
तसरा शक्का
 शुभ संध्याकाळ, िमत्रांनो. आपण काही क्षण प्राथर्नेसाठी आता उभे राहूया. आपण

आपली मस्तके झुकवूया.
2 आमच्या स्वग य िपत्या, जेव्हा आम्ही ती—ती सुंदर गीते ऐकतो, प्रभू, आम्ही—
आम्ही िवचार करतो…क तू जवळ आहेस. आण आम्ही प्राथर्ना करतो क , प्रभू, तू
आज रात्री तुझी लेकरे म्हणून, आमचा स्वकार करशील, आमच्या सवर् पापांची आण
उ ंघनाची क्षमा करशील, आण आम्हाला तुझा आशीवार्द देशील, कारण आम्ही गरजू
लोक आहोत.
3 आण ा समयात आम्ही आता रहात आहोत, आण आम्ही पाहतो, वषार्नुवष ा
जगात अधक अधंकार होत चालला आहे. आण प्रभूचे येणे अधक प्रखर होत आहे,
जसे तो स्वत:स…त्याच्या वचनात आण त्याच्या प्रकटीकरणात प्रकट करीत आहे. आम्ही
पुन्हा ा रात्री त्याच उद्देशाने ा सभेत आलो आहे, आण प्रभू तुजकडे प्राथर्ना करतो
क ा पुस्तकातील तीसरा शक्का आम्हासाठी उघ़ड; ासाठी क आम्हाला कळेल क ,
आम्ही काय-काय करावे आण कसे जगावे, आण अधक चांगले ख्रस्ती कसे व्हावे.
4 परमेश् वरा, मी प्राथर्ना करीतो क आज रात्री येथे असलेल्या प्रत्येक अ ख्रस्ती
व्य क्तना त्यांची तुझ्यािवषयी गरज ओळखू दे. मान्य कर. आण—आण स्वग य िपत्या,
मी प्राथर्ना करतो क प्रत्येक निवन जन्म पावलेला ख्रस्ती समजेल क पूव होतो, त्यापेक्षा
अधक जवळ असे मला जगले पाहीजे क आपण सवर् ख्रस्ती प्रेम आण िव ासाच्या
ऐक्यात येऊ.
5 प्रभू, आज रात्री आमच्यामधील प्रत्येक आजारी व्यक्त ला आरोग्य िमळू दे. त्यांना
आवश्यकतेनुसार तुझ्या प्रा ीची गरज कळली आहे. आण, िपत्या मी प्राथर्ना करतो क
तू त्या सवर् गो ी आशीवार्दीत कर ज्या, तुझ्या सन्मानासाठी आण गौरवासाठी केल्या,
कवा बोलल्या जात आहेत, हे आम्ही येशूच्या नावात मागत आहोत. आमेन.
6 हे चांगले आहे, क आज रात्री, आपण पुन्हा, ा आठवड्याच्या बुधवारच्या रात्री
सभेसाठी एकत्र झालो आहोत. आण आज रात्री आम्ही प्रभूवर िवश् वास करतो क त्याने
त्याच्या वचनावर त्याच्या एक—एक महान आशीवार्दांचा साठा ओतावा. आण आज मी
नेहमीप्रमाणे अध्ययन करीत होतो, आण त्या गो चा िवचार करण्याचा प्रयत्न करीत
होतो, ज्या बोलण्यासाठी योग्य असतील, आण त्या, कशा सांगाव्या, आण मग प्रभूवर
अवलंबून होतो क मला त्याने ा लहीलेल्या वचनाचा अनुवाद व अथर् सांगावा. आण
मी त्याचा आभारी आहे क त्याने ा आठवड्यात आपल्यासाठी जे केले आहे,…आण
त्या शक्क्याच्या उघडण्यासाठी अत आभारी आहे.
7 आण आता, ही एक चांगली गो होईल, जर रिववारी सकाळी येथे…तुम्हाला
माहीत आहे िकत्येक वेळा…आपला गरैसमज व्हावा अशी इच्छा नसते, परतंु तुम्हाला
माहीत आहे…ते तशाप्रकारे होते. आण म्हणून रिववारी सकाळी, जर कोणाच्या मनात
शक्क्यांसंबधंी काही प्रश् न असतील तर ते लहून ते शिनवारी रात्री ा येथे टेबलवर
ठेवतील. आण जेणेक न मी ते पाहू शकेन. आण जर प्रभूची इच्छा असेल तर रिववारी
सकाळी मी तुम्हाला त्यांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करीन. मला वाटते हे त्यापेक्षा योग्य
होईल ज्यािवषयी आपण अगोदर योजना करीत होतो, कारण कधीकधी त्यािवषयी
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गरैसमज केला जातो, तुम्हाला माहीत आहे. आण तशा प्रकार…ेहे योग्य होईल क मी—
मी सरळ त्या प्र ांना पाहीन. मग ते तसेच होईल जसे हे असले पाहीजे…
8 कोणीतरी आज मला बोलावले आण म्हणाला, क , फोन केला आण जाणू इ च्छत
होतो क हे खरे आहे क , “जेव्हा स्वगर्रोहण होईल, तेव्हा तेथे जेफसर्न व्हलेतून केवळ एक
व्यिक्त असेल आण एक न्यूयॉकर् मधून असेल आण बाक चे समुद्रापलीकडे असतील.”
तर पाहा, हा गरैसमज आहे. नतंर कोणीतरी म्हणाला, क “शिनवारी रात्री जर प्रभू शेवटचा
शक्का आम्हास प्रकट करील, तर रिववारी सकाळी येशू येथे असेल.” पाहा? म्हणून हे…
ते तसे नाही. आण तुम्ही गरैसमज क नका…ते तसे नाही.
9 आम्हाला माहीत नाही. जर कोणी म्हणेल क त्यांना माहीत आहे क तो केव्हा येणार
आहे, तुम्हाला माहीत आहे ते चुक चे आहे; मुळात चुक चे आहे, कारण ते कोणालाच
ठाऊक नाही. परतंु आपल्याला आज असे जगायचे आहे, जसे ते आताच घडणार आहे.
10 आता एक िमिनटासाठी मी तुमचे लक्ष दसुरीकडे वळवणार आहे, तरी तुम्ही तयार
राहा. मी—मी िवश् वास करीतो क , येशू आतापासून तीन िमनीटापेक्षा कमी, त्याच्या
समयाच्या, समयात येईल. तुम्हाला माहीत आहे काय, तो समय िकती असेल? अदंाजे
पस्तीस वष समजले? हजार वष त्याच्यासाठी एक िदवसासारखी आहेत, तुम्ही पाहीले.
11 म्हणून, जेव्हा तुम्ही ऐकले क शष्यांनी परत येऊन सांिगतले क , “समय अगदी
जवळ आहे,” येथे, “समय अगदी जवळ आहे.” प्रेिषतांनी ते प्रकटीकरणात सांिगतले
होते तुम्हाला माहीत आहे, क ा गो ीस सांगून िकती समय झाला?…परमेश् वरासाठी
ती फक्त कालची गो आहे, त्या गो ीस अजून दोन िदवसही झाले नाही.
12 आण, पाहा, जर त्याच्या आगमनासाठी तीन िमनीटे कवा तीन िमनीटांपेक्षाही कमी
समय बाक आहेत, तर आपल्यासाठी जवळजवळ तीस वष कवा काही तेवढाच समय
असेल. आण पाहा, त्याच्यासाठी तीन िमनीटे काय असतील. तो येण्यासाठी अगोदरच
उठला आहे…जेव्हा कधी तुम्ही येथे वाचाल, तो त्याच्या वचनाच्या अटीप्रमाणे बोलतो,
आपल्या अटीप्रमाणे नाही, समजले.
13 आण मग जर मला कळले क तो उ ा रात्री, उ ा रात्री येणार आहे, तर उ ा मी
अभ्यास करीन आण त्याच्याकडे चौथ्या शक्क्याचा संदेश मागेन. आण मी येथे येईन
आण त्याचा प्रचार त्याच प्रकारे करने. समजले? जर तो आला. मी—मी प्रत्येक िदवशी
तसेच कायर् करीत राहीन जसे मी करीत होतो. आण मला माझ्या कामात असणे ापेक्षा
दसुरी अधक जागा माहीत नाही; समजले, आपले कतर्व्य करीत राहणे. म्हणून आपण
आपले कायर् तो येईपयर्ंत चालू ठेवू.
14 कधी-कधी जेव्हा आपण केवळ वाचतो, आण आता, तुम्ही अधक सावध असा.
आण जेव्हा तुम्ही वाचता, टेप िमळवा, त्या लक्षपूवर्क ऐका. कारण ते तुम्हाला टेपवर
िमळेल, कारण लोक टेप चालवीत आहेत, आण त्या खरोखरीच चांगल्या आण स्प
आहेत. म्हणून तुम्हाला त्या टेपवर अधक सुस्प कळेल.
15 आता, ा रात्री मी आशा क रतो क प्रत्येकजण ख्रस्ताच्या प्रेमात आहेत आण
प्रत्येकजण त्याच्यावर प्रेम करीतो.
16 मी तुम्हाला सांगतो, क कधी-कधी काही लोक ग धळात पडतात त्याचे कारण
म्हणजे त्यांना सभेचा पिहला भाग िमळत नाही. तुम्हाला समजले. तेव्हा ते येतात आण
तुम्हाला मागील गो चा संदभर् देताना ऐकतात, आण तेव्हा त्यांना जे सांिगतले जात
आहे ते कळते, आण त्यांना पहीला भाग समजत नाही. तेव्हा त्यांच्यासाठी ा सवर् गो ी
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ग धळात टाकणार्या वाटतात, तुम्हाला समजले. आण त्यांना वाटते क काहीतरी वेगळे
सांिगतले आहे, परतंु—परतंु वास्तवात असे नसते.
17 म्हणून जर तुम्हाला समजत नाही, असे काही प्रश् न तुमच्याकडे असतील, तर ते
एका कागदावर लहा. ते ा समयात कधीही आण शिनवार रात्रीपयर्ंत येथे ठेवा. आण
रिववारी सकाळी, मी त्यांचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करीन…जर ते काही अचंभत करणार
असतील जसे तुम्ही म्हटले, “ठीक आहे, मी अचंभीत आहे क येथे ाचा काय अथर्
आहे, मला हे समजत नाही.” तुम्हाला ठाऊक आहे, क मला येथे काय म्हणायचे
आहे. मग जर प्रभूची इच्छा असेल तर रिववारी सकाळी मी त्या प्र ांची उत्तरे देण्याचा
प्रयत्न करीन.
18 आता, ा रात्री आपण ा आशीवार्दीत वचनांतून 6व्या अध्यायातून वाचणार
आहोत. आण आपण आज रात्री तसर्या शक्क्यापासून सु वात करणार आहोत. आण
5वे वचन, 5वे आण 6वे वचन पाहणार आहोत.
19 आण उ ा रात्री आपण चार घोडेस्वार अथार्त पांढरा घोडा, आण लाल घोडा,
काळा घोडा, आण िफक्कट घोडा, समा करणार आहोत.
20 आण मला हे सांगावेसे वाटते. प्रत्येक वेळी ा सकाळपयर्ंत…मी लवकर, पहाटे
उठलो आण सवर् गो ी व्यव स्थत होण्याअगोदर प्राथर्नेत गेलो, आण िदवसभर प्राथर्ना
करीत राहीलो. परतंु ा सकाळी, पहाटेस, मी जेथे होतो तेथे पिवत्र आत्मा आला,
आण मी—मी ा शक्क्यास एखा ा वस्तुसारखे स्प पणे उघडताना पाहीले. आता—
आता—आता मला ठाऊक आहे, क तो माझी प्राथर्ना ऐकतो. आण मी त्याचा अत्यतं
आभारी आहे.
21 आता, तुम्ही फक्त लक्ष ा, क काहीतरी घडत आहे. मी—मी िवश् वास करीतो
क तुम्ही समजत आहात, पाहा, क तेथे काहीतरी घडत आहे. मी ा मडंळीची एकदा
पारख घेऊ इ च्छतो; आण पाहू इ च्छतो क काय तुम्ही कुठली घटना घडण्यापूव तीला
पकडता काय? आता लक्षात ठेवा, लक्षात ठेवा जे मी तुम्हाला सांिगतले आहे. आण
आता, प्रभू, आम्हास सहाय्य कर.
22 आता पाचव्या वचनात.

त्याने तसरा शक्का फोडला, तेव्हा तसरा प्राणी, ये, असे म्हणाला, ते
मी ऐकले मग मी पाहीले तो एक काळा घोडा, आण त्याच्यावर बसलेला
कोणीएक माझ्या ीस पडला, त्याच्या हातात तराजू होते.
आण जणू काय चार प्राण्यांच्या मधून िनघालेली वाणी मी ऐकली, ती

अशी, पयाला शेरभर गहू, आण पयाला तीन शेर जव, पण तेल व द्राक्षारस
ांची खराबी क …नको.

23 आता, आपण थोडी पा र्भूमी तयार करण्यासाठी, त्या शक्क्यांना पाहू, ज्यांचा
अभ्यास आम्ही केलेला आहे. कारण, मडंळीच्या यगुांप्रमाणे ांना एक दसुर्याबरोबर
जोडू शकू, म्हणूनच आम्ही त्याची पा र्भूमी देण्याचा प्रयत्न करतो क ा गो ी तुम्हाला
व्यव स्थत समजू शकतील…वचनामध्ये मडंळीची यगु ठीक अशाप्रकारे आहेत, ते
एकमेकांशी जोडलेले आहेत. ज्याप्रकारे शीडीवर चढणे आण एकेक पायरी चढणे, कवा
शडीच्या पायर्या, दसूर्या पायर्याशी जोडलेल्या असतात. आण शीडीच्या पायर्या एक
दसुर्याच्या वर असतात.
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24 आण आता हे शके्क…हे एक मुक्त चे पुस्तक आहे, जे मोहरबदं आहे. प्रत्येकाला हे
समजते का? [मडंळी म्हणते, “आमेन”—सम्पा.] आण हे पुस्तक सात शक्क्यां ारे
मोहरबदं केलेले आहे. ते सात शक्क्यांचे पुस्तक आहे. समजले?
25 आण आता लक्ष ा, क आम्ही ाचे चत्रण तुम्हाला यमर्या आण इतर सवर्
पुस्तकांतून दाखवले आहे. आता जेव्हा त्यांच्याकडे होते…त्यांनी ते एका दस्तऐवजाच्या
तुकड्यावर असे लहीले, कबहुना ते कागदावर नव्हते, परतंु ते कातडे होते. [भाऊ
ब्रॅन्हम त्याचे प्रात्यक्षक कागदाचे तुकडे वाप न ती गुडंाळी उघडून आण मोहरबदं क न
दाखवतात.—सम्पा.] आण ते ाप्रकारे ते गुडंाळतात. आता…आण मग त्याचा शेवटचा
भाग असा ठेवला जातो, क त्यात काय आहे, हे तो दाखवतो. नतंर दसुरे दस्तऐवज
त्यावर त्याचप्रकारे गुडंाळले जाते आण नतंर, शेवटी येथे ते अशाप्रकारे फाडले जाते
आण दसुरे सोडले जाते.
26 ठीक आहे, हे सात शक्क्यांचे पुस्तक आहे. आता काही समयापुव आपल्याकडेअसे
पुस्तक कधीच नव्हते. जुन्या काळात पुस्तके गुडंाळीच्या स्व पात असत. ती, गुडंाळलेले
असत. आण जेव्हा त्यांना एखादा िवषय कवा काही वाचायचे असेल…जसे जर—
जर बायबल एका गुडंाळीच्या स्व पात आहे. तुम्हाला यशयाचे पुस्तक वाचायचे आहे,
तर तुम्ही यशयाचे पुस्तक वाचण्यासाठी येथे यशयाकडे वळाल, मग ती गुडंाळी अशी
उघडणार आण ते वाचणार. आण हे सात शक्क्यांचे पुस्तक मुक्त चे पुस्तक आहे.
27 आण आता आपण पाहतो क कोकरा बाहेर येतो, जो राजासनावर बसलेला आहे
त्याच्या हातांतून ते पुस्तक घेतो, आण शके्क फोडतो, आण—आण…शके्क लोकांना
प्रकट करतो.
28 आण ते चार प्राणी तेथे बसलेले आहेत, हे तेच चार प्राणी, जे आपण मडंळी यगुाचे
अध्ययन करताना पाहीले होते. तुम्ही त्यांना पिवत्रशा ात, सवर् िठकाणी पाहता, आण
ते तेच आहेत जे शके्क फोडल्याचे जाहीर करीतात. आता, आण आपण पाहतो क हे
एक—एक मुक्त चे पुस्तक आहे.
29 नतंर आम्ही मागे गेलो आण आम्ही सोडवावयाजोगा आ जन पाहीला, आण
पाहीले क त्याचे कायर् काय आहे. आण आता एवढ्या वषार्त ख्रस्त सोडवावयाजोगा
आ जनाचे कायर् करीत आहे. आता, ज्या सवार्ंना हे समजले आहे त्यांनी, “आमेन” म्हणा.
[मडंळी म्हणते, “आमेन”—सम्पा.] तो सोडवावयाजोगा आ जनाचे कायर् करीत आहे.
30 परतंु तेथे असा एक समय येईल तेव्हा मुक्त चे कायर् संपेल. आण जेव्हा मुक्त चे कायर्
संपेल, तेव्हा तो िपत्याचे राजासन सोडेल, ज्यावर तो आता बसलेला आहे. परतंु ते त्याचे
राजासन नाही. “मी जसा िवजय िमळवून आपल्या िपत्याबरोबर त्याच्या राजासनावर
बसलो, तसा जो िवजय िमळवतो त्याला मी आपल्या राजासनावर आपल्याबरोबर बसू
देईन.” ते त्याचे राजासन नाही. ते आत्म्याचे, देवाचे राजासन आहे. ते ख्रस्ताचे अथार्त
कोकर्याचे नाही. पाहा तो तर देहधारी परमेश् वर आहे, जो तोच परमेश् वर आहे, जो देहधारी
झाला. आता तो राजासनाव न उठला आहे…
31 प्रथम, ही घोषणा होते क , “हे मुक्त चे पुस्तक घेण्यास कोण…समथर् आहे?” कारण
पाहा, आदामापासून, मुक्त ची पूणर् योजना, आदामाने गमावली होती.
32 आदामा अगोदर काहीच हरवले नव्हते. आण आदामानतंर, जे काही पृथ्वीवर
होते, ते सवर् गमावले गेले होते. आण पृथ्वीवरील सवर्काही गमावले गेले होते. आण
आदामाबरोबर सवर् वस्तुचें पतन झाले होते आण सवार्ंनी ती दरी ओलांडली होती,
कोणीही परत येऊ शकत नव्हते, कुठलाच मागर् नव्हता. मनुष्य, जेव्हा त्याने पाप केले
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त्याने त्याचा मागर् सोडला, त्याने परत येण्याचा कुठलाही मागर् त्यासाठी सोडला नाही.
आण मग…
33 जेव्हा हा प्रश् न िवचारला गेला; योहान प्रकटीकरण लहीणारा…योहान संदे ा, ांत
पाहात होता आण त्याने ते पाहीले. तेव्हा स्वगार्त, पृथ्वीवर कवा पृथ्वीखाली, कोणीही,
ती गुडंाळी उघडावयास कवा तच्यात पाहावयास समथर् नव्हता. समजले? आता ावर
िवचार करा! तेव्हा कोकरा पुढे आला, आण त्याने ते पुस्तक घेतले. आता योहानाला
सांगण्यात आले क ापुढे रडू नको. तो म्हणाला, “यहुदा वंशाचा ￬सह, दािवदाचा अकूंर

ाने जय िमळवला, आण—आण तो पुस्तक घेण्यास आण उघडण्यास योग्य ठरला
आहे.” म्हणून तो ￬सह पाहण्यास वळला, आण त्याला एक कोकरा िदसला, एक वडील
त्याला म्हणाला, “￬सहाने जय िमळवला आहे.” परतंु जेव्हा तो आला आण पाहीले, तो
राजासनाव न येताना एक कोकरा होता.
34 आता, त्याने ा अगोदर ावर कधीच लक्ष िदले नव्हते. का? कारण तो तेथे, त्याचे
मध्यस्थीचे कायर् करीत होता, तो लोकांक रता रक्तबबंाळ झाला होता, आण लोकांसाठी
मध्यस्थीचे कायर् करीत होता, जोपयर्ंत तो शेवटचा जीव आत येत नाही ज्याचे नाव
जगाच्या स्थापनेअगोदर कोकर्याच्या जीवनाच्या पुस्तकात ठेवले आहे. तेथे त्यांच्यातील
िकत्येक जातील, आण हे असेच आहे. हे सवर् असेच आहे. दसुर्यांना आत यायचे नाही;
तशी त्यांची इच्छाही नाही. आण म्हणून, जेव्हा तो शेवटचा जीव आत येईल, तेव्हा
मुक्त चा समय समा होईल.
35 तेव्हा कोकरा त्याच्या अधकारांचा दावा करण्यासाठी पुढे येतो ज्यांना त्याने सोडवले
आहे, आण ती संपूणर् सृ ी आहे. पृथ्वी आण सवर्काही त्याचे आहे. समजले? त्याने
ते सवर् त्याच्या रक्ताने सोडवले आहे. आण जेव्हा तो ते पुस्तक घेण्यासाठी आण ते
उघडण्यासाठी पुढे येतो…योहान आणखी रडत नाही. आण त्याने पाहीले; आण हा
कोकरा वधलेला कोकरा होता. त्याला अगोदरच मारले गेले होते, परतंु तो पुन्हा जीवंत
झाला होता. आण आता आपण पाहतो क तो वधलेला कोकरा रक्तबबंाळ झाला होता;
त्याच्या सवर् शरीरातून रक्त वाहत होते. त्याचा वध करण्यात आला होता. त्याचा वध
झाल्यानतंर त्याला पुन्हा उठिवण्यात आले होते. तो राजासनावर बसला होता कवा
असे म्हणा क राजासनाच्या मागे बसला होता; जे सवर् जीव येणार होते त्यांच्यासाठी
मध्यस्थी करीत होता. मग जेव्हा शेवटचा जीव येथे आत येईल, तेव्हा त्याचे मध्यस्थीचे
कायर् पूणर् होते…देवाने अजूनही ते मुक्त चे पुस्तक धरलेले आहे…समजले? आता तो
फक्त आ जनाचे कायर् करीत आहे.
36 जसे, बवाज खाली गेला, आण थ तेथे बसून बवाजाची वाट पाहत होती…माझे
म्हणणे, बवाजाने सोडवणार्या आ जनाचे काम केले. तुम्हाला मी हा प्रचार केला होता हे
लक्षात आहे का, त्यास फार काळ झाला नाही? थ सरवा वेचत रािहली, आण, थ,
जे काही करीत होती; ते करीत रािहली, आण शेवटची गो , जे थ करीत होती, ते हे होते
क ती प्रतक्षा करीत होती. तुम्हाला लक्षात आहे काय मी ाची मडंळीशी कशी तुलना
केली होती? जेव्हा बवाज सोडवावयाजोगा आ जनाचे कायर् करण्यास खाली गेला. तेव्हा
तो हे करीतो; क त्याने त्याचे पायतण काढले आण त्याने साक्ष िदली, आण नामीची
सोडवणूक केली, आण, त्या ारे थला प्रा —प्रा केले. आता, म्हणून, थ फक्त वाट
पाहत होती, कारण तने काम अगोदरच केले होते. तने ही सवर् इतर कामे केली होती,
परतंु आता ती वाट पाहत होती. आण तेव्हा जेव्हा…मंडळी वाट पाहत आहे, िवश्राम
करीत आहे. (त्यांच्यातील िकत्येक, त्यांच्यातील बहुतेक पृथ्वीतील मातीत), परतंु तो
त्याचे सोडिवणार्या आ जनाचे कायर् करीत आहे.
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37 आता जग हे अधक वाईट होत चालले आहे. आण पापाची रास वाढत आहे,
आण—आण आजार, आण संकट, आण मृत्य,ु आण द:ुख वाढत आहे. अधम पु ष
आण अधम ीया मरत आहेत, ककर् रोग त्यांना खात आहे, आण इतर सवर् गो ी, जेव्हा
त्यांच्याकडे योग्य पुरसेा िवश् वास त्यातून बाहेर िनघण्यासाठी आण तेथे पोहचून िवश् वास
धरण्यासाठी नाही.
38 आता लक्ष ा. परतंु जेव्हा हे पूणर् होते…जेव्हा त्याचे मध्यस्थीचे कायर् पूणर् होते,
तो पुढे येतो, त्याच्या हातांतून पुस्तक घेतो. आण तेव्हा योहान आण स्वगार्तील
सवर्गो ी, आण…वेदीखालील आत्मे ओरडण्यास सु वात करतात. हे आपल्याला 6व्या
शक्क्यात पुन्हा पाहायला िमळते. आण कसे ते आनदं करतात! ते सवर् आण—आण
वडील पाया पडतात. आण पिवत्र जनांच्या प्राथर्ना ओततात. आण वेदीखालील आत्मे
ओरडतात, “तू योग्य आहेस, कारण तू आम्हास आमच्या देवासाठी सोडिवले आहेस!
आण आम्ही पृथ्वीवर राजे व याजक म्हणून राज्य करण्यास, परत जात आहोत.” ओह,
तथे एक महान…
39 आण योहान म्हणाला, “स्वगार्त पृथ्वीवर, पृथ्वीच्याखाली आण प्रत्येक सृ
प्राण्यांना,” त्यािवषयी परमेश् वराची स्तुती करताना त्याने ऐकले. तुम्हाला माहीत आहे,
योहानाला तेथे िन श् चतच त्याचे नाव सापडले असणार. तो सवर् समय!
40 तेव्हा तो म्हणाला, “तोच ते मुक्त चे पुस्तक घेण्यास समथर् आहे.” आता ते
न्यायाधशाचे राहत नाही. ती सोडवणूक करणार्याची आहे, आण त्याने मुिक्तचे कायर्
केलेले आहे.
41 आता तो मडंळीला दाखवणार आहे क त्याने काय केले आहे. आमेन. समजले?
तेव्हा तो फक्त ते पुस्तक घेतो…परतंु पुस्तक बदं आहे. कोणालाही त्यािवषयी काही
माहीत नाही. त्यांना माहीत आहे क ते मुिक्तचे पुस्तक तेथे आहे, परतंु ते अंतम िदवसात
प्रकट केले जाणार आहे. प्रकटीकरण 10 प्रमाणे, सातव्या दतूास तो संदेश देण्यात येणार
आहे. कारण, असे म्हटले आहे, क “सातव्या देवदतूाची वाणी होईल त्या िदवसात
म्हणजे सातव्या मडंळीच्या यगुात, तो देवदतू कणार् वाजिवण्याच्या बेतात असेल, तेव्हा
देवाची सवर् गूजे पूणर् होतील, त्याच्या संदेशा ार.े” आण ते प्रकट झाल्यावर, स्वगार्तून
एक दतू खाली आला, जो ख्रस्त होता. आता लक्ष ा, हा दतू पृथ्वीवर आहे, एक
संदेशवाहक आहे.
42 ख्रस्त खाली येतो, तुम्ही त्याला प्रकटीकरणाच्या 10व्या अध्यायात पाहता, त्याने
एक पाय भूमीवर; दसुरा पाय समुद्रावर ठेवला आहे; त्याच्या डोक्यावर मेघधनुष्य होते,
डोळे जणू…आण पाय अग्नी स्तभंासारखे, आण असेच; त्याने आपला उजवा हात
स्वगार्कडे वर केला, आण जो यगुानुयगु जीवंत आहे, राजासनावर आहे, त्याची शपथ
वाहून म्हटले, “आणखी अवकाश लागणार नाही.” आण जेव्हा त्याने ही शपथ घेतली,
सात मेघगजर्नांनी त्यांचे शब्द काढले.
43 आण लेखक, जो योहान होता, जेव्हा योहानाला वर उचलले गेले, आण त्याने जे
पाहीले ते तो लहीणार होता. तो लहीण्याची सु वात क लागला. तो म्हणाला, “ते
लहू नको.” कारण…“ते लहू नको.” तो म्हणाला, “ते मोहरबदं ठेव.” त्यात काय होते?
“ते मोहरबदं कर. ते सांगू नको.” पाहा, ते प्रकट होणार आहे, परतंु ते वचनातदेखील
लहीलेले नाही.
44 आण तेव्हा, जेव्हा त्याने शके्क उघडण्यास सु वात केली, आपण पाहतो क ते सवर्
ग धळात पडले. समजले? जेव्हा त्याने पिहला शक्का उघडला, त्याला वाटले, “आता
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येथे तो सांगेल, आण तो येईल अमुक-अमुक राजासन घेईल, आण कोणी हे करील
आण हे तो करील.”
45 परतंु जेव्हा हे होते, येथे एक पांढरा घोडा जातो, आण त्यावर स्वार होता. आण
तो म्हणाला, “त्याच्या हातात एक धनुष्य होते. आण त्याला त्यानतंर एक मुकूट देण्यात
आला.” हे सवर् त्या शक्क्यात होते.
46 आण कोकरा पुन्हा मागे वळतो, आण आणखी एक शक्का उघडतो, आण येथे एक
काळा…एक लाल घोडेस्वार िनघतो. “आण त्याच्या हातात एक—एक तरवार िदली
होती. आण तो यधु्द करण्यास जाणार होता; आण त्याला मोठे सामथ्यर् देण्यात आले
होते, आण तो पृथ्वीव न शांती हरण क न घेईल आण एक दसुर्याच्या वध करील.”
ती एक प्रकारची…अजूनही रहस्यमय गो च आहे. (ही होती क नाही?) जेव्हा त्याने तो
उघडला तो पयर्ंत.
47 आण अशाप्रकारे क्रम चालू राहतो, आण म्हणाला, “ ा िदवसात ा सात
मेघगजर्नांच्या अगोदर येथे सवर् रहस्ये प्रकट होतील.”
48 आता पाहा. जसे आपण अभ्यास करताना पाहीले क , ा यगुांमध्ये आपल्याला
सुधारक होते, संदे े नव्हते. सुधारक! आण प्रत्येक कायार्लयाचे स्वत:चे—स्वत:चे
काम असते.
49 ठीक तसेच जसे एक मनुष्य टे लफोन ऑपरटेर आहे, तो पूणर् रतीने इलेक्ट्र ीशयन
(िवजेचे काम करणारा नाही). कदाचत तो थोडे बहुत िवजेचे काम क शकतो. आण
त्याचप्रकारे जर एक व्यिक्त लाईन मॅन आहे, तर तो िन श् चतच…जर कोणी व्यिक्त मोठे
खड्डे खोदण्याचे काम करतो, आण त्याने कधीच लाईनमॅनचे काम केले नाही, तर त्याने
त्या लाईनमॅनच्या कामापासून दरू राहावे, परतंु तो कदाचत थोडेसे तार जोडण्याचे काम
कवा काही इतर काम क शकतो.
50 परतंु जेव्हा अंतम िदवसात, मडंळीच्या यगुाच्या अंतम भागात खर्या गो ी प्रकट
होणार आहेत, परमेश् वराने सांिगतले आहे क वचनाप्रमाणे तो आपल्याकडे कोणालातरी
पाठिवल. आण आपण त्याचा बारकाईने शोध घेतला, क त्याने भाक त केले क
ए लयाचा आत्मा कुणा व्यिक्तमध्ये पुन्हा येईल. आता, मला वाटते हे पूणर्तः स्प करण्यात
आले आहे…आण आपण ा अंतम िदवसांत त्या अभिषक्त व्यिक्तच्या येण्याची वाट
पाहत आहोत. आता तुम्ही खूप धमार्ंधाच्या आण इतर सवर् गो ी ऐकत आहात, परतंु त्या
केवळ—केवळ प्रयत्न करीत आहेत…तो सतैान आहे, जेव्हा तो अभिषक्त वास्तवात
येईल, तेव्हा तो लोकांना ापासून दरू नेण्याचा प्रयत्न करीत आहे, समजले. परतंु
त्याची व्यव स्थत ओळख क न िदली जाईल. तुम्हाला माहीत आहे क ए लया कोण
होता; आण त्याकडे लक्ष ा, आण तुम्हाला समजेल. आण जेव्हा तो येईल.…आता,
िनवडलेलेच त्याला ओळखतील.
51 आण दसुर;े िन श् चतच त्याला ओळखू शकणार नाही. ते लाखो मलै त्यापासून
दरू जातील. आपण ा सवार्ंचा अभ्यास केला आण दाखवले क कशाप्रकारे त्यांनी
योहानाला ओळखले नाही, त्यांनी कशाप्रकारे ए लयाला ओळखले नाही, ते कशाप्रकारे
येशूला ओळखण्यास चुकले, कशाप्रकारे ते ा सवार्ंना ओळखण्यास चुकले. आण ते
त्याच गो ी आताही करतील, कारण बायबल सांगते क ते तसेच करीतील. समजले?
म्हणून त्या समयी तो खूप लीन असेल. ते खूप साधे असेल. ज्यामुळे लोक त्यापासून
दरू होतील. त्यांच्यासाठी ते इतके साधे असेल. आपण पाहीले आण नेहमीच असे झाले
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आहे जेव्हा लोक हुशार आण शक्षीत होतात, आण त्यांना खूप ज्ञान प्रा होते,…ते
अशाच प्रकारे हे गमावतात. समजले?
52 येशूने अशाप्रकारचे लोक त्याचे शष्य म्हणून कधीच िनवडले नाहीत. त्याने अशक्षत
लोक, मासेमारी करणारे िनवडले, आण त्यातील कोणीही त्यांच्या मडंळीशी कवा इतर
गो ीशी संबंधत नव्हते. त्याच्याकडे अगदी सामान्य लोक, जकातदार, आण शेतकरी,
आण मासेमारी करणार,े आण असेच इतर त्यांचे काम करण्यासाठी होते. समजले?
कारण त्यांना—त्यांना माहीत होते क ते कुणीच नाही; मगच तो त्यांच्यातून काहीतरी
बनवू शकतो. जोपयर्ंत ते समजतात क ते काहीच नाहीत, तोपयर्ंत देव काम क शकतो.
53 परतंु, जेव्हा ते िवचार क लागतात क त्यांना काहीतरी माहीत आहे, तेव्हा,
“तुम्हाला काहीच माहीत नाही जे तुम्हाला माहीत असायला पाहीजे,” असे बायबल
सांगते. आण म्हणून आपल्याला—आपल्याला ते समजते.
54 आण आता आपण पाहतो क , तेव्हा, ती रहस्ये प्रकट केली जातील.
55 आण का ते इतर पु ष, वेस्ली, लुथर आण ते थोर सुधारक, ज्यांनी न्यायीकरण,
पिवत्रीकरण, पिवत्र आत्म्याच्या बाि स्म्यासह पटेकॉस्टल यगु आणले आण अशा गो ी
आणल्या, ते हे—हे संदेश का ग्रहण क शकले नाहीत? ते त्यांना का कळले नाही?
कारण ते सुधारक होते. समजले?
56 त्याचप्रमाणे, दसुर्या बाजूला पाहा, तेथे काही लोक होते ज्यांच्याकडे, “राजासारखे
सामथ्यर् होते, परतंु ते राजे नव्हते.” समजले? समजले? तुम्हाला बायबलची कुठल्याही
गो वर प रभाषा पाहावी लागेल. समजले? आता पाहा. परतंु, हेच कारण होते क

ांचे सवर् उद्दी े, न्यायीकरणाचा रहस्यमय भाग, पिवत्रीकरणाचा रहस्यमय भाग, पिवत्र
आत्म्याच्या बाि स्म्याचा रहस्यमय भाग ात भटकले. आण का, कशाप्रकार…ेहव्वेने
सफरचंद खा े का, कवा तने डा￮ळब खा े, कवा काहीतरी खा े? पाहीले…सपर्वंश
काय आहे? आण—आण बाि स्मा “िपता, पुत्र, पिवत्र आत्म्या” च्या नावात बरोबर
आहे क “प्रभू येशूच्या” नावात बरोबर आहे? आण ओह, अशा शेकडो गो ी, अनुत्तरीत
सोडल्या. समजले?
57 आण तेव्हा शेवटच्या तासाला, हा व्यक्त येणार होता आण ा गो ी प्रकट करणार
होता; पाहा, शा लेख घ्या. ते व्यव स्थत रतीने तुम्हाला कळेल. पाहा. होय, महाशय.
आण, आता, ती मोठी, महान गो असणार नाही. बायबलमध्ये येथे ते काहीतरी मोठे
असल्यासारखे भासत आहे.
58 ती िकती मोठी होती, जेव्हा योहान तेथे बाि स्मा करण्यासाठी येणार होता. आता

ावर जरा िवचार करा. संदे े, फार पूव , यशया, मलाखी आण त्यांच्यातील सवर्जण
त्याच्यािवषयी बोलले क तो कधी येईल. आण जेव्हा तो आला, केवळ एकटा,
वृध्द, अशक्षत व्यिक्त, त्याच्या पूणर् चेहर्यावर दाढी असलेला आण एका बारीक लव
असलेल्या िकड्यासारखे केस चकटलेले असलेला, आण त्याच्या सभोवती एक मोठे
मढ्याचे कातडे पांघरलेला; िबलकुल शक्षण नसलेला, त्याच्या आयषु्यात एकही िदवस
शाळेत न गेलेला, ￭जतके आपल्याला माहीत आहे. पाहीले? येथे तो, अरण्यातून आला,
मचंावर स्वागत करण्यासारखाही तो नव्हता, आण यादन नदीच्या तेथे उभा राहीला आण
लोकांना प ाताप करण्यासाठी बोलावू लागला. तुम्ही कल्पना क शकता काय!
59 बायबल सांगते क , “त्या िदवसात सवर्गो ी इतक्या महान असतील क सवर् उंच
स्थाने सखल केली जातील आण सवर् सखल स्थाने उंच केली जातील.” होय महाशय.
“आण सवर् खडकाळीचे मदैान होवो.”
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60 का, मी तेथे बाहेर लोकांना पाहून कल्पना क शकतो, मी िवचार क शकतो क ,
योहान कवा ख्रस्ताचा महान आ दतू बाहेर िनघून येतो, आण तो सवर् वाळवंट घेतो
आण ते सपाट करीतो आण त्यावर पुन्हा गवत उगवेल? समजले? ओह, मी कल्पना
क शकतो, क लोकांनी त्याच्यािवषयी आपल्या कल्पना कायम केल्या होत्या, क
आजही लोक करीत आहे.
61 परतंु तो इतका नम्र होता, क प्रेिषतांनीही त्याला ओळखले नाही. ते म्हणाले,
“ठीक आहे, शा लेख असे का म्हणत आहे…तुझे तेथे आता अपर्ण केले जाणार आहे?
शा लेख असे का सांगत आहे, क —क ए लया प्रथम आलाच पाहीजे?”
62 तो म्हणाला, “तो तर आलाच आहे, आण तुम्ही त्याला ओळखले नाही. आण,
मनुष्याच्या पुत्राचे, ते तसेच करतील. परतंु,” तो म्हणाला, “योहानाने तेच केले जे
त्याच्यािवषयी लहीले होते. आण त्यांनी त्याच्या बरोबर तेच केले जसे त्यांनी करण्याचे
ठरवले होते.” आण, म्हणाला, “मनुष्याचा पुत्र द:ुख भोगेल.”
63 का, असे नव्हते, मला वाटते यहु ांतील एक तृतीयांश लोकही नव्हते. जे जाणत होते
क येशू ख्रस्त पृथ्वीवर आहे…त्यांनी कदाचत काही धमार्ंध गो ी कोठेतरी ऐकल्याही
असतील, परतंु त्यांनी त्याकडे लक्ष िदले नाही. ते असेच करीत राहीले. “तो त्याच्या
स्वक यांकडे आला आण त्यांच्या स्वक यांनी त्याचा स्वकार केला नाही.” आता, येथेच
मी िवश् वास करीतो क …आता असे सांिगतले गेले नाही क तो गु रतीने येईल.
64 परतंु स्वगर्रोहण गु रतीने होईल. म्हणून जर जेव्हा तो आला, जर हे गु रतीने
झाले, तर स्वगर्रोहण िकती गु रतीने होईल! समजले? त्यांना ते समजणार नाही. ते थेट
असे म्हणतील, “अच्छा, मला वाटते आपले स्वगर्रोहण व्हायला पाहीजे होते. आण हा
सवर् न्याय पृथ्वीवर येणार होता?”
65 तो म्हणेल, “ते अगोदरच झाले आहे, आण तुम्हाला ते कळले नाही.” समजले?
ते तसेच असेल. जसे एक चोर रात्री येतो.
66 जसे एकदा—एकदा पुस्तक वाचले. त्या पुस्तकाला काय म्हणतात? रोिमयो आण
ज्यु लयट काय हेच आहे, जे ते पुस्तक आहे, क दसुरे कुठले आहे? त्याने कसेतरी
घराला शीडी लावली…खूप समय झाला. आण तला बाहेर घेऊन जाण्यासाठी रात्रीच्या
समयी तो आला.
67 आता, त्याचप्रकारे हे—हे घडेल, आण ती िनघून जाईल. परमेश् वर स्वगर्दतूाच्या
समुहाला फावड्यांसह खाली पाठवणार नाही, क त्यांनी कबरा खोदाव्या. बायबल सांगते,
“आपण डोळ्याचे पाते लवते न लवते क्षणात बदलले जाऊ.” ते इतके त्वरनेे होईल क
ते क्षणात पूणर् होईल.

तेव्हा असे म्हणतील, “कोणी अ श्य झाले.”
68 ठीक आहे, मी कल्पना केली क जर आपण संपूणर् जगात आज शोधले तर,
आपल्याला कळेल क प्रत्येक िदवशी हया पृथ्वीवर पाचशे लोक िदसेनासे होतात, त्यांच्या
िवषयी कोणाला काहीच कळत नाही. ते येतात, िदसेनासे होतात.

हे खरे आहे, क स्वगर्रोहण होणारे लोक खूप जास्त नसणार.
69 आण, मी तुम्हाला घाबरवू इ च्छत नाही, आण मला—आण मला—मला—
मला—मला, तसे वाटत नाही, परतंु मी फक्त तुम्हाला सांगू इ च्छतो जे त्याने सांिगतले
आहे. आण तुम्हा स्वतःलाही ते माहीत आहे. “जसे नोहाच्या िदवसात होते जेव्हा आठ
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आत्मे पाण्यातून वाचिवण्यात आले. जगातून आठ आत्मे. जगातून आठ आत्मे पाण्यातून
वाचिवण्यात आले होते.”
70 ठीक, तुम्ही म्हणाल, “ओह, माझ्या प्रभू! मला माझे प्रयत्न करण्याची काही गरज
नाही.” ते दाखिवते क तुमच्याकडे त्या प्रकारचा पुरसेा िवश् वास नाही.
71 जर तेथे कोणी जाणार—जाणार असेल, तर तो मी आहे, आमेन. कारण मी िवश् वास
करतो. समजले? त्याचप्रकारे तुमचा िवश् वास असला पाहीजे क , “तो मी असेन.”
िन श् चतच. मी त्याच्या इतका जवळ राहू इ च्छतो, क मला कळेल जेव्हा तो येईल तो
मला घेऊन जाईल. मी त्यावर िवश् वास ठेवतो. ते बरोबर आहे. म्हणून जर…जर इतर सवर्
ते चुकतात, त्याच्या कृपे ार,े मी तेथे असणारच. कारण त्याने मला तसे अभवचन िदले
आहे, आण मला ठाऊक आहे क मी तेथे असणार, कारण तो खोटे बोलू शकत नाही.
आण माझा आत्मा आण जीवन ाची साक्ष देतात आण मी रोज असे जगण्याचा प्रयत्न
करतो जसे काही तो येत आहे म्हणून तो एक मी असणार त्याचप्रकारे तुम्हाला वाटले
पाहीजे, “जर तेथे त्यात जाणारे आठ व्यिक्त असतील, मी त्या आठांतील एक असेन;
पाचशे जण जाणार असतील, तर मी त्या पाचशे जणांतील एक असेन. मला दसुर्या
व्यिक्तबद्दल माहीत नाही, परतंु मी त्या पाचशे जणांमधील एक असू इ च्छतो.” समजले?
अशाचप्रकारे तुम्ही ा गो ी लक्षात ठेवल्या पाहीजे. समजले?
72 आण जर तुम्ही अशाप्रकारे लक्षात ठेवणार नाही, तर तुमच्या िव ासात काहीतरी
चुक चे आहे. समजले? म्हणजे तुमचे तारण झाले आहे. ािवषयी तुम्हाला अजूनही खात्री
नाही. तुम्ही त्याचा फक्त अनुमान करीत आहात. तसे क नका. ठीक आहे.
73 आपण ा शक्क्याचा अभ्यास करण्यास जाणार नाही, काय आपण जाणार नाही?
ठीक आहे…मला ठाऊक नाही क तुम्हाला वाईट वाटेल, जर मी तुमचा जास्त वेळ
घेतला. आपण येथून थोडे लवकर िनघू शकू. तथे…
74 लक्षात ठेवा, ा शक्क्यांच्या प्रकटीकरणात वास्तवाच हे एकच वचन त्यािवषयी
आहे. पिहले वचन घोषणेिवषयी सांगते, दसुरे वचन शक्क्यािवषयी सांगते. मी बहुतेक
समालोचन आण दसुरे लेख जे ा शक्क्यांवर िदले गेले आहे ते वाचले आहेत. कवा
त्यांच्या िवचारांना वाचले आहे, आण मी त्या इतरांसारखाच नेहमी िवश् वास ठेवला, क
तो पिहला घोडेस्वार पिहली मडंळी आहे. परतंु जेव्हा पिवत्र आत्म्याने ते प्रकट केले, ते
पूणर्तः त्याच्यािव ध्द होते. आण म्हणून तेव्हा, त्याचप्रकारे त्याने सवार्ंना प्रकट केले क
ते काय आहेत. आण मग मी प्रयत्न करीन…
75 आता, हे माझ्यासाठी अत पिवत्र आहे. हेच कारण आहे क मी ा प्र ाची उत्तरे
देणार आहे. आण आता तसरा शक्का पाहूया, सवर्जण स्प पणे जाणतात, आण हे टेपवर
आहे, जेणेक न आता सवार्ंना समजेल. समजले? मी आजरात्री, थोडा वेळ पा र्भूमी
बोलण्याचा प्रयत्न केला, ासाठी क लोकांना कळावे…
76 धक्का-बुक्क तुम्ही करता कामा नये, समजले? परतंु जेव्हा तुम्ही ते करता हा एक
मानवी स्वभाव आहे. आण येथे—येथे फार गम आहे, आण तुम्ही—आण तुम्ही बचेैन
झाला आहात.
77 परतंु तुम्ही खूप, खूप चांगले आहात. मी आज पयर्ंत पािहलेल्या सवार्त चांगली ही
सभा आहे, येथील लोकांची वागणूक, आण शांततेने बसणे, आण जेव्हा मुले रडायला
लागली तेव्हा मातांनी त्यांच्या बालकांना या शशू कक्षात नेले. आण सवर्गो ी खपु
चांगल्या होत्या.
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78 परतंु मी येथे पा र्भूमी सांगण्याचा तोपयर्ंत प्रयत्न करीन जोपयर्ंत ही वचने
सांगण्यासाठी आत्म्याचा अभषेक होत नाही. आण जर मी ते करताना कुठेतरी चूक
केली असेल. जर मी येथे चूक केली असेल, तर खात्रीने येथे, सवर् लोकांच्या समक्ष
तो ती माझ्यासाठी सुधारले. माझी—माझी तशी इच्छा आहे…माझी इच्छा आहे क ती
बरोबर व्हावी. तेथे ते तुम्ही कल्पना करता त्याप्रमाणे घेण्याची आवश्यकता नाही. तेथे
काहीतरी बरोबर आहे, आण—आण आम्हाला तेच पाहीजे. आमची इच्छा आहे क
देवाने ते ावे जे बरोबर आहे.
79 म्हणून आता आपण ा स्वारांना पाहूया, जेव्हा ते बाहेर येतात. आता पिहला घोडा
जो बाहेर येतो, आण आपल्याला समजले क तो ख्रस्तिवरोधी होता. आण मग, मागील
रात्री आपण पािहले क , तो व्यिक्त जो ख्रस्तिवरोधी म्हणून बाहेर आला, एका पांढर्या
घोड्यासमान, आपण त्याला हातात तरवार घेऊन लोकांचा वध करताना पाहीले.
80 आता, तेथे नेहमीच दहैीक आण आ त्मक आहे. आण आपण हा शक्का फोडण्या
अगोदर मडंळी क रता मी हे दशर्काच्या पात सांगू इच्छीतो.
81 त्याने मला जे काही िदले ते मी येथे लहून ठेवले. माझ्याकडे येथे िकत्येक शा लेख
आहेत, त्याची सात कवा आठ पाने, आण मी त्यांचा संदभर् देतो.
82 लक्ष ा, मी एक मडंळीचा नमुना देऊ इ च्छतो, आण ते इतके स्प करतो क
तुम्ही ते पाहण्यासाठी बांधले जाल. समजले?
83 आता, एदेन बागेत एक स्वाभािवक वधु होती. मागील रात्रीच्या संदेशाचे स्मरण
आहे? ती स्वाभािवक वधू, ती आदामाची प्रेयसी होती, अजूनही त्याची पत्नी नव्हती.
कारण त्याने तला अजूनही पत्नी म्हणून जाणले नव्हते.
84 जशाप्रकारे मरीया योसेफाची पत्नी होती, परतंु त्याने तला अजूनही जाणले नव्हते.
“ती गभर्वती होती.” समजले?
85 आता, आदामाने त्याच्या पत्नीस जाणण्याअगोदर, ती त्याच्यासाठी केवळ एक वधू
होती. ठीक आहे. आण आपण पाहतो क देव…एदेन बागेत तीचे पतन झाले कारण ती
देवाचे वचन धरण्यास असमथर् ठरली.
86 आता, त्याला माहीत होते क सतैान त्यांच्यामध्ये येईल, म्हणून त्याने त्यांना एक—
एक जागा िदली क ज्याच्यामागे त्यांनी राहावे, त्यांच्याभोवती तटबदंी केली होती. तेथे,
तटबदंी करण्यासाठी परमेश् वराखेरीज कोण अधक ती चांगली जागा जाणू शकतो, जर तो
त्याच्या स्वतःच्या लेकरांची काळजी घेण्याचा प्रयत्न करतो?
87 जर मी माझ्या छोट्या जोसेफची काळजी घेऊ इ च्छतो, तर भावा, सवर्काही…
आण मला माहीत आहे त्याचे जीवन त्याच्यावर अवलंबून आहे, का मी…आण मी ते
करण्यास समथर् आहे. ठीक आहे. जर त्याच्यात सुरक्षततेसाठी चाळीस फूट कॉक्रीट,
पोलादाच्या जाळीने अधक मजबूत केलेल्या जाळीची आवश्यकता असेल, तर मी ते
अधक खात्रीसाठी, नव्वद फूटाची, करने.
88 आण जर मी माझ्या लहान मुलासाठी इतका िवचार क शकतो, (ज्याचा जर
त्याच्या मरणाधीन जीवनाचा नाश होऊ शकतो, मी िवश् वास करीतो क तो वाचेल) तर
परमेश् वर त्याच्या लेकरासाठी त्याचा सावर्का लक नाश होऊ नये म्हणून िकती अधक
करील! तो त्याला कशामागे लपिवल? तो त्याला त्याच्या स्वतःच्या वचनामागेच ठेवील.
जोपयर्ंत तुम्ही त्या वचनात मध्ये आहात, तुम्ही सुरक्षत आहात. “जर तुम्ही मजमध्ये,
आण माझी वचने तुम्हामध्ये, तर तुम्ही तुमच्या इच्छेप्रमाणे मागा.” हे त्याचे वचन आहे.
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89 म्हणून, हव्वा बागेत हडत होती, आण ती सपार्कडे धावत गेली, जो फार सभ्य
व्यक्त त्वाचा होता…आण…आता तो प लकडच्या बाजूस होता. परमेश् वर नम्रतेत
राहतो, वास करतो, कामही करतो, तो कधीही कोणत्या दसुर्या मागार्ने कायर् करीत
आहे. समजले? आता तेथे एक लहान, नम्र यवुती िफरत होती. आण तेथे सतैान एक
बुध्दीमान सरळ, फार सभ्य व्यक्त च्या पात येतो. आण सतैानाला तला आपली योजना
िवकायची होती. ￭जतपयर्ंत…
90 सतैान िकतीही चारी बाजूला असेना, जोपयर्ंत हव्वा ा वचनाच्या मागे होती, तोपयर्ंत
ती सुरक्षत होती. [भाऊ ब्रॅन्हम त्यांच्या बायबलवर थाप मारतात—सम्पा.] समजले?
म्हणून सतैानाला जे हवे ते क ा, तुम्ही वचनाबरोबर राहा. जराही वचनापेक्षा वेगळे
काही क नका.

जर तो म्हणतो, “तु का आजारी आहेस.”
“त्याला बसलेल्या माराने मी बरा झालो आहे.”
“ठीक आहे, तू मरणार आहेस.”
“तो मला, पुन्हा उठवील. त्याने ते अभवचन िदले आहे.”

91 पाहा, फक्त वचनाच्या आड उभे राहा. तेच सवर्काही आहे. स्वत:, ख्रस्तानेही
वचनाचा आश्रय घेतला. “असे लहीलेले आहे.” समजले? आता, वचनाच्या मागे
उभे राहा.
92 परतंु, हव्वा, तीचे एक प्रकारे पतन होत होते, परतंु ती पूणर्त: खाली पडली नव्हती.
तीने फक्त एक लहानशा गो ीला खाली केले होते. आण तेच तने करावे अशी सतैानाची
इच्छा होती. त्याने तकर् िवतकर् ारे तला वचनाच्यामागून हटवले होते.

देवाच्या वचनावर कधीच तकर् िवतकर् क नका. फक्त त्यावर िवश् वास ठेवा! समजले?
93 म्हणून, ती तेथून बाहेर आली. आण आदाम तच्याजवळ येण्याआधी, तचा पत्नी
म्हणून स्वकारण्याआधीच, ती सतैाना ारे अगोदरच भ्र झाली होती. आण ती…
94 आण तुम्ही लक्ष िदले का? ख्रस्तानेही बरोबर तीच गो केली. आता,
सोडिवण्यासाठी परमेश् वराला प्रथम तेथे असणे आवश्यक होते. तुम्ही ावर लक्ष िदले
का? म रया, योसेफाकडे येण्यापूव , पिवत्र आत्म्याने तेथे छाया केली होती. आमेन.
समजले? हेच ते आहे जेथे सोडिवणारा येतो.
95 आता, आता लक्ष ा, स्वाभािवक ीचे पतन झाले; आण परमेश् वराने तला
सोडिवण्याक रता एक मागर् बनवला. जरी ती पडली होती, तरी त्याने एक मागर् बनवला.
96 आता, ती पृथ्वीवरील पिहली वधू होती. तचा पती तच्याकडे येण्याअगोदर आण
त्यांचा िववाह होण्याअगोदर तचे पतन झाले होते. तचे पतन वचनावर तकर् -िवतकर्
केल्यामुळे झाले, वचनावर स्थर राहण्याऐवजी तने तकर् िवतकर् केला. तचे पतन झाले.
आण पतनामुळे तच्यावर मृत्यु आला, अनतंकाळासाठी िवभक्त झाली. तच्याबरोबर तने
तचा पती आण पृथ्वीवर ज्या इतर सवर् गो ी पतीत केल्या. तीचे पतन झाले.
97 आता, परतंु, परमेश् वर जो दयेने भरलेला आहे, त्याने त्या ीला सोडिवण्यासाठी
एक मागर् केला. आण आता त्याने तला अभवचन िदले आहे. तला सांिगतले आहे क ,
कधीतरी, भिवष्यात सत्य वचन तच्याकडे पुन्हा येईल. सत्य वचनाची तला ओळख
िदली जाईल. आता ते लक्षात ठेवा. कारण, त्याने एका ी ार,े ख्रस्ताचे अभवचन
िदले आहे.
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98 आण ख्रस्तच वचन आहे. संत योहान पिहला अध्याय, “प्रारभंी शब्द होता, आण
शब्द देवासह होता, आण शब्दच देव होता. आण शब्द देहधारी झाला,” समजले
“आण आम्हामध्ये वस्ती केली.” परमेश् वराने देहामध्ये आमच्याबरोबर वस्ती केली.
तो शब्द होता.
99 शब्दाअगोदर तो एक िवचार होता. आण िवचार िनमार्ण करावा लागतो. ठीक आहे.
म्हणून, परमेश् वराचे िवचार जेव्हा उत्पत्ती झाले, जेव्हा ते शब्दा ार,े बोलले गेले. तेव्हा
त्याने ते तुम्हाला िवचार, त्याचे िवचार, म्हणून सादर केले, आण ते तुम्हाला प्रकट केले
आहेत. तुम्ही बोलेपयर्ंत ते िवचारच असतात… ा कारणांमुळे…
100 मोशे प्राथर्ना करण्यासाठी गेला. तो अग्नी स्तभं त्याच्या सभोवती होता, आण तो
म्हणाला, “जा, तुझी काठी पूवच्या िदशेने धर, आण ‘गोमाशा’ बोलाव.”
101 तेथे गोमाशा नव्हत्या. परतंु तो गेला आण त्याने तेथे काठी धरली, आण म्हणाला,
“तेथे माशा येवोत.” तेथे अजूनही गोमाशा नव्हत्या. मागे गेला. परतंु शब्द, परमेश् वराच्या
िवचारात, अगोदरच बोलेला गेला होता. तो शब्द आहे, आता तसे घडलेच पाहीजे.
102 आता तुम्हाला ठाऊक नाही जेथे येशू म्हणाला? “जर तुम्ही ा ड गराला म्हणाल;
मी सांगतो म्हणून नाही. परतंु तुम्ही ा ड गरास म्हणा, ‘येथून उपटला जा.’”
103 आण मला वाटते, मोशेच्या वेळेला जी प्रथम गो घडली, िहरव्या रगंाच्या माश्या
भणभणू लागल्या असतील. आण थोड्याच वेळानतंर, त्या प्रत पटांगण पाच पाऊंड
होत्या. समजले? त्या कोठून आल्या? त्याने…परमेश् वराने त्यांना िनमार्ण केले. काय
तुम्ही पाहत नाही कसे…
104 परमेश् वर हे जग आज रात्री मच्छरां ार,े न करील, जर त्याची इच्छा असली तर.
ठीक, तो मच्छरांचा ओळंबा चंद्रापयर्ंत नेऊ शकतो. तो हे फक्त एक गो क शकतो, क
फक्त त्याने हे बोलावे. “तेथे चंद्रापयर्ंत मच्छर होऊ दे.” तेथे हे सवर् केले जाईल. कुठलाही
रासायिनक पदाथर् कवा काही नाही. ते फक्त वाढत, वाढत, वाढत जातील. समजले?
105 त्याला जे पाहीजे ते तो क शकतो. तो परमेश् वर आहे. िनमार्णकतार् आहे. त्याला
एकच गो करावी लागेल, ते म्हणजे शब्द बोलावा लागेल. [भाऊ ब्रॅन्हम त्याच्या
बोटाने एकदा िटचक वाजवतात.—सम्पा.] ते बरोबर आहे. तो िनमार्णकतार् आहे. आता,
जर आपल्याला ते कळेल क तो िकती महान आहे! समजले? तो त्याच्या इच्छेस
येईल ते करतो.
106 परमेश् वर तेथे वर बसला आहे आण लोकांकडे पाहतो. आण हे शक्षीत, चालाख
लोक म्हणतात, “तेथे कोणी परमेश् वर नाही,” आण—आण अशा सवर् गो ी. ओह! का,
ते पुन्हा तसेच नाहीत जसे बाबेलात होते.
107 आता आपण पाहीले क देवाने हव्वेला म्हटले, क , “एवढ्या मो ा समयानतंर
वचन तुझ्याकडे परत येत आहे.” आता, ती कशी पडली? माझी इच्छा आहे क माझ्या

ा लोकांनी ते सांगावे कशापासून ती पडली? कशापासून ती पडली होती? वचनापासून
ते बरोबर आहे का? [मडंळी म्हणते, “वचनापासूऩ”—सम्पा.] वचनापासून. आण देव
म्हणाला क तो पुन्हा तला वचनाकडे आणण्यासाठी एक मुक्त चा मागर् करील. ठीक आहे
एवढ्या मो ा काळानतंर वचन तला कळवले जाईल. ठीक आहे. आता वचन, एका
उद्देशासाठी आले आहे. मी जे सांगत आहे. ते घट्ट ध न ठेवा. वचन तच्याकडे एका
उद्देशाने आले, ते मुक्त साठी आले. हे ठीक आहे.
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108 परतंु तोपयर्ंत—तोपयर्ंत, तच्याकडे एक पयार्ंय होता मुळ वचनाकडे येईपयर्ंत ते
कायर् करील. आता तुम्हाला स्प पणे कळले का? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—सम्पा.]
समजले? त्याने तला म्हटले वचन तच्याकडे पुन्हा येईल, परतंु, त्या समयापयर्ंत,
त्याने तला एक पयार्य िदला, तो समय येईपयर्ंत. म्हणून, त्याने तला, त्या रक्ताचा
पयार्य म्हणून, अ पण्यासाठी एक अपर्ण िदले.
109 आता, ते रक्त बलैाचे आण मढराचे, आण बकर्याचे आण अशाच गो चे होते, परतंु
त्यांनी तचे पाप न झाले नाही. समजले? त्याने फक्त तच्या पापावर पांघ ण घातले.
त्याने त्यांची पापे मुळीच दरू झाली नाहीत. त्यावर पांघ ण घातले. कारण ते प्राण्यांचे
रक्त होते. आण प्राण्यांच्या रक्तात प्राण्यांचे जीवन आहे. तो एक पयार्य होता. जोपयर्ंत खरे
येत नाही…आता तुम्ही आपले अंगरखे घाला.
110 वास्तिवक मनुष्याचे रक्त, मनुष्याप्रमाणे, शरीर संबधंा ारे नाही तर देहधारी
(परमेश् वर) झाले. कुमारी, एका कुमारीकेतून उत्प झाला. आता देवाचा शब्द, देवाचे
अभवचन, रक्त बनले, आण ते एक मनुष्य येशू ख्रस्त उध्दारकतार्मध्ये देहधारी झाले.
“बलैांचे आण बकर्यांचे रक्त, आण इत्यािद…”
111 परतंु आता थांबा. येथे परमेश् वराने अभवचन देऊन सांिगतले क , जेव्हा तो
येईल तेव्हा असे होईल. “तचे बीज त्या सपार्चे डोके फोडील.” आता, जर तचे बीज
त्याचप्रकारे आदामापासून अथवा त्याचप्रकारे सपार्पासून आले आण तशाप्रकार,े तर ते
अजूनही पापाचे बीज असते.
112 ाच कारणामुळे योहान रडला. तेथे कोणीही मनुष्य नव्हता. कारण…प्रत्येकजड
त्या खदंकाच्या दरीच्या दसुर्या बाजूला होता. परतंु तेथे एक समय येणार होता. जेव्हा हे
प्राण्याचे पयार्यी रक्ताऐवजी देहधारी झालेले खरे रक्त येणार होते. परमेश् वराने, मांस आण
रक्त बनिवले. बायबल सांगते तो होता. पिहले तीमथ्य. 3:16, “सुभक्त चे रहस्य िन ववाद
मोठे आहे: कारण परमेश् वर देहाने प्रकट झाला.” ते बरोबर आहे. कुमारी ारे झालेल्या
जन्माने हे केले.
113 आता मढ्यांचे आण बकर्यांचे रक्त पाप झाक त होते, परतंु त्यापासून ते सोडवीत
नव्हते. कारण ते प्राण्यांचे रक्त होते. परतंु ते एक पयार्य म्हणून ठीक होते.
114 आण त्यांना िन श् चतच त्या पयार्याची सवय झाली—झाली, आण म्हणून त्यांनी
ते चालू ठेवले.
115 आण, जेव्हा, वास्तवात, अभवचनाचे वचन येशू ख्रस्तामध्ये प्रकट झाले, जो
त्या महान िनमार्णकत्यार्, देवाचा पुत्र म्हणून ￭सध्द झाला; आण त्याने स्वत: ला,
देवाच्या जीवंत वचना ार,े प्रकट केले होते. त्याने ￭सध्द केले क तो परमेश् वर होता. तो
बोलण्या ारे गो ी अ स्तत्वात आणू शकत होता.
116 तेथे कोणीही मनुष्य कवा— कवा जगामध्ये कोणीही नव्हता. जे ते क शकत होते.
पृथ्वीवर कोणतीही गो हे क शकत नव्हती, परतंु परमेश् वर. सतैान िनमार्ण क शकत
नव्हता. तो िनमार्ण केलेल्या गो ी िबघडिवणारा आहे, परतंु तो िनमार्ण क शकत नाही.
पाप हे िनतीम वाची िवकृती आहे. तुम्हाला समजते मला काय म्हणायचे आहे. खोटे काय
आहे? ते िवपयार्स केलेले सत्य आहे. समजले? व्यभचार काय आहे? खरी कायदेशीर
कृती िवकृत करणे. पापांतील सवर् गो ी, पाप हे िवकृत केलेले सत्य आहे. आता, तो
िनमार्ण क शकत नाही.
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117 परतंु जेव्हा ख्रस्त आला, त्याने ￭सध्द केले क तो िनमार्णकतार् होता. ते रक्त
होते. ज्यािवषयी अभवचन िदले होते. आता जर तुम्ही ते वाचू इ च्छता…आपण काही
िमिनटासाठी वळूया. आपण आजरात्री ावर कसेही क न काही वेळ देणार आहोत. मी…
118 हे मला चताग्रस्त करते. मला वाटते सवर्जण घरी जाऊ इ च्छतात. तुम्हाला माहीत
आहे…[मडंळी म्हणते, “नाही.”—सम्पा.] आता आपण प्रेिषत 2 मध्ये जाऊया. मी
तुमचा आभारी आहे. आण आम्ही फक्त…
119 प्रेिषत 2, आण आपणाला समजेल क हे खरे आहे कवा नाही. त्याने हे ￭सध्द केले
कवा नाही क तो देव होता. ठीक आहे. प्रेिषत 2 पाहा. आता येथे 22वे वचन पाहूया.
पेत्र पटेकॉस्टच्या िदवसात बोलतो.

अहो इ ाएल लोकांनो, ा गो ी ऐका, नासोरी येशूच्या ारे देवाने जी
महत्कृत्ये अ तेू व चन्हे तुम्हाला दाखिवली त्याव न देवाने तुम्हाक रता
पटिवलेला असा तो मनुष्य होता, ाची तुम्हाला माहीती आहे.

120 “देवाने तुम्हाक रता पटिवलेला असा तो मनुष्य होता.” त्याने केलेल्या गो ार,े
￭सध्द केले क तो परमेश् वर होता. येथे पेत्र सभेत उभा राहून त्यांना सांगत होता.
121 िनकदेमास हे माहीत होते. तो म्हणाला, “गु जी, आपण देवापासून आलेले
शक्षक आहा, हे आम्हाला ठाऊक आहे, कारण ही जी चन्हे आपण क रता ती देव
बरोबर असल्यावाचून कोणालाही क रता येत नाहीत.” समजले? त्यांना ते माहीत होते.
परतंु का?
122 आता लक्ष ा…आता, हव्वेला हे अभवचन देण्यात आले होते…ती वधू खाली
आली, आण जे खरे वचन तच्याकडे आले. तेव्हा तने ते नाकारले म्हणून. त्या ीने,
इब्री वधूने वचनाला ओळखण्याचे नाकारले. कारण ती परमेश् वराची वधू होती; त्याने तला
िवभक्त क न दरु केले. हे बरोबर आहे का? ती परमेश् वराची वधू होती.
123 तुम्ही म्हणाल, “अच्छा, त्याचा अजूनपयर्ंत िववाह झाला नव्हता.” ते बरोबर आहे.
परतंु योसेफ म रयेला सोडण्याअगोदर…त्यांचा िववाह होण्याअगोदर म रयेला सोडणार
होता. समजले? त्याचे तच्याशी वाग्दत्त झाले होते.
124 आण जेव्हा तो आला, आण तो शब्द ज्याचे त्याने अभवचन िदले होते,
िववाहाक रता आला, तेव्हा त्याने तला तच्याच पयार्ंयांमध्ये इतक्या वाईट रतीने
पाहीले, क ती खरे अभवचन जे तला वचनाने, ख्रस्ताने िदले होते. ते घेऊ
शकली नाही.
125 तुम्हाला हे कदाचत िमळत नसेल. आता मला पुन्हा त्याकडे जाऊ ा. माझी इच्छा
आहे क , तुम्हाला हे कळावे, समजले?
126 तला (वधूला, हव्वेला) अभवचन देण्यात आले होते क एक सोडिवणारा येईल.
तचा सोडवणूक करणारा वचन असेल. आण जेव्हा वचन आले, देहधारी झाले. तने
वचनाला नाकारले. तला पयार्य देण्यात आला होता. आता हे ध न ठेवा, “पयार्य.”
सोडिवणारा येईपयर्ंत देण्यात आला होता. आण जेव्हा सोडिवणारा आला, तला त्या
पयार्यासोबतच राहावे वाटले, आण खरे वचन तने नाकारले. ते पाहीले? [मडंळी म्हणते,
“आमेन.”—सम्पा.] आण ती इब्री वधू होती.
127 म्हणून त्याने ते दसुर्या हव्वे ार,े वधू, सवर् आध्या त्मक जीवनाची आई असे केले.
समजले? हव्वा म्हणजे, हव्वा म्हणजे “सवार्ंची माता”…“सवर् जीवधारीत्म्यांची” हव्वा,
“सवर् जीवधार्याची माता.”
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128 आता आण जेव्हा तो इब्री वधूकडे आला. ती सवर् जे जीवंत आहेत. त्यांची माता
होती. परतंु तीने वचन नाकारले.
129 स्वाभािवक ा, एदेन बागेत, सतैानाचे तकर् िवतकर् जे देवाच्या वचनािव ध्द होते ते
ऐकण्या ारे पतीत झाली. त्याचप्रकारे ती पडली. ठीक आहे, महाशय, ती पडली कारण
तीने तसे केले.
130 आता आध्या त्मक हव्वा, जी मंडळी आहे, ख्रस्ताची वधू तचे पतन, एदेन बागेत
नाही. परतंु रोममध्ये, नाई￭सया सभेत झाले, जेव्हा तने त्या पटेकॉस्टल मडंळीला
नाका न, नाई￭सया सभेकडे गेली आण देवाचे वचन धरण्याऐवजी, रोमी तकर् िवतकर्
ऐकले, ती पडली. आण जे काही तच्या आजूबाजूला होते, ते तच्याबरोबर मृत झाले.
आता, ज्याप्रकारे स्वाभािवक हव्वा पडली, आध्या त्मक हव्वाही पडली. परमेश् वराची वधू
बागेत पडली—पडली; आण ख्रस्ताची वधू रोममध्ये पडली. समजले?
131 लक्ष ा, देवाच्या वचनािव ध्द तकर् िवतकर् करण्या ार,े तने तचे सद्गणुाचे अधकार
सतैानापाशी गमावले. जे आपण हे शके्क फोडताना पाहीले क तो सतैान होता. आण
अजूनही तथे सतैान आहे. बायबल सांगते ते सतैानाचे आसन आहे. आण जसे हव्वेने तचे
सद्गणुाचे अधकार गमावले आण एदेन बागेत सतैानाला िदले. मडंळीने ख्रस्ताच्या वधूने
तीच गो रोम येथे केली, जेव्हा त्यांनी िवश शकवण आण तकर् िवतकार्साठी बायबल
नाकारले. पाहा हे कसले िनदशर्क आहे? [मडंळी म्हणते, “आमेन”—सम्पा.]
132 जर तुम्ही ा प्रतछायांना पाहाल, तर तुम्ही त्यातून बाहेर येण्यास बांधल आहात.
जर माझा हात असा िदसत असेल…जर मी स्वतःला कधीच पाहीले नसेल, आण मी
माझी सावली येताना पािहली, तर मला कळेल क मी कसा िदसतो. समजले? परतंु,
ते तशाचप्रकारे आहे. जर पुढे काय होणार हे तुम्हाला जाणायचे असेल, तर तुम्ही काय
घडले आहे त्याकडे पाहा. “कारण…सवर् जुन्या गो ी जे पुढे होणार आहे. त्याची छाया
आहे.” असे बायबल सांगते, ठीक आहे.
133 कारण तने तचे सदाचारी वचन, परमेश् वराचे वचन गमावले, जेव्हा तने बायबल
िवकले, आण तेथे एका मनुष्याला ठेवले, जो म्हणतो क मडंळीला त्यांना जो पाहीजे तो
बदल करण्याचा अधकार आहे. आण त्यांनी ते केले. आण ख्रस्ताची वधू पटेकॉस्टलची
वधूने तचा सद्गणु नाई￭सया सभेत िवकला, ज्याप्रमाणे हव्वेने तचा सद्गणु एदेन बागेत
सतैानाला िवकला. त्याचप्रकार.े ठीक आहे.
134 परमेश् वराने ा मडंळीला, ा पटेकॉस्टल मडंळीला अभवचन िदले, त्याला माहीत
होते ती ते करील जसे त्याने हव्वेला केले, परमेश् वराने अभवचन िदले होते.
135 तुम्ही िवश् वास करीता क पटेकॉस्टल मडंळीने, तचा जन्म￭सध्द अधकारांना…
तचा सद्गणु जो तेथे हरवला होता, त्यांना िवकले होते? तुम्ही त्यावर िवश् वास करता
काय? [मडंळी म्हणते “आमेन.”—सम्पा.] तने, िन श् चतच, केले. मग मानलेली तत्वे
काय चांगली आहेत जी बायबलवर आधारीत नाही? माझी इच्छा आहे क कोणीतरी
शोधावे क प्रेिषतांची तत्वे काय होती. कवा ािवषयी एक शब्द तरी बायबलमध्ये आहे
का ती कॅथ लक तत्वे आहेत, प्रेिषतांची तत्वे नाही.
136 प्रेिषतांची कृत्ये 2:38 वाचा, ती प्रेिषतांची तत्वे होती, जर त्याच्याकडे ती आहेत.
होय, समजले? आता कसेही क न तेच त्यांनी सदवै अनुकरण केले…समजले?
137 म्हणून, त्यांनी त्यांचे जन्म￭सध्द अधकार िवकले, केवळ तेच नाही, मेथॉडस्ट,
बॅप्टीस्ट, प्रेसबेटे रयन, पटेकॉस्टल्स, त्यांच्यातील इतरांनी त्याच गो ी केल्या. तने
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संप्रदाय उभारले. ते रोम होते, ज्याने तला तसे करण्यास भाग पाडले, तने संप्रदाय
उभारले आण एका मनुष्यास त्यांच्यावर प्रमुख केले. आण मेथॉडस्ट, बॅप्टीस्ट,
पटेकॉस्टल्स आण प्रत्येक जणांनी तच गो केली, मनुष्यांच्या समुहाला त्यांच्यावर
बसवले. परमेश् वर काही का सांगेना…तुम्हाला तेच करावे लागेल. ज्याप्रकारे त्यांनी
करण्यास सांिगतले आहे.
138 ठीक, हे काय आहे? हे जगात काहीच नाही परतंु आध्या त्मक जारकमर् आहे, ही एक
वाईट प्रकारची ी आहे. होय, महाशय. जे मानवी तत्वे, मनुष्यांनी बनिवलेल्या मतांना
प्राधान्य देतात. ती देवासमोर कलावंतीण आहे. तुम्ही िवश् वास करता क बायबल असेच
सांगते? तच्या मुल नीही तसेच केले आहे.
139 जर तुमची ते अधोरखेीत करण्याची इच्छा असली तर प्रकटीकरण 17मध्ये पाहा.
योहान आत्म्यात वर घेतला गेला, “आण बसलेल्या एका मो ा कलावंतीणीला
पाहीले…” आण आपण ते मागील रात्री वाचले. आण तेथे सात ड गर होते. आण तने
नक्क तेथे काय केले आण तने जगाला तचे घाणेरडे जारकमर् िदले. हे बरोबर आहे?
“आण पृथ्वीवरील सवर् राजांनी तच्याबरोबर जारकमर् केले,” फसवणे, आण चोरी,
आण खोटे, आण—आण प ातापासाठी पसेै देणे, आण नोवेना आण इतर सवर् गो ी.
140 ठीक आहे, आता लक्षात ठेवा, तीला मुली आहेत, ठीक आहे, जर ती एका
संघटनच्या प्रणाल ची भाग बनते. तर संपूणर् प्रणाली चुक ची आहे. आण जर हव्वा,
परमेश् वराची आज्ञा मोडते, सवर् गो ना मृत्यतु नेते, ज्या तच्या अधन होत्या, आण
अधीन प्रत्येक मडंळी जी संस्थागत झाली आहे. जी तच्या अधीन आहे. सवार्ंना मृत्यतु
नेते. ते अगदी बरोबर आहे. सवर् गो ी मृत्यतु गेल्या आहेत. हे ततंोततंपणे वचनानुसार
आहेत. प्रकटीकरण 17वाचा. आण बायबल सांगते क तो “तला आण तच्याबरोबर
लेकरांना अग्नीने जाळील.” ते बरोबर आहे. त्याचा अथर् प्रत्येक संस्थागत प्रणाली
कलावंतीणीसह जळेल.
141 आता, ही गो खूप साधी वाटत आहे, आण मला—मला माहीत आहे क तुम्ही

ातून ती ऐकाल, आण माझी इच्छा आहे क तुम्ही ामधून ऐका.:आण मी—मी…
तरीही ते सत्य आहे. बायबल तसे सांगते, म्हणून ते सत्य आहे.
142 ती एक “कलावंतीण” झाली. तुम्ही हे प्रकटीकरण 17व्या अध्यायात वाचू शकता.
तने, तने काय केले. तीने आपल्या पतीच्या िव ध्द जारकमर् केले. तुम्ही म्हणाल “ठीक
आहे,” तसे नाही. “तसे बायबल सांगते.” वचन परमेश् वर आहे. आण जर तुम्ही एक
गो घेतली…
143 तुमच्या पत्नीने कोणी दसुर्या पु षाला चुंबन ावे असे तुम्हाला वाटेल का? आण
जर ती ाहून अधक काही करत नाही, तुम्हाला तीने तसे करावे असे वाटणार नाही,
तला तचे खोटे वागणे ￭सध्द करावे लागेल.
144 “जो कोणी ातून एक शब्द काढील, कवा एक ांत भर घालील.” हालेलुयाह!
ख्रस्ताला त्याची पत्नी वचनाप्रमाणे शुध्द पाहीजे. [भाऊ ब्रॅन्हम मचं चार वेळा
वाजवतात—सम्पा.] त्याचप्रमाणे ती असली पाहीजे.
145 कारण, काहीच नाही, एक बद,ू कवा एक काना, कवा काही गो ी, कवा शीषर्क
िनयमशा ांतून कवा त्या पुस्तकातून पूणर् होईपयर्ंत काढले जाणार नाही. येशू म्हणाला,
“आकाश आण पृथ्वी नाहीतशी होतील, परतंु माझी वचने नाहीतशी होणार नाही.”
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146 त्यास तुम्ही वयैिक्तक अनुवाद लावू नका. त्याला एक शुध्द, भेसळ िवरहीत हवा.
प्रेम करण्याचे चाळे करणारी पत्नी नको. मला माझी पत्नी इतर पु षाबरोबर प्रेमाचे चाळे
करणारी आवडणार नाही. आण जेव्हा तुम्ही कुठल्याही प्रकारचे तकर् ऐकता त्या पलीकडे
तुम्ही ऐकता तर तुम्ही सतैानाशी प्रेमाचे चाळे करता. आमेन! तुम्हाला हे धा मक बनवत
नाही काय? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—सम्पा.] परमेश् वराची इच्छा आहे क तुम्ही
व्यभचाररहीत असावे. सदवै वचनाबरोबर रहावे. सदवै त्याबरोबर राहा. ठीक आहे.
147 परमेश् वराने तला अभवचन िदले आहे, जसे त्याने हव्वेला एदेन बागेत िदले होते,
येथे ा अंतम हव्वेलाही िदले आहे. पटेकॉस्टल मडंळी, जी मडंळीची सु वात आहे,
आण ही मडंळी जी सवर् जीवंत लोकांची माता आहे, कारण, जोपयर्ंत ते तेथे जातात.
परतंु, तुम्ही पाहता, जेव्हा ते तीची पापे घेतात, ते तच्याबरोबर मृत होतात.
148 येथे एक लहानसा व्यिक्त येतो. तो म्हणतो, “मला—मला परमेश् वराची सेवा
करायची आहे.”
149 ते म्हणतात, “ठीक आहे, तुला हे करायचे आहे क तू तेथे खाली जा आण
प ाताप कर!”

“ठीक आहे, मी ते करीन. परमेश् वराला गौरव असो!” तेथे खाली जा, प ाताप कर.
150 “आता आमच्यात सहभागी हो.” तुम्ही तेथे आहात. होय, समजले? ते तसेच
करतात. होय! ते खरे आहे, तेथेच ते मृत होतात. पािहले? समजले? हेच…हेच हे पुस्तक
शकवत आहे, पाहा, हे मी सांगत नाही. कारण, हे येथे असे सांगते. ठीक आहे.
151 आता, परमेश् वराने जसे हव्वेला, तसेच तला अभवचन िदले. त्याने हव्वेला
सांिगतले तेथे एक असा समय येईल क वचन पुन्हा तच्याकडे परत येईल. आता तुम्हाला
ते लक्षात आहे काय? तने काय गमावले, ते तला पुन्हा िदले जाईल. कारण, तेथे एकच
गो आहे, जी परत केली जाईल आण ते वचन आहे. अगदी बरोबर आहे.
152 मी म्हणालो, बदंकू चालव, आण तुम्ही ल यावर मारीत नाही, तर तुम्ही पाहा
क ती गोळी कोठे गेली आहे. तुम्हाला परत यावे लागेल आण पुन्हा सु वात करावी
लागेल. समजले?
153 आण जर तुम्ही परत येऊ इ च्छता, तर तुम्ही नाई￭सया सभेकडे जा. तेथूनच
तुम्हाला परत सु वात केली पाहीजे. त्या संघटनांपासून, तशा सवर् मडंळ्यांपासून मागे
जा. आपण हे शके्क अगदी पूणर्पणे पाहात आहोत.
154 मी माझ्या सवर् आयषु्यात सदवै आ यर् करतो. मी इतका संस्थात्मक प्रणालीच्या
िव ध्द का आहे. लोकांिव द्ध नाही, नाही. लोक माझ्या कवा तुमच्यासारखे कवा इतर
कोणासारखे आहेत. परतंु ती प्रणाली, ती संप्रदायाची प्रणाली, आता मी येथे ा समयी
पाहात आहे. मी आता पयर्ंत त्यािवषयी काहीच जाणत नव्हतो. आण हे खरे आहे.
155 परमेश् वराने आध्या त्मक हव्वेला अभवचन िदले, जसे त्याने स्वाभािवक हव्वेला
िदले होते, क पुन्हा वचन तला िदले जाईल. अंतम समयात तो मडंळीला पुन्हा मुळ
वचनाकडे उभा रल.
156 आता अधक जवळून पाहा. मी—मी आता तुम्हाला िन त पाहू इ च्छतो.
परमेश् वराने हव्वेला अभवचन िदले होते. एक समय येईल जेव्हा वचन तच्या बीजा ारे
परत आणले जाईल. हे वचनच स्वतः, बीज बनेल. आण जेव्हा त्यांनी तीला पयार्य
िदला, तने तो पयार्य पकडून ठेवला. आण जेव्हा वचन तच्याकडे आले, तने काय
केले. “मला ते नकोय.” ते खूप नम्र होते. तला ते योग्य वाटले नाही. ते पुरसेे चांगले
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वाटले नाही. “एक तबेला? ओह, माझ्या देवा! बापर!े असा एक मनुष्य, जो एक िदवसही
शाळेत गेला नाही? मी जो स्वका शकत नाही. तो मसीही नाही. एक मनुष्य ज्यास लोकं
चारही बाजूनंी अशा प्रकारे लाथ मारतात, आण मग त्याला ‘मसीहा’ म्हणतात? त्यांना
त्याच्या चेहर्याभोवती कपडा लपेटू ा, मग त्याच्या डोक्यावर प्रहार क ा. आण तो
स्वतःला संदे ा म्हणतो, एक खरा संदे ा, जो उभा राहीला आहे?”
157 वास्तवात, त्यांनी संदेष्ट्यांना ओळखले नव्हते. येशू तसे म्हणाला. तो म्हणाला,
“जर तुम्ही संदेष्ट्यांना ओळखले असते, तर तुम्ही मलाही ओळखले असते.” ते
बरोबर आहे.
158 आता लक्ष ा. परतंु जेव्हा वचन तच्याकडे आले, त्याचप्रकारे ज्याप्रकारे परमेश् वराने
म्हटले होते क ते येईल. तने त्याची परषेा वेगळ्याप्रकारचे केली. मी वधुिवषयी बोलत
आहे. यहुदी वधू, िहब्रु वधू. ती सु वातीपासून हव्वा होती. तर जेव्हा ते येथे आले, तला
ते स्वकारायचे नव्हते. तला तच्या पयार्याबरोबरच राहायचे होते.
159 आता, परमेश् वराने आध्या त्मक हव्वेला, पटेकॉस्टच्यावेळी, ते घडण्याअगोदरच
सांिगतले, मडंळीचे पतन होण्याच्या चारशे वषार्ंपूव सांिगतले क त्यांचे पतन होईल.
आण ते तेच करतील जे त्यांनी केले. परतंु, त्याने अभवचन िदले, अंतम िदवसात तो
वचन पुन्हा पाठवील.
160 येशूने ाच गो ी सांिगतल्या जेव्हा तो पृथ्वीवर होता, तो पुन्हा वचन पाठवील
आण…त्याला काय िमळेल? त्याला त्याच गो ी पाहायला िमळतील. ज्या त्याला
िमळाल्या होत्या. जेव्हा तो पिहल्यांदा आला, बरोबर आहे. त्यांना त्यांचे पयार्य पाहीजे.
त्यांना त्यांचे संप्रदाय पाहीजेत. त्यांना त्याची मानवी त वे पाहीजेत. त्यांना जसे वाटते
तसे जगाचये आहे. आण त्यांना हे म्हणायचे आहे क , “अच्छा मी अमुक-अमुक आहे,
मी अमुक-अमुकचा सदस्य आहे.” त्यांना ाने काही फरक पडत नाही, क देव काय
करीत आहे. त्याने त्याला िकती प्रकट केले आहे; तो मृतांना उठवू शकतो; तो दयांतील
रहस्ये सांगू शकतो; तो त्या सवर्गो ी क शकतो ज्या बायबल सांगत आहे क तो करील.
त्याने त्यांना कचतही फरक पडत नाही. “जर ते माझ्या संघटनेशी संबधंीत नाही, तर
मला त्याच्याशी काही एक कतर्व्य नाही.” समजले?
161 तीच गो जी इब्री वधूने केली, ते बरोबर आहे, पाहीले, त्यांनी त्यांच्या पयार्याचे
ऐकले आण परमेश् वराने त्यांना सत्यािवषयी अभवचन िदले होते. आण जेव्हा सत्य
आले, त्यांनी ते नाकारले. तो खूप दीन होता.
162 आता आजही तीच गो आहे. जेव्हा ा गो ी श्यात घडत आहे. आता, परमेश् वर
मलाखी 4मध्ये म्हणाला, क तो अंतम समयात संदेश पाठिवल. तो मुळ स्थतीकडे
नेईल. योएल म्हणाला, “मी त्या सवर् वषार्ंची भरपाई क न देईन.” सवर् गो ी ज्या
रोमने मेथॉडस्टने आण बॅप्टीस्ट लोकांनी त्या मुळ पटेकॉस्टच्या शाखांतून खाऊन
टाकल्या. परमेश् वराने म्हटले, “अंतम िदवसात मी पुन्हा मुळ स्थतीकडे परत आणीन.”
ते खरे आहे.
163 आण तो आपल्याकडे असा एक मनुष्य पाठवू शकतो. जो…एकच गो ही आहे
क परमेश् वर आजपयर्ंत त्याचे वचन त्याच्या संदेष्ट्याकडेच पाठवतो. कोणा सुधारकाकडे
नाही. परतंु संदेष्ट्याकडेच पाठवतो. हा समय त्या क रता नाही. आता हा समय त्याच्या
येण्याचा आहे, आण हेच कारण आहे क आपण त्याच्या येण्याकडे लक्ष लावले आहे. तो
अगदी नम्र आण सौम्य असेल! आण म्हणून…बापर!े
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164 तुम्ही त्या खानदानी मेथॉडीस्ट, बेप्टीस्ट, आण प्रेसबेटे रयन, पटेकॉस्टल, िवचार
करा, क ते हे कधी स्वकारतील का?

“ओह,” तुम्ही म्हणा, “पटेकॉस्टल”?
165 पटेकॉस्टल हे लाविदक याचे आहेत. “श्रीमतं, आण त्यांना कसली गरज नाही.”
166 ते म्हणते, “तू द रद्री आहे, हे तुला कळत नाही.” कदाचत लाखो डॉलसर्च्या
इमारती बांधत असशील, परतंु तू अजूनही द रद्री, आध्या त्मक द रद्री आहेस.

“ओह”, तू म्हणतेस, “मला हे सवर् िदसते.”
“तू आंधळा आहेस!”
“अच्छा” तू म्हणतोस, “परमेश् वराचा धन्यवाद असो, मी झाकलेला आहे.”
“तू उघडावाघडा आहेस!”
“ठीक आहे. मला माझ्या यवुकांवर भरवसा आहे. आमच्याकडे सेिमनरी आहेत.

आम्ही…”
167 “आण तुला ते माहीत नाही.” आता हे अगदी त्या िव ध्द आहे. आता, जर बायबल
म्हणते, क लाविदक या मडंळी अशा अवस्थेत असेल…
168 आण तेथे पृथ्वीवर असा एकही व्यिक्त नाही. जो हे नाकारील क हे अंतम यगु
नाही, कारण हे लाविदक या यगु आहे कवा सातवे मडंळीचे यगु आहे. आण आपण

ा काळात आहोत. दसुरी दोन हजार वष पूणर् होत आहेत. तेथे दसुरी मडंळीची यगेु
नसणार. हेच कारण आहे क तुम्ही लेटर डेज बधंुजन दसुरी संघटना सु क शकत
नाही. आता ानतंर दसुरे मडंळीचे यगु नसणार. ते बरोबर आहे. हा अंतम समय आहे.
आमेन. आणखी मडंळीची यगेु नसणार. ते सवर् समा झाले आहे.
169 परतंु मग जर पटेकॉस्टचा संदेश हा शेवटचा संदेश होता…जो न्यायीकरण,
पिवत्रीकरण, पिवत्र आत्म्याचा बाि स्मा, हे शेवटचे तीन संदेश, शेवटचे तीन मडंळीची
यगेु पूणर् जन्माची रचना करतात.
170 ज्याप्रमाणे जेव्हा एक ी तच्या लहान बालकाला जन्म देणार असते; तर प्रथम
जी गो घडते ते पाणी, नतंरची गो रक्त आहे, नतंर जीवन येते.
171 जेव्हा त्यांनी येशूला वधस्तभंावर मारले, एक वस्तू त्याच्या शरीरातून आली, क
निवन बनवावे…एक जन्म व्हावा. त्यांनी त्याच्या कुशीत मारले, रक्त आण पाणी बाहेर
आले, आण “तुझ्या हातात मी माझा आत्मा सम पत करतो.” त्याच्या शरीरातून आले
होते ते पाणी, रक्त, आत्मा.
172 आता, पिहले योहानाचे पत्र 5:7 हे तुम्हाला त्यािवषयी सांगते, “स्वगार्त तघे आहेत
जे साक्ष देतात. िपता, वचन (जो ख्रस्त आहे.) आण पिवत्र आत्मा.” आण ा तघांची
साक्ष एकच आहे; ते एक नाहीत, परतंु ते एकाच गो ीत सहमत होतात. आण तेथे तीन
आहेत जे साक्ष देतात… कवा “ते एकच आहे.” मला म्हणायचे आहे. मी तेथे चूक केली
आहे. “आण ते तघे आहेत. जे पृथ्वीवर साक्ष देतात. ते पाणी, रक्त आण आत्मा, आण
त्या तघांची साक्ष एकच आहे.”
173 न्यायीकरणाशवाय तुमचे पिवत्रीकरण होऊ शकते. आण तुमचे न्यायीकरण
पिवत्रीकरणाशवाय होऊ शकते. तुमचे पिवत्रीकरण पिवत्र आत्मा िमळाल्याशवाय होऊ
शकते. ते अगदी बरोबर आहे.



तसरा शक्का 21

174 योहान 17:17 मध्ये शष्यांना पिवत्र केले गेले होते आण त्यांना भूते घालिवण्याचा
अधकार देण्यात आला होता, परतंु त्यांच्याकडे अजूनही पिवत्र आत्मा नव्हता. समजले?
िन त त्यांना पटेकॉस्टपयर्ंत जाणे होते आण पिवत्र आत्मा येईपयर्ंत वाट पाहायची होती.
175 तेथेच यहुदाने त्याचे रगं दाखिवले. पािहले क कशाप्रकारे त्या आत्म्याने न्यायीकरण,
पिवत्रीकरणा ारे कायर् केले? परतंु जेव्हा ते शेवटाकडे आले. त्याने त्याचे रगं दाखिवले.
समजले? हे खरे आहे.
176 आता लक्ष ा, आता, आण येथे आपण अंतम समयात आहोत. आण आ त्मक
हव्वा…ज्याप्रमाणे इब्री हव्वेला अभवचन देण्यात आले होते, इब्री वधूला वचन परत
येण्याचे अभवचन िदले होते. आण आ त्मक वधूला पटेकॉस्टपासून, जेव्हा नाई￭सया
येथे तीचे पतन झाले, तेव्हा तला अभवचन देण्यात आले क अंतम िदवसात वचन
पुन्हा येईल. आता तुम्ही म्हणता, मग…
177 जर तुम्हाला आणखी एक शा लेख पाहीजे, येथे प्रकटीकरण 10 काढा. आण
म्हटले आहे, “अंतम दतूाच्या समयात, सातवा देवदतू (सातवा संदेशवाहक) कणार्
वाजिवण्याच्या बेतात असेल, देवाची गूजे पूणर् होतील.” समजले? मुळ स्थती पुन्हा
वचनाकडे येईल! बायबल सांगते क हा अंतम समयाचा संदेशवाहक, “त्यांना मुळ
िव ासाकडे पुन्हा वळवील, वडलांच्या िव ासाकडे पुन्हा आणील.” परतंु तुम्ही िवचार
करता क ते ाचा स्वकार करतील? नाही, महाशय, “अंतम िदवसात, तो मुळ
वचनाला पुन्हा परत आणील.” ज्याप्रमाणे त्याने मलाखी4 मध्ये म्हटले आहे.
178 परतंु तीने ते गमावले होते. आता, तने ते वचन नाई￭सया येथे नाकारले. हव्वेने ते
एदेनमध्ये गमावले; हव्वेने तला कलवरीवर नाकारले. आण नाई￭सया समुह ते अंतम
िदवसात नाकारीत आहे, ते अगदी तसेच आहे.
179 परतंु जेव्हा वचन देहधारी झाले, तने, हव्वेने, इब्री मडंळीने, सवर् आ त्मक
जीवीतांच्या माताने, तेव्हा ते तने नाकारले. ती तच्या परपंरा आण िवश शकवणीत,
इतक िनज व झाली होती, क तने वचन ओळखले नाही. हे ही अगदी, असेच आहे.
ठीक आहे.
180 त्यांनी त्याला ओळखले नाही, जीवंत वचन, अभवचन िदलेल्या वचना ार,े देहात
प्रकट झाले. वचनाने ा गो ी करण्याचे अभवचन िदले होते, अभवचन िदले होते क
अंतम िदवसात अशा प्रकारे होईल. “जसे सदोमाच्या िदवसात होते, तसेच मनुष्याच्या
पुत्राच्या आगमन समयी होईल.” आता लक्ष ा क , सदोमात काय घडले “जसे नोहाच्या
िदवसात होते. तसेच मनुष्याच्या पुत्राच्या येण्याच्यावेळी होईल.” समजले? तेव्हा काय
घडले ाकडे लक्ष ा. समजले? आता, तो म्हणाला क आताही तसेच घडेल आण
आपण त्या िदवसात राहत आहोत. ठीक आहे, आण मला वाटते. मला वचनामध्ये,
असे सहाशे संदभर् िमळू शकतील, ज्यांचा मी संदभर् देत आहे. समजले? परतंु ते त्यास
नाकारतात.
181 तने परपंरा आण पयार्य पकडून धरले आहेत, ा ऐवजी क …तने खर्या
रक्ताऐवजी, पयार्यी रक्ताला ध न ठेवले आहे. येशूने जे वचन म्हटले. जेव्हा ते तला
प्रकट करण्यात आले होते, “कारण तने ा रती रवाजांना पकडले होते…” येशू प्रकट
झालेले वचन वधूला, इब्री वधूला म्हणला, “कारण तुम्ही तुमचे रती रवाज घेतल्यामुळे,
तुम्ही देवाचे वचन तुमच्यासाठी व्यथर् ठरिवले आहे. ते प रणामकारण होऊ शकत नाही.”
182 आता, आज हेच कारण आहे क , संजीवन जे आपल्यात असायला हवे होते. ते नाही
आहे, आपल्यामध्ये केवळ संप्रदायातील संजीवन आहे. आपल्याकडे ती खरी जागृती
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नाही. नाही, महाशय. समजू नका क , आपल्याकडे संजीवन आहे. आपल्याकडे ते नाही,
ओह, त्यांच्याकडे ते लाखो आण लाखो आण लाखो मंडळीत सदस्य आहेत. परतंु
कोठेही संजीवन नाही. नाही.
183 वधूमध्ये अजूनही संजीवन नाही. समजले? तेथे अजूनही संजीवन नाही. देवाचे
प्रकटीकरण वधूला हलवण्यासाठी अजूनही नाही. समजले? आपण आता त्याची वाट
पाहत आहोत. तला पुन्हा जागे करण्यासाठी जशा सात अज्ञात मेघगजर्ना लागतील,
समजले. होय. तो त्या पाठवील. त्याने तसे अभवचन िदले आहे. आता लक्ष ा.
184 आता ती—ती मृत होती. आण आता जर मंडळ्या त्यांची मानवी तत्वे िवसरतील,
आण त्यांच्या िवश शकवणी िवसरतील, आण फक्त बायबल घेतील. अभवचनाचा
आश्रय घेतील, तेव्हा वचन त्यांच्यासाठी खूप प्रभावशाली होईल. परतंु, पाहा, येशूने
म्हटले, “तुम्ही, तुमच्या रती- रवाजां ार,े परमेश् वराचे वचन तुमच्यासाठी व्यथर् केले
आहे.” आता, आ त्मक हव्वेसाठी आज तीच गो आहे, पाहा, आजची आ त्मक वधू,
तथाकथत, मडंळी. ती परमेश् वराचे वचन तर घेते, परतंु ती ते स्वकारीत नाही. आण ती
त्याऐवजी िवश शकवणी स्वकारते. त्यामुळे, देवाचे वचन तच्यासाठी प्रभावशाली ठरत
नाही, समजले, कारण ती वचनासह तची मानवी मते घालण्याचा प्रयत्न करते, आण ते
कायर् करीत नाही. आता आम्हाला कशाची गरज आहे…
185 मी येथे केवळ त्याच्या ठळक ओळी वाचत राहीन, हेरॉल्ड ऑफ िहज
कम ग “आम्हाला परत जाण्यासाठी एका संदेष्ट्याची आवश्यकता आहे! आम्हाला
परतण्यासाठी एका संदेष्ट्याची आवश्यकता आहे!” आण मला वाटते, जेव्हा तो येईल.
त्यांना त्यािवषयी काहीच कळणार नाही…ते बरोबर आहे. हे नेहमी असेच झाले आहे.
तुम्हाला समजले. “आम्हाला त्याची गरज आहे.” तुम्ही सवर् ािवषयीच बोलता,
“आम्हाला परतण्यासाठी एका संदेष्ट्याची आवश्यकता आहे. जो प्रभूचे वचन िनभडपणे,
आणल. आपण िवश् वास करतो क बायबलने त्याचे अभवचन िदले आहे.”
186 आता, मी भाऊ—भाऊ मूरे आण त्यांना ओळखतो, जे सम्पादक आहेत,
त्यांच्याबरोबर त्याच्या घरात भोजन केले आहे, आण इतर सवर् गो ी केल्या आहे. आण
तो एक अतशय चांगला व्यिक्त आहे. जो—जो चामडी बुटात चालतो, मला वाटते तो
उत्तम प्रतीच्या बाबदार लोकांमधील एक आहे. परतंु पाहा, त्याला माहीत आहे क ,
आपल्याकडे ते असले पाहीजे. आण बिहण मुर,े (एक उत्तम दजार्ची बाई) ी आहे…
ती लीन आहे, आण ते त्याग करतात.
187 आण माझ्या मते द हेराल्ड ऑफ िहज कम ग . हा ा के्षत्रात सवार्त चांगले
वतर्मानपत्र आहे. परतंु तुम्हाला कळेल, ते नेहमी धमाका चालू ठेवतात क , “आम्हाला
एका संदेष्ट्याची आवश्यकता आहे! आम्हाला एका संदेष्ट्याची आवश्यकता आहे!”
समजले? हेच आहे ज्यािवषयी ते बोलत असतात.
188 आण आज, आपण पुन्हा येथे आहोत, आण काल आण आजप्रमाणे, रेडओवर
घोषणा होत आहे क …बॅप्टीस्ट मडंळ्या आण इतर सांगतात क “आम्ही कॅथ लकांमध्ये
िमसळणार नाही, परतंु आम्हाला त्यांच्याशी एक प्रकारे सहभािगता करायची आहे.”
समजले?
189 आण येशूनच संदेश येथे येत आहे. “त्या िवषारी वस्तूपासून दरू राहा.” पािहले?
समजले? “पूवर्संकेत केल्याशवाय दोघेजण एकमेकांबरोबर चालतील काय?” प्रकाश
आण अधंार एकत्र सहभािगता क शकत नाही. जेव्हा प्रकाश आत येतो, अंधार िनघून
जातो. समजले?…सवार्त सामथ्यर्शाली! तुम्ही अधंारा ारे उजेडाला बाहेर काढू शकत
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नाही. परतंु तुम्ही उजेडा ार,े अंधार बाहेर काढू शकता. हे बरोबर आहे. आण तो प्रकाश
आहे, आण तो वचन आहे. समजले? आता, तुम्ही ठीक तेथे आहात, जेथे तुम्हाला
असले पाहीजे. तुम्ही हे खोटे ठरवू शकत नाही कवा काही चुक चे क शकत नाही. होय,
महाशय, हे ठीक पुन्हा त्याच स्थळी परत येते.
190 जसे एखादा व्यिक्त तुमच्याशी वादिववाद करण्याचा प्रयत्न करतो, तर तुम्ही हे
जाणाल क तो काय िवश् वास करीत आहे.
191 हे असेच आहे, जसे तुम्ही एक ससा घेता आण त्याला पजर्यामध्ये सोडता आण
तुम्ही पजर्याचा प्रत्येक छद्र बदं करता. तुम्ही फक्त पजर्याच्या दाराशी उभे राहा. तो
परत येईलच. तेथे हेच घडणार आहे. समजले? त्याला परत दरवाजापाशी यावेच लागेल,
कारण तोच एक मागर् आहे जेथून तो बाहेर जाऊ शकतो. तो दरवाजावर त्याचे डोके
घासेल, आण जवळजवळ त्याची मान मोडेल, आण तेथे पुन्हा जाईल. फक्त उभे राहा.
आण त्याला पाहत राहा. आण तो तेथेच परत येईल. समजले? बस हेच तो करील.
192 ते करण्याचा तोच एक मागर् आहे. त्या वचनाबरोबर राहा. तुम्ही मानवी मतांनी, चारही
बाजूला धमाका क शकता. तसे क न तुम्ही तुमच्या मानेला सवर् बाजूने तोडाल, परतंु
तुम्हाला ा वचनाकडेच परत यावे लागेल. समजले? होय, महाशय. हेच ते सवर् आहे.
193 आता, पाहा, त्यांना—त्यांना—त्यांना—त्यांना ते नकोय. त्यांना परमेश् वराचे वचन
नकोय. कारण तने तचे रती- रवाज पकडून ठेवले आहेत, तने परमेश् वराचे वचन
प्रभावहीन क न टाकले आहे.
194 आता, तसेच, आ त्मक हव्वेलाही लागू होते. तला नकोय…ती तचे रती- रवाज
ठेवू इ च्छते. आण परमेश् वराच्या वचनापासून दरू जाऊ इ च्छते. तने पुन्हा संप्रदाय
आण त्यांची मानवी मते आण वडलांचे रती- रवाज, ांना देवाच्या वचनाऐवजी
पकडले आहे.
195 आण अंतम िदवसात, जेव्हा परमेश् वराचे वचन तच्याकडे आणले आहे, ती त्याचा
स्वकार करणार नाही. कारण ती आपल्या रत- रवाजांशी अशाप्रकारे जडली आहे. जसे
इब्री वधू जडली होती. जसे खरे वचन, प्रकट केले आहे, ￭सध्द केले आहे, सत्या ारे
सािबत केलेले आहे, ती त्याचा स्वकार करणार नाही. ती असे का करील? कारण तेथे
तची प्रतक आहे. ती ते क शकत नाही. ते बरोबर आहे. ती तच्या प्रतकाला खोटे ठरवू
शकत नाही. समजले? आण त्यािवषयी भिवष्यवाणी केली आहे क ती तसे करीलच,
म्हणून तुम्ही हे घडण्यापासून कसे रोकू शकाल?
196 आता केवळ एकच गो करणे आहे. ती म्हणजे तुम्ही ज्यात आहात, त्यात प्रस
राहा. तेच सवर् आहे. त्यासाठी वाट पाहा. ठीक आहे.
197 परमेश् वराने अभवचन िदले आहे, क अंतम िदवसात तो त्याचे वचन तला
प्रकट करील आण सत्याने सािबत करील, आण तोपयर्ंत ती ते करणार नाही. हे सवर्
परमेश् वराने तला त्याचे दास, संदे े ां ारे अभवचन िदले आहे. परमेश् वराने येशू
ख्रस्ता ार,े अभवचन िदले आहे. परमेश् वराने, योएल संदेष्ट्या ारे अभवचन िदले आहे.
परमेश् वराने, पौला ारे अभवचन िदले आहे. परमेश् वराने मलाखी योहाना ारे अभवचन
िदले आहे…परमेश् वराने प्रकटीकरण प्रा झालेल्या योहाना ार,े सवर् संदेष्ट्या ारे
अभवचन िदले आहे, क शेवटचा संदेश तच्यासाठी काय असेल. आता, जर तुम्ही
त्यांना लहून घेऊ इ च्छता. अथार्त, तुम्हास सवार्ंना ते माहीत आहेत. येशू, योहान
14:12, आण योएल, 2:38, पौल, दसुरे तमथ्य 3रा अध्याय, मलाखी 4था अध्याय,
आण योहान प्रकटीकरण देणारा प्रकटीकरण 11, सतरा, एक ते सतरा. पाहा, आता काय
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घडणार आहे ते! आण मडंळीसाठी ते काय आहे? मुतमान वचन त्याच्या लोकांमध्ये
पुन्हा देहधारी झाले! समजले? आण त्यांनी त्यावर िवश् वास ठेवला नाही.
198 तुम्हाला माहीत आहे येशूने काय म्हटले जेव्हा त्याने ते पाहीले…जेव्हा त्याने
त्यांच्यासमोर चमत्कार केले, आण ￭सध्द केले क तो देव होता? जे काही तो करीत
होता, ते ￭सध्द केले. तो कोण होता. त्याने अगदी तेच केले. त्याने—त्याने त्यांना म्हटले,
तो म्हणाला, “हे कफणर्हूमा, तू आकाशापयर्ंत चढिवले जाशील काय, कारण…तुझ्यामध्ये
जी पराक्रमाची कृत्ये घडली ती सदोमात घडली असती, तर ते आजपयर्ंत राहीले असते.”
आण कफणर्हूमात, त्याने कधीच काही केले नाही, परतंु काही लोकांना बरे केले, आण
त्यांना त्यांच्या दयांतील रहस्ये सांिगतली, आण तेथून िनघून गेला. होय. हेच सवर्
आहे. समजले?
199 त्य़ांना माहीत नव्हते क पराक्रमाची कृत्ये काय आहेत. त्यांना वाटले तो एक मोठा
समारभं असणार जेथे सवर्जण उभे राहणार, आण न्यायाधश भाषण करणार, आण—
आण बँड वाजणार, आण रगंीत झडे िफरवले जाणार आण चांगले पोषाख प रधाण
केलेल्या ीया, आण त्यांचे…आण िवलंब केला जाणार आण सवर् पी. एच. डी. एल.
एल. डी. आण मो ा आण उंच टोप्या घालणारे आण आपल्या गोल कॉलर क न
आण सवर् गो ी, ते सवार्ंना आत यावे लागेल. “हा कुठला मोठा समारभं आहे.”

परमेश् वर म्हणतो, “ही मुखर्ता आहे.”
200 आण परमेश् वर एक अशा साधारण व्यिक्तला उभा क शकतो, ज्यास कदाचत,
मु श्कलीने अ ब क मधील भेद ही करता येतो, आण तो असे काही करतो क
खर्या मडंळीत जागृती उत्प करतो. आण इतर लोक अशा मडंळीला “देववेडे लोक
म्हणतात.” परमेश् वर त्यांना “महान”, म्हणतो, आण जग त्यांना “मुखर्” म्हणते. जग
ज्यास “महान” म्हणते आण परमेश् वर त्यांना “मुखर्” म्हणतो. पाहीले, अगदी िव ध्द
आहे. समजले? आण ज्या गो ीचे परमेश् वराने अभवचन िदले आहे, परमेश् वर ते करील
आण परमेश् वराने ते केले आहे. समजले? आपण येथे आहोत.
201 आता, पाहा, तने आताही तेच केले, जे इब्री हव्वेने केले. ती खर्या वचनाचा स्वकार
करणार नाही. तुम्ही मेलेल्यांना जीवंत क शकता. तुम्ही परमेश् वराचा आत्मा पाहू शकता.
येशू खाली आला, त्याला त्याने देवाचा पुत्र म्हणून प्रकट केले. प्रथम त्याने प्रचार करण्यास
सु वात केली. अच्छा, त्यांनी िवचार केला, “अच्छा, हा एक िवचत्र प्रकारचा व्यिक्त आहे.
हा कोण आहे?” अच्छा, प्रथम गो तुम्हाला माहीत आहे का, लोक म्हणायला लागले…
202 जेव्हा त्याच्या अगोदर त्याचा अग्रदतू योहान आला, तेव्हा वास्तवात, त्यांनी त्यास
हेच िवचारले होते क , “तू मसीहा आहेस का?”
203 तो म्हणाला, “नाही. परतंु तो तुमच्यामध्ये इथेच कुठेतरी उभा आहे.” होय,
समजले? का? त्याला माहीत होते, क जेव्हा त्याचा संदेश िदला जाईल. तेव्हा त्याला
काय करायचे आहे. त्याला माहीत होते क तो काय करणार होता.
204 ज्याप्रमाणे नोहा हनोकावर ी लावून होता. जेव्हा हनोक गेला. नोहा म्हणाला,
“उचत हेच असेल क , ता च्या जवळ जावे. समय अधक जवळ आहे.” नोहा हनोकावर

ी लावून होता. समजले?
205 आण योहान त्या चन्हाकडे पाहत होता, जे येशूने त्याला सांिगतले होते, कवा
परमेश् वराने त्याला पाहण्यासाठी सांिगतले होते. तो म्हणाला, “तो येथे आता तुमच्यामध्ये
कुठेतरी उभा आहे. मी त्याला ओळखत नाही, परतंु मी त्याला ओळखेन.”
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206 जेव्हा तो तेथे उभा होता, तेव्हा त्यांनी त्याला िवचारले होते. “तू मसीहा आहेस
का?” म्हणाले, “आम्हाला मुख्य कायार्लयातून पाठवण्यात आले होते.” होय, “आम्ही
वडलांना आण इतर महान व्य क्तना येथे खाली पाठिवण्यात आले आहे. जर तू मसीहा
असलास, तू का वर येत नाहीस आण तेथे स्वतःला प्रकट कर, येथे खाली ा नीच
शे्रणीच्या लोकांच्या समुहात क नको! तू तेथे ये आण स्वतःला प्रकट कर.”
207 तो म्हणाला, “मी म￭सहा नाही.” तो म्हणाला, “मी अरण्यात ओरडण्याची
वाणी आहे.”
208 त्या गो ी त्यांच्या डोक्याव न शक्य ततक्या गेल्या. त्यांना त्यािवषयी काही कळले
नाही, समजले, आण तरीही ते सवर् त्याच्या येण्याची वाट पाहत होते. “परतंु हा
व्यिक्त त्याच्यासारखा नसू शकतो. ओह, माझ्या प्रभू, जर असला तर ती एक भयानक
गो होईल!”

“तू कुठल्या शाळेतून शक्षण घेतले आहेस?”
“कोणत्याही नाही.”
“तुझ्याकडे तुझ्या सहभािगतेचे पत्र आहे का?”
“ते काय आहे?” समजले?

209 तो परमेश् वराचा अभिषक्त होता. तो म्हणाला, “माझ्याकडे एकच गो आहे. कुर्हाड
झाडाच्या मुळाशीच ठेवली आहे.” आता, हेच सवर् त्याच्याकडे—त्याच्याकडे होते.
तो जगंली मनुष्याच्या भाषेत बोलला, त्याची भाषा एका धमर्शक्षण देणार्या व्यिक्तची
नव्हती; सापाची िप े, आण कुर्हाड, आण झाडे, आण अशा प्रकारची. तो—तो
धम पदेशकाच्या भाषेत बोलला नाही.
210 परतंु येशू म्हणाला, त्याच्यासारखा संदे ा कधीच झाला नाही. “त्याच्या िदवसापयर्ंत
त्याच्यासारखा ीपासून कोणीही मनुष्य जन्मला नव्हता.” हे बरोबर आहे. “तो एका
संदेष्ट्यापेक्षा अधक होता.” तो कराराचा संदेशवाहक होता, जो दोन कालखडंाच्या
मध्यभागी उभा होता. समजले? “संदेष्ट्याहून मोठा.”
211 आण म्हणून तेव्हा—तेव्हा त्यांनी त्याला ओळखले नाही. त्यांनी त्याला समजले
नाही. तो एक िवचत्र प्रकारचा व्यिक्त होता, म्हणून त्याने त्याला नाकारले, समजले.
212 तेव्हा, जेव्हा येशू आला, आण िन त ते त्याचा स्वकार करणार नव्हते, हा
सुताराचा मुलगा, त्याच्यामध्ये असे काही नव्हते. त्याच्यामागे “अनौरस संतती” असे
वाईट नाव लावले होते. आण ते त्याच्यासारख्या व्यिक्तला पाहू शकत नव्हते.
213 परतंु, परतंु पाहा, देवाने काय केले. त्याने ते अशक्षत, गरीब, मासेमारी करणार,े
लाकूडतोडे, शेतकरी, आण वेश्या, ांना घेतले, आण मान्यवर व्य क्तना तेथेच बसू
िदले. का? काय? त्याने ते का केले? त्याने अशी गो का केली? तुम्ही कल्पना क
शकता का? कारण त्या लोकांनी त्याला ओळखले होते क तो वचन आहे. आता काही
िमिनटासाठी ाचे अवलोकन क या.
214 येथे एक म्हातारा अशक्षत, मासे पकडणारा आहे, जो त्याचे नावही लहू शकत
नाही. बायबल म्हणते, क तो “अज्ञानी आण अशक्षत होता.” तो त्याचे मासे पकडत
होता. आण त्यांना एकत्र करीत असे. तो तेथे खाली जात असे. आण पहात असे क हा
सवर् ग गाट कसला आहे. परतंु त्याच्या आतमध्ये त्याला ठाऊक होते क बायबल म्हणते
क , मसीहा…सवर् इब्री मसीहाची वाट पहात आहे, कारण ते जाणत होते क जेव्हा तो
येईल तेव्हा वचनानुसार घटना घडतील.
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215 तेथे खूप मसीहा उठले होते, आण म्हणत होते, “मी तो आहे.” आण शेकडो लोक
त्याच्यामागे गेले, आण—आण नाश पावले आण सवर् गो ी. परतंु, पाहा, ते ासाठी
घडले क जेव्हा खरा मसीहा येईल तेव्हा त्याच्याकडून लोकांचे लक्ष िफरवले जावे.
216 आपल्याकडे ए लयाचा झगा आण अगंरखा आहे, आण इतर सवर् गो ी होत्या;
परतंु जेव्हा—जेव्हा—जेव्हा—जेव्हा तो आला ा सवर् गो नी लोकांचे लक्ष वास्तिवक
गो ीकडून िफरवले. समजले? ते बरोबर आहे. सवर् प्रकारचे लोक ज्यांनी लांब झगे आण
व े घातली होते, आण सवर् प्रकारच्या टोप्यांनी लपेटले होते, आण सवर् इतर गो ी…
ते—ते तर फक्त ￭सध्द करते. जसे बोगस डॉलर, दशर्िवतो क तेथे कुठेतरी खरा डॉलर
आहे, जर तुम्ही तो फक्त शोधू शकता. समजले?
217 तर तो येथे येतो. आता हे मान्यवर व्यक्त बाहेर येतात, आण ते त्यांच्या पयार्यात
इतके गुतंले होते! ते म्हणतात, “आता जर मसीहा येईल, तो िन त कैफाकडे येईल. तो
आमच्या संप्रदायाकडे येईल. तो प श्यांकडे येईल.” सदकू म्हणतात, “तो हाच आहे.
ज्यािवषयी तुम्ही िवचार केला होता! तो सदकु्याकडे येईल” आण तेव्हा लोकांचे तसे
िवचार होते, समजले, आजही ते तशाच गो ी करतात, आता.
218 परतंु जेव्हा तो आला, तेव्हा ते त्यांच्यासाठी फार चमत्का रक होते. जेव्हा तो आला
तो अगदी त्यांच्या िवचारांच्या िव ध्द आला, परतंु तो वचनानुसार आला. आण त्यांनी
वचनाला ओळखले नाही.
219 मला सांगू ा क , तुम्ही वास्तवात समजावे, हे खोलवर उत ा. माझी इच्छा
आहे क हे तुम्हाला समजावे. हीच गो आज तुम्हाबरोबर आहे. समजले, तुम्ही वचन
समजत नाही! समजले?
220 येशूने म्हटले, “तुम्हाला आकाशातील लक्षणांचा अथर् लावता येतो, परतंु ा
काळाच्या लक्षणांचा अथर् तुम्हाला लावता येत नाही.”

तुम्ही म्हणता, “आमच्याकडे मोशे आहे.”
221 म्हणून, तो म्हणाला, “जर तुम्ही मोशेला ओळखले असते, तर तुम्ही मला ओळखले
असते.” त्यांनी मोशेला ओळखले नाही, आण म्हणून त्यांनी मला ओळखले नाही. त्यांना
फक्त पथं ठाऊक आहेत. ज्यात ते जन्मलेले आहेत.
222 आता, जुन्या मासेमारी, करणार्याला पाहूया. त्याने त्याची टोपली नीट केली. त्याने
आपल्या पांढर्या दाढीवर हात िफरवला, आण हे बोलत खाली जाऊ लागला, “माझा
िवश् वास आहे क मी पाहीन क हा कोण आहे.”
223 त्याचा भाऊ म्हणाला, “ये आपण तेथे खाली जाऊया.” म्हटले, “हा तोच
व्यिक्त आहे. हा तोच व्यिक्त आहे, असे ते दसुर्या िदवशी बोलले…मी काल संपूणर्
रात्र त्याच्याबरोबर राहीलो. तुम्ही योहानास ओळखता, मी त्याच्यािवषयी तुमच्याशी
बोलत होतो?”
224 “होय, तेथे तो जंगली मनुष्य आहे! होय, मी त्याच्या िवषयी ऐकले आहे.” असे वृध्द
शमोन, बोलला असेल. “मी तेथे खाली त्याच्या िवषयी ऐकले आहे. होय, दोन कवा
तीन मिहन्यांपासून, तो तेथे खाली आहे.”
225 “अच्छा, तो म्हणाला…आण एके िदवशी तेथे तो उभा होता, त्याने एक िवचत्र गो
सांिगतली. तो म्हणाला, ‘पाहा, येथे तो आता येत आहे!’ त्यांनी िवचारले, ‘तुला हे कसे
ठाऊक?’ त्याने तेथे वर पािहले, तेथे एक साधारण व्यिक्त उभा होता. तो म्हणाला, ‘मी
देवाचा आत्मा, कबुतराप्रमाणे, खाली उतरताना पाहीला. मी एक वाणी ऐकली, “तो तोच
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आहे. हा माझा ‘पुत्र’ मला परमिप्रय आहे. ाच्यामध्ये राहण्यास मी संतु आहे.”’ नतंर
तो पाण्यात चालून गेला आण त्याला बाि स्मा िदला, तेथे तो म्हणाला क तो त्याला
ओळखतो.”
226 “ओह, मला माहीत नाही,” शमोन म्हणाला, “मी हे सवर् खूप वेळा, ऐकले आहे.”
परतंु येथे तो आला आहे. परतंु त्याच्या दयात पूवर्िनयकु्त बीज होते समजले? येशूने
तसे म्हटले. हे बरोबर आहे. त्याच्याकडे चालत गेला. म्हणाला, “मी खाली सभेत जाईन
आण पाहीन.” तो तेथे गेला.
227 येशू तेथे, एक साधारण व्यिक्तसारखा उभा होता. वर चालत गेला. तो म्हणाला, “तुझे
नाव शमोन आहे. आण तुझ्या िपत्याचे नाव योना आहे.” त्यामुळे तो आ यर्चिकत झाला.
का? कारण ते लहानसे, सावर्का लक जीवनाचे बीज तेथे पडले होते. होय, महाशय.
228 तो म्हणाला, “एक िमिनट थांब! ते कसे काय? तू मला कधीच पाहीले नाही. तु
माझ्या वडलांना ही ओळखत नाहीस, कारण ते िकत्येक वषार्पासून मृत आहेत. परतंु तू
येथे आलास, मला ते कसे सांिगतले? आता, मला माहीत आहे क बायबल म्हणते…”
आता, त्याने असे सांिगतले नाही क वडल काय म्हणतात त्याकडे जा. “परतंु बायबल
म्हणते क मसीहा एक संदे ा असेल. तेथे तोच आहे. तोच तो आहे.”
229 एके िदवशी येशू यहु ांच्या समुहाबरोबर, शोमरोनामधून जात होता. त्याने त्यांना
सोडले. आण ही लहानशी बदफैली ी, तेथे आली, तुम्हाला माहीत आहे, कदाचत
ती एक सुंदर यवुती असेल. आण तला एका बालकाप्रमाणे, रस्त्यावर बाहेर काढले होते.
आण ती तेथून जात होती. ती कदाचत काही िवचार करीत होती. ती तथे गेली आण
घागर खाली टाकली. आण ती पाणी काढण्यासाठी घागर खाली टाकू लागली. आण
तने एका पु षाला तला सांगताना ऐकले, “मला पाणी प्यावयाला दे.” तने सभोवती
पाहीले, आण तथे एक मध्यमवयीन यहुदी बसला होता.
230 ती म्हणाली, “सांगा, तुम्ही यहुदी आहात क नाही? तुम्ही असे करता कामा नये.
तुम्ही माझ्याशी बोलणे हे रती- रवाजास ध न नाही. मी एक शोमरोनी आहे.”
231 तो म्हणाला, “परतंु जर तुला कळले असते क तुझ्याशी बोलणारा कोण आहे, तर
तू…तू माझ्याकडे प्यावयास मािगतले असते.”
232 ती म्हणाली, “तुमचा पोहरा कोठे आहे?” समजले? “तुमची दोरी कोठे आहे?”

“ठीक आहे,” तो म्हणाला, “मी जे पाणी देतो ते जीवन आहे.”
233 “काय?” समजले? “का” ती म्हणाली, “आमच्या पूवर्जांनी ाच ड गरावर
उपासना केली. आण तुम्ही का म्हणता क य शलेमेत उपासना केली पाहीजे…”
234 “ओह,” तो म्हणाला, “हे खरे आहे,” परतंु म्हणाला, “आम्हा यहु ांना ठाऊक
आहे आम्ही कशाची उपासना करतो. परतंु,” म्हणाला, “तुम्हाला ठाऊक आहे, अशी वेळ
येत आहे क , जेव्हा—जेव्हा मनुष्य उपासना य शलेमेतही नाही कवा ा ड गरावरही
करणार नाहीत.” तो म्हणाला, “ते—ते देवाची उपासना आत्म्याने करतील, कारण तो
आत्मा आहे, आत्म्याने आण खरपेणाने.” तुम्हाला ठाऊक आहे, ती त्या गो चा अभ्यास
क लागली.

आण तो म्हणाला, “तू जाऊन तुझ्या नवर्याला बोलावून आण.”
ती म्हणाली. “माझा नवरा? मला कोणी नवरा नाही.”
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235 येशूने म्हटले, “तू ठीक बोललीस.” म्हणाला, “तुला पाच नवरे होते आण आता
सहावा आहे.” आण म्हणाला, “तुला पाच नवरे होते: आण—आण तुम्हाला ठाऊक
आहे. तू ठीक बोललीस.”
236 पाहा! हे काय होते? तो प्रकाश त्या बीजावर पडला. ते तेथे पडले होते, ते
परमेश् वराकडून बोलले गेले होते. होय, महाशय.
237 ते बीज पृथ्वीवर होते. जेव्हा परमेश् वराने त्यावर पाणी घातले, आण सुयार्ची उब
त्याला लागली, ते वर आले. ते बरोबर आहे. समजले? त्या सवार्ंची त्याला गरज होती,
त्यास सुयार्ची आवश्यकता होती. त्यास प्रकाशांची आवश्यकता होती. होय, महाशय.
238 आण मग जेव्हा त्याच्यातील पिवत्र आत्मा, तच्या भूतकाळातील जीवनात गेला,
आण तला ते दाखवले, तो प्रकाश त्याच्यावर पडला. ती म्हणाली, “महाराज, आपण
संदे े आहा. हे आता मला समजले.” ती म्हणाली, “आता आम्हाला माहीत आहे, मला
माहीत आहे क , जेव्हा मसीहा येईल, तो आम्हाला ा गो ी सांगेल. आण आमच्याकडे
शेकडो वषार्पासून संदे ा नाही. शेकडो वषार्पासून आमच्याकडे खरा संदे ा नव्हता.” आण
ती म्हणाली, “तू मला माझ्या नवर्यािवषयी कसे सांिगतले, आण मला िकती नवरे आहेत
हे सांिगतले, आण अशा सवर् गो ी. का,” म्हणाली “मला हे कळत नाही.” म्हणाली,
“जेव्हा मसीहा येईल, तो हे करणार आहे. परतंु तू कोण आहेस?”

तो म्हणाला, “मी तोच आहे.”
ती तीच आहे. समजले? एक वेश्या!

239 आण याजकांनी सभोवती पाहीले आण म्हटले…अच्छा. त्यांच्या मंडळीला उत्तर
ावे लागते. ते म्हणाले, “तुम्ही त्या व्यिक्तबरोबर मुखर् होऊ नका. त्याला—त्याला भूत

लागले आहे. तेच सवर् आहे.” आता, पाहा. तोच फरक आहे. आजही तीच गो आहे.
समजले? तीच गो आजही, ाचप्रकारे होत आहे. होय, महाशय.
240 तला, हे माहीत होते, कारण प्रकाश तच्यावर पडला होता. ते…मासेमारी करणार,े
जगंली मनुष्य, शेतकरी, जकातदार, वेश्या त्यांनी त्याच्यामध्ये पाहीले होते क , साधा
शा लेख काय सांगत आहे क , तो काय करील. आण प शी ते त्यांच्या परपंरांमुळे,
पाहू शकले नाही. [भाऊ ब्रॅन्हम थांबतात आण काही प्रकारे हावभाव करतात. मंडळी
होकाराथ प्रतसाद देते—सम्पा.] ते त्यांच्या परपंरांमुळे, पाहू शकले नाहीत. परतंु वेश्या,
शेतकरी, आण त्यांच्यातले सवर्, त्यांनी ते पाहीले, ते सवर् पूवर्िनयकु्त केलेले होते. जेव्हा
संशय िनघून गेले, तेव्हा ते बीज वाढू लागले. हे बरोबर आहे.
241 तने काय केले? ती म्हणाली, “अच्छा मी आनदंीत आहे, कारण मला मसीहा
भेटला आहे”? ओह, नाही, भाऊ. ती थेट शहरात गेली. ती पाण्यािवषयी िवस न गेली.
ती म्हणाली, “चला, मी केलेले सवर् काही ज्याने मला सांिगतले, तो मनुष्य पाहा. हीच
ती गो नाही का, जे शा लेखात म्हटले आहे क मसीहा करणार आहे? हे अगदी तेच
आहे क नाही?” आण लोक तीच गो पाहू शकले.
242 जसे येशू ख्रस्ताने, योहान 14:12 मध्ये म्हटले आहे, तसेच पुन्हा घडेल. त्याने ते
लूक मध्येही म्हटले आहे. जेव्हा त्याने म्हटले, “जसे नोहाच्या िदवसात होते.” देवाने
त्याला एका मनुष्यामध्ये कसे प्रकट केले, आण सांिगतले त्याच्यामागे कोण होते; आण
सारा ने काय केले, तबंूत हसत आहे. आण मलाखीतील, हे सवर् शा लेख, आण इतर
सवर्, अंतम िदवसासाठी भिवष्यवाणी करतात. इब्री 4 म्हणते, जेव्हा “वचन” परत येते.
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मलाखी 4सांगते, एका मनुष्या ारे परत येईल. इब्री 4म्हणते, “देवाचे वचन मनातील
िवचारांचे प रक्षक आहे.”
243 आण ते असे होताना पाहू शकले, आण त्यापासून दरू गेले. त्याच्या परपंरा त्यांना
लपिवतात आण ते प्रभावहीन करतात. ठीक आहे, आम्ही येथे आहोत. तेच सवर् आहे.
244 तुम्हाला मािहत आहे, तो तीच गो आजही क शकतो. तो आजही श्यात येतो
आण त्याच गो ी उत्प करतो, ज्या त्याने तेव्हा केल्या. जसे त्याने सांिगतले आहे
क तो करील. समजले? त्याने ते करण्याचे अभवचन िदले आहे. त्याने ते करण्याचे
अभवचन िदले आहे. आण जर तो तीच गो करील, लाविदक याचा संदेशवाहक ते
करणार आहे.
245 आण मग जर लाविदक या मडंळी ते होताना पाहते, ते अगदी तेच करील जसे
इब्री मडंळीने सु वातीला केले. ाने काही फरक पडत नाही क त्यांनी ते िकती चांगल्या
प्रकारे प्रकट केले आहे, ओह, त्यांनी ते कसेही, केलेच आहे. ओह, माझ्या देवा!
246 आता, वचन सांगते क , असे होईल. आपण मूळ वचनाकडे परत वळू, आण
अभवचनाप्रमाणे आम्हास प्रकट केले जाईल, ासाठी क तो िवश् वास, मुळ िव ासाच्या
पूवर् स्थतीला पुन्हा यावे. आण जर त्याने स्वतःस प्रकट केले आहे क , तो त्याच्या
लोकांमध्ये हे गो ी करण्या ारे वस्ती करीत होता; तो आपला फोटो काढण्या ारे हे
वजै्ञािनक ष्ट्या ￭सध्द क शकला. आण तरीही ते त्यावर िवश् वास ठेवीत नाही. आण
कॅमेर्याच्या यांित्रक डोळ्यांनी त्याला तेथे उभे असताना त्याचा फोटो काढावा, तोच
अग्नीस्तभं, जो इब्री. 13:8 प्रमाणे “काल, आज, आण यगुानुयगु सारखा आहे.” आण
दाखवावे क वजै्ञािनक ष्ट्या आण इतर सवर् ष्ट्या, आ त्मक ष्ट्या हे सत्य प्रमाणत
झालेले आहे. सवर् प्रकारे ते प्रमाणत क शकतो, ते प्रमाणत केलेले आहे.
247 आण, तुम्हास ठाऊक आहे, ते बहुदा तीच गो करतील. ते बहुदा त्यांपासून दरू
जातील आण ठीक तसेच करतील जसे त्यांनी केले होते.
248 ओह, परमेश् वरा आमचे साहाय्य कर. ओह! आपण येथे जरा थांबूया. परतंु, परमेश् वरा
मी प्राथर्ना करीतो, क आता जेव्हा आम्ही आलो आहे, तर तू हे पाहण्यासाठी आमचे
साहाय्य कर. कारण, मी तुम्हाला खूप वेळ थांबवू इ च्छत नाही. परमेश् वरा हे पाहण्यासाठी
आमचे साहाय्य कर. मी िवश् वास करतो क , त्याचा आत्मा आपल्यावर येईल, तो आता
येथे आहे तो आपणास ते प्रकट करण्यासाठी, हा शक्का उघडण्यासाठी सहाय्य करील.
249 आपण वाचूया. जसे आपण मडंळीची अवस्था पािहली, आपण पािहले ते कोठे होते,
पािहले ते कोठून यायला पाहीजे होते, हे तेथे पाहीले, आण पाहीले क त्यांनी काय
करायला पाहीजे होते. त्यांनी फक्त ते केले. आता तुम्ही पाहीले का आपण कुठे आहोत?
तुम्ही न्याय करा. मी न्याय क शकत नाही. मी फक्त हे वचन आणण्यासाठी जबाबदार
आहे. जसे ते मला देण्यात आले, मी ते देऊ शकतो. जोपयर्ंत मला देण्यात येत नाही, मी
ते देऊ शकत नाही; इतर कोणीही देऊ शकत नाही.

आण त्याने तसरा शक्का फोडला, तेव्हा तसरा प्राणी, ये, असे म्हणाला,
ते मी ऐकले मग मी पािहले तो एक काळा घोडा आण त्याच्यावर बसलेला
कोणीएक माझ्या ीस पडला, त्याच्या हातात तराजू होते.
आण जणू काय चार प्राण्यांच्यामधून िनघालेली वाणी मी ऐकली, ती अशी
पयाला शेरभर गहू, आण पयाला तीन शेर जव, तेल व…द्राक्षारस ांची

खराबी क नको.
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250 आता, कोकर्याच्या हातात पुस्तक आहे, शके्क फोडीत आहे. त्याने पिहला, दसुरा
फोडला आहे, आण आता तो तसरा शक्का फोडीत आहे. आण जसे तो हा फोडतो,
कोकरा हा शक्का फोडतो, तसरा शक्का, तसरा प्राणी…
251 आता, िकती जणांना ठाऊक आहे क तसरा प्राणी कोणासारखा िदसतो? तो
एका मनुष्यासारखा िदसतो. पिहला एका ￬सहासारखा िदसतो; दसुरा गोर्हासारखा,
कवा बलैासारखा िदसतो; आण तसरा, मनुष्यासारखा, मनुष्यासारखा िदसतो आण
त्याने एका जीवंत प्राण्याचा आवाज ऐकला, एका प्राण्याचा. जीवंत प्राणी, एक
मनुष्यासारखा, योहानास म्हणाला, “ये, बघ ात काय रहस्य लपलेले आहे.” जगाचा
पाया घातल्यापासून ा मुक्त च्या इतक्या वषार्ंमध्ये हे ा शक्क्याखाली लपलेले आहे,
क काय घडणार आहे. आता, “ये आण बघ ते काय आहे.”
252 आण म्हणून तो ते उघडतो. मेघगजर्ना होते; आण कोकरा शके्क उघडतो.
253 आण, आता योहान ते काय असेल हे पाहण्यासाठी वर जातो. त्याने काय बघतले?
त्याने एक काळा घोडा बघतला. आण त्याच्या स्वाराच्या हातात, तराजू होते. आता,
ही पिहली गो आहे जी त्याने पािहली. जेव्हा कोकर्याने ाची घोषणा केली, शक्का
फोडला, तेव्हा दसुरा प्राणी…पाहा, ते प्राणी एका मागे एक येऊन. आण सांगतात, “ये
आण बघ.” आण जेथे योहान उभा होता, कदाचत, तो तेथे अशाप्रकारे उभा असेल.
आण जेव्हा कोकर्याने शक्का उघडला तर तो तेथे चालत गेला…
254 जसे आपण पिहल्या शक्क्यात पािहले, क एक गजर्ना झाली आण ते पहाण्यासाठी

ी टाकतो क काय घडत आहे. आण तो पाहतो क एक मनुष्य प्रथम, पांढर्या घोड्यावर
येतो. तो त्याला घोड्याव न खाली येताना पाहतो. आण योहान त्याला शेवटापयर्ंत
जाताना पाहतो. तो त्याला पांढर्या घोड्यावर येताना पाहतो, त्याच्या हातात एक धनुष्य
होते, आण त्याच्याकडे बाण नाहीत. आण नतंर तो जी गो बघतो, त्याला एक मुकूट
िमळतो, आण तो पुढे चालत जातो.
255 मग आम्हाला कळते, तेव्हा, कोकरा पुन्हा येथे येतो, तो दसुरा शक्का उघडतो. आण
पाहतो आता येथे एक—एक लाल रगंाचा घोडा येतो. ा मनुष्याच्या हातात त्याची तरवार
आहे. आपण वचनात पाहीले क ाच्या हातातील ा तरवारीने लोकांना मारण्यासाठी
आण पृथ्वीव न शांती हरण करण्यासाठी पुढे चालत जात आहे.
256 आता, कोकरा दसुरा शक्का उघडतो. दसुरा जीवंत प्राणी, एका मनुष्यासारखा होता,
म्हणतो, “ये, बघ.” आता योहान चालून जातो, हे काय आहे ते पाहतो. आण जेव्हा त्याने
पाहीले, तेथे एका स्वाराला काळ्या घोड्यावर येताना पाहीले.
257 आता, मागील रात्री आपण पाहीले क जो घोडेस्वार पांढर्या घोड्यावर होता तोच
घोडेस्वार लाल घोड्यावर होता.
258 आण प्राण्यांच्या मधून वाणी झाली, एक वाणी बोलली. तेथे काय आहे, हे
पाहण्यासाठी तो आला तो ा जीवंत प्राण्यांत होता. आण त्याने हा काळा घोडा पाहीला.

आण जेव्हा…चार प्राण्यांच्या मधून िनघालेली वाणी मी ऐकली, पयाला
शेरभर गहू, आण—आण पायाला तीन शेर जव; तेल व द्राक्षारस ांची
खराबी क नको. (समजले?)

259 आपण ा स्वारावर, िवचार-िविनमय क या. जर तुम्ही पिहल्या स्वाराकडे लक्ष
ाल क तो कोण आहे. आण आपण मागील रात्री वचनातून पाहीले क , दसुरा घोडेस्वार

तोच व्यिक्त होता. फक्त तो दसुर्या घोड्यावर होता. काय झाले? त्याने त्याची सेवकाई
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बदलली. समजले? बरोबर आहे. आपण पाहीले क तो एक ख्रस्तिवरोधक आहे, आण
त्याने त्याची स्थती बदलली होती.
260 आपण पाहीले क जेव्हा तो पिहला एक पांढरा घोडा होता; तेव्हा तो एक ￭सध्दात
झाला. आता, आपण ांतील प्रत्येकाला वचनांतून पाहीले आहे. समजले?
261 आता, आपण पाहूया क , आज रात्री, आपण कोठे आहोत, दसुरी मडंळीची यगेु
पाहूया. समजले? आता, आपण तसर्या मडंळी यगुाकडे येत आहोत. समजले? तसर्या
मडंळीचे यगु हे अगदी तसर्या घोड्यासारखे आहे. समजले?
262 आता, पिहले मडंळीचे यगु पाहा. ते काय होते? िनकलाइतांकडे एक शकवण
होती, समजले, ती पिहलीच ठीक आहे. आण नतंर, पिहली गो आपण जाणतो क ही
िनकलाईतांची शकवण, ते मजंूर करण्यात आले. आण ते बरोबर होते, अंमलात आणले
आण त्यांनी ा व्यिक्तला मुकूट घातला. नतंर, हा आत्मा, ख्रस्तिवरोधी आत्मा, एका
मनुष्यामध्ये अवतरला. समजले? आण आपल्याला कळते, नतंर, तो एक देहधारी श्य
मनुष्य झाला. भूते िनघून गेली, आण दु मनुष्य आत आला.
263 आण त्याचप्रकारे ती मडंळी, ख्रस्तमंडळी पुढे जाते. ठीक त्याचप्रमाणे वधू ही
िवभ गो ी घेऊन न्यायीकरण, पिवत्रीकरण, पिवत्र आत्म्याचा बाि स्मा ांतून पुढे
जात आहे. त्यांनी फक्त त्याचे संजीवन आधी घेतले आहे. आण मडंळी शेवटी घेत आहे.
त्यांची पिहली तीन वष…त्यांच्या प्रथम तीन पायर्या अधंकाराच्या यगुांतून गेल्या आहेत;
नतंर तीन पायर्या, मडंळी न्यायीकरण, पिवत्रीकरण, पिवत्र आत्म्याचा बाि स्मा ांतून
बाहेर आली. देहधारी परमेश् वर आमच्यामध्ये प्रकट झाला. येथे सतैान ख्रस्तिवरोधीच्या

पात, खोटा संदे ा म्हणून, नतंर पशू म्हणून अधंकाराच्या यगुात आला. आण मडंळी
अधंकाराच्या यगुातून न्यायीकरण, पिवत्रीकरण, पिवत्र आत्म्याचा बाि स्मा, ा ारे बाहेर
आली. अशा प्रकारे आता वचन देहधारी झाले. आण त्याचे पतन होत जाते. तुम्हाला
हे समजते काय? तो खाली जातो. खरी मडंळी वर जाते. समजले? ही गो ततक च
प रपूणर् आहे. ￭जतक होऊ शकते. होय, ही खूप सुंदर गो आहे. मला ती खूप आवडते.
264 हा तोच घोडेस्वार आहे, परतंु ही त्याच्या सेवकाईची दसुरी अवस्था आहे.
265 पाहा, पिहल्या अवस्थेत, तो एका पांढर्या घोड्यावर आहे. तो एक शक्षक होता.
केवळ एक ख्रस्तिवरोधी शक्षक. तो परमेश् वराच्या वचनािव ध्द होता.
266 आण आता तुम्ही कसे ख्रस्तिवरोधी होऊ शकता? जो कोणी हे नाकारतो क
प्रत्येक वचन खरे नाही, आण त्याच गो ी शकवतो, तो ख्रस्तिवरोधी आहे. कारण ते
वचनाला नाकारतात आण तो वचन आहे.
267 आता, पिहल्या अवस्थेत, तो पांढरा घोडा, केवळ एक शक्षक होता, परतंु त्याच्या
शकवणीत आण त्याच्या गुणात ख्रस्तिवरोधी आत्मा होता. तो िन पद्रवी होता. असे
भासत होते क , तो कोणालाही इजा कर शकला नसता, आण तो पुढे वाढत जातो.
अशाचप्रकारे सतैान आत येतो. ओह, तो कायार्त िनपूण आहे.
268 तो हव्वेला म्हणाला, “आता, तुला ठाऊक आहे क तू ज्ञान शोधीत आहेस. तुला
माहीत नाही क चांगले आण वाईट काय आहे.” तो म्हणाला, “आता जर तुझे डोळे
उघडले असते तुला ते काय आहे हे कळले असते.” आण तो म्हणाला, “हे फळ खूप
मनोहर आहे. ते चांगले आहे. हे—हे िदसण्यात मनोहर आहे. तू ते आता खा े पािहजे.
तुला ठाऊक नाही क ते असे आहे कवा नाही, तुला ठाऊक आहे काय?”

“नाही, मला माहीत नाही. परतंु देवाने सांिगतले आहे क ते क नका.”
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“परतंु, ओह, ठीक आहे, मला ठाऊक आहे. परतंु…”
“परमेश् वराने सांिगतले…आम्ही म .”

269 सतैान म्हणाला, “तुम्ही खरोखर मरणार नाही.” समजले, ￭जतके होईल ततक्या
मधुरतेने ते होऊ शकते. पाहा. त्याने काय केले.
270 पाहा, हा ख्रस्तिवरोधी आत्मा, मंडळीच्या आरभंीच्याकाळी, िनकलाईताच्या
शकवणीच्या पात वर आला. िनको चा अथर् “￬जकणे” आहे, लैती म्हणजे पिवत्रजन.
आहे…“ठीक आहे. आम्हाला फक्त सहभािगता हवी आहे. कारण, तुम्ही येथे िवखरुलेले
आहात. कोणालाही माहीत नाही क कोण कुठे आहे. मला वाटते आपण सवार्ंची एक
संघटना असली पाहीजे. आण ती एक भ प्रकारची असली पाहीजे. पाहा, आपण
जाऊया. आपल्या स्वत:ला एकत्र क या. आपण ातून एक लहानसे गृह बनवूया.”
आण हेच ते आहे. ख्र न चचर् ऑफ मेथॉडीस्ट अशी काही गो नाही. ती मडंळी नाही,
ते एक लहानसे गृह आहे. बाि स्ट, ही मडंळी नाही; ते एक लहानसे गृह आहे.
271 तेथे फक्त एकच मडंळी आहे, आण ती ख्रस्ताची रहस्यमय शरीर आहे. आण
तुमचा त्यात पूवर् िनयिुक्त ारे जन्म झाला आहे, ते बरोबर आहे. हे खरे आहे. “जे सवर्
मला िपत्याने िदले आहे ते माझ्याकडे येतील. िपत्याने आक षल्याशवाय मजकडे कोणी
मनुष्य येऊ शकत नाही आण जे सवर् त्याने मला िदले आहे, ते माझ्याकडे येतील.”
म्हणून ते असेच आहे. तो फक्त…
272 कोकरा तेथे, मध्यस्थी करीत बसला आहे, जोपयर्ंत शेवटचा जन आत येत नाही.
तेव्हा ती छोटीशी घटंा वाजेल, आण तो बाहेर िनघून येईल. आण त्याचे वतन घेईल. मग
पाहा त्या सवार्ंना, त्याच्या मडंळीला, त्याच्या लोकांना घरी नेईल. आण त्याच्या शत्रूला
अग्नीच्या सरोवरात टाकून देईल. आण त्याचे सवर् लोक त्याच्याबरोबर त्यात जातील.
आण ते असेच आहे. मग आपण हजार वषार्च्या काळात जातो.
273 तोच घोडेस्वार, आता. ा पिहल्या अवस्थेत, तो िन पद्रवी होता. आण आता
जर तुम्ही दसुरी अवस्था थोडी अधक पािहली, थोडेसे अधक पाहीले, तर बायबल
सांगते, “त्याला एक मुकूट देण्यात आला.” आण ते एका मनुष्याला अथार्त शिक्तशाली
मनुष्याला मुकूट घालतात. पाहीले, त्याला मुकूट घातला! आण बायबलने त्याला पोप
म्हटले नाही. बायबल त्याला “खोटा सदें ा” सांगते. का? होय, अथार्त तो खोटा संदे ा
असला पाहीजे, कारण तो ख्रस्तिवरोधी आत्म्या ारे मूळ वचनािव ध्द शक्षण देत होता.
म्हणून तो ख्रस्तिवरोधी होता. वचन परमेश् वर आहे. पाहा, वचन ख्रस्त आहे. ठीक
आहे. आता, त्यानतंर आपण पाहतो क त्याला मुकूट घातला आहे. आण जेव्हा त्याला
मुकूट घालण्यात येतो. तेव्हा तो खूपच िन पद्रवी आण असहाय्य आहे. तो एक छोटा
व्यिक्त आहे.
274 परतंु नतंर नाई￭सया प रषदेत, त्याला ते बनिवण्यात आले. आण कॉन्स्टटाईनने
त्याला सवर् मालमत्ता िदली. आण नतंर त्याने काय केले? तेव्हा त्याने म्हणजे सतैानाने
त्याला त्याचे ￬सहासन आण अधकार िदला. बायबल तसे सांगते, कारण आपण त्याचा
अभ्यास केला आहे.
275 आता, दसुरी गो ी आपण पािहली क सतैान सवर् राजकारण जे आजपयर्ंत झाले
आहे, कवा पुढे होईल त्याचे िनयतं्रण करतो. आपण ते मत्तय 4:11 मध्ये पाहीले. आण
आता आपण पाहतो क , सतैानाकडे पिहल्यापासूनच राजकारण होते.



तसरा शक्का 33

276 परतंु तो मडंळीवर वचर्स्व करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. म्हणून तो मडंळीला
फसिवण्यासाठी खाली जातो. तो त्याचे सव त्तम पु ष घेतो, त्याला एका संस्थेत कायर्रत
करतो, आण त्याला ख्रस्तासारखा देवाचे प्रतिनधत्व करण्यासाठी मुकूट घालतो.
ख्रस्ताने परमेश् वराऐवजी कायर् केले. पाहा, हा पु ष परमेश् वराचे प्रतिनधीत्व करणारा.
ज्याचा अथर् परमेश् वराऐवजी असा आहे. समजले? ठीक तसेच आहे, “परमेश् वराऐवजी,”
त्याला ख्रस्ताच्याखाली िवकार देवाचे प्रतिनधत्व करणारा व्हावयास पाहीजे होते.
277 आता, त्याने केव्हा तसे केले, तेव्हा त्याने काय केले? त्याने, अथार्त सतैानाने
त्याची राजक य शिक्त घेतली, ज्यावर त्याचे अगोदरच अधपत्य होते., आण त्याने
धा मक शिक्त घेतली, ज्यासाठी त्याला आधीच मुकूट घालण्यात आला होता, आण
त्यांना एकित्रत केले.
278 आण मग त्याने स्वतःला नरकावर मुकूटमडंीत केले. आण ते जे िनघून गेले आहेत,
जर त्यांनी पुरसेे पसेै िदले, तो त्यांना त्यातून बाहेर काढीत असेल. समजले? म्हणून
आता तो—तो स्वगार्वर, मृतात्म्यांचा पापक्षालन िठकाणावर िवकार, देवाचे प्रतिनधत्व
करणारा होता, असे तो त्यास संबोधतो. बायबलमध्ये अशी कुठली गो नाही. समजले,
परतंु त्याला काहीतरी बनवायचे आहे. बायबल सांगते क तो अथांग डोहातून बाहेर येतो.
आण त्याच मागार्ने परत जातो. आण, पृथ्वीवर, तो एक शासक आहे!
279 आता तेव्हा त्याला काय देण्यात आले? प्रथम त्याच्याकडे एक धनुष्य होते, परतंु
त्याच्याकडे कुठलाही बाण नव्हता. परतंु आता त्याच्या हातात एक फार मोठी तरवार आहे.
आता तो काहीतरी क शकतो. नतंर तो त्याच्या पांढर्या घोड्याव न खाली उतरतो.
आण तो पांढरा घोडा बाहेर िनघून जातो. आता तो कशावर स्वार होतो. एक लाल घोडा,
रक्त, रक्तासारखा लाल घोडा. तो वास्तवात त्यावर स्वार होतो. ओह, िन श् चतच. आता
त्याला मोठा अधकार आण मोठी तरवार, मारण्यासाठी देण्यात आली आहे, नतंर तो
रक्तासारखा लाल घोड्यावर स्वार आहे.
280 आपण, हे कालरात्री, जेव्हा दसुरा शक्का फोडला, तेव्हा दसुर्या शक्क्यातून पाहीले.
त्याने पृथ्वीव न शांती हरण केली होती. आण एक दसुर्याचा वध केला होता. आण
त्याचे स्वतःची रोमन कॅथ लक चचर्चे शहीदाचे पुस्तक, दाखवते क त्यांनी त्या समयी संत
िहप्पोच्या समयापासून…िहप्पोच्या संत अगस्टीन नतंर पधंराशे ऐंशीच्या आसपास सहा
करोड ऐंशी लाख प्रोटेस्टंटना मृत्यचु्या दारी नेले. “सहा करोड ऐंशी लाख” जर तुम्हाला
ते वाचायचे असेल तर स्केमुकरचे ग्रेट रफॉमर्, कवा ग्लो रयस रफॉमर् पाहा. आता
शहीदी पुस्तकात अडस दशलक्ष लोकांची न द झाली आहे! जेव्हा त्यांच्यातील एका
नावाजलेल्या संताला प्रकटीकरण िमळाले क जो कोणी रोमन कॅथ लक चचर्शी असहमत
झाले तर त्यास एक बडंखोर म्हणून मारले पाहीजे, तसे प्रकटीकरण ते सवर्त्र पसरिवत
आहे. तो स्वार, रक्त सांडण्यासाठी गेला! तो—तो पांढर्या घोड्याव न उतरला…आण
त्याच्या लाल घोड्यावर बसला, आण तो स्वार होऊन पुढे गेला. ओह!
281 आता त्याची महान शक्त येते. त्याला स्वगार्चा िवकार देवाचे प्रतिनधत्व करणारा
बनिवण्यात आले, आण त्याची परमेश् वरासारखी उपासना केली गेली. पृथ्वीचा
अधकारी, मडंळ्यांना व राज्यांना एकित्रत करण्या ारे त्याला पृथ्वीचा अधकारी बनवावे,
आण त्याच्यावर त्याला एक मुकूट िदला. तो जीवांना पापक्षालनाच्या िठकाणांतून बाहेर
काढण्यासाठी प्राथर्ना क शकतो. तो मध्यस्थीची प्राथर्ना क शकतो. तो पृथ्वीवर
परमेश् वरासमान होता. परमेश् वराऐवजी होता. एकंदरीत, त्याच्याकडे त्या लोकांचा वध
करण्याचे मोठे सामथ्यर् त्याच्याकडे होते. जे त्याच्या आज्ञांशी सहमत होणार नाही. कोण
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त्याला काही सांगू शकेल. चचर् त्याला काहीच सांगू शकत नाही. कारण तो त्याचा प्रमुख
आहे. राज्य त्याच्या िव ध्द काहीच बोलू शकत नाही; कारण तो त्यांचा प्रमुख आहे.
म्हणून, ते लाखोच्या संख्येने मृत्यु पावले. भावांनो त्याच्यातले लहान मडंळ्या फोडल्या
गेल्या, आण मारल्या गेल्या आण वधल्या गेल्या, आण ￬सहाना खायला िदल्या, आण
इतर सवर् गो ी केल्या गेल्या. समजले? “अजगर” रोमने, “त्याला त्याचे आसन आण
अधकार िदला.” बायबल तसे सांगते. समजले? म्हणून तो त्याच्या प्रतकात्मक, लाल
घोड्यांवर मानवी रक्ता ारे स्वार झाला, जोपयर्ंत तो लाल घोडा होत नाही.
282 आता योहान त्याला काळ्या घोड्यावर पाहतो. तो आणखी, काही बदलतो.
283 आता, मला तुम्हाला हे तसेच सांगायचे आहे, जसे ते माझ्याकडे आले आहे. आण
मग आण जर ते माझ्याकडे आले आहे आण ते जर उवर् रत वचनाशी मेळ खात नाही. तर
ते परमेश् वराने कधीच िदले नाही. पाहा, प्रत्येक वचन महान आहे. प्रत्येक वचन वचनाशी
जुळले पाहीजे. आण जे काही वचनाच्या िव ध्द आहे…जर प्रभूचा दतू मला काही सांगेल
जे वचनाशी मेळ खात नाही, तर मी त्याच्यावर िवश् वास ठेवणार नाही. समजले?
284 मी सांिगतले, दसुर्या िदवशी शकागोत जेव्हा शेकडो सेवकगण…त्या सभेत तेथे
कोणी उप स्थत होते का? िन श् चतच. त्या शकागोमधील सभेत, मी म्हणालो, “आता
तुम्ही सवर् त्या िवषयावर बोला जो तुमच्याकडे आहे…तुम्ही मला येथे काही गो ीवर
फसवण्याचा िवचार केला आहे.” अदंाजे अशाच खोलीत ती होती. मी म्हणालो, “ते काय
आहे? तुम्ही ते माझ्यािव ध्द रचले आहे.” मी म्हणालो, “तीन रात्री अगोदर मला पिवत्र
आत्म्याने दाखवले क तुम्ही प्रत्येक जण कोठे असाल? आण आम्ही त्यात नसणार…
तुम्ही येथे कालर्ला िवचारा जर हे बरोबर नाही.”
285 आण तेथे हँक आण त्यांच्यातील सवर् होते. “ते बरोबर आहे.” तुम्ही सवर्
ऐकण्यासाठी तेथे होता.
286 मी म्हणालो, “आता तुम्ही माझ्या शकवणीिव ध्द आहात. हेच कारण आहे. आता
माझी इच्छा आहे क तुमच्यातील एकाने येथे यावे आण तुमचे बायबल घेऊन यावे आण
माझ्या बाजूला उभे राहावे, आण हे चुक चे आहे असे दाखवून ावे.” तो सगळ्यात
शांत समुह होता. ज्यावषयी तुम्ही आजपयर्ंत ऐकले आहे. मी म्हणालो, “तुमचे म्हणणे
काय आहे?” मी म्हणालो, “जेव्हा जर तुम्हाला माहीत आहे क तुम्ही वचनािव ध्द
उभे राहू शकत नाही, तर माझ्या मागून दरू व्हा. तुम्ही डॉक्टरची पदवी घेतलेले आण
सवर्गो ी आण कसे बोलत आहात, स्वतःचा प रचय ‘डॉक्टर,’ ‘डॉक्टर,’ ‘डॉक्टर’
देता. आण मी…” (भाऊ वूडस आण मी म्हणालो, अनुभवी न शकलेले नवशखे
आहे.) “माझ्याकडे शक्षण नाही, मी कधीच कुठल्याही सेिमनरी कवा शाळेत गेलो नाही.
परतंु तुम्ही तुमचे बायबल घ्या आण येथे या आण माझ्या बाजूला उभे राहा. सपर् वंश,
येशूच्या नावात बाि स्मा कवा मी शकवलेली त्यांतील कुठलीही गो चुक ची ठरवून
दाखवा.” कोणी एकही शब्द बोलला नाही. तुम्हाला सवार्ंना ते माहीत आहे. तो तुम्ही
आजपयर्ंत पािहलेला सवार्त शांत समुह होता.
287 पाहा, ते काही कावळ्याप्रमाणे बोलतात. जे मला माहीत नाही. आता, हे येथे आहे.
मी लोकांबरोबर अनावश्यक वाद करण्यात िवश् वास ठेवत नाही, परतंु जेव्हा अशी स्थती
येते, जेथे ते मला फसवण्याचा प्रयत्न करतात. आण मी तेथे गेलो नसतो, परतंु पिवत्र
आत्म्याने मला सांिगतले, म्हणाला, “तेथे जा; मी तुझ्या बाजूला उभा राहीन.”
288 मी त्यांना तीन कवा चार िदवसां अगोदरच सांिगतले होते. तुम्ही सवर् तेथे होता,
आण—आण श्रीमान कालर्सन आण त्यांना, आण टॉमी िहक्सना ऐकले. आण ते सवर्
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तेथे बसले होते. आण तीन चार िदवस अगोदर मी तेथे गेलो आण मी सांिगतले, “तुम्ही
ती जागा रद्द करणार आहात.”
289 ती वादळी रात्र होती. मी एका सभेत हतो. तो म्हणाला, “जा, त्या खडक पाशी
त्या तसर्या लहान दरवाजाकडे उभा राहा.” आण मी तेथे गेलो आण ठीक तेथे उभे
राहीलो. मी तेथून बाहेर पाहीले.
290 त्याने सांिगतले, “त्यांनी तुझ्यासाठी सापळा रचला आहे. ते तुला मीनीस्टे रअल
असोशएशन ऑफ ग्रेटर शकागो येथे बोलण्यासाठी सांगतील.” “त्यांनी तुझ्यासाठी
माझ्या वचनावरील तुझ्या शकवणीवर सापळा रचला आहे.”
291 त्याने म्हटले, “आता ते ती जागा रद्द करणार आहेत. त्यांना ती िमळणार नाही.
आण ते अशा िठकाणी सभा करणार आहेत जेथील ￮भती तपिकरी रगंाच्या आहेत.”
“येथे ती िदसत आहे.” मागे तेथे मी थांबलो, आण मी स्वतःला एका कोपर्यात पाहीले;
मी त्या सवर् सेवकगणांना तेथे ठीक तसेच बसलेले पाहीले, जसे ते बसलेले होते. मी त्या
सवार्ंकडे पाहीले. आण तो म्हणाला…
292 मी िवचार केला, “ओह, प्रभू, जर ते तसे करणार असतील, तर मी तेथे न जाणे बर.े
मी त्यांच्या भावना दखुवू इ च्छत नाही कवा काही चुक चे क इ च्छत नाही.”

त्याने म्हटले, “जा. मी तुझ्या बाजूला उभा राहीन.” त्याने तसेच केले. ते
बरोबर आहे.
293 आता, तुम्ही सवर् ा गो ीचे साक्षीदार आहात, जे तेथे बसलेले होते. आण त्यांना
माहीत आहे क हे खरे आहे. हे बरोबर आहे. तुमच्याकडे येथे टेप आहेत. परतंु, तुम्ही
पाहा, क तुम्ही तेथे आहात.
294 आता, येथे ाचे रहस्य आहे. ती, जेव्हा ा सकाळी िदवस उजाडण्याअगोदर मला
प्रकट करण्यात आली. तेव्हा मी लगेच वचनाकडे गेलो आण ते पाहू लागलो, ते शोधून
काढले. तेथेच हे होते. त्यांच्यातील तीन, ा वेळेपयर्ंत, पूणर्पणे, अ तू रतीने प्रकट
करण्यात आले होते. होय आता येथे काळ्या घोड्याचे रहस्य आहे, जसे मला प्रकट
करण्यात आले होते.
295 तो त्या काळ्या घोड्यावर अधंकार यगुाच्या समयात स्वार झाला आहे. तो काळा
घोडा हेच दशर्िवतो, ते अधंकाराची यगेु दशर्िवतात. कारण खर्या िवश् वासणार्यसंाठी जे
राहीले होते, त्यांच्यासाठी हा मध्यरात्रीचा समय होता. आता त्या मंडळी यगुात, त्या मध्य
मडंळीचे यगु, अधंकाराचे मडंळी यगु होते. पाहा, त्याने कसे सांिगतले, “तुमच्याकडे
मात्र थोडे सामथ्यर् आहे.” खर्या िवश् वासणार्यांसाठी, त्यांना ती मध्यरात्र होती. आता
पाहा. प्रत्यक्ष व्यवहारात मडंळीकडून सवर् आशा घेतल्या होत्या, कारण ा व्यिक्त मडंळी
आण राज्य ा दोघांवर िनयतं्रण करतो. ते कायर् करण्यास जात आहेत? समजले,
कॅथ लकवादाने मडंळी आण राज्य हे दोन्हीवर अधकार घेतला आहे. आण सवर् जे
कॅथ लक वादाबरोबर सहमत होत नाही, ते मारले गेले होते. हेच कारण आहे क तो
काळ्या घोड्यावर होता. आण पाहा त्याने काय अधंाराचे काम केले, तेव्हा तुम्ही हे पाहू
शकता. आण तुम्ही केवळ…जर तुम्हाला तुमचा इतहास ठाऊक आहे, तुम्ही ते पाहा.
तुम्हाला ते समजावे लागणार नाही, हे समजण्यासाठी आता पाहा. सवर् आशा संपली
होती. हा त्याचा काळा घोडा होता.

आता, तो धूतर्पणात, आपल्या पांढर्या घोड्यावर स्वार झाला.
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296 तेव्हा त्याला सामथ्यर् देण्यात आले होते. त्याने शांती हरण केली होती, लाखो
लोकांची कत्तल केली. हेच तो करणार होता. जेव्हा तो घोड्यावर स्वार झाला होता.
आण तो आजही तसे करीतो. समजले?
297 आता, येथे तो त्याच्या काळ्या घोड्यावर, येत आहे. तो अधंकाराच्या यगुाचा समय
होता. जेव्हा चचर् स्थािपत झाले, आण तच्याकडे सामथ्यर् आले. तेव्हा इतर सवर् गो ना
त्यांनी गुदम न मारले होते. आण असे पवर् शेकडो आण शेकडो आण शेकडो वष
चालत राहीले, ज्यास प्रत्येक वाचक अधंकाराचे यगु म्हणून ओळखतो. िकती जण ते
जाणतात. [मडंळी म्हणते, “आमेन”—सम्पा.] िन श् चतच अंधकाराची यगेु. तेथे तुमचा
काळा घोडा आहे, जो काळ्या यगुाला दशर्िवतो. आता सवर् आशा संपल्या होत्या; कुठलीच
आशा नव्हती. थोड्याशा िवश् वासणार्यासाठी, सवर्काही अधंार िदसत होता. आता हेच
कारण आहे, क ास अधंकाराचे यगु म्हटले गेले आण तो काळा घोडा, अंधकाराच्या
समयाला दशर्िवतो.
298 तुम्ही पाहता क , “त्याच्या हातात तराजू होते.” वाणी देत होता, “ पयाला शेरभर
गहू, आण पयाला तीन शेर जव.” पाहा, वास्तवात गहू आण जव हे जीवनासाठी
नसै गक आहार आहे. त्यापासून रोटी आण आहार बनवला जातो. परतंु, तुम्ही पाहता,
तो त्यासाठी कमत घेत आहे. ाचा अथर् काय आहे, तो त्याच्या लोकांना एक प्रकारची
जीवनाची आशा जी त्यांच्यामधून तो पाठवीत आहे, त्यासाठी कमत घेत आहे. असे
करण्या ार…ेत्याने त्याच समयी त्यांच्याकडून प्राथर्नेसाठी पसेै वसूल करीत आहे.
प्राथर्नेसाठी पसेै वसूल करीत आहे. ते अजूनही ते करीत आहे; नोवेना वगरै.े
299 तो हे का करीत होता? जगाची संपत्ती त्याच्या ताब्यात घेत आहे. तो तराजूने, वजन
करीत होता, “ पयाला शेरभर गहू; पयाला तीन शेर जव.” स्वार काळ्या घोड्यावर
आहे, पाहा, तो भाग पाडीत आहे…त्याच्या लोकांना त्याचे धन हडपण्यासाठी मारत आहे.
बायबल भिवष्यवाणी करते क , तो, जवळ-जवळ, जगाची संपत्ती त्याच्या ताब्यात आहे.
जसे आपण मागील रात्री रशयािवषयी बोललो, आण ते सवर्, त्यांचे धन त्यांनी घेतले
आहे आण ते लोकांना त्याचे जे सवर् आहे ते घेण्यासाठी कोडे मारत आहेत. म्हणून, तुम्ही
तेथे आहात.
300 आता लक्ष ा, तुम्ही पाहा क मंडळीत पसैा घेणारे कोठून आले? तशा प्रकारच्या
व्यथर् गो पासून दरू जा; जे एक संस्था बनवण्यासाठी कवा भव्य इमारत बांधण्यासाठी
लाखो डॉलर, वसूल करतात. आण—आण तुम्ही पाहता क त्यांची आई कोण आहे?
301 प्रभू, तुझा धन्यवाद होवो. ओह, माझ्या परमेश् वरा. मी अत्यंत आनदंीत आहे. होय,
महाशय, हे खरे आहे. ही त्याची कृपा आहे, हे खरे आहे. सवर् ठीक आहे.
302 तो मध्यरात्रीचा समय होता. तुम्हाला आता हे कळते का? [मडंळी म्हणते
“आमेन”—सम्पा.] आण येथे तो जीवनावश्यक वस्तूसाठी कमत घेत आहे, ते त्याची
जव आण भोजन वस्तू होती. भौतक वस्तू आहेत, आ त्मक नाहीत. ते जव होते,
समजले, आण जी जवाची रोटी आण गव्हाची रोटी होती. तो तशाप्रकारचे जीवन जे
तो आपल्या लोकांना त्याची कमत घेऊन देत होता. याजकां ारे केलेल्या प्राथर्नेसाठी
धन घेत होता. लोकांना मृतात्म्यांच्या पापक्षालनाच्या िठकाणातून काढण्यासाठी तो पसेै
घेतो. पसेै घेत आहे! आता, हे मी इतहासातून सांगत आहे. मला वाटते, तो नोवेना
होता. ज्यासाठी तो पसेै घेत होता, मला वाटते ािवषयी सवर् जणांना माहीत आहे. मला
वाटते, क तुम्हाला माहीत आहे क नोिवनात तुम्हाला काही तप करावे लागते. त्यासाठी
कोणाला पसेै वसूल करावे लागतील. जगाची सवर् संपत्ती त्याच्याकडे आणत आहे,
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त्याच्याकडे त्याच्या क ल￭सयात आणत आहे आण तो अजूनही घोड्यावर जात आहे.
ओह, िन श् चतच जात आहे. होय, महाशय. अजूनही स्वार आहे!
303 लक्ष ा. येथे, आता चांगला भाग आहे. लक्ष ा.

…पाहा. तेल व द्राक्षारस ांची खराबी क नको.
304 “तेथे त्याचा थोडासा अशं राहीला आहे, परतंु तू त्याला स्पशर् क नको!”
305 आता, तेल हे…आत्म्याला, पिवत्र आत्मा दशर्िवते. जर तुम्हाला पाहीजे असल्यास,
मी तुम्हाला काही वचने देतो. तेथे दोन वचने आहेत. लेवीय 8:12 तुम्हाला माहीत आहे.
अहरोन जेथे आत जाण्याअगोदर, त्याला तेलाचा अभषेक करावा लागला होता. आण
जखर्या 4:12 मध्ये सांिगतले आहे, क तेल येत होते, तोट्यांमधून तेल वाहत होते,
आण म्हणाला, “हे तेल माझा आत्मा आहे.” आणखी एक गो , जर तुम्हाला पाहायचे
असेल तर तुम्ही मत्तय 14…25 तेथे मुखर् कुमारी होती, कवा 25:3 मुखर् कुमारीकडे
तेल नाही. आत्मा नाही. आण मत्तय 25:4 शहाण्या कुमार च्या िदव्यात तेल होते. त्या
पिवत्र आत्म्याने पूणर् होत्या. आत्मा! तेल आत्म्याला दशर्िवते. ओह, मिहमा होवो! [भाऊ
ब्रॅन्हम आपल्या हातांनी एकदा टाळी वाजवतात—सम्पा.] ठीक आहे; तुम्हाला हे समजत
आहे? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”] ठीक आहे. आता तेल आत्म्याला दशर्िवते.
306 आण द्राक्षारस प्रकटीकरणाच्या उत्तेजनास दशर्िवतो. पिवत्र आत्मा. ओह, मी—मी
सवर् िठकाणी आनदंाने धावू इ च्छतो. मला आ यर् वाटते क माझ्या शेजार्याला उठवले
नाही. जेव्हा प्रभूने मला हे दाखवले, “प्रकटीकरणाची उत्तेजना,” समजले?
307 बायलमध्ये तेल आण द्राक्षारस हे नेहमीच एकत्र दाखवले जातात. माझ्याकडे
शब्दांच्या सूचीचे पुस्तक आहे आण मी त्यात पाहीले आहे. त्याची एक मा लका आहे.
म्हणून द्राक्षारस आण तेल सदवै एकत्र दाखवले जातात. समजले?
308 जेव्हा देवाच्या अभवचना ारे िदलेल्या वचनाचे सत्य त्याच्या संतांना जे तेलाने
प रपूणर् होते सत्याने प्रकट झाले, तेव्हा ते सवर् उत्तेजीत झाले. द्राक्षारस एक उत्तेजना
आहे. गौरव असो! मी आता ते अनुभवत आहे. आनदंाने उत्तेजीत होऊन आरोळी मारा.
समजले? आण, जेव्हा त्यांनी असे केले, त्यांच्यावर तसाच प रणाम झाला, जसा
द्राक्षारसाने स्वाभािवक मनुष्यावर होतो. कारण जेव्हा देवाच्या सत्याचे प्रकटीकरण देण्यात
आले आण खरे िव ासी तेलाने भरले, आण प्रकटीकरण प्रकट झाले, त्याच्यामध्ये
इतक अधक उत्तेजना आली क तो असामान्य रतीने वागू लागला. हे बरोबर आहे.
मिहमा! [मडंळी आनदंीत होते—सम्पा.] समजले, तीच स्थती आता त्यांची आहे. हे
बरोबर आहे, तो त्यांना अयोग्य रत्या वागणअयास प्रवृत्त करते.
309 आता जर तुम्हाला ावर वचने हवी असतील, तर प्रेिषत 2वाचण्यास सु वात
करा. ते कोठे होते? त्यांच्याकडे एक अभवचन होते. जे त्यांना देण्यात आले होते…
ते वचनानुसार प्रकट केले गेले.…आता, जर तुम्ही पाहीले…जेव्हा सवर् पिवत्र आत्म्याचे
अभवचन त्यांच्यावर ओतण्यात आले…
310 जर ते असे बोलले असते तर काय झाले असते…“आता थांबा, त्याने आपल्याला
येथे आपल्या सेवकाईसाठी थांबून राहण्यास सांिगतले आहे.” आण आठ िदवसांनी
ते म्हणतील, “अच्छा, मुलांनो मी तुम्हाला सांगतो,” माकर् मत्तयला म्हणाला, “मला
वाटते आपल्याला तो अगोदरच िमळाला आहे. तुम्हाला असे वाटत नाही का? पाहा,
तो आपल्याला अगोदरच िमळाला आहे. आता जेव्हा आपण आपल्या सेवकाईसाठी
वाट पाहत आहोत, आपण जरा प्रचारासाठी बाहेर गेले पाहीजे. त्याने आपल्याला
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येथे वर येण्यास आण वाट पाहण्यास सांिगतले आहे, आण येथे आपण आठ
िदवसांपासून आहोत.”

“ठीक आहे. आपण आणखी एक िदवस थांबूया.”
311 नववा िदवस आला. तेव्हा माकर् तेथे येतो. कवा— कवा— कवा, कदाचत
त्यांच्यातील एक योहान म्हणाला, “मला—मला—मला वाटते क आपण आणखी
थांबता कामा नये. मझा िवश् वास आहे तो आपल्याला अगोदरच िमळाला आहे. तुम्ही
असा िवश् वास करत नाही का?”
312 नतंर मी शमोनाला येताना पाहू शकतो, कारण तुम्हाला माहीत आहे, क त्याच्याकडे
िकल्ल्या आहेत. “आता, मुलांनो तुम्ही एक िमिनट थांबा! वचनाला ािवषयी काही
सांगायचे आहे. त्याने आम्हाला िकती िदवस थांबायचे हे कधीच सांिगतले नाही. त्याने
सांिगतले, ‘तुम्ही तेथे तोपयर्ंत थांबा! तुम्ही तेथे तोपयर्ंत थांबा, जोपयर्ंत योएल संदेष्ट्याची
भिवष्यवाणी पूणर् होत नाही, जोपयर्ंत यशयाची भिवष्यवाणी पूणर् होत नाही.’”
313 “मी ा लोकांशी तोतर्या ओठांनी आण िनरिनराळ्या भाषेत बोलेन. आण हा एक
ताजेतवानेपणा आहे.” हा द्राक्षारस आहे, जो ओतला गेला होता. बायबलमध्ये द्राक्षारस
काय आहे? ताजेतवानेपणा आहे. “हा ताजेतवानेपणा आहे जो प्रभूच्या उप स्थतीपासून
येतो.” समजले? तो—तो वचनानुसार असला पाहीजे. समजले?
314 म्हणून, तुम्ही बघतले, क द्राक्षारस प्रकटीकरणा ारे आलेले उत्तेजन आहे. आण
जेव्हा पिवत्र आत्म्याचा वषार्व होतो, आण त्यांनी परमेश् वराच्या अग्नीचा त्यांच्यावर वषार्व
होताना पाहीले. ओह माझ्या प्रभू, त्यांच्यात उत्तेजन येण्यास सु वात झाली. आण
तुम्हाला माहीत आहे. पिहली गो जी घडली, ते इतके मस्त झाले क लोक वास्तवात
िवचार क लागले क ते द्राक्षारसाने मस्त झाले आहेत, परतंु ते प्रकटीकरणा ारे उत्तेजीत
झाले होते. हेच ते आहे! परमेश् वराने प्रकटीकरण ￭सध्द केले आहे. त्यांना स्प केले.
त्यािवषयी ते आनदंीत झाले होते. परमेश् वराने ाचे त्यांना अभवचन िदले होते. येथे
ते त्यांना प्रकट करण्यात आले. आण त्यांना वचनाची सत्यता शािबत करण्यात आली.
आमेन! येथे एक मनुष्य उभा होता, म्हणत होता. “हा तोच आहे! हा तोच आहे!” आण
तेथे तोच होता, जो त्याच चन्हा ारे शािबत करण्यात आला जी आपल्याकडे आज
आहेत. तेथे—तेथे प्रकटीकरणा ारे उत्तेजना आली होती. समजले? आण, आता, तेव्हा
त्याच्याकडे तो खरोखरीच होता.
315 हेच कारण आहे क पेत्र तेथे बाहेर जाऊ शकला, आण म्हणू शकला, “अहो यहुदी
लोकांनो आण य शलेमेतील रिहवाश्यांनो, हे लक्षात आणा आण माझे बोलणे ऐकून
घ्या, तुम्ही सवर् दवैी ज्ञानाची पदवी सम्पादन केलेले डॉक्टसर्, जे मी तुम्हाला सांगणार
आहे त्याकडे लक्ष ा, समजले.”
316 ओह, िकती अ तू आहे! प्रकट झाले! प्रकट झाले! जेव्हा त्यांनी वचन ￭सध्दीस
होताना पाहीले, ते अत्यंत उत्तेजीत झाले. तो सदवै तसेच करतो. ते सवर्दा तसेच करते.
317 जेव्हा मी पाहीले क परमेश् वराने ा िदवसात काही गो करण्याचे अभवचन िदले
आहे, जेव्हा त्याने ा अंतम िदवसात शके्क फोडण्याचे अभवचन िदले आहे! आण तुम्ही
तो आनदं, ती मिहमा जाणत नाही, जेव्हा मी त्याला हे प्रकट करताना, तेथे उभे असलेला
आण ा गो ी घडताना पाहीले! आण तुम्ही हे समजून घ्या क , कोणाही व्यिक्तला घेऊन
सांगतो, क त्याने कधीही एकही गो आपल्याला सांिगतली नाही. परतंु जशी सांिगतली
त्याचप्रकारे घडली. आण जेव्हा मी त्याचे ा अंतम िदवसासाठी केलेले अभवचन
पाहतो जसे त्याने करण्याचे अभवचन िदले आहे. तेव्हा तुम्ही माझ्या दयातील आनदं
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पाहा. आण येथे मी ते शािबत होताना आण पूणर्पणे खरे होताना पाहतो. मी फक्त…तुम्ही
मला सांगताना ऐकले आहे, “मी स्वतःला धा मकपणाचा अनुभव करतो,” तेच कारण
आहे. उत्तेजना इतक वाईट आहे, क मी—मी—मी आनदंाच्या भरात कापण्यास तयार
होतो, तुम्हाला माहीत आहे. प्रकटीकरणापासून उत्तेजना िमळते. ही गो खरी आहे.
318 ते प्रकटीकरणामुळे इतके मस्त (उत्तेजीत) झाले क त्यांनी अभवचन शािबत केले.
तेथे आनदंाने ते प्रे रत झाले, क लोक म्हणाले, क , “त्यांनी निवन द्राक्षारस प्यायले
आहेत.” जेव्हा परमेश् वराने त्याचे अभवचन त्यांना प्रकट केले. आण त्याने ते केवळ
प्रकट केले नाही, परतंु त्याने ते शािबत केले.
319 तेच तर मी सदवै सांिगतले आहे, मनुष्य काहीही सांगू शकतो, तो काहीही त्वरीत
सांगू शकतो. परतंु जेव्हा परमेश् वर सभोवती येतो. आण त्याची सत्यता शािबत करीतो!
320 आता, बायबल सांगते, “जर तुमच्यामध्ये कोणी असेल, जो त्यास आध्या त्मक
अथवा संदे ा आहे असे म्हणतो, जर तो काही गो ी सांगतो आण त्याप्रमाणे घडत नाही,
तर त्याच्याकडे तुम्ही लक्ष देऊ नका. त्याची मुळीच भीती बाळगू नका. त्या मनुष्याची
भीती बाळगू नको. परतंु जर तो काही बोलला आण तसे घडले, तर तुम्ही समजा क तो
मी आहे, मी, मी त्याच्यात आहे. ते हे ￭सध्द करीते मी का आहे.”
321 आण तेव्हा ती लहानशी शोमरोनी ी. जेव्हा शा लेख सांगतो क , मसीहा ा
गो ी करील, आण येथे तो उभा आहे आण त्याने तेच केले जे शा लेखात म्हटले आहे.
ती म्हणाली, “तेथे तो आहे. या, तो मनुष्य पाहा! ा त्याच गो ी नाहीत का ज्यािवषयी
वचनात सांिगतले होते क , असे घडले?” पाहा, ती प्रकटीकरणा ारे उत्तेजीत झाली.
ते बरोबर आहे का? [मडंळी म्हणते, “आमेन”—सम्पा.] ती प्रकटीकरणामुळे उत्तेजीत
झाली, तेव्हा ते ￭सध्द झाले. समजले? ते बरोबर आहे. तला माहीत होते क तेथे…
322 “आम्हाला माहीत आहे क मसीहा येणार आहे, ज्याला ख्रस्त म्हणतात. आण
जेव्हा तो येईल, तो ा गो ी करील.” तने ते पाहीले.

आण तो तीला म्हणाला, “मी तोच आहे.”
323 तेव्हा उत्तेजना सु झाली आण ती ओरडत गेली आण खाली त्या नगरात गेली.
तीने तीची जुनी घागर टाकली, आण ती तेथे गेली आण लोकांना म्हणाली, “या, बघा!”
324 आता, जर तुम्ही पूवकडील रती रवाज जाणता, तर तुम्हाला कळेल क त्या ीला
तसे करणे अनुचत होते. होय, महाशय, तशा प्रकारची ी, जीचे कोणी ऐकले नसते.
नाही, महाशय, तच्यावर एक खूण होती, आण जेव्हा ती…जर ती अशाप्रकारे रस्त्यावर
गेली असती. आण तशी वागली असती, तर रस्त्यावरील लोकांनी तच्याकडे लक्ष
िदले नसते.
325 परतंु, भावा, तच्याकडे तेथे जीवनाचे वचन होते! ती प्रे रत झाली होती. तुम्ही
क शकता…हे असे होते. जणू काही वादळाच्या िदवशी आपल्या घराला आग लावणे.
ओह तेथे काहीतरी त्यास हवा देत होते! ती—ती तयार होती: होय, ते त्यास िवझवू
शकत नव्हते. तो परमेश् वराचा अग्नी जळत होता. होय, महाशय, ती म्हणाली, “जर तुम्ही
अशाप्रकारे ठेवीत नसाल, तर तुम्ही फक्त तेथे या जेथे ती सभा चालू होती. मी ते तुम्हाला
दाखवीन.” होय, हेच ते आहे. होय. होय, महाशय.
326 आण म्हणून लोक तेथे बाहेर गेले. आण त्याने ते पुन्हा एक वार केले नाही. परतंु
त्यांना माहीत पडले क काहीतरी त्या ीबरोबर घडले आहे. ती बदलली आहे, म्हणून
त्यांनी त्याच्यावर िवश् वास ठेवला. होय, महाशय. त्यांनी त्याच्यावर िवश् वास ठेवला.
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327 कारण, “िवश् वास ऐकण्याने येतो, ऐकणे देवाच्या अभवचनाने, देवाच्या वचनाने होते,
आण पाहा ते वास्तिवक होताना पाहणे,” कारण ते बीज आहे. आण जेव्हा ते पेरले गेले,
ते जीवन घेते. ते तेच उत्प करील ज्यािवषयी ते बोलत आहे. जर ते तसे उत्प करीत
नाही. तर ते परमेश् वराचे बीज नाही. कवा पेरणार्याला ते कसे पेरावे हे माहीत नाही;
तो परमेश् वराने बीज पेरण्यासाठी पाठिवलेला नाही. तो ते खडकावर कवा इतर कशावर
पेरीत असेल समजले? म्हणून—म्हणून तुम्ही पाहा, पेरणारा बी पेरीत आहे, परमेश् वर
त्याची काळजी घेतो, ते योग्य जागेत पडते, तुम्हाला समजते. बापर!े
328 तेव्हा त्याने ा काळया घोड्यावरच्या स्वारास काय सांिगतले? “तू माझा द्राक्षारस
आण माझ्या तेलाची खराब क नकोस! तू त्यास स्पशर् क नको. माझा द्राक्षारस आण
तेल ाची खराबी क नको. माझ्याकडे खाली तेथे थोडेसेच आहे, परतंु तेथे अजूनही
थोडेसे आहे. आता तू पुढे जाऊ शकतो. आण ते सवर् प्रकारचे जीवन जे तू न करीत
आहे ते मोजू शकतो. ते तुझ्यावर आहे. तुला खाली तेथे त्यासाठी पसेै ावे लागतील.
परतंु जेव्हा तू ा द्राक्षारस आण तेलाकडे येशील, तू ते सोडून दे.” ओह, माझ्या प्रभू!
जर तुम्ही क शकता…
329 दसुर्या शब्दात त्याने असे सांिगतले असेल, “जर तू माझ्या काही लहान कळपाला,
जे माझ्या तेलाने आण द्राक्षारसाने भरलेले आहे. अथार्त माझ्या शुध्द वचनाने तेल
आण द्राक्षारस भरलेले आहे, पकडशील आणी पाहशील, आण तू त्यांना मारण्यास
जात आहेस. कारण तू तसेच करीत आहेस, तेच तू करीत आहेस, तू त्यांना कुठलीही,
‘हेल मेरी,’ कवा तशा इतर गो ी कवा तुझ्या काही मतप्रणाली प्रमाणे चालण्यास
बळजबरी क नको. तू तुझे हात त्यांच्यापासून दरू राख. त्यांना ठाऊक आहे क ते कोठे
जात आहे, त्यांना माझ्या तेलाने अभषेक केला आहे. आण माझ्या तेलाचा अभषेक
केलेला असल्याकारणाने, त्यांच्याकडे द्राक्षारसाचा आनदं आहे. कारण त्यांना माझ्या
अभवचनाचे वचन ठाऊक आहे, ‘मी त्यांना पुन्हा उठवणार आहे.’ म्हणून त्यांची खराबी
क नको! त्यांना नासधूस करण्याचा प्रयत्न क नको. कारण, फक्त त्यांच्यापासून दरू
राहा. नाही.” सगळे…
330 तो त्याचे वचन शािबत करतो आण आत आणतो. त्यांना ठाऊक आहे. त्यांना माहीत
आहे क ते पुन्हा उठतील. ओह, मला ते िकती आवडते! ओह! ते पुन्हा उठतील. येथे
आता काळा घोडा येतो, अंधकाराच्या यगुात येतो.
331 तेथे पांढरा घोडा गेला, आपण पूणर् रतीने पाहीले क , त्याने काय केले. येथे आता
लाल घोडा येतो; आपण ते पूणर्पणे पाहीले क त्याने काय केले. आण आता काळा
घोडा येतो. तुम्ही पािहले क सवर् समयी तोच स्वार आहे, तो सवर् समयात तो काय
करीत आहे.
332 आता आपण पाहीले क तो गहू अथार्त स्वाभािवक जीवनास तोलत आहे. आण
त्यासाठी पसेै घेत आहे. एक त्यावरच ते जगत होते.
333 परतंु, तेल आत्म्याला आण द्राक्षारस उत्तेजनास दशर्िवतो. “ते आ त्मक जीवन
आहे, त्याची खराबी क नको. ते तसेच राहू दे.” दसुर्या शब्दात, “रोम, तू त्यांस स्पशर्
क नको! ती माझी आहेत. ते माझ्या मालक चे आहेत!”
334 आता येथे माझ्याकडे एक आणखी गो आहे जी तुम्हाला कळावी अशी माझी इच्छा
आहे. लक्ष ा. त्या चार प्राण्यांतील एकही ते बोलत नाही. “तेल आण द्राक्षारस त्यास
स्पशर् क नको.” तुम्ही त्याकडे लक्ष िदले का? ते चार प्राणी बोलत होते, परतंु…लक्ष

ा, मला येथे थोडे वाचू ा. आता पाहा.
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… पयाला शेरभर गहू, आण—आण… पयाला तीन शेर जव. तेल…
व द्राक्षारस ांची खराबी क नको.

335 आता येथे लक्षपूवर्क ऐका.
आण मी—आण मी चार प्राण्यांच्या मधून िनघालेली वाणी ऐकली…

336 ती काय होती. तो कोकरा होता! आमेन! ती वाणी त्या चार प्राण्यांची नव्हती.
कोकरा ते म्हणाला, का? तो त्याचा भाग घेण्यास जाणार आहे. तो त्याचा आहे. त्याने तो
सोडिवला आहे. समजले? आमेन! “तुम्ही त्या तेलाला स्पशर् क नका!” नाही, महाशय.
चार प्राण्यांनी नव्हे, परतंु तो कोकरा होता ज्याने हे म्हटले, आण, ओह माझ्या प्रभू, तो
कोकरा! चार प्राण्यांनी ती घोषणा केली नाही. कोकरा स्वत: ते बोलला.
337 जेव्हा ते चार, प्राणी बोलले, “या आण बघा,” आण ते गेले, आण त्यांनी ते

ाप्रकारे पाहीले.
338 आण तो म्हणाला, “ पयाला शेरभर गहू, आण पयाला तीन शेर जव…आण
एवढे ासारखे आण एवढी जव.” परतंु तेव्हा कोकरा त्याच्यामध्ये ओरडून बोलला,
“परतंु तेल व द्राक्षारस ाची खराबी क नका!” होय, हे बरोबर आहे. ओह, माझ्या प्रभू!
ते लक्षपूवर्क ऐका, “मुला तू ाची खराबी क नको, नाहीतर एके िदवशी तुला त्यासाठी
कमत मोजावी लागेल.” ओह, माझ्या प्रभू.

नऊ वाजून तीस िमिनटे झाली आहेत.
339 अच्छा, माझ्या समजेप्रमाणे आण जे मी जाणतो, आण त्या सवर् मी ज्याचा मी
िवश् वास अतंःकरणापासून करतो. तो ा तीन शक्क्यांचा खरा अथर् आहे. मी त्यासाठी
परमेश् वराचे आभार मानू इ च्छतो. आण मी हे म्हणेन, क हे प्रकटीकरण आहे. जे त्याने
मला िदले. त्याने मला त्याचे प्रकटीकरण िदले. आण मी िवश् वास करतो क आपण
अंतम िदवसात राहत आहोत.
340 उ ा रात्री आपण िफकट रगंाचा घोडेस्वार पाहणार आहोत. आण आता मला माहीत
नाही. मला माहीत नाही. परमेश् वराला ठाऊक आहे ते सत्य आहे. मला त्यािवषयी एकही
गो ठाऊक नाही. नाही.
341 मी माझ्या जुन्या संदभार्वर पाहीले जे माझ्याकडे वषार्पूव पासून आहेत. काही वेळा
अगोदर मी भाऊ ग्राहम स्नेलगला पाहीले; तो बाहेर गेला असेल. परतंु, मला लक्षात
आहे जेव्हा मी येथे प्रचार करीत होतो. मी वर ी टाकली हे पाहण्यासाठी क वषार्ंअगोदर
काय सांिगतले एक िदवस मी प्रकटीकरणाच्या पुस्तकावर प्रचार करीत होतो, मी सवर् चार
घोडेस्वार एकाच वेळी घेतले होते.
342 मी म्हणालो, “ ात काही संशय नाही क पांढरा घोडा आरभंीची मडंळी दाखिवतो.”
मी ते अ डवटस्टेच्या पुस्तकांतून वाचले होते. आण मी तेथे काही गो ी वाचल्या. मी
सांिगतले होते, “ती आरभंीची मडंळी होती जी िवजय िमळवीत पुढे गेली” आण नतंर
एक काळा घोडा होता, मी…मी आता िवसरलो, क काळ्या घोड्याला मी काय संबोधले
होते. मी म्हटले, कवा अधक खरे म्हणजे लाल घोडा.
343 मी म्हणालो, “ ा घोड्याचा” कदाचत अथर् असेल क “संकट मागार्त आहे आण
त्याचा अथर् असा आहे क पुष्कळ यधु्दे होणार कवा काही असेच होईल.” मी म्हणालो,
“कदाचत तेथे पुष्कळ यधु्दे होतील.” मी म्हणालो, “हेच आहे. जे झाले आहे.” आण
तेव्हा मी म्हणालो, “िफक्का घोडा…”
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344 कवा, “काळा घोडा,” मी म्हणालो क , “त्याचा—त्याचा अथर् तेथे—तेथे
कदाचत पृथ्वीवर अधंकाराचा काळ येईल, जेव्हा सवर् तारे चमकणे बदं करतील, सूयर्
मावळेल, आण चंद्र त्याचा प्रकाश देणार नाही.” मी म्हणालो, “त्याचा कदाचत अथर्
तसा असेल.”
345 मी म्हणालो, “िफक्कट रगंाचा घोडा, त्याचा अथर् पुष्कळ आजार येणार आहेत.”
आता मला माहीत नाही क त्याचा अथर् काय आहे? परतंु त्याचा तेव्हा मी तसा अथर्
लावला, कारण मी ते होईल ततक्या उत्कृ रतीने येथे मचंावर उभे राहून बोललो आहे.
346 परतंु, ओह, मी बहुतेक काही सांिगतले आहे! ठीक आहे. ओह! तुम्ही पाहाल. फक्त
पहात राहा. पाहा.
347 आता, ओह, आपण ा समयात राहत आहोत ासाठी आनदंीत नाही का! [मडंळी
म्हणते, “आमेन”—सम्पा.] जेव्हा आपण ा सवर् गो ी होताना पाहू. मला वाटते.

रा ्र े तुटत आहेत, इ ाएल जागा होत आहे,
जी चन्हे संदेष्ट्याने सांगून ठेवली आहेत;
पररा ्र ीयांचे िदवस मोजले गेले. ते भयाने ग्रस्त आहेत;
“अहो, िवखरुले गेलेल्यांनो, तुमच्या स्वक यांकडे परत या.”
मुक्त चा िदवस जवळ आहे,
लोकांची अतं:करणे भीतीने घाबरे झाली आहेत.
आत्म्याने परीपूणर् व्हा, तुमचे िदवे नीट व स्वच्छ करा.
वर पाहा, तुमची मुक्त जवळ आहे. (ओह बापर!े)
खोटे संदे े खोटे बोलत आहेत, परमेश् वराचे सत्य ते नाकारत

आहे,
तो येशू जो ख्रस्त आहे आपला परमेश् वर आहे;

तुम्ही ावर िवश् वास ठेवता काय? [मडंळी म्हणते, “आमेन”—सम्पा.]
परतंु आपण तेथे चालू जेथे प्रेिषत चालले होते.
कारण मुक्त चा िदवस जवळ आहे.
लोकांची अतंःकरणे भीतीने घाबरी झाली आहेत.
आत्म्याने प रपूणर् व्हा, तुमचे िदवे नीट व स्वच्छ करा.
वर पाहा, तुमची मुक्त जवळ आहे!

348 हे अ तू आहे क नाही? [मडंळी म्हणते, “आमेन”—सम्पा] मला ते आवडते.
मुक्त जवळ आहे.

आण संध्याकाळच्या समयी प्रकाश असेल,
गौरवाचा मागर् तुम्हाला िन त सापडेल;
जल मागार्तही, आज प्रकाश आहे;
येशूच्या मौल्यवान नावात गढून जा.
त ण आण वृध्द, तुमच्या सवर् पापांचा प ाताप करा,
पिवत्र आत्मा िन श्तच आत येईल;
संधीप्रकाश आला आहे,
हे सत्य आहे क परमेश् वर आण ख्रस्त एक आहोत.

तो वचन आहे! ओह, िकती अ तू आहे!
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लवकरच कोकरा त्याच्या वधूस त्याच्या बाजूस घेईल,
स्वगार्तील सवर् सेना एकत्र होईल;
ओह, ते गौरवी श्य असेल, सवर् संत पांढरे डाग िवरहीत व

घातलेले असतील;
आण येशू समवेत ते सवर्काळासाठी आनदं करतील.
ओह, “या आण भोजन करा,” स्वामी बोलावतो, “या आण

भोजन करा,”
ओह, तुम्ही येशूच्या मेजावर सवर्समयी आनदं कराल;
त्याने समुहाला खाणे िदले, पाण्यास द्राक्षारस केले,
जे भुकेलेले आहेत त्यांना बोलावतो, “या आण भोजन घ्या.”
ओह, “या आण भोजन करा.” स्वामी बोलावतो, “या आण

भोजन करा,” (वचनाबरोबर भोजन करा!)
तुम्ही येशूच्या मेजावर सवर्समयी आनदं क शकता;
त्याने समूहाला खायला िदले, पाण्याचा द्राक्षारस केला,
जे भुकेलेले आहेत त्यांना बोलावतो, “या आण भोजन करा.”

349 ओह, काय तुम्ही भुकेलेले आहात? [मंडळी आनदं करते—सम्पा.] “जे
नीतमत्वासाठी भुकेले आण तान्हेले ते धन्य.”
350 तुम्ही त्याच्यावर प्रेम करता का? [मडंळी म्हणते. “आमेन”—सम्पा.] तुम्ही
त्याच्यावर प्रेम करता का? तुम्हाला प्रेम करण्याची चावी माहीत आहे काय? आपण
सवर् आता उभे राहूया. आण आपले हात वर उभा आण आपल्याला त्यास प्रकट
क . “मी त्याच्यावर प्रेम करतो, मी त्याच्यावर प्रेम करतो. कारण त्याने मजवर प्रथम प्रेम
केले.” ठीक आहे. आता सवर् एकत्र िमळून.

मी त्याच्यावर प्रेम करतो, मी त्याच्यावर प्रेम करतो
कारण त्याने मजवर प्रथम प्रेम केले
आण माझे तारण िवकत घेतले
त्या कलवरीच्या झाडावर.

351 [एक भाऊ अन्य भाषेत बोलतो. भाऊ ब्रॅन्हम थांबतात—सम्पा.] फक्त
आदरभावयकु्त असा. आपल्याकडे येथे एक अनुवादक आहे भाऊ हीगीन बॉथम आहेत.
मला ठाऊक नाही क तो येथे आजरात्री आहे कवा नाही. आपल्याला पाहायचे आहे क
तो आपल्याशी काय बोलला. एक िमिनट थांबा. येथे येथे…[एक बिहण अनुवाद करते.]
352 िन श् चतच, प्रभूची स्तुती होवो! माझा िवश् वास परमेश् वरावर उंचावला गेला आहे.
तुम्ही, तुम्ही त्याच्यावर ा रात्री तुमच्या पूणर् दयाने प्रेम करता काय? [मंडळी म्हणते,
“आमेन”—सम्पा.] ओह, त्याची स्तुती करा, आण म्हणा. “धन्यवाद, प्रभू येशू!”
[मडंळी परमेश् वराची स्तुती करते.]
353 प्रभू आम्ही तुझी स्तुती कशी करतो, आमच्या संपूणर् दयाने करतो! परमेश् वराचे
गौरव असो!
354 तुम्ही सवर् लोक त्याची स्तुती करा. परमेश् वर तुमच्याबरोबर असो! [मडंळी
परमेश् वराची स्तुती करणे आण आनदं करणे चालू ठेवते—सम्पा.] 
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