
सात मडंळीची यगेु आण
सात शके्क ांमधील अतंर

 शुभ संध्याकाळ, िमत्रांनो. हे एक—एक महान सौभाग्य आहे क , येथे परमे राच्या
भवनात पुन्हा आज रात्री, सभेसाठी येणे, आण अजूनपयर्ंत—सकाळच्या मान्यावर

जगत आहोत क , त्याच्या महान उप स्थती ारे आपला जीव भरपूरीने आशीवार्दीत झाला
होता. आण आता, आज रात्री, आपण एका…िवषयावर सु वात करीत आहोत: सात
मडंळ्यांची यगेु आण सात शके्क यांतील अतंर.
2 आण ा दपुारी, मी सहज एका िमत्राशी बोलत होतो. आण कदाचत, जर प्रभूची
इच्छा असेल, कधीतरी ा उन्हाळ्यात, जर त्याने मला घरी नेले नाही, कवा— कवा
मी परत आलो, परदेशी गेलो नाही कवा कािहतरी, तर मला पुन्हा सात अंतम तुतारीच्या
िवषयावर प्रचार करण्यास आवडेल, पाहा, आण ते सवर् एकत्र जोडलले आहे आण नतंर
त्यात शेवटच्या सात पीडा आहेत आण जसजसा आपण त्याचा अभ्यास करीत पुढे जाऊ
ते सवर् एकत्र जोडले जातील.
3 म्हणून, आज रात्री, जेव्हा आपण एका प्रकारे शांत झालेले आहोत,… ा रात्री
कदाचत मी थोडा अधक वेळघेईन…लवकरात लवकर मी येथे परत येईन, आता…
िफिनक्समध्ये मी सवर् प्रचार करताना, एकदाही माझा आवाज घोगरा झाला नाही. पाहा.ते
बरोबर आहे. आण ओह, माझ्या देवा मी िकती तीव्र प्रचार केला! आण मी िव ास
करतो, तेथे आवाज ककर् श न होता, सत्तावीस सभा झाल्या. परतंु, तुम्ही पाहीले, येथले
वातावरणच तसे आहे. येथे हवामान अगदी खराब आहे, फक्त दरी. येथे अगदीच खराब
प र स्थती आहे, आण माझे आरोग्य, तुम्हाला ठाऊक आहे, मला काय म्हणायचे आहे,
ते—ते िबघडले आहे. आण कोणीही प्रचारक…येथे बोलण्यास सु वात करतो, त्याचा
घसा खराब होतो.
4 एकदा, माझ्या एका—एका डाक्टर िमत्राने काय समस्या आहे हे, पाहण्याक रता
माझा घसा पािहला, म्हणाला, “काहीच नाही.” म्हणाला, “तुझ्या स्वरन लकेत तेथे
फक्त थोडासा कठीणपणा आला आहे.” म्हणाला, “ते प्रचार करण्यामुळे झाले आहे.”
ठीक आहे. तुम्हाला ठाऊक आहे क , माझ्या बरोबर तसेच झाले आहे. जोपयर्ंत माझ्या
गळ्याचा उपयोग प्रचार कायार्साठी होत आहे, ते मला फार बरे वाटते, तुम्ही पाहीले. ते
देवाच्या राज्यासाठी, चांगले होईल.
5 आता, कदाचत आपणआपल्या शरीरामध्ये…येशू ख्रस्ताचे चन्ह घेऊ शकत नसू,
जसे पौलाने मार खाण्या ारे घेतले, परतंु आपण ते चन्ह प्रचार करण्या ारे आण आपला
आवाज ज्या गो ी चुक च्या आहेत, त्या िव द्ध उठिवण्या ारे घेऊ शकतो. म्हणून, आम्ही
धन्यवादीतआहोत क ,आपल्याला आता पुढे मार खाण्याची आवश्यकता नाही, िवशेषतः
ा वेळेपयर्ंत…म्हणून आपण—आपण…

6 येथे असलेल्या िकती जणांनी महाशय, हा कोणता समय आहे? हा संदेश वाचला
आहे? कवा तो ऐकला आहे, तुम्हाला मािहत आहे, हा कोणता समय आहे, महाशय?
त्याचसाठी मी थोडा चतीत आहे. जर तुमच्याकडे नाही, मला वाटते, कसेही क न
जर तुम्हाला तो ऐकण्यासाठी िमळू शकेल कवा काही प्रकार.े मला एक प्रकारची चता
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वाटते. सभेची सु वात करण्याअगोदर मला हे तुम्हाला सांगायचे आहे. अदंाजे—अदंाजे
एक आठवडा कवा दहा िदवसांअगोदर, मी इतका अस्वस्थ होतो. मी अगदी…मी—
मी—मी काही क शकत नव्हतो; मी सभा घेऊ शकत नव्हतो कवा काहीही, कारण
मला—मला ते माहीत नव्हते. ते काहीतरी वाईट होते. असे वाटत होते, आण ते काय
होते, ते मला कळले नाही…
7 एका पहाटेस, मी सॅबीनो कॅन्योनपयर्ंत जाण्यासाठी उठलो. जे, माझ्या घरापासून,
फक्त अदंाजे तीस िमिनटे… कवा चाळीस इतके गाडीने सॅबीनो कॅन्योनच्या टोकापयर्ंत ते
अतंर आहे, नतंर तेथे तीस मलैाचा रस्ता आहे, जो ड गरापयर्ंत जातो.
8 तेथे वर, एक िवचत्र प्रदेश आहे. मी तेथे वाळवंटावर असू शकतो, जेथे आता, ऐशी
आण नव्वद तापमान आहे, आण तीस िमिनटांत मी आठ फूट बफार्मध्ये, पवर्ताच्या
शखरावर असू शकतो, पाहा.नुकताच आम्ही िफिनक्स येथे होतो, जेथे तापमान वीस,
अ ावीस अशं असे होते.त्यांनी पोहण्याचे तलाव गरम केले होते, आण लोक पोहत होते.
आण तेथून अदंाजे चाळीस िमिनटांच्या अतंरावर, ॅ गस्टाफ येथे, तापमान शून्याच्या
खाली चाळीस होते. पाहा? हा उंचीवरील प्रवाह आण वाळवंटातील फरक आहे आण
दम्यासाठी अतशय आरोग्यदायी आहे, आण तसेच पुढे.
9 परतंु, आता, मी कॅन्योनमध्ये वर पोहचलो आहे, आण मी ￭जतके होईल ततक्या
उंचावर चढलो. आण मी—मी—मी तेथे वर बसलेलो असताना, प्रभूला िवचारले, ा
सवार्ंचा अथर् काय आहे, आण असेच काही. मी काहीसा चतातूर होतो, आण काय करावे
मला कळत नव्हते.
10 आण म्हणून मी प्राथर्ना करीत असताना; िवचत्र गो घडली. मी—मी—मी
प्रमाणक राहू इ च्छतो. आता, मी झोपेत असू शकतो. ती एक प्रकारची गाढ तदं्री असू
शकते, कवा तो एक—एक—एक ांतही असू शकतो. मला िव ास ठेवणे भाग आहे
क , तो एक ांत होता. क , माझे हात पसरले होते आण मी सांगत होतो, “प्रभू
ा स्फोटाचा काय अथर् आहे? आण हे सात देवदतू िपरिॅमडच्या आकारात नक्षत्रांच्या

समुहात, मला भूिमपासून वर नेत आहेत आण पूवकडे वळिवत आहे, ाचा अथर्
काय आहे?”
11 मी तेथे, प्राथर्ना करीत उभा होतो, आण कािहतरी घडले. आण, आता, काहीतरी
माझ्या हातात पडले. आण मला मािहत आहे, जर तुम्हाला आ त्मक गो ी कळत
नसतील, तर ते तुम्हाला फार िवचत्र वाटेल. परतंु काहीतरी माझ्या हातात आदळले.
आण, जेव्हा मी पािहले, ती एक संरक्षक, तलवार होती आण त्याची मुठमोत्याची
बनवलेली होती, खूपच मौल्यवान मोती मी आतापयर्ंत कधीच पाहीले नव्हते आण ते
तुम्हाला मािहत आहे, जेथे…मला वाटते तुमचे हात कापण्यापासून रक्षण करण्यासाठी
ते असते, तुम्हाला माहीत आहे, जेव्हा लोकांबरोबर तुमचे ंदयधु्द होते, ती सोन्याची
होती आण तलवारीचे पाते खूप लांब नव्हते, परतंु ते वस्तर्यासारखे ती ण होते आण ते
चमकदार चांदीचे होते आण ती मी आजपयर्ंत पािहलेल्या गो मध्ये अत्यतं सुंदर होती.
ती माझ्या हातात अगदी ततंोततं बसली आण मी ती पकडली होती. मी म्हणालो, “ती
फारच सुंदर आहे क नाही!” मी तच्याकडे पाहीले. आण मी िवचार केला, “परतंु तुला
माहीत आहे, मी तलवारीला नेहमीच घाबरतो.” मी एक प्रकारे आनदंी झालो क , मी त्या
िदवसात राहत नाही, जेव्हा ते तलवारीचा उपयोग करीत होते, कारण मी—मी चाकूलाही
घाबरतो. आण म्हणून मी िवचार केला, “मी तचं काय करणार?”
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12 आण मी माझ्या हातात तला धरली असताना, कुठून तरी एक आवाज म्हणाला,
“ती राजाची तलवार आहे.” आण नतंर ती मला सोडून िनघून गेली.
13 मग मी—मी अचंभत झालो क , त्याचा काय अथर् आहे, “‘ती महाराजांची तलवार
आहे.’” आण मी िवचार केला, “जर ती असे बोलली असती, ‘एका राजाची तलवार
आहे,’” तर ते मला समजले असते, परतंु ती म्हणाली, “त्या महाराजाची तलवार,”
म्हणून मला तो अधकार नसेल, परतंु मी िवचार केला, “तेथे फक्त एकच आहे, जो
राजा आहे, तो परमे र आहे. आण त्याची तलवार ही आहे, ‘दधुारी तलवारीपेक्षा
ती ण,’ पाहा. ‘आण तुम्ही माझ्यामध्ये आण माझी वचने…’” पाहा? आण मी—
मी िवचार केला…
14 ंदयधु्दात, तुम्ही पाहा आण जसे मला…मला त्यातला एक शब्दही कळत
नाही, कवा ं यधु्दातील एकही ￬सध्दात मला कळत नाही. परतंु, माझ्या समजेप्रमाणे
चाकू तरका मारला जातो. आण मग, शेवटी, तलवारी जर एकमेकांवर आदळल्या
गेल्या, शत्रू आण तुमची तलवारीची टक्कर होऊन थांबिवली जाते, अशाप्रकार,े मग
ं यधु्दात मनुष्याला ताकद लावावी लागते. कारण, पाहा, त्याच्या तलवारीचे टोक
माझ्या दयाकडे, आण माझ्या तलवारीचे त्याच्या दयाकडे असते, परतंु ते आदळल्या
जातात, जेव्हा आम्ही तलवारी एकमेकांना मारतो. आण मग ते मारा करतात, आण
तेव्हा तलवारी एकत्र येतात आण त्यातील एक जो जोराने दसुर्याला धक्का देऊ शकतो,
तलवार थेट दयात जाते. म्हणून ती घेते…
15 त्याचप्रकारे तलवार ही वचन आहे, ती धरण्यासाठी मजबूत िव ास लागतो, तला
शत्रूच्या दयापयर्ंत आणण्यासाठी. आता, मला ा गो ीिवषयी ठाऊक नाही, परतंु
फक्त…जे सवर् मला त्याच्या पासून िमळाले आहे, ते मी सांगू शकतो, मी तुम्हाला
सांिगतल्या आहे, ासाठी, िक तुम्हाला कळाव्या, माझा िव ास आहे, त्या आहेत…
आपल्या प्रभूने सांिगतले नव्हते काय, जे सवर् त्याला िपत्यापासून िमळाले होते, त्या त्याने
सांिगतल्या आहेत,आण काहीच राखले नाही?आण—आण त्याचप्रकारे आम्हीही त्या
गो ी क इ च्छतो जशा त्या येतात. आता, जर तुम्ही खरचे हुशार असाल आण प्राथर्ना
कराल, मला खात्री आहे क , तुम्हाला काहीतरी लवकरच समजेल, आता, काही गो ी
समजल्या आहेत अशी मी आशा करतो.
16 आता ा पुस्तकात, आपण सवर् आता. येशू ख्रस्ताचे प्रकटीकरण म्हटलेल्या ा
पुस्तकाच्या 5व्या अध्यायाकडे वळूया.
17 आता, उ ा रात्री पिहला शक्का आहे. जे, पिहले चार शके्क उघडण्यात आले,
चार घोडेस्वारां ार,े प्रत्येक शक्का उघडल्यावर पृथ्वीवर काहीतरी घडले आहे आण,
मग, तरीही ते अधक लांबिवले जाणार नाहीत. सोमवार, मगंळवार, बुधवार, गु वार
होईपयर्ंत…ते होतील. मग, मी बहुतेक, सहावा शक्का…आण पाचवा, सहावा आण
सातवा शक्का. जे बहुतेक अतशय लांब असतील. म्हणून, ते तुम्हाला थोडा िवश्राम
घेण्यासाठी थोडा वेळदेईल.
18 आम्ही प्रयोजन केले आहे, मला वाटते क , येथे आठवड्याच्या रात्री सात वाजता
सभा सु कराव्या. आण मी बरोबर साडे सात वाजता मचंावर येईन. आण नतंर आपण
कदाचत मध्यरात्रीपयर्ंत बाहेर िनघू. म्हणून—म्हणून आज सकाळी मी—मी एक तास
जास्त घेतला. तसे करण्याचा माझा हेतू नव्हता, मी फक्त…मला माहीत नाही केव्हा.
19 कारण, मला माहीत नव्हते क , पिहला घोडेस्वार कोण आहे. मला दसुरा, तसरा,
चौथा, पाचवा, सहावा कवा सातवा शक्का माहीत नाही. ा क्षणापयर्ंत, मला माहीत



4 बोललेला शब्द

नाही. पाहा? मी फक्त त्याच्यावर अवलंबून आहे, त्यामुळे म्हणूनच, ा आठवड्यात
देवाच्या अनुग्रहाने मदत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, िव ास ठेवतो क , तुम्ही खोलवर
समजत आहात…
20 तुम्हाला माहीत आहे, ांतात, तुम्ही गो ी प्रकट क शकत नाही. जोपयर्ंत ते प्रकट
करण्याची तुम्हाला परवानगी िमळत नाही. िकती वेळा मी तुम्हाला असे सांगताना ऐकले
आहे, “घरामध्ये जा. कदाचत तेथे टोपी ठेवलेली असेल. आण हा मुलगा कवा तसेच
कोणी बरा होणार नाही, जोपयर्ंत येथे ती ठेवली जात नाही.” मी त्यांना सांगू शकत नाही
कवा ते तेथे हालवू शकत नाही. ते कशाही प्रकारे व्हायला पाहीजे. कोणीतरी ते घेऊन
हालवायला हवे. आण, प्रत्येक गो क्रमवार, तेव्हा ते प्रकट होऊ शकते.
21 म्हणून आता प्राथर्नेत राहा. आता, आपण त्या पुस्तकाकडे जाण्याअगोदर, आपण
आपले मस्तक झुकवून, त्याच्याशी बोलूया.
22 प्रभू येशू, आम्ही पूणर्पणे अपूणर् आहोत. आम्ही, कुठल्याही प्रकार,े ा अत
पिवत्र समयी जेव्हा आत्मे अंतम िठकाणी पोहचण्याक रता टांगलेले आहे, प्रभू तुला
िवचारल्याशवाय ा पिवत्र पुस्तकाकडे जाण्याचा प्रयत्न करणार नाही, कारण तो एकच
हे पुस्तक प्रकट क शकतो क , त्याने आता पुढे यावे आण त्याच्या दासाचे दबुर्ल
प्रयत्न आशीवार्दीत करावे.हे वचन पुढे जात असताना आशीवार्दीत कर. ते आत्म्याच्या
सामथ्यार्ने चालत राहावे.जे िनतीम व समजण्यासाठी आण देवाची इच्छा समजण्यासाठी
भुकेलेले आण तहानलेले आहेत त्यांच्या आ त्मक भुमीवर…ते पडो आण त्या प्रकारे
पुढे फळे देवो. प्रभू हे प्रदान करो. सवर् प्रशसंा तुलाच िमळो. ा वचनासाठी जे भुकेलेले
आण तहानलेले आहेत, त्यांना भोजन व पाणी िमळो. आम्ही येशूच्या नावात ज्याचे हे
प्रकटीकरण आहे, मागतो; आमेन.
23 आता, आपण पाचव्या अध्यायाकडे वळण्यासाठी जात आहोत. आता, हे सात शके्क
नाहीत. तो मडंळीची यगेु आण सात शके्क ांमधील अतंर आहे. आता, तेथे सहावा
अध्यायही आहे…
24 आण प्रकटीकरणाच्या चौथ्या अध्यायात, काही गो चा खलुासा केला आहे. त्यात
काही गो ी प्रगट केल्या आहेत ज्या कलीसीया वर उचलली गेल्यानतंर घडणार आहेत.
प्रकटीकरणाच्या तसर्या अध्यायात कलीसीया वर जाते आण प्रकटीकरणाच्या 19व्या
अध्यायापयर्ंत परत येत नाही. पाहा? त्यामुळे मडंळी महासंकटाच्या काळात नसते. मला
माहीत आहे क , हे आता पयर्ंत भेट घेतलेल्या प्रत्येक शक्षकाच्या मतािव ध्द आहे. परतंु
माझा—माझा—माझा उद्देश असहमत होण्याचा नाही. मी—मी तुमचा भाऊ बनून राहू
इ च्छतो, परतंु जे मी—मी बघतो, तेच मला शकवले पाहीजे. जर मी तसे करीत नाही,
तर, ते मी एकित्रत रत्या मांडू शकत नाही, समजले? आण आता, ती महासंकटाच्या
अगोदर जावो अथवा नतंर जावो. कसेही असले, तरी मी तच्याबरोबर वर जाऊ इ च्छतो.
तीच मह वाची गो आहे.
25 म्हणून, त्या गो ी आपण—आपण फक्त गृहीत धरीत आहोत, कारण,
शक्षणाशवाय, मी उदाहरणा ारे वचन समजावतो. मी पाहतो आण ते—ते जुन्या
करारात काय आहे कवा काय होते समजून घेतो. जे नवीन करारात वास्तिवकता कवा
छाया आहे, मग मला निवन करारात काय आहे, ाची कल्पना येते. पाहा?…जसेनोहा
प्रलय येण्याअगोदर तारवात गेला, वास्तिवकता पाहा; परतंु, नोहा तारवात जाण्याअगोदर,
हनोख वर गेला, पाहा, काहीही घडण्याअगोदर. आण सदोमात िवपत्ती येण्याअगोदर,
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सदोमाचा सवर्नाश होण्याअगोदर, लोटाला सदोमाबाहेर नेले गेले. परतंुअब्रहाम सवर्
वेळेला सदोमाच्या बाहेरच होता. ा नमुन्यांना पाहा.
26 परतंु आता आपण पिहले वचन वाचूया. मी त्यांतील पिहली दोन कवा तीन
वचने वाचेन.

आण ‘जो राजासनावर बसलेला होता’, त्याच्या उजव्या हातात ‘पाठपोट
लहीलेली,’ व सात शके्क मा न बदं केलेली पुस्तकाची एक गुडंाळी मी
पाहीली.
आण गुडंाळीचे शके्क फोडून ती उघडावयास कोण योग्य आहे, असे

मो ाने पुकारणारा एक बलवान देवदतू मी पाहीला.
तेव्हा स्वगार्त, पृथ्वीवर, कवा पृथ्वीखाली कोणीही ती गुडंाळी उघडावयास
कवा तच्यात पाहावयास समथर् नव्हता. (काय ते पुस्तक आहे!)
ही गुडंाळी उघडावयास, कवा ते तच्यात पाहावयास योग्य असा कोणी

आढळला नाही, म्हणून मला फार रडू आले.
27 आता, तू अपात्रतेिवषयी बोलतो? “तच्यात पहावयास समथर् नव्हता; कोठेही,
एकही मनुष्य, नव्हता.”

आण तेव्हा वडल मडंळीपकै एक जण मला म्हणाला, रडू नको, पाहा
‘यहूदावंशाचा ￬सह’,‘दािवदाचा अकूंर’ ाने जय िमळिवला; म्हणून तो तचे
सात शके्क फोडून ती उघडण्यास योग्य ठरला आहे.
तेव्हा राजासन व चार प्राणी ांच्यामध्ये आण वडीलमंडळ ांच्यामध्ये,

ज्याचा जणू काय ‘वध करण्यात आला होता; असा कोकरा उभा रािहलेला
मी पाहीला; त्याला सात ￮शगे व सात डोळे होते; ते सवर् पृथ्वीवर पाठिवलेले
देवाचे सात आत्मे आहेत.
आण त्याने जाऊन ‘राजासनावर जो बसलेला’होता त्याच्या उजव्या

हातातून ती गुडंाळी घेतली.
28 आपण तेथे काही क्षणांसाठी थांबूया. प्रकटीकरण 5व्या अध्यायाच्या पिहल्या
वचनापासून खाली सातव्या वचनापयर्ंत वाचूया.
29 जर तुम्ही ते चन्हांक त करीत असाल, सात शक्क्यांच्या पुस्तकाचे प्रकटीकरण,
प्रकटीकरण 10 अध्यायात सात गजर्नांच्या वेळी झाले. आपण ा िवषयात
जाण्याआधी,तुम्हाला समजण्यासाठी काही क्षणासाठी, प्रकटीकरणाच्या 10 व्या
अध्यायात वळूया. आता हे शेवटच्या काळासाठी आहे. म्हणून लक्षपूवर्क ऐका…

…मी आणखी एक बलवान देवदतू स्वगार्तून उतरताना पािहला, तो
मेघवेि त असून त्याच्या डोक्यावर…मेघधनुष्य होते…

30 जर तुम्ही लक्ष देऊन पाहीले, तो ख्रस्त आहे, पाहा कारण जुन्या करारात त्याला
कराराचा देवदतू म्हणून संबोधण्यात आले होते. आण आता तो यहू ांकडे थेट येत आहे,
कारण मडंळी वर गेलेली आहे. समजले? हे बरोबर आहे?

…आण त्याचे त ड…सुयार्सारखे आण त्याचे पाय अिग्नस्तभंासरखे होते:
31 तुम्हाला प्रकटीकरण 1 मधील दतू लक्षात आहे काय? तीच गो . दतू हा
“संदेशवाहक” आहे. आण तो इ ाएलाक रता संदेशवाहक आहे. समजले? मडंळी
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पांतरात गेलेली आहे, पाहा, आता, कवा पांतर होण्याच्या बेतात गेलेली आहे. तो
त्याच्या मडंळीसाठी येतो. आता लक्ष ा.

आण त्याच्या हाती एक लहान उघडलेले पुस्तक होते:…
32 आता, येथे, ते बदं होते आण ￭सलबदं होते;…आण येथे ते उघडलेले आहे. ते
उघडले गेले आहे. शक्का मारल्यापासून, आपण आज रात्री पाहणार आहोत, आता ते
पुस्तक उघडलेले आहे. “एक लहानसे पुस्तक त्याच्या हाती, त्याच्या…ते उघडलेले
होते. ओह सूयर् कशाप्रकारे अिग्नस्तभंासारखा…” फक्त एक िमिनट थांबा. मला पुन्हा
सु वात क ा आण वाचा.

आण त्याच्या हाती एक उघडलेले लहानसे पुस्तक होते; त्याने आपला
उजवा पाय समुद्रावर, व डावा पाय भुमीवर ठेवला,
आण ￬सहगजर्नेप्रमाणे तो मो ाने ओरडला…

33 आपल्याला माहीत आहे तो यहूदा वंशाचा ￬सह आहे. येथे तो क करा आहे; परतंु
येथे तो ￬सह आहे. पािहले?

…आण तो ओरडला, तेव्हा सात मेघगजर्नांनी आपआपले शब्द काढले.
34 आता, योहानाला जे काही त्याने पाहीले ते लहीण्याची कामिगरी सोपवण्यातआली,
तसेच प्रेिषत, आण संदे ा, त्याने त्यांची लेखणी ते लहीण्यासाठी उचलली.

आण त्या सात मेघगजर्नांनी शब्द काढले, तेव्हा मी लहीणार होतो:
इतक्यात स्वगार्तून झालेली वाणी मी ऐकली, ती म्हणाली, सात मेघगजर्नांनी
काढलेले शब्द गु ठेवते लहू नको.

35 आता, तेच आपल्याला ठाऊक नाही. ते अजूनही प्रकट व्हायचे आहे. जे काही
त्यांना गजर्नांनी सांिगतले, ते पिवत्र शा ात नाही.

आण ज्या देवदतूाला समुद्रावर व भुमीवर उभे राहीलेले मी पाहीले, त्याने
आपला उजवा हात स्वगार्कडे वर केला. (आता लक्षपूवर्क ऐका)
आण जो यगुानुयगु जीवंत आहे. ज्याने आकाश व त्यात जे आहे ते, पृथ्वी

व तच्यावर जे आहे ते आण समुद्र व त्यांत जे आहे ते िनमार्ण केले. त्याची
शपथ वाहून म्हटले,…आणखी अवकाश लागणार नाही.

36 पाहा! येथे ते वचन आहे, ज्याकडे मी लक्ष वेधू इ च्छतो.
तर सातव्या देवदतूाची वाणी होईल त्या िदवसात म्हणजे तो देवदतू कणार्

वाजिवण्याच्या बेतात असेल, तेव्हा देवाने आपले दास संदे े ास सुवातार्
सांिगतली, तद्नसुार त्यांचे गूज पूणर् होईल.

37 आता, पाहा, जेव्हा सातव्या मंडळीचा दतू संदेश देण्याच्या बेतात असेल, तेव्हा
सातव्या शक्क्याच्या पुस्तकाचे रहस्य प्रकट केले जाईल. पािहले? “सातवा दतू वाणी
देण्यास सु वात करील,” आण तेथे संदेश लहीलेले आहेत आण आपल्याकडे ते टेप
आण पुस्तकाच्या पात आहे. आता, “कणार् वाजिवण्याच्या बेतात असेल, देवाचे गूज
पूणर् झाले पाहीजे. पाहा, त्या वेळेस.” आता आपण लक्ष देऊ या. देवाच्या गूजाचे पुस्तक,
प्रकट केले जात नाही, जोपयर्ंत सातव्या दतूाची वाणी होत नाही.
38 आता, हे मुद्दे ा शक्क्यांमध्ये मह वाचे असतील, अशी मला खात्री वाटते, कारण
ते संपूणर्, एकत्र जोडले पाहीजे.



सात मडंळीची यगेु आण सात शके्क ांमधील अतंर 7

39 आता, ते रहस्यमय रतीने लहीलेले आहे. कारण कोणत्याही मनुष्याला, कोठेहीते
ठाऊक नाही. ‘देवच फक्त’, येशू ख्रस्तच ते जाणतो. पाहा. आता, परतंु आहे…ते एक
रहस्यमय पुस्तक आहे. ते मुक्त चे पुस्तक आहे. आपण थोड्याच वेळात, त्याकडे जाणार
आहोतआणआताआपल्याला माहीतआह क , हे मुक्त चे पुस्तक सिवस्तरपणे समजणार
नाही; मागील सहा मडंळीच्या यगुात ा पुस्तकाची कसून तपासणी करण्यातआलीआहे.
परतंु शेवटच्या काळी, जेव्हा सातव्या दतूाने त्याचे गूज सांगण्यासआरभं केला, तेव्हा त्याने
त्या सवर् कमतरता पूणर् केल्या ज्याची ा लोकांनी कसून चौकशी केली होती. आण गूजे
परमे रापासून, परमे राच्या वचनाच्या पात येतात, आण देवाचे सवर् प्रकटीकरण प्रकट
करतात, नतंरच देवत्व आण सवर् इतर गो ी कायम होतात. सवर् गूजे, सपर् वंश, आण
अशा अनेक गो ी प्रकट होतात.
40 आता, तुम्ही पाहा, मीच त्या गो ी उंच करीत नाही. तेच काय…ते ‘प्रभू परमे र
म्हणतो’आहे. मी ते पुस्तकातून वाचून दाखवीन, “तर सातव्या देवदतूाची वाणी होईल
त्या िदवसात म्हणजे देवदतू कणार् वाजिवण्याच्या बेतात असेल, तेव्हा देवाने ‘आपले दास
संदे े’, ास सुवातार् सांिगतली, तद्दनुसार त्याचे गूज पूणर् होईल.” ते संदे े आहेत ज्यांनी
हे वचन लहीले आहे.सातव्या मडंळीच्या यगुात, शेवटच्या यगुात, वाणी होत असताना,
सवर् कमी घटी, ज्याची ा मडंळीच्या यगुात कसून चौकशी करण्यात आली, सवर् एकत्र
संपु ात येतील.
41 आण जेव्हा शके्क फोडले गेले, आण गूज प्रकट केले गेले, तेव्हा बलवान दतू,
संदेशवाहक, ख्रस्त खाली उतरला, त्याने आपला एक पाय भूिमवर आण दसूरा पाय
समुद्रावर ठेवला, त्याच्या डोक्यावर मेघधनुष्य होते. आता, लक्षात घ्या, हा सातवा दतू
ा प्रभूच्या येण्याच्या समयी पृथ्वीवर आहे.

42 ज्याप्रमाणे योहान त्याचा संदेश देत होता, त्याच वेळेला त्या िदवसात म￭सहा आला.
योहानाला मािहत होते. तो त्याला पाहील, कारण तोच त्याचीओळखक न देणार होता.
43 आण वचनात, मलाखी 4 मध्ये आपल्याला कळते क , तेथे योहानासारखा एक
असेल. एक—एकए लया ज्याकडे देवाचे वचन येईल. आण तोच पिवत्र आत्म्या ारे
देवाची सवर् गूजे प्रकट करणारआहे. आण पुत्रांचा िव ास प्रेिषतीय वडीलांच्या िव ासाकडे
वळवील, सवर् गूजे ज्यांची ा संप्रदायाच्या वषार्त कसून चौकशी करण्यात आली त्यांची
पुनर्रचना करील. आता तेच वचन सांगत आहे. ते जे सांिगतले आहे, ज्यासाठीमी
जबाबदार आहे. पाहा? ते, लहीलेले आहे, तेच बरोबर आहे. तेच ते आहे.
44 आता, आपण पाहतो क , हे सात—शक्क्याचे पुस्तक, आता, मुक्त चे रहस्य आहे.
ते देवाकडून आलेले, मुक्त चे पुस्तक आहे.
45 आता, सातव्या देवदतूाची वाणी होईल, त्या िदवसात, सवर् गूजे पूणर् झाली पाहीजेत.
आता, येथे पृथ्वीवर तो देवदतू आहे; आण “दसूरा” देवदतू, बलवान देवदतू, खाली
आला. पाहा, हा दतू पृथ्वीवरील दतू होता. संदेशवाहक; परतंु येथे एक येतो, जो स्वगार्तून
खाली येतो, एक मेघ धनुष्याचा करार, पाहा तो फक्त ख्रस्तच असू शकतो.
46 अगदी, तसाच ज्याप्रमाणे प्रकटीकरण, 1ल्या अध्यायात तो होता. “सात सोन्याच्या
समयाच्या मध्यभागी मेघधनुष्यासहीत उभा आहे. िदसण्यात यास्फे आण सा द ा
रत्नासारखा होता.”
47 आण येथे तो पुन्हा येतो, 10व्या अध्यायात त्या येण्याच्या समयानतंर जेव्हा सवर्
गूजे पूणर् होणार आहेत आण शके्क फोडण्यात येणार आहेत, आण ही घोषणा होणार
आहे. “आता आणखी उशीर होणार नाही.” आण तो म्हणतो, “जेव्हा सातवा देवदतू
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कणार् वाजिवण्याच्या बेतात असेल, तेव्हा त्याचे गूज पुणर् झाले पाहीजेत. आण तीच
वेळस्वगर्दतू प्रकट होण्याची आहे.” हे खरे आहे क , आपण त्याच्या कुठेतरी जवळपास
आलो आहोत. आता लक्ष दया.
48 सात शक्क्यांमध्ये त्या पुस्तकाचे रहस्य दडलेले आहे. जो पयर्ंत आपण त्या सात
शक्क्यांमध्ये काय सीलबदं केले आहे. ते पाहू शकतो, आपण फक्त त्या गो ची, कल्पना
क शकतो. कारण जसे, ा सकाळच्या, माझ्या लहान संदेशात ‘देव साधेपणात लपला
आहे, मी तुम्हाला सांिगतले आहे, आपण—आपण…िन तच ा गो ी चुकवू शकतो.
जो पयर्ंत त्या संपूणर्पणे, खरपेणाने पिवत्र आत्म्या ारे प्रकट आण प्रमाणत होत नाही.
पाहा? जर कोणी संदे ा उठतो, आण तुम्हाला सांगतो क , ते तसेच आहे आण देव
त्यास प्रमाणत करीत नाही, तर ते तुम्ही िवस न जा. पािहले? परतंु देवाला प्रत्येक
वाक्यात, सवर् गो ीत ते बरोबर करण्यासाठी, प्रमाणत करावे लागेल. समजले? म्हणून,
त्याची लेकरे त्या गो ी पाहतील. पाहा आण जागृत राहतील. लक्ष ा.
49 सात शक्क्यांच्या पुस्तकावर लक्ष ा,… ा सात शक्क्यांमध्ये हे पुस्तक सीलबदं
आहे, समजले? हे पुस्तक पूणर्पणे सीलबदं आहे. तुम्हाला हे समजते काय? (मडंळी
म्हणते, “आमेन”) हे पुस्तक सात शक्क्यांनी सीलबदं आहे. आता ते सात गजर्नांहून
वेगळे आहे. समजले? ते त्या पुस्तकावरील सात शके्क आहेत आण ते पुस्तक, ते
शके्क जाहीर केले जाणार नाहीत. जोपयर्ंत सातवा दतू संदेश देत नाही. समजते? म्हणून
आपण—आपण गृहीत धरीत आहोत; परतंु खरे देवाचे प्रकटीकरण प रपूणर् केले जाईल,
जेव्हा ती वाणी होईल. सत्य प्रकट केले जाईल. आता, तेच वचन सांगत आहे. “त्या
िदवसात गूजे पूणर् झाली पाहीजे.”
50 आण लक्षात घ्या. प्रकटीकरणाच्या 5व्या अध्यायात येथे हे सात शक्क्यांचे पुस्तक
बदं होते, आण प्रकटीकरणाच्या दहाव्या अध्यायात ते उघडले जाते.
51 आण आता आपण पाहणार आहोत क , ते पुस्तक कसे उघडले गेले, ा िवषयी
काय सांगत आहे. आण जोपयर्ंत तो कोकरा ते पुस्तक घेत नाही आण शके्क फोडत नाही,
तोपयर्ंत ते ज्ञात केले जात नाही. आण ते पुस्तक उघडत नाही. समजले? कोकर्याला
ते पुस्तक घ्यावे लागेल.
52 ते गु आहे. आता, लक्षात घ्या,“स्वगार्त कोणी मनुष्य नाही, पृथ्वीवर कोणी मनुष्य
नाही,” पोप, िबशप, काडनल, राज्यातील प्रेसिबटर कवा तो कोणीही असो, “ते शके्क
फोडू शकत नाही कवा ते पुस्तक प्रकट क शकत नाही. परतंु तो कोकरा.” आणआपण
कसून तपासणी केली आहे, गृहीत धरले आहे आण अडखळलो आण आ यर्चिकत
झालोआहेआण—आण तेच कारणआहे. आपण सवर् अशा ग धळातआहोत.
53 परतंु ा दवैी अभवचनामुळे क , हे मुक्त चे पुस्तक संपूणर्पणे त्या कोकर्या ारे
उघडले जाईल. आण त्यांतील शके्क त्या शेवटच्या िदवसांत ज्यांत आपण राहत आहोत,
आता मोकळे केले जातील. आण ते ज्ञात केले जाणार नाही. जोपयर्ंत कोकरा ते पुस्तक
घेत नाही आण शके्क फोडीत नाही. कारण लक्षात घ्या, ते पुस्तक त्या कोकर्याच्या
हातात होते आण जो ￬सहासनावर बसला होता. “आण तो कोकरा त्याच्याकडे आला जो
राजासनावर बसलेला होता आण त्याच्या उजव्या हातातून ते पुस्तक घेतले.” ते पुस्तक
घेतले आहे! ओह, ते गहन आहे. आपण पिवत्र आत्म्याच्या साहाय्याने, ते समजण्याचा
प्रयत्न क या. आता आपण त्याच्यावर अवलंबून आहोत. आण आपण नतंर पाहू, जेव्हा,
अतं समयी “जेव्हा वेळ िनघून गेलेली आहे.”
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54 कुठल्याही संप्रदायास ा पुस्तकाचा अनुवाद करण्याचा अधकार नाही. कोणत्याही
मनुष्याला त्याचा अनुवाद करण्याचा अधकार नाही. तो कोकराच आहे, जो त्याचा अथर्
सांगतो. आण तो कोकराच आहे जो ते बोलतो. आण तो कोकराच जो ते वचन शािबत
करण्या ारे आण त्या वचनाला जीवनाकडे आणण्या ारे ज्ञात क न देतो. पािहले? अगदी
बरोबर! लक्ष ा! आण ते प्रकट केले जात नाही जोपयर्ंत…
55 जो पयर्ंत मडंळीची यगेु आण संप्रदायाची यगेु समा होत नाही, तोपयर्ंत हे पुस्तक
प्रकट केले जात नाही. “आता आणखी समय उरला नाही.” ते पाहा? ते तेव्हाच प्रकट
होते, जेव्हा मंडळीची यगेु आण संप्रदायाची यगेु समा होतात.
56 तेच कारण आहे क , आज रात्री त्या गो ी इतक्या ग धळात आहेत पाहा, त्यांनी
लहानसा ￭सध्दांत घेतला आहे आण ते येथे एका बाजूला झाले आहे; म्हणतात, “हे
तेच आहे.” दसुर्या कोणी दसुरा ￭सध्दांत घेतला, ा बाजूला झाले, म्हणतात, “हे तेच
आहे!” आण प्रत्येक जण त्याच्याखाली एक संप्रदाय बनिवत आहे. ज्यामुळे आपल्याकडे
शेकडो संप्रदायआहेत. तरी परतंु ा सवार्ंमध्ये, हा ग धळपाहून, लोकं आ यर् करीतआहे.
“सत्य काय आहे?” काय ही आजची स्थती नाही का!
57 परतंु तो अभवचन देतो क , “जेव्हा तो समय समा होईल, तेथे सातव्या देवदतूाची
वाणी होईल, आण नतंर पाहा, त्या वेळेस, हे पुस्तक उघडले जाईल.”
58 आता, कोणीही असे म्हणू नका, “ते लोक जे मागील समयात होते ते
वाचले नाहीत.”
59 परतंु, ती गुजे, ते समजू शकणार नाहीत! देव त्रैक्यात कसे असू शकतोआण, तरीही,
एक! वचन कसे सांगू शकते. “िपता, पुत्र, पिवत्र आत्म्याच्या नावात बाि स्मा घ्या.” आण
बदलते आण सांगते, “येशूच्या नावात बाि स्मा घ्या.” पाहा? ओह, िकत्येक गो ी!
हव्वेने फळकसे खा े आण संपूणर् जगाचा नाश कसा केला. पाहा ा गो ी अशा कशा
असू शकतील? परतंु ती गूजे अंतम समयात प्रकट करण्याचे अभवचन िदलेआहे.
60 ा त्या छोट्या, कमतरता आहेत. ज्या…हे महान योध्दे श्यात आले, जसे
आयरिेनयस, आण मा टन, संत मा टन आण पो लकापर् आण वेगवेगळे, आण लुथर
आण वेस्ली आण ते सवर्. पाहा? ते कशा प्रकारे उदयासआलेआण थोड्या समयासाठी
राहीले क—प्रकाश आणू आण तो चमकावा, परतंु िकत्येक गो ी त्यांनी अधंकारात
ठेवल्या. त्याबरोबर पटीकॉस्टल यगु आले, तसेच लुथरन यगु आण ते पायावर धावले.
तरी परतंु, ठीक—आहे, मी असे म्हणत नाही क , ते बरोबर नव्हते, ते होते, परतंु
तेथे कमतरता होत्या. ज्या समजावता येत नाही. परतंु नतंर…का? शके्क का फोडले गेले
नाही, सिवस्तरपणे प्रगट करण्यासाठीक , त्या गो ी काय आहेत, पाहा?
61 परतंु मग, शेवटच्या यगुात, ही सवर् गूजे प्रकट केली जातील. आण सोपवली जातील
आण ते शके्क कोकर्या ारे उघडले जातील, आण कली￭सयास प्रकट केले जातील
आण नतंर आणखी समय उरणार नाही, पािहले? िकती अ तू आहे! मग, ते पुस्तक
नतंर ते मुक्त चे पुस्तक आहे, नतंर ती पुढे जाते.
62 आण आपण आत घेतले जाऊ, नतंर, एकशे चव्वेचाळीस हजार आत घेतले
जातील, आण अशाच प्रकार.े ते यहूदी आहेत.
63 आता, आता, पौल. आपण थोडेसे वाचूया. माझ्याकडे काही ती पिवत्र वचने आहेत,
आण मला वाटते आपण ती—ती वाचली पाहीजे. आता आपणसवर्, इिफसकरांस
पौलाचे पत्र;1ल्या अध्यायाकडे वळूया.
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64 मी बघत आहे, िकत्येक जण लहीत आहेत. त्यांच्याकडे त्यांची पुस्तके आहेत
आण ही वचने ते लहून घेत आहेत, त्यांच्या बायबलमध्ये चन्हांक त करीत आहेत,
ासाठी एक खला व्हावी. म्हणून, ते—ते चांगले आहे. तुम्ही ते करीता म्हणून मला ते

आवडते, आण मग घरी जाता आण त्याचा अभ्यास करता. पाहा? आण—आण जर
त्याचा तुम्ही स्वतःहून, अभ्यास करता, तर तुम्हाला—तुम्हाला ते अधक चांगल्या
प्रकारे समजते. पािहले? फक्त त्याचा अभ्यास करा, आण देवाकडे तुमच्यासाठी हे
समजण्यासाठी साहाय्य मागा.
65 आता आपण एक—एकवचन वाचूया. माझ्याकडे येथे लहीलेले आहे. आता,
इिफसकरास पत्र 1:13 आण 14

तुम्हीही सत्याचे वचन म्हणजे तुमच्या तारणािवषयीची सुवातार् ऐकून
घेतल्यानतंर त्याच्यावर िव ास ठेवला…आण त्याने देऊ केलेल्या पिवत्र
आत्म्याचा तुम्हावर त्याच्याठायी शक्का मारण्यात आला आहे.
देवाच्या गौरवाची स्तुती व्हावी म्हणून, त्याच्या स्वक य जनांच्या, खडंणी

भ न िमळिवलेल्या मुक्त साठी हा पिवत्र आत्मा आपल्या वतनाचा सार आहे.
समजले?

66 आता, आपण वचने उघडली आहेत, आपण…पाहूया. येथे पिवत्र आत्मा, हाच
स्वतः, एक शक्का आहे. पिवत्र आत्मा एक शक्का आहे. आण शक्का दाखिवतो (काय?)
हे काम पूणर् झालेले आहे, हा पिवत्र आत्मा हा व्यक्त ला मारलेला शक्का आहे. त्या
व्यक्त ला जेव्हा त्याला पिवत्र आत्मा िमळतो, तेव्हा त्याचा कण्हण्याचा समय संपतो,
पाहा, कारण ते काम पूणर् झाले आहे.
67 जसे, मी रलेरोड कंपनीसाठी काम करीत असे, आण आम्ही वजन उचलणार्या
मो ा गाड्यामध्ये डब्बे. आण डब्ब्याच्या कारखान्यातील इतर गो ी भरत असू. आण
परतंु मग त्या गाडीला सीलबदं करण्या अगोदर, िन रक्षक तेथे यायचा. हे पाहण्यासाठी
क ती गाडी मालाने व्यव स्थत भरलेली आहे क नाही. जर नाही. (भाऊ ब्रॅन्हम त्यांच्या
हाताने पुन्हा एकत्र टाळी वाजिवतात.) प्रथम त्यास कशाने तरी ठोकले जाते. जर माल
िवखरला कवा फुटला आण आण रले रोड कंपनी त्यासाठी जबाबदार ठरते. आण तो
िन रक्षक सवर् गो ीची प रक्षा करतो. हे पाहण्यासाठी क ते व्यव स्थत ठेवलेले आहे. जर
ते तसे नाही, तर तो त्या गाडीला नापसंती दशर्िवतो. मग आपल्याला ते सवर् पुन्हा करावे
लागते, जो पयर्ंत त्या िन रक्षकाचे समाधान होत नाही. आण जेव्हा िन रक्षकाचे समाधान
होते. तो दरवाजा बदं करतो आण िन रक्षक त्यावर शक्का मारतो, आण नतंर हा शक्का
कोणीही तोडू शकत नाही. जो पयर्ंत तो अंतम स्थळी पोहचत नाही.
68 तेच कायर् पिवत्र आत्मा करीत आहे. पाहा? तो जातो आण तो िन रक्षण करतो?
तेच कारण आहे, तुमच्याकडे ा गो ी नसतात. आण, तुम्ही म्हणता, “मी िनरिनराळ्या
भाषा बोलतो, आण मी ओरडतो, आण मी आत्म्यामध्ये नाचतो?” त्याचा त्याच्याशी
काही संबधं नसतो. समजले? त्याचे पूणर्पणे समाधान होईपयर्ंत आण ओळख होईपयर्ंत
क ते तेच आहेत, पिवत्र आत्मा त्या व्यक्त चे प रक्षण करतो.
69 मग त्यांना त्यांच्या सावर्का लक मुक्कामासाठी शक्का मारण्यात येतो. तो शक्का
कोणीही फोडू शकत नाही. पिवत्र शा …तुम्ही वचनाची तुमच्याकडे िटप्पणी करीत
आहात. इिफसकरास पत्र 4:30 म्हणते, “देवाच्या पिवत्र आत्म्याला ख क नका,
खडंणी भ न प्रा केलेल्या मुक्त च्या िदवसापयर्ंत तुम्ही त्या आत्म्याच्या योगे मुद्रीत झाला
आहा.” त्या शब्दाकडे लक्ष कद्रीत करा, “मुक्त ” पाहा. त्या िदवसापयर्ंत जेव्हा मुक्त चे
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पुस्तक प्रकट केले जाईल. आण मुक्त दाता त्याच्या वतनावर दावा करण्यासाठी येईल!
कोणीच काहीही क शकत नाही. पािहले? “त्याला ख क नका.” वचनात…राहा.
त्या गो ी करा, ज्या ारे देवाला संतोष होतो, कारण आता ते पुस्तक सील बदं आहे आण
तुम्हीही मुद्रीत केलेले आहात. पिवत्र आत्माच स्वतः शक्का आहे.
70 शक्का दशर्िवतो…आता हे शब्द मला शब्दकोशांतून िमळाले. शक्का एक “पूणर्
कायर्.” दशर्िवतो. आण सातवा शक्का फोडला जातो, देवाचे गूज जे ा रहस्यमय
शक्क्यात ￭सलबदं केले होते. त्या िदवसापयर्ंत जेव्हा तो शक्का फोडला जातो आण
नतंर जे त्यामध्ये आहे, ते प्रकट केले जाते.
71 जर कोणी मनुष्य आ यर् करीत आहे क , त्या माल वाहू गाडीत काय आहे?
म्हणतो, “त्यात अमुक-अमुक गो ी असल्या पािहजे. तेथे ते असायला पािहजे.” तो
गृहीत धरीत आहे. परतंु जेव्हा तो शक्का फोडला जातो, आण दरवाजा उघडला जातो,
तेव्हा आपल्याला त्यात पाहायला िमळते क , नक्क तेथे काय आहे.

तुम्हाला ते समजले?आण ते फक्त अंतम समयात केले जाईल.
72 दसुरी गो जी शक्का दशर्िवतो, तो “मालक हक्क” आहे. जेव्हा तुम्हाला येशू
ख्रस्ताच्या रक्ता ारे िवकत घेतले आहे आण पिवत्र आत्म्याने मुद्रीत केले आहे. तुम्ही
ापुढे ा जगाचे कवा जगातील कोणत्याही गो ीशी तुमचे नाते नाही, तुम्ही देवाच्या

मालक चे आहात.
73 आणखी एक गो , शक्का दशर्िवतो “सुरक्षतता” आहे. शक्का म्हणजे तुम्ही सुरक्षत
आहा. आता, तुम्ही जे सावर्का लक सुरक्षततेवर िव ास ठेिवत नाही, मला माहीत नाही,
पाहा, परतंु शक्का हा अंतम स्थळी पोहचेपयर्ंत सुरक्षतता दशर्िवतो. त्यांना हाय हाय जे तो
शक्का फोडण्याचा प्रयत्न करतील!आण पिवत्रआत्मा हा शक्का फोडता येत नाही.
74 तुम्ही सवार्ंनी मला असे बोलताना ऐकले आहे क , लोक म्हणतात “सतैानाने मला
हे करण्यास भाग पाडले,” नाही, नाही. हे सतैानाने केले नाही. तुमच्यावर शक्का मारण्यात
आला नव्हता.कारण, जेव्हा तुमच्यावर शक्का मारलेला असतो, त्याला बाहेर काढलेले
असते. होय. पािहले? आता, तुम्ही त्याच्याकडे जाता. ओह, तो तुमच्यामध्ये येऊ शकत
नाही. कारण तुमच्यामध्ये येण्याचा एकच मागर् आहे. ज्या ारे तुम्ही आला आहाता. त्याला
वाचावे लागेल. पिवत्रीकरण आण पिवत्र आत्म्याने पूणर् व्हावे लागेल, मगच तो तुमचा
भाऊ होतो. म्हणून, तुम्हाला समजले, तो—तोते करीत नाही. नाही, नाही. तुम्ही फक्त
सीमारषेेपयर्ंत जाता आण परत येता. जगातील गो ची अभलाषा धरता. तुम्ही यादन
पार क न कनानात कधीच गेला नाही. तुमचा मृत्यु झाला पािहजे. पािहले?
75 आता लक्ष ा, आता, हे पुस्तक मुद्रीत आहे. आण—आण तुम्हीही ा
पुस्तकाबरोबर, मुक्त च्या िदवसाबरोबर मुद्रीत आहात.
76 पुन्हा, रोमकरांस पत्रामध्ये 8:22 आण 23 मध्ये. आपण त्यांकडे जाऊया. आण
आपण ही पा र्भूमी देऊया. तरच मला वाटते. आपण जरा हे अधक चांगल्या तहने
समजू. जर प्रत्येक जण हे त्यांच्यासाठी वाचेल. मी येथे तुम्हाला काही शा लेख देत
आहे, ासाठी क आपण—आपण त्याकडे पाहू शकू. आण जेव्हा आपल्याकडे अधक
समय आहे. आता रोमन 8:22 पासून सु क या,

कारण आपल्याला ठाऊक आहे क , संबधं सृ ी आजपयर्ंत कण्हत आहे व
वेदना भोगीत आहे.
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इतकेच केवळनव्हे, तर ज्या आपणाला आत्मा हे प्रथम फळिमळाले आहे ते
आपणही स्वतः दत्तकपणाची म्हणजे आपल्या शरीराच्या मुक्त ची वाट पाहत
असता आपल्या ठायी कण्हत आहो.

77 ओह, बाप र!े ओह बाप र!े काय हे आम्हा वृध्द जनांना आनदंाची अनुभूती क न
देत नाही? जे त्या समयाची वाट पाहत आहे. त्या आम्हा सवार्ंना ते आनदंाची अनुभूती
देते. आम्हाला समजते हे पिहल्या पुन त्थानाच्या वेळी घडेल. पाहा? सृ ी कण्हत आहे,
आपण कण्हत आहोत, सवर्काही कण्हत आहे, कारण आपल्याला अनुभव येत आहे क ,
तेथे काहीतरी बरोबर नाही. आण एकच मागर् आहे क तुम्ही कण्हू शकता, आण वाट पाहू
शकता, कारण तेथे एक निवन जीवन येणार आहे, जे नवीन जगािवषयी बोलते.
78 ज्याप्रमाणे माझी पत्नी येथे आहे, खपु वेळझाला नाही, आम्ही एका सुपर माकटमध्ये
गेलो होतो. आण मी म्हणालो, “आम्हाला एक िवचत्र गो सापडली; एका ीने
एक पोषाख घातला होता.” आण पाहा, तो इतका िवचत्र होता. ते…ते सवर् जे
जवळजवळिनव होते, तुम्ही पाहीले. आण कसेही असो, त्या िवसराळू होत्या. त्या
कपड्यािवना बाहेर गेल्या. म्हणून मगआम्ही… ा जाणूनबुझून िवसराळू झाल्या होत्या.
79 आण म्हणून, नतंर, मेडा मला म्हणाली, ती म्हणाली, “बील, ते असे का आहे?”
ती म्हणाली.
80 “ओह,” मी म्हणालो, “तो केवळरा ्र ाचा आत्मा आहे?” आण मी म्हणालो,
“जेव्हा तुम्ही जमर्नीला जाता, त्याच्याकडे एक िन त आत्मा असतो. िफनलँडला गलो,
त्यांच्याकडे त्या देशाचा आत्मा आहे. तुम्ही अमे रकेत येता, आपल्याकडे ा देशाचा
आत्मा आहे.”
81 आपल्या देशाचा आत्मा मौज, िवनोदाचा आहे. तुम्हाला मािहत आहे का? आपली
स्थापना प्रेिषतांच्या ￭सध्दांतावर केली आहे. आपली स्थापना वॉ￮शग्टन, लकन
ासारख्या थोर पु षाच्या पुढारीपणावर झाली आहे. परतंु आपण त्या पायापासून ढळलो

आहोत. आण आपल्याला माहीत आहे क , आपण ाप्रकारे चालत आलो आहोत,
आपल्याला माहीत आहे क , अणू बॉम्बवर आमचे नाव लहीलेले आहे. आपल्याला
माहीत आहे क , आपल्यापुढे गुलामिगरी ठेिवली आहे. स्वतःला फसवण्याची मुळीच
गरज नाही.
82 हे मला, काही िवनोदी जनांची आठवण क न देते, ते खाली जात आहेत आण—
आण िवनोद सांगत आहेत आण ते सांगत जात आहेत, आण ीया त्यांना हवे तसे
वागत आहेत आण पु षही त्यांच्या बरोबर, आण हे मला त्या लहान मुलाची आठवण
क न देते, जो कब्रस्तानात शटी वाजवत जात आहे, आण आपल्याला तो िव ास
ठेवण्यास सांगायचा प्रयत्न करीत आहे क , तो घाबरलेला नाही. िन तच, तो घाबरला
आहे. समजले? तो कोणालाही मुखर् बनवू शकत नाही. हेच कारण आहे, तो शटी वाजवत
आहे. पाहा, तो सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे क , तो घाबरत नाही, परतंु तो घाबरलेला
आहे. आण तीच आज प र स्थती आहे.
83 परतंु, ओह, िव ासणायार्ंसाठी िकती पिवत्र आशा आहे क , ज्यांनी आपले हात वर
उचलले आहेत, कारण आपला मुक्त चा समय जवळआला आहे. जेव्हा तो ा गो ी पाहत
आहे, िव ासणायार्ंसाठी तो एक महान समय आहे.
84 आता, ा गो ी, आपल्याठायी कण्हत आहेत. तुम्ही कधी झाडाचे िन रक्षण केले
आहे, ते कसे जीवनासाठी संघषर् करीत असते? जगण्याची त्याची इच्छा असते. आण
तुम्ही पशुनंा न्याहाळा, कसे मृत्यमुध्ये, ते संघषर् क रतात. तुम्ही मनुष्याला पािहले, सवर्
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काही, सृ ी कण्हत आहे. आपण आपल्याठायी कण्हत आहोत. पािहले? आपल्याला
ठाऊक आहे.कािहतरी चुक चे आहे. आपण, ा वचनातून पाहतो क काहीतरी हरवले
आहे. दोघांसाठी मनुष्य आण पृथ्वी सवर् प्रकारची िन मती, काहीतरी हरवले आहे. जे
आपण ा प्रे रत वचनातून पाहत आहोत. क काही कारणास्तव कण्हत आहे. तुम्ही
काही कारण असल्याखे रज कण्हत नाही.

जसे मी शाईिवषयी बोललो होतो, त्याचे एक कारण आहे.
85 तोच मागर् आजार्यासाठी प्राथर्ना करताना आहे; जोपयर्ंत तुम्हाला कारण सापडत
नाही! मला उपाय माहीत आहे, मला कारण शोधावे लागेल. म्हणूनच ांतांची इतक
गरज आण मह व आहे; तो दयातील गु गो ी प्रकट करतो, त्या व्यक्त ला सांगतो
क , त्याने त्याची चुक कुठे केली आहे. आण त्याने काय करावे, समजले? ांच्याशी
काही कतर्व्य नाही. क तुम्ही िकती औषध घेता, कवा िकती तेल तुम्ही त्यांच्या डोक्यावर
ओतले आहे, कवा िकती जोराने तुमच्यावर कोणी कचाळले आहे. जर तेथे काही चुक चे
आहे, तर तो तेथेच पडून राहील. मी म्हणतो, “तो,”तो सतैान आहे.
86 पाहा, आज, आपण ￭जतके औषधांमध्ये आधुिनक आहोत, आपल्याला ा
गो िवषयी अजूनही ठाऊक नाही. तुम्ही म्हणता, “त्याला ककर् रोग झाला आहे.” काही
नाही, ते, ते—ते तर केवळत्याचे नाव आहे. ते चिकत्सा िवज्ञानने िदलेले ते नाव आहे.
कॅन्सर. परतंु ाच्याशी त्याचे काही देणे घेणे नाही. ते केवळएक नाव आहे, ज्याने त्याला
आपण पुकारतो. आपण फक्त त्याचे नाव पुकारतो, कॅन्सर. परतंु, वास्तवात, ते कायआहे,
त्याचे िव ेषण करा. तो एक दु आत्मा आहे.
87 आता आपण म्हणतो, “पाप.” आपण केवळत्यास संबोधतो पाप. िव ेषण करा.
पाप काय आहे? बहुतेक लोक सांगतात. “दा िपणे, व्यभचार करणे.” नाही, नाही. ते
पापाचे गुणधमर् आहे. पाहा? ते हे आहे जे पाप उत्प करते, परतंु खरे पाप तर अिव ास
आहे. हेच ते आहे—ज्याचे पाप नाव आहे आण ज्यास पाप म्हटले जाते, जर तुम्ही एक
िव ासी आहात. तुम्ही ा गो ी करीत नाही, परतंु ाचे काही मह व नाही, क तुम्ही
स्वतःला िकती पिवत्र करता आण िकती धा मक बनवता. प्रवचन करता, जर तुम्ही ा
गो ी करता, तर तुम्ही अिव ासी आहात. ते बायबलवर आधा रतआहे.
88 आता, काहीतरी हरवले आहे आण ते कण्हत आहे. ते त्याच्या मुळच्या अवस्थेत,
मागे परत जाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
89 काय तुम्ही कल्पना क शकता क , कोणीतरी पृथ्वीव न खाली खोल
खड्यातपडले आहे आण ते संघषर् करीत आहे, वर चढत आहे, स्वतःला ओढत आहे?
त्यांना कशाही प्रकारे ा खड्यातून बाहेर िनघाले पाहीजे. ते त्यांच्या मुळ स्थतीत नाहीत
आण ते वेडेिपसे होऊन कचाळत आहेत. ते ￮भतीवर ओरबाडत आहेत, आरडाओरडा
करीत आहेत, कवा काहीतरी करीत आहेत.ते—ते कण्हत आहेत कारण ते त्यांच्या
मुळ स्थतीत परत जाऊ इ च्छतात.
90 ते कारण आहे, मनुष्यावर आजार, वेदना, आण दखुणे एकेकाळी ते तसे नव्हते,
परतंु आज ते कण्हत आहेत का? ते बरोबर नाहीत.काहीतरी चुक चे आहे. आण ते कण्हत
आहेत,आण ते तेथे परत जाण्याचा प्रयत्न करीतआहेत. जेथे त्यांच्याकडेआरोग्य होते.
91 आण जेव्हा सृ ी आण लोक, ज्या प्रमाणे बायबल सांगते, “कण्हत आहेत.” ते
दाखवते क , तेथे काहीतरी आहे, क ते त्यांच्या योग्य अवस्थेत नाही, ते कुठूनतरी
पतत झालेले आहेत. आता, ते आपल्याला कोणीतरी समजवावे. ाची आवश्यकता
नाही. पाहा? कारण, अथार्तच आपल्याला ठाऊक आहे, ते सावर्का लक जीवन होते,
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ज्यापासून ते पतत झाले. आण ते त्यांचा सावर्का लक जीवनावरील अधकार गमावून
बसले, आदाम आण हवा पतत झाल्यामुळे जे ऐदेन बागेत सावर्का लक जीवनातून मृत्यतु
पडले, आण त्यांच्या सत्तेखाली असलेल्या, सवर् सृ ीवर, मृत्यु आणला.
92 आदाम पतत होण्याअगोदर झाड कधी मेले नव्हते, आदामा आगोदरकोणी प्राणी
मृत्यु पावला नव्हता. आण तेथे फक्त एकच गो होती, जी म शकत नव्हती, आण ती
देव होती. कारण तो सावर्का लक आहे. आण तो एकच मागर् आहे. आपण मृत्यु पासून
स्वतःला वाचवू शकतो, आपल्यामध्ये सावर्का लक जीवन असले पाहीजे, ासाठी क ,
आपण देवाचे पुत्र आण कन्या व्हावे.
93 जसे मी ा सकाळी संदेशामध्ये सांिगतले, परतंु जेव्हा आम्ही पापामध्ये मृत्यु
पावलो, आपण आपला ज्ये पणाचा अधकार िवकला आण दरी ओलांडून गेलो. आता
आपण देवाच्या समक्षतेपासून दरू गेलो, दरीच्या दसुर्या बाजूस. आता, अथार्तच, जेव्हा
आदाम मृत्यपुयर्ंत पतत झाला, त्याने सवर् िन मतीवर मृत्यु आणला.
94 आता, त्याला स्वेच्छा िदली होती. ती त्यांना िदली होती. जशी आपणाला िदली
आहे, ासाठी िनवड करावी. आता, प्रारभंी आदाम आण हव्वा होते. तेथे त्यांच्यासमोर
बरे वाईटाचे ज्ञान क न देणारे झाड होते आण ते झाड आमच्यासाठीही प्रत्येक जणासमोर
आहे. पाहा, परमे राने ते केवळआदाम आण हव्वेसाठीच केले नाही…तुम्ही म्हणता,
“ठीक आहे, तो त्यांचा दोष आहे.” नाही. आता ते तसे नाही. तो तुमचा दोष आहे. तुम्ही
तो आता आदामावर लादू शकत नाही. तुम्ही तो तुमच्यावर लादला पाहीजे; कारण चांगले
आण वाईट तुमच्यासमोर ठेवले आहे. आपण त्याच िठकाणी आहोत, जेथे आदाम आण
हव्वा होते.
95 परतंु, तुम्ही पाहा, जेव्हा आपल्याला मुक्त िमळते, तेव्हा आपण स्वतःची इच्छा पूणर्
इ च्छत नाही, परतंु आपण त्यांची इच्छा पूणर् क इ च्छतो, पाहीले? समजले?
96 आता, आदाम आण हव्वा हे त्यांची इच्छा पूणर् क इ च्छत होते. त्यांची इच्छा
होती, त्यांची इच्छा होती क , हे शोधावे क ज्ञान म्हणजे काय आहे, म्हणून ते त्यामध्ये
चौकशी करीत होते, आण त्यामुळे मृत्यु आला.
97 आता जेव्हा मनुष्याला मुक्त िमळाली. तो ापुढे ज्ञानािवषयी चता करीत नाही. तो
ापुढे जगातील गो ची, जगातील ज्ञानाची काळजी करती नाही. तो आपल्या िनवडीची

इच्छा धरीत नाही. ख्रस्तच त्याची आवड झाली आहे, आण तेच त्याच्यासाठी सवर्स्व
आहे. तो मुक्त झाला आहे. तो आता त्याला चालवू इ च्छत नाही. त्याची इच्छा नाही
क , कोठे जावे आण काय करावे हे कोणी सांगावे. आण पाहीले? मग तो त्याच्यािनमार्ण
कत्यार्च्या नावाने जातो. जेव्हा त्याचा िनमार्णकतार् त्यास सांगतो क जा. समजले?
98 परतंु ज्ञानाचा शोध घेणारा मनुष्य, जाणू इ च्छतो. “ठीक आहे. हा प्रदेश चांगला
आहे, परतंु जे प लकडे मला अधक कमत देतात, म्हणून मी तेथे जाईन.” पाहा?
ज्ञान पाहा.
99 आता, जेव्हा आदामाने, देवाचे वचन पकडण्याऐवजी त्याच्या पत्नीच्या तकर् शक्त कडे
लक्ष देऊन पाप केले. त्याचमुळे आदाम पापात पडला. त्याच्या पत्नीने सतैानाशी तकर् —
िवतकर् केला आण मग तीच गो आदामाबरोबर केली, आण आदामाने वचनाला सोडले
आण त्याच्या अधकारांना िवकले.
100 जेव्हा त्याने त्याची सहभािगता, आण जीवनाचा अधकार गमावला, त्याबरोबर
त्याने त्याचे वतनही गमावले. लक्षात ठेवा. “ज्या िदवशी तू ते खाशील, त्याच िदवशी
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तू मरशील.” आण जेव्हा त्याने त्याचे जीवन गमावले, त्याने त्याच्या जीवनाचे वतनही
गमावले, कारण त्याच्याकडे पृथ्वीचे संपूणर्, सव च्च स्वािमत्व होते, तो ा पृथ्वीचा परमे र
होता. देव अवघ्या िव ाचा सवर् िठकाणी देव आहे. परतंु ही पृथ्वी त्याने त्याच्या पुत्राच्या
अधपत्याखाली िदली होती. तो बोलू शकतो, तो नाव देऊ शकत होता, तो सांगू शकत
होता, तो सृ ी थांबवू शकत होता. त्याला जे पाहीजे ते तो क शकत होता. पाहीले?
परतंु जेव्हा त्याने ते केले, तो त्याचे वारस अधकार गमावून बसला.
101 आता, आदाम सांगू शकत होता, “हा पवर्त येथून उपटून तेथे लावला जावो” आण
तसे होत असे. आदाम म्हणू शकत होता, “हे झाड उपटून तेथे लावले जावो.” ते तसे
होत असे, पािहले? कारण त्याच्याकडे पूणर्, सव च्च स्वािमत्व होते, जसे एक लहान देव,
आपल्या देव िपत्याच्या अधन, कारण तो देवाचा पुत्र होता.
102 आता आपण येथे काही वेळेसाठी थांबू शकतो, काय आण खर्या उपदेशाकडे
येऊया. पािहले! ओह! मग, जर ते रक्त त्यास पूव पुन्हा शुध्द करते, तर आता िवषयी
काय? पाहा? पाहा क देवाच्या पुत्राने, दसुर्या आदामाने, काय केले? पािहले? आण
म्हणाला, “जी कृत्ये मी क रतो, तुम्हीही कराल.” समजले?
103 आदामाने आपली वारसाने िमळालेली त्याची संपत्ती, पृथ्वी गमावली. ती त्याच्या
हातातून सतैानाकडे गेली. ज्यास त्याने ती िवकली त्याने देवावरील त्याचा िव ास
सतैानाच्या तकर् —िवतकार्ंसाठी िवकला. म्हणूनच, त्याचे सावर्का लक जीवन, त्याचा
जीवनाच्या झाडावरील अधकार, पृथ्वीवरील त्याचा अधकार, जो त्याचा होता, आण
त्याने ती प्रत्येक गो सतैानाच्या हाती गमावली. ती त्याच्या हातून सैतानाकडे गेली.
म्हणूनच, आता, ती परत आली आहे आण दिूषत झाली आहे. आण आदामाच्या वंशाने
त्याचा वारसा हक्क न क न टाकला जो आदामाकडे असायला हवा होता, तो पृथ्वी
आहे. ते बरोबर आहे, पाहा, आदामाचा वंश.
104 दसुर्या िदवशी ट्यसुन येथे, जीथे मी राहतो, मी थांबलो, आण मी उंच ड गराव न
खाली पाहात कोणाशी तरी बोलत होतो. मी म्हणालो, “तुम्हाला काय वाटते! क , जेव्हा
तीनशे वषार्पूव , प्राचीन अमे रक पूवर्ज आपल्या अमे रक , भारतीय पत्नी व मुलासमवेत
त्यांच्या घोडागाडीत बसून, तेथे कुठेतरी आले होते आण शांतीने रािहले. तेव्हा तेथे
व्यभचार नव्हता, दा नव्हती; जुगार नव्हता, त्यांच्यामध्ये असे काहीच नव्हते. ते
शुध्दतेत जीवन व्यतीत करत होते. आण टू्यसनव न कु यांसारखे प्राणी ीचे आवाज
करीत ते—ते धूण्यासाठी येत, प्रत्येक रात्री, येत असे. आण अमे रकन पोषक झाडे
आण िनवडंुग िकनार्यासभोवती, उमललेले आण लहरत होते. आण यहोवाने त्याकडे
पािहले असेल आण हसला असेल. परतंु, गोरा मनुष्य त्या मागार्ने आला, आण त्याने
काय केले पाहा? त्याने ते िनवडंूग खणून काढले. त्याने तो देश िबयरच्या पपांनी आण
दा च्या बाटल्यांनी दिूषत क न टाकला. त्याने त्या देशाची नैतकता न क न टाकली.
भारतीयांना न करण्याचा एकच मागर् होता. तो म्हणजे त्यांचे अ , म्हशै ना ठार मारावे.”
105 जेव्हा, मी एके िदवशी टोमस्टोन येथील संग्रहालयात वाचीत होतो आण
गेरोनीमोचे फोटो पािहलेः आण तुमच्यातील बहुतेकांना वाटत असेल क , गेरोिनमो एक
िव ासघातक होता. परतंु माझ्यासाठी, तो एक सच्चा अमे रक होता. तो फक्त सत्यासाठी
लढत होता क , देवाने त्यालाः एक भूमी िदली होती. आण एक देश, आण राहण्यासाठी
एक जागा. मी त्याला दोष देत नाही आण जेव्हा ते सिैनक तेथे आत जबरदस्तीने
आले. आण त्या जागेवर कब्जा घेतला, आण त्यांचा एका माशांच्या समुहाप्रमाणे संहार
केला आण तेथे त्या संग्रहालयात गेरोिनमोच्या वै िकय मुख्य कायार्लय कवा त्याच्या
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ग्णालयाचे एक मुळचत्र होते. एका झाडाच्या तुकड्यावर दोन कवा तीन घ गड्या होत्या.
आण जे जखमी, सच्चे, मुळचे अमे रक , शा ीय त्यांच्या देवाने िदलेल्या अधकारासाठी
लढणारे होते. आण तेथे गेरोिनमो आपल्या स्वतःच्या मुलाला कमरवेर घेऊन उभा होता.
आण त्याच्या योध्यांना रक्तबबंाळ होऊन, मरताना पाहत होता, त्याच्याकडे पेिन￭स लन
कवा काहीच नव्हते. त्यांना साहाय्य करण्यास कुठलाच मागर् नव्हता. खरे देवाने िदलेले
अमे रक ! त्यांना िव ास घातक म्हटले गेले? मी त्यांला सभ्य पु ष म्हणतो.
106 कोचादर्स कधीच शरण आला नसता. तो एक वृध्द पु ष होता. परतंु अमे रक सनै्य,
ते सवर् आपला पोषाक घालून बाहेर पडले. आण त्या म्हशै ना मा न टाकले. त्या सवार्ंनी
धावून ह ा केला. आण त्यांनी म्हशै च्या धारदार बदंकू चा शोध लावला होता आण ते
तेथे गेले, व म्हणाले, “ओह, आजचा िदवस चांगला होता.” त्यांनी गाडीच्या डब्यामागून
गोळीबार केला. म्हणाले, “मी आज चाळीस मारल्या.” चाळीस म्हशैी, ज्यांनी अमे रक
जातीचे दोन कवा अधक वषार्ंपयर्ंत पोषण केले असते. त्यांनी त्या म्हशैीचे काय केले?
त्यांना त्या वाळवंटात टाकून िदल्या. त्यांची भूमी त्या म्हशै च्या कुजलेल्या मांसाने भरली,
आण तेथे दगुर्ंधी येऊ लागली. त्या म्हशै ना ते कु यासारखे प्राणी खात असत.
107 जेव्हा ते अमे रक भारतीय म्हशै ना मारत असत, तेव्हा तेथे एक धा मक समारभं
होत असे. ते त्यांच्या खूरांना उचलून भांडे बनिवण्यासाठी सुरक्षत ठेिवत असत. ते त्यांचे
मांस खात असत, त्यांचे आतडे पण खात असत. ते सवर् मांस देऊन टांगवत असत आण
ते सुकिवत असत त्याची कातडी सुकवून, त्याचे कपडे आण तबंू बनिवत असत. त्यातले
काहीही टाक त नसत…
108 परतंु, जेव्हा गोरा माणूस आला, तो गोरा मनुष्य िव ासघातक होता. तो बदमाश
होता आण तो आत आला आण त्या म्हशै ना मारले आहे आण त्या भारतीयांना
उपाशी ठेवले.
109 कोणीही सच्चा मनुष्य त्याच्या देवाने िदलेल्या अधकारासाठी लढेल, हा अमे रक
झड्यावर एक काळीमा आहे. जे त्यांनी अमे रक भारतीयांबरोबर केले. कसेही असो, तो
देश त्याचा आहे.
110 तुम्ही काय िवचार कराल, जर जपान… कवा— कवा दसुरे कोणी, रशया आत
येईल, आण सांगेल, “येथून बाहेर िनघा! येथून मागे या!” आण—आण आमच्याशी
आण आमच्या मुलांशी तसे वागा जसे आम्ही त्या भारतीयांशी वागलो? परतंु लक्षात
ठेवा, आपण जे पेरलेले आहे, आण आता तेच उगवणार आहेत. तो देवाचा िनयम आहे,
तुम्हाला माहीत आहे. तेथे पेरण्याचा समय, असतो. आण मग कापणीचा समय असतो.
मला वाटते क , ते खूप वाईट आहे. होय महाशय.
111 आता काय घडले?आदामाच्या दिूषत संततीने ही भूमी दिुषत क न पूणर्पणे नासधूस
क न टाकली, तुम्हाला ठाऊक आहे, तसे बायबल सांगते? आण कारण क त्याने
हे केले. आदामाची दिूषत संतती, देव त्यांचा सवर्नाश करील. तुम्हाला ते वाचावयाचे
आहे काय? आपण पाहूया माझ्याकडे ते येथे लहीलेले आहे. प्रकटीकरणाचा 11वा
अध्याय काढा, आण आपल्याला समजेल प्रकटीकरणाच्या 11व्या अध्यायात पाहूया,
आण आपण पाहूया देव त्यांच्यािवषयी काय म्हणाला आहे. जे पृथ्वीची नासाडी करीत
आहेत. 11वा अध्याय आण आपण 11वे वचन घेऊया, मला वाटते ते 11:18चं आहे. येथे
आपण पाहूया.

’रा ्र े क्रोधािव झाली, तुझ्या क्रोधाची वेळआली; (आता देवाचा क्रोध
पाहा); मृतांचा न्याय करण्याची वेळ, आण तुझे दास संदे े व तुझे पिवत्र जन
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व तुझ्या नावाची भती, बाळगणारे लहानथोर ांस वेतन देण्याची वेळ आण
पृथ्वीची नासाडी करणायार्ंचा नाश करण्याची वेळ आली आहे.

112 ते काय करणार आहे? त्यांनी जे पेरले तेच उगवले, िन तच, जेव्हा तुम्ही पाप
रस्त्यावर पळताना पाहता! ा रिववारी रात्री, िकती व्यभचार ा रात्री शहरात केले
जातील? िकती या तच्या िववाहाच्या शपथा मोडतील, ा छोट्याश्या जागेत ा
भूिमवर ￭जला जेफसर्न व्हले म्हणतात? िकती गभर्पाताची प्रकरणे ा तीस िदवसात
शकागोमध्ये न दली गेली, असे तुम्हाला वाटते? पचंवीस ते तीस हजार प्रत मिहन्यात
ज्यांची न द नाही ते वगळून शकागो शहरात िकती दा िपली जाते? तुम्हाला काय वाटते
क , एका रात्रीत लॉस एंजल्समध्ये काय घडले असेल? आज जेफसर्न व्हलेमध्ये िकती
जणांनी प्रभूचे नाव व्यथर्तेत घेतले असेल? ते आता अधक चांगले आहे क , तेव्हा चांगले
होते, जेव्हा जॉजर् रॉजसर् क्लाकर् तराफ्यांवर खाली आला? तुम्ही पािहले आपण आपल्या
ओंगळपणाने पृथ्वी पुणर्पणे प्रदिुषत क न टाकली, आण देव त्यांचा नाश करील ज्यांनी
जगाचा नाश केला. देव तसे म्हणाला आहे.
113 मला नेहमी असे वाटत होते क , माझ्या दयात काहीतरी आहे, मला ड गरावर जाणे
पसंत आहे. आण देवाने ठरिवलेले मागर् पाहणे.
114 मी ो रडाचा ेष करतो, जेथे त्यांनी ताडाच्या कृित्रम वृक्षांना लावले आहे आण
ओह, माझ्या देवा, त्यापेक्षा मी मगर ना त्याची शेपूट हलवीताना, जगंलात पाहीन. जे
सवर् तेथे ठेवले आहे. कवा हॉ लवूडमधील भ्र ता जे ते करत आहेत. आण सवर् तेथील
अत्यतं आकषर्कता, आण िपणायार्ंचा समुह पाहण्याऐवजी आण, ओह, माझ्या देवा, मी
फक्त िवचार करतो, “एके िदवशी! एके िदवशी!” होय.
115 परतंु, लक्षात ठेवा, बायबल आपल्याला सांगत आहे, मत्तया 5व्या अध्यायात क ,
“जे सौम्य ते पृथ्वीचे वतन भोगतील,” ते बरोबर आहे. “जे सौम्य आण नम्र जन पृथ्वीचे
वतन भोगतील.” येशू म्हणाला, “जे सौम्य ते धन्य”. साधे जे स्वतःला काहीतरी मोठे
दाखिवण्याचा प्रयत्न करीत नाही. “ते पृथ्वीचे वतन भोगतील”. येशूने तसे म्हटले. होय
आता त्यांनी तची नासाडी केली आण देव त्यांचा नाश करील; परतंु जे सौम्य ते पृथ्वीचे
वतन भोगतील, ती शुध्द केल्यानतंर.
116 आता, माझ्या देवा! आता, गमावलेले हक्क पत्र हे आता मूळमालकाच्या हाती आहे,
सवर् समथर् परमे र. ा पृथ्वीचे हक्कपत्रआण सावर्का लक जीवनाचे हक्कपत्र, जेव्हा आदाम
गमावून बसला; तेव्हा सतैानाचे दिूषत हात ते घेऊ शकले नाही, म्हणून ते परत त्याच्या
मूळमालकाकडे गेले, जो देव स्वतः आहे. अगदी काही िमिनटातच ते आपल्याला समजेल
तेथे, त्याच्या हातात हक्कपत्र घेऊन, तो ￬सहासनावर बसलेला आहे. (भाऊ ब्रॅन्हम
दोनदा त्यांच्या हाताने टाळ्या वाजिवतात.) ओह! ते मला धा मक होण्याचा अनुभव
देत आहे, जेव्हा आदामाने िव ासाऐवजी, ज्ञानाखातर सावर्का लक जीवनाचे मालक
हक्काचे दस्ताऐवज गमािवले. ते परत मालकाच्या, सवर्समथर् परमे राच्या हाती गेले. िकती
महान गो आहे!
117 ठीक आहे, प्रतक्षा करीत आहे. तो काय करीत आहे? परमे राच्या हातून, मुिक्तच्या
दाव्याची वाट पाहत आहे. त्याने मुक्त चा मागर् बनिवला, त्याने परत जाण्याचा मागर्
बनिवला, आण एके िदवशी मुिक्तदाता ते परत घेणार आहे. तुम्ही पाहत आहा, आता
आपण कुठे जात आहोत? आपण ा व्यक्त ला राजासनावर बसताना पाहणार आहोत.
ठीक आहे, तो आपल्या मुक्त च्या दाव्याची वाट पाहत आहे.
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118 हे मुक्त चे पुस्तक काय आहे, हे मालक हक्काचे दस्ताऐवज, मालक हक्काच्या
दस्ताऐवजाचा ‘गोषवारा’ काय आहे? गोषवारा म्हणजे काय? “तुम्ही म्हणालात,
गोषवारा?” गोषवारा म्हणजे काय? त्याचा अथर् ज्यांचा शेवटापासून सु वातीपयर्ंत तपास
झाला आहे. ज्याप्रमाणे आज सकाळी त्या शाईच्या लहान थबािवषयी जेव्हा तो ब्लीचच्या
सािनध्यात येतो. तो पुन्हा पुवर् स्थतीत जातो आण जेव्हा पापाची कबुली िदली जाते
आण तो येशू ख्रस्ताच्या रक्तात पडतो. तेव्हा तो एक गोषवारा देतो. तो पुन्हा आपल्या
िनमार्णकत्यार्कडे परत जातो. तुम्ही देवाचे पुत्र बनता. मालक हक्काच्या दस्ताऐवजाच्या
गोषवारा सवर्समथार्ंच्या हाती आहे. ओह. माझ्या प्रभू!
119 त्याची मुक्त म्हणजे सवर् कायदेशीर ताबा त्या सवार्ंवर िमळणे जे आदाम आण हव्वेने
गमावले होते. ओह! माझ्या देवा! (भाऊ ब्रॅन्हम माझ्या हाताने एकदा टाळ्या वाजवतात)
निवन जन्म पावलेले ख्रस्ती होण्यासाठी काय केले पाहीजे! हे गोषवायार्चा दस्ताऐवज,
सावर्का लक जीवनाचे मालक हक्क दस्ताऐवज, कायदेशर रत्या प्रा क न घेणे आहे.
म्हणजे तुम्ही ते सवर् प्रा करता जे, आदाम आण हव्वा ांनी गमावले होते. वाह! भावा
त्यािवषयी काय? ते दस्ताऐवज प्रा क न घेणे.
120 आदम मुिक्तच्या शत पूणर् क शकत नव्हता. जेव्हा त्याला कळले क , त्याने ते
हक्क पत्र गमावले, त्याने पाप केले होते आण त्याने त्याला देवापासून वेगळे केले, त्याने
पािहले क , तो त्या दरीच्या अलीकडे आहे, त्यामुळे तो ते सोडवू शकला नाही. तो ते
क शकला नाही, कारण त्याला—त्याला स्वतःला, मुिक्तची आवश्यकता होती, म्हणून
तो ते क शकला नाही.
121 परतंु िनयमाप्रमाणे सोडवणूक करणारा जवळचा आ असण्याची आवश्यकता होती.
देवाच्या िनयमाप्रमाणे सोडवणूक करणारा जवळच्या आ ाची आवश्यकता आहे. तुम्हाला
त्याची िटप्पणी क न घ्यायची आहे काय? “सोडवणूक करणारा जवळचा आ ”, ते
लेवीय 25मध्ये िमळेल.
122 आपल्याकडे िवस्तृतपणे हे शोधण्यासाठी वेळ नाही, कारण, तुम्हाला माहीत आहे
क , प्रत्येक—प्रत्येक िवषय एक—एक रात्र करील. पाहा?
123 परतंु देवाच्या िनयमात एक पयार्य होता. आता, जर देवाने तो पयार्य स्वकारण्यासाठी
िदला नसता? परतंु प्रेमाखातर त्याला तसे करणे भाग पाडले. तो मनुष्य परतीच्या
मागार्िवना होता, आण त्याच्याकडे परत जाण्याचा मागर्च नव्हता. तो पूणर्पणे गेला होता.
परतंु देवाच्या कृपेने हा सोडवणूक करणारा जवळचा आ येशू ख्रस्त ा व्यक्त मध्ये
िमळवून िदला. िनयमाला त्याची आवश्यकता होती. कृपे ारे ती आवश्यकता पूणर्
झाली. ओह! अ तू कृपा! िकती मधुर आहे! देवाच्या िनयमाला एका िनष्पाप पयार्याची
आवश्यकता होती.
124 आण कोण िनद ष होता? प्रत्येक मनुष्याचा जन्म शरीरसंबधंा ार,े
शरीरसंबधंानतंरच झाला. प्रत्येकजण आण फक्त एकच िनद ष ज्याचा तसा जन्म
झाला नव्हता. ज्याने सावर्का लक जीवनाचा अधकार आण पृथ्वीचा राजा होण्याचा
अधकार गमािवला नव्हता.
125 ओह, जेव्हा मी त्या पिवत्र शा लेखाचा िवचार करतो. “तू आम्हाला मुक्त देऊन
देवाकडे परत आणले, आण आम्ही राज्य करावे आण ा पृथ्वीवर राजे आण याजक
व्हावे. ओह!” बाप रे तो कोण आहे. सोडवणूक करणारा जवळचा आ ! ओह! िकती महान
गो येथे आपल्याकडे आहे.
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126 लक्ष ा, हरवलेली गो िमळिवण्यासाठी िनयम शा ाला एक सोडवणूक करणारा
आ पािहजे. कृपेनेही आवश्यकता येशू ख्रस्त ा व्यक्त मध्ये पूणर् केली. जवळचा आ
मनुष्य वंशातूनच जन्मला पािहजे.
127 आता, आपण ते कसे होऊ शकलो असतो. जेव्हा प्रत्येक मनुष्य जो जन्मला आहे…
आण जो कोणी ते पाहू शकत नाही. तेथे यौन िक्रडा झाली होती. तो पूणर्पणे आंधळा
आहे. कारण प्रत्येक मनुष्य जो जन्मला तो ीपासून जन्मला आहे.
128 आण देवाला एक सोडवणूक करणारा जवळचा आ हवा होता, आण तो मनुष्य
असला पािहजे, ओह, माझ्या प्रभू! आता तुम्ही काय करणार आहात. िनयमशा ाची
आवश्यकता एक सोडवणूक करणारा जवळचा आ आहे.
129 आता, तो कोणा देवदतूाला घेऊ शकत नव्हता. त्याला एका मनुष्याची आवश्यकता
होती, कारण आपण देवदतूाचे जवळचे आ नाही. आपण एकमेकांचे आ आहोत. देवदतू
कधीच पडले नाही. तो एक वेगळा प्राणी आहे, त्याचा देह वेगळा आहे. त्याने कधीच पाप
केले नाही. तो वेगळा आहे.

परतंु िनयमशा ाची ज री एक सोडवणूक करणारा जवळचा आ आहे.
130 आण पृथ्वीवरील प्रत्येक मनुष्य शरीरसंबधंा ारे जन्मला आहे. आता तुम्हाला
समजले नाही क , ते तेथे कोठून आले. तेथूनच जेथे पापाची सु वात झाली. म्हणून तुम्ही
पाहा क , आता ते कोठे आहे. तेथेच तुमचा सपर्वंश येतो. समजले?
131 आता, लक्ष ा, सोडवणूक करणारा जवळच्या आ ाची आवश्यकता होती. आण
सोडिवणारा, सोडिवणारा जवळचा आ मनुष्य जातीतून जन्मला पाहीजे. येथे ही गो
आपल्याला पायावर उभे राहण्यास लावते. परतंु मला तुमच्यासाठी तुतारी वाजवू ा. त्या
कुमारी ारे जन्म घेण्याने ती—ती वस्तू उत्प झाली. आमेन. कुमारी ारे जन्म घेण्या ारे
आपला सोडिवणारा जवळचा आ उत्प झाला. दसुरा कोणी नाही. परतंु सवर्समथर्
परमे र इम्मानुएल झाला. आमच्यातील एक इम्मानुएल! “सोडवणूक करणारा जवळचा
आ ” हा िमळाला होता. तुम्ही पाहीले देव कशाप्रकारे गरज भागिवतो. आण आपण तेथे
काहीच क शकत नाही. परतंु तेव्हा कृपा आली आण िनयमशा ावर छाया केली, आण
फळउत्प झाले. आमेन! (भाऊ ब्रॅन्हम त्याच्या हाताने टाळ्या वाजिवतो.)
132 ओह, जेव्हा तुम्ही स्वग य घरी जाल! तेव्हा मी खाली तेथे लहानशा खोलीत जातो.
ज्यािवषयी भाऊ नेव्हील गाणे गात आहे. जेव्हा एका सकाळी सगळेच तेथे हे गाताना
ऐकतील. “अ तू अनुग्रह, िकती मधूर ओह! त्याने मजसारख्या पाप्यास वाचवले.”
तुम्ही म्हणाल, “परमे राची स्तुती होवो! वृध्द भाऊ ब्रॅन्हमने हे केले, तेथे तो आहे.”
होय. ओह,

तो अनुग्रहच आहे, ज्याने माझ्या दयाला भय धरण्यास
शकिवले,

तो अनुग्रह होता, ज्यामुळे मी भयमुक्त झालो;
त्यासमयी जेव्हा मी पिहल्यांदा िव ास ठेवला
तो बहुमुल्य अनुग्रह कशाप्रकारे प्रकट झाला!

133 आपण तेथे खाली काही क्षणातच जाईपयर्ंत थांबा! ओह, माझ्या देवा! आता
पाहूया, पुस्तकं…
134 थचे पुस्तक ािवषयी सुंदर चत्र दाखवते, कशाप्रकारे बवाज…आण नामीने
आपले वतन गमावले होते. तुम्हाला माहीत आहे. मला प्रचार त्यावर करताना ऐकले
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आहे काय? तुम्ही ऐकले आहे काय? जर तुम्ही ते मला प्रचार करताना ऐकले असेल
तर, तुमचे हात वर करा. त्यामुळे तुम्हाला समजेल पाहा. बवाजला सोडवणूक करणारा
बनावे लागले आण तोच एकटा होता, जो हे क शकत होता. त्याला आ बनावे लागणार
होते. एक जवळचा आ आण नामीला सोडवताना त्याला थ िमळते. तो येशू होता.
बवाज ख्रस्ताला दशर्िवतो आण जेव्हा त्याने इ ाएलची मुक्त केली, त्याला पररा ्र ीय
वधू िमळाली. म्हणून तुम्ही हे पाहा, िकती सुंदर आहे! ते आपल्याकडे येथे कुठेतरी टेपवर
आहे, मला शा ती आहे क , तुम्हाला ते घ्यायला आवडेल.
135 आता लक्ष ा. जो जवळचा आ असला पाहीजे, म्हणून तुम्ही पाहता, एक देवदतू
ते क शकत नव्हता. एक मनुष्य ते क शकत नव्हता. तो एक मनुष्यच असला पािहजे,
परतंु तो ीपासून शरीरसंबधंातून जन्मलेला नसावा. म्हणून एक कुमारी ारे जन्म, पिवत्र
आत्म्याने म रयेवर छाया केली. म्हणूनच येशू यहूदी नव्हता. येशू एक पररा ्र ीयही नव्हता.
येशू देव होता. ते अगदी बरोबर आहे. त्याचे रक्त कुठल्या शरीर संबधंा ारे आले नाही.
तो पिवत्र होता. देवाचे तयार केलेले रक्त. आपले तारण यहूदी रक्ता ारे झाले नाही कवा
आपले तारण पररा ्र ीय रक्तानेही झाले नाही. “आपले तारण देवाच्या रक्ता ारे झाले.” ते
बायबलप्रमाणे आहे. ते तसे म्हणते. “आपले तारण…”
136 म्हणून तुम्ही पाहीले. येशू देव होता. तो तसरा व्यक्त , चौथा व्यक्त , दसुरा व्यक्त
नव्हता, तो एकच व्यक्त होता. तो देव होता. समजले. तो देव होता. इम्मानुएल. देव
त्याच्या गौरवातून खाली आला. त्याला स्वतःला प्रकट केले. मला ती गो आवडते. बूथ
िक्लबॉनर्चे ते महान सुंदर गीत.

तो त्याच्या गौरवातून खाली आला,
माझा परमे र आण तारणारा आला, आण येशू त्याचे नाव होते.
तो एका गव्हाणीत जन्मला, त्याच्या स्वक यांसाठी तो अनोळखी
होता,

दःुख, अश्रु आण वेदनांनी भरलेला मनुष्य, ओह!
त्याची मेहरबानी इतक , आपल्यासाठी मुक्त आणली,
जेव्हा मृत्यचु्या रात्रीत, ीसमोर एक फुसटशी आशा नव्हती;
परमे र मौल्यवान, नम्र त्याने त्याचे वभैव बाजूला ठेवून
प्रेमयाचनेने,

माझा जीव तारण्यासाठी खाली आला.
ओह! मी त्याच्यावर िकती प्रेम करतो! िकती मी त्याची स्तुती
करतो!

माझा ास, माझा सुयर्प्रकाश, माझे सवर्स्व!
तो महान मुक्त दाता, माझा तारणारा झाला.
तो महान िनमार्णकतार्, माझा तारणारा झाला.
आण देवत्वाची सवर् पूणर्ता त्याच्यामध्ये वास करते.

137 तोच होता, ज्याने आवश्यकता पूणर् केली. कृपेने येशू ख्रस्त हा व्यिक्त िनमार्ण
केला. आण आपण पाहतो क , हे पुस्तक आता…देवाने त्याचा तबंू फैलािवला,
मनुष्य बनण्यासाठी तो परमे रापासून आला. त्याने त्याचे प सवर्समथार्पासून मनुष्य
बनण्यासाठी बदलले, त्याने मनुष्याचे प घेतले. ासाठी क तो मनुष्याला मुक्त
देण्यासाठी म शकेल. त्या समयापयर्ंत आपण त्याची प्रतक्षा क या. जेव्हा तेथेही
“कोणीही योग्य” नव्हते. समजले? ठीक आहे.
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138 बायबलमध्ये थच्या पुस्तकात, जसे तुम्ही ते वाचता, तुम्हाला समजेल क , तशा
मनुष्याला “वतन सोडिवणारा,” जी-ओ-ए-एल, म्हणून संबोधले जात होते. त्यास
वतन सोडिवणारा म्हणून संबोधले जात होते. तो एक व्यिक्त जो काही अटी पूणर् क
शकत होता. आण वतन सोडिवणारा (गॉल) ते करण्यास समथर् असला पाहीजे, आण तो
जवळचाआ असला पािहजे. जवळच्याआ ा नतंरचा असला पाहीजे, ते करण्यासाठी.
139 आण देव जो िनमार्णकतार्, एक आत्मा, आपल्यासाठी जवळचा आ झाला, जेव्हा
तो मनुष्य बनला, ासाठी क , त्याने आपली पापे त्याच्यावर घ्यावी आण मुल्य चुकवावे.
आणआपल्याला मुक्त क न पुन्हा देवाकडे न्यावे. तेथे तो आहे. तेथेच मुक्त दाताआहे.
140 आता ख्रस्ताने आपल्याला मुक्त केले आहे. आता आपण मुक्त झालो आहोत. परतंु
त्याने अजूनही त्याच्या वतनावर दावा केलेला नाही. आता तुम्ही ािवषयी माझ्याबरोबर
सहमत नसाल, परतंु काही िमिनटे वाट पाहा. आपण पाहूया, समजले? त्याने त्यावर
दावा केलेला नाही. पाहा, जर त्याने मुिक्तचे पुस्तक उचलले, सवर् काही जे, आदामाकडे
होते आण सवर् काही जे त्याने गमावले, ख्रस्ताने वर िमळवले. आण त्याने आपल्याला
अगोदरच मुक्त केले आहे. परतंु त्याने त्याचा ताबा अजूनही घेतला नाही.त्या िनयकु्त
समयापयर्ंत तो घेऊ शकत नाही आण तेव्हाच पुन त्थान होईल आण मग पृथ्वी पुन्हा
निवन केली जाईल आण मग तो त्या वतनाचा ताबा घेईल. जे त्याला िमळाले होते,
जेव्हा त्याने आपल्याला मुक्त िदली, परतंु तो ते एका िनयकु्त समयातच करील. ओह!
माझ्या देवा!
141 ाचे वणर्न सात शक्क्यांच्या पुस्तकात केले आहे. ज्यािवषयी आपण आता बोलत
आहोत. ठीक आहे. मुिक्तच्या पुस्तकात, येथे त्या सवार्ंचे वणर्न केले आहे. जे सवर् ख्रस्त
शेवटी करणार आहे. ते ा आठवड्यात आपल्याला ा सात शक्क्यांमध्ये प्रकट केले
जाईल, जर देव आपल्यासाठी तसे होऊ देईल. समजले? ठीक आहे. ते प्रकट केले
जाईल. आण जसे शके्क, फोडले जातील आण आपल्याला जसे प्रकट केले जाईल,
मग आपल्याला कळू शकेल क , ही महान मुिक्तची योजना काय आहे आण केव्हा आण
कशी ती केली जाणार आहे. ते सवर् ा रहस्यमय पुस्तकात गु आहे. ते सीलबदं आहे
आण सात शक्क्यांनी ते सीलबदं केलेले आहे, आण म्हणून तो कोकराच आहे जो
त्यांना फोडू शकतो.
142 आता…(भाऊ ब्रॅन्हम काही गो ीमुळे िवच लत होतात—संपा.) मला क्षमा करा.
आपल्याला समजते…
143 आता, जर तुम्हाला ा पिवत्र शा लेखात पाहण्यास आवडेल, तुम्ही यमर्याच्या
पुस्तकात हे पाहू शकता. जेव्हा त्याला—जेव्हा त्याला—देशात कैद क न नेणार होते,
तुम्हाला माहीत आहे, त्याने—त्याने त्याच्या काकाची…त्याच्या काकाच्या मुलाकडे
काही—काही संपत्ती होती, आण त्याने त्या सीलबदं दस्ताऐवज पािहला होता.
आण जर आपण ते पाहू इ च्छतो…तर ते आपल्याला सात मडंळीची यगेु ात, त्या
शक्क्यामध्ये आण इतर िठकाणी पण आहे.
144 जुन्या करारात तुम्ही पाहता क , शक्का हा गुडंाळीसारखा होता. अशाप्रकारे (भाऊ
ब्रॅन्हम आता कागदाचे तुकडे वाप न गुडंाळी, मोहरबदं करणे आण गुडंाळीची उघडणे
समजिवतात.) आण येथे गूज होते, आण ते गूज गु होते. ठीक आहे ते सीलबदं होते
आण येथे ठेवले होते. ज्यावर दावा अमुक-आण-अमुकाचा होता. मग नतंरचे रहस्य
त्याच्या सभोवती गुडंाळले होते. ज्याचा तो वारसा हक्क होता आण येथे या बाजूस मोहर
लावलेली असायची…दावेदारी अमुक-अमुक व्यक्त ची होती आण असे केले जात होते.
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जोपयर्ंत तो दस्तऐवज पूणर् होत नाही. कारण त्या समयीआजच्यासारखे लोकांकडे पुस्तके
नव्हती. ते गुडंाळीच्या स्व पात होते. (िकती जणांना हे माहीत आहे?) ज्यास गुडंाळी
म्हणत असत. ठीक आहे, ती एक सीलबदं गुडंाळी होती. जी तुम्ही उघडू शकता. रहस्य
काय आहे हे पाहू शकता! आण तुम्ही ते उघडून पाहू शकता क , त्यात काय दावा
आहे आण मग दसुरा शक्का फोडून, दसुरे पत्र उघडून पाहू शकत होते क त्यात कसला
दावा आहे.
145 आण संपूणर् गो येथे सात शक्क्यांबाबतीत आहे, ात परमे राची गूजे जगाच्या
स्थापनेसपासून सवर् मोहरबदं केली आहे आण सात भ भ शक्क्यां ारे प्रकट केले
आहे, जर देवाची इच्छा असेल आण जर तो आम्हास ा शक्क्यांचा अभ्यास क देतो
आण ा पुस्तकांतून पाहून आण शोध क क , हे कशािवषयी सांगत आहे. समजले?
ओह, मी आशा करतो क , आपल्याकडे एक महान समय आहे! तेथेच मुिक्तचे रहस्य
मोहरबदं केले आहे. जोपयर्ंत…हे पुस्तक तोपयर्ंत उघडले जात नाही. जोपयर्ंत सातव्या
दतूाचा संदेश प्रचार केला जात नाही.
146 तेथे गुडंाळी होती. आपल्याला ठाऊक आहे, ती तेथे होती. आपल्याला ठाऊक
आहे क , ती मुक्त होती. आपण िव ास ठेवतो क , ती मुक्त होती. यमर्या म्हणाला, “ही
गुडंाळी ठेवली पाहीजे…” तेथे जेव्हा तुम्ही वाचता; तो म्हणतो क , ही गुडंाळी मातीच्या
भांड्यात ठेवली पाहीजे. समजले? ओह, िकती सुंदर गो ! ज्यािवषयी मी थोडा वेळबोलू
शकतो. ही गुडंाळी एका मातीच्या मडक्यात ठेवली होती. एक मडके जे एके काळी शरीर
बनले. (मिहमा!) मेले, पुन्हा उठले आण त्या समयापयर्ंत मातीच्या भांड्यात ठेवले गेले.
जोपयर्ंत िवकत घेण्याची वेळयेत नाही. ओह! माझ्या प्रभू! सुंदर रतीने! ठीकआहे.
147 आता, ा पृथ्वीवर शेवटचा संदेश येईपयर्ंत हे संदेश ा पृथ्वीवरील भांड्यात गु
ठेवण्यातआलेआहे, देवाचा नेिमलेला समय येण्याच्या वेळेपयर्ंत. आण ज्या सवर् लोकांनी
ा िवषयी अदंाज केला आण म्हणाले, “मला मािहत आहे ते तेथे आहे. मी िव ास

करतो, क ते तेथे आहे.” आण त्यावर त्यांनी तटंा केला आण त्यास प्रकट केले आण
त्या सवर् गो ी उत्प केल्या. ज्यावर ते िव ासा ारे भरवसा करीत होते. परतंु आता
ते आपल्याकडे प्रकटीकरणा ारे आण देवाच्या हातांनी प्रमाणत क न आणले जाईल.
देवाने असेच सांिगतले आहे. त्याचे त्याचे अभवचन िदले आहे.
148 आता, आपण पाहू या. कोठे होतो? आपण 2 र्या वचनाकडे जाऊया. पिहले
वचन वाचून खूप वेळ झाला. परतंु आपण—आपण—आपण 2 रे वचन घेऊया. आता,
कदाचतआपण त्याच्या नतंरच्या वचनावर जास्त वेळ लावणार नाही.

आण गुडंाळीवरचे शके्क फोडून ती उघडावयास कोण योग्य आहे? असे
मो ाने पुकारणारा एक बलवान देवदतू मी पािहला.

149 आता, लक्ष ा. आपण पिहले वचन पुन्हा वाचूया, ासाठी आपल्याला ते एकत्र
केल्यावर कळेल.

…’तो राजासनावर बसलेला होता. त्याच्या उजव्या हातात एक गुडंाळी मी
पािहली…

150 परमे र! तो कोण आहे? तोच जीवनाच्या पुस्तकाचा पूणर्पणे मुळधारक आहे. त्याने
ते धरले आहे. देवाने हे केले आहे. जेव्हा आदामाकडे ते गमावले, ते पुन्हा मूळमालकाकडे
परत गेले. ते त्याचे आहे.
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आण योहान ( ांतात) पाहतो आण जो राजासनावर बसलेला होता,
त्याच्या उजव्या हातात ‘पाठपोठ लहीलेली व सात शके्क मा न बदं केलेली
पुस्तकाची एक गुडंाळी पािहली.

151 आतमध्ये पाहा! आता, जेव्हा आपण हे शके्क फोडण्याकडे जातो. तुम्ही पाहणार
आहात क , ातील प्रत्येक शक्क्यांचा संबधं वचनाच्या मागील सवर् गो शी आहे.
संपूणर् गो एकित्रतपणे, संपूणर् गूज, ा शक्क्यांमध्येच लपले आहेत. पािहले?
बायबलमधील प्रत्येक रहस्य ा शक्क्यांमध्ये आहे. [भाऊ ब्रॅन्हम व्यासपीठावर पाच
वेळा वाजवतात.—सपंा.] आण हे शके्क त्या वेळेपयर्ंत फोडले जाणार नाहीत. मी येथे,
हे काही िमिनटातच ￭सध्द करतो.
152 लक्ष ा. आता लक्षात ठेवा क , हे पुस्तक सीलबदं आहे. येथे एक शक्का आहे.
नतंर दसुरा शक्का गुडंाळलेला आहे. दसुरा शक्का गुडंाळलेला आहे. हे मुक्त चे पुस्तक
आहे. आण हे संपूणर्, एकत्र िमळून, हे पुस्तक बनते आण ते पुस्तक सात शक्क्यांनी
मोहरबदं केलेले आहे. आण, नतंर, ते पाठपोट लहीलेले आहे; कारण ते गुडंाळलेले
आहे. शक्क्यांचे रहस्य आतल्या बाजूस आहे आण ते एवढच म्हणते, “ ेत घोडेस्वार”
कवा “काळा घोडेस्वार” आण जे काही बाहेर लहीले आहे, ा पुस्तकाचे संपूणर् रहस्य
उत्पत्तीपासून ते प्रकटीकरणापयर्ंत ा शक्क्यांमध्ये आहे. मुिक्तची संपूणर् योजना ा सात
शक्क्यांत प्रकट केली आहे. ओह, हा मह वूणर् समय आहे. परमे र हे समजण्यासाठी
आपले सहाय्य करो! समजले?
153 आता “आण एक बलवान देवदतू…”आता 2 रे वचन

…आण गुडंाळीवरचे शके्क फोडून ती उघडावयास कोण योग्य आहे,
(कशासाठी योग्य?), असे मो ाने पुकारणारा, एक बलवान देवदतू…

154 आता आपण शोधूया. आता ते पुस्तक कोठे आहे? त्याच्या मुळमालकाकडे. कारण
ते मानव जातीतील देवाच्या प्रथम पुत्रा ारे हरवले गेले. आण जेव्हा त्याचे अधकार
त्याने सतैानाचे ऐकण्यासाठी गमावले. त्याने गमावले…त्याने काय केले? त्याने देवाच्या
वचनाऐवजी सतैानाचे ज्ञान स्वकारले. आता आपण थोडा वेळयेथे थांबू शकत नाही
का? देवाचे पुत्र धा मक शक्षण संस्थेच्या कल्पना देवाच्या वचनाऐवजी घेतील. पाहा
तीच गो आदामाने केली. त्याचे अधकार गमावले आण जेव्हा तसे केले, ते थेट परत
गेले. तुम्ही हे पाहू शकत नाही काय क , हा काळकुठे आहे? समजले? ते पुस्तक थेट
मुळमालकाकडे परत गेले.
155 आण योहान, आत्म्यामध्ये, येथे वर स्वगार्त उभा आहे. आता तो ा मडंळीच्या
यगुातून वर उचलला गेलाआहे, त्याने मडंळीची यगेु पािहली. आण मग 4थ्या अध्यायात,
तो वर उचलला गेला. तो म्हणाला, “आणखी वर ये. मी तुला होणार्या गो ी दाखिवण्यास
जात आहे.”
156 आण त्याने पािहले राजासनावर एक बसलेला आहे, त्याच्या हातात उजव्या
हातामध्ये एक पुस्तक आहे. आता त्यािवषयी िवचार करा आण मग ा पुस्तकामध्ये
मुक्त चे दस्ताऐवज होते आण ते सात शक्क्यां ारे सीलबदं केले होते.
157 आण तेव्हा एक देवदतू पुढे येतो. एक बलवान देवदतू मो ाने पुकारीत येतो, “हे
पुस्तक उघडावयास कोण योग्य आहे. हे पुस्तक घेण्यासाठी? हे शके्क फोडावयास कोण
समथर् आहे? हे पुस्तक उघडावयास कोण समथर् होतात?” पाहा, तो देवदतू ते िवचारतो,
योहानाने ते पािहले आण तो म्हणाला, “आता, कोण योग्य आहे? त्याला येऊ दे…”
ओह, माझ्या प्रभू! कदाचत मला असे वाटत असेल, ा प्रकारे “परतंु त्याला क दे.”
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तो दतू म्हणाला, “त्याला क दे…” येथे ते मुिक्तचे पुस्तकआहे! येथे ही मुक्त ची योजना
आहे! येथे हा एकच मागर् आहे. ज्या ारे तुमची मुक्त होईल, कारण येथेच संपूणर् स्वगर्
आण पृथ्वीच्या मुक्त चे मालक हक्काचे दस्ताऐवज आहे.! “त्याला पुढे येऊ दे, जर तो
येईल.” ओह, माझ्या प्रभो! “आता बोल कवा कायम त्याची शांती राखून ठेव. त्याला
पुढे येऊ दे आण ा पुस्तकाचा दावा क दे. ते करण्यास कोण समथर् आहे?”
158 आण योहान म्हणालाः

स्वगार्त एकही मनुष्य योग्य आढळला नव्हता; पृथ्वीवर कोणी मनुष्य योग्य
आढळला नाही; पृथ्वीखालीही कोणी मनुष्य जीवंत नाही आण मेलेल्यांतही
नाही, योग्य आढळला नाही. कोणीही मनुष्य असे करण्यास योग्य आढळला
नाही.

159 देवदतूाचे पुकारणे सोडवणूक करण्याजोगा जवळच्या आ ासाठी होता. देव म्हणाला,
“माझ्याकडे िनयमशा आहे; सोडिवण्याजोगा जवळचा आ त्याची जागा घेऊ शकतो.
तो सोडिवण्यास समथर् जवळचाआ कोठे आहे? ते घेण्यास कोण समथर् आहे?”
160 आण त्याने आदामापासून, सवर् प्रेिषतांपयर्ंत, आण संदे े तसेच, इतर सवार्ंना
पािहले आण कोणीच योग्य आढळले नाही. आता, ा िवषयी काय? “स्वगार्त नाही,
पृथ्वीवरही नाही, जीवंतातही नाही.” ए लया तेथे उभा होता. मोशे तेथे उभा होता. सवर्
प्रेिषत तेथे उभे होते कवा— कवा सवर् जे मृत होते; सवर् पिवत्रजण, इयोब, सवर् संतजण.
तेथे उभे होते. प्रत्येक जण तेथे उभा होता, आण कोणीही त्या पुस्तकाकडे पाहावयास
समथर् नव्हता, जो ते पुस्तक घेईलआण ते शके्क फोडील.
161 तर आता पोप आण हे सवर् कोठे आहेत, जे येतील? तुमचे िबशप कोठे आहेत?
आपली योग्यता कोठे आहे?आपण कोणीच नाही. ते बरोबर आहे.
162 त्याने सोडवणूक करणारा जवळच्या आ ास, जर त्यास शक्य असेल तर पुढे येण्यास
सांिगतले, परतंु योहान म्हणाला, “कोणीही मनुष्य योग्य नव्हता.”
163 असे काही नाही क , तथे कोणी समथर् लोकच नव्हते. जसे देवदतू; उदाहरणाथर्.
जसे, आपण म्हणूया, गॅब्रीएल कवा मीखाएल. परतंु लक्षात ठेवा. तो जवळचा आ
असायला हवा होता. लक्षात घ्या, योहान येथे म्हणतो, “आण कोणीही मनुष्य” देवदतू
नाही. सराफ म नाही. त्यांनी पाप केले नव्हते. परतंु ते वेगळ्या वगार्त मोडत होते. ते
कधीच पतीत झाले नाही.
164 परतंु तो सोडवणूक करणारा जवळचा आ असला पािहजे. “कोणीही मनुष्य नाही.”
कारण त्यांच्यातील एकाचीही मुक्त झाली नव्हती. “कोणीही मनुष्य त्याकडे पाहावयास
समथर् नव्हता.” ओह, नाही! माझ्या प्रभू! म्हणून, त्याने एक जवळचा मनुष्य घेतला आण
त्याने त्याच्यासाठी मागणी केली आण त्याला आढळला नाही. तेथे कोणीच नव्हता,
कोणाकडेच नव्हता…िबशप नाही. आचर् िबशप नाही. याजक नाही. कुठल्याही शे्रणीत
नाही. कोणाकडेच इतके पिवत्रपण नाही क , त्या पुस्तकाकडे ते पाहू शकतील. होय,
असेच आहे. ही एक वजनदार गो आहे. परतंु तसेच, बायबल सांगत आहे. मी फक्त जे
योहानाने सांिगतले, त्याचा उ ेख करीत आहे.

बायबल सांगते क , योहान “रडला.”
165 जशा प्रकारे काही लोक ते शकिवतात तसे नाही. मी एकदा एका मनुष्याला
शकिवताना ऐकले. तो म्हणाला, “योहान रडला कारण, त्याने त्याला स्वतःला योग्य
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समजू शकला नाही.”ओह! कोणीही मनुष्य जो पिवत्रआत्म्याने प्रे रतआहे, त्यास ापेक्षा
वेगळे समजेल, पाहा, देवाच्या प्रेरणेखाली, त्याला वेगळे प्रकटीकरण िमळेल.
166 परतंु योहान, “रडला,” येथे मला असे वाटते क , तो का रडला. कारण, जर कोणीही
ते मुिक्तचे पुस्तक उघडण्यास समथर् नव्हते. तर पूणर् िन मती न होईल.
167 येथे ते पुस्तक आहे. येथे ते मालक हक्काचे दस्ताऐवज आहे आण ते सोडवणूक
करणारा जवळच्या आ ास िदले जाईल, जो ती पात्रता पूणर् क शकेल. ते देवाचे स्वतःचे
िनयमशा आहेआण तो त्याचे िनयमशा अपिवत्र क शकत नाही. अधक खरे म्हणजे
पाहा, देवाला एक सोडवणूक करणारा जवळचा आ हवा होता. जो योग्य होता. जो ते
करण्यास समथर् होता. ज्याच्याकडे ते करण्याचे सामथ्यर् होते.
168 आण देवदतू म्हणाला, “आता सोडवणूक करणारा जवळचाआ पुढे येवो.”
169 आण योहानाने पािहले आण त्याने पृथ्वीवर सगळीकडे पाहीले. त्याने
पृथ्वीच्याखाली पाहीले आण तेथे कोणीही नव्हता. तेथे िन मती आण सवर्काही हरवले
होते. अथार्त, योहान रडला. सवर्काही हरवले होते.
170 परतंु त्याचे रडणे खूप वेळ रािहले नाही, ती अगदी िमिनटासाठी. तेव्हा
वडीलमडंळांपकै एक जण उभा रािहला. म्हणाला, “योहाना, रडू नको.” ओह, माझ्या
प्रभू! त्याचे रडणे फार वेळरािहले नाही, परतंु काही िमिनटासाठी.
171 योहानाला वाटले, “ओह, माझ्या प्रभो, मनुष्य कोठे आहे? तेथे संदे े उभे होते;
त्यांचा जन्म माझ्यासारखाचा झाला. तेथे संतजन उभे आहेत. तेथे उभे…ओह, येथे
कोणीही नाही?”
172 “मला एक मनुष्य हवा आहे, जो ते करण्यास समथर् आहे. मला एक मनुष्य पािहजे
जो सोडवणूक क शकतो.”
173 आण त्याला असा कोणी मनुष्य आढळला नव्हता. म्हणून योहान रडू लागला. ओह,
सवर्काही गमावले होते आण तो फार रडला. आण तो—तो दःुखी होता, कारण सवर्काही
पूणर् िन मती, सवर् काही न होईल, जर त्यांना कोणीही मनुष्य आढळला नाही. परमे रास
गौरव असो! जर त्यांना कोणी, जो त्या मागण्या पूणर् क शकेल असा आढळला नाही,
तर प्रत्येक मनुष्य आण संपूणर् जग आण उत्पत्ती न होईल. ओह, सवर् गो ीचे पतन
झाले होते. ते—ते—ते मुिक्तचे अधकार, सावर्का लक जीवनाचे—अधकार, प्रकाश,
हे सवर् अधकार हरवून बसला होता, आण तेथे कोणीही नव्हता जो कमत देऊ शकेल.
आण योहान रडू लागला. कारण कोणीही योग्य नव्हता आण कोणीही त्या पुस्तकाकडे
पाहूही शकत नव्हता. ओह, त्याने मनुष्य घेतला. योहान रडला, कारण कोणीही ते क
शकत नव्हते आण सवर्काही गमावले होते.
174 आण तेथे वडीलमडंळापकै एकाची वाणी आली जो चार प्राणी आण स्वगार्तील
सवर् थोर यजमानामध्ये उभा होतो, म्हणाला, “योहान, रडू नको.”ओह, माझ्या देवा!
175 [भाऊ ब्रॅन्हम दोनदा त्यांच्या हाताने टाळ्या वाजिवतात.—संपा.] परमे राची कृपा!
176 “योहान, भग्न दयी होऊ नको, रडू नको. पाहा ‘यहूदा वंशाचा ￬सह’, ‘दािवदाचा
अकुंर’, ाने जय िमळिवला.”
177 जय िमळिवणे. (िप्रवेल ) म्हणजे, “त्याबरोबर लढला आण जय िमळिवला.” ओह.
माझ्या देवा! गेथशेम बागेत, जेव्हा त्याच्या चेहर्यावर रक्ताचा घाम आला, तो जय िमळिवत
होता. समजले?



26 बोललेला शब्द

178 “￬सहआण दािवदाचा अकूंर ाने, जय िमळिवला, मात केली.”
179 ज्याप्रमाणे याकोब, जो फसिवणारा होता. आण जेव्हा त्याची देवदतूाशी भेट
झाली, त्याने त्यास पकडून ठेवले आण देवदतू त्यांच्यापासून जाण्याचा प्रयत्न करीत
होता. तो म्हणाला, “मी—मी तुला असेच जाऊ देणार नाही.” त्याने त्याला जे हवे
होते, ते िमळेपयर्ंत त्याच्याशी झ बी केली. आण त्याचे नाव बदलले, “फसवणकु
करणारा”, म्हणजे फसवणायार्ंतून. कशात? तर “देवाबरोबरचा राजकुमार,” हे इ ाएल .
तो िवजयी झाला.
180 आण ा यहूदा वंशाच्या ￬सहाने जय िमळवला, तो म्हणाला, “रडू नको, योहान.
कारण यहूदा वंशाचा ￬सह, दािवदाचा अकूंर, ाने जय िमळिवला आहे. त्याने ते केले
आहे. ते पूणर् झाले आहे. त्याने ते केले आहे. ते पूणर् झाले आहे. योहान.” ओह, ओह,
माझ्या प्रभो! त्याने असे एक िवरजंक उत्प केले क , ते पापाला पुन्हा दिुषत हातात
पाठवते…ज्याने त्याच्या ज्ञानाने, मनुष्य जातीला अपिवत्र केले. होय.
181 परतंु जेव्हा योहान पाहण्यास वळला, त्याने एक कोकरा बघतला. ￬सहापेक्षा िकती
वेगळा! तो म्हणाला, “￬सहाने जय िमळवला आहे.” पुन्हा पाहा, मी तेथे पाहू शकतो. देव
साधेपणात लपला आहे. तो म्हणाला, “तेथे ￬सह आहे.” तो तर प्राण्यांचा राजा आहे.
“￬सहाने जय िमळवला आहे.” सवार्त बलवान ￬सह तेथे आहे.
182 मी आिफ्रकेच्या जगंलात रािहलो होतो आण ￭जराफाचे कचाळणे ऐकले होते
आण िवशाल प्रबळहत्ती त्यांची स ड हवेत उडवून, “व्ही, व्ही, व्ही,” करतो आण
वाळवंटातील रानटी प्राणी आपल्याच जातीच्या प्राण्यांना ककाळी मारताना ऐकले आहे
आण िकड्यांचा आवाजही ऐकला. आण बीली पॉल आण मी एका जुनी लहानशी
जागा ज्यावर स्टॉकसर् लपटलेले होते, त्यात झोपलो होतो आण दरुव न एका ￬सहाची
डरकाळी ऐकली आण वाळवंटात सवर्काही शांत झाले. इतके क िकड्यांनीही भरभरणे
थांबिवले. जेव्हा राजा बोलला तसे झाले. ओह,ओह,ओह,ओह माझ्या देवा!
183 मी तुम्हाला सांगतो, जेव्हा राजा बोलतो; तेव्हा संप्रदाय आण त्यांचे संशय
जिमनदोस्त होतात. सवर्काही शांत होते आण हा महाराजा आहे. ते त्याचे वचन
आहे. ओह!
184 त्याने म्हटले, “योहान, काळजी क नको. रडू नको, रडू नको योहाना. हताश होऊ
नकोस. मी तुला येथे दशर्नात पाहत आहे. मी तुला काही गो दाखवत आहे आण मला
मािहत आहे, तू पूणर्पणे हताश झाला होता. कारण तुला मािहत आहे क , तेथे सोडवणूक
करण्यासारखे काहीच नाही. सवर्काही लयास गेले होते. तेथे कोणीही नव्हते, जे मागणी
पूणर् क शकत होते. परतंु यहुदा वंशाचा ￬सहच क शकतो…”
185 काय तुम्ही, यहुदाचा वंश जाणता…आपल्याकडे ते येथे फळ्यावर आहे, तुम्हाला
माहीत आहे. यहूदा वंशाची िनशाणी ￬सह होता.
186 आठवा, ￬सह आण बलै आण तो ज्याचे डोके मनुष्याचे होते आण असेच पुढे आण
त्यांना सराफ म त्या वचनाकडे पाहत होते. ज्यावेळी माकर् , मत्तय, लुक आण योहान सवर्
प्रेिषतांच्या कृत्यांच्या पुस्तकाभोवती उभे होते.
187 आण मी एका मनुष्याला बोलताना ऐकले. एक थोर सेवक म्हणाला, “प्रेिषतांच्या
कृत्यांचे पुस्तक हे फक्त परांची बनिवण्याचे काम आहे.”
188 ही तर पिहली द्राक्षवेल आहे. जी पिवत्र मडंळी पिहली उगवली होती. होय, महाशय.
आण तच्यातून दसुरी उगवली. ती दसुर्याच जातीची होईल. होय, महाशय! तुमच्याकडे
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काही कलम केलेल्या द्राक्षवेली आहेत आण त्यांना लबू आले आहे. त्यावर संत्रे आले
पािहजे होते. परतंु…पाहा? जेव्हा त्या द्राक्षवेलीला—दसुरी फांदी पुन्हा फुटेल, तर ती
अगदी तच्या मूळद्राक्षवेलीसारखीच होईल.
189 आण मत्तय, माकर् , लुक आण योहान ांचे शुभवतर्मान होते. तेथे उभे राहून रक्षण
करीत आहे. मनुष्याचे ज्ञान, ￬सहाची ताकद, बलैाचे काम आण चत्याची चपळता कवा
ग डाची चपळता. होय, शुभवतर्मान तेथे उभे आहेत! काय? तुम्हाला लक्षात आहे काय
क , आपण त्याचा कधी अभ्यास केला होता? हे सात मडंळीच्या यगुात आहे. [मडंळी
म्हणते, “आमेन.”—संपा.]

आता तो म्हणाला, “यहुदा वंशाचा ￬सह.”
190 यहुदा वंशातूनच का? “हे यहुदा जोपयर्ंत शलो येत नाही, तोपयर्ंत यहूदाकडून
राजवेत्र जाणार नाही आण राजदडं त्याच्या पायामधुन ढळणार नाही. परतंु तो
यहूदामधूनच येईल.”
191 “आण त्या ￬सहाने जो यहुदा वंशाचे चन्ह आहे; जय िमळवला आहे. त्याने मात
केली आहे.”
192 आण जेव्हा त्याने तो ￬सह पाहण्याक रता सभोवताली पािहले, त्याने एक कोकरा
पािहला. िवचत्र, ￬सहाला बघण्यासाठी वळला आण कोकर्याला पािहले. वडलाने
त्याला ￬सह संबोधले. परतंु जेव्हा यहोवाने पािहले, त्याला एक कोकरा िदसला. “एक
कोकरा जो जगाच्या स्थापनेपासून वधला गेला होता.” एक कोकरा वधला गेला होता, ते
काय होते? तो कोकरा कोण होता? तो रक्तबबंाळजख्मी होता. “एक कोकरा जो वधला
होता, परतंु पुन्हा जीवंत झाला”आण तो रक्तबबंाळहोता. ओह, माझ्या प्रभू!

लोकांनो, त्याच्याकडे पाहून, तुम्ही कसे पापी राहू शकतील?
193 कोकरा आत आला. वडलमडंळापकै एक म्हणाला, “￬सहाने मात केली आहे.
यहूदा वंशाच्या ￬सहाने.” आण योहान तो ￬सह पाहण्याकरीता बघू लागला आण तेथे
एक कोकरा थरथरत आला. ज्यावर रक्त, जख्मा होत्या. त्याने जय िमळवला होता. तुम्ही
म्हणू शकता क , तो यधु्दात होता. तो वधला गेला होता. परतंु तो पुन्हा जीवंत झाला.
194 योहानाने कोकरा अगोदर पािहला नव्हता. तुम्हाला समजले. त्याचा उ ेख अगोदर
केला नव्हता. कुठेही त्याचा उ ेख केला नव्हता. योहानाला तो िदसला नाही, संपूणर्
स्वगार्त त्याने शोधले. परतंु येथे तो पुढे आला.
195 लक्ष ा. तो कुठून पुढे आला? तो कुठून आला? तो िपत्याच्या ￬सहासनाव न
आला. जेथे तो वधल्यानतंर आण पुन्हा उठल्यावर बसवलेला होता. “तो उठला आण
देवाच्या उजवीकडे बसला. मध्यस्थी करण्यासाठी तो सवर्दा ￭जवंत आहे.” आमेन.
तेथे उठला. आज त्याच्या स्वतःच्या रक्ता ारे एक मध्यस्थ म्हणून लोकांच्या अज्ञानाने
केलेल्या पापांसाठी मध्यस्थी करीत आहे. आताही तो एकच आहे, ज्यावर मी अवलंबून
आहे. अजूनही त्याच्यावर ब्लीचचे आच्छादनआहे, ते म्हणजे पापक्षमेचे ब्लीच.
196 यहोवाने त्या कोकर्याकडे पाहीले, आण तो कोकरा असा िदसत होता क , जणू
काही त्याचा वध करण्यात आला होता. आण मग त्याने पािहले, तो जख्मी होता, आण
कापलेला, आण दःुखी आण रक्तबबंाळ. एक रक्तबबंाळ कोकरा, ज्याने आपली जागा
घेतली. ही िवचत्र गो नाही काय? एक साधारण कोकरा आपली जागा घेतो? आण
त्याने एक कोकरा पािहला. तो बाहेर िनघून गेला.



28 बोललेला शब्द

197 यहोवाने त्या कोकर्याला कधीही पाहीले नव्हते; कारण तो अनतंकालात होता आण
मध्य स्थही करीत होता. आण दशर्िवत होता क , जे लोक देवाकडे बलै, बकयार्ंच्या
रक्ताचे ब लदान घेऊन आले, ते एक पयार्यी ब लदान होते. ते ब लदान त्या कोकर्याला
दाखिवत होते. त्यावर िव ास करण्यास लािवत होते आण तो पयर्ंत रक्त सांडले गेले
नव्हते. म्हणून तो त्यांना शुध्द करण्यासाठी तेथे होता. तो तुम्हाला आण मला शुध्द
करण्यासाठी तेथे होता.
198 आण,ओह प्रभू, मी आशा करतो क , आज रात्रीही तो तेथे आहे. प्रत्येक पाप्यासाठी
तो वधला गेला. यहोवा काहीही कसे पाहू शकत होता. परतंु त्या रक्तबबंाळकोकर्यालाच
उभा असलेला पाहू शकत होता.
199 आण आता त्या ांतात कोकरा बाहेर िनघून जातो. कारण तो वधला गेला आहे.
लक्ष ा. िपत्याच्या ￬सहासनाव न येतो. ओह, िवचार करा. ा दशर्नात तो कुठून पुढे
येतो? तो गौरवातून येतो, जेथे तो परमे राच्या उजव्या हाताकडे बसलेला आहे. तो
गौरवातून, योहानाकडे पुढे येतो.
200 ओह, ही िकती गौरवयकु्त गो होईल. जर आज रात्री आपण आपले पापमय िवचार
बाजूला सा न त्याचा स्वकार क आण तोही आज रात्री गौरवातून िनघून त्यास प्रकट
करण्यासाठी तुमच्यातील कोणाकडे येईल. 2010 तो कोकरा गौरवातून त्याच्या मुक्त चा
दावा करण्यासाठी मध्यस्थी करण्यासाठी येत आहे!
201 ठीक आहे. येथे तो त्याच्या मध्यस्थीच्या कामासाठी पुन्हा आहे. परतंु लक्षात
ठेवा, हे शके्क उघडले जाण्यासाठी तयार आहे आण कोकरा देवाच्या पिवत्र स्थानातून
पुढे येत आहे.
202 आपण तेथे त्या समयाकडे जाईपयर्ंत थांबूया. तो “अधार् तास” तेथे िनवांत आहे.
पिवत्र स्थानात धूर होता. तेथे ापुढे मध्यस्थीचे कायर् होणार नाही. अपर्ण झाले होते.
ते एक न्यायासन आहे. तेथे त्यावर आता रक्त राहीले नाही. कारण रक्तबबंाळझालेला
कोकरा आता िनघून गेला आहे. तुम्ही त्या वेळेपयर्ंत थांबू नका. तुम्हाला लक्षात आहे
क , जुन्या करारात? जेव्हा रक्त दयासनाव न जाते, तेथे न्याय येतो. परतंु जोपयर्ंत रक्त
तेथे असे, तेथे दया होती. (भाऊ ब्रॅन्हम व्यासपीठ पाच वेळा ठोठावतात.) परतंु जेव्हा तो
कोकरा िनघून जातो, तेव्हा असेच होते.
203 तो काय करीत होता? तो एक मध्यस्थी करीत होता. दसुरा कोणीही नाही. मग मला
सांगा, म रया कुठे मध्यस्थी क शकत होती? म रया काय अपर्ण देऊ शकत होती? संत
फ्रांन्सीस, संत असीसी कवा कोणी आण संत ￭ससी लया म्हणजे कवा कोणीही मनुष्य
काय क शकतो? योहानाने कधीही असे पाहीले नाही क , हजारो संत मध्यस्थीचे कायर्
करण्यास आले आहे. “त्याने एक कोकरा बघतला. एक कोकरा जो वधला गेला होता.
रक्तबबंाळ होता.” मी ाची पवार् करीत नाही क , िकती संतांचा वध झाला होता. ते सवर्च
त्यांतील प्रत्येक जण त्यासाठी देणेकरी होते. जसे त्या डाकूने कू्रसावर सांिगतले होते,
“आपण सवार्ंनी पाप केले आहे आण म्हणून आम्हाला ही शक्षा िमळत आहे. परतंु ा
मनुष्याने काहीच केले नाही.” तो एकटाच मनुष्य होता, जो योग्य होता.
204 येथे तो मध्यस्थीच्या चौकटीतून बाहेर येतो. आता तो काय म्हणून येत आहे? त्याचे
िन रक्षण करा. ओह!ओह! माझ्या! (भाऊ ब्रॅन्हम, तीन वेळा टाळ्या वाजवतात.)
205 योहान रडत होता. ते सवर् होते—सवर् कोठे? काय घडणार आहे?



सात मडंळीची यगेु आण सात शके्क ांमधील अतंर 29

206 एका वडलाने म्हटले, “योहाना, रडू नको.” म्हणाला, “पाहा तो ￬सह येत आहे. तो
एकच आहे. जो जयवंत झाला आहे.” जेव्हा त्याने पाहीले, तेव्हा त्याने एक कोकरा, जो
रक्तबबंाळहोता, ज्यांचा वध करण्यातआला होता. त्याला येताना पाहीले.
207 कोणीही जो वधला जातो, तो रक्तबबंाळहोतो. तुम्हाला माहीत आहे, त्याला
मारण्यात आले होते. त्याची मान कापण्यात आली होती कवा काहीतरी त्याच्यावर
सवर्त्र रक्त होते.
208 आता तो कोकरा येतो, जो वधला गेला होता आण तो पुढे येतो. ओह, बाप र!े
काय? त्याचा मुक्त चा दावा करण्यासाठी आमेन. ओह!…तुम्हाला असे वाटत नाही क ,
एका कोपर्यात जावे. खाली बसावे आण काही वेळरडावे? येथे एक कोकरा येतो. जो
रक्तबबंाळहोता. योहानाने पाहीले तेथे असा कोणी नव्हता, जो हे क शकत होता.
सवर् ख्यातनाम व्यिक्त तेथे उभे होते. परतंु त्यांच्यातील कोणीही ते क शकत नव्हते.
म्हणून तेथे आता कोकरा येतो. त्याचे मध्यस्थीचे िदवस संपु ात आले आहेत, त्याचे
मध्यस्थीचे िदवस.
209 असे तेव्हा होईल, जेव्हा तो बलवान दतू तेथे उभा असेल. आपण शक्क्यांच्या
िवषयावर जाईपयर्ंत तुम्ही थांबा. “आण आणखी समय नसेल.” ते खरे आहे. तो
“अध्यार् तासाचा िनवांत” लक्ष ा क , त्या अध्यार् तासाच्या िनवांतात काय घडले,
जेव्हा तो सातवा शक्का फोडला गेला. जर प्रभूची इच्छा असेल, तर आपण ते पुढच्या
रिववारी रात्री पाहू.
210 तो (कशासाठी?) आता त्याचा मालक हक्क घेण्यासाठी पुढे येतो. ओह, माझ्या
प्रभू! त्याचा मालक हक्क घेण्यासाठी पुढे येतो! आता, त्याने जवळच्या आ ाचे काम
केले. तो मनुष्य बनून खाली आला. मृत्यु पावला. त्याने मुिक्तसाठी जवळच्या आ ाचे
काम केले. परतंु अजून त्याचा मालक हक्क मािगतला नव्हता. आता तो त्याच्या हक्कांचा
दावा करण्यासाठी श्य स्थतीत आला. (काय घडते, ते लक्षपूवर्क पाहा.) ओह, बाप र!े
तो अशाकरीता वधला गेला होता क , मनुष्याकरीता जवळचा आ बनण्यासाठी त्याला
मुक्त करण्यासाठी त्याच्याऐवजी गेला. परतंु तो वडील बरोबर होता जेव्हा तो म्हणाला
होता, तो एक “￬सह,” होता. समजले. वडलाने त्यास एक “￬सह,” म्हणून संबोधले,
कारण तो एक कोकरा होता. एक मध्यस्थ, एक रक्तबबंाळकोकरा. परतंु आता तो एक ￬सह
म्हणून पुढे येत आहे. त्याचे मध्यस्थी करण्याचे िदवस संपले आहेत.
211 “म लनतेने वागणारा माणूस स्वतःला म लन करीत राहो. िनतीमान माणूस नैतक
आचरण करीत राहो. पिवत्राचरणी माणूस स्वतःला पिवत्र क रत राहो.” मध्यस्थीचे कायर्
संपलेले आहे. ओह, भावा! मग ानतंर काय? नतंर काय?
212 आण लक्षात घ्या. तो सातव्या मडंळीच्या यगुात येतो. जेव्हा देवाची गूजे उघडली
जातात. आता बारकाईने पाहा, हे असे जे तुम्हाला समजलेच पाहीजे? आता, तो
त्याचे मध्यस्थीचे काम करीत आहे. िव ासणायार्ंसाठी मध्यस्थी करीत आहे. दोन
हजार वषार्ंसाठी तो तेथे एक कोकरा म्हणून आला होता. आता तो अनतंकालातून
त्याच्या मालक हक्काचे पुस्तक घेण्यासाठी आण शके्क फोडण्यासाठी आण गूजे प्रकट
करण्यासाठी येत आहे. ते केव्हा होईल? अंतम समयात. तुम्हाला हे समजत आहे? ठीक
आहे मग आपण पुढे जाऊया.
213 तुम्हाला हे समजत आहे? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—संपा.] ठीक आहे. मग
आपण पुढे जाऊया.
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214 आता, शके्क फोडले आण सवर् गूजे त्यांना प्रकट केली, सातव्या दतूाला, ज्याचा
संदेश देवाची सवर् गूजे प्रकट करण्याचा आहे. देवाची सवर् गूजे ा सात शक्क्यात
ठेवलेली आहेत. पािहले? तेच तो येथे सांगत आहे. ती सवर् गूजे ा सात शक्क्यात
ठेवलेली आहेत.
215 आण हा कोकरा आता देव आण मनुष्य ांचा मध्यस्थ म्हणून पुढे येत आहे. तो
एक ￬सह बनतो आण जेव्हा तो ￬सह बनतो. तो ते पुस्तक घेतो. ते त्याचे अधकार आहेत.
देवाची ही गूजे होती; परतंु आता कोकरा येत आहे.
216 ते पुस्तक कोणीही घेऊ शकत नव्हता. ते अजूनही देवाच्या हातात आहे. पोप,
धमर्गु , कोणीही असो, हे कोणीही ते पुस्तक घेऊ (नाही) शकत नाही. ते सात शके्क
प्रकट झालेले नाहीत. समजले?
217 परतंु जेव्हा, मध्यस्थ, जेव्हा त्याचे मध्यस्थीचे कायर् झाले आहे. तो पुढे येतो. आण
योहान…वडील म्हणतो, “तो ￬सह आहे.” आण तो पुढे येतो, त्याच्याकडे पाहा. ओह,
बाप र!े पािहले? तो ते पुस्तक घेण्यासाठी पुढे येतो, आता लक्ष ठेवा क , देवाची गूजे प्रकट
करावी, ज्यािवषयी इतरांनी, ा सवर् संप्रदायाच्या यगुात केवळअदंाज केला होता.
218 ानतंर, सातवा दतू पाहा. जर हे पुस्तक, गूजे, देवाचे वचन आहे, तर तो सातवा
दतू संदे ा असला पाहीजे, कारण देवाचे वचन संदेष्ट्याकडेच येते. कोणताही याजक,
पोप, कवा इतर कोणाकडेही, येऊ शकत नाही. देवाचे वचन अशांकडे येत नाही. देवाचे
वचन सदवै फक्त संदेष्ट्यांकडेच येते. मलाखी 4 ािवषयी वचन देते. आण जेव्हा तो पुढे
येतो, तो देवाची गूजे प्रकट करतो. जेथे मडंळी ा सवर् संप्रदायाच्या िवकल्पात गुतंलेली
असेल. “आण पुत्रांचे िव ास पुन्हा िपत्याकडे पुन्हा उभारण्या ारे वळिवले.” आण तेव्हा
जगावर न्याय येईल, आण पृथ्वी भस्म केली जाईल. आण मग िनतीमान जन हजार
वषार्च्या काळात दु ांच्या राखेवर चालतील.
219 आता तुम्हाला हे लक्षात आले काय? (मडंळी म्हणते,“आमेन.”—संपा.) सवर्
ठीक आहे.
220 संप्रदायाच्या यगुांमध्ये, इतरांनी ािवषयी अदंाज केला होता. परतंु पाहा, तो हाच
मनुष्य असला पाहीजे, सातवा दतू…प्रकटीकरण 10:1—4 मध्ये सांिगतल्याप्रमाणे…
सातव्या दतूास देवाची गूजे देण्यात आली, आण तो सवर् गूजे पूणर् करील, जी संप्रदायाच्या
यगुात प्रकट करण्याची राहून गेली होती.
221 आता तुम्ही पाहू शकता क , मी का माझ्या संप्रदायातील भावावर प्रहार करीत नाही.
ही संप्रदायाची प्रणाली आहे. ते हे करीत नाही. त्यांना हे जाणण्याचा प्रयत्न करण्याची
आवश्यकता नाही; कारण, हे त्यांना प्रकट केले जाणार नाही. हे वचनाप्रमाणे आहे. त्यांनी
ािवषयी अदंाज केला आण िव ास केला क , ते तेथे आहे आण िव ासा ारे ते चालले.

परतंु आता ते प्रमाणा ारे ￭सध्द झाले आहे. आमेन. ओह! माझ्या प्रभू, िकती—िकती
अ तू वचन आहे!
222 आता लक्ष ा. तेव्हा तो, जो कोकरा त्याचे शाही स्थान घेतो, जेव्हा त्याचे
संतजन त्याला “प्रभूचंा प्रभू आण राजांचा राजा” असे म्हणून मुकूट घालण्यासाठी
येतात. समजले?
223 पाहा, “समय िनघून गेला आहे.” प्रकटीकरण 10:6 म्हणते, “आणखी अवकाश
लागणार नाही.”
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224 लक्ष ा, कोकर्याला सात ￮शगे आहेत, ते तुम्ही पाहीले काय? “त्याला सात
￮शगे आहेत.” आपण आताच ते पाहीले. ￮शगे म्हणजे, एका पशुसाठी, “सामथ्यर्” आहे.
आण लक्ष ा, तो पशू नाही; कारण, त्याने त्याच्या उजव्या हातातून ते पुस्तक घेतले,
जो राजासनावर बसलेला होता. पाहा, लक्ष ा. ओह, माझ्या प्रभू!
225 मला वाटते, मी येथेच कोठे शके्क फोडले जाणे आण मालक हक्काच्या दस्ताऐवजाचे
सोडिवले जाणे आण शेवटच्या दतूाचा संदेश ा गो ी लहून ठेवलेल्या आहेत. आण तो
त्याचे शाही स्थान ग्रहण करतो. तेच करण्यासाठी आता तो येत आहे.

आता जेव्हा तो येतो, “त्याच्या सात ￮शगाकडे,” लक्ष ा.
226 आता, जेव्हा त्याने हा कोकरा पािहला, योहान त्याकडे पाहत आहे. जेव्हा त्याने
पािहले, तो जणू काही असा िदसत होता क , त्याचा वध केला गेला आहे, तो
रक्तबबंाळझाला होता आण तो अनतंकालातून आला आहे, आण तो मध्यस्थीचे कायर्
समा क न आला आहे.
227 आता तुम्हाला हवी ततक म रयेची प्राथर्ना करा! “स्वगार्त नाही आण पृथ्वीवर
आण कोठेही असा व्यिक्त नाही, तो ते पुस्तक घेऊ शकतो.” योहान त्यासाठी रडतोही.
ओह, कॅथॉ लक िमत्रा, तू ते पाहत नाहीस काय? कोणा मृत व्यिक्तची प्राथर्ना क नका.
228 तो कोकराच फक्त मध्यस्थ आहे. समजले? तो तोच आहे, जो पुढे आला आण
आता तो काय करीत आहे? तो पुन्हा येथे मध्यस्थीचे कायर् करीत आहे, जोपयर्ंत त्याचे
रक्त प्रत्येक व्यिक्तसाठी प्राय त्त करीत नाही आण त्या कोकर्याला माहीत आहे क , त्या
पुस्तकात काय लहीले आहे. म्हणून त्याला माहीत होते, जगाच्या स्थापनेपासून त्यांची
नावे त्या पुस्तकात होती. त्यांच्यासाठी तो तेथे उभा आहे…आण—आण मध्यस्थीचे
कायर् करीत आहे. जोपयर्ंत तो प्रत्येक जण ज्यांची नावे त्या पुस्तकात आहेत, ते मुक्त
होईपयर्ंत त्याचे मध्यस्थीचे कायर् चालू आहे आण ते पूणर् झाले आहे आण आता तो
बाहेर येतो. पाहा? त्याने त्याचे जवळच्या आ ाचे काम केले आहे. त्याने पूणर् केले आहे…
तुम्हाला ठाऊक आहे क , जवळच्या आ ाचे काय काम आहे? वडीलजनांसमोर ￭सध्द
करणे क , तो िनकटचा आ आहे. तुम्हाला लक्षात आहे क , बवाज पायतण काढतो,
फेकतो आण अशाप्रकार?े त्याने हे सवर् आता केले आहे.
229 आता तो त्याच्या वधूला घेण्यासाठी येत आहे. आमेन. तो आता राजा म्हणून येत
आहे. तो त्यांच्या राणीचा शोध करीत आहे. आमेन. आमेन. ा पुस्तकात त्याचे सवर्
रहस्य ा सात शक्क्यांत आच्छािदलेले आहे. ओह, भाव. पाहा, सात शके्क त्याच्या
येण्याची वाट पाहत आहेत. अवलोकन करा.
230 आपण ा चन्हांकडे पाहूया. ठीक आहे. आता केवळनऊ वाजले आहेत.
आपल्याकडे जाण्यासाठी तीन कवा अधक तास आहेत. आपल्याकडे…आपण फक्त…
सतैान मला सतत सांगत राहतो क , ही लोकं कंटाळली आहेत; म्हणून मला वाटते क ,
ते थकले आहेत. परतंु हे आपण कसेही क न आता पाहूया.
231 “सात ￮शगे” ा सात मडंळ्या आहेत. समजले? सात मडंळीची यगेु. कारण तेथे
कोकर्याचे संरक्षण होते. पृथ्वीवर त्याच्या अधकाराचे रक्षण, त्याने देवाने पाठिवलेल्या
लोकांच्या समुहा ारे केले. तेच कोकर्याचे ￮शग होते, समजले.
232 “सात डोळे,” हे सात मडंळीच्या यगुाचे सात संदेशवाहक आहेत. “सात डोळे,”
सात संदे े आहेत.
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233 तुम्हाला काही वचने लहून घ्यायला आवडतील काय? आपण जरा त्यांच्याकडे
वळूया. तुम्ही काय म्हणता, तुमच्याकडे एवढा वेळआहे काय? [मडंळी म्हणते,
“आमेन.”—संपा.] ठीक आहे. आपण जखर्याकडे जाऊया. जखर्याचे पुस्तक अगदी
थोडाच वेळआणआपण—आपण त्यांतील काही वचने वाचूया.
234 मी—मी तुम्हाला ा गो ीवर खपु वेळथांबवू इ च्छत नाही; परतंु तरीही ते तुम्ही
गमवावे ही माझी इच्छा नाही. ा वचनापेक्षा आणखी काय अधक मह वाचे आहे? [मडंळी
म्हणते, “आमेन.”—संपा.] होय, दसुरे काय अधक आहे…[मडंळीतून कोणीतरी
म्हणते, “भाऊ ब्रॅन्हम?”] काय? [“तुम्ही ते मोजू नका”] मनुष्याक रता सावर्का लक
जीवनापेक्षा अधक काहीच मह वाचे नाही आण आपण ते आता िमळवलेच पाहीजे आण
खात्री करा क , आपल्याला ते िमळाले आहे. ठीकआहे, ठीकआहे. महाशय.
235 आणआता, आपण जखर्या 3रा अध्याय वाचू इ च्छतो. मला वाटते ते बरोबर आहे.
आता जखर्या 3. आपल्याला ती चन्हे येथे आता िमळणार आहेत, जर माझ्याकडे माझी
वचने लहीलेली आहेत. ा दपुारी जेव्हा मी ती बोलले, मी सवर्त्र नुसता ओरडत होतो.
म्हणून मला अगदी माहीत नाही क , मला ती बरोबर िमळाली आहेत क—नाही? मला
वाटते, मला िमळाली आहेत. जखर्या 3 आपण पाहूया. माझ्याकडे येथे 89 लहीले
आहे. परतंु ते 8 ते 9 असले पाहीजे. ठीक आहे. सवर् ठीक आहे. मला माहीत आहे, ते
89 असू शकत नाही. जखर्या 3:8 आण 9.

आता हे मुख्य याजका, यहोशवा तू व तुजबरोबर बसणारे तुझे सोबती
तुम्ही ऐका; ती मनुष्ये चन्हादाखल आहेत; पाहा, मी माझा सेवक जो क ब
( ख्रस्त) त्याला आणतो.
मी यहोशवा पुढे ठेिवलेला चरा पाहा; एका चर्याला (दगड) सात डोळे

आहेत. (सात डोळे) पाहा. सेनाधीश परमे र म्हणतो, मी त्यावर नक्क्षी
खोदीन व त्या देशाचा अधमर् एका िदवसात दरू करीन.

236 आता आपण जखर्या 4:10 कडे वळूया. लक्षपूवर्क ऐका.
…तर कायार्चा अल्पारभंाचा िदवस कोणी (देव जो साधेपणात राहतो,

पाहा) ते सात डोळे ज ब्बाबेलाच्या हातातील ओळंबा आनदंाने पाहतील;
ते परमे राचे डोळे जगभर िफरत असतात.

237 “हे सात डोळे.” डोळे म्हणजे “बघणे.” बघणे म्हणजे, “संदे े, द्र े.” ा कोकर्याला
सात ￮शगे होते आण प्रत्येक ￮शगावर एक डोळा होता. “सात डोळे.” हे कायआहे? ख्रस्त
आण त्याची वधू. सात मडंळीची यगेु. त्यांतून सात संदे े आले. सात भिवष्यवादी, डोळे
म्हणून शेवटचा हा संदे ाच आसला पािहजे. [भाऊ ब्रॅन्हम व्यासपीठ दोनदा वाजिवतात;
जेव्हा ते म्हणतात, “एक भिवष्यवादी.”—संपा.] सवर् ठीक आहे.
238 लक्ष ा. तो एक प्राणी नाही. “त्याने त्याच्या उजव्या हातातून पुस्तक घेतले, जो
राजासनावर बसलेला होता.” तो कोण होता? मालक—मूळमालक. त्याच्या उजव्या
हातात मुिक्तचे पुस्तक होते आण ती जागा कोणीही स्वगर्दतू, कोणीही स्वग य प्राणी इतर
कोणीही घेऊ शकत नाही. “आण हा रक्तबबंाळकोकरा बाहेर िनघून येतो आण त्याच्या
हातातून ते पुस्तक घेतो.” वा! हे काय आहे? भाऊ, हीच वचनात सव त्कृ गो आहे.
आमेन. असे कायर् जे कोणी स्वगर्दतू कोणीही क शकत नाही “आण कोकरा आलाआण
ते पुस्तक जो राजासनावर बसलेला होता, त्याच्या उजव्या हातातून घेतले.”
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239 ते काय आहे?आता ते पुस्तक त्या कोकर्याचे आहे. आमेन. देवाच्या िनयमशा ाला
गरज होती. तोच तो आहे. जो ते पकडतो. देवाच्या िनयमशा ाप्रमाणे एका सोडिवणार्या
जवळच्या आ ाची गरज होती. आण कोकरा ते पुस्तक घेऊन बाहेर आला. “मी त्यांचा
जवळचा आ आहे, मी त्यांचा मुिक्तदाता आहे. मी आता…मी त्यांच्याक रता मध्यस्थी
केली आहे आण आता मी त्यांच्या अधकारांचा त्यांच्यासाठी दावा करण्यास आलो
आहे.” आमेन. तेथे तो फक्त एकटा आहे. “मी त्यांच्या अधकारांचा दावा करण्यासाठी
आलो आहे. त्यांना त्या सवर् गो वर अधकार आहे, ज्या पतनामुळे हरिवल्या होत्या.
आण मी कमत िदली आहे.”
240 ओह भाऊ! वा! ामुळे तुम्हाला आतून धा मक असल्यासारखे वाटत नाही
काय? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—संपा.] “आपण केलेल्या कृत्यांमुळे नव्हे, परतंु
त्याच्या दयेमुळे.”
241 ओह, एक िमिनट थांबा आण ते वडलजन आण सवर् आपले मुकूट काढून टाकू
लागले; आण मान्यवर लोक भूिमवर येऊ लागले. पाहा.

कोणी नाही, कोणीही ते क शकत नव्हते.
242 आण तो थेट देवाच्या उजव्या हाताकडे चालून गेला, आण त्याच्या हातातून ते
पुस्तक घेतले, आण त्याच्या अधकारांचा दावा केला. “मी त्यांच्यासाठी मेलो. मी त्यांचा
सोडिवणारा जवळचा आ आहे. मी आहे. मी मध्यस्थ आहे. माझे रक्त सांडले गेले. मी
मनुष्य झालो. आण मी हे माझ्या मडंळीस पुन्हा िमळवण्याकरता केले, ज्यांना मी यगुाच्या
स्थापने अगोदर पाहीले होते. मी तो उद्देश पूणर् केला आहे. मी हे बोललो आहे क , ती
तेथे असेल. आण कोणीही ते पुस्तक घेण्यास समथर् नव्हते. परतंु मी स्वतः खाली गेलो
आण ते केले. मी त्यांचा जवळचा आ आहे. मी िनकट कुटंुबी बनलो.” आण त्याने ते
पुस्तक घेतले. आमेन.
243 ओह, आज रात्री माझ्यासाठी तेथे कोण वाट बघत आहेत? तो तेथे कोण आहे.
जे तुमच्यासाठी तेथे मडंळीचे वाट पाहत आहेत? दसुरे कोण वाट पाहू शकते? तो
सोडिवणारा जवळचा आ ! ओह, माझ्या प्रभु! िकती मह वाचे वाक्य आहे कवा
कायर् आहे!
244 आता त्याच्याकडे मुिक्तचे, मालक हक्काचे दस्ताऐवज आहे. ते त्याच्या हातात आहे.
आता मध्यस्थी पूणर् झालेली आहे. त्याच्या हातात ते पुस्तक आहे. लक्षात घ्या. ते
सदवै देवाच्या हातामध्ये होते. परतंु आता ते कोकर्याच्या हातात आहे. आता लक्ष ा.
मुिक्तच्या मालक हक्काचे, सवर् उत्पत्तीचे, दस्ताऐवज त्याच्या हातात आहे आण त्याचा
मनुष्यजातीसाठी परत दावा करण्यासाठी तो आला आहे. तो स्वगर्दतूासाठी त्याचा दावा
करण्यास आला नाही. त्याने त्याचा दावा मनुष्यासाठी केला, जे त्यांना देवाचे पुन्हा
पुत्र आण कन्या बनवण्यासाठी िदले होते; त्यांना पुन्हा एदेन बागेत आणावे; त्यांनी सवर्
गमावले होते; सवर् सृ ी, झाडे, प्राणी जीवन इतर सवर् ते त्यांना परत ावे. ओह, बापर!े
245 काय ामुळे तुम्हाला चांगले वाटत नाही काय? [मडंळी म्हणते,“आमेन.”—संपा.]
मला वाटले मी थकून गेलो आहे, परतंु आता मी थकलेलो नाही. पाहीले? कधीतरी
मला वाटते मी प्रचार करण्यासाठी—खूप म्हातारा झालो आहे, आण मी असे कािहतरी
पाहतो, आण मला वाटते मी पुन्हा त ण झालो आहे. होय हू! ा गो ी तुम्हाला काहीतरी
करतात. समजले?
246 कारण मला मािहत आहे क , तेथे कोणीतरी आहे, जे माझ्यासाठी वाट पाहत आहे.
तेथे कोणीतरी माझ्यासाठी कमत मोजली आहे, जी मी—मी मोजू शकलो नसतो. ते खरे
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आहे. चाल , त्याने ते माझ्यासाठी केले. ते तुझ्यासाठी केले. त्याने ते सवर् मनुष्यजातीसाठी
केले आणआता तो त्याच्या मुिक्तच्या अधकाराचा दावा करण्यासाठी आला आहे. त्याचा
दावा तो कोणासाठी करीत आहे. त्याच्यासाठी नाही, आमच्यासाठी दावा करीत आहे. तो
आपल्यातील एक आहे. तो आपला आ जण आहे. ओह, माझ्या प्रभू! तो माझा बधंुजन
आहे. तो माझा तारणारा आहे. तो माझा देव आहे. तो माझा सोडिवणारा जवळचा आ
आहे. तो सवर्स्व आहे. कारण त्याच्याशवाय मी काय आहे, कवा त्याच्याशवाय मी काय
असू शकतो? त्यामुळे, पाहा, तो माझा सवर्स्व आहे. आण तो तेथे आपला आ जन
म्हणून उभा आहे आण आता ा वेळेपयर्ंत तो आपल्यासाठी मध्यस्थी करीत आहे.
आण आता तो पुढे येतो आण मुिक्तचे पुस्तक त्याच्या अधकारांचा, त्याने जे केले आहे
त्याचा दावा करण्यासाठी येतो.
247 ते मरण पावले. येशू म्हणाला, “जो माझ्यावर िव ास ठेवतो, तो मृत असला, तरी
तो जगेल. जो कोणी जीवंत आहे आण माझ्यावर िव ास ठेवतो, तो कधीच मरणार नाही.
जो माझा देह खातो आण माझे रक्त िपतो, त्याला सावर्का लक जीवन प्रा झाले आहे.
मी त्याला शेवटल्या िदवशी उठवीन.”
248 काही फरक पडत नाही क , तो पिहल्या, दसुर्या, तसर्या, चोथ्या, पाचव्या,
सहाव्या कवा सातव्या समयात झोपी जातो. तो कुठे झोपी जातो, काय होईल? देवाची
तुतारी वाजेल. शेवटची तुतारी वाजेल. त्याचवेळी शेवटचा दतू त्याचा संदेश देईल
आण शेवटचा शक्का उघडला जाईल. ती अंतम तुतारी वाजेल, आण मुिक्तदाता त्याचे
सोडिवलेले वतन त्याची रक्ताने धुतलेली मडंळी घेण्यास येतो.
249 आता, ओह, संपूणर् सृ ी त्याच्या हातात आहे, ज्यावर संपूणर् मुिक्तची योजना सात
रहस्यमय शक्क्यां ार,े ा पुस्तकात जे त्याने घेतले त्यात सीलबदं केली होती. आता
लक्षपुवर्क पाहा. “आण तो एकटाच ज्या कोणास प्रकट करण्याची त्याची इच्छा आहे,
त्यास प्रकट करील.” ते पुस्तक त्याच्या हातात आहे. समजले? आता त्याने वचन िदले
आहे क , ते त्या वेळेस आता कारण मुिक्तचे पुस्तक गूजांच्या सात शक्क्यांच्या ारे सील
बदं केलेले आहे. आता पाहा, जसे आता…
250 िमत्रांनो, मी तुम्हाला म्हटले होते क , मी तुम्हाला साडे आठ वाजेपयर्ंत बाहेर जाऊ
देईन, परतंु ावर येण्यासाठी मला तीन कवा चार पाने सोडून यावे लागले आहे, म्हणून
मला वाटते…आधीच नऊ वाजून गेले आहे. ासाठी क तुम्ही उ ा येथे येऊ शकाल.
251 परतंु आता ा मुिक्तच्या, सातस्तरीय शक्क्यांच्या पुस्तकात जे कोकर्याने स्वतः
घेतले होते आण केवळ, तो केवळएकच होता, जो ते घेऊ शकत होता आण तो ते
त्याच्या उजव्या हातातून घेतो. जो राजासनावर बसलेला होता. आता त्याच्या मुिक्तचा
दावा करण्यासाठी, त्याच्या अधकाराचा दावा करण्यासाठी. माझ्या आण तुमच्यासाठी
त्याचा दावा करील. ज्यापासून त्याने आपल्याला सोडिवले, ते सवर् जे आदामाने एदेन
बागेत गमावले होते, ते परत िमळवावे. त्याने आपल्याला पुन्हा ते सवर् िमळवून िदले.
252 आता आपण त्या कोकर्याकडून, ज्याच्या हातात ते पुस्तक आहे, त्याचा अनुग्रह
आण दया आपल्यावर मागण्यासाठी तयार आहोत, ासाठी क सात शक्क्याचे पुस्तक
त्याने उघडावे आणआपण काळाच्या पड ामागून भूतकाळाच्या गो ी थोड्या समयासाठी
पाहू. ओह, बाप र!े लक्ष ा. जेव्हा त्याने ते पुस्तक मालक हक्काचे दस्ताऐवज सीलबदं
केलेले घेतले. (आता ावर तुम्ही लक्ष कद्रीत करा.) आण गूजाचे शके्क तो फोडतो,
ासाठी क त्यांना प्रकट करावे क , त्याच्या सोडिवलेल्या लोकांना त्याचा खलुासा

क न ावा.
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253 आता, जेव्हा आपण ा शक्क्यांचा अभ्यास क , आपण तेथे मागे जाऊ आण
त्या आत्म्यांचा अभ्यास क जे वेदीखाली आहेत, ओरडत आहे, “प्रभू, िकती वेळ,
िकती वेळ?”
254 आण येथे तो एक मध्यस्थ म्हणून, वेदीवर आहे, “तुमच्या सोबतीचे दास व तुमचे
बधंु तुम्हासारखे जीवे मारले जाणार, त्यांची संख्या पूणर् होईपयर्ंत तुम्ही आणखी थोडा
वेळ िवश्रांती घ्या.”
255 परतंु आता ा अंतम शक्क्याच्या वेळेस, तो येथून आला आहे! तो आता मध्यस्थ
राहीला नाही. आता तो एक राजा आहे. आण तो काय करीत आहे? जर तो एक राजा
आहे, तर त्याचे लोक असले पाहीजे. आण त्याचे लोक ते आहेत, ज्यांना त्याने मुक्त केले
आहे, आण ते त्याच्या समोर येऊ शकत नाही. जोपयर्ंत तो मुिक्तचे अधकार स्वतःकडे
घेत नाही. आण आता तो मध्यस्थीतून, बाहेर आला आहे; जेथे मृत्यु आपल्याला कबरते
नेत असे. तो अधकार घेऊन बाहेर आला आहे. आमेन.
256 “आण आपण जे जीवंत आहोत आण त्याचे येणे होईपयर्ंत जे आपण जीवंत
असे उ , ते आपण झोपी गेलेल्यांच्या आघाडीस जाणारच नाही. कारण आज्ञाध्वनी,
आ िदव्यदतूाची वाणी व देवाच्या तुतारीचा नाद होईल.” जेव्हा अंतम शक्का फोडला
आहे आण सातवा दतू त्याचा संदेश देत आहे. “शेवटच्या तुतारीचा नाद होईल, आण
ख्रस्तामध्ये जे मेलेले आहे, ते पिहल्याने उठतील. आण नतंर जीवंत उरलेले आपण
त्यांच्याबरोबर प्रभूला सामोरे होण्यासाठी मेघा ढ असे अतंराळात घेतले जाऊ.” तो दावा
करतो! आता तो त्याच्या—त्याच्या वतनावर दावा करण्यासाठी आलाआहे.
257 लक्ष ा! ाकडो पाहा! शके्क फोडले, रहस्ये प्रकट केली. त्यांना प्रकट केली.
(कोणाला?) अंतम मडंळीच्या यगुाला, जी एकटीच जीवंत आहे. त्यांच्यातील बाक
झोपी गेलेले आहेत.
258 त्याने म्हटले, “जर तो पिहल्या, दसुर्या, तसर्या असे करीत सातव्या प्रहरी
आला.” सातवा प्रहर वराची एक—एक हाक येते. “वर आला आहे. त्याला
सामोरे चला!”
259 आण जेव्हा त्या गेल्या, मुखर् कुमारीकांनी, नामधारी मडंळ्यांनी म्हटले, “ओह, तुला
मािहत आहे, मी िव ास करते, मलाही—मलाही पिवत्र आत्मा िमळाला, तर आवडेल.”
तुम्ही प्रेसबेटे रयन, आण एिपस्कोप लअन्सना पािहले? तुम्ही माझा िफिनक्स येथील
संदेश ऐकला, जे मनुष्य तेथे उभे होते, आण म्हणत होते… ा लेखकास काय झाले
आहे क , तो म्हणत आहे, “पिवत्र िपता अमुक-आण-अमुक?” जेव्हा बायबल सांगते,
“पृथ्वीवरील कोणाला आपला ‘िपता,’ म्हणू नका.” पाहा, ते त्यांच्याबरोबर झोपले
आहेत, म्हणूनच, परतंु जेव्हा ते पुढे येतात व म्हणतात, “होय,आम्ही िव ास करतो.”
260 अ लकडेच एक ीने दसुर्या ीला बोलािवले, आण म्हटले, “तुला माहीत
आहे, मी एिपस्कोप लयन आहे.” म्हणाली, “मी—मी—मी त्या िदवशी, अनन्य भाषेत
बोलली. माझा िव ास आहे क , मला पिवत्र आत्मा िमळाला आहे, परतंू, ‘शू’, तू
कोणाला हे सांगू नको.” मला ािवषयी संशय आहे, तुम्ही कदाचत अनन्य भाषेत
बोलला असाल. परतंु, एखा ा मनुष्याला आगीवर बसवले आण तो काही आरडाओरड
न करता गप्प बसेल हे कसे होईल? ते बरोबर आहे. पाहा? समजले? तो असे क
शकत नाही.
261 काय तुम्ही कल्पना क शकता क , पेत्र, आण याकोब, आण योहान, आण ते
वरच्या खोलीत बसले होते, म्हणू लागले, “ओह, आता आम्हाला पिवत्र आत्मा िमळाला
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आहे, परतंु चांगले हे आहे क , आपण असेच शांत बसू शकतो काय”? भाऊ, ते तर
खडक्या, दरवाजे आण सवार्ंतून रस्त्यावर बाहेर आले होते, म प्यायल्यासारखे वागत
होते. तोच तर खरा पिवत्र आत्मा आहे.
262 परतंु तुम्ही पाहता क , क मुखर् कुमा रकांना काहीही िमळाले नाही, तरीही ते खरे
आहे आण लक्षात घ्या, जेव्हा त्या तेल िवकत घेण्यासाठी गेल्या, लक्ष ा, पिवत्र शा
कोठेच सांगत नाही क त्यांना ते िमळाले.
263 परतंु जेव्हा त्या तेल िवकत घेण्याचा प्रयत्न करीत होत्या, तेथे एक आवाज आला.
काय घडले? सवर् त्या कुमारी ज्या झोपल्या होत्या, उठल्या आण त्यांचे िदवे नीट केले,
“आण लग्नाच्या मेजवानीस गेल्या.” हे खरे आहे? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—संपा.]
264 आण बाक च्या महासंकटाच्या काळासाठी मागे रािहल्या, बरोबर आहे, “रडणे,
कण्हणे, दात खाणे.” ते चचर् असेल, वधू नसणार; चचर् असेल.
265 वधू तर अगोदरच वर गेलेली असेल. हाच वधू आण चचर् ामधील मोठा फरक
आहे. होय, महाशय! ओह. “ती तर अगोदरच लग्नाच्या मेजवानीस गेलेली आहे.” ओह,
मुलांनो, लक्ष ा! [भाऊ ब्रॅन्हम एकदा टाळी वाजवतात.—संपा.]
266 शके्क शेवटच्या मडंळी यगुात फोडले गेले. (का?) हे सत्य प्रकट करण्यासाठी का?
कोकर्याने हे शके्क फोडले आण त्याच्या मडंळीस प्रकट केले, ासाठी क त्याच्या
राज्यासाठी त्याची प्रजा एकत्र करावी. त्याची वधू. समजले? ओह, माझ्या प्रभू, आता
तो त्याचे लोक त्याच्याकडे आणू इ च्छतो.
267 हे काय आहे? पृथ्वीच्या धूळीमधून, समुद्राच्या तळांतून, िवनाशगतर्तेतून, प्रत्येक
िठकाणाहून आण प्रत्येक जागेतून, अधंकाराच्या प्रदेशातून, सुखलोकातून ते जेथे कुठे
असतील, तो त्यांना बोलावील आण ते उत्तर देतील. आमेन! आमेन! [मडंळी म्हणते,
“आमेन.”—संपा.] तो बोलावील, आण ते उत्तर देतील.
268 तो त्याच्या लोकांना घेण्यासाठी येत आहे. त्याने त्याची रहस्ये प्रकट केली आहेत.
आण त्यांनी ते पाहीले. “आणखी अवकाश लागणार नाही.” आण त्या वेळेस, “समय
िनघून गेलेला आहे.” तो समा झाला आहे. ते बरोबर आहे.
269 तो ￬सहासन सोडून, वधलेल्या कोकर्याचे प घेऊन; मध्यस्थीचे कायर् करीत आहे.
आता एक ￬सह, राजा बनण्यासाठी येत आहे क , ा जगावर न्याय आणावा, ज्यांनी
त्याचा संदेश नाकारला. आता तो एक मध्यस्थ नाही.
270 आता जेव्हा आपण घाई करीत आहोत. जुन्या कराराची शकवण आठवूया. जेव्हा
दयासनाव न रक्त जात असे, तेव्हा ते काय होत असे? न्यायाचे स्थान होत असे.
271 आण जेव्हा वधलेला कोकरा, िपत्याच्या ￬सहासनाव न, अनतंकालातून पुढे
येतो, आण त्याचे अधकार घेतो, तेव्हा ते न्यायाचे आसन होते. तेव्हा तो कोकरा
नाही, परतंु ￬सह, राजा बनतो, आण तो त्याच्या राणीला त्याच्या बाजूला उभे
राहण्यासाठी बोलावतो.
272 “तुम्हाला ठाऊक नाही क , पिवत्र जन जगाचा न्याय िनवाडा करतील?” दािनएल
म्हणला, “न्यायसभा भरली, पुस्तके उघडले,आण हजारो लोक त्याची सेवा करीत होते.
लाखो लोक त्याच्यासमोर उभे होते,” राजा आण राणी. “आण तेव्हा दसुरे एक पुस्तक
उघडले गेले, ते जीवनाचे होते,” ते मंडळीसाठी आहेआण राणी व राजा तेथे उभे होते.
273 जसे एक गाय चारणारा मुलगा त्याच्या मनात म्हणतो:



सात मडंळीची यगेु आण सात शके्क ांमधील अतंर 37

काल रात्री, जेव्हा मी गवताच्या मदैानात पडलो होतो,
मी आकाशातील तायार्ंचे िन रक्षण करीत होतो,
आण मी िवस्मय करीत होतो क , कोणी गाय चारणारा
त्या मधुर धारतेून जाऊ शकतो.

तेथे त्या तेजस्वी, आनदंी प्रदेशात जाण्याचा एक मागर् आहे.
परतंु तेथे तो अधंुक अ ं द आहे, असे ते म्हणतात.
परतंु एक ं द मागर् आहे, जो नाशाकडे जातो.
जो चहुबाजूनंा पसरलेला आहे.

ते दसुर्या महान स्वामीिवषयी बोलतात.
274 तो त्याच्या गुरांच्या जीवनाच्या भाषेत बोलत आहे. जर तुम्ही ा गो ी एकित्रत रत्या
पाहाल, तर तुम्हाला स्प रत्या ते पाहता येईल.

ते दसुर्या महान स्वामीिवषयी बोलतात,
आण जो कधीच अतसंचय करीत नाही.
तो सदवै पाप्यांसाठी जागा तयार करतो.
जे त्या सरळ अ ं द रस्त्याने चालतात.

ते म्हणतात, तो तुम्हाला कधीही सोडणार नाही,
आण तो तुमची प्रत्येक कायर् आण हालचाल जाणतो;
आपल्या सुरक्षततेसाठी आपण त्याचीच छाप घेऊ,
आपले नाव त्याच्या महान पुस्तकात असावे.

कारण ते म्हणतात, तेथे खूप लोक जमा होतील;
जेव्हा गुराखी नम्र होऊन उभे राहतील,
तेव्हा न्यायाच्या स्वारां ारे छाप िदली जाईल. (ते म्हणजे संदे े
आण द्र े)

ज्यांना िनयकु्त केले आहे आण जे प्रत्येक छाप ओळखतात.
275 जर तुम्ही कधी त्या घोळक्यात होता, तर तुम्ही स्वामीला तेथे उभे राहीलेले पाहाल,
आण घोडेस्वारांना, आण चारणार्या लोकांना त्या मढराच्या कळपात काम करताना
पाहाल. तो तेथून जाणार्यावर आपली छाप पाहील आण तो स्वामीला संकेत देईल.
आण स्वामी ते पाहील. आण स्वामी त्याला शाबासक देईल. त्याचा बछडा सरळ,
सभोवती धावत—धावतआत जाईल. त्या िपकांचे ￮शग वर उभे असलेले िदसतात आण
तो त्याच्या स्वतःच्या गाईवर छाप मारतो. पािहले?

ते म्हणतात, तेथे खूप लोक जमा होतील,
आण गुराखी नम्र होऊन उभे राहतील,
तेव्हा न्यायाच्या स्वारां ारे त्याच्यावर छाप िदली जाईल.
जे तेथे िनयकु्त केलेले आहेत आण सवर् छाप जाणतात.
(समजले?)

276 म्हणून तो म्हणाला:
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मला वाटते, मी एका भटकलेल्या मढरासारखा होईन.
त्या मनुष्यासारखा ज्यास, मरणाची शक्षा झाली आहे. ज्यावर
छाप नाही. (तो अशा मढरांना कापून सूप बनिवतो, पाहा.)

त्या मढरांना तो अडाणी मढरांच्या समुहाबरोबर कापतो,
जेव्हा त्या स्वारांचा स्वामी येतो.

277 पाहा, तो कोण आहे? पाहा. क , ा स्वारांचा स्वामी कोण आहे? तो कोकरा आहे.
त्या सात संदेशवाहकांचा स्वामी म्हणून त्याला िनयकु्त केले गेले आहे आण प्रत्येक छाप
त्याला ठाऊक आहे. समजले?
278 लक्ष ा, येथे तो येतो. तो मध्यस्थीचे कायर् सोडून, एक वधलेल्या कोकर्यापासून
￬सह, राजा बनतो, ासाठी संपूणर् जगावर न्याय आणावा, ज्यांनी त्याला नाकारले. तेव्हा
आपला सोडिवणारा िनकटचा आ सवार्ंवर राजा होतो. का? त्याच्याकडे मुक्त चे, मालक
हक्काचे दस्ताऐवज आहे. ते सवर् त्याच्या हातात आहे. मला आनदं आहे क , मी त्याला
ओळखतो. पािहले?
279 तेव्हा तो त्याचा वतनाचा; त्याचा मडंळीचा, वधूचा, दावा करतो. तो त्याचा
दावा करतो.
280 मग तो काय करतो? तो त्याचा िवरोधी, सतैान, ाचा नाश करतो. तो त्यास अग्नीच्या
सरोवरात फेकतो. त्या सवार्ंसह, जे त्या सतैाना ारे त्याचे मुिक्तचे वचन नाकारण्यासाठी,
प्रे रत झाले होते.
281 आता तो राजा आहे. दया अजूनही ￬सहासनावर आहे. तुम्ही त्याचा प्रस्ताव नाका
नका. पाहा, त्या स्वारांना माहीत आहे क , तुम्ही कोण आहात.
282 आण, आता, त्याचा िवरोधी, ज्याने त्याला दोन हजार वष त्रास िदला, दावा करतो,
“मला जे पािहजे, ते मी त्यांच्याबरोबर क शकतो. अजूनही ते माझ्याकडे आहेत. ते माझे
आहेत. मी…त्यांनी त्या मालक हक्काच्या दस्ताऐवजामधून त्यांना मागे घेतले होते.”
283 परतंु तो सोडिवणारा जवळचा आ आहे. तो म्हणाला, मी आता मध्यस्थी
करण्यासाठी पुन्हा येत आहे. (परतंु एके िदवशी…)

तो म्हणतो, “मी त्यांना कबरते टाकून देईन.”
284 परतंु त्याने त्याच्या मडंळीस सांिगतले आहे, “मी तुम्हाला बाहेर आणीन.” पाहीले?
“परतंु, पिहल्याने, मला एक मध्यस्थ झाले पाहीजे.”
285 आता तो पुढे येतो, अनतंकालातून तो िपत्याच्या ￬सहासनाव न बाहेर येतो, जेथे
तो मध्यस्थ म्हणून बसला होता. आता तो राजा म्हणून येत आहे, ओह, सवर् रा ्र ांवर
लोहदडंाने राज्य करण्यासाठी. न्यायासन सज्ज आहे. ओह, भाऊ, आपला सोडिवणारा
जवळचा आ ाच्याकडे सवर् गो ी आहेत. ते बरोबर आहे, होय महाशय.
286 तो काय करीत आहे? तो स्पधर्क, जो सतैान, त्यांच्या हातातून त्यांना बोलावतो.
“आता ते माझे आहेत. मी त्यांना कबरतेून उठिवले आहे.” आण तो सवर् खोटे बोलणार,े
आण वचनाचा िवपयार्स करणार,े आण अशा सवार्ंना, सतैाना समवेत अिग्नच्या सरोवरात
टाकून त्याचा सवर्नाश करील. आता, ती पूणर् भरलेली आहे. त्यांना अग्नीच्या सरोवरात
फेकतो. ओह! माझ्या प्रभू!
287 तुम्हाला माहीत आहे काय? येथे आपण संपिवण्यापूव मी—मी येथे तुम्हाला
काहीतरी सांगू इ च्छतो. आण मग आपण—आपण घाई क या. लक्ष ा. आपण आता
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खाली 7व्या वचनाकडे पाहूया. परतंु 8व्या वचनापासून, 14व्या वचनापयर्ंत, मला वाटते
क , तुम्ही लक्ष ावे क काय घडत आहे?

सवर् जे आकाशात होते, आण सवर् जे पृथ्वीमध्ये होते…
288 फक्त ाकडे लक्षपूवर्क ऐका. आता मला ते वाचू ा. मला वाटते मी त्या
पुस्तकातून वाचले, तर अधक चांगले होईल, 7व्या वचनापासून, पाहा. आण 6व्या
वचनाकडे लक्ष ा.

तेव्हा राजासन व चार प्राणी ांच्यामध्ये आण वडील मंडळ ांच्यामध्ये
ज्यांचा जणू काय वध करण्यात आला होता. असा कोकरा उभा राहीलेला मी
पाहीला. त्याला सात ￮शगे (माझे म्हणणे) व सात डोळे होते (आम्ही त्याचे
स्प ीकरण पाहीले) ते सवर् पृथ्वीवर पाठिवलेले देवाचे सात आत्मे आहेत.

289 पाहा, सात मडंळीची यगेु सात दतू ज्यांनी ती ज्योत जळती ठेवली. समजले?
ठीक आहे.

आण त्याने जाऊन (तो कोकरा) आण राजासनावर जो बसलेला होता,
त्याच्या उजव्या हातातून ती गुडंाळी घेतली.

290 आता लक्ष ा. आण जेव्हा त्याने हे केले, तेव्हा काय घडले. तुम्ही योबेल वषार्िवषयी
बोलता! आता हे शक्क्यांचे फोडले जाणे आहे, हेच घडले. ानतंर लगेचआपण “अध्यार्
तासाचा िनवांत,” ा िवषयाकडे जाऊया. ाकडे लक्ष ा आण आपण त्याची सु वात
क या. आपण हे पुढील रिववारी रात्री समा क या. आता लक्षपूवर्क ऐका. तुम्ही तयार
आहात काय? “आमेन,” म्हणा. [मडंळी म्हणते,“आमेन.”—संपा.] लक्षपूवर्क ऐका,
जेव्हा त्याने हे केले तेव्हा काय घडले?
291 जेव्हा सबधं सृ ी कण्हत होती. कोणालाच माहीत नव्हते क काय करावे, आण
योहान रडत होता. “तेव्हा कोकरा बाहेर येतो!” आण हे पुस्तक मुळ मालकाच्या—
हातात होते. कारण मनुष्याचे पतन झाले होते आण त्याने ते गमावले. आण कोणीही
मनुष्य ापुढे घेण्यास व पृथ्वीला मुक्त करण्यास समथर् नव्हता. कोणी याजक, पोप
कोणीही नाही. जसे मी म्हणालो, “परतंु कोकरा पुढे आला!” मेरी नाही, हा संत नाही,
तो संत नाही. “रक्तबबंाळ वधलेला, कोकरा पुढे आला, आण त्याने जाऊन राजासनावर
बसलेला होता, त्याच्या उजव्या हातातून ते पुस्तक घेतले.” आण जेव्हा त्याने पाहीले
क , तेथे एक सोडिवणारा होता आण जेव्हा सवार्ंनी—वेदीखालील आत्मे, स्वगर्दतू,
वडलमडंळ, सवर् गो नी ते पाहीले. जेव्हा हे घडले. हे, अजून, भिवष्यात होणे बाक
आहे. आज रात्री तो मध्यस्थआहे, परतंु तो हे करण्यास येतआहे. लक्ष ा.

आण त्याने गुडंाळी घेतली. तेव्हा ते चार प्राणी व चोवीस वडील
कोकर्याच्या पाया पडले. त्या प्रत्येकाजवळ वीणा व धुपाने भरलेल्या
सोन्याच्या वाट्या होत्या. ा वाट्या म्हणजे पिवत्र जनांच्या प्राथर्ना होत.ं

292 ते, ते आहे, जे वेदीखाली आहे, ज्यांनी फार वषार्पूव , प्राथर्ना केल्या आहे. पाहा,
त्यांनी मुिक्तसाठी प्राथर्ना केली आहे. पुन त्थानासाठी प्राथर्ना केली आहे. आण येथे
हे—हे वडील त्यांच्या प्राथर्ना त्याच्यासमोर ओतत आहेत…कारण, आता आपल्याकडे
एक प्रतिनधी आहे, आपला एक जवळचा आ स्वगार्त आहे, जो त्याच्या अधकाराचा
दावा करण्यासाठी पुढे आला आहे.

आण ते नवे गीत गाऊन म्हणतात, तू गुडंाळी घ्यावयास व तचे शके्क
फोडावयास योग्य आहेस. कारण तू वधला गेला होतास, आण तू आपल्या
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रक्ताने सवर् वंश, िनरिनराळ्या भाषा बोलणार,े लोक व रा ्र े ांमधून आमच्या
देवासाठी िवकत घेतले आहेत. (पाहा)
आण आमच्या देवासाठी त्यास राज्य व याजक असे केले आहे आण ते

पृथ्वीवर राज्य करतील.
293 त्यांना परत येण्याची इच्छा होती. आण येथे ते राज्य आण याजक म्हणून परत
जात आहेत.
294 परमे राचे गौरव असो! मी जेव्हा अन्य भाषेत बोलतो. मी खपु चांगले अनुभव करतो.
पाहा. लक्ष ा होय. मला असे वाटते जणू काही मला पुरशेा भाषा माहीत नाही क ; मी
त्या ारे त्याची स्तुती क शकलो असतो. मला एकच भाषा मािहत आहे. तीही मला
नीट येत नाही.
295 लक्ष ा, “आण मी पािहले…” हे लक्षपूवर्क ऐका

आण मी पािहले आण अनेक देवदतूांची वाणी एकू आली…
296 लक्ष ा. योबेल वषर् चालू आहे! जेव्हा त्याने पाहीले, तो कोकरा येतो आण ते मुिक्तचे
पुस्तक घेतो, ते आत्मे कचाळत होते. आपण त्याकडे जाऊया. सगळे, सवर् गो ी, वडील
त्याच्या पडले. त्यांनी पिवत्र जनांच्या प्राथर्ना ओतल्या काय? तेथे आपल्यासाठी एक
जवळचा आ प्रतिनधत्व करीत होता. ते उपडे पडले. आण त्यांनी गाणे गायले, आण
म्हणाले, “तू योग्य आहेस. कारण तू वधला गेला होतास!” लक्षपूवर्क पाहा. काय…
आण त्या स्वगर्दतूांकडे पाहा!

तेव्हा मी पाहीले…तो राजासन प्राणी व वडील ांच्याभोवती अनेक
देवदतूांची वाणी ऐकू आली आण त्यांची संख्या अयतुांची अयतेु सह ांची…
सह े होती. (होय—लक्ष ा!)
ते मो ाने म्हणत होते, ‘वधलेला कोकरा’ सामथ्यर्, धन, ज्ञान, बल,

सन्मान, गौरव व धन्यवाद ही घेण्यास योग्य आहे.
297 स्वगार्त योबेल वषर् कशाप्रकारे साजरे केले जाईल, जेव्हा कोकराआपला मध्यस्थीचा
कक्ष सोडून, त्याच्या वतनाचा दावा करण्यासाठी येथे येतो!
298 तुम्हाला माहीत आहे, हे सवर् त्याच्या समोर होते. त्याने त्याचे नाव तेथे लहीलेले
पाहीले असले पाहीजे. जेव्हा ते शके्क फोडले गेले, तो खरचे खूप आनदंीत झाला असेल.
तो काय म्हणाला, ते लक्षपूवर्क ऐका.

आण स्वगार्त, पृथ्वीवर, पृथ्वीच्या खाली व समुद्रावर जो प्रत्येक सृ प्राणी
आहे. तो आण त्यातील सवर् वस्तूजात ास मी असे म्हणताना ऐकले.
‘राजासनावर बसलेला’ ाला व कोकर्याला धन्यवाद, सन्मान, गौरव व
पराक्रम ही यगुानुयगु आहेत… (आमेन! आमेन! आण आमेन! ओह.)
तेव्हा ते चार प्राणी म्हणाले, आमेन आण वडल मंडळांनी पाया पडून नमन

केले. त्याची उपासना केली. जो सदासवर्काळ ￭जवंत आहे.
299 त्या योबेल वषार्बद्दल बोला, त्या समयाबद्दल बोला, जेव्हा कोकरा पुढे आला! पाहा,
ते पुस्तक, शके्क, गूजे, स्वगार्तही सील बदं होते.
300 आता तुम्ही िवचाराल, “तेथे माझे नाव आहे का?” मला माहीत नाही. मी आशा
करतो क , तो आहे, जगाच्या स्थापनेअगोदर ते त्या पुस्तकात ठेवले आहे.
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301 परतंु पिहली गो जी, त्या मुक्त स दशर्िवत आहे, तो कोकरा आहे. जो जगाच्या
स्थापनेअगोदर वधला गेला होता आण त्याने ते पुस्तक घेतले. (गौरव असो!) ते पुस्तक
उघडले, आण ते शके्क फोडले; आण ते पृथ्वीवर त्याच्या सातव्या दतूा ारे ते शके्क
त्याच्या लोकांना प्रकट करण्यासाठी पाठिवले. (मडंळी अतशय आनदंीत झाली.) तेथे
तुम्ही आहात. ओह! माझ्या प्रभू! तेव्हा काय घडले होते? ते मो ाने हालेलुयाह,
अभिषक्त, सामथ्यर्, मिहमा, प्रकटीकरण असे बोलू लागले! (मडंळी मो ाने आनदं
करीत राहीली).
302 आण आपला भाऊ वयस्कर योहान, जो तेथे उभा होता. रडत होता! “का,”
तो म्हणाला, “स्वगार्त आण पृथ्वीवर आण समुद्रात त्या सवार्ंना मी म्हणताना ऐकले,
आमेन! आमेन! धन्यवाद! सन्मान, गौरव व पराक्रम हे यगुानुयगु आहेत.”
303 जेव्हा शके्क फोडले जातील, तेव्हा आपण आनदंाच्या समयािवषयी बोलू! योहानाने
अवश्य पुस्तकात पािहले असेल आण काळाच्या पड ामागे पािहले असेल, आण
म्हणाला, “तेथे योहान आहे.” ओह, ओह!
304 तो इतका आनदंीत होता क , तो म्हणाला, “स्वगार्तील सवर् गो ी.” तो खरोखरच
मो ा स्वरात बोलला असेल; हो क नाही? “स्वगार्त, पृथ्वीवर, पृथ्वीच्या खाली व
समुद्रावर जो प्रत्येक सृ प्राणी आहे तो आण त्यातील सवर् वस्तूजात ास मी बोलताना
ऐकले. राजासावर बसलेला ाला आण कोकर्याला धन्यवाद, सन्मान, गौरव व पराक्रम
ही यगुानुयगु आहे.” आमेन!
305 का? जेव्हा त्याला प्रकटीकरण िमळाले क , तो कोकरा, मुिक्तदाता आपला आ जन
मध्यस्थ हा राजासनाव न उठून आला आहे आण तो येथे त्याचे वतन परत घेण्यासाठी
आला आहे. ओह!

लवकरच कोकरा त्याच्या वधूला घेण्यासाठी येईल, ासाठी
त्याच्याजवळसवर्दा राहावे,

स्वगार्तील सवर् सेना तेथे जमा होईल.
ओह, ते िकती मिहमायकु्त श्य असेल, सवर् संत डागिवरहीत शुभ्र
व घातलेले असतील;

आण येशूबरोबर आपण अनतं काळासाठी राज्य क .
ओह, “या आण भोजन करा.” धनी बोलावतो. (वचनािवषयी),
“या आण भोजन करा.”

306 ओह, पाहा. माझ्याकडे—शब्द नाहीत.
“या आण भोजन करा. या आण भोजन करा.”
तुम्ही येशूच्या बरोबर कुठल्याही समयी भोजन क शकता.
(आता! परतंु जेव्हा तो सोडतो, तेथे काहीचआशा उरत नाही.)

तो ज्याने मो ा समुहाला भोजन िदले, पाण्याचा द्राक्षारस केला.
307 तो जो म्हणाला क , “मी जी कृत्ये क रतो, ती माझ्यावर िव ास ठेवणाराही करील,”
ओह, माझ्या प्रभू! त्याने ा गो चे अंतम िदवसात होण्याचे अभवचन िदले आहे. तो
म्हणाला आहे, ा गो ी होतील. त्यानेच आता प्रकटीरणाच्या समयात ा गो ी प्रकट
केल्याआहेत. “याआण भोजन करा.”ओह, माझ्या भावा ा गो ी तुम्ही गमावू नका.

आता काही िमिनटांसाठी आपणआपली मस्तके झुकवूया.
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308 उ ा रात्री, देवाच्या अनुग्रहाने, आपण पिहला शक्का फोडण्याचा प्रयत्न क या, जर
देव आपल्यासाठी ते फोडेल आण आपण पाहूया हे प्रकटीकरण काय आहे, “जे जगाच्या
स्थापनेपासून गु ठेवलेले आहे.”
309 आपण हे करण्याआधी, पापी िमत्रांनो, कवा कोमट मडंळीच्या सदस्यांनो, तुम्ही फक्त
ा मडंळीचे सदस्य आहात कवा तुम्ही सदस्य नाहीत? आण जर तुम्ही केवळमंडळीचे

सदस्य आहात, तर तुम्हाला लवकरच समजेल क , तुम्ही मंडळीतून वेगळे झालेले
आहात. तुम्हाला निवन जन्माची गरज आहे. तुम्हाला रक्ताजवळआले पाहीजे. तुम्ही अशा
गो ीकडे आले पाहीजे, जी तुमच्या पापाचे डाग न करील क , त्यांची पुढे आठवणही
उरणार नाही.
310 जर तुम्ही अजूनही, त्या कोकर्याला हवेत भेटण्याची तयारी केली नसेल, तर
सवर्समथर् देवाने मला िदलेल्या सामथ्यार्ने व अधकाराने, आण देवदतूाने अिग्नस्तभंा ारे
िदलेल्या सेवकाईने, मी येशू ख्रस्ताच्या नावाने मी सांगतो क , तुम्ही तयार व्हा! ा
पृथ्वीवरील मडंळीचे सदस्यता िमळण्या ारे त्याला भेटण्याचा प्रयत्न क नका.
311 जोपयर्ंत मी जाणतो क , तो परमे र अजूनही त्या ￬सहासनावर असून मध्यस्थीचे
कायर् करीत आहे, तुम्ही त्याच्याकडे या; कारण, तेथे एक असा िदवस येणार आहे. जेव्हा
तुम्हाला त्याच्याकडे येण्याची इच्छा असेल, आण तेथे कोणीही मध्यस्थ नसणार. कारण
आपण पाहतो क , आपण अशा समयात राहतो, ते सातव्या मडंळीचे यगु आहे, आण
देवाच्या गुजांचे प्रकटीकरण देवाच्या आत्म्याने सवर् गो ी दाखिवल्या आहेत, ज्यािवषयी
त्याने अंतम िदवसासाठी अभवचन िदले होते; आणखी िकती समय राहीला आहे? पापी
िमत्रांनो, त्याच्याकडे या.
312 प्रभू येशू, वेळसमा होत आहे. आपण िवचार करतो, त्याहीपेक्षा समय पुढे
गेलेला आहे. आण हे पाहून आम्ही आनदंीत आहोत क , तो समय येत आहेत. तो
िव ासणायार्ंसाठी गौरवयकु्त समय आहे, जो ा जगाने ा अगोदर कधी अनुभवला
नाही. परतंु ज्यांनी वचन नाकारले आहे. त्यांच्यासाठी तो सवार्धक दःुखदायक समय
असू शकतो. तेथे ती पुढे असलेली संकटे आण दःुख व्यक्त करण्यासाठी वणर्मालेत शब्द
बनवण्यासाठी अक्षर नाहीत आण वणर्मालेत ते शब्द बनवण्यासाठी अक्षरे नाही. ज्या ारे
ते आशीवार्द व्यक्त क शकतील, जे िव ासणायार्ंसाठी पुढे ठेवलेले आहेत.
313 िपत्या, आज रात्री येथे काहीजण आशेिवणा असतील आण ते ज्ञानी मनुष्य आहेत
आण आता जर ते रक्त अजूनही दयासनावर आहे; तर तो कोकरा त्या ￬सहासनाव न
त्यांच्या अतंःकरणात आज रात्री चालून जाओ आण त्यांना प्रकट करो क , ते हरवले
होते आण रक्तबबंाळहाताने त्यांना म्हणो, “या, जोपयर्ंत येण्याचा समयआहे.”
314 प्रभु, मी हा संदेश माझ्या प्राथर्नेसह, तुझ्या हातात सम पत करतो. िपत्या तुझ्या
इच्छेप्रमाणे होवो, येशूच्या नावात मागतो.

आमची मस्तके झुकिवली असता मागतो.
315 जर तुम्ही ा िवनतंीस आण मागणीस पुणर् केले नाही! जर तुम्ही फक्त तुमच्या
क ल￭सयावर िव ास ठेवला आहे! तर तेथे काहीच नाही जे तुम्हाला मुक्त क शकेल.
जर तुम्ही कोणी संतांच्या मध्यस्थीमध्ये िव ास ठेवला असेल, तरी तुम्ही नाशात आहात.
जर तुम्ही तुमच्या हातच्या कामांवर िव ास ठेवला आहे, जे तुम्ही काहीतरी चांगले काम
केले आहे, तरी तुम्ही नाशात आहात. जर तुम्ही तुमच्या आईच्या—प्राथर्नेवर िव ास
ठेवला आहे कवा तुमच्या आई, तुमच्या वडलांच्या नीतम वावर िव ास ठेवला आहे,
तरी तुम्ही नाशात आहा. जर तुम्ही काही संवेदनावर, काही चमत्का रक भावनांवर, काही
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भावनावर, िनरिनराळ्या भाषा बोलण्यावर कवा नृत्यावर िव ास ठेवला आहे. जर तुम्ही
ा सवर् गो ीत िव ास ठेवला आहे आण त्या कोकर्याला व्यिक्तगत रत्या ओळखत

नाही. त्याला ओळखत नाही, तर मी देवासमोर तुम्हाला आज्ञा करतो क , ा गो ी,
आता देवाबरोबर नीट करा.
316 तुमच्या अतंःकरणाने, प्राथर्ना करा. आण अगदी साधेपणात लपिवतो, तुम्ही
आठवण करा बायबल सांगते, “￭जतक्यांनी िव ास ठेवला, त्यांची भर होत होती.”
317 आण आम्ही तुमच्यासाठी प्राथर्ना करीत असता. मी िव ास करतो क , तुम्ही
(तुमचा) शा त िनणर्य घ्याल. “प्रभू, मी होय म्हणेन” आण हा िनणर्य एक “खडक”
आहे. परतंु त्या खडकाचा काय लाभ. दगडकाम करणार्या, दगड नीट बसिवणार्या,
इमारतीला आकार देणार्या गवंड्यावीना? तर, पिवत्र आत्मा तुम्हास जे तुम्ही आहात
त्यापासून दरू नेऊन, जे तुम्ही असले पाहीजे त्याकडे नेवो. जर तुम्ही फक्त एकऔपचा रक
चचर्चे सदस्य आहात; जर तुम्ही एक पापी आहात, तुम्ही काहीही असा, जर तुम्ही
ख्रस्तावीना आहात, पिवत्रआत्म्यािवनाआहात,आजच्या रात्री देव तुम्हास शांती देवो.
318 आता, प्रभू मी बुध्दीने जेवढे जाणतो क , तुझ्याकडे कसे आले पािहजे आण
वचनाप्रमाणे. मी जाणतो, मी तुझ्याकडे कसे आले पाहीजे, मी आता ा सवर् गो ी तुजकडे
वचनासह सम पत करीत आहे. प्रभू आज रात्री, मी िव ास करतो क , लोकांच्या दयात
वचनाला जागा िमळाली आहे.
319 जर येथे कोणी असे असतील, जे पिवत्र आत्म्याच्या मधुर उप स्थतीस जाणत
नाहीत कवा त्यािवषयीची खात्री त्याच्या जीवनात नाही. तो मनाची स्थती कवा मतभेद
कवा स्वाथ पणा कवा अशा काही गो ी ज्यांनी त्यांच्याकडून ा महान गो ी िहरावून
घेतल्या आहेत आण त्यापासून त्यांना दरू ठेवले आहे कवा काही संप्रदाय कवा—
कवा— कवा काही भावना, ज्यांनी देवाच्या मधूर सहभािगतेपासून त्यांना दरू ठेवले
आहे; त्या आता िनघून जावोत!
320 आण तो रक्तबबंाळ, कोकरा, तो पिवत्र आ जन, जो त्या ￬सहासनाव न चालत
आला आहे, जो िदव्य प्रकाशाच्या देवाच्या ￬सहासनाच्या कोपर्यातून त्याच्या वतनाचा
दावा करण्यासाठी चालत आला आहे! परमे रा, आज रात्री प्रदान, कर क ते त्याला
प्रा करतील. प्रत्येक िनणर्य भिक्तभावाने घेतला जावो, आण ते त्यांना केवळतुलाच
सम पत करो, जो त्यांना काटछाट क न परमे राचे पुत्र आण कन्या म्हणून आकार
देऊ शकतो.
321 आता, ा पिवत्र प्राथर्नेत, मी अशा प्रकारे करीत आहे, ज्याप्रकारे मला ते करण्याची
प्रेरणा होत आहे. त्या परमे रासमोर, ज्याने तुम्हास स्वतःला प्रकट केले आहे. त्यास
भिक्तभावाने प्रकट करा आण तुम्ही खरे ख्रस्ती नव्हता कवा तुम्ही ते नव्हत; ज्यास
आपण एक खरा ख्रस्ती म्हणतो. संप्रदायात सम्मे लत होणारा नाही, परतंु मला म्हणायचे
आहे क , एक निवन जन्म पावलेले ख्रस्ती. परतंु तुम्ही पुणर् िन ेने संदेशावर िव ास
ठेवा आण तुम्ही िन ेने िव ास करा क , तुम्ही फक्त परमे राच्या कृपेने वाचू शकता
आण तुम्ही िव ास करा क , तो आता तुमच्या दयाशी बोलत आहे. आण तुम्ही त्याला
स्वका इ च्छता, आण तुम्ही त्याच्या वचनासाठी तुम्ही जसे आहात, त्यापासून जसे
असले पाहीजे, त्या स्व पात होण्यासाठी तयार आहात. काय तुम्ही आपल्या पायांवर
उभे राहून ा गो ची साक्ष देऊ शकता? जर तसा व्यिक्त येथे आहे आण स्वतःला पूणर्
￭सध्द बनू इ च्छतो, तुमच्या पायावर उभे राहा.
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322 स्वग य िपत्या, मला अधक काय करावे हे माहीत नाही. परतंु तुझे वचन पुढे क .
येथे लोक आहेत. जे त्यांच्या पायवर उभे राहीले आहेत. त्यांना वाटत आहे क , जेथे
असायला हवे होते तेथे नव्हते. रपॅ्चरसाठी तयार नाहीत, कारण ते पिहला शक्का आपणास
प्रकट होण्याच्या आधी होऊ शकते.
323 आण, िपत्या, मी—मी त्यांच्यासाठी प्राथर्ना करतो. मी एक तुझा सेवक, म्हणून ा
प्राथर्ना तू जो महान मध्यस्थ, ख्रस्त तुला सादर करतो. जसे त्यांनी प्राथर्ना केली, मी ही
त्यांच्यासह माझ्या प्राथर्ना देवाच्या ￬सहासनापुढे, जेथे आज रात्रीही रक्तबबंाळ ब लदान
बाक आहे सादर करीत आहे. आण तो त्याचा वतनाचा दावा करण्यासाठी, कधीही
￬सहासनाव न पुढे येऊ शकतो, मग तेथे दया राहणार नाही; फक्त न्याय असेल.
324 प्रभू, हे प्रदान कर, जेव्हा हे लोक त्यांच्या पायावर उभे आहेत, त्यांच्या दयात
त्यांच्या पापांचा अिंगकार करीत आहे, आण इच्छा करीत आहे क , देवाचा आत्मा त्यांना
साच्यात घालो, आण त्यांची काटछाट करो, आण परमे राच्या भवनात जीवंत दगडाच्या
पात घडवो. िपत्या, हे प्रदान कर. आता मी त्यांना तुझ्याकडे सम पत करतो.

325 आण तू म्हणालास, “जो कोणी मनुष्यांपुढे मला पत्करील, त्याला मी माझ्या
िपत्यासमोर आण पिवत्र देवदतूांसमोर पत्करीन!” आज रात्री, तू तेथे सवार्ंसमक्ष
बसलेला आहे आण ते उभे आहेत. तुला कबूली देत आहे आण प्रभू जर हे त्यांच्या
अतंःकरणापासून असेल, अगदी िन त ज्याप्रमाणे देवाचे वचन सत्य आहे. तू आता
त्यांच्यासाठी मध्यस्थी करीतआहेसआण त्यांना स्वका न त्या अ पलेल्या कोकर्याच्या
रक्ता ारे तुझ्या कृपेने आण दयेच्या औदायार्ने स्वच्छ करीत आहे आण ते तुझे होतील.
येशू ख्रस्ताच्या नावाने मागतो. आमेन.
326 आता, तुम्ही जे पाहत आहात, हे लोक जे त्यांच्या पायावर उभे आहेत; हा त ण
मनुष्य तेथे आहे, आण जे उभे आहेत, तुम्ही जे अनुभव करीत आहात क , सवर् पापे
आण दोषारोप िनघून गेले आहेत. तुम्ही उठावे अशी माझी इच्छा आहे, तुमच्यातील
काही जण जे त्यांच्या जवळ आहे. तुम्ही त्यांच्याशी हात िमळवा आण म्हणा “भाऊ, मी
तुझ्यासाठी प्राथर्ना करीत असेल, बिहणी, मी तुझ्यासाठी प्राथर्ना करीतआहे.” त्यांच्याशी
हात िमळवा आण म्हणा, “परमे र तुम्हास आशीवार्द देवो” आण आता उरलेले सवर्
समथार्च्या हाती आहेत. म्हणा, “मी प्राथर्ना करीन आण मी ते सवर् करीन, देवाच्या
राज्यात तुम्हाला आणण्यासाठी मला होईल ततक मदत मी करीन.”

ओह, आज तो बोलावीत आहे!
ओह, येशू बोलवत आहे!
तो आज प्रेमाने बोलािवत आहे!

327 तुम्ही त्याच्यावर प्रेम करता का? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—संपा.] तो अ तू
आहे क , नाही? [“आमेन.”] ओह, ओह. त्याच्यािवना आपण काय क ? “मनुष्य
केवळभाकरीने नाही, परतंु परमे राच्या मुखातून िनघणार्या प्रत्येक शब्दाने जगेल.”ओह,
प्रभू, मला तुझ्या वचनाने भर.
328 “आपण िकत्येकांच्या चालीप्रमाणे आपले एकत्र िमळणे. न सोडता एकमेकांस बोध
करावा आण तो िदवस जसजसा जवळयेत असल्याचे तुम्हाला िदसते, तसतसा तो
अधक करावा.”
329 उ ा रात्री, जर प्रभूची इच्छा असेल, देवाच्या कृपेने माझ्या सवर् कुवतीप्रमाणे, मी
त्याच्याकडे मध्यास्थीची प्राथर्ना करण्याचा प्रयत्न करीन क , ा शक्क्याचे रहस्य जेव्हा
ते फोडले जातील लोकांना देवाच्या वचनांची घोषणा करतील.
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मी तुम्हाला पुन्हा भेटेपयर्ंत परमे र तुम्हांबरोबर राहो!
330 आण आता, मी सभेचा पुढील भाग आपले थोर भाऊ, भाऊ नेव्हील, आपले
पाळक त्यांना सोपवीत आहे. िकती जण भाऊ ने व्हलवर प्रेम करतात? [मडंळी म्हणते,
“आमेन.”—संपा.] आता, आपण सवर्च त्यांच्यावर प्रेम करतो. भाऊ ने व्हल पुढे या.
भाऊ ने व्हल, परमे र तुम्हास आशीवार्दीत करो. 
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छपाई�या ह�काची सूचना 
 

 संपूण� ह�क राखीव आहेत हे पु�तक घरातील ���ंटरवर �वतः�या उपयोगा 

क�रता, �कंवा दसू-यांना मोफत दे�या क�रता, येश ू ���ताची सुवाता� �सार कर�या 

क�रता एक साधन �हणून छाप ूशकता येईल. हे पु�तक �वकू शकता येणार नाह�. 

�कंवा फार मोठया �माणावर �ती काढ�यास मनाई आहे. �कंवा वेबसाईडवर �सार 

कर�यास मनाई आहे. कोण�याह� �कार�या पुन�ः�ाि�त �णाल� मधनू न�कल 

कर�यास मनाई आहे. दसू-या भाषेत भाषांतर कर�यास �कंवा र�कम गोळा कर�यास 

मनाई आहे. या सव� गो�ट�ं कर�याक�रता Voice of God Recodings यांची 

�ल�खत परवानगी घेणे आव�यक आहे.     

 अ�धक मा�हती क�रता �कंवा इतर उपल�ध गो�ट�ं क�रता कृपया संपक�  

साधा. 

VOICE OF GOD RECODINGS 
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A 

www.branham.org. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


