
पिहला शक्का
 आपल्या माना आपण प्राथर्नेसाठी झुकवूया. हे स्व गय िपत्या, आज रात्री आम्ही

तुझे आभार मानतो यासाठी क , तू आम्हाला परत संधी िदली क , आम्ही येऊन
तुझी उपासना करावी. आम्ही तुझे आभारी आहोत क , तू आम्हाला ￭जवंत राखले आण
सावर्का लक जीवन जे आमच्या आत वस्ती करते; त्याचे महान प्रकटीकरण िदल्याबद्दल.
आण हे िपत्या, आज रात्री, आम्ही एकत्र आलो आहोत. तुझ्या वचनांचा अभ्यास
करण्यासाठी, जे जगाच्या प्रारभंापासून ही महान रहस्ये जी लपलेली आहेत. आण तो
कोकराच आहे तोच फक्त आम्हाला हे प्रगट क शकतो. आज रात्री, मी प्राथर्ना करतो
क , त्याने आम्हामध्ये यावे आण त्याचे वचन घेऊन आम्हाला प्रगट करावे यासाठी क ,
आम्ही कसे त्याचे अधक उत्तम असे सेवक या अतं समयात असावे. हे देवा, जसे आम्ही
आज पाहतो क , आम्ही अंत समयात आलो आहोत, आमची जागा ओळखावी अशी
समज तू दे, प्रभू, आण आमची नाजूक अवस्था, आण तुझ्या लवकर येण्याची िन तता
हे प्रभू आमचे सहाय्य कर. हे आम्ही येशूच्या नावात मागतो. आमेन.
2 मला वाटते तो दािवद होता, जो म्हणाला, “आपण परमे राच्या घराकडे जाऊ
असे ते मला म्हणाले, तेव्हा मला आनदं झाला.” ही नेहमीच एक संधी आहे क यावे.
आण—आण देवाच्या वचनांचा, एकित्रतपणे, अभ्यास करावा, जी आम्हाला महान
आशा देते.
3 आता येथे पुष्कळ उभे आहेत आण मी थोडी घाई करणार आहे. शक्य ततक्या
लवकर व्हावे म्हणून. परतंु मला भरवसा वाटतो क , तुम्ही पिवत्र आत्म्याच्या उप स्थतीचा
आनदं अनुभवला आहे. जसा मी अनुभवला आहे, काही मागील काळात. [मडंळी
“आमेन.” म्हणते—संपा.]
4 आण, आज, असे काही घडले आहे, जे या मागील बर्याच काळात घडले नव्हते.
मी यावर अभ्यास करीत होतो, या प्रकटीकरणावर, शक्का फोडण्यासंबधंी.
5 काही वषार्ंपूव मी त्यांतून गेलो, मला वाटते याला वीस वष झाली असावी, कवा
तसेच काही. परतंु कसेही का असेना मी कधीच त्याबद्दल पूणर्तः समाधानी नव्हतो. असे
वाटत होते क , तेथे काहीतरी आहे, मुख्यतः क न ा शक्क्यांमध्ये, कारण हे शके्क
हे पूणर् पुस्तक आहे. पाहा? ते पुस्तक आहे. हे पूणर् पुस्तक एक पुस्तक आहे, शके्क
मारलेले…
6 उदाहरणासाठी, जर माझ्याकडे येथे काही आहे, माझे म्हणणे काय ते मी दाखवू
इ च्छतो. [ब्रदर ब्रॅन्हम एका कागदाचा तुकडा घेऊन हे सचत्र त्याला गुडंाळून आण
गुडंाळीला शक्काबदं क न दाखवतात.—संपा.] येथे एक शक्का आहे. तो अशाप्रकारे
गुडंाळण्यात यावा, जसा हा गुडंाळला आहे. आण तुम्ही अशाप्रकारे त्याला गुडंाळा.
आण शेवटी त्याचा असा तुकडा िदसून येतो. हा पिहला शक्का आहे. मग, हे िठक आहे,
हा पुस्तकाचा पिहला भाग आहे. मग, नतंरचा शक्का हा अशाप्रकारे त्याला गुडंाळलेला
आहे, त्याच्या बाजूलाच. आण त्याला ा अशाप्रकार,े गुडंाळलेले आहे. आण नतंर.
शेवटी, येथेच, दसुरा एक शक्का िदसून येतो, म्हणजे, दोन शके्क.
7 आण अशाप्रकारे संपूणर् बायबल हे लहीले गेले, गुडंाळ्यांमध्ये. [भाऊ ब्रॅन्हम हे
कागदाचे पान जे गुडंाळले होते, ते पुन्हा उघडतो जो त्यांनी स्प करण्यासाठी वापरला
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होता—सम्पा.] आण, असे, त्या शक्क्याचे फोडणे म्हणजे त्या पुस्तकांतील रहस्ये
उघड करणे होय.
8 तुम्ही यमर्याच्या पुस्तकातून काही शकलात काय, त्याने कसे लहीले, तुमच्यांतील
पुष्कळजण हे िटप्पणी करीत होते? कसे ते शके्क लिहले गेले व राखण्यासाठी ते कसे दरु
ठेवले होते, सत्तर वषार्ंच्या बिंदवासांतून तो परत येईपयर्ंत. तो परत आला आण त्याने
त्याच्या वतनावर दावा केला.
9 मला िन तच त्याचा अभ्यास करायला आवडेल. तुम्ही नाही…ते सवर् व्यक्त
करण्याचा काही मागर् नाहीये. कारण ते सावर्का लक वचन आहे. आण ते सावर्का लक
पुस्तक आहे, म्हणून आम्हाला काही उंच िठकाणी त्याला हाणायचे आहे. आण आज,
अभ्यास करताना, मी पुष्कळ शा वचने लहीली आहेत, यासाठी क तुम्ही त्याचा
अभ्यास करावा आण…आण टेप्स् त्याबद्दल पुष्कळ काही उघड करील, जसा तुम्ही
अभ्यास कराल आण तेथे पुष्कळ गो ी आहेत!
10 जर का मी येथे मचंावर उभा रािहलो आण तुम्हाला प्रगट केले, जसे मला त्या
खोलीमध्ये प्रगट करण्यात आले, बापर,े तर ते आ यर्कारक ठरले! परतंु जेव्हा तुम्ही
येथे येता, तेव्हा तुम्ही दबावाखाली असता, आण तुम्ही पुष्कळ गो ना सोडून देता,
आण हा प्रयत्न करता क , लोकांपयर्ंत मह वाच्या गो ी आणाव्या, यासाठी क त्यांनी
त्या पाहाव्या.
11 मी नक्क च भाऊ अनिग्रन यांच्या नुकताच गाईलेल्या गीताचे कौतुक क रतो;आपल्या
गौरवातून खाली . जर तो आपल्या गौरवातून खाली आला नसता; तर आम्ही सवर् आज
रात्री कुठे असतो? म्हणूनआम्हीआभारी आहोत क , तोआमच्यासाठी खालीआला.
12 आता, अनेक लोक उभे असताना, आम्ही लवकरच त्याचा अभ्यास करण्यास
सु वात क , जेवढे-जेवढे उत्कृ आम्हाला करता येईल. मी असे म्हणत नाही क ,
घाईघाईत त्याचा अभ्यास क या, परतंु माझे म्हणणे असे क , लवकरात लवकर याला
सु वात क या आण आता आपण वळूया, आता, ानतंर…
13 आम्ही पिहला अध्याय, दसुरा, तसरा व चौथा यांचा अभ्यास केला आहे. आण
पाचवा, काल रात्री. आण आज रात्री आम्ही प्रकटीकरणाच्या 6व्या अध्यायाचा अभ्यास
सु करीत आहोत.
14 आता, या अध्यायाचा अभ्यास करत असताना, आम्ही काही वेगवेगळ्या िठकाणांचे
संदभर् देणार आहोत, अगदी जुना व निवन करार, सारखेच, कारण संपूणर् पुस्तक हे येशू
ख्रस्ताचे प्रकटीकरण आहे. पाहा? हे सवर् िमळून प्रभू येशूचे-चे प्रकटीकरण आहे, प्रभू
येशूचे प्रकटीकरण. तो देव आहे, त्याने स्वतःला या पुस्तकात प्रगट केले आहे; स्वतःला
प्रकट केले आहे, ख्रस्ता ार,े या पुस्तकामध्ये. आण ख्रस्त हा देवाचे प्रकटीकरण आहे.
तो देवाला प्रगट करण्यासाठी आला, कारण तो व देव एकच आहे. “देव ख्रस्तामध्ये,
जगाशी समेट क रत होता.” दसुर्या शब्दांत, देव काय होता हे तुम्हाला कधीच कळू शकत
नाही. जीतपयर्ंत ख्रस्ता ारे तो स्वतःला प्रगट करीत नाही; मग तुम्ही समजू शकता.
15 मी, काही वषार्ंपूव , असा िवचार करीत होतो क , कदाचत देव माझ्यावर रागावला
असेल, परतंु ख्रस्ताने माझ्यावर प्रेम केले. हे शोधण्यास या, तो तोच व्यिक्त आहे, पाहा.
आण ख्रस्त हा देवाचे प्रत्यक्ष दय आहे.
16 आण आता आपण याचा अभ्यास करीत असता. आम्ही त्याची तुलना क .
बायबलची पिहली तीन पुस्तके, प्रकटीकरणाची, ज्यांचा आपण सिवस्तरपणे अभ्यास
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केला, जी आपण मडंळीची यगेु, सात मडंळ्यांची यगेु. आता तेथे सात मडंळीची यगेु
आहेत, सात शके्क, सात तुतारी, आण सात पीडा, आण-आण बेडकाचे तीन अशुध्द
आत्मे, आण हे सगळे एकित्रत जाते.
17 बापर,े मला हे िकती आवडेल, जर माझ्याकडे एक मोठा नकाशा असता, जसा मी
पाहीला आहे, तो मला िवस्ता रतपणे काढता आला असता, तुम्ही जाणता, प्रत्येक जण
आपले स्थान कसे घेतात. मी तो एका लहान कागदाच्या पानावर तो नकाशा काढला
आहे. परतंु…तुम्ही जाणता. आतापयर्ंत सगळं काही, आजपयर्ंत बरोबर तसेच घडले आहे
ा चत्राप्रमाणे, आण काळ व वेळ याबद्दल तर ते आले आण िनघुनही गेले, आण सवर्

काही एका िमश्रणाच्याप्रमाणे ततंोततं जुळले गेले. म्हणून, ते सवर् पूणर्पणे बरोबर असेल
असं नाही, परतंु कसेही क न जसे मला ते उत्तम मांडता आले तसे बनिवले आहे. आण
मी जाणतो, जर-जर मी उत्तम ते केले, आण मी उत्तम करण्याचा प्रयत्न करताना जर
काही चुका करतो, तर देव खात्रीपुवर्क मला क्षमा करील यासाठी…अशा त्रुटीबद्दल जर
मी चुका केल्या आहेत.
18 परतंु, आता, ती पिहली तीन पुस्तके हे पिहले, सात मडंळ्यांची यगेु. आण मग
आम्हाला सापडले क , प्रकटीकरणाच्या 4थ्या अध्यायात, योहानाला वर उचलण्यात
आले. पाहा? आम्ही मडंळया पाहतो. मडंळयाच्या यगुांबद्दल फार काही म्हटले गेलेले
नाही. येथेच मला असे वाटते क , लोक यांमुळे आ यर्चिकत होतील. ते-ते मडंळीचा
मागर् हा महासंकटाचा असा लागू करतात त्या गो साठी ज्यापुढे उ वणार आहेत. आण
जसे मी म्हणालो, काल, रिववारी, पिहली गो तुम्ही जाणता, तो महासंकटाचा काळ सु
होईल, आण तुम्ही आ यर् कराल क , का ते नाही…पिहले येणे हे पांतरात उचलले
जाणे होय. आण ते असे होईल: जसे अगोदर झाले आहे ते घडून जाईल व तुम्हाला ते
कळणार ही नाही. समजले?
19 आता, वधुसाठी, जी पररा ्र ीयांतील मडंळी, तीच्यासाठी फार काही आ ासन
नाहीत.आता, तुम्ही हे ध्यानात घ्यावे असे मला वाटते, तेथे चचर् व वधु आहे. समजले?
20 तुम्हाला सदवै हे तन्हीही ध्यानात ठेवणे आहे; चौथे हे चुक चे आहे. तन्हीही! तीन,
सात, दहा, बारा, आण चोवीस, आण चाळीस, प ास, ती अिवभाजीत संख्या. बायबल
हे…आण देव आपले संदेश…हे बायबलच्या अकंामध्ये ठेवतो, त्या अकंामध्ये. आण
तुम्ही या गो ी पारखायला हव्या. जर तुम्ही अशा काही गो ी पकडता जी या अंकांना
सोडून जातात, तर पढे होऊन त्या जुळत नाहीत. म्हणून त्यांना तेथे परत घेऊन प्रारभंी
पािहले तसे पाहावे.
21 भाऊ वायली, भाऊ ली वाईली. मला वाटते तो—तो…येथे आहे. कधी कोणत्या
िदवशी मी त्या लोकांबद्दल बोलत होतो, जे आपला मागर् सोडून िवचलीत होतात. हे
िनशाणावर गोळी मारण्यासारखे आहे. जर का बदंकूही पूणर्तः समतोलपणात ठेवली
आण नजर व प्रशक्षण असेल, तर ते िनशाणाला बरोबर हाणील. जर बदंकु ची नळी
हालली नाही कवा िपळली गेली नाही कवा कंप पावून जर सुटली नाही कवा कोठेही
वार्याचा झुळुक नाहीये तर. जेथे कोठे त्याची सु वात झाली होते, तेथे फक्त एकच
मागर् उरतो करण्याचा, तो म्हणजे जेथे आम्ही मागर् सोडून गेलो, तेथे परत येऊन पुन्हा
सु वात करावी, जर त्या िनशाणाला भडायचे असेल तर. जर तसे नाही केले, तर त्याच
कारणामुळे ते िनशाणाला हाणता येणार नाही.
22 मला वाटते, शा लेखाचा अभ्यास करण्याचा मागर्ही तसाच आहे. जर का आम्हाला
असे आढळले आम्ही येथे सु वात केली, परतंु चांगले िनष्प झाले नाही, तुम्ही पाहा
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तसे नाही होत. होय, कुठेतरी आम्ही चुक केली आहे, तुम्हाला परत यायचे आहे. तुम्ही
कधीही तुमच्या मनाने त्याची कल्पनाही क शकत नाहीत. नाही क शकत…
23 आम्हाला असे आढळले, शा भागाप्रमाणे क , स्वगार्त कोणीही मनुष्य कवा
पृथ्वीवरही कवा पृथ्वीखाली कवा कुठेही कवा कधीही ते क शकणार नाही. फक्त
कोकराच ते क शकतो. म्हणून सेमनरीचे उद्गार कवा काहीही असो ते काहीच नाही.
समजले? त्या प्रगट करण्यासाठी कोकर्याची गरज आहे, हेच सवर् काही, म्हणून आम्ही
भरवसा करतो क तो आम्हास साहाय्य करील.
24 योहान, उचलला गेला, 4थ्या अध्यायात, ा गो ी पाहण्यासाठी क , “जे होते,
जे आहे आण जे येणार.” परतंु मडंळीची समा ी 4थ्या अध्यायात होते. आण ख्रस्त
मडंळीला घेऊन जातो, अतंराळात उचलतो, त्याला भेटण्यासाठी, आण 19वा अध्याय
येत नाही, ततपयर्ंत तो िदसत नाही. जेव्हा तो राजांचा राजा आण प्रभूचंा प्रभू असा
आपल्या मडंळीला घेऊन परत येतो. आण आता, ओह, मला आशा आहे, जरी आम्ही
याचा अभ्यास क शकलो नाही, तरी कसेही क न, आम्ही त्याला अवश्य पाहणारच,
त्यामुळे काहीही फरक पडत नाही.
25 आता, पाचव्या अध्यायात शके्क फोडले जातात, आण आता हे सात शक्क्यांचे
पुस्तक आहे. प्रथम, आपण पिहला शक्का वाचू इ च्छतो.
26 येथे थोडीशी पा र्भूमी सांगतो, काल संध्याकाळी आपण पाहीले क , जेव्हा
योहानाने पाहीले आण त्याला िदसले क पुस्तक अजुनही मुळ मालक, परमे राच्या
हातात आहे. तुम्हाला लक्षात आहे क , ते कसे गमावले होते? आदामाने ते गमावले
होते. त्याने सतैानाच्या ज्ञानासाठी जीवनाचे पुस्तक गमावले आण त्याचे वारसाहक्क,
सवर्काही गमावले; आण मुिक्तसाठी कोणताही मागर् नव्हता. तेव्हा, परमे र, मनुष्याचे
प धारण क न, खाली आला आण आपणासाठी सोडवणूक करणारा झाला, ासाठी

आपल्याला सोडवावे.
27 आण मागील िदवसात आता आपल्याला समजले क , ा गो ी ज्या गु होत्या,
त्या आपल्यासाठी अंतम िदवसात प्रगट होणार आहे.
28 आता आपल्याला येथे हेही समजले क , जेव्हा योहानाने सोडिवणार्या जवळच्या
आ ाच्या येण्याची घोषणा ऐकली क , तो येऊन त्याचा दावा करील, तेथे कोणीही मनुष्य
नव्हता, तो ते क शकत होता; स्वगार्त, पृथ्वीवर, पृथ्वीखाली कोणीही मनुष्य नाही.
कोणीही त्या पुस्तकात पाहावयास समथर् नव्हता. केवळ ावर िवचार करा. कोणीही
मनुष्य, त्याकडे पाहण्यास देखील समथर् नव्हता.
29 आण योहान रडू लागला. त्याला समजले क , तेथे आता मुिक्तची कोणतीच शक्यता
नाही. सवर्काही असफल झाले होते.
30 आणलगेचचआपण पाहतो क , त्याचे रडणे थांबते, लगेचच, कारण चार प्राण्यांपकै
कवा वडीलमडंळापकै एक जणाने घोषणा केली. वडीलमडंळापकै एक जण म्हणाला,
“रडू नको, योहाना, पाहा, यहुदा वंशाचा ￬सह ाने जय िमळिवला.” दसुर्या शब्दांत
“मात केली आण जय िमळिवला आहे.”
31 योहान वळला. त्याने एका कोकर्यास बाहेर येताना पाहीले. तो रक्तबबंाळ व
कापलेला व जख्मी होता. त्याचा वध करण्यात आला होता…म्हणाला क , “एक कोकरा
ज्याचा वध करण्यात आला होता.” आण अथार्त तो अजूनही रक्तबबंाळ होता. जर तुम्ही
कोकर्यास कापले आण मारले, जसे त्या कोकर्यास वधले होते. त्याचे वधस्तभंावर
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तुकडे क न त्याची हत्या केली होती, भाल्याने त्याला कुशीत भोसकले होते आण खळे
त्याच्या हातात व पायात ठोकले होते, आण त्याच्या कपाळावर काटे ठेवण्यातआले होते.
तो एका भयानक स्थतीत होता आण असा हा कोकरा पुढे येतो, आण जो राजासनावर
बसलेला होता त्याच्याकडे गेला, ज्याने मुिक्तच्या हक्काचे संपूणर् दस्ताऐवज घेतले होते
आण कोकरा जातो आण जो राजासनावर बसलेला आहे, त्याच्या हातातून ते पुस्तक
घेतो आण घेतल्यावर आण शके्क उघडतो आण ते पुस्तक उघडतो.
32 आण मग जेव्हा ते घडले, आपल्याला कळते क , स्वगार्त तेथे काहीतरी एक-एक
मोठी गो घडली असली पाहीजे. कारण सवर् वडल आण चोवीस वडल आण चार
प्राणी आण स्वगार्तील सवर् जण बोलू लागले, “तू योग्य आहेस!” आण तेथे स्वगर्दतू
येतात, आण पिवत्र जनांच्या प्राथर्नेच्या वाट्या ओततात. वेदीखालील संत मो ाने
ओरडू लागले. “तूच योग्य आहेस. ओह कोकर्या, तू आम्हास सोडिवले आहेस, आण
आता तू आम्हास राजे व याजक असे केले आहे, आण आम्ही पृथ्वीवर राज्य क .”
ओह, माझ्या प्रभू! आण जेव्हा त्याने पुस्तक उघडले, असे घडले.
33 तुम्ही पाहा, क वास्तवात ते पुस्तक जगाच्या स्थापने अगोदर रचले आण लहीले
गेले होते. ते पुस्तक, बायबल, खरोखरच जगाच्या स्थापने अगोदर लहीले गेले होते
आण ख्रस्त जो कोकरा जगाच्या स्थापने अगोदर वधला गेला होता आण त्याच्या वधूचे
सदस्य, त्यांची नावे कोकर्याच्या जीवनाच्या पुस्तकात जगाच्या स्थापनेआधी लहीली
होती. परतंु, ती सीलबदं केली होती, आण आता ती प्रगट केली जात आहे क ; तेथे
कोणाची नावे होती, त्यािवषयी सवर्, आण ही िकती महान गो आहे.
34 आण योहान, जेव्हा त्याने ते पािहले, तो—तो म्हणाला, “स्वगार्त, पृथ्वीवर,
पृथ्वीच्या खाली…” सवर् वस्तूजात ास बोलताना मी ऐकले, “धन्यवाद, सन्मान व
गौरव!” तो खरोखरच एका महान समयाचा अनुभव घेत होता आण, कारण, “कोकराच
योग्य होता.”
35 आण आता तो कोकरा उभा आहे. आता, ा रात्री, ा 6व्या अध्यायात आपण
जात असताना, त्याच्या हातात ते पुस्तक आहे, आण ते तो प्रगट करण्यास सु वात
करीत आहे.
36 आण ओह, आज मी पूणर्पणे चूक केली असती…आण माझी आशा आहे क ,
येथील लोकआ त्मकआहेत. आज मी त्यावर भयकंर चूक केली असती, जर आज सुमारे
बारा वाजता पिवत्र आत्मा खोलीत आला नसता, आण मला काही गो ीत सुधारणा केली
नसती; ज्या मी सांगण्यासाठी लहून ठेवीत होतो.
37 मी ते एका जुन्या संदभार्तून घेत होतो. माझ्याजवळ त्यािवषयी काही नव्हते. मला
माहीत नव्हते क , दसुरा शक्का कायआहे, अधक काहीच जाणत नव्हतो. परतंु माझ्याकडे
काही जुने संदभर् होते. ज्यािवषयी मी खपु वषार्ंअगोदर बोललो होतो आण त्याची िटप्पणी
केली होती, आण मी ते संदभर् एकत्र केले होते. ते संदभर् डॉ. स्मथ ांच्याकडून, अनेक
महान, प्र￭सध्द शक्षकांचे संदभर्, जे मी-मी एकत्र केले होते. आण ते सवर् ाचा िव ास
करीत होते, म्हणून मी ते लहून घेतले आण मी असे बोलणारच होतो क , “ठीक आहे,
आता मी त्या ीकोनातून ाचा अभ्यास करीन.”
38 आण तेथे िदवसाच्या सुमारे बारा वाजता पिवत्र आत्मा खोलीत आला आण सवर्
गो ी माझ्यावर प्रगट केल्या, आण तेथे पिवत्र आत्मा होता आण तो पिहला शक्का उघडत
होता. मी जसा येथे आज रात्री होकारात्मक रतीने उभा आहे. मी सुिन त आहे क , हे
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शुभवतर्मानाचे सत्य आहे, जे मी आज प्रचार करणार आहे. मी-मी केवळ इतकेच जाणतो
क , ते असेच आहे.
39 कारण, जर हे प्रकटीकरण वचनाच्या िव ध्द आहे, तर ते प्रकटीकरण नाही. आण,
तुम्हाला माहीत आहे. तेथे अशा काही व्यथर् गो ी असतात, ज्या िदसण्यास पूणर्पणे
सत्य वाटतात, आण तरीही त्या सत्य नसतात. पािहले? त्या तशा िदसतात, परतंु त्या
तशा नसतात.
40 आता, आपण पाहतो, त्या कोकर्याकडे ते पुस्तक आहे. आण आता आपण 6व्या
अध्यायात वाचतो.

मग कोकर्याने त्या सात शक्क्यांपकै एक शक्का फोडला, ते मी पांहीले,
तेव्हा चार प्राण्यांपकै एक मेघगजर्नेसारख्या ध्वनीने ये असे म्हणाला, ते मी
ऐकले.
मग मी पाहीले, तो एक पांढरा घोडा: आण त्याच्यावर बसलेला स्वार

माझ्या ीस पडला, त्याच्याजवळ धनुष्य होते. मग त्याला मुकूट देण्यात
आला: तो िवजय िमळवीत िमळवीत आणखी िवजयावर िवजय िमळिवण्यास
िनघून गेला.

41 आता हा पिहला शक्का आहे, जो आज रात्री, आपण देवाच्या कृपेने समजण्याचा
प्रयत्न करणार आहोत…आण मला लक्षात आले क , जो मनुष्य आपल्या प्रयत्नांनी हे
सांगण्याचा प्रयत्न करतो, आण जर तो काय करीत आहे, हे त्याला माहीत नाही; तर तो
धोकादायक मागार्वर चालत आहे. समजले? म्हणून जर ते माझ्याकडे प्रकटीकरणा ारे
आले; तर तसे मी तुम्हाला सांगेन. जर मी ते माझ्या स्वतःच्या बुध्दीने घेत आहे, तर ते
मी-मी तुम्हाला त्यािवषयी बोलण्याअगोदर सांगेन. परतंु मी ािवषयी सकारात्मक आहे,
जसा मी ा रात्री येथे उभा आहे. आज, ते माझ्याकडे, सवर्शिक्तमान परमे राकडून
नव्याने आले आहे. जेव्हा तेथे शा लेखाच्या मी-मी…भागाची गो येते, तेव्हा ा गो ी
अशाच सांगण्याची माझी प्रवृत्ती नाही.
42 तुम्ही पाहा, माझी आशा आहे क , तुम्हाला ठाऊक आहे क , मी कशािवषयी बोलत
आहे. आता तुम्हाला माहीत आहे आण तुम्ही असे सांगू शकत नाही…जर येथे असे
काही आहे, जे घडण्याअगोदर पडलेले आहे. तर जोपयर्ंत ते तेथे आहे, तुम्ही त्यािवषयी
काही सांगू शकत नाही. समजले? तुम्ही-तुम्ही त्यािवषयी वाचत आहात काय? तुम्ही
काहीतरी ऐकत आहा? समजले?
43 आता, सात शक्क्यांचे, गुडंाळलेले पुस्तक हे आता कोकर्या ारे उघडले जात
आहे. आपण ा रात्री त्याकडेच जात आहोत. परमे रा, आमचे साहाय्य कर. जसे ते शके्क
फोडलेआण उघडले जातील, तसे ा पुस्तकातील गूजे प्रगट केली जातील.
44 आता, तुम्ही पाहा क , हे एक सीलबदं पुस्तक आहे. आता, आपण तसा िव ास
करतो. आपण करतो क नाही? [मडंळी म्हणते, “आमेन”—संपा] आपण िव ास करतो
क , ते सीलबदं पुस्तक आहे. आता, आपल्याला हे अगोदर कधीच ठाऊक नव्हते. परतंु
ते आहे. ते सात शक्क्यां ारे सीलबदं केलेले आहे. ते शके्क, त्या पुस्तकाच्या मागे आहेत,
हे पुस्तक सात शक्क्यांनी सीलबदं केलेले आहे.
45 जर आपण अशाप्रकारच्या पुस्तकािवषयी बोलत असतो, तर ते जणू काही त्या
पुस्तकावर एक पट्टी, सात पट्ट्या लावण्यासारखे आहे. [भाऊ ब्रॅन्हम उद्हरणादाखल
एक पुस्तक दाखवतात—सम्पा.] परतंु हे तशाप्रकारचे पुस्तक नाही.
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46 ती एक गुडंाळी आहे. आण जेव्हा ती गुडंाळी बदं आहे, ती एकच आहे. त्यानतंर त्या
गुडंाळीत दसुरे दस्ताऐवज आहे. आण अगदी तसेच ा पुस्तकािवषयी आहे, परतंु ते एक
रहस्य आहे. परतंु, तरीही, आपण त्याचा कसून शोध केला आहे. परतंु लक्षात ठेवा, हे
पुस्तक सीलबदं आहे. आण हे पुस्तक रहस्याचे प्रकटीकरणाचे पुस्तक आहे. हे पुस्तक
येशू ख्रस्ताचे प्रकटीकरण आहे, पाहा, प्रकटीकरणाचे पुस्तक आहे. आण आता तुम्हाला
माहीत आहे क , ा सवर् मागील काळात, मनुष्याने ा पुस्तकािवषयी शोध केला आण
त्यांिवषयी जाणण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपणा सवार्ंनी केला आहे.
47 आण अजूनही एक समय मला आठवतो…जर येथे श्रीमान बोहानॉन, कवा- कवा
त्याचे काही लोक उप स्थत असतीत. मी-मी कुठल्याही प्रकारे येथे कोणाचा अपमान
क इ च्छत नाही. श्रीमान बोहनॉन हे माझे घिन िमत्र आहेत, आण जेव्हा मी तेथे काम
करीत होतो. ते सावर्जिनक सेवेचे अधीक्षक होते. जेव्हा माझे प्रथम तारण झाले, मी त्याला
प्रकटीकरणाचे पुस्तक वाचण्यािवषयी सांगत होतो. ते म्हणाले, “मी ते वाचण्याचा प्रयत्न
केला.” ते म्हणाले, आण श्रीमान बोहनॉन एक चांगले व्यक्त आहे ते आण ते-ते एका
मडंळीचे सदस्य होते. आण-आण मला हे सवर् माहीत नाही क , ते कुठल्या मडंळीचे
आहेत, परतंु ते म्हणाले, “मला वाटते क , योहानाने त्या रात्री लाल िमरची पावडरचे
जेवण खा े होते, आण तो भरपेट िबछान्यावर गेला असेल.”
48 मी त्यांना म्हणालो, जरी त्यामुळे माझी नोकरी जाऊ शकत होती, मी म्हणालो,
“तुम्हाला हे बोलताना लाज वाटत नाही का?” आण मी तेव्हा एक मुलगा होतो. परतंु
मी म्हणालो, “देवाच्या वचनािवषयी असे बोलण्यास तुम्हाला लाज वाटत नाही का?”
पाहीले? तरीही, आण मी अगदी लहान होतो, त्यापेक्षा जास्त नाही…कदाचत तेव्हा मी
21, 22 वषार्ंचा असेन;आण कामाची मदंी होती आण मी तणावग्रस्त होतो. परतंु, तरीही,
माझ्यात परमे राचे भय होते, जेव्हा मी…परमे राच्या वचनािवषयी काही अपशब्द ऐकत
असे, मला आघात पोहचत असे. परमे राचे वचन सत्य आहे; पूणर्तः सत्य आहे. म्हणून,
ते काही स्वप्न कवा भयकंर स्वप्न नव्हते, जे योहानाने पािहले होते आण योहनाने तसे
भोजन खा े नव्हते.
49 तो पात्म बेटावर ासाठी होता क , त्याने देवाचे वचन पुस्तकाच्या पात ावे.
आण रोमी सरकारने त्याला देशातून काढून त्याला बेटावर टाकले होते. आण प्रभूच्या
िदवशी, तो त्या बेटावर होता आण त्याने त्याच्या मागे पुष्कळ जलांसारखी वाणी ऐकली,
आण ती पाहण्यासाठी तो वळला, आण त्याने तेथे सोन्याच्या सात समया पाहील्या.
आण तेथे त्यांच्यामध्ये, देवाचा पुत्र उभा असलेला पािहला, आता
50 आण, आता, हे पुस्तक प्रकटीकरण आहे. म्हणून, प्रकटीकरण म्हणजे काही गो ी
प्रगट करणे, काही गो ी प्रगट केल्या जातात. आण आता लक्ष ा, म्हणून तुम्ही हे िवस
नका, हे “अंतम समयापयर्ंत बदं आहे.” समजले? त्याचे संपूणर् रहस्य “अंतम समय
येईपयर्ंत बदं आहे.” येथे शा लेखात आपण असे पाहतो.
51 आता, जेव्हा शके्क फोडले गेले. तेव्हा ा पुस्तकातील रहस्ये प्रगट केली गेली.
आण जेव्हा शके्क पूणर्पणे फोडले गेले, मुिक्तचा समय समा झाला; कारण कोकर्याने
मध्यस्थीचे कायर् बदं क न, त्याचा दावा करण्यासाठी पुढे जातो. तो आमच्यामध्ये,
मध्यस्थ होता. परतंु जेव्हा शक्क्यांचे खरे प्रकटीकरण िमळते, जेव्हा ते फोडले जातात,
कोकरा पिवत्र स्थानातून बाहेर येतो. हे वचनाप्रमाणे आहे. आपण ते काल रात्री वाचले.
तो त्यांच्यामधून बाहेर येतो…आण ते पुस्तक घेतो, म्हणून ापुढे तो मध्यस्थ नाही,
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कारण आता ते त्याला ￬सह म्हणतात, म्हणजे-म्हणजे महाराजा आहे, आण तेव्हा तो
मध्यस्थ नाही.
52 वास्तवात, ा शक्क्यांच्या अभनेत्याची सु वात पिहल्या मडंळीच्या यगुात झाली,
आता लक्षात ठेवा, ासाठी तुम्हाला-तुम्हाला त्याची पा र्भूमी सिवस्तरपणे कळेल,
जर शक्य असेल. आपण सिवस्तरपणे हे वाचू. “अभनेता,” हा शब्द मी वापरतो; कारण
अभनेता हा एक असा मनुष्य असतो. जो आपला मुखवटा बदलतो. समजले?
53 आण ा नाटकात, आज रात्री, आपण पाहणार आहोत क , तो सैतान आहे, जो
त्याचा मुखवटा बदलत असतो. आण, सवर्च, अभनेते.
54 ख्रस्ताने, त्याच्या अभनयाचा भाग केला, जेव्हा तो आत्म्यापासून एक मनुष्य
झाला. त्याने फक्त एका अभनेत्याचे व घातले, मनुष्य देह धारण केला, आण
मनुष्याचा प घेऊन तो खाली आला, ासाठी क , त्याने सोडिवण्याजोगा िनकटचा
आ जन व्हावे.
55 आता-आता, तुम्ही पाहा, हे फक्त त्या अभनेत्याचे प आहे. हेच कारण आहे क ,
हे सवर् दाखल्याच्या पात आहे आण…आण जसे ते येथे आहेत, प्राण्यासारखे, आण
पशू, इत्यादी. ते एक प्रकारे अभनय आहे. आण ा अभनेत्यांची सु वात पिहल्या
मडंळीच्या यगुात झाली, कारण तो ख्रस्त होता. जो स्वतःला सात मंडळीच्या यगुांत
प्रगट करीत होता. आता तुम्हाला हे समजले? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—सम्पा.]
ठीकआहे. पािहले? ख्रस्त स्वतःस सात मडंळीच्या यगुांना प्रगट करीतआहे.
56 मग, ा मडंळीच्या यगुांत, खपु ग धळ िनमार्ण झाला होता. नतंर, मडंळीच्या यगुाच्या
शेवटी, सातव्या दतूाचा संदेश ही हरवलेली रहस्ये घेऊन मडंळीला देण्यासाठी आहे.
समजले? आता आपण त्याकडे लक्ष देऊया.
57 परतंु तेव्हा त्या वास्तिवक रीतीने प्रगट झाल्या नव्हत्या. आता, बायबलच्या वेळेस,
ही रहस्ये तेथे होती, आण त्यांनीही ा गो ी घडताना पािहल्या, जशा योहानाने येथे
पाहील्या. आता तो म्हणाला, “तेथे पांढरा घोडेस्वार आहे.” परतंु त्याचे रहस्य काय आहे.
तेथे एक रहस्य आहे, जे त्या स्वाराबरोबर पुढे जाते. आता, ते काय होते, त्यांना माहीत
नव्हते. परतंु ते प्रगट होणार होते, जेव्हा कोकरा िपत्याचे ￬सहासन, त्याची सोडिवणार्या
आ ाची मध्यस्थी सोडतो.
58 मी येथे एक लहानशी गो सांगणार आहे. आता, जर कोणाला ा टेप िमळाल्या…
तर कोणीही व्यिक्त त्याला पाहीजे, ते बोलू शकतो. त्याला कुठल्याही िव ासात मानण्याचा
अधकार आहे. परतंु जर…तुम्हाला माहीत आहे. जर कोणी सेवक ा टेप आपल्या
लोकांच्यामध्ये देऊ इ च्छत नाही. तर त्यांना सांगा क , त्या घेऊ नका. परतंु मी…हे ते
आहे. ज्या लोकांमध्ये मला बोलण्यासाठी पाठिवण्यात आले आहे. मग मला तेच प्रगट
केले पाहीजे, जे सत्य आहे. समजले?
59 आता, जेव्हा कोकरा तेथे मध्यस्थीचे कायर् करीत होता. तो जाणत होता क , तेथे
म्हणजे त्या पुस्तकात काही नावे आहेत, जी जगाच्या स्थापनेपासून त्यात लहीली आहेत.
आण जोपयर्ंत ती नावे पृथ्वीवर राहणायार्ंना प्रगट केली जात नाही, तोपयर्ंत त्याला
तेथे मध्यस्थ म्हणून राहणे क्रमप्रा आहे. तुम्हाला हे समजते का? [मडंळी म्हणते,
“आमेन.”—सम्पा.] पूणर्त:, पूवर्िनयकु्त ! पाहीले? अगदी बरोबर. त्याला तेथे राहावे
लागेल, कारण तो त्यांच्यासाठी मरण्यास आला ज्यांना देवाने सावर्का लक जीवनासाठी
िनयकु्त केले होते. पािहले? समजले? त्याच्या पूवर्ज्ञाना ार,े त्यांना त्याने पािहले. त्यांच्या
स्वतःच्या इच्छेने नव्हे; त्याची इच्छा होती क कोणाचाही नाश होऊ नये. परतंु त्याच्या
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पूवर्ज्ञानामुळे त्याला माहीत होते क , कोणाचा नाश होईल आण कोणाचा होणार नाही.
म्हणून, जोपयर्ंत तेथे एक नाव आहे, ज्याची पृथ्वीवर घोषणा केली जात नाही, तोपयर्ंत
ख्रस्ताला त्या नावाची काळजी घेण्यासाठी, तेथे मध्यस्थ म्हणून राहणे क्रमप्रा आहे.
60 परतंु जसे ते शेवटचे नाव त्या क्लोरोक्स कवा ब्लीचमध्ये पडले जाईल, मग
त्याचे मध्यस्थीचे िदवस समा होतील. “म लनतेने वागणारा माणूस स्वतःला म लन
करीत राहो. पिवत्राचरणी माणूस, स्वतःला पिवत्र करीत राहो.” पाहा? आण तो पिवत्र
स्थान सोडतो आण मग ती जागा एक न्यायासन बनते. ख्रस्ताबाहेर असणायार्ंचा तेव्हा
धक्कार असो!
61 आता लक्ष ा, परतंु ते तेव्हा प्रगट केले जाईल, जेव्हा कोकरा िपत्याकडील
मध्यस्थीचे कायर् सोडील. आता, तेच प्रकटीकरण 5 आहे. आता तो शक्क्यांचे पुस्तक
घेतो, शक्क्यांचे पुस्तक कवा शक्क्यांनी सीलबदं केलेले पुस्तक. शके्क फोडतो आण
त्यांना दाखवतो. पाहा. आता यगुाच्या शेवटी, मध्यस्थीचे कायर् संपल्यावर, मडंळीची यगेु
समा होतात.
62 तो पिहल्या यगुात, इिफस मडंळीच्या यगुात येतो; आण एक संदेश वाहकास
पाठवतो, स्वतःस प्रगट करतो.
63 जस जसे आपण पुढे जातो; लक्ष ा क काय घडते. येथे त्याची योजना आहे.
पिहली गो जी स्वगार्त घडते ती ही क , तेथे एक-एक स्वगार्त प्रथम त्याची घोषणा
होते, काय घडते? एक शक्का उघडला जातो. तो काय आहे? एक रहस्य उघडले जाते.
पाहीले? आण जेव्हा रहस्य उघडले, तेव्हा एक तुतारीचा नाद होतो. ती एका यधु्दाची
घोषणा करते. एक पीडा येते, आण एका मडंळीच्या यगुाचा प्रारभं होतो. पाहा?
64 हे “यधु्द” काय आहे? मडंळी यगुाचा दतू परमे राचे गूज घेतो, तरीही ते गूज पूणर्पणे
प्रगट झाले नाही. परतंु जेव्हा तो देवाचे गूज घेतो, आण जेव्हा त्याला ते गूज देण्यात येते,
तेव्हा तो लोकांपुढे जातो. लोकांपुढे जातो! तो तेथे बाहेर काय करतो? तो त्या संदेशाची
घोषणा करण्यास प्रारभं करतो. आण मग कशाची सु वात होते? एका यधु्दाची, अथार्ंत
एक आ त्मक यधु्द.
65 आण मग देव त्याच्या दतूाला ा यगुाच्या िनवडलेल्या लोकांबरोबर आपल्याकडे
बोलावतो, आण झोपवतो; आण मग तो त्यांच्यावर पीडा आणतो जे त्या यगुाच्या
संदेशाला नाकारतात; एक तात्पुरता न्याय.
66 आण जेव्हा ते समा होते; नतंर त्याचा संदेश पुढे जात राहतो, आण लोक त्याचा
संप्रदाय करतात, आण त्यांत संप्रदायआणतात, आण त्या ारे मनुष्याचे कायर् चालू होते,
ज्याप्रमाणे वेस्लीआण त्यांच्यातले सवर्. आण मग त्याची स्थती पुन्हा िबघडते.
67 आण मग दसुरे गूज पुढे येते. तेव्हा काय घडते? मग त्या मडंळीच्या यगुासाठी दसुरा
संदेशवाहक, ा पृथ्वीवर येतो. समजले? जेव्हा तो येतो, एक तुतारीचा नाद होतो.
तो यधु्दाची घोषणा करतो. समजले? आण मग काय घडते? शेवटी, त्याला उचलले
जाते. आण जेव्हा तो िनघून जातो, पृथ्वीवर पीडा येते. त्यांचा नाश करते. आ त्मक मृत्यु
मडंळीवर आघात करते, आण तचा नाश होतो. त्या समुहाचा नाश होतो.

मग तो दसुर्या यगुाकडे जातो. ओह, ही परमे राची महान योजना आहे!
68 हा क्रम चालत राहतो, जोपयर्ंत शेवटचा दतू येत नाही. आता त्याच्याकडे िन त
गूज नाही. परतंु तो त्या सवर् गो ी एकित्रत करतो, ज्या दसुर्या यगुात हरवलेल्या होत्या,
ते सवर् सत्य जे अजूनपयर्ंत खर्या रतीने प्रगट केले नव्हते, आण पाहा जसे प्रकटीकरण
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येते. तेव्हा तो त्याच्या िदवसात ा गो ी प्रगट करतो. जर तुम्हाला हे वाचायचे असेल.
ते प्रकटीकरण 10: 1 ते…1 ते 4 मध्ये तुम्हाला ते िमळेल. ठीक आहे. समजले? “ते
पुस्तक घेतो, आण शके्क फोडतो” आण सातव्या दतूास दाखिवतो. कारण हाच एक
सातवा दतू आहे, ज्याची सेवकाई परमे राची गूजे प्रगट करण्याची आहे. आता, आपण
हे सवर् मडंळीच्या यगुात पािहले, इतहासातही पाहीले, आण ￭सध्द झाले. पाहा? हा
सातव्या मडंळीसाठी दतूाचा संदेश आहे. ठीक आहे, जो भूतकाळातील सवर् रहस्ये, सवर्
गो ी प्रगट करतो. प्रकटीकरण 10:1-7, ािवषयी सांगते. आता, लक्षात घ्या, “सातव्या
देवदतूाच्या िदवसात, म्हणजे तो देवदतू कणार् वाजिवण्याच्या बेतात असेल, तेव्हा देवाने
आपले दास संदे े ास सुवातार् सांिगतली, तद्नसुार त्याचे गूज पूणर् होईल.”
69 ाप्रकार,े आरभंीच्या मडंळीच्या यगुात, गो आली. काही वेळानतंर, आपण हे
पाहूया एक ￭सध्दांत आण, प्रथम, ते एक प्र￭सध्द सुवचन होते; नतंर एक ￭सध्दांत; आण
मग ते िनयम बनतात; मग एक मडंळी, आण हेच अधंाराच्या यगुात झाले होते.
70 नतंर ा अधंाराच्या यगुातून पिहली सुधारणा आली, ती लूथर ारे आण त्याने,
त्याच्या बरोबर, सवर् प्रकारच्या रहस्यमय गो ी आणल्या ज्या त्या मडंळीच्या यगुात
घडल्या होत्या. परतंु त्याने त्यात पूणर् रीतीने सुधार केला नव्हता.
71 त्यानतंर वेस्ली, पिवत्रीकरणाचा संदेश घेऊन आला आण त्याने त्यात थोडी
अधक सुधारणा केली. तरीही, पूणर्पणे केली नाही; प्रत्येक िठकाणी काहीतरी कमतरता
ठेवली, जसे पाण्याच्या बाि स्माऐवजी ￮शपडणे. आण लुथरने “प्रभू येशू ख्रस्ताच्या”
ऐवजी “िपता, पुत्र, पिवत्र आत्म्याचा” बाि स्म्यासाठी उपयोग केला. अशा प्रकारच्या
वेगळया गो ी!
72 त्यानतंर पटेकॉस्टल यगु, पिवत्र आत्म्याच्या बाि स्म्यासह आले, आण ते त्यावरच
संकुचत होऊन राहीले. आता, त्यानतंर तेथे आणखी यगेु असू शकत नाही. हेच सवर्काही
आहे. ते िफलदे ल्फया… कवा आता लाविदिकया यगु. परतंु तेव्हा…
73 आपण शा लेखाच्या अभ्यासात पाहतो क , प्रत्येकवेळी, यगुाचा संदेशवाहक त्या
यगुाच्या शेवटी येतो. पौल त्याच्या यगुाच्या शेवटी आला. आयरिेनयस त्याच्या यगुाच्या
शेवटी आला. मा टन, यगुाच्या शेवटी आला. लुथर कॅथ लक यगुाच्या शेवटी आला.
आण (काय?—) वेस्ली लुथरन यगुाच्या शेवटी आला. आण पिवत्रीकरणाच्या यगुाच्या
शेवटी पटेकॉस्ट कवा पिवत्र आत्म्याचा बाि स्मा आला.
74 आण पटेकॉस्ट यगुाच्या शेवटी, वचनानुसार, आपल्याकडे एक दतू आला पािहजे,
परमे र ते आज रात्री, तुम्हास दाखिवण्यासाठी माझे साहाय्य करो. आपल्याला एक
संदेशवाहक िमळेल, जो आतापयर्ंत असलेल्या सवर् चुक च्या गो ची सुधारणा करील
आण देवाची संपूणर् गूजे, त्याच्या पांतर होणार्या मडंळीस प्रगट करील.
75 आण नतंर तेथे सात रहस्यमय गजर्ना होतात. ज्यािवषयी काहीच लहून ठेवलेले
नाही. ते बरोबर आहे. आण माझा िव ास आहे क , त्या सात गजर्ने ारे शेवटच्या िदवसात
वधूला प्रगट केले जाईल. ासाठी क , वधू पांतराच्या िव ासासाठी एकित्रत केली
जाईल. कारण, आता जे आपल्याकडे आहे, ते आपण करण्यास समथर् नसणार. तेथे
काहीतरी आहे. आपल्याला अजून पुढे जायचे आहे. आपल्याकडे दवैी आरोग्य िमळू
शकेल इतका पुरसेा िव ास नाही. जवळ-जवळ नाहीच. आपल्याकडे पांतरासाठी पुरसेा
िव ास असला पािहजे क , क्षणात आपण बदलले जाऊ, आण ा पृथ्वीव न उडून
वर जाऊ. आण जर प्रभूची इच्छा असेल, थोड्या वेळानतंर, आपण पाहू क ते, कुठे
लहीलेले आहे.
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76 ानतंर, कुकमर् करणार्या सवार्ंचा न्याय होईल! आता पाहा क , ा शक्क्यांच्या
मागील काळात हे शके्क फोडले जातआहेत,आता तो शेवटचा शक्का फोडला गेला. आण
आता ते लोक ा शक्क्यांना पाहात होते. आण फक्त अनुमान लावीत होते, ते काय
करीत होते, ावर अनुमान करीत होते. आता, मंडळीच्या यगुाच्या शेवटी, हे सवर् वाईट
करणारे येतील आण महासंकटात टाकले जातील; ा सात शक्क्यांना िबघडिवणार,े
सवर् जे मडंळीत गु रत्या कायर् करीत होते, ते ही महासंकटात टाकले जातील.
77 आण एका िमिनटात, आपण पाहू क , त्यांनी मडंळीच्या नावाने काम केले. त्यांनी
स्वतःस “देवाची मडंळी” म्हटले. आण तुम्ही पाहता क , जर ते बरोबर नाही. ात
काही आ यर् नाही क , मी इतका ा संप्रदायाच्या िव ध्द आहे. मला ठाऊक नाही का.
पाहीले? समजले?
78 हे संप्रदाय समा होणार आहेत. आता ांची सु वात हळूवारपणे झाली, आण
त्यांची हालत िदवसिदवस वाईट आण वाईट होत आहे. जोपयर्ंत…आण लोक त्यात
जात आहेत, म्हणत आहेत. “ओह, होय हे अगदी चांगले आहे.” परतंु अंतम िदवसात,
ा गो ी उघडक स येतील. आण शेवटी त्यांची दशा इतक वाईट होईल क , ते

महासंकटाच्या काळात पूणर्पणे टाकले जातील.
79 आण कोणी व्यक्त असे कसे सांगू शकेल क , ख्रस्ताची वधू महासंकटात जाईल?
ते समजू शकत नाही. पाहा? तीला तर महासंकटापासून वर उचलले जाईल. जर-जर
मडंळीचा न्याय होऊन चुकलेला आहे, आण त्यांनी त्यांचा न्याय केलेला आहे, आण
येशूचे रक्त स्वकारलेले आहे, परमे र त्या व्यिक्तचा न्याय कसा करील, जो पूणर्पणे
पापरहीत आहे.

तुम्ही म्हणता, “असा कोणीही व्यक्त नाही.”
80 प्रत्येक निवन जन्म पावलेला िव ासी, खरा िव ासी, देवासमोर पूणर्पणे, संपूणर्तः
पापरहीत आहे. तो त्यांच्या कमार्वर िव ास ठेवीत नाही, परतंू येशूच्या रक्तावर करतो.
ज्यामध्ये त्याची पापकबुली पडलेली आहे. बायबल असे सांगते, पािहले? “जो देवापासून
जन्मलेला आहे, तो पाप करीत नाही. कारण त्याच्याने पाप करवत नाही.” तुम्ही एका
व्यिक्तला पापी कसे बनवू शकता. जेव्हा येशू ख्रस्ताचे रक्त िवरजंक त्याच्यामध्ये आण
देवामध्ये आहे? येशू ख्रस्ताचे रक्त पापास छ िवछ क न टाकते, जोपयर्ंत ते पूणर्पणे
न होत नाही. पाहीले? ख्रस्ताचे पिवत्र रक्त पापास कसे तेथे आत जाऊ देईल? तो
असे क शकत नाही.
81 येशूने म्हटले, “तुम्ही प रपूणर् असा, जसा तुमचा स्व गय िपता प रपूणर् आहे.” आण
आपण प रपूणर् होण्याचा केवळ िवचारही कसा क शकतो? परतंु येशू ाची मागणी करतो
आण जर येशू ाची मागणी करतो. तर त्याच्याकडे ते बनिवण्याचा मागर् आहे. आण
त्याच्याकडे; त्याचे स्वतःचे रक्त आहे!
82 आता, सवर्- ती सवर् गूजे प्रगट झाली आहेत. जी मागील काळात गु होती.
आता, िवचार क , जी गूजे मागील काळात गु होती आण मंडळीच्या यगुात झाली,
अंतम समयात जेव्हा शके्क फोडले जातील, मध्यस्थीचे कायर् समा होईल, तेव्हा प्रगट
केली जातील.
83 तेव्हा, न्याय त्या लोकांची प्रतक्षा करील. जे वाचतील त्यांना न्यायातून जावे लागेल.
असे तेव्हा होईल, जेव्हा वधू श्यातून वर घेतली जाईल.
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84 ओह, आपण शा लेख वाचूया. तुम्हा सवार्ंना काही शा लेख लहून घ्यायला
आवडेल का? आपण थेस्सलनीकाकरांचे दसुरे पत्र, काही क्षणात पाहूया आण येथे
थोड्या वेळेसाठी अभ्यास क या. येथे-येथे िकती सुंदर चत्रण केले आहे! मला ते
आवडते आण आपण पाहूया. होय, थेस्सलनीकाकरांस पत्र आण मी थेस्सलनीकरांस
दसुरे पत्र, दसुरा अध्याय घेऊ इ च्छतो, आण 7वे वचन.आपण दसूरे थेस्सलनीकाकरांस
पत्र 2:7 पाहूया! मला वाटते बरोबर आहे, आता. मी ते थरथरत आण कापत, लहीले
आहे होते.

…कारण अनीतीचे रहस्य आताच आपले कायर् चालवीत आहे: परतंु जो…
आता प्रतबधं करीतआहे, तो मधून काढला जाईपयर्ंत प्रतबधं करीत राहील.

85 कोण? “तो जो प्रतबधं.” पािहले. पाहा, एक रहस्य. “अनीतीचे रहस्य,” जे
मागील काळात पिहल्या मडंळीच्या यगुापासून येथे होते. येथे पौल लहून, हे सांगत
आहे. “अनीतीचे रहस्य.” अनीती काय आहे? अनीती म्हणजे असे काही जे तुम्हाला
माहीत आहे क , तुम्ही ते करावयास नको होते, आण तरीही तुम्ही कसेही क न ते करता.
आण पौल म्हणतो क , आज पृथ्वीवर अनीती करणारे आहेत. ओह, जर तुम्ही…आपण
त्यातील पुढची वचने वाचणार आहोत…आपण काही िमिनटात तो भाग वाचूया. तसर्या
वचनापासून, थोडे पुढे सु वात क या.

कोणत्याही प्रकारे कोणाकडून फसू नका: कारण त्या िदवसाच्या अगोदर
िव ासाचा त्याग होऊन तो (एम-ए-एन) अनीतीमान पु ष प्रगट होईल. तो
नाशाचा पुत्र; (खरे आहे)
िवरोधी व ज्याला देव कवा भजनीय म्हणून म्हणतात, त्या सवार्ंपेक्षा

स्वतःला उंचकरणार. म्हणजे मी देवआहे, पापक्षालन करणारा, असे स्वतःचे
प्रदशर्न करीत देवाच्या मिंदरात बसणारा असा आहे.
मी तुमच्याबरोबर असताना हे तुम्हास सांगत असे, ाची तुम्हास आठवण

नाही काय?
86 मला वाटते क मी पौलाच्या काही शकवणी बसून ऐकू. तुम्हालाही असे वाटत
नाही का?

त्याने नेमलेल्या समयीच प्रगट व्हावे, अन्य वेळी होऊ नये; म्हणून जे आता
प्रतबधं करीत आहे, ते तुम्हास ठाऊक आहे.

87 तेव्हा नाही, पाहा, तेव्हा नाही; परतंु “नेमलेल्या समयीच.” पाहा, तो शक्का फोडला
जाईल तेव्हा. आपल्याला ठाऊक आहे क , ते काय आहे. तो अनीतीमान पु ष कोण
आहे? तो पापी मनुष्य कोण आहे, हा पु ष अनीतीचे कायर् चालवीत आहे? “परतंु तो
नेमलेल्या समयीच प्रगट होईल.”

अनीतीचे रहस्य आताच कायर् करीत आहे. (फसिवणार,े तुम्हाला माहीत
आहे. लोकांना काहीतरी गो ीत फसिवतात. पाहा.) फक्त तो (परमे र)
जो आता प्रतबधं करीत आहे. तो, (मडंळी, ख्रस्त वधू) मधून काढला
जाईपयर्ंत.
आण मग तो अनीतीमान पु ष प्रगट होईल…

88 शक्का फोडण्याच्यावेळी “नेमलेल्या वेळी.” पौल म्हणाला, “माझ्या वेळेत नाही,
परतंु त्या वेळेत जेव्हा प्रगट केला जाईल.” पाहीले?

…त्याला प्रभू येशू आपल्या मुखांतील ासाने मा न टाक ल…
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89 आपण त्याकडे थोड्या वेळाने जाणार आहोत, “त्याच्या मुखातील ासाने.” लक्ष
ा ते काय आहे.

…आण तो येताच आपल्या दशर्नाने त्याला न करील:
त्याच्यासाठी सतैानाच्या कृतीप्रमाणे…

90 त्याची, “त्याची,” तो मनुष्य ज्याची कृती सतैानाच्या कृतीप्रमाणे आहे.
…सवर् प्रकारची खोटी महत्कृत्ये, चन्हे आण अ तेू,
आण सवर् प्रकारची फसवणूक करणारी अनीती लोकांना अनीतीने फसवील

आण ज्यांचा नाश होत चालला आहे. (त्याची वधू नाही ) त्यांनी आपले
तारण साधावे, म्हणून सत्याची आवड धरावयाची ती धरली नाही…

91 आण ख्रस्तच सत्य आहे, आण ख्रस्तच वचन आहे; परतंु ते वचनाऐवजी मानवी
मते ते स्वकारतात. होय! समजले?

…ज्यामुळे त्यांचा उद्धार व्हावा.
त्यांनी असत्यावर िव ास ठेवावा. म्हणून देव त्यांच्या ठायी भ्रांतीचे कायर्

चालेल असे क रतो.
92 येथे भाषांतर असे व्हायला पािहजे, जसे मी लेक्सीकॉन शब्दकोशात पािहले आहे.
“िवशेष खोटे” असे व्हायला पािहजे. “साधारण खोटे” नाही. “िवशेष खोटे,” जे त्याने
हव्वेला सांिगतले होते.

ज्यांनी…सत्यावर िव ास ठेवला नाही. तर अनीतीत संतोष मानला, त्या
सवार्ंस शासन व्हावे म्हणून असे होईल.

93 काय िवधान आहे! माझ्या देवा! वधू वर उचलली गेल्यावर, हा पापी मनुष्य स्वतःस
प्रगट करील.
94 ती, ख्रस्ताची वधू, ही प्रत्येक मंडळीच्या यगुातून िनवडलेली आहे.
95 आता, त्या िदवशी मी वक्तव्य केले, “वधू तच्या घरी जाईल आण तुम्हाला
त्यािवषयी कदापी कळणार नाही.” ते खरे आहे.
96 कोणी म्हणाले, “भाऊ ब्रॅन्हम ठीक आहे, तो एक सामथ्यर्शाली छोटा
समुह असेल.”
97 येशू म्हणाला, “जसे नोहाच्या िदवसात होते,” आता तुम्ही ािवषयी त्याच्याशी
बोला, पाहा, “जेथे आठ आत्मे जलप्रलयातून वाचले, तसेच मनुष्याच्या पुत्राच्या
येण्याच्या वेळी होईल.” जर आठशे ा रात्री रपॅचरमध्ये गेले. तुम्ही उ ा कवा नतंरच्या
िदवशी कवा नतंर कुठल्या समयी त्याच्यािवषयी एक शब्दही ऐकणार नाही. ते िनघून
जातीलआण तुम्हाला त्यािवषयी काही कळणार नाही. पाहा, ठीक असेच असणारआहे.
98 मी काय सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे? मी तुम्हाला घाबरवण्याचा प्रयत्न करीत
नाही, तुम्हाला चतेत टाकत नाही. माझी-माझी इच्छा आहे क , तुम्ही आपल्या पायावर
उभे राहावे. तयार असावे, प्रत्येक समयी, जागृत असावे. तुमच्या िनरथर्क गो ी सोडून
ाव्या. परमे राशी आपला संबधं ठीक करा, कारण तुम्ही िवचार करण्याआधी हे

सवर् घडेल.
आता, तुम्ही खर्या वधूकडे, लक्ष ा!
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99 आता, तेथे खोटी वधूही आहे. आपल्याला ािवषयी प्रकटीकरण 17व्या अध्यायात
कळते. ती म्हणते, “मी िवधवा आहे, आण मला कशाची गरज नाही,” तुम्हाला समजले
क , ती िकरमीजी रगंाच्या पशूवर बसलेली आहे, आण पशूवर बसली आहे.
100 आता, परतंु खरी वधू, हजारो, हजारो लोकांमधून बनवलेली असेल, परतंु ती प्रत्येक
मडंळीच्या यगुामधून िनवडलेली असेल. प्रत्येक वेळी एक संदेश येतो, आण काही लोकं
त्यावर िव ास ठेवतात आण त्याचा संदेश स्वकारतात, ते त्या प्रकाशात असतात, जेव्हा
त्यांच्यावर मुक्त च्या िदवसापयर्ंत शक्का मारण्यात येतो.
101 येशूने ही गो शकवली क नाही, जेव्हा तो म्हणाला, “सातव्या प्रहरी वाणी
आली?” शेवटचे मडंळीचे यगु आहे. पािहले? आण म्हणाला, “वर आला आहे. त्याला
सामोर्या चला.”
102 आण तेव्हा मुखर् कुमा रका आल्या, त्यांनी डोळे चोळले, आण म्हणाल्या, “तुम्ही
आम्हास तुमच्या तेलातून काही ा. हे योग्य होईल क , तुम्ही आता तेल जमा करा.”
103 आण वास्तिवक, खरी वधू तेथे उभी होती, म्हणाली, आम्हास पुरले इतके तेल
आहे. “आमच्याकडे आम्हास पुरले इतके तेल आहे. आम्ही तुम्हास काहीच देऊ शकत
नाही. जर तुम्हाला पािहजे असेल, तर तुम्ही जाऊन प्राथर्ना करा.”
104 आण त्या िवकत घ्यावयास गेल्या असता, वर आला आण वधू आत गेली. आण
तेव्हा दसुर्या तेथे रािहल्या. त्या ज्या पूणर्पणे नीतीमान होत्या, मडंळी, त्या बाहेर राहील्या.
आण तो म्हणाला, “तेथे रडणे आण िवलाप आण दात खाणे होईल.”
105 पाहा, आता, ते िनवडलेले आहे. आण जेव्हा वराची हाक येते, “वर येतो,” तेव्हा
त्यांच्यातील प्रत्येक जण जे त्या मडंळीच्या यगुात झोपी गेले होते, ते प्रत्येक जण, उठिवले
जातील. पाहा, तो परमे र नाही, जसे आपण िवचार क क , जे काही ा यगुातले
हजारो लोक त्याचा शोध करतील आण त्यांनाच तो घेऊन जाईल. प्रत्येक यगुातील
ते खास िनवडलेले लोक आहे आण हेच कारण आहे क , ख्रस्ताला त्या मध्यस्थीच्या
आसनावर एक मध्यस्थ म्हणून राहण्याचे अगत्य आहे, जो पयर्ंत ा शेवटच्या यगुातील
शेवटचा मनुष्य आत येत नाही. आण मग हे प्रकाशन क , ते काय होते, ते लोकांना
प्रगट केले जाईल, आण ते पाहतील क काय घडले होते. समजले? तुम्हाला हे आता
समजले का? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—संपा.] ठीक आहे.
106 लक्ष ा, “बाक चे मेलेले,” मडंळीचे सदस्य, “ते परत जीवंत होणार नाही, जोपयर्ंत
एक हजार वषार्चा काळ समा होत नाही.” मडंळीचे सदस्य, ते ख्रस्ती, चचर्, पुन्हा जीवंत
होणार नाही, जोपयर्ंत हजार वषार्चा काळ समा होत नाही. आण नतंर ते वधूसमोर,
बरोबरआहे, राजा आण राणी समोर, उभे राहण्यासाठी पुढे येतील. मिहमा असो!

काही मडंळया आज स्वतःला, “स्वगार्ची राणी,” म्हणून संबोधतात.
107 स्वगार्ची राणी ही ख्रस्ताची पसंत केलेली वधू आहे, आण ती त्याच्याबरोबर येईल.
दानीएलाने हे बघतले, आण म्हणाला “हजारो हजार लोक त्याची सेवा करीत होते.”
आता जर तुम्ही तेथे त्या शा लेखात पािहले, दानीएलाच्या पुस्तकात “न्यायसभा
भरली, आण पुस्तके उघडली गेली.” आता लक्ष ा, जेव्हा तो येतो, तो त्याच्या
वधूबरोबर येतो. पत्नी तच्या पतीची सेवा करते. “आण हजारो लोक त्याची सेवा करीत
होते. न्यायसभा भरली होती, आण व ा उघडल्या होत्या.” “आण दसुरे पुस्तक उघडले
गेले, जे जीवनाचे पुस्तक आहे,” ही वधू नाही, मूळीच नाही. ती तर वर गेली होती
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आण परत आली, तेथे त्या िपढ्या ज्यांनी सुवातचा संदेश नाकारला होता. त्यांचा न्याय
करण्यासाठी उभी आहे.
108 येशूने म्हटले नव्हते काय? “दक्षणेकडची राणी न्यायकाळी ा िपढीबरोबर उठून
िहला दोषी ठरवील; कारण ती शलमोनाचे ज्ञान ऐकावयास पृथ्वीच्या सीमेपासून आली,
आण शलमोनापेक्षा थोर असा एक येथे उभा आहे.” तेथे न्यायसमयी, शबाची राणी,
दक्षणेची राणी उभी राहील आण तीची स्वतःची साक्ष देईल.
109 तेव्हा केवळ यहूदी नव्हे जे त्या पीढीच्या लोकांबरोबर जे यहूदी होते, त्यांच्यासह
येतील आण ते आंधळे होते आण त्यांनी त्याला ओळखले नाही. कारण ते त्याची वाट
पाहत होते, परतंु तो इतक्या साधेपणात आला क , त्यांच्या डोक्याव न िनघून गेला,
अशाप्रकार.े
110 आण, तेथे, त्या महान राणीने स्वतःला नम्र केले, आण ती आली आण संदेशाचा
स्वकार केला. “आण ती न्यायसमयी उभी राहील,” तो म्हणाला, “आण ा िपढीला
दोषी ठरवील.”
111 आता तुम्ही नेहमीच तीन प्रकारचे लोक पाहता. एक पुस्तक ज्यात मृतांचा न्याय
केला गेला. दसुरे पुस्तक जीवनाचे पुस्तक. हे ते पुस्तक आहे, ज्यात त्यांची नावे
जीवनाच्या पुस्तकात लहीली आहेत.
112 ते म्हणतात, “जर तुमचे नाव जीवनाच्या पुस्तकात आहे, तर ते ठीक आहे. ओह?”
नाही महाशय!
113 पाहा, यहुदा इस्कय त त्याचे नाव जीवनाच्या पुस्तकात होते. आता तुम्ही म्हणाल,
ते चुक चे आहे? येशूने, मत्तय 10 मध्ये, त्यांना अशुध्द आत्म्यांवर सत्ता देऊन ते
काढून टाकण्याचा, व सवर् िवकार, व सवर् दखुणी बरी करण्याचा आण कु रोग्यांना शुध्द
करण्याचा, आण मृतांना जीवंत करण्याचा अधकार िदला. आण ते बाहेर गेले. आण
परत आले, यहुदा त्याच्या समवेत होता. आण त्यांनी भुते काढली आण सवर् प्रकारचे
चमत्कार केले. आण परतआले,आण म्हणाले, “भूतेही आम्हास वश होतात.”
114 येशू म्हणाला, “भूते वश होतात, म्हणून आनदं क नका, परतंु आनदं करा क ,
तुमची नावे स्वगार्त लहीलीआहेत.”आण यहुदा त्यांच्यासमवेत होता. परतंु काय झाले?
जेव्हा तेथे गो िनवडलेल्या समुहाची येते, क पटेकॉस्टला वर जावे आण खरोखरीच
पिवत्रआत्मा स्वकारावा, यहुदाने त्याचा रगं दाखिवला. तो न्यायाच्या वेळी तेथे असेल.
115 म्हणून व ा उघडल्या गेल्या; आण एक पुस्तक, जीवनाचे पुस्तक, उघडले
गेले; आण प्रत्येक मनुष्याचा अशाप्रकारे न्याय झाला. आता, वधू तेथे ख्रस्ताबरोबर
जगाचा न्याय करण्यासाठी उभी आहे. क नका, पौलाने असे म्हटले, “तुमच्यापकै
कोणाएकाचा,” दसुर्याबरोबर वाद असला, “तर त्याचा िनकाल लावून घेण्यासाठी तो
आपले प्रकरण पिवत्र जणांपुढे न आणता अनीतीमानांपुढे नेण्याचे धाडस करीत आहे
काय? पिवत्र जन जगाचा न्यायिनवाडा करतील, हे तुम्हास ठाऊक नाही काय?” पाहा?
तेथे तुम्ही आहात. पिवत्र जन जगाचा न्याय करणार आहेत आण ते ताब्यात घेतील. ते
बरोबर आहे.
116 तुम्ही म्हणता, “ ा जगात, ा लहान समुहा ारे हे कसे होणार आहे?” मला माहीत
नाही, हे कसे होणार आहे. परतंु तो म्हणाला, हे होणार आहे, ￭जतके मला माहीत आहे.
ते असेच आहे.
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117 आता पाहा, लक्ष ा. “उरलेले, मेलेले, राहतील.” मंडळीचे सदस्य, मेलेले
मडंळीचे सदस्य, “जीवंत होणार नाही, जोपयर्ंत हजार वषार्ंचा काळ संपत नाही.” आण
हजार वषार्नतंर ते एकत्र होतील, दसुरे पुन त्थान येईल जे दसुरे पुन त्थान आहे आण
ते एकत्र केले गेले. आण ख्रस्त आण मडंळी, वधू, साधारण मडंळी नाही. वधू, ख्रस्त
आण राणी, साधारण मडंळी नाही… ख्रस्तआण वधू तेथे उभे होते.
118 आण ते वेगळे केले जातील, ज्याप्रकारे मढरे शेरड्यापासून वेगळे केले जातात.
ते बरोबर आहे. तेव्हा मडंळीचे सदस्य येतात आण जर त्यांनी सत्य ऐकले होते आण
सत्याला नाकारले होते, तेव्हा तेथे काय सांिगतले जाणार, जेव्हा त्या पड ावर सवर् गो ी
दाखिवल्या जाणार. जेव्हा तुमचे स्वतःचे िवचारही तेथे दाखिवले जातील, त्यािवषयी तुम्ही
काय िवचार केला होता? ापासून तुमची कशी सुटका होणार. आण ते आकाशाच्या
पड ावर. आण देवाच्या मो ा टेलीव्हीजनवर दाखिवले जाईल. ते तुमचे स्वतःचे िवचार
बडं करणार आहेत. तुमचे स्वतःचे िवचार, त्या समयी तुमच्या िव ध्द बोलतील.
119 म्हणून जर तुम्ही एक गो बोलता, आण िवचार दसुरा करता, तर तुमच्याक रता
हेच उचत होईल क , तुम्ही तसे करणे थांबवा. तुमचे िवचार देवावर किद्रत करा. त्यांना
शुध्द ठेवा, आण तुमच्या िवचारांवर बनून रहा, आण त्याच गो ी नेहमी बोला. समजले?
असे म्हणू नका, “ठीक मी सांगेन, मी त्यावर िव ास ठेवीन. परतंु मी जाईन आण त्याचा
शोध करीन.” जर तुम्ही त्यावर िव ास करता! तर आमेन म्हणा.
120 ा प्रकारच्या लोकांकडे, लक्ष ा, ाच कारणांमुळे ते मरतात, ते शुध्दीकरणाच्या
प रक्षांच्या महासंकटातून जातात, कारण ते वास्तवात ते रक्ताखाली नाहीत. ते त्याचा दावा
करतात क , रक्ताखाली आहेत, परतंु ते नाहीत. ते त्यांना शुध्द करण्यासाठी कसे काय
प रके्षतून जाऊ शकतात, जेव्हा तेथे (िवरजंक) येशू ख्रस्ताचे रक्त आहे, जे तुमच्यातून
पापाचे प्रत्येक लक्षणआण दगुूर्ण दरू क न टाकते? “आण तुम्ही मृत झाला आहा आण
तुमचे जीवन देवा ारे ख्रस्ताबरोबर गु ठेवलेले आहे आण पिवत्र आत्म्याच्या योगे मुद्रीत
केले आहे.” तुमचा कशासाठी न्याय होणार आहे? तुम्हाला शुध्दीकरण कोठे िमळणार
आहे? जेव्हा तुम्ही पूणर्पणे ख्रस्तामध्ये, पाप िवरहीत आहात, तुम्ही कशाने शुध्द केले
जाणार? कसा…न्याय कशासाठी होणार आहे? परतंु हा न्याय झोपी गेलेल्या लोकांचा
होणार आहे, जे स्वतःला शुध्द क शकले नाही.
121 आता, ते वषार्नुवष क शकले नाही. तुम्ही पािहले, परतंु हा समय प्रकटीकरणाचा
आहे, पाहा, पाहा, वधूच्या येण्याच्यावेळी प्रगट झाले आहे; शेवटच्या समयी सवर् गो ी
गोळा होतआहेत, मला वाटते, िमत्रा, हा अंत येतआहे. केव्हा? मला माहीत नाही, मी-मी
तुम्हाला सांगू शकत नाही. परतंु काहीही असो, मला असे जगायचे आहे, जसे काही अतं
आज रात्री आहे; मला तयार असले पाहीजे. समजले? तो कदाचत आज रात्री येईल,
आण तो कदाचत आणखी वीस वष येणार नाही. मला माहीत नाही तो कधी येईल. परतंु
त्याचे येणे केव्हाही असो…आण कदाचत माझे जीवन आज रात्री समा होईल; आण,
मग, येथे मी जे काही केले आहे, ते त्याचवेळी समा होईल. मला-मला त्याच्याजवळ
न्यायासाठी भेटण्यास जावे लागेल, जशा प्रकारे मी येथे चाललो आहे. “ज्या िदशेला
झाड वाकते, त्याच िदशेला ते पडते.”
122 लक्ष ा, जेव्हा त्या तेल िवकत घेण्यासाठी गेल्या…“ओह,” तुम्ही म्हणाल, “आता
एक िमिनट थांबा, भाऊ ब्रॅन्हम. मला त्यािवषयी माहीत नाही.” जेव्हा त्या तेल िवकत
घेण्यासाठी गेल्या, जेव्हा त्या परत आल्या, वधू िनघून गेली होती. आण दरवाजा बदं
झाला होता. आण त्यांनी दार ठोठािवले, आण म्हणाल्या, “आम्हाला आत येऊ ा,
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आम्हाला आत येऊ ा!” [भाऊ ब्रॅन्हम व्यासपीठ मचंावर खपु वेळा ठोठावतात.—
संपा.] परतंु त्या बाहेर अधंारात होत्या.
123 आता जर तुम्ही उदाहरणा ारे पाहू इ च्छता, आता, पाहा. “नोहाच्या समयात,”
येशूने म्हटले, त्याचा उ ेख केला. आता नोहाच्या समयात ते ता मध्ये गेले. परतंु ते
न्यायाच्या समयातून गेले होते, परतंु ते-ते ख्रस्ताच्या वधूचे दशर्क नाही.
124 हनोख वधूचे दशर्क आहे. हनोख! नोहा महासंकटाच्या काळातून गेला. आण तो
संकटातून गेला, आण त्यांतून गेलो आण तो िपणारा झाला आण मृत्यु पावला. परतंु
हनोख देवासमोर पाचशे वषर्, चालला, आण त्याच्यािवषयी साक्ष देण्यात आली, त्याने
पांतराच्या िव ासा ारे “देवाला संतु केले,” आण त्याने चालण्यास आरभं केला,

आण तो आकाशात वर गेला, आण मृत्यचुी चव न चाखता स्व गय घरी गेला; तो कधीच
मेला नाही.
125 हे त्याचे दशर्क आहे, “आपण जीवंत असे उ , ते आपण झोपी गेलेल्यांच्या
आघाडीस जाणारच नाही.” हे जे झोपी गेले, ते मानवी वयानुसार झोपी गेले; मानवी
अवस्थेत झोपी गेले. ते पूव मृत्यु पावले, परतंु ते मृत नाही. ते झोपी गेलेले आहेत.
आमेन! ते झोपी गेलेले आहेत, मृत नाही. आण फक्त एकच गो ीची गरज आहे; ती
म्हणजे वराची त्यांना उठिवण्याक रता. होय, “आपण जे जीवंत असे उ ते, आपण
झोपी गेलेल्यांच्या आघाडीस जाणार नाही. कारण आज्ञाध्वनी, आ िदव्यदतूाची वाणी व
देवाच्या तुतारीचा नाद होत असता; प्रभू स्वतः स्वगार्तून उतरले आण ख्रस्तामध्ये जे
मेलेले आहेत, ते पिहल्याने उठतील; नतंर जीवंत उरलेले आपण त्यांच्या बरोबर प्रभूला
सामोरे होण्यासाठी मेघा ढ असे अतंराळात घेतले जाऊ, आण तसेच सदासवर्काळ प्रभू
जवळ राहू.”
126 “आण मृतांपकै बाक चे लोक, ती हजार वष पूणर् होईपयर्ंत जीवंत झाले नाहीत.”
असेच आहे. ते महासंकटाच्या काळातून गेले.
127 ते काय आहे? हनोखाप्रमाणे. तुम्हाला माहीत आहे, नोहाची ी हनोखाकडे
होती. कारण, जेव्हा नोहाला कळले क , हनोख िनघून गेला आहे. त्याला समजले क
न्यायसमय जवळआलाआहे. तो ता च्या आजूबाजूस राहू लागला.
128 परतंु नोहा वर गेला नव्हता. त्याने एक छोटासा भाग उंच केला, आण महासंकटाच्या
काळात तो पार गेला. त्याला महासंकटाच्या काळातून मृत्यलुा मारण्यासाठी जावे लागले.
पाहीले? परतंु नोहा त्यातून पार गेला.
129 हनोख, मृत्युशवाय लोकांतरी गेला, तो वधूचे दशर्क आहे, जी ख्रस्तामध्ये जे झोपी
गेलेले, त्यांच्याबरोबर प्रभूला सामोरे होण्यासाठी मेघा ढ अशी अतंराळात घेतली जाईल,
आण उरलेली मडंळी महासंकटाच्या काळात जाईल. मी स्वतःहून ातून दसुरे काही
क शकत नाही. हनोखाचा मृत्यु न होता, तो लोकांतरी गेला.
130 आता, आपण हा िवषय समजण्यासाठी थोडा अभ्यास करण्यास सु वात क या. जर
मी त्यावर बोलत राहीलो, तर आपण ा िवषयावर म्हणजेच, शक्क्यांवर येऊ शकणार
नाही. आता लक्ष ा. आपण हे पाहूया, कारण उ ा कदाचत रात्री कवा त्या पुढील
रात्री आपण, तुतारीचा नाद होणे, हा िवषय पाहणार आहोत. कारण तुतारीचा नाद होणे
व शक्क्यांचे फुटले जाणे एकाच समयात होते. ती एकच गो आहे. मडंळीच्या यगुाची
सु वात होते…तीच गो , समजले?



18 बोललेला शब्द

131 आता तुतारीचा नाद नेहमीच यधु्दास दशर्िवते कवा राजक य ग धळास दशर्िवते.
तुतारीचा नाद राजक य ग धळ िनमार्ण करतो, आण त्यामुळे यधु्द स्थती उ वते. जेव्हा
तुम्ही राजकारणात ग धळ पाहता, सवर्च राजकारणात ग धळ पाहता. जसे आज आपली
राजनैतक स्थती आहे. तर तुम्ही समजा क यधु्द जवळ आहे. परतंु, पाहा, आजही येथे
सतैानाचे राज्य आहे. हा भाग अजूनही त्याच्या हातात आहे.
132 हे असे का आहे? कारण ख्रस्ता ारे त्याची मुिक्त करण्यात आली आहे. परतंु तो
सोडिवणार्या आ जनाचे काम करीत आहे, त्याच्या लोकांस सोडवत आहे. जोपयर्ंत
शेवटचे (नाव) त्या पुस्तकात आहे, तो सोडिवला जात नाही. तसे तर ख्रस्ता ारे त्याची
सोडवणूक अगोदरच झालीआहेआण त्यावर शक्का मारण्यातआलाआहे.आता तुम्हाला
हे समजले का? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—संपा.]
133 तेव्हा तो त्याच्या ￬सहासनाव न, िपत्याच्या राजासनाव न, त्याच्या पुढे येतो,
देवाच्या हातून जो राजासनावर बसलेला आहे ते पुस्तक घेतो आण त्याच्या अधकाराचा
दावा करतो. तो पिहली गो करतो, ती म्हणजे त्याच्या वधूला बोलावतो. आमेन! नतंर
तो काय घेतो? तो त्याचा िवरोधी सतैान, ास घेतो, आण त्याला बांधतो आण त्याला
त्याचे अनुकरण करणार्यासह, अग्नीत फेकतो.
134 आता लक्षात घ्या. ख्रस्तिवरोधी रशया नाही. ख्रस्तिवरोधी हा एक धूतर् व्यिक्त
आहे. फक्त पाहा क , तो िकती धुतर् आहे. तो चलाख आहे. होय महाशय, तुम्ही फक्त
पिवत्र आत्मा घ्या. ती गो फक्त तुम्हाला त्याच्यापासून दरू ठेवील.
135 लक्ष ा, तुतारीचा नाद म्हणजे राजक य ग धळ, यधु्दे. मत्तय 24मध्ये येशू त्यािवषयी
सांगतो. त्याने म्हटले, “तुम्ही लढायािवषयी ऐकाल व लढायाच्या अफवा ऐकाल. पाहा,
सवर्त्र हेच ऐकाल.” तुम्ही लक्षात घ्या क , येशू हे बोलतआहे क , “लढाया, अफवा आण
लढाया, आण शेवटपयर्ंत होतील.”आता, पाहा, हेच तुतारीचा नाद होणे आहे.
136 आता, जेव्हा आपण तुतारीच्या िवषयाकडे जाऊ; आपल्याला पुन्हा हे पाहायला
िमळेल आण आपण त्या प्रत्येक लढाया पाहणार आहोत आण तुम्हाला दाखवणार
आहोत क , त्या मडंळीच्या यगुाच्यानतंर झाल्या आहेत. ा शक्क्यानतंर झाल्या आहेत.
“लढाया आण लढायांच्या अफवा” परतंु तुतारीचा नाद राजक य ग धळास दशर्िवतो.
137 तर शक्क्यांचा संबधं धा मक ग धळाशी आहे. पािहले? एक शक्का उघडला जातो,
एक संदेश िदला जातो. आण त्यानतंर एका मडंळीची तच्या स्वतःच्या राजक य पद्धतीने
रचना होते, आण अधक गो ी, आण तीचे सवर् मुख्य लोक. आण जेव्हा खरा संदेश
येतो, ते संदेशवाहक पुढे जातो. आण तो त्यांचे तुकडे करतो. तो बरोबर आहे. जेव्हा
शक्का उघडला जातो. तेथे धा मक ग धळ माजतो. हेच. शक्का उघडताना घडले आहे.
होय. होय.
138 ￭सयोनेत त्यांना स्वस्थता लाभली. मडंळीला स्थरता िमळाली, आण आपल्याला
इगं्लंडच्या मडंळीप्रमाणे, “आपल्या सवार्ंना स्थरता िमळाली,” त्या सवार्ंना स्थयैर्
िमळाले. तसेच कॅथो लक मडंळी, सवार्ंना स्थरता िमळाली, आण तेव्हा लुथर आला.
तेथे धा मक ग धळआला. होय, महाशय! तेथे िन तच असे झाले होते! त्यानतंर ज्वग्ली
बरोबर मडंळी बाहेर आली. आण ज्वग्लीपासून कॅ ल्वन पयर्ंत, भ भ मडंळया बाहेर
आल्या. आण काही काळानतंर अँग्लीकन मडंळी स्थािपत झाली, आण तेथे स्वस्थता
होती, आण तेव्हा वेस्ली आला. तेथे एक धा मक ग धळ माजला, हे बरोबर आहे. पाहा,
वेगवेगळया मडंळया स्थािपत होणे, हे सदवै धा मक ग धळास दशर्िवते.
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139 आता, शके्क. आपण आता येथे थोडेसे वाचूया. मला ावर- ावर बोलायचे आहे.
आपण ते वाचूया. मी त्यावर बोलणार आहे. मी…

मग कोकर्याने त्या सात शक्क्यांपकै एक शक्का फोडला. (काय झाले) ते
मी पाहीले, तेव्हा चार प्राण्यांपकै , एक मेघगजर्नेच्या ध्वनीने ये असे म्हणाला,
ते मी ऐकले…

140 ओह, मला िकती वाटते क , काही वेळ ावरच थांबून राहावे! आण मी आशा
करतो क , सवर् लोक जे ा गो ी जाणतात आण प्रभूच्या सांत्वनाची वाट पाहत आहेत,
ते आता लक्षपूवर्क ाचा अभ्यास करतील; आण जे टेप ऐकत आहेत, ते तुम्ही सुध्दा,
ावर िवचार करतील.

141 जेव्हा कोकर्याने पिहला शक्का फोडला, तेव्हा जी पिहली गो घडली; ती ही क ,
मेघगजर्नेसारखा ध्वनी झाला. आता त्याचे काहीतरी मह व आहे. ते मह वाचे आहे. त्याचा
काही अथर् आहे. त्याचा काही अथर् आहे. अथार्शवाय काही घडत नाही. ठीक आहे, एक
मेघगजर्ना, एक मेघगजर्नेसारखा ध्वनी झाला. आ यर् आहे क , ही मेघगजर्ना कायआहे?
142 आता आपण थोडे पुढे वाचूया. आपण मत्तय शुभवतर्मानाकडे वळूया…नाही, आपण
संत योहानाचे शुभवतर्मान काढूया. संत योहान, 12 वा अध्याय, आण एक िमिनट थांबूया.
संत योहान 12वा अध्याय. आता आपण संत योहान 12वा अध्याय 23 व्या वचनापासून
सु वात क या. आता येथे लक्षपूवर्क ऐका, मग तुम्हाला ते काय आहे, हे समजण्यासाठी
आ यर् करावे लागणार नाही.

येशूने त्यांना म्हटले, मनुष्याच्या पुत्राचे गौरव होण्याची वेळ आली आहे.
143 पाहा, तुम्ही यगुाच्या अंतम टप्प्यात आहात. त्याची सेवकाई समा होत आहे.
पािहले? “ती वेळ आली आहे क , मनुष्याच्या पुत्राचे गौरव व्हावे.”
144 कशािवषयी “वेळ आली आहे क , जेव्हा त्याची वधू वर उचलली गेली पािहजे?”
काय? वेळआलीआहे, “आणखी वेळ नसणार.” तो देवदतू ज्यांच्या डोक्यावर मेघधनुष्य
आहे, तो एक पाय भुमीवर, आण दसुरा पाय समुद्रावर ठेवण्यास तयार आहे, आण
म्हणाला, “समय िनघून गेला आहे.” आण त्याखेरीज, त्याने आपले हात स्वगार्कडे वर
केले आण शपथ वािहली क , “आणखी अवकाश लागणार नाही,” जेव्हा हे घडेल. हे
िकती-िकती प रपूणर्, एक शपथपूवर्क प्रतज्ञापत्र जे मडंळीबरोबर केलेले आहे.

…ती वेळ आली आहे क , मनुष्याच्या पुत्राचे गौरव व्हावे.
मी तुम्हाला खचत, खचत, सांगतो, गव्हाचा दाणा जिमनीत पडून मेला

नाही, तर तो एकटाच राहतो: आण मेला तर, पुष्कळ पीक देतो.
जो आपल्या जीवावर प्रीती करीतो, तो त्याला मुकेल,…आण जो ा

जगात आपल्या जीवाचा ेष क रतो तो त्याच्या सावर्का लक जीवनासाठी
रक्षण करील.
जर कोणी माझी सेवा करतो, तर त्याने मला अनुसरावे; म्हणजे जेथे मी

आहे,…तेथे माझा सेवकही असेल: जर कोणी माझी सेवा करतो, तर िपता
त्याचा मान करील.
आता माझा जीव व्याकूळ झाला आहे…
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145 तुम्ही म्हणता, “अच्छा, जेव्हा तो समयाच्या अंतम क्षणी आला, आण तुम्ही
व्याकुळ झाला?” हे तुम्हाला काय िवचार करायला लावते, जेव्हा काही महान आ त्मक
घटना घडते; तर काय ती तुम्हास व्याकुळ करते?ओह माझ्या देवा! हो!

आता माझा जीव व्याकूळ झाला आहे; मी काय बोलू? हे बापा, ा
घटकेपासून माझे रक्षण कर: परतंु मी ासाठीच, ा घटकेत आलो आहे.
हे बापा तू आपल्या नावाचे गौरव कर. तेव्हा अशी आकाशवाणी झाली क ,

मी ते गौरिवले आहे, आण पुन्हाही गौरवीन.
तेव्हा जे लोक, उभे राहून ऐकत होते, ते म्हणाले, मेघगजर्ना झाली…

146 मग, जेव्हा कोकर्याने पुस्तक घेतले आण पिहला शक्का फोडला, तेव्हा परमे र
त्याच्या सावर्का लक राजासनाव न बोलला; ते प्रगट करण्यासाठी क , तो शक्का काय
होता. परतंु जेव्हा ते योहानापुढे ठेवले गेले, ते चन्हाच्या पात होते. जेव्हा योहानाने ते
पाहीले, तेव्हा ते एक रहस्यच होते. का? ते त्यावेळी देखील प्रगट केले गेले नव्हते. ते
तोपयर्ंत प्रगट होऊ शकत नाही. जोपयर्ंत तो येथे म्हणाला, “अंतम समयी.” परतंु ते
चन्हाच्या स्व पात आले.
147 जेव्हा, ती “मेघगजर्ना झाली.” लक्षात ठेवा, एक मोठा मेघगजर्नेचा ध्वनी ही
परमे राची वाणी आहे. बायबल हेच सांगते, पाहा, “मेघगजर्नेचा ध्वनी,” त्यांना वाटले,
ती मेघगजर्ना आहे, परतंु तो देव होता. त्याला ते समजले; कारण त्याला ते प्रगट करण्यात
आले होते. समजले? ती मेघगजर्ना होती.
148 आण, लक्ष ा. पिहला शक्का उघडला. पिहला शक्का, जेव्हा तो चन्हाच्या
स्व पात उघडला होता, तेथे मेघगजर्ना झाली. आता त्यािवषयी काय जेव्हा शक्का वास्तव
स्व पात उघडला जातो? बापर…ेजेव्हा कोकर्याने शक्का फोडला, मेघगजर्नेसारखा
ध्वनी झाला. आण त्याने काय प्रगट केले? त्याने स्वतःस पूणर्पणे प्रगट केले नाही.
प्रथम, ती देवाकडे होती; मग, ती चन्हाच्या स्व पात होती. मग ती प्रगट झाली. तीन
गो ी. पाहा? त्या परमे राच्या राजासनाकडून येत आहेत.
149 पिहल्या वेळेस, ते पाहू शकत नाही क , ऐकू शकत नाही, कवा त्यािवषयी काहीच
क शकत नाही. ते सीलबदं होते. कोकर्याच्या रक्ताने तची कमत चुकवलेलीआहे.
150 जेव्हा तो बोलला, तेव्हा मेघगजर्नेसारखा ध्वनी झाला. आण जेव्हा त्याने असे
केले, तेव्हा एक पांढरा घोडेस्वार बाहेर िनघाला, आण तो एक चन्हाच्या स्व पात
होता. आता लक्ष ा, तो म्हणाला हे अंतम िदवशी प्रगट केले जाईल. परतंु ते मडंळीत
एका चन्हाच्या स्व पात येते. मडंळी, हे तुला समजले आहे काय? [मडंळी म्हणते,
“आमेन.”—संपा.] ते मडंळीत एका-एका चन्हाच्या स्व पात येते. परतंु त्यांना समजते
क , तो एक शक्का आहे. परतंु ते काय आहे? हे अजूनही त्यांना समजत नाही, कारण तो
एक पांढरा घोडेस्वार आहे.
151 आण जेव्हा हे केवळ अंतम िदवसातच प्रगट केले जाईल, जेव्हा खरा शक्का फोडला
जाईल. शक्का कोणासाठी फोडला जाईल? ख्रस्तासाठी नाही; परतंु मडंळीसाठी फोडला
जाईल. आता, लक्ष ा. ओह, माझ्या प्रभू, ही गो मला फार आनंदीत करते! मी-मी-
मी आशा करतो क , तुम्ही लोक अथार्त खरी मंडळी खर्या रतीने हे समजेल क , मला
काय सांगायचे आहे. मी तुम्हाला वधू म्हणणार आहे. पाहा, तुम्हाला ते समजेल.
152 तो आवाज एक मेघगजर्ना आहे. आवाज कोठून आला? त्या राजासनाव न, जेथून
कोकरा मध्यस्थीचे कायर् सोडून आला होता. आता तो येथे त्याचे स्थान घेण्यासाठी
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आण त्याचा दावा करण्यासाठी उभा आहे. परतंु ती मेघगजर्ना, त्या राजासनाच्या आतून
आली. आण कोकरा येथे बाहेर उभा होता. ती मेघगजर्ना जेथे कोकरा सोडून आला होता.
िपत्याचे राजासन सोडले, त्याचे स्वतःचे राजासन घेण्यासाठी आला. मिहमा होवो! आता
िमत्रांनो, हे गमावू नका.
153 ख्रस्ती ा नात्याने, आपणा सवार्ंना माहीत आहे क , परमे राने दािवदास शपथ
िदली होती क , तो ख्रस्ताला त्याच्या राजासनावर बसण्यासाठी उठवील आण त्याला
येथे पृथ्वीवर सावर्का लक राज्य देईल. त्याने ते केले.
154 आण येशू म्हणाला, “जो ख्रस्तिवरोधकावर िवजय िमळिवतो आण जगाच्या सवर्
गो ीवर िवजय िमळिवतो. तो माझ्याबरोबर माझ्या राज्यासनावर बसेल, जसा मी िवजय
िमळवून माझ्या िपत्याच्या राजासनावर बसलो आहे.” समजले?
155 आता, एके िदवशी तो िपत्याच्या राजासनाव न उठेल, आण त्याचे स्वतःचे
राजासन घेण्यासाठी जाईल.
156 आता तो त्याच्या लोकांस बोलावण्यासाठी येत आहे. तो त्यांचा दावा कसा करील?
त्याच्या हाती पिहल्यापासूनच मुक्त चे पुस्तक आहे. मिहमा होवो! ओह, मला असे वाटते
क , एक गीत गाऊ.

लवकरच कोकरा त्याच्या वधूला त्याच्याकडे घेईल,
स्वगार्तील सवर् दतू एकत्र होतील, (ते पाहण्यासाठी);
ओह, ते खूप गौरवी श्य असेल, सवर् संत डागिवरहीत शुभ्र
व ांमध्ये;

आण येशूसमवेत आपण आनदं क सदासवर्दा.
157 ओह, माझ्या प्रभू! “आता आपण स्वग य स्थानात बसलो आहोत”? त्याच्यािवषयी
बोलूया. ते काय श्य असेल! स्वगर्रोहण होण्याआधी जरआपल्याला ा प्रकारचा अनुभव
जर होत आहे. जेव्हा आपण ा स्थतीत खाली पृथ्वीवर बसलेले आहोत; आण आपण
आनदं घेऊ शकतो, आण ￮भतीजवळ उभे राहतो, आण पावसात उभे राहतो, केवळ
हे ऐकण्यासाठी क तेव्हा काय असेल; जेव्हा आपण त्याला तेथे बसलेला पाहू! ओह,
माझ्या देवा! ओह, तो फारच गौरवी समय असेल!
158 िपत्याचे राजासन सोडून, पुढे येतो…त्याचा पुत्र होण्यासाठी…तो दािवदाचा पुत्र
आहे. इ ाएलाला हेच वाटले क , तो तेव्हा हे प्रगट करील. सुरफुनीक ीची आठवण
करा; म्हणाली, “तुम्ही दािवदाच्या पुत्रा!” आंधळया बथर्लमयाची आठवण करा, ज्याने
म्हटले, “अहो, दािवदाच्या पुत्रा!” अहा! आण येशूला सवर् योजना काय आहे ते माहीत
होते, तरीही त्यांना ते कळले नाही. त्यांनी त्याच्यावर जबरी करण्याचा प्रयत्न केला आण
त्याला राजासन घेण्यासाठी भाग पाडलेआण िपलातानेही त्याला हेच िवचारले होते.
159 परतंु तो म्हणाला, “जर माझे राज्य ा जगाचे असते, तर माझ्या सेवकांनी लढाई
केली असती. परतंु आता माझे राज्य वर आहे.” परतंु तो म्हणाला, “जेव्हा तुम्ही प्राथर्ना
करता म्हणा, ‘तुझे राज्य येवो, तुझी इच्छा येथे पृथ्वीवर पुणर् होवो, जशी ती स्वगार्त
आहे.’” आमेन. ओह! ही महान गो िकती गौरवी आहे!
160 तो िपत्याचे राजासन सोडून, आपले राजासन घेण्यासाठी आला आहे. आता तो
त्याचे मध्यस्थीचे कायर् सोडून त्याचे राजासन, त्याच्या सोडिवलेल्या लोकांचा दावा
करण्यासाठी तो आला आहे. हेच करण्यासाठी तो राजासनाव न पुढे येतो. असे तेव्हा
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होते जेव्हा ￬सहासारखा प्राणी योहानास म्हणतो, “ये बघ!” लक्ष ा. काय तुम्ही हे
वाचत आहात?

…एक शक्का फोडला, आण…मेघगजर्नेसारख्या ध्वनीने,… आण चार
प्राण्यांपकै एक…

161 तुम्हाला माहीत आहे क , ते चार प्राणी कोण आहेत? आपण त्यांना अभ्यासात
पाहीले आहे. “पिहला प्राणी ￬सहासारखा; दसुरा गो ार्सारखा; आण तसरा
मनुष्यासारखा; आण चौथा ग डासारखा.” आता पिहला प्राणी म्हणाला…, लक्ष ा,
प्रत्येक वेळी तेथे वेगळा प्राणी येतो, जोपयर्ंत चारही घोडेस्वार बाहेर िनघत नाहीत. तेथे
चार प्राणी आहेत आण चार घोडेस्वार आहेत.
162 लक्ष ा, त्यांच्यातील प्रत्येक प्राणी घोषणा करतो. हे चार प्राणी मत्तय, माकर् , लुक,
आण योहान आहे. आपण हे पुन्हा पाहणार आहोत आण ￭सध्द करणार आहोत क ,
मत्तय कोण आहे, माकर् -माकर् कोण आहे, आण योहान कोण आहे, प्रत्येक जण जसे ते
गेले!…?…

…त्या चार प्राण्यांपकै …एकाने म्हटले, ये…बघ
163 त्याने मेघगजर्नेसारखा ध्वनी ऐकला. आण चार प्राण्यांपकै एक म्हणाला, “आता
ये, बघ.”
164 दसुर्या शब्दात, आता, येथे कोकरा उभा आहे, आण योहान तेथे उभा राहून हे
घडताना पाहत आहे. कोकरा राजासनाव न येत आहे; जणू काही तो वधला गेला होता,
त्याच्या सवर् शरीरावर रक्त होते. तो एकच होता जो योग्य ठरला होता. आण जेव्हा तो
तेथे पोहचला आण पुस्तक घेतले, तेव्हा सवर् जण उंच शब्दात ओरडू लागले आण
बोलू लागले, आण बोलत राहीले; कारण त्यांना माहीत होते क , त्यांची सोडवणूक
करण्याक रता कमत चुकिवली गेली आहे.
165 आता तो त्याच्या स्वतःच्या अधकारांचा दावा करण्यासाठी आला आहे. म्हणून,
तो पुस्तक घेतो, तेथे बाहेर योहानासमोर उभा राहतो, आण तो पुस्तकास मागच्या
बाजूस खेचतो आण शक्का फोडतो. तो शक्का फोडतो! आण जेव्हा तो शक्का खाली
उघडतो, तेव्हा मेघगजर्नेचा आवाज त्या जागी दमुदमुतो. आण ात काही संशय नाही,
जेव्हा मेघगजर्नेचा ध्वनी झाला; योहानाने कदाचत हवेत उडी मारली असेल, जेव्हा एक
मेघगजर्ना झाली.
166 आण तेव्हा चार प्राण्यांपकै एक म्हणाला, “आता ये, हे काय आहे ते बघ. येथे
खाली कायर् प्रगट झाले आहे ते बघ.” ओह, माझ्या प्रभू! “योहान, जे तू पाहीले ते
लहून ठेव.” म्हणून योहान ते काय होते हे पाहण्यासाठी जातो. योहान, पाहण्यासाठी
जातो क , तो मेघगजर्नेचा ध्वनी काय बोलला. तेव्हा हा प्राणी योहानास म्हणाला,
“ये आण बघ, पिहल्या शक्क्याखाली काय रहस्य आहे.” [भाऊ ब्रॅन्हम मचंावर सात
वेळा ठोठावतात—संपा.] ती मेघगजर्ना, िनमार्णकत्यार्ची वाणी ते बोलली होती. आता
योहानाला माहीत असावयास हवे होते क , तेथे काय आहे. समजले? बापर!े परतंु आता
िवचार करा. त्याने हे लिहले.
167 परतंु जेव्हा योहानाने त्या सात गजर्नांनी काढलेले शब्द, लिहण्यास आरभं केला.
तेव्हा त्याने म्हटले, “ते लहू नको.” त्याला आज्ञा िदली होती क , त्याने जे पािहले, ते
लहावे. परतंु जेव्हा ा सात गजर्नाने शब्द काढले, प्रकटीकरण 10 मध्ये तो म्हणाला,
“ते लहूच नको.” ती रहस्ये आहे. आपल्याला अजूनही माहीत नाही क , ती कायआहेत!
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परतंु, माझ्या मतानुसार, ती आताच प्रगट केली जातील. आण जेव्हा असे होईल, ती
स्वगर्रोहण होण्यासाठी लागणार्या कृपेसाठी िव ास देईल; ासाठी क मडंळी बाहेर
येईल. समजले?
168 आपण सवर् गो चा सवर् कालखडंातून अभ्यास केला आहे, ज्या आपल्याला मािहत
आहेत. आपण सवर् गो ची पारख केली आहे. आपण देवाची गूजे पािहली आहेत. आपण
अंतम िदवसात वधूला एकित्रत होताना पािहले आहे. परतंु अजूनही तेथे अशा काही
गो ी आहेत, ज्या आपल्याला स्वतःच्या ज्ञानाने कळू शकत नाही. तेथे आणखी काही
गो ी आहेत.
169 परतंु, मी कल्पना करतो क , जेव्हा ती गूजे प्रगट होण्यास सु वात झाली, देव
म्हणाला, “आता हे तू आपल्या जवळच ठेव. जरा थांब. मी ते त्या िदवशी प्रगट करीन.
योहान ते, िबलकुल, लहू नको, कारण ते त्यावर अडखळतील. पाहा, ते तू असेच राहू
दे. परतंु मी ते त्या िदवशी प्रगट करीन जेव्हा ते प्रगट करण्याची आवश्यकताआहे.”
170 त्यांनी त्यािवषयी कधीच काही सांिगतले नाही लक्ष ा, ज्याप्रमाणे शाहीच्या
लहानशा थबाचा उद्देश असतो; त्याप्रमाणे प्रत्येक गो ीचा एक उद्देश आहे. प्रत्येक गो
एका िवश कारणासाठी आहे. परतंु, लक्ष ा. िनमार्णकतार् बोलला. आण त्याने-त्याने
ही वाणी ऐकली, आण तो पाहण्यासाठी गेला.
171 परतंु आता कोकरा योहानाला, चन्हाच्या पात…मंडळीचे वचन दाखवत आहे,
ासाठी क मडंळीला ते कळावे. काय लहायचे, हे त्याने त्याला दाखवले. म्हणाला,

“आता तू सांगू नको क , हे काय आहे. योहान, तू खाली जाऊ नको, आण हे काय
आहे, जे ा सातव्या शक्क्याच्याखाली आहे. हे सांगू नको, तू खाली जाऊन हे सांगू
नको. कारण, जर मी हे योहानाला सांिगतले, तर यगुांसाठी केलेली ही पुणर् योजना
तुटून जाईल. हे एक रहस्य आहे.” समजले? त्याला फक्त पाहीजे…त्याचे आगमन! तो
म्हणाला, आता, “आण माझे येणे कधी आहे, हे कोणालाही ठाऊक नाही. मी येत आहे.”
पाहीले? समजले? हेच सवर् आहे. हे जाणणे माझे काम नाही क , तो कधी येणार आहे. मी
फक्त त्याच्या आगमनासाठी तयार राहीन. तुम्हाला समजले. म्हणून तो म्हणाला…

आता योहान पुढे जातो, तो िवचार करतो. “मी आता ते पाहणार आहे.”
172 आण योहान जेव्हा पुढे गेला, तेव्हा त्याने काय केले? त्याच्याकडे, आता,
करण्यासाठी काय होते? आता हे त्याला मडंळीच्या यगुास लहावयाचे होते. हेच त्याचे
काम होते क , हे त्याने मडंळीच्या यगुास लहावे. “जे तू आरभंापासून ा सात सोन्याच्या
िदवटांमध्ये पाहीले ते लही. ते तू ा मडंळीला लहीआण त्यांना सांग.” ठीकआहे.
173 आण एक गजर्ना झाली. योहानाला माहीत होते क , ती परमे राची वाणी आहे.
तेव्हा ￬सहासारखा प्राणी त्याला म्हणाला, “ये, हे काय होते ते बघ.” आण आता योहान
पेन घेऊन ते सवर् लिहण्यासाठी पुढे जातो, जे तो पाहणार होता.
174 आता त्याने ते पूणर्तः कधीच पािहले नाही क ते काय होते? त्याला ते कधीच
समजले नाही. परतंु त्याने केवळ ते पािहले, जे देवाने मडंळीला “त्या समयी” देण्यासाठी
पाठवले होते. आता त्याच्याकडे होते…तो करील; तो सदवै करतो; तो ते स्प करतो,
जेव्हा ते स्प करण्याचा समय आहे. परतंु तो ते तेव्हा स्प करीत नाही. का? कारण,
त्याला ते शेवटच्या यगुापयर्ंत गु ठेवायचे होते. आण शेवटच्या दतुाचा संदेश ही रहस्ये
एकित्रत करण्यासाठीच आहे. पािहले?
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175 तेव्हा ते स्प केले गेले नव्हते. परतंु जे योहानाने पाहीले होते, त्याने फक्त पािहले.
“एक पांढरा घोडा आण त्याच्यावर बसलेला स्वार माझ्या ीस पडला,” म्हणून तेच
त्याने लहीले, जे त्याने पाहीले.

तेच तो म्हणाला, “ये, बघ.”
176 म्हणून योहान हे पाहण्याक रता गेला क , तो मडंळीला लहीण्यासाठी काय बघू
शकतो. आण तो गेला, त्याने पाहीले, “एक पांढरा घोडा आण त्याच्यावर बसलेला स्वार
त्याच्याजवळ धनुष्य होते; आण तो िवजय िमळवीत, आणखी िवजय िमळिवण्यास िनघून
गेला; आण मग त्याला मुगुट देण्यात आला.” आण, आता, हेच सवर् योहानाने पाहीले,
म्हणून त्याने ते सवर् लहून ठेवले. आता, पाहा, ते चन्हांच्या पात होते. त्याचप्रकारे
मडंळीला ते िमळाले आहे.
177 परतंु, आपल्या अभवचनानुसार, तो अंतम समयात ते प्रगट करील, तो हे दाखवील
क , ते हे काय आहे? परमे रा ते समजण्यासाठी आमचे सहाय्य कर. मडंळीच्या यगुांना,
ा अंतम मडंळी यगुाचा सातवा संदेश येईपयर्ंत पूणर्तः प्रगट केले गेले नव्हते. लक्ष ा,

तो आरभं करतो…
178 जर तुम्ही ाकडे लक्ष िदले, तर तुम्हाला कळेल क , सातव्या मंडळी यगुाच्या
ा संदेशवाहकाने कुठल्याही संप्रदायाची सु वात केली नाही, जसे त्या बाक च्या सवार्ंनी

केली. लक्ष ा, त्याने सु वात केली नाही…नाही. जर तुम्ही पाहीले, तर तुम्हाला कळेल
क , तो संप्रदायाच्या िव ध्द आहे. काय एलीया, एलीया त्यांच्या िव ध्द होता काय?
िन तच, तो होता. योहान जो एलीयाच्या आत्म्याने आला होता, तो संप्रदायाच्या िव ध्द
होता का?
179 ए लयावर कोणत्या प्रकारचा आत्मा होता? तो होता…त्याच्यािवषयी अधक
कोणाला ठाऊक नाही. तो एक साधारण मनुष्य होता, परतंु तो एक संदे ा होता. त्याचा
ेष करण्यात आला. ओह माझ्या प्रभू! आण कोणत्या समयी तो उदयास आला? तो
इ ाएलाच्या भरभराटीच्या समयी आला, जेव्हा ते सवर् जिगक झाले होते. आण तो तेथे
बाहेर गेला, आण तो “ यांचा ेष करणारा होता.” आहा. होय, महाशय, िन तच असे
होते. आण तो जगंल प्रेमी होता. तो त्याचा स्वभाव होता.
180 तेव्हा त्या लोकांना माहीत असायला हवे होते. जेव्हा तो व्यक्त अथार्त योहान त्याच
आत्म्याने आला. जसे मी काल रात्री म्हटले होते क , तो त्याचा पोषाख ख्यातनाम
व्यिक्तसारखा नव्हता. ते लेकरांचे चुंबन घेतात, आण लग्न करतात, आण दफन करतात
आण अशाच गो ी. परतंु तो मनुष्य जगंली मनुष्यासारखा बाहेर आला. तो कोण होता? तो
जगंलप्रेमी होता. दसुरी गो त्याने केली, त्याने संप्रदायाचा ेष केला. तो म्हणाला, “आता
असे बोलू नका क , ‘आम्ही ाचे अथवा त्याचेआहोत,’ कारण मी तुम्हाला सांगतो, ा
दगडांपासून अब्राहामासाठी मुले िनमार्ण करावयास देव समथर् आहे.”
181 तो तडजोड करणारा नव्हता. ते बोलू शकले नाही…येशूने त्यांना सांिगतले, “तुम्ही
वार्याने हलवलेला बो पाहण्यास गेला होता काय? योहानास नाही,” नाही, महाशय.
182 त्याने काय केले होते? जसे एलीया इजबेलीला म्हणाला, त्यानेही हेरोिदयास
सांिगतले. हेरोदाच्या समोर तो थेट गेला, आण म्हणाला, “तू तला ठेवावे हे तुला
सशा नाही.” त्याक रता तने त्याचा शरच्छेद केला. पािहले? तने अ लशालासुध्दा
मारण्याचा प्रयत्न केला. तोचआत्मा हेरोिदयात होता, जो ईजबेलमध्ये होता.
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183 आण, तीच गो , आज, इजबेल म्हटलेल्या मडंळीत आहे. तीच गो आता ा
गो ीकडे लक्ष ा. आपल्याला येथे एक मोठा धडा िमळतो!
184 आण आता असे वाटत होते, जणू काही त्या लोकांनी त्याला ओळखले असते.
योहानाने त्या लोकांवर ओरडण्यास सु वात केली, आण योहान तेथे उभा होता, असे
वाटत होते, जणू काही त्यांनी ओळखले असते क , अ लशाचा आत्मा त्याच्यात होता.
ते त्यांना समजले असते. तो तोच होता.
185 आण, आता आपल्याला ा मडंळी यगुांमध्ये, तसेच शा लेखानुसार, हे
आपल्याला आ ासन िमळाले आहे क हा आत्मा, अंतम समयात पुन्हा येईल. हे खरे
आहे. [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—संपा.]
186 आता, लक्ष ा, तुम्ही त्याच्या स्वभावाकडे लक्ष ा. आता, तो दसुरे मडंळीचे
यगु सु करणार नाही, जसे लुथर, आण वेस्ली, आण त्यांतील इतर सवार्ंनी केले.
तो दसुर्या मडंळीच्या यगुाची सु वात करणार नाही, कारण त्यानतंर दसुर्या कोणत्या
मडंळीच्या यगुाची सु वात होणार नाही. समजले? तेथे ानतंर कोणतेही मडंळीचे यगु
नसणार. म्हणूनच तो त्यािव ध्द होता, कारण त्याचा आत्मा अगदी तसाच असणार होता.
जसा तो मागील काळात होता, तोच आत्मा.
187 जसे मी मागील रात्री सांिगतले, देवाला हे बरे वाटले क , त्याने आत्म्याचा उपयोग
तीन वेगळया समयासाठी केला. तो त्याचा अकं आहे, तीन, दोन नाही; तीन. देवाने
त्याचा दोनदा उपयोग केलेला आहे, आता तो पुन्हा त्याचा उपयोग करणार आहे. तो तसे
म्हणाला आहे, त्याने त्याचे अभवचन िदले आहे. आता लक्ष ा,…
188 आता लक्ष ा, त्याने हे कधी केले. तो दसुर्या संप्रदायाची सु वात करणार नाही,
कारण लाविदक या मडंळीचे यगु हे शेवटचे यगु आहे. आण सातवा दतू, जो सातव्या
मडंळीच्या यगुासाठी, सातवा संदेशवाहक आहे, जो पिवत्र आत्म्या ार,े ा सवर् रहस्यमय
गो ी प्रगट करणार आहे…मागील रात्री येथे िकती जण उप स्थत होते? तुमचे हात मला
पाहू ा. मला वाटते मग मला ते वाचन करावे लागणार नाही. तुम्हाला माहीत आहे ते
कुठे आहे, 10वा अध्याय पाहा. ठीक आहे. ठीक आहे ना.
189 सुधारक आपल्या अगोदरच्या मडंळीच्या यगुात पडलेली स्थती सुधारण्याक रता
आले. आण तेव्हा सुधारक आल्यानतंर आण मडंळीच्या यगुाची सुधारणा केल्यानतंर
ज्या स्थतीत ते होते, आण ते पुन्हा जगात गेले. मग त्यांनी निवन मंडळीच्या यगुाची
सु वात केली. त्यांनी सदवै असेच केले, सदवै. आता, आपण त्याचा अभ्यास केला
आहे. पािहले?
190 दसुर्या शब्दात, जेव्हा येथे रोमन कॅथ लक मडंळीचे, कॅथ लक मडंळीचे यगु होते.
तेव्हा लुथर, एक सुधारक आला. त्याला सुधारक म्हटले आहे. आण तो काय करतो?
त्याने तेथे जाहीर िनवेदन करण्यास सु वात केली. आण, जेव्हा त्याने हे केले, त्याने
मडंळीला िवरोध केला. आण तुम्हाला माहीत आहे, त्याने पिहली गो काय केली?
त्यानेही त्याच गो ीची उभारणी केली, ज्या सोडून तो मडंळीतून बाहेर आला होता.
191 तेव्हा त्यांनी दसुर्या मडंळी यगुाची स्थापना केली, तेव्हा पिहली गो जी येथे येते
तुम्हाला माहीत आहे,…मडंळी यगु इतके ग धळाचे झाले. तेव्हा जॉन वेस्ली आला, दसुरा
सुधारक. पाहा, त्याने दसुरे मडंळीचे यगु तयार केले. मी काय सांगतआहे, ते लक्षात घ्या?
दसूरे मडंळीचे यगु तयार झाले. ते सवर् सुधारक आहेत.
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192 लक्ष ा, शेवटच्या मडंळी यगुातील, हा शेवटचा संदेशवाहक सुधारक नाही. तो एक
संदे ा आहे, सुधारक नाही. मला दाखवा क , कधी संदेष्ट्याने मडंळीच्या यगुाचा आरभं
केला आहे. तो सुधारक नाही, तो एक संदे ा आहे.
193 दसुरे सुधारक होते, परतंु संदे े नव्हते. जर ते संदे े असते, तर परमे राचे वचन
संदेष्ट्याकडे येते. हेच कारण आहे त्यांनी बाि स्मा “िपता, पुत्र, पिवत्र आत्मा,” अशा
सवर् इतर गो ी चालू ठेवल्या; कारण ते सुधारक होते, आण संदे े नव्हते. परतंु तरीही
ते देवाचे महान लोक होते, आण त्यांनी त्यांच्या समयातील गरज पािहली, ज्यांत ते
राहत होते, आण परमे राने त्यांना अभषेक केला, आण ते बाहेर िनघाले आण त्या
समयातील गो चा त्यांनी चक्काचूर केला. परतंु परमे राचे पूणर् वचन त्यांच्याकडे कधीच
आले नाही, कारण ते संदे े नव्हते. ते सुधारक होते.
194 परतंु अंतम िदवसात, तेथे संदे ा असणार, देवाची रहस्ये घेण्यासाठी, सवर् गो ी
मूळ स्थतीत आणण्यासाठी; कारण परमे राची रहस्ये फक्त संदेष्ट्या ारचे जाणता येत
होती म्हणून, त्या व्यक्त स येणे गरजेचे होते. पाहा, आता मला काय म्हणायचे आहे? तो
सुधारक असू शकत नाही. तो संदे ाच असला पाहीजे, कारण तेथे असा कोणी व्यक्त
असला पािहजे, ज्यास दान आहे आण जो अशाप्रकारे स्थर असेल, जो देवाचे वचन
पकडू शकेल.
195 आता, सुधारकांना मािहत होते क , तेथे काहीतरी चुक चे आहे. लुथरला माहीत
होते क , ती भाकरी ख्रस्ताचे शरीर नव्हते. आण म्हणून त्याने प्रचार केला, “नीतमान
िव ासाने जगेल,” आण तो त्याचा संदेश होता. आण जेव्हा जॉन वेस्ली आला, त्याने
पाहीले पिवत्रीकरणाची आवश्यकता आहे, म्हणून त्याने पिवत्रीकरणाचा प्रचार केला. तो
त्याचा संदेश होता. पाहीले? पटेकॉस्टल लोकांनी पिवत्र आत्म्याचा संदेश िदला, आण
असेच पुढे.
196 परतंु अंतम िदवसात, ा शेवटच्या यगुात, तो संदेशवाहक सुधारणूक च्या कायार्ची
सु वात करणार नाही, परतंु त्याला ती सवर् रहस्ये घ्यायची आहे, जी त्या सुधारकांनी
सोडली होती, आण त्यांना एकत्र करायची आहेत आण लोकांना त्यािवषयी खलुासा
ायचा आहे. मला-मला ते पुन्हा वाचू ा. ते मला फार चांगले वाटते! मला ते

वाचायला आवडते.
…मी आणखी एक बलवान देवदतू स्वगार्तून उतरताना पािहला;

तो मेघवेि त असून…त्याच्या डोक्यावर मेघधनुष्य होते:…त्याचे त ड
सूयार्सारखे व त्याचे पाय अिग्नस्तभंासारखे होते:

197 आता, आपण ा गो ी पािहल्या आहेत, जो ख्रस्त होता. आण आपल्याला माहीत
आहे क , ख्रस्त नेहमीच मडंळीसाठी संदेशवाहक आहे. ठीक आहे. त्याला अग्नीस्तभं,
कराराचा दतू म्हटले आहे, आण इत्यादी.

आण त्याच्या हाती एक उघडलेले लहानसे पुस्तक होते…
198 आता, येथेच, शके्क फोडले गेलेत. आपण त्यांना आता फोडत आहोत. परतंु येथे
ही गो उघडली आहे

…आण त्याने आपला उजवा पाय समुद्रावर, व डावा पाय…भूमीवर
ठेवला,
आण ￬सहगजर्नेप्रमाणे तो मो ाने ओरडला; आण तो ओरडला, तेव्हा

सात मेघगजर्नांनी आपआपले शब्द काढले. (ओह! हे पूणर् आहे.)
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आण त्या सात मेघगजर्नांनी शब्द काढले, तेव्हा मी लहीणार होतो (काय
लिहणार होतो?) ते काय बोलले; आण इतक्यात स्वगार्तून झालेली वाणी
(परमे र) मी ऐकली; ती म्हणाली, सात मेघगजर्नांनी काढलेले शब्द गु
ठेव, ते लहू नको. ते लहू नको. (पाहा?)
आण ज्या देवदतूाला समुद्रावर व भूमीवर उभे रािहलेले मी पािहले, …

त्याने आपला उजवा हात स्वगार्कडे वर केला,
आण जो यगुानुयगु जीवंतआहे, ज्यानेआकाश व त्यांत जे आहे, ते पृथ्वी

व तच्यावर जेआहे ते, आण समुद्र, व त्यात जे आहे ते िनमार्ण केले, त्याची
शपथ वाहून म्हटलेः आणखी अवकाश लागणार नाही.

199 लक्ष ा! आता आपण त्याकडे जात असता, हे िवस नका,
परतंु सातव्या देवदतूाची वाणी होऊन त्या िदवसांत…(िदवसांत)

200 तो शेवटचा दतू, पृथ्वीवरील दतू. हा देवदतू स्वगार्तून खाली आलेला आहे. हा तो
नाही; तो स्वगार्तून आला आहे. परतंु तो येथे सातव्या देवदतूाची वाणी बोलतो, …दतू
म्हणजे “संदेशवाहक,” कोणालाही ते माहीतआहे,आण मडंळीच्या यगुाचा संदेशवाहक.

…तर सातव्या देवदतूाची वाणी होईल, त्या िदवसात म्हणजे तो देवदतू
कणार् वाजिवण्याच्या बेतात असेल, तेव्हा देवाने आपले दास संदे े ांस
सुवातार् सांिगतली. तद्नसुार त्याचे गूज (सात शके्क, सवर् गूजे) पुणर् होईल.

201 सवर् रहस्ये उघडली आहेत. हीच त्या दतूाची सेवकाई आहे. समजले? ते इतके
साधारण असेल, क लोक ते समजू शकणार नाहीत. परतंु तरीही पणर्रीतीने ते प्रगट
केले जातील. ते पूणर्पणे समजावले जातील. पाहीले? प्रत्येकजण जो, ते पाहू इ च्छतो
तो ते पाहू शकेल. समजले? हे खरे आहे? परतंू ते…
202 येशू म्हणाला, जेव्हा तो पृथ्वीवर होता, “यशयाने तुमच्या िवषयी सांिगतले,
तुम्हाकडे डोळे आहेत आण पाहू शकत नाही. तुम्हाकडे कान आहेत, परतंु तुम्ही ऐकू
शकत नाही.” आता आम्हाला समजते क …
203 मला भीती वाटली. मी मागे तेथे घड्याळाकडे पािहले आण मला वाटते दहा वाजले
होते. परतंु पाहा, …ते अजून, नऊही वाजले नाही. ठीकआहे. बापर!े आताआपण पाहूया.
लक्ष ा. हे मला आवडते.
204 हे दसूर,े सुधारक आहेत, परतंु देवाचे थोर लोक असल्याकरणाने, त्यांनी त्या
समयाची आवश्यकता पािहली, आण सुधारणा केली.
205 परतंु प्रकटीकरण 10 म्हणते, त्याचा संदेश सुधार करण्यासाठी नाही, रहस्ये प्रगट
करण्यासाठी आहे: रहस्ये प्रगट करील! हे वचन आहे, जे मनुष्यामध्ये आहे. इब्री 4
म्हणते, “कारण देवाचे वचन सजीव, सिक्रय, कोणत्याही दधुारी तरवारीपेक्षा ती ण असून
जीव व आत्मा, सांधे व मज्जा ांना भेदनू आरपार जाणारे आण मनातील िवचार व हेतू
ांचे परीक्षक असे आहे.” समजले? हा व्यक्त सुधारक नाही. तो प्रगट करणारा आहे.

प्रगट करणारा (काय?) परमे राची रहस्ये. जेथे मडंळयांकडे ा सवर् गो ी, जखडल्या
होत्या आण सवर् गो ी त्याला परमे राचे वचन घेऊन येणे आहे आण सवर् गो ी प्रगट
करणे आहे.
206 कारण, तो “पुत्रांचा िव ास िपत्याकडे पुन्हा आणण्यासाठी आला.” बायबलचा मूळ
िव ास ा सातव्या दतूा ारे पूनर्स्थािपत केला जाणार आहे. आता, ओह, ावर मी िकती
प्रेम करतो! शक्क्यांची सवर् रहस्ये, जी सुधारकांना पूणर्पणे कळली नव्हती! समजले?
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आपण एक िमनीटासाठी, आता मलाखी 4 पाहूया. तुम्ही ास अधोरखेीत करा. तो
एक संदे ा आहे, आण, “वडलांच्या मूळ िव ासाकडे पुन्हा आणतो.” आता आपण तो
व्यक्त श्यात येण्याची वाट बघतो. तो इतका नम्र असेल क , लाखो लाखो लोक त्याला
ओळखू शकणार नाही…तेथे एक छोटासाच समूह असेल जो त्याला ओळखेल.
207 जेव्हा, तुम्ही त्या िदवसाचे स्मरण करता, जेव्हा योहान येणार होता, जेव्हा एक
दतू ख्रस्ताच्या येण्यापूव येणार होता. त्याच्यािवषयी भिवष्यवाणी करण्यात आली होती
क , “अरण्यात घोषणा करणार्याची वाणी होती.” मलाखी ने त्याला पािहले होते. पाहा,
मलाखी 3रा अध्याय ए लयाच्या येण्यािवषयी सांगतो. आण ख्रस्ताच्या आगमना अगोदर
मागर् करण्यास येणार होता.
208 तुम्ही म्हणाल, “ओह, नाही, नाही भाऊ ब्रॅन्हम तसे नाही. तो 4था अध्याय आहे.”
मी ािवषयी तुमच्याकडे क्षमा मागतो.
209 येशूने म्हटले तो 3रा अध्याय आहे. आता…तुम्ही संत मत्तय काढा, 11वा अध्याय
आण 6वे वचन ते हेच सांगेल. 11वा अध्याय मला वाटते ते 6वे वचन, 4थे, 5वे कवा
6वे वचन आहे. तो म्हणाला, जेव्हा तो योहानािवषयी बोलत होता, “जर हे पत्करण्याची
तुमची इच्छा असेल,” तर ज्याच्यािवषयी सांिगतले, “तो हाच आहे, मी आपल्या दतूाला
तुझ्यासमोर पाठवतो.” आता मलाखी 3 वाचा. काही जण येथे मलाखी 4चे वचन येथे
लागू करतात. नाही, महाशय, ते नाही.
210 मलाखी 4कडे लक्ष ा, जेव्हा मलाखी 4चा दतू पुढे जातो, पृथ्वी पूणर् रतीने जळून
गेलेली आहे, आण नीतीमान हजार वषार्च्या काळात, त्या राखेव न चालून जातात.
म्हणून, तुम्ही जर ाची तुलना अथार्त मलाखी 4ची तुलना मागे योहानाशी करता, तर
बायबल तुम्हाला अशा गो ी सांगते ज्या तशा नव्हत्या. आता 2000 वष झाली आहेत,
आण अजून पृथ्वी जळली नाही, आण नीतीमान त्यात राहत आहेत. म्हणून हे िन तच
भिवष्यात होणार आहे. ओह, माझ्या प्रभू! [भाऊ ब्रॅन्हम त्याच्या हातांनी एकदा टाळी
वाजवतात.—संपा.]
211 जर तुम्ही येथे प्रकटीकरणात पािहले आण पािहले क हा दतू ा यगुाच्या शेवटी
काय करणार आहे. तर तुम्हाला समजेल क ते काय आहे. तो संदे ाच असला पािहजे.
त्याला ा गो ी पकडायच्या आहेत, ज्या ा सुधारकांनी पािहल्या नाही, आण त्या
योग्य जागी लावायच्या आहेत.
212 मत्तय 28:19 ची तुलना प्रेिषत 2:38शी, देवाच्या आ त्मक प्रकटीकरणाशवाय
कशी होऊ शकते? ही लोक असे कसे सांगू शकतात क , चमत्काराचे िदवस होऊन गेले,
आण अशा प्रकारचे काही, आण तेही देवाच्या प्रकटीकरणाशवाय? मग त्याच ारे त्यांना
कळू शकेल क , ते बरोबर आहे कवा चूक चे आहे! समजले? परतंु ते हे शक्षण धा मक
संस्थेतून घेऊन आले आहेत. माझी आशा आहे क , आपल्याकडे इतका समय आहे क
त्यात पाहता येईल.
213 मी घाई क इ च्छतो, कारण मी तुम्हाला ा शक्क्याच्या खलुास्यावर, एक
आठवड्यापेक्षा अधक थांबवू इ च्छत नाही, तुम्हाला माहीत आहे क , मला काय
म्हणायचे आहे. माझ्याकडे एक िदवस आहे, आण मला त्यािदवशी शक्य असेल तर,
आजार्याक रता प्राथर्ना करायला आवडेल.
214 आता, मलाखी 4 बघा, तो एक संदे ा आहे, आण “वडलांचा मूळ िव ास पून्हा
स्थािपत करतो.”
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215 अंतम समयात, जेव्हा महासंकटाचा समय येतो…आता येथे एक छोटीशी गो आहे,
ज्यास आपण मागील गो व न पाहणार आहोत; जेथे साडे तीन वषर्… कवा दािनएलाची
सत्तर स के, दािनएलाच्या सत्तर स कातील अधर्स क, जो साडे तीन वषार्ंचा काळआहे.
आता मडंळीच्या काळातील, ा गो ी िकती जणांना लक्षात आहेत? [मडंळी म्हणते,
“आमेन.”—संपा.] पािहले? “सत्तर स काचा काळ ठरिवला होता.” पाहा, तो िकती
प रपूणर् होता. म्हटले आहे, “मसीहा येईल आण तो छेदला जाईल, त्याचे अपर्ण होईल,
हे त्या स कामध्ये होईल,आण करार तोडण्यात येईल.” त्यानतंर तेथे अजूनही साडेतीन
वष आहेत, ज्यामध्ये यहु ांना मसीहाचे शक्षण देण्यात येईल.
216 आण परमे र यहुदी आण पररा ्र ीय ा दोघांशी एकाच वेळी व्यवहार करीत नाही.
तो इ ाएलशी एक रा ्र म्हणून व्यवहार करतो, तर पररा ्र ीयांसाठी व्यिक्तगत रत्या करतो.
त्याने पररा ्र ीयांना आपली वधू म्हणून कधीच िनवडले नाही; त्याने पररा ्र ीयांतून लोकांना
आपली वधू म्हणून बाहेर काढले. समजले? आता तो इ ाएलाशी एक रा ्र म्हणून
व्यवहार करतो. आणआता, ती तेथे, एक रा ्र म्हणून बसलेली आहे.
217 मला आज एक पत्र पौल, पौल बॉईड कडून िमळाले. आण तो मला सांगत होता,
“भाऊ ब्रॅन्हम, हे िकती सत्य आहे! ा यहु ांमध्ये आजही पररा ्र ीयांिवषयी िवचत्र
कल्पना आहेत, त्यांना त्याच्याशी काहीच कतर्व्य नाही क , काय घडले आहे.” िन तच,
ते तसेच असतील. त्यांना तसेच असले पाहीजे.
218 जेव्हा माट न लूथरने घोषणा केली, क , “सवर् यहू ांना हाकलले पािहजे, आण
त्यांच्या इमारती जाळायला पािहजे, कारण ते ख्रस्तिवरोधी आहेत.” पाहा? माट न
लूथरने असे िवधान, स्वतः, त्याच्या लखाणात केले. आता, िहटलरने ते पूणर् केले
जे मा टन लुथर म्हणाला होता. मा टन लूथर असे का म्हणाला? कारण तो एक सुधारक
होता, संदे ा नव्हता.
219 परमे र, म्हणाला, “माझ्या संदेष्ट्याने इ ाएलाला आशवार्दीत केले आहे, तो
म्हणाला, जो तुला आशीवार्द देईल, तो आशवार्िदत होईल, आण जो तुला शाप
देईल तो शापीत होईल.” असे कसे होईल क , एक संदे ा उभा राहतो आण दसुर्या
संदेष्ट्याने सांिगतलेल्या गो चा नकार करतो? तो असे क शकत नाही. पाहा, तेथे
ऐक्य असले पाहीजे.
220 परतंु हेच कारण आहे क , ते दजार् ठरिवतात…पाहा, जमर्नी हे एक ख्रस्ती रा ्र
असायला पाहीजे होते, आण, ते इ ाएलाशी अशाप्रकारे वागले! त्यांच्या खां ावर
अजूनही छडी आहे, आण तुम्ही त्यांना दोष देऊ शकत नाही. परतंु हे लक्षात ठेवा. यहूदी
येथे बसलेले आहे, तुम्हाला चता वाटत नाही काय क , तो िदवस येत आहे! परमे र
त्यांना कधीच िवस शकत नाही. त्यांना आपल्याक रता आंधळे करण्यातआले.
221 तुम्हाला माहीत आहे, त्याने संदेष्ट्यास सांिगतले होते, तो…तो संदे ा मो ाने
ओरडून म्हणाला, “तू इ ाएलला िवसरशील काय?”
222 तो म्हणाला, “मोजपट्टी घे; आकाश िकती उंच आहे? समुद्राची खोली
िकती आहे?”

तो म्हणाला, “मी ते मोजू शकत नाही.”
223 तो म्हणाला, “मी इ ाएलाला िवस शकत नाही.” ते त्याचे लोक आहेत, त्याचे
सेवक आहेत.
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224 आण पररा ्र ीयांतून, फक्त काहीजण त्याची वधू, म्हणून घेतले जातील. ते अगदी
बरोबर आहे. तीच वधू आहे.
225 आता सांिगतले, सत्तर स के िनयकु्त करण्यात आली होती, आण ते अगदी बरोबर
आहे; तसे दानीएल म्हणाला क , मसीहा येईल आण स काच्या मध्यात छेदला जाईल.
आण येशूने साडे तीन वषार्ंिवषयी भिवष्यवाणी केली. आता, हया दानीएलाच्या साडे
तीन वषार्च्या, मध्यात, मसीहा छेदला गेला. परतंु आता जो शेवटचा भाग आहे, तो
महासंकटाचा काळ आहे, जेथे पररा ्र ीय मडंळी आहे. ओह, हे महान आहे! आता…वधू
वराबरोबर जाते; नतंर हजार वषार्ंच्या काळानतंर, दू ांच्या राखेव न चालून िनघून जाते.
226 येथे मी तुम्हाला काही गो ी दाखिवतो, ज्याआपण येथे असता माझ्या मनातआल्या.
मी तुम्हाला दाखिवतो क , बायबल ािवषयी काय सांगते. आण आपण हे देवाचे वचन
असल्यामळे नाका शकत नाही. जर आपण तसे क , तर आपण ना स्तक आहोत.
पाहा, आपल्याला त्यावर िव ास केला पाहीजे. तुम्ही म्हणता, “मला ते समजत नाही.”
मलाही समजत नाही. परतंु मी ते प्रगट करण्यासाठी त्याच्याकडे पाहतो. पाहा.

पाहा, भट्टीसारखा त िदवस येत आहे, सवर् ग व (अमे रकातल्या
लोकांसारखे आण वगरै)े …व सवर् दरुाचारी धसकट बनतील. (ते सवर्
जळणार आहेत) तो येणारा िदवस त्यांस जाळून टाक ल, त्यांचे मूळ, फांदी
वगरैे काहीच राहू देणार नाही. असे सेनाधीश परमे र म्हणतो.

227 तेथे सावर्का लक नरकआहे, हे तुम्ही कसे म्हणता? पाहा, ते अंतम िदवसात होणार
आहे, जेव्हा ा गो ी प्रगट केल्या जातील. बायबलमध्ये असे कुठेही लहीलेले नाही
क , नरक सावर्का लक आहे. म्हणूनच सावर्का लक नरकात असण्यासाठी तुमच्याकडे
सावर्का लक जीवन असले पािहजे. सावर्का लक जीवनाचे एकच प आहे, आण
त्याचसाठी आपण संघषर् करीत आहोत. सवर्गो ी, ज्यास सु वात आहे, त्याचा अतंही
आहे. “नरक सतैान व त्याच्या दतूांसाठी िनमार्ण केला होता,” ते िगळले जाईल आण
न केले जाईल. बरोबर आहे. समजले? परतंु जेव्हा हे घडले, “त्यांचे मूळ अथवा फांदी
शेष राहणार नाही.”

परतंु तुम्ही जे माझ्या नामाचे भय धरणार,े त्या तुम्हावर न्यायत्वाचा सूयर्
उदय पावेल. त्याच्या पखंाच्या ठायी आरोग्य असेल…तुम्ही गो ातल्या
वत्सांप्रमाणे बाहेर पडून बागडाल.
तुम्ही दू ांस तुडवाल; कारण मी हे करीन, त्या िदवशी ते तुमच्या पायांच्या

तळव्यांखाली राखेप्रमाणे होतील, असे सेनाधीश परमे र म्हणतो.
228 महासंकटानतंर दू कोठे जातील? राखेत.

माझा सेवक मोशे याला सवर् इ ाएलासाठी म्हणून होरबेांत मी शकिवलेले
धमर्शा , म्हणजे अथार्त िनयम व िनणर्य यांचे स्मरण ठेवा.
पाहा, परमे राचा मोठा व भयकंर िदवस येण्यापूव मी ए लया संदेष्ट्यास

तुम्हाकडे पाठवीन:
229 आमेन! येथे जुन्या कराराची समा ी अशीच होते, आण निवन कराराची समा ीपण
त्याच प्रकारे होत आहे. तुम्ही ापासून कसे दरू राहणार आहात? तूही असे क शकत
नाही. आता पाहा, “तो िदवस येण्यापूव मी ए लया सदेंष्ट्यास तुम्हाकडे पाठवीन.”

आण तो वडलांचे दय त्यांच्या पुत्रांकडे व पुत्रांचे दय त्यांच्या वडलांकडे
वळवील. मी भूमीला शापाने ताडण करावे असे न होवो.
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230 ते असेच व्हायला पाहीजे. ते परमे राचे वचन आहे. त्याने त्याचे अभवचन िदले
आहे. ते आले पाहीजे. आण आता जर तुम्ही पाहाल क , हे कसे घडते, ते सुंदर आहे!
देव कशाप्रकारे ते करतो. वधू वराबरोबर पुढे जाते आण-आण त्यानतंर, दू न िवझणार्या
अग्नीत भस्म केला जाईल. आण पृथ्वी शुध्द झाल्यानतंर पुनर्ः उत्पत्ती होईल. सवार्ंना हे
करावे लागणारआहे, प्रत्येकाला ा शुध्दीकरणाच्या अवस्थेतून जावे लागणारआहे.
231 त्या भयकंर अंतम समयात ज्वालामुखी फुटतील, पृथ्वी फाटेल आण दभुगंली
जाईल, आण पापाचे सवर् हौद आण पृथ्वीवरील सवर् अशा गो ी जळून न होतील.
ते अशा त अग्नीने जळतील क , ज्याप्रमाणे शाहीचे थब ब्लीचमध्ये पडल्यावर पुन्हा
आपल्या मुळ अवस्थेत प रवत त होते, त्याचप्रकारे परमे राकडून येणारा अग्नी इतका
त असेल क , तो प्रत्येक घाणेरड्या वस्तूला त्याच्या मूळ अवस्थेत प रवत त करील,
जेव्हा सतैान व सवर् पाप आण सवर् गो ी जळून न केले जाईल. आण त्यानतंर पृथ्वी
अशा सुंदर पात बाहेर येईल, जशी ती एदेन बागेत होती. ते खरे आहे. िकती महान समय
आपल्या पुढे ठेवला आहे!
232 महासंकटाच्या काळात. येथे हीच लहानशी गो क , ज्याकडे माझी इच्छा आहे
क तुम्ही लक्ष ावे. महासंकटाच्या काळात वधूला बाहेर बोलावले गेल्यानतंर, आण
मडंळी महासंकटातून जाते, एक लक्ष चव्वेचाळीस हजार, प्रकटीकरण 11अध्यायातील
दोन साक्षीदारा ारे बाहेर काढले जातील. आता पाहा, ते तरट पांघ न एक हजार दोनशे
साठ िदवस संदेश सांगतील.
233 आता आपल्याला रोमन कॅलडरिवषयी माहीत आहे…आपल्याकडे अ ावीस िदवस
असतात आण कधी तीस आण एकतीस िदवस असतात. परतंु वास्तवात यहुदी
कॅलडरमध्ये प्रत्येक मिहन्याचे तीस िदवस असतात, बरोबर आहे आण आता एक हजार
दोनशे साठ िदवस घ्या आण तीस िदवसाने भाग ा आण पाहा तुम्हाला काय िमळते?
बरोबर साडे तीन वष. तेवढा समय इ ाएल लोकांना मसीहाचा प्रचार करण्यासाठी देण्यात
आला आहे. जसे मागे तेथे झाले होते. जेव्हा तो परत येतो, तो स्वतःला चन्हाच्या पात
प्रगट करतो, जेव्हा तो येतो…
234 जेव्हा योसेफाला दसुर्या देशात गुलाम म्हणून नेले होते आण त्याच्या भावां ारे
तो नाकारला गेला, कारण तो एक आ त्मक व्यक्त होता. तो ांत पाहू शकत होता
आण स्वप्नांचा अथर् सांगू शकत होता. आण जेव्हा त्याने असे केले, तेव्हा त्याला तीस
चांदीच्या शक्क्यासाठी िवकले गेले. तो ख्रस्ताला दशर्िवतआहे, कारण खस्ताचा आत्मा
त्याच्यात होता.
235 नतंर काय घडले, त्याकडे लक्ष ा. आण लक्ष ा, क जेव्हा त्याने हे केले, त्याला
कैदेत टाकण्यात आले, आण एक मनुष्य वाचला होता आण दसुर्याचा नाश झाला.
ज्याप्रकारे येशू, जेव्हा तो वधस्तभंावर होता; एक चोर वाचला गेला, आण दसुर्याचा
नाश झाला, अगदी तसेच.
236 योसेफ मेला हे समजून, त्याला खड्यात टाकण्यात आले, आण त्याला बाहेर
काढण्यात आले, आण त्याला फारोच्या उजवीकडे बसिवण्यात आले, योसेफाच्या
हुकुमाशवाय फारोकडे कोणी जाऊ शकत नव्हते. येशूही देवाच्या उजवीकडे बसला आहे
आण पुत्राशवाय िपत्याकडे कोणीही मनुष्य जाऊ शकत नाही. बरोबर आहे.
237 आण लक्ष ा, जेव्हा योसेफ बाहेर िनघत असे; जेव्हा योसेफ राजासनाच्या
उजवीकडून बाहेर िनघत असे! लक्ष ा. मिहमा! तेथे योसेफ बसत असे, फारोच्या
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उजवीकडे. आण जेव्हा योसेफ राजासन सोडून उठत असे, तुतारी वाजत असे. “सवार्ंनी
गुडघे टेका! योसेफ येत आहे!”
238 जेव्हा कोकरा त्याचे मध्यस्थीचे िदवस समा झाल्यावर, राजासन सोडतो, जेव्हा तो
राजासन सोडतो, आण ते मुक्त चे पुस्तक घेतो आण पुढे चालतो, प्रत्येक गुडघा टेकला
जाईल. तो तेथे आहे. लक्ष ा.
239 आण जेव्हा योसेफाला, त्याच्या भावांनी नाकारले, त्याला पररा ्र ीय पत्नी देण्यात
आली. पोटीफराने त्याला िदली होती… कवा फारोने त्याला एक-एक पररा ्र ीय पत्नी
िदली, आण त्याने पररा ्र ीय संतानाला जन्म िदला, अध पररा ्र ीय आण यहूदी. त्यांनी
एक महान चन्हे िदले. जेव्हा याकोब त्यांना आशीवार्द देत होता, एक बाजूला एफ्राईम
आण मनश्शे दसुर्या बाजूला होता, त्याने त्याचे हात उजवेडावे केले आण लहान मुलाला
आशीवार्द िदला आण त्या दोन मुलांना बारा वंशामध्ये जोडले, जे त्यावेळी फक्त दहाच
होते, आण त्याने त्यांना याकोबात म्हणजे स्वतः त्याच्यामध्ये आशीवार्द िदला. आण
योसेफ, त्याचा भिवष्यवक्ता पुत्र, तेथे उभा होता, म्हणाला, “बाबा, तुम्ही हे चुक चे केले.”
म्हणाला, “तू तुझ्या उजव्या हाताने आशीवार्द धाकट्याला िदला, जेव्हा तो ज्ये वर
ठेवायला पाहीजे होते.”
240 आण तो म्हणाला “मला ठाऊक आहे, माझे हात उजवेडावे केले, परतंु देवानेच
त्यांना उजवेडावे केले आहे.” असे का झाले? इ ाएल कडे वधू बनण्याचा अधकार
होता, परतंु त्यांनी त्यास नाकारले आण त्यांचा ज्ये त्वाचा अधकार िवकला, आण…
तो ज्ये पुत्र इ ाएलकडून, नवा पुत्र पररा ्र ीयांकडे गेला. आण हा आशीवार्द
वधस्तभंा ार,े तेथून, पररा ्र ीयांकडे गेला.
241 परतंु ानतंर, बघा, त्या ार,े जेव्हा सवर्…योसेफाने आपली वधू घेतली. परतंु जेव्हा
त्याचे भाऊ तेथे धान्य िवकत घेण्यासाठी आले…
242 ओह, हे असे सुंदर चत्र आहे! मी शक्क्यांपासून िवषयांतर केले आहे, परतंु मला
ते सांिगतलेच पाहीजे, पाहा, कारण ा ारे तुम्हाला अधक चांगले समजेल, असा माझा
िव ास आहे. लक्ष ा.
243 आता, तुम्हाला माहीत आहे क , जेव्हा ते धान्य िवकत घेण्यासाठी आले, तेव्हा
योसेफाने त्यांना लगेच ओळखले. आण योसेफ हा संप तेचा पुत्र होता. तो जेथे कोठे
गेला, तो सदवै संप झाला.
244 तो पृथ्वीवर पुन्हा येईपयर्ंत तुम्ही वाट पाहा; आपला योसेफ येईपयर्ंत वाट पाहा!
समजले? “वाळवंट गुलाबासारखे बहरले, आण नीतीम वाचा सूयर् उदय पावेल. त्याच्या
पखंाच्या ठायी आरोग्य असेल.” ओह, माझ्या प्रभू! अॅ रझोना सभोवतालचे सवर् िनवडंुग
सुंदर झाडांमध्ये बदलून जातील, आण ती आण ती सुंदर होईल.
245 लक्ष ा, येथे तो पुढे येतो आण तेथे तो लहान यकु्त खेळतो. आण तो त्याच्यातील
एकास परत पाठवतो, आण तो िवचारतो, “माझा बाप अजून जीवंत आहे काय?”
समजले? त्याला जाणायचे होते क , त्या मुलाचा बाप जीवंत आहे काय? तो म्हणाला,
“होय.” त्याला माहीत होते क , तो त्याचा भाऊ होता. परतंु तुम्ही हे पाहीले का क तो
त्याला त्याच्या भावांस प्रगट करण्यास केव्हा तयार झाला?
246 आण त्याला लहान बन्यामीन भेटला, ज्याचा जन्म तेव्हा झाला होता, जेव्हा योसेफ
िनघून गेलेला असतो. आण तो ा यहू ांना दशर्िवतो, हे एक लक्ष चव्वेचाळीस जे तेथे
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एकत्र होत आहेत, जेव्हा तो िनघून गेलेला असतो आण जेव्हा तो परत आला, तो
म्हणाला…त्याने बन्यामीनाकडे पाहीले; त्याचे दय फुटू लागले.
247 आण, लक्षात ठेवा, …त्यांना माहीत नव्हते क , त्याला इब्री भाषा बोलता येते.
तो त्यांच्याशी अनुवादका ारे बोलत होता. तो एक िमसरी असल्यासारखा वागत होता.
पाहीले? आण तेव्हा जेव्हा हे सांगण्यात आले, तो त्याची ओळख देऊ इ च्छत होता, तो
छोट्या बन्यामीनाकडे पाहत राहीला. आण, लक्षात घ्या क , त्याने त्याच्या पत्नीस वेगळे
केले होते. ती महालात होती जेव्हा त्याने त्याच्या भावास त्याची ओळख िदली.
248 आण त्याची पररा ्र ीय वधू, त्याची पत्नी येशू त्याच्या स्वतःच्या लोकां ारे
नाकारल्या गेल्यानतंर, तो पररा ्र ीय वधूला घेऊन गेला. आण लग्नाच्या भोजनासाठी
येथून महालात, त्याच्या िपत्याच्या घरी गौरवात नेणार आहे आण पुन्हा खाली येईल.
त्याच्या लोकांना त्याची ओळख देईल. ते एक लक्ष चव्वेचाळीस हजार आहेत…? …
त्या वेळ ती महालात होती.
249 तेथे तो उभा आहे आण लक्षात ठेवा, ा चन्हाकडे पूणर्तः लक्ष ा. जेव्हा तो
त्यांच्याकडे आला, जेथे ते होते, त्याने त्यांच्याकडे पाहीले, आण तो म्हणाला- तो
म्हणाला…त्यांच्याकडे पाहू लागला. आण तेआपसात बोलू लागले. ते म्हणाले, “आता,
बेन, तुला माहीत आहे क , आपण येथे कशाक रता आहोत. कारण, तुला माहीत आहे

क , आपण काय केले आहे. आपण ा मुलाला खड्यात टाकले होते. आता, आपण
आपल्या भावाला िवकावयास नको होते.” त्यांचा भाऊ तेथे उभा होता, तो सामथ
राजकुमार, आण त्यांना ते ठाऊक नव्हते.
250 हेच कारण आहे क , इ ाएल त्याला आजही ओळखू शकत नाही. त्याला
ओळखण्याचा समय अजून आला नाही.
251 आण तेव्हा, तो, त्यांना वाटले क , तो इब्री भाषा समजू शकत नाही, परतंु तो
त्यांच्या गो ी ऐकत होता. ते म्हणाले, “आता आपण येथे ा कारणामुळे आहोत.” आण
योसेफाने, जेव्हा त्यांच्याकडे पाहीले; तो स्वतःला अधक वेळ थांबवू शकला नाही.
252 आता लक्षात ठेवा क , त्या समयी त्याची पत्नी आण लेकरे महालात होते. तेव्हा
संतजन त्याच्या उप स्थतून बाहेर गेले होते.
253 आण त्याने म्हटले, “मी तुमचा भाऊ योसेफ आहे.” आण तो धावत गेला आण
त्याने आपला छोटा भाऊ बन्यामीनाला मीठीत घेतले, आण तो गळयात गळा घालून
रडू लागला. पाहीले? आण त्याने त्यास स्वतःला प्रगट केले.
254 आण तेव्हा त्यांनी म्हटले, “आता आम्हाला समजले क , येथे आम्हाला यावे
लागले; कारण आम्ही त्याला िवकले होते. आम्हीच आहोत ज्यांनी त्याला िवकले होते.
आम्हीच ते आहोत, ज्यांनी त्याला मारण्याचा प्रयत्न केला होता, आण आता आम्हाला
माहीत आहे क तो आम्हाला मारले.”
255 त्याने म्हटले, “तुम्ही संताप क न घेऊ नका, कारण तुमचे प्राण वाचवावे, म्हणून
देवाने मला तुमच्यापुढे पाठिवले.”
256 जसे आपण त्याचा अभ्यास करीत आलो आहे क , जेव्हा त्याने आपणा स्वतःस
प्रगट केले, बायबल म्हणते…जेव्हा तो स्वतःस त्या एक लाख चव्वेचाळीस हजारावर
प्रगट करील, आजच्या छोट्या बन्यामीनावर आण त्या शेष रािहलेल्या यहु ांना जेव्हा,
तो स्वतःची ओळख देईल, तेव्हा ते म्हणतील, “तुला ा जखमा कसल्या? त्यांनी तुझ्या
हातांना हे काय केले?”
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257 तर तो म्हणेल, “ओह, माझ्या इ िमत्रांच्या घरी लागलेल्या घावांचे हे व्रण आहेत.”
पाहीले?ओह, तेव्हा त्यांना समजले क , त्यांनी मसीहाचा वध केला. परतंु तो त्यांना काय
सांगेल? तेच जे योसेफाने म्हटले. “प्राण वाचवावे म्हणून तुम्ही ते केले. ासाठी तुम्ही
जीवंत राहावे. तुम्ही संताप क न घेऊ नका.” कारण, जर यहूदीयांनी अधंत्वासारख्या
गो ी केल्या नसत्या, तर पररा ्र ीय आत आले नसते. म्हणून, त्याने मडंळीचे जीवन
वाचवले, त्यांनी केलेल्या गो ार.े हेच कारण आहे क , तुम्ही येथे आहात. आज ते ा
गो ी समजू शकत नाही; हा तो समय नाही.
258 आपणही ा गो ी समजू शकत नाही जोपयर्ंत त्या समजण्याचा समय येत नाही.
ओह, माझ्या प्रभू! प्रकटीकरणाच्या, ा सात गजर्नां ार,े तो त्याच्या वधूला त्या महान
पांतराच्या िव ासासाठी कसे तयार व्हावे हे दाखवो!

259 आता, आपण घाई क या, कारण आपल्याकडे जवळ जवळ पधंरा, वीस िमनीटे
ही नाहीत.
260 आता, ा पांढर्या घोड्याचा अथर् काय आहे? मला वाचू ा…मी एवढा वेळ
िवषयांपासून दरू होतो; िवषयापासून दरू गेल्याबद्दल मला क्षमा करा. परतंु, मी ते वचन
पुन्हा वाचेन, दोन वचने…

आण कोकर्याने त्या सात शक्क्यांपकै एक शक्का फोडला, ते मी पाहीले.
तेव्हा चार प्राण्यांपकै एक मेघगजर्नेसारख्या ध्वनीने ये असे म्हणाला, ते मी
ऐकले.
आण मी पाहीले, एक पांढरा घोडा…

261 आता आपण 2र्या वचनाकडे जाणार आहोत.
…मग मी पाहीले, तो एक पांढरा घोडा आण त्याच्यावर बसलेला स्वार

माझ्या ीस पडला, त्याच्याजवळ धनुष्य होते, मग त्याला मुगूट देण्यात
आला. (तो मग त्याच्याजवळ नव्हता)…तो िवजय िमळवीत, िमळवीत
आणखी िवजयावर िवजय िमळिवण्यास िनघून गेला.

262 हेच सवर् आहे. तोच पब्रॅला शक्का आहे. आता आपण चन्हाकडे पाहुया.
263 आपण समजून घेतले आहे क , गजर्नेचा अथर् काय आहे ते आपल्याला पूणर् रतीने
कळलेआहे. शक्का उघडल्यावर मेघगजर्नेचा जो ध्वनी झाला, ती देवाचीच वाणी होती.
264 आता, पांढर्या घोड्याचा अथर् काय आहे? आता, हे तेच आहे, जेथून प्रकटीकरण
येते. मी ा प्रती इतका िन त आहे क , जसे मी येथे उभा आहे, मला माहीत आहे क ,
हे परमे राचे वचन आहे.
265 मी ावर लहीलेले प्रत्येक पुस्तक वाचले आहे, जे मला िमळू शकले…मागच्या
वेळी अदंाजे तीस वषार्ंपूव , मी त्याचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला होता. ासाठी
मी हे शकवू शकेन. मी ते पुस्तक घेतले…कोणीतरी मला सांिगतले क , अॅडवेनिटस्टना
ख्रस्ताच्या दसूर्या येण्यािवषयी इतर लोकांपेक्षा अधक प्रकटीकरण आहे, म्हणून मी
वाचण्यासाठी, त्यांची काही चांगली पुस्तके शोधली. मला स्मथ यांचे दािनएलवर,
प्रकटीकरणावरचे पुस्तक िमळाले. आण त्याने म्हटले हा पांढरा घोडा, जो िनघाला होता,
तो पांढरा होता आण ते िवजयाचे चन्ह आहे. आण ा िवजयात…तुमच्यातील येथे
िकत्येक अॅडवनिटस्ट भाऊ ा पुस्तकािवषयी जाणतात, आण इतरांमधील पुष्कळजण,
सुध्दा, पुस्तके वाचण्या ारे जाणतात. आण ा व्यत रक्त मी दोन कवा तीन पुस्तके
आणखी वाचली. मी वाचली होती, आण मी काही सांगू शकत नाही…आण मी आणखी
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दोन पुस्तके वाचली, आण ते दोघेही त्यावर सहमत होते क , ते खरे आहे. [भाऊ
ब्रॅन्हम पाच वेळा मचंावर खटखट करतात.—संपा.] ते एक चांगले शक्षक होते आण
काही सव त्कृ शक्षकांमधील एक होते, ज्यांना ािवषयी चांगली समझ होती. म्हणून
मी िवचार केला, “जर मला हे माहीत नसले, तर मी केवळ ते सांगेन जे त्यांनी सांिगतले
आण तशाचप्रकारे शकवण्याचा प्रयत्न करने.”
266 त्यांनी त्यािवषयी फार चांगले उद्गार काढले, त्याचा वास्तिवक काय अथर् आहे. आण
ते म्हणाले, “आता, येथे एक पांढरा घोडा, आहे आण पांढरा घोडा एक सामथ्यर् आहे,
एक सनै्याधकार्याचा घोडा आहे.” आण म्हणाला, “जो व्यक्त त्यावर म्हणजे पांढर्या
घोड्यावर बसलेला होता, तो पिवत्र आत्मा होता जो प्राचीन काळात पुढे जातो आण तो
काळ परमे राच्या राज्यासाठी ￬जकतो. त्याच्या हातात एक धनुष्य आहे, ज्याचा अथर्,
जसे प्रीतीचा देव, तो लोकांच्या दयात प्रेमाचे बाण सोडतो, प्रीतीचा देव, आण त्याने
जय िमळिवला आहे.”
267 आता, ा गो ी खूप चांगल्या वाटतात, परतंु ते सत्य नाही, नाही. महाशय. ते
सत्य नाही. पांढरा रगं म्हणजे नीतीमत्व. आम्ही—आम्ही ते असेच समझतो. पांढरा रगं
म्हणजे नीतीमत्व. शक्षकांनी शकिवले क , तो पिवत्र आत्मा होता, जो पहील्या यगुात
जय िमळवीत होता; परतंु पिवत्र आत्म्या ारे माझे प्रकटीकरण तसे नाही.
268 पिवत्र आत्म्या ार,े माझे प्रकटीकरण हे आहे क , ख्रस्त आण पिवत्र आत्मा एकच
व्यिक्त आहे, फक्त वेगळया स्व पात. म्हणून, येथे ख्रस्त, कोकर्याच्या पात उभा आहे.
आपल्याला ठाऊकआहे क , तो कोकरा होता. तो येथे त्याच्या हातात पुस्तक घेऊन उभा
होता; आण तेथून पांढरा घोडेस्वार िनघतो, पाहीले, म्हणून तो पिवत्रआत्मा नव्हता.
269 आता, हे अंतम िदवसांतील रहस्यामधील एक आहे क , ख्रस्त एकात तीन व्यक्त
कसा असू शकतो. िपता, पुत्र, व पिवत्र आत्मा, तीन वेगळया व्यक्त नाही, तीन परमे र,
जसे त्रैक्य मानणारे आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न करतात. ते तीन आहेत, ते एकाच
व्यक्त ची तीन पे आहेत कवा, तुम्ही त्याला तीन कायार्लय असे म्हणू शकता. जर तुम्ही
सेवक गणाशी बोलत असाल, तर तुम्ही कायार्लय हा शब्द वापरणार नाही, कारण, मी
िवचार करतो क , मी टेपवर बोलत आहे. म्हणून मी तुम्हाला सांगेन… ख्रस्ताने असे
सांिगतले नाही, “मी माझ्या कायार्लयातून प्राथर्ना करने, आण तो तुमच्यासाठी एक
आणखी कायार्लय पाठवील.” आपल्याला हे ठाऊक आहे. परतंु जर तुम्ही हे जाणू
इ च्छता…ते एकाच परमे राचे तीन गुणधमर् आहे. समजले? ते तीन परमे र नाही. परतंु
एकच परमे राचे तीन गुणधमर् आहेत! समजले?
270 आण म्हणून तेथे ख्रस्त पांढर्या घोड्यावर कसा असू शकतो, जय िमळिवताना
आण येथे हातात पुस्तक घेऊन कसा उभा राहू शकतो? तो-तो नाही. तो ख्रस्त नाही.
271 आता लक्ष ा, क (प्रकटीकरणात) पिवत्र आत्मा आण ख्रस्त एक आहेत, पिवत्र
आत्मा हे ख्रस्ताचे दसूरे प आहे. बरोबर आहे.
272 लक्ष ा, तो कोकरा आहे, जो पुस्तक उघडतो, आण कोकरा ख्रस्त आहे. आण
त्यानतंर ख्रस्त पुन्हा कुठेही िदसत नाही; परतंु तो प्रकटीकरणाच्या पुस्तकात, 19व्या
अध्यायात, पांढर्या घोड्याव न येताना िदसतो.
273 जर तुम्हाला ते वाचायला आवडेल, तर आपण प्रकटीकरण 19:11 मध्ये वळूया.
सहा…आण ते जलद रतीने वाचूया. मी आशा करतो क , आपल्याकडे पुरसेा समय
आहे,आपल्याला हे समजण्यासाठी चांगले होईल. प्रकटीकरण 19:11. 11व्या वचनापासून
सु वात क या आण 16व्या वचनापयर्ंत वाचूया.



36 बोललेला शब्द

आण नतंर मी स्वगर् उघडलेला पािहला, …तो पाहा, एक पांढरा
घोडा. (पाहा पृथ्वीवर नाही, परतंु स्वगार्त.) आण िव सनीय व सत्य
असा म्हटलेला एक स्वार त्याच्यावर बसलेला मला िदसला…तो नीतीने
न्यायिनवाडा क रतो आण लढतो.
त्याचे डोळे अग्नीच्या ज्वालेसारखेआहेत व त्याच्या डोक्यावर पुष्कळ मुगुट

आहेत. (राजमुकूटावर लक्ष ा!) त्याच्यावर एक नाव लहीलेले आहे, ते
त्याच्यावाचून कोणालाही कळत नाही, परतंु…त्यालाच

274 मला वाटते, मी येथे थोड्या वेळेसाठी थांबावे. [भाऊ ब्रॅन्हम मचंावर एकदा
ठोठावतात, आण थांबतात—संपा.] ओह, माझ्या प्रभू! मला येथे चांगली कल्पना
सुचली आहे. परतंु …कदाचत मी ावर जर तुम्ही…[मडंळी म्हणते, “पूढे
सांगा!”—संपा.]
275 पाहा, ते कोणालाच माहीत नाही. तुम्हाला हे ठाऊक आहे काय क , “यहोवा” चे
नाव बरोबर नाही? कोणाला माहीत आहे. डॉ. वायली, तुम्हाला माहीत आहे, हे खर
आहे. अनुवादक त्याचा कधीच अनुवाद क शकले नाही. त्याची अक्षरे अशी आहेत. जे-
यू-एच-वी, म्हणजे, ते “यहोवा” नाही. ते त्याला स्पशर् क शकले नाही, क हे काय
आहे? त्यांनी “यहोवा,” असे संबोधले; परतंु ते त्याचे नाव नाही.
276 पाहा, प्रत्येक वेळी िवजय प्रा होतो, कवा असेच काही होते, नाव बदलले जाते.
277 अब्राहामाच्या समयात पाहा. प्रथम, त्याचे नाव अब्राम होते, आण त्याला कदािप
मूल होऊ शकत नव्हते, जोपयर्ंत त्याचे नाव अब्रामचे बदलून अब्राहाम होत नाही. आण
सारायला काही होऊ शकले नाही परतंु मृत कुस होती जोपयर्ंत तचे नाव साराह म्हणून
बदलले गेले नाही.
278 याकोब म्हणजे, “लबाड, फसव्या,” आण तेच त्याने केले. त्याने करडांची
कातडी त्याच्यावर लपेटली, आण त्याच्या भिवष्यवादी िपत्याला, ज्ये त्वाचा हक्क
िमळवण्यासाठी फसवले. त्याने बदाम ा झाडाच्या छड्या सोलून त्याच्या प ा काढल्या,
शेळयामढ्यासमोर पाणी िपण्याच्या कंुड्यात ठेवल्या, आण त्या छड्यांसमोर शेळया
मढ्या फळत आण त्यास बांडी, िठपकेदार व कबरी अशी पोरे होत. तो काही नाही,
पण एक फसव्या होता!
279 परतंु एके रात्री त्याचा सामना एक खर्या वस्तूशी झाला, आण त्याला कळले.
ते खरे होते. आण तो त्याबरोबर झगडत राहीला, आण तो त्याबरोबर तोपयर्ंत झगडत
राहीला, जोपयर्ंत तो िवजयी होत नाही. आण त्याचे नाव बदलण्यात आले, आण त्याला
इ ाएल म्हणण्यात आले, ज्याचा अथर् होता क , “राजकुमार जो परमे राशी यधु्द क न
प्रबल ठरला.”
280 हे बरोबर आहे काय? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—संपा.] प्रत्येक िवजय
िमळवणारा!
281 शमोन हा कोळी होता. परतंु जेव्हा त्याचा िव ास पक्का झाला आण त्याने ओळखले
क , तो येशू होता, जेव्हा त्याने त्याला म्हटले क , तो मसीहा आहे आण त्याला त्याने
त्याचे नाव काय आण त्याच्या वडलांचे नाव काय आहे हे सांिगतले? तेव्हा तो िवजयी
झाला आण त्याचे नाव शमोनाचे पेत्र असे बदलले.
282 शौल, एक चांगले नाव आहे. शौल हा एके काळी इ ाएलचा एक राजा होता,
परतंु, त्या शौलाचे, नाव, एका प्रेिषताला योग्य नव्हते. एका राजासाठी ते योग्य असेलही,



पिहला शक्का 37

परतंु एका प्रेिषतासाठी नव्हते. म्हणून येशूने त्याचे नाव बदलले (कशापासून) शौलाचे
पौल केले.

तुम्ही “गजर्नांचे पुत्र,” आण दसुर्याकडे पाहा.
283 आण, येशू, त्याचे नाव पृथ्वीवर “उध्दारकतार्,” येशू असे होते. जेव्हा तो पृथ्वीवर
होता, तो तारणारा होता, हे बरोबर आहे. परतंु जेव्हा त्याने मृत्यु व नरक ￬जकला, आण
त्यांच्यावर िवजयी झाला, आण स्वगार्त आरोहण केले. त्याला निवन नाव प्रा झाले. हेच
कारणआहे क , ते आरडा-ओरड करतात, आण त्यांना काहीच प्रा होत नाही.
284 ते मेघगजर्ने ारे प्रगट केले जाईल. होय. समजले? रहस्यांकडे लक्ष ा. तो घोड्यावर
स्वार होऊन, येत आहे…ही मडंळी बदलण्यासाठी तेथे काहीतरी असले पाहीजे. तुम्हाला
ठाऊक आहे तेथे काहीतरी असले पाहीजे. लक्ष ा, “त्याच्यावाचून कोणालाही कळत
नाही.” आता, पाहा, “त्याच्यावाचून कोणा मनुष्याला माहीत नाही. परतंु त्यालाच
माहीत आहे.”

आण रक्तात बुचकळलेले व त्याने अगंावर घेतले होते आण देवाचा शब्द
हे नाव त्याला देण्यात आले होते.
ओह, माझ्या प्रभू! लक्ष ा!
स्वगार्तील सनै्ये पांढर्या घोड्यांवर बसून पांढरी व शुध्द अशी तागाची तलम

व े अगंावर घालून त्याच्यामागे चालत होती.
त्याने रा ्र ांस मारावे, म्हणून त्याच्या त डातून ती ण धारचेी तरवार िनघते.

तो त्यावर लोखडंी दडंाने अधकार गाजवील, आण सवर्समथर् देव ाच्या
तीव्र क्रोध पी द्राक्षारसाचे कंुड तो तुडिवतो.
त्याच्या व ावर व त्याच्या मांडीवर राजांचा राजा आण प्रभूचंा प्रभू हे नाव
लहीलेले आहे.

285 तोच मसीहा आहे. तो मसीहा आहे. तेथे पांढर्या घोड्यावर जो व्यक्त येतो तो नाही.
त्यातील फरक पाहा. येथे तो हातात पुस्तक घेऊन उभा आहे, त्या आण मुक्त चे कायर्
फक्त…त्याने अजून त्याचे स्थान घेतलेले नाही. म्हणून, जो बाहेर िनघाला आहे, तो
ख्रस्त, अथवा पिवत्र आत्मा नाही.
286 मी त्या महान व्यक्त शी असहमत नाही. नाही, महाशय, मी तसे करीत नाही. मला
तसे करण्याची इच्छा नाही, परतंु मला त्यािवषयी झालेले प्रकटीकरण आहे. समजले?
जर तुमच्याकडे काही वेगळे प्रकटीकरण आहे. ते ठीक आहे, परतंु मी त्याच्याशी सहमत
नाही. पाहा, मी-मी अशाप्रकारचा िव ास करतो. आता, तुम्ही बघा, तुम्हाला माहीत
आहे क , मी काय बोलतो. समजले?
287 आण लक्ष ा, ख्रस्त त्या समयापासून पुढे िदसत नाही. परतंु तो पांढर्या घोड्यावर
आहे. म्हणून जर हा व्यक्त पांढर्या घोड्यावर स्वार होऊन येत आहे, तर तो केवळ
ख्रस्ताची नक्कल करीत आहे समजले? तुम्हाला ते समजले काय? [मडंळी म्हणते,
“आमेन.”—संपा.]
288 लक्षात घ्या, पांढर्या घोडेस्वाराला काही नाव नाही. तो कदाचत दोन कवा तीन
उपाधचा उपयोग करील, पाहीले, परतंु त्याचे काहीही नाव नाही.
289 परतंु ख्रस्ताचे एक नाव आहे! ते काय आहे? देवाचा शब्द. हे तेच आहे. “प्रारभंी
शब्द होता, आण शब्द देवासह होता, आण शब्दच देव होता. आण शब्द देही झाला.”
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पाहीले? त्या स्वाराचे कुठलेही नाव नाही, परतंु ख्रस्ताला “देवाचे वचन.” संबोधलेआहे.
तो तोच आहे. त्याला ते म्हटले आहे. आता त्याचे एक नाम आहे. जे कोणाही मनुष्यास
ठाऊक नाही; परतंु त्याला, “देवाचे वचन.” म्हटले आहे.

ा स्वाराला काही संबोधले नाही, पाहा, परतंु तो पांढर्या घोड्यावरआहे.
290 त्या स्वाराकडे त्याच्या धनुष्यासाठी बाण नाहीत. तुम्ही ावर लक्ष िदले काय?
त्याच्याकडे धनुष्य आहे. परतंु तेथे त्याच्याकडे बाण असल्याचे काहीच सांिगतले नाही.
म्हणजेच तो एक फसिवणारा असला पाहीजे, बरोबर आहे. कदाचत त्याच्याकडे खूप
गजर्नांचे शब्द असतील, आण प्रकाश नसेल. परतंु तुम्ही पाहता क , ख्रस्ताकडे प्रकाश
आण गजर्नाचे शब्द दोन्ही आहे; कारण त्याच्या मुखातून दधुारी तरवार िनघते, आण तो
त्या तरवारीने रा ्र ांना प्रहार करतो. परतंु पाहा, हा स्वार कोणाला मा शकत नाही, परतंु
तो ढ गी असून अभनय करीत आहे. तो पांढर्या घोड्यावर स्वार होऊन पुढे जात आहे,
तो बाहेर जय प्रा करण्यासाठी जात आहे.
291 ख्रस्ताकडे धारदार तरवार आहे, आण, लक्ष ा, ती त्याच्या मुखातून येते, ते
जीवंत वचन आहे, ते परमे राचे वचन आहे, जे तो त्याच्या सेवकांना प्रगट करतो. जसे
त्याने मोशेला म्हटले, “जा तेथे उभा राहा, आण काठी प लकडे उगा न, गोमाशांना
बोलाव,” आण तेथे गोमाशा आल्या. िन तच. जे काही तो बोलला, त्याने ते केले;
आण तसे घडले, त्याचे ￭जवंत वचन. परमे र आण त्याचे वचन स्वयं एकच व्यिक्त
आहे. परमे र वचन आहे.
292 मग पिहल्या मडंळीच्या यगुाचा हा रहस्यमय घोडेस्वार कोण आहे? तो कोण आहे?
आपण त्याचा िवचार क या. हा रहस्यमय स्वार जो पिहल्या मडंळीच्या यगुापासून सु वात
करतो आण सरळ घोड्याव न अनतंकालाकडे जाऊन शेवटाकडे जातो?
293 दसूरा शक्का उघडतो आण पुढे जातो आण शेवट होतो. तसरा शक्का उघडतो
आण शेवटापयर्ंत जाऊन संपतो. चौथा, पाचवा, सहावा, सातवा, आण त्यांच्यातील
प्रत्येक शक्का अंतम समयात उघडतो. आण अंतम समयात ही पुस्तके जी ा संपूणर्
समयात ा रहस्यांसह गुडंाळून ठेवलेली होती, ती फोडली जातात. त्यातून रहस्ये बाहेर
प्रगट केली जातात, त्यात काय आहे हे पाहण्यासाठी. परतंु, वास्तवात, त्यांची सु वात
पिहल्या मडंळीच्या यगुात होते, कारण मडंळीला पिहल्या मडंळीच्या यगुाला, असा संदेश
िमळतो. [भाऊ ब्रॅन्हम मचं तीन वेळा ठोठावतात.—संपा.]
294 “पांढरा घोडेस्वार बाहेर िनघून जातो.” समजले? तो कोण आहे? तो आपल्या
िवजयाच्या सामथ्यार्त शिक्तमान आहे. तो त्याच्या िवजयाच्या सामथ्यार्त महान व्यिक्त
आहे. तुमची इच्छा आहे क , मी तुम्हाला सांगवे क तो कोण आहे? तो ख्रस्तिवरोधक
आहे. वास्तवात तोच तो आहे. आता, तुम्ही पाहा क , तो ख्रस्तिवरोधक आहे;
येशूने म्हटले, क , “ते दोघे इतके जवळ असतील क , साधेल तर ते िनवडलेल्या
नाही. (वधूला) बहकिवण्याचा प्रयत्न करतील.” ख्रस्तिवरोधी, हाच ख्रस्तिवरोधकाचा
आत्मा आहे.
295 लक्ष ा, मडंळीच्या यगुाचा अभ्यास करते वेळी, जेव्हा आपण पिहल्या मडंळीचे यगु
उघडले, तेथे आपण पाहतो क , पिवत्र आत्मा त्यांनी त्या यगुात सु वात केलेल्या काही
गो च्या िव ध्द होता, आण त्यांना “िनकलइतांची कृत्ये,” म्हणून म्हटली जातात.
तुम्हाला ते लक्षात आहे काय? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—संपा.] िनको म्हणजे,
“िवजय प्रा करणे,” लैटी म्हणजे “मडंळी” लेटी. िनकलाईत, “मडंळीवर जय प्रा
करणे.” “मडंळीतून पिवत्र आत्मा काढा आण ते सवर् एकाच पिवत्रजनाला ा. त्या
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एकट्यालाच सवार्ंवर प्रमुख होऊ ा.” तुम्ही िनकलाईतांच्या शक्षणाचा अभ्यास केला
आहे. लक्ष ा. िनकलाइत हे पिहल्या मडंळी यगुात एक “सुवचन” होते. ते दसुर्या
मडंळीच्या यगुात ते “￭सध्दांत,” झाले आण तसर्या मंडळीच्या यगुात “बळजबरी,”
होती, आण ती नायसीया सभा झाली. आण मग ते मंडळीत एक शक्षण झाले. आण
पिहली कुठली गो घडली? त्यातून संघटना झाली! आता, हे बरोबर आहे काय?
(“आमेन.”)
296 मला सांगा पिहली संघटीत मडंळी कुठून आली. रोमन कॅथ लक मडंळी! मला सांगा
क , प्रकटीकरणाच्या पुस्तकातला 17वा अध्याय, हे सांगत नाही का क , “ती वेश्या
आहे आण तच्या मुली वेश्या आहेत.” ती तीच गो आहे, जे तच्याबरोबर संघटीत
झाले आहेत. “वेश्या.” “घृणास्पद त्याच्या जारकमार्चा ओंगळपणा असे शक्षण घेणारी.”
“मनुष्याच्या आज्ञांचे शक्षण देणार.े” लक्ष ा.
297 पाहा, तो जय प्रा करण्यासाठी िनघतो. लक्ष ा, त्याच्याकडे मुकूट नाही. मी त्या
पांढर्या घोडेस्वाराबद्दल बोलत आहे. समजले? “त्याला नतंर, एक धनुष्य आण एक
मुकूट देण्यात आला.” समजले? अगोदर त्याच्याकडे मुकूट नव्हता, परतंु एक मुकूट
त्याला देण्यात आला. लक्ष ा, नतंर त्याला एक मुकूट देण्यात आला, होय, जे तीन
आहेत. तन्ही िमळून एक. असे तीनशे वषार्नतंर, नाय￭सया प रषदेत झाले होते. जेव्हा
त्याने सु वात केली, लोकांमध्ये संघटना बनण्यासाठी िनकलाइताचा आत्म्याने आण
मग तोआत्मा पुढे जातो आण एक “सुवचन,” बनते, नतंर ते “एक शकवण,” बनते.
298 तुम्हाला लक्षात आहे, ख्रस्त अगोदरच्या मडंळयांना बोलताना म्हणतो, “तू
िनकलाइतांच्या कृत्यांचा ेष क रतोस, मीही त्यांच्या कृत्यांचा ेष करतो.” जय
िमळवण्याचा प्रयत्न केला, फक्त एकाच पिवत्रजनाने पिवत्र आत्मा घ्यावा, ासाठी क
त्याला सवर् पापांची व सवार्ंची क्षमा करता यावी.
299 आणआपण हे तेथे वाचतो, पौल ािवषयी बोलला आहे. अंतम िदवसात ा गो ी
िवराजमान होतील. आण अंतम िदवस येईपयर्ंत त्याला प्रगट होणार नाहीत. “मग तो
आता प्रतबधं करीत आहे, तेथून परमे राचा आत्मा काढून घेतला जाईल आण मग तो
त्यास प्रगट करील.”
300 आज तो पांढर्या घोड्याचा वेष बदलून त्या खाली लपला आहे. लक्ष ा क ,
तो कसा पांढर्या घोड्यापासून, काही िमिनटातच बदलेल. तो फक्त एक पांढरा घोडाच
बनत नाही, तो एक पशू बनतो, ज्याला खूप डोक व ￮शगे आहेत. पािहले? समजले?
आता हा पांढरा घोडा, फसवणारा आहे, आण म्हणूनच ा सवर् समयात लोकांनी त्याला
ओळखले नाही. त्यांनी त्याच्या िवषयी िवचार केला. परतंु आता, तो शा लेखा ारे प्रगट
केला जाणार. लक्ष ा.
301 पाहा, शेवटी जेव्हा िनकलाईत, ख्रस्त िवरोधी, त्या मनुष्यात उतरले, तेव्हा त्याला
मुकूट िदला जाईल. जेव्हा त्याने सु वात केली, िनकलाईतचा आत्मा मडंळीत आला.
तो एक आत्मा आहे. तुम्ही आत्म्याला मुकूट घालू शकत नाही. परतंु तीनशे वषार्नतंर तो
पोप बनला, आण नतंर त्यांनी त्याला मुकूट घातला. लक्ष ा. सु वातीला त्याच्याकडे
मुकूट नव्हता. परतंु नतंर त्याला मुकूट िमळाला. जेव्हा तो आत्मा त्याच्यात उतरला.
समजले? तो देहधारी झाला. िनकलाईताचे शक्षण एक मनुष्य बनला. मगच ते त्याला
मुकूट घालू शकले. ते सु वातीला क शकले नाही, कारण, तो केवळ एका शकवणीच्या
पात होता.
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302 मिहमा होवो! लक्ष ा! आण जेव्हा तो पिवत्र आत्मा आपल्यामध्ये अवतरतो, तो
एक जो आपल्यामध्ये पिवत्र आत्म्याच्या पात आहे. येशू ख्रस्ताच्या मनुष्यात अवत रत
होतो, तेव्हा आपण त्याला राजांचा राजा म्हणून मुकूट घालू. ते बरोबरआहे. पाहा?
303 आता, लक्ष ा, जेव्हा ख्रस्त राजासनावर येतो, तेव्हा ख्रस्तिवरोधी, यहुदा ही
राजासनावर येतो. ज्या समयी ख्रस्त पृथ्वीव न िनघून जातो, त्या समयी यहूदाही
पृथ्वीव न िनघून गेला. तसेच ज्या समयी पिवत्र आत्मा परत येतो, त्याच समयी ख्रस्त
िवरोधी आत्माही परत येतो.
304 तुम्हाला माहीत आहे, योहान येथे म्हणतो, “हे लहान मुलांनो, मी तुम्हाला
ख्रस्तिवरोधकािवषयी, अनभज्ञ ठेवणार नाही, जो आला आहे आण आज्ञा मोडणार्या
लोकांत कायर् करीत आहे.” त्यानतंर ख्रस्तिवरोधी तेथे िनकलाईताच्या आत्म्याच्या
पात संघटना िनमार्ण करण्यासाठी होता.

305 ात आ यर् नाही क , मी त्या गो चा ेष करतो! पाहीले? समजले? होय, असेच
आहे. तो मी नव्हतो, येथे काहीतरी होते. तेथे ती गो आहे. ती बाहेर आली आहे. तुम्ही
ती बघत आहात? [मडंळी म्हणते—“आमेन.”—संपा.] मी त्याच्या आजूबाजूस होतो.
मी आतापयर्ंत ते पाहू शकलो नाही. आण आता ते मला माहीत आहे. ते तेथे आहे. त्या
िनकलाइताच्या आत्म्याचा, देव ेष करत आहे.
306 आण आता तो आत्मा देहधारी झाला आहे, आण त्यांनी त्याला मुकूट घातला
आण हे सत्य आहे, ज्यािवषयी बायबल सांगते क , ते त्याबरोबर असेच करतील.
ते प रपूणर् आहे. बापर!े देहधारी होईल! तो मनुष्य बनला, आण मग त्यांनी त्याला
मुकूट घातला.
307 लक्षपुवर्क वाचा! कवा, वाचा, जसे दानीएल म्हणतो क , तो मडंळीच्या राज्याला
आपल्या हाती घेतो. तुम्हाला ते वाचायला आवडेल का? [मडंळी म्हणते—
“आमेन.”—संपा.] आपल्याकडे वाचण्यासाठी वेळ आहे, आहे क नाही? (“आमेन.”)
ठीक आहे. लक्षपूवर्क ऐका. थोड्या वेळासाठी दािनएलाच्या पुस्तकात पुन्हा पाहूया.
दानीएलाचे पुस्तक काढूया, आण आपण ते थोड्याच क्षणात वाचूया. आण आपण
कदाचत आणखी पधंरा, वीस िमिनटे कवा तीस कवा असेच काही ापेक्षा अधक
वेळ घेणार नाही. ठीक आहे? (“आमेन.”)
308 आपण दािनएलचा 11वा अध्याय काढूया, आण 21वे वचन घेऊया. येथे दानीएल
आहे, येथे दानीएल सांगत आहे हा व्यक्त कशाप्रकारे हे राज्य प्रा करील.

आण मग त्याच्या जागी, त्यांनी राजपदाचा मान िदलेला असा एक हलका
मनुष्य (दािनएल, रोमिवषयी बोलत आहे) उदयास येईल, पण तो लोक
िनधार्स्त असता येईल व आजर्वी भाषणे क न राज्य िमळवील.

309 अगदी असेच त्याने केले आहे! हेच दानीएलाने सांिगतले होते क , ख्रस्तिवरोधी
करले. तो लोकांच्या जागा िनयकु्त करील. होय तो मडंळयासाठी त्या िदवसाच्या भोजनाची
पुतर्ता करील. कारण, ा मडंळीच्या यगुात त्यांना वचन, ख्रस्त नकोय. परतंु त्यांना
मडंळी हवी आहे. पिहली गो , ते तुम्हाला असे िवचा रत नाही क , तुम्ही ख्रस्ती
आहात का? “तुम्ही कोणत्या मडंळीचे सदस्य आहात? कुठले चचर्चे?” त्यांना ख्रस्त
म्हणजे वचन नको आहे. तुम्ही जा, त्यांना वचनािवषयी आण ख्रस्तामध्ये कसे सरळ
मागार्ने चालले पाहीजे ते सांगा, त्यांना ते नको. त्यांना असे काहीतरी पाहीजे, त्यांना
जसे पाहीजे तसे ते जगतात, आण मंडळीचे सदस्य बनू इ च्छतात आण साक्ष देऊ
इ च्छतात. पाहीले? समजले? म्हणून तो आवश्यकतेनुसार पूत करतो. आण, लक्षात
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घ्या, बायबलमध्ये शेवटी त्याला, “ ी,” म्हणण्यात आले, आण ती वेश्या होती
आण तला मूली होत्या. तो लोकांच्या रोजच्या गरजा त्यांच्या इच्छेप्रमाणे पूणर् करतो.
असेच ते आहे.
310 देवाने हे अभवचन िदले आहे. जेव्हा वचन नाकारले जाते, तेव्हा त्यांना तो त्यांच्या
इच्छेच्या स्वाधीन करतो. आपण थेस्सलनीकाकरांस पत्र पुन्हा वाचूया. माझी इच्छा आहे
क , येथे तुम्ही लक्षपुवर्क पाहावे. ठीक आहे, आपण ते वाचूया. 2 थेस्सलनीकरांस पत्र
2:9-11. ते म्हणते क , “त्यांनी सत्याची आवड धरली नाही, त्यांना भ्रांतीच्या स्वाधीन
केले जाईल, आण त्यांनी असत्यावर िव ास ठेवावा आण त्या ारे न्याय व्हावा.” आता
तेच—तेच पिवत्र आत्मा सांगत आहे.
311 आता, हीच आजच्या मंडळीची इच्छा नाही काय? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—
संपा.] जेव्हा तुम्ही लोकांना सांगण्याचा प्रयत्न करतात क , त्यांनी हे करावे, ते कवा
आणखीकाही करावे आण ते-ते लगेच तुम्हाला सांगतील क , ते मेथडस्ट प्रेसबेरिेटयन,
कवा आण कोणी आहेत, आण “त्यांना तुमच्या नावेत िफरिवण्याची काही गरज नाही.”
पाहीले? िन तच त्यांना हेच पािहजे.
312 आण परमे र म्हणाला, “जर त्यांना ते पाहीजे, मी त्यांना ते घेऊ देईन आण मी
वास्तवात त्यांना िव ास करण्यास भाग पाडीन क तेच सत्य आहे. कारण सत्यासंबधंी
त्यांना भ्रांतीचा आत्मा देईन.” आता पाहा येथे बायबल काय सांगते, “या ेस व यांब्रेस
ांनी जसे मोशेला अडिवले, तसे हेही सत्याला अडिवतात. हे लोक भ्र बुद्धी बनलेले व

िव ासासंबधंाने पसंतीस न उतरलेले असे आहेत.”
313 आता तुम्ही पाहा क हे, केवळ कॅथ लक नाही. पण प्रोटेस्टंट आहेत. ही पूणर् गो
आहे. हे सवर् संपूणर् संघटीत जग आहे. तो पांढरा घोडेस्वार जो स्वतःला धा मक मडंळी
म्हणून प्रदशत करतो, परतंु तो ख्रस्तिवरोधी आहे. त्याला सारखेच िदसणे आहे. जसा
ख्रस्त घोड्यावर येतो, तसेच तो ही घोड्यावर येतो. पाहीले? ओह, तो िवरोधी आहे,
ते इतके सारखे आहे क , िनवडलेल्यांना पण फसिवण्याचा प्रयत्न करले! आण येथे तो
आहे. तो ख्रस्तिवरोधक आहे.
314 त्याने धावण्यास सु वात पिहल्या मडंळीच्या यगुात केली. आता तो प्रत्येक मडंळी
यगुात धावत आला आहे. आता त्याचे िन रक्षण करा. तुम्ही म्हणाल, “तो पूवर्काळात
प्रेिषतांच्या समयात होता?” तेव्हा त्याला, “िनकलाइत” म्हणण्यात आले. नतंर, पुढच्या
मडंळीच्या यगुात तो एक “￭सध्तान्त” झाला. अगोदर तो फक्त एक “सुवचन” होता, नंतर
तो एक “￭सध्दांत” झाला.
315 ग व , सुप्र￭सध्द लोक, चांगला पोषाख केलेले, उच्च शक्षीत, सभ्य ांना मडंळीत
ा सवर् गो ी नको. नाही, “त्यांना पिवत्र आत्म्याची सवर् कायर् नको. त्यांना फक्त मडंळी

पाहीजे! आण आम्ही रोम येथे नाय￭सया प रषदेत आण दसुर्या जागी जाऊ.” जेव्हा ते
तेथे आले, तेव्हा त्यांनी मंडळीला आपल्या ताब्यात घेतले, आण मूतपुजा आणली.
रोमन कॅथ लक प्रणाली… कवा मुतपूजा, मूतपूजक रोम, आण काही अधंश्रद्धा
आणल्या. आण त्यांनी अ ोरते, ￭जला “स्वगार्ची राणी,” म्हणतात आण तला मरीया
अथार्त मातेच्या पात बदलले. मृत लोकांना तसेच दसुर्या लोकांना मध्यस्थ केले.
आण त्यांनी गोलाकार सफेद वेफर घेण्यास सु वात केली, आण त्यास ख्रस्ताचे शरीर
म्हटले; “कारण ती स्वगार्च्या आईला दशर्वते.” आण कॅथ लक धमर् पुढे गेला, आण तो
स्वतःलाच पार करीत गेला. कारण, तेथे जी ज्योती जळते, ती हे दशर्िवते क , ते सफेद
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गोलाकार, वेफर धमर्गु च्या सामथ्यार्ने, परमे रात बदलले जाते. जगात हे काहीच नाही,
पण एक प्रकारची मूत पुजा आहे. पाहीले? हे बरोबर आहे.
316 मला हे कळत नाही. ठीक आहे, होय, मला समजते, होय महाशय! मला ते देवाच्या
अनुग्रहामुळे कळते. िन त्तच.
317 आता लक्ष ा. ओह, माझ्या प्रभू. ते असे कसे क शकतात! समजले?आण त्यांना
त्याच्या इच्छा िदलेल्या आहेत. नाही, हे सत्य आहे, तुम्हाला तसे करण्याची आवश्यकता
नाही. नाही, महाशय. जर तुम्हाला ते करण्याची इच्छा नसेल, तर तुम्हावर कुठलीही ते
करण्यासाठी जबरदस्ती नाही. जर तुम्ही देवाच्या मागार्ने जीवन जगू शकत नाही, अथवा
गो ी आण उपासना क इच्छीत नाही, तर तुम्हाला तसे करण्याची आवश्यकता नाही.
देव कोणालाही तसे करण्यास भाग पाडत नाही.
318 परतंु मला तुम्हाला काही सांगू ा. जर तुमचे नाव त्या कोकर्याच्या जीवनाच्या
पुस्तकात जगाच्या स्थापनेअगोदर लहीलेले आहे, तर तुम्हाला हे करण्यात खूप आनदं
होईल, ते करण्यासाठी तुम्ही एक िमिनटही थांबू शकत नाही.
319 येथे पाहा. तुम्ही म्हणाल, “मी तुला समजावून सांगेन, मी अगदी धा मक आहे!”
कदाचत, ते खरहेी असेल.
320 पाहा, येशूच्या िदवसात, कोण सांगू शकतो क , याजक धा मक नव्हते? रानात,
इ ाएल लोक धा मक नव्हते, असे कोण सांगू शकते? जेव्हा ते…

“बर,े देवाने मला िकत्येक वेळा आशीवार्िदत केले!”
321 होय, त्यानाही त्यांना आशीवार्दीत केले. त्यांना जगण्यासाठी काही काम करावे
लागले नाही. त्याने त्यांना स्वगार्तून अ िदले. आण येशू म्हणाला, “त्यांच्यातील,
प्रत्येक जण न झाला आण नाश पावला.”
322 “आपल्या पूवर्जांनी,” ते म्हणाले, “रानात चाळीस वष मा ा खा ा.”
323 येशू म्हणाला, “आण ते, प्रत्येक जण, मेले. सावर्का लकतेतून वेगळे झाले.”
पाहीले? तो म्हणाला, “परतंु मी स्वगार्तून उतरलेली जीवनाची भाकर आहे. जो मनुष्य
ही भाकर खातो, तो कधीच मरणार नाही.” समजले? तो जीवनाचे झाडआहे.
324 आता लक्ष ा येशू कसा आण केव्हा आला. ते याजक, ते तेथे आले, खूप धा मक
होते. मुला, कोणीही म्हणू शकत नव्हते क , ते चांगले मनुष्य नव्हते. माझ्या प्रभू! ते
िनयमाने चालणारे होते. सवर् गो ी जे मडंळी सांगते, त्यांनी त्या केल्या. जर त्यांनी केल्या
नाही, तर त्यांना ध डमार करण्यात येई आण म्हणून तो चालत होता…तुम्हाला माहीत
आहे, येशू त्यांना काय म्हणाला? योहान त्यांना काय म्हणाला, “तुम्ही सापाच्या िप ांनो!
तुम्ही असा िवचार क नका, कारण तुम्ही संघटनेतील आहात, तुम्हाला देवाशी काही
सख्य आहे.” आण येशू म्हणाला, “तुम्ही तुमचा बाप सतैान त्याचे आहात.” म्हणाला,
“प्रत्येक वेळी देवाने एक संदे ा पाठवला, त्याचे त्यांनी काय केले? तुम्ही त्याला दगडमार
केलाआण कबरते फेकले. आणआता तुम्ही तेथे जाताआण त्याची कबर सजवता.”
325 ाच गो ी कॅथ लक मडंळीने केल्या क नाही? आकर् येथील जॉन, आण संत
पॅट्र ीक, आण त्यांच्यातील सवार्ंकडे पाहा. ते तेच आहे-ज्यांनी त्यांना आत टाकले. आण
त्यांनी आकर् येथील जॉनचे शरीर उक न वर काढले, आण िकत्येक शेकडो वषार्नतंर
नदीत टाकले. आण ￭जला चेटक णीसाठी जाळण्यात आले.
326 “तुम्ही आपला बाप सतैान यापासून झाला आहा, आण त्याचे कायर् तुम्ही करता.”
हे सवर् जगभर जाईल. समजले? ते अगदी बरोबर आहे! हेच येशूने सांगेतले.
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327 आण तुम्हाला वाटते, ते सवर् बरोबर आहे, िदसण्यात पांढरा घोडा, खूप चांगला
आहे. परतंु तुम्ही त्याकडे पाहा, जे तुमच्याकडे आहे. िबलकुल तेच आहे- जो ास
चालवत आहे. आता, परतंु त्याने सांिगतले क , त्यांना तेच पाहीजे, म्हणून तो त्यांना
भ्रांतीचा आत्मा देईल.
328 लक्ष ा, प्रकटीकरण 17 मधील ही वेश्या, ती एक रहस्य होती. “रहस्यमय, बाबेल,
कलावंतीणीची आई.” आण योहानाने तची प्रशसंा केली. अगदी ा मनुष्यासारखा…
पाहा, थांबा, आपण येथे पाहतो आण येथे त्याचे, ा घोड्याचे िन रक्षण करतो. पाहीले?
परतंु तुम्ही ते पाहता…जे घडले ते हे होते क , “त्याने फार आदराने तीची प्रशसंा केली.”
परतंु रहस्य हे होते क , “तीने ख्रस्तासाठी वध पावलेल्यांचे रक्त प्राशन केले.” एक सुंदर
मडंळी, जांभळी आण सोनेरी व ांनी ंगारलेली तेथे बसली होती, “आण तच्या हातात
तच्या जारकमार्च्या मळाने भरलेला प्याला होता.”
329 जारकमर् काय आहे? अनीतीचे जगणे आहे. ही तची शकवण, जी ती देत होती.
देवाचे वचन घेते आण त्याचा प रणाम न करते, काही, “नमो कृपापूणर् म रये,” आण
अशा इतर सवर् प्रकारच्या गो ीमुळे न करणे, आण बाहेर काढणे. “पृथ्वीवरील राजांनी
तच्याशी जारकमर् केले.”

“आता,” तुम्ही म्हणाल, “ती कॅथ लक मडंळी आहे.”
330 परतंु ती “कलावंतीणीची आई,” होती, पाहा, ठीक तीच ती होती. असेचआहे.
331 काय घडले? जेव्हा सुधारक मेला आण त्याचा संदेश पण मृत झाला. तुम्ही…तुम्ही
तो संघटीत केला, आण त्या संस्थेत, “मनमानी लोकांचा” समुह तेथे ठेवला, आण
तुम्हाला आवडते, त्या मागार्ने राहण्यास सु वात केली. तुम्हाला वचनाबरोबर राहायची
इच्छा नाही. त्यांनी वचनाबरोबर राहण्याऐवजी, तेथेच थांबले आण त्यांनी सांिगतले,
“हेच ते आहे.” ओह! तुम्ही तसे क नका.

तो तोच आहे, त्याला वर तेथे पाहा.
332 लक्ष ा, ती एक गो आहे. आपण संपवायच्या आधी आणखी काही गो ना
पाहू इच्छीतो.
333 हा तो अधपती आहे, ज्याने दानीएलाच्या लोकांचा नाश केला. तुम्ही ावर िव ास
ठेवता का? आता मी त्याचा खलुासा करीत आहे. जर तुम्ही माझे सहाय्य केले आण
काही वेळासाठी नम्र बनुन राहाल, तर मी-मी ते ￭जतके होईल ततक्या लवकर करने.
परतंु मी हे िन त क इ च्छतो क , मला ते पिवत्र आत्म्याने िदले आहे, इतके िन त
आहे, ￭जतका मी येथे उभा आहे, पाहीले? समजले?
334 आता पाहा, आपण पुन्हा काही वेळासाठी, दानीएलाच्या पुस्तकात जाऊया. मी
तुमच्यासाठी काही वाचू इ च्छतो, काय…जर तुम्ही ते पुन्हा काढू इ च्छत नाही, तर
ठीक आहे. मी दानीएलाचे पुस्तक 9वा अध्याय वाचू इ च्छतो, दानीएल 9 आण मी
दानीएलाचे पुस्तक 9वा अध्याय 26 आण 27 वचन वाचू इ च्छतो. आण, लक्ष ा,
काय तोच दानीएलाच्या लोकांचा नाश करणारा आहे,

आण आता तो काय करणार आहे. आण बास स के संपल्यावर
अभिषक्ताचा वध होईल…

335 पाहा, ती बास स केआहेत, ज्यात तो वधला जाईल, सत्तर स कांपकै .
…त्याला काही उरणार नाही आण जो अधपती (तो एक दजार् आहे.)

येईल (तो येईल) त्याचे लोक नगर व …पिवत्रस्थान उध्वस्त क रतील,
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त्याचा अतं पुराने होईल, यधु्द अतंापयर्त चालेल सवर्काही उजाड होण्याचे
ठरले आहे.

336 मी तुम्हा लोकांना काहीतरी िवचा इ च्छतो. जेव्हा येशूला त्याच्या साडेतीन वषार्च्या
सेवकाईनतंर वधले गेले, आण मिंदराचा कोणी नाश केला? कोणी ते उध्वस्थ केले?
रोम! नक्क . कॉन्स्टंटाईन कवा…नाही, मी तुमची क्षमा मागतो. टायटस, रोमन अधकारी,
त्याने अधपतीला उध्वस्थ केले. आता लक्ष ा.

लक्ष ा, ते लोक त्या ￮भतीकडे येतात.
337 जेव्हा येशू जन्माला आला, तेव्हा एक लाल अजगर स्वगार्त, त्या ीला समोर
तच्या मुलाला जन्मतःच िगळण्यासाठी उभा राहीला. ते बरोबरआहे का? [मडंळी म्हणते,
“आमेन.”—संपा.] ते कोण होते, जे त्या मुलाला िगळण्याचा प्रयत्न करीत होते; जेव्हा
ते मुल जन्माला आले? (“रोम.”) रोम. पािहले? तेथे एक लाल अजगर आहे. येथे
तो अधपती आहे. येथे तो पशू आहे. समजले? तेथे ते आहेत. त्यांच्यातले प्रत्येक जण
सारखे आहेत. ते, “मूल िगळणारे आहेत.” पािहले? परमे राने त्या मुलाला स्वगार्त
नेले आण त्याच्या राजासनावर बसला. तेथेच ख्रस्त िनयकु्त समयापयर्ंत बसलेला आहे.
पाहा? आता लक्ष ा. तो काय करील.
338 ओह, आता मला वाटते क मी येथे कोणाशी बोलत होतो. ते कदाचत भाऊ
रॉबसर्न होते, अथवा कोणी दसुरे ज्याच्याशी आज मी ा िवषयावर, बोलत होतो. मी
येथे ा िवषयावर, नाही; परतंु ा ठीक ाच गो ी बोलत होतो. मला वाटते, जास्त
काळ गेला नाही. मी येथे प्रचार करीत होतो क , आथक बाबतीत संयकु्त रा ्र ात काय
घडले. पाहीले? ठीक आहे. आता आपण आपले ऋण कर देऊन भरत आहोत, ज्यांना
आपल्याला आजपासून चाळीस वषार्पयर्ंत फेडायचे आहे. आपण इतके मागे आहोत. काय
तुम्ही कधी के-ए-आय-आर, कवा लाईफलाईन वर वॉ￮शग्टनहून होणारे प्रसारण ऐकले
आहे? का, आपण पूणर्तः कोलमोडलो आहोत. ा िवषयात हेच सवर् आहे.
339 काय प्रकरण आहे? सगळे सोने जमा केले आहे, आण यहु ांकडे त्याचे दस्ताऐवज
आहे. हे सवर् रोमला जाणार आहे. आता लक्ष ा. आपल्याला माहीत आहे क , मो ा
अपाटर्मट स्टोअसर्चे मालक कोण आहे, परतंु रोमकडे जगातील संपत्तीचा सवार्धक भाग
आहे. बाक चा यहु ांकडे आहे. आता ाकडे लक्ष ा. आता हे लक्षपूवर्क ऐका, पिवत्र
आत्म्याने हे मला कसे प्रगट केले आहे.

आण तो पुष्कळ लोकांबरोबर एक स काचा पक्का करार करील (आता
पाहा ) अधर् स कापयर्ंत तो यज्ञ व अ ब ल बदं करील…उध्वस्त करणारा
अमगंलाच्या पखंावर आ ढ होऊन येईल व ठरलेल्या समाि पयर्ंत उध्वस्त
करणार्यावर कोपाचा वषार्व होईल.

340 लक्ष ा! ओह, िकती धुतर् मनुष्य हा आहे! येथे तो आहे. आता आपल्याला आपले
चत्र िमळाले आहे आण कळले आहे क , तो पांढरा घोडेस्वार आहे. आपल्याला माहीत
आहे क , तो शकवणीच्या पात पुढे जातो. आण मग ते मूतपूजक रोम काय आहे?
पोपच्या रोममध्ये बदलले गेले आण त्यास मुकूट घालण्यात आला.
341 आता लक्ष ा. “अंतम समयात.” सु वातीचे िदवस नाही-जेव्हा येशू प्रचार करीत
होता, परतंु, “अंतम समयात,” आठवड्याच्या शेवटच्या भागात, जेथे आपण आताच
दानीएलाची सत्तर स के घेतली होती. आण ख्रस्ताने साडेतीन वषार्ंसाठी भिवष्यवाणी
केली आहे आण ती साडेतीन वष अजून बाक आहेत. हे बरोबर आहे? [मडंळी म्हणते,
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“आमेन.”—संपा.] आण हा अधपती त्या समयी दानीएलाच्या लोकांसमवेत करार
करील, जे यहूदी आहेत.

हे तेव्हा घडेल, जेव्हा वधू बाहेर िनघून गेलेली असेल. ती ते पाहणार नाही.
342 लक्ष ा, दानीएलाच्या शेवटच्या अधर्स कात, लोक एक करार करतील. हा
अधपती एक करार रोमसमवेत करील, त्यांच्याबरोबर एक करार करील, ात संशय
नाही क , तो संपत्तीसाठी करील, कारण जगातील संपत्ती कॅथ लक व यहु ाकडे असेल.
343 मी वॅटीकनमध्ये होतो. मी तहेरी मुकूट पाहीला. माझी पोप बरोबर मुलाखत होणार
होती; बेरॉन वॉन ब्लोमबगर् ांनी ती मला िमळवून िदली होती…ती बुधवारी दपुारी तीन
वाजता ठेवली होती.
344 आण ते मला त्याच्या महालात घेऊन गेले, त्यांनी माझ्या िवजारीतून मनगटपट्टी
बाहेर काढली, ते ठीक आहे. त्यांनी मला सांिगतले, मी जेव्हा त्याच्यापासून दरू जात
असता, मी माझी पाठ त्याच्याकडे न करावी. ते ही बरोबर आहे.

परतंु मी म्हणालो, “मला ा मनुष्यापुढे काय करावे लागेल?”
345 तो म्हणाला, “अच्छा, तू आत जा आण एक गुडघा टेक आण त्याच्या बोटाचे
चुंबन घे.”
346 मी म्हणालो, “नाही महाशय, मी तसे क शकत नाही.” मी म्हणालो, “मी-मी
एखा ा व्यक्त ला भाऊ म्हणेन जर तो भाऊ होऊ इ च्छतो. मी त्याला आदरणीय म्हणेन,
जर त्याची ती उपाधी लावावी अशी इच्छा असेल तर. परतंु, मनुष्याची भिक्त; ती सवर्
येशू ख्रस्ताचीच आहे.” समजले? नाही-नाही, महाशय कुठल्याही मनुष्याच्या हाताला
ाप्रकारे चुंबन घेऊ शकत नाही. कदािप, नाही. म्हणून, मी ते केले नाही.

347 परतंु मला वॅटीकन येथे िफरण्यास िमळाले. का तुम्ही तला लाखो-करोडो
डॉलरमध्ये िवकत घेऊ शकत नाही आण तुम्ही केवळ िवचार करा. बायबल सांगते,
“जगाचे सवर् धन तच्याकडे आहे.” ओह, तुम्ही जरा त्या भव्य स्थानांचा िवचार करा,
जी िकत्येक लाखोपटीची आहेत…
348 रशयामध्ये साम्यवाद का उदयास आला? अनेक प्रचारकांचा साम्यवादावरील हा
ह ा ऐकून, माझ्या पोटात गडबड होते, आण त्यांना ठाऊकही नाही क , ते कशािवषयी
आरडाओरडा करीत आहे. हे बरोबर आहे. साम्यवाद हे काहीच नाही; परतंु परमे राच्या
हातातील एक हत्यार आहे, ासाठी क पृथ्वीवर पिवत्र जनांच्या रक्ताचा सूड घ्यावा. ते
बरोबर आहे.
349 आण वधू वर घेतल्यानतंर, रोम आण यहुदी एक दसुर्याबरोबर एक करार करतील.
बायबल म्हणते क , पिवत्र जनांबरोबर ते करार करतील. आण आता लक्ष ा, ते असे
करतील (का?) कारण हे रा ्र आथक रत्या कोलमडणार आहे, तुम्हाला हे माहीत आहे.
जरआपण चाळीस वषार्पयर्ंत कर, देयके देतआहोत, तरआपणआता कोठे आहोत?
350 तेथे एकच गो होऊ शकते, ती म्हणजे आपली चलने घेऊन कजार्ची फेड करावी.
आण आपण असे क शकत नाही. वॉल स्ट्र ीट त्यांच्या मालक चा आहे, आण वॉल
स्ट्र ीट यहु ांच्या िनयतं्रणाखाली आहे. ाचा उरलेला भाग वॅटीकनमध्ये आहे. आण
उरलेला भाग यहू ाकडे वॉल स्ट्र ीट येथे आहे, जेथून जगातील व्यापार केला जातो.
आपण त्याला आपले म्हणू शकत नाही.
351 आण तुम्ही असा िवचार करता क , ते हे क शकतात का…हे िपणारे आण तबंाखू
खाणारे सवर् लोक, जे, लाखो-लाखो डॉलसर् प्रत्येक वष कराच्या पात भरत आहेत,
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आण आपला सगळा आयकर जुन्या अ ील चत्रे आण अशासारख्या गो वर खचर्
करतात. आण तेथे अॅ रझोनात जातात, आण लाखो एकर जिमनी िवकत घेतात, आण
तेथे प ास हजार डॉलसर्नी िकत्येक मोठमो ा िवहीरी, खोदतात आण हे पसेै त्यांनी
आयकराच्या ारे िदले आहे. आण जर तुम्ही आयकर भरत नाही, तर ते तुम्हाला कैदेत
टाकतील. परतंु त्यांनी त्याची लखापढी केलीआहे,आण त्यांनी तेथे बुलडोजर पाठवले.
आण त्या िवहीरी भरल्या, आण ते काय करणार? त्यांनी पुढच्या सत्रामध्ये, िमळवलेल्या
पशैातून गृहिनमार्ण प्रकल्प सु केला. त्यांना गुतंवणूक करायचीआहे.आण त्याच उद्देशाने
ते घर प्रकल्प बनवतात, आण त्यांना लाखो डॉलसर्ने िवकतात. काय तुम्हाला वाटते, हे
लोक चलन प रवतर्न करण्यासाठी तडजोड करतील?
352 जसे त्या व्यिक्तने येथे केले होते…त्याचे काय नाव आहे? कॅस्ट्र ोने हे केले. त्याने
आज पयर्ंत काही हुशारीचे काम केले, ते म्हणजे त्याने त्या सवर् बॉन्ड न केले, त्याची
भरपाई केली आण ते न केले.
353 लक्ष ा, परतंु आपण तसे क शकत नाही. हे लोक तसे क देणार नाही. पृथ्वीच्या
धनवानांनी ते आपल्या अधन ठेवले आहे.
354 आण तेव्हा करण्यासाठी एकच गो आहे. कॅथ लक मडंळी त्याची भरपाई क
शकते. तीच केवळ अशी आहे, ￭जच्याकडे धन आहे. आण ती ते क शकते आण
ती ते करील. आण हे करताना ती यहुदी लोकांबरोबर तडजोड करील. ासाठी क
त्यांच्याशी करार करावा. आण जेव्हा ती यहुदी लोकांबरोबर करार करील…आता लक्ष
ा, हे मी ा शा लेखातून घेत आहे. आण आता, जेव्हा ती हे करते, आण हा करार

करते, आपण दािनएल 8:23 व 25 पाहतो. “त्याच्या चतुराईने त्याचा धदंा सफल
होईल,” आण धदंा म्हणजे िनमार्ण करणे, “त्याच्या हातात असेल.” आण तो हा करार
यहु ांबरोबर करील.
355 आण साडेतीन वषार्च्या मध्यात तो हा करार तोडेल, जसे सवर् वस्तु त्याच्या
अधकारात येतील, आण यहु ांनी एकत्र केलेले धन त्याला िमळेल. आण जेव्हा तो हे
करील…ओह, माझ्या प्रभू! ओह, माझ्या प्रभू!
356 ा मडंळीच्या यगुाच्या शेवटपयर्ंत त्याला ख्रस्तिवरोधी म्हणण्यात येते, कारण
तो आण त्याचे संतान ख्रस्त आण त्याच्या वचनिव ध्द आहेत. ा मनुष्याला
ख्रस्तिवरोधक म्हणतात.
357 आता, तो धनावर आपला अधकार करण्यासाठी जात आहे. आण मला वाटते,
तेव्हा तो असे करील. एक िमिनटासाठी थांबा, जेव्हा मी हे सांगत आहे. तेव्हा मी ावर
थोड्या वेळासाठी पुन्हा मागे जाऊ इ च्छतो.
358 त्याला ख्रस्तिवरोधक म्हटले आण अंतम समयापयर्ंत देवाच्या ीने त्याला
ख्रस्तिवरोधक म्हटले जाईल.आता परतंु नतंर त्याला काहीतरी दसुरे म्हटले जाईल.
359 आण जेव्हा सवर् पसैा त्याच्या अधकाराखाली येईल, “तेव्हा तो यहु ांबरोबर
झालेला करार तोडेल.” जसे दािनएल येथे सांगतो क तो हे करील, “सत्तर स कांतल्या,
शेवटच्या अधर्स काच्या मध्यात.” आण मग, भाऊ, तो काय करील? त्याच्याकडे
जगातील व्यापार आण वाणज्य असेल, तो जगाबरोबर एक समजोता करील, कारण
तो जगातील सवर् संपत्ती आपल्या पूणर्पणे कब्जात घेईल. आण त्या समयात, दोन
संदे े उभे राहतील आण एक लक्ष चव्वेचाळीस हजारांना बोलावतील. तेव्हा काय
होईल? तेव्हा प्रकटीकरण 13 प्रमाणे, पशूची छाप लोकांवर लावली जाईल, कारण
जगातील सवर् व्यापार, उ ोग, आण सवर् गो ीवर त्याचा अधकार असेल. आण मग काय
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घडेल? तेव्हा, लोकांवर पशूची छाप लावली जाईल, तेव्हा, “पशूची छाप असल्याशवाय
कोणीही मनुष्य खरदेी कवा िवक्री, क शकणार नाही.” [भाऊ ब्रॅन्हम मचं तीन वेळा
ठोठावतात—संपा.]
360 परमे राचा धन्यवाद होवो, तेव्हा परमे राची मडंळी साडेतीन वषार्च्या काळात
मिहमेमध्ये आनदं करीत असेल, तला त्यातून जावे लागणार नाही.
361 आता लक्ष ा, ा अंतम समयात, मडंळी यगुाच्या अंतम समयात त्याला म्हटले
आहे…त्याला आण त्याच्या संतानांना ख्रस्तिवरोधक म्हटले आहे, कारण जे काही
ख्रस्ताच्या िव ध्द आहे, ते ख्रस्तिव ध्द आहे. आण जे काही वचनािव ध्द आहे, ते
ख्रस्तािव ध्दआहे, कारण ख्रस्तच वचनआहे. आता तो ख्रस्तिवरोधकआहे.
362 मग, प्रकटीकरण 12:7-9 मध्ये, जेव्हा सतैानाला, दोषारोप करणारा, काढून
टाकण्यात आले. तुम्हाला त्याची िटप्पणी करायची आहे काय, कारण मी तुम्हाला वाचून
दाखवू इ च्छतो. आपल्याकडे आता इतका वेळ नाही, वीस कवा पधंरा कवा दहा पयर्ंत.
परतंु प्रकटीकरण 12:7-9 मध्ये “सतैान,” “िदयाबल”, जुनाट साप जो आता तेथे वर
आहे. “आपल्या बधंूनंा दोष देणारा.” ठीक आहे.
363 मडंळीला वर घेतले गेले आहे, आण सतैानाला खाली टाकण्यात आले. जेव्हा
वधू वर जाते, सतैान खाली टाकण्यात येतो, तेव्हा सैतान स्वतः ख्रस्तिवरोधकामध्ये
देहधारी झाला आण त्याला “पशू” म्हटले आहे. नतंर, प्रकटीकरण 13, तो त्याची खूण
करतो, समजले?
364 “जेव्हा तो प्रतबधं करीत आहे,” आता, पृथ्वीवर फक्त ख्रस्तीच आपल्या
शुध्द पात आहेत, कारण, “प्रतबधं करणारा आहे.”
365 येथे थेस्सलनीकरांस पत्राचे स्मरण करा, “मी देव आहे, असे स्वतःचे प्रदशर्न करीत
देवाच्या मिंदरात बसला आहे, पृथ्वीवर पापांची क्षमा करीत आहे.” आण तो तसे करीत
राहील, “आण अन्याय िवपुल होईल,” आण चालू राहील. कारण तो पयर्ंत प्रगट होणार
नाही, जोपयर्ंत त्याचा प्रगट होण्याचा समय येत नाही.
366 आण तेव्हा मडंळी वर घेतली जाईल. आण जेव्हा ती वर घेतली जाईल, तेव्हा तो
स्वतःस ख्रस्तिवरोधीहून “मडंळीत, मो ा मडंळीत प रवत त करील आण आता,” तो
“पशू” बनेल. ओह! माझी इच्छा आहे क , मी लोकांना ते दाखवावे.
367 आता लक्षात ठेवा, ख्रस्तिवरोधी आण पशू एकच स्वतःचा आत्मा आहे. तेथे त्रैक्य
आहे. होय, महाशय, ा एकाच सतैानी शिक्तच्या तीन अवस्था आहेत. लक्ष ा, पाहा,
िनकलाइताला मुकूट घालण्याआधी तो देहधारी झाला पाहीजे. समजले? आता ा तीन
अवस्थेकडे, लक्ष ा. पिहल्या अवस्थेत, त्याला ख्रस्तिवरोधक म्हटले आहे; दसुर्या
अवस्थेत, त्याला खोटा संदे ा म्हटलेआहे; तसर्या अवस्थेत, त्याला पशू म्हटलेआहे.
368 लक्ष ा, िनकलाईत, ख्रस्तिवरोधी शक्षणाची सु वात पौलाच्या िदवसात, देवाच्या
वचनािव ध्द झाली होती, ती ख्रस्तिवरोधी होती.
369 तेव्हा त्याला, पुन्हा खोटा संदे ा असे म्हणण्यात आले. जेव्हा त्या शकवणीनी
मनुष्य प धारण केले, तेव्हा तो धमार्धकार्याच्या शे्रणीत कॅथ लक मडंळीच्या
धमार्धकार्याच्या शे्रणीत एक संदे ा होता. पोप हा खोट्या वचनाचा संदे ा आहे, आण
त्यामुळेच तो एक खोटा संदे ा बनला.
370 तसरी अवस्था एका पशूची आहे, एक मनुष्य ज्याला अंतम िदवसात सवर्
अधकाराचा मुकूट घालण्यात आला, जे मुतपूजक रोमकडे होते. कारण, सात डोक
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असलेला पशू, लाल अजगर, स्वगार्तून खाली टाकण्यात आला, आण तो खोट्या
संदेष्ट्यामध्ये देहधारी झाला. हाच तो आहे, ज्याच्याकडे सात मुकूट होते, आण ज्यास
खाली पृथ्वी आण समुद्रात फेकून िदले होते. ठीक आहे.
371 आपण काय सांगत आहोत? हा स्वार, हा घोडेस्वार कोण आहे? तुम्हाला माहीत
आहे, हा कोण आहे? तो सतैानाचा सामथ पु ष आहे.
372 मी त्या दसुर्या रात्री, मी दोन भावांबरोबर गेलो होतो, जे आता मंडळीत बसलेले
आहेत, मला वाटते ते भाऊ नॉरमनआण भाऊ फे्रड, जे तेथे मागे आहेत. आम्ही तेथे एका
व्यिक्तचे ख्रस्तिवरोधी ा िवषयावरील शक्षण ऐकण्यास गेलो होतो. एक सुप्र￭सध्द व्यिक्त,
तो असबली ऑफ गॉड चा सवर्शे्र लोकांतील एक आहे, आण त्याचे ख्रस्तिवरोधीचे
भाषांतर हे होते, क , “ते मनुष्यामधुन एक प्रकारचे जीवनस व काढणार, मनुष्यामधून
आण मनुष्यामधून काढलेल्या जीवनास एका मो ा मूत त स्थानांतरीत करणार. जी
तेथे स्थािपत करणार आहे…त्याचे एक पाऊल एका शहराच्या ठोकळया इतके आहे.
आण ते…” काय तुम्ही कल्पना क शकता पिवत्र आत्म्याने भरलेला कोणी व्यिक्त अशा
प्रकारचा भ्रांतीखाली, कवा असा दावा करील का?
373 जेव्हा, येथे बायबल सांगते, क ख्रस्तिवरोधक कोण आहे. तो नाही…तो मनुष्य
आहे. लक्ष ा, तो घोडेस्वार आणखी कोणी नाही परतंु सतैानाचा शिक्तमान व्यिक्त
आहे, एक देहधारी शतैान. तो एक शक्षत िव ान आहे. आता, मी आशा करतो क ,
तुम्ही तुमचे कान उघडले आहेत. खपु काळ झाला नाही, जेव्हा ते त्यांच्या मुलांतील
एकाला टे लव्हीजनवर दाखवण्याचा प्रयत्न करीत होते क , तो रा ्रपती पदासाठी, त्या
पुढच्या व्यिक्तपेक्षा अधक हुशार आहे. समजले? परतंु, त्याच्याकडे खूप ज्ञान आहे;
जसे सतैानाकडे आहे. तो ते िवकण्याचा प्रयत्न करतो. त्याने ते हव्वेला िवकले. त्याने
ते आपल्याला िवकले. आपण शिक्तमान मनुष्याची इच्छा करीत होतो. आपल्याला तो
िमळाला. ठीक आहे. संपूणर् जग एका शिक्तमान मनुष्याची इच्छा धरीत आहे. त्यांना ते
िमळणार आहे. बस तुम्ही परमे राची मडंळी वर जाईपयर्ंत आण सतैान खाली टाकला
जाईपयर्ंत वाट बघा. तेव्हा तो देहधारी होईल, ते बरोबर आहे. त्यांना असा व्यक्त पाहीजे,
जे हे कायर् वास्तवात क शकेल. तो हे करील.
374 शक्षत! तो…सतैानाचा शिक्तमान मनुष्य आहे, जो शक्षत, ज्ञानी, आपल्या शब्दाने
चचर् देव िवषयक ज्ञान, त्याने स्वतः बनवले आहे. आण तो त्याच्या पांढर्या संप्रदायाच्या
घोड्यावर स्वार होऊन, लोकांना फसवण्यासाठी धावत आहे आण तो जगातील धमार्वर
िवजय िमळवील; कारण ते सवर् मडंळांचे संघराज्य तसेच, मडंळाच्या संघराज्याशी
सम्मे लत होणार आहेत. आण त्यांनी अगोदरच त्यांच्या इमारती बांधल्या आहेत, आण
सवर् गो ी क्रमवार व्यव स्थत लावलेल्या आहेत. तेथे एकही गो नाही, जी वगळली गेली
आहे. प्रत्येक संप्रदाय ा मडंळीच्या संघराज्याशी जोडलेला आहे. आण त्यांना कोणाचा
पाठ बा आहे? रोम. आण पोप आता ओरडत आहे, “आपण सगळे एक आहोत. आपण
एकत्र येऊया आण एकत्र चालूया.”
375 आण हे लोक, काही फूल गॉस्पल लोकं, त्याच्या सुवातक शकवणीचा नकार
करतात कवा त्यांना नकार करावा लागतो, अशा प्रकारे पाऊल उचलण्यासाठी. तुम्ही
काय केले आहे? तुम्ही संप्रदायातल्या गो साठी, इतके आंधळे झालात क , तुम्ही सत्य
नाकारले आहे आण त्यांच्यापुढे सत्य ठेवले आहे, आण ते-ते त्यापासून दरू गेले, आण
ते सोडले. आण आता त्यांना “मो ा भ्रांतीत आणले आहे, ासाठी त्यांनी असत्यावर
िव ास ठेवावा आण त्यांना शासन व्हावे.” हे ते िबलकुल असेचआहे.
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376 आण ख्रस्तिवरोधक हे सवर् करतो. बायबल सांगते क , “तो त्या सवार्ंना फसवील,”
तो िदआबल, “पृथ्वीवर राहणार्या ज्या कोणाची नावे, जगाच्या स्थापनेपसून त्या
शक्क्याखाली लहीलेली नाहीत.” [भाऊ ब्रॅन्हम एकदा टाळी वाजवतात.—संपा.]
आता जर बायबल म्हणते, त्याने तसे केले, तर त्याने ते केले आहे.
377 ते म्हणतात, “ठीक आहे. मी तथला आहे…” तुम्ही तसेच आहात. होय, ते अगदी
तसेचआहे…ती तीच वेश्यांची संस्था आहे. ती तीच प्रणाली आहे जीची सु वात उत्पत्तीत
झाली, जी सु वातीपासून, शेवटपयर्ंत ख्रस्तिवरोधी आहे.
378 मी ांतूनच ऐकेन, परतंु हेच…सत्यआहे. माझी आशा त्यावरचआहे. आमेन.
379 आता, लक्ष ा, तो िवजय प्रा करील. आण आता जवळ जवळ त्याच्या हातात
आहे. तो पशू बनण्याआधी, आता ख्रस्तिवरोधक आहे. तुम्ही कु्रर शके्षिवषयी बोलता?
तुम्ही जरा थांबा. [भाऊ ब्रॅन्हम मंचावर चार वेळा वाजवतात—संपा.] बघा क जे पृथ्वीवर
राहतील. त्यांना कशातून जावे लागेल. ओह, “तेथे रडणे आण दात खाणे होईल. मो ा
अग्नीवणर् अजगराने, रोम त्याच्या त डातून नदीसारखा पाण्याचा प्रवाह सोडला. ीच्या
संतानापकै बाक चे जे लोक होते, त्यांच्याबरोबर लढाई करण्यास तो गेला. जे वधूच्या
िनवडीनतंर व घेतल्यानतंर पृथ्वीवर राहीले होते. आण त्या अजगराने त्या बाक च्या
लोकांशी यधु्द केले, ज्यांना आत जाण्याची इच्छा नव्हती आण ते मारले गेले.”
380 आण जर शक्य असते तर, खर्या मडंळीलाही ातून जावे लागेल, परतंु तुम्ही
पाहता, ख्रस्ताच्या अनुग्रहा ारे ते त्याच्या रक्ताखाली आहेत, आण ते कुठल्याही
महासंकटातून जाणार नाही. त्यांच्यासाठी महासंकटाचा काळ नाही. मडंळीसाठी पुढची
गो म्हणजे, स्वगर्रोहण आहे. आमेन आण आमेन! परमे राची स्तुती असो. ओह, मला
हे िकती आवडते!
381 मला तुम्हाला सांगू ा. आम्ही सांगत आहोत क , तो िवजेता काय करणार आहे
आण तो नक्क च िवजय िमळवणार आहे. त्याने तो अगोदरच िमळवला आहे. तो ते पशैाच्या
घाणेरड्या धनलोभा ारे असे क न चुकला आहे, आण तो पुन्हा असे करणार आहे. ते
अगदी बरोबर आहे. ते परमे रापेक्षा पशैावर अधक प्रेम करतात. ते आता ज्या सवार्ंिवषयी
िवचार करतात, तो म्हणजे “त्याच्याकडे िकती पसैा आहे?” तो कायआहे?
382 तुम्हाला माहीत आहे. ते खूप वेळा सांगण्यात आले आहे. “मडंळीला पसेै ा,
आण ती जगामध्ये क्रांती आणील. मंडळीला पसेै ा, आण ती संपूणर् जगभर सुवातक
पाठवील. आण ती काय करील? ती ख्रस्तासाठी जगाला ￬जकेल.”
383 मला तुम्हाला काही सांगू ा. दीन, आंधळया िमत्रा. हे जग पशैा ारे ￬जकले जात
नाही, परतंु येशू ख्रस्ताच्या रक्ता ारे ￬जकले जाते. देवाला असे व्यिक्त ा, जे साहसी
व्यक्त आहेत. जगो कवा मरो, ते तेथे त्याच्या वचनावर उभे राहतील. तेच जगावर िवजय
िमळवतील. ओह, केवळ तेच जगावर जग िमळवीत, ज्यांची नावे जगाच्या स्थापनेआधी
कोकर्याच्या जीवनाच्या पुस्तकात लहीलेली आहेत. केवळ तेच वचन ऐकतील. पशैाशी
त्याचा काही संबधं नाही, तो तर त्यांना अधक त्यांच्या संप्रदायाच्या रतीरीवाजात नेतो.
384 आपण पाहूया. होय, तो शक्षण प्रा केलेला िव ान असेल, तो हुशार असेल, आण
त्याच्या सभोवतालची सवर् त्याची मुले हुशार, पी. एच. डी., एल. एल. डी., डबल एल.
एल. डी., क्यू. एस. डी.; ए. बी. सी. डी. ई. एफ. झेड पयर्ंत असतील. ते सवर् बुध्दीमान
असतील का? ते सतैानाच्या परषेेप्रमाणे चालतात. कुठलीही चतुर धुतर् योजना जी
बायबलच्या िव ध्द आहे, ती सतैानाची आहे.
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385 ते हेच आहे, ज्या ारे त्याने हव्वेला बहकिवले. हव्वा म्हणाली, “ओह, असे
लहीलेले आहे, परमे राने आम्हाला सांिगतले आहे क , ते क नका.”
386 तो म्हणाला, “परतंु, थांब. खात्रीने परमे र तसे करणार नाही. परतंु मी तुझे डोळे
उघडीन आण तुला काही ज्ञान देईन.” हव्वेला ते िमळाले.
387 आम्ही पण त्याची अपेक्षा करीत होतो, आम्हाला ते िमळालेही. लक्ष ा. तो ा पूणर्
धा मक जगावर िवजय िमळवील. तो िवजय िमळवील, दािनलाच्या लोकांबरोबर करार
करील. हा करार दोघांशी पररा ्र ीय आण दानीएलाचे लोक, यहु ांसाठी ठरिवलेल्या
शेवटच्या स कांत करील आण आपण हे पाहीले आहे आण फळयावर त्याचे चत्रही
काढले आहे. आण तूही, हे पूणर्तः पाहीले आहे क , ते कुठे आहे. देवाचा धन्यवाद असो.
तेथे तो आहे. ही संघटनेची प्रणाली सतैानाची आहे. आण तो त्याच्यावर कुठलाही प्रहार
करीत नाही. पाहीले? बरोबर आहे. ते सतैानाचे मूळ आहे…
388 आता, ते लोक नाहीत, तेथील लोकं तसे नाहीत. त्यांच्यातले अनेक, देवाचे लोक
आहे. परतंु, तुम्हाला माहीत आहे, आपण जेव्हा येथे पुन्हा येऊ, आपण तुतारीच्या
फंुकण्यावर पाहूया, मी पुढच्या वेळी येईन, त्या तुतारीचे फंूकणे ा िवषयावर पाहूया.
लक्षात ठेवा, जेव्हा अंतम दतू आला…जेव्हा तसरा दतू आला, “माझ्या लोकांनो
तच्यामधून िनघा!” जेव्हा तो दतू उडेल, त्याच वेळी येथे संदेश येतो. तो शेवटच्या
तुतारीसाठी, अंतम दतूाचा संदेश, शेवटचा शक्का उघडला जातो. हे सवर् त्याचवेळी घडते.
होय, महाशय. सवर् बाजूला न झुकता आण अनतंकालात जातील.
389 आता काय होते? त्याचवेळी तो व्यक्त जय प्रा करीत आहे…आता मी समा
करीन. परमे रही तेव्हा काही करणार आहे. आपण सवर् महीमा सतैानाला देऊ नये,
समजले, आपण सवर् िमळून त्याच्यािवषयी बोलू नये, समजले? जेव्हा ही महान गो
तेथे घडत आहे, ही महान प्रणाली ा संघटनांना ऐक्यात बांधत आहे, ासाठी क
ते सवार्ंना एकत्र क शकतील आण साम्यवादािव ध्द उभे राहू शकतील, आण परतंु
त्यांना माहीत नाही क , देवाने साम्यवादाला त्यांच्यावर िवजय िमळिवण्यासाठी उभे केले
आहे. िन तच हे असे आहे.
390 काय-काय-काय कारण आहे ज्यामुळे रशयात साम्यवाद उदयास आला? कारण
रोमी मडंळीची अशुध्दता आण इतर गो मुळे. त्यांनी तेथे रशयातील सवर् पसैा घेतला,
आण लोकांना भूकेने मारले, आण त्यांना काहीच िदले नाही, आण त्याऐवजी, आण
इतर जगासारखे जगण्यास सोडले.
391 फार काळ गेला नाही, मी मे क्सकोत गेलो होतो, आण त्या गरीब लहान लेकरांना
पाहीले. कुठलाही कॅथ लक देश आत्म िनभर्र नाही. तेथे एकही देश आत्म िनभर्र नाही.
मला िवचारा कोठे आहे. मला दाखवा ते कुठे आहेत. कुठलाही देश जो कॅथ लक
मडंळीच्या िनयतं्रणाखाली आहे, तो स्वतःलाही मदत क शकत नाही. फ्रान्स, इटली
आण ते सवर्, मे क्सको, कुठेही तुम्ही जा, ते स्वतःला आधार देणारे नाहीत का? मडंळीने
त्यांच्याकडे जे काही होते. ते सवर् घेतले. हेच कारण आहे क , रशयाने तला बाहेर
काढले, लक्ष ा. मग काय घडले.
392 हे मला स्वतःला, माहीत आहे. मी तेथे उभा होतो. आण तुम्हाला वाटले होते क ,
सुवणर् जयतंी चालली होती, तुम्ही घंटा वाजताना ऐकली. आण येथे एक लहानशी, गरीब
मिहला रस्त्याव न तचे पाय खेचत आली. आण वडलांनी एका बालकाला वगेत घेतले
होते; आण त्यांच्यातील दोन कवा तीन जण, रडत होती. ती मिहला कोणी दसुरी ी,
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जी वर मेली होती, तच्यासाठी िवलाप करीत होती. आण ती ी…िवचार करीत होती
क , असे करण्या ार,े ती स्वगार्त जाईल. ओह! िकती दयनीय गो आहे!
393 तेव्हा जेव्हा मी खाली तेथे उभा होतो, मी एकाला येताना पाहीले…त्यांची आथक
अवस्था इतक असमाधानकारक रत्या सतंु लत आहे! चचर्ने त्यांच्याकडे जे काही होते,
ते घेतले. येथे एक िबचारा पॅनको आहे, कदाचत-कदाचत पॅनकोचा अथर् प्रामाणक असू
शकतो. तो खाली येतो, आण तो वीटा बनिवणारा गवंडी आहे, आण एका आठवड्यात
तो वीस पेसोस कमावतो. परतंु त्याला एका बूटांची जोडी िवकत घेण्यासाठी, पूणर् वीस
पेसोस लागतात. ही त्यांची अथर्व्यवस्था आहे. परतंु आता, येथे पाहा, तेव्हा काय होईल
जर-जर तो एक वीटकाम करणारा गवंडी आण एका आठवड्याला वीस पेसोस कमावतो.
मला माहीत नाही, तो काय बनवतो परतंु अशाच प्रकारची त्यांची अथर्व्यवस्था संतु लत
होते. आता, तुम्ही लक्ष ा, जर तो एका आठवड्यात वीस पेसोस कमावतो.
394 आता येथे एक चको येतो. ज्याचा अथर् आहे, “लहानसा,” आण तो तेथे
आठवड्यात जवळजवळ पाच पसैोसचे काम करतो. आण त्याला दहा मुले आहेत.
ज्यांचे त्याला पोषण करावे लागते, परतंु तेथे कोणीतरी त्याच्या दरवाजावर ठोठावत
असेल. [भाऊ ब्रॅन्हम मचंावर खूप वेळा ठोठावतात.—संपा.] त्याने कशाहीप्रकार,े ते
पाच पेसोस कवा त्यातील चार पेसोस घ्यावे, ासाठी क तो व्यिक्त आपल्या पापांसाठी
लाखो डॉलरच्या सोन्याच्या वेदीवर ग्रीसच्या काही मेणबत्या जाळण्यासाठी जमिवत आहे.
तुम्हाला समजले काय. ते त्यांचे अथर्व्यवस्थेचे संतुलन आहे. ठीक अशाचप्रकारे हे
देश आहेत.
395 ते त्यांच्या सवर् गो ी लुबाडतात. ती मडंळी ते सवर् घेते. ते सवर् पूणर्तः तच्या हातात
आहे. हेच सवर् आहे. ज्याप्रमाणे पिवत्रशा सांगते क , ती यहु ांबरोबर त्यांच्या धनाक रता
एक करार करील, आण ते त्यांचे सवर्काही लुबाडून घेतील.
396 आण तेव्हाच तो पशू बनतो, तो त्याचा करार मोडतो, आण तो जबरी क न
आनदं िमळिवतो. तो अशाप्रकारे त्या ीच्या बाक च्या संतानास सतावतो. आण त्याच्या
त डातून पाण्याचा प्रवाह सोडतो; लढाई करतो. आण ते रडणे, आण िवलाप, आण
दातखाणे होईल.
397 आण त्याचवेळी, गौरवात वधूचा िववाह होत असेल. िमत्रा, ते गमावू नका. परमे र
माझे सहाय्य कर! तेथे मी-मी असावे अशी माझी इच्छा आहे. मी त्याची पवार् करीत नाही
क , त्यासाठी मला काय कमत मोजावी लागेल. मी-मी बस तेथे जाऊ इ च्छतो.
398 आता, लक्ष ा, जेव्हा हे पृथ्वीवर होत असेल कवा हे पृथ्वीवर होण्याअगोदर
परमे राने अभवचन िदले आहे क , जेव्हा संप्रदायाचे िवकल्प, आपआपल्या पथंािवषयी
मतभेदावर वादिववाद करीत असतील, तेव्हा परमे र आपल्यासाठी सत्य वचन असलेला
एक खरा संदे ा, एक संदेश घेऊन पाठवील. ासाठी क , परमे राचे मूळ वचन
पूनर्स्थािपत करावे आण “वडलांचा िव ास,” आण पिवत्र आत्म्याच्या सामथ्यार्स
लोकांमध्ये आणील. त्या सामथ्यार्ने तो मडंळीला त्याच समयी ा गो च्यावर उचलेल
आण तला वर नेईल. होय. येशू ख्रस्ताचे तेच वचन प्रगट होत आहे क , तो काल,
आज आण यगुानुयगु सारखा आहे! “मी सदवै तुमच्याबरोबर आहे, जगाच्या अतंापयर्ंत
आहे. आण जी कामे मी करतो, ती तुम्हीही कराल. मी तुम्हाबरोबर असेन. आता थोडाच
वेळ आहे, आण मग जग मला पाहणार नाही,” कारण ते सवर् संघटीत होतील आण
िवखरतील. “परतंु तुम्ही मला पाहाल, कारण मी तुम्हाबरोबर असेन. मी तुम्हामध्ये
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जगाच्या अतंापयर्ंत असेन.” जेव्हा, तो म्हणाला, सवर् समा झाल्यावर त्याचा क्रोध
सवार्ंवर ओतला जाईल. हे असेच आहे. ओह देवा!
399 हा पांढरा घोडेस्वार कोण आहे? तुम्ही आंधळे नाहीत. तुम्ही पाहा क , तो कोण
आहे. हा तो ख्रस्तिवरोधी आहे, आण तो फसिवणारा आत्मा जो आता गेलेला आहे
आण आत घुसला आहे…आण, तेव्हा, पाहा, परमे र त्याची केवळ पुनरावृत्ती करीत
आहे. तो त्यास अशा मनुष्यासारखा दाखवतो जो एका पांढर्या घोड्यावर जात आहे,
आण त्याच्याकडे धनुष्य आहे आण बाण नाही. तो फसवणारा आहे. त्याच्याकडे सामथ्यर्
नाही. ते म्हणतात, “मडंळीचे सामथ्यर्!” आता ते कुठे आहे? ते काय करीत आहेत?
ते म्हणतात, “आम्हीच मूळ मंडळी आहोत.” मूळ मडंळीने भूतांना काढले, आजार्यांना
बरे केले, आण मृतांना जीवंत केले, ांत बघतले, आण इतर सवर्गो ी. परतंु आता
हे कुठे आहे? समजले? तो एक फसिवणारा आहे, ज्याच्याकडे धनुष्य आहे, बाण नाही.
होय! ते बरोबर आहे.
400 परतंु, तुम्ही पाहा, जेव्हा येशू येतो, त्याच्या मुखातून ती ण धारचेी तरवार िनघते.
ती पुढे जाते आण त्याच्या शत्रूंचा नाश करते, आण सतैानाला बाहेर टाकते. ती सवार्ंना
मा न टाकते. आण जेव्हा तो येतो, रक्तात बुचकळलेले व त्याने अगंावर घेतले
होते, आण त्याच्या मांडीवर लहीलेले होते “देवाचा शब्द.” आमेन. येथे तो, त्याच्या
सनै्यासह, स्वगार्तून येतो.
401 हा पांढरा घोडेस्वार सवर् समयी भूमीवरच असतो. तो ख्रस्तिवरोध्यापासून बदलेल.
त्याने हे केले, आण तो एक खोटा संदे ा बनतो. पाहा, त्याने प्रथम सु वात कली, एक
ख्रस्तिवरोधी एक आत्मा; नतंर तो खोटा संदे ा बनतो, जेव्हा, सतैानाला फेकले जाते,
तेव्हा तो सतैानात देहधारी होतो. तीन अवस्था! प्रथम तो सतैान आहे, सु वातीला तो
सतैानाचा आत्मा आहे; नतंर तो एक खोटा संदे ा, खोट्या शकवणीचा शक्षक बनतो;
नतंर तो स्वतः सतैानात, देहधारी होतो. समजले? तेथे तो आहे.
402 आण त्याचवेळी हा सतैान स्वगार्तून खाली पडतो आण ा मनुष्यात देहधारी होतो,
पिवत्र आत्मा वर जातो आण खाली येऊन मनुष्याच्या पात येतो. आमेन. ओह, माझ्या
प्रभू! तो काय समय आहे!

जर परमे राची इच्छा असेल, तर उ ा रात्री आपण दसुरा शक्का पाहूया.
403 तुम्ही त्याच्यावर प्रेम करता? [मडंळी म्हणते-“आमेन.” भाऊ ब्रॅन्हम थांबतात—
संपा.] आता काय तुम्ही ाचा िव ास करता? [“आमेन.”]
404 मी आता टेप बदं केली आहे. आता मी त्यातून ऐकणार आहे. तुम्हाला ते माहीत
आहे, समजले. परतंु मी अपेक्षा करतो.
405 भाऊ, मला तुम्हाला काही सांगू ा. मला आताच माझ्या जीवनात पिहल्यांदाच
कळले आहे क , का पिवत्र आत्म्याने सदवै मला ा संस्थेच्या िव ध्द सावध केले आहे.
मी परमे राच्या ा गो ी मला दाखिवल्याबद्दल आभारी आहे. मला माहीत आहे क हे
सत्य आहे. येथेच ते प्रगट झाले आहे. येथे तो घोडेस्वार ा काळांतून येत आहे. आण
येथे तो येऊन तो स्वतःस ￭जतके होईल ततके प रपूणर् असे प्रगट करतो. पाहीले, तो
तोच आहे. आता आपली त्यािवषयी फसवणूक होणार नाही. आता तुमचे डोळे उघडले
आहे. अशा प्रकारच्या मुखर्तेपासून दरू राहा. आण परमे रावर तुमच्या पूणर् दयाने प्रेम
करा आण त्याच्याबरोबर राहा. होय, महाशय त्या बाबेलातून बाहेर या!
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406 [टेपवर रकामी जागा—संपा.] तीन गो ी; वचना ारे ￭सध्द झाल्या आहेत, चत्रा ारे
दाखवल्या आहेत, आत्म्याच्या कायार् ारे प्रगट झाल्या आहेत, प्रमाणत करत आहे क हे
वचन आहे.
407 प्रभू, तुझे वचन ा मालांवर येवो. आजार्यांना बरे कर. प्रभू, येथे उप स्थत
असलेल्या प्रत्येक आजारी व्यिक्तला आण जे तेथे बाहेर असून लहीत आहे आण
बोलावीत आहेत. त्यांना बरे कर.
408 िपत्या, ा समयी, येथे दसुरी चंगाई सभा आहे, जी आता झाली पाहीजे, आण
आम्ही त्या चंगाई सभेत जात आहोत. परतंु, प्रभू, हा तो आत्मा आहे, प्रभू, आम्हाला तो
त्या शस्तीतच पाहीजे. आण ा गो ी झाल्या पाहीजे.
409 परमे रा, आम्ही प्राथर्ना करतो क ,आता सांिगतलेले हे शब्द तू घे आण लोकांसाठी
खरे कर. प्रभू, त्यांना ते बघू दे. समय िनघून जात आहे, आण, तुला माहीत आहे, िपत्या,
म्हणून मी प्राथर्ना करतो क , पुरशे्या गो ी सांगण्यात आल्या आहे क पिवत्र आत्मा ते
घेईल आण ते प्रत्येकाच्या अतंःकरणात प्रगट करील. जे हे शा लेख लहून घेत आहेत,
त्यांनी त्यांचा अभ्यास करावा. जे हे टेप करीतआहेत कवा टेप ऐकतआहेत, त्यांनी त्याचा
अभ्यास करावा; आता त्यास स्वतःचा अथर् लावू नये, परतंु वचनाचा अभ्यास करावा.
िपत्या, हे प्रदान कर. येशूच्या नावात, मी ा सवार्ंना तुला आण तुझ्या गौरवाक रता
सम पत करतो. आमेन.
410 [एक भाऊ भिवष्यवाणी करतो. मडंळी आनदंीत होते—संपा.] आमेन. ओह, तुमचा
आभारी आहे. [मडंळी आनदंीत होत आहे.] ओह!
411 जर येथे कोणी आहे, जे त्याला ओळखीत नाही. तर क्षमेसाठी आता ते करा. ते
सरळ ऐका, खबंीरपणे िनषेध करा, जर तुम्ही जवळ जाण्याची इच्छा करता, तर ते आता
करा, कारण ा नतंरचे िदवस.
412 जर हे त्या शक्क्याचे फुटणे असेल तर काय? जर तोच तो दतू असेल, जो तेथे पुढे
पाठवला होता, ज्याने मला त्या िदवशी तेथे उभे असताना भूमीव न वर नेले, मी मागे उभे
असताना, जेव्हा तीन साक्षीदार जवळ उभे होते. ते मी जाण्याअगोदर तुम्हाला बोललो,
“तेथे एक स्फोट होईल, जो मला बहुतक न वर पाठवील.” आण मी सात देवदतूां ारे
वर घेतलो गेलो आण पूवकडे आलो. त्या गो ीने मला भूमीव न हादरवले.
413 हे बरोबर आहे का, भाऊ नॉरमन, भाऊ फे्रड सॉथमन, जे माझ्याबरोबर उभे होते.
जेव्हा हे वर ट्यसुान येथे घडले? अगदी ज्याप्रमाणे मला ांतात सांिगतले आण ते
ट्यसुान िदशेने दक्षणेस होते. जर हे बरोबर आहे, तर भाऊ फे्रड, भाऊ नॉरमन तुम्ही
आपले हात वर करा. तेथे ते आहेत. तुम्ही उभे राहा, ासाठी तुम्ही साक्षी म्हणून तेथे
होता हे लोक पाहू शकतील. मी अशा गो ी कधीही माझ्या आयषु्यात, ऐकल्या नाही.
414 आण, लगेचच, त्यांनी त्या िदवशी शकार केली नाही. मी फे्रडकडे दसुर्या सकाळी,
िवनतंी केली. त्याला हे माहीत नाही. मी त्याला बाहेर शकारीला जाण्यासाठी िवनतंी
केली. सांगत राहीलो, “ते कर. ते कर.”
415 परतंु तो म्हणाला, त्याने मला तेथे मागे सांिगतले आहे. “तो ते करणार नाही. तू
आताच, पूवला जात आहेस.”
416 आण ते सात देवदतू! पिहला स्फोट, तने उघडला. होय. जर ते असेल तर काय?
आपण ा शेवटच्या समयात आहोत. समजले?

मी प्रेम करतो…
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आपण त्याची आराधना क .
मी त्याच्यावर प्रेम करतो,
कारण त्याने माझ्यावर प्रथम प्रेम केले.

आपण उभे राहूया.
आण माझे तारण िवकत घेतले आहे,
त्या कलवरीच्या झाडावर.

417 आता भावांनो आपले मस्तक झुकिवले असता, आपल्या अतंःकरणांना शुध्द
क या. माझ्या बिहण नो, मी तुमच्याशी फार कटुपणाने बोललो आहे, परतंु मी ते
परमे राच्या प्रेमाने केले आहे. मी ते केले आहे कारण मी तुमच्यावर प्रेम करतो. लांब केस
ठेवण्यािवषयी, आण योग्य पेहराव आण वागणूक ठेवावी म्हणून मी ते केले. परमे राच्या
प्रेमास्तव केले आहे. आपण आपला िववेक आता शुध्द क या. जेव्हा-जेव्हा देवाचे
िवरजंक आहे.
418 ा सकाळी, कदाचत खपु उशरा. त्याने पुढे यावे. ा गो ी अशाप्रकारे पुढे येत
आहेत, भावांनो, कदाचत हा मध्य स्थच्या कायार्चा अंत असेल. तुम्ही ावर कधी िवचार
केला आहे काय? ठीक, मला हे माहीत नाही, मी म्हणत नाही. परतंु काय जर तो असेल?
काय जर तो असेल? त्या िवषयी काय? तेथेआणखी पापमुक्त नाही. ती, त्यावेळीच झाली
आहे. माझी आशा आहे, तो अतं नाही, परतंु तो असण्याची शक्यता आहे.

मी त्याच्यावर प्रेम करतो…
प्रभू, आम्हाला शुध्द कर. [टेपवर रकामी जागा—संपा.]

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

419 प्रभूचे नाव धन्यवादीत असो! परमे राला गौरव असो! मला त्या मधुर भावना
आवडतात. तुम्हालाही तसे वाटत नाही का? पिवत्र आत्मा तुम्हाला न्हाऊ घालतो.
तुमच्या सभोवती चालतआहे.ओह, िकती अ तूआहे!ओह, त्याच्या दयेचा िवचार करा!

मी त्याच्यावर प्रेम करतो, मी त्यांच्यावर प्रेम करतो.
कारण त्याने माझ्यावर प्रथम प्रेम केले
आण माझे तारण िवकत घेतले.
त्या कालवरी झाडावर.

420 िमत्रांनो, हे िवस नका. तुमच्याबरोबर घरी घेऊन जा. त्याबरोबर राहा. तुमच्या
उशीवर ते पकडून राहा. ते िवस नका. त्या बरोबर राहा. आता परमे र तुम्हाला
अशीवार्द देवो.

भाऊ नेव्हील, तुमचे पाळक. 
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