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 मी…थोड्या उशीराने. कोणी हसक आमच्याकडे होता, तो फारच हसक होता
आण त्यावेळी मला जावे लागले, कारण ती फारच अपायकारक गो होती.

िमशगनमधून सवार्ंना बाहेर घालवले गेले, त्यामुळे शहराच्या मुख्य अंमलदाराला
बोलािवण्यातआले, कारण, ते फार, फारच वाईट झाले होते. आता, परतंु ते सवर् काही—
सवर्काही ठीक होत आहे. सवर् काही िनयतं्रणाखाली आले आहे, व आता ते ठीक आहे.
जेव्हा प्रभू येईल, सवर् काही मग िनयतं्रणाखाली असेल, नाही का?ओह, तो—तो चांगला
आहे; आण त्याच्या चांगुलपणाचा आण दयेचा िवचार केला तर, तो आमच्यासाठी िकती
मह वाचा आहे, आण त्याची स्तुती िकती मौल्यवान आहे.

तसेच, आम्ही सु वात करण्याचा प्रयत्न केला व म्हटले क , आम्ही इिफसकरास
पत्राचे पिहले तीन अध्याय घेऊ या. आण मला वाटतेआम्हांला पिहले तीन शब्द िमळाले,
कवा पिहले तीन असे काही िमळाले. आम्ही पुढे खोलवर गेलो नाही, परतंु आज रात्री
आम्ही अजून पुढे जाण्याचे धाडस क शकतो. आता, मी हे सांगू इ च्छतो क , कोणत्याही
प्रकारे मी बायबलचा एक िव ाथ नाहीए, आण दवैी अभ्यासकांपासून तर फार दरूच
आहे, परतंु मी—मी प्रभूवर प्रेम करतो, आण मला त्याची सेवा करणे आवडते…(एक
भाऊ ब्रदर ब्रॅन्हमशी बोलतात—समा.)

कोणीतरी, िनकडीच्या प्रसंगाबद्दल, म्हणाला, आता आम्ही पुढे जाण्यापूव , लुई
िवले येथील एका इ स्पतळात लहान मुलगी आहे, आण उत्तम िवशेषतज्ञ यांनी तची
आशा सोडली आहे, आण आता ती मरत आहे, आण या मुलीसाठी त्यांनी िवनतंी
केली आहे. एका ख्रस्ती यां नात्याने हे आपले कतर्व्य आहे क , आता आपल्या माना
झुकवाव्या, प्राथर्नेसाठी.

आमच्या कृपावंत प्रभू, हे फक्त आमचे कतर्व्य नाही, परतंु ही आमच्यासाठी संधी
आहे, आण आमची—आमची इच्छा आहे क , एक मडंळी म्हणून आम्ही आमचे डोके
लविवतो, एक बोलािवलेल्यांचा समुह म्हणून आज रात्री िव ास करणारे लोक, तुझे
वचन शकण्यासाठी, शरीरामध्ये आम्हाला आमच्या स्थानी ठेव, जे आमच्याशी संबधंीत
आहे, आण जेथे आम्ही उचत असे ख्रस्ताच्या शरीरातील एकित्रत झालेले कायर्शल
अवयव बनावे.
2 आण आता आम्हाला ासाठी पाचारण्यात आले आहे क , आम्ही लगेच देवाकडे
जावे आण आमच्यातील प्रत्येक वडील िवचार करतील, काय आमची ही लहान मुलगी
असती तर, कसे आमचे दय आतल्या आत जळले असते, व दःुखी झाले असते? आण
आम्ही मडंळयांना लगेच प्राथर्ना करण्यास बोलावले असते आण काही वडीलांचे दय
जळत आहे, त्यांना वेदना होत आहेत. हे प्रभू, तो पिवत्र आत्म्याचा महान व्यिक्त आता
त्या वडलांच्या दयात येवो. प्रत्येक संशयाची छाया, आण प्रत्येक वेदना, काढून टाको,
आण त्याला ते कळून येऊ दे क , तू देव आहेस आण तुझ्या उप स्थतीत तेथे कोणतेच
आजार उभे राहू शकत नाही. जेव्हा तुझी सोपवलेली दवैी कामिगरी तुझे लोक व तुझ्या
मडंळीकडून पूणर् होते.
3 आण या आठवड्यात आम्ही प्राथर्ना करीत, गेल्या रिववारपासून मी या मागार्िवषयी
कवा या प्राथर्नेचा अथर् यावर िवचार करीत होतो. आमच्याकडे पुष्कळअसे हत्यार नाहीत,
जसे आम्ही जगाकडे पाहीले तर, परतंु ही लहान गोफण प्राणघातक ठरते, जेव्हा ती
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िव ासाच्या बोटांनी पकडली जाते. हो प्रभू, आमच्या प्राथर्ना त्या घरात पोहचो, जो
मृत्यु प लकडे त्याच्यावर टांगलेला आहे, तो छ भ होवो; तो काळोख, अंधार, त्या
तान् ा बालकाच्या, िबछान्यापासून हटो. ते मूल कवा बाळ, लहान मुलगी ापासून
आण देवाच्या उप स्थतीचा महान प्रकाश त्यांच्यावर प्रकाशो. असे होवो क , ते बाळक
हॉ स्पटलमधून, आरोग्यसंप असे बाहेर िनघो.
4 परमे रा, आम्ही हे जाणतो क , त्या नदीच्या पलीकडे जेथे आमचे िप्रयजन वाट
पाहत आहेत, आण ते फार गौरवी असेल, परतंु आम्ही आमच्या छोट्यावर प्रेम करतो.
आण प्रभू, आम्ही प्राथर्ना करतो क , तू तुझ्या गौरवासाठी, त्या बालकाला जीवन दे.
आम्ही तुझी मडंळी, त्या मृत्यलुा धमकािवतो, आण म्हणतो, “तू तेथेच पलीकडे थांब.
तू त्या मुलीला घेऊ शकत नाही, कारण आम्ही तचे जीवन देवाच्या राज्याखातर दावा
करतो.” हे प्रभू, असे होऊ दे, सरळ जाऊन त्या चन्हापयर्ंत त्या मागार्ने पोहचो, जसे
आम्ही म्हटले. हे येशू ख्रस्त जोआमचा मुिक्तदाता त्याच्या नावाने मागतो. आमेन.
5 काय आम्ही िव ास करतो? मी जर ख्रस्ती नसतो, तर मी हे ओळखले ही नसते
क , मी काय क शकलो असतो? मी जास्त वेळथांबू इ च्छत नाही. जगण्यासाठी काहीही
नाही, फक्त दसुयार्ंना वाचवू शकेन, हेच मी जाणतो.
6 आता, आज रात्री मी एक पा र्भूमी मांडण्यास सु वात करीत आहे, आपल्या मागील
धड्याकडे आण मी वाचण्याचा प्रयत्न करीन, कारण, संपूणर् अध्याय, जर आज रात्री मी
घेऊ शकलो. तर म्हणून रिववारी सकाळी व संध्याकाळी मी त्यावर जोर देण्याचा प्रयत्न
करीन. जर ते योग्य असेल, यासाठी क , मडंळीने जे पाहावयास हवे त्यासाठी ती सज्ज
व्हावे. ओह, हे फार गौरवी आहे क , आम्हाला आमचे स्थान सापडावे! आण कोणीही
काही क शकत नाही, ￭जथपयर्ंत तुम्ही काय करता हे योग्य प्रकारे जाणत नाही.
7 काय जर तुमच्यावर…श िक्रया करण्यात आली, आण तेथे एक त ण डॉक्टर
होते, जे नुकताच आपला अभ्यासक्रम समा क न आले होते व त्यांनी…कधीही
श िक्रया पूव केलेली नव्हती. तरी, तो एक त ण व देखणाआहे,आण त्याचे केस सरळ
वचरलेले, आण त्याचा पेहराव एकदम उत्तम, सवर्काही िनटनेटके, आण तो म्हणाला,
“मी सुर्यांना धार केलेली आहे, आण सवर् गो ी व साधने िनजर्ंतुक केलेली आहेत.” परतंु
तुम्हाला त्यािवषयी मजेशीर अशा भावना येतील; त्याऐवजी अनुभवी डॉक्टर असता तर
बरे होते, जो श िक्रयेच्या अनुभवांतून पुष्कळ वेळापूव , गेलेलाआहे. मी कापण्याअगोदर.
मला—मला असा एक व्यिक्त हवा, जो नुकताच शक्षण पूणर् केलेला नको, तर मला
पाहीजे असा व्यिक्त ज्याला काही अनुभव आहे.
8 आण उत्तम अनुभव घेतलेला असा कोणी एक मला माहीत आहे, त्याला आज रात्री
मी बोलािवतो. तो पिवत्रआत्मा आहे. तो देवाचा महान वै आण महान गु आहे.
9 आण आज रात्री माझ्या संदेशाची पा र्भूमी मांडत आहे, रिववारच्या प्रवचनाला
ध न…प्रभूचे वचन जे शमुवेलाकडे होते, ते त्यांनी नाकारले; आण शौलाला स्वकारले,
जो िकशाचा पुत्र होता; आण शमुवेलास नाकारले, जो पिवत्र आत्म्याचा दशर्क होता,
कारण तोच आत्मा चालवी, तसे बोलत होता. आण जेव्हा त्याने त्यांचे लक्ष वेधून घेतले,
तो म्हणाला, “आठवण करा, मी प्रभूच्या नावाने तुम्हाला काहीतरी सांिगतले नाही, तर जे
प्रभूने घडवून आणले तेच. मी तुमच्यासमोर कधी गरैशस्त चाललो नाही. आण कोणीही
मला पापाबद्दल दोष लावू शकत नाही.”

जसे येशूने म्हटले, “मला कोण पापाबद्दल दोष लािवल?” पाहा?
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10 आण तो पुन्हा म्हणाला क , “मी तुम्हाकडे येऊन कधी पशैासाठी वगैरे िवनतंी केली
नाही. मी तुमच्यापासून काही घेतले नाही. परतंु सवर् जे मी तुम्हाला सांिगतले, ते तुमच्या
भल्यासाठी, आण मी देवाच्या मुखातून जे आले, ते तुमच्याकडे पोहचवलेआहे.”
11 आण सवर् लोकांनी आपल्या साक्षीचे िनवेदन केले, “हे खरे आहे. हे सवर्काही खरे
आहे; परतंु तरीही आम्हाला राजा हवा आहे. आम्हाला जसे बाक चे जग आहे, तसे व्हावे
अशी इच्छा आहे.”
12 आता, आज रात्री, वचनांची फोड करताना हे इिफसकरांस पुस्तक निवन करारातील
यहोशवाचे पुस्तक आहे. ते िवभाजन करीत आहे व इिफसकरांस पुस्तक “िवजय
िमळिवलेल्यांमध्ये” त्यांना व्यव स्थत स्थािपत करते. आता, हे फक्त काही िमिनटांसाठी
मी पा र्भूमी देतआहे, वाचण्यास सु वात करण्याअगोदर जागा बनिवतआहे, जेथे तसर्या
वचनापासून सु वात क या आण आम्हाला हे मागील रिववारी रात्री हे समजले क …
जुन्या करारात देवाने इ ाएल लोकांना िवसावा देणारी भूमी, देण्याचे अभवचन िदले
होते, कारण ते यात्रेक व उपरी प्रवासी होते. आण ते त्या भूिमत होते, जी त्यांची
नव्हती. आण देवाने आब्रहामा ारे आ ासन िदले होते क , तो तात्पुरता मुक्काम करील.
त्याचे संतान चारशे वषर् अप रचत लोकांमध्ये तात्पुरते मुक्कामास राहीले, आण त्यांनी
त्यांना बरोबर वागिवले नाही, परतंु एका बलाढ्य बाहुने त्याने त्यांना बाहेर काढून उत्तम
भूिमत आणले, जी दधुामधाने वाहणारी होती.
13 आण, आता, जेव्हा आ ासन पूणर् होण्याची वेळ आली, देवाने कोणाला तरी उभे
केले क , त्यांनी त्या भूिममध्ये यावे. आज रात्री िकती जण अशा शे्रणीत आहेत…तो
कोण होता मािहत आहे? मोशे. लक्षात घ्या, एक जो खरा, त्याचा हुबेहूब दशर्क ज्याला
देण्यात आलेले क , आम्हाला अभवचनाच्या देशात आणावे, तो तर ख्रस्त आहे. आता
आम्हाकडे अभवचन आहे, कारण आमचे अभवचन हेच आ त्मक िवसाव्याचे आहे,
कुठे, तेथे शा ररीक िवसावा होता! आण म्हणून ते त्या भूिमत येऊन म्हणू शकतील,
“ही आमची भूमी आहे, आम्ही यापुढे प्रवासी नाहीत. तर आम्ही येथे या भूिमत वसलो
आहोत, ही आमची भूमी आहे, आण येथे आम्हाला िवश्रांती आहे. आम्ही येथे आमचे
धान्य, पेठ, द्राक्षमळा लावू, आण आम्ही द्राक्षमळयाचे फळखाऊआण जेव्हा आम्ही पुढे
होऊन म न जाऊ, आम्ही आमच्या मुलाबाळांस ते सोडू.”
14 ओह, आम्ही त्या देशात कसे जाऊ शकू, जेथे वारसाचा कायदा आहे, जसे नामी
आण थ, बवाज. सवर् ते परत आणा. कसे एक भाऊ जो इ ाएलात, कसे त्याने एक
असले पाहीजे…काहीही जे त्याच्याकडून हरवले गेले आहे, ते आ जना ारे ते परत
सोडवून देणारा असावा. ओह, हे िकती सुंदर आहे! हे तर आठवडेच्या आठवडे आण
आठवडेच्या आठवडे होऊनही हा अध्याय सोडून पुढे जाता येणार नाही. त्यावरच राहावे
लागेल. आम्ही संपूणर् बायबल येथे, बांधू शकतो. ा एका अध्यायाशी.
15 आण, ओह, याच्यावर मी अभ्यास करणे मला आवडते. आम्ही अगोदर घेत असू,
ते त्यावर एक—िदड वषर् होऊन, ते पुस्तक सोडतही नव्हते. फक्त त्याबरोबर राहा.
16 आता, परतंु, ही एक मोठी गो होती वारसाबाबत, कसे त्या भूिमतील वारसाबद्दल
जेथे दसुरा कोणीही नाही, परतंु िनकटचा आ जनच ते वारसांचे वतन सोडवू शकेल.
आता, मला येथे थोडेसे चन्ह सोडू ा. ज्याला मी कधी रात्री, त्या िवषयािवषयी थोडेसे
बोललो होतो. तुम्ही जे आई आहात. िकती जनांनी येथे आपल्या िप्रय व्यिक्तसाठी प्राथर्ना
केली, जे हरवले आहेत? ठीक आहे, तेथे तुम्ही परत आहात, समजले, “तुमचे वारसाचे
वतन.” पाहा?
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17 पौलाने रोमी लोकांना सांिगतले, “प्रभू येशू ख्रस्तावर िव ास ठेव, म्हणजे तुझे
व तुझ्या घराचे तारण होईल.” जर तुम्हाकडे पुरसेा िव ास आहे, आपल्या स्वक यांचे
तारण होण्यासाठी, तेवढा पुरसेा िव ास बाळगा. तो मुलगा, ती मुलगी, कोणत्याही प्रकारे
आपल्या मागार्त भटकलेले का असेना, ते वाचले जातील. देवा, कसेही क न कर!
परमे राला जर त्यांना ग्णालयात जरी ठेवावे लागले, व मरत आहेत, ते वाचले जातील.
देवाने हे अभवचन िदले आहे. हे वारसाचे वतन आहे! ओह! “आण ते तेथे असतील.”
असे यशया म्हणाला. “आण सवर् त्यांचे संतान त्यांच्या बरोबर असतील. माझ्या सवर् पिवत्र
पवर्तांत कोणी उपद्रव कवा नाश करणार नाहीत, असे परमे र म्हणतो.”
18 ओह, माझ्याकडे एक छोटे स्थान आहे. मी आशा करतो क , आज रात्री ते
तुमच्यासाठी मी घेऊ इ च्छतो. माझे दय नुसते जळत आहे, यासाठी क मी त्याकडे
परत यावे.
19 परतंु आता, पुढे. मग मोशेकडे तुम्ही लक्ष लावले, जो मोठी अ तु चमत्कार करणारा,
ज्याने इ ाएलाला त्या देशातून काढून आणून, आण त्यांना अभवचनाच्या देशात
आणले, परतंु त्यांच्या वारसाच्या वतनात त्यांना ठेवले नाही? त्याने त्यांना त्यांच्या
वारसाचे वतन िदले नाही. त्याने त्यांना मागर् दाखिवत त्या भूिमत घेऊन गेला. परतंु
यहोशवाने त्या देशाची वाटणी केली, काय हे बरोबर आहे ना? आण ख्रस्ताने मडंळीला
त्या स्थळी आणले, जेथे त्यांना त्यांच्या वारसाच्या वतनाचा ताबा िदला गेला, फक्त यादन
पार करायची होती, परतंु तो एक पिवत्र आत्मा आहे, जो मडंळीला योग्य स्थळी व्यवस्थेत
वसिवतो. आजचा यहोशवा हा मडंळीला व्यवस्थेत आणतो. प्रत्येकांना दाने, स्थान, पद
देतो आण ती देवाची वाणी आहे जी बोलते, त्या आतील मनुष्याकडून ज्याला ख्रस्ताने
वाचिवले आहे, तो पिवत्र आत्मा. आता तुम्हाला तो भरपूर िमळाला आहे का? आता
आम्ही इिफसकरांस पुस्तकात जाऊया. आता त्याचप्रकार,े तो मंडळीला त्यांच्या स्थानी
वसवत आहे. जेथे ते असले पाहीजेत. आता, यहोशवाने त्यांना नसै गक देशात वसिवले.
आता पिवत्र आत्मा मडंळीला त्या देशात, त्या स्थानी वसवत आहे. यासाठी क , त्यांचे
वारसाचे वतन जे त्यांचे आहे, त्यात ते वसावे.
20 आता, जी पिहली गो त्याने सु वात केली होती, त्याने त्या पत्रात “पौल” असे
दशर्िवले. थोड्याच वेळात आम्ही ते पाहणार आहोत क , ही सवर् रहस्ये त्याला प्रकट
करण्यात आली, सेमेन रतून नाही. ना कोणा दवैी अभ्यासकाकडून, परतंु देवाने पौलाला
ते दवैी प्रकटीकरण पिवत्र आत्म्या ारे िदले. हे समजून क देवाचे रहस्य. तो म्हणाला, हे
जगाच्या स्थापनेपासून लपिवण्यातआले होते, ते पिवत्रआत्म्या ारे त्याच्यावर प्रकट केले
गेले आण पिवत्र आत्मा त्या लोकांमध्ये प्रत्येकांना त्यांच्या जागी सुव्यव स्थत वसिवतो,
मडंळीला तच्या पदी स्थािपतो.
21 आता, पिहली गो पौल लोकांना सांगण्यास सु वात करतो…आठवण ठेवा, हे
मडंळीसाठी आहे, बाहेरच्यांसाठी नाही. ते रहस्य त्याच्यासाठी न उकलणारे कोडे आहे.
कधीच न समजणार,े त्याच्या डोक्याव न जाते, कशाशवाय काहीच माहीत नाही, असे
त्याचे असते! परतंु, मडंळीला खडकातील मध, अवणर्नीय आनदं, हे धन्य खात्री आहे.
हे जीवाचा नांगर आहे, ते आमचा आनदं ज्यात आम्ही राहावे असे िठकाण यगुानुयगुांचा
खडक आहे. ओह, ते सवर् काही चांगलं ते आहे; कारण स्वगर् आण पृथ्वी नाहीतशी
होतील, परतंु देवाचे वचन कधीच नाहीशे होणार नाही.
22 परतंु मनुष्य जो कनानाच्या बाहेरील व्यिक्त या िवषयी काहीच जाणत नाही, तो
अजूनही भटकत आहे. मी हे नाही म्हणत आहे क , तो चांगला मनुष्य नाहीए. मी हे



दत्तकपणा 2 5

नाही म्हणत क , जो िमसरात आहे, तो चांगला मनुष्य नाही, तो आहे, जोपयर्ंत तो याचा
ताबा घेत नाही.
23 आण तो मालक हक्क, ते, आ ासन जे मडंळीला देण्यात आले, ते नसै गक
देश नाही. परतंु आ त्मक देश, कारण आम्ही राजक य याजक आहोत, एक पिवत्र रा ्र .
त्या राजक य याजकत्वात, पिवत्र रा ्र , मौल्यवान लोक, पाचारण केलेले, िनवडलेले,
पसंत केलेले, वेगळे केलेले, मग सारे जग हे बाहेर तर मृत्यमुुखी पडलेले आण आम्ही
आत्म्या ारे चालिवले जातो. देवाचे पुत्र आण कन्या देवाच्या आत्म्याने चालिवले जातात;
मनुष्या ारे नाही, परतंु आत्म्या ार.े
24 सवर् प्रेमात, सवर् काही आता, त्यांत गाठोडे बांधले जाते. यािवषयी पुष्कळवेळा
शकिवण्याचा प्रयत्न केला आहे, आण यात संशय नाहीए क , िकतीही मो ा दवै
अभ्यासकांनी माझ्यापेक्षाही खूप खोलवर प्रहार केला आहे. परतंु जी गो मला वाटते
क , प्रयत्नांनी तुमच्याकडे आणावी ती ही आहे, एक मनुष्य जो ख्रस्तात आहे, पिवत्र
आत्म्याने तो चुक च्या व्यिक्तला सहन क शकतो. सहनशीलता, लीनता, धीर. कारण तो
गोड, नम्र, िव ासयकु्त आत्म्याने भरलेला, कधीच नकारात्मक नाही, सवर्दा होकाराथ ,
तो एक वेगळाच व्यिक्त आहे.
25 तो फक्त एक मनुष्य नाही, “आम्हाकडे ते पिहले होते. आम्ही जर कचाळलो तर,
आम्हा मेथोडस्ट्सना तो आहे. ओह, जेव्हा आम्ही कचाळतो, तेव्हा आम्ही भूमीत
आहोत.” ते बरोबर आहे, ठीक आहे, मी ही तसाच िव ास करतो.
26 तेव्हा पे न्टकॉस्टल हे अन्य भाषा बोलत आले, “त्यांना िमळाला; प्रत्येकजण जे
अन्य भाषेत बोलतात, त्यांना तो िमळाला.” मी ही, तसाच िव ास करतो. परतंु तुम्ही
पाहा, अजूनहीआम्हाला सापडतात, बहुतेकांना तो िमळालेला नाही. पाहा?आता ते…
27 आता आम्ही त्या महान लपलेल्या रहस्याकडे येतो, जी गुजे जगाच्या स्थापनेपासून
लपलेली होती आण आता देवाच्या पुत्रांना या अंतम समयात प्रकट केलेली आहेत.
तुम्ही िव ास करता क , ते खरे आहे. क देवाचे पुत्र प्रकट झालेले आहेत? आम्ही अजून
कुठे वळण्याअगोदर, आपण रोमकरांस पत्रात 8व्या अध्यायात एका क्षणासाठी वळूया.
मला तुमच्यापुढे हे वाचू ा. पाहा, जर हे येत असेल जे, मी येथे बोलत आहे त्यािवषयी.
आता रोमकरांस पत्र 8वा अध्याय, 19वे वचन, रोमकरांस पत्राच्या 8व्या अध्यायातून.

कारण सृ ी…देवाच्या पुत्रांच्या प्रकट होण्याची प्रतक्षा अत्यंत उत्कंठेने
करीत आहे.

28 तीव्र अपके्षने, संपूणर् सृ ी प्रकट होण्याची प्रतक्षा करीत आहे. पाहा, प्रकटीकरण!
प्रकटीकरण कसले? माहीत होणे!
29 संपूणर् जग. तेथे मुसलमान प लकडे, याची प्रतक्षा करीत आहेत. सवर्त्र, सगळीकडे,
ते शोधत आहेत. “हे लोक कुठे आहेत?”…आमच्याकडे…आमच्याकडे सुसाट्याने
वाहणारा वारा होता, आमच्याकडे मेघगजर्ना व िवजांचा लखलखाट होता, आमच्याकडे
तेल व रक्त होते, सवर् प्रकारच्या गो ी होत्या; परतंु आम्ही ती मंद वाणी ऐकण्यास अपयशी
ठरलो आहोत—ज्या ारे संदे ा आक षत झाला, त्या ारे झगे त्याच्या सभोवती गुडंाळले
आण ते िनघून गेले, म्हणाले, “प्रभू, मी येथे आहे” पाहा?
30 आता संपूणर् सृ ी ही वेदना भोिगत देवाच्या पुत्राची प्रकट होण्याची वाट पाहत आहे.
आता, पौल मडंळीला तच्या संबंधत िठकाणात पहीले स्थािपत आहे, जे तच्यासाठी
आहे. आता त्याची पा र्भूमी समजण्यासाठी, पुन्हा ते वाचूया.



6 बोललेला शब्द

इिफस येथील पिवत्रजन (हेच ते “संतजन”) व… ख्रस्त येशूच्या ठायी
िव ास ठेवणारे ांस देवाच्या इच्छेनुसार झालेला ख्रस्त येशूचा प्रेिषत, पौल
ांच्याकडून.

31 आता, म्हणूनच िव ाथ्यार्ंनो हे िवस नका क , आम्ही ख्रस्तामध्ये कसे येतो?
चचर्ला सािमल झाल्याने आम्ही ख्रस्तामध्ये येतो काय? ख्रस्तात दाखल होण्यासाठी
काय आम्ही काही कायर् करावे? काय ख्रस्तामध्ये दाखल होण्यासाठी आम्हाला
पाण्यात बुडिवले पाहीजे काय? आम्ही ख्रस्तामध्ये कसे दाखल होऊ शकतो? पिहले
क रथकरास पत्र, 12वा अध्याय “एका आत्म्या ार,े” एका, आत्मा हा शब्द मो ा
अक्षरात. त्याचा अथर् पिवत्र आत्मा, “आम्ही सवर् त्या वचनदत्त देशात बाि स्मा
पावलो आहोत.”
32 या वचनदत्त देशात, सवर्काही आमच्याशी संबंधत आहे या वचनदत्त देशात. पाहा,
भाऊ कॉ लन्स? पाहा, सवर्काही या वचनदत्त देशामध्ये! जेव्हा इ ाएल यादनेच्या या
प लकडे गेले, वचनदत्त देशात, सवर् गो साठी त्यांना लढावे लागले!
33 आता आठवण ठेवा, या वचनदत्त देशामध्ये, याचा अथर् असा नाही होत क , तुम्ही
आजारापासून मुक्त झाला, याचा अथर् असा नाही होत क , तुम्ही त्रासापासून मुक्त झाला.
परतंु हे मायाजाल आहे. (ओह, हे खोलवर जाते), ते असे म्हणते क , ते तुमचे आहे!
फक्त उभे राहा आण घ्या! समजले? जेव्हा…
34 आण, लक्षात ठेवा, एकच मागर् होता, ज्या ारे इ ाएल आपल्या पु षांना गमावू
शकत होता, जेव्हा तबंूमध्ये पाप सापडते. हाच एक मागर् असू शकतो, त्या ारे िवजय
गमावू, म्हणजे पाप तबंूत प्रवेश करते, काहीतरी, कोठेतरी चुकतआहे. जेव्हा आखानाने ती
िवट चोरलीआण तो शनारी झगा, तबंूमध्ये पाप सापडले,आण यधु्दात वाईट घडले.
35 आज रात्री तुम्ही मलाही मंडळी ा, या लोकांचा समुह, पूणर्तः, संपूणर् त्या देवाच्या
अभवचनामध्ये, पिवत्र आत्म्यािनशी, आत्म्यात चालण्या ार,े मग कोणतेही आजार कवा
दखुणे असो, मी आव्हान करतो काहीही असो, प्रत्येक ज्योय लुवासू या देशात असो, जो
ख्रस्तत्वाला मानणारा असो आण सवर् अिव ासी जे तेथे आहेत, आजारी व दखुणेकरी
यांना या दारात घेऊन या, आण ते तेथून पूणर्तः बरे होऊन जावोत. होय, महाशय, देवाने
आ ासन िदले आहे, फक्त अिव ासाचे पाप ते आमच्यापासून दरू ठेवते. आता थोड्या
वेळानतंर, आम्ही हे लहानसे पाप काय आहे ते पाहणार आहोत, आता.

…जे ख्रस्त येशूमध्ये आहेत.
देव आपला िपता, व…प्रभू येशू ख्रस्त ांच्यापासून तुम्हाला कृपा व शांती

असो.
आपल्या प्रभू येशू ख्रस्ताचा देव व िपता, धन्यवादीत असो. त्याने स्वगार्तील

सवर् अध्या त्मक आशीवार्द देऊन आपल्याला ख्रस्तामध्ये आशीवार्दीत केले
आहे.

36 जेव्हा आम्ही ख्रस्तामध्ये आहोत, तेव्हा आम्हाला आ त्मक आशीवार्द आहेत.
ख्रस्ताच्या बाहेर, आम्हाकडे फक्त संवेदना आहेत. ख्रस्तामध्ये आम्हाकडे आशावादी
आशीवार्द आहेत. बनावटी िव ास नव्हे, शरम नव्हे, काही घालण्याने नव्हे. परतंु ￭जतपयर्ंत
तुम्ही हे सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहा क , तुम्ही वचनदत्त देशात आहा आण वास्तिवक
नाहीत, तर तुमचे पाप तुम्हाला शोधून काढील. आण, पिहली गो तुम्ही जाणता क ,
तुम्ही स्वतःला एका समुहात िदसाल, आण—आण ज्यािवषयी आम्ही त्यांना या जगात
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म्हणतो, घाणीचे डाग, जाळम्हणतो. तुम्हाला असे सापडेल क , ज्यािवषयी तुम्ही बोलता,
ते तुम्हाला िमळालेच नाही. परतंु जेव्हा तुम्ही ख्रस्त येशूमध्ये आहात, त्याने स्वग य
शांतीचे, स्वग य आशीवार्दाचे, स्वग य आत्म्याचे आ ासन िदले आहे. सवर् काही तुमचे
आहे. तुम्ही वचनदत्त देशात आहात आण अवघ्यांचे पूणर्तः मालक आहात. आमेन. हे
िकती सुंदर आहे! ओह, ावर अभ्यास क या.

त्याचप्रमाणे त्याने िनवडून घेतले…
37 आता येथे मडंळी फार वाईट प्रकारे अडखळते.

त्याप्रमाणे त्याने आपल्याला त्याच्यामध्ये िनवडून घेतले… (कोणामध्ये?)
ख्रस्तामध्ये.

38 मागे उत्पत्ती आण प्रकटीकरणामध्ये, आम्हाला असे सापडते, प्रकटीकरण 17:8,
त्याने जगाच्या स्थापने अगोदर ख्रस्तामध्ये आम्हाला िनवडले. आता, ते वचन…मला
पुढे ते वाचू ा.

…जगाच्या स्थापनेपूव , त्याप्रमाणे आपण त्याच्या समक्षतेत पिवत्र व िनद ष
असावे…
पूव च नेमले होते…

39 आता, मला “पुवर् िनयकु्त” या शब्दाकडे थांबावे असे वाटते. आता पूवर्िनयिुक्त अशी
म्हणत नाही क , “मी भाऊ ने व्हल याला िनवडतो आण मी—मी—मी—मी—मी
भाऊ िबलर याला िनवडत नाही.” ते असे नाहीए. ते देवाचे पूवर् ज्ञान आहे. ज्या ारे
त्याला माहीत आहे क , कोण बरोबर आहे आण कोण बरोबर नाही. म्हणून, देवाच्या
पूवर् ज्ञाना ार,े जाणतो क , तो काय करणार आहे, त्याने पूवर् िनयकु्त क न त्याच्या पूवर्
ज्ञाना ारे देवावर प्रेम करण्यासाठी सवर् गो ी िमळून कल्याणकारक ठरतील, ासाठी क
येणार्या, यगुात त्याने ख्रस्त येशूमध्ये बोलावून सवर् काही एक करावे.
40 मला येथे तुम्हाला स्प ीकरणात्मक चत्र काढू ा. हे चांगले आहे. आम्ही मागे
जाऊया, मला वाटते मी यावर थोडेसे बोललेलो आहे. मागील रात्री, कवा त्यावर भर
िदला आहे, उत्पत्तीमध्ये, 1 अध्याय, 1:26 मध्ये, जेव्हा देवाने त्याचे नाव “प्रभू देव,”
म्हटले, तो शब्द तर एल, एला, एलोहीम, ज्याचा अथर् “स्व—अ स्तत्वात असणारा.”
तेव्हा तेथे काही अ स्तत्वात नव्हते. परतंु तो होता. तेथे हवा नव्हती, तेथे प्रकाश नव्हता,
तेथे तारे नव्हते, तेथे जगही नव्हते. तेथे काही नव्हते. तो देव आण एकटाच देव. एल,
एला, एलोहीम. आता, त्याने सवर् उत्प केले.
41 त्याच्यामध्ये गुणधमर् होते. त्याचा अथर् असा होता क , तो एक होता…त्याच्यामध्ये
तो महान एल, एला, एलोिहम, यामध्ये गुणधमर् होता, कवा…तुम्ही जाणता क गुणधमर्
काय असतो, कवा मला ते अशाप्रकारे सांगू ा, एक “स्वभाव” असतो. हे असे आहे क ,
लहानांतील एकाला कळते, आण मी त्या लहानातील एक आहे. जे मला तशा प्रकारे
कळले. त्याच्यामध्ये िपता बनण्याचा स्वभाव होता, परतंु तो स्वतःमध्ये अ स्तत्वात आहे,
त्याच्या असे काही नव्हते, ज्या ारे तो िपता बनू शकेल आण, आता, त्याच्या आत
खोलवर काहीतरी होते क , तो देव होता; आण एक देव हा भजनीय आहे; परतंु तो
स्वतःमध्ये अ स्तत्वात असलेला, एल, एला, एला, एलोिहम, आण म्हणून त्याची भिक्त
करणारं असं कोण नव्हत.ं त्याच्या आत, तो तारणारा होता, असे काही हरवले नव्हते,
क जे वाचिवता येईल, समजले? त्याच्या आत, तो रोग बरे करणारा होता, पाहा, परतंु
तेथे असे कोणी आजारी नव्हते क , त्याला बरे करावे कवा कोणी आजारी पडेल असे
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नव्हते. आता तुम्हाला ा चत्राने स्प केले? म्हणून त्याचा गुणधमर्, त्याच्या स्वभावाने
आज जे आहे ते उत्प केले.
42 काही लोक म्हणतात, “ठीक आहे, सु वातीलाच देवाने का थांबिवले नाही?”
“तो एक िनदर्य दयाचा दु आहे,” जोई लिवस म्हणाला, ज्या एकाने जोईला दोषी
ठरिवले, कवा जॅक को, पाहा. म्हणाला, “तो एक िनदर्यी दयाचा पशुतुल्य आहे. देव
नावाचे काहीही नाहीए. जर तसे काही असते,…” ओह,…त्या देवाला वेगवेगळया नावाने
बोलले, समजले? परतंु हे यासाठी क , त्याला इथे वर खपु माहीती आहे; परतंु त्याच्या
आत इथे काहीही नाही.
43 आता, येथे, तेथेच कोठे ते आहे, पाहा? हे वचन येथे असे सांगत आहे आण त्याने
ते लपिवले आहे आण ही रहस्ये लपिवलेली होती. स्मरण ठेवा. बायबल म्हणते, “ते
जगाच्या स्थापनेपासून वाट पाहत होते. देवाच्या पुत्रांचे प्रकट होण्यासाठी,” ासाठी क
ते मडंळीला प्रकट करावे. ओह, बाप र!े तुम्हाला समजले काय?
44 आता मी माझ्या गो ीसाठी थोडे थांबतो. कवा…मी माझ्या पुढच्या िवचाराकडे
वळतो, हे समजण्यासाठी. आता आठवण ठेवा, मोशेच्या त्या पूणर् यगुातून जाताना,
सदेंष्ट्यांच्या त्या मागील यगुातून, त्या मागच्या यगुातून, शा लेखाप्रमाणे या गो ी
प्रदशत करण्यासाठी या नतंरच्या िदवसात ते थांबले. हे खरे आहे. कारण ते देवाच्या
पुत्रांना प्रकट करण्यात येईल का? गमावलेल्यांतून…िपरिॅमडच्या आकाराप्रमाणे, मी
अगोदर म्हटल्याप्रमाणे जवळ, जवळ, जवळबांधण्यात येते.
45 जसा कैकवेळी मी याबद्दल शेरा िदला आहे, आण म्हणालोय, देवाने तीन बायबल
तयार केले. पिहले, त्याने आकाशात स्थापले, राशीचक्र, तुम्ही राशीचक्र पाहीले आहे
काय? राशीचक्राची पहीली प्रतमा काय आहे? कन्या. शेवटची प्रतमा राशीचक्रात
कोणती आहे? ￬सह. तो प्रथम कुमारी कन्याकडे आला, तो दसुर्यावेळी यहुदा वंशाचा
￬सह म्हणून आला. समझले?
46 त्याने त्या िपरिॅमडमध्ये नतंरचे तयार केले आहे, मागील हनोखाच्या िदवसांमध्ये,
जेव्हा त्यांनी िपरिॅमड बनिवले आण त्याचे मोजमाप केले. मला हे समजत नाही. परतंु
यधु्दासाठी, जेथे ते वाकत आण फार वेळेपयर्ंत आपल्या गुडघ्यावर राहत, आण
यधु्दातले अतंराचे ते मोजमाप करीत असत. तुम्हाला माहीत आहे, कुठपयर्ंत ते मोजमाप
करीत? राजाच्या खोलीपलीकडे ते सरळठेवत आण जसा जसा तो िपरिॅमड वर जाई…
आम्ही आज जे काही आमच्याकडे आहे, त्याने ही बांधु शकत नाहीत. आम्ही असा बांधु
शकत नाही.
47 तो त्याच्या िनमूळत्या टोकापयर्ंत, असा बांधण्यात आला. आण त्याच्यावर ध डे
ठेऊन…कळसाचा ध डा कधीच सापडला नाही. त्यांनी िपरिॅमडच्या टोकावर कधी वरचा
भाग ठेवलाच नाही. मला हे माहीत नाही क , तुम्हाला हे माहीत आहे कवा नाही. इ￭ज चे
मोठे िपरिॅमड, त्यांच्यावर वरचा भाग ठेिवलेला नव्हता. का बर?े कारण वरचा भाग जो
कळसाचा ध डा, ख्रस्त, तो नाकारला गेला. पाहा, त्याला नाकारले गेले.
48 परतंु आम्ही जसे वाढत लुथरच्या यगुांतून, बॅप्टीस्टच्या यगुांत, मेथोडीस्टच्या
यगुांत, पेन्टीकॉस्टच्या यगुांत, आम्ही आता कळसाचा ध डा त्यांच्या जागी बसिवण्याच्या
वेळेत आलो आहोत, पाहा, इच्छा करीत व वाट पाहत आहोत क , तो कळसाचा ध डा
घट्ट बसिवला जावा आण बांधकाम समा व्हावे. तुम्ही शा लेखात कधी वाचले नाही
काय? “तो खडक नाकारला गेला.”? खचतच, आम्ही हे जाणतो क , हे शलमोनाच्या
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मिंदरासंबधंी बोलतो. “परतंु नाकारलेला खडकच कोपर्याचा मुख्य झाला.” आण मी हे
सांगतआहे. यासाठी मी तुमच्या पुढे त्याचे एक—एक—एक चत्र तयार व्हावे.
49 आण, आता बायबलमध्ये, आम्ही शेवटच्या िदवसात आहोत, त्या िपरिॅमडच्या
वरती, जेथे आम्हाला राशीचक्रात जे ककर् यगुांतले ओलांडले मासे दाखिवते.
￬सहाच्या येणाच्यावेळी, जेव्हा तो कळसाच्या ध ड्यामध्ये, आण पिवत्र बायबलमध्ये,
सांिगतल्याप्रमाणे देवाच्या पुत्राच्या प्रकटीकरणाच्या िदवसांमध्ये असेल. पाहा. आम्ही
आता कुठे पाहोचलो आहोत?आम्ही बरोबर अंत समयात आहोत.
50 या आठवड्यामध्ये िकती जणांनी वतर्मान पत्रात वाचले? कु्रशेव आण ते याबद्दल
काय म्हणाले? ओह, ते तयार आहेत; तसेच आम्हीही आमेन. पाहा ते आहे! ओह,
काय—काय—काय संधी आहे. काय हा िदवस आहे! जर ख्रस्तीजण याची जाणीव क
शकतील, ज्यात आम्ही राहत आहोत. बाप र!े
51 तुम्ही काय िवचार करता? या पुस्तकाचा लेखक, ज्याने हे पािहले, आण ते पाहीले
जे अतं िदवसात प्रकट होणार आहे, वाट पाहत कण्हत आहेत, देवाच्या पुत्रांसाठी अंतम
िदवसांत उभे राहणे, या यगुाच्या अतंामध्ये जेव्हा पिवत्रआत्म्याच्या सामथ्यार् ार,े जगाच्या
स्थापनेपासूनच्या गु गो ी प्रकट करण्यासाठी आण त्यांना पुढे आणण्यासाठी.
52 आता पुन्हा आपण परत जाऊ, “जगाच्या स्थापनेमध्ये” यासाठी क , आम्हाला
प्रकटीकरण िमळावे, हे पाहण्यासाठी क आम्ही बरोबर आहोत कवा नाही, मला आशा
आहे क , मी देवाला “पप्पा” हाक मारल्यामुळे स्वतः अधा मक ठ नये, परतंु मी
त्याप्रकारे त्यासाठी बोलतोय क तुम्हाला समजावे. पप्पा! पप्पाला काही मुले हवी
होती, म्हणून त्याने काय केले? त्याने म्हटले, “स्वगर्दतू बनोत.” आण ते त्याच्या
सभोवती आले. ओह, ते चांगले आहे. त्यांनी त्याची आराधना केली, मग तो देव ठरला,
हे त्याचे गुणधमर् होते. आठवण ठेवा, तो एल. (ई—एल) एलाहा, एलोिहम, स्वतःमध्ये
अ स्तत्वात असणारा, दसुरे काही नसून स्वतः पिहली गो जी आली, ती म्हणजे स्वगर्दतू
मग, स्वगर्दतू आराधना भक्त शवाय दसुरे काही करीत नव्हते. ते नाश पावू शकत नव्हते.
म्हणून, ते आजारी होऊ शकत नव्हते, ते अिवनाशी व्यिक्तत्वाचे होते. म्हणून, तो त्याची
आरोग्य देण्याचे सामथ्यर् प्रदशत क शकत नव्हता, तो त्याचे सामथ्यर् दशर्वू शकत
नव्हता. म्हणूनच तेव्हा, आधीच, आता…
53 त्यानतंर तो म्हणाला, “आम्ही काही स्पशर् करण्याजोगे बनवू या.” म्हणून त्याने पृथ्वी
बनिवली आण जेव्हा त्याने पृथ्वी बनिवली, त्याने पृथ्वीवरील सवर् प्राणी बनिवले, आण
मग त्याने मनुष्याला घडिवले. जे काही पृथ्वीतून वर आले; त्याची सु वात एका—एका
जे लिफश कवा पॉ लवॉगसारख्या जतंूतून झाली, जणूकाही एक देहाचे स्व प पाण्यावर
तरगंणार,े सु वात तेथून झाली…त्यानतंर ते बेडकात बदलले. जे सवार्त नीच पातळीचे
जीवनाला दशर्िवते. ते त्याचा दाव क रतात क , तो बेडूक होता. उच्च पातळीत मनुष्यजात
आली. बेडकांतून सु वात क न ती पालीमध्ये, आण पुढे होऊन पुढे, होऊन पालीतून
बदलत गेले आण प्रत्येक वेळी जेव्हा पिवत्र आत्मा फंुकर घालीत “व्हुश,” करीत जीवन
परत आले; “व्हुश,” करीत असता. अधक उत्तम प्रतीचे जीवन बनले. आण पिहली
गो , ही झाली, देवाच्या प्रत पाचा पुढे आला, तो मनुष्य होता. कोणीही, कधीही, उत्प
केला जाणार नाही, मनुष्यापेक्षा उच्च असे काही याचे, कारण मनुष्य देवाच्या प्रत पाचा
आहे. समजले?…
54 जेव्हा त्याने त्याच्या पिहल्या मनुष्याला घडले. आता, जेव्हा त्याने त्याच्या
स्वगर्दतूांना अ स्तत्वात आणले,…त्याने मनुष्य बनिवला. “त्याने त्यांना नर व नारी असे
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उत्प केले.” सवर् एकाच मापात. तो पु ष व ीही होता, नाजुक व मदार्नी सुद्धा. जेव्हा
त्याने आदामाला घडिवले आण त्याला देहधारी केले…स्मरण ठेवा उत्पत्ती 1, त्याने
पु ष व ी बनिवली. आण उत्पत्ती 2मध्ये, जिमनीची मशागत करण्यासाठी अजून
कोणी मनुष्य नव्हता. देहधारी मनुष्य. कोणी मनुष्य नव्हता, जो ध न ठेवू शकेल आण
मशागत क शकेल. परतंु त्याच्या प्रत पात असलेला मनुष्य होता. “आण देव हा
एक…” (मडंळी म्हणते, “आत्मा”—संपा.) हे सत्य आहे. समजले? त्याने प्रथम मनुष्य
घडला. “नर आण नारी अशी त्याने ती अ स्तत्वात आणली.” आता जेव्हा त्याने प्रथम
मनुष्य घडला!
55 आता, लक्षात ठेवा, त्याच्या मनात हे सवर्काही एकित्रत होते. आण रिववारी रात्री
मी त्यावर बोललो. एक—एक शब्द हा िवचाराला व्यक्त करतो. देवाने िवचार केला क
तो कसा देव असू शकतो, त्याची भिक्त कशी होऊ शकेल. तो कसा रोग बरे करणारा
असेल? तो कसा तारणारा होऊ शकेल; आण जसा शब्द बोलताच, ते कायम ठरते;
ओह, हे जर देवाचे पुत्र आता जर देवाचे वचन जसे आहे, तसे जर पकडतील. जेव्हा देव
एक शब्द बोलतो, तेव्हा ते समा होते! संपूणर्तः! तो त्यासाठी थांबला असेल…काल
गणना शा हे सांगत, कवा पुरातन वस्तुशा आण सवर्, ते असा दावा क रतात क , हे
जग लाखो आण लाखो वषार्ंपासून असू शकते. मला माहीत नाही कदाचत एकावर बारा
शुन्य इतके वषार्पासून असेल ही. मला माहीत नाही कधीपासून हे आहे. देव हा वेळेच्या
िवभागात अ स्तत्वात नाहीए. त्याच्याकडे एक िमिनटही कमी वेळनाहीए. जेव्हा त्याने शब्द
बोलला. तो आजही देव आहे. त्याच्यासह कोणताही समय नाहीए.
56 मला हे असे कधीच माहीत नव्हते. एका रात्रीपयर्ंत कबहुना एका सकाळपयर्ंत;
अनतंकाळ, जेथे काल नाही; उ ा ही नाही, तेथे फक्त आता आहे. तुम्ही ा शब्दाकडे
कधी अवलोकन केले आहे काय? “मी आहे”? “मी होता” नाही कवा “मी असेन.” तो
अनतं आहे. “मी आहे!” समजले? “मी आहे,” कायम!
57 आता, त्याला गो ी वेळेत गुफंायच्या होत्या. भक्त करण्याजोगा काही करावे, असे
वाटे, म्हणून त्याच्याठायी असलेल्या गुणधमार्ने हे अ स्तत्वात आणले. मग त्याने मनुष्य
बनिवला. मग, त्या मनुष्यामध्ये त्याला एकटेपणा िदसला. म्हणून, आता, त्याच्या महान
मनातआता, कायआहे ते दाखवावे. त्याच्याकडे ख्रस्ताचे व मडंळीचे चत्र काय हे पाहावे,
त्याने वेगळा असा मातीचा गोळा घेतला नाही, ीला बनिवण्यासाठी, परतंु आदामाच्या
कुशीतून त्याने तला काढले, एका फासळीतून आण आदामाच्या आत्म्यातून घेतले. जी
नर आण त्या फासळीत घातले. जेव्हा तुम्ही पु षाला पाहता, जो बायल्यासारखा कृती
करतो, तेथे काही चुक चे आहे आण जेव्हा तुम्ही एका ीला पाहता जी, पु षासारखी
कृती क इ च्छते, तेथे काही चुक चे आहे. ते दोन्ही वेगवेगळे आत्मे आहेत. एकदरं
परतंु, एकित्रतपणे, ते एकच माप बनते. “ते दोघे एक होतील.” म्हणून त्याने ी आण
पु ष बनिवला आण ते कधीही म्हातारे होणार नव्हते, कधीच मरणार नव्हते, केस पांढरे
होणार नव्हते, कधीच नाही. त्यांनी खा े, त्यांनी प्याले, ते झोपले जसे आम्ही करतो,
परतंु त्यांना कधीच माहीत नव्हते पाप काय होते.
58 आता मी दसुर्या धड्याकडे वळतानाही मी येथेच ठेवतो. पुढे कधीतरी, पाहू
सपर्वंशािवषयी. त्यांना यािवषयी, मला आठवण काढण्यास सांिगतले. परतंु मला पाहू दे,
कोणी आलाआण मला काही वेगळेच दाखिवले, तेच मला जाणायचे आहे समजले.
59 आता, परतंु सवार्नतंर, जेव्हा पापाचा प्रवेश झाला, काय घडले?
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60 त्या िदशेला पलीकडे, दशलक्ष शभंर, दशलक्ष मलैावर, तेथे एक अतंराळ आहे. जे
फार मोठे, आण ते पूणर्तः आगापी प्रेम होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा तुम्ही पावले ा िदशेने
वळिवता इचंागणक अ ं द होत जाते. आण तुम्ही जाणता क , पृथ्वीवर येण्यासाठी िकती
कालावधी लागतो. ते एक छायेची छाया आहे. तेच तुम्हाकडे आहे, तेच माझ्याकडे आहे,
आगापे प्रेमाची छाया. छायेची छायेची छाया.
61 तेथे तुमच्यामध्ये काही आहे, तेथे प्रत्येक ी मध्ये काही आहे, जी वीस वषर् पार
केलेली आहे. तेथे काहीतरी आहे. प्रत्येक पु षाचे वीस वष पार केलेली आहेत? ते
असे राहू इ च्छत आहे. तुम्हाकडे फक्त पाच वषर् आहेत. ते म्हणजे 15—20 वषार्पासून.
वीस नतंर आम्ही मरण्यास सु वात करतो. परतंु, 15पासून, िकशोरवयीन मुले असते
आण नतंर तुम्ही वीस पयर्ंत जेव्हा वयात येता आण वीस नतंर. ओह, तुम्ही म्हणता,
“मी एका पु षाप्रमाणे बनलो आहे.” तुम्ही तसे म्हणता, परतंु तुम्ही नसता. तुम्ही मरत
आहात आण जळत असता, झीजत जाता, मग तुम्ही काहीही केले, हरकत नाही. देवाने
तुम्हाला त्या वयापयर्ंत बनिवले आहे, परतंु नतंर आमची मरण्यास सु वात होते, आता
काय होते? आता मरण्यास सु वात होते, परतंु तेथे काहीतरी आहे. तुमच्यात जे म्हणते,
“मला पुन्हा 18वषार्ंचे व्हायचे आहे.”
62 मला तुम्हाला काही िवचारायचे आहे. काय जर तुम्ही पाचशे वषर् अगोदर जन्माला
आले असते,आण तुम्ही अठरा वषार्चेचआजच्या िदवशी राहीले असता? तर तुम्ही पुराण
नसते काय? आपल्या पाचशे वषार्पूव च्या कल्पने ार!े येथे यात्रेक पूवर्ज येण्याअगोदर,
तुम्ही एक त णी त्या प्रकारच्या कल्पनेची होता का, तुम्ही संप होते, पुढे गेलेले असता
व म्हातारे झालेले असता आण पाचशे वषार्पयर्ंत जगले असता. पाहा, तेथे काहीतरी
चुकत आहे.
63 तुम्ही म्हणता, “ठीक आहे, यावेळी मला फार बरे वाटत आहे, ब्रदर ब्रॅन्हम. ओह,
मी—मी—मी अठरा वषार्चा आहे. मी सोळा वषार्चा आहे, मला बरे वाटते.” िप्रये, मला
तुला काहीतरी सांगू दे. तुम्हाला कसे समजले क , तुमची आई या क्षणाला जगत आहे.
जर ती मडंळीत नाही ये? तुम्हाला कसे समजेल क तुमचा िप्रयकर कवा प्रेयसी काही
िमिनटांअगोदर मारले गेले, नाही? तुम्हाला कसे समजेल या सकाळी तुम्ही तुमच्या घरात
प्रेत नसाल? तुम्हाला कसे समजेल तुम्ही ा रात्री मडंळीबाहेर, जीवंत जाल? येथे अशी
अिन ती आहे. तेथे काही िन त नाही. जर तुम्ही पधंरा, बारा, एकोणीस, पंचाहत्तर कवा
नव्वद वषार्चे असाल! तेथे…सवर् गो ी अिन त आहेत. तुम्हाला माहीत नाही क , तुम्ही
कोठे उभे आहात. परतंु तरीही तुम्ही इच्छा करता क , पुन्हा पंधरा, अठरा वषार्चे व्हावे.
कशामुळे तुम्ही तसे करता?
64 आता, जर तुम्ही मागे अठरा वषार्पयर्ंत गेलात आण तेथेच राहीलात, आण कधीच
आजारी झाला नाहीत. आण कधीच…तुमच्या बरोबर इतर लोकं असावी लागणार,
कारण तुमची अधक वेगाने वाढ होते, पाहा. लोक दसुर्या यगुात जातील आण तुम्ही
पुराण व्हाल. तुमची स्थती अधक वाईट होईल. जर तुम्ही वयाने त्याच्याबरोबर वाढत
गेला, परतंु तेथे काहीतरी आहे, जे तुम्हाला तेथे असण्यासाठी बोलावीत आहे. ते लहान
अगापे, ती लहान छाया जी तुम्हाला बनवते…येथल्या पेक्षा थोडी वर आहे.
65 आता मी िव ास करतो क , रात्री कवा दसुर्या सकाळी सात वाजता जेव्हा, पिवत्र
आत्मा, त्यांच्या चांगुलपणाने आण त्यांच्या कृपेने, मला ा शरीरातून घेऊन गेला, मी
िव ास करतो, मी िव ास करतो. होय कवा नाही, मी बोलत नाही, आण त्या जागेत मी
प्रवेश केला. त्या लोकांना पाहीले, आण ते सवर् त ण होते आण मी माझ्या जीवनातील
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सवार्त सुंदर लोकं तेथे पाहीले आण तो म्हणाला. “ ांच्यातील काही नव्वद वषर्ं वयाचे
आहेत. ते तुझ्या ारे प रवतर्न झालेले लोक आहे. आ यर् नाही, ते ओरडत आहे! माझा
भाऊ! माझा भाऊ!”
66 आता, ते िदव्य शरीर आहे, जेव्हा आपण मरतो आपण एक क ल्पत कथा बनत नाही,
आपण एक शरीर बनतो. जर आपण, प्रत्येक जण, मरतो जर ा आतापासून िमिनटाला
एक अणूबॉम्बने आपल्याला उडिवले, पाच िमिनटात आपण एकमेकांशी हस्तांदोलन क
लागू आण एक दसुर्याला आलगन देऊ, आण ओरडून आण अशाप्रकारे परमे राचे
गौरव क ! होय, महाशय. आण भाऊ आण बिहण स्पसर येथे बसलेले आहेत. मला
वाटते सवार्त वयस्कर ते येथे आहे, तेथे अठरा, वीस वष वयाचे असतील. भाऊ ने व्हल,
एक त ण मुलगा असेल, आण मी एक त ण लहान मुलगा असेन आण आपण सवर्
असेच…हे अगदी सत्य आहे. “जर हे पृथ्वीवरील मडंप पी गृह मोडून टाकण्यात आले,
आपल्याक रता अगोदरच दसुरे वाट पाहत आहे.”
67 जेव्हा एक लहान बालक त्याच्या आईच्या उदरात टाकले जाते, एक नसै गक जन्म,
त्याचे लहानसे शरीर हालते आण पाय उडवते, आण अशा प्रकार.े तुम्ही त ण यांनो,
मला ा हावभावाबद्दल क्षमा करा. परतंु, जेव्हा असे होते, जीवनाचे स्नायू जे धक्का देत
असतात. परतंु जेव्हा ते पृथ्वीवर येते, प्रथम गो ते ास घेते, आण तेथे िनसगार्त
आ त्मक शरीर आसते, जे त्या बाळात तेव्हा येते. त्याला एकटेच असू ा, ते त्याचे
लहानसे डोके वर काढून आईच्या स्तनाकडे जाते आण दधू िपण्याची सु वात करते.
जर ते तसे करीत नाही, दधू त्यातून मुळीच येणार नाही.
68 तुम्ही कधी वासराला जन्माला आल्यावर पाहीले आहे का…त्याला त्याच्या पायावर
उभे राहण्याची पुरशेी शक्त िमळते? त्याला हे कोण सांगते? त्याच्या आई सभोवती जातो,
पायाजवळजातो आण दधू िपण्यास सु वात करतो. ओह, होय!
69 म्हणून, जेव्हा हे पृथ्वीवरील शरीर येथे आणले जाईल, तेथे एक आ त्मक शरीर
￭सध्द केलेले आहे आण जसे हे आहे. हालेलुयाह! “आण जर हे…आहे. आमचे
पृथ्वीवरील मडंप पी गृह मोडून टाकण्यात आले, तेथे प लकडे एक वाट पाहत आहे.”
जेव्हा आम्ही ा एकातून बाहेर िनघू, तेव्हाच आपण दसुर्याच्या आत जाऊ. ते असे
आहे; ज्यास पाण्याचे थडं पेय नको, जे त्यांना पाण्याचीही गरज नाही; जे खात नाही, ते
पृथ्वीच्या मातीतून आले नाही. परतंु ते इतके खरे आहेत, आण अनुभव क शकतात
आण हस्तांदोलन क शकतात, आण ते फक्त प्रेम करतात आण सवर् गो ीत प रपूणर्
आहे. आण ते शरीर प लकडे वाट पाहत आहे. ते त्याचा भाग आहे. तेथे त्याच्यातले
तीन आहेत.
70 तुम्ही तुमच्या सावर्का लक जीवनाची सु वात येथेच ा वेदीवर करता. येथूनच
तुम्ही सावर्का लक जीवनाची सु वात करता. ओह! तुम्ही सावर्का लक जीवनाची सु वात
येथूनच करतात. तेव्हा तुम्ही निवन जन्म पावलेले, परमे राचे पुत्र होत आण जेव्हा—
जेव्हा तुम्ही मृत्यु पावता, तुम्ही सु वात…जेव्हा तुमचा मृत्यु तुम्हावर ा शरीरात आघात
करतो आण दय धडधडणे थांबते आण मत्यर् चाके स्थर उभे राहण्यास सु वात होते.
ती लहान छाया, जी छायेची छाया होती. एका सेकंदात जी छायेची छाया होते. तेव्हा नतंर
ती छाया बनते. नतंर ती एक लहान झरा बनते, नतंर ती एक खाडी बनते, तेव्हा नतंर
ती एक नदी बनते आण नतंर तो समुद्र बनतो, आण काहीच वेळानतंर तुम्ही तुमच्या
िप्रयजनाच्या समोर प लकडे उभे असता. स्वग य शरीराचे व घातलेले क , तुम्ही
एकमेकांना ओळखता, एकमेकांवर प्रेम करता. तुम्ही पुन्हा एका त ण पु ष आण ीमध्ये
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बदलले जाता. अगदी बरोबर आहे. ते शरीर प्रभू येशूच्या येण्यापयर्ंत तेथे वाट पाहते आण
कोणी एके िदवशी ते गौरवी शरीर…आता लक्ष ा. ते स्वग य शरीर आहे. गौरवी नाही.
एक स्वग य शरीर आण एके िदवशी ते स्वग य शरीर येशू बरोबर सुखलोक सोडील.
71 “मी तुला हे सांगतो,” दसुरे थेस्सलनीकाकरांस पत्र, 5वा अध्याय, कवा पिहले
थेस्सलनीकाकरांस, 5वा अध्याय एक कवा दसुर,े “मी तुम्हास सांगतो, बधंुजनहो, झोपी
गेलेल्या लोकांिवषयी तुम्ही अजाण नसावे अशी आमची ईच्छा आहे. ासाठी क , ज्यांना
आशाच नाही अशा बाक च्या लोकांसारखा तुम्ही खेद क नये. कारण येशू मरण पावला
व पुन्हा उठला. असा जर आपला िव ास आहे. तर त्याप्रमाणे येशूच्या ारे जे झोपी गेले
आहेत, त्यांना देव त्याच्याबरोबर आणील. प्रभूच्या वचनाव न आम्ही हे तुम्हाला सांगतो
क , प्रभूचे येणे होईपयर्ंत जे आपण जीवंत असे उ ते आपणआघाडीस” (सव त्तम वचन)
“झोपी गेलेल्यांच्या आघाडीस जाणारच नाही. कारण आज्ञाध्वनी, आ िदव्यदतूाची वाणी
व देवाच्या तुतारीचा नाद होत असता, प्रभू स्वतः स्वगार्तून उतरले आण ख्रस्तामध्ये जे
मेलेले आहेत, ते पिहल्याने उठतील.” ही स्वग य शरीरे खाली येतीलआण पृथ्वीवरील,
गौरवी शरीरे प रधान करतील. “आण आपण जे जीवंत उ , आण क्षणात डोळयाचे पाते
लवते न लवते तोच बदलले जाऊआण प्रभूला अतंराळात भेटण्यासाठी सामोरे जाऊ.”
72 “आतापासून मी आपल्या बापाच्या राज्यात तुमच्या बरोबर नवा द्राक्षारस िपईन.
त्या िदवसापयर्ंत द्राक्षवेलाचा हा उपज मी िपणारच नाही.” िववाहाचे भोजन. साडे तीन
वषार्च्या काळात ख्रस्तिवरोधी त्याचे राज्य संपिवल. संपूणर् जगाचा नाश होईल, यहूदी
बाहेर बोलावले जातात. योसेफ पररा ्र ीयांना, कवा यहू ांना त्याचीओळख देतो. आठवण
ठेवा, जेव्हा योसेफ त्याची ओळख बधंुजनांना देतो, तेथे एकही पररा ्र ीय उप स्थत नसतो.
जेव्हा तो पाठवतो…तुम्हाला ही गो माहीत आहे. योसेफ, सवर् बाबतीत, ख्रस्ताचा
प रपूणर् दशर्क आहे आण जेव्हा योसेफ त्याच्या बधंुजनांना बोलावणे पाठवतो, आण
ते येतात, आण तो पाहतो आण छोटा बन्यामीन त्याला िदसतो, आण मग तो…ते
म्हणतात, “का? हा व्यिक्त! आपण—आपण आपला भाऊ योसेफाला, मारायला नको
होते.” यहू ांना कळते क त्यांनी चूक केली आहे; आता जेव्हा ख्रस्त स्वतःस त्यांना
प्रकट करतो आण योसेफाला इतके गहीव न आले क , त्याला जवळजवळ रडू आले,
म्हणून त्याने त्याची पत्नी आण त्याच्या लेकरांना, सवर् रक्षक आण इतर सवार्ंना बाहेर
काढले, आण त्यांना महालात पाठवले. अगदी बरोबर आहे. आण तेव्हा फक्त यहु ांच्या
उप स्थतीत, तो म्हणाला, “मी योसेफ तुमचा भाऊ आहे. मी तुमचा भाऊ आहे.” आण
तेव्हा ते पडले आण भीतीने थरथ लागले, म्हणाले, “आता आम्हाला माहीत आहे,
आम्हाला ते िमळेल. कारण आम्ही आमच्या भावाला मारले. आम्ही सांिगतले आहे क ,
आम्ही आपल्या भावाला मारले, आणआता तो हा महान राजा झाला आहे.”
73 तो म्हणाला, “देवाने हे एका उद्देशाने तुमचे प्राण वाचवावे, म्हणून केले.” तेच एक
कारण आहे, देवाने आम्हा पररा ्र ीयांना वाचिवण्यासाठी हे केले. परतंु पररा ्र ीय महालात
होते. हालेलुयाह! त्याच्या स्वक यांनी, नाकारल्यानतंर योसेफ, त्याने एक वधू घेतली;
आण ती वधू एक पररा ्र ीय होती, यहूदी नव्हती. ठीक आहे.
74 आता, तुम्ही कोठे जात आहात? नतंर आपण हे गौरवी शरीर प रधान करतो, आण
तो महान समय येणार आहे; जेव्हा हे गौरवी शरीर हे स्वग य शरीर गौरवी शरीर केलेले
आहे. तुम्हाला मला काय सांगायचे ते समजते काय? तेव्हा मी तेथे चालून जाऊ शकतो
आण म्हणू शकतो, “भाऊ नेव्हील!” मला तुम्हाला एक लहानसे उदाहरण देऊ ा. मी
म्हणालो, “भाऊ मू्स, आपण ा सकाळी पप्पाकडे जाऊया.” तो परमे र आहे. आता
आपण त्याला ओळखतो, तो एक तारणारा आहे, तो आरोग्यदाता आहे.



14 बोललेला शब्द

75 पापाची िन मती अशी गो तेथे कधीच नव्हती. चांगले ते खाली गेले नाही. नाही
का? पाप ही एक िन मती नाही. नाही, महाशय! पाप ही एक िवकृती आहे. तेथे फक्त
एकच िनमार्णकतार् आहे, तो परमे र आहे. पाप हे िबघडिवलेले िनतीम व आहे. व्यभचार
काय आहे? िवकृत केलेले िनतीमत्व आहे. खोटे काय आहे? िवपयार्स केलेले सत्य
आहे. िन तच शाप वचन काय आहे? ते देवाचा आशीवार्द बदलून शाप वचन देवाला
देणे आहे, आशीवार्दाऐवजी पाप ही िन मती नाही. पाप ही िवकृती आहे. म्हणून, सतैान
पापाची िन मती क शकला नाही, त्याने जे फक्त परमे राने िनमार्ण केले होते, ते िवकृत
केले. ते अगदी बरोबर आहे. मृत्यु हे फक्त िवकृत केलेले जीवन आहे.
76 आता ाकडे लक्ष ा; तेव्हा मी वर जाईन, आण मी म्हणेन, “भाऊ मू्स, तू
आण मी, आपण आण भाऊ बीलर आण काही बधंुजन आपण पप्पाकडे, परमे राकडे
जाऊया आण सहज, आपण एक छोटासा प्रवास क या. तुम्हा मुलांना ड गर आवडतात.
जेव्हा तुम्ही…”

“होय, आम्हाला िन त आवडत होते.”
77 “ओह, तेथे पुष्कळजण लाखो मलै दरू प लकडे निवन जगात आहे. तेथे पुढे बाहेर
जा, िफरत राहतात.”
78 “मला करावे लागेल…?…सूयर् प्रत्येक िदवशी, वर उंच येतो. मी तुमचे ऐकेन. जेव्हा
ते बोलत आहेत. मी ऐकेन.” यशया 66. ते बरोबर आहे.
79 आण तुम्हाला माहीत आहे, मी तेथून बाहेर चालत आहे, आपण सवर्जण तेथून
चालत आहे. सुमारे 500 वषर्, फक्त एक लहानसा प्रवास आहे, दशलक्ष, त्याने काही
फरक पडत नाही, पाहा. आण आता—आता हे मूखर्पणासारखे वाटत आहे, परतंु ते
सत्य आहे. पाहा, हे सत्य आहे. कारण तेथे समय नाही. तो अनतंकाळआहे आण जेव्हा
मी तेथे जातो. मी त्यांतून चालत तेथे जातो, आण तुम्हाला तेथे ठाऊक आहे मी—
मी—मी तेथे कोणाला भेटतो? मी म्हणालो, “िठक आहे. जर तेथे बिहण जॉज ब्रुस
नसली तर! का, बिहण जॉज , तुला पाहून मला खपु समय झाला.” तशीच िदसत होती,
जशी ती नेहमी असे. पाहा? ती दहा दसलक्ष वष वयाची असेल, परतंु अगदी त ण
जशी ती होती. ती कोणाच्या तरी पाठीवर खोडत होती, आण मी तेथे पाहीले, तो चीता
होता, ￬सह.

मी म्हणालो, “ ा सकाळी, चीता, तू कसा आहेस?”
80 “म्याव,” मांजरीच्या िप ासारखे, “ओह, मी तेथे काही बिहण शी बोलत होतो.
त्याच्या सभोवती तेथे खाली मोठी फुले होती. सभोवती पाहा, आम्ही तेथे 500
वषार्ंपासून, आहोत. समजले आजूबाजूला पाहात.” ते वेड्यासारखे भासते, परतंु ते सत्य
आहे. ते अगदी बरोबर आहे. तशाच प्रकारे परमे राने योजना केली.
81 अच्छा, बिहण जाज , तुझे दय आशीवार्दीत होवो. काही इजा होऊ शकत नाही,
मुळीच नाही. संध्याकाळच्या समयी आपण ड गराच्या वर जाऊ आण म्हणू, “हे पप्पा,
परमे रा, मी एकदा हरवलो होतो. ओह, मी एकदा पापाच्या घाणीत होतो, पप्पा, परमे रा,
आण तू मला वाचवले.”
82 का लोक जे असे व्यक्त करतात ते वेडे होतात. ठीक, तो मनुष्य ज्याने ‘ओ
लव ऑफ गॉड,’ ा. पुस्तकाचे शेवटचे काव्य लहीले. ते एका वेड्याच्या संस्थेच्या
￮भतीवर शब्दांक त केले होते, ज्याने देवाचे प्रेम व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला. पाप्यांना
तारण्यासाठी कसा त्याने स्वतःचा अधःपात घडवून आणला, आण त्याने ते कसे केले,
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त्याचे प्रेम जे तुम्हाला आण मला वाचिवण्यासाठी खाली आले. उपासने िवषयी बोलला.
देवदतूांना त्यािवषयी काहीच माहीत नाही. उपासनेिवषयी देवदतूांना फक्त माहीत आहे. तो
तेथे उभा राहतो आण त्याचे पखं मागे आण पुढे आण प लकडे हलवतो. “हालेलुयाह!
हालेलुयाह!” परतंु, ओह! दया ही समज येते, मी हरवलो होतो आण आता मी सापडलो
आहे. मी मेलो होतो मी पुन्हा जीवंत आहे! हे देवा, मी पाप केले होते. मी घाण होतो आण
मी खाली कचर्याच्या ढीगांत होतो.
83 येथे सव त्तम आहे, जे तुम्हाला जीवन देऊ शकते. तुम्ही कधी येथे कोलगेटच्या
कचर्याच्या िढगाकडे गेलात? ती सवार्त मी आजपयर्ंत पािहलेल्या जागांमधील
िकळसवाणी जागा आहे. तो जुना धुराचा वास मला आजारी करतो. तेथे त्या सवर्
जुन्या धूरात पडून राहणे, ते तुमच्या पोटाला आजारी करते. आतून बाहेर वळत राहतो.
जसे एरडेंल तेल िपल्यानतंर होते. पाहा, अगदी तुम्हाला आजारी करते! आण उंदीर
तुमच्याव न पळतात, तुम्हाला चावण्याचा प्रयत्न करतात. आण ते उत्तम जीवन
आहे.आण तेव्हा कोणीतरी खाली आले आण तुम्हाला वर उचलले आण तुम्ही खरचे
वृध्दझाले आहात आण स्वतःला साव शकत नाही. आण तुम्हा वर उचलले. आण
तुम्हाला एक अठरा वष वयाच्या मुलात बदलले. तुम्हाला एका ड गराच्या माथ्यावर
ठेवले, भरपूर आरोग्याने टवटवीत केले, चांगल्या, ताज्या हवेचा ास, चांगले थांड
िपण्याचे पाणी. तुम्हाला पुन्हा त्या कचर्याच्या िढगाकडे जायला आवडेल काय? कधीच
नाही, कधीच नाही, कधीच पुन्हा त्या कचर्याच्या िढगात जाण्यासआवडणार नाही.
84 आता, िमत्रा, हाच त्याचा अथर् आहे. तोच तो ांत, कवा पांतर, जे काही, एक
ांत आहे. मी ांत म्हणेन, कारण मला भीती वाटते क पांतर म्हटल्यास कोणीतरी

दखुावला जाईल, तेच ते आहे. आता, जेव्हा परमे राने…परमे राने पुत्र आण कन्या
त्याच्याकडे आणण्यासाठी काय केले. आता, ते कोण लोक आहेत? त्यांनी कसे कधी…
ासाठी पात्र ठरण्यासाठी ा लोकांनी काय केले? त्यांनी ते कधी कसे केले? परमे र,

प्रारभंी, देवदतूांना बनिवण्याअगोदर…िकती जणांना मािहतआहे क , तो अनतं आहे? जर
तो नाही, तो परमे र नाही. म्हणून, परमे राने, त्याच्या अमयार्द दयेने, त्याने पाहीले क ,
लु￭सफर ते करणार, जर त्याने ते िनमार्ण केले. त्याने त्यांच्यात स्वेईच्छा घातली होती
आण तुम्ही अजूनही तेथेच आहात. ते बरोबर आहे. बरे वाईट जाणणारे झाड आपल्या
प्रत्येकासमोर ठेवले. तुम्ही तुमची िनवड केली. आण लु￭सफर हा पिहला होता. ज्याने
चुक चा मागर् िनवडलाआण त्याने त्याच्या मागे आक षत करण्यास सु वात केली, स्वाथ
सवर् त्याच्याकडे घेण्याचा प्रयत्न क लागला, इतरांवर स्वार होण्याचा प्रयत्न केला आण
तेथेच ाची सु वात झाली. आता, हे लक्षपूवर्क ऐका. तेथेच पापाची सु वात झाली.
परमे राने, त्याच्या अमयार्द बुध्दीने, ते पाहीले, आण फक्त एक मागर् पािहला…
85 आता, तुम्ही त्रैक्य मानणारे बधंुजन, मी तुम्हाला दखुवू इ च्छत नाही. परतंु
परमे राच्या चांगल्या वचनाच्या नावाने तुम्ही कशा प्रकारे येशूला परमे रापासून वेगळा
व्यिक्त म्हणून समजता? जर येशू दसुर्या व्यिक्तला घेऊ शकतो आण त्याला जाण्यासाठी
आण मरण्यासाठी तयार करतो, ा येथे असणार्या व्यिक्तला सोडिवण्यासाठी, तर तो
एक अन्यायी व्यिक्त होईल. तेथे फक्त एकच मागर् आहे. ज्या ारे पमे र ते क शकला
असता, त्याने स्वतः ती जागा घेणे! आण परमे र देहधारी बनला. ासाठी क त्याने
मृत्यचुी वेदना चाखावी, ती नांगी आण मृत्यु आपल्यापासून दरू करावा, आपण त्याच्या
स्वतः ारे दरू सोडिवले जावे. म्हणूनच त्याची इतक भिक्त केली जाईल. येशू एक मनुष्य
होता, िन तच तो होता. तो एक मनुष्य होता, मनुष्य कुमारी म रयेपासून जन्मलेला. परतंु
जो आत्मा त्याच्यामध्ये होता. तो परमे राचा होता. अमाप होता. तो, त्याच्यामध्ये देवाची
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पूणर्ता वसते. तो यहोवा—यरे होता, तो यहोवा—राफा होता. तो यहोवा—मनस्से, तो
यहोवा; आमची ढाल, आमच्या संरक्षणाचे साधन, आमचा आरोग्यदाता होता; तो अल्फा,
ओमेगा, आदी आण अंत होता; तो पिहला, शेवटचा होता; तो होता, आहे, आण येणार.
मूळआण दािवदाचा अकूंर, पहाटेचा तारा, का, तो सवर्स्व होता? त्याच्यामध्ये देवाची
पूणर्ता मुत मान वसते!
86 आण मृत्येकडे सदवै एक नांगी होती, त्याने तो लोकांना दशं करीत असे, “ओह,”
सतैान म्हणाला, “तू मला सापडला, कारण तू माझे ऐकले. तुला नांगी मारतो, मी तुला
कबरते टाकेन. त्या मढराचे रक्त तुझे अजून साहाय्य क शकत नाही, ते फक्त पशूचे
रक्त आहे.” परतंु परमे र, त्याच्या ज्ञानाने, जाणून होता क , तेथे एक कोकरा येणार
आहे, यगुाच्या स्थापनेपासून जो वधला जाणार आहे. होय, महाशय. आण ते…त्याने
त्या समयापयर्ंत वाट पािहली, काळाची पूणर्ता होण्याक रता.
87 परतंु एके िदवशी जेव्हा हा कोकरा आला, हा मनुष्य, सतैानदे खल फसवला गेला.
त्याने त्याच्या सभोवती पाहीले, तो म्हणाला, “जर तू देवाचा पुत्र असशील, तर हे कर.
जर तू देवाचा पुत्र असशील, हा चमत्कार कर आण मला तू ते करताना पाहू दे. होय, मी
त्याच्या त डावर चधी बांधीन, प्रहार करीन. जर तू संदे ा आहेस, आम्हास सांग तुला
कोणी मारले.” हम! “मी नाही, मी िव ास ठेवीत नाही क , तू तो मनुष्य आहे. जर तू
असशील, आम्हास सांग तू कसा आहेस.” पाहा, सवर् अशाप्रकार.े “ओह, आम्हास सांग
तू आहेस!” त्याने आपले त ड उघडले नाही. ओह, ओह. त्याने तेव्हा त्याच्या डोळयावर
लोकर ओढली होती का!
88 त्याने सभोवती शष्याकडे, पािहले आण म्हणाला, “मी माझ्या िपत्याला सांगू
शकतो आण तो माझ्यासाठी देवदतूांची मोठी सेना पाठवील. जर माझी इच्छा असली”
तुम्हाला ठाऊक आहे? िपलाताने ते ऐकले नाही.
89 “जर तू असलास! जर तू असलास. ओह, तो—तो नव्हता. का, त्याला
रक्तबबंाळझालेले पाहा. अर,े तुमच्यातील कोणी शपायाने तेथे जा आण त्याच्या त डावर
तेथे थुकंा.” थुकंा, त्याला चडवा, हाताने त्याची त डावरची दाढी खेचा. “ओह, तो असू
शकत नाही! नाही, तो हा असू शकत नाही! मी माझी नांगी त्याच्यावर घातली, मी त्याला
तेथे बरोबर घेईन. मला तू आता सापडला आहेस!”
90 जेव्हा तो शेवटचा ओरडला, “एली! एली! माझ्या देवा! माझ्या देवा!” तो एक मनुष्य
होता. “मला तू का सोडलेस?”
91 गेथसेम बागेत, आत्म्याने त्याला सोडले, तुम्हाला ठाऊक आहे. त्याला एका
पाप्यासारखे मरावे लागणार होते. तो एक पाप्याप्रमाणे मरण पावला, तुम्हाला ते ठाऊक
आहे; त्याच्या पापांमुळे नाही, परतंु माझ्या आण तुमच्या पापांसाठी. तेथेच त्याचे प्रेम
आत आले, कशा प्रकारे त्याने माझी पापे घेतली! ओह, हालेलुयाह, कशी त्याने माझी
पापे घेतली!
92 आण तेथे तो होता, तो त्याचे मुख उघडू शकला नाही. दशं करणारा म्हणाला,
“तुला ठाऊक आहे, मला वाटते क , तो एक साधारण मनुष्य होता. तो कुमारीपासून
जन्मला नव्हता, कारण मी माझी नांगी त्याच्यात घातली.”
93 आण येथे तो आला, त्याची नांगी त्याच्यामध्ये घातली, परतंु ती चुक ची वेळ
होती, मुला! त्याने त्याची नांगी तेव्हा बाहेर ओढून काढली. तो तेव्हापासून पुन्हा दशं क
शकत नाही, त्याने त्याची नांगी तेथेच सोडली. तसर्या िदवशी उठला, आण म्हणाला,
“मी तोच आहे, जो मेलो होतो, पुन्हा जीवंत झालो आण सवर्काळासाठी जीवंत आहे,
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माझ्याकडे मरणाच्या आण अधोलोकाच्या िकल्ल्या आहेत.” होय, महाशय. तो कोण
होता हे समजण्यास तो अपयशी ठरला. “आण कारण मी जीवंत आहे, तुम्हीही जीवंत
राहाल. तो अजून प्रकट झाला नव्हता…”
94 एक िदवस, तीन कवा चार िदवस गेले, नतंर तो िपत्याकडे वर घेतला गेला,
पुन्हा परत आला, तेव्हा काहीजण म्हणाले, “ओह, तो आहे…तो भूत असला पाहीजे.
तो व्यिक्त कोणत्यातरी भूतासारखा आहे. आण आम्ही…तुम्ही त्याला बघतले. तुम्ही
ांत पाहता.”
“नाही, तो खरा येशूच होता.”

95 थोमा म्हणाला, “मला त्याचे हात आण सवर् गो ी पाहू ा, मी तुम्हाला सांगेन, तो
आहे क काय?”
96 तो म्हणाला, “येथे मी आहे.” म्हणाला, “तुमच्याकडे तेथे काही मासा आण भाकरी
आहेत का? माझ्यासाठी सँडवीचआणा.” त्यांनी त्याच्यासाठी एक सँडवीचआणलेआण
तो तेथे उभा राहीला आण ते खा े. म्हणाला, “आता, जसे मी खा े, तसा आत्मा खातो.
काय? जसे मला हाडमांस आहे, तसे भूताला असेल का?” समजले? तो म्हणाला,
“मीच तो आहे. मीच तो आहे.”
97 आण पॉल म्हणाला, “हे प्रकट झाले नाही क , कशाप्रकारचे शरीर आपल्याला
िमळेल, परतंु आपल्याला ठाऊक आहे, आपल्याला त्याच्यासारखे शरीर िमळेल.”
काय? त्याच्याकडे कधी ते शरीर होते का? होय, महाशय! जेव्हा तो मृत्यु पावला. बायबल
म्हणते क , “तो,” हे पुन्हा वयैिक्तक सवर्नाम आहे, “तो अधोलोकात गेला आण तु ं गात
असलेल्या आत्म्यांना सुवातार् सांिगतली.” हालेलुयाह! त्याने ते कसे केले? त्याच्याकडे
भावनेचे इदं्रीय ते त्यांच्याकडे ऐकण्याचे इदं्रीय ते त्याने त्याच प्रकारच्या शरीरात प्रचार
केला. मी ती गौरवी शरीरे दसुर्या रात्री पािहली. त्याने अधोलोकात असलेल्या आत्म्यांना
प्रचार केला, ज्यांनी नोहाच्या महासंकटाच्या िदवसात प ाताप केला नव्हता.
98 परतंु जेव्हा तो रिववारच्या िदवशी उठला, हे शक्य नव्हते क , त्या शरीराने
कुजण्याचा अनुभव घ्यावा, कारण दािवद संदेष्ट्याने हे पूव च पािहले होते, “मी त्याचा
जीव अधोलोकात राहू देणार नाही.तो त्याच्या पिवत्र जनांस कुजण्याचा अनुभव येऊ देणार
नाही. शवाय माझा देह आशेत स्वस्थ राहील. कारण तो माझा जीव अधोलोकात राहू
देणार नाही आण माझ्या पिवत्राला कुजण्याचा अनुभव येऊ देणार नाही.” आण बाहत्तर
तासांअगोदर ते गौरवी शरीर, जे शरीर तेथे गेले आण तु ं गात असणार्या जीवांस सुवातार्
सांिगतली, ज्यांनी नोहाच्या प्रलयाच्या काळात प ाताप केला नव्हता, पुन्हा उठला,
आण जे मत्यर् त्यांनी अमरत्व प रधान केले, आण तो उभा राहीला आण त्याने खा े,
आण त्याने आम्हाला सांिगतले क , तो एक मनुष्य होता. हालेलुयाह!
99 भाऊ इवन्स, तशाच प्रकारे आपण त्याला पाहू. ते होईल जेव्हा तो दािवदाच्या
राजासनावर बसेल. हालेलुयाह! तेव्हा आपण वर आण खाली चालू, मी तुमच्याबरोबर
एक सहल घेऊन ड गरांच्या पलीकडे हजारो वषार्ंच्या काळासाठी जाऊ, समजले, फक्त
काही िदवस, फक्तकाही िमिनटे, आपण तेथे पलीकडे जाऊ, तेथे सभोवती वर बसू.
100 तुम्हाला ठाऊक आहे, आण ही खाण्याची वेळ आली आहे. पिहली गो तुम्हाला
माहीत आहे, बिहण वुड्स म्हणाली…मी म्हणालो, “बिहण वुड, बरे तू ा सवर्
काळात कोठे होती? मी तुला एवढ्या काळात पािहले नाही…ते मला जणू काही पधंरा
िमिनटे वाटले.”
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“ओह, ते दोन हजार वषार्ंपूव , भाऊ ब्रॅन्हम.”
101 “ओह, तुला कसे वाटत आहे”? ओह, अथार्त तुम्हाला दसुरे काहीच वाटू शकत
नाही. परतंु चांगले.
102 “म्हणाली, येथे या, मुलांनो, मी तुम्हाला काही दाखवतो. भावा, माझे िप्रय भाऊ.
येथे पाण्याचा झरा आहे, तुम्ही आतापयर्ंत प्यायलेल्यात सव त्कृ असा आहे. आण,
ओह! आपल्याला एक चांगले थडं पेय िमळेल. मी तेथे पोहचेन आण एक मोठा द्राक्षाचा
घड िमळेल आण आपण सवर् तेथे खाली बसू आण ते खाऊ.” ते आनदंदायक होईल
क , नाही? ते हेच आहे. ते हेच आहे.
103 आपल्याला हे कसे िमळाले? आपल्याला ते कसे िमळेल? परमे राने, जगाच्या
स्थापने अगोदरच, आपल्याला आगाऊच नेमून ठेवले! कोण? ते जे वचनदत्त
देशात आहेत

…त्याने आपल्या मनाच्या सत्संकल्पाप्रमाणे आपल्याला येशू ख्रस्ताच्या
ारे स्वतःचे दत्तक होण्याक रता प्रेमाने पूव च नेिमले होते.
त्याच्या कृपेच्या गौरवाची स्तुती व्हावी…

आपण त्याची स्तुती त्याने सांिगतल्याप्रमाणे करावी. म्हणूनच तो परमे र होता आम्ही
त्याची स्तुती क इ च्छतो.

…ही कृपा त्याने आपल्यावर त्या िप्रयकराच्या ठायी िवपुलतेने केली आहे,
ख्रस्तामध्ये आपला स्वकार केला आहे…
ज्याच्या ठायी त्याच्या रक्ताच्या ारे खंडणी भ न िमळिवलेली मुिक्त म्हणजे

आपल्या अपराधांची क्षमा आपल्याला िमळाली आहे.
104 मला पुन्हा मागे दत्तकपणाकडे जावे लागेल. परतंु मला येथे “पापांवर” एका
िमिनटासाठी थांबू इ च्छतो. “पापे,” तुम्ही ाकडे लक्ष िदले का? तुम्हाला माहीत परमे र
पाप्याला पापासाठी दोष लावीत नाही? तो त्याला पापी राहण्यामुळे दोष लावतो. जर
एक पापी ￭सगारटे ओढतो, तो त्याला त्याक रता दोष लावीत नाही. तो कसाही, एक
पापीच आहे. समजले? समजले? त्याच्याकडे कुठलीही पापे नाही, पाप्यांकडे नसतात.
तो फक्त एक पापी आहे, समजले त्याकडे कुठलेही पाप नाही. परतंु तुमच्याकडे पाप आहे,
तुम्ही जे ख्रस्ती आहात. तुम्ही लक्ष ा. येथे तो त्याच्या मंडळीशी बोलत आहे. तला
सरळठेवण्यासाठी समजले? समजले? “पापांची क्षमा,” पाप. आपण पाप करतो. परतंु
पापी फक्त एक पापी आहे. परमे र त्याला क्षमा करीत नाही.
105 आता, तुम्ही म्हणता, “ठीक आहे. तो येथे गेला आण एका मनुष्याला गोळी मारली.
तुम्ही त्या िवषयी काय करणार आहात?” तो माझा िवषय नाही. मी काही सुधारक नाही,
मी एक प्रचारक आहे. कायदा त्याची काळजी घेईल, ते सुधारक आहेत. ते…“ठीक
आहे,” म्हणाल, “त्याने व्यभचार केला.” ते काय ाकडे आहे. ते तो आण कायदा
ांच्यामध्ये आहे. मी—मी—मी—मी सुधारक नाही, मी लोकांना सुधारीत नाही. मी

त्यांचे प रवतर्न क इ च्छतो. मी एक प्रचारक आहे. पाहा, माझे काम त्याला देवाकडे
आणणे आहे. जर त्याने पाप केले, ते त्याचे काम आहे. तो एक पापी आहे. परमे र त्याला
उच्च पातळीने दोष देतो. सु वातीला तो एक पापी आहे, त्याला दोष देण्याची सु वात होते.
प्रथम त्याला काही आधार नसतो. तो—तो कुठेच नसतो. तो प्रथम एक पापी असतो.
त्याच्याकडे कुठली पापे नाहीत, तो एक पापी आहे.
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106 तुम्ही बाहेर जाऊन असे सांगू शकत नाही, “एवढी रात्र आहे, आण एवढी रात्र
नाही.” नाही, ही सवर् रात्र आहे. तेच काय देवाने सांिगतले. ते बरोबर आहे, तो फक्त एक
पापी आहे, तेच सवर् आहे. “आता त्याने हे केले आहे, ही रात्र आहे, येथे ही खरचे तेजस्वी
रात्रआहे.” मला ठाऊकआहे, परतंु ती सवर् फक्त रात्रआहे, तेच सवर् आहे. समजले?
107 मी असे सांगू शकत नाही, “येथे एवढाच प्रकाश आहे.” नाही, हा सवर् फक्त प्रकाश
आहे, समजले, फक्त प्रकाश. तुम्ही िकती आहे. हे सांगू शकत नाही. समजले? परतंु जर
तो त्यामध्ये एक काळा डाग आहे, तर तेथे त्यामध्ये अंधार आहे.
108 म्हणून, “पाप” (एस—आय—एन—एस) आपल्याला (काय?) आपल्या
पापांची क्षमा आहे त्याच्या रक्ता ार,े बहुमोल रक्त.

…त्याच्या कृपेच्या समृध्दीप्रमाणे…
109 आपण ते कसे िवसरलो? कारण आपण योग्य आहोत, आपण आपल्या पापांच्या
क्षमेसाठी काहीतरी केले? त्याच्या कशामुळे?

…कृपेने;
110 ओह, माझ्या प्रभू! माझ्या बाहूने मी काहीचआणले नाही, प्रभू. मी काहीच कर शकलो
नाही, तेथे एकही गो नाही. जी मी क शकलो. पाहा! त्याने अगाऊच मला नेमले,
त्याने मला बोलावले, त्याने मला िनवडले. मी त्याला कधीच िनवडले नाही. त्याने मला
िनवडले, त्याने तुला िनवडले. त्याने आपल्या सवार्ंना िनवडले. आपण त्याला िनवडले
नाही येशू म्हणाला, “तुम्ही मला िनवडले नाही, मी तुम्हाला िनवडले.” त्याने म्हटले,
“प्रथम िपत्याने आक षल्याशवाय कोणीही व्यिक्त माझ्याकडे येऊ शकत नाही, आण
िपता जे मला देतो ते सवर् माझ्याकडे येईल. आण त्यांतील कोणालाही मी घालवून देणार
नाही, केवळनाशाच्या पुत्राशवाय, हा—शा लेख पूणर् होण्यासाठी.” तुम्हाला समजले?
म्हणाला, “परतंु जे सवर् िपत्याने मला िदले आहे ते माझ्याकडे येईल.”
111 ओह, मी फार उशीर करीत आहे, मी नाही का? आण मी ांतून कधीच बाहेर
येऊ शकत नाही. मी अजून िवषयाला सु वात केली नाही. मला घाई क ा, मला
येथे काहीतरी समजण्यासाठी आता, घाई क या आण आपण घाई क या. मला काही
िमिनटातच ा दत्तकपणाकडे यायचे आहे. ओह, तुम्ही जरा मला क्षमा कराल का? फक्त
िमिनटासाठी? ाकडे येथे पाहू या, ही काही लोकं येथे ा रात्रीसाठी जॉज याहून आली
आहेत, त्यांचे दय आशीवार्दीत होवो. आता, भाऊ जॉज यन, आण टेक्सास आण
तुम्ही जेथून कुठून आला आहात, हे पाचवे वचन लक्षपूवर्क ऐका. आपण ा वचनाकडे
थोड्या िमिनटासाठी पाहूया.

आपल्याला पूव च नेमले होते…
112 “च्याकडे यू.एन.टी.ओ.” ा शब्दाचा अथर् काय आहे, “च्याकडे यू.एन.टी.ओ,”
शब्दाचा अथर्? काही गो कडे आम्ही येत आहोत, च्याकडे “मी झर्याकडे जात आहे. मी
खचु कडे जातआहे.” मू्स, तुम्हाला ते समजतेआहे का? “मी डेस्ककडे जातआहे.”

आता, त्याने आपल्या मनाच्या सत्संकल्पाप्रमाणे, आपल्याला प्रभू
ख्रस्ताच्या ारे स्वतःचे दत्तक होण्याक रता प्रेमाने पूव च नेिमले होते.

113 िकती सत्संकल्प? तो कोणाचा सत्संकल्प होता; कोणाचे चांगुलपण? त्याचे स्वतःचे.
त्याच्या स्वतःच्या सत्संकल्पाप्रमाणे.
114 आता, “दत्तकपण” काय आहे? आता मला हे घेऊ ा, मला ठाऊक नाही
क ,…हे घेण्यासाठी मला वेळ नाही, परतंु मी ते घेईन. जर तेथे काही प्र असतील,
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तुम्ही मला काही वेळानतंर कधीतरी िवचा शकता. लक्षपूवर्क ऐका. तुमचे दत्तकपण हा
तुमचा जन्म नव्हे. तुमचे दत्तकपण हे तुमची पुनर्स्थापना आहे. जेव्हा तुमचा नव्याने जन्म
झाला, योहान, 1:17 प्रमाणे, मी िव ास करतो, जेव्हा आपला देवाच्या आत्म्याने जन्म
होतो, आपण परमे राचे पुत्र होतो. परतंु आपल्याला पूव च नेमले होते. आता येथे मी
तुम्हाला समजावण्याचा प्रयत्न करीत आहे क , ा अंतम िदवसाच्या पुत्रासाठी, तुम्हाला
समजले,…समजले?आपल्याला त्याच्यासाठी दत्तकपणासाठी पूव च नेिमले होते.
115 आता आपण येथे आहोत. आता, हेच पिटकोस्टलना थोडेसे दखुिवते; ते म्हणतात,
“माझा नव्याने जन्म झाला! प्रभूची स्तुती होवो! मला पिवत्र आत्मा िमळाला!” चांगले
आहे. तुम्ही देवाचे लेक आहात. ते बरोबर आहे. परतंु अजून ते नाही, ज्यािवषयी मी
बोलत आहे. पाहा, तुम्हाला दत्तकपणासाठी पूव च नेमले होते. दत्तकपण, हे पुत्राची
पुनर्स्थापना करणे आहे.
116 मी त्याच्या खपु जवळ आहे. कारण बेक मला म्हणाली क , मी त्याच्या खपु जवळ
गेली आहे, तुम्ही मागे ऐकू शकत नाही. मी…
117 एका मुलाकडे, पाहा, िकती जणांना जुन्या करारांतील दत्तकपणाचे िनयम माहीत
आहेत? अथार्त, तुम्ही पाहीले आहेत. एक पुत्र जन्मला होता. मला वाटते, मी—मी—
मी—मी ते एका प्रवचनात घेतले होते. ते काय आहे. जेनी, तुम्हाला लक्षात आहे.? ते
टेपवर आहे. ओह, ते काय होते? मी त्यावर येऊन थांबलो आहे. ओह, होय, मला ते
िमळाले, तुम्ही त्याचे ऐका; तुम्ही त्याचे ऐका ; लेकरांचे दत्तकपण.
118 आता, जुन्या करारात, जेव्हा एखादे लेक जेव्हा कुटंुबात जन्मत असे, जेव्हा त्याचा
जन्म होत असे, तो मूल असे. कारण त्याच्या आईवडलांपासून त्याचा जन्म होत असे,
तो कुटंुबाचा मुलगा असे आण सवर् गो चा वारस असे. आता, परतंु तो पुत्र शक्षका ारे
वाढवला जात असे. गलतीकरांस, पत्र, 5वा अध्याय 17 ते 25. वचन. ठीक आहे.
तो शक्षका ार,े दासी ारे वाढवला जात असे. आता, उदाहरणाथर्, जर मला एक पुत्र
जन्मला, समजा, मी एक िपता आहे, आण…
119 आण हे कारण आहे कग जेम्समध्ये, िकती जणांनी आजपयर्ंत ती मजेशीर गो
कग जेम्स आवृत्तीत वाचली आहे. जी म्हणते, “माझ्या िपत्याच्या घरात खूप महाल
आहेत”? एक घर, पुष्कळ महाल. समजले? खरचे त्या िदवसात जेव्हा कग जेम्स क रता
बायबलचे भाषांतर करण्यात आले, घर एक राजाच्या “हुकुमाखालील” सवर् प्रदेश होता.
“माझ्या िपत्याच्या राज्यात पुष्कळमहाल आहेत.” घरात नाही, महाल. परतंु त्याला ा
प्रदेशाचा िपता म्हणण्यातआले. ते त्यांच्याकडे ते अगदी बायबलप्रमाणे होते, बायबलमध्ये
ते त्याचप्रकारे आहे.
120 जेव्हा एका िपत्याकडे महान मोठे हजारो एकर शेत, कवा काहीतरी इतर आहे.
त्याच्याकडे येथे लोकांचा समुह राहतो. त्याने तेथील िकत्येक लोक मढरांची काळजी
घेण्यासाठी भाड्याने घेतले आहेत, त्याच्याकडे काहीजण गुराढोरांची काळजी घेण्यासाठी
आहेत, त्याच्याकडे येथे काही जणआहेत, जे वरील शे्रणीमध्ये जेथे शेकडो मलै दरू, आण
येथे त्याच्याबरोबर काही जण बकयार्ंची काळजी घेण्याक रता होते, आण त्याच्याकडे
काहीजण खेचरांची काळजी घेण्याक रता होते, आण—आण अनेक गो ी. त्याच्याकडे
मोठे राज्य आहे. आण त्याच्याकडे लहान गाढव आहे, आण तो त्याच्यावर बसून
सभोवती िफरला आण पािहले, ते कसे एकमेकांबरोबर राहतआहे, लोकर कातरतआहेत
आण सवर् गो ी अशाप्रकारे त्याला वेळ नाही.
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121 तुम्हाला माझे ऐकू येत नाही जेव्हा मी तेथून दरू जातो. मी—मी—मी येथेच मागे
राहण्याचा प्रयत्न करतो. आता, तुम्ही माझे व्यव स्थत ऐकू शकता का? पाहा.
122 तो स्वार झाला,आण िनघून गेला, त्याच्या—त्याच्या—त्याच्या राज्याची काळजी
घेण्याचा प्रयत्न करीत होता. म्हणून आता त्याची इच्छा…तो पुत्र ज्याचे जे काही आहे.
त्या सवर् गो चा वारस होणार आहे.
123 आण जेव्हा आपल्या येशू ख्रस्ता ार,े देवाच्या राज्यात जन्म होतो, आपण स्वगार्चे
वारस, येशू बरोबरचे संयकु्त वारस होतो, कारण त्याने आपली जागा घेतली. तो
आपल्यासाठी (पाप) झाला, ासाठी आपण तो (िनतीमत्व) व्हावे. समजले? तो मी
झाला ासाठी क , मी त्याच्यासारखे व्हावे, पाहा, त्याच्याबरोबर संयकु्त—वारस व्हावे.
ठीक आहे, आता ते तुम्ही प्रत्येकजण, लक्षात ठेवा.
124 आता, लक्ष ा, देवाने पूवर् ज्ञाना ारे तुम्हाला, पूव च, नेमले क , तुम्ही येथे येणार.
प्रत्येकाला हे समजले, तुमचे हात वर करा, समजले! देवाने, पूवर्ज्ञाना ार,े तुम्हाला
वचनदत्त भूमीत नेण्यासाठी पूव च नेमले होते. आज ख्रस्ती लोकांसाठी वचनदत्त भूमी
काय आहे? जर तुम्हाला माहीत असेल, फक्त तुमचे हात वर करा. “हे वचन तुम्हाला
तुमच्या मुलाबाळांना व जे दरू आहेत त्या सवार्ंना िदले आहे. आण ते शेवटच्या िदवसात
ते पूणर् होईल, परमे र बोलला, मी माझ्या आत्म्याचा वषार्व तुमचे पुत्र व तुमच्या कन्यांवर
करीन.” आण यशया 28:18,“िनयमांवर िनयम, कानूवर कानू, थोडे येथे, थोडे तेथे.
जे चांगले ते पकडून धर. तोतयार्ंच्या ारे आण परभाषेत मी ा लोकांशी बोलेन आण
हा िवसावा आहे. (िवसावा) िवसाव्याची भूमी ज्यािवषयी मी बोललो क , ते आत गेले
पाहीजे आण, हे सवर्, ते ऐकणार नाहीत, परतंु त्यांनी त्यांचे डोके हालिवले आण िनघून
गेले, आण ते ऐकणार नाहीत.” समजले? अगदी बरोबर आहे.
125 हे काय होते? हे अगदी ज्याप्रमाणे ते लोक कनानामधून, कवा िमसरामधून, आले
होते रानामधून आले, आण त्यानतंर ते इतके जवळगेले क , त्यांनी त्या भूमीतून आलेली
द्राके्ष चाखली. भावा, ते मला तेथे मागे त्याकडे नेऊ इ च्छतात, इब्री 6वर. मी ते कसे
क शकतो? ते सीमेवरचे िव ासी आहेत, ते त्यात कधीच जाणार नाही! ते त्यात जाऊ
शकत नाही. येशूने म्हटले.

ते म्हणाले, “आमच्या पूवर्जांनी रानात मा ा खा ा.”
126 आण येशू म्हणाला, “ते, प्रत्येक जण, मेले.” ते, वेगळे केले गेले. ते प्रत्येक जण
मेले. ते बरोबर आहे. म्हणाला, “परतंु मी देवापासून स्वगार्तून आलेली जीवनाची भाकर
आहे. जो मनुष्य ही भाकर खातो, तो कधीच मरणार नाही. ते बरोबर आहे. होय, महाशय,
जर तोही खातो. तर त्याला सावर्का लक जीवन िमळेल, मी एदेन बागेतील जीवनाचे
झाड आहे.”
127 आता, पाहा, ते लोक इतके जवळ आले! समजले, जर तुम्ही इब्री 6मध्ये पािहले,
पुन्हा त्याकडे जात नाही, परतंु इब्री 6मध्ये “हे लोक एकदा वाटेकरी झाले, इतके
जवळ आले, आण स्वग य दानाची ची घेतली.” ते सभोवती बसले, त्यांनी चंगाई
िमळताना पािहली, त्यांनी लोकांना देवच्या सामथ्यार्त पािहले; त्यांनी जीवनाचे प रवतर्न
झालेले पाहीले, परतंु त्यांनी त्यांचे हात त्यावर िव ास ठेवला नाही. नाही, महाशय,
नाही, महाशय. “आण त्यांनी येणार्या यगुाच्या सामथ्यार्ची ची घेतली. आण जे जर
पतत झाले, तर त्यांना प ाताप होईल असे त्यांचे पुन्हा नवीकरण करणे अशक्य आहे.
कारण ते—ते देवाच्या पुत्राला स्वतःपुरते नव्याने वधस्तभंावर खळतात आण कराराचे
रक्त मोजतात ज्या ारे ते शुध्द झाले होते…”
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128 “मी त्या मडंळीचाआहे जी पिवत्रीकरणामध्ये िव ास ठेवते.” ते चांगले आहे. जोपयर्ंत
ते चालते, परतंु तुम्ही फार दरु जाऊ शकत नाही. समजले? होय, महाशय. रानात ते
शुध्द झाले. होय, नक्क च. त्यांच्याकडे िपतळी साप आण िपतळी वेदी होती, आण तेथे
सवर् होते, पिवत्रीकरण, परतंु ते प ल ी देशात िवसाव्यासाठी गेले. नाही का…
129 इब्री 4मध्ये पाहा, त्याने असे म्हटले नाही का, “दसुरा िवसावा”? देवाने सातवा
िदवस िनमार्ण केला आण सातव्या िदवशी त्यांना िवसावा िदला. दसुर्या िठकाणी तो
िवसाव्याच्या िदवसािवषयी बोलला, “आणआज दािवदामध्ये.” तेव्हा त्याने त्यांना दसुरा
िवसावा िदला. “अहो क ी व भाराक्रांत जनहो, तुम्ही सवर् माझ्याकडे या, म्हणजे मी
तुम्हाला िवसावा देईन.” ा िवसाव्यात प्रवेश करा! कारण आपण ज्या िवसाव्यात प्रवेश
केला, त्यांनी आपली कामे संपिवले. जसे देवाने त्याच्या कामांपासून शब्बाथाच्या िदवशी
केला. िन तच. तेथेच तुमचा शब्बाथ, िवसावा आहे. तेथेच तुमचा खरा िवसावा ा
वचनदत्त भूिमत आहे.
130 पिवत्र आत्मा हे लोकांचे अभवचन आहे. आण त्यांना शकवलेले िव ान प्रचारक
का पािहजे जे त्यांना अध िवजार घालू देतात आण त्याचे केस कापू देतात, आण
लाली लावू देतात, आण प षांना जुगार आण िबअर िपणे आण िवनोद सांगणे, आण
हे चालू देतात, आण अशा गो ी क देतात, आण त्यांना मडंळीचे सदस्य म्हणू देतात?
का, ते अशा काही गो ी घेतील आण पिवत्र आत्म्याची अगुवाई नाकारतील! कारण,
बायबल म्हणते देवाचे वचन कोणत्याही दधुारी तरवारीपेक्षा ती ण असून जे सांधे व मज्जा
ांना भेदनू आरपार जाणारे आण मनातील िवचारांचे प रक्षक आहे. होय, मनातील

िवचारांचेदे खल प रक्षक आहे.
131 आण जर आमच्यामध्ये जगाची िप्रती कवा जगातील गो ची प्रीती असेल, तर
परमे राचे प्रेम आमच्यात नाही. “बोलावलेले पुष्कळ आहेत, िनवडलेले थोडे आहेत;
जीवनाकडे जाण्याचा दरवाजा अ ं द आण मागर् संकोचत आहे. आण ज्यांना तो
सापडतो ते थोडके आहेत. त्यािदवशी पुष्कळजण माझ्याकडे येतील आण राज्यामध्ये
अब्रहाम, इसहाक आण याकोबासह बसतील,” असे येशूने म्हटले, “परतंु राज्याची
लेकरे बाहेर ठेवली जातील, आण म्हणतील ‘प्रभू, आम्ही तुझ्या नावात हे केले
नाही का? आम्ही प्रचार केला नाही का? आम्ही डॉक्टर अमुक—अमुक आण
आदरणीय असे—आण—असे नव्हतो का? मला तुमची कधीच ओळख नव्हती. अहो
अनाचार करणायार्ंनो माझ्यापासून िनघून जा. मी तुम्हाला ओळखत नाही. प्रभूजी, प्रभूजी
म्हणणार्या सवार्ंचा प्रवेश होईल असे नाही. परतंु जो माझ्या स्वग य िपत्याच्या इच्छेप्रमाणे
वागतो त्याचा होईल.”
132 तेथेच तुमचा, ा वचनदत्त देशात प्रवेश होतो. आपण त्यात कसे जाऊ?आपल्याला
त्यासाठी आगाऊच नेमले आहे. मडंळीला, परमे राच्या पूवर्ज्ञानाने, आगाऊच नेमले
आहे. (कशासाठी?) त्याच्या गौरवासाठी, त्याच्या कृपे ार,े गौरवासाठी आण देवाच्या
भिक्त आण गौरवासाठी. पप्पा, प्रारभंी मागे तथे बसला होता, स्वअ स्तत्व असलेला,
त्याच्यासभोवती कोणीच नव्हते, त्याला कोणीतरी उपासना करण्यासाठी हवे होते, म्हणून
त्याने अगोदरच नेमले होते आण स्थापनेअगोदर त्यांची नावे कोकर्याच्या जीवनाच्या
पुस्तकात ठेवली. जेव्हा त्यांनी…जगाच्या स्थापनेअगोदर वधले, ासाठी क त्यांनी
त्याच्या गौरवासाठी आण त्याच्या स्तुतीसाठी काळाच्या शेवटी प्रकट व्हावे. जेव्हा सवर्
गो ी एका मनुष्यात, येशू ख्रस्तात, एक केल्या जातील. गौरव असो! ते तेच आहे…आण
तेथे ते बरोबर आहे, माझ्या भावा—बिहण नो, तेथून तुम्ही कधीही ढळू नका.
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133 परमे राने तुम्हाला त्याच्या कृपेच्या िनवडी ारे बोलावले आहे. परमे राने त्याच्या
कृपेच्या िनवडी ारे तुम्हाला पिवत्र केले आहे. त्याच्या कृपेच्या िनवडी ारे आण त्याच्या
सामथ्याने तुम्हाला बाि स्मा िदला आहे. आण तुम्हाला िवसाव्याच्या भूिमत ठेवले
आहे. त्यांनी िवसाव्यात प्रवेश केला आहे. ते त्यांच्या अयोग्य मागार्पासून दरू गेले
आहे. त्यांनी त्यांच्या कामापासून िवसावा घेतला आहे. जसा देवाने त्याच्या कामापासून
घेतला होता. त्यांच्याकडे अवणर्नीय आनदं आण मिहमेने प रपूणर् आहे. जीवनाचे झाड
त्यांच्यामध्ये बहरत आहे. त्यांच्याकडे सहनशीलता, सभ्यता, चांगुलपणा, िव ासयकु्त,
धीर, िव ासूपणा, सौम्यता, सभ्यता आण इत्यादी. जीवनाचे झाड त्यांच्यात बहरत
आहे. कारण त्यांची आशा येशू ख्रस्तामध्ये रोवलेली आहे. पिवत्र आत्म्याची साक्ष
त्यांच्यामध्ये िव ासणार्या बरोबर असणार्या चन्हे आण अ तूा ारे दशर्िवत आहे.
“िव ासणार्याबरोबर ही चन्हे असत जातील.” ते जात असता, ते आजार्याना बरे
करतील. ते भूते काढतील. ते नव्या—नव्या भाषा बोलतील. ते ांत पाहतील. ते…
आण ते देवाबरोबर चालतात. ते देवाबरोबर बोलतात. कोणी सतैान त्यांना हलवू शकत
नाही. ते िन ल आहेत. वाट पाहत आहे…?…भूतकाळात झालेल्या गो ी िवस न येशू
ख्रस्तामध्ये बोलािवलेल्या खूणेकडे जात आहेत. तेथे ते आहे. तेथे ते आहे. तीच त्याची
मडंळी आहे.
134 ते तेथे कसे जातील? तुम्ही सांगू शकत नाही, “अच्छा, तुला माहीत आहे, एके
िदवशी मी धुम्रपान करण्यास सु वात केली, आण मी पडलो, तेव्हा मी िवचार केला…”
ओह, नाही, नाही, नाही, नाही.
135 पूवर्िनयकु्त ! त्याने आपल्याला बोलावले आहे आण तेव्हा आपण त्याच्यामागे
गेलो. जेव्हा आपण बोलतो, “देवा, आम्ही हरवलो होतो आण नाश पावलेलो होतो.
आमच्याकडे स्वतःला वाचिवण्याची ही बुध्दी नव्हती. आम्ही डुकराच्या स्वभावात होतो,
आम्ही सु वातीला डुक्करच होतो.”
136 तुम्ही बाहेर डुकराच्या घराकडे जाता आण वृध्द डुक रणीकडे पाहता, आण
म्हणता, “आता, येथे पाहा, मला तुला काही सांगायचे आहे. तुझ्यासाठी घाण िपणे
हे चुक चे आहे.”
137 ती म्हणेल, “ओइकं—ओइकं.” समजले? आता फक्त ते तुम्हाला ￭जतके होईल
ततके स्वतःला वाचवणे आहे. ते अगदी बरोबर आहे.
138 तुम्ही म्हणता, “बाई, तू तसा पोषाख घालू नये, तू व्यव स्थत पोषाख प रधान
केला पाहीजे. तू हे केले पाहीजे. तू तेथे जाता कामा नये…तू ती प याची मेजवानी करता
कामा नये, तू धुम्रपान करता कामा नये, तू ते करता कामा नये, श्रीमान, तू ते करता
कामा नये.”
139 तो म्हणतो, “ऑइकं—ऑइकं. मी, ऑइकं—ऑइकं” चा आहे. होय “ऑइकं”
म्हणजे फक्त ज्यािवषयी त्यांना माहीत आहे. “अच्छा, मी तुला कळवीन क , मी ही
तुझ्या इतकाच चांगला आहे. ऑइकं—ऑइकं!” पाहा, ते पिवत्र आत्म्याचा मागर्दशर्न
नाकारतात. कारण बायबल म्हणते, क जर तुम्ही जगावर प्रीती करता कवा जगातील
गो वर प्रीती करता, तर तुमच्यामध्ये िपत्याची प्रीती नाही.
140 त्यांना िवषेश काय करते? तुम्ही एक पिवत्र रा ्र आहात, तुम्ही काय केले आहे? त्या
देशातून बाहेर प्रवेश केला तुम्ही दसुर्या देशाचे आहात. तुम्ही तेथे कसे गेला? तो वचनदत्त
देश आहे. कशा प्रकारचे अभवचन? “ते अंतम िदवसात घडेल, देव म्हणाला, मी सवर्
देहावर माझ्या आत्म्याचा वषार्व करीन.” एका आत्म्या ारे आम्हा सवार्ंचा बाि स्मा त्या
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एका वचनदत्त देशात झाला आहे. आमेन. भावांनो आण बिहण नो, हालेलुयाह, दयाच्या
शुध्दतेने, हेवा नाही. शत्रुत्व नाही, काहीच नाही! जर माझा भाऊ चुक च्या मागार्ने गेला,
तर मला त्याची पवार् नाही, तो काय करीत आहे. ाच्याशी मला कतर्व्य नाही, तुम्ही
त्याच्यामागे जाल.
141 फार काळ झाला नाही. मी एका भावामागे गेलो, जो चुक च्या मागार्ने गेला होता. एक
त ण व्यक्त मला म्हणाला, “त्या हरामखोराला जाऊ दे. त्याला एकटेच राहू दे.”
142 मी म्हणालो, “जर मी अशा िठकाणी आहे क , जेथे माझे दय माझ्या भावाबरोबर
जुळत नाही, तर हा माझ्यासाठी वेदीजवळ जाण्याचा समय आहे, कारण मी कृपेतून
पडलो आहे.” मी म्हणालो, “मी त्याच्या बरोबर जाईन जोपयर्ंत त्याच्या देहात ास आहे,
आण मी त्याला कोठेतरी मागार्त पकडेन.” होय, महाशय. आण मी त्याला पकडले,
हालेलुयाह! त्याला परत आणले. होय महाशय. तो आता सुरक्षत परत आला आहे. होय,
महाशय, तो िन तच जगात चुक च्या मागार्ने गेला असता.
143 काही क्षणाअगोदर जेव्हा मी तेथे एका गरीब लहान ीला बसलेले पाहीले, आण
शेरीफने मला बोलावले, म्हणाला, “का, तीने वेड्या माणसास घालतात असा अगंरखा
घालायला हवा होता.” म्हणालो, “ती आनदंाने बेहोश झाली आहे. तचे भान गेले आहे.”
ती—ती त्यांनी तीला हॉटेलमध्ये ठेवले ते आले.

मी म्हणालो, “ते अगदी बरोबर आहे.”
144 शेरीफ म्हणाला, “का, बीली!” मी तला वास्तिवक रत्या ओळखतो, आण मी
त्याला लहानपणापासून ओळखतो. त्याने म्हटले, “जर तेथे असे काही आहे मी मदत
क शकतो.”

मी म्हणालो, “ते सवर् बरोबर आहे.”
म्हणालो, “तू तला मदत क शकतो का?”
मी म्हणालो, “नाही, परतंु तो क शकतो.” मी म्हणालो, “फक्त एक िमिनट.”

145 म्हणून त्यांनी तला तेथे बाहेर आणले आण जेव्हा ती शांतीने, काही वेळा
अगोदर िनघाली. ते काय होते? आम्ही तच्यामागे एक प्राथर्ना पाठवली. आमेन…ती
इतक होती…
146 ते म्हणाले, “तुम्हाला डॉक्टरकडे जायचे आहे का?” तच्या पतीला िवचारले,
“तुम्हाला डॉक्टरकडे जायचे आहे का?”
147 म्हणाला, “डॉक्टर तच्यासाठी काहीच क शकत नाही.” आण ते बरोबर आहे.
ती वेडी आहे. डॉक्टर तच्यासाठी काहीच क शकत नाही.

म्हणाला, “आपली एकच आशा तेथे जाणे आहे.”
आण तो म्हणाला, “बीली, मला ते कळत नाही.”
मी म्हणालो, “मी तुझी येण्याची अपेक्षा करत नाही. तुझी अपेक्षा करत नाही”

148 परतंु, ओह, माझ्या प्रभू मलाही ते समजत नाही! नाही. परतंु, भावा, स्वगार्तील
परमे र…मी एकदा, पलीकडे दरू होतो, काहीतरी माझ्या मागे आले. आमेन! ते ासाठी
क मला यायचे होते, परतंु, नाही, काहीतरी माझ्या मागे आले. कारण जगाच्या स्थापने
अगोदर, देवाने अगाऊच नेमले, हालेलुयाह, क आपण त्याचे असावे, त्याच्या सन्मान
आण गौरवासाठी. लक्षपवर्क ऐका! ज्यांना तो पूव च ओळखत होता, त्याच्याकडे काय
आहे? बोलावले. ते बरोबर आहे? त्याने तुम्हाला बोलावले का? होय! त्याने तुम्हाला का
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बोलावले? तो तुम्हाला अगोदरच ओळखत होता. ज्यांच्यािवषयी त्याला पूवर्ज्ञान होते,
त्याला त्याने बोलावले. ज्यांना त्याने बोलावले, त्याने िनतीमान ठरवले. हे बरोबर आहे
का? आण ज्यांना त्याने नीतमान ठरवले, त्याने त्यांचे गौरव केले! आमेन! बायबल तेच
सांगते. ज्यांचे त्याला पूवर्ज्ञान होते, त्यांना त्याने बोलावले. प्रत्येक पीढी! ज्यांना त्याने
बोलावले, त्याने त्याचे गौरव केले. काय? येथे मला वचन वाचू ा. ठीकआहे.

त्याने आपल्या मनाच्या सत्संकल्पाप्रमाणेआपल्याला येशू ख्रस्ताच्या ारे
स्वतःचे दत्तक होण्याक रता प्रेमाने पूव चे नेमले होते.
त्याच्या कृपेच्या गौरवाची स्तुती…

149 ओह, तुम्हाला हे समजते का? त्याच्या गौरवाची स्तुती! तो तेथे अनतंकालात
बसून ते करण्याक रता बसू शकला, आण त्याची लकरे ओरडतील. “अब्बा, बापा!
अब्बा, बापा!”
150 आण देवदतू म्हणतात, “ते कशािवषयी बोलतआहे? ते कशािवषयी बोलतआहे?”
151 इतके सुंदर रीतीने ाचे चत्रण उधळया पुत्राच्या दाखल्यात केले आहे. “मी हरवलो
होतो.” “हा माझा िप्रय पुत्र आहे. तो हरवला होता आण आता तो सापडला आहे. तो
मेला होता आण पुन्हा जीवंत झाला आहे. पु वास आणा, उत्तम झगा, अगंठी आणा
आण त्याच्या बोटात घाला. आण ात आ यर् आपण…” नाही जेव्हा पहाटेचे तारे एकत्र
गाऊ लागले. देवाचे पुत्र आनदंाने ओरडू लागले, जेव्हा त्याने तारणाची योजना पािहली,
देव तुमचे नाव त्या पुस्तकात जगाच्या स्थापनेअगोदर घालीत होता.
152 आता तुम्ही म्हणाला, “कॅ ल्वन अशाचप्रकारचा िव ास करतो.” मी कॅ ल्वनवर
िव ास ठेवीत नाही. कॅ ल्वन एक खनुी होता. कॅ ल्वनने एका मनुष्याला मारले, कारण
त्याने येशूच्या नावात बाि स्मा घेतला. तो एक बदमाश होता. त्याला स्वतःला प रवतर्नाची
गरज होती. होय, महाशय. परतंु त्याने जेव्हा सांिगतले, काही गो िवषयी तो बोलला,
ज्या बरोबर होत्या. क नका…परतंु त्याने जे…त्याचे कृत्य, एक मनुष्य जो मनुष्याला
अशा काही गो ीबद्दल मा न टाकतो, ते भयंकरआहे, तो पापी आहे. ठीकआहे.

त्याने आपल्यावर िवपुलतेने केली आहे…
153 थांबा, मला ते “दत्तकपण,” कळले नाही, मला कळले का? मी खपु उशीर करीत
आहे का? आपण पाहूया क , घड्याळकाय सांगत आहे, आपल्याकडे िकती वेळ आहे,
ठीक आहे. आपण फक्त—फक्त दहा िमिनटे ा लोकांसाठी घेऊया, जे इतक्या लांबून
आले आहे. पाहा—पाहा.
154 “दत्तकपण” तुम्हाला दाखवू ा. आता ते का केले आहे. िपत्याचे एक मोठे राज्य
आहे, तो सभोवती िफरतो. आता एक पुत्र जन्मलाआहे. ओह, तो खपुआनदंीतआहे! (तो
परमे र आहे) म्हणून तुम्हाला मािहत आहे क , िपत्याने काय केले? त्याने एक उत्कृ
वाढिवणारा, शक्षक शोधला. तुम्हाला ठाऊक आहे क , शक्षक काय आहे, तुम्हाला
माहीत नाही? तो एका शाळेचा शक्षक आहे. त्याने संपूणर् देशातला एक सवार्त चांगला
शालेय शक्षक शोधला. (आण नतंर आपण आता जात आहोत. लक्षपूवर्क ऐका) आण
त्याने उत्तम शालेय शक्षक शोधला. जो त्याला शोधता आला. त्याला फक्त एक गुलाम
िमळाला नाही. त्याला त्याच्या मुलाला एक खरा व्यिक्त बनवायचे आहे.
155 तुम्हाला तुमची लेकरे त्याच प्रकारे पाहीजे क नाही? िन तच, सव त्कृ तुम्ही
त्यांना देऊ शकता! होय, महाशय. म्हणून जर स्वभािवक वृत्तीचा मनुष्य तसा िवचार
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करतो. तुम्हाला काय वाटते क , देव त्याच्या लेकरांिवषयी काय िवचार करतो? सव त्तम
जे तो क शकतो.
156 म्हणून, त्याला असा मनुष्य हवा आहे, जो प्रामाणक असेल. आता, त्याला असा
मनुष्य नको…जो म्हणेल, “आता, बघ माझ्या—माझ्या…लाडक्या, लहानग्या, तू तुला
जे हवे ते कर.” “ओह, होय, िपत्या, त्याचे चांगले चालले आहे, तो चांगला मुलगा आहे.”
त्याला एक शाबासक हवी आण मागे कौतुक हवे. नाही, नाही. अशा शक्षकाला तो बाहेर
घालवून देईल. िन तच. त्याला असा मनुष्य पाहीजे जो िव ासयकु्त असेल. जर तो
मुलगा बरोबर वाढत असेल तर, त्याला सांग. जर तो तसा नसेल, जे चुक चे आहे ते.
त्याला सांग.
157 आण जर पृथ्वीवरील िपता असा िव ास करतो…तर तुम्हाला एखादा मनुष्य
तुमच्याबरोबर प्रामाणक असावा. असे वाटणार नाही. का, शालेय शक्षक तुमच्या
लेकरांिवषयी प्रामाणक वाटणार नाही का, िन तच. अच्छा, तुम्हाला काय वाटते. देव
काय िवचार करतो? आण त्याला माहीत आहे; आपल्याला माहीत नाही, ते करतो.
आपल्याला मयार्दा आहे, आपण सांगू शकत नाही. परतंु तो अमयार्द आहे. आण त्याला
सवर् ठाऊक आहे.
158 म्हणून, तुम्हाला माहीत आहे िपत्याने काय केले? त्याने कधीच सांिगतले नाही,
“मी माझ्या लेकरांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक पोप नेमणार आहे.” त्याने असेही सांिगतले
नाही, “मी एक—एक िबशप करणार आहे.” नाही, नाही, तसे त्याने केले नाही, कारण
त्याला माहीत होते क , कारण पोप चुक चा असणार आहे, तसेच िबशपही असणार आहे.
समजले? त्याने कधीच सांिगतले नाही, “मी माझ्या मडंळ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक
सामान्य पयर्वेक्षक ठेवणार आहे.” नाही, नाही.
159 त्याच्याकडे पिवत्र आत्मा आहे. तो त्याचा शक्षक होता, त्याची लेकरे
वाढिवण्याक रता बरोबर आहे. मग तुम्हाला कसे कळेल क पिवत्र आत्म्याला हे माहीत
आहे? तो मनुष्याच्या ओठां ारे बोलतो. मग तुम्हाला हे कसे कळेल क , तो सत्य बोलत
आहे? जेव्हा तुम्ही पाहता पिवत्र आत्मा ओठां ारे बोलत आहे जे प्रत्येक वेळी ततंोततं
भाक त करतात आण अगदी तसेच घडते, जसे शमुवेल बोलला, तेव्हा तुम्हाला कळेल
ते सत्य आहे. ते प्रत्ययास येते. कारण परमे र म्हणाला, “जर तो बोलतो आण तो जे
बोलतो तसे घडत नाही, त्याचे ऐकू नका, कारण मी त्याच्या बरोबर नाही. परतंु जर तो
करतो, ठीक आहे, मग त्याचे ऐका, कारण मी त्याच्याबरोबर आहे.” समजले? तेथे तुम्ही
आहात, तशाच प्रकारे तो करतो.
160 आता, मग तो सगळीकडे जातो. आता तुम्ही काय िवचार करता क , जर त्याला
िपत्याकडे वर जावे लागले, तर तो शक्षक काय सांगेल? आण म्हणेल, “तुझी—तुझी
लेकरे फार वाईट वागतआहेत. मी तुला सांगतो, तो तुझा मुलगा, तो, िव ासघातक आहे.
तो डफ्फर आहे, मी असा व्यिक्त कधीच पाहीला नाही! तुम्हाला माहीत आहे तो काय
करतो? आण ती तुझी मुलगी! ओह, मला ठाऊक नाही तू तच्याबरोबर काय करणार
आहे? हमम, अच्छा, तुला काय ते माहीत आहे? ती अगदी तच्यासारखी िदसते…तने
त्यांच्यातल्या काही पलीकडच्या मुल सारखे त ड रगंिवले आहे. प लि . होय, महाशय,
तला जसे ते करतात. तसे वागायचे आहे.”

“माझी मुलगी?”
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161 “होय, तुझी मुलगी.” आज पिवत्र आत्म्याला मडंळीिवषयी तेच बोलावे लागत आहे.
ात आ यर् नाही क आपल्याकडे संजीवन येऊ शकत नाही. समजले? आता, ते

खरे आहे?
“तुझ्या मुलािवषयी काय? हू? तीच गो .”
“काय?”

162 “अच्छा, तुला माहीत आहे तू नेहमीच म्हणतो क , ती मढरे तेथे वर असलेल्या
कुरणात चरली पाहीजे. तेथे वर मढरांचे खाणे आहे. होय, तुम्हाला माहीत आहे त्याने
काय केले? त्याने त्यांना खाली तेथे त्या रानटी झुडपाच्या िढगामध्ये नेले आहे. त्यांना
तेथून घेतले आण त्या सवार्ंना त्या खाडीमध्ये टाकून िदले, आण त्यांना त्या रानटी
झुडपाच्या िढगात पडू िदले, जुने वृक्ष खात होते, आण ते इतके िबचारे आहेत क ,
ते तेथून िनघू शकत नाही.” ते िबशप्स, पाळक जे त्याचे सामथ्यर् नाकारतात…“िठक
आहे, मी तुम्हाला सत्य सांगतो, मी अशा िनराश मढरांचा समुह माझ्या आयषु्यात कधीच
पाहीला नाही.” त्याला ते आवडत नाही, नाही. “आण तुम्हाला माहीत आहे काय? त्या
गाई—गुरांना येथे वर, तुम्हाला माहीत आहे. तुम्ही म्हणता, त्यांना ते खावयास ा. तो
उत्तम प्रतीचा चारा तेथे, तुम्हाला माहीत आहे, त्यांना पु करण्यासाठी?”

“होय.”
“तुम्हाला माहीत आहे, तो त्यांना काय देत आहे?”
“नाही.”

163 “त्यांना जुने जगंली झुडुप. होय, तो त्यांना संस्थेत सामील होण्यास आण सवर् गो ी
करण्यास, भाग पाडत आहे. तू असे तुझ्या आयषु्यात कधीच पाहीले नाही. तू असे तुझ्या
आयषु्यात कधीच पािहले नाही. तुला माहीत आहे तो काय करीत आहे? बाहेर जाऊन
ते मोठे ￭सगार, धुम्रपान फंूकतात, मागे उभे राहतात. त्याच्या बरोबर त्याची पत्नी आहे,
ती छोटी िवजार घालत आहे. अगदी त्याचप्रमाणे जसे प लश्ती तेथे बाहेर करत आहेत.
होय.” अशाच प्रकारचा संदेश आज पिवत्र आत्म्याला मडंळी संबधंी घ्यावा लागत आहे.
आता, त्यािवषयी काय िवचार करत आहात?
164 तेच दत्तकपण आहे. त्याने काय…केले? त्याने दत्तकपणासाठी आपल्याला—
आपल्याला अगाऊच नेमले. तो आपल्याला पिवत्र आत्मा देतो; परतंु, एक िमिनट थांबा,
‘दत्तकपण’, त्याचिवषयी आपण बोलत आहोत. दत्तकपण!
165 “ठीक आहे, तुम्हाला माहीत आहे तो काय करतो? िबशप दसुर्या िदवशी आला
आण म्हणाला. त्याची तेथे लहान आरोग्य सभा होती, आण िबशप आला. कोणीएक
गृहस्थ, एक भाऊ, आला आण आजार्यासाठी प्राथर्ना करीत होता. आण तो म्हणाला,
‘तू ते थांबव!’

“‘ओह, होय, पाद्री िबशप, मी ते करीन.’
“‘तू सहकायर् करीत नाहीस.’
“‘ओह, नाही—नाही. पाद्री िबशप. नक्क च नाही.’

166 “आण येथे मी आलो आण त्याला तुझ्या वचनातून सत्य सांिगतले. पाहा, येथे
ते आहे. मी त्याला तुझे िनयम वाचून दाखवले क , त्याने नक्क काय करावे, आण तो
त्याकडे लक्ष देणार नाही. तो म्हणाला, ‘ओह, ते दसुर्या यगुासाठी होते, दसुरा मुलगा
दसुर्या वेळेसाठी आहे. ते माझ्यासाठी नाही’”. तेथेच तुम्ही आहात. तेच, आता तेच सत्य
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आहे. िमत्रा, आता तुम्हाला समजत नाही क , मंडळी आपली नेमलली जागा गमावत
आहे. आपल्याला संजीवन का िमळाले नाही, आपल्याकडे चालत असलेल्या गो ी का
नाहीत? तेथेच ते पडले आहे.
167 यहोशवा म्हणाला, “गाद, माझी इच्छा आहे क …येथे तुझी जागा आहे, जी
नकाशाप्रमाणे आहे, तुझी जागा येथे आहे अगदी येथे. गाद तू येथे ये आण येथे वस्ती कर.
बन्यामीन, तू येथे खाली जा. आणआता तुम्ही प लष्ट्यांच्या वेशीपासून दरू राहा.”आण
यहोशवा परत येतो, येथे ते सवर् प लष्ट्यांमध्ये, एक मोठे जुने वा वाजवीत, अशाप्रकारे
नाचत होते, आण सवर् यांनी त डे रगंिवली होती, आण सभोवती नाचत होते आण
यहोशवा त्याचे डोके खाजवू लागला, आण म्हणाला, “आता काय?” आता अगदी
तेच घडत आहे. सगळेच नाही, पमे राची स्तुती असो, सवर्च नाही, परतंु पुष्कळजण.
ठीक आहे.
168 आता नतंर काय घडते? तेच घडत आहे. तुम्ही अशी कल्पना क नका, क तो
मनुष्य, पिवत्र आत्म्याला लाज वाटते जेव्हा िपत्यासमोर त्याला हे सांगावे लागते. ओह,
माझ्या प्रभू! “मी—मी—मी त्याला ते म्हटले, परतंु तो—तो—तो ते ऐकणार नाही. मी
ते त्याला सांिगतले. आण त्याला ते तेथे पुस्तकातून वाचू दे. माझ्याकडे—माझ्याकडे
लहान एक सेवक आहे. जो येईल आण त्याला दाखिवला क येशू ख्रस्त हा काल,
आजआण यगुानुयगु सारखा आहे. आण तुम्हाला काय माहीत आहे? त्याने त्यांच्यातील
एकाला जाऊ िदले. त्यांच्यातील एक वृध्द बकरा—चारणारा येथे येऊ दे आण त्याला
सांगू दे क , ते दसुर्या यगुासाठी होते. समजले? आण त्याला इतका दगुर्ंध आला, जेव्हा
तो तेथे गेला, बकरीचा वास, तुम्हाला माहीत आहे, ￭सगारटे, धुम्रपान आण तुम्हाला
माहीत आहे, आण असेच पढे, इतका दगुर्ंध होता, जेव्हा तो येथे आला. समजले? परतंु
मी तुम्हाला सांगतो, त्या बकर्या—चारणार्याकडे खूप पदक त्याच्यावर लावलेले होते,
कारण, मी तुम्हाला सांगतो, जर तुम्ही त्याचे नाव वतर्मान पत्रात लहीले, त्याच्या पदव्या
लहीण्यात (त्याचा िवषयीचा मृत्यलेुख) अध पान लागेल. होय, महाशय, तेथे त्या देशात
ते िन तच त्याला प्र￭सध्द करतात, परतंु, मी तुम्हाला सांगतो, त्याला िन तच मढरांना
कसे चारावे हे ठाऊक नाही. ही त्यािवषयी एक गो आहे. तो माझे िबलकुल ऐकणार
नाही,” पिवत्र आत्मा म्हणतो, “मी त्याला सांगण्याचा प्रयत्न केला क तू काल, आज
आण यगुानुयगुसारखा आहे, परतंु तो—तो हे मुळीच करणार नाही. तो सवार्त भत्रा
आहे, मी आजपयर्ंत माझ्या आयषु्यात पािहलेल्यांमध्ये होय आण मडंळीने त्याला एक
अध्यक्ष, एक िबशप, असेच, बनवले आहे, सवर् लोक त्याचे ऐकत आहे. आण मग काय
होते. तुम्हाला माहीत आहे?…त्यांच्याकडे एक लहान जुनी गो तेथे आहे. ज्याला ते
टे लव्हीजन म्हणतात. तुम्ही ती लहान गो चालू करतात आण—आण त्या या
येतात आण चालू करतात, सवर् प्रकारचे अधर् नग्न पोषाक. आण, तुम्हाला माहीत आहे,
पुष्कळ तुमच्या मुली…”

“ओह, िन तच नाही!” समजले?
169 म्हणाला, “होय, त्या आहेत. होय, त्या ते करीत आहेत. त्यांच्यातील काही
संजीवनासाठी ओरडत आहे, िपत्या, त्यांच्यातील काही जणांना खरचे ते पािहजे.
त्यांच्यातील काहीजणखरच रषेेवर चालतआहेत, त्यांच्यातील काहीजण त्यांच्याने होईल
ततके वचनावर सत्याने उभे राहत आहेत. इतर, मला ठाऊक नाही, काय करावे, ते—
ते तेथे मागर् चुकले आहेत. तुम्हाला माहीत आहे, त्यांच्यातील इतर काय करत आहेत?
त्यांची मस्करी करीत आहे, म्हणतात, ते फक्त वेड्यांचा समुह आहेत.”
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“बर,े ते मला खपु दःुखी करते.”
170 परतंु आता चत्र बदलू या. आता िपता, त्याचा पुत्र एक चांगला मुलगा आहे. त्याचा
िपता बरोबर—बरोबर आहे, येथे पिवत्र आत्मा एक शक्षक आहे. कशा प्रकारे पिवत्र
आत्मा, तो म्हणतो, “मी चालणार आहे,” शक्षक म्हणतो, “मी…”
171 मुलगा म्हणतो, “मी तुझ्याबरोबर चालेन. मी तुझ्या अगदी बरोबर जाईन.”

“ओह, टेकडी भयकंर उंच आहे, मुला.”
172 “मी तुझ्याबरोबर जाईन. माझा तुझ्यामध्ये िव ास आहे. जर मी थकायला लागलो,
तो माझा हात वर उचलेल आण मला धरले.”

“परतंु तेथे वर टेकडीवर ￬सह आहेत.”
173 “काही हरकत नाही. जोपयर्ंत तू माझ्या सभोवती आहे, काहीही फरक पडत नाही.
मी तुझ्याबरोबर चालत आहे.”

“तेथे वर खडतर आहे, तेथे घसरणारे खडकआहेत.”
174 “मला त्याची पवार् नाही जोपयर्ंत तू माझा हात पकडला आहेस. मी तुझ्याबरोबरच
चालेन, मी अगदी तुझ्याबरोबर चालेन.”

“ओह, तुला माहीत आहे काय? पाहा, तुझे वडील ते करीत असत. ते चांगले आहे.
होय, महाशय.”
175 तेथे वर त्या टेकडीच्या माथ्यावर जाऊ. “ओह!” तो म्हणाला, “तुला ठाऊक
आहे काय िपत्या? तुझा मुलगा अगदी त्या जुन्या खडकाचा तुकडा आहे. तो संपूणर्तः
ततंोततंपणे तुझ्यासारखा आहे. प्रत्येक वचन जे तू बोलतो, त्यास तो ‘आमेन’ म्हणतो.
दसुर्या िदवशी मी—मी त्याला बायबल चाळताना बघतले. आण तो म्हणतो, ‘येशू,
ख्रस्त काल, आज आण यगुानुयगु सारखा आहे.’ तुम्हाला माहीत आहे. तो काय
म्हणाला? तो कचाळला आण त्याचे हात हवेत उंचावले आण म्हणाला, ‘हालेलुयाह!
आमेन!’ ओह! आण तुम्हाला माहीत आहे. ते येथे म्हणते, तुझ्या वचनात तुला माहीत
आहे. जेथे तू म्हणालास, ‘जी कृत्ये मी करीतो, ती माझ्यावर िव ास करणाराही
करील.’?”
176 “होय, मला आठवते, ते मी माझ्या पुत्राला लहीले. होय, मला ते लहीलेले
आठवते.”
177 “ओह, जेव्हा त्याने ते पाहीले, तो ओरडला आण वर आण खाली उडी मारली.
कचाळला. हालेलुयाह! प्रभू माझ्यातून सवर् जग काढून टाक! मला त्यासारखे कर! होय,
महाशय. आण त्या सवर् गो ी ज्या त्याने केल्या!”
178 “ओह,” िपता म्हणाला, “मी—मी त्या पुत्रासाठी आनदंी आहे. तो एक चांगला पुत्र
आहे. ठीक आहे. त्याच्यावर काही वष नजर ठेव. पाहा, तो कसा, पाहा—तो कसा येतो,
आण तो कशी प्रगती करतो.” काही वेळानतंर वष गेली. “त्याचे कसे चाललेआहे?”
179 “ओह, माझ्या प्रभू, तो अजून कृपेत वाढत आहे! ओह, माझ्या प्रभू! तो फक्त…
मी तुला सांगत आहे, तो खरच…का, तो मढरांना घेतो, त्यांना अगदी—अगदी
तुझ्यासारखेच सांभाळतो. तो त्यांना समुद्रातील रानटी झुडपे कधीच देणार नाही. तो
त्यांना कठीण रानटी झुडपे कधीच देणार नाही. जेव्हा ते सभोवती येतात, म्हणतात,
‘आम्हाला मडंळीत दाखल व्हायचे आहे’; तो म्हणतो, ‘तुमचे त ड बदं करा, तुम्हाला
त्याची गरज नाही! नाही, महाशय. तुम्हाला ाची गरज आहे, “प ाताप करा आण तुम्ही
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प्रत्येक जण तुमच्या पापाच्या क्षमेसाठी, येशू ख्रस्ताच्या नावाने बाि स्मा घ्या तुम्हाला
पिवत्रआत्म्याचे दान िमळेल.”’ होय, महाशय. तेथे त्याने जे सांिगतले ते आहे.”

“ओह, त्याने खरचें ते सांिगतले का?”
“होय, महाशय, त्याने िन त सांिगतले.”
“िठक आहे, त्याचप्रकारे मी ते लहीले.”
“तशाच प्रकारे त्याने ते सांिगतले,…!” होय, महाशय.

180 “त्यांच्यातील काहीजण म्हणाले, ‘तुम्हाला व न सामथ्यर् िमळेपयर्ंत य शलेम
शहरात थांबून राहा पिवत्र आत्मा तुमच्यावर आल्यामुळे, य शलेमेत, यहुदीयात आण
शोमरोनात, आण पृथ्वीच्या शेवटापयर्ंत तुम्ही माझे साक्षी व्हाल.’ जेव्हा त्याने हे वाचले,
‘हालेलुयाह, ाचीच तुम्हाला गरज आहे!’ तुम्हाला माहीत तो काय करतो? तो त्यांना
िमळेपयर्ंत तेथे खाली त्यांना घेऊन राहीला, ते सवर् आहे, त्यांच्याबरोबर राहीला.
181 “आण जर ते गडबड क लागले., तो म्हणाला, ‘हूप, हूप, हूप एक िमिनट थांबा,
एक िमिनट थांबा. त्याप्रकारे बकर्या वागतात, मढरे नाही. समजले? समजले? ओह,
कधी ते त्याच्यावर चडतात, परतंु तो त्यांना पाठीवर लहानशी थाप मारतो, म्हणतो,
एक िमिनट थांबा. श—श, श—श, श ते बरोबर आहे.’ त्याला खरोखरी मढरांना कसे
िनयतं्रण करावे हे ठाऊकआहे. होय, महाशय, मी तुला सांगतो.
182 “तुम्हाला माहीत आहे काय? मी एका अमुक—आण—अमुक आचर् िबशपांना
त्याला बोलताना पािहले क , ‘तो ा शहरात येऊ शकला नाही आण सभा भरवू शकला
नाही.’ परतंु, तुम्हाला माहीत आहे, मी त्याला सांिगतले, मी म्हणालो, ‘कसेही क न
जा.’ समजले? ‘ ा टेप्स काढून टाका,आण तुम्ही त्यांना बाहेर जाऊ देऊ नका.’आम्ही
कसेही क न गेलो! ा शहरात येथे जा, सांगा, ‘ठीक, आम्ही…’
183 “आण तुला माहीत आहे, सतैान तेथे आहे, म्हणतो, ‘मी तुझ्याशी पजै लावतो क ,
मी त्याला त्या शहराच्या बाहेर ठेवू शकतो.’ मी म्हणालो, ‘तू ते क शकत नाही.’ जर मी
त्याला जाण्यासाठी सांगेन, तो जाईल. मी तुझ्याशी पजै लावतो क तो जाईल. ‘नाही,
नाही, नाही, नाही, नाही, मी त्याला सांगेन. मी खाली जाईन आण सांगेन, “आता,
माझ्या सवर् प्रतिनध नो, तुम्ही सवर् एकत्र व्हा. तुम्हाला तेथे कोणत्याही जुना धमार्धती, ते
सवर् जुने दवैी आरोग्य आण त्या जुन्या पिवत्र आत्म्याच्या गो ी नको. त्या प्रेिषतांबरोबर
खूप वषार्अगोदर िनघून गेल्या आहेत. तुम्हाला माहीत आहे, त्या तेथे मागे जाणे चांगले
नाही.” त्यांना त्या जुन्या नको असलेल्या गो ी देण्याचा प्रयत्न करतात. ते…
184 “परतंु, तुला माहीत आहे. तेथे खाली गेला तो तरीही तेथे खाली गेला आण
उत्तमप्रतीचा चारा ायला सु वात केली,…आण तुम्हाला मािहत आहे, त्या मढरांनी
खायला सु वात केली, ते होईल ततके पु होत चालले आहेत. होय, महाशय,
जेव्हा त्यांना आरोग्य िमळत होते आण सभा होत होत्या आण तुम्हाला माहीत आहे,
त्यांच्यातले खपु त ण व्या क्तनी सु वात केली. का, त्यांनी पािहले क , त्यांच्याकडे
मो ा गवताच्या उत्तम प्रतीचा चारासारखे आहे. तुम्हाला मािहत आहे, त्याने त्याच्यासह
काय केले? ते इतके चांगले होते क , ते शेजायार्ंकडे धावत केले. म्हणाले, ‘ ाची चव
घ्या! ाची चव घ्या! ाची चव घ्या!’ पाहा, तेथील वातावरण येथल्यांसारखेच होते.
येथेच ते आहे. ते येथेच आहे. पाहा, ‘तुमच्यातील प्रत्येक जणांनी प ाताप करा आण
येशू ख्रस्ताच्या नावात बाि स्मा घ्या, पाहा, तुम्हाला पिवत्र आत्मा िमळेल. हे त्यासाठी
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आहे, जो त्याला आत येऊ देईल, त्याला येथे पाहण्यास येऊ दे क , बायबल काय सांगत
आहे.’ समजले?आण तेथे खाली ते एक चांगला समय अनुभवतआहेत.”
185 “ओह, तोच माझा पुत्र आहे! तोच माझा पुत्र आहे. अच्छा, तुम्हाला वाटते क , तो
व्यव स्थत प रपक्व झाला आहे?”
186 “होय िन तच,” पिवत्रआत्मा बोलला. “मी त्याला प रक्षा िदल्या. मुला, मी त्याला
ा प्रकारे पारखले, त्या प्रकारे पारखले. मी त्याला खाली आजारपणात फेकले. मी

त्याला खाली ठेवले. मी त्याला रागाने पायाखाली तुडिवले, मी त्याला सतैानाला त्याला
सवर्काही क िदले, जे तो क शकेल. तो पुन्हा परत आला. तो तसाच आला. पाहा,
पुन्हा आला. मी त्याला आजारी केले. मी हे केले. मी त्याला हॉ स्पटलमध्ये टाकले. मी
त्याला येथे बाहेर काढले, मी हे केले. मी ते केले. मी त्याच्या पत्नीला त्याच्यािव ध्द
केले, मी त्याच्या शेजायार्ंना त्याच्यािव ध्द केले. मी सवर् गो ी िफरवल्या. त्याने कचतही
फरक पडला नाही. म्हणाला, ‘जरी त्याने माझा वध केला, तरीही मी त्याच्यावर िव ास
ठेवीन.’ मी त्याचे कुटंुब मारले. मी हे घेतले, मी ते केले, मी हे सवर् केले, मी हे केले,
ते दसुरे. तरीही तोवर उभा राहीला, ‘जरी त्याने माझा वध केला. तरी मी त्याची सेवा
करीन. तो माझा आहे!’”
187 “ओह! िठक आहे, मला वाटते त्याला आम्हाला, कोठेतरी बोलावावे लागेल, एका
लहान खास िठकाणी आण तेथे दत्तकपणा घ्यावा लागेल.”
188 आता, जुन्या करारात जेव्हा िपत्याला ाची जाणीव होईल क , त्याचा पुत्र वयात
आला आहे, आण तो दत्तकपणासाठी मुरलेला आहे. त्यासाठी त्यांना ते मूल म्हणून
जन्मले, परतंु, तेव्हा तो पुत्र म्हणूनही आहे. परतंु ते मुलाहून अधक काही नसते, फक्त
एक सवर्साधारण पुत्र, प रपक्व होईपयर्ंत आण ते कोण आहे प्रकट होईपयर्ंत. मग, तो
त्याला बाहेर बोलावतो.
189 आता येथे आम्ही, मंडळी आहोत. तुम्ही तयार आहात काय? आता उशीर झालेला
आहे. प्रत्येक जण जागे व्हा, जीवाला चमटा काढा, आण दयाला हादरवा, काही
वळेसाठी. पाहा? आता आम्ही मडंळीला तच्या जागी बसिवतो आहोत. आता जेव्हा
मडंळी तीच्या जागी जर बसिवली जाते, तो म्हणतो, “मनश्शे व तुझ्या मालक चे आहे.
एफ्राईम, हे तुझ्यासाठी आहे.”
190 मग तो त्याला बाहेर काढून एका िन त िठकाणी आणतो, हे िपता करतो, आण
तो त्याला एका उंच िठकाणी यासारखे वसिवतो आण तो समारभं करतो आण ते सवर्
तेथे जमतात. आण तो म्हणाला, “माझी इच्छा आहे क , सवार्ंनी हे जाणावे हे माझे मुल
आहे, आण माझ्या पुत्राला मी दत्तक घेत आहे आण माझी इच्छा आहे; कोणीही जाणावे
क , यापुढे त्याचे नाव…त्याला मी पोषाख घातला आहे, एक खास पोषाख घातला आहे.
आण माझी इच्छा आहे क , तुम्ही जाणावे क , माझे नाव जसे कोणत्याही चेक वर आहे.
तेवढेच चांगले नाव त्याचेही आहे. तो माझे मुल आहे, कुटंुबामध्ये त्याला दत्तक घेतले
आहे. जरी तो माझा मुलगा जन्मल्यापासून आहे. पिवत्र आत्मा िमळाल्यामुळे तो माझा पुत्र
झाला आहे. परतंु आता मी त्याला त्याच्या स्थानी अधकारासह वसिवतो. ज्याला तो
काढून टाकतो, तो काढला जातो ज्याला तो कामावर घेतो त्याला कामावर घेतो:
191 “आण मी तुम्हाला खचत, खचत, सांगतो, जर तुम्ही ा झाडाला म्हणाल, जर
तुम्ही ा ड गराला म्हणाला, ‘येथून उपटला जा,’ आण त्यावर जर संशय तुमच्या
दयात केला नाही, परतंु िव ास केला क , जे काही बोलत आहे. त्याप्रमाणे घडलेच तर
ते तुम्हाला प्रा होईल.” समजले? येथे तुम्ही आहात; तेथे तुम्ही आहात. पाहा? “तो
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माझा पुत्र आहे.” िकती जण हे जाणतात क , हा दत्तकपणा,…ते पुत्राला दत्तक घेतात
जेव्हा त्याच्यात अमुक आहे हे िदसून येते…ते प्रत्येक जण ज्यांनी बायबल कधी वाचले
आहे. त्यांना मािहत आहे, पुत्राला त्याच्या िठकाणी बसवणे.
192 आता, देव तीच गो आपल्या पुत्राबाबात करतो. जेव्हा त्याने येशूला पांतराच्या
ड गरावर नेले. त्याने पेत्र, याकोब आण योहान यांना वर नेले. ते या पृथ्वीवरील तीन
साक्षीदार होते. तेथे येशू होता, मोशे आण ए लया आण देव जो त्या ड गरावर. तेथे त्या
ड गरावर उभे रािहले आण पिहली गो तुम्हाला माहीत आहे, त्यांनी पािहले, आण
येशूचे गौरव त्यांच्या समोर केले गेले. काय हे बरोबर आहे? िकती जणांना हे माहीत आहे
क हे शा लेखात आहे? त्याने—त्याने काय केले? त्याने त्याला अमरत्वाचा पोषाख
घातला आण तो म्हणाला, “त्याचे कपडे सुयार्सारखे झळकले” हे बरोबर आहे? आण
एका ढगाने त्यांच्यावर छाया केली आण पेत्र आण योहान आण ते उपडे पडले. आण
त्यांनी पािहले, आण तेथे मोशे आण ए लया उभा रािहला. ते त्याच्याशी बोलत होते
आण मोशे तर मृत्यु पावला होता. अझाण कबरते त्याला आठशे वषार्पूव पुरले होते.
आण पाचशे वषार्पूव ए लयाने स्वगार्त जाण्यासाठी रथ घेतला होता. परतंु ते अजूनही
तेथे होते! तेथे ते त्याच्याशी बोलत होते. समजले, त्याने त्यांना पाहण्यासाठी येशूला उंच
केले, हे पाहण्यासाठी क , हे सगळे काय आहे? तेथे पाहा, त्याला हे सवर् सांगा आण ते
त्याच्याबरोबर बोलले, आण त्याच्या बरोबर संभाषण झाले.
193 मग जेव्हा पेत्राने पुन्हा मागे पाहीले आण येशूचे गौरव करण्यातआले, त्यांनी येशूलाच
पाहीले, आण एक वाणी त्या मेघातून आली, आण म्हणाली, “हा माझा परमिप्रय पुत्र
आहे, तुम्ही त्याचे ऐका! त्याचे नाव चांगले आहे, जसे आज माझे आहे. त्याचे तुम्ही ऐका.”
हेच ते आहे. दत्तकपण कवा पुत्रांना त्या स्थानी वसिवणे.
194 आता, इिफसकरांस पत्रामध्ये परमे र प्रयत्न करीत आहे क , पटेकॉस्टल चचर् येथे
कोठे सापडावे. समजले? तुम्हाला हे समजले काय? आम्हाला येथे बदं करावे लागेल,
कारण फार उशीर होत आहे, पाहा, मुलांनाही झोप आली आहे. आण मला असे हवे
आहे क , मी येथे खाली उतरावे येथून या वचनापयर्ंत, परतंु मी ते क शकत नाही.
13व्या वचनापयर्ंत पाहा, शेवटचा भाग “पिवत्र आत्म्याच्या अभवचनाने शक्का मोतर्ब
केलेले.” आम्ही ते रिववारी पाहूया, समजले? आता पाहा, आता, कसे, आम्हाला काय
आत घेऊन येते, आण आम्ही कसे त्यात राखले जातो.
195 परतंु आता तुम्ही कसे आहात हे “िन त” करण्यासाठी? तुम्ही पिहल्याने त्याच्या
राज्यात जन्म पावला पिवत्र आत्म्याने. िकती जणांना हे ठाऊक आहे? िठक आहे. पुढील
गो , तुम्ही पुवर् िनयकु्त कशासाठी आहात? दत्तकपणा हे काय आहे? तुमची नेमणकु पूवर्
िनयकु्त केलेली आहे.
196 ओह, बिहण स्कॉट, मी असा िव ास करतो क , तेथे बसलेली आहे. तुम्ही ते एक
नाही का, जे आज तुम्ही तेथे वर होता? एक शक्षण सगळीकडे चाललं आहे. जग भरात,
कुठेतरी अनेक रा ्र ांमध्ये वेगवेगळया िठकाणी मी त्या िवषयी ऐकले आहे. खपु काही, येशू
हा पृथ्वीवर एका शरीरात सगळीकडे चालतआहे. तो येतो आण असे करतो. हे फसवेपणा
आहे! त्याचा पिवत्र आत्मा येथे आहे, तो आपल्या मडंळीला तच्या जागी नेमण्यास प्रयत्न
करीत आहे, यासाठी क मडंळी व्यवस्थेमध्ये यावी. अभवचनाच्या भूिमत त्यांना वसिवत
आहे. म्हणजे ते त्याचा त्यात प्रवेश करतील…म्हणजे सवर् शत्रू जे आहे, ते त्यात बाहेर
घालवून िदले जातील.
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197 मनश्शे त्याची भूमी घेऊ शकत नाही. मला आरोग्य प्रा होण्याच्या सभा घेता आल्या
नाहीत. जेव्हा अध जण…मी तेथे बाहेर जाऊन प्रचार केला. येशू ख्रस्ताच्या नावाने
बाि स्मा घेण्याबद्दल आण त्रैक्यावर िव ास करणारे बधंुजन म्हणता येत, “ओह, तो
जुना ओन्ली जीजस मानणारा आहे.” आण येथे मी जाऊन दवैी आरोग्यासाठी काही
क शकत नाही. कारण जेव्हा अध जण म्हणतात, “आरोग्य वरदान िठक आहे,” आण
पुष्कळजण प्रभुच्या चमत्काराचा आनदं लुटतात आण म्हणतात, ठीक आहे, मी िव ास
करतो क , “भाऊ ब्रॅन्हम हे एक संदे े आहे. परतंु मला तुम्हाल काही सांगू दे. जीतपयर्ंत
त्याच्यावर आत्मा असतो, आण तो पारख करत असतो, तो प्रभूचा दास आहे, परतंु
त्याची शकवण सडलेली आहे. ती चांगली नाहीए.” अशा प्रकारचा मुखर्पणा कोणी कधी
ऐकला आहे का? ते देवापासून असेल कवा देवापासून नसेल. ही हे खरे आहे. सवर्
देवापासून असेल कवा देवापसून नसेल. ाप्रमाणे हे आहे. परतंु तुम्ही कसे िमळवणार?
मनश्शे आपले स्थान राखत नाही, एफ्राईम आपले स्थान राखत नाही, गाद आपले स्थान
राखत नाही, बन्यामीन आपले स्थान राखत नाही. ते सवर्जण प लष्ट्यांच्या मागे धावत
आहेत, आण सवर्काही िमलावट. आम्ही कसे स्थानावर नेमले जाऊ? परतंु आम्ही
सवर्जण तर पिवत्र आत्म्याच्या ारे जन्मलेले आहोत. हे खरे आहे ना. कशासाठी आम्ही
जन्मलो आहो? पवर्िनयिुक्त…मग आम्ही नव्याने जन्मल्यावर, आम्ही दत्तकपणासाठी पूवर्
िनयकु्त झालेलो आहो, ासाठी क , ख्रस्ताच्या शरीरामध्ये नेमणूक व्हावी. समजले मला
काय म्हणायचे आहे?
198 ख्रस्ताचे शरीर काय आहे? काही प्रेिषत आहेत, काही संदे े आहेत, काही शक्षक
आहेत आण काही सुवातक आहेत आण काही पाळक आहेत. हे खरे आहे ना? आम्ही
बोलावलेले आहो. दसुयार्ंना भाषेची दाने, भाषांचे अनुवाद करण्याचे दान. ज्ञान, बुध्दी,
चमत्कार, अ तेु करण्याची अशी सवर् दाने आहेत. आण आता ते काय करतात? ते त्या
संबधंी सराव करतात, म्हणजे? त्याला तसे िढले चालू दे, जसे मला काही मािहत
नाही. एक उठतो, भाषांमध्ये बोलला, आण दसुरा बोलत पुढे िनघून गेला. (ब्रदर
ब्रॅन्हम एका आवाजा ारे अव्यवस्था आण ग धळाची नक्कल क न दाखिवतो.) तीच गो .
प्रचारक प्रचार करील, आण वेदीजवळ बोलावील, आण कोणीतरी उठतो, आण अनन्य
भाषेत बोलतो. “हालेलुयाह, देवाला धन्यवाद!” जर—जर प्रचारक संदेशाबरोबर जातो.
अभषेकाखाली, तर मग लोक म्हणतात, “हा तो जुना परत पतीत झालेला.” समजले,
कारण त्यांना तसे शकवीत नाहीए.
199 बायबल म्हणते, सदेष्ट्यांचे आत्मे संदेष्ट्यांच्या स्वाधीन आहेत देव हा अव्यवस्थेचा
देव नाहीए. जेव्हा मी उभा राहतो, कवा एक सेवक देवाच्या अभषेकाखाली असतो.
तुम्हाला िकती अनन्य भाषा बोलायला वाटो, तुम्ही आपल्या शांतीत राहा जीथपयर्ंत देव
येथे संपवीत नाही. मग जर तुम्ही अनन्य भाषेत बोललात, तर ते काही वारवंार वचने
बोलत राहणे नाहीए, कारण देव म्हणतो, व्यथर् बडबड क नका. परतंु हा एक संदेश
प्रत्यक्ष कोणा व्यिक्तसाठी असतो. मला िवचारा एकदा तरी, एका वेळी बोट क न सांगा
क , कधी पिवत्र आत्म्याने, कोणाची पारख करीत असता, वारवंार तीच वचने बोलून
बडबड केली आहे. हे त्यांना सांिगतले जाते क , त्याच्याशी काही चुक चे आहे आण
कोणी काही केले आहे तर, आण त्यांनी जे करायला हवे, कवा काही घडणार असेल
कवा असेच काही. हे सत्य आहे ना?
200 म्हणून अन्य भाषेत बोलणे आण अनुवाद करणे! जर कोणी मडंळीत आहे, जो अन्य
भाषेत बोलत आहे आण दसुरा त्याचा अनुवाद करीत असेल, त्याला ते सांगू ा. ब्रदर
नेव्हील यांना उठून अन्य भाषा बोलू ा. आण हा भाऊ त्याचा अनुवाद करो आण म्हणो.
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“त्या माणसाला सांग, काल तो बाहेर गेला आण जे करायला नको, ते त्याने केले. आता
डॉक्टरने आज त्याला सांिगतले आहे क , त्याला ककर् रोग झाला आहे. जा आण ती गो
सरळ करा, मग परत या आण देवाबरोबर खरे राहा.”

तो मनुष्य म्हणो, “खरचे, हे सत्यआहे” मग देव तुमच्याबरोबर आहे.
201 परतंु दसुर्या बाजुने पािहले, तर आम्ही ते कसे क शकू? पाहा?…(भाऊ ब्रॅन्हम
अव्यवस्थेचा आण ग धळाच्या आवाजाची नक्कल करतात.) सहजगत्या काहीही असो
नेमणूकच नाही. आता ते…पाहा, इिफसकरास प्रयत्न करीत आहे…पाहा, ते त्याला
मुकले. पाहा, ते कसे त्याला मुकले? आम्ही दत्तकपणाचे पुत्र बनण्यासाठी पवर्िनयकु्त
आहोत. आता िकती जण हे समजत आहेत. माझे म्हणणे काय आहे? तुमचे हात मला
उचलून दाखवा. दत्तकपणा. आम्ही देवाच्या आत्म्यात जन्म पावलेलो आहोत. खात्रीने
पिवत्र आत्मा स्वकारला आहे आण हाक मारतो. “अब्बा, बापा, हालेलुयाह, देवाला
धन्यवाद.” आम्ही, आहो हे खरे आहे. आम्ही मुले आहोत. परतंु आम्ही ते कुठेही िमळवू
शकत नाही. आम्ही त्या प लष्ट्यांना त्यासाठी फतवा काढु शकत नाहीत.
202 िबली ग्रॅहमकडे पाहा, जे तेथे उभे आहेत. मुसलमान सांगतोय. “हे ￭सध्द कर.”
203 प लकडे तो जॅकको कडे पाहा. आण तो ना स्तक, ज्यांना ख्रस्ताशी हस्तांदोलन
तेथे केले. चचर् ऑफ क्राईस्ट ांनी आण हात पकडत आहेत. ते तर ख्रस्ती बनायला
हवे आण जोई लुईससारख्या सतैानाबरोबर हात िमळवत आहेत. आण एक स्वातं य
िवचार सरणीचा आण देवाला शाप देणारा आण म्हणाला, “हे सवर् खरं असलं तरी,
सु वातीपासूनच देव म्हणून कोणी नाही,” आण अशा सवर् गो ी आण एक मडंळी
जी स्वतःला चचर् ऑफ क्राईस्ट म्हणवते, आण त्याच्याशी हात िमळवणी करते आण
भाऊ जेक कोईच्या िव ध्द बाजू होतात. आम्ही कसे काय सवर् करणार? आण जे
पिटकॉस्टल्स पुष्कळत्यापकै त्याच्यािव ध्द आहेत. जेव्हा प्रत्येक प्रचारक आमच्या
देशात जो त्याच्यासाठी आपला खां ाला खांदा लावून उभा राहायला हवा आण
म्हणाला, “परमे रा, तुझे सामथ्यर् खाली पाठव.” तेथे आम्ही आहोत, जेथे ते स्थापले
जाणार नाहीत.
204 एफ्राईम थांबू इ च्छत नाही. त्यांच्यातील एक तेथे गेला आहे, आम्हाला िदसते
मनश्शे येथे जात आहे. म्हणतात, “ओह, बाप र,े प्रभूने मला चांगले असे मक्याचे शेत
िदले आहे!” मग येथे येतो, गाद, म्हणतो, “ठीक आहे, आता एक िमिनट थांबा. मी
सातू उपजवणार होतो, परतंु मी आता धान्यही उपजवू इ च्छतो, हालेलुयाह!” तुम्हाला
समजले? तुम्हाला त्या धान्याशी काय करायचे आहे? सातू घ्या. तुम्हाला उभारण्याचा
भाग सातूमध्ये आहे. तुम्ही मढरे पाळू शकत नाहीत. जेव्हा तुम्हाला गुर—ेढोरे पाळायचे
आहे. देव इ च्छतो क , मडंळी त्याने योग्य जागी वसवावी. परतंु त्यांच्यांतील प्रत्येक
जणाची तीच गो करण्याची इच्छा आहे. “हालेलुयाह!” परतंु त्याच्यातच त्यांना काही
गो सांगू शकत नाहीत. नाही, नाही. त्यांच्यात तो बकर्याचा स्वभाव आहे. “बट, बट,
बट, बट, बट, बट, बट.” पाहा, तुम्ही त्यांना सांगू शकत नाहीत. हे खरे आहे. आता, हे
सत्य नाही काय?आण तुम्ही मडंळीला तसे वसवू शकत नाही. समजले?
205 मडंळी ही वास्तिवक रत्या मुलांच्या दत्तकपणासाठी पूवर्िनयकु्त केलेली आहे, जेथे
एक मनुष्य…देव एका मनुष्याला घेऊन आण त्याला कुटंुबामध्ये दत्तकपणा देतो, आण
त्याला काही देतो. ते, पिहले, प्रयत्न क न बघा क , जर सत्य आहे. बायबल म्हणते,
आत्मे पारखा. हा मनुष्य काही दावा करतो, प्रयत्न करा आण पाहा, जर ते बरोबर आहे,
तर त्याबरोबर पुढे चाला. मग म्हणाले, “प्रभू आम्हाला दसुरे काहीतरी पाठव.” पुढे
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सरकत राहा, पाहा. पुढे जात राहा, जीतपयर्ंत प्रत्येक व्यक्त आपली जागा घेत नाही. मग
तुम्ही देवाची मडंळी पाहू शकाल क , जी आपली जागा घेण्यास सु वात करते. तेव्हाच
जेव्हा प ल ी टेका देण्यास जातील. तोकडे कपडे िनघून जातील, केस लांब वाढतील,
चेहरे धुतलेले असतील; ￭सगारटे गायब होईल. हे खरे आहे. जेव्हा मडंळी ही मो ा
सामथ्यार्त येण्यास सु वात करील, जेव्हा आम्हाकडे ह ा व सप्पीरा असतील, आण
त्यांच्यातील काही. होय, महाशय. जेव्हा तुम्ही पाहाल, पिवत्र मंडळी आपल्या सामथ्यार्त
एकित्रत उभी राहील, देवाचे पुत्रांतून त्यांच्याजागी स्थापले जातील, देवाच्या कुटंुबात
त्यांना दत्तकपणा िदला जाईल. महासामथ मडंळी अशी ती गौरवात उभी राहील. ओह,
त्यासाठीच तर तो येत आहे.
206 पाहा, भावांनो, आम्ही िकती दरू गेलो आहोत, तुम्ही पिवत्र वचनांवरही एकत्र नाही
होत आण कोणीही मनुष्य, कोणीही मनुष्य जो पाण्यातील येशू ख्रस्ताच्या नावाचा
बाि स्मा बायबलमध्ये पाहत नाही, तो कदाचत आंधळा असेल कवा तो मान￭सक रत्या
बरोबर नाही. हे सत्य आहे आण तेथेच कुठे हा मोठा संघषर् आहे.
207 मी—मी कोणत्याही व्यिक्तला सांगेन क , त्याने मला एकतरी शा वचन दाखवावे.
जेथे निवन मडंळीमध्ये कोणातरी व्यिक्तचा बाि स्मा हा येशू ख्रस्ताच्या नावाखेरीज दसुर्या
कोणत्यातरी नावाने झाला आहे. कवा जर त्याचा बाि स्मा हा दसुर्या पद्धतीने झाला
असेल, तर त्याला पुन्हा बाि स्मा येशू ख्रस्ताच्या नावाने घ्यावा लागेल पिवत्रआत्मा प्रा
करण्यासाठी. तुम्ही या मला दाखवा. तेथे तसे नाहीए. तशी आज्ञाही नाहीए. जेव्हा येशूने
तेथे म्हटले, “तुम्ही जा रा ्र ांना शकवा. त्यांना िपता, पुत्र आण पिवत्र आत्म्याच्या नावाने
बाि स्मा ा.” िपता, पुत्र आण पिवत्र आत्माही नावं नाहीत, एकही नाव त्याच्यामध्ये
नाही. पेत्र वळला, दहा िदवसानतंर म्हणाला, “प ाताप करा आण बाि स्मा घ्या, प्रत्येक
जण तुमच्यापकै , येशू ख्रस्ताच्या नावामध्ये, तुमच्या पापांचे मोचन व्हावे म्हणून.” आण
हे बायबलमध्ये कुठेही िदसते.
208 आण मग येथे काही बाि स्मा घेतलेले होते, काही दसुर्या प्रकार,े योहानाकडून,
फक्त प ातापाचा होता. पौल म्हणाला, “तुम्हाला पुन्हा बाि स्मा घेतला पािहजे. तुम्हाला
परत यावे लागेल.”
209 “ओह, परतंु आमचा महान पिवत्र मनुष्य, योहानाकडून बाि स्मा झाला आहे. त्याने
येशूला बाि स्मा िदला आहे.”
210 “िठक आहे, ही सुवातार् आहे. हा देवाचा आत्मा आहे तो माझ्यावर प्रकट करण्यात
आला आहे. मी प्रभूचा एक प्रेिषत आहे, आण जर स्वगार्तून कोणी एक दतू येईल आण
दसुरे काही प्रचार करील…”
211 मला ते वाचू ा. बायबल म्हणते, “जर…” पौल म्हणाला, “जर कोणी स्वगार्तील
दतू काही म्हणाला,” िबशप, आचर् िबशप, पोप, कोणी पाहणारा, तो कोणीही असो,
“जर तो या बाहेर काही प्रचार करीत असेल, जे मी तुम्हाला प्रचार केले, तर तो शापभ्र
असो.”…आमच्यात तशा पध्दतीची रत नाहीए. नाही, महाशय…तेथे असे काही नाहीए.
तुम्ही…आण मग—मग पाहा, का बरे लोक हे पाहू शकत नाहीत? का बरे लोक यावर
िव ास करीत नाहीत. [सभेतील कोणी एकाने म्हटले, “पूवर्िनयकु्त ”—संपा.] पाहा.
कोणीतरी तेथे बरोबर सांिगतलेआहे, जीन, “पूवर्िनयकु्त ,” ततंोततं का? “जे सवर् िपत्याने
मला िदले आहेत” ते (काय?) “माझ्याकडे येतील.” िकती ततंोततं! “सवर् जे िपत्याने
मला िदले आहेत, ते येतील ते माझ्याकडे येतील.” माझ्याशी काय चालले आहे, मी
शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहे?आम्ही येथे आहोत. ठीक आहे.
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212 मला फक्त ते वचन वाचू ा आण मग मी सांगतो क पौल, ज्या गो ी,…जो संदेश
आज रात्री मी प्रचार केला, येथे जेथे पौल पुवर्िनयकु्त वर बोलतो, येशूच्या नावातील
बाि स्म्याबद्दल, पिवत्र आत्म्याचा बाि स्मा, मंडळीतील जी व्यवस्था आण असे अनेक
येथेच कोठे तो म्हणाला,

मला आ यर् वाटते, (गलतीकरांस तो हे सांगत आहे) क , ज्याने तुम्हास
ख्रस्ताच्या कृपेत पाचारण केले, त्याच्यापासून तुम्ही इतके लवकर अन्य
सुवातकडे वळत आहोत… ख्रस्ताची कृपा…
दसुर्या शब्दांत मला, तुमची लाज वाटते क , तुम्ही कोणाला तरी आत

येऊ िदले आण यापासून बहकू िदले, दसुर्या सुवातकडे.
ती दसुरी नाही; पण तुम्हास घोटाळयांत पाडणार,े व ख्रस्ताची सुवातार्

िवपरीत क पाहणार,े असे िकत्येक आहेत.
213 परतंु पाहा आता, आठवण करा, तो पौल होता, जो प्रत्येकांिवषयी अस्वस्थ होता.
ज्यांनी येशू ख्रस्ताच्या नावात बाि स्मा घेतला नव्हता. त्यांनी यावे आण पुन्हा येशू
ख्रस्ताच्या नावात बि स्मा घ्यावा. िकती जणांना हे मािहत आहे क , हे सत्य आहे? िकती
जणांना हे माहीत आहे क , तो पौल होता ज्याने सांिगतले क , जे रहस्य या जगाच्या
स्थापनेपासून गु ठेवले होते. ते त्याला प्रकट करण्यात आले आण दत्तकपणासाठी
पूवर्िनयकु्त केलेले असे पुत्र ठरावे. म्हणून तो पौल होता. येथे पाहा, त्याने काय सांिगतले.

परतंु जी सुवातार् आम्ही तुम्हाला सांिगतली, तच्याहून िनराळी सुवातार्
आम्ही सांिगतली कवा स्वगार्तून आलेल्या देवदतूाने सांिगतली, तरी तो
शापभ्र असो.

214 फक्त असे म्हणू नका, “महाशय, मी तुमच्याशी सहमत नाही.” तो शापभ्र असो.
मला, पढचे वचन वाचू ा.

आम्ही अगोदर सांगतले, तसे मी आताही पुन्हा सांगतो क , जी तुम्ही
स्वकारली, तच्याहून िनराळी सुवातार् कोणी तुम्हास सांिगतल्यास तो शापभ्र
असो.

215 हे खरे आहे. आता, भाऊ, बिहण, जर त्या िदवशी तो जर तो देव आहे, आण
मी—मी जे बोलले मला आशा आहे क , ते अनादरशील नाहीए, ज्यामुळे मी बारकाईने
पाहतो…आता, मी उत्साही आहे; मला नाही वाटत मी उत्साही आहे; मी प्रचार करताना
धन्य होतो, मला त्याचा अतशय आनदं होतो. मी तुम्हाला थांबवून ठेवले आहे, मला
कळेपयर्ंत का तुम्ही थकला आहात व झोप येत आहे. परतंु ओह…जर तुम्ही, जर तुम्ही
हे जाणाल क माझी िकती इच्छा आहे क , तुम्ही तेथे असावे पाहीले? आण जेव्हा मी
पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगतो, जेव्हा मी…जेव्हा तो म्हणाला, मी म्हणालो…मी म्हणालो,
“तो असे करील…”

तो म्हणाला, “काय तम्ही पाहू इ च्छता क , अतं काय आहे?”
216 आण मी मागे पािहले आण मला त्या िबछान्यावर पडलेले ते पाहीले. खात्रीपूवर्क
तुम्ही मला खपु ओळखता हे जाणण्यासाठी क—क—क मी तुम्हाला सत्य ते सांगत
आहे. मला तुम्हाला काही िवचारायचे आहे, जसे शमुवेलाने शौलाला अभषेक करण्यापूव
म्हणाला, मी तुम्हाला प्रभूच्या नावाने कधी काही सांिगतले काय? परतंु सत्य तेच
सांिगतले ना? हे खरे आहे ना? ते कायम खरचे आहे. मी कधीतरी तुमच्याकडे पसेै
मािगतले काय? कवा त्यासारखे काही? नाही, पाहा. मी कधीच मािगतले नाहीत. मी
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कधी असे काही केले आहे? परतंु ख्रस्ताकडे वळिवण्यासाठी मी माझा उत्तम प्रयत्न
केला आहे? एकदम खरे आहे.
217 आता ते म्हणू इ च्छतात क , मी मान￭सक संमोहन करणारा आहे, तुम्ही जाणता,
एक उत्तम ज्ञानद्रीयांचा आकलन शक्त देणारा, अथार्त अशा गो ी पुन्हा येणारच बायबल
म्हणते, ते तसे करतील. जसे या ेस आण यांब्रेसने मोशेला अडिवले, त्याचा देखावा
िदसेपयर्ंत जसे मोशेने केले होते, तसेच जवळजवळत्यांनी ही केले. हे खरे आहे. परतंु
आठवण ठेवा, याब्रेस आण या ेस यांना बरे करता आले नाही. ते आरोग्य देऊ शकले
नाहीत. ते पीडा आणू शकत होते, परतंु त्या घालवू शकत नव्हते. समझले? ठीक आहे.
आता देव बरे करणारा आहे. देवाचे वचन खरे ठरते.
218 मी तुमच्याशी प्रामाणक राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. मी तुम्हाला सत्य सांगण्याचा
प्रयत्न केला आहे. मी—मी…जवळ जवळएकतीस वष केला आहे, मी या प्रचार वेदीवर
उभा रािहलो आहे, एक तीस वषर् आण कधीतरी मी या प्रचार वेदीव न गौरवात जाऊ
शकतो. तेथे एक पत्नी, एक मुलगी, िपता, भाऊ हे सवर् तेथेच प लकडे पुरण्यात आले,
काही मौल्यवान िमत्र. मी त्यांची दफन पेटी आण त्यावर ठेवलेली फुले येथे पािहली
आहेत. आण मला मािहत आहे कधीतर माझीही, तशीच असेल. आता, हे खरे आहे.
परतंु प्रामाणकपणे, माझ्या दयातून, मी माझ्या दयातून सांगत आहे, मी िव ास करतो
क , मी तुम्हा जवळ प्रभू येशू ख्रस्ताचे खरे शुभवतर्मान प्रचार केले आहे. मला वाटते
क , तुम्ही बाि स्मा घेतला पाहीजे, तुमच्यातील प्रत्येकाने, येशू ख्रस्ताच्या नावात, आण
पिवत्र आत्म्याचा बाि स्मा घ्यावा. आण जेव्हा कधी तुम्ही करता, ते तुम्हाला आनंद,
शांती, सहनशीलता, चांगुलपणा, नम्रता, लीनता, धीर, िव ास घेऊन येतील.
219 आण त्या िदवशी, मला मािहत नाही, त्या सकाळी माझ्याशी काहीतरी घडलं.
मी हे काही अजूनही सांगू शकत नाही क , मी शरीरात होतो, अथवा मी ांत पाहत
होतो कवा मला येथून तेथे उचलण्यात आले. मला माहीत नाही, मी काही सांगू शकत
नाही. मला एकच गो माहीत आहे क , मी—मी नेहमी मृत्यु होईल याला घाबरत असे.
ती नांगीची छोटी जागा. परतंु यासाठी क येशू मला घ्यायला येणार नाही. मी त्याला
घाबरलो नाही, कारण या गो ीिवषयी मी घाबरलो नाही. परतंु मी जर तुम्हाला भेटून जर
एका लहान धुक्यासमान जर वाहवत रािहलो. परतंु आता मी पाहतो. जेव्हा मी लोकांना
पािहले, ते खरचे होते. आण ते लोक या पृथ्वीवर माझ्या बरोबरीचे होते, माझ्या पिहल्या
बायकोच्याही सोबतीचे. ती माझी बायको नव्हती, ती माझी बिहण होती. तीने मला पती
म्हणून बोलावलं नाही, तने मला तचा िप्रय भाऊ बोलावले. तेथे काही लग नाही,
त्याप्रकारची भावना ही नाही, ती असूच शकत नाही, ती प रपूणर् होती, ती फार मधुर
होती, ती प रपूणर्तः होती.

मी आ यर् करीत आहे, मला माहीत नाही, मी आ यर् करीत आहे: तने हेच पािहले
काय, तने हे जग सोडण्याअगोदर जेव्हा ती त्या इ स्पतळाच्या प लकडे होती, जेव्हा मी
तला बोलावले? आण ती म्हणाली, “बीली तू यािवषयी प्रचार केला आहेस, त्यािवषयी
बोलला आहेस. परतंु,” ती म्हणाली, “तुला माहीत नाही ते काय आहे.” ती म्हणाली,
“माझी अजून राहण्याची इच्छा नाहीए.”
220 मला आ यर् वाटते हे जर तसे असेल, जसे एक देवभक्त व्यक्त संतजनातला
वयस्कर व्यिक्त एफ एफ बोसवधर्, जो या प्रचार वेदीवर उभा राहीला. ज्याने माझ्याबरोबर
जगाच्या िविवध भागामध्ये प्रचार केला. तो वृध्द यफ.यफ बोसवधर् तुम्ही जवळजवळ
सगळे त्याला ओळखता. देवभक्त असा संत असा वृध्द पु ष. दोन तासा अगोदर, एक
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आठवडा कवा 2आठवड्यापूव जाण्याअगोदर, मी त्याच्याकडे गेलो होतो आण तेथे तो
पडून होता, जवळजवळ नव्वद वषार्चा. त्याचे ते लहान वृध्द हात पोहचले, त्याचे ते टक्कल
पडलले डोके आण पांढरी दाढी वाढलेली. मी त्या वृध्द व्यिक्तला माझ्या बाहूत घेतले
आण मी कचाळलो, “माझ्या बापा, माझ्या बापा, इ ाएलाचे रथांनो आण त्यावरील
घडेस्वारांनो.”

जर तेथे असा कोणी मनुष्याने पिटकॉस्टला दशर्िवत असेल आण एक खरा प्रेिषत,
तर तो एफ. एफ. बोसवधर्, स्वच्छ, सरळ, खरे शुभवतर्मान, पाहा. तो बोसवधर् होता.
आण जेव्हा मी त्याला माझ्या बाहुत घेतले, आण मी कचाळलो, “माझ्या बापा, माझ्या
बापा इ ाएलाच्या रथांनो आण त्याच्यावरील घोडेस्वारांनो.”
221 तो म्हणाला, “मुला, तू मळयात काम कर.” म्हणाला, “या त णांतील काह ना
परदेशी मळयासाठी तयार कर, जर तू हे क शकशील, खूप धमार्ंधता येण्यापूव हे
कर, मुला त्यांना खर्या सुवातकडे ने. जी तुझ्याजवळ आहे.” तो म्हणाला, “तुझ्या
त्या सेवकाईला अजून सु वात झाली नाही, जशी असायला हवी.” म्हणाला, “तू अगदी
निवन ब्रॅन्हम आहेस.” म्हणाला, “मुला, तू त ण आहेस.”

मी म्हणालो, “ब्रदर बोसवथर् मी अ ेचाळीस वषार्ंचा आहे.”
222 तो म्हणाला, “तुझी अजून सुरवात झाली नाहीए.” तो म्हणाला, “या त ण
प्रचारकांना त्याच्या पुष्कळप्रकारचे िनरथर्क कृतीत ते जाऊ देऊ नकोस, आण िवष
कालवू देऊ नको. तुझ्या जाण्याअगोदर ते—ते सवर् कारस्थानी आत येऊन संपूणर् देशाला
तुला िव ध्द न करो.” म्हणाला, “भाऊ ब्रॅन्हम तू पुढे हो, शुभवतर्मानासह जा जे तुला
िमळाले आहे.” तो म्हणाला, “मी—मी िव ास करतो क , तू एक प्रेिषत आहे, कवा
प्रभू आमचा देव याचा एक संदे ा आहेस.”
223 मी त्याच्याकडे पािहले, मी त्याला आपल्या िमठीत घेतले. मी म्हणालो, “भाऊ
बोसवथर्, मला तुम्हाला एक प्र िवचारायला वाटतो. तू जो प्रचार केला, त्या वेळेतील
सवार्त आनदंी…क्षण…काय होता?”

तो म्हणाला, “भाऊ ब्रॅन्हम, तो आताचा क्षण आहे.”
मी म्हटले, “तुला माहीत आहे क , तू मरणार आहेस?”
तो म्हणाला, “मी मरणार नाही.”
मी म्हणालो, “काय…हा क्षण तुझ्यासाठी फार आनदंाचा आहे. असे तू का

म्हणालास?”
224 तेथे एक लहान दरवाजा होता. तो म्हणाला, “मी येथे पडून आहे आण माझे
त ड त्या दरवाजाकडे वळाले आहे. कोणत्याही क्षणी, आता ज्यांच्यावर मी प्रेम केले
आण ज्यांच्यासाठी मी प्रचार केला, आण उभा राहीलो. ते सवर्…माझे जीवन, तो
त्या दरवाजाजवळ माझ्यासाठी येईल, आण मी त्याच्याबरोबर जाईन.” मी त्याच्याकडे
पाहीले, मला वाटले, मी—मी तेथे पाहत होतो, जसे मी अब्रहाम, इसहाक व याकोब
यांना पाहावे.
225 मी त्याचा हात पकडला, मी म्हणालो, “भाऊ बोसवथर्, आपण दोघे एकच देवावर
िव ास करतो. आपण एकच िव ास ठेवला आहे. देवाच्या कृपेने माझ्या शरीरातून शेवटला
ास जाईपयर्ंत मी प्रचार करीन. मी देवाशी सत्य राहीन, कारण मला माहीत आहे.

कसे राहायला हवेय. मी सुवातवर कुठल्याही बाजूला कवा कुठल्याही िठकाणी तडजोड
करणार नाही. मी ततका प्रामाणक राहीन. ￭जतके प्रामाणक राहणे मला माहीत आहे.
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भाऊ बोसवथर्, मी तुम्हाला त्या उत्तम देशात भेटेन जेथे तुम्ही त ण…असणार नाही;
कवा ापुढे वृध्द असणार नाही, परतंु त ण.”
226 तो म्हणाला, “भाऊ ब्रॅन्हम, तू तेथे असशील, तू काळजी क नको.”
227 आण एका तास अगोदर, दोन तास मरण्याअगोदर…अदंाजे दोन मिहन्यानतंर, मला
वाटते. तेव्हा त्याच्या मृत्यचु्यावेळी, माझी पत्नी आत आली आण त्याला पाहीले. (तो
नेहमीच तचा पुष्कळिवचार करी.), आण मग श्रीमती बोसवथर्. आण अदंाजे दोन तास
ते पडलेले, झोपलेले होते. तो उठला, त्यांनी बघतले, आण ते त्यांच्या पलंगातूनच
उड्या मा लागले. तो म्हणाला, “आई, बर,े मी तुला फार वषार्पासून तुला पाहीले
नाही! बाबा! भाऊ जीम, का” म्हणाला, “आपण पाहूया, तू माझ्या ारे जायलेट लनाई
येथे आलेल्यामधील एक होता.” तो प ासवष मृत होता. समजल? होय! तो म्हणाला,
“तू बिहण अमुक—अमुक आहेस. होय, मी तुला प्रभूकडे वीनीपेग सभेत नेले. होय, का,
येथे अमुक—अमुक बहीण आहे? मी तुला पाहीलेले नाही…होय, पाहा तू अमुक—
अमुक येथे प्रभूकडे आलीस.” आण थेट दोन तास तो त्यांच्याशी हात िमळवीत होता.
ज्यांना त्याने प्रभूकडे नेले होते. त्याच्या ठीकाणाकडे परत चालत गेला आण बसला,
त्याचे हात एकावर एक ठेवले, आण ते तेच होते. काय भाऊ एफ.एफ. बोसवथर्ने त्या
देशात प्रवेश केला, जे येशूने मला त्या दसुर्या रात्री दाखिवले? जर ते आहे, तो तेथे
आज रात्री एक त ण मनुष्य आहे. परमे राने त्याच्या जीवाला िवसावा िदला. आण मी
आजतागयत इतका िव ासू राहो क , मी त्या देशात प्रवेश करीन आण मी ख्रस्ताचा
एक—एक प्रामाणक सेवक होवो!
228 मला माझ्या जीवनाची लाज वाटते. मला लाज वाटत आहे, मी—मी—मी…जर
मी तुम्हा लोकांआधी पाप केले आहे. तुमचे—तुमचे कतर्व्य आहे क माझ्याकडे यावे व
मला सांगावे, समजले? मी सवर् गो ीत जसे परमे राने त्याच्या कृपेने मला दाखवले तसे
प्रामाणकपणे जगण्याचा प्रयत्न केला. समजले? समजले? परतंु, पाहा, िमत्रांनो, तुमचे
माझ्याशी कतर्व्य आहे क , जर तुम्हाला काही माहीत आहे जे माझ्या जीवनात चुक चे
आहे, माझ्याकडे येऊन मला ते सांगा. आण, पाहा, माझे तुमच्याशी हे कतर्व्य आहे क ,
येथे उभे राहावे आण तुम्हाला सत्य सुवातार् प्रचार करावी. मी हे तुम्हाला देणे लागतो,
कारण मी तुमच्यातील प्रत्येक जणाची मुखे, त ण पु ष आण ीया, त्या पलीकडच्या
तीरावर त्या िदशेत पाहू इ च्छतो. तो फक्त एक ास आहे; जेथे तुम्ही आता आहात आण
तेथे. आता, ते बरोबर आहे. ते तेथे आहे.
229 आण सवर् कृपेचा परमे र, स्वग य परमे र, अपिवत्र नव्हे, परतंु आदरयकु्त भावाने,
“िपत्या” त्या महान िदवशी जेव्हा आम्ही येथे सादर केले जाऊ आण आमची पाथ व
शरीरे पुन्हा प्रा क ासाठी क आम्ही त्या देशातील द्राके्ष आण फळे खाऊ शकू.
“ते घरे बांधतील आण त्यात दसुरे राहणार नाहीत. ते द्राक्षमळे लावतील आण दसुरे
ते खाणार नाही.” समजले? एका मनुष्याने एक द्राक्षमळा लावला, त्याच्या पुत्राने तो
घेतला, आण नतंर त्याच्या पुत्राने तो—तो घेतला आण त्याच्या. परतंु ा बाबतीत
तसे होणार नाही. तो—तो लावील आण तेथे राहील. समजले, ते बरोबर आहे. आपण
तेथे सवर्काळ राहू आण त्या देशात, मी तुमच्यातील प्रत्येक जणास पाहो.
230 आण मला माहीत आहे क , मी येथे त्रैक्यदेववादी सेवकांशीही बोलत आहे आण
माझ्या बधंूनंो, मी हे सांगत नाही. मी हे दखुिवण्यासाठी सांगत नाही. मी सुध्दा त्रैक्यदेववादी
आहे, मी त्रैक्यावर िव ास ठेवतो, देवाचे तीन गुणिवशेष (िपता, पुत्र आण पिवत्र आत्मा)
परतंु तीन देव नाही. समजले? मी िव ास करतो क , तेथे तीन गुणिवशेष आहेत. पूणर्तः,



40 बोललेला शब्द

मी तो माझ्या पूणर् अतंःकरणाने करतो. “िपता, पुत्र आण पिवत्र आत्मा.” परतंु ते तीन देव
नाहीत. ते फक्त तीन गुणिवषेश आहे…देवाचे तीन कायार्लय आहे. देव एकदा िपतृत्वात
राहीला. पुत्रत्वात राहीला आण आता पिवत्र आत्म्यात स्वतः आहे. तो तोच परमे र तीन
कायार्लयात आहे आण…
231 आण िपता, पुत्र आण पिवत्र आत्मा ही देवाची नावे नाहीत. देवाला एकच नाव
आहे, आण त्याचे नाव येशू आहे. बायबल म्हणते, “स्वगार्तील कुटंूबाला येशू म्हटले
आहे, आण पृथ्वीवरील कुटंूबाला येशू म्हटले आहे.” ते बरोबर आहे. म्हणून देवाला एक
नाव, मानवी नाव होते. त्याला यहोवा यर,े यहोवा राफा असे नाव होते. ते त्याची उपाध्या
आहेत. परतंु त्याला एकच नाव होते, येशू! तो तोच आहे.
232 आण खरोखरीचे, माझ्या बधंूनंो, जर तुम्ही माझ्यासह असहमत असाल, लक्षात
ठेवा, मी—मी—मी कसेही क न तुम्हाला तेथे भेटेन. समजले? मी—मी तुमच्याबरोबर
तेथे असेन. आण परमे र तुम्हासआशीवार्द देवो. आण मी तुमच्यावर प्रेम करतो.
233 आण आता माझी इच्छा आहे क , मडंळीने लक्षात ठेवावे, रिववारी सकाळी आपण
येथून घेणार आहो. आण मी प्रयत्न करणार आहे क , तुम्हाला दोन पेक्षा अधक वेळ
थांबवणार नाही. ासाठी आपण दपुारची सभा घेऊ शकू. जर आपल्याला शक्य असले
आण जर मी केले. तर मी ा रात्र साडे—दहा पयर्ंत. तुम्ही मला क्षमा कराल? िमत्रांनो,
आपल्याकडे जास्त समय रािहलेला नाही? िप्रयांनो, मी तुम्हाला “िप्रय” म्हणतो, कारण
तुम्ही आहात. तुम्हाला माहीत आहे काय? येथे एक शा वचन आहे. पौल म्हणाला,
“तुम्हािवषयीची माझी आस्था (त्याची वधू) इ रप्रे रत आस्था आहे, मी तुमचे वाग्दान
केले आहे.” तेथे तुम्ही आहात. ते तेच आहे. ते तेच आहे. “कारण मी तुमचे वाग्दान केले
आहे, ख्रस्ताशी वाग्दान केले आहे, शुध्द कुमारी म्हणून.”
234 आता, जर ते खरे होते, तर त्या िदवशी, तो म्हणाला…त्यांना म्हणाला, लोक मला
म्हणाले, म्हणाला, “येशू तुझ्याकडे येईल, आण तू आम्हस त्याला सादर करशील.”
शुध्द कुमारी. “तू प्रचार केलेल्या वचना ारे त्यांचा न्याय होईल.” आण पाहा, जर
मी तुम्हाला तेच शकिवले, जे पौलाने त्याच्या मडंळीला शकवले, जर त्याचा समुह
आपल्यात िमसळेल, कारणआपल्याकडे समान गो आहे. आमेन.आपणआपली मस्तके
झुकिवली असता, म्हणूया, “परमे र तुम्हास आशीवार्द देवो.” आता…?…आमचे िप्रय
पाळक, भाऊ नेव्हील. 
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हा संदेश, भाऊ िवल्यम िमरीयन ब्रॅन्हम ांच्या ार,े मूळ स्व पात इगं्रजीमध्ये, बुधवारी संध्याकाळी, 18 मे,
1960 साली, ब्रॅन्हम टॅबरनॅकल, जेफरसनिवल येथे, इंडयाना, संयकु्त राज्य, अमे रकेत प्रचार केला गेला,
जो चुंबक य टेप रकेोडग मधून घेतला गेला आहे आण इगं्रजीमध्ये िवस्तृत स्व पात छापला गेला आहे. हे
मराठी भाषांतर, व्हॉइस ऑफ गॉड रकेॉडग्स ांनी छापले आहे आण त्याचा वाटप करण्यात आला आहे
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छपाई�या ह�काची सूचना 
 

 संपूण� ह�क राखीव आहेत हे पु�तक घरातील ���ंटरवर �वतः�या उपयोगा 

क�रता, �कंवा दसू-यांना मोफत दे�या क�रता, येश ू ���ताची सुवाता� �सार कर�या 

क�रता एक साधन �हणून छाप ूशकता येईल. हे पु�तक �वकू शकता येणार नाह�. 

�कंवा फार मोठया �माणावर �ती काढ�यास मनाई आहे. �कंवा वेबसाईडवर �सार 

कर�यास मनाई आहे. कोण�याह� �कार�या पुन�ः�ाि�त �णाल� मधनू न�कल 

कर�यास मनाई आहे. दसू-या भाषेत भाषांतर कर�यास �कंवा र�कम गोळा कर�यास 

मनाई आहे. या सव� गो�ट�ं कर�याक�रता Voice of God Recodings यांची 

�ल�खत परवानगी घेणे आव�यक आहे.     

 अ�धक मा�हती क�रता �कंवा इतर उपल�ध गो�ट�ं क�रता कृपया संपक�  

साधा. 

VOICE OF GOD RECODINGS 
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A 

www.branham.org. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


