लगाउनुहुन्छ।
उनले सबै कुराह त्यािगिदए जुन उनले जानेका थए, उनको सबै प्रशक्षणह लाई
भू लिदए, परमे रको इच्छा जा र परमे रलाई पछ्याउन उनले सबै कुरा भु लिदए।

185 उनले कुनै पिन मािनसले गनर् पन कुरा र परमे रलाई एकै समयमा पछ्याउन सक्दनै।
त्यो पूणर् पमा एक अकार्को िवप रत हुन्छ। तपाई एकै समयमा पूवर् र प ममा जान
सक्नुहु । तपाई एकै समयमा दाँया र बाँया तपाईले एकै समयमा सिह र गलत काम गनर्
सक्नुहु । तपाईले मान्छे र परमे रलाई एकै समयमा पछ्याउन सक्नुहु ।
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186 अब, त्यसपछ, यिद तपाईले परमे रलाई पछ्याउदै हुनुहुन्छ र आफैलाई परमे रमा
सुम्पनुभएको छ भने, तब तपाई परमे रमा, वचन र उहाको इच्छामा एक कैिद ब ुहुन्छ।
अ कसलेै जे सुकै भनोस् तर तपाई एक कैिद ब ुहुन्छ।
187 सु ुहोस्। हामी अ न्तम समयमा छौ। र यस केिह केिह िमनेट िबत्दै जादा म यो श्र ा
र आदरको साथ भ चाहन्छु। र मेरो रायमा त यो छ िक, हेनुर्होस्, परमे र यस अन्त्यको
िदनमा यो पकै्क पिन गनुर्हुनेछ र गनुर्हुन्छ, उहाले यो गनुर्हुन्छ िक यस समयमा फसलको
लािग एकऔजार खोज्नुहुन्छ। उहाले एउटा औजार खोज्नुपनछ, फसल काट्नको िन म्त।
कुनै पिन िकसान जब उनी फसल काट्न जान्छ उसंग काट्नको िन म्त कुनै औजार
हुनुपदर्छ; िन यन,ै उनी संग कुनै धा रलो ह￭सया वा अ त्यस्त,ै कुनै यन्त्र चािहन्छ, ताक
भूष अलग गररे अ काटेर बािहर ल्याउन सकोस्। र उनको फसल पािकसकेको हँुदछ।
188 परमे र, हामीलाई तपाइको हातमा लनुहोस्। हामीलाई तपाईको प्रेमको ब न्द-दास
बनाउनुहोस्। हामीलाई औजारको पमा प्रयोग गनुर्होस्, िक हामी यस पापमय श्रािपत
पृथ्वीमा जहाँ हामी आज जीईरहेका छौ यो आभास लएर आउनुहोस् िक येशू ख्री िहजो,
आज र सधै भ र एकै समान हुनुहुन्छ।
189 मेरो लािग, परमे र, तपाईको एउटा कैिद बनाउनुहोस्। यिद मेरा दाजुभाईह ले
मलाई त्यागे, यिद मेरा िमत्रह ले मलाई त्यागे तापिन, म येशू ख्री को र उहाको वचनको
एक कैिद हुन चाहन्छु, ताक म उहाको वचनमा पिवत्र आत्मा ारा जुवा लगाईन सकू,
ताक यो देख्न सकू िक पिवत्र आत्माले परमे रको वचनलाई त्यिह काम ारा पुि गरकेो
होस् जसको बारमेा उहाले भ ुभएको थयो, त्यिह गनर् सकेकोहोस्। म येशू ख्री को एउटा
कैिद ब चाहन्छु।

आउनुहोस्, हामी प्राथर्ना गरौ।
190 हाम्रो शर झुक्दै गदार्, आज रात, म सोच्दछु, यिद हाम्रा ती महत्वाकांक्षाह जुन
हामीसंग छ, केिह ब े इच्छाको, या हुनसक्छ केिहकुरा जुन हामीले सोच्छौ होला, एक
स्वाथ कुराह , सोच्दछु यिद हामीले त्यसलाई केवल एकतफ राख्न सकेनौ भने।
191 म सोच्दछु यिद कोिह जवान केटा यहाँ, आज रात, हेदर्छ, अिन भन्दछ, “म जब
ठुलो हुनेछु, म यस्तो-यस्तो ब ेछु।” सोच्दछु िक यिद तपाईले परमे रको इच्छा तपाईको
जीवनमा महसूस गनुर्भएको छ र भ ुहुन्छ, “होइन, होइन। म—म…मेरा महत्वकांक्षाह
हराउछु अब। गत केिह िदनह बाट पिवत्र आत्मा मसंगै बोल्दहुैनुहुन्छ। म—म—म—
म आफैले आफैलाई परमे रमा िदन चाहन्छु, ताक यस अ न्तम समयमा भूषबाट अ
अलग गन एउटा औजार ब सकू।”
192 कोिह जवान यवुती हुनसक्छ जसले एक असल च रत्र भएको केिट ब े महत्वकांक्षा
बोकेको होस्, या—या जसलाई एउटा सुन्दर ी ब े इच्छा भएको होस्, या कुनै िदन
हलीवूडमा आफ्नो पेशा बनाउने इच्छा होला, िक मलाई आ यर् छ िक के तपाई आज
परमे रको उप स्थतमा आफ्नो इच्छाह परमे रको वचनमा सम पत गनर्को लािग र
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आफ्नो जीवनमा पम को बोलाहट सु को लािग इच्छुक हुनुहु ? परमे र जा ुहुन्छ िक
तपाई को हुनुहुन्छ भिन।
193 म सोच्दछु यिद त्यहा न￭जकै सेवक हुनुहुन्छ या दास हुनुहुन्छ, एक सेवक मण्डलीमा
किहँ हुनुहुन्छ भने। म यहाँ किहलेकािह आउदछु। म आजराती यहा ब￭सरहनुभएको एक
तहाई मािनसह लाई च न्दन, तर म…केिह थोरै जतलाई चन्दछु जो यहाँ हुनुहुन्छ। म
सोच्दछु, यिद त्यहाँ कोिह यस्तो व्यिक्त भईिदएको भए, जो यो भ े इच्छामा होस्, “मलाई
वास्ता छैन अ ले के भ ेछ। म अब परमे रको दास हू। म—म—म कुनै कुराको बेवास्ता
गररे उहाको वचन प्रचार गनर् जाँनेछु। मलाई वास्ता छैन, मेरो संस्थाले मेरो िव मा
जे गरपेिन, म अझै पिन त्यिह वचनमा रिहरहनेछु। म—म यो गनछु। मेरो इच्छा अब
परमे रको इच्छा हो। परमे रको इच्छा नै मेरो इच्छा हो। म येशू ख्री को एउटा कैिद ब
जादछुै। परमे रको अनुग्रह र म त ारा म यो गनछु।”
194 हामी हाम्रो शर झुकाउदै गदार्, यसको िवषयमा सोच्नुहोस्। आज रात, कत जनामा
त्यो महत्वकांक्षा छ? के तपाईले हात उठाउनुहुन्छ। त्यो मेरो पिन यस्तै इच्छा थयो। म
सबथैोक सु म्पिदन्छु। हाम्रो शर झुकाउदै गदार्, सुस्तरी अब, जसै तपाई यसको िवषयमा
सोच्दै हुनुहुन्छ, प्राथर्ना गदगदार् सोच्नुहोस्।

सबथोक िदन्छु म,
सबथोक िदन्छु म,
सबथोक तपाईमा, मेरो आशिषत मुिक्तदाता,
सबथोक िदन्छु म।
म सबथोक…

195 के तपाईको वास्तवमै यिह अभप्राय छ? “म एउटा कैिद ब चाहन्छु।
म…

मलाई लनुहोस्, प्रभु। आजराती मलाई तल कुमालेको घरमा लानुहोस्। मलाई पूरा
तोड्नुहोस्, र फेरी जोड्नुहोस, यहाँ।”

…सबथोक तपाईमा, मेरो आशिषत मुिक्तदाता,
सबथोक िदन्छु म।

196 स्वग य िपता, जसै गीत बज्दै गछर् , मलेै सोचे यो समय सबभैन्दा फाईदजनक छ,
म गीतको िवचमा यो छोडेर केिह मात्र क्षणको िन म्त तपाईसंग बोल्न चाहन्छु । जस्तो
मािनसह ले सोचरहेका छन्, “म सबथोक सुम्पन्छु,” िपता, हामीले यो गनर्सकेको
होस्, जस्तो िक यो हाम्रो अ न्तम अवसर भएको होस्। हामीलाई इमान्दा रता पूवर्क
आउन िदनुहोस्, जस्तो छौ त्यस्तै पमा प्रभुको मेचमा आऔ, धोईएको पोशाकका साथ,
धोईएको प्राणह का साथ, धोईएका इच्छाह का साथ, धोईएका महत्वकांक्षाह का साथ,
हामी आफैलाई आत्मसमपर्ण गनर्।
197 र परमे रलाई उहाको वचन लन िदनुहोस्, त्यिह वचनमा हामीलाई संगै जुवामा
जोत्न सक्नलाई, उहाको वचनमा। र हुनसकोस् िक पिवत्र आत्माले हामीलाई लनुभएको
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होस् जसै आजराती दे खनै आफ्नो दयमा त्यस जुवालाई घुिमरहेको सुन्दछौ, “आजराती
दे ख नै म तपाईलाई तपाईको वचनमा लदछु। अब आफ्नै सोचाई र िवचार नसोच्। मेरो
िवचारह मा सोच्। मेरो इच्छालाई िवचार गर्। म तलाई अगुवाई गनछु।” परमे र, यी प्रदान
गनुर्होस् ताक यो हामी प्रत्येकलाई अनुभाव होस्।
198 यी जवान मािनसह जो यहाँ ब￭सरहेका छन्; श्रीमान् र श्रीमती, र कोिह श्रीमान् र
श्रीमती ब आउदछैन्। यहाँ वृ ा व्यिक्त ब￭सरहनुभएको छ, जो सेवक हुनुहुन्छ, लामो
बाटो भएर आउनुभयो। र, प्रभु, यहाँ भाई नेभल, म, ￭सढीबाट माथ पुिगसकेका छौ।
हाम्रा िदनह िगन्ती भएको छ। हाम्रा कदमह हामीले बनाएका भन्दा अझै सतकर् तासाथ
बनाईएक छन्। हामी ि राख्दछौ िक हामी कहा कदम राख्दछौ। शारी रक पमा भ ुपदार्,
हाम्रो कदम िन स्चत पमा भएको छैन जस्तो हुने गदर्थ्यो। तर, प्रभु जसै हामी देख्छौ िक
यी मरणशील जीवन ओईलाउदै गएको छ, र हामी मध्ये कसकैो पिन कदम तपाईले हाम्रो
हात समाते िबना िनस्चय छैन।
199 अब, परमे र, हामीलाई लनुहोस्, के तपाई गनुर्हुनेछ? हाम्रो दय र इच्छाह
तपाईको हातमा लनुहोस्, र हामीलाई आज राती तपाईको वचनमा, ख्री मा कैिद ब
िदनुहोस्। हामी इ री जीवन ￭जउन सकेको होस् यहाँ। हुन सकोस् यी मिहलाह , यी जवान
ीह , यी यवुकह , केटाह र केिटह ले तनीह को जीवन प्रभुमा सुम्पन सकेकोहोस्।

र तनीह को महत्वकांक्षा येशू ख्री लाई सेवा गन महत्वकांक्षा बनेको होस्। र हामी सबै
उहाको इ रीय अनुग्रह र इच्छाको एउटा कैिद ब सकौ। प्रदान गनुर्होस्, प्रभु।
200 प्रभु, यिह नै सबै हो जे मलेै गनुर्पन भिन जान्दछु। यी साना टुिक्रएका शब्दह , र
म—म भरोसा राख्दछु तपाईले त्यसलाई सिह त रकामा एकठाउमा राख्नुहुनेछ। िकनभने
यहाँ भत्र गम छ, र मािनसह ले सु चाहेका छन्, तर यहाँ वास्तवमै गरम छ। र धेरै
जना घर जान पनछ र काममा सबेरै जान पनछ। तर ती िबउह केवल त्यो दयमा बस्न
सकेको होस्, “एक कैिद।”
201 घर जानुहोस् र श्रीमतीलाई भ ुहोस्, जसै तनीह ले…िक यो िदउसो आराम
गनर्लाई प्राथर्ना गनर् तयार हुनभन्दा अगाड, या यस रात, पलगंमा सुत्न जान भन्दा अघ,
एक अकार्लाई हेनुर्होस् र भ ुहोस्, “िप्रय, त्यसको बारमेा के छ आज रात? के हामी
वास्तवमै ख्री र उहाको इच्छाको कैिद भएका छौ, वा—वा के हामी आफ्नै इच्छाबाट
काम ग ररहेका छौ?”
202 हुनसकोस्, हर ठाउमा जवान यवुक र जवान यवुाती, िवशेष ग र जसले संदेश आज
रात सु ुभएको छ, तनीह मा त्यस प्र सोध्नुहोस्, “के म आफ्नै जीवन त्यागेर एक
कैिद ब इच्छा गरकेो छु?”
203 “त्यो जसले आफ्नो जीवन बचाउछ त्यसले गुमाउनेछ, तर त्यो जसले आफ्नो जीवन
मेरो खातर गुमाउछ त्यसले पाउनेछ।” िपता, हामी यो जान्दछौ िक: तपाइको एक कैिद
बन्दा, हामीले तपाइको इच्छा पाउनको िन म्त आफ्नै महत्वकांक्षाह र आफ्नै इच्छाह
गुमाउछौ। तब हामीसंग अनन्त जीवन हुदछ। प्रदान गनुर्होस्, प्रभु।
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204 मात्र मलेै जानेको कुरा यो हो िक, ती सबै तपाईको हातमा सुम्पनुपदर्छ। र यो
फलदायी हुनसकोस् र अ न्तम समयको फसलको िन म्त महान्—महान् औजार ल्याएको
होस्, पू ष र ीह , केटा र केटीह ले पूणर् पमा परमे रको इच्छामा आत्मसमपर्ण गनर्
सकोस्, र येशू ख्री मा, उहाको प्रेममा कैिदह ब सकोस्, ख्री को िदव्य प्रेमको ज न्जरमा
हत्कडी लगाउन सकेको होस्। हामी माग्छौ येशू ख्री को नाउमा।

सबथोक िदन्छु म,
आउनुहोस् उठौ

सबथोक िदन्छु
सबै तपाईलाई, मेरो…?…

205 फेरी पिन त्यिह नै भनौ, हाम्रो आँखा बन्द गररे र हात उठाएर।
सबथोक िदन्छु म,
सबथोक िदन्छु म,
सबथोक तपाईमा, मेरो आशिषत मुिक्तदाता,
सबथोक िदन्छु म।

206 अब यिद हामीले हाम्रो शर झुकाई, र सभालाई समाि गन गीत बझ्नुभन्दा पिहले
येशूको नाउ तपाईसंग लनुहोस्, म यो भाईलाई यहाँ सोध्न जादछुै…मलेै उहाको नाउ
भुले। त्यस बिहिन जसले अन्धकार आईरहेको दशर्नको गवािह िदनुभएको थयो, जो िनको
पा रएको थयो। र याद गनुर्होस्, पछाड हेदार् त्यो पदार् गसैकेको थयो। उनको िव ासले
त्यो गरकेो थयो। के तपाई हामीलाई प्राथर्नाको साथ िबदा गनुर्हुन्छ भाई? र परमे रमा
हाम्रो िन म्त आशष पिन मगीिदनुहोस्। 
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