देव स्वयं त्याच्या
वचनाचा अनुवादक आहे
 आमच्या स्वग य िपत्या, तुझे वचन, सवर् मनुष्यांच्या काही करणे कवा बोलणे
ापेक्षा अधक आहे, कारण लोक तुला भेटण्याकरीता वाट पाहात आहेत. आण
आम्ही तुझे आभार मानतो कारण तेथे असे आहेत जे अपेक्षेने आले आहेत, ते काही
तरी घडण्याची वाट पाहत आहे, आण जेव्हा लोक कशासाठी तरी तहानले ले आहे,
लोढा लोढ्याला बोलािवतो, तेथे त्या बोलावण्याला प्रतसाद देण्यासाठी खोली असली
पाहीजे. त्याचमुळे आम्ही येथे ा रात्री आलो आहोत, कारण ते तू ा सेवकांच्या, व
लोकांच्या दयात तू घातले स क आम्हीला एकत्र बोलवावे क तुझ्याकडे तुझा अनुग्रह व
आशीवार्द मागावा, िवश्वास ठे वून क तू आजार्यांना आरोग्य देशील आण हरिवले ल्यांना
वाचवशील, आण तुझे वचन प्रकट करशील.

आण आम्ही प्राथर् ना क रतो, हे स्वग य िपत्या क हे तू आम्हाला देशील कारण
आम्ही नम्रतेने अनेक रात्र पासून तुजकडे मागत आहोत. येथे अशा—अशाप्रकारे तुझ्या
पिवत्र आत्म्याचा वषार्व होवो, आण प्रत्येक व्यक्त ने देवा तुझ्याशवाय इतर आजूबाजूच
ं ा
कोणत्याही गो कडे न पाहो. तेथे मो ा आक्रोशाने देवा तुझ्यासाठी तहानले ले होवोत,
येथे पूणर् देशभर संजीवन येवो आण प्रत्येक मंडळी लोकांनी तुडुंब भरली जावो, पापी
आक्रोश क न दयेसाठी देवा तुजकडे येवोत, आण—आण पिवत्र आत्मा आजार्यांना
बरे करो, लं गड्यांना चालते करो, आण मेलेल्यांना उठवो, आण अशा सवर् गो ी देवो
ज्या तुझ्या वचनात देण्याचे अभवचन िदले आहे.

2

प्रभू येशू तू ये, आण तू वचन पूणर् कर. ा रात्री आमच्याकडे ये. आम्ही िवश्वास
करतो क तू काल, आज आण युगानूयगु सारखा आहे, तुझी वचने कधीच पडू शकत
नाही. आकाश आण पृथ्वी नाहीतशी होतील परंतु तुझी वचने नाहीतशी होणार नाहीत.
आमची समज खोल. तुझा पिवत्र आत्मा येवो आण ा पडत जिमनीवर पडो. ा
रात्री आमची समज देवाचा आत्मा आण सामथ्यार्साठी खोल, ासाठी तो त्याची वचने
आम्हाला प्रकट करील. आम्ही ते प्रभू येशूच्या नावाने मागतो म्हणून ऐक. आमेन.
3

आता, ा रात्री, तुम्ही जे वचन पाहात आहात, आपण पिवत्र शा ातील पेत्राचे
दस
ू रे पत्र काढू या. आण 15 व्या वचनापासून सु वात क या, काही क्षण वचनांतून
बोलण्यासाठी,
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आण माझे िनगर् मन झाल्यावरही त्या गो ची आठवण सवर् दा तुम्हांस क रता
यावी म्हणून मी शक्य ततके करीन.
कारण चातुयार्ने क ल्पले ल्या कथांस अनुस न आम्ही आपल्या प्रभू येशू
ख्रस्ताचे सामथ्यर् व आगमन ासंबध
ं ाने तुम्हांस कळिवले असे नाही. तर
आम्ही त्याचे ऐ यर् प्रत्यक्ष पाहणार होतो.
मला ते आवडते, “प्रत्यक्ष पाहणारे.” दंतकथा नाही. आपण ज्या गो िवषयी बोलत
आहोत त्याचे आपण साक्षीदार आहोत.
5
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कारण त्याला देविपत्यापासून सन्मान व गौरव िमळाले . तेव्हा ऐ यर् यक्त
ु
गौरवाच्या ारे अशी वाणी झाली क , हा माझा परमिप्रय पुत्र आहे,
ाच्यािवषयी मी संतु आहे.
त्याच्याबरोबर पिवत्र ड गरावर असताना आकाशातून आले ली ही वाणी
आम्ही स्वत: ऐकली.
शवाय अधक िन श्चत असे संदेष्ट्याचे वचन आम्हांजवळ आहे; ते
काळोख्या जागी प्रकाशणार्या िदव्याप्रमाणे आहे, तुमच्या अंतःकरणात िदवस
उजाडेपयर्ंत, व पहाटेचा तारा उगवेपयर्ंत तुम्ही त्याकडे लक्ष ाल तर बरे
होईल.
प्रथम हे ध्यानात ठे वा क , शा ातील कोणत्याही संदेशाचा उलगडा
कोणाला स्वतःच्या कल्पनेने होत नाही.
कारण संदेश मनुष्याच्या इच्छे ने कधीच आले ला नाही. तर पिवत्र आत्म्याने
प्रे रत झाले ल्या मनुष्यांनी देवापासून आले ला संदेश सांिगतला आहे.
प्रभू त्याच्या वाचले ल्या वचनावर आशीवार्द देवो. आता, मी हे वचन
बोलण्यासाठी घेत आहे: देव स्वयं त्याच्या वचनाचा अनुवादक आहे.
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ा िवषयावर

आपण ग धळाच्या िदवसात राहत आहोत. आपण अशा िदवसात राहत आहोत जेव्हा
पु ष आण ीयांना काय करावे हे त्यांना क्वचतच कळते. प्रत्येक गो ीत, ते—ते
ग धळात आहे असे वाटते. प्रत्येक गो , असे वाटते क तेथे एका गो ीकडे पाहण्याचे
िनरिनराळे मागर् आहेत. ते सैतान करीत आहे.
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आता, देव लोकांचा न्याय प्रामाणकपणे, खरेपणाने क शकत नाही, जोपयर्ंत तेथे
काही मानक आहे ज्या ारे तो त्यांचा न्याय करील. आण पिवत्र शा सांगते क देव येशू
ख्रस्ता ारे सवर् मनुष्यांचा न्याय करणार आहे, आण येशू ख्रस्त वचन आहे. संत योहान,
पिहला अध्याय, ते सांगते:
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प्रांरभ
ं ी शब्द होता, शब्द देवासह होता आण शब्द देव होता
आण शब्द देही झाला आण त्याने आम्हामध्ये वस्ती केली…
आज आपण सवर् त्याचे गुणधमर् प्रगट करीत आहोत. देवामध्ये…प्रारंभी तो देव
नव्हता, देव, त्याला आपण “अनादी” संबोधतो. तो देव नव्हता, कारण देव ा शब्दाचा
God (इं ग्लश वडर् ), इंग्रजी शब्द अथर् “भजनीय” आण तेथे त्याची उपासना करण्यासाठी
काही नव्हते. म्हणूनच तो अनंतका लक असा होता, सवर् ज्ञानांचा मुख्य ोत आण ा
सवर् ज्ञानांच्या ोतात तेथे —अणू, परमाणू कवा काहीच नव्हते. कोठे ही प्रकाश, तारे,
चंद्र, दस
ू रे काही नव्हते. देव, देव म्हणून आपण काय ओळखतो, एक महान आत्मा जो
अनािद होता. (ज्याला सु वात नाही, शेवट नाही.) तो तेथे होता. आण त्याच्यामध्ये
गुणधमर् होते; देव होण्यासारखे गुणधमर् त्यात होते, नंतर त्याचे गुणधमर् िपत्यासारखे,
गुणधमर् पुत्र म्हणून, गुणधमर् एक तारणारा म्हणून, गुणधमर् एक आरोग्यदाता म्हणून. सगळे
गुणधमर् त्याच्यात होते. आण तो…त्या गो ी ज्या उलगडल्या होत्या, त्या फक्त त्याचे
गुणधमर् जे प्रकट होणार होते त्या आहेत.
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मला काय सांगायचे आहे, गुणधमर् हे त्याचे “िवचार,” होते. आण शब्द म्हणजे
“िवचार प्रकट करणे आहे.” आण तेव्हा ते त्याच्या िवचारात होते. आण जेव्हा तो
बोलला, “असे होवे,” आण तसे झाले . “असो होवो,” आण तसे झाले .
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आण. आता, लक्षात घ्या, तुम्ही ख्रस्ती जगाच्या स्थापनेअगोदर त्याच्या िवचारांत
होते. आण तुम्ही त्याच्या िवचारांचे प्रकटीकरण आहात. जगाच्या स्थापनेअगोदर, तुम्ही
ख्रस्तामध्ये होतात, (आमेन) प्रारंभी देवामध्ये. पािहलत ते तुम्हाला, त्याचे प्रजाजन
बनिवते. आण त्या सवार्त देव स्वतःला हाताळण्याजोगा, स्पशर् नीय व श्य भौतक
असा—असा प्रकट करतो. आण तसाच देव आहे, संपूणर् गो अशी आहे.
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मग लोक म्हणतात, “तो अनुवाद…” फार काळ झाला नाही, मी एका सभेत बोलत
होतो, एक मनुष्य मला बोलला, तो म्हणाला, “भाऊ ब्रॅन्हम, तुमचा अनुवाद चुक चा आहे.
तुम्ही तो अनुवाद बरोबर केला नाही.”
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आता, आपण ऐकतो…ते मेथॅडीस्टकडे जातात, आण ते म्हणतात, “बा प्टस्ट
अनुवाद बरोबर करीत नाही.” बा प्टस्ट म्हणतात, “पटेकॉस्टल्स करीत नाही.”
पटेकॉस्टल म्हणतात क , “वननेस करीत नाही.” वननेस म्हणतात, “अंसेम्ब्लीज करीत
नाहीत.” आण प्रत्येकजण म्हणतो दस
ू रा करीत नाही.
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देव स्वयं त्याचा अनुवादक आहे! त्याच्यासाठी अनुवाद करण्यासाठी त्याला कोणाची
गरज नाही. तो स्वयं त्याचा अनुवाद करतो. असा कोण मनुष्य आहे जो देवाचा अनुवाद
क शकतो? देव स्वत: त्याचा अनुवादक आहे.
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आता, पेत्र येथे सांगत आहे, आपल्याला कळते क प्रारंभी जेव्हा देव बोलला,
“प्रकाश होवो,” आण प्रकाश झाला तोच त्याचा अनुवाद आहे. जेव्हा देव काही बोलला
आण तसे घडू न आले , तोच देवाचा अनुवाद आहे. क त्याचे वचन सत्य आहे. पाहा?
जेव्हा तो बोलला, “प्रकाश होवो,” तेथे प्रकाश अ स्तत्वात येण्याअगोदर ते त्याच्या
िवचारात होते. जेव्हा तो बोलला, “प्रकाश होवो,” आकाशात प्रकाश पडला, तोच अनुवाद
आहे. त्याचा अनुवाद कोणालाच करण्याची गरज नाही; कारण देव तसे बोलला आण
तसे झाले . जेव्हा देव बोलतो आण ते घडू न येते. तोच त्यांच्या वचनाचा अनुवाद आहे.
मनुष्य हे का समजू शकत नाही? लोक ते का समजत नाही?
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जेव्हा देव वचन देतो आण देव म्हणतो…उत्पत्तीस, प्रारंभी, त्याने त्याचे वचन प्रत्येक
युगासाठी िदले , जसे ते सु वातीपासून शेवटपयर्ंत तसेच आले . आण ा सवर् युगांतून,
मंडळीच्या जगतामध्ये ा सवर् गो ी आल्या, सवर् िमश्र परंपरा, आण असेच, आण देवाने
सदैव जुन्या व निवन करारात, त्याचे संदे े पाठिवले ! आण देवाचा शब्द संदेष्ट्याकडे
येतो. आण तो कसे करतो? ते देवाचे वचन प्रकट करते. देवाचे प्रकटीकरण, ते सांगते क
ते बरोबर आहे अथवा चुक चे. त्याचा अनुवाद कोणालाही करण्याची गरज नाही, वचन
स्वत: अनुवाद करते. देवाने हे वचन िदले आण तेथे तसे घडतेच!
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असे म्हणणे चांगले आहे का क ते दस
ू रे काहीतरी सांगत आहे? असा पापी मनुष्य
कोण आहे जो असे म्हणण्याचा प्रयत्न करील (जेव्हा देव एखादे वचन देतो आण देव ते पूणर्
करतो) क त्याचा अनुवाद चुक चा आहे? देव स्वयं त्याच्या वचनाचा अनुवाद करतो,
अनुवाद करीत आहे. त्याला त्याचा अनुवाद करण्यासाठी कोणाचीही गरज नाही; तो
स्वतःच अनुवाद करतो, त्याचे वचन जे तो पूणर् करणार आहे ते प्रकट करण्या ारे करतो.
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ओह, जर मंडळी ते समजू शकेल आण त्याची वचने पाहील जी त्याने प्रत्येक युगात
िदली आहेत! बाक सवर् युगात, देवाने पृथ्वीवर पाठीिवले (सातही मंडळी युगांतून) आण
त्याने करण्याचे वचन िदल्याप्रमाणे सवर् प्रकट केले आहे. सवर् काही, अशी एकही गो नाही
जी त्याने अपूणर् ठे वली. तंतोतंत! त्याने जे सांिगतले क तो करील, ते त्याने केले .
18

19
कारण जेव्हा देव बोलला, यशयामध्ये, तो म्हणाला, “कुमारी गभर् वती होईल,”
आण ती झाली. आता, कोण—कोण त्याचा अनुवाद करील? देवाने त्याचा अनुवाद
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केला. तो म्हणाला, “कुमारी गभर् वती होईल,” आण ती गभर् वती झाली. आता, त्यािवषयी
काहीही बोलू शकत नाही, कारण देव म्हणाला ती होईल आण ती झाली. परंतु, मंडळी
हे पाहण्यासाठी आं धळी झाली. त्यांच्याकडे स्वतःच्या कल्पना होत्या. ते त्यांच्यासाठी
त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा—पेक्षा वेगळे होते.
पेत्र येथे मागचा संदभर् देतो, तो म्हणतो, “देवाने त्याच्या वचना ारे ख्रस्ताला प्रकट
केले , तो म्हणाला, ‘हा माझा परमिप्रय पुत्र आहे.’” हे िवश्वासी तेथे उभे होते. आण
ख्रस्त देवाचे प्रकटीकरण होता. त्याने सदैव ख्रस्ताला त्याच्या वचना ारे प्रकट केले ,
ख्रस्तच वचन आहे. तो सदैव प्रकट करतो.
20

21
जेव्हा तो बोलला…नोहाच्या िदवसात, ख्रस्त नोहामध्ये होता. तुम्ही हे िवश्वास
करता काय? नोहा म्हणाला, “पाऊस पडणार नाही. तेथे पाऊस पाडणार आण मी
केले ले सवर् काही भूतलाव न नाहीसे करणार.” पाऊस पडला. त्यासाठी अनुवादाची
गरज नव्हती. पाऊस पडला कारण देव, जो नोहामध्ये होता, बोलला, “पाऊस पडणार
आहे,” तो एक संदे ा होता, आण त्याचा पुरावा हा होता क तो जे बोले , ते घडत असे.
म्हणून त्यांना ते अनुवाद करण्याची गरज नव्हती.

तेथे त्यांच्यातील काहीजण असेही बोलले असतील, “हा काय बोलत आहे ते
मनुष्याला कळत नाही.”

22

ा

परंतु देवाने नेहमीच वचन िदले आहे, “जर तुमच्यात कोणी आ त्मक, कवा संदे ा
असेल, आण तो जे काही बोलतो ते घडते, तर त्याचे ऐका.” हे बरोबर आहे, कारण
ते सत्य आहे, ते वचनाप्रमाणे असले पािहजे. आण नोहा वचनाप्रमाणे चालत होता.
जेव्हा त्याने संदेश िदला क पाऊस पडणार आहे, आण पाऊस पडला, तेथे कोणत्याही
अनुवादाची गरज नाही, कारण तेथे तसेच घडले .

23

यशया म्हणाला, “कुमारी गभर् वती होईल.” आण ती झाली. आता, ते भयानक व
असामान्य होते. कारण, पाहा, कुमारी गभर् वती होण्याच्या शेकडो वष आधी ती केली होती.
24

ते इतके असामान्य होते क योसेफ नावाचा भला मनुष्य, तचा पती, “तो नीतीमान
होता व तची बेअब्रू करण्याची त्याची इच्छा नव्हती…” तो नीतमान मनुष्य त्या िदवसात,
त्या योसेफाची काय अवस्था असेल जेव्हा त्याचे मरीयेशी सोय रक झाली होती.
25

तचे सोय रक झाले होते. त्या िदवसात, ते तोडणे म्हणजे व्यभचार करण्यासारखे
होते. आण, आण, अथार्त, योसेफासाठी, ते असे होते. आण तच्या बचावासाठी त्याचा
उपयोग करीत होती, कवा त्याला तची चुक दाखवण्यासाठी वापरत होती. कारण ती
आई होणार हे तीला कळले होते, ती िववाहीत नव्हती, फक्त वाग्दत्त झाले होते. अशी
कल्पना म्हणजे िनयमशा ाप्रमाणे ते मरेपयर्ंत ध डमार करण्यासारखे कृत्य होते.
26

आण योसेफ, तचा पती, एक नीतीमान मनुष्य होता, खूप नीतमान होता. तो
देवावर िवश्वास ठे वीत होता. आण जेव्हा तने त्याच्याकडे त्या प्रेमळ, मो ा सौम्य
नजरेने पािहले , आण म्हटले , “योसेफ, गब्रीएल आ देवदत
ू मजकडे आला आण मला
म्हणाला क मी गभर् वती होणार आहे, पु ष ठाऊक नसताही.”

27

28
आता, जर योसेफाने मागे शा ात पाहीले असते, संदेष्ट्याने म्हटले होते ती ते
करील! देवच फक्त त्याच्या वचनाचा स्वयं अनुवादक आहे! पाहा? परंतु ती फारच
असामान्य गो होती.
29
तीच प र स्थती कोणत्याही युगात असती. देवाचे वचन लोकांसाठी अप रचीत आहे.
ते खूप असामान्य आहे. देव नेहमीच असामान्य गो ी करतो. देव कोठे ही असामान्यच आहे.

देव स्वयं त्याच्या वचनाचा अनुवादक आहे

5

ते जगाच्या पद्धतीिव ध्द आहे, कारण ते अशा गो ी करतात ज्या त्यांच्या िवचारांप्रमाणे
असतात परंतु देव येतो आण असामान्य गो ी करतो.
“ही कुमारी कशी गभर् वती होऊ शकते?” तो प्रमाणक होता, त्याने त्यासंबधी
देवाकडे िवचारणा केली.

30

आण मग देव त्याच्याबरोबर स्वप्नांतून बोलला, आण म्हणाला, “योसेफा,
दावीदाच्या पुत्रा, तू मरीयेचा आपली पत्नी म्हणून स्वीकार करण्यास अनमान क नकोस,
तच्या पोटी जो गभर् आहे तो पिवत्र आत्म्यापासून आहे. देवाने तच्यावर छाया केली. हेच
तेथे झाले .”
31

32
तुम्ही पािहले त का क देवाने तेथे योसेफाशी कसा व्यवहार केला? दस
ु र्या. मागार्ने,
स्वप्ना ारे. आता आम्हाला ठाऊक आहे क तेथे स्वप्न असतात, आम्ही स्वप्नांवर
िवश्वास ठे वतो. मी स्वप्नांवर िवश्वास ठे वतो…देव नेहमीच लोकांशी स्वप्नांतून बोलतो.
परंतु स्वप्न दय्ु यम मागर् आहे, पाहा ते खरे कवा खोटे असू शकते जोपयर्ंत त्याचा अनुवाद
होत नाही. परंतु देवाला कोणत्याही अनुवादाची गरज नाही. तो देव स्वतः होता जो
थेट योसेफाशी बोलत होता, कारण त्या िदवसात देवास अनुवाद करण्यासाठी कोणी
संदे ा नव्हता. तेथे चारशे वष कोणी संदे ा नव्हता. म्हणून सवार्त चांगला, देवाने त्याच्या
स्वतःच्या पुत्राच्या कल्याणाची काळजी केली, योसेफाशी स्वप्ना ारे बोलला, आण
अनुवादाशवाय तो म्हणाला, “ती ी खरी आहे. तच्या पोटी जो गभर् आहे. तो देवाचा
पुत्र आहे.” कोणत्याही अनुवादाची गरज नाही,

देव स्वयं त्याचा अनुवाद करतो, जे पु ष आण ी प्रामाणक, खर्या अंतःकरणाने
ज्या गो ी अ त
ू आहेत त्याकडे पाहतात, जर तुम्ही प्रामाणक व खरे आहात आण
िवश्वास ठे वाल, देवाकडे तुम्हाला त्याचा अनुवाद करण्याचा मागर् आहे. प्रथम, शोधा
क ते अभवचन आहे का. जर योसेफ फक्त मागे गेला असता आण परंपरेपासून दरू
गेला असता, आण पिवत्रशा ाकडे वळला असता, आण त्याने शोधले असते, यशयाने
सांिगतले होते क ती ते करणार आहे.
33

आण त्या गो ी ज्या बोलल्या होत्या, आण त्याचा जन्म, आण, त्यािवषयी
शा ात, “पिवत्र संदे यां ारे सांिगतले होते,” जसे पेत्राने सांिगतले . आण कोणत्याही
मनुष्यास त्याचा स्वतःचे अनुवाद करण्याचा अधकार नाही. ते तंतोतंत घडले जे देवाने
घडेल असे सांिगतले होते. तो त्या िदवसासाठी देवाच्या वचनाचे प्रकटीकरण होता. देव
ते बोलला, म्हणून ते घडले . तेच अंतम झाले .
34

येशू म्हणाला…जेव्हा तो जगात होता, जेव्हा ते त्याची सेवकाई ओळखू शकले नाही,
ते खूप महान, मोठे अभूतपूवर् होते. (ते ओळखू शकले नाहीत.) तर आ यर् कारक होते.
ते त्याला ओळखू शकले नाहीत. तो म्हणाला, “शा ले ख शोधा!” (मला आशा आहे
क मी तुमची कानठळी बसवत नाहीए आवाजा ारे) “तुम्ही शा ले ख शोधून पाहता,
कारण त्याच्या ारे तुम्हाला सावर् का लक जीवन प्रा होईल असे तुम्हाला वाटते आण
तेच माझ्यािवषयी साक्ष देणारे आहे.” पाहा? “तेच मी कोण आहे ते तुम्हाला सांगते.”

35

पाहा, देवाने शब्द बोलला. तोच िदवस देवाच्या प्रकटीकरणाचा होता, देव
(इम्मान्युएल) आमच्या स ध, “त्याला अ त
ू मंत्री, शांतीचा अधपती, समथर् देव,
सनातन िपता म्हणतील. आण त्याला इम्मानुएल म्हणतील, ‘आमच्यास ध देव.’”
देव दािवदामध्ये होता. देव मोशेमध्ये होता. तो देवच त्याला त्या त्या युगात त्यांच्या ारे
प्रकट करीत होता. पण ा युगात, “कुमारी गभर् वती होईल आण पुत्र प्रसवेल, आण तो
देव आम्हा स ध असेल.”
36
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म्हणूनच त्याने त्याला वधस्तंभा वर खळले , स्वत:ला देव म्हटल्यामुळे, आण
शब्बाथही मोडल्यामुळे, तो—तो शब्बाथाचा प्रभू होता आण तो देव होता. आण तो
फक्त सामान्य मनुष्य कवा सामान्य संदे ा नव्हता. (तरी तो एक सामान्य मनुष्य आण
एक संदे ा होता.) परंतु तो देव-संदे ा होता. आण तो वचनाची पूणर्ता होता, देवाने
जे सांिगतले क तो करील, ते केले . म्हणाला, “तुमच्यामधील कोण मला पापाचा दोष
लावू शकतो? शा ले ख शोधता! त्याच्या ारे तुम्हाला सावर् का लक जीवन प्रा होईल
असे तुम्हाला वाटते, आण तेच माझ्यािवषयी साक्ष दणारे आहे.” परंतु त्याच्या परंपरा,
ते दस
ु र्या झगझगीत प्रकाशाच्या काळात राहत होते.
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मी काही आठवड्यामागे प्रचार करीत होतो. िवषयाचे नाव “डोळे िदपवून टाकणार्या
झगमगीत प्रकाशात राहणे .” तो झगमगीत प्रकाश म्हणजे, “मृगजळ” आहे, जो सूयर्
परावतत करतो आण तो खोटा असतो. आण कोणत्याही दस
ु र्या, युगाचा हा झगमगीत
प्रकाश हे खोटे प्रत बब असते. लोक नेहमीच अशा काही गो ीत चालत असतात ज्या
वषार्ंअगोदर घडले ल्या असतात. जे लूथरन्स आहेत. ते लूथरनच्या प्रकाशात चालतात.
लूथरनचा सूयर् प्रकाश त्याच्या िदवसात चांगला होता. वेस्ली त्याच्या िदवसात चांगला
होता; पटेकॉस्टल त्यांच्या िदवसात चांगला होता. आपण शडीवर चढत आहोत. आपण
दस
ु र्या युगात राहत आहोत. आपण पुढे-पुढे जात आहोत, आपण मागे बघत राहू
शकत नाही.
38

जेव्हा आपण स्वत:ला काही गो ीस स्थर करतो, आपल्याला वाटते आपण ते सवर्
केले , आपण आपल्या परंपरा गुड
ं ाळू न ठे वतो; आण ते त्या िदवसासाठी योग्य होते, पण
आपण पुढे जात आहोत! तुम्ही शा ले ख शोधा आण बघा आज आपल्यासाठी काय
वचन िदले आहे, तरच आपल्याला कळे ल क आपण कोठे आहोत, तरच आपण सांगू
शकतो आपण कोठे उभे आहोत.
39

लूथर; तुम्ही वचनात बघू शकला आण त्या—त्या सा दस युगात पाहा, तुम्हाला
नक्क च समजले असते तुम्हाला कुठले असे वचन िदले आहे. पाहा, कुठल्या प्रकारचा
घोडेस्वार पुढे गेला, पाहा नक्क त्याला भेटण्यासाठी कोण गेला, “मनुष्याचा धूतर्पणा,”
सुधारणुक चा काळ. वेस्लीला पाहा, आण असेच पुढे-पुढे जसे पटेकॉस्टचे युग आले ,
आण त्या युगात पुढे जात गेले पाहा ते कसे पुढे गेले: वचनात शोधा आण पाहा. आपण
आता कोठे आहोत. म्हणूनच येशू म्हणतो, “शा ले ख शोधा!”
40

पाहा, आपण आता कोठे आहोत! मी िवश्वास करतो क आपण आता देवाच्या
पुत्राच्या येण्याच्या वेळेत आहोत. मी िवश्वास करतो क आपण आता त्या युगाच्या वेळेत
आहोत क जेव्हा तो कोणत्याही वेळेस प्रकट होईल. मी िवश्वास करतो हे वचन प्रकट
करीत आहे, क आपण ा जगाच्या इतहासातील अगदी शेवटच्या तासात आहोत.
मी पाहू शकतो अशा गो ी ज्या वळण घेत आहेत. पाहा ही इक्युिमनीकल प रषद जी
सवर् मंडळ्यां त्यात नेत आहे, पशूच्या छापेमध्ये. आण हे रोमन साम्राज्य आण ते काय
करीत आहे, आण त्यांच्यातील इतर सवर् . पाहा ते एकत्र होत आहेत, प्रकाशाला अडिवत
आहेत, सुवातार् बंद करीत आहे. सवार्ंना त्यांचे व्हावे लागेल आण त्यांच्या प्रकाशात
चालावे लागेल कवा नाहीतर तुम्ही मुळीच चालू शकणार नाही. पाहा, आपण अंतम
समयात आलो आहोत. तेथे आपल्यासाठी काहीच रािहले ले नाही, परंतु देवाला पकडू न
राहणे आण त्याच्या वचनावर िवश्वास ठे वणे. वचन हे सदैव सत्य आहे.
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लाविदक या मंडळी युगाच्या, सवर् युगात हेच फक्त मंडळीचे युग असे आहे, ज्यात
ख्रस्ताला मंडळीच्या बाहेर काढले आहे. तो बाहेर दार ठोठािवत आहे. काय झाले आहे?

42

देव स्वयं त्याच्या वचनाचा अनुवादक आहे

7

ा इक्युिमनीकल प रषदेने त्याला बाहेर काढले आहे. पिवत्र शा सांगते तो बाहेर
असायला हवा होता, आण तो आहे. ते काय बंद करते? वचन. आण तो वचन आहे, तो
सदैव वचन आहे, आण तो आजही ा रात्री वचन आहे! तो वचन आहे.
पिवत्र शा सांगते, “देवाचे वचन सजीव सक्रीय, कोणत्याही दध
ु ारी तरवारीपेक्षा
ती ण असून, जीव व आत्मा, सांधे व मज्जा, ांना भेदन
आरपार
जाणारे
आण मनातील
ू
िवचार व हेतू ांचे प रक्षक असे आहे.” इब्री, 4था अध्याय. तो वचन होता! जेव्हा येशू
त्या िदवसात हे बोलला, तेव्हा येशू कोण आहे हे त्यांनी ओळखायला पाहीजे होते.
43

पाहा त्याने काय केले . त्याच्या सेवकाईच्या सु वातीस, एके िदवशी तो तेथे उभा
होता. तेथे शमोन पेत्र नावाचा, व्यक्त त्याच्याकडे आला. आण जेव्हा पेत्राने त्याच्याकडे
पािहले आण—आण त्याला पािहले येशू त्याला म्हणाला, “तू शमोन आहेस आण
तू योनाचा मुलगा आहेस;” (त्याला माहीत असेल क मोशेने म्हटले आहे, “प्रभू, देव
तुम्हासाठी माझ्यासारखा संदे ा तुमच्या बांधवांमधून उभा करील, तो जे काही तुम्हाला
सांगेल त्याप्रमाणे सवर् गो ीत त्याचे ऐका.”) आण ा मनुष्याला त्याने त्याच्या आयुष्यात
कधीही पाहीले नव्हते, म्हणाला, “तू शमोन आहेस आण तू योनाचा मुलगा आहेस.” का,
त्याला तेव्हाच कळले क ते तसे रािहले नाही…तेथे त्यांच्याकडे िकत्येक वषार्ंपासून कोणी
संदे ा नव्हता, आण येथे एक मनुष्य होता जो तो कोण आहे हे सांगत होता. म्हणूनच,
त्याला ते कळू शकले , ात आश्ययर् नाही!

44

45
िफलीप, त्यावेळेस, गेला आण—आण त्या झाडाखाली नथनेल भेटला, आण
त्यास त्याने येशूकडे आणले , येशूने म्हटले , “तू खराखुरा इ ाएली आहे तुझ्याठायी
कपट नाही.”

तो म्हणाला, “गु जी आपणाला माझी ओळख कुठली?”
तो म्हणाला, “िफ लपाने तुला बोलावण्याआधी जेव्हा तू त्या झाडाखाली होतास,
तेव्हा मी तुला पाहीले .”
46

तो म्हणाला, “रब्बी आपण देवाचे पुत्र आहात! आपण इ ाएलाचे राजे आहात!”
त्याला ते ठाऊक होते! काय? त्याला कोणत्याही अनुवादाची गरज नाही, यहोवा
असे म्हणतो!
47

तेथे असे उभे होते जे त्याच्यावर िवश्वास ठे वत नव्हते. ते म्हणाले , “तो मनुष्य
बालजबूल आहे. त्याच्याकडे—त्याच्याकडे काहीतरी युक्त आहे ती तो खेचत आहे.
तो—तो भिवष्यवक्ता आहे, कवा असेच काही.”
48

येशूने त्यांच्याकडे पाहीले , आण म्हणाला, “जर तुम्ही काही मनुष्याच्या पुत्रािव ध्द
बोलला तर, त्याची त्याला क्षमा होईल. परंतु जेव्हा पिवत्र आत्मा येईल, तेच कायर्
करण्यासाठी व त्या आत्म्यािव ध्द बोले ल, तर त्याची त्याला कधीही क्षमा होणार नाही,
ा युगी नाही कवा येणार्या युगीही नाही.” तो आपल्या िदवसािवषयी भिवष्यवाणी
करीत होता. तो िदवस जो आपण पाहू शकतो. कारण तो काल, आज आण
युगानुयगु सारखा आहे.
49

लक्षात घ्या, तो प्रभू येशू ख्रस्तच मोशेमध्ये होता.
50
दािवदात येशू ख्रस्त होता, जेव्हा दािवद…दािवद पवर् तावर चढू न गेला, नाकारले ला
राजा, आण य शले मेसाठी रडला, ते दस
ू रे काही नसून ख्रस्तच त्याच्यामध्ये होता.
जवळजवळ आठशे वषार्ंनत
ं र, दािवदाचा पुत्र जैतून ड गरावर बसला आण य शले मेकडे
पाहीले , आण रडला आण म्हणाला, “य शले मे, य शले मे, जशी क बडी आपली िपले

8

बोलले ला शब्द

पंखाखाली एकवटते, तसे तुझ्या मुलाबाळांना एकवटायची िकतीदा तरी माझी इच्छा होती,
पण तुमची इच्छा नव्हती!”
जेव्हा योसेफ कैदेत होता, त्यात येशू होता. जेव्हा तो केवळ तीस चांदीच्या
नाण्याक रता िवकला गेला होता, तो येशूच होता. जेव्हा त्याला पोटीफराच्या घरचा
कारभारी नेमण्यात आले , तो येशू होता. जेव्हा तो फारोच्या उजव्या हातावर बसला.
आण जेव्हा तो जात असे, त्याच्यापुढे तुतारी वाजिवत असत, आण सगळे जण त्याच्यापुढे
गुडघे टेक त असत, ते येशूला दशर् िवत होते; कोणताही मनुष्य फारोकडे योसेफाशवाय—
शवाय येऊ शकत नव्हता. कोणीही मनुष्य येशूशवाय देवाकडे येऊ शकत नाही, फक्त
येशू ारेच. तो येशू होता, ज्याबद्दल भिवष्यवाणी केली होती तो शब्द पूणर् झाला होता, जे
बोलले गेले छाया व वास्तवाच्या पात.
51

जेव्हा येशू येथे पृथ्वीवर होता, त्याने त्याच गो ी केल्या ज्या संदेष्ट्यांनी केल्या,
त्यामुळेच त्यांना कळले क तो देवाच्या वचनाचे प्रकटीकरण आहे. त्याचा अनुवाद
करण्याची गरज नव्हती.
52

जेव्हा नथनेलाने हे पाहीले , तो खाली उतरला, म्हणाला, “आपण इ ाएलाचे राजे
आहात, देवाचे पुत्र आहात, इ ाएलाचे राजे. आम्ही तुला ओळखतो, कोणी मनुष्य हे
क शकत नाही.”
53

िनकदेम रात्री आला, त्याच गो ी प शांक रता बोलला. परंतु, तुम्हाला माहीत आहे,
ते अशाप्रकारे त्यांच्या इक्युिमनीकल प रषदेत अडकले होते क ते हे स्वका शकले
नाही. त्याने प्रगट केले जे त्यांनी म्हटले ले, म्हणाले , “गु जी, आम्ही…” “आम्ही”
कोण आहोत? त्यांची प रषद! “आम्हाला ठाऊक आहे क आपण देवापासून आले ले
शक्षक आहा. कारण ही जी चन्हे आपण क रता ती देव बरोबर असल्यावाचून कोणालाच
करता येत नाही.” त्यांनी ते ओळखले , ते हे त्यांना ते कळत होते, परंतु ते त्यात खूप
अडकले होते.
54

आण देव, गेल्या चाळीस वषार्ंत, ा रा ्र ांना पिवत्र आत्म्याच्या बाि स्म्याने हादरिवत
आहे, आण पु ष आण या अजुनपयर्ंत त्याच्या बाहेर आहेत कारण ते त्याच गो त
अडकले आहेत, दस
ु र्या िदवसाच्या झगमगीत प्रकाशात राहत आहेत. हे काय आहे?
प्रत्येक जण मेथॉडीस्ट, बा प्टस्ट, प्रेसबेटे रयन, लुथरन, कवा असेच काही बनू इ च्छतो.
पाहा, हा झगमगीत प्रकाश आहे.
55

ते मोशेच्या िदवसाच्या प्रकाशात राहत होते. तो काय म्हणाला? ते…तो म्हणाला,
“आम्ही मोशेचे शष्य आहोत.”
56

तो म्हणाला, “जर तुम्ही मोशेला ओळखले असते, तुम्ही मला ओळखले असते.
मोशेने माझ्यािवषयी लहीले !”

57

58
जर तुम्ही लुथरला ओळखले असते, तर तुम्ही ा युगालाही ओळखले असते, जर
तुम्ही मेथॉडीस्टना ओळखले असते, तर तुम्ही हे युग ओळखले असते! कारण ख्रस्ताने
ा युगािवषयी लहीले जी वचने पूणर् होत आहेत. ती ा युगात पूणर् झालीच पाहीजे.
तेथे ती अनुवाद करण्यासाठी कोणाचीही गरज नाही, देव त्याचा अनुवाद करतो. देव
स्वयं त्याचा अनुवाद करतो, कारण तो एकटाच असा आहे जो त्याचा अनुवाद क
शकतो. देवाची अभवचने सदैव त्याने सांिगतले ल्या गो ी प्रकट करतात, आण तोच
त्याचा अनुवाद आहे.

देव स्वयं त्याच्या वचनाचा अनुवादक आहे

9

आता, येशू, (वेळ वाचिवण्यासाठी), येशू म्हणाला, योहान 14वा अध्याय, 12वे
वचन, “मी जी कृत्ये क रतो, ती माझ्यावर िवश्वास ठे वणाराही करील.” त्याने हे सांिगतले
का? ते खरे आहे. त्याचा अनुवाद करण्याची काही गरज नाही. जेव्हा कोणी ते काम करतो.
तेथे िन श्चतच देव आहे!
59

त्याने तेथे असेही म्हटले , “जसे लोटाच्या िदवसात होते, तसे मनुष्याचा पुत्र प्रगट
होण्याच्या िदवशी होईल.” येशू तसे म्हणाला. ते तो बोलला काय? खचतच, तो बोलला!
ते अनुवाद करण्याची गरज नाही.

60

ते म्हणाले , “त्याचा अथर् …”
जे तो बोलतो तसेच तो तंतोतंत करतो! “जसे लोटाच्या िदवसात होते, तसे
मनुष्याचा पुत्र प्रगट होईल त्या िदवसात होईल.” लोटाच्या िदवसांबद्दल काय? आपण
थोड्या वेळाक रता मागे जाऊया, शोधू या ते काय करीत होते.

61

लोटाच्या िदवसांत तीन प्रकारचे लोक होते. िवश्वासी, बनिवले गेलेले िवश्वासी,
आण अिवश्वासी तसेच सगळीकडे आहे.
62

आपण पाहतो क सदोमातील लोक अिवश्वासी होते.
लोट हा बनिवले ला िवश्वासी होता.
अब्राहाम हा िवश्वासी होता. त्याच्याशी करार केला होता. तो अभवचनाच्या
संतानाची वाट पाहत होता. तो त्याची अपेक्षा करीत होता. आमेन. (मी स्वतःहून “आमेन”
करीत नाही, आमेन म्हणजे “तसे होवो!”) आण ते खरे आहे. अब्राहाम सदोमात नव्हता.
अब्राहाम सदोमाच्या बाहेर होता. तो आजच्या आ त्मक चचर् चे प्रतक आहे.
63

लोट हा सदोमातील संप्रदायातील मंडळीचे दशर् क आहे. िन रक्षण करा, पिवत्र शा
तसे सांगते, “सदोमाच्या पातकामुळे त्याचा नीतमान जीव रोज कासावीस होत होता.”
त्याच्यामध्ये ा सवर् गो िव ध्द उभे राहण्याची िहम्मत का नव्हती? तेथे आज मंडळीत
खूप चांगले लोक बसले आहेत, ते पाहत आहेत क
ीया तोकड्या पँट्स घालीत
आहेत. आण पु ष अशाच गो ी करीत आहेत, आण त्यांचे सभासद रिववारी मंडळीत
येण्याऐवजी िफरत आहेत, गोल्फ खेळत आहेत, आण सहली, मेजवान्या करीत आहेत
आण पोहत आहेत आण अनेक गो ी. बुधवारी रात्री प्राथर् नेला जाण्याऐवजी घरी बसून
टेलीिवजजन पाहत आहेत. त्यांना अशा गो िवषयी त्यांना बोलावेसे वाटते, परंतु मंडळ
त्यांना बाहेर काढु न टाक ल असे त्यांना वाटते, हे काय आहे? ते पुन्हा लोटासारखे
वागतात, होत असले ली पातके खडक तून पाहत बसतात आण पापाला “पाप” म्हणून
म्हणण्यास घाबरतात!
64

अब्राहाम त्यांच्या ग धळात नव्हता, तो त्याच्याबाहेर होता. तो आ त्मक चचर् चे दशर् क
आहे. पाहा, शेवटी काय झाले , जेव्हा आकाशातून अग्नी पडला. आण ते पररा ्र ीय होते.
ते आज पररा ्र ीयांवर पडणार्या अग्नीचे प्रतछाया आहे, जेव्हा राज्य कोसळे ल आण
ते जळले जातील. “आकाशातून अग्नी पडेल!,” प्रभू म्हणतो, “आण ते तीव्र उष्णतेने
जळतील.” तच त्याची छाया आहे.

65

66
आता आपण त्यांचे चत्र पाहूया. येथे अब्राहाम बाहेर आहे. सदोमात नाही, तो
सदोमाबाहेर होता. लोट अजूनही सदोमात होता.

िवचत्र गो , एके िदवशी भर उन्हाच्या वेळी 11 वाजले असतील, त्याने पाहीले तीन
पु ष येत आहे, सामान्य पु ष, रस्त्यावर चालून येत आहेत. अब्राहाम ओक झाडाच्या
खाली बसला होता, िवश्रांती घेत होता. तो कदाचत त्याची गुरे चरण्यासाठी सकाळी
67
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बाहेर घेऊन गेला असेल आण दपु ारच्या वेळी आला असेल. आण त्याने तीन पु ष येत
असले ले पाहीले . आण त्या पु षांमध्ये काहीतरी िवशेष होते, क त्याच्या मनात घंटा
वाजली. ओह माझ्या!
देवाच्या बाबतीत, नेहमीच काहीतरी िवशेष असते, जेव्हा ते लोकांमध्ये येते, तेथे
घंटा वाजते. तेथे ती त्यांना काहीतरी सांगते, तेथे काहीतरी समथर् न आहे.

68

अब्राहम त्वरीत धावत गेला, आण म्हणाला, “माझ्या प्रभू, आत या आण मला
थोडे पाणी आणू ा. तुम्ही आपले पाय धुवा आण थोडी भाकर खा, मग पुढे जा.”
म्हणून तो गेला. तो गुरांकडे धावत गेला आण त्याने एक चांगले कोवळे वास मारीले ,
चाकराकडे रांधण्यासाठी िदले . तो डेर्यात सारेकडे जाऊन म्हणाला तीन मापे सपीठ
लवकर घे व ते मळू न त्यच्या भाकरी कर. ते बाहेर आणले आण त्यांना वाढले , जेव्हा तो
तेथे बसला होता, खात होता, त्यांनी पाहीले , क ा मनुष्याची नजर खाली सदोमाकडे
आहे. आण तो म्हणाला…
69

त्यातील दोघेजण लक्षात घ्या, खाली सदोमात गेले. दोघे सदोमात गेले. कृपया
आपले लक्ष िवच लत क नका. मी येथे संदभर् देत आहे क येशू काय बोलला त्यातील
दोघे सदोमात लोटाला बाहेर काढण्यासाठी तेथून बाहेर येण्यासाठी तयार होते त्यांना
आणावयास गेले. आण ते दोघे तेथे गेले, तेथे गेले आण प्रचार केला. (आण एक तेथे
अब्राहामाकडे राहीला चन्ह पाहा जे त्याने तेथे केले .) तेथे त्यांनी चन्हे केली, सदोमी
लोक पूणर् आं धले होते, सुवातचा प्रचार अिवश्वासणार् याला नेहमीच आं धळे करतो.
आण पाहा तेथे काय झाले .
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आता, तेथे जो एक मागे उभा रािहला आण अब्राहामापुढे चन्हे केली.

तुम्ही कधी पाहीले आहे क ? कोणी इतहासकाराने पिवत्रशा ाचे अनुसरण केले ,
इतहासाचे अनुसरण केले , मंडळ्यांच्या युगात असे कधीच घडले नाही क कोणी मनुष्य
जगातील सामान्य मंडळीत गेला, संप्रदायामध्ये असा कधीच मनुष्य झाला नाही ज्याच्या
नावाचा शेवट अशाप्रकारे होतो. जसे अब्राहाम, हा-म. परंतु आज त्यांच्याकडे एक आहे,
ग्रा-ह-म. ते बरोबर आहे. तेथे ते खाली गेले, त्यांना बाहेर बोलावीत होते. तो ते काम
चांगले करत होता. ग्राहम, बीली ग्राहम, देवाचा सेवक तेथे संप्रदायामध्ये, राजकारणी
आण असेच आणखी, ते उत्कृ होत आहे.
72

दस
ु र्या िदवशी जेव्हा त्यांची इच्छा होती क त्याने अध्यक्ष म्हणून उभे राहावे, त्याने
स्प नकार िदला. देव, त्यासाठी त्यास आशीवार्दीत करो. का, त्या दा च्या कंपन्यांचे
कायर् तो बंद क शकत नव्हता. त्यांनी लाखो डॉलसर् त्यावर खचर् केले असते, कारण
त्याने कसेही त्यांना बाहेर ठे वले असते, त्या ￭सगरेट कंपन्या अशाच गो ी. पाहा तो तेथून
बाहेर आहे कारण देवाचा संदेशवाहक सदोमात गेला आहे. ते अगदी बरोबर आहे.
73

परंतु लक्षात घ्या, तेथे एक होता जो अब्राहामाबरोबर रािहला, दस
ू रा पु ष, त्या
दोघांसारखा नाही जे तेथे खाली गेले जसे आधुिनक सुवातक ते तेथे खाली प्रचार
करण्यासाठी गेले. पाहा, तेथे एक होता जो वर रािहला. दोघे खाल च्या मागार्ने गेले,
आण एक अब्राहामाबरोबर रािहला . आण जो एक अब्राहामाबरोबर रािहला त्याने त्याला
चन्ह िदले .
74

आता लक्ष ा, त्याचे नाव “अब्राम” होते आण त्याच्या पत्नीचे “साराय” होते,
त्याच्या एक कवा दोन िदवसां अगोदर देव अब्राहामाकडे आला होता आण त्याला
म्हणाला, “मी तुझे नाव बदलून अब्रामचे अब्राहाम करीत आहे.” (पाहा G-r-a-h75

देव स्वयं त्याच्या वचनाचा अनुवादक आहे

11

a-m चे इंग्रजी सहा मुळाक्षरे आहेत, मनुष्य) परंतु A-b-r-a-h-a-m सात मुळाक्षरे
आहेत; शेवट h-a-m ने होते आहे.
आता, वर येथे आध्या त्मक मंडळीत, अब्राहामाकडे वर तेथे एक गेला होता, आण
पाहा तो काय म्हणाला. तो म्हणाला “अब्राहाम” (“अब्राम” नाही) “अब्राहाम, तुझी
बायको कोठे आहे” (“साराय” नाही) “सारा? तुझी बायको सारा कुठे आहे?”
76

77

पाहा, तो काय म्हणाला, “ती पाहा, डेर्यात आहे.”

78
आण तो म्हणाला, “मी तुला भेट देईन. मी तुझी भेट घेईन.” पाहा ते वयिक्तक
सवर् नाम, एक, त्याच्या अभवचनाप्रमाणे जे त्याने केले होते. तो देव होता! तो म्हणाला,
“मी तुला भेट देईन.”

आण सारा, (ज्याप्रकारे आपणा सवार्ंना समजले ) मनातल्या मनात हसली, ती
म्हणाली, “मी जख्ख म्हातारी झाले आहे, शंभर वषार्ंची, माझा धनीही” (जो अब्राहाम
होता) “वृध्द झाला आहे, त णासारखा जगण्याचा वेळ िनघून गेला आहे.” म्हणाली,
“तर आता मला हे सुख िमळे ल काय, मी वृध्द आहे व तोही वृध्द आहे.” आण
म्हणाली “आपल्याला ते होऊ शकत नाही.” आण म्हणाली, “कसे? ा गो ी होऊ
शकत नाही!”
79

आण तो—तो मनुष्य (देव मानवी देहात) म्हणाला, “सारा का हसली आण
संशयीत झाली, ा गो ी बोलली?” डेर्ययात, त्याच्यामागे.
80

आता पाहा, जर ती तीच सेवकाई नसती जी येशू ख्रस्ताने केली होती! त्याने
प्रेक्षकांकडे पािहले आण त्यांचे िवचार ओळखले . त्याने पेत्राला सांिगतले क तो कोण
होता आण त्याच्या वडलांचे नाव काय होते. नथनेलाला सांिगतले .
81

िवहीरीपाशी असले ल्या ीस सांिगतले , जेव्हा ती बोलली…तो म्हणाला, “मला
प्यावयाला पाणी दे,” कवा “माझ्यासाठी पाणी आण.”
82

83
ती म्हणाली, “महाशय, यहूदी शोमरोनी लोकांशी बोलण्याची रीत नाही. कारण ते
आमच्याशी संबध
ं ठे वीत नसतात.”
84
तो म्हणाला, “मला प्यावयास पाणी दे, असे तुला म्हणणारा कोण आहे हे तुला
कळले असते, तर तू त्याच्याजवळ प्यावयास मािगतले असते.” त्यांचे संभाषण चालू
रािहले . तो म्हणाला, “तू जाऊन आपल्या नवर्याला बोलावून आण.”

ती म्हणाली, “मला नवरा नाही.”
तो म्हणाला, “हे तू ठीक बोललीस, कारण तुला पाच नवरे होते.”
ती म्हणाली, “महाराज!”
त्याच्यातील फरक पाहा त्या िदवसातील पादरी, ती—ती प रषद जी त्या िदवसाच्या
प्रकाशात राहात होती. ते म्हणाले , “हा सैतान आहे!” त्यांना त्यांच्या मंडळीस उत्तर ावे
लागत होते, कारण त्याची गरज होती.
85

परंतु त्या गरीब लहानशा ीने काय केले , पूवर्िनयोजीत बीज तच्या दयात होते…
ती आजारी होती आण अशा लोकांना कंटाळली होती, ती एका वेश्येप्रमाणे रस्त्यावर
राहात होती. परंतु जेव्हा तने ते पािहले , ती म्हणाली, “महाराज, आपण संदे े आहात
हे आता मला समजले . आमच्याकडे चारशे वषार्ंपासून एकही नव्हता आण आम्हाला
सांगण्यात आले आहे क जेव्हा मसीहा येईल तेव्हा ा गो ी तो करील.” ओह माझ्या! ते
बीज जे तच्यामध्ये होते त्यात जीवन आले ! का? तेथे अनुवादाची गरज नव्हती.
86
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येशूने म्हटले , “जो तुझ्याबरोबर बोलत आहे तो मी तोच आहे.” ते अनुवाद करण्याची
गरज नाही. त्याने चमत्कार केले आण ते त्याच्यािवषयी साक्ष देत होते क तो म￭सहा
आहे, आमेन, आण देवाने जी अभवचने िदली आहेत त्याची तंतोतंत न द ठे वीत आहेत.
(“प्रभू परमेश्वर तुमच्यामध्ये माझ्यासारखा संदे ा उभा करील,” मोशे म्हणाला.) ते काय
होते? वचनाचे प्रकटीकरण!

87

ती नगरात धावत गेली, आण म्हणाली, “चला, मी केले ले सवर् काही ज्याने मला
सांिगतले , तो मनुष्य पाहा. तोच ख्रस्त असेल काय? तोच तो नाही काय? मी केले ले
सवर् काही त्याने मला सांिगतले .”
88

आता पाहा, येशू, जो तेथे वर त्या मनुष्यामध्ये होते आण ज्याची पाठ त्या डेर्याशी
होती आण सांिगतले क सारा डेर्यामध्ये काय िवचार करीत होती.
89

90
देवाचे वचन, इब्रीच्या, 4थ्या अध्यायात सांगते, तो हे म्हणाला, “देवाचे वचन
सजीव, सक्रीय, कोणत्याही दध
ु ारी तरवारीपेक्षा ती ण असून, जीव व आत्मा, सांधे व
मज्जा ांना भेदन
ू आरपार जाणारे आण मनातील िवचार व हेतू ांचे परीक्षक असे आहे.”
ते वचन आहे! आण प्रत्येक वेळी संदे ा आला, तो वचन घेऊन आला आण तो त्या
युगाक रता वचन होता. आण ते काय करीत होते? एक भिवष्यवादी जो मनातले िवचार
ओळखीत होता.
91

ते येशू ख्रस्तामध्ये केले कारण तो वचनाची पूणर्ता होता.

92
आण येशू म्हणाला, “जसे सदोमाच्या िदवसात होते, तसे मनुष्याच्या पुत्राच्या
येण्याच्या वेळेस होईल.” देवाचा आत्मा पृथ्वीवर मनुष्यावर येईल, देव मानवी देहात
प्रकट झाला. आमेन! तुम्ही मनुष्याच्या स्व पात पाहता का आण त्याच गो ी तो करील
जे देवाने सदोमात मानवी देहात केले . लक्षात ठे वा, ते अभवचनाच्या पुत्राची वाट पाहात
होते. आण त्याच्या लगेच नंतर, अभवचनाचा पुत्र आला. ते शेवटचे चन्ह जे सदोम व
अब्राहामाच्या लोकांनी अभवचनाचा पूत्र येण्याआधी पाहीले . तुम्ही ते पाहीले त काय?
आण आता आध्या त्मक मंडळी त्याच वेळेजवळ आली आहे.
93

कोणी म्हटले , “भाऊ ब्रॅन्हम तुम्ही म्हणालात काय क , ‘तो देव होता’?”

पिवत्र शा सांगते क तो देव होता! त्यास अनुवादाची गरज नाही, तो एलोहीम आहे.
अब्राहामाने त्याला असे म्हटले . पिवत्र शा वाचणार्याला ठाऊक आहे क एलोहीम,
“सवर् काही पुरिवणारा.” तोच पिहला, शेवटला, आिद, अंत आहे. एलोहीम! अब्रामहामाने
त्याला “एलोिहम” म्हटले . देव (मो ा लीपीत िहब्रूमध्ये) एलोहीम, “सु वातीला
देव,” एलोहीम.
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तो एलोिहम मानवी देहात प्रगट झाले ला, मानवी कपडे घातले ला, मानवी अ
खाणारा आमेन! अंतम िदवसात हे चन्ह िदले क देव पुन्हा त्याच्या लोकांत मानवी देहात
प्रगट होईल! आमेन! येशू म्हणाला, “जी कामे मी क रतो ती तू ही क रशील. आण जसे
सदोमाच्या िदवसात होते, तसे मनुष्याच्या पुत्राच्या येण्याच्या िदवसात होईल.” आमेन!
त्याला अनुवादाची गरज नाही; तेथे प्रकटीकरणाची गरज आहे, त्याचीच काय ती गरज
आहे. आमेन. तुम्ही ावर िवश्वास ठे वता का?
95

आपण आपले मस्तक झुकवूया.
आमच्या स्व गय िपत्या, आम्ही तुला ा रात्री तुझे वचन देतो तू ा गो ी बोलल्यास.
तू ती वचने िदली आहेत. तुझ्या वचनात जीवन कोणी घालू शकत नाही केवळ तूच. तू
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म्हणाला, “तेथे प्रकाश होवो” आण तेथे प्रकाश झाला. त्याचा अनुवाद करावा लागत
नाही, ते प्रकट केले जाते.
जसे यशया संदे ा बोलला, “कुमारी गभर् वती होईल” ती झाली, येथे कोणत्याही
प्रकटीकरणाची गरज नाही, तीने ते केले . तेच घडले .
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तुम्ही म्हणालात, जेव्हा तो येईल तो बेथलहेमात जन्मास येईल, “हे यहूदाच्या
प्रांता, बेथलहेमा, तू यहूदाच्या सवर् सरदारांमध्ये किन आहेस, असे मुळीच नाही, कारण
इ ाएल लोकांचा प्रतपाळ करील असा सरदार तुझ्यातून िनघेल.”
98

ज्या गो ी तो करील, तो वधस्तंभावर कशासाठी रडेल, त्याच्यावर कशाप्रकारे
दोषारोप करण्यात येतील, त्याच्या पायावर व हातांवर खळे ठोकण्यात येतील, “तो
आमच्या अपराधांमुळे घायाळ झाला, आमच्या दष्ु कमार्ंमुळे ठे चला गेला; आम्हास
शांती देणारी अशी शक्षा त्यास झाली; त्यास बसले ल्या फटक्यांनी आम्हास आरोग्य
प्रा झाले .”
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दािवद कशाप्रकारे हे बोलला, “तू माझा जीव अधोलोकात राहू देणार नाहीस; तू
आपल्या भक्तास कुजण्याचा अनुभव येऊ देणार नाहीस.” आण तसर्या िदवशी, बहात्तर
तास होण्याअगोदर त्याचे शरीर कुजण्याअगोदर, देवाचा शब्द बोलला, “तो उठे ल,” (ते
म्हणाले , क त्यांनी त्याचे शरीर चो न नेले, ते अजूनही असा िवश्वास करतात) परंतु
प्रभू आम्ही तुझ्या वचनावर िवश्वास ठे वतो, ते प्रगट झाले . येशू ख्रस्त पुन त्थत झाला.
आण म्हणाला, “मी…मी जगाच्या अंतापयर्ंत सदैव तुम्हाबरोबर राहीन.”
100

आम्ही िवश्वास करतो क तू आज रात्री येथे आहेस. आम्ही िवश्वास करतो क तू येशू
ख्रस्तच आज रात्री, येथे आहेस, जसा तू होतास. तू फक्त डोळे , हात, पाय, त ड, जीव,
शरीरे शोधत आहेस, ासाठी त्याचा उपयोग तुला प्रगट करण्यासाठी करशील. देवा, ा
रात्री आम्हाला पिवत्र कर, ासाठी आम्ही जीवंत येशू ख्रस्ताला आमच्यामध्ये जगताना
पाहू. त्याला येऊ ा. मग तसे होईल. ज्याप्रमाणे ते ग्रीक्स हे णी त्या िदवशी भूकेले
होऊन आले आण म्हणाले , “महाशय, आम्ही येशूला पाहू.” आण त्यांनी पाहीले . ते
िकती अ त
ू असेल जेव्हा त्यांनी त्याच्याकडे पाहीले .
101

परमे रा, तू आजही तोच आहेस. आण तू अभवचन िदले आहेस क जर तुम्ही
भूकेले ले आहात, आम्ही तुला पाहू शकू. “आणखी थोडा वेळ आण जग मला पाहणार
नाही” (अिवश्वासी.) “पण तुम्ही मला पाहाल कारण मी तुम्हाबरोबर आहे, तुम्हामध्ये
आहे, जगाच्या अंतापयर्ंत.” आम्हाला ठाऊक आहे क तू काल, आज आण युगानूयगु
सारखा आहेस.
102

प्रभू, तुझी वचने सांगण्यात आली आहेत, ती लहीण्यात आली आहेत, आता तसे
घडू दे देवाच्या मिहमेसाठी हे कळू दे क तो आपले वचन सदा पाळतो. आमेन. देव तुम्हास
आशीवार्दीत करो.
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मी प्राथर् ना रांग बोलावणार आहे. मी िवश्वास करतो क बीली म्हणाला, त्याने प्राथर् ना
पत्रे वाटली आहेत, एक ते शंभर कवा तसेच काही. तो आता येथे नाही. प्राथर् ना पत्राचा
अंक काय आहे…कोणीतरी त्याच्या मागे पाहा…तेथे—तेथे अंक असेल आण एक—
आण एक मुळाक्षर (ए, बी, सी, डी, कवा…) ते काय आहे, ए? ठीक आहे.
104

आपण ए घेऊया, क्रमांक एक क्र. दोन, क्र. तीन, क्र. चार, पाच मला ते िदसत नाही
उभे राहीले ले. प्राथर् ना पत्रक क्रमांक चार, एक, दोन तीन. त्यांना उठता येत नसेल. जर
त्यांना येत नसेल; कोणी तुमच्या शेजार्याच्या पत्रकात पाहा, त्याच्याकडे पत्रक असेल
105
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आण त्याला उभे राहता येत नसेल. लवकर आता. तेथे ते आहे, चार पाच, प्राथर् ना
फक्त क्रमांक पाच, सहा, सात, आठ, नऊ, दहा, अकरा, बारा. जसा क्रमांक पुकारला
जाईल तसे वर येण्यास सु वात करा. क्रमांक एक, दोन, तीन या मागार्ने या. प्राथर् ना पत्रक
क्रमांक एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात, आठ, नऊ, दहा, अकरा, तुमची जागा
घ्या. अकरा, बारा, तेरा, चौदा, पंधरा, सोळा, सतरा, अठरा, एकोणीस, वीस, एकवीस,
बावीस, तेवीस, चोवीस, पंचवीस. तेथे कोणी…
मी एका त णाला तेथे मागे व्हीलचेअरवर पाहत आहे. जर तुझा क्रमांक पुकारला
असेल, मुला, आण—आण जर तुला िमळत नसेल…ठीक आहे फक्त तुझा हात वर
कर, आम्ही पाहू तुला येथे आणावे म्हणून. पाहा?
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येथे असे िकतीजण आहेत जे आजारी आहेत आण त्यांना प्राथर् ना पत्रक िमळाले
नाही. मला तुमचे हात पाहू ा. येथे आहे. तुम्ही आपले हात वर करा. तुम्ही िवश्वास
करता का? ते तेथे एकत्र होत असताना तुम्ही िवश्वास करता का तो काल, आज आण
युगानुयगु सारखा आहे? िकती जण? ा सेवकांना पाहा, आज वचन हे सांगत नाही
का, स्वक यांनो, तो महायाजक आहे ज्याला आपल्या व्याध च्या भावने ारे स्पशर् क
शकतो? ते बरोबर आहे. िकतीजण हे िवश्वास करतात तुमचे हात वर करा. तो महायाजक
आहे आपल्या व्याध च्या ारे त्याला स्पशर् क शकतो.
107

108 मग जर शा
सांगते, “तो काल, आज आण युगानुयगु सारखा आहे.” ावर िकती
जण िवश्वास ठे वतात? मग तो आज कसे वागेल? त्याला तसेच वागावे लागेल. जे त्याने
काल केले . हे बरोबर आहे? आज ा रात्री तो कोठे आहे? तो सवर् समथार्च्या उजवीकडे
बसला आहे. त्याचे शरीर; त्याचा पिवत्र आत्मा ा येथे इमारतीत आहे, त्याची ओळख
क न देण्यासाठी.
109 आता पाहा. जेव्हा कोणीतरी त्याच्या व ाच्या ग ड्याला स्पशर् केला, एके िदवशी
त्या ीने, तेव्हा काय घडले ? तच्याकडे प्राथर् ना पत्र नव्हते, असे आपण म्हणूया, परंतु
तचे त्याच्या व ाला स्पशर् केला. आण जेव्हा तने त्याच्या व ाला स्पशर् केला, येशूने
वळू न पाहीले आण म्हणाला. “मला कोणी स्पशर् केला?”
110 पेत्राने त्याचा िनषेध केला आण म्हणाला, “लोकसमुदाय आपणाभोवती गद करीत
आहे हे आपण पाहता काय सवर् जण आपणास स्पशर् क इ च्छतात. तरी आपण म्हणता,
‘मला कोण शवले ?’”
111 तो म्हणाला, “आपणामधून शिक्त िनघाली आहे हे मी ओळखले .” िकतीजणांना
हे माहीत आहे? सद्गण
ु , ज्याचा अथर् “शिक्त,” त्यामधून िनघाली. “मी अशक्त झालो,
कोणीतरी मला शवले वेगळ्याच प्रकारचा स्पशर् .” त्याने सभोवार पाहीले लोकसमुदायात
हे शोधण्याक रता क िव ासाचा ोत कोठे आहे.
112 सगळे जण आपले हात त्याच्याभोवती ठे वीत होते, “गु जी, आम्ही तुझ्यावर िवश्वास
ठे वतो.” आण सगळे च.

परंतु तेथे कोणीतरी होते ज्याचा खरा िवश्वास होता. आण ती िवश्वास करीत होती
क जर मी ाच्या व ांना शवले तरी मी बरी होईन. कारण ती दयात म्हणत होती क
जर मी हे केले तर ते असे घडेल.
113

तो वळला आण ￭जने हे केले होते तला पाहावयास त्याने सभोवर बघतले , आण
तो तला म्हणाला…तचा रक्ताचा झरा लागलीच सुकून गेला आण ती बरी झाली. हे
बरोबर आहे का? अशाप्रकारे लोकसमुदायात त्याने केले .
114
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आता, मी दावा क रतो क तो मृत नाही, तो आजही जीवंत आहे जसा तो ाआधी
होता. आण पिवत्र शा सांगते, येशू स्वत: म्हणतो, “जसे सदोमाच्या िदवसात झाले ,
तसे मनुष्याचा पुत्र प्रगट होईल त्या िदवशीही होईल.”
115

आता पाहा, वर देवाकडे िकती प्रकारची दाने आहेत ाच्याशी आपल्याला काही
करायचे नाही, परंतु तेथे खाली एक आहे त्यावर प्रतसाद देण्यासाठी तो शहरात गेला,
पिवत्रशा सांगते, “त्यांच्या अिव ासामुळे त्याला पुष्कळ गो ी तेथे करता आल्या नाही.”
हे बरोबर आहे? आजही तसेच आहे. तुम्ही त्याच्यावर िवश्वास ठे वला पाहीजे तुम्ही
त्याच्यावर िवश्वास ठे वला पाहीले . तोच एक मागर् आहे जो तुम्ही क शकता.
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प्राथर् नेची रांग तयार आहे का? आता प्रत्येकजण आदराने दहा िमिनटे येऊया. ठाऊक
नाही मला तेथपयर्ंत पोहचता येईल, माझ्याकडे अंदाजे पंचवीस कवा तीस जण उभे
आहेत. परंतु आता. प्राथर् ना रांगेत उभे राहणार प्रत्येक जण माझ्यासाठी अनोळखी आहे
आण मला त्यांच्यािवषयी काहीच माहीत नाही. तुमचे हात वर करा. प्राथर् ना रांगेत उभे
असणार्या प्रत्येकाने.
117

आता बाहेर प्रेक्षकांमध्ये, ज्यांना माहीत आहे क मला तुमच्यािवषयी काहीच ठाऊक
नाही त्यांनी हात वर करा. आता, येथे हेच तुम्हाला मी सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे,
िमत्रा, पाहा. आता, हेच आहे. सवर् सेवक मंचावर येथे आहेत. आण ख्रस्ताने अभवचन
िदले आहे. पाहा असे लहीले आहे. हे केव्हा घडणार आहे? शेवटच्या िदवसात, प्रभूच्या
येण्याअगोदर. ते बरोबर आहे का? ते तेव्हाच घडेल.
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आता, ते हेच वचन आहे. ज्या ारे आजची भिवष्यवाणी केली होती. तो लूथरनचा
प्रकाश नाही, वेस्लीचा प्रकाश नाही; आण पटेकॉस्टचा प्रकाशही नाही. तो पुढे वर गेला
आहे. आता, लुथरन बरोबर आहेत; मेथॉडस्ट बरोबर आहे; बा प्टस्ट बरोबर आहे;
पटेकॉस्टल, चांगले आहेत. आज रात्री ते सवर् येथे बसले आहेत. ते—ते व्यक्त नाहीत.
काय असते…
119

तुम्ही मेथॉडस्टना लुथरिवषयी कधीच सांगू शकत नाही, कारण तो पिवत्रीकरणात
िवश्वास ठे वतो आण लुथर ठे वीत नाही. पाहा?
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तुम्ही पटेकॉस्टला असे कधीच सांगू नका क , “पिवत्रीकरणच सवर् काही आहे,”
त्याने वरदाने परत आले ली पािहली आहेत. तो त्यावर िवश्वास ठे वणार नाही. नाही,
त्याच्याकडे त्याहीपेक्षा जास्त आहे. पाहा? आण ते मंडळीचे शेवटचे युग ज्यात आपण
आहोत, आण पिवत्र शा सांगते त्यानंतर आणखी मंडळीची युगे नसणार.
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परंतु तेथे लोकसमुदाय जमणार, पाहा, आण आपण येथे आहोत. आता, लक्षात
घ्या, शेवटचे चन्ह आपण अभवचनाच्या पुत्राची वाट पाहत आहोत का? तुमचे हात वर
करा. तुम्ही िवश्वास करता का क तुम्ही ख्रस्तामध्ये असल्याकारणाने अब्राहामाचे बीज
आहात? तुमचे चन्ह स्वकारा! ते बाहेर बाबेलात नाही, ते तेथे संप्रदायातील जगात नाही.
ते येथे तुमच्यात आहे, जे तेथे त्या बाहेरच्या ग धळात नाहीत. िवश्वास करा!
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123 येथे एक
ी आहे, ती मला पूणर् अनोळखी आहे. कोठे तरी ाच युगात. मी ा ीला
माझ्या जीवनात कधी पाहीले नाही. जर मी त्या ीला बरे क शकेन, ते मी करीन, जर
ती आजारी असेल. मला तच्यािवषयी काहीच ठाऊक नाही. काही िमिनटांआधी तुम्ही
तला तचा हात उं चावताना पाहीले का? मी—मी तला कधीही पािहले नाही. ती ी
तेथे उभी आहे.

16
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आज ते येथे खाली आले आण प्राथर् ना पत्रे एकत्र आणलीत, त्या सवार्ंना एकत्र
करा आण ते लोकांना ा. एकाचा क्रमांक येथे एक आहे, आण क्रमांक दहा मागे तेथे
आहे, क्रमांक पंधरा, क्रमांक सात, क्रमांक…अशाच प्रकारे. प्रत्येक िदवशी ते सवर् तुमच्या
समोर, िमसळले जातात. आण जेव्हा ते बोलावले जातात, ते सवर् िठकाणाहून बोलावले
जातात. पाहा? आण आता तुमच्याकडे प्राथर् ना पत्र असण्याचीही आवश्यकता नाही,
फक्त तेथे बसा आण िवश्वास ठे वा. का तुम्ही…
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तुम्ही आजच्या रात्री तुम्हाला जागृत करा, आपण कोणत्या समयात राहत आहोत
त्याचा शोध घ्या. पाहा? िमत्रा, ते सवर् संपण्याच्या बेतात आहे, संपण्याच्या बेतात आहे!
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आता, जर अब्राहामाच्या देवाने येशू ख्रस्ताला मेलेल्यांतून उठिवले , आण येशूने
अभवचन िदले क शेवटच्या िदवसात तीच चन्हे…जी त्या दत
ू ाने (जो देव मानवी देहात
होता) अब्राहामासमोर केली, अभवचनाची संतान येण्यापूव , येशूने म्हटले त्याच गो ी
आजही घडतील.
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आज, आपण आ ण्वक आण संप्रदाय पाहतो, आण ते सगळे , आण ग धळ ज्यात
ते आहे. आपण बीली ग्राहमला खाली प लकडे पाहतो, आण ओरल रॉबटर् स, आण
बाहेर तेथे सवर् लोक, पटेकॉस्टल संदेशवाहक आण संप्रदायाचे संदेशवाहक तेथे, आपण
पाहतो सगळे जात आहेत, चन्हे त्याच्याकडे आहेत. बीली ग्राहम, देविवषयक ज्ञानात
प्रिवण ज्यावर संप्रदायांचा िवश्वास आहे. ओरल रॉबटर् स, चंगाई देणारा, जसे पटेकॉस्ट
करतात…
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परंतु येथे पाहा, अब्राहामाच्या बीजासाठी एक वगळे च अभवचन आहे. तेथे त्या
संप्रदायात ते आहे, तेथे काही गो ी संप्रदायाच्या बाहेर होणे आवश्यक आहे, लोकांनी
जमणे. आपण ते येथे सोडू या उ ा रात्रीपयर्ंत.
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पाहा, मी त्या ीला ओळखत नाही. मी माझी पाठ तच्याकडे करतो. जर प्रभू
परमेश्वर त्या ीला काही सांगेल, मग ते—ते कौटु ंिबक असेल, आथक असेल, आजार
असेल; मला माहीत नाही. तीला कळे ल क ते खरे आहे कवा नाही.
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जर तो आज रात्री त्याच गो ी करील ज्या त्याने तेव्हा केल्या, तुम्ही देवावर िवश्वास
कराल का क अभवचनानुसार तो येशू ख्रस्त येथे शेवटच्या िदवसात असेल? िकतीजण
िवश्वास ठे वतात क आपण सदोमासारख्या िठकाणी राहात आहोत, जेव्हा संपूणर् जग
सदोमातील स्थतीमध्ये जाईल? मी आज रात्री जे तुम्हाला सांिगतले आहे ते सत्य आहे
ावर तुम्ही िकतीजण िवश्वास ठे वतात? मग, अब्राहामाची ले करे आण बीज देवावर,
िवश्वास ठे वा!
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आता, ते तुमच्या मनातून िनघून जाईल क मी त्या ीला काहीतरी सांगण्याचा
प्रयत्न करीत आहे. तच्या चेहर्याकडे पाहून, कवा ा सवर् गो िवषयी टेलीपथी ारे
िमळवीत आहे, कवा तुम्हाला जे काही जाणून घ्यायचे आहे. कोणी आहे जे जाणतात
क
ापेक्षा टेलीपथीमध्ये अधक ज्ञान आहे. पाहा? तुम्ही कधी मनातील िवचार
ओळखणार्यास सुवातार् प्रचार करताना पािहले आहे का? तुम्ही कधी आध्या त्मक
मनुष्याला सुवातार् प्रचार करताना पािहले आहे, चन्हे व चमत्कार करताना, घोषणा
करताना, क येशू ख्रस्त तोच आहे? नाही.
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132 पाहा, ते फक्त…ते लोकांच्या मनात आहे. पाहा ते आं धळे आहेत. तुम्ही िवश्वास
ठे वता का क ते आं धळे असू शकतात? पिवत्र शा सांगते ते असतील. हे बरोबर आहे
का? “हूड, गवार्ने फुगले ली, देवावर प्रेम करण्याऐवजी सुखिवलासाची आवड धरणारी,

देव स्वयं त्याच्या वचनाचा अनुवादक आहे

17

िवश्वास घातक , चहाडखोर, असंयमी, चांगल्याबद्दल प्रेम न बाळगणारी, सुभक्त चे केवळ
बा प दाखवून तचे सामथ्यर् नाकारणारी.”
येशूने सांिगतले नाही काय, संत मत्तय मध्ये 24:24, ते दोन आत्मे शेवटल्या
काळी शक्य होईल तर िनवडले ल्यांस दे खल फसवतील? परंतु ते शक्य नाही. ते देवाच्या
िवचारात प्रारंभीच होते, आण ते देवाचा भाग आहेत.
133

आता, अब्राहाम, इसहाक आण यकोबाच्या देवा, ारात्री सवार्ंना कळू दे क मी
तुझ्यािवषयी सत्य तेच सांगत आहे. तो तू आहेस, प्रभू. नम्रतेने तुझ्या दासास भर क
त्याचे स्वतःचे िवचार दरू होतील, तु आमचा उपयोग तुझ्या गौरवासाठी करशील. देवाचा
पुत्र, येशू नावाने मागतो, आमेन.
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दान काय आहे? असे काही नाही जे तुम्ही घेता, आण बा रक तुकडे करता आण
गोल िफरवता नाही. नाही. हे समजणे क स्वतःला कशाप्रकारे बाहेर काढणे क देव
तुमचा उपयोग क शकेल. एक वरदान म्हणजे स्वतःला बाजूला सारणे. मग देव त्याचा
उपयोग करतो.
135

माझ्यामागे असले ली बाई ावेळी मरणार आहे जर तीला आरोग्य िमळाले नाही
तर…माझ्यामागे असले ल्या
ीसाठी दस
ु र्या मनुष्या ारे आताच प्राथर् ना करण्यात
आले ली आहे. तला ककर्रोग झाला आहे. ककर्रोग तच्या स्तनात आण तच्या
फुप्फुसातही झाला आहे. तच्यासाठी आताच प्राथर् ना करण्यात आली होती, आण तला
आरोग्य िमळाले आहे हे िव ासा ारे स्वकारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. प्रभू परमेश्वर असे
म्हणतो! बाई, हे खरे आहे का? [ती बाई म्हणते, “हो, ते नक्क च खरे आहे.”—संपा.] जर
तसे आहे, आपले हात हलवून प्रेक्षकांना दाखव. अब्राहामाचा परमेश्वर आजही जीवंत
आहे! ठीक आहे. जा िवश्वास ठे व, ज्यावर तू िवश्वास ठे वला आहे आण तुला बरे
वाटेल. आमेन.
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तुम्ही िवश्वास करता का? तुम्ही सांगा, “प्रेक्षकांबद्दल काय?”
ती ी येथे बसली आहा…रांगेच्या शेवटी, तेथून दस
ू री ी. जेव्हा मी सभोवती
वळलो, तेथे मी काहीतरी पाहीले , एक गो ी तच्या दंडाभोवती, रक्तदाब खेचत आहे.
तला उच्च रक्तदाब आहे. बाई हे बरोबर आहे का? तुमचा हात वर करा. जर तू िवश्वास
ठे वशील तर तुझा रक्तदाब खाली येईल. अब्राहामाचा परमेश्वर आजही श्य आहे. तो तोच
आहे जसा तो होता, देवाचा शब्द ा िदवसासाठी!
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तू कशी आहे? तू आता िवश्वास करतेस? देवावर िवश्वास ठे व! लहान बालकासारखे
व्हा. देव तुमचे अंतकरण जाणतो. त ण मिहले , मी जाणत नाही. तू िवश्वास ठे वतेस काय
तुझी काय समस्या आहे हे देव मला प्रकट करण्यास समथर् आहे? जर मी तुला ते सांिगतले
तर तू त्याच्यावर िवश्वास ठे वशील काय? ते तुझ्यासाठी नाही, ते दस
ु र्या कोणाक रता
आहे तो तुझा भाऊ आहे. आण तो खूप गंभीर आहे आण तो शहराच्या उत्तरेबाजून
तुलारे येथे आहे. आण तो इ स्पतळात आहे, आण त्याला रक्ताचा ककर्रोग झाला आहे,
आण डॉक्टरांनी त्याला मरणासाठी सोडले आहे. तेथे कुठलीच आशा उरली नाही. ते
बरोबर आहे. तू िवश्वास ठे वतेस काय? [ती बाई रडत म्हणाली, “होय”—संपा.] ठीक
आहे. तुझ्या हातात काय आहे? ते घे आण ते त्याच्यावर ठे व आण त्यावर अिवश्वास
क नको. िवश्वास ठे व! आमेन!
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तुम्ही िवश्वास ठे वता का? मी ा मिहले ला माझ्या आयुष्यात कधीही पािहले नाही,
परंतु देव हा देवच असतो! आता, मला सांगा एक मनुष्य ते क शकतो का? मनुष्याला तसे
बनिवले नाही क त्याने हे करावे. तो देवच आहे ज्यािवषयी येशू ख्रस्ताने अभवचन िदले
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क येथे अंतम िदवसात असे होईल आण तो स्वतःला प्रगट करील (फक्त अब्राहामाच्या
बीजासमोर) जसे ते सदोमाच्या िदवसात होते.
आता येथे, मी त्या मिहले ला ओळखीत नाही, आम्ही एकमेकांसाठी अनोळखी
आहोत. मला वाटते ही आमची आयुष्यातील पिहलीच भेट आहे. तू माझ्यावर देवाचा
सेवक म्हणून िवश्वास ठे वतेस काय? [ती मिहला म्हणते, “होय.”—संपा.] हे वचन
आहे ावर तू िवश्वास ठे वतेस काय? [“होय.”] आण तुला माहीत आहे क जर…हे
वचन आजही मनातील िवचार व हेतू ांचे परीक्षक आहे. हे बरोबर आहे? [“हे बरोबर
आहे.”] हे वचन चंगाई देणारेही आहे, जर तू ावर िवश्वास ठे वला तर. तू ठे वतेस.
तुझ्यावर छाया आहे, गडद छाया आहे. तो ककर्रोग आहे. आण तू िवश्वास ठे वतेस काय
क तो ककर्रोग कुठे आहे हे देव मला सांगू शकतो? तो लहान आतड्यामध्ये आहे. असे
डॉक्टर म्हणतात. तू िवश्वास करतेस काय क तू बरी होशील? [“आमेन.”] जा, आण
िबल्कुल संशयी होऊ नको, आण देव तुला बरे करील. आमेन.
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141 तुम्ही सगळे िवश्वास करता का? अगदी तसेच जसे त्याने करण्याचे अभवचन िदले
आहे! देवावर िवश्वास ठे वा, संशयी होऊ नका.

आपण एकमेकांस अनोळखी आहोत मी तुला ओळखीत नाही. जर आपण अनोळखी
आहोत, तर हे प्रेक्षकांना कळू दे. आपण आपले हात पकडू या. त्या ीस मी माझ्या
आयुष्यात कधीही पाहीले नाही.
142

तुम्ही तेथे बाहेर िवश्वास ठे वता का? तुम्ही िवश्वास ठे वता का तो येशू ख्रस्त आहे?
ते काय आहे? ते त्याचे वचन आहे. जेव्हा ा लोकांनी त्याला नाकारले , त्यांनी मनुष्याला
नाकारले नाही, तर त्यांनी वचनाला नाकारले . ते वचन होते जे बाहेर होते, ते परत आत
येऊ शकले नाही.
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144 आता, ती मिहला मझ्यासाठी अनोळखी आहे. मी तला माझ्या जीवनात कधीही
पािहले नाही. देव आरोग्य देणारा आहे. ते कदाचत आरोग्यासाठी आले नसतील, दस
ु र्या
कशासाठी आले असतील, परंतु तुमची समस्या काय आहे हे देव मला समजावतील,
तुम्ही माझ्यावर िवश्वास ठे वाल काय? पिहली गो ज्यासाठी तुम्हाला प्राथर् ना हवी आहे,
ती तुम्हाला कानाने कमी ऐकावयास येते. तुझ्या एका कानाने, तू ऐकू शकत नाही. हे बरोबर
आहे. ते खरे आहे. आण तुला एक सवय आहे, आण तुला त्या सवयीपासून छुटकारा
हवा आहे, ते धुम्रपान आहे. तू आता आपले बोट तुझ्या चांगल्या कानात ठे व ठीक आहे,
तुझ्या चांगल्या कानात. ठीक आहे. आता देवावर िवश्वास ठे व आण तुझ्या मागार्ने जा,
आण क नको…आण जर तू िवश्वास ठे वलास तर तू ापुढे धुम्रपान करणार नाहीस.
जा, आण प्रभू तुम्हास आशीवार्द देवो.

तुम्ही काय घडत आहे ते पाहा. तो खरा आहे क नाही?
मी तुला ओळखीत नाही, आपण एकमेकांस अनोळखी आहोत. मी तुला माझ्या
आयुष्यात कधीच पाहीले नाही, पण देव तुला ओळखतो. जर देव मला तुझ्यािवषयी
काही सांगेल. तर तू िवश्वास ठे वशील काय?
145

146 सवर् प्रेक्षक िवश्वास करतात का? तेथे बाहेर कोणी आहे का जो
ा ीला ओळखतो
काय? ठीक आहे, तुला ठाऊक आहे हे खरे आहे क नाही. हे ते सोडवू शकेल. हेच
सत्य सांगतील.
147 आता तुम्ही पाहू शकता मागील थोड्याच िमिनटात काय घडले आहे. मी थरथर
कापत आहे. पाहा. सवर् काही माझ्यापुढे िदसेनासे होत आहे. पाहा, ते प रक्षण करीत आहे.
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पाहा, तो पिवत्र आत्मा आहे. तो मी नाही. ते वचन आजच्या िदवसासाठी अभवचनाच्या
स्व पात िदले आहे. असे प्रेिषतांच्या िदवसात घडले नव्हते. ते कधीच नव्हते. परंतु असे
कोठे सांिगतले होते, “मनुष्याच्या पुत्राच्या येण्याअगोदर, जसे लोटाच्या िदवसात होते,
तसे मनुष्याच्या पुत्राच्या येण्याच्या वेळेस असेल.” अिवश्वासी ावर िवश्वास ठे वीत नाही.
त्यांनी िवश्वास ठे वावा अशी अपेक्षा नाही. परंतु िवश्वासी त्यावर िवश्वास ठे वतात!
148 आता, जर पिवत्र आत्मा प्रकट करील तर िकती जण तुमच्या संपूणर् दयाने िवश्वास
ठे वतील, त्यांनी तुमचे हात वर करावे?

तुमचे काही नुकसान झाले आहे. तुमच्या गाडीचा अपघात झाला आहे. तुमच्या
मानेच्या काही शीरा ताणल्या गेल्या आहे. तुझे मुत्र पड ही खेचल्यामुळे हलले आहे. ते
बरोबर आहे का, आहे क नाही? [ती बाई म्हणते, “होय, महाशय.”—संपा.] तू िवश्वास
करतेस काय? [“होय महाशय.”] तू पूणर्त: बरा होशील. प्रभूची स्तुती होवो.
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तू िवश्वास ठे वतेस क देव मूत्र पडाची समस्या दरू करतो? तर पुढे जा आण तुझे
आरोग्य स्वकार.
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ये, बाई ा मागार्ने बघ. तू िवश्वास करतेस काय देव दयाचा आजार बरा करतो?
ठीक आहे. तुझ्या मागार्ने जा आण िवश्वास कर, आण तुझे दय बरे होईल.
151

येथे ये. तू िवश्वास करतोस देव तुझी पाठ बरी क शकतो, तुला बरे क शकतो?
जा आण मग त्यावर िवश्वास ठे व.
152

केवळ देवावर िवश्वास ठे व. तुला तेवढंच करणं आहे.
ये, बाई. तू िवश्वास करतेस क देव पोटाच्या समस्या बर्या करतो? जा, तुझे जेवण
खा, तुझ्या संपूणर् दयाने िवश्वास ठे व.
153

ये. तू िवश्वास ठे वतेस क देव संधवात बरा करतो? तर मग जा, िवश्वास ठे व
आण…देव तुला बरे करील.
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ठीक आहे, ये. तू तुझ्या पूणर् दयाने िवश्वास करतेस काय? तू िवश्वास ठे वतेस
काय? संधवात पुन्हा. तू िवश्वास करते क देव तुला बरे क शकतो? जा, िवश्वास
ठे व, म्हण, “धन्यवाद, प्रभू.”
155

तेथे िकती जण िवश्वास करतात? तुम्ही िवश्वास करता का?
156 ती मिहला येथे लाल पोशाख घालून बसले ली आहे, तचे हात वर करीत आहे,
उच्च रक्तदाबाने त्रस्त आहे. तू िवश्वास ठे वते क देव तुला आरोग्य देईल? तू ठे वतेस का?
ठीक आहे. तुझे हात तेथे तुझ्या बाजूच्या ीवर ठे व. आण तीला सांग तचा आवाज बरा
होईल. आमेन.

तेथे ते आहे. आमेन. तू िवश्वास ठे वतेस? िवश्वास ठे व.
येथे एक मनुष्य बसला आहे, रक्त ावाचा त्रास आहे. तू िवश्वास ठे वतोस, महाशय,
येथे बसले ला. होय तुला रक्त ावाचा त्रास आहे. तू िवश्वास ठे वतोस क तो बरा होईल?
157

तुझ्या बाजूच्या मिहले ला रक्त ावाचा त्रास आहे, आण तला पाठीचा त्रास आहे.
तू िवश्वास ठे वतेस क देव तुला आरोग्य देणार आहे? तू िवश्वास ठे वतेस का? तुझा हात
वर कर आण ते स्वकार, िवश्वास कर.
158

159 ही तुझ्या बाजूची मिहला तच्या पायांना आण तच्या िनतंबाला त्रास आहे. तू
िवश्वास करते क हे बरोबर आहे, बाई? तू िवश्वास ठे वतेस क तू बरी होशील? ठीक
आहे, तुझे हात वर कर, सांग, “मी ते स्वकारते.”
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ठीक आहे, तच्या बाजूच्या मिहले ला संसगर् दोष आहे. तू िवश्वास ठे वतेस क देव
संसगर् दोष बरा करील. त ण मिहला ￭जने चष्मा घातला आहे. तुझा हात वर कर, सांग,
“मी ते स्वकारते.” ठीक आहे, त्यावर िवश्वास कर.
160

161 तच्या बाजूच्या मिहले स मूत्र पडाचा त्रास आहे. तू िवश्वास ठे वते क देव मूत्र पडाचा
आजार बरा करील? ठीक, तुझा हात वर कर, ते स्वकार

तच्या बाजूच्या लहान मूलीच्या गळ्यात गाठ आहे. तू िवश्वास करतेस क देव तेथे
असले ली गाठ बरी करील? तुझा हात वर कर, स्वकार कर.
162

िकती जण पूणर् दयाने िवश्वास करतात? तर मग तुमच्या पायांवर उभे राहा आण
ते स्वकारा. अब्राहाम, इसहाक आण याकोबाच्या देवाच्या उप स्थतीत उभे राहा.
163

प्रभू येशू ख्रस्ताच्या नावाने पिवत्र आत्मा ा इमारतीत आता असणार्या सवार्ंवर
येवो आण त्याच्या दैवी उप स्थतीत प्रत्येक व्यक्त ला आरोग्य देवो!
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