
सामथ्यर्शाली परमेश् वर
आपल्यापुढे प्रगट झाला

 माझ्याकडे काही शा भाग लहीलेले आहेत, क मला त्यांतून तुमच्याशी
बोलण्यास आवडेल; आण मी िवश् वास करतो क परमेश् वर आपले हे दबुर्ल

प्रयत्न आशीवार्दीत करील.
2 आता, पुष्कळ लोकं आश् चयर्चिकत होतात क का आपण इतके िवलक्षण आण
आवाज करणारे आहोत. तुम्हाला ठाऊक आहे, ही एक वेगळ्या प्रकारची—ची सभा
आहे, त्या पेक्षा जी लोकं नेहमी पहात आलेली आहेत. आण, सामान्यपणे, सवर् गो ी एक
प्रकारे पूणर् िन श् चत केलेल्या स्व पात असतात. परतंु जेव्हा आपण ा सभेत येतो, जो
आजपयर्ंत इतक्या वषार्ंपासून माझा िवशेषाधकार आहे ा सभांना सु वात झाल्यापासून,
आण आम्हाला हे ठाऊकही नव्हते क आम्ही त्या करणार आहोत. आम्ही केवळ येतो
आण आम्हाला सम पत करतो. तीच एक गो आहे जी करणे आम्हाला ठाऊक आहे.
आण देव बाक च्या गो ी करतो. तेच आम्हाला एका िवश प्रकारचे लोक बनवते.
3 त्या िदवशी कोणीतरी म्हणाले, “तुम्हाला ठाऊक आहे तुम्ही लोकं खरोखरीच चक्रम
व्यक्त आहात.”

मी म्हणालो, “हो, मला—मलाही वाटते आम्ही तसेच आहोत.”
4 आण मला एका सभेची आठवण येते. भाऊ ट्र ॉय मला एका छोट्या जमर्न मनुष्याची
एके वेळची गो सांगत होते क ज्याने म्हटले क त्याला पिवत्र आत्म्याचा बाि स्मा
िमळाला. आण दसुर्या िदवशी, एका दकुानात जेथे तो काम करीत होता, तो त्याचे हात
वर करीत असे आण प्रभूची स्तुती करीत असे आण अन्य भाषेत बोलत असे आण
असेच करीत असे, भयकंर. आण शेवटी, त्याचा मालक जवळ आला आण म्हणाला,
“हनैी, तुला काय झाले आहे?”
5 त्याने म्हटले, “ओह, माझे तारण झाले आहे.” त्याने म्हटले, “माझे अतंःकरण
अगदी आनदंाने भ न वाहत आहे.”
6 त्याने म्हटले, “बर,े तू नक्क च खाली त्या वेड्यांच्या समुहासह तेथे गेला असणार.”
7 त्याने म्हटले, “होय. परमेश् वराचा गौरव होवो!” म्हणाला, “ ा वेड्यांबद्दल प्रभूची
स्तूती असो.” त्याने म्हटले—त्याने म्हटले, “तुझी गाडी घे, रस्त्यावर ये.” म्हटले, “तु
त्यांतून सवर् नट बाहेर काढ, तूझ्याकडे काहीच राहणार नाही परतंु एक प यांचा ‘ढीग.’”
आण ते केवळ…ते अगदी बरोबर आहे, तुला माहीत आहे.
8 एके िदवशी, कॅ लफो नयामध्ये, मी लॉस एन्जल्सच्या रस्त्याने जात होतो, आण
मी पािहले एका मनुष्याच्या छातीवर एक चन्ह होते, आण येथे. आण त्याने म्हटले, “मी
ख्रस्तासाठी एक वेडा आहे.” आण सवर्जण त्याच्याकडे पहात होते. आण मी त्यांना
त्याच्याकडे वळून पाहताना पहात होतो, जेव्हा तो तेथून जात असे. आण मी िवचार
केला क मी ही त्यांच्यासारखे करीन. आण त्याच्या…पाठीवर, त्याने म्हटले, “तुम्ही
कोणासाठी वेडे आहात?” होय. मला वाटते क आपण सवर् िवलक्षण प्रकारचे आहोत,
एक दसुर्यासारखे, तुम्हाला माहीत आहे.
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9 परतंु तुम्हाला माहीत आहे, हे जग अशा प्रकारच्या चाकोरीबध्द जीवनात गुतंले
आहे, एखादी वेगळी गो तला इतके िवलक्षण करते, क लोकं िवचार क लागतात
क हे काहीतरी चुक चे आहे. आण िवलक्षणपणे देवाला काहीतरी नेहमीपेक्षा वेगळे करावे
लागते, ासाठी क लोकांना पुन्हा बायबलकडे वळवावे.
10 मी कल्पना क शकतो क नोहा त्या प्रकारचा एक—एक वेड लागलेला व्यक्त
होता, त्या वजै्ञािनक यगुासाठी जेथे तो रहात होता, कारण ते ￭सध्द क शकत होते
क आकाशामध्ये पाणी नव्हते. परतंु देवाने म्हटले तेथे काही तसे असतील. म्हणून,
नोहा, प्रचार करीत होता आण त्यावर िवश् वास ठेवीत होता, तो एक वेड लागलेला
व्यक्त बनला.
11 आण मी कल्पना केली क जेव्हा मोशे खाली िमसरामध्ये गेला, तो फारोसाठी
एक—एक वेड लागलेला व्यक्त होता. परतंु लक्षात ठेवा, फारो देखील त्याच्यासाठी एक
वेड लागलेला व्यक्त होता. म्हणून त्यांनी…आपल्याला ते समजते.
12 अगदी येशूला एक बडंखोर गणले गेले. ते बरोबर आहे. माट न लुथर, कॅथ लक
चचर्साठी, एक वेड लागलेला व्यक्त होता. आण जॉन वेसली अ ॅग्लीकनसाठी एक वेड
लागलेला व्यक्त होता. म्हणून, तुम्हाला माहीत आहे, हा—हा दसुर्या वेड लागलेल्या
व्यक्त चा समय होता. तुम्हाला तसे वाटत नाही काय? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—
सम्पा.] परतंु तुम्हाला माहीत आहे, तेथे नट असण्याअगोदर, तेथे प्रथम, खीळ असणे
आवश्यक आहे, त्याला घट्ट ध न ठेवण्यासाठी.
13 म्हणून, तुम्हाला ठाऊक आहे, नोहा, एक वेड लागलेला व्यक्त असल्याकारणाने,
त्याने…तो नट काढा, तर त्या ारे बोल्टही खेचला जातो, काही गो ी एकत्र
खेचल्या जातात, आण काही गो ी एकत्र पकडल्या जातात. म्हणून, नोहा त्या सवर्
िवश् वास ठेवणार्यांना न्यायातून, ता मध्ये खेचू शकला, एक वेड लागलेला व्यक्त
असल्याकारणाने.
14 आपल्याला कळते, क , मोशेने त्याच्या लोकांना िमसरांतून काढले, एक वेड
लागलेला व्यक्त असल्याकारणाने. ते बरोबर आहे.
15 मला वाटते आपल्याला आता एक वेड लागलेला व्यक्त ची गरज आहे, वधूला
मडंळीतून बाहेर काढण्यासाठी. आता आपल्याला काहीतरी हवे आहे, दसूरे एक, ासाठी
आपण एक अतशय िवलक्षण प्रकारचे लोकं व्हावे. आण मला वाटते, आज रात्री, जर
प्रभूची इच्छा असली, तर मी ािवषयी काही वचने वाचण्याचा प्रयत्न करीन. आण काही
क्षण तुमच्याशी बोलेन, आण तुम्हाला दाखिवण्याचा प्रयत्न करीन क का आपण असे
िवलक्षण लोक आहोत.
16 आपण आता वचनांकडे वळूया, िफ लप्प्पकैरांस पत्र, 2 रा अध्याय, 1-8, आण
दसूरे क रथकरांस पत्र 3:6. आण आपण वाचूया, कारण आपण देवाच्या वचनावर
िवश् वास ठेवतो.
17 आण आता आपणही वाचण्याआधी, आपली मस्तके प्राथर्नेसाठी झुकवूया.
18 कृपाळू स्वग य िपत्या, आम्ही िन श् चतच िवशेषाधकार असलेले लोक आहोत, आज
रात्री ा यगुात राहात असताना, आण त्या गो ी समजण्यासाठी ज्या आम्ही घडताना
पहातो, आण जाणावे क समय अगदी जवळ आला आहे, जेव्हा येशू त्याच्या मडंळीसाठी
येईल. ओह, प्रभू, त्याने आमची अंतःकरणे थरथरत आहेत! आण जसे आम्ही ही पाने
मागे ओढीत आहोत, आज रात्री, आम्ही प्राथर्ना करतो क तू आम्हाला ा वचनांतून
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संदभर् देशील. आण पिवत्र आत्मा आमच्या दयांना त्या गो ी प्रगट करो ज्या चांगल्या
आण देवाला संतोषकारक असतील. आम्ही येशूच्या नावाने मागतो. आमेन.
19 तुम्हाला ठाऊक आहे, िवश् वास ठेवा मी तुम्हाला काही गो ी करण्यास सांगेन.
मी—मी सहसा काही चमत्का रक गो ी करण्यास सांगतो, आण माझी आशा आहे
क मी तुम्हाला फार चमत्का रक गो ी सांगत नाही. परतंु जेव्हा आपण प्रतज्ञा घेऊन
झड्यावरील िन ा प्रगट करतो, आपण सवर् उभे राहतो. आण—आण जेव्हा झडा
जवळून जातो, आपण उभे राहतो; जे आपण राहीलो पाहीजे. आण आपण सलामी
देण्यासाठी उभे राहातो. आपण वचन वाचत असता उभे राहूया, जर तुम्ही, 2 रे
क रथकरांस पत्र 3:6.

त्यानेच…आम्हाला नव्या कराराचे सेवक होण्याक रता समथर् केले; तो
करार लेखी नव्हे, तर आध्या त्मक आहे; कारण लेख ￭जवे मारतो, परतंु
आत्मा जीवंत क रतो.
￭जचा—￭जचा लेख दगडावर कोरलेला असून ￭जचे पयर्वसन मृत्यूतं होत

असे ती सेवा एवढी तेजस्वी होती क ‘मोशेच्या त डाचे तेज’ नाहीसे होत
चालले असूनही इ ाएल लोकांना जर त्याच्या त डाकडे टक लावून पाहवेना.
तर आध्या त्मक सेवा िवशेषक न तेजस्वी होणार नाही काय?
कारण ज्या सेवेचा प रणाम दडंाज्ञा ती जर तेजोमय होती…तर ￭जचा

प रणाम नीतमत्व ती िकती िवशेषेक न अधक तेजोमय असणार.
इतकेच नव्हे, तर जे तेजस्वी होते ते ा तुलनेत अपरपंार तेजापुढे तुलनेने

हीनतेज ठरले.
न होत चाललेले जर तेजयकु्त आहे तर जे शा त ते िकतीतरी अधक

तेजस्वी असणार.
तर मग आम्हाला अशी आशा असल्यामुळे आम्ही फार धटाईने बोलतो.
इ ाएल लोकांनी जे नाहीसे होत चालले होते त्या तेजाकडे एकसारखी
ी लावू नये म्हणून मोशे आपल्या मुखावर आच्छादन घालीत असे तसे

आम्ही करीत नाही.
परतंु त्यांची मने कठीण झाली, कारण जुना करार वाचून दाखवण्यात येतो

तेव्हा तेच आच्छादन आजपयर्ंत तसेच न काढलेले राहते; ते ख्रस्तामध्ये
नाहीसे होते.
आजपयर्ंत मोशेचा ग्रंथ वाचून दाखिवण्यात येतो तेव्हा त्यांच्या अंतःकरणावर

आच्छादन राहते.
परतंु त्यांचे अतंःकरण प्रभूकडे वळले म्हणजे आच्छादन काढले जाते…
प्रभू आत्मा आहे, आण जेथे प्रभूचा आत्मा आहे तेथे मोकळीक आहे.
परतंु आपल्या मुखावर आच्छादन नसलेले, आपण सवर्जण आरशाप्रमाणे

प्रभूच्या वभैवाचे प्रत बब पाडीत आहो आण प्रभू जो आत्मा, त्याच्या ारे
तेजस्वीतेच्या परपंरनेे, आपले पांतर होत असता आपण त्याच्याशी सम प
होत आहो.

20 आण िफ लप्पकैरांस पत्र 2, आपण हे वाचूया, 1 ल्या वचनापासून सु वात क या,
आण 8 व्या वचनापयर्ंत वाचूया.
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ा— ाव न ख्रस्ताच्या ठायी काही आ ासन, प्रीतीचे…काही सांत्वन,
आत्म्याची काही सहभािगता, काही कळवळा व क णा ही जर आहेत.
तर तुम्ही समचत्त व्हा, एकमेकांवर सारखीच प्रीत करा आण एकजीव

होऊन एकचत्त व्हा, अशा प्रकारे माझा आनदं पूणर् करा.
तट पाडण्याच्या अथवा पोकळ डौल िमरवण्याच्या बुध्दीने काहीही क

नका, तर लीनतेने एकमेकांना आपणापेक्षा शे्र माना;
तुम्ही कोणीही आपलेच हीत पाहू नका, तर दसुर्याचेही पाहा.
अशी जी चत्तवृत्ती ख्रस्त येशूच्या ठायी होती ती तुमच्या ठायीही असो
तो देवाच्या स्व पाचा असूनही देवाच्या बरोबरीचे असणे हा लाभ आहे असे

त्याने मानले नाही,
तर त्याने स्वतःला रक्त केले, म्हणजे मनुष्याच्या प्रत पाचे होऊन दासाचे

स्व प धारण केले.
आण मनुष्यप्रकृतीचे असे प्रगट होऊन त्याने मरण; आण तेही

वधस्तभंावरचे मरण सोसले, येथपयर्ंत आज्ञापालन क न त्याने स्वतःला
लीन केले.

21 आपण प्राथर्ना क या.
22 स्वग य िपत्या, हे महान वचन जे, आज रात्री, तुझ्या पिवत्र प्राधलेखातून वाचले
गेले आहे, आमच्या अतंःकरणासाठी इतके वास्तिवक कर, क आम्ही येथून जाऊ जसे
अम्माऊस येथून जाताना, ते म्हणत होते, “तो वाटेने आपल्याबरोबर बोलत होता व
शा ाचा उलगडा करीत होता तेव्हा आपल्या अंतःकरणाला आतल्या आत उकळी येत
नव्हती काय?” हे आम्ही येशूच्या नावात मागतो. आमेन.

तुम्ही बसू शकता.
23 आता हे एक िवलक्षण वचन आहे, परतंु माझ्या मते ते ा प्रसंगासाठी एकदम योग्य
आहे. मी ा िवषयावर बोलू इ च्छतो: सामथ्यर्शाली देवआमच्यासमोर प्रगट झाला .
24 आता, तेथे मनुष्य होता, मनुष्याच्या दयात एक भूक होती, हे शोधण्यासाठी क तो
कोठून आला आण येथे त्याला असण्याचे काय कारण आहे, आण तो कुठे जात आहे.
तेथे केवळ एकच आहे जो उत्तर देऊ शकतो, तो आहे ज्याने त्याला येथे आणले आहे.
आण मनुष्याची देवाला पाहण्याची नेहमीच इच्छा होती.
25 जुन्या करारात, आपण पहातो क देव, स्वतःला अिवश् वासणार्यांपासून गु ठेवीत
होता, देवाकडे लोकांबरोबर व्यवहार करण्याचा एक वेगळाच मागर् आहे. तो स्वतःला
अिवश् वासणार्यांपासून लपवतो आण स्वतःला िवश् वासणार्यांस प्रगट करतो. देव तसे
करतो. येशू िपत्याचे आभार मानतो, क , त्याने ा गो ी ज्ञानी आण िवचारवंतांपासून
गु ठेवल्या, आण बाळकास प्रगट केल्या. म्हणून, आपण पहातो क देव कधीच त्याच्या
स्वभावामध्ये बदलत नाही, आण तो नेहमी त्याचे कायर् एकसारखेच करतो. आपण हे
मलाखी 3 मध्ये पहातो, क तो म्हणतो, “मी देव आहे, आण मी कधीही बदलत नाही.”
म्हणून, तो सदवै, एकाच िनयमाने कायर् करतो.
26 आता आपण बायबलच्या सवार्त जुन्या पुस्तकातील एक घेत आहोत. जेव्हा ईयोब,
त्याच्या िदवसातील नीतीमान मनुष्यांमधील एका देवाच्या िनयमांतील एक प रपूणर् मनुष्य,
एक सेवक, थोर, सन्माननीय सेवक, देव देखील म्हणाला, “त्याच्यासारखा ा पृथ्वीवर,
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कोणी नाही.” परतंु…त्याची इच्छा झाली क देवाला एकदा पहावे. त्याला ठाऊक होते
क तेथे देव आहे, आण त्याला वाटले क त्याला देवाला पहाणे आवडेल, कवा, एकतर,
त्याच्या घरी जावे. आण दरवाजा ठोठावा, आण म्हणावे, “मला तुझ्याबरोबर बोलण्यास
आवडेल.” बसावे, त्याच्यासह बोलावे, जसे आपण एकमेकांशी बोलतो.
27 आपल्याला एक समज आहे. हेच कारण आहे आम्ही ा सभांमध्ये आहोत, जेथे
आम्ही एकत्र येतो आण—आण आपले िवचार प्रगट करतो. आण—आण आपण
एकमेकांना चांगल्या प्रकारे समजून घेतो, चांगल्याप्रकार,े जेव्हा आपण एकमेकांशी ा
गो िवषयी बोलतो. आण सेवक तसे करतात. जीवनातील सवर्च लोकं ते करतात,
गो वर बोलतात.
28 आण, ईयोब, देव त्याच्यासाठी इतका खरा होता, त्याची शोधण्याची इच्छा होती जर
तो जाऊ शकत नव्हता, त्याचा दरवाजा ठोठावू शकत नव्हता, आण—आण त्याच्याशी
मुलाखत क शकत नव्हता.
29 परतंु आपण पहातो क देव त्याच्याशी बोलला, परतंु तो आच्छादीत होता. तो एका
वावटळीच्या स्व पात आच्छादीत होता. आण त्याने ईयोबास मदार्प्रमाणे त्याची कमर
बांधण्यास सांिगतले; तो त्याच्याशी, मनुष्याप्रमाणे, बोलणार होता. आण तो वावटळ तून
खाली आला आण—आण ईयोबाशी बोलला आण त्याने त्या वावटळी ारे स्वतःला
ईयोबास प्रगट केले, तरीही त्याने त्याला ततंोततं पाहीले नाही. तो केवळ वारा वाहताना
आण झाडांमध्ये सभोवती िफरताना ऐकू शकत होता. आण वावटळीतून आवाज आला,
परतंु देव त्या वावटळीत आच्छादीत होता.
30 आपण, खाली आिफ्रका, साऊथ आिफ्रकेत पहातो, ते एक शब्द अमोयाह
वापरतात, ज्याचा अथर्, “एक अ श्य शक्त .”
31 आण ही अ श्य शक्त , वावटळीमध्ये ￭जला एक ऐकू येण्याजोगा आवाज होता.
ती ईयोबाशी बोलली, तरीही त्याने त्याचे प कधीच पािहले नाही. परतंु तो त्याच्याशी
वावटळी ारे आच्छादीत होता.
32 आपण बायबलमधील जुन्या करारांतील महान संदेष्ट्यांपकै एक पहातो, मोशे
देवाचा िनवडलेला, खास, पूवर्िनधार् रत सेवक, त्याची देखील त्याला भेटण्याची इच्छा
होती. तो त्याच्याशी इतका जवळ होता, आण त्याने त्याच्या महान गुढ हातांनी घडताना
व करताना िकत्येक गो ी त्याच्यासमोर पािहल्या होत्या ज्या केवळ देवच क शकतो.
एकदा त्याची त्याला पाहण्याची इच्छा झाली, आण देवाने त्याला म्हटले, “जा खडकावर
उभा रहा.”
33 आण खडकावर उभे राहून, मोशेने त्याला जवळून जाताना पािहले. त्याने त्याची पाठ
पािहली. आण त्याने म्हटले, “ती एका मनुष्यासारखी िदसली, मनुष्याच्या पाठीसारखी.”
तरीही त्याने देवाला पाहीले नाही. त्याने फक्त देवाचे आच्छादन पािहले.
34 बायबल सांगते, “कोणीही मनुष्याने देवाला कधीही पािहले नाही, जो एकुलता एक
जन्मलेला देविपत्याच्या उराशी असतो त्याने त्याला प्रगट केले आहे.” म्हणून मोशेने
त्याला आच्छािदत असे पािहले, एका मनुष्यासारखे. आपल्याला समजते क जुन्या
करारातील यहोवा हा निवन करारातील येशू होता.
35 आण—आण डॉ. स्कोिफल्ड येथे, आपण पहातो क , त्याचे शब्द, “ प”
बदलणारा. ग्रीक मध्ये, आपण एक शब्द पहातो एन मॉफ , ज्याचा अथर्, “जे अ श्य ते
श्य केले होते.” अशी गो जी…आपल्याला माहीत आहे ती तेथे आहे. ती असू शकते…
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पाहू शकत नाही, परतंु तरीही आपल्याला ठाऊक आहे क ती तेथे आहे. आण जेव्हा
त्याने त्याचे प बदलले, एन मॉफ चा, ज्याचा अथर् हा क तो दवैीपासून नसै गक झाला.
36 आण त्याने केवळ त्याचा मुखवटा बदलला, दसुर्या शब्दांत, ते एका नाटकाप्रमाणे
आहे. तो भूिमका करीत होता. आण ग्रीकमध्ये, जेव्हा ते त्यांचे मुखवटे बदलत कदाचत…
एका कलाकाराने िकत्येक पात्रांची भूिमका केली असेल.
37 आण माझी मुलगी, जी येथे हजर आहे, त्यांचे त्यांच्या शाळेत एक—एक नाटक
होते. आण मला माहीत आहे एका मुलाने चार जणांची भूिमका केली, परतंु तो
व्यासपीठाच्या मागे जाई आण त्याचा—त्याचा मुखवटा बदली, मग बाहेर येई, दसुर्या
भूिमकेची नक्कल करण्यासाठी.
38 आता जर तुम्ही जुन्या करारांतील मसीहा कसा असणार ािवषयी भिवष्यवाण्या
पािहल्या, तर तुम्ही त्यांची येशूच्या जीवनाबरोबर तुलना क शकता; आण तुम्हाला
येशू कोण होता हे ततंोततं सापडेल. तो केवळ एक सामान्य मनुष्य नव्हता. तो देव होता.
बहु पी . तो दवैी स्व पातून—तून, मनुष्याच्या नसै गक पात बदलला गेला. तरीही,
तो देव होता, देहात प्रगट झाला होता, मानवी पाने झाकलेला, मांसाने झाकलेला.

आण तुम्ही जुन्या करारात पहा.
39 मला—मला—मला ठाऊक आहे क आज रात्री, मी एका िमश्र श्रोत्यांशी बोलत
आहे, जे जगाच्या वेगवेगळ्या भागांतून आलेले आहेत. आण आपण येथे शोधून
काढण्यासाठी आलो आहोत. आपण—आपण काय आहोत. आपण—आपण काय
करीत आहोत? आपण काय आहोत? आपण कुठे जात आहोत? काय घडत आहे?

ा सवार्ंचा काय अथर् आहे?
40 आण आता आपण येथे, पहातो, क , तुम्ही यहुदी पु ष आण ीया, आण
मिंदरातील—तील रब्बी, मागील िदवसात, जर त्यांनी बायबलकडे लक्ष िदले असते,
परपंरऐेवजी त्यांतील भिवष्यवाण्यांवर, तर त्यांनी, येशू कोण होता हे ओळखले असते.
त्यांनी त्याला कधीच बालजबूल असे म्हटले नसते. त्यांनी त्याला कधीच वधस्तभंावर
खळले नसते. परतंु ते सवर् घडणार होते. तो नाटकाचा भाग होता. आण ा कारणामुळे,
त्यांना आंधळे करण्यात आले.
41 हे जणूकाही पुष्कळ तुम्हा पु ष, ीया सारखे, जे येथे आजरात्री आहेत, कदाचत
ते माझ्या वयाचे कवा थोडेसे मोठे असतील. तुम्हाला आठवते, येथे अमे रकेत, खूप
वषार्ंअगोदर, आधी चायनीस…माझ्या भावा, त्याची येथे ओळख देत आहे, ते माझ्या
मनात आले जेव्हा मी त्याच्याशी बोलत होतो. कसे ते करीत असत…ते इगं्रजी बोलू शकत
नव्हते, आण ते—ते धोब्याचे काम करीत असत. आण तुम्ही त्याच्याकडे धुतलेले कपडे
घेण्यास गेला. ते—ते चीनी धुलाई करणारे एक टॅग घेत असत, आण ते एका िवश
प्रकारे फाडत तुमच्याकडे टॅगचा एक भाग ठेवीत, तो दसुरा भाग ते घेत असत. परतंु
जेव्हा तुम्ही तुमचे कपडे परत घेण्यास याल, ते दोन पेपरचे भाग भडस्त असले पािहजे.
आण जर ते ततंोततं जुळले नाही…तुम्ही त्याची कुठल्याही प्रकारे नक्कल क शकणार
नाही, कारण त्याच्याकडे एक तुकडा आहे आण दसुरा तुकडा तुमच्याकडे. आण जर
त्याची नक्कल केली…तर मग तुम्हाला जे तुमचे आहे त्याचा दावा करण्याचा अधकार
आहे. आण मग तुम्हाला जे तुमचे आहे ते िमळते, जर तुमच्याकडे त्या कराराचा दसुरा
भाग असेल.
42 म्हणून, आज रात्री, जेव्हा आपल्याकडे त्या कराराचा दसुरा भाग आहे. जेव्हा देवाने
त्याच्या पुत्राला कलवरीवर दोन भागात फाडले, शरीर अपर्णासाठी घेतले, आण आत्मा
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आपल्याकडे खाली पाठिवला; जो एकदा येशू, ा मनुष्यामध्ये राहात होता. तोच देव
आज रात्री आच्छािदत आहे, पिवत्र आत्म्याच्या स्व पात. ते दोन तुकडे एकत्र आले
पाहीजे, तेव्हा तुम्ही त्या कराराचा भाग बनता. देवाने हे केले, मनुष्याला अधक ओळख
देण्यासाठी, जेव्हा त्याने स्वतःला मनुष्य केले.
43 काही वषार्ंअगोदर, मी एक गो वाचत होतो. आण ा गो ीमध्ये म्हटले आहे, एका
महान, थोर राजा…मी त्याचे नाव आताच िवसरलो. मी ही गो सांगण्याचा िवचार केला
नव्हता. ती, जरी काल्पनीक आहे, परतंु ती आपल्याला त्या मु ाकडे नेते जी आपल्याला
त्याची पा र्भूमी देते ज्यावर आज आपण बोलू इ च्छतो. हा राजा, तो इतका थोर राजा
होता आण इतके महान प्रेम त्याच्या प्रजेवर करणारा होता, क एके िदवशी, त्याचे—
त्याचे संरक्षक आण त्याचे राजघराण्यांतील व्यक्त ांच्यासमोर, तो म्हणाला, “आज,
तुम्ही मला शेवटचं पाहता, खूप वषार्ंक रता.”
44 आण त्याचे रक्षक आण त्याचे राजघराण्यांतील व्यक्त त्याला म्हणाले, “भल्या
राजा, तू तसे का म्हणालास? तू परदेशी कोठेतरी, परदेशी बनण्यास जात आहेस का?”
45 त्याने म्हटले, “नाही. मी येथेच राहणार आहे. बर,े” म्हणाला, “मी माझ्या प्रजेमध्ये
जाणार आहे. मी एक शेतकरी बनणार आहे. मी लाकडे तोडणार्याबरोबर लाकडे तोडणार
आहे. मी नांगरणार्याबरोबर जिमन नांगरणार आहे. मी द्राके्ष खडुणार्यांबरोबर द्राके्ष खडुणार
आहे. मी त्यांच्यातील एक बनणार आहे, ासाठी मला अधक कळावे क ते काय
करीत आहे. आण मी त्यांच्यावर प्रेम करतो. आण मी त्यांना व्यिक्तशः अधक चांगल्या
प्रकारे जाणू इ च्छतो. ते मला ओळखणार नाही. परतंु, तरीही, मी त्यांना तशाप्रकारे
जाणू इ च्छतो.”
46 आण दसुर्या सकाळी, जेव्हा त्याचे प्रतिनधी, सवर् त्याच्या लोकांनी, कवा ते
जे राजवाड्यात होते, त्याला पािहले, त्याचा मुकूट काढला आण त्याच्या आसनावर,
राजासनावर ठेवला; आण त्याचा झगा काढला, आण एका शेतकर्याचा पोषाख चढवला,
सामान्य लोकांमध्ये चालत गेला.

आता, ा लहान गो ीत, आपल्याला देवािवषयी कळते.
47 त्यांनी राजाला म्हटले, “महाराज, आम्हाला तू हवा आहेस, आम्ही तुझ्यावर प्रेम
करतो. आमची—आमची इच्छा आहे क तू राजा असावे.” परतंु त्याची इच्छा होती क
त्यांच्यातील एक बनावे, त्यांना अधक चांगल्या रीतने ओळखावे, ासाठी क त्यांनी
त्याला अधक ओळखावे, क तो कोण होता? ते त्यांना प्रगट करील क तो वास्तवात
कोण होता.
48 आण तेच देवाने केले. त्याने—त्याने स्वतःला यहोवा देवापासून बदलले,
आपल्यातील एक बनावे, ासाठी क त्याने त्रास सहन करावा, त्याने मरणाची चव घ्यावी,
त्याला समजावे क मरणाची नांगी काय होती, आण मरणाचा दडं त्याच्या स्वतःवर
घ्यावा. त्याने त्याचा—त्याचा मुकूट आण त्याचा झगा काढून बाजूला ठेवला, आण तो
आपल्यातील एक बनला. त्याने लहानांबरोबर पाय धूतले. तो गरीबांसह—सह, तबंूत
रािहला. तो जगंलात आण रस्त्यामध्ये जे वंचत लोक होते त्यांच्याबरोबर झोपला. तो
आपल्यामधील एक झाला, ासाठी क त्याने आम्हाला अधक चांगल्याप्रकारे जाणावे,
आण आपणही त्याला अधक जाणावे.
49 आता, मला वाटते, ात, आपल्याला समजते, त्याला स्वतःला बदलण्या ार,े
त्याने काय केले. जर तुम्ही िनरीक्षण केले, तो तीन पुत्रांच्या नावाने आला. तो मनुष्यांच्या
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पुत्राच्या नावाने आला, आण देवाच्या पुत्राच्या नावाने, आण दािवदाच्या पुत्राच्या नावाने.
तो मनुष्याचा पुत्र म्हणून आला.
50 आता, यहेज्केल 2:3 मध्ये, यहोवा, स्वतः यहेज्केलला, जो संदे ा, “मनुष्याचा
पुत्र,” असे संबोधतो.
51 मनुष्याचा पुत्र म्हणजे, “एक संदे ा.” त्याला तशाप्रकारे यावे लागले क , अनुवाद
18:15 पूणर् करण्यासाठी, जेथे मोशेने म्हटले, “तुझा देव परमेश् वर तुझ्यामधून म्हणजे
तुझ्या भाऊबदंांतून माझ्यासारखा एक संदे ा तुझ्याक रता उभा क रल.” त्याने स्वतःला
कधीच देवाचा पुत्र असे संबोधले नाही. त्याने स्वतःला, “मनुष्याचा पुत्र,” संबोधले,
कारण त्याला शा लेखाप्रमाणे यायचे होते. समजले? त्याला फाडलेल्या पेपरचे दोन
तुकडे करायचे होते, जुन्या करारातील भिवष्यवाणी आण त्याचे स्वतःचे चा र य, जे
ततंोततं एकसारखे असले पािहजे. म्हणून तो, मनुष्याच्या पुत्राच्या स्व पात आला.
52 मग आपल्याला कळते, त्याचा मृत्यू, गाडले जाणे, आण पुन त्थानानतंर, तो
पटेकॉस्टच्या िदवशी, देवाचा पुत्र म्हणून; देव, तो आत्मा, पिवत्र आत्म्याच्या स्व पात
आला. तो काय करीत होता? तो स्वतःला बदलत होता, त्याच्या लोकांना एका वेगळ्या
स्व पात प्रगट होत होता. जसे, पिवत्र आत्मा जो देव आहे, तो मडंळी यगुांमधून व्यवहार
करण्यासाठी एक देवाचा पुत्र म्हणून, पिवत्र आत्म्याच्या पात आला.
53 परतंु, एक हजार वषार्ंच्या काळात, तो दािवदाचा पुत्र म्हणून, दािवद राजाच्या
राजासनावर बसण्यासाठी येतो. त्याला दािवदाचे, राजासन घ्यावयाचे होते. तो आता
िपत्याच्या राजासनावर बसलेला आहे. आण मग त्याने म्हटले, “मी जसा िवजय िमळवून
आपल्या िपत्याबरोबर त्याच्या राजासनावर बसलो, तसा जो िवजय िमळवतो त्याला
मी आपल्या राजासनावर आपल्याबरोबर बसू देईन.” म्हणून, तो, एक हजार वषार्ंच्या
काळात, तो दािवदाचा पुत्र असेल. ते काय आहे? तो देव, सदवै केवळ त्याचा—त्याचा
मुखवटा बदलत आहे.

मी, माझ्या पत्नीसाठी, एक पत आहे.
54 तुम्ही पाहीले का? सुरफुनीक ी म्हणाली, “तुम्ही दािवदाचे पुत्र माझ्यावर दया
करा.” त्याने, त्याला काहीच फरक पडला नाही. तला त्याला तसे संबोधण्याचा काहीच
अधकार नव्हता. तचा त्याच्यावर दािवदाचा पुत्र म्हणून काहीच दावा नव्हता. तो होता…
तो दािवदाचा पुत्र, यहु ांसाठी आहे. आण आता तो आला…परतंु जेव्हा तने त्याला,
“प्रभू” म्हटले, तो तचा प्रभू होता, तेव्हा तला जे तने मािगतले ते प्रा झाले.

आता, अशाप्रकार,े तो केवळ स्वतःचे प बदलत आहे.
55 आता, माझ्या घरात, मी तीन वेगळा व्यक्त आहे. माझ्या घरात माझी पत्नी माझ्यावर
पती म्हणून अधकार करते. माझी मुलगी जी बाहेर आहे, तचा माझ्यावर एक पती
म्हणून काही अधकार नाही; मी तचा िपता आहे. आण माझा छोटा नातू तेथे आहे,
मी त्याच्यासाठी आजोबा आहे, म्हणून त्याला मला िपता म्हणण्याचा अधकार नाही. मी
त्याचा िपता नाही. माझा मुलगा त्याचा िपता आहे. मी त्याचा आजोबा आहे. परतंु मी तोच
व्यक्त आहे.
56 आण देव, तो काय करतो, त्या िपढीला, त्याच्या लोकांना स्वतःला प्रगट
करण्यासाठी, केवळ स्वतःचे प बदलतो. आण आज रात्री, आपण तेच पहाण्यासाठी
येथे आहोत. कशाप्रकारे देव त्याच्या लोकांना ा समयात प्रगट करणार आहे? तो त्याचा
मुखवटा बदलतो, तो त्याची भूिमका बदलतो, परतंु तो त्याची—त्याची प्रवृत्ती बदलत
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नाही. तो केवळ त्याचा मुखवटा, एकापासून दसुर्यामध्ये बदलतो. तो हे त्याच्या लोकांना
अधक स्प पणे प्रगट करण्यासाठी करतो, ासाठी क त्यांनी ओळखावे क तो कोण
आहे, आण तो काय आहे.
57 इब्रीकरांस पत्र 1 ला अध्यायात, आपण वाचतो, “देव प्राचीन काळी अशंाअशंांनी व
प्रकाराप्रकारांनी संदेष्ट्यांच्या ारे आपल्या पूवर्जांशी बोलला, परतंु ा काळाच्या शेवटी,
त्याच्या पुत्राच्या ार,े येशूच्या ारे बोलला आहे.”
58 आता, येशूने म्हटले, “संदे े,” जेव्हा तो येथे पृथ्वीवर होता, “ते देव होते.
तुम्ही त्यांना ‘देव’ म्हणता, ज्यांच्याकडे देवाचे वचन येते. आण वचन रद्द होऊ शकत
नाही.” त्याने म्हटले. म्हणाला, “तुम्ही त्याला कसे दोषी ठरवता, जेव्हा तो देवाचा पुत्र
आहे?” पािहले?
59 देवाचे वचन प्रत्येक यगुामध्ये भागात वेगळे केले गेले, ते कसे असले पाहीजे, आण
येशू हा सवर् भिवष्यवाण्यांची प रपूतर्ता होता. “त्याच्यामध्ये देवपणाची पूणर्ता मूत मान
वसते.” ती त्याच्यामध्ये होती. तो तोच होता जो योसेफामध्ये होता. तो तोच होता जो
एलीयामध्ये होता. तो तोच होता जो मोशेमध्ये होता. तो तोच होता जो दािवदामध्ये होता,
एक नाकारलेला राजा.
60 त्याच्या स्वक यांनी त्याला राजा म्हणून, नाकारले होते. आण जेव्हा तो
अगंणातून—तून बाहेर गेला, एक बुटका, िपडीत व्यक्त जो सभोवती रांगत होता,
त्याचे—त्याचे सरकार, त्याची प्रणाली त्याला आवडली नाही, आण तो त्याच्यावर
थुकंला. आण रक्षकाने त्याची तरवार काढली, म्हणाला, “मी त्या कु याचे डोके उडवू
का, ज्याने माझ्या स्वामी राजास शाप िदला?”
61 आण दािवद, त्याला समजत नव्हते क तो त्या वेळेला काय करीत आहे, परतंु तो
अभिषक्त होता. आण त्याने म्हटले, “त्याला एकटे सोडा. देवाने त्याला तसे करण्यास
सांिगतले आहे.” आण तो टेकडीवर चढून गेला आण य शलेमेिवषयी रडू लागला, एक
नाकारलेला राजा.
62 तुम्ही हे पाहीले का? त्यानतंर काही शेकडो वषार्ंनी, दािवदाच्या पुत्रावर रस्त्यावर
थुकंण्यात आले, आण तो ड गरावर होता, तोच ड गर, खाली य शलेमेकडे पाहात होता,
एक नाकारलेला राजा. आण रडला, “य शलेमे, जशी क बडी आपली िपले पखंाखाली
एकवटते, तसे तुझ्या मुलाबाळांना एकवटावयाची िकतीदा तरी माझी इच्छा होती, पण
तुमची इच्छा नव्हती!”
63 त्याने त्याचा स्वभाव कधीच बदलला नाही, कारण इब्रीकरांस पत्र 13:8 म्हणते,
“तो काल, आज आण यगुानुयगु सारखाच आहे.” देव देहात आला, ासाठी क त्याने
मरावे, पापापासून आम्हाला मूक्त करावे. म्हणून तो स्वतः एक—एक मनुष्य बनला.
64 आपण, संत योहान 12:20 पहातो, हे ेणी लोकांनी त्याच्यािवषयी ऐकले होते.
आता, तेथे कोणीही मनुष्य त्याचे ऐकू शकत नाही जोपयर्ंत त्यांचे अतंःकरण त्याला
पहाण्यासाठी जळत नाही. जसे ईयोब आण प्राचीन संदे े, जे सवर् त्याला पाहू इ च्छत
होते. म्हणून, हे हे ेणी त्याला पहाण्यासाठी आले. ते िफ लप्पाकडे आले, जो बेथसदैाचा
होता, म्हणाले, “महाराज, येशूला भेटावे अशी आमची इच्छा आहे.”
65 हे ेणी लोक त्याला पाहू इ च्छत होते, परतंु ते त्याला पाहू शकत नव्हते कारण तो
त्याच्या मानवी मिंदरात होता. “देव ख्रस्तामध्ये होता, जगाचा त्याच्याशी समेट करीत
होता.” आता आपल्याला कळते क , ात हे हे ेणी त्याला पाहू शकले नाही.
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66 आण त्या शब्दांकडे लक्ष ा जे येशूने त्यांना िवदीत केले, ांनतंर. त्याने म्हटले,
“गव्हाचा दाणा जिमनीत पडून मेला नाही तर तो एकटाच राहतो, आण मेला तर
पुष्कळ पीक देतो.” दसुर्या शब्दात ते त्याला कधीच पाहू शकणार नाही ा बदललेल्या
मुखवट्यामध्ये ज्यात तो त्यावेळी होता, कारण तो मानवी शरीरात झाकलेला होता. परतंु
जेव्हा हा गव्हाचा दाणा जिमनीत पडेल तेव्हा तो पुष्कळ वंश आणील. त्या समयात,
अथार्त, त्याला यहु ांकडे पाठवण्यात आले होते. परतंु हा गव्हाचा दाणा पडला पाहीजे.
मानवी देहात झाकलेला देव, अिवश् वासणार्यांपासून गु होता, परतंु िवश् वासणार्यांना
प्रगट झाला होता.
67 योहान 1 मध्ये, “प्रारभंी शब्द होता, आण शब्द देवासह होता, आण शब्द देव होता
आण शब्द देही झाला, आण आमच्यामध्ये वस्ती केली आण आम्ही त्याचे गौरव पािहले
ते िपत्यापासून आलेल्या एकुलत्या एकाचे गौरव असावे असे अनुग्रह व सत्य ांनी प रपूणर्
होते.” आता, प्रारभंी शब्द होता. शब्द हे िवचाराचे प्रगट करणे आहे.
68 प्रारभंी, तो देव नव्हता. आता, आज इगं्रजी शब्द, गॉड ज्याचा अथर्, “भक्त
करण्यायोग्य” आपल्या बुध्दीसाठी हे ग धळाचे भासते. तुम्ही कोणालाही एक देव बनवू
शकता. तुम्ही कुठल्याही गो ीला देव बनवू शकता.
69 परतंु जुन्या करारात, उत्पत्ती 1 मध्ये, “प्रारभंी देवाने,” एलोहीम हा शब्द वापरला
आहे. एलोहीम म्हणजे “स्वअ स्तत्व असलेला.” एलोहीम व देव ा शब्दात काय फरक
आहे. एलोहीम म्हणजे “स्वअ स्तत्व असलेला.”
70 आपण स्वअ स्तत्व असलेले लोक होऊ शकत नाही. आपण सवर्समथर्, सवर्व्यापी,
सवर् साक्षी आण सवर्ज्ञानी असू शकत नाही. एलोिहम शब्दात हे सवर्गुण आहेत. आपण
तसे असू शकत नाही. एक झाड ज्यातून तुम्ही एक देव बनिवता, कवा— कवा एक
इमारत बनवता, ते स्वअ स्तत्व असलेले नाही.
71 म्हणून, देव, प्रारभंी, अनतंकालचे जीवन होता, त्याच्यामध्ये गुणधमर् होते, आण ते
गुणधमर् वचन झाले, आण वचन देहधारी झाले, येशू मुक्त दाता होता. मुक्त करणे म्हणजे,
“परत आणणे.” जर त्याला ते परत आणायचे होते, तर ते कुठेतरी असले पाहीजे जेथून
ते परत आणावे. म्हणून, तुम्ही पहाता, सवर्जण हे कधीच समजू शकणार नाही. कारण
सवर्जण प्रारभंी देवाच्या िवचारांमध्ये नव्हते. समजले?
72 त्या याजकांकडे पहा. जेव्हा त्यांनी त्याला स्वतःला वचनाप्रमाणे तो कोण होता, हे
प्रगट करताना पािहले, त्यांनी म्हटले, “तो बालजबूल आहे.” हे दाखवते त्यांचा स्वभाव
कोठून होता. ते आधुिनक िवचारांच्या िदवसात होते.
73 परतंु जेव्हा ती लहानशी वेश्या, त्याला त्या ारापाशी भेटली, आण तो तला
म्हणाला, त्याचे मसीहाचे चन्ह तला प्रगट केले, तने ज्या गो ी केल्या होत्या त्या
सांगण्या ार.े “का,” तीने म्हटले, “महाराज, आपण संदे े आहा हे आता मला समजले.
आम्हाला ठाऊक आहे, मसीहा, जेव्हा तो येईल, तो आम्हाला सवर् गो ी सांगेल.” ती
त्याला मसीहा, ख्रस्त म्हणून ओळखत होती, कारण त्याच्यामध्ये वचनातील गुणधमर्
पूणर् होत होते. तुम्ही समजत नाही का? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—सम्पा.] ते दोन
कागदाचे तुकडे एकत्र जुळत होते. तीने म्हटले, “आम्हाला ठाऊक आहे क , जेव्हा
मसीहा येईल.”
74 आता, कदाचत देवाला हे आण ते संक रत करावे लागले असेल, तो िवश
प्रकारच्या घटेंचा नाद ऐकण्यासाठी, जसे एक साचा. परतंु जेव्हा येशू वळला, म्हणाला,
“मी तोच आहे, जो तुझ्याशी बोलत आहे,” तेथे “बालजबूल” सारखी कुठला अिवभार्व
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नव्हता. तने आपली पाण्याची घागर टाकली, नगरात धावत गेली, आण म्हणाली,
“चला, मी केलेले सवर् काही ज्याने मला सांिगतले, तो मनुष्य पाहा, तोच ख्रस्त असेल
काय?” समजले?
75 आता, ाने काय झाले? ती शा लेख अनुभवासह जोडत होती, जे—जे येशू
तला देत होता. त्याने काय केले? त्याना ख्रस्ताची ओळख िमळाली. आण तुम्ही
पाहीले का? लगेच, तच्या पापांची क्षमा िमळाली, कारण, प्रारभंापासून, ती िवमोचनीय
होती, कारण ती देवाच्या िवचारांमध्ये प्रारभंापासून होती. म्हणून, त्याने तला मुक्त केले,
कवा तला परत आणले, जेव्हा तने यहोवाचा, शा लेख प्रगट होताना पाहीले, जो तो
होता, जो तो आहे.
76 आता, जेव्हा येशू आला, जर तो नोहाच्या संदेशासह आला असता, त्याने कायर्
झाले नसते. ता बांधणे, आण तरगंणे, त्या ारे काही लाभ झाला नसता. परतंु तो नोहा
परमेश् वराचाच भाग होता. तो एका िवश प्रकारे वागला कारण तो िवशेष होता, आण
त्याचा संदेश िवशेष होता कारण ते वचनाचे प्रगट करणे होते.
77 तो मोशेच्या संदेशासह येऊ शकला नसता, कारण त्या ारे कायर् झाले नसते. मोशे
देवाचा प्रगट केलेला भाग होता, तो त्या समयासाठी प्रगट केलेले वचन होता, परतंु
येशू त्यामध्ये येऊ शकला नाही. पिवत्र शा ात असे कधीच सांिगतले नाही को तो
तशाप्रकारे येईल.
78 परतंु जेव्हा तो आला, तो तसाच प्रगट झाला जसे—जसे वचनात म्हटले होते क
तो प्रगट होईल, ते सवर् जे मुक्त करण्याजोगे होते त्यांनी त्यावर िवश् वास ठेवला, कारण
ते देवाच्या िवचारांत होते. प्रारभंी जे त्याचे गुणधमर् होते, त्या ारे देह केला गेला. आण
पूतर्ता करण्याजोगे, आण देवाकडे परत आणले गेले. “￭जतक्यांनी त्याचा स्वकार केला,
ततक्यांना त्याने देवाची मुले होण्याचा अधकार िदला,” कारण ते सोडिवण्याजोगे होते.
ते प्रारभंापासून, प्रगट केलेले होते.
79 जर आपण येथे एका क्षणासाठी थांबू शकलो असतो, जर ते शक्य असते, आण
आजरात्री त्यावर िवचार केला असता, ा समयाचा संदेश, यहोवाने प्रगट केलेला िवचार.
“जगाच्या स्थापनेपूव ,” आपल्याला सांगण्यात आले, “आपली नावे कोकर्याच्या
जीवनाच्या पुस्तकात लहीली होती.” तेव्हा आपण दोन्ही बाजू पाहू शकतो, जसे मी
प्रथम सांिगतले, का एक दसुर्यापेक्षा वेगळा आहे. ते तसेच असले पािहजे. ते नेहमीच
तसे होते. ते नेहमीच तशाप्रकारे होते, आण ते नेहमीच तसे असणार. “तो शब्द होता.
आण शब्द देही झाला आण आम्हामध्ये वस्ती केली.”
80 आता, परमेश् वर…प्राचीन िदवसात जुन्या करारात, आपल्याला आढळते क ,
जेव्हा तो त्याच्या लोकांना वेगवेगळ्या पात प्रगट झाला, त्याने त्याला स्वतःला जुन्या
प्राण्याच्या कातड्यामागे लपवले. देव प्राण्याच्या कातड्यामागे त्याच्या दयासनाजवळ
लपला होता. आपल्याला आढळते क , कसे शलमोनाने, जेव्हा त्याने परमेश् वराच्या
मिंदराचे समपर्ण केले, आण ा प्राण्याचे कातडे तेथे लटकत होते, एक पडदा कसा
तो अग्नीस्तभंामध्ये आला आण एक ढग म्हणून, आण तेथे मागे गेला आण स्वतःला
बाहेरील जगापासून लपवले, परतंु, िव ासा ार,े इ ाएल जाणत होते क तो तेथे मागे
होता. त्यांना माहीत होते क तो तेथे होता. ाची पवार् न करता क अधम ना स्तक
जग काय म्हणत होते. तो अिवश् वासणार्यांपासून लपलेला होता. परतंु िवश् वासणारा
िव ासा ार,े जाणत होता क तो तेथे मागे आहे. त्यांना दया िमळाली आण तो त्याच्या
दयासनाकडे होता, जे एक महान रहस्य होते.
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81 तुम्हाला ठाऊक आहे, जुन्या करारात त्या पड ामागे प्रवेश करणे म्हणजे मृत्यु होता.
आता त्यापासून दरू राहणे म्हणजे मृत्यू आहे. तेव्हा त्याच्या गौरवात जाणे म्हणजे मृत्यू
होता. आता त्याच्या गौरवापासून दरू राहणे म्हणजे मृत्यु आहे, अथार्त, हे घडले, जेव्हा
कलवरीवर तो पडदा फाटला गेला, जेव्हा तो पडदा फाटला. जुना पडदा. आता त्याच्या
उप स्थतीपासून दरू राहणे हा मृत्यू आहे. तेव्हा त्याच्या उपस्थीतीमध्ये जाणे हा मृत्यू होता.
समजले? त्याने मागे आण पुढे बदल केला आण तुम्ही शा लेख शोधला पािहजे हे
पहाण्यासाठी क आपण कोणत्या िदवसात राहात आहोत.
82 आता, जेव्हा कलवरीवर तो पडदा फाटला गेला, दयासन पूणर्तः िदसू लागले. (परतंु
काय घडले? तो कलवरीवर टांगलेला होता, रक्तामध्ये बुचकळलेला.) जसे ते वषार्नुवषे
पिवत्र स्थानाच्या शुध्दतेसाठी, रक्त दयासनावर ￮शपडीत होते, तेथे, देव, त्याच्या महान
सामथ्यर्शाली तेजस्वी वीजेच्या शक्त ने, तो पडदा व न खालपयर्ंत फाटला गेला, आण
दयासन श्य स्व पात आले.
83 तो खरा, वास्तिवक देवाचा कोकरा कलवरीवर टांगलेला होता, खरे दयासन, जेव्हा
देवाने स्वतः, कमत चुकिवली आण आपल्यातील एक झाला, आण स्वतःला एक
मनुष्य असे प्रगट केले, ासाठी आपल्याशी ओळख व्हावी, आण आम्हीही त्याला
ओळखावे. ते दयासन प्राय त्ताच्या िदवशी सवर् इ ाएल लोकांसाठी श्य स्व पात
िदसू लागले.
84 परतंु, अररे,े त्या िदवसांतील वडील मडंळीच्या परपंरनेे, त्यांच्या परपंरनेुसार,
दयासन लोकांपासून लपिवले. जर त्यांनी शा लेख जाणले असते, प्रत्येक तुकडा त्या
चीनी टॅगप्रमाणे जुळला असता. जुन्या करारातील भिवष्यवाणी पूणर् झाली असती, आण
ती होती. आण जर त्यांना शा लेख शकिवला गेला असता, त्यांनी दयासन पािहले
असते. “जसे मोशेने,” येथे म्हटले, क , “ ा िदवसापयर्ंत त्यांच्यावर आच्छादन होते. ते
अजूनही त्यांच्या दयावर ते आहे.” त्यांना ते िदसत नाही.
85 परतंु तो देव होता, दःुख आण प्राय त्त. तोच खरे दयासन जे पूणर् श्य स्व पात
उभे होते. जसे आपण स्तोत्र गातो.

त्याला श्य स्व पात पाहा.
तेथे तो, सामथ्यर्शाली जय िमळिवणारा,
जेव्हा त्याने तो पडदा दोन तुकड्यात फाडला.

86 पाहा, तो आला, ते दयासन, मडंळीला पूणर्पणे िदसत होते. परतंु त्यांच्यासाठी, जे
त्या वेळच्या प्रच लत मतांच्या खाली होते.
87 आता पु ष व ीयां, आण ा सभेचे प्रतनीधी, मी हे पक्षपातािवना सांगू इ च्छतो.
परतंु, आजच्या िवचारांनुसार, जे आपण येथे उप स्थत आहोत, मला भय आहे क
पुवर्जांचे रती रवाज, चचर्च्या पुवर्जांनी, हे पुष्कळ लोकांपासून लपवलेले आहे. कारण
पिवत्र आत्मा भिवष्यवाणीनुसार, ा अंतम िदवसांत आलेला आहे, आण तो पडदा
फाडला गेला आहे, पुष्कळ लोक आपल्या पुवर्जांच्या रती रवाजांना चकटून आहेत
आण ा कारणामुळे ते हा अतउच्च आनदं, आण शांती आण त्या गो ी ज्या मडंळीत
आज आहेत, पाहू शकत नाही. तरी ते िवश् वासणार्यांना स्प िदसत आहे.

तो वचन लपवतो, ा िदवसातील अभवचन िदलेले वचन.
88 आता, रती रवाजांनी आच्छादन बनवलेले आहे. ते म्हणतात क चमत्कारांचे िदवस
िनघून गेले आहेत. एक मनुष्य मला म्हणाला, टक्सन, अ ॅ रजोनामधील एक चांगला,
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सुसंस्कृत मनुष्य, जेथे मी राहतो. रमादा येथे माझी सभा होती. आण आम्ही िबजनेस
मेन्स कन्वेन्शन येथे बोलत होतो जेथे प्रभू येशू ख्रस्त उप स्थत होता आण महान
गो ी केल्या. आण हा ख्रस्ती सभ्य पु ष माझ्याकडे आला, आण त्याने म्हटले…एक
मडंळीचा सेवक चांगला मनुष्य, आण त्याने म्हटले, “भाऊ ब्रॅन्हम, आपण लोकांना
प्रेिषतीय यगुाचे प्रके्षपण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेस,” त्याने सांिगतले क , “आण
जेव्हा प्रेिषतीय यगु समा झाले आहे.”
89 आण मी म्हटले, “मी तुला िवनतंी करतो, माझ्या भावा, मला पिवत्र शा ातून
दाखव, क केव्हा प्रेिषतीय यगु समा झाले.” मी म्हटले, “प्रेिषतीय यगुाची सु वात
पटेकॉस्टच्या िदवशी झाली, आण ते…पेत्राने, पटेकॉस्टच्या िदवशी म्हटले, हे वचन
तुम्हाला, आण तुमच्या मुलाबाळांना, आण जे दरू आहेत त्या सवार्ंना म्हणजे ￭जतक्यांना
परमेश् वर आपला देव स्वतःकडे बोलावील ततक्यांना िदले आहे. ते केव्हा समा झाले?
जर देव आजही बोलावीत आहे, तर प्रेिषतीय यगु आजही चालू आहे.”
90 आण येथेच जेथे लोक िकत्येक लोकांना, त्यांच्या पूवर्जांच्या रती रवाजां ार,े
आंधळे करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, जसे ते त्यावेळी होते. आण तुम्हाला हे समजले
नाही क का लोक इतके आनिंदत आण इतके उत्साही आहेत. आण—आण ा
सभा, इतर लोकांसाठी, इतक्या िवक्ष िवचत्र गो ी आहेत, ाचे कारण हे आहे क
ते पाहतात ते त्या अडथळ्यांना तोडून जातात. ते त्या पड ांतून देवाच्या उप स्थतीत
जातात, जेथे ते ा समयासाठी प्रगट केलेले वचन लोकांसमोर प्रगट केलेले पाहतात.
ते देवाचे अभवचन पाहतात.
91 योएल 2:28 मध्ये, त्याने अभवचन िदले क , “ ा अंतम िदवसात मनुष्य मात्रांवर
वळवाचा पाऊस पाडील, अंतम िदवसात.” मला वाटते ग्रीक शब्द केनोज हा आहे,
ज्याचा अथर् आहे क त्याने स्वतःला “ रक्त केले.” हे तशाप्रकारे नाही जसे आपण
म्हणतो, जसे काहीतरी एखा ा व्यक्त च्या आत होते, ते त्याने रक्त केले. परतंु, त्याने
स्वतःला रक्त केले,
92 तो बदलला; तो एन मॉफ (बहु पी) त्याने—त्याने आपला मुखवटा बदलला,
जो तो होता, जो तो आहे. तो कधीच त्याचा स्वभाव बदलत नाही. परतंु पटेकॉस्टच्या
िदवशी, त्याने स्वतःला मनुष्याच्या पुत्रापासून, देवाचा पुत्र असे बदलले. तो लोकांबरोबर,
आला नाही. तो लोकामंध्ये आला, पाहा, तोच देव, जो त्याची सेवकाई पुढे, ा महान
यगुात करीत आहे.
93 त्याने बायबलमध्ये भिवष्यवाणी केली आहे, क , “तो एक िवशेष िदवस होईल, तो
परमेश् वरालाच ठाऊक तो ना धड िदवस, ना धड रात्र असा होईल; तसे असे होईल क
संध्याकाळी प्रकाश राहील.” आता सूयर्, भौगो लक रत्या, पूवला उगवतो आण प मेस
मावळतो. तो सवर्काळ तोच सूयर् आहे. आता जेव्हा, पुत्राने, एस-ओ-एन, स्वतःला
अभवचनाच्या वचनात इ ाएलास, पूवकडील लोकांना, प्रगट केले.
94 आपणाकडे एक अधंूक प्रकाशाचा िदवस होता. आपल्याला सुधारकांमध्ये पुरसेा
प्रकाश िमळाला आहे, आण तसे, ज्या ारे मडंळ्या आण संप्रदाय बनवावे, आण
त्यांच्यात सामील व्हावे आण आत यावे. आण लहान बालकांचे चुंबन घ्यावे; आण
वयात आलेल्यांशी लग्न करावे, आण मृतांना गाडावे; आण अशाच गो ी; आण
मडंळ्यांमध्ये राहावे.
95 परतंु सांज समयी, “तेथे प्रकाश असेल,” त्याने म्हटले, “सांज समयी.” आण
कुठलाही शा लेख मोडू शकत नाही. आण तोच पुत्र ज्याने स्वतःला, केनोज,
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पटेकॉस्टच्या िदवशी ओतले, अभवचन िदले आहे क सांजसमयी तो त्याच गो ी करील.
समजले? ते अभवचनाप्रमाणे आहे.
96 टॅग एकत्र करा. काय घडत आहे त्याकडे पाहा, आण पाहा क त्याने काय अभवचन
िदले आहे, तेव्हा तुम्हाला कळेल क आपण कोठे आहोत. गो ी एकत्र करा. तुम्ही ा
महान आण सामथ्यर्शाली एकाचे प्रगट होणे पाहू शकता. रती रवाजांनी लोकांना पुन्हा

ा महान गो ी ज्यािवषयी भिवष्यवाणी केली गेली आहे त्यापासून आंधळे केले आहे.
97 मोशे जेव्हा तो पवर्ताव न खाली आला, जेथे अग्नी होता, िकती सुंदर उदाहरण आहे!
98 मोशे खाली िमसरात गेला आण मडंळीतील वडलांना म्हणाला क प्रभू परमेश् वराने
त्याला “मी आहे” च्या नावाने दशर्न िदले. ते नाव वतर्मान काळ आहे. “मी होता; कवा
मी असेन” नाही. परतंु, “मी आहे,” जो काल, आज आण यगुानुयगु सारखा आहे. तो
वतर्मान काळ आहे. तो…त्याची तुलना इब्री १३:८ सह होते, “येशू ख्रस्त काल, आज
व यगुानुयगु सारखा आहे.”
99 ते आजही भिवष्यवाणी केलेले वचन आहे, मडंळी, ￭जला वचनाबरोबर राहावे
लागेल, ा िदवसाच्या अनुभवासह सुधारकांनी तो अनुभवला, ओह, परतंु हा दसुरा
िदवस आहे. पाहा कोणत्या िदवसात आपण राहात आहोत. जसे तो ा पृथ्वीवर
आला, त्या िदवसात तो तसा येऊ शकला नाही. जसा—जसा मोशे आला, कवा इतर
संदे े आले. तशी भिवष्यवाणी करण्यात आली नव्हती. आण अंतम िदवसात, अशी
भिवष्यवाणी करण्यात आली होती क तो अशाप्रकारे येईल. ते लूथरच्या संजीवनाप्रमाणे
येऊ शकत नाही. ते वेस्लीच्या संजीवनाप्रमाणे येऊ शकत नाही. हा पुनर्स्थापनेचा
समय आहे. हा असा समय आहे क ते मूळ पुत्राच्या प्रकाशाकडे, मूळ स्थतीकडे परत
आले पािहजे.
100 ओह, आपण ावर शा लेख कसे देऊ शकतो! आण तुम्ही दवैज्ञानी, तुम्ही
जगाच्या कुठल्या भागातून आला आहात, तुम्हाला ठाऊक आहे क ते सत्य आहे ते
अभवचन आहे. तेच त्या लोकांना िवलक्षण बनवते. तेच ते आहे जे चक्रम व्यक्त बनवतात,
तुम्ही त्यांना तसे संबोधतात. त्याचे कारण हे आहे क ते…ते आहे… रती रवाजांपासून,
पडदा उघडण्यात आला आहे. आण तो ते पाहतात. तो काल, आज, आण यगुानुयगु
सारखा आहे. समजले? ते—ते देवाचे वचन आहे आण आपण त्याच्या िव ध्द जाऊ
शकत नाही, कारण शा लेख मोडला जाऊ शकत नाही. होय आपण पाहतो क त्याने
तसे वचन िदलेले आहे. त्याने स्वतःला त्याच्या लोकांमध्ये रक्त केले. आण तो काल,
आज आण यगुानुयगु सारखा आहे.
101 मोशे, तो िमसरात गेला आण हे प्रगट केले, तेव्हा िपत्याने त्याच्या संदेशाचे समथर्न
केले त्याच अग्नीस्तभंात, ￭सयोन पवर्तावर येण्या ार,े आण पवर्तावर अग्नी पेटवीला.
आपण ते पािहले का? तो एक ज्याने वचन िदले होते, त्याने त्याला वचनासह पुढे आणले.
त्याच्याकडे आज्ञा होत्या. आण ा आज्ञा प्रा करण्यासाठी…त्याला ा आज्ञा वचन
होते. तो पयर्ंत वचन लोकांपुढे आले नव्हते. म्हणून, वचन सदवै संदेष्ट्यांकडे येते, आण
तो त्या समयासाठी संदे ा होता.
102 जसे येशू वचन होता. योहान एक संदे ा होता. आण येशू त्याच्याकडे पाण्यामध्ये
आला, कारण वचन सदवै संदेष्ट्याकडे न चुकता येते. समजले? वचन त्याच्याकडे येते.
103 म्हणून, मोशे, वचन त्याच्याकडे आले, त्या आज्ञा. आण त्याच्याकडे त्या होत्या.
आता, का? वचन त्याच्याकडे देण्याआधी आण प्रगट करण्याआधी, मोशे आपल्या
त डावर आच्छादन घालीत असे, कारण वचन पूणर्तः प्रगट झाले नव्हते. त्यांना कळत
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होते क काहीतरी घडले आहे, परतंु त्यांना समजत नव्हते क ते काय होते, गजर्ना आण
वीजा चमकत होत्या. तोपयर्ंत, ते म्हणाले, “मोशेला बोलू दे, आण देव नको.”
104 आण देवाने म्हटले, “ठीक आहे, मी तसे करीन. येथून पुढे, मी अशाप्रकारे
कधीही प्रगट होणार नाही. मी त्यांच्याकडे एक संदे ा पाठवीन. तर तो…मी माझ्या
संदेष्ट्या ारे बोलेन.”
105 आता, जर मोशे, ा स्वाभािवक िनयमांसह, (जसे पौलाने, दसुरे क रथकरांस
पत्रात, आम्हास प्रगट केले आहे) त्याचे त ड त्याला झाकावे लागे, तर जे आध्या त्मक
ते िवशेषक न तेजस्वी होणार आण अिवश् वासणार्यांसाठी आच्छादलेले आहे, त्याला
प्रगट करण्याअगोदर! ते कसे अधक त्याला संबोधतील…मोशे एक िवलक्षण मनुष्य होता.
तुम्हाला ते िकतीतरी अधक संबोधतील, जे पडदा फाडून, अग्नीस्तभंाच्या आत गेले
आहेत, आशीवार्दासह परत आले आहेत! आण आता तुम्ही आच्छादन घातलेले आहात.
लोक ते पाहू शकत नाही. ते हे समजू शकत नाही.
106 “जर स्वाभािवक इतके तेज असेल, तर आध्या त्मक िकती असेल! जर स्वाभािवक,
न होत चाललेले जर तेजयकु्त आहे, तर जे शा त ते िकतीतरी अधक तेजस्वी
असणार!”
107 परतंु, तरीही, ते आच्छादलेले आहे. ते िवश् वासणार्यांसाठी आच्छादलेले नाही,
परतंु अिवश् वासणार्यांसाठी आहे. तो ते पाहू शकत नाही. देव सदवै आपणास
अिवश् वासणार्यांपासून लपवतो रती रवाज ते लपवतात. जसे त्यांनी ते तेव्हा केले, तसे
ते आजही करीत आहे.
108 आपल्याकडे आता आध्या त्मक आच्छादन आहे, तेव्हा ते भौतक आच्छादन होते.
ते संदेष्ट्यां ारे लखीत शब्दाने प्रगट केले गेले, एक भिवष्यवादी, जो लखीत वचनासह
ते स्प करण्यासाठी येतो.
109 त्यांना ठाऊक होते क तेथे वचन होते, परतंु त्यांना त्याचा अथर् ठाऊक नव्हता.
आण मोशेने ते स्प केले. त्याने म्हटले, “आज्ञा हे म्हणतात, आण हे का आहे.” त्याने
ते स्प केले. आण ते स्प करण्याआधी ते आच्छादलेले होते.
110 आण आज, ते तशाचप्रकार,े लोकांसाठी आच्छादलेले आहे, जोपयर्ंत ते प्रगट
केले जात नाही आण लोकांना स्प केले जात नाही. देव, सामथ्यर्शाली परमेश् वर,
मनुष्य देहात आच्छािदत होता, ते वचन. लक्ष ा. आता आपल्याला आढळते क ते
अिवश् वासणार्यांसाठी आच्छादलेले होते, परतंु िवश् वासणार्याला प्रगट केले होते.
111 लक्ष ा, मोशेला ा अग्नीस्तभंात एकट्यालाच प्रवेश करावा लागत होता.
त्याच्याबरोबर दसूरे कोणी जाऊ शकत नव्हते. तो नव्हता…तो…ते आपल्याला काय
सांगत आहे? तुम्ही ात ा पटेकॉस्टल समुहात सामील होऊन येऊ शकत नाही.
समजले? त्याने कधीच ा समुहाला प्रगट केले नाही. त्याने व्यक्त ला हे प्रगट केले
आहे. आण आजही ते तशाचप्रकारे आहे. तुम्ही म्हणता, “मी ा— ा मडंळीचा आहे.
मी ाचा आहे.” परतंु त्याने काही काम होणार नाही. समजले?
112 आण कोणीही मोशेच्या मागे जाण्याचा, त्याची नक्कल करण्याचा प्रयत्न करी,
म्हणजे मृत्यु होता. आण म्हणून आजही तसेच आहे, नक्कल करण्याचा प्रयत्न करणे,
हा आध्या त्मक मृत्यू आहे. तेच काय ते आहे…
113 आज रात्री, आपण अशा दहैीक गो ीत जात आहोत, आपल्यामध्ये असे समुह
उदयास येत आहेत, दहैीक तुलना; कोणीतरी त्याची नक्कल करण्याचा प्रयत्न करतो,
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आण वेगळे जीवन जगतो; ते म िपऊ शकतात, धुम्रपान क शकतात, या कसेही
जगू शकतात…बहुतेकजण त्यांना वाटेल तसे, आण जगाची आवड धरतात, आण
घरी राहतात. आण टेलीिवजन पाहतात. आण जगातील गो ी, आण तरीही स्वतःला
पटेकॉस्टल्स म्हणवतात. ते मूळ गो ची नक्कल करण्याचा प्रयत्न करतात. अजूनही,
त्यांना ते कधीही प्रगट करण्यात आले नाही. जेव्हा ते प्रगट केले जाते, ते तेजस्वी असते,
आण कोणीतरी ते तुमच्यांतून काढते. जेव्हा तुम्ही त्यामध्ये चालता. तुम्ही आच्छादन
बनता. ते…त्याने कायर् होत नाही. आण नक्कल करणे हा मृत्यु होता.
114 मोशेचे आच्छादन; तो लोकांसाठी जीवंत वचन होता. आण आज, ते लोक ज्यांनी
आच्छादन घातलेले आहे तेही तसेच आहेत. “ते ल खत पत्र आहेत, सवार्ंनी वाचलेले.”
निवन पत्र नाही. परतंु पत्र जे लहीलेले, सवर् माणसांना कळलेले. ते—ते. ते आहेत जे
वचनावर आण ा िदवसांतील अभवचनावर िवश् वास ठेवतात, क देव त्याचा आत्मा,
सवर् मनुष्यमात्रांवर ओतत आहे, आण ते लखीत पत्र आहे. आण जेव्हा एखादा व्यक्त
दिैहक रत्या त्याची नक्कल करण्याचा प्रयत्न करतो, त्याचा परतीचा मागर् सु होतो. तुमचे
जीवन दाखवते क तुम्ही कोण आहात.
115 एकदा तेथे एक मुलगा होता, तो काही समस्येत सापडला होता. तो एक चांगला
मुलगा होता, परतंु तो—तो कोटार्त गेला. आण न्यायाधशाने म्हटले, “तू मला अपराधी
आढळला आहेस. मला तुला जन्मठेपेची शक्षा िदली पािहजे.”
116 त्याने म्हटले, “माझा दावा मलाच चालवायचा आहे.” त्याने म्हटले, “मी माझा
पुरावा पाहू इ च्छतो.”
117 त्याने म्हटले, “तुझा पुरावा काहीच नाही. तुझा पुरावा तुला दोषी ठरवत आहे.”
118 आण आज तीच अवस्था आहे. कारण हे आहे क मडंळीची जशी हवी तशी प्रगती
झालेली नाही. तो पुरावा आहे. ते जीवन आहे. आपण अधक सम पत बनलो पाहीजे.
आपण देवाच्या प्रत्येक शब्दावर िवश् वास ठेवला पाहीजे. आपण तोपयर्ंत शोध घेतला
पािहजे जोपयर्ंत ते वचन आपणासाठी खरे होत नाही. समजले? समजले? आपला पुरावा
आपल्याला तेथे प्रवेश करण्यापासून दरू ठेवीत आहे.
119 परतंु, एकदा, (तुम्हाला ा बधंनातून बाहेर काढण्यासाठी) ाच न्यायालयात, त्या
मूलाकडे पसेै नव्हते. तो दडं भ शकत नव्हता. दडंाची रक्कम हजारो डॉलसर्मध्ये होती.
परतंु त्याचा एक मोठा भाऊ होता जो आला आण त्याच्यासाठी त्याने ती रक्कम भरली.
120 आता, आपल्याकडे एक ज्ये बधंू, येशू, देवाचा पुत्र आहे. आण तो आपला दडं
भरण्यासाठी आला, जर आपण ावर िवश् वास ठेवू आण त्या आच्छादनामध्ये त्याच्यासह
प्रवेश करण्यासाठी समथर् बनू. जसे, तो आपला मोशे आहे. येशू हा आपला आजचा मोशे
आहे. मोशे आच्छादन घेतलेला, लोकांसाठी जीवंत वचन होता. आज, येशू, आच्छादन
घेतलेला, लोकांसाठी जीवंत वचन आहे, क , येशू मडंळीमध्ये आहे. तो पिवत्र आत्मा,
देवाचा पुत्र लोकांमध्ये, आहे. वचन ा काळाच्या अभवचना ारे प्रगट करीत आहे, अगदी
तसेच करीत आहे. तसेच आता.
121 आण लक्षात ठेवा, मोशेने हे केले, आण हे प्रगट केले, सवर् जगाला नाही, परतंु
िनगर्मन असणार्या लोकांना, केवळ एका िवश लोकांना, ते जे िनगर्मनात बाहेर आले…
िनगर्मनामध्ये.
122 आण आज, तो पिवत्र आत्मा, त्या लोकांच्या त डावर जे म्हणतात, “दवैी आरोग्य
बरोबर नाही.” जेव्हा मी स ामसलत करीत होतो…
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123 त्या दसुर्या िदवशी, एका डॉक्टरने मला, एका बाईच्या संदभार्त बोलावले, होय,
तेथे तसे चार कवा पाच आजारी होते, जे मरणाच्या त डावर उभे होते, त्याच्यासाठी
काही तास होते, आण पिवत्र आत्म्याने त्यांना बरे केले. डॉक्टर त्यािवषयी प्र िवचारीत
होते. त्याने म्हटले, “हे कसे होऊ शकते? का,” त्याने म्हटले, “मी—मी…ते माझे

ग्ण आहेत.”
124 मी म्हटले, “ते होते. परतंु आता ते देवाचे आहेत. ते—ते, ते आता त्याचे लोक
आहेत.” समजले?
125 आण म्हणून तुम्ही ती गो पाहात आहात, क देव िनगर्मनात बोलावीत आहे,
त्यांनी मांसमय पड ामागून यावे जे नक्कल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, जे मडंळीचे
सदस्य होऊ पहात आहेत. मेथडस्ट, बाि स्ट, प्रेसबेटे रयन नाहीत, सवर् एकत्र, परतंु
पटेकॉस्टल मडंळ्या. ही एक व्यक्त गत बाब आहे. तुम्ही आण देव. तुम्हालाच आत जायचे
आहे, तुमचा समुह नव्हे, तुमची मडंळी नव्हे, तुमचे पाळक नव्हे, परतंु ते तुम्ही आहात
ज्यांना आत जायचे आहे.
126 माझी इच्छा आहे क तुम्ही मोशेच्या आणखी एका स्वभाव वैशष्ट्याचे िनरीक्षण
करावे. जरी, एक संदे ा, एक थोर व्यक्त तो होता, जेव्हा तो वचनासह बाहेर आला,
लोकांनी पािहले क तो बदलला होता. काहीतरी त्याला झाले होते. जेव्हा तो त्या
समयाच्या प्रगट केलेल्या वचनासह बाहेर आला, त्या आज्ञांसह, तो एक बदललेला
व्यक्त होता.
127 आण तसेच तुम्ही असाल, जेव्हा तुम्ही त्या मानवी पड ामागून बाहेर येता जे ा
अशा सभांवर हसले असते, तो मनुष्य जो दवैी आरोग्यावर अडखळला असता, आण
म्हणाला असता क चमत्काराचे िदवस गेले आहेत. तुम्ही मानवी पड ामागून येता, तो
रती रवाजाचा पडदा टाकून देता, आण सवार्ंना कळून येईल क तुम्हाला काहीतरी
झाले आहे.
128 जसे आपले सन्माननीय भाऊ, जीम ब्राऊन. मी कल्पना करतो क बहुतेक
प्रेसबेटे रयन जाणतात क त्याला काहीतरी झाले आहे, कारण तो—तो त्या
रती रवाजांच्या पड ामागून बाहेर आलेला आहे. त्याने त्या लोकांमध्ये काहीतरी पाहीले,
ज्याने तो आक षत झाला, आण तो त्या पड ामागून बाहेर आला.
129 तर, तुम्ही, जेव्हा तुम्ही त्या पड ामागून बाहेर येता, तेव्हा तुम्ही संपूणर्पणे
लोकांच्या पाहण्यात येता, क ते पाहू शकतात क तुम्हाला काहीतरी झाले आहे.
अिवश् वासणार्यांसाठी वचन आच्छादलेले आहे, परतंु िवश् वासणार्यासाठी पूणर् प्रगट
झालेले आहे. “येशू ख्रस्त हा काल, आज, आण यगुानुयगु सारखाच आहे.”
130 तेव्हा, तो देव होता. त्यांच्या िदवसात, तो देव मनुष्यामध्ये होता, त्याचा पुत्र, येशू
ख्रस्त, आपण तसा िवश् वास करतो. केवळ एक संदे ा नाही, केवळ एक सामान्य मनुष्य
नाही, सामान्य मानव. ख्रस्तामध्ये तो देव होता. देव एका मनुष्यामध्ये; देवत्वाची पूणर्ता,
देह पाने एका मनुष्यामध्ये, देव एका मनुष्यामध्ये!
131 आता देव मनुष्यांमध्ये, देवाची पूणर्ता देवत्वामध्ये, देह पाने त्याच्या संपुणर्
मडंळीमध्ये, स्वतःला प्रगट करीत आहे, त्याचे वचन पूणर् करीत आहे.
132 आता आपल्याला आढळते, देवावर, सवर् यगुात, आवरण होते. तो, देव पड ामागे
लपलेला होता.
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133 हे मला एका—एका लहान गो ीची आठवण क न देते जी दक्षणेला घडली होती.
आण तेथे एक ख्रस्ती कुटंूब होते. आण ा ख्रस्ती कुटंूबात ते देवावर िवश् वास करीत
होते, आण ते—ते िवचार करीत होते क —क देव त्यांचे सवर् संकटापासून रक्षण करतो,
आण जे, तो करतो. आण त्यांचा एक लहान ज्यिुनअर, एक लहान मुलगा जो अदंाजे
सात कवा आठ वषार्ंचा होता. आण—आण तो संडे स्कूलला गेला होता आण तो एक
खूप चांगला लहान मुलगा होता. परतंु तो वादळाला घाबरत होता, िवशेषतः जेव्हा वीज
चमकत असे.
134 आण मी हे एका मनुष्याला सांिगतले, दसुर्या िदवशी, जेव्हा हा भाग बाहेर आला
क हा मनुष्य बरा झाला आहे. ाच सेवकाने म्हटले, “भाऊ ब्रॅन्हम, ते तुझ्यामधून एक
देव तयार करतात.”
135 बर,े तो एक समीक्षक होता, म्हणून मला वाटले मी त्याच्या िवचारांना उत्तर देऊ,
केवळ थोडेसे. कुणाला दखुिवण्यासाठी नव्हे, तुम्हाला माहीत आहे, परतंु केवळ…मी
म्हटले, “असे होणे, शा लेखापासून फार दरू आहे का?” समजले? मी म्हणालो,
“नाही, ते दरू नाही,” मी म्हटले, “कारण येशूने संदेष्ट्यांना ‘देव’ म्हटले. समजले? ते
बरोबर आहे, ‘देव.’”
136 आण ते म्हणतात, “बर,े तुम्ही लोक देवाची जागा घेण्याचा प्रयत्न करतात.” ते
सुध्दा फार दरु नाही. ते अगदी तसेच आहे. ते अगदी तसे आहे. देव देहामध्ये प्रगट झाला,
जसे त्याने अभवचन िदले.
137 हे लहानसे कुटंूब, आम्हाला आढळले. मी त्याला ही लहान गो सांिगतली, जी
नुकताच माझ्या मनात आली. क , एके रात्री तेथे वादळ आले, आण आई ज्यिुनअरला
म्हणाली, “आता, मुला तू वर जा, आण िबछान्यावर झोप.”

म्हणाला, “मम्मा, मी घाबरतो,” त्याने म्हटले.
“तुला काहीही इजा होणार नाही. वर जा आण झोप.”

138 लहान ज्यिुनअर तेथे झोपला होता, आण वीज खडक च्या सभोवती चकाकत
होती. आण हा लहान मुलगा इतका चताग्रस्त झाला, त्याने त्याचे डोके पांघ णाखाली
झाकले, आण तो अजूनही वीजेचा कडकडाट ऐकू शकत होता, कवा वीज चमकताना
खडक्यांवर पाहू शकत होता, आण—आण गडगडाट ऐकू शकत होता. म्हणून त्याने
म्हटले, “मम्मा!”

आण तने म्हटले, “ज्यिुनअर, तुला काय हवेय?”
म्हणाला, “येथे वर ये आण माझ्याबरोबर झोप.”

139 म्हणून ती वर आली, जसे एक चांगली िव ासू आई करील. आण ती वर आली,
आण तने छोट्या ज्यूिनअरला तच्या िमठीत घेतले. आण ती म्हणाली, “ज्यिुनअर,
मम्मा तुझ्याशी ा क्षणी बोलू इ च्छत आहे.”

म्हणाला, “ठीक आहे, मम्मा.”
140 मी म्हटले, “आता हे मनात ठेवले पाहीजे.” आपण नेहमी चचर्ला जातो. आपण
बायबल वाचतो. आपण प्राथर्ना करतो. आपण एक ख्रस्ती कुटंूब आहोत. आपण देवावर
िवश् वास ठेवतो. आण म्हणतो, “आम्ही िवश् वास ठेवतो क , वादळामध्ये आण काहीही
झाले तरी, देव आमचा रक्षक आहे.”
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141 त्याने म्हटले, “मम्मा, मी ा प्रत्येक गो ीवर िवश् वास ठेवतो. परतंु,” म्हणाला,
“जेव्हा ती वीज इतक जवळ येते,” त्याने म्हटले, “मला—मला देव त्या
आच्छादनासह पाहीजे.”
142 म्हणून, मला—मला वाटते, केवळ ज्यिुनअरच नव्हे, परतंु आपण सवार्ंनाही
तशाप्रकारे वाटते. जेव्हा आपण एकत्र येतो, जेव्हा आपण एकमेकांसाठी प्राथर्ना करतो
देव तेथे त्या आच्छादनासह असतो.
143 आण येथे आपणास आढळते क देव नेहमीच त्याच्यावर आवरण ठेवत असतो. जेव्हा
मोशेने त्याला पािहले, त्याच्यावर आवरण होते, तो मनुष्यासारखा िदसला. जेव्हा देव
त्या पड ामागे होता, त्याच्यावर आवरण होते आण देव त्या पड ामागे होता, त्याच्यावर
आवरण होते. आण देव, आजरात्री, त्याच्या मडंळीत, त्याच्या मडंळीत आवरणाखाली
आहे. आजरात्री, जो अजूनही तोच देव आहे. आपणास ते आढळते.
144 परतंु आता, आता पयर्ंत, ते कातड्याचे आच्छादन म्हणजे ते आहे जे रती रवाज
पकडून ठेवते. ते िवश् वास ठेवू शकत नाही क देवच त्यांना तसे वागण्यास भाग पाडीत
आहे. समजले? ाचे कारण हे आहे क देव त्याच्या मडंळीत आच्छादलेला आहे,
आवरणाखाली; त्यावर आवरण. ते बरोबर आहे. तो अिव ासणार्यापासून लपलेला आहे.
आण िव ासणार्यांस प्रगट झाला आहे. होय, महाशय.
145 आता, जेव्हा त्यांचा रती रवाजाचा पडदा, त्यांच्या पूवर्जांचा पडदा आण ते वचन
फाडून बाहेर येते, तेव्हा िन श् चतच, आज ते, पूणर्तः श्यात येते, आपण त्याला पाहतो,
ते दवैी पुन्हा मानवी देहात झाकले जाते. इब्रीकरांस पत्र 1ला अध्याय त्यािवषयी सांगतो.
146 आण उत्पत्ती 18 मध्येसुध्दा. तुम्ही लक्षात ठेवा, देव एक मनुष्य होता, तेथे उभा
होता, खात होता, आण अब्राहामाशी बोलत होता, आण सारा तंबूत मागे काय करीत
होती हे त्याने सांिगतले.
147 आण येशूने म्हटले, “जसे सदोमाच्या िदवसांत होते, तसेच मनुष्याच्या पुत्राच्या
येण्याच्यावेळी होईल.” देवपण मानवी देहात झाकलेले होते! आता, लक्षात ठेवा, येशूने
असे म्हटले नाही, “जेव्हा देवाचा पुत्र प्रगट होईल.” लूक 17वा अध्याय, मला वाटते,
आण 20 वे, 21 वे वचन, तेथे कुठेतरी, त्याने म्हटले, “जेव्हा मनुष्याचा पुत्र प्रगट होईल.
मनुष्याच्या पुत्र, पुन्हा—पुन्हा मडंळीमध्ये, मनुष्यांमध्ये प्रगट होईल. देवाचा पुत्र नव्हे,
परतंु मनुष्याचा पुत्र पुन्हा, पुन्हा त्याच्या मडंळीमध्ये अंतम िदवसात. आम्हाला आढळते
क त्याने ािवषयीचे अभवचन देवाच्या अभवचनात िदले आहे.
148 जुन्या करारात, आपण आणखी एक गो पाहतो. माझ्याकडे येथे तो शा लेख आहे,
िनगर्मनच्या पुस्तकात ते तहशाचे कातडे, ते काय करीत होते? ते देवाचे तेज लोकांपासून
झाकत होते. ते तहशाचे कातडे; लोक देखील पाहू शकत नव्हते, कारण ते कातडे होते,
ज्यावर ते पकडले होते. ते कातडे…देवाचे तेज त्या कातड्यामागे होते.
149 आण आता देवाचे तेज तुमच्या त्वचेच्या मागे आहे. ते बरोबर आहे. आण रती रवाज
ते पाहू शकत नाही. ते आच्छादनाखाली आहे, जेथे त्याचे वचन होते.
150 त्या पड ाच्यामागे, त्या तहशाच्या कातड्यामागे काय होते?
151 जेथे, “तेथे कुठलीही शोभा नव्हती ज्यािवषयी आपण इच्छा करावी. तो देह केला
गेला आण आम्हामध्ये वस्ती केली, त्यामध्ये अजूनही काही स दयर् नव्हते ज्याची आपण
इच्छा करावी.”
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152 आण आता तीच गो आजही आहे. तेथे पु ष कवा ीमध्ये काहीच नाही,
ज्यािवषयी इच्छा क शकतो. परतंु हे काय आहे जे त्याच्यामागे आहे. तेच ते आहे.
तुम्ही म्हणता, “अच्छा तो व्यक्त , मला ठाऊक आहे तो दा िपत असे. तो हे करीत
असे.” मी ािवषयी पवार् करीत नाही क तो काय करीत असे. त्या आवरणाखाली काय
लपलेले होते? त्याच्या मागे जे आहे, ते मह वाचे आहे. हेच ते आहे. जे लोकांना आंधळे
करते. ते आवरण लोकांना आंधळे बनवते. समजले? ते म्हणतात, “मला लक्षात आहे
जेव्हा ती ी तसे करीत असे.” मला ठाऊक आहे ती काय करीत असे, परतंु आता काय
आहे? समजले?
153 ते कातडे, जे एकेकाळी तहशावर होते, परतंु आता ते देवाचे तेज झाक त आहे,
त्याच्यामध्ये ठेवलेले आहे. ते एका प्राण्यावर होते, परतंु आता त्यामध्ये देवाचे तेज वास
करीत आहे.
154 आण तशाच तर्हेने तुमची त्वचाही, आजरात्री, बदलली जाऊ शकते, ासाठी
देवाचे वस्तीस्थान बनवले जाऊ शकते, देव मानवामध्ये वस्ती करीत आहे.
155 पाहा, त्या जुन्या तहशाच्या कातड्यामागे, आपल्याला आढळते…त्याच्या आतमध्ये
वचन होते. आण, वचनासह, तेथे समक्षतेची भाकर सुध्दा होती. कराराचा कोश
￮शपडलेला होता. आण ते काय होते? तेथे देवाचे शेके ा गौरव होते.
156 आता, वचन हे एक बीज आहे, त्याची वाढ होऊ शकत नाही. जोपयर्ंत…पुत्र (Son)
त्यावर प्रकाशत नाही. जीवंत राहण्यासाठी पुत्र (Son) बीजावर प्रकाशलाच पािहजे,

ासाठी िक त्याने फळ ावे, त्याची वाढ व्हावी. आण तोच एक मागर् आहे. तुम्ही
देवाचे वचन घ्या, पहा, देवाचे वचन तुमच्या अतंःकरणात घ्या, आण शेकेन्हा गौरवामध्ये
चाला. आण जेव्हा तुम्ही तसे करता, तो समक्षतेची भाकर, मा ा आणतो, तो केवळ वेगळे
केलेल्या लोकांनाच िदला आहे. एकच गो आहे जी ते खाऊ शकते, तलाच ते खाण्याची
परवानगी देण्यात आली आहे. ते म्हणजे ते लोक आहेत ज्यांना परवानगी देण्यात आली
आहे. आण ते जाणतात. पौलाने येथे म्हटले आहे, “गौरवांतून गौरवांत जात आहेत.”
तुम्हाला समजले? शेवटी, ते तच्या मूळ गौरवापयर्ंत पोहचते.
157 हे अगदी सकाळच्या गौरवाच्या बीजासारखे आहे. फुलाचे बीज, जे भूमीत पडते.
मक्याचे बीज जिमनीत पडते. पिहली गो काय घडते? ते वर येते, आण तो एक
लहानसा, अकूंर असतो, मग तो ग ड्यापयर्ंत जातो. मग ग ड्यापासून, पुन्हा मूळ
बीजाकडे जातो.
158 बर,े तीच गो मडंळीने केली आहे. ती लूथर, वेसलीपासून आली, आण आता
पुन्हा त्या मूळ बीजाकडे, परत त्या मूळ गौरवाकडे, परत त्या गौरवाकडे जे प्रारभंी होते.
पुत्र (Son) जो पूवला होता, तो तोच पुत्र (Son) आहे, जो प मेला प्रगट झाला
आहे, गौरवांतून गौरवाकडे जात आहे. ती मूत पूजकांपासून लूथरमध्ये बदलली आण
लूथरमधून, वेस्लीमध्ये वेस्लीमधून, पटेकॉस्टमध्ये; आण पुढे आण पुढे, गौरवांतून
गौरवात जात आहे, गु मा ा उत्प करीत आहे.
159 आण आता ती, प रपक्व आहे त्याला त्याच्या मूळच्या स्थतीत आणण्यास,
अप रपक्व आहे, त्याची तीच सेवकाई तोच येशू, तेच सामथ्यर्, तोच पिवत्र आत्मा. तोच
एक जो पटेकॉस्टच्या िदवशी खाली उतरला, तो तोच पिवत्र आत्मा आहे जो आज प्रगट
झाला आहे, गौरवामधून गौरवात, गौरवाकडे आण ते पुन्हा त्याच्या मूळ बीजाकडे, पिवत्र
आत्म्याच्या बाि स्म्यासह, त्याच चन्हांसह, तीच अ तेू, तोच बाि स्मा, त्याच प्रकारचे
लोक, त्याच प्रकारे चालणार,े त्याच सामथ्यार्सह, तीच संवेदना. ती गौरवामधून गौरवात
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जाणे आहे. आण नतंर, “ ा गौरवातून त्याच्या स्वतः सारख्या शरीरामध्ये, जेथे आम्ही
त्याला पाहू.” अब्राहामाने तेच पािहले.
160 आता लक्ष ा. आपण पाहतो ते कसे बदलले गेले. कलवरीपासून, आपणास त्याच्या
गौरवाचे भागीदार होण्यासाठी आमिंत्रत केले आहे. आता, पिहले क रथकरांस पत्र 12 मध्ये
म्हटले आहे, “त्याच्या शरीरामध्ये आपला बाि स्मा झाला आहे. एका आत्म्याने आपला
सवार्ंचा बाि स्मा झाला आहे.” एका “पाण्याने” नव्हे. “एका आत्म्याने, आपणा सवार्ंचा
बाि स्मा झाला आहे.” ते बरोबर आहे, आता, आण तर आपण त्याचे भाग आहोत.
161 माझी आशा आहे क मी तुम्हाला खूप वेळ थांबवत नाही. [मडंळी म्हणते,
“नाही,”—सम्पा.] समजले? मी आशा करतो मी थांबवत नाही.
162 परतंु हे अगदी एका महान संगीत कायर्क्रमासारखे आहे जे वाजिवले जाते, कवा
नाटकामध्ये भूिमका केली जाते.
163 मी संगीत कायर्क्रम कवा नाटकािवषयी अधक जाणत नाही. परतंु मी हे नाटक पाहत
होतो…मी कारमेन िवषयी बोलत होतो, जे माझी मुलगी आण ते त्यात होते. आण ते—
आण ते ा संगीत नाटकात कारमेनमध्ये भूिमका करत होते. ते भूिमका करत होते.
संगीतही त्याच गो ीची भूिमका करत होते.
164 तशाच प्रकारे ते आहे, जेव्हा तुमचा ख्रस्तामध्ये, पिवत्र आत्म्या ारे बाि स्मा होतो.
165 आता, पहा, तुमच्यातील पुष्कळ जणांनी थोर रशयन रचनाकाराची गो वाचली
कवा ऐकली आहे, ज्याने पीटर आण लांडगा ही गो रचली आहे. आण कसे तो,
त्यांनी त्या झांझर आण सवार्ंवर भूिमका केली आहे आण ज्यांना ही गो ठाऊक आहे,
जे ही कागदावर वाचू शकतात, आण संगीत नाटकात ऐकू शकतात, ते कसे नाटकात
भूिमका करीत आहेत, वाजवत आहेत, का, त्यांना प्रत्येक बदल कळतो. ते येथे ते पाहू
शकतात आण बदल समजू शकतात.
166 परतंु, आता, काय होईल जर—जर रचनाकार काहीतरी लहीतो, आण
आपल्याला आढळते क त्याची भूिमका योग्य रतीने केली गेली नाही? तेव्हा आपल्याला
समजते क तेथे काहीतरी आहे जे घडते तेथे कसलीतरी कमतरता आहे, जेव्हा आपण
त्यांना पाहतो, ज्याने ती रचली आहे, बनवली आहे आण लहीली आहे, आण नतंर
संगीत वाजवले आहे, चूक चा सूर लावला आहे. तेथे काहीतरी चूक चे आहे. िदग्दशर्काने
चुक च्या हालचाली िदलेल्या आहेत. समजले.
167 आण आज तेच मह वाचे आहे, माझ्या लूथरन बधंूनो, माझ्या बाि स्ट बधंूनो,
माझ्या पटेकॉस्टल बधंूनो. सवर् िनरिनराळ्या संप्रदायातील माझ्या बधंूनंो, हेच ते आहे.
समजले? तुम्ही तो सुर देण्याचा प्रयत्न करता जो लुथरच्या िदवसात िदला होता, वेस्ली
तशासारखे जेव्हा…प्रत्यक्षात, संगीताचे पत्रक येथे दाखवते क तो दसुरा समय आहे.
समजले? समजले? समजले? आपण लूथरच्या प्रकाशात जगू शकत नाही; तो एक
सुधारक होता. आपण त्याच्या कायार्ची दाद देतो, परतंु आपण ती—ती भूिमका पार
पाडली आहे. आपण येथे पुढे आता पुस्तकाच्या मागे आलो आहोत. समजले? आपण—
आपण त्यासारखे वागू शकत नाही.
168 आता, एकच मागर् आहे जो तुम्हाला ते करण्यास समथर् करील, माझ्या बधंूनंो,
तो हा आहे, आण जगातील बधंूजनहो, जगातील िनरिनराळया भागातील, बधंुजनहो,
मी सांगू शकतो, तेथे फक्त एकच मागर् आहे जो—जो िदग्दशर्काने करावा. त्याला
त्याच आत्म्यामध्ये जावे लागेल. जो रचनाकारामध्ये होता, तेव्हा त्याला ते प्रा करता
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येईल आण जेव्हा मडंळी, स्वतः संगीत माला असेल, जेथे जग ही चन्हे आण
अ तेू पाहील; जेव्हा मडंळी, आण रचनाकार, आण िदग्दशर्क, ते सवर् रचनाकाराच्या
आत्म्यामध्ये येतील.
169 तेव्हा जेव्हा ते म्हणतात, “चमत्काराचे िदवस भूतकाळात गेले,” तो योग्य सूर
देत नाहीत.
170 परतंु जेव्हा ते खर्या सुरात येतात, आण खर्या आत्म्यामध्ये येतात, तुम्ही हे कसे
करणार आहात जोपयर्ंत रचनाकाराचा आत्मा खाली येत नाही? आमेन. तेव्हा जेव्हा
तुम्ही म्हणाला, “चमत्काराचे िदवस कधीच समा झाले नाहीत,” संगीतमाला बोलेल,
“आमेन!” जेव्हा आम्ही एका सूरात येऊ, म्हणू, “येशू ख्रस्त काल, आज आण यगुानुयगु
सारखाच आहे.” संगीतमाला म्हणेल, “आमेन!” पिवत्र आत्मा तुम्हावर येईल तेव्हा
तुम्हाला सामथ्यर् प्रा होईल तेव्हा संगीतमाला म्हणेल आमेन मला समजले! माझ्याकडे
ते आहे! तेथे त्यािवषयी अदंाजाचे कायर् नसणार. पूणर् संगीतमाला वचनाच्या सुसंवादात
असेल. ते…[भाऊ ब्रॅन्हम तीन वेळा टाळ्या वाजवतात—सम्पा.] तेच आहे. ओह! ही
उत्कृ गो आहे. िदग्दशर्क आण रचनाकार एकाच आत्म्यामध्ये असले पाहीजे. आण
तशाच प्रकारे संगीतकार ही त्याच आत्म्यामध्ये असले पाहीजे, ासाठी क योग्य भूिमका
करावी. आण जग आश् चयर् करील क काय चालले आहे.
171 ते साम्यवादािवषयी बोलतात, आण मला बरे वाटत नाही, आण हे सवर् एक करण
आण इतर सवर्काही, आण अलगीकरण. ओह, दया कर! असे हा सवर् मुखर्पणा; जेव्हा
प्रभूचे येणे जवळ आहे, तेथे काहीतरी अयोग्य गो ी होत आहेत. मला भय आहे क
िदग्दशर्क…िदग्दशर्क रचनाकाराच्या आत्म्याबाहेर गेला आहे.
172 जेव्हा आपल्याला रचनाकाराचा आत्मा िमळतो, ते देवाचे मूळ सामथ्यर् ज्यािवषयी
बायबल म्हणते, “प्राचीन पु ष हे बायबल लहीण्यासाठी पिवत्र आत्म्याने चालिवले
गेले,” तुम्ही पहाल ते दोन चीनी कागदाचे तुकडे एकत्र जुळतील, तशाच प्रकारे देवाचे
बायबल आण एक िव ासी एकत्र येतील, कारण ते दोघेही एकाच आत्म्यामध्ये आहेत. ते
दोघेही समान आहेत. ते भडस्तपणे सरळ एकत्र येतात. आज आपल्याला ज्याची गरज
आहे ते म्हणजे िदग्दशर्क. ते खरे आहे, पुन्हा वचनाकडे या, परत आण त्यावर िवश् वास
ठेवा जसे त्यात म्हटले आहे. तेव्हा तुम्ही स्वतः देवाला पाहता. तेच प्रगट करणे आहे. ते
नाटक वास्तिवक बनले जाते.
173 आज ते म्हणतात, “बर,े तो एक ऐतहा￭सक देव आहे. आम्हाला ठाऊक आहे क
त्याने तांबडा समुद्र पार केला. त्याने हे सवर् केले आहे. आण तो त्या—त्या अग्नीच्या
भट्टीत त्या इब्री मुलांसह होता.” त्या ऐतहा￭सक देवामध्ये काय चांगले आहे, नाही का,
जर तो आजही सारखा नाही? मनुष्य आजपयर्ंत देवाचे गौरव करीत आला आहे जे त्याने
त्याच्यासाठी केले आहे. हा िवचार करीत क तो काय करील, आण ाकडे दलुर् क्ष क न
क तो काय करीत आहे. ते केवळ मनुष्यामध्ये आहे क त्याने ते करावे. आण आजही
तीच गो आहे, माझ्या बधंुजनहो. तीच गो आज आहे. ओह, माझ्या देवा!
174 आपण परत जाऊया आण संगीतमाला योग्य रतीने वाजवूया, जेथे जे जगाचे आहेत
ते पाहू शकतील. येशूने म्हटले, “जर मला तुम्ही पृथ्वीपासून उंच कराल, तर मी
सवर् मनुष्यांना माझ्याकडे आक षत करीन.” आण, “तो काल, आज आण यगुानुयगु
सारखा आहे.”
175 िदग्दशर्क, संगीतकारासह आण रचनाकारासह योग्य आत्म्यात येऊ ा, सवर् गो ी
बरोबर होतील. तेव्हा आपल्याकडे, त्या िवषयावर अनुमान कायर् होणार नाही, तेव्हा आपण



सामथ्यर्शाली परमेश् वर आपल्यापुढे प्रगट झाला 23

त्याच्याबरोबर ओळखले जाऊ. इब्री 13:8 म्हणते, “तो काल, आज आण यगुानुयगु
सारखा आहे.”
176 आपण त्याच्यासह प्रेिषत 2 प्रमाणे ओळखले जाऊ. आपण त्याच्याबरोबर त्याच
बाि स्म्यासह, त्याच गो ीसह ओळखले जाऊ. त्या काळी तो सवर् होता आण तो सवर्
आहे. तो सवर् होता आण तो सवर् आहे, आपण तेथे अगदी त्याच्यासारखे आहो.
177 अगदी तसेच जर मी एक खरा अमे रक होऊ इ च्छतो, मला त्या प्रत्येक गो बरोबर
ओळख क न घ्यावी लागेल जी ती होती, जी ती आहे. मला त्यासह ओळख क न
घ्यावी लागेल, जर मी एक खरा अमे रक आहे.
178 जर मी एक खरा अमे रक आहे, तर मी ेमाऊथ खडकावर उतरलो आहे. आमेन.
मी केले आहे, जर मी एक अमे रक आहे. तसेच तुम्हीही केले आहे, तुम्ही त्या ेमाऊथ
खडकावर प्रवासी पुवर्जांबरोबर उतरला आहात. त्या ेमाऊथ खडकावर, जेव्हा ते आले,
मी त्यांच्याबरोबर होतो; तसेच तुम्ही सवर्जणही होता.
179 मी पॉल रवरवर घोडेस्वार होतो, अगदी त्या रस्त्यावर, ासाठी तला धोक्याची
सुचना ावी हे अगदी बरोबर आहे.
180 येथे वॅली फोजर्वर, बफार्ळ डेलावेअरला मी पार केले, त्या शपायांच्या समुहांसह,
ज्यांच्यातील अध्यार्जणांच्या पायात बुट नव्हती. मी अगोदरच, जॉजर् वॉ￮शग्टनसह संपूणर्
रात्र प्राथर्ना केली. मी हदयात एक स्वप्न ठेवून डेलावेअर पार केले. आम्ही अमे रक
आहोत. होय, महाशय. वॅली फोजर् येथे, मी िन श् चतपणे हे केले.
181 मी मुळ धन्यवाद देणार्या पुवर्जांसह धन्यवाद िदला. मी परमेश् वराला धन्यवाद िदला.
जर मी वास्तिवक अमे रक आहे, तर मी तेथे त्या मेजावर ओळखला गेलो आहे.
182 जर मी एक खरा अमे रक आहे, जेव्हा मी स्टोनवॉल जॅक्सनबरोबर उभा होतो, मी
ओळखला गेला होतो.
183 जर मी एक खरा अमे रक आहे, तर मी बोस्टन येथे टी पाट सह ओळखला गेला
होतो. होय, महाशय, जेव्हा आम्ही त्या गो ी घेण्यास नकार िदला तेव्हा खोट्या गो वर
भरवसा केला होता. मी खरा अमे रक आहे. मी त्या गो सह ओळखला गेलो. होय,
महाशय. ओह, बापर!े
184 मी पिहली स्वातं याची घटंा, 4 जुलै, 1776 मध्ये वाजवली. मी येथे स्वातं याची
घटंी वाजवली आण घोषणा केली क आम्ही स्वततं्र आहोत. एक खरा अमे रक ा
नात्याने, मला ते करावे लागले.
185 मी त्या आंदोलनामध्ये तच्या लज्जेसहीत ओळखला गेलो, जेव्हा भाऊबधं िवरोधात
लढले. मला तच्या लज्जेत तसेच सहभागी व्हावे लागले जसे तच्या गौरवात मी सहभागी
झालो. जर मी एक अमे रक आहे, तर मला तसे करावे लागेल. मी तच्याबरोबर
ओळखला गेलो होतो. होय, महाशय.
186 मी गेटीसबगर् येथे ओळखला गेलो होतो, जेव्हा लकनने त्याचे भाषण केले.
होय, श्रीमान.
187 मी वेक आयलड वर होतो, रक्तबबंाळ सिैनकांसह. मी वेक आयलंड वर उठलो.

गॉमवर, झडा फडकवण्यास मदत केली.
188 मी एक खरा अमे रक आहे. आमेन. जे सवर् ती आहे, मी ही आहे आण त्याचा
अभमान आहे. होय, खचत. सवर् अमे रका जी होती, जी ती आहे, तो मीही आहे, एक



24 बोललेला शब्द

अमे रक म्हणून. सवर् गो ी जी ती होती, मी ही आहे, कारण मी तच्यासह ओळखला
गेलो आहे.
189 तशीच गो , एक खरा ख्रस्ती असण्या ारे आहे, तुम्ही त्यासह ओळखले
गेले पािहजे.
190 मी मोशेसह प्रचार केला. आण… कवा नोहाबरोबर, आण लोकांना पुढे येणार्या
न्यायाची सुचना िदली; एक खरा ख्रस्ती असल्याकारणाने.
191 मी मोशेसह त्या अग्नीच्या झुडूपात होतो. मी तो अग्नीस्तभं बघतला. मी त्याचे गौरव
पािहले. मी मोशेबरोबर त्या वाळवंटात होतो, एक ख्रस्ती म्हणून. मी एक ख्रस्ती म्हणून,
परमेश् वराच्या सवर् गो ीत मी ओळखला गेलो पािहजे. मी त्याचे गौरव पािहले. मी त्याची
वाणी ऐकली. मला वेगळे करण्याक रता स्प ीकरण देण्याचा प्रयत्न क नका, कारण मी
तेथे होतो. मी जाणतो मी कशािवषयी बोलत आहे. जे घडले ते मी पािहले आहे.
192 मी तांबड्या समुद्रात होतो, जेव्हा मी देवाचा आत्मा खाली उतरताना आण समुद्राचे
पाणी एका बाजूने दभुगंताना पािहले. त्या वेळूच्या झुडूपांतून नाही, जे आज ते सांगण्याचा
प्रयत्न करतात, परतंु नव्वद फूट समुद्रामधून मी देवाचा आत्मा पािहला. मी मोशेसह त्या
शुष्क जिमनीव न चालून तांबड्या समुद्राच्या पलीकडे गेलो.
193 मी सीनाय पवर्ताजवळ उभा होतो आण ढगांचा गडगडाट होताना आण वीज
पडताना पािहली. मी त्यांच्यासह मा ा खा ा. मी त्या खडकांतून प्यालो. मी आज रात्रीही
ते करीत आहे. मी त्या मा ा खाणार्यांसह ओळखला गेलो होतो. मी त्या खडकांतून पाणी
िपणार्यांसह ओळखला गेलो होतो.
194 मी तेव्हाही ओळखला गेलो होतो जेव्हा यहोशवाने तुतारी वाजवली, आण यरीहोची
￮भत खाली पडली.

मी दानीएलासह ￬सहाच्या गुहेत होतो.
मी त्या इब्री मुलांसह अग्नीच्या भट्टीत होतो.
मी ड गरावर…ए लयासह कमल ड गरावर होतो.

195 मी बाि स्मा देणार्या योहानासह होतो, आण त्या िटकाकारांसमोर होतो. मी देवाचा
आत्मा खाली उतरताना पाहीला. मी देवाची वाणी होताना ऐकली. “हा माझा परमिप्रय
पुत्र आहे, ज्यात राहण्यास मी संतु आहे.” होय, श्रीमान. मी िन श् चतच त्याच्यासह
ओळखला गेलो होतो. ते अगदी बरोबर आहे.
196 मी तेथे लाजराच्या कबरजेवळ ओळखला गेलो, जेव्हा त्याने लाजराला उठवले.
मी त्या ीसह िवहीरीजवळ ओळखलो गेलो, जेव्हा त्याने तला तची पापे सांिगतली.
होय, श्रीमान.
197 मी िन श् चतच त्याच्या मृत्यूत त्याच्यासह ओळखला गेलो होतो आण पिहल्या
इस्टरवर ओळखला गेलो होतो, मी त्याच्याबरोबर मृत्यूतून उठिवला गेलो. मी त्याच्या
मृत्यूत त्याच्यासह ओळखला गेलो.
198 मी माडीवरील खोलीत त्या एकशे वीस जणांसह होतो. मी त्यांच्याबरोबर ओळखला
गेलो होतो. होय! मला—मला धा मक असल्यासारखं वाटत आहे. होय, माझ्या देवा!
मी तेथे ओळखला गेलो होतो. मी त्यांच्यातील एक आहे. मी तेथे ओळखला गेलो होतो
मा ाकडे तोच अनुभव आहे, जो त्यांच्याकडे होता. जेव्हा हे घडले मी तेथे एक खरा
ख्रस्ती म्हणून होतो. मी त्या मो ा सुसाट्यासारखा आलेल्या वार्याचा साक्षीदार होतो.
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मी तेथे साक्षीदार होतो. मी देवाच्या सामथ्यार्चा अनुभव घेतला. जेव्हा ते हादरले, मी
त्यांच्याबरोबर होतो. जे िनरिनराळ्या भाषांतून बोलले. मी तेथे आलेल्या अभषेकाचा
अनुभव घेतला. मी त्यांच्यासोबत होतो. मी त्याच्यासह ओळखला गेलो जेव्हा पिवत्र
आत्मा िनरिनराळ्या भाषांतून त्यांच्याशी, बोलू लागला.
199 मी पेत्राबरोबर होतो, जेव्हा त्याने प्रेिषत 2 मध्ये समीक्षकासमोर महान भाषण केले.
मी त्याच्याबरोबर ओळखला गेलो होतो. होय, श्रीमान.
200 प्रेिषत 4 मध्ये, जेव्हा ते एकत्र जमले, मी त्यांच्यासह होतो जेव्हा ती इमारत
हादरली. प्राथर्ना सभेनतंर, इमारत हादरली जेथे ते बसले होते. मी त्यांच्यासह तेथे
ओळखलो गेलो.

मी पौलासोबत ा टेकडीवर प्रचार केला. होय, महाशय.
201 मी योहानासोबत पात्म बेटावर होतो आण त्याचे दसुरे येणे पािहले.

मी लुथरसोबत सुधारणकु च्या कायार्त होतो.
202 मी वेस्लीसह होतो, जेव्हा ते पेटलेले लहान लाकूड, त्या आग तून िहसकावले.
जेव्हा अ ॅग्लीकन चचर् िव ध्द मोठे आंदोलन झाले. मी तेथे त्याच्याबरोबर होतो.
203 आण तेथे आज रात्री, मी 1964, िफलाडे ल्फया पेनीसीलवेनीयामध्ये, त्याच
प्रकारच्या समुहासह, त्याच प्रकारच्या अनुभवासह ओळखला जात आहे. मी एक ख्रस्ती
असल्याकारणाने मला तसे असले पािहजे. मी तेथे ओळखला गेलो पािहजे जेथे देवाचे
वचन प्रगट केले जात आहे. मी त्या समुहाबरोबर ओळखला जात आहे जे देवाच्या
आत्म्याचा अनुभव करीत आहेत.
204 मी त्या समुहाबरोबर ओळखला जात आहे जे जाणतात क तो प्रगट झाला आहे,
जे जाणतात तो काल, आज आण यगुानुयगु सारखा आहे, ते जाणतात क हे धमर्वेड
नाही. “तो येशू ख्रस्त काल, आज आण यगुानुयगु सारखा आहे.” मी आज रात्री त्या
समुहासह ओळखला जात आहे. तरीही त्यांना बडंखोरांचा समुह, अजूनही धमर्वेड्यांचा
समुह, देवाच्या वचनामुळे म्हटले जात आहे. परतंु, “मला येशू ख्रस्ताच्या सुवातची
लाज वाटत नाही, कारण तारणासाठी ती देवाचे सामथ्यर् आहे,” आण मी तो आहे. मी
त्यांच्यासोबत आहे जे लखीत पत्र आहेत ज्यािवषीयी मी बोललो आहे, ￭सध्द केलेले
आहे, देव मानवी पात, ीया आण पु षांमध्ये झाकलेला आहे. होय!
205 देवाने पुन्हा आपला मुखवटा काढून टाकला आहे. तो स्वतःला त्याच्या लोकांमध्ये
प्रगट करीत आहे. तो महान राजा ज्याने त्याचे गौरव बाजूला ठेवले. “आता थोडाच वेळ
आहे आण जग मला आणखी पाहणार नाही. मी त्यांच्यासाठी झाकलेला असेन. परतंु
तुम्ही मला पाहाल, कारण मी तुम्हाबरोबर असेन, जगाच्या अतंापयर्ंत, तुम्हामध्ये असेन,
लूथरपासून वेस्लीपयर्ंत बदलत आहे, गौरवातून गौरवामध्ये. मी अजूनही तोच परमेश् वर
आहे जो जीवंत आहे, आण त्याच्या मूळ गौरवाकडे परत जात आहे.” हालेलुयाह!
206 त्याने प्रत्येक सांप्रदायक पडदे फाडले आहेत, प्रत्येक आवाजाच्या अडथळ्यांना
तोडले आहे. ते आवाज जे म्हणतात, “होय, तो धमर्वेडेपणा आहे.” ते पूणर् रतीने तोडले
आहेत. तो आवाज जो तेथून येतो. म्हणतो, “ओह, ती लोकं वेडी आहेत.” त्याने तो
पडदा पूणर्पणे फाडला आहे. होय, त्याने केले आहे. “ओह, तुम्ही ते क शकत नाही.
तुम्ही कोणीच नाही. केवळ धमर्वेड्यांचा समुह आहात.” त्याने तो पूणर्तः तोडला आहे.
“िदव्य आरोग्य अशी काही गो अ स्तत्वात नाही.” त्याने ती पूणर्तः तोडून टाकली आहे.
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ओह, माझ्या देवा, कारण त्याचे वचन सांगते, तो ते करील. तुम्ही देवाच्या वचनाला ￬जकू
शकत नाही.
207 आण अजूनही, तो आज रात्री, तो सामथ िवजय िमळिवणारा येथे उभा आहे, कारण
त्याने प्रत्येक मेथडस्ट, बाि स्ट, प्रेसबेटे रयन, प्रत्येक प्रकारचे पडदे फाडले आहेत. तो
आज रात्री त्याच्या लोकांमध्ये उभा आहे, जे रती रवाजाने ￬जकले गेले नाही. लोकांना जे
वाटेल ते बोलू ा, जे वाटते ते क ा, जे काही त्यांना वाटते. परमेश् वर त्या आवाजांच्या
अडथळ्यांना तोडत आहे.
208 आण लक्षात ठेवा, ते मला म्हणतात, जेव्हा एक िवमान वास्तिवक रत्या त्या
आवाजांचा अडथळा तोडते, तेव्हा त्याच्या वेगाला काही मयार्दा राहत नाही.
209 मी तुम्हाला सांगत आहे, जेव्हा तुम्ही रती रवाजांचे अडथळे तोडता. जे हे म्हणतात
क , “येशू पूव होऊन गेला, आण आता तो नाही,” जेव्हा तुम्हाला कळते क तो काल,
आज, व यगुानुयगु सारखा आहे, तेव्हा तेथे मयार्दा उरत नाही क देव अशा सभांमध्ये येथे
काय क शकतो, आण आण जगाला दाखवतो क त्यांना कसली गरज आहे: जगातील
जत्रा नाही, परतंु एक िव संजीवन जे जीवंत देवाच्या उप स्थतीने भरलेले व बाि स्मा
घेतलेले असेल. मुखवटा काढून स्वतःला मानवी देहात प्रगट करीत आहे. हालेलुयाह!
मी त्यावर िवश् वास करतो.
210 प्रत्येक अडथळा, प्रत्येक पडदा, त्याने तोडला आहे! त्याची उप स्थती कोणीही
लपवू शकत नाही. जेव्हा लोक आपल्या दयात भूकेले होतात, तेव्हा तेथे एक पडदा
आहे, जो फाडला जाण्यास तयार आहे. तुम्ही केवळ त्यावर अवलंबून राहू शकता. त्याच्या
महान पिवत्र आत्म्याने, प्रत्येक पडदा फाडा!
211 आण आज रात्री, येथे, तो सामथ िवजय िमळिवणारा उभा आहे, काल, आज
आण यगुानुयगु सारखा आहे, आजार्यांना बरे करीत आहे, िवश् वासणार्यांस बाि स्मा
देत आहे, जसे त्याने नेहमी केले आहे. तो सामथ िवजय िमळिवणारा आहे. ददुवी सतैान
पळत आहे. होय, महाशय. ते नेहमीच असतात, जेव्हा तो सभोवती असतो.
212 बदं करताना, मी हे सांगू शकतो. तेथे एक…काही वषार्ंअगोदर, मी एक गो वाचली
होती जी एका व्हॉयलीन वादकाची आहे. त्याच्याकडे एक जुने व्हॉयलीन होते ते तो
िवकणार होता. तुम्ही ही गो , खूप वेळा ऐकली आहे. आण ते ती काही िवशेष गो ीसाठी
िवकणार होते, आण ललाववाला म्हणाला, “कोण मला इतके-इतके देईल?” मला
वाटते त्याला काही नाणी, कदाचत प ास सटस कवा असेच काही. “एक झाला,
दसुरा झाला…”
213 एकदम थेट, एक व्यक्त मागे उभा रािहला. त्याने म्हटले, “जरा एक िमनीट” आण
तो गेला आण ते घेतले. कल्पना क या क त्याने हे वाजवले:

तेथे एक झरा आहे जो रक्ताने भरला आहे,
इम्मानुएलच्या नसांतून काढले आहे;
जेव्हा पापी त्या रक्तामध्ये डुबतात,
त्याचे सवर् अपराधांचे डाग िनघून जातात.

214 तेव्हा जेव्हा त्याने ते खाली ठेवले, तेथे एकही डोळा कोरडा नव्हता. तेव्हा त्याने
म्हटले, “कोण कमत लावील?”
215 एकाने म्हटले, “पाच हजार.” “दहा हजार.” ते बहुमोल होते. का? त्या—त्या
वयस्क व्हॉयलीनच्या गु ने त्याची खरी गुणवत्ता प्रगट केली.
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216 होय, भावा, बिहण नो, आता ा वचनाचा गु , ज्याने ते लहीले आहे तो महान
पिवत्र आत्मा त्याने आपल्या प्रेमाच्या बाणाने, तो तुमच्या दयाच्या आरपार खेचला.

तेथे एक झरा आहे जो रक्ताने भरला आहे.
जो इम्मानुएलच्या नसांतून काढला आहे.

217 तुम्ही त्याची पूणर् कमत पहाल, आण प्रगट केलेल्या देवाला आपल्या ीसमोर
पहाल. तो, अगदी तसाच आहे जसा पटेकॉस्टच्या िदवशी, तो लोकांवर आला, जेव्हा
त्याने स्वतःला त्यामध्ये ओतले, “ रक्त केले.” ते बरोबर आहे.
218 तुम्ही म्हणाल, “भाऊ ब्रॅन्हम, मी प्रयत्न केला आहे. मी प्रयत्न केला आहे, मी हे,
ते, इतर केले आहे.”
219 एके िदवशी माझी कालर्सबड, न्यू मेक्सीको येथे सभा होती. आण आम्ही मोठया
जुन्या वटवाघळांच्या गुहेत गेलो. आण ते एकप्रकारे भीतीदायक िदसत होते, आण आम्ही
तेथे खाली गेलो. आण एक-एक मनुष्य जेव्हा तो त्या जागी गेला, त्याने—त्याने बत्ती
िवझवली. आण, होय, माझ्या देवा, तुम्ही कल्पना क शकता क तेथे िकती अधंार होता.
तेथे…तेथे इतका अधंार होता क तुम्ही अनुभव क शकता.
220 आण ते बरचेसे तशाच प्रकारे आहे क असा समय येत आहे, जेव्हा आपण मडंळ्यांना
पहात आहोत क त्या देवाच्या वचनाला ओळखण्यात अयशस्वी ठरत आहेत; जेव्हा तुम्ही
सीयोनेच्या कन्यांना तसेच करताना पहात आहात जसे त्या अगोदर करत होत्या; जेव्हा
तुम्ही पाहता क आमचे भाऊ धुम्रपान करतात आण म िपतात आण—आण घाणेरडे
िवनोद सांगतात आण अशा गो ी, आण अजूनही त्यांच्या ख्रस्तातील कबूलीला पकडून
ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. ओह, प्रभू परमेश् वर, हा अंधकार आहे. हा घोर अधंकार आहे.
221 आपण त्याच्या येण्याचे चन्ह पहात आहोत. तेथे असेल…नेहमी िदवस उगवण्याच्या
पूव . घोर अधंकार असतो. तेव्हा पूवचा तारा जयजयकार करीत येतो, आण पुढे येणार्या
गो ीची सुचना देतो, आण पुढे होणार्या गो ी दाखवतो. लक्ष ा.
222 तेथे, जेव्हा त्यांनी बत्ती िवझवली, तेथे एक लहान मुलगी होती जी मो ाने
कचाळली. आण तेथे एक लहान मुलगा मागर्दशर्काच्या बाजूला उभा होता, आण त्याने
त्या मागर्दशर्काला पािहले जेव्हा त्याने बत्ती िवझवली. आण ती लहान बहीण बेशुध्द
पडण्याच्या अवस्थेत होती. ती ओरडत होती. खाली-वर उड्या मारीत होती. “ओह!
पुढे काय होणार आहे? काय मामला आहे? काय मामला आहे?”
223 तुम्हाला ठाऊक आहे तो काय ओरडला? त्याने म्हटले, “बिहणी घाब नको, तेथे
तो मनुष्य आहे, जो ती बत्ती पेटवू शकतो.”
224 लहान बिहणी, लक्षपूवर्क ऐक, तुला कदाचत वाटेल आपण लहान आहोत आण
थोडेसे आहोत. परतंु, घाब नको. तेथे एक मनुष्य आहे जो बत्ती पेटवू शकतो. तो पिवत्र
आत्मा आहे. तुम्ही त्यावर िवश् वास ठेवता का? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—सम्पा.]
225 आपण आपली मस्तके काही क्षणांसाठी झुकवूया. तुम्हाला जास्त वेळ
थांबवल्याबद्दल मला क्षमा करा.
226 हे महान स्वगार्च्या देवा, तू स्वतःला प्रगट करीत आहे, तू स्वतःला उघडीत आहे, तू
स्वतःची ओळख देत आहेस, गौरवाचा महान राजा, आज रात्री, ा लहान उदाहरणांना
घेऊन लोकांच्या अतंःकरणात पडू दे. आण होऊ दे आम्ही त्या अनावरण झालेल्याला
पाहू शकू, जो एक खाली आला आण मिंदराचा पडदा फाडला; आण तेव्हा तो पड ांतून
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बाहेर आला आण पटेकॉस्टच्या िदवशी पुन्हा मनुष्य पी पड ामध्ये आला, तो सारखाच
आहे, गौरवांतून गौरवात बदलत आहे.
227 आण आता आपण सगळे िनसगार्प्रमाणे कायर् करीत आहोत, पुन्हा परत मूळ
बीजाकडे, एका मडंळीतून दसुर्या मडंळीकडे. आण येथे ा अंतम यगुात, येथे आपण,
पुन्हा मूळ गो ीकडे जात आहोत जी पटेकॉस्टच्या िदवशी लावली गेली होती, प्रत्येक
पिवत्र वचन पूणर् करण्यासाठी. “संध्याकाळच्या समयात प्रकाश आहे आण जी काय मी
क रतो ती तुम्हीही कराल,” आण िकतीतरी गो ी ज्याचे तु तुझ्या वचनात अभवचन
िदले आहे.
228 िपत्या, जर येथे कोणी असेल. जो अजून तो पडदा फाडून बाहेर आला नसेल, कवा
जर येथे कोणी असेल जो केवळ त्याची नक्कल करतो जो पड ांतून बाहेर िनघून आला
आहे. िपत्या, आजरात्री अनुग्रह कर. त्यांनी हे पहावे क सामथ जय देणारा, दया आण
सामथ्यर् ात प रपूणर्, क्षमा करणारा येथे उभा आहे. िपत्या, हे प्रदान कर.
229 आण आपली मस्तके झुकलेली असता काय कोणी येथे असे आहेत? िकतीजण,
काय ते म्हणू शकतात, “भाऊ ब्रॅन्हम, मी माझे हात उंचावत आहे. माझ्यासाठी प्राथर्ना
करा”? तुम्ही तुमची मस्तके झुकिवलेली ठेवा, आण तुमचे हात वर करा, “मी प्रत्येक
पडदा तोडू इ च्छतो, जोपयर्ंत मी सामथ जय िमळवणार्याला वास्तवात पहात नाही.”
देव तुम्हास आशीवार्द देवो. माझ्या बापा, हातांकडे! वर बाल्कनीत, उजवीकडे? परमेश् वर
तुम्हास आशीवार्द देवो. मागे बाल्कनीत? वर करा…देव तुम्हास आशीवार्द देवो. वास्तवात
प्रामाणक राहा. डावीकडे? तुमचे हात वर करा, म्हणा, “भाऊ ब्रॅन्हम, मी कदाचत खूप
वषार्ंपासून ख्रस्ती असेल, परतंु, वास्तवात, मी कधीच त्या पड ाबाहेर आलो नाही.
मी खरचे ते कधीही केले नाही. माझ्याकडे ते नाहीय जे तेव्हा त्यांच्याकडे होते.” आज,
आपल्याकडे…“मी गरम पाण्यात लावलेले रोप आहे.”
230 एका, फुलाला घ्या जे गरमपाण्यात वाढलेले आहे, तुला ते वाढवावे लागेल, पाळावे
लागेल, त्याला ￮शपडावे लागेल. पाणी ावे लागेल. परतंु ते मूळ रोप जे वाळवंटात उगते;
त्याच प्रकारचे फूल, त्या सारखे िदसते; ज्यास पाण्याचा थबही िमळत नाही, परतंु त्यावर
िकडे येत नाहीत. ते मजबूत आहे. ते वास्तिवक आहे.
231 काय तुम्ही, तेव्हाच्या ख्रस्तीत्वाची तुलना आजच्या ख्रस्तीत्वाशी क शकता?
काय तुम्ही ा समुहाची कल्पना क शकतात, आपण ज्यांना आज ख्रस्ती म्हणतो, जे

ा जगात त्या लोकांसमान आहे जे पटेकॉस्टनतंर होते; ज्यांना वाढवले गेले, पालनपोषण
केले, आण एका मडंळीतून दसुर्या, आण असे बोलतात जे तुम्हाला आवडत नाही, उभे
राहतात आण बाहेर िनघून गेले? आण होय, काय तुम्ही त्याची कल्पना क शकता?
नाही. काय समस्या आहे? ही पुन नमार्ण आहे.
232 मायकलअँजेलो, ज्याने मोशेच्या स्मारकाची िन मती केली, तुम्ही त्याची नक्कल फार
कमी पशैांत क शकता. परतंु, मूळ?
233 तो ज्याने प्रभूभोजचे चत्र रगंिवले, मला वाटते ते मूळ चत्र लाखो डॉलसर्चे असेल,
जर तुम्ही ते िवकत घेऊ शकता. मला माहीत नाही क ते कोठे आहे. परतंु तुम्ही त्याची
प्रतकृती कमी कमतीत अदंाजे अठ् ाण्णव सट डॉलसर्मध्ये िवकत घेऊ शकता. तुम्ही
क शकता.
234 आण आज ते तसेच आहे. एक कमी दजार्चा ख्रस्ती, एक प्रतकृती, एक मडंळीत
येणारा आहे, तुम्ही त्याला एका ￭सगारटेने िवकत घेऊ शकता. कवा एका— कवा एका
पेय्या ार.े कवा, ीसाठी एका केसकापणयाच्या पद्धतीने कवा रगंिवलेले ओठ, तुम्ही
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तला जगातील फॅशन ारे कशानेही िवकत घेऊ शकता. परतंु तुम्ही एका खर्या ख्रस्तीला
स्पशर्ही क शकत नाही.
235 मी त्याला संपूणर् पात पहात आहे. काल, आज आण यगुानुयगु सारखाच आहे.
236 अर,े ख्रस्ती लोकांनो, तुम्ही एक खरे ख्रस्ती बनु इ च्छत नाही का? जर तेथे असा
कोणी आहे ज्याने त्याचे हात वर केले नाही, तुम्ही ते कराल का? बर,े मी प्राथर्ना करीत
आहे. परमेश् वर तुम्हाला आशीवार्द देवो. परमेश् वर तुम्हाला आशीवार्द देवो. ओह, हे चांगले
आहे. केवळ त्याकडे पहा.
237 आमच्या स्वग य िपत्या, “तुझे वचन िवफल होऊन परत येत नाही.” तूच तो आहे
ज्याने हे अभवचन िदले आहे. मी केवळ असे म्हणण्यास जबाबदार आहे, क तू ते म्हटले
आहेस. मी तुझे वचन केवळ उच्चा रत आहे. तू म्हटले आहेस. “जो माझे वचन ऐकतो आण
ज्याने मला पाठवले त्यावर िवश् वास ठेवतो, त्याला सावर्का लक जीवन िमळाले आहे.”
तू ते अभवचन िदले आहे.
238 आण, प्रभू, आम्हाला ठाऊक आहे. आमच्याकडे आज त्या प्रतकृती आहेत, जे
म्हणतात क ते िवश् वास करतात, परतंु, ते करीत नाहीत. ते िदसत आहे. परतंु, प्रभू,
त्यात काही खरहेी आहेत.
239 मी प्राथर्ना करतो क तू आजरात्री ते प्रदान करशील, क प्रत्येक पु ष आण ी,
मुलगा कवा मुलगी मह वाचे नाही क कुठल्या देशाचे आहेत, त्यांचा वणर् काय आहे, ते
कुठल्या मडंळीचे आहेत, हे देवा, त्यांना भर. होऊ दे क त्यांना त्याच येशूचे वास्तिवक
प्रकटीकरण आज आमच्यामध्ये िमळू दे, जसे ते पटेकॉस्टच्या िदवशी होते, जेव्हा त्याने
त्याला ा यगुाक रता पिवत्र आत्म्या ारे प्रगट केले. वचनाला पूणर् होताना पहात आहेत,
भिवष्यवाण्या होताना पहात आहे!
240 आज जगात ज्या मडंळ्या आहेत, वल्डर् कौन्सील चचर् आण त्यांची तुलना
पटेकॉस्टच्या अभवचनाशी करीत आहेत? तेथे मूळीच तुलना होऊ शकत नाही. आपण
त्या तक टावर आपली घाणेरडे व े धुऊ शकत नाही.
241 परतंु, प्रभू परमेश् वरा, जर आम्ही त्या झर्याजवळ येऊ, तेथे शुध्दतेचा मागर् आहे,
तेव्हा आमचे अनुभव आण देवाचे वचन एकमेकांशी जुळतील. तेव्हा, आम्ही आमच्या
अधकाराचा दावा क शकतो. प्रभू, आजरात्री, ते प्रदान कर, कारण मी हे लोकं तुझ्या
हाती सम पत करतो. िपत्या, प्रत्येकाला त्याच्या गरजेप्रमाणे दे. आम्ही येशूच्या नावाने
मागतो. आमेन.
242 देव तुम्हाला आशीवार्द देवो. मी तुमचा, उभे रािहल्याबद्दल, एवढा वेळ थांबल्याबद्दल
खूप आभारी आहे. आण तुम्हाला 10.10 पयर्ंत थांबवल्याबद्दल मला क्षमा करा. मी
तुम्हाला सकाळी भेटेपयर्ंत परमेश् वर तुम्हाबरोबर असो. मी ही सभा आता, सभापतीला
देतो. 
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