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 …मला हे ऐकून खूप बरे वाटते, हे चांगले आहे. बरे! असे नेहमीच आहे, जसे मी
अगोदर म्हटले , “मी खूप आनंदी होतो, जेव्हा ते मला म्हणाले , आपण देवाच्या
घरी जाऊया.” मी िवश्वास करतो िक दािवदाने एकदा हे िवधान केले होते, “देवाच्या
घरात जाऊया.” मला कोणतीही अशी जागा मािहत नाही, जी देवाच्या घरापेक्षा अधक
चांगली असेल; तुम्हाला मािहत आहे का?

आता, आजच्या रात्री, इथे जॉ￭जर् या मधले आपले काही िमत्र आहेत. ते बहुतेक
आजच्या रात्रीच्या जेवणानंतर—नंतर घरी जाणार आहेत. आण नंतर आपण…
त्यांच्यातील काहीजण इथे राहतील. आण ￭जतक्या काही खोल्या आमच्याकडे आहेत
त्या तुमच्यासाठी उघड्या आहेत.
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आण नंतर बुधवारी रात्री आपण, वचनाचा अभ्यास पुढे चालू ठे वू, आण जर देवाची
इच्छा असेल तर, पुढच्या रिववारीसुद्धा.
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आण नंतर शटाक्वा सहा तारखेला चालू होते. तर ज्या कोणी आपल्या सुट्टीच्या
योजना आखल्या आहेत, आम्ही एक महान, अदभूत अशी वेळ शटाक्वाच्या वेळी अपेक्षतो.
तथेच आम्ही नेहमी इतका चांगला समय अनुभिवतो. खूप जास्त लोकांची गद नाही,
कधी-कधी आम्ही…मला वाटते तथे आपण दहा हजार लोकं अगदी सहजरीत्या सामावू
शकतो. पण, सामान्यत:, गेल्या वष मला वाटते तथे सात हजार पयर्ंत लोकं होते,
असेच काहीतरी. ती जागा पूणर्पणे गच्च भरली होती, पण तथे उभे राहण्यासाठी खूप
जागा आहे. आण काही आसने जी ते बाहेर आणू शकतात. आण म्हणून आम्ही त्याची
अपेक्षा करीत आहोत.
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आण मला इथे बर्याच सेवक भावांना बघून आनंद झाला. मला इथे त्याचे नाव
सुचत नाहीये, ते सुवातार्प्रचारक आहेत, भाऊ म्ु स आण बिहण म्ु स, काय तुम्ही
तथे बसले ले आहात, आण छोटी मंडळी, त्यांना इथे बघून आम्हाला आनंद होतो,
एक सुवातार्प्रचारक. दस
ु रेही, भाऊ पॅट, भाऊ डॉल्टेन, आण, ओह, पुष्कळ असे, भाऊ
िबलर. आण भाऊ कॉ लन्सला थोड्या वेळाअगोदर मी पिहले . आण, ओह, त्या सवार्ंची
नावे घेणे कठीण आहे. पण आम्ही तुम्हाला इथे देवाच्या घरात पाहताना खूप आनंदी
आहोत. आम्ही देवाचे वचन शकिवत असताना माझ्याबरोबर प्राथर् ना करण्यासाठी हे
महान मौल्यवान भाऊ नेिवल जे माझ्या मागे बसले आहेत. चाल , तुम्हाला आण बिहण
नेलीला आजच्या रात्री इथे बघून आनंद झाला, आण छोटी मंडळी. हे…आण बायबलचा
अभ्यास हा सामान्यतः एक खूप…हो भाऊ वेल्च, मी केवळ…तुम्हाला शोधत होतो,
आता तुम्ही तथे मागे बसले ले मला िदसत आहा.
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बायबलची शकवण सामान्यतः अिन श्चत स्व पाची आहे, थोडेसे, तुम्हाला मािहत
आहे, जसे आपण म्हणतो, हे बफार्च्या पातळ लादीव न चालण्यासारखे आहे. पण
आम्हाला असे वाटते क ा वेळेला, हे चांगलं असेल क , मंडळीला, जसे मला वाटते,
पूणर् समजुतीमध्ये आणणे क तचे ख्रस्तामध्ये काय स्थान आहे. आण कधी-कधी मला
वाटते क प्रचार करणे खूप अदभूत आहे, पण मी िवश्वास करतो, भाऊ िबलर, िक क
कधीकधी शकवण देणे हे त्याच्या पलीकडे जाते, कृपाक न…िवशेषक न मंडळीसाठी.
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बोलले ला शब्द

आता, प्रचार हा सामान्यतः पाप्याला पकडतो, त्याला वचनाने दोषाखाली आणतो.
पण शकवण मनुष्याला त्याची जागा दाखिवते क तो कोण आहे. आण जोपयर्ंत आपली
जागा कोठे आहे हे आपण जाणत नाही तोपयर्ंत आपण खर्या प्रकारे िवश्वास क
शकत नाही.
आता, जर ा चांगल्या भूमीच्या, संयक्त
ु रा ्र ांनी, मला रशयामध्ये, ा रा ्र ाचा,
राजदत
ू म्हणून पाठिवले , तर मग जर त्यांनी मला अधकृतपणे रशयामध्ये पाठिवले आहे,
तर संयक्त
ु रा ्र ांची सवर् सत्ता माझ्या पाठीशी आहे. जर माझी ओळख एक राजदत
ू अशी
असेल तर, माझा शब्द हा संयक्त
ु रा ्र ाच्या शब्दाइतकाच महत्वाचा आहे.
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आण मग जर देवाने आपल्याला त्याचे राजदत
ू म्हणून पाठिवले आहे, सवर् सत्ता
जी स्वगार्मध्ये आहे, सवर् जो देव आहे, त्याचे सवर् दत
ू आण त्याची सवर् सत्ता आपल्या
शब्दामागे उभी राहते, जर आपण योग्य प्रकारे अभषेक केले ले, लोकांमध्ये पाठिवले ले
संदेशवाहक असू तर. देवाला वचनाचा सन्मान करणे आहे, कारण त्याने इतक्या ढपणे
लिहले आहे क , “जे काही तुम्ही पृथ्वीवर बांधाल, ते मी स्वगार्त बांधीन. जे काही तुम्ही
पृथ्वीवर मोकळे कराल, ते मी स्वगार्त मोकळे करीन. आण मी तुम्हाकडे स्वगर् राज्याच्या
िकल्ल्या देतो.” ओह, इतक महान वचने त्याने मंडळीला िदली आहेत!
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आण मी, त्या िदवसानंतर…मला वाटते, तुमच्यातील बरेचजण आजच्या सकाळी
इथे ऐकण्यासाठी हजर होते, जेव्हा मी बघतले ला स्वगार्चा ांत, मी माझ्या नम्र व सोप्या
रतीने सांगण्याचा प्रयत्न करीत होतो.
10
कोणीही जे काही त्यांना देवाने सांिगतले ते त्यांनी मला सांिगतले , त्यावर मी कधीही
कोणत्याही प्रकारे संशय घेणार नाही. मी त्यावर िवश्वास करीन जरी ते मला वचनात
िदसले नाही, मला तरीही त्या भावाच्या शब्दावर िवश्वास केला पािहजे. मी—मी कदाचत
बायबल वरच िवश्वास करीन, पण मी असा िवश्वास करीन क कदाचत भावाचा असा
काहीतरी गैरसमज झाला असेल, क त्याने ते वचनात थोडेसे काहीतरी िमश्रण केले .
आण तरीही मी त्याला—त्याला माझा भाऊ म्हणुन िवश्वास करीन.

आण जर काही असे आहे जे माझ्या दयात जळत आहे, आण मी आशा करतो
क ते मला येणार्या वषार्ंत कधीही सोडणार नाही, क जे मागील आठवड्याच्या रिववारी
सकाळी घडले ते मी कधीही िवसरणार नाही. त्याने मला काहीतरी असे केले आहे ज्याने
माझ्या जीवनात क्रांती झाली आहे. मी—मी भीत नाही. मला—मला मरणाची थोडीही
भीती नाही. मरण काहीच भयप्राय नाही. आण ते—ते तुमच्यासाठी नाही जर तुम्हाला
समजले असेल. आता कदाचत जर…तुम्हाला समजण्यासाठी, याचा अनुभव घ्यावा
लागेल, कारण कोणत्याही प्रकारे हे समजावणे अशक्य आहे. तुम्हाला शब्द सापडू शकत
नाही, कारण ते इंग्रजी शब्दकोषात नाहीत, कवा— कवा कोणत्याही शब्दकोशात नाहीत,
कारण ते अनंतकाळात आहेत; काल नाही, उ ा नाही, हा सवर् वतर् मानकाळ आहे. आण
हे असे नाही क , “मला खूप बरे वाटते,” आण एक तासानंतर, “मला िवशेष बरे वाटत
नाही,” आण एका तासानंतर, “पुन्हा बरे वाटते.” हा नेहमी वतर् मानकाळ आहे. पािहले ?
कधीच थांबणे नाही, केवळ ती उत्कृ शांती, काहीतरी असेच.
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आण तेथे पाप असू शकत नाही, तेथे ेष असू शकत नाही, तेथे आजार असू
शकत नाही, तेथे—तेथे त्या स्वग य िकनार्यावर काहीच पोहोचू शकत नाही. आण
जर माझ्याकडे िवशेषाधकार असता क मी हे बोलू शकलो असतो, पण कदाचत तो
माझ्याकडे नाही. जर माझ्याकडे तो नाही, तर मी प्राथर् ना करतो क देव मला क्षमा
करो. पण जर माझ्याकडे तो िवशेषाधकार आहे आण देवाने मला काही गो ी पाहण्यास
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वर उचलले , तर मी त्याला पिहला स्वगर् असे म्हणेन. आण मग मी िवश्वास करतो,
बायबलमध्ये एक आहे ज्याचे नाव, मला वाटते तो पौल होता, ज्याला तसर्या स्वगार्त
उचलले गेले होते. आण जर ा पिहल्या स्वगार्त इतके िवस्मयकारक होते, तर त्या
तसर्या स्वगार्त काय असेल? ात काहीच आश्चयर् नाही क तो त्यािवषयी चौदा वष
बोलू शकला नाही! त्याने म्हटले क त्याला मािहत नव्हते क तो शरीरामध्ये होता क
शरीरािवरहीत होता. त्या महान प्रेिषताबरोबर, मी त्या—त्या—त्याच्या कायार्लयाचा
सहभागी होऊ इ च्छत नाही, कवा आपल्याला त्याच्यासारखे बनवण्याचा प्रयत्न करीत
नाही, पण मी त्याच्याबरोबर म्हणू शकतो, मला मािहत नाही क , मी शरीरात होतो क
शरीरािवरहीत होतो. एकच गो , क ￭जतक्या वास्तवतेने मी तुम्हाला आता बघत आहे
ततकेच ते वास्तिवक होते.
आण मी नेहमी ाबद्दल आश्चयर् व्यक्त करायचो क जर मी िनघून जाईन आण
मला एक छोटा ढग तरंगताना िदसेल, एक आत्मा, आण म्हणेल, “ते पहा तथे भाऊ
आण बिहण, ते चाल आण नेली आहेत. ते भाऊ आण बिहण स्पेन्सर तेथून जात
आहेत.” ाने मी नेहमी ग धळात पडायचो. जर माझे डोळे कबरेत कुजत आहेत, आण
क्षय पावत आहेत, जर माझे कान ऐकण्यासाठी इथे नाहीत, आण माझे पूणर् रक्त गेले आहे
आण त्यांनी त्या जागी मसाला कवा सुगध
ं ी द्रव्य भरले आहे, आण ते पाण्यामध्ये कवा
जिमनीमध्ये आहे, आण माझी मान￭सक कायर् क्षमता, माझ्या मदच्ू या पेशी ा सवर् गेल्या
असतील, तर मी एका तरंगत असले ल्या आत्म्यापेक्षा अधक काय आहे? आण हे मला
अवघड वाटायचे. मला हे बोलण्यास िकती आवडेल, “हेलो, भाऊ पॅट, अरे, तुला बघून
खूप चांगले वाटले ! हेलो, भाऊ नेिवल, मला तुला बघून िकती बरे वाटले !” पण मी
िवचार केला, “बरे, जर मला बघता यावे म्हणून माझ्याकडे काही नसेल, बोलण्यासाठी
कोणते त ड नाही, ते कुजले आहे, ते धूळ आहे, तर मी हे कसा बोलू शकेन, ‘हेलो, भाऊ
पॅट,’ ‘हेलो, भाऊ नेिवल,’ आण असे काही, ‘अरे, चाल ’?”
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परंतु आता मला मािहत होते क ते चुक चे आहे. कारण वचनात असे लिहले आहे,
जे मी म्हणतो क हे प्रतकूल नाही, “कारण जरी हे पृथ्वीवरील िनवासमंडप न करण्यात
आले , आमच्यासाठी एक अगोदरच वाट पाहत आहे,” दस
ु रे िनवासस्थान ज्याला डोळे ,
कान, ओठ, मान￭सक कायर् क्षमता आहे. “जर हे पृथ्वीवरील िनवासस्थान न करण्यात
आले !” त्याला एक शरीर आहे ज्याला मी स्पशर् क शकतो, बोलू शकतो.
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आण आता हे माझ्याकडे आले , केवळ आता, क मोशे मरण पावला होता व एका
खुण नसले ल्या कबरेत आठशे वष होता, आण ए लया पाचशे वषार्ंअगोदर स्वगार्त गेला
होता, परंतु पांतराच्या ड गरावर ते येशुबरोबर बोलताना आढळले .
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शमुवेल म न कमीत-कमी तीन ते पाच वष झाली होती, आण एन-दोर येथील
भूतिव ाप्रवीण ीने त्याला बोलिवले , आण ती पालथी पडली, आण ती म्हणाली,
“आपण मला फसिवले , कारण आपण, शौल आहा.” ती म्हणाली, “कारण मी दैवते
पाहते!” ती एक अधम होती, तुम्ही पाहा. “मला दैवत वर येताना िदसत आहे.”
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आण शौल त्याला अजून पाहू शकला नव्हता, आण तो म्हणाला, “त्याचे स्व प
कसे आहे? मला त्याचे वणर् न क न सांग.”
17

म्हणाली, “तो बारीक आहे आण त्याने झगा घातला आहे.”
18
म्हणाला, “तो शमुवेल, संदे ा आहे, त्याला इथे माझ्यासमोर आण.” आण माझी
इच्छा आहे क तुम्ही हे लक्षात घ्यावे, क शमुवेलाने त्याच्या व्यिक्तमत्वातील काहीही
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गमािवले नव्हते. तो अजूनही संदे ा होता. त्याने शौलाला दस
ु र्या िदवशी काय घडणार
होते ते बरोबर सांिगतले .
तर, तुम्ही पाहा, मरण आपल्याला पूणर्पणे कमी करत नाही क ज्याप्रकारे आपण
कबरेवर रडतो आण आक्रोश करतो आण शोक करतो. ते केवळ आपली राहण्याची
जागा बदलते. ते आपल्याला एका जागेतून घेते…वय काय आहे? जर मी अजून एक
तास जगलो, तर मी खूप सोळा वष वयाच्या व्यक्त पेक्षा जास्त जगेन, मी खूप पाच-वषवयाच्या व्यक्त पेक्षा जास्त जगेन. वय काहीच नाही. आपण इथे एका उद्देशासाठी आहोत,
काहीतरी करण्यासाठी.
19

बरे, आता, येथे बसले ल्या बर्याच सुंदर चेहर्याच्या माता, त्यांतल्या काही साठ
कवा सत्तर वषार्ंच्या आहेत, म्हणतील, “बरे, मी काय केले आहे, भाऊ ब्रॅन्हम?” तुम्ही
तुमची मुलं वाढिवली. तुम्हाला जे करणे होते ते तुम्ही केले आहे.
20

कदाचत इथे बसले ला कोणी वृद्ध िपता म्हणेल, “बरे, मी शेतात नांगरणी केली, मी
हे केले आहे. मी कधीच प्रचार केला नाही.” पण तुम्ही बरोबर तेच केले जे करण्यासाठी
देवाने तुम्हाला पाठिवले . तुमच्यासाठी ती जागा आहे.
21

काल एका वृद्ध डॉक्टरांबरोबर बोलत होतो, ते माझ्या डॉक्टर िमत्रांपक
ै एक ￭जवलग
िमत्र, साधारण ऐशीएक वषार्ंचे. आण त्यांची मेव्हणी आजच्या रात्री इथे मंडळीत आहे,
आण ती केवळ एक त णी, त णी थोडी त्यांच्यािवषयी चतत आहे. आण मी त्यांना
बघण्यासाठी गेलो होतो. आण जसे मी त्यांच्याबरोबर बोलण्यास सु वात केली, ते
खुलले , त्यांनी मला एका शकारीच्या सहलीिवषयी सांिगतले , जी त्यांनी खूप वषार्अगोदर
कोलोराडो येथे केली होती, तोच देश जेथे मी शकार करतो. ते ततकेच हुशार आण
तेजस्वी होते! आण मी म्हणालो, “डॉक्टर, तुम्ही कधीपासून सराव करत आहा?”
22

ते म्हणाले , “जेव्हा तू दध
ु पीत होतास तेव्हापासून.” आण त्यापेक्षाही अगोदर. मी
म्हणालो…“आण खूप वेळा तर,” ते म्हणाले , “माझी बाबागाडी घेऊन, माझे खोगीर
माझ्या घोड्यावर ठे वून, मी सराव करण्यास गेलो आहे. मी छोटीशी िपशवी घ्यायचो व
चालू लागायचो.”
23

आण मी म्हणालो, “होय, खाडीच्या िकनार्याव न, पहाटे दोन वाजता, तुमचा
प्रकाशझोत घेऊन, एखादे घर शोधण्यासाठी जेथे एखा ा छोट्या मुलाचे पोट दख
ु त आहे
कवा एखादी आई प्रसूती वेदनेत आहे.”
24

“हे बरोबर आहे.”
आण मी म्हणालो, “तुम्हाला मािहत आहे, डॉक्टर, मी िवश्वास करतो, िक, अशा
प्रकारे सेवा करणार्या चांगल्या वृद्ध डॉक्टरांसाठी देवाने, नाशवंत व अमरत्व दभ
ु ागणार्या
ा रेषेपलीकडे एक जागा ठे वली आहे.”
25

त्यांच्या डोळ्यांतून अश्रू वाहू लागले व ते रडू लागले , त्यांनी त्यांचे कमजोर हात
वर उचलून म्हटले , “भावा, मी तशीच आशा करतो.” ा प्रदेशापलीकडे देव मनुष्याच्या
आत्म्याचा न्याय, तो जसा आहे त्याप्रमाणे करतो.
26

मग मी त्यांना हे समाधानकारक वचन िदले . अनेक वेळा, त्या काळ्या चखलमय
शेताची नांगरणी करत, रात्रीच्या वेळी कोणाची तरी मदत करण्यासाठी, कधीकधी
मोबदल्यात एक पैसादेखील िमळाला नाही, पण हे सवर् ठीक आहे. मी म्हणालो, “येशूने
वचनात म्हटले , ‘दया करणारे धन्य, कारण त्यांच्यावर दया केली जाईल.’” आण ते
सत्य आहे.
27

दत्तकपणा
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आण आजच्या रात्री, जर देवाने संमती िदली तर, आम्हाला मंडळीला ा तीन
धड्यांमध्ये ठे वायचे आहे, आपण कोण आहोत, हे कसे आण काय म्हणून पाहावे.
आपण पौलाने इिफसकरांस पाठिवले ल्या पत्रांतील पिहल्या अध्यायातून सु वात करणार
आहोत. आण आपण पिहले तीन अध्याय आपल्या पुढील तीन अध्ययनात घेणार
आहोत. संध्याकाळी एक अध्याय घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आज रात्री, बुधवारी,
आण पुढच्या रिववारी सकाळी. इिफसकरांस पत्र पहला अध्याय. आता आपण अभ्यास
करत असताना, मला हे सांगायचे आहे िक, इिफसकरांस पत्र हे पुस्तक, जुन्या करारांतील
यहोशवाच्या पुस्तकाशी पूणर्पणे समांतर आहे.
28

आता, लक्षात ठे वा, जर आम्ही तुमच्या शकवणुक पासून थोडेसे दरू गेलो, तर काही
वेळेपुरते आम्हाला सांभाळू न घ्या. आपण ते उघडण्याअगोदर, आपण सवर् जण आपली
मस्तके नमवून, त्याच्याकडू न मदतीसाठी प्राथर् ना क या.

29

प्रभू, आम्ही तुझ्या पिवत्र व वंदनीय अतपिवत्र ले खाकडे येत आहोत, जो सवर्
आकाश व पृथ्वीहून जास्त सुरक्षत आहे. कारण आम्ही ा बायबल म्हटले ल्या
पुस्तकांतील वचनात वाचतो, िक, “आकाश आण पृथ्वी दोघेही न होतील, पण
माझा शब्द कधीही पडणार नाही.” मग, ा पिवत्र क्षणात जेव्हा मी आजच्या रात्री ा
व्यासपीठावर आले लो असताना, तुझ्या रक्ताने िवकत घेतले ल्या ा मौल्यवान अतिप्रय
लोकांपुढे, जे आजच्या रात्री इथे त्यांना शक्य असले ल्या प्रत्येक आशेला घट्ट पकडू न जो
प्रकाश येणार आहे त्याला ध न ठे वण्यासाठी. आजच्या रात्री, तो इतका पुरस
े ा असो, िक
प्रत्येक िवश्वास करणार्याला त्याची जागा िदसो, आण प्रत्येकजण जो अजूनही ा भव्य
सहभागीतेत आला नाही, तो राज्यासाठी झटो, प्रभू, आण दरवाजा तोपयर्ंत ठोकत राहो
जोपयर्ंत ारपाळ दरवाजा उघडत नाही. हे मान्य कर, प्रभू.

30

आम्ही इथे वाचत आहोत जेथे ा बायबलचा खाजगी अनुवाद लावला जात नाही.
देव करो आण असे न होवो िक मी तुझा सेवक कवा कोणत्याही दस
ु र्या सेवकाने वचनाला
स्वतःचा अथर् लावण्याचा प्रयत्न करावा. आम्हाला केवळ ते वाचू दे आण जसे ते लिहले
आहे तसाच त्यावर िवश्वास क दे. आण िवशेषक न आम्ही कळपाचे मढपाळ, आम्ही
पाळक जे एक िदवस पलीकडे त्या सुंदर देशात छोट्या कळपासोबत एकत्र येऊ, आण
प्रभू येशूच्या उप स्थतीत उभे राहू, आण पौल, आण पेत्र, आण लुक, आण माकर्, आण
मत्तय ांच्या वेळेची िपढी वर येताना पाहू, आण त्यांचा त्यांच्या—त्यांच्या गटासोबत
न्याय होताना पाहू. देवा, होऊ दे िक मी दहा दशलक्ष पा रतोिषके तुझ्या पायाजवळ ठे वू
शकेन आण नम्रपणे रांगत वर येवून व माझे हात तुझ्या मौल्यवान पायाजवळ ठे वून म्हणेन,
“प्रभू, ते तुझे आहेत.”
31

हे देवा, आम्हाला नव्याने तुझ्या आत्म्याने, आण तुझ्या प्रेमाने, आण तुझ्या
चांगुलपणाने भर. आण होऊ दे िक आम्ही, ज्याप्रमाणे त्या कवीने खूप वषार्अगोदर
आपल्या किवतेमध्ये व्यक्त केले आहे, “मरणार्या िप्रय कोकरा, तुझ्या मौल्यवान रक्ताचे
सामथ्यर् कमी न होवो, जोपयर्ंत देवाची सवर् मुक्त केले ली मंडळी पापापासून वाचत नाही.
आण जेव्हापासून, िवश्वासाने, मी तो झरा पािहला, ज्याचा पुरवठा तुझ्या वाहणार्या
जखमेतून होतो, तेव्हापासून, प्रेम परत िवकत घेणे हाच माझा िवषय आहे आण मरणापयर्ंत
राहील. नंतर एका थोर व खूप गोड गीतामध्ये,” तो पुढे म्हणतो, “जेव्हा िह गरीब बोबडी,
व अडखळत बोलणारी जीभ कबरेमध्ये शांतपणे पडेल, तेव्हा मी तारणासाठी तुझ्या
सामथ्यार्बद्दल गाईन.” मग कबर तुझ्या मुलांसाठी कोणतेच मरण ठे वू शकत नाही. ती
केवळ एक आरामाची जागा, कवा लपण्याची जागा आहे, जेथे हे नाशवंत, अमरत्व
प रधान करील.
32
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प्रभू, जसे हे आमच्यासाठी वचनात िदले आहे तसे, आजच्या रात्री आम्हाला
सरळपणे िदसू दे. आम्हाला समज दे. आण आम्हाला आमच्या कतर् व्यपदी ठे व, िक
जेणेक न आम्ही तू येईपयर्ंत िवश्वासाने सेवा क . आम्ही हे येशूच्या नावात, आण
त्याच्यासाठी मागतो. आमेन.
33

आता, जसे मी नुकताच म्हणत होतो, मी…माझ्या मते, इिफसकरांस पत्र हे पुस्तक
नवीन करारातील महान पुस्तकांपक
ै एक आहे. ते आम्हांला तेथे सोडते जेथे कॅ ल्वनवाद
त्या टोकावर बाद होतो आण आमिनयनवाद करणारेही दस
ु र्या टोकाला बाद होतात,
परंतु, हे इिफसकराचे पुस्तक एकित्रत करते आण मंडळीला तच्या जागी बसिवते.
34

आता मी ाची तुलना यहोशवाबरोबर केली आहे. जर तुम्ही लक्षात घेतले , इस्राएल
इ￭ज मधून बाहेर काढण्यात आले , आण तथे त्यांच्या प्रवासाचे तीन टप्पे आहेत. पिहला
टप्पा, िमसर सोडणे होता. नंतरचा टप्पा रानातील प्रवास हा होता. आण नंतरचा टप्पा
कनान होता.
35

आता कनान हजार वष राज्याचा काळाला दशर् िवत नाही. तो केवळ िवजय
िमळिवण्याच्या काळाला दशर् िवतो, िवजय प्रा करण्याचा कालखंड, कारण कनानामध्ये
त्यांनी हत्या केली आण जाळले आण शहरे घेतली. आण हजार वष राज्याच्या काळात
मरण नसणार.
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पण अजून एक गो ते करते ती म्हणजे, ते नीतमान ठरिवते, त्यांनी मोशेवर
िवश्वास ठे वून ते इ￭ज मधून िनघाले तेव्हा. अिग्नस्तंभाखाली पिवत्रीकरण आण रानामध्ये
कोकराच्या यज्ञासंबध
ं ी प्राय त्त. आण नंतर अभवचन िदले ल्या देशामध्ये प्रवेश करणे.
37

38
आता, नवीन करारातील िवश्वासणार्यासाठी कोणता प्रदेश अभवचन म्हणून िदला
आहे? पिवत्र आत्मा हा अभवचन आहे. “कारण शेवटल्या िदवसांत असे होईल,” योएल
2:28, “क मी मनुष्यमात्रांवर आपल्या आत्म्याचा वषार्व करीन. तेव्हा तुमचे पुत्र व तुमच्या
कन्या संदेश देतील. आण तुमचे दास व दासी ांवरही मी आपल्या आत्म्याचा वषार्व
करीन, आण ते भिवष्य सांगतील. मी वर आकाशांत चन्हे दाखवीन. आण पृथ्वीवर,
अिग्नस्तंभ, आण धुराचे लोळ आण बाष्प.” आण पेत्राने पटेकॉस्टच्या िदवशी, त्याचा
मजकूर घेतला व प्रचार क न म्हटले , “तुम्हांतील प्रत्येकजण, तुमची पापे पुसली जावी
म्हणून पश्चाताप करा आण येशू ख्रस्ताच्या नावामध्ये बाि स्मा घ्या,” पापमोचनासाठी,
क्षमा व्हावी म्हणून, सवर् उ ंघनाची कृत्ये दरू घेतली जावीत म्हणून.

तुमच्या लक्षात आले का, यहोशवा, त्यांनी यादन पार करण्याअगोदर, यहोशावाने
म्हटले , “छावणीतून जा आण तुमची व े स्वच्छ करा, आण तुम्ही प्रत्येक जण स्वतःला
पिवत्र करा, आण कोणीही मनुष्य आपल्या ीकडे न जावो कारण तीन िदवसांत
तुम्ही परमेश्वराचे गौरव पाहाल.” पािहले ? वचन वारशाने िमळिवण्याची िह—िह एक
प्रिक्रया आहे. आता, इस्राएलसाठी वचन हे होते, जे अब्राहामाला देवाने िदले होते, िक
पलीष्ट्यांचा प्रदेश कायमचा त्यांच्या ताब्यात येईल. आण ते नेहमीचे ाच प्रदेशात
राहणार होते.
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आता, ते ा वचनदत्त देशात तीन टप्प्यांमध्ये येत आहेत. आता पाहा,
नवीन करारात प रपूणर्रीत्या आहे.
40

ाचे दशर् क

आता, जसे मी सांिगतले , हे तुमच्या काही िवचारांना पटणारे नाही. तुमच्यांतील
काही मौल्यवान नाझरीन लोकं, देवाची मंडळी आण सवर् , ाने तुम्ही द:ु खत होऊ
नका, पण केवळ त्या जवळू न पाहा आण त्याचे दशर् क पाहा. पाहा आण जाणा िक प्रत्येक
िठकाणी हा कसा िबनचूक टोला मारते.
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1
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तेथे त्यांच्या प्रवासाचे तीन टप्पे होते, आण येथे ा प्रवासाचे तीन टप्पे आहेत.
कारण, आपण येशू ख्रस्तावरील िवश्वासा ारे न्यायी ठरिवले गेलो आहोत, िमसर देशाचा
त्याग क न बाहेर आलो. आण नंतर आपल्याला त्याच्या रक्ताच्या अपार्णा ारे पिवत्र
करण्यात आले , आण आपण यात्रेक आण तात्पुरते इथे राहणारे झालो, आण आपण
दावा करतो िक आपण त्या प्रदेशाच्या शोधात आहोत, एक नगरी जी येत आहे, कवा
वचनदत्त आहे.
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आण अशाच प्रकारे इस्राएली लोकं रानात तात्पुरते होते, त्यांना राहण्यासाठी जागा
नव्हती, ते अिग्नस्तंभाला अनुसरत रात्रीमागून रात्री प्रवास करत होते, पण शेवटी ते
वचनदत्त देशात आले ￭जथे ते स्थायक झाले .
43

िवश्वासणाराही ाच टप्प्यात येतो. त्याला प्रथम जाणीव होते िक तो एक पापी
मनुष्य आहे; मग तो पाण्या ारे वेगळा केला जातो, पाण्याच्या स्नानाने, रक्ता ारे, आण…
कवा वचना ारे पाण्याच्या स्नानाने, प्रभू येशू ख्रस्तावर िवश्वास करण्याने, िवशेषक न.
मग िवश्वासा ारे न्यायी ठरिवला जातो, तो त्याचा भागीदार बनतो, आण ख्रस्ता ारे
देवाबरोबर समेट घडतो, येशू ख्रस्ताच्या नावामध्ये बाि स्मा होतो, स्वत:ला या प्रवासात
वगळतो. तुम्हाला हे समजले का? प्रवासामध्ये! मग तो एक तात्पुरता इथे राहणारा
प्रवासी व यात्रेक बनतो. तो कोणत्या िठकाणच्या प्रवासामध्ये आहे? एक अभवचन
जे देवाने िदले .
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इस्राएल लोकांना अजून अभवचन िमळाले नव्हते, परंतु ते प्रवासामध्ये होते. आण
न उभारता…कृपया हे समजून घ्या. इथेच तुम्ही नाजरीन आण िपलिग्रम होलीनेस,
आण तुम्ही सवर् चुकता. कारण, इस्राएल लोकं जेव्हा कादेश बनार् येथे आले , जेव्हा हेर
तेथे जाऊन आले व म्हणाले , “तो प्रदेश अदभूत आहे,” पण त्यांतले काही परत आले
आण म्हणाले , “आपण तो घेऊ शकत नाही, कारण त्या शहरांभोवती तटबंदी आहे
वगैरे वगैर.े ” परंतु यहोशवा व काले ब उभे रािहले , आण म्हणाले , “आपण तो घेण्यासाठी
समथर् आहोत!” त्यांच्या अगोदरच स्वाक्षरी क न दस्तऐवज केले ल्या िवधानांमुळे, त्यांनी
कृपेच्या दोन कायार्ंवर िवश्वास केला, न्यायीपण आण पिवत्रीकरण, आण ते अजून
पुढे जाऊ शकले नाही. आण, ऐका, ती पूणर् िपढी रानामध्ये नाश पावली. दोन जण
जे वचनदत्त देशात गेले आण पुराव्यािनशी आले िक ते एक दैवी शहर होते, “आण
आपण तो घेण्यासाठी समथर् आहोत, कारण ते देवाचे वचन होते.” आण लोकांनी पिवत्र
आत्मा घेणे, अन्य भाषा बोलणे, देवाचे सामथ्यर् स्वीकारणे, पिवत्र आत्म्याचा बाि स्मा,
चन्हे, आश्चय, चमत्कार, हे स्वीकारण्याऐवजी त्यांना असे वाटले िक ा सवार्ंमुळे त्यांची
पारंपा रक शकवण खंडत पडेल. आण त्यांचे काय झाले ? त्या प्रदेशामध्ये नाश पावले !
हे बरोबर आहे.
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परंतु, काले ब आण यहोशवासारखे, िव ासी, जे वचनावर चालत होते, ते त्या
प्रदेशामध्ये गेले, आण मालक क न तो प्रदेश घेतला, व तथे स्थायक झाले .
आण आपण न्यायीपण, पिवत्रीकरण ांवर थांबणार नाही. आपण पिवत्र आत्म्याच्या
बा ीस्म्यापयर्ंत जाऊया. त्याने आपल्याला पापी जीवनातून शुद्ध केले म्हणून आपल्याला
तेथेच थांबायचे नाही. पण आता आम्ही जोर देतो, एका स्थानामध्ये उभे राहण्यासाठी,
पिवत्र आत्म्याच्या बा ीस्म्याच्या अभवचनावर. कारण पेत्राने पटेकॉस्टच्या िदवशी
म्हटले , “कारण हे अभवचन तुमच्यासाठी आहे, आण तुमच्या मुलाबाळांसाठी आहे,
आण जे दरू आहेत त्यांच्यासाठी, आण ￭जतक्यांना आपला प्रभू देव बोलावतो
ततक्यांसाठी आहे.”
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8

बोलले ला शब्द

तर मग इथे इिफसकरांस पत्र आपल्याला यहोशवाप्रमाणे एका स्थानावर ठे वते. तुम्ही
लक्षात घ्या, त्या प्रदेशापलीकडे जाऊन तो प्रदेश काबीज केल्यानंतर, यहोशावाने त्या
देशाची वाटणी केली. “एफ्राईम इथे, मनश्शे इथे, आण हा इथे, गाद इथे, बन्यामीन
इथे .” त्याने त्या प्रदेशाची वाटणी केली.
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आण लक्ष दया! ओह, ाने आमची दये पेटत आहेत! तेथील प्रत्येक इब्री माता,
ज्यावेळी त्या बालकांना जन्म देत असे, ती प्रसुतीवेदनेत असताना त्याच जागी बोलत
असे िक तच्या बाळाची जागा वचनदत्त देशात कुठे असेल. ओह, हा एक महान अभ्यास
आहे! जर आपण ामध्ये अधक सिवस्तर बघतले , ज्यासाठी आपल्याला तासनतास
लागतील. कधीतरी एके िदवशी जेव्हा आपल्या चचर् ची डागडु जी पूणर् होईल, मला
येऊन चांगले एक कवा दोन मिहने घेण्यास आवडेल, केवळ ावरच शकिवण्यासाठी.
पाहा जेव्हा ते, त्यांच्यातील प्रत्येक आई, जेव्हा ती प्रसूतीवेदनेत असताना हाक मारी,
“एफ्राईम,” तेव्हा ती त्याचे पाय तेलामध्ये कोणत्या जागी असणार हे ठरवी. आण अशाच
प्रकारे ते सवर् जेथे कुठे ते असत.
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आण यहोशवा, हे जाणत नव्हता, परंतु प्रेरणेने, पिवत्र आत्म्याच्या नेतृत्वाखाली,
वचनदत्त देशात गेल्यानंतर, प्रत्येक मनुष्याला वचन िदले , अगदी तेच जे पिवत्र आत्म्याने
जन्मा ारे अभवचन िदले होते.

49

हे कसे आहे िक देवाने मंडळीमध्ये काह ना प्रसूतवेदनेत ठे वले आहे! ओह, कधीकधी
त्या खूप भयानक होतात. जेव्हा मंडळी बाहेरील जगाच्या छळाखाली कण्हते, येशू
ख्रस्तावर िवश्वास ठे वत, िक पिवत्र आत्म्याचे वचन आपल्यासाठी ततकेच खरे आहे
￭जतके पटेकॉस्टसाठी होते, कसे ते प्रसूती वेदनेत कण्हतात व रडतात! परंतु जेव्हा ते
जन्म घेतात, आण देवाच्या राज्यातील स्थानात जन्म घेतात, तेव्हा पिवत्र आत्मा मंडळीत
काही प्रेिषत, काही संदे े, काही शक्षक, काही पाळक, काही प्रचारक असे करतो. आण
नंतर तो तुम्हाला, अन्य भाषेत बोलणे, अन्य भाषेत बोलले ल्याचा अथर् सांगणे, ज्ञान,
शहाणपण, बरे करण्याचे दान, सवर् प्रकारचे चमत्कार अशी दाने देतो.
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मंडळी कुठे आहे…आता हे करण्यामागे माझा हा उद्देश आहे. मंडळी नेहमी दस
ु र्या
कोणाचीतरी बाजू घेण्याचा प्रयत्न करते. पण तसे क नका. जर तुम्ही मनश्शे असाल
तर तुम्ही एफ्राईमच्या कोपर्यात कधीच मका उगवू शकत नाही. तुम्हाला ख्रस्तामधील
तुमचे स्थान घेणे आहे. ओह, हे खूप खोल आण संप होते जेव्हा आपण इथे येतो, हे
कसे काय िक देव मंडळीमध्ये एकाला अन्य भाषेत बोलण्याचे दान देतो, दस
ु र्याला…
आता, आपल्याला अनेक वेळा शकिवले गेले आहे, “आपणा सवार्ंना अन्य भाषेत बोलले
पािहजे.” हे चुक चे आहे. “आपल्या सवार्ंना हे केले पािहजे.” नाही, आपल्याला करणे
नाही. त्या सवार्ंनी एकच गो केली नाही. प्रत्येक जण…
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प्रत्येकाला, तो देश प्रेरणेने िदला आण िवभागला होता. आण, प्रत्येक जण, मी
तुम्हाला वचन घेऊन हे अगदी बरोबर दाखवू शकतो. िक त्याने प्रत्येकाला ते ज्या
स्थानात असायला हवे होते तेथेच ठे वले , हे कसेकाय िक दोन अध्यार् वंशाना नदीच्या
पलीकडे राहणे होते, आण कशा प्रकारे त्यांच्या मातांनी त्यांच्या जन्माच्या वेळी हे ओरडू न
सांिगतले , आण हे कसे िक प्रत्येक जागा िन श्चत केली होती.
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आण आता जेव्हा तुम्ही आत आहा, ाचा अथर् असा नाही िक तुम्ही युद्धापासुन
मोकळे आहा. तुम्हाला अजूनही, तुम्ही उभ्या असले ल्या भूमीच्या प्रत्येक इंचासाठी लढणे
आहे. तर मग, पाहा, कनान हे महान स्वगार्चे प्रतक नव्हते, कारण तेथे युद्ध आण संकटे
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आण खून आण झगडे आण असे सवर् काही होते. परंतु ते
िक, आपले चालणे हे प रपूणर् असायला हवे.

9
ाचे प्रतक आज हे आहे

तेथेच आज मंडळी आज अपयशी ठरत आहे, त्या चालण्यामध्ये. तुम्हाला हे ठाऊक
आहे का िक तुमची स्वतःची वतर् णूक दस
ु र्या कोणालातरी आरोग्य िमळण्यापासून बाहेर
क शकते? तुमची गैरवतर् णूक, तुम्हा िवश्वासणार्यांची न कबूल केले ली पापे, मंडळीला
कडवटपणे अपयशी होण्यास, कारणीभूत ठ शकते. आण न्यायाच्या िदवशी तुम्ही
त्यासाठी पूणर्पणे जबाबदार असाल. “ओह,” तुम्ही म्हणाल, “आता, एक िमिनट थांबा,
भाऊ ब्रॅन्हम.” बरे, ते सत्य आहे. ाबद्दल िवचार करा!
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यहोशवाला, त्याने ओलांडून त्या प्रदेशात गेल्यानंतर, देवाने त्याला अभवचन िदले
िक…फक्त िवचार करा, एकही मनुष्य न गमािवता, एकही ओरबाडा न येता, एकाही
प रचा रका कवा प्रथमोपचार कवा एक पट्टीचीही गरज न भासता पूणर् मोहीम लढण्यास
सांिगतले . आमेन. देवाने म्हटले , “तो प्रदेश तुमचा आहे, जा लढा.” िवचार करा, एक
मोहीम लढायची आहे, आण तेथे एकही लाल चन्ह नाही, कोणालाही कोणतीच इजा
होणार नाही!
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आण त्यांनी अमोरी आण िहत्ती लोकांचा वध केला, परंतु त्यांच्यातील एकालाही
इजा झाली नाही जोपयर्ंत छावणीमध्ये पाप आले नाही. आण जेव्हा आखानाने शनारी
झगा आण सोन्याच्या िवटा घेतल्या, आण त्याच्या छावणीत लपिवल्या, तेव्हा दस
ु र्या
िदवशी त्यांनी सोळा पु ष गमावले . यहोशवा म्हणाला, “थांबा! थांबा! एक िमिनट,
काहीतरी चुक चे होत आहे! इथे काहीतरी चुक चे आहे. आपण सात िदवस उपवास
करणार आहोत. देवाने आपल्याला वचन िदले , ‘काहीही आपल्याला इजा क शकत
नाही.’ आपले शत्रू आपल्या पायाखाली पडतील. आण इथे काहीतरी चुक चे आहे.
कुठे तरी काहीतरी चुक चे झाले आहे, कारण इथे आपले सोळा पु ष मृत्युमुखी पडले
आहेत. ते इस्राएली भाऊ आहेत आण ते मृत्यू पावले आहेत.”
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ते का मेले, िनष्कलं क मनुष्य? कारण एक मनुष्य मयार्देबाहेर िनघून गेला. तुम्ही
पाहत आहा हे शकिवण्याची गरज आहे का? मंडळीने सरळ करावे, देवाच्या वचनाबरोबर
स्वतःला सरळ करावे, देवाबरोबर व इतरांबरोबर स्वत:ला सरळ करावे, सवर् मनुष्यांपुढे,
सौम्यपणे व देवाला भीत, प रपूणर्पणे चालावे. कारण एका मनुष्याने व चोरले , आण
जे त्याने करायला नको होते ते केले , सोळा मनुष्यांचे प्राण घेतले ! मला वाटते ते सोळा
होते, कदाचत जास्त. मी िवश्वास करतो िक ते सोळा पु ष होते जे मेले.
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यहोशवाने बोलािवले , म्हटले , “काहीतरी चुकले आहे! देवाने वचन िदले होते, आण
काहीतरी चुकले आहे.”
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जेव्हा आपण आजार्यांना आपल्यापुढे आणतो, आण ते बरे होत नाहीत, आपल्याला
गंभीर उपवास करण्याची गरज आहे, सभा बोलावणे आहे. कुठे तरी काहीतरी चूक आहे.
देवाने वचन िदले आहे, देवाला त्या वचनाशी चकटू न राहणे आहे, आण तो करील.
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त्याने उपवास करण्यास सांिगतले . आण त्यांना समजले , त्यांनी च ा टाकल्या.
आण आखानाने ते कबुल केले . आण त्यांनी आखान, त्याचे कुटु ंब व सवार्ंना ठार केले ,
त्यांची राख जाळली, आण तथे आठवणीसाठी ठे वली. आण यहोशवा सरळ युद्धासाठी
गेला, सवर् काही घेतले , एकही ओरबाडा कवा जखमेशवाय. तेथे तुम्ही आहा.
60

एक िदवस त्याला थोडा अधक वेळ हवा होता. सूयर् मावळत होता, त्याची माणसे
रात्रीच्या वेळी चांगल्या प्रकारे लढू शकत नव्हते. यहोशवा, तो महान योद्धा, देवाने
अभिषक्त केले ला, त्या प्रदेशात योग्य प्रकारे स्थानबद्ध केले ला, ज्याप्रमाणे नवीन
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10

बोलले ला शब्द

मंडळीसाठी इिफसकरांस पत्र, ताबा, ताब्यात घेतला, प्रदेश ताब्यात घेत, तो हाती घेत.
त्याला थोडा अधक वेळ हवा होता, म्हणून तो म्हणाला, “सूयर्, थांब!” आण सूयर्
जवळ-जवळ बारा तास तसाच थांबला, त्याने तो देश घेईपयर्ंत. पािहले ?
आता इिफसकरांस पत्र हे पुस्तक आपल्याला ख्रस्तामध्ये स्थानबद्ध करते, जसे ते
पिवत्र भूमीमध्ये होते. आपल्याला पिवत्र भूमीमध्ये ठे वले नाही, तर पिवत्र आत्म्यामध्ये
ठे वले आहे! आता आपण केवळ एक वचन वाचूया, पाहा मंडळी िकती प रपूणर् आहे,…

62

पौल, जो ख्रस्त येशूचा प्रेिषत, देवाच्या इच्छे प्रमाणे…
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ओह, मला हे आवडते! देवाने त्याला प्रेिषत केले . कोणी वडलांनी त्याच्यावर हात
ठे वले नाही, कोणी िबशपांनी त्याला कुठे पाठिवले नाही, तर देवाने त्याला बोलािवले
आण त्याला एक प्रेिषत केले .

पौल, देवाच्या इच्छे ने, ख्रस्त येशूचा प्रेिषत त्याच्याकडू न, इिफसांत जे
पिवत्र (पिवत्र केले ले ) आण ख्रस्त येशूच्या ठायी िव ासू आहेत त्यांना
पाहा तो हे कसे संबोधतो. हे अिवश्वासणार्यांसाठी नाही. हे मंडळीसाठी आहे.
हे वेगळे केले ल्यांसाठी संबोधले आहे, पिवत्र केले ले आण बोलािवले ले जे येशू
ख्रस्तामध्ये आहेत.
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आता, जर तुम्हाला हे जाणून घ्यायचे असेल क आपण ख्रस्तामध्ये कसे येतो, जर
तुम्ही क रथकरास पिहले पत्र 12 वा अध्याय उघडला, तेथे म्हटले आहे, “कारण एका
आत्म्या ारे आपण सवर् एका शरीरात बाि स्मा घेतला आहे.” कसे? कशा ारे बाि स्मा
घेतला? पिवत्र आत्मा. पाण्याच्या बा ीसाम्याने नव्हे, तुम्ही चचर् ऑफ क्राईस्टचे लोकहो,
परंतु एक कॅिपटल शब्द, एस-पी-आर-आय-टी, एका आत्म्याने. एका हस्तांदोलनाने
नाही, एका शब्दाने, एका ￮शपडण्याने नव्हे. परंतु, “एका आत्म्याने, आपणा सवार्ंना एका
शरीरात बाि स्मा िमळाला आहे,” आपली मालमत्ता, तो प्रदेश जे देव आपल्याला
राहण्यासाठी देतो, तो पिवत्र आत्मा. ज्याप्रमाणे त्याने यहुदी लोकांना कनान िदला,
त्याचप्रमाणे आपल्याला त्याने पिवत्र आत्मा िदला आहे. “एका आत्म्याने, आपणा सवार्ंना
एका शरीरात बाि स्मा िमळाला आहे.” तुम्हाला हे समजत आहे का?
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आता, तो आ त्मक कनानी लोकांशी बोलत आहे, इ ाएल, आ त्मक इ ाएल
ज्यांनी तो प्रदेश ताब्यात घेतला आहे. ओह, तुम्ही िमसराच्या लसुणापासून बाहेर आला
ाबद्दल तुम्हाला आनंद होत नाही का? तुम्ही आनंदी नाहीत का क तुम्ही रानातून बाहेर
आला आहा? आण, लक्षात ठे वा, जोपयर्ंत ते पलीकडे त्या प्रदेशात गेले नव्हते, तोपयर्ंत
त्यांना मा ा खावा लागला, जी देवदत
ू ांची भाकर असून स्वगार्तून पडत होती. आण जेव्हा
ते ओलांडून त्या प्रदेशात गेले तेव्हा मा ा पडणे बंद झाले . तेव्हा ते पूणर् प्रौढ झाले होते
आण ते त्या प्रदेशातील मका खात. आता, आता जेव्हा तुम्ही बाळक रािहले नाहीत,
आता जेव्हा तुम्ही शुभवतर् मानाच्या िनर्या दध
ु ाची अपेक्षा करत नाहीत, आण तुम्हाला
लाडीगुडी लावावी लागत नाही, थाप मारावी लागत नाही, आण चचर् ला येण्यासाठी खात्री
पटवून सांगण्याची गरज नाही, आता जेव्हा तुम्ही पूणर् प रपक्व आहात, तर आता तुम्ही जड
मांस खाण्यास तयार आहा. “त्याने जे काही सांिगतले त्यामध्ये येण्यासाठी तुम्ही तयार
आहा.” तुम्ही काहीतरी जे मौल्यवान आण खोल आहे ते समजण्यासाठी तयार आहा.
ओह, आपण त्यामध्ये सरळ बघुया. आण, ओह, हे युगाच्या स्थापनेपासून लपिवले होते.
तो म्हणाला, “आता तुम्ही ामध्ये आले असता, मी हे तुम्हाला उद्देशून बोलत आहे.”
जे नुकतेच इ￭ज मधून बाहेर पडले आहे त्यांना नव्हे, जे अजून प्रवासात आहेत त्यांना
नव्हे, परंतु जे वचनदत्त देशात असून ज्यांना अभवचन िमळाले आहे त्यांना.

दत्तकपणा

11

1

िकती जणांनी पिवत्र आत्म्याचे अभवचन स्वीकारले आहे? ओह, तुम्ही आनंदी
नाहीत का, क तुम्ही इथे ा िठकाणी त्या प्रदेशात आहा, मका खात आहा, देवाच्या
अवघड गो ी खात आहा आण त्यािवषयी स्प समज तुम्हाला आहे. तुमचे—तुमचे
आ त्मक मन ग धळािवरहीत आहे. तुम्हाला तो कोण आहे हे बरोबर मािहत आहे. तो
काय आहे हे तुम्हाला बरोबर मािहत आहे. तुम्हाला त्यािवषयी सवर् बरोबर मािहत आहे.
तुम्हाला मािहत आहे क ज्यावर तुम्ही िवश्वास ठे वला आहे आण पूणर् खात्री आहे, क जे
त्याच्या हाती िदले आहे त्या िदवसापयर्ंत राखायला तो समथर् आहे. ओह, आता, तेच ते
आहेत, ज्यांच्याशी पौल बोलत आहे. लक्षपूवर्क ऐका. आता ध्यान दया.
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…येशु ख्रस्तामधील िव ासू;
आता, मला मंडळीला हे पुन्हा एकदा सांगू दया. आपण ख्रस्तामध्ये कसे येतो?
चचर् मध्ये सामील होऊन? नाही. आपले नाव पुस्तकामध्ये लहून? नाही. बुडून बाि स्मा
घेण्याने? नाही. आपण ख्रस्तामध्ये कसे येतो? एका आत्म्याने आपण सवर् एका
अभवचनामध्ये, जे शरीरा, त्यामध्ये बाि स्मा पावलो आहोत, आण जे काही त्या प्रदेशात
आहे त्या सवार्ंचे आपण भागीदार आहोत. आमेन! ओह, मला—मला हे आवडते. जर
माझा आवाज घोगरा नसता तर मी ओरडू शकलो असतो. बापरे, जेव्हा मी त्या देशात
जातो तेव्हा तो माझा आहे. मी आता माझ्या घरी आही, मी कनानात आहे. परमेश्वर
ज्या कोणत्या गो ीसाठी मला वाप इ च्छतो त्यासाठी मी तयार आहे. मी पिवत्र भूमीवर
चालत आहे, एक राजाचा पुत्र, झगा घालून तयार आहे. मी िमसरामधून बाहेर आलो
आहे, वचनदत्त देशात आलो आहे, परीक्षेत उभा राहून, यादन पार क न पलीकडे
या आशीवार्िदत वचनाकडे आलो आहे. ओह, मला हे कसे िमळाले ? एका आत्म्याने.
तसेच जसे पौलाला िमळाले , ज्याप्रमाणे त्याने पौलावर कृती केली आण तुमच्यावर
केली त्याचप्रमाणे त्याने माझ्यावरही कृती केली. “एका आत्म्यामध्ये आपणा सवार्ंचा
बाि स्मा झाला आहे.” ￮शपडू न नव्हे, केवळ त्यातला थोडा शडकावा आण खूप बरे
वाटले ; पण खाली बुडून! ते सवर् पिवत्र आत्म्यामध्ये त्याखाली बुडी मारण्यासाठी. हेच
अभवचन आहे.
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आपले इिफसकरांस पत्र, आपला यहोशवा, जो पिवत्र आत्मा आहे, यहोशवा
म्हणजे, “येशू, उद्धारकतार्.” यहोशवा म्हणजे पिवत्र आत्मा, हे आ त्मक दशर् क आहे जसे
नैस गक होते, क तो आपला महान योद्धा आहे. तो आपला महान पुढारी आहे. जसा देव
यहोशवाबरोबर होता, त्याचप्रमाणे देव (पिवत्र आत्म्याने) आपल्याला चालिवतो. आण
जेव्हा छावणीमध्ये पाप येते, तेव्हा पिवत्र आत्मा थांबिवतो, “इथे मंडळीमध्ये काय चुक चे
आहे? काहीतरी चुक चे आहे.” ओह, तुम्ही पाहू शकत नाहीत का क आपल्याकडे
आता िकती जास्त िकशाचे पुत्र आहेत? अनेक असे शौल, सेिमनरी आण देविवषयक
शक्षणाच्या िव ालयांतून बाहेर पडत आहेत आण बाहेर जाऊन ा िवकृत गो ी शकवत
आहेत, जसे बायबलमध्ये म्हटले आहे क ते करतील. “वरवर पाहता, िवश्वास नसणारे,
स्वतःला तुमच्यापासून वेगळे करणारे, तुमच्याबरोबर सह्भागीता न करणारे, आण वगैरे
वगैर,े सुभक्त चे केवळ बा स्व प घेऊन आण सामथ्यर् नाकारणारे, अशांपासून दरू
पळा.” ते कुठू न आले हे त्यांना मािहत नाही, ते काहीच कारण देऊ शकत नाहीत.
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माझे एक िमत्र भाऊ बूथ िक्लबॉन ांच्याकडू न मला हे समजले ते मी सांगतो, जर
ा…जगात अनौरस, देवापासून न बनले ले असे काही असेल तर ते एक खेचर आहे.
एक खेचर हे सवर् गो ीमधील सवार्त खालच्या दज्यार्चे आहे. ते एक…ते—ते त्याला
मािहत नाही क ते काय आहे. ते त्याच्यासारखे दस
ु रे उत्प क शकत नाही. एक खेचर
दस
ु र्या खेचराबरोबर सबंध क न खेचराची पैदास क शकत नाही. ते संपले आहे.

70
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त्याला मािहत नाही क त्याचे वडील कुठू न आले , आण त्याच्या आईिवषयीही त्याला
मािहत नाही, कारण ते थोड्या प्रमाणात गाढव आहे आण एक घोडी आहे. देवाने असे
कधीच केले नव्हते. तुम्ही कधीच अश्या प्रकारचे देवावर थोपवू नका. देव असे कधीच
करत नाही. देवाने म्हटले , “सवर् काही आपापल्या जातीचे उपजवो.” होय महाशय. पण
एक—एक खेचर हे एक—एक…त्याचे वडील एक गाढव होते आण त्याची आई एक
घोडी होती, म्हणून त्याला मािहत नाही क तो कोणाच्या मालक चा आहे. तो—तो—
तो एक घोडा आहे जो खेचर बनण्याचा प्रयत्न करत आहे, कवा एक खेचर… कवा—
कवा तो एक घोडा आहे जो गाढव बनण्याचा प्रयत्न करत आहे, कवा एक गाढव आहे
जो घोडा बनण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याला मािहत नाही क तो कोणाच्या मालक चा
आहे. आण तो जगांतील सवार्त कठीण डोक्याचा (मंद) आहे. तुम्ही त्यावर कचतही
िवश्वास क शकत नाही.
आण त्याचप्रमाणे बरेच लोकं मंडळीमध्ये आहेत. त्यांना ठाऊक नाही त्यांचे वडील
कोण आहेत, त्यांना ठाऊक नाही त्यांची आई कोण आहे. एकच गो त्यांना मािहत
आहे क ते एकतर प्रेसबटे रअन, मेथडस्ट, बॅ प्टस्ट, कवा पटेकॉस्टल, कवा असे
काहीतरी आहेत. त्यांना मािहत नाही के ते कुठू न आले आहेत. आण एक जुनं गाढव,
तुम्ही त्यांच्यावर ओरडू शकता ￭जतके होईल ततके त्यांच्यावर ओरडा, आण तो केवळ
उभा राहून आण मोठे कान बाहेर काढू न केवळ बघत राहील. तुम्ही संपूणर् रात्र त्यांना
प्रचार क शकता आण ते आतमध्ये आले त्यापेक्षा कचतही जास्त त्यांना बाहेर जाताना
मािहत नसेल. आता हे पूणर् बरोबर आहे. मी उमर् ट होऊ इ च्छत नाही, पण मला तुम्हाला
सत्य सांगायचे आहे.
71

72
पण एक गो आहे जी ते क शकतात, ते चांगले कायर् कारी आहेत. ओह, ते केवळ
काम, काम, काम, काम करतात. ते माझ्या ध्यानात आमिनयाम लोकांचा समूह आणतात
जे नेहमी स्वग य मागार्त जाण्यासाठी कायर् रत आहेत. हे बरोबर आहे, एक खेचर. ओह,
द ले डीज एड सोसायटी, आण क बडीच्या मांसाचे जेवण, प्रचारकांचा पगार. “आण
आम्हाला ा कृत्यासाठी, हे नृत्य करणे गरजेचे आहे.” आण ते केवळ काम, काम, काम,
काम, काम, काम, काम आहे. आण ते, ते कशासाठी काम करत आहेत?
73
त्यांना िवचारा, “तुम्ही िवश्वास ठे वल्यानंतर तुम्हाला पिवत्र आत्मा िमळाला
काय?”
74
ते त्यांचे कान बाहेर काढतील, आण त्यांना मािहत नाही क ते कोणाच्या मालक चे
आहेत, “तुम्हाला काय सांगायचे आहे? हे सवर् कोठू न? पिवत्र आत्मा म्हणजे तुम्हाला
काय सांगायचे आहे? मी त्यािवषयी कधीच ऐकले नाही. ओह, नक्क च तू एक प्रकारचा
धमर् वेडा असावा.” पािहले , त्यांना मािहत नाही त्यांचे वडील कोण कवा त्यांची आई कोण.
आण तुम्ही जे काही करता त्यामध्ये तुम्हाला त्यांना िपटावे लागते, इथे िपटावे आण
तथे िपटावे, आण इथे िपटावे आण तथे िपटावे. हे बरोबर आहे, एक जुने खेचर.

पण मी तुम्हाला सांगतो, तुम्हाला एका खर्या उत्तम जातीच्या घोड्याबरोबर तसे
करायला लागत नाही. त्याला केवळ एक चाबकाचा फटका मारा आण भावा तो पळू
लागेल. त्याला मािहत आहे तो काय करत आहे. ओह, उत्तम जातीच्या घोडयाला
चालिवण्यात िकती चांगले वाटते! त्याला असे बोलण्यास िकती चांगले वाटते, “चल,
मुला.” ओह, तुम्हाला गच्च पकडायला लागते नाहीतर तो तुमचे पादत्राणे हवेत उडवेल.
75

76
एका उत्तम प्रतीच्या खस्ती मनुष्याचेही असेच आहे. हा ेलुया! “तुम्ही पिवत्र
आत्म्याचा स्वीकार करा. तुम्ही प्रत्येकजण पश्चाताप करा आण तुमच्या पापांच्या
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क्षमेसाठी येशू ख्रस्ताच्या नावामध्ये बाि स्मा घ्या.” गेले, शक्य ततक्या जलद ते
पाण्याकडे गेले. त्यांना पिवत्र आत्मा िमळत नाही तोपयर्ंत ते रात्र आण िदवस िवश्रांती घेऊ
शकत नाहीत.का? तुम्हाला मािहत आहे क एका ख्रस्ती व्यक्त ला मािहत आहे त्याचे
वडील कोण होते. पािहले , जन्मासाठी दोन व्यक्त ची गरज असते. हे बरोबर आहे, वडील
आण आई. खेचराला मािहत नाही वडील कोणता आण आई कोणती. पण आम्हाला
मािहत आहे क वडील आण आई कोण होते कारण आमचा जन्म देवाच्या ल खत
वचनाने झाला आण आत्म्याने िन श्चत केला गेला. पेत्राने पटेकॉस्टच्या िदवशी म्हटले ,
“जर, तुम्ही प्रत्येकजणांनी पश्चाताप क न, तुमच्या पापांच्या क्षमेसाठी येशू ख्रस्ताच्या
नावामध्ये बाि स्मा घेतला, तर तुम्हाला पिवत्र आत्म्याचे दान िमळे ल.”
आण, भावा, एक खरा नव्याने जन्मले ला ख्रस्ती, (अरे, बापरे) त्याचा आत्मा,
ज्यावेळी त्याला वचन िमळते, त्याचवेळी तो पिवत्र आत्मा स्वीकारतो. नंतर त्याला
काहीही िवचारा! त्याला मािहत आहे तो कुठे उभा आहे. “तुम्ही दैवी आरोग्य ावर
िवश्वास करता का?”
77

“आमेन!”
“तुम्ही दस
ु यार्ंदा येणे
“आमेन!”

ावर िवश्वास करता का?”

एका खेचराला हे िवचारा. तो धा मक खेचर, “हु, मला मािहत नाही. डॉक्टर जोन्सने
एकदा सांिगतले होते…” हु! तेथे शौलाच्या मागोमाग चालतात. पािहले ? “ओह, त्यांना
मािहत नाही. बरे, मी तुला सांगतो, माझी मंडळी ाबद्दल िन श्चत नाहीये.”
78

ओह, भावा, परंतु नवीन-जन्म पावले ले पु ष व ी, प्रभू येशूच्या येण्यासबंधी
पूणर्पणे िन श्चत आहेत, त्यांना पिवत्र आत्मा िमळाल्याची तेवढीच खात्री आहे ￭जतक
पिवत्र आत्मा िदला जाणार ाबद्दल आहे.
79

आता, येशूने म्हटले …त्या िविहरीवरील ीने, “आम्ही
करतो, आण यहुदी य शले मेत उपासना करतात.”
80

ा ड गरावर उपासना

त्याने म्हटले , “बाई, माझे शब्द ऐक! अशी वेळ येत आहे, आण आता आली आहे,
जेव्हा िपता त्यांना शोधतो जे त्याची उपासना आत्म्यात व खरेपणात करतील.”

81

“तुझे वचन हेच सत्य आहे.” आण प्रत्येक मनुष्य जो बायबल वाचतो आण
बायबलमध्ये िदले ल्या प्रत्येक वचनावर िवश्वास करतो, आण त्यामध्ये िदले ल्या सूचना
पाळतो, आण जो पिवत्र आत्मा त्यांनी स्वीकारला तोच तोही स्वीकारतो, त्यांनी
स्वीकारला त्याचप्रकारे स्वीकारतो, त्यांना जे प रणाम िमळाले तेच त्यालाही िमळतात,
तेच सामथ्यर् जे त्यांना िमळाले होते जेव्हा त्यांनी स्वीकारला होता, त्याला मािहत आहे
त्याचे वडील आण आई कोण होते. त्याला मािहत आहे तो येशू ख्रस्ताच्या रक्तामध्ये
धुतला आहे, आत्म्याने जन्मला आहे, देवाच्या तेलाने भरला आहे. तो कुठे उभा आहे
हे त्याला मािहत आहे. िन श्चतपणे! तो कनानामध्ये आहे. त्याला मािहत आहे तो कुठू न
आला आहे. खर्या खस्ती व्यक्त च्या बाबतीत असेच आहे. त्याला िवचारा, “तू िवश्वास
ठे वल्यानंतर तुला पिवत्र आत्मा िमळाला आहे का?”
82

“आमेन, भावा!”
एके िदवशी ब्याण्णव वषार्ंची एक वृद्ध संत तच्या ऐशी वष य पाळकांशी बोलत
असताना, मी तला िवचारले , “आजी?”

83

शक्य ततक्या तेजस्वीपणे, ती म्हणाली, “होय माझ्या मुला.”
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मी म्हटले , “तू पिवत्र आत्मा स्वीका न िकती वेळ झाला आहे?”

ती म्हणाली, “देवाचा मिहमा होवो! जवळ-जवळ साठ वषार्ंपूव मला तो
िमळाला आहे.”
आता, जर ती खेचर असती, तर ती म्हणाली असती, “आता, एक िमिनट थांब,
माझ्यावर ￮शपडू न मला िन श्चत केले होते जेव्हा मी…अरे खरोखरच, आण त्यांनी मला
चचर् मध्ये नेले आण अमुकअमुका कडू न मी पत्र घेतले .” ओह, दया होवो! त्यांना हेही
ठाऊक नाही क ते कोणाच्या मालक चे आहेत.
85

पण तला ठाऊक आहे तचा जे त्वाचा हक्क कुठू न आला. जेव्हा तो देण्यात आला
तेव्हा ती तथे होती. तचा जन्म पाण्याने व आत्म्याने झाला होता. तला मािहत आहे,
आण पाण्याच्या स्नाना ारे वचनाने धुतले जाण्याने, ती वचनाचा स्वीकार करते.
86

आता पाहा हे कसे उद्देशून म्हटले आहे, “जे येशू ख्रस्तामध्ये आहेत त्यांना.” पौल,
आता, लक्षात ठे वा…मी खूप वेळ घेत आहे, पण मी ा अध्यायातुन जाणार नाही.
पण मी घाई करीन…तुम्हाला हे आवडते का? ओह, आपण कोठे आहोत त्यासंबध
ं ी हे
आपल्याला सांगते, पण केवळ एका रात्रीत हे आपल्याला समजणार नाही. आपल्याला
एक कवा दोन मिहने रोज रात्री लागतील ांतील प्रत्येक शब्द समजून घेण्यासाठी. मागे
इतहासामध्ये जाऊन तुमच्यापुढे हे आणावे लागेल, आण तुम्हाला दाखवावे लागेल क
हे सत्य आहे. आता मला ते वचन लवकर पुन्हा एकदा वाचू ा.
87

इिफस येथील पिवत्र जन व (संयोजक ) ख्रस्त येशूच्या ठायी िवश्वास
ठे वणारे ांस (मनुष्याच्या इच्छे नुसार नाही तर ) देवाच्या इच्छे नुसार झाले ला
ख्रस्त येशूचा प्रेिषत पौल ाच्याकडू न;
88
म्हणजे, “ते बाहेर बोलावले ले असून, वेगळे केले ले आहेत, आण आता पिवत्र
आत्म्याने बाि स्मा पावून, येशू ख्रस्तामध्ये आहेत. माझ्या िप्रयांनो, मी हे पत्र तुम्हाला
उद्देशून लहीत आहे.” ओह, मला पौल आता या क्षणी त्यांच्याबरोबर असताना िदसत
आहे, ओह, िकती आनंदी! त्याला िबचार्या म्हातार्या प्रेिषताचे डोके त्यांनी तथे कापून
वेगळे केले . मी त्या जागी गेलो होतो जेथे त्यांनी त्याचे डोके कापून वेगळे केले . ओह, पण
त्याचे डोके आता त्या नवीन शरीरावर आहे आण ते पुन्हा कधीही वेगळे केले जाऊ शकत
नाही. आण ा क्षणी तो तथे त्यांच्याबरोबर उभा आहे, तोच प्रेिषत ज्याने हे लिहले .
आण म्हटले , “तुम्ही जे येशू ख्रस्तामध्ये आहा! एका आत्म्याने आपण सवर् ा एका
शरीरामध्ये बाि स्मा घेतला आहे.” आता पाहा.

देव आपला िपता आण…प्रभू येशू ख्रस्त
शांत असो.

ांच्यापासून तुम्हाला कृपा व

आपल्या प्रभु येशू ख्रस्ताचा देव व िपता धन्यावािदत असो, ज्याने
आपल्याला आशीवार्िदत केले आहे सवर् …
ओह, चाल तू ते ऐकत आहेस काय?
…आपल्याला सवर् आध्या त्मक आशीवार्द देऊन आशीवार्िदत केले
आहे…
केवळ काही प्रेिषतांना नाही, आण काह ना ाला, तर त्याने आपल्याला सवर्
आ त्मक आशीवार्दाने आशवार्दीत केले आहे. जो पिवत्र आत्मा जो पटेकोस्टच्या िदवशी
उतरला तोच पिवत्र आत्मा आजच्या रात्री इथे उप स्थत आहे. तोच पिवत्र आत्मा ज्यामुळे
मरीया ओरडु लागली व अन्य भाषेत बोलु लागली, आण खूप अदभुत वेळ घालवून
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आनंद क लागली, आण सवर् गो ी ज्या तने केल्या, तोच पिवत्र आत्मा आजच्या रात्री
इथे आहे. तोच पिवत्र आत्मा ज्याने पौलाला त्या जुन्या जहाजावर, जे पूणर्पणे पाणी भ न
बुडू लागले आहे असे िदसत होते, आण चौदा िदवस आण रात्री, चंद्र नाही कवा तारे
नाही. त्याने त्यावर बघतले आण प्रत्येक लाटेवर सैतान होता, त्याच्यावर ी करत,
आण स्वतःचे दात खात, आण म्हणाला, “मी तुला आता बुडिवतो, म्हातार्या मुला. तू
आता माझ्याकडे आहेस.”
आण जेव्हा पौल थोडीशी प्राथर् ना करण्यास खाली गेला, तेथे एक दत
ू उभा राहून,
म्हणाला, “भऊ नको, पौला. ा जुन्या जहाजाचा िवनाश एका बेटावर होणार आहे. जा
आण तुझे भोजन घे, आता सवर् ठीक आहे.”
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त्याच्या छोट्या बाहूव
ं र त्या साखळ्या घेऊन ओढत ओढत, तो बाहेर आला, आण
म्हणाला, “तुम्ही चांगले धैयर् धरा मनुष्यांनो, कारण देव, ज्या देवाचा मी सेवक आहे,
त्याचा दत
ू , माझ्या बाजूला उभा राहून म्हणाला, ‘पौला, भऊ नको.’” तोच पिवत्र आत्मा
आज ा रात्री इथे आहे, तोच देवाचा आत्मा, आपल्याला त्याच आ त्मक आशवार्दांनी
आपली सेवा करीत आहे.
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…स्वगार्ंतील सवर् आध्या त्मक आशीवार्द देऊन आशीवार्िदत केले …
ओह, आपण इथे अजून एक िमिनट थांबूया. “स्वग य स्थानांमध्ये.” आता, केवळ
बाहेर कुठे ही नव्हे तर स्वग य स्थानांमध्ये. आपण “स्वग य,” स्थानांमध्ये एकत्र आलो
आहोत, ाचा अथर् एका िवश्वासणार्याची जागा आहे. आण मी जर प्राथर् ना केली आहे,
तुम्ही प्राथर् ना केली आहे, कवा मंडळीने प्राथर् ना केली आहे आण आम्ही संदेशासाठी
तयार आहोत आण आम्ही संत जणांमध्ये बोलावले ले असे जोडले गेले आहोत,
पिवत्र आत्म्याचा बाि स्मा झाले ले, देवाच्या आत्म्याने भरले ले, िनवडले ले असे आण
स्वग य स्थानात बसले ले आम्ही आमच्या जीवांमध्ये स्वग य स्थानात आहोत. आपल्या
आत्म्यानी आपल्याला स्वग य वातावरणात आणले आहे! ओह भावा! तेथे तुम्ही आहा,
एका स्वग य वातावरणात! ओह, आजच्या रात्री काय होऊ शकते, आजच्या रात्री काय
होऊ शकते जर आपण इथे स्वग य वातावरणात बसले असू, आण पिवत्र आत्मा प्रत्येक
दयाला स्पशर् करीत आहे, जे नवचैतन्याने येशू ख्रस्तामध्ये नवीन उत्पत्ती आहे? सवर्
पापं रक्ताखाली, प रपूणर् उपासनेत, आण आपले हात देवाकडे वर क न आण आपली
दये वर उचलून, येशू ख्रस्ताबरोबर स्वग य स्थानांत बसले असून, स्वग य स्थानांत
एकत्र उपासना करीत आहोत.
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काय तुम्ही कधी स्वग य स्थानांत बसले आहात? मी तोपयर्ंत बसलो आहे जोपयर्ंत
मी देवाकडे रडेन व म्हणेन, “देवा मला इथून कधीच जाऊ देऊ नको.” केवळ
ख्रस्ताबरोबर स्वग य स्थानांमध्ये!
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आपल्याला कशाने आशवार्दीत केले आहे? दैवी आरोग्य, पूवर्ज्ञान, प्रगटीकरण,
ांत, सामथ, अन्य भाषेत बोलणे, अथर् सांगणे, ज्ञान, शहाणपण, सवर् स्वग य दानं,
आण अवणर् नीय असा आनंद आण पूणर् मिहमा, प्रत्येक
आत्म्याने भरले ले, एकत्र
चालत, स्वग य स्थानांत एकत्र बसले ले, आपल्यामध्ये एकही द ु िवचार नाही, एकही
￭सगरेट ओढणे नाही, एकही छोटे व नाही, एकही हे, ते कवा काही नाही, एकही द ु
िवचार नाही, कोणाकडेही एकमेकांिव द्ध काहीच नाही, सवर् जण प्रेमात आण एकोप्यात
बोलतात, सवर् जण एकमताने एका जागी, “मग स्वगार्ंतून अचानक सामथ्यर् शाली व धावत्या
हवेप्रमाणे एक आवाज येईल.” तेथे तुम्ही आहा, “सवर् आध्या त्मक आशीवार्द देऊन
आपल्याला आशीवार्िदत केले आहे.”
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बोलले ला शब्द

मग कदाचत पिवत्र आत्मा कोणा एकावर उतरेल, व म्हणेल, “प्रभू परमेश्वर असे
म्हणतो. अमुक एका जागी जा व अमुक एक गो कर.” पाहा ते तसेच्या तसे होईल.
[भाऊ ब्रॅन्हम त्यांच्या बोटांनी आवाज करतात—संपा.] पािहले ? “प्रभू असे म्हणतो.
अमुक एका जागी जा व अमुक एक गो कर.” पहा ते तसेच्या तसे होईल. [भाऊ ब्रॅन्हम
त्यांच्या बोटांनी आवाज करतात.]
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“स्वगार्ंतील सवर् आध्या त्मक आशीवार्द देऊन आशीवार्िदत केले .” पाहा!
ज्याप्रमाणे त्याने आपल्याला िनवडू न घेतले …

आपण त्याला िनवडले का, िक त्याने आपल्याला िनवडले ? त्याने आपल्याला
िनवडले , कधी? ज्या रात्री आपण त्याला स्वीकारले तेव्हा? िनवडले !
97

त्याप्रमाणे जसे त्याने जगाच्या स्थापनेपूव आपल्याला त्याच्यामध्ये िनवडू न
घेतले , अशासाठी क आपण त्याच्या समक्षतेत पिवत्र…िनद ष असे…
(संप्रदायामध्ये ?)…प्रेमामध्ये असावे:
देवाने आपल्याला कधी िनवडले ? ज्यांना पिवत्र आत्मा िमळाला आहे, देवाने
तुम्हाला कधी िनवडले ? त्याने तुम्हाला कधी िनवडले ? जगाच्या स्थापनेपूव . त्याच्या
दरू ीने त्याने तुम्हाला अगोदरच पािहले आण जाणले क तुम्ही त्याच्यावर प्रेम कराल.
आण जगाच्या स्थापणेअगोदर, त्याने तुम्हाला िनवडले , आण येशूला पाठिवले क त्याने
तुमच्या पापांसाठी िवनंती करावी, आण तुम्हाला त्याच्याबरोबर समेट करण्यासाठी व
त्याच्यावर प्रेम करण्यासाठी बोलवावे. ओह, इच्छा होते क आपल्याकडे थोडया जास्त
िमिनटांचा वेळ हवा होता.
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आपण थोडेही पुढे जाण्याअगोदर मला, मागे उत्पत्ती 1:26 मध्ये येउ ा. मी ते
बुधवारी घेईन. जेव्हा देवाने मनुष्य बनिवला…त्याने मनुष्य बनिवण्याअगोदर स्वतःला
“एल,” इ-एल; इ-एल-एच, “एलाह,” “एलोिहम” असे संबोधले . इब्री भाषेमध्ये
ा शब्दाचा अथर् , “स्व-अ स्तत्व,” असा आहे, पूणर्पणे त्याच्या ारे. त्याच्या अगोदर
काहीच अ स्तत्वात नव्हते, तो केवळ एकटाच अ स्तत्वात होता, स्व-अ स्तत्व असले ला
एक! एल, एला, एलोिहम, म्हणजे, “सवर् -पूणर्, सवर् शक्त शाली, महान, स्व-अ स्तत्व
असले ला एक.” ओह!
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पण उत्पत्ती 2 मध्ये जेव्हा त्याने मनुष्य घडिवला, तो म्हणाला, “मी आहे,” वायए-एच-यू, जे-यू-वी-यू-एच, येहु, “यहोवा.” याचा अथर् काय होता? “मी एक स्वअ स्तव असले ला आहे ज्याने स्वतःपासून काढू न काहीतरी बनिवले आहे, जो माझा पुत्र,
कवा एक तात्पुरते, कवा एक तात्पुरती हौस, कवा माझे छोटे स्व प आहे.” देवाला
गौरव! का? त्याने मनुष्याला िदले …यहोवा म्हणजे, “असे क त्याने मनुष्याला तात्पुरते
देव होण्याची संधी िदली.” कारण तो िपता आहे, देव, आण त्याने मनुष्याला तात्पुरता
देव असे बनिवले , मग तो आता केवळ स्व-अ स्तत्वात नाही, तो त्याच्या कुटु ंबाबरोबर
अ स्तत्वात आहे. एलाह, एलाह, एलोिहम. आता, आता तो यहोवा आहे. यहोवा म्हणजे,
“एक जो त्याच्या कुटु ंबाबरोबर अ स्तत्वात आहे.” आता, देवाने मनुष्याला सवर् पृथ्वीवर
प्रभुत्व करण्यासाठी बनिवले , त्याची सत्ता होती. आण पृथ्वीवर मनुष्याची सत्ता होती.
काय हे वचनात आहे? आण मग जर ती त्याची सत्ता आहे, तर तो पृथ्वीवरचा देव
आहे. तो बोलत असे व तसेच होई. तो हे बोलत असे, आण तसेच होई. ओह! तेथे तो
आहे, देव, यहोवा, जो पूव स्व-अ स्तत्व म्हणून अ स्तत्वात होता, परंतु आता, त्याच्या
कुटु ंबाबरोबर अ स्तत्वात होता, त्याची मुले त्याच्याबरोबर होती. तेथे तुम्ही आहा.
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आता, हे वाचा. आपण बुधवारी रात्री ामध्ये बघू जेव्हा आपल्याकडे जास्त वेळ
आहे. आपण अजून केवळ पंधरा िमिनटे आण आपण…मला वाटले मी ातून एका
िवश जागी येऊ शकेन जेथे आपल्याला पिवत्र आत्म्याच्या अभवाचनाने शक्कामोतर् ब
केले आहे, परंतु आपल्याला तेथे येता येणार नाही. ठीक आहे.
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आता, आपल्याला देवाचे सेवक होण्यासाठी कधी बोलावले होते? ऑमर् न नेव्हील
ाला देवाचा सेवक होण्यासाठी कधी बोलावले होते? अरे बापरे! इथे मी लटपटतो. मी
तुम्हाला सांगतो, आपण थोडे वचन पाहूया. तुम्ही 1 पेत्र 1:20 मध्ये या. आण, पॅट,
प्रकटीकरण 17:8 काढ. आण मी प्रकटीकरण 13 काढतो. आता आम्हाला इथे ऐकले
पािहजे, तुम्हाला जाणायचे आहे क देवाने तुम्हाला ख्रस्ती होण्यासाठी कधी बोलािवले .
ओह, मला हे आवडते. “मनुष्य केवळ भाकरीने नव्हे तर परमेश्वराच्या मुखातून िनघणार्या
प्रत्येक शब्दाने जगेल.” ठीक आहे, भाऊ नेिवल, तुझ्याकडे एक पेत्र 1:20 आहे. [भाऊ
नेिवल म्हणतात, “1:20.”—संपा.] बरे, 1:19 आण 1:20 वाच. हे ऐका. [“1:19 आण
20.”] होय. [भाऊ नेिवल पेत्राच्या पिहल्या पत्रातून 1:19-20 वाचतात.]
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तर िनष्कलं क व िनद ष कोकरा असा जो ख्रस्त त्याच्या मूल्यवान रक्ताने:
ज्याचे पूवर्ज्ञान जगाच्या स्थापनेच्या आधी झाले होते, तोच काळाच्या शेवटी
तुम्हांसाठी प्रगट झाला.
त्याला कधी पूव च नेमले होते? जगाच्या स्थापनेपूव . भाऊ पॅट, माझ्यासाठी
प्रकटीकरण 17:8 वाच. [भाऊ पॅट प्रकटीकरण 17:8 वाचतात—संपा.]:
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जे ापद तू पािहले ते होते आण नाही; ते अथांग डोहातून वर येणार
आहे व नाशाप्रत जाणार आहे. जगाच्या स्थापनेपासून ज्याचे नाव जीवनाच्या
पुस्तकांत लिहले , नाही अशा पृथ्वीवर राहणार्या लोकांना, ते ापद होते,
नाही, तरी हजर आहे असे पाहून आश्चयर् वाटले .
कोण भुलिवले जाणार आहेत? जसा शौल होता, तशाप्रकारच्या त्या धा मक
मनुष्याकडू न कोण भुलिवले जाणार? ते इतके प रपूणर् व धूतर् होते िक शक्य झाल्यास
ते कोणाला भुलिवल? त्याच इ-…[मंडळी म्हणते, “िनवडले ल्यांना”—संपा.] जर…
[“शक्य झाले .”] जर शक्य झाले तर. ठीक आहे, प्रकटीकरण 13:8, मला तुमच्यासाठी
वाचू दया.
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ज्या कोणाची नावे जगाच्या स्थापने पूव वधले ल्या कोकर्याजवळील
जीवनाच्या पुस्तकांत लिहले ली नाहीत असे पृथ्वीवर राहणारे सवर् जण त्या
ापदाला नमन क रतील.
आपली नावे कोकराच्या जीवनाच्या पुस्तकात कधी टाकण्यात आली? जगाच्या
स्थापनेपूव जेव्हा कोकरा वधला गेला. जेव्हा देव यहोवा होता, एल, एला, एलोिहम, स्वअ स्तत्व असले ला. एका महान मो ा िहर्याप्रमाणे, आण तो त्याशवाय दस
ु रं काही असू
शकत नव्हता, पण ा िहर्यामध्ये त्याचा गुणिवशेष तारणारा असा होता. ा गुणिवशेषांत,
त्याच्यामध्ये एक आरोग्य देणारा होता. बरे, तेथे वाचिवण्यासाठी काहीच नव्हते आण बरे
करण्यासाठीही काहीच नव्हते, पण त्याच्या गुणिवशेषांनी ते तयार केले . तर मग, जगाच्या
स्थापनेपूव त्याला त्याच्या इथल्या महान चत्रािवषयी माहीत होते, आण त्याला मािहत
होते क , तो तारणारा असा येईल, आण तो येईल आण हाडामांसाचा बनून आमच्यामध्ये
वस्ती करील, आण त्याला मािहत होते क त्याला बसणार्या फाटक्यांनी आपल्याला
आरोग्य िदले जाईल, म्हणून जगाच्या स्थापनेपूव त्याने एक कोकरा त्याच्या पुस्तकावर
वधला आण तुमचे नाव, जगाच्या स्थापनेपूव त्या पुस्तकात लिहले . ओह!
105
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हे लक्षपूवर्क ऐका! पूवर्िनयुक्त ही मागे पूवर्ज्ञानाकडे पाहते, म्हणजे िनवड. िनवड मागे
पूवर्ज्ञानाकडे पाहते, आण पूवर्िनयुक्त ही अंतम िठकाणाकडे पाहते. हे िवस नका, क
िनवड मागे अशी पाहते, हे पाहा, “मी एक धतुरा होतो. माझा जन्म पापामध्ये झाला,
अन्यायामध्ये वाढलो, जगामध्ये खोटे बोलत आलो, पाप्यांमध्ये जन्मलो. वडील आण
आई आण माझे संपूणर् कुटु ंब पापी होते. मी एक छोटा धतुरा होतो. परंतु अचानक मी
एक गव्हाचा दाणा बनलो. हे कसे झाले ?” हे, हे काय आहे? िनवड. देवाने जगाच्या
स्थापनेपूव अशी िनवड केली होती क एक छोटा धतुरा गव्हाचा दाणा बनेल. “आता
मला मािहत आहे क मी गव्हाचा दाणा आहे, कारण मी वाचलो आहे, ते मी कसे क
शकतो?” मागे पाहा व जाणा क त्याने पूव च िनयुक्त केली होती. पूवर्ज्ञानाने त्याने पािहले
होते क मी त्याच्यावर प्रेम करीन, म्हणून त्याने आपल्या पुत्रा ारे प्राय त्त केले क मी
कणसातून गव्हाचा दाणा बनावा. “आता, मी आता कुठे आहे?” मी वाचलो आहे, मी
देवाच्या कृपेमध्ये चालत आहे. “पूवर्िनयुक्त ही कशाकडे पाहते?” अंतम िठकाणाकडे.
“तो मला कुठे घेऊन जाईल, आण मी कुठे जात आहे?” आमेन. त्याने तुम्हाला घेतले
आहे. तेथे तुम्ही आहा.
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आता थोडे अजून पुढे वाचूया आण थोड्याच वेळात आपण बंद क या.
त्याप्रमाणे जसे त्याने…जगाच्या स्थापनेपूव आपल्याला त्याच्यामध्ये
िनवडू न घेतले , अशासाठी क आपण त्याच्या समक्षतेत पिवत्र…िनद ष असे,
प्रेमामध्ये असावे:
त्याने आपल्या मनाच्या सत्संकल्पाप्रमाणे आपल्याला येशू ख्रस्ताच्या ारे
स्वतःचे दत्तक होण्याक रता प्रेमाने पूव च नेिमले .

त्याने काय केले ? त्याने, पूवर्ज्ञानाने, आपल्याला अगोदरच पिहले , हे जाणत
असताना क तो एक मुिक्तदाता, स्व-अ स्तत्व असले ला आहे. तेथे देवदत
ू कवा काहीही
नव्हते; केवळ देव, एला, एलोहीम, एक स्व-अ स्तत्व असले ला, त्याच्या एकट्या
व्यत रक्त काहीही नव्हते. परंतु त्याच्यामध्ये एक मुिक्तदाता होता. असे काहीच नव्हते
जे हरवले होते, बरे, मग, तो काय मुक्त करील? हे मािहत असताना, त्याला मािहत होते
क त्याच्यातील हा चांगला गुणिवशेष त्याचांतून काहीतरी तयार करील जे तो पुढे जाऊन
मुक्त क शकेल. आण जेव्हा ते झाले , त्याच्या पूवर्ज्ञानाने, त्याने पुढे पािहले आण जो
कोणी त्याचा स्वीकार करणार त्या प्रत्येकाला पिहले . आण हे करताना, तो म्हणाला,
“त्याला वाचिवण्यासाठी, एकाच मागार्ने मी हे क शकेन आण तो म्हणजे, मी स्वतः
खाली जाऊन रक्तमांसाचे बनून, मनुष्याचे पाप माझ्यावर घेईन, आण त्याच्यासाठी प्राण
देईन क जेणेक न माझी उपासना केली जाईल,” कारण तो देव आहे, उपासना केली
जावी असा.
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109 नंतर तो खाली आला आण स्वत:वर घेतले . आण त्याने जेव्हा असे केले , त्याने
असे अशासाठी केले क त्याला तुम्हाला वाचिवता यावे, तुम्ही जे वाचू इ च्छता. मला काय
म्हणायचे आहे ते तुम्ही पाहता काय? ज्याला सवर् गो ी मािहत होत्या त्या अनंत देवाने,
आपल्या पूवर्ज्ञानाने, कोकरा पिहला, आण त्याने जगाच्या स्थापनेपूव , कोकरा वधला,
आण त्याने तुमचे नाव वधले ल्या कोकराच्या पुस्तकात लिहले . आण त्याने सैतानाचे
कपट पािहले , क तो काय करणार आहे. म्हणून त्याने तुमचे नाव त्यावर टाकले . आण
त्याने म्हटले , ख्रस्तिवरोधक हा इतका धा मक असेल, इतका चांगला असेल, इतक
सुरख
े व्यक्त , इतका चलाख मनुष्य, इतका धा मक मनुष्य असेल क शक्य झाल्यास तो
िनवडले ल्यास फसवील. परंतु हे अशक्य आहे कारण त्यांची नावे जगाच्या स्थापनेपूव ,
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पूवर्िनयो￭जत केली होती. िनवडी ारे त्याने त्यांना िनवडले , आण पुवर्िनयुक्त ारे त्यांना
मािहत आहे ते कुठे जात आहेत. तेथे तुम्ही आहा.
आता, ावर कोण संशय क शकेल? हेच पौलाने सांिगतले . हे पौलाचे वचन आहे.
हे पौलाचे लखाण आहे. त्याच्या मंडळीला त्याने हेच शकिवले . जगाच्या स्थापनेपूव ,
मंडळीची जागा. तुम्हाला तयार करण्यासाठी, देव जेव्हा त्याच्या प्रसुतीवेदनेत होता,
तुम्ही काय करणार आहा हे ठाऊक असताना, त्याने तुम्हाला, एक गृिहणी, एक शेतकरी,
एक प्रचारक, एक संदे ा, एक हा कवा एक तो, असे स्वतःच्या शरीरात स्थानाप
केले . मग जेव्हा आपण, पिवत्रीकरणाने, लसुणाचा देश इ￭ज येथून बाहेर आलो,
आण वचनदत्त देशात बाि स्मा घेतला…कारण पिवत्र आत्मा हे देवाचे अभवचन आहे.
इिफसकरांस 4:30, सांगते, “देवाच्या पिवत्र आत्म्याला ख क नका; ज्याच्या योगे
तुम्ही तुमच्या मुक्त च्या िदवसापयर्ंत मुिद्रत झाला आहा.” मग देवाने, त्याची मंडळी
पुवर्िनयुक्त केली असताना म्हणाला, “आण सवर् लोकं, दहा लाखवेळा, दहा लाख इतके
लोकं, अतशय ध मक असतील आण फसिवले जातील.” जे फसिवले जाणार नाहीत ते
केवळ तेच असतील जे वचनदत्त देशात आले आहेत, ज्यांची नावे जगाच्या स्थापनेपूव ,
कोकर्याच्या जीवनी पुस्तकात घातली गेली, आण ते वचनदत्त देशात आले असून तेथे
आनंदात आहेत.
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अनेक लोक घाबरतात क ते मजेदार वागतील. अनेक लोक घाबरतात क पिवत्र
आत्मा तुम्हाला असे काहीतरी करायला लावील क तुम्हाला—तुम्हाला, लोकांची लाज
वाटेल. अनेक लोक घाबरतात क ते रडतील, आण त्यांचा िप्रयकर त्यांना रडताना
पािहल, कवा आई, कवा शेजारी, कवा तुमचा बॉस तुम्हाला पाहील.
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बंद करण्यापूव , मला तुम्हाला एका मनुष्यािवषयी सांगु दया. दावीद नावाचा एक
मनुष्य होता, आण जेव्हा देवाचा कोश पलीष्ट्यांच्या देशात होता, आण तो कोश खेचत
पलीकडे आणला, आण एक म्हातारा बैल तो कोश खेचत होता, आण जेव्हा दािवदाने
कोश येताना पािहले , त्याच्या अंगावर केवळ एक छोटा झगा होता, तो धावत तेथे गेला,
त्याने त्याचे पाय हवेत उडिवले , आण त्याभोवती उड्या मा लागला, आण नाचू
लागला, आण उड्या मा लागला आण नाचू लागला. आण तो, इस्राएलचा राजा!
आण त्याच्या पत्नीने खडक तून बाहेर पािहले आण तला िदसले क तो खूप िवचत्र
वागत आहे, तने त्याला तुच्छ मानले . का, तने म्हटले असेल, “तो मूखर्! तथे बघा
त्याच्यावर, तो कसा वागत आहे, त्याचे पाय हवेत उडवत, आण सभोवती उड्या मारत
आण असा वागत आहे. का, बहुतेक तो वेडावला असावा!” आण त्या रात्री, जेव्हा तो
आत आला, तने अशा शब्दांत म्हटले , “तू मला लज्जास्पद केले स. तू, एक राजा, माझा
पती, तेथे बाहेर का तसे करत होता, आण तसा वागत होता!”
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दावीद म्हणाला, “उ ा मी त्याहून अधक चांगले करीन. होय महाशय!” तो
म्हणाला, “तुला मािहत नाही काय, मी प्रभूसाठी नाचत होतो?” त्याने पार केले ! तो
वचनदत्त देशात होता. त्याने सवर् स्व-शैली आण जगाची घाण गमावली होती. कोश
त्याच्या स्वतःच्या नगरात येत आहे त्यामुळे तो खूप आनंदी होता.
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114 आण, ओह, मी तुम्हाला सांगतो, काही लोकं पिवत्र आत्मा स्वीकारण्यास
घाबरतात, ते भतात क ते कुठे अन्य भाषेत बोलतील. ते घाबरतात, क कोणीतरी
म्हणेल, “आता तोही त्या अन्य भाषा बोलणार्यांपक
ै एक आहे.” ते चचर् मध्ये येऊन
येशू ख्रस्ताच्या नावामध्ये बाि स्मा घेण्यास भतात, कारण त्याची त्यांना लाज वाटते.
ऊ! ओह!
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कोणीतरी म्हटले , मला माझ्या ध्वनीिफती मागे घ्यावा लागतील, कारण मी येशू
ख्रस्ताच्या नावातील बा ीस्म्याबद्द्ल प्रचार केला होता. मी त्या मागे घेणार नाही. मी
अधक बनवतोय! ते बरोबर आहे, क , अधक बनवतोय! ते बायबल आहे. जर आपण जे
काल केले ते त्यांना आवडत नसेल, तर आपण उ ा काय करणार ते पाहा! तेच करणे
आहे, पाहा, केवळ पुढे जात राहा. त्याला कुठे च अंत नाही, कारण ते प्रभूपासून आहे.
तो देव आहे.
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तुम्हाला मािहत आहे देवाने काय केले ? देवाने स्वगार्ंतून खाली पािहले , त्याने
म्हटले , “दावीद, तू माझ्या मनासारखा एक मनुष्य आहेस.” दािवदाला लाज वाटत
नव्हती. तो प्रभूचा सेवक होता. त्याचे प्रभूवर प्रेम होते. आण तो इतका आनंदी, इतका
उ ा￭सत झाला, क त्याने मनुष्याच्या प्रत ेची पवार् केली नाही.
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तुम्ह पाहा, जसे मी आजच्या सकाळी माझ्या संदेशात म्हटले , आपण इतके भत्रे
आहोत, क आपल्याला शकिवण्यासाठी एखादा शौल हवा आहे, आपल्याला एखा ा
सेिमनारीतला एखादा शौल हवा आहे ज्याने आपल्याला, आपण आपला धमर् कसा
पाळावा आण कसे करावे हे सांगावे. हे यादनेच्या दस
ु र्या बाजूला आहे. ा बाजूला
पिवत्र आत्मा नेतृत्व करतो. इथे तुम्ही त्या घाणीतून बाहेर आहा. इथे तुम्ही, ते काय
िवचार करतात ाची पवार् करीत नाही. इथे तुम्ही मृत आहा, आण तुमचे जीवन
ख्रस्तामध्ये पूणर्पणे लपले आहे…आण पिवत्र आत्म्याने मुिद्रत आहा. तुम्ही पवार् करत
नाही. तुम्ही कनानात राहत आहा. तुम्ही उत्तम प्रतीचे धान्य असे उभे राहू शकता. तुम्ही
येशू ख्रस्तामध्ये नवीन उत्पत्ती आहा. तुम्ही वचनदत्त देशासाठी बांधले ले आहा.
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मला आठवते, पलीकडे उभा असले ला भाऊ कॉ लन्स, अंदाजे तीस वषार्ंअगोदर,
जेव्हा हे चचर् बांधले गेले नव्हते. ती एक तंबूमधील सभा होती, इथे कोपर्यात, ती
माझी पिहली सभा होती. मी हेच शुभवतर् मान प्रचार करीत होतो, हीच गो , ख्रस्ताची
अनाकलनीय संपत्ती, येशू ख्रस्ताच्या नावामधील पाण्याचा बाि स्मा, प्रत्येक वचन खरे
आहे असा िवश्वास करणे, पिवत्र आत्म्याचा बाि स्मा, दैवी आरोग्य, देवाची सामथ्य,
तसेच जसे मी आता प्रचार करतो, त्याहून एक इंचदेखील वेगळे नाही. देवाने मला त्यांतील
काही गो ीचे जास्त प्रकटीकरण िदले आहे, आण मग, जसे तो मला प्रगट करतो, मी
ते पुढे आणतो. जे काही आहे त्यांतून तो काहीच काढत नाही, तो केवळ त्यात भर
घालत राहतो.
118

119 मी तेथे खाली उभा होतो जेव्हा जवळजवळ पाचशे लोकं िकनार्यापाशी उभे होते,
आण गात होते, “यादनेच्या वादळी िकनार्यावर मी उभा आहे, आण माझे आशावादी
डोळे कनानाच्या चांगल्या आण आनंदी प्रदेशाकडे लागले आहेत, जेथे माझ्या मालक च्या
वस्तू आहेत. केव्हा मी त्या िहतकारक िकनार्याकडे पोहोचेन आण कायमचा आशीवार्िदत
होईन, केव्हा मी पोहोचेन आण माझ्या िपत्याच्या…आण कायमचा िवश्रांती पावेन?”
जेव्हा ते गात होते, तेव्हा मी एका मुलाला नदीमध्ये, त्याला प्रभू येशूच्या नावामध्ये,
बाि स्मा देण्यासाठी घेऊन जात होतो. मी म्हणालो, “िपत्या, मी ा मुलाला, त्याच्या
कबुलीप्रमाणे, इथे आणले ले असताना…” त्यावेळी मी केवळ एक त ण मुलगा होतो,
माझ्याकडे घरी त्यावेळची छायाचत्रे आहेत. मी म्हणालो, “प्रभू, जेव्हा मी त्याला त्याच्या
कबुलीप्रमाणे, देवाचा पुत्र येशू ख्रस्ताच्या नावामध्ये पाण्याने बाि स्मा देत आहे, तू त्याला
पिवत्र आत्म्याने भर.” आण त्याच वेळी, कशाने तरी भोवरा पडला, आण ते भोवर्यातून
खाली आले , तो तेजस्वी आण सकाळचा तारा तेथे उभा रािहला. तेथे तो प्रकाश उभा
रािहला जो तुम्हाला त्या चत्रामध्ये िदसतो. तेथे तो उभा रािहला.

दत्तकपणा
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तो जगभर गेला, वर कॅनडा आण सभोवती. त्यांनी म्हटले , “एक बॅ प्टस्ट सेवक
बाि स्मा देत असताना, एक रहस्यमय प्रकाश त्याच्यावर िदसला.”
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काही िदवसांपूव , जेव्हा डॉक्टर लामसा माझ्याकडे आले , आण त्यांना ािवषयी
काहीच मािहत नव्हते, आण त्यांनी एक छायाचत्र आणले , जे भावाकडे िमळाले होते
ते आता त्यांच्याजवळ आहे. तुझ्याकडे ते चत्र आहे काय? तुझ्याकडे ते बायबल आहे
काय, तेथे पडले ले, ते तुझ्या पुस्तकामध्ये आहे का? ठीक आहे. तेथे देवाचे, जुने प्राचीन
इब्री चन्हाचे एक चत्र होते, अगदी तेच जे इयोबाच्या िदवसांत होते, बायबल लिहले गेले
त्यापूव . देव त्याच्या तीन गुणिवशेषांमध्ये, तीन देव नव्हे. एक देव तीन गुणिवशेषांमध्ये.
िपता, पुत्र आण पिवत्र आत्मा, तीन कायार्लये ज्यामध्ये देव कायर् करतो. तीन देव नव्हे,
तीन गुणिवशेष! आण तेथे ते होते. जेव्हा तो उत्तम मनुष्य, डॉक्टर लामसा, लामसा
बायबलचे भाषांतर, जेव्हा त्या सकाळी तो म्हणाला. जेव्हा मी त्यांना म्हटले क , मी
म्हटले —मी म्हटले , “ते चन्ह काय आहे?”
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ते म्हणाले , “ते इब्रीमध्ये, देवाचे प्राचीन चन्ह आहे. देव, एक देव तीन
गुणिवशेषांमध्ये.”
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मी म्हटले , “िपता, पुत्र आण पिवत्र आत्मा असे का?”
ते थांबले , आण त्यांनी त्यांचे कॉफ चे कप खाली ठे वले , त्यांनी माझ्याकडे पिहले .
जीन, मी िवश्वास करतो तू तेथे होतास, लओ. त्यांनी म्हटले , “तुम्ही ावर िवश्वास
करता काय?”
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मी म्हटले , “माझ्या पूणर् दयापासून.”
ते म्हणाले , “भाऊ ब्रॅन्हम, कालच्या रात्री, तुमच्या सभेत उभा असताना, मला ती
पारख िमळाली. मी ती अगोदर कधीही, माझा देश अमे रका येथे बघतली नाही.” त्यांनी
म्हटले , “ ा अमे रक लोकाना बायबलसुद्धा ठाऊक नाही. एकच गो त्यांना मािहत आहे
ती म्हणजे त्यांचे संप्रदाय. ते कोठे उभे आहेत हेही त्यांना मािहत नाही.” म्हणाले , “त्यांना
काहीच मािहत नाही.” त्यांनी म्हटले , “पण जेव्हा मी कालच्या रात्री तेथे उभा रािहलो,”
म्हणाले , “मी म्हणालो…” आता, भाऊ जीन, मी हे केवळ आदर आण प्रेमाने हे म्हणत
आहे. ते म्हणाले , “मी मनात म्हटले , ‘तो नक्क च संदे ा असावा.’ पण जेव्हा मी पाहतो
क , तू िवश्वास करतो क , िपता, पुत्र आण पिवत्र आत्मा हे तीन देव नाहीत, ते गुणिवशेष
आहेत, तेव्हा मला मािहत आहे क तू देवाचा एक संदे ा आहेस, नाहीतर हे तुला अशा
प्रकारे प्रगट केले गेले नसते.” ते म्हणाले , “ते एक प रपूणर् चन्ह आहे.” म्हणाले , “मी
कधीच…” म्हणाले , “तू वननेस मधला नाहीस काय?”
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मी म्हटले , “नाही श्रीमान. मी वननेस मधला नाही. मी देव हा सवर् समथर् देव आहे
ावर िवश्वास करतो, आण तीनही गुणिवशेष हे फक्त तीन कायार्लये आहेत ज्यांमध्ये
तो एक देव राहतो.”
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ते म्हणाले , “तुझे दय आशीवार्िदत असो!” त्यांनी म्हटले , “एके िदवशी तू
त्यासाठी तुझे रक्त पृथ्वीवर सांडशील, पण,” म्हणाले , “संदेष्ट्ये नेहमी त्यांच्या
कायार्साठी मरतात.”
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आण मी म्हटले , “जर हे प्रभूला संतोषकारक असेल, तर मग तसेच असो.” लामसा
बायबलचे भाषांतर.
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ओह, हे खरोखर पूणर् सत्य आहे. मी िकती वेळा, जसे शमुवेलाने सांिगतले , त्यांनी
शौलाची िनवड करण्याअगोदर, जसे मी ा मंडळीला सांगतो, “तुम्ही बाहेर जाऊन
128
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बोलले ला शब्द

एखा ा संप्रदायामध्ये सामील होऊन एखा ा प्रकारच्या धमार्मध्ये बांधले जाण्यागोदर,
तुम्ही पिवत्र आत्म्याला तुमची आघाडी का क देत नाही?” तुम्ही तुमच्या संप्रदायाला
िवस न, आण देवाला तुमचा नेता म्हणून स्वीका न, त्याला तुम्हाला आशीवार्िदत का
क देत नाही. आता, मी सांगत नाही क तुम्ही कोणत्या सांप्रदायक मंडळीमध्ये सामील
होऊ नका, तुम्ही, तुम्हाला पािहजे त्या एकाला जाऊन िमळा. हे तुमच्यावर आहे. पण
मी तुम्हाला एक व्यिक्तगत रत्या सांगत आहे, तुम्ही पिवत्र आत्म्याला तुमचे नेतृत्व क
दया. तुम्ही बायबल वाचा. आण जे बायबल करण्यास सांगते, ते तुम्ही करा. देव तुम्हाला
आशीवार्द देवो.
आण आता मी खूप वेळ थांबलो. मला मािहत नाही, इथे कोणी असे आहेत ज्यांना
प्राथर् नेच्या रांगेत येऊन त्यांच्यासाठी प्राथर् ना कारायची आहे. आण असतील तर ते त्यांचे
हात वर करतील का? फक्त एक, दोन, तीन. ठीक आहे. मग तुमची इच्छा असेल तर
तुम्ही ा वेळेला पुढे येऊन इथे उभे राहा, आण—आण आम्ही तुमच्यासाठी प्राथर् ना
क . आण नंतर आपण…तुम्ही एवढ्यात जावे असे मी इ च्छत नाही. आपण—आपण
बंद करण्याअगोदर मला अधकृतपणे अजून काहीतरी करायचे आहे.
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िकती जणांना गलातीकारांस पत्राचा अभ्यास आवडतो…ओह, माझं मत
इिफसकरांस पत्राचा? आता, बुधवारी रात्री आपण शक्क्यांवर अभ्यास करणार आहोत.
आण नंतर पुढच्या शिनवारी आपण मंडळीला स्थानाप करणे ावर बघणार आहोत.
ओह जर…कदाचत आपण त्यावर ा बुधवारी रात्री बघणार आहोत, तुम्ही जे जेफ मधील
लोकं आहात तुमच्यासाठी. मंडळीला ￭जकडे तचे स्थान आहे तथे स्थानाप करणे,
प्रत्येकजणाला. आपल्याला कसे दत्तकपणाने बोलािवले गेले आहे. देवाने आपल्याला
पुत्र असे दत्तक घेतले आहे, आपण जन्मापासून पुत्र आहोत. पिवत्र आत्म्या ारे दत्तक
घेऊन स्थानाप केले ले असे. पाहा! जेव्हा त्यांनी ती नदी पार केली, तेव्हा ते प्रत्येकजण
इब्री होते, परंतु यहोशवाने ती जागा वाटली आण प्रत्येकाला, ज्याच्या त्याच्या आईने,
जसे त्यांच्या जन्माच्या वेळी, पिवत्र आत्म्याच्या सांगण्याव न ￭जथे सांिगतले , त्याप्रमाणे
ती िदली.
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याकोबाकडे पाहा जेव्हा तो मरणास टेकला होता, एक संदे ा, अंध झाले ला, आपले
पाय िबछान्यात वर क न म्हणाला, “याकोबाच्या मुलांनो पुढे या आण तुम्ही तुमच्या
शेवटल्या िदवसात कुठे असाल ते मी तुम्हाला सांगतो.” गौरव! ओह, मला मािहत आहे
कदाचत मी िवचत्र वाटेन. लोकं िवचत्र वाटतील. पण, ओह, जर तुम्हाला केवळ हे
मािहत असते ती—ती खात्री, दयामध्ये जळणे! “पुढे या आण मी तुम्हाला सांगतो तुम्ही
शेवटल्या िदवसांत कुठे असाल.” आण मी तेच वचन घेऊन आण यहुदी लोकं आज
कुठे बसले आहेत ाचा नकाशा घेऊन तुम्हाला हे ￭सद्ध क शकेन क ते अगदी बरोबर
त्याच जागी आहेत ￭जथे याकोबाने सांिगतले होते क ते शेवटल्या िदवसात असतील.
आण सात मे 1946 च्या रात्रीअगोदर ते पूव कधीच त्या जागी नव्हते, तीच रात्र जेव्हा
देवदत
ू मला तेथे वर िदसला आण त्याने मला ा िमशन बद्दल सांिगतले . आण मी
तुम्हाला हे दाखवू शकतो क , जेव्हा ते ा नवीन प्रदेशात आले , तेव्हा ते अगदी बरोबर
त्याच जागी आदळले जेथे याकोबाने म्हटले होते क ते बसतील.आण तेथेच ते आज
बसले आहेत. ओह, ओह, अरे, बापरे, अरे बापरे! आपण घराच्या एक िदवस अजून जवळ
आहोत, बस्स.
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तुम्ही िप्रय लोकांनो, तुम्ही आजारी आहात, नाहीतर तुम्ही इथे केवळ उभे
राहण्यासाठी उभे नसते. मी तुमचा भाऊ आहे. मला देवाने आजर्यांसाठी प्राथर् ना
करण्याची कामिगरी सोपिवली आहे. असे नाही…माझ्याकडे बरे करण्याचे सामथ्यर्
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आहे, माझ्याकडे नाही. पण माझ्याकडे प्राथर् नेचे सामथ्यर् आहे. जसे मी आज सकाळी
म्हटले , दािवदाकडे गोफणाऐवजी दस
ु रे काहीच नव्हते, पण तो म्हणाला, “मला मािहत
आहे, देवाच्या सामथ्यार्ने हे कायर् करील.” पािहले ? माझ्याकडे केवळ तुमच्याक रता
अ पण्यासाठी छोटीशी प्राथर् ना आहे, आण तुमच्यावर ठे वण्यासाठी माझे हात आहेत, पण
मला मािहत आहे क देवावरील िवश्वास काय करील ते. त्याने दस
ु र्यांसाठी केले आहे,
तो तुमच्यासाठी करील. तुम्ही जसे वर इथे जवळ येत आहा, तुम्ही ाचा िवश्वास करा.
आता, मी िवचार करतो, हे अधक कायर् क्षम व्हावे म्हणून मी माझ्या भावाला इथे पुढे
बोलावून त्यांना तेलाने अभषेक करायला सांिगतले तर. भाऊ नेिवल, तुम्ही पुढे याल
का? मी मंडळीला िवनंती करतो क तुम्ही प्राथर् नेमध्ये आपली मस्तके झुकवा.
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आता लक्षात घ्या, मागील आठवड्यात मी जेव्हा त्या जुन्या एरंडेल तेलामुळे
आजारी असताना, जर कोणी माझ्याकडे येऊन माझ्यावर हात ठे वले असते तर मी
काहीही देण्यास तयार झालो असतो. जर माझ्याकडे कोणीतरी आले असते, ज्याला
देवाने आशीवार्द देऊन मदत केली आहे, तर मी त्याची दाद िदली असती. जसे मला
त्यावेळी वाटत होते तसे तुम्हा सवार्ंना आता वाटत आहे. जसे मला त्यावेळी, कोणीतरी
माझ्यासाठी करावे असे वाटत होते, तसे मी तुमच्यासाठी आता करावे असे तुम्हाला
वाटत आहे. देव माफ करो जर मी कधी ा कामासाठी टाळाटाळ केली असेल. मला
नेहमी, जरी मी थकले ला असलो, जरी माझी दमछाक झाली असेल, जरी मी जेमतेम
एक पाय हालवू शकेन एवढेच त्राण माझ्यात असतील, तरी मला जाउ ा, कारण मी
तुम्हा प्रत्येकजणाला पुन्हा तथल्या त्या प्रदेशामध्ये भेटणार आहे.
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मग तुम्ही म्हातार्या
या, म्हातारे मनुष्ये, तुटले ले, केस पांढरे होऊन गळत
आहेत, आण जसे एखादे गुलाब, जे एकदा कळीतून फुलले होते आण आता आपल्या
पाकळ्या गाळत आहे, तसेच तुम्हीही तुकड्यांमध्ये पडत आहा, नाही का? हे बरोबर आहे.
केवळ…आण एकच गो ￭जच्यासाठी तुम्हाला एकत्र राहायचे आहे ती म्हणजे देवाच्या
मिहमेसाठी प्रकाशण्यासाठी. तर आता जेव्हा शत्रूने तुम्हाला पकडले आहे आण थकवले
आहे, मी देवाच्या गोफणासिहत येत आहे, एका िवश्वासासिहत, एका दानासिहत जे
देवाने मला िदले आहे. हे बघा इथे जे मी सांिगतले िक जेणेक न तुम्हाला हे समजावे.
मी सांिगतले , “जर पेत्र मध्ये आला असता, कवा त्यांच्यातील कोणीतरी.” तुम्हाला
माझ्यासाठी प्राथर् ना करायची नाही. फक्त याप्रमाणे या आण म्हणा, जसे ा ीने म्हटले ,
म्हणाली, “तू अमुक-अमुक बिहण आहेस का?” तुझे नाव काय आहे? बिहण हॉवडर् ,
म्हणाली, “तू बिहण हॉवडर् आहे, तू एक िव ासी आहेस, बिहण हॉवडर् ? तुम्ही िव ासी
आहात. तुम्ही िव ासी आहात, तर मग तुम्ही पाहा तुम्हाला सवर् मुक्त च्या आशीवार्दाचे
अधकार आहेत.” नंतर मी म्हणतो, “बिहण हॉवडर् , सवर् काही ठीक होईल, आण िनघून
गेले आहे.” मी म्हणालो, “मी कचाळीन, मी आरोळी मारीन.” मी म्हटले , “प्रभू असेच
व्हायला हवे, असेच व्हायला हवे.”
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आण मी िवचार केला, “बरे, लोकं तोच िवचार करतात जेव्हा मी येऊन त्यांच्यासाठी
प्राथर् ना करतो.” तर मग तेच आहे. तुम्हाला समजते मला काय सांगायचे आहे?
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आण बर्याचदा, मी उभा राहून लोकांना घेऊन म्हटले आहे, “ओह, मौल्यवान
बिहणी, तू ावर िवश्वास करशील का? ओह, तू ावर िवश्वास करशील का?” “प्रभू,
ओह, देवा त्यांना ावर िवश्वास करण्यास लाव. त्यांना ावर िवश्वास क दे.” “ओह,
कृपा क न तुम्ही आता ाचा स्वीकार कराल का?” ते आता नाही. मी ते पार केले
आहे. मी ते पार क न दरू आलो आहे.
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बोलले ला शब्द

मी केवळ म्हणतो, “बहीण हॉवडर् तू िवश्वासणारी आहेस का?”
“होय मी आहे.”
“ठीक आहे, बहीण हॉवडर् , जर तू िवश्वासणारी आहेस तर जे काही देवाचे आहे त्या
सगळ्याची तू वारीस आहेस.” आण केवळ तचा हात घेऊन. पाहा, मी त्यावर िवश्वास
करतो. माझे हात तच्यावर ठे ऊन मी बहीण हॉवडर् शी संपकर् साधतो. येशू ख्रस्ताने कधीच
म्हटले नाही, “त्यांच्यासाठी प्राथर् ना करा,” त्याने म्हटले , “फक्त तुमचे हात त्यांच्यावर
ठे वा.” मग एवढेच पुर,े ती बरी झाली आहे. ती, बहीण हॉवडर् , म्हणू शकते, “सवर् काही
ठीक होईल.” मग तुम्ही घरी जाऊन बरे होऊ शकता. देव तुम्हाला आशवार्दीत करो.
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तू बहीण…[ती बहीण म्हणते, “हॅम्पटन”—संपा.] बहीण हॅम्पटन, तू एक
िवश्वासणारी आहेस, नाही का? [“मी आहे.”] त्याने िदले ल्या सवार्ंची तू वारीस आहेस.
देव तुझ्या बरोबर असो, बहीण हॅम्पटन. आता, तू घरी जा आण बरी हो. येशू ख्रस्त
तुला बरे करील.
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तू बहीण…[ती भाऊ बोलते, “स्लॉटर”—संपा.] स्लॉटर. तेच…तू तीच आहेस
￭जच्यासाठी आम्ही इ स्पतळात प्राथर् ना केली. मग, तू एक िवश्वासणारी आहेस, बिहण
स्लॉटर, आम्ही जे काही मागतो त्याची एक वारीस. बिहण स्लॉटर, तू जे मािगतले आहे
ते तुला िमळो आण ठीक हो. देव ते तुला देईल.
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141 भाऊ जीन, देव तुला देईल असा तू िवश्वास करतो का? [भाऊ जीन म्हणतो,
“होय श्रीमान, होय श्रीमान.”—संपा.] आण जीन, तू जे मािगतले बरोबर तेच देव तुला
देवो!…?…

मी तुला ओळखतो. [ती बिहण बोलते—संपा.] बिहणी, तू एक िवश्वासणारी आहेस.
[“अरे, हो.”] मी तुला ओळखतो. ते तेथे तुझे पती आहेत. ते तेच आहेत ज्यांच्याक रता
मी त्या िदवशी दरू ध्वनीवर प्राथर् ना केली. मी नेहमी त्याची आठवण ठे वतो. तुलसा येथे
सभेसाठी जाऊ शकला नाही. सभेमध्ये येऊ शकला नाही. आण प्रभुने त्याला बरे केले ,
आण सभेमध्ये पाठिवले . तू दस
ु र्या कोणाचीतरी प्रतिनधी म्हणून उभी आहेस. [“माझा
पुतण्या.”] बिहणी, ही िकती ख्रस्ती गो आहे! पािहले ? तोसुद्धा प्रतिनधी होता. तो
आपल्या सवार्ंसाठी उभा रािहला. तू एक िवश्वासणारी आहेस आण देवाने वचन िदले ल्या
प्रत्येक गो ीवर तुझा अधकार आहे. मी त्याचा सेवक आहे. आण येशू ख्रस्ताच्या नावाने
तू जे काही मागतेस ते मी तुला देतो. [“मी ावर िवश्वास करतो.”]
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ये, भाऊ नील. देव तुला आशीवार्द देवो. तुझ्यासाठी तो खूपच चांगला रािहला आहे.
तू एक िवश्वासणारा आहे. मला मािहत आहे तू आहेस. मी िवश्वास करतो क तू जे काही
मागशील ते सवर् देव तुला देईल, कारण तू एक िवश्वासणारा आहेस. आण त्याचा सेवक
म्हणून, तुला, माझ्या भावा, येशू ख्रस्ताच्या नावामध्ये, मी तुला तुझे दय इ च्छते ते
देतो. जा आण त्याचा स्वीकार कर. देव तुला आशीवार्द देवो.
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144 बिहण ब्रूस, मी तुला ओळखतो. ती छोटी प रचा रका, ￭जने माझ्या पाठीत रगडले ,
ती तुला ओळखत होती. ती तेथली आहे, मोटेल जेजे, िट्वन िट्वन जेजे असेच काही,
त्याच्याजवळची. तू दस
ु र्यासाठी उभी राहतेस. आण आजच्या रात्री, तुझ्या वडलांसाठी,
तुझी काय इच्छा आहे? [बिहण ब्रूस म्हणते, “आजच्या रात्री, माझ्यासाठी.”—
संपा.] आजच्या रात्री, तुझ्यासाठी. [बिहण ब्रूस पुन्हा बोलते.] मग, शत्रूने डॉक्टरच्या
आटोक्यापलीकडे िहसका िदला आहे, पण मी गोफण घेऊन तुझ्यामागे येत आहे. आण
येशू ख्रस्ताच्या नावामध्ये मी गोफणेचा बाण थेट त्या खड्यावर मारतो जो मूत्र पडामध्ये
अडथळा आणत आहे. तो तुला परत देवाकडे, त्याच्या घरामध्ये आणील.
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आम्ही, येशू ख्रस्ताच्या नावाने तुला मािगतले आहे. आमेन.
श्रीमान तुम्ही ा मनुष्याचे वडील आहात काय? तुम्ही िवश्वासाणारे आहात काय?
[तो भाऊ बोलतो—संपा.] तुमच्या डाव्या बाजूला, खाली, एक अंतगर् ळ आहे. श्रीमान,
तुम्ही िवश्वास करता काय देव तुम्हाला ते देईल, आण त्याचा एक सेवक म्हणून?
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146 प्रभू,
ा हाताने कदाचत कठीण िदवसाचे काम केले असेल. इथे काहीतरी
करण्यासाठी, एका उद्देशाने आला असेल. िपत्या, त्यांच्या दयातील इच्छा पूणर् कर,
जसे आम्ही येशूच्या नावाने प्राथर् ना करतो क तू करशील. आमेन.

संशय क नका. तो अंतगर् ळ तुम्हाला त्रास देणे थांबवेल, आण तुम्ही एकदम ठीक
व्हाल. देव तुम्हाला आशीवार्द देवो भाऊ…?…
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148 [एक बिहण म्हणते, “माझे डोके आण गळा दख
ु तो. जेव्हा मी खोकते तेव्हा माझ्या
फासळ्या दख
ु तात. मी गाऊ शकत नाही. मी काहीच क शकत नाही. मी…?…आण
मी जास्त झोपू शकत नाही. काहीही क शकत नाही.”—संपा.] तू एक िवश्वासणारी
आहेस, नाही का? [“मी आहे. मी पिवत्र आत्म्याने भरले ली आहे.”] तू एक िवश्वासणारी
आहेस. [“मला मािहत आहे देव आत वास करतो.”] आण ा सवर् आशीवार्दांची तू
एक—तू एक वारस आहेस. [“मला मािहत आहे. आण मी िवश्वास करते. भाऊ ब्रॅन्हम,
मी तुमच्या प्राथर् नेमध्ये िवश्वास करते. मी िवश्वास करते क देव मला बरे करील. मी
िवश्वास करते क तो तुमच्या प्राथर् ना ऐकतो.”] आभारी.

िपत्या, मी माझ्या ा बिहणीला, अग्नीखाली, ल याच्या मधोमध आणतो. आण
मी, येशू ख्रस्ताच्या नावामध्ये, तला शत्रूच्या ताब्यातून, तुझ्याकडे परत आणतो. आमेन.
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ते बरोबर ाच प्रकारे होईल. [ती बिहण म्हणते, “होय, भाऊ ब्रॅन्हम.”—संपा.]

[एक बिहण म्हणते, “…?…माझे फुफ्फुस बंद होत आहे, आण बंद पडले
होते.”—संपा.] फुफ्फुसाची श िक्रया.
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हे प्रभू, िह त ण ी इथे उभी असताना, जी अजूनही आपल्या त णाईत आहे,
मी तच्यासाठी प्राथर् ना करतो. आण एक फुफ्फुस जे बाहेर काढले जाईल आण तला
आपले उरले ले आयुष्य, वाकावे लागेल. तू आमचा िपता आहेस, आण मी प्राथर् नेच्या
अग्नीचा नेम अगदी बरोबर तच्यावर धरतो, अगदी सरळ त्या फुफ्फुसावर. मी िह प्राथर् ना
येशू ख्रस्ताच्या नावामध्ये पाठिवतो. ती त्या फुफ्फुसावर आदळू न ते बरे करो. येशू
ख्रस्ताच्या नावामध्ये मी हे मागतो. आमेन.
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153 तू बिहण…[ती बिहण म्हणते, “बिहण िगब्स.”—संपा.] बिहण िगब्स. [“बरोबर
डोक्यामध्ये, आण त्यामुळे दख
ु ाव होत आहे.”] बरोबर. तुम्ही मस्तक माझ्यापासून दरू
केले आहे. बिहण िगब्स, तू एक िवश्वासणारी आहेस आण देवाच्या सवर् कृपादांनांची
वारीस आहेस.

प्रभू, जसे तू दािवदाला त्याच्या िपत्याची मढरे राखण्यासाठी एक गोफण िदले ,
त्याचप्रमाणे जे गोफण तू मला िदले आहे त्यासिहत, मी तला तुझ्याकडे आणतो. आण
जर शत्रू त्या मढरांच्या मागे आला, तो भीत नव्हता. तो ते छोटेसे गोफण घेऊन सरळ
त्या ￬सहाच्या आण—आण अस्वलाच्या मागे जाऊन ते मढ परत आण. िह एक
िवश्वासाची प्राथर् ना आहे. तू मला सांिगतले जर मी, “लोकांना िवश्वास ठे वण्यास लावले
आण प्रामाणक रािहलो.” मी, आजच्या रात्री, बिहण जकर्ला परत आणतो. मी तला
शत्रूच्या हातांतून िहसकािवतो. ती तुझे मढ आहे. मी, येशू ख्रस्ताच्या नावामध्ये, तला
िपत्याच्या मढवाड्यात परत आणतो. आमेन.
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[एक बिहण म्हणते, “बिहण लोवी.”—संपा.] बिहण लोवी. [“मला उच्च रक्तदाब
आहे.”] उच्च रक्तदाब. आण तू एक िवश्वासणारी आहेस, हो का बिहण लोवी? सवर्
कृपादानाची एक वारीस.
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मग, िपत्या, देवा, मी आजच्या रात्री ा प्राथर् नेचा हेतू, देवाचे ते गोफण म्हणून,
बिहण लोिवच्या उच्च रक्तदाबासाठी ठे वतो. आण असे होवो क पुढच्या वेळी जेव्हा वै
तो रक्तदाब घेईल, तो तच्यावर बघो आण म्हणो, “तो आता ठीक आहे.” तला मािहत
असेल ते कोणी केले . येशू ख्रस्ताच्या नावामध्ये मी हे तला देतो. आमेन.
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[एक भाऊ, भाऊ ब्रॅन्हम बरोबर बोलतो—संपा.] होय. मी इच्छा करतो क जर
माझे वडील आजच्या रात्री येथे असते तर मी त्यांच्यासाठी आता ा क्षणी, प्राथर् ना केली
असती. मी तुझ्या वडलांसाठीसुद्धा करीन. मला समजते.
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स्वग य िपत्या, ज्या मनुष्याने ा मुलाचे पालन केले , असे क हा मुलगा केवळ
त्याच्यामुळे आजच्या रात्री ा पृथ्वीवर आहे. आण त्याचा स्वतःचा मुलगा इच्छा करतो
क त्याचा िपता परत आणला जावा, जो पलीकडच्या जगात पापामध्ये आहे, म पी.
ओ प्रभू, िवश्वासाने आण सामथ्यार्ने, आण जे काही मी फेकू शकेन त्यासिहत, मी
िह छोटीशी गारगोटी, येशू ख्रस्ताच्या नावामध्ये पाठिवतो. ज्या सैतानाने पलीकडे त्या
गो ीने त्याला पकडले आहे, त्याच्यावर मी ती गोफणाने मारतो. आण तो त्याला सोडू न
जावो. आण तो सुरक्षत मढवाड्यात येवो, येशू ख्रस्ताच्या नावामध्ये. आमेन.
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[एक भाऊ म्हणतो, “भाऊ ब्रॅन्हम, मला पिवत्र आत्मा िमळावा म्हणून माझ्यासाठी
प्राथर् ना करा. मला पिवत्र आत्मा स्वीकारायचा आहे. मला स्वीकारायलाच हवा. माझी
अशी इच्छा आहे. मला पिवत्र आत्मा िमळायलाच हवा.”] तो िमळिवण्याची तुमची इच्छा
आहे. तुम्हाला अशा प्रदेशात यावयाचे आहे जेथे सवर् आ ासने आहेत. [“होय.”]
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आण आता, परमेश्वरा, हा मुलगा, दस
ु र्या बाजूला मुक्काम क न नदीच्या पलीकडे
गेला आहे, आण यादन भरले ली आहे. आण त्याच्याकडे नदी पार करण्यासाठी
कोणताही मागर् नाही त्या मागार्शवाय जो तू बनवशल, ज्याप्रमाणे तू यहोशवा आण
इ ाएल साठी मागर् बनवला होतास. आण, िपत्या, मी तुझा सेवक म्हणून, तुझ्याकडे
मागतो, हे देवा, आमच्या ा मौल्यवान भावाचा ा वचनदत्त देशात प्रवेश होऊ दे, हे
वचन. असा क , त्या दस
ु र्या बाजूला, जेथे मी मागच्या एका रात्री गेलो होतो, मला िवशेष
अधकार असू दे क मी त्याला घेऊन त्याच्या खां ावर हात टाकून सांगेन, “माझ्या
मौल्यवान भावा.” हे कबुल कर, प्रभू. त्याला परमेश्वराचा आ ासन िदले ला पिवत्र
आत्मा िमळो. आमेन
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हे प्रभू माझ्या या दयाळू भावासाठी; हा हात जो माझ्यासाठी दयाळू रािहला आहे,
आण माझ्यासाठी काही गो ी केल्या आहेत, ज्या कधीही िविदत करण्यात आल्या
नाहीत. हा भाऊ िवश्वास करतो. परंतु मधुमेह जो त्या शत्रूपासून आहे आण जो ा
िमत्राला िहसकावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आण तो शत्रू िवचार करतो क तो—तो या
मुलाला िहसकावू शकतो. पण मी त्याच्या मागे येतोय. प्रभू, मी हा दगड पूणर् िवश्वासाने
गोफणाने फेकून, तुझे स्वतःचे तुझ्याकडे परत आणण्यासाठी येतोय. येशू ख्रस्ताच्या
नावाने त्या मधुमेहावर मी आघात करतो!…?…माझ्या भावा. िपत्या, तुझ्या मढरांना
तुझ्या मढवाड्यात परत घेऊन ये, येशू ख्रस्ताच्या नावात मागतो. आमेन
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[बिहण बेल भाऊ ब्रॅन्हम बरोबर बोलतात—संपा.]
हे प्रभू, आमच्या भिगनीला ठाऊक आहे क हा स्थूलपणा, जसे वै सांगतात, ही
गो अशी आहे क जी जीव घेऊ शकते. िवमा िदनदशकेप्रमाणे, “प्रत्येक प ड, स्थूलता,
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दत्तकपणा
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एक वषर् कमी करते,” आण िह भिगनी सन्मानाने व परमेश्वराच्या गौरवात जगू इ च्छत
आहे. आण येथे कोणताच वै असा नाही आहे जो हे क शकतो, िपत्या, परमेश्वरा.
हे फक्त तुझ्या—तुझ्या हातात आहे. आण भिगनी बेल यांचा खूप िवश्वास आहे. आण
अशा संकटात तीने खूप दयाळू पणा आण सामंजस्य दाखिवले आहे, आण अशा स्थतीत
ती पुढे जात आहे.ती खूप अशा खोल संकटातून पार गेली आहे.मी तच्यासाठी आज रात्री
तुझ्याकडे येतो, प्रभु. तो जो शत्रू पलीकडे उभा आहे त्याच्याकडे मी तुझ्या नावाने येत
आहे. साधेल तो अचूकपणा ल य क न.प्रभू येशू ख्रस्ताच्या नावाने मी तो िवश्वासाचा
खडक त्या शत्रूच्या िदशेने फेकून देतो ज्याने तला घेरले आहे. प्रभू त्याचे तुकडे करो,
आण त्याला तच्यापासून हाकलून लावो आण ती िहरव्या कुरणाप्रमाणे आण संथ
पाण्याप्रमाणे पुनः स्थािपत होवो, ख्रस्त येशूच्या नावाने मागतो. आमेन.
तुमच्या इच्छे प्रमाणे होईल, बिहण बेल. फक्त िवश्वास धरा.
सीस्टर स्पेन्सर. [सी. स्पेन्सर म्हणते, “भाऊ, भाऊ िबल, मी परमेश्वरावर प्रतिदन
अधक प्रेम करते. आण मी गेली वीस वष या स्थळी येते. आण जवळजवळ माझ्यावर
आले ल्या प्रत्येक प र स्थतीवर मला िवजय िमळाला आहे. तुम्हाला या प्रत्येकाबद्दल
मािहत आहे, आण…?…”—संपा.] मला नक्क च मािहत आहे भिगनी…?…[“आण
त्याने मला भरपूर आशीवार्द िदला आहे! आण मी त्याच्यावर अधक प्रेम करते.
माझ्या आयुष्यातील प्रतिदनी. मी जाणते माझे जीवन प्रभू मध्ये िवस्मयकारक आहे.”]
मी िवश्वास ठे वतो सी. स्पेन्सर. [“मी आनंदी आहे, आनंदी आहे! जर मला जो
िमळाला आहे तो पिवत्र आत्मा नाही तर मला त्याने िदले ल्या सवर् गो साठी मी—
मी अजूनही वेदीजवळ आहे. आण मी ा वेदीवर मरणार आहे.”] आमेन. [“येशू
ख्रस्ताबरोबर वेदीवर मरण्याच्या दरवाजाची मुठ मला तेथेच हवी होती.”] आमेन. प्रभू
ा भिगनीने मािगतल्याप्रमाणे तू तला दे…?…आमेन. [“आण मी तुम्हाला सांगत आहे
मी तुमच्याकडू न काय इ च्छत आहे. आण ा मागार्वर, मी माझे पूणर् कुटु ंब माझ्याबरोबर
घेऊन आले आहे. पण मला माझे पूणर् कुटु ंब हवेय, तुम्हाला हे ठाऊक आहे. माझ्या प्रेमळ
व्यक्त बचावल्या जावोत.”] मी जाणतो. तुमची मुले, हे योग्य आहे. [“…?…आण माझी
मुले.”] होय बाईसाहेब. [“आण माझे घराणे.”] होय, श्रीमान, मी…[“मला असे वाटते
िक ते सवर् बरे आहेत.”] होय. [“तुम्ही आमच्यासाठी प्राथर् ना केलीत.”]
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आपण सवर् बिहण स्पेन्सरशी प रचत आहोत, आण जाणतो िक कशा प्रकारे ती
आण भाऊ जेस कठीण प र स्थतीत, कसे काय या चचर् मधून खाली येऊन पोहोचले
आहेत. जेव्हा मी दस
ु र्या बाजूला पार क न जाईन, तेव्हा ते अशा प्रकारे धडपडत
चालणार नाहीत. ते त ण असतील. ओह! भाऊ जेस जर मी केवळ…?…तुला
मािहत आहे. आण मग तुम्हा सवार्ना मािहत आहे कसे, फक्त—फक्त त्या छोट्याशा
पलीकडे…?…तू पुन्हा सुंदर मुलगी होशील आण भाऊ जेस त ण मुलगा. देवाने
तुम्हाला वचन िदले आहे.
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आता, लक्ष दे, मी तुला लहानशी शकवण देऊ इ च्छतो, हे िवचारात घेऊन िक तू
शेवटचा आहेस.
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कारण, मला मािहत आहे हे तुमचे छोटे मूल, चाल .तुम्ही त्याच्यासाठी प्राथर् ना क
इ च्छता? [भाऊ चाल म्हणतात, “होय.”—संपा.]
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मी िह एक गो सांगू इ च्छतो. तुम्ही कधी वचनामध्ये वाचले ले आहे ￭जथे पिवत्र शा
म्हणते? पॉल त्या रोमी अधकार्याला म्हणाला.
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तुम्ही मला व्यव स्थतपणे ऐकू शकता का? [मंडळी म्हणते, “आमेन.”—संपा].
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पॉल त्या रोमी अधकार्याला म्हणाला, जेव्हा त्याने तरवार उगारली, स्वतःचा जीव
घेण्यासाठी, तेथे िफ लप्पात जेव्हा पॉल तु ं गात होता.आण भूमीकंपाने तु ं ग हादरला.
तो म्हणाला, “प्रभू येशू ख्रस्ता वर िवश्वास ठे व, आण तुझे आण तुझ्या घराण्याचे तारण
होईल.” तुम्ही हे कधी ऐकले आहे का? [मंडळी “आमेन” म्हणते—संपा.] “तुझे आण
तुझ्या घराण्याचे.” [“आमेन.”] आता, ऐका. जर तुमच्याकडे स्वतःच्या तारणासाठी
पुरस
े ा िवश्वास आहे, तर तुमच्याकडे आपल्या घराण्याच्या तारणासाठी पुरस
े ा िवश्वास
नसावा का? [“आमेन.”] परमेश्वर, कोणत्या ना कोणत्या मागार्ने ते साध्य करील.
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आण, प्रभू मी सी.स्पेन्सर आण भाऊ स्पेन्सर यांच्यासाठी प्राथर् ना करतो, आजच्या
रात्री, ते प्रत्येक लहान मुलं, ते आण त्यांची मुले, त्या तेजस्वी, आनंदी प्रदेशात असोत
जेथे कोणताही आजार नाही, कवा वृद्धत्व नाही, द:ु ख कवा िनराशा नाही, आण इकडचे
हे छोटेसे जीवन एखा ा िनघून गेलेल्या भयानक स्वप्नाप्रमाणे अंधुक होईल. प्रभू त्यांना
तू हे बहाल कर, तच्या सवर् मुलांना, आण पतीला, आण सवर् तच्या िप्रय व्यक्त ना,
आण सवर् जे तच्यावर प्रेम करतात, आण ते सवर् ज्यांच्यावर ती प्रेम करते, ते सवर्
तच्याबरोबर असोत, येशूच्या नावात. आमेन.
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[बिहण स्पेन्सर म्हणते, “आमेन. तुमचे आभारी.”—संपा.] प्रभू तुम्हाला
आशीवार्िदत करो. [“मी लवकरच ब्याऐशी वषार्ची होत आहे.”] ब्याऐशी वषार्ची.
[“…?…या वयात इतर लोक खाटेला खळतात. परंतु मी आजही स्वयंपाक, धुणीभांडी,
आण इ ी आण घराची सफाई करते.”] ज्याप्रमाणे जग मागे पडत आहे, भिगनी स्पेन्सर.
[“अगदीच, मी नेहमीच खूप थकले ली असते. त्यांना ते समजेल…मी माझ्या आईला,
सावत्र आईला खूप वषार्ंपूव िवचारले , ती नव्वद वषार्ची होती, तुम्हाला कसे वाटते जेव्हा
तुम्ही म्हातारे होता. ती म्हणाली ‘रोज, कदाचत तुला नेहमी थकल्यासारखे वाटेल.’
मी थकलीये.”] छान, तुम्ही तर अगदी िवसाव्यात जाण्यास तयार आहात, तुम्ही पहा.
[“मला नेहमीच थकवा जाणवतोय. मला िवश्रांतीची गरज आहे, मला ती हवे आहे.”]
होय, बाईसाहेब. [“आण मला माझ्या गुडघ्यावर जाऊन परमेश्वरामध्ये िवश्रांती घ्यायची
आहे. प्रत्येक, प्रत्येक गो जी मला हवी आहे.”] होय. फक्त त्याच्यावर िवश्वास धरा,
बिहण स्पेन्सर, आण तुम्ही पार कराल. [“मला वेदीवर मरावयाचे आहे, ख्रस्ताच्या
नावात. तोच आहे ज्याला मला पहावयाचे आहे, जोपयर् न्त तो बोलावत आहे.”] आण
तो म्हणाला…[“मला ती प्रत्येक गो हवीये जी त्याने मला िदले ली आहे.”] आण मी
तुमच्या बरोबर उभे असताना, ा रात्री मी िन श्चतपणे सांगतो, भिगिन स्पेन्सर, प्रभूच्या
दयेने मी तुम्हाला आण जेसला पलीकडे प्रभूच्या मळ्यात पाहीन, त ण आण स ढ.
तुम्ही सवर् धावत असाल, हाका मारत असाल, “माझा भाऊ! माझा भाऊ!” [“होय.”]
मी तुम्हाला पाहीन.
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तच्या नसा.
िपत्या, परमेश्वरा, िह मुलगी जी आजारी आहे, आण औषधे तच्यावर काम करीत
नाहीत. तची िह एक अडचण आहे. पण मी तच्यासाठी तुझ्याकडे येतो प्रभू. मी तुझ्याकडे
येतो िपत्या. मी येतोय आण मागतो िक मला मागर् दशर् न कर क मी त्यावर कसा मारा
केला पाहीजे. त्याच्या पाठीला िनशाणा क न, त्या आजारपणाला तू शून्यवत कर. येशू
ख्रस्ताच्या नावात प्राथर् ना करतो िक, तो त्या उदासीनतेचे तुकडे करो आण ा प्रभूच्या
मढराला त्याच्या मळ्यात परत आणो. आमेन
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ते व्हायलाच पािहजे िप्रय भिगनी.
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[एक भिगनी म्हणाली, “प्राथर् ना करा. माझ्या सहा ले करांसाठी मी मागते िक,
परमेश्वर त्यांना बरे करो व वाचवो.”—संपा.]
172

स्वगार्च्या प्रभू, ती सहा ले करे ज्यांच्यासाठी िह भिगनी मागते त्यांना वाचव. तने
ब्रदर डौल्टन यांच्या सुंदर मुल ची साक्ष ऐकली आहे.ती तच्या सहा ले करांसाठी मागते,
बापा.तच्या इछे प्रमाणे कर बापा. ते तला अशा प्रदेशात भेटोत जेथे रात्र नाही, परंतु ते
ख्रस्ताच्या रक्तामधे सुरक्षत व त्याच्या कवचाखाली आहेत. आमेन.
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तुम्ही इ च्छल्याप्रमाणे होवो भिगनी, िह माझी प्राथर् ना आहे.
[एक बिहण भाऊ ब्रॅन्हम

ांच्याशी संवाद साधते—संपा.]

मी तुझ्यावर िवश्वास करतो. क्वचतच काही आहे जे, ाला बरे क शकते. ते
काहीतरी देतात जे ासारखे िदसते, ओह, काहीतरी औषध अस्तामीन सारखे िदसणारे.
ते एक कोरतीसोन आहे, ते त्याला असे संबोधतात. ते, ते तुम्हाला जवळजवळ ठार
मारते. पण पाहा. बघा, हा संधवात एका ￬सहासारखा आहे जो मढ बळकावून आपल्या
मागार्ला पळाला आहे. आता एक गोफण काय करील? अरे, बापरे! तथे एक मोठा
गजर् ना करणारा ￬सह मढ पकडू न आहे. आण त्याला मढ आवडते, म्हणून तो मढ
घेऊन पळाला आहे. पण दािवदाने गोफण घेतले आण त्याच्या मागे गेला. पािहले ?
आता बघा. त्याच्याकडे पाच दगड होते: एफ-ए-आय-टी-एच, तो स्वतः, आय-एन.
त्याची गोफण त्याच्या हाती आहे: जे-इ-एस-आय-एस. येशू त्याला अचूक मारणारच.
काहीतरी घडायलाच हवे. आपण, आजच्या रात्री, ा प्राथर् ने ारे त्या संधीवाताच्या मागे
जाऊया. देव तुला ते देवो.
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175 [एक बिहण भाऊ ब्रॅन्हम
ांच्याशी संवाद साधते—संपा.] तला नावात बाि स्मा
घ्यावयाचा आहे? [“नाही. नाही. ती असे म्हणाली नाही.”] तचा बाि स्मा व्हावा असे
तुम्ही इ च्छता? [“िह माझी इच्छा आहे िक तचा बाि स्मा व्हावा.”] धन्यवाद, भिगनी.
ामुळे नाही िक तो खरा मागर् आहे. ामुळे क …आता, जर बायबलमध्ये असे असते
क , “िपता, पुत्र आण पिवत्र आत्मा,” मी—मी िवश्वास ठे वला असता व मी त्याला
ध न चाललो असतो, भिगनी. मला ाहून काही वेगळे हवे नसते. मला तसेच हवे असते.
मला कशानेही…मी—मी त्याच्यासाठी जबाबदार असणार आहे, तुम्ही पहा. आण मला
तसेच सांगावे लागले असते, त्याप्रमाणेच अगदी ज्याप्रमाणे ते सांिगतले जाते; कोणत्याही
वेगळ्या प्रकारे नाही, परंतु प्रामाणकपणे.
176 आण, आता, बापा मी तच्या िप्रयजनांसाठी तूजकडे येतो. तला संधीवात झाले ला
आहे, आण येथे ती प्रभू येशू ख्रस्ताच्या नावात बाि स्मा घेऊ इ च्छते, कारण बाि स्मा हा
प्रवेश ार आहे. तो खुला दरवाजा आहे. येथेच यहोशवाने एक मागर् उघडला जो वचनदत्त
देशात पार क न जाण्यासाठी एक मागर् ठरला. तेथे दोन कवा तीन मागर् नव्हते तर
एकमेव मागर् होता.

पेत्र, पिवत्र आत्म्याच्या आगमनाच्या िदवशी, जेव्हा पिहली मंडळी स्थापन झाली,
मागर् दाखवून म्हणाला, “पश्चाताप करा आण प्रभू येशू ख्रस्ताच्या नावाने बाि स्मा घ्या.”
ते कुणीही त्या मागार्पासून चुकले नाही, त्या प्रत्येकाने वचनदत्त देशात प्रवेश केला.
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त्यातील काही, जण पलीकडे जाऊ इ च्छत होते, खाली, दस
ू र्या नदीच्या पात्रांतून,
आण पॉल त्यांना म्हणाला, “तुम्ही कोणाचा बाि स्मा घेतला आहे? तुम्ही ओलांडून कुठे
जात आहात?”
178

आण ते म्हणाले , “खाली येथे, जेथे योहानाने पािहले .”

30

बोलले ला शब्द

तो म्हणाला, “बरे, योहानाने फक्त वेळ आण जागा यांच्यावर िनदश केला.” आण
जेव्हा त्यांनी हे ऐकले , त्यांनी योग्य बाि स्मा घेतला. आण त्या पलीकडे जाऊन त्यांना
पिवत्र आत्मा िमळाला, छान.
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प्रभू तो बाि स्मा ा भिगनीला आण तच्यावर प्रेम करणार्या व्यक्त ना तू बहाल
कर, प्रभू येशू ख्रस्ताच्या नावात मागतो. आमेन.
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भाऊ लायल. [भाऊ लायल म्हणतात, “माझा िवश्वास आहे िक तुम्ही योग्य
प्रमुख आहेत, भाऊ ब्रॅन्हम.”—संपा.] ओह भाऊ! [“चालत आले …?…तुम्हाला
आठवते जर तेथे स्वप्नात काही, काहीतरी आले …जर तुम्ही स्वप्न सांगाल, ते ठीक
आहे. मलाही तेच पडले . जेथे तुम्हाला नेहमीच स्वप्न पडते. ठीक आहे…?…”] होय
कधीतरी. [“होय.”] होय. मला हषर् होतो…?…देव तुला आशीवार्िदत करो. तू आपल्या
अभवाचनाच्या देशाच्या मागार्वर आहेस! कदाचत मी त्यािवषयी म्हणेन.
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तुमच्यातल्या िकत्येकांना मािहत आहे अगदी प्रभूच
ं े कायर् मला अभिषक्त करण्या
अगोदर, एक िदवस आम्ही तेथे मासेमारी करत होतो, खाली तेथे नदीवर अथवा
सरोवरावर? आण मी लहान मासळी पकडत होतो, तेव्हा पिवत्र आत्मा माझ्यावर
उतरला. तेथे एक…हा माणूस, जो यहोवा िवटनेस संस्थेतला आहे, तो तेथे होता. त्याचा
भाऊ, बँक्स वूड्स इथे कुठे तरी आहे. तो आत कुठे तरी आहे, जो माझा शेजारी आहे.
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हा लायल आहे. आण हे लोक यहोवा िवटनेस ा संस्थेशी संलग्न होते. आण ते
म्हणाले एक िदवस जेव्हा आम्ही मासेमारी करत होतो तेव्हा ा मुलाने ख्रस्ताचा स्वीकार
केला, त्याला मी सांिगलते त्याच्या जीवनात जे काही होते. आण जे—जे त्याच्या
जीवनात घडले , आण त्याबद्दल सवर् काही. जे त्याने आता काही वेळा अगोदर मला
सांिगतले , आण त्याने आता ज्याला आपल्या जीवनातून बाहेर घालवून िदले , बरोबर
आहे ते. जे काही होते ते. ते अगदी बरोबर आहे.त्याचे वडील एक—एक वाचक होते. काय
त्याचे वडील येथे आपणात हजर आहेत, िबली? [कुणी म्हणाले , “मािहत नाही.”—
संपा.] आण त्याने व त्याच्या पत्नीने, दोघांनी, बाि स्मा घेतला, येशू ख्रस्ताच्या नावाची
साक्ष देण्यासाठी, येथे या तलावात. आण हा माणूस माझ्या बरोबर होता, एक िदवस.
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बँक्स, कुठे आहेस तू? आज तो येथे आहे का? [एक व्यक्त म्हणाली, “मागे तथे
अगदी कोपर्यात तो आहे.”—संपा.] होय. मागे तेथे कोपर्यात तो आहे.
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आण आम्ही मासेमारी करत होतो. आण भावा, माझ्या लहान मुलाने एक छोटे िप ू
जीवे मारले . त्या लहान वयोवृद्ध मांजरीला काही िप े होती, आण त्याने त्यातल एक
िप ू उचललं व खाली टाकले . मी िवचार केला…मी म्हणालो, “प्रभू त्या छोट्या जीवाला
￭जवंत करील,” एक िदवस अगोदर. काय हे बरोबर आहे, लायल? [भाऊ लायल वूड
म्हणतात, “होय.”—संपा.] आण मी म्हणालो, “परमेश्वर असे म्हणतो.” आण आम्ही
संपूणर् रात्र मासेमारी केली परंतु आमच्या हाती काहीच लागले नाही.
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186 पुढच्या सकाळी आम्ही मासेमारी करत होतो, मागील एका लहान खाडीमध्ये,
ब्लूगील नावाच्या छोट्या माशासाठी. हा एक लहान मासा आहे. आण भाऊ लाएलकडे
मोठी काठी होती. आण त्याने ती पूणर्, एका छोट्या ब्लूगीलला िगळू िदली, त्याच्याकडे
मोठा गळ होता, त्याने तो बाहेर खेचेपयर्ंत, तो मोठा गळ त्या छोट्या ब्लूगीलच्या पोटापयर्ंत
खाली गेला. आण जेव्हा त्याने तो बाहेर ओढला, तेव्हा त्याला, तो िमळण्यासाठी, त्या
ब्लूगीलच्या पोटांतून आतडी आण सवर् काही खेचावे लागले . आण फक्त तो पूणर्पणे
बाहेर खेचला कारण तो मोठा गळ ब्लूगीलच्या पोटात अडकला होता. आण जेव्हा त्याने
तो बाहेर काढला, त्याने तो खाली पाण्यात टाकला. आण तो फक्त चार ते पाच वेळा
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थरथर कापला आण बस्स, कारण त्याची आतडी आण सनिद्रय त्याच्या त डातून
बाहेर येऊन लटकत होती. आण तो तेथे जवळजवळ अधार् तास तरंगत होता, मागे
झुडूपांमध्ये तरंगत होता.
आण मी तेथे मासेमारी करीत होतो. आण अचानक पिवत्र आत्मा येऊन मला
म्हणाला, “माशा बरोबर बोल.”
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मी म्हणालो, “लहान माशा, प्रभू येशू ख्रस्त तुला तुझा जीव परत बहाल करो.”
आण तो लहान मासा, जो पाण्यावर मृत पडला होता, त्याच्या बाजूने वळला, आण
गेला, बाहेर पाण्यामध्ये, ततक्याच वेगाने ￭जतका तो जाऊ शकला.
188

भाऊ लायल आण भाऊ वूड त्या िठकाणी उप स्थत होते. भाऊ लायल म्हणाले ,
“भाऊ ब्रॅन्हम, ते माझ्यासाठी होते कारण मी त्या लहानाला म्हणालो…”
189

[भाऊ ब्रॅन्हम भाऊ लायल वूड ांच्याबरोबर बोलतात—संपा.] आज रात्री, मी
तुम्ही काय म्हणाला होता ते सांगू शकतो काय? [भाऊ लायल म्हणतात, “तुम्ही नक्क च
सांगू शकता, काही हरकत नाही, भाऊ ब्रॅन्हम.”]
190

जेव्हा त्यांनी त्याच्यातून आतडी बाहेर खेचली तेव्हा ते सहजच म्हणाले , “छोट्या
माश्या, तू तुझी जीवनातली शेवटची संधी हरवली,” आण त्याला बाहेर फेकले .
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ते म्हणाले , “ते—ते माझ्यासाठी होते.”
आण मी म्हटले , “नाही, भाऊ लाएल. ते तसे नव्हते.”
भाऊ बँक्स मागे बसले आहेत, ते म्हणाले , “ ा जगात िकतीतरी लोकं, िकतीतरी
हजारो लोकं असतील, ज्यांना, जेथे आपण ा क्षणी उभे आहोत तेथे उभे राहून देवाला
खाली येवून अशा प्रकारे काहीतरी कामिगरी करताना बघण्यास आवडले असते!” दस
ु र्या
शब्दांत, त्याला आवडते…
192

मी िवश्वास करतो िक आम्हा सवार्ंना, जसे पेत्राला वाटले , तसे वाटले , “इथे असणे
िकती चांगले आहे. मी इथे तीन मंडप बांधतो.” पािहले ? ते बरोबर आहे.
193

आता, भाऊ लायल, तुम्ही पिवत्र आत्म्याने आता अभिषक्त आहात. तुम्ही इ￭ज
सोडले आहे. लसुणाचे भांडे आण जगातील घाण मागे रािहली आहे. तुम्ही आता
यादनेच्या काठापाशी उभे आहा, अगदी ओलांडून पलीकडे. देव तुम्हाला पलीकडे
नेवो; लायल.
194

सामथ्यर् शाली देवा, इथे तुझे पा रतोिषक आहे. प्रभू, तो खरोखरच भीषण अशा
अवस्थेत होता, परंतु माझे दय त्याच्यासाठी रडले . आमच्या प्राथर् नेने त्या गोठले ल्या
हवेला पलीकडे घालवून लावले , आण ज्या गो ीने त्याला पकडले होते ती त्याच्यापासून
िनघून गेली आहे. तचा पूणर् चुरा झाला आहे. आण आता तो यादनेकडे चालत आहे.
[भाऊ लाएल म्हणतात, “आभारी, येशू.”—संपा.] त्याला वचनदत्त देशात घेऊन जा,
प्रभू. [“होय प्रभू.”] आण त्याला त्या लोकांमध्ये शक्कामोतर् ब कर. [“होय, प्रभू.”] िक
जेणेक न, त्या उत्कृ िदवशी जेव्हा आम्ही पलीकडे भेटू, मला त्याच्या आलगनाचा
स्पशर् जाणून ओरडू दे, “माझ्या मौल्यवान भावा!” [“आमेन.”] “मी त्याला ओळखतो.”
प्रभू, बँक्सलािह त्याच्यासोबत आण, आई आण वडील, आण ते सवर् , बिहण, आण
ते संपूणर् उत्तम कुटु ंब; प्रभू तू आणशील का? प्रभू, आम्हा सवार्ंची पलीकडे भेट होऊदे
आण ते प्रत्येकजण पिवत्र आत्म्याने भ दे. मी येशूच्या नावात प्राथर् ना करतो. आमेन.
[“आमेन”]
195

तुम्हाला ते िमळे ल, भाऊ. देव तुम्हाला आशीवार्िदत करो, भाऊ लायल.
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बोलले ला शब्द

[कोणीतरी म्हणते, “भाऊ?”—संपा.] होय भाऊ. [“एक दरू चा दरू ध्वनी आहे,
आण कोणीतरी मरणोन्मुख, दरू ध्वनीवर वाट पाहत आहे.”]
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एका दरू च्या दरू ध्वनीवर, कोणीतरी मरणाला टेकला आहे. आण मी तेथे जात
असताना, सभा भाऊ नेिवलकडे सुपूतर् करतो.
197

[भाऊ नेिवल म्हणतात, “प्रभूमध्ये उत्तम आण अदभूत िदवस! आज देवाने
आपल्यासाठी काही अदभूत गो ी केल्या आहेत. माझ्या अपेक्षा संपूणर्रीत्या पूणर्
झाल्या आहेत.”
198

[“आपण सवर् एकत्र आपल्या पायावर उभे राहूया.”]
[“बुधवारी रात्रीची सभा आहे ती लक्षात ठे वा. जास्त प्राथर् नेत राहा. सवर् असंतु ,
अिन श्चत दये देवाच्या अधक संपकार्त राहा. ‘वेळ खूप जवळ आहे. आता हीच वेळ
आहे. आजच तारणाचा िदवस आहे.’”]
199

[“तुम्ही पाहुणे जे द ु न आले ले आहात, प्रभू तुम्हा प्रत्येकाला आशीवार्िदत करो.
आमची प्राथर् ना आहे क देव तुम्ही परत घराकडे जात असता, तुमच्या प्रवासात तुमच्यावर
दया करो. तुम्ही इथे आले ामुळे आम्हाला खूप आनंद आहे. आण तुम्हीही जात असता,
आमच्यासाठी प्राथर् ना करा, िक प्रभू ा जागेवरही आशीवार्द देवो.”]

200

[“आमच्या स्वग य िपत्या, आज रात्री तुझा दास आला आहे क तुझ्या दासाने आण
संदेष्ट्याने आपल्या कायार्लयाचे काम करावे. त्या भगदड्यात उभे राहून, कंु पण बनिवत
आहे. तुझ्या सेवकाची जी तीव्र भावना आहे त्याप्रमाणे ये, पिवत्र आत्म्याने बाि स्मा दे
आण या िपढीबरोबर बोलण्यासाठी तुझ्या संदे ाचे कायार्लय िदले आहे. आज आण
रात्री िह आम्हास मदत कर क हा संदेश स्वीकारावा जो आमच्याकडे आला आहे, प्रभू,
हा उपदेश, क आम्ही तयार व्हावे.”]
201

[“जो आजच्या रात्री ा इमारतीच्या दरवाजांतून बाहेर जात आहे अशा प्रत्येक
जणाला तू आशीवार्द दे. असे होवो क जो आजार आम्हावर आहे, ज्यािवषयी आम्हाला
मािहत देखील नाही, तुझ्या धन्य कृपेने आण सामथ्यार्ने तो बरा होवो आण आमचा
सांभाळ होवो आण आम्हाला राखो, त्या वेळेपयर्ंत जेव्हा तू आम्हाला दस
ु र्या बाजूला
नेण्यासाठी तयार असशील. धैयार्हीन आण िनराश, भत्रे, आण जे अशक्त आहेत अशा
प्रत्येकाला तू आशीवार्िदत कर.”]
202

[“देवा, आम्ही आजच्या रात्री प्राथर् ना करतो एका िवशेष भेटीची, पिवत्र आत्म्याच्या
आशीवार्दाची, क तो आमच्या दरवाजामधील प्रत्येक वाटस , प्रत्येक यात्रेक , प्रत्येक
अनोळखी, ांच्यावर येवो. कलवरीच्या क्रूसावरील रक्ताच्या पांघ णाने प्रत्येकाला, जो
आजच्या रात्री ा दरवाजातून बाहेर जाईल त्याला पुरस
े े पांघ ण दे.”]
203

[“आम्ही आजारी असताना आम्हाला आरोग्य दे. आम्हाला तुझ्या महान
सामथ्यार्मध्ये ठे व. आम्हाला सेवेसाठी अभषेक कर. आमच्या आयुष्यातील प्रत्येक िदवस
आम्हाला तुझ्यापुढे प्रेमामध्ये चालू दे. आण आम्ही ासाठी तुझा गौरव क , कारण
आम्ही हे येशू ख्रस्ताच्या नावामध्ये आण त्याच्यासाठी मागतो.” आमेन.]
204

[“आण देव तुम्हाला आशीवार्िदत करो. तुम्ही इथे आलात
आहे. सवर् जण एकमेकांच्या हातात हात िमळवूया.”]
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ाचा आम्हाला आनंद

206 [मंडळी जाण्याअगोदर, एकामेकांच्या हातात हात िमळवून अभवादन करत
असताना, भाऊ ब्रॅन्हम व्यासपीठावर परत येतात.]
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[भाऊ ब्रॅन्हम कोणाशीतरी संवाद करतात—संपा.] तुम्ही जे काही माझ्यासाठी केले
त्याची खरोखर दाद देतो, ते काडर् आण…?…होय श्रीमान. खरोखर दाद देतो…?…
207

[भाऊ ब्रॅन्हम भाऊ नेिवल बरोबर बोलतात—संपा.] तर मग आम्ही िवश्वासाचा
खडक पाठिवला…?…सभोवतालचा एक मनुष्य तेथे होता…?…तर मग मी त्याच्यामागे
येशू ख्रस्ताच्या नावात प्राथर् ना पाठिवली. एक तासापासून तेथे पडू न आहे, नाडीचा ठोका
नाही, ास नाही, काहीच नाही. ास नाही, नाडीचा ठोका नाही, ासोच्छवास नाही,
काहीच नाही; डोळे वर क न, व्यासपीठावर पडला. [भाऊ नेिवल म्हणतात, “ती प्राथर् ना
येईपयर्ंत ती त्याला तेथेच पडू न राहण्यास सोडील.”]

208

हे अजून चालू आहे? [सु मश्रवणी चालू आहे हे दशर् िवण्यासाठी, भाऊ नेिवल
म्हणतात, “होय ते अजून चालू आहे.”—संपा]
209

कृपया इथे लक्ष ाल का? एका तासाआगोदर, वर इंडयाना येथे, एक त ण
प्रचारक, प्रचार करत असताना, व्यासपीठावर मृत्युमुखी पडले . एक प्रख्यात प्रचारक,
वर इंडयाना येथे प्रचार करत. ते जेव्हा प्रचार करत होते, तेव्हा पुढे होऊन पडले
आण व्यासपीठावर मृत्यू पावले . तेथील पाळक आले आण त्यांनी मला कॉल केला. ते
आत्म्याच्या अभषेकाखाली प्रचार करत असताना मृत्युमुखी पडले , पुढे होऊन पडले ,
डोळे वर क न, त्यांचा ासोच्छवास बंद झाला. त्यांना मृत घोिषत केले आहे, ते
एक तासापासून मृत झाले आहेत. आण त्यांना कोणीतरी सांिगतले क मंडळीला
बोलवा आण मला प्राथर् ना करण्यास सांगा. म्हणून मी प्राथर् ना केली आहे त्यांना प्रभू
येशूच्या नावामध्ये परत आणण्यासाठी. तुम्ही माझ्याबरोबर िवश्वासाने सामील व्हा क
जेणेक न ती प्राथर् ना उद्देश चुकिवणार नाही; त्याला ताजेतवाने क न पुन्हा परत
आणील. धन्यवाद.
210

मी तुम्हाला बुधवारी बघेपयर्ंत, देव तुम्हाबरोबर असो. जॉ￭जर् या आण आजूबाजूच्या
प रसरांतील तुम्ही लोकहो, बाय-बाय. देव तुम्हाबरोबर असो.
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भाऊ पेट…?…[भाऊ ब्रॅन्हम सु मश्रवणीपासून मागे िफरतात आण दस
ु र्या
लोकांबरोबर बोलू लागतात, पण त्यांचे संभाषण स्प एकू येत नाही—संपा.]
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छपाई�या ह�काची सू चना
संपू ण� ह�क राखीव आहे त हे पु �तक घरातील ��ं�टरवर �वतः�या उपयोगा
क�रता, �कं वा दूस -यांना मोफत दे � या क�रता, येशू ���ताची सु वाता� �सार कर�या
क�रता एक साधन �हणू न छापू शकता येईल. हे पु �तक �वकू शकता येणार नाह�.
�कं वा फार मोठया �माणावर �ती काढ�यास मनाई आहे . �कं वा वेबसाईडवर �सार
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