
परमे रािवषयी िन त असणे
 आण येथे 1 राजे 17: 1-6 मध्ये असे लहीले आहे:

ए लया तश्बी, हा िगलाद येथे…उपरी म्हणून राहणार्यांपकै एक होता, तो
आहाबास म्हणाला, इ ाएलाचा देव परमे र, ज्याच्या हुजुरास मी असतो,
त्याच्या जीवीताची मी शपथ वाहून सांगतो क , जी तीन वषआता येणार त्यांत
दहीवर अथवा पजर्न्य पडणार नाही; हे सवर् माझ्या सांगण्याप्रमाणे होईल.
परमे राचे वचन त्यास प्रा झाले क ,
येथून िनघून पूवर् िदशेस जा, व यादनेसमोरच्या कर थ—कर थ (मला

सांगायचे होते) ओहोळानजीक लपून राहा.
त्या ओहोळाचे पाणी तुला प्यावयास िमळेल; आण मी कावळ्यांस आज्ञा

केली आहे. ते तुला अ पुरिवतील…
परमे राच्या सांगण्याप्रमाणे क न तो यादनेसमोरच्या करीथओहोळानजीक

जाऊन राहीला.
कावळे त्यास भाकरी व मांस सकाळ संध्याकाळ आणून देत; व त्या

ओहोळाचे पाणी तो िपई.
काही िदवसांनी ओहळ आटून गेला, कारण त्या देशांत पजर्न्यवृ ी झाली

नाही.
तेव्हा त्यास परमे राचे वचन प्रा झाले क .
चल, सीदोनांतील सारफथ नगरात जाऊन राहा. पाहा, तुझे पोषण

करण्याची, तेथल्या एका िवधवेस मी आज्ञा केली आहे.
त्याप्रमाणे तो सारफथ येथे गेला नगराच्या वेशीजवळ तो आला.तेव्हा एक

िवधवा ीला काटक्या गोळा क रताना त्याने पाहीले; तला हाक मा न तो
म्हणाला, मला, एका पात्रात, प्यावयास थोडे पाणी घेऊ नये.
ती पाणी आणावयास जात असता, त्याने तला आणखी हाक मा न

सांिगतले, आपल्या हाती एक भाकरीचा तुकडा मला घेऊन ये.
ती म्हणाली, तुमचा देव परमे र याच्या जीवीताची शपथ, माझ्या जवळ

भाकर मुळीच नाही; मडक्यात मुठभर पीठ, आण कुपीत थोडेसे तेल एवढे
मात्र आहे: मी दोन काटक्या जमा करीत आहे; मग मी घरी जाऊन मजसाठी
व आपल्या मुलासाठी ते तयार करीन, ते आम्ही खाऊ, आण मग म .
ए लया तला म्हणाला, भऊ नको; तू जा आण म्हणतेस त्याप्रमाणे

कर: पण त्यापूव माझ्यासाठी एक लहानशी भाकर भाजून आण, नतंर
आपल्यासाठी, व…आपल्या मुलासाठी भाज.
इ ाएलाचा देव परमे र म्हणतो, परमे र पृथ्वीवर पजर्न्यवृ ी करील त्या

िदवसापयर्ंत, तुझे पीठाचे मडके रकामे होणार नाही, आण तेलाची कुपी
आटणार नाही.
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तने आत जाऊन ए लयाच्या सांगण्याप्रमाणे केले; तो, ती, व तचे कुटंूब
यांचा त्यावर पुष्कळ िदवस िनवार्ह झाला.
परमे र ए लयाच्या ारे जे वचन बोलला त्याप्रमाणे तचे ते पीठांचे मडके
रकामे झाले नाही, आण तेलाची कुपीही आटली नाही.
आजच्या सकाळचे संभाषण, परदेशात जाण्यापूव : देवािवषयी िन त असणे या

शषर्काची मी िनवडकेली आहे.
2 आण आता, प्रभू, तुझे वचन आशीवार्दीत कर जसे ते पुढे जात आहे, व पिवत्र
आत्म्या ारे आमची मने व िवचार ताब्यात घे, आण त्याच्या भेटीसाठी आम्हाला तयार
कर, आम्ही त्याला आमच्यामध्ये बोलािवतो. कारण आम्ही प्रभूच्या घरी पाहण्यात यावे,
कवा कोणाला पाहावे यासाठी येत नाहीत, परतंु तुझ्यापासून शकण्यासाठी येतो, आण
तुझा स्वभाव, आण तुझे मागर् व तुझी उिद्द जाणण्यास येतो, यासाठी क आम्ही या
जीवनांतील समस्येला खात्रीपूणर् रतीने त ड देऊ शकू व देवािवषयी खात्रीपूणर् राहू. हे
प्रभू, हे घडू दे, हे येशूच्या नावाने आम्ही मागतो. आमेन.
3 ती सकाळ फार भयकंर अशी भासत होती. फार गम , व धुळीने भरलेले लोक,
रस्त्यावर भुकेने व्याकुळ, आण पृथ्वी जणू फार उष्ण व जळण्यासाठी तयार होती. हे सवर्
पापांचे प रणाम व नैतकतेची घसरण आहे.
4 तुम्ही पाहा, आहाब त्यावेळी इ ाएलावर—इ ाएलामध्ये राज्य करीत होता, तो
इ ाएलाच्या सवर् राजांहून दु राजा होता. आहाबाएवढा दु राजा कोणी होऊन गेला
नाही, कारण त्याला शकिवण्यात आले व त्याला चांगले ओळखण्यात आले. त्याने
जे केले त्या सवार्त देवाला असंतु करण्यासाठी तो अपयशी झाला नाही. तरीसुध्दा
त्याच्याकडे मो ा सनै्यांची प्रणाली होती, आण लोक त्याच्या राजवटीत फार समृध्द
झाले, परतंु तरी, तुम्ही देवाला असंतु क न फार काळ हे चालत राहण्याची अपेक्षा क
शकत नाही.
5 आण नतंर, त्याच्या िववाहासाठी, स्वजनांपकै न होता, तो पुढे जाऊन एका पापी
व्यिक्तबरोबर िववाहबध्द झाला, जी मुत पुजक, मुत ची भक्त करणारी त्याने ईजबेलबरोबर
लग्न केले.आण ती काही िव ासी नव्हती.
6 आण कोणीही िव ासणार्यांने अिव ासणार्यांबरोबर, कोणत्याही प र स्थतीत लग्न
क नये. सदवै िव ासणार्यांशीच िववाहबध्द व्हावे.
7 परतंु आहाबाने हे वाईट ते केले होते. यात काही संशय नाही क ईजबेल ही एक
सुंदर ी होती. व तो तच्या स दयार्साठी भुलला होता, ती वास्तिवक कोण होती ते त्याने
पािहले नाही. हेच, पुष्कळ लोकआजपयर्ंत अशाच चुका करतआलेआहेत.
8 आण तने मुतपूजा त्या देशात आणली, लोकांमध्ये. आण लोक याजक,
सेवकजन, सवर् मुत पुजेचे भ य बनले या मो ा प्र￭सध्द मागणीला बळी पडले.
9 आण आज हेच चत्र आमच्या देशाचेही आहे. आम्ही अशाप्रकारे ा प्र￭सध्द
मागणीसाठी बळी पडतो. ांत काही शकंा नाही. याजकांना वाटले असणार ठीक आहे,
जीतपयर्ंत सरकारही त्याला योग्य ठरवीत होती. परतंु मी त्याची चता करीत नाही क
सरकार कशाला योग्य ठरिवते, ज्याला देव योग्य ठरिवतो तोच योग्य आहे. आण लोकांनी
िवचार केला क ठीक आहे. जगातल्या काही गो ीमध्ये पूवर् अनुमान करण्यास काही
हरकत नाही.
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10 आण कोणी मला िवचा रल क जे तुम्ही आता बोललात, आज हेच चत्र आहे ते
आम्ही तपासून पाहावे. आम्ही हा िवचारही करीत नाही क आम्ही मुत पुजक आहोत,
परतंु वास्तिवक मुत पुजक आहोत आण सरकारचा त्याला पाठ बाही आहे. लोक आज
मुत पुजक आहेत, कारण ते—ते मुत पुजा करतात. त्यांतले काहीजण ￭सनेमा￭सतार,े
ांना पुजतात. काहीजण पशैांची पुजा करतात; त्याला पुज्य मानतात. आण काही

दरुदशर्नच्या कलाकारांना पुजतात, पुज्य समजतात. परतंु देवापेक्षा ज्याला अधक स्थान
िदले जाते ती मुत होते, ते काहीही का असेना.
11 सतैानालासुध्दा, जो आमचा मोठा शत्रु आहे, तो फार धुतर् आहे, तो असेही क रतो
क , मडंळीलासुध्दा देवाची मुत बनवून सादर करीत असतो. कदाचत तुमच्याकडे मोठी
मडंळी असेल. त्याची इमारत फार मोठी असेल, कवा फार मोठा संप्रदाय असेल. आण,
पुन्हा, फार मोठी मडंळीची संख्या, परतंु आमच्या दयात, ांतील काहीच देवापेक्षा
पिहले येत नाही. देवापेक्षा जे काही पिहले स्थान घेते, ती मुत बनते.
12 आण दसुर्या राजांच्या राजवटीमध्ये, अशी आध्या त्मकता होती तशी नाहीए असे हे
लोक जाणतात. आण त्यांनी िवचार केला, ते एक धा मक रा ्र असल्यामुळे, सगळं काही
योग्य होईल. आण अशाचप्रकारे आम्हीही त्याच स्थतीत पोहचलो आहोत.
13 काही मिहन्यांपूव मी माझ्या एका िप्रय िमत्राबरोबर बोलत होतो. त्याने म्हटले,
“भाऊ ब्रॅन्हम आपण संयकु्त राज्य अमे रकेला त्यांच्या त्रुटीबद्दल नेहमी सांगत असता.”
तो म्हणाला, “तुम्ही नेहमी त्यांच्या पापांचे वणर्न क न सांगता क , कसे परमे र या
देशाला शक्षा देणार आहे.”
14 मी सांिगतले, “देवाला न्यायी बनून राहण्यासाठी, ते केलेच पाहीजे.”

ते म्हणाले, “परतंु, भाऊ ब्रॅन्हम, तुम्ही हे िवसरता क या देशाची स्थापना वचनांवरच
आधा रत आहे. आण आमचे वाडवडल या िठकाणी आले होते, आण परमे राने हा देश
आम्हास वतन िदला आहे. आणआम्ही एक धा मक रा ्र आहोत.”
15 मी सांिगतले, “हे सवर् खरे आहे. आण कोणाला काय माहीत आहे क मी कशाप्रकारे
या देशाचे कौतुक करतो! परतंु, माझ्या भावांनो, पाहा, क इ ाएलही देवाचा िनवडलेला
देश होता, आण देवाने आपले संदे े व आपले थोर व्यक्त पाठिवले. परतंु परमे र पाप
सहन क शकत नाही. आण त्यांनी असे केले क इ ाएलाने जे पेरले होते, ते त्यांना
कापावे लागले. मग जर त्याने इ ाएलाशी असे केले क पेरलेले त्यांना कापावे लागले,
तर तो आम्हालाही कापण्यास लावील जे आम्ही पे रत आहोत. तो मनुष्यांची कदर
करीत नाही.”
16 आण आम्ही अशा गो ी िवचारात घेतो. कारण आम्ही आमच्या वाडवडलांच्या
कमार्वर िनभर्र राहत आलोय, व आमच्या सांप्रदायक मंडळ्यांचे पाया रचणार,े ज्यांचे
फार मोठे ब लदान देवासाठी होते, हे सवर् योग्य आहे व कौतुकास्पद आहे. परतंु त्या ारे
आम्हाला तारण िमळू शकत नाही! तारण हे व्यक्त श: आहे. देव व प्रत्येक मनुष्य यांच्या
मध्ये हे प्रकरण आहे. परमे राच्या समोर आम्हाला स्वत:ला उत्तर ावे लागेल व हे उत्तर
आमच्या मडंळी व देशाच्या आधारावर ावे लागणार नाही.
17 या प्रकारच्या गो ी आजआमच्या देशात पसरल्या आहेत, ज्यामध्ये सवार्त आ त्मक
समजले जाणारे लोक आहेत, तुम्ही आध्या त्मक ी व पु षांकडे गेलात यांच्या दयात
काहीतरी कमतरता िदसून येते.
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18 गेल्या काही आठवड्यामध्ये, मी अशाप्रकारच्या प र स्थतीतून गुदरलो आहे व
मला असाही अनुभव आला आहे. मी ज्या मनुष्यांबद्दल िवचार केला होता क ते फार
आ त्मकजण आहेत, परतंु मला ते असे आढळले क ते जगाच्या गो िवषयी जास्त जोर
देत आहेत, मी त्यांना हे सांगताना ऐकले, “देवाने मला फार मो ा-मो ा गो ी िदल्या
आहेत…” अशा प्रकारच्या गो ी ते बोलतात. हे सांगुन ते खोटा आभास िनमार्ण क न
फसवतात.
19 जगाच्या भौतक गो ी ज्या िदसण्यात मो ा वाटतात त्या नेहमी देवाच्या इच्छेवर
िनभर्र नसतात. देव पापी व न्यायी दोह वर समान पाऊस पाडतो. परतंु आज जगाला
त्याची गरज आहे क िव ासासंबधंी फसवणूक नसावी, म्हणजे स्वतःला कोणत्या भ्रमात
ठेऊन आध्या त्मक समजून फसवणूक क न घेऊ नये.
20 काही वेळेला िव ास फार मोठी अ तू कामे करतो, परतंु ती काय आ त्मक दयांतून
आलेली नसतात. काय आमच्या प्रभूने हे सांिगतले नाही काय? “त्यािदवशी पुष्कळजण
माझ्याकडे येतील, व म्हणतील, ‘तुझ्या नावाने मी हे केले, ते केले नाही काय?’ तेव्हा
मी त्यांना सांगेन क , ‘अहो अनाचार करणार्यांनो माझ्यापासून िनघून जा.’” अनाचार
काय आहे? घोर अन्याय हाच आहे क , जे योग्य ते समजते परतंु ते करीत नाहीत.
“मला तुमची कधीच ओळख नव्हती, ” असे तो म्हणेल आज आम्ही त्याच िदवसांत
राहत आहोत.
21 आजआम्हाला फार भौतक वस्तुची गरज नाहीए आम्हाकडे त्या आहेत. आम्हाला
मोठेमोठे चचर् नकोयेत. आम्हाला मोठी सभाही नकोय. आम्हाला दरुदशर्न व रेडयोवर
असण्याची गरज नाहीए. आम्हाला या सवार्ंची फार गरज नाहीए. परतंु आजआम्हाला गरज
आहे आ त्मक व्यिक्त बनण्याची जो आपल्याला देवासमोर नम्र करील, जरी त्याच्याकडे
काही पसेै नसतील, परतंु प्राथर्ना क न जोपयर्ंत त्यांचा आत्मा देवाच्या गुणांनी भ न
समाधान पावत नाही, आण त्यांच्या दयात असे संजीवन येईल ज्या ारे त्यांच्या
वृत्तीमध्ये व वातावरणात बदल घडून येईल, जेथे ते जगतात.
22 जरी पायांत बुटाची एक जोडीही नसेल तरी चालेल, जरी तुम्ही चध्या पांघरल्या
असतील, परतंु तुमच्या दयात मजंुळ सुमधुर गीत देवासाठी गायले जात असेल. मी तर
या प र स्थतीला जगाच्या सवर् पशैांपेक्षा जास्त पसंत करीन.
23 म्हणून तुम्ही हे नाही सांगू शकत क भौतक गो ची प्रा ीही देवाच्या आशीवार्दाचे
चन्ह आहे. दािवदाने प्रभूला सांिगतले होते क , दु ाला फार…फोफाटात वाढताना
पाहीले. “परतंु देवाने त्याला िवचारले होते क , त्यांचा अतं ध्यानात आणला आहे का?”
या गो शी त्याचे नाते नाही क आम्ही िकती चांगले कपडे नेसतो कवा िकती चांगले
खातो, हे सवर् देवाच्या उप स्थतीत जाणार नाही. हे शरीर ज्यामध्ये आम्ही राहतो ते न
होईल, त्याची िकतीही काळजी का घेतली जाईना? परतंु मनुष्याचा प्राण जो मनुष्याच्या
आत असतो, ती आ त्मक अवस्था जी पोहचते.
24 परतंु काही गो ी आम्ही गृहीत ध न चालतो. आम्ही िवचार करतो क , आम्ही एक
मोठे रा ्र आहो… अशाप्रकारे आहाब व सार्या इ ाएली लोकांनी त्यावेळी त्याचा फायदा
उठवला, ज्या त्यांना योग्य वाटत होत्या. त्यांचे धमर्गु व प्रचारकांनी हे सांगण्याचा प्रयत्न
केला, “सवर्काही ठीक आहे, सवर् अगदी चांगले आहे.” परतंु त्यांच्यात एक असा होता,
त्याने चुक च्या गो ीच्या िव ध्द आवाज उठिवला कारण त्याला माहीत होते क पिवत्र
परमे र ा अपिवत्र, आधुिनक धमार्ने संतु होऊ शकत नाही.
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25 तो स्वग य परमे र आजही तसाच आहे. आमच्या सवर् श्रमात व मो ा गो त जे
आम्ही करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, देव कधीच प्रस होणार नाही. त्याच्यापुढे पूणर्पणे
पिवत्र केलेल्या जीवनाव्यत रक्त.
26 आम्ही मोठमो ा शाळा, प्राथर्नागृह हे बनवू शकतो, मो ामो ा संस्था स्थापन
क शकतो, आण मो ामो ा गो ी बनवू शकतो, परतंु देव त्या ारे समाधान पावत
नाही जोपयर्ंत मनुष्याचा प्राण देवाच्या वेदीवर पूणर् पाने देवाच्या कामासाठी प्रत ािपत
पिवत्र केला जात नाही. आणआजआपण असे होत असताना काहीच पाहत नाही.
27 आम्ही पाहतो क आमच्या प्राथर्ना सभा िकती कमजोर आहेत, फक्त काही िमिनटाची
प्राथर्ना क न, लगेच िबछान्यावर पडतो. आम्ही हे िदवसांतून एक कवा दोन वेळा
अनुभवत असतो. त्यासाठी आम्ही सवर् अपराधी आहोत. आमच्या देशात, नैतकतेचे
पतन होत आहे. आमच्या येथे सवर्त्र िबली ग्रॅहम व ओरल रॉबट्सर् आहेत. परतंु जोपयर्ंत
अमे रकेच्या दयात ￭जवंत देवाची तहान येत नाही व आम्हाला ￭जवंत अनुभव जर होणार
नाही तर ￭जवंत देवावरील आमचा अनुभव जीवनी ठरणार नाही, ￭जवंत देवावरील न
मावळणारा िव ास, अन्यथाआम्ही फक्तआमचे बुध्दी खाजवत राहू, जसे सांिगतलेआहे.
28 आम्ही अशी अपेक्षा करतो क आम्ही आमची छाती पुढे काढून व कॉलर उभी क न
रस्त्यावरचे लोक आम्हाला “धमर्पडंीत” व “दवैी ज्ञानाचा पडंीत” असे संबोधतील.
आम्ही भलेही जगाच्या सवार्त मो ा मंडळीचे पाळक बनले जाऊ आण जरी असे पिवत्र
व्यिक्त बनू क कोणी आमच्यावर एक बोट दे खल उगारणार नाही. परतंु जोपयर्ंत आमच्या
आतील आत्मा, परमे राक रता उत्तेजनासाठी जर भरत नाही व आत देवासाठी तळमळ
िनमार्ण करीत नाही, तर सवर्काही थोतांड आहे. “जशी ह रणी पाण्याच्या प्रवाहासाठी
लुलपते तसा माझा जीव, हे देवा तुझ्यासाठी तान्हेला आहे.” जोपयर्ंतआम्हाला हे अनुभव
जीवनात नसतील, तर सगळं काही व्यथर् आहे.
29 म्हणूनच, साम्यवाद हा मूळ पकडत पुढे चालला आहे आण सवर् नामधारी संप्रदाय
एकित्रत येऊनही त्याला थांबवू शकणार नाही. कारण त्यासंबधंी भिवष्यवाणी केली गेली
आहे. परतंु देव आपल्या मडंळीला बोलावत आहे.
30 कसे एका ीकडे ए लयासारखी समजण्याची कुवत व मान￭सक स्तर होता! कारण,
तुमची कृतीच दाखवून देते क तुम्ही कोण आहात. आण पुन्हा तला देवाच्या संदेष्ट्याची
काळजी घेण्यासाठी नेमले होते. स्मरण ठेवा. ती एक पररा ्र ीय होती, यहूदी नव्हती.
31 आण धरती तापली होती. यात काही संशय नाही क त्या ीमध्ये कुवत होती, ती
िव सनीय होती… कारण आम्ही पाहतो क देवासमोर जर ती योग्य नसती, तर आपल्या
संदेष्ट्याची काळजी घेण्यासाठी तची कधी िनवड केलीच नसती. परमे राने आपल्या
संदेष्ट्याला तच्या घरी कधीच पाठिवले नसते जर ती अपात्र असती तर.
32 ही िनवड त्या ीची स्वतःची नव्हती, तर देवाची होती. हे तच्या इच्छेनुसार नव्हते
तर देवाच्या मज प्रमाणे होते. ए लया तर त्या झर्याजवळ राहत होता व कावळे त्याला
भाकरआणून देत असत, परतंु ही परमे राची आज्ञा होती, काहीतरी घडूनआणण्यासाठी.
परमे राने एक अशा िव ासी व्यक्त ला िनवडले होते, ज्यांचा स्वभाव ए लयाबरोबर
जुळला जाईल.
33 ती िवधवा ी होती. आण आम्हाला असे िदसते क एक िवधवा ी ￭जचा पती
नाहीए व एका पुत्राला मोठे करण्यासाठी िकती क करावे लागले असतील?
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34 आण त्या देशात, ते लोक आपल्या शेतीवर अवलंबून होते, त्याच्याकडे
आमच्यासारखे आजच्याप्रमाणे प्रकल्पाच्या योजना नव्हत्या आण—आण जीवनचक्र
चालू ठेवण्यासाठी दसुरा काही मागर्ही नव्हता. त्यामुळे ते िपकांवर िनभर्र होते. आण
लोकांच्या अन्यायामुळे व नैतक पतनामुळे त्या िठकाणावर, दषु्काळ आला. येथे ते सवर्च
भुकेने व्याकुळ होऊन मरणोःन्मुख होत होते.
35 आण तेव्हा आम्हाला िदसते क यात काही संशय नाही क त्या िवधवा ीने
आपल्याकडील िपठ कमी-कमी होत चाललेले पािहले व त्यासाठी तने अनेक रात्री
प्राथर्ना केल्या होत्या व त्यावेळी अशी अवस्था आली होती क त्या पात्रात मुठभरच
पीठ श क राहीले होते. तच्याकडे फक्त मुठभर पीठ होते. मृत्यु तच्या घराच्या
दरवाज्याजवळ येऊन ठेपला होता. कारण कुठूनही भोजन िमळणे शक्य नव्हते. कारण
पूणर् देश उपासमारीने मरत होता.
36 आण तच्या कुपीमध्ये, फक्त एक चमचभर तेल श क होते. तच्यात व मृत्यमुध्ये
फक्त ते थोडे तेल व िपठ श क रािहले होते. ती या प र स्थतीत आपल्या प्राथर्नेत
अधक प्रामाणक होत गेली. ही गो जर आज आम्ही आपल्या स्वतःस लावून घेतली
तर आम्ही आमच्या प्राथर्नेत अधक प्रामाणक होवू, जेव्हा आम्ही हे ओळखू क मृत्यु
आपल्या दरवाज्याजवळ आहे.
37 आण मी िव ास करतो क , तने गेल्या रात्री सवर् प्राथर्ना केली असणार, कारण
एक अजून िदवस भरला होता. ती आपल्या 3-4 वषार्च्या मुलाच्या पांढरे झालेल्या
ओठांकडे पाहत असणार. आण ती आपल्या स्वतःच्या हाडांना स्प पाहत होती, ज्यामुळे
शरीरावरचे मांस कमी-कमी होत गेले व एका आईच्या ीसमोरच हे सवर् घडताना पाहणे,
ही अत्यतं वाईट प र स्थती होती. आण तरीही ती परमे राजवळ आपले हात जोडून रात्र
व िदवस प्राथर्ना करीत होती, “आता आमच्याकडे फक्त एक मूठभर िपठ व चमचभर
तेलच रािहले आहे.”
38 तुम्ही हे जाणता क ही अजब गो आहे. देव करो आण आमच्या दयाच्या आत
ते उत देवो क आम्ही ते आत साठवून ठेऊ. कदाचत मी पुन्हा कधी प्रचार करताना
सापडलो नाही. तर हा तुमच्यासाठी एक संदेश बनो, हे फार अ तू. फारच अ तू आहे,
देव काही वेळेला अशा पद्धतीने करीत असतो.
39 तुम्हाला मािहत आहे क , जेव्हा आम्ही आपल्या सवर् पापांचा अगंीकार करतो व
प ाताप क न पाप पदरी घेतो…व त्यावर िव ास करतो. एक प र स्थती जी त्याच्या
इच्छेनुसार येते त्यांतून आम्हाला जावे लागते आण कधी असेही होते क आम्ही आमच्या
पापांचा अगंीकार केलेला असतो व आज्ञापालनाला सु वात करीत असतो व आपल्या
चुकांची सुधारणा करीत असतो व आमच्या समजुतीप्रमाणे आम्ही ते सवर् करीत असतो.
परमे राची जी प्रत्येक मागणी, ती पूणर् झालेली असते तरीही तो कधीकधी मुका राहतो
व प्राथर्नेचे काहीच उत्तर देत नाही.
40 मला खात्री आहे क आज सकाळी मी अशाच लोकांशी बोलत आहे, जे त्या
प र स्थतीत आले आहेत. आण अशा प्रकारच्या प र स्थत तून मीही गेलो आहे. आण
जेव्हा मी माझ्या भुतकाळातील जीवन मागे वळून पािहले व शोधले क कुठे माझे चुकले
आहे? तेव्हा त्या चुकांचा शोध क न, ते मानून मी प्रभूला सांगत असे क , “मी ामध्ये
सुधारणा करीन, ” व जाऊन मी तसेच करीत असे. आण पुन्हा येऊन म्हणे क , “तू जो
महान परमे र आहेस माझ्या प्राथर्नेचे मला उत्तर दे. मी सवर् तुझ्या मागण्या पूणर् केल्या
आहेत.” ज्या मी कराव्या असे तू ठरिवले. आण प्रत्येक तुझ्या मागणीप्रमाणे मी केले आहे
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आण तरीही तो काही हालचाल करीत नाही तो शांतच राहतो, तेव्हा तुम्ही िन तपणे
सांगावयास हवे क तो देव आहे. िनराश होऊ नका अशा प र स्थतीत कारण हे केवळ
ासाठी आहे क आम्ही ा स्थतीतही दयात देवाबद्दल िन त असावे.

41 माझा िवषय हाच आहे. क काहीही करण्याअगोदर, दयात यािवषयी खात्रीशीर होणे
क देव आहे. आण जेव्हा आम्ही त्याच्या सांगण्याप्रमाणे, वचनांप्रमाणे त्याची मागणी पूणर्
करतो तेव्हा आम्हाला पूणर् िन त असणे गरजेचे आहे क देव आहे. तेव्हा िव ास आपले
काम करण्यास सु वात करतो, अशा वेळेला िव ास सबळ होतो कारण त्याला माहीत
आहे क , तो आहे.
42 आण तुम्ही त्याच्या प्रत्येक आज्ञावचनानुसार पूणर् करता व िव ास करता क , तो
आहे तेव्हा तुमचा िव ास स्थर होतो. हो त्याचे नाव धन्यवादीत असो! िव ास तेव्हा
हाद शकत नाही, कारण ही गो खरी आहे क , परमे र आहे आण त्यांना प्रतफळ
देतोच जे झटून त्याचा शोध करतात.
43 हे ब्रॅन्हम टॅबरनॅकल, ही गो तुमच्या दयात खोल तून जावो क ते कधी
तुमच्यातून न िनघून जावो. जर तुम्ही देवाच्या मागणीप्रमाणे सवर्काही केले आहे आण
आपल्या दयात िव ास क रत आहा क तो आहे व त्यावरही तुमच्या प्राथर्नेचे उत्तर
िमळत नाही. तर समजा क तो तुमच्या िव ासाला पारखत आहे. कारण त्याला तसे
करणे आवडते. तुम्ही तुमच्या पापांची कबुली देता व देवाची आज्ञा पूणर् करता परतंु तरीही
परमे र मुका राहतो व उत्तर देत नाही. तेव्हाही आठवण ठेवा क तेव्हा तुमचा िव ास
स्थर ठेवायचा आहे व म्हणायचे आहे. परमे र आहे. यानतंर आपला िव ास पूणर् रतीने
स्थर राहू लागतो, हे न समजता क उत्तर का िमळत नाहीए, कवा काय समस्या असेल,
परतंु तो आहे ािवषयी मी िन त आहे.
44 मग, आठवण ठेवा, जर तो आहे, तर त्याची वचने तो सत्य प्रगट करील. आण
जर अशा प र स्थतीत जर तो आम्हाला टाकतो व त्यात जर आपण खरे रािहलो. तर तो
आपल्या वचनाशी बांधलेला राहतो, ते पूणर् करण्यासाठी. अशा अवस्थेत कधीही िनराश
होऊन म्हणू नये क , “मी कधी बरा झालोच नाही. मी…” हो, दबुर्ळ िव ासाला असे
कधी म्हणू ही देऊ नका. जर सवर् अपराधांची कबुली िदली आहे, व परमे राच्या आजे्ञचे
पूणर् पालन केले आहे तर िव ास मजबूत उभा राहील. कोणतीही गो कवा स्थती त्याला
हालवू शकणार नाही व तुम्ही सुिन त व्हाल. असे लहीले आहे क , “जे परमे राची
प्रतक्षा करतात ते नवीन शक्त संपादन करतील, ते ग डासारखे शक्त संपादन करतील
ते धावतील तरी थकणार नाहीत ते चालतील तरी ते थकणार नाहीत.”
45 थांबा, जेव्हा तुम्ही सवर् त्याच्या आजे्ञनुसार पूणर् केले आहे, तर प्रतक्षा करा, आपल्या
िव ासाला स्थर असे प्रकट करायचे आहे. जर तुम्ही देवाच्या म्हणण्यानुसार सवर्…वचने
मान्य केली आहेत व त्या सवर् गो वर पूणर् िवचार केला आहे आण जे काही परमे र
मागणी करीत होता ते आम्ही केले आहे. तेव्हा िव ास तेथे, स्थर उभा राहतो व दशर्िवतो
तो आहे. देवािवषयी िन त असणे आहे.
46 तुम्ही हे समजा क , तो पारख करणे पसंत करतो. तो आपल्या िव ासाची प्रतिक्रया
पाहणे पसंत करतो. काय तुम्हाला ही गो माहीत आहे? परमे राला हे आवडते क , तुम्ही
कशी प्रतिक्रया देता. जेव्हा तुम्ही सांगता, “हे प्रभू, मी तुझ्यावर िव ास करतो तूच माझा
उध्दारकतार् आहेस. मी िव ास करतो क तूच मला आरोग्य देणारा आहेस. मी िव ास
करतो क , तूच एक जो मला पिवत्र आत्मा देतो. आण ज्या वस्तूचंी मला गरज आहे. तू
जो देव तूच मला ते देतोस.” आण जेव्हा तुम्ही आपले पाप व अपराधाचा स्वकार करता
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व म्हणता क परमे रासाठी तुम्ही काय कराल? जर त्याने तुम्हाला बरे केले तर. आण
जेव्हा तसे काही घडत नाही तेव्हा आम्ही एका घाबरट व्यिक्तसारखे मागे पळून जातो.
परमे र अशा लोकांचा उपयोग करत नाही. त्याच्याकडे असा काही मागर् राहत नाही क ,
तो तुमच्या प्राथर्नेला उत्तर देईल कारण तो िव ास पाहूनच उत्तर देतो. मग अचानक,
जेव्हा तुम्ही मागे वळता व तो उत्तर देत नाही. परतंु एक खरा, सत्य िव ास ठाम उभा
राहतो व खात्रीशीर असतो क देव आहे. िन त राहा कारण तो आहे.
47 आण जर परमे र तुमच्या पापांच्या कबुलीनुसार काही करण्यासाठी सांगत असेल,
आण तुम्ही तसे करता तेव्हा तुमचा िव ास असा दशर्िवतो क , देव आहे व जे काही
प्राथर्नेत म्हटले आहे तसेच घडणार. तुमची मागणी तेव्हा पूणर् होणे गरजेचे होते. हो मी—
मी अशी आशा करीत आहे क , ा सत्याला समजण्यासाठी तुम्ही चुकणार नाही. जर
तुम्ही देवािवषयी िन त राहता तर देव आपल्या वचनांबाबत खात्रीशीर राहतो, तो फक्त
तुमची पारख करण्यासाठी थांबतो.

त्याने हे काही िठकाणी अगोदर केलेले आहे. आपण त्यांतील एक दोन घटनांचा
अभ्यास क या.
48 या आपण आता िहब्रु मुलांिवषयी िवचारक . त्यांना कोणत्या मुत ला नमन करायचे
नव्हते. परमे राला त्यांच्यावर पूणर् भरवसा होता. आण जेव्हा त्यांनी हे ऐकले क , त्या
त भट्टीतून त्यांना जावे लागेल, ते म्हणाले, “आमचा देव समथर् आहे ा त भट्टीतून
सोडवावयाला. परतंु जरी त्याने नाही सोडवले तरी आम्ही तुझ्या कोणत्याही मुत ला नमन
करणार नाहीत.” पाहा ते िन त होते. देवािवषयी खात्रीशीर होते.
49 त्यांना हे माहीत होते क तो यहोवा आहे, त्यांना माहीत होते क , तो प्राथर्नेचे उत्तर
देतो. परतंु तो त्यांच्यािवषयी ऐकेल, क न ऐकेल तरी ते त्यांच्या चांगल्यासाठी करणार,
त्यांनी त्यांच्या गो ी बोलल्याव परमे राच्यासमोर पापांची कबुली देऊन मृत्यमुध्ये ते
चालत गेले.
50 जेव्हा ते त्या जळत्या भट्टीकडे जात होते, तेव्हा ते या गो िवषयी िन त होते, क ,
जरी परमे र त्यांना त्यात भस्मही होऊ देईल, तरी तो त्यांना पुन त्थानाच्या िदवशी,
पुन्हा उठवील. ते परमे राच्या बाबतीत पूणर् िन त होते, कारण त्यांना हे माहीत होते
क , परमे र जे काही कायर् करील ते त्यांच्या िहताचे असेल. आण देवािवषयी िन त
होतो, तेव्हा तो सवर् काय आमच्या िहताचेच करतो.
51 म्हणून, त्यांनी आपले म्हणणे िन यपूवर्क सांिगतले. कारण ते देवािवषयी िन त
होते, आण ते सरळ त्या भट्टीमध्ये चालत गेले. आण परमे राने त्यांना त्यामध्ये जाऊ
िदले. व चुपचाप थांबून, त्यांकडे बघू लागला. व तो त्यांची प्रतिक्रया पाहू इ च्छत होता.
52 जेव्हा, राजाने त्यांना सांिगतले, “जेव्हा ￮शग वाजले तेव्हा तुम्ही नमन केले काय?”

ते म्हणाले, “नाही. आम्ही त्याला नमन केले नाही.” येथे तुमचा िव ास आहे, जो
अशा वेळेमध्येही स्थर राहतो.

“असे, मग तुम्ही नमन केले नाही? तुम्हाला माहीतआहे ना माझा हुकुम?”
“होय, आम्हाला तुझे फमार्न माहीत आहे.”
“माझी आज्ञा अशी आहे क , भट्टी नेहमीपेक्षा सातपट त करा व तुम्हाला त्यामध्ये

मी फेकून देईन. आता तुम्ही नमन करता काय?”
“नाही. आम्ही दडंवत घालणार नाही.” हा होता त्यांचा िव ास.
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53 देव म्हणतो, “ठीक, मी पाहीन क ते त्याबद्दल काय करतात. मी पाहीन त्यांची
िव ासाबद्दल काय प्रतक्रीया आहे?”
54 तेव्हा राजाने हुकुम िदला, “ ांचे हातपाय बांधा, व त्यांना भट्टीजवळ घेऊन चला.”
व त्यांना भट्टीपयर्ंत घेऊन गेले त्यांच्यासमोर अग्नीची भट्टी त करण्यात आली होती.
देव चुपचाप उभे राहून, अजूनही पाहत होता. परतंु ते एकदम िन त होते, परमे र आहे.
त्यांनी आपले अपराध अगोदरच कबूल केले होते. ते जे काही जाणत होते त्यांप्रमाणे त्यांनी
सवर्काही देवापुढे िठक केले. ते देवािवषयी िन त होते.
55 म्हणून ते त्या अग्नीच्या भट्टीमध्ये चालत गेले. आण तेव्हा शेवटच्या क्षणी परमे र
स्वगार्तून वायूच्या रथांवर स्वार होऊन त्यांकडे उत न आला, आण त्यांना त्या वायु ारे
पखं्यासारखी हवा िदली, व त्यांचे सांत्वन क न धीर िदला.
56 परमे र तुमच्या िव ासाला त्या स्थतीपयर्ंत जाऊ देतो जेथे त्याबद्दल प्रतिक्रया
होऊ शकेल.
57 जुन्या करारात, इयोब होऊन गेला, ज्याच्यावर दोषारोप करणार्या सतैानाने असे
दोष लावले होते क त्याने काही गु पातके केली आहेत. परतंु ईयोब हे जाणून होता क
त्याने कोणतेही पाप केले नाही. तो हे जाणत होता क जे काही त्याने केले होते त्याची
कबुली देवाकडे त्याने िदली होती, व क्षमा मागून त्याने वेदीवर होमबली अपर्ण केले होते.
हीच देवाची मागणी होती. हेच देव मागत होता, क त्याने कबुली ावी व होमापर्ण करावे.
आण इयोबाने ते सवर् केले होते.
58 आण सतैानाने म्हटले क , “हा धनवान व्यिक्त आहे. मी त्याचे उंट व मढरे घेतो.”
आण सरतेशेवटी त्याने येथपयर्ंत केले क त्याच्या दयाच्या तुकड्यांचे, म्हणजे त्याचे
लेकरसेुध्दा त्याने िहरावून नेली.
59 परतंु इयोब हे झाल्यावरही, परमे राबाबतीत िव सनीय बनून राहीला. तो हे जाणत
होता, क परमे र आहे कारण तो त्याच्याशी बोलला होता, व त्याच्या आवश्यकता
त्याने पूणर् केल्या होत्या. त्याने पुन्हा एकदा शोधून पारख केली व त्याला हे समजले
क , “मी होमबली िदले आहेत. मी आपल्या दयात म्हटले कदाचत माझ्या मुलांनी
व मुल नी उत्सव केला होता, तेव्हा त्यांच्या दयात गु पणे काही पापे केली असतील,
म्हणून मी होमबली देईन यासाठी क त्यांनी दयात काही पापी िवचार केला असेल, तर
त्यांच्यासाठी अशाप्रकारे मी प्राय त करीन व त्यांसाठी कबुली दईन.”
60 हे परमे रा! देव जे म्हणतो ते जेव्हा मनुष्य करतो, तेव्हा त्याला खात्री असते क ,
तो आहे व त्याला त्याबद्दल उत्तर ायचे आहे. प्रत्येक वेळेला, िव ास देवाला श्यांत
खेचून आणतो.
61 जेव्हा तुम्ही जे योग्य ते करता, व देवाच्या आवश्यकतेनुसार कायर् क न होते, जेव्हा
आपल्या पापांचे प्राय त्त क न होते व सवर्काही सरळ करता, व चुकांची दु स्ती क न
देवापुढे तेठेवता. तेव्हा आम्हाला चता करण्याची गरज नाही क , परमे र असा चूप
का आहे, तो तरीही देवच आहे, तो वाट पाहतो क , आमचा िव ास ढ व्हावा. तुम्ही
तुमचे काम पूणर् केले आहे, आता, तो आपल्या िव ासाची कृती पाहू इ च्छतो क , या
प र स्थतीत तुम्ही काय कराल कवा तुमची त्यासाठी काय प्रतिक्रया आहे.
62 जर तुमच्यासाठी अभषेक क न प्राथर्ना केली गेली असेल, तर देव वाट पाहत
बघतो, क तुम्ही त्याबद्दल काय िव ास दाखिवता. असे तर नाही होणार ना क , रिववारी
एका िठकाणी, दसुर्या िदवशी दसुर्या िठकाणी, व दसुरा आरोग्य देणारा त्या शहरात आला
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तेथे धावता. तो तुमच्या िव ासाची प्रतिक्रया पाहत बसतो. असे तर नाही होत ना, क
दसुर्या िदवशी म्हणता, “मला अजून बरे वाटत नाही, मला वाटते अजून मी बरा झालेलो
नाही.” याचा अथर् असा होतो क , प्रथम प्राथर्नेच्या रांगेत येण्यास तू अजूनही योग्य नाही.
कारण त्या रांगेत येण्यास अजून मी लायक नाही, तयार नाही. त्याचा अथर् असा आहे
क , तुम्हाला िव ासच नाही क तो देव आहे. मी नाही…
63 तुम्ही म्हणू शकता, क “ब्रदर, मी तुमच्याशी असहमत आहे.” परतंु तुमची स्वतःची
कृती दशर्िवते क , तुम्ही कोण आहात. “तुम्ही त्याच्या फळांव न त्यांना ओळखाल, ”
असे लिहलेले आहे. जर एक मनुष्य स्वतःला ख्रस्ती संबोधतो, व अजून दा िपतो
व धुम्रपान करतो व जुगार खेळतो, व अ ल िवनोद करतो, व म्हणतो, “बायबलचा
अधार् भाग सत्य, व अधार् भाग असत्य आहे, ” कदाचत तो शुभवतर्मानाचा प्रचारक का
असेना, तो बायबलचा अधार् भाग नाकारतो, तर तो अजूनही पापी आहे. तो अजूनही योग्य
झालेला नाहीए.
64 परतंु जेव्हा आम्ही खलेुपणाने ही कबुली देतो क , देव हा आजही तोच परमे र
आहे, परतंु आमचे जीवन त्याच्या हाती पूणर्पणे असते व जेव्हा म्हणतो क , “प्रभू, मी
माती आहे; तू कंुभार आहेस, ” तेव्हा जे पािहजे ते मागू शकतो. तेव्हा िव ास डळमळीत
होत नाही, तर तो स्थर व ढ बनून राहतो.
65 जरी प र स्थतीची हालचाल उजवी व डावीकडे पडताना पाहू, परतंु तो िव ास कधी
हालणारही नाही, कारण तेव्हा आम्ही िन त होतो क देव आहे. आण जर तो आहे, तर
तो त्याचे अभवचन पाळतो. तो असे क शकत नाही क , तो अभवचन देऊन ते पूणर्
करणार नाही. तो देव आहे, त्याला आपले वचन पाळावे लागते. हो, मला ते आवडते.
कारण तो आपल्या वचनांशी बांधलेला राहतो.
66 ईयोबाने यज्ञबली िदले होते; व जे त्याने करावे ते त्याने केले होते. त्याला हे मािहत
होते क , तो सत्य आहे. आण समजूया क , त्याच्याकडे सांप्रदायीक मडंळ्याचे सभासद
येऊन म्हणू लागले, “ईयोबा, तू हे मान्य कर क तू पापी आहेस, कारण जर तू पापी
नसलास तर देव अशी शक्षा कधी करीत नाही.”
67 परतंु ईयोबाने उत्तर िदले, “मी माझी कबुली िदली आहे. मी होमबलीही िदला
आहे, व प्राय तही केले आहे, आण मी पापी नाहीये.” तो हे जाणत होता क , तो कुठे
उभा आहे. तेव्हा त्याची प र स्थती अधक खराब होत गेली, व जेवढी िबघडू शकते तेवढी
िबघडली, सवर् प्रयत्न हे होते क , ईयोबाला खाली करावे आण त्याला अशा प र स्थतीत
आणावे क , त्याने देवाला व त्याने केलेले होमबली नाकारावे. केलेल्या गो वर जेव्हा
तुम्ही नकारात्मक प्रतिक्रया दशर्िवतात, तेव्हा त्याच क्षणाला तुम्ही िनबर्ल व देवावर
अिव ास दशर्िवला जातो. जर तुम्ही देवाकडे काही मागाल, व त्याचबरोबर अिव ासही
करत राहाल, तर तुम्हाला संशयी म्हटले जाईल, िव ासी नाही.
68 ईयोब हे जाणत होता क , तो कुठे उभाआहे, व त्याच्या िव ासाचा पाया भक्कम होता.
69 यातआ यर् नाही क , परोिनतने मरणाच्यावेळी, गीताच्या ा पंक्त बोलल्या

ख्रस्त, जो भक्कम खडक, त्यावर मी उभा आहे;
इतर सवर् जागा खाली दबणारी वाळू आहे.

70 ईयोब अशा खबंीर व भक्कम खडकावर उभा होता, त्याने प्राय त केले होते, त्याच्या
िप्रय पत्नीनेही त्याला सोडले होते. जेव्हा त्याचे आरोग्य फार ढासळले, व संपूणर् सवर्
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शरीरावर फोड आले, तेव्हा त्याने आपल्या शरीराला िपघळून टाकले व जन्म िदवसाला
शाप िदला. व त्याने म्हटले खरोखर सूयर् न उगवो! व रात्री चंद्रही प्रकाशासाठी न येवो!

त्याच्या पत्नीने त्याला सांिगतले होते, “ईयोबा, तुझी प र स्थती िकती दःुखकारक
झाली आहे, तू देवाला शाप देऊन का म न जात नाहीस?”
71 त्याने उत्तर िदले, “तू मूखर् यांप्रमाणे बोलत आहेस.” ईयोब खात्रीशीर होता
क , परमे र आहे, व त्याने त्याला होमबली अ पले आहे. हो, मी हे िवचार क न मला
आ त्मकतेची भावना येत आहे. त्याला हे मािहत होते क , त्याने देवाच्या मागण्या पूणर्
केल्या आहेत. आण त्यामुळे ते काम समा झाले होते. देव त्याचा िव ास पारखत होता.
तो तुमचा िव ास पारखेल. होय. माझाही िव ास पारखील.
72 परतंु जेव्हा आम्ही त्याच्या मागण्या पूणर् करतो. असे लहीले आहे क , “प ाताप
करा व तुमच्या पापांचे मोचन व्हावे, म्हणून तुम्ही प्रत्येक जण येशू ख्रस्ताच्या नावाने
बाि स्मा घ्या, म्हणजे तुम्हाला पिवत्र आत्म्याचे दान प्रा होईल.” हे त्याचे अभवचन
आहे. “तुमच्यामध्ये जर कोणी दखुणाईतआहे काय? त्याने मडंळीच्या वडलांना बोलवावे
आण त्यांनी प्रभूच्या नावाने त्याला तेल लावावे व त्याच्यावर ओणवून प्राथर्ना करावी.
िव ासाची प्राथर्ना दखुणाईतास वाचिवल, आण प्रभू त्याला उठवील.” म्हणजे त्याची
पूणर्ता होते. “आपली पातके एकमेकांजवळ कबूल करा, आण एकमेकांसाठी प्राथर्ना
करा.” तेव्हा तुम्ही देवाच्या मागण्या पूणर् करता.
73 “िव ास ठेवणार्यांबरोबर ही चन्हे असत जातील. माझ्या नावाने ते भूते काढतील
नव्यानव्या भाषा बोलतील, सपर् उचलतील व कोणताही प्राणघातक पदाथर् प्याले तरी
तो त्यांना मुळीच बाधणार नाही; त्यांनी दखुणाईतांवर हात ठेवले म्हणजे ते बरे होतील.”
येथेच त्याची पूणर्ता होते.
74 परमे रािवषयी िन त असा, तुमच्या दयात खात्रीशीर असा, व िव ास करा क ,
हे देवाचे वचन आहे, ईयोबाने हेच केले होते.

त्याची पत्नी म्हणाली, “का तू देवाला शाप देऊन म न जात नाही? का, तू अधक
खालावत चालला आहेस?”
75 कसे सतैान या गो ी क न तुम्हाला हाद पाहतो. “का, तुझ्यामध्ये काही सुधारणा
नाही होत आहे, तुला अभषेक केल्यापासून अगोदर होता तसाच आहे. त्या प्रचारकांनी
प्राथर्ना केल्यापासून तुझ्यामध्ये काही सुधारणा झाली नाहीए. सवर्प्रथम ते प्रचारक
बरोबर नव्हते.” त्या प्रचारकांिवषयी काहीच मोजणे नाहीए. येथे ￭जवंत देवावरील तुमच्या
िव ासाला मोजण्यात येते. प्रचारकाला अथर् नाही, तर देवाला अथर् आहे. प्रचारकांनी कधी
अभवचने िदलेली नाहीत, देव अभवचने देतो. म्हणून ते प्रचारकावर नसून ते देवावर
अवलंबून आहे. आण तुमचा िव ास जो भरवसा ठेवतो क देव आहे. म्हणून देवािवषयी
िन त असा. तो देव आहे ािवषयी िन त असा, हेच देवाचे वचन आहे. आण देव
आपल्या वचनात राहतो.
76 ईयोबाने आपल्या पत्नीला म्हटले, “तू मूखर् ीयांप्रमाणे बोलत आहेस.” त्याने
म्हटले, “देवाने िदले व देवाने नेले; धन्य परमे राचे नाम.” तो िन त होता क देवआहे.
77 आण जसे त्याने हे शब्द उद्गारले, मेघगजर्ना व िवजांचा लखलखाट चालू झाला.
व देव श्यात आला. त्याला अशी प र स्थती स्वतःहून बोलवते. परमे र फार वेळेपयर्ंत
उगा राहतो.
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78 आजही तो हे करत आहे, नरकाकडे जाणारे अमे रकन लोक, व मडंळीच्या ढ गी
लोकांना पाहा. मी रागात नाहीये. परतंु ज्यांचा देवाशी संबधं चांगला आहे त्यांना पाप
क्रोधीत करते. मी या देशाशी, व देशांतील लोकांशीही रागात नाहीए, परतंु मी सतैानावर
क्रोधीत आहे ज्याने या कारणांनी लोकांना आंधळे केले आहे.
79 हे आंधळे पाळक व प्रचारकांनी मनुष्यांच्या ारे बनिवलेले देवज्ञानशा घेऊन यावे.
तुम्हाला वास्तिवक नव्याने जन्मावे लागेल. आण देव आपले वचन पूणर् करील. त्याने
सेवकाईला आरभं करण्याअगोदर देवाचे बोलावणे त्याला आहे क नाही हे पारखावे,
तुम्हाला ही गो खात्रीशीरपणे माहीत असणे गरजेचे आहे क , तो व्यक्त देवापासून आहे.
कारण असे लहीले आहे क , “ते सुभक्त चे केवळ बा स्व प दाखवतील, परतंु सामथ्यर्
नाकारणारे होतील.”
80 ती गरीब, िवधवा ी, हे जाणत होती क देव आहे. तच्या िपठाची बरणी खाली,
खाली, खाली होत गेली, व प र स्थती वाईट, वाईट, होत गेली. परतंु देव असे होवू देत
होता. कारण अशा प रस्थीतीत त्यांना जावू देणे त्याला आवडते. तो हे पसंत करतो क
तुमचा िव ास पारखाला जावो व पािहले जावे क तुम्ही कशी प्रतक्रीया दशर्िवता, तो
तुमच्या प र स्थतीला अधक दयनीय करतो. जेव्हा तुमच्यासाठी प्राथर्ना केली गेलीय.
तेव्हा तो म्हणतो, “सतैाना, आता ये आण याची पारख कर. कारण मला माहीत आहे क
तो माझ्यावर िव ास क रत आहे.” हे प्रभू परमे रा तू यगुानुयगु धन्यवादीत असो! हो, हो!
[ब्र. ब्रॅन्हम दोनदा टाळ्या वाजवतात—संपा.] “त्याची प रक्षा घे. मला माहीत आहे क
त्याने माझे वचन ग्रहण केले आहे.” काय असे देव तुमच्यािवषयी म्हणेल काय?
81 त्याने असे ईयोबािवषयी सांिगतले. देव म्हणाला, “तुला जे वाटते ते तू कर, परतंु
त्याच्या जीवाला हात लावू नको, कारण मला माहीत आहे क , तो माझ्यावर प्रेम क रतो.
त्याने होमबली अ पले. त्याने सवर् माझ्या मागण्या पूणर् केल्या. त्याला सांिगतलेले सवर्काही
त्याने पुणर् केले आहे, आण त्याने िव ास ठेवला आहे. आता तुला वाटत असेल तर
िनखार्यांच्या राशीवर त्याला ठेव.” सतैानाने त्याचे सवर्स्व िहरावून नेले होते. देवाने
त्याच्या बदल्यात त्याला दपु्पट परत िदले. होय, परमे र असेच करतो.
82 तो आमच्या िव ासाची प रक्षा करतो, क काय आम्ही खरचे त्याच्यावर िव ास
करतो क तो देव आहे.
83 यात काही संशय नाही, क त्या ीने सांिगतले, “मी प्राथर्ना केली. मी प्राथर्ना केली.
मला माहीत आहे क मी लायक नसलेली पररा ्र ीय आहे.”
84 आठवण करा, येशूने स्वतः बायबलमध्ये तच्यािवषयी सांिगतले त्याने म्हटले,
“काय ए लयाच्या िदवसात पुष्कळ िवधवा ीया नव्हत्या काय? परतंु त्याला एकाच
िवधवेच्या घरी पाठिवण्यात आले, जी पररा ्र ीय होती.”
85 “ओह, ” त्याने म्हटले, “माझी प्राथर्ना क न झाली आहे.” कदाचत, ती शेवटचा
भाकरीचा तुकडा पाहून िवचार करते, क मृत्यु माझ्या फाटकांत व दरवाज्यात प्रवेश
क रत आहे. फक्त एक तुकडा तीने खावा व ती व तचा मुलगा दोघेही मरणार. मी त्या
ीला रात्रभर, प्राथर्नेत, असलेली पाहत आहे, जेव्हा फार उष्ण हवा जिमनीवर सुटली

होती, व जिमनीला भेगा पडल्या होत्या, रस्त्यावर लोक कचाळत होते. अशावेळी ती
आपल्या पुत्रावर एक नजर टाकून बाहेर पडली. तने आपल्या मूलाचा फाटलेला पायजमा
पािहला; ज्यातून बा रक झालेले पाय बाहेर आले होते. ती हताश अवस्थेत आपल्या
सुरकुत्या पडलेल्या हाताकडे, पाहू लागली. परतंु तीने हेच सांिगतले क , “मला ठाऊक
आहे तो परमे र आहे. मी माझ्या सवर् पापांचा अगंीकार केला आहे. मी परमे राच्या
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आवश्यकतेनुसार सवर्काही केले आहे. मी आताआमच्यासाठी जीवन मागतआहे, त्याच्या
गौरवासाठी.” परमे राने तच्यावर ी केली.
86 बाक लोक सगळे बाहेर जाऊन नाचत होते, लोक आजच्या दरुदशर्न
कायर्क्रमाप्रमाणे, आपल्याला तयार करीत होते, व जगाच्या गो ीत, गुतंले होते. परतंु
ती एकटी ीच परमे राच्या सहभागीतेत होती.
87 िदवस उगवला होता. ती म्हणाली, “हा िबचारा मुलगा संपूणर् रात्रभर भुकेमुळे रडत
रािहला आहे. मी या मूठभर िपठाने काय क ?”
88 तुम्ही जाणता, क ते पीठ ख्रस्ताचे प्रतक होते. पिवत्र शा ाचा कोणीही िव ाथ
हे समजतो क ख्रस्त हा अ बली होता. आण त्या अ बलीला िवशेषप्रकार,े त्याला
वाटले जात होते, यासाठी क प्रत्येक धान्याचा आकार समान बनला जावा; कारण प्रभू
येशू ख्रस्त काल, आज, व यगुानुयगु सारखाच आहे. आण प्रत्येक िव ासी िव ास करतो
व त्यावर िनभर्र राहतो. हालेलुया! तुमच्याकडे तो जुना, थडं पडलेला औपचा रक धमर्
का असेना. परतंु माझ्यासाठी, हा िव ास आहे क येशू ख्रस्त काल, आज, व यगुानुयगु
सारखाचआहे. मी धमर् नदकामध्ये माझ्या िव ासावर िटकूनआहे. मी आजही तोच िव ास
करीत आहे क तो काल, आज, व यगुानुयगु सारखाच आहे.
89 त्या वाटल्या गेलेल्या धान्याचे तुकडे सारखे होते कारण तो प्रभू सारखाच आहे.
तो आज सकाळीही, तोच प्रभू आहे. जो तेव्हा होता व तो कायमचा सारखाच राहील.
अ बलीचा हाच अथर् आहे
90 आण तेलाचा अथर् पिवत्र आत्मा आहे, हे आम्ही यहेजकेल याच्या 4 अध्यायाप्रमाणे
आम्हाला समजते. म्हणून आम्ही याच कारणांमुळे तेलाचा अभषेक करतो; म्हणजे
आत्म्याचा अभषेक केला जातो. हे काय आहे? संत योहान 4 मध्ये, लहीलेले आहे
“िपता परमे र आपली उपासना आत्म्याने व खरपेणाने करणार्यांना शोधीत आहे.”
येशू हाच सत्य आहे. व तोच अ बली होता, आण तेल आत्मा होता. आण आत्मा,
सत्याबरोबर िमश्र केल्यावर, काही ना काही घडवून आणीलच. या दोघांना िमळवूया,
त्याने एक जेवण बनते. हो!
91 तुमचा िव ास कुठे आहे? जेव्हा देवाचे वचन प्रचार केले जाते तेव्हा ते सरळ व
साधेपणामध्ये असते, तरी त्याचे सामथ्यर्ही असे असते, ज्यातून येशू ख्रस्त काल, आज,
व यगुानुयगु सारखाचआहे हे प्रकट होते, आण वचन जेव्हा अ बलीच्या स्व पात िदसते,
तेव्हा त्यात आपल्याला आत्म्याचे तेल िमसळावे लागते. कदाचत तो मुठभर असू शकतो,
कवा चमचभर का असेना, परतंु तो खरा असतो.
92 आता हे तेल घातलेले अ बली कशासाठी तयार केले आहे? हे वधस्तभंासाठी
आहे. हे स्वतःच्या ब लदानासाठी तयार आहे. हीच ती गो आहे जी आम्हाला करणे आहे.
जर वचन प्रचार केलेले आहे, तर देवाचा आत्मा त्यात िमसळा, तेव्हा ते आमच्यासाठी
स्वतःचे-ब लदान ठरले, तेव्हा प्रत्येक वेदना, आजार, व जे देवाच्या वचनाच्यािव ध्द
आहे ते नाकारले जाईल, व वचन पकडून उभे राहू शकू.
93 तेव्हा तुमचा डॉक्टर म्हणेल, असे, तसे, कवा काहीही बोलो; त्यात काही
अतंर पडणार नाही. त्यावर उभे राहा, कारण परमे राने असेच सांिगतले आहे. जेव्हा
अ बलीच्या स्व पात वचनआपल्या जवळ येते तेव्हा आमच्याकडे आत्म्याच्या स्व पात
जे तेल आहे. ते त्यांमध्ये िमसळा.
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94 आता, मी एक आवाज ऐकत आहे. आता िदवस सरत चालला आहे. एक शब्द
ऐकला, आण म्हणाला “उठ बाहेर अगंणात जा व दोन का ा घे.” काय तुम्ही लक्ष
िदले, वचन म्हणते. “दोन का ा?” म्हणजे वधस्तभं. तच्याकडे ते पीठ व तेलही आहे,
परतंु तला त्याचा उपयोग करायला सांिगतले, कृती कर. तुमच्याकडे पीठ व तेल िकतीही
का असेना, आमचे काम कृती करण्याचे आहे, त्याचा वापर करणे आहे; स्वतःचे ब लदान
करायचे आहे.
95 दोन का ा जुन्या काळात त्यांना आग लावण्यासाठी दोन का ांशवाय दसुरे
काही नव्हे. एका काठीवर दसुरी काठी कु्रसासारखी ठेवून जर आग मध्यभागी लावली,
तर त्या दोन्ही का ा पेटू लागतात. रडे इंडयनही अशाप्रकारे आग पेटिवत असत. मीही
स्वतः अशाचप्रकारे आग पेटवून पुष्कळ वेळा, संपूणर् रात्र घालिवली आहे. एक ओंडका
घेऊन, त्याला एक असा व दसुरा तसा असे कु्रसासारखे ठेऊन जर पेटवले तर आग
पेटत राहील, व त्याला पुढे आगीमध्ये सरकवत ठेवावे लागते.
96 “दोन का ांची गरज होती” व ते कु्रसाचे प्रतक होते. तला एक आवाज आला
“अगंणात जा व दोन का ा आण.” त्याचवेळी त्या ड गराव न एक मोठी गजर्ना त्या
संदेष्ट्यासाठी झाली व ती वाणी म्हणाली, “त्या शहरात जा. जेथे मी तुला आज्ञा िदली
आहे.” हे प्रभू! दोघांनीही देवाच्या आजे्ञचे पालन केले. व त्यामुळे काहीतरी िवशेष घडणार
होते. दोघांनीही आज्ञा पाळली.
97 जर प्रचारकाचे प्रचार केलेले शब्द, जर कोणी स्वकारील व त्यावर िव ास करील व
कृती करील, तर काहीतरी खास असे घडतेच. जर तुम्ही पापी असाल, तर तुमचे तारण
होईल. जर आजारी असाल, तर िनरोगी होणारच, कारण देवाने त्याचे अभवचन िदलेले
आहे, जर आम्ही त्याच्यािवषयी िन यी असलो तर.
98 जेव्हा आम्ही देवािवषयी पूणर्तः िन त असतो, तेव्हा तो परमे र आहे. जो िन त
स्व पातआपले वचनआमच्यासाठी पूणर् करतोच! नतंर त्याला आज्ञा झाली क , “तू त्या
शहरात जा, मी एका िवधवेला आज्ञा िदली आहे” एक ांत त्या संदेष्ट्याला िदसला.
तो उठून िनघाला, आपल्या वाटेने. तो कुठे चालला आहे हे त्याला माहीत नव्हते; त्यात
काहीच फरक पडत नाही कारण तो देवाची आज्ञा पाळत होता.
99 तेथे त्या ीला माहीत नव्हते क काटक्या कोठे िमळतील, परतंु त्या अगंणामध्ये
कुठेतरी त्या दोन काटक्या होत्या. ती ी तेथे बाहेर अगंणात जाण्यास िनघाली. तने
आजूबाजूस बघतले व म्हटले, “ओह, फार उष्म आहे!” रस्त्याव न आरोळी येत होती.
जे रात्र भरभटकणार,े दा डे लोक, कचाळत येत जात होते, कशाप्रकारे त्यांनी रात्री दा
प्याले होते. तने रस्त्यावर पािहले, तेव्हा तला काटक्या तेथे िदसल्या नाहीत. तला
एक काठी िमळाली; जी त्या वधस्तभंाचा भाग होता, स्वतःचे ब लदान ते दशर्िवत होते.
नतंर तला दसुरी काठी, ही िमळाली. आण जेव्हा तने दसुरी काठी उचलली तेव्हा
कु्रसपूणर् झाला…
100 हो; हे िकती दःुखद चत्र असेल, कारण मृत्यु तच्या दाराजवळ होता. ती व तचा
मुलगा त्या भाकरीच्या तुकड्याला खाऊन मरणार होते. कारण तेवढेच होते. कधी कधी
ख तेच्या वेळेला, वाणी ऐकू येते.
101 जेव्हा तने ती दसुरी काठी उचलली व परत जाण्यासाठी वळली, तेव्हा बाहेरील
दारातून वाणी ऐकू आली, म्हणाली, “मला प्यायला भांड्यात थोडे पाणी आणून दे.”
102 त्या ीने आपल्या हातात त्या दोन काटक्या पकडून ठेवल्या व वळून पाहीले, क
पीठ व तेल हे तयार होते. तने म्हटले ते मळून तयार आहे. हे असे आहे, क जसे वचन व
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आत्मा िमसळले जातात व स्वतःच्या ब लदानासाठी कु्रसावर िदले जातात, यासाठी क
जे काही वचनािव ध्द आम्ही मािगतले आहे त्याचा नकार करावा. हे योग्य आहे. “मी ते
एकत्र िमसळलेआहे व त्याला काटक्यांवर मी ते जाळून भाजून घेईन.”

आण तोआवाज म्हणाला, “मला प्यायला भांड्यात थोडे पाणी आणून दे.”
103 ती बघते, क एक मनुष्य बाहेर उभा आहे व फाटकाजवळ टेकला आहे, त्याचे गाल
उतरलेले, दाढी वाढलेला, व टक्कल पडलेला, त्या फाटकाजवळ आजुबाजूस पाहत
आहे, त्याने जूने असे कोकर्याचे कातडे पांघरलेले होते. व तो दयाळू, नम्र व वृध्द व्यक्त
भासत होता, व पाहत उभा होता.
104 तने िवचार केला, “मी हे पाणी त्याला देईन.” जीवनाचे पाणी, जे तुम्ही कोणालाही
व कुठेही देऊ इ च्छता. “एक क्षण थांबा, महाशय.” आपल्या हातात काटक्या घेऊन,
ती िनघाली.
105 आण त्या व्यक्त चा आवाज पुन्हा गजर्ला, “फक्त पाणीच नाही, तर माझ्यासाठी एका
भाकरीचा तुकडा घेऊन ये.” जीवनाची भाकर, जीवनाचे पाणी! काय हा भाकरीचा तुकडा
तच्या जीवनाचा भाग होता? होय. कारण ते समा होताच मरावे लागले असते. तला
सांिगतले गेले क , “मला पाणी आण व तुझी भाकरही आण.”
106 येथे आम्ही कोणता धडा शकतो? काय बोध आम्ही घेतो? हेच क “पिहल्यांदा
तुम्ही देवाचे राज्य िमळिवण्यास झटा, आण त्याचे सवर् नीतम व, म्हणजे इतर गो ही
तुम्हास आपोआप िमळतील.”

“मला थोडे पाणी व भाकरीचा तुकडा घेऊन ये.”
107 तेव्हा ती फार नाराज झाली. मी पाहात आहे क तीने सांिगतले, “महाशय, ”
काहीशा अशाप्रकार,े “मी जेवढे मनुष्य पािहले, तुम्ही तर मला वेगळे वाटत आहात,
आण तुमच्या बोलण्याव न, मला तुमच्या बोलण्याव न होकारात्मक वाटत आहे. परतंु
माझ्याजवळ, एक मुठभर पीठ, व एक चमचाभर तेल रािहले आहे. त्यांना मळून, मी या
दोन काटक्यांवर भाजण्यास जात आहे. मग मी व माझा मुलगा आम्ही खाऊन, मरणार
आहोत. कारण माझ्याकडे ांच्याशवाय काहीच वाचलेलं नाहीए.”
108 त्यानतंर, काय झाले, आम्ही काय ऐकतो? “परतंु माझ्यासाठी पिहली, भाकर घेऊन
ये.” प्रथम देव. कोण काय म्हणेल, प र स्थती काय आहे, प र स्थती िनराशजनक का न
होवो, देवाला प्रथमस्थान ा. त्याचे वचन पहीले.
109 “डॉक्टर म्हणतो िक मी बरा होऊ शकत नाही.” परतंु त्याचे वचन प्रथम. “मी
पाप्यांतला पापी आहे. मी एक वेश्या आहे. मी जुगार खेळणारा आहे. मी नशापान
करणारा आहे.”

परमे राच्या वचनाला पिहले प्राधान्य ा. “जरी तुमची पातके लाल रगंाची
का असेना, तरी ती बफार्सारखी पांढरी होतील; लाखेसारखी लाल असली, तरी
लोकरीसारखी शुभ्र िनघतील.” देवाला पिहले स्थान.
110 “जा, व माझ्यासाठी पिहली भाकर घेऊन ये. जे काही तुझ्याकडे आहे, ते घेऊन
ये.” काय तुम्ही तुमचे सवर्स्व त्या देवाच्या हाती देऊ इ च्छता?
111 मी, माझे जीवन, मी 50 वषार्चा आहे. “िवल्यम ब्रॅन्हम, तुम्ही इच्छीत आहात काय,
सवर् माझ्यावर सोपिवण्यासाठी. तुम्ही जे लहान मुले, तुम्ही इ च्छत आहा काय? आपले
जीवन माझ्या हाती सोपवू इ च्छता काय? काय तुम्ही इ च्छता काय? आजारी व्य क्तनो,
तुम्ही हे कराल काय? माझ्यावर भरवसा कराल काय? मला प्रथम प्राधान्य ा.”
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112 त्या ीला सांिगतले गेले होते क , “माझ्यासाठी आपल्या हाती भाकर घेऊन ये
व पाणीही घेऊन ये.” तीने त्याच्याकडे पािहलं. व तला आतून आवाज सांगत होता क
ा माणसाच्या बोलण्यात प्रभाव आहे.
परमे र आपल्या मढरास ओळखतो. “माझी मढरे माझी वाणी ओळखतात. त्यांना

माहीतआहे क ते पिवत्र वचनातआहेत कवा नाहीत, ते बरोबरआहे क चुक चेआहे.”
113 ती, आज्ञापालनासाठी वळाली, हेच आम्हीही केले पाहीजे. आण जेव्हा ती त्या
संदेष्ट्याच्या शब्दाचे पालन करण्यासाठी वळाली तेव्हा आकाशातून मेघगजर्नेसारखा
आवाज झाला, जे ऐकण्यासाठी लोक उत्सुक होते. कारण, संदेष्ट्याच्या आवाजात
मेघगजर्ना होती, यासाठी क प्रत्येक पापी व आजारी व्यक्त तो आवाज ऐकू इ च्छत होते,
“प्रभू परमे र असो म्हणतो.”आमची िकती तळमळ हा शब्द ऐकण्यासाठी होते!
114 लोक माझ्या मागार्त असता, आवाज देऊन म्हणतात, “आमच्या दारी या. माझी
मुलगी अशा अवस्थेत आहे. माझी लहान मुलगी, फार वाईट दशेत आहे. फक्त शब्द
बोला.” परतंु हे तुम्ही कसे बोलू शकता? जर परमे र ते वचन मुखात घालत नाही?
परतंु ते ऐकण्यास इच्छुक होते, “प्रभू परमे र असे म्हणतो.”
115 तेव्हा तो व्यक्त , कंुपणाच्याजवळ आला, कारण तने आज्ञापालन केले असे त्याने
पाहीले. व िनराशेचा भगं केला: “प्रभू परमे र असे म्हणतो. जोपयर्ंत परमे र या भुमीवर
पाऊस पाडत नाही, तुझ्या कुपीतील तेल आटणार नाही, व बरणीतले पीठ संपणार
नाही.” काय सांत्वन केले गेले!
116 तने भाकर बनिवली. व त्या संदेष्ट्याकडे घेऊन आली. ती परत आत गेली
व आपल्या मुलासाठी व स्वतःसाठी भाकर बनिवली. त्याने खाणे-िपणे केले व तृ
झाले, फार मुबलक श कही राहीले. हे सवर् कुठून आले? ते सवर् कसे उत्प झाले?
िवज्ञानशा ा ारे मला सांगा क हे भोजन कोठून आले? ते तेल कुठून आले? त्या कुपीत
तेल कसे भरले गेले?
117 सकाळी जेव्हा ती ते पीठ घेत होती व तेलही तेव्हा ते पात्र खाली होत असे. परतंु पुन्हा
ती जाई तेव्हा दोन्ही पात्रे भरलेली आढळत. हे सवर् कुठून आले होते? देवाला त्याच्या
वचनासह घ्या. व देवािवषयी िन त असा. तो उत्प कतार् आहे.
118 असेही असू शकते, तुमचे स्वास्थ ढळले असेल. तुम्ही तुमची सहभािगता गमावलीही
असेल. परमे राच्या प्रती तुम्ही भरवसा ठेवा. व िन त असा. त्याच्या वचनानुसार त्याला
पकडून ठेवा. िनराशजनक प र स्थतीही तुम्हाला तेवढी िनराशजनक वाटणार नाही जर
तुम्ही त्याचे वचन पकडून रािहले व देवािवषयी िन त असले तर, कारण तो परमे रआहे.
119 मी जमर्नीमध्ये, एकवेळी, एक चत्र पािहले होते, ते नेहमी मला िवचार करण्यास
लावते. जमर्नीच्या त्या एका चत्र…काराने हे चत्र रगंिवले होते त्याला—त्याला, “ढगांची
भूमी” हे नाव िदले होते. आण जर तुम्ही ते चत्र दु न पािहले तर त्या चत्रात िनराशजनक
वातावरण िदसत असे. जसे ढग-एकमेकांत जमा होऊन िदसत होते आण जर तुम्ही ते
दरुव न हे चत्र पाहीले तर. परतंु जेव्हा तुम्ही त्या चत्राला जवळून पाहता, तेव्हा ते
वेगळेच िदसते. वास्तिवक ते ढग नसून देवदतूांचे पखं होते, जे देवाला हालेलुयाह गात
होते. तसेच कधी-कधी िनराशाही अशीच िदसून येते. जर तुम्ही त्याकडे दु न पाहीले
तर ते िनराशाज नकच भासते. परतंु देवाला त्याच्या शब्दांसह घ्या व पूणर्तः िन त असा
क , तो देव आहे व त्याच्याजवळ जा, तेव्हा तुम्हाला ते चत्र जणू देवदतूांचे पखं हालत
व गात असलेले िदसतील.
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120 ती ी अब्राहामासारखी होती, ￭जला सांिगतले गेले क आपले सवर्काही वेदीवर
अपर्ण कर. होऊ शकते क आजच्या सकाळी परमे र, तुम्हाला बोलावीत आहे. तुमचे
मागर् सोडा. तुमचा अिव ास सोडून ा. तुमचे जे ते सवर् सोडा. आण तेल व वचन घ्या,
व ते एकमेकांत मळून घ्या, व स्वतःला स्वःअपर्ण असे वेदीवर सादर करा. तेव्हा देव
श्यात आला असे तुम्हास समजेल, ते इतके िन त क जसा मी या व्यासपीठावर उभा
िदसत आहे.

मी प्राथर्ना करण्यास जात आहे म्हणून तुम्ही यािवषयी िवचार कर.
121 आज तुम्ही काही गरजा मागू इ च्छता? काय तुमची अशी काही गरज आहे क तुम्ही
ती गरज शा ररीक रत्या िमळवू शकत नाही? काय पसेै कमी असून भाडे भरण्याची ऐपत
नाही? मुलांना निवन बुट हवे आहेत. परतंु ते िवकत घेण्यासाठी जवळ पसेै नाहीत? काय
तुमच्या घरातली बरणी व कुपी आटत चालली आहे का? काय तुमच्या जनावरांसाठी
खा िवकत घेऊ शकले नाहीत?आण, समस्याआहेत?आठवण ठेवा, देवाने अभवचन
िदले आहे.
122 तुम्ही आजारी आहात, व डॉक्टरने ऑपरशेन करण्यास सांिगतले आहे? त्यासाठी
तुमच्याकडे पसेै नाहीत? तुमची गरज आहे.
123 तुम्ही पापी आहात काय? तुमच्या गरजा अधक आहेत काय? परतंु या अवस्थेत
जर देवाकडून बोलावणे आले तर तुम्ही नाश पावाल? तुम्ही िव ातून पतन पावलेले व
देवापासून दरू पळत आहा काय? आण तुम्ही जाणता क तुम्ही एका मंडळीशी जोडलेले
आहात, परतंु हे तुम्हाला कळत आहे क , तुम्ही बरोबर नाही आहा. आण तुम्हाला गरज
आहे. हे शब्द तुम्ही काटेरी जागेवर पडू देऊ नका, कवा दगडी जागेवरही नका. परतंु ते
शब्द सुपीक जिमनीवर पडू ा.
124 जर तुम्ही आजारी आहात व तुम्ही…डॉक्टरने तुम्हाला सांिगतले आहे तुम्ही बरे
होऊ शकत नाही, परतंु जर तुम्ही देवाला वचन ाल क , तुम्ही आयषु्यभर त्याची सेवा
कराल, व तुम्हाला हा भरवसा आहे क , तुम्ही देवािवषयी िन त आहा, तर आता त्याच्या
अटी पूणर् करा. जर तुमची गरजआहे, तर तुमची गरज दशर्िवण्यासाठी, तुमचे हात देवाकडे
उंचावाल का? देव तुम्हाला आशीवार्द देवो.

आपण प्राथर्ना क या.
125 हे प्रभू, जसा मी ा व्यासपीठावर आजच्या सकाळी भरवसा ठेवून उभा आहे, मला
माहीत आहे ज्यांनी आपले हात उंचावले आहेत अशापकै कोणालाही तू ओळखत नाही
असं नाही, कारण तूच देवआहेस. तू म्हटलेस, “पाच चमण्या दोन दमड्यांस िवकतात क
नाही? तरी त्यांपकै एक चाही देवाला िवसर पडत नाही. तुम्ही त्या चमण्यांहून िकतीतरी
अधक मौल्यवान आहा!” हे जे सवर् मत्यर् मनुष्य ज्यांनी आपले हात वर केले आहेत,
ज्यांच्यासाठी तुझा पुत्र येशू मरण पावला आहे! आज सकाळी, जर ा चमण्या पडतील
तर त्यांहून अधक तुझे लक्ष ा हात उंचावलेल्या लोकांवर कर! मी िवचार करतो…
क एक डजनभर चमण्या ज्या दमडलाही कोणी िवकणार नाही, कारण कोणाची तशी
मागणी नाहीए. कारण त्यांना कोठे ठेवावे ही समस्या आहे. परतंु तू त्या सवार्ंची काळजी
करतोस; त्यांच्या शरीरावरचे सवर् पखंही तू मोजले आहेत. आमच्या डोक्यांचे सवर् केसही
मोजले आहेत.
126 हे प्रभू, आमच्या प्राथर्नेचे उत्तर दे. तू देव आहेस, ा सकाळी त्यांना िन त
होऊ दे, आण हा तुझा पिवत्र आत्मा आहे. आजच्या आधुिनक धमार्चे चमकणे व
त्यातली कंटाळवाण्या गो चा प्रभाव िनघून जाऊ दे, जे म्हणतात, “मी, या मडंळीचा
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सभासद आहे.” परमे रा, ा गो चा प्रभाव त्यांच्या मनातून, तू आताच काढून टाक.
एका क्षणातच, हे लोक सावर्का लक जीवनाची झलक पाहोत. आण लोक देवाला
जाणण्यासाठी भुकेले होऊन शोध करोत, व समजो क देव कोण आहे, व देवािवषयी
िन त होवोत. कारण तो आपले वचन पाळतो.
127 आण पापी लोकांसाठी प्राथर्ना करतो क , ते लवकरच प ाताप करोत, व स्वतःला
येशू ख्रस्ताच्या नावाने होणार्या बाि स्म्यासाठी तयार करोत. आण तू अभवचन
िदल्याप्रमाणे त्यांना पिवत्रआत्मा िमळो. तू हे म्हटलेआहे, प्रभू. तू आपले वचन पाळ.
128 येथे असेही लोक आहेत जे पतत होऊन िव ासातून मागे हटले आहेत. त्यांनाही
िन ती िमळो क तूच देव आहेस. ते आज, तुझ्याकडे येवोत कारण तू म्हटले आहेस,
“जरी तुमची पापे लाखेसारखी लाल असली, तरी ती बफार्सारखी पांढरी होतील. ती
िकरमीजासारखी तांबडी असली, तरी लोकरीसारखी िनघतील.”
129 आण येथे जे आजारी आहेत, त्यांना ही जाणीव तू दे क तू देव आहेस आण तू
आपले वचन पाळतो. तू वचन पाळतोच. ते जसे आपल्या स्वतःला देत आहेत त्यांच्या
तेलासह, व जो आत्मा त्यांच्यात आहे जो िव ासाची कबुली देत आहे. आण ते, ही,
जीवनाची भाकर जो ख्रस्त आहे त्यावर ते िव ास करत आहेत. लोकांसाठी जुना करार;
व निवन करार, हे दशर्िवतो क ख्रस्त हा काल, आज, व यगुानुयगु सारखाच आहे. लोक
त्या वचनाला आपल्या आत्म्याने तेलाने, मळून आपल्या पायावर उभे राहून वेदीसमोर
हजर होवोत, ते म्हणोत क , “हे प्रभू, माझ्याजवळ जेआहे, सगळे मी घेऊन येतोय.”

हो, ते िकती पटीने होईल! कसा इतहासाचा परमे र जर श्यात आला तर काय
बोलावणे असेल! कसं असेल क यहोवा उठेल, ज्याचे दय दःुखी आहे, “जो म्हणतो
माझा मुलगा आज्ञाधारक आहे. मी त्याला प रके्षतून जाऊ देत आहे, व त्याने हे ￭सध्द
क न दाखिवले आहे क तो माझ्यावर प्रेम करतो व िव ास करतो. तो माझ्यािवषयी
िन त आहे.” कारण असे म्हटले आहे क , “जो देवाकडे येतो त्याने प्रथम हा िव ास
केला पािहजे क तो आहे, व जो त्याचा झटून शोध करतो, त्याला प्रतफळ देणारा आहे.”
हे प्रभू, ा वेळेला हे घडवून आण, आम्ही स्वतःस तुझ्या हाती देतो.
130 आण, आता, आमचे मस्तक झुकलेले असताना, आण जे येथे गरजवंत आहेत,
त्यांनी उभे राहावे…ज्यांना िन ती नाहीए क तो देव आहे… परतंु जर तुम्ही—जर
तुम्ही देवावषयी िन त आहात, तर तो आपले अभवचन पाळतो, उध्दार, आरोग्यदान,
अजूनही जे काही आहे, जर तुम्ही देवावषयी िन त असाल, तर आपल्या जागी उभे
राहा. जर तुम्हाला दसुर्या व्यक्त साठी प्राथर्ना करावयाची आहे तर उभे राहा. जर तुम्हाला
ािवषयी िन ती आहे क , देव आहे तर पिवत्रांच्या सभेत आपली िवनतंी त्याला सादर

करा. तुम्ही हे करत राहा व उभे असा…[टेपवर रकामी जागा—संपा.]
“मला खात्री आहे क तो देव आहे. मी िव ास करतो क तो आपले वचन पाळतो.

आण मला खात्री आहे क तो िवनतंी…मी िवनतंी ावेळी, रक्ताखाली आणतो.” जर
तुम्हीही तसे करीत आहा, तर पाप सोडून ा. कारण प्रत्येक पापे ही “अिव ासाला”
दशर्िवतात. तुम्ही मडंळीचे सभासद असू शकता, परतंु माझे म्हणणे हेच क , अिव ास
हे पाप आहे. तुमचा अिव ास तुम्ही ब लदानाच्या स्व पात ते ा. ते तुम्ही आता अपर्ण
करीत आहा. तुम्ही त्या वधस्तभंाजवळ येत आहात. तुम्ही तुमच्या, अिव ासाचे ब लदान
करीत आहात. आण त्याच्याकडे ते ा आण जाणा क तो आहे, व भरवसा धरा क तो
तुम्हाला उत्तर देईल. जर तुम्ही तसेआहात, तरआपले हात वर करा. व तसेच राहा.
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131 प्रभू, तूच देव आहेस. येथे त्यांचे तेल व पीठ मळून आहे. त्यांनी ते वधस्तभंाजवळ
आणलेआहे, जेथे देवाचा अग्नी त्यांच्या दयांवर पडणारआहे, जर ते तसेच पकडूनआहेत
तर त्यांचे अपर्ण भस्म कर. तू श्यात ये, व कायर् कर, लपलेले पाणी उचंबळून स्वगार्तून
येवो. त्या अग्नीच्या रथांतून. तू त्यांना बक्षसे देण्यासाठी स्वगर् व पृथ्वी हाद न सोडशील.
132 त्यांनी आपले हात वर क न उभे असताना, ते दशर्वीत आहेत क , ते िव ास क रत
आहे, व स्वतःला रचले आहे, आण ज्या प्रत्येक िवनतं्या त्यांच्या आहेत, त्या वेदीवर
ठेवल्या आहेत. हे आकाश व पृथ्वीच्या देवा, आकाश व पृथ्वीच्या न्यायधीशा, आम्ही
खात्री बाळगतो क स्वगर् व पृथ्वी याचा न्याय तू िनतीमत्वपूवर्क करशील. खात्रीपूवर्क तो
आपले वचन पाळतो, तू जो पु षाचे दय जाणतोस, व ीयांचे दय जाणतोस, या
लोकांचे दय जाणतोस.
133 प्रभू देवा, मी माझे स्वतःचे हात उभारतो, कारण मला समजते क , माझ्या
सेवकाईमध्ये आता बदल होतआहे. मी िव ास करीतो क तू आहेस. मी तुला अग्नीस्तभंात
उभे असलेले पािहले आहे. [ब्र. ब्रॅन्हम व्यासपीठावर तीनदा वाजवतात—संपा.] मी तुला
पािहले आहे क तू मनुष्यांच्या दयांतील गु जाणतोस, कधीही तू दय शोधण्यात
अपयशी झाला नाहीस. तुझ्या अभवचना ारे जे प लकडचे, ते तू घडिवलेस, जेव्हा तू
हे करण्यास आरभं केला. आण तू मला राखले जगभरात व सवर्त्र, सगळीकडे. मला ही
खात्री आहे कारण तू देव आहेस. मी त्यािवषयी िन त आहे.
134 या लोकांबरोबर मीही स्वतःला तुझ्या हाती देत आहे. तुझ्या सेवेसाठी आमचे सवर्स्व
तुला देतो हे प्रभू. मी पुन्हा जगभर हडणार आहे व त्याची सु वात करीत आहे. मला
मदत कर हे परमे रा. जर मी कधी तुझ्यावर अिव ास केला असेल, तर मला माझ्या
पापाची क्षमा कर. माझ्या अिव ासाबदद्ल क्षमा कर. मी जाणतो क तू आहेस, आण जो
तुझा शोध करतो त्याला तू प्रतफळ देणारा आहे.
135 त्याचप्रमाणे, माझ्या लोकांच्या पापांची कबुली देत आहे, आजच्या सकाळी, त्यांची
अशक्तता व संशयाबद्दल, ते उभे असून आपले हात वर क रत आहेत. मी त्यांच्या पापांची
कबुली देत आहे, हे प्रभू, व आमच्या अशक्तपणाबद्दल. आपला पिवत्र आत्मा आम्हावर
पाठीव, तुझ्या मान्यतेचा शक्का म्हणून, कारण तू देव आहेस. आण तू येथे आहेस.
आम्हाला स्वकारण्यासाठी, व आपल्याजवळ घेण्याक रता, व आमच्या हरवलेल्या सवर्
गो ी परत आम्हाला िमळवून देण्यासाठी. जर ते आमचे आरोग्य असेल, तर ते 100
पटीने परत िमळो. जर तो आमचा जीव असेल, तर तो फुलणारा, व चमकणारा बनो,
पिवत्र आत्म्याने भर, यासाठी क देवासमोर आम्ही उभे राहू शकू. जर तो अिव ास
असेल, तर हे प्रभू ड गर ढळिवणारा िव ासा ारे तो आम्हास परत िमळो. हे प्रभू, असे तू
घडवून आण.
136 आम्ही िव ास क रतो, क तू िफरत आहेस, पिवत्र आत्मा या इमारतीला व्यापून
टाकतआहे व ा लोकांवर व त्यांच्या दयात, तू िफरण्यासाठी, क त्यांनी ￭जवंत देवाला
स्वकारावे. ही प्राथर्ना आम्ही येशू ख्रस्ताच्या नावाने करतो.

माझा िव ास तुझ्याकडे पाहतो.
तो जो कलवरीवरचा कोकरा,
दवैी उध्दारकतार्;
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माझे ऐक मी प्राथर्ना करीत आहे,
माझी पापे माझ्यापासून दरू कर,
मला यापुढे भटकू देऊ नको,
तुझ्या बाजूने.

137 तुम्हाला खरचं म्हणायचं आहे काय? तुम्ही ते स्वकारत आहा काय? आपले हात
उभारा, असे म्हणा, “मी िव ास धरतो, मी आता स्वकारत आहे.”

जीवनाच्या दाट चक्रव्यूहात मी चालेन,
आण जरी बाजूला दःुख पसरले,
तू माझा मागर्दशर्क बन;
मागणी करतो क अधंारातून िदवस येऊ दे,
दःुख पुसून टाक व भती घालीव,
मला कधी भटकू देऊ नको,
तुझ्यापासून दरू.

आपल्या माना झुकवू या.
138 यानतंर शस्तसंबधंी, कठीण-संदेशवचने; उध्दट वाटण्यासारखी तुमच्यापुढे
कणर्कटू पध्दतीने आणली आहेत, परतंु हा सत्य संदेश आहे. आण जर तुम्ही नम्रपणाने
िव ास कराल जे तुम्ही मािगतले आहे, त्याबाबतीत, तर ते तुम्हाला प्रा होईल, त्या
सरळ मागार्पासून कोणीही दरू न सारो. स्थर उभे राहा. यात काही तथ्य नाही क मी िकती
प्रचार केला, जे काही मी करतो, कवा दसूरा व्यक्त ही काही करतो, त्याचा काही लाभ
घडत नाही जोयर्ंत ते आपण स्वकारत नाही क , माझी स्वतःची वयैिक्तक िमळकतआहे.
139 जर तुम्ही संपूणर् दयापासून िव ास धरता, ज्या गो ीिवषयी इ च्छता, जर तुम्ही
आपल्या पातकांची कबुली िदली, तर देवाने क्षमा केली आहे. त्यावर तुम्ही कधीही संशय
क नका. जर तुमचे पतन झाले असेल, तरी तुम्हाला परत घेण्यात येईल, आजच्या
सकाळी. जर तुम्हाला पिवत्र आत्मा हवा आहे, तर येशू ख्रस्ताच्या नावाने बाि स्मा घ्या
तुमच्या पापमोचनासाठी. कारण ते देवाचे अभवचनआहे. तो ते अभवचन कधी बदलणार
नाही कोणत्याही मडंळीसाठी, संप्रदायासाठी, कवा कोणाही साठी. ते त्याप्रकारचे असले
पािहजे. आम्हाला त्याच्या अटी पूणर् केल्या पािहजेत, मंडळीच्या अटी नव्हे, तर देवाच्या
अटी पूणर् केल्या पािहजेत. तेच आम्ही केले पाहीजे.
140 तो म्हणाला, “िव ासाची प्राथर्ना आजार्यांना बरे क रते.” जर तुम्ही आजारी
आहात, मी तुमच्यासाठी िव ासाची प्राथर्ना केली आहे. तुम्हीही आपल्या दयात प्राथर्ना
केली आहे. व िव ास क न स्वकारली आहे, त्यावर खबंीर उभे राहा. कारण हे असेच
होणे गरजेचे आहे. जरी ते ख वाटत असेल, तरी त्यात काही बदल होणे शक्य नाही.
141 तुम्ही म्हणता, “हो, मी अजून आजारी आहे असेच वाटत आहे;” परतंु ते तसे
नाही…, हे जणू दतूाचे पखं एकत्र येण्यासारखे. बस्स. देव आशीवार्दाच्या स्व पात असतो.
ते जरी ख वाटत असेल. थोडेसे अधक जवळ या व त्याकडे परत नजर लावा, तुम्ही
पाहाल देव स्वतः उभा आहे, व तो आपले वचन पाळीत आहे.
142 आता, आपल्या माना झुकलेल्या असताना, मी सभेचा पुढील भाग भाऊ, व पाळक
नेिवल यांच्याकडे सुपुतर् करतो. 
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