
सहावा शक्का
 आपण एका क्षणासाठी आपली डोके झुकवू या.
2 प्रभू आम्ही पुन्हा सभेसाठी एकत्र जमत आहोत. आण आम्ही सु वातीच्या
िदवसांचा िवचार करतो जेव्हा ते सवर्, प्रभूच्या आशीवार्दांसाठी शलोह येथे एकत्र जमत
असत. आण आता, आजच्या रात्री आम्ही इथे तुझा शब्द ऐकण्यासाठी जमलो आहोत.
आण जसे आम्ही, वचनांतील ा भागाचा अभ्यास करत आहोत क कोकरा एकटाच
होता जो शके्क उघडू शकत होता, कवा त्यांना सलै क शकत होता. आण आम्ही
प्राथर्ना करतो क आजच्या रात्री, जेव्हा आम्ही ा सहाव्या शक्क्याचा िवचार करीत
आहोत, आम्ही प्राथर्ना करतो, स्वग य िपत्या, क तो कोकरा आमच्यासाठी आजच्या
रात्री ते उघडेल. क , आम्ही इथे ते समजण्यासाठी आहोत. आण जेव्हा कोणीही मनुष्य
पृथ्वीवर कवा स्वगार्मध्ये, योग्य नव्हता, केवळ तो कोकरा योग्य असा सापडला. तर तो
सवर्—पात्र असा येवो आण आमच्यासाठी आजच्या रात्री शक्का उघडो, क जेणेक न
आम्ही काळाच्या पड ामागे पाहू शकू. हे आम्हाला मदत करील, िपत्या, आम्ही िवश् वास
करतो, िक ा महान काळोख्या, पापमय िदवसामध्ये ज्यामध्ये आम्ही राहत आहोत; हे
आम्हाला मदत करील आण आम्हाला धयैर् देईल. आम्ही आता िवश् वास करतो िक
तुझ्या ीमध्ये आमच्यासाठी दया आहे. आम्ही वचना ार,े स्वतःला तुझ्याकडे सोपवून
घेतो, येशू ख्रस्ताच्या नावामध्ये, आमेन.

तुम्ही बसू शकता.
3 शुभ संध्याकाळ, िमत्रांनो. इथे आजच्या रात्री पुन्हा एकदा, प्रभूच्या सेवेसाठी
उप स्थत असणे, हे एक सौभाग्य आहे. मला थोडासा उशीर झाला. मी फक्त जात होतो…
एका मनुष्याच्या मरण्याच्या आपतकालीन प र स्थतीमध्ये, तो ा मडंळीचा सदस्य आहे;
कवा त्याची आई इथे येते. आण त्यांनी म्हटले, तो मुलगा तथे त्याच क्षणी मरत होता.
मग मी—मी तथे खाली गेलो आण पािहले क एका—एका मरणप्राय मनुष्याची छाया
त्या अथं णावर पडली होती, एक मनुष्य जवळजवळ माझ्या वयाचा. आण अगदी काही
क्षणांनतंर, मी एक मनुष्य त्याच्या पायावर उभा राहून, देवाला गौरव देताना पािहला. आण
तरमग, देव, जर आपण आपली पापे कबूल करण्यास आण जे योग्य ते करण्यास तयार
असू, तर त्याची दया मागा, त्याला हाक मारा, देव ते आपल्याला देण्यासाठी इ च्छत
आहे आण थांबला आहे.
4 आण मला मािहत आहे आजच्या रात्री इथे थोडे गरम आहे. आण—आण हे एक…
नाही, मला वाटते उष्णता पूणर्पणे बदं करण्यात आली आहे. आण—आण आपण…
5 काल रात्री, कवा आज माझ्या लक्षात आले क , हा माझा सातवा िदवस आहे ा
खोलीमध्ये जी िव ुत झोतांिवरिहत आहे, पाहा; मी तथे अभ्यास करत, आण देवाने हे
शके्क उघडावेत म्हणून प्राथर्ना करीत होतो.
6 आण तथे कालच्या रात्री त्या समूहामध्ये खपुजण होते ज्यांनी प्रश् न लिहले होते,
ते िवशेषक न प्रश् न नव्हते, जवळजवळ तसेच होते. त्यांना रोग्यांसाठी प्राथर्ना करण्याची
सेवा हवी होती आण ते एक िदवस जास्त थांबण्यास तयार होते िक जेणेक न सोमवारी
रोग्यांसाठी प्राथर्ना करता यावी. त्यामुळे मी—मी—मी, मी खरोखर तसे क शकत होतो
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जर तशी—तशी लोकांची इच्छा होती क त्यांनी तसे करावे. तुम्ही ावर िवचार करा
आण जर तुम्हाला रोग्यांसाठी प्राथर्ना करवून घ्यायची असेल तर तसे मला कळवा.
7 कारण मी हा संपूणर् वेळ शक्क्यांसाठी नेमलेला होता, आण मला स्वतःला
शक्क्यांसाठी दरू ठेवले होते.
8 तर मग तुम्ही ावर िवचार क शकता आण त्यावर प्राथर्ना करा आण नतंर मला
कळवा. आण मग मी करीन, जर देवाची इच्छा असेल तर, मी क शकतो. माझी पुढची
िनयो￭जत भेट अलबुकर, न्यू मॅ क्सको ा िठकाणी आहे, जी अजून काही अवकाशानतंर
आहे. आण मला अ रजोना येथील प रषदेच्या तयारी संदभार्त, काही कामासाठी घरी
जाणे आहे. आण, म्हणून जर देवाची अशी इच्छा असेल! तर तुम्ही त्यावर प्राथर्ना करा,
आण मी तसे करीन, आण नतंर आपल्याला त्यािवषयी अधक समज िमळेल.
9 आण मला आताच समजले. आता मी पाहतो…तुम्ही आजाराबद्दल बोलता, तथे
तो आहे, पाहा. मी इथे एका ीला बसलेले पाहतो. जर तला काही मदत िमळाली नाही
तर ती इथे थोडा वेळही राहणार नाही. तर, मग, पाहा, आपण—आपण केवळ प्राथर्ना
क िक देव असे करील. त्यासाठीच तुम्ही इथे आहात, खूप लांबून आला आहात. तर,
पाहा, पिवत्र आत्म्याला सवर्काही ठाऊक आहे, तुम्ही पाहा. तर तो…
10 पण, पाहा, मी ही वेळ शक्क्यांसाठी देण्याचा प्रयत्न केला आहे, कारण आपण
त्यासाठी ती िन श् चत केली होती, तुम्ही पाहा. पण जर काही…
11 तसेपण, इथे िकतीजण आजारी आहेत ज्यांच्यासाठी प्राथर्ना करावी अशी इच्छा
आहे? आपण इथे िकती हात वर आहेत ते पाहूया. अरे बापर!े हमम! बर,े िकतीजण
असा िवचार करतात क हे बरोबर आहे, देवाची इच्छा असेल तर, िक इथे थांबून तसे
करावे, सोमवारी रात्री, केवळ आजार्यांसाठी प्राथर्ना करावी, सोमवारी रात्री आजार्यांसाठी
प्राथर्ना सभा घ्यावी? बर,े जर देवाची इच्छा असेल तर मग आपण तसे क या. पािहले?
आपण—आपण आजार्यांसाठी बुधवारी, कवा रिववारी रात्री, कवा…सोमवारी रात्री
प्राथर्ना सभा ठेवू, आण आजार्यांसाठी प्राथर्ना क .
12 आता मी आशा करतो क त्यामुळे, मी ज्या समूहाबरोबर अ रजोना इथे जाणार
आहे, त्यामध्ये हस्तके्षप होणार नाही. भाऊ नॉमर्न, ते इथे कुठे आहेत काय? त्यामुळे
तुमच्या िनयोजनामध्ये कुठेही काही हस्तके्षप होतोय काय, भाऊ नॉमर्न? [भाऊ जीन
नॉमर्न म्हणतात, “नाही.”—सम्पा.] भाऊ फे्रड आण तुम्ही दसुरे सवर्जण, हे ठीक आहे
काय? [दसुरे म्हणतात, “ठीक आहे.”] पाहा? ते ठीक आहे, ठीक आहे.
13 मग, जर देवाची इच्छा असेल तर, सोमवारी रात्री आपण आजार्यांसाठी प्राथर्ना
क , एक रात्र पूणर्पणे वेगळी ठेवू, केवळ आजार्यांसाठी प्राथर्ना करण्यासाठी. आता,
त्यावेळी आपण शके्क अ￭जबात बघणार नाही. जर प्रभू हे शके्क उघडेल, तर सोमवारी
रात्री आपण आजार्यांसाठी प्राथर्ना क .
14 आता, ओह, मी ांच्याखाली प्रभूची सेवा करताना प्रचंड आनदं घेत आहे!
काय तुम्हाला ांमध्ये आनदं िमळाला, शके्क उघडण्यामध्ये? [मडंळी म्हणते,
“आमेन!”—सम्पा.]
15 आता, आपण आता पाचव्या शक्क्यांतून बोलत आहोत, कवा…सहाव्या
शक्क्यांतून. आण ते खाली सहाव्या अध्यायातील 12व्या वचनापासून 17व्या
वाचनापयर्ंत आहे. हा मो ा शक्क्यांपकै एक आहे. बर्याच काही गो ी इथे घडत आहेत.
आण आता…
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16 कालच्या रात्रीचा थोडासा आढावा सांगतो, एक प्रकारची उजळणी, प्रत्येक वेळी.
17 आण, मला—मलाही काहीतरी सांगावयाचे आहे. मला त्या डब्यामध्ये,
माझ्यासाठी खूप महत्वाच्या अशा चार पाच गो ी सापडल्या. मला सांिगतले गेले क …
आण खरोखर मला माफ मागायची आहे. ध्विनफ त चालू आहेत काय? ध्विनफ त चालू
आहे? मला माझ्या सेवक बधंूचंी आण इथे असलेल्या तुम्हा लोकांची माफ मागायची
आहे. त्यांनी सांिगतले, त्या रात्री जेव्हा मी ए लयाबद्दल बोलत होतो, त्या समायाबद्दल
जेव्हा…त्याला वाटले, तो एकटाच उरला आहे जो वर उचलला जाईल, कवा तो एकटाच
आहे जो वाचला जाईल. मी—मी सात हजारांऐवजी सातशे म्हणालो. काय हे बरोबर
आहे? [मडंळी म्हणते, “होय.”—सम्पा.] बर,े मला खरोखर त्याबद्दल क्षमा असावी
िमत्रांनो. मला—मला—मला ते चांगल्या प्रकारे ठाऊक होते. ते केवळ वाचेचे पुटपुटने
होते, कारण मला माहीत होते क ते सात हजार होते. मी केवळ ते बरोबर बोललो नाही.
आण याचा अथर् आहे क …मला आनदं आहे क मी काय म्हणतो ावर तुमचे लक्ष आहे.
आण तुम्ही पाहा, मग, ते…कारण ते सात हजार होते.
18 मला त्यावर दोन कवा तीन िटपा िमळाल्या, ज्यात लिहले होते, “भाऊ ब्रॅन्हम,
मला वाटते तुम्ही चुकले.” पुढे म्हटले, “ते सातशे ऐवजी सात हजार नव्हते काय?”
19 मला वाटले, “नक्क च मी सातशे म्हटले नाही.” पािहले? ते, आण नतंर
मी…िबली…
20 आण मग मी, पिहली गो तुम्हाला मािहत आहे काय, मी अजून एक िटपण्णी
उचलली. त्यात लिहले होते, “भाऊ ब्रॅन्हम, तुम्ही…मला वाटते तुम्ही सातशे म्हटले.”
21 आण एका व्यक्त ने म्हटले, “भाऊ ब्रॅन्हम तो एखादा आ त्मक ांत होता
काय, क —क हे एका प्रत पाच्या स्व पात आहे, आण तुम्ही त्याचे प्रत प
साताबरोबर…?” ा गो चा जेव्हा तुम्ही िवचार क लागता तेव्हा त्या लोकांना धारवेर
ठेवतात, पाहा. आण हे पुरसेे आहे क ते मला धारवेर ठेवते.
22 आज जेव्हा हा शक्का प्रगट करण्यात आला तेव्हा काहीतरी घडले, िक मला पूणर्पणे
बाहेर अगंणात चालावे लागले, काही वेळासाठी बाहेर अगंणामध्ये. हे बरोबर आहे. त्याने
जवळजवळ माझा ास माझ्यापासून घेतला. पािहले? तर तुम्ही म्हणता, एक तणाव?
अरे बापर!े पािहले?
23 आणखी गो , पाहा, मी जे सांगत आहे, अगदी त्यावर तुम्ही पडून आहा. आण मी
तुम्हाला जे सांगतो त्यािवषयी देव मला जबाबदार ठरवणार आहे. पािहले? आण म्हणून
मला—मला, ा गो िवषयी, अगदी पूणर्पणे खात्री असायला हवी, कारण हा एक—
एक भयकंर समय आहे ज्यामध्ये आपण राहत आहोत, होय.
24 मी, सोमवारी रात्री आजार्यांसाठी प्राथर्ना सभा जी आपण सोमवारी रात्री घेणार
आहोत, त्यािवषयी िवचार करत होतो. भाऊ नेिवल त्यामुळे तुम्हाला कुठे हस्तके्षप होईल
काय? [भाऊ नेिवल म्हणतात, “मुळीच नाही. मी अगदी इथेच असेन.”—सम्पा.] हे
ठीक आहे.
25 मौल्यवान भाऊ नेिवल! मी तुम्हाला सांगतो, त्यांनी केवळ—केवळ एक बनिवला,
आण मला वाटते, मग त्यांनी नमुना हरवला. हे एक…तो खरोखरच माझा एक ￭जवलग
िमत्र आहे, मी तुम्हाला सांगतो.
26 आता, ा प्राथर्नामिंदरामध्ये रिववारच्या बायबल अभ्यासासाठी खोल्या तयार
आहेत आण सवर्काही सुव्यव स्थत केले आहे. आण तुमच्यांतील काही लोकं, जे
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जेफरसनिवलेच्या आजूबाजूला आहेत, ज्यांना चचर्ला यायचे आहे, तुमच्यासाठी एक
चांगली जागा आहे, रिववारच्या अभ्यासासाठी खोल्यांसािहत.
27 आण इथे भाऊ नेिवल, िनपुण प्रचारक, प्रौढांच्या शकवणकु साठी, आण एक खरे
पाळक. आता मी हे, त्यांना पुष्पगुच्छ िमळावा म्हणून बोलत नाही, पण मी त्याऐवजी
एक छोटे गुलाब त्यांना देईन, एका मो ा फुलांच्या माळेऐवजी, ते िनघून गेल्यानतंर.
आण भाऊ—भाऊ नेिवल, त्याला मी तेव्हापासून ओळखतो, जेव्हा तो केवळ एक
िकशोरवयीन मुलगा होता. आता, तो थोडासादेखील बदलला नाही. तो अजूनही, ओमर्न
नेिवल आहे, तसाच जसा तो पूव होता.
28 मला आठवते भेट देत असण्याची. तेव्हाही त्यांच्याकडे पुरशेी ा होती क त्यांनी
मला त्यांच्या व्यासपीठावर बोलािवले जेव्हा ते खाली शहरामध्ये एक मेथडस्ट प्रचारक
होते. आण तथे एक चांगली मडंळी होती, खाली क्लाक्सर्िवले येथे, ते…मला वाटते
त्याला हॉवडर् पाकर् असे म्हणतात, हॅ रसन अवेन्यू मेथडस्ट चचर्. मला वाटते, तथेच
खाली त्यांनी तुम्हाला शोधले असेल, बहीण नेिवल. तथे खाली, कारण ती तथे
एक सभा…
29 मी पुन्हा माघारी आलो, आण मी इथल्या मडंळीला सांिगतले, मी म्हटले, “तो
एक…तो चांगल्या मनुष्यांपकै एक आहे! आण येणार्या काही िदवसांमध्ये मी त्याला प्रभू
येशूच्या नावामध्ये बाि स्मा देईन.” तसेच घडले.
30 इथे तो आहे. आण आता तो माझा ￭जवलग आहे, अगदी माझ्या बाजूला. आण
एक आदरणीय, सन्माननीय मनुष्य! तो नेहमी माझ्या बाजूने उभा रािहला आहे…त्याला
शक्य असेल ततक्या जवळ. जेव्हा कधी मी बोलतो, तो अगदी माझ्या जवळ असतो
आण माझ्या बरोबर असतो. जरी जेव्हा तो प्रथम आला, त्याला त्यावेळी संदेश फारसा
कळाला नव्हता, पण त्याने त्यावर िवश् वास केला आण अगदी त्याच्याबरोबर रािहला.
अशा भावासाठी आदर आण सन्मान आहे. मी त्याच्यािवषयी पुरसेे बोलू शकत नाही.
आण आता प्रभू त्याला आशवार्दीत करो. ठीक आहे.
31 आता कालच्या संध्याकाळचे थोडेसे पूवर्वलोकन, पाचवा शक्का फोडण्याबद्दल.
आपण आजच्या रात्री पूणर्पणे मागे जाणार नाही, केवळ ततकेच मागे क आपल्याला
पाचवा शक्का िमळेल.
32 आता, आपल्याला कळते, क तथे एक ख्रस्तिवरोधक स्वार होऊन आला
आण स्वतःला तीन प्रकारच्या बलांनी घायाळ केले. सवर्जण एका सामथ्यार्कडे गेले,
आण “मृत्यू” ा िफकट रगंाच्या घोड्यावर स्वार होऊन तळ नसलेल्या खड्ड्यातून,
अधोलोकात गेले, जेथून ते आले होते. आण मग आपल्याला िदसते क जेव्हा तो…
33 वचन म्हणते, “जेव्हा शत्रू वादळाप्रमाणे येतो, तेव्हा देवाचा आत्मा त्याच्यािव द्ध
आपला स्तर वाढिवतो.” आण आपण कालच्या रात्री, हे देवाच्या वचनामध्ये पूणर्पणे
प्रगट होताना पािहले, कारण तथे चार प्राणी होते, ज्यांनी ा घोडेस्वाराला चार वेळा
उत्तर िदले ज्या—ज्या वेळी तो स्वार होऊन आला त्या—त्या वेळी.
34 आण त्याने प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या घोड्यावर स्वारी केली, एक सफेद घोडा, आण
मग एक लाल घोडा, आण एक काळा घोडा, आण मग एक िफकट रगंाचा घोडा. आण
आपण ते रगं पािहले आण ते काय होते आण त्यांनी काय केले. मग ते अगदी बरोबर
मडंळ्यांच्या यगुामध्ये गेले, आण अगदी बरोबर त्याने काय केले, अगदी पूणर्पणे.
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35 त्यामुळे तुम्ही पाहा, जेव्हा देवाचे वचन एकत्र िमसळते, त्याचा अथर् क ते बरोबर
आहे, पाहा तुम्ही. होय. मी िवश् वास करतो, जे काही देवाच्या वचनाबरोबर जुळते, ते
नेहमी “आमेन” आहे. पािहले?
36 आता, जसे एका व्यक्त ने म्हटले त्याला एक ांत िमळाला, आण म्हटले क तो
तसा होता. ओह, त्यांना मािहत आहे क तो प्रभूने िदला कारण तो महान सामथ्यार्ने आला.
बर,े तो ांत कदाचत ठीक असेल. पण जर तो वचनाबरोबर नसेल, आण वचनाच्या
िव द्ध असेल, तर तो बरोबर नाही. पािहले?
37 आता, आता इथे कदाचत कोणी ममर्न भाऊ कवा बहीण उप स्थत असेल. आण
काही असतील ज्यांना ा ध्विनिफती िमळतील. आण मला हे म्हणायचे नाही क …
खूप चांगले लोक ज्यांना मी कवा तुम्ही भेटलो असू, त्यांच्यापकै एक म्हणजे ममर्न
लोक आहेत; अगदी आल्हाददायक असे लोकं. आण मग त्यांचा संदे ा, जोसेफ स्मथ,
ज्याला मेथडस्ट लोकांनी इथे इ लनॉइसमध्ये, त्यांच्या प्रवासामध्ये, मारले. आण तर
मग तो—तो महान पु ष, आण ते ांत, मी कोणत्याही प्रकारे संशय करीत नाही पण
त्याला कोणता ांत िमळाला. मी िवश् वास करतो क तो एक प्रामाणक मनुष्य होता.
पण तो ांत जो त्याला िमळाला तो वचनाच्या िव द्ध होता. पिहले? त्यामुळे त्यांना तो
जुळवण्यासाठी ममर्न बायबल करावे लागले. पािहले?
38 बस्स माझ्यासाठी तेवढेच आहे. हे आहे. हेच कारण आहे, केवळ वचन. बस्स
पुर.े पािहले?
39 एकदा एक—एक—एक सेवक परदेशातून इथे आले, आण ते…आण मी त्यांना
बाहेर एका कारमध्ये येताना पािहले…एका—एका ीबरोबर. आण ते एका सभेसाठी
आले होते. आण मला कळाले क , ते दोन कवा तीन िदवस कारमध्ये प्रवास क न
आले होते, केवळ तो आण ती एकत्र, सभेला येण्यासाठी. आण त्या ीचे लग्न झाले
होते, तीन कवा चार वेगवेगळ्या वेळी.
40 आण ते सेवक हॉटेलच्या व्हरांडयात, ￭जथे मी उभा होतो, तथे आले आण धावत
येऊन माझ्याशी हस्तांदोलन केले. आण मी त्यांच्या हातात हात देऊन वर केला आण
त्यांच्याशी बोलत होतो. मी त्यांना िवचारले, “जेव्हा तुम्ही मोकळे असाल तेव्हा मी
तुमच्याशी माझ्या खोलीमध्ये थोडा वेळ बोलू शकेन काय?”

त्याने म्हटले, “नक्क च भाऊ ब्रॅन्हम.”
41 मी त्यांना खोलीकडे घेऊन गेलो. आण मी त्या सेवकाला म्हटले, मी म्हणालो,
“आदरणीय, महाशय, तू ा शहरामध्ये अनोळखी आहेस.” मी म्हटले, “पण ा

ीचे खूप नाव आहे.” मी म्हटले, “आण तुम्ही इतक्या दु न अमुक—अमुक एका
िठकाणाहून, ा अमुक—अमुक िठकाणी आलात?”

म्हणाला, “होय, महाशय.”
42 आण मी म्हणालो, “तुम्हाला भीती वाटत नाही काय क त्यामुळे…मी तुमच्यावर
संशय करत नाही, पण तुम्हाला असे नाही का वाटत क , त्यामुळे तुमची सेवक म्हणून जी
प्रतमा आहे, त्यावर प रणाम होईल? तुम्हाला वाट नाही का क आपण त्यापेक्षा चांगले
उदाहरण ठेवले पािहजे?”

आण त्यांनी म्हटले, “ओह, ती ी एक संत आहे.”
43 मी म्हटले, “मी—मी त्यावर काहीच शकंा करत नाही.” पण मी म्हटले, “पण,
भावा, असे आहे क , प्रत्येक जण जे तच्यावर पाहतात, ते संत नाहीयेत, पाहा, जे
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कोणी तुम्ही काय करता हे पाहतात ते.” आण मी म्हणालो, “मला वाटते तुमच्यासाठी
हे चांगले आहे क तुम्ही थोडे सावध राहा. हा केवळ एका भावाकडून दसुर्या भावासाठी
स ा आहे.” आण ते म्हणाले…मी म्हणालो, “त्या ीचे आतापयर्ंत चार कवा पाच
वेळा लग्न झाले आहे.”

आण त्यांनी म्हटले, “होय, मला ते मािहत आहे.” म्हटले, “तुम्हाला मािहत आहे,
मी—मी…”
44 मी म्हटले, “तुम्ही तसे तुमच्या घरच्या मडंळ मध्ये शकिवता काय, नाही ना?”
45 त्यावर त्यांनी म्हटले, “नाही. पण,” म्हटले, “तुम्हाला मािहत आहे, भाऊ ब्रॅन्हम,
मला त्यािवषयी एक ांत आला.”

मी म्हटले, “बर,े ते ठीक आहे.” मी म्हटले…
46 त्यांनी म्हटले, “तुमची हरकत आहे काय?” म्हटले, “मला वाटते मी, तुमच्या त्या
िवषयीच्या शकवणकु वर, तुम्हाला थोडेसे सरळ क शकतो.”
47 आण मी म्हटले, “ठीक आहे.” आण त्यांनी…मी म्हटले, “मला—मला—मला
ते जाणण्यासाठी आनदं होईल, महाशय.”
48 आण त्यांनी म्हटले, “बर,े” म्हटले, “तुम्हाला मािहत आहे, ा ांतामध्ये,”
त्यांनी म्हटले, “मी झोपलो होतो.”

आण मी म्हटले, “होय.” मग, मला समजले, िक ते एक स्वप्न होते. पािहले?
49 आण त्यांनी म्हटले “माझी—माझी पत्नी,” म्हटले, “ती दसुर्या एका मनुष्यसोबत
राहत होती,” आण म्हटले, “आण मला फसवत होती.” आण म्हटले, “मग ती
माझ्याकडे आली, आण ती मला म्हणाली, ओह, ￭जवलगा, मला क्षमा कर, मला
क्षमा कर!’ म्हणाली, ‘मला—मला—मला—मला दःुख होते िक मी असे केले. मी
आतापासून एकिन राहीन.’” म्हटले, “नक्क च, मी तच्यावर खूप प्रेम करतो, मी लगेच
तला क्षमा केली, म्हणालो, ‘ठीक आहे.’” आण म्हटले, “मग…”
50 आण म्हटले, “तुम्हाला मािहत आहे काय? मग मी ा ांताचा अथर् लावला.”
म्हटले, “हीच ती ी होती.” म्हटले, “नक्क च, तचे लग्न झाले आहे, आण—आण
असे सवर् काही, आण अशा अनेक वेळी.” आण म्हटले, िक, “तच्यासाठी हे ठीक आहे
क तने लग्न करावे, कारण प्रभू तच्यावर खूप प्रेम करतो. तला हव्या ततक्या वेळा ती
लग्न क शकते…”
51 मी म्हणालो, “तुमचा ांत खूप गोड होता, पण तो ा खडकाळ रस्त्यापासून
वेगळ्या मागार्वर आहे.” मी म्हटले, “ते—ते चुक चे आहे, पाहा. तुम्ही तसे करायला
नको.” िक ज्यामुळे…पािहले?
52 पण जेव्हा तुम्ही वचन पाहता, वचनाशी जुळवणूक करता, ज्यामुळे ते एक स्थर
सातत्यात एकत्र येते. वचने, जेव्हा हे एक इथपयर्ंत येऊन थांबते, हे दसुरे इथे येते आण
त्याच्याशी जुळवणूक करते, आण पूणर् चत्र काढते.
53 जसे काही एखादे शब्दकोडे सोडिवण्यासारखे. तुम्ही तो शब्द शोधता जो बरोबर
जुळतो. दसुरे काहीच त्या िठकाणी बसू शकत नाही. मग तुम्हाला संपूणर् चत्र कळते.
54 आण एकटाच आहे जो तसे क शकतो, तो कोकरा आहे, आण म्हणून आम्ही
त्याच्याकडे पाहतो.



सहावा शक्का 7

55 पण आपल्याला िदसते क जेव्हा हे, हा घोडेस्वार, तो एक घोडेस्वार होता जो ा
घोड्यांवर स्वार झाला. आण मग आपण त्याचा पाठलाग केला, पािहले िक त्याने काय
केले आण सवर्काही, आण मागे मडंळ्यांच्या यगुात पािहले, अगदी तेच जे त्याने केले.
56 मग जेव्हा तो एका िवश पशुवर होऊन बाहेर गेला आण काही गो केली,
आपल्याला िदसते क तथे त्याच्याशी लढण्यासाठी एक पाठिवला गेला.
57 पिहल्या यगुासाठी एक पाठिवला, कोकरा…￬सह. तो वचन होता, जो नक्क च
ख्रस्त होता.
58 त्याच्यानतंरचा बलै होता, काळोखाच्या यगुामध्ये, जेव्हा—जेव्हा मंडळी संघिटत
झाली होती आण तने देवाच्या वचनाऐवजी, िवश शकवण स्वीकारली होती.
59 आण लक्षात घ्या, सवर् काही केवळ दोन गो वर आधा रत आहे, एक,
ख्रस्तिवरोधक; आण दसुरी, ख्रस्त.
60 हे आजही तसेच आहे. अधर्वट ख्रस्ती असे काही नाही. दा डा—सभ्य मनुष्य,
काळे—पांढरे पक्षी;पापी—संत असे काही नाही. नाही. तुम्ही एकतर एक पापी आहा
कवा एक संत आहा. पािहले? मधले असे तथे काही नाही. तुम्ही एकतर नवीन जन्म
पावलेले आहा कवा नवीन जन्म पावलेले नाही. तुम्ही एकतर पिवत्र आत्म्याने भरलेले
आहा कवा पिवत्र आत्म्याने भरलेले नाही. पािहले? आण जर तुम्ही त्याने भरलेले
असाल, तुमचे जीवन ते दशर्िवते, ते बरोबर त्यामागे जाते, पािहले? त्यािवषयी कोणी
कोणाला सांगण्याची गरज नाही. त्यांना ते िदसते, पाहा, कारण तो एक शक्का आहे.
61 आता, आपल्याला िदसते क कशाप्रकारे ती ापदे प्रत्येक वेळी स्वार होऊन
आली. एकाला, धा मक सत्ता आण—आण राजक य सत्ता ांना एकित्रत करण्यासाठी,
राजक य सत्तेसह त्याच्या कायार्वर पाठिवले. आपल्याला िदसते, देवाने, ाला प्रतबधं
करण्यासाठी त्याचे सामथ्यर् पाठिवले. आपण मागे गेलो आण पािहले क मडंळ चे यगु
कसे होते; तर आपल्याला िदसेल क ते अगदी त्याच प्रकारचे होते.
62 मग आपल्याला समजते िक, दसुरे एक यगु आले, आण त्यामध्ये शत्रूने धमार्च्या
नावाने ख्रस्तिवरोधकाला पाठिवले, ख्रस्ताच्या नावाने, मंडळीच्या नावाने. होय महाशय.
मडंळीच्या नावाखाली देखील ते बाहेर गेले. “हीच खरी मडंळी आहे”, असे त्याने
म्हटले. पािहले?

रशया हे ख्रस्तिवरोधक नाही. ख्रस्तिवरोधक ते नाही.
63 ख्रस्तिवरोधक खर्या ख्र स्तत्वाच्या इतक्या जवळ आहे, क , बायबल म्हणते, “ते,
आगाऊ िनवडणूक नसलेल्या प्रत्येकाला फसवील.” हे बरोबर आहे. बायबल म्हणते
क , “शेवटच्या िदवसांत, सवर्जण, ज्यांची आगाऊ िनवड झाली नाही, िनवडलेले.”
ते म्हणते, “िनवडलेले, ज्यांची आगाऊच िनवड झाली होती.” पािहले? “ज्यांची
नावे, कोकर्याच्या जीवनी पुस्तकात, जगाच्या स्थापनेपासून नाहीत, त्या प्रत्येकाला ते
फसवील.”
64 जेव्हा कोकरा वधला गेला, नावे त्या पुस्तकावर घातली गेली. तो आजच्या रात्री
पिवत्रस्थानात उभा आहे, गौरवामध्ये, एक मध्यस्थ असा, आण ज्यांची नावे त्या
पुस्तकात आहेत, त्या प्रत्येक आत्म्यासाठी मध्यस्थी करीत आहे. आण त्याच्याशवाय
ते नाव कोणालाच माहीत नाही. तोच आहे ज्याच्या हातात ते पुस्तक आहे, आण त्याला
मािहत आहे. जेव्हा तो शेवटचा मध्ये येईल, तेव्हा त्याचे मध्यस्थीचे िदवस संपतील.
मग तो पुढे येऊन, ज्याच्यासाठी त्याने मध्यस्थी केली, त्याची मागणी करील. आता
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तो सोडवणार्या जवळच्या कुटंुिबयाची भूिमका बजावत आहे आण मग येऊन त्याच्या
स्वक यांना घेईल. अरे बापर!े
65 ाने प्रत्येक ख्र स्त व्यक्त ला अशा अवस्थेत आणायला हवे क त्याने स्वत:ला
शोधावे, आण देवापुढे आपले हात जोडून, म्हणावे, “मला शुद्ध कर, हे प्रभू! माझ्या
जीवनामध्ये पाहा, आण—आण मला माझे—माझे वाईट गुण िदसु दे. लवकरात
लवकर, मला ते त्या मागार्तून बाहेर काढू दे.” “कारण जर नीतमान मो ा क ांनी
वाचेल तर पापी आण ना स्तक कुठे असतील?” िह तपासण्याची वेळ आहे.
66 आण जर तुम्ही ते ठेवले, आण तुमची इच्छा असेल…आण हे वचन देण्याची.
(आता, माझी इच्छा नाही, िक मला ावर प्रश् न िवचारावा, कारण ते मला दसुरीकडे
वळिवते, तुमचा प्रश् न लिहताना. मला वाटते, प्रश् न तसेही सुटले आहेत.) िह वेळ
चौकशीच्या िनवाड्याची आहे. हे बरोबर आहे. आता, आपल्याला ते तुतार्याकडे जाताना
िदसेल जेव्हा आपण त्याकडे येऊ, जेव्हा देव पुरिवल, कवा त्या वाट्या, आण आपण
चौकशीचा िनवाडा ाचा शोध क , जो मोठे अगदी मध्ये जाण्यापूव . आण—आण
आपण पाहतो क ते सत्य आहे. आण ते तीन दतू ज्यांनी पृथ्वीला ताडले, तुम्हाला
मािहत आहे, ते ओरडले, “वाईट! वाईट! पण पृथ्वीचे रिहवासी वाईट होईल!”

आण आपण एका भयकंर समयात राहत आहोत, एक समय जो…
67 तुम्ही पाहा, ा गो ी ज्या आपण आता अभ्यासात आहोत, त्या मंडळी गेल्यानतंर
आहेत, पाहा, ा गो ी महासंकटाच्या काळात आहेत. आण मला वाटते क हे प्रत्येक
िवश् वासणार्याच्या दयात पके्क बसू दे, क ही मडंळी महासंकटाच्या काळामध्ये राहणार
नाही. तुम्ही, मडंळीला महासंकटात कुठेच ठेऊ शकत नाही. मी…तुम्ही तथे मडंळी ठेऊ
शकता पण वधूला नाही. पाहा, वधू अगोदरच गेलेली असेल.
68 कारण, पाहा, तने एकही पाप केले नाही, एकही गो तच्या िव द्ध नाही. देवाच्या

ेने तला पूणर्पणे आच्छादले आहे. आण त्या ब्लचने प्रत्येक पाप इतके दरू केले आहे,
क त्याची आठवण देखील नाही; पिवत्रतेशवाय दसुरे काहीच नाही, प रपूणर्ता, देवाच्या
समक्षतेत. ओह, ाने वधूला गुडघ्यावर न्यायला हवे आण देवाकडे रडायला हवे!
69 ा प्रस्तािवकामध्ये मी तुमचा जास्त वेळ घेत नसेल तर मला एक छोटीशी गो
आठवते. मी…मी—मी असे एक उद्देशाने करतो, जोपयर्ंत मला सु वात करण्यासाठी
आत्म्याचा स्पशर् जाणवत नाही.
70 िह एक—एक पिवत्र बाब आहे. पािहले? पाहा, तेथील गो ी कोण जाणतो?
देवाशवाय कोणीच नाही. आण ा िदवसापयर्ंत त्या गो ी प्रगट क न बायबलमध्ये
￭सद्ध केल्या जाऊ नये अशा होत्या. हे अगदी बरोबर आहे. पािहले? त्यांबद्दल—त्यांबद्दल
अदंाज करण्यात आला होता, पण आता आपल्याला त्या बरोबर समजायला हव्या, प्रगट
केलेले सत्य. पिहले? लक्षात घ्या.
71 आता, तथे प मेकडे एक—एक छोटी मुलगी होती, ती—ती एका मनुष्याच्या
प्रेमात होती…आण तो मनुष्य तच्या प्रेमात पडला होता. एका चलखताच्या कंपनीतुन,
गुरांचा िवके्रता म्हणून तो तथे आला होता. आण—आण त्यांच्याकडे एक—
एक महान…
72 मुख्य मालक एक िदवस आला, त्या मालकाचा मुलगा शकागोमधून आला होता,
आण म्हणूनच त्यांनी िनयिमतची पा मात्य वेशभूषा केली होती. त्या—त्या तेथील
मुली, त्यांनी पोशाख केला, त्यांच्यांतील प्रत्येकजण ा मुलाला आक षत क पाहत
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होत्या, कारण तो मुख्य मनुष्याचा मुलगा होता. आण त्यामुळे त्यांनी त्यांचा पा मात्य
पोशाख घातला होता.
73 आण—आण प श् चम भागात ते तसे करतात. त्यांनी असे एक प्रकारचे नाटक
केले होते. आण भाऊ मॅगवायर, मला वाटते ते आता इथे आहेत, त्यांना, त्यांनी
शहराच्या मध्यवत भागात पकडले आण त्यांना कैदेत टाकले कारण ते त्यांच्या प श् चमी
पोशाखािवणा होते. आण त्यांना कांगा न्यायालयामध्ये ठेवले, आण त्यांना त्यासाठी
दडं भरण्यास लावला, आण त्यांना प श् चमी पोशाख िवकत घेण्यास लावले. आण मी
त्यांच्यांतील बाक च्यांना सभोवती िफरताना पािहले आहे, अशी मोठी बदंकू त्यांच्यावर
अडकवलेली असते. ते तकडचे स्थािनक आहेत. ते केवळ गतकाळांतील िदवसांप्रमाणे
राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पािहले?
74 आण मग कटक मध्ये, मागे रफ्रो सरोवरसभोवती वगरै,े ते येथील पूवकडच्या
गतकाळाप्रमाणे राहण्याचा प्रयत्न करतात. तुम्हाला जुन्या िदवसांत जाण्यास आवडते.
काहीतरी आहे जे असे करण्यास लावते.
75 पण जेव्हा शुभवतर्मानामध्ये मागे मूळ िठकाणी जाण्याची वेळ येते तेव्हा तुम्हाला
करायला वाटत नाही. तुम्हाला काहीतरी आधुिनक हवे आहे, तुम्ही पाहा. असे दाखिवतात
क , पाहा, तुम्ही—तुम्ही…तथे एक…
76 आण काय आहे जे एका—एका मनुष्याला चुक चे करण्यास लावते? काय आहे जे
त्याला िपण्यास आण तसेच पुढे चालण्यास लावते कवा एखा ा ीला चुक चे करण्यास
लावते? हे अशासाठी आहे क ती प्रयत्न करत आहे…तच्यामध्ये काहीतरी आहे, जे
तहानलेले आहे. त्याच्यामध्ये काहीतरी आहे जे तहानलेले आहे. आण ते, ती पिवत्र तहान
जगांतील गो नी शमिवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जेव्हा देव ते शमिवणे असायला हवे.
त्याने तुम्हाला तसेच बनिवले आहे क तुम्हाला तहान लागावी. तेच कारण आहे क
तुम्ही कशासाठीतरी तहानलेले आता. देवाने तुम्हाला तसे बनिवले िक जेणेक न तुम्ही
ती पिवत्र तहान त्याच्याकडे वळवाल. पािहले? पण जेव्हा तुम्ही ती तहान शमिवण्याचा
प्रयत्न क रता…तसे करण्यास, कोणीही कसे धजू शकते! तुम्हाला तसे करण्याचा काहीच
अधकार नाही, क ती पिवत्र तहान ज्यामुळे तुम्ही कशासाठीतरी तहानलेले असता,
आण मग ती तुम्ही जगाकडे वळिवता, जगांतील गो नी ती शमिवण्याचा प्रयत्न करीता.
तुम्ही तसे क शकत नाही. एकच गो आहे जी ती भागवू शकते, आण ती म्हणजे देव
स्वतः. आण त्याने तुम्हाला तशाप्रकारे बनिवले.
77 तर, ा— ा त ण मुली तो नेहमीचा प श् चमी पेहराव क न त्या—त्या मुलासाठी
बाहेर आल्या. आण त्यांच्यांतील प्रत्येकजणीला खात्री होती क त्यांना हा मुलगा िमळेल.
78 तथे कुरणामध्ये त्यांची एक छोटी चुलत बहीण होती, आण ती एक अनाथ होती,
आण त्यामुळे तने ांच्यासाठी सवर् कामे केली. कारण त्यांना त्यांच्या हातांची नखं
व्यव स्थत करायची होती, तुम्हाला मािहत आहे, आण हात व्यव स्थत राहावे म्हणून ते
थाळ्या धुवू शकत नव्हत्या. आण सवर् खरे कठीण काम तने केले होते.
79 आण मग शेवटी, जेव्हा तो मुलगा आला, तेव्हा ते सवर् बाहेर गेले आण जुन्या
प श् चमी रीतीप्रमाणे, त्याला घोड्याच्या टांग्यामध्ये आणले. आण, त्यांच्या बदकुांतून
आकाशात गोळ्या झाडत आण तुम्हाला मािहत आहे, अशा प्रकारे िमरवत ते आतमध्ये
आले. आण त्या रात्री त्यांनी महान असे नृत्य केले, जुन्या पद्धतीचे नृत्य, आण सवर्
गुराखी असे एकत्र जमून, मध्ये येत आण नृत्य करीत, आण असे सवर्काही. आण हा
सवर् महोत्सव दोन कवा तीन िदवस चालू होता.
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80 मग, एका रात्री, हा मुलगा, थोडा वेळ…त्या नृत्यातून िवश्राम घेण्यासाठी आण ा
मुल पासून दरू होण्यासाठी, त्या जागेतून थोडा वेळ बाहेर आला. आण त्याची नजर
खाली ￭जथे गाड्यांचा वतुर्ळाकार तळ होता तथे गेली. तथून ती मुलगी जात होती,
थोडेसे जीणर् कपडे प रधान केलेली अशी. आण तच्याकडे पाण्याने भरलेली बादली
होती, ती ेट्स धूत होती. आण त्याने िवचार केला, “मी तला पूव कधीच पािहले नाही.
ती कोठून आली असेल?” म्हणून त्याने असे ठरिवले क , त्या कामगारांच्या झोपण्याच्या
घराजवळून सभोवताली जावे, आण तथे खाली जाऊन तला भेटावे आण परत यावे.
81 ती अनवाणी होती. ती थांबली. तने आपले डोके खाली केले. तने पािहले तो कोण
आहे आण ती खूप लाजली. ती ा महान व्यक्त ला ओळखत होती. आण ती, त्या
दसुर्या मुल ची केवळ चुलत बहीण होती. त्यांचे वडील त्या चलखत कंपनीत कामगारांचा
मुख्य होता, त्यामुळे त्या…ती खालीच पाहत रािहली. तला अनवाणी असल्याची लाज
वाटत होती.
82 त्याने म्हटले, “तुझे नाव काय आहे?” तने त्याला म्हटले, “तू तथे आत का
नाहीस…￭जथे ते बाक चे सवर्जण आहेत?” आण तने एक प्रकारे बहाणे केले.
83 आण म्हणून त्यानतंरच्या रात्री, तो तला बघण्यासाठी परत तथे गेला. शेवटी…
तो तथे बसला होता. आण ते सवर् तशाच प्रकारे सवर्काही करत होते. तो—तो त्या
गाड्या ठेवण्याच्या वतुर्ळाकार तळाच्या कंुपणामध्ये बसून भांडी धुण्याचे पाणी बाहेर फेकत
तच्या येण्याची वाट पाहत होता. आण त्याने तला पािहले. आण तो तला म्हणाला,
तो म्हणाला, “माझा इथे येण्याचा खरा उद्देश तुला माहीत आहे काय?”

ती म्हणाली, “नाही, महाशय, मला मािहत नाही.”
84 म्हणाला, “माझा इथे येण्याचा उद्देश माझ्यासाठी एक पत्नी शोधणे हा आहे.” तो
म्हणाला, “मला तुझ्यामध्ये एक चा र य िदसते जे त्यांच्यामध्ये नाही.” मी मडंळीचा
िवचार करत होतो, तुम्ही पाहा. म्हणाला, “तू माझ्याशी लग्न करशील काय?”

ती म्हणाली, “मी? मी? मी—मी असा िवचार क शकत नाही, मी.”
85 पाहा, तो मुख्य मालकाचा मुलगा होता. त्या देशांतील सवर् शेत मळे आण सवर्काही
त्याच्या मालक चे होते, तुम्ही पाहा. त्याने म्हटले, “होय.” म्हटले, “मला—मला पूणर्
शकागोमध्ये एकही िमळाली नाही. मला—मला खरी पत्नी हवी आहे. मला चांगले
चा र य असलेली पत्नी हवी आहे. आण जी गो मी शोधत आहे ती मला तुझ्यामध्ये
िदसत आहे.” म्हणाला, “तू माझ्याशी लग्न करशील काय?”

ती म्हणाली, “बर…े.” तला खरोखर आ यार्चा धक्का बसला. आण ती
म्हणाली, “होय.”
86 आण त्याने म्हटले, “बर…े” तला म्हटले क तो परत येईल. म्हणाला, “आता,
तू फक्त स्वत:ला तयार कर आण आजपासून एका वषार्ंनतंर मी परत येईन. बर…ेआण
मी तुला घेईन, आण मी तुला येथून दरू घेऊन जाईन. तुला परत असे काम करायला
लागणार नाही. मी तुला घेऊन जाईन. आण मी शकागोला जाईन, आण मी तुझ्यासाठी
एक घर बांधीन, असे क तू कधी पिहले नाहीस.”
87 ती म्हणाली, “माझ्याकडे कधीच स्वतःचे घर नव्हते. मी एक अनाथ आहे,”
ती म्हणाली.
88 तो म्हणाला, “मी तुझ्यासाठी एक घर बांधीन, एक खरं घर.” म्हणाला, “मी
परत येईन.”
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89 त्याने संपूणर् वषार्त तच्याबद्दल मािहती ठेवली. तला जमेल ते काम तने केले,
जेणेक न ती, तच्या एक डॉलर प्रतिदन, कवा जे काही वेतन तला िमळत होते त्यांतून
पुरसेे पसेै जमवू शकेल, स्वत:साठी लग्नाचा पोशाख खरदेी करता यावा म्हणून. मडंळीची
अगदी प रपूणर् प्रतमा! पिहले? पािहले? तने तचे व तयार केले होते.
90 आण, तुम्हाला मािहत आहे, जेव्हा ती तो लग्नाचा पोशाख तच्या चुलत बिहण ना
दाखवत असे, तेव्हा त्या म्हणत, “गरीब, मूखर् मुली तू का. तू असा िवचार करतेस काय
क त्याच्यासारखा मनुष्याला तुझ्यामध्ये थोडातरी रस असेल?”
91 ती म्हणाली, “पण त्याने मला वचन िदले आहे.” आमेन. म्हणाली, “त्याने वचन
िदले आहे.” म्हणाली, “मी त्याच्या शब्दावर िवश् वास करते.”
92 “ओह, त्याने केवळ तुझी टरर् उडिवली असेल.” म्हणाल्या, “जर त्याला कोणाला
िनवडायचेच असते तर त्याने आमच्यांतील एक ची िनवड केली असती.”
93 “होय.” म्हणाली, “पण त्याने मला वचन िदले आहे. मी त्याची वाट पाहत आहे.”
आमेन. मी सुद्धा.
94 अशाप्रकारे वेळ हळूहळू पुढे गेली. शेवटी तो िदवस उजाडला, एका िवश तासाला
तो तथे येणार होता, म्हणून तने ते व प रधान केले. आण तने त्याच्याकडून काही
ऐकलेसुद्धा नव्हते. परतंु तरीही तला माहीत होते क तो तथे येईल, आण म्हणून तने
लग्नाचा पोशाख घातला, सवर् गो ी तयार ठेवल्या.
95 बर,े तेव्हा त्या खरोखरीच्या तच्यावर खूप हसल्या. कारण मुख्य मालकाने त्या
अधकार्याला, कवा— कवा…त्यांच्यांतील एकही मुलीने त्याच्यािवषयी असे काही
ऐकले नव्हते, त्यामुळे हे सवर् त्यांच्यासाठी खूप रहस्यमय होते. हे सुद्धा आहे. ते
खरोखरच आहे.
96 पण ही मुलगी हे सगळं सहन करत होती, केवळ तो परत येईल ा त्याच्या वचनावर
अवलंबून होती.
97 त्यामुळे, त्या सवर् हसू लागल्या आण एक मेक च्या कमरते हात घालून तच्याभोवती
नाचू लागल्या. म्हणाल्या, “हा!” तुम्हाला मािहत आहे, अशा प्रकारे हसत, म्हणाल्या,
“गरीब, अशी मूखर् मुलगी!”
98 ती फक्त तथे उभी रािहली, तला थोडीही लाज वाटली नाही. तने तची फुले
पकडली होती. आण तचे लग्नाचे व व्यव स्थत केले होते; तने संघषर् केला होता,
तुम्हाला मािहत आहे. “त्याच्या वधूने स्वतःला तयार केले आहे.” पािहले? ती, स्वतःची
फुले पकडून उभी राहून वाट पाहत रािहली.
99 त्या म्हणाल्या, “आता, मी तुला सांिगतले क ते खोटे होते. पािहले, तो
येणार नाही.”

म्हणाली, “माझ्याकडे अजून पाच िमिनटं आहेत.” म्हणाली, “तो इथे असेल.”
ओह, त्या फक्त हसत होत्या!

100 आण अगदी काही क्षणामध्ये जशी त्या जुन्या घडाळ्यामध्ये पाच िमिनटं होऊन
गेली, त्यांनी घोड्यांच्या धावण्याचा, आण धूळ चाकांखाली िफरण्याचा आवाज ऐकला.
तो जुना टांगा थांबला.
101 तने त्यांच्यामधून िनघून दरवाज्याकडे उडी मारली. आण त्याने त्या घोडागाड तून
उडी मारली, आण ती त्याच्या कवेत जाऊन पडली. तो म्हणाला, “िप्रये, आता सवर्
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संपले आहे.” तच्या छोट्या सांप्रदायक चुलत बिहण ना बसवून बघत ठेवले. ती—ती
शकागोला तच्या घरी िनघून गेली.
102 तशाच प्रकारचे एक वचन आहे जे मला मािहत आहे, “मी तुमच्यासाठी जागा
तयार करण्यासाठी गेलो आहे; तुम्हाला घेण्यासाठी परत येत आहे.” ते कदाचत म्हणत
असतील िक आपण वेडे आहोत. पण भावा, आता ावेळी, जेव्हा हे शके्क अशा प्रकार,े

ा अ तु गो ीखाली, उघडत असताना, मला जवळजवळ त्या घडाळ्याचा आवाज
येत आहे, जसे ते अनतंकाळामध्ये जात आहे. मी जवळजवळ पूणर्पणे त्या दतूाला, त्या
सातव्या दतूाच्या संदेशाच्या शेवटी, तथे उभे राहून असे म्हणताना पाहत आहे िक,
“आता अजून वेळ रािहली नाही.” ांतल्या एखा ा िदवसात, ती छोटी, िन ावंत वधू,
येशूच्या कवेमध्ये उडून जाईल, िपत्याच्या घरामध्ये घेतली जाईल. आपण आता पुढे
जात असताना, ा गो िवषयी िवचार क या.
103 ￬सहाची सेवकाई, म्हणजे वचन, िह लक्षात घ्या; तो बलै, ते कामगार आण अपर्ण,
सुधारकांचा धुतर्पणा, आण ते—ते ग डाचे यगु कसे येते, जे ा गो ी उचलून त्या प्रगट
करण्यासाठी आण त्या दाखिवण्यासाठी आहे.
104 आता आपल्याला िदसते क , कालच्या रात्रीच्या सभेतदेखील, त्या शक्क्यासोबत
ते महान रहस्य उघडले, जे माझ्या अगोदरच्या समजुतीच्या अगदी िवरोधी आहे. असे
गृहीत धरले क ते बरोबर होते, मी नेहमी असा िवचार केला क ते वेदीखालील आत्मे
त्या पिहल्या खस्ती रक्तसा यांचे होते. पण काल रात्री जेव्हा प्रभू देवाने आपल्यासाठी
तो शक्का फोडला तेव्हा आपल्याला िदसले क हे अगदी अशक्य आहे. ते, ते नव्हते. ते
वभैवात गेले होते, पलीकडच्या बाजूला, आण तथे ते होते. आपल्याला िदसते क ते
यहुदी होते जे त्यावेळी येतील ￭जथे ते…
105 आता जे बोलावलेले, एकशे चव्वेचाळीस हजार, जे आपण आज रात्री आण उ ा
पाहणार आहोत. आण—आण, सहाव्या व सातव्या शक्क्यांमध्ये, ते एकशे चव्वेचाळीस
बोलावले आहेत.
106 आण आपल्याला िदसते क ते रक्तसाक्षी होते जे मारले गेले होते, आण तरीसुद्धा
त्यांच्याकडे…त्यांच्या अगंात पांढरे झगे होते, पण त्यांची नावे कोकर्याच्या जीवनी
पुस्तकात होती. आण त्यांच्यांतील प्रत्येकाला पांढरा झगा देण्यात आला होता. आण
आपण ते घेतले. आण असे काहीच जगामध्ये नाही, मी िवश् वास करीत नाही, पण तो
यहुदी लोकांचा घोळका महासंकटाच्या अगोदरच्या काळात जाणार. जेव्हा ा शेवटल्या
यदु्धांच्या काळात सवर्जणांकडून त्यांचा ेष होणे आहे. आण आइशमनने, त्यांच्यांतील
लाखो लोकांना जमर्नीमध्ये मारले. तुम्ही आताच प रके्षिवषयी ऐकले. लाखो िनष्पाप लोकं
मारली गेली, केवळ ते यहुदी होते म्हणून, आणखी कोणतेच कारण नाही.
107 बायबल इथे म्हणते, क , “देवाच्या साक्षीसाठी त्यांना मारण्यात आले, देवाच्या
वचनासाठी, आण त्यांच्याकडे जी साक्ष होती त्यासाठी.” आता आपल्याला िदसते
क वधू ही देवाचे वचन आण येशू ख्रस्ताची साक्ष होती. ांच्याकडे येशू खस्ताची
साक्ष नव्हती.
108 आण आपल्याला िदसते क बायबल म्हणते, क , “पूणर् इस्राएल, ते पूवर्िनयो￭जत
इस्राएल, वाचले जाईल.” रोमकारांस पत्र 11. आता आपल्याला हे ठाऊक आहे. आण
तथे आपण ते आत्मे पािहले.
109 आता पाहा िकती जवळ आहे. हे अगोदर का शक्य नव्हते? कारण ते अगोदर घडले
नव्हते. आता तुम्ही ते पाहू शकता, तुम्ही पाहा. पाहा, तो महान पिवत्र आत्मा, ा गो ी
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त्या त्या यगुात आण समयात येताना पाहतो. आण आता ते प्रगट केले जात आहे, आण
मग तुम्ही तथे पाहता आण समजता िक ते सत्य आहे. तथेच जेथे ते आहे.
110 आता, ते आयशमन ने मारलेले रक्तसाक्षी होते जे महासंकटाच्या कवा
महासंकटाच्या अगोदरच्या काळात होते. आता, ते केवळ, त्या एकशे चव्वेचाळीस हजारांचे
प्रत प दशर्िवतात, जे आपण सहाव्या आण सातव्या शक्क्यांच्या मधोमध पाहणार
आहोत. पािहले?
111 आण सातवा शक्का हा केवळ एकच गो आहे, बस्स, आण तो, “स्वगार्मध्ये अध्यार्
तासांपयर्ंत शांतता पसरली.” हे आहे. आण आता फक्त देवच ते प्रगट क शकतो. हे
चन्हांिकत सुद्धा केलेले नाहीये, कुठेच नाही. ते उ ा रात्री आहे. माझ्यासाठी प्राथर्ना
करा. पािहले?
112 आता जसे आपण सहाव्या शक्क्यामध्ये जातो, तसे आपल्या लक्षात येते. आता,
आपण ा सहाव्या शक्क्याकडे पाहत असताना स्वग य िपता आपल्याला मदत करो.
आता सहाव्या अध्यायातील हे 12वे वचन.

त्याने…सहावा शक्का फोडला, ते मी पािहले; तेव्हा मोठा भूमीकंप
झाला; सूयर् केसांच्या बनिवलेल्या तरटासारखा काळा झाला व सगळा चंद्र
रक्तासारखा झाला;

आण अ￭ंजराचे झाड मो ा वार्याने हालले म्हणजे त्याची कच्ची अ￭ंजरे
जशी खाली पडतात तसे आकाशांतील तारे पृथ्वीवर पडले.

आण एखादे पुस्तक गुडंाळावे तसे आकाश गुडंाळले जाऊन िनघून गेले
आण सवर् ड गर व बेटे आपापल्या िठकाणाव न ढळली.

आण पृथ्वीवरील राजे व मोठे अधकारी, सरदार, श्रीमतं, व बलवान
लोक, सवर् दास…व स्वततं्र माणसे, गुहांत व ड गरांवरील खडकांत लपली.

113 तथे लक्षात आले? त्यांच्याकडे पाहा, “बलवान मनुष्ये,” पाहा. त्यांनी काय केले
होते? “त्यांनी त्या वेश्येच्या व्यभचाराचा द्राक्षरस प्यायला होता.” पािहले? हा तोच वगर्
आहे ज्यांनी तच्यांतील द्राक्षरस प्यायला होता. पािहले?

आण ते ड गरांस व खडकांस म्हणाले, आम्हांवर पडून, राजासनावर जो
बसला आहे, त्याच्या ीपुढून व कोकर्याच्या क्रोधापासून आम्हाला लपवा.

कारण त्याच्या क्रोधाचा मोठा िदवस आला आहे, आण कोणाच्याने िटकाव
धरवेल?

114 काय प्रस्तावना आहे त्याची…आता पाहा स्वाराचे, स्वाराचे पशू, आण उत्तर देणारे
पशू, थांबिवले आहेत. मग, आपण घेतले, आपण रक्तसा यांना ￬सहासनाखाली पाहतो.
आता, हे त्या वेळेपासून, हे रक्तसाक्षी हे खरे परपंरािन यहुदी होते जे ख्रस्ती िव ासामध्ये
मरण पावले… कवा धा मक िव ासामध्ये—मध्ये कारण ते ख्रस्ती असू शकत नव्हते.
115 लक्षात ठेवा देवाने त्यांचे डोळे आंधळे केले होते. आण ते खूप जास्त वेळासाठी
आंधळे राहणार आहेत, जोपयर्ंत पररा ्र ीय मडंळी मागार्ंतून काढली जात नाही. कारण,
देव ा दोन्ही लोकांबरोबर एकाच वेळी व्यवहार करत नाही, कारण ते त्याच्या वचनाच्या
खूप िवरोधी आहे.
116 लक्षात ठेवा, तो इस्राएलाबरोबर नेहमी एक रा ्र म्हणून व्यवहार करतो. ते इस्राएल
रा ्र आहे.
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117 पररा ्र ीय, वयैिक्तक असे, “पररा ्र ीयांतून घेतलेले लोक.” आण हे असेच असणे,
पररा ्र ीय, असेच होणे…सवर् जगांतील लोकमधूनच घेतलेले असायला हवे, असे आता
आहे आण मग त्यांच्यामध्ये यहुदी येतात. पािहले? अशाप्रकारे क , अरबी, आण
आय रश, आण भारतीय, आण असे अनेक, हे सवर् जगांतील लोक आहेत ज्यांनी
वधू हा गुच्छ तयार होतो. पािहले?
118 पण, आता, जेव्हा ा सत्तराव्या स काच्या शेवटी इस्राएलबरोबर व्यवहार करण्याची
वेळ येते, तो त्यांच्याशी एक रा ्र म्हणून व्यवहार करतो, पररा ्र ीय संपले आहेत. ती
घटका लवकरच येत आहे आण कदाचत ही—हीच रात्रसुद्धा असू शकते, जेव्हा देव
पररा ्र ीयांपासून पूणर्पणे मागे िफरले. अगदी बरोबर! त्याने तसे म्हटले आहे, “पररा ्र ीयांची
सद्दी संपेपयर्ंत ते य शलेमेच्या भत ना पायाखाली तुडवतील.” होय महाशय!
119 आण मग, “जो दषु्कमर् करणारा दषु्कमर् करीत राहो; नीतमान अघक नीतमान
होत राहो.” पािहले?
120 मग वेदीवरील आसनावर अजून रक्त असणार नाही…वेदीवर रक्त असणार नाही.
अपर्ण काढून घेतले जाईल आण तथे धूर आण िवजा आण न्यायाशवाय अजून काहीच
उरणार नाही. आण तेच आहे जे आजच्या रात्री इथे सांडले जात आहे. पाहा, कोकर्याने
त्याची मध्यस्थीची सेवा केलेली आहे. मध्यस्थीची सेवा ￬सहासनाव न संपिवली आहे.
आण ते अपर्ण, जसे आपण त्याला, सोडवणारा जवळचा कुटंुबी, असे अगदी बरोबर
प्रत प दशर्िवले आहे, तो रक्तबबंाळ कोकरा जो पुढे आला. एक कोकरा जो वधण्यात
आला, एक रक्तबबंाळ असा, जो मारण्यात आला होता, ठेचण्यात आला होता, तो पुढे
आला आण त्याच्या हातांतून पुस्तक घेतले. तेच क िदवस संपलेले आहेत. आता तो,
जे त्याने सोडिवले, त्यांना मागण्यासाठी येत आहे. आमेन! ामुळे माझ्या अगंावर शहारे
येत आहेत!
121 आपल्याला आता िदसते, योहान म्हणाला, “मी पािहले क जेव्हा त्याने सहावा
शक्का उघडला, तेव्हा तथे महान भूमीकंप झाला.” त्यावेळी सवर् िनसगार्मध्ये खडं
पडला. पािहले?
122 देव महान कृत्ये करत होता, जसे क आजार्याला बरे करणे, आण आंधळ्याचे डोळे
उघडणे, आण असे महान काय करत होता.
123 परतंु आपल्याला इथे िदसते क िनसगार्ने एक खडं घेतला, होय, संपूणर् िनसगार्ने.
पाहा काय घडले, “तो—तो भूमीकंप; सूयर् अधंकारमय झाला, आण चंद्राने त्याचा
प्रकाश देणे नाकारले, आण तारे हलून खाली पडले.” आण, का, पाहा, सवर्काही
अगदी सहावा शक्का उघडण्याच्या वेळीच घडले. तेव्हाच हे घडले, ते रक्तसाक्षी घोिषत
झाले, त्याच्या अगदी नतंर. ते रक्तसाक्षी संपले होते.
124 आता तुम्ही पाहा आपण त्या घटकेच्या अगदी खूपच जवळ आहो. आपण कोणत्याही
क्षणी जाऊ शकतो, पाहा, कारण मडंळी अगदी जवळजवळ तयार आहे तचे उड्डाण
घेण्यासाठी. पण लक्षात ठेवा, जेव्हा ा गो ी घडतील, वधू तथे नसणार. फक्त
लक्षात ठेवा, वधू गेलेली असणार, तला ांतील कशातूनही जाण्याची गरज नाही.
तो महासंकटाचा काळ आहे, मडंळीच्या शुद्धीकरणाचा, हे मडंळ वर ठेवले आहे क
तने त्यांच्यातून जावे, वधूसाठी नव्हे. तो त्याच्या प्रेयसीला मागार्तून बाहेर काढतो. होय
महाशय! तने स्वतःला सोडिवले आहे. पाहा, हे अशाप्रकारचे आहे…िह त्याच्या स्वतःची
िनवड आहे, त्याच्या स्वतःची पसंती आहे, जसा कोणीही मनुष्य त्याच्या वधूला घेतो.
पािहले? आता, तो भूमीकंप…
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125 आता आपण वचनाशी तुलना क या. माझी—माझी इच्छा आहे…तुमच्याकडे
पे न्सल आण कागद आहे काय? तुम्ही माझ्यासाठी एक काम करावे अशी माझी इच्छा
आहे. जर तुम्हाला लहायचे असेल तर हे लहून घ्या, कारण जर तुम्ही ध्विनफ त घेत
नसाल तर. आता आपण…माझी इच्छा आहे क तुम्ही माझ्याबरोबर वाचा.
126 ा महान घटनेच्या वचनांशी तुलना करा जसे आपण हे महान गुिपत कवा रहस्य
पाहू, जे उद्धाराच्या पुस्तकांतील सहाव्या शक्क्याखाली होते. आता लक्षात ठेवा, िह
दडलेली रहस्ये आहेत. आण सहा शके्क, पूणर् िमळून एक मोठे पुस्तक आहे, केवळ सहा
गुडंाळ्या एकत्र गुडंाळलेल्या आण त्या सवर् िमळून उध्दाराचे पुस्तक बनते. ाच प्रकारे
पूणर् पृथ्वीचा उद्धार झाला आहे.
127 म्हणूनच योहान रडला कारण जर कोणीच ते पुस्तक घेऊ शकले नसते, तर पूणर्
िन मती, सवर्काही नाश पावले असते. तचे पांतर केवळ अणू आण परमाणूमंध्ये झाले
असते, आण वै क प्रकाश, आण िन मतीसुद्धा नाही, व्यक्त वगरै,े काहीच नाही. कारण
आदामाने त्या पुस्तकाचा हक्क गमावला होता. त्याने तो नाकारला जेव्हा त्याने त्याच्या
पत्नीचे ऐकले, आण तने, देवाच्या वचनाऐवजी, सतैानाचे तकर् िवतकर् ऐकले. पािहले?
ते नाकारले होते.
128 मग, ते सतैानाच्या घाणेरड्या हातांमध्ये जाऊ शकले नाही, ज्याने तला मोहात
पाडले होते, आण म्हणून ते त्याच्या मूळ मालकाकडे परत गेले, तसेच जसे कोणतेही
अमूत्यर् कृत्य गेले असते, पाहा. सरळ मूळ मालकाकडे परत जाते, आण तो देव होता,
तो िनमार्णकतार्, ज्याने ते तयार केले. आण त्याच्या हातात ते आहे.
129 आण त्याची कमत आहे, आण तोच उद्धार आहे. उद्धाराची काहीतरी कमत आहे,
आण तथे कोणीच नव्हते जो ती चुकवू शकत होता. त्यामुळे त्याने म्हटले, त्याचे स्वतःचे
िनयम केले, सोडवणार्या जवळच्या कुटंुिबयाबद्दल त्याचे स्वतःचे िनयम. मग, त्यांना
कोणीच सापडले नाही. प्रत्येक मनुष्य जो शारी रक संबधंा ारे जन्मला होता, शारी रक
इच्छां ारे जन्मला होता; तो मूळ पापामध्ये होता, सतैान आण हव्व, आण त्यामुळे तो
क शकत नव्हता. त्याच्यामध्ये काहीच नाही. पिवत्र पोप, पादरी, ब्रम्हज्ञानी डॉक्टर, तो
कोणीही असो, कोणीही पात्र नव्हता. आण तो एखादा दतू असू शकत नव्हता, कारण तो
एक जवळचा नातेवाईक पु ष असा असणे ज रीचे होते. तो मनुष्य असणे गरजेचे होते.
130 मग देव स्वतः, कुमारीपासून जन्म घेऊन, मानवी शरीर घेऊन जवळचा नातेवाईक
बनला, आण त्याने स्वतःचे रक्त सांडले. ते कोणा यहू ाचे रक्त नव्हते. ते कोणा
पररा ्र ीयाचे रक्त नव्हते. ते देवाचे रक्त होते. पािहले? बायबल म्हणते, “आपण देवाच्या
रक्ताने वाचले गेलो आहोत.”
131 एक मूल बापाचे रक्त घेते. आपल्याला हे ठाऊक आहे. जे काही पु￬ गामध्ये असते
ते िहमोग्लोिबन तयार करते. तर आपल्याला िदसते, जशी क बडी अडं्यावर बसते, ती
अडं्यावर बसू शकते, पण जर तो क बडा, कवा तो जोडीदार, जर तच्याबरोबर संबधं
आला नसेल, तर त्या अडं्यातून िप ू येणार नाही. ते सुपीक झाले नाही. ी ही केवळ
एक उबवणपात्र आहे जे अडं घेते. पण ते अडं येते…तो जीवनाचा जतंू पु षकडून येतो.
132 आण इथे, तो पु ष देव स्वतः होता. त्यामुळेच मी म्हणतो, कसे वर हे खाली
आहे, आण—आण मोठे हे छोटे आहे. देव इतका महान होता क तो असा झाला,
त्याने स्वतःला इतक्या छोट्या स्व पात आणले, क तो एका कुमा रकेच्या उदरामध्ये
राहील इतका छोटा जतंू बनला. आण त्याभोवती त्याने पेशी आण रक्त िवक￭सत केले.
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आण पृथ्वीवर जन्म घेऊन वाढला. आण तशाप्रकारच्या सु वातीने, शुद्ध, कोणतीच
कामेच्छा नाही.
133 आण मग त्याने ते रक्त िदले कारण तो आपला जवळचा कुटंुबी बनला. आण तो
सोडवणारा िनकटचा कुटंुबी होता. आण त्याने फुकटात ते रक्त वािहले. त्याला तसे देणे
नव्हते. त्याने ते फुकटात िदले, सोडिवण्यासाठी.
134 मग तो देवाच्या वेदीवर जातो, आण तथे थांबतो, जेव्हा देवाच्या हातामध्ये ते
उध्दाराचे पुस्तक आहे. आण तो रक्तबबंाळ कोकरा त्या अपर्णाच्या वेदीवर उभा राहतो.
तथे तो कोकरा आहे, उद्धार करण्यासाठी, मध्यस्थी करत आहे.
135 मग हे सांगण्यासाठी कोणाची कशी िहम्मत होते, क म रया कवा योसेफ कवा कोणी
दसुरा नाशवंत मनुष्य मध्यस्थ असू शकतो! ते रक्त तथे असल्याशवाय तुम्ही मध्यस्थी
क शकत नाही. होय, महाशय. “देव आण मनुष्य ामध्ये एकच मध्यस्थ आहे, आण
तो ख्रस्त येशू आहे.” वचन तसेच म्हणते. तथे तो उभा आहे, आण जोपयर्ंत तो शेवटचा
आत्मा सोडवला जात नाही, आण मग तो पुढे येऊन त्याने जे सोडिवले त्याची मागणी
करील. ओह, िकती—िकती महान िपता तो आहे!
136 आता लक्षात घ्या, मी नेहमी असे शकिवले आहे, िक, “दोन कवा तीन
साक्षीदारांच्या मुखामध्ये, वचन ￭सद्ध होऊ दे,.” आण, वचन, जसे क तुम्ही एक
वचन घेऊन काहीच ￭सद्ध क शकत नाही जोपयर्ंत काहीतरी दसुरे त्याच्याबरोबर जात
नाही. पािहले?
137 पाहा, मी एक वचन घेईन आण म्हणेन, “यहुदा गेला आण स्वतःला फास घेतला,”
दसुरे घेईन आण म्हणेन, “तुम्ही जा आण तसेच करा.” पािहले? पण, पाहा, ते
दसुर्याबरोबर िमसळणार नाही.
138 आण मी िवचार केला, ा सहाव्या शक्क्यामध्ये, जेव्हा पिवत्र आत्म्याने ते पुढे
आणून उघडले, आण मी पािहले ते काय आहे, मग मी िवचार केला क हे चांगले असेल
िक आजच्या रात्री ा वगार्ला थोडे काहीतरी वेगळे िदले तर. पािहले? कारण, कदाचत
हे खूप दमछाक करणारे होईल जर मी केवळ बोलत राहून तुम्ही ऐकत रािहले, म्हणून मी
िवचार केला आपण थोडे काहीतरी वेगळे क .
139 आता लक्षात घ्या. हा महान कायर्क्रम त्या रहस्याच्या म्हणजे उद्धाराच्या
पुस्तकाखाली शक्कामोतर्ब केला होता. आता तो त्या कोकर्याच्या हातात आहे, तो हे
फोडणार आहे.
140 आता आपण मत्तय 24वा अध्याय पाहूया, कोकरा स्वतः बोलताना. आता,
कोणालाही मािहत आहे क ख्रस्त हा संपूणर् पुस्तकाचा लेखक आहे. पण हे त्याचे—
त्याचे भाषण आहे इथे, कवा त्याचे प्रवचन आहे त्याच्या लोकांसाठी, ठीक आहे, यहुदी
लोकांसाठी.
141 आता माझी इच्छा आहे क तुम्ही तुमचे पुस्तक असे पकडा, मत्तय 24 आण
प्रकटीकरण 6, अशा प्रकार.े [भाऊ ब्रॅन्हम त्यांचे बायबल हे दोन अध्याय उघडून
पकडतात—सम्पा.] आण आपण इथे थोडीशी तुलना क या.
142 आता, हे पाहा आता, आण तुम्हाला समजेल िक हे कसे—कसे आहे. पाहा, तो
कोकरा इथे काय दाखवत आहे, अगदी बरोबर चन्हामध्ये त्याने इथे वचनात काय म्हटले.
अगदी बरोबर करीत आहे, म्हणजे ते—ते ाला बरोबर करते. इथे…इथे तो त्यािवषयी
बोलत आहे, आण इथे ते घडले आहे. पाहा ही अगदी प रपूणर् पु ी आहे.
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143 आता, आपण संत मत्तयचा 24वा अध्याय आण प्रकटीकरण 6 पाहू, आण
मत्तयच्या 24व्या अध्यायाशी तुलना क . आपल्या सवार्ंना माहीत आहे क हाच अध्याय
आहे ज्याकडे प्रत्येक िव ान, प्रत्येकजण जातो, महासंकटाच्या काळािवषयी बोलताना.
तो मत्तयच्या 24व्या अध्यातून येतो. आण आता आपण…जर तसे आहे, आता आपण…
कारण आपल्याला मािहत आहे क हा सहावा शक्का न्यायाचा शक्का आहे. हा न्यायाचा
शक्का आहे, अगदी बरोबर जो तो आहे.
144 आता, पाहा, आपण ख्रस्तिवरोधकाची स्वारी पािहली. पािहले क मंडळी जाते;
आता हे संपले आहे, वर जाते. मग आपण त्या यहू ांतील ते वेिदखालचे रक्तसाक्षी पाहतो.
आता इथे न्याय येणे आहे त्या लोकांवर जे…
145 ा महासंकटाच्या न्यायामधून ते एकशे चव्वेचाळीस मुक्त पावलेले यहुदी पुढे येतील.
मी तुम्हाला ￭सद्ध करीन, ते पररा ्र ीय नव्हे तर यहुदी आहेत. त्यांचा वधूशी काहीच
संबधं नाही, काहोच नाही. वधू, आपण पािहले िक वधू अगोदरच गेलेली असणार. तुम्ही
हे दसुर्या कुठेच बसवू शकत नाही; प्रेिषतांच्या कृत्यांतील 19व्या अध्यायापयर्ंत पुन्हा
परत येत नाही.
146 आता, लक्षात घ्या क सहावा शक्का हा वचनातील न्यायाचा शक्का आहे.
147 आता इथे, आपण चालू क या आण संत मत्तयचा 24वा अध्याय वाचूया. आता
मला तुम्हाला इथे काहीतरी ायचे आहे जे मी इथे शोधले व िमळाले. बर,े आता संत
मत्तयच्या 1 ते 3 अध्यायातून आपण प्रथम वाचणार आहोत.

मग येशू मिंदरातून बाहेर िनघून चालला असता त्याचे शष्य त्याला
मिंदराच्या इमारती दाखवावयास जवळ आले.

तेव्हा येशू त्यांस म्हणाला, हे सवर् तुम्हांला िदसते ना? मी तुम्हांला खचत
सांगतो, येथे चर्यावर असा एकही चरा राहणार नाही क जो पाडला जाणार
नाही.

तो जतैुनांच्या ड गरावर…बसला…असता शष्य त्याच्याजवळ एकांती
येऊन म्हणाले, ा गो ी केव्हा होतील? …आण आपल्या येण्याचे व ा
यगुाच्या समा ीचे चन्ह काय, हे आम्हांस सांगा?

148 आता इथे आपण थांबूया. खरे पाहता, ही तीन वचने, इसवीसन पूवर् 30 मध्ये
चार एिप्रल रोजी, मंगळवारी दपुारी घडली. आण पिहली दोन वचने, इसवीसन पूवर् 30
मध्ये चार एिप्रल रोजी, मंगळवारी दपुारी घडली. आण तसरे वचन त्याचिदवशी म्हणजे
मगंळवारी संध्याकाळी घडले. पािहले?
149 ते मिंदरात आले आण त्यांनी त्याला ा गो ी िवचारल्या. “ ािवषयी काय? आण

ािवषयी काय? ा महान मिंदराकडे पहा! ते आ यर्जनक नाही काय?”
त्याने म्हटले, “तथे चर्यावर असा एकही चरा उरणार नाही.”

150 मग तो ड गरावर गेला आण खाली बसला, पाहा. क तथे, तथे तो चालू करतो;
त्यावेळी दपुार आहे. आण मग जेव्हा ते गेले, त्यांनी त्याला तथे वर िवचारले, म्हणाले,
“आम्हाला काही गो िवषयी जाणून घ्यायचे आहे.”
151 आता लक्षात घ्या, इथे तीन प्रश् न आहेत जे यहु ांनी, त्याच्या शष्यानी िवचारले.
तीन प्रश् न िवचारले आहेत. आता लक्ष ा. “काय,” प्रथम, प्रथम, “काय… ा गो ी
कधी होतील, कधी, ‘तथे चर्यावर असा एकही चरा उरणार नाही’?” “तुझ्या येण्याचे
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चन्ह काय असेल?” दसुरा प्रश् न. “आण ा यगुाच्या समा ीचे?” हे पािहले? तथे
तीन प्रश् न आहेत.
152 आता, इथेच खूप लोकं चूक क रतात. ते ा येथील गो ी कोणत्यातरी यगुाशी
जोडतात, जेव्हा तो तीन प्र ांची उत्तरे देत आहे, तुम्ही पाहा. ते…
153 आता पाहा, तसरे वचन िकती सुंदर आहे, पाहा, तसर्या वचनांतील शेवटला
वाक्प्रचार, “आण काय असेल…” प्रथम, त्यांनी त्याला इथे जतैुनांच्या ड गरावर
एकांतात बोलािवले. “आम्हाला सांग, ा गो ी कधी होतील?” पिहला प्रश् न. “तुझ्या
येण्याचे चन्ह काय असेल?” दसुरा प्रश् न. “आण ा यगुाच्या समा ीचे?” तसरा
प्रश् न. पािहले? तथे तीन वेगवेगळे प्रश् न िवचारले आहेत. आता, आता माझी इच्छा आहे
िक तुम्ही मागे िफरवा आण पाहा येशू त्यांना कशाप्रकारे ा गो िवषयी सांगतो.
154 ओह, हे खूप सुंदर आहे! मी…अगदी मला असे करते…मला—मला—मला…
तो कोणता शब्द होता जो आपण त्या रात्री वापरला? [मडंळी म्हणते, “उत्तेजना.”—
सम्पा.] ती उत्तेजना प्रकटीकरणातून िमळते! लक्षात घ्या.
155 आता आपण ा पुस्तकांतील पिहल्या शक्क्याकडे वळूया, आण ा पिहला
शक्क्याची तुलना, ा पिहल्या प्र ाबरोबर क या.
156 आण प्रत्येक प्रश् न, त्याची तुलना अगदी बरोबर करा, आण पाहा िक ते दोन्ही
हातात हात घालून चालत नाहीत का, अगदी त्याचप्रकारे जसे आपण ा दसुर्या गो ी
म्हणजे मडंळ्यांचे समय आण सवर्काही उघडताना केले, अगदी बरोबर त्याचप्रकार.े मग,
तथे तो शक्का आहे, अगदी प रपूणर्पणे उघडलेला असा. आता, लक्ष ा. आता आपण
प्रथम वाचणार आहोत, कारण मग…“मग त्याने त्यांना उत्तर िदले…” आण—आण
मग आता तो—तो उत्तर देण्यास सु वात करणार आहे आण आपल्याला त्याची तुलना
शक्क्यांबरोबर करायची आहे.
157 आता बघा. पिहला शक्का हा प्रकटीकरण 6:1 आण 2 आहे. आता आपण 6:1
आण 2 वाचू.

आण—आण मी पािहले…कोकर्याला जेव्हा त्याने त्या सात
शक्क्यांपकै एक शक्का फोडला, तेव्हा त्या चार प्राण्यांपकै एक
मेघगजर्नेसारख्या ध्वनीने ये आण पाहा असे म्हणाला, ते मी ऐकले.

मग मी पािहले तो एक ‘पांढरा घोडा’ आण त्याच्यावर बसलेला
स्वार माझ्या ीस पडला; त्याच्याजवळ धनुष्य होते, मग त्याला मुगुट
देण्यात आला; तो िवजय िमळवीत िमळवीत आणखी िवजयावर िवजय
िमळिवण्यासाठी िनघून गेला.

158 हा स्वार कोण होता म्हणून आपण पािहले? [मडंळी म्हणते, “ ख्रस्तिवरोधक.”—
सम्पा.] ख्रस्तिवरोधक. आता, मत्तय 24, 4 आण 5.

आण येशूने त्यांस उत्तर िदले, तुम्हांस कोणी फसवू नये म्हणून सावध
असा.

कारण पुष्कळ जण माझ्या नावाने येऊन मी ख्रस्त आहे असे म्हणतील व
पुष्कळांस फसिवतील.

159 हे पािहले? ख्रस्तिवरोधक. तथे तुमचा शक्का आहे. पािहले? पािहले? त्याने
ािवषयी इथे म्हटले; आण इथे त्यांनी एक शक्का उघडला, आण इथे तो होता,

अगदी प रपूणर्.
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160 आता, तो दसुरा शक्का, मत्तय 24:6, प्रकटीकरण 6:3 व 4. आता पाहा, मत्तय
24:6. आता मला पाहू ा िक ते काय म्हणते.

आण तुम्ही लढायांिवषयी ऐकाल व लढायांच्या आवया ऐकाल; घाब न
जाऊ नये म्हणून सांभाळा; कारण असे होणे अवश्य आहे:’ परतंु तेवढ्यांत
शेवट होत नाही.

161 ठीक आहे, आपण दसुरा शक्का घेऊया, प्रकटीकरण 6:3 आण…दोन. पाहा तो
आता काय म्हणत आहे.

आण जेव्हा त्याने दसुरा शक्का फोडला, तेव्हा दसुरा प्राणी ये…पाहा असे
म्हणाला ते मी ऐकले.

आण तेव्हा दसुरा ‘घोडा’ िनघाला; तो अिग्नवणर् होता आण त्याच्यावर
बसलेल्या स्वाराकडे पृथ्वीवरील शांतता हरण करण्याचे आण लोकांकडून
एकमेकांचा वध करिवण्याचे काम सोपिवले होते; त्याला मोठी तरवार देण्यात
आली होती .

162 पूणर्पणे, अगदी बरोबर! ओह, मला वचनाला, स्वतःहुन उत्तर देण्यास लावायला
आवडते. तुम्हाला नाही का आवडत? [मडंळी म्हणते, “आमेन”—सम्पा.] पिवत्र
आत्म्याने ते सवर् लिहले, पण तो हे प्रगट क शकतो.
163 आता आपण तसरा शक्का लक्षात घेऊया. आता, हा दषु्काळ आहे. आता मत्तय
24:7 आण 8. आपण मत्तय 7 आण 8 कडे जाऊया.

आण रा ्र ावर रा ्र व राज्यावर राज्य उठेल: आण जागोजागी दषु्काळ…
व भूमीकंप…होतील.

पण ा सवर् गो ी वेदनांचा प्रारभं होत.
164 पाहा, तुम्ही आता अगदी त्यावर येत आहात. आता, प्रकटीकरण, सहाव्या, आता
आपण तसरा शक्का उघडणार आहोत. तो प्रकटीकरण 6:5 आण 6 मध्ये सापडतो.

आण जेव्हा त्याने तसरा शक्का फोडला, तेव्हा मी—मी तसरा प्राणी ये
आण पाहा, असे म्हणाला ते मी ऐकले. मग मी पािहले तो एक काळा घोडा
आण त्याच्यावर बसलेला कोणीएक माझ्या ीस पडला; त्याच्या हातांत
तराजू होते.

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

ांची खराबी क नको.
165 दषु्काळ! पाहा, अगदी तोच शक्का, तीच गो येशूने सांिगतली. ठीक आहे.
166 चौथा शक्का, “भीतीदायक” आण “मृत्यू.”, मत्तय 24, लक्षात घ्या. आपण 8वे
वचन वाचूया, 7वे आण 8वे, मला वाटते, ती ा चौथ्या शक्क्यावर आहेत, मला ती
इथे िमळाली. ठीक आहे.
167 आता, मी इथे मागे काय वाचले? मी काहीतरी चुक चे वाचले का? होय, माझ्याकडे
ते खूण क न ठेवलेले होते. होय, तथे आपण आहोत. आता आपण जात आहोत. आता
आपण जाऊया. ठीक आहे, महाशय.
168 आता आपण इथे 7व्या वर चालू क या, जे चौथ्या शक्क्यावर आहे; आण 6:7
आण 8, दसुर्यावर, प्रकटीकरणामध्ये.
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169 आता, मत्तय 24 मधील 7वे आण 8वे वचन पाहूया. ठीक आहे, आता.
आण रा ्र ावर रा ्र व राज्यावर राज्य उठेल; आण जागोजागी दषु्काळ…

व भूमीकंप…होतील.
पण ा सवर् गो ी वेदनांचा प्रारभं होत.

170 आता तो चौथा शक्का, जसे आपण इथे वाचले, तो चौथा शक्का होता, जो ा
दसुरीकडे 7व्या आण 8व्या मध्ये चालू होतो.

आण जेव्हा त्याने चौथा शक्का फोडला, आण चौथा प्राणी म्हणाला, ये
आण पाहा.

आण मी पािहले, तो एक िफकट रगंाचा घोडा…
171 आता थांबा. मी हे चुक चे लिहले होते. हो. हो. आता फक्त एक िमिनट, आता,
7 आण 8.
172 आता आपण मत्तय 24:7 आण 8 पाहूया. आता आपण पाहूया. आपल्याला ते
िमळेल. ते तसर्याचे उघडणे आहे, नाही का? [मडंळी म्हणते, “आमेन”—सम्पा.]
मत्तय 24:7 आण 8. क्षमा करा. आता, ते पावसाची सु वात करते… कवा दषु्काळ,
दषु्काळाची सु वात करते. ठीक आहे.
173 आता, ते “भीतीदायक” आण “मृत्यू.” होय, महाशय. आता आपण त्याकडे जात
आहोत, 7 आण 8. आता तो चौथा शक्का आहे. आपण पाहूया िक आपल्याला चौथा
शक्का कुठे िमळतो. “आण जेव्हा त्याने चौथा शक्का उघडला…” होय, हा तो िफकट
रगंाच्या घोड्याचा स्वार आहे, जो “मृत्यू” आहे, पाहा.

आण—आण मी पािहले, आण एक िफकट रगंाचा घोडा आण तो…
िफकट रगंाचा घोडा: आण जो त्यावर बसला होता त्याचे नाव मृत्यू होते,
आण अधोलोक त्याच्यामागे…चालला होता. आण त्याला, पृथ्वीच्या
चौथ्या भागावर, तारवारीने, दषु्काळाने, मरीने व पृथ्वीवरील ापदांकडून
माणसांना जीवे मारण्याचा, अधकार देण्यात आला होता.

174 आता, पाहा, तो “मृत्यू” होता.
175 आता, तो पाचवा शक्का, मत्तय 24:9-13. आपण पाहूया िक मी ावेळी हे बरोबर
घेतले आहे का. पाहा?

आण तेव्हा तुमचे हाल करण्याक रता ते तुम्हांस ध न देतील, व तुम्हांस
जीवे मारतील आण माझ्या नावामुळे सवर् रा ्र े तुमचा ेष क रतील. आण…

आण तेव्हा पुष्कळजण िवश् वासघात क रतील…पुष्कळजण अडखळतील
आण एकमेकांचा िवश् वासघात क रतील, आण एकमेकांचा ेष क रतील.

आण पुष्कळ खोटे संदे े उठतील, आण…अनेकांस फसिवतील.
आण अनीती वाढल्यामुळे पुष्कळांची प्रीती थडंावेल.
परतंु जो…शेवटपयर्ंत िटकून राहील तोच तरले.

176 आता, आपण आता पाचव्या शक्क्यावर आहोत. आण ते कालच्या रात्री पािहले,
पाहा. “ते तुम्हाला ध न देतील, एकमेकांचा िवश् वासघात क रतील,” आण असे पुढे.
177 आता इथे 6व्या शक्क्याकडे पाहा, 6:9 ते 11. आता आपण त्याकडे येऊया,
प्रकटीकरण 6:9 ते 11.
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आण जेव्हा त्याने पाचवा शक्का फोडला तेव्हा मी वेदीखाली आत्मे पािहले;
ते आत्मे देवाच्या वचनामुळे व त्यांनी जी साक्ष िदली होती तच्यामुळे जीवे
मारलेल्या लोकांचे होते.

आण ते मो ाने ओरडून म्हणाले, हे स्वामी तू पिवत्र…व सत्य
आहेस. तू…कोठपयर्ंत न्यायिनवाडा करणार नाहीस आण पृथ्वीवर राहणार्या
लोकांपासून आमच्या रक्ताचा सूड घेणार नाहीस?

आता, आण त्या प्रत्येकांस एकएक शुभ्र झगा देण्यात आला आण त्यांस
असे सांगण्यात आले क , तुमच्या सोबतीचे दास व तुमचे बधंू…तुम्हांसारखे
जीवे मारले जाणार, त्यांची संख्या पूणर् होईपयर्ंत, तुम्ही आणखी थोडा वेळ
िवश्रांती घ्या.

178 आता, तुम्ही पाहा, इथे ा पाचव्या शक्क्याखाली आपल्याला—आपल्याला
हौतात्म्य िदसते.
179 आण इथे 24:9…ते 13 मध्ये देखील आपल्याला िदसते क ते हौतात्म्य होते.
“ते तुम्हाला ध न देतील आण तुम्हाला जीवे मारतील,” आण असे पुढे. पाहा, तोच
शक्का उघडला जात आहे.
180 आता, सहाव्या शक्क्यामध्ये, तोच ज्याकडे आता आपण येत आहोत, मत्तय
24:29 आण 30. 24 आण आपण 29 आण—आण 30 पाहूया. इथे
आपण आहोत.

आता, आता आपण प्रकटीकरण 6:12 ते 17 देखील बघणार आहो.
181 ते बरोबर तेच आहे जे आपण आताच वाचले. आता हे ऐका, आता, येशूने मत्तय…
29, 24:29 आण 30 मध्ये काय म्हटले.

त्या िदवसांतील संकटांनतंर लागलेच…
182 काय? जेव्हा…हे संकट, हे लहान संकट, त्याच्यांतून ते गेले, पाहा.

…सूयर् अधंकारमय होईल, चंद्र प्रकाश देणार नाही, तारे आकाशांतून
पडतील व आकाशाची बळे डळमळतील;

आण तेव्हा मनुष्याच्या पुत्राचे चन्ह आकाशांत प्रगट होईल; आण मग
पृथ्वीवरील सवर् जातीचे लोक शोक करतील, आण ते मनुष्याच्या पुत्राला
आकाशांतल्या मेघांवर आ ढ होऊन, पराक्रमाने व मो ा वभैवाने येताना
पाहतील.

183 आता, इथे प्रकटीकरणामध्ये वाचा, तो—तो सहावा शक्का, तोच जो आता आपण
पाहणार आहोत.

आण…त्याने सहावा शक्का फोडला, ते मी पािहले; तेव्हा मोठा
भूमीकंप झाला; आण सूयर् केसांच्या बनिवलेल्या तरटासारखा काळा झाला
(पािहले?) व सगळा चंद्र रक्तासारखा झाला;

आण अ￭ंजराचे झाड मो ा वार्याने हालले म्हणजे त्याची कच्ची फळे जशी
खाली पडतात, तसे…आकाशांतील तारे पृथ्वीवर पडले.

आण एखादे पुस्तक गुडंाळावे, तसे आकाश गुडंाळले जाऊन िनघून गेले
आण सवर् ड गर व बेटे आपापल्या…िठकाणांव न ढळली.
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आण पृथ्वीवरील राजे व मोठे अधकारी, सरदार, श्रीमतं व बलवान लोक
सवर् दास व सवर् स्वततं्र माणसे, गुहांत व ड गरांतील खडकांत लपली.

आण ते ड गरांस व खडकांस म्हणाले, आम्हांवर पडून राजासनावर
जो बसलेला आहे, त्याच्या ीपुढून व कोकर्याच्या क्रोधा—क्रोधापासून
आम्हांस लपवा.

कारण त्याच्या क्रोधाचा मोठा िदवस आला आहे…कोणाच्याने िटकाव
धरवेल?

184 अगदी प रपूणर्पणे, लगेच मागे वळवा, पाहा इथे मत्तय 24:29 मध्ये येशूने काय
म्हटले. ऐका. “नतंर,” िह आइशमनची केस आण पुढचे सवर्.

त्या िदवसांतील संकटांनतंर लागलेच सूयर् अधंकारमय होईल…चंद्र प्रकाश
देणार नाही, तारे आकाशांतून पडतील व आकाशाची बळे डळमळतील:
आता पाहा

तेव्हा मनुष्याच्या पुत्राचे चन्ह आकाशांत प्रगट होईल, मग पृथ्वीवरील सवर्
जातीचे लोक शोक क रतील, आण ते मनुष्याच्या पुत्राला आकाशातल्या
मेघावर पराक्रमाने आण मो ा वभैवाने येताना पाहतील.

आण…मनुष्याचा पुत्र तुतारीचा मोठा नाद क न आपले दतू पृथ्तीभोवती
पाठवून देईलेत पृथ्वीच्या चारही.…कोपर्यातून.

185 पाहा, अगदी बरोबर, जे येशूने मत्तय 24 मध्ये म्हटले, आण इथे
प्रकटीकरणकत्यार्ने, सहावा शक्का उघडला ांची तुलना केली तर हे अगदी बरोबर
आहे. आण येशू महासंकटाच्या काळािवषयी बोलत होता. [भाऊ ब्रॅन्हम व्यासपीठावर
तीन वेळा ठोकतात—सम्पा.] पािहले?
186 प्रथम त्याने िवचारले, ा गो ी कधी होतील, कधी हे मिंदर तोडले जाईल. त्याने
त्याचे उत्तर िदले. नतंर त्याने िवचारले कधी अशी वेळ येईल…हुतात्म्यांचे यगु येईल.
आण केव्हा ा गो ी होतील, केव्हा खस्तिवरोधक उठेल, आण केव्हा खस्तिवरोधक
मिंदराचा पाडाव करील.
187 दािनएल, कसे आपण मागे जाऊन दािनएलाला उचलू शकतो, जेव्हा त्याने म्हटले
क , हा राजकुमार येणार आहे. तुम्ही वाचक हे जाणता. आण त्याने काय केले पािहजे?
तो दररोजचे अपर्ण बदं करील, आण कायकाय गो ी त्या वेळी घडतील. म्हटले…
188 येशूने देखील, ािवषयी बोलताना, ते अधोरे खत केले. म्हटले, “जेव्हा तुम्ही,
दािनएलाने सांिगतलेला, ओसाडीचा अमगंळ पदाथर्, पिवत्र स्थानामध्ये, उभा राहताना
पाहाल.” [भाऊ ब्रॅन्हम व्यासपीठावर तीन वेळा ठोकतात—सम्पा.] ते काय आहे? जेव्हा
त्यांनी मिंदर जाळून खाली पडले तेव्हा ओमरची मशीद, मिंदराच्या जागी उभी रािहली.
म्हटले, “जे ड गरावर असतील…जे धाब्यावर असतील, त्यांनी आपल्या घरातून काही
बाहेर काढण्याक रता खाली उत नये, कवा जो शेतामध्ये असेल त्याने माघारी येऊ
नये. कारण त्यावेळी संकट येईल!” तुम्ही पािहले? आण ा सवर् गो ी घडून आल्यावर
त्यांना आता खाली घेऊन, हा सहावा शक्का उघडताना, त्या प्रगट केल्या.
189 आता माझी इच्छा आहे क तुम्ही हे लक्षात घ्यावे िक येशू…आता, उ ा रात्री मी

ावर बोलेन, येशूने सातव्या शक्क्यावर शकिवणे गाळले. तो इथे नाहीये. पाहा, ानतंर
तो सरळ दाखल्यांवर जातो. आण योहानाने सातवा शक्का गाळला. तो सातवा, शेवटचा,
सातवा शक्का, ती एक महान गो असणार आहे. तो लिहला देखील नाही, पाहा. सातवा
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शक्का गाळला; त्या दोघांनीही. आण प्रकटीकरणकतार्, जेव्हा देवाने फक्त म्हटले तथे…
योहानाने म्हटले, “स्वगार्मध्ये केवळ शांतता होती.” येशूने त्यािवषयी कधी एक शब्दही
बोलला नाही.
190 आता 12व्या वचनाकडे लक्ष ा, बघा, इथे प्राणी नाही. हे 12वे वचन आहे, आपण
आपल्या शक्क्याकडे, तो उघडताना बघण्यासाठी, वळत आहोत. कोणताही प्राणी, कवा
जीवधारी जीव, असा इथे दाखवला नाही, जसा तो पाचव्या शक्क्यामध्ये होता. का? हे,
सुवातच्या यगुाच्या दसुर्या बाजूला घडले, जो महासंकटाचा काळ आहे. हा सहावा शक्का
तो महासंकटाचा काळ आहे. तेच घडते. वधू िनघून गेली आहे. पािहले? तथे कोणताच
जीवधारी जीव कवा काहीच असे नाही ज्यािवषयी सांगता येईल. तथे केवळ…आता,
देव मडंळीबरोबर अजून व्यवहार करीत नाही; ती िनघून गेली आहे.
191 तो इस्राएलबरोबर व्यवहार करतो, पाहा. िह दसुरी बाजू आहे, हीच वेळ आहे जेव्हा
इस्राएल स्वगार्च्या राज्याचा संदेश स्वीकारते, जो प्रकटीकरण 11 मधील, त्या दोन
संदेष्ट्यांकडून येतो. लक्षात ठेवा, इस्राएल हे एक रा ्र आहे, देवाचे सेवक असे रा ्र .
आण जेव्हा—जेव्हा—जेव्हा इस्राएल मध्ये आणले जाईल, तेव्हा ते एक—एक रा ्र ीय
प्रकरण असेल.
192 इस्राएल हे ते राज्याचे यगु आहे, ￭जथे दािवद…दािवदाचा पुत्र, राजासनावर बसतो.
हेच कारण आहे क ती ी ओरडून म्हणाली, “तू दिवदाचा पुत्र!” आण दािवद हा
तर…दािवदाचा पुत्र! देवाने दािवदाला त्याची शपथ िदली, क तो आपला पुत्र वाढिवल,
जो त्याचे राजसन घेईल. ते सवर्काळचे राजसन असेल. पािहले? त्याचा अतं नसेल.
शलमोनाने ते, छाया पात, मिंदरात िदले. आण येशूने आताच त्यांना इथे म्हटले, क ,
“तथे चर्यावर असा एकही चरा उरणार नाही.” पण तो त्यांना इथे हे सांगण्याचा प्रयत्न
करीत आहे, क , तो परत येत आहे.

“तू परत कधी येशील?”
193 “मी परत येण्यापूव ा गो ी घडतील.” आण इथे त्या आहेत!

आता आपण महासंकटाच्या काळात आहोत.
लक्षात घ्या, जेव्हा पृथ्वीवर राज्य स्थािपत केले जाईल…

194 आता, हे कदाचत थोडेसे धक्कादायक असेल. आण जर काही प्रश् न असेल तर
तुम्ही—तुम्ही अजूनही मला िवचा शकता तुम्हाला सांिगतल्या वर जर तुम्हाला तो
प्रश् न पुढे मांडायचे असेल तर ठेवा जरी तुम्हाला माहीत नव्हते तर त्या िवषयी जाणत
नाही तरी ठेवा.
195 हजार वषार्ंच्या काळात, इस्राएल हे एक रा ्र असे आहे, ते बारा वंश एक रा ्र असे.
196 पण वधू िह महालात आहे. ती आता राणी आहे. तचे लग्न झाले आहे. आण सवर्
पृथ्वी, य शलेममध्ये ा शहरात येईल, आण तचा मिहमा तच्यामध्ये परत आणील.
“आण दरवाजे रात्री बदं केले जाणार नाहीत कारण तेथे रात्र नसणार.” पािहले? दरवाजे
नेहमी उघडे असतील. “आण पृथ्वीवरील राजे,” प्रकटीकरण…:22, “त्याचा मिहमा
आण सन्मान ा शहरात आणतील.” पण वधू, कोकरासोबत आतमध्ये आहे. अर,े
बापर!े तुम्ही ते तथे पाहू शकता! नाही…वधू िह बाहेर द्राक्षमळ्यात मजुरी करीत असणार
नाही. नाही, महाशय. ती वधू आहे. ती राजाची राणी आहे. ते दसुरे असतील जे तथे
बाहेर मजुरी करतील, रा ्र , वधू नव्हे. आमेन. ठीक आहे.
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197 ा संदेशवाहकांकडे लक्ष ा, हे प्रकटीकरण12 मधील दतू, हे दोन संदे े, ते प्रचार
करणार आहेत, “देवाचे राज्य जवळ आले आहे!” पािहले? त्या राज्याची रचना होणे
आहे. ती वेळ, दानीएलच्या सत्तराव्या स कांतील, शेवटले तीन आण एकांतील अध
वषर्, हे यहुदी जे त्याचे लोक आहेत त्यांच्यासाठी आहेत. आता हे लक्षात ठेवा, क , हे
￭सद्ध करण्यासाठी क , हा दािनएलाच्या सत्तराव्या स कांतील शेवटचा भाग आहे. त्यावर
माझ्याकडे उ ासाठी एक प्रश् न आहे. पािहले?
198 आता, सत्तर स के देण्यात आली होती, जी सात वष आहेत. आण सातव्या
स काच्या मधोमध म￭सहा, लोकांसाठी अपर्ण म्हणून छेदण्यात येणार होता. आण तथे
अजूनही एक िनधार्र होता क साडेतीन वष िह अजूनही इस्राएलसाठी िन श् चत केली
होती. मग, जेव्हा म￭सहा छेदण्यात आला तेव्हा यहुदी हा आंधळा केला गेला क ज्यामुळे
त्याला समजले नाही क तो म￭सहा होता.
199 आण, मग, जेव्हा म￭सहा छेदला गेला, तेव्हा ते सुवातार् आण कृपेचे यगु
पररा ्र ीयांकडे आले. आण ते खाली आले, आण देवाने एक इथून आण एक तथून असे
खेचले, आण इथून व तथून, आण त्यांना वेगळे असे दतूांखाली ठेवले; आण इथून व
तथून, आण इथून व तथून, आण त्यांना दरू असे वेगळे क न दतूांखाली ठेवले.
200 आण त्याने पिहला दतू पाठिवला, आण त्याने संदेश प्रचार केला आण एक तुतारी
वाजली; आण काही काळानतंर आपणाला ते समजले. आण, त्यावेळी, ती तुतारी यदु्ध
जाहीर करत होती. तुतारी नेहमी यदु्धाला दशर्िवते. तो दतू, तो दतू पृथ्वीवर आला, त्या
यगुाचा दतू, लुथर सारखा, आण दसुर्या कोणत्याही दतूासारखा ज्यांच्यािवषयी आपण
बोललो आहोत. तो काय करतो? तो येतो; आण एक शक्का उघडतो; प्रगट करतो; एक
तुतारीचा नाद, जाहीर होतो, आण मग ते दरू िनघून जातात. आण मग तो दतू मरण
पावतो. तो ा समूहाला, जे आतमध्ये आहेत, त्यांना शक्कामोतर्ब करतो. आण ज्यांनी
तो नाकारला, त्यांच्यावर एक िपडा पाठवतो. पािहले?
201 मग ते चालत राहते, मग ते समूह क रतात, अजून एक समूह तयार करतात. आपण
आत्ताच त्यांतून आलो आहोत. मग, इथे ते आणखी एका सामथ्यार्ने बाहेर िनघतात,
पाहा, आणखी एक सामथ्यर्, मडंळीचे अजून एक यगु, आणखी एक सेवकाई. आण
मग जेव्हा तो असे करतो, जेव्हा ख्रस्तिवरोधक त्याची सेवकाई घेऊन येतो, तेव्हा देव,
तच्याबरोबर त्याची एक सेवकाई आणतो. पाहा िव द्ध हे “च्या िवरोधात” असे आहे. ते
बाजूबाजूला चालतात.
202 माझी इच्छा आहे क तुम्ही थोडे काहीतरी लक्षात घ्यावे. जेव्हा काईन पृथ्वीवर
आला, जवळजवळ त्या वेळीच, हाबेल पृथ्वीवर आला. माझी इच्छा आहे क तुम्ही हे
लक्षात घ्या, जवळजवळ त्याच वेळी, जेव्हा—जेव्हा ख्रस्त पृथ्वीवर आला, यहुदाही
आला. जेव्हा ख्रस्त पृथ्वीव न िनघून गेला, जवळजवळ त्याच वेळी यहुदा पृथ्वीव न
िनघून गेला. जेव्हा पिवत्र आत्मा खाली आला, जवळजवळ त्याच वेळी ख्रस्तिवरोधकाचा
आत्माही खाली आला. जेव्हा आता ा शेवटल्या िदवसांत, पिवत्र आत्मा स्वतःला प्रगट
करत आहे, जवळजवळ त्याच वेळी, ख्रस्तिवरोधकाचा आत्मा राजकारण आण सवर्काही
आणून, स्वत:चे रगं दाखवीत आहे. आण अगदी त्याच वेळेत जेव्हा ख्रस्तिवरोधक पूणर्पणे
हालचलीमध्ये येत आहे; देव, ते सवर्काही सोडिवण्यासाठी स्वतःला पूणर्पणे हालचालीत
आणीत आहे. पाहा, अगदी, एकत्र चालत आहेत. आण, ते दोघे बाजूबाजूला आहेत.
काईन आण हाबेल! [भाऊ ब्रॅन्हम त्यांच्या हाताने एकदा टाळी वाजिवतात—सम्पा.]
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त्या तारवावरील, तो कावळा आण ते कबुतर! यहुदा आण येशू! आण असे पुढे चालत
आहे, तुम्ही पाहा. फक्त…
203 इथे मवाब आण इस्राएल होते; ते दोघेही. मवाब हे काही अधम रा ्र नव्हते, नाही
महाशय. ते सुद्धा तेच अपर्ण अ पत होते, जे इस्राएल अ पत होते. ते त्याच देवाकडे
प्राथर्ना करीत होते. अगदी बरोबर. मवाब हे…ते होते, जे लोटाच्या मुल तील एक जी
तच्या िपत्याबरोबर िनजली, आण तला मूल झाले. आण त्या मुलाला मवाब म्हटले.
आण त्याच्यांतून, मवाब वंश अ स्तत्वात आला, मवाबी रा ्र .

आण जेव्हा त्यांनी इस्राएल, म्हणजे त्यांचा सोडिवलेला भाऊ, याला
येताना पािहले.
204 ते मूलभूत पाया घालणारे होते. ते एक मोठा संप्रदाय होते. इस्राएल मध्ये संप्रदाय
नव्हता; ती ￭जथे कुठे जाई तथे तबंूमध्ये राहत असे. परतंु मवाबाकडे मान्यवर, राजे
आण वगरैे सवर् होते. आण त्यांच्याकडे तथे वर बलाम होता; एक—एक खोटा संदे ा.
आण त्यांच्याकडे हे सवर्काही होते. मग ते तथे खाली, त्यांच्या छोट्या भावाला शाप
देण्यासाठी आले, जो आपल्याला िदलेल्या वचनाकडे, वचनदत्त देशाकडे जाण्याच्या
मागार्वर होता.
205 आण तो त्यांच्याकडे गेला आण त्यांना िवचारले, “मी तुमच्या देशातून पार जाऊ
शकतो का? जर माझ्या गाईनंी पाणी िपले, मी त्याची कमत देईन. जर त्यांनी गवत खा े,
आम्ही त्याची कमत देऊ.”
206 त्याने म्हटले, “नाही. तुमच्याकडे इथे तसे संजीवन नाहीये. हे बरोबर आहे.
तुमच्याकडे इथे तसे संजीवन नाहीये.”
207 आण मग पाहा त्याने काय केले. तो परत इजबेलीच्या पामध्ये आला, आण त्या
खोट्या संदेष्ट्याकरवी खाली आला, आण देवाच्या मुलांना, चूक करण्यास लावले.
आण मवाबी यांचे इस्राएलांशी लग्न क न—क न िदले आण व्यभचार करिवला.
208 आण त्याने तीच गो केली, त्याच यगुामध्ये ज्यामध्ये आपण आहोत, वचनदत्त
देशाकडील प्रवासात असताना. त्याने काय केले? खोटे संदे े इथेही आले, आण
लग्न केले, आण प्रोटेस्टंट मडंळीला मध्ये बोलािवले, आण संप्रदाय स्थापन केला,
अगदी तसेच जे त्यांनी अगोदर, तथे केले होते. [भाऊ ब्रॅन्हम व्यासपीठावर चार वेळा
ठोकतात—सम्पा.]
209 पण जुने छोटे इस्राएल त्यावर पुढे चालत गेली. ती अरण्यामध्ये जास्त वेळ चालत
रािहली, आण त्या सवर् जुन्या सिैनकांना मरावे लागले, परतंु ती वचनदत्त देशात गेली.
होय. होय. त्या सवार्ंना, यादन पार करायच्या अगदी अगोदर, एकत्र सज्ज असे पाहा. हा-
हा! मला ते आवडते. आता आपण, खाली त्या यगुाकडे जात आहोत, अगदी आता,
आता इथे. लक्ष ा.
210 आता, आपल्याला िदसते क , तो समय, दािनएलाच्या सत्तर स कांतील, शेवटले
(जसे मी म्हणालो) साडे-तीन वष.
211 आता, मला ते थोडे जवळून स्प क ा, कारण मी इथे कोणालातरी पािहले जो
नेहमी ते पाहत आहे, आण मला—मला प्रयत्न करायचा आहे िक मी हे स्प पणे सांगेन;
एक शक्षक म्हणून.
212 लक्षात घ्या जेव्हा सत्तरावे स क येते. जेव्हा दािनएलाने, यहू ांच्या समा ीच्या
वेळेचा ांत पािहला, पण त्याने म्हटले, सत्तर स के ठरिवली आहेत. ती सात वष
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आहेत; त्याच्या मधोमध, म￭सहा इथे असेल, कवा, तो अपर्णासाठी छेदला जाईल.
आता, अगदी तेच घडले.
213 मग, देवाने पररा ्र ीयांशी व्यवहार केला जेव्हा त्यांनी त्याच्या नावासाठी बाहेर काढले.
जशी, पररा ्र ीय मडंळी बाहेर काढली, त्याने त्याची मडंळी वर घेतली.
214 आण जेव्हा त्याने घेतली, ती मूखर् कुमारी, जी मडंळीतील होती…वधू वर गेली.
आण मडंळीच, “बाहेरील अधंार्या कोठडीत टाकण्यात आली, ￭जथे रडणे, आण दात
खाणे आहे.” त्याच वेळी त्या लोकांवर महासंकट येते.
215 आण जसे महासंकट येते, तथे प्रकटीकरण 11 मधील, दोन संदे े, त्यांना सुवातार्
प्रचार करण्यासाठी, आत येतात. आण ते, एक हजार, एकशे…आण साठ िदवस प्रचार
करतात. पािहले? बर,े एका मिहन्याच्या तीस िदवसांप्रमाणे, जसे खर्या िदनदशकेमध्ये
असते, ते अगदी बरोबर साडे-तीन वष आहेत. तो दािनएलाचा सत्तरावा भाग आहे,
सत्तराव्या स काचा शेवटला भाग. पािहले?

इथे देवाने इस्राएलाशी व्यवहार केला नाही. नाही महाशय.
216 जास्त वेळ झाला नसेल जेव्हा मला एका भावाने िवचारले, तो म्हणाला, “मी
जाऊ का…” एक—एक भाऊ ा मडंळीमधला, एक मौल्यवान, िप्रय भाऊ, म्हणाला,
“मला—मला इस्राएलात जायचे आहे. मला वाटते क तथे जागृती आहे.”
217 कोणीतरी मला म्हटले, “भाऊ ब्रॅन्हम तुम्ही आताच इस्राएलात जायला हवे. त्यांना
हे समजेल.” पाहा, तुम्ही ते क शकत नाही.

मी अगदी तथे उभा रािहलो, आण मी िवचार केला.
218 त्या यहुदी लोकांनी म्हटले, “जर मी…बर,े जर हा, येशू तो म￭सहा असेल,” म्हटले,
“त्याला एका संदेष्ट्याचे चन्ह करताना मला पाहू दे. आम्ही आमच्या संदेष्ट्यांवर
िवश् वास करतो, कारण ते—ते तसेच असायला हवे.”
219 “काय व्यवस्था आहे,” मला वाटले. “आता मी जातो!” जेव्हा मी अगदी तथेच,
अगदी त्याच्या जवळ, अगदी…बर,े मी कैरो येथे होतो. आण माझ्या हातात इस्राएलचे
तक ट होते. आण मी म्हटले, “मी, मी जातो, बघतो क ते त्यािवषयी िवचारतात का,
जर त्यांना एका संदेष्ट्याचे चन्ह िदसते काय. पाहूया िक ते ख्रस्ताला स्वीकारतात का.”
220 स्टॉकहोल्म चचर्च्या, लेवी पेथ स ाने, त्यांना दहा लाख बायबल पाठिवली.
221 आण ते यहुदी तथे आले! तुम्ही छायाचत्र पािहले आहे. माझ्याकडे ते इथे रळीवर
आहे, मध्यरात्रीला तीन िमिनटे अवकाश. आण त्या यहु ांनी, संपूणर् जगांतून आत येऊन
तथे जमण्यास सु वात केली.
222 जनरल अॅलनबाय ांच्या वेळेला, इगं्लंडने तथे गेल्यानतंर. मला वाटते हे,
महायदु्धांची उतरती कळा, ा पुस्तकाच्या दसुर्या भागात आहे. आण त्यांनी समपर्ण
केले, तुक लोकांनी समपर्ण केले. मग त्याने ते इस्राएलला परत िदले. आण तेव्हापासून
ती एक रा ्र म्हणून वाढत आहे, आण आता ती एक प रपूणर् रा ्र आहे, ￭जचे स्वतःचे पसेै,
चलन, झडा, सनै्य, आण दसुरे सवर्काही आहे. पािहले?
223 आण हे यहुदी, जेव्हा त्यांच्या घरी परत आले, तेव्हा…पिहली गो म्हणजे ते
खाली इराणमध्ये गेले, ते घेण्यासाठी, त्यांनी िवचारले…त्यांनी म्हटले…त्यांना ते परत
इस्राएलाकडे, त्यांना त्यांचा देश परत ावा; त्यांचा देश पेलेस्टाईन त्यांना परत हवा,
￭जथे त्यांनी असायला हवे.
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224 आण, लक्षात घ्या, जोपयर्ंत इस्राएल त्या प्रदेशातून बाहेर आहे, तोपयर्ंत ती
देवाच्या इच्छेबाहेर आहे; जसे अब्राहामाच्या बाबतीत होते, ज्याला तो देश िदला होता.
आण जेव्हा…
225 ते त्या िवमानात चढणार नाहीत. त्यांनी तसे काही अगोदर कधीच पािहले नाही. तथे
एक म्हातारा रब्बी खाली उत न म्हणाला, “आमच्या संदेष्ट्याने आम्हाला सांिगतले
आहे, िक, जेव्हा इस्राएल घरी जातील, तेव्हा, ते एका ‘ग डाच्या पंखावर’ बसून
जातील” त्या िवमानामध्ये, घरच्या मागार्वर.
226 ती, आता तथे आहे, बांधीत आहे. ते अ￭ंजराचे झाड पुनसर्ंचयत होत आहे! आमेन!
तो दािवदाचा जुना सहा टोकांचा तारा फडकत आहे!
227 “पररा ्र ीयांचे िदवस क्रमांिकत होऊन, करवती खाली येत आहेत!” महासंकटाचा
काळ अगदी हातावर आहे!
228 आण अगदी इथेच उभी राहून, आण शके्क उघडले जात असताना, मडंळी तचे
उड्डाण हवेमध्ये घेण्यास तयार आहे!
229 आण जसा महासंकटाचा काळ चालू होतो, देव खाली येऊन त्या एकशे चव्वेचाळीस
हजारांना तेथून बाहेर काढील. आमेन! तथे, ओह, हे प रपूणर् आहे! तुम्ही बघता शके्क

ाला कुठे आणत आहेत, पाहा, कसे बाहेर आणत आहेत? आता, जर तुमच्या लक्षात
आले असेल, िह तीच वेळ आहे जेव्हा देव, शेवटच्या साडेतीन वषार्ंत, त्या एक लाख
चव्वेचाळीस हजार यहू ांना, बोलावत आहे.
230 पाहा, त्याने त्यांच्याशी व्यवहार काहीच केला नाही. त्यांच्याकडे संदे ा आलेला
नाही. ते संदेष्ट्याशवाय काहीच ऐकणार नाहीत. तुम्ही त्यांना फसवत नाही आहात.
म्हणजे, ते संदेष्ट्याकडून ऐकणार आहेत, होय महाशय, बस्स. देवाने त्यांना असे
सु वातीलाच सांिगतले आहे, आण ते अगदी त्यावर िटकून आहेत.
231 त्याने म्हटले, “तुमचा प्रभू आण देव, तुमच्यामध्ये, माझ्यासारखा एक संदे ा
उभा करील.” मोशेने ते सांिगतले. आण म्हटले, “तुम्ही त्याचे ऐका. आण जो कोणी
त्या संदेष्ट्याचे ऐकणार नाही, त्याचा आपल्या लोकांमधून उच्छेद केला जाईल.” ते
बरोबर आहे.
232 आण, तुम्ही पाहा, त्यांचे डोळे आंधळे केले गेले नाहीतर त्यांनी त्याला ओळखले
असते. आंधळे केले जाण्याव्यत रक्त, त्यांनी सतैानाला त्यांच्यावर येण्यास परवानगी
िदली आण ते म्हणाले, “तो एक ज्योतषी, बालजबुब आहे. त्याचे रक्त आमच्यावर येऊ
दे. आम्हाला मािहत आहे त्याच्यात काही नाहीये.” पािहले?
233 आण ते िबचारे लोक आंधळे केले गेले. हेच कारण आहे क , तो आइशमन
समूह आण दसुरे समूह हे तथे मारले गेले. त्यांना मध्ये येण्याचा अधकार होता;
त्यांच्या स्वतःच्या िपत्याला, त्यांना आंधळे करावे लागले, जेणेक न त्याला आपल्याला
घेता यावे.
234 वचनामधील, िह जवळजवळ, सवार्त क णास्पद बाब आहे. ाचा केवळ िवचार
करा, ते यहुदी, त्यांच्या स्वतःच्या िपत्याचे रक्त स्वतःवर घेऊन, त्यांचा स्वतःचा देव
तथे रक्तबबंाळ असा टांगलेला होता. पाहा, “तथे त्यांनी त्याला खळले,” बायबलमध्ये
सांिगतले आहे. ते चार, महान शब्दांपकै एक आहेत. “तथे”, य शलेम, जगांतील सवार्त
पिवत्र शहर. “त्यांनी”, जगांतील सवार्त पिवत्र लोक. “ खळले”, जगांतील सवार्त कू्रर
मरण. “त्याला,” जगांतील सवार्त महत्वाची व्यक्त . पािहले? काय? धा मक लोक,
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जगांतील सवार्त महान धमर्, जगांतील एकच खरा धमर्, असे ते लोक तथे उभे राहून,
त्याच देवाला खळत होते, जो येईल असे त्यांच्या बायबलमध्ये सांिगतले होते.
235 त्यांनी ते का पािहले नाही? बायबल आपल्याला सांगते क देवाने त्यांना आंधळे
केले अशासाठी िक त्यांनी पाहू नये. त्यांनी…तो म्हणाला, “तुमच्यांतील कोणीएक मला
पापासाठी दोष लावू शकेल?” दसुर्या शब्दांत, “जे मी करावे, ािवषयी भाक त करण्यात
आले होते, अगदी बरोबर तेच मी केले नसेल, तर मला सांगा.” “अिवश् वास” हे पाप
आहे. त्याने अगदी बरोबर तेच केले जे देवाने त्याला सांिगतले पण, त्यांना ते पाहता
आले नाही.
236 आता जेव्हा तुम्ही लोकांबरोबर बोलता, ते एखा ा बदकाच्या पाठीवर पाणी
टाकण्यासारखे आहे. मला काय म्हणायचे आहे हे तुम्हाला कळते काय? हे खूप दयनीय
आहे, जेव्हा तुम्ही िह रा ्र े आण लोकांना, ते जे काही करतात, ते पाहता, इतके ताठ
आण धा मक! पण काय पिवत्र आत्मा आपल्याला ते सांगत नाही काय? “ते हूड,
गवार्ने फुगलेली, देवावर प्रेम करण्याऐवजी सुखिवलासाची आवड धरणार,े शांतता ेषी,
चहाडखोर, व्यभचारी, आण चांगल्याबद्दल प्रेम न करणारी. सुभक्त चे केवळ बा स्व प
दाखवून देवाचे सामथ्यर् नाकारणारी अशी ती असतील.” म्हटले, “अशांपासून दरू राहा.”
237 इथे आपण आहोत, ा संप्रदायांनी. ते पूणर्पणे गुडंाळले आहे. ते सवर् सामथ्यर् आण
मिहमा घेतात, आण त्याला प्रेिषतांबरोबर जोडतात, आण रािहलेले हजार वषार्च्या
काळासाठी ठेवतात. हे अगदी त्या मनुष्यासारखे आहे, जसे मी अगोदर म्हटले; एक
मनुष्य जो नेहमी, त्याने जे केले त्याबद्दल, देवाला धन्यवाद देतो, तो काय करणार आहे
त्याकडे पाहतो, आण तो आता काय करत आहे त्यावर दलुर् क्ष करतो. तेच आहे. मनुष्य
अजूनही तसाच आहे.
238 तथे ते यहुदी होते जे तथे उभे राहून म्हणत होते, “देवाचा मिहमा होवो! का,” संत
योहानाच्या 6व्या अध्यायात, म्हणाले, “आमच्या वडलांनी रानामध्ये मा ा खा ा!”

आण येशूने म्हटले, “त्यांतील प्रत्येकजण मेला आहे.”
239 “त्यांनी रानामध्ये खडकांतून पाणी िपले आण सवर्काही.”
240 त्याने म्हटले, “मीच तो खडक आहे.” ते बरोबर आहे. आमेन. त्याने म्हटले, “परतंु
मीच जीवनाची भाकर आहे जी देवाकडून स्वगार्ंतून खाली आली आहे, त्या एदेनेतील
जीवनाच्या झाडांतून. जर कोणी मनुष्य ही भाकर खाईल, तर तो मरणार नाही; मी त्याला
शेवटल्या िदवसांत पुन्हा उठवेन.” आण तरीही ते हे बघू शकले नाहीत! ते बरोबर आहे.
241 तोच मसीहा तथे उभा होता, त्यांच्या दयांतील प्रत्येक शब्द बोलत होता, आण
अशा सवर् गो ी, दाखवत होता क तो म￭सहा आहे, अगदी तेच करत होता जे मसीहाने
करायला हवे!
242 आण ते तथे उभे राहून, त्यांचे हात मागे बांधून म्हणत होते, “हू! हे असू शकत
नाही. नाही, नाही. तो—तो—तो योग्य पद्धतीने आलेला नाही. पाहा, तो बेथलेमातून
बाहेर आला आहे. आण तो—तो काही नसून एक अनौरस मुलगा आहे. आण तो सतैान
आहे जो त्याच्यावर कायर् करीत आहे. आपल्याला—आपल्याला ठाऊक आहे तो वेडा
आहे. तो मदं आहे. त्याला भूत लागले आहे.” पािहले? आता, त्याचे डोळे खरोखर
आंधळे केले होते.
243 पण ते त्यांच्या संदेष्ट्याची वाट पाहत आहेत. आण त्यांना ते िमळणार आहेत,
त्यांना दोन िमळणार आहेत. हे बरोबर आहे.
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244 आता लक्ष ा, पुन्हा, आता सुद्धा जेव्हा हे यहुदी…मी तुम्हाला अजून एक चन्ह
देतो म्हणजे तुम्हाला समजेल िक ते यहुदी आहेत, जे ा इथे रपॅचरच्या दसुर्या बाजूला
आहेत. पाहा काय घडत आहे. ते सुद्धा चन्हांिकत केलेले आहे…आपण ते पाहण्यासाठी
जास्त वेळ घेणार नाही, कारण आपल्याला इथे जलद—जलद जाणे आहे. हे सुद्धा
चन्हांिकत केले आहे…“याकोबाचे दःुख.” असे जे म्हटले आहे त्यामध्ये. आता पाहा.

ा यहू ांना इथे…लक्ष ा. ओह, हे एक…
245 मी—मी—मी इथे थोडासा जास्त वेळ घेणार आहे, पाहा. जेव्हा मी असे काही
गाळायला सु वात करतो तेव्हा त्यामुळे मी चताग्रस्त होतो. आण…पािहले? लक्ष ा.
माझी इच्छा आहे क तुम्ही हे पाहावे. आण मी—मी—मी केवळ…बर,े मला खात्री
आहे, देव तुम्हाला ते दाखवील. बघा.
246 याकोबाकडे जन्म￭सद्ध अधकार होता. काय हे बरोबर आहे? [मडंळी म्हणते,
“आमेन.”—सम्पा.] पण तो नक्क च त्याबद्दल थोडा राजकारणी होता. पािहले? तो खाली
गेला आण त्याने त्याच्या वडलांना फसिवले. त्याने त्याच्या भावाला फसिवले. त्याने
सवर्काही केले. पण, तरीही, त्याला तो िमळाला, कारण एसावने तो िवकला होता. पण
मग जेव्हा तो, त्याच्या सासर्यासाठी काम करण्यासाठी, खाली गेला, तथे त्याने, ती गुरे
भरदार करण्यासाठी, त्या नामांिकत का ा पाण्यामध्ये टाकल्या, आण त्यांनी िठबकेदार
वासरे जन्माला घातली. आण, ओह, तुम्हाला सवर्काही मािहत आहे, जे असे कायकाय
केले, केवळ पसेै िमळिवण्यासाठी. आता, लक्ष ा, आता. त्याला त्याच्या लोकांमधून
घालवून लावले होते.
247 आता, हे एका यहू ाची प्रतछाया आहे. तो एक पसेै-िहसकावणारा आहे. तो ते
कसे िमळिवतो ाची मी पवार् करीत नाही, तो ते िमळिवणार. ते िमळिवण्यासाठी तो
तुमची ￭जवंत असताना खाल काढील. आता, तुम्हाला हे मािहत आहे. तो थोडासा
राजकारणी आहे, बस्स. मुला, त्याच्या नादी लागू नको तो—तो तुला गुडंाळील, मुला.
होय, महाशय. का? तो तसाच असायला हवा. तो एक अशा प्रकारचा आत्मा आहे जो
प्रभूत्व करतो.
248 अगदी बरोबर त्या सुधारकांसारखे, ज्यांना हे वचन कळले नाही, कारण तो त्या
मनुष्याचा आत्मा होता जो त्यांच्याकडे पाठिवला होता.
249 ते ग डाचे वय आहे ज्यांना ते वचन आण त्याचे प्रकटीकरण िमळते. ज्यांना हे
कळते त्यांनी आपले हात वर करा म्हणजे मी…हे चांगले आहे. ठीक आहे. पािहले? हे
चांगले आहे. आता, पाहा, जर तुम्ही ा शक्क्यामध्ये पाहू शकला…जेव्हा ते उघडले
जातील, तर तुम्ही अगदी बरोबर पाहू शकाल िक देव काय करत आहे, त्याने काय केले
आहे, तो काय करणार आहे. इथे ते आहे, बरोबर.
250 आण हेच कारण आहे क लोक तसे वागले, कारण तोच आत्मा आहे जो
त्या यगुासाठी त्यांच्यावर असेल असे भाक त केले गेले होते. ते दसुरं काहीच क
शकले नाही.
251 मी योहान, पौल आण त्यांचा िवचार करतो, तो ￬सहाचा आत्मा, तो एल-आय-
ओ-एन, स्वत: वचन, तथे उभा असलेला.
252 पौल अगदी त्या वचनावर उभा रािहला, आण म्हणाला, “मला हे माहीत आहे, क
तुमच्यांमध्ये खोटे भाऊ उठतील. आण ते काय करतील, तुमच्यांमध्ये संप्रदाय आण
सवर्काही, आण ते काय करतील. आण असे शेवटल्या िदवसांपयर्ंत चालेल, आण
तो भयानक समय आहे.” का? तो एक संदे ा होता. ते वचन तथे त्याच्यामध्ये उभे
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होते. कशाप्रकारे तथे ाचा नाश होईल, म्हटले, “तुमच्यामध्ये खोटे मनुष्य उठतील,
आण अनेक गो ी बोलून, जे शष्य आहेत अशा भावांना बहकवतील.” तो अगदी बरोबर
ख्रस्तिवरोधक आहे. त्याने अगदी बरोबर तेच केले.
253 लक्षात घ्या ते महासंकटाच्या काळोख्या यगुात गेल्यानतंर. ते काय होते? ते
त्यािवषयी काहीच क शकत नव्हते. रोमकडे…त्याच्याकडे धा मक सत्ता होती, आण
त्याच्याकडे राजकारणाची सत्ता होती. ते काहीच क शकत नव्हते, पण केवळ ￭जवंत
राहण्यासाठी मजुरी करीत आण स्वतःला अपर्ण करण्यासाठी देत. तो बलै होता. तेच ते
क शकत होते. त्या प्रकारचा तो आत्मा त्यांच्यावर होता, देवाचा आत्मा, तो बलै.
254 मग, तथे ते सुधारक आले, एका मनुष्याचे डोके, चतुर, ज्ञानी; मा टन लुथर, जॉन
वेस्ली, आण ते सवर्, केलिवन, िफनी, नॉक्स, आण ते दसुरे उरलेले सवर्. इथे ते
पुढे आले, आण जेव्हा ते आले, ते सुधारक होते. ते सुधारणा करत, लोकांना बाहेर
काढण्यासाठी पुढे आले.
255 आण पुन्हा तसेच मागे िफरले, अगदी त्याचप्रमाणे जसे त्यांनी अगोदर केले होते,
आण परत तच्याशी िववाह केला, त्यांच्या सांप्रदायक व्यवस्थेमध्ये, अगदी बरोबर.
बायबलने तसे म्हटले. ती एक “वेश्या” होती आण मग तला “वेश्या,” झाल्या, तच्या
मुली, अगदी बरोबर.
256 आण देवाने म्हटले, “मी—मी तला प ातापासाठी संधी िदली, आण तने तो
केला नाही. म्हणून मी तला आण तच्या संततीला घेऊन, ते ￭जथून आले तथे
टाक न.” ते अगदी बरोबर आहे. आता, हे, देवाने ते ाखाली म्हटले, पाहा, ा
शक्क्याखाली. आता, तथे ती होती. आपल्याला िदसते क तो ते करतो, आण तो
ते करील. आण ते, प्रत्येकजण तथेच जात आहे.
257 परतंु, ज्यांची नावे जीवनी पुस्तकात लिहली आहेत, त्यांना देव बोलािवल. ते
तो आवाज ऐकतील. “माझी मढरे माझी वाणी ओळखतात,” येशूने म्हटले. एकच गो
आपल्याला करायची आहे ती म्हणजे, मढराना बोलावणे आहे. बकर्यांना ते माहीत नाही.
लक्षात घ्या. पण, तुम्ही पाहा, मढरांना-बोलावणे, “माझी मढरे माझी वाणी ओळखतात.”
का? ती वाणी काय आहे? मला तुम्हाला सांगायचे आहे, एक वाणी म्हणजे काय आहे.
एक वाणी ही एक—ही एक आ त्मक चन्ह आहे.
258 त्याने मोशेला सांिगतले, “जर त्यांनी पिहल्या चन्हाची वाणी ऐकली नाही, तर ते
दसुर्या चन्हाची वाणी ऐकतील.”
259 “माझी मढरे माझी वाणी ओळखतात.” जेव्हा ा गो ी शेवटल्या िदवसांत घडतील,
तेव्हा देवाची मढरे ते ओळखतील. होय महाशय. पािहले? ते—ते ती ओळखतात. “माझी
मढरे मला ओळखतात.” पािहले? “ते परक्यांच्या मागे जाणार नाहीत.” त्या परक्यांच्या
मागे जात नाहीत. ते त्या िदवसांतील प्रगट झालेले चन्ह असायला हवे, आण त्यांना ते
िदसते. आता, आता लक्ष ा.
260 आता, याकोब, जसा तो वर येतो, पिहली गो तुम्हाला मािहत आहे का,
त्याच्यामध्ये (कुठे) जाण्याची उत्कट इच्छा होती? परत मायदेशी.
261 ओह, अगदी तेच इस्राएलाने केले आहे! ते—ते…ते इस्राएल आहे. याकोब इस्राएल
आहे. त्याचे नाव बदलण्यात आले, तुम्हाला मािहत आहे. पािहले? आण तो…
262 तो तथे गेला, आण त्याच्याकडे असलेला सवर् पसैा आणला, आण शक्य
ततका, आण जमेल त्या मागार्ने, त्याच्या जवळच्या नातेवाईकांकडून कवा दसुर्या
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कोणाकडून. फसवून, चो न, खोटे बोलून, शक्य त्या मागार्ने त्याने तो आणला. पािहले?
त्याने आणला.
263 आण मग जेव्हा तो परत घराच्या मागार्ला लागला, त्याला त्याच्या दयात घराची
ओढ लागायला हवी. पण जसा त्याने आपला प्रवास चालू केला, तेव्हा त्याला आपल्या
परतीच्या मागार्वर देव भेटला, आण त्याचे नाव बदलण्यात आले. पािहले? परतंु, ा
वेळेत तो क ी होता, कारण त्याला भीती होती क एसाव त्याच्या मागे येत आहे. पािहले.
264 आण—आण पाहा, पसैा पाहा, त्या पशैाचा प्रस्ताव. अगदी त्याचप्रमाणे, यहुदी
रोमसोबत—सोबत त्यांचा करार करण्याचा प्रयत्न करील, पािहले, त्यांच्या पशैाच्या
प्रस्तावाने. हे लक्षात घ्या. िक एसावाला त्याच्या पशैाची गरज नव्हती; आण तशीच
रोमलासुद्धा नाही. संपूणर् जगाची संपती, तच्या हातांमध्ये आहे. पािहले? पण ते साध्य
झाले नाही.
265 पण आपल्याला आता िदसते क इस्राएल, त्या संकटाच्या वेळी, जेव्हा तो याकोब
होता, त्याने त्या…काहीतरी वास्तिवक होते त्याच्याशी संघषर् केला. तथे एक मनुष्य
खाली आला. याकोबाने त्याच्याभोवती आपले हात बांधले, आण तो तथे रािहला.
आण तो—तो मनुष्य म्हणाला, “मला आता जायला हवे, उजेड होत आहे.” ओह, तो
उजाडणारा िदवस! पािहले? िदवस उजाडत होता.
266 पण याकोब म्हणाला, “मी—मी तुला सोडणार नाही. तू, तू जाऊ शकत नाही. मी
तुझ्याबरोबरच राहणार.” पािहले? “मला इथे गो ी बदलून हव्या आहेत.”
267 हेच ते एक लाख चव्वेचाळीस हजार आहेत, तो पशैाची योजना करणारा समूह, आण
अशा प्रकारच्या गो ी, जेव्हा त्यांना एक खरी पकडण्याजोगी गो िदसली. तथे मोशे उभा
आहे, आण तथे ए लया उभा आहे. आमेन! ते देवाबरोबर संघषर् करतील, जोपयर्ंत,
इस्राएलाच्या वंशांतील एक लाख चव्वेचाळीस हजार तथे बाहेर येत नाहीत तोपयर्ंत.
268 ते महासंकटाच्या काळाच्या अगदी अगोदर आहे, पाहा, (ओह, िकती रम्य),
“याकोबाचे द:ुख.”
269 हीच वेळ आहे जेव्हा ते एक लाख चव्वेचाळीस हजार बाहेर काढले गेले. ते, प्रचारक,
ते दोघे संदे े, ते बाि स्मा करणार्या योहानाप्रमाणे प्रचार करत होते. “स्वगार्चे राज्य
जवळ आले आहे, इस्राएला प ाताप कर!” कशाबद्दल प ाताप? “तुमच्या पापांबद्दल,
अिव ासाबद्दल, प ाताप करा, आण देवाकडे परत िफरा!”
270 आता आपण इथे काहीतरी आठवू या. ा, िनसगार्ला होणार्या, महान गो ी, अगोदर
घडल्या आहेत. इथे ा 12व्या वचनात, पाहा, “सूयर्, केसांच्या बनिवलेल्या तरटासारखा
काळा झाला.” आता ाची तुलना करा.
271 आता, लक्षात घ्या, ते पररा ्र ीयांच्या काळात घडत नाही. हे इस्राएलच्या वेळी आहे.
मला तुम्हाला दाखवू ा. आता, आठवा, मी म्हणालो, हे एक लाख चव्वेचाळीस हजारांना
बोलावणे आहे. पािहले? आता, िह वेळ, म्हणजे जेव्हा महासंकटाचा काळ, हा सु होत
आहे. आण महासंकटाच्या काळात काय घडते त्यािवषयी हे सांगते.
272 आता िनगर्म 10:21-23 मध्ये जाऊन पाहूया. आण इथे पाहा जेव्हा…िनगर्म हे
अथार्त, जेव्हा इस्राएल बाहेर येत होती, बाहेर काढली जाणार होती, तेव्हा आहे. िनगर्म,
10वा अध्याय, आण 21वे, 23वे वचन, मी िह वचने लिहताना इतका उत्ते￭जत होतो
आण ओरडतो, क कधीकधी मी ते लिहताना गुतंागुतं करतो. ठीक आहे, िनगर्म 10:21-
23. ठीक आहे, आपण आता पाहूया, 21 आण 23
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मग परमेश् वराने मोशेला सांिगतले, आकाशाकडे आपला हात उगार म्हणजे
िमसर देशावर अधंकार पडेल, इतका क तो हाताला लागेल.

तेव्हा मोशेने आपला हात आकाशाकडे उगा रला, आण तीन िदवस सवर्
देशभर िनिबड अधंकार पसरला; (पािहले?)

आता, तीन िदवस कोणी कोणाला िदसेना क कोणी आपले िठकाण सोडून
हालेना; पण…इस्राएल लोकांच्या सगळ्या वस्त त उजेड होता.

273 लक्ष ा, अगदी त्यासारखेच, आता इथे या, “आण सूयर् केसांच्या बनिवलेल्या
तरटासारखा काळा झाला.” पाहा, तीच गो ! ा िनसगार्त घडणार्या गो ी, ते काय होते?
काय? जेव्हा जेव्हा िनसगार्त अशा गो ी घडतात, त्यावेळी देव इस्राएलाला बोलावीत
असतो. पािहले? देव इस्राएलाला बाहेर बोलावतो. आता, “सूयर्, अगदी…केसाइतका
काळा.” आता, देव जवळजवळ इस्राएलला तेथून सोडवणारच होता, त्यांना शत्रूंच्या
हातांतून बाहेर काढणार होता, त्यावेळी शत्रू इ￭ज हे शत्रू होते, ठीक आहे. आता, इथे तो
त्यांना रोमी लोकांच्या हातांतून बाहेर आणीत आहे, ज्यांच्याशी त्यांनी त्यांचा करार केला
होता. तीच गो होते. हा एक संसगर् आहे, ती—ती एक वेळ आहे जेव्हा हा संसगर् पसरले.
274 ाने ा पररा ्र ीयांच्या समूहाला संसगर् लागेल. जर आपल्याकडे वेळ असती, तर
मी तुम्हाला दाखिवले असते क त्या पररा ्र ीय मडंळीचे काय होईल.
275 बायबलमध्ये म्हटले आहे, िक, “तो मोठा साप, त्या ीवर (ते यहुदी, इस्राएल)
संतापला (म्हणजे, रागावला), आण त्याने आपल्या त डांतून जाडी आण खूप लोकांचा
जमाव, ओकून टाक ला, जे त्या ीच्या बीजांतील रािहलेल्यांशी लढाई करण्यास
गेले.” प्रकटीकरण 13. आता, तथे पाहा, आपल्याकडे ते आहे. आण हीच वेळ आहे
जेव्हा इस्राएल तला पाठिवते…अथार्त, रोम, तच्या सैिनकांना त्या ीच्या बीजांतील
रािहलेल्यांच्या मागे पाठवते.
276 आता पाहा. पिहल्या वेळी, त्यांच्या शत्रूंच्या हाती, जेव्हा तो त्यांना सोडवून बाहेर
काढत होता, सूयर् हा केसांच्या तरटासारखा काळा झाला. आता, िह दसुरी वेळ आहे,
महासंकटाच्या काळाच्या शेवटी.
277 आता, दािनएल 12 मध्ये, जर आपल्याकडे वेळ असती तर आपण ते वाचू शकलो
असतो. दािनएलच्या 12व्या—12व्या…वचनात, नाही 12व्या अध्यायामध्ये. दािनएल
म्हणाला, “ज्या कोणाची नावे पुस्तकात लिहलेली सापडली, ते सोडिवले जातील.”
आता, लक्षात घ्या, दािनएल आता ा काळािवषयी बोलत आहे जेव्हा ा…िह गो
घडणार आहे, जेव्हा इस्राएलाची सुटका होणार आहे, त्यांच्या सत्तराव्या स काच्या
शेवटी. आण तीच वेळ आहे जेव्हा त्यांची सुटका केली जाणार आहे. आता, पाहा, आपण
जरा एका िमिनटासाठी दािनएल 12 मध्ये जाऊया.

आण त्या समयी तुझ्या लोकांचा (पाहा, हे यहुदी आहेत) कैवार घेणारा
मोठा अधपती जो िमखाएल तो उठेल; आण कोणतेही रा ्र िनमार्ण
झाल्यापासून कधीही आले नाही…असे संकट त्या समयी येईल…

278 आता त्याची तुलना करा, मत्तय 24 शी, अगदी तेच येशूने म्हटले, “जगाच्या
प्रारभंापासून आतापयर्ंत कधी आले नाही असे मोठे संकट त्या काळी येईल.” सहाव्या
शक्क्याकडे पाहा, पाहा, तीच गो , संकटाचा समय. लक्षात घ्या.

…कोणतेही रा ्र िनमार्ण झाले त्या समयापासून: आण त्या वेळी तुझे
लोकं… (आता, ा सत्तराव्या, सातव्या वषार्च्या शेवटल्या भागात.) …
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तुझ्या लोकांपकै ज्यांची नावे वहीत लिहलेली आढळतील ते सवर् त्या वेळी
मुक्त होतील.

279 ते पूवर्िनयो￭जत केलेले, तुम्ही पाहा, ज्यांची नावे कोकर्याच्या जीवनी पुस्तकात
लिहलेली होती, ते त्या वेळी मुक्त होतील.

आण भूम तील मातीत िनजलेल्यांचा मोठा समुदाय उठेल; िकत्येक
सवर्काळचे जीवन िमळिवण्यास आण िकत्येक अप्रत ा व सवर्काळचा धक्कार
िमळिवण्यास उठतील.

आता, आण मग जे सुज्ञ असतील ते अतंराळीच्या प्रकाशासारखे
झळकतील; आण—आण पुष्कळ लोकांस धा मकतेकडे वळिवणारे लोकं
यगुानुयगु तार्यांप्रमाणे चमकतील.

280 तो, मग पुढे गेला, आण दािनएलाला “ते पुस्तक बदं करण्यास” सांिगतले कारण
तो त्या समयापयर्ंत त्याच्या कळपात िवसावा घेईल.
281 आता, पाहा, तुम्ही ￭जवंत असा कवा मरा, त्याने काहीही फरक पडत नाही. कसेही,
तुम्ही वर येता. पािहले? एका ख्रस्ती व्यक्त साठी मरण हे काहीच नाही. तो तसाही मरत
नाही. पािहले?
282 आता, दािनएल 12, मध्ये म्हटले आहे िक, ज्यांची नावे त्या पुस्तकात लिहलेली
आढळली, तो प्रत्येकजण मुक्त होईल.
283 इथे, महासंकटानतंर, देव त्याच्या दसुर्या पुत्राला, सोडवण्याच्या बेतात आहे. पाहा,
दसुर्या वेळी, इस्राएल, त्याचा…इस्राएल हा त्याचा पुत्र आहे. तुम्हाला ते मािहत आहे.
इस्राएल हा देवाचा पुत्र आहे, म्हणून तो त्याला महासंकाटाच्या काळामध्ये मुक्त करणार
आहे, त्याचप्रकारे जसे त्याने तथे इ￭ज मध्ये केले.
284 आता इथे पुन्हा, आपण थांबूया, आण—आण काहीतरी दसुरे आणयुा, म्हणजे
आपण ते घरात आणण्याअगोदर. आता इथे पाहा. हे दोन संदे े, आता ते काय करणार
आहेत ते पाहा, अगदी त्याचप्रकारे जसे मोशे आण त्यांनी तथे खाली केले होते.“आण
तथे मला एक बो देण्यात आला…” आण 11व्या अध्यायांतील 3रे वचन.

आण माझे दोन साक्षी ांस मी अधकार देईन आण ते तरट पांघ न एक
हजार दोनशे साठ िदवस संदेश सांगतील.

िह ती दोन जतैुनाची झाडे आहेत…
285 तुम्हाला ते आठवते, आण जे बाबेल, आण ते सवर्, मिंदर पुन्हा उभारणार होते.

…आण पृथ्वीच्या प्रभूसमोर उभ्या असलेल्या त्या दोन समया.
…जर त्यांस कोणी मनुष्य…उपद्रव क पािहल, तर त्यांच्या मुखांतून अग्नी

िनघून,…
286 लक्षात घ्या, ख्रस्ताच्या मुखांतून वचन पी तरवार बाहेर येते.

…त्यांच्या वरै्यांस खाऊन टाकतो; कोणी त्यांस उपद्रव करण्याची इच्छा
धरल्यास त्याला ाच्प्रकारे जीवे मारण्यात यावे.

287 आता, आपल्याला मािहत आहे, िक तो “अग्नी.” 19व्या अध्यायात, जे ख्रस्ताच्या
येण्यासाबधंी आहे, त्यामध्ये “त्याच्या मुखांतून त्याची तरवार िनघते,” जी त्याचे वचन
आहे. काय हे बरोबर आहे? ते वचन! ओह, जर तुम्हाला, उ ाच्या त्या शक्क्यासाठी,



34 बोललेला शब्द

आता हे सािहत्य समजले तर! पाहा, वचन अशी गो आहे िक ज्याने देव त्याच्या शत्रूला
कापतो. पािहले?
288 आता इथे पाहा. जेव्हा हे संदे े, तथे भिवष्यवाणी करीत आहेत, ते…जर कोणी
मनुष्याने त्यांचा दु पयोग केला, त्यांना उपद्रव केला: “त्यांच्या मुखांतून अग्नी बाहेर
येतो,” पिवत्र आत्म्याचा अग्नी, वचन. ते वचन म्हणजे देव आहे. वचन हे अग्नी आहे. वचन
हे आत्मा आहे. पािहले? “त्यांच्या मुखांतून बाहेर पडते.”
289 मोशेकडे पाहा. आपण पाहूया त्यांच्या मुखांतून काय बाहेर पडते. ते, इस्राएल, ते
ज्या पद्धतीने तथे वागत होते, ते—ते…मला म्हणायचे होते, इ￭ज , ते यहुदी लोकांचा
दु पयोग करीत होते. मोशे…बर,े ते त्याना जाऊ देत नव्हते. फारोने जाऊ िदले नाही.
देवाने मोशेच्या मुखामध्ये शब्द घातले. पाहा, ते देवाचे िवचार होते जे मोशेच्या दयामध्ये
जात होते; मग तो तथे, ते व्यक्त करण्यास जातो, मग ते वचन बनते.त्याचे हात पुढे
पसरले, आण म्हणाला, “इथे माशा असो,” आण तथे माशा आल्या. इथे पाहा.

आण जर कोणी मनुष्य त्यांस उपद्रव करील, त्यांच्या तोडांतून अिग्न िनधून
त्यांच्या वरै्यांस खाऊन टाकतो…

290 पािहले? तथे ते आहे. त्यांना जे बोलायचे आहे ते, ते बोलू शकत होते आण तसेच
घडून येईल. आमेन!

…आण जर कोणी मनुष्याने…त्यांना उपद्रव करण्याची इच्छा धरल्यास
त्याला ाचप्रमाणे जीवे मारण्यात येईल.

291 भावा, देव आता, प्रवेश करत आहे!
त्यांच्या संदेश सांगण्याच्या िदवसांत, पाउस पडू नये म्हणून आकाश बदं

करावयाचा त्यांस अधकार िदलेला आहे…
292 ए लया, त्याला ते कसे करावे हे मािहत आहे, त्याने तसे अगोदर केले आहे. आमेन!
मोशेला मािहत आहे ते कसे करावे, त्याने ते अगोदर केले आहे. हेच कारण आहे िक ते
मागे ठेवण्यात आले होते. आता…आमेन!
293 मी आता एक खूप महत्वाचे सांगू शकलो असतो, पण मी उ ा रात्रीसाठी राखून ठेवणे
अधक चांगले—चांगले होईल. पािहले? ठीक आहे.

…आण पाण्याचे रक्त करण्याचा अधकार त्यांस पाण्यावर आहे, आण
वाटेल तेव्हा पृथ्वीला सवर् िपडांनी…पीडत करण्याचा त्यांस अधकार आहे.

294 हे काय आहे? वचनाशवाय काय ा गो ी आणू शकते? ते िनसगार्ला त्याना
वाटेल तसे क शकतात. इथे ते आहे. तेच आहेत जे सहावा शक्का आणतात. ते
त्यावरील आच्छादन काढतात आण तो उघडतात. िनसगार्ला आड येणे, हे केवळ देवाच्या
सामथ्यार्मध्ये आहे. पाहा, सहावा शक्का हा पूणर्पणे िनसगार्ला आड येण्यासाबधंी आहे.
तुम्हाला ते आता समजत आहे काय? [मडंळी म्हणते, “आमेन,”—सम्पा.] तथे तुमचा
शक्का आहे. ते कोण करते? ते संदे े आहेत, रपॅचर, दसुर्या बाजूला. देवाच्या सामथ्यार्ने,
देवाच्या वचनाने, ते िनसगार्ला दोष देतात. ते, त्यांच्या आजे्ञ ार,े भूिमकंप आणू शकतात,
चंद्राला रक्तमय क शकतात, सूयार्ला खाली पाठवू शकतात. आमेन!
295 तथे तुम्ही आहा. तथे तुम्ही आहा. पािहले? पाहा कसे तथे खाली मडंळ्यांच्या,
यगुामध्ये, शके्क उघडले, कसे त्यांनी हुतात्मे दाखिवले?



सहावा शक्का 35

296 आण आता, इथे हे दोन संदे े आहेत जे देवाच्या वचनाबरोबर उभे राहून िनसगार्ला
त्यांना वाटेल ते करण्यासाठी उभे आहेत. आण खरोखर कोण ते करत आहे ते ते
दाखिवतात. ते मोशे आण ए लया आहेत, कारण तथे त्यांच्या सेवकाईची पुन्हा नक्कल
होत आहे, हे ते दोघे पु ष आहेत. अरे बापर!े तुम्हाला हे आता समजत आहे काय?
[मडंळी म्हणते, “आमेन.”—सम्पा.] पाहा सहावा शक्का काय आहे ते? हा ते दोन संदे े
आहेत. आता लक्ष दया. ाने तुमचा गळा दाटून येऊ देऊ नका. पण पहा, त्या शक्क्याने
काय उघडले, संदे े! पािहले? व्हऊ! आमेन! तथे तुम्ही आहा.
297 ओह, भावा, आपण ग डाच्या िदवसात राहत आहोत, डोके ढगांमध्ये, वर क न!
298 त्यांनी सहावा शक्का उघडला. त्यांच्याकडे ते करण्यासाठी सामथर् आहे. आमेन!
तथे तुमचा सहावा शक्का उघडत आहे. पािहले?
299 आता, आपण लगेच इथे मागे पाहतो, आण येशूने म्हटले िक असे घडेल. अगदी
मागे पलीकडे जुन्या करारामध्ये, मागे यहज्केल मध्ये, मागे जुन्या संदेष्ट्यांमध्ये, त्यांनी
असे घडेल ािवषयी बोलले.
300 आण इथे तो सहावा शक्का उघडला, आण ते म्हणाले, “बर,े िह एक रहस्यमय
गो आहे. हे कुणी केले?”
301 येथे तर त्याचे रहस्य आहे, दोन संदे े, कारण बायबल येथे यािवषयी असेच सांगते.
तेच ते उघडू शकतील, आण कोणत्याही वेळी ते…जे त्यांना वाटेल ते िनसगार्त क
शकतील. आण ते अगदी तेच कायर् करतील जे त्यांनी केली होती. कारण त्यांना माहीत
आहे क त्याला कसे केले पाहीजे. आमेन! गौरव होवो!
302 जेव्हा मी ते पाहीले, मी माझ्या खचु तून उठलो आण चालू लागलो. खाली-वर असे
त्या जिमनीवर मी िवचार केला, “प्रभू, स्वग य िपत्या, मी तुझे िकती आभार मानावे!”
303 हा सहावा शक्का आहे, तेच ते आहे. तेच तो सहावा शक्का उघडतात. आमेन! त्यांना
पाहा, “जर कोणी मनुष्य त्यांना उपद्रव देईल, तर अग्नी त्यांच्या त डातून िनघतो,” वचन.
त्याच्या मुखांतून िनघते. पिवत्र आत्मा प्रेिषतांवर आला, तुम्ही पाहा. “त्यांच्या त डातून
अग्नी िनघतो.”
304 आता लक्ष ा. प्रकटीकरण 19 मध्ये पाहा. येथे आम्ही तच गो पाहतो, “आण
एक मोठी तलवार त्यांच्या मुखांतून िनघते.” “तो शब्द आहे.” समजले? ख्रस्ताचे येणे
“आण त्याने त्या ारे त्याच्या शत्रुंना मारावे,” म्हणून हे खरे आहे ना? [मडंळी म्हणते,
“आमेन”—सम्पा.] आता, तो आपल्या मागार्वर आहे. त्याला पाहा आता. िठक आहे.

त्यांच्या संदेश सांगण्याच्या िदवसात पाऊस पडू नये म्हणून आकाश बदं
करावयाचा त्यांस अधकार िदलेला आहे…

305 मुला, हे िनसगार्त िवघ्न आणणे होय! आता, पाहा, या व्यक्त ने ए लयाने िकती
काळ आकाश बदं केले होते? [मडंळी म्हणते, “साडे तीन वषर्”—सम्पा.] तसेच, अगदी
बरोबर आहे. दािनएलचा सत्तरावा स काचा अंतम भाग, सत्तरावा अजून िकती आहे?
[“साडे तीन वषर्.”] हे अगदी बरोबर आहे.
306 मोशेने काय केले होते? त्याने—त्याने——त्याने पाण्याचे रक्त केले होते. त्याने
अशाप्रकारचे चमत्कार केले होते; हे अगदी ततंोततं जसे भािकत केले होते येथे
सहाव्या शक्क्याखाली. आण येथे ते आहेत प्रकटीकरण 11वा अध्याय, त्याच गो ी
ते करतात. आमेन!
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307 शा वचनात तीन वेगवेगळ्या िठकाणी अशीच गो आढळते आण ते एकमेकांत
एकदम पूणर्त: जुळतात. हेच सहाव्या शक्क्याचे उघडणे आहे. अगदी बरोबर तसेच आहे.
आमेन! गौरव असो! आता लक्ष ा

त्यांच्या संदेश सांगण्याच्या िदवसांत पाऊस पडू नये. म्हणून आकाश
बदं करावयाचा त्यांस अधकार िदलेला आहे…पाण्याचे रक्त करण्याचा…
अधकार त्यांस पाण्यावर आहे, आण वाटेल तेव्हा पृथ्वीला सवर्…पीडांनी
पीडत करण्यासहीत त्यांस अधकार आहे.

308 बापर!े असेच होणार. आता येऊया आम्ही येथे जेथे पीडा आहेत, पाहा. संपूर्ण िनसगर्
हा सापडतो या सहाव्या पी डेमध्ये… कवा सहावा शक्का उघडडतो तेव्हा हे अगदी बरोबर
आहे जे घडणार आहे. आता पाहा…
309 येथे देव आपला पुत्र इ ाएलला मुक्त करण्यासाठी आहे, जेव्हा तो खाली तेथे ा
प्रकारे संकटात होता. त्यान तेथे मोशेला पाठिवले आण इ ाएलला तारले. काय हे
बरोबर हे ना? [मडंळी म्हणते, “आमेन”—सम्पा.] आण त्याने त्याच गो ी केल्या.
त्याने ए लयाला अहाबाकडे पाठिवले, आण सात हजार बाहेर आले. हे खरे आहे
ना? [“आमेन.”] तो त्यांना पुन्हा संकटाच्या काळात तेथे पाठिवतो आण एक लाख
चव्वेचाळीस हजारांना बोलािवतो.
310 आता पाहा, तुम्ही. लक्ष ा, 6व्या अध्यायाच्यामध्ये, कवा 6वी पीडा…शक्का. क्षमा
असावी, सहावा शक्का आण सातवा शक्का. प्रकटीकरणाचा 7वा अध्याय अंक गणताच्या
पध्दतीने एकमद सुव्यव स्थत आहे.
311 ज्याप्रमाणे अमे रकेचा नबंर तेरा आहे, तेरा राज्यांनी त्याची सु वात झाली, तेरा तारे
झड्यावर, तेरा पट्टया, तेरा वसाहती. सवर् काही तेरा, तेरा. आण प्रकटीकरणाच्या 13व्या
अध्यायात ती िदसते. हे खरे आहे. ती तेरा आहे आण ती एक ी आहे.
312 आता, जेव्हा तो आपल्या एकुलत्या पुत्राला सोडिवण्यासाठी होता, जो त्याचा
एकुलता एक पुत्र होता. याकोब तर त्याचा पुत्र होता, परतंु हा तर त्याचा एकुलता पुत्र आहे,
मत्तय 27, पाहूया त्याने तेच काय केले होते. मत्तय 27वा अध्याय. आता, लक्षात ठेवा,
क त्याच्या पुत्राला मारहाण करण्यात आली, आण त्याला सतावले गेले, आण त्यांनी
त्याची थट्टा केली, शुभ शुक्रवारच्या दपुारी. जेव्हा त्याला कु्रसावर लटकवणार होते! मला
वाटते, मत्तय 27वा अध्याय, आण 45वे वचन,

मग दपुारी सहाव्या तासापासून नवव्या तासापयर्ंत देशभर अधंार पडला.
313 आता लक्ष ा क येथे त्याने मािगल समयात असेच सांिगतले होते.

त्याने सहावा शक्का फोडला…ते मी पािहले, तेव्हा मोठा भूिमकंप झाला;
सूयर् केसांच्या बनिवलेल्या तरटासारखा काळा झाला व सगळा चंद्र—चंद्र
रक्तासारखा झाला.

314 अधंकार, अधंार! िमसरात; अधंकार, अधंार!
315 त्या अगोदर क परमेश् वर येशूला मरणातून ￭जवंत करावे, देव येशूला कु्रसावर
मुक्त करीत होता. प्रथम अधंार झाला, सूयर् भर िदवसा खाली िनघून गेला, आण
तारे चमकलेही नाहीत. मग दोन िदवसांनतंर, तो त्याला एक सामथ्यर्वान िवजयासहीत
उठिवण्यात जात होता.
316 िमसर देशात सूयर्, आण चंद्र, आण तारे हे प्रकाशहीन झाल्यानतंर, त्याने
इ ाएलला अभवचनाच्या भूमीसाठी सोडिवले.
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317 आण येथेही अशाच संकटाच्या काळात होते, आण तेव्हा येथे तो दोन संदे े उभे
राहतात. त्यांना परमेश् वराच्या वचनावर िनयतं्रणाचा अधकार िदलेला आहे. ते फक्त तेच
बोलू शकतात. जे देवाने वचनाने िदले आहे.
318 आता, पाहा ते देव नाहीयेत. ते…तर मरणारे आहेत. ते लहान देव आहेत, कारण
येशूने हे सांिगतले होते, क ते देव आहेत. त्याने सांिगतले होते, “ज्यांच्याजवळ
परमेश् वराचे वचन येते,” परतंु पाहा, संदे ाच असा असतो ज्याच्याजवळ परमेश् वराचे
वचन येते. आण जेव्हा तो ते बोलतो, तेव्हा ते घडून येते. असेच होते.
319 आण, येथे त्याला देवाकडून अधकार िमळाला आहे, क जेव्हा जेव्हा त्याला वाटेल
तेव्हा तेव्हा पृथ्वीवर तो िवपत्ती आणू शकतो (बापर!े), आकाश बदं करील! आण तो
तसे करील. गो काय आहे? तो एक लाख चव्वेचाळीस हजारांना मुक्त देण्यास जात
आहे. तो त्यांना मुक्त च्या पुस्तकांतून घेण्यास जात आहे आण हे सहाव्या शक्क्यात
मुक्त च्या शक्क्याली होते. हेच आहे, माझ्या िप्रय िमत्रा. हाच आहे सहावा शक्का; जो
एवढा रहस्यमय राहीला आहे.
320 या आपण आता…आमच्याकडे अजून दहा िमनीटे आहेत. या आपण अजून थोडेसे
घेऊया. पाहा, माझ्याकडे दोन ते तीन पाने अजून आहेत. बर,े माझ्याकडे…तुम्ही फक्त
येथे पाहू शकता. मला वाटते जवळजवळ आण त्या एका िवषयी, मला वाटते माझ्याकडे
15पाने अजून श क आहेत. जेथे मी जाऊ शकतो. ओह, त्यािवषयी खपु काही आहे.
बापर!े तुम्ही फक्त एका िठकाणातून दसुर्या िठकाणी जाऊ शकता! परतंु मला भीती आहे.
क मी असे करण्या ारे ते पसरले जाईल. आण तुम्हाला मी ग धळात घालीन. आण
मला नाही…मी ते पकडून राहू शकत नाही जसे मला पकडून राहीले पाहीजे.
321 यशयामध्ये, आपण ते पाहूया. यशया संदेष्ट्याने पाहीले होते सहावा शक्का
उघडलेला, आण तो त्यािवषयी बोलला, हा शक्का मह वाचा आहे, कवा नाही,
समजले?
322 बर,े संपूणर् गो ी, मुक्त ची संपूणर् योजना, मुक्त चे संपूणर् पुस्तक, ा शक्क्याखाली
मांडलेली आहेत.
323 आता लक्षात ठेवा, आम्ही हे पाहीले क येशूने ते पािहले होते. समजले? काय
हे सत्य आहे? येशूने ते पािहले होते. आण आता आम्हाला आढळते क दसुर्यांनी
ही पािहले आहे. आम्हाला आढळते ते दशर्कामध्ये म्हणजे याकोबामध्ये. आम्हाला ते
सापडते ते दशर्क स्व पात जेव्हा िमसरातून ते बाहेर आले. आम्ही सुध्दा दशर्काच्या
स्व पात वधस्तभंावर पाहतो.
324 आता आम्ही मागे यशयाकडे जाऊ या. माझ्याकडे पुष्कळ संदेष्ट्यांिवषयी आहे जे
मी येथे लहीलेले आहे…मला तो यशयाचा वृत्तांत आवडतो. आम्ही यशयाकडे येथे मागे
जाऊया, यशयाचा 13वा अध्याय. मला…
325 तुम्ही जाणता क यशयाचे पुस्तक हे संपूणर् बायबल आहे. तुम्हाला हे मािहत आहे
काय? पाहा, यशयाने सु वात उत्पत्तीपासून केलेली आहे. पुस्तकाच्या मध्यात तो
योहानाला आणतो, आण एकदम शेवटी जो हजार वषार्चा काळ घेऊन येतो. आण
बायबलमध्ये 66 पुस्तक आहेत, आण यशयामध्ये 66 अध्याय आहेत. ती संपूणर्तः
ज्ञानाचा कोश आपल्या स्वतःमध्ये आहे.
326 लक्ष ा, आता, यशयाचा—चा 13 वा अध्याय. 6व्या वचनाने सु वात क या.
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आक्रोश करा, परमेश् वराचा िदवस समीप आला आहे. सवर्समथार्कडून हा
एक िवनाशच येत आहे.

327 आता पाहा, हा सहावा शक्का येथे उघडतो पाहा. येथे अगोदरच्या काळात, येशूच्या
येण्याच्यापूव सातशे तेरा वषअगोदर यशयाने हा शक्का पाहीला. आण येशूला येथे राहून
दोन हजार वष होऊन गेली आहेत, ते जवळजवळ सात होतील. जवळ जवळ सत्तावीसशे
वषार्ंपूव यशयाने. हा शक्का तेथे टांगताना पाहीला. ठीक आहे.

ामुळे सवार्ंचे बाहू गळले आहेत, प्रत्येकाचे दय िवरघळले आहे.
328 येशूने काय म्हटले? “आण म्हणून अन्याय पुष्कळ वाढेल, आण पुष्कळांचे प्रेम
थडं होईल.” “आण मनुष्यांची दये भयाने घाबरी होतील, समुद्राच्या गजर्नेने.” पाहा.
मनुष्यांची दये कमजोर होतील.

ते अगदी घाबरले आहेत; त्यांस पेटके व वेदना घेरीत आहेत; प्रसूत होणार्या
ीप्रमाणे ते वेणा देत आहेत. एकमेकांकडे टकमक पाहत आहेत; त्यांची मुखे

काळवंडली आहेत.
329 आता तुम्ही ावर ध्यान ा, “त्यांची मुखे काळवंडली आहेत.” आम्ही एका
िमिनटात तेथे त्याचा अभ्यास करण्यास ज्यात आहोत. पाहा. मी ते ध न राहीन.

पाहा, रोष व तीव्र क्रोध यांनी द:ुखकर झालेला असा परमेश् वराचा िदवस
येत आहे. तो देश उजाड क न सोडील. त्यांतील पातक्यांचा संहार करील.

330 “देश” त्या िवषयीचे हे सवर् आहे; जे काही तुम्ही पाहत आहा. लक्ष ा.
आकाशांतील तारे व नक्षत्रे आपला प्रकाश देणार नाहीत. सूयर् उदय पावताच

काळा िठक्कर पडेल, चंद्र आपला प्रकाश देणार नाही.
मी जगाचे त्यांच्या दु तेबद्दल व पातक्यांचे त्यांच्या अन्यायाबद्दल पा रपत्य

क रन, ग व ांचा िदमाख बदं करीन, जुलम्यांचा तोरा उतरवीन.
331 मला—मला माहीत नाही क त्याचे शब्द लेखन कसे करावे, तोरा…[मडंळी म्हणते,
“तोरा”—सम्पा.] मी तो शब्द नाही सांगू शकत.

…ग व ांचा िदमाख बदं करीन, जुलम्यांचा तोरा उतरवीन.
332 पाहा, येथे, अगदी तसेच, यशयाने त्या गो ी पािहल्या ज्यािवषयी येशू बोलला. त्या
सात शक्क्याला प्रगट करतात. जेव्हा तो देशाला शुद्ध करीत आहे. संकटाच्या समयात
तो संकटाचा समय आहे, तो सहावा शक्का आहे. होय तो एक संदे ा आहे. आण देवाचे
वचन त्याला समजण्यात आले आहे. हे सत्तािवसशे वषार्ंपूव .
333 खरचे! मी ही गो सांगू इ च्छतो. यशया येथे म्हणतो, “प्रसूत होणार्या ीप्रमाणे ती
वेणा देत आहे.” संपूणर् सृ ी, जग वेणा देत आहे. हे सवर् कण्हणणे आण प्रसुती वेदना
कशािवषयी आहे? जशी एक—एक—एक ी आई बनणार असते, पृथ्वी स्वतः आण
िनसगर् मुक्त साठी कण्हत आहेत.
334 का; हे शहर घ्या, आपण आपल्या स्वतःचे शहरच घ्या, जेथे, दसुर्या शहरांप्रमाणे
दा चे अड्डे, आण वेश्यालय, आण अ ीलता, आण घाणही आहेत, जसे इतर
कोणत्या शहरात!
335 मी का िवश् वास करतो कारण हजार वषार्ंपूव , जेव्हा हे जग सुंदर होते, तो त्याला
तसेच पाहतो. जेव्हा ओिहओ नदी येथे खाली आली, तेव्हा त्यावेळी पाण्याचा उलटा प्रवाह
आण पूर येत नव्हते. दरीमध्ये काही पाप नव्हते. म्हशी येथे भटकत होत्या, आण—
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आण ते पुरातन चेरोक त्यांना चा रत असत. आण आपले जीवन सभ्यतेला ध न असत
तेथे कोणताही, त्रास नव्हता.
336 परतंु, मनुष्य आत आला, येथे तेथून पाप आत आले. जेव्हा पृथ्वीच्या पाठीवर
मनुष्यांची संख्या वाढू लागली, तेव्हा पाप आण हसाचार ही वाढला. हे खरे आहे क
मनुष्यच कायम, कारणीभूत आहे. का असे, मला वाटते हा एक कलंक आहे!
337 मी एके िदवशी, माझ्या मातृभूमीत, तेथे अ ॅ रझोनामध्ये उभा होतो. जेव्हा मी—मी
लहान मुलगा होतो, तेव्हा मी ग्रोिनमो आण को-चॉईस, आण त्या प्राचीन अपाचीिवषयी
वाचले. कारण, मी त्यांना प्रचार केला. चांगले लोक! आण त्यांच्यातील काही चांगले
लोक ज्यांना तुम्ही भेटायची इच्छा कराल, तर ते अपाची इ न्डयन.
338 आण मग त्यानतंर टोम्ब स्टोनला गेलो, तेथे त्यांनी प्राचीन काळांतील वस्तु तसेच
यधु्दाची श े इत्यादी ठेवली होती. आण मी पाहीले…तुम्हाला माहीत आहे ते नेहमी
िग्रओिनमो यांना ते िवश् वास घातक लोकांमध्ये वग करण करतात. माझ्यासाठी तर ते खरे
अमे रकेचे होते. िन:संशय! ते तर केवळ आपल्या हक्कांसाठी लढत होते, जसे कोणीही
करतो. तो आपल्या देशात प्रदषुण पाहू इ च्छत नव्हता. आण पाहा काय आहे. त्याचे
संतान, त्याच्या मुली वेश्या आण दसूरे सवर् असेच बनवून टाकल्या. आण गोरा माणूस
तेथे आत आला. गोरा माणूस हरामखोर आहे.
339 रडे इंडयन हे पुरातन मतवादी होते. तो—तो जतन करणारा होता. तो बाहेर जाई
आण म्हशीची शकार करीत आण त्यांची सवर् जमात सवर्काही राहीलेले ही खात असत.
ते त्यांची कातडी कपडे आण तबंूसाठी वापरत आण अन्य सवार्ंसाठी वापरत. आण गोरा
मनुष्य त्याला िनशान बनवून आला, काय ही गो , काळीमा फासणारी नाहीए का!
340 मी वतर्मान पत्रात एक लेख वाचला, ज्यात, सांिगतले होते क आिफ्रकेमध्ये एक
जगंली शकारीचा खेळ चालतो! त्यांना तेथे अथर्र गॉडफे्र आण काही व्यक्त िमळाले, ते
तेथे त्या हत्ती आण दसुरे वनपशूनंा िनशाणा बनिवत, आण ते हेलीकॉप्टर ारे आण त्या
प्रकारच्या वाहनां ार.े ते हत्त ना आण वनपशूचंी शकार करीत होते. त्या लेखात एका
वयस्कर हत्तीणीचे चत्र होते त्यात ती मरण्याचा प्रयत्न क रत होती आण अश्रू वाहत
होते. आण दोन मोठे हत्ती तला उठिवण्याचा प्रयत्न करीत होते, यासाठी क ते तला
ठेऊ शकतील. का…ते पाप आहे. हा काही खेळ नाहीए.
341 जेव्हा मी तेथे बाहेर मदैानात जेथे मी शकार आण अशाप्रकारे क रत उभा होतो,
आण पािहले क कुठून ते गोरे शकारी बाहेर िनघून आले होते, आण ते ह रणीला
गोळ्यांनी मारतात आण त्यांचा मागचा भाग कापून टाकतात. आण कधीकधी ते आठ ते
दहा ह रणी ठार मारत, व तेथेच पडलेले सोडून जात. आण ह रणीचे िप े इकडे-तकडे
धावत िफरत, आण आपल्या आईला शोधण्याचा प्रयत्न करीत. आण तुमचे म्हणणे काय
हा खेळ आहे? हा तर खून आहे, माझ्या मते.
342 मला आशा आहे, क ￭जतपयर्ंत मी ￭जवंत राहीन, कॅनडाला त्या िवश् वासघातक
अमे रक ना बाहेर काढण्यासाठी कधीच काही मागर् िमळणार नाही. हे सत्य आहे. ते
सवार्धक नीच प्रकारचे खेळणारे आहेत जे मी जीवनात कधी असे पािहले.
343 आता, सवर्च असे नाहीत, तेथे काही सभ्य, खरे पु षही आहेत, परतंु ते ही असे
सापडतात जे हजारात जणू कोणी एक असावा.
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344 जे काही ते पाहतात त्यावर ते गोळी चालिवतात, ते जेथे वाटते तेथे गोळी
चालिवतात. हे खरे आहे. तो खून करणारा आहे. हे खरे आहे. तो दयारहीत आहे. आण
हगंाम नसतानाही, पशुवंर गोळी चालिवतो.
345 मी तेथे वरती अलास्कामध्ये, त्या गाईडांमधील एका गाईड बरोबर होतो. त्याने
सांिगतले, “मी उचलले…मी आता तेथे वर जाईन. आण आम्ही त्या मो ा…मो ा
सांबाराचा कळप पाहू ते, सांबार नाहीए. परतंु तेथे हरणी पडली होती, ￭जच्या ￮शगामध्ये
50 नबंरच्या मशीन गनच्या गोळ्या झाडल्या होत्या, जेथे अमे रक यान चालकांनी
अलास्कामध्ये, त्या हरणीच्या कळपावर मशनगन मधून गोळ्या झाडल्या होत्या.” हा
तर शुध्द खनु आहे.
346 त्यांना माहीत होते क जेव्हा ते म्हशैीला मारत, ते त्या रडे इंडयन लोकांना पकडू
शकत होते. ते तर भुकेने मेले असते. ाच कारणामुळे चोचाईस जमातीला, त्याच्या
सवर् राजकुमारांना, त्याच्या मुलांना, त्याच्या लोकांना आण सवार्ंना आत्मसमपर्ण करावे
लागत असे, कारण ते भुखेने मरत होते. बफेलो िबल आण सपाट मदैानातील रिहवाशी,
आधुिनक श ासह तेथे गेले. आण त्यांनी दपुारी त्यांच्या सवर् म्हशैी, चाळीस-प ास
म्हशैी मा न टाकल्या. ते जाणतात क , जेव्हा जेव्हा ते कंटाळले, ते रडे इंडयनपासून मुक्त
होत होते. ओह, बापर!े एक कलंक त्या झड्याला, ज्याप्रकारे ते रडे इंडयनच्या बरोबर
ज्या वाईट पध्दतीने वागणूक िदली. तुम्ही त्याच स्थतीत आहात.
347 परतंु आठवण ठेवा, बायबल म्हणते, “ती वेळ आली आहे क देव त्यांचा नाश करील
जे पृथ्वीची नासधूस करतात.” आण संपूणर् जग!
348 त्या दर कडे पाहा, एके िदवशी मी तेथे उभा होतो, िफिनक्सच्या दरीत खाली पाहत
होतो. मी वरती दक्षण पवर्तावर पोहचलो. मी आण माझी पत्नी तेथे वरती बसलेले, आण
मी खाली िफिनक्सवर ी टाकली. आण मी म्हटले, “काय हे भयकंर नाहीए का?”

ती म्हणाली, “काय भयकंर? तुला काय म्हणायचे आहे?”
349 मी म्हणालो, “तेथे ा दरीमध्ये जेथे िदड लाख, कवा एक लाख चाळीस हजार
लोक कवा असू शकतात, िकती अधक पाप, व्यभचार आण—आण म पान आण
शाप देणे आण प्रभूचे नाव व्यथर् घेणे आहे!”
350 मी म्हणालो, “पाचशे वषार्ंपूव कवा एक हजार वषार्ंपूव , तेथे काहीही नव्हते तर तेथे
िनवडंुग आण मेसक्यूट उगवत होती आण ते लहान चारणारे नदीच्या रतेीत खाली-वर
धावत िफरत होते.” आण मी म्हणालो, “परमेश् वराने त्याला त्याचप्रमाणे बनवले होते.”
351 परतंु मनुष्य आत आला. त्याने काय केले? त्याने ती भूमी घाणीने पूणर् भजवली.
रस्ते िपत्ताने भरलेले आहेत. झाकलेली गटार…ेआण न ा घाणीने दिूषत झाल्या आहेत.
ते क शकत नाही…का, तुमच्यासाठी हे उचत आहे क तुम्ही त्या पाण्यातील पाणी
िपण्यासही घेऊ नका. त्या पाण्याने तुम्हाला काहीही होऊ शकते. समजले? तुम्ही त्याकडे

ी लावा. केवळ येथेच नाही. परतंु, जगात सवर्काही दिुषत झाले आहे!
352 आण जग सृ ी, (परमेश् वर दया करो!) संपूणर् जग…प्रसवण्याच्या पीडेत आहे,
यशयाने म्हटले, जग पीडेतून जात आहे, तीला प्रसूती वेदना होती आहे. मामला काय
आहे? ती…हजार वषार्ंच्या काळासाठी निवन सृ ीला जन्म देण्यासाठी पीडा सहन करीत
आहे जेथे सवर्…?…एक निवन पृथ्वी जन्म देण्यासाठी पीडा सहन करीत आहे, निवन
लोकांसाठी जे पाप करणार नाही आण तला दिुषत करणार नाही. हे खरे आहे ती
प्रसुतीवेदनेत आहे. हेच कारण आहे…क आपण ही ख्रस्तातून वधू उत्प करण्यासाठी
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प्रसूतीवेदनेत कण्हत आहोत. सवर् सृ ी प्रसूतवेदना सहन करीत आहे आण कण्हत आहे.
पाहा, तेथे काहीतरी घडणार आहे.
353 आण ा सहाव्या पीडेपासून तची सुटका होते. भावांनो, भूकंप, स्फोट करतील,
आण तारे हादरतील आण ज्वालामुखी होतील. आण पृथ्वी स्वतःला निवन करील.
पृथ्वीच्या मध्यभागातून निवन लाव्हारस फुटून बाहेर येईल. आण तचा चारही बाजूनंी
चुरा होईल, जेव्हा ती प लकडे स्वतःभोवती िफरले.
354 आण मी तुम्हाला सांगतो, एके सकाळी जेव्हा येशू आण त्याची वधू परत पृथ्वीवर
येतात, तेथे परमेश् वराचा स्वगर् असेल. ओह, माझ्या प्रभू, यधु्दाचे प्राचीन योध्दे आपले
िमत्र आण िप्रयजनांसह. तेथून खाली जातील. आण स्वगर्दतूांच्या सेनेच्या गीतांनी हवा
भ न जाईल. “ओह माझ्या भल्या आण िव ासू दासा, तू हे खूप चांगले केले. तू आपल्या
धन्याचा आनदंात सहभागी हो. जो तुझ्यासाठी तयार करण्यात आला आहे, जसा तुला
तो पूवर्काळी िमळायला हवा होता. जेव्हा हव्वेने पापात चडू िफरिवण्यास सु वात केली.”
आमेन! होय.
355 सहावा शक्का काही गो करणार आहे. होय, महाशय; खरचे, संपूणर् सृ ी हजार
वषार्ंच्या काळासाठी, कण्हत आहे आण वेदना भोगीत आहे!
356 आता, जो ा समयी घाणीने पूणर्पणे भरला आहे! मला वाटते, क फार समय
झाला नाही, जेव्हा मी येथे प्रचार केला, ा आराधनालयात. हे जग घसरत आहे. हा
संदेश प्रचार केला होता. ते अगदी बरोबर आहे. पाहा जगात काय घसरत आहे. पाहा,
प्रत्येक गो ही घसरत आहे. िन श् चतच, तसेच आहे. तला—तला घसरण आहेच.
होय, महाशय.
357 तच्या रचनेकडे, पाहा! मला तुम्हाला ाचे कारण दाखवू ा क पृथ्वीला असे करणे
आहे. पृथ्वीच्या रचनेतून लोखडं, आण िपतळ, आण पृथ्वीचे अन्य धातू, तच्यांतून
यधु्द, आण उद्दयोगांसाठी काढून घेतले गेले आहेत, क तीचा र्हास होत आहे…बरे
पाहा ा दसुर्या िदवसांपयर्ंत येथे देशातील ा भागात आपल्याकडे कधीच भूकंप झाला
नाही. परतंु सट लूईस तसेच दसुर्या के्षत्रात पृथ्वी अतशय नाजूक होत चालली आहे.
त्यांनी तच्यांतून सवर्गो ी काढून घेतल्या आहेत. समजले?
358 येथील राजकारण, तची प्रणाली इतक भ्र झाली आहे, क तेथे त्यांच्यात क्वचतच
कोणी प्रामाणक आढळेल, त्यांची नैतकता इतक खालावली आहे, त्यांच्यात ती मुळीच
राहीली नाही. हेच सवर् आहे. समजले? िन श् चतच. त्यांचा धमर् भ्र आहे. होय, महाशय.
359 हा सहाव्या शक्क्याचा समय आहे, क फार लवकरच, उघडला जाईल. आण
जेव्हा तो उघडतो, तेव्हा हे समा होते ओह, माझ्या प्रभू! वधू गेलेली असते, ती गेलेली
असते…राणी तचे स्थान घेण्यासाठी गेलेली आहे, जेव्हा हे घडत आहे, तचा राजाशी
िववाह झालेला आहे, आण इ ाएलातील जे शेष त्यांच्यावर शक्का मारला जातो आण
ते जाण्यासाठी तयार होतात, आण तेव्हा सृ ीचा िवनाश होतो. ओह, काय समय आहे!
360 जेव्हा सहावा शक्का उघडला आहे, त्याच्या शेवटच्या वचनाकडे लक्ष ा. जे
वचनाच्या प्रचारांवर हसले होते, जीवंत देवाच्या ￭सध्द झालेल्या वचनावर, जेव्हा ते
संदे े तेथे उभे होते आण चमत्कार करीत होते, सुयार्ला थांबिवत होते, आण इतर सवर्
गो ी त्या काळात करीत होते. पाहा, “ते खडकांना आण पवर्तांना ओरडून सांगू लागले
क आम्हाला लपवा,” क त्यांनी त्यांना त्या वचनाने लपवावे ज्यावर ते हसले होते,
कारण ते त्याला येताना पाहात होते. “आम्हास कोकर्याच्या क्रोधापासून लपव.” तो
वचन आहे. समजले? ते वचनावर हसले होते. आण येथे वचन देहधारी झाले होते.
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आण त्यांनी त्याची थट्टा केली होती, त्याच्यावर हसले होते, त्याची मजा केली होती.
देहधारी वचन आले होते.
361 त्यांनी प ाताप का केला नाही? ते क शकले नाहीत. तेव्हापयर्ंत फार उशीर झाला
होता. म्हणून त्यांना शक्षा माहीत होती. त्यांनी ते ऐकले. ते अशा सभेमध्ये बसले होते
आण त्यािवषयी जाणले होते. आण त्यांना त्या संदेष्ट्यांच्या कायार्िवषयी माहीत होते,
ज्यािवषयी भिवष्यवाणी केली होती. आण ते त्या कायार्ंना त्यांच्यापुढे होताना पाहत होते.
ज्या गो ी त्यांनी नाकारल्या होत्या. त्यांनी अंतम समयाच्या दयेला ￭झडकारले होते.
362 आण जेव्हा तुम्ही दयेचा अव्हेर करता, तेव्हा तुमच्यासाठी काहीच नाही, परतंु फक्त
न्याय बाक उरतो. जेव्हा तुम्ही दयेला लाथाडता; जरा त्यािवषयी िवचार करा.
363 आण तेथे ते होते, त्यांच्यासाठी परत जाण्यासाठी कोणतेच स्थान नव्हते. आण येथे
बायबल सांगते, “आण ते…ड गरांस व खडकांस म्हणाले, ‘आम्हांवर पडून राजासनावर
जो बसलेला आहे, त्याच्या ीपुढून व कोकर्याच्या क्रोधापासून आम्हास लपवा.’”
त्यांनी प ाताप करण्याचा प्रयत्न केला, परतंु पाहा कोकरा त्याच्या लोकांचा दावा
करण्यासाठी आला होता. आण त्यांनी खडकांकडे आण ड गरांकडे प्राथर्ना केली, परतंु
त्यांच्या प्राथर्नांना खूप उशीर झाला होता.
364 माझ्या भावा, बिहण नो, परमेश् वराचे चांगुलपण आण दया, लोकांसाठी वाढली आहे.
जेव्हा इ ाएलला जवळजवळ दोन हजार वष आंधळे करण्यात आले होते, ासाठी,
आपल्याला प ाताप करण्याची संधी िमळावी. काय तुम्ही त्या दयेचा अव्हेर केला आहे?
काय तुम्ही केला आहे? काय तुम्ही तला नाकारले आहे?
365 काहीही असो, तुम्ही कोण आहात? तुम्ही कोठून आला? तुम्ही कोठे जाणार
आहात? तुम्ही हे डॉक्टरला िवचा शकत नाही, तुम्ही ते जगातील कोणासही िवचा
शकत नाही, आण तेथे कोणतेही पुस्तक नाही जे तुम्ही वाचू शकता. ते तुम्हाला सांगू
शकेल क तुम्ही कोण आहात, तुम्ही कोठून आला आण तुम्ही कोठे जाणार, परतंु हे
पुस्तक तुम्हाला ते सांगू शकते.
366 आता, तुम्हाला माहीत आहे, क तुमच्या स्थानावर कोकर्याच्या रक्ताशवाय कायर्
करणे, तुम्हाला कोठे नेत आहे. म्हणून, जर—जर परमेश् वराने तुमच्यासाठी ते केले आहे
तर एक लहान गो तुम्ही क शकता ती म्हणजे जे त्याने केले आहे त्याचा स्वकार करणे.
तेच सवर् तो आम्हास करण्यास सांगत आहे.
367 आण जर ा आधारावर मी आणखी पुढे जातो तर उ ा रात्रीच्या सभेत मला ठीक
त्या पीडांवर यावे लागेल. आण आता मी तसे क शकत नाही. मी आता आणखी पुढे
जाऊ शकत नाही. मी येथे खाली वधस्तभंाची खूण केली आहे. “येथे थांब,” पाहा. आता
मला—मला उ ापयर्ंत वाट पाहावी लागेल.

आता आपण आपली मस्तके काही क्षणांसाठी झुकवूया.
368 माझ्या बहुमुल्य िमत्रा, जर तू परमेश् वराचे प्रेम ज्यािवषयी मी बोलत आहे, त्याचा
स्वकार केला नसेल. जर तू… ाकडे आता बारकाईने लक्ष िदले नसेल, जर तू त्याच्या
प्रेमाचा आण दयेचा स्वकार केला नसेल, तर तुला त्या न्याय आण क्रोधापुढे उभे
राहावे लागेल.
369 आता, आज रात्री, तुम्ही, त्याच स्थानावर उभे आहात. जेथे आदाम आण हव्वा
एदेन बागेत उभे होते. तुम्हाला अधकार आहे. तुम्हाला स्वेच्छा आहे. तुम्ही जीवनाच्या
झाडाकडे जाऊ शकता, कवा तुम्ही न्यायाची योजना घेऊ शकता. परतंु, आज, जेव्हा
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तुम्ही संवेदनशील आहात, तुमच्या योग्य मान￭सक स्थतीत आण स्वकार क शकता,
जर तुम्ही ते केले नसेल, तर तुम्ही ते का करीत नाही.
370 काय येथे असे लोक आहेत, ज्यांनी ते केले नाही? जर तसे असेल, तर तुम्ही
तुमचे हात वर कराल का, म्हणा, “भाऊ ब्रॅन्हम माझ्यासाठी प्राथर्ना करा. मला आता ते
करायचे आहे. माझी इच्छा नाही क हे माझ्यावर यावे.” आता िमत्रांनो, लक्षात ठेवा…
परमेश् वर तुम्हास आशीवार्दीत करो. माझ्या…
371 ा माझ्या कल्पना नाहीत. मी—मी…हे ते नाही जे मी िवचार करीत होतो, हे पूणर्पणे
माझ्याकडून आहे. पिवत्र आत्मा हे जाणतो, म्हणून माझी सहायता करा. आण आता वाट
पाहा, जर प्रभूची इच्छा असेल, तर मी उ ा रात्री, ते रहस्य तुम्हाला दाखवू इ च्छतो
जे सवर् समयासाठी पुढे जात आहे. मला ािवषयी संशय आहे क तुम्ही ते पाहीले आहे
कवा नाही, क जे—जे घडले आहे. येथे तुमच्यासमोर काही गो ठेवली आहे. आण
मी प्रत्येक रात्री ा गो ीकडे ी लावली आहे, क कोणी उठेल आण म्हणेल, “मी हे
पाहात आहे.” समजले?
372 मी तुम्हाला सांगतो क , कृपया, तुम्ही हे नाका नका; जर तुम्ही एक ख्रस्ती नाही,
जर तुम्ही—तुम्ही रक्ताखाली नाही, जर तुम्ही निवन जन्म पावलेले नाहीत, तर पिवत्र
आत्म्याने प रपूणर् व्हा.
373 जर तुम्ही येशू ख्रस्ताच्या नावाने बाि स्मा घेण्या ारे क तुम्ही त्याच्या मृत्यतु गाडले
जाणे आण पुन त्थानाच्या साक्षीने त्याचा स्वकार झाला आहे. ाची जाहीर रत्या
कबूली िदली नसेल, तर तुमच्यासाठी पाणी तयार आहे. ते वाट पाहत आहे. येथे झगे
तयार आहेत, आण सवर्काही तयार आहे.
374 ख्रस्त तुम्हाला स्वकारण्यासाठी आपल्या हातांना पस न उभा आहे. आता पासून
एका तासाच्या आत, ती दया तुमच्यासाठी वाढवली जाणार नाही. तुम्ही कदाचत ती
शेवटच्या वेळी ती नाकारली असेल, ती कधीच पुन्हा तुमच्या दयाला स्पशर् करणार
नाही. जेव्हा तुम्ही ती ग्रहण क शकता, जेव्हा तुम्ही ती स्वका शकता, तर तुम्ही
त्याचा स्वकार का करीत नाही? आता…
375 मी एक परपंरागत, िनयिमत मागर् जाणतो, क लोकांना वेदीजवळ बोलावणे. आपण
ते करतो आण ते पूणर्तः योग्य आहे. परतंु आता ासमयी वेदीच्या चारही बाजूला इतक
गद आहे, क आपण हे क शकत नाही.
376 परतंु मला हे सांगायला आवडेल, प्रेिषतांच्या िदवसात ते म्हणत, “￭जतक्यांनी
िवश् वास ठेवला, त्यांनी बाि स्मा घेतला.” समजले? जर तुम्ही हे क शकता, तर
खरोखरीच, तुमच्या खोल अंतःकरणात िवश् वास ठेवा. येथे हेच करायचे आहे. ही—
ही काही भावना नाही, तरी भावना त्याच्या सोबत असतातच. ठीक जसे मी म्हणालो,
धुम्रपान करणे आण दा िपणे हे पाप नाही, परतंु पापाचे गुणधमर् आहेत. ते दशर्िवतात
तुम्ही िवश् वास ठेवत नाही. समजले? परतंु जे तुम्ही तुमच्या दयात खरपेणाने िवश् वास
करता आण तुम्ही ा आधारावर जाणता, क तुम्ही कोठे बसलेले आहात, तुम्ही तुमच्या
संपूणर् दयाने ते स्वकारता. काहीतरी तेथे घडणार आहे. ते घडणार आहे.
377 तेव्हा तुम्ही त्याच्या साक्षीच्या पात उभे राहू शकता क काही घडले मग पाण्याकडे
चालून जा, म्हणा, “मी मडंळीला दाखवू इ च्छतो, मी ￭सध्द क इ च्छतो, मी माझी
साक्ष उभी क इ च्छतो, क मी वधूबरोबर माझे स्थान घेईन. मी आता येथे बाि स्मा
घेण्यासाठी उभा राहीलो.”
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378 मला ठाऊक आहे, िक आजरात्री, तेथे िकत्येक ीया चांगल्या ीया आहेत, परतंु
मी एक लाच बघण्यासाठी अत्यतं एकाक आहे. त्यांच्यातील एक माझी पत्नी आहे तीच
माझ्याबरोबर घरी जाते. सु वातीला, ती माझी पत्नी नव्हती. परतंु ती माझी पत्नी कशी
झाली, माझे नाव घेण्या ारे ती माझी पत्नी झाली.
379 तो येत आहे. तेथे खूप ीया, मडंळ्या जगामध्ये आहेत, परतंु तो त्याच्या पत्नीसाठी
येत आहे. ती त्याच्या नावा ारे बोलावली जाते. “जे ख्रस्तामध्ये आहेत, त्यांना देव
त्याच्याबरोबर आणील.” आपण त्यामध्ये कसे येतो? “आपणा सवार्ंचा एकाच आत्म्या ारे
एक शरीरामध्ये बाि स्मा झालेला आहे.”
380 आता जेव्हा आम्ही प्राथर्ना करतो, तुम्ही सुध्दा प्राथर्ना करा. आत कवा बाहेर,
तेथे खूप लोकांचा समुह खोल्यामध्ये आहे, काही बाहेरच्या बाजूला, सभोवती बाहेर
रस्त्यांवर उभे आहेत. परतंु आम्ही…तुम्हाला येथे वेदीकडे बोलवू शकत नाही. परतंु,
तुम्ही तुमच्या दयाला वेदी करा. आण तुमच्या अतंःकरणात म्हणा, “प्रभू येशू, मी

ावर िवश् वास ठेवतो. मी आज रात्री येथे बाहेर ा रात्रीच्या हवेत उभा आहे. मी
ा लहानशा खोलीत गुदमरलो आहे. मी येथे लोकांच्यामध्ये बसलेलो आहे. माझी—

माझी—माझी—माझी—माझी इच्छा नाही…मी हे गमावू शकत नाही. मी ही जोखीम
घेऊ शकत नाही.”
381 जसे मी तुम्हाला काल रात्री सांिगतले होते, सवर् गो नी मला खूप मदत केली आण
प्रभू जाणतो क मी सत्य सांगत आहे. जसे पौलाने म्हटले होते. “मी खोटे बोलत नाही.”
तो ांत कवा जे काही तो होता, मी तेथे उभे रािहलो, ते पािहले आण त्या लोकांना
जे गेलेले आहेत त्यांना हाताळले, अगदी इतके वास्तिवक ￭जतका मी येथे उभा आहे.
माझ्या िबचार्या भावा कवा बिहण नो ते चुकवू नका, तसे क नका. मी जाणतो क तुम्ही
प्रचार ऐकला आहे, तुम्ही हे ऐकले आहे. ते आण गो ी, ते सवर्, परतंु…जरा लक्षपूवर्क
ऐका. माझ्यासाठी हे…मला ठाऊक आहे, हे सत्य आहे, पाहा. पाहा, मी—मी ापेक्षा हे
अधक स्प क शकत नाही. ते चुकवू नका. ते सवर् तुमचे आहे.

आता आपण प्राथर्ना क या.
382 प्रभू येशू, येथे माझ्यासमोर मालांचे एक बॉक्स आहे जे आजारी लोकांना दशर्िवत
आहे. जसे मी त्यांच्यावर हात ठेवून प्राथर्ना करतो, कारण बायबल सांगते, “त्यांनी माल
आण फडक पौलाच्या अगंाव न. आणून रोग्यांवर घातली, दु आत्मे लोकांतून िनघून
गेले, आण मोठे चमत्कार केले गेले.”
383 कारण, त्यांनी पौलाला पाहीले होते, त्यांना माहीत होते क देवाचा आत्मा
त्याच्यामध्ये होता. त्यांना ठाऊक होती क तो—तो एक िवचत्र मनुष्य होता, क , तो
ज्या गो ी बोलत होता, त्या वचनािवषयी होत्या. तो जाऊन यहुदी मडंळीचा प्राचीन
यहुदी शब्द घेत असे आण त्यास जीवंत बनवीत असे. आण त्यास ख्रस्तात बसवीत
असे. त्यांना ठाऊक होते क परमेश् वर त्या मनुष्यात होता, तेव्हा त्यांनी पािहले क
परमेश् वर त्याच्या ारे िवचत्र आण सामथ्यार्च्या कृत्याने कायर् करीत होता, तो होणार्या
गो ी सांगत होता आण त्या तशाच घडत होत्या, आण त्यांना ठाऊक होते क तो
परमेश् वराचा सेवक आहे.
384 प्रभू, मी प्राथर्ना क रतो क तू ा लोकांचा त्यांनी तुझ्या वचनाला िदलेल्या
आदराबद्दल सन्मान करशील आण त्यांना येशूसाठी बरे करशील. प्रभू, येथे बाहेर
प्रेक्षकांमध्ये, तेथे लोक बसलेले आहेत, जसे पटेकॉस्टच्या िदवशी लोक प्रेिषत पेत्राचे
बोलणे लक्षपूवर्क ऐकत होते. तो कसे परत वचनामध्ये गेला, आण त्याला वचन िमळाले!
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आण त्याने म्हटले, “योएल संदे ा म्हणाला, अंतम िदवसात ा गो ी होतील. आण हे
तेच आहे.” आण तीन हजार लोकांनी त्यावर िवश् वास ठेवला आण बाि स्मा घेतला.
385 आण, िपत्या, आज आम्ही येथे तुझ्या कृपेने उभे आहोत. आण हे म्हणून नव्हे
क —क आम्ही कोणी िवशेष प्रकारचे लोक आहोत, हे ासाठी क (जसे ￬सहाच्या,
बलैाच्या कवा मनुष्याच्या िदवसात होते) हा ग डाचा समय आहे. हा ा समयाचा
अभषेक आहे. हा तो समय आहे, ज्यात आपण राहात आहोत. हो ा िन श् चत
समयाक रता पिवत्र आत्म्याचे कायर् आहे, हे ￭सध्द करण्यासाठी क येशू मेलेला नाही. ज्या
गो ीिवषयी त्याने सांिगतले क तो ा सांज समयाच्या प्रकाशाच्यावेळी करील, आण
येथे आपण त्याला त्या गो ी करताना पाहात आहोत. आपण त्या महान अिग्नस्तभंाला
ज्याने इ ाएलच्या संततीला मागर्दशर्न केले होते; जो पौलाला त्या रस्त्यावर भेटला,
वजै्ञािनक संशोधनाखाली येताना पाहीले आण त्यांनी त्याचा फोटो काढला.
386 आण आम्हाला ठाऊक आहे, हा तोच अग्नीस्तभं आहे ज्याने रानात मोशेला मागर्
दाखवला, त्याच अग्नीस्तभंा ारे त्याने बायबलची िकत्येक पुस्तके लहीली, कारण त्याला
वचनाने अभषेक केला होता.
387 तो अग्नीस्तभं, िदमीष्काच्या रस्त्यावर पौलावर उतरला आण त्याने बायबलची
िकत्येक पुस्तके लहीली, ज्यास परमेश् वराचा शब्द संबोधले गेले,
388 आण आता, प्रभू, आम्ही त्याच अग्नीस्तंभाला, वचना ारे ￭सध्द होताना, आण
वजै्ञािनक संशोधना ार,े प्रभूचे वचन प्रकट करताना पाहात आहोत.
389 प्रभू परमेश् वरा, लोकं लवकरच भानावर येवोत, लवकर! ज्यांची नावे जीवनाच्या
पुस्तकात लहीलेली आहेत, जेव्हा हा प्रकाश त्यांच्या मागार्त चमकेल, तेव्हा ते त्यास
पाहोत जसे ती छोटी, व बदनाम ी त्या िदवशी िवहीरीकडे आली, तने पटकन
ओळखले, आण तीला ठाऊक होते क ते वचन होते.
390 आण, आता, िपत्या, मी प्राथर्ना क रतो क ा समयी, ￭जतके लोक तुला आपल्या
दयात स्वकारतील, त्यांच्या दयात ाच समयी ही गो कायम स्थर करतील, क ते

पापाबरोबर मेले आहेत; ते उठतील आण जाहीर कबूलीसाठी, येशू ख्रस्ताच्या नावाने
बाि स्म्यासाठी तयारी करतील, ासाठी क त्याच्या पापांची क्षमा व्हावी, हे दाखवावे क
ते िवश् वास करतात क देवाने त्यांना क्षमा केली आहे, आण त्यांनी येशू ख्रस्ताचे नाव
घेतले आहे.
391 मग, िपत्या, पिवत्र आत्म्याचे तेल त्यांच्यावर ओत, क ते प्रभू परमेश् वराच्या सेवेत

जू व्हावे, ासाठी क त्यांनी ा अंतम, वाईट िदवसात परमेश् वराचे कायर्कतार् व्हावे,
कारण आपल्याला ठाऊक आहे क आपल्याकडे फार कमी समय आहे. आण मडंळी
कोणत्याही समयी िनघून जाईल.
392 आण कोकरा, कधीही, पिवत्र स्थान, कवा ब लदानाचे राजासन ते देवाचे राजासन
जेथे ब लदान ठेवलेले आहे, सोडेल आण तेव्हा ते समा होईल, तेथे जगासाठी आणखी
आशा राहणार नाही; ती समा होईल. तेव्हा ती के्षत्रात, भूकंपाच्या मो ा उद्रेकात
जात आण तीला मोठे हादरे बसतील जसे ते पुन त्थानाच्यावेळी झाले होते. आण—
आण, ते—ते…
393 जसे ख्रस्त कबरतेून उठला, ते पिवत्र जन उठले होते, तीच गो घडेल. प्रभू, ते
कुठल्याही िमनीटास होऊ शकेल. आम्ही तो आनदंी िदवस येण्याची वाट पाहत आहेत.
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394 आता िपत्या, तुझ्या लेकरांना आपल्या हाताखाली घे, तुझ्या लहान मढरांना तुझ्या
छातीशी घे. हे प्रदान कर. आण त्यांचे वचनाने पोषण कर, जोपयर्ंत त्यांना तुझ्या
सेवेसाठी सामथ्यर् प्रा होत नाही. प्रभू, आम्ही त्यांना आता तुझ्या हातात सम पत करतो.
प्राथर्नांचे उत्तर दे.
395 िपत्या, तू माकर् च्या 11व्या अध्यायात म्हटले आहेस, “जेव्हा तुम्ही प्राथर्ना करता,
प्राथर्ना क न जे काही मागाल ते आपल्याला िमळालेच हे असा िवश् वास धरा, म्हणजे ते
तुम्हाला िमळेल.”
396 आण माझे संपूणर् दय त्याला देतो जो ा गो ी इतक्या वषार्ंपासून मला प्रकट
करीत आहे, आण हे शके्क मागील आठवड्यात प्रकट केले, प्रभू परमेश् वरा, मी तुझ्यावर
िवश् वास करतो, क हा तो समय आहे, जेव्हा तुझे येणे िनकट आहे. आम्ही िवचार करतो
त्यापेक्षा अधक िनकट आहे.
397 कृपया, माझ्या प्राथर्नेचे उत्तर िमळू दे. त्या प्रत्येकाला देवाचे संतान म्हणो, जो
ऐकण्याच्या अतंरावर आहे, कवा जेथे ही टेप ऐकत आहे, ाच वेळी…मी त्यांचा ते
प्रकट केलेले वचन जाणतात ा आधारावर, देवाच्या राज्यासाठी दावा करतो. िपत्या,
संध्याकाळचा प्रकाश त्यांच्यावर उजेडू दे. मी त्यांना येशूच्या नावात तुला सम पत
करतो. आमेन.
398 आता, सवर् जे आत कवा बाहेर आहेत, जे िवश् वास करतात, आण त्यांनी—
त्यांनी कधीच तुझा जाहीर रत्या स्वकार केला नाही, क ते पापात मेले आहे; आण
त्यांना—त्यांनी देवाची दया हवी आहे. आण तू त्यांना येशू ख्रस्तामध्ये ग्रहण केले आहे;
जलाशय…ते त्यांना यशू ख्रस्तामध्ये ग्रहण केले आहे. जलाशय…ते त्यांना बाि स्मा
देण्यास तयार असतील, जे आज कवा उ ा, कवा आता ा समयी कवा कोणत्याही
वेळी बाि स्मा घेऊ इ च्छतात.
399 काय तुम्ही सहाव्या शक्क्याचा आनदं अनुभवला? [मडंळी म्हणते, “आमेन”—
सम्पा.] आता तुम्ही पाहता क तो कुठे उघडला आहे? [“आमेन.”] काय तुम्ही पाहता
क तो कुठे उघडला आहे? [“आमेन.”] काय तुम्ही त्यावर िवश् वास केला आहे?
[“आमेन.”]
400 असे म्हटले आहे, “कोणी आमच्या वातवर िवश् वास ठेवला आहे? आण कोणास
परमेश् वराचा भूज प्रगट झाला आहे?” समजले? वातवर िवश् वास ठेवा, म्हणजे प्रभूचा
भूज प्रगट होतो. भूज, देवाचे वचन प्रगट झाले आहे.
401 आता प्रभूची इच्छा असली, उ ा सकाळी मी त्या प्र ांची उत्तर देण्याचा होईल
ततका प्रयत्न करीन. मी त्यावर प्राथर्ना करण्यासाठी आज उरलेली रात्र कवा त्याचा
अधक समय घालवीन. मी रात्री एक ते तीन तास जागा होतो. मी काल रात्री एक
वाजेपयर्ंत पलंगावर गेलो नव्हतो, आण तीन वाजता देखील मी अभ्यास करीत होतो.
पाहा? समजले?
402 मला ासाठी उत्तर ावे लागेल. ते खरे आहे. आपण कोणत्याही गो ीची,
कोणत्याही मूखर्तेच्या, कवा कोणताही अनुमान कवा अधर्वट िवश् वास ाच्या अत
जवळ आहोत. मला हे प्रथम पहावे लागेल. आण मग जेव्हा मी ते पाहतो, ते वचनातसुध्दा
असले पािहजे. आण आजपयर्ंत, देवाच्या कृपेने ते पूणर्तः वचनाशी जुळत आहे. मी ते—
ते सवर् योग्य रतीने जुळलेले आहे.
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403 ते प्रभू परमेश् वर असे म्हणत आहे असे असले पािहजे. कारण, ते असे नाही माझ्या
ज्ञानामुळे मी म्हणतो, परतंु प्रभूचा शब्द प्रभू परमेश् वर असे म्हणतो असे आहे. तेथे वचन
आहे, आण मी ते घेतो जसे त्याने मला िदले आहे, आण ते एकत्र करतो आण तुम्हाला
दाखवतो. तर, तुम्ही स्वतःही जाणता, िक हे प्रभू परमेश् वर म्हणत आहे, असे वचन
आहे, समजले?
404 वचन येथे, असेच सांगते. आण तेव्हा त्याने मला जे प्रकटीकरण िदले आहे, ते
आपल्यातील कोणी एकाने िवचार केला होता त्याच्या अगदी िव ध्द होते. ते त्याच्या
िव ध्द आहे, जो मी िवचार केला होता, कारण मी वचनात ा प्रकारे कधीच गेलो
नव्हतो. परतंु आता, आपण पाहतो, िक ते हळूहळू सरकत एकदसुर्याशी जुळत आहे.
आण हे काय आहे? ते प्रभू म्हणत आहे असे वचन आहे. समजले? ते अगदी तसेच
आहे. ा समयात तेथे एक स्थान उघडले आहे, पकडत आहे, आण तेव्हा प्रभू येतो
आण ते अशाप्रकारे पुढे ढकलतो. म्हणून, तुम्ही पाहता ते तसे आहे. तो—तो प्रभू आहे.
ओह, मी त्याच्यावर प्रेम करतो! मी माझ्या संपूणर् दयाने त्याच्यावर प्रेम करतो.
405 आता, तुम्ही लक्षात ठेवा…आपण वेदीवर जाऊ शकत नाही. खूपजणांनी आपले
हात वर केले आहे. आता, पहा, ते एक तुमच्याबरोबर व्यक्त गत प्रकरण आहे. ते असे
आहे क तुम्हाला हवे ते करा. समजले?
406 तो समय इतका िनकट आहे क तुम्ही तातडीचा प्रयत्न क शकता, क ओढले जाऊ
नये. पाहा, फक्त आत जाण्याचा तातडीने प्रयत्न करा, “प्रभू, मला बाहेर राहू देऊ नको.
मला बाहेर सोडू नको. ार बदं होत आहे; जर मी आत प्रवेश क शकेन!” समजले?
407 परमेश् वर एक िदवस ार बदं करील. त्याने तसे नोहाच्या िदवसात केले, आण त्यांनी
दार ठोठावले. [भाऊ ब्रॅन्हम मचंावर खूप वेळा ठोठावतात-—सम्पा] हे बरोबर आहे?
[मडंळी म्हणते “आमेन.”]
408 आता लक्षात ठेवा, बायबल म्हणते, क “सातव्या प्रहरात.” ते बरोबर आहे? [मडंळी
म्हणते “आमेन.”-—सम्पा] काहीजण पिहल्या प्रहरी दसुर्या, तसर्या, चौथ्या,
पाचव्या, सहाव्या, सातव्या प्रहरी झोपी गेले. परतंु, सातव्या प्रहरी, तेथे घोषणा झाली,
एक हाक “वर आला आहे! त्याला सामोर्या चला.”
409 मुखर् कुमा रका म्हणाल्या, “मला आता त्यातील काही तेल ा.”
410 वधू म्हणते, “माझ्याकडे फक्त मला पुरले इतकेच आहे, जर तुम्हाला पािहजे, तर
तुम्ही जाऊन त्यासाठी प्राथर्ना करा.”
411 काय आता तुम्ही त्या झोपी गेलेल्या कुमार ना पाहु शकता? एिपस्कोपे लयन,
प्रेसबीटेरीयन, लुथरन तशा त्या सवार्ंवर पाहा क ते काय करण्याचा प्रयत्न करीत
आहे. आण त्यांच्याबरोबर समस्या ही आहे क , ते पिवत्र आत्मा िमळिवण्याचा प्रयत्न
करण्याऐवजी अनन्य भाषा बोलण्याचा प्रयत्न करतात.
412 आण त्यांच्यातील िकत्येक जण अनन्य भाषा बोलतात, आण मडंळीत
प्राथर्नेक रता येण्यास लाज बाळगतात; माझ्याकडून ही अपेक्षा करतात क मी त्यांच्या घरी
येऊन त्यांच्यासाठी प्राथर्ना करावी. काय तुम्ही ालाच पिवत्र आत्मा म्हणतात काय? ते
अन्य भाषेत बोलणे आहे, परतंु पिवत्र आत्मा नाही. समजले?
413 आता, मी िवश् वास करतो क पिवत्र आत्मा अनन्य भाषेत बोलतो. तुम्हाला ठाऊक
आहे मी त्यावर िवश् वास ठेवतो. पहा, परतंु त्याची दसुरी बाजूही आहे. होय महाशय.
आत्म्याची फळे हे ￭सध्द करतात क ते काय आहे. समजले?
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414 आता लक्ष ा, तेव्हा, जेव्हा ती येते तो—तो अंतम समय. आण तेथे, जेव्हा ते
आत येतात, तेव्हा ते जातात आण म्हणतात, “मी िवश् वास करतो क मला हे िमळाले
आहे. होय, माझा िवश् वास आहे क मला ते िमळाले आहे. आम्हाला ते िमळत आहे.”
415 पाहा, हे उचत आहे क मी—मी—मी तसे सांगू नये, कारण ते कदाचत ग धळ
िनमार्ण करील. जेव्हा मी त्या िदवशी म्हणालो, रपॅचर, कसे होणार आहे, मी—मी…
जर तुम्ही म्हणता क तुम्ही—तुम्ही त्याचा स्वकार करता. ठीक आहे. [मडंळी म्हणते
“आमेन.”-—सम्पा] पाहा. लक्ष ा. ठीक आहे. ते तुमच्यावर आहे.
416 पाहा, जेव्हा मुखर् कुमारीने, िवचार केला क तने परत येण्यासाठी प्राथर्ना केली
आहे, वधू गेलेली असते. वधू गेली, आण तला ते कळले नाही, जसे एक चोर रात्री
येतो. तेव्हा ते दार ठोठावण्यास सु वात करतात. आण काय घडले? काय घडून गेले?
ते महासंकटाच्या काळात टाकले गेले. बायबल म्हणते, “तेथे रडणे, िवलाप करणे आण
दात खाणे होईल.” हे सत्य आहे काय?
417 भावांनो, बिहण नो, मला ठाऊक नाही हे कधी होणार आहे. परतंु, माझ्या—
माझ्यासाठी तर हे होऊ शकते, मला…मला वाटते क हा माझा िवचार आहे. समजले?
माझा—माझा—माझा िवश् वास आहे क हे फार जवळ आहे. मी—मी…प्रत्येक िदवशी
माझी, इच्छा आहे क …मी ￭जतके होईल ततका नम्रतेने चालण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
समजले? आण आता जेव्हा तुम्ही जाणता…जेव्हा…
418 आज काहीतरी घडले, आण मी काहीतरी वर येताना पाहीले. मी—मी…पाहा, मी
आणखी ास घेऊ शकलो नाही. तेथे तो उभा होता, तो लहान प्रकाश तेथे उभा होता.
आण येथे तो होता. मला ठाऊक आहे हे सत्य आहे.
419 मी िवचार केला, “ओह, परमेश् वरा, मी—मी ते सांगू शकलो नाही. मी ते सांगू
शकत नाही. मी ते सांगू शकत नाही.” मी खोलीच्या बाहेर िनघून आलो, बाहेर गेलो, वर
आण खाली गेलो, भावा, मी िवचार केला, “माझ्या देवा! मी काय क शकतो? ओह!”
समजले? आण मला—मला मासळी पकडण्यास कवा काहीतरी करण्यास जायचे आहे;
मी…तुम्हाला…हे सांगू शकत नाही. समजले?
420 म्हणून, आपल्याकडे एक चांगला समय आहे, आपल्याकडे नाही का? प्रभूची स्तुती
असो! आमेन! समजले? आपण—आपण एका अ तू समयात आहोत, पाहा, कारण माझे
दय आनदंाने आण हषार्ने भ न वाहत आहे.

421 परतंु, जेव्हा, मी ा जगाचा आण त्या हजारो लोकांचा िवचार करतो क जे नाश
पावले आहेत, अधंःकाराच्या छायेखाली आहेत, तेव्हा तुमचे अतंःकरण रक्तबबंाळ होते,
“तुम्ही काय क शकता? तुम्ही काय क शकता?” तुम्ही फक्त अनुभव क रता क
पिवत्र आत्मा तुमच्या दयात रडत आहे. जसे ते आमच्या प्रभूच्यामध्ये झाले होते, जेव्हा
त्याने य शलेमेकडे, त्याच्या स्वक यांकडे पािहले, म्हणाला, “य शलेमे, य शलेमे,
जशी क बडी आपली िपले पखंाखाली एकवटते, तसे तुझ्या मुलाबाळांना एकवटायची
िकतीदा तरी माझी इच्छा होती, पण तुमची इच्छा नव्हती.” तुम्हाला असा अनुभव येतो
क पिवत्र आत्मा बोलत आहे. “मी तुम्हाला िकती वेळा तरी एकवटावे अशी इच्छा होती,
परतंु तुमची इच्छा नव्हती.” समजले?
422 िमत्रांनो, आपण येथे काही घटनेवर आहोत. ते काहीही असो, परमेश् वराला ठाऊक
आहे. ते कधी घडणार आहे ते कोणालाही, कोणालाही ठाऊक नाही. ते एक रहस्य आहे.
कोणालाही ठाऊक नाही क ते कधी घडणार आहे.
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423 परतंु येशूने आपल्याला सांिगतले आहे, “जेव्हा तुम्ही ा गो ी, ा सवर् गो ी.”
ठीक मी ाची तुलना सहाव्या शक्क्याशी केली, जे येशूने मत्तय 24मध्ये म्हटले आहे.
आता समरण करा क त्याने काय सांिगतले, “जेव्हा तुम्ही ा गो ी घडताना पाहाल,
तेव्हा तो जवळ दाराशीच आहे असे समजा.” त्यानतंरचे वचन पाहा, 30 वे—30 वे
आण 31 वचने पुढे खाली, 32वे, 33वे वचने.
424 त्याने म्हटले, “आण तो आपल्या दतूास आकाशाच्या चारही कोपर्यात, चारही
वार्यांना त्याच्या िनवडलेल्यास जमा करण्यासाठी पाठवील.” हे बरोबर आहे?

म्हटले, “आता…”
425 आता लक्षात ठेवा, तो ठीक तेथेच थांबला. सहाव्या शक्क्यानतंर, तो कधीच पुढे
गेला नाही. त्याने सातव्या शक्क्याबद्दल कधीच काही सांिगतले नाही. त्याने पिहला,
दसुरा, तसरा, चौथा, पाचवा आण सहावा शक्का सांिगतला परतंु तो तेथे थांबला, त्याने
सातव्या शक्क्यािवषयी कधीच काही उ ेख केला नाही.
426 आता त्याने सांिगतल्या नतंरच्या गो ीकडे लक्ष ा, “आता ांताकडे लक्ष लावा.”
समजले? मग त्याने ांत सांगण्यास आरभं केला. त्याने म्हटले, “ ा गो ी होतील.”
427 तो त्याच्या तीन प्र ांना उत्तर देत होता. “ही…चन्हे केव्हा घडतील? आण तुझ्या
येण्याचे चन्ह काय असेल? यगुाच्या समाि चे चन्ह काय असेल?”
428 आण तेथे सहाव्या शक्क्यात जगाचा अंत आहे. आण सातव्या दतूाचा कणार्
वाजेल…“त्याने हात स्वगार्कडे वर केले, आण जो यगुानुयगु जीवंत आहे त्याची शपथ
वाहून म्हटले, आणखी अवकाश लागणार नाही.” पृथ्वी निवन पृथ्वीला जन्म देत आहे.
हे समा झाले.
429 आण येथे आपण िबलकुल दाराशी आहोत. आहे, मी भीतीने थरथरत आहे. “आण
प्रभू मी काय केले पािहजे? मी आणखी काय—काय क शकतो?” समजले? आण,
मग जरा ते स्थान आण त्या बहुमुल्य लोकांना पाहण्याचा िवचार करा! मी तेथे उभा राहून
स्वतःकडे पाहत होतो. आण मी िवचार केला, “देवा, का ते—ते हे चुकवू शकत नाही.
मला—मला—मला त्यांना ढकलले पाहीजे. मला श्रोत्यांमध्ये गेले पाहीजे आण त्यांना
ढकलले पािहजे. तुम्ही ते क शकत नाही.” तुम्ही…
430 “आण माझ्या िपत्याने आक षल्याशवाय कोणीही मनुष्य मजकडे येऊ शकत
नाही.” परतंु आमच्याकडे येथे एक सांत्वन आहे, “ज्यांना िपत्याने मला िदलेले आहे, ते
सवर् माझ्याकडे येतील.”
431 परतंु त्यांच्यातील शेष, त्या संस्थासहीत ज्यावर ते अवलंबून आहेत, त्याचे असे
होईल क , “तो पृथ्वीवर राहणार्या त्या सवर् लोकांना फसवील, ज्यांची नावे कोकर्याच्या
जीवनाच्या पुस्तकात लहीली नाहीत, जेव्हा कोकरा यगुाच्या स्थापनेपासून वधला गेला
होता.” ओह, बापर!े म्हणून, तुम्ही पाहा, ही द:ुखदायक गो आहे.
432 तुम्ही फक्त एकच गो क शकता, क तुम्ही वचनाबरोबर राहा. पाहा, जे काही तो
करण्यास सांगतो. ते करा. समजले? तो जे काही करण्यास सांगतो; ते करा.
433 आण तुम्ही तेथे हा, आण म्हणा, “ओह, बापर!े ते हे करतात. मग…ओह!”
हे फक्त…
434 तुम्हाला हे कळत नाही, क िकती मान￭सक तणाव असतो! आता मला हे सांगायचे
आहे. मला वाटते क टेप बदं झाले आहेत. खूप लोक सांगतात. “भाऊ ब्रॅन्हम, ा
प्रकारच्या सेवकाई बरोबर…” (मला लक्ष ावे लागेल, कारण लोक त्या टेप घेऊन
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जातात आण त्याचे तुकडे करण्याचा प्रयत्न करतात.) म्हणून जेव्हा ते म्हणतात, “भाऊ
ब्रॅन्हम, कदाचत, आमच्याकडे सेवकाई असती तर,” तुम्हाला ठाऊक नाही क तुम्ही
काय सांगत आहात. भावा-बिहण नो, तुम्हाला, प्रामाणकपणे तुम्हाला ठाऊक नाही क

ाबरोबर काय काय जाते. ओह, बापर!े आण जेव्हा लोक तुम्ही जे सांगता, त्यावर
िवसंबतात, ती काय जबाबदारी असते! लक्षात ठेवा, जर तुम्ही त्यांना चुक चे सांगता,
परमेश् वर त्याच्या रक्ताचा झाडा तुमच्याकडून घेईल. तेव्हा तुम्ही ािवषयी िवचार करा.
ती खूप भयकंर गो आहे.
435 म्हणून, प्रेमाने राहा, येशूला तुमच्या पूणर् दयाने प्रेम करा…साधे राहा. कधीही
चुक चा अथर् काढू नका. देवासमोर फक्त साधे राहा. कारण, ￭जतके अधक तुम्ही त्याचा
चुक चा अथर् काढाल तेवढे अधक तुम्ही देवापासून दरू व्हाल. समजले? फक्त त्याच्यावर
िवश् वास ठेवा.

म्हणा, “आता, तो कधी येईल.”
436 जर तो आज येतो, तर ठीक आहे, जर तो आता पासून वीस वषार्ंनी येणार आहे,
तरीही ठीक आहे. मी तसाच त्याच्यामागे जात राहीन, जसा आता मी जात आहे. “प्रभू,
जर तू माझा कुठेही उपयोग क शकतो, प्रभू मी येथे आहे.” जर आजपासून शभंर
वषार्ंनी येणार आहे. जर माझे पणतू-पणतू-पणतू-पणतू-पोतवंड अजूनही त्याचे येणे
पाहण्यासाठी जीवंत असतील…“प्रभू, मला ठाऊक नाही क केव्हा ते होणार आहे, परतंु
मला आज तुझ्याबरोबर योग्य रतीने चालू दे.” समजले? मी—मी इ च्छतो…कारण,
मी—मी त्या िदवशी उठेन, त्याचप्रकारे जसे मी कोठेतरी एक छोटीशी झोप घेतो.
437 तेथे त्या गौरवी स्थानात, त्या देवाच्या राज्यात तेथे येत असता, जेथे सवर् वृध्द त ण
असतील, जेथे शुभ्र व त्यांनी अगोदरच घातलेले असतील! पु ष आण ीया बदलले
आहेत. एका सुंदर कलाकृतीत एक—एक सुंदर पु ष आण एक—एक सुंदर ी! तेथे
त्या संपूणर् सुंदरतेमध्ये आण सुंदर पु ष आण सुंदर ीच्या प्रतमेत उभे आहेत! आण
कधीच वृध्द होऊ शकत नाही, कधीच पापी होऊ शकत नाही, कधीच कशाचाही ेष,
मत्सर कवा काहीही नाही! ओह, माझ्या प्रभू!
438 मला वाटते क आता टेप बदं झाल्या आहेत. आण माझ्या—माझ्याकडे तीन कवा
चार िमनीटे आहेत. मला तुमच्याशी बोलायचे आहे. काय असे करणे ठीक होईल? [मडंळी
म्हणते, “आमेन”—सम्पा] आता हे फक्त व्यक्त गत आहे, पाहा. कारण, उ ा. मी—
मी…ते इतके जबरदस्त असेल! पाहा, मी िवचार करतो, हेच उचत आहे क ते आता
सांगू जे मी सांगणार आहे. मी…हे आता फक्त आपल्यासाठी आहे. मी…
439 तुम्हाला ठाऊक आहे, क माझी—माझी एक पत्नी आहे ￭जच्यावर मी प्रेम करतो
आण ती मेडा आहे. आण माझ्या पिहल्या पत्नीच्या प्रेमामुळे मी तच्याशी लग्न केले.
आण आता मी तची होईल ततक काळजी घेतो, मी—मी तच्याबरोबर लग्न केले नसते
जर तसे करण्यास मला देवाने सांिगतले नसते. आण तुम्हाला त्याची गो माहीत आहे
कशी ती प्राथर्नेत गेली, आण कशी मी केली. आण तेव्हा त्याने मला मी काय करावे ते
सांिगतले, आण “जा, तच्याशी लग्न कर,” आण ते करण्याची योग्य वेळ सांगतली. ती
एक प्रेमळ ी आहे आण ती आज रात्री माझ्यासाठी प्राथर्ना करीत आहे. आण आता
आठ वाजले आहेत. ती कदाचत घरी आता प्राथर्ना करीत असेल.
440 आता लक्ष ा. एके िदवशी ती मला म्हणाली, ती म्हणाली, “बील,” तीने म्हटले,
“मी तुला एक स्वगार्िवषयी प्रश् न िवचा इ च्छते.”

मी म्हणालो, “ठीक आहे, मेडा, तो काय आहे?”
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ती म्हणाली, “तुला ठाऊक आहे क माझे तुझ्यावर प्रेम आहे.”
441 आण मी म्हणालो, “होय,” येथे हे घडल्यानतंरची ही गो आहे.

ती म्हणाली, “तुला ठाऊक आहे क होपचेही तुझ्यावर प्रेम होते.”
मी म्हणालो, “होय.”

442 आण ती म्हणाली, “आता” ती म्हणाली, “मला वाटत नाही क मी ेष क .”
तने िवचारले, “परतंु होप तुमची पत्नी होती.” आण तने म्हटले, “आता जेव्हा आपण
स्वगार्त जाणार…आण तू म्हणाला क तू तेथे तला पािहले.”
443 मी म्हटले, “ती तेथे होती. मी तला पािहले. मी तेथे तला दोनदा पािहले.” ती तेथे
आहे. ती माझ्या येण्याची वाट पाहत आहे. तसेच…तसेच शेरॉन. मी तला पािहले, तसेच
जसे मी तुझ्याकडे पाहात आहे. मी तला तेथे पािहले. आण मी म्हणालो…
444 तीने िवचारले, “ठीक आहे, आता जेव्हा आपण तेथे जाऊ, तर कोण तुझी
पत्नी असेल?”
445 मी म्हणालो, “तुम्ही दोघीही. तेथे कोणीही नसणार, पाहा, तरी तुम्ही दोघेही
असाल.”

तीने म्हटले, “मी ते समजू शकत नाही.”
446 मी म्हणालो, “आता, िप्रये, खाली बस, मला तुला काही समजवू दे.” मी म्हटले,
“आता, मला माहीत आहे क तू माझ्यावर प्रेम करते, आण तुला माहीत आहे मी तुझ्यावर
िकती प्रेम करतो आण आदर सन्मान करतो. आता, उदाहरणाथर्, काय होईल जर मी
चांगले कपडे घालून खाली शहरात गेलो आण कोणी वेश्या, जी खरोखरी सुंदर आहे येते
आण तचे हात माझ्या सभोवती घालते आण म्हणते, ‘ओह, भाऊ ब्रॅन्हम, मी तुझ्यावर
िन श् चत प्रेम करते,’ तचे हात माझ्या सभोवती घालण्यास आण मला आल गन देण्यास
सु वात करते. तुला काय वाटेल?”

तीने म्हटले, “मला वाटत नाही क ते मला अधक आवडेल.”
447 आण मी म्हणालो, “मला तुला काहीतरी िवचारायचे आहे…तू सवार्त अधक
कोणावर प्रेम करते, जर ही वास्तिवक िनणर्य घेण्याची गो आहे. माझ्यावर कवा येशू
ख्रस्तावर?” आता, ही फक्त कौटंुिबक चचार् आहे.
448 आण ती म्हणाली, “प्रभू येशूवर.” म्हणाली, “होय, बील मी तुझ्यावर इतके प्रेम
करते, मी त्याचा अगोदर त्याग करण्याऐवजी, मी तुझा त्याग करीन.”
449 मी म्हटले, “िप्रये मी तुझा आभारी आहे. हे तुझे बोलणे ऐकून मला आनदं झाला
आहे.” मी म्हणालो, “आता, काय होईल जर तीच ी येशूकडे येईल आण तच हात
त्याच्याभोवती घालील, म्हणेल, ‘येशू मी तुझ्यावर प्रेम करते,’ तू तच्यािवषयी काय
िवचार करशील?”

तीने म्हटले, “मी त्यामुळे आनिंदत होईन.”
450 पाहा, ते िफ लओ प्रेमातुन अगापी प्रेमात बदलले. पाहा, ते उच्च दजार्चे प्रेम आहे.
समजले? आण तेथे पती आण पत्नी अशी गो नाही…आण मुलांना वाढिवणे ते सवर्
समा होईल. नर आण मादी लग समा होईल. तेथे सवर् ग्रंथी…त्या एकाच प्रकारच्या
असतील. समजले? तेथे लग ग्रंथी नसतील. समजले, तेथे त्यातली कोणतीही ग्रंथी
नसेल. पाहा तेथे लग ग्रंथी नसणार समजले? तुम्ही फक्त…होय, महाशय तुम्ही लगग्रंथी
शवाय िवचार करा. आम्ही पृथ्वीवर संतान उत्प करावे म्हणून त्या ग्रंथी आपल्यात
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घातल्या आहे, तुम्हाला समजले? परतंु, तेथे त्यातली कुठलीच नसणार. तेथे पु ष
कवा ी मधील कुठलीच ग्रंथी नसणार. नाही.
451 परतंु तेथे देवाच्या कलाकृतीची उच्चता असेल. ते अगदी बरोबर आहे. परतंु आपण
खरोखर खरपेणात असू. तेथे िफ लयो प्रेम िबलकुल नसेल, तेथे सवर् अगापी प्रेम असेल.
समजले? म्हणून, तेथे पत्नी ापेक्षा अधक नसेल क ती तुमच्यासाठी कोणती प्रेमळ गो
असेल, जी तुमची आहे, आण ती तुम्ही एक दसुर्याचे आहात. तेथे असे काही नसणार…
नाही, नाही, तेथे असे नसणार…पाहा, तेथे िफ लओ भाग िबलकुल नसणार. पाहा, तेथे
ेष सारखी कुठलीही गो नसणार, कशािवषयी ेष नसणार, तेथे अशा प्रकारची कुठलीही

गो नसणार. तुम्हाला तेथे अशी गो कधीच कळणार नाही. समजले? आण फक्त तेथे
िप्रय त ण पु ष आण त ण ी राहण्यासाठी असतील.

आण तेव्हा, नतंर, ती म्हणाली, “िबल आता ते मला समजले.”
मी म्हणालो, “होय.”

452 मी तुम्हाला एक लहान घडलेली गो सांगू इ च्छतो, हे एक स्वप्न होते. मी झोपलेलो
होतो. आण हे मी सवार्ंसमोर कधीच सांिगतले नाही. मी ते काही लोकांना सांिगतले आहे
माझ्या मािहतीसाठी परतंु ा मागार्वर सावर्जिनक पात नाही,
453 मी—मी एक िदवस त्याच्या जवळजवळ एका मिहन्यांनतंर एक स्वप्न बघतले, क
उभा होतो आण तो महान समय पाहात होतो…तो न्याय नव्हता. मला वाटत नाही क
मडंळी (माझा अथर्, वधू) न्यायात जाईल परतंु, मी तेथे होतो जेव्हा मुकूट िदले जात होते.
आण तेथे एक मोठे—मोठे ￬सहासन मांडलेले होते. आण येशू आण िहशोब ठेवणारा
स्वगर्दतू आण सवर् तेथे उभे होते. आण हस्तीदतं स श्य पांढरे ￬सहासनाव न पायर्या
खाली उतरत होत्या, आण ते सवर् बाजूनंी पायर्या बाजूला होते, हे यासाठी क तेथे मोठा
समुदाय उभा होता, ते बघु शकतील क काय घडत होते.
454 आण मी मागे एका बाजूला उभा होतो. आण मी तेथे उभा होतो, मला कल्पना
नव्हती क मला ा पायर्यावर चालावे लागेल. मी तेथे उभा होतो…
455 तो िहशोब ठेवणारा स्वगर्दतू कोणाचे नाव पुकारत होता, आण मला कळत होते, मी
ते नाव ओळखत होतो मी पािहले, आण तेथे मागून एक भाऊ एका बिहणीबरोबर चालत
तसाच तेथे चालत आला. िहशोब ठेवणारा स्वगर्दतू तेथे ख्रस्ताच्या बाजूला उभा होता.
(हे एक स्वप्न आहे.) मी ते पाहात होतो. आण त्यांची नावे तेथे, जीवनाच्या पुस्तकात
सापडत होता, आण तो त्यांच्याकडे पाहत असे आण म्हणे, “शाब्बाश माझ्या भल्या
आण िव ासू दासा, आता आत प्रवेश कर.”
456 मी मागे पाहीले, जेथे ते जात होते. तेथे एक निवन पृथ्वी आण आनदं होता.
आण त्याने म्हटले, “प्रभूच्या आनदंात सहभागी व्हा, हे—हे तुमच्यासाठी जगाच्या
स्थापनेअगोदर आहे.” समजले? आण ओह, मी िवचार…केला. ते तेथून तेथे जात
होते, आण एकमेकांस भेटत होते आण आनदं करीत होते. आण पवर्त आण महान
मो ा जागेवर जात होते.
457 परतंु, मी िवचार केला, “ओह, ते अ तू नाही का! मिहमा! हालेलुयाह!” बस वर-
खाली उड्या मारणे.
458 तेव्हा मी दसूरे नाव पुकारताना ऐकले. मला वाटले, “ओह, मी त्याला ओळखतो.
मी त्याला ओळखतो. तेथे, तेथे तो जातो.” मी त्याच्यावर अशाप्रकारे ी लावून होतो.

“प्रभूच्या आनदंात सहभागी हो, माझ्या भल्या आण…”
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“ओह,” मी म्हणालो, “प्रभूची स्तूती! प्रभूची स्तूती!”
असे म्हणाला, उदाहरणाथर्, ते असे म्हणाले, “ऑमर्न ने व्हल,” पाहा.

459 आण मग मी म्हणालो, “तो जुना भाऊ ने व्हल आहे. तेथे तो आहे.” समजले?
आण येथे तो गद तून येतो, वर जातो.
460 आता तो म्हणतो, “प्रभूच्या आनदंात सहभागी व्हा, जो तुमच्यासाठी जगाच्या
स्थापनेपूव ￭सध्द केला होता. आत प्रवेश करा.” आण भाऊ नेिवल बदलतात, आण
परत जाण्यास सु वात करतात, बस कचाळत आण स्तुती करत होते.
461 मुला, मी फक्त ओरडलो आण म्हणालो, “परमेश् वराला गौरव असो!” येथे उभा
राहून माझ्या भावांना जाताना पाहणे, हा एक अ तू समय होता.
462 आण न द ठेवणारा स्वगर्दतू तेथे उभा होता, आण म्हणाला, “िवलीयम ब्रॅन्हम.”
463 मी कधीच िवचार केला नव्हता क मला तेथे चालावे लागेल. म्हणून तेव्हा मी
घाबरलो होतो. मी िवचार केला, “ओह, बापर!े मला आता ते करावे लागणार का?”
म्हणून मी चालत तेथे खाली गेलो. आण सवर्जण मला शाबासक देत होते…[भाऊ ब्रॅन्हम
स्वतःच्या पाठीवर खूप वेळा, थाप मा न दाखवतात—सम्पा.] “हाय, भाऊ ब्रॅन्हम!
भाऊ ब्रॅन्हम, परमेश् वर तुला आशीवार्िदत करो!” मला शाबासक देत होते, जसे मी त्या
मो ा लोकांच्या समुहातून जात होतो. आण ते सवर् येत होते आण तशाप्रकारे मला
शाबासक देत होते. [भाऊ ब्रॅन्हम त्यांना स्वतःला खूप वेळा शाबासक देऊन दाखवतात.]
“भावा, परमेश् वर तुला आशीवार्दीत करो! भावा, परमेश् वर तुला आशीवार्दीत करो!”
464 मी जात होतो. मी म्हणालो, “आभारी. आभारी. आभारी.” जसे सभेतून कवा
कोणत्या स्थानाकडून बाहेर येणे, तुम्हाला माहीत आहे.
465 आण मी त्या भव्य िवशाल हस्तीदतं शडीव न जाणार होतो. मी तेथे चालण्यास
सु वात केली आण जसे मी पिहले पाऊल टाकले, मी थांबलो. आण मी िवचार केला…
मी त्याच्या चेहर्याकडे पािहले. मला वाटले, “मी त्याला ाप्रकारे नीट पाहू इ च्छतो.”
आण मी थांबलो.
466 माझे हात असे केले होते. मला वाटले काहीतरी येथे माझ्या हाताखाली आली. तो
दसुर्या कोणाचा हात होता. मी सभोवती पािहले, आण तेथे होप उभी होती, तचे मोठे
काळेभोर डोळे, आण दाट केस तच्या पाठीवर रगाळत होते, शुभ्र झगा घातलेला होता;
माझ्याकडे पाहात होती. मी म्हणालो, “होप!”
467 मला वाटले, काहीतरी हे हातावर पडले. सभोवती पािहले, आण तेथे मेडा होती;
तचे काळे डोळे वर पाहात होते, आण तचे काळे केस खाली ल बकळत होते, शुभ्र झगा
घातला होता. आण मी म्हणालो, “मेडा!”
468 आण त्यांनी एक दसुर्याकडे पाहीले, तुम्हाला माहीत आहे, अशाप्रकारे त्यांना…मी
त्यांना बाहूत घेतले आण आम्ही आमच्या स्वग य घरी चालत गेलो.
469 मी जागा झालो. ओह, मी जागा झालो. आण मी—मी उठलो आण खचु वर
बसलो, आण तुम्हाला माहीत आहे, रडलो. मी िवचार केला, “हे परमेश् वरा, मी आशा
क रतो क ते तसेच होवो.” दोघीही माझ्या जीवनात सहचा रणी होत्या, आण लेकरे
वाढिवली, आण अशा गो ी; आण येथे आपण, निवन जगात प्रवेश करीत आहोत, जेथे
प रपूणर्ता आण सवर् गो ी. नाही, काहीच नाही…
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470 ओह, ही खरोखरीच अ तू गो असणार! ती चुकवू नका. तुम्ही ती गमावू नका.
परमेश् वराच्या कृपेने, तुम्ही ते सवर् करा, जे क शकता; आण मग बाक तुमची काळजी
घेणे परमेश् वराच्या हाती आहे मग.

मी त्याच्यावर प्रेम करतो, मी त्याच्यावर प्रेम क रतो.
कारण त्याने मजवर प्रथम प्रेम केले
आण माझे तारण िवकत घेतले
कलवरी…

471 आपल्या पूणर् दयाने आपण ते पुन्हा गाऊया. आता आपले डोळे
परमेश् वराकडे लावूया.

मी त्याच्यावर प्रेम करतो.
472 [भाऊ ब्रॅन्हम मचं सोडतात आण एका ीसाठी प्राथर्ना करतात, मडंळी पुन्हा एकदा
गाणे गाते. मी त्याच्यावर प्रेम करतो—सम्पा.]

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

473 आता, ठीक आहे. त्या ीला आशा नव्हती क ती ा सभेमध्ये जीवंत राहील. ते
बरोबर आहे. तेथे ती दोन्ही हात वर क न परमेश् वराची स्तुती करीत आहे. तेच कारण
आहे क मी येथे खूप वेळ रगाळीत होते. मी तुम्हाला सांिगतले नाही क मी काय करतो.
मी मेडा आण त्यांच्यािवषयी बोलत होतो. आण ते मी काय आहे ते पाहण्यासाठी ी
लावून होतो. मी पािहले क तो प्रकाश गोल गोल मागे पुढे िफरत होता. आण तो गेला
आण तच्यावर जाऊन थांबला. मी िवचार केला, “तेच ते आहे.” ओह, हे अ तू नाही
का? [मडंळी आनदंीत होते—सम्पा.]

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

474 आता आपल्या दयाने, [भाऊ ब्रॅन्हम गुणगुणण्यास सु वात करतात मी त्याच्यावर
प्रेम करतो—सम्पा] फक्त त्याचा चांगुलपणा आण दयेिवषयी िवचार करा.

…मी त्याच्यावर प्रेम करतो. (आमेन!)
…त्याने मजवर प्रथम प्रेम केले…

475 आता पाहा हे िकती चांगले आहे? आमेन! तेच आहे. आता…? जा आण बरी हो.
आमेन! परमेश् वराची कृपा बरे करण्यासाठी तुजवर झाली आहे. आमेन.

…कलवरी झाडावर.
ओह, परमेश् वराला गौरव असो!

मी त्याच्यावर प्रेम करतो…
ठीक आहे, तुमचा पाळक.

मी…
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476 [कोणीतरी म्हणाले, “भाऊ ब्रॅन्हम, उ ा साडे नऊ ला सु वात क या?”—
सम्पा] नऊ ते साडे नऊ. नऊ वाजता, त्याच्यामध्ये. [“नाश्त्यानतंर? नऊ वाजता?”]
तुम्ही नऊ वाजता सु वात करा. मी साडे नऊला सु वात करीन. 
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