
त्या िदवशी कलवरीवर
 धन्यवाद, भाऊ नेिवल. [भाऊ नेिवल म्हणतात, “बधंु, परमेश् वर तुम्हास आशीवार्द

देवो!”—सम्पा.] बधंू ने व्हल, देव तुला आशीवार्द देवो. खूप खूप, धन्यवाद.
2 सुप्रभात, िमत्रांनो. आज सकाळी, येथे आराधनालयात परत असणे हे भाग्य आहे,
प्रभूची सेवा करण्यासाठी, वचन प्रचार करण्या ारे आण आजारी लोकांसाठी प्राथर्ना
करण्या ार.े आण या िदवसाबद्दल मी मनापासून कृतज्ञ आहे.
3 आण जसा मी आत आलो, मी चिकत झालो. एक भाऊ वर गेला आण म्हणाला,
“मी त्या बरे झालेल्या अपात्र कु रोग्यासारखा होऊ इ च्छत नाही.” तो बधंू राईट आहे. मी
त्याच्यासाठी प्राथर्ना केली, आण प्रभुने त्याला पूणर्तः बरे केले. आण मला हस्तांदोलन
करण्यासाठी, तो रडत, आला, आण म्हणाला क —क त्याला बरे केल्याबद्दल—
बद्दल प्रभूचे आभार मानू इ च्छतो. त्याला परत येऊन प्रभूचे आभार मानायचे होते. ते
पूणर्तः िनघून गेले आहे. तो—तो आता पूणर्तः बरा झाला आहे. त्या साक्षीसाठी आम्ही
कृतज्ञ आहोत.
4 आण चाल , आपण आण बधंू जेफ्र स, आपण इ च्छत असाल, तर येथे वर या
आण येथे वर बसा. आण आपले मन;पूवर्क स्वागत आहे, म्हणून आपल्याला उभे रहावे
लागणार नाही. तेथे दसुरे भाऊ, आण भाऊ वुड, नुकतेच येथे आले आहेत. आपण…
येथे थोडीशी, येथे बाकांवर काही जागा आहेत, जेणेक न आपल्याला उभे रहाण्याची
गरज नाही. माझा िवश् वास आहे, क येथे काही जागा आहेत, आण होय, या िठकाणी
येण्यास आण ा जागा घेण्यास आपले फार-फार स्वागत आहे.
5 आपल्याला आनदं झाला आहे…माझा िवश् वास आहे क असे एकदा सांिगतले गेले
होते, “जेव्हा त्यांनी मला सांिगतले तेव्हा मला आनदं झाला…” बधंु, देव तुम्हाला
आशीवार्द देवो. [एक भाऊ म्हणतो, “सदवै प्रचारकाच्या जवळ राहणे आवडते.”—
सम्पा.] धन्यवाद. धन्यवाद, धन्यवाद. “मला आनदं झाला जेव्हा ते मला म्हणाले, आपण
प्रभूच्या घरात जाऊ या.” प्रभूच्या घरात जाणे, हे ख्रस्ती लोकांचे भाग्य व आनदं आहे.
6 आज सकाळी, माझ्या बर्याच िमत्रांना सभोवती पाहून, मी अतशय आनिंदत आहे.
ओहीयोहून, येथे भाऊ आण बिहण डॉचला पाहून मी आनिंदत झालो आहे. मी मागे
तेथे भाऊ आण बहीण आमर्स्ट्र ाँग पाहत आहे, जे थेट ओहीयोहून आले आहेत. देव
तुम्हा सवार्ंनाही आशीवार्द देवो. आण, अर,े आजूबाजूला पहात असताना, आपण बर्याच
जणांना पाहता, त्या सवार्ंची नावे घेणे ही एक प्रकारे कठीण गो आहे. आज सकाळी,
कटक मधून, बिहण हूवर, तुम्हाला पाहून आम्ही आनिंदत आहोत. आण चाल आण
ने ी, भाऊ जेफ्र ज आण त्याचे कुटंुब, आण शहराबाहे न बरचे लोक आले आहेत.
7 म्हणून आज सकाळी, आम्ही प्रभूमध्ये एक महान समय िमळण्याची अपेक्षा
करीत आहोत, अपेक्षा करीत आहोत क देव अशा प्रकारे आपली भेट घेईल क
आपल्या आत्म्यास आशीवार्द िमळेल आण आपल्याला ज्या गो ी आवश्यक आहेत
त्या िमळतील.
8 आण मी या िठकाणाला सवर् बाजूनी पहात होतो, जर मी येथे सवर् माझ्या िमत्रांना
बोलवण्यास गेलो तर, तर मी ा सकाळचा सवार्धक वेळ घेईन, सगळ्यांशी बोलत
असता. मला चचर्मध्ये परत येताना, सवर् लोकांना पाहताना, भेटताना बरे वाटत आहे.
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9 तर ते कसे असेल जेव्हा आपण स्वगार्त जाऊ, आण आम्ही तेथे अनतं काळाच्या
महान समयासाठी, अनतंकाळच्या सहभागीतेत एकत्र भेटू, देवाच्या राजासनाभोवती,
आण ते सवर् आशीवार्द जे आपण दयात जतन केले आहेत? आपण, तेथे,
त्याच्या प्रत पाप्रमाणे, आण त्याच्या प्रतमेमध्ये बनिवले जाऊ, आण त्याचा आत्मा
आपल्यावर, अनतंकाळपयर्ंत त्याची उपासना आण सेवा करण्यासाठी असेल, कधीही
थकणार नाही.
10 जरा िवचार करा, असे काहीही नाही जे आपण िवचार क शकता, जे आपण
क इ च्छता, पण कधीतरी ते करताना तुम्ही थकता. चाल , मला वाटते तुम्हाला
आण मला असे करण्यास आवडत असलेल्या कोणत्याही गो ीपेक्षा खारीची शकार
करण्यास आवडते, तशा प्रकार,े पण, तुम्हाला मािहती आहे, तुम्हाला हे करत असतांना
थकवा येतो.
11 आण मला—मला ड गर चढणे, ड गरावर जाणे आण केवळ दरूवर चालणे—
चालणे आवडते. पण कधीतरी, मी थकतो, तुम्हाला काहीतरी करावेसे वाटते.
12 आण मला गाडी चालिवणे आवडते. कधी-कधी मला एक प्रकारचा कंटाळा येतो
आण थकवा येतो, नसा आखडतात. मी फक्त माझ्या कारमध्ये उडी घेतो आण बाहेर
येतो, आण रस्त्याव न जाताना स्टीय रगवर धरतो, गाणे गात, “मी इतका आनंदी आहे
क मी म्हणू शकतो मी त्यांच्यापकै एक आहे,” कवा काहीतरी असे. फक्त ते चाक
पकडुन, आण गाणे गात, आण माझ्या पायाने ठेका देत, आण ओरडत. आण, बर,ं
थोड्या वेळाने, मी थकतो, आण मग मी घरी परत येतो आण काहीतरी वेगळं सु करतो.
13 परतंु जेव्हा आपण त्या नवीन राज्यात देवाची उपासना क , तेव्हा तेथे कधीही
थकण्याचा क्षण येणार नाही, तेथे फक्त—फक्त सदवै आशीवार्द असेल, अधक आण
अधक. परतंु, अथार्तच, त्यानतंर आपण बदलले जाऊ. आपण आता जसे आहोत तसे
नसणार. आपण वेगळे असणार, आपण आता आहोत त्यापेक्षा वेगळे प्राणी असणार.
म्हणून, आम्ही आनदंी आहोत.
14 मी केवळ िवचार करीत होतो. मला ठाऊक नाही क मी हे कधी केले आहे, ाचा
उ ेख केला आहे क नाही. भाऊ चाल , काही काळापूव , मी त्यांच्याबरोबर कटक मध्ये
होतो, आण त्याने म्हटले, “भाऊ ब्रॅन्हम, तुम्हाला असं वाटत,ं सह ावधीच्या काळात,
तूम्ही आण मी खारीची शकार करणारे असू?”

मी म्हणालो, “चाल , मला असं वाटत नाही.”
15 ते म्हणाले, “ठीक आहे, आम्हाला ते खूप चांगले वाटले,” ते म्हणाले,
“तुम्हाला—तुम्हाला वाटते क आपण सह वधीच्या काळामध्ये येऊ तेव्हा आपण
तसे क ?”

मी म्हणालो, “नाही, सह वधीच्या काळामध्ये काहीही मारले जाणार नाही.”
आण तो म्हणाला, “बर,ं आम्हाला ते फक्त आवडलं.”

16 मी म्हणालो, “चाल , जर एकेकाळी तू डुक्कर होतास हे मी तुला पटवू शकलो तर
काय होईल, आण तुला एक उच्च मानव प्राणी, मानव होण्यासाठी उठ िवले गेले तर?
तुम्ही परत जाऊन, आण एखा ा डुक्कराचा आनदं उपभोगायची इच्छा कराल का?”

म्हणाला, “नाही.”
17 मी म्हणालो, “पाहा, आपण डुक्करापेक्षा िकतीतरी उच्च आहात, आता, आपण मनुष्य
आहात, तुम्हाला यापुढे कधीही डुक्कर होण्याची इच्छा होणार नाही.” मी म्हणालो, “आता
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त्यास दहा हजारांनी गुणाकार करा, आण तेच तुम्ही असाल जेव्हा तुम्ही येथून बदलले
जाल जे तुम्ही व्हाल. मग तुम्हाला कधीच पुन्हा मनुष्य व्हावेसे वाटणार नाही.”
18 ते बरोबर आहे. ते काहीतरी वेगळंच असेल. मला केवळ त्या िवचारांनी इतका आनदं
वाटतो, क एके िदवशी आपण त्या उच्च िठकाणी चढणार आहोत.
19 बर,ं आता, जर प्रभुची इच्छा असेल तर, पुढच्या रिववारी, जे जवळपास…मग
मी, माझ्या चांगल्या िमत्रासह वाय मगला; कवा आयडाहोमध्ये, माझ्या एका चांगल्या
िमत्रासह, जाण्यासाठी िनघणार आहोत, बधंू मायनर आरगनब्राइट, बधंू के्लट सोनमोर, द
ख्रसशयन िबजनेस मेन.
20 पुढील आठवड्यात, पुढच्या आठवड्यानतंर, आता; 7 आहे, मी व्हॉइस ऑफ
िहलग कन्व्हेन्शनमध्ये टेक्सासच्या, डॅलस येथे—येथे असणार आहे. आण मी 7
तारखेला रात्री प्रचार करणार आहे. आण नतंर मी परतल्यावर, बधंू अगर्नब्राइट आण
ख्र न िबझनेस मेनसमवेत आयडाहोमध्ये जाणार आहे. आम्ही िनघण्यापूव , िमनीपो लस
येथे कदाचत एक रात्र राहू. आण मग एक ख्र न िबझनेस मेन ब्रेकफास्ट येथे.
21 प्रभूची इच्छा असल्यास, पुढच्या रिववारी सकाळी मला पुन्हा प्राथर्नागृहात परत
यायचे आहे, आण जर ते परवानगीयोग्य असेल आण परमेश् वराची इच्छा असेल तर.
आण जर प्रभूची इच्छा असेल, तर मला व्हलर् वड इन द वड, या िवषयावर बोलायचे
आहे. संपूणर् आठवडाभर, ते माझ्या अतं:करणात असल्यासारखे वाटत आहे.
22 आण दसुर्या िदवशी सकाळी, पहाटे, अदंाजे चार वाजता, मी उठलो आण मला हा
िवचार आला, “त्या िदवशी कलवरी वर.” आण मला आज सकाळी, त्यावर बोलायचे
आहे: त्या िदवशी कलवरीवर.
23 आण आता या वाचनासाठी, आपण आपल्या बायबलमध्ये, पिवत्र शा ात, वळूया,
संत मत्तयकृत शुभवतर्मानाचा, 27वा अध्याय. आण आपण 27व्या वचनापासून प्रारभं
क आण या पिवत्र वचनाचा एक भाग वाचू, आपली पा र्भूमी कळण्यासाठी, मग
आपण त्व रत प्रारभं क . आण प्रचार सभेनतंर, आपण आजारी लोकांसाठी प्राथर्ना
करणार आहोत.
24 आण, अर,े मागील वेळेपासून येथे, परत आणीत आहे, आण माझ्या नवीन
प्रकारच्या सेवकाईची रचना बनवीत आहे. बर्याच समयापासून मला िमळालेल्या
साक्षीपेक्षा ा सभतून मला खूप साक्ष िमळाल्या आहेत.
25 याबद्दल असे काहीतरी आहे, क ते िकतीही अलौिकक असले तरी याची पवार् न
करता, आपण त्या व्यक्त शी संपकर् साधला पािहजे. पण, पहा, आरोग्य हे त्या व्यक्त च्या
िवश् वासावर अवलंबून असते. आता, एखा ाचा िवश् वास असल्यास…
26 आण ते पाहतात, जणू काही, पिवत्र आत्मा प्रेक्षकांवर येतो आण म्हणतो, “अमुक-
अमुक गो ी घडल्या आहेत. आण, क , तुमचे नाव अमुक-अमुक आहे. आण आपण
अशा िठकाणाहून आला आहात. आण आपण अशी गो केलेली आहे. आण हे असेच
होईल.” आण हे सवर् अगदी त्या मागार्ने घडताना पािहले!
27 तेव्हा, तेथे बसलेल्या, त्या व्यक्त ने, वर पािहले पािहजे आण म्हणावे, “तो देव
असला पािहजे. मी माझे आरोग्य स्वीकारतो.”
28 परतंु, त्याऐवजी, तो व्यक्त म्हणतो, “माझ्यावर हात ठेवा आण माझ्यासाठी प्राथर्ना
करा, म्हणजे मी बरा होईन.” परतंु येथे अमे रकेत आपल्याला तसेच शकिवले जाते,
आण, म्हणून, तसा िवश् वास ठेवतात. आण ते नक्क च वचनाप्रमाणे आहे.
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29 परतंु आता आपल्याला, आिफ्रका आण वेगवेगळ्या िठकाणी, असे आढळते, असेच
काहीतरी होऊ दे, सवर् प्रेक्षक एकाच वेळी पुढे होऊन, त्यांचे आरोग्य स्वीकारतात, कारण
त्यांना काहीच शकिवलेले नाही. पहा? त्यांना आरोग्यही शकवले जात नाही. आण
मग जेव्हा ते हे पाहतात, ते जाणतात क तेथे देव आहे जो जीवंत आहे. “आण जर तो
जीवंत आहे, तो—तो सव च्च आहे, आण तो—तो आरोग्य देतो.” आण तेच आहे,
कारण तो पाया आधीपासूनच घातला गेला आहे, तो पाया हा आहे, क तो आरोग्य
देणारा आहे, आण लोकांना आरोग्य देतो. मग जेव्हा ते त्याची उप स्थती त्याच्या मडंळी
ारे कायर् करताना पाहतात, तेव्हा ते म्हणतात, “ते िनणर्य घेतात. आम्हाला ाचीच

गरज आहे.”
30 पण आपल्याला, “आजार्यांवर हात ठेवणे,” आण अशा गो ी शकवल्या गेल्या
आहेत. हेच कारण आहे क हे अमे रकेत इतके चांगले कायर् करीत नाही.
31 आता, लक्षात ठेवा, पुढच्या रिववारी सकाळी, प्रभूची इच्छा असेल, तर नक्क च,
भाऊ नेिवल याची घोषणा करतील. आण…द…वार्यामध्ये एक वावटळ.
32 आता, मी तुम्हाला आपल्या शा वचनांकडे, मत्तय 27 कडे जाण्यास थोडा वेळ
देत आहे. आपण संत मत्तयकृत शुभवतर्मानाच्या—च्या 27 व्या वचनापासून वाचन सु
क या. आता वाचनाकडे बारकाईने लक्ष देऊ या.

आण सुभेदाराच्या शपायांनी येशूला वाड्यांत नेले आण सगळी तुकडी
त्याच्यािव द्ध जमिवली.

आण त्यांनी त्याची व े काढली व त्याला लाल िकरिमजी झगा घातला.
आण जेव्हा त्यांनी काटयांचा मुकुट गुफूंन, त्याच्या मस्तकावर ठेवला,

आण त्याच्या हातात…एक वेत िदला: आण त्यांनी त्याच्यापुढे गुडघे टेकले,
व त्याची थट्टा केली, ते म्हणाले, हे यहू ांच्या राजा, नमस्कार!

आण ते त्याच्यावर थुकंले, आण तोच वेत घेऊन त्याच्या मस्तकावर
मारला.

…मग त्यांनी त्याची थट्टा केल्यावर, त्यांनी त्याचा झगा काढून घेतला,
आण त्याची व े त्याच्या अगंात घातली, आण त्याला वधस्तभंावर
खळण्यासाठी घेऊन गेले.
आण जेव्हा ते बाहेर आले असता शमोन नावाचा कोणीएक: कुरनेेकर

मनुष्य त्यांस आढळला, त्याला त्यांनी वधस्तभं वाहण्याक रता वेठीस धरले.
मग गुलगूथा नावाची जागा, म्हणजे कवटीची जागा येथे येऊन पोचल्यावर,
त्यांनी त्याला िपत्तिमश्रीत द्राक्षरस प्यावयास िदला:…परतंु तो चाखून

पािहल्यावर तो िपईना.
आण त्यांनी त्याला वधस्तभंावर खळल्यावर त्यांनी च ा टाकून त्याची

व े वाटून घेतली. ते यासाठी क संदेष्ट्यांनी जे सांिगतले होते ते पूणर्
व्हावे, त्यांनी माझी व े आपसात वाटून घेतली, आण माझ्या व ावर त्यांनी
चठ् ा टाकल्या.

…नतंर तेथे बसून ते त्याच्यावर पहारा करीत रािहले;
आण लावला…त्याच्या डोक्याच्यावर दोषारोपाचा लेख लावला, तो असा

हा यहू ांचा राजा येशू आहे.



त्या िदवशी कलवरीवर 5

त्यावेळी त्याच्याबरोबर दोन लुटा वधस्तभंावर खळले होते, एक
उजवीकडे आण दसुरा डावीकडे.

आण ते—ते जवळून जाणारे येणारे डोक डोलवीत त्याची अशी नदा
करीत होते,

आण म्हणू लागले, मिंदर मोडून तीन िदवसांत बांधणार्या, स्वत:चा बचाव
कर. जर तू देवाचा पुत्र असल्यास, तर वधस्तभंाव न खाली उतर.

तसेच मुख्य याजकही, शा ी आण वडील, ांच्याबरोबरीने थट्टा करीत,
म्हणाले,

त्याने दसुर्यांना वाचवले;त्याला स्वत:ला वाचिवता येत नाही. जर तो
इस्राएलाचा राजा आहे; तर त्याने आता वधस्तभंाव न खाली उतरावे, म्हणजे
आम्ही त्याच्यावर िवश् वास ठेवू.

तो देवावर िवश् वास ठेिवतो; तो त्याला हवा असेल तर त्याने त्याला आता
सोडवावे:कारण मी देवाचा पुत्र आहे असे तो म्हणत असे.

जे लुटा त्याच्याबरोबर वधस्तभंावर खळलेले होते, त्यानीही त्याची नदा
केली.

मग दपुारी सहाव्या तासापासून नवव्या तासापयर्ंत देशभर अधंार पडला.
आण सुमारे नवव्या तासाला येशू मो ाने आरोळी मा न बोलला, एली,

एली, लमा सबखथनी? म्हणजे, माझ्या देवा, माझ्या देवा, तू माझा त्याग का
केला?

तेथे जे उभे होते त्यांच्यातील िकत्येकांनी ऐकून म्हटले, तो एलीयाला हाक
मा रतो.

मग त्यांच्यातील एकाने…धावत जाऊन एक स्पजं घेतला आण तो आंबेने
भ न बो च्या टोकावर ठेऊन त्याला चोखवयास िदला.

बाक चे लोक म्हणाले, असू दे, एलीया त्याचा बचाव क रतो क काय हे
आपण पाहू .

मग येशूने, पुन्हा मो ाने ओरडुन प्राण सोडला .
तेव्हा, पाहा, पिवत्रस्थानातील पडदा वरपासून खालपयर्ंत फाटून दभुागला;

आण भूमी कापली, खडक फुटले;
…थडंगी उघडली आण िनजलेल्या पुष्कळ जणांची शरीरे उठिवली गेली,
ते त्याच्या पुन त्थानानतंर, थडग्यातून िनघून पिवत्र नगरात गेले व

अनेकांना िदसले.
जेव्हा शताधपती आण त्याच्याबरोबर येशूवर पहारा करणार,े हा भूमीकंप

व घडलेल्या गो ी पाहून, अत्यतं भयभीत झाले, व म्हणाले, खरोखर हा
देवाचा पुत्र होता.

33 आपण प्राथर्नेसाठी फक्त काही क्षण आपली मस्तके झुकवूया.
34 प्रभु, आम्ही जाणतो क तू देव आहेस. आण हे…हे पावन आण पिवत्र वचन
वाचल्यानतंर, आपण आजही पाहू शकतो क तुझा स्वभाव बदललेला नाही. तू सदवै
देव आहेस. आण येथे असे भासते क येशूला कोणतीही मदत िमळू शकणार नाही, क
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तो दु हातांनी पकडून ठार मारण्यात आला, आण थुकंले, आण थट्टा केली, आण
वधस्तभंावर खळलेला, रक्तबबंाळ, मरणोन्मुख. असे िदसते क तेथे कोठेही मदत नाही,
कोठेही नाही, तो स्वत:, आरोळी मारीपयर्ंत, “माझ्या देवा, माझ्या देवा, तू माझा त्याग
का केला?”
35 परतंु, तू त्या क्षणी कायर् करतो जेव्हा दसुरे काहीही कायर् क शकत नाही. प्रभु,
आम्हाला हे समजले आहे, क जर आपल्याकडे काही न ा असतल ज्या आपण ओलांडू
शकत नाही, जर आमच्याकडे कोणतेही पवर्त आहेत जे आम्ही पार क शकत नाही, तर
देव अशा गो ी करण्यात पारगंत आहे ज्या इतर क शकत नाही.
36 तू कायर् करण्यात, एक िवशेषज्ञ आहेस, कारण तुला कलवरीवरील त्या िदवसाचे
कारण मािहत आहे. तू, देव असल्यामुळे, अनतं आहेस, तुला मािहत आहे क हा समय
आलाच पािहजे. परतंु जेव्हा ते पूणर् झाले, तेव्हा तू दशर्िवले क तू देव होतास. तू कोण
मालक होता हे दाखिवलेस. तू पृथ्वी कंिपत केली, आण भूमीमध्ये झोपी गेलेले संत बाहेर
आले. रात्रीच्या काळोखासारखा, तू सूयार्ला रात्रीमध्ये काळे केलेस, दाखवलेस क तू
देव होतास. पण तू इतका काळ शांत िदसत होता.
37 आपण, याव न, हा िनष्कषर् काढतो, क , जोपयर्ंत आपण देवाच्या आत्म्या ारे
चालत आहोत, देवाच्या हाता ारे चालिवले जातो, काहीही चुक चे वाटत असले, तरीही
आपण कलवरीकडे पाहात आहोत; देव योग्य ताशी, योग्य वेळी बोलेल.
38 आता, देव िपत्या, आम्ही आमच्या पापांची आण आमच्या अपराधांची क्षमा मागतो.
आम्हाला चालिवण्यासाठी तुझा आत्मा आम्ही मागतो. आमचे नेतृत्व कर, जसे कबुतर
कोकर्याचे नेतृत्व करते. आपल्यावर काहीही गुदरो पण आपण आज्ञाधारक राहू, हे जाणून,
क देव सवर् गो ी चांगल्या प्रकारे करतो, आण सवर्काही ठीक होईल हे जाणतो.
39 या सभेत आमच्या सोबत राहा. आम्ही प्राथर्ना करतो क तू त्यांचे तारण कर जे
वाचण्याच्या स्थतीत आहेत, आण तारणाचा शोध करीत आहेत. त्यांना अनतंकाळाच्या
जीवनाने भर, जे त्याचा शोध करीत आहेत. आम्ही प्राथर्ना करतो क तू आजारी आण
पीडत लोकांना बरे कर, जे आरोग्य िमळावे, म्हणून आले आहेत. आण आम्ही त्याबद्दल
तुझी स्तुती क . आम्ही हे तुझा पुत्र,आमचा तारणारा, येशू ख्रस्त याच्या नावाने
मागतो. आमेन.
40 आता, आज सकाळी बोलताना, आम्ही आपले लक्ष प्रचारासाठी िनवडलेल्या
मजकूराकडे आक षत क इ च्छत आहोतः त्या िदवशी कलवरीवर .
41 असे िदसते क हे जरासे समया बाहेर आहे; हे गुड फ्रायडेच्या िदवशी असले
पािहजे. कलवरीची आठवण दररोज केली पािहजे. आण आपण त्या िवषयी बरचे काही
ऐकले आहे, त्याबद्दल बरचे वाचलेले आहे. काळाच्या आरभंापासून, प्रचारकांनी त्यावर
प्रचार केला आहे. गायकांनी, यगुानुयगेु, याबद्दल गायले आहे. हे घडण्याच्या चार हजार
वषार्ंपूव , संदेष्ट्यांनी त्यािवषयी भिवष्यवाणी केली होती. आण हे घडले तेव्हा या
िदवसाच्या संदेष्ट्यांनी त्याकडे पुन्हा िनदशत केले. तो एक महत्वाचा िदवस आहे!
पृथ्वीवर आतापयर्ंत झालेल्या सवर् िदवसांतील हा सवार्त महत्वाचा िदवस आहे जेव्हा
देवाने अ णोदय केला.
42 आण कलवरी, जर मानव जातीसाठी इतक महत्वाची असेल तर, मला वाटते हे
आपल्यासाठी चांगले होईल क आपण मागे जावे आण परीक्षण करावे, पहावे क त्याचे
आपणासाठी काय महत्व आहे. कारण, मला खात्री आहे क , या शेवटच्या समयात ज्यात
आपण राहत आहोत, आपण देवाचे प्रत्येक मह व शोधत आहोत जे आपण जाणू शकतो.
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आण जे काही आपण शोधू शकतो, त्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी आपण येथे आहोत, हे
पाहण्यासाठी क आपल्यासाठी काय आहे, आण देवाने आपल्यासाठी काय केले आहे,
आण त्याने आमच्यासाठी काय करण्याचे अभवचन िदले आहे. आण यासाठीच आपण
मडंळीमध्ये येतो. म्हणूनच प्रचारक प्रचार करतो, म्हणूनच तो पिवत्र शा ाचा अभ्यास
करतो आण मनन करतो, आण प्रेरणेसाठी शोध करतो, कारण तो देवाच्या लोकांचा
सावर्जिनक सेवक आहे. आण तो असे काहीतरी शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहे क जे…
देव आपल्या लोकांना सांगू इ च्छतो, असे काही जे त्यांना मदत करील. कदाचत, ते
असे असेल, त्यांना त्यांच्या पापांबद्दल दोषी ठरवावे, परतंु त्यांना उठण्यात मदत होईल,
क त्यांनी त्यांची पापे सोडावीत व मग परमे राची सेवा करण्यासाठी उभे राहावे. आण
सेवकांनी या गो ी शोधल्या पािहजेत.
43 आण हा िदवस, महत्वाचा असल्याने, महान िदवसांपकै एक, आपण त्या िदवसाच्या
आपल्यासाठी असलेल्या तीन वेगवेगळ्या गो ी पाहू या. आपण शेकडो घेऊ शकतो. परतंु,
आज सकाळी, मी फक्त तीन भ , महत्वाच्या गो ी िनवडल्या आहेत क आपल्याला,
पुढील काही क्षण, कलवरीचे आपल्या साठी काय महत्व आहे त्याकडे पहायचे आहे.
आण मी प्राथर्ना करतो क ते उप स्थत असलेल्या प्रत्येक पाप्याचा िनषेध करील;
ते प्रत्येक संतजनाला त्याच्या गुडघ्यावर घेऊन जाईल; ते प्रत्येक आजारी व्यक्त चा
देवावरील िव ास वाढवील, आण ते बरे होऊन, िनघून जातील; प्रत्येक पापी, तारण
पावलेले; प्रत्येक पतत मनुष्य परत येईल आण स्वत:ची लाज वाटेल; आण प्रत्येक
संतजन, आनदं करील, आण नवीन पकड आण नवीन आशा प्रा करील.
44 कलवरी म्हणजे आपल्यासाठी आण जगासाठी एक महान, महत्वाची गो , आहे,
तने एकदाचा, पाप प्रश् न सोडिवला. मनुष्य पापामुळे दोषी आढळला होता. आण पाप हा
एक दडं होता जो कोणीही मनुष्य फेडू शकत नव्हता. तो दडं इतका मोठा होता क तो दडं
भरण्यासाठी तेथे कोणीही नव्हते. माझा खरचं िवश् वास आहे क देवाने ते त्या प्रकारे नेमले
आहे, क दडं इतका मोठा असेल क कोणीही मनुष्य ती भरपाई क शकणार नव्हता,
म्हणून तो स्वत:, हे क शकला. आता, पापाची शक्षा मृत्यू होती. आण आपण सवर्
पापामध्ये जन्मलो, दषु्कमार्त वाढलो, खोटे बोलत जगात आलो. म्हणून आमच्यापकै
कोणीही पात्र नव्हते, कवा त्यांना पृथ्वीवर योग्य असे कोणी सापडले नाही.
45 आण पापाची सु वात पृथ्वीवर झाली नाही. पापाची सु वात स्वगार्त झाली.
लूसी-…होता…लू￭सफर, सतैान, हा पृथ्वीवर टाकण्यापूव , त्याच्या आज्ञाभगंामुळे,
दोषी ठरिवला गेलेला प्राणी होता. पापाची सु वात स्वगार्त झाली, जेथे देवाने दतूांना
ठेवले, आण अशाच प्रकार,े त्याच आधारावर त्याने मनुष्याना ठेवले; ज्ञान, ज्ञानाचे झाड,
जीवनाचे झाड आण ज्ञान देणारे झाड, जेथे मनुष्य आपली िनवड क शकतो. आण
जेव्हा लू￭सफरला िनवड करण्यासाठी स्वािमत्व देण्यात आले, त्याला देवाहून काहीतरी
चांगले हवे होते. तेथून समस्येला सु वात झाली.
46 आण तेथे पापाची आवश्यकता होती. मृत्यूची आवश्यकता होती. मृत्यू तर दडं
होता. आण, म्हणजेच, आपण या गो च्या अधक तपशीलात जाऊ शकतो, कारण
माझा िवश् वास नाही क तेथे फक्त एकच मृत्यू आहे. तेथे एक जीवन आहे. आण माझा
असा िव ास आहे क ज्या मनुष्याकडे अनतं जीवन आहे तो कधीही म शकत नाही.
आण माझा िवश् वास आहे क जो आत्मा पाप करतो त्याचा पूणर् नाश होतो, कारण
बायबलमध्ये असे म्हटले आहे, “जो जीवात्मा पाप करतो, तो खचत मरले.” मनुष्य
नाही; “पाप करणारा जीव .” तर, सतैान खचत मेला पािहजे, पूणर्पणे न केला पािहजे.
सतैान वाचला जाईल असे म्हणणार्या सावर्भौमवा ांशी मी सहमत नाही! त्याने पाप केले,
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आण तो पापाचा ोत आहे. आण त्याच्या आत्म्याने पाप केले; आण तो एक आत्मा
होता. त्या आत्म्याचा सवर्नाश केला जाईल, आण त्यातून काही उरणार नाही.
47 आण जेव्हा प्रारभंी, पाप पृथ्वीवर आले, आकाशातून पडणार्या काळेपणाच्या
चादरीप्रमाणे, त्याने पृथ्वीला अक्षरशः पांगळे केले. त्याने पृथ्वीवरील, सवर् प्राणी, आण
देवाची सवर् सृ ी, गुलामिगरीत टाकली. मनुष्य मृत्यू, आजारपण, त्रास, द:ुखाच्या
गुलामीत होता. सवर् सृ ी त्याच्याबरोबर पडली. पाप एक भूल देणारी गो होती ज्याने
पृथ्वीला प्रत्यक्षात दबुर्ळ केले. आण मग आम्ही येथे, िनराश होतो, कारण पृथ्वीवरील
प्रत्येक प्राणी त्याच्या अधीन होता. आण पृथ्वीवर जन्मलेला प्रत्येकजण त्याच्या
अधीन होता.
48 म्हणून, त्यास अशा िठकाणाहून यावे लागले जेथे पाप नव्हते. ते पृथ्वीव न येऊ
शकत नव्हते. आपल्यापकै कोणीही दसुर्याची मुक्तता क शकत नव्हता. हे दसुरीकडून
आले पािहजे होते.
49 म्हणूनच, जेव्हा मनुष्याला हे कळले क आपण आपल्या देवापासून िवभक्त झालो
आहे, तेव्हा तो भटकणारा बनला. ते रडले. ते ओरडले. त्यांनी प रश्रम घेतले. ते ड गरावर
आण वाळवंटातून भटकले, ज्या शहराचा बांधणारा आण िनमार्णकतार् देव होता, अशा
शहराचा शोध घेऊ लागले. कारण, त्याला हे ठाऊक होते क जर तो पुन्हा परमेश् वराच्या
उप स्थतीत परत आला, तर तो त्याच्याशी बोलू शकेल. परतंु तेथे परतीचा मागर् नव्हता.
तो हरवला होता. कोणत्या मागार्ने जायचे हे त्याला मािहत नव्हते, म्हणून तो भटकणारा
झाला, त्या िठकाणी परत जाण्यासाठी एखादा मागर् शोधून काढण्याचा प्रयत्न क लागला.
त्याच्या आतून त्याला काहीतरी सांगत होते क तो एक—एक अशा िठकाणाहून आला
आहे जी प रपूणर् होती. येथे आज सकाळी, या श्यास्पद प्रेक्षकांमध्ये, कवा चुंबक य
टेपच्या प्रेक्षकांमध्ये, एकही व्यिक्त नाही, जेथे हे जगभर जाणार आहे, येथे, कवा कोठेही
एकही नाही, परतंु जो त्या प रपूणर्तेचा शोध करीत आहे.
50 आपणास वाटते क , आपल्या कजार्ची भरपाई झालेली आहे, “ते सवर्काही ठीक
करील.” जेव्हा तुमच्या कजार्ची भरपाई केली गेली, तेव्हा आपल्या कुटंुबात कोणीतरी
आजारी आहे. जेव्हा आजारपण ठीक झाले, तेव्हा आपल्याला अधक कजर् फेडायचे
आहे. आपल्याला मािहत असलेली पिहली गो , आपले केस पांढरे होत आहेत आण
तेव्हा आपण परत त ण होऊ इ च्छत आहात. आण प्रत्येक वेळेस असे काहीतरी असते,
सातत्याने, आण या पापाच्या लाटेमुळे. परतंु आपल्या अतं:करणात, कारण आपण त्याचा
शोध घेत आहात, हे दशर्िवते क कुठेतरी प रपूणर्ता आहे. कुठेतरी, तेथे काहीतरी आहे.
51 हेच कारण आहे, क बर्याचदा, आजही पापी अजूनही भटकत आहे. एक सुंदर, त ण
मुलगी, लोकिप्रय होण्यासाठी, तच्या केसांच्या बटा कापते; तला सुंदर बनवण्यासाठी,
तचा चेहरा रगंवते; तच्या शारी रक स्व प दशर्िवण्यासाठी कपडे घालते. कारण, ती
एकच गो आहे जी ती शोधू शकते, तच्याकडे परत येण्यासाठी काहीतरी, कोठेतरी
शोधण्याचा प्रयत्न करते, जेव्हा ती पु षांना तच्यावर शट्ट्या मारण्यासाठी प्रवृत्त क
शकते, तच्यासाठी हात हलिवण्यासाठी, तच्याशी प्रेमाचे चाळे करण्यासाठी. त ण पु ष
त्याच गो ी ीबरोबर करील, स्वत:ला तच्याकडे आक षत करण्याचा प्रयत्न करील.
शेजारी एक घर बांधतील आण त्यास एका िवश प्रकारे िन त करले, ासाठी क
ते त्याच्या शेजार्याच्या घरापेक्षा अधक चांगले िदसेल. हे सदवै असेच आहे, आपण
काहीतरी शोधत आहोत, आण काहीतरी त्याच्या पुढे जात आहे. त्या त ण ीला
आढळेल क तच्यापेक्षा आणखी एक त ण ी अधक लोकिप्रय आहे. शेजार्याला
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त्याच्यापेक्षा चांगले िदसणारे घर सापडेल. त्या ीला आणखी एक ी आढळेल ￭जने
काही िवश प्रकारे पोशाख केलेला आहे, ती तच्यापेक्षा अधक चांगली िदसते.
52 हे आपल्यामध्ये काहीतरी आहे, जे काहीतरी शोधत आहे, आण हे दशर्िवते क
आपण हरवलो आहोत. आम्हाला असे काहीतरी शोधायचे आहे जे आम्हाला त्या
समाधानाकडे घेऊन जाईल, ती आतली भुक क्षमिवल, परतंु असे िदसते आपल्याला
ते सापडू शकत नाही. मनुश्याने अनेक यगुांपासून ते करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते
त्यासाठी रडले. त्यांनी आरोळी केली. त्यांनी सवर्काही केले जे त्यांना मािहत होते क
कसे करावे, परतंु तरीही त्यांना ते सापडले नाही, ते जगभरात भटकत आहेत.
53 शेवटी, एके िदवशी, तो कलवरीचा िदवस होता, तेथे गौरवातून एक खाली आला.
एक, येशू ख्रस्ताच्या नावाने, देवाचा पुत्र, जो गौरवांतून आला, व कलवरी बनवली गेली.
त्या िदवशी कमत चुकवली गेली, आण पापाचा प्र कायमचा िमटवला गेला. आण तने
त्या गो ीसाठी मागर् उघडला ￭जच्यासाठी आपण भुकेलेले आण तहानलेले आहोत. तने
समाधानाचे िठकाण आणले. तेथे कोणीही मनुष्य नाही ज्याने कधी कलवरीला भेट िदली
आहे, आण ती जशी होती तशी तला पािहली आहे, ती कधीही एकसारखा असू शकते.
सवर्काही ज्याची त्याने आजपयर्ंत इच्छा केली कवा अभलाषा केली, ते िमळाले, जेव्हा
तो त्या िठकाणी पोहोचला.
54 तो एक महत्वाचा िदवस होता, आण एक महत्वाची गो , तीने जगाला हादरवून
टाकले. तने जगाला हादरिवले, यापूव ते कधीच हादरले नव्हते. जेव्हा येशू कलवरीवर
मरण पावला आण पापाच्या प्र ाची भरपाई केली, तेव्हा या पापी जगात अंधार झाला.
मध्यभागी सूयर् मावळला, त्याला चतेने अवकळा आली. आण खडक हलले, पवर्तांना
भेगा पडल्या, आण कबरतेून मृतदेह बाहेर आले.
55 तने काय केले? कलवरीवर, देव शून्य झाला. त्याने सतैान नावाच्या, प्राण्याला
कायमचे जखमी केले. तेव्हापासून तो अधक दु आहे, कारण यामुळे मानवजातीला
प्रकाश िमळाला. आण कुणालाही मािहत आहे क जखमी प्राणी हा सवार्त दु आहे,
त्याच्या मोडलेल्या पाठीने सभोवती रगाळतो. आता, कलवरीवर, सतैानाला तडाखा
िदला गेला. पृथ्वीने ते ￭सद्ध केले.
56 आतापयर्ंत िदलेली सवार्त मोठी कमत, आण फक्त एकच ती देऊ शकत होता, तो
कलवरीवर आला आण पूणर् केले. येथेच मोठी कमत िदली गेली. ही एक गो आहे.
देवाला ती हवी होती. कोणीही मनुष्य लायक नव्हता. कोणीही मनुष्य समथर् नव्हता.
कोणीही मनुष्य ते क शकला नाही. आण देव स्वत: आला, आण मनुष्य झाला, आण
मानवी इच्छेखाली तो मानवी जीवन जगला, व कलवरीवर वधस्तभंावर खळला गेला.
आण तेथे, जेव्हा सतैानाला वाटले क तो ते क शकणार नाही, तो त्यातून जाऊ
शकणार नाही, तो गेथशेमेतून गेला आण तो प्रत्येक मोह जो मनुष्यापुढे येऊ शकतो तो
त्याने पेलला. सवर् लोकांप्रमाणेच तो त्यातून गेला, परतंु त्याने कमत भरली.
57 आण यामुळेच पृथ्वीवर अधंकार झाला. ते श िक्रयेसारखे, भूल देण्यासारखे होते.
जेव्हा डॉक्टर एखा ा मनुष्याला भूल देतात, तेव्हा ते करण्यापूव , तो प्रथम त्याला
बेशुद्ध करतो. आण जेव्हा देवाने मडंळीवर ती—ती श िक्रया केली, तेव्हा जगाला गुगंी
आली, आण िनसगार्ला एक क्षोभ झाला होता. आ यर् नाही! देव, मानवी देहात, मरत
होता. तो तोच समय होता ज्यािवषयी जग वाट पाहात होते, तरीही त्यांच्यातील पुष्कळांना
ते कळले नव्हते.
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58 जसे आज आहे, िकत्येकांनी या गो ी शोधल्या आहेत, आण तरीही ते त्या ओळखत
नाहीत. त्यांना बाहेर पडण्याचा मागर् मािहत नाही. ते अ ाप िवलास आण जगाच्या गो ी
शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, त्यांचा मागर् शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
59 तेथे, त्या िदवसाला, बरीच चन्हे दशर्वत होती, पुष्कळ महान पुवर्दशर्न. हे कोक ,
बलै, कासव आण इतर सवर् गो नी पूवर्चित्रत केले होते, परतंु ते तोडू शकले नाहीत. ते
मृत्यवुरची पकड तोडू शकले नाहीत, जेथे सतैानाकडे पृथ्वी होती.
60 ते खडक आहेत ज्यावर तो एकदा चालला होता, पृथ्वीवर वर-◌्आण-खाली,
जेथे गधंक जळत होता! लू￭सफर हा प्रभातीचा पुत्र होता, आण जेव्हा तो ज्वलनशील
ज्वालामुखी होता तेव्हा तो पृथ्वीवर चालला होता. तेच खडक थडं झाले होतेे, जेव्हा
येशू कलवरीवर मरण पावला, ते पृथ्वीच्या बाहेर आले.
61 कमत िदली गेली, आण सतैानाचे बधंन तोडले गेले. देवाने मनुष्याच्या हातात
ते परत िदले, ज्याचा तो फार काळापासू्न शोध करीत होता. यापुढे त्याला रडावे
लागणार नाही. जेव्हा त्याने कलवरीवर तेथे, सतैानाचा कणा मोडला, पापाचा कणा,
म्हणजे आजाराचा ही! आण ते पृथ्वीवरील, प्रत्येक मत्यर् मनुष्यास, पापांची क्षमा क न,
देवाच्या उप स्थतीत परत आणते. हालेलुया! आपल्या पापांची क्षमा झाली आहे. यापुढे
सतैान आपल्याला देवापासून अधंकारात नेऊ शकत नाही.
62 तेथे एक राजमागर् बनिवला आहे. तेथे एक दरूध्वनीची से टग आहे. तेथे गौरवाकडे
जाणारी एक तार आहे, ती प्रत्येक व्यक्त ला त्या तारे पलीकडे पोहोचवते. जर एखादा
माणूस पापांनी भरलेला असेल तर, ती त्याला मध्यभागी जोडते. त्याला त्या पापांची
क्षमा केली जाऊ शकते. केवळ तेच नाही तर त्या पापाची भरपाई देखील केली जाते.
ओह! “मी पात्र नाही.” तुम्हाला असे म्हणण्याची गरज नाही. िन तपणे, नाही, आपण
कधीही पात्र होऊ शकत नाही. पण जो एक समथर् आहे त्याने तुमची जागा घेतली. तुम्ही
मुक्त झाला आहात. आपल्याला यापुढे भटकण्याची गरज नाही. आपण पृथ्वीवर येथे
िवलासाचा शोध करणारे मनुष्य होऊ नये.

कारण तेथे रक्ताने भरलेला झरा आहे,
इमॅन्यएुलच्या नसांपासून काढलेला,
जेथे पापी लोक प्रवाहाखाली डंुबतात,
त्यांचे सवर् अपराधपणाचे कलंक न होतात.

63 आपण हरवले जाणार नाही. तेथे एक राजमागर् आहे, आण एक मागर् आहे, आण
याला पिवत्रतेचा मागर् म्हणतात. अशुद्ध त्याच्याव न जात नाही. कारण, तो प्रथम, त्या
झर्या मधून येतो, आण नतंर तो त्या राजमागार्त प्रवेश करतो.
64 त्याने सतैानाची शक्त मोडली आहे. त्याने अधोलोकातील तु ं गाचे दरवाजे, ा
पृथ्वीवरील, त्या प्रत्येक मनुष्यासाठी उघडले, जो ा तु ं गात बिंदस्त होता, भीत होता
क जेव्हा तो मृत्यू पावेल, तेव्हा त्याला कुठल्या प्रकारचे मरण येईल. कलवरीवर, त्याने
त्या कोठडीचे दरवाजे उघडले, प्रत्येक अपहरणकत्यार्ंना मुक्त केले. क आपल्याला यापुढे
पापाने ग्रासले जाऊ नये. आपणाला यापुढे आपले अवयव पाप, म पान, धूम्रपान,
जुगार, खोटे बोलणे यांस सादर करण्याची गरज नाही. आपण प्रामाणक, न्यायी आण
सरळ असू शकता. आण सतैान त्याबद्दल काहीही क शकत नाही, कारण यगुांच्या
खडंकामध्ये नांगर टाकलेली पकडून ठेवणारी जीवनरखेा आपणास िमळाली आहे.
त्यापासून आपल्याला काहीही हलवू शकत नाही. कोणतेही वारे तुम्हाला हलवू शकत
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नाहीत. काहीही नाही, अगदी मृत्यूसुद्धा नाही, आपल्याला ख्रस्त येशूमध्ये असलेल्याना
देवाच्या प्रीतीपासून िवभक्त क शकत नाही. हाच कलवरीचा अथर् आहे.
65 गुलाम असलेल्या पु षांना मुक्त करण्यात आले. कारण ते मुक्त आहेत एकेकाळी
मृत्यूची भीती बाळगणारे पु ष यापुढे मृत्यूला घाबरत नाहीत. एक मनुष्य जो त्या नगराची
वाट पाहतो, ज्याचा बांधणारा आण िनमार्णकतार् देव आहे, तो राजमागार्वर पाऊल टाकू
शकतो, आण आपले मुख स्वगार्कडे लावू शकतो, कारण तो मुक्त झाला आहे. हालेलुया!
तो मुक्त केला गेला आहे. त्याला यापुढे भटकण्याची गरज नाही, कारण आपण बरोबर
आहात क नाही हे जाणून घेण्याचा तेथे एक मागर् आहे. देव आपल्याला जीवन देतो.
आपली पापे िनघून गेलेली आहेत. त्या िदवशी कलवरीवर कमत चुकवली गेली आहे.
जेव्हा आपण ते सवर् पाहतो, आ यर् नाही क कवीने लिहले:

मध्यभागी ठेवलेले खडक आण गडद आकाश
माझा तारणार्याने त्याचे डोके झुकिवले आण मरण पावला.
प्रारभंीच्या पड ाने मागर् प्रगट केला
स्वगार्तील आनदं आण अिवनाशी िदवसाकडे जाण्याचा.

66 अब्राहामाला शहर शोधण्यासाठी, देशभर, भटकण्याची गरज नाही. पाप्याला
आ यर्चिकत होण्याची गरज नाही, क तो वाचला जाईल कवा नाही. आजारी माणसाला
आ यर् वाटण्याची गरज नाही क तो बरा होऊ शकतो कवा नाही. प्रारभंीच्या पड ाने,
त्या िदवशी कलवरीवर, संपूणर् िवजयाचा मागर् प्रकट केला. या सवर् गो वर िवजय
िमळिवण्यासाठी, देवाने आपल्याला त्याच्या आत्म्याची शक्त िदली आहे; आम्हाला फक्त
त्यावर िव ास ठेवण्यास सांगत आहे. त्या िदवशी कलवरीवर हे घडले. त्या सारखा
िदवस कधीच झाला नव्हता. त्या सारखा िदवस कधीही होणार नाही. यापुढे त्याची
आवश्यकता नाही. कमत िदली आहे, आण आपली मुक्तता केली गेली आहे. देवाचे
आभार! आमची सोडवणूक झाली आहे. आपल्याला याबद्दल आ यर् वाटण्याची गरज
नाही. याबद्दल अधक अदंाज लावण्यासारखे आणखी काही नाही. ते सवर् काढून घेतले
आहे. आच्छादनाने पडदा पुन्हा काढला आहे, आण आम्ही राजमागार्वर बसलो आहोत,
यापुढे आ यर् वाटण्यासारखे नाही, तर िव ास ठेवा आण फक्त पुढे जा. आपण अगदी
ई राच्या उप स्थतीत जातो.
67 अब्राहामाला मािहत होते, आण इतरांना ते ठाऊक होते, क ते जरी नगर शोधत
होते, तरी त्यांना मािहत होते क ते कुठूनतरी आले आहेत. काहीतरी घडले होते. ते एका
पक्षघाताने हादरलेल्या पृथ्वीवर राहत होते. भूकंप आले. वादळ येतात. यदु्धे आण हसा!
लांडगा आण कोक एकमेकांना खात आहेत, कवा लांडग्याला क करा खातो, आण
￬सह बलै खातो. ते योग्य िदसत नाही. तेथे काहीतरी चुक चे आहे. त्याला माहीत होते
तेथे काहीतरी चुक चे होते. पु ष आण भाऊ भावाला मारत आहे; वडल मुलाला मारत
आहे, मुलगा बापाला मारत आहे. तेथे काहीतरी चुक चे आहे. तो म्हातारा होत आहे.
तो मरत आहे. तो कमजोर होत आहे. आजारपण त्याच्यावर आहे. तो बधंनात आहे.
झाडे वाढतात, पण अमर नाहीत. ते मरतात. पवर्त बदलतात. समुद्र कोरडे पडतात. न ा
सुखतात. त्याला मािहत होते क तेथे काहीतरी चुक चे आहे. आण त्याने असे िठकाण
शोधले, एक नगर जेथे असे कधी घडले नाही. त्याला मािहत होते, क जर तो पुन्हा एकदा
त्याच्या उप स्थतीत गेला ज्याने ते ठीक केले आहे, तर तो त्याच्याशी बोलू शकेल.
68 अर,े पाप्या, आज सकाळी, िकती भाग्य आहे! हे जाणून घेणे क आता तुला हा मागर्
िमळाला आहे. त्या िदवशी कलवरीवर मागर् खलुा केला. कारण त्या सवर् पूवर्जांनी त्याचा
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शोध केला व त्यासाठी मागणी केली, कलवरीने आपल्याला ते िवनामूल्य िदले. आपण ते
कसे सोडू शकतो? संप्रदायात सामील होण्यासाठी, आपण ते कसे नाकारणार? जगाच्या
सुखसोयीसाठी, त्यास कशाला तरी पयार्य देण्यास, आपण त्यास कसे मागे टाकाल? का
ते स्वकारीत नाही? पड ाचे उघडणे मनुष्याला, त्याच्याकडे कोणत्याही प्रकारचे, पाप
न लादता, थेट देवाच्या उप स्थतीत परत आणते. आण ज्या गो चा तो शोध घेत आहे,
त्यासाठी त्याच्या समोर एक मागर् तयार करतो: स्वगर्, वभैव, शांती, अनतंकाळचे जीवन,
सवर् काही त्याच्या समोर.
69 तो िदवस म्हणजे ते—ते सतैानाचे सामथ्यर् मृत्यू ारे न केले. त्याने सवर्काही
समा केले.
70 आण मी त्याला तेथे पाहू शकतो; जो त्या प्रथम छायातून आला, तो एदेनेचा
कोकरा होता.
71 जेव्हा हाबेलाने, िव ासाने, काईनापेक्षा अधक चांगला यज्ञ देवाला अपर्ण केला,
त्याने कोकर्याच्या मानेवर एक—एक द्राक्षाची वेल बांधली असावी, त्याला खडकापयर्ंत
ओढत नेले असेल. त्याच्या हातात एक—एक खडक घेतला, एका सुर्यासाठी, आण
त्याचे डोके थोडे मागे खेचले, आण तो मरपेयर्ंत त्याला चरले आण त्याचे तुकडे केले.
आण त्याच्या स्वत:च्या रक्ताने त्याची लोकर धुतली. तो त्याच्या रक्तात लोळला. ती
छाया होती.
72 परतंु कलवरीच्या िदवशी, तेथे या पृथ्वीवरील कोक नव्हते, पण तो देवाचा कोकरा,
मरत होता, त्याच्या स्वतःच्या रक्तामध्ये लोळत होता. त्याचे तुकडे करण्यात आले, आण
कापण्यात आले, मारण्यात आले, आण त्याच्यावर थुकंण्यात आले, टीका करण्यात
आली, थोबाडीत मारण्यात आले, आण सवर् काही, त्या जगा ार,े आण त्याचे रक्त
त्याच्या केसांव न गळत होते.
73 जेव्हा हाबेलाचे कोक मरण पावले, ते मरण पावले, ते अशा भाषेत बोलत होते जे
हाबेल समजू शकला नाही. ते केकाटत होते.
74 आण जेव्हा त्या िदवशी कलवरीवर देवाचा कोकरा मरण पावला, तो त्या भाषेत
बोलला त्याला कोणीही समजू शकले नाही. “माझ्या देवा, माझ्या देवा, तू माझा त्याग
का केलास?” तो देवाचा कोकरा होता, त्याचे तुकडे तुकडे केले गेले, कापले गेले.
75 हा तोच कोकरा होता जो हाबेलाच्या िवचारांमध्ये होता, जेव्हा त्याने त्या ीची
अभवचनाची संतत पािहली. हा तोच कोकरा होता जो दानीएलाने पािहला, जो हा
कोणाचाही हात न लागता, पवर्तांतून िनघाला होता. संदेष्ट्यासाठी, तो चाक होता जे
चाकाच्या मध्यभागी होते. त्या सवार्ंनी जे काही आगाऊ पािहले होते, ते त्या िदवशी
कलवरीवर, पूणर् झाले. त्यातून महान गो समोर आली. यामुळे सतैानाची कंबर मोडली.
76 प्रथम, आपण त्या िदवसाचा अथर् काय ते शोधायला हवे. दसुरे म्हणजे, त्या िदवसाने
आपल्यासाठी काय केले, आता, आपल्यासाठी काय केले हे आपण पािहले पािहजे.
आता, तसर,े त्या िदवसासाठी आपण काय केले पािहजे ते पाहू या. आपण काय
केले पािहजे?
77 प्रथम, आपण त्याकडे लक्ष िदले पािहजे, कारण तो एक महान िदवस आहे, सवर्
िदवसांपेक्षा फार महान आहे. पापाची कमत चुकवली गेली. सतैानाची शक्त मोडली होती.
78 आण आता आपण त्या बदल्यात काय केले पािहजे हे आपल्याला पहायचे आहे.
आता त्या बदल्यात, त्या िदवशी कलवरीवर, जेव्हा येशू कलवरीवर मरण पावला, तेव्हा
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त्याने केवळ आपल्या पापांसाठी कमत िदली नाही, परतंु त्याने कमत देखील मोजली
आण एक मागर् बनिवला ज्या ारे आपण त्याला अनुस शकू; कारण आपण, एक पतीत
आदामाचे म्हणून, मुक्त पावलेलो होतो. जसे आत्म्याने आदामाचे (पिहला आदाम)
आत्म्या ारे नेतृत्व केले, ज्याला सवर् सृ ीवर सत्ता िदली होती, तर मग आपण (दसुरा
आदाम), कवा कलवरीच्या िदवसापासून, पृथ्वीवरील लोक जे ख्रस्ता ारे सोडिवले
गेले आहेत, त्याला अनुस शकतात. आता, जेव्हा तो कलवरीवर मरण पावला, तेव्हा
त्याने एक मागर् तयार केला. त्याने तो आत्मा, पिवत्र आत्मा िदला, त्याने त्याला पृथ्वीवर
परत पाठिवले, तुमच्यासाठी व माझ्यासाठी क आपण त्या ारे जगावे. हाच कलवरीचा
आपल्यासाठी अथर् आहे, क त्याला अनुसरणे.
79 प्रथम, त्यात पहा, आमच्यासाठी त्याने काय केले ते पहा. आण आता आपण
यासंदभार्त काय केले पािहजे? आपण आण मी काय केले पािहजे?
80 आता, आम्ही म्हणतो, “ठीक आहे, मी—मी त्याचे कौतुक करतो. खूप छान आहे.”
पण आपण ते स्वीकारले पािहजे. आण ते स्वीकारणे म्हणजे, आपल्या अतंःकरणात त्या
व्यक्त ला, ख्रस्ताला स्वीकारणे होय.
81 तेव्हा, आपण पापापासून मुक्त आहोत, म्हणून आपल्यावर पापाचे कोणतेही बधंन
नाही, मुळीच नाही. जणू काही आपण कधीच पाप केले नाही, देव जो, प रपूणर् अपर्ण त्याने
आपणास प रपूणर् केले. कारण, येशू म्हणाला, “जसा तुमचा स्वगार्तील िपता प रपूणर् आहे,
तसे तुम्हीही प रपूणर् व्हा.” तर, अजून काही करण्याची गरज नाही, परतंु आपल्याला
देवाच्या उप स्थतीत प रपूणर् केले आहे.
82 आता, तेथेच आपण आपले स्थान गमावतो. जर आपण ते पाहत नाही, आपण मागे
काय होतो ते पाहण्याचा प्रयत्न करतो. आण जोपयर्ंत आपण मागे काय होतो त्याकडे
पाहतो, त्या ब लदानाचा आपल्यासाठी काहीच अथर् उरत नाही. अर,े आपण ते पाहू शकत
नाही, मडंळी? [मडंळी म्हणतात, “आमेन.”—सम्पा.] मी नाही…मी तसे करण्याचा
प्रयत्न करणार नाही. मी क शकत नाही, आण आपणही क शकत नाही. तेथे प्रयत्न
करण्याची गरज नाही. आपण काय केले ाकडे जोपयर्ंत आपण पाहातो तोपयर्ंत आपण
गमावलेले आहोत. परतंु आपण काय केले हया कडे पाहू नका.
83 त्या िदवशी कलवरीने आपल्यासाठी काय केले ते पहा. तने आपली कमत िदली
आहे. तने प्र सोडवला. “तुमची पापे जरी लाखेसारखी लाल असली; तरी ती
बफार्सारखे पांढरी होतील. िकरिमजा सारखी लाल असली; तरी लोकरी सारखी पांढरी
होतील.” मग आपणाकडे कोणतेही पाप राहत नाही. आपण पूणर्पणे पापरिहत आहात.
आपण काय केले, कवा आपण काय करता, हे मह वाचे नाही, तरीही आपण पापरिहत
आहात. जोपयर्ंत आपण येशू ख्रस्ताला आपला तारणारा म्हणून स्वीकारले आहे, तोपयर्ंत
आपल्या पापांची क्षमा झाली आहे. काहीही माफ केलेले “न केले जाते आण त्याबद्दल
आठवणही राहत नाही.”
84 मग ते काय करते? त्या प र स्थतीनतंर, तो आपल्याला, त्याचा आत्मा, त्याला
अनुसरण्यास, आण जसे त्याने केले तसे करण्यासाठी देतो, अशा इतरांनाही जे त्याचे
अनुसरण करत आहेत. तो फक्त एक मनुष्य, प रपूणर् मनुष्य होता. त्याने आपले जीवन
िदले, आण त्याने आपल्यासाठी एक िकत्ता बनिवला. आता आपण काय केले पािहजे?
85 आता, प्रथम मला सांगायचे आहे क , येशू कधीही स्वतःसाठी जगला नाही. त्याचे
जीवन इतरांसाठी होते. तेच, प रपूणर्, अनतंकाळचे जीवन आहे. जेव्हा आपण म्हणता
आपण चचर्मध्ये जातो, आण आपण चांगल्या गो ी करतो, ते ठीक आहे. परतंु जेव्हा
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आपण आपले जीवन स्वतःसाठी जगता तेव्हा आपण सावर्का लक जीवन प्रा क शकत
नाही. सावर्का लक जीवन, म्हणजे इतरांसाठी जगणे. ते ￭सद्ध झाले जेव्हा ते देवाच्या
कोकर्यामध्ये आले. तो जगला, आण त्याच्याजवळ अनतंकाळचे जीवन होते, कारण
तो स्वत:साठी जगला नाही. तो इतरांसाठी जगला. आण आपण त्या िदवसाला प्रा
करण्या ार,े अनतंकाळचे जीवन प्रा करता, आण आपण यापुढे आपल्यासाठी जगत
नाही. आपण इतरांसाठी जगता.
86 कोणीतरी म्हणाले, “आपण कसे उभे राहू शकाल, कोणीही आपल्याला अशा वाईट
नावांनी बोलवू ा?” आपण स्वतःसाठी जगत नाही. आपण इतरांसाठी जगता, यासाठी
क आपण त्या मनुष्याला मुक्त करावे. आपण पुत्र बनला. आण हयात समस्या ही आहे
क , मडंळी िवसरली आहे क ते पुत्र आहेत. आपण पुत्र आहात. आपण ख्रस्ताचे स्थान
घेत आहात. आपण पुत्र आहात, म्हणून स्वत:साठी जगू नका. इतरांसाठी जगा.
87 “बर,ं भाऊ ब्रॅन्हम, मी ा भावासाठी जगू शकतो, कारण तो खात्रीने एक चांगला
मनुष्य आहे.” ते असे नाही.
88 तुमचा तरस्कार करणार्या माणसासाठी जगा. त्या व्यक्त साठी जगा, जे शक्य असेल
तर तुम्हाला मा शकतील. त्यांनी त्याच्याशी तसेच केले. त्यांनी त्याला ￭जवे मारले,
आण तो मेला, क त्याने त्यांचे तारण करावे. हे अनतंकाळचे जीवन आहे. जेव्हा,
आपण, ते आपल्या दयात वागिवतो, तेव्हा स्वगार्चा सामना क शकू. पण तुम्ही
स्वत:च्या वस्तूचंा त्याग करता, त्या सोडून देता, जसे मढरे आपली लोकर देतात. आपण
कलवरीकडे, पहाता.
89 मला आशा आहे क हे आपल्याला एका िठकाणी जाण्यास मदत करते. तेच
प्राथर्नामिंदर आहे, तेच सवर् लोकांनी, केले पािहजे, आपण काय आहात आण काय
हेतू आहे हे शोधले पािहजे. चचर्, म्हणजे केवळ संगीत वाजवण्यासाठी, गाणी गाण्यासाठी
चचर्ला जाणे नाही. चचर् ही अशी जागा आहे जेथे सुधारणूक केली जाते. “न्यायाचा प्रारभं
देवाच्या घरात होतो.”
90 “आपण स्वतःला ख्रस्तासाठी मृत, आण ख्रस्तासाठी ￭जवंत असे गणले
पािहजे.” मग, त्याने मागर् तयार केला क आपण स्वत:ला त्याच्या सेवेसाठी, त्याला
अनुसरण्यासाठी अपर्ण क शकतो. जर आपण त्याचे अनुसरण केले, तर आपण ते
जीवन जगू जे त्याने जगले. ते अ तु आहे.
91 येशू म्हणाला, आण याबद्दल बोलला. मला तूम्हाला त्यावर काही संदभर् देऊ ा.
लक्षपूवर्क ऐका. हे चुकवू नका. येशू म्हणाला, त्या िदवशी तो लोकांना वेगळे करील, जसे
मढरे व शेरडे. आण तो शेरडांस म्हणेल, “डाव्या बाजूला उभे राहा.” आण मढरांना,
“उजवीकडे उभे राहा.”
92 मग तो शेरडांस म्हणाला, “माझ्यापुढून िनघा. कारण, मी भुकेला होतो, पण तुम्ही
मला खावयास िदले नाही. मी तु ं गात होतो पण तुम्ही माझ्या भेटीला आला नाही. मी
उघडा होतो, आण तुम्ही मला व िदले नाही. मी तान्हेला होतो, आण तुम्ही मला
प्यावयास पाणी िदले नाही. मी आजारी होतो, आण तुम्ही मला भेट िदली नाही. तर मग
माझ्यापूढून िनघून जा.”
93 आण मढरांस, तो म्हणाला, “मी भुकेला होतो तेव्हा तुम्ही मला खावयास िदले.
मी उघडा होतो, आण तुम्ही मला व िदलेत. मी आजारी होतो, आण तुम्ही माझी
सेवा केली.”
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94 आण लक्षात घ्या. मडंळी, हे समजण्यात चूक क नका. हे कायम आपल्या मनात
ठेवा. ते इतके अजाणतेपणे केले होते! लोक हे कतर्व्य दक्षतेसाठी करत नाहीत. एक मनुष्य
जो आपल्याला काहीना काही तरी देतो, कारण त्याने ते करणे आवश्यक आहे, एक मनुष्य
जो आपल्याला भोजन देतो कारण त्याने ते केले पािहजे, त्याच्याकडे एक स्वाथ कल्पना
आहे. ते तुमचे जीवन, तुमचे कायर् असावे.
95 या मढरांना आ यर् वाटले, क ते म्हणाले, “प्रभु, तू कधी भुकेला होतास? आण
आम्ही तुला खावयास िदले नाही…आम्ही तुम्हाला केव्हा भुकेले पाहून खावयास िदले?
केव्हा तू नग्न होतास आण आम्ही तुला कपडे िदले? तू केव्हा तान्हेला होतास, आण
आम्ही तुला प्यावयास िदले? तू केव्हा आजारी होतास, आण आम्ही तुझी सेवा केली?”
96 हे प्रेमामुळे आपोआपच होते, फक्त आपले जीवन त्यांच्यात जगलो. देवा, लोकांना
कळू दे क कलवरीने आमच्यासाठी काय केले, िकती आपोआपपणे.

“प्रभू, आम्ही कधी केले? आम्हाला ते कधीच मािहत नव्हते.”
97 पाहा येशू वळला व काय म्हणाला, “तुम्ही या गो ी त्यांच्यासाठी केल्या, त्याअथ
ते माझ्यासाठी केले आहे.”
98 िनःस्वाथर् जीवन; दसुरा िवचार नाही. याबद्दल िवचार करण्याची गरज नाही; परतंु
आपण या जगाच्या गो साठी मेलेले आहात, आण म्हणून ख्रस्तामध्ये ￭जवंत आहात,
आण म्हणून राजमागार् वर चालत आहात, या गो ी फक्त एक स्वयंच लत गो ी आहेत.
आपण फक्त ते करता. असे म्हणत नाही क , “ठीक आहे, आता, प्रभु करीन, प्रभु, मी
असे करावे अशी इच्छा आहे.” हे तसे नाही. आपण फक्त त्याचाच एक भाग आहात.
त्याचा आत्मा तुमच्यात आहे, आण तुम्ही त्याच्या वागण्याप्रमाणे वागता. होय! तुम्हाला
ते समजले.
99 “एखादा मागर् मनुष्याला चांगला भासतो, पण त्याच्या शेवटी मृत्यूपथ फुटतात.”
100 “प्रभु, प्रभु, असे म्हणणार्या सवार्ंचा आत प्रवेश होणार नाही, परतंु त्यांचा होईल जे
माझ्या िपत्याच्या इच्छेप्रमाणे वागतात,” फक्त त्यांच्या दयातून, फक्त मुक्तपणे.
101 आता, कलवरीवर त्या िदवसाने ती कमत िदली, जेणेक न आपण तसे होऊ शकू.
102 असे म्हणू नका, “तुम्हाला मािहती आहे, िवधवा जोन्स एकदा…तच्याकडे कोळसे
नव्हते, आण मी जाऊन तच्यासाठी काही कोळसे िवकत घेतले. मी तुम्हांस सांगतो, मी
एका भावाला पािहले ज्याला कपड्यांचा सूट पािहजे होता, आण मी गेलो आण त्याला
एक कपड्यांचा सूट िदला. देवाचा धन्यवाद होवो! मी एक ख्रस्ती आहे.” अरे बाप र!े
आपण स्वाथ , गरीब, दयनीय व्यक्त आहात. तुम्ही ढ गी आहात.
103 “डावा काय करीत आहे हे उजव्या हाताला कळू देऊ नका, आण उजवा काय करीत
आहे हे डाव्या हाताला कळू देऊ नका.” काही झाले तरीे जेव्हा आपण हे करता, तेव्हा
आपण ख्रस्तामध्ये आपोआप मरता. हा तुमचा स्वभाव आहे. ती तुमची मनोरचना आहे.
कशाही प्रकार,े तुम्ही ते करता. हे एक जीवन आहे जे तुमच्या मध्ये राहात आहे. आपण
पूणर्पणे त्या आत्म्याला शरण गेलेले आहात, आण तो स्वतः आपल्यामध्येच राहतो.
ओह, तुम्ही त्या धन्य आत्म्याचा अनुभव घेत आहात, त्या जीवनाचा! पौल म्हणाला,
“मी जगतो असे नाही, तर ख्रस्त माझ्याठायी जगतो,” इतके स्वयंच लत.
104 “बर,ं मी तुम्हाला सांगतो, बधंू ब्रॅन्हम, आपण येथे ख्रस्ती आहोत. आपण या
लोकांना मदत करतो. आपण त्या लोकांना मदत करतो.” अरे बाप र!े तुमची लाज
वाटते. ते ख्रस्तीत्व नाहीए.
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105 ख्र स्तत्व आपोआप िमळते. ते केले पािहजे. आण आपण त्यािवषयी िवस न जाता,
त्या सवार्िवषयी, “मी नाही” जा, ते करा.
106 ख्रस्ताने आपले जीवन पूणर्पणे देवाला सम पत केले. त्याने स्वत:ला जनसेवक,
म्हणून लोकांना िदले. त्याने आपले जीवन, मुक्तपणे िदले. त्याला ते करण्याची गरज
नव्हती. ते त्याने नाखशुीने केले नाही. तो असे म्हणाला नाही, “आता, बधंूनंो, तुम्ही
सवार्ंनी माझ्याबद्दल पूणर् िवचार केला पािहजे, कारण मी तुमच्यासाठी मरण्यास आलो
आहे.” त्याने याबद्दल कधीही एक शब्द बोलला नाही. तो मेला, कसलीही तमा न
बाळगता, कारण त्याच्यामध्ये देव होता.
107 तो देव तुमच्यामध्ये आहे, तो देव माझ्यामध्ये आहे, ज्यामुळे आम्हाला इतरांकडे
पाहण्याची संधी िमळते. मढर,े एका बाजूला.
108 त्यातील एक म्हणेल, “प्रभु, मी हे केले. आण, प्रभु, मी ते केले.”
109 तो म्हणाला, “अनाचार करणार्यांनो, माझ्यापासून िनघून जा. माझी तुमच्याशी
कधीच ओळख नव्हती.”
110 जर मडंळी त्या मूलभूत गो कडे येऊ शकली असती, ते असे काही नाही जे आपण
करण्याचा प्रयत्न करतो, ते आपण स्वत:हून क रता. हे असे काहीतरी आहे जे तुमच्यामध्ये
जन्मले आहे.
111 माझ्या पेन्टेकोस्टल िमत्रा, मला माफ कर. मी पेन्टेकोस्टल आहे. परतंु माझे
पेन्टेकॉस्टल िमत्र तेथे पोहोचले आहेत, जेथे एक—एक बरचे वेगवान संगीत असायला
हवे, वाजवण्याक रता काही वा वृंद, कवा टाळ्या वाजवणे, कवा डफ वाजवणे, आवाज
वाढिवण्यासाठी. ती फक्त एक भावना आहे. ते लढाईला जाण्यापूव वा वाजवतात. ते
लोकांना लढाईच्या भावनेत आणतात. माझा संगीतावर िव ास आहे. टाळ्या वाजवण्यावर
माझा िव ास आहे. परतंु मी ा गो वर िव ास करतो. ते अगदी खरं आहे. आपल्याला
ते करणे आवश्यक आहे.
112 परतंु तू त्या महान गो न करता सोडून िदल्या आहेत, ते आत्मत्यागाचे जीवन आहे
क देव तुझ्यामध्ये राहतो, आपोआप जे योग्य आहे ते करीत आहे कारण ते बरोबर आहे.
केवळ चालत राहा, त्याबद्दल काही िवचार क नका. फक्त ते जगत राहा. नतंर पहा,
आपण काय चालू आहे ते पहा. आपण फक्त…आपण नाही…आपण राजमागार्वर आहात.
कलवरीने आपल्यासाठी तेच केले आहे, त्या िदवशी आपल्यासाठी तो राजमागर् उघडला.
113 आता, लक्षात ठेवा, आपण अध शेळी आण अध मढी असू शकत नाही. ते
िमसळणार नाहीत.
114 आता, बरचे लोक म्हणतात, “हो, आपल्याला मािहत आहे काय? आमच्या
समूहामध्ये एक संस्था आहे. आम्ही, आम्ही ग रबांना मदत करतो. आम्ही हे करतो.” हे
सवर् ठीक आहे, परतंु आपण आपल्या स्वत:चा भ गा वाजवता. आपण तसे क नका.
115 “तुम्ही तुमचे दान गु पणे करा,” येशू म्हणाला. फक्त स्वयचं लतपणे, आपल्यासाठी
काहीतरी, जाणे, पाणी आणणे यापेक्षा अधक नाही. आपण तहानलेले आहात. जर
पुढील मनुष्य तहानलेला असेल, तर आपण त्याच्या बद्दल देखील िवचार करता. पुढील
मनुष्याला गरज आहे, आपण आपल्या स्वतःच्या गरजेप्रमाणेच त्याच्याबद्दलही तसाच
िवचार करता. आण याकडे लक्ष देऊ नका. फक्त जगत राहा.

आता, आपण अध मढी आण अध बकरी असू शकत नाही.
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116 म्हणून जर आपण असे म्हणता, “ठीक आहे, आमच्या मडंळीची एक संस्था आहे.
आम्ही ग रबांना देतो, आम्ही हे करतो, आण ते करतो आण इतर गो ी करतो.”
117 जर तुमच्याकडे, ख्रस्ताच्या जीवना खेरीज इतर गो ी आहेत, तर तुम्ही ते व्यथर्
करीत आहात. येशू…पौल म्हणाला, पिहले क रथकरांस पत्र 13, “मी आपले सवर् धन
अ दानाथर् िदले आण मी आपले जीवंत शरीर जाळण्यासाठी िदले, तरी मला काही
लाभ नाही.”
118 आता, हे कठीण आहे, परतंु ते सत्य आहे. आपण त्या वास्तिवकतेकडे आले पािहजे,
कलवरीने आपल्यासाठी काय केले हे समजून घ्या. आम्ही त्याकडे पाहतो आण म्हणतो,
“होय, ते चांगले आहे.” ते ते नाही. जर देवाच्या पुत्राला वधस्तभंावर खळण्यासाठी
कलवरीवर जावे लागले तर त्याच्याकडे येणारा प्रत्येक मुलगा कलवरीकडे गेला पािहजे.
त्याच्याकडे कलवरी देखील असली पािहजे. आपणाकडे कलवरीचा िदवस असला
पािहजे. माझ्याकडे तो कलवरीचा िदवस आहे. तने पापाचा प्र िमटवला. प्रचारकाशी हात
िमळिवल्याने नाही; चचर्मध्ये जाण्याने नाही; मी पत्रा ारे आत आलो नाही; व्यवसायाने
आत आलो नाही. पण जन्म पावल्या ारे आत आलो. त्याने कधीही पत्र िदले नाही.
त्याने कधीही व्यवसाय िदला नाही. त्याने जन्म िदला. अशाप्रकारे आपण आत आला.
मग, तेव्हापासून, आपोआप आपण ख्रस्ती जीवन जगत आहोत.
119 आता, आणखी एक िटप्पणी. अध बकरी, अध मढी, त्यांना अशा गो ची गरज
नाही. तुम्ही एकतर बकरी आहात कवा मढी आहात. तुम्ही अध बकरी आण अध मढी
नाही. तुम्ही एकतर बकरी कवा मढी आहात.
120 आता, जर आपण फक्त चांगल्या गो ी करता, आण आपल्याला असे वाटते क
त्या ार,े आपण त्यात प्रवेश क शकतो, तर तेथे कलवरीचा िदवस असण्याची गरज
नव्हती. िनयमशा ाने ती तरतूद केली आहे. पण, त्याने तो कलवरीचा िदवस घेतल्याने,
त्यास त्यामध्ये आणायचे होते, आपण केवळ मडंळीचे सदस्य होऊ नये, तर देवाचे पुत्र व
कन्या बनावे. कलवरीचा िदवस असाच होता. आपल्यासाठी तो यासाठी होता, क आपण
येशूसारखे करावे आण त्याला अनुसरावे, आण येशूसारखे वागावे.
121 आता, नदी एकाच वेळी वर आण खाली वाहत नाही. नदी फक्त एकाच मागार्ने वाहते.
आण देवाचा आत्मा फक्त एकाच मागार्ने जातो. तो त्यासह गो ी िमसळत नाही. त्याच
मागार्ने जातो.
122 बदं करताना, येशूला पहा. येशूने म्हटले, “मी जी कामे करतो ती तुम्हीही कराल,
आण त्याहीपेक्षा मोठी कराल, कारण मी माझ्या िपत्याकडे जातो.”
123 मी हे सगळे इथल्या मडंळीसाठी बोलत नाही. आपण समजत आहात. पण हे संदेश
टेप केले जात आहेत. जगभरातील हजारो लोक, ते ऐकतात.
124 मी आता, समीक्षकांसाठी त्या प्र ाचे उत्तर देणार आहे. मला बर्याचदा सांिगतले
जाते…सांिगतले जाते. ते म्हणतात, “तुम्ही बायबलवर का िव ास ठेवता? येशूने म्हटले,
‘मी जी कृत्ये करतो ती तुम्हीही कराल, आण त्यापेक्षा मोठी करील, कारण मी माझ्या
िपत्याकडे जातो.’”
125 महोदय, आपणाला िकती वाईट िमळू शकते? आपल्या बौद्धक देविवषयक
ज्ञानासह, आपण पारखकरण्यापासून िकती दरू भटकू शकतो, तुमच्या कुठल्याही
मान￭सक संकल्पना घेऊन? माझ्या दयाळू आण हरवलेल्या िमत्रा, हे तू समजू शकत
नाही काय क हया बायबलचा अथर् आध्या त्मक रीतीने लावला गेला आहे?
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126 येशूने िपत्याचे आभार मानले क त्याने हे ज्ञानी, आण िवचारवंत, आण शहाणे व
हुशार लोकांकडून लपवून ठेवले आहे, आण ते कलवरीकडे येणार्या बाळकांना प्रकट
केले आहे.
127 आता पहा. येशू म्हणाला. त्याने हे कसे सांिगतले ते पहा. “मी जी कृत्ये करतो,”
तो आत्ताच ती करत आहे. “जी कृत्ये मी आता करीत आहे, आजारी लोकांना बरे करणे,
मेलेल्यांना उठवणे, अधंांचे डोळे उघडणे, ही कृत्ये तुम्हीही कराल. तुम्ही ती कराल जर
तुम्ही माझ्यावर िव ास ठेवाल. तुम्ही ही कामे करता. आण त्यापेक्षा मोठी तुम्ही कराल,
कारण मी आपल्या िपत्याकडे जातो.”
128 “आता थोडाच वेळ आहे, आण मग जग मला आणखी पाहणार नाही, परतंु तुम्ही
मला पाहाल. मी जगाच्या अतंापयर्ंत, तुम्हाबरोबर राहीन, तुम्हामध्ये राहीन. मी तुम्हाला
अनाथ असे सोडणार नाही. मी िपत्याला िवनतंी करीन; तो तुम्हाला दसूरा कैवारी म्हणजे
पिवत्र आत्मा पाठवील, जग त्याला ग्रहण क शकत नाही; तरीही, आपण त्याला ग्रहण
क शकता.”
129 आता लक्षात घ्या. “मोठी” कृत्ये, म्हणजे मडंळी मध्ये सामथ्यर् असणे, केवळ
प्राथर्नेने आजारी लोकांना बरे करण्यासाठीच नव्हे, प्राथर्ना क न भुते काढणे नव्हे,
परतंु िवश् वासणार्याना अनतंकाळचे जीवन देणे. पिवत्र आत्मा येणार होता, आण जीवन
देण्यासाठी मडंळीच्या स्वाधीन िदला गेला. अर!े हाच कलवरीचा अथर् आहे. त्याने
धक्कारलेले, हीन पु ष व या घेतल्या, आण त्यांना देवाचे पुत्र व कन्या होण्याक रता
वर उचलले, यासाठी क आजारी लोकांना बरे करावे आण अनतंकाळचे जीवन
दयावे; आज्ञाधारक िव ासणार्याना पिवत्र आत्मा ावा, जे लोक एकेकाळी अिव ासी
होते, त्यांना िव ासू बनिवण्यात आले, आण त्यांना आ त्मक, अनतंकाळचे जीवन
देण्यात आले.
130 हे िकती मोठे आहे: असे म्हणणे क , “ही आजारी ी येथे पडलेली आहे, मी
िव ासाची प्राथर्ना क शकतो आण ती बरी होईल,” हीच एक मोठी गो आहे, जी तो त्या
वेळी करीत होता; “परतंु,” म्हणाला, “यापेक्षा मोठी तुम्ही कराल; मी तुम्हाला सामथ्यर्
देणार आहे, त्याला फक्त थोडा वेळ उठवण्यासाठी नाही, परतंु त्याला अनतंकाळचे जीवन
देण्यासाठी, जे अनतं म्हणजे सावर्का लक जीवन असेल.”
131 गरीब, आंधळे, कंगाल लोकहो, तुम्ही ते कसे चुकवता? “मोठी” कृत्ये काय आहेत
ती आपल्याला िदसत नाहीत का? ही सवार्ंत महान गो जी आजपयर्ंत घडू शकली, ती
म्हणजे लोकांना अनतंकाळचे जीवन देणे होय. अनतंकाळचे जीवन म्हणजे काय? जीवन
जे तो जगला, ते जीवन जे त्याच्यात होते, ते इतरांना ावे. एक मनुष्य असे क शकतो?
देवाचा पुत्र तसे क शकतो.
132 येशू म्हणाला, “ज्या कोणाच्या पापांची तूम्ही क्षमा क रता, त्यांची क्षमा झाली आहे;
ज्या कोणाची पापं तुम्ही तशीच ठेवता, ती तशीच ठेवलेली आहेत.”
133 आता येथेच जेथे कॅथो लक चचर् आण इतर बरचेजणानी त्यांची मोठी चूक केली. ते
बाहेर जाऊन म्हणाले, “मी तुमच्या पापांची क्षमा करतो.” ते असे नव्हते.
134 बायबलमध्ये, त्यांना पापांची क्षमा कशी िमळाली? पेन्टेकॉस्टच्या िदवशी, या
प्रश् नाचे उत्तर पेत्राने िदले. ते म्हणाले, “तारणासाठी आम्ही काय क ? आम्हाला हे
कसे िमळेल जे तुम्हा सवार्ना िमळाले आहे?” त्याने तो मागर् घालून िदला आहे. त्याने
त्यांना काय करावे हे सांिगतलेले आहे.
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135 तो म्हणाला, “तुमच्यातील प्रत्येकाने, देवाकडे, प ात्ताप करा, आण येशू
ख्रस्ताच्या नावात बाि स्मा घ्या.” कशासाठी? आपल्या पापाची क्षमा िमळण्यासाठी.
तेथे ती “मोठी” कृत्ये आहेत.
136 आज सकाळी तुमच्यात िकती प्रचारक आहेत, िकती लोक, तुम्ही चुंबक य टेपवर
माझे वचन ऐकत आहात, आज सकाळी कलवरीला जायला तयार आहात का? आण
तेथे आपल्यासाठी देवाने काय केले ते पहा. आण आपल्या संप्रदायांना सोडून ा,
आण शुभवतर्मानाचा प्रचार करा. हा ेलुया! ते आता तुमच्या वर आहे. आपण त्याचे
काय करणार आहात?
137 “य शलेमापासून प्रारभं क न संपूणर् जगात, प ात्ताप आण पापांची क्षमा त्याच्या
नावाने, यांिवषयी प्रचार झाला पािहजे.” हा ेलुया! मिहमा होवो! तकडे तुम्ही आहात.
138 तुमच्यासाठी कलवरी काय आहे? त्या िदवसाने तुमच्यासाठी काय केले? काय
तुम्हाला तने दवैीज्ञानाने भरले आहे? काय तने तुम्हाला एक आखडलेले मनुष्य
बनिवले? कवा काय तने तुम्हाला िवकले गेलेले ख्रस्ती बनिवले? हा ेलुया!
139 पापाचे, मोचन झाले! “यापेक्षा मोठी कृत्ये तुम्ही कराल.” “तुम्ही” कोण आहात
हे आपण पाहता, नाही का? “यापेक्षा महान काय,” म्हणजे येशू ख्रस्ताच्या नावात,
पापांची क्षमा.
140 परतंु पथं आण संप्रदाय वगरैे ार,े ांनी आपल्याला एका स्थानावर बांधले आहे,
आपण अ ाप जगाची सेवा करीत आहात. मला कोणताही पु ष सांगा, कोणतीही ी
सांगा, कलवरीकडे येथे येऊ शकते आण कोणीतरी मोठे होण्यासाठी प्रयत्न करले कारण
कोणीतरी काहीतरी बोलले आहे. मला सांगा काय आपण कलवरीच्या मुखाकडे, योग्य
िदशेने, तच्या खर्या प्रकाशात, पाहू शकतो. आपण आपला िदवस कलवरीवर कसा
घालवू शकता, आण गवार्ने भरलेले बाहेर येऊ शकता? आपण एखा ा संस्थेसाठी
कटपुतली असे कसे बाहेर येऊ शकता, आण काही मानव-िन मत ￭सद्धांतािवषयी उपदेश
कसे देऊ शकता? ते आपणाला देवाच्या वचनापुढे नम्र का करीत नाही? जर आपण कधी
तेथे गेलो, तर आपण नम्र होऊन बाहेर याल. आपल्या टोपीला िपसं लावून, तुम्ही तुमच्या
संस्थेत कोणीतरी मोठे कसे होऊ इ च्छता, जेव्हा देवाचा पुत्र येशू ख्रस्ताने स्वत:ला
नम्र केले शरीराला ठेचण्याक रता, त डावर थुकंण्याक रता, ल ज्जत आण अपमािनत
होईपयर्ंत? आण त्यांनी त्याचे कपडे फाडले, आण जगासमोर, त्याला वधस्तभंावर
खळले. “लज्जेलाही त्याने तुच्छ मानले.” आपण कलवरीवर कसे जाऊ शकता आण
तो जे काही होता त्यापेक्षा वेगळे कसे येऊ शकतो, एक बदनामी, एक लाज?

“अर,े” तुम्ही म्हणाल, “ते मला लाथ मा न बाहेर काढतील.” त्यांना लाथ
मा ा.
141 आपला िदवस कलवरीवर घालवा, देव त्याच्या मागार्ने तुम्हाला नेईल. मला
त्याचा पुन्हा उ ेख क ा. आपला िदवस कलवरीवर घालवा, देव त्याच्या मागार्ने
तुम्हाला नेईल.

आपण प्राथर्ना क या.
142 प्रभु, हो परमे रा, आता आम्हा सवार्ंना कलवरीवर घेऊन जा. चला स्वतःपासून
दरू जाऊया. प्रभु, आम्हापासून, मनुष्यांची भीती, इतर कोणी काय म्हणणार आहे याची
भीती, दरू कर. का, संपूणर् जग त्याच्यावर हसले, त्याची चे ा केली. पण तो मृत्यूपयर्ंत,
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आज्ञाधारक होता. अपमानासाठी, तो आज्ञाधारक होता. तो संघराज्य सरकारच्या अधीन
होता, अगदी आज्ञाधारक होता.
143 आण आपण समजलो क जेव्हा सतैानाने या पृथ्वीवर प्रहार केला, तेव्हा तो या
पृथ्वीवर राज्य करणारा आण अधकारी बनला. आपल्या प्रभूसमोरही त्याने हीच साक्ष
िदली, आण तो म्हणाला, “ही राज्ये माझी आहेत. माझ्या इच्छेप्रमाणे मी त्यांच्याबरोबर
करने.” आण आम्हाला हे समजले आहे क , त्या िदवसापासून आजपयर्ंत हे जग,
शापाखाली आहे, ज्याने त्यास शाप िदला त्याच्या ारे चालिवले जात आहे.

पण, देवा, हे देवा, आम्ही अशा राज्याची सेवा करतो जे शापीत नाही.
144 देव िपत्या, हे िकती आ यर्कारक आहे, क आपण आज या—या चत्रपटातील
जगामध्ये काही महान गो ी केल्या आहेत. या महान चत्रपटा ार,े जसे दहा आज्ञा, आण
यासारखे चत्रपट आले, ासाठी क पु ष आण यांनी पाहावे, यामुळे एखा ा चचर्च्या
दरवाजावर अधंकार येऊ शकला नाही, परतंु ते काय आहे त्यांना पाहू ा. देवाचा मागर्
हा जगा ार,े नाकारला गेला. कारण आपण यासारखे आहोत…आम्ही साम्यवादाखाली
रशयामध्ये जाऊ.
145 आम्ही या जगात आहोत, परतंु आम्ही या जगाचे नाही. आपण कलवरीला गेलो
आहोत. आपण देवाच्या राज्यासाठी, त्याच्यापकै एक होण्यासाठी, स्वतःला वधस्तभंावर
खळले आहे. जग काय म्हणते हे मह वाचे नाही, आपण परमे राच्या तुच्छ लेखलेल्या
काही लोकांसह मागर् स्वीकारला आहे. आपण पुन त्थानाकडे जात आहोत, आण आमचा
िवश् वास आहे क हे लवकरच होणार आहे, प्रभु, तोपयर्ंत आपण त्या राज्यात उठिवले
जाणार आहोत जे हे जग ताब्यात घेईल. जसे दािनएलाने ते अगोदरच पािहले, आण
त्याने सवर् जगाचे, फुटून लहान तुकडे तुकडे केले, आण वार्याने उन्हाळ खळ्यातील
भुसाप्रमाणे ती उधळून नेली. परतंु, तो पवर्त, त्या पाषाणाचा एक मोठा पवर्त होऊन त्याने
सवर् पृथ्वी व्यािपली. तो पाषाण येणार आहे. देवा, आम्हाला त्याचा एक भाग व्हायचे आहे.
आपण स्वतःला नाका या, दररोज आपला वधस्तभं वाहू या, ख्रस्तासाठी जगूया,
इतरांसाठी जगूया. प्रभु, हे प्रदान कर.
146 आज सकाळी येथे काही आहेत, आण ते त्याला तारणारा म्हणून ओळखत नाहीत,
आण त्यांची इच्छा आहे क या शेवटच्या प्राथर्नेत त्यांची आठवण केली जावी, आण
त्यांना हा आपला िदवस कलवरीवर असलेला आवडेल, आपण आपले हात वर कराल,
आण म्हणाल क , “भाऊ ब्रॅन्हम, माझ्यासाठी प्राथर्ना करा. मी त्याला माझा तारणारा
म्हणून ओळखू इ च्छत आहे.” देव तुम्हाला आशीवार्द देवो, त ण िमत्रा. कोणीतरी? तेथे
मागे माझ्या बधंु, देव तुला आशीवार्द देवो.
147 तेथे कोणी असेल का? म्हणा, “मी त्याला ओळखू इ च्छतो. माझ्यासाठी, हा िदवस
कलवरीवर असावा अशी माझी इच्छा आहे. मी आजारी आहे आण थकलो आहे. मी
अशा क्षु क गो च्या सभोवती िफरण्याचा काय उपयोग जेव्हा त्या गो ी करण्यासाठीच
माझ्या जन्म झाला आहे? माझा जन्म झाला, देवाचा पुत्र होण्यासाठी जन्मलो, आण
मी येथे जगाच्या गो ी ध न आहे. देवा, आज मला वधस्तभंावर खळू दे. आज मला,
स्वतःला, आण माझ्या कल्पनांना वधस्तभंावर खळू ा, जेणेक न मी ख्रस्ताबरोबर
￭जवंत राहावे, आण इतरांसाठी जगावे. याची पवार् नाही क ते माझे काय करतात, माझी
चे ा करतात, आण माझा छळ करतात, आण माझ्याबद्दल वाईट गो ी बोलतात, आण
अशा गो ी, मला नम्रतेने चालू ा, आण लीनतेने, एका कोकर्या प्रमाणे, जसे त्याने केले.
आण एके िदवशी, शेवटच्या िदवशी, त्याने मला पुन्हा उठवण्याची प्रतज्ञा केली आहे.
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मी त्या िदवसाची वाट पाहत आहे.” काय तेथे आणखी काही हात वर क शकतात?
देव तुला तेथे मागे आशीवार्द देवो, आण तुम्हास. ठीक आहे. आणखी काही फक्त…देव
तुम्हाला आशीवार्द देईल. देव तुम्हाला आशीवार्द देईल. आणखी काही, आम्ही प्राथर्ना
करण्यापूव .
148 आमच्या स्वग य िपत्या, असे म्हटले होते, जेव्हा पेन्टेकॉस्टच्या िदवशी पेत्राने प्रचार
केला, “जेवढयानी िवश् वास ठेवला ते मडंळीमध्ये जोडले गेले.” त्यांनी मनापासून िवश् वास
ठेवला. हे लोक ज्यांनी नुकताच हात वर केला आहे, माझा िवश् वास आहे क त्यांनी अगदी
मनापासून िवश् वास ठेवला आहे. आण जर त्यांनी ठेवला आहे, तर तेथे पाण्याचा तलाव
त्यांची वाट पाहत आहे. त्यांची इच्छा आहे क त्यांच्या पापांची क्षमा व्हावी. येथे कोणी
आहे जे त्यांना त्या नावात बाि स्मा देऊ शकतील, आण स्वगार्खाली मनुष्यामध्ये फक्त
एकच नाव देण्यात आले आहे, जेणेक न आपले तारण व्हावे.
149 कारण, मी काही क्षणांपूव पिवत्र शा ाचा उ ेख केला आहे क , त्या,
“य शलेमेपासून आरभं क न, सवर् जगात, त्याच्या नावाने प ात्ताप आण पाप मोचन
घोिषत झाले पािहजे.” आण य शलेमेमध्ये, जेव्हा प ात्ताप आण पापांची क्षमा यािवषयी
घोषणा केली गेली, तेव्हा प्रेिषतांनी त्यांना त्या शा वचनािवषयी सांिगतले. आण ते
म्हणाले क त्यांनी “प्रथम, प ात्ताप करावा, आण मग येशू ख्रस्ताच्या नावात बाि स्मा
घ्यावा.” हेच प्रचारकांचे काम होते. त्यांनी प ात्ताप करावा, आण त्यांच्या पापांच्या
क्षमेसाठी त्यांना बाि स्मा ावा. “ज्या कोणाच्या पापांची तुम्ही क्षमा क रता, त्यांची क्षमा
झाली आहे; ज्या कोणाची पापं तुम्ही तशीच ठेवता, ती तशीच ठेवलेली आहेत.”
150 िपत्या, जगाची या क्रोधाच्या झटक्यापासून कशी सुटका होईल? या साध्या
शुभवतर्मानाचा िव ास का क नये? आण ते त्याऐवजी त्यासाठी पयार्य आणतात: खोटी
नावे, खोटा बाि स्म्या, खोट्या पिवत्र आत्म्याचा बाि स्मा, सेवकांशी हात िमळवणेे, िपता,
पुत्र, पिवत्र आत्मा अशी शीषर्के वापरणे, जे पिवत्र शा ात कधीही सांिगतले नाही; हे रोमी
लोकांनी बनिवलेले दस्तऐवज आहे, अशी बायबलमध्ये कोठेही ख्रस्ती शकवण नाही.
पापांची क्षमा शीषर्का ारे होऊ शकत नाही, परतंु येशू ख्रस्ताच्या नावा ारे होऊ शकते.
151 आता, िपत्या, हे आम्हाला मािहत आहे क ते फार लोकिप्रय नाही. तुझे मागर् नेहमीच
तसे आहेत. परतंु आज सकाळी, पु ष आण या, त्या िदवसाकडे, कलवरीवरील त्या
िदवसाकडे येऊ ा. जेथे, त्या िदवशी येशूचा तरस्कार केला गेला, ती लज्जा, फटके
खाणे, व छ वीछ केले जावे, त्याच्यावर थुकंणे, आण चे ा करणे; संपूणर् जगा ार,े
चचर् ार,े ज्यांनी त्याच्यावर प्रीत केली पािहजे अशा लोकांकडून. आण, तरीही, या सवर्
गो मध्ये, त्याने आपले मुख उघडले नाही, आण जे लोक त्याची थट्टा करीत होते
त्यांच्याक रता तो गेला आण मरण पावला.
152 देवा, आज सकाळी आम्हाला कलवरीवर घेऊन जा. आण जर ते म्हणतात क
आम्ही वेडे आहोत, ते म्हणतात क आमच्याकडे चुक चे पिवत्र शा आहे, जे काही
त्यांना म्हणायचे आहे, देवा, ते देवाच्या उप स्थतीत उभे राहू शकत नाही आण ते चुक चे
आहे असे म्हणू शकत नाहीत.

ते बायबल ारे त्यांची पापे झाकू शकत नाहीत. बायबल त्यांची पापे, त्यांचा अिव ास,
उघड करते: यासाठी क लोकिप्रय व्हावे; बाक च्या लोकांप्रमाणे करावे. आज सकाळी
त्यांना कलवरीकडे येऊ ा.
153 “आण य शलेमे पासून सु वात कर; य शलेमे पासून आरभं क न, सवर्
रा ्र ांमध्ये, त्याच्या नावाने प ात्ताप व पापक्षमा यांची घोषणा झाली पािहजे.”
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त्यांना वधस्तभंावर जाण्यासाठी पाऊल उचलू दे, त्यांना छ वीछ करण्यासाठी;
आण थुकंणे आण चे ा करणे यासाठी; आण त्या सवर् गो ी बोलू ा ज्याला धा मक
िवश् वासघातक म्हटले जाऊ शकते; मडंळ्या तोडणार;े हे सवर् त्यांना बोलू ा.

प्रभू, आम्हास, आज सकाळी, परमेश् वराच्या तुच्छ लेखलेल्या काही लोकांसह
आमचा मागर् पकडू दे. आम्हाला उजवीकडे कवा डावीकडे न वळता, प्रेिषतांप्रमाणेच
चालू दे, आण आमच्या अतं:करणाच्या चांगुलपणाने देवाची सेवा क दे. िपत्या, हे
प्रदान कर.
154 आता, प्राथर्ना रांगेत येणार्या आजारी आण पीडत व्यक्त ना बरे कर. ज्यांनी त्यांचे
हात वर केले आहेत, ते त्यांच्या अतं:करणात, आताच, प ात्ताप करोत. जे लोक इतक्या
समयापासून मागे उभे आहेत, ते त्वरीत पाण्याकडे जावोत आण त्यांच्या पापांची क्षमा
पावोत देवाचा पुत्र, येशू ख्रस्त, याच्या ब लदानाच्या नावाने. आमेन.

त्या वधस्तभंावर जेथे माझा तारणारा मरण पावला,
मी तेथे पापांपासून शुद्ध होण्यासाठी रडलो;
तेथे माझ्या अतं:करणाला रक्त लावले गेले;
त्याचे गौरव…
त्याच्या नावाचा गौरव असो!
होय, त्याच्या नावाचा गौरव असो!
होय, तेथे माझ्या अतं:करणाला रक्त लागू केले गेले;
त्याच्या नावाचा गौरव असो!
मी खूप चमत्कारीक रत्या पापांपासून तारलो गेलो, (कसे?)
येशू इतक्या मधुरतेने आत राहतो,
वधस्तभंावर जेथे तो…(त्याच्यातील एक व्हा.) मध्ये;
अर,े त्याच्या नावाचा गौरव असो!
त्याच्या नावाचा गौरव असो!
त्याच्या नावाचा गौरव असो! (मौल्यवान नाव.)
अर,े तेथे…अतं:करणावर रक्त लागू झाले;
त्याचे गौरव…

155 ते आपल्यासाठी काही करत नाही का? आपल्याला शुद्ध करते. आपल्यामध्ये एक
आशा ठेवते: जीवनाची, सावर्का लक जीवनाची.
156 “ ख्रस्ताबरोबर वधस्तभंावर खळणे” म्हणजे काय? इतरांसाठी जगणे आहे.
कोणत्या प्रकारचे इतर? जे तुमचा ेष करतात, जे तुम्हाला आवडत नाहीत, जे तुमची
चे ा करतात: त्यांच्यासाठी जगा; त्यांच्याबरोबर रहा; त्यांच्यावर प्रेम करा; “त्यांच्यासाठी
प्राथर्ना करा जे तुमचा तुच्छतेने वापर करतात, माझ्या नावामुळे तुमच्यािवषयी सवर् प्रकारचे
लबाड भाषण करतात. त्यांनी तुमच्या आधी असलेल्या संदेष्ट्यांचा छळ केला.”
157 मला वाटले क आज सकाळी हा संदेश कदाचत मडंळीचे सहाय्य करील,
क तुम्हाला कळेल क आपल्याला कलवरीची गरज आहे, आपल्याला वधस्तभंाची
आवश्यकता आहे.
158 आता त्याने हे सवर् काय केले? त्या सवार्ंची भरपाई केली आहे. व्हीलचेयरवर
असलेली बहीण, येथे आजारी व पीडत असलेल्या लोकांना: या सवार्ंसाठी कमत
िदलेली आहे; आपल्याला फक्त एकच गो करायची आहे ती म्हणजे आपल्याला िव ास
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ठेवला पािहजे क ती माझी आहे; तशाच प्रकारे तचा स्वीकार केला पािहजे, आण
आपण बरे व्हाल.
159 लक्षात ठेवा: आता ते काय आहे? आपण जगात जाऊ शकता, सुवातचा प्रचार क
शकता, आजारी लोकांना बरे क शकता; आण अनतंकाळचे जीवन प्रदान क शकता.

हे त्याहून िकती मोठे असेलः येथे, एक माणूस येथे ट्यमूर सह—सह, ककर् रोगाने, जे
काही आहे, िपडीत आहे. (आम्ही त्याला पुष्कळ वेळा आशीवार्द देताना आण पु षाला व

ीला बरे करताना, पािहलेले आहे; जगभरातील हजारोच्या हजारो वेळा अचूक प्रकरणे,
त्यांना खाटेतून, स्ट्र ेचसर्मधून; बाहेर काढताना पािहले आहे; केवळ लोकांची सावली
ककर् रोगाला न करते; आज, ते बर,े िनरोगी लोक आहेत.) “जी कृत्ये मी क रतो ती
तुम्हीसुद्धा कराल, परतंु यापेक्षा मोठी तुम्ही कराल”: “यापेक्षा अधक,” बरोबर आहे.

काय? मी येशूच्या नावाने त्यांना जीवनाची मुदत वाढवून िदली आहे, त्यांचे आयषु्य
थोड्या िदवसांसाठी वाढिवले आहे.

परतंु, “यापेक्षा तुम्ही अधक करालः माझ्या नावाने तुम्ही त्यांना शा त जीवन
ाल.” व्वा!

160 आपण त्या मौल्यवान नावाची लाज का बाळगता? लोक ते का दरू करतील आण
त्यापासून दरू जातील? हे िपशाच आहे. नक्क च.
161 “य शलेमपासून आरभं क न, सवर् जगात प ात्ताप आण पापक्षमा यांची घोषणा
त्याच्या नावाने झाली पािहजे.” तेथेच सवर्प्रथम संदेश गेला. ते बरोबर आहे का?
“य शलेमेपासून आरभं क न प ात्ताप आण पापांची क्षमा यांची घोषणा त्याच्या नावाने
झाली पािहजे.”
162 आता, प्रथम, आपण त्याने केले तसे क : आजारी लोकांना बरे करण्याची
प्राथर्ना क .
163 नतंर, आपल्याकडे एक महान भेट आहे: बाि स्मा घेऊ इ च्छणार्या प्रत्येकासाठी,
येथे मागे, हे पाणी तयार आहे (येथे यांसाठी कपडे आहेत, पु षांसाठी येथे व े
आहेत), तुमच्या पापांची क्षमा िमळण्यासाठी तुम्ही सज्ज व्हा; कारण लक्षात ठेवा,
आपण आपल्या पापांची क्षमा केवळ बायबलच्या शकवणीनुसारच िमळवू शकता. “कारण
जेणेक न आपले तारण होईल असे दसुरे कोणतेही नाव आकाशाखाली मनुष्यामध्ये
िदलेले नाही.”
164 पौल काह ना भेटला ज्यांचा बाि स्मा अगोदरच झालेला होता. आण ते िवजय
िमळाल्याबद्दल, ओरडत होते. तो म्हणाला, “तर तुम्ही कसला बाि स्मा घेतला?”.

ते म्हणाले, “योहानाचा.”
त्याने म्हटले, “योहान प ात्तापाचा बाि स्मा देत असे.” आता, हे समजून घ्या:

तो प ात्तापाचा होता, पाप मोचणासाठी नव्हता. िकती जणांना हे समजते? पापमोचण
िमळण्यासाठी नाही. त्यांना प ात्ताप करण्यासाठी, बाि स्मा देण्यात आला, ठीक आहे.
त्यांनी प ात्ताप केला: “होय, गु जी, मी प ात्ताप केला आहे. तो येत आहे यावर मी
िव ास ठेवतो.” त्यांना प ात्ताप करण्यासाठी बाि स्मा देण्यात आला; म्हणजे, “प्रभु
येशू ख्रस्तावर िवश् वास ठेवण्या ार.े”
165 नतंर जेव्हा त्यांनी हे ऐकले (क अपर्ण आधीच आले आहे), त्यांना येशू ख्रस्ताच्या
नावात, पुन्हा बाि स्मा देण्यात आला. आण मग, जेव्हा त्याने त्यांच्यावर आपले हात
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ठेवले, तेव्हा त्यांच्यावर पिवत्र आत्मा आला; आण ते िनरिनराळ्या भाषा बोलू लागले
व ई री संदेश देऊ लागले.
166 आता, तुम्ही तो शा लेख कसा बदलणार? तुम्ही बायबलमध्ये एका िठकाणी
आपले बोट ठेवा जेथे नवीन करारात, कोणासही आजपयर्ंत त्यांच्या पापांची क्षमा िमळाली
आहे, आण येशू ख्रस्ताच्या नावाखेरीज इतर कोणत्याही प्रकारे कोणाचा बाि स्मा
झाला आहे.
167 मला बायबलमध्ये एकतरी जागा दाखवा जेथे िपता, पुत्र, पिवत्र आत्म्याच्या नावात
कोणत्याही व्यक्त चा बाि स्मा करण्यात आला. कवा माझ्यापुढे इतहास आणा, मडंळीचा
इतहास जो दाखवतो क कोठे कोणाचाही बाि स्मा िपता, पुत्र, आण पिवत्र आत्म्याच्या
नावाने झाला होता, शेवटच्या प्रेिषताच्या मृत्यूनतंर तीनशे-आण-काही वषार्ंपयर्ंत, जेव्हा
कॅथो लक चचर् संघिटत केले गेले होते.
168 आता, माझ्या अभ्यासात पूवर्-नीसीया पूवर्ज, आण…सवर् इतहासकार, आण
सवर् काही, आहेत: जगातील सवार्त प्राचीन, पिवत्र इतहास; केवळ आमच्याकडेच अचूक
पुरावे आहेत.
169 अवर संडे िव￭जटर वाचा, कवा कॅथो लक चचर्चा कॅटेिकझम वाचा, आण त्यांचे
िनरीक्षण करा, त्यांचे काय म्हणणे आहे: “काही प्रोटेस्टंट लोक कदाचत वाचले जातील,
कारण ते कॅथो लक मतापुढे झुकतात: कारण त्यांचे बायबल म्हणते, ‘येशू ख्रस्ताच्या
नावात बाि स्मा घ्या,’ परतंु आम्ही ‘येशूच्या नावाचे’ गांभीयर् काढून घेतले आहे, आण
तेथे ‘िपता, पुत्र, पिवत्र आत्मा,’ वर लावले आहे, आण त्यांनी ते कबूल केले.”

आता, मला त्या िव द्ध एक शा लेख दाखवा.
170 आण आपण तेथे आहात. आण तरीही, जग त्यापुढे झुकत आहे. का? ते कधीच
कलवरीवर गेले नाही. बस एवढेच. त्यांनी कधीही पािहले नाही.
171 ते तुमची चे ा करतील आण तुम्हाला नावे ठेवतील…ते आपणास, “देविवषयक
वेडे” देखील म्हणतील, “￭जजस ओनली,” आण त्यांना शक्य असलेली सवर् कडवट
नावे देतील. ते आपल्याला काय नावे ठेवतात याने काय फरक पडतो? त्यांनी काय
केले…त्याला जाणीव आहे क ते त्याला काय म्हणतात? त्याला वधस्तभंावर खळण्यात
आले. तो देवासाठी जगला, आण फक्त देवासाठीच जगला. आण जर तोच आत्मा, जो
त्याच्यामध्ये होता, तुमच्यामध्ये आहे, तर त्याचे नाव धारण क न, तुम्हालाही तेच:
करण्यास प्रवृत्त करील. “तुम्ही जे काही करता” (बायबल म्हणते) “शब्दात कवा
कृतीतून, सवर् काही येशूच्या नावाने करा, आण देवाची स्तुती करा.”
172 तुम्हाला ती त्रैक्य, मूतपूजक शकवण कोठुन िमळाली? कॅटेिकझममधून,
बायबलमधून नाही. उत्पत्ती ते प्रकटीकरण या संपूणर् शा वचनांमध्ये “त्रैक्य” या शब्दाचा
उ ेख नाही. अशी कोणतीही गो नाही. त्रैक्य देव अशी कोणतीही गो नाही. तो देव आहे,
फक्त देव आहे, एकच देव. सदवै एकच देव आहे. त्याने तीन कायार्लयांतून सेवा केली:
मोशेच्या काळात, त्याने एकदा िपता म्हणून सेवा केली. त्याने देहात एकदा, पुत्र, येशू
म्हणून, सेवा केली. तो आता पिवत्र आत्मा म्हणून सेवा करतो. पण तो एक देव आहे. एक
देव, तीन नावांसह नाही. तीन कायार्लये, एका नावात तीन शीषर्केः येशू ख्रस्त.
173 काहीही िनराळे ही मूतपूजा आहे; आण मी कोणालाही ते दशर्िवण्यासाठी सांगतो,
जर ते तसे नाही. ते बरोबर आहे. मी तसे वषार्नुवष वषार्नुवष म्हटले आहे, आण
आजपयर्ंत, कोणीही ते घेतले नाही, (पहा?), कारण तसे होऊ शकत नाही. माझ्याकडे…
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प्रथम, येथे बायबल आहे; आण प्राचीन इतहास आहे हे ￭सद्ध करण्यासाठी क ते अगदी
बरोबर आहे. आण का सतैान केवळ…? मी…बर,ं बायबल म्हणतं क ते तसेच असतील:
“मी त्यांना आक षत केल्याशवाय, ते कसे येऊ शकतात?” मला फक्त हे मािहत आहे.
हेच येशू म्हणाला, म्हणून…
174 मी असे म्हणत नाही क ते असावे…जर मी तसे म्हटल्यास, आण यासारखे प्रवचन
प्रचार केल्यास, मी तुमच्यातील सवार्त कमी दजार्चा ढ गी असेन. ते बरोबर आहे. मी तसे
म्हणतो कारण ते सत्य आहे आण तेच जीवन आहे. ￭जतक्यांनी ख्रस्तामध्ये बाि स्मा
घेतला आहे, त्यांनी ख्रस्ताला पांघरले आहे. त्यांच्याकडे जीवन, त्याच्या नावाने आहे.
175 आपण त्याच्या नावाने प्राथर्ना करतो, त्याच्या नावाने शोध घेतो, त्याच्या नावाने
प्रचार करतो, त्याच्या नावात बाि स्मा करतो, त्याच्या नावाने जगतो, त्याच्या नावाने
मरतो, त्याच्या नावाने स्वगार्त जातो, त्याच्या नावाने पुन त्थत होतो. “स्वगार्तील सवर्
कुटंुबांना येशूचे नाव िदले आहे.” बायबलमध्ये असे म्हटले आहे: “पृथ्वीवरील सवर्
कुटंुबांना येशूचे नाव िदले आहे.” तो म्हणाला, “मी माझ्या आलो…”

आपण म्हणता, “ठीक आहे, ते िपत्याचे नाव आहे.”
िपता हे नाव नाही, ते शीषर्क आहे. तो म्हणाला, “मी माझ्या िपत्याच्या नावाने आलो

आण तुम्ही माझा स्वीकार केला नाही.” आता, तो कोणाच्या नावाने आला? ओह-ह.ं
नक्क च, “…आण तुम्ही माझा स्वीकार केला नाही.”
176 तर तुम्ही तेथे आहात; ते फक्त, होय, ते ज्ञानी आण िवचारवंत ांच्या ीपासून
गु ठेवले आहे. नक्क च, हे िन तपणे आहे, उह-हु.
177 आण प्रकटीकरणामध्ये, आम्ही त्या िदवशी शकिवल्याप्रमाणे: आण जुनी वेश्या
मडंळी आहे, जी पिहली संस्था आहे; आण मग तला मुल चा एक समूह िमळाला आहे
जो तच्यापासून जन्माला आला. त्या त्याच गो ी करतात, तीच सवय. ती सवर् रोमच्या
चचर्सह…बाबेलमध्ये, त्याच मागार्ने, वाहते; आण एक मडंळ्याचा, रा ्र ांचा—चा संघ;
ती तेथे आहे, सवर् वळण घेणारी, सवर् एकाच गो ीत, एकाच बोटीत.
178 परतंु देवाची मडंळी (हालेलुयाह!), ही एक बाहेर बोलवलेली, वेगळी केलेली मडंळी
आहे. मडंळी कशी बांधली आहे? हे तुला कसे कळेल? हे सत्य असल्याचे आपणाला
कधी कळू शकते? जेव्हा देव तुम्हाला ते प्रकट करतो. सफरचंदा ऐवजी ते कोक होते हे
हाबेलाला कसे—कसे कळले? हे त्याला प्रकट करण्यात आले: “िवश् वासाने हाबेलाने
देवाला अधक उत्कृ यज्ञ अपर्ण केला.”
179 पांतराच्या ड गराव न खाली येताना, येशू म्हणतो, “मी कोण आहे असे लोक
म्हणतात?”

काही म्हणाले, “एलीया,” “मोशे” आण इत्यादी.
तो म्हणाला, “पण मी तुम्हाला िवचारत आहे, ‘तुम्ही मला कोण म्हणून म्हणता?’”
पेत्र म्हणाला, “तू ख्रस्त आहेस, ￭जवंत देवाचा पुत्र आहेस.”

180 तो म्हणाला, “तुला हे कधीच कळले नाही…” अन्यथा (मी असे म्हणत आहे
क , मोठे होण्यासाठी नाही, परतंु तो मुद्दा समजून घेण्यासाठी): “तु हे कधी एखा ा
सेिमनरीमध्ये शकला नाहीत; कुणी मनुष्याने तुला हे कधी शकवले नाही; परतंु माझ्या
स्वगार्तील िपत्याने, हे तुला प्रकट केले आहे: तो मी आहे (िपता, पुत्र आण पिवत्र आत्मा
नाही, परतंु, मी येशू ख्रस्त आहे). आण या खडकावर (कोणता खडक? तोच खडक;
ज्यावर हाबेल गेला.), या खडकावर, देवाचे आध्या त्मक प्रकट झालेले सत्य, मी माझी
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मडंळी बांधीन, आण अधोलोकाच्या ारांचे तच्यापुढे काहीच चालणार नाही.” ते बरोबर
आहे. ते प्रयत्न करतात, परतंु त्यांचे काहीच चालणार नाही. पहा?
181 म्हणून केवळ कलवरीवर जा, वधस्तभंी जा, परत या, आण परमे राच्या तुच्छ
मानलेल्या काही लोकांसह आपला मागर् घ्या, पुढे जा.
182 आता, प्रभु, आम्ही सवर् काही तुला देत आहोत. मला मािहत नाही, या समुहातून,
येथे िकती आत आहेत. प्रभू, माझ्यामध्ये समजून घेण्याची यिुक्त नाही, जोवर तू ते प्रकट
करीत नाहीस. आण आता, देव िपत्या, मी तुला तसे करण्यास सांगत नाही. मी ते फक्त
लोकांच्या जवळ ठेवले आहे. ते तेथे आहेत. आज सकाळी ही वास्तिवक कलवरी असू दे;
स्वत:ची इच्छा, आण स्वत:ची वासना, आण जीवनातील मो ा गो साठी हे खरोखर
वधस्तभंावर खळले जाणे असू दे.
183 पु ष नम्र होऊ दे, आण परमेश् वराच्या तुच्छ मानलेल्या काही लोकांसह मागर्
स्वीकारण्यास तयार होऊ दे. ते नम्रपणे चालू दे. त्यांचा जन्म देवाच्या महान राज्यात,
या राज्यामध्ये होऊ दे, जे आध्या त्मक शरीर आहे, पृथ्वीवरील ख्रस्ताचे गौरवी शरीर:
“एका आत्म्याने आपण सवार्ंनी एकाच शरीरात बाि स्मा घेतला.”
184 प्रभु, हे प्रदान कर. ते काळे, पांढर,े िपवळे, तपिकरी, ते काहीही असो, पु ष
कवा ी, गुलाम कवा स्वततं्र: आपणा सवार्ंना समान आत्म्याचा प्याला िपण्यासाठी
बनिवले गेले आहे.
185 िपत्या, ते प्रदान कर, आण आज सकाळी बर्याच लोकांमध्ये, ते असो…क हे
त्यांना समजेल; तू त्यांची समज उघड. नतंर, त्यांच्यासाठी हा एक नवीन िदवस असेल:
सूयर् प्रकाशेल, आण मानविन मत देवज्ञानाचा िनराशाजनक प्रकाश िनघून जाईल, आण
देवाचा प्रकाश त्यांच्या मागार्वर प्रकाशेल, आण तो पडदा फाटला जाईल जो या सुंदर
प्रकाशाला झाक त आहे. आण ते पिवत्रतेच्या राजमागार्वर चालू शकतील, तेव्हा, ते
दसुर्यांसाठी जगतील, जसे ख्रस्ताने केले.
186 आता आपण प्राथर्नेची रांग आत आणत आहोत, मी प्राथर्ना करतो क तू आज
सकाळी, आपल्या सेवकांना, आम्हा सवार्ंना, अभषेक कर, जेव्हा आम्ही एक दसुर्यासाठी
प्राथर्ना करीत आहोत. आण आज, प्रदान कर, क या प्राथर्ना रांगेतून येणारा प्रत्येक
आजारी व्यिक्त बरा होईल. लहान-तरके डोळे असलेली मुलगी, आण तो लहान
मुलगा, आण…आण त्या वयस्कर बाईप्रमाणे, ते परत येवोत, आण—आण बधंू राइट,
आण प्रभू, त्यांच्यातील बरचे जे आले आहेत, द:ुख, रोग आण डॉक्टरांना बरे न करता
येण्यासारख्या अशा स्थतीतून आले आहेत; आण येथे आज ते आहेत (एक आठवड्या
अगोदर), आण आज ते, पूणर्, बरे आहेत.
187 देवा, पु ष आण या त्याच िवश् वासाने पुढे जावोत, त्यांना मािहत आहे क
ते कलवरीला जाणार आहेत त्यांच्या िवचारांना आण त्यांच्या कल्पनांना वधस्तभंावर
खळण्यासाठी क त्यांचा “भूतकाळ बरा” झाला आहे. ज्या सामथ्यार्ने येशूला कबरमेधून
उठिवले त्या ारे त्यांना जीवन, िव ासाचे महान जीवन िमळो.
188 आण त्यानतंर, लगेचच, अनेकजण बाि स्मा घेण्यासाठी तलावा जवळ येवोत.
आम्ही येशूच्या नावाने मागतो. आमेन.
189 आता, आपल्याकडे प्राथर्ना रांग आण बाि स्म्यासंबधंी सेवा चालिवण्यासाठी वीस
िमिनटे आहेत. आता आपल्याकडे प्राथर्ना पत्रके नाहीत. आपण त्यातून िमळवले आहे,
आण आपण जेव्हा माझ्या मो ा सभांची सु वात क तेव्हा आपण हे कायर् करण्याचा
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प्रयत्न क . मी आपणा सवार्ंना सांिगतले आहे, आम्ही ते घालून िदले आहे, आमच्याकडे
ते टेपवर आहे, आण जेथे मी जातो तेथे त्या टेप पुढे पाठिवल्या जातील.
190 चन्ह केवळ आशीवार्दाला दशर्िवतात. िवचार असा होता, “जर तू आजारी
व्यक्त साठी प्राथर्ना करशील, लोकांना तुझ्यावर िवश् वास ठेवायला लावशील.”

मी म्हणालो, “ते माझ्यावर िवश् वास ठेवणार नाहीत.”
तो म्हणाला, “तुला ही चन्हे िदली जातील, आण याव न ते िवश् वास ठेवतील.”

दहा वषार्ंपासून, एकही वेळेस न चुकता, ही चन्हे जगभरात पसरली आहेत. त्यात
िबलकुल, अपयश आले नाही. िकती लोकांना ते सत्य आहे हे मािहत आहे?
191 ठीक, जर आपण चन्हावर िव ास ठेवू शकत असाल, तर संदेशावर िवश् वास ठेवा.
ते बरोबर आहे. ते हे दाखवते. आण देव माझ्यामध्ये संदेश देईल (आण ते इतके प रपूणर्
होऊ दे, परतंु काय…) आण मी तुला काहीतरी सांगतो जे खोटे आहे? देव मला तसे
क देणार नाही. नाही, नाही. नाही श्रीमान. मी तुम्हाला सत्य सांगत आहे.
192 आता, आपण, येथे या रांगेमधील, जे प्राथर्ना क न घेऊ इ च्छता, या बाजूने या,
जर आपण, तेथे असाल तर, उजवीकडे रांग लावा. आण मग आम्ही प्राथर्ना करीत
असता ते लोकांना त्यातून येण्यास मदत करील. मग आम्ही त्या—त्या मुलांकडे जाऊ,
व्यवस्था पाहणारे आण ते त्यांच्यावर लक्ष ठेवतील; आण ते इथून पुढे येताना, मग या
बाजूस, आम्ही त्यांना मागे परत आणू, आण त्यांना त्यातून आणू. प्रत्येकासाठी प्राथर्ना
केली पािहजे.
193 [कोणीतरी भाऊ ब्रॅन्हमशी बोलते—सम्पा.] अर,े नाही, मी असे केले नाही. बर,ं
तुला पािहजे तेव्हा कधीही. हरकत नाही. आपण तला बाहेर आणू शकता कवा आपण…
मी क शकतो…तला आत्ताच तेथे आणू शकता, कवा थोड्या वेळाने, कधीही जेव्हा
तची इच्छा असेल, काही हरकत नाही.
194 आता, पुढील काही िमिनटांसाठी, आपण शक्य ततके शांत होऊ या. तुम्ही सवार्ंनी
आता िवचार करावा अशी माझी इच्छा आहे: आता, काय म्हणते—बायबल काय
म्हणते? “िवश् वासाची प्राथर्ना आजार्याला वाचवील.” िकती लोकांना मािहत आहे क
ते बरोबर आहे? िकती लोकांना ठाऊक आहे बायबल असे म्हणते, “ही चन्हे िवश् वास
ठेवणार्यांबरोबर असतील. जी कृत्ये मी क रतो ती तुम्हीसुद्धा कराल”? आण ती कृत्ये
काय होती? तो म्हणाला, “मी क शकतो जर तुमचा िवश् वास असेल क मी हे करण्यास
समथर् आहे.” ते बरोबर आहे का?

माझा प्र काय होता? “ते माझ्यावर िवश् वास ठेवणार नाहीत.”
तो म्हणाला, “ ा चन्हामुळे ते िवश् वास ठेवतील.”

195 आता, जर तुमचा िवश् वास असेल, तर तयार व्हा: हा तुमचा मुक्त चा समय आहे. हे
तसेच आहे जशी ती पापापासून होते, ते त्याच देवाचे तेच अभवचन आहे.
196 आता, आमच्याकडे येथे एक लहान, आजारी ी आहे, ￭जला पोटाचा त्रास झाला
आहे, ती न्यू अल्बानी येथली आहे. आम्ही प्रथम, तच्यासाठी प्राथर्ना करणार आहोत,
जेणेक न तला तची—तची जागा िमळू शकेल. आता, शांतपणे, आण प्रत्येकजण,
आता. येथे, बधंूनंी मला मदत करावी अशी माझी इच्छा आहे. आण आता, प्राथर्नेसाठी,
आपण काही क्षण आपली मस्तके झुकवूया.
197 आता, स्वग य िपता, हे तुझे वचन आहे. त्यावरील प्रतिक्रयेसाठी मी जबाबदार नाही,
परतंु त्याचा प्रचार करण्यासाठी मी जबाबदार आहे. आण हे जाणून (आण मी आत्ताच
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एक मध्यमवयीन मनुष्य आहे हे जाणून, आण एक िदवस तुला सामोरे जावे लागेल): मी
मनापासून सत्याचा प्रचार केला आहे. तुला ते मािहत आहे. पूवर्ग्रह असू नये, जर तसे
असेल, तर प्रभु, मला प ात्ताप हवा आहे.
198 आण िपत्या, मी प्राथर्ना करतो क तू मदत कर, आता, जेव्हा आम्ही आजारी
लोकांसाठी प्राथर्ना करण्यास जात आहोत, माझ्या प्राथर्नांचे उत्तर िदले जावे, प्रभु, फक्त
माझ्याच प्राथर्ना नव्हे, तर या मडंळीची प्राथर्ना, कारण ही गरीब लोक…काय असेल जर
ही माझी बायको इथे उभी असती? जर ती व्हीलचेयरवर बसून असती तर? कवा माझी
बहीण? माझी आई? हे देवा, या लोकांना बरे कर. प्रभु, तू करशील?
199 पहा, प्राथर्ना ओळीत उभे रहा: दय रोग, ककर् रोग, टू्यमर, सवर् प्रकारचे रोग आण
पीडा. त्यांच्यातील बरचे लोक येत आहेत (प्रभू, शेकडो लोक येथून मुक्त, होत आहेत,)
आण त्यांनी ते पािहले, आण त्यांनी िवश् वास ठेवला, आण ते त्यांचे स्वीकारण्यासाठी
प्राथर्ना रांगेत येत आहेत. ते आता ￭जवंत खडकाकडे येत आहेत, तुझ्या सेवकाकडे नाही,
परतंु तुझा पुत्र, येशूकडे, जो मडंळीचा नेता आहे, आपल्यामध्ये आध्या त्मक, गूढ व्यक्त
आहे. आण आम्ही जात असताना, त्याचे नाव देत आहोत (तु म्हणालास क , “माझ्या
नावाने ते भुते काढतील.”), मी प्राथर्ना करतो क तू येशूच्या नावाने आमच्या प्राथर्नेचे
उत्तर दे. आमेन.
200 आता, प्रत्येकजण प्राथर्ना करीत रहा. आता, हा तुमचा देखील एक भाग आहे. ही
तुमची प्राथर्ना आहे.

जर कोणी तला मदत करत नसेल, तर ही लहान ी मरण पावेल.
201 भाऊ स्टडस्के्लव्हला िकती जण ओळखतात? भाऊ आण बहीण स्टडस्के्लव्ह? त्या
रात्री मला जमर्नीहून तीन वेळा बोलावण्यात आले; त्यांचे बाळ मेले होते. त्यांनी िवचारले,
“भाऊ ब्रॅन्हम, आम्ही तुम्हाला देवाच्या आत्म्याने, मृतांना उठिवताना पािहले आहे.”
(ते उप स्थत होते आण त्यांनी ते पािहले. पहा?) “आण आम्ही जाणतो क आपण
परमेश् वराचे संदे ा आहात. फक्त शब्द बोला.”

मी म्हणालो, “ते माझ्या मुखात घातल्याशवाय, मी ते बोलू शकत नाही.”
“जमर्नीला या.” मी लगेच उठलो. आण त्यांनी फोन केला: “जेट िवमान आहे जे

तुम्हाला सहा तासांत जमर्नीला घेऊन येईल.” एक लष्करी जेट िवमान मला मृत मुलाला
उठवण्यासाठी जमर्नीला घेऊन जाईल. एक लष्करी िवमान मला लुईसिवलेपासून,
जमर्नीच्या, म चेनपयर्ंत सहा तासात नेईल.
202 मी तेथे गेलो, आण माझ्या गुडघ्यावर गेलो, व मी म्हणालो, “िपत्या, मी काय
बोलले पािहजे? माझ्या मुखात शब्द घाल.” त्याने मला उत्तर िदले नाही. मी जगंलात
गेलो, मी म्हणालो, “िपत्या, मी काय बोलले पािहजे? माझ्या मुखात शब्द घाल. नाही
तर, माझे जाणे व्यथर् होईल.” मी परत गेलो, त्याने मला उत्तर िदले नाही. आत आलो.
रात्रभर मी प्राथर्ना केली, “प्रभू, शब्द माझ्या मुखात घाल.” काहीही उत्तर िदले नाही.
203 दसुर्या िदवशी सकाळी माझी पत्नी उठली. ती िनघून जाताच, तो शब्द (मी उभा
रािहलो), तो म्हणाला, “याचा िनषेध क नको. हा परमेश् वराचा हात आहे.” ओह-ह.ं

नतंर लगेच फोनवर: “मी येऊ शकत नाही. नाही, हा परमेश् वराचा हात आहे. मला
िनिषद्ध केले आहे.” त्या िनषेधात कोणती शक्त आहे ते तुम्ही पाहा? जेव्हा देव म्हणाला,
“तुम्ही तसे क नका, कारण तो परमेश् वराचा हात आहे.”
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204 आता, एकदा, मोशेला असे करण्यास सांगण्यात आले क काहीगो क नको, गेला
आण तरीही ती केली. तुम्हाला आठवतेय? म्हणून मी—मी गेलो नाही.
205 आण मी डॉक्टरां ारे मृत घोिषत केलेल्या, चार वेगवेगळ्या लोकांचे िनवेदन आणू
शकतो, प्राथर्नेनतंर आण मृत्यूच्या िनषेधानतंर. पहा? आपण तेथे त्या गो ीचा िनषेध
करण्यासाठी उभे आहोत. आण जर देवाने आपल्याला काहीतरी करण्याची शक्त िदली
आहे तर आपण काय करीत आहात याबाबत सावध असा. पहा? हे चांगले आहे क
आपण सावध-…तो म्हणाला, “क नका…”
206 आता, लक्षात ठेवा, हे कदाचत आपल्यासाठी इतक मोठी गो असणार नाही,
परतंु माझ्यासाठी, ती महत्वाची गो आहे. पहा?

“हयाचा िनषेध क नको.” खरा गोड, दयाळू आवाज (सुमारे साढे-सहा, माझा
असा िवश् वास आहे, क ते सकाळचे साढे-सहा होते) म्हणाला, “हयाचा िनषेध क
नकोस. हा परमेश् वराचा हात आहे.”

मी म्हणालो, “िपत्या, धन्यवाद. धन्यवाद, देवा. मी हे करणार नाही.”
207 जर तो म्हणाला असता, “ ाचा िनषेध कर. हा शत्रू आत आला आहे.”

मी म्हणाला असतो, “चला जाऊ या.” आण ते केले गेले असते.
208 जेव्हा िफनलँडमध्ये तो लहान मुलगा तेथे मृतावस्थेत, चरडला गेलेला, पडलेला
होता, त्याच्या शरीरात एकही हाड साबूत नव्हते, प्रभू म्हणाला क तो सैतानाचा हात
आहे, आण म्हणाला, “त्याचा िनषेध कर.”
209 आण मी म्हणालो, “मृत्यू, तू त्याला पकडू शकत नाहीस. त्याला परत आण,
त्याला सोडून दे.” तेथे, त्याने त्याच्या पायावर उडी मारली, तसेच, त्याच्या शरीरात
एकही मोडलेले हाड नव्हते. हा परमेश् वराचा शब्द आहे. मी परमे राचा शब्द वाप शकत
नाही जोपयर्ंत परमे राचा शब्द माझ्याकडे येत नाही.
210 परतंु पिवत्र शा ात, परमे राच्या शब्दाने मला या आजारी लोकांसाठी प्राथर्ना
करण्याची सेवकाई िदली आहे; त्यांच्यासाठी प्राथर्ना करण्याची सेवकाई तुला देतो. आता,
“िवश् वासाची प्राथर्ना आजार्यास वाचिवल.” तुम्ही आपली मस्तके झुकवा, आपण प्राथर्ना
क या; आपण त्यांतून जाताना, आपण तो काय म्हणतो ते पाहू या.
211 आपण ख्रस्ती आहात का, आपण आहात? येशू तुम्हाला बरे करील असा तुमचा
संपूणर् मनापासून िवश् वास आहे का? पोटाचा थोडा त्रास आहे; बहीण, बरीच वष यामुळे
यातना सहन करत आहेत. जर तुमचा िवश् वास असेल तर, आता तुम्ही बरे व्हाल.
212 आता, प्रभु देवा, या त ण ीला तू मदत केली नाहीस तर तला मरावे लागेल.
मी तच्याकडे पाहत असतानाच, आता मी तच्यासाठी प्राथर्ना करीत आहे, मला असे
कोणतेही कारण िदसत नाही क तने मरावे.

आण मी माझ्या आत्म्यात असे अनुभवत आहे क , प्रभु, ही तुझी परवानगी िदलेली
इच्छा आहे, आता, मी त्याचा िनषेध करतो: सतैाना, तला सोड!

येशू ख्रस्ताच्या नावात, ती बरी होवो, या मंडळीकडे येवो, आण देवाच्या गौरवाची
साक्ष देवो. आमेन.
213 बाई, ते इतके सोपे आहे, तुम्ही बरे व्हाल. बधंू यावर तुमचा िव ास आहे का?

[भाऊ ब्रॅन्हम मायक्रोफोनपासून दरू होतात—सम्पा.] आपण बरे व्हाल असा
आपला िव ास आहे काय?
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आता जा, आपण जे खात होता ते खाण्यास सु वात करा…तेव्हा, आपण
बरेे व्हाल.

आता, आपण जगाला एक तडाखा ावा आण दबुर्ल करावे ही अपेक्षा आहे;
त्याने आपल्याला एक तडाखा िदला, आण आपल्याला दबुर्ल केले आहे. आता,
स्वगार्चा देव पापाचे मोचण देण्यासाठी त्याचा तडाखा जगापासून घेतो, त्याच नावाने,
आपल्याला पापांचे मोचण देवू शकतो, तुमच्यापासून तो तडाखा काढून घेऊ शकतो,
आण आपल्याला बरे क शकतो.

िव ास ठेवा क तो त्या दयाचे ठोके चांगले क शकतो? आपण तसे करा, आपण
बरे व्हाल…?…
214 प्रभु येशू, या गरीब बाईने आपले उवर् रत आयषु्य या खचु वर घालवले पािहजे
आण मग, ती घेतली गेली पािहजे. परतंु आम्ही मागत आहोत क सैतानाची ही शक्त
तच्यापासून िनघून जावो. ती नेहमीप्रमाणे जगो आण चालू लागो आण जशी ती होती
तशी सामान्य राहू दे. आम्ही येशूच्या नावाने मागतो. आमेन.
215 तुझा िवश् वास आहे? हे पूणर् झालेले काम आहे, ते झालेले आहे. काय मामला
आहे? कोणत्याही भीतीशवाय, नाही…नव्हता…? एकदा आपला ककर् रोग बरा झाला
होता…?…मुक्त हो, येशूला सवर् काही दे.
216 प्रभु येशू, मी या बाईवर माझे हात ठेवतो आण तच्या आजाराला धमकावतो. मला
मािहत आहे क ती ख्रस्ती असून, आत्म्याने जन्मलेली आहे. येशू ख्रस्ताच्या अ तु
नावाने मी ते तच्यापासून काढून टाकतो. आमेन.
217 प्रभु देव, तच्या अनमोल भावाक रता, मी येशूच्या नावात त्याच्या तारणासाठी
प्राथर्ना करतो. त्यावर उभे रहा. आमेन. केले जाईल.
218 मुला, तू तुझे आरोग्य स्वीकारायला तयार आहेस? ठीक आहे, ते त्याच्या हातात
गेले आहे.
219 प्रभु येशू, या त णावर, ज्याने म्हटले आहे क , तूझ्या कडून, तो त्याचे आरोग्य प्रा
करण्यासाठी प्राथर्ना करतो. तुझा सेवक म्हणून, मी येशू ख्रस्ताच्या नावाने त्याच्यावर
माझे हात ठेवतो…?…आमेन.

आता, फक्त कोणत्याही…?…आता, आपण फक्त त्याच्या नावाचा धावा करा.
आता, नाही—मला नाही…?…
220 देव िपत्या, एकुलता एक मूला प्रमाणे जो एकदा आईच्या छातीवर टेकला, तने
त्याला थोपटले आण—आण त्याच्याबरोबर प्राथर्ना केली आण जेव्हा तो लहान बालक
होता तेव्हा त्याचा छोटासा हात धरला. आता, सैतानाने तला वेड्यांच्या संस्थेत ठेवले
आहे. देवा, तो ￭जवंत देवाच्या पिवत्र मडंळीमध्ये आला आहे, एक मडंळी जी देवाच्या
आत्म्याने जन्म पावलेली आहे, एक मडंळी ज्यामध्ये देवाचा आत्मा राहतो, आण तो
स्वत:ची ओळख देतो. आण आज, प्राथर्ने ार,े आम्ही त्या संस्थेपासून त्या बाईची सुटका
करतो. येशू ख्रस्ताच्या नावात, आम्ही प्राथर्ना करतो. आमेन.

घरी जा, तू बरी झाली आहे.
आल्याबद्दल धन्यवाद, आपल्या आईसाठी मािगतल्याबद्दल; तो खरा मुलगा आहे.

221 हा तुझ्या सुटकेचा िदवस आहे. प्रभु येशू, या त णीसाठी, तच्या पतीच्या
तारणासाठी आण तच्या घशाला मुक्त करण्यासाठी, तला ते येशू ख्रस्ताच्या नावात
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प्रा होवो, जो म्हणतो क “या, आता यावर िव ास ठेवा.” आण ते एक पूणर् झालेले
काम आहे.
222 प्रभू, डॉक्टरांनी म्हटले आहे क , प्रभु, ते तच्या शरीरात आहे, तच्या डोळ्यांत
येत आहे. ती मुक्त होण्यासाठी, ा वेदीजवळ आली आहे, जेव्हा ही पिवत्र मडंळी प्राथर्ना
करीत आहे, मी तची सुटका येशू ख्रस्ताच्या नावामध्ये मागतो, ही पीडा तचे शरीर
सोडून जाईल. हे पूणर् झालेले काम आहे.

तच्या मुलासाठी, मी हा माल आशीवार्िदत करतो. त्याची श्रवणशक्त आण योग्य
स्थती त्याच्या कानात परत येवो…?…
223 आता मडंळी बोलते; आता मडंळी ख्रस्ताचे गूढ शरीर आहे. आम्ही सवर् तुमच्यासाठी
प्राथर्ना करीत आहोत. पहा? आम्ही नाही—आम्ही नाही यापुढे जगात असल्याचा दावा
करत नाही. आम्ही कुठे जात आहोत याबद्दल आ यर् व्यक्त करण्याबद्दल बोलत नाही.
आम्हाला मागर् सापडला आहे. आमचा जन्म त्या मागार्ने झाला होता. आम्ही ￭जवंत
देवाची मडंळी (त्याचा एक भाग) आहोत; अथार्त, ती सवर् जगभर पसरलेली आहे. पण
हा त्यांचा समूह आहे. आज, आपण एकत्र त्याच्या नावामध्ये आलो आहोत. आम्ही जे
त्याने सांिगतले आहे, ते करायला आलो आहोत. जेव्हा आपण एकत्र येतो तेव्हा तो
काय प्रकट क शकत नाही. आजारी लोकांसाठी प्राथर्ना करा, त्यांच्यावर हात ठेवा,
“िवश् वासाने केलेली प्राथर्ना आजार्यांस वाचवील.”
224 आपला दय रोग आपल्याला सोडून जावो. येशू ख्रस्ताच्या नावाने, मी मला देवाने
िदलेल्या सेवकाईचे पालन करतो…?… 
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