
शक्क्यांवर प्रश् न आण उत्तरे
 [एक भाऊ अन्य भाषेत बोलतो. दसुरा भाऊ त्याचा अनुवाद करतो. मडंळी उच्च

स्वराने प्राथर्ना करते—सम्पा.]
आमच्या स्वग य िपत्या, आम्ही खरचं ा समयासाठी आभारी आहोत, क आपण

परमेश् वराच्या उप स्थतीत परमेश् वराच्या वचनाभोवती पुन्हा सहभािगता क शकतो.
आम्ही तुझे इतके आभारी आहोत क ा सकाळी, तु आमचे सहाय्य करण्यास व आम्हास
आशीवार्द देण्यास आम्हासमवेत आहेस, आम्ही आमच्या पापांची क्षमा मागतो, ासाठी
क आमचे िदवे तेलाने भरलेले आण व्यव स्थत केलेले आण जळलेले असावेत, क तू
आता आमचा उपयोग तुझ्या महान नावाच्या गौरवासाठी करशील. आम्ही हे, परमेश् वराचा
िप्रय पुत्र, येशू ख्रस्ताच्या नावाने मागतो. आमेन.

तुम्ही बसू शकता.
2 मी नुकताच आत येत होतो जेव्हा मी तो संदेश ऐकला जो चालू होता. म्हणून मी…हे
खरे आहे क आपण आपले िदवे भरलेले ठेवले पािहजे, आम्ही आपले ठेवावे…तुम्हाला
माहीत आहे, क जेव्हा…तुम्ही तुमचे िदवे पेटवता, तेव्हा तुम्ही तेच आता क शकत नाही
जे तुम्ही करीत होता. समजले? कारण, अिग्न, जो तेला ारे जळतो, काजळी बनवतो.
म्हणून हेच कारण आहे क नीटनेटके…तुम्हाला तुमचे िदवे नीटनेटके केले पाहीजे, कारण
िदव्याच्या वातीवर काजळी जमा होते. तुमच्यातील िकत्येकजण जे माझ्या वयाचे आहेत.
जेव्हा आम्ही ते—ते कोळशाच्या तेलाचे िदवे वापरत असू, पाहा, ते…त्यावर—त्यावर
काजळी साचत असे, जेथून ते जळत असत आण त्यामुळे ते जळण्यात अडथळा िनमार्ण
होत असे. म्हणून तुम्ही सवर् काजळी स्वच्छ केली पाहीजे. आण ासाठी क आपण.
“ ख्रस्ताच्या उच्च बोलावण्याकडे, पुढच्या िदशेने, त्या खणेुकडे चालत राहू.”
3 आता, ही—ही एक महान, सुंदर सकाळ, बाहे न व आतून कारण आता हा ईस्टरचा
समय जवळ आला आहे.
4 आण—आण आपण आता जर प्रभूची इच्छा असली तर आज रात्री शेवटच्या
शक्क्याकडे येऊ. आण हा एक अत्यतं, अत्यतं रहस्यमय शक्का आहे. कारण पिवत्र
शा ात कोठेही, कुठल्याही चन्हात, कवा— कवा कोठेही ाचा उ ेख केलेला नाही.
तो तर थेट स्वगार्तून येणार आहे.
5 आण हा—हा एक—एक प्रकारे माझ्यासाठी तणावपूणर् समय आहे. माझ्याबरोबर
असे पूणर् आठवडाभर होते. आता हा माझा…माझ्या खोलीमध्ये आठवा िदवस आहे.
आण मी येथील ा अनेक िवनतं्यांकडे लक्ष िदले, मला ांतून काह ना िनवडणे आहे.
त्यांतील िकतीतरी आहेत. ज्यांना मुलाखती हव्या होत्या. आण मला—मला ते आवडते.
मला त्या—त्या ायला आवडेल, पाहा, परतंु मी—मी पुणर् ते क शकत नाही. कारण,
तुम्ही समजता, क आता आपण जो प्रयत्न करीत आहोत. तो हा क प्रभूच्या इच्छेचे
प्रकटीकरण प्रा क न घेणे, तुम्हाला समजले. जेव्हा आपण मुलाखत घेतो तेव्हा ती
तुम्हाला भलतीकडे वळवते, अशा काही गो च्या दसुर्या बाजूस, समजले.
6 आण, मग, आण जसे आजार्यांसाठी प्राथर्ना करणे, हे पूणर्पणे वेगळे आहे. तुम्ही…
हे ांत आण गो ी आहेत. तुमचा अभ्यास वेगळा असतो, आण तुम्ही—तुमचा अभषेक
वेगळा असतो. हे अशा प्रकारे असते जसे बायबल म्हणते, “एक—एक झाड जे—जे
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पाण्याच्या प्रवाहाजवळ लावलेले असते.” “पाण्याचा प्रवाह,” पाहा, तेच पाणी, परतंु तेथे
एक जाण्याचा मागर् असतो तो ा मागार्ने, तो ा मागार्ने येतो, आण ा मागार्ने येतो. तो

ावर अवलंबून असतो क कुठल्या मागार्ने येतो. तो तोच आत्मा आहे.
7 पौलाने, पिहले क रथकरांस पत्र 12 मध्ये, ाच गो ीिवषयी सांिगतले, “कृपादानाचे
िनरिनराळे प्रकार आहेत. तरी आत्मा एकच आहे.”
8 म्हणून, तुम्ही पाहा, जर तुम्ही एका गो ीवर कायर् करीत आहात, आण मग दसुर्या
गो ीवर येण्यासाठी प रवतर्न करता. तुम्हाला कळते क मला काय म्हणायचे आहे.
तुम्ही—तुम्ही त्या ओळीवर अभ्यास करत जाता, तुम्ही लोकांना…आण आता त्यांचे
दय त्यावर कद्रीत झालेले आहे. “हे शके्क काय आहेत?” त्यांचे उद्देश, “काय आहे?”

रात्री मागे रात्री, जेव्हा मी येथे येतो, तेथे इतका ताण असतो क मला दसुर्या गो ीिवषयी
बोलावे लागते; ासाठी मी एक प्रकारे त्या—त्या तणावांतून शांत व्हावे. तुम्हाला
समजले, आण, मग, जोपयर्ंत पिवत्र आत्मा त्या शक्क्याची फोड करीत नाही. आण
मग—मग, मला प्रत्येक रात्री अशाप्रकारे करावे लागते. मग जेव्हा आम्ही ते आरोग्यासाठी
कवा आणखी कशासाठी बदल करतो, पाहा, तुम्ही…लोकांचे संपूणर् लक्ष त्या एका
गो ीकडे लागलेले असते. तुम्ही ते सहसा पुन्हा दसुरीकडे वळवू शकत नाही.
9 आण—आण मग, मी हे जाणतो क तुमच्यामध्ये ा गो ी घडत आहेत, पाहा, क
मी—मी…मला—मला ठाऊक आहे क तुम्ही—तुम्ही ते पाहात नाही, समजले, पाहा,
मी अगदी िन श् चत आहे क तुम्ही ते पाहात नाही. आण तुम्ही म्हणता, “भाऊ ब्रॅन्हम,
तुमच्यासाठी ही गो सांगणे एक कठीण गो आहे.” मी जाणतो हे असेच आहे.
10 परतंु, पाहा, मला आता तुम्हाला हे सांगू ा. मी समजतो क हे केवळ
आपल्यासाठीच टेप होते, आण इत्यादी. परतंु मला ते सांगू ा, समजले. क तुम्ही—
तुम्ही नाही…तुम्हाला ते िमळत नाही. समजले, आण ते तुम्हाला िमळण्यासाठी नाही.
म्हणून कशाचाही अथर् सांगण्याचा प्रयत्न क नका, समजले. तुमचा अनुवाद त्यामध्ये
घालण्याचा प्रयत्न क नका; तुम्ही फक्त—फ़क्त ापासून आणखी दरू जाता. जर तुम्ही
माझ्यावर आता िवश् वास करता, जर परमेश् वराने माझ्यावर तुमच्या ीत अनुग्रह केला
असेल, तर तुम्ही केवळ माझा स ा माना.
11 आण तुम्ही, त्या प्रकटीकरण आण गो िवषयी जाणता. मी—मी येथे तुमच्याबरोबर
फार समयापासून आहे, पाहा आण ते सदवै खरे ठरले आहे. आण आता ते दहेूरी
￭सध्द करण्यासाठी, ते ततंोततं वचनासह जुळत आहे. समजले? म्हणून, तुम्ही जाणता
हे प्रभू परमेश् वर बोलत आहे. असे आहे. ते अगदी बरोबर आहे. पाहा, ते तुम्हाला ￭सध्द
केले आहे.
12 आता तुमचा भाऊ म्हणून, माझा स ा घ्या. तुमचा स्वतःचा अथर् कुठल्याही गो त
लावू नका. तुम्ही फक्त पुढे चाला. आण एक चांगले ख्रस्ती जीवन जगा. कारण, जेव्हा
तुम्ही तसे करता, तुम्ही फक्त तुम्हाला सत्य गो पासून दरू नेता. समजले? तुम्ही, तुम्ही
फक्त तुमचा मागर् ा गो पासून दरू नेता.
13 आण तुम्हाला सवार्ंना जाणीव आहे आण जाणता क तेथे काहीतरी रहस्यमय रत्या
घडत आहे. आण ते घडत आहे. आण मला ठाऊक आहे ते काय आहे. आता, मी ते
सांगत नाही. ही परमेश् वराची कृपा आहे जी मला समजावते क ते काय आहे. ते अशी
गो आहे जी जबरदस्त आहे. आण जी आता घडली आहे, आण जगात असा कोणताही
मागर् नाही क तुम्ही ती पाहू शकता. आण हा…मला…परतंु, म्हणून माझे सहाय्य कर,

ा बायबलच्या आधारे जे माझ्या हातात आहे मी समजेन क ते काय आहे. ते तुम्हाला
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आधीच सांगण्यात आले आहे. म्हणून कोणताही—कोणताही तुमचा अनुवाद घालण्याचा
प्रयत्न क नका, परतंु, तुमचा भाऊ म्हणून माझ्यावर फक्त िवश् वास ठेवा. समजले?
आपण एका महान समयात राहात आहोत, आपण एका अशा समयात राहत आहोत
जेथे…ठीक आहे, आपण आहोत…
14 आता, तुम्ही केवळ खरे नम्र व्हा, एक ख्रस्ती व्हा, आण परमेश् वरासाठी जगण्याचा
प्रयत्न करा. आण तुमच्या सोबतीच्या मनुष्याबरोबर प्रामाणक राहा, आण त्यांच्यावर
प्रेम करा जे तुमच्यावर प्रेम करीत नाही. तुम्ही कुठलाही प्रयत्न क नका…तुम्ही पाहा,
जर तुम्ही तसे करता, तर तुम्ही ती एक रहस्यमय गो करता, आण परमेश् वराची खरी
योजना अव्यव स्थत क न टाकता. समजले?
15 काल दपुारी, माझ्या खोलीत काहीतरी घडले, जे मी—मी ते कधीच िवस शकत
नाही. तुम्ही पाहा. आण म्हणून तुम्ही…आण अंदाजे दोन आठवड्याअगोदर, काहीतरी
घडले, मी ते कदािप…जोपयर्ंत मी ा पृथ्वीवर जीवंत आहे, पाहा मी—मी कधीच
त्यापासून दरू होऊ शकत नाही. आण म्हणून…
16 आण मडंळी हो, ा गो ी तुम्हास समजवण्यासाठी नाहीत, म्हणून तुम्ही कोणत्याही
गो चा अनुवाद क नका. समजले? तुम्ही फक्त पुढे चाला आण जे तुम्हाला सांगण्यात
आले आहे त्याचे फक्त स्मरण करा. एक ख्रस्ती जीवन जगा. तुमच्या मडंळीत जा. तुम्ही
जेथे कुठे असाल. खरा प्रकाश बना, आण ख्रस्तासाठी जळत राहा, आण लोकांना
सांगा क तुम्ही कसे त्याच्यावर प्रेम करता. आण तुमची साक्ष, सवर्समयी, लोकांबरोबर
प्रेमाची असू ा. समजले? कारण, जर तुम्ही तसे करीत नाही, तर तुम्ही स्वतःला दसुर्या
गो ीत वळवता, आण मग तुम्ही—तुम्ही सत्य पथाव न बहकून जाल, पाहा, प्रत्येक
वेळा तुम्ही ते करण्याचा प्रयत्न केला आहे, तुम्ही तसेच केले आहे. समजले? म्हणून तसे
क नका, क नका, अनुवाद करण्याचा प्रयत्न क नका.
17 आण िवशेषत:, आज रात्री, जेव्हा तो शक्का तुमच्या पुढे प्रगट झाला आहे, पाहा,
त्याचा अनुवाद करण्याचा प्रयत्न क नका. तुम्ही फक्त पुढे जा आण फक्त नम्र असा,
आण ा साध्या संदेशाबरोबर चालत राहा.
18 आता, तुम्ही म्हणता, “भाऊ ब्रॅन्हम, हे असे आहे…आपण, जीवंत देवाची मडंळी
असून, आपण क शकत नाही…”

अच्छा, जसा मी प्रयत्न करीत होतो…येथे पाहा, मी सांगू इ च्छतो…
म्हणता, “अच्छा, मी असे क शकत नाही? मला असे केले पाहीजे…”
नाही. आता, असे क नका.

19 लक्षात ठेवा, मी हे तुमच्या चांगल्यासाठी सांगत आहे. समजले, मी हे सांगत आहे
ासाठी क तुम्हाला समजावे. आता, जर तुम्ही माझा िवश् वास करता, मी जे सांगत आहे

ते लक्षपूवर्क ऐका. समजले? समजले?
20 आता, येथे, आता येथे एक खांब आहे, आण, तो, आपण त्याला एक ऐकणारा खांब
म्हणूया, समजले. आण त्यामध्ये, एक रेडयो आहे, पाहा. आण तेथे सुचना आण इतर
गो ी करता येऊ शकतात. जणू काही तुमच्या हातातील एक तलवार पाहा ती वाईटापासून
घेऊ शकते कवा तीला जशीच्या तशी घेता येते…तीला तीचा संदेश िमळतो. समजले.
21 आता, परतंु आता, उदाहरणाथर्, सामान्य मनुष्यासाठी थोडासा पिवत्र आत्मा
ओतल्यामुळे, िकत्येक तत्वप्रणाली आण कुळे उदयास आले आहेत, जोपयर्ंत लोक
व्यथर्तेच्या समुहात कायर्रत होताना, बाहेर जातात आण दसुरी छोटीशी चळवळ आण
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गो ी सु करतात. तुम्हाला ठाऊक आहे. समजले? तुम्हाला आता ते करण्याची
आवश्यकता नाही. समजले? आता, लक्षात ठेवा, तुम्ही जसे आहात. तसे राहा.
22 आण तुम्ही म्हणता, “अच्छा, प्रभू दाखवतो…” नाही. आता पाहा, सावध असा.
23 येथे पाहा. पाहा, मला तुम्हाला काही गो दाखवू ा. तुम्हाला ठाऊक आहे क ा
वेळेस ा खोलीमध्ये दहा हजार आवाज आहेत. [मडंळी म्हणते, “आमेन”—सम्पा.]
अक्षरश: लोकांचे आवाज जे ा रेडओच्या इलेक्ट्र ॉिनक तरगंा ारे येतात! त्यांना तुम्ही
का ऐकत नाही? ते आवाज आहेत. बरोबर आहे? [“आमेन.”] ते येथे ा समयी तरगंत
आहेत. येथे खोलीमध्ये लोकांची प आण शरीरे ा समयी हालचाल करीत आहेत.
हे बरोबर आहे? [“आमेन.”] अच्छा, तुम्ही त्यांना का पाहात नाहीत? समजले? ते
येथे आहेत. प्रत्यक्ष आवाज माझ्या आवाजासारखे अच्छा, ते तुम्ही का ऐकत नाही?
पािहले? ते प्रगट होण्यासाठी प्रथम कुठल्यातरी वस्तूवर आदळले पाहीजे. समजले?
आता तुम्हाला समजले? [“आमेन.”]
24 आता तुम्ही कशाचाही अनुवाद क नका. जर परमेश् वराची इच्छा आहे क काही
गो ी तुम्हाला कळाव्या, तर तो त्या तुम्हाकडे पाठवील. समजले? म्हणून तुम्ही खर.े
मजबूत व्यक्त बना. जे काही घडले आहे. ते पकडून ठेवा. आण आता खरे बना…
तुम्ही समजत आहात मला काय म्हणायचे आहे, काय तुम्ही समजत नाही? [मडंळी
म्हणते, “आमेन.”—सम्पा.] आण तसेच राहा… ख्रस्ती होण्यासाठी स्वतःला िवचत्र
बनवण्याचा प्रयत्न क नका, कारण तुम्ही स्वतःला परमेश् वरापासून दरू नेता. आण
तुम्ही—तुम्ही—तुम्ही…
25 जर तुम्ही ते समजू शकता, हेच ते तसरे खेचणे आहे. समजले? तुम्ही—तुम्ही
ते त्या िदवशीच, पकडायला पाहीजे होते. समजले? म्हणून आता, लक्षात ठेवा, क

ाची कुठली नक्कल होणार नाही. जसे ा इतर दोघांची झाली होती. समजले? म्हणून,
इथपयर्ंत ते तुम्हाला—तुम्हाला आता कळले पाहीजे. बस—बस ते लक्षात ठेवा…
26 आता, तुम्ही पाहा, ा खोलीमध्ये काहीतरी घडत आहे, आण येथे काहीतरी आहे.
तेथे—तेथे प्रत्यक्ष, ा खोलीमध्ये स्वगर्दतू, परमेश् वराची वाणी आहे. समजले? परतंु
तुम्ही कसे तुम्ही…क शकत नाही…जर तुम्ही हे नसै गक आवाज ऐकू शकत नाही,
जोपयर्ंत कुठली वस्तू ते बाहेर पाठवत नाही, तर तुम्ही हे आ त्मक आवाज कसे ऐकणार?
27 आता तुम्ही कदाचत िवश् वास कराल क कोणीतरी हे ठरािवक गाणे गात आहे. ते
कदाचत तेथे नसतीलही, समजले. परतंु जेव्हा ते प्रत्यक्ष रत्या त्या काचेवर आदळते
ज्यावर ते आदळले पािहजे, तेव्हा ते खरा अथर् सांगते, आण दाखवते, त्याचा
चत्र दाखवून ￭सध्द करते. मला काय म्हणायचे आहे ते समजत आहात? [मडंळी
“आमेन.”—सम्पा.]
28 आता, परमेश् वराचा आत्मा, जेव्हा त्या सत्य वचना ारे बोलतो तो स्वतःस ￭सध्द
करतो, हे दाखिवण्यासाठी क तो खरा आहे. तुम्हाला समजले का? [मडंळी म्हणते,
“आमेन”—सम्पा.] ठीक आहे.

आता आपण पुन्हा एकवार प्राथर्ना क या.
29 स्वग य िपत्या, आम्ही ा…पुस्तकाचे आवरण उघडण्याच्या बेतात आहोत. आण
जसे भौतक भाग हे परत देण्याचा प्रयत्न करीत आहे जे तू आम्हासाठी आ त्मक ष्ट्या
उघडले आहे. आण आता मी प्राथर्ना करतो, परमेश् वरा क तू ा प्र ांचा खरा अथर्
सांगण्यासाठी माझे सहाय्य करशील. होऊ दे क हे अशा प्रकारे सांगण्यात येईल क …हे
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लोकांसाठी मदत होतील. ते त्यांना समज देणारे होतील. मी प्राथर्ना करतो क तू मला
समज देशील, क मी ती तुझ्या लोकांपयर्ंत पाठवू शकेन. क त्यांना ती समज िमळेल. क
आम्ही एकित्रत रत्या येशू ख्रस्ताच्या नावा ारे परमेश् वराच्या गौरव आण सन्मानाक रता
जगू. आमेन.
30 आता, मला फक्त ते सांगायचे होते.
31 आण मला वाटले होते क येथे ज्या गो ी आहेत त्या ा टेपवर िनयिंत्रत करतात,
परतंु पाहा, त्या िनयिंत्रत करीत नाही. आण हा डेस्क लाईट आहे. आण मला वाटले
क टेपला िनयिंत्रत करणारा येथे असत असे. परतंु मला सांगण्यात आले होते क मी ा
भावांना जे रकेॉड ग ममध्ये आहेत, त्यांना संकेत ावे, आण त्यांना कळेल क केव्हा
टेप थांबवावी, आण केव्हा नाही.
32 पाहा, ा टेपची सेवकाई जगभर सवर्िठकाणी आहे. पाहा, सवर् िठकाणी त्याचा सवर्
प्रकारच्या भाषांमध्ये अनुवाद आण सवर्गो ी होतात. म्हणून तेथे काही गो ी आहेत ज्या
आम्ही येथे सांिगतल्या आहे, ज्या आम्ही इतर कुठे सांगू शकत नाही, तुम्हाला समजले,
आण हेच कारण आहे क आम्ही ते बदं करतो.
33 आता, प्र ांची उत्तरे देणे हे एक पूणर् काम आहे. म्हणून, मी—मी आता… ा
प्र ोत्तरास खूपसे प्रश् न बाहेरचे आहे…आता, प्रत्येक…त्यांच्यातील काहीचा या संदेशाशी
मूळीच, संबधं नसतो, परतंु मी देणार आहे… कवा शक्क्यांशी काहीच नसतो. परतंु मी
त्यांचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आण जसे लोकांना सांिगतले गेले होते, आण
ते प्रश् न मला िदले गेले आहेत. त्यांच्यातील िकत्येकांिवषयी मला सांगण्यात आले. कवा,
त्यांच्यातील बहुसंख्य आजारी आण पीडीत लोकांसाठी, प्राथर्नेच्या िवनतं्या आहेत.
आण—आण अशा िविवध गो ी, असे चालू असते, आण म्हणून त्याचा संबधं त्या
प्र ाशी नाही ज्याचे उत्तर िदले जाते. आण मग ते…माझ्याकडे एक ग ा िदला गेला
जो—जो िनराळ्याच गो िवषयी, शा लेख आण गो िवषयी आहे; परतंु कदाचत,
जर आपल्याकडे वेळ असला तर, आपण त्यांचे उत्तर देण्याचा आपल्या कुवतीप्रमाणे
प्रयत्न क . आता, आण जर मी एखादी चूक केली, का, लक्षात ठेवा, ती चूक करण्याचा
उद्देश नव्हता.
34 म्हणून सवर्जण चांगला अनुभव करता का? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—सम्पा.]
आमेन. हे असे नाही का…जसे ख्रस्त येशूमध्ये स्वग य स्थानांिवषयी बोलणे िकती अ तू
स्थान आहे, िकती शानदार समय आहे!
35 त्या सवर् समयामध्ये ज्यात मी ा आराधनालयात प्रचार मचंाच्या मागे राहून, मी
माझ्या सेवकाईच्या कुठल्याही समयात, कधीच, कधीच परमेश् वराच्या के्षत्रात आण
आध्या त्मक के्षत्रात इतके कायर् केले नाही ￭जतके ा समयात केले, मी आतापयर्ंत
केलेल्या माझ्या सेवकाईच्या समयातील, कुठेही झालेल्या सभांपेक्षा, ही सभा अधक
आहे. बहुतेक त्या आरोग्यसभा असत. हे सत्याला प्रगट करणे आहे, त्या एकाच आत्म्याने,
त्याच आत्म्याने.
36 आण मी—मी पूणर्तः एकटा आहे, आण एका जागी राहात आहे, कवा खाण्यासाठी
खाली जात आहे. आण मी एकटाच होतो, म्हणून तो खरोखरीच एक महान समय होता.
37 आण आता, सकाळी कवा दसुर्या िदवशी सकाळी, मी…कदाचत, जर
आपल्याला समय िमळाला, मी ा सकाळी फक्त आजार्यांसाठी प्राथर्ना करीन. जर

ा प्र ांवर अधक समय लागला नाही तर.
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38 म्हणून मला—मला वाटते क थोडा वेळ माझ्यासाठी, समजले. मानवी मनच फक्त
एवढा वेळ एकटे राहू शकते. समजले? आण जेव्हा तुम्ही अशा िठकाणी पोहोचता जेथे
तुम्ही एक तासासाठी परमेश् वराच्या उप स्थतीत संवेदनाशुन्य स्थतीत बसता आण एक
अग्नीस्तभं तुमच्यासमोर थांबलेला असतो, तेव्हा तुम्ही—तुम्ही अधक काळ तेथे थांबू
शकत नाही, तुम्हाला समजले. मनुष्य त्यापुढे थांबू शकत नाही.
39 आण म्हणून, आता हे प्रश् न खरोखरीच चांगले आहेत. मी ती बुध्दी आण त्या
गो ची प्रशसंा करतो ज्याचा लोक वापर करतात. आता पिहल्या प्र ासाठी आण मी
त्यांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करीन. आण जर मी त्याचे उत्तर बरोबर देऊ शकलो नाही.
तर, तुम्ही—तुम्ही मला क्षमा करा.
40 आण जर तुमच्याकडे वेगळा अथर् आहे, आण तुम्ही िवश् वास करता क तुमची
कल्पना बरोबर आहे, तर तुम्ही बस त्यावर चालत राहा. ते आघात पोहचवणार नाही.
कारण तेथे त्यांच्यात एक कवा दोनापेक्षा अधक नसणार ज्यांचा उध्दाराच्या कोणत्याही
गो ीशी संबधं असेल. ते फक्त…
41 बहुतेक प्रश् न ांच्या. दसुर्या बाजूिवषयी… कवा खर्या मडंळीच्या स्वगर्रोहणावर
िवचारले आहेत. म्हणून, पाहा, येथे जे प्रश् न. आहेत ते त्या गो ीिवषयी आहेत, ज्या
घडणार नाहीत. आण दसुर्या भागात घडणार आहेत. कारण, आता आपण पुस्तकाच्या
अध्ययनात मडंळी यगुाच्या प लकडे आहोत. आपण एक लाख चव्वेचाळीस हजार ांचा
बोलावण्यापुढे आहोत. आता येथे पिहला प्रश् न आहे:
173. काय मत्तय 25च्या पाच शहाण्या कुमारी वधूच्या—च्या दासी आहेत. कवा त्या

वधू आहेत? समजले? जर ा शहाण्या कुमारी वधूच्या दासी आहेत. तर मग वधू
कुठे आहे?

42 आता, पाहा, माझ्या उत्तम ज्ञानानुसार, ा पाच कुमारी…तुम्हाला ठाऊक आहे,
तेथे दहा कुमारी होत्या ज्या बाहेर गेल्या. पाहा, आण हे येथे फक्त एक चन्ह कवा एक
दाखला आहे. जो—जो मी तुम्हास सांगणार आहे. पाहा, ा त्यांच्यातील दहा होत्या.
अथार्त तेथे दहापेक्षा अधक होत्या. ही तर केवळ एक संख्या आहे जी सांिगतली गेली
आहे. परतंु शहाण्या कुमारीच्या िदव्यात तेल होते. मुखर् कुमारीच्या िदव्यात तेल नव्हते.
43 “म्हणून मत्तयच्या जर दहा कुमारी, जर…” एका व्यक्त चा तो प्रश् न आहे. “काय त्या
दहाही…त्याचा हा अथर् आहे क असतील… कवा ा पाच, परतंु केवळ पाचच, केवळ
पाचच त्या असतील?” नाही, हा त्याचा अथर् नाही.
44 तुम्ही पाहा, हा तर केवळ कुमार चा एक दाखला आहे, कुमार चा त्यांच्या िदव्यामध्ये
तेल होते. ते त्या वधूचा भाग आहे. आण माझ्या समजूतीप्रमाणे…
45 आण मग तुम्ही पाहता, आता, क त्या अंतम प्रहराच्या कुमारी होत्या. प्रहरांतून
येताना. तेथे सात प्रहर झाले होते. आण सातव्या प्रहरात, मध्यरात्रीच्या प्रहरी, जसे
आपण आता आलो आहोत, पाहा. आता, मध्यरात्रीच्या प्रहरी त्या कुमारी उठल्या आण
त्यांनी त्यांचे िदवे नीट केले, आण आत गेल्या, परतंु मुखर् कुमारी…
46 “आता, येथे हा भाग, ा पाच,” जर त्या प्र ाचा अथर् हा आहे, काय हाच अथर् आहे
क , “तेथे केवळ पाचच होत्या का?” आण आपल्याकडे येथे खूप प्रश् न आहेत, जसे
त्या—त्या सात हजारांिवषयी आण इत्यादी इत्यादी. आता, ते, ते केवळ दाखल्याच्या
स्व पात आहे, ते केवळ त्यांचा भाग आहे. आण ते सवर् जे ा अंतम यगुात, सातव्या
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प्रहरात जागे झालेल्या आहेत, क …“काय त्या केवळ पाचच होत्या. ज्या त्या समयी
उठल्या, बदलल्या गेल्या, वधूबरोबर गेल्या, वराबरोबर? आता जर त्या स्वतः…”
47 ाचा असा अथर् नाही क केवळ पाचच जाणार आहेत. कारण, आपण सवर् यगुात

ा आठवड्यात पािहले क , त्या झोपलेल्या आहेत, समजले.
48 पौलाच्या—च्या िदवसात इिफस मडंळी यगुाचा दतू; पौल ा यगुाचा संदेशवाहक
असल्याने, त्याने ा मडंळीची स्थापना केली. लक्षात ठेवा, पौलाने इिफस येथे मडंळीची
स्थापना केली, तो त्या मडंळीचा संदेशवाहक बनला. आण ा समयात जो आत्मा
पृथ्वीवर होता तो ￬सहाचा आत्मा होता. आण हा ￬सह यहुदा वंशाचा ￬सह आहे, जो
ख्रस्त आहे, आण ख्रस्तच वचन आहे. पौल, त्या यगुाच्या वचनासह! त्या यगुात हजारो
झोपी गेले होते? ते बरोबर आहे? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—सम्पा.]
49 नतंर दसुरे यगु आले, आण त्या समयापयर्ंत मडंळी अधंकाराच्या यगुात स्थािपत
झाली होती, बलैाचा आत्मा पुढे गेला; कायर्, श्रम, आण ब लदान, आण त्यांचे प्राण
अ पले. हजारो हजार होतात्म्याखाली आण अशा गो ीखाली झोपी गेले. ते वाट पाहत
आहेत. पाहा.
50 नतंर, आण पुढचे यगु आले, लुथरचे यगु, सुधारणकु चे यगु. बुध्दीमान यगु,
मनुष्याच्या हुशारीत गेले. जर तुम्ही लक्ष िदले, तर कळेल, क मनुष्य त्यासह पुढे गेले
आण जेव्हा त्याने तसे केले तर त्याने त्याची स्वतःची हुशारी त्यात घातली. पाहा, हाच तो
आहे ज्याने दसुर्या भागात िववाह केला. समजले? जर तो केवळ परमेश् वराच्या ज्ञानासह
रािहला असता आण केवळ सुधारणा करीत राहीला असता आण बाहेर काढीत राहीला
असता…परतंु त्याने काय केले? त्या मनुष्यानतंर ज्याच्याकडे तो संदेश होता, लुथर;
लुथरच्या मृत्यनुतंर, त्यांनी लुथरन संस्था बनवली.
51 वेस्लीच्या मृत्यनुतंर त्यांनी मेथडीस्ट संस्था बनवली. पाहा? ते अशाप्रकारे पुढे
चालत राहीले. हे तर—तर बस… ाने तेच केले. आता माझी इच्छा आहे क
तुम्ही ाकडे लक्ष ावे. आता काहीजण कदाचत पटेकॉस्टलबद्दल िवचारतील, जे
तसरे यगु होते.
52 तुम्ही पाहा क , त्या समयातील प्रत्येकाने केवळ पिवत्र आत्म्यामध्ये डुबक घेतली.
न्यायीकरण हे पिवत्र आत्म्याचे एक कायर् आहे; पिवत्रीकरण हे पिवत्र आत्म्याचे एक कायर्
आहे; परतंु बाि स्मा हा पिवत्र आत्मा आहे. हेच कारण आहे क पिवत्र आत्म्यासाठी
भिवष्यसुचक संदे ा खाली आला. त्या यगुासाठी कोणी संदेशवाहक नाही. कारण पिवत्र
आत्मा स्वतः पिवत्र आत्म्याच्या बाि स्माच्या पात, त्याच्या पूणर्तेमध्ये, आला.
53 परतंु ा यगुाच्या शेवटी, आपण पाहतो क जसे दसूर्या यगुाच्या समा ीवेळी एक
संदेशवाहक पाठवला. आण ा सवर् शकंा आण गो ना त्यांच्या स्थानी व्यव स्थत
ठेवल्या जातील, मग खर्या मडंळीसाठी रपॅचर येते.
54 परतंु जसे ा बर्यचशा गो ी ठरिवल्या गेल्या आहेत क , “सूयर् अधंकारमय होईल,
चंद्र…” त्यांनी ते ख्रस्ती यगुात घातले आहे, आण ते ा तीन प्र ांना पहाण्यास
अयशस्वी ठरतात जे आमच्या प्रभूला िवचारले होते, जेव्हा त्याने त्यांची उत्तरे िदली
होती, समजले.
55 आता, मला वाटते क , काल रात्री तेथे िबलकुल प्रश् न नव्हते. आपण त्या प्रत्येक
प्र ांना घेतले आण त्याचा शक्क्या अतंगर्त अभ्यास केला आण हे शके्क एकंदरीत
प रपूणर् पुस्तक आहे.
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डॉक्टर, काय तुम्ही ावर िवश् वास करता? [एक भाऊ म्हणतो, “होय.”—सम्पा.]
56 पाहा, ा संपूणर् गो एकित्रत रत्या बांधलेल्या आहेत. आण आपण ते घेतले जे
येशूने येथे सांिगतले. त्यांनी तीन प्रश् न िवचारले पाहा, “ ा गो ी केव्हा होतील?
आपल्या येण्याचे चन्ह काय? आण यगुाच्या समा ीचे चन्ह काय?” आण तो थेट
खाली आला…आण आपण त्यांतील प्रत्येकाचा त्याखाली अभ्यास केला, परतंु एक.
तो काय होता? सातवा शक्का का? पाहा, तो प्रगट केला नाही. असेच आहे. त्यांतील
प्रत्येक प्रगट झाली आहे. मी त्यांना एक दसुर्याच्या बरोबर घेतले होते, मी त्यांना बरोबर
मागून व पुढून घेतले होते.
57 आण काल रात्री जेव्हा मी लहीले, आण मी तेथे आत गेलो आण तेथे पोहोचलो…
मी माझ्या जुन्या िटप्पण्या आणण्यासाठी परत गेलो. ज्या मी तेथे मागे सोडल्या होत्या.
मी पािहले क तेथे मी एक दसुर्या कुणाच्या जागेवर ठेवले होते, आण मी अशाप्रकारे
पाहीले. मी त्यांना मागून पुढे क न पाहीले. हेच मी केले. माझा अदंाज आहे क तुम्ही हे
समजला असाल. तुम्हाला, तुम्हाला ते समजले काय? समजले?
58 मी ते येथे लहीले जे मी ा दसुर्या बाजूस लहीणार होतो, आण ते येथे वर
लहीले. त्या दोघांना ठेवले, 9,11 कवा 9, 6 कवा काय… कवा 6 आण 11, आण—
आण—आण 9 आण 11, जे तसे नव्हते. ते उलट होते, पुढचे वचन त्याच्याखाली.
समजले? आण पाहा, त्याचे उत्तर रोगराई आण यधु्द ात होते. हेच आहे ते जे ते होते.
59 म्हणून मी इतका आनदंी होतो! मी बस अशाप्रकारे चालत होतो…आण मी
प्रकटीकरणापासून िमळणार्या उत्तेजनाचा आस्वाद घेत होतो. म्हणून, मी—मी हे येथे
वर ठेवले. मी तेथे पे न्सल कवा पेन घेऊन बसलो होतो; मी 11दोन्ही बाजूला ठेवले होते.
जेव्हा असे करायला नको होते. मला वाटले क दसुर्या बाजूला 11 ऐवजी 9 होते.
60 परतंु आता तुम्ही पाहीले का, क ते कसे पूणर्तः समांतर आहे? आता, ते िवस
नका. ते सहाव्या शक्क्यापयर्ंत एक दसुर्याशी समांतर आहेत, आण थांबले, पाहा. आण
पाहा—पाहा शक्क्याचे उघडणे पाहा, ते खाली सहाव्या शक्क्यापयर्ंत आले. आण
थांबले. “अध्यार् तासाच्या अवधीबद्दल,” हेच सांिगतले आहे क , “स्वगार्त िनवांत होते.”
61 आता—आता, ात पाहा मला…मला घाई करावी लागेल आण ांची उत्तरे ावी
लागेल. कारण, पाहा, त्यांच्यातील प्रत्येक एक प्रवचन आहे, आण चार आठवड्यांचे लांब
कालावधीपयर्ंत त्या प्रत्येकाचा अभ्यास केला गेला, आण तुम्ही कुठल्यातरी वेगळ्या
गो ीकडे वळला आहात. परतंु, माझा—माझा तसे करण्याचा उद्देश नाही, कारण मी
￭जतके शक्य होईल ततके, प्रत्येक प्रश् न घेऊ इच्छीतो.
62 पाहा, त्या कुमारी, त्या बनल्या होत्या…त्या केवळ त्या यगुातील असणार्यांचा भाग
आहे. प्रत्येक यगुात कुमारी होत्या. समजले एक—एक शक्का…

दतू मडंळीकडे आला आहे, “इिफस येथील मडंळीच्या दतूाला लही.” पािहले?
63 ानतंर इिफसच्या मडंळीला लहील्यानतंर त्याची तुलना केली, मग शक्का
उघडला आहे. ठीक अशाप्रकारे आम्ही हे पूणर्तः तुमच्याकडे आणण्याचा प्रयत्न करतो.
(काय तुम्ही समजता मला काय म्हणायचे आहे?), जर प्रभूची इच्छा असली तर.
64 प्रथम त्यांच्याकडे काय होते? मडंळीची यगु.ं ते बरोबर आहे? नतंरची गो ,
मडंळ च्या यगुांसाठी संदेश. आता प्रत्येकांना ही गो स्प झाली? समजले?
65 प्रथम आपण मडंळीची यगेु आण इतहास घेतला आण त्यांना िनसीया कॉ न्सल
आण प्री-िनसीया कॉन्सील, आण सवर्काही आपण इतहासात शोधू शकत होतो. आण
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आपण पाहीले क वचनाचा खरा अनुवाद ततंोततं इतहासात होता. आण हे आपण
क्रमाने ा लविदक या काळात, ा िदवसापयर्ंत घेऊन आले आण तुम्हाला—तुम्हाला
इतहास ठाऊक असण्याची आवश्यकता नाही, हा स्वयं आता एक इतहास बनत आहे,
पाहा. असेच आहे. आण मग, दाखवले क ा यगुात काय होईल.
66 आता आम्ही पुन्हा शक्क्यांकडे आलो, आण तो शक्का उघडला. परमेश् वर तो
शक्का आपल्यासाठी उघडतो. तो काय आहे? प्रथम, तेथे संदेशवाहक आहे, मडंळीचे
यगु, नतंर सात शके्क.
67 आता, आपण नीतीभ्र ता पाहतो. जीने सातव्या मंडळी यगुात प्रहार केला आहे. परतंु
सातवा शक्का काहीच प्रगट करत नाही क त्याच्या बरोबर काय घडणार आहे. समजले?
कारण ा मडंळी यगुाच्या शेवटी एक भिवष्यसुचक देणगी येणार होती. ा सवर् गो ी प्रगट
करण्यासाठी समजले? तुम्ही हे समजत आहात? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—सम्पा.]
ठीक आहे. आता लक्ष ा क ा, शक्क्यांतील प्रत्येक शक्का…
68 ानतंर मी येथे आलो, आण आपण त्या तीन प्र ांचा अभ्यास केला जे येशू
ख्रस्ताने िवचारले. “ ा गो ी केव्हा होतील, ‘येथे चर्यावर एकही चरा राहणार
नाही’? केव्हा हे जगाचे धा मक कद्र ताब्यात घेतले जाईल, आण दसुरे स्थािपत केले
जाईल? पाहा, ते केव्हा होईल?” ख्रस्तिवरोधी स्वार! समजले? आण त्याचा सामना
करण्यासाठी कोण बाहेर जातो? वचन, िवकृत वचनािव ध्द परमेश् वराचे वचन.
69 त्यानतंर हे राजकारण आण इतर सवर् गो ीत स्थर झाले, आण मग श्रम करणारा
बलै त्याचा सामना करण्यास जातो. समजले? तो दसुरा शक्का आहे. आण पाहा येशूने
मत्तय 24 मध्ये, तसे म्हटले, मग आपण खाली सुधारकांच्या बुध्दीकडे आलो, मनुष्य
ापद त्याचा सामना करण्यासाठी गेला. हेच सवर् घडले होते. मग आपण खाली पुढच्या,

चौथ्या शक्क्यांकडे आलो, जेव्हा ख्रस्तिवरोधी संस्थेमध्ये प रवतत झाला, त्याचे नाव
होते, “मृत्यू.”
70 आता, पाहा येशूने काय म्हटले, “तो तीला अग्नीत फेकेल, आण तीच्या लेकरांना
मारील,”, तो मृत्यू आहे जो घोड्यावर स्वार आहे. तो प्रोटेस्टंट आण कॅथ लक दोन्ही
आहे, ज्यातील प्रत्येकावर मृत्यूची खूण आहे. पाहा, “तचा आण तच्या संततीचा नाश
होईल.” म्हणून जर तुम्ही तुमच्या संप्रदायावर अवलंबून आहात, तर तुम्ही त्यापासून
आताच दरू व्हा.
71 आण मग जेव्हा तो सातव्या शक्क्याकडे आला, तेव्हा येशू तेथेच थांबला. त्याने
सहावा शक्का हे सांगून उघडला क , “चंद्र रक्तासारखा होईल, आण अंधकार आण
सवर्गो ी.” ा गो ी घडतील. आपण येथे आलो आण सहावा शक्का उघडला. सहावा
शक्का उघडल्यानतंर आपण पुन्हा मागे गेलो आण तीच गो दाखवली.
72 आम्ही पिवत्र शा ांतून तीन भ स्थानांतून वचने घेऊन त्यांना प्रकटीकरणा ारे
एक दसुर्याशी जोडले. समजले? लक्ष ा. ते स्थान ज्यािवषयी येशूने असे सांिगतले
होते; ते स्थान जेव्हा त्याने पुस्तक उघडले जे जगाच्या स्थापनेपासून गु होते. आण
मग येथे ा िदवसाचे प्रकटीकरण त्यास व्यव स्थत रत्या त्यामध्ये रचत आहे, तघांस
एकित्रतपणे बांधत आहे. आण तीन एक साक्ष आहे. म्हणून, ते सत्य आहे. ते पूणर्तः
सत्य आहे.
73 आता, ा कुमारी ज्या येथे येतात, त्या आहेत ज्या झोपी गेल्या आहेत, आण
तेव्हा त्या समुहाचे एकित्रत रत्या पूणर् शरीर बनते. ते बनवले जाते…पाहा, शहाणी कुमारी
बनवण्यासाठी. आण मुखर् कुमारी त्या आहेत. ज्यांनी पूव त्याच वेळेस सु वात केली,
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जेव्हा शहाण्या कुमार नी सु वात केली, ख्रस्तिवरोधी, आण कुमारी त्या आहेत ज्या
तेल िवकत घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
74 आता, फक्त तुम्ही येथे पाहा आण पाहा क हे िकती प रपूणर् आहे, तुम्ही कुठेही हे
पाहू शकता. जर मी येथे उभा राहून त्या गो िवषयी सांगतो ज्या मला त्या खोलीत प्रगट
झाल्या होत्या, मी तुम्हास सांगतो क तुमचे डोके चकरावून जाईल. परतंु तुम्ही ते कसे
करणार आहात, जेव्हा तुम्हाला येथे संपूणर् गो ी प्रा झाल्या आहेत?
75 आण मग जेव्हा तुम्ही लोकांपासून दरू जाता तर, मग कसेही क न दसुर्या गो ी
अशा होतात क रहस्ये प्रगट होण्यास सु वात होते. मग तुम्ही अशा गो ी पाहता ज्या
तुम्ही लोकांना सांगण्याची हमत क शकत नाही. कारण तुम्ही पाहता, जर तुम्ही तसे
करता, तर ते छोटे-छोटे वाद सु करतात.
76 आण आपण पाहुया क आरोग्याच्या ा छोट्याशा दानाने काय केले आहे. त्याने
कसा मडंळीत ग धळ केला आहे? प्रत्येकाला संवेदना आहे, प्रत्येकाकडे हे होते; आण

ा समयी माझ्या दयात (परमेश् वराला ठाऊक आहे हे सत्य आहे) मला ठाऊक होते
क हे ठीक नाही, कारण त्याने मला तसे सांिगतले आहे. समजले? परतंु ते एक लोकांच्या
फसवणूक साठी केलेली, खोटी नक्कल आहे. आता, ते सत्य आहे. आता, परतंु तुम्ही
पाहा, तुम्ही त्या गो ी सांगू शकत नाही. हेच योग्य आहे तुम्ही त्या गो ी तशाच राहू ा.
77 आण तुम्हाला तसरे खेचणे लक्षात आहे? त्याने म्हटले, “हे कोणासही सांगू नका.”
मी काय सांिगतले क ते काय होते? िकती जणांना ते लक्षात आहे? खात्रीने, तुम्हाला
लक्षात आहे. काय तुम्हाला लक्षात आहे, क मी त्या ांतात, तेथे उभा राहून, एक
बूटाची नाडी एका लहान बुटाच्या छोट्याशा भोकात घालण्याचा प्रयत्न करीत होतो?
त्याने म्हटले, “तू पटेकॉस्टल बालकांना ा अ तू गो ी शकवू शकत नाही.”
78 मी म्हटले, “हे तीसरे खेचणे असेल, आण तो ज्ञात क न देता येणार नाही;
परमेश् वराच्या कृपेने, माझे सहाय्य कर.”

आता—आता, आपण—आपण आता आपण अगदी अंतम समयात आहोत. आता
खूप वेळ लागणार नाही क दयासन न्यायसन बनले जाईल. जेव्हा तुम्ही ा गो ी आत
येताना, आण ा लोकांना आत येताना पाहात आहात, जर तुम्ही आत नसाल, तर
योग्य होईल क तुम्ही सुध्दा आत या. समजले?
79 आता, “स्वग य स्थानात एकत्र येणे,” पाहा, त्याचा असाही अथर् होतो क आनंद
साजरा करण्यापेक्षा अधक आहे. “स्वग य स्थानात,” जर तुम्ही ख्रस्तामध्ये खरोखरीच
एकत्र झाला असाल, तर ही एक भयप्रद गो आहे.
80 प्रभूच्या त्या स्वगर्दतूाच्या…जवळ उभे राहणे, तुम्ही िवचार करा तुम्ही आरडाओरडा
आण कचाळत आहात. ते, ते तसे नाही. ते तुम्हाला इतके भयभीत करते क तुम्ही
जवळजवळ मृत होता. समजले? म्हणून, तुम्हाला समजले, तेथे—तेथे एक फरक आहे
नुसते आनदं साजरा करणे आण नाचणे उड्या मारणे ामध्ये, ते सवर् ठीक आहे, आण
आपण खर्या गो ीकडे येत आहोत. समजले? समजले? तेथे जेथे भय आहे. ती एक
भयप्रद गो आहे. असे नाही क तुम्ही भता कारण तुमचा नाश होईल. परतंु प्रत्यक्षात
स्वग य दतुांसमोर आण स्वतः पिवत्र आत्मा तेथे तुमच्यासमोर उभा असतो.
81 आता, ते त्या वधूचा भाग असतील. पाहा तेच आहेत जे हे बनवण्यासाठी जातील,
ते सवर् जे झोपी गेलेले आहेत आण काय आपण ते पूणर्ता पाहू शकत नाही. पाहा…
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[टेप रकेॉड ग व्यवस्था िबघडली. टेपवर रकामी जागा—सम्पा.] …आता प्राथर्ना
करतो क तू ा लोकांना ा माला ारे आरोग्य प्रदान कर, जेव्हा हे त्यांच्यावर ठेवले
जातात. येशूच्या नावाने मागतो. आमेन.

आता, हे बरोबर आहे? [भाऊ म्हणतो, “आमेन.”—सम्पा.] धन्यवाद. कोणीतरी
कशावर पाय ठेवला का? [एक भाऊ म्हणतो, “एकाच लाईनवर पुष्कळ रकेॉड्सर्
आहेत.”] पुष्कळ रकेॉड्सर्नी खूप दबाव त्यावर िदला. समजले? ठीक आहे. आता,
आता पुढच्या प्र ाकडे लक्ष ा.
174. काय सुवातकांनी के्षत्रात कायर् सु ठेवले पाहीजे?
82 “ ा समयात,” िन श् चतच, त्यांच्या सवर् साधनांसह. िन श् चतच, त्यांच्या सवर्
साधनांसह त्यांनी कायर्रत राहीले पाहीजे. कोणताही बदल क नये. जर येशू सकाळी येत
आहे, तर आज असा प्रचार करा जणू काही आजपासून अजून दहा वष लागणार आहेत,
परतंु असे जीवन जगायला पाहीजे जणू काही ते ा घडीला होणार आहे.
83 आता िवकल्प करणारे होऊ नका—नका. पाहा, त्यािवषयी मी तुम्हाला सावध
करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तुम्ही िवचत्र, वेगळे बनू नका. परतंु जर तुम्ही काही चुक चे
कवा वाईट करीत आहात, तर प ाताप करा, समजले, परमेश् वराकडे परत या. तुमच्या
सुवातकाची सेवा चालू ठेवा जशी ती तुम्ही सदवै करता.
84 जर तुम्ही घर बांधत आहात, तर तुम्ही ते करीत राहा. जर येशू उ ा येईल, तुम्ही
तुमच्या कायार्वर िव ासू आढळला पाहीजे. जर तुम्ही प्राथर्नागृह बांधत आहात, तर तुम्ही
ते बांधत राहा. मी माझे धन माझ्या खशात साठवण्याऐवजी मी ते अशा कुठल्या ना
कुठल्या कायार्साठी वापरत राहावे. समजले?
85 म्हणून तुम्ही जे काही आहात, आपले कायर्—कायर् करीत राहा. सवार्ंना आता हे
समजले? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—सम्पा.] तुम्ही तुमचे कायर् करीत राहा. आण
जसे तुम्ही आहात, आपले कायर् करीत राहा. आता, तुम्ही थांबू नका. काहीच असे क
नका…तुम्ही ठीक तसेच पुढे जात राहा जसे तुम्ही आहात. प्रभूची सेवा करीत राहा.
86 आता, उदाहरणाथर्, जर तुम्ही होता—जर तुम्ही एका व्यक्त साठी कायर् करीत
होता, आण तुम्हाला समजले क समय समा होण्यासाठी पधंरा िमनीटे उरली आहेत.
“अच्छा,” तुम्ही म्हणता, “ओह, फक्त पंधरा िमनीटे अधक, म्हणून मी कदाचत
नुसता वर जातो आण खाली बसतो.” तुम्हाला त्या पंधरा िमनीटांसाठी न्यायालयातील
आरोपीचा पजरा िमळेल.
87 जर तुम्ही गहू पेरीत असाल, तुमचे गहू पेरा, तुम्ही बटाटे खोदनू काढीत असाल; ते
बाहेर काढीत राहा. तुम्ही म्हणता, “अच्छा, कोणीही ते खाणार नाहीत”? त्याने काहीही
फरक पडत नाही. कसेही क न खोदनू बाहेर काढा. समजले? होय. तुम्ही जसे आहात
तसे करीत राहा.
88 मला त्यािदवशी कोणाकडून एक पत्र आले. कोणीतरी त्यांना म्हणाला, “समय जवळ
आहे. तुझे शेत िवक. आता तुला धान्याची गरज लागणार नाही क त्या शेतावर तू जगावे.”
म्हणाला, “हा हजार वषार्ंचा काळ सु होणार आहे, आण तुला त्याची गरज भासणार
नाही. परतंु तुम्ही फक्त पुढे जा…आण जेव्हा महासंकटाचा काळ चालू असेल, तुमची
लेकरे वाचले नसतील, म्हणून तुम्ही ते तसेच असू ा. तुमच्या लेकरांना ते शेत िमळू दे,
ज्यांतून ते खाऊ शकतील, परतंु जर तुम्ही तुमचे संपूणर् शेत िवकले,” आण—आण,
कवा त्यासारखे काही. आण होय, त्याच्याकडे ते होते.
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89 मी म्हणालो, “अरे बापर!े” जर मला कळले तो उ ा येणार आहे आण मी एक
शेतकरी असतो, मी आज पीक लावत असतो. िन श् चतच. जर त्याने मला एक शेतकरी
बनवले. तर मी माझ्या कतर्व्यावर बनून राहीलो असतो. ते खरे आहे. जर त्याने मला
मेकॅिनक बनवले, म्हणाला कोण…
90 कोणी एक िदवशी म्हणाला, त्याने म्हटले, “एक व्यक्त आत आला आण म्हणाला,
म्हणतो, ‘भाऊ, तुला ठाऊक आहे काय?’ त्याने म्हटले, ‘मी तुला िकल्ल्यांचा दसुरा
संच देणार आहे. मी एक निवन मोटार िवकत घेतली.’ तो म्हणाला, ‘मी तुला त्या चाव्यांचा
दसुरा संच देणार आहे, कारण तुला माहीत आहे, कदाचत रपॅचर येईल,’ आण म्हणाला,
‘मला त्याची आणखी आवश्यकता भासणार नाही.’” पाळक ते गमावणार आहे, तुम्हाला
समजले. ओह! ते तयार करीत आहे, नाही का? ठीक आहे. परतंु ते—ते तसे आहे,
पाहा, आपण तसे असू नये.
91 पाहा, आपण एक—एक समजूतदार िव सनीय ख्रस्ती असलो पाहीजे क मला
येथे शेवटच्या िमनीटापयर्ंत कायर् करण्यासाठी ठेवले आहे. माझ्याकडे करण्यासाठी एक
कायर् आहे, आण मी माझ्या कमर्स्थळावर िव ासू आढळेन जर तो ा सकाळी आला,
माझी इच्छा आहे क मी ठीक ा मचंावर येथे उभा असलो पाहीजे.
92 तुम्ही म्हणता, “भाऊ ब्रॅन्हम, जर त्याला ा सकाळी यायचे असेल, तुला तेथे
बाहेर नसले पाहीजे का?” नाही, महाशय!
93 हे माझे कतर्व्य स्थान आहे. मी ठीक येथे उभा राहून, प्रचार करीत असेल, जेव्हा
तो येईल, मी ठीक त्याच गो ी सांगत असेल. मग, जेव्हा तो येईल, मी त्याच्यासह
बाहेर जाईन.
94 जर मी फावड्याने कवा कुदळीने बटाटी खोदत असेन, तर मी ￭जतक्या मजबूतीने
बटाटे खोदत असेन, तसेच खोदत असेन. जेव्हा तो येईल, मी कुदळ खाली टाकेन आण
त्याच्याबरोबर जाईन.

काय तुम्हाला लक्षात आहे योबेल वषार्त काय होत असे? जर ते खोदकाम करणारे
असतील—ते खोदकाम करीत राहात. त्यांना ठाऊक होते क योबेल वषर् कदाचत दहा
िमिनटांनतंर असेल, आण योबेल वषार्ंत तुतारीचा नाद होत असे, जर ते गवताचा ढीग
लावत होते, कवा काही करत असत तर ते करीत राहात. परतंु जेव्हा तुतारी वाजत असे,
तेव्हा ते आपला िवळा टाकून देत आण जात. पाहा, ते तसेच आहे, गवताचा ढीग करीत
राहा. जोपयर्ंत तुतारी वाजत नाही. ठीक आहे.

[कशामधून एक आवाज ऐकायला येतो.—सम्पा.] प्रश् न, “उघडण्या ार…े” काय
ते…काही घडते? हू? ाने— ाने येथे आवाज केला. एक प्रश् न:
175. पाचवा—पाचवा शक्का उघडल्यानुसार, मोशे आण एलीया ांना— ांना मरावे

लागते. हनोकािवषयी काय?
95 मला ठाऊक नाही. समजले? मला—मला…जर मला ठाऊक नाही, मी तुम्हाला
असेच सांगणार क मला ठाऊक नाही. समजले? लोकहो, मला—मला सवर् प्र ांची
उत्तरे ठाऊक नाही. मला—मला ठाऊक नाही. आण जर मला ठाऊक नाही, मी
तुम्हाला सांगणार क मला ठाऊक नाही. जर मला ठाऊक नाही…मी तुम्हाला सांगु शकत
नाही जीतपयर्ंत मलाच ठाऊक नाही, पाहा. परतंु, मला—मला ठाऊक नाही.
96 मला स्वत:ला ािवषयी नेहमी आ यर् वाटते. तेथे हनोक होता…मी मोशेला येताना
पाहीले, आण एलीयाला परत येताना पाहीले, आण पाहा, ते मारले गेले, परतंु हनोक
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समया अगोदर पांतरात घेतला गेला. मी स्वतःचे सदवै िवचार आण आ यर् करतो,
“अच्छा, त्यािवषयी काय आहे?”
97 परतंु, मग, येथे केवळ एक सांत्वन आहे जे मी सांगू शकतो, ते हे. आता लक्ष ा,
मोशेने परमेश् वराची सेवा फक्त चाळीस वष केली. समजले? तो—तो एकशे वीस वषार्चा
होता. परतंु वीस वष…मला म्हणायचे आहे. पिहली चाळीस वषर्, तो त्याचे शक्षण घेत
होता. ते बरोबर आहे? दसुरी चाळीस वषर्, परमेश् वर त्याच्यामधून बाहेर काढीत होता.
आण तसर्या चाळीस वषार्त, त्याने परमेश् वराची सेवा केली. समजले? ठीक आहे.
परतंु हनोक परमेश् वरासमोर पाचशे वषर् चालला, आण तो िनष्कलंक होता. समजले?
समजले? म्हणून, मोशे पुन्हा काही वष सेवा करण्यासाठी परत येतो; तो आण एलीया.
98 आता, पाहा, मी असे म्हणत नाही क ते बरोबर आहे. मी ते फक्त तुम्हाला एक
िवचाराच्या हेतूने िदले. परतंु हे सांगणे क हनोकाचा काय भाग आहे, ते मला ठाऊक नाही.
मी खरोखरीच तुम्हाला सांगू शकत नाही क काय—तेथे काय घडले, कवा परमेश् वर
काय करील.
176. ते नाव काय असेल…जे प्रकटीकरण 3:12 च्या लोकांवर असेल.
99 मला—मला ठाऊक नाही. होय. त्याने म्हटले, “त्यांना एक नवे नाव ा.” मला—
मला—मला ठाऊक नाही ते काय आहे, समजले. ते कदाचत तेव्हा समजेल जेव्हा
आपण तेथे जाऊ, परतंु मला—मला आता ठाऊक नाही क ते काय आहे, समजले
पाहा, तो ते करणार आहे. समजले? त्याने त्यांना एक नवे नाव िदले जे—जे फक्त
त्यांना, स्वतःलाच ठाऊक आहे. समजले?
177. आता, भाऊ ब्रॅन्हम, तेथे असे कोणते वचन आहे जे घटस्फोटानतंर िववाहाची

परवानगी देते? हे खूप मह वाचे आहे.
100 ते म्हणते, “मह वाचे.” अच्छा, हे कारण आहे…हे त्याच्याशी संबधंीत नाही. जोपयर्ंत
मी समजू शकतो, माझ्या भावा, कवा बिहणी, ते कोणीही असो, तेथे असे वचन नाही,
जोपयर्ंत तुमचा जोडीदार मृत नाही. कारण, बायबल सांगते, “जोपयर्ंत ते जीवंत आहेत
आपण त्यांच्याशी बांधलेलो आहोत.” समजले?
101 म्हणून जो—जोपयर्ंत “कुठले वचन?” हेच येथे िवचारले होते, “तेथे वचन आहे
का?” समजले? “तेथे कुठले वचन आहे का?” जोपयर्ंत मी शोधू शकतो, तेथे असे
कोणतेही वचन नाही जे घटस्फोटानतंर िववाहाची अनुमती देते.

कारण, पौल िववाहीत जोडप्यांना असे म्हणतो, “पती मेल्यावर तची इच्छा असेल
त्याच्याबरोबर, पण प्रभूमध्ये लग्न करावयाला ती मोकळी आहे.” परतंु तो पयर्ंत, परतंु,
लक्ष ा. तुम्ही शपथ घेता, “जोपयर्ंत मृत्यु आम्हाला वेगळे करत नाही.” असेच आहे.
तुम्ही पाहा, तुम्ही ावर शपथ घेता.
102 म्हणून, मला वाटत नाही क तेथे वचन आहे आता, जर तेथे आहे…जर तुम्हाला
काही िमळाले आण ते पूणर्तः बरोबर आहे, तर ठीक आहे. परतंु जोपयर्ंत मला ठाऊक
आहे, मला—मला असे कोणते वचन िमळाले नाही.
178. प्रकटीकरण 6:6 मध्ये “तेल व द्राक्षारस ांची खराबी तू क नको.” चा अथर्

काय आहे?
103 तो पिवत्र आत्मा आहे. समजले? आपण ते नुकताच पाहीले. तुम्हाला माहीत आहे.
कदाचत कोणी व्यक्त संदेशासाठी थोडा उशीरा आला, ते…ठीक आहे, तुम्ही दसुर्या
टेपसाठी पाहा.
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“तू तेल आण द्राक्षारसाची हानी क नको.” तेल आण द्राक्षारसाचा अथर् काय
आहे?

104 जसे आपण तेलाला चन्ह म्हणून घेतले, तेल म्हणजे पिवत्र आत्मा. समजले?
द्राक्षारस…आण तेल बायबलमध्ये आराधनेसाठी एक दसुर्याशी जुळलेले आहे.
समजले? आण द्राक्षारस, जसे मी सांिगतले ापासून मला कल्पना िमळाली क ,
“उत्तेजना.” द्राक्षारस उत्तेजीत करतो. आण द्राक्षारस, हा—हा स्वाभािवक ीकोनात
जो एक दशर्क आहे प्रकटीकरण, उत्तेजनामधून येते.
105 आता जरा िवचार करा. मडंळीला कोण उत्तेजीत करते? प्रकटीकरण. समजले?
म्हणून, द्राक्षारस, नवा द्राक्षारस…आता लक्ष ा. तेल आण द्राक्षारस अपर्णामध्ये एकित्रत
जातात, ा दोघांचा उपयोग मडंळीत आराधनेसाठी एकत्र केला जातो. आता लक्ष ा,
ते एकत्र जमतात, एकत्र जोडलेले असतात.
106 जर तुमच्याकडे अनुक्रमणका पु स्तका आहे, तुम्ही पाहा क जेव्हा आराधनेत
द्राक्षारस आण तेल एकत्र येतात, तर सवर् लयबद्ध होते. जर तुमच्याकडे कू्रडनचे आहे,
तर तुम्ही पाहा क ते तेच सांगते.
107 आता ावर लक्ष ा. परतंु आता, तुम्ही पाहा, तेल हे सदवै पिवत्र आत्मा आहे.
आपल्याला ते यहेज्केलच्या पुस्तकात िमळते. आण आपल्याला ते सवर् जुन्या करारात
िमळते. आपल्याला ते सवर् निवन करारात िमळते.
108 आपण आजार्यांना तेलाचा अभषेक का करतो? आपण आजारी व्यिक्तला तेलाचा
अभषेक करतो. कारण ते त्यांच्यावर पिवत्र आत्मा ओतला जाणे ाचे िनदशर्क आहे.
समजले? आण शहाण्या कुमार कडेही तेल होते; मूखर् कुमारीकडे तेल नव्हते अथार्त
पिवत्र आत्मा नव्हता. आता, ते तेल आहे. आण मग द्राक्षारस, हे—हे आहे…तेल
परमेश् वराला दशर्िवते. परमेश् वर आत्मा आहे. समजले?
109 परमेश् वर वचन आहे. “प्रारभंी शब्द होता. शब्द देवासह होता. शब्द देह झाला,
आण तोच परमेश् वर होता.” आता, जर वचन…आता येथे स्वाभािवक पात िवराजमान
आहे, द्राक्षारस पाण्यासारखा असतो, ते, कवा प्रकटीकरण वचनाचा अथर् प्रकट करते,
जे िवश् वासणार्याला उत्ते￭जत करते, तुम्हाला समजले. ते असे म्हणतात, “मी तसे
अगोदर कधीच पाहीले नाही! अरे बापर!े परमेश् वराची मिहमा होवो!” ते काय आहे?
पाहा, प्रकटीकरणाचे उत्तेजन.
110 मला ठाऊक नाही क ज्याने हा प्रश् न िवचारला आहे तो त्या िदवशी तेथे होता
कवा नाही. समजले. आता, प्रश् न होता, “तेल आण द्राक्षारस काय आहे…” हा होता.
“तू त्याची हानी क नको.” तो काळा घोडेस्वार होता. आण तो त्या अंधकार यगुाच्या
समयात होता मडंळीचे—चे, तसरे यगु लक्ष ा. आण तेथे, “तेथे फक्त त्याचा थोडासा
अशं, थोडासा अशं उरला आहे, परतंु त्याची खराबी क नको.”
111 आण मी िवश् वास करतो क जर तुम्हाला तीसरा शक्का टेपवर िमळाला…तुम्हाला
ते तेथे िमळेल, जेथे आम्ही ते िवस्तृत रत्या स्प केले आहे, कवा कबहुना िवस्तृत रत्या
स्प केले आहे.
179. भाऊ ब्रॅन्हम, कोकर्याचे जीवनाचे पुस्तक, आण जीवनाचे पुस्तक, एकच आहे

का?
112 िन श् चतच, कारण हेच ते पुस्तक आहे ज्यामध्ये सवार्ंची मुक्त लहीलेली आहे.
समजले? त्यांची नावे त्यात आहेत. तुम्ही म्हणा, “अच्छा, भाऊ ब्रॅन्हम, आमचे नाव त्या
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कोकर्याच्या जीवनाच्या पुस्तकात लहीले आहे. मी—मी माझे नाव त्या रात्री त्यामध्ये
लहून घेतले आहे.” नाही, तुम्ही असे केले नाही, तुम्ही तसे केले नाही. तुम्हाला त्या
रात्री फक्त तुमचे नाव त्यात िदसले जे त्यावर होते, पाहा, कारण त्यांची नावे जगाच्या
स्थापनेअगोदर त्यात लहीली होती. समजले? पाहा असे आहे, ते एकच पुस्तक आहे.
180. भाऊ ब्रॅन्हम, काय हे खरे आहे, क —क प्रत्येक तो यहूदी, जो जेव्हा ख्रस्त

आला आहे, जन्मला आहे, वाचला जाईल? आण एक लक्ष आण चव्वेचाळीस
हजार कोण आहेत? काय ते पिवत्र आत्म्याने मोहरबदं होण्यासाठी पूवर्िनयकु्त
आहेत? आण त्यांचे काय ध्येय आहे?

113 तेथे तीन प्रश् न एकाच प्र ात आहे. परतंु हा पिहला:
हे—हे खरे आहे क प्रत्येक यहुदी जो जेव्हा ख्रस्त आला तेव्हा जन्मला आहे,
तो वाचला जाईल का?

114 नाही, कोणीच तारले जाणार नाही, फक्त तेच ज्यांची नावे कोकर्याच्या जीवनाच्या
पुस्तकात यगुाच्या स्थापनेअगोदर ठेवण्यात आली आहेत, मग ते यहुदी कवा पररा ्र ीय
असो. समजले? तेच सवर् आहे. त्या पुस्तकात ते रहस्य आहे, आण ते पुस्तक ाचा
खलुासा करीत आहे, ते प्रत्येकाचे नाव प्रगट करीत नाही, परतंु ते पुस्तक हे प्रगट करीत
आहे क ा पुस्तकाचे काय रहस्य आहे; जेव्हा ती त्या नावांना पुकारीत आहे. तुम्ही ते
समजत आहात का? समजले?
115 ते पुस्तक सांगत नाही, “आता, ली वाइल ा मडंळी यगुात वाचेल, कवा— कवा
ऑमर्न नेिवल,” कवा— कवा कोणीही. नाही, ते तसे म्हणत नाही, ते फक्त ते रहस्य
दाखवते, ते रहस्य खोलते क ती गो काय आहे. परतंु आपण स्वतःच, िवश् वासा ार,े
तो िवश् वास करतो. तेच मी त्या रात्री सांिगतले.
116 कोणी म्हटले, “अच्छा, मला तो प्रयत्न करण्याची काहीच आवश्यकता नाही. भाऊ
ब्रॅन्हमने म्हटले होते, क जेफसर्निवलेमधून केवळ एकच व्यक्त वाचेल.” समजले? आता,
पाहा, तो एक दाखला दाखवीत आहे. ते—ते—ते तसे नाही, ते तसे नाही—ते तसे
नाही कदाचत हजारो वाचतील. मला ठाऊक नाही. पाहा, माझी आशा आहे क त्यांतील
प्रत्येकजण वाचला आहे, परतंु मला ठाऊक नाही.

परतंु मी ाचा अशाप्रकारे िव ासू ठेवू इच्छीतो, क , “मी तो एक व्यिक्त आहे.”
तुम्हीही तुमच्यासाठी तसाच िवश् वास ठेवा. जर तुम्ही तसा िवश् वास करीत नाही, तर
तुमच्या िवश् वासात काहीतरी चुक चे आहे; तुम्ही त्यािवषयी िन श् चत नाही जे तुम्ही
करत आहात.
117 तुम्ही मृत्यसुमक्ष कसे—कसे चालू शकता; जेव्हा तुम्हाला पूणर् खात्री नाही क तुम्ही
वाचला आहात क नाही? समजले? तुम्ही येथे खाली जाऊन त्या पांगळ्या व्यक्त स,
आंधळ्या आण लंगड्या व्यक्त स कसे सांगू शकता, “प्रभू परमेश् वर असे म्हणत आहे.
उठून उभा हो! येशू ख्रस्त तुला बरे करीत आहे.”
118 तुम्ही कसे उभे राहून, तो थडं सु देह जो पडलेला आहे, मृत आहे, आण िकत्येक
तासांपासून मृत आहे, आण थडं आण सू होऊन पडलेला आहे; सांगू शकता, “प्रभू
परमेश् वर असे म्हणत आहे, तुझ्या पायावर उभा राहा”? तुम्हाला, तुम्हाला समजले
पाहीजे तुम्ही कशािवषयी बोलत आहात. समजले?
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119 अच्छा, तुम्ही म्हणता, “मृत्यु प्रत्येक गो ीचा दावा करतो. ते सवर् समा झाले आहे.”
होय, परतंु जेव्हा परमेश् वराचे वचन प्रगट होते, तर तुम्ही जाणता क तो परमेश् वर आहे,
जो प र स्थती बदलतो. ही खरी गो आहे.
120 आता, होय, हे यहूदी नाहीत…नाही, सवर्च यहुदी वाचले जाणार नाही. नाही,
महाशय. ते वाचले जाणार नाही; फक्त तेच जे…जेव्हा तो यहु ांिवषयी बोलतो, “यहुदी,”
हे केवळ नाम आहे जे त्यांना िदले होते जेव्हा…ते िनघाले…माझा िवश् वास आहे, क
तो नबुखद्नेसर होता ज्याने त्यांना सवर्प्रथम “यहुदी,” म्हणण्यास सु वात केली, कारण
यहुदाचा वंश तेथे नेण्यात आला होता. आण आता त्यांना “यहुदी,” हे नाव देण्यात आले,
कारण ते यहुदीयांतून आले, आण त्यांना यहूदी हे नाव िमळाले.
121 परतंु, आता पाहा, इ ाएली वेगळे आहेत. इ ाएली आण यहुदी हे पूणर्तः वेगळे
आहेत. पाहा, प्रत्येक यहुदी—प्रत्येक यहुदी हा इ ाएली नाही. नाही, तो फक्त एक यहुदी
आहे. परतंु मग इ ाएल…पौलाने कधीच सांिगतले नाही क सवर् यहूदी वाचले जातील.
त्याने म्हटले, “सवर् इ ाएली वाचतील.” का? कारण इ ाएल एक नाव होते, ते—
ते पूवर्काळापासून नाव आहे. समजले? आण सवर् इ ाएली वाचले जातील, परतंु सवर्
यहुदी नाही—यहुदीवाद वाचला जाईल. समजले?
122 पररा ्र ीय सारखेच, असे होईल… ा संघटनांमध्ये, हजारो पटीने हजारो—हजारो
लोक, होय, अक्षरशः लाखो लोक आहेत, आण ते त्यास “ ख्रस्ती, चचर् ऑफ क्राईस्ट,”
आण अशा सवर् नावांनी बोलले जातात. त्याचा ा गो ीशी जराही संबधं नाही. नाही…
त्याचा असा अथर् नाही क ते वाचले जातील.

लोक म्हणतात, “आता तुम्ही ा चे, त्या चे, त्या संघटनेचे, अमुक संघटनेचे आहात.
जर तुमचे नाव आमच्या पुस्तकात नाही, तर तुमचा नाश झाला आहे.” आता, ही एक
तत्वप्रणाली आहे. समजले? ही एक तत्वप्रणाली आहे. समजले?
123 तेथे फक्त एकच मागर् आहे ज्या ारे तुमचे तारण होईल, आण, तो आहे, “हे इच्छा
बाळगणार्यावर नव्हे, कवा धावपळ करणार्यावर नव्हे, त्याच्यावर…तर दया करणार्या
देवावर अवलंबून आहे.” आण परमेश् वराने त्याच्या पूवर्ज्ञाना ार,े त्याची मडंळी त्याच्या
गौरवाक रता अगाऊच िनयकु्त केली, आण ती आहे जीचं तारण झाले आहे. बरोबर.
आता, तुमचा िवश् वास तेथे इतका तलेला आहे.
124 तुम्ही म्हणता, “माझा िवश् वास तेथे नांगर घालून आहे.” आण तुम्ही ी लावून
पाहा क तुम्ही कशाप्रकारचे जीवन जगत आहात. तुम्ही पाहा, तुम्ही तेथे जाण्यासाठी
िबलकुल लायक नाही. तुमचा नांगर चुक चा आहे. तुम्ही तुमचा नांगर खडकाऐवजी
वाळूवर घातला आहे, पिहली लहानशी लाट तो उडवून लावील. ओह.
125 वचन काही गो तून प्रगट होवो. “माझी मडंळी तसे शकवत नाही!” ते बरोबर
दशर्िवते क तुमचा नांगर खडकावर घातलेला नाही. तुम्ही वाळूवर होता. होय. ते खरे
आहे. म्हणून, आता तुम्ही पाहा.

आण ते एक लक्ष चव्वेचाळीस हजार, ते अगाऊच नेमलेले आहेत का?
126 होय, महाशय. ते इ ाएल आहे, ते आ त्मक इ ाएल आहे.
127 जरा िवचार करा, तेथे त्यांच्यापकै दहा लाख असतील. मला ठाऊक नाही क ा
समयी तेथे ते िकतीजण आहेत, माझा अदंाज आहे क तेथे एक पूणर् समुह आहे, परतंु ते
सवर्च वाचलेले असणार नाहीत. कारण ते यहुदीयात आहे. समजले?
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तुम्हाला काही कल्पना आहे क ा समयी ते तेथे िकतीजण आहेत? मला ठाऊक
नाही, परतंु ते बहुदा… ा पुढच्या छळणकु ला सु वात झाल्यानतंर ते वाढण्यास सु वात
होते…ते एकत्र होत आहेत…तुम्हाला माहीत आहे, माझ्याकडे त्यांच्यावर एक टेप आहे,
जीला मी माझ्याबरोबर प मेला एका कॉन्वेन्ट मडंळीत घेऊन जात आहे जी येथे आहे…
128 ती एक प्रचीन…ओह, मला आता त्याचे स्मरण नाही. तची सु वात झाली होती…
ती तेथे आिफ्रकेत आहे. डच रफामर्. ते कॉन्वेन्ट डच रफॉमर् चचर् आहे. आता, जर
तुमच्यापकै कोणी येथे बसलेले आहे, तर मी तुम्हाला सांगेन क ते तसे का आहे. तुम्ही
अजूनही त्या जुन्या हाईडलबगर् कॅटेक जमला पकडून आहात, आण तेच कारण आहे क
तुम्ही अजूनही…डच रफामर्मध्ये आहात. म्हणून, तुम्ही कदाचत एका अमे रक नावाने
प्रति त आहात. तीच—तीच गो त्यामागे आहे, कारण तुम्ही त्याच जुन्या हाईडेलबगर्
कॅटटेिकजममधून, शक्षण देत आहात. तुम्ही तुमच्या पाळकांना िवचारा क काय हे सत्य
नाही काय? समजले? म्हणून आता, ाकडे लक्ष ा.

काय हे एक लाख चव्व्चाळीस हजार आहे ते ते पिवत्र आत्म्याने मुद्रीत करण्यासाठी
अगाऊच नेमलेले आहेत?

129 होय, महाशय ते अगदी सत्य आहे. आता जर तेथे…आता जर मी…
काय मी उत्तर िदले नाही, जे तुम्हाला उपयकु्त वाटेल, का, होऊ शकते क मी…

पाहा, मी चुक चा असू शकतो. परतंु तुम्ही पाहा, हे मी माझ्या उत्कृ समजुतीप्रमाणे िदले
आहे, हे माझ्या सव त्तम ज्ञानाप्रमाणे आहे.
181. भाऊ ब्रॅन्हम, जसे तुम्ही ा आठवड्यात सपर्वंशावर…अत्याधक प रश्रम घेतले

आहेत… (ओह, मी कधी ा प्र ावर लक्ष िदले नव्हते. हा प्रश् न माझ्याकडून
रािहला होता)…काय हा प्रश् न िवचारणे योग्य होईल का? माझ्या िमत्राने मला
उत्पत्ती 4:1 समजिवण्यास सांिगतले आण मी ते क शकत नाही. मला तुम्ही
मदत कराल का?

130 हा—हा प्रश् न आपल्या िवषयाच्या बाहेर आहे. परतंु, कसेही असो, मी—मी—
मी, परमेश् वराच्या सहाय्याने माझ्या सव त्कृ समजुतीप्रमाणे, सांगण्याचा प्रयत्न करीन.
मला जरा हे व्यव स्थत क ा. मला वाटते. हे तेथे आहे जेथे ती म्हणते. “यहोवाच्या
परमेश् वराच्या सहाय्याने मला पु षसंतान लाभले आहे.” मला—मला िवश् वास आहे क
हाच तो प्रश् न आहे. मला वाटते हव्वेने तसे म्हटले. मला ते तपासावे लागेल खात्री क न
घेण्यासाठी,
131 कारण, त्या रात्री मी सात…मी…सात हजारच्या ऐवजी सातशे म्हटले. म्हणून
त्यामुळे पाहा मी अस्वस्थ झालो, आण तुम्हाला तर फक्त लक्ष ायचे असते. आण शत्रू
सवर् बाजूनंी, आण तुम्ही—तुम्ही त्यावर सचेत आहात, तुम्ही पाहीले. होय, असेच आहे.

आण आदामाने आपली ी हव्वा िहला जाणले, ती गभर्वती होऊन
तीने काइनास जन्म िदला, आण म्हणाली, परमेश् वराच्या सहाय्याने मला
पु षसंतान लाभले आहे.

132 आता, माझा, कवा बिहण, मी तुम्हाला ा प्र ाचे उत्तर देणार आहे. आण आता
तुम्ही लक्षात ठेवा क , मी तुम्हाला टाळीत नाही—नाही, नाही, पाहा, मी तुम्हाला
सहाय्य करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मी तुमच्यावर प्रेम करतो, आण मी त्या व्यिक्तवर
प्रेम करतो ज्याने ा िवषयी टीका केली असेल. परतंु मला वाटत नाही क हा व्यिक्त
टीकाकार आहे. कारण पाहा, त्याने म्हटले, “माझे सहाय्य कर,” कारण लोकं त्याचा
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िवश् वास करतात, परतंु त्यांना पिवत्र आत्म्या ारे हे जाणण्यासाठी क त्यांनी त्या व्यिक्तला
काय सांगावे ज्यांनी त्यांना हे िवचारले आहे, योग्य रतीने ठरिवलेले नसते.
133 आता, येथे ती सांगत आहे जो प्रश् न आहे, ात काही शकंा नाही क ते सांगत आहेत,
“हव्वेने म्हटले परमेश् वराच्या सहाय्याने मला पु षसंतान लाभले आहे.”
134 तुम्ही असे कसे िवचार क शकता क जर कधी जीवन आले असेल, जर ते
प्रभूकडून आले नसले, मग ते बरोबर कवा चुक चे असो? कोणी पाठवले—कोणी यहुदा
इस्कय तला जगात पाठवले? ते मला सांगा. बायबल सांगते. क तो “नाशाचा पुत्र” म्हणून
जन्मला होता. तुम्ही जर त्यांना िवचारा लबूमध्ये िकडा कसा होतो, समजले. समजले?
आता, तुम्ही पाहा, ते सांगू शकत—शकत नाही…असेच आहे.
135 लक्ष ा, मग, जर तुम्ही त्यांना थोडेसे िवध वर आणू इ च्छता. पाहा. हव्वा येथे
म्हणाली, जर तुम्ही हे ठीक त्याच भाषेत घेऊ इ च्छता जसे येथे लहीले आहे—येथे
ते असे लहीले आहे क ज्ञानी आण िवचारवंताच्या डोळ्यांपासून ते लपलेले आहे.
येथे अशाप्रकारे शकिवले गेले आहे, क हा एक परमेश् वर होता. ज्या ारे हव्वेला हा पुत्र
लाभला आहे. आण तो एक आत्मा आहे, आण असे क शकत नाही, समजले? आता
येथे लक्ष ा, जर तुम्ही ते पाहू इच्छीता, “परमेश् वराच्या सहाय्याने मला पु षसंतान
लाभले आहे.” पाहा, तुम्ही हे असे बनवू शकत नाही क त्याचा अथर्…परतंु पाहा ाचा
योग्य अनुवाद झाला पाहीजे. होय., महाशय. नाही, महाशय, जर तो, तर तो आत्मा…
136 आण आपण नेहमीच आपल्या पालकांच्या स्वभावाचे अनुकरण करतो. तुम्हाला ते
ठाऊक आहे. त्या लेकराकडे, त्याच्या स्वभावाकडे पाहा. अच्छा, तर आदम परमेश् वराचा
पुत्र होता. हव्वा परमेश् वराची कन्या होती; बरोबर आहे, परमेश् वराच्या िन मतीतील
पिहली गो , ज्यात कुठेही वाईटाचा एक लवलेशही असू शकत नाही. त्यावेळी वाईटाची
ओळखही नव्हती.
137 मग का काईन खोटारडा एक खूनी होता, आण इतर इतर सवर्गो ी, ते कोठून आले?
जरा हा प्रश् न स्वतःला िवचारा, ते सपार्चे बीज होते. समजले? बायबल तसे सांगत नाही
काय? पाहा, त्याचा वंश िनरतंर पुढे वाढत गेला. त्यात, तो बनत, पाहा, त्याचा वंश
िनरतंर वाढत गेला, त्यात तो बनत…
138 हे जग कोणाचे आहे? सतैानाचे. ते आता कोण िनयिंत्रत करतो? सतैान. अगदी
बरोबर आहे. सतैानाचे जगावर िनयतं्रण आहे. त्याने येशूला म्हटले, “पाहा, ही सारी
मिहमा, िकती सुंदर आहे! जर तू मला नमन करशील, तर मी ते तुला देईन.” पाहा, तो

ा सवार्ंवर अधपत्य करतो.
139 आता पाहा, त्याचे संतान बु ध्दमान आहे; सतैानाची लेकरे कवा काईनाचे संतान…
जर तुम्ही हे पाहू इ च्छता तर त्याची वंशावळ खालपयर्ंत पाहा, आण तुम्हाला समजले
क त्यांच्यातील प्रत्येक जण हुशार होते.
140 परतंु मग जेव्हा त्याने हाबेलला मारले आण परमेश् वराने त्याला पुन्हा शेथ िदला, ा
गो ीचे दशर्क होते क नीतीमानाला मुक्त करणे आहे, जो मृत होता, आण पुन्हा उठला.
आण तेव्हापासून…आता लक्ष ा, तो पिहल्या स्वाभािवक वंशापासून आला नव्हता. ते
मृत झाले होते. आता काय तुम्ही आपले मन उघडले आहे? समजले? [मडंळी म्हणते,
“आमेन.”—सम्पा.] पिहले बीज, स्वाभािवक बीज, साधारण चांगले होते, ते आधुिनक
मडंळी, हाबेलला दशर्वते. त्या वंशावळीला सुरक्षत ठेवण्यासाठी तो एक मेला ासाठी
क दसुरा उठू शकेल, तुम्हाला समजले. म्हणून, त्याला पुन्हा परत जन्मले पाहीजे



शक्क्यांवर प्रश् न आण उत्तरे 19

काय? तुम्ही ते समजत आहात? [“आमेन.”] ठीक आहे, तुम्हाला ते समजत आहे,
पाहा. समजले?
141 हे ाचे प रपूणर् दशर्क आहे. म्हणून नसै गक मनुष्य, आदाम, जो—जो त्याचा
िपता त्यापासून जन्मला, तो नसै गक कल दाखवतो. परतंु ाने काम चालणार नाही,
स्वाभािवक मनुष्य परमेश् वराच्या गो ी जाणू शकत नाही. म्हणून तेथे एक मनुष्य
स्वाभािवक पात आला आण मेला ासाठी सवर् गो ी पुन्हा पूवर् स्थतीत जाव्या; आण
हे हाबेलाच्या मृत्यूने आण त्याच्या जागी शेथाचे येणे ा ार—े ारे दाखवले आहे.
142 आण पाहा, क त्या आत्म्याने त्याच्यापासून जे लोक उत्प केले ते कशाप्रकारचे
होते. ते नम्र, शेतकरी, मढपाळ. पाहा ा जगाच्या ज्ञाना ारे काय आले; चलाख
मनुष्य, बांधकाम करणार,े आण—आण धातूची कामे करणार,े आण सवर् प्रकारची
प्रवीण बु ध्दमत्ता आण अशा प्रकारच्या गो ी आल्या. पाहा. त्यांचा कोठे अंत झाला.
ते तेथे खाली होते, आण परमेश् वराने त्यांच्यातील प्रत्येकाचा नाश केला; त्यांच्यातील
प्रत्येकाचा, आण नम्र जनांना वाचवले. येशूने मत्तय 5 मध्ये सांिगतले नाही काय. “नम्र
जन पृथ्वीचे वतन भोगतील.”?
143 म्हणून, होय, काळजी क नका. त्यांच्याकडे पाऊल ठेवण्यासाठी जागा नाही.
समजले? ते काईनाचा पुत्र असण्याचा िवश् वास करीत नाहीत. परतंु आपल्याकडे त्यावर
टेप आहे, जर तुम्ही ते ऐकू इ च्छता तर ऐका. त्यात ते िवस्तृतपणे स्प केले आहे.
समजले? नाही, महाशय.
144 आण मी पािहला आहे क त्यांनी वतर्मान पत्रात एक छोटा लेख िदला आहे, जेथे
िवज्ञान आता ￭सध्द करणार आहे क , “हव्वेने कधीच सफरचंद खा े नव्हते. तने जदार्ळू
खा े होते.” समजले? पाहा, ते वतर्मानपत्र माझ्या घरी आहे. “ते एक जदार्ळू होते.”
कसे—कसे लोक एवढे दरू…पाहा, ते ऐहीक बुध्दीचे आहेत.

“मग, प्रत्यक्षात, मोशेने कधीच समुद्र ओलांडला नाही. तो लव्हाळ्याच्या समुद्रामधून
पार गेला. इ ाएलाला मृत समुद्राच्यावरील भागांतून आणले. तेथे लव्हाळ्याचा गुच्छ
होता, संपूणर् समुद्र लव्हाळ्याच, जेथे एकेकाळी पाणी होते, जे खाली सुकून गेले होते.
आण मोशेने आडमागर् घेतला. आण त्या मागार्ने गेला.” आण सनातनी मडंळ्यांनी त्याचा
स्वकार केला, क ते तसेच होते.
145 हे मनुष्या, काय तू तो सपार्चा वंश, ख्रस्तिवरोधी आण संपूणर् गो जी तेथे ठेवलेली
आहे, पाहू शकत नाहीस? िन श् चतच? होय, महाशय.

भाऊ ब्रॅन्हम, कृपया माझ्या छोट्यासाठी प्राथर्ना करा… (अच्छा, येथे एक प्राथर्ना
िवनतंी आहे. मी ते पाहात आहे) माझ्या लहान नातवासाठी प्राथर्ना करा, जो ू ने
अत्यतं आजारी आहे. तो त्या रवर व्हयू हॉटेलमध्ये आहे.

146 प्रभू येशू, ा िबचार्या मनुष्याने कधीही येथे हे उगाचच लहीले नाही. तीने तुम्हाला
त्या रात्री त्या लहान मुलांतून संधीवाताचा ताप काढताना पािहले आहे. तीला ठाऊक
आहे क तू तो महान परमेश् वर आहेस, आण आम्ही त्या लहान मुलाकरीता आमच्या
प्राथर्ना सादर करतो. येशू ख्रस्ताच्या नावात, तो बरा होवो. आमेन.
147 जेव्हा कोणीतरी काही लहीते ते व्यथर् नसते. त्यांना—त्यांना—त्यांना…काही होत
असते. कदाचत आपल्याला ते िकतीतरी साधारण वाटत असेल, परतंु—परतंु त्या मागे
काही गो असते, तुम्ही पाहा, ती ी, तो लहान मुलगा, काही गो .
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182. काय एलीया, जो यहु ांना प्रचार करण्यासाठी येणार आहे, तो खरा मनुष्य असेल
जो ा पृथ्वीवर रािहला होता कवा तो एलीयाचा आत्मा असेल जो कोणा दसुर्या
मनुष्यावर असेल?

आता, ते, मी—मी सांगण्यास भीत आहे. मला माहीत नाही. समजले? मला तो
पुन्हा वाचू ा.

हा एलीया, जो यहु ांना प्रचार करण्यासाठी येत आहे (ओह, होय) काय तो तोच
मनुष्य असेल जो पृथ्वीवर रािहला होता कवा तो एलीयाचा आत्मा असेल जो
दसुर्या कुठल्या मनुष्यावर असेल.

148 आता, पाहा, जर मी ाचे बरोबर उत्तर देऊ शकतो, तर मी तुम्हाला हनोकािवषयी
सांगू शकतो. परतंु पाहा, मी तसे क शकत नाही. मला फक्त एकच गो माहीत आहे,
जी ती आहे क वचन सांगते क तो काय असेल. आण आता ते कदाचत तसे असेल…
माझा—माझा एक प्रकारे कल आहे…आता मला हे अशाप्रकारे सांगू ा. आण माझी
आशा आहे क जे भाऊ टेपवर ऐकतील, ते हे समजतील. मी ावर िवश् वास ठेवतो
क ते व्यिक्त त्यांच्या आत्म्याने अभिषक्त असतील. कारण पाहा, त्याने म्हटले, “काय
नाही…अलीशावर? एलीयाचा आत्मा अलीशावर येऊन थांबला नव्हता काय?” पाहा,
“ए लयाचा आत्मा.” आण पाहा त्याने तसेच केले जसे एलीयाने केले म्हणून, मी, जर
मी…परतंु मी सांगू शकत नाही क ते सत्य आहे. पाहा, मला—मला ठाऊक नाही. मी
तुमच्याशी प्रामाणक आहे. मला ठाऊक नाही.
183. भाऊ ब्रॅन्हम, काय तुम्ही कृपया बाि स्मािवषयी प्र ाचे उत्तर माझ्यासाठी ाल?

मत्तय 28:19 शकवते, “िपता, पुत्र आण पिवत्र आत्मा.” आण पेत्र, प्रेिषतांची
कृत्ये 2:38 मध्ये, “प्रभू येशूच्या नावात.” हा बदल प्रेिषतांच्या कृत्यांमध्ये केव्हा
आला? आता मी “प्रभू येशूच्या” नावात, बाि स्मा घेण्यात िवश् वास ठेवतो.

149 ठीक आहे, भाऊ कवा बहीण, ज्या कोणी हे लहीले आहे, तेथे—तेथे ािवषयी
कुठलाच बदल आला नव्हता, समजले. ते…आण पेत्राने अगदी तेच केले जे येशूने
करण्यास सांिगतले. आता, कोणी येईल आण म्हणेल, “िपता, पुत्र आण पिवत्र आत्मा

ा उपाधयांचा उपयोग करा,” तर तो ते करतो जे पेत्राने करण्यास सांिगतले नाही, जे
परमेश् वराने करण्यास सांिगतले नाही. समजले? आता, येशूने म्हटले क …
150 आता येशूने म्हटले क आपण ाचा थोडासा अभ्यास क या. आपण…मी तुम्हाला
येथे काही दाखवू इ च्छतो, लक्ष ा. आता लक्ष ा, जर तुम्ही ती व्यिक्त, येथे आहे. मी
येथे एका पदाथार्चे तीन तुकडे ठेवणार आहे. आता बघा. [भाऊ ब्रॅन्हम उदाहरणासाठी
तीन पदाथर् वेगवेगळे ठेवतात.—सम्पा.] हा िपता आहे, हा पुत्र आहे, हा पिवत्र आत्मा
आहे; जसे त्रैक्यवादी लोक त्यावर िवश् वास ठेवतात, िवश् वास करतात क ते तीन वेगळे
व्यिक्त आहेत. ते हाच िवश् वास करतात. समजले? अच्छा, तर मग, आता मला…
151 आण मग मत्तय 28:19 मध्ये येशूने म्हटले, “सवर् जगात संपूणर् सृ ीला सुवातची
घोषणा करा. त्याने…” नाही. मला तुम्ही क्षमा करा. मी आता, मला वाटते प्रेिषतांची
कृत्ये 2 मधील संदभर् देत आहे. वाटते नाही, लूक 24:49 चा मी संदभर् देत आहे. त्याने
म्हटले…मला ते वाचू ा, मग मला ते समजेल पाहा, आण मग…कारण त्या िदवशी
मी त्याला सांिगतले होते क जेव्हा मी नाही केले…मी ावषयी िन श् चत होऊ इ च्छतो.
मला—मला ते शषर्क माहीत आहे, जे तुम्ही िवचारत आहात, परतंु मला ते जाणून
घ्यायचे आहे क त्याने काय म्हटले. आपण 28 अध्यायाचे 16 वचनापासून सु वात
क या. “मग अकरा भोजनास बसले…”
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इकडे अकरा…शष्य गालीलांत जो ड गर येशूने नेमला होता त्यावर गेले.
आण त्यांनी त्याला तेथे पाहून नमन केले, तरी िकत्येकांस संशय वाटला.
आण येशू जवळ येऊन त्यांच्याशी बोलताना म्हणाला, स्वगार्त आण

पृथ्वीवर सवर् अधकार मला िदलेला आहे…स्वगर् आण पृथ्वीचा सवर्
अधकार मला िदला आहे.

152 आता परमेश् वराचे सामथ्यर् कोठे आहे? परमेश् वर कोठे आहे? जर स्वगार्त सवर्
अधकार आण पृथ्वीवर सवर् अधकार, िदलेले आहेत, आता परमेश् वर कोठे आहे?
पाहा, तो तेथे आहे. हेच आहे जे तुमच्याशी बोलत आहे. ठीक आहे.

तेव्हा तुम्ही जाऊन सवर् रा ्र ांतील लोकांस शष्य करा; त्यांस िपत्याच्या,
पुत्राच्या आण पिवत्र आत्म्याच्या नावात बाि स्मा ा.

153 आता त्रैक्यवादी मानणारे ही पद्धत स्वकारतात, “मी तुला िपत्याच्या नावाने,
पुत्राच्या नावाने, पिवत्र आत्म्याच्या नावाने बाि स्मा देतो.” असे तर पिवत्र वचनातही
िदलेले नाही. समजले? त्याने म्हटले, “त्यांना िपत्याच्या, पुत्राच्या व पिवत्र आत्म्याच्या
नावाने बाि स्मा ा…” त्याने असे सांिगतले नाही क …प्रत्येकाच्या पुढे एक नाव लावा.
एकच नावात! येथे लक्ष ा. असे म्हटले नाही, “त्यांना त्यांच्या नावात बाि स्मा ा.”
नाव, एक नाव, “िपत्याच्या, पुत्राच्या आण पिवत्र आत्म्याच्या नावात.” समजले?
154 आता मी तुम्हाला िवचा इ च्छतो. “िपता” हे एक नाव आहे काय? [मडंळी,
“नाही”—सम्पा.] “पुत्र” एक नाव आहे का? [“नाही.”] येथे िकती िपता आहेत?
तुमच्यातील कोणाचे नाव “िपता” आहे? येथे िकती पुत्र आहेत? येथे िकती मनुष्य
आहेत? समजले? अच्छा, तुमच्यातील कोणाचे नाव “िपता,” “पुत्र” कवा “मनुष्य”
आहे? समजले?
155 जसे एक रात्र ी एकदा म्हणाली, ती म्हणाली, “भाऊ ब्रॅन्हम, ‘पिवत्र आत्मा’ हे
नाव आहे. ती एक व्यक्त आहे.”
156 मी म्हणालो, “होय, महाशय. मी एक व्यक्त आहे, परतंु माझे नाव ‘व्यक्त ’ नाही. मी
एक व्यक्त आहे, समजले. माझे नाव िवलीयम ब्रॅन्हम आहे; परतंु मी एक व्यक्त आहे.”

पिवत्र आत्मा एक व्यिक्त आहे. तो व्यक्त आहे, ते नाव नाही. ते परमेश् वराच्या व्यक्त चे
शषर्क आहे. समजले? ते परमेश् वराच्या व्यक्त मत्वाचे शषर्क आहे, जे तो आहे. आता—
आता जर…
157 त्याने म्हटले, “तेव्हा तुम्ही जाऊन सवर् रा ्र ांतील लोकांस शष्य करा, त्यांस
िपत्याच्या, पुत्राच्या व पिवत्र आत्म्याच्या नावाने बाि स्मा ा.” “िपत्याच्या नावाने,
पुत्राच्या नावाने, पिवत्र आत्म्याच्या नावान नाही.” कवा “िपत्याच्या, पुत्राच्या आण
पिवत्र आत्म्याच्या नावांनी नाही,” परतंु, “िपत्याच्या, पुत्राच्या आण पिवत्र आत्म्याच्या
नावाने.” आण जर “िपता, पुत्र आण पिवत्र आत्मा नाव नाही,” मग त्या िवषयी काय?
158 जर तुम्ही म्हणता ते “नाव” आहे, तर मग कुठले नाव. तुम्ही त्यांतील एकाला
नाव म्हणू इ च्छता, ते कुठले नाव आहे. जर तुम्ही शीषर्काला नाव संबोधू इ च्छता, तर
मग कुठल्या नावाला, कोणत्या शीषर्कात तुम्ही बाि स्मा घेऊ इ च्छता, “िपता” कवा
“पुत्र”? पाहा, ते एकवचन आहे.

आता आपण येथे वळूया, आण ते म्हणजे मत्तय पुस्तकाचा शेवटचा अध्याय.
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159 जसे मी ते नेहमीच समजावले आहे. जर तुम्ही एखादी प्रेमाची गो वाचता, आण
त्यात म्हटलेले असते, “जॉन आण मेरी ानतंर सदवै सुखाने जीवन जगतात.” पाहा,

ाचे कारण तुम्ही—तुम्हाला ठाऊक नाही क जॉन आण मेरी कोण आहे. तुम्ही तुमच्या
गो ीच्या सु वातीला जा, शोधून काढा क जॉन व मेरी कोण आहेत. समजले?
160 आता तेच तुम्ही ा मत्तयच्या पुस्तकात करीत आहात. तुम्ही त्याचा फक्त शेवटचा
भाग वाचत आहात. मत्तयच्या पिहल्या अध्यायाकडे जा आण वाचा क ती गो काय आहे.
ते मत्तयचे शेवटचे पुस्तक आहे, आण शेवटचे वचने आहेत.
161 जसे तुम्ही एक पुस्तक उचलले आण म्हणालात “जॉन आण मेरी ानतंर सदवै
आनदंी जीवन जगतात. तो जॉन जोन्स होता आण—आण मेरी अमुक-आण-अमुक
होती? ते होते…? नाही, तो जॉन होता…? तो जॉन हे ी आण ती अमुक-अमुक होती?
हा जॉन कोणीतरी आण अमुक-अमुक आहे?” नाही, तुम्ही पाहा, तुम्हाला अजूनही
माहीत नाही. फक्त एकच गो करायची आहे, ती म्हणजे पुन्हा पुस्तकात जा आण ते
वाचा. पाहा, तुम्ही येथे एखादा तुकडा उचलू शकत नाही. तुम्हाला चत्र पूणर् करण्यासाठी
सवर् गो ी एकित्रत केल्या पाहीजे.
162 आता तुम्ही मत्तयच्या, पिहल्या अध्यायात जा. आण पिहला अध्याय पुढे जाऊन
वंशावळी िवषयी सांगतो. मग हे 18 व्या वचनाकडे येते आण म्हणते, “येशू ख्रस्ताचा
जन्म ा प्रकारे झाला.” काय हे बरोबर आहे? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—सम्पा.]
163 आता मी तुम्हाला काही िवचा इ च्छतो. आता पुन्हा ऐका. तुम्ही, तुम्ही हे सांगा.
[भाऊ ब्रॅन्हम तीन वस्तूकंडे िनदश करतात, जे उदारणांने दाखवले होते—सम्पा.].
हा कोण आहे? परमेश् वर हा…[मडंळी, म्हणते, “िपता.”], परमेश् वर हा…[“पुत्र.”]
परमेश् वर हा…[“पिवत्र आत्मा.”] आता हा कोणता परमेश् वर आहे? [“िपता.”] हा
कोणता परमेश् वर आहे? [“पिवत्र आत्मा.”] हा कोणता परमेश् वर आहे? [“पुत्र.”] पुत्र.
ठीक आहे. आता आपल्याला हे समजले. आता तुम्ही हा कोण होता असे म्हणाले;
परमेश् वर कोण? [“पिवत्र आत्मा.”] पिवत्र आत्मा. ठीक आहे. आता ठीक आहे.

आता येशू ख्रस्ताचा जन्म ा प्रकारे झाला. जेव्हा…त्याची आई मरीया
िहचे योसेफास वाग्दान झाल्यावर त्यांचा सहवास होण्यापूव ती पिवत्र
आत्म्यापासून गभर्वती झालेली िदसून आली…

164 [मडंळी म्हणते, “पिवत्र आत्मा”—सम्पा.] आता, मला वाटते तुम्ही म्हटले
परमेश् वर त्याचा िपता होता. आता येथे काहीतरी चुक चे आहे; त्याला दोन िपता असू
शकत नाही. तुम्हाला हे ठाऊक आहे. समजले? आता येथे काहीतरी चुक चे आहे.
आता, ा तीन व्यक्त पकै कोण, जर ते तीन व्यक्त आहेत, त्यांच्यातील कोण त्याचा
िपता आहे? बायबल येथे स्प पणे सांगते, “ती पिवत्र आत्म्यापासून गभर्वती झालेली
िदसून आली.” परमेश् वर जो िपता त्याला ाच्याशी काही घेणे देणे नाही. आण येशूने
म्हटले, परमेश् वर त्याचा िपता होता, आण आपल्याला माहीत आहे क परमेश् वर त्याचा
िपता आहे. तर मग, त्याचे दोन िपता होते, आता ही गो सुिन श् चत होते, क तो अनौरस
संतती, खात्रीशीर. पाहा तुम्हाला स्वतःला ही गो कोठे िमळते? आता:

तचा पती योसेफ नीतीमान होता व तची बेअब्रू करण्याची त्याची इच्छा
नसल्यामुळे तला गु पणे सोडण्याचा त्याने िवचार केला.

असे िवचार त्याच्या मनात घोळत असता…



शक्क्यांवर प्रश् न आण उत्तरे 23

165 आता, तुम्हाला स्मरण आहे क तो एक नीतमान मनुष्य होता, आण प्रभूचा हात
आता सारखाच हात आहे, जे अगाऊ नेमलेले आहे तेच हे पकडतील. समजले?

असे िवचार त्याच्या मनात घोळत असता. पाहा, प्रभूच्या दतूाने त्याला
स्वप्नात दशर्न िदले…
काय तुम्ही हे तुमच्या बायबलमध्ये पाहात आहात? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”]

ठीक आहे.
…म्हटले, योसेफा, दावीदाच्या पुत्रा तू मरीयेचा आपली पत्नी म्हणून

स्वकार करण्यास…अनमान क नको, कारण तच्या पोटी…जो गभर् आहे
तो…

166 “परमेश् वर जो िपता”? मी ते चुक चे वाचले का? [मडंळी म्हणते, “होय.”—
सम्पा.] िन श् चतच मी चुक चे वाचले. “तच्या पोटी जो गभर् आहे,” ाचा िपता
परमेश् वराशी काही संबधं नव्हता, तो तर “पिवत्र आत्मा” होता. आण आता आपल्याला
ठाऊक आहे क परमेश् वर त्याचा िपता होता. काय हे बरोबर आहे? [“आमेन.”] तर
ते काय आहे? अथार्तच, पिवत्र आत्मा हा परमेश् वराचा आत्मा आहे. आता तुम्हाला हे
समजले आहे. पाहीले?
167 परमेश् वर िपता आण पिवत्र आत्मा हे एकच व्यक्त आहे, कवा त्याला दोन िपता
होते. आण मग कुठल्या—कुठल्या प्रकारच्या व्यक्त ची तुम्ही उपासना करता? आता
कुठला परमेश् वर तुमच्याकडे आहे? समजले? समजले? परमेश् वर पिवत्र आत्मा, आण
परमेश् वर िपता, हे स्वतःमध्ये तोच आत्मा आहे.

आण तला पुत्र होईल,… (हा व्यक्त येथे)…आण त्याचे नाव तू…
काय? [मडंळी म्हणते, “येशू .”—सम्पा.] “त्याचे नाव!” [“येशू.”] आता

लक्षात ठेवा.
…त्याचे नाव येशू; असे ठेव. कारण तोच आपल्या प्रजेला त्यांच्या

पापांपासून तारील.
हे सवर् अशासाठी झाले क प्रभूने संदेष्ट्याच्या ारे जे सांिगतले ते पूणर्

व्हावे ते असे,
पाहा, कुमारी गभर्वती होईल, व तला पुत्र होईल. आण त्याला…

इम्मानुएल हे नाव देतील; ा नावाचा अथर्, आम्हाबरोबर देव!
168 परमेश् वराचे काय नाव आहे? िपत्याचे, पुत्राचे आण पिवत्र आत्म्याचे नाव काय आहे?
[मडंळी म्हणते, “येशू.”—सम्पा.] बायबल सांगते, “येशू,” त्याचे नाव होते.

मग एकदा तेथे आराधनालयात एक व्यिक्त वादिववाद करण्याचा प्रयत्न करीत होता,
म्हणाला, “भाऊ ब्रॅन्हमने ा सवर् गो ना िफरिवले आहे; परतंु तो ा गो ीस िफरवू
शकत नाही.” तो म्हणाला, “येथे ते पूणर्पणे योग्य रतीने तीन वेगवेगळ्या व्यक्त ना दाखवत
आहे.” म्हणाला, “मत्तय, 3रा अध्याय! येथे योहान उभा राहून प्रचार करीत होता; येथे
पुत्र बाि स्मा घेण्यासाठी चालत येतो. तो पाण्यात गेला. त्याने योहानाकडून बाि स्मा
घेतला, पाण्याबाहेर िनघून गेला. आण, ‘पाहा, त्याच्यावर आकाश उघडलेले होते.’
आण म्हणाला, ‘परमेश् वराचा आत्मा आकाशांतून कबुतरासारखा उतरताना पािहला.
आण आकाशांतून अशी वाणी झाली क , “हा माझा परमिप्रय पुत्र, ज्यामध्ये…”’ एकाच
समयी तीन वेगळ्या व्यक्त .”
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169 होय. हे असे दशर्िवते क लोक ज्यांनी बाि स्मा घेतला नाही आण ज्यांना
त्या कायार्साठी सेवक म्हणून बोलािवले नाही, त्यांचे मचंावर काहीच काम नाही. हे
बरोबर आहे.

आता पाहा, मी—मी—मी त्या व्यक्त ला परमेश् वराच्या सहाय्याने घेऊ शकतो
आण त्याला अशा बधंनाने बांधू शकतो क त्यांचे डोके चक्रावून जाईल. पाहा, मला
त्याची काही पवार् नाही…

नाही, माझा असा अथर् नाही. हे योग्य वाटत नाही. मला क्षमा करा. प्रभू, माझा
तसा अथर् नव्हता. मला तसे म्हणायचे नव्हते. मला असे वाटले क , त्याने मला ा गो ी
तपासण्यास सांिगतले, पाहा, म्हणून मला तशाप्रकारे सांगायचे नव्हते. मला—मला क्षमा
करा. माझा िवश् वास आहे क पिवत्र आत्मा त्या व्यक्त ला काही रहस्य प्रगट क शकतो.
ही गो बरोबर वाटते.
170 हे जणू काही एखा ा वा ाला सुर बरोबर लावण्यासारखे आहे, जेव्हा तुम्ही काहीतरी
चुक चे करता. आण एक ख्रस्ती म्हणून, तुम्ही ते सांगू शकता, तुम्ही काहीतरी चुक चे
बोलला. त्याला ते आवडले नाही. पाहा, तो मला त्याच्यामध्ये ठेवत आहे. समजले.
मी त्या चत्रात मुळीच नाही. मी तर बस…मी स्वतःस त्यामध्ये पाडू इच्छीत नाही कवा
असे काहीच क इ च्छत नाही. फक्त त्यालाच, त्यालाच कायर् क दे. तोच शब्द काढतो.
तुतारी तर िनःशब्द आहे; त्याच्यामागे एक वाणी असते, तीच शब्द देते.
171 आता, येथे पाहा. त्या मनुष्याने वचनाचा चुक चा अथर् लावला. पाहा, ते…लक्षात
ठेवा, “हे ज्ञानी आण िवचारवंत ांपासून गु ठेवले; बालकांस प्रगट केले.”

आता, येथे तो एक व्यक्त , येशू ख्रस्त आहे. जो पृथ्वीवर उभा आहे. आता, आकाश
पाहा, वास्तवात हे ते वातावरण आहे जे त्याच्यावर होते. आता लक्ष ा, “आण योहानाने
साक्ष िदली…”
172 आता त्या मनुष्याला हे सांगायचे आहे. “येथे िपता परमेश् वर आहे, आण येथे पिवत्र
आत्मा परमेश् वर आहे, जो आत्मा परमेश् वर आहे, कबुतरासारखा आहे, आण येथे पुत्र
परमेश् वर आहे; अशाप्रकारे तीन व्यक्त बनिवत आहे.” हे चुक चे आहे.
173 योहान येथे मागे उभा होता, त्याला ठाऊक होते, क हा तो कोकरा आहे. योहानाने
म्हटले, “मी ही साक्ष िदली क …” मी परमेश् वराचा आत्मा, कबुतरासारखा आहे. आता
येथे हीच गो आहे जसे मी, त्या रात्री सातशे ऐवजी…म्हणालो…समजले? परमेश् वराचा
आत्मा! कबुतरासारखा परमेश् वर होता. “परमेश् वराचा आत्मा आकाशांतून उतरत होता.
आण आकाशांतून एक वाणी झाली, म्हणाली, ‘हा माझा परमिप्रय पुत्र, ज्यात मी
राहण्यास संतु आहे.’”

“स्वगार्त आण पृथ्वीवर सवर् अधकार मला देण्यात आला आहे.” समजले?
समजले? समजले? तो तोच होता. आता त्याचे नाव काय होते. [मडंळी म्हणते,
“येशू”—सम्पा.] िन श् चतच. समजले?
174 पाहा जोपयर्ंत त्रैक्यवादी तीन भ परमेश् वर असण्याची शकवण आहे; तो
मूत पूजावाद आहे! बायबलमध्ये तसे कधीच शकवण्यात आले नव्हते. तसे कधीच
￬सहाच्या संदेशात शकवले गेले नाही; परतंु ते नतंर, जो ख्रस्तिवरोधी होता, त्या समयात
स्वकारण्यात आले. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही कोणत्याही धमर्शा ाच्या अभ्यासकास
िवचा शकता. असे कधीच नव्हते, परतंु ते केवळ िनकलाईताच्या शकवणी ारे आले
हेच कारण आहे क ही शकवण मा टन लूथर बरोबर बाहेर आली; हेच कारण आहे क
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ती जॉन वेस्लीच्या समयात ही चालू रािहली, आण पुढे पटेकॉस्टलमध्ये खोलपयर्ंत
ओतली गेली.
175 त्या समयात जेव्हा पटेकॉस्टल बाहेर आले, तेव्हा त्यांच्याकडे “ओन्ली ￭जजस”
हा समुह होता. आता, तेही पुन्हा चुक चेच आहे. येशू स्वतःचाच िपता कसा काय होऊ
शकतो? समजले? म्हणून ते शक्षण बाहेर काढले गेले.
176 परतंु तेथे एक ग डाचा समय येणार होता. समजले? हा तोच समय आहे, जो ती
सवर् गूजे सुधारणार आहे. समजले?
177 “िपता, पुत्र आण पिवत्र आत्मा” हे प्रभू येशू ख्रस्ताचे शीषर्क आहेत. त्या सवर्
तीघांकडे लक्ष ा! मत्तय सांगतो, “िपता, पुत्र, पिवत्र आत्मा.” पेत्र म्हणतो, “प्रभू येशू
ख्रस्त.” िपता कोण आहे? “प्रभूने माझ्या प्रभूला सांिगतले, ‘तू माझ्या उजवीकडे बसै.’”
हे बरोबर आहे काय? िपता, पुत्र, येशू; पिवत्र आत्मा, तो लोगॉस जो परमेश् वरातून
िनघाला. “िपता, पुत्र, पिवत्र आत्मा” हे पूणर्तः शीषर्क आहेत. ज्यात परमेश् वराचा मनुष्य
तीन वेगवेगळ्या पात, कवा त्यांच्या स्वतःच्या तीन गुणवैशष्ट्यांमध्ये—मध्ये—मध्ये
प्रगट झाला.
178 आण त्या व्यक्त साठी जो हे समजू शकणार नाही, स्प करण्यासाठी असे
म्हणता येईल क हे एकाच परमेश् वराची तीन कायार्लय आहेत. वास्तवात, हे एकाच
परमेश् वराचे तीन गुणवैशष्ट्य आहेत. परमेश् वर तीन भ कायार्लयात काम करत आहे.
िपतृत्वाखाली, पुत्रत्वाखाली, पिवत्र आत्म्याच्या कायर्के्षत्राखाली. परमेश् वर ा तीघांमध्ये
पूणर् होतो. तुम्हाला पूणर् होतो. तुम्हाला लक्षात आहे क ख्रस्तिवरोधीचा अकं चार आहे?
समजले? परमेश् वर “िपता, पुत्र आण पिवत्र आत्मा,” हे पूणर्तः “प्रभू येशू ख्रस्त आहे.”
179 जेव्हा तुम्ही फक्त “येशू” च्या नावाने बाि स्मा घेता, ते चुक चे आहे. फक्त मी तुला
“येशूच्या नावाने बाि स्मा देतो,” हे पूणर्तः चुक चे आहे. मी पुष्कळ येशूनंा ओळखतो.
का, लॅटीन देश अशा येशूनंी भरलेले आहे.
180 परतंु हा “प्रभू येशू ख्रस्त” आहे आण तोच सांगतो क तो कोण आहे.
181 तेथे पुष्कळ ब्रॅन्हम्स आहेत, जर तुम्हाला माझ्याशी व्यिक्तशः बोलायचे आहे. परतंु
मी—मी एकच िव लयम मॅ रयम ब्रॅन्हम आहे. तो—तो मी आहे. परतंु तेथे सभोवती अनेक
इतर िव लयम ब्रॅन्हम्स आहेत आण इत्यादी.
182 परतंु हा स्प रतीने एकच व्यिक्त “प्रभू येशू ख्रस्त” आहे, समजले, अभिषक्त.
त्यांच्यातील केवळ एकच आहे. आता, ते बरोबर आहे.

म्हणून जर ावर आणखी काही आहे. तर तुम्ही मला पत्र कवा— कवा दसुरे काही
लहा, आण जेव्हा मी दसुर्या प्र ावर उत्तर देत असेल, मी ावर बोलण्याचा प्रयत्न
करीन, ासाठी क मी पाहू शकेन क जर आपण काही ा आजारी लोकांसाठी प्राथर्ना
क जे पीडीत आहेत.
184. भाऊ ब्रॅन्हम जर हा प्रश् न येथे योग्य वाटत नाही—नाही, ात योग्य वाटत

नसेल…उत्तर देऊ नका. (ही एक चांगली गो आहे. मी त्याचे कौतुक
करतो.) कुठली—कोणती लेकरे रपॅचर मध्ये जातील, काय कोणी लहान लेकरे
रपॅचरमध्ये जातील? धन्यवाद.

त्यांनी ावर कधीच नावाची स्वाक्षरी केली नाही. आता, जर तुम्ही केली नाही,
त्याची आवश्यकता नाही.
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183 परतंु पाहा. जेव्हा परमेश् वर कोणाचे नाव जगाच्या उत्पत्ती अगोदर कोकर्याच्या
जीवनाच्या पुस्तकात लहीतो, तर पृथ्वीवरील कोणीही ते नाव खोडू शकत नाही, कारण
ती ख्रस्ताच्या रक्ताच्या शाहीने लहीली गेली आहेत. मग ते इतके मोठे असो कवा इतके
मोठे, तेवढे मोठे कवा िकतीही असो, त्याबरोबर असेच आहे. समजले? सवर् लेकर,े
सगळी मडंळी, तेथील सवर्जण…जे परमेश् वराच्या त्याच्या पूवर्ज्ञाना ारे तेथे आहेत.
184 आता, आपल्याला ठाऊक नाही. तुम्ही म्हणाल, “भाऊ ब्रॅन्हम, तुम्ही ￭सध्द क
शकता क तुम्ही तेथे आहत?” नाही, महाशय. मी ते ￭सध्द क शकत नाही. परमेश् वर
माझा उपयोग आणखी कशासाठी एक उपकरण म्हणून क शकतो, आण तुमचाही तशाच
प्रकारे उपयोग क शकतो. परतंु मी िवश् वास ठेवतो आण माझे िवश् वासा ार,े तारण झाले
आहे. माझे तारण ज्ञाना ारे नाही; परतंु िवश् वासा ारे झाले आहे! त्या प्रकारे तुमचे तारण
झाले आहे. त्याच रतीने आम्हा सवार्ंचे तारण झाले आहे.
185 परतंु, लक्षात ठेवा, परमेश् वर अनतं आहे. तुम्ही ावर िवश् वास करता काय?
[मडंळी म्हणते, “आमेन”—सम्पा.] अनतं! अच्छा, तो अनतं असल्याकारणाने ते त्याला
बनवते…आण, मग, तो सवर्ज्ञानी आहे. तुम्ही ावर िवश् वास ठेवता? [“आमेन.”]
सवर्ज्ञानी म्हणजे, “त्याला सवर् गो ी माहीत आहे.” तो—तो सवर्ज्ञानी असू शकत नाही
अनतं असल्याशवाय. पाहा तेथे असे कधीच काहीही नव्हते जे त्याला ठाऊक नव्हते.
त्याला तो प्रत्येक मच्छर माहीत आहे जो कधीतरी ा पृथ्वीवर होता, आण त्याला
ठाऊक आहे क िकतीवेळा तो आपले डोळे िमचकावील आण िकती मेण तो बनवील,
िकती मेण ते सवर् िमळून बनवतील. त्याला तो प्रत्येक ास माहीत आहे. जो तुम्ही घेणार
आहात, आण िकती खोल तो तुमच्या फुप्फुसात जाईल. तो अनतं आहे.
186 आता, जर तो अनतं आहे, ते त्याला सवर्ज्ञानी बनवते. काय हे बरोबर आहे? [मडंळी
म्हणते, “आमेन”—सम्पा.] आण जर तो सवर्ज्ञानी आहे, तर ते त्याला सवर्व्यापी
बनवते, कारण तो िमनीट, तास, समय, एका सेकंदाच्या पचं्चावन हजार भागांनाही जाणतो,
क केव्हा ते घडणार आहे. समजले? काय आता, तुम्ही हा िवचार समजत आहात? काय
आता, तुम्ही हा िवचार समजत आहात? [“आमेन.”] तर मग, तो सवर् गो ी जाणतो.
आण ाच कारणामुळे त्याच्याकडे सवर् सामथ्यर् आहे, सवर् गो ी जाणतो, आण तो सवर्
गो ी क शकतो.
187 आता आपण पाहुया. आता “आण सवर् लेकरे ज्यांना परमेश् वराने…प्रत्येकजण
ज्यास देवाने…” आता, लक्षात ठेवा, बायबल सांगते…
188 आता आपल्याला माहीत आहे क येशूचा वध सुमारे 30 A.D. मध्ये झाला? काय
हे बरोबर आहे? मला वाटते तो 30 A. D. च्या लगभग मध्यात झाला होता.
189 आता, परतंु बायबल सांगते क जगाच्या िन मतीअगोदर तो वधला गेला होता.
आण तुमचे नाव, जेव्हा कोकर्याचे पुस्तक…जेव्हा कोकरा हे पुस्तक सोडिवण्याठी वधला
गेला…आता येथे एक महान गो आहे. ते कदाचत स्फुत देऊ शकते. पाहा, जेव्हा—
जेव्हा—जेव्हा तो कोकरा…आता लक्षात ठेवा, बायबल सांगते कोकर्याच्या जीवनाचे
पुस्तक यगुाच्या स्थापनेअगोदर लहीण्यात आले होते. आण तुमचे नाव त्यात घालण्यात
आले, ते त्या पुस्तकात होते. जेव्हा कोकरा जगाच्या स्थापनेअगोदर, जे प्रत्येक नाव ा
पुस्तकात लहीले होते, त्यांना सोडिवण्यासाठी वधला होता. समजले? तुम्हाला आता
ते समजले काय?
190 पाहा, तेथे कुठलीही गो व्यवस्थेच्या बाहेर नाही. पाहा, हे परमेश् वराच्या मो ा
समयसुचकाप्रमाणे कायर् करीत आहे. ते घड्याळाप्रमाणे कायर् करीत आहे. तुमचे नाव तेथे
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जगाच्या स्थापने अगोदर लहीले होते, जेव्हा तो कोकरा त्यांना सोडिवण्याक रता वधला
होता, ज्यांची नावे त्या पुस्तकात होती. आण आता तो पुढे येतो आण ते पुस्तक घेतो,

ासाठी क त्याने त्याच्या मुक्त चा दावा करावा.
मी ा गो ीवर येथे सु वात क इ च्छत नाही, आपण आज दसुर्या प्र ाचे उत्तर

देऊ शकणार नाही. ठीक आहे. पुढचा प्र ः
185. काय नरक आण ते सरोवर जे अग्नीने व गधंकाने जळत आहे, एकच आहे?
191 नाही. मला वाटते, क बायबलमध्ये नरकाचा अनुवाद आहे…आता येथे िव ान
बसलेले आहे, आण मी त्याचा आदर क इ च्छतो. आपले भाऊ इवरसन येथे बसलेले
आहे, आण भाऊ वाइल, आण पुष्कळसे हे बधंुजन, जे खरोखरी पिवत्र शा ाचे ज्ञानी
आहेत. अनुवादीत शब्द, अधोलोक, म्हणजे “कबर.” ते बरोबर आहे. तो कबरसेाठी
ग्रीक शब्द आहे. परतंु अग्नीचे सरोवर काही वेगळे आहे. कारण, प्रकटीकरणामध्ये,
“सगळे, अधोलोक आण सवर् अग्नीच्या सरोवरात टाकले गेले.” समजले? ठीक आहे.
आता ते पाहुया.
186. काय असे नाही, अग्नीचे सरोवर, आण नरक सार्का लक आहे?
192 नाही, महाशय नाही, महाशय. कुठलीही गो ी जी िनमार्ण केलेली आहे ती
सावर्का लक नाही. नाही. प्रत्येक गो ज्याची िन मती केली आहे…हेच कारण आहे क
सावर्का लक नरक असू शकत नाही. जर कोणी तुम्हाला कधी असे सांगत असेल क तुला
सावर्का लक नरकात जाळतील, तर त्यासाठी वचन पाहीजे. समजले? सावर्का लक नरक
अशी कोणती गो नाही.
193 नरकाची िन मती तर सतैान आण त्याचे दतू, ख्रस्तिवरोधी आण त्याचे लोक

ांसाठी होती, तो सतैान होता, देहधारी सतैान तो तर त्याचा सवर्नाश करण्यासाठी होता
आण काहीही जे होते…काहीही…
194 केवळ एकच वस्तु, सवर् गो ी, संपूणर् जग आण अन्य सवर्गो ीत, केवळ एकच
गो अनतं आहे, आण तो परमेश् वर आहे. तेथे अणू कवा इलेक्ट्र ॉन असण्याअगोदर
कवा वै क प्रकाश, इलेक्ट्र ॉन कवा काहीही असण्याअगोदर, तो परमेश् वर होता. तो
िनमार्णकतार् आहे.
195 आण केवळ एकच मागर् आहे क तुम्ही अनतं असू शकता, तो म्हणजे अनतं जीवनाचा
स्वकार करणे. मला वाटते. तो ग्रीक शब्द झोई आहे. काय ते बरोबर आहे? झोई. झोई.
आण मग ते—ते जीवन, जे परमेश् वराने तुम्हाला प्रदान केले आहे. जसे एक िपता,
तुमचा िपता, त्याचे जीवन तुमच्या आईबरोबर िववाहाच्या शपथे ार,े प्रदान करतो, त्या ारे
आनदं िवभागल्यामुळे (मला समजून घ्या) तो आपल्या जीवनाचा भाग आपल्या पुत्राला
देतो. आण तशाच प्रकारे परमेश् वर करतो. आपला भाग आपल्या पुत्राला देतो. समजले?
आण तेव्हा तुम्ही त्याचा भाग बनता, जे झोई आहे, परमेश् वराचे स्वतःचे जीवन. “मी
त्यांना सावर्का लक जीवन देतो.”
196 “त्यांना शेवटच्या िदवशी उठवीन.” केवळ तीच एक गो आहे जी—जी…तुम्हाला
अनतं जीवन िमळते. आण त्या अनतं जीवनाला तचे शरीर ठाऊक आहे, आण त्याला
बाहेर आले पाहीजे. होऊ शकते क ते…तीच्यासाठी हे अशक्य क ते तेथेच पडून राहील.
जसा ख्रस्ताचा आत्मा त्या देहावर अवतीभवती िफरत असतो, परमेश् वराचा आत्मा
ख्रस्तावर, त्या महान िदवशी, त्याला ठाऊक आहे, तो पुन्हा उठेल; ठीक तसेच पिवत्र
जन आपल्या शरीरामध्ये आहेत.
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197 आता लक्षात ठेवा. येशू, जेव्हा तो मेला, तो अधोलोकात गेला. कारण तो
पापिवरोधक असल्यामुळे त्याला तेथे जावे लागले. “आण त्याने अधोलोकातील
आत्म्यांना घोषणा केली, ज्यांनी नोहाच्या िदवसात, परीक्षा होत असता प ाताप
केला नाही.” ते बरोबर आहे? तो अधोलोकात गेला आण आत्म्यांना घोषणा
केली परमेश् वराकडे त्या िवभक्त प्राणांसाठी. मृत्यु म्हणजे “वेगळे होणे.” आण ते
परमेश् वरापासून वेगळे झाले होते, कधीच परत जाऊ शकत नव्हते. आण येशू ती साक्ष
देण्यास गेला क तो तोच आहे ज्यािवषयी सांगण्यात आले होते. त्या—त्या ीचे बीज.
198 सपार्चा वंश, पाहा, त्या सपार्च्या बीजाने काय केले? शेवटी तो ख्रस्तिवरोधक;
‘मृत्य’ु अथार्त िवभक्त होणे, त्या स्व पात लाल घोड्यावर येतो. शेवटी ीचा वंश, जीवन
अथार्त येशू ख्रस्त ेत घोड्यावर येतो. समजले? हे काय आहे? एक दसुर्या िव ध्द,
सपार्चे बीज हे ीच्या बीजािव ध्द. तुम्हाला हे कळले काय? आपण ा िवषयावर अजून
थोडा वेळ राहू शकतो. काय तसे करणे योग्य नाही काय? परतंु आपण येऊ या आण ा
िठकाणी थांबूया.
187. भाऊ ब्रॅन्हम, पिहल्या घोड्याचा स्वार पिहला शक्का हा दसुर्या थेस्सलनीकाकरांस

मधील “त्या पापाच्या पु षाचे प्रगट होणे याला पूणर् करतो काय”?
199 होय. ते खरे आहे. ते त्याला पुणर् करते. हा एक सोपा प्रश् न आहे. तो त्याला पूणर्
करतो. तो पापाचा पु ष आहे. तोच व्यक्त जो फक्त वेगवेगळ्या अवस्थेत ततपयर्ंत स्वार
होत राहतो, जीतपयर्ंत िफकट घोडा ज्याला “मृत्य”ु म्हटले आहे त्याच्यावर स्वार होत
नाही. ख्रस्त हा न्यायीपण, पिवत्रीकरण या ारे पांढर्या घोड्यावर स्वार होऊन येतो.
आण तोच तो जीवन आहे. तुम्ही पाहा.
188. त्या निवन जन्म प्रा केलेल्या िवश् वासणार्यांचे काय होते, जे वेगवेगळ्या

सांप्रदायक मडंळ्यांत आहेत परतंु ख्रस्ताच्या नवरीत त्यांचा समावेश नाही, त्यांचे
काय होईल?

200 ठीक आहे, मला वाटते क मी यािवषयी थोड्या वेळेपूव स्प केले आहे. समजले?
ते महासंकटात जातात. ते त्या महासंकटात हुतात्मे होतील. आण ते हजार वषार्च्या
शेवटी, न्यायासाठी येतील. समजले? कारण बायबल म्हणते बाक रािहलेले ￭जवंत…
“मृतांपकै बाक चे लोक, ती हजार वष पूणर् होईपयर्ंत ￭जवंत झाले नाहीत.” मग तेथे एक
पुन त्थान येते आण मग तेथे दोघे येतात. न्यायी व अधम , आण त्यांचा न्याय ख्रस्ता ारे
आण नवरी ारे केला जातो. तो आपल्या हजार हजार पिवत्र लोकांसह पृथ्वीवर येतो,
त्याच्या वधुसह. काय हे बरोबर आहे ना?
201 न्यायाचे ￬सहासन मांडले होते. पुस्तके उघडली होती, पुस्तके उघडली होती आण
एक दसुरे पुस्तक उघडले, जे जीवनाचे पुस्तक होते. तेथे तो शेरडांपासून मढरे वेगळी
करतो. हे खरे आहे ना? त्याचा वधुशी काही एक संबधं नाहीए. तो तेथे न्यायासाठी
आपल्या राणीबरोबर उभा होतो…राणी आण राजा दोघे एकत्र उभे होते. “तो आपल्या
पिवत्र जनांसह येतो. हजार हजार त्याची सेवा क रत होते.” तो आपल्या पत्नीसह येतो.
मग न्यायासन मांडण्यात आले, आण मग मढरे ही शेरड्यांतून वेगळी करण्यात आली.
आठवण करा, एका रात्री मी त्यावरचे मनन घेऊन आलो होतो, यासाठी क तुम्हाला ते
समजावे, एका गुराख्याचे मनन? समजले? तुम्ही त्याच स्थतीत आहा.
202 नाही, ते ज्या मडंळ्या त्या—त्या सांप्रदायक मडंळ्यामध्ये आहेत, ते खरे िव ासी
आहेत ज्यांनी संदेशाचा स्वकार केलेला आहे; आण ते त्याला कधीच पाहणार नाहीत.
त्याचा त्यांना कधीच प्रचार केला नाही. आण त्या िमश्र समुदायात ज्यांना प्रचार करण्यात
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येईल, ते त्यांच्या डोक्याव न जाईल जर त्यांची नावे कोकर्याच्या जीवनी पुस्तकात
नसतील तर. होय, परतंु ते चांगले लोक असतील.
203 आण ते पुन्हा उठतील आण त्यांचा न्याय होईल, आण त्यांचा न्याय त्या
लोकांकडून होईल ज्यांनी त्यांना त्यािवषयी प्रचार केला होता. “काय तुम्हाला हे माहीत
नाही क पिवत्र जन पृथ्वीचा न्याय करतील?” पाहा? ते त्यांना प्रचार करतील. त्यािवषयी
त्या लोकांकडून प्रचार होईल ज्यांनी त्यांना या संदेशािवषयी साक्ष िदली होती, क “तुम्ही
तच्यांतून बाहेर िनघून या!” पाहा? मी आशा क रतो क ही गो स्प केली आहे.
माझ्याकडे येथे खूप प्रश् न आहेत, क …
189. भाऊ ब्रॅन्हम, काय सातवा दतू, जो ए लयाच्या आत्म्याने आहे, तो तोच व्यक्त

आहे क , ज्याला रपॅचर झाल्यानतंर साडेतीन वषार्क रता एक लाख चव्वेचाळीस
हजार यहुदी लोकांकडे पाठिवले जाते? आमच्यांतील काही जण याबाबत ि धा
स्थतीत आहेत.

204 नाहीए. तो तो व्यक्त नाहीए. पाहा, हे तर दोन वेगवेगळे व्यक्त आहेत. अलीशा जो
एलीयाच्या पात आला होता तो एलीया नव्हता. आण ए लयाच्या आत्मा ज्या मनुष्यावर
आला होता तो योहान बाि स्मा करणारा एलीया नव्हता. आण सातवा संदेशवाहक दतू जो
लविदक या यगुाच्या अतं समयी येईल, तो वास्तिवक एलीया नसणार. तो एक पररा ्र ीय
व्यक्त असेल आपल्या लोकांसाठी.
205 त्यानतंर जो एलीया येईल कवा एलीयाचा आत्मा येईल…ते तर तेथल्या लोकांसाठी
होईल, हे तर यहुदी लोकांसाठी होईल. कारण त्यांना त्यांच्या लोकांसाठी पाठिवले गेले
आहे. हे माझे प्रकटीकरण आहे. ा कारणांमुळे मी…क टॉमी ऑसबनर्शी…जेव्हा आम्ही
त्या वेळी यािवषयी बोललो होतो, जेव्हा टॉमी आण मी यािवषयी बोललो होतो. मी कधी

ािवषयी जाणत नव्हतो. मी तर फक्त आजार्यांसाठी प्राथर्ना करीत होतो.
206 मी तेथे वरती आलो. आण तेथे एक ी होती जी फोटर् वायने गॉस्पल
टॅबरनॅकलव न आली होती, परदेशात िमशनरीचे काम ती करीत होती. तचा स्तन एवढा
मोठा होता, तो ककर् रोगाने खाऊन टाकला होता. आण ती ी तेथे घरात राहत होती.
जेथे आम्ही पूव राहत होतो. आण मी त्या िप्रय बिहणीसाठी प्राथर्ना केली. आण ती बरी
झाली आण पूवर्वतः आपल्या कायार्स लागली. आण जेव्हा…ती आिफ्रकेतून आली.
आण तने िमशनरीच्या कामासंबधंी एक छोटेसे पुस्तक सोडून आली.
207 मला—मला वाटले, “ठीक आहे, सुवातक चांगले असतात.” आण मी…मी
िमशनर च्या िवषयी कधी अधक िवचार केला नव्हता. आण म्हणून मी िवचार केला,
“ठीक आहे, ते तर तेथे बाहेर परमेश् वराचे एक कायार्लय आहे. म्हणून ते…माझे िठकाण
तर येथे आहे—आठवी पेन स्ट्र ीटवर आहे.” म्हणून मी जेवढी चांगलीच सेवकाई क
शकत होतो तेवढी चांगली सेवकाई करीत होतो.
208 परतंु एके िदवशी जेव्हा मी बसून अभ्यास करीत होतो, तेव्हा मी ते पुस्तक उचलले.
आण त्यामध्ये िनम्रोजातीच्या—च्या एक वृध्द िपत्याचे चत्र होते, आण त्याची कडा
एका सफेद रगंाच्या केसाची होती. आण त्याच्या खाली ाप्रकारे लहीले होते. “गोरा
मनुष्य, गोरा मनुष्य, तुमचा िपता कुठे आहे? पाहा, मी आता म्हातारा आण मनाने िनरस
झालो आहे, आण मला फार चांगले असे समजत नाही. मी जेव्हा त ण होतो तेव्हा
जर येशूला ओळखले असते मी त्याला माझ्या लोकांकडे आणले असते.” िठक आहे,
मी ते वाचले.
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209 आण कोणीतरी मला सांगत राहीले होते, “हे पुन्हा वाच. हे पुन्हा वाच.” मी वाचत
राहीलो. ओह, तुम्ही ते िकतीवेळा वाचलं असत.ं कोणीतरी मला काही म्हणत होते, “ते
पुन्हा पुन्हा वाच. त्याच्यामध्ये काहीतरी आहे.”
210 हे तर िबलकुल तसेच उडले होते जसे तेव्हा घडले होते, जेव्हा मी त्यािदवशी ग्रीन
मीलमध्ये होतो. जेव्हा मी त्या गुहेतून बाहेर िनघून आलो होतो. मी हे समजू शकत नव्हतो,
िक लोक कसे काय अन्य भाषेत बोलू शकतात आण ते जोरजोरात ओरडू शकतात. आण
ते सुद्दा खर्या पिवत्र आत्म्या ारचे आण तरीही ते ख्रस्त िवरोधक होऊ शकतात. अन्य
भाषेत बोलू शकतात ते खर्या पिवत्र आत्म्या ारचे अन्य भाषेत बोलू शकतात. आण
तरीही ते एक दु असू शकतात. हे खरे आहे. मी ते तुम्हाला ￭सध्द क न दाखवीन. होय,
खरचे. आण मग मला आढळले…जेव्हा ते तेथे उभे राहीले होते.
211 शेवटी अन्य भाषा, बोलणे हा काही पिवत्र आत्मा िमळाल्याचा पुरावा असू शकत
नाही. हे पिवत्र आत्म्याच्या एका वरदानापकै एक वरदान आहे. सतैान प्रत्येक त्या गो ची
जी परमेश् वराकडे आहे त्याची नक्कल करतो, तो दवैी आरोग्य व तसेच त्याप्रमाणे इतर
गो ची ही नक्कल क शकतो.

त्याने म्हटले, “त्या िदवशी पुष्कळ जण माझ्याजवळ येऊन म्हणतील, ‘हे प्रभू,
काय मी दु आत्म्यांना बाहेर काढले नाही का? काय मी केले नाही…’” हे तर फक्त
शुभवतर्मानाचा प्रसार करणे होय. “‘काय मी तुझ्या नावाने मोठी मोठी सामथ्यर्वान कामे
आण इतर दसुरे कामे केली नाहीत का?’ आण मी म्हणेन, ‘हे सवर् अन्याय करणार्यांनो,
माझ्यापुढून िनघुन जा. मला तुमची कधीच ओळख नव्हती.’”
212 बायबल म्हणते क , “िनतीमानांवर व अिनतीमानांवर तो सारखाच पाऊस पाडतो.”
आण ते काटेरी झुडूप जे गव्हाच्या शेतात उभे असते. त्या पावसाच्या पाण्याने जे
त्याच्यावर पडते तो सुध्दा आनदंीत होऊ शकतो आण ओरडू शकतो जो पाऊस त्या
दोघांवर पाठिवला जातो. “परतंु तुम्ही त्यांना त्यांच्या फळाव न ओळखाल.” ते छोटे
काटेरी झुडूप जे तेथे उभे राहू शकते आण ते एवढे आनदंीत होऊ शकते जेवढे होऊ
शकते, आण ते एवढे ओरडू शकते जेवढे ते ओरडू शकेल.
213 तुम्हीही त्याच स्थतीत आहा. यासाठी क ते ओरडू शकतात, अन्य बाषेत बोलू
शकतात आण सगळ्यांची नक्कल क शकतात जे ते इ च्छतात, त्या िदवशी त्यांना
“अनाचार करणार”े म्हटले जावे.
214 जसे मी तुम्हाला थोड्या वेळेपूव म्हटले होते, तुम्ही लक्ष पूवर्क ऐका मी काय
म्हणतोय! तुम्ही ध्यान देऊन ऐका. तुम्ही आपल्या आत पाहा, वचना ारे स्वतःला पारखा
आण समजा तुम्ही कुठे आहात.
215 तुम्ही यां, ज्यांनी आपले केस तोकडे केले आहेत, तुम्ही आपल्या केसांना वाढू

ा. जे तुम्ही तोकडे तोकडे कपडे घालत आहा, तुम्ही ते वापरणे बदं करा. ीसारखे
आचरण ठेवा. तुम्ही पु षांनो, जे तुम्ही अजूनही ￭सगारटे िपत आहात आण पाण्याच्या
डोहाकडे जे धावता, बदं करा. मी याची काळजी करीत नाही क तुम्ही िकती खोटा
आव आणून बोलून दाखिवता. जर तुम्ही अजूनही त्या संस्थेला पकडून आहात आण
म्हणत असाल “हेच ते आहे, आण हेच ते आहे,” तुम्ही थांबिवणे हे उचत होईल.
तुम्ही स्वतःला आत पारखा आण देवाच्या वचना ारे स्वप रक्षण करावे. आम्ही बाहेर
िनघत आहोत…
216 आम्ही तर असे तोकडे केलेले केस आण या सवर् गो ीपेक्षा वरचे जीवन जगायला
हवे. ा समयी जे यगु आहे, ते असे आहे क आम्ही कशामध्ये तरी पुनः आलो आहोत,
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क जेव्हा देव त्या गु गो ना ज्या जगाच्या स्थापनेपूव पुस्तकात ठेवल्या होत्या त्याना
प्रगट करीत आहे. आण ज्यांनी ा छोट्या गो ीत परमेश् वराच्या आज्ञांचे पालन केले
आहे, तेच ा दसुर्या गो ना पकडू शकतील. जर त्यांनी आज्ञांचे पालन केले नसेल,
तर ते त्यांच्या डोक्यांव न िनघून जाईल. एवढे क जशी पूवर् ही प मेपासून दरू आहे. या
गो ी त्यांच्यापासून दरू राहतील. हे फक्त…
217 जसा िगदोन आपल्या पु षांना वेगळे करीत होता, ते हजारो हजार पु ष होते.
परमेश् वराने म्हटले होते, “ते खूप आहेत, त्यांना पुन्हा वेगळे कर.” त्याने त्यांना अजून
एक प रक्षा घेण्यास लावले. आण “त्यांना पुन्हा वेगळे कर.” आण तो त्यांना पुन्हा पुन्हा
वेगळे क रत रािहला, जीतपयर्ंत क ते थोडे मुठभर राहतील. तो म्हणाला, “हाच तो समुह
आहे ज्यांच्या ारे मी कायर् क इ च्छतो.” तेच ततंोततं घडले.
218 पटेकॉस्टल या (ज्या मागे पुढे चालत आहेत.) ज्या तेथे बसल्या आहेत, ऐकत
आहेत आण वचना ारे समजत आहेत क तसे करणे चुक चे आहे. काय आपण िवचार
करीता क ते त्याच्या वचनासह जुळवून घेतील? नाही, महाशय. प्रत्येक वष जेव्हा मी
तेथून जात असतो, तेव्हा तेथे आखडु केस कापलेल्या ीयांची संख्या त्याहीपेक्षा अधक
झालेली आढळली जेव्हा मी तेथून जाण्याची सु वात केली होती.
219 लोक म्हणतात, “असं काय करायचं आहे…तुम्ही असे केले पाहीजे…” कोणीतरी
म्हणाला, “का, भाऊ ब्रॅन्हम लोक तुम्हाला एक संदे ा मानतात, तुला संदेष्ट्यासारखा
आदर देतात.”

आता पाहा, मी नाही म्हणत क मी एक संदे ा आहे. कोणी मला असे म्हणताना
ऐकलेले नाही. परतंु मी हे म्हणेन, जर—जर तुम्ही तसे केले आहे, जर तुम्ही
तसे मानता…

त्याने म्हटले होते, “तुम्ही का लोकांना हे शकिवत नाही पिवत्र आत्मा कसा घ्यावा
हे, आण तो कसा प्रा करावा, आण कसे महान आ त्मक दाने प्रा करावी आण
मडंळीला सहकायर् करावे?”

मी त्यांना कसे बीजगणत शकवू शकतो, जर ते बाराखडीची मुळाक्षरे शकण्यास
ऐकत नाहीत? हे खरे आहे. तुम्ही या थोड्या थोड्या गो ी तरी करा. तुम्ही येथे नम्र व्हा
आण ते पाखडून काढा आण चांगल्याने सु वात करा. आमेन. ठीक आहे.
220 हे सवर् खरं असलं तरी मी कशािवषयी बोलत होतो? आपण पाहूया. माझे म्हणणे
िवषयांतर करणे नव्हे. पाहा. क्षमा असावी. ठीक आहे. “आमच्यांतील काही जण…
आमच्यांतील काही जण दमुतात आहेत. काय एलीया तसाच आहे जसा…” होय, ह—ं
ह,ं हाच तो प्रश् न होता.

नाही. हा ए लया जो पररा ्र ीयांकडे येणार आहे, तो पररा ्र ीय असेल, त्या आत्म्याने
अभषेक पावलेला असेल, कारण देवाने त्याच आत्म्याचा उपयोग आपल्या लोकांना
ग धळाच्या स्थतीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रत्येक वेळी वापरला आहे आण त्या आत्म्याने
परमेश् वराची सेवा खूप चांगली केली आहे, म्हणून तो पुन्हा खाली येतो. कारण पाहा…

आता, कारण, जर त्याने उच्च प्रकारचे प्रत ीत, शक्षत व्यक्त चा उपयोग केला
असता, तर त्याने त्या प्रकारच्या लोकांनाच पकडले असते.
221 त्याने अशा मनुष्याला आणले ज्याला क्वचतच बाराखडी माहीत असेल, आण
त्याचे शब्द उच्चारणं योग्य रतीने नसेल, आण अशा सारखे सवर्काही. आण तो त्या
प्रकारचा व्यक्त असतो जो जंगलातील काही जुन्या गो ी कुठून घेऊन त्या मध्येच
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वचनाला घेऊन येतो, आण पुढे जाऊन ते साध्या मनोवृत्तीच्या लोकांपयर्ंत थोपिवतो.
[भाऊ ब्रॅन्हम एक वेळा आपल्या बोटांनी आवाज करतात—सम्पा.] आण त्यांना ते
त्याप्रमाणे समजते, पाहा, ते त्यांना समजते, जर तो येतो आण कॉलर…
222 जसे पौलाने म्हटले, “मी तुमच्याकडे शक्षणाच्या शे्र तेने आलो असे नाही, परतंु
मी तुमच्याकडे पुन त्थानाच्या सामथ्यार्ने आलो.” अरबस्थानात परमेश् वराला त्यातून
त्याचे शक्षण बाहेर काढण्यासाठी साडे तीन वष लागली. मोशेमधून ते बाहेर काढण्यासाठी
चाळीस वष लागली—लागली होती. समजले? अशाच स्थतीत तुम्ही आहा. तेच…

मी नाही सांगत क परमेश् वर नाही…आता मी िनरक्षरतेला उचलून धरीत नाही,
परतंु मी—मी तुम्हाला हे सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे क ते जसे धरत नाही…
शक्षण नाहीए…
223 जगाचे ज्ञान हे िवरोधात आहे. शक्षण हे शुभवतर्मानाच्या कामात सवार्धक अडखळण
आहे. जर आमच्याकडे शक्षण नसते तर आमच्याकडे ा सवर् मो ा सेमेनरीस आण
अशा गो ी आमच्याकडे ज्या आहेत त्या नसत्या. ते साधारण-मनोवृत्तीचे लोक असते
जे वचन ऐकू शकले असते. परतंु ते फार उच्च शक्षत आण अव्यव स्थत झालेले आण
फारच घट्ट झालेले आहेत. ते त्या संस्थेमध्ये एवढे घट्ट झालेले आहेत क ते त्याच्याबरोबर
राहू इ च्छत आहेत. त्यांच्यािवषयी हेच सगळं काही आहे. त्यांनी तो आत्मा ग्रहण केला
आहे. काय तुम्ही एका चांगल्या ीला घेऊन तचा िववाह कोणत्या नीच पु षाबरोबर
केला आहे? तो नीच पु ष एकतर त्या चांगल्या ीप्रमाणे बनेल कवा ती ी तशीच नीच
बनेल जसा तो पु ष आहे. समजले? ही गो खरी आहे.
224 म्हणूनच तो म्हणाला, “त्यांच्यातून बाहेर िनघून या, जेव्हा मी स्वगर्रोहण होण्याची
तयारी करीत आहे.” तुमच्याजवळ तर त्या प्रकारचा एक िवश् वास असला पाहीजे जो
तुम्हाला ांतून बाहेर काढील.
190. दािनएल 9:27 मधील करार एका आठवड्यािवषयी कधी पक्का करील?
225 जेव्हा येशू ख्रस्त या पृथ्वीवर यहु ांना प्रचार करीत होता. तेव्हा कराराचा अधार् भाग
तर तेव्हाच पक्का केला होता. तो कधीच पररा ्र ीयांकडे गेला नव्हता. आण तो आपल्या
शष्यांना म्हणाला, “पररा ्र ीयांकडे जाऊ नका.” कारण ते केवळ यहु ांसाठीच होते.
पाहा? आण त्याने साडेतीन वष प्रचार केला. तो सत्तर स कांचा अधार् आठवडा होता,
जसे दािनएलाने म्हटले होते क तो ते करील.
226 आता ाचे स्मरण ठेवा, तो यहुदी लोकांसमोर ढपणे शािबत केला गेला होता. परतंु
त्यांचे डोळे आंधळे झाले होते, यासाठी क त्यांच्या आत पररा ्र ीयांचा लाभ आणला
जावा. काय तुम्ही संपूणर् योजना पाहू शकत नाही? आण त्याने स्वतःला एक संदे ा
म्हणून ￭सध्द केले होते. त्याने तेच ततंोततं केले होते जे एक संदे ा करीत असतो. त्याने
त्यांना एका संदे ाचे चन्ह दाखिवले होते. “जे तुमच्या शा लेखात सांिगतले आहे, ‘जर
कोणी व्यक्त म्हणत असेल, क तो आ त्मक व्यक्त आहे कवा संदे ा आहे, तर तो
काय म्हणतो त्यावर लक्ष लावा. आण जर ते घडते, आण पुन्हा पुन्हा ते होत राहते जे
तो सांगतो.’”
227 जसे तुम्ही बायबलमध्ये पाहा, असे म्हटले आहे, “ठोका, म्हणजे तुमच्यासाठी
उघडले जाईल, शोधा म्हणजे सापडेल, मागा, म्हणजे िदले जाईल.” आता, जर तुम्ही
लक्ष ाल, तर हो “ठोठावणे” आहे. हे ठोठावणे सतत आहे. [भाऊ ब्रॅन्हम व्यासपीठावर
ठोठावण्यास स वात करतात 23 वेळा—सम्पा.] तुम्ही तेथेच उभे राहा. जसा तो
अन्यायी न्यायाधीश त्या ीला उत्तर देत नव्हता. ती फक्त त्याचे ार ठोठावत रािहली.
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म्हणाली, “मी तुझ्या हाती आहे.” [भाऊ ब्रॅन्हम व्यापीठावर ठोठावणे बदं करतात.]
तुम्ही शोधु इ च्छत नाही. परतंु म्हणता, “प्रभू मला असे झालेले आवडेल. आमेन.” ते
तसे नाहीए. तुम्ही तेथे ततपयर्ंत थांबा, जीतपयर्ंत ते तुम्हाला िमळत नाही. तुम्हाला हे
कळते क ते तुम्हाला िमळणार. म्हणून त्याने त्याचे अभवचन िदले आहे. शेवटी तुम्ही
तेथे ततपयर्ंत थांबून राहा, जीतपयर्ंत क तुम्ही ते प्रा करीत नाही. समजले?

आता पाहा, सत्तरव्या आठवड्याच्या शेवटचा भाग त्याचा शेवटचा भाग मडंळीचे
स्वगर्रोहण झाल्यानतंरचा काळ हा महासंकटाचा काळ आहे. तेव्हा येथे साडेतीन वषर् आहेत
आण ते प्रकटीकरण 11 अध्यायातील दोन संदे े म्हणजे मोशे आण ए लया ांच्या ारे
पके्क केले जाईल. आता या आण पाहूया क हा प्रश् न काय आहे:
191. जर तुम्ही त्याच्या िनवडलेल्यातील एक आहात, तर काय तुम्ही नवरीमध्ये वरती

जाल काय? (होय, ह-ह, हम, होय महाशय, हा खपुच सोपा प्रश् न आहे)
192. भाऊ ब्रॅन्हम, तुमचा सांगण्याचा अथर् ते सात हजार होते ज्यांनी बलामपुढे गुडघे

टेकले नाहीत क सातशे होते?
228 सात हजार, मला म्हणायचे होते. पाहा. यािवषयी मला माफ करा. ते फक्त…

जसे मी काही वेळेपूव म्हटले होते, काय आपण माझे येथे उभे राहण्यावर लक्ष िदले
होते, मी म्हणालो, “आण—आण त्या कोकर्याला पाहून त्यांना साक्ष िदली…?”
पाहा? समजले? तो कोकरा पृथ्वीवर होता. समजले? “परमेश् वराचा आत्मा कोकर्यावर
उतरताना पाहून त्याने साक्ष िदली.”
229 आता पाहा, तेथे असे म्हटले आहे, “हा माझा िप्रय पुत्र आहे, ज्यामध्ये मी संतु
आहे.” तुम्ही समजले? आता पाहा, हे ग्रीक भाषेच्या मूळ पात लहीले गेले होते,
जेथे िक्रयापद हे िक्रया िवशेषणापूव लावले गेले आहे असे िदसते. परतंु तुम्ही येथे लक्ष

ा, त्याला तसे वास्तिवक असले पाहीजे. आता तुम्ही फक्त वचन घेऊन ते पाहा.
संत याकोबाच्या भाषांतरात बायबल येथे असे म्हणते, “हा माझा परमिप्रय पुत्र आहे,
ज्याच्यामध्ये राहण्यास मी संतु आहे.” पाहा. तुम्ही तर त्या शब्दांना उलटसुलट िफरवीत
आहा. पाहा, समजले? हा माझा परमिप्रय पुत्र आहे, ज्यामध्ये वास करण्यास मी फार
आनदंीत आहे. पाहा, आता पाहा, आज आम्ही याला माझ्या प्रकारे सांगु, “हा माझा
परमिप्रय पुत्र आहे. ज्याच्यामध्ये वास करण्यासाठी मी फार आनदंीत आहे.” पाहा, ा
दोघांमध्ये सुध्दा एकाच प्रकारचे शब्द आहेत. फक्त त्यांना इकडेतकडे उलटसुलट केले
आहे. समजले?
230 आता, पाहा, होय, माझे म्हणणे…कृपया माफ करा. मी…आण—आण
बधंुजनांनो, तुम्ही जे तेथे टेपवर ऐकत आहा, तुम्ही हे ऐका. माझे येथे ा प्रकारे
सांगण्याचे तात्पयर् नव्हते. मी—मी—मी शुभवतर्मानाचा एक सेवक आहे. जसे मी ा
िवषयी खूपवेळा प्रचार केला आहे. मी जाणत होतो क हे सात हजार होते. फक्त झाले
असे क मी म्हणताना ते सातशे बोलून गेलो. माझे म्हणणे सातशे नव्हते. माझे म्हणणे,
तुम्ही…मी ते शा भागांतून वाचले नव्हते. मी बोलताना माझ्या मनात ते आले आण
मी सात हजार ऐवजी सातशे बोलून गेलो. मी अनेक वेळा चुका केल्या आहेत. मी—मी
िन श् चतच िन पयोगी प्रतकृती आहे, म्हणून तुम्ही मला क्षमा करा. समजले? माझे तसे
करण्याचा काही उद्देश नव्हता.
193. काय ख्रस्ताची नवरी आण ख्रस्ताचे शरीर एकच आहेत?
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231 होय, महाशय! समजले? आता येथे, आता पाहा, मला त्यावर प्रचार करण्यास
स वात करण्याची गरज नाही. कारण मी त्यावर…एक प्रचार या िवषयावर िदला आहे.
समजले? परतंु मी आता तसे करणार नाही. परतंु मला तुम्हाला दाखवायचे आहे. जेव्हा
देवाने आदामाला त्याच्या बाजूतंून काढलेली नवरी िदली, तो म्हणाला, “ही माझ्या
हाडांतील हाड आहे, आण माझ्या मासांतील मांस.” काय हे योग्य आहे ना?
232 जेव्हा देवाने ख्रस्ताला त्याची नवरी िदली, आत्म्याने देह म्हणजे नवरी िदली,
त्याला मा न टाकण्यात आले होते, त्याच्या दयाच्या खाली बाजूला छेदण्यात आले
आण पाणी, रक्त आण आत्मा बाहेर आला; तेच “त्याच्या मासांतील मांस, आण
हाडांतील हाड” बनले गेले. आम्ही त्याच्या हाडाचे आण मांसाचे आहो. नवरी ही तंतोततं
ख्रस्ताच्या शरीराची आण हाडाची असेल. ते असतील…अशीच त्याची नवरी आहे.
194. काय ख्रस्ताच्या नवरीचे असेल…काय ख्रस्ताच्या नवरीची स्वगर्रोहणापूव काही

सेवकाई असेल?
233 िन श् चतच. तेच आता आहे जे चालू आहे. पाहा, ख्रस्ताची नवरी. खचीतच हाच
या समयाचा संदेश आहे. पाहा. ख्रस्ताची नवरी. खचीतच, त्यामध्ये प्रेिषत, संदे े,
शक्षक, सुवातक आण पाळक हे समािव आहेत. हे बरोबर आहे ना? [मडंळी म्हणते,
“आमेन”—संपा.] हीच ख्रस्ताची नवरी आहे. खरचे तची सेवकाई आहे. तची एक
महान सेवकाई आहे, तची या समयाची सेवकाई आहे. ती फार नम्र असेल.
234 आता आठवण ठेवा. येथे पिहले िकती जण होते, जेव्हा मी…गेल्या रिववारी मी…
पाहा, आठवण ठेवा, क मी कशावर प्रचार केला होता? लीनता. ओह, तुम्ही ते िवस
नका. मी येथे एक िमनीटभर थांबू इ च्छतो, त्यािवषयी पुन्हा चेतावणी देण्यासाठी. लक्षात
ठेवा, जेव्हा परमेश् वर काहीतरी महान घडणार यािवषयी भिवष्यवाणी करतो लोक आपल्या
ज्ञाना ारे त्या गो ीपासून इतके अधक दरू असे पाहत राहतात क त्या गो ना ते मुकून
बसतात. जेव्हा देव म्हणतो काहीतरी महान आहे, तेव्हा जग त्यावर हसते. “तो अज्ञानी
आण मूखार्चा समूह!” हे खरे आहे.

परतंु जेव्हा महान जग, आण महान उच्च चचर् म्हणते, “मुला, हे गौरवयकु्त आहे!”
देव म्हणतो, “ते तर अज्ञानी मूखार्ंचा समुह आहे!” म्हणून पाहा, तुम्ही ते पाहीले पाहीजे
माझे म्हणणे असे नाही क ते त्याप्रमाणेच असेलच, कदाचत ततंोततं त्याचप्रमाणे, परतंु
ते तसेच आहे.
235 पाहा! त्यांची एक महान, पिवत्र परपंरावादी चचर् म्हणत असे. “आम्ही वचन समजतो,
आमच्या जवळ शक्षण संस्था आहेत, आमच्याजवळ सेमेन रस आहेत. आमच्याकडील
व्यक्त फार शक्षत आहेत. आम्ही आम्ही शेकड वषार्ंपासून यहोवाशी िवश् वासयकु्त
राहीलेले आहोत. आम्ही एक मंडळी आहोत. आम्ही एक सभास्थान आहोत. आमच्याकडे
मडंळ्याची प रषद आहे. दोघे प शी आण सदकु आण सवर् सांप्रदायक मडंळ्या एकत्र
िमळतो,” जसे आम्ही एकत्र होत आहोत. समजले? “आम्ही सवर् एक आहो, मडंळीची
प रषद. आम्ही येथे फार प्रति त आहो. आम्ही त्या शा लेखािवषयी जाणतो. कोणी
छोटा, अशक्षत अज्ञानी व्यक्त जो त्या नदीवर आहे. तो आहे तरी काय, त्याची दाढी
त्याच्या चेहर्यावर झुलत आहे आण तो मढर्याचे कातडे पांघरलेला आहे, तो आम्हाला
काय सांगायला लागला आहे?” िन श् चतच, त्यांनी त्याचे ऐकले नाही.
236 परतंु बायबल म्हणते, मलाखी चौथ्या अध्यायात… कवा तसर्या अध्यायात, पाहा,
“मजपुढे मागर् तयार करण्यासाठी मी आपला िनरोप्या पाठिवतो.” सातशेवीस वषार्पूव
योहान…महान संदे ा यशयाने तेथे उभे राहून सांिगतले होते, “रानात ओरडणार्याची
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वाणी होईल, ‘प्रभूसाठी राजमागर् तयार करा, आण त्याचा रस्ता सरळ करा.’” हे खरे
आहे. आण म्हणाला…आण…ओह, त्यांतील पुष्कळांनी यािवषयी म्हटले होते. म्हणाले
होते, “प्रत्येक उंच जागा सखल होईल, वाटा सपाट होईल.”
237 ओह, त्यांनी म्हटले, “असे होईल क …जेव्हा तो व्यक्त येईल, तो आपल्या बोटांनी
इशारा करील. आण तो ड गरांना ढळवून टाक ल. आण ओह जे सगळी ठीकाणे जी सपाट
आहेत. आण खोरे हे सखल होतील. मग सवर्, जे सवर् ड गर व टेकडी आहे. ती सखल
होईल. भावा, आम्ही येथे चारही बाजूला सवर् शेतात धान्य पे . आण ओह, जेव्हा हा
व्यक्त येईल, तेव्हा आम्ही मोठी—मोठी काय क .” समजले?
238 ते परमेश् वराकडून ही आशा करीत होते क तो ड गर, टेकड्यांचे स्थान सखल
करील, आण दोन्ही मागार्ंना जोडणारा रस्ता सखल बनवून म्हणेल, “माझ्या मसीहाच्या
िनरोप्या तू खाली उत न ये.” आण मग तो जाताच, त्यांनी परत ते ओढून घेतले आण
त्याची सेवकाई समा झाली. पुन्हा त्यांनी ते ओढून बदं केले आण सेमेनरीच्या ते तसेच
ठेवले. आण म्हणाले, “ठीक आहे, माझ्या िप्रय पुत्रा, चालत ये आण सांग त्यांना.”
पाहा, माझ्या परमेश् वरा!
239 आण मग जेव्हा तो त्यांच्याकडे आला, तेव्हा काय झाले होते? येथे एक मनुष्य
येतो जो त्यांच्या कोणत्याही शक्षण संस्थेच्या िवषयी जाणत नव्हता. त्याच्याकडे
सहभािगता—पत्र सुध्दा नव्हते. ओह! त्याच्याजवळ काही िवश् वास पत्र सुध्दा नव्हते.
नाही. कोणीही हे जाणत नव्हता क तो आपल्या जीवनात कधी कोणत्या िदवशी शाळेत
गेला असावा. तुम्ही त्याच्या बोलण्याव न हे सांगू शकत नव्हते. तो अगदी त्यांच्या एकाही
धम पदेशासारखा बोलला नाही. तो तर सापािवषयी, कुह्राडी आण—आण—आण
जगंलािवषयी इत्यादी िवषयी, पाहा, झाडांिवषयी तो बोलत असे. तो त्याच्या िदवसांतील
जे उपदेशक ठरिवले गेले होते, त्याच्यासारखा कवा दसुर्या कोणत्याही िदवसांतील
उपदेशकासारखा त्यांच्या अटीतटीच्या भाषेत बोलला नाही.
240 तो तर “सेसाफरस,” जसा आला, जसे आम्ही त्यांना येथे इंडयानामध्ये म्हणत
असतो. तो कुठून तरी झाडा—झुडूपांतून बाहेर िनघून आला आहे. त्याने आपली दाढी
सुध्दा केली नव्हती. आण केस त्याच्या डोक्यांवर उभे असे होते, मी अशी कल्पना नाही
करीत क त्याने आंघोळ केली असेल, तो प्रत्येक दोन कवा तीन मिहन्यात एकदा आंघोळ
करीत असणार. हे खरे आहे. त्याने रात्री काधी पायजमा नेसला नव्हता. त्याने कोणतीही
कार कधी चालिवली नव्हती. त्याने आपल्या दातांना कधी ब्रश केलं नव्हते. िन श् चतच
त्याने तसे केले नव्हते, ओह, माझ्या देवा, तो काय व्यक्त असेल!
241 येथे तो येतो, तो जगंलातून त्याचप्रकारे बाहेर िनघून येतो आण म्हणतो, “मीच
अरण्यात ओरडणारी वाणी आहे. प्रभूसाठी एक मागर् तयार करा, आण त्याच्यासाठी
राजमागर् तयार करा!”
242 काही शक्षक जे तेथे उभे असतील त्यांनी म्हटले असेल, “हे! मुला, तुझ्याकडे
काय आहे…या मोहीमेत आम्ही तुला सहकायर् नाही क शकत. ठीक आहे. तुमचे…ते
कुठे आहे. तुमचे ओळखपत्र कुठे—कुठे आहे?” तुमची ओळख काय? त्याने तर त्याला
दलुर् क्षत केले. त्याच्याकडे एक संदेश होता, म्हणून तो पुढे जात राहीला, फक्त तेथे प्रचार
करीत गेला.
243 त्यांनी म्हटले, “का बरे बाबा! बर,े आपण जर आज तेथे खाली गेलो असतो, आम्ही
आपल्याबरोबर तेथे खाली िबशपला घेऊन गेलो असतो, आण पाहीले असते क तो
त्यािवषयी काय म्हणतो. जर आम्हाला माहीत आहे तर आम्ही खाली जातो. हे तर चचर्चे
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प्रमुख. आण आम्ही जाणतो क त्याला ते जाणून घेतले पाहीजे. तो जर देवापासून असेल
तर तो आमच्या िबशपला ओळखेल.”
244 त्या सवर् मान्यवरांना एकाच रांगेत होऊन उभे केले गेले.
245 त्याने म्हटले, “तुम्ही सापाची िप े आहात! तुम्ही त्या गवतातील साप आहात!”
त्याने असे त्या लोकांना सांिगतले ज्यांची कॉलर चारही बाजूला झुकलेले होते. आण
ते “पिवत्र फादर,” आण इत्यादी. त्याने म्हटले होते. “तुम्हाला कोणी सुचिवले क
येणार्या क्रोधापासून पळावे? तुम्हाला माहीत आहे क तुमची वेळ जवळ आली आहे.
तुम्ही आता िवचार क नका क …तुम्ही म्हणता, क , ‘अच्छा मी तर त्याचा आहे, ाचा
आहे.’ मी तुम्हाला सांगतो, क ज्या परमेश् वराची मी सेवा करीत आहे तो या दगडांपासून
अब्राहामासाठी लेकरे उत्प करण्यास समथर् आहे.” ओह, माझ्या देवा!
246 आता तो उपदेशक आपल्या भाषेत त्याच्याबरोबर उलटसुलट बोलण्यास जात होता.
त्याने म्हटले होते, क “मी म्हणतो क झाडाच्या मुळाशी कुह्राड ठेवली आहे! म्हणून जे
प्रत्येक झाड चांगली फळे देत नाहीत. ते तोडून अग्नीत टाकले जाईल! ओह, मी तुमचा
बाि स्मा पाण्याने प ातापासाठी क रतो खरा, परतंु तो माझ्यामागुन येत आहे. चंद्र रक्तमय
होईल! आण, ओह, माझ्या देवा, तो आपले खळे संपूणर्तः स्वच्छ करील. आण तो भूसी
घेईल आण न िवझणार्या अग्नीमध्ये टाक ल. आण तो गहू कोठारात जमा करील. तो
भूसी आण गहू वेगळे करील.” ओह, माझ्या देवा! काय संदेश आहे!
247 ते म्हणाले, “हा मनुष्य? हँू! तो काय म्हणतोय, ही कोणती—कोणती—कोणती
वेळ आहे? ओह, अज्ञानी! आमच्याकडे तेथे वरती बरोबर एक व्यक्त आहे, आमच्याजवळ
भाऊ जोन्स आहेत. जर या काळात जर कोणी असा व्यक्त आहे जो हे करील, तर तो
एक असा व्यक्त आहे जो ते करील. अमुक—अमुक िबशपच हे क शकेल, अमुक—
अमुक पिवत्र फादरच हे करील.” ओह, समजले?

परमेश् वर साधेपणात राहतो, पाहा, परमेश् वर साधेपणातच कायर् करीत आहे.
248 मग, पिहली गो तुम्हाला ठाऊक आहे, तो एके िदवशी तेथे उभा राहीला आण तो
म्हणाला, “होय, तो तुमच्यामध्ये उभा राहीला आहे!” तो एवढा खात्रीशीर होता क तो
राजदतू होता. जो जाणत होता क तो कोण आहे. हेच कारण होते क ते त्याला पकडून
ठेऊ शकत नव्हते. म्हणून टाकून िदले. त्याने म्हटले होते, “आता तुम्ही घाब नका, परतंु
फक्त पुढे चाला, आण पुढे चालत राहा. तुम्ही शपायांनो, तुम्ही तुमच्या अधकार्यांचे
पालन करा, आण जर तुम्ही काही वाईट केले असेल, तुम्ही ते घ्या…”
249 “आम्ही काय करावे? काय आम्ही हे करणे बदं करावे काय? काय आम्हाला असे
करणे बदं केले पाहीजे?”
250 तो म्हणाला, “तुम्ही जसे आहात तसेच आपले काम करीत राहा. आपले काम
करीत राहा. आपले काम करीत राहा. पुढे जा. आण आपले काम करीत राहा. जर तुम्ही
बटाट्यांची लागव़ड केली असेल, तर तुम्ही ते उगवू ा. समजले? तुम्ही जे शपाई
आहात, तुम्ही हत्या क नका. आण—आण तुम्ही हे करा. आण जे काही तुम्ही
कराल, जसे तुम्ही आहात. तसेच ते करीत राहा. तुम्ही आपल्या अधकार्यांच्या आजे्ञत
राहा. तसेच दसुर्यांच्या आजे्ञत राहा, जे त्या प्रकारचे आहेत.”

“रब्बी, आपण काय करावे?”
251 “तुम्ही जसे आहात तुम्ही काम करीत राहा. परतंु तुमच्यामध्ये एक आहे, ज्याला
तुम्ही ओळखत नाही.” तो त्याला ओळखीत होता; तो आपल्या समयाचा संदेश ओळखत
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होता. तो जाणत होता क त्याला व्यक्त ची ओळख क न ावी लागेल. त्याला माहीत
होते क तो व्यक्त तेथे होता. “तुमच्यामध्ये एक आहे! तुम्ही त्याला पाहत नाही. ज्या
गो ी चालल्या आहेत, तुम्ही त्याच्यािवषयी काही जाणत नाहीत.” आण म्हणून त्याने
त्यानतंर असे म्हटले, “काहीतरी घडणार आहे.” तो म्हणाला, “तुम्ही पाहा आण तो
येथे असेल. आण मी त्याला ओळखीन.”
252 आण शेवटी, एके िदवशी, तो म्हणाला, “पाहा, तो तेथे आहे! तेथे परमेश् वराचा
कोकरा आहे जो जगाची पापे हरण क न नेतो!” आण म्हटले, “आण आता माझा
समय पुरा झाला. मी त्याचा तुमच्याशी प रचय क न िदला, आता मी घटलो पाहीजे,
आता मला श्याव न हटले पाहीजे, आता येथून पुढे तो सांभाळील.”

“हजार वषार्ला आरभं होईल; आण पाहा, त्याची वेळ फार जवळ आली आहे.”
नतंर मग जेव्हा तो येतो, जेव्हा…
253 अगदी योहान म्हणाला होता, “ओह, तो करण्यास जात आहे, तो भुस वेगळी
करण्यासाठी जात आहे. तो—तो भुस गव्हापासून वेगळी करण्यासाठी जात आहे, आण
तो त्याला जाळण्यासाठी जात आहे. आण त्याचे सूप त्याच्या हातात आहे, आण तो
आपले खळे अगदी िनमर्ळ करण्यास जात आहे!” परतंु ते काय होते? छोटासा…
254 आता पाहा, परतंु त्या लोकांनी त्याचे असे चत्र रगंवले होते. क , “ओह, माणसा!
त्याच्याजवळ एक भाला होता जो एक मलै दरूपयर्ंत जाऊ शकत होता. तो येथे वरती
पॅलेस्टाईनमध्ये मागे उभा राहील. तो फक्त तेथे वरती उभा राहील. आण बस…त्या
पांढर्या ढगांतील कोणत्या एका ढगावर उभा राहील. आण तो त्या सवर् रोमी लोकांना

ाप्रकारे उचलील आण नरकात फेकून देईल. तो फक्त असेच करीत राहील, जो
पयर्ंत क त्यांना सवर् जागेतून घेऊन फेकत नाही.” का, त्यांनी त्याचे अशाप्रकारे चत्र
रगंिवले होते.

आण जेव्हा तो होता, जेव्हा तो लहान कोकरा त्याच्या मधून बाहेर िनघून येतो,
तो नम्र आण सौम्य असतो, आण त्याला ा बाजूला आण त्या बाजूला धक्का
मारला जातो.
255 अथार्त योहान म्हणाला, आता योहानाकडे पाहा जो संदे ा आहे;तो म्हणाला, “जा
आण त्याला िवचारा. काय खरोखर तोच आहे ना?” तो एवढा नम्र होता क संदे ा सुध्दा
ओळखू शकला नाही. त्याने म्हटले होते, “काय तोच आहे क आम्ही कोणा दसुर्याची
वाट पाहावी?”
256 आता पाहा, त्याने मत्तय 11 मध्ये—मध्ये त्या शष्यांना कोणते कधी पुस्तक िदले
नव्हते. ते येतात, आण त्याला िवचारतात जेव्हा योहानाचे शष्य…

योहान हा बदंीशाळेत होता, तो एवढा अधक ग धळात पडला होता क तो…मला
वाटते क तो मबर होता ज्याने असे म्हटले होते क , “तेथे खाली त्याच्या ग ड डोळ्यांवर
आच्छादन आले होते,” समजले तुम्ही…तो—तो जिमनीवर खाली आला होता. तो
हवेत राहत होता. परतंु त्याची भिवष्यवाणी पूणर् झाली होती. तो पुन्हा भुिमवर आला
होता. कारण पाहा, त्याला बदंीशाळेत टाकण्यात आले होते. त्याला त्या मो ामो ा
पखंाचा अधक उपयोग करण्याची काही गरज नव्हती. म्हणून तो तेथे खाली पडून राहीला.
परतंु तो बाक च्या इतराहून अधक उंच उडला होता.
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257 मला तुम्हाला काही दाखवू ा. परमेश् वराने त्याचा उपयोग केला होता. आण तुम्ही
पाहा, क येशू जाणता होता, कारण तो परमेश् वराचा देहधारी स्व प होता. समजले? तो
होता…म्हणून तो—तो म्हणाला होता, त्याने म्हटले होते…

आता पाहा, त्याने कधीही असे पुस्तक िदले नव्हते, क त्याला बदंीशाळेत कसे
वागले पाहीजे, त्याने हे सांिगतले नव्हते. “आता जरा एक िमिनट थांबा. मी येथे एक
लहानसा िनबधं लहीतो, आण तुम्ही त्याला घेऊन जा. आण योहानाला सांगा क
जोपयर्ंत तो बदंीशाळेत आहे, त्याने माझ्याखातीर कशी वतर्णकु ठेवावी.” पाहा? नाही.
त्याने असे कधीच म्हटले नाही.
258 तो तसे म्हणाला नाही, “जा योहानाला सांगा क त्याने सेवकाईला सु वात
करण्यापूव त्याच्याकडे िपचडी.ची डग्री घ्यावी लागेल.” समजले? जर त्याने तसे
केले असते, तर तो देखील त्या बाक च्या लोकांपकै एक असता, तो सुध्दा नापसंत
करणार्यांतील असता.

योहान हा प्रामाणक होता आण त्याने प्रश् न िवचारला होता.
259 आण त्याने म्हटले होते, “तुम्ही तोपयर्ंत तेथे थांबा जोपयर्ंत ही सभा संपत नाही,
आण मग पुन्हा जाऊन योहानाला दाखवा जे घडले ते, तेव्हा तो ओळखेल. जर तुम्ही
त्याला सांगाल क काय घडत आहे, तर तो समजून जाईल.” पाहा? समजले? “फक्त
जाऊन त्याला…त्याला सांग. जाऊन त्याला सांग…तो तर बदंीशाळेत आहे आण तो
तेथे येऊ शकत नाही. परतंु—परतंु तुम्ही तर सभेत बसलेले आहा. आण तुम्ही तर
पाहीले आहे, क काय घडले आहे. तुम्ही जाऊन त्याला सांगा.”

म्हणून मग शष्य म्हणाले, “ठीक आहे, गु जी.”
260 आण ते त्या टेकडीवर गेले. येशू त्या खडकावर बसून त्यांच्याकडे फक्त पाहु लागला
जोपयर्ंत ते पार होऊन जात नाहीत आण टेकडीवर पोहचत नाही.
261 तो जमलेल्या लोकांकडे वळला, आण म्हणाला, “योहानाच्या वेळी तुम्ही
कोणाला—कोणाला पाहायला गेला होता?” पाहा? म्हणाला, “तुम्ही काय पाहायला
गेला होता? काय तुम्ही त्या मनुष्याला पाहण्यास गेला होता ज्याची कॉलर दमुडलेली
आहे, आण तो मऊ व प रधान करतो, आण खूप शक्षत व अतीप्रत ीत अशा
प्रकारच्या माणसाला पाहण्यास तुम्ही गेला होता?” म्हणाला, “नाही, तुम्ही जाणता क
ते कोणत्या प्रकारचे असतात? ते तर मुलांचे चुंबन घेतात आण तुम्हाला माहीत आहे, क
असे लोक राजमहलात काम करतात. ते—ते योहान तर अशा प्रकारचा मनुष्य नव्हता.”
262 म्हणाला, “अच्छा, मग तुम्ही काय पाहण्यास गेले होते? काय तुम्ही एका अशा
मनुष्याला पाहण्यास गेला होता, ज्याला एक सेवकाई िदली होती. आण तो कोणत्या तरी
संस्थेत कवा अशाप्रकारच्या िठकाणी त्याला ठेवू देईल? वार्याने हालिवलेला बो …
मग जर—जर वननेस संस्था त्याला पसंत करीत नाही, तर तो िट्र िनटी संस्थेत जाईल?
आण जर ट्र ीिनटी त्याला जर पसंत करीत नसेल, तर तो चचर् ऑफ गॉड संस्थेत िनघून
जाईल कवा अन्य कुठेही िनघून जाईल? काय तुम्ही अशा प्रकारच्या कोणत्या व्यक्त स
पाहण्यासाठी गेले होता? ओह! नाही. नाही योहान.”
263 तो म्हणाला, “मग तुम्ही काय पाहायला गेला होता? एक संदे ा?” तो म्हणाला,
“आण मी म्हणतो खरचे. परतंु मी तुम्हाला काहीतरी सांगणार आहे जे तुम्हाला माहीत
नाहीये. तो संदेष्ट्याहूनही अधक होता. तो संदेष्ट्याहून ही अधक होता. जर तुम्ही त्याला
ग्रहण क शकत असाल, तर तो तोच आहे ज्याच्यािवषयी बायबलमध्ये वचनात मलाखी
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3 मध्ये, असे लिहले आहे, ‘पाहा मी आपला िनरोप्या मजपुढे मागर् तयार करण्यासाठी
पाठिवतो, तो मजपुढे मागर् तयार करील.’” समजले?
264 आण त्यांना समजले नव्हते. तेच काय शष्यांना दे खल समजले नव्हते. पाहा. हे
खरे आहे. ओह माझ्या देवा! साधेपणा! नम्र असा. पाहा. तुम्ही साधे लीन होत जा…
जेव्हा परमेश् वर काही मो ा गो चे अभवचन देतो, तेव्हा ती त्याच्या ीने मोठालीच
गो असते.
265 आता, जर तुम्ही आपल्या मनात हे कायम ठेऊ इ च्छता…मला तुमच्यापासून हे
पाहीजे क …तुम्ही आपल्या मनात हे ठेवा. आण जेव्हा ती घडेल, तेव्हा तुम्ही ती बदलू
शकता. तुम्ही खाली पोहचता आण तो एक लहानसा पुष्प त्या फुलांतून होतो जो या
वष उगवला आहे कवा गवताच्या एका साध्या काडीला घेता आण आपल्या हातात
पकडता आण म्हणता, “आता मी त्याला पकडण्यास जात आहे, आण पाहा ही खूप
साधी आहे, साधेपणाने तीला बनिवले गेले आहे. आण मी त्या बुध्दीला बघु इ च्छतो,
जे चंद्रावर रॉकेट पाठवू शकतात. गवताची पाती बनिवतात. तुम्हाकडे ते कायम असते.”
तुम्ही त्यावर खात्रीपूणर् राहू शकतात तुमच्याकडे ते कायम असते. पाहा. पाहा, गवताच्या
त्या पातीच्या आत एक जीवन असते. तो फारच साधा आण नम्र असतो.
266 तुम्ही, पाहा, जर कोणी मनुष्य खूप मोठा असेल, ठीक आहे, परतंु जर तो एवढा
मोठा आहे क तो साधा बनू शकतो. पाहा, त्याला देव सापडेल. परतंु जर तो साधा
बनत नाही, तो कधीच त्याला पाहू शकत नाही. म्हणून तुम्हाला साधे बनले पाहीजे.
आता वचन.
195. प्रकटीकरण 5:9 वचनात जे गीत गाताना िदसता…जर कोकरा त्या पुस्तकाला

घेतो, तर जे गीत गाताना आढळतात ते कोण आहेत? काय—काय ते स्वगार्त
वर उचलले गेलेले पिवत्र लोक आहेत?

267 नाही, प्रकटीकरण 6…ऐवजी प्रकटीकरण 5:9 नाही, जर तुम्ही लक्ष ाल, तर हे
पिवत्र लोक नाहीत. त्याच्या जवळ होते…त्याने अजून पयर्ंत आपल्या धनसंपत्तीचा दावा
केलेला नाहीए. समजले? हे पिवत्र लोक नाहीत. जर तुम्ही लक्ष ाला, तर ते वडील
मडंळी आण प्राणी आहेत, आण तेच येथे गीत गातात.
268 या आपण ते वाचू, म्हणून तो व्यक्त …आण मग मी प्रयत्न करीन…माझ्याजवळ येथे
जवळजवळ अधार् डझन पेक्षा जास्त प्रश् न आहेत. आण मला वाटते मी त्याचे थोड्याच
िमिनटात उत्तर देऊ शकतो. या, आपण प्रकटीकरण 5:9 पाहू. या, आता आपण त्या
अगोदर थोडेसे वाचू. यासाठी क ज्या व्यक्त ने हा प्रश् न िवचारला आहे…तो त्या िवषयी
प्रामाणक आहे आण तो ते जाणू इ च्छतो. पाहा.

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

ते नवे गीत गाऊन म्हणतात. (पाहा, समजले?) तू गुडंाळी घ्यावयास,
व तचे शके्क फोडावयास योग्य आहेस (पाहा?)…तू आम्हाला सोडवले
आहे…

आण…आम्हाला याजक आण राजे असे केले आहे.
269 हा तर स्वग य समुह आहे. अजून मुक्त पावलेले नाहीत. ठीक आहे. आता.

भाऊ ब्रॅन्हम, जर सवर्…
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आता, जरा एक िमिनट [भाऊ ब्रॅन्हम शांत होतात—संपा] मला वाटते, िक…
माफ करा.

भाऊ ब्रॅन्हम, जर-सवर् भक्त समुह, (हँ) भक्त समुह जर स्वगर्रोहणात गेले, तर
ए लया आण…मोशे कुठून येतील.

270 कुठे तरी काही गडबड आहे. काही गडबड वाटत आहे. ाच्या िवषयी हेच सवर् आहे.
काहीतरी झालेलं आहे. पाहा? कुठेतरी काही चुक चे झाले आहे. सवर्जण िठक वाटत आहे
ना? [मडंळी म्हणते, आमेन—संपा.] तेथे …काही आजार कवा अन्य काही नाहीए?

[एक भाऊ सभेतून म्हणतो, “प्रकटीकरण 5व्या अध्यायातील 9 वे वचन पुन्हा
वाचावे.”] या प्रकटीकरण पुस्तकात पाहू…. भावा ते कुठे होते? [“5.”] 5. [“5.”]

ओह, हा प्रश् न, ओह हाच तो प्रश् न आहे, ज्याचे मी उत्तर िदले आहे. आता या, आपण
पाहु. “तू…” तो िबलकुल योग्य जागी आहे:

आण जेव्हा त्याने पुस्तक…घेतले तेव्हा ते चार प्राणी व चोवीस वडील
कोकर्याच्या पाया पडले, त्या प्रत्येकाजवळ वीणा व धुपाने भरलेल्या
सोन्याच्या वाट्या होत्या, त्या वाट्या म्हणजे पिवत्र जनांच्या प्राथर्ना होत.

ते नवे गीत गाऊन म्हणतात. तू गुडंाळी घ्यावयास व तचे शके्क फोडावयास
योग्य आहेस. कारण तू…वधला गेला होतास…
हाच तो प्रश् न आहे! हाच तो प्रश् न आहे! मी येथे चुकलो होतो. समजले?

…आण तू आपल्या रक्ताने सवर् वंश, आमच्या ‘देवासाठी’ िवकत घेतले
आहेत. (मुक्त केले आहेत…)

271 हे खरे आहे. आता, तुम्ही यािवषयी काय िवचार करता? ओह, जर पिवत्र आत्म्याची
उप स्थती येथे नसेल, तर मग काय आहे? तो क देणार नाही…पाहा, मी फक्त त्या
वचनाचा पिहला भाग वाचला आहे पाहा, हे फक्त… कवा काहीतरी लिहलेलं आहे. आण
उत्तर देण्याचा मी प्रयत्न करीत होतो, घड्याळाकडे पाहून. पररतंु तुम्ही पाहीलं ना मला
तेथे कसे थांबवले? मिहमा होवो, पाहा, मी त्याचा शेवटचा भाग कधी वाचलाच नाही,
पाहा, माझ्याकडे ते येथे आहे. “आण…” येथे पाहा, “आण त्यांनी—आण त्यांनी एक
नवे गीत गाईले,” आण पाहा. मी फक्त इथवर थांबलो होतो. परतंु येथे पाहा, “आण
त्यांनी—आण त्यांनी हे सांगताना हे गीत गाईले,” तू आम्हाला प्रत्येक कुळातून, भाषा,
आण जात तून िवकत घेतले आहे (मुक्त केले) िन श् चतच, ते आहेत. ओह! माझ्या देवा!
ओह, माझ्या देवा! काय तुम्ही समजले? आण तरीही येथे एक अजून प्रश् न आहे.
196. काय आपण िनयिंत्रत जे आपण िदले आहे…ठीक आहे; प्रकटीकरण 6:11 प्रमाणे

“जे शुभ्र व देण्यात आले,” ते त्याच्या बरोबर समजवू शकतो “ज्यांनी त्यांचे
झगे कोकर्यांच्या रक्तात धुतले आहेत?”

272 आता, पाहू या, प्रकटीकरण 6. लोकांनो पाहा, मी यािवषयी घाई करणार नाही.
जशी मी येथे केली. पाहा, कारण असे तर…मी काही चुक चे उत्तर देऊन जाईन. आता,
त्याला—त्याला नकोय त्याची इच्छा नाहीए क मी असे करावे. हे खरे आहे, म्हणून मला
मदत करा. देवाचा पिवत्र आत्मा जाणतो क हे सत्य आहे. पाहा? मी फक्त…तेथे काहीतरी
आहे फक्त…मी—मी त्याच्याकडे ी लावली…मी घड्याळावर ी लावत होतो, क
साडे अकरा वाजत आहेत, आण मी िवचार केला, “जर आता मी घाई करणार नाही,
तर मी आजार्यांसाठी प्राथर्ना नाही क शकणार.” आण मी त्याचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न
करीत होतो. कारण मी…आण माझे मन हे फार…मी क शकत नाही…
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273 तुम्ही आठवण ठेवा, क तुम्हाला फक्त हे समजणे गरजेचे आहे, क मी—मी एक
मनुष्यच आहे. समजले? आण मी—मी सात िदवसांपासून तेथे आत मध्ये राहीलो
आहे…आण आजच्या दपुारी सुध्दा माझ्याकडे काही गो आहे, जी मला परमेश् वरापासून
शोधणे आहे.
274 परतंु, परमेश् वर एवढा अधक ढ िन यी होता क माझ्याकडून चुक होऊ नये.
म्हणूनच तर त्याने मला त्या वचनाचा बाक चा भाग वाचण्यास सांिगतला. मी तर…
हे असे भासत होते क काहीतरी माझ्यावर चालत आहे, आण म्हणाला, “परत जा!
परत जा!”

मी िवचार केला, काय “‘परत जाऊ’? काय? काय येथे आताच थांबू आण
आजार्यांसाठी प्राथर्ना करण्यास सु वात क ? परतंु काय—हे काय आहे? मी काय
केले आहे?”

आण मी तीतपयर्ंत पोहचण्यास पुढे जाण्यास सु वात केली होती, कोणीतरी
म्हणाला, “या वचनाचे वाचन पुन्हा क या.” आण मी त्याला पुन्हा वाचले. आण
“प्रकटीकरण 6” च्या बरोबर खाली तो प्रश् न होता.
275 पाहा, मी त्याचा पिहला भागच वाचला होता, परतंु तो ा प्र ांसारखा भासत नव्हता.
पाहा, पाहा, पिहल्या भागात तर तो होता, “आण त्यांनी एक नवे गीत गाईले.”

परतंु येथे खाली बघा, ते काय होते? त्याच्या नतंर ते खालील वचनात होते. “त्याने
आम्हाला िवकत घेतले आहे.” खात्रीशीर, ती नवरी होती, जे स्वगर्रोहणातील संतजन.
“काय आपण…” आण येथे, खरोखरच ते पुस्तक कोकर्यांच्या हाती होते. तो कृपेच्या
मध्यस्थीचे दयासन सोडून गेला होता. समजले? काय आपण पाहीले क पिवत्र आत्मा
कसा त्याला पाहतो? कारण हीच गो संतोततं मी एके रात्री म्हणालो होतो.
276 जेव्हा तो माझ्याशी त्या खोलीत बोलला, आण मी खाली येऊन आण तूम्हा सवार्ंना
प्रचार केला, तो म्हणजे. “जेव्हा कोकर्याने आपले स्थळ सोडले.” हे माझ्या देवा! आता
मला वाटते क आपण एक धडा घेऊया. पाहा, “कोकर्याने आपले आसन सोडले आण
तो बाहेर आला,” पाहा, जसा मी तेथे उभा राहीलो होतो, जेव्हा तो म्हणजे प्रकाश ख्रस्त
तेथे उप स्थत होता. तेव्हा त्याने हे सांिगतले. जेव्हा कोकरा आपले मध्यस्थीचे आसन
सोडून देतो, तेव्हा तो येथे बनतो. आण मडंळीसाठी मुक्त च्या िदवसाची समाि होते.
277 त्यानतंरचे मुक्त ार उघडते ते यहुदी लोकांसाठी, म्हणजे एक लाख चव्वेचाळीस
हजार. हे खरे आहे ना? कारण त्याने अभवचन िदले होते क , क त्यानेच झाड तोडून
टाक ले आहे हे तुम्ही जाणता.
278 आता पाहा, येथे आता येथे तो म्हणजे कोकरा बाहेर येतो, आण तेव्हा मुक्त चा िदवस
समा होतो. आण ते सवर् लोक ज्यांना मुक्त िमळाली पाहीले, ते पिहलेच सोडिवलेले
गेले असतात, आण पुस्तकात ते राखले गेले होते, आण येथे तो बाहेर आहे आण
पुस्तक उघडत आहे. ठीक आहे!
279 हे प्रभू तुझा धन्यवाद होवो. समजले? आपल्या अधर सेवकाने काही गो ीत घाई
केल्याबद्दल क्षमा कर.

आता तुम्ही प्रकटीकरण 6:11 मधील लोकांिवषयी समजू शकता “ज्यांना पांढरे
शुभ्र व िदले गेले होते.”…
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280 आता या, आम्ही प्रकटीकरण 6:11 पाहू ठीक आहे. ावेळी आम्ही येथे ावर कुठे
आहोत? “शुभ्र व े,” होय, ते तर रक्तसाक्षी आहेत जे वेदीच्या खाली आढळतात. हे तर
यहुदी आहेत. त्यावेळेमधील “त्यांना शुभ्र झगे िदले गेले.”

…त्यांची तुलना प्रकटीकरण 7:14 तील लोकांशी करता येते. “ज्यांनी आपले
झगे कोकर्याच्या रक्तात धुतलेले आहे?”

281 नाही. आता हे वेगळे आहेत. खचीतच कारण येथे पाहा, येथे आम्ही बघतो क ,
“त्यांना पांढरे झगे देण्यात आले,” त्यांना ा वेळेच्या आत पांढरे झगे देण्यात आले.
त्यांना कृपेच्या ारे “पांढरे व देण्यात आले होते.” आण जे येथे आहे. “त्यांनी आपले
झगे कोकर्याच्या रक्ताने धुतले आहे,” आण हे येथे प्रकटीकरणात आहेत, ते तेच आहेत
“जे सवर् मोठे समुदाय, जे देवासमोर आले होते, ते सवर् वंश, भाषा िनरिनराळ्या बोलणारे
सवर् रा ्र े होते.” आण हे तर प्रत्यक्ष रत्या हुतात्मे झालेले यहुदी आहेत, तुम्ही समजले?
आता, आता हे सत्य आहे. आता.
197. भाऊ ब्रॅन्हम जर सवर् जे पिवत्रजन जे स्वगर्रोहणात वर घेतले गेले, मग ए लया

आण मोशे हे कुठून येणार? काय ते यहुदी असणार? कवा आमचा ए लया जो
िदला गेलाय तो त्यांच्याबरोबर होईल काय?

282 नाही. पररा ्र ीय ज्यांच्याकडे ए लयाचा अभिषक्त केलेला आत्मा त्यांना
बोलावण्यासाठी पाठवलेला हा, त्यांच्यामधून काढला जाईल. कारण तुम्ही पाहा. संपूणर्
मडंळी सवर्जण वर घेतले जातात आण 2 संदे े हे जे प्रकटीकरण 11व्या अध्यायातील—
तील ते खाली आणण्यात येते आण पररा ्र ीयांचा कृपेचा काळ समा होतो, आण
यहु ांकडे त्यांना पाठिवण्यात येते. नाही. ते ततंोततं तेच व्यक्त नसणार आता, मी—
मी याबाबतीत पूणर्पणे िन श् चत आहे. आता लक्षात ठेवा, क ही गो मी माझ्या उत्तम
समजुतीप्रमाणे सांिगतली आहे.

या आता पाहा हे काय आहे काय म्हटले आहे. प्रश् न आहे क , “गहू आण
द्राक्षारस…” ओह, “काय…” गहू. नाही. मला वाटते माझे म्हणणे, “काय…” येथे
“काय” हा शब्द नाहीए. हा प्रश् न तर हे सांगतो:
198. काय, काय आण द्राक्षारस कवा गहू आण द्राक्षारस, जो प्रकटीकरण 6:6 मध्ये

आहे त्याचा काय…अथर् आहे?
या आपण पाहूया क ते काय आहे. आता जेव्हा मी त्याला पाहतो, या आपण

ते वाचूया.
आण जणू काय चार प्राण्यांच्या मधून िनघालेली वाणी मी ऐकली ती अशी,
पयाला शेरभर गहू आण पयाला…तीन शेर जव…तेल व द्राक्षारस ांची

खराबी क नको.
283 मला वाटते क ज्या प्र ात िवचारले आहे, त्याचा “गहू आण द्राक्षारस” ाच्याशी
संबधं आहे.

परतंु ते एक चन्ह आहे. काय जो द्राक्षारस प्रकट…पिहल्या क रथकरास पत्रात
11:24 च्या प्रभू भोजनाच्या मेजावर घेतला जातो, तो एका प्रतकाच्या स्व पात
आहे.

284 “काय द्राक्षारस—द्राक्षारस…” नाही. पाहा. ांतील एक तर आ त्मक प्रतक आहे
आण दसुर्या प्रकारचा द्राक्षारस हा वास्तिवक वचनाचे प्रकाशन आहे.
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199. आमच्यांतील पुष्कळ आजारी आहेत, काय त्याचे कोरण हेच आहे, कारण आम्ही
प्रभूच्या देहाला ओळखत नाही? (एकदम बरोबर).
…परतंु आता काय ही गो आता सहावा शक्का उघडला त्या ारे प्रकट झाली
काय?

285 आता, या, आपण ते पाहूया. मी फक्त पाहत आहे क काय मी या प्र ांना घेऊ शकतो
हे तुम्ही नाहीत. हा तर मी आहे. तुम्ही केले नाही…तुम्ही हे योग्य रतीने लहीले होते,
परतंु तो मी होतो ज्याने हे वाचले आहे.

आमच्यांतील पुष्कळ आजारी आहेत. काय त्याचे कारण हे आहे, कारण आम्ही
प्रभूच्या देहाला ओळखत नाही? (या प्र ाच्या शेवटी प्रश् न चन्ह लावलेले आहे)

286 ठीक आहे, पिवत्र शा म्हणते, क , “प्रभूच्या शरीराचे ममर् न ओळखल्यामुळे,
तुमच्यांतील पुष्कळ जण आजारी आण दबुर्ल आहेत.” हे संपूणर् सत्य आहे. कारण,
पाहा, प्रभूचा देह ही त्याची नवरी आहे. आण त्यांच्यातील पुष्कळजण मागर् भ्र होतात
आण ते त्याच्याबरोबर चालत नाहीत. हे सत्य आहे. पाहा, ते हे जाणत ही नाहीत क
त्यांना कशाप्रकारे वागले पाहीजे. आण ते कशाप्रकारचे जीवन व्यतीत करीतात आण
प्रभूभोजनामध्ये भाग घेतात. हे बरोबर नाहीए. समजले? जी ही लोकं प्रभू भोजनात भाग
घेतात. परतंु लबाडी करतात, आण चोरी करतात आण नशापान करतात आण ते—
ते—ते फार भयंकर आहे. तुम्ही तसे करायला नकोय. समजले?

…परतंु आता ही गो सहावा शक्का उघडल्यामुळे प्रगट झाली आहे?
287 “सहावा शक्काच्या उघडण्या ार.े” आता येऊ या, आपण हे पाहू या. नाही. तुम्हाला
आढळते क सहाव्या शक्क्याच्या प्रगट होणे तर यहुदी लोकांसाठी होते. पाहा, मडंळी
ही िनघून गेलेली आहे. हा तर महासंकटाचा काळ आहे म्हणून ही व ती गो एक अशी
नाहीए. नाही, नाही. हे ते नाहीए.
288 त्यांतील एक तर आ त्मक द्राक्षारस आहे, जे वचनाचे प्रकटीकरण आहे, मग िव ासी
वचनाच्या प्रकटीकरणा ारे उत्तेजीत होतो. आण दसुरे चन्ह हे येशूच्या रक्ताचे आहे जे
प्रभूच्या मेजावर घेतले जाते. आता हे सवर् माझ्या उत्तम समजुतीप्रमाणे आहे.
200. काय जे पिहल्यापासून अगाऊ नेमलेले नाहीत ते प्रभूला स्वकारतील काय? जर

तसे केले तर परत पतीत होतील काय?
नाही, जर ते अगाऊ नेमलेले नाहीत तर ते प्रभूला ग्रहण क शकत नाही.

201. येथे हा जो वचनाचा लेख आहे जो असा दशर्िवतो क …कॅथ लकवाद हा यहुदी
लोकांना धोका देईल आण त्यांची संपत्ती हडप करील?

289 आता, “प्रश् न हा आहे क —क —क कुठे असे सांिगतले आहे क पशु संपत्तीसाठी
धोका देईल?” वचन असे म्हणत नाही. परतंु आम्ही अदंाज क रतो क …आता, तुम्ही
दसुर्या रात्रीचा संदेश आठवा. तुम्ही टेपकडे ध्यानपूवर्क लक्ष लावा. मी असे म्हटलेच
नव्हते क ते काय करतील. मी म्हणालो…पाहा, कॅथ लकचा समुह हा जगातील
सवार्धक धनवान आहे. त्यांच्यासारखा कोणी नाहीए. आण त्यांच्याकडे जे नाही ते सवर्च
यहु ांकडे आहे.
290 येथेच बरोबर या देशाची आथक स्थती आहे. आता…लाईफ लाइन नुसार (लाईफ
लाईन) एक रडेीओप्रसारण आहे (जे वॉ￮शग्टन डी.सी.व न प्रसा रत होते) ावेळी आम्ही
पशैावरील करावर जगत आहोत, ज्याची परत फेड आजपासून चाळीस वषार्नतंर करण्यात
येईल. हेच आहे ते. पसैा खचर् केला जातो. आता म्हणून आम्ही फार मागे आहोत. क
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आम्ही त्या करांवर हुडंी देतोय ज्याची परतफेड आतापासून चाळीस वषार्त केली जाईल.
हे रा ्र आथक ष्ट्या मोडकळीस आले आहे. हे रा ्र समा झाले आहे.
291 आता, पाहा केस्ट्र ोने, जे कधी समजदारी चे काम केले होते, त्याने ते तेव्हा केले होते,
जेव्हा त्याने नकली चलनाच्या नोटी आणल्या आण त्याने हुडंी आण बँडची परतफेड
केली आण त्यांना जाळून टाकले होते आण त्याने चलनीनोटा बदलल्या होत्या, हेच
कायर् तो क शकत होता.

आण संयकु्त राज्य अमे रका करण्यासाठी तेथे फक्त एकच गो उरली आहे. पाहा,
लक्षात ठेवा, हा िवल्यम ब्रॅन्हम बोलत आहे, पाहा. ही माझी संकल्पना आहे. हा माझा
अदंाज आहे, यावर फक्त नसै गक रत्या ी टाकली जात आहे, कदाचत हा िवचार
लाखो मलै दरूच्या असेलही मी असा िवश् वास करतो क तेथेच कुठे त्या पशैामध्ये…
“पशै्याचा लोभ सवर् प्रकारच्या वाईटाचे मूळ आहे.” आण मी िवश् वास करतो क तेथे
कुठे एक चडूप्रमाणे चढ-उतार चालू होईल.
292 आता, पाहा क कॅथ लक मडंळी मािगल काळात िमस्सा बली आण इत्यादी
कडून जगातील संपत्तीचा धनी झाली आहे. आपण लक्षात ठेवा, क बायबल म्हणते
क “ती धनवान आहे,” आण म्हणते क ती कशी आहे. आण लक्षात ठेवा, िकती केवळ
कोणत्या रा ्र ापेक्षा धनवान आहे. परतंु आकाशाखालील प्रत्येक रा ्र ांहून धनवान आहे.
त्यांच्याजवळ पसैा आहे. आता जे त्यांच्याजवळ नाहीए, ते वॉल स्ट्र ीटकडे आहे, ज्याचा
ताबा यहुदी लोकांकडे आहे.
293 आण आता तुम्ही स्मरण ठेवा क (कालच्या रात्री आम्ही हे पाहीले होते) जेव्हा
याकोब परत आला आण इ ाएल बनला तेव्हा त्याच्याजवळ धन होते. परतंु त्याच्या
पशै्याने त्याला एसावाचे िवकत घेता आले नाही, समजले, कारण एसावाकडे सुध्दा
धन होते. पाहा. दोघेही िवरोधी होते. आण—आण एक…पाहा. हे जणू एक प रपूणर्
दशर्क िदसते.
294 आता येथे पाहा. मी असे म्हटले होते क कदाचत ते पशै्याच्या िवचाराने एकित्रत
होऊन धनाचे एक करण करण्यास पाहतील, आण—आण रोमी ताकद यहु ांची ताकद
आण धन हडपून टाक ल, आण करार मोडतील. कदाचत तसे होईलच असे नाही.
समजले? मी हे जाणतो क ते करार मोडतील, परतंु मी—मी त्याचा करार मोडण्याचे
कारण जाणत नाही, कारण ते काय करतील हे मला प्रगट केले गेले नाही.
295 परतंु पाहा, आता, आज जर, आता आज जर आम्ही केवळ काय कायर् क शकतो,
काय क शकतो? (जर हा संदभर् खरा आहे) जर आम्ही मुद्रेव न कराची वसुली करत
असू—आम्ही त्या करातून प्रा झालेल्या धनावर जीवन कंठीत आहोत ज्याची परतफेड
चाळीस वषार्त केली जाणार आहे. आमचे सोने आहे…आम्ही तर खचर् क न चुकलो
आहोत. आम्ही कोलमडलो आहोत. आमच्याकडे काही धन नाहीए. आण आम्ही तर
आमच्या नावलौक कावर जीवन व्यतत करीत आहो.
296 हेच ते आहे जे आजच्या नामधारी मडंळ्या करीत आहेत; वधुनाही. परतंु नामधारी
मडंळ्याच असं करीत आहेत. ती आपल्या नावलौक कावर जीवन व्यतीत करीत आहे
जी तने ￬सह काळात पूव सेवकाईत केली होती. “आम्ही मडंळी आहोत! आम्ही आई
म्हटलेली मडंळी आहोत. आम्ही सु वात केली…” हे खरे आहे, समजले? ती आपल्या
नावलौक कावर आहे.
297 मेथडीस्ट आपल्या पूवर् प्रत ेवर जगत आहेत. बाप्टीस्ट आपल्या पूवर् प्रत ेवर जगत
आहेत. पटेकॉस्टल आपल्या नावलौक कावर जगत आहेत. “परमेश् वराची स्तुती होवो!”
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काही काळापूव जेव्हा संतजन आत्म्यात होऊन नाचत होते आण कसे ते…प्रभूने हे केले
ते केले.” हे तर असे आहे जे भुतकाळात झाले होते. “भावांनो आता आम्ही सवर् मोठे
झालो आहो.” समजले? ही सवर् नावलौक कता आहे.
298 हे रा ्र त्या नावलौक कतेवर जगत आहेत क आमचे पूवर्ज कसे होते. आण हेच
कारण आहे क आम्ही िवचार करतो, क आम्ही वाचलो जाणार. परमेश् वराने इ ाएलांचा
या आधारावर आदर केला नव्हता क ते कोण होते, क ते काय करीत होते, क ते तेव्हा
काय होते! लक्ष ा.
299 परतंु आता, येथे मला वाटते, जे मी—मी िवचार करतोय तेच होईल. आता
पाहा, असे कदाचत होणारही नाही. मी असा िवश् वास करतो क असा समय जेव्हा
आम्हाला आथक िनयोजनाशी संबंधत प रस्थीत दबाव आणल. आण जेव्हा असे
होईल, तेव्हा आमच्या चलनाच्या बदलाऐवजी…ते िफ लप्स मॉ रस कंपनीला करील?
तो व्हस्क कंपनीसाठी काय करील? तो स्टील उ ोगाक रता काय करील? तो संपूणर्
वाणज्य िवभागाक रता काय क रल? तो काय क रल? तो त्यांना तोडून टाक ल. ते
कोलमडलेल्या अवस्थेत पोहचतील. परतंु जर “आम्ही ते पसेै कजार्ने घेऊ शकतो.”
तुम्ही पाहू शकता क तो िकती चलाख आहे?
300 मग देश मडंळीला िवकला जाईल. आण मग चचर् आण राज्याचे एक करण होईल.
आण ती त्या स्थतीला पोहचेल. समजले? असेच आहे. अवलोकन करा. ठीक आहे.
आता तुम्ही यावर लक्ष ा:
202. जर कोणी एक आपल्या सरकारच्या ारे बनिवलेल्या संख्येशी संलग्न असेल

आण तो आपल्या दयातील अले खत संदेशाला कवा शेवटच्या िदवसांतील
सत्यािवषयी बोलू शकतो, तर मग त्याचा शब्द “वेश्यचा” पकै एक असा असेल
काय?

301 या आण पाहू या. “जर कोणी संस्थेशी संलग्न…” ठीक आहे. पाहा, संस्थेशी संलग्न;
संस्था जीला सरकारकडून बोलण्याचा अधकार आहे. पाहा, त्याचे दयाशी काही कतर्व्य
नाही. समजले? आता पाहा, तो जर एक खरा िव ासी आहे आण परमेश् वराच्या आत्म्याने
जन्मलेला आहे. तर तो कधी ना कधी तरी कवा अन्य कोणाही ारे पारखला जाईल.
समजले? हे असे असू शकत नाही. क ते एकदम सरळ आहे आण तरी त्याला ते
समजत नाही.
302 आता मी तुमच्याकडून अपेक्षतो…िमत्रांनो, मी असे अपेक्षतो क तुम्ही ाचे स्मरण
ठेवावे क परमेश् वराने—परमेश् वराने असे कधी केले नाही कवा ￭जतपयर्ंत मी आठवण
क शकतो, पाहा, परतंु काय…
303 पाहा, येशू ा सवार्ंचा मुख्य व्यक्त होता. कारण तो परमेश् वर होता जो देहधारी झाला
होता, तो इम्मानुएल होता. आता त्याला पाहा ा व्यिक्तला येशूला पाहा. जेव्हा…काय
तुम्हाला माहीत आहे, जेव्हा तो पृथ्वीवर आला, तेथे पृथ्वीवर एवढे लोक नव्हते…मला
वाटते क जगातील एक दशांश भागच ओळखत होता क तो येथे आहे?

काय तुम्ही जाणता, जेव्हा तो िनरोप्या येतो. जेव्हा संपूणर् “ड गर,” आण अन्य सवर्
घटना घडल्या, मला वाटते क इ ाएलांच्या लोक संख्येतून शभंरातील एका व्यक्त लाही
त्याच्यािवषयी ओळख नव्हती. काय हे अ तू नाहीए?
304 का; तेव्हा संपूणर् जगभरात लोक यहुदी नव्हते काय? आता आठवण ठेवा, क
येशू एक साक्ष बनवण्यासाठी आला. तो जगाच्या उध्दारकत्यार्च्या पात आला. काय हे
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योग्य आहे? का तेथे लोक होते, लोकांनतंर अजून लोक आले. िपढीनतंर पीढी आली,
लोकांनतंर अजून लोक आले, परतंु त्यांनी त्याच्यािवषयी जाणले नाही. ते तर पुढे जात
राहीले. आण त्यांनी त्याच्यािवषयी काहीही समजले नाही, जसे जगाने ओळखले नव्हते,
परतंु हे जगात सवर् समयी चालत राहीले. समजले?
305 का त्याने त्यांना आपणांस ओळखू िदले नाही? तो आला आण त्यांनीच त्याला
ग्रहण केले; जे अगाऊच अनतं जीवनासाठी िनयकु्त केलेले होते. बाक च्या लोकांिवषयी
सांगण्यासारखी कोणतीच चांगली गो नाहीए; कारण तो त्यांना वाचवू शकत नव्हता,
कारण ते वाचिवण्याजोगे नव्हते. जेव्हा ते धमर्गु तेथे उभे होते, तर हे असे का होते?
त्याला तर त्या िठकाणापयर्ंत यायचे होते कारण अगाऊच िनवडलेले लोक सवर् िठकाणी
पसरलेले होते. म्हणून त्यांना एक समुह म्हणून प्रचार करायचा होता.
306 आण त्या महान िव ानांनी तर त्याला ओळखायला हवे होते, म्हणाले, “हा माणूस
बालजबूल आहे, आम्ही या व्यक्त ला आमच्यावर प्रभूत्व वगरैे क देणार नाही. आम्ही
त्याला नाही करणार.”

परतंु ती एक छोटी वेश्या ￭जच्या आत ते जीवन होते, ती अनतं जीवनासाठी अगाऊच
िनवडलेली होती, आण तचे नाव येथे देवाच्या वचनात अमर वात लहीलेले होते, तो
तेथपयर्ंत चालत आला, आण प्रथमच तो प्रकाश त्या छोट्या बीजावर पडला, तेव्हा तीने
लगेचच त्याला ओळखले. [भाऊ ब्रॅन्हम आपले बोट—सम्पा.]
307 त्या वृध्द कोळ्याला पाहा जो तेथे येतो. येथे तो उभा होता. आण चन्ह आण
चम कार करीत होता, आण—आण अनेक लोकांना त्यांच्या दयातील गु गो ी सांगत
होता आण स्वत:ला प्रगट करीत होता.

आण तेथेच ते प शी उभे होते, “हा व्यिक्त तर बालजबूल आहे.” त्यांना आपल्या
मडंळीला उत्तर ावे लागत असे.
308 ते सवर् चारही बाजूला उभे होते, आण त्यांनी म्हटले, “डॉ.जोन्स काय तुम्ही खाली
जाल आण ा व्यिक्तचे ऐकाल? असे वाटते क तो—तो काय बोलतोय ते त्याला
कळतेय काय? तो साधारण लोकांसारखा बोलत नाहीए.”
309 “मी त्याचे ऐकेन आण पाहा.” तो तेथे खाली चालला आहे, होय, परमेश् वर—
परमेश् वर त्याच्याजवळ कधी जाऊ शकत नाही.

आण तो तेथे उभा होता. आण त्याने सांिगतले…
त्यांनी सांिगतले, “आता येथे पाहा. तेथे पाहा. तेथे एक व्यक्त येतो. त्याच्या

शष्यांतील एक येतो. आता तेथे एक व्यक्त येतो. त्या व्यक्त चे नाव अंद्रीया होते. आपण
आठवण ठेवा. ओह, काय तुम्हाला तो वृध्द—वृध्द कोळीची आठवतो; जो तेथे खाली
असत असे? होय तेच ते. होय तेथे—तेथे त्याचा भाऊ शमोन आहे. समजले? आण
ते—ते वृध्द योनाचे पुत्र आहेत. आता, ते तेथे…पाहा, तो—तो त्याच्या बरोबर कोणाला
तरी घेऊन येत आहे. कोण आहे तो? ठीक आहे. पाहूया क आता तो काय करीत आहे.
तो—तो येथे येणारा वेगळा व्यक्त आहे.” आण तो त्याच्याजवळ चालत येतो.

आण तो म्हणतो, “तुझे नाव शमोन आहे, आण तू योनाचा पुत्र आहेस.”
310 “हा माणूस बालजबूल आहे! पाहा, त्याच्यावर एक प्रकारचा आत्मा आहे. तो
एक िवचत्र व्यक्त आहे, समजले? पाहा, तुम्ही सरळ राहा, आण तुम्ही सवर् अशा
प्रकारच्या कोणत्याही गो वर कान देऊ नका. स्वतःला त्यापासून दरू ठेवा. पाहा, मी तर
अशाप्रकारच्या कोणत्या सभेत कदाचत कधी येणार ही नाही. जशी ही सभा समा होईल
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तशी आम्ही येथून बाहेर िनघून जाऊ. आम्ही येथे पुन्हा कधी येणार नाही.” समजले?
का बर?े आता पाहा हेच होते जे त्यांनी िवचार केला होता आण त्याला त्यांच्यातील
एक व्हायला हवे होते. पाहा, ज्या लोकांकडे तो आला होता. त्यांनीच त्याला कु्रसावर
चढिवले होते. समजले?
311 परतंु तेथे एक छोटी वेश्या होती, ￭जला सवर्जण बाहेर फेकत होते. मी वेश्यावृत्ती
मान्यता नाही देत आहे. खचतच नाही. मी असे करीत नाहीए! परतंु मी तर तुम्हाला
अगाऊ िनवडलेले बीज दाखवू इ च्छतो.
312 आता तुम्ही येथे या व्यक्त ला पाहा, हा वृध्द कोळी नाही. क शकत होता…बायबल
म्हणते तो अशक्षत होता. काय हे बरोबर आहे ना? तो केवळ अशक्षत नव्हता तर तो
अज्ञानी सुध्दा होता. आता, काय ही गो खरी आहे कवा खोटी आहे? ओह, आम्ही
केवळ ा अनेक गो िवषयी अज्ञानी बनू ज्यािवषयी आम्ही िवचार करतो क आम्ही त्यांना
ओळखतो. समजले? हे खरे आहे. पाहा, तो अशक्षत व अज्ञानी दोन्ही होता. आण तेव्हा
तो तेथे प्रभू येशूच्या उप स्थतीत चालून आला आण प्रभू येशूने त्यांना सांिगतले क तो
कोण होता. आण तेथेच तेव्हा त्याने ठरवून टाकले होते.
313 आता पाहा, क ा दसुर्या व्यक्त चा त्याच्यािव ध्द काय वाद होता? “अच्छा,
पाहा, त्याने त्याचा िवश् वास केला, पाहा तो कोण आहे. तुम्ही जाणता क तो कोण
आहे. अच्छा, त्या व्यक्त ने तर कधी…का बर—ेका बर.े तो तर एक कोळी होता. का?
त्याला त्याची बाराखडी माहीत नाही. मी तर त्याच्याकडून मासळी खरीदी केली होती,
तो तर पावतीवर सही सुध्दा क शकत नाही. पाहा, तो तर ा प्रकारचा अशक्षत व्यक्त
आहे. आण हे त्याच प्रकारचे लोक आहेत जे त्या प्रकारच्या गो ी ऐकतात.” प्रभूचा
धन्यवाद होवो. आमेन. समजले? “का—का, तो नाही…त्याच्या वडलांना पाहा, तो
सुध्दा अशक्षत होता. त्याने त्यांना शाळेत सुध्दा पाठिवले नव्हते.” परतंु हा एक असा
होता ज्याला त्याने शाळेत पाठिवले होते. आण त्याला त्याप्रकारे शक्षण िदले जसे
त्याला पाहीजे होते.
314 आता, मी येथे या गो ीला आधार देत नाहीये क मुलांना शाळेत पाठवू नये, मी
आशा क रतो क तुम्ही समजता. परतंु ही तर केवळ त्याची प्रतछाया आहे, पाहा, जी
तुम्हाला त्यात प्रा होते. अशाप्रकारच्या गो ी होत्या आण कारण होते, क ते त्यांच्या
डोक्याव न िनघून जाई.
315 आण तुम्ही जाणता क काय आहे? एक नाही…मी म्हटले होते पृथ्वीवर संपूणर्
यहुदी लोकांमध्ये एक तृतीयांश लोकही नाहीत ज्याना त्याच्या आगमनािवषयी कधी काही
ठाऊक होते. आण—आण पुन्हा त्या एक—एक तृतीयांश लोकांनी त्याचे ऐकले होते
आण पुन्हा त्या एक पचंमांश मधुन लोकांनी त्याचे ऐकले होते. आण पुन्हा त्या एक
पचंमांशमधुन केवळ शभंरातून एकाने स्वकार केला. तुम्ही जाणता क त्याकडे िकतीजण
होते. त्याच्याजवळ बारा कु्रसाजवळ उभे होते, त्या संपूणर् समुदायातून बाक चे कुठे होते?
पाहा? सत्तरजण िनघून गेले होते.
316 आता पाहा, जेव्हा तो आजार्यांना बरे करीत होता, आण केवळ खाली जात होता,
आण आपल्या शक्षणािवषयी काहीही बोलत नव्हता; तो केवळ पुढे चालला, आजार्यांना
बरे करीत चालला आण अशा प्रकारचे सवर् कायर् करीत राहीला. हे माझ्या देवा! हा
परमेश् वराचा आत्मा होता जो त्याच्यावर होता. काय आपण त्याचा िवश् वास करतो काय?
[मडंळी म्हणते, “आमेन.”—संपा.] जेव्हा तो आजार्यांना बरे क रत होता. तेव्हा तो
आ यर्कारक होता. “तो तर महान रब्बी आहे. म्हणाले तुम्ही सवर् भावांनी त्याला आपल्या
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मडंळीत स्थान ायला हवे. मुला तू सामथ्यार्िवषयी बोलतोस, ती व्यक्त खरोखरच
रोग्यांस बरे क शकते! तुम्ही हे पाहीले पाहीजे. त्याला आरोग्य देण्याचे वरदान आहे.”
317 ठीक आहे, खरे पाहता, ते त्याची काही नक्कल करण्यास जात आहेत. येथे ते येतात,
कारण प्रत्येक समुहाजवळ आपलाच एक व्यक्त असायला हवा.

येथे तो येतो. आण मग पिहली गो तुम्हाला माहीत आहे, एके िदवशी तो
बसून राहीला.

“ओह, हे रब्बी, िन यपूवर्क आम्ही तुझ्या बरोबर येतो.”
318 “ठीक आहे, बसा, चला आपण जाऊया. ठीक आहे, त्याने त्या सत्तर आण इतरांना
पाठवून िदले.”

महान चमत्कारांनतंर एके िदवशी तो खाली बसला आण त्यांना वचन सांगू लागला.
“आरभंी आवाज…” ठीक आहे. तो त्यांना वचन सांगू लागला, तो त्यांना सत्य
सांगू लागला.

त्यांनी म्हटले, “ओह, आता, एक िमिनट थांबा! हू!ं मी त्याच्या िवषयी काही जाणत
नाही.” हे त्यांच्या शक्षणाच्या िव ध्द होते. त्यांनी सांिगतले क , “अच्छा, मला माहीत
आहे क आम्ही सभास्थान आण अशाप्रकारचे सवर् स्थान सोडून िदले आहेत, परतंु
भावांनो, असे असू शकते क असे क न आम्ही—आम्ही चुकलो आहोत. हे योग्य आहे
क आम्ही परत िफरावे कारण हा मनुष्य तर कोडात बोलतो. हा तर एक िवचत्र प्रकारचा
माणूस आहे. मी ते समजू शकत नाही.” पाहा? ते काय होते? ते बीज तर प्रारभंापासूनच
िनवडलेले नव्हते.
319 मग, तुम्ही ही पिहली गो समजता, क त्याच्याजवळ सेवकगणांचा लहान समुह
आहे, आण त्याने सेवकांशी बोलणे केले होते. त्यांनी म्हटले, “आ! हम! आपण ही परत
जावे हेच योग्य ठरले आण परत जाऊन आपण संस्थेत िमळू. आण पाहा, आपण पुन्हा
आपले कागद घेऊ या. कारण हा व्यक्त …काय माहीत परतंु कोण ा माणसाला समजू
शकतो. तो येथे काही सांगतो आण मग तेथे काही सांगतो. ओह!”
320 ते दसुरे त्याला त्या प्रकारे समजले नव्हते. तो त्यांतील काहीना कोडे उलगडून
दाखिवत होता, परतंु तो ा दसुर्यांना ते दाखिवत नव्हता.

म्हणून ते सोडून िनघून गेले. मग त्याने वळून आण बारा जणांना उभे असलेले पाहीले
आण म्हणाला, “तुम्हालाही जायचे आहे काय?” समजले?
321 आता पाहा. पेत्राने म्हटले, “तुला माहीत आहे काय? मी त्या सवर् समयी त्या जुन्या
जागेवर उप स्थत राहीलो आहे. मी जगात कुठे जाऊ? मी कुठे जाऊ? मी कुठे—कुठे
जाऊ शकतो? माझे येथे काम क न झाले आहे…आण मी त्या कचर्याच्या डब्यात पुन्हा
जाऊ इ च्छत नाही, ज्यामध्ये जगातील सवर् प्रकारची घाण व म लनता पडलेली आहे.
पाहा? मी—मी…मी कुठे जाऊ? मी—मी असे क च शकत नाही.”
322 त्याने म्हटले, “मग ठीक आहे, पुढे ये, वर जा.” आता पाहा. तुम्ही बरोबर त्याच
स्थतीत आहा. मग ते कसे होते? तर जवळजवळ पचंवीस लाख लोकांतून बाराच त्याच्या
बरोबर होते. करोडोमधील केवळ बाराच त्याच्या बरोबर होते. आण जेव्हा या जगाचा तो
उध्दारकतार्, आण तरीही तो नम्र होता. पाहा, तो नम्र बनून राहीला. आता पाहा.

आता पाहा, जेव्हा ते सवर् प शी तेथे होते. आण एक लहानगी वेश्या तेथे येते. ती
म्हणाली, “बोल, तू तर एक संदे ा असायला हवा! आता, आम्हाला माहीत आहे क
म￭सहा येणार आहे, आण जेव्हा तो येईल तेव्हा तो हे करील.”
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तो म्हणाला, “मी तोच आहे.”
323 ती म्हणाली, “हा तोच आहे,” आण ती तेथून धावत सुटली, तुम्ही तीला एकदा
तरी थांबिवण्याचा प्रयत्न करा? तुम्हाला ते करता येणार नाही.

203 भाऊ ब्रॅन्हम, प्रभू येशूच्या नावाने तुम्हाला शुभेच्छा, कृपया तुम्ही हे समजवा,
क मत्तय 22:11 मध्ये, जो व्यक्त लग्नाचा पोशाख घातलेला नाही. ज्या व्यक्त ने
लग्नाच्या पोशाख घातला नव्हता. तो कोण होता? मला हे माहीत आहे क ा
व्यक्त ने लग्नाचा पोशाख न घालता तो स्वगार्त प्रवेश क शकत—शकत नाही.
मला माहीत आहे क तो वधु नव्हता, तो तर पाहूणा होता.

324 होय, ते खंर आहे. तो…होय तो तर आत शरतो. समजले? आता पाहा. आता,
मी…यावर एक प्रवचन घेऊ शकतो.

आता माझ्याकडे दहा िमिनटे आहेत, आजार्यांसाठी प्राथर्ना करावी आण हे समा
करावे. मला वाटते. क मी त्यांतील अधार् डझन प्र ांची उत्तरे िदली आहेत. लक्ष ा. परतंु
आता मी—मी खरतेर घाई करणार आहे, ा प्र ानतंर घाई करावी लागेल. समजले?
325 जर तूम्ही पूवकडील देशांची पध्दत ओळखली, तर आपण हे जाणता क येथे हेच
घडले होते. समजले? जेव्हा कोणी नवरा आपल्या िववाहासाठी लोकांना आमतं्रण देतो,
तर तो फार लोकांना आमतं्रण देतो. आण त्याने पाठिवलेल्या आमतं्रणानुसार ारपाल
त्याच्यासाठी मडंपाच्या दाराशी उभा राहतो, यासाठी क त्याला पोशाख घालावा. मग तो
ग रब असो कवा तो कोणीही का असेना, त्या सवार्ंना…जर तो श्रीमतं असेल कवा गरीब
काहीही का असेना, त्या सवार्ंना…लग्नाचा पोशाख घालावा लागत असे.
326 जेव्हा ते त्या दरवाज्याजवळ उभे राहत, ते त्यांना तो पोशाख घालीत असे हे, त्यांच्या
बाहेरच्या अ स्तत्वाला झाकते. तो तर आमंित्रत केलेला आहे, तो लाखोपती असो कवा
कंगाल असो. तो एक शेतकरी असो, तो एक खड्डा खोदणारा असो कवा कोणीही असो
कवा तो धनाड्य हो, तो—तो अशावेळी तो तेथे पोशाख नेसलेला असे. कारण हे व
तर त्याला दाराव न नेसिवले जाते जेव्हा तो दाराने आत प्रवेश करतो.
327 आता, संत योहानाच्या 10 अध्याय, मला वाटते, येथेच आहे जेथे त्याने म्हटले होते,
“मी ार आहे,” समजले? “मी ते ार आहे…ज्यातून आत येऊन तुम्ही प्रवेश करता.”
आता येथे तो उभा आहे, आण येथे ही व्यक्त आत येते, तेव्हा व नेसण्यासाठी, पिवत्र
आत्मा देण्यासाठी, िनतीमत्वाचा पोशाख घालण्यासाठी उभा राहतो.
328 आता, पाहा, हा व्यक्त कोणत्यातरी संस्थे ार,े कोणत्यातरी मािगल खडक तून,
कोणत्या भोकांतून आत घुसून येतो. आण तो आत येऊन मेजावर बसतो, आण मग जेव्हा
तेथे नवरा येतो आण सभोवती पाहतो, आण तो…तो…हे अगोदरचे कोणी िवचत्र बदके
आहेत. आता, तर तो िवचत्र बदक. समजले? “तु पिवत्र आत्म्याच्या बाि स्माशवाय
आण या सवर् गो शवाय येथे काय करीत आहेस? तू येथे आत कसा आला आहेस?”
हे ठीक आहे, तो दरवाजाच्या बाजूतून कुठूनतरी आत आला आहे. आण तो तेथे योग्य
आमतं्रणाशवाय येतो. समजले? तो कोणत्या शक्षत ततं्रा ार;े कवा अशाप्रकारच्या
गो तून आत घुसतो.
329 आण तो वर त्याला म्हणतो, “त्याचे हातपाया बांधून बाहेरच्या अधंारात त्याला
टाका, तेथे रडणे आण दात खाणे चालेल.” समजले? तो संकटाच्या समयात िनघून
जातो, समजले? तो दारांतून आत आला नव्हता. म्हणून ठीक आहे. प्रश् न:
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204. काय मलाखी 4 मधील ए लया हा मलाखी 3 मधील ए लया असेल काय? जो
प्रकटीकरण 11:3 मध्ये दाखिवलेला आहे आण दसुरा कोणी साक्षीदार…जे दसुरे
साक्षीदार वेगवेगळे व्यक्त आहेत, वेगवेगळे?

330 होय मलाखी 4 मधील ए लया हा मलाखी 3 मधील ए लया नाहीए. आम्ही
त्यािवषयी गेल्या रात्री पाहीले आहे. “आण काय दसुरे साक्षीदार दोन वेगवेगळे व्यक्त
असतील?” होय, महाशय, मोशे आण ए लया माझ्या प्रकटीकरणांप्रमाणे आता, मी
तुम्हाला येथे फार अधक वेळ थांबवून घेऊ इ च्छत नाही.
205. भाऊ ब्रॅन्हम, मला वाटते क 1 राजे 19 अध्यायात ज्या लोकांनी आपले गुडघे

टेकले नव्हते. त्यांची संख्या…
331 होय, हे खरे आहे. हे सातशे ऐवजी…आभारी. हे खरे आहे. ते सात हजाराऐवजी
सातशे आहेत…“भाऊ ब्रॅन्हम…” सात हजार आहेत सातशे ऐवजी. आता, काय तुम्ही
समजले आहात?
332 तुम्ही हे खरचे जाणता क जेव्हा कोणी व्यक्त अशा प्रकारे प्रचार करण्यासाठी येतो…
आता, मी तुम्हाला काही िवचा इ च्छतो यासाठी क तुम्हाला समजावे.

जेव्हा ए लया जंगलातून िनघून गेला, तेव्हा त्याच्याजवळ एक संदेश होता. तो
त्या जगंलांतून दणदण पावले टाकत बाहेर आला आण सरळ राजाकडे खाली गेला
आण म्हणाला, “जीतपयर्ंत मी बोलणार नाही, आकाशांतून दव बदू ही पडणार नाही.”
त्याच्याकडे अशाप्रकारचे शब्द होते आण तो दणदण पावले टाकत सरळ बाहेर गेला,
आण त्याने कोणालाही काही सांिगतले नाही. समजले?
333 जेव्हा त्याच्याजवळ दसुरा संदेश आला, तो पुन्हा सरळ खाली आला आण तो संदेश
सांिगतला. आण पुन्हा परत िफरला आण सरळ जंगलात िनघून गेला. समजले?
334 आता, जर तुम्ही पाहाल, जेव्हा मी ा प्राथर्नागृहाक रता कोनशलाचा खडक रचला
होता, तेव्हा त्याने म्हटले होते, “तू सुवातकाचं काम कर.” आण आता ती वेळ आली
आहे. जेव्हा कायर् वेगळे होत आहे. काहीतरी वेगळे घडत आहे. मग मी फार…पाहा, मी येथे
येतो आण सुवातकाचे काम तसेच वेगळे काही करण्याचा प्रयत्न करतो, आण पाहतो
क तुम्ही कुठे आहात? पाहा? तुम्ही…मी—मी अशी आशा क रत आहे क ही मडंळी
ते समजण्याइतपत तेवढी आध्या त्मक असावी.
206. भाऊ ब्रॅन्हम, मला असे समजते क ए लयाला तीन वेळा आले पाहीजे. तुम्ही

आम्हाला सांिगतले आहे क तो पिहल्या दोन वेळा येऊन गेला आहे आण पुन्हा
येईल. आता तो व्यक्त ज्याच्यावर ए लयाचा आत्मा असेल, तो तोच मोशे आण
ए लया मधील एक असेल का जे दोन साक्षीदार असतील?

335 नाही. नाही. पाहा, तो तर पररा ्र ीय असेल आण तो पररा ्र ीय मडंळीसाठी असेल.
पाहा, परमेश् वराने नेहमीच आपल्या लोकांकडे संदे े पाठिवलेले आहेत. “तो आपल्या
स्वक यांकडे आला, आण त्याच्या स्वक यांनी त्याचा स्वकार केला नाही.” त्याने कायम
आपल्या लोकांकडे वेळेचा संदेश पोहचिवला आहे.
336 जेव्हा परमेश् वर यहुदी लोकांशी व्यवहार करीत होता, तेव्हा कोणी पररा ्र ीय व्यक्त
संदे ा म्हणून आला नाही. जेव्हा तो पररा ्र ीयांशी व्यवहार करीत आहे, तेव्हा कोणी
यहुदी संदे ा उ वत नाही. जेव्हा परमेश् वर परत यहुदी लोकांकडे वळतो तेव्हा कोणी
पररा ्र ीयांतून संदे े उ वणार नाही. समजले? समजले क मला काय सांगायचे आहे?
ठीक आहे.
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स्वगर्रोहण झाल्यानतंर…
337 आता पाहा, तेव्हा वास्तिवक रत्या वेळेचे संक्रमण होईल. एक संदेश दसुर्या कोणत्या
समयापयर्ंत पुढे जाईल. त्याला तर तसे आत त्याप्रकारे आले पाहीजे. जसे मी त्याचे
स्प ीकरण िदले पाहीजे. पाहा; जसा पौल पररा ्र ीयांसाठी तसेच यहू ांसाठी कोणी
असेल. ठीक आहे.
207. स्वगर्रोहणानतंर शेवटी कोणती मडंळी वाचली जाईल का, जी स्वगर्रोहणामध्ये

उचलली गेली नाही?
338 नाही. हु-ंहह कारण रक्त तेव्हा िनघून गेलेले असेल. तुम्ही पाहता, क मग
कोणतेही मध्यस्थीचे कायर् होणार नाही. तेव्हा पररा ्र ीयांचा काळ समा झालेला असेल.
स्वगर्रोहणानतंर कोणतीच मडंळी वाचली जाणार नाही कवा कोणती मडंळी वाचणार नाही.
हु-ंहह. “तेव्हा म लनतेने वागणारा माणूस स्वतःला म लन करीत राहो. पिवत्राचरणी
माणूस स्वतःला पिवत्र क रत राहो.” पाहा? जेव्हा खरी मडंळी िनघून गेली असेल, तेव्हा
मग असे होणार नाही. मग कोणती मडंळी वाचणार नाही.
208. भाऊ ब्रॅन्हम, मी तुमच्यावर लक्ष िदले होते क तुम्ही पिहल्या शक्क्याच्या

संदेशावर दािनएलाच्या सत्तर आठवड्याचा संदभर् देत होते. मी दािनएलाचा सत्तर
आठवड्यािवषयी ज्या संदेशाच्या टेप ऐकल्या आहेत त्याव न असे समजलो आहे
क जेव्हा शुभतर्मान यहुदी लोकांकडे वळते, तेव्हा सत्तर आठवड्याची सु वात
होते. काय तेथे एक सत्तर…एक आठवडा म्हणजे सात वष यहु ांसाठी बाक
आहेत का? कवा अजून ही त्यांच्यासाठी अधार् आठवडा म्हणजे साडे तीन वष
बाक आहेत?

339 त्यांच्याक रता केवळ अधार् आठवडा बाक आहे अशी भिवष्यवाणी केली ही
आठवड्याच्या पिहल्या अध्यार् भागात असताना भिवष्यवाणी केली. फक्त अधार् आठवडाच
त्यांच्यासाठी बाक राहीलेला आहे.

भाऊ ब्रॅन्हम तुम्ही ा आठवड्यात आजार्यांसाठी प्राथर्ना केली नाही, काय
तुम्ही…? (ही त्यासाठी एक िवनतंी आहे.)
भाऊ ब्रॅन्हम, तुम्ही मला भेटाल… ा नतंर…? (पाहा, ही एक िवनतंी आहे.)

209. काय तुम्ही कृपया सतैानाचे एक हजार वषार्ंसाठी बांधले जाण्याच्या िवषयी तसेच
त्याचे प्रकटीकरण 20:8 च्या—च्या लढाईसाठी मोकळे केले जाण्याच्या िवषयी
समजवाल? जसा चौथ्या शक्क्यात उ ेख केला गेला आहे, ाचा हमर्िगद च्या
लढाईशी काय संबधं आहे? काय गोग आण मागोग नवी पृथ्वीच्या लोकांमधून
एकत्र होतील?

340 ठीक आहे, हा एक मोठा प्रश् न आहे, आण मी—मी फक्त ांतील मुख्य गो ीच
घेईन, समजले. आता, प्रथम गो , “होईल…” आता कदाचत मला ते स्प करता
येणार नाही, परतंु मी हे माझ्या समजुतीप्रमाणे समजवण्याचा प्रयत्न करीन.

काय तुम्ही कृपया हे समजवाल क शतैानाला कसे एक हजार वषार्ंसाठी बांधले
जाते, आण मग त्याला प्रकटीकरण 20:8 च्या यधु्दासाठी पुन्हा सोडले जाते?

341 हे हमर्िगदोनचे यधु्द नाही. पाहा हमर्िगदोनाचे यधु्द ा बाजूलाच होते, जेव्हा
महासंकटाचा समय समा होतो. ठीक आहे.

आता ा यधु्दाचा, गोग आण मागोगच्या यदु्धाशी काय संबधं आहे.
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342 काहीच नाही. एक तर हे हजार वषार्चे आहे, आण दसुरे हजार वषार्च्या शेवटी आहे.
…चौथ्या शक्यात उ ेख केल्याप्रमाणे? काय गोग आण मागोग हे नव्या
पृथ्वीरील लोकांतून एकत्र होतील?

343 सतैानाला त्याच्या कैदेतून सोडले जाईल, आण तो सवर् दु लोकांना, एकत्र
करावयास बाहेर जाईल. आण स्वगार्तून अग्नी आण गधंकाचा वषार्व होईल, आण त्यांना
खाऊन टाकण्यात येईल, पाहा. ही एकूण दोन यधु्दे आहेत. पुढचा प्रश् न:
210. हा प्रश् न त्या सहा करोड ऐंशी लाख लोकांसंबधंीत आहे, ज्यांचा रोमन कॅथ लक

मडंळीने वध केला होता, इतहासाच्या कोणत्या समयात हे घडले? आण असे
िकती समयापयर्ंत घडले होते?

344 तुम्ही स्मूकस ग्लो रयस रफामशन . हे पुस्तक वाचा. मला वाटते क ा काही
िव ानांकडे हे पुस्तक आहे. हा मडंळीचा इतहास आहे. आता मी हे िवसरलो आहे, क हे
कोणत्या पानावर आहे, परतंु हे त्या समयी घडले आहे…जेव्हा हा प्रस्ताव मांडला होता
कवा िहप्पो आिफ्रकाच्या संत अगस्टीनकडून मडंळीला अधकार िदला गेला होता. ते
इसवीसन 354 मध्ये केले गेले होते. आण पाहा ते 1850 पयर्ंत, हत्याकांडापयर्ंत चालू
होते. तर तो समय इसवीसन 33 कवा 30…354 इसवीसन पयर्ंत होता. आता मी
तो व्यव स्थत रत्या पाहतो. इसवीसन 3-5-4 पासून इसवीसन 1-8-5-0, 1850
पयर्ंत, इतहासाप्रमाणे, सहा करोड ऐंशी लाख प्रोटेस्टंटना रोमच्या पोपशी असहमत
झाल्या कारणाने मारले गेले; ज्याची न द रोमी शहीदी पुस्तकात सापडते. हा इतहास
आहे. जर तुम्हाला हे सांगायचे आहे क हे चुक चे आहे, ठीक आहे, तर कदाचत येथे जॉजर्
वॉ￮शग्टन कवा लकन नसतील. तुम्हाला ठाऊक आहे हे पाहण्याक रता आपल्यांतील
कोणीही तेथे नव्हते. परतंु मी िवश् वास करतो क ते तेथे होते, कसेही असो. मी चन्हांना
पाहतो क ते येथे होते.
211. भाऊ ब्रॅन्हम, 19 वा अध्याय…आण 18 वे वचन…“तरीपण पाहा, इ ाएलांपकै

सात हजारांनी बआलमूत पुढे…गुडघे टेकले नाहीत व—व त्यांतल्या एकानेही…
आपल्या मुखाने त्याचे चुंबन घेतले नाही. त्यांस मी वाचवीन.” कृपया, तुम्ही मला

ा सातशे बद्दल—बद्दल समजवा.
345 ते सात हजार होते. समजले? आण “बआलाचे चुंबन घेणार,” काय तुम्हाला हे
ठाऊक नाही…येथील िकतीजण पूव कॅथलक होते? पाहीले िन श् चतच, तुम्ही मूत चे
चुंबन घेत होता. समजले?
346 आण, लक्षात ठेवा, बाबेल आण नबुखद्दनेसरच्या समयी, जेव्हा पररा ्र ीयांचे
राज्य स्थािपत झाले होते, पाहा, जेव्हा पररा ्र ीयांचे राज्य स्थािपत झाले, तेव्हा हीच
गो मनुष्याच्या उपासने ारे आत आली. नबुखद्दनेसरने एका मनुष्याची मुत बनवली.
आण जर तुमच्याकडे आ त्मक मनबुध्दी आहे, तर तुम्ही हे प्रकटीकरण लक्षपुवर्क
ऐका. त्या आत्म्याने, त्या मनुष्याने ज्याने हे प्रकटीकरण बनवले, कवा त्याने त्याच्या
प्रकटीकरणा ारे एक दािनएलाची मूत बनवली, हा दािनएल एक धा मक व्यिक्त होता.
ज्याची पूजा केली गेली. ते समजले? कारण त्याला बेलटशस्सर नाव िदले, नाही का?
कवा बेलटशस्सर, जे त्याच्या दवैताचे नाव होते. आण त्याने त्या दवैताची प्रतमा
केली, जी दािनएलाची प्रतमा होती. आण दािनएलाने त्याच्या स्वतःच्या प्रतमेस नमन
करण्यास नकार िदला. समजले? समजले?
347 आण पाहीले, येथे हे पुन्हा आहे. आता पाहा, बाबेलच्या समयात नबुखद्नेसर
राजा ारे पररा ्र ीयांचे राज्य स्थािपत झाले; आण एक पररा ्र ीय राजाने एक पिवत्र …
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एका पिवत्र मनुष्याची मूत केली आण त्यांची सक्त ने आराधना करण्यासाठी मडंळी आण
राज्य एकित्रत केले. त्या पररा ्र ीय राज्याचा अतं पायात होता. ￮भतीवरील हस्तलेखासह,
त्या राजनैतक शक्त ार,े ज्याने मडंळी आण राज्य एकित्रत केले. पुन्हा मूत ना पिवत्र
पु षाच्या मूत ला चुंबन घेण्याची सक्त केली, पायाशी अतं झाला, तुम्ही पाहा, तीच गो
िन श् चतच.
212. भाऊ ब्रॅन्हम, केव्हा रपॅचर होईल—जेव्हा रपॅचर होईल, काय ती छोटी लेकरे

त्या रपॅचरमध्ये उचलले जातील जी चांगले आण वाईट जाणत नाही.
जर त्यांची नावे त्या पुस्तकात लहीलेली आहेत, तर ते रपॅचरमध्ये उचलले

जातील. होय, हे बरोबर आहे. समजले? हे खरे आहे.
213. भाऊ ब्रॅन्हम, तुम्ही गत रात्री सांिगतले होते क …ते सातशे लोक जे ए लयाच्या

प्रचारा ारे वाचतील. काय तुमचा अथर् सात हजार…होता?
348 होय. ते बरोबर आहे. पाहा, मला तुम्ही त्यासाठी कृपया क्षमा करा. पाहा, ते िबलकुल
बरोबर आहे, क मी असे सांिगतले होते.

भाऊ ब्रॅन्हम, काय तुम्ही अनुवाद कराल…तुम्ही उघडल्यानतंर…भाऊ ब्रॅन्हम,
काय (कायर्…) सद्दी…

मला क्षमा करा. “काय कालखडं…” आता, ते तुम्ही नाही ज्याने हे लहीले आहे.
पाहा, तो मी आहे.
214. काय तुमच्या ारे सातवा शक्का उघडल्यानतंर, काय कृपेचा कालखडं समा

होईल?
349 मी आशा क रतो क तसे होणार नही. नाही. नाही. िमत्रांनो पाहा, आता ते तुमच्या
मनात आणू नका. तुम्ही फक्त सरळ चालत राहा. तुमची बटाटी लावा, आण जर ते ा
सकाळी होते, तर तुम्ही िबलकुल ठीक ते करताना सापडले जाल, जे तुम्हाला केले
पाहीजे. तुम्ही क नका—आरभं क नका…
350 पाहा, जेव्हा तुम्ही तसे करता, तर तुम्ही त्या मह वाच्या गो ी चुकिवता ज्या उद्देशाने
तुम्हाला िनवडले आहे. तुम्हाला काही लहान वेगळे िवचार िमळतात, आण तुमच्याकडे
तुमचे त्यािवषयी स्वतःचे िवचार असतात. तुमचे स्वत:चे िवचार घेऊ नका. जेव्हा तुम्ही
बसता. आण अशा गो ी ऐकता, म्हणा, “प्रभू, तुझा आभारी आहे. मी अधक तुझ्याजवळ
येत आहे.” समजले? “मी चालत राहणार आहे…” तुम्ही तुमचे काम थांबवू नका आण
म्हणू नका, “मी माझे सगळे िवकून टाक न.”
351 त्या दसुर्या िदवशी जेव्हा आम्ही उत्तर कॅ लफो नया सोडून येत होतो, तेव्हा
आम्ही उत्तर कॅ लफो नया सोडण्याआधी एक मनुष्य आत आला; आण त्याने म्हटले,
“परमेश् वराला गौरव असो! काय तुम्ही मला सांगू शकता क कोठे तो कोणी महान
व्यक्त होता?”

आण मी म्हणालो, “नाही.”
352 म्हटले, “ओह, होय, महाशय, त्या व्यिक्तला िमळाले आहे…हा व्यिक्त ऑडयो
िमशनचा अध्यक्ष आहे.”

मी म्हटले, “काय?”
त्याने म्हटले, “ऑडयो िमशन.”
मी म्हटले, “मला समजत नाही.”
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आण त्याने म्हटले, “ओह,” म्हणाला, “हा व्यक्त एक अध्यक्ष आहे.”
मी म्हटले, ”तुम्ही त्याचे काय नाव सांिगतले?”

353 त्याने म्हटले, “मला वाटते त्याचे नाव ब्रॅन्हम आहे. तसेच काही, ब्रॉऊन
कवा ब्रॅन्हम.”

मी म्हटले, “अच्छा, माझे नाव ब्रॅन्हम आहे.”
त्याने म्हटले, “काय तुम्ही ऑडयो िमशनचे अध्यक्ष आहात?”
मी म्हटले, “नाही, महाशय.”
त्याने म्हटले, “बर,े हजारवषार्ंचा काळ कुठे असेल?”
मी म्हटले, “मला ठाऊक नाही.”

354 त्याने म्हटले, “का तुम्ही एक…तुमचे—तुमचे म्हणणे हे—हे—हे—हे आहे क
ते येथे चालू आहे, आण तुम्हाला ते ठाऊक नाही का?”

मी म्हटले, “नाही, महाशय, मला ठाऊक नाही.”
355 त्याने म्हटले, “ठीक आहे, देवाचा मिहमा होवो!” त्याने म्हटले, “माझे काही—
काही िमत्र माझ्याकडे येऊन मला म्हणाले होते,” आण म्हणाले, “मी काम करणे बदं
केले आहे.” जेव्हा त्याने त्याचे कामाचे कपडे घातलेले होते. म्हणाला, “भाऊ, मला एक
हजार वषार्ंचा काळ पाहीजे.”
356 आण मी म्हणालो, “अच्छा, भाऊ, माझा—माझा िवश् वास आहे क तू जरा
ग धळात आहेस, नाहीस काय?”
357 सुमारे त्याच वेळी एक कार आली, एक टॅक्सी मोटार ती म्हणाली, “हे थांबवा!
हे थांबवा!” एक लहान ी तेथे आली, म्हणाली, “आता तू माझ्या पतीसाठी प्राथर्ना
करणार आहेस.”

मी म्हणालो, “होय, बाई. त्यािवषयी काय—काय आहे?”
358 ती म्हणाली, “अच्छा, मला कळले क तुमच्याकडून प्राथर्ना करण्यासाठी भेट
घेण्याक रता एक मिहना वाट पाहावी लागते.”

आण मी म्हटले, “काय?”
359 आण ती म्हणाली, “होय, महाशय.” म्हणाली, “परतंु मी खूप व्याकूळ आहे.
तुम्हाला माझ्या पतीसाठी प्राथर्ना करावी लागेल.”

मी म्हटले, “िन श् चतच तो आता कोठे आहे? त्याला येथे घेऊन ये.”
360 हा व्यक्त तेथे ी लावून उभा होता. त्याने म्हटले, “तुम्ही आजार्यांसाठी दे खल
प्राथर्ना करता?”

मी म्हणालो, “होय महाशय.”
361 म्हणाली, “तुम्ही तुमचे नाव काय सांिगतले होते, ब्रॅन्हम? मी म्हणालो…आण तुला
एक हजार वषार्च्या काळािवषयी काहीच ठाऊक नाही?”
362 मी म्हणालो, “अच्छा मला…नाही, मला माहीत नाही.” मी म्हणालो, “मला—
मला ते समजत नाही. हे बायबलमध्ये आहे.”
363 त्याने म्हटले, “नाही, ते आता चालू आहे. लोक सवर् िठकाणाहून आले आहेत.”

मी म्हणालो, “ते कुठे चालले आहे.?”
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त्याने म्हटले, “जेफसर्निवले, इंडयाना, येथे एका पूलाखाली चालू आहे!”
364 “महाशय, तुम्ही मला बचेैन क न टाकले आहे.” आण मी म्हणालो, “मला
त्यािवषयी काहीच ठाऊक नाही.” मी म्हटले, “आपण आत जाऊ आण बसू आपण आत

ा गो वर बोलू शकतो.” पाहा, आम्ही बातचीत केली.
365 कधीच नाही, नाही, तुम्ही पाहीले, िमत्रांनो कधीही सेवकाई करण्याची इच्छा बाळगू
नका. तुम्हाला समजते मला काय म्हणायचे आहे. समजले? तुम्ही त्यात सुखी राहाल
जेथे तुम्ही आहा.
215. वधूचे स्वगार्रोहण झाल्यानतंर मडंळी केव्हा महासंकटाच्या समयातून जाते

आण केव्हा न्यायासाठी उभी राहते. (ती न्यायात उभी राहत नाही…) हे
सह शताब्दीच्या अगोदर कवा नतंर…?

“मडंळीसाठी,” ओह, मी तुमची क्षमा मागतो. मला क्षमा करा, ज्याने हे लहीले
आहे. “केव्हा ही मडंळी…”

वधूचे रपॅचर झाल्यानतंर, मडंळी केव्हा महासंकटाच्या समयांतून जाते आण केव्हा
न्यायासाठी उभी राहते? ते हजार वषार्च्या काळाअगोदर क नतंर…?

366 नतंर! “ते उवर् रत मृत जे हजार वषार्ंच्या काळात जगत नाहीत.” ते वधूबरोबर जात
नाही. आपण पाहूया:
216. तुम्ही पुष्कळ वेळा सांिगतले आहे क साम्यवाद हा परमेश् वराकडून त्याचा उद्देश

पूणर् करण्यासाठी उभारला गेला आहे, जसे राजा नबुखद्नेसर. आता साम्यवाद त्या
चत्रात कुठे बसतो जे होणार…शेवटी…हा शेवटी काय करणार आहे? त्याचा शेवट
कसा होणार आहे? िकत्येक िव ान िवश् वास करतात क उत्तरचे्या राज्यात जसे
पिवत्र वचनात िदले आहे. गोग आण मागोग इ ाएलाच्या िव ध्द जातात… (मी
हे ठीक तसे सांगू शकलो नाही, जसे ते आहे. होय, होय) मी िवश् वास करतो…
मी तुमच्या काही टेप घेतल्या आहेत. ज्यात तुम्ही म्हटले आहे िक शेवटी…
साम्यवाद कॅथ लकवादाचा कवा वॅटीकनचा स्फोटा ारे सवर्नाश करील. हे बरोबर
आहे काय?

367 होय, प्रकटीकरण 16 आण प्रकटीकरण 18:8 आण 12 मध्ये तुम्हाला ते िमळेल.
जर तो व्यिक्त ज्याने हा प्रश् न लहीला आहे, ावर कागदाच्या ा तुकड्यावर घेऊ
इ च्छतो, तर तुम्ही हे पाहू शकता. होय, पाहा, लहीले आहे, “अररे,े अररेे ती मोठी
नगरी! कारण एकाच घडीत तचा अतं होणार आहे.” तुम्ही पाहता, क व्यापारी तसेच
इतर आहे. तुम्ही पाहता क व्यापारी तसेच इतर सवर् त्या नगरात आपला माल आणत
होते. तचा सवर्नाश होईल. हे खरे आहे. आण नाही…
368 तुम्ही थांबवा, साम्यवादािवषयी िवस न जा. समजले? हे जगात कोणीच नाही.
परतंु बेताल लोकांचा समुह आहे जे काहीच नाहीत परतंु ते—ते ना स्तक आहेत. ती
एक तत्वप्रणाली आहे. मला तुम्हाला काही दाखवू ा. तुम्हास दाखवतो क हे िकती
साधे आहे. का संपूणर् रशयामध्ये फक्त एक टक्का लोक साम्यवादी आहेत. त्यांना एक
संदेशवाहकाची गरज आहे. समजले? एक टक्का, तर मग त्यांच्यातील नव्याण्णव टके्क
अजूनही ख्रस्ती आहेत. एक टक्का, आण कशाप्रकारे एक टक्का नव्व्याण्णव टक्क्यांना
िनयिंत्रत करील. हीच गो तुम्हाला समजली पाहीजे. जर परमेश् वराने त्याची परवानगी
िदली नसती, तर त्यांना कधीच काढू िदले असते. समजले? िन श् चतच.
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217. भाऊ ब्रॅन्हम, तुम्ही सांिगतले होते क अंतम साडे तीन वषार्त रोम यहुदी
सरकारला आपल्या अधपत्याखाली घेईल. काय हे महासंकटाच्या अगोदरच्या
साडेतीन वषार्त होणार क ते अंतम साडे तीन वषार्त होणार? काय हे बरोबर
आहे?

369 असे अंतम साडेतीन वषार्च्या काळात होईल. ते बरोबर आहे. पिहल्या नाही, कारण
ते िनघून गेले आहेत.

माझ्याकडे ानतंर आणखी एक प्रश् न आहे:
218. माझ्या िप्रय भावा, काय मलाखी 4:5 चा एलीया जंगलात जाईल. जसे एक राजे

17 अध्याय आम्हाला सांगतो क दसुरा एलीया जगंलात गेला होता.
370 ठीक आहे, मी तसे ततंोततं सांगणार नाही क तो जंगलात जाईल. परतंु तुम्ही पाहा
क तो हा असेल, तो होता…काय तुम्ही अलीशा आण एलीयाकडे लक्ष िदले? पुष्कळ
तसे लोक असतात जे दरू राहतात, ते लोकांपासून दरू राहतात. ते खूप िवचत्र असतात.
ते लोकांमध्ये जास्त िमसळत नाही.
371 तुम्ही पाहीले क अलीशा आण एलीया आण बाि स्मा देणारा योहान कसे होते,
आण तुम्ही त्या आत्म्याचा स्वभाव बघा आण ते नाही…माझा िवश् वास आहे क तो—
तो व्यक्त जगंलप्रेमी असणार, आण कदाचत जगंलात राहील. परतंु आता ािवषयी
सांगायचे क तो साधू असेल, आण तो जगंलात राहील, मी त्यािवषयी काही जाणत
नाही. कधीतरी त्यांनी तसे केले. अलीशा नाही, परतंु एलीयाने तसे केले. आण मग
योहान, तो—तो जंगलात राहत होता.
372 आण हे सांगणे कठीण आहे, हे इतर संदे े, जेव्हा ते यहुदीयांतून बाहेर येतील, मला
ठाऊक नाही ते कुठे राहतील. होऊ शकते क पवर्तावर कोठे तरी तबंू टाकतील. कवा—
कवा ते आपल्या भिवष्यवाणीच्या िदवसात कोठे राहतील, मला—मला ठाऊक नाही
क ते काय करतील.

परतंु तुम्ही…जे सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे, “ते हे आहे. ते, ते असतील…”, ते
सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, “काय ते फक्त जगंलात राहणारे असतील?”
373 अच्छा, तुम्ही पाहा, क आता त्यांना पुरसेे जगंलात राहण्यासाठी उत्तर ब्रीटीश
कोलंबीयामध्ये जावे लागेल. म्हणून तो कोणी असेल. सवर् जगंल कापले गेले आहेत.
समजले? आता जगंल श क राहीले नाही. समजले? म्हणून, फक्त एक गो , ते—ते
कदाचत जगंल प्रेमी असतील, समजले, आण कदाचत जगंलात खूप राहीले असतील,
आण ते…तुम्ही त्यांचे स्वभाव पाहू शकता, ते तडजोड क शकत नाही, समजले,
आण तुम्ही—तुम्हाला ते तेव्हा समजेल—जेव्हा ते येतील. समजले? तुम्ही ते पाहाल;
तुम्ही—तुम्ही खूप जागृत आहात.
374 आता येथे एक प्रश् न आहे, ज्यािवषयी मी जाणत नाही क ाचे कसे उत्तर ायचे
आहे. ा प्र ाअगोदर माझ्याकडे एक दसुरा प्रश् न आहे, आण ानतंर मी त्यांना एक
िमिनटासाठी टेप बदं करण्यास सांगणार आहे.
219. जर परमेश् वर एकच व्यक्त आहे, तर तो पांतराच्या ड गरावर स्वतःशी का व कसे

बोलू शकतो?
375 ठीक आहे, तुम्ही पाहा, क मी त्याचे स्प ीकरण िदले आहे. समजले? मी तुम्हाला
िवचा इ च्छतो. मी तुम्हाला िवचारण्यास जात आहे…तुम्ही पाहा, जेव्हा येशू िपत्याकडे
प्राथर्ना करतो.
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[भाऊ ब्रॅन्हम सभेमध्ये कोणा भावाशी बोलण्यास सु वात करतो—सम्पा.] माझा
िवश् वास आहे क तुम्हाला पिवत्र आत्म्याचा बाि स्मा आहे. नाही का भावा? काय
तुम्ही फक्त एक िमिनटासाठी उभे नाही राहणार का? तुम्ही पिवत्र आत्म्याचा बाि स्मा
िमळाल्याचा दावा करता? [भाऊ म्हणतो, “होय महाशय.”] मला सुध्दा पिवत्र आत्म्याचा
बाि स्मा िमळाला आहे. मग हे काय आहे? परतंु तरी मी असा दावा करीत नाही क
माझ्या—माझ्यामध्ये सामथ्यर् आहे जे ा रहस्याला प्रगट क शकेल. मला काही
सामथ्यर् नाही क मी आजार्यांस बरे करावे. तो परमेश् वरच आहे जो ते करतो.
376 [भाऊ ब्रॅन्हम सभेमध्ये भावाशी बोलत राहतात—सम्पा.] माझा िवश् वास आहे क
आपण एक सेवक आहा. जर माझी काही चुक नसेल, तुम्ही अरकान्ससचे आहा. ठीक
आहे. आता आण तुमच्यामध्ये आहे यासाठी क तुम्ही शुभवतर्मानाचा प्रचार करावा.
साधारणतः तुम्ही एका शेत घरात कवा त्याच्या आजूबाजूला कोणत्या िठकाणी उभे
होता, तुम्ही त्या िवषयी काहीच जाणत नाहीत, परतंु शुभवतर्मानाचा प्रचार करण्यासाठी
तुमच्यामध्ये काहीतरी येते. तुम्ही त्याचा दावा कदाचत नाही क ते तुम्ही स्वतः आहा. हा
तर एक दसुरा व्यक्त आहे जो पिवत्र आत्मा आहे. काय हे सत्य आहे. [“होय, महाशय.”]
ठीक आहे.
377 [भाऊ ब्रॅन्हम मडंळीमध्ये भावाबरोबर बोलत राहतो.—सम्पा.] आता मी तुम्हाला
िवचा इ च्छतो, काय…तो पिवत्र आत्मा तुझ्यामध्ये वास करतो. काय हे बरोबर आहे
ना? [तो भाऊ म्हणतो, “हे खरे आहे.”] काय तुम्ही त्याच्याशी वातार्लाप करता? [“होय
महाशय.”] काय तुम्ही त्याच्याबरोबर बोलता काय? काय तुम्ही त्याची प्राथर्ना करता?
ठीक आहे. हेच सवर् मी िवचा इ च्छत होतो. तुमचे खूप खूप आभार.

पाहा? आता तुम्हाला हे समजले काय? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—सम्पा.]
378 मी तुम्हाला एक गो िवचारतो क हे झाले होते जेव्हा…येशूने योहान 3 मध्ये म्हटले
होते, त्याने म्हटले होते “जेव्हा मनुष्याचा पुत्र जो स्वगार्त असेल.” समजले? “आता तो
स्वगार्त आहे;…तो पृथ्वीवर येईल.” समजले? “मनुष्याचा पुत्र जो आता स्वगार्त आहे,”
आण येथे तो उभा असलेला कोणा व्यक्त शी बोलत होता. आता तुम्हीच मला प्र ाचे
उत्तर ा. येशू आण िपता स्वयम एकच व्यक्त होते.
379 हे तसे आहे जसा पिवत्र आत्मा माझ्यामध्ये आहे. तुम्ही माझ्याकडे प्रचार करताना
पाहत आहा, परतंु तो मी नव्हे.

तुम्ही जाणता क तो मी नाही जो शब्द बोलतो ज्या ारे घडून येऊ शकतो. एक प्राणी,
बसा व त्याच्याकडे पाहा, आण त्या प्राण्याला मारा आण खाऊन टाका. ती िन मतीक्षम
शक्त आहे. जी मनुष्य जातीमध्ये ठेवलेली नाही.
380 तो मी नाही क जो त्या छोट्या मुलाला घेऊन ठेिवल…आज रात्री डॉक्टरांनी त्याला
आपल्या पाठीच्या आधारे झोपवून ठेवले आहे आण तो दयरोगाने िपडीत आहे. आण
मी असे म्हणतो, “िव लयम ब्रॅन्हम असे म्हणतो”? नाही. “प्रभू परमेश् वर असे म्हणतो!
मग आजार न होतो.” आण त्याला दसुर्या िदवशी डॉक्टरकडे आणण्यात येते आण
तो िपडेतून मुक्त झालेला असतो. समजले?
381 एक मुलगा रक्ताच्या ककर् रोगाने एवढा आजारी होता क त्याचे डोळे जणू बाहेर
आलेली भासावी, आण पूणर्पणे िपवळा झाला होता, त्याचे पोट पूणर् िपवळे झाले होते.
आण ते त्याला हॉ स्पटलमध्ये घेऊन जात असतात यासाठी क त्याचे रक्त आण अन्य
गो ी तेथे ाव्या, यासाठी क ते त्याला येथे घेऊन येऊ शकतील. आण पाच िमिनटाच्या
आतच तो हॅमबगर्र क रता रडतो! आण त्याला दसुर्या िदवशी डॉक्टरकडे परत नेले
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जाते, आण तो त्याच्यात त्या आजाराच्या लवलेश मात्र पाहत नाही. हे “िव लयम ब्रॅन्हम
म्हणतो” असे आहे काय? ते “प्रभू परमेश् वर असे म्हणतो” असे आहे! तरी तो एक
व्यक्त गत रत्या माझ्याहून भ आहे, परतंु तो एकाच प्रकारे प्रगट होतो क तो माझ्यातून
होऊन प्रगट होतो. समजले?
382 त्याचप्रमाणे येशू आण िपता होता. येशूने म्हटले होते, “हो मी नाहीए जो ही
कामे क रतो; परतंु तो माझा िपता आहे जो माझ्यामध्ये वास करतो, आण तोच ही
काय करतो.”

आता पाहा, त्याने म्हटले होते, “मनुष्याचा पूत्र जो स्वगार्तून उतरले आता तो स्वगार्त
ही आहे.” समजले? हे काय होते? तो सवर्व्यापी होता कारण तो परमेश् वर होता.
383 आता, अजून एक मी…[भाऊ ब्रॅन्हम एक वेळा आपली बोटे—सम्पा.] मी
बोलू इ च्छतो.

तुम्ही स्प ीकरण ा क तुम्ही काय बोलत होते…
[टेपमध्ये खाली जागा, एक भाऊ सभेमध्ये बोलतो—सम्पा.]
िपत्या परमेश् वरा, आभारी आहे. आम्ही आपला धन्यवाद करतो; कारण तुझा आत्मा

येथे आहे. आण िपत्या, आम्हाला हे सांिगतले गेले क जेव्हा वरैी आत येत होता, तेव्हा
एका मनुष्यावर आत्मा उतरला क त्याने भिवष्यवाणी करावी, आण त्याने तसे केले.
त्याने सवर् काही सुव्यव स्थत केले. जेथे त्याला कळले क कसे जावे आण कसे शत्रूला
पराभूत करावे आण शत्रूला कुठे शोधावे.
384 आण िपत्या मी तुझा धन्यवाद करतो कारण तू आज ही तोच परमेश् वर आहेस
जो सदवै सारखाच रािहला आहे. तू आजही सारखाच आहे. आम्ही बदलतो आण यगु
बदलते, आण वेळ बदलते आण लोक बदलतात, परतंु तू कधीही बदलत नाही. तुझ्या
प्रणाली कायम सारख्याच आहेत. तुझी कृपा सारखीच आहे. तुझी काय सारखीच आहेत,
कारण ती अ तू आहेत आण मनुष्यांच्या बुद्धी सामथ्यार्च्या प लकडे आहेत.
385 म्हणून हे प्रभू आम्ही तुझे आभारी आहो. कारण तुझे रहस्ये तुझ्या सेवकांच्या दयात
तू लपवून ठेवले आहेत. आण प्रभू आम्ही त्यासाठी फार आनदंीत आहोत. आण असे
होवो क आम्ही प्रकाशाच्या…ज्योतीप्रमाणे एका स्थानातून दसु्र र्या स्थानात जाऊ तसेच
आण दसुर्या लोकांना प्रेमाने आत आणण्याचा प्रयत्न करावा. यासाठी क आम्ही प्रत्येक
लहान कोपर्यात मासळी पकडण्याचे खास जाळे टाकावेत. यासाठी क आम्ही याबाबतीत
खात्रीपूवर्क व्हावे क आम्ही प्रत्येक अशी मासळी पकडली आहे, जी तुझ्या राज्याची आहे.
आण मग कोकरा आपल्या नवरीला घेइल यासाठी क ती सदवै त्याच्याजवळ राहील.
आम्ही त्या समयाची वाट पाहतो. आम्ही हे येशू ख्रस्ताच्या नावाने मागतो. आमेन.
386 येथे िकती लोक आजारी आहेत, आपले हात वर उचला. ठीक आहे, असे वाटते
क जवळजवळ…आपले हात वर पुन्हा उचला. जवळजवळ एक, दोन, तीन, चार, पाच,
सहा, सात आठ, नऊ, दहा, अकरा, बारा, तेरा, चौदा, पंधरा, सोळा, सतरा, अठरा,
एकोणीस, वीस…[भाई ब्रॅन्हम तसेच कोणी एक वर उचललेल्या हातांना शांतीपूवर्क मोजू
लागतात—सम्पा.] सत्तेचाळीस, जवळजवळ सत्तेचाळीस. ठीक आहे.
387 आता, साडे अकरा झाले आहेत, आम्ही आताच या आजार्यांसाठी प्राथर्ना क
शकतो. आज रात्री…काय तुम्ही, तुम्हाला हे करणे आवडेल काय? [मडंळी म्हणते,
“आमेन”—सम्पा.]
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388 माझा िवश् वास आहे क , आताच हे करण्याची ही योग्य वेळ आहे. तुम्हाला सांगतो का
बर;े कारण पिवत्र आत्मा येथे उभा आहे आण अभषेक करीत आहे. आता, ￭जतपयर्ंत
आम्ही त्या आत्माच्या आत सरकत आहोत, तुम्ही पाहता क काहीतरी आहे. तुम्ही
जाणता क काहीतरी—काहीतरी आहे, तो कोणी आहे जो उप स्थत आहे आण जर तुम्ही
त्यावर िवश् वास क शकता, तुम्ही त्यावर आताच िवश् वास केलाच पाहीजे. समजले?
तुम्ही जर तुम्ही त्यावर कधी िवश् वास क शकता तर ती वेळ बरोबर आता आहे, जेव्हा
तुम्हाला त्याच्यावर िवश् वास केला पाहीजे. समजले? जर तुम्ही त्यावर कधी िवश् वास
करण्यास जाता, तर तो समय बरोबर आताच. आहे.
389 आता, आमची इच्छा अशी आहे क अगदी शांतपणे यावे. आण जे तेथे त्या जायच्या
वाटेत आहेत, ज्यांनी आपले हात वर उचलले होते त्या जायच्या वाटेतून बाहेर िनघून
या आण त्यानतंर ा मागार्ने खाली जावे. आण मग आम्ही त्यांना एका जायच्या
वाटेतून दसुर्या जायच्या वाटेत घेऊ आण त्यांच्यातील फक्त पचं्चेचाळीस—पचं्चेचाळीस,
सत्तेचाळीस लोकच आहेत. ज्यांनी आपले हात वर उचलले होते, त्याला जास्त वेळ
लागणार नाही.
390 मी भाऊ नेव्हीलला िवचा इ च्छतो क ते पुढे माझ्याबरोबर येथे खाली येतील.
आम्ही ा लोकांसाठी प्राथर्ना करायला जात आहोत.
391 सवर्प्रथम ते लोक जे आता जायच्या वाटेत येत आहेत. आता एका िमिनटासाठी उभे
राहूया, यासाठी क आम्ही येथे प्राथर्ना क शकू आण प्रत्येकावर हात ठेवू शकू. आता, हे
योग्य होईल क प्रत्येक व्यक्त जो प्राथर्नेच्या रांगेत येत आहे, ते उभे राहतील. समजले?
आता—आता पाहा, आता पाहा, वेळ वाचण्यासाठी यासाठी क आम्ही ते करण्यासाठी
सुिन श् चत होऊया. आता आम्ही तुमच्यासाठी प्राथर्ना करण्यास जात आहो.
392 िमत्रांनो, लक्ष ा, आता मला हे तुम्हाला समजवू ा, येशू ख्रस्ताने हे म्हटले
आहे, “िवश् वास ठेवणार्याबरोबर ही चन्हे असतील.” आता पाहा, त्याने असे कधीच
म्हटले नव्हते. “जर ते त्यांच्यासाठी प्राथर्ना करतील.” “जर ते आजार्यांवर आपले
हात ठेवतील, तर ते बरे होतील!” आण जर परमेश् वर रक्ताच्या ककर् रोगाची गो जर
घेऊ शकतो, आण जी एक लहान मुलगी जी स्वतः िवश् वास क शकत नाही. आण
तो पूणर्पणे बरा क शकतो. जर तो नतंरची बरे क शकेल क डॉक्टरांना त्याच्यात
रक्तातील संधीवात ताप कवा अन्य काहीही सापडणार नाही. तर तो तुमच्यासाठी काय
क शकतो? आता पाहा, ते लहान मुले ते समजत नाहीत क काय प्राथर्ना होईल. परतंु
फक्त त्यांच्यावर हात ठेवावेत आण त्याने ते केले. आम्ही हे समजू शकतो.

आता, जेव्हा तुम्हाला प्राथर्नेसाठी उभे आहात, येऊ या. आपण प्राथर्ना क या.
393 स्वग य़ िपत्या, आपली महान उप स्थती जी येथे आहे आण तो महान एक पिवत्र
आत्मा ज्याचे आम्हाजवळ चत्र आहे, ज्याला आम्ही बायबलमध्ये वाचतो. तो येथे आताच
उप स्थत आहे. तो स्वतःला मानवी देहा ारे प्रगट करीत आहे.
394 आम्ही कसे त्याला पाहीले जे मानवी दयातील िवचार प्रगट करण्यास समथर् आहे,

ा सवार्त एका वेळी ही िनष्फळ झाले नाही, लोकांच्या पापे जी त्यांनी केली होती.
ती प्रगट करीत आण त्यांना काय घडले होते ते ततंोततं सांगून पुढे काय होईल यामध्ये
कधीच एकदा देखील िनष्फळ झालेले पाहीले नाही! मग, आम्ही जाणतो क अब्राहामाचा,
याकोबाचा आण इ ाएलाचा परमेश् वर, येशू ख्रस्ताच्या व्यक्त त्वात आजसुध्दा तोच
परमेश् वर आहे.
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395 आण आता त्याचा आत्मा स्वगार्तून खाली उतरतो, कलवरी कु्रसावर जेथे रक्त
सांडले गेले, तो लोकांच्यामध्ये खाली येत आहे; यासाठी क जग जळून जाण्यापूव
मानव देहात स्वतःला प्रगट करील. महान पिवत्र आत्मा मानवी शरीरात प्रगट होत आहे.
त्या मौल्यवान लोकांना ज्यांनी प्राय त्ताचे रक्त ग्रहण केले आहे. परमेश् वर मानवी देहात
होऊन प्रगट होत आहे.
396 त्या कारणामुळे हा काही मानवी देह नसणार जो केवळ ही काय करील,
जसा बाि स्मा आण इतर िवधी, आण सोपवलेली कामिगरी ही क , “िवश् वास
करणार्याबरोबर ही चन्हे असत जातील.” आजार्यांवर हात ठेवून, पिवत्र आत्मा हे
पाहून होईल क आजार्यांवर हात ठेवल्याने आजारी बरे होतात, जर ते िवश् वास करतील.
आता, िपत्या आम्हाला हे माहीत आहे क ा गो ी सत्य आहेत.
397 प्रभू हे लोक जे उभे आहेत. त्या सेवकांच्या हाताखालून ते जात आहेत. ज्यांनी
पिवत्र आत्मा प्रा केलेला आहे. आण हे सेवक आजार्यांवर हात ठेवण्यास तयार आहेत.
आण िपत्या आम्ही हे जाणतो क जर! हे लोक केवळ िवश् वास करोत! प्रत्येक ते वचन
ज्याचे तू अभवचन िदले आहे, ते घडणारच, ते िवश् वास करोत…आण हे िवश् वासाशवाय
होऊ शकत नाही, कारण िवश् वासािवना परमेश् वराला प्रस करणे अशक्य आहे. आम्ही
िवश् वासाशवाय असे क च शकत नाही.
398 आण आता त्या िवश् वासा ारे जे अभवचन आमच्या पुढे ठेवलेली आहेत, तसेच
आम्हावर बायबलचे शक्क्यांच्या उघडण्या ारे िवश् वासा ारे प्रचीती येते क देव आपले
वचन पूणर् करतो! प्रभू, होऊ दे. हे जे मौल्यवान लोक आजारी आहेत…आण एक मनुष्य
असल्यामुळे माझ्या नाशमान देहात तशीच भावना आहे जशी त्यांची आहे आण प्रभू आता
त्यांनी…तोच पिवत्र आत्मा जो आमच्यामध्ये वास करतो त्यांच्या आत वास करो. आण
आम्ही एकमेकांसाठी द:ुखीत होतो. आण आम्ही जाणतो क हा नवीन करार जो नव्या
रक्तामध्ये…जर तो जुना करार आरोग्य वरदान देत होता तर हा “नवा करार जो अधक
उत्तम” त्या ारे िकती अधक करील? िपत्या, असेच होऊ दे क हे लोक आरोग्यवरदान
न चुकता, परतंु तेर जेव्हा ते तुझ्या सेवकांच्या हाता खालून जात आहेत तर ते आरोग्यदान
पावोत. आम्ही हे येशू ख्रस्ताच्या नावाने हे मागतो. आमेन.
399 आता—आता आम्ही असे क या, ा बाजूला लोक बसतील आण ा बाजूचे
लोक पुढे येतील, आण या बाजूचे लोक परत जातील. आण दसुर्या बाजूचे…आता,
तुमच्यातील काही बधंुजण जे येथे आहेत उभे राहतील. वाटते जे तुम्ही येथे आहात—
जे तुम्ही येथे आहात.

डॉक्टर भाऊ नडै कुठे आहेत? भाऊ नडै तुम्ही तर प्राथर्नेच्या रांगेत येणार होता?
भाऊ नडै? [भाऊ नडै आवरसन म्हणतात, “होय, मी कोणा दसुर्या व्यक्त साठी प्राथर्ना
रांगेत उभा आहे.”—संपा.] ठीक आहे. भाऊ नडै. ठीक आहे. जशी तुझ्यासाठी प्राथर्ना
होते तशी तू प्राथर्ना रांगेतून बाहेर िनघुन ये.
400 आता जो येथे ा बाजूला आहे, ते एका क्षणाक रता बसतील, आण मी ा बाजूच्या
लोकांना प्राथर्नेसाठी घेतो. मग, मग आम्ही खाली येऊ आण मागार्तील मध्यभाग घेऊ,
आण पुन्हा त्यांना ा मागार्ने परत पाठवू. मग हा मागर् घेऊ, आण त्यांना ा मागार्ने
परत पाठवू आण आम्ही प्रत्येकांसाठी प्राथर्ना क .
401 मी भाऊ टैडीला िवचारण्यास जात आहे…तो कुठे आहे? [भाऊ टैडी एरनोड
म्हणतात, “येथे मी आहे.”—संपा.] ठीक आहे. मी आपल्याकडून अपेक्षा क रतो क
तुम्ही या गीतासाठी वा वाजवा, “तो महान वै जो जवळ आहे.” आण िपयांनो
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वाजिवणारा जेथे कुठे आहेत. तुम्ही त्याच्याबरोबर संगीतासाठी साद ा, काय असे
तुम्ही कराल.
402 ऐका, तुम्हाला आठवते ती वेळ जेव्हा तेथे िपयानो वाजवत होते आण एक लहान
मुलगा जो मचंावर आणण्यात आला होता. एक त ण अिमश मुलगी िपयानो वाजवत
होती. “तो महान वै जो जवळ आहे.” तचे केस, काळे, लांब होते, जे लांब व—व
सुंदर होते. ती मनोनाइर कवा अिमश मुलगी होती.
403 आण आत्म्याने त्या लहान मुलास स्पशर् केला. जो आपल्या हाताच्या आधारे
अधु पायांवर टांगला होता. आण त्याने माझ्या िमठीतून उडी मारली आण तो त्या
मचंावर धाऊ लागला. त्याची आई उठली आण ती मागे पडली मला वाटते ती मुलगी
सु वातीपासूनच मनोनाइर होती.
404 आण पिवत्र आत्म्याने त्या लहान मनोनाइर मुलीला कवा अिमश मुलीला स्पशर्
केला, कवा ती जी काही होती तला स्पशर् केला. तचे वडील आण ते तेथे बसले
होते…त्यांनी मनोनाइर लोकांसारखे कपडे घातले होते, कवा ती जी काही होती. आण
ती आपले हात हवेत वर क न िपयानोव न उठून उभी होती. आण तचे केस तच्या
खां ावर पडले, आण ती स श दतू वाटत होती. आण तने आत्म्यात गीत गाण्यास
आरभं केला. आण जेव्हा तीने तसे केले, तेव्हा िपयानो हा वाजत राहीला, “तो महान
वै जो जवळजवळ आहे, जो सहानुभूती ठेवणार येशू.”
405 प्रत्येक व्यिक्त उभे होते, आण हजार लोकं त्या िपयान च्या बटनाकडे ी लावून
होते, जी खाली-वर होऊन वाजत होती. “तो महान वै जवळ आहे, जो सहानुभूती
ठेवणारा येशू.” लोक आपल्या व्हीलचेयर, खाटेव न, ग्ण शबीकेतून उठले आण
चालू लागले.
406 तो प्रभू येशू आज सकाळी अगदी तसाच येथे आहे; जसा त्या वेळी होता. आता
आपण फक्त िवश् वास करा.

आता तुम्ही हे गीत वाजवा, जर वाजवाल, तो महान वै .
आता या प्रत्येक जन प्राथर्ना करतील.
आता ते ा खोलीतून होऊन चालतील, आण ा मागार्ने होऊन खाली

पोहचतील, आपण आपल्या खूच जवळ, जेथे कुठे जाऊ इ च्छता, तथपयर्ंत आपल्या
मागार्ने जा. जे लोक तेथे मागे आहेत, काय तुम्हाला ही गो समजली काय? ठीक आहे.
मग तुम्ही आपल्या खचु वर परत जा, मग आम्ही उभे राहू.
407 आता ऐका, आता जेव्हा त्यांच्यासाठी प्राथर्ना केली जात आहे, तुम्ही त्यांच्यासाठी
प्राथर्ना करा. मग जेव्हा तुमच्यासाठी प्राथर्ना केली जाईल. तेव्हा ते तुमच्यासाठी
प्राथर्ना करतील.

आता, तुम्ही जे सेवकगण येथे आहात. ते उभे राहतील, आण माझी इच्छा आहे क
तुम्ही आपले हात त्यांच्यावर ठेवा जसे—जसे ते येतील.
408 आता, प्रत्येकजण आपले मस्तक झुकवतील, आण आपण आपले मस्तक झुकवून
घेऊ या. प्राथर्ना करीत राहा. आण तुम्ही जेव्हा येथून होऊन जाल, तेव्हा ठेवा…
तुमच्यावर हात ठेवले जातील. आठवण ठेवा, क हे परमेश् वराचे अभवचन आहे, क
तो आपल्या पुस्तकातील गु गो ी प्रगट करीतो, तो मानवी दयाच्या गु गो ी प्रगट
क रतो. तो परमे वर आहे जो खात्री देतो. जर तुम्ही त्याचा िवश् वास कराल. समजले?
आता प्रत्येकजण प्राथर्नेत राहतील.
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आता तुम्ही सेवकभाऊ येथे उभे राहा, काय तुम्ही येथे उभे राहाल?
ठीक आहे, येऊ या आपण आपल्या माना झुकवूया.

409 आता, प्रभू येशू, हे होऊ दे क जेव्हा हे लोक येऊन येथून येतील तर सवर्शक्त मान
परमेश् वराचे सामथ्यर् लगेच त्यांच्या िवश् वासाला प्रज्व लत करो. आम्ही हे सवर् येशूच्या
नावाने मागतो.
410 ठीक आहे. आता प्राथर्नेची रांग ा बाजूने चालू दे. आता जेव्हा हे लोक येथून पुढे
जात आहेत, तेव्हा प्रत्येक सेवक त्यांच्यावर हात ठेवतील.
411 [भाऊ ब्रॅन्हम आण सेवकगण त्या प्रत्येकासाठी प्राथर्ना करण्यास आण त्या प्रत्येक
व्यिक्तवर हात ठेवण्यास सु वात करतात. जे रांगेत आहे, जेव्हा संगीतवादक, तो महान
वै हे गाणे वाजवतात.]

प्रभू येशूच्या नावाने!
माझ्या भावा, मी माझे हात प्रभू येशूच्या नावाने ठेवतो.
प्रभू येशूच्या नावाने!
परमेश् वरा, हे माझी बिहण, रोजेला ही, येशूच्या नावाने बहाल कर.
येशू ख्रस्ताच्या नावाने!
येशू ख्रस्ताच्या नावाने!

412 तुम्ही येथे राहा; ती रांग संपेपयर्ंत पाहा.
प्रभू येशूच्या नावाने!…?…
लक्षात ठेवा, तो नम्र आहे. नम्रतेने येतो.

413 [भाऊ ब्रॅन्हमचे शब्द येथे फक्त काही भागातच ऐकू येतात, आण ते प्रगट केलेले
िवचार पूणर्पणे छापण्यास पुरसेे नाहीत. प्राथर्ना रांग येथे सहा िमिनटे आण पंचवीस
सेकंदासाठी चालू राहते—सम्पा.]
414 येथे टेपवर रकामी जागा आहे. भाऊ िबली पॉल ब्रॅन्हम मायक्रोफोनच्या जवळ
येतात आण सांगतात, “काय तुम्ही लोक कृपया मागे जाल का? तुम्ही जे लोक वाटेत
उभे आहेत. काय तुम्ही त्या वाटेतून बाजूला व्हाल आण मागे जाल? कृपया मागे जात
राहा; तुमचा धन्यवाद. तुम्ही लोक जे वाटेमध्ये आहेत, तुम्ही सुध्दा आजूबाजूला जाल
का?”—सम्पा.]
415 [भाऊ ब्रॅन्हमचे शब्द येथे फक्त काही अशंीच ऐकायला आले आण ते पूणर् प्रगट
िवचार छापण्यासाठी पुरसेे नाही. प्राथर्ना रांग येथे दोन िमिनटे आण वीस सेकंद चालू
राहते.—सम्पा.]

भावा, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य स्वकार कर.
भाऊ िमत्छेल, तुझे आरोग्य स्वकार कर.
भावा, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर
बिहणी, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
बिहणी येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
येशू ख्रस्ताकडून तुमचे आरोग्य ग्रहण करा.
बिहणी, येशू ख्रस्ताकडून तुमचे आरोग्य ग्रहण करा.
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भावा, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर
बिहणी, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
बिहणी, येशू ख्रस्ताकडून तुमचे आरोग्य ग्रहण कर.
भावा, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
भावा, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
भावा, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
बिहण, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
बिहण, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
माझ्या भावा, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
बिहण, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
बिहण, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
माझ्या भावा, आरोग्य ग्रहण कर.
येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
भावा, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
भावा, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
भावा, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
बिहणी, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
बिहणी, आरोग्य ग्रहण कर.
बिहणी, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
बिहणी, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
भावा, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
माझ्या बिहणी, तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
भावा, आरोग्य ग्रहण कर.
बिहणी, तुझे आरोग्य ग्रहण कर…?…
बिहणी, तुझे आरोग्य ग्रहण कर…?…
भावा, तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
भावा, तुझे आरोग्य ग्रहण कर…?…
बिहणी, तुझे आरोग्य ग्रहण कर…?…
येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
बिहणी, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर…?…
आरोग्य ग्रहण कर.
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आरोग्य ग्रहण कर…?…
माझ्या भावा, येशू ख्रस्ताकडून आरोग्य ग्रहण कर.
आरोग्य ग्रहण कर.
बिहणी, आरोग्य ग्रहण कर…?…
येशू ख्रस्ताच्या नावाने आरोग्य ग्रहण कर.
येशूच्या नावाने आरोग्य ग्रहण कर. आमेन
आरोग्य ग्रहण कर.
आरोग्य ग्रहण कर.
तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.

416 [भाऊ िबली पॉल ब्रॅन्हम, मायक्रोफोनच्या समोर येतात, आण म्हणाले, “कुणाला
प्राथर्ना रांगेत यायचे आहे? काय तुम्ही कृपया, प्राथर्ना रांगेत याल. काय कोणी आणखी
आहे जे प्राथर्ना रांगेत येऊ इ च्छतात, त्यांनी कृपया क न आत यावे.”—सम्पा.]

माझ्या भावा, येशू ख्रस्ताकडून तुमचे आरोग्य ग्रहण कर.
बिहणी येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
भावा, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.

417 बहीण वूडस, येशू ख्रस्ताच्या हाताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
तुझे आरोग्य ग्रहण कर…?…
आरोग्य ग्रहण करा…?…

418 बहीण राबसर्न, येशू ख्रस्ताच्या हाता ारे आरोग्य ग्रहण कर.
माझ्या भावा, येशू ख्रस्ताच्या हाता ारे आरोग्य ग्रहण कर.
बिहणी, येशू ख्रस्ताच्या हाता ारे आरोग्य ग्रहण कर.
येशू ख्रस्ताच्या नावाने, तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
येशू ख्रस्ताच्या नावाने, त्याला आरोग्य दे.
बिहणी, आरोग्य ग्रहण कर…?…
मुला येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
बिहणी, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
भावा, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
भावा िवअटर्स, येशू ख्रस्ताकडून तुझे ग्रहण कर.
बिहणी, येशू ख्रस्ताकडून तुझे आरोग्य ग्रहण कर.
भावा, तुझे आरोग्य ग्रहण कर…?…
भावा, येशू ख्रस्ताच्या नावाने ग्रहण कर…?…
येशू ख्रस्ताच्या नावाने…?…
येशू ख्रस्ताच्या नावाने…?…
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आमचा प्रभू येशू ख्रस्ताच्या नावाने, तुझे आरोग्य ग्रहण कर
माझ्या भावा, येशू ख्रस्ताच्या नावाने, तुमचे आरोग्य ग्रहण कर.
येशू ख्रस्ताच्या नावाने…?…
बिहणी, येशू ख्रस्ताच्या नावाने, तुमचे आरोग्य ग्रहण कर.
येशू ख्रस्ताच्या नावाने…?…

419 [भाऊ बीली पॉल ब्रॅन्हम मायक्रोफोन जवळ येतात आण म्हणतात, “काय हेच ते
सवर् आहे ज्यांच्यासाठी प्राथर्ना केली जाणार होती?”—सम्पा.]
420 [भाऊ ली वायले भाऊ ब्रॅन्हमशी बोलतात—सम्पा.] प्रभू येशूचा हात, भाऊ वायल
तुमच्या िप्रय व्यक्त साठी केलेली ही िवनतंी, येशूच्या नावाने तुला प्रदान करो.
421 [भाऊ बीली पॉल ब्रॅन्हम ब्रदर ब्रॅन्हमशी बोलतात.—सम्पा.] बील पॉल, ￭जतक
पत्रके तू िदली आहे, आता ते तुमचे आरोग्य, येशू ख्रस्ताच्या नावाने ग्रहण करो.

तो महान वै आता जवळ आहे,
तो सहानुभूती करणारा येशू
तो तुटलेल्या दयाशी बोलते क ते आनदंीत व्हावे
ओह, येशूची वाणी ऐका.

सवार्ंनी एकत्र
सराफाचे मी गीतामध्ये मी अतमधुर नाव,
िवनाशी जीभेवर अतमधुर नाव,
आजपयर्ंत गायलेल्या गीतांतील अतमधुर गीत.

422 परमेश् वरा, ा िप्रय लहान जोडप्यावर ज्यांनी ा जगात आणले एक…?…होऊ
दे त्यांची िवनतंी प्रभू येशू ख्रस्ताच्या नावाने ग्रहण कर.
423 …?…येशू ख्रस्ताचे, आमच्या बिहणीचा व्यक्त तो ावेळी तच्या मनात आहे,
परमेश् वराचे सामथ्यर् त्या िवनतंीबरोबर जावो. तची सुटका होवो. प्रभू, ते प्रदान
कर. आमेन.
424 प्रभू परमेश् वरा, येशूच्या नावाने, ा मनुष्याची िवनतंी मान्य कर. मी, माझ्या
प्राथर्नेसह त्याच्यासाठी प्राथर्ना करतो. आमेन.
425 ओह, हे आ यर्कारक नाही काय? [मडंळी आनदंीत होते आण म्हणते,
“आमेन.”—सम्पा.] मी िवश् वास करतो क जर प्रत्येक व्यिक्त जो येथे आहे. तो ा
सकाळी ा महान अभषेकाखाली आला आहे. मी—मी िवश् वास करतो, जर तुम्ही
फक्त…आता तुम्ही कोणत्या महान व मो ा गो ीवर पाहू नका. फक्त ा साध्या गो ीकडे
लक्ष ा. त्याच्या अभवचनावर िवश् वास ठेवावा.
426 आता आपण सवर् ते एकत्र होऊन बोलूया. आम्ही [मडंळी म्हणते, “आम्ही”—
सम्पा.] कोणा महान घटना [“कोणती महान घटना.”] यासाठी पाहात नाही. [“त्यासाठी
पाहत नाही.”] परतंु येशूच्या नावात [“परतंु येशूच्या नावात.”] आम्ही त्याचे अभवचन
स्वकारतो [“आम्ही त्याचे अभवचन स्वकारतो.”]
427 हेच ते ठरिवते. तेच हे पूणर् करते. [मडंळी म्हणते, “आमेन” आण उच्च स्वराने आनदं
करत—सम्पा.] आमेन! परमेश् वर तुम्हाला आशीवार्द देवो! 
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(Questions And Answers On The Seals)
हा संदेश मूळ पाने इगं्रजीत भाऊ िव लयम मे रयन ब्रंहम यांनी रिववारी सकाळी, 24 माचर्, 1963 रोजी,
अमे रकेच्या इंडयानाच्या जेफरसनिवले येथील ब्रन्हम टेबरनेकल, जेफरसनिवले, इंडयाना, य.ुएस.ए मधून
प्रचार केला होता. जो चुंबक य टेप रकेोडग मधून घेतला गेला आहे आण इगं्रजीमध्ये िवस्तृत स्व पात छापला
गेला आहे. हे मराठी भाषांतर, व्हॉइस ऑफ गॉड रकेॉडग्स ांनी छापले आहे आण त्याचा वाटप करण्यात
आला आहे.
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