
एकताको समय र चन्ह

 शुभ सन्ध्या। आज रात यहाँ हुन पाउनु, र यस ठाउँमा उभनु शौभाग्य
हो।

2 म, यस िबहान, तल सडकबाट आउदै गदार्…प्रभुमा प्रतक्षा गद, म
प्राथर्ना ग ररहेको छु। र तल सडकमा, मलेै एउटा—एउटा रेडयो सेवक,
भाई स्मथ, कालो भाई, (के तपाईह सबलेै यस िबहानमा उहाँलाई
सु ुभयो? तपाईह मध्ये कोिह?) माथ िनर, मलाई लाग्छ यो ओहायो हो।
मलाई कसलेै उहाँले प्रचार गरकेो बारमेा भनेको थयो, र भन्यो, “तपाईले
उहाँले सु ुपछर् ,” त्यस्तै न।ै
3 म आज िबहान उहाँलाई, भेट्न गए। र उहाँले पकै्क पिन त्यो पाप आज
संसारमा कसरी प्रचुर मात्रामा भईरहेको छ भनेर बताईरहनुभएको थयो,
र उहाँले…र म अ ल टाढासम्म गएँ, त्यहाँबाट स्टेसनमा, र तल आए र
अक सुने। म यहाँ ओलको समयमा, म लगभग तयार भईसकेको थएँ,
हेनुर्होस् यिद यो मण्डली आउनको लािग एकदम िढलो नभएको भए, आज
िबहान जब म यहाँ भत्र पसे। त्यसलेै, हामी आज राती यहाँ हुन पाउँदा, र
परमप्रभुको सेवामा सेवा गनर् पाउनु साच्चै अिन शौभाग्य हो।
4 र भाई नेभल, र अक िदन सन्देशको बारमेा कुरा गदार्, यस
सानी मिहलालाई, हाम्रो बिहनी जो भखर्रै हामीबाट गईन्। जो, उहाँ को
हुनुहुन्थ्यो भिन हामी सबलैाई थाहा छ, उहाँ बिहनी िवभर हुनुहुन्छ।
र आजराती, बि ष्मा लने मािनसह को बारमेा सोच्दा; उनी…मलेै
उहाँलाई यो पोखरीमा बि ष्मा िदए जब म…उनीह ले उहाँलाई यहाँ एउटा
व्हल चेयरमा ल्याउनुपथ्य । उहाँ क्यान्सरले, मद हुनुहुन्थ्यो, र उहाँसंग
￭जउनको लािग केवल त्यो रात मात्रै बाँक थयो; चिकत्सकह ले उहाँमा
हार खाईसकेका थए, उहाँ भो लपल्ट िबहान मनवाला थयो। र म उहाँको
घरमा गए र उहाँसंग ई रीय चंगाईको बारमेा बोल्ने कोशष गर,े र उहाँले
मात्रै दोहोयार्ईरहनुभयो, “तपाई मेरो छानामुिन आउन लायकको म छैन।”
उहाँले भ ुभयो, “मेरो घरमा सेवकआउने लायकको म—म छैन।” उहाँले
भ ुभयो, “म एउटा पापी हँु।” तर उहाँले भ ुभयो, “श्रीमान, म यसरी मनर्
चाह ।” र त्यसलेै ग्रेस िवभर, यहाँ माथ, मलाई त्यहाँ तल ल्याईयो।
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म सभाह गररे थिकत भएर, भखर्रै िबह्त्र पसेको थएँ; र त्यहाँ जब
मलेै उहाँको लािग प्राथर्ना ग ररहेको थए, र उहाँको लािग धमर्शा पढे,
र उहाँ बचाईनुभयो। त्यसपछ, उहाँले मु स्कलले आफ्नो हात उठाउन
सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले सबजैनासंग हात िमलाउन चाहनुहुन्थ्यो। उहाँ
केवल…केिह कुराउहाँलाई भयो।
5 र तनीह ले आफ्नो हात िमलाउदै गदार्, मलेै उहाँ एउटा कुखरुाको
खोरमा जाँदै गएर, फकर आउदै गनुर्भएको दशर्न देखे। मलेै भने, “िठक
छ, यो अब सबै िठक हुनेवाला छ”; र त्यो अठार वषर् अगाड थयो। र
उहाँले त्यो क्यान्सरलाई अगाड नाघेर आउनुभएको, सबै संग।ै यिद उहाँ
मनुर्भयो भने…कुनै क्यान्सरबाट मनुर्भएन, उहाँलाई दयघात भएको थयो
र उहाँलाई माय । तनीह ले उहाँलाई अ क्सजनमा राखे; उहाँ दयघातले
मनुर्भयो।
6 र त्यसपछ मलेै सोच्दै थए, िठक अ न्तममा जब मािनसह बािहर
जाँदै थए, र तनीह ले गाए, तब येशू आउनुभयो। ाकै्क त्यस्तै
भएको थयो, उहाँ आउनुभयो र ती अठार वषर्को लािग उहाँको जीवन
बचाउनुभयो। र मलेै सोचे, “कत उपयकु्त।” शायद ती मिहलालाई थाहा
थएन िक उहाँले त्यसरी गद हुनुहुन्थ्यो भिन। त्यसपछ, फेरी पिन,
उहाँसंग हुन सक्छ। तर त्यो भाग त्यहाँ हुनु कत उपयकु्त थयो, तब येशू
आउनुभयो।
7 अब यो अ लकत थोरै अगाड थयो, मलाई—मलाई आशा छ,
सभाको लािग मेरो उत्कृ चाजोबाजो छ। म साच्चै नै आ त्तन्छु। यस
िबहान, म यत अन्योलमा थए, म माथ—प्राथर्ना गनर्को लािग गएँ। र
म—म घरमा छु, यहाँ फ कएर। प रवार, भखर्रै तनीह लाई ए रजोनामा
गर,े र म…ताक बच्चाह िव ालय जान सकून्। र म यहाँ फकर—
केवल आराम गनर्को लािग आएको छु, भाई वूड र यहाँका धेरै भाईह संग
शकार खेल्नलाई; बािहर शकारको लािग, यो ह ाको लािग। हामीह तल
केन्टक मा जाँदछैौ। र म थएँ…भएको थएँ…म त्यो िदनमा आईपुगे—
जुन िदन श्रीमती िवभरको मृत्यु भयो, र यो सिह छ िक म यहाँ भएर भाई
नेभललाई अन्त्येि मा म त गनर् सक्छु।
8 र म प्रयास ग दन…म—म यसको बारमेा धेरै भ खो ज्दन, तपाईलाई
थाहा छ, जहाँ मािनसह ले वरपर गुनासो ग ररहेका छन्। िकनभने, मलाई



एकताको समय र चन्ह 3

लाग्छ, सबभैन्दा घातक चजह मध्ये एउटा—एक पु ष वा मिहलाले
बारम्बार गुनासो ग ररहेको हेनुर् हो। मलेै सधै सोचेको थए, “परमे र,
मलाई यसबाट दरू राख्नुहोस्।” बुझ्नुभयो, त्यो—त्यसले हरके पटक
िव ासलाई कमजोर बनाउँछ, तपाईलाई थाहा छ। तपाई केवल—तपाई
केवल…यिद तपाई—यिद तपाई…मलाई थाहा छ जसै तनीह वृ हँुदै
जान्छन्, हामीह मध्ये हरके, हामीले केिह कुरा भयो र केिह कुरा भयो भ े
कुरा पाउँछौ। र मलाई थाहा छ िक ती साना कुराह जम्मा भईरहनेछ, त्यो
तपाई वृ हँुदै जाँदा हुन्छ, त्यो केवल हुन्छ। तर सबभैन्दा डरलाग्दो कुराह
मध्ये एउटा, शतैानले केिह व्यिक्तको जीवनलाई मुकुट लगाउनु हो: एउटा
वृ पु ष वा वृ ा मिहला, तपाईले देख्नुहुन्छ। म—मलाई लाग्छ िक म
त्यस ठाउँमा पुग्न नपरोस्। म आशा गछुर् िक मलेै त्यसलाई सहन सक्छु, मेरा
बोझह , र—र त्यो ठाउँमा पुग्छु जहाँ…म मेरो जीवन परमे रको मिहमाले
मुकुट लगाईएको चाहन्छु; उहाँको सहनशीलता, कोमलता, शा न्त, नम्रता,
र पिवत्रआत्माले भ रएको छ।
9 र म…मेरो जीवनभरी मलाई दखुाउने मध्ये एउटा कुरा, त्यो आ त्तने
अवस्था हो। िक जब म यत थाक्छु, तब म साच्चै नै थिकत हुन्छु। मलेै…
कसलेै तपाईको वास्ता गदन जस्तो लाछ, तपाईलाई थाहा छ, र—र तपाई
सब…ैतपाईह सबलैाई, पिन भएको छ। र मलाई यसको साच्चै नै अधक
भएको छ, तपाईलाई थाहा छ, र यो कुनै बेलामा साच्चै नै खराब हुन्छ,
र मलेै मु स्कलले…यो तनाब हो, र त्यसलेै यो गछर् । र त्यसबेला म त्यस
ठाउँमा धेरै पटक पुग्छु, िवशेष गरी ती धेरै दशर्नह संग, तपाईले देख्नुहुन्छ,
यसले केवल मलाई पाउँछ। म एउटा व्यिक्तमा हेछुर् , म सोच्छु, “यो एउटा
दशर्न हो। होइन, होइन, होइन, यो होइन। हो! के यो होइन?” तपाई
देख्नुहुन्छ? र तपाईलाई थाहा छैन त्यससंग को मूल्य के जान्छ भनेर।
त्यसलेै तब—त्यसलेै तब तपाई—तपाई सोच्नुहुन्छ। तब तपाई सोच्न
थाल्नुहुन्छ, “िठक छ, तपाई…” तब तपाई आफ्नो छेउमा आउनुहुन्छ र
भ ुहुन्छ, “िठक छ, अब, के—के मलेै गर?े यहाँ म छु, म—म पचास
वषर् छु र मलेै प्रभुको लािग केिह पिन गरकेो छैन; र म—म वृ हँुदछुै।
र के…? ओ, मेरो।” तब तपाई केवल पाउनुहुन्छ…जसलाई हामीले भ े
गथ्य “उदासीनता।” तपाईह मध्ये मेरो उमेरको केिह भाईह लाई याद
गनर् सक्नुहुन्छ जसलाई तनीह ले “उदा￭सनता हुनु” भ े गथ। पपले
यसको बारमेा कुरा गन गनुर्हुन्थ्यो र उहाँको मतलब के हो भनेर म सोच्ने
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गथ, र अिहले मलाई पक्का छ िक उहाँको मतलब के हो भिन। त्यसलेै तब,
तपाईले त्यस त रमा महसूस गनुर्हुन्छ, जुन यो कुनै सत्य होइन; यो केवल
तपाई मात्र हो, तपाईलाई यो थाहा च। हेनुर्होस्, तपाईलाई यो थाहा छ, यो
मात्रै तपाईले यो ग ररहनुभएको छ।
10 त्यसलेै मलेै अिहले आफैलाई थोरै शान्त पानर् खोज्दै थए, र ठूलो
धक्काको लािग—तयार हँुदछुै जुन मलाई आशा छ चाँडै आउँदै छ। र
तब…िठक बािहर म न्यू योकर् मा जानुपनछ, र म…त्यहाँ सभाको लािग,
एउटा अभयान। र त्यसपछ तल स्रेभपोटर्, त्यसपछ फकर िफिनक्समा
जानुपछर् । र त्यसपछ प मतरआउछु…सयंकु्त राज्यको दक्षन ￭समातर।
र त्यसपछ तनीह ह ले िवदेशको लािग प्रबन्ध अिहले िमलाउदछैन्, हामी
वषर्को पिहलो पछ सकेसम्म चाँडो शु गनर्, हुनसक्छ शायद माचर्, एिप्रल,
केिह त्यस्त;ै जहाँ तपाईले शु गनुर् हुन्छ स्टकहोम वा ओस्लो, र संसारभर
जाने, यिद हामीले यो अक भ्रमणमा सक्छौ भने।
11 र अब म घरमा छु, थोरै आराम जस्तो ग ररहेको छु, एक प्रकारको
आफू गकर् न र एक प्रकारले िनको हुन। र यिद प्रभुको इच्छा छ भने, म
अक आईतबार फकर् नेछु, तल केन्टक बाट। र—र यिद यो िठक छ भने,
प्रभुलाई खसुी पाछर् भने, र भाई नेभललाई कुनै आप त्त छैन; िठक छ, म
अक आईतबार सेवा गन प्रयास गनछु, यिद—यिद प्रभुको इच्छा भए। र
यिद उहाँले भाई नेभलले जस्तै इच्छा गनुर्हुन्छ भने, म—म यहाँ हुनेछु।
हो श्रीमान, उहाँ त्यस्तै हुनुहुन्छ…यिद उहाँ भाई नेभलले जस्तै यसको
बारमेा इच्छुक हुनुहुन्छ भने। मलाई आशा छ उहाँ हुनुहुन्छ। अब, हेनुर्होस्,
तब मलाई थाहा म छट्टै छु, यिद प्रभुले चाहनुहुन्छ भने, म तपाईबाट केिह
समयको लािग टाढा जाँदछुै।
12 र म…केवल सानो सन्देशह , जब मलेै मेरो दयमा अ लकत केिह
उठाएँ, तब म—म—मलाई लाग्छ िक म तपाईले यो व्यक्त गनर् चाहन्छु, र
हामीले यसको व रपरी संगत गनर् सक्छौ। अब, मसंग ती मध्ये केिह, पाँच
वा छवटा छन् जुन पछ ा केिह िदनह मा मसंग आएको छ। र म गएँ, केिह
िदन यहाँ, लोखक शकार गनर्। र म जगंलमा गए, र मलेै कलम र कागज
लए। हेनुर्होस्? अब क रब त्यस समयमा यो राम्रो र िदनको उज्यालो हुन्छ,
म कतै खको पछाड हुन्छु। यिद म सुट गएन भने, म प्राथर्ना गनर् थाल्छु,
र त्यसपछ म, प्रभुले अली केिह िदनुहुन्छ, म यसको सानो नोट लेख्न
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थाल्छु, तपाईले देख्नुहुन्छ। मेरो मतलब के हो तपाईलाई थाहा छ; जब
तपाई आफैमा पुग्नुहुन्छ, र त्यसपछ तपाई…त्यसपछ म भत्र आउँछु, यो
सबै कागजको ट्याबलेटमा लेख्छु। र त्यसपछ जब मलाई बोलाईन्छ, म
दौडन्छु र मेरो मेरो ट्याब्लेट लन्छु र त्यसबाट हेछुर् र म के शु गनर् सक्छु
त्यो हेछुर् , तपाईलाई देख्नुहुन्छ। त्यिह नै अिहले भखर्र भएको छ।
13 त्यसलेै अब, म चाहन्छु, यिद प्रभुको इच्छा भए, बोल्नलाई…म
बनाउने कोशष गदछु…त्यो ठूला, लामो सन्देशह छोट्याउछु, तपाई
देख्नुहुन्छ; जहाँ तपाईलाई घण्टाै लाग्छ। र प्रभुले मलाई शकागोमा,
त्यहाँको अ न्तम रात, लगभग तस िमनेटमा एउटा छोटो काम गनर् म त
गनुर्भयो। र कोिह व रपरी आए, भन्यो, “मलाई लागेको थएन यो तपाईमा
थयो, तर तपाईले यो गनुर्भयो!” त्यसलेै तस िमनेट, लगभग साढे दईु
घण्टा, वा तन, तपाईलाई थाहा छ। त्यसलेै शायद मलेै आज हतार गनर्
सक्छु र थोरै अभ्यास गछुर् , तपाईलाई धेरै लामो समयसम्म रा ख्दन।
14 परमे रले तपाईलाई आशष िदनुभएको होस्। चाहे म जहाँ गए पिन,
त्यहाँ यो मण्डलीजस्तो ठाउँ किहँ पिन हुनेछैन। यो घर, प्यारो घर। र म
वेभर प रवारसंग सहानुभूतमा छु। र यो िप्रय रिंगन भाईसंग जो िबत्नुभयो,
मलेै उहाँ संग उहाँ जानुभन्दा केिह अगाड संगै सानो प्राथर्ना गर,े र एउटा
राम्रो च रत्र हुनुहुन्थ्यो। र उहाँ अिहले परमे रसंग घरमा हुनुहुन्छ, यो सबै
सिकयो। र तपाई जसरी पिन जानु पछर् , र हामी सबलैाई त्यो थाहा छ।
त्यसलेै हामीह …प्रभुले तनीह को आत्मालाई शा न्त प्रदान गनुर्भएको
होस्, र कुनै िदन हामी पारी भूिममा उहाँह संग सामेल हुने आशा गदर्छौ,
जहाँ कुनै रोग, शोक, वा मृत्यु छैन। त्यतन्जेल, हामीले सुसमाचारको लािग
गनर् सक्ने सबै कुरा गरौँ।
15 तनावको बारमेा बोल्दा, मलेै यस िबहान यसको बारमेा प्राथर्ना गद
थएँ। तपाईले के गनुर्हुने थयो यिद तपाईसंग तनाव नहुन्थ्यो भने? केवल
यसको बारमेा सोच्नुहोस्। तनाव जीवनको अशं हो। त्यो सोचले मलाई
एक िक￭समको हौसला िदयो। यिद तपाईसंग तनाव हुन्थेन भने, तपाई
एउटा पुतली जस्तो हुन्थ्यो, तपाईसंग कुनै भावानह हँुदनै थयो। तपाईले
काम गनर् सक्ने त्यहाँ केिह पिन हुने थएन। एउटा पत र पत्नी जस्त,ै
हुनसक्छ उनले केिह गनर् चाह न्छन्, र उनीह संगै काम गनर् खोज्दछैन्
(िवशेष गरी इसाईह ), र अक ले चाहन्छ िक…र त्यसपछ जब तपाईह



6 बो लएको वचन

संगै आउनुहुन्छ…उनले के ग रन् तपाईले त्यो थाहा पाउनुहुन्छ; उनले
थाहा पाउछन्…हेनुर्होस्, तनावले तपाईह दईुटालाई वास्तवमै एकसाथ
न￭जक ल्याउँदछ। र कसलेै तपाईलाई भन्छ िक, “िठक छ,” भन्यो,
“केवल सानी पत्नीको बारमेा सोच्नुहोस् जो धेरै तनावबाट भएर गईन्
जब तपाई त्यत असल हुनुहु थयो,” वा “पत केिह तनावबाट भएर
गयो जब तपाई त्यत असल हुनुहु थयो। त्यसपछ जब यो सबै क्षमा
िदईयो, उहाँको बारमेा तपाईलाई कस्तो महसूस भयो हेनुर्होस्। मेरो, तपाई
केवल…” हेनुर्होस्, तपाईलाई तनाव हुनुपदर्छ। यिह नै हो।
16 र केवल सोच्नुहोस्, भावनाह , के हुन्थ्यो यिद तपाईसंग कुनै
भावनाह , कुनै िपडा वा केिह पिन हुन्थेन भने? त्यहाँ कुनै दखुाई नै
हुन्थेन भने के हुन्थ्यो? तपाईमा क त्त पिन भावनाह हुन्थेन। बुझ्नुभयो?
र यिद तपाईसंग कुनै भावना हुन्थेन भने, तब तपाईको इ न्द्रयह मध्ये
एक हराउने थयो। बुझ्नुभयो? त्यसलेै, हेनुर्होस्, सबकुैरा जसरी पिन िठक
हुन्छ। त्यसलेै, “परमे र, केवल त्यसमा िटक्न सक्नलाई हामीमा अनुग्रह
िदनुहोस्,” त्यो कुरा हो। यिद हामी त्यो अनुग्रहको साथ खडा भयौ भने,
र त्यहाँ उभेर भ ुहुन्छ, “हामीलाई थाहा छ जब यो जीवन समा हुन्छ,
महान अक छेउमा छ जहाँ हामी जान खो￭जरहेका छौ।” र अब, हामी—
हामी याद गछ िक यी सबकुैराह , त्यो एउटा तनाव हो।
17 त्यो, केिह मािनसह ले इसाईधमर् प रचय गराउन खोज्छन्, िक,
“तपाई चन्ताबाट मुक्त हुनुहुन्छ, तपाई…” होइन, तपाई हुनुहु । “तपाई
तनावबाट मुक्त हुनुहुन्छ।” ओ, होइन! तपाईले तनाव थप्नुहुन्छ जब
तपाई इसाई ब ुहुन्छ, िकनिक तपाई एक खालको सुस्त- जाने, खसुी-
भाग्यमानी भई जाने हुनुहुन्थ्यो, जे केिह पिन त्यहाँ बािहर थयो, तपाईले
के गनुर्भयो भ े कुरालाई वास्ता नराखी।
18 तर जब तपाई एउटा सच्चा इसाई ब ुहुन्छ, हरके क्षण तपाई
सोचरहनुहुन्छ, “के मलेै प्रभुलाई प्रस पारीरहेको छु? यिद मलेै उहाँबाट
सु सके त!” यसले तपाईलाई तनावमा राख्छ, तपाईलाई सुरक्षामा
राख्छ। त्यसले नै तपाई जो हुनुहुन्छ त्यो बनाउदछ। त्यसलेै, तनाव एउटा
आशष हो। यो केवल तपाईले यसलाई यो त रकामा हेद हुनुहुन्छ। यो केवल
तपाईले यस त रकामा यसलाई हेद हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? यिद तपाईले मात्रै
अक तफर् हेनुर् हुन्छ भने, त्यहाँ—त्यहाँ…चाहे ज त्तसुकै पातलो तपाईले
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केिह काटे पिन, तपाईसंग अझै पिन दईु पाटोह हुन्छ, तपाई देख्नुहुन्छ।
त्यसलेै तपाईले दईुटै पक्षह हेनर् चाहनुहुन्छ।
19 त्यसलेै तनाव…मलाई लाग्छ, “ओ मेरो, यो…यो तनाव के हो? यिद
म यो तनाव िबना जन्मेको भए।” िठक छ, यिद म संग यो तनाव नभएको
भए, म जो हँु त्यो हुने थएन। म एउटा इसाई ब े थएन, शायद। यो त्यिह
तनाव हो जसले मलाई येशू ख्री तफर् डोहोयार्यो। बुझ्नुभयो? त्यसलेै, यो
मेरो लािग आशषको कुरा भएको छ।
20 त्यसलेै तब, जसरी पावलले भनेका थए, य िप मानौ उनलाई तनाव
वा केिह त्यस्तै वा अक कुरा थयो, उनले परमे रलाई यो उनीबाट
हटाउनको लािग—तन पटक भनेका थए। र त्यसपछ प्रभुले भ ुभयो,
“साउल, मेरो…पावल, मेरो अनुग्रह नै पयार् छ।”
21 उनले भने, “त्यसपछ, म मेरो दबुर्लताह मा मिहमा गनछु। त्यसपछ
जब म कमजोर छु, म ब लयो हुन्छु।” बुझ्नुभयो? जबसम्म यो परमे रको
इच्छा हो, सबै िठकै छ।
22 अब, मलेै उहाँलाई एकपटक भने जुनबेला यसले मलाई एकदम समस्या
िदने गथ्य , यसले मलाई डर लगाउथ्यो। र उहाँले मलाई भ ुभयो, लगभग
आठ वा दस वषर् अगाड, उहाँले भ ुभयो, “यसले तमीलाई फेरी किहल्यै
पिन डर िदनेछैन।” र यसले किहल्यै गरकेो छैन। होइन, श्रीमान; यसको—
यसको बारमेा चन्ता नगनुर्होस्। म केवल यसलाई महसूस गछुर् , तर त्यो
त्यहाँ छ भ े कुरा मलाई थाहा छ; तर म यतकै अघ बढ्छु िकनभने यसले
मलाई क त्त पिन भयभत पादन, त्यसलेै त्यसको लािग धन्यवािद छु।

अब, उहाँले यो भ सक्नुहुन्थ्यो, “यो अब उप्रान्त हुनेछैन,” त्यस्तै
न,ै “तमी अब क त्त पिन डराउनेछैनौ।”
23 त्यसलेै यो हुनको लािग यो उहाँको इच्छा हो, त्यसलेै म केवल यो
अँगाल्छु र भन्छु, “धन्यवाद तपाईलाई, प्रभु, म त्यो बाटो िहड्नेछु।”
24 अब, आउनुहोस् एक क्षणको लािग हामी हाम्रा शरह झुकाऔ—
प्राथर्नाको लािग। के त्यहाँ प्राथर्नाको लािग िवशेष अनुरोध छ? (म
मालह यहाँ रा खएको देख्छु।) आफ्नो हात उचाल्नुहोस्। प्रभु, तपाईका

प्रत्येक छोराछोरीलाई आशष िदनुहोस्।
25 हाम्रो स्वग य िपता, जसै अिहले हामी तपाईको महान, राजक य
￬सहासनमा आउँदछौ, िकनभने हामीलाई आउनको िन म्त भिनएको छ।
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हामी येशू ख्री को बोलीमा आउदछौ। र हामी हाम्रा सबै िफक्रीह लएर
आउछौ, र उहाँमा फाल्छौ िकनिक उहाँले हाम्रो वास्ता गनुर्हुन्छ। उहाँले
हाम्रो वास्ता गनुर्हुन्छ भ े कुरा जा ु, कत ठूलो सान्त्वना हो। स्वगर्को
महान परमे र, सृि कतार्ले, हाम्रो वास्ता गनुर्हुन्छ, उहाँको सृि को वास्ता
गनुर्हुन्छ। हामीह त्यसको लािग धेरै खसुी छौ, प्रभु। यो हामी ￭जईरहेको
समयमा कत महान सान्त्वना हो। जब त्यहाँ अ बाट नभएर तपाईको
वचनबाट—सान्त्वना लन सिकन्छ। त्यो हाम्रो सान्त्वना हो, तपाईको
प्रतज्ञा। र तपाईको प्रतज्ञामा, तपाईले हाम्रो अनुरोधह थाहा देऊ
भ ुभयो, र “तमीह ले कुनै पिन कुरा मेरो नाउँमा माग्छौ भने, म त्यो
पूरा गनछु।” र यी सबै महान प्रतज्ञाह : “माग र तमीले प्रा गनछौ।
यस पहाडलाई, ‘हिटजा’ भन, र संका नगर, र यो हट्ने छ।” यी सबै
प्रतज्ञाह , र हामीले त्यसबाट ता सक्छौ जुन हामीले मािगरहेका छौ।
26 हातह उ ो, तनीह लाई केिह कुराको खाँचो छ, प्रभु। तपाईलाई
तनीह को आवश्यकता थाहा छ; यसलाई पुयार्उनुहोस्, िपता। म मेरो
प्राथर्ना तनीह को प्राथर्नासंग तपाईको अगाड, मेरो हात तनीह को संगै
उचालेर राख्दछु। यहाँ यो मेचमा, मालह रा खएको छ। ओ, कसरी
िव ासमा रहेका मािनसह ले, वीर िव ासका साथ, प्रभु…तपाईले भखर्रै
मलाई आशष िदनुभएको कुरा जस्तै दे खन्छ, िबमार मािनसह को लािग
प्राथर्ना गनर्। जहाँकिहँ पिन, जता पिन, जुनै पिन ठाउँमा म जान्छु, यो
िबमारह को िन म्त प्राथर्ना गन िवषयमा हो। परमे र, अिहले म त गनुर्होस्।
म इमानदारीताका साथ प्राथर्ना गछुर् िक तपाईले अनुरोधह पूरा गनुर्हुनेछ
यी मालह को जुन यहाँ रा खएको छ, जुन मािनसह ले मागेका छन्।
तपाईको दया तनीह माथ रहेको होस्।
27 प्रभु, हामी बुझ्दछौ िक बिहनी िहक्ससंग यहाँ एउटा मिहला हुनुहुन्छ,
जो प्राथर्ना ग रनको लािग, क्यान्सर संगै धेरै टाढाबाट उडेर आउनुभयो;
र उहाँले उहाँलाई यहाँ आउन सक्नुहुन्छ िक भनेर जा चाहनुहुन्थ्यो। म
प्राथर्ना गदर्छु, परमे र, िक तपाईले त्यस व्यिक्तको जीवन बचाउनुहोस्;
यसलाई प्रदान गनुर्होस्। मेरो सानो भतजा, िमक , पारी त्यहाँ िबमार भएर
वान्ता ग ररहेको छ, उच्च ज्वरोको साथ्, भखर्रै ढोका छोडेको छ। प्रभु,
म—म िव ास गछुर् िक हामीसंग त्यहाँ िव ासको प्राथर्ना थयो जुन तपाईले
यसले बन्द गनुर्भयो, र म—म—म तपाई प्रत आभारी छु, मलेै कोठा
छोड्नुभन्दा पिहला ज्वरोले केटालाई छोडेको महसूस गद।
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28 अब, प्रभु…र यी सबकुैराह को लािग तपाईलाई धन्यवाद। अब
तपाईको वचन बोल्ने ￭जम्मा ममा परकेो छ। हामीलाई तपाईको वचन
िदनुहोस्, प्रभु। “तपाईको वचन सत्य हो।” हाम्रो प्राणह लाई आशष
िदनुहोस् र हामीलाई चािहने—अनुग्रह िदनुहोस्, ताक हामीले यसलाई
आजरात परमे रको प्रतज्ञाह बाट लन सकौँ, वचनमा, यस ह ाको
बािक अवधमा हामीलाई जोगाउनको लािग; यसलाई प्रदान गनुर्होस्। हाम्रा
पा रलाई आशष िदनुहोस्, यो बहादरु प्राण, उहाँको श्रीमती, उहाँको
छोराछोरी, डकन, ट्रस्टी, र हरके व्यिक्त जो यस भवनबाट भत्र र
बािहर गछर्न्; यसलाई प्रदान गनुर्होस्, िपता। येशू ख्री को नाउँमा हामी
यी आशषह माग्छौ। आमेन।
29 अब, म प्रभुको लेखको दईुटा ठाउँबाट पढ्न चाहन्छु। म पिहला
भजनसंग्रहको पुस्तकबाट पढ्न चाहन्छु, ८६ औ भजनसंग्रह। र त्यसपछ
म सन्ता मत्तीबाट पढ्न चाहन्छु, १६ औ अध्याय, १ दे ख ३ सम्म। अिन
म भजनसंगको यो अशं पढ्न चाहन्छु, यसको सबै होइन। तर तल ११ औ
पदमा, जुन यसको आधा भन्दा अ लकत बिढ हो।
30 र म यो घोषणा गनर् चाहन्छु, मलेै यसमा प्रचार गनुर्भन्दा अगाड, मलेै
एउटा पाठ बोलाउछु भने यो हो: एकताको समय र चन्ह। “एकताको
समयको चन्ह,” त्यो एक खालको जिटल सुिनन्छ। एकता (बुझ्नुभयो?)
समय, एकताको समय, यिह नै अिहले हो। र त्यो एकताको समयको
चन्ह हो।
31 भजन—संग्रहमा, दाऊदको एउटा प्राथर्ना, ८६औभजनसंग्रह।

म द रद्र र असहाय मािनस हँु, हे परमप्रभु: दया ग र मेरो प्राथर्ना
सु ुहोस्, अिन उत्तर िदनुहोस्।
मेरो प्राणको रक्षा गनुर्होस्; िकनिक म पिवत्र छ: ओ तपाई मेरो

परमे र, तपाईको दासलाई बचाउनुहोस् जसले तपाईमा भरोसा
राख्दछ।
म प्रत दयालु हुनुहोस्, ओ प्रभु: िकनिक म िदनहु तपाईलाई

पुकादर्छु।
तपाईको दासको प्राणलाई आन न्दत पानुर्होस्: िकनिक

तपाईमा, ओ परमप्रभु, म मेरो प्राण उचाल्दछु।
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िकनिक तपाई, परमप्रभु, भलो हुनुहुन्छ, क्षमा िदन तयार
हुनुहुन्छ; र तपाईलाई पुकान हरकेमा तपाई पयार् कृपा
राख्नुहुन्छ।
हे प्रभु, मेरो प्राथर्नालाई, सु ुहोस्;…मेरो िब न्तको आवाजमा

ध्यान िदनुहोस्।
मेरो संकटको िदनमा म तपाईलाई पुकादर्छु: िकनिक तपाईले

मलाई जवाफ िदनुहुनेछ।
ओ, के यो सुन्दर छैन? “तपाईले मलाई जवाफ िदनुहुन्छ।”
हे परमप्रभु, देवह मा तपाई जस्तो कोिह पिन छैन; न त त्यहाँ

कुनै तपाईको जस्तो काम नै छ।
सबै जातीह जसलाई तपाईले बनाउनुभयो तनीह

आउनेछन् र तपाईको आराधना गनछन्, ओ प्रभु; तपाईले
आफ्नो नाम मिहिमत पानुर्हुनेछ।
िकनिक तपाई महान हुनुहुन्छ, र आ यर्का कामह गनुर्हुन्छ:

तपाई मात्रै परमे र हुनुहुन्छ।
अब सु ुहोस्:
मलाई तपाईको मागर् ￭सकाउनुहोस्, हे परमप्रभु; म—म

तपाईको सत्यतामा िहड्नेछु: तपाईको नामको भयमा मेरो
दयलाई एकताब गनुर्होस्। (एकता! हेनुर्होस्?)…तपाईको
नामको भयमा मेरो दयलाई एकताब गनुर्होस्।

32 म अिहले एकता र समयको चन्हको बारमेा बो लरहेको छु। अब सन्त
मत्तीको १६ औ पदमा:

फ रसीह र सदकु ह येशूकहाँ आए…परीक्षा लन चाहन्थे,
उहाँ परमे रबाट आएको हो भ े प्रमाणको िन म्त चमत्कार
देखाउन िवन्ती गर।े
र उहाँले जवाफ िदएर तनीह लाई भ ुभयो, जब साँझ पछर् ,

तमीह भन्छौ, म…यो उचत मौसम हुनेछ: िकनिक आकाश
रातो छ।
र िबहानमा, यो कम हुनेछ…आज आँधी चल्नेछ: िकनिक

आकाश रातो र अन्धकार छ। ओ तमी पाखण्डीह , तमीह ले
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आकाश हेररे संकेत बुझ्न सक्छौ; तर तमीह ले समयको
चन्हह बुझ्न सक्दनैौ?
यस वचन पढाईमा परमे रले उहाँको कृपालु आशषह थप्नुभएको

होस्।
33 अब, हामीह यो एकताको बारमेा बो लरहेका छौ, एकताको समय;
एकताको समयको चन्ह। हेनुर्होस्, येशू यहाँ हुनुहुन्थ्यो, यो अ न्तम
धमर्शा को पढाईमा, उहाँले धमर्गु ह लाई समय वा समयको चन्हलाई
छ नसकेकोमा हप्काईरहनुभएको थयो। अब, त्यो सधै मािनसह को
लािग महान कुरा भएको छ, हेनुर्होस्, तपाई ￭जईरहेको समयको चन्ह
थाहा पाउन सक्षम हुनु; िकनभने परमे रले यसलाई स्प लेख्नुहुन्छ ताक
कोिह पिन यसबाट नउ म्कयोस्।
34 अब, सामान्यतया, म फकर जान्छु र अन्य सेवकह बाट िटप्छु,
बाईबलको समयमा भएको परमे रको अन्य दासह बाट लन्छु (जस्तो
नोआको समय, दािनएलको समयको चन्ह र—र अन्य त्यस्त,ै िवभ
चन्हह ), तर मआज रात समय बचाउनको लािग—त्यसलाई छोड्नेछु,
यो सक्षम हुन…तर यो सधै परमे रको त रका भएको छ, तनीह लाई—
समयको एउटा प्राकृतक चन्ह िदने, ताक सबजैनाले जानून् िक यो
कुन—समय थयो भिन। र यी फ रसीह ले आफ्नो समय च ुपन थयो।
तनीह ले कुन समय थयो भिन थाहा पाउनुपन थयो। उहाँले अक ठाउँमा
भ ुभयो, “यिद तमीह ले मलाई चनेको थयौ भने, तमीह ले मेरो िदन
च े थयौ।” बुझ्नुभयो? यो—यो एकदम, एउटा—एउटा महान कुरा हो
जुन हामीले बुझ्छौ। हेनुर्होस्, “समझ िबना!”
35 त्यिह नै हो जुन तनीह ले सधै अगमवक्ताह को बारमेा उ ेख
गथ, तनीह ले भने, “र परमप्रभुबाटको दशर्नबाट, उनमा समझ
थयो। र परमप्रभुको वचन पुरानो समयको अगमवक्ताह मा—आयो।”
हेनुर्होस्, परमप्रभुको वचनबाट, अगमवक्ता ारा तनीह मा समझ थयो। र
त्यसपछ, अगमवक्ताले एउटा चन्ह िदन्छन्। जस्तो, एउटा मािनस आफ्नो
एकातफर् लामो समयसम्म प ल्टयो, त्यसपछ एकतफ फ कयो र प ल्टयो।
एउटा मािनसले आफ्नो लुगा फुकाल्नुपय । र ओ, त्यहाँ धेरै कुराह छन्
जुन तनीह ￭जईरहेको समयको चन्ह देखाउनको लािग तनीह ले गर।े र
अब हामीलाई थाहा छ िक परमे र जसले स्वगर् र पृथ्वी सृजनुभयो, र—



12 बो लएको वचन

र आफ्नो कायर् राख्नुभयो जसले उहाँको समयलाई चन्ह ारा व्याख्या
गदर्छ, उही परमे र आज ￭जउनुहुन्छ। हामीह केिह, हुनुपदर्छ…हामीह
बाँचीरहेको समय—जसै हामीले देख्छौ, त्यहाँ केिह कुरा हुनुपछर् जुन
कसलेै वेवास्ता ग ररहेको छ, कत।ै बुझ्नुभयो? िकनभने परमे रले किहल्यै
पिन हामीलाई एउटा िन त चन्ह निदकन यी कुराह हुन िदनुहु , िक
जहाँ, जुन—जुन हामीले बुझेका छौ।
36 अब यहाँ आज यो कुरा छ, िक धमर्गु , हामीले यसलाई सिह त रकामा
पढ्दनैौ। यो त्यसबेलामा जस्तै नै छ, तनीह ले यो समय हो भिन सोचेनन्।
तनीह —तनीह ले सोचेक त्यसबेला तनीह राम्रै शा न्तमा ￭जईरहेका
थए, र त्यसलेै तनीह ले म￭सहलाई खो￭जरहेका थएनन्। र येशूले
भ ुभएको थयो िक उहाँको आगमन “रातमा आउने चोर जस्तै हुनेछ,”
जब—जब मािनसह उहाँको आगमनको लािग असावधान हुनेछन्। तर
त्यहाँ केिह कन्याह थए जो उहाँलाई भेट्नलाई गए, तनीह आधा
थए, तनीह को बत्तीमा तेल थयो र तनीह तयार थए; तनीह ले
त्यो चन्हको लािग हे ररहेका थए। र उनीह संगै आजरात म बो लरहेको
छु, हेनुर्होस्, तनीह जसले अिहले चन्हको लािग हे ररहेका छन्, उहाँको
आगमनको चन्ह।
37 यी चन्हह िदईएको छ, परमप्रभ ारा, यो केवल िव ासीको लािग
िदईयो। अिव ासीले यो किहल्यै देख्दनै। तनीह िठक त्यसको माथबाट
जान्छन्, र पिन तनीह ले यो देख्दनैन्। र अब, उ त्तकै पक्का ज त्तको
परमे रको त्यो स्वगर्दतू आज रात यस मचंमा उभनुहुन्छ, िठक उ त्तकै—
वास्तिवक ज त्तको ऐले तपाईलाई हे ररहेको छु, र मलेै यसमा हे ररहन
सक्छु; वा तपाईले यसमा हे ररहनसक्नुहुन्छ र मलेै यो दे ख्दन, वा मलेै
यसमा हेछुर् र तपाईले यो देख्न सक्नुहु । अब, तपाईलाई त्यो धमर्शा
संबत छ भ े कुरा थाहा छ; त्यो एकदम सत्य हो। तनीह ले देखे…
तपाईलाई थाहा छ पावल घुडामा टेके, तर तनीह …कसलेै पिन त्यो
ज्योत देख्न सकेनन्।
38 त्यो ज्योत िठक त्यहाँ थयो जब यूह ा मान्छेह को भीड अगाड
उभएका थए, र त्यहाँ िकनारमा हजारौ थए, ती धा मक गु र—र
ऋिषह , महान पु षह । र यूह ाले भने, आफैलाई, उनले परमे रको
आत्मा ढुकुर झँै तलतर आउदै गरे र उनी माथ ओलरहेको साक्षी िदए,
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र एउटा आवाजले भन्यो, “यनी मेरा िप्रय पुत्र हँु जसमा म अत नै प्रस
छु।” र यो यूह ाले बाहेक अ कसलेै देखेनन्। बुझ्नुभयो? यो केवल
उनको लािग मात्रै थयो।
39 के तपाईले ध्यान िदनुभयो, ज्ञानी मािनसह लाई चन्ह कत सुस्प
थयो? तनीह ले हेर,े त्यहाँ थयो…तनीह िहब्रूह थए। तनीह
वास्तवमा भारतीय खगोलिवद्ह थएनन्, तनीह िहब्रूह थए; िकनभने
तनीह को शक्षा पूरा गनर्को लािग, तनीह त्यहाँ माथ देशमा खगोलिवद्
अध्ययन ग ररहेका थए। र जब तनीह थए…य शलेम तफर् हेर,े र
तनीह ले ती तनवटा ताराह देखेको जानेर तनीह प्रत्येकको—
जन्म-मागर्बाट, जुन हाम, शेम, र येपेत, जसको वंशबाट तनीह आएका
थए, हरके, र तनीह ले ती ताराह तनीह को जन्म-मागर्मा देखे। त्यो
तनीह को लािग चन्ह थयो, िक जब ती ताराह रखेामा थए, िक म￭सह
पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो।
40 ओ, मेरो! कुनै आ यर् छैन िक तनीह आए, “उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ?
उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ जो यहूदीह को राजा भई जन्मनुभएको छ? हामीले
पूवर्मा उहाँको तारा देख्यौ, र उहाँलाई पूज्न आएका छौ। उहाँ कहाँ
हुनुहुन्छ?” तनीह लाई थाहा थयो िक त्यस शशु म￭सह कतै सुतरहेको
थयो, िकनभने परमे रले तनीह लाई समयको चन्ह िदनुभएको थयो,
िक परमे र र मािनसह एकसाथ एकताब हँुदै थए। कस्तो एकता,
जब परमे रले आफैलाई एउटा मानव शरीरमा एकता गनुर्भयो! ￭स ान्त,
सबै एकताह मध्येको सबै भन्दा महान जुन किहल्यै भएको छ, त्यो जब
परमे र मािनससंग हुनुभयो; र उहाँले—परमे रको हुनुको आफ्नो महान
तनाव छोड्नुभयो र आफ्नो पाल तन्काउनुभयो अिन मानवता लनुभयो,
र तनीह मध्ये एक ब ुभयो, तनीह को उ ार गनर्को िन म्त। एकता।
त्यो के? त्यसले परमे र र मािनसको िवचमा सधकैो िन म्त शा न्त ल्यायो।
हामी कत धन्यवादी छौ।
41 र चन्ह पठाएको थएन…अब मात्रै सोच्नुहोस्, हरके मािनस, र सबै
खगोलिवद्ह ; मािनसह , ती िदनह मा, तनीह को घडी ताराह हुने
गथ्य । त्यहाँ एक पहरदेार स्तम्भको माथ—उिक्लएको थयो, र ऊ त्यहाँ
माथ जान्थ्यो र हेथ्य । र उसले जब िन त ताराह एउटा िन त
तारामण्डलह मा हुन्छ, तनीह िहडरहेको बेलामा, उनलाई यो कुन
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समय हो भिन थाहा हुन्थ्यो। तपाईले धमर्शा मा याद गनर् सक्नुहुन्छ, “यो
कुन समय हो, पहरदेार?” र पहरदेार फकर आउछ र उनलाई यो कत
बज्यो बताईिदन्थ्यो। हेनुर्होस्, तनीह ले ताराह बाट समय राखे।
42 अब, के यो अनौठो थएन िक ती ताराह िठक ती तन मािनसह को
पिंक्तमा थयो र अ कसलेै यो देखेनन्? बुझ्नुभयो? िठक रखेामा थयो।
अब, तपाई धमर्शा मा यत धेरै रखेा अनु प हुन सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो?
जब ती ताराह एकतामा बने, यस तारामण्डलमा आफैलाई संगै एकतामा
राखे, तनजना मािनसह पिन उही समयमा एकतामा आए। र यी कुराह
वास्तिवकता नबनेसम्म, तपाई परमे रसंग यत एकतामा हुन सक्नुहुन्छ,
उहाँको वचनमा, र तपाईले तनीह लाई देख्न सक्नुहुन्छ र तनीह सत्य
हुन् भनेर जा सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? समयको चन्ह! तपाईले िठक
यसको टुप्पोबाट हेनर् सक्नुहुन्छ, भ ुहुन्छ, “अ, वािहयात!”
43 तर तपाईको लािग यो वािहयात होइन। तपाईको लगै, तपाई वचनसंग
एकतामा हुनुहुन्छ, र यहाँ यो छ। तब यो—यो वास्तवमा ज्योत हो, भाई
प्याट, जब—जब—जब—जब तपाईले यो चन्ह िव ासीसंग एकताब
भएको देख्नुहुन्छ। र म जसलाई यो सम्बोधन गदछु, उहाँह िव ासी
हुनुहुन्छ, िकनिक अिव ासीले यो किहल्यै पिन देख्दनैन्। र आज उहाँ
पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो भने, आज हाम्रा धेरै धमर्गु को लािग कत ठूलो ताडना
हुनेथयो, जसले यो चन्ह पढ्न सक्दनैन्; चन्हह जुन हामीले यहाँ
मण्डलीमा दिैनक पिढरहेका छौ, र यस्ता कुराह दे खरहेका छौ। र
अ ह ले यो पिढरहेका छन् र भत्तामा हस्तलेखन दे खरहेका छन्, र
अझै पिन धेरलेै यसलाई वेवास्ता गछर्न, र यसलाई देख्नसम्म सक्दनैन्।
यो तनीह को लािग केिह पिन होइन; तनीह ले यो याद गदनन्।
44 अब ध्यान िदनुहोस्, िक यसमा, िक उहाँ—उहाँले राि ्रय चन्हह
औल्याउनुभयो। अब, जब तनीह ले यसको बारमेा उहाँलाई सोधे,
तनीह ले चन्हह खोजे; र उहाँले तनीह लाई त्यो चन्हह िदनुभयो
जुन पूरा भयो। र तनीह ले संसारको अन्त्य किहले हुनेछ, अन्त्यमा
के चन्ह हुनेछ भिन जा चाहान्थे। र उहाँले तनीह लाई धमर्शा बाट
धेरै ठाउँमा राि ्रय चन्हह को बारमेा औल्याउनुभयो, स्वगर्ह मा स्वग य
चन्हह को बारमेा, र पृथ्वीको चन्ह; उहाँले तनीह लाई चन्हह ,
चन्ह, चन्हह िदनुभयो, केवल लगातार एउटा चन्ह िदनुभयो। र
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जब…उहाँले तनीह लाई त्यहाँ एउटा ठाउँमा एउटा राि ्रय चन्हको
बारमेा बताउनुभयो। उहाँले भ ुभयो, “जब तमीह ले रा ्रह देख्नेछौ,”
हेनुर्होस्, “य शलेमको वरपर जम्मा हुन थाल्छन्,” हेनुर्होस्, तब हामीलाई
थाहा हुन्छ िक तनीह को समस्याको समय न￭जकै छ, “जब तपाईले
य शलेममा सेनाले घेरा लगाउनेछन्।”
45 अब, तनीह ले यो गनर् सक्नुभन्दा अगाड, परमे र…संसार एकतामा
आउनुपछर् । टाईटस, महान रोमन सेनापतले, उनको सेनालाई एकसाथ
एकतृत गराएर चारैतर आउनु थयो, यी यहूदीह ले उनीह को समयमा
परमे रले िदनुभएको चन्हलाई उनीह ले इन्कार गरे प ात। त्यिह समय
हो जब टाईटसले आफ्नो सेनाह लाई एकसाथ एकतामा ल्याए, र
शहरलाई कब्जा गनर् आए। पिहलो त्यहाँ वचनको िव मा परमे रको
मािनसह को (तथाकथत) एकता हुने काम हुनुपदर्छ, जुन रा ्रह ले
परमे रको मािनसह को िव मा आफैलाई एकजुट गराउनभन्दा पिहले
हो। हेनुर्होस्, एक—एक—एकता, एकतृत हुने; संगै एकतृत हँुद।ै
46 म िव ास गछुर् िक हामीह एउटा महान एकताको समयमा ￭जईरहेका
छौ। म यी राता बत्तीह तल लईरहेको छु, र फ्ल्यास संकेतह
र सबकुैराह (मिहलाह को, तनीह ले कसरी गछर्न्; र पु षह ,
तनीह ले कसरी गछर्न्; र मण्डलीह , तनीह ले कसरी गछर्न्), यो सानो
समूहलाई देखाउद,ै मेरो सम्पूणर् दयले, िक म िव ास गछुर् िक हामीह
परमे रको वचनको रखेामा पिंक्तब हँुदछैौ यस महान भिवष्यसूचक
घडीमा, िठक प्रभु येशूको आगमनभन्दा अगाड; सबै एकतामा आउदै र
तयार हँुद।ै
47 अब, तपाई देख्नुहुन्छ, टाईटसले रा ्रह लाई एकतृत गराउनुभन्दा
पिहला…उसको सेनाह संग,ै इस्राएलले येशूलाई म￭सह भिन िव ास
नगनर्, आफैलाई एकतामा राख्यो र आफैलाई एकजुट बनायो। तनीह ले
उहाँलाई इन्कार गर,े र उहाँलाई अस्वीकार गर,े र उहाँलाई कू्रसमा टाँगे।
र त्यसपछ, जब तनीह ले तनीह लाई पठाईएको मुिक्तलाई इन्कार गर,े
तनीह ले आफैलाई यो गनर्को िन म्त एकसाथ एकतामा ल्याए। अब, त्यो
िदमागमा राख्नुहोस्: आफैलाई एकसाथ एकतृत गद, त्यस घडीको सन्देश
इन्कार गनर्! तनीह ले त्यो गनुर्पथ्य । र त्यसपछ जब तनीह ले त्यसो
गर,े तब राि ्रय चन्ह भत्र आयो।
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48 रा ्रह ले आफैलाई एकसाथ एकतामा ल्याउन शु गर,े र टाईटसले
आफ्नो रोमी र ग्रीकह का महान सेनाह लाई ल्याए र य शलेमको
पखार्लह लाई घेर,े अब त्यहाँ ती मािनसह लाई खटाए, र तनीह
मन गरी भोकमरीमा गए। तनीह ले खबाट बोक्रा खाए। जोसेफस,
महान इतहासकारले, हामीलाई भन्छन्। र तनीह मदैानको घाँसह
खाए। तनीह ले एकअकार्को बच्चाह समेत उमालेर खाए; हेनुर्होस्,
िकनिक तनीह पागल मािनसह थए। र त्यसपछ जब, अन्तमा,
टाईटस, उनी पहाडमा पछाड, त्यहाँ य शलेमको वरपर बसे, र—
र ती मािनसह ले सोचेका थए िक तनीह ले परमे रको इच्छा पूरा
ग ररहेका थए, जब तनीह ले यी सेनाह आउदै गरकेो देखे। तनीह ले
महान गु बाट सु लाई अस्वीकार गर,े प्रभु येशू, जसले तनीह ले त्यो
भ ुभएको थयो।
49 त्यहाँ एउटा पिन इसाई समातएको थएन, िकनिक तनीह ले चन्ह
देखे र त्यहाँबाट गएँ। बुझ्नुभयो? तनीह ले भने, “घरको छतमा भएका
ह लाई तल आउन नदेओ, वा खेतमा भएकाह लाई फकर त्यिह जाओ,
उसको कोट नलेओ; तर यहूदा तफर् भाग, र प्राथर्ना गर िक तमीह
जाने िहउँदको समय वा शबाथ हुनुपछर् ।” िकनभने, िहउँदको समय,
पहाडह —िहउँले भ रएको हुनेछ; र शबाथको िदनमा, ार— ारह
बन्द थयो, ढोका, र तनीह त्यस अवस्थामा समातने थए। बुझ्नुभयो?
यिद प्रभुको इच्छा भए, हामीह त्यस िबषयमा चाडैनै जानेछौ…कसरी
परमे रले ती कुराह गनुर्भयो।
50 अब ध्यान िदनुहोस्, उहाँ…तनीह ले त्यसो होस् भिन प्राथर्ना
गरकेा थए…त्यस त रकामा नहोस्, येशूले त्यसको लािग प्राथर्ना गनर्लाई
भ ुभयो, र तनीह ले त्यहाँ मध्ये एक जनालाई पिन किहल्यै पके्रनन्।
तनीह गईसकेका थए िकनिक तनीह चन्हलाई हेरकेा थए, र तनीह
गईसकेका थए; त्यो सबै त्यहाँ थयो।
51 ओ, कसरी आजका मण्डलीह ले हामी बाँचरहेको समयको चन्हलाई
देख्नुपछर् ! जीवनको लािग कलवरीमा जत सक्दो बलले भाग्नुहोस्; कुनै
मण्डलीको लािग होइन, तर येशू ख्री मा। आफैलाई उहाँसंग एकताब
गनुर्होस्, र कुनै संस्था वा कुनै मण्डलीको ￭स ान्तमा होइन। ख्री संग
एकतामा हुनुहोस्, र यो उहाँमा हो भिन िन त हुनुहोस्। तपाईले केिह पिन
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लन सक्नुहु , यो उहाँ हुनुहुन्छ भिन तपाई सकारात्मक हुनुपदर्छ। कत
राम्रो िमलनको समय!
52 अब, हामीले पाउछौ िक तनीह ले म￭सहलाई इन्कार गरे र तनीह ले
आफैलाई एकताब बनाए र आफ्नै लािग एउटा संघ बनाए, र एउटा—
एउटा…र तनीह को बीचमा एउटा प्रस्ताव बनाए िक यिद कसलेै येशूलाई
एउटा अगमवक्ताको पमा स्वीकार गरे भने, तनीह मण्डलीबाट बिहष्कृत
ग रनेछ। तपाईलाई त्यो अन्धो केटो याद छ जो अन्धो थयो? र चेलाह ले
भने, “कसले पाप गरकेो थयो? उसले, वा उसको बुवा, उसकोआमा?”
53 र येशूले भ ुभयो, “यस मािमलामा, न त; तर परमे रकायर् पूरा हुन
सकेको होस्, र प्रकट ग रएको होस्।”
54 र तपाईलाई याद छ, तनीह ले भनेका थए िक बुवा र आमाले केिह
पिन भ सकेनन्। तनीह ले भने, “तनीह लाई थाहा छ िक यो हाम्रो
छोरा हो, तर ऊ कसरी िनको भयो भ े कुरा हामीलाई थाहा छैन।” िकनभने
यहूदीह ले भनेका थए िक कुनै पिन व्यिक्त जसले उहाँलाई अगमवक्ता भिन
स्वीकार गछर्न्, तनीह लाई बिहष्कार ग रनेछ।
55 तर, तपाईले देख्नुहुन्छ, परमे रको काम यो थयो िक यो केटा त्यो
समूहको थएन। र उसले भन्यो, “अब, यो मेरो लािग अनौठो कुरा हो िक
तमीह लाई थाहा छैन यो मािनस कहाँबाट आएको, र पिन उहाँले मलाई
ि िदनुभयो।” बुझ्नुभयो? अब, उसले यो भ सक्थ्यो। हेनुर्होस्, त्यो
परमे रका कायर्ह थए। उनी िनको पा रयो, र िठक भयो, र उसले—
उसले यो भ सक्थ्यो िकनिक उसको उहाँसंग कुनै पिन त रकामा सम्बन्ध
थएन। उनी त्यो एक थयो जसमा त्यो काम ग रएको थयो, र उसले उहाँको
वास्तवमै देखे…उनको जीवनमा पिहलो पटक देखे।
56 अब, यहूदीह ले येशूको िव मा आफैलाई एकजुट बनाए र—र
उहाँको म￭सहपन, र उहाँको म￭सही सन्देशको िव बनाए। हामीले
उही कुरा अिहले भईरहेको देख्दछौ, उस्तै न।ै साम्यवाद मण्डलीलाई
न गनर्को लािग एकजुट हँुदछै, र एक मात्र त रका त्यो…जुन मण्डलीले
आफैलाई पिन एकजुट गराईसके￭सन हुनेछ, मण्डलीह को प रषदमा, िव
मण्डली प रषदमा, सन्देश, वचनलाई इन्कार गनर् र नाश गनर्! तनीह ले
वचनलाई अस्वीकार गर,े मण्डलीले गरकेा छन्! तनीह ले यो स्वीकार
गनर् सक्दनैन् िकनभने यो तनीह को सांगठिनक ￭स ान्तको िव मा छ;
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चाहे मािनसह को िवचमा—जत सुकै आगोको स्तम्भ िकन नझुण्डीयोस्,
वा जतसुकै धेरै मािनसह …जत नै धेरै अगमवाणी ग रएका होस् र
हुन आएको होस्, र सबै उहाँले अ न्तम िदनमा प्रतज्ञा गनुर्भएको महान
चन्हह होस्; तनीह ले यो गनर् सक्दनैन्।
57 त्यसकैारणले, तनीह ले अिहले नै आफैलाई एकजुट बनाईरहेका
छन्, र यहाँ तपाईको पा र र धेरलेै यो भ सक्नुहुन्छ, जसले
पिढरहनुभएको छ, र तनीह संग…संसारको—िव व्यापी—आदोलन
छ। र…त्यहाँ एउटा लूथरन सेवक हुनुहुन्छ। िक, यिद त्यहाँ िवप त्त आउँछ
भने, यहाँ छमेकमा हुनेछ; यिद हामी एक्यमेुिनकल चालसंग एकजुट भएनौ
भने, तब हाम्रो मण्डली मण्डली हुनसक्दनै, र तनीह ले यसलाई भण्डार
कोठाको लािग प्रयोग गनर्सक्छन्। वा यिद हामी मध्ये एक भाईले कसलैाई
मा ररहेको वा चोट लागेको देख्छौ, र उसलाई कुनै पिन आ त्मक आशषले
सेवा गनर् खोज्छौ बने, हामीलाई त्यसको लािग गोली हािनन सक्छ; एकदम
सिह हो। हामीलाई कुनै पिन सेवा गरमेा संघीय जेलमा दस वषर्सम्म राख्न
सक्छ, िकनभने हामी यो एक्यमेुिनकल चालको सदस्य होइनौ। के तपाईले
पशुको छाप देख्नुहु ? बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो?
58 अब, हामीले यो एकताको समय आईरहेको देख्छौ। बुझ्नुभयो? अब,
हेनुर्होस्! र त्यसपछ मण्डलीले आफैलाई सन्देशको िव मा एकजुट
गरकेो छ; र त्यसपछ यसले यो गछर् , देशह ले मण्डलीलाई न गनर्
आफैलाई साम्यवादमा एकजुट गदछ; िठक उस्तै नै जस्तो यसले पिहलो
ठाउँमा गरकेो थयो। बुझ्नुभयो? यसले फेरी पिनआफैलाई दोहोयार्उछ।
59 इस्राएलले पिहला सन्देशलाई इन्कार गनुर्पछर् । र जब तनीह ले सन्देश
इन्कार गछर्न्, त्यसपछ सेना, राि ्रय जीवनले आफैलाई संगै एकजुट गछर्
(अन्य रा ्रह ), र भत्र आए र मण्डलीलाई न गर।े र आज, तनीह ले
प्रभु येशूको सन्देशलाई अस्वीकार गर,े र तनीह ले यसलाई इन्कार गर।े र
अब, समय आएको छ जहाँ साम्यवाद मण्डलीको िव संसारसंग एकजुट
भईरहेको छ। हेनुर्होस्, यो त्यस त रकामा हुनुपदर्छ। अब, यो भ गाह्रो छ।
60 यो ती यहूदीह को लािग िव ास गनर्लाई गाह्रो थयो। तनीह ले भने,
“अब आऊ, दाजुभाईह , हामीले देख्छौ िक—िक हाम्रो—हाम्रो परमे र
हामीह संग हुनुहुन्छ, र त्यसलेै हामी—हामीह म न्दरमा जानेछौ। र अब
हामीह प्राथर्ना गनछौ, र पिवत्र िपतालाई यस्तो-र-यस्तो र पिवत्र िपताले
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प्राथर्नामा यस्तो-र-यस्तोमा अगुवाई गनछ। ढोका बन्द!” र टाईटसले
आफ्नो अडान लयो, र िठक त्यहाँ एक वा त्यो भन्दा बिढ वषर्सम्म रहे।
हेनुर्होस्, िठक पहरामा, र तनीह लाई भोकै मार।े त्यहाँ मध्ये एकजना
पिन शहरबािहर जान पाएनन्; र तनीह मर,े भोकभोकै। र जब उनी त्यहाँ
भत्र गए र पखार्लह भत्काए, रगत बघ्यो र नदी झ बग्यो जहाँ उनले त्यहाँ
भएका सबथैोकलाई मार।े
61 अब, परमप्रभुको स्वगर्दतूले त्यो अगमवाणी गनुर्भयो, पछाड पुरानो
करारमा, र त्यो हुनेछ भिन भ ुभयो। र ती सेवकह , जो धमर्गु ह थए,
जो त्यहाँ खटाईको थयो र मािनसह लाई त्यो बताउनुपन थयो, त्यसको
सट्टामा, जब तनीह को बीचमा येशू खडा हुनुभयो, तनीह ले उहाँलाई
समेत चनेनन्; र एउटा—एउटा बनाउन खोजे…कुनै त रकाको एउटा—
एउटा खरायोको खटु्टा, “हामीलाई एउटा जादू गर, हामीलाई हेनर् देऊ
यो कसरी—यो कसरी ग रन्छ भिन! हामीलाई एउटा चन्ह देखाऊ।”
बुझ्नुभयो?

र उहाँले भ ुभयो, “म…” िकन, उहाँले कत धेरै कामह गनुर्भयो,
र अझै पिन तनीह ले यो देख्न सकेनन्। बुझ्नुभयो? र जब तनीह ले
उहाँलाई इन्कार गर…ेत्यस िदनको सन्देशलाई, तनीह ले त्यस िदनको
सन्देशलाई इन्कार गर।े
62 तनीह ले त्यस िदनको चन्हलाई देख्न असफल भए। र तनीह को
अगाड बाईबलको अगमवाणीको—चन्ह बनाईएको थयो, र तनीह ले
भने, “आऔ अब भत्र जाऔ!” तनीह पिवत्र मािनसह थए। तनीह
ती मािनसह हतय जसको जीवनलाई तपाईले दोष औंल्याउन सक्नुहु
थयो। तनीह त्यो हुन सक्दनै थए, र त्यसपछ—र त्यसपछ एउटा—
एउटा—एउटा पूजारी। एउटा पूजारी मा रन्थ्यो, ऊ कुनै पिन सानो गल्ती
कुराको लािग ढुङ्गाले हानेर मा रन्थ्यो। त्यसलेै उसले एउटा शु , पिवत्र
जीवन ￭जउनुपथ्य । उसले यो गनर् सक्दनै थयो, िकनभने उसलाई कुनै
पिन कुराको लािग ढुङ्गाले हािनन्थ्यो। र अब तनीह महान मािनसह
थए, र मािनसह को नजरमा पिवत्र मािनसह थए, र पिन तनीह भत्र
गए र भने, “अब, हामीह …हामीसंग परमे र छ, परमे र जो हामीसंग
यगुौदे ख साथ हुनुहुन्छ। हामीह उहाँको पिवत्र म न्दरमा जानेछौ।” त्यो
परमे रको पिवत्र म न्दर हो! तर, तपाई देख्नुहुन्छ, उहाँलाई उहाँको
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पिवत्र मण्डलीमा अस्वीकार ग रयो। हेनुर्होस्? “हामीह परमप्रभुको घरमा
जानेछौ। अब तमीह सबै िहब्रूह लाई थाहा छ हामीह चुिनएका जात
हौँ, हामी हौ, यहाँ। र परमे र हाम्रो परमे र हुनुहुन्छ; अब्राहाम, इसाहाक,
र याकूबको परमे र। उहाँ हामीसंग हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई खतना
नभएका फ लश्तीह बाट छुटकारा िदनुहुनेछ (जस्तो यो थयो), ती रोमन
र ग्रीकह बाट। उहाँले हामीलाई त्यसबाट छुटकारा िदनुहुन्छ। आऔ
परमप्रभुको घरमा जाऔ!”
63 त्यो राम्रो सुिनन्छ; तर तनीह ले के गर?े घरको िनमार्णकतार् त्यहाँ
हुनुहुन्थ्यो, एउटा सानो गा लली ￭सकम को पमा, र तनीह ले उहाँलाई
इन्कार गर;े जब परमे रले उहाँलाई त्यस घडीको सन्देसवाहक, र हाँगाको
पमा प्रमाणत गनुर्भएको थयो। र तनीह ले यसलाई अस्वीकार गर।े

त्यसलेै सबै प्राथर्नाह , र सबै इमानदारीता, सबै तनीह का ब लदानह ले
परमे रको लािग कुनै अथर् राख्दनै थयो। तनीह ले यो गरकेा थए!
र परमे रले यो महान सेनालाई यो न पानर्को िन म्त एकजुट हुन
िदनुभएको थयो।
64 र आज हामीले देख्छौ, मण्डलीबाट र संगिठत मण्डली र त्यस्तमैा,
परमे रको वचनलाई अस्वीकार गरकेा छन्। तनीह ले तपाईलाई यी
कुराह को बारमेा बताओस् भ े चाहदनैन्, र िवज्ञानले त स्बरह र अन्य
थोकह बाट यसलाई प्रमाणत गनर् सक्छ, र अझै पिन तनीह लाई
यससंग केिह सरोकार छैन। त्यसलेै साम्यवाद यसलाई न गनर्को लािग
बिनरहेको छ, िठक उस्तै गरी जस्तो टाईटसले गरकेो थयो, र तनीह ले
यो गनछन् भिन बाईबलले भनेको छ। ाकै्क!
65 अब, तपाई देख्नुहुन्छ िक हामी जहाँ ￭जईरहेका छौ? एकताको
समयमा, जब हामीले यी कुराह एकताब भईरहेको देख्दछौ। ओ, िकन
हामी यी कुराह देख्न असफल हुन्छौ? तपाई—तपाईले यहाँ धमर्शा मा
हेनर् सक्नुहुन्छ र के उहाँले गनुर्हुनेछ, उहाँले त्यो कहाँ प्रतज्ञा गनुर्भएको हेनर्
सक्नुहुन्छ। अब, हामीले यो पूरा भईरहेको देख्छौ। उहाँ गछुर् भिन प्रतज्ञा
गनुर्भएको कुरा हामीले मण्डलीमा देख्न सक्छौ; हामीले यो पूरा भईरहेको
हेनर् सक्छौ। हामीले रा ्रह संगै एकतामा आएको देख्छौ। हामीले वादह
एकजुट भएको देख्छौ। हामीले मण्डलीह एकसाथ एकतामा आएको
देख्छौ। यो एकता हुने समय हो। यो एकताको घडी हो। त्यो आत्माको
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यगु हो, “हामीह एकतामा हुनुपछर् ।” तपाईले बो लरहनुभएको सबकुैरा
व्यव स्थत हुनुपदर्छ; य िप सरकारले यसलाई ग्रहण गदन।
66 तपाईलाई थाहा छ, एक नाग रकको पमा…एउटा नाग रकको पमा
म स क्दन, संयकु्त राज्यको एउटा नाग रकको पमा, य िप म—म…
तपाईले मलाई एउटा पाँच डलरको चेक िदनुहुनेछ र यसमा मेरो नाम
राख्ने आँट म ग दन। हम। हेनुर्होस्, म यो गनर् स क्दन। हेनुर्होस्, यो एउटा
एकताको समय हो। यो सबै कुनै त रकाको िमलनको माध्यमबाट जानुपछर् ,
र त्यिह एकताले पशुको छाप ल्याउँछ। बुझ्नुभयो? यो एउटा एकताको
समय, र यो त्यसमा काम ग ररहेको छ। तपाईले आफ्नो नाङ्गो आँखाले नै
यो देख्न सक्नुहुन्छ, यिद तपाई यसलाई हेनुर् हुन्छ भने। यो एकताको समय
हो, जहाँ सबकुैरा संगै एकताब हुन्छ।
67 यहूदी—यहूदीह ले आफैलाई येशूको, तनीह को—तनीह को
म￭सह अस्वीकार गनर्लाई एकजुट बनाए। त्यसलेै, के भयो हामीले देख्न
सक्छौ। हामीले अिहले उही कुरा देख्छौ, साम्यवादले मण्डलीलाई न
पानर्को लािग एकजुट हँुदछैैन्, मण्डलीले आफैलाई िव मण्डली प रषदसंग
एकजुट गराएपछ र सन्देशलाई, परमे रको वचनलाई न गनर् कोशष
गरपेछ। तनीह ले यसबाट छुटकारा पाउन प्रयास गछर्न्। तनीह ले गनर्
सक्ने एकमात्र काम भनेको आफैलाई प रषदमा ल्याउने, िकनभने िक
तनीह अलग छन्; एउटा सानो समूह यहाँ, मेथोड , र ब्या प्ट , र
लूथरन, र प्रे स्बटेरीयन, चचर् अफ क्राई , र त्यस्तै नै अन्य। तनीह ले
केिह पिन गनर् सक्दनैन्, िकनिक यो यसको िव मा हुनेछ, यो चािह
अक को िव माआउनेछ, तनीह को ￭स ान्त उ त्तकै फरक छ ज त्तको
पूवर् प मबाट छ। हेनुर्होस्, यनीह ले यो गनर् सक्दनैन्। तर एक पटक संग,ै
एउटा ठूलो टाउको मुिन, तनीह ले यो पाए। तनीह ले त्यसबेला यो पाए।
68 त्यिह नै त रकामा म क्याथो लकह यत एकतामा छन्, रोमन
क्याथो लक, अवश्य तनीह एकतामा छन्, तनीह …बहुमत रोमन
क्याथो लक छन्; ग्रीक र अन्य क्याथो लकह —रोमन क्याथो लक
ज त्तकै छैनन्। अब तनीह ले आफैलाई एकसाथ एकताब छन्, र त्यिह
नै कारणले तनीह एकसाथ उभन्छन्। चाहे जे सुकै होस्, त्यो पप नै
सबकैो शीर हो। हेनुर्होस्? र अ ले जे भने पिन, “ऊ अचुक छ; ऊ—
ऊ—ऊ परमे रको सट्टामा छ, त्यिह नै हो; ऊ परमे रको बराबर छ;
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ऊसंग नरक, स्वगर्, र शु करणको अधकार छ।” बुझ्नुभयो? त्यसलेै
त्यस मािमलामा गनर् सिकने एउटा पिन कुरा छैन; जे पिन उसले भन्छ,
त्यिह नै जानुपनछ।
69 अब, प्रोटेस्टेन्टले तनीह आफैलाई िठक त्यसरी शीर बनाउदै छ,
उस्तै न।ै र बाईबलले भनेको छयन त्यहाँ पशु जस्तो एउटा प्रतमा थयो?
एउटा प्रतमा भनेको के हो? यो केिह यस्तो हो, उस्तै बनाईएको। त्यहाँ यो
छ, उही कुरा हो। यो के हो? तनीह ले आफैलाई एकजुट गराएर, र यो
आत्माको यगु हो, जुन एकतामा छ।
70 अिहले संगै एकजुट हँुद,ै सन्देशलाई न गनर् खोज्दै हुनुहुन्छ। कसरी
तनीह ले यो न गछर्न्? कसरी तनीह ले परमे रको वचनलाई न
गनर् सक्छन्? तनीह ले यसलाई प्रभाविहन बनाउन सक्छन्, प्रभाविहन,
तनीह ले शु मा गरकेो जस्तै गरी परम्पराह लाई लएर, अिन परमे रको
वचनलाई प्रभाविहन बनाएर। हेनुर्होस्, तनीह ले भन्छ, “ओ, त्यो…
वास्तवम,ै आ खरमा…” तपाई देख्नुहुन्छ कहाँ यस अिव ासी मिहला
जो कोशष गदछन्…उनी…मलेै उनको नाम के हो अिहले भुले; मलेै याद
गनर् सके त। उनी…मलेै धेरै सोच्न खोजे।
71 मलेै अक िदन यो श्रीमती. रा ्रको बारमेा सोचरहेको थए; म चाहन्छु
िक हामीसंग यस्तै अक उठ्ने हो भने। उनी त्यिह थईन् जसले बारको
कोठामा गईन् र ि स्क तोडन्, र चन्हह र त्यस्ता सबै चजह बािहर
फा लन्। िकन आज कोिह नारी यसरी उठ्दनैन्, र यहाँ बािहर गएर यी
आफ्नै जानता यी मिहलाह को केिह नग्न चत्रह च्यात्ने, र त्यस्ता कुरा
गदनन्? त्यो, तनीह संग यो कत पिन छैन।
72 अब, तर यो मिहला, अिव ासी, जसले त्यो—त्यो भिनन् “बाईबल
सावर्जिनक िव ालयमा पढ्नको लािग, असंवधैािनक छ,” र त्यस्तै
कुराह ।
73 अब तनीह पिन, के तपाईले फेरी याद गनुर्भएको छ, तनीह ले
अिहले भ खो￭जरहेका छन्, र धमर्शा को महान अध्ययनकतार्ह , त्यो
भ ुभयो “धेरै जसो बाईबलमा भएका भिवष्यवाणीह जुन भिवष्यवाणी
ग रएको त्यो िबल्कुल गलत थए, र किहल्यै पिन पूरा हुन आएन।”
र तपाईले त्यो सु ुभएको छ र पढ्नुभएको छ। र तनीह ले सबकुैरा
भ खोज्दछैन्; तपाई देख्नुभयो, तनीह ले त्यो वचनको प्रभावलाई न
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गनर् खो￭जरहेका छन्। यिद तनीह ले यसलाई केवल न गनर् सके र
यसको सट्टामा एउटा ￭स ान्त प्रतस्थापन गनर् सके वा केिह कुरा जुन
मािनसह संग छ, जुन तनीह को आँखामा वचन भन्दा राम्रो दे खन्छ,
त्यसपछ तनीह ले यसलाई आफ्नो—आफ्नो परम्परा ारा न गछर्न्। र
त्यसरी नै तनीह ले परमे रको वचनलाई न पानर् खो￭जरहेका छन्, जुन
संगिठत मण्डलीको राजनीत ारा हो।
74 अब, हरके मण्डलीको आफ्नै राजनीत छ। ख्री को मण्डलीको
आफ्नै छ, इसाईको मण्डलीको आफ्नै छ, र ब्या प्ट , र मेथोड , र
प्रे स्बटे रयन; तनीह सबकैो भ राजनीतह छन्। अब, तनीह
त्यसबाट टाढा गईरहेका छन् िकनभने तनीह अलग भएका छन्।
हेनुर्होस्, यो पिहला गनर् सिकदनै थयो, तनीह ले यो अिहले गनुर्पछर् ।
हेनुर्होस्, यो एकजुट हुने समय हो, र अिहले तनीह सबलेै यसलाई
संगै राखेका छन् र यसलाई जम्मा गदछन् र तनीह के नतजा सिहत
आउछन् सो हेनुर्होस्। मेरो, यो घोडाको मासुबाट रोिट पकाउनु जस्तै
हो, र क्यानबाट फोहोर जस्त,ै अ जत पिन तनीह संग थयो; र
यसलाई संगै गुडाउन, र केिह सडेको आलु फाल्न र यसलाई कुराह
संग,ै र हेनुर्होस् तपाई के नतजा सिहत आउनुहुन्छ। म पकै्क पिन यो
मध्ये केिह पिन चाह ग दन। होइन, श्रीमान! त्यो त रकामा तनीह ले
ग ररहेका छन्। हेनुर्होस्, तनीह ले ती मािनसह लईरहेका छन् जसले
येशू एउटा िमथक हुनुहुन्छ भिन िव ास गछर्न्, एउटा मण्डली जसले
येशू एक िमथक हुनुहुन्छ भिन िव ास गछर्न्; अ ले, केिहले उहाँ एउटा
अगमवक्ता हुनुहुन्छ भिन िव ास गछर्न्।
75 एउटाले भन्छ, “आ यर् कमर्का िदनह िबतसकेका छन्।”
76 अक ले भन्यो, “त्यहाँ यस्तो खालको कुरा हुन सक्छ।”
77 र यो सबै संग;ै र बाईबलले भनेको छ, “सहमत िबना कसरी
दईुजना संगै िहड्न सक्छन्?” बुझ्नुभयो? अब, त्यस त रकाको एकता
तनीह ले पाएका छन्। र यसको माथ कुनै पिवत्र िपता राख्नु, र त्यहाँ
तपाईले पशुको एउटा मूत पाउनुभयो, ाकै्क बाईबलले जे भन्छ त्यिह
हो। अब तनीह ले लूथरन सेवक पाए, यसको प्रमुख। िठक छ, यो
एकताको समय हो भिन हामीले देख्छौ। उही कुरा अिहले, साम्यवाद
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र सबै संगै एकजुट हुदै छन्; संसारमा, र मण्डलीमा र त्यस्त,ै संगै
एकजुट हँुद।ै
78 प्रकृत हेनुर्होस्। ओ, मेरो! प्रकृत, यिद तपाईले केवल प्रकृतलाई
हेनुर् हुन्छ भने, यसले उही कुरा गछर् । प्रकृत परमे रको चन्हह को पात्रो
हो। के तपाईलाई त्यो थाहा छ? येशूले तनीह लाई प्रकृत हेनर्को िन म्त
भ ुभयो। समुद्र गजर्नेछ, हेनुर्होस्, त्यहाँ भ कुराह हुनेछ, र िवभ
ठाउँह मा भूकम्पह जानेछ, राि ्रय कलह, स्वगर्मा चन्हह , पृथ्वीमा
चन्हह , जताततै यो आउने समयको चन्हह हुनेछ।
79 बादल हेनुर्होस्। बादलले आँधीबेहरीह ल्याउनुभन्दा अगाड, यो
कसरी ग रन्छ भिन तपाईलाई थाहा छ? केिह साना बादलह जम्मा
हुन्छन्, एउटा ठूलो बादल बनाउछ। िठक छ, योसंग एउटा सानो हावाको
गुच्छा उडाईरहेको हुन्छ, यो अक संग एउटा सानो हावाको गुच्छा बिगरहेको
हुन्छ, र तनीह सबै संगै बग्छन्, र त्यसपछ तनीह ले तूफान ल्याउँछन्।
बुझ्नुभयो? तनीह ले बतास ल्याउनुभन्दा अगाड तनीह एकजुट
हुनुहुन्छ; तनीह हुनुपदर्छ।
80 आफ्नो देश छोड्नुभन्दा अगाड हाँस र िगजह ले आफैलाई
एकजुट पाछर्न्। बुझ्नुभयो? तनीह एकसाथ एकताब हुन्छन्। तपाईले
तनीह लाई यो तलाउ दे ख त्यो तलाउमा उडरहेको देख्नसक्नुहुन्छ,
यहाँ दे ख बाट त्यहाँ, ती सबै संगै भएको उड्छन्। तनीह एकताब
हँुदछैन्, तनीह को उडानको लािग तयार हँुदछैन्। हेनुर्होस्, यो केवल…
त्यो प्रकृत हो, र परमे रले प्रकृत बनाउनुभयो, र प्रकृत परमे रको
योजनाबाट चल्दछ। यो एउटा िनयम हो, नले खएको परमे रको िनयम
हो, जुन प्रकृतले उहाँको िनयम अनुसार काम गदर्छ।
81 िठक त्यस्त,ै अन्त्येि को समयमा बोलेको जस्त,ै त्यहाँ एउटा रस हुन्छ
जुन तल चहानमा जान्छ, खको जराको फेदमा, पुन त्थान नआएसम्म
त्यहाँ रहनको लािग। यो एउटा परमे रको िनयम हो। त्यहाँ कुनै बु छैन
जसले त्यो रसलाई तल लान सक्छ; तपाईले यसलाई बािहर िनकाल्न
सक्नुहु , तपाईले त्यो दहुुन सक्नुहु । त्यहाँ परमे रले गन भ राम्रो अ
कुनै त रका छैन। परमे रसंग ￭स त रका छ। त्यसलेै जब पात खस्छ,
तब उहाँले तल चहानमा रसलाई पठाउनुहुन्छ र यसलाई लुकाउनुहुन्छ।
जसरी अय्यूबले भने, “तपाईको क्रोध समा नभएसम्म मलाई चहानमा
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लुकाई राख्नुहोस्।” बुझ्नुभयो? यो तल त्यहाँ जान्छ िकनिक यो एउटा
प्रकृतको िनयम हो, शत भन्दा अगाडको। झनर् थालेको पातलाई अिहले
हेनुर्होस्। िकन? यो प्रकृतको िनयम हो।
82 हाँस भेला हुन्छन्, तनीह मध्ये प्रत्येक, एउटा नेताको वरीपरी नारा
लाउछन्। त्यहाँिनर तनीह लाई कुनै न कुनै पमा थाहा हुनेछ, मलाई
थाहा छैन तनीह ले कसरी गनछन्। तर उनीह लाई थाहा छ िक त्यो त्यो
िन त सानो हाँस एउटा नेता हो। र त्यो सानो साथी, तनीह सबै संगै
भेला हुन्छन् र िठक उसको अगाड नारा लगाउछन्, र िठक हावामा माथ
उठ्छन्। र उसले…अिहले त्यो तलाउबा किहल्यै बािहर िनस्केको छैन,
तरा ऊ ￭सधै लुई￭जयाना वा टेक्सास जान्छ, ढाँको बारीमा। हेनुर्होस्,
तनीह ले उडान भनुर्भन्दा अगाड, तनीह ले आफ्नो घर छोड्नुभन्दा
पिहले जहाँ तनीह त्यस वषर्मा जन्मेका थए, तनीह ले आफैलाई
एकजुट बनाउछन्। आमेन! त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ; तनीह को नेताको
अगाड नारा लगाउद।ै
83 यसको समस्या यो हो, मािनससंग, उसले आफ्नो नेता नै चन्दनै।
हो, श्रीमान। तनीह ले संगिठत मण्डलीको चारैतर नारा लगाउछन्,
तनीह ले एउटा िबशप वा एउटा मािनसको अगाड नारा लगाउछन्, तर
तनीह ले नेताको अगाड नारा लगाउदनैन्, जो पिवत्र आत्मा वचनमा
हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? तनीह ले भन्छन्, “ओ, िठक छ, मलाई डर छ िक
म अ लकत कट्टरपन्थी हुनेछु; म गलत पाउमा ओलर्नेछु भिन मलाई डर
छ।” ओ, त्यहाँ तपाई हुनुहुन्छ! यिद सानो हाँसले यो भन्यो भने के हुन्छ,
“मलाई उसले आफ्नो प्वाँख राखेको त रका मन पदन। मलाई लाग्दनै म
उसलाई पछ्याउछु होला।” तपाई मरणाशय पमा जम्नुहुनेछ। तपाईलाई
त्यहाँ समातनेछ, यिद तपाईले यो जस्तो जान्छ त्यस्त—ैउडान भनुर्हु
भने। यसले आफैलाई एकजुट गराउछ, र प्रकृतले त्यो गछर् ।
84 िगजले आफैलाई एकजुट गछर् , तनीह को नेताको अगाड नारा
लगाउछन्; तनीह ले उही काम गछर्न्।
85 के तपाईले किहल्यै मौरीह को झुण्ड याद गनुर्भएको छ? मौरीह ले
आफ्नो रानीको अगाड, झुण्ड भएर जानुभन्दा अगाड, आफैलाई एकजुट
बनाउछन्। त्यो सिह हो। र जहाँ उनी जा न्छन्, तनीह पिन त्यिह
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जान्छन्। हो! तनीह ले के गछर्न्? तनीह ले झुण्डको अगाड आफूलाई
एकताब गछर्न्। ाकै्क; हरके प्रकृत!
86 माछाले मुहानमा जानुभन्दा अगाडआफैलाई एकजुट गराउछन्। बािहर
सागरमा, तपाईले तनीह लाई पाउन सक्नुहुन्छ; ती ठूला…जसलाई
हामीले “ह म्पज,” सालमोन भ े गछ । जब तनीह माथ त्यहाँ आउछन्,
त्यो दौड आउनुभन्दा पिहले, तपाईले तनीह लाई दसौ हजारौ देख्नुहुन्छ,
त्यो समुद्रमा, वरपर र चारैतर आउद;ै निनलो पानी, तर तनीह
वास्तवमा ताजा पानीका माछाह हुन्। र यहाँ तनीह ￭सधै माथ त्यो
ताजा पानीमा आउँछन्, माथ अण्डा पान मौसममा जान्छन्। तनीह
त्यहाँ माथ जान्छन् र अण्डा पाछर्न्, क रब हरके चार वषर्मा, र तनीह ले
अण्डा पान िब त्तकै मछर्न्। र तनीह जान्दछन् त्यहाँ तनीह मनर् जाँदछैन्
भिन, र तपाईले तनीह लाई केिह कुराले पिन रोक्न सक्नुहु । तनीह ले
माछाको ￭सढीमा फाल हान्छन् र सबथैोक गछर्न्, त्यहाँ माथ जान्छन्,
यो जानेर िक तनीह आफ्नो मृत्यमुा जाँदछैन्। तर प्रकृतको िनयमले
तनीह लाई बनाउदछ, यो जानेर िक तनीह त्यहाँ माथ जान्छन् र
प्वालमा अण्डा पाछर्न्, र मछर्न्। र अक जवानह आउँछन्, र तब केिहले
तनीह लाई एकताब गराउछ, र बािहर सागरमा तनीह जान्छन्। यसले
एकताब गराउदछै! यो एउटा िनयम हो। तपाईले परमे रको िनयमलाई
हराउन सक्नुहु ।
87 रा ्रह —टुक्रीदछैन्, अिहलेको समयमा हामीले देख्छौ िक—िक
तनीह ले यो गनर् पन हो। हामीह राि ्रय अशा न्तको प्रिक्रयामा छौ।
हामीले रा ्रह ले सम्बन्धह तोडीरहेको देख्छौ। वषिपच्छे, यो रा ्र
साम्यवादले िन लरहेको पाउछौ; यो एउटा साम्यवादमा िन लएको छ। र
िठक यहाँ हाम्रो आफ्नै देशमा, यो साम्यवादले मोिहत पारकेो छ, र यसले
कब्जा गनछ! हेनुर्होस्, यसले यो गनछ, यसलाई रोक्ने कुनै उपाय छैन।
िकन? टाईटसलाई रोक्न नसकेको कारण पिन त्यिह हो। मािनसह ले
परमे र र उहाँको वचनलाई इन्कार गरकेा छन्। हो, श्रीमान, त्यसलेै
तनीह ले यो गनर् जानेछन्, र हामीले यसलाई िठक प्रिक्रयामा जाँदै
गरकेो देख्छौ।
88 म, सामान्यतया, म केिह घण्टा लन्छु; मलेै िठक अिहले, लगभग
तस िमनेट लईसकेको छु। बुझ्नुभयो? तर यो सबै कुरा बुझाउन, म बल
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लगाईरहेको छु। तपाई घर पुग्नुभए पछ यो अधययन गनुर्होस्।
89 ध्यान िदनुहोस्, तनीह िठक अिहले एकजुट हँुदछैन्। तपाई भ ुहुन्छ,
“भाई ब्रन्हाम, के त्यो सत्य हो?” तनीह अरमागेडोनको यु मा
आईरहेका छन्; िठक त्यस्तै नै तनीह ले गनछन्। बुझ्नुभयो? र तनीह
त्यसको लािग िठक अिहले एकताब भईरहेका छन्। त्यिह कारणले
नै हामीसंग संयकु्त राज्य र सबकुैरा हामीसंग छ। पा मी संसार पूव य
संसारको िव मा एकताब भईरहेका छन्, साम्यवाद र त्यस्त,ै यो
सबै एकसाथ एकताब भईरहेका छन्। मण्डलीह एकसाथ एकताब
भईरहेका छन्। सबकुैराह एकतामा आईरहेको दे खन्छ। एकता, एकतामा
आफैलाई ल्याउदछैन्, हामीले त्यो देख्छौ।
90 साथ,ै यो सबै रा ्रह को एकता हँुदै गदार्, यी चन्हह , राि ्रय
चन्हह , हामीले यहाँ बािहर संसारमा देख्छौ, िवभ स्थानह मा
भूकम्पह , िवभ कुराह एकताब हँुद;ै संसारलाई एकसाथ ल्याउद,ै
मािनसह लाई एकसाथ ल्याउद,ै सबै मण्डलीलाई एक साथ ल्याउद,ै यी
सबै कुराह । र जब सबकुैराह एकतामा आउने काम भईरहेको छ, त्यहाँ
अक छ जसको एकताको काम भईरहेको छ। आमेन! अब त्यसमा म
तपाईलाई देखाउन चाहन्छु।
91 परमे रले आफ्नो दलुहीलाई एकताब गराउदै हुनुहुन्छ। उनी पूवर् र
प म, र उत्तर र दक्षणबाट, संगै आउदछैन्। त्यहाँ एउटा एकताको समय
छ, र त्यो िठक अिहले हो। उनी के को लािग एकताबढा भईरहेक छन्?
यार्प्चर।आमेन! परमे रले उनलाई तयार पाद हुनुहुन्छ। हो, श्रीमान, एकता!
उनी के संग एकतृत हँुदैछन्? वचनसंग! “िकनिक सबै स्वगर्ह र पृथ्वी
िबतेर जानेछ, तर मेरो वचन किहल्यै पिन िबत्ने छैन।” कुनै पिन संगिठत
मण्डली वा अ ले जे सुकै भने पिन उनले आफैलाई परमप्रभु यसो भ ुहुन्छ
संग एकता गराईरहेक छन्। उनले आफैलाई एकताब गराईरहेक छन्।
उनी तयार हँुदै छन्। िकन? उनी दलुही हुन्। त्यो सिह हो। र उनले
आफैलाईआफ्नो दलुहासंग एकताब गराउदै छन्, हेनुर्होस्, र दलुहा वचन
हुनुहुन्छ। “आदीमा वचन थयो, वचन परमे रसंग थयो, र वचन नै परमे र
हुनुहुन्थ्यो। र वचन देहधारी हुनुभयो र हाम्रो माझमा वास गनुर्भयो।”
92 र मण्डली र दलुही र वचन यत एक हँुदछै, जबसम्म उही वचनआफैले
दलुहाको काम गदन। आमेन! तपाईले यो देख्नुहुन्छ? एउटा एकता! अब
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कुन,ै “मण्डलीमा सामेल हौ छैन; अब कुनै यो छैन, तर सबबैाट भागेर येशू
ख्री मा बाँध्नुहोस्। बुझ्नुभयो? यो एकताको समय हो। परमे रले, आफ्नो
दलुहीलाई संगै एकताब गराईरहनुभएको छ, यसलाई फकार्एर ल्याउद;ै
ाकै्क उस्तै न।ै उहाँको प्रतज्ञाको वचन एकता गराउद।ै

93 दोश्रो ठेसोलोिनक , २ अध्याय; यसले भन्छ, यो ५ औ पदले भन्छ,
“पृथ्वीको माटोमा सुतरहेका सन्तह जाग्नेछन्। अिन त्यसपछ हामी
तनीह संगै एकताब हुनेछौ (जीिवतह , तनीह संग जो मरकेा थए),
हामी त्यहाँ उठ्नुभन्दा अघ एकताब हुनेछौ,” िकनिक दलुही पूणर् हुनेछन्
जब उनी त्यहाँ पुग्नेछन्। जीिवतह , जसले आफैलाई वचनसंग आफैलाई
िमलाईरहेका छन्, र जो गएका छन् तनीह ले त्यो ग रसकेका छन्; र यो
सबै संगै आउछन्, त्यहाँ माथ जानुभन्दा पिहले एकताको एउटा महान संघ
बनाउछन्। आमेन!
94 साम्यवाद उठ्नुपछर् , यी अ कुराह उठ्नुपछर् , र मण्डलीले आफैलाई
त्यहाँ पारी एकताब गराउनुपछर् , जब ती…र िव मण्डली प रषदको लािग
त्यहाँ रा ्रह हुनेछन्; र दलुहीले आफैलाई परमे रको वचनमा एकताब
गनुर्पछर् । त्यो गनर्को लािग, परमे रले स्वग य चन्हह र अन्यथोकह
तल पठाउनुभएको छ, जसले मण्डलीलाई प्रमाणत गछर् , जसरी उहाँले
रा ्रह लाई गनुर्पछर् । आमेन।
95 परमे र; एकताको समय! हो, श्रीमान। मेरो! अब, तपाई याद गनुर्हुन्छ,
अिहले, त्यहाँ वचनको एकता छ (फेरी एकता हुदछै), “त्यो िव ास फकार्एर
ल्याउन जुन एकपटक सन्तह लाई सु म्पएको थयो।” िफतार् ल्याउद!ै
ताक यो आजको िदनमा मात्रै गनर् सिकयोस्। यो गनर् सक्ने एक मात्रै
समय अिहले हो। यो किहँ पिन किहल्यै आक्रमण ग रएको छैन; तनीह
संगिठत मण्डलीको उछ्ल-कूदमा गए। तर अिहले, यो कुनै संगिठत
मण्डलीको उछ्ल-कूदमा पदन, िकनिक यो हरके जात, हरके रङ्ग, हरके
￭स ान्तका, पु ष र मिहलाह को एकताब हुने समय हो, सबथैोक जुन
पिवत्रआत्माको बि ष्मामा ख्री अधनमा छ र वचनमा िफतार् आएको छ।
96 मण्डलीको लािग एकताको समय! ओ, बाफर!े यी संगठनह ारा
िवदेशमा छ रएका प्रत्येक वचनमा एकताब गद, रोमको, नाई￭सयाको
समय दे ख, जब तनीह ले पिहलो मण्डलीलाई संस्थागत गर,े र
तनीह ले लूथरलाई संस्थागत गर,े तनीह ले वेस्लीलाई संस्थागत गर,े
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तनीह ले सबै बािक रहेका मण्डलीह लाई संस्थागत गर।े र त्यसो गनार्ले,
तनीह ले ￭स ान्त अपनाउनुपय , र त्यसपछ जब परमे रले केिह कुरा
पठाउनुभयो, तनीह ले यो ग्रहण गनर् सकेनन्। त्यसलेै, यो अिहलेसम्म
सम्भव थएन। र परमे रले प्रतज्ञा गनुर्भयो, अ न्तम िदनह मा, िक,
“पूखार्ह को िव ास दलुहीमा फेरी पुनस्थार्िपत ग रनेछ,” िक यो यस्तै
हुनेछ, र यो यसपटक बाहेक अ कुनै समय हुन सक्दनै। हेनुर्होस् स्वगर्बाट
कस्तो चन्ह, जसरी हाम्रो बीचमा झु ण्डएको आगोको स्तम्भ छ, र प्रभुको
येशू ख्री को चन्हह र आ यर्कमर्ह छ। र उहाँले हामीसंग बोल्दै गनुर् हँुदा,
यो िठक िबन्दमुा बस्नबाट असफल हुन सक्दनै। आमेन! त्यसपछ हामी
कहाँ उभरहेका छौ सो देख्छौ। एकताको समय!
97 हामीले रा ्रह एकजुट भएको देख्छौ, हामीले संसार एकजुट भएको
देख्छौ, हामीले साम्यवाद एकजुट भएको देख्छौ, हामीले मण्डली एकजुट
भएको देख्छौ; र हामीले देख्छौ िक परमे रले आफैलाई आफ्नो दलुहीसंग
एकतृत गराउदै हुनुहुन्छ, यत सम्म िक जबसम्म उहाँ र मण्डली एक हुन्छ।
हा ेलुयाह! त्यहाँ भएको िपरािमड जस्त।ै िठक हो! आफैलाई एकताब
गराउद;ै परमे रले एकता गराउद!ै िकन? पिहले किहल्यै भएको थएन,
मण्डलीको प्रार म्भक यगु दे ख, मािनसह को माझमा किहल्यै आगोको
स्तम्भ आएको थएन। पिहले किहल्यै भएको थएन, प्रार म्भक पृथ्वीको
मण्डलीको यगु दे ख, हामीले आज दे खरहेका कुराह तनीह ले देखेका
थएनन्। र यो तब मात्र सम्भव भयो जब परमे रले सात मोहोरह
पठाउनुभयो र हामीलाई यसबाट एउटा चन्ह िदनुभयो, र स्वगर्बाट तल
सात स्वगर्दतूह पठाउनुभयो; र ती संगिठत मण्डलीमा छरपस्टीएको वचन
िफतार् ल्याउन आउनुभयो, र फेरी परमे रको वचनमा िफतार् बाँध्नलाई,
उहाँको पिवत्र आत्मालाई तल ल्याउनलाई आउनुभयो।
98 येशूले भ ुभयो, “यिद तमी ममा र मेरो वचन तमीमा रहन्छ
भने, तब तमीले इच्छा गरकेो कुरा माग, यो तमीलाई पूरा ग रनेछ।”
दलुहीलाई वचन संग फकर एकताब गद, जो परमे र हुनुहुन्छ। मण्डली
र वचन, मण्डली र ￭स ान्त होइन, मण्डली र वचन; दलुही र वचन संगै
एकतृत भएको छ। ओ, मेरो! कस्तो…िफतार् के पुनस्थार्पन गन? सक्कल
पे न्टको ल िपताह को िव ास, हेनुर्होस्, जुन लूथरह को समूह ारा
छरपस्ट पा रएको थयो। लूथर आफैले होइन; लूथरले होइन, वेस्ली
होइन, ती महान संस्थापकह ले होइनन्। तर तनीह गईसकेपछ, त्यहाँ
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मण्डली हुकार्ईयो, र तनीह …तब तनीह ले त्यससंग के गर,े तनीह ले
त्यसबाट संस्था बनाए। तनीह ले ￭स ान्तह र अन्य त्यस्ता कुरा
स्वीकार,े र तनीह टाढा गए। र आज तनीह लाई हेनुर्होस्, अिहले
तनीह िव मण्डली प रषदमा आएका छन्।
99 अब, तपाईले देख्नुहुन्छ, तर अ न्तम िदनह मा, तपाई देख्नुहुन्छ,
हामीले ती कुराह भएको देख्छौ अिहले जुन पिहले किहल्यै भएको थएन।
हेनुर्होस्, यो परमे रको चन्ह हो, र यो सबै एकताह समयको चन्ह हो।
अब, हामीह त्यसमा हो￭सयारी पूवर्क हेछ र यसलाई प्रा गछ भिन
साच्चै नै िन त हुन चाहन्छौ। छोड्द…ैतनीह ले संगिठत मण्डलीको लािग
साँचो वचनलाई त्यागे; वचनलाई लनुको सट्टामा िवभ मािनसह को
￭स ान्त र िवचारह स्वीकार गर।े
100 प्रकाश १० ले भन्यो, “सातौ स्वगर्दतूको सन्देश।” अब याद गनुर्होस्,
त्यो िठक सात मोहोर िनर छ, र त्यहाँ सात स्वगर्दतूह ले सात तुरहीह
बजाएका छन्। त्यहाँ हामी आउनेवाला छौ। तर याद गनुर्होस् कहाँ, एकदम
िवशेष पमा यसले भन्यो, “स्वगर्दतूको…” सातौ स्वगर्दतूको तुरही
होइन, तर “सातौ दतूको सन्देश।” हेनुर्होस्, तुरहीवाला दतू होइन, तर
सन्देश सिहतको दतू! हेनुर्होस्, दतूले केवल तुरही बजायो, त्यो सातौ
स्वगर्दतू, तुरहीवाला दतू। तर यसले भन्छ, “तर सातौ दतूको सन्देशको
िदनह मा,” हेनुर्होस्, जब उसको सन्देश समा हुन्छ। हेनुर्होस्, त्यो
मण्डलीको यगुको सन्देश हो। यो समयमा, तब उसले…सन्देश, तुरही
होइन. र “परमे रको रहस्य (त्यो वचनमा ले खएको छ) ￭स न पछर् ।”
101 अब हेनुर्होस् हामी कस्तो िदनमा बाँचरहेका छौ! ती मोहोरह लाई
हेनुर्होस्, कसरी त्यसले त्यो छरपस्ट भएको परमे रको वचनलाई खच्यो,
के लूथर र सबै बाँक रहेकाह ले, िक ती महान सुधारकह जो अगाड
बढे; िठक फकर आए र बाईबलमा देखाए, जहाँ तनीह हुनेछन्; हरके
मािनस िठक उसको ठाउँमा, उसले के गन छन् र मण्डलीलाई के हुनेछ;
के उसले गनछ, र मण्डलीलाई के हुनेछ; यी सबै कुरा जुन उसले छोड्यो।
र त्यसपछ, अ न्तम िदनमा, जब हामीलाई यसको बारमेा केिह पिन थाहा
थएन, िन त कुराह भईरहेको हामीलाई भिवष्यवाणी गय ; र अखबारह
र चजह ले पिन यसलाई उठायो, र िठक तलआयो र यसलाई प्रकट गय
र रहस्यह लाई संगै बाँध्यो। आमेन! भाई, त्यो मेरो लािग उत्कृ छ! त्यो,
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मेरो लािग, वचनमा िमल्दछ। आमेन! के—के हुन्छ मलाई त्यसको मतलब
छैन, वा, म मािनसह ले के भन्छन् त्यो वास्ता त गछुर् , सोच्छु, त्यो सिह
हो, तर मेरो लािग यो सत्य हो।
102 िव वान मािनसह जस्त,ै जो तल बेिबलोनबाटआए, तनीह कराए,
“उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, जो यहूदीह को राजा भई जन्मनुभएको छ? उहाँ
पृथ्वीमा हुनुहुन्छ, िठक अिहले। हामीले उहाँलाई खोज्नुपछर् ।” त्यो सिह हो।
र उहाँ आउन यत िनकट छ िक म भ सक्छु, “हेर, दलुहा आउनुभएको
छ! मलेै मध्यरातकोआवाजलाई सुने!”आमेन! हामी िठक अ न्तम समयमा
छौ।ओ, मेरो, जुन घडी हामी ￭जईरहेका छौ। ध्यान िदनुहोस्। बुझ्नुभयो?
103 कत महान िदन! कत महान समय जुनमा हामी ￭जईरहेका छौ,
परमे रको यो महान रहस्य ￭स एको छ; ई रत्व भत्र ल्याउद,ै यो के हो
देखाउद;ै कसरी यी साना वादह , र गए र उहाँलाई यो बनाए, र कसलेै
उहाँलाई यो बनायो, र कसलेै उहाँलाई त्यो बनायो। तर परमप्रभुको दतू
तल आउनुभयो र तनीह का यी सबै वादह ल्याउनुभयो, र त्यसबाट
सत्यलाई ता ुभयो, र यसलाई प्रस्तुत गनुर्भयो। र त्यहाँ यो छ, ज त्त
सक्दो ￭स यो हुनसक्थ्यो, अ कुनै बाटो तपाई जान सक्नुहु । त्यहाँ यो
छ, त्यिह नै उहाँ हुनुहुन्छ। हेनुर्होस्, सपर्को बीउ, सब—ैसबै यी िवभ
कुराह जुन यत रहस्यमय पमा मािनसह को िवचमा छ। बुझ्नुभयो?
यो के हो? उहाँसंग…यो के को चन्ह हो? एकता!
104 उहाँले मलाक ४ मा के भ ुभयो? पुनस्थार्िपत गनछु! सक्कल
पे न्टको ल िव ासलाई फकार्एर पुनस्थार्िपत गन, फाकार्एर मािनसह मा
उही पे न्टको ल सन्देश, उही पे न्टको ल चन्ह, उही पे न्टको ल प्रमाण,
उही परमे र, उही शिक्त, उही शक्षा, सबै कुरा उस्तै न,ै उही आगोको
स्तम्भको प्रमाणको साथ जसले शाऊललाई तल बाटोमा, दमास्कसको
बाटोमा प्रहार गय उहाँ आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, उही कुरा गद जुन
उहाँले त्यस िदनमा गनुर्भएको थयो। एकताब गराउद!ै
105 हामीले रा ्रह एकजुट भईरहेको देख्छौ, हामीले संसार एकजुट
भईरहेको देख्छौ, हामीले मण्डली एकताब भईरहेको देख्छौ। हामीले
दलुही एकताब भईरहेको देख्छौ, वचनसंग एकता ब भईरहेको। िकन?
परमे र वचन हुनुहुन्छ। र वचनको पमा…दलुहाको पमा (वचन भएको
मा), र दलुही (वचन सु े भएको पमा), तनीह िमलनमा एकसाथ
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आउँछन्। तनीह एउटा िववाहमा जस्तो एक हुन्छन्। हेनुर्होस्, तनीह
िववाहको लािग तयार हुदछैन्, र तनीह —तनीह एक बन्छन्। वचन
तपाई ब ुहुन्छ, तपाई वचन ब ुहुन्छ। येशूले भ ुभयो, “त्यस िदनमा
तमीह ले थाहा पाउनेछौ। सबै िपता जो हुनुहुन्छ, म हँु; र सबै म जो
हँु, तमीह हुनेछौ; र सबै तमी जो छौ, म हँु। त्यस िदनमा तमीह ले
थाहा पाउनेछौ िक म िपतामा छु, र िपता ममा हुनुहुन्छ, म तमीह मा छु, र
तमीह ममा।” बुझ्नुभयो? “त्यस िदनमा।” कुन िदन? यस िदन! हामीले
परमे रको महान लुकेका रहस्यह प्रकट ग रएको पाएका छौ। ओ, मलाई
यो कत मन पछर् !
106 ओ, हेनुर्होस् कसरी िवज्ञान र वचन तुलना गनर् सिक , जस्तो
तनीह ले आज गछर्न्। तनीह ले पिहले यो गनर् सक्दनै थए। तनीह ले
यो अिहले मात्रै गनर् सकेका हुन्।
107 ध्यान िदनुहोस्, उहाँले भ ुभयो, “स्वग य चन्हह , स्वग य
चन्हह ।” िवज्ञान, र राि ्रय चन्हह ; अब तनीह संग आज आकाशमा
ठूला चन्हह छन्, तनीह संग अन्तरीक्ष यात्रीह र सबथैोक छन्।
तर अन्त रक्ष यात्रीले संसारलाई के गय , चन्ह? यसले तनीह मा डर
ल्याउँछ। तनीह लाई थाहा छैन कुन समयमा तनीह ले यस्तो खालको
केिह माथ पठाउछ र यी बमह खसाल्न सक्छन्, र हामी हुनेछैनौ।
बुझ्नुभयो? अब त्यो नै चन्ह हो जुन तनीह ले पाएका छन्, स्वगर्मा
डरलाग्दो श्यह । बुझ्नुभयो? तनीह ले ती, परमाणु िमसाईलह र
सबकुैरा, सबै खालका चन्हह पाए।
108 तपाईले देख्नुहुन्छ िक तनीह ले यो—यो सानो सम्झौतामा हस्ताक्षर
कहाँ गर,े अक िदन, िक तनीह ले कुनै पिन बम खलुा बािहर िवस्फोट
गन छैनन्, तर अिहले तनीह पानी मुिन र तल जिमनमा जाँदछैन्,
उही त रकामा त्यसलाई प रक्षण गदछन्। बुझ्नुभयो? तनीह ले एउटा
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर,े “हामीह यो गनछैनौ, यिद तपाईले यो गनछैन
भ ुहुन्छ (तर हामी फकर घर जान्छु र यो त रकामा गछ ; जब िक हामीलाई
थाहा छ िक तमीह त्यहाँ उही त रकामा ग ररहेका छौ)।” बुझ्नुभयो?
त्यहाँ केवल केिह छैन, यो केवल…त्यहाँ तनीह को िवचमा कुनै भरोसा
छैन, त्यहाँ—त्यहाँ केिह पिन छैन। तपाईले सक्नुहुन्छ…बुझ्नुभयो? र
सबजैना अक संग डराउँछन्। त्यो एउटा डरमय चन्ह हो।
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109 िवज्ञान र मािनस र रा ्रले आकाशमा एउटा डरलाग्दो चन्ह उत्पादन
गरकेो छ। त्यो एकदम सिह हो। अब, एक अकार्मा डराएर। र त्यहाँ मलाई
स्वग य चन्ह िदईएको छ…अब हेनुर्होस्, तनीह ले पिन स्वगर्मा एउटा
चन्ह पाएका छन्, एउटा डरमय चन्ह, एउटा मािनस अन्तरीक्षमा; जोसंग
परमाणु िमसाईल हुनसक्छ, र खसालेर पूरा देशलाई नै न पानर् सक्छ। एक
अन्त रक्ष यात्रीको पमा उठ्छ, र त्यहाँ बािहर बस्छ। त्यहाँ तनीह लाई
यो गनर्बाट केिहले पिन रोकेको छैन। तनीह ले पकै्क पिन यो गनर् सक्छन्,
तनीह …तनीह ले चाहेको जुनै पिन बेलामा गनर् सक्छन्। तनीह ले
चाहे भने उनलाई धूलोमा ल्याउन सक्छन्, तर…अिहलेको पन् िमनेट मै
सक्छन्। र एउटाले के गनर् सक्छ, त्यो अक ले पिन गनर्, सक्छ। त्यसलेै,
तपाईले देख्नुहुन्छ िक तनीह ले चन्ह पाएका छन्, तर त्यसखालका
चन्हले तनीह लाई त्र￭सत बनाउछ।
110 तनीह एकजुट भएका छन्, तनीह को संगै राखेर। स्वतन्त्र संसार,
तनीह ले यसको शिक्त संगै राख्दै छन्। साम्यवादले तनीह को शिक्त
ससंगै िमलाएर राख्दछैन्। सबजैना; हरके एक अकार्संग डराएको छ।

हेनुर्होस्, यो एउटा डरमय चन्ह हो। त्यो सिह हो। त्यो राि ्रय चन्ह, र
चजह हुन्।
111 तर मण्डलीले एउटा स्वग य चन्ह पाएको छ: एउटा अन्त रक्ष यात्री!
आमेन! येशू ख्री , जो आगोको स्तम्भको पमा हुनुहुन्छ; िक उहाँ
पुरानो िनयममा हुनुहुन्थ्यो, िक जब उहाँले शाऊललाई दमास्कसको
बाटोमा भेट्नुभयो, उही येशू आज यहाँ हुनुहुन्छ! र यसले के गछर्? के
यसले डर ल्याउँछ? यसले प्रेम ल्याउँछ, एकअकार्मा एकता ल्याउँछ।
आमेन! एकअकार्को लािग भावना। यसले परमे रको प्रेम ल्याउँछ, ओ,
हामीलाई एक बनाउद,ै ख्री को शरीरलाई, एउटा दलुहीको पमा एकतामा
ल्याउँदछ। त्यिह नै यसले अिहले ग ररहेको छ, यो महान िमलन जुन
परमे र…
112 तनीह ले आफैलाई एकताब गराईरहेका छन्, एउटा समूह यहाँ
अक संग लड्नको लािग छ, एउटा समूह यहाँिनर अक संग लड्नको लािग
छ। यहाँ तनीह को बीचमा मण्डली उभरहेको छ; तपाई हेनुर्होस् के हुन्छ,
यो तनीह संग एक हुन्छ। त्यो एकदम सिह हो। तर, अिहले, हामीले पाउँछौ
िक यसले डर र िनराशा ल्याउँछ।
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113 तर मण्डली, दलुही, एक परमे र ारा एकतामा ल्याईएको छ, एउटै
आत्मा, परमे रकोआत्मामा, परमे रको एउटा पिवत्र िमलनमा, परमे रको
लािग एउटा पिवत्र दलुही हुन। त्यो सिह हो, एक साथ िमलेर; शरीरको
एकता। शरीर एउटा दलुहीको पमा पखरहेको छ; जस्तै िक—िक यो
दलुही हो, जस्तो हामीले आफैलाई दलुही भिन बोलाउछौ। दलुहीको
एकताको समयको लािग, िकनिक मण्डली यत धेरै एकसाथ आउँदछै।
यसले हामीमा केवल एउटा प्रेम सृजना गनुर्पदर्छ, ताक हामी एकअकार्मा
टाढा हुने नसकौँ। त्यो सिह हो। जब तपाईले केवल, तपाईले मािनसह लाई
प्राथर्ना गनर्को लािग िवन्ती गनुर्पदन, तपाईले परमे रलाई आराधना गनर्को
िन म्त तनीह लाई िवन्ती गनुर्पदन, के सिह छ त्यो काम गनर्को लािग
तनीह लाई तपाईले िवन्ती गनुर्पदन। तनीह केवल उहाँसंग यत प्रेममा
छन्, जबसम्म त्यहाँ अ केिह हु ।

114 तपाईले एउटी सानी केिटको बारमेा के सोच्नुहुन्छ, एक साच्चै सुन्दर
सानी सेिवका, जो कुनै सुन्दर यवुकसंग िववाह गनर् गईरहेक छन् िक उनी
प्रेममा पागल छन्, यो उनको लािग आफ्नो जीवनभन्दा बिढ महत्वपूणर्
छ, र उनलाई थाहा छ िक तनीह िववाह गनर् जाँदै छन्? िववाहको
िदन न￭जिकदै गदार्, त्यो सानो साथी, म तपाईलाई भन्दछुै, उनी सबै
ठाउँ “व रपरी िहडरहेक छन्।” बुझ्नुभयो? उनले केवल सबकुैरा तयार
पादछन्; उनले आफैलाई पूणर् मा उसमा सु म्पएक छन्। त्यो सिह हो।
उसलाई प्रस पान सबै कुरा, त्यही नै मात्र हो जुन उनले गनर् चाह न्छन्।
िठक छ, त्यो मण्डलीको त रका हुनुपन हो आज, िक हाम्रो जीवन ख्री ारा
परमे रमा यत लुकेको हुनुपछर् , पिवत्रआत्मा ारा छाप लगाईएको हुनुपछर् ।

115 जुन कुरा मलेै यहाँ तपाईह लाई ￭सकाउदै छु, जुन यी चन्हह र
घिटरहेका िवभ घटनाह बताईरहेको छु, मसंग यो गनर्को लािग अिहले
समय छैन; यिद प्रभुको इच्छा भए, अक सन्देशमा गनछु। तर त्यहाँ
मण्डलीमा अझै पिन एउटा सानो कुराको किम छ। र हामीले त्यो चाहन्छौ,
त्यहाँ पुग्नको लािग, र म अिहले यसको कुनारमा छु। हेनुर्होस्? हामी त्यहाँ
पुग्न चाहन्छौ, यिद…तपाईले यो गनुर्पछर् । यिद तपाईले यो गनुर्भयो भने,
त्यो नै सबै हो, तपाईले यो गनुर्पछर् । हेनर्को लािग, एकताको समय न￭जकै
छ, िकनिक परमे रले मण्डलीलाई एक हुनको लािग संगै ल्याउँदै हुनुहुन्छ
एउटा—एउटा यार्प्चरमा महान िमलनको लािग एउटा िववाहमा जान: जब
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परमे र र मािनस अनन्तको लािग एकता हुनेछन्, जब समयको सृि
अनन्तसंग िमलन हँुदछ।
116 यो एकपटक पृथ्वीमा मािनसको पुत्रको पमा ग रएको थयो। र उहाँले
शिक्त ल्याउनको लािग आफ्नो जीवन िदनुपन थयो, अ मािनसह लाई
एकताब गनर्को िन म्त उही शिक्तको साथ, येशू ख्री को दलुहीको लािग।
र अिहले मण्डलीले आफैलाई ख्री को शरीरमा एकताब गराउदछै।
यसले आफैलाई स्वतन्त्र पारकेो छ, हरके सानो बन्धन काट्द,ै आफैलाई
तयार पाद; संगै आउद,ै तनीह मा एकता बनाउद;ै ओ, एउटा प्रेम र
आनन्द, र पिवत्र आत्मा तनीह को बीचमा च लरहनुभएको छ। ओ, मेरो,
कस्तो समय!
117 जसै हामीले हाँस तयार भएको देख्छौ, हामीले िगज तयार भएको
देख्छौ, हामीले पशु देख्छौ…मौरी तयार हँुद,ै हामीले झरीको लािग
बादलह तयार भईरहेको देख्छौ, हामीले सबकुैरा देख्छौ; कसरी यसले
आफैलाई एकजुट गराउँछ, उसको ठूलो ढक्कको लािग। हामीले रा ्रह को
संगठन, रा ्रह संग,ै तनीह ले आफैलाई साम्यवादमा एकजुट गराउद।ै
तनीह ले आफैलाई यहाँ प मी संसारमा एकजुट भईरहेको हामी देख्छौ।
मण्डलीले आफैलाई संगै एकजुट ग ररहेको, सबै यी अन्यकुराह हामी
देख्छौ। त्यसलेै यो िबल्कुल असम्भव छ, कुनै अ समय यस त रकामा
हुन सक्दनै; िबस वषर् अगाड यो त रकामा हुन सक्दनै थयो, यो
त रकामा हुन सक्दनै थयो। दस वषर् अगाड यस्तो हुन सक्दनै थयो,
यो अिहले नै हुनुपछर् । हेनुर्होस्, िकनभने यी वादह र चजह यस ठाउँमा
आएको थएन।
118 अब जाग्नुहोस्! आफैलाई ह ाउनुहोस्, झट्टै, र हामी कहाँ छौ त्यो
हेनुर्होस्! हामी कहाँ छौ? ती बु मान मािनसह , हामी िठक उहाँको
वचनको पिंक्तमा छौ, र परमप्रभुको ज्योत हाम्रो मागर्मा च म्करहेको छ।
सव च्चमा परमे रको मिहमा होस्। र परमे रलाई मिहमा होस् जसले
हामीलाई येशू ख्री िदनुभयो, जसलाई हामी प्रेम गछ , र जसले हामीलाई
यो ठाउँमा ल्याउनुभयो। र जसै हामी…हामीह उहाँका मािनसह हौँ,
उहाँको रगतको मूल्य ारा िकिनएको।
119 ओ, मेरो! जब एकताको समय आउँछ, हामीह हे ररहेका छौ, जसरी
हामी एक अकार्मा उहाँको आत्माको बन्धनमा एकताब हुन्छौ, हामी…
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के यो उहाँको आत्मा हो? िन य न,ै यो उहाँको आत्मा हो। यो िकन
छ? यो उहाँको वचन हो, र उहाँ…त्यो वचनको आत्मा हो। र जब त्यो
प्रतज्ञाको आत्मा तपाईमा आउनुहुन्छ र प्रमाणत ग र आफैलाई िठक यहाँ
देखाउनुहुन्छ, के यो उही आत्मा हो? यो उहाँ हुनुहुन्थ्यो जो म्सोहासंग
उजाडस्थानमा हुनुहुन्थ्यो! यो उहाँ हुनुहुन्थ्यो जो येशू ख्री मा हुनुहुन्थ्यो!
उहाँ उही हुनुहुन्छ जसले दमास्कसको बाटोमा शाऊललाई भेट्नुभयो! उहाँ
िहजो,आज, र सधभै र एक समान हुनुहुन्छ! र उहाँले उही कुरा गनुर्हुन्छ!
120 र हामीसंग रा ्रह संगै देख्छौ, हामीले मण्डलीका प्रमूखह संगै
देख्छौ, हामीले साम्यवादलाई संगै देख्छौ, हामी पन्थह एकजुट भएका
देख्छौ, हामीले यी सबै कुराह देख्छौ; र अब हामीले दलुही वचनसंग
एकताब भएको देख्छौ। ओ, मेरो! यो त्यो समय हो िक सन्तह
जीिवतह संग एकताब हुन उठ्नेछन्, येशू ख्री संग अनन्तकालको लािग
एकताब हुन।
121 परमे रले हामीलाई म त गनुर्भएको होस्, हरके समय, आजरात
ख्री संग एकतृत हुनको लािग, हामी जो छौ हामी त्यो सबै समपर्ण गछ ,
हामीसंग भएका सबै कुरा, हाम्रा पूणर् प्राण, शरीर, र मन, येशू ख्री मा, र
त्यो िमलनको समयको लािग हेदर्छौ।

जब परमे रको तुरही बज्नेछ, र समय बािक रहने छैन,
र िबहानीले अनन्त, उज्यालो र स्वच्छ ल्याउँदछ;
जब ख्री मा मरकेाह उठ्नेछन् र अक िकनारमा
भेला हुनेछन्, (जीिवत रहेको दलुहीसंग, माथ संगै
लािगनको लािग।)

122 एकतालाई हेनुर्होस्! परमे रले मण्डलीलाई उहाँको वचनसंग एकताब
गराउद,ै वचन मण्डलीसंग, ताक ती दवुै एक हुन सकून्, “यो भ ुहोस,
र यो हुनेछ। यो गनुर्होस्, र यो हुनेछ। यिह नै हो; यो तम्रो अगाड म
हँु, यो मलेै तमीलाई सािबत ग ररहेको छु; यो म हँु जो तमीसंग छु।”
िठक छ।
123 हामीले अिहले पाउँछौ िक समय आउनेछ जब तुरही बज्नेछ, र ती
सुतरहेका सन्तह त्यहाँ, उनीह हामी िबना पूणर् हुन सक्दनैन्; तनीह
हामीमा िनभर्र छन् (िहब्रू ११); र जब तनीह संगै आउछन्, तनीह
जीिवतह संग बस्छन्, मण्डली वचनसंग एक हुदछै, त्यसपछ मण्डली र
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वचन एकसाथ एकताब हँुद,ै एक हँुदै आउदछैन्। मृत सन्तह जीिवत
सन्तह संग एकै हुनको लािग एकतामा आउद;ै र थूमाको िववाह भोजको
लािग ख्री संग एकताब हुन सबै संगै जाँदछैन्।
124 यो एकताको समय हो, र चन्हह जताततै उडरहेको छ। चन्हह
रा ्रह मा छ, चन्हह साम्यवादमा छ, चन्हह प मी संसारमा,
मण्डलीह को प रषदमा चन्हह छन्। र चन्ह आजरात यहाँ पिवत्र
आत्माको आश्रय अन्तगर्त छ, र परमे रको वचनले यो पुि ग ररहेको
छ र यसलाई सत्य बनाईरहेको छ। आमेन! एकताको समय! एकताको
समयको चन्ह!

आउनुहोस् हाम्रो शरह झुकाऔ।
125 प्रभु येशू, जसरी मेरो ग रब दय आनन्दले उिफ्रन्छ, जसरी म मेरो
सम्भावनाह देख्छु, एउटा मध्यम उमेरको मािनस, तर अझै, यो पुस्तामा
तपाई आउनुभएको देख्न सक्ने सम्भावनाह ; यहाँ जीिवत भई उभन्छु,
र हेछुर् िक किहले तुरही बज्दछ, “दिूषत, दिूषत नै छ। धा मक, धा मक नै
छ। पिवत्र, पिवत्र नै छ।” ओ प्रभु परमे र!
126 हामी खडा भई सोच्नुमा, एक क्षणमा, आँखाको एक पालकमा, जब
संसारलाई थाहा हँुदनै के भईरहेको छ, तर अचानक, तपाईले तपाईको
अगाड प्रकट हुनुभएको देख्नुहुन्छ, तपाईको िप्रयजनह जो गएका छन्,
तपाईसंग फेरी एक हुन आउछन्। र हामी एक क्षणमा प रवतर्न हुनेछौ,
आँखाको एक झलकमा; माथ उठाई लिगनेछौ, संग,ै प्रभुलाई हावामा
भेट्नको िन म्त। र त्यसपछ उहाँसंग एक हुन, त्यहाँ सदाको िन म्त, र फेरी
किहल्यै उहाँको उप स्थत भन्दा बािहर हुनेछैन।
127 आज यो कस्तो महान कुरा हो, प्रभु, यो जा मा िक अब हामी एकै
आत्मामा एकताब छौँ। एउटै आत्मा, पिवत्र आत्मासंग, वचनको पकड
छ, र हामीभत्र आउनुहुन्छ। र यो कत महान कुरा हो, सारा संसारबाट
छुटकारा पाउनु, हामीलाई येशू ख्री मा एकताब पानुर् कस्तो सुअवसर हो।
र यो सोच्नुमा िक कुनै िदन, शारी रक पमा, उहाँको आफ्नै मिहमाको
शरीरमा जस्त,ै हामीह िववाहको भोजमा टेबलमा बस्नेछौ र त्यहाँ एक
हुनेछै अिन उहाँसंग िववाह गनछौ; अटुट अनन्त भ र आउने समयमा दलुही
र दलुहाको पमा बस्नेछौ।
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128 प्रभु परमे र, यो मािनसह को लािग एक पौराणक िवचार मात्र नहोस्,
तर यो यस्तो वास्तिवकता बनोस िक मािनसह मा भोक र तखार् स्थािपत
भएको होस् …तनीह को पत्रपित्रका पढ्द,ै हेद…रेडयो र समाचारमा
सुन्द,ै र यो एकताको समय हो भिन देख्द।ै चन्हह च म्करहेका छन्।
129 प्रभु परमे र, जस्तो हामीले मिहलाह को बारमेा बोल्यौ, तनीह ले
अ न्तम िदनह मा के गनछन् भिन; मण्डलीले अ न्तम िदनमा के गनछ; र
मण्डलीको यगु के हुनेछ, र मोहोरह के हुनेछ, यी सबै अन्य कुराह ।
र हामीले यसलाई, नोआको िदनमा जस्तै देख्छौ। हामीले यो सोदोम
र लोतको, िदनमा जस्तै देख्छौ, जब परमे रको दतूले आफैलाई मानव
शरीरमा चनाउनुभयो, जसले गाईको मासु र गाई दधु खानुभयो, र रोटी
खानुभयो; र त्यहाँ उभएर उहाँको पछाड के भईरहेको थयो सो बताउन
सक्नुहुन्थ्यो। र मािनसको पुत्रको आगमनको िदनमा त्यस्तै नै हुनेछ भिन
येशूले भ ुभयो।
130 प्रभु परमे र, हामीले िपरािमड देख्यौ, कसरी हामीले त्यहाँ माथ
िनमार्ण गय , र कसरी हामीले यी कुराह मा थप्यौ भनेर देख्यौ; र हामीह
अ न्तम समय छौ भिन पायौ, मूख्य कुनेढुङ्गाको लािग पखर्दै छौ। परमे रको
मिहमा होस्! हामी प्राथर्ना गछ , िपत्रा, िक तपाईले मािनसह लाई
जगाउनुहोस्, झट्टै अिहले, र हामीलाई संगै भेला गराउनुहोस्, येशू ख्री र
एक अकार्लाई ई रीय प्रेम र सम्मानका साथ गनर् सकौँ।
131 यिद आज राती यहाँ कोिह छन् जसको आशा तपाई भत्र छैन, के
तपाईले आफ्नो हात परमे रलाई उठाएर भ ुहुन्छ, “प्रभु परमे र, मलाई
तपाईसंग िमलाउनुहोस्, मलाई तपाईसंग एक बनाउनुहोस्”? परमे रले
तपाईलाई आशष िदऊन्, भाई। परमे रले तपाई, र तपाई, तपाईलाई
आशष िदऊन्; हो। “मलाई तपाईसंग एक बनाउनुहोस्, प्रभु।” हो!
ओ, मेरो!

रा ्रह टुट्दछैन्, इस्राएल जाग्दछै,
132 त्यहाँिनर इस्राएललाई, एकताब भईरहेको हेनुर्होस्। इस्राएल, सारा
संसारबाट, आफैलाई एकतृत गनर्को िन म्त आएका छन्; आफैलाई
एकताब गनर्को िन म्त र अिहले तनीह एउटा रा ्र छन्। तनीह एकतृत
रा ्र हँु: तनीह को आफ्नै झण्डाका साथ, आफ्नै पसैा, आफ्नै सेना,
सबकुैरा; यिद तनीह किहल्यै थए भने, तनीह आज छन्। इस्राएल
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एकताब भएको छ, रोम एकताब भएको छ, मण्डली एकताब भएको
छ। र दलुही एकताब भईरहेको छ, आमेन; र महान िमलनको आगमन
भईरहेको छ। यो के हो? यो सबै त्यो चन्हतफर् सद छ, त्यो मूख्य ठूलो
चन्ह, येशू र उहाँको दलुही एकको पमा एकताब हँुदै हुनुहुन्छ।
133 िपता परमे र, यी मािनसह को लािग मलेै मागेका यी आशषह प्रदान
गनुर्होस्, र हामी दय र आत्मा एकजुट हुन सकौँ, जसरी तनीह ले यो
चाहना गररे, आफ्ना हातह उठाएका छन्। प्रभु परमे र, हामीलाई धुनुहोस्
र हामीलाई तपाईको बनाउनुहोस्; यसलाई प्रदान गनुर्होस्, प्रभु। हामीले
जानेका र गनर् सक्ने सबै यिह नै हो, माग्ने। र तब तपाईले भ ुभयो िक यिद
हामीले यो माग्छौ र यसलाई िव ास गछ भने, हामीले यो पाउनुपछर् ; म
यसको लािग हे ररहेको छु, प्रभु। म तपाईलाई येशू ख्री को नाममा धन्यवाद
िदन्छु। आमेन।

म उहाँलाई प्रेम गछुर् , म उहाँलाई प्रेम गछुर्
िकनभने उहाँले पिहले मलाई प्रेम गनुर्भयो
र मेरो मुिक्त िक ुभयो
कलवरीको खमा।

आमेन। ओ, मेरो!
हेर, दलुहा आउनुभएको छ!
म मध्य रातको आवाज सुन्दछु!
हामी कराएर माथ जान्छु, यिद हामी सबलेै पकड
राख्छौ भने,

र उहाँलाई आकाशमा भेट्छौ।
हेनुर्होस् र प्राथर्ना गनुर्होस्, मेरो भाई,
नत्र तपाईको मुकुट कसलेै खोस्छ,
मनतातो र िव ासमा पछ हटेकाह ले
िववाहको पोशाक लगाउने छैनन्।

134 त्यो सिह हो। यो मध्य रातको आवाजको लािग तयार हुनुहोस्। यो
तपाईले नचताएको घडीमा हुनेछ। त्यहाँ एउटा चच्याहट हुनेछ, अिव ासी
संसारमा होइन; यो एउटा रहस्य हुनेछ। तर िव ासीह को लािग, जो
यसको लािग हे ररहेका छ: तपाईले ताराह रखेामा आएको देख्नुहुन्छ?
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बुझ्नुभयो? यसले के उत्पादन गय ? िठक त्यस्तै नै जुन यसले पिहलो
पटक गय । हेनुर्होस्, यहाँ हामी छौ, चन्हह आएरहेको छ।

उहाँको आशिषत आगमनको चन्हह देखा परकेो
हामीले देख्छौ,

हेर, अ न्जरको पातह अब ह रयो हँुदछैन्;
राज्यको सुसमाचार हरके रा ्रमा गएको छ;
र हामीह न￭जक छौ, अन्त्य देख्न सिकन्छ।
तब खसुीसाथ, दरू, उहाँको आशिषत उप स्थतको
सन्देश हामीले घोषणा गनछौ,

135 के त्यो सिह हो? ओ, “उहाँको आशिषत उप स्थतको सन्देश घोषणा
गनछौ!” त्यिह नै हामीले गनुर्पछर् । सबलैाई भ ुहोस्, “तयार हुनुहोस्,
परमे रलाई भेट्नलाई तयार हुनुहोस्।” आमेन! म उहाँलाई प्रेम गछुर् ।
ओ, म उहाँलाई कत प्रेम गछुर् । अब, आउनुहोस् हामीह आफ्नो खटु्टामा
उभऔं। जसै हामीह एक अकार्लाई बोल्छौ, कसकैहाँ जान्छौ र हात
िमलाउछौ, र भन्छौ:

हामी नाभेटुन्जेल!
हात िमलाउछौ, अब।

…हामी नभेटुन्जेल!
हामी येशूको पाउमा नभेटुन्जेलसम्म;
हामी…

याद गनुर्होस्, तपाईलाई बोलावट हुनसक्ला, वा अक सेवा हुनाको
पाउमा हुनसाछ।

ओ, हामी फेरी नभेटुन्जेलसम्म परमे र तपाईसंग
हुनुभएको होस्।

136 अब, केवल सोच्नुहोस्, हामी फेरी भेट्नुभन्दा अगाड; हामी आईतबार
िबहान, वा बुधबार रात भेट्नुभन्दा पिहला, यो हुनसक्छ…पिहलो कुरा
तपाईलाई थाह छ, कसलेै हाराएको छ। यो एउटा हराएको छ, र
तनीह गएका छन्। ओ, तपाईको लोग्ने, वा तपाईको श्रीमती हराएको
बारमेा सोच्नु, र—र यूह ाको श्रीमती हराईरहेको, र—र—र यहाँिनर
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बच्चाह हराईरहेको। यो सबै भयो (के घटना घट्यो?), त्यसपछ तपाई
छुिट्टनुभयो!

ओ कस्तो ने र िबलाप गन,
जब हराएकाह लाई तनीह को भाग्यको बारमेा
भिनन्छ;

तनीह चट्टानह र पहाडह मा कराए, (जस्तो
इस्राएल, फकर शहर जाँद,ै म न्दर तर।)

तनीह ले प्राथर्ना गरे तर तनीह प्राथर्ना अत नै
िढलो भईसकेको थयो। (तनीह सन्देश इन्कार
गर।े)

137 ओ, भाई, त्यो किहल्यै नगनुर्होस्। जे केिह पिन तपाईले गनुर्हुन्छ,
कारणको लािग साहसी भई खडा बस्नुहोस्! हो, श्रीमान्!
138 अब, हामी फेरी नभेटुन्जेलसम्म, हामी यो गनछौ:

येशुको नाम तपाईसंग लनुहोस्,
सबै हेरचाहबाट ढालको पमा;
जब तपाईको वरपर प रक्षाह जम्मा हुन्छन्, (तपाई
के गनुर्हुन्छ?)

प्राथर्नामा त्यो पिवत्र नाम उच्चारण लनुहोस्।
अनमोल नाम, ओ कत िमठो!
पृथ्वीको आशा र स्वगर्को आनन्द;
अनमोल नाम, हे कत िमठो!
पृथ्वीको आशा र स्वगर्को आनन्द

139 अब हामी हाम्रो शर झूकाऔ, जसै हामी गुनगुनाऔं:
येशुको नाउमा झुक्दछौ,
उनको पाउमा परा￭जत भई झूक ,
स्वगर्मा राजाह का राजा…उसलाई मुकुट,
जब हाम्रो यात्रा पूरा हुन्छ। (यो कुनै िदन, हुनेछ)
ओ अनमोल नाम, (अनमोल नाम!) ओ कत िमठो!

जबसम्म हामी फेरी भेट्दनैौ, परमे र तपाई होस्।
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पृथ्वीको आशा र स्वगर्को आनन्द;
अनमोल नाम, ओ कत िमठो! (कत िमठो!)
पृथ्वीको आशा र स्वगर्को आनन्द। 
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