
चौथा शक्का
 शुभ संध्याकाळ. आपण आता आपली मस्तके प्राथर्नेसाठी, काही क्षण झुकवूया.
2 आमच्या दयाळू आण स्वग य िपत्या, आज रात्री आम्ही पुन्हा प्रभू येशू ख्रस्ताच्या
नावात, तुजकडे आणखी एक िदवस िदल्याबद्दल, धन्यवाद देण्यासाठी येत आहोत. आण
आम्ही आता आज रात्रीच्या सभेसाठी तुझा आशीवार्द मागतो. पिवत्र आत्मा येवो आण

ा गो चा अथर् आम्हास देवो, ज्या आम्ही फार नीट शोधत आहोत. हे परमेश् वरा, ते
इतके मौल्यवान असो क आम्ही सवर् वचनाभोवती अशा प्रकारे सहभािगता क शकू,
जेव्हा आम्ही जाऊ, आम्ही सांगू शकू क , “तो वाटेने आपल्याबरोबर बोलत असता
आपल्या अतं:करणाला आतल्या आत उकळी येत नव्हती काय?” आम्ही तुझा धन्यवाद
करतो क त्याने जे आम्हांसाठी केले, आण िवश् वास करतो क तो आमच्या प्रवासात
आम्हाबरोबर राहील, हे आम्ही येशूच्या नावाने मागतो. आमेन.
3 प्रभूच्या भवनात, आज रात्री, पुन्हा सभेसाठी येताना खूप आनदं होत आहे, आण
आम्ही आनदंीत आहोत. मी इतका आनदंी आहे क …
4 मी िवचार केला होता, क तो येणार नाही, परतंु शेवटी तो आला. आण मी इतका
आभारी आहे, क तो त्या चार घोडेस्वारांपकै शेवटचा आहे, जो मला वाटते मडंळीला

ा समयी िदलेल्या मह वाच्या संदेशांपकै एक आहे.
5 मला माहीत नाही क पुढचा शक्का काय आहे. मी तर ते रोज घेत आहे, जसे तो
मला ते प्रकट करतो. मी ते देण्याचा प्रयत्न करतो…जसे तो ते मला देतो.
6 काय तुम्ही परमेश् वराच्या आशीवार्दांचा आनदं घेत आहात? [मडंळी म्हणते,
“आमेन”—सम्पा.] काय तुम्ही लक्ष िदले क ती मडंळीच्या यगुांबरोबरच्या सहकायार्ने
ती कशी त्यांच्याबरोबर अगदी योग्य जुळत आहे? त्याचप्रकारे कशी ती…ते मला असे
दशर्िवते ती—ती हा तोच पिवत्र आत्मा आहे ज्याने मडंळीची यगेु िदली, तोच पिवत्र
आत्मा हे आता देत आहे, तुम्हाला समजले, कारण हे सवर् देवाच्या महान कायार्त एकत्र
िमसळले आहे, त्यास िनरिनराळ्या प्रकारे प्रकट करीत आहे.
7 तुम्ही लक्ष ा, जेव्हा त्याने स्वतःस दािनएलाला ांतातून दाखिवले, तेथे एक गो
दशर्िवत होते. जसे ा जागी एक—एक बकरी, कवा एखादे झाड; नतंर त्या जागी एक
मुत असेल. आण—आण—आण ज्या गो ी त्याने केल्या, त्याच गो ी करीत आहे,
तीच गो सवर् समयी, अगदी िन श् चत राहा क आपण त्या गमावणार नाही.
8 आता, काही क्षणांअगोदर मी िवस्मयीत झालो, मी एका ीशी बोलत होतो. जी येथे
बसली होती, जी अदंाजे पचं्चाऐंशी वषार्ची होती…
9 अधक िदवस झाले नाही, मी प मेला जाण्याच्या अगोदर, तेथे एक—एक लहान
मुलगी ओहीयो येथे होती, मला असे वाटते क ती ल्यूकेिमयाच्या रक्तककर् रोगाच्या अंतम
अवस्थेत मरत होती. आता ल्यूकेिमया हा एक रक्तातील ककर् रोग आहे. आण, ओह, ती
लहानशी मुलगी, तुम्हाला माहीत आहे, अशा भयकंर अवस्थेत होती क तेथे तच्यासाठी
आणखी आशा िबलकूल उरली नव्हती. ते तला नसांतून, ऑपरशेन ारे भरवीत होते.
आण ते अगदी गरीब कुटंूब होते. आण…
10 श्रीमती िकड, येथे आण भाऊ िकड, ांनी त्यांना सांिगतले क प्रभू प्राथर्नेचे खूप
उत्तर देतो. आण ते एकत्र आले, मला वाटते, आण कोणालातरी भाड्याने घेतले, आण
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त्या लहान मुलीला खाली घेऊन आले. ती लहानशी फार सुदंर मुलगी होती, अदंाजे
सहा, सात वष वयाची होती. [बिहण म्हणाली, “नऊ वषार्ची”—सम्पा.] नऊ वषार्ची.
आण—आण ती तेथे एका खोलीत होती…
11 आण जेव्हा आम्ही प्रभूसमोर गेलो, पिवत्र आत्म्याने तला एक वचन िदले. आण
त्यांना तला घ्यावे लागत असे; आण तला घ्यावे लागत असे आण तला भरवावे लागत
असे, तुम्हाला माहीत आहे, तशाप्रकार.े आण जेव्हा ती िनघाली, ती हॅमबगर्रसाठी रडत
होती, आण, म्हणून, ती तचे अ त डावाटे घेत होती. आण त्यांनी तला ते हॅमबगर्र
िदले आण तला नसै गक रत्या खाणे देत गेले.
12 थोड्याच अवधीत, काही िदवसात, त्यांनी तला पुन्हा डॉक्टरकडे नेले…डॉक्टर
तेव्हा काही समजू शकला नाही. तो म्हणाला, “ती तीच मुलगी नाही, ती मुळीच तीच
मुलगी नाहीए.” तो म्हणाला, “का, तेथे—तेथे ल्यकेुिमयाचे रक्त ककर् रोगाचे एकही लक्षण
नव्हते. कोठेच नाही, कोठेच नाही.” आण ती मरणास टेकली होती. त्यांनी तच्या
वाचण्याची आशा सोडली होती. ते फक्त तला शीरां ारे अ भरवीत होते. ती िफक्क
पडली होती. तुम्हाला माहीतच आहे क ते कसे आले होते…आण आता ती शाळेत जात
आहे. इतर मुलासमवेत खेळते, इतक आनदंीत आहे ￭जतक ती होऊ शकते.
13 हे मला आणखी अशा घटनेची आठवण देते. एके िदवशी मी असाच घरी आलो, तेथे
कोणी होते…जर मी चूक करत नसेल, तेथे एिपस्कोपी लयन्स कवा प्रेसबेटे रयन लोक
होते, त्यांनी कन्सासव न एका लहान मुलीला आणले होते. आण डॉक्टरांनी तची रक्त
ककर् रोगामुळे आशा सोडली होती. आण मला वाटते त्यांनी तला जगण्यासाठी फक्त चार
िदवस िदले होते; कारण तची अवस्था फार िबघडली होती. म्हणून ते म्हणाले क त्यांनी
ते चार िदवस येथे येण्यासाठी घालिवले, तला प्राथर्नेक रता घेऊन येण्यासाठी त्यांनी
बफार्चे िढगारे आण इतर गो ी पार करीत त्या देशांतून आले. आण तचे आजोबा…
चांगले िदसणार,े एक वृद्ध व्यिक्त होते, त्यांचे केस िपकलेले होते.
14 आण त्यांनी तला येथे एका लहानशा मोटेलमध्ये आणून दोन िदवस उलटले होते.
मला वाटते क ते मोटेल येथे जाता ￭सल्वर िक्रकच्या ा बाजूला नव्हते. आण म्हणून
मी खाली त्या रात्री तच्यासाठी प्राथर्ना करण्यासाठी गेलो. तो पहाटेचा समय होता. मी
त्या रात्री शहरांतून आलो होतो, आण खाली गेलो. आण ते आजोबा तेथे चालत होते,
आण आई, त्या मुलीची काळजी घेण्याचा प्रयत्न करीत होती.
15 आण मी प्राथर्नेक रता गुडघे टेकले असताना, पिवत्र आत्म्याने मला एक रहस्य
प्रकट केले जे तच्या आई आण वडलांमधील होते, त्यांनी जे केले होते. मी त्यांना
बाजूला बोलावले आण त्यािवषयी त्यांना िवचारले. ते रडू लागले, म्हणाले, “ते
बरोबर आहे.”
16 तेव्हा मी मागे पाहीले, आण मी पािहले ती लहान मुलगी दोरी उड्या खेळत होती.
आण आता ती लहान मुलगी…तीन आठवड्याच्या समयात, त्यांनी मला त्या लहान
मुलीचा फोटो पाठवला, पुन्हा शाळेत जाताना, दोरी उड्या खेळताना, आण तला
िबलकूल रक्ताचा ककर् रोग नव्हता.
17 आता, आता, ा साक्षी अगदी खर्या सत्य होत्या, समजले. म्हणून, आपला देव
इतका खरा आहे, तुम्हाला समजले. आम्ही फक्त त्याची सेवा करतो आण—आण
त्याच्यावर िवश् वास ठेवतो—आण—आण मला—मला माहीत आहे तो खरा आहे.
18 आता, जेव्हा आपल्यामध्ये कोणी आपल्या मागार्ने कायर् करीत असता, मी माझे
सव त्तम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे आण आता परमेश् वराच्या कृपेने, आज रात्री आपण
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हा चौथा शक्का अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आण पाहणार आहोत क पिवत्र
आत्मा आपल्याला त्यात काय सांगत आहे.
19 आता मी प्रकटीकरणाचा 6 अध्याय वाचत आहे. आण 7 व्या वचनापासून, 7 वे
आण 8 वे वचन. तेथे नेहमी दोन वचने असतात. पिहली घोषणा आहे. आण दसुर्या
वचनात त्याने जे पािहले ते आहे.

त्याने चौथा शक्का फोडला, तेव्हा चौथा—चौथा प्राणी, ये, असे म्हणाला,
ते मी ऐकले.

मग मी पाहीले, तो एक िफक्कट रगंाचा घोडा, आण त्याच्यावर तो बसलेला
पु ष माझ्या ीस पडला, त्याचे नाव मृत्यु आण अधोलोक त्याच्या
पाठोपाठ चालला…होता. त्यांना तरवारीने दषु्काळाने, मरीने व पृथ्वीवरील
ापदांकडून माणसांना जीवे मारण्याचा अधकार, पृथ्वीच्या चौथ्या भागावर

देण्यात आला.
20 आता, प्रभू हे समजण्यासाठी आमचे सहाय्य करो. हे एक रहस्य आहे.
21 आता, एक लहानशी परषेा तयार करण्यासाठी, जशी आपण मडंळीच्या
यगुाच्यावेळी केले, हे स्वार आण ा शक्क्याचे उघडणे हे पाहूया. आता आपण हे
आपल्या मनात ठेवूया, ावर थोडेसे बोलूया जोपयर्ंत आपण अनुभवत नाही क हे
बोलण्याचा हा योग्य समय आहे.
22 आता, आपण हे पािहले शके्क उघडणे, हे मोहरबदं केलेले मुक्त चे पुस्तक आहे. आण
नतंर ते पुस्तक गुडंाळीप्रमाणे गुडंाळलेले आहे, प्राचीन पद्धतीप्रमाणे.
23 [भाऊ ब्रॅन्हम गुडंाळी गुडंाळण्याचे आण मोहरबदं करण्याचे प्रात्यक्षक एक पेपर
वाप न क न दाखवतात—सम्पा.] ते अशा प्रकारचे पुस्तक नव्हते, कारण असे पुस्तक
अ लकडच्या काळात, अशा प्रकारची पुस्तके अ लकडेच, मला वाटते िदडशे वषार्ंपूव
कवा काही दोनशे वषार्ंपूव आली. आण तेव्हा ते असे गुडंाळीत असत आण त्यांची
दोन्ही टोक सोडलेली असत. जसे मी तुम्हाला सांिगतले क ते कसे केले जात होते,
आण वचनात, तुम्हाला ते कोठे िमळेल, आण यमर्यामध्ये आण अशाप्रकार.े त्यानतंर
दसुरे दस्तऐवज गुडंाळले जात असे आण त्यांचे टोक मोकळे सोडले जात होते, आण
अशा प्रकार.े
24 आण प्रत्येक एक शक्का होता. आण ते सात शक्क्यांचे पुस्तक होते, आण ते
होते…ते सात शक्क्यांचे मुक्त चे पुस्तक होते. मला क्षमा करा.
25 आण, तेव्हा, स्वगार्त, पृथ्वीवर, कवा पृथ्वीखाली, कोणीही ती गुडंाळी उघडावयास
कवा तच्यात पाहावयास समथर् नव्हता. आण योहान रडला, कारण त्याला कोणीही
मनुष्य आढळला नाही…कारण, जर ते पुस्तक मुळ मालकाच्या हातून घेतले नसते…
जेथे ते आदाम आण हव्वेकडून गमावले होते, आण जेव्हा त्यांनी त्यांचे वचनाचे अधकार,
आ ासने, त्यांचा वारसा गमावल्यानतंर, ते पुन्हा मुळ मालकाकडे गेले.
26 लक्षात ठेवा, त्यांनी पृथ्वीवर सत्ता केली. तो एक—एक छोटा ई र होता, कारण तो
देवाचा पुत्र होता, आण एक देवाचा पुत्र हा—हा—हा छोटा देव आहे. हे वचनािव ध्द
असू शकत नाही. मला माहीत आहे हे िवचत्र वाटते.
27 परतंु येशू म्हणाला, “जर ज्यांच्याकडे परमेश् वराचे वचन येते त्यांना तुम्ही देव
म्हणता…” आण परमेश् वराचे वचन कोणाकडे येते? संदे े यांकडे. “जर त्यांना तुम्ही
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‘देव’ म्हणता, ज्यांच्याकडे देवाचे वचन येते, देवाचा पुत्र आहे असे म्हटल्याव न तुम्ही
दभुार्षण क रता असे तुम्ही कसे म्हणता?” समजले?

आण, आता, ते देव होते.
28 आण मनुष्य, जर तुम्ही तुमच्या कुटंूबाच्या नावाने कुटंुबात जन्मता, तर तुम्ही एक
पुत्र आहात आण तुमच्या िपत्याचा भाग आहात.
29 आण मग—मग जेव्हा पाप आत शरले, आपण पाहतो क मनुष्याने ती दरी
ओलांडली, आण—आण बलैाच्या आण बकर्याच्या रक्ताने, ते झांकले गेले. परतंु
त्यात पापमोचन करण्याची शक्त नव्हती, जोपयर्ंत, ते खरे िवरजंक येईल जे पापाचे डाग
घेऊ शकेल, आण ते पूणर्पणे फोडून तुकडे क शकेल, आण ते पुन्हा त्याच्या मुळ िवकृत
करणार्याकडे पाठवू शकेल, जो सतैान होता.
30 जेव्हा ते पुन्हा सतैानाकडे गेले, त्याचा सावर्का लक संपूणर् नाश होण्याच्या
समयापयर्ंत तो वाट पाहतो. आता, ते दाखवते क आपण काय िवश् वास करतो. आपण
िवश् वास करतो क तो पूणर्पणे न केला जाईल आण संपूणर् नाश होईल,
31 मी िवश् वास करतो क पाप छ भ केले जाईल, आण जेव्हा त्याची येशू
ख्रस्ताच्या रक्ता ारे कबुली िदली जाते, ते अगदी तसे आहे जसे क काळ्या शाईचा
थब खूप क्लोरके्स िवरजंकामध्ये घालणे तो त्या रसायनामध्ये िवभक्त होतो, आण तेथे
पुन्हा पाठवला जातो जेथून तो आला आहे. समजले? आण तशाच प्रकारे येशू ख्रस्ताचे
रक्त करते.
32 तेव्हा, तो मनुष्य ती दरी ओलांडून पुन्हा, देवाचा पुत्र म्हणून होतो. समजले?
तेव्हा तो—तेव्हा तो बनतो…का, त्यांच्यातही देवाचे िन मतीचे सामथ्यर् येते. आण,
जेव्हा परमेश् वर तसे होण्याची आज्ञा क शकेल, तेव्हा तसे होईल, आण आपण पुन्हा
परमेश् वराकडे जाऊ. ते जेव्हा…
33 मोशे, बलैाच्या रक्ताखाली होता;…आण जेव्हा त्याला तो प्रकाश अग्नीस्तंभ,
जळत्या झुडुपामध्ये भेटला. आण तेथे तो देवाने त्याला जी सेवकाई िदली, त्यावर
उभा राहीला. आण तो एक संदे ा होता. आण जेव्हा देवाचे वचन त्याच्याकडे आले, तो
बोलला, आण अगदी शब्दा ारे गो ी िनमार्ण केल्या गेल्या. समजले?
34 आता, जर त्याने ते, बलैाच्या रक्ताखाली केले, तर येशू ख्रस्ताच्या रक्तािवषयी
काय? झाकले नाही; परतंु त्याचे पूणर्पणे पापमोचन केले. आण तुम्ही देवाच्या
उप स्थतीत, मुक्त केलेले पुत्र म्हणून उभे राहता. आता मडंळी ही त्या आदशर्
राहणीमानापासून खूप दरू आहे. आण मला वाटते, िकत्येक वेळा, खर्या रतीने बाहेर
येण्याऐवजी आण समस्येला सामोरे जाण्याऐवजी भटकत राहतो.

माझ्याकडे काही आहे जे मी सांगू इ च्छतो, आण मी—मी त्या वेळेस ते सांगेन.
35 आण आता लक्ष ा क तेथे कुठेतरी मडंळ्यांत चुक चे आहे. आण मला, वाटते
ती संप्रदायातील प्रणाली आहे जी लोकांची मने भलतीकडे वळवीत आहे, आण अशा
प्रकार,े जोपयर्ंत ते कसे करावे त्यांना कळत नाही. ते बरोबर आहे.
36 परतंु आपल्याला अभवचन िदले आहे क ते प्रकट केले जाईल आण आता तेथे
सात शके्क आहेत ज्यांनी हे पुस्तक मोहरबदं केले आहे. आण ते सात शके्क आता…
37 आण तेव्हा ते सात शके्क पूणर् झाल्यानतंर, आपल्याला प्रकटीकरण 10 मध्ये कळते,
तेथे सात रहस्यमय गजर्ना होत्या ज्यािवषयी योहानास लहीण्यास सांिगतले, परतंु नतंर,
त्या लहीण्यास मना केले. आण त्या गजर्नांच्या समयी, आपण ख्रस्ताला पाहतो, कवा
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“तो देवदतू मेघ धनुष्यासह खाली येतो, आण त्याचे पाय भूमीवर आण समुद्रावर ठेवतो,
आण शपथ वाहून म्हणतो, आणखी अवकाश लागणार नाही.”
38 आण मग आपण शके्क उलगडताना पाहतो क , कोकरा त्याचे मध्यस्थ म्हणून
मध्यस्थीचे काम सोडतो, आण आता त्याच्या अधकारांचा दावा करण्यास पुढे येतो, ते
सवर् जे त्याने त्याच्या मृत्यु ारे सोडिवले होते.
39 आण, मग कोणीही ते पुस्तक उघडू शकला नाही. कोणालाही ते समजले नाही. ते
मुक्त चे पुस्तक होते. आण देव जो िपता, आत्मा, त्याच्या हातात ते होते, कारण ख्रस्त हा
राजासनावर एक मध्यस्थ, एकच मध्यस्थ म्हणून होता. म्हणून तेथे कोणी संत, मरीया,
योसेफ, दसुरे काहीही त्या वेदीवर असू शकत नव्हते, कारण तेथे येशूचे रक्त होते. आण
फक्त येशूचे रक्त ते प्राय त्त क शकत होते, म्हणून दसुरे काहीच मध्यस्थ म्हणून उभे
राहू शकत नव्हते. ते बरोबर आहे. तेथे दसुरे काही नव्हते.
40 म्हणून ज्यूड बरोबर राजकारणासाठी मध्यस्थी करण्याची ही सवर् कल्पना आण संत
￭ससी लया आणखी कशासाठी, तच्याबरोबर मध्यस्थी करण्याची कल्पना तो मुखर्पणा
आहे. ते—ते असे नाही…मी—मी म्हणत नाही क ते लोक प्रामाणक आण सच्चे नाहीत.
मी म्हणत नाही तुम्ही ते करताना प्रामाणक नाही, जर तुम्ही ते करता. परतंु, तुम्ही—
तुम्ही चुक चे आहात, तुम्ही खरोखर चुक चे आहात. आण…
41 ते म्हणतात, “बर,े हा—हा देवदतू, हा—हा संत बोनीफरला प्रकट झाला आण हे
म्हणाला ते, आण इतर . आण त्यांनी हे म्हटले पािहजे.” मी त्यावर माझ्या मनात थोडाही
अिवश् वास करीत नाही, परतंु कोणीतरी ांतात काय पाहीले. मी—मी अिवश् वास करीत
नाही परतंु जोसेफ स्मथने ांतात काय पाहीले, परतंु ते बाक च्या वचनाप्रमाणे नव्हते.
म्हणून माझ्यासाठी ते चुक चे आहे. समजले? ते संपूणर्तः वचनाप्रमाणे आले पाहीजे.
42 तशाच प्रकारे मडंळीचे यगेु, आण शके्क आण त्याच्या इतर सवर् गो ी आहेत.
आण जेव्हा कोणाला वाटते क त्याच्याकडे त्या सात गजर्ना आहेत, जर त्याची इतर
वचनांबरोबर तुलना होत नाही, तर तेथे काहीतरी चुक चे आहे. समजले? ते असे प्रभू
परमेश् वर म्हणतो असे आले पाहीजे, कारण हे पुस्तक आहे. हे पूणर्तः येशू ख्रस्ताचे
प्रकटीकरण आहे.

आता, मी—मी िवश् वास करतो क तेव्हा तो कोकरा पुढे आला.
43 त्यांना माहीत नव्हते. योहान रडत होता त्याला कोणीही स्वगार्त, पृथ्वीवर आढळले
नाही, कारण सवर्जण त्या दरीप लकडे पापात होते, समजले तेथे एकही मनुष्य नव्हता…
आण एखादा देवदतू, अथार्त, तो समथर् असू शकेल, परतंु, शेवटी तो आ जन असला
पाहीजे. तो मनुष्य असला पाहीजे. आण तेथे असे कोणी नव्हते, कारण प्रत्येक मनुष्याचा
जन्म लिगक रत्या झाला होता.
44 त्याला असा एक बनवावा लागला जो लिगक रत्या जन्मला नव्हता. म्हणून देवाला
स्वत:ला ते करावे लागले, कुमारीपासून जन्म घेतला, आण इम्मानुएल झाला, त्याचेच
रक्त एक असे होते जे समथर् होते. तेव्हा जेव्हा त्याने ही दरी ओलांडली, त्याने स्वत:
आण कमत चुकवली आण आम्हासाठी रस्ता बांधला, मग तो मध्यस्थ म्हणून, बसला.
आण तो तेथे बसलेला आहे.
45 आण ते पुस्तक त्या सवर् समयापयर्ंत, वास्तिवक रतीने बदं होते. ते तेथे होते, परतंु
ते अजूनही चन्हात होते. त्यांनी ते पाहीले. योहानाने दे खल ते पाहीले. जेव्हा पिहला
घोडा आला तेव्हा घोषणा झाली, तो म्हणाला, “एक पांढरा घोडा पुढे गेला; त्याच्यावर
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एक घोडेस्वार होता; त्याच्या हातात एक धनुष्य होते;” ते एक चन्ह आहे. ते प्रकट झाले
नाही. ते फक्त एक चन्ह आहे. आण जोपयर्ंत पृथ्वीवर कोणीही मनुष्य, तेच सवर् तो सांगू
शकेल. ते बरोबर आहे, तो कदाचत अडखळेल आण लटपटेल, िनःसंशय, कोठेतरी
येथे कवा तेथे ठोकर खाऊ शकतो, आण काही वेळानतंर.
46 परतंु आपण नतंर, प्रकटीकरणाच्या पुस्तकात पाहतो, “सातव्या दतूाच्या
संदेशाच्यावेळी, ती गूजे (त्याची सवर् गूजे) त्या समयापयर्ंत प्रकट झालेली असली
पाहीजे.” आता ते प्रकटीकरण 10:1-7, क ते त्या समयाप्रमाणे ती प्रकट झाली पाहीजे,
त्या समयी जेव्हा त्याने ती प्रकट केली.
47 तेव्हा सात मेघगजर्नांनी त्यांचे अप रचत शब्द काढले, आण योहान लहीणार होता.
परतंु योहानाला माहीत होते ते काय होते, परतंु त्याने—त्याने ते लहीले नाहीत. कारण
ते लहीण्यास त्यास मनाई करण्यात आली. ती संपूणर्पणे, एकंदर एक रहस्य आहे. ते
चन्हांत कवा इतर कशात नव्हते. आपल्याला फक्त माहीत आहे त्याने…तेथे मेघगजर्ना
झाली, तेच सवर् आहे.
48 आण आता हा अभ्यास करीत असताना आता, िवस नका, रिववारी, कवा
रिववारी सकाळी; आम्ही आरोग्य सभा स्थिगत केली कारण लोकांच्या प्र ांना उत्तर
देत होतो. आता, माझी इच्छा आहे क तुम्ही ा सात शक्क्यांवर प्र िवचारावे, जर
ते तुम्हाला सतावीत असेल, असे काही जे तुम्हाला समजत नाही. आपण ते प्र सात
शक्क्यांवर िवचा शकता. मग मी शिनवार रात्रीपयर्ंत सांगू शकतो, क मी त्यावर पुरसेे
उत्तर देऊ शकतो कवा नाही, तुम्हाला समजले? आण आताच, हे सांगा, ठीक आहे
अथवा दसुर्या, कशािवषयी बोलावे, कवा, “मी हे क का?” कवा— कवा मी काही
स्वप्नािवषयी सांगू, त्या, त्या सवर् गो ी आता बहुमुल्य आहे हे लक्षात ठेवा. त्या बहुमुल्य
गो ी आहेत. परतंु आपण सात शक्क्यांचा अभ्यास क या. त्याचिवषयी आपण आता
अभ्यास करीत, आहोत…त्यासाठीच ही सभा सात शक्क्यांसाठीच आयोजीत केली
आहे. आपण त्यावरच अभ्यास क या.
49 मला घरी जायचे आहे, प मेला काही सभा घ्यायच्या आहेत. मग मी पुन्हा येईन.
थोड्याच अवधीत एक मिहना कवा दोन कवा तसेच आण जर प्रभू अनुमती देईल
तर आपण आणखी काही घेऊ शकतो, कदाचत आरोग्य सभा कवा तेव्हा दसुरे काही,
कवा…जे काही असेल.
50 मग आपल्याकडे येथे सात तुतार्या ज्या अजून पुढे आहेत, तुम्हाला समजले.
आण त्या सवर् त्यामध्येच येतात. आण त्या सात पीडा, पहा. ज्या ओतल्या जाणार
आहेत. म्हणून, आण त्या एक दसुर्याबरोबर जोडलेल्या आहेत, परतंु तरीही त्या सवर्
रहस्यमय आहेत.
51 आता, मागील रात्री…आपण पाहीले क पिहला शक्का उघडला आण तो स्वार…
आण प्रभूने…मला सहाय्य केले, मला हे अगोदर कधीच माहीत नव्हते. ा कुठल्याच
गो ी मला अगोदर माहीत नव्हत्या. ते बरोबर आहे. आण मला खरचे माहीत नाहीत.
52 फक्त तेथे वर गेलो, आण बायबल घेतले आण खाली बसलो, आण तेथे तोपयर्ंत
बसलो जेव्हा ते अशाप्रकारे फोडले गेले. मी माझा पेन उचलला आण लहीण्यास सु वात
केली. आण तेथेच राहीलो, कदाचत िकत्येक तास, तोपयर्ंत, जोपयर्ंत ते—ते शके्क
फोडणे समा झाले नाही.
53 मग मी पुन्हा गेलो आण मी शोधले व पाहीले क हे त्याने कुठे सांिगतले आहे. मला
वाटले, “अच्छा जणू काही मी ते कुठेतरी पाहीले आहे.” मी आपली शब्दसूची घेतली,
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त्यात पाहू लागलो. “असे काही तेथे आहे का? आण येथे ते आहे. आण मग येथे ते पुन्हा
येथे. आहे आण ते येथे मागे आहे, आण खाली आहे आण येथे वर आहे.” नतंर मी ते
व्यव स्थत क्रमवार लावले. मला माहीत आहे तो देव आहे, जोपयर्ंत ते वचन वचनाशी मेळ
खाते. ते तशाचप्रकारे झाले पाहीजे. अगदी जसे एखादी इमारत बांधली जाते, चर्यावर
चरा बरोबर लावला जातो.
54 आता, मागील रात्री आपण तसरा शक्का उघडताना पाहीला. पिहला पांढरा घोडा
होता, आण दसुरा लाल घोडा होता, आण त्यानतंरचा काळा घोडा होता. आण आपण
पाहतो क सवर् समयी, घोडेस्वार एकच होता; आण तो सु वातीपासून ख्रस्तिवरोधी
होता; त्याच्याकडे मुकूट नव्हता—नव्हता, परतंु त्याला तो नतंर िमळाला. आण मग
आपण पाहतो क नतंर त्याला एक तरवार देण्यात आली होती, पृथ्वीव न शांती हरण
करण्यासाठी, आण आपण पाहीले क त्याने ते केले. मग तो चचर्ला पसेै देण्याच्या
शकवणीसह आला, ासाठी तो एक िदनार तोलून देतो, आण त्यासाठी दोन िदनार
तोलतो. परतंु त्यास तेल व द्राक्षारसाला स्पशर् करण्याची मनाई केली होती, जे थोडेसेच
श क राहीले होते.
55 आण मागील रात्री, आपण येथून सोडले होते, आम्ही उदाहरणासह स्प केले क
तेल आण द्राक्षारस काय होते, आण त्याचा प रणाम काय होता. आण ते कदाचत
तुम्हाला थोडेसे उध्दट वाटले असेल, परतंु…ते अगदी सत्य आहे. समजले? आता,
आपण जेथे सोडले होते…आता आपण अगदी काही क्षणातच त्याची उजळणी क या.
आण तेव्हा आपण द्राक्षारसाचे सामथ्यर्; तेल काय दशर्िवते, आत्मा. ावर सोडले होते.
आता, मला वाटते तुम्ही सवार्ंनी ते सवर् लहून घेतले आहे. तुम्हाला ते टेपवर सापडेल,
जर तुम्ही ते लहीले नसेल आण ते वचन कोठे लहीले आहे, क तेल नेहमीच पिवत्र
आत्मा दशर्िवते, जसे क मुखर् कुमारीकडे तेल नव्हते, शहाण्या कुमार कडे तेल होते,
जो पिवत्र आत्मा आहे. आण मग आम्ही जुन्या करारात पाहीले क संदे े, आण
इत्यादी. आण…
56 अथार्त, मी तेथे प्रत्येक वचन आणण्याचा प्रयत्न करीत नाही. आण तेथे काही
गो ी आहे ज्यािवषयी तुम्ही बोलूही शकत नाही; त्या खूप वेळ घेतात. परतंु मी येथे
त्या वचनासह, आण इतर गो सह मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ासाठी क लोकांना

ािवषयी पुरशेी मािहती ावी क त्यांना हे समजेल आण त्याचे चत्र त्यांना समजेल. परतंु
जर तुम्ही त्यातील एक शक्का घेऊन बसाल, तर एक मिहना रोज रात्री, त्या शक्क्यावर
प्रचार क शकाल, आण तरीही त्याला स्पशर् क शकणार नाही, समजले, केवळ
त्यांतील एकावर तुम्हाला इतका वेळ लागेल आण अशा—अशा प्रकारे तेथे पुष्कळ
आहे. परतंु, आपण ाच्या केवळ मुख्य गो ीच घेतो, तर तुम्ही—तुम्ही पाहू शकाल क
हे सवर् कशािवषयी आहे.
57 आता, जसे तेल पिवत्र आत्म्याला दशर्िवते. मग आम्ही पाहतो क तेल आण
द्राक्षारस उपासनेशी संबधंीत आहे, पहा, नेहमीच उपासनेशी संबधंीत आहे.
58 आण द्राक्षारस, मी म्हणालो, तो माझ्याकडे आला, तो द्राक्षारस सामथ्यर् दशर्िवतो ते
प्रकटीकरणा ारे उत्तेजना देणारे सामथ्यर् होते. समजले? आण जेव्हा काहीतरी प्रकट केले
जाते तेव्हा ते सामथ्यर् िमळते. ते िवश् वासणार्याला उत्तेजना देते, कारण ते प्रकटीकरणा ारे
िदले जाते. समजले? ते असे काहीतरी जे देवाने सांिगतले आहे. ते एक रहस्य आहे; ते
त्यांना समजू शकत नाही, समजले. आण, काही वेळाने, देव खाली येतो आण ते प्रकट
करतो, आण मग ते ￭सध्द करतो.
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59 लक्षात ठेवा, जर सत्य प्रकट केले जाते. तर ते सत्य सािबतही केले जाते. देव
सातत्याने असेच करीत असतो, तो व्यिक्त िकतीही हुशार का असेना, तो बुध्दीने िकतीही
तल्ल्ख का असेना; जर तो जे काही सांगतो त्यास देव जर आधार देत नसेल, तर तेथे
काहीतरी चुक चे आहे. समजले? बरोबर आहे. कारण, ते वचन आहे.
60 आता, जेव्हा मोशे परमेश् वराच्या प्रेरणेखाली तेथे बाहेर गेला, म्हणाला, “माशा
येवो.” माशा आल्या. म्हणाला, “बेडूक येवोत.” बेडूक आले.
61 पाहा, जर त्याने सांिगतले असते, “माशा येवो,” आण त्या आल्या नाहीत? तर
काय झाले असते. पाहा, मग त्याने—त्याने प्रभूचा शब्द बोलला नाही, समजले, तो
फक्त बोलला, तो त्याचे स्वतःचे शब्द बोलला. त्याने िवचार केला असता क तेथे माशा
असायला हव्या होत्या. परतंु, तेथे—तेथे एकही माशी आली नाही, कारण देवाने त्याला
तसे सांिगतले नव्हते.
62 आण जेव्हा देव तुम्हाला काही सांगतो, आण म्हणतो, “तू जा हे कर, आण तर ते
योग्य असेल, कारण हा माझा शब्द आहे,” आण तो ते बायबलमध्ये दाखिवतो, मग देव
त्याच्या मागे उभा राहतो. आण जर ते बायबलमध्ये लहीलेले नाही, देव तरीही त्याच्या
पाठीशी उभा राहतो, जर ते देवाचे वचन आहे. समजले?
63 आण मग जर ते त्या बाहेरचे असेल, तर ते संदेष्ट्यांना प्रकट केले आहे. आपल्याला
समजते क देवाची सवर् गूजे संदेष्ट्यांना प्रकट केलेली आहेत, आण फक्त त्यांनाच.
आमोस 3:7 पाहा.
64 आता, प्रकटीकरणाचे सामथ्यर् िवश् वासणार्यास उत्तेजना देते. कारण द्राक्षारसाचे
सामथ्यर्, नसै गक द्राक्षारस उत्तेजीत करण्यासाठी आहे. समजले? तो त्या व्यिक्तस, जो
सवर्स्वी कमी झालेला आहे, त्यास उत्तेजना आणण्यासाठी आहे, समजले? समजले?
तर, मग, आता वचनाच्या प्रकटीकरणात सामथ्यर् आहे, जे िवश् वासणार्यास आनदंाची
उत्तेजना, समाधानाची उत्तेजना देते, जी उत्तेजना जी शािबत झालेली आहे, ￭सध्द
झालेली आहे.
65 वचनात तला “नवा द्राक्षारस” असे म्हटले आहे. आपल्याला त्याचा संदभर्
पाहायचा आहे. आपण नेहमी त्याचा संदभर् देतो क , “हे नव्या द्राक्षारसाने मस्त झाले
आहेत.” समजले? ठीक आहे, कवा “आध्या त्मक द्राक्षारस,” मला वाटते हे योग्य
भाषांतर होईल. “ते आध्या त्मक द्राक्षारस होईल.” जसे नसै गक द्राक्षारस स्वतः त्याच्या
उत्तेजनावर सामथ्यर् प्रकट करतो, तसेच नवा द्राक्षारस, कारण तो देवाचे वचन प्रकट
करतो, जो आत्मा आहे. ओह! आता…हा…पहा, वचन हा स्वत: आत्मा आहे. तुम्ही ते
िवश् वास करता काय? [मडंळी म्हणते, “आमेन”—सम्पा.]
66 आपण ते वाचूया. आपण वाचूया, संत योहान 6…तेव्हा तुम्ही—तेव्हा तुम्ही—
तुम्ही म्हणणार नाही, “ठीक, आता, कोणीतरी ते म्हटले,” आपण—आपण पाहूया ते
कोण म्हणाले, आण तेव्हा आपल्याला कळेल ते सत्य आहे क नाही. संत योहान, 6
वा अध्याय. आण 6 वा अध्याय, आण मला वाटते…63 वे वचन, ठीक आहे, मला
वाटते हे तेच आहे. होय.

आत्मा हा जीवंत करणारा आहे, देहापासून काही लाभ नाही, मी जी वचने
तुम्हाला सांिगतली आहेत, ती आत्मा व जीवन अशी आहेत.
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67 वचन स्वतः आत्मा आहे. तो आत्मा वचनाच्या स्व पात आहे. आण तेव्हा, तुम्ही
समजता, जेव्हा तो जीवंत करतो, कवा जीवनाकडे आणतो, वचनाचा आत्मा कायर्
करण्यास जातो आण कायर् करतो. समजले? कारण…
68 आता येथे पाहा. एक िवचार तो प्रकट होण्याआधी िवचारच असला पाहीजे. आण
जेव्हा तो िवचार सादर केला जातो, तो शब्द आहे. आता, हा देवाचा िवचार आहे जो
त्याने वचनात ठेवला आहे. आण तेव्हा जेव्हा आपल्याला तो त्याच्याकडून प्रा होतो.
ते वचन बनते.
69 देवाने मोशेला काय करायचे ते प्रकट केले. मोशे ते बोलला, आण तसे घडले.
समजले? तेच ते आहे, जेव्हा ते खरोखरीच देवापासून येते.
70 आण आपण पाहीले क —क तो—तो उत्तेजना देतो आण तो आनदं देतो, कारण
ते देवाचे वचन आहे. आण नवा द्राक्षारस, नवा द्राक्षारस उत्तेजना देतो…जेव्हा तो वचन
प्रकट करतो. तेव्हा, कधी-कधी अमाप आनदं आणतो. आपण त्यांतून गेलो, क तो असा
आनदं आणतो क तुम्ही ओथबंून भरले जाता.
71 आता, मला माहीत आहे तेथे खूप फाजील उत्साह आहे, आण लोक तो चालवीत
आहे. मला ठाऊक आहे कधी कधी ते तसे करतात जेव्हा संगीत वाजते ते वर खाली
उड्या मारतात आण सवर्गो ी. आण मला माहीत आहे असे चालते. आण मी—मी
त्यावर िवश् वास सुध्दा करतो. परतंु मी लोकांना िदवसा पाहीले आहे जेव्हा, जोपयर्ंत संगीत
चालू आहे, ते सवर्जण उड्या मारीत होते आण कचाळत होते; परतंु जेव्हा संगीत थांबते
ते बदं होते, समजले? मी िवश् वास करतो…अच्छा, ते ठीक आहे, जोपयर्ंत मला वाटते
क लोक व्यव स्थत रत्या जगतात, तुम्हाला समजले. आण…
72 परतंु, आता, काय, तुम्ही वचन आणण्यास सु वात केली! तीच गो आहे जी
वास्तवात जीवन आणते, ते वचन आहे, आण ते नव्या द्राक्षारसाच्या उत्तेजनाचा, आनदं
आणते समजले? होय. आण तेच पटेकॉस्टच्या िदवशी होते, जेव्हा वचन प्रकट केले गेले.
73 आता, पाहा. आता, येशूने त्यांना म्हटले, लूक 24:29 मध्ये, “पाहा, माझ्या
िपत्याने देऊ केलेली देणगी मी तुम्हाकडे पाठवीतो; परतंु तुम्ही य शलेमेत जा आण
ती िमळेपयर्ंत थांबा.” िपत्याचे अभवचन काय होते? योएल 2:28, कारण आपण पाहतो
क तो त्याच्या “आत्म्याचा वषार्व करणार आहे.” यशया 28:19 तेथे कशा “तोतरे ओठ,
आण परक य भाषा असतील,” आण अशा सवर् गो ी होतील.
74 ते तेथे वर गेले. आण जसे आपण त्याचे अध्ययन केले, कदाचत एक जण म्हणाला
असेल, “ठीक, मला वाटते आपण खपू वेळ थांबलो. आपण हे फक्त िवश् वासा ारे
स्वका या.” तो एक चांगला बा प्टस्ट ￭सध्दांत होता., परतंु त्याने ा भावांमध्ये कायर्
केले नाही.
75 तर मग, प्रथम गो तुम्हाला माहीत आहे, ही गो वास्तवात घडली पाहीजे. आण
ते त्यांच्या सेवकाईसाठी वचन प्रकट होण्यासाठी थांबले. आण जेव्हा तुम्ही पिवत्र आत्मा
िमळिवण्यासाठी येता, तुम्ही तसेच करता.
76 होय, तुम्ही िवश् वासा ारे त्याचा स्वकार क शकता. तुम्हाला ख्रस्ताला
िवश् वासा ारचे स्वकारले पाहीजे. ते अगदी बरोबर आहे. आण तुम्ही पिवत्र आत्म्याचा
स्वकार िवश् वासा ारे करता, परतंु तेव्हा पिवत्र आत्मा येऊ दे. आण सुंता क दे, एक
साक्ष म्हणून क त्याने तुमच्या िवश् वासाचा स्वकार केला आहे, तुम्हाला समजले.मग
पाहा, “अब्राहामाने देवावर िवश् वास ठेवला, आण ते त्याला िनतीमत्व असे गणण्यात



10 बोललेला शब्द

आले.” परतंु देवाने त्याला सुंतेची खणु िदली, एक खात्री म्हणून क त्याने त्याचा
िवश् वासाचा स्वकार केला आहे.
77 तीच गो आपण केली पाहीजे. आपण पिवत्र आत्म्याची वाट पािहली पािहजे,
जोपयर्ंत तो कािहतरी करीत नाही, ासाठी नाही क आपण िनरिनराळ्या भाषांत बोललो,
आपण नाचलो कवा आपण भाविनक झालो, आपण कचाळतो जोपयर्ंत आपण बदलले
गेलो नाही, जोपयर्ंत काहीतरी वास्तवात घडत नाही! मला माहीत नाही तो कोणत्या पात
येतो. फक्त ते तसे घडले, हीच मह वाची गो आहे. समजले?
78 आण मी िवश् वास करतो क अन्य भाषा बोलणे आण सवर् अशा इतर गो ी ठीक
आहेत, परतंु फक्त त्या ारे चालणार नाही, आण तुम्हाला माहीत आहे तसे चालणार
नाही. म्हणून, ते तसे चालणार नाही.
79 मी पाहीले आहे, जादगुरणी िनरिनराळ्या भाषा बोलतात; आण आत्म्यात नाचतात.
िन श् चतच, पे न्सल खाली ठेवतात आण अज्ञात भाषांत लहीतात. आण कोणीतरी
त्याचा अनुवाद करतात, ते ठीक आहे, आण खरे बोलतात. ते बरोबर आहे. जे घडले
आहे, ते ततंोततं लहीतात, आण ते अगदी तशाचप्रकारे घडलेले असते. पाहा ते
त्यांच्या डोक्यात धूळ टाकतात, आण त्यांना स्वतःला चाकूने कापतात, आण स्वतःला
जगंली पशूच्या रक्ताने कवा आणखी कशाने आच्छादतात, आण—आण सतैानाला
बोलावतात, पहा ते असे करतात…
80 िनरिनराळ्या भाषा बोलण्याने ते करीत नाहीत. “जरी मी माणसांच्या व देवदतूांच्या
भाषांमध्ये बोलत असलो, पण माझ्या ठायी प्रीती नसली, तर मला काही लाभ नाही, पहा,
जरी मी ते क शकलो!” समजले? म्हणून त्या गो चा असा अथर् नाही क तुमच्याकडे
पिवत्र आत्मा आहे.
81 परतंु जेव्हा तो, एक व्यिक्त, ख्रस्ताचा अिवनाशी आत्मा तुझा व्यिक्तगत तारणारा
बनतो, आण तुला बदलतो, आण तुमची मते थेट कलवरीवर टाकतो, आण ा
वचनाकडे वळवतो, तर काह ना काही तरी घडते. होय, महाशय, काहीतरी घडले आहे.

ािवषयी तुम्हास कोणास सांगावे लागणार नाही. तुम्हाला ते कळेल जेव्हा ते घडेल…
82 आण तो नवा द्राक्षारस, जेव्हा प्रकटीकरण आणतो, तेव्हा ते—ते प्रकट केले जाते.
83 आण ते तशाच प्रकारे पटेकॉस्टच्यावेळी होते त्यांना माहीत होते क —क
त्यांच्यावर आत्म्याचा वषार्व होणार आहे, आण त्यांनी हे घडेपयर्ंत वाट पािहली. आण
जेव्हा प्रकटीकरण शािबत झाले, तेव्हा त्यांच्यात उत्तेजना आली. िन श् चतच त्यांनी तसे
केले. ते प्रेरणेने ओत—प्रोत झाले. ते घाबरलेले होते, आण दारे बदं क न होते, ते,
थेट रस्त्यावर बाहेर आले आण जे लोकांच्या समुहास घाबरले होते, ते बाहेर रस्त्यावर
त्यांना सुवातार् प्रचार क लागले! ते बरोबर आहे. समजले? काहीतरी घडले होते, कारण
सत्य वचनाचे अभवचन प्रकट झाले होते.
84 आता, आपण िमिनटासाठी येथे थांबूया. जर ाने त्या लोकांमध्ये इतक िन श् चतता
आणली क ते—ते…जवळजवळ त्यांच्यातील प्रत्येकजणाने त्यांच्या साक्ष त्यांच्या रक्ताने
मोहरबदं केली. त्यांना ाची काही पवार् नव्हती, जोपयर्ंत ते जगले, त्यांनी कधीच ते
नाकारले नाही. ते तेथे राहीले, कारण ते प्रकट झालेले अभवचनाचे सत्य वचन होते.
प्रकटीकरण प्रकट झाले होते. त्यांच्या स्वतःच्या रक्ताने त्यांची साक्ष मोहरबदं क न ते
मृत पावले.
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85 आता अंतम िदवसांच्या अभवचनाकडे पाहा. आण येथे आपण पाहतो क ते
आपल्यासमोर प्रकट झाले, वतर्मानकाळात पिवत्र आत्म्याचे येणे आण त्याची कृत्ये जो तो
करणार होता, आण आपणास ती आपल्यामध्ये िमळतात, समजले? ओह…माझ्या प्रभू!
आपण कसे ऐकू शकतो? काहीतरी घडते, िमत्रा, मी तुम्हास सांगतो! जेव्हा खरा, सत्य,
प्रामाणक, पूवर्िनयोजीत िवश् वासणारा, जेव्हा तो प्रकाश त्या बीजावर पडतो, काहीतरी
निवन जीवन त्यांतून पुढे येते. ती िवहरीजवळील सामान्य ी!
86 जेव्हा, त्या शक्षत धमर्गु ला सांिगतले, “अच्छा, तो सैतान आहे. तो ज्योतष आहे.
तो—तो फक्त त्या लोकांना त्यांचे भिवष्य सांगतो आण तो—तो सैतान आहे.”
87 परतंु जेव्हा ती ी त्या पूवर्िनयोजीत बीजासहीत! आता तुम्हाला वाटते ते बरोबर
नाही? परतंु येशू म्हणाला, “िपत्याने त्याच्याकडे आक षल्याशवाय कोणीही मनुष्य येऊ
शकत नाही; आण जे सवर् िपत्याने मला िदले आहे ते येतील.” आण…
88 आण शेवटल्या िदवसात, तो ख्रस्तिवरोधी सक्षम होईल…तो ख्रस्तिवरोधी आत्मा
ज्याचा संप्रदायामध्ये आपण अभ्यास करीत आहोत, आण ￭सध्द केले आहे क
संप्रदायवाद हा ख्रस्तिवरोधी आहे. आता, कोणी मनुष्य अशाप्रकारे दरू प लकडे जातो, तो
अजूनही िवश् वास करतो क संप्रदाय प्रणाली ही ख्रस्तिवरोधी नाही, तेथे काहीतरी चुक चे
आहे. जेव्हा हे पूणर्पणे इतहासामधून, प्रत्येक गो ीव न, परमेश् वराच्या बायबलमधून
आण इतर सवर् गो नी हे ￭सध्द झाले आहे. क , ते ख्रस्तिवरोधी आहे. आण रोम
त्याचे मुख्य कायार्लय आहे. आण मुली मडंळ्या त्याचे अनुकरण करीत आहेत. आण
त्या दोघांनाही नरकात टाकले जाते. ते बरोबर आहे. म्हणून आपण ख्रस्तिवरोधी, त्याचा
आत्मा पाहत आहोत.
89 आण हा िदवस ज्यात आपण राहत आहोत, आण का, “तो अवणर्नीय आनदं व
मिहमेने भरलेला” का आणू नये. जेव्हा ते त्या साधारण वृध्द ीवर पडले, ओ बापर!े
त्या बीजांतून जीवन पुढे आले!
90 आता, लक्ष ा, बायबल सांगते, क अंतम िदवसात, हा ख्रस्तिवरोधी “संपूणर्
जगाला ठकिवले.”
91 केवळ थोडेसे लोक आहेत, ज्यांची नावे जगाच्या स्थापनेअगोदर क कर्याच्या
जीवनाच्या पुस्तकात लहीली आहेत. आण जेव्हा परमेश् वराच्या वचनाचे खरे
प्रकटीकरण त्या दयावर पडते, तेव्हा तो पाणी ￮शपडील, आण त्याच्यातून बाहेर पिवत्र
आत्मा त्याच्याने होईल ततक्या जोराने पडेल. आण तुम्ही ते करण्यापासून त्याला थांबवू
शकत नाही, कारण निवन जीवन त्याच्यातून कायर् करते.
92 फार काळ झाला नाही, मी एका व्यक्त शी बोलत होतो. तो माझ्याशी चचार् करण्याचा
प्रयत्न करीत होता आण म्हणत होता, “तुम्हाला असे सांगण्यात लाज वाटत नाही क ,
‘परमेश् वराने आकाश आण पृथ्वी तीन िदवसात… कवा सहा िदवसात िनमार्ण केली’?”

मी म्हणालो, “बायबल तेच सांगते.”
93 म्हणाला, “अच्छा, आमच्याकडे पुरावा आहे आण ￭सध्द क शकतो जग दशलक्ष
वष जुने आहे.”
94 मी म्हणालो, “त्याच्याशी त्याचे काहीही कतर्व्य नाही. उत्पत्ती 1:1 मध्ये म्हटले
आहे, ‘प्रारभंी देवाने आकाश आण पृथ्वी िनमार्ण केली.’ समयािवषयी काहीच उ ेख
नाही! तेच सवर् आहे. समजले. ‘आता, पृथ्वी आकारिवरहीत व शून्य होती.’” आण मी
म्हणतो, “माझा िवश् वास आहे क , तेथे प्रत्येक बीज कोणा दसुर्य संस्कृतीचे कवा दसुरे
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त्या जागेत पडलेले होते आण जसे पाणी वर उचलले गेले, आण प्रकाश त्यावर पडला,
तसे झाडे आण सवर्काही वर आले.”
95 आण तीच गो मनुष्यजातीबरोबर दशर्कामध्ये आहे. जेव्हा सवर् धूके दरू होते, आण
उलगडलेले सत्य तेथे पडलेल्या खर्या बीजावर प्रकट केले जाते, जे अजून अकुं रत
व्हायचे आहे, आण सुवातचा प्रकाश प्रकट केलेल्या सत्य वचना ारे त्यावर पडतो,
त्यामध्ये जीवन राहील. त्यामध्ये त्याला जीवन िमळते, ते िवश् वास करील. त्याच्याबाहेर,
ते जगू शकत नाही, त्यांच्यामध्ये जीवनच राहत नाही.
96 ज्यांची नावे कोकर्याच्या जीवनी पुस्तकात जगाच्या स्थापनेअगोदर घातली होती,
ते िन श् चतच श्यात येतील. आण म्हणूनच येशू तेथे बसला आहे आण शेवटचे बीज
येईपयर्ंत त्याचे मध्यस्थीचे कायर् करीत वाट पाहत आहे. आण त्याला बरोबर माहीत आहे
ते केव्हा येईल.
97 जसे डॉ. ली. वायल…मला वाटते ते अजूनही कुठेतरी सभेत आहेत. मी खपु
िदवसापासून त्यांना पाहीले नाही. मला वाटत नाही क मी त्यांना पािहले आहे. [एक
भाऊ म्हणतो, “तो येथे आहे.”—सम्पा.] तो येथे आहे. ठीक आहे. कोणा एके िदवशी
त्यांनी माझ्याकडे ही च ी पाठवली होती, ज्यात इरिेनयसने काय सांिगतले ते लहीले
होते. ठीक, मी खूप अभ्यासानतंर, इरिेनयसला त्या काळाचा दतू मानले, ज्यात तो
होता. परतंु त्याने म्हटले, “जेव्हा त्या शरीराचा शेवटचा सदस्य आत येईल,” ा अंतम
समयात, “त्या समयी ा गो ी प्रकट केल्या जातील कवा केले पाहीजे.” आण येथे
असेच आहे. हे अगदी बरोबर आहे समजले? आपण त्या िदवसात आहोत. हे खरे आहे.
98 तेव्हा पटेकॉस्टल आनदं अवणर्नीय आहे. ते खरोखरीच उत्तेजनेने प्रे रत झाले होते.
मला वाटते, क कोणालाही ते उत्तेजीत करील.
99 आपण फक्त काही क्षण घेऊया. आपण दािवदािवषयी िवचार क या. त्याला—
त्याला ही सवर् प्रेरणा िमळाली होती. तो म्हणाला, “माझा प्याला भ न वाहत आहे.”
मी िवश् वास करतो क त्याच्या जीवनात तो खरोखरीच एक—एक महान समय होता.
काय, तसे करण्यास त्याला कशाने भाग पाडले? जेव्हा तो आत्म्यात होता…कारण तो
एक संदे ा होता. आपल्याला माहीत आहे, तो होता. बायबल तसे सांगते. दािवद संदे ा,
आता, कारण तो एक संदे ा होता आण तो आत्म्यात होता; आण त्याने पुन त्थान
पाहीले. जर तुम्हाला ते वाचण्यास आवडेल तर तो स्तोत्रसंहीता 16:8 ते 11 मध्ये आहे.
तो म्हणाला, “म्हणून माझे दय आनदंीत झाले आहे, माझा देहही सुरक्षत राहतो, कारण
तू माझा जीव अधोलोकात राहू देणार नाहीस; तू आपल्या भक्तास कुजण्याचा अनुभव
येऊ देणार नाहीस.” आण मी तुम्हाला सांगतो, त्याचा प्याला भ न वाहत आहे; कारण
त्याने ते पाहीले आहे. त्याला माहीत आहे ते काय होते; ओह त्याने पुन त्थान बघतले,
आण तो खरोखरीच…त्याचा प्याला भ न वाहत होता.
100 पुन्हा, दसुरे शमुवेलाचे पुस्तक, दािवदाकडे दसुरा भ न वाहणारा प्याला होता. (हे
लहीण्याक रता तुम्ही पे न्सल बाहेर काढली. ओह!) दसुरे शमुवेल 6:14. तेथे त्यावेळी
दषु्काळ होता.
101 शत्रूंनी परमेश् वराचा कोश घेतला होता. शत्रू आले होते आण त्यांनी परमेश् वराचा
कोश घेतला होता, आण ते तो खाली घेऊन गेले आण दागोनांपुढे ठेवला होता, आण
दागोन त्याच्यासमोर त डघशी पडला. आण तो कोश दसुर्या शहरात नेला, आण
त्यांच्यावर पीडा आल्या…ते आजतागायत आलेल्यात सवार्त भयंकर संकट त्यांच्या
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हातांवर आले होते. आण त्यांची त्यापासून सुटका होऊ शकली नाही, कारण कोश
त्याच्या स्थानाबाहेर होता.
102 आता, जेव्हा त्यांनी कोश बलैगाडीवर ठेवला, आण ते परत जाऊ लागले. आण
जेव्हा दािवदाने कोश येताना पाहीले, तुम्हाला माहीत आहे त्याने काय केले? तो—तो
इतका प्रेरणेने पूणर् झाला, आण त्याचा प्याला भ न वाहू लागला; ती उत्तेजना! जेव्हा
त्याने पाहीले वचन पन्हा इ ाएलास प्रकट होत आहे, तो आत्म्यात नाचू लागला. गोल,
गोल, गोल, गोल, अशा प्रकारे होय. त्याचा प्याला भ न वाहत होता. तुम्हाला समजले.
का? त्याने वचन परत येताना पाहीले,
103 आण मला वाटते क कोणालाही थोडीशी प्रेरणा िमळेल जेव्हा लोक हे पाहतात,
क इतक्या वषार्नतंर; आण तेव्हा सत्य वचन, ज्यािवषयी अभवचन िदले होते, ते पुढे
आणताना आण प्रकट होताना पाहीले. काय समय आहे! काय समय आहे!
104 आता आपण वाचूया. जर मी—मी ािवषयीच बोलत बसलो, मला ा िवषयाकडे
जाता येणार नाही, आण मला तुम्हा सवार्ंना साडे-दहा पयर्ंत थांबवावे लागणार आहे.
मी मागील रात्री तुम्हाला लवकर सोडले, म्हणून आज रात्री मी तुम्हाला जास्त वेळ
थांबिवणार आहे. [मडंळी म्हणते, “आमेन”—सम्पा] होय. होय. नाही, मी फक्त फक्त
तुम्हाला चडवले. समजले? आम्हा…आम्हाला फक्त तेच पाहीजे जसे प्रभू आम्हाला
चालिवल. आता.

त्याने चौथा शक्का फोडला, तोव्हा चौथा प्राणी, ये, असे म्हणाला, ते मी…
ऐकले.

105 आता, “जेव्हा कोकर्याने चौथा शक्का उघडला.” आता तेथे आपण थांबूया. आता,
चौथा शक्का, तो कोणी उघडला? कोकर्याने. दसुरे कोणी समथर् होते का? दसुरे कोणीही
ते क शकला नसता. कोकर्याने चौथा शक्का उघडला.
106 आण तो—तो चौथा प्राणी, एक प्राणी जो ग डासारखा, योहानास म्हणाला, “ये,
मुक्त च्या योजनेचे चौथे रहस्य पाहा, जे ा पुस्तकात लपलेले आहे.” कारण तो कोकरा
ते उघडीत होता. दसुर्य, शब्दात तेच काय तो सांगत होता. “तेथे चौथे रहस्य आहे. मी
तुम्हाला चन्हात ते दाखवले आहे. आता, योहान, मला ठाऊक नाही. तुला समजले
कवा नाही.” परतंु, त्याने जे पाहीले ते लहीले, परतंु ते एक रहस्य होते. म्हणून, त्याने
ते लहीले जे त्याने पाहीले.
107 कोकरा ते शके्क फोडीत होता आण परमेश् वर अजूनही ते प्रकट करणार नव्हता. ते
अंतम िदवसासाठी ठेवले होते. समजले? आता, आपल्याकडे चन्हे होती, आण आपण
त्यािवषयी चौकशी केली, आण कधी चांगलेही केले आहे. परतंु, आम्हाला माहीत आहे
क असेच चालत आहे. परतंु, आता, ा अंतम िदवसात, आपण मागे पाहू शकतो आण
पाहू क हे कोठे घडले. आण असे अंतम मडंळीच्या यगुात स्वगर्रोहण होण्याआधी, हे
असे घडणार आहे.
108 मला हे ठाऊक नाही क हे कसे होऊ शकते, क मडंळी महासंकटाच्या काळांतून
जाईल. परतंु जेव्हा मडंळीवर पाप नाही, तर ती कशासाठी महासंकटातून जाईल? माझे
तात्पयर्…माझे तात्पयर् संपूणर् मडंळी नाही; मडंळीला महासंकटातून जावे लागेल. परतंु
मी वधूिवषयी बोलत आहे. वधू, नाही, वधूवर तच्या िव ध्द िबलकुल पाप नाही. त्याचे
पापमोचन झालेले आहे, आण…त्याचा गधंही येत नाही, आण काही अवशेष उरला
नाही. ती देवासमोर प रपूणर् आहे. म्हणून त्यांच्या शुध्दीकरणासाठी कोणते महासंकट
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असू शकते? परतंु दसुर्यांसाठी महासंकट आहे. मडंळ्या महासंकटातून जात आहेत,
परतंु वधू नाही.
109 आता, आपण थोडस सवर्प्रकारच्या चन्हांतून पािहले. जसे मडंळी नोहाची प्रतछाया
आहे, जो पापांतून गेला. पाहा, आता ते महासंकटातून गेले. परतंु, हनोख प्रथम गेला, जो
संताचे प्रतीक होता, जे महासंकटाच्या काळाच्या अगोदर जातील.

आता, आपण पािहले, ा कोकर्यने शके्क उघडले.
110 आता, जर तुम्ही पाहीले, आपण पाहतो क पिहला प्राणी…पिहला प्राणी एक
￬सह होता, एक जीवंत प्राणी आहे. आपण ते मडंळीच्या यगुांच्या पुस्तकात…पाहीले.
आण नतंर दसुरा प्राणी, मला वाटते क तो बलैाचा चेहरा होता, कवा वासराचा होता.
आण तसरा प्राणी मनुष्याचा चेहरा होता. परतंु चौथा प्राणी ग डाचा चेहरा होता. आता,
िबलकुल असेच आपण त्यांना पाहीले, िबलकुल अशाच क्रमाने पाहीले, आण िबलकुल
अशा प्रकारे येथे पुस्तकात त्यांची मांडणी केलेली आहे.
111 आण नतंर एक महान शक्षक, एकदा ो रडा येथे, शकवताना म्हणाला क ,
“प्रेिषतांचे पुस्तक हे मडंळीसाठी—साठी केवळ एक—एक बांधकामाचे कायर् आहे.
मडंळी ही चार शुभवतर्मानामध्ये आढळते.”
112 आण आम्ही ाच्या अगदी िव ध्द पाहीले, क ते चार शुभवतर्मान प्रेिषतांची कृत्ये
पुस्तकाचे रक्षण करतात. त्या चार शुभवतर्मानामधून प्रेिषतांच्या कृत्यांचे पुस्तक लहीले
आहे, पिवत्र आत्म्याची कृत्ये प्रेिषतांमध्ये. आण आपण त्या पुस्तकात पाहीले, क ते
रक्षक, पूवर्, प श् चम, उत्तर आण दक्षणेस बसून तेथे पाहात होते. तुम्हाला माहीत आहे
क आपण येथे त्याचे चत्रण कसे केले होते? आण िकती सुंदर रतीने आण ततंोततं सवर्
गो ीने ल य दशर्िवले होते!
113 आता, मला वाटते क , तुम्ही लक्ष ावे. म्हणाला, “ये आण पाहा.” योहान…
आता ा अगोदर माझी इच्छा आहे क तुम्ही पुन्हा लक्ष ावे. आता, हा येथे शेवटचा
घोडेस्वार आहे, जो ख्रस्तिवरोधकाचे कायर् प्रकट करण्यासाठी आहे.

उ ा रात्री, आपण वेदीखालील आत्मे ािवषयी पाहूया.
पुढील रात्री, न्यायािवषयी पाहुया.

114 पुढील रात्री आपण यगुाचा अतं, समयाचा—चा अतं, सवर् गो चा अतं पाहुया, पहा,
जेव्हा वधू वर घेतलेली आहे. म्हणून तेथे सातव्या शक्क्यात पीडा आण सवर् इतर गो ी
ओतल्या जातात. त्या काय आहेत, मला ते ठाऊक नाही.
115 लक्ष ा, परतंु आता, येथे, आपण पहातो हा व्यिक्त येथे एक ग ड आहे, हा मनुष्य…
कवा हा जीवंत प्राणी जो चौथा आहे. कवा, दसुर्या शब्दांत, तेथे त्यांची चार वेगळी यगेु
आहेत. तेथे ￬सहाचे यगु होते, आण आपण पहातो, हे चौथे यगु आहे.
116 आण तो म्हणाला, “ये आण मुक्त च्या पुस्तकाचे चौथे रहस्य बघ, जे ा पुस्तकात
लपलेले आहे. ये, बघ.” आण योहान पाहण्यासाठी गेला, आण त्याने एक िफकट रगंाचा
घोडा पािहला. आण, पुन्हा, तोच स्वार ा िफकट रगंाच्या घोड्यावर होता.
117 आता त्याचे नाव मृत्यु होते. आता लक्ष ा. दसुरा कुठलाही स्वार नाही, दसुरा
कोणताही घोडा नाही, कवा कुठलाही समय नव्हता. घोडेस्वार त्यांच्याकडे नव्हता क
त्या मनुष्याचे नाव नव्हते. परतंु आता त्याला मृत्यु म्हटले आहे. त्याचा उ ेख केलेला
नाही. समजले? तो आता प्रकट झाला आहे. तो काय आहे, तो मृत्यु आहे.
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118 ओह, आपण कसे संदेशासाठी त्यावर थांबू शकतो, आण कसे त्यास अधक स्प
क शकतो! परतंु कुठलीही गो जी िव ध्द आहे, जी सत्यािव ध्द आहे, ती मृत्यु
असली पाहीजे. कारण तेथे फक्त दोनच िवषय आहेत, ते आहे जीवन आण मृत्य.ु ते
￭सध्द करते क ाचे ा िदवसात पिवत्र आत्म्याचे प्रकटीकरण हेच अगदी सत्य आहे. तो
िवरोधी आहे, तो मृत्यु आहे. कारण नतंर आपण येथे पाहणार आहोत क वचनच जीवन
आहे. समजले?
119 आण ा मनुष्याला मृत्यु म्हटले आहे. आता ा स्वाराला दसुर्य समयात असे
म्हटले गेले नव्हते. परतंु, आता तसे म्हटले आहे, क त्याला मृत्यु म्हटले आहे.
120 परतंु ￬सहाच्या प्रकटीकरणाखाली…आता लक्ष ा. आता मी हे लक्षपूवर्क वाचू
पाहातो, क मी सुिन श् चत असावे, मी ते लहीलेले आहे, येथे उभा आहे. ￬सहाच्या
काळात कवा पिहल्या यगुात, प्रारभंीच्या काळात हे प्रकट झाले नव्हते. नतंरचे यगु बलैाचे
यगु होते जे ते अधंकाराचे यगु होते, मधले यगु, ते काय होते ते प्रकट झाले नव्हते. ते
मनुष्यासारख्या प्राण्यास, बुध्दीच्या यगुात जे ल्यथुर आण वेस्ली आण इतर सुधारकांना
दशर्िवत होते, ा यगुातही प्रकट झाले नव्हते. परतंु ग डाच्या यगुात, शेवटच्या यगुात,
संदेष्ट्याच्या यगुात, जेथे संदेष्ट्याची वाणी उदयास येणार आहे, समजले ज्याच्याकडे
रहस्य नेहमी येतात. आता तेथे जेथे आम्ही फक्त…
121 आज रात्री आपण ाच िवषयावर राहणार आहोत, ासाठी क तुम्हाला
व्यव स्थत रत्या हे समजेल. आता, बहुतेक वेळा, तुम्हाला समजते…मी ा समुहाशी
येथे बोलत नाही. ा टेप्स सवर्त्र जातात, पहा, आण मी हे स्प केले पाहीजे. कारण
काही जणांना फक्त एक टेप िमळेल. आण, मग, जर त्यांना त्यांच्यातील इतर िमळाल्या
नाही, ते अडकून राहतील समजले. परमेश् वराने हे अभवचन ा अंतम िदवसासाठी
िदले आहे क ा सवर् भ गो ी ज्या चालत आल्या आहेत आण ज्यांत भेसळ झाली
आहे, त्या स्प केल्या जातील. आम्ही…
122 आपल्याकडे एलीयाचे व होते. आपल्याकडे ए लयाचा झगा होता. ओह, असे
लोक होते. ज्यांनी…जॉन अलेक्झांडर डॉवी यास तेथे झग्यामध्ये गुडंाळून गाडले आहे.
तो म्हणत असे तो अलीशा होता. आण आपल्याकडे अशाप्रकारच्या सवर् गो ी आहेत.
काहीही असो, त्या काय आहेत? त्या केवळ प्रकट होणारे सत्य न करण्यासाठी असतात.
समजले? ख्रस्त येण्याअगोदर त्यांच्याकडे खोटे ख्रस्त होते. समजले? त्यांनी सदवै तसे
केले आहे. तो सतैान आहे, जो लोकांची मने आण िवश् वास िवच लत करण्यासाठी कुठली
घटना वास्तवात घडण्यासाठी त्याची नक्कल करतो. तेच सवर् आहे.
123 हीच गो गमे लएलने यहु ास त्या िदवसात सांिगतली नव्हती काय? त्याने म्हटले,
“तेथे एक मनुष्य उभा राहीला होता का आण तो ख्रस्त असल्याचा आव आणत नव्हता
का? आण त्यांनी चारशे जण रानात नेले. ते नाश पावले आण असेच पुढे.”
124 येशूने म्हटले, “प्रत्येक झाड जे माझ्या स्वग य िपत्याने लावले नाही, ते मुळापासून
उपटले जाईल.”
125 गमे लयेल म्हणाला, “ ा माणसांपासून दरू राहा व त्यांना जाऊ ा; कारण हा बेत
कवा हे कायर् देवाचे नसल्यास न होईल? परतंु ते देवाचे असल्यास तुम्हाला ते न
क रता यावयाचे नाही, तुम्ही मात्र देवाचे िवरोधी ठराल.” त्या मनुष्याने ज्ञानाचा उपयोग
केला. तो एक शक्षक होता.
126 आता लक्ष ा. ही सवर् गुजे प्रकट करण्यासाठी, देवाने अभवचन िदले होते क
तेथे एक वास्तवात अलीशा उभा राहीला. कोणी मनुष्य त्या आत्म्याने अभषेक केलेला,
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आण तो ते प्रकट करील. त्याने ाचे मलाखी 4 मध्ये अभवचन िदले आण माझ्याकडे
काही व्य क्तच्या चठ् ा आण पत्रे आहेत जे म्हणतात क ते तसे नाही, परतंु मला त्या
व्यिक्तशी बोलण्यास आवडेल. समजले? का, तू ते नाका शकत नाही. कोणताही खरा,
चांगला देविवषयक ज्ञानी हे जाणतो क ते सत्य आहे, ज्याचा ते शोध करीत होते.
127 परतंु तो ठीक तशाच प्रकारे येईल जसा योहान, अग्रदतू ख्रस्ताच्या पिहल्या
आगमनाच्या आधी आला होता. का, त्यांनी त्याला ओळखले नाही, कारण त्याच्यािवषयी
महान गो ची भिवष्यवाणी केली गेली होती. कारण तो “सवर् उंच जागा सखल करणार
होता आण सवर् खोरे उंच होवोत, सवर् खडकाळी जागा मदैान होवो.” आण ओह, तो…
ते संदे े: यशया त्याच्या जन्माच्या सातशे बारा वष अगोदर, आण मलाखी, तो येण्याच्या
चारशे वष अगोदर, त्या सवार्ंनी त्याच्यािवषयी भिवष्यवाणी केली. आण ते अपेक्षा करीत
होते क स्वगार्तून एक मा गका खाली उतरले, आण हा भिवष्य क्ता परमेश् वराच्या वतीने
त्याचे श हातात घेऊन बाहेर येईल.
128 आण काय घडले? एक मनुष्य जो तुम्हाला…सहभािगतेचे पत्र दाखवू शकला
नाही. जो आपली िवश् वासपात्रता दाखवू शकत नव्हता. रानात राहीला; ज्याच्याकडे
साधारण शालेय शक्षण नव्हते. इतहासकारा ारे आम्हाला सांगण्यात येते क जेव्हा तो
नऊ वष वयाचा होता, त्याच्या आईवडलांच्या मृत्यनुतंर तो रानात गेला. आण तेथे तो
वाढला…त्याचे कायर् फार मह वाचे होते. काही सेिमनरीत ग धळ उडिवणे, त्याला—
त्याला ख्रस्ताची घोषणा करणे होते.
129 परमेश् वर एका अशा मनुष्याचा उपयोग क शकत नव्हता जो देविवषयक ज्ञानाने
भरलेला आहे. तो ते क शकत नव्हता. तो तर मागील गो चाच हवाला देतो ज्या
त्याने शकल्या आहेत. तो त्या िवषयीच सांगेल. जर तो काही पाहण्यास जातो, तर तो
त्याच गो ी पहाण्याचा प्रयत्न करतो, ज्या त्याच्या शक्षकांनी त्याला सांिगतल्या आहेत. हे
चांगले आहे क जर तुम्ही तशा गो पासून दरू राहाल आण फक्त देवावर िवश् वास ठेवाल.
130 आण आपण पाहतो क त्यांनी त्याला ओळखले नाही. अगदी प्रेिषत जे तेथे उभे होते
त्यांनी देखील त्याला ओळखले नाही. का? ते म्हणाले, “शा लेख असे का म्हणते?
शा ी असे का म्हणतात? क ए लया…”
131 त्याने म्हटले, “तो अगोदरच आला आहे, आण तुम्ही त्याला ओळखले नाही.”
132 आण त्याला मी पुन त्थान कवा स्वगर्रोहणाचे स्व प देतो. ते तर जाईल. आण…
मला ठाऊक आहे ते िवचत्र भासते. परतंु जर प्रभूची इच्छा असेल तर आज रात्रीनतंर
तुम्हाला कदाचत आणखी थोडे कळेल, क ते कसे होणार आहे, ते इतके गु रत्या
होईल, त्यािवषयी क्वचतच कोणाला कळेल. जग फक्त िवचार करील, ते तसेच चालत
राहील, जसे ते चालत होते…तशाचप्रकारे तो नेहमी करीत आला आहे.
133 तुम्हाला माहीत आहे, मला शकंा वाटते क एक—एक…मी म्हणतो, क जेव्हा
येशू ख्रस्त येथे होता, जेव्हा तो येथे होता. नव्वदात एक टके्क पृथ्वीवरील लोक त्याला
जाणू शकले. तुम्हाला ठाऊक आहे, जेव्हा ए लयाने भिवष्यवाणी केली, मला शकंा वाटते
क तेथे क्वचतच त्याला कोणी ओळखले क तो…त्यांना माहीत होते तेथे एक िवक्ष
थोडासा वृध्द धमर्वेडा मनुष्य होता. परतंु ते त्याचा ेष करीत होते. िन श् चतच ते त्यास
चक्रम व्यिक्त म्हणून संबोधत होते.
134 आण मला वाटते कुठलाही निवन जन्म पावलेला ख्रस्ती एक प्रकारे जगासाठी
चक्रम व्यक्त च आहे, कारण तुमचे प रवतर्न झालेले आहे. तुम्ही दसुर्या जगाचे आहात.
तुमचा आत्मा त्या दरी प लकडचा आहे. आण येथे ही गो इतक ग धळाची आहे…जर
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तुम्ही—तुम्ही वेगळे नाहीत, तेथे काहीतरी चुक चे आहे, तुम्ही अजूनही संसारात गुतंलेले
(जिगक) आहात. तुम्हाला स्व गय बुध्दीचे असले पाहीजे. आण स्वगर् वचना ारे जगतो.
135 आता, आपण पाहतो क ही—ही महान गो घडली आहे. आता आपण िवश् वास
ठेवतो क तेथे अ लशाचा खरा आत्मा येणार आहे. त्याचे भाक त केले आहे क तो येईल
समजले. आण आपण ाचे स्मरण ठेवले पाहीजे. तो येथे त्याच्या स्वतःच्या ऋतुत
आण समयात असेल. आपण त्यासाठी आता पाया रचत आहोत. आण ती कुठलीही
संघटना नसेल.
136 मी—मी ा िवषयावर माझ्या एका चांगल्या िमत्राशी असहमत आहे. तो म्हणतो
तो एक लोकांचा समुह असेल. माझी इच्छा आहे क तू मला हे वचना ारे दाखवावे.
परमेश् वर, न बदलणारा परमेश् वर आहे, तो कधीच त्यांच्या योजना बदलत नाही. जर तो
तसे करतो, तर तो परमेश् वर नाही; ते बरोबर आहे, कारण तो मत्यर् आहे, आण त्याला
माझ्यासारखीच समज आहे, आण तो चूका क रतो.
137 एदेन बागेपासून देवाने कधीच त्याची योजना बदलली नाही. त्याने मुक्त साठी एक
योजना केली. ते रक्त होते. आण आपण शक्षण िमळवण्याचा प्रयत्न केला. आपण
हुकूमशाही करण्याचा प्रयत्न केला. आपण संप्रदाय करण्याचा प्रयत्न केला. आपण
मानशा ाचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न केला. आपण सवर् गो चा प्रयत्न केला क
सवार्ंना एकत्र करावे कवा सवार्ंवर प्रेम क न एकत्र करावे, आण इतर सवर् गो ी. तेथे
सहभािगतेसाठी कुठलीही जागा नाही, परतंु रक्ताखाली, अ ापपयर्ंत एकच जागा आहे;
जेथे देव मनुष्याला भेटतो.
138 परमेश् वर नेहमीच एका व्यक्त शी व्यवहार करतो. दोघा व्यक्त कडे दोन कल्पना
असतात. पृथ्वीवर तेथे कधीच एका समयात भिवष्य करणारे मोठे संदे े नव्हते. मागे
बघा आण पाहा तेथे होते का. नाही, महाशय. तेथे खूपच ीधा मनः स्थती आहे. त्याला
एका मनुष्याचे संपूणर् समपर्ण व्हावे लागते, आण त्या मनुष्याचा उपयोग करतो. तो अशा
मनुष्याचा शोध करतो.
139 परतंु तेथे एका समयात एकच मनुष्य असेल जो त्याचे एक वचनाप्रमाणे ऐकेल. मला
त्याची पवार् नाही क कोण काय सांगते, ते वचनापासून कधीच हलणार नाही. ते बरोबर
आहे. ते प्रभू परमेश् वर असे म्हणतो ा वचनावर वाट पाहतील. आण ते तोपयर्ंत िवच लत
होणार नाही. तो योग्य रतीने प्रकट केला जाईल.तुम्हाला…
140 आता, बाहेरचे जग त्याचा ेष करील, परतंु िनवडलेले बीज, पूवर्िनयोजीत बीज, जसे
येशूच्या िदवसात होते, जेव्हा तो प्रकाश त्याच्यावर पडला, त्या बीजात अशा जीवन येईल.
[भाऊ ब्रॅन्हम एकदा आपल्या बोटाने िटचक मारतात—सम्पा.] ते त्यास ओळखतील.
ते त्यास समजतील. तुम्हाला त्यािवषयी एकही शब्द बोलावा लागणार नाही.
141 ती म्हणाली, “महाराज, मला वाटते तुम्ही संदे े आहात. मला ठाऊक आहे जेव्हा
मसीहा येईल, तो ा गो ी…”

त्याने म्हटले, “मी तोच आहे.”
142 मुलांनो त्या ीला हे पुरसेे होते. तीला त्यासाठी पूणर् रात्रभर आण दसुर्या रात्रीपयर्ंत
थांबवण्याची गरज नव्हती. तला ते तेव्हाच िमळाले. ती तच्या मागार्वर होती. ती त्यांना
त्यािवषयी सांगत होती.
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143 आता लक्षात ठेवा. पिहले यगु ￬सहाचे यगु होते. तो ख्रस्त यहुदा वंशाचा ￬सह होता.
त्याने त्याच्या स्वतःच्या जीवनाच्या प्रभावाने ते यगु चालवले होते. तो पिहला प्राणी होता,
ज्याचा अथर्. “सामथ्यर्” जो मनुष्यवाणीने उत्तर देत होता.
144 पुढचे यगु बलैाचे यगु होते, कवा काळ्या घोडेस्वाराचे यगु होते. समजले?
145 आता हेच कारण होते क पिहले यगु ेत यगु होते…जसे—जसे मी नेहमीच लोकांना
बोलताना ऐकले आहे क पिहला स्वार अथार्त पांढरा घोडेस्वार जय प्रा करण्यासाठी
पुढे गेला, जो मडंळीचे सामथ्यर् होता. आण आपण पाहीले क त्याला एक मुकूट देण्यात
आला, तो हा होता. तो मंडळी होता. तो मडंळी होता, परतंु तो कोठे गेला? रोमला गेला.
तेच ते स्थान आहे जेथे तो गेला. त्याला त्याचा मुकूट िमळाला.
146 आता दसुरे यगु हे—हे लाल घोड्याच्या स्वाराचे यगु आहे, जे अधंारमय यगु होते.
147 आण आता—आता नतंरचे यगु मडंळीचे होते, ते यगु काळ्या घोडेस्वाराचे होते,
आण ते सुधारकांचे यगु होते, समजले, जेव्हा जी वाणी बोलली. आता काळा घोडेस्वार,
जो ख्रस्तिवरोधक होता, परतंु जो त्या यगुात बोलत होता तो मनुष्याला दशर्िवत होता
आण बुद्धीमान, चलाख आण हुशार होता. समजले? आण पाहा, त्यांना ते समजले
नाही, त्यांनी त्याला बोलावले नाही…त्यांनी त्याला नाव िदले नाही. समजले? त्यांनी
फक्त म्हटले क तो िनघून गेला.
148 परतंु आता, जेव्हा ग ड यगु आले हेच ते यगु आहे, देवाची सवर्काळ इच्छा होती क
त्याच्या संदेष्ट्यांनी ग डासारखे व्हावे. तो स्वतःला एक ग ड असे म्हणतो. ग ड इतका
उंच जातो, तेथे त्याला कोणीही स्पशर् क शकत नाही. तो केवळ वर उडत नाही, परतंु
त्याला त्यासाठी बनवलेले असते. जरी तो उंच जातो तो पाहू शकतो क तो कोठे आहे.
काही लोक वर जातात आण ते पाहू शकत नाही क ते कोठे आहे, म्हणून त्यांना वर तेथे
जाण्याचा काहीच लाभ होत नाही. परतंु तुम्ही जर…
149 परतंु तुम्ही जर कावळा, कवा परतंु दसुर्या पक्षास ग डाबरोबर उडू िदले, त्या
दोघांचे तो लहान तुकडे करील. त्याला जेथे जायचे आहे, त्यासाठी त्यावर दबाव
असायला हवा.
150 आज तीच समस्या आहे, आपल्यातील काही जण दबाव घेत नाही. तुम्ही पाहा,
जेव्हा आपण उड्या मारतो, आपण एकदम बाहेर पडतो. आण, परतंु, आपण दबाव सहन
करणारे असले पाहीजे.
151 जेव्हा तुम्ही उंचावर जाता, आण ग डासारखी ती ण नजर तुमच्याकडे आहे, तर
तुम्ही पाहू शकता क काय येत आहे, आण तुम्हाला समजते क काय करायचे आहे.
आता, ग ड यगु ते प्रकट करते आता आपण पाहतो क , ते ग ड यगुाचे प्रकटीकरण 10:7
आण मलाखी…1:4 मध्ये अभवचन िदले आहे. ते अंतम िदवसात असेल, पाहा, ते
बरोबर आहे, क ते तेथे असेल. ठीक आहे. लक्ष ा.
152 आता, हा व्यिक्त पाहा, आपण पाहीले आहे तो िफक्कट घोड्यावर स्वार आहे. िफक्कट!
ओह, बापर!े नतंर लक्ष ा…
153 नतंर लक्ष ा, “सहा करोड, ऐंशी लाख, प्रोटेस्टंट,” जे आम्ही काल रात्री स्मूकसर्
ग्लो रयस रफामर्, रोमच्या शहीदाच्या पुस्तकातून पाहीले. आपणास आढळते क ते
1500 माकर् पयर्ंत पाहीले होते, मला वाटते कवा अठरा…मला आता िन श् चत ठाऊक
नाही. परतंु पिहल्या रोमन मडंळीला िवरोध केल्यामुळे 6 करोड 80 लाख लोकांना
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मारण्यात आले होते. ात, आ यर् नाही, तो स्वतःला एका नावात स ग घेऊ शकतो…
आण मृत्यु म्हणवू शकतो. तो िन श् चतच तोच होता.
154 आता देवालाच ठाऊक आहे क त्याच्या िवरोधी बायबल ार,े त्याच्या वचनाच्या
शकवणी ारे त्याने िकत्येकांना आध्या त्मक रत्या मारण्यास प्रवृत्त केले! तो हाच आहे
ज्याने 6 करोड 80 लाख लोक तरवारीने मारले. आण कदाचत, अक्षरशः, करोडो
लोक ा खोट्या शकवणी ारे आध्या त्मक रत्या, मृत झाले. ात काहीच आ यर् नाही
क तो मृत्यु हे नाव घेऊ शकतो!
155 घोडेस्वाराला पाहीले? प्रथम एक ख्रस्तिवरोधी म्हणून तो मृत्यु होता; परतंु
सु वातीला तो िनष्पाप भासला. मग त्याला एक ित्रस्तरीय मुकूट िमळाला, आण त्याने
एक करण केले, मग सतैानाने त्याची मडंळी आण राज्य एक केले, कारण तेव्हा त्याचे
दोघांवर प्रभूत्व होते. ख्रस्तिवरोधक हा सतैान मनुष्याच्या पात होता.
156 आण मला वाटते 4 था अध्याय सुध्दा आपणास सांगतो क —क सतैानाने येशू,
आपल्या प्रभूस, उंचावर नेले आण एका क्षणात त्याला जगातील सवर् राज्ये आण त्यांचे
वभैव दाखिवले. त्याला ती देऊ केली. आण तो म्हणाला…ती त्याची आहेत.
157 म्हणून तुम्ही पाहीले, जर तो त्याचे राज्य आण त्याची मंडळी एकित्रत क शकतो,
तर लाल घोडेस्वार िन श् चतच पुरसेा धावू शकतो. समजले? खरचे असे क शकतो!
तेव्हा आपण येथे त्यांची मडंळी आण राज्यांचे रहस्य पाहीले.
158 त्याच्या सेवकाईच्या चौथ्या अवस्थेत त्याला पशू म्हणण्यात आले. पिहले त्याला
ख्रस्तिवरोधक म्हटले गेले, पाहा, मग त्याला संदे ा म्हटले गेले; आण त्याला पशू
म्हणण्यात आले. आता, आम्हाला तो येथे आढळतो जेव्हा त्याला पशू म्हटले आहे.
आता मला वाटते क तुम्ही लक्ष ावे, क हे चौथ्या घोड्यानतंर आहे.
159 आण जर तुम्ही चौथ्या घोड्यावर लक्ष ाल…पिहला पांढरा होता; आण नतंरचा
लाल होता; आण त्यानतंरचा काळा; आण चौथा घोडा िफक्कट होता, इतर सवर् तीन
त्यात प्रकट होत होते, कारण िफक्कट रगं लाल आण पांढर्या रगंाचे िमश्रण आहे.
समजले? तो…ते—ते सवर् ा एका घोड्यात एकित्रत केले होते. समजले? आण
तेथे तो चौथा बनतो, कवा वास्तवात त्या तघांत एक आहे, आण ते सवर् त्या एकात
िमसळलेले आहे.
160 आता, मी तुम्हाला त्या चारही जणांना दाखवू इ च्छतो. चन्हांच्या ऐवजी तुम्ही
चार ा आ त्मक गणताकडे लक्ष ा. परमेश् वर तघांत आहे. हा चार आहे. येथे, तो
चारांत आहे. पिहला ख्रस्तिवरोधी, पांढरा; दसुरा, खोटा संदे ा, लाल; तसरा, आकाश
आण पृथ्वीच्या आण—आण मृतात्म्यांच्या पापक्षालनाच्या िठकाणांचा धम पदेशक
आहे, काळा; चौथा घोडा, पशू िफक्कट रगंाचा घोडा, सतैानाला स्वगार्तून काढून टाकले
आहे. तुम्ही ते वाचू इ च्छता काय? प्रकटीकरण 12:13 सतैानाला स्वगार्तून खाली
टाकून देण्यात आले होते. नतंर प्रकटीकरण 13:1—8, मध्ये तो त्या ापदाच्या व्यिक्तत
देहधारी झाला.
161 प्रथम तो ख्रस्तिवरोधी आहे, आण केवळ—केवळ िनकलाईतांचे शक्षण म्हटले
गेले. नतंर तो त्यापासून खोटा संदे ा झाला, जर तो ख्रस्तिवरोधी आहे, ख्रस्तिवरोधी
िव ध्द आहे. जे काही परमेश् वराच्या वचनािव ध्द आहे, ते परमेश् वरािव ध्द आहे, कारण
वचन परमेश् वर आहे. “प्रारभंी शब्द होता, आण शब्द देवासह होता, आण शब्द देहधारी
झाला. ख्रस्त, आण आमच्यामध्ये त्याने वस्ती केली.” आण आता तो वचनािव ध्द



20 बोललेला शब्द

आहे, म्हणून तो ख्रस्तिवरोधी आहे. परतंु आत्म्याला मुकूट घालता येत नाही; हेच कारण
आहे, त्याला मुकूट िमळाला नाही. फक्त धनुष्य होता, परतंु बाण नव्हते.
162 आण जेव्हा त्याचा मुकूट घालण्याचा समय आला, तेव्हा तो त्याच्या ख्रस्तिवरोधी
शक्षणाचा खोटा संदे ा बनला. तुम्हाला ते समजले का? मग त्याला एक तरवार िमळाली,
कारण त्याने त्याच्या शक्त चे एकत्रीकरण केले, मग त्याला कोणालाही िवचारण्याची
आवश्यकता भासली नाही. तो राज्याचा राज्यपाल आहे. तो स्वगार्चा राज्यपाल आहे.
त्याला ित्रस्तरीय मुगूट िमळाला आहे. त्याने स्वतः मृतात्म्यांचा “पापक्षालनाच्या”
िठकाणाची कल्पना बनवली आहे. ती कल्पना अशी क जर—जर त्यांच्यातील कोणी
मृत झालेले आहे, आण त्यांच्याकडे पसेै आहेत, जर ते त्यांना बाहेर काढण्यासाठी
पसेै देऊ शकतात. तो त्या मृत व्यिक्तला बाहेर काढण्यासाठी प्राथर्ना क शकतो. कारण
त्यांच्याकडे तसे करण्याचे सामथ्यर् आहे; तो पॅरीशवरचा धम पदेशक आहे. िन श् चतच तो
आहे. “तो पृथ्वीवर परमेश् वराची जागा घेतो.” जर ते कोणत्याही गो ीसारखे स्प नाही!
163 आपण हे बायबलमधून पाहीले आण आपण त्यांची अकंाचे अकं मोजले आहेत
आण इतर सवर् गो ीतून पाहीले आहे. येथे तो आहे.…?…तो येथे चार अकंात आहे.
तीन अकंात नाही. पाहा, चौथ्या अकंात आहे.
164 आता आपण प्रकटीकरण 12 मध्ये वळूया. आपण केवळ हा थोडासा भाग वाचूया,
कारण आपल्या—आपल्याकडे ते करण्यास वेळ असेल, आण आपण प्रकटीकरण 12
वा अध्याय आण 13 वे वचन वाचूया. “आण त्याचवेळी तेथे मोठा भूकंप झाला…”
नाही, मी—मी चुक च्या जागी आहे. 13 वे वचन:

आण पृथ्वीवर टाकले गेलो आहोत असे पाहून अजगराने पुसंतान
प्रसवलेल्या ीचा पाठलाग केला.

165 आता, तुम्ही पाहा, तो पृथ्वीवर टाकला गेला आण देहधारी बनला, कारण
ख्रस्तिवरोधी आत्मा मनुष्यामध्ये देहधारी झाला. तो मनुष्य एका गो तून दसूरीकडे
बदलला, ख्रस्तिवरोधी आत्म्यापासून खोटा संदे ा, आण मग त्याच्यामध्ये पशू आला.
166 अगदी तशाचप्रकारे जशी खरी मडंळी वाढते; तशी त्याची मडंळी
ख्रस्तिवरोधीपासून—पासून खोटा संदे ा, आण नतंर येणार्या महान यगुात ापद
उदयास येणार आहे. तशाचप्रकारे वधू न्यायीकरण, पिवत्रीकरण, आण पिवत्र आत्म्याच्या
बाि स्म्यांतून आली, ख्रस्त लोकांमध्ये आहे, आण त्याने त्याची िव ध्द नक्कल केली
आहे. कबहुना तुम्ही त्याची प्रतछाया पाहा. तो अगदी तोच आहे. तो तोच आहे. त्याला
स्वगार्तून टाकून िदले होते.
167 आता, आपणास हे प्रकटीकरण 13:1—8 मध्ये पाहण्यास िमळते.

आण मी एक ापद समुद्रातून वर येताना पाहीले…
168 आता, 12 अध्यायात, त्याला टाकून देण्यात आले. आता लक्ष ा.

…एक ापद समुद्रातून वर येताना पाहीले, त्याला दहा ￮शगे व सात डोक
असून. त्याच्या ￮शगावर दहा मुगूट आण त्याच्या डोक्यावर देव नदात्मक नावे
होती.

आण जे ापद मी पाहीले ते ‘चत्यासारखे’ होते, आण त्याचे पाय…
169 ओह, जर आपल्याकडे आता वेळ असता, तर आपण बाक चे रात्रभर ा चन्हांवर
घेतले असते. आण त्याने त्याला ठीक प्रकट केले असते. तुमच्यामधील बरचेशे सवर्
लोक इतर अध्यायातून ा िवषयी जाणतात.
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…त्यांचे पाय अस्वलाच्या पायासारखे होते व त्याचे…त ड ￬सहाच्या
त डासारखे होते. त्याला अजगराने आपली शिक्त, आपले…आसन व…
मोठा अधकार िदला.

170 पाहा, सतैान देहधारी झाला!
आण त्याच्या एका डोक्यावर…प्राणांतक घाव झाल्यासारखे माझ्या ीस

पडले…
171 आण जेव्हा आम्ही ते शेवट पयर्ंत वाचतो, जर तुम्हाला पाहीजे असेल, जेव्हा
तुम्हाला वाचण्याची संधी िमळेल, तेव्हा तुम्ही ते शेवटपयर्ंत वाचू शकता. आपण—
आपण त्याचा थोडासा अशं वाचूया.

आण त्याच्या डोक्यावर प्राणांतक घाव…झाल्यासारखा माझ्या ीस
पडले; तरी त्याचा प्राणघातक घाव बरा झाला. तेव्हा सवर् पृथ्वी आ यर् करीत
त्या ापदामागून गेली.

172 तुम्ही फक्त लक्ष ा! तुम्ही कधीच साम्यवादाकडे लक्ष देऊ नका. ते काहीच नाही.
परतंु परमेश् वराच्या हातातील एक हत्यार आहे, ासाठी तुम्हाला एके िदवशी “रक्ताचा
सूड,” घेण्यास मदत करावी. उ ा रात्री आपण ािवषयी पाहू. समजले?

आण त्यांनी त्या अजगराला नमन केले…
173 हा अजगर कोण होता? सतैान. ते बरोबर आहे. “तो अग्नीवणर् अजगर.” हे
बरोबर आहे.

…अजगराने त्या ापदास आपला अधकार िदला, (त्याला हा अधकार
कोठून िमळाला, हे पाहूया); म्हणून त्यांनी अजगराला नमन केले; आण
ते ापदाला नमन करताना म्हणाले, ा ापदासारखा कोण आहे?

ाच्याबरोबर कोणाला लढता येईल?
आण त्याला मोठमो ा देव नदात्मक गो ी बोलणारे त ड देण्यात आले

व बेचाळीस मिहने त्याला आपले काम चालिवण्याची मुभा देण्यात आली.
आण त्याने देवािव ध्द नदा करण्यास, (तेथे तुम्ही आहात पाहा, ठीक

आहे.)…अथार्त त्याचे नाव (त्याला उपाधी िदली) …आण त्याचा मडंप
म्हणजे (जे पिवत्र आत्म्याचे वस्तीस्थान)…

174 रोम, वॅटीकन ￭सटीत जागा बनवण्यासाठी. तुम्ही पुढे जाऊ शकता:
…आण जे स्वगर्िनवासी.

175 देवािव ध्द नदा केली, असे सांगून क ते मध्यस्थ होते.
आण पिवत्र जनांबरोबर लढण्याची (आण त्याने तसे केले) आण त्यांस

￬जकण्याची त्याला मुभा देण्यात आली; (त्याने ते केले)…
176 त्यांना वधस्तभंावर जाळले! त्यांना ￬सहाना खाण्यास िदले! आण त्यांना जसे पाहीजे
तसे मा न टाकले!

…आण सवर् वंश, लोक, िनरिनराळ्या…भाषा बोलणारे व रा ्र े ांवर
त्याला अधकार देण्यात आला.

177 रोममध्ये असे कधीच झाले नव्हते जोपयर्ंत पागन रोम पोपच्या रोममध्ये बदलले गेले
नाही आण कॅथ लक सामथ्यर् जगभरात पसरले, सावर्ित्रक कॅथ लक मडंळी बनवली.
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आण पृथ्वीवर राहणारे सवर्जण त्याला नमन करतील, ज्या कोणाची नावे
त्या पुस्तकात…

178 “माझे तेल आण द्राक्षारसाला स्पशर् क नका!” समजले?
आण ज्या कोणाची नावे जगाच्या स्थापनेपासून वधलेल्या

कोकर्याजवळील जीवनाच्या पुस्तकात लहीलेली नाहीत असे पृथ्वीवर
राहणारे सवर्जण त्या ापदाला नमन करतील.

ज्या कोणाला कान आहेत तो एको.
जो कैदेत जावयाचा तो कैदेत जातो, जो तरवारीने जीवे मारील त्याला

तरवारीने मरणे भाग आहे. ाव न…पिवत्र जनांचा धीर व िवश् वास िदसून
येतो.

179 आता, पाहा, काल रात्री आपण त्याचा तरवारीने वध करण्याच्या िवषयाकडे
आलो होतो.
180 आपण पाहतो क तो ही तरवारीने, वचनाच्या तरवारीने मारला जाईल. परमेश् वराचे
वचन, दधुारी, त्याचा वध करते, आण त्याला खाली पाडते. सात गजर्ना त्यांचे शब्द
त्या समुहास सांगेपयर्ंत थांबा, जे खरोखरी परमेश् वराचा शब्द घेऊ शकतात आण त्यांना
देऊ शकतात. तो तुकडे तुकडे क न कािपल. आण ते आकाश बदं क शकतात. ते
हे बदं क शकतात कवा जे त्यांना हवे ते क शकतात. मिहमा! तो त्याच्या मुखांतून
िनघणार्या शब्दां ार,े जे दधुारी तरवारीपेक्षा ती ण आहे. त्या ारे वधला जाईल. जर
त्यांना हवे असेल तर ते शेकडो करोड टन माश्यांना बोलावू शकतात. आमेन. ते जे
बोलतील ते घडेल, कारण तो देवाचा मुखांतून िनघणारा देवाचा शब्द आहे. होय, आमेन.
देव सदवै त्याचे वचनच पाठिवतो, परतंु तो सदवै ते कायर् न्वत करण्यासाठी मनुष्याचा
उपयोग करतो.
181 िमसरात परमेश् वर त्या माशांना बोलावू शकला असता, परतंु तो म्हणाला, “मोशे
हे तुझे काम आहे. मी फक्त तुला काय करायचे ते सांगेन आण तू जाऊन ते कर.”
त्याने ते पूणर्तः केले. समजले? त्याने—त्याने त्यांना बोलावण्यासाठी सूयार्ची िनवड
केली असती, त्याने चंद्राला त्यांना बोलावण्यास सांिगतले असते, कवा वार्याला ते
बोलावण्यास सांिगतले असते. परतंु त्याने—त्याने म्हटले “मोशे.” त्याने—त्याने त्याचा
मनुष्य िनवडला.
182 आता येथे आपण पाहतो क हा सतैान, त्याला स्वगार्तून खाली टाकल्यावर, ा
ापदामध्ये त्याने स्वतःला देहधारी केले आण आता तो एक ापद आहे; ख्रस्तिवरोधी,

खोटा संदे ा आण आता ापद आण त्याला मृत्यु हे नाव देण्यात आले! आण नरक
त्याच्या मागे आहे! सतैान पूणर्त: त्याच्या राजासनावर आहे! ओह माझ्या प्रभू! पृथ्वीवर
तो सतैान आहे, पृथ्वीवर प्रतिनधी आहे, तो आता जगाच्या राज्यांचा मुख्य आहे, तीच
राज्ये जी त्याने प्रभू येशूला मत्तय 4 मध्ये देऊ केली. सतैान आता पूणर् राजा बनला आहे.
183 आता, हे नतंर घडणार आहे. आता तो खोटा संदे ा आहे. काही वेळानतंर तो ापद
होईल, जेव्हा तो यहु ांसमवेत झालेला त्याचा करार मोडेल. तुम्हाला माहीत आहे…
ठीक आहे, आता लक्ष ा, त्या समयी त्याला एका ापदाचे अतंःकरण देण्यात येईल;
आण सतैान त्याला स्वतःस देहधारी करील. कारण जेव्हा वधू वर जाईल, सतैान बाहेर
टाकला जातो. समजले? समजले? हे जेव्हा होईल, तेव्हा, त्याचे सवर् दोषारोप करण्याचे
काम पूणर् होईल. समजले? आता…
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184 समजले आता? पाहा, जोपयर्ंत मध्यस्थ राजासनावर बसलेला आहे, सतैान तेथे
उभा राहू शकतो. आण दोषारोप क शकतो, कारण तो दसुर्या बाजूचा वक ल आहे. तो
ख्रस्ताचा िवरोधक आहे. आण ख्रस्त…तो तेथे उभा आहे. िवरोधक तेथे उभा आहे,
बोलत आहे. “परतंु थांब! आदाम पडला! आदामाने हे केले! मी त्याला ￬जकले, मी
त्याच्या पत्नीस खोट्यावर िवश् वास ठेवण्यास लावले. आण तू म्हणाला ती त्यामुळे
शािपत होईल. मला हे िमळाले आहे!”
185 परतंु येथे मध्यस्थ उभा आहे, आमेन, िनकटचा सोडिवणारा, आमेन, तो ते रक्त
घेऊन उभा आहे. जे रक्त पाप्याचे अत्यतं अधम दय घेऊ शकते. आण बदलू शकते.
मध्यस्थ राजासनावर आहे. होय, महाशय.

सतैान म्हणाला, “परतंु ते अपराधी आहे!”
तो म्हणू शकतो, “ते अपराधी नाहीत.”

186 त्या क्लोरोक्स िवरजंकाचा शोध कवा िन मती ते शाहीचे डाग कवा इतर कुठलेही डाग
काढण्यासाठी केला होता. त्यांच्याकडे ते आहे. ते ते पूणर्पणे तोपयर्ंत न करतील जोपयर्ंत
तुला ते कधीच िमळणार नाही. ते पुन्हा त्या वायूत आण त्या वै क प्रकाशात िनघून
जातात. आण पूव चे परमाणू आण इतर सवर्गो ी जोपयर्ंत ते त्याच्या मुळ अवस्थेत जात
नाही. जेथून आले आहेत तोपयर्ंत बदलले जातात. ते एक िन मती आहेत…िन मतीला
िनमार्त्यांपासून यावे लागते. परतंु सवर् रसायने जे िनमार्ण केले होते आण एकत्र केले
होते, त्यांचे िवघटन झाले आहे, आण हेच सवर् त्या शाहीच्या डागाबरोबर होते. त्याचा
काही अशं उरत नाही. अगदी पाण्याचा डागही त्या क्लोरोक्समध्ये एकजीव होऊन जातो,
जी राख आहे.
187 आमेन! परमेश् वराला गौरव असो! ते पूणर्तः शुध्द झाले आहे. तेच येशू ख्रस्ताचे
रक्त परमेश् वराच्या खर्या लेकरासाठी करते, जेव्हा तो त्या पापाची कबुली देतो आण,
तेथे उभा राहतो, तो त्याच्या…दयेने! चांगुलपणाने! न्यायी ठरतो, हे इतके महान आहे क
परमेश् वर म्हणतो, “मी ते ापुढे आठवत नाही. आण हा पूणर्पणे माझा पुत्र आहे.”
188 “मी तुम्हाला खचत सांगतो क जो कोणी ा ड गराला ‘उपटला जा,’ असे म्हणेल
आण आपल्या अतंःकरणात शकंा न बाळगता, आपण म्हणतो, तसे घडेलच असा
िवश् वास धरील त्याच्या शब्दाप्रमाणे घडून येईल. जे काही तुम्ही मागाल ते तुम्हाला
िमळालेच असा िवश् वास धरा, म्हणजे ते तुम्हाला िमळेल.” तुम्ही उध्दार पावलेले पुत्र
आहात. आमेन! मला ठाऊक आहे. ते खरे आहे.
189 मी सहा वेगवेगळ्या समयी खार ना प लकडून प्रकट होताना पाहीले आहे, मला
ठाऊक नाही क येथे बसलेले िकतीजण हे जाणतात. तो खारी िनमार्ण क शकतो
जसे तो माश्या कवा बेडूक कवा दसुरे काहीही िनमार्ण क शकतो. तो परमेश् वर आहे.
िनमार्णकतार् आहे. खरे आहे! आण जेव्हा कोणीही मत्यर् मनुष्य…
190 परतंु जेव्हा त्या मत्यर्मनुष्याच्या पापाची कबुली िदली जाते आण ते त्या येशू
ख्रस्ताच्या क्लोरके्स िवरजंकात टाकले जाते, ते सवर् पापे न करते. तो पूणर्त: शुध्द,
व्यभचारहीत, पापरहीत, दोषरहीत आहे. “जो कोणी देवापासून जन्मलेला आहे, तो पाप
करीत नाही. कारण त्याच्याने पाप करवत नाही.” ते िवरजंक त्याच्यात आण देवामध्ये
उभे राहते. ते पाप तेथे कसे पोहचू शकते, जेव्हा त्याचे िवघटन केलेले आहे आण ते
ज्याने िवकृत केलेले आहे, त्याच्याकडे परत पाठवलेले आहे! आमेन!
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191 वाह! मला धा मक असल्यासारखे वाटते. मी—मी तुम्हाला सांगतो, क जसे हे
प्रकट होण्याची सु वात झाली आहे तसे मला उत्तेजना िमळत आहे.
192 आता, लक्ष ा, सतैान पुणर्त: त्याच्या राजासनावर आहे. होय, महाशय. ते त्याने
परमेश् वराला देऊ केले होते. जे त्याने आपल्या प्रभूला देऊ केले होते. येथे तो ा
त्याच्यामध्ये ापदाच्या अतं:करणासह बसलेला आहे. आता, येथे तो व्यिक्त आहे. ते
ापद देहधारी सतैान. येथे पृथ्वीवर त्याने त्याचे येणे प्रकट केले आहे. ओह, बापर!े खर्या

वचनाच्या खोट्या सबबीखाली, त्याने त्याला स्वतःस वचनाशी जोडलेले आहे.
193 त्याने अगदी तीच गो केली जी त्याच्या—त्याच्या प्रतछायेने केली, दोन हजार
वषार्पूव जो यहुदा होता, त्याने काय केले? यहुदा जो सु वातीपासून सतैानाचा होता,
तो िव ासी म्हणून आत आला. “तो नाशाचा पुत्र म्हणून जन्मला होता.” त्याने काहीच
येशूवर सोपवले नव्हते, कारण तो त्याला प्रारभंापासून ओळखीत होता. आमेन, कारण
तो वचन होता. ठीक आहे. आण लक्ष ा. यहुदाने ख￭जनदाराची जागा घेतली, आण
पशैा ारे पडला.
194 ा िदवसातील मडंळीनेही तेच केले आहे. कॅथ लक मडंळी, जसे आपण काल
रात्री पाहीले, नोवेनासाठी, प्राथर्नेसाठी पसेै घेत आहे, आण सवर् गो साठी पसेै घेत
आहे आण िबलकुल असेच कॅथ लक मडंळ्यांच्या मुली, प्रोटेस्टंट बरोबरही आहे, ते
त्याच गो ी करीत आहेत. सवर् गो ी पशैांशीच जोडलेल्या आहेत. तेथेच जेथे त्याचे पतन
झाले, आण तेथे प्रोटेस्टंट पडले.
195 ा िफकट घोड्यावर जो िफकट घोड्यावर स्वार आहे, लक्ष ा, तो त्याच्या
शेवटच्या घोड्यावर आहे. आता, ते आपल्या िदवसात नव्हते. ते नतंर होईल. ते एक रहस्य
आहे. ज्याचे भाक त करण्यात आले होते कारण पाहा, जेव्हा हे घडते तेव्हा खरी मंडळी
वर गेलेली असेल. जेव्हा ख्रस्त येथे पृथ्वीवर प्रकट होईल, तेव्हा—तेव्हा—तेव्हा…हा
व्यिक्त प्रकट होतो, आण पूणर्पणे ख्रस्तिवरोधकापासून सतैान होतो; जो तो सवर् समयी
होता, सतैान स्वतः खोट्या संदेष्ट्यांतून, ापदामध्ये येतो. आण तो िफकट घोड्यावर
स्वार आहे, जो सवर् रगंाचे िमश्रण आहे. त्याला िफकट आण प्राणघातक बनिवण्यासाठी
सवर् प्रकारच्या रगंाचे िमश्रण केले आहे.
196 परतंु जेव्हा आपला प्रभू येथे पृथ्वीवर प्रगट होईल, तो बफार्सारखा शुभ्र घोड्यावर
स्वार होईल. आण तो पूणर्पणे इम्मानुएल असेल. परमेश् वराचे वचन एका मनुष्यामध्ये
देहधारी होईल. समजले? त्यांच्यात िकतीतरी फरक आहे. हा त्यांच्यातील फरक आहे.
197 लक्ष ा, ख्रस्तिवरोधक िफक्कट रगंाच्या िमश्र रगंाच्या घोड्यावर आहे. घोडा एक
ापद आहे. जो लोकांत दशर्िवतो त्याची ताकद पूणर् रतीने जोडलेली आहे. का? हे

राजकारण आहे, ती—ती रा ्र ांची ताकत आहे, ती धा मक ताकद आहे, ती आत्म्यांची
ताकद आहे. ती सवर् प्रकारच्या शक्त एकित्रत क न बनवलेली आहे. जेव्हा तो िफक्कट
रगंाच्या घोड्यावर होता. त्याच्याकडे सवर् प्रकारची ताकद आहे.
198 परतंु जेव्हा येशू येतो, तो एका घट्ट रगंाच्या घोड्यावर येतो. वचन. आमेन!
199 हा िफक्कट रगं लाल, पांढरा, काळा; ा तीन रगंाच्या िमश्रणाने बनला आहे, ते
तीन रगं एकामध्ये प्रदशत होतात. आण तीन शक्त एकामध्ये प्रगट होतात. पांढरा घोडा,
काळा घोडा, लाल घोडा आण िन श् चतच तीन मुकूट एकातच आहेत. समजले.
200 मी स्वत: तो मुकूट जवळ उभा राहून पाहीला आहे. तो मुकूट काचेच्या फे्रममध्ये
असल्यामुळे मी तो घेऊ शकलो नाही. तेथे त्या फे्रमवर मोठे टाळे लावले होते: तो
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तहेरी मुकूट होता. म्हणून मला ठाऊक आहे क ते सत्य आहे. तेथे तो आकाश,
मृतात्म्यांच्या पापक्षालनाचे िठकाण, आण पृथ्वी त्या प्रमुख धमर्मुक्त च्या पात तो तहेरी
मुकूट घालून होता.
201 तीन सामथ्यर् एकत्र आले होते. पाहा सवर् िफकट रगंात एकित्रत झाले होते. मृत्यु सवर्
गो वर आला होता; राजक य, आण—आण धा मक आण—आण सैतानी शक्त
एकित्रत झाली होती, राजकारणात तो राजकारणाचा राजा आहे, सतैान चालाख आहे!
होय! िन श् चतच त्याच्यावर बुध्दी चातुयार्ने मात िमळवण्याचा प्रयत्न क नका. फक्त—
फक्त प्रभूवर िवश् वास ठेवा. फक्त तेच करा.
202 जसे आपण सवार्ंनी पूव ाचा अभ्यास केला आहे. सवर् हुशारी, शक्षण आण अशा
गो ी चुक च्या बाजूने येतात, तुम्ही ा गो ी वचनातून पाहा, शोधा क त्या बरोबर आहेत
का काईनाची संतती पाहा, आण पाहा, त्याचे काय झाले. मग शेथाची संतती पाहा, ते
कोण होते. असे नाही क मी अज्ञानास बढावा देत आहे. मुळीच नाही, नाही महाशय. तुम्ही
बायबलमधील कोणीही व्यक्त घ्या, तो क्वचतच…
203 आण तेथे पौल नावाचा एक बुध्दीमान मनुष्य होता, आण त्याने म्हटले ख्रस्ताला
जाणण्यासाठी त्याला सवर् गो ी ज्या त्याला ठाऊक होत्या त्या िवसराव्या लागल्या. त्याने
म्हटले, “मी तुमच्याकडे ख्रस्ताच्या पुन त्थानाच्या सामथ्यार्ने आलो आहे.” बरोबर आहे
क तो पिवत्र आत्म्याच्या सामथ्यार्ने आला होता.
204 तुम्ही दसुर्यांकडे पाहा. त्यांच्यातील काहीना उजव्या व डाव्या हाताचा भेद कळत
नाही. आण—आण पूवर्काळच्या संदेष्ट्यांकडे पाहा आण पाहा ते कोठून आले, आण
मला काय म्हणायचे ते तुम्हाला समजते काय?
205 पाहा, ते हुशार, बुध्दीमान, आण ज्ञानी आहेत. ज्ञान ही अशी एक गो आहे जी
तुम्हाला परमेश् वरापासून दरू नेते.
206 त्याच्याकडे तीन अधकार आहेत, कवा तीन—तीन कायर्कक्षा आहेत; पृथ्वी,
स्वगर्, आण मृतात्म्याच्या पापक्षालनाचे िठकाण.
207 तो स्वत: एक त्रैक्य आहे. त्यानेच तो बनवलेला आहे. तो तघांना चालवीत आहे
त्याचे अधकार, तहेरी मुकूट, त्याचा घोडा (घोडेस्वार) तीन रगंाचा आहे. हे त्याचे
कायार्लय आहे, चार पुन्हा, पाहा पुन्हा चार, ठीक आहे.
208 त्याच्या सेवकाईच्या तीन अवस्था त्याला एक व्यक्त बनवतात, सतैान देहधारी
होतो. त्याच्या सेवकाईच्या तीन अवस्था… ख्रस्तिवरोधक, खोटा संदे ा, आण ापद.
हे तीन ते दशर्क आहेत. आता ते तीन दशर्क त्याला बनवतात.
209 परमेश् वर, परमेश् वरदेखील स्वत:ला पाणी, रक्त, आत्मा ामध्ये प्रकट करतो.
एका ख्रस्ती व्यक्त ला परमे ाच्या वचना ारे परमे ाचा पुत्र बनवतो. समजले? आण

ा तीन शक्त त्याला सतैान बनवतात. समजले? येथे जे पाणी, रक्त आण आत्मा ते
परमेश् वराचे आहे. आण ते राजकारण, धमर्, आण सतैानी शक्त एकित्रत िमळून त्याला
सतैान बनिवतात.
210 ख्रस्ताचे पिहले आगमन मत्यर् होते. तो तीन वेळा येतो. ख्रस्त तघांत आहे.
समजले? (पाहा तो कसा येतो; तो चारमध्ये येतो.) ख्रस्ताला पाहा, पिहल्या
आगमनावेळी तो मत्यर् म्हणून रक्त सांडण्यासाठी आण मरण्यासाठी येतो. ते बरोबर आहे?
ते त्याचे पिहले आगमन आहे. त्याचे दसुरे येणे हे रपॅचर आहे. आपण त्याला आकाशात
अमत्यर् असे भेटतो. त्याचे तसरे येणे, तो देहधारी परमेश् वर आहे. आमेन.[भाऊ ब्रॅन्हम
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त्यांचे हात एकित्रत क न एकदा वाजवतात—सम्पा.] परमेश् वर इम्म्नुएल पृथ्वीवर राज्य
करण्यास येतो! त्याचे केवळ तीन आगमन आहेत.
211 आता तुम्ही त्या स्वाराच्या चौथ्या अवस्थेवर लक्ष ा. ा स्वाराची चौथी अवस्था
मृत्यु आहे. मृत्यु म्हणजे “परमेश् वरापासून सावर्का लक वेगळे होणे.” हाच मृत्यचुा अथर्
आहे, परमेश् वरापासून सवर्काळासाठी वेगळे होणे.
212 आता, जर आपण ा स्वाराला िवषयाबाहेर ठेवले आहे, जर आपण बायबल ारे
दाखवले आहे, क हा स्वार कोण आहे; आण आपण ते ड गर आण दसुर्या गो ी खोलात
जाऊन िवस्तृतपणे अभ्यासल्या आहेत. आण आता ग डा ारे त्याला “मृत्य”ु हे नाव
देण्यात आले. त्याला तेच नाव िदले आहे.
213 लक्षात ठेवा, संतजन मरत नाही, ते मरत नाही, झोपी जातात. “जो माझी वचने
ऐकतो, आण ज्याने मला पाठवले त्यावर िवश् वास ठेवतो, त्याला सावर्का लक जीवन
प्रा झाले आहे.” ते बरोबर आहे. “त्याच्यावर न्यायाचा प्रसंग येणार नाही. तो मरणांतून
जीवनात पार गेला आहे. पुन त्थान आण जीवन मीच आहे.” असे येशू म्हणाला, “जो
माझ्यावर िवश् वास ठेवतो तो मेला असला तरी जगेल आण जीवंत असलेला प्रत्येक जण
जो माझ्यावर िवश् वास ठेवतो तो कधीही मरणार नाही.” लाजरस, मृत होता का? “तो
झोपला होता.”
214 “भऊ नका, मुलगी मरण पावली नाही, परतंु झोपली आहे.” ते उपहासाने
त्याच्यावर हसले, ते खरे आहे? ओह, माझ्या प्रभू! समजले, संतजन मरत नाहीत.
215 परमेश् वरापासून वेगळे होणे, हे मृत्यु आहे, सवर्काळासाठी मृत्यु आहे आण

ा स्वारास “मृत्य”ु म्हटले आहे, म्हणून त्याच्यापासून दरू राहा. तो कोण आहे?
एक संघटीत, संघटनेची प्रणाली आहे. प्रथम मडंळी संघटीत झाली जेव्हा त्याने
कॉन्स्टटाईनची समज, िनसीया सभेत स्वकारली.
216 काल रात्री, आपण त्या यांचा अभ्यास केला आण दाखवले क कशाप्रकारे ही
पिहली वधू, तच्या पतीने तीला जाणण्याआधी एदेन बागेत, परमेश् वराच्या वचनावरील
अिवश् वासा ारे पतीत झाली. आ त्मक वधू जी ख्रस्ताच्या पटेकॉस्टच्या िदवशी जन्म
पावली, ख्रस्ताने तला प्रा करण्याआधी काय घडले? ती रोम येथे पतत झाली.
ती कशी पतीत झाली? ￭सध्दांतासाठी, तने वचनाच्या पिवत्रतेस गमावले. आमेन.
ओह, बापर!े
217 होय, महाशय, मी—मी—मी अनुभव करीत आहे क हे िवचार करता मला…
पुन्हा प्रेरणा होत आहे. माझा अथर् मुखर्पणाने वागणे नव्हे. मला तसे म्हणायचे नाही.
परतंु तुम्हाला ठाऊक नाही क ते माझ्यासाठी काय आहे. मी ासाठी चार िदवसांपासून
बसलेलो आहे फक्त…आण मला फक्त काहीतरी सांगायचे आहे क मला पुन्हा एक
प्रकारचा मानवी अनुभव होत आहे. तुम्हाला ठाऊक आहे मला काय म्हणायचे आहे. होय.
ठीक आहे मी तसे बोलण्यास सु वात करतो, आण तुम्हाला माहीत आहे मला सवर्त्र

ांत िदसतात. ते खरे आहे. पाहा, हेच कारण आहे मी पुन्हा परत येण्यासाठी काहीतरी
बोलतो, आण स्वतःला परत येण्यासाठी हलिवतो. समजले?
218 तुम्ही कधी माझे िन रक्षण केले आहे जेव्हा मी गु िवचारांना प्रकट करतो? मी
काहीतरी बोलेन ज्यामध्ये लोक हसतील; नतंर मी असे काहीतरी सांगेन, लोक रडतील,
मग मी काहीतरी सांगेन ते रागावतील. मी असे काहीतरी पाहात असतो. आण मी काहीतरी
सांगतो क ते कसे होते, मग मी एक प्रकारचा प्रकाश त्यांच्यावर पाहतो, आण पाहतो क
काय घडते. मग मला कळते ते कोठे आहे. आण मी जाणतो क ते बोलावीत आहे कवा
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नाही. जर ते नाही आहे…जो खरा िव ासी आहे तो तेथे बसतो, हे खरे आहे. तेव्हा तू
त्यांना बोलावतो म्हणतो, “तू अमुक-अमुक आहे.” पाहा.
219 आण जेव्हा तुम्ही खाली जाता, आत्मा अभषेक करण्यास तुम्हाला सु वात
करतो, तेव्हा तुम्हाला प्रकाश सवर् बाजूनंी येताना िदसतो. म्हणून, तेच कारण आहे मी
काहीतरी सांगतो, जे पुन्हा मागून सु वात करतो, ती पुन्हा नव्याने सांगण्यास सु वात
होते, समजले.
220 मागील रिववारपासून मी खोलीत बसून अभषेकाखाली प्राथर्ना करीत आहे. आण
मला ठाऊक आहे हे खरे आहे. तुम्ही परमेश् वरावर िवश् वास ठेवता. मला ठाऊक आहे
तुम्ही ठेवता. तुम्ही ा आठवड्याच्या शेवटी पाहा. ओह. समजले? समजले? ठीक
आहे. समजले?
221 आता, म्हणजे सवर्काळासाठी परमेश् वरापासून वेगळे होणे आण लक्षात ठेवा, आता,
संतजन मरत नाही.
222 लक्षात ठेवा, त्याच्या वधूला िफकट घोडा देण्यात आला होता…मला म्हणायचे हे,

ा स्वाराला पुढे जाण्यासाठी हा—हा िफकट घोडा देण्यात आला होता. त्याला पुढे
जाण्यासाठी िफकट घोडा देण्यात आला होता. आता आपल्याला माहीत आहे ते काय
होते. आपल्याला ठाऊक आहे ती मडंळी काय होती.
223 आण आठवा, काल रात्री, पाहीले क , ती केवळ “कलावंतीण” नाही तर ती
“अमगंळपणाची आई” होती.
224 आण आपण पाहीले क तला कशामुळे कलावंतीण म्हटले आहे, ती त्या तर्हेची

ी होती. अशा प्रकारच्या िमश्र श्रोत्यांपुढे असे शब्द बोलणे हे अशोभनीय आहे. परतंु
बायबल तसे सांगते तुम्हाला समजले. म्हणून आपल्याला कळते क ती—ती अशी

ी आहे तच्या लग्नाच्या प्रतजे्ञशी अिव ासू राहते. आण तुम्ही पाहा, ती स्वतःला,
स्वतःला, “स्वगार्ची राणी म्हणते.” (ती परमेश् वराची वधू असेल, ख्रस्त परमेश् वर आहे.)
आण आपण पाहतो क ती व्यभचार करते, आण सवर् पृथ्वी तच्या राजांना ती जारकमर्
करण्यास लावते. आण सवर् धनवान पु ष, आण महान पु ष. सवर् पृथ्वी तच्या मागे
गेली. समजले?
225 आण मग आम्ही पाहतो क ती काही मुल ना प्रसवली आण त्या वेश्या होत्या. ही
वेश्या काय आहे परतंु एका वेश्येसारख्याच आहेत. एक जारकम , जारकमर्, दु , व्यभचार
करणारी आहे. त्यांनी काय केले? त्यांनी संप्रदाय, प्रणाली केली, मनुष्याने बनवलेली
प्रणाली शकवली, पटेकॉस्ट आण संपूणर् समूह हेच आहेत!
226 आता, पटेकॉस्टलवाले, तुम्ही आपला—आपला िववेक खशात ठेवू नका, मला
तुम्हाला काही सांगू ा. आपण ा गो ी समोरासमोर पाहूया. आपण ा खचावाच्या
मागार्त खूप मागे आहोत. येथे पाहा.
227 आपण लाविदक यी मडंळीच्या यगुात राहत आहोत. आण ते इतर सवर् मडंळ्यात
सवार्त हास्यास्पद मडंळीचे यगु आहे. कोमट, आण एकटेच जेथे ख्रस्त मडंळीबाहेर आहे.
तो आत येण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तो पटेकॉस्टचा संदेश आहे. म्हणतो, “मी श्रीमतं
आहे!” मुला तू अगोदर गरीब होता. आता काय तू खरोखरीच श्रीमंत झाला आहेस. “तुला
कशाचीही गरज नाही!” आण—आण ओह, तू काय होतास!
228 तो म्हणतो, “तू उघडावाघडा, द रद्दी, आंधळा, दीन, अभागी आहेस, आण हे तुला
कळत नाही.”
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229 आता, जर एक मनुष्य बाहेर रस्त्यावर उघडा असेल आण ते त्याला कळले, तर तो
त्याला—तो त्याला स्वतःला मदत करण्याचा प्रयत्न करील क नाही. परतंु जेव्हा त्याला
ते माहीत नाही आण तर तुम्ही त्याला काही फरक सांगू शकत नाही, तेव्हा तो मो ा
दयनीय स्थतीत आहे. देवा त्याच्यावर दया कर. बरोबर आहे. लक्ष ा. ओह, बाप र!े
230 आता, लक्षात घ्या, हा ख्रस्तिवरोधक, तो स्वतः एक पु ष आहे, त्याची वधू, जी
त्याची मडंळी आहे, “जीला पश् चाताप करण्यासाठी समय िदला होता, आण तने” त्या
थुवतीरा मडंळी यगुात पश् चाताप केला नाही. तुम्हाला त्याचे स्मरण आहे का? तुम्ही…
231 आपण फक्त एका िमिनटासाठी मागे जाऊया, एका िमिनटासाठी मागे जाण्याने आपले
नुकसान होणार नाही. आपण एका िमिनटासाठी, प्रकटीकरणाच्या 2र्या अध्यायाकडे
जाऊया…आपण 2रा अध्याय वाचूया, जो थुवतीरा यगुािवषयी आहे. आता ाकडे लक्ष

ा, आता घाई क या. आपण समा होण्याच्या वेळेकडे आलो आहोत, आण अजून
आपण चौथ्या शक्क्याला सु वात केली नाही. परतंु, थुवतीरा मडंळीवर लक्ष ा. 2र्या
अध्यायाच्या 18 व्या वचनापासून त्याची सु वात होते.

…थुवतीरा येथील मडंळीच्या, दतुाला (हा संदेशवाहक आहे) लही. ज्याचे
डोळे अग्नीच्या ज्वालेसारखे आहेत…आण ज्याचे पाय सोनिपतळेसारखे
आहेत, तो देवाचा पुत्र म्हणतो.

तुझी कृत्ये आण तुझी प्रीती िवश् वास…सेवा व धीर ही मला ठाऊक आहेत,
आण तुझी शेवटची कृत्ये पिहल्या; कृत्यांपेक्षा अधक आहेत.

तरी तुला दोष देणे मला प्रा आहे, कारण ईजबेल नावाची जी ी
आपणाला संदे ्र ी म्हणिवते …

232 तथे तुम्ही आहा. तुम्ही तला बायबलमध्ये जाणता. ती अहाबाची पत्नी होती. आण
येथे जी ी, मडंळी, ईजबेल आहे, ती खोट्या संदेष्ट्याची पत्नी आहे, जो देवाचा खरा
संदे ा असावयास हवा होता. तो पोप, बरोबर आहे, खरा संदे ा आण त्याची पत्नी,
ईजबेल. आता अहाब खराखरुा यहुदी असावयास हवा होता, परतंु तो लबाड होता,
तुम्हाला ते ठाऊक आहे, कारण त्याची पत्नी त्याला जसे पाहीजे तसे चालवीत होती.
आपण पहातो, ईजबेल तचे धन घेते. आण त्याचे मागर्दशर्न त्यांना तसे हवे तसे करते.

…ती आपणाला संदे ्र ी म्हणिवते, (समजले?) माझ्या दासात शकवून
भूलवते (पाहा, ईजबेलची शकवण संपूणर् देशभर पसरली आहे.) जारकमर्
करण्यास आण…मूत ला दाखिवलेला नवेै खाण्यास.

…तने पश् चाताप करावा म्हणून मी तला अवकाश िदला (पाहा?) आण
तने पश् चाताप केला नाही.

233 ा पुढच्या वचनाकडे लक्ष ा.
…मी तला अथं णाला खळून टाक न (ते नरक आहे), आण

तच्याबरोबर व्यभचार करणार्या लोकांस, तने शकिवलेल्या कृत्यांबद्दल
मो ा संकटात… (ते महासंकटात जातील. वधू नव्हे, आता)…त्यांनी
पश् चाताप न केल्यास.

234 आता, येथे लक्ष ा.
…मी तच्या मुलाबाळांना (तच्या वेश्या) जीवे मारीन. (आध्या त्मक

मृत्य)ु;…
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235 तुम्ही त्यावर िवश् वास करता? [मडंळी म्हणते, “आमेन”—सम्पा.] ते वचन आहे.
“मी त्यांना जीवे मारीन.” आण जर ते मारले गेले, ते सवर्काळासाठी वेगळे होतील. बरोबर
आहे. स्मरण ठेवा, त्याने तला पश् चाताप करण्यास अवकाश िदला.
236 थुवतीरा यगु हे अधंकाराचे यगु होते. काळ्या घोड्याचा स्वार त्याच समयात स्वार
झाला. जेव्हा सवर् िमस्सा बली आण सवर् गो ीसाठी पसेै ावे लागते होते. सवर्
प्राथर्ना आण—आण नोवेना आण अशा सवर् गो साठी. आता त्याचा काळा घोडा
पाहा, थुवतीरा यगुात (काय?) पश् चाताप करण्याचे नाकारल्यानतंर त्याच्या अंतम
सेवकाईसाठी, काळ्या घोड्याव न िफकट रगंाच्या घोड्यावर जो मृत्यु आहे स्वार
झाला आहे.
237 आता, मी कदाचत येथे व्यक्त ना थोडासा धक्का देईन. देवाला नाकारले म्हणजे
देवाच्या बोलावण्याला नाकारणे, असे तुम्ही कधीतरी शेवटच्या समयी कराल. आण
जसे त्या मडंळीने केले तर ती समा झाली. परमेश् वराचा धीर, मनुष्याशी सदवै झगडत
राहणार नाही. समजले?
238 आण जेव्हा तने ते नाकारले, आण ते स्वकारण्यास नाकारले, तेव्हा ती बदलली
आण गेली…आता तला “मृत्य,ु” हे नाव िमळाले. वेगळे होणे. परमेश् वर म्हणाला, “मी
तच्या मुलाबाळांना, प्रोटेस्टंट आण त्यांच्यातील सवार्ंना जीवे मारीन सवर्काळासाठी
वेगळे करीन.” तेच थुवतीरा यगु, अधंकाराचे यगु आहे. त्याचा काळा घोडा, आता त्याच्या
शेवटच्या सेवकाईसाठी मृत्यतु बदलला आहे.
239 पाहा, मडंळीची यगेु ा शक्क्यामध्ये कशी िमसळली आहेत? ती अगदी
िमसळलेली आहेत आण आपल्याला माहीत आहे ते बरोबर आहे. पिवत्र आत्मा चूक
करीत नाही. तुम्हाला माहीत त्याने आपल्याला एक महान प्रमाण िदले, जेव्हा मागे आपण
मडंळीच्या यगुांचा अभ्यास केला.
240 परमेश् वराचा प्रेमळपणा, सहनशीलता पाहा! त्याने तच्यावर न्याय बजावण्याअगोदर,
त्याने तला पश् चाताप करण्यासाठी अवकाश िदला. आण हे मी प्रभूच्या नावाने सांगतो.
त्याने प्रोटेस्टंट मडंळीला हीच गो िदली आहे आण ती पश् चाताप करणार नाही.
संदेशाने सवर्त्र हादरा िदला आहे, आण ती पश् चाताप करणार नाही. तच्याकडे तची
स्वतःची शकवण आण मानलेली तत्वे असतील, मी पवार् करीत नाही तुम्ही िकती वचन
समजािवतात.
241 जसे मी शकागो येथे, दसुर्या िदवशी, येथे उप स्थत असणार्या लोकांपेक्षा अधक
सेवकांसमोर सांिगतले होते! आण त्यांनी माझ्या शकवणीवर, सपर्वंश आण ा सवर् इतर
गो िवषयी िनभर्त्सना केली. मी म्हणालो, “कोणीतरी तुमचे बायबल घेऊन या, आण
येथे या आण माझ्या बाजूला उभे राहा.” आण कोणीही काहीही बोलले नाही.
242 टॉमी िहक्स म्हणाला, “भाऊ ब्रॅन्हम, मी—मी ासारखे ापूव कधीच ऐकले नाही.
मला तीनशे अशा टेप्स पाहीजे, मी त्यांना माझ्या सवर् सेवकांना पाठवणार आहे.”
243 तेथे सुमारे प ास कवा पचं्चाहत्तर जण म्हणाले, “मी तेथे पुन्हा बाि स्मा घेण्यासाठी
येत आहे.” ते आले का त्यांच्यातील? एकही आला नाही. का? त्याने त्यांना पश् चाताप
करण्यासाठी अवकाश िदला! आण तो तुमच्या लेकरांना जीवे मारील, आध्या त्मक मृत्य.ु
244 आपण प्रभूची इच्छा असेल तर उ ा रात्री, कवा शिनवारी रात्री, त्या पीडांवर ज्या
येणार आहेत त्यावर पाहू. तुम्ही तेथे काय घडते. ावर लक्ष ा.
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245 जसे त्याने िमसराला िदला, त्याने िमसराला पश् चाताप करण्यास अवकाश िदला.
आण शेवटची पीडा काय होती? मृत्यु होती.
246 तीच अंतम पीडा पटेकॉस्ट मडंळीवर प्रहार करील, जी आध्या त्मक मृत्यु आहे.
ती मृत आहे. ते प्रभूच्या नावाने सांगत आहे. ती आ त्मक रत्या मृत आहे. त्याने तला
पश् चाताप करण्यासाठी अवकाश िदला, आण तने तो नाकारला. आता ती मृत आहे. ती
पुन्हा कधीच उठणार नाही.
247 आण तेथे ते लोक एिपस्कोिप लयन्स आण धमर्गु , आण इतर, सवार्ंना आता
आणण्याचा प्रयत्न करतात, आण त्यांना, “पिवत्र फादर अमुक-अमुक म्हणतात.” का?
त्यांना त्यांची लाज वाटायला पाहीजे. मनुष्य िकती अधं बनू शकतो! येशूने म्हटले नाही
का? जेव्हा ती मुखर् कुमारीका तेल िवकत घेण्यास येईल, तला ते िमळणार नाही!
248 तुम्ही सवर् लोकांना म्हणताना ऐकता, “माझ्याकडे पिवत्र आत्मा आहे. मी अन्य
भाषेत बोलतो.” परतंु ते अशाप्रकारच्या मडंळीच्या आसपासही येऊ इ च्छत नाही.
“ओह, तुम्हाला माहीत आहे, मी िवश् वास करीत नाही क मला अशा प्रकारच्या जागेच्या
जवळपास जायला पाहीजे.” आण मग म्हणता तुमच्याकडे पिवत्र आत्मा आहे?
249 परतंु तुम्हाला तुमचे प्रत ीत मागर् पाहीजे. तुम्ही बाबेलमध्ये राहू इ च्छता आण
स्वग य आशीवार्दांचा आनदं ही घेऊ इ च्छता. तुम्हाला तुमची िनवड करावी लागेल.
तुम्ही एकाच वेळी जगात राहणे आण परमेश् वराची सेवा क शकत नाही येशूने म्हटले,
तुम्ही एकाच वेळी देवाची आण मामोनाची चाकरी क शकत नाही. जर तुम्ही अपेक्षा
करीत नाहीत…
250 जर तुम्ही खरोखरीच वाचलेले आहात, तर तुम्ही त्या सभांचा आस्वाद घ्याल जेथे
पिवत्र आत्मा त्यास प्रकट करतो आण दाखवतो क देवाचे वचन असे आहे.
251 कोणी म्हटले आहे, “लोक खूप आवाज करतात. त्यामुळे मला चताग्रस्त करतात.”
जर तुम्ही स्वगार्त गेला तर चताग्रस्त व्हाल. आण तुम्ही फक्त िवचार करा, जेव्हा सवर्
तेथे आहेत, तर ािवषयी काय? ओह, बाप र!े प्रभूला असे कसे करण्यास…
252 तो सहनशील आहे, जसे तो नोहाच्या िदवसात होता. त्याने खूप प्रयत्न केला त्याने
एकशेवीस वषर् सहन केले क त्यांनी पश् चाताप करावा. त्यांनी तो केला नाही.
253 िमसराच्या िदवसात, त्याने पीडा आण इतर सवर् गो ी पाठिवल्या. त्यांनी पश् चाताप
केला नाही.

त्याने योहानास पाठवले. ते पुन्हा वळले नाहीच.
254 त्याने मरण्यासाठी येशूला पाठवले, क त्या पूणर् समुहास वाचवावे जे परमेश् वराचे
वचन ऐकतील.
255 आण आता, अंतम िदवसात, त्याने पुन्हा अभवचन िदले क तला बाहेर
बोलावण्यासाठी तो एक संदेश पाठवील, आण मुळचा िवश् वास पुन्हा वचनाकडे आणील.
आण ते तो ऐकणार नाही. ते त्यांच्या शकवणीत आण रती रवाजात इतके दरुाग्रही
आहेत, त्यांना अजूनही ते नकोच. ओह, ते िवचार करतात क …जर एखादा स्वगर्दतू
खाली येईल; परतंु देव तसे करणार नाही.
256 तो जे अज्ञानी आण मुखर् असे ज्यांना क्वचतच तुमची अ ब क कवा— कवा काही
ठाऊक आहे असे िनवडतो. आण तो अशा प्रकारचा व्यिक्त घेतो, कारण तो अशांना घेतो
जे काहीच नाही आण मग त्याच्या ारे कायर् करतो. जोपयर्ंत काहीजण िवचार करतात क
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ते काहीतरी आहेत, तर ते त्यांतून काहीच क शकत नाही. त्याने सदवै तसेच केले आहे.
तुम्हाला देवाबरोबर काही बनण्यासाठी तुम्हाला शून्य बनावे लागेल. ओह, माझ्या देवा!
257 लक्ष ा, जरी, “त्याने तला पश् चाताप करण्यासाठी अवकाश िदला, परतंु तीने तो
केला नाही.”
258 त्याने तला पश् चाताप करण्यास पुन्हा अवकाश िदला, तीने तो केला नाही…तच्या
नकाराने सतैानाला तच्यामध्ये येण्यासाठी आण देहधारी होण्यासाठी प रपूणर् मागर् केला.
ते बरोबर आहे. तच्यामध्ये त्याने स्वतःला देहधारी केले कारण तने वचन नाकारले.
आण अगदी त्याच गो मुळे प्रोटेस्टंट मडंळी, वेश्या बनली, कारण तने परमेश् वराचे प्रकट
झालेले सत्य वचन नाकारले आहे, आण त्याच गो ीने सतैानाला तच्यात येण्यासाठी,
आण त्याला स्वतःला देहधारी होण्यासाठी जागा िदली आहे. आण जेव्हा ते एकत्र
संघटीत होतात तेव्हा तो एक ापदाची मुत बनवतील, आण अगदी तसेच घडत आहे.
जसे देवाने सांिगतले आहे. ते बरोबर आहे. आमेन.
259 जर माझ्याकडे शक्षण असते, मी ते सांगू शकलो असतो. माझ्याकडे शक्षण नाही.
मी फक्त पिवत्र आत्म्यावर आशा ठेवतो क त्याने तुम्हाला हे प्रकट करावे. आण तो ते
त्यांना करील जे…ते बरोबर आहे. तो ते करील. होय. लक्ष ा.
260 पाहा, तने येथे काय केले. तने परमेश् वराचा तच्यासाठी असलेला प ातापाचा
संदेश नाकारला. तीने ख्रस्तिवरोधी सु वात केली, आण तीच ती होती. ती खोटा संदे ा
म्हणून आली, आण जेव्हा ती खोटे शक्षण देऊ लागली, सतैान तच्यामध्ये देहधारी
झाला. तेव्हा, ा सवार्त सुध्दा, देवाने तला पश् चाताप करण्यासाठी अवकाश िदला,
तीला िमळवण्याचा प्रयत्न केला.
261 पाहा, िकती धीर? िकती अ तू प्रेम! तेथे त्यासारखे प्रेम नाही! त्यांच्याकडे पाहा,
ते त्याच्या त डावर थुकंले आण गो ी, त्याने त्यांना क्षमा केली. पाहा, तो परमेश् वर
आहे. पाहा…
262 देवाचा संदेश नाकारते! पाहा, तीला पश् चाताप करण्यास सांगण्यात आले होते, जेथून
ती पडली तेथे परत जाण्यास सांिगतले होते.
263 आण ती कोठून पडली होती? वचनांतून बरोबर आहे. हव्वl कोठून पडली
होती? [मडंळी म्हणते “वचनांतून”—सम्पा.] वचनांतून! संप्रदाय कोठून पडले होते
[“वचनांतून.”] होय असेच आहे. समजले? दसुरा कुठलाही मागर् नाही. तुम्हाला तर
प्रत्येक वेळी, वचनाकडेच परत येणे आहे, वचनाकडेच परत येणे आहे. समजले? आण
ते अशा कायर्प्रणालीत जातात जी त्यांना वचनापासून दरू नेते. लक्ष ा.
264 पाहा, तला पश् चाताप करण्यासाठी, परत जाण्यासाठी अवकाश िदला होता.
पश् चाताप म्हणजे “परत जाणे, मागे िफरणे, परत वळणे.” पश् चाताप, “परत जाणे.”
आण तीला परत जाण्याक रता एक मोठा अवधी िदला होता…
265 आता, स्मरण करा, ती मुळ, पटेकॉस्टची मडंळी होती ￭जच्यावर पटेकॉस्टच्या
िदवशी पिवत्र आत्मा उतरला होता. बायबल अभ्यास करणार्या िकती जणांना हे माहीत
आहे? िन श् चतच ती होती. पाहा, ती कोठून पडली होती? ती वचनांतून पडली, आण
मानवी तत्वे स्वकारली…तीने पिवत्र आत्म्याऐवजी, पिवत्र पु षाची अपेक्षा केली, जो
“डॉ. एलएल., पीएच., क्यू. यू.” असेल. आण मग त्याला पोप केले. समजले?
िन श् चतच. तीला, तेच तीला हवे होते क कोणीतरी तीच्यासाठी प्राथर्ना करील.
कोणीतरी…तीने तीचे पसेै िदले, आण तेच सवर् तीला करावे लागले होते. समजले?
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266 आता, आजही तीच गो आहे. जोपयर्ंत बसण्यासाठी चचर्मध्ये लांब बाक िमळतात.
ते दानपात्रात भरपूर पसेै टाकतात. ते चांगले आहे. ते त्या मडंळीचे सदस्य आहेत. त्यांना
तुम्ही वचनािवषयी काहीच सांगू नका; त्यांना त्या िवषयी काही जाणून घ्यायचे नाही. त्या
तच्या मुली आहेत.
267 आता, ती कोठून पडली? ती प्रेिषतांच्या आण संदेष्ट्यांच्या प्रेिषतीय मूळ वचनांतून
पडली. तेथूनच ती पडली. तेथूनच प्रोटेस्टंट मडंळी पडली होती.
268 पश् चाताप कर! परत जा! खूप उशीर होण्याआधी मागे वळ. अगोदरच खूप उशीर
झाला नाही काय. ा िदवसांतील एके िदवशी कोकरा त्यांचे स्थान सोडील, आण तेव्हा
सवर् समा होईल. तसेच तीच्या मुल नीही त्याचा न्याय होण्याआधी “परत मागे या,”
असे सांगण्यात आले आहे.
269 आता, त्यांना अंतम संदेश, ा संदेष्ट्याच्या समयात िमळतो ज्यािवषयी मी बोलत
आहे. ज्यांची त्यािवषयी िकत्येक पुस्तके मी वाचत आहे. मला ठाऊक आहे. खर,े चांगले,
समजंस आ त्मक िवचार करणारे मनुष्य जाणतात क तो येत आहे, त्यांना हे ठाऊक आहे
तो येणार आहे. पाहा, ते…परतंु त्याची समस्या ही आहे, क तेच सांगत राहतात क ,
“आम्हाला त्याची आवश्यकता आहे. असे होणारच आहे.” आण जेव्हा तो येईल ते इतके
नम्र असतील; ते कदाचीत त्याला ओळखणार नाही. ते अगदी तसेच असेल जसे त्यांना
त्यावेळेला केले होते. ते बरोबर आहे. लोक त्यािवषयी लहीतील, आण सवर् गो ी,
म्हणतील, “ओह, होय, आम्हाला त्याची आवश्यकता आहे.” आण ते त्यांच्यासमोर
प्रकट होऊ दे, आण तरीही ते तसेच चालत राहतात, पाहा. त्यांनी सदवै तसेच केले आहे.
270 आता, मुळ वचनाकडे लक्ष ा…तीला परत जाण्यासाठी, पश् चाताप करावा लागेल,
तसेच तीच्या मुल नाही िवचारण्यात आले. िववश होऊन…त्यांचा न्याय केला जाईल,
आण त्यांना त्याच अथं णावर फेकेन आण तीच्यासह जीवे मारीन. त्यांना मूळ वचनाकडे
परत वळण्यास सांिगतले, प्रेिषतीय शकवणीकडे परत जाण्यास सांिगतले. परतंु, त्या
त्यांच्या रीती रवाज आण गो शी, इतक्या बांधलेल्या आहेत, त्या ते करणार नाहीत. ते
फक्त त्याची मस्करी करतात.
271 तेव्हा ते काय करतात? ते शेवटी ापदासाठी मूत बनवतात, दसुरी शक्त ; लक्ष ा,
आण ती कोकर्याच्या वधूशी तसेच, वागतात जसे तीने प्रकटीकरण 13:14 मध्ये केले.
तेच ते करतात, सतावतात, अगदी तीच गो करतात, मंडळ्या ख्रस्ताच्या वधूची मस्करी
तशाचप्रकारे ते करतात, जशी रोमने केली. अगदी तशाच पध्दतीने. होय, महाशय. ती
कोकर्याच्या वधूशी तसेच वागते जसे प्रकटीकरण 13:14 मध्ये तने केले.
272 आता, लक्ष ा. आपण हे परमेश् वराच्या वचनाच्या अभवचना ारे पाहतो, तो—
तो तीच्या मुलाबाळांना, संप्रदाय, तीच्या मुल ना आ त्मक मृत्यूने मारले. आता, हे
प्रकटीकरण 2:22 आहे ते िवस नका. मारणे, म्हणजे मृत्यकुडे नेणे. आण मृत्यु हे
“परमेश् वराच्या उप स्थतीपासून सवर्काळासाठी वेगळे होणे आहे.” िमत्रांनो, त्याचा िवचार
करा. त्याचा िवचार करा. तुम्ही मनुष्याने बनिवलेल्या रीती रवाजांवर िवश् वास ठेवू नका.
जे काही वचनािव ध्द आहे, तुम्ही त्यापासून दरू राहा.
273 आता लक्ष ा, येथे बायबलमध्ये पाहा. बायबल सांगते त्याचे नाव अधोलोक होते,
आण…मला म्हणायचे आहे:

…त्याचे नाव मृत्यु होते, आण अधोलोक त्याच्या पाठोपाठ चालला होता.
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274 आता, स्वाभािवकरीतीने, अधोलोक सदवै मृत्यूच्या पाठोपाठ चालतो. जेव्हा
स्वाभािवक मनुष्य मरतो, अधोलोक त्याच्या पाठोपाठ चालतो. ती कबर, अधोलोक,
पाहा, हे नसै गक गो त होते. परतंु आत्मिमक ष्ट्या, तो अग्नीचे सरोवर आहे, बरोबर
आहे, सवर्काळासाठी वेगळे होणे आहे, जेथे त्यांना जाळले जाते.
275 आण—आण मलाखी 4 सांगते, “त्याचे मूळ, फांदी, वगरैे काहीच राहू देणार
नाही.” हा एक मागर् आहे, ज्या ारे पृथ्वी स्वत:स हजार वषार्च्या काळासाठी शुध्द
करते. समजले?
276 तुम्ही लक्ष िदले, क हा स्वार “तो” आहे? आण “तो” आण “त्याच्या” हातात
होते. “पु ष,” तो एक खोटा संदे ा आहे. परतंु त्याच्या वधूला मडंळी म्हटले आहे,
“ती,” ईजबेल आहे. अहाब; ईजबेल. का, हे अगदी इतर गो ीसारखे स्प आहे.
पाहीले? समजले?
277 तीच्या मुली “ती” आहे, परतंु त्या कधीही एका पु षाची अधीनता स्वकारत नाही;
प्रोटेस्टंट अजूनही तत्वे, त्यांच्या शकवणी, संप्रदाय, प्रणालीमध्ये वेश्या आहे. ते…ते
हे सांगतात.
278 लक्ष ा. हे सवर् कशाकडे जात आहे? मला वाटते, आता आपल्याकडे येथे बारा,
चौदा िमिनटे आहेत; पाहा हे सवर् कशाकडे जात आहे? हे काय आहे? ते पुन्हा तेथेच
जातात, जे त्यांनी मागे केले होते; जसे त्यांनी स्वगार्त सु केले होते. हे सवर् अतंसमयाच्या
यधु्दाकडे येत आहे.
279 स्वगार्त, प्रथम, ज्या गो ीची सु वात झाली, ते एक यधु्द होते. लु￭सफरला स्वगार्तून
खाली फेकण्यात आले होते, आण तो पृथ्वीवर आला. तेव्हा त्याने एदेन िबघडवली;
तेव्हापासून तो िबघाड करीत आहे. आण आता, स्वगार्तील यधु्द, पृथ्वीवर येत आहे;
आण ते ा अंतम समयात हमर्िगदोन म्हटलेल्या यधु्दामध्ये पृथ्वीवर समा होणार
आहे. आता, तुम्हा कोणाला ते माहीत आहे. यधु्दाला सु वात स्वगार्त झाली होती,
पिवत्र, आण म्हणून त्यांनी त्याला बाहेर टाकले. मीखाएल आण त्याच्या स्वगर्दतूांनी
त्याला खाली टाकले होते, तो पळाला होता. आण त्यांनी त्याला थेट एदेनमध्ये फेकले
होते, आण येथून यधु्दाला खाली सु वात झाली…
280 परमेश् वराने त्याची सवर् लेकरे त्याच्या वचना ारे तटबदंी बांधून सुरक्षत केली आहे.
आण हव्वेने तीची मान बाहेर काढली आहे, म्हणाली, “मी िवश् वास ठेवते कदाचत तू
बरोबर आहेस.” आण तेथे असे झाले. आण हे तेव्हापासून असेच होत आहे. तेव्हा
देव खाली आला, आण आता त्याला…तो त्यांना सोडिवण्यासाठी खाली आला जे
खाली येतील.
281 जसे मी म्हणालो, देव एका महान कंत्राटदारासारखा आहे. त्याने त्याचे सवर् साहीत्य
पृथ्वीवर टाकले आहे, आण तेव्हा तो त्याच्या इमारती बांधतो. आता स्मरण ठेवा,
पृथ्वीवर धान्याचे बीज पडण्याअगोदर, पृथ्वीवर सूयार्चा प्रकाश पडण्याअगोदर, तुमचा
देह पृथ्वीवर पडलेला होता, कारण तुम्ही पृथ्वीची धूळ आहात. समजले? तुम्ही आहात.
परमेश् वर कंत्राटदार आहे.
282 आता त्याने हे अशाप्रकारे केले होते, तो खाली आला आण (जसे त्याने आदामाला
केले) त्याने थोडेसे कॅ ल्शअम, पोटॅशअम आण कॉ स्मक प्रकाश घेतला, आण म्हटले,
“हा माझा आणखी एक मुलगा.” समजले? मग त्याने आणखी काही पुत्रांना अ स्तत्वात
आणले, आण “हू!” “हा आणखी एक पुत्र आहे.”
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283 परतंु हव्वेने काय केले? तीने तो मागर् भ्र केला आण तीने त्यास लिगक सबधंा ारे
आणले, तेव्हा मृत्यूने त्यावर प्रहार केला.
284 आता परमेश् वर काय करीत आहे? त्याचे तेथे खाली त्या बीजांतील िकत्येक जण,
ज्यांना पूव च नेमलेले आहे, खूप जण अगावूच नेमलेले असे आहेत. आण, मग, अंतम
समयात तो म्हणणार नाही, “हव्वा ये, आण आणखी एका पुत्रासाठी गभर्वती हो.” तो
(“हू!”) हाक मारील, आण मी उत्तर देईन. बस हेच सवर् आहे. असेच आहे. तो एक
िवचार आहे. जेव्हा तो अंतम जीव आत आणला जाईल. तेव्हा हे पूणर् होईल.
285 आता यधु्दास स्वगार्त सु वात झाली. ते यधु्द पृथ्वीवर हमर्िगदोनाच्या यधु्दात
यधु्दाच्या पात समा होईल.
286 आता आपण लक्ष देऊया, आण हे उघडताना पाहूया. आण या कदाचत आपण ते
उघडू शकतो. प्रभू आम्हास ा समयी हे करण्यास सहाय्य करो. ते उघडताना लक्ष ा.
287 आता, तो रहस्यमय स्वार, काय करतो ाकडे लक्ष ा. “िवरोध करतो,” पश् चाताप
करण्यास नकार देतो आण परत मूळ रक्ताच्या वचनाकडे जाण्यास नकार देतो. शब्द
रक्त आण देह झाला. समजले? तो तेथे परत जाण्यास नकार देतो. तो ख्रस्तिवरोधी
आहे. तो सत्यवचन पी वधूचा…तो सत्यवचनाच्या वधूला िवरोध करतो. त्याची स्वतःची
वधू घेतो! तो ा खर्या वधूचा दे खल िवरोध करतो. आण तो त्याची स्वतःची वधू
घेतो, आण तो तीला धमार्च्या स्व पात ज्यास रती रवाज आण मतप्रणाली म्हणतात,
त्याच्याकडे आणतो. समजले? आण आता तो पिवत्र वधूला पाहून तो तीच्या िव ध्द
आहे. आण त्याने त्यांची स्वतःची वधू जीला ख्रस्तिवरोधी म्हणतात, ख्रस्तिवरोधी
शक्षणा ारे तयार केली आहे, आण आता प्रेमाची एकता असण्याऐवजी, िनयंत्रण करीत
आहे, रक्ताखाली आराधना करण्याऐवजी, त्याच्याकडे संप्रदाय आहेत. वचन घेण्याऐवजी,
त्याने रती रवाज, मतप्रणाली, आण अशा गो ी घेतल्या आहेत.
288 जसे प्रोटेस्टंट म्हणतात, “प्रेिषतांचे रती रवाज.” माझी इच्छा आहे क तुम्ही हे शब्द
बायबलमधून शोधून दाखवावे. बायबलमध्ये प्रेिषतांची कुठलीच मतप्रणाली नाही.
289 जसे खूप वेळ झाला आहे कवा अन्य कोठे सांिगतले होते. जर प्रेिषतांची काही
रती रवाज होते, ते प्रेिषतांची कृत्ये 2:38 मध्ये आहे. केवळ हेच आहे क जे मला
ठाऊक आहे क त्याचा रती रवाज होता. तेच करण्यासाठी त्यांनी सवार्ंना सांिगतले.
जेव्हा त्यांच्यातील कोणी सापडला तो ख्रस्ती असल्यासारखा िदसला, त्याने िवचारले,
“तुम्ही िवश् वास ठेवला तेव्हा तुला पिवत्र आत्मा िमळाला काय?”

ते म्हणाले, “आम्हास हे ठाऊक नाही…”
क त्याने म्हटले, “तर तुम्ही कसला बाि स्मा घेतला?”

290 आता, येशूच्या नावाने बाि स्मा घेणे कवा आपला प्रभू येशू ख्रस्ताच्या नावाने
बाि स्मा घेणे हे चांगले आहे. परतंु हेच सवर् काही नाही, महाशय. तुम्ही अशाप्रकारे प ास
वेळा बाि स्मा घेऊ शकता, आण जोपयर्ंत पिवत्र आत्म्याच्या ारे अतंःकरण बदलत नाही.
त्याने काही चांगले होणार नाही. ा सवर् गो ी एकत्र झाल्या पाहीजे. लक्ष ा, तोच—
तोच ख्रस्त आहे!
291 ख्रस्तिवरोधी खर्या वधूच्या शक्षणाला नाकारतो, आण म्हणून त्याची स्वतःची
वधू आता घेतली आहे. आण तीला त्याच्या स्वतःच्या रती रवाजाखाली बांधत आहे,
त्याची स्वतःची वधू घेतो आण तीला एक संप्रदाय बनिवतो! ती इतर संप्रदायांना
जन्म देते जसे पिवत्र वचनात लहीले आहे; मुल ना जन्म देते…ती अगदी तीच्या
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आईसारखीच, स्वाभािवक, जिगक सांप्रदायक; बनली आहे; ती आ त्मक वधूला,
वचनाला िवरोध करते.
292 ते असे म्हणत नाही क त्यांच्या मडंळीशी संबधं नाही. तुम्ही संप्रदायातील
व्यक्त िवषयी बोला; “िन श् चतच, मी मडंळीचा सदस्य आहे.” तुम्ही ख्रस्ती आहात का?
“मी मडंळीचा सदस्य आहे.” त्याचा त्या गो ीशी काहीएक संबधं नाही! ते म्हणतात…
तुम्ही मडंळीतील नाही…तुम्ही कदाचत ज्यास मडंळी म्हणतात, त्याचे सदस्य असाल,
पाहा, ती खरी मंडळी नाही. त्या खर्या मडंळ्या नाहीत. ते िवश्रामगृहे आहेत जेथे लोक
ऐकत्र येतात, आण लोक जसे “एकाच प्रकारचे गुणवैशष्ट्ये” असणारे लोकमतांमध्ये
एकत्र होतात.
293 परतंु तुम्ही एक मडंळी आहात, आण ती ख्रस्ताची रहस्यमय शरीर आहे. आण
तुम्ही त्याचे सदस्य बनत नाही तुम्ही त्यामध्ये जन्म घेता.
294 जसे मी नेहमी म्हणतो, मी ब्रॅन्हम कुटंूबात 53 वषार्पासून आहे, आण त्यात कधीच
सािमल झालो नाही. मी त्यांमध्ये जन्मलो होतो. समजले?
295 आता लक्ष ा. हे सुंदर रतीने दशर्काच्या पात दाखवले आहे. माझ्या—
माझ्याकडे…ते वचन येथे लहीलेले आहे, परतंु…आपल्याकडे त्याकडे जाण्यासाठी वेळ
नाही; जसे एसाव आण याकोब.
296 आता, एसाव हा एक धा मक मनुष्य होता. तो अिव ासी असल्याचा दावा करीत
नव्हता. तो त्याच देवावर िवश् वास ठेवीत होता. ज्याच्यावर याकोबाने िवश् वास केला, तोच
परमेश् वर ज्यावर त्याच्या िपत्याने िवश् वास केला. परतंु तो केवळ एक लाजरा कवा आपले
भाव प्रकट न करणारा होता…तो खूप चांगला नव्हता. तो—तो तसाच होता. नैतकतेच्या

ीने तो खरोखरीच एक—एक याकोबापेक्षा अधक चांगले वागणारा मनुष्य होता. परतंु,
तुम्ही पाहा, त्याने िवचार केला नाही…“ओह! तो ज्ये पणाचा हक्क आहे काय?” आण
त्याने ज्ये पणाचा हक्क िवकला. समजले?
297 परतंु, याकोब, त्याच्याकडे एसावासारख्या मो ा गो ी नव्हत्या. त्याच्याकडे
एसावासारखे वतन नव्हते. परतंु तेथे एक गो होती. जी याकोबाला हवी होती, तो
ज्ये पणाचा हक्क होता. कसा िमळवावा यासाठी त्याला कशाची पवार् नव्हती; त्याला तो
िमळवायचा होता. आण देवाला त्याचा आदर होता.
298 आण तीच गो आज, स्वाभािवक वृत्तीचा, दहैीक, जिगक वृत्तीच्या मनुष्याबरोबर
आहे. “ठीक, मी त्या मडंळीचा आहे. मी ा मडंळीचा आहे. मी त्याचा आहे.” ा एकाही
गो ीचा त्याच्याशी संबधं नाही, एकही गो चा नाही.
299 लक्ष ा, आता तो त्यांना त्याच्या िमश्र रगंाच्या घोड्यावर एकित्रत करीत आहे.
तो त्यांना त्याच्या रगंाच्या घोड्यावर एकित्रत करीत आहे, कारण त्याच्याकडे राजक य
ताकद आहे.
300 तुम्ही िवश् वास करीत नाही क त्याच्याकडे आहे! आता हा रा ्रपती आत कसा
आला? तो कसा वर गेला? ओह! जे तुम्ही येथे धमार्च्या स्वातं याक रता आले आहेत;
आण तुम्ही लोकशाहीवादी समुह तुम्ही तुमचे ज्ये पणाचे अधकार राजकारणाला
िवकाल! मी…लोकशाहीवादी पक्ष ठीक आहे; ते दोघेही भ्र आहेत. मी ख्रस्ती धमार्िवषयी
बोलत आहे. परतंु तुम्ही तुमचे ज्ये पणाचे हक्क. एका लोकशाहीवादी, तक टासाठी
िवकले. ासाठी त्या गो ी आत याव्या. ही ला￭जरवाणी गो आहे.
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301 तुम्हाला समजत नाही क हा देश, िबलकुल, इ ाएलचा नमुना आहे? इ ाएलने
काय केले? ती परक य देशात आली, आण तेथील रिहवाशांना बाहेर काढले, आण
त्यांना मा न टाकले आण आत गेली आण तो देश हस्तगत केला. तेच आपण केले होते.
रडे इडंीयन हेच खरे अमे रक आहेत, आपले रडे इंडयन हेच खरे अमे रक आहे.
302 आण नतंर त्यांनी काय केले? इ ाएलाकडे काही महान पु ष होते. प्रथम गो ी
तुम्हाला माहीत आहे…त्यांच्याकडे दािवद होता, आण त्यांच्याकडे शलमोन होते.
त्यांच्याकडे महान पु ष होते. आण शेवटी त्यांच्याकडे तेथे एक िवश् वासघातक , अहाब
होता, ज्याने ईजबेल, एका अिव ासू बरोबर िववाह केला.
303 अगदी तीच गो आपण केली. आपल्याकडे वॉ￮शग्टन होता आण लकन होता, परतंु
पाहा, आता आपल्याकडे काय आहे. आण मह वाची गो ही आहे क , तो िववाहीत आहे.
आण तो पूणर्पणे ईजबेलच्या प्रभावाखाली आण रगंात रगंलेला आहे. तो कदाचत एक
चांगल्या प्रकारचा व्यिक्त असेल, परतंु ती कारभार चालवणार आहे. आण तुम्ही पाहा,
ठीक ासमयी, संपूणर् कुटंूब आत येत आहे.
304 सुमारे पस्तीस वषार्ंपूव पिवत्र आत्म्याने मला काय सांिगतले? आण तुम्ही सवर् जे
जुने आहात त्यांना ते माहीत आहे, सात गो ी ज्या अतं होण्याअगोदर घडणार आहेत.
आण ही अंतम भिवष्यवाणीच्या अगोदरची भिवष्यवाणी आहे. इतर सवर्काही अगदी
तशाचप्रकारे घडले आहे, जसे यधु्द आण इतर सवर्गो ी. समजले. आण आता तो ा
देशावर राज्य करण्यासाठी त्या ीच्या हाती आहे. ईजबेल! समजले?
305 परतंु, स्मरण करा, ईजबेलच्या िदवसात तेथे कोणी होता—ज्याने वास्तवात त्यांना
त्यांचे प दाखवले. समजले?
306 ते त्यांच्या िमश्र रगंाच्या घोड्यावर एकित्रत होत आहे. आण, पाहा, तो ा गो ी
एकित्रत करीत आहे, िमश्र पथं, संप्रदाय, मनुष्याने बनिवलेली तत्वप्रणाली. ते बरोबर
आहे का? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—सम्पा.] िन श् चतच, एक िमश्र रगं, मृत्यूचा िमश्र
रगं, जगीक िफकट रगंाचा घोडा! आता, ते बरोबर आहे, मृत्यूचा िमश्र रगं, िफकट घोड्याचे
जगीक प वचनाचे पिवत्र रक्त लवमात्र ही नाही!
307 आण लक्ष ा…“पृथ्वीच्या चारही कोपर्यांतून त्यांना त्यांना हमर्िगदोनाच्या
यधु्दासाठी एकित्रत केले,” असे बायबल सांगते. मी त्या शा लेखािवषयी िवचार
करण्याचा प्रयत्न करीत आहे कारण मी ते येथे लहून ठेवले आहे. मी ते सांगत नाही.
परतंु जेथे ते लहीलेले आहेत, ते काय आहेत. हे पाहत आहे. “प्रभू परमेश् वराच्या
यधु्दाच्या मो ा िदवसासाठी त्यांना एकित्रत करीत आहे.” आता ा िमश्र रगंाच्या,
जिगक, िफकट, आजारी घोड्याकडे पाहा, जरा त्याचा िवचार करा. तुम्हाला ठाऊक
आहे, ती एक वाईट गो आहे. आता, लक्ष ा. तो त्यांना कोठून एकित्रत करीत आहे,
“पृथ्वीच्या चारी कोपर्यांतून.” ते आता सवर् वादाची समा ी करणारी कृती करण्यासाठी
एकित्रत करीत आहे. वचनाप्रमाणे सवर् वादाची समा ी करणारी अंतम कृती “हमर्िगदोन”
येथे असेल. समजले?
308 िफकट घोड्यावर स्वार झालेला ज्याच्यावर “मृत्य”ु हे नाव लावलेले आहे. “मृत्य”ु
ख्रस्तिवरोधी! लक्षपूवर्क ऐका. ख्रस्तिवरोधी, प्रथम संप्रदाय (ज्यािवषयी वाद क शकत
नाही.); त्याच्या ईजबेल सोबत, वचनािवषयी वेश्या आहे, तच्या मुली प्रोटेस्टंटसह,
आता एकतेसाठी त्यांना एकित्रत करीत आहे!
309 काय तुम्ही ऐकले बा प्टस्ट लोक येथे त्या िदवशी काय बोलले होते? “ओह, आम्ही
त्यांच्याबरोबर एकत्र होणार नाही, परतंु आम्ही—आम्ही त्यांच्याशी िमत्रत्वाने आण उदार
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राहू. आम्ही त्याच्या मडंळीत सामील होणार नाही. परतंु…” तुम्ही तसे आहात तुम्ही
तसेच आहात; जसे वचनात सांिगतले आहे. समजले? समजले? ा प्राचीन वेश्येची
पिहली स्थती पाहा.
310 आता येथे ते त्यांना स्वतःला एकित्रत क न, सवर् वादाची समा ी करणार्या हमर्िगदोन
यधु्दाकडे येत आहेत, आण िमश्र रगंाच्या घोड्यावर, एक पांढर्या रगंाचा घोडा, एक लाल
रगंाचा घोडा, एक काळ्या रगंाचा घोडा ासह येत आहे. हे तीन भ अधकार राजक य
आहेत, राजक य—राजक य अधकार, आ त्मक अधकार आण भूतांच्या आत्म्या ारे
िनयिंत्रत अधकार, जे ख्रस्तिवरोधी आहे. हे सवर् एकत्र िमसळले असता, तुम्हाला िफक्कट
रगं िमळतो, तो ा िफकट गुळगुळीत िदसणार्या घोड्यावर स्वार आहे. बरोबर आहे. आता
लक्ष ा. पाहा, तो कशावर स्वार आहे, ा िफकट िदसणार्या, करड्या रगंाच्या घोड्यावर
जो काळा, लाल आण पांढरा रगं िमळून बनवलेला आहे. तो यधु्दासाठी येत आहे,
स्वगार्खालील प्रत्येक रा ्र ांतून त्याचे लोक एकत्र करीत आहे! दािनएलाने त्या स्वप्नाचा
अथर् सांिगतला नाही का, आण रोमच्या, प्रत्येक राज्यातून लोखंडाचे भाग पसरताना
पाहीले नाही काय? येथे ते सवर् येऊन एकत्र होत आहेत.

आता तुम्ही हे संपिवण्याच्यावेळी, काही िमिनटासाठी, शांत बसा आण
लक्षपूवर्क ऐका.
311 ते आता हे करण्यासाठी एकित्रत होत आहेत, पृथ्वीच्या चारही कोपर्यांतून त्याच्या
लोकांना एकत्र आणण्यासाठी एका िफकट, अशक्त, तीन रगंाच्या, िमश्र घोड्यावर स्वार
होऊन िफरत आहे. तो स्वार एकच व्यक्त आहे!
312 आता प्रकटीकरण 19 मध्ये, केवळ तोच तयार होत नाही, परतंु ख्रस्त ही त्याला
भेटण्यासाठी ￭सध्द होत आहे. ते यधु्द अटीतटीचे आण जोरदार असेल. ख्रस्त
प्रकटीकरण 19 मध्ये त्याची प्रजा पृथ्वीच्या चारही कोपर्यांतून एकत्र करीत नाही, कारण
तेथे थोडेच लोक उरलेले असतील, तो काय करीत आहे? तो त्यांना स्वगार्च्या चारही
कोपर्यांतून एकत्र करीत आहे. आपण त्या, “वेदीखालील आत्म्यािवषयी,” उ ा रात्री
पाहू, आण तुम्ही पाहता क हे बरोबर आहे, कवा नाही. स्वगार्च्या चारही कोपर्यांतून तो
त्याच्या लोकांना एकत्र करीत आहे, पांढर्या घोड्यावर स्वार आहे!
313 त्याचेही एक नाव आहे. ते मृत्यु नाही, परतंु, “परमेश् वराचे वचन” जीवन आहे.
आमेन. आण परमेश् वराने त्याच्या जांघेवर(मांडीवर) येथे लहीले “परमेश् वराचे वचन.”
तेथेच फक्त जीवन आहे. कारण परमेश् वरच एकटा सावर्का लक जीवनाचा ोत आहे.
(परमेश् वराचे जीवन) झोए! ते बरोबर आहे? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—सम्पा.]
314 आण त्याच्यावर “जीवन,” लहीलेले आहे. तो पांढर्या घोड्यावर स्वार आहे.
आण येथे एक पु ष आहे. ज्याच्याकडे ती भ अधकार एकित्रत आहेत, ज्यास “मृत्य”ु
म्हणतात, तो त्याच्या पृथ्वीवर येणार्या प्रतिनध ना एकित्रत करीत आहे; आण ख्रस्त
त्याच्या स्वगार्त जन्म पावलेल्या लोकांना, संतजनांना एकित्रत करीत आहे. त्याच्यावर
“मृत्य”ु लहीलेले आहे; ख्रस्ताच्यावर “जीवन” लहीले आहे.
315 त्याच्याबरोरचे पांढर्या घोड्यावर आहे, आण त्यांना म्हटले आहे, “जगाच्या
स्थापनेअगोदर िनवडलेले.” आमेन! आण ते वचनाशी िव ासू राहतात. आमेन! मला
ते फार आवडते. “जगाच्या स्थापने अगोदर िनवडलेले. आण ते त्यांच्या िनवडी ार.े”
वचनाशी िव ासू आहेत, सवर् त्या नवा द्राक्षारस आण तेलाने प्रे रत आहेत, आण ते
त्याला भेटण्यासाठी घोड्यावर स्वार त्याच्याबरोबर होऊन येत आहेत. त्यांना ठाऊक
आहे क लवकरच, त्या गजर्ना त्या गो ी आम्हास प्रगट करतील. समजले?
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316 पाहा. तो कसे करतो? म्हणून, जर तो वचन आहे, आण त्याचे नाव वचन आहे,
तर वचन जीवन आहे. ख्रस्तिवरोधी; जे काही िवरोधी आहे ते “िव ध्द,” आहे. म्हणून
िवरोधी म्हणजे ख्रस्ताच्या “िव ध्द” वचनािव ध्द. म्हणून ते पथं कवा संप्रदाय होतात,
जे वचनािव ध्द आहे.
317 मला माहीत नाही तुम्ही ते कसे चुकिवणार आहात. जर तुम्हाला—तुम्हाला ते
समजले, तर तुम्ही ते कसे चुकवाल, मला ते ठाऊक नाही क तुम्ही ते कसे चुकवाल.
318 आण ते खरे आहे. िवरोधी म्हणजे “िव ध्द” आहे. ते बरोबर नाही का? “तेथून दरू
नेते.” हो तोच आहे. तो त्याच्या िमश्र रगंाच्या घोड्यावर आहे. आपण ते येथे परमेश् वराच्या
वचनांतून पाहीले.
319 आपण ते सात मडंळीच्या यगुात पाहीले. येथे तो ते पुन्हा शक्क्यांमध्ये आणतो,
शके्क उघडतो आण ज्या गो ी मडंळीच्या यगुामध्ये घडल्या त्या दाखवतो.
320 िवरोधी म्हणजे वचना “िव ध्द.” पाहा, का, पथंाच्या, का आपण पथंाच्या आण
संप्रदायाच्या इतके िव ध्द आहोत? कारण ते वचनािव ध्द आहेत. समजले?
321 येथे आपण पाहतो जीवन आण मरण हे अंतम संघषार्ंसाठी येत आहेत. पांढरा
घोडा, खर्या जीवनाचा िफकट घोडा, िमश्र पथंाच्या. ते ा गो ना वास्तिवक प्रकट
होताना पाहतात.
322 आता मी येथे काही सांगू इ च्छतो. तुम्ही कदाचत ावर िवश् वास ठेवणार नाही.
परतंु खात्री होण्यासाठी मी त्या शोधल्या आहे. तेथे फक्त एकच मूळ रगं आहे, आण
तो पांढरा आहे. िकती जणांना हे माहीत आहे? तेच फक्त एक मूळ रगं आहे. इतर सवर्,
िमश्र आहे.
323 ख्रस्त हा प्रारभंापासून, एक ठोस— ेत, भेसळरहीत वचन आहे. आमेन! आमेन!
प्रत्येक रगं पांढरा असता जर त्यात काही रासायिनक प्रक्रीया झाली नसती. आमेन! मिहमा
होवो! प्रत्येक मडंळी परमेश् वराच्या वचनाच्या प्रेिषतीय शकवणीवर उभी असती, आण
परमेश् वराने त्याला पु ी िदली असती, जर त्याने त वप्रणाली आण संप्रदाय त्यामध्ये
िमसळले नसते. तुम्ही तेथे आहात

ओह, भाऊ इवान्स, मला आता बरे वाटत आहे! होय, महाशय. होय, महाशय.
324 फक्त, एकच मुळ रगं, तो पांढरा रगं आहे. तो कधीच—तो कधीच संप्रदाय आण
पथंाबरोबर िमसळत नाही. महाशय, नाही.
325 आण, स्मरण करा, त्याच्या संतांनी पांढर,े झगे घातलेले आहे. ते संप्रदाय आण
पथंासोबत िमसळणार नाही. आता आपण पाहतो क , संप्रदाय, पथं, येथे जेथे तुम्हाला
तुमचा िमश्र रगं िमळतो. परतंु हा मूळ रगं आहे, तो त्यावर स्वार आहे. मूळ रग त्याच्या
लोकांवर आहे. आण ते त्या रक्तात बुडवलेले आहेत, जे त्यांची व े शुध्द करते, आण
पापास पुन्हा प लकडे पाठवतो. समजले? ते बरोबर आहे.

जे िमसळलेले, िफकट झाले आहेत आण मृत्यकुडे जातात.
326 पांढर्या रगंाबरोबर इतर रगं िमसळणे, ही िवकृती आहे, तुम्ही मूळ रगं िवकृत करता. ते
बरोबर आहे का? जर मूळ रगं पांढरा आहे, आण तुम्ही त्याबरोबर दसुरे काही िमसळता,
तुम्ही मूळ रगंाला िबघडिवता. आमेन. ते बरोबर आहे का?
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327 आण जेव्हा, जर तो पांढरा घोडा आहे, आण तो वचन आहे, तर त्याबरोबर इतर
काही िमसळिवणे, कुठल्या प्रकारचा पथं, त्यामध्ये एखादा शब्द घालणे, त्यांतून एखादा
शब्द काढणे, हे संपूणर् गो िवकृत करणे आहे. हे माझ्या प्रभू! मला वचनाबरोबर ठेव!
328 सत्य आण चूक! ओह, माझ्या प्रभू! ते िकतीही चांगले का वाटेना…बरोबर आण
चुक िमसळू शकत नाही. ते िमसळू शकत नाही. ते एकतर प्रभू परमेश् वर असे म्हणतो आहे
कवा ते चुक चे आहे. पिवत्र िपता काय म्हणतो, संत बोनीफर, कवा— कवा कटरबरीचा
आचर्िबशप काय म्हणतो ाच्याशी कतर्व्य नाही; मला ठाऊक नाही ते कोण म्हणाले,
जर ते वचनािव ध्द आहे, ते िवकृत आहे. ते इतर कशाबरोबर िमसळू शकत नाही. कोणी
म्हणते, “ ा व्यक्त ने का केले…” त्याने काय केले, तो िकती पिवत्र आहे कवा तशा
काही गो ीशी मला काही पवार् नाही. हेच एक प्रत्यक्ष सत्य आहे जे आपल्याकडे आहे.
कोणत्याही तथाकथत मडंळीत, पथंात सत्य नाही, जर ते ाच्या बाहेर आहे.
329 आण मला एक जण दाखवा ज्यांच्याकडे ते आहे. माझी इच्छा आहे क तुम्ही मला
हे सांगावे. मी बायबलची पाने उलटून तुम्हाला काही दाखवतो. समजले? त्यातील कोणी
एकाला बोलवा. तुम्ही म्हणता, “पटेकॉस्टल.” ओह, माझ्या प्रभू! मी आताच येथे कोणाचे
तरी िवचार पकडले आहे हेच कारण आहे जे मी सांिगतले होते. हे चांगले आहे क तुम्ही
तो िवचार ाचवेळी सोडून ावा. कारण मी तेथे एका पीडेस सु वात होताना पाहीले
आहे. मी—मी तुम्हाला दाखवू इ च्छत नाही, परतंु मी—मी तुम्हाला फक्त सांगू इ च्छतो
क मला ठाऊक आहे क तुम्ही कशािवषयी िवचार करीत आहात. समजले?
330 जे िमसळेलेले आहेत, (िवरोधी) मृत्यतु पांतरीत झाले आहे. जेव्हा तुम्ही काहीही
गो मूळ गो ीत िमसळता, ते मृत्यचु्या रगंात बदलतील.
331 जसे ख्रस्ताने राईच्या दाण्यािवषयी सांिगतले आहे. जरी तो सवर् बीजामध्ये लहान
आहे, परतंु तो कोणाबरोबर ही िमसळत नाही. राई िमसळणार नाही. तो खराखरुा राईचा
दाणा आहे. म्हणून जर तुमच्याकडे तेवढा िवश् वास असेल, तो पकडून ठेवा.
332 लक्ष ा. जीवन, पांढर्या घोडेस्वाराच्या मागे जाते, जो वचन, जीवन होता, जे
त्याच्या पुन त्थत संतजना ारे जे त्याच्या बरोबर होते. ￭सध्द होते. आता हे यधु्द कसे
होणार आहे?
333 येशूने म्हटले, “जो माझ्यावर िवश् वास ठेिवतो. तो मेला असला तरी जगेल.” त्याने
म्हटले, “जर तुम्ही माझ्यावर िवश् वास ठेिवता. तर तुम्ही—तुम्ही मेले असला तरी
जगाल. आण जीवंत असलेला प्रत्येक जण माझ्यावर िवश् वास ठेवतो तो कधीही मरणार
नाही.” पुन्हा, त्याने म्हटले, “जो माझ्यावर िवश् वास ठेवतो…तो त्याला सावर्का लक
जीवन देईल. त्याला शेवटच्या िदवशी उठवील.” ते त्याचे अभवचन िदलेले वचन आहे.
334 येथे सतैान त्याच्या सवर् पृथ्वीच्या चारही कोपर्यांतून त्याच्या प्रोटेस्टंट्स आण
कॅथ लक, आण सवार्ंना एकत्र घेऊन, हमर्िगदोनाच्या यधु्दाकडे कूच करीत आहे.
ठीक आहे.
335 आण येथे येशू जो प्रकट केलेले वचन आहे, स्वगार्तून पुन त्थत संतजनासह
खाली येत आहे.
336 मी म्हणतो, जर परमेश् वर बोलतो, कवा तुम्हास पाठवतो, तुम्ही…तुम्ही—तुम्ही जे
बोलता त्यास तो पाठ बा देतो. समजले? लक्ष ा, जर तुम्ही स्वगार्तील राजदतू आहात,
तर संपूणर् स्वगर् तुमच्या पाठीशी आहे. आण स्वगर् वचनाने बनलेला आहे…
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337 लक्ष ा, आता तो पुन त्थत संतजनांसमवेत येतो, ￭सध्द क रतो क , त्याचे वचन
सत्य आहे.
338 म्हणून सतैान जाणतो, क त्याच्यासाठी अथांग डोह तयार, आहे. समजले? ओह,
माझ्या प्रभू! जेव्हा मृत्यु िफकट घोड्यावर स्वार आहे! िमश्र मानलेली तत्वे आण संप्रदाय,
त्याच्या मागे देवापासून सवर्काळासाठी वेगळे होण्यास जात आहेत. तेथेच जेथे तो त्यांना
सावर्का लक वेगळे होण्यासाठी नेत आहे.

ख्रस्त त्याच्या मडंळीला पुन त्थानाच्या गौरवात नेत आहे.
339 आता 8 व्या वचनाकजे लक्ष ा…8व्या वचनाचा शेवटचा भाग, जेव्हा आपण बदं
करीत आहोत, पाहा.

…त्यांना अधकार देण्यात आला…
340 “ते” कोण आहेत? समजले? ठीक आहे. ख्रस्तिवरोधक आहे ज्यास “मृत्य”ु
म्हणतात. “अधोलोक त्याच्या पाठोपाठ चालला होता.” तुम्ही त्याच्या चार मुद्दाच्या
योजनेवर लक्ष ा.
341 ख्रस्तिवरोधक, जेव्हा पांढर्या घोड्यावर स्वार होतो, आत्म्या ारे मारतो,
ख्रस्तिवरोधी असल्यामुळे त्यास आ त्मक पात मारतो.
342 क्रमांक दोन, जेव्हा तो लाल घोडेस्वार स्वार होतो. तेव्हा तरवारी ारे वध करतो,
राजक य अधकार, जेव्हा मडंळी आण राज्य एकित्रत होतात.
343 काळा घोडा; जीवांना जेव्हा तो त्याची शकवण देतो, आण तेथे ती तची जारकमार्ची
कृत्ये करते. आण तो त्यांच्या भोजनाचे वजन करतो, त्यांना िवकतो…ते भोजनासाठी
काय देतात, तोलण्यासाठी, पसेै आण इत्यादी इत्यादी.
344 चौथा, एक िफकट रगंाचा घोडा; परमेश् वरापासून सवर्काळासाठी वेगळे होणे. पुन्हा,
चौथा आला आहे. पाहा.

परमेश् वराची स्तुती होवो!
345 आता, शेवटी समा ीकडे पाहा. त्यांच्यासाठी…काय तुम्हाला समजले…मी वेळ
संपवला आहे, परतंू तुम्ही मला आणखी दहा िमिनटे ाल काय? [मडंळी म्हणते,
“आमेन.”—सम्पा.] आज मला. येथे बोलण्यािवषयी—िवषयी िकत्येक फोन आले.
346 ए लयाच्या वेळेत खूप अधक फाजील उत्साह सु झाला होता क …त्या—
त्यािवषयी मरपेयर्ंत प्रहार केला गेला. आण तुम्ही क शकता…ठीक आहे…परमेश् वर
माझे तुम्हास समजवण्यासाठी क मी काय पहात आहे सहाय्य करो. तुम्ही कराल काय?
आपण ते पाहण्याचा प्रयत्न क या.
347 आता येथे समा ी करताना, ही गो त्या लोकांसाठी जे िवश् वास करीत नाही क
अंतम संदे ा ा मडंळीच्या यगुासाठी ए लया संदे ा आहे, तो त्याच प्रकारचा अभिषक्त
व्यक्त आहे.
348 मृत्यनुतंर…पाहा. ा अंतम मडंळीच्या यगुाच्या मृत्यनुतंर…आता तुम्ही लक्ष ा,
काय घडते. पाहा, मृत्यनुतंर त्यांची शरीरे जगंली ापदाकडून न करण्यात आली.
तुम्हाला ते माहीत आहे. आता, ते खरे आहे. ही ईजबेलची प्रतछाया आहे.
349 आता, प्रकटीकरण 2:18 आण 20 कडे वळूया. मला वाटते क आपण हे काही
िमिनटांअगोदर पाहीले आहे. आपण पाहीले नाही काय? होय, माझा िवश् वास आहे आपण
ते पाहीले आहे. मी येथे लहून ठेवले आहे…होय. नैतक घसरण होण्याचा समय, हेच
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ते होते. ते कसे होते ते पाहा, ईजबेल कशी आत आली. ईजबेल ही मडंळ्या आहेत,
ही आधुिनक मडंळी वधू नाही; आता, जून्या करारात, ईजबेल ही आजच्या मडंळीची
प्रतछाया आहे, देवाच्या वचनानुसार, प्रकटीकरण 2:18,20. प्रमाणे

…कारण ईजबेल नावाची जी ी आपणाला संदे ्र ी म्हणिवते…
350 समजले? हे बरोबर आहे? [मडंळी म्हणते, “आमेन”—सम्पा.] आता, ती ततंोततं
ईजबेलचा नमुना आहे. आता, पाहीले…
351 आम्ही तुम्हाला वचनामागे वचन देऊ शकतो, पाहा, अंतम यगुात सदेष्ट्याचा संदेश
खर्या मडंळीसाठी आहे, जो त्यांना परत मुळ वचनाकडे आणतो. आता लक्ष ा. ते
बरोबर आहे काय? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—सम्पा.] मलाखी 4 तसे म्हणते, आण
इतर प्रकटीकरण 10:7 आण अशाचप्रकारे शेवटपयर्ंत. समजले? येशूने स्वत: ािवषयी
भिवष्यवाणी केली होती. “ते जसे लोटाच्या िदवसात होते,” आण तशाचप्रकारे पुढे आण
पुढे वचन असेच सांगते. शेवटपयर्ंत वचन असेच सांगते.
352 ईजबेल ही आजच्या आधुिनक मडंळीचा नमुना आहे. कारण कॅथ लक आण
प्रोटेस्टंट आता एकत्र झाले आहेत. त्या—त्याच्यािवषयी ाखेरीज काही नाही. ते दोघेही
संप्रदाय आहेत, ती—ती आई आण बिहण असे आहेत. त्यांच्यािवषयी हेच आहे. ते
एकमेकांशी ग धळ आण वाद आहेत. आता, मी ते स्वतःचे सांगत नाही. मी ते प्रभू
परमेश् वर म्हणतो, ांतून सांगत आहे. समजले? ठीक आहे.
353 आता आपण पाहीले क , ईजबेल परमेश् वराच्या आजे्ञ ारे मारली गेली होती, कारण
परमेश् वराने येहूला खाली जाण्यास सांिगतले होते आण त्याने तला खडक बाहेर फेकले
आण ईजबेलला मारले आण कु यांनी तीचे मांस खा े, (ते बरोबर आहे का?) अक्षरशः
ईजबेल. [मडंळी म्हणते, “आमेन”—सम्पा.] अहाब, तचा राजा, मस्तक; कु याने त्याचे
रक्त पीले होते, ज्यािवषयी ए लयाने अगोदरच भिवष्यवाणी केली होती. पाहा, आपण कोठे
जात आहोत, काय तुम्ही पाहात नाही?
354 का? पिहला ए लया मडंळ्यां ारे नाकारलेला मनुष्य होता. आण ईजबेल आण
अहाब ा मडंळ्याचे प्रमुख होते, मडंळी आण राज्य, सवर् एकत्र, आण अलीशाने
अहाबाचे पाप त्याला दाखवले, आण संपूणर् मडंळीला परत सत्य वचनाकडे वळण्याची
आज्ञा केली.
355 अगदी तसेच हा दसुरा ए लया करणार नाही काय जेव्हा तो ा िदवसात ा
मडंळीकडे येईल, “मूळ िवश् वासाकडे परत नेईल”! मला समजत नाही क लोक

ापासून कसे वाचतील. ते बरोबर आहे. परत मूळ वचनाकडे वळा! ते बरोबर आहे.
356 आता जर तुम्हाला त्यांचे देह पाहायचे असतील तर आपण येथे प्रकटीकरण 19 कडे
वळूया, वचना ारे त्यांचा वध झाल्यानतंर—नतंर काय होते. आता, वचन त्यांना मारणार
आहे. तुम्हाला ते माहीत आहे. ठीक आहे. आता तुम्ही फक्त लक्ष ा आण पाहा, जेव्हा
ख्रस्त प्रकटीकरण 19 मध्ये येतो तेव्हा काय घडते, आपण 17 व्या वचनापासून पाहू.

आण नतंर मी एका देवदतूास सूयार्त उभे राहीलेले पाहीले;…
357 आता, हे सत्य आहे, क जर आपण वरच्या वचनातून पाहीले, “आण त्याचे व
रक्तात बुचकळले होते आण राजांचा राजा, आण प्रभूचंा प्रभू हे त्याला नाव देण्यात
आले.” 13 व्या वचनात, “त्याला देवाचा शब्द हे नाव देण्यात आले होते.” समजले?
आता, येथे तो “राजांचा राजा, आण प्रभूचंा प्रभू .”

आण मी एका देवदतूास…
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358 आता पाहा. तो पुढे जातो.
आण त्याच्या त डातून ती ण धारचेी तरवार िनघते, त्याने रा ्र ांस मारावे…

359 “त्याच्या मुखातून,” परमेश् वराच्या मुखापासून ते मोशेच्या मुखात. समजले?
…तो त्यावर लोखडंी दडंाने अधकार गाजिवल. आण…सवर्समथर् देव
ाच्या तीव्र क्रोध पी द्राक्षारसाचे—साचे कंुड तो तुडवतो.
आण त्याच्या व ावर आण त्याच्या मांडीवर राजांचा राजा आण प्रभूचंा

प्रभू हे नाव लहीलेले आहे.
आण मी एका देवदतूास…

360 आता पाहा. आता तो मारीत पुढे येतो. कोणाला मारीत आहे. ईजबेल आण तचा
अहाब, खोटा संदे ा.

आण नतंर मी एका देवदतूास सूयार्ंत उभे राहीलेले पाहीले. तो
अतंराळातील मध्यभाग उडणार्या सवर् पाखरांस उच्च वाणीने म्हणाला, या,
देवाच्या मो ा जेवणावळीसाठी एकत्र व्हा.

361 तो त्यांना ापद आण प यांना खावयास देतो. आता, येथे प्रकटीकरणाच्या
पुस्तकाच्या दसुर्या अध्यायात पाहा. आण एक िमिनट थांबा, “तरवारीने आण
मरीने आण पृथ्वीवरील ापदांकडून जीवे मारले.” समजले? ईजबेल पी मडंळी तचे
(वास्तिवक) देह पृथ्वीरील पक्षी आण ापदांकडून खा ा जाणार आहे. ज्याप्रमाणे
अहाब आण ईजबेल बरोबर स्वाभािवक रत्या झाले होते, तसेच आ त्मक स्व पात
मडंळीचे होणार आहे. मला काय म्हणायचे ते तुम्हाला समजते काय? [मडंळी म्हणते,
“आमेन.”—सम्पा.] ठीक आहे.
362 ए लया…ओह! एलीया हा अहाब आण ईजबेलच्या िदवसात, स्वाभािवक रत्या,
संदे ा. होता. आण प्रभू परमेश् वर असे म्हणत आहे. ा वचनानुसार आ त्मक
ईजबेलसाठी हे काम त्याच्या आ त्मक; स्व पाच्या सेवकाईत करण्याचे त्याला अभवचन
देण्यात आले होते.
363 लक्ष ा. ए लया, जरी त्याच्या िदवसात खर्या अथार्ने आण पूणर् पाने प्रमाणत
झाला होता, तो त्यांना परत वचनाकडे वळवू शकला नाही. ते बरोबर आहे काय? जरी,
ए लयाने सवर्तोपरी प्रयत्न केला. त्याने सवर्गो ी केल्या. त्याने—त्याने त्यांना चन्हे आण
अ तेू दाखवली; आण ते त्याच्या, त डावर हसले. तीच गो ी ते येथे जे आ त्मक त्या
बरोबर करतील. पाहा. तो त्यांना परत वचनाकडे वळवू शकला नाही. लाख मधून…
364 आता बारकाईने लक्ष ा, तुम्ही ावर थोडेसे ग धळले आहात.
365 ए लयाच्या िदवसात जेव्हा ईजबेल आण अहाब राज्य करीत होते, जी आजची
प्रतछाया होती, जगांतील लाख जणांतून, संपूणर् जगांतून, केवळ सातशे जण ए लयाच्या
प्रचारा ारे वाचले होते. ते बरोबर आहे का? ते अगदी बरोबर आहे.
366 पाहा, ए लया त्यांतील एकालाही कधीच ओळखत नव्हता क ते तसे आहेत,
जोपयर्ंत परमेश् वराने शक्क्यांतील एक शक्का उघडला नव्हता आण त्या पुस्तकातील
रहस्य त्याला दाखवले नव्हते क त्याच्याकडे सातशे जण आहेत ज्यांनी त्यांच्या मतांना
कधीच नमन केले नव्हते. तोपयर्ंत ए लयाला वाटले क तो केवळ एकटाच वाचला
आहे. जेव्हा परमेश् वराने त्याचे पुस्तक ए लयासाठी उघडले आण म्हणाला, “पुत्रा
आता एक िमिनट थांब. माझ्याकडे सातशे जण सभोवती बाहेर एकत्र वेगळे आहेत,
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त्याची नावे पुस्तकात जगाच्या स्थापनेपासून लिहलेली आहेत. ते माझे आहेत.” देवाने
शके्क उघडले.
367 मला वाटते तेच कारण आहे क त्या रात्री योहान खूप आरडाओरडा करीत होता.
त्याने त्याचे नाव तेथे पाहीले असणार, तुम्हाला समजले. समजले?

एके िदवशी देवाने उघडले…
368 अलीशा, त्याने प्रचार केला होता. त्याने सवर् गो ीचा प्रचार केला होता, आण—
आण—आण दयापासून प्रचार केला होता. त्याने होईल ततक्या सवर्गो ी केल्या.
आण तरीही ते त्याला बरे “वाईट” बोलले, त्याला सवर्काही बोलत होते आण म्हणाले,
“तू ा सवार्ंचे कारण आहेस. तू परलोक िव ावादी आहे. तूच आहेस ज्यामुळे ही सवर्
आपत्ती आली आहे. तू दोषी आहेस,” आण अशा सवर् गो ी बोलले. त्याने त्याला सवर्
गो ी सांिगतल्या. ईजबेलने त्याचा शरच्छेद करण्याची धमक िदली, आण अशा अनेक
गो ी बोलल्या. ते बरोबर आहे. सवर्जण त्याच्या िव ध्द होते.
369 आण मग तो म्हणाला, “प्रभू, तू मला जे सवर् सांिगतले, ते मी केलं आहे! मी
पूणर्पणे तुझ्या वचनाबरोबर राहीलो आहे. जेव्हा तू मला काहीही सांगतो, मी िनभर्य होतो.
मी थेट राजाच्या संन्मुख गेलो, आण इतर सवर् गो ी केल्या आण त्यांना ‘प्रभू परमेश् वर
म्हणतो,’ हे सांिगतले. आण तू मला एकही गो सांिगतली नाही, आण मी त्यांना एकही
गो सांिगतली नाही. परतंु काय घडले आण येथे मी त्या संपूणर् समुहातून एकटाच उरलो
आहे. मी फक्त एकटाच उरलो आहे, आण ते मला मारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.”
370 परमेश् वर म्हणाला, “मी ा शक्क्यांमधील एक उघडणार आहे आण तुला काही
दाखवणार आहे.” त्याने म्हटले, “तुला माहीत आहे. माझ्याकडे सातशे तेथे मागे उरले
आहेत, ज्यांनी कधीच नमन केले नाही…अजूनही त्याच्या पथंात संप्रदायात सहभागी
झाले नाहीत. तेथे त्यांच्यातील सातशे जण स्वगर्रोहणासाठी ￭सध्द आहेत, पाहा.” ओह!
ओह! त्याने त्याच्या संदेष्ट्यास म्हटले, ज्यास तो त्याचे वचन पिवत्रशा ाबाहेर प्रकट
करतो, पाहा. “माझ्याकडे ा पीढ तून सातशे नावे तयार आहेत. त्यांच्यातील सातशे
त्यांनी त्यांचे गुडघे कशाही” (जर मी हे ा िदवसासाठी म्हटले) “धा मक संघटना, आण
त्यांच्या रती रवाजापुढे टेकले नाही.”
371 काय तुम्हाला समजत आहे मला काय म्हणायचे आहे? तर, हे स्प पणे होणे आहे.
हे होणार आहे. श्यात येईल, तो एक संदे ा असेल अगदी जशाप्रकारे मी ा मचंावर
उभा आहे तेवढे िन श् चत. समजले? आण तो वचनावर स्थर राहील. तो कोणाचीही
मानलेली तत्वे कवा इतर गो ी घेणार नाही. ते बरोबर आहे. तो जगंली मनुष्यासारखा
असेल, जसे अलीशा होता…तो आण जसा योहान होता. मुला तो—तो ीयांचा
अथार्त अनैतक ीयांचा ेष करील! मुला तो त्यांच्यातून जाईल! जसे ए लयाने केले,
आण योहानाने केले. समजले? आण तो वचनाशी स्प राहील. तो संघटनेच्या िव ध्द
असेल. संघटना? “तुम्ही असा िवचार क नका, ‘अब्राहाम आमचा िपता आहे,’ कारण
मी म्हणतो, देव ा ध ड्यापासून अब्राहामाची लेकरे उत्प करण्यास समथर् आहे.”
समजले? िन श् चतच त्याने तसे केले.
372 आता, िमत्रांनो, तुम्ही तेथे आहा. येथे चौथा शक्का उघडला. आण माझ्या
मािहतीप्रमाणे चार घोड्याचे स्वारांचे प्रकटीकरण झाले आहे. आता, हेच सवर्
पृथ्वीवर घडले.
373 पुढचा शक्का, स्वगार्त आहे, जेथे आत्मे वेदीखाली आहे.
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374 आता, संपताना, मी ा गो ी…काही शब्द येथे सांगू इ च्छतो, जे मी लहून ठेवले
आहेत. आपण जवळजवळ चार शके्क पूणर् केले आहेत, पिहले चार शके्क.
375 आता, उ ा रात्री, आपण—आपण पृथ्वीवर घडणार्या गो ी व न श्य बदलणार
आहोत. त्याने वर ी लावली. आण वेदीखाली प्राण पाहीले, ज्यांचे ब लदान
झाले होते.

दसुर्या रात्री, वेदीवर न्याय येतो.
376 आण चौथ्या रात्री, कवा शेवटल्या रात्री. रिववारी रात्री, काय सांगायचे हे मला
माहीत नाही. मला ठाऊक नाही क ा दसुर्या शक्क्यांचा अथर् काय आहे. मी ते
पक्त वाचतो जसे तुम्ही ते वाचता. परतंु, “स्वगार्त अधार् तास िनवांत होतो,” परतंु तेथे
काहीतरी घडले. मी अपेक्षा करतो क त्याने ते प्रकट करावे. तो ते करील. मी समाधानी
आहे, तो ते करील.
377 आपल्याला ख्रस्ताचे आगमन, ख्रस्तिवरोधकचा अंत पाहण्यासाठी वचनातून
िनरिनराळ्या जागी, प्रकटीकरण 19 मध्ये जावे लागणार आहे. तेच कारण आहे क हे मला
सोडावे लागले, आण मी केवळ दोन वचनेच घेतली. मला वचनात िनरिनराळ्या जागी,

ा गो ी ￭सध्द करण्यासाठी जावे लागते. म्हणून तेच कारण आहे मी प्रकटीकरण 19 मध्ये
गेलो. ख्रस्तिवरोधकचा अतं दाखिवण्यासाठी जेव्हा ख्रस्त येईल तो ख्रस्तिवरोधकचा
वध करील.
378 प्रकटीकरण 10 कडे गेलो हे दाखिवण्यासाठी क सातव्या दतूाचा संदेश अंतम
िदवसात एका व्यक्त कडे येईल जो परमेश् वराने अभिषक्त केलेला असेल. जशी सेवकाई
ए लया संदेष्ट्याकडे होती. ज्यािवषयी मलाखी 4 मध्ये भिवष्यवाणी केली होती. देवाचे
(मूळ) सत्य वचन ा िपढीमध्ये प्रकट करील. जसे त्याने स्वाभािवक ईजबेलला, केले
तसेच हा मनुष्य आ त्मक ईजबेलशी, संप्रदायातील मडंळ्यांना करील. मला 7 वा
अध्याय…10 अध्याय, 1 ते 7 वचनांकडे जावे लागले हे दाखिवण्यासाठी क हे बरोबर
आहे. आण मलाखी, आण आमोस, आण असेच पुढे ते ￭सध्द करतात.
379 ए लया एक संदे ा होता ज्याने भिवष्यावाणी केली त्या िवश पीढीत ईजबेलला
दोषी ठरिवले.
380 आण ए लया कधीच मेला नाही. तो िन श् चतच मेला नाही. तो पुन्हा सुमारे आठशे
वषार्नतंर, पांतराच्या ड गरावर येशू ख्रस्ताच्या बाजूला प्रकट झाला. तो मृत नाही.
381 आता, आपण पाहीले क परमेश् वराच्या वचनानुसार, अंतम िदवसात त्याचा आत्मा
एका मनुष्यावर असेल, आण असे अभवचन िदले आहे क तो अंतम यगुात आ त्मक
ईजबेलबरोबर तसेच करील, जसे त्याने स्वाभािवक ईजबेलबरोबर केले होते.
382 हेच कारण होते क हे ￭सध्द करण्यासाठी मी—मी बायबलच्या इतक्या गो चा
उ ेख केला, तुमच्या मनात कोणताही प्र राहू नये. जर तेथे काही प्र असतील तुम्ही
मला कळवा. ठीक आहे, तुम्ही मला एक पत्र कवा लहान च ी लहून पाठवा.
383 आण ते इतके पूणर्पणे जुळतात, क अंतम िदवसात प्राणी दे खल त्यांच्या
स्वाभािवक देहाचा नाश करतील, ते त्यांचा देह तसाच खातील जसे ते तेव्हा खात होते.
384 माझ्या प्रकटीकरणाप्रमाणे, ते मला देवाकडून िमळाले होते आण अगोदरच सांिगतले
गेले होते क हे केले जाईल, माझ्या मािहतीप्रमाणे हे चार घोडेस्वारांचे सत्य आहे.
385 तुम्ही येशूबद्दल काय िवचार करता? [मडंळी उल्हास करते—सम्पा.]
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मी त्याच्यावर प्रेम करतो, मी त्याच्यावर प्रेम करतो.
कारण त्याने माझ्यावर प्रथम प्रेम केले.
आण तारण िवकत घेतले
कलवरीच्या झाडावर.

386 आता लक्षात ठेवा…(असेच आहे, पुढे चला; हे चांगले आहे) माझ्या मनात
कुठल्याही संघटनेच्या कोणत्याही लोकांबद्दल वाईट भावना नाहीत! कारण देवाची लेकरे
कॅथ लक प्रणालीतही आहे. मेथॉडीस्ट प्रणालीतही देवाची लेकरे आहेत. त्याची लेकरे
बा प्टस्ट प्रणालीतही आहे. ा सवर् भ प्रणालीत िकती जण होते जे येथे आज
रात्री उप स्थत आहेत, ते त्यातून बाहेर आले जेव्हा त्यांनी प्रकाश पाहीला? आम्हाला
तुमचे हात पाहू ा. [मडंळी म्हणते, “आमेन”—सम्पा.] आता, स्मरण करा, तेथे
बाहेर तुमच्यासारखेच लोक आहेत. परतंु, ती एक प्रणाली आहे जी मारते, पाहा,
तो ख्रस्तिवरोधी आत्मा आहे जो शेवटी त्यांना अशा िठकाणी नेतो. तोपयर्ंत ते सत्य
ऐकणार नाहीत.
387 आण तुम्हाला ती रात्र लक्षात आहे, जेव्हा मी शक्क्यांिवषयी बोलत होता? जर
कोणी मनुष्य ज्यूबली योबेल वषार्ंची घोषणा ऐकतो आण तो मुक्त होण्यास नकार देतो,
तर त्याला दाराच्या चौकटीपाशी न्यावे आण अरीने त्याचा कान टोचावा. कान जो आहे
जेथून तुम्ही ऐकता. “आण िवश् वास ऐकण्या ारे येतो.” तर मग जर तो ती घोषणा ऐकतो
आण त्याची मुक्त स्वकारण्यास नाकारतो. तर त्याला त्याच्या संप्रदायाच्या मालक ची
त्याच्या उवर् रत आयषु्यात चाकरी करावी लागेल. आमेन.
388 ओह! ओह, माझ्या प्रभू! तो अ तू नाही का? [मडंळी म्हणते, “आमेन”—सम्पा.]

मी त्याच्यावर प्रेम करतो, मी…
आपण आता आपले हात वर क या आण त्याची आराधना क या.

कारण त्याने माझ्यावर प्रथम प्रेम केले. (मिहमा होवो)
आण माझे तारण िवकत घेतले,
कलवरीच्या झाडावर.

389 [भाऊ ब्रॅन्हम गुणगुणण्यास आरभं करतात मी त्याच्यावर प्रेम करतो—सम्पा]
आता, तुमचे मस्तक झुकवा, आण आपण त्याची आराधना क या. जेव्हा आपण ते गाणे
गुणगुणत आहोत. [भाऊ ब्रॅन्हम मी त्याच्यावर प्रेम करतो हे गाणे गुणगुणत राहतात.]
390 प्रभू, आम्ही िकती आभारी आहोत! मी खूप आनदंी आहे. प्रभू, मी तुझ्यासाठी आण
तुझ्या लोकांसाठी खूप आनदंीत आहे. हे प्रभो, तू आमचे तारण कलवरीवर िवकत घेतले.
प्रभो, आम्ही त्याचा आनदंाने स्वकार करतो.
391 आता, प्रभो तुझ्या आत्म्या ारे आमची पारख कर. आण आण जर आमच्यामध्ये
काही दु ता, वचनािवषयी काही अिवश् वास आण कोणी असा व्यक्त आहे जो
परमेश् वराच्या प्रत्येक वचनावर “आमेन”; म्हणणार नाही, आता पिवत्र आत्मा खाली
उतरो. आण तो पांढरा घोडेस्वार, त्याचा आत्मा, ख्रस्ताचा आत्मा! ख्रस्त िवरोधी
आत्म्याच्या सन्मुख खाली येवो आण आण त्याच्या स्वतःच्या लोकांना बोलवो. प्रभो
त्यांना बाहेर बोलवो.
392 आता ते पश् चाताप करो, शी तुझ्याकडे येवोत आण तेल आण द्राक्षारसाने
भरले जावो; आण संप्रदायाच्या काईनाच्या मृत्यचुा झग्यांतून सावर्का लक जीवनाचा
बफार्सारखा शुभ्र झगा बदलो जो वराने िदला आहे. आण मग ते एके िदवशी लग्नाच्या
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भोजनास ￭सध्द केलेल्या पुन त्थानाच्या वचनामध्ये जावोत. प्रभो, ते प्रदान कर. प्रभू
जेव्हा लोक तुझी वाट पाहतात, तू त्याच्या दयाची झडती घे. येशूच्या नावाने मागतो!

[भाऊ ब्रॅन्हम गुणगुणण्यास सु वात करतात मी त्याच्यावर प्रेम करतो—सम्पा]
393 आता, माझा भाऊ, माझी बिहण, माझ्या िमत्रा तुम्ही तुमच्या दयाची झडती घ्या.
मी तुमच्याबरोबर फार काळापासून आहे. अदंाजे तेहतीस वष झाली. मी कधी तुम्हाला
प्रभूच्या नावाने काही गो सांिगतली परतंु जी घडली नाही? [मडंळी म्हणते, “नाही.”—
सम्पा.] ख्रस्ताला शोधा जेव्हा तुमच्याकडे संधी आहे. आता असा समय लवकरच येईल
जेथे तुम्ही ते क शकत नाही. समजले? तो कधीही त्याची मध्यस्थीची जागा सोडू
शकतो. तेव्हा तुम्ही तुमच्या संपूणर् अतंःकरणाने रडू शकता. तुम्ही नृत्य क शकता,
तेव्हा तुम्ही अनन्य भाषा बोलू शकता, तुम्ही जिमनीवर वर—खाली धाऊ शकता, तुम्ही
तुम्हाला हवे ते क शकता, तेथे काहीच नसणार, तुमच्या—तुमच्या पापासाठी आणखी
िवरजंक नसणार. तेव्हा तुम्ही काय करणार, तेव्हा तुम्ही कोठे असणार?
394 ठीक आहे, मी माझ्या संपूणर् दयाने िवश् वास करतो क ते आसन अजूनही खलेु
आहे. मी िवश् वास करतो क तो अजूनही देवाच्या राजासनावर आहे. परतंु लवकरच तो
आता उठणार आहे आण त्याने जे सोडवले आहे त्यांचा दावा करण्यासाठी पुढे येणार
आहे. तो सोडिवणार्या आ जनाचे काम करीत आहे, जेव्हा थ वाट पाहत आहे.
395 परतंु लवकरच, तुम्हाला ठाऊक आहे, बवाज त्याचे आ जनाचे काम पूणर्
केल्यानतंर, तेव्हा तो येतो आण वतनाचा दावा करतो. आण ते अगदी तसेच आहे जे
त्याने केले असे बायबल म्हणते, “तो पुढे येतो आण ते पुस्तक घेतो.” तेव्हा मध्यस्थीचे
कायर् संपु ात येते; तो राजासनाव न उठतो; तेथे दयासनावर रक्त आणखी असणार नाही.
आण तेव्हा ते काय आहे? न्यायासन.
396 काही ा िदवसात तुम्ही असे म्हणू नका, “मला वाटले रपॅचर व्हावयाचे आहे.”
आण मागे वाणी बोलताना ऐकता, “ते होऊन गेले आहे.” परमेश् वर तुमचे सहाय्य करो!

आता आपण आपली मस्तके झुकवूया.
397 भाऊ नेव्हील, सभा बरखास्त करण्यासाठी कवा तुम्हाला जे काही करायचे आहे.
उ ा रात्रीपयर्ंत परमेश् वर तुम्हास आशीवार्दीत करो. 
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