
आध्या त्मक भोजन योग्य समयी

 फक्त िवश् वास करा, फक्त िवश् वास करा,
सवर् गो ी शक्य आहेत, फक्त…

कसे, आता या मागार्ने:
आता मी िवश् वास ठेवतो, आता मी िवश् वास ठेवतो,
सवर् गो ी शक्य आहेत, आता मी िव ास ठेवतो;
आता मी िवश् वास ठेवतो, आता मी िवश् वास ठेवतो,
सवर् गो ी शक्य आहेत, आता माझा िवश् वास आहे.

आपली मस्तके झुकिवत असता, आता आपण उभे राहू या.
परमेश् वरा, हे फक्त एक गाणेच असू नये, तर आपल्या खोल अतं:करणातून गायलेले

गीत असू दे, “आता मी िवश् वास ठेवतो!” येशूने अनेक महान चमत्कार केल्यानतंर, एकदा
शष्य म्हणाले, ते म्हणाले, “प्रभु, आता आम्ही िवश् वास ठेवतो.”

येशू म्हणाला, “आता तुम्ही िव ास ठेवता काय?”
2 ते म्हणाले, “आमचा िवश् वास आहे क तुला सवर् काही मािहत आहे आण कोणीही
मनुष्याने तुला शकवण्याची गरज नाही.” तर, िपत्या, आज रात्री आम्हाला हे समजले
आहे क तुला आमच्या शक्षणाची गरज नाही, परतंु आम्हाला तुझ्या शक्षणाची गरज
आहे. म्हणून आम्ही प्राथर्ना करतो क तु आम्हाला प्राथर्ना कशी करावी, कसे जगावे,
आण कसा िवश् वास ठेवावा हे शक व. प्रभू, आज रात्री या सेवेच्या माध्यमातून, ते प्रदान
कर. जर आमच्यात काही उणीव असेल, तर ते आम्हास दे, प्रभु. आम्ही ते येशूच्या नावाने
मागतो. आमेन.
3 मला मािहत आहे क तुमच्यापकै बरचे जण आज रात्री पुन्हा उभे आहेत. आण,
बाहेर, समूहांना भेट िदली तेव्हा ते म्हणाले क ते आत जाऊ शकले नाहीत, आण ते
वेगवेगळ्या गाड्यां मध्ये रेडओवर ऐकत आहेत. आण आता आम्ही आज रात्री शक्य
ततक्या लवकर आटोपण्याचा प्रयत्न क , रिववार रात्र, आम्ही आजारी व्यक्त साठी
प्राथर्नेक रता देत आहोत, येथे एक प्राथर्नेची रांग लावूया यासाठी आम्हीे येथे एकजण
वर घेऊ शकतो. परतंु आम्ही आज रात्रीची ही सभा आजार्यांक रता प्राथर्ना करण्यासाठी
सम पत करीत आहोत.
4 आण माझी इच्छा आहे क आपण आता तयार व्हावे…देवाच्या या पिवत्र वचनामध्ये,
िवश् वासामध्ये, या समयाच्या िवश् वासात. िवश् वास! कोणत्याही पूव च्या यगुात असणार्या
िवश् वासापेक्षा जास्त िवश् वास लागणार आहे, कारण हा िवश् वास पांतराचा असायला
हवा, उचलले जाण्यासाठी. आण म्हणून आमची इच्छा आहे क तुम्ही आज रात्री ज्या
गो ी पािहल्या, ऐकल्या, प्रचार केलेले वचन ऐकले, त्या सवर् गो वर िव ास ठेवावा,
ती—ती चन्हे व अदभूते जी तुम्ही घडताना पािहली आहेत. आमची इच्छा आहे क
तुम्ही ते सवर् एकित्रतपणे आपल्या अतं:करणात जमा करावे, आण त्यावर िवचार करावा,
क तो देव आहे कवा नाही.
5 ते जुन्या काळच्या अलीशाप्रमाणे आहे, “जर देव, देव असेल तर त्याची सेवा करा.”
आण ख्रस्ती लोकांसाठी जर येशू सवर् गो चे कद्र असेल, तर मग मला वाटते क आपण
सवर् काही सोडले पािहजे आण त्याला चकटून रािहले पािहजे. लक्षात ठेवा, तोच कद्र
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आहे, तो उत्तरचेा तारा आहे, तो अंतम आहे, तो प रपूणर् आहे. आण जर तो उत्तरचेा
तारा असेल तर…उत्तरचे्या तार्याकडे लक्ष वेधून घेणारी फक्त एकच गो आहे, ती म्हणजे
आपण ज्यातून प्रवास करत आहोत ते आपले होकायतं्र आहे. आण ते होकायतं्र जे मी
तुमच्यासह प्रवासासाठी वापरीत आहे तो शब्द आहे, आण शब्द नेहमीच त्याला दशर्िवतो.
6 आण आम्हाला असे वाटते क आम्ही संकटे आण परीक्षांच्या महान काळातून जात
आहोत, द:ुख आण ग धळाचा समय इतर रा ्र ांमध्ये, आण सवर् प्रकारच्या गो ी घडत
असताना, आण कधीकधी मी वेढला जातो…सवर्त्र मी पाहतो, ते जणूकाही…समुद्रावर
एका जहाजामध्ये असल्यासारखे भासते. आण मला बोटीची जबाबदारी देण्यात आली
आहे. आण आपण ती कशी सांभाळणार आहोत? आण येथे एक पांढर्या टोपीसह
येतो, जो माझ्या जहाजापेक्षा शभंरपट मोठा आहे. परतंु आपण त्या प्रत्येकावर, िवजय
िमळवू. “आपण त्याच्या ारे महा िवजयी आहोत.” क ान, मुख्य क ान, त्याच्या हाती
जहाजाच्या शेवटी असलेल्या दोरीचा ताबा आहे, तो त्या माध्यमांतून ती खेचेल. आपण
त्यापकै प्रत्येकावर िवजय िमळवू.
7 आता, आज रात्री, आपण घाई क या यासाठी क तुम्हाला लवकर बाहेर पडता
येईल…आम्ही आपल्या दीघर् प्रवासाचे, आण अशा गो चे, आण तुम्हाला कसा प्रवास
करावा लागतो, आण त्याग जो तुम्हाला करावा लागतो, त्याबद्दल कौतुक करतो. आण,
पाहा, त्यामुळे मला येथे उभे राहणे आवडते आण आपल्या मदतीसाठी मी सवर् काही
बोलतो आण करत राहतो. परतंु जेव्हा मी येथे असतो तेव्हा मी येथे शक्य असलेल्या
प्रत्येक गो ीवर दाब देण्याचा, त्या क्षणासाठी मदत करण्याचा प्रयत्न करतो, ज्यात आता
आपण आहोत. मग आपण…जर तुम्ही लोकांना एकाच वेळी जास्त िदले तर ते लक्षात ठेवू
शकत नाही. आपल्याला—आपल्याला फक्त एक गो घ्यावी लागेल आण त्या व्यक्त ला
ती समजेपयर्न्त पकडून ठेवावी लागेल. आण मग जेव्हा ते त्यांच्या अतंकरणामध्ये
ठळकपणे घेतात, मग ते…मग त्यांना काहीतरी वेगळे शकवा. तर क्रमाक्रमाने जसे आपण
पुढे जातो.
8 आता, आपण प्राथर्ना करा आण चांगली िहम्मत बाळगा, आण बरे होण्यासाठी
आज रात्री िवश् वास करा. मला वाटत नाही क आपण राहत असलेल्या वेळेबद्दल तुमच्या
मनात काही प्र आहे. मला वाटत नाही क देव आपल्या लोकांमध्ये आहे क नाही या
बद्दल तुमच्या मनात एखादा प्रश् न आहे. माझा िव ास आहे क तुमच्या सवार्ंचा यावर
िवश् वास आहे. आण मी…याबद्दल माझ्या मनात काही शकंा नाही. आण मी—मी—
मी माझे लोक, माझे िमत्र, ख्रस्ताचे िमत्र आण ख्रस्ताची—ची लेकरे यांना ओळखतो,
आण यावर िवश् वास ठेवतो.
9 आण मला हे पाहून फार आनदं होतो जेव्हा आपण जाणता क आपल्याकडे
देवापासून संदेश आहे, आण आपण ते लोकांना देता आण लोकांना त्यावर प्रतसाद
देताना पाहता. मग आपण मागे वळून म्हणता, “िपत्या, धन्यवाद.” ओह, मुलांना
पाठवलेली भाकर त्यांना खाताना पाहाताना िकती आनदं वाटतो! आपल्याला मािहत आहे
क वषार्ंपूव , ाच आराधनालयात एक ान्त पािहला होता? ते बरोबर आहे, “जीवनाची
भाकर.” बधंू ने व्हल, तुम्हाला कदाचत, ते आठवत असेल. तो एक सामथ्यर्वान समय!
10 आता आपण वळूया, जर आपणाला वाचनाचे अनुसरण करायचे असल्यास कवा
त्यास खाली चन्हांिकत करायचे असल्यास, तर…मला वाटत नाही क देवाचे वचन
वाचल्याशवाय आण काही िटप्पण्या िदल्याशवाय सभा घेणे योग्य ठरले, जर ती
एक आरोग्य सभा कवा कोणत्याही प्रकारची असेल. आम्ही सवर् जाणतो. माझ्या मते,
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आपल्यामध्ये कोणी अनोळखी नाहीत. परतंु आपणा सवार्ंना हे समजले आहे क आरोग्य
काय आहे. हे असे नाही जे कुणीतरी तुमच्यासाठी काही करत आहे; हे तुमच्यासाठी देवाने
आधीच केले आहे. तारण त्याच धत वर आहे. केवळ एकच गो , ती म्हणजे, लोकांना हेच
सत्य आहे यावर िवश् वास ठेवण्यास लावणे. आण देव हे त्याच्या वचनामध्ये शकिवतो
आण नतंर जे त्याच्यावर िव ास ठेवतात त्यांना ते ￭सद्ध क न दाखवतो, कारण त्याने
म्हटले आहे, “जे िवश् वास करतात त्यांना सवर् गो ी शक्य आहेत.”
11 आपण म्हणता, “देवाला काहीही अशक्य नाही.” तुम्ही त्यावर िवश् वास ठेवता?
आपल्याला काहीही अशक्य नाही, दोह पकै एक. “त्यांना सवर् गो ी शक्य आहेत,”
(देव एक व्यक्त आहे) “त्यांना जे िवश् वास ठेवतात.” पहा? जर आपण केवळ िव ास ठेवू
शकत असाल, तर आपल्यासाठी काहीही अशक्य नाही.
12 आता पिहले राजे, 17 व्या अध्यायात, प्रभूची इच्छा असल्यास, मी पिहली सात
वचने वाचु इ च्छतो.

एलीया तश्बी, जो िगलादामधील रिहवासी होता, अहाबास म्हणाला,
इस्राएलचा देव परमेश् वर ￭जवंत आहे, आण मी त्याच्या हुजुरास असतो,
जी वष आता येणार त्यात दिहवर अथवा पाऊस पडणार नाही, हे सवर् माझ्या
सांगण्याप्रमाणे होईल.

परमे राचे वचन त्याला प्रा झाले क ,
येथून िनघून पूवर् िदशेस जा, व यादनेसमोरच्या करीथ ओहळानजीक लपून

राहा.
आण असे होईल, क त्या ओहळाचे पाणी तुला प्यायला िमळेल; आण

मी कावळ्यांना आज्ञा केली आहे, ते तुला अ पुरवतील.
लक्षात ठेवा, “तुझे तेथे पोषण होईल,” कोठेही नाही. “तेथे!”

तेव्हा तो गेला आण त्याने परमेश् वराच्या आजे्ञप्रमाणे, कवा परमेश् वराच्या
वचनाप्रमाणे केले: कारण तो यादनेसमोरच्या, करीथ ओहळानजीक जाऊन
रािहला.

आण कावळे त्याला भाकर व मांस सकाळी आणून देत, आण भाकर व
मांस संध्याकाळी आणून देत; आण त्या ओहळाचे पाणी तो िपई.

काही िदवसांनी, ओहळ आटून गेेला, कारण त्या देशात पजर्न्यवृि झाली
नाही.

13 परमे र त्याच्या वाचलेल्या वचनास आशीवार्द देवो. आण आता, आज रात्री, मला
तथून एक मजकूर घ्यायचा आहे, ज्याला “आध्या त्मक भोजन योग्य समयी” म्हणतात.
आज सकाळी आम्ही “देवाची सेवा करणे यावर—यावर एक—एक पाठ घेतला होता,
कवा त्याची सेवा करण्याचा प्रयत्न करणे शवाय…-वेळ, हगंाम, िठकाण, कवा ती
व्यिक्त.” आण आता हेः आध्या त्मक भोजन योग्य समयी.
14 हा संदे ा, एलीया, त्याच्यािवषयी आपल्याला फारच कमी मािहती आहे. पण
आम्हाला मािहत आहे क तो देवाचा सेवक होता, आण त्या समयासाठी देवाचा
सेवक होता.
15 आण देवाने त्याचा आत्मा जो एलीयावर होता, तो तीन वेळेस वापरला आहे, आण
आणखी दोनदा येण्याचे अभवचन िदले आहे; पाच वेळा, कृपेसाठी. त्याने तो एलीयावर
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वापरला; त्याचा दपु्पट भाग अलीशावर आला; बाि स्मा करणारा योहान यावर होता;
आण पररा ्र ीय वधूवर येणार आहे; आण यहु ांना घरी नेण्यासाठी मोशेबरोबर आला. ते
बरोबर आहे. पाच वेळा एलीयाचा आत्मा वापरण्याचे देवाने वचन िदले आहे, आण त्याने
हे तीन वेळा केले आहे.
16 आता, हा महान संदे ा, तो कोठून आला हे आम्हास ठाऊक नाही. आम्हाला मािहत
आहे क तो एक तशबी होता. पण तो कसा आला…
17 आम्हाला संदेष्ट्यांिवषयी फारच कमी मािहती आहे. ते कोठून आले हे आम्हाला
ठाऊक नाही. फार क्वचतच…म्हणून, मला मािहत नाही क ते चचर्मधून बाहेर पडले
कवा त्यांच्या मागे कोणती वंशावळी आहे. ते केवळ सामान्य पु ष होते जे िनडर होते,
आण, पुष्कळ वेळा, अशक्षत होते. आण त्यांनी स्वतःहून कोणतेही लखाण कधीच
केले नाही. यशया आण यमर्या, या दोघांपकै काह नी, काही लेखन केले, पण या महान
माणसाने एलीयाने कधीही एकही गो लिहलेली नाही. त्यापकै बर्याच जणांनी लिहले
नाही; कदाचत ते लहू शकले नाहीत. पण ते दणकट पु ष होते. बायबलमध्ये पूव च्या
संदेष्ट्यांसारखे कोणीही मनुष्य नाही. त्यांनी राज्ये, राजे, लोक, चचर्, आण इतर सवर्
गो चे रक्षण केले, आण देवाच्या वचनावर ठाम उभे रािहले, आण देवाने त्यांना योग्य
असल्याचे ￭सद्ध केले. ते खूप दणकट व्यक्त होते.
18 आण हा एलीया या सवार्ंपकै एक दणकट व्यिक्त होता. तो अरण्यातील मनुष्य होता.
तो अरण्यातून बाहेर आला; तो अरण्यात राहात असे. बायबल म्हणते त्याचे व केसाळ
होते. त्याच्या कमरभेोवती मढरांचे कातडे गुडंाळलेले, आण उंटाचे कातडे गुडंाळलेले
होते, खूप…त्याच्या चेहर्यावर िमश्या, आण मी कल्पना करतो क िदसण्यात तो एक
अत्यतं दणकट मनुष्य होता, आण त्याच्याकडे पाहा.
19 पण आम्ही नाही…ते सवर् मरण पावले नाहीत. ते सवर्—सवर् मृत नाहीत. नाय￭सया
सभेच्या िदवसात, तुमच्यापकै बर्याच लोकांनी, ज्यांनी नायसीन कौ न्सल ऑफ अल
चचर् वाचले आहे, जेव्हा त्यांना त्यातून एखादी संस्था तयार करायची होती आण
इतर सवर् चचर् फोडून, एकत्र व्हायचे होते, जेव्हा त्यांच्याकडे नाय￭सया सभा झाली,
अलीशासारखे दणकट पु ष तेथे अरण्यातून आले, केवळ औषधी वनस्पती खात; महान
दणकट पु ष. परतंु कॉन्स्टन्टाईन अंतगर्त असलेल्या मान्यवर, उच्च व्यक्त नी, आण
अशा सारखे, त्यांचा आवाज शांत केला. कारण ते, संदे े असल्याने, त्यांना हे ठाऊक
होते क मडंळीच्या वधूच्या गव्हाचा दाणा जिमनीत पडलाच पािहजे, तशाच प्रकारे वराच्या
गव्हाच्या दाण्यालाही जिमनीत पडावे लागले. आण तेथे तो हजार वषार्साठी पडला.
20 म्हणूनच आज पुस्तकांमध्ये ते लिहतात, “तो शांत देव कोठे आहे जो उभा
राहूनं हे पाहू शकतो, जो लहान मुलांचा खून झाल्याचे, आण यांचे ￬सहानी तुकडे
केलेले पाहतो, आण आकाशात बसतो आण याबद्दल काहीच बोलत नाही?” त्यांना
वचन मािहत नाही. तो गव्हाचा दाणा पृथ्वीवर पडला पािहजे. नीतमान देव उभे राहून
आपल्या स्वतःच्या पुत्राच्या मरणाकडे आण त्याच्यावर थुकंणे इत्यादी गो ी कशा पाहू
शकतो? परतंु हे वचनानुसार आहे, तसे होणे आवश्यक होते. आण तशाच प्रकारे ते ा
समयापयर्ंत आहे.
21 हा मनुष्य, तो एक महान मनुष्य होता. त्याच्या पुढे ही पापी िपढी होती. अहाब राजा
होता, त्याच्या आधी त्याचा िपता दु होता. शलमोना पासून, तेथे एका नतंर एक दु राजे
होते. आण हा पु ष, अहाब, ज्याने शोमरोनमध्ये बावीस वष राज्य केले, हा या सवार्ंपकै
सवार्त वाईट होता. तो खरा आधुिनकतावादी होता. नक्क च, त्याचा धमार्वर िव ास होता.



आध्या त्मक भोजन योग्य समयी 5

आण त्याच्याकडे आधुिनक कला प्रमाणे सवर्काही होते. त्याच्याकडे चारशे इब्री संदे े
होते, ते सवर् सुशक्षत आण प्रशक्षत केले गेले होते. देवाने त्याच्याकडे एक पाठवला
आण तो त्यावर िव ास ठेवणार नव्हता, आण तो एलीया होता.
22 पण एलीया, हा तशबी, अरण्यातील माणूस होता. दबुर्ल मनुष्य नाही; तो एक
दणकट मनुष्य होता. एके िदवशी, अहाबाने पाप केल्यानतंर परमे र यापुढे ते सहन क
शकत नव्हता, तो अरण्यात एलीयाशी बोलला. आण येथे तो शोमरोनाच्या वाटेवर खाली
आला, जसे मी बर्याचदा स्प करतो; कदाचत पांढर्या िमशा त्याच्या चेहर्याभोवती
चकटलेल्या असतील, टक्कल पडलेले डोके उन्हात चमकत असेल, लहान वयस्क
अ ं द डोळे, तथे हातात काठी, त्याच्या चेहर्यावर हास्य, मग तो इस्राएलच्या राजाकडे
गेला, आण म्हणाला, “तेथे…मी सांगेपयर्ंत दवं ही पडणार नाही.”
23 देव आम्हाला अशा माणसांना देतो, पाहा, माणसे ज्यांना प्रभू असे म्हणतो ा
वचनाचे काय करावे हे ठाऊक आहे.
24 आता, आपणाला ही समजले क त्याने हे करण्यापूव , देवाने त्याला बोलावले होते.
देव त्याच्याशी बोलला होता आण, म्हणूनच, त्याला कशाचीही भीती वाटली नाही. तो
त्याच्या संदेशाला घाबरत नव्हता, तसे होणार नाही; त्याला ठाऊक होते हे घडणारच!
हे परमेश् वराच्या वचनाप्रमाणे आहे हे त्याला ठाऊक होते, आण त्याला हे मािहत होते
क तो त्या समयासाठी पाठिवलेला देवाचा संदे ा होता. म्हणूनच राजा आपले डोके
कापून टाको क , त्याला तु ं गात टाको, ते काहीही करो, परतंु यामुळे त्याला काहीही
फरक पडला नाही; त्याच्याकडे, “प्रभू परमेश् वर असे म्हणतो,” ही सेवकाई होती, अगदी
राजाच्या समोर. िकती दणकट व्यक्त ! परतंु त्याने हे करण्याआधीच, या मो ा दषु्काळाचे
भाक त केले…
25 कारण देव पापाला शक्षा न करता राहू देणार नाही. शक्षा झालीच पािहजे. एका—
एका शके्षशवाय काय ाला काय अथर् असणार? तो काय चांगले करील, समजा, “िव ुत
िन मती ही काय ा िव द्ध आहे,” आण त्यामागे कोणताही दडं नाही, क त्यामागे
कोणतीही शक्षा नाही? तर तो कायदा ठरणार नाही. म्हणजेच तेथे पापाला शक्षा आहे.
आण जेव्हा देव कायदा बनिवतो, आण तो कायदा—कायदा अवमानला जातो, तर
त्यासाठी तेथे शक्षा झालीच पािहजे.
26 आण या रा ्र ाने त्याच्या सवर् िनयमांचे उ ंघन केले होते. अर,े त्यांच्याकडे मोठी
मडंळी होती, त्यांच्याकडे मिंदर होत.ं त्यांच्याकडे खूप सुशक्षत पु ष होते. त्यांच्याकडे
संपूणर् देशात संदे े होते, त्यांच्या शाळा होत्या, आण त्यांना यंत्राप्रमाणे घडवत होतेे.
त्यांच्याकडे पुष्कळ संदे े होते, त्यांच्याकडे—कडे पुष्कळ याजक होते, त्यांच्याकडे
पुष्कळ शा ी होते, आण त्यांच्याकडे पुष्कळ धमर् होते, परतंु ते देवाच्या वचनापासून दरू
होते. म्हणून देवाने त्यांच्या कुळाबाहेरील एका माणसाला बोलावले, आण त्याला प्रभू
परमेश् वर असे म्हणतो यासह पाठिवले.
27 आण लक्षात घ्या तो आपल्या स्वतःच्या लोकांची काळजी कशी घेतो ते. त्याने
या संदेष्ट्यासह संदेश पाठिवण्यापूव , तो म्हणाला, “एलीया, खाली जा आण अहाब
राजाला ा गो ी सांग. आण आता, जेव्हा तू करशील, तेव्हा ताबडतोब त्याच्यापासून
दरू हो, कारण मी दषु्काळात तुला राहण्यासाठी एक िठकाण बनवले आहे. एलीया, मी
तुझी काळजी घेईन, जर तू केवळ माझ्या वचनाचा प्रचार करशील, मी जे तुला सांगतो
तसे कर.”
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28 आता मी ा महान सेवकाईचे प्रतक म्हणून, आज रात्री, एलीया आण एलीयाची
वेळ दशर्िवणार आहे, त्या समयाबरोबर ज्यात आपण राहात आहोत. माझा िवश् वास आहे
क ते एक प रपूणर् दशर्क आहे. मी रा ्र ांचा िवचार करतो…जर मी…आमच्याकडे परत
जाण्यासाठी समय होता, परतंु मला प्राथर्ना रांगेसाठी भरपूर वेळ दयायचा आहे.
29 जर आपण परत जाऊन पाहू शकलो असतो आण पािहले, तर इस्राएलने
पॅलेस्टाईनला त्याच आधारावर ताब्यात घेतले होते ज्या आधारावर आपण हे संयकु्त
राज्य घेतले. आम्ही या संयकु्त राज्यात आलो आण तेथील रिहवाशांना, जे भारतीय
होते, त्यांना हुसकावून लावले, आण तेथील भूमी ताब्यात घेतली. आण म्हणूनच
यहोशवाच्या नेतृत्वाखाली, परमेश् वराच्या अधीन, इ ाएल पॅलेस्टाईनमध्ये आले, त्यांनी
तेथील लोकांना जबरदस्तीने हुसकावून लावले आण भूमी ताब्यात घेतली.
30 त्यांचे पिहले राजे पराक्रमी पु ष होते: दावीद, शलमोन, आण महान पु ष. आमचे
पिहले अध्यक्ष महान पु ष होते: वॉ￮शग्टन, लकन, आण इतर. मग सरतेशेवटी रा ्रपती
कवा राजे अधकच भ्र होत गेले, आण शेवटी ा अहाबाबरोबरच त्यांचा अतं झाला.
खरे प्रतक, आपल्या िदवसाचे दशर्क. आण लोक इतके आधुिनक झाले क त्यांना
परमेश् वराचे खरे वचन ऐकायची इच्छा नव्हती.
31 आण आपण कल्पना क शकतो, क अशा आधुिनक लोकांना, देवाचा खरा सत्य
सेवक कसा वाटला असेल. “का बर,े त्यांच्यासाठी तो वेडा होता, त्याचे डोके िफरले
होते. तेथे अशी गो असू शकत नव्हती.” ते धा मक, अत्यतं धा मक होते. त्यांच्याकडे
प्रामाणक पु ष होते, त्यांच्याकडे सच्चे लोक होते. ते खूप धा मक होते.
32 म्हणून त्याला हे कळले होते क त्याच्याकडे केवळ सामान्य धमर्शा ापेक्षा
अधक असण्याची आवश्यकता होती, हे कोणत्याही सामान्य संदेशापेक्षा—पेक्षा अधक
असायला हवे, त्यांची कठोर अतंःकरणे फोडण्यासाठी केवळ वचनाचा प्रचार करण्यापेक्षा,
अधक गो ची गरज होती. त्याला ठाऊक होते त्या लोकांवर न्याय पाठवण्यासाठी प्रभू
परमेश् वर असे म्हणतो हे असायला हवे, म्हणून त्याला हे समजले क जेव्हा तो प्रभू
परमे र असे म्हणतोे ा वचनासह गेला. आण ते प्रभू परमे र असे म्हणतोे होते. ते
￭झडका न देणे, म्हणजे न्याय होता. आपण ते आपल्या िदवसातही पाहतो. आम्ही ते
कोणत्याही िदवसात पाहतो. जेव्हा आपण दयेची मयार्दा ओलांडतो तेव्हा तेथे न्यायाशवाय
दसुरे काहीच श क राहात नाही.
33 आता, तेथे हे दशर्क आहे, क , मी एलीयाला आजच्या मडंळीबरोबर दशर्क म्हणून
दाखवणार आहे, आजची मडंळी. अगदी न्याय येण्यापूव , त्याला हा संदेश प्रा झाला.
एलीया, येथे दशर्िवतो, नसै गक रत्या त्याची काळजी घेतली गेली, त्याच्या नसै गक
अ ाची काळजी घेतली, कारण आता पाऊस पडणार नव्हता, देवाच्या वचनाप्रमाणे,
तीन वष आण सहा मिहने, कवा एलीया त्यासाठी प्राथर्ना करे पयर्ंत. “एलीया, तू ज्या
समयी बोलशील, त्यावेळी तसे घडेल.” म्हणून तो राजाकडे गेला, आण म्हणाला, “मी
सांगेपयर्ंत तेथे दिहवर पडणार नाही.” हे खूपच—च भारी आहे, नाही का? तो एक
जोरदार संदेश आहे!
34 आण आता आम्ही ते आजच्या आध्या त्मक दषु्काळाबरोबर दशर्क म्हणून पाहणार
आहोत. आता, आपल्या सवार्ंना मािहत आहे, आपल्याला पूणर्पणे जाणीव आहे, क
आध्या त्मक ष्ट्या बोलत असता, आज देशात मोठा आध्या त्मक दषु्काळ आहे. आण
तुम्हाला मािहती आहे, क संदेष्ट्यांनी, ख्रस्ताचे दसुरे आगमन होण्याच्या अगदी
अगोदरच त्याची भिवष्यवाणी केली होती, ते म्हणाले, “देशात दषु्काळ पडेल, आण
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तो फक्त भाकरीसाठी असणार नाही, परतंु देवाचे वचन ऐकण्यासाठी असेल.” आण तो
िदवस आता आहे, “देवाचे सत्य वचन ऐकणे.” आता, हे नसै गक दषु्काळाचे आध्या त्मक
दषु्काळासह दशर्क आहे.
35 खोटे शक्षक आण आधुिनकतावादी यांच्या ार,े मंडळीमध्ये पाप आण अिवश् वास,

ामुळे अशी स्थती आली होती क येणार्या न्यायाला सामोरे जावे लागले. मग ते देवाचे
वचन आण त्याच्या संदेष्ट्यापासुन, वचनाच्या आधुिनक देविवषयक िनयमांकडे वळले.
36 आपल्या येथे लक्षात येते, त्याच वेळी देव नेहमी काहीतरी उभे करतो. कारण, तो,
सदवै, तो प्रथम लोकांना प्रकट केल्याशवाय काहीही करत नाही, आण तो नेहमी ते
आपल्या सेवकां ारे प्रकट करतो.
37 परतंु एलीया, या समयात, एका गु स्थानी होता जीे देवाने त्याला जाण्यासाठी
िनयकु्त केली होती. तीच गो आपण प्राथर्नेची सभा घेण्याआधी पाहू इ च्छतो. एलीयाकडे
स्वतः देवाने िदलेली एक गु जागा होती. आता, मंडळीने त्याच्यासाठी ती कधीच प्रदान
केली नव्हती, राजाने त्याला ती कधीच िदली नव्हती, त्याने स्वत: त्यासाठी तरतूद
केली नव्हती, परतंु देवाने एलीयासाठी एका गु जागेची तरतूद केली यासाठी क संपूणर्
दषु्काळात त्याला अ िमळावे, जेथे त्याला रोज अ पुरवले जात होते. त्याला उ ा
काय होणार आहे याबद्दल चता वाटण्याची गरज नव्हती कवा जर पुरवठा संपला तर
काय याबद्दल काळजी वाटण्याची गरज नव्हती. देव म्हणाला, “मी कावळ्यांना आज्ञा
केली आहे आण ते तुला खायला घालतील.” िकती अ तु गो आहे, ख्रस्तामधील
आमच्या गु स्थळाचे हे एक दशर्क आहे.
38 जेव्हा जागतक प रषद आण आज जे काही चालले आहे, ते म्हणतात, “चमत्कार
करण्याचे िदवस िनघून गेले आहेत.” देवाचे महान सामथ्यर् मडंळ्यांबाहेर काढले गेले आहे.
ते असे िदसतात, क यापुढे, त्यांच्याकडे “वाजणारा िपतळ आण चमकणारा झांझर”

ा खेरीज काही असणार नाही. आम्ही जाणतो क ते सत्य आहे. “आण सुभक्त चे
बा स्व प, आण त्याचे सामथ्यर् नाकारणारी.”
39 ही तीच गो आहे जी, ा सकाळीै , दािवदाने बलैांच्या गाड्यांसह केली, वचनापासून
दरू गेला. जेव्हा वचन सादर केले आण त्यांना िदले गेले, तेव्हा त्यांना ते नको झाले;
म्हणूनच, ते त्यापासून दरू गेले.
40 एलीयाच्या िदवसात या लोकांनी हेच केले होते, वचनापासून दरू गेले. त्यांना वाटले
क त्यांच्याकडे वचन होते, परतंु त्यांच्याकडे ते नव्हते. तर मग लक्षात घ्या…
41 त्या समयी जेव्हा तो अिव ासणार्याला शक्षा करणार होता, त्या वेळी त्याने
िव ासणा-यासाठी मागर् तयार केला. तीच गो तो प्रत्येक वेळी करतो. ज्या िदवशी
तो पाण्याने जगाचा नाश करणार होता, त्या िदवसात त्याने नोहासाठी बचावाचा मागर्
तयार केला. ज्या िदवशी तो िमसराला बुडिवणार होता, त्या िदवसात त्याने आपल्या
लोकांसाठी समुद्रपार जाण्याचा मागर् तयार केला. देव त्याचा मागर् कसा बनवतो! आण
जेथे कोणताही मागर् नाही, तेथे तो मागर् आहे. तेथे तो मागर् आहे!
42 आता आपण जाणतो क आपण…इतहासातील आतापयर्ंत असणार्या सवार्त महान
समयापकै एकाचा सामना करीत आहोत. ते काही स्फोटक द्रव्याने भरलेले तेजस्वी
चमकदार, वरचा भाग असलेले, के्षपणा नाही, ज्याची आपण भीती बाळगावी. त्या
मडंळ्या आहेत ज्यांची आपण भीती बाळगली पािहजे. हा तो समय आहे ज्यात आपण
राहात आहोत ज्याकडे आपण लक्ष िदले पािहजे.
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43 आता लक्ष ा, परतंु देवाने एलीयाला वाचवण्यासाठी एक मागर् तयार केला.
आण आता त्याने त्याच्या िव ास ठेवणार्या लेकरांना, क्रोध आण येणार्या गो पासून
वाचवण्यासाठी हा मागर् तयार केला आहे.
44 कारण, देव न्यायी ठ शकत नाही त्या लोकांचा न्याय करण्यास आण त्यांच्यावर
शक्षा पाठिवण्यास, आण सदोम व गमोराला बुडवण्यास, आण कफणर्हूम समुद्राच्या
मध्यभागी बुडिवण्यास, आण त्या िपढ्यांचा, सदोम व गमोराचा िनषेध करण्यास, आण
मग आपण तीच गो करावी आण त्या ारे िमळवावे. आपण न्यायासाठी ततकेच िन त
आहोत जसे ते न्यायासाठी िन त होते. आता आपण पाहतो क …
45 जेव्हा या गो ी समोर आल्या, त्या िदवसाचा आधुिनक कल, त्या िदवसात सनै्याशी
लढा देण्यासाठी, देवाने एका मनुष्याला उठिवले, कवा मनुष्याला उठिवले, आण त्यांनी
त्याचे ऐकले नाही. त्यांना वाटले क तो वेडा आहे, “त्याने आपली स्मृती गमावली आहे.
तो अरण्यातील कोणी जुनाट धमर्वेडा, मूखर्, एक जगंली -वेड लागलेला होता.” परतंु,
तरीही, त्याच्याकडे परमे राचे वचन होते.
46 ते आज म्हणतात क “वचन म्हणजे ते नाही जे ते म्हणते.” “अर,े बर,े बायबल
हे एक इतहासाचे पुस्तक आहे.” माझा अदंाज आहे क आपण हे पािहले आहे, आता
त्यांचा दावा आहे क , “हव्वेने सफरचंद खा े नाही, तने खा े…” ते काय होते?
मला वाटते…“ते एक जदार्ळू होते,” ते आता म्हणतात. “ते एक जदार्ळू होते.” आण
मग, ते, “मोशेने मुलांना लाल समुद्रातून कधीच आणले नाही. हा समुद्राच्या दसुर्या
टोकापयर्ंत, बो ं चा एक मोठा घड होता, आण तो बो ं चा समुद्र पार क न गेला.”
मग कशाप्रकारे पाणी, डब्लू-ए-टी-इ-आर, दोन्ही बाजूनंी ￮भतीसारखे उभे रािहले, ते
कोरड्या जिमनीव न मग ते कसे गेले? अर,े असा मूखर्पणा! परतंु, तुम्ही पाहता, लोकांवर
देवाचा क्रोध येण्यासाठी असेच िदवस लागतात. ते तसे करते.
47 ते म्हणतात क यासारखी—सारखी कोणतीही गो नाही…अगदी मंडळीमधील
लोक चमत्कारांवर िवश् वास ठेवत नाहीत. ते म्हणाले, “मी तुम्हाला एक हजार डॉलसर्
देईन,” म्हणाले, “मला एक चमत्कार दाखवा. मला एक चमत्कार दाखवा!” बर,ं त्यांच्या
पुढे दहा हजार गो ी केल्या असत्या तरी त्यांना ते िदसू शकले नसते. का, त्यांनी ते कधीही
पािहले नाही.

आपण म्हणता, “ते अशक्य आहे.” अर,े नाही, ते नाही.
48 एलीया एकदा दोथान येथे खाली होता, तेव्हा अरामी सैन्य आले आण त्याला
पकडण्यासाठी, शहराला वेढा िदला, कारण त्यांना हे मािहत होते क त्या—त्या रा ्र ाची
शक्त कुठे आहे, ती त्या द्र ामध्ये होेती. कारण, राजाला…त्यातील एका पु षाने
अरामाच्या राजाला सांिगतले, म्हणाला, “का, तुम्हाला मािहत आहे, तश्बी, एलीया
सदें ा, आपण काय बोलत आहात हे इस्राएलच्या राजाला सांगतो.”
49 म्हणाला, “जा त्या माणसाला पकडा! आम्हाला अडथळा आणणारा तो मनुष्य
आहे.” आण संपूणर् अरामी सनै्याने दोथानभोवती वेढा िदला. ते सवर् त्याभोवती होते.
50 आण गेहजी, त्या—त्या संदेष्ट्याचा सेवक, झोपेतून उठला, आण तो म्हणाला,
“अर,े माझे स्वामी, सनै्याने आपल्या भोवती वेढा िदला आहे. आपण पूणर्पणे
वेढलेले आहोत.”
51 तो म्हणाला, “कारण, त्यांच्या पक्षाचे आहेत त्याहून अधक आपल्या पक्षाचे
आहेत.” समजले?



आध्या त्मक भोजन योग्य समयी 9

आण गेहजीने सभोवताली पािहले, आण म्हणाला, “मला कोणीच िदसत नाही.”
52 तो म्हणाला, “हे, परमेश् वरा, ा त णाचे डोळे उघड.” आण त्याचे डोळे उघडले,
आण सवर् टेकड्या देवदतू आण रथांनी भरलेल्या होत्या, न पािहलेले सनै्य.
53 एलीया तेथेच बाहेर गेला, आण बायबल म्हणते, “त्याने त्यांना आंधळे केले.”
तो त्यांच्याकडे गेला; ते त्याला पाहू शकत नव्हते. बाहेर गेला आण म्हणाला “आपण
एलीयाचा शोध घेत आहात का?”

तो म्हणाला, “होय, आम्ही त्याचा शोध घेत आहोत.”
54 म्हणाला, “चला, तो कोठे आहे हे तुम्हाला सांगतो,” आण त्यांना शोमरोनात नेले,
थेट सरळ तेथे जेथे बाहेर सनै्य होते आण त्यांना िमळाले.
55 आता बायबल म्हणते, “त्याने त्यांना आंधळे केले.” त्याने समस्या दरू झाली. आण
आज लोक आध्या त्मक ष्ट्या इतके आंधळे आहेत, जरी प्रभु देव लोकांच्या मध्ये खाली
आला आण काहीही केले, आण अशा गो केल्या ज्यािवषयी त्याने अभवचन िदले
होते, तरीही ते त्या गो ी समजू शकत नाहीत. ते आध्या त्मक रत्या आंधळे आहेत;
देवाला ओळखत नाहीत, त्याचे महान सामथ्यर् ओळखत नाही. आता, आपल्या लक्षात
आले आहे क त्यांनी एलीयाच्या िदवसात हे केले, आण ते आजही करतात. देव त्यांना
आंधळे करतो. ते आज म्हणतात क , “तेथे कोणतेही चमत्कार नाहीत, तेथे अशी काही
गो नाही, ा सवर् भावना आहेत.”
56 ते एलीयाबद्दल असेच बोलले, कारण जेव्हा तो वर घेतला गेला आण अलीशा
त्याच्या जागी आला, एक त ण पु ष, त ण, टक्कल पडलेला, मुलं त्याच्यामागून धावत
गेली, आण म्हणाली, “अरे टकल्या, एलीयाबरोबर तू का वर गेला नाहीस?” पहा,
लोकांनी, त्यांनी सु वातीलाच यावर िवश् वास ठेवला नाही, बर्याच गो ी करण्यात आल्या
तरीही. आण ा देवाच्या महान पु षाचे स्वगार्त अग्नीच्या रथा ारे पांतर केले गेले,
आण लोकांनी तरीही त्यावर िव ास ठेवला नाही. आण त्यांची लहान मुले या माणसाच्या
मागे लागली आण म्हणाली, “अरे टकल्या, तू वर का गेला नाहीस?” पहा? आण मग
संदेष्ट्याने त्या मुलांना शाप िदला, आण एका अस्वलीने त्यांतील बेचाळीस मुलांना
ठार मारले.
57 आता लक्षात घ्या. आज, जसे तेव्हा होते, त्यांनी वचनाला आपला अथर् लावला.
आता, जर त्यांना तसे करायचे आहे, तर ते त्यांच्यावर अवलंबून आहे, परतंु ते आपण
त्यावर िवश् वास ठेवावा म्हणून प्रयत्न करतात. बायबलमध्ये असे म्हटले आहे क , “ ा
देवाच्या वचनाचा खाजगी अनुवाद नाही.” देव स्वत: त्याचा अनुवाद करतो. देव त्याच्या
वचनाला पु ी देतो, आण तोच त्याचा अनुवाद आहे. मी बर्याच वेळा म्हटल्याप्रमाणे, तो
सु वातीला म्हणाला, “प्रकाश होवो,” आण तेथे प्रकाश झाला. त्याचा अथर् लावण्याची
गरज नाही; त्या प्रमाणे घडले. तो म्हणाला, “एक कुमारी गभर्वती होईल,” ती झाली. तो
म्हणाला, “तो आपला आत्मा ओततो,” त्याने ओतला. आण तो म्हणाला, “शेवटल्या
िदवसांत,” ा गो ी तो करील, आण तो त्या करीत आहे! त्याला कोणताही अथर्
लावण्याची आवश्यकता नाही; देव स्वत: त्याचा अनुवाद करीत आहे. मुखर् माणूस काहीही
बोलला तरी, ती गो देवाला जराही थांबवू शकत नाही.
58 जेव्हा येशू पृथ्वीवर होता, तेव्हा त्याला इतके अिवश् वासाशी झगडावे लागले, जेवढे
आज आपल्याकडे आहे आण कदाचत त्यापेक्षाही जास्त. परतंु, त्यामुळे तो थांबला
नाही; तो कतर्व्य बजावत आण आपली कतर्व्य पार पाडत गेला, आण देव त्याने केलेल्या
सवर् गो ची पु ी देत होता. तो म्हणाला, “मी स्वत:हून काही करीत नाही. माझा िपता
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आण मी एक आहोत; तो माझ्यामध्ये राहतो. ती कृत्ये करणारा मी नाही, तो िपता आहे जो
माझ्यामध्ये राहतो. आण जर मी त्याची कृत्ये करीत नाही, तर माझ्यावर िव ास ठेवू नका;
परतंु जर मी ती कृत्ये करतो आण तरीही तुम्ही माझ्यावर िवश् वास ठेवू शकत नाही, तर
त्या कृत्यांवर तरी िवश् वास ठेवा.” पहा? दसुर्या शब्दांत, ते…“शा लेख शोधतात,” तो
म्हणाला, “कारण तुम्हाला असे वाटते क , शा लेख पाळण्या ारे तुम्हाला शा त जीवन
प्रा होते. आण तो शा लेख, स्वत:, माझ्यािवषयी साक्ष देतो.” आमेन! काय िवधान
आहे! येशूने म्हटले, “तेच ते शा लेख आहेत, जे तुम्हांला मी कोण आहे ते सांगते.”
59 आण हे शा लेख आहेत जे सांगतात क आपण कोणत्या समयात राहत आहोत.
आण आपण ज्या गो ी केलेल्या पाहतो, तो देव स्वतः आपल्या लोकांमध्ये आहे.
देवाखेरीज मेलेल्यांना कोणीही उठवू शकत नाही. तो ज्या गो ी आता करत आहे त्या
त्याच्याशवाय कोणीही क शकत नाही. बायबलमध्ये म्हटले आहे क , “तो काल, आज
आण यगुानयगु सारखाच आहे.”
60 आता आपण लोकांची आधुिनक प्रवृत्ती पाहतो, तर, “अर,े ते िदवस िनघून
गेले आहेत, तेथे चमत्कारांसारखी कोणतीही गो नाही. सवर् जण भाविनक रत्या काम
करीत आहेत.”
61 एलीया, संदेष्ट्याचे ऐका, त्यांच्यािव द्ध आण त्यांच्या धमर्शा ाच्या िवरोधात
ओरड करा. लक्ष ा, लक्ष ा, तो बोलला जणू काही तो स्वत: देव होता. एलीया स्वत:
देव असल्यासारखा बोलला, “मी प्राथर्ना करपेयर्ंत आकाशांतून दिहवर पडणार नाही.”
आमेन! होय, महाशय. संदे ा इतका वेळ देवाच्या उप स्थतीत होता!
62 जुन्या कराराचे संदे े, कवा कोणत्याही काळातले, जेव्हा ते देवाच्या उप स्थतीत
रहात जोपयर्ंत ते वचन बनत नाहीत, त्यांचा संदेश स्वतः वचन असे. आण, लक्ष

ा, त्याने म्हटले, “प्रभू परमे र असे म्हणतो.” आण जेव्हा ा माणसांकडे ते
संदेश देवाकडून आले, आण ते त्याने इतके आच्छादलेले बनले क त्यांची स्वतःची
िवचारसरणी…कदाचत ती त्यांच्या िवचारांच्या िव द्ध असेल, कदाचत ते ती योग्य आहे
असे पाहण्यास—यास असमथर् ठरले असतील. पण ते देवाचे वचन बोलत होते, “प्रभु
परमेश् वर असे म्हणतो,”
63 “मी सांगे पयर्ंत पाऊस पडणार नाही.” अर,े काय हे िवधान आहे! तो देवाच्या
उप स्थतीत होता आण अगदी पूणर्पणे ￭सद्ध केला गेला. आण, लक्षात ठेवा, ते आमोस
3:7 प्रमाणे आहे, “प्रभु देव आपले सेवक संदेष्ट्यांना कळिवल्याशवाय खरोखर काहीच
करीत नाही.” म्हणाला, “तेथे पाऊस पडणार नाही!” त्याने प्रथम…
64 ते त्याला हसले, त्यांना वाटले क तो वेडा आहे, “तो धमर्वेडा!” पण, पहा,
त्याच्याकडे प्रभू परमेश् वर असे म्हणतो होते क तेथे पाऊस पडणार नाही. आण, देव, हे
करण्याआधी, त्याने त्याचा सेवक एलीया यास ते प्रकट केले. तो एक ￭सद्ध, ￭सद्ध संदे ा
होता, म्हणून लोकांनी प ात्ताप करायला हवा होता. परतंु, त्याऐवजी, ते त्याच्यावर
हसले, म्हणाले, “अर,े आपल्याकडे भरपूर पाऊस पडला आहे! जलाशय भरले आहेत.
न ा चांगल्या वाहत आहेत.”
65 बायबलमध्ये असे म्हटले आहे क , “तेथे तीन वष आण सहा मिहने एक थब देखील
पडला नव्हता.” सवर्त्र, सवर् झरे आण पाणी सुकून गेले होते. तो मनुष्य तो नव्हता, त्या
मनुष्या ारे देव बोलत होता. तो “मी” होता. आम्ही नेहमी जाणतो. तर तो…
66 आम्हाला आढळते क जेव्हा एखादा मनुष्य, देवाकडून पाठिवलेला असतो,
देवाकडून नेमलेला असतो, खर्या प्रभू परमेश् वर असे म्हणतो या वचनासह, तेव्हा संदेश
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आण संदेशवाहक एक सारखेच असतात. कारण त्याला प्रभू परमेश् वर असे म्हणतो,
ा वचनाचे प्रतिनधत्व करण्यासाठी पाठवलेेले असते, म्हणून तो आण त्याचा संदेश

एकच असतो.
67 संप्रदायाच्या अधीन असलेला एक संप्रदायी मनुष्य, तो आण त्याची मडंळी
“एक” असतात. एका संप्रदाया ारे बनिवला गेलेला, दवैज्ञानाच्या अधीन असलेला
एक दवैज्ञानी, तो आण त्याचा संदेश एक असतो; दवैज्ञानाची मडंळी, एक दवैज्ञानी.
ते बरोबर आहे.
68 तर मग जेव्हा एखादा मनुष्य प्रभू परमेश् वर असे म्हणतो ा वचनासह येतो, तेव्हा तो
आण संदेश एकच असतो. आण जेव्हा एलीया प्रभू परमेश् वर असे म्हणतो ा वचनासह
आला, तेव्हा तो आण त्याचा संदेश एक झाला. जसे येशू, जेव्हा तो आला, तेव्हा तो
शब्द होता, संत योहान 1. म्हणूनच देवाचे वचन आण त्या यगुाचा संदेशवाहक ही सदवै,
एकसारखी गो होती. ते बरोबर आहे.
69 येशू तो शब्द होता ज्यािवषयी भिवष्यवाणी केली गेली होती. तो तोच होता ज्यािवषयी
संदेष्ट्यांनी सांिगतले होते क , “कुमारी गभर्वती होईल आण हा पुत्र प्रसवेल.” मागेच
प्रारभंी, देवाने त्यांना म्हटले, म्हणाला, “त्या ीचे बीज सपार्चे डोके फोडील आण
तो तची टाच फोडील.” या सवर् भिवष्यवाण्या िदल्या गेल्या होत्या. दावीदाने जाहीर
केले, इतर सवर् सदें े यगुांमधून, त्याच्यािवषयी बोलले. तो प्रकट झालेला शब्द होता!
हालेलूयाह!
70 आता तुम्हाला समजत आहे का मी कुठे नेण्याचा प्रयत्न करीत आहे? मी आज
सकाळी तुमच्याशी खूप स्प पणे बोललो आहे. आपण ￭जवंत मडंळी, वधू मध्ये, ￭जवंत
देवाचा अधकार पाहत नाही काय? आजारी बरे होतात, मृतांना उठिवले जाते, अपंग
चालतात, आंधळे पाहतात, सुवातार् तच्या सामथ्यार्ने पुढे जाते, कारण संदेश आण
संदेशवाहक सारखेच आहेत. वचन मडंळीत आहे, व्यक्त मध्ये आहे.
71 देवाचे वचन एलीयामध्ये होते जेव्हा तो तेथे प्रभू परमेश् वर असे म्हणतो ा
वचनासह गेला, आण म्हणाला, “तेथे पाऊस पडणार नाही.” तो एलीया नव्हता; तो
देव एलीयामध्ये होता.
72 मी बर्याच वेळा सांिगतले आहे, जसे ख्र न सायन्सच्या बाईने मला एकदा सांिगतले.
मी याबद्दल बर्याच वेळा बोललो आहे. ती म्हणाली, “िम. ब्रॅन्हम, तू येशूवर खूप बढाई
मारत आहेस.”

मी म्हणालो, “मला आशा आहे क मला उत्तर देण्यास िमळालेली ही एकमेव
गो आहे.”

आण ती म्हणाली, “तुम्ही त्याला दवैी बनिवण्याचा प्रयत्न करत आहात.”
मी म्हणालो, “तो दवैी होता.”

73 म्हणाली, “अर,े तो एक संदे ा होता, तो एक चांगला मनुष्य होता, परतंु तो
दवैी नव्हता.”
74 आण मी म्हणालो, “ठीक आहे, मला असा एक शा लेख दाखवा जे म्हणते क
तो नव्हता.”
75 ती म्हणाली, “संत योहानाच्या पुस्तकात असे म्हटले आहे क जेव्हा तो लाजरच्या
कबरजेवळ गेला तेव्हा तो ‘रडला.’”
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76 “ठीक आहे,” मी म्हणालो, “नक्क च, तो रडला. तो मनुष्य आण देव दोन्ही होता. तो
एक माणूस होता, जो रडत होता; परतंु मेलेल्यांना उठिवण्यासाठी तो देव असणे आवश्यक
होते.” बरोबर. मी म्हणालो, “तो भुकेलेला झाला, तेव्हा माणूस होता; पण तो देव होता
जेव्हा त्याने पाच हजार लोकांना, दोन भाकर्या आण पाच मासे ासह भोजन िदले.” ते
बरोबर आहे. “तो माणूस होता, नावेत मागच्या बाजूला झोपला होता; परतंु त्याच्यामध्ये
देव होता जो वादळ शांत क शकला.” का? तो आण त्याचा संदेश एक होता.
77 तो म्हणाला, “मी व माझा िपता एक आहोत. माझा िपता माझ्यामध्ये राहतो.” तो
देहामध्ये देवपणाची पूणर्ता होता.
78 मला असे वाटते क त्या िदवशी ते इतके चत्तवेधक होते, जेव्हा मी सात मडंळ ची यगेु
प्रचार करीत होतो. सुरवातीस, मी—मी समजू शकलो नव्हतो क येशू त्यांच्याबरोबर तेथे
उभा होता…त्याच्या वर त्या सारखे पांढरे काही होते, म्हणाले, “त्याचे केस लोकरीप्रमाणे
पांढरे होते.” मी समजू शकलो नाही क तेहतीस वषार्ंच्या मनुष्याचे केस बफार्सारखे पांढरे
कसे असतील.
79 मी एक चांगला दवैज्ञानी, पेन्टेकोस्टल दवैज्ञानी, एक चांगला िप्रय िमत्र त्याला
बोलावले. बर,ं ते बधंू जॅक मूरे होते. तो हुशार, बुद्धमान मनुष्य आहे. तो म्हणाला, “बधंू
ब्रॅन्हम, तो गौरवी येशू होता. त्याचे गौरव झाल्यानतंर तो असाच िदसला.” नाही, मी
त्यावर िवश् वास ठेवू शकलो नाही. नाही.

मी—मी—मी म्हणालो, “ठीक आहे, भाऊ मूर,े मी तुमचा आभारी आहे.”
80 मी तथल्या खोलीत गेलो आण देवाशी बोलू लागलो. मी माझ्या पुस्तकाकडे गेलो
त्याला पुन्हा दानीएलाकडे नेण्यासाठी, जेथे असे म्हटले आहे, “आण तो त्या िदवसांतील
पूवर्जांकडे आला ज्याचे केस लोकरीप्रमाणे पांढरे होते.” मी म्हणालो, “प्रभू, मला—
मला—मला मािहत नाही काय बोलावे, आण माझ्यावर जबाबदारी आहे.” आता, तसे
आधी होते…आण लक्षात आले, सात शके्क उघडण्यापूव , सुमारे एक वषर् कवा त्याहूनही
आधी. मी तथे प्राथर्ना करीत होतो, “प्रभु, ते काय होते?”
81 आण मी पािहले, माझ्या समोर उभा होता, आण तेथे एक पु ष उभा होता आण
तो एक न्यायाधीश होता, आण त्याच्याकडे पांढरा शुभ्र केसांचा टोप होता. प्राचीन
काळातील जुने न्यायाधीश ते सव च्च अधकारी असल्याचे दशर्िवण्यासाठी पांढर्या केसांचा
टोप घालीत असत.
82 आण मग जेव्हा मी येशूला पांढर्या केसांच्या टोप सह पािहले, मी म्हणालो क ते
केवळ आपल्याला ठाऊक असलेले सत्यच ￭सद्ध करते, क तो सव च्च अधकारी आहे.
देवाने हीच गो पांतराच्या ड गरावर पािहली, म्हणाला, “हा माझा परमिप्रय पुत्र आहे,
त्याचे ऐका, सव च्च अधकारी!”
83 मग तथे सात शक्कयांच्या सु वातीला, जेव्हा ते सात देवदतू त्या िपरिॅमडच्या पात
खाली आले, तेथे उभे रािहले आण मला येथे परत जाण्यास सांिगतले आण त्या सात
शक्कयांवर बोलण्यास सांिगतले, आण तो माझ्याबरोबर होता, त्या गमावलेल्या गो ी काय
होत्या, त्याने मला त्या दाखिवल्या. मला नेहमी वाटत असे क ते पुस्तकाच्या मागील
बाजूस सीलबदं केलेले होते आण ते असे काही होते जे पुस्तकात लिहलेले नव्हते, परतंु
असे घडले क हे प्रकट करण्यात आले क तो तसे क शकत नाही. ती अशी गो नाही
जी पुस्तकात लिहलेली आहे…ती अशी गो आहे जी पुस्तकात लपिवलेली आहे. “जो
कोणी त्यातून एक शब्द काढील कवा त्यात एक शब्द जोडील…” म्हणून हे एक रहस्य
आहे जे या सात मडंळीच्या यगुांत ा पुस्तकात होते. त्यांच्यातील प्रत्येकाने एक—एक
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रहस्य तयार केले, जे सवर् पाण्याच्या बाि स्म्यािवषयी आण या इतर गो बद्दल ज्या
िवषयी बर्याच काळापासून ते ग धळात होते.
84 जेव्हा ते वर गेले, तेव्हा कॅ लफो नयामधील खाली असलेल्या मो ा वेधशाळेतील,
मे क्सकोमध्ये टक्सनच्या वर होते, सवर्त्र, त्याचे छायाचत्र घेत होते. ते एक रहस्यमय
श्य होते. तेथे बधंू फे्रड सोथमन, जे तेथे मागे बसले आहेत, आण मी आण बधंू जीन

नॉमर्न, तेथे उभे होते जेव्हा ते वर गेले. त्यांनी छायाचत्र काढले, तरीही त्यांना त्यािवषयी
मािहत नव्हते. येथे काही काळापूव , प्रत्येकजण म्हणत होते, “इथे पहा. हे यासारखे िदसत
आहे आण त्या देवदतुांचे पखं, ते तेथे कसे जोडले गेले आहेत.”
85 एके िदवशी, त्यास उजवीकडे वळून, पािहले असता, तेथे येशू ख्रस्त होता अगदी
प रपूणर् जसे होफमॅनने त्याचे चत्र काढले. तो तेथे एक पांढरा टोप घालून उभा होता,
खाली जिमनीकडे पाहत होता, हे दशर्िवत होता क तो सव च्च अधकारी आहे. स्वगर् ते
जाहीर करतो, बायबल घोिषत करते, संदेश घोिषत करतो, सवर् एकच सांगतात. सव च्च
अधकार, पांढर्या टोपसह; आपण खाली त्याची काळी दाढी पाहता. तुमच्यातील पुष्कळ
जणांनी ते छायाचत्र पिहले आहे. आम्हाला ते तथे मागे िमळाले. जरा ते उजवीकडे
िफरवा, बाजूने, त्याकडे पाहा. तेथे तो आहे, अगदी प रपूणर् जसे तो होता, जर त्याचे
फोटो काढले गेले असते. ते चुक च्या कोनातून त्याकडे पहात आहेत. आपण त्याकडे
योग्य कोनातून पािहले पािहजे. आण फक्त प्रभु देवच प्रकट क शकतो क कोणता योग्य
कोन आहे. आपल्या उजवीकडे वळा आण त्याकडे पहा. तेथे तो आहे, अगदी प रपूणर्,
जर तथे त्याचा फोटो काढला असता.
86 मी जेव्हा त्याला प्रथमच पािहले तेव्हा तो हेड ऑफ…होफमॅन सारखा िदसला. मी
ते यापूव कधीही पािहले नव्हते. आण िबली संडेज टॅबरन्याकलमध्ये, मी ते वषार्ंनतंर
पािहले. माझे घर त्यानतंर यांतील एका चत्रांशवाय कधीही नव्हते.
87 नतंर, येथे आकाशामध्ये, अशी वाणी झाली क त्याच देवाला मी येथे वर या

ान्तात पािहले, अगदी येथील एका लहान मुला सारखा जेथे हे स्कूलहाऊस आहे,
तो तसा िदसत होता. आण स्वगार्त येथे, तेहतीस वषार्ंनतंर, हे जाहीर केले, क ते सत्य
आहे. तसा तो िदसतो; कुणाच्या कल्पनांपकै काही गूढ गो ीसारखा नाही.
88 जसे व्हॅिटकनमध्ये, त्यांच्याकडे एक—एक—एक ख्रस्ताचे चत्र आहे, त्याच्या
हनुवटीभोवती दाढीची लहान पांढरी रग कवा दाढीची रग, साधारण दीड इचं
लांब, त्याच्या त डाच्या अगदी वरच्या भागावर आण अशा प्रकार,े आण त्याला
ख्रस्त म्हणतात.
89 हे मला एका ग्रीक कलाकाराची आठवण क न देते ज्याला मी एक वेळा प्राचीन
कॅथेड्रलमध्ये पािहले होते, जो आदाम आण हव्वा कसे िदसत होते ते दशर्िवत होता;
ते ापद कवा त्यासारखे िदसत होते. अशाच प्रकारे दिैहक बुद्धी कोणत्या आध्या त्मक
गो ीिवषयी आकलन क शकते. मला असे वाटते क आदाम हा आतापयर्ंत जीवन
लाभलेल्यापकै सवार्त देखणा माणूस होता, आण हव्वा प्रत्येक प्रकारे प रपूणर् ी होती.
90 आता ऐिहक मन ा गो ी त्यांच्या स्वतःच्या कल्पनांप्रमाणे मांडते, तेव्हा देव त्याचे
सामथ्यर् खाली पाठवतो आण त्या गो ी प्रकट करतो. अगदी असेच अहाबाच्या काळात
येथे घडले.
91 आता, आम्हाला आढळते क एलीया ते बोलू शकत होता कारण त्या समयाचा
संदेश आण देवाचे वचन, कवा, संदेशवाहक, संदेश—संदेश, आण वचन, हे ततंोततं
सारखेच होते. संदे ा, शब्द, संदेश; संदेशवाहक, संदेश, आण संदेश एकच होता. येशू
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म्हणाला, “जर मी माझ्यािवषयी लिहलेल्या गो ी करत नसेल, तर माझ्यावर िवश् वास
ठेवू नका.” ते चांगले आहे. कोणीही मनुष्य आण त्याचा संदेश एक आहेत.
92 म्हणूनच आज ते देवाची कृत्ये करण्यावर िव ास ठेवीत नाहीत, कारण ते देवाचा
संदेश स्वीकारत नाहीत. ते संदेशावर िवश् वास ठेवीत नाहीत.
93 परतंु जे देवाच्या समयावर िवश् वास ठेवतात ज्यात आपण राहत आहोत, या गो ी
गु अ आहेत. जरा िवचार करा, देवाने हे अशा प्रकारे लपवून ठेवले आहे क ते त्याकडे
पाहतात आण ते समजत नाहीत. तशाच प्रकारे एलीयाने अरामी सनै्य आंधळे केले. तशाच
प्रकारे देव अिवश् वासणार्याला, िव ासणार्याच्या, मुलाच्या खर्या अस्सल अ ापासून
आंधळे करतो.
94 त्यांनी नोहाला, “धमर्वेडा” म्हटले, जो ता बांधीत होता, त्याचे डोळे देवाच्या
वचनाकडे आण अभवचनाकडे लागले होते. त्यांनी ज्या गो ना धमर्वेड म्हटले, त्यांनेच
नोहा आण त्याच्या कुटंुबाचे तारण केले. पाहा, अगदी तीच गो लोक ज्या गो ीवर
हसतात, त्या गो ीसाठी आपण प्राथर्ना करतो. ज्या गो ीला लोकं “मूखर्,” म्हणतात,
आम्ही “महान” म्हणतो! ज्याला जग “महान” म्हणते, देव त्यास “मूखर्” म्हणतो. आण
जग ज्याला “मूखर्” म्हणते, देव त्याला “महान” म्हणतो! हे अगदी बरोबर आण चुक
हयातील तफावत आहे. येशू ख्रस्त काल, आज आण यगुानुयगु सारखाच आहे.
95 लक्षात ठेवा, तो त्याच्या गु िठकाणी देवाच्या योजने ार,े देवाच्या पाचरणा ार,े
आण देवाच्या वचना ारे गेला. देवाच्या पूवर्ज्ञान, योजनेनुसार, एलीयाने त्याच्या गु
िठकाणी प्रवेश केला, आण त्याच्या जीवनातील पाचारण, आण वचनानुसार. जर तो
मागर् तोच नसेल ज्या ारे आम्ही प्रवेश केला, तर मला मािहत नाही क आपण तेथे
कसे जातो.
96 आण लक्ष ा, दषु्काळ सु होण्यापूव , एलीया त्याच्या उदरिनवार्हासाठी ा
गु िठकाणी गेला. पृथ्वीवर न्याय येण्यास सु वात होण्याअगोदरचे हे एक दशर्क आहे,
मडंळी अगोदरच बोलावण्यात आली आहे, वधू आधीच िनवडलेली आहे, आण न्याय
येण्याच्या अगोदर केवळ वाट पाहत आहे. आधीच प्रतीक्षा करीत आहे, देवाचे अ खात
आहे, देवाच्या आशीवार्दांचा आनदं उपभोगीत आहे. कोणीही मनुष्य आपल्या स्वाभािवक
बुद्धीनुसार जाणतो क आपण थेट नेतृत्वाखाली आहोत, आपण बरोबर न्यायाच्या समयात
आलो आहोत.
97 पाहा! बधंू बँक्स, तुमच्यापकै बरचे पु ष जे आज रात्री येथे आहेत, त्या पहाटे त्या
ड गरावर तेथे उभे होते.
98 आण जर प्रभुची इच्छा असेल, तर पुढच्या रिववारी सकाळी, मला त्या ड गरािवषयी
बोलण्याची इच्छा आहे. एक महान प्रकटीकरण िमळाले आहे, आणखी पुढचे जे आज रात्री
माझ्याने सांिगतल्याशवाय राहवत नाही. पण माझ्याकडे…पहा? आण हे अगदी सतत,
प्रत्येक वेळी, एका गो ीमागून एक घडत आहे. पहा? हे घडण्याचे कधीही थांबणार नाही,
कारण ते प्रभू परमे र म्हणतो असे होते.
99 आपल्यातील प्रत्येकजणाने, टेपवर हजारो वेळा, मला उभे राहून बोलताना ऐकले
आहे, “प्रभू परमेश् वर असे म्हणतो, ते असे आण असे होईल.” आण अगदी वतर्मानपत्र
आण मा￭सकांना देखील तसे असल्याचे घोिषत करावे लागेल. हे काय आहे हे त्यांना
मािहत नाही, परतंु त्यांनी ते पािहले आहे. ते काय आहे हे त्यांना मािहत नाही, परतंु त्यांनी
ते पािहले आहे, आण वचनाला ततंोततंपणे सत्य बनवीत आहे.
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100 आम्ही येथे नदीजवळ खाली थांबलो होतो, आण परमेश् वराचा दतू त्यािदवशी
खाली उतरला, तेहतीस वष, कवा ते 1933 होते, खाली आला आण त्याने केलेल्या
गो ी सांिगतल्या. िनघून गेला, आण बरचे लोक तथे काठावर उभे होते आण म्हणाले,
“िबली, याचा अथर् काय?”
101 मी म्हणालो, “ते माझ्यासाठी नव्हते; ते तुमच्यासाठी होते. माझा िवश् वास आहे;
तुमचा नाही.” आण फक्त पुढे चालत गेलो.
102 नतंर पास्टर मला म्हणाले, तो म्हणाला, “तुला असं म्हणायचं आहे क तू,
सातवी शक्षण घेतलेला, संपूणर् जगभर जाणार आहेस आण सम्राट, सामथ्यर्शाली व्यक्त
आण राजे आण अशा अनेकांसाठी प्राथर्ना करणार आहेस? आण, म्हणाले, अर,े”
“ते िवसर!”
103 मी ते िवस शकलो नाही, ते माझ्या मनावर कोरले गेले होते. आता, तेहतीस
वषार्ंनतंर, त्याने जे काही सांिगतले ते सवर् त्याप्रमाणे ततंोततं घडले जसे त्याने म्हटले
होते क तो करील. तो देव आहे आण अयशस्वी होऊ शकत नाही. तो सदवै त्याचे वचन
पाळतो. तो…त्यावर कधीही संशय क नका.
104 आता, लक्ष ा, तो देवाच्या योजने ारे (पूवर्ज्ञान) आत गेला, देवाचे पाचारण, आण
देवाचे वचन या ार,े आण दषु्काळ पडण्यापूव आत गेला.

आता, आपल्याला मािहत आहे क न्याय येण्यासाठी सज्ज आहे.
105 त्या िदवशी टेकडीवर उभे असता, भाऊ बॅनक्स वुड येथे उभे होते, आण आम्ही
टेकडीवर चालत होतो. कदाचत मी पुन्हा त्याचा उ ेख करीन, जेणेक न या प्राथर्ना
रांगेवरील तुमचा िवश् वास वाढू शकेल जी घेण्याचे ठरले आहे पुढच्या दहा, पधंरा िमिनटांत.
मी फक्त भाऊ बॅनक्सच्या पुढे चालत होतो. तो होता…मला असे वाटते क तेव्हा त्याने
बिहण बीला सोडले होते जेव्हा ती आजारी होती. आण तो माझ्यामागे येत असता,
मला त्याचा चेहरा, लाल िदसला. मी मागे वळून पािहले. मला वाटले क ती टेकडी
त्याला चढण्यासाठी थोडी कठीण वाटू शकते, म्हणून मी एक प्रकारे वेग कमी केला. त्या
वाळवंटात, अगदी अशा ड गरावर, तेथे परमेश् वराच्या देवदतूांनी दशर्न िदले. तेव्हा आम्ही
त्या िदशेने जात होतो, ￭जथे काही मिहन्या अगोदर त्यांचे दशर्न झालेे होते.
106 आण जसा मी ड गरावर गेलो, देवाचा आत्मा…जेव्हा मी सभोवती वळलो,
पवर्ताच्या शखरावर पािहले, तो म्हणाला, “तो खडक उचल, आण त्याला सांग, ‘प्रभू
परमेश् वर असे म्हणतो, पुढच्या काही तासांत तु देवाचे गौरव पाहशील.’”
107 मी केवळ खडक उचलला, आण म्हणालो, “भाऊ बँक्स, मला मािहत नाही का,”
तो हवेत फेकला, आण मी म्हणालो, “प्रभू परमेश् वर असे म्हणतो, तुम्ही देवाचे गौरव
पाहणार आहात.”

तो म्हणाला, “याचा अथर् बी?”
108 मी म्हणालो, “नाही, मला असे वाटत नाही क याचा तुमच्याशी, बँक्स कवा बीशी,
त्यापकै एकाशी काही संबधं आहे. मला वाटते ते फक्त असे म्हणत होते क , ‘प्रभु परमेश् वर
असे म्हणतो, काहीतरी घडणार आहे.’”
109 आण दसुर्या िदवशी सकाळी जेव्हा आम्ही तथे उभे होतो, तेव्हा पुष्कळ पु ष,
मला मािहत नाही क येथे आता त्यांच्यातील िकती लोक बसले आहेत, तेथे बारा कवा
चौदा, आम्ही पधंरा जण बसलो होतो. अचानक, एक सेवक माझ्याकडे आला आण
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तो म्हणाला, “भाऊ ब्रॅन्हम,” तो म्हणाला, “माझे नाव अमुक-अमुक आहे.” म्हणाला,
“मी कॅ लफो नयामध्ये तुझ्या प्रायोजकांपकै एक होतो.”
110 मी म्हणालो, “श्रीमान, मला तुम्हाला भेटून आनदं झाला.” डग्लस मॅक जेूस. तो
म्हणाला, “मी आहे…” मी म्हणालो, “मला तुम्हाला भेटून आनदं झाला.” त्याच्याशी
हस्तांदोलन केले.
111 तो म्हणाला, “ठीक आहे, आता, मी तुला एक प्र िवचा इ च्छत आहे.”
म्हणाला…रॉय रॉबसर्न, येथील िव स्त; बधंू वुड, टेरी आण िबली, आण, अर,े भाऊ
मॅक अनॅली, आण मला मािहत नाही क तेथे कोण सवर् उभे होते. आण मी…तो म्हणाला,
“मला तुला काही िवचारायचं आहे.” तो म्हणाला, “काय प्रभुने तुम्हाला असे ांत कधी
िदले आहेत?”
112 मी म्हणालो, “हो, भाऊ, पण मी येथे त्यांतून बाहेर पडण्यासाठी, िवश्रांती घेण्यासाठी
आलो आहे.”

आण मी आजूबाजूला ा सारखे पािहले, आण मी एक मजबूत बांधा असलेल्या
डॉक्टरला त्याच्याकडे पहात असल्याचे पािहले, म्हणाला, “रवे्ह. मॅक जेूस, तुमच्या
डोळ्यातील ही अलज लवकरच तुमचा डोळा बाहेर काढील. मी दोन वषार्ंपासून तुमच्यावर
उपचार करीत आहे, आण मी यािवषयी काहीही क शकत नाही.”

आण मी त्याच्याकडे वळलो. मी म्हणालो, “ते तुम्ही मला कशासाठी िवचारले, त्या
िदवशी, तुमच्या डॉक्टरांनी तुम्हाला सांिगतले, ‘ती अलज तुमच्या डोळ्यात होती.’” तो
िदवसाचा मध्यान्ह होता, साधारण अकराच्या सुमारास, आण त्याने चष्मा घातला होता.
मी म्हणालो, “कारण; आपण तो घातलेला नाही कारण तो सूयर् आहे, कारण ते आपल्या
डोळ्यामुळे आहे. त्याने सांिगतले क आपण ‘तो डोळा गमावणार आहात.’”

आण तो रडू लागला, म्हणाला, “हे बरोबर आहे.”
113 मी पुन्हा सभोवती िफरण्यासाठी वळलो, माझ्या हातात एक फावडा होता. आण मी
पािहले; मी त्याला तेथे उभे असताना माझ्याकडे पहाताना पािहले, त्याचे डोळे अगदी
उजळ होते. मी म्हणालो, “पण प्रभू परमेश् वर असे म्हणतो, तुम्ही तो डोळा गमावणार
नाही.” मी ा पावसाळ्यात त्याच्याबरोबर शकार करीत होतो, तो माझ्यापेक्षा आण ा
जमावातल्या कुणापेक्षाही अधक चांगले बघू शकतो. तो कधीही…
114 आण मी पािहले क एक वयस्क बाई तचे पायमोजे खाली घेते आण तच्या स्कटर्ची
बाजू वर उचलते. ती म्हणाली, “मुला, जर तू भाऊ ब्रॅन्हमला भेटलास, तर त्याला माझ्या
पायासाठी प्राथर्ना करण्यास सांग.” आण मी तथे खाली पािहलं, आण थोडंसं…तच्या
पायावर, सवर्त्र गाठ सारखे ते टांगलेले िदसत होते.
115 मी म्हणालो, “तुझी आई एक पांढरे केस असलेली ी आहे. ‘माझ्या मुला,’ तू पाहा.
आपण िनघण्यापूव च तने तुम्हाला सांिगतले, जर तुम्ही मला भेटलात, तर मला तच्या
पायासाठी प्राथर्ना करायला सांगा. तच्या पायावर सवर् िठकाणी, लहान गाठी लटकत
आहेत.” त्याला चक्कर आल्यासारखे वाटले.

म्हणाले, “ते सत्य आहे.”
मी म्हणालो, “तला सांग काळजी क नको. सवर् ठीक होईल.”

116 मी आजूबाजूला िफ लागलो. मग मी देवाचा आवाज ऐकला, म्हणाला, “पटकन,
िनघून जा.”
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रॉय रॉबसर्न तेथे उभा होता, तो यदु्धाचा एक अनुभवी सिैनक आहे हे जाणून, मी
त्याच्या खां ावर हात ठेवला, मी म्हणालो, “बधंू रॉय, शक्य ततक्या लवकर, लपा!”

ते म्हणाले, “काय प्रकरण आहे?”
मी म्हणालो, “मागार्तून बाजूला हो! लपा!”

117 आण फक्त इकडे तकडे िफरणे सु केले, माझे फावडे खाली ठेवले, वळून, माझी
टोपी काढली. आण तो येथे आला, देवाचे गौरव वावटळीमध्ये पडले क त्याने ड गराच्या
बाजू अशा फाडल्या, आण स्फोट झाला आण ती जागा हलवून झुडुपाचा वरचा भाग
कापला गेला; माझ्या डोक्याव न फक्त तीन-चार, पाच फूट उंच. त्यासारखा फनेलप्रमाणे
मागे वर गेला; पुन्हा स्फोट झाला. आण, येथे तो, तीन वेळा आला.
118 नतंर जेव्हा तो गेला, तसरयादा, भाऊ बँक्स आले, आण म्हणाले, “तुम्ही

ाचिवषयी बोलत होता?”
मी म्हणालो, “होय.”
म्हणालो, “ते काय होते?”

119 मी म्हणालो, “देव वावटळीत िदसला.” हे मला मािहत नव्हते क त्याची इच्छा आहे
कवा नाही क हे मी लोकांना सांगावे कवा नाही.
120 मग मी गेलो आण थोडी प्राथर्ना केली. मग त्याने मला सांिगतले क मी त्यांना
सांगू शकतो. मी म्हणालो, “हा प श् चम िकनारपट्टीवर न्याय येत आहे.” आज तच्याकडे
पहा! त्यानतंर काही तासांनतंर काय घडले ते पहा: अलास्का बुडले. आण आता सवर्
काही खाली जात आहे. आम्ही न्यायामध्ये प्रवेश करीत आहोत. दयेला पायाखाली
तुडिवले गेले आहे.
121 पण देवाचे आभार, आपल्याकडे लपलेले अ , आध्या त्मक अ आहे, क आपण
या शेवटल्या िदवसांत येशू ख्रस्ताच्या प्रकटीकरणाचा चांगुलपणा आण दया यावर जगत
आहोत, जो स्वत:च्या लोकांमध्ये स्वत:चे समथर्न करीत आहे. आमेन! ते आत गेले.
दषु्काळ पडण्यापूव एलीया आत गेला. न्याय येण्यापूव आत आल्याबद्दल देवाचे आभार.
आता बाहेर येण्याचा आण आत जाण्याचा, त्या संघटनांमधुन बाहेर पडण्याचा आण
ख्रस्तामध्ये येण्याचा हा समय आहे, सवर् खर्या िवश् वासणार्यांसाठी बाहेर येण्याची आण
आत जाण्याची वेळ आहे.
122 मग त्याला बोलावण्यात आले, व तो तेथेच रािहला. लक्षात ठेवा, देव त्याला
बोलवेपयर्ंत त्याने हा झरा कधीही सोडला नाही.
123 आण दषु्काळ संपल्यानतंर, त्याने त्याला तेथून बोलावून एका िवधवेच्या घरी नेले.
लक्षात घ्या, त्याने या िवधवेकडे बोलावले. आण या िवधवेने स्वतःला अिवश् वासू
लोकांसह सामील केले नव्हते; दषु्काळात पशूची खूण घेतली नव्हती. म्हणून त्याने तला
बाहेर बोलावले…या िवधवेला आधार देण्यासाठी एलीयाला बोलावले. त्यांच्याकडे फक्त
एक लहान भाकरी होती, एक लहान गो जी तने ध न ठेवली होती. आण एलीया
म्हणाला, “प्रथम, ती मला दे. कारण, प्रभु परमेश् वर असे म्हणतो, हे मडके रकामे होणार
नाही कवा कुपी आटणार नाही, परमेश् वर पृथ्वीवर पजर्न्यवृ ी करील त्या िदवसापयर्ंत.”
देवाला प्रथम स्थान देणे, त्याचे वचन प्रथम ठेवणे!
124 लक्ष ा, त्या मडक्यामध्ये जेवण होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा ती जेवणानतंर जात असे,
तेव्हा तथे मडक्यामध्ये जेवण असे. कुपीमध्ये तेल असे, प्रत्येक वेळी जेव्हा ती त्यासाठी
जात असे. का? भोजन अ ापर्णात ख्रस्ताचे प्रतिनधत्व करत होते. त्यांच्यातील
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प्रत्येकाला दळण्यासाठी, ते दाणे व्यव स्थत लावले असले पािहजे. या जेवणातील प्रत्येक
दाणा ततंोततं सारखा असला पािहजे, जे तो काल, आज आण यगुानुयगु सारखाच
आहे हे दशर्िवते. तो शब्द होता, जीवनाची भाकर वचन ￭सद्ध करण्यासाठी, संदेशाला
अनुसरत होती.
125 िमत्रांनो, आजही तसेच आहे. आजही तसेच आहे, क , जी लेकरे जीवनाची भाकर
खातात, ते देवाच्या संदेशाचे अनुसरण करतात, यासाठी क दषु्काळाच्या काळात त्यांना
आधार िमळावा. जर तो आज आपल्या उप स्थतीत उभा असेल तर काय होईल? तो
आताच आमच्या उप स्थतीत उभा असेल तर काय? तो अगदी तसेच वागेल आण
करील जसे त्याने केले जेव्हा तो पृथ्वीवर येथे देहामध्ये होता. नवरी नवर्याचा भाग
आहे, मडंळी ख्रस्तासारखीच आहे. “जी कृत्ये मी क रतो ती तुम्हीही कराल.” आण
ते वचन आहे ज्याने ते केले आहे. त्याने आम्हाला सांिगतले क ज्या गो ी त्याने केल्या
आम्हीही क .
126 आपल्याला पुन्हा येथे लक्षात येते क , जर वचन आमच्यामध्ये आहे आण
आपल्याकडे आले आहे, जसे त्या िदवसात एलीयाकडे आले, ते त्याच गो ी करील ज्या
त्याने केल्या, जगापासून लपवून ठेवलेल्या देवाच्या गु अ ा ारे त्याचे पोषण होईल.
ओह! पुन्हा, ते संदेश आण संदेशवाहकाला एक बनवते. आध्या त्मक अ तयार आहे,
आण आता ते हगंामात आहे. आण आपणातील प्रत्येकजण आपली इच्छा असल्यास हे
अ घेऊ शकतो, जर आपण या घटकेच्या सवर् अिवश् वासापासून दरू होऊ इ च्छता, जर
आपण ख्रस्तामध्ये येण्यास तयार आहात, तर त्याच्या अभवचनामध्ये या.

आण त्याची वचने लक्षात ठेवा, मलाखी 4, लूक 17:30, संत योहान 14:12
मधील, आण आणखी िकत्येक शा लेख, योएल 2:38, आण ते सवर् जो तो करील
त्यािवषयी सांगतात, कवा 2:28, त्याऐवजी, या शेवटल्या िदवसांत तो काय करील हे
सांगत आहे. आण संदेष्ट्याने कसे म्हटले आहे क या शेवटल्या िदवसांत तो प्रकाश
असेल, तो कसे कायर् करील, तो काय करील, सवर् शा लेख या शेवटल्या िदवसांकडे
लक्ष वेधीत आहेत. आण तोच ख्रस्त आहे! जर आपण आता त्या लपवू शकत असल्यास,
त्या गु िठकाणी, आपण खाऊ शकता आण देवाचे चांगुलपण आण दया पाहू शकता.
जर आपण आजारी आहात, तेथे आरोग्य आहे.
127 तुम्हाला आठवते जेव्हा अलीशाने, नतंर, खाली बोलावले…त्याने अ ा-अपर्ण
घेतल्या नतंर, ख्रस्त, आण त्या ारे िवधवेच्या घराचे पोषण झाले. लक्ष ा जेव्हा त्याने
स्वगार्तून अिग्न खाली बोलवला, आण अशा प्रकार,े आण देवाने त्याला संदेष्ट्याच्या
आत्म्याने, पाठिवले आहे हे ￭सद्ध केले.
128 पाहा अरण्यात, जेव्हा तो तेथे रतामाच्या झाडाखाली झोपला होता, एक देवदतू
तशाच प्रकारचे जेवण घेऊन खाली आला, आण त्याने काही भाकर्या भाजल्या आण
त्याला खायला िदल्या. नतंर थोड्या वेळाने त्याने त्याला पुन्हा झोपवले, आण त्याला
उठिवले, आण तेथे त्याला आणखी काही भाकर्या खाण्यासाठी िदल्या. आण तो त्या
भाकर्यांच्या सामथ्यार्ने चाळीस िदवस रािहला. देवाचा गौरव असो! तो काल, आज आण
सदासवर्काळ एकसारखाच आहे. ओह, आम्ही त्याच्यावर कसे प्रेम करतो, आध्या त्मक
अ त्याच्या हगंामात!
129 “मुलांची भाकर घेऊन कु यांना देणे योग्य नाही.” येशू सुरफुनीक मिहलेला असेच
बोलला नाही काय? त्याला त्याच्या स्वक यांकडे पाठिवले होते. ते बरोबर आहे. आण
त्यांच्याकडे तो आला…तो कधीच पररा ्र ीयांकडे गेला नाही.
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130 आण आता तो त्यांच्या काळात पररा ्र ीयांना भेट देत आहे, आण हे योग्य नाही…
131 आपण म्हणता क , “हा संदेश ा मो ा िठकाणी, ा मोठया धमर्यधु्दाच्या िठकाणी
का जात नाही, अशा संप्रदायांमध्ये का जात नाही?”
132 हे त्यांचे भोजन नाही. ही मडंळी नाही, म्हणून अ मागवावे. हे वधूचे अ आहे.
हे हगंामातील आध्या त्मक अ आहे. ते त्यांचे पोट आजारी करील. त्यांच्यासाठी ते
खूप जड आहे. पहा? समजले? तुम्ही—तुम्ही—तुम्ही ते क शकत नाही. परतंु,
मुलांसाठी, ती भाकरी आहे, ती जीवन आहे, तो येशू ख्रस्त काल, आज आण यगुानुयगु
सारखाच आहे.
133 जर आपण आता प्राथर्ना रांग सु केली नाही तर आपल्याला खूप उशीर होणार
आहे, म्हणून आपण काही क्षण आपली मस्तके झुकवुया.
134 िप्रय देवा, योग्य हगंामात भोजन, आध्या त्मक भोजन. असे काहीतरी ज्या िवषयी
जगाला काहीही मािहत नाही. त्या रात्री कसे आम्ही आपल्या प्रभुला म्हणताना ऐकले,
कवा त्या िदवशी खाली शोमरोन येथे, त्याच िठकाणी अलीशा वर चढला आण म्हणाला,
“का, मी सांगेपयर्ंत पाऊस पडणार नाही.” येथे येशू उभा राहून आपल्या शष्यांना
सांगत होता.

ते म्हणाले, “गु जी, तू का खात नाहीस?”
तो म्हणाला, “माझ्याकडे असे अ आहे ज्याची तुम्हाला मािहती नाही.”

135 खरोखर, प्रभु, त्याचे भोजन म्हणजे देवाच्या इच्छेप्रमाणे करणे, देवाची कामे त्याच्या
समयात घडताना पाहणे होते. ते पूणर् झाले आहे हे पाहण्यासाठी तो तेथे होता. “माझ्या
िपत्याने मला प्रथम दाखिवल्याशवाय मी काहीही करीत नाही. िपता मला जे दाखिवतो,
ते मी करतो.”
136 आण, िपत्या, तसेच आजही आहे. मडंळी, खरा िवश् वासी, िवश् वासणार्यांचे शरीर,
यांनाच त्या अ ावर, आध्या त्मक आहारात प्रवेश आहे, नाममात्र व्यक्त ना याबद्दल
काहीच कळत नाही. िपत्या, जगाला या अ ाची काहीही मािहती नाही. परतंु तुझी मडंळी,
तुझे लोक, तुझ्या पुत्राची वधू, यावर प्रेम करतात.
137 जेव्हा डॉक्टर अयशस्वी होतात तेव्हा आपल्याला आपल्या शरीराला आरोग्य
देण्याचा अधकार आहे. आम्हाला यात प्रवेश आहे. हा देवाच्या खा पदाथार्ंपकै एक
आहे, जो त्याने आपल्या मडंळीला िदला आहे, आण शेवटच्या िदवसांत त्याच्या िवश् वासू
मुलांना देण्याचे अभवचन िदले आहे. िपत्या, आम्हाला िवश् वासू मुले होण्यास मदत कर,
कारण िवश् वासणार्यांस सवर् गो ी शक्य आहेत. हे प्रदान कर, िप्रय देवा. आम्ही येशूच्या
नावाने मागतो. आमेन.
138 माझा िवश् वास आहे क िबली यांनी मला सांिगतले क त्यांनी काही प्राथर्ना पत्रके
िदली आहेत. जर कोणी मला प्राथर्ना पत्रावर असलेले अक्षर सांगाल, तर तेच मला
हवे आहे. [कोणीतरी म्हटले, “सी.”—सम्पा.] सी, ठीक आहे, मी आपली रांग सु
करपेयर्ंत, आपण सी, एक, प्रारभं क या. पहा, आता, ते सवर् कदाचत समा झाले
असतील. आता, जर प्रत्येकजण…ठीक आहे, तर, मी हे करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
आपण हे क शकतो कवा नाही हे मला मािहत नाही. कवा एकतर आपण फक्त प्राथर्ना
रांग बोलवू शकतो; तुम्ही शांत बसा. मला काही फरक पडत नाही. जर आपण त्याऐवजी
येथे ॅटफॉमर्वर आलात, कवा रांगे प्रमाणे बोलवू, काही फरक पडत नाही, फक्त दोह पकै
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एक. मी फक्त पिवत्र आत्म्यावर अवलंबून आहे. मी प्रचार केलेल्या या वचनाचे रक्षण
करण्यासाठी मी त्याच्यावर अवलंबून आहे.
139 भाऊ जॉजर् राइट, मी यावर िवश् वास ठेवतो. एक लहान मुलगा असल्यापासून,
बर्याच वषार्ंपूव आपल्या घरी येत असे, झाडावर बसलेल्या त्या जुन्या व्हायपूरिवलचे
ऐकत असे, मी अजूनही त्याच संदेशावर िव ास ठेवतो. माझा िवश् वास आहे क तो
सारखाच आहे.
140 ठीक आहे, मी पाहत आहे क ते मागे प्राथर्ना रांगेसाठी जागा करीत आहेत. ठीक
आहे, प्राथर्ना काडर् सी, क्रमांक एक, दोन, तीन, चार, पाच, प्रथम या आण येथे उभे रहा.
जर आपण उठू शकत नसल्यास, जर आपण फक्त आपला हात वर कराल, त्यांच्यातील
काहीजण आपल्याला एकत्र करतील. [कोणीतरी भाऊ ब्रॅन्हमशी बोलले—सम्पा.] ते
काय आहे? होय. प्राथर्ना काडर् सी, एक, दोन, तीन, चार, पाच. आण आता लक्षात
घ्या, ज्या आपल्याकडे प्राथर्ना काडर् नाही…
141 आता, मी बर्याच िदवसांपासून या प्रकारची मोठी, प्राथर्ना रांग पािहली नाही. जेव्हा
आम्ही येथे आराधनालय बांधले तेव्हा िकती जणाना माझ्या सेवकाईची आठवण आहे?
म्हणाले, “एका सुवतकाचे काम कर.” मी एक सुवतक असल्याचे म्हटले नाही. म्हणाले,
“एका सुवतकाचे काम कर,” पहा, “कारण अशी वेळ येईल जेव्हा ती बदलली जाईल.”
तो समय येत आहे. ठीक आहे. आता, ा मध्ये, तो…
142 आपण एकाच वेळी दोन कवा तीन भ सेवकाई एकत्र क शकत नाही, पाळक
आण सुवातक, एकाच वेळी. आपण एकाच वेळी एक—एक भिवष्यवादी आण कदाचत
एक पाळक होऊ शकत नाही, पहा, कारण तुमची काय भ आहेत, भ सेवकाई.
143 परतंु माझ्या संदेशामध्ये मी काय करावे ते प्रभुने मला िदले. परतंु नतंर तो म्हणाला,
“सुवतकाचे काम कर, आपल्या सेवेचे पूणर् प्रमाण पटव, कारण अशी वेळ येईल जेव्हा
लोक सुशक्षण सहन करणार नाहीत.” ते आता आले नसते तर! प्रत्येक चचर् संप्रदायाने
मला नाकारले असते. ते योग्य सुशकवण स्वीकारणार नाहीत. “परतंु त्यांच्या स्वत:च्या
इच्छेप्रमाणे ते त्यांच्या स्वत:च्या शक्षकांना घेऊन येतील, आण ते दतंकथा बनवतील.
ते अनेक महान गो ी करतील जसे याननेस आण यांबरसे यांनी मोशेचा प्रतकार
करण्यासाठी केल्या, परतंु त्यांचा मूखर्पणा प्रगट होईल.” पहा? पहा? ठीक आहे,
तोतयािगरी! आपण पहा कसे यांबरसे…
144 आण, स्वगार्तील देव जाणतो, त्याने तेथे कोनशीला ठेवला आहे…(त्या
आराधनालयाचा)…1933 पासून, बायबलच्या एका पानावर लिहलेले आहे, तेथेच
ठेवलेले आहे. पहा त्यांनी ते कसे केले. पहा काय घडले ते. तोतयािगरी, अगदी बरोबर.
म्हणाले, “त्यांना एकटे राहू ा, त्यांचा मूखर्पणा प्रकट केला जाईल जशा प्रकारे याननेस
आण यांबरसे ांचा झाला.” आपण येथे त्या िदवसात आहोत.
145 मी त्यावेळचे चचर् पािहले आहे जेव्हा आम्ही फक्त कोनशला बसवत होतो, लोक
खडक त टांगलेले असायचे आण सवर् बाजूनी, आराधनालयाच्या ￮भतीभोवती उभे
असत. तेथे तुम्ही आहात. ते म्हणाले, जेव्हा ते तयार झाले, तेव्हा इथल्या शहरातील
लोक, म्हणाले, “सहा मिहन्यांच्या अवधीत…” आराधनालय बांधण्यासाठी आम्हाला
एक यूएस डॉलर आण ऐंशी सटस लागले, गॅरजेच्या बर्याच लोकांनी हे पके्क ठरिवले क
तेे त्यांचे गॅरजे होणार आहे. परतंु ते आजही देवाच्या मढीसाठी मढवाडा आहे.
146 एक, दोन, तीन, पाच, सहा, सात, आठ, नऊ, दहा. सी, सहा, सात, आठ, नऊ,
दहा. ठीक आहे.
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147 आता, “मी परमेश् वर देवाने हे लावले आहे, मी रात्रंिदवस त्यास पाणी देईन नाहीतर
काही ते माझ्या हातातून िहसकावून घेतील.” टीकेकडे पहा! त्याला आधार देण्यासाठी
कोणताही संप्रदाय नाही. येथे देशभरात ा सारख्या मडंळ्या नाहीत. देशात पेन्टेकॉस्ट
नाही, त्याला आधार देण्यासाठी दसुरे कोणीच नाही. सवर्जण पाण्याच्या बाि स्म्याच्या
िवरोधात आहेत, सवर्जण या सवर् इतर गो च्या िवरोधात आहेत. माझ्या स्वत:च्या
कुटंुबातसुद्धा, माझ्या स्वतःच्या वडलांनी सुद्धा मला घरापासून दरू केले, मी माझे कपडे
एका छोट्या कागदाच्या िपशवीत घातले व जाऊन न्यू अल्बनी येथे रािहलो. बरोबर.

परतंु अनेक धोके, क आण सापळे यांच्यामधून,
मी आधीच आलो आहे;
ती कृपा आहे जीने मला येथपयर्ंत सुरक्षत आणले आहे,

मी छप्पन वषार्ंचा आहे, आण लवकरच मला नदी पार करायची आहे.
कृपा मला पुढे नेईल.
मी जेव्हा तेथे दहा हजार वष रािहन,
सूयार्सारखा चमकेन;
देवाची स्तुती गाण्यासाठी आपल्याकडे कमी िदवस असणार

नाहीत
जेव्हा आम्ही प्रथम सु वात केली.

होय, मी येशूवर िकती प्रेम करतो! तो माझ्यासाठी संपूणर् जग आहे!
148 अररे,े बर,ं मी िकती जण घेतले…मी कुठे सोडले, दहा? आम्ही काही अधक घेऊ
शकतो का? ठीक आहे. ते काय होते, दहा, पधंरा? ठीक आहे. सी, दहा ते पधंरा, आपण
￭जथे असाल, जर तुम्ही उभे राहू शकत असाल आण आत जाऊ शकता. काय म्हणू?
ह?ं ठीक आहे. सी, पधंरा ते वीस, नतंर. ते सी असू ा, पधंरा ते वीस असू ा. ते
आणखी दहा लोक असतील. आम्ही पाहतो…आपण पहात—पहात आहात तेथे रांग
कुठे उभी आहे, आम्हाला ते िमळत नाही त्यांना—त्यांना एकत्र करा. आण आम्ही…
ठीक आहे.
149 आता तुमचे अिवभा￭जत लक्ष मला ा; आम्हाला जास्त वेळ लागणार नाही. पण,
आता, अर,े िकती तास, िकती वेळ! मला—मला वाटते क प्रत्येकजण परमे रावर
प्रेम क शकला असता. माझी—माझी इच्छा आहे क या क्षणाची संभाव्यता लक्षात
घेण्यासाठी आपण सवर् त्या िठकाणी आलो पािहजे. आपण हे क न पाहू. फक्त तुमचे
लक्ष मला ा.
150 काय—काय आम्ही येथे काय करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत? आपण देवाचे वचन
परीके्ष ारे ठेवत आहोत. एलीयानेही तेच केले, आण तो ड गरावर गेला जेव्हा त्याला
कळले क देवाने ते करण्यासाठी त्याला पाठवले आहे. तो म्हणाला, “आता देव कोण
आहे हे ￭सद्ध क या, जो देव अिग्नच्या ारे उत्तर देईल तोच देव ठरावा.”
151 आण मूतपूजक लोकानी कापला, अर,े म्हणाले, “ठीक आहे, िन श् चतपणे,
नाही…” त्या—त्या मूतपूजक लोकांना ठाऊक होते क अिग्न पडणार नाही, म्हणून
ते ओरडू लागले आण तसेच करीत रािहले.
152 पण एलीयाला हे ठाऊक होते क तो पडणार आहे, कारण त्याला परमेश् वराकडून
एक ान्त िमळाला होता.

आपण म्हणता, “त्याला एक ान्त िमळाला होता?”
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153 होय, श्रीमान! जेव्हा त्याने सवर् काही व्यव स्थत केले, तेव्हा तो म्हणाला, “प्रभु, मी
तुझ्या आजे्ञने हे सवर् केले आहे.” आण मग अिग्न पडायला सु वात झाली. जेव्हा देवाचे
वचन लेखा प्रमाणे पाळले जाते, तेव्हा बाक गो ची काळजी घेणे ही देवाची जबाबदारी
बनते. तो तुम्हाला केवळ तेथे ठेवण्यास सांगतो. आण तुमची खात्री असली पािहजे
क तुम्ही ते तेथे ठेवण्यास बोलावलेले आहात. समजले? आण जर तुम्ही आहात, तो
बाक च्या गो ची काळजी घेईल.
154 आता, येथे या रांगेतून लोक येतील मी त्यांच्यासाठी प्राथर्ना करीन…आता, ठीक
आहे, आपण आता फक्त ￮भतीकडेच आहात, ठीक आहे, सु वातीच्या रांगेजवळ. आता,
प्रथम, येथे कुठेतरी इमारतीत, काही लोक…

येथे िकती लोक आजारी आहेत आण त्यांच्याकडे प्राथर्ना काडर् नाही, आपले हात
वर करा. जरा, सगळीकडे पाहा. आता, आपण जाणता क आपला प्रभु…आण माझा
िवश् वास आहे क तो करील, जर तो काल, आज, आण सदासवर्काळ सारखाच आहे. तो
प्राथर्ना ओळी चालिवतो. लोक मो ा संख्येने, त्याच्याकडे येतात, त्याने त्यांना स्पशर्
केला, त्यांना आशीवार्द िदला. नतंर तो काही वेळ थांबला आण म्हणाला, “मला कोणी
स्पशर् केला?” आजूबाजूला पािहले, त्या ीला सांिगतले क तने कशासाठी त्याला
स्पशर् केला; आण म्हटले तचा रक्त ाव िनघून गेला आहे, तच्या िवश् वासाने तला बरे
केले आहे.
155 जर ती मागे वळून म्हणाली असती आण म्हणाली असती, “ठीक आहे, मला मािहत
नाही, प्रभु, मला असे बर्याच िदवसापासून आहे”? ते घडलेच नसते. नाही, ते घडलेच
नसते. नाही.
156 काय झाले असते जर त्याने सूरिफिनक मिहलेला सांिगतले असते, “ ा शब्दामुळेच
जे तू बोललीस, तुझी मुलगी, सतैान तच्यातून िनघून गेला आहे,” काय झाले असते जर
बोलली असती, “ठीक आहे, आता प्रभु, माझी—माझी इच्छा होती क तू हे ा प्रकारे
करावेस”? तर ते—ते भूत अ ाप त्या मुलीमध्ये असते. परतंु तने आपले मुल िमळावे
अशी अपेक्षा ज्या प्रकारे केली होती जसे त्याने म्हटले क तला ती िमळेल.
157 आता, तो आम्हाला म्हणाला, “जर तुम्ही िवश् वास ठेवू शकाल! जर तुम्ही या
ड गराला असे म्हणता क , ‘उपटला जा,’ आण आपल्या मनात शकंा बाळगत नाही,
परतंु िवश् वास ठेवता क आपण बोलतो तसे घडेलच, तुम्हाला ते िमळू शकते. जेव्हा
तुम्ही प्राथर्ना क न, जे काही मागता ते आपल्या ला िमळालेच आहे असा िवश् वास धरता,
म्हणजे ते तुम्हाला, िमळेल.” काय अभवचन आहे!
158 आता जो माणूस सामा￭जक सुवातचा उपदेश करतो त्यावर मुळीच िवश् वास ठेवीत
नाही. तो दारापयर्ंत चालत गेला, आत पािहले, कवा तेथे उभा रािहला, आण म्हणाला,
“ठीक आहे, देववेड्या लोकांचा आणखी एक समूह,” असे सांगून िनघून गेला. पहा?
परतंु हे त्याला मािहत नाही क हे लपिवलेले अ आहे. त्याला मािहत नाही क ही
त्याच्यापासून लपवून ठेवलेली गु गो आहे. त्याला हे मािहत नाही. हेच ते आहे—
हेच ते आहे—ते दयनीय आहे, असे मन आहे जे नग्न, दयनीय, आंधळे, आहे आण ते
त्याला मािहत नाही. पहा? ती वाईट गो आहे.
159 हे देवा, मला अगोदरच मरण दे, पण मला तसे कधी होऊ देऊ नकोस.
तसे करण्याऐवजी मी मरणे पसंत करीन (होय, महाशय). मला वाटते क
आपल्यातील प्रत्येकजण असाच िवचार करील, आपण नाही का? [मडंळी म्हणते,
“आमेन.”—सम्पा.]
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160 परतंु, आता, शेवटच्या िदवसांत देवाने आपल्याला या गो बद्दल अभवचन िदले
आहे. मलाखी 4 मध्ये, म्हटले आहे क येशू ख्रस्त खाली येईल आण त्याने सदोमात
केल्या प्रमाणे स्वतःस मानवी देहात प्रगट करील. ते बरोबर आहे. आण म्हटले आहे
क जग सदोमसारख्या स्थतीत असेल. आण म्हणाला, “जसे तेव्हा होते, मनुष्याचा
पुत्र त्या िदवशी प्रगट केला जाईल.” पाहा, हा पु ष जो मनुष्याच्या स्व पात खाली
आला, जो “एलोहीम,” होता, अब्राहामा ार,े अभवचनाचा पुत्र येण्याआधी. ते काय
होते ते पहा, अब्राहाम म्हणाला क तो देव होता. बायबलमध्ये असे म्हटले आहे क
तीन पु ष त्याच्याकडे आले, त्यांच्या कपड्यांवर धूळ होती, प्रवास क न आले, खाली
बसले आण मनुष्यासारखे खा े. आण येशू म्हणाला, “अगदी त्याच वेळी जगाची स्थती
सदोमासारखी होईल, तेव्हा मनुष्याचा पुत्र पुन्हा प्रगट होईल.” देवाचा पुत्र नाही, मनुष्याचा
पुत्र, पहा, स्वतःस प्रगट करील.
161 आता शेवटच्या संदेष्ट्याने जे सांिगतले ते चन्हांिकत करा, “पाहा, मी एलीया
संदेष्ट्याला तुमच्याकडे पाठिवतो, आण तो ते—ते पुत्रांचे दय पुन्हा िपत्याकडे
वळिवल.” पहा? एक संदेश जो त्यांना पुन्हा बायबलकडे परत आणील, आण मनुष्याचा
पुत्र त्या िदवशी स्वत:ला प्रगट करील. आण सातव्या देवदतूाची, वाणी होईल त्या
अंतम मडंळी यगुात, त्या िदवशी देवाची रहस्ये प्रगट केली जातील. सात शके्क फोडले
जातील. या सवर् मडंळ्या आण गो ची रहस्ये, ते कसे घडले, आण काय-काय…कसे,
काय, घडले.
162 पहा, त्यांना ते मािहत नाही. येशू म्हणाला, “अहो आंधळ्या प श्यांनो!” म्हणाला,
“जर आंधळा आंधळ्याला वाट दाखवू लागला, तर ते दोघेही खड्ड्यात पडत नाहीत
काय?” पाहा, हेच कारण आहे हे लोक ते समजत नाहीत.
163 तचे रहस्य म्हणजे ते, ते शके्क, आहेत, त्या प्रत्येक चचर्ने एक संस्था तयार केली
आण त्यात प्रवेश केला आहे, आण त्या देवासमोर चुक च्या असलेल्या गु गो पकै
एक आहेत. आपण ते पािहले, डॉक्टर ली? पहा, पहा. हे आहे. हीच गो तेथे आहे. हे
एक रहस्य आहे. ते संघिटत झाले आण, पहा, आण देवाच्या इच्छेच्या पूणर्पणे बाहेर
होते. आण शेवटच्या िदवसांत ते उघड होईल, आण लोकांना पथं कवा संप्रदायाकडे
नव्हे, तर खर्या वचनाकडे घेऊन जाईल. आण सत्य वचन एखा ा िवश लोकांच्या
समूहाकडे येईल, आण मनुष्याचा पुत्र त्यांच्या मध्ये स्वतःला प्रकट करील, “तो काल,
आज, आण यगुानुयगु सारखा आहे.”
164 अरे देवा! अर,े मला ते आवडते. मला आवडते —मला त्याच्यावर बढाई मारणे
आवडते. मला लोकांसमोर त्याला—त्याला महान बनिवणे आवडते. मला त्याला
महान बनवण्याची गरज नाही; तो आधीच महान आहे. तो इतका उंच आहे क आपण
त्याच्यावर जाऊ शकत नाही, इतका खोल आहे आपण त्याच्याखाली जाऊ शकत नाही,
इतका िवस्तृत आहे आपण त्याच्याभोवती जाऊ शकत नाही, आण तरीही आपणाकडे
त्याच्यासाठी आपल्या दयात जागा आहे. आपण त्याला प्रा करणार नाही का? आमचा
प्रभु िकती आश् चयर्कारक आहे! ठीक आहे.
165 आता सगळेजण खरोखर शांत होऊया. आता, आम्ही याबद्दल बोललो आहोत.
आण आता ती गो आहे, ती खरी आहे का? आता, येथे काही अनोळखी असू शकतात.
मी कदाचत असे म्हणू शकतो…तुम्हास, क जर ख्रस्त काल, आज आण सदासवर्काळ
सारखाच आहे, तर तो या क्षणी काय करील? तो त्याच गो ी करील ज्या त्याने केल्या
जेव्हा तो इथे होता. ते बरोबर आहे का? लोकांचा िवश् वास त्याच्या कपड्यांना स्पशर्
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करील, आण मग तो वळेल. जसे त्याने िविहरीवरील ीला केले, आण त्याने इतर
िठकाणी केले, आण त्यांचे िवचार त्याला समजले.

आता, आपण म्हणता, “तो मला बरे क शकतो काय?”
166 त्याचे वचन म्हणते क त्याने आधीच ते पूणर् केले आहे. पण त्यामागची गो म्हणजे
तो येथे आहे हे स्वतःला प्रकट करणे.
167 आता, जर तो आपल्यासमोर शरीरात प्रगट झाला, तर तो अगदी हॉफमनच्या हेड
ऑफ क्राइस्ट यॅट थट - ी सारखा िदसेल, आण त्याच्या हातातून रक्त वाहत आहे,
आण इत्यादी, त्याच्यावर सवर्त्र खळयांचे व्रण आहेत, मी ते स्वीकारणार नाही. नाही,
नाही. नाही, नाही. जेव्हा तो स्वतः येईल, “प्रत्येक डोळा त्याला पाहील, प्रत्येक जीभ
त्याला कबूल करील; आण जसे पूवकडून प मेकडे वीज येते, तसे ते होईल.” पाहा?
आपण या पथंांवर आण कुळांवर िवश् वास ठेवत नाही. आपण िवश् वास ठेवतो क देव
वचन आहे.
168 परतंु तुमचे शरीर आण माझे शरीर घेऊन तो स्वतःला श्य स्व प देतो, आण
तुम्हाला देणग्या देतो, मला देणग्या देतो, आण या भेट ारे तो स्वत:ला प्रगट करतो. हेच
ते गु अ आहे. त्याने माझ्या ारे स्वत:ला िकतीही प्रगट केले तरी हरकत नाही, तुम्ही
त्यावर िव ास ठेवला पािहजे, त्यावर िवश् वास ठेवण्यासाठी, तुमच्याकडे िवश् वासाची भेट
देखील असली पािहजे. तुम्ही त्यावर िवश् वास ठेवता? [मडंळी म्हणतात, “आमेन.”—
सम्पा.] आण आता जर तो अशा प्रकारे प्रकट होईल, तर तुम्ही त्याच्यावर िवश् वास
ठेवणार नाही काय? [“आमेन.”] तुमच्या पूणर् अतंकरणापासून, तुम्ही त्याच्यावर िवश् वास
ठेवाल? खरच, िकती आश् चयर्कारक आहे, फक्त त्याच्यावरच अवलंबून आहे, तो काय
म्हणतो ाची वाट पहात आहे.
169 येथे एक माणूस येथे उभा आहे. माझ्या मािहती प्रमाणे, मी माझ्या आयषु्यात त्याला
कधीही पािहले नाही. एक चांगला, मजबूत, िनरोगी माणूस िदसत आहे, आण तो कदाचत
आहे, मला—-मला—मला मािहत नाही. पण तो तथे उभा आहे. आता, मी त्या
माणसावर हात ठेवू शकतो आण त्याच्यासाठी प्राथर्ना क शकतो, त्याला िवचारीन जर
तो िवश् वास ठेवील तर. तो इथे उभा राहून मला सांगू शकेल, “माझी—माझी—माझी
इच्छा आहे क तुम्ही अमुक-अमुका साठी प्राथर्ना करावी. आण मला िमळाल्या—मला
गळलेल्या कमानी िमळाल्या. मला सतत, डोकेदखुी होते. माझ्या पोटात अल्सर झाला
आहे,” कवा काहीतरी. तो—तो, मला मािहत नाही. तो त्यापकै काहीही बोलू शकेल.
170 मी म्हणेन, “ठीक आहे, महाशय, भाऊ. मी तुमच्यावर हात ठेवीन आण तुमच्यासाठी
प्राथर्ना करीन.” ते पूणर्पणे बरे होईल. ते अगदी बरोबर आहे जसे आपण यगुांपासून करीत
आलो आहे. ते बरोबर आहे का?
171 परतंु, लक्षात ठेवा, येशू म्हणाला क त्याच्या आगमनाच्या वेळेस ते वेगळे असेल,
जसे ते सदोमाच्या िदवसांत झाले होते. आण जो पु ष वर आला, ज्या डेर्यात सारा होती
तच्याकडे त्याची पाठ होती, आण तो म्हणाला, (आता “अब्राम” नव्हे) “अब्राहाम.”
172 पाहा, एक िदवस आधी, तो अब्राम होता. पण त्याला एक ान्त िमळाला, आण
प्रभुने त्याला सांिगतले क , “मी तुझे नाव बदलणार आहे.”
173 आण येथे प्रभु, स्वत:, मनुष्याच्या पात आहे, त्याच्याबरोबर खाणे आण िपणे
करीत आहे. म्हणाला, “अब्राहम, तुझी बायको सारा कुठे आहे?” एस-ए-आर…आर-
ए-एच; एस-ए-आर-आर-ए नाही.
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तो म्हणाला, “ती तुझ्या मागे, तबंूत आहे.”
174 सांिगतले, “पचंवीस वषार्ंपूव च्या माझ्या वचनानुसार, मी तुला भेट देईन.”
175 आण सारा स्वत:वर हसली. तो म्हणाला, “सारा तबंूत मनातल्या मनात हसली,
म्हणाली, ‘या गो ी कशा असू शकतात?’” उह-ह.ं “परमेश् वराला काही असाध्य आहे
काय?” पहा? काही नाही. नाही, महाशय.
176 आता तो म्हणाला, येशूने असे वचन िदले क , “तो, मनुष्याच्या पुत्र,” जो शब्द
आहे, (तुमचा त्यावर िवश् वास आहे?) “शेवटल्या काळात येईल आण अशा समयात
स्वतःला प्रगट करील जेव्हा जग सदोम आण गमोरासारखे होईल.” तुमचा िवश् वास आहे
क ते बरोबर आहे?
177 आपण एक प्राथर्ना करण्यापूव , तुमच्यातील काही बाहेर आहेत त्यांनी प्राथर्ना करा
आण मनुष्याचा पुत्र काल, आज, आण सदासवर्काळ एकसारखा आहे क नाही हे पहा.
फक्त िवचारा क तो आहे, म्हणा, “प्रभु, तो मनुष्य मला ओळखत नाही, परतंु मला मािहत
आहे क तू काल, आज आण सदासवर्काळ एकसारखा आहे,” तो तुम्हाला सांगतो क
नाही ते पहा.

होय, श्रीमान. आता फक्त एक क्षण आपले डोके वर करा.
178 हे माझ्यामागे आहे. ते एक मूल आहे. ते आता यावेळी तापाने फणफणत आहे. ही
एक छोटी मुलगी आहे. आपण शहराबाहेरचे आहात. ा मुलाला पोटाचा त्रास आहे. तो
िनघून गेला आहे. फक्त िवश् वास ठेवा.
179 आता, हे तेच आहे जे त्याने म्हटले होते क तो करील? मी माझ्या आयषु्यात त्या
व्यक्त ला कधीही पािहले नाही. स्वगार्तील देव हे जाणतो.
180 हा माणूस येथे, तो खूप मजबूत आण िनरोगी िदसतो. पण पहा त्याच्यावर तेथे छाया
आहे? याचा अथर् असा क , देव जोपयर्ंत त्याला मदत करत नाही तोपयर्ंत तो येथे फार
काळ राहणार नाही. त्याला ककर् रोग झाला आहे. तो आपल्या फुफ्फुसात आहे.

आता, मनुष्याचा पुत्र येथे आहे.
एका लहान मुलासाठी, त्याच्या दयावर ओझे आहे. ते बरोबर आहे का? आपणास

िव ास आहे क त्या मुलाला काय झाले आहे हे देव मला सांगू शकतो? [भाऊ म्हणतो,
“मला मािहत आहे क तो क शकतो.”—सम्पा.] तो क शकतो. त्याला अपस्मार
असल्यासारखी काळोखी येते. नुकताच त्याला एकदा तसे झाले होते. [“आज सकाळी.”]
ते ठीक आहे, या सकाळी. आण आपला िवश् वास आहे क आपण त्या मुलाचे संगोपन
करण्यासाठी जगणार आहात, आण तो बरा होईल? [“होय.”]
181 चाल कॉक्स कोठे आहे? तो कोठे आहे? चाल , तू कोठे आहेस? मला वाटते क
आज रात्री तो इथे होता. येथे, चाल . गॅरी, आपण कोठे आहात? लॅरी, तो इथे आहे
का? त्याच्या लहान मुलामध्ये तीच गो होती, अगदी तीच गो . आपण कोठे आहात,
लॅरी? एक िमिनट इथे या. ठीक आहे, आपण येथे आहात. येथे या लहान मुलाला तीच
गो होती. त्याचे वडील आण आई माझे खूप चांगले िमत्र आहेत. वषार्ंपूव मी तथे होतो,
आण ा लहान मुलाला चक्कर येत असे, पूणर् अधंार आण बेशुद्ध होई. तो फेफरकेरी
होता. मी लहान मुलाला पकडले, देवाला बरे करण्यास सांिगतले. तेव्हापासून त्याला
कधीच तसे झाले नाही. ते त्याचे वडील आहे; त्याची आई इथे कुठेतरी बसली आहे;
आण येथे स्वतः, तो लहान मुलगा आहे.
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182 श्रीमान, आता तुमचा िवश् वास आहे का? (धन्यवाद, लॅरी.) तुमचा िवश् वास
आहे, श्रीमान? स्वगार्तील देव आपल्याला तीच गो देवो, आण आपण मुलाचे संगोपन
करण्यासाठी जगो. देव तुम्हाला आशीवार्द देवो.

चला प्राथर्ना क या.
183 िप्रय देवा, त्याला मदत कर. तुझी दया आण कृपा त्याच्यावर राहावी आण त्याला
आशीवार्द िमळावा अशी मी प्राथर्ना करतो. येशूच्या नावामध्ये.
184 आता लु￭झयाना कडे परत जा, आनदंी हो, त्याच्यासाठी देवाची स्तुती कर.
185 अर,े हो, तो लुई￭झयानाचा आहे, नक्क च, लेक चाल्सर्च्या सभोवतालचा. बरोबर.
पहा, मी आता आपले िवचार समजू शकतो. देवाची स्तुती होवो!
186 असो, आपण एक—एक चांगली गो िवचारत आहात, आपल्याला मूल पािहजे
आहे. आपल्याकडे आधीच मुले, दोन मुले आहेत, परतंु आपल्याला आणखी एक पािहजे
आहे. भिगनी, स्वगार्तील देव तुला ते देवो. इथे या, मला फक्त हात ठेवायचे आहे.
187 िप्रय देवा, ीला तच्या मनाची इच्छा दे, कारण ते एक योग्य कारण आहे. येशूच्या
नावामध्ये. आमेन.

आता जा मूल प्रा होवो.
188 देव चांगला देव आहे. तुमचा असा िवश् वास आहे का? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—
सम्पा.] आपल्याला आवश्यक असलेल्या सवर् गो ी त्याला ठाऊक आहेत. जर आपला
िवश् वास असेल तर तो आपल्या प्रत्येक गरजा पुरवतो. तो म्हणाला, “जर तू िव ास
धरशील तर!”
189 मी तुमच्याशी कुठेतरी हस्तांदोलन केले आहे. ते कोठे होते हे मला आठवत नाही,
परतंु मी कुठेतरी तुमच्याशी हस्तांदोलन केले आहे. मला अगदी बरोबर आठवत नाही,
परतंु आम्ही कुठेतरी होतो, आज कुठेतरी, परतंु ते कोठे होते हे मला ठाऊक नाही. परतंु हे
असे नाही, क आपण इथे त्यािवषयी बोलणार आहोत. आपण येथे बोलण्यासाठी, कवा
प्राथर्ना करण्यासाठी, मी दसुर्या कोणासाठी प्राथर्ना करावी अशी तुमची इच्छा आहे. ते
बरोबर आहे. तो येथे नाही. तो जॉ￭जर्यामध्ये आहे, आजारी आहे. तुमचा चुलतभाऊ; तो
आजारी आहे, शारी रकच नव्हे तर आध्या त्मक ष्ट्या तो आजारी आहे. आपला िवश् वास
आहे क देव याची काळजी घेईल कारण आपण त्याच्यासाठी उभे रािहले आहात? तुम्ही
करता? इथे या आण एकत्र प्राथर्ना क या.
190 िप्रय देवा, या माणसाला त्याच्या मनातल इच्छा दे, यासाठी क , तो कदाचत
जाईल आण या मनुष्याला शोधून काढील जो देवासाठी आक्रोश करीत आहे. येशूच्या
नावामध्ये मी ते मागतो. आमेन.

देव तुम्हाला आशीवार्द देवो. शकंा घेऊ नका. मनापासून िवश् वास ठेवा.
191 आपण कसे आहात? ते असे नव्हते क मी तेव्हा आपल्याला हस्तांदोलन
करण्यासाठी तुमच्यापयर्ंत पोहोचलो नाही, जेव्हा तुम्ही आपला हात बाहेर काढला, तेव्हा
मी काहीतरी पहात होतो. ती एक छाया, वास्तिवक गडद आण काळी होती. हेच कारण
आहे. मला मािहत आहे क मी तुमचा हात पकडला, मला तो तशा प्रकारे आढळला, पहा.
पण हा एक ककर् रोग आहे. आपणास असा िवश् वास आहे क देव त्यास घालवू शकेल?
तो आपल्या स्तनावर, डाव्या बाजूला आहे. आपण कॅरो लनाला परत जाऊ इ च्छता
आण बरे केल्याबद्दल प्रभूची स्तुती क इ च्छता, हो क नाही? मला काय म्हणायचे
आहे ते पहा? चला प्राथर्ना क या.
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192 िप्रय देवा, येशू ख्रस्ताच्या नावात, तो एक जो आता उप स्थत आहे. ही मुले देवाची
भाकर खात आहेत, हे मूल सुद्धा या िव ासाचा आनदं घेऊ दे, देवाची भाकर जी तो त्याला
आता बरे होण्यासाठी देतो. येशूच्या नावाने तो जाऊ दे व बरा होऊ दे. आमेन.

भावा, देव तुम्हाला आशीवार्द देवो. मनापासून िवश् वास ठेवा.
आपण कसे आहात?

193 ही एक अ तु वेळ नाही का? जणू काही लोकांवर आदरयकु्त भय आल्यासारखे िदसत
आहे. कवा, हे कदाचत असे भासत आहे, माझ्या कानातून, जसे काहीतरी चालले आहे
तसे, “ व्हयू!” फक्त “ व्हयू,” असा आवाज काढत आहे, पहा. ही मुलांची भाकर आहे.
पहा? हे तुझे आहे. ते तुझ्या क रता आहे. ते माझ्यासाठी नाही; ते तुझ्या क रता आहे. ा
समयी, मी खूप आभारी आहे, मला ठाऊक नाही…मी ठीक आहे, ￭जतके मला ठाऊक
आहे; परतंु ही माझ्यासाठी भाकर, देखील आहे, जेव्हा मला तची गरज भासते. ही
आपल्यासाठी भाकर आहे. हे प्रोत्साहन आहे. आपल्यासाठी जे आजारी देखील नाहीत,
ते आपली अतंःकरणे देवासमोर आणतात.
194 हे अगदी हगंामात घडते, जे तो म्हणाला क तो करले, “आण जसे सदोमाच्या
िदवसांत होते, मनुष्याचा पुत्र प्रगट होईल तेव्हा तसेच होईल, जेव्हा मनुष्याचा पुत्र प्रगट
केला जाईल.” पाहा? “आण, पाहा, परमेश् वराचा महान आण भयंकर िदवस येण्यापूव
मी एलीया संदेष्ट्याला तुमच्याकडे पाठवीन. तो लोकांची अतंःकरणे िपत्याकडे परत
वळवील.” पहा? पहा?
195 “मग नीतमान लोक त्या—त्या दु ांच्या, राखेव न चालतील.” ते भट्टीसारखे
जळतील, पहा, पृथ्वी देखील. आम्ही पाहत आहोत क ती खाली पडणार आहे. आण
ज्वालामुखी पृथ्वीवर पसरले, आण आकाश अिग्नमय होईल.

यगुांच्या खडका, आता माझ्यावर दया करा, आण नतंर.
196 आपण कसे आहात? असो, एक गो , आपल्याला ी रोग आहे, ी समस्या. इतर
समस्या आहेत. आपण चताग्रस्त आहात, चताग्रस्त होण्याच्या वयात. सवर् प्रकारची
गुतंागुतं. परतंु आपणासही, पिवत्र आत्मा प्रा करण्याची इच्छा आहे. ते बरोबर आहे. तेच
ते आहे. तुम्ही िवश् वास ठेवता क तुम्ही…काय तुम्ही सवर् गो ची कबुली िदली आहे?
आपण िवश् वास ठेवता क जर मी तुमच्यावर हात ठेवला आण देवाला ते करण्यास
सांिगतले, तर पिवत्र आत्मा येईल? [बहीण म्हणते, “होय.”—सम्पा.] तुम्ही त्यावर
िवश् वास ठेवता? [“होय, महाशय.”] चला प्राथर्ना क या.
197 िप्रय देवा, मी ा बाईवर प्रेिषतां प्रमाणे, हात ठेवतो, आण मागतो क तला पिवत्र
आत्म्याचा बाि स्मा िमळो. येशू ख्रस्ताच्या नावे, ती तो प्रा करो. आमेन.
198 याबद्दल शकंा घेऊ नका. ते तुझे आहे, पहा. ते तुझे आहे. ही—ही मुलांची
भाकर आहे.
199 थोडी मजेदार भावना होती जेव्हा मी म्हणालो, “ ी समस्या,” नाही का? कारण
तुझीही, तीच समस्या होती. आता आपणास िवश् वास आहे क आपण आता बरे होणार
आहात? जा, फक्त परमेश् वराचे आभार माना.
200 आपण कसे आहात? तुम्ही तुमच्या अंतकरणा पासून िवश् वास ठेवता? आपला
िवश् वास आहे क जसे तुम्ही पूव जेवत होता तसे तुम्हाला जेवता येणार आहे? ठीक आहे.
जा आण म्हणा, “प्रभु, तुला धन्यवाद. माझा िवश् वास आहे.” परमेश् वराची उप स्थती.
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201 आपणास िवश् वास आहे क तुमचा पाठीचा त्रास िनघून जाणार आहे आण आपण बरे
होणार आहात? ठीक आहे. “िप्रय परमेश् वरा, तुला धन्यवाद,” असे म्हणत जा, आण
देव ती मान्य करील.
202 आपण िवश् वास ठेवता क आपण बरे होऊ शकता, प्रभु आपल्याला बरे करील,
आण तुम्हाला संधवात असणार नाही, बरे व िनरोगी व्हाल? तुम्ही िव ास ठेवता?
जा, त्याचे आभार माना, म्हणा, “प्रभु, मी मनापासून ते स्वीकारतो, आण माझा त्यावर
िव ास आहे.”

आपण तेथे जे बाहेर आहात यावर िवश् वास ठेवता का?
203 तुम्ही तेथून, तुमच्या शेजारी बसलेल्या त्या बाईवर आपला हात ठेवा, तला सांगा
वेरीकोज वेन्स आण संधवात तला सोडून जाईल. जेव्हा ती…?…
204 देव तुम्हाला आशीवार्द देईल. आपला िवश् वास आहे क आपण आता बरे होणार
आहात? घरी जा आण बरे व्हा. देव तुम्हाला आशीवार्द देईल. आपल्या मागार्ने जा,
आण म्हणा, “प्रभु येशू, तुला धन्यवाद.”
205 आपण कसे आहात? [बहीण म्हणते, “परमेश् वराची स्तुती होवो.”—सम्पा.]
आपणास िव ास आहे क तुमची ी समस्या िनघून जाणार आहे? [“मी िवश् वास
करते.”] आण आपण बरे होणार आहात? [“येशू, आभारी आहे.”] जा, आण म्हणा,
“प्रभु, धन्यवाद.” [“येशू, आभारी आहे.”]
206 आपण कसे आहात? [बहीण म्हणते, “कूचार् खेचला गेला आहे.”—सम्पा.] का,
माझा, माझा! [“टोटेन.”] मला तुझे नाव मािहत आहे. मी—मी असायचो…[“टोटेन.”]
जेव्हा मी बा प्टस्ट चचर्चा पाळक होतो. [“टोटेन.”] टोटेन. [“डेला टोटेन.”] बहीण डेला
टोटेन. आपण आता पाठीच्या समस्येने त्रस्त आहात. [“होय.”] आता, हे सवर् ठीक
होईल. तुम्ही िवश् वास ठेवता क तो तुम्हाला बरे करणार आहे? [“होय.”] आपणास
मािहत आहे क वषार्ंपूव िमल्टटाउन बॅ प्टस्ट चचर्मध्ये काय घडले? [“होय, मला ते
आठवते!”] तो आजही तोच देव आहे. [“होय, देवाचे आभार मानतो!”] भिगनी, परमेश् वर
तुला आशीवार्द देवो.

जॉजर् राइट, आपण कोठेआहात? तुम्हाला आठवतेय? माझे, कसे…
तुम्ही िवश् वास ठेवता, जर मी या अभषेकाने, केवळ तुमच्यावर हात ठेवले तर आपण

बरे व्हाल असा िव ास आहे का? इकडे या. येशू ख्रस्ताच्या नावात ती बरी होवो. आमेन.
िवश् वास ठेवा!

ठीक आहे, आपण सवर् आपल्या अतंकरणापासून िव ास ठेवता? [मडंळी म्हणते,
“आमेन.”—सम्पा.]
207 आता, त्या ीला पाहून, जुन्या आठवणी कशा ताज्या झाल्या आहेत! मी अजुनही
तचे नाव आठवू शकत नाही, परतंु मी…[कोणीतरी म्हणते, “टोटेन.”—सम्पा.] टोटेन.
टोटेन, हे बरोबर आहे. होय, तची मुलगी बट होती. ते बरोबर आहे. ते अगदी बरोबर
आहे. मी माझ्या आवाक्याबाहेर आहे असे समजू नका, मी फक्त एक लहान आहे, तुम्हाला
मािहती आहे, हे एक प्रकारचे आहे…मी हे समजावून सांगू शकत नाही.
208 बाई, पण तुझा पाठीचा त्रास दरू झाला आहे. जा, आण परमेश् वराची स्तुती कर,
आण म्हण, “प्रभु, तुला धन्यवाद.”
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209 तुम्हाला िवश् वास आहे क तुमच्या दयाची समस्याही ठीक होईल? [ ग्ण म्हणतो,
“होय.”—सम्पा.] फक्त जा, आनिंदत व्हा, आण म्हणा, “प्रभु येशू, धन्यवाद,” आण
यावर िवश् वास ठेवा. ठीक आहे. आता िवश् वास ठेवा. संशय क नका.
210 या, बाई. तुम्ही तुमच्या अतंकरणापासून िव ास ठेवता? तुमच्याबरोबर अनेक
समस्या आहेत. आपल्याला पाठीचाही त्रास झाला आहे. तुमचा िवश् वास आहे क देव
तुम्हाला बरे करणार आहे? ठीक आहे, फक्त जा, आनदं करा. तो, तोच आहे जो तुम्हाला
असा अनुभव देत आहे. प्रभूचे आभार माना. बहीणी, परमेश् वर तुला आशीवार्द देवो.
211 हाय, सोनी. [मुलगा म्हणतो, “हाय!”—सम्पा.] आपणास िवश् वास आहे क देव
त्या मुलाची अस्वस्थता बरी करणार आहे आण ते बरे करील? आपण यावर िव ास
ठेवता? ठीक आहे. हाय, िमत्रा, मला तुझ्याशी हात िमळवू दे.
212 िप्रय देवा, या लहान मुलापासून ती वाईट गो काढून टाक, आण तो जगेल आण
सामान्य होईल. येशूच्या नावामध्ये. आमेन.
213 भावा, देव तुम्हाला आशीवार्द देवो. आपण असा िवश् वास ठेवता, नाही का? तु पूणर्
बरा होशील. अ￭जबात शकंा घेऊ नको.
214 शिक्तशाली त णाला दयिवकाराचा त्रास आहे. तुमचा िवश् वास आहे क देव
तुम्हाला बरे करील? [ ग्ण म्हणतो, “हो, महाशय.”—सम्पा.] जा, म्हणा, “प्रभू, मला
बरे केल्याबद्दल तुला धन्यवाद.”
215 आपणास िवश् वास आहे क देव पोटाचा त्रास बरा करील आण तुम्हाला बरे करील?
जा, आनिंदत व्हा, आण म्हणा, “प्रभु, तुझा धन्यवाद.”
216 तो अजूनही देव आहे, तो नाही का? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—सम्पा.] तुम्हाला
एकच गो करायची आहे ती म्हणजे फक्त िवश् वास ठेवा. ते बरोबर नाही का? आपण ा
अंतम िदवसांत मनुष्याच्या पुत्रावर िवश् वास ठेवता काय?
217 काही िमिनटांपूव येथे काहीतरी घडले होते आण मी क शकत नाही…हे कोठे आहे
ते शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कुणीतरी िवश् वास ठेवला आण काहीतरी केले. कवा,
कदाचत मी त्यांना पुढच्या रिववारी घेईन, कवा जेव्हा घेऊ शकेन. आपण—आपण
आहात…ते पुन्हा तेथे आहे. आपण आपला हात वर केला आहे. आपणास िवश् वास आहे
क देव तो दयाचा त्रास बरे क शकतो, तुम्हास बरे क शकतो, आपल्या मुलीला बरे
क शकतो सह—सह…तुमचा यावर िवश् वास आहे? सौ. नेफ, तुमचा िवश् वास आहे
क देव… लओ नेफ. मी तुम्हाला ओळखत नाही, परतंु तो तूच आहेस. आपल्याला
दयिवकाराचा त्रास झाला आहे, आण आपल्या लहान मुलीला मूत्र पडाचा त्रास झाला

आहे. आपला िवश् वास आहे क ती बरी होणार आहे? तुमचा िवश् वास तुम्हाला बरे करतो.
अतंकरणापासून िवश् वास ठेवा.
218 आपण तेथे मागे तलावाच्यामध्ये, पोटाच्या त्रासाने तेथे उभे आहात, येशू ख्रस्त
तुम्हाला बरे करतो.
219 तुमचा िवश् वास आहे? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—सम्पा.] तो काल, आज आण
यगुानुयगु सारखाच आहे. आपण आता एकमेकांवर हात ठेवू या. अर,े आपण ज्या समयात
आहोत, त्या समयाचा िवचार करा. असा िवचार करा क आपण येशू ख्रस्त, देवाचा पुत्र
याच्या अगदी उप स्थतीत आहोत. त्याने वचन िदले आहे क शेवटच्या िदवसांत तो हे
करले. मी या मालांवर हात ठेवीत आहे.
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220 िप्रय परमेश् वरा, मी प्राथर्ना करतो क तु लोकांच्या शरीराना बरे करण्यासाठी ा
मालांना आशीवार्द दे, येशू ख्रस्ताच्या नावा ार.े

221 आता, एकमेकांवर हात ठेवून, तुम्ही प्रत्येक जण ख्रस्ताच्या शरीराचे सदस्य आहात.
तोच पिवत्र आत्मा ज्याने अतं:करणातील रहस्ये प्रकट करण्याचे व या गो ी करण्याचे
अभवचन िदले आहे, तो तुमच्यामध्ये आहे. तुम्ही त्याचा एक भाग आहात, आण तो
तुमचा एक भाग आहे. आता, त्याने हे म्हटले, “िवश् वास ठेवणार्यां बरोबर ही चन्हे असत
जातील.” ते तुम्ही आहात. “जर ते त्यांचे हात आजार्यांवर ठेवतील, ते बरे होतील.”
आता, स्वतःसाठी प्राथर्ना क नका, ज्याच्यावर आपण हात ठेवला आहे त्याच्यासाठी
प्राथर्ना करा, कारण ते तुमच्यासाठी प्राथर्ना करीत आहेत. आता एकत्र प्राथर्ना क
या, आण या इमारतीत तेथे एकही अशक्त व्यक्त नसावा. माझ्या िप्रय बधंू, भिगनी,
आपण का अधक वाट पाहावी, पिवत्र आत्मा, देव, इथे आहे, ज्या गो ीिवषयी आपण
बोललो आहोत.
222 िप्रय येशू, आम्ही तुझी उप स्थती समजत आहोत. िवश् वासाच्या प्राथर्नेने, आपण
त्या लहान मुलाला मेल्यानतंर दसुर्या िदवशी, पुन्हा ￭जवंत केले. िप्रय देवा, इथे असे
बरचे आहेत ज्यांच्या पयर्न्त आम्ही पोहोचू शकलो नाही, वेळ जात आहे, परतंु त्यांनी
त्यांचे हात एकमेकांवर ठेवले आहेत. ते िवश् वासणारे आहेत. आपण प्रभु येशू ख्रस्ताच्या
उप स्थतीत बसलो आहोत, जो मरणातून उठला आहे, जो काल, आज आण यगुानुयगु
सारखा आहे.
223 सतैाना, तु पराभूत झाला आहेस! येशू ख्रस्ताने तुला पराभूत केले आहे! तो
मेलेल्यातून उठला आण आज रात्री आमच्यामध्ये, अंतम िदवसांच्या या संदेशाचे समथर्न
करीत आहे. या लोकांमधून बाहेर ये! येशू ख्रस्ताच्या नावात, त्यांना सोड! “माझ्या नावाने
ते भुते काढतील,” आण तुला बाहेर टाकले आहे. येशू ख्रस्ताच्या नावाने, ही मडंळी
सोडून जा!
224 आता आपल्यातील प्रत्येकजण ज्यांनी आपले आरोग्य स्वीकारले आहे, आपल्या
पायांवर उभे राहा. प्रत्येकजण ज्याने आरोग्य स्वीकारले आहे, आपल्या पायांवर उभे राहा.
आता आपले हात वर करा आण त्याची स्तुती करा!

“मी आता माझे आरोग्य स्वीकारतो,” असे देवाला म्हणा. मी आता माझे आरोग्य
स्वीकारतो. [मडंळी म्हणते, “आता मी माझे आरोग्य स्वीकारतो.”—सम्पा.] तु काल,
आज आण यगुानुयगु सारखाच, ख्रस्त आहेस. [“तू काल, आज आण यगुानुयगु
सारखाच, ख्रस्त आहेस.”] मी आता तुझ्यावर िवश् वास ठेवतो. [“मी आता तुझ्यावर
िवश् वास ठेवतो.”] तु माझ्या अिवश् वासात मदत कर. [“माझ्या अिवश् वासात तु मदत
कर.”] आमेन. [“आमेन.”]

मी त्याची स्तुती करीन, मी त्याची स्तुती करीन,
पाप्यांसाठी वधलेल्या कोकर्याचे स्तवन करा;
सवर् लोकांनो, त्याला गौरव ा,
कारण त्याच्या रक्ताने प्रत्येक डाग न झाला आहे.

225 आपण त्याच्यावर प्रेम करत नाही का? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—सम्पा.] तर
मग त्याची स्तुत क या. सवर्जण, आपले हात उंचावून, त्याला स्तुती देतील, जेव्हा
भाऊ आम्हाला िनरोप देण्यास येथे येत आहेत. 



आध्या त्मक भोजन योग्य समयी MAR65-0718E

(Spiritual Food In Due Season)
हा संदेश, भाऊ िवल्यम िमरीयन ब्रॅन्हम ांच्या ार,े मूळ स्व पात इगं्रजीमध्ये, हा संदेश रिववारी संध्याकाळी,
18 जुलै, 1965 ा िदवशी, ब्रॅन्हम टॅबरन्याकल जेफसर्नव्हीले, इंडयाना, यू.एस. ए. येथे प्रसा रत केला
गेला. प्रचार केला गेला, जो चुंबक य टेप ररेकेॉडग मधून घेतला गेला आहे आण इगं्रजीमध्ये िवस्तृत स्व पात
छापला गेला आहे. हा मराठी अनुवाद व्हॉईस ऑफ गॉड रकेॉडग ारे छापला आण िवत रत करण्यात आला.

MARATHI

©2021 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, INDIA OFFICE

19 (NEW NO: 28) SHENOY ROAD, NUNGAMBAKKAM

CHENNAI 600 034, INDIA

044 28274560 . 044 28251791

india@vgroffice.org

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org



 

 

छपाई�या ह�काची सूचना 
 

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

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

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

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

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

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

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

�ल�खत परवानगी घेणे आव�यक आहे.     

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

साधा. 

VOICE OF GOD RECODINGS 

P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A 

www.branham.org. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voice of God RecoRdinGs
P.o. Box 950, JeffeRsonVille, indiana 47131 U.s.a.

www.branham.org

Voice Of God Recordings


