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 …नेिवल सवार्ंना, शुभ सकाळ. आपण खूप आनदंीत आहोत कारण पुन्हा जो सवर्
भरपूरी देतो त्या येशू ख्रस्ताच्या नावात तुम्हाला शुभेच्छा देण्यासाठी आपणाला

एकत्र केले आहे. िवश् वास ठेवतो क तुम्हाला हा महान आठवडा त्याच्या स्तुतीचा आण
आशीवार्दाचा गेला आहे.
2 ा सकाळी येताना, तेथे एका मुलास भेटलो आण त्याने मला एक लहान कोरलेली
मुत िदली जी पहारा देणार्या दतूाची होती जे दोन लहान मुलांवर लक्ष देत होते. आण
मला हे माहीत नव्हते क तो डॉल्टन आडनावाचा, लहान डॉल्टन मुलगा.
3 आण येथे काही आठवड्यांअगोदर, कवा काही…जवळ जवळ दोन
आठवड्यांअगोदर, तेथे एक वडील, ख्रस्ती वडील, तो प्राथर्ना रांगेत उभे असताना,
आपल्या त ण वयातील मुलीक रता मािगतले, जी अजून ख्रस्ती झाली नव्हती. आण
पिवत्र आत्मा बोलला, “मी—मी तुला तुझे मूल देतो.” आण आजच्या सकाळी ती येथे
आहे., तारण झालेली आण प्रभू येशू ख्रस्ताच्या नावात बाि स्मा घेतलेली, येथे मंचावर
बसली आहे, त्याप्रमाणे पिवत्र आत्मा बोलला. आण इतर मुले सवर् सभोवती बसली
आहे. मला ठाऊक आहे क डॉल्टन कुटंूब आनदंी आहे.
4 पाहा तेथे छोटी बाई आहे त्यांनी मागील रिववारी बाळासाठी प्राथर्ना क न घेतली, जे
मरणार होते. मी पाहतो आज ा सकाळी ते आपल्याबरोबर आहे, आण त्या बिहणीसाठी,
आम्ही आनदंी आहोत. त्यांना वाटले त्याला स्नायूचा िवकृतीचा आजार झाला आहे,
आण त्यास तो नव्हता. त्यासाठी आम्ही खूप आभारी आहोत.
5 पाहा, सवर् आपले चांगले िमत्र. मला आठवते तो मनुष्य माझ्याकडे एक खास
मुलाखत घेण्यासाठी एकदा चौटूका येथे—येथे आला होता. मी िवश् वास करतो ते तसे
होते. मी तुझ्या आण तुझी पत्नी आण मुलांसोबत नाश्ता केला; हे मी िवश् वास करतो…
कवा तू आण तुझी पत्नी, कवा मुले, होय, सुध्दा. [एक भाऊ म्हणतो, “मीडल
टाऊन”—सम्पा.] मीडल टाऊन, येथे…परतंु आम्ही सगळे…मी ते नाव िवसरलो,
म्हणून मी सहज त्यास चौटूका असे म्हटले. होय, महाशय…माझे िकतीतरी चांगले िमत्र.
6 भाऊ चाल कॉक्स आण येथील बहीण नेली, जे माझ्यासाठी दसुरे घर आहे, आण
काहीच नाही परतंु तुम्ही माझी स्वतःची मुले होऊ शकता. मी तेथे जातो, तेथे माझा
बहुतेक वेळ आरामासाठी घालिवतो, खाली तेथे. मी इंडयानामधील तर तो कटक येथे
एक उत्तम खारीचा शकारी आहे. आण म्हणून इंडयाना…आण चाल , मी तुम्हाला
सांगतो माझी खूप, उत्कट इच्छा आहे, भयानक वाटते जसे मला त्यांतील काही कॅ्रपीस
मासे कवा स्ट्र पबास मासे पकडाव्याश्या वाटतात तेथे जाण्याअगोदर. मला खरचे असे
वाटते जसे काही मी खूप उभा राहू शकतो.
7 भाऊ पारनेल…दक्षण कॅरो लना येथील. आण भाऊ…ठीक आहे, िकती तरी जण
वेगवेगळे वेगवेगळ्या िठकाणांहून, येथे ा सकाळी आम्हाला भेटण्यासाठी आले आहेत.
8 तुम्हाला ठाऊक आहे, येथे आपले नेहमीचे सभासदत्व नाही. आपण फक्त
एकमेकांबरोबर सहभािगता करतो, येशू ख्रस्ताचे रक्त, देवाचा पुत्र, सवर् अनीतीपासून
आपणास शुध्द करतो.
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9 आता, आपण अ तू अभ्यास करीत आहोत, खरचे वभैवशाली. आण आपण िकमान
मला…ठाऊक आहे मी त्याचा आस्वाद घेत आहे, आण मला ठाऊक आहे तुम्ही सवर्
सुध्दा त्याचा आस्वाद घेत आहात. मी कधीतरी पूणर् िदवसात त्यािवषयी, बोलण्याची
कवा वाचण्याची सु वात करतो, मी दोन वचने घेतो आण मी त्या वचनांतून सु वात
करतो आण, प्रथम गो तुम्हाला ठाऊक आहे, मी उत्पत्ती पासून प्रकटीकरणापयर्ंत
केले, अजूनही चालू आहे.
10 आण, तुम्हाला ठाऊक आहे, मला वेळ घ्यायला आवडेल जेथे आपण—जेथे
आपण घेऊ शकू जेथे आपण इब्रीकरांस पत्र घेऊ शकू, आण अशा प्रकारे घेऊ…
जेव्हा खारीचा हगंाम येतो, जसे सप्टबर…ऑक्टोबर…ऑगस्ट, तुम्हाला ठाऊक आहे,
आण सतत चालू राहतो, जोपयर्ंत परदेशी जाण्याची वेळ येते, प्रत्येक रात्री इब्रीकरांस
पुस्तकावर, कवा िनगर्माचे पुस्तक. देव कसे, िनगर्मन, त्याच्या लोकांना िमसरांतून बाहेर
काढतो, िनगर्मन! फार सुंदर दशर्क आपल्यासाठी जे आता आपण िनगर्मनासाठी तयार
आहोत. ही, ओह, ही फारच सुंदर गो आहे. पूणर् वचन एकत्र बांधलेले आहे, आण ती
एक मोठी गो आहे.
11 आता, ा सकाळी आपण—आपण अजूनही पुस्तकात…आपण इिफसकरांच्या
पुस्तकातून पिहले तीन अध्याय घेणार आहोत. पौलाचे इिफस येथील इिफसकरांस पत्र,
मडंळीला योग्य िठकाणी नेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आण आपण तेथे पोहचण्याअगोदर,
आपण आणखी थोडे क्षण कवा दोन प्राथर्नेसाठी देऊया, आपण करण्याआधी.
12 ओह प्रभू, आमच्या देवा, आम्ही आता तुझ्या उप स्थतीमध्ये येत आहोत, आम्ही
खूपच अपात्र आहोत, तरीही आम्हाला ठाऊक आहे क तेथे रक्ताचे अपर्ण वाट पाहात
आहे, आम्हाला सवर् अशुध्दतेपासून शुध्द करीत आहे, आण देवापुढे आम्हाला,
िनष्कलंक, िनद ष असे सादर करीत आहे. आपण ते गुणवत्तेने कधीच क शकत नाही.
परतंु कारण येशूने हे आपणासाठी केले, आपण नम्रतेने त्याच्या उप स्थतीत आण त्याच्या
नावात झुकूया, मागूया क त्याने ा सकाळी आमच्यामध्ये पिवत्र आत्मा पाठवावा. आण
एक देविवषयक गो ी जाणणारा कवा वचने व्यव स्थत जाणणारा म्हणून नव्हे, परतंु पिवत्र
आत्म्यािवषयी उत्साह व्यक्त करणारा आण कृतज्ञ असणारा जेव्हा तो आमच्यामधून
िफरत आहे, तो आम्ही वचन वाचन असता सवार्ंना तो एकित्रत रत्या आशीवार्िदत करो,
क ते आम्हासाठी सावर्का लक जीवन व्हावे. ते मान्य कर, िपत्या. आम्ही ते येशूच्या
नावात आण येशू क रता मागतो. आमेन.
13 आता मी प्रथम, येथे असे सांगेन, क जर कधी मी असे काही बोलेन ज्यास तूम्ही
सहमत नसाल, योग्य वाटत नसेल, तुमच्या शक्षणानुसार पूणर् चुक च्या असतील, कवा
काही गो ी ज्यास तुम्ही सहमत होऊ शकत नाही, मी पिवत्र आत्म्याचा िवश् वास करतो,
क तो ते मोसमी आण इतके गोड करील जोपयर्ंत…ते तुम्हाला दखुिवणार नाही. पाहा?
ते—ते प्रेम आण सहभािगते ारे होईल, ते असे आहे…ते तशाप्रकारे बनिवले आहे.
14 आण ा सवार्ंची सु वात गेल्या रिववारी प्रवचनाने झाली, मी िवश् वास ठेवतो, क
ते गेल्या रिववारी सकाळी, एक नाकारलेला राजा . कोणाकडे ती टेप अजूनही आहे का?
मला वाटते त्यांच्याकडे त्या आहेत, आण जर तुमची इच्छा असेल तर त्या तुम्हाला
िमळू शकतात, एक नाकारलेला राजा .
15 आता काही िदवसात आण आपण िमडलटाऊन, ओहीओ येथे…सु वात करणार
आहोत. आम्हाला ते सवर् िन श् चत हवेत ज्यांना त्या—त्या वेळेत सुट्ट्या आहेतच,

ासाठी आपण सवर् तेथे भेटू, कारण आम्ही िमडल टाऊन, ओहीओ येथे फार
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मो ा सहभािगतेची अपेक्षा करीत आहोत. मला वाटते, डॉक्टर सुलीवन हे त्या
सिमतीचे अध्यक्ष आहेत. आण तेथे पाच रात्रीच्या त्या असतील, मी पाहूणा वक्ता
म्हणून आंतरसंप्रदायाच्या मडंळीच्या आंतररा ्र ीय अधवेशनात प्रचार करणार आहे.
आण त्या—त्यानतंर, आपल्या स्वतःच्या सभा चालू होतील. आम्ही त्या बारापयर्ंत
चालू ठेवणार आहोत, परतंु अशाप्रकारे प्रयोजन आहे क आपण त्या आणखी दसुर्या
आठवड्यापयर्ंत चालू ठेवू, पिवत्र आत्मा कशाप्रकारे प्रेरणा देतो त्यावर हे अवलंबून आहे.
आम्हा सवार्ंची इच्छा आहे क आत्म्याच्या प्रेरणेने चालावे; आत्मा जे काही करण्यास
सांगेल, तर ते त्व रत क .
16 आण आपण लक्षात ठेवूया क आपण आत्म्याच्या मागर्दशर्नाने चालत असता, एक
महान धडा जो आपल्याला शकायचा आहे क कधीही घाई क नका. पाहा, तुमचा वेळ
घ्या, िवश् वास ठेवा. जर आम्ही देवाकडे काही मािगतले, लक्षात ठेवा, देव प्राथर्नेचे उत्तर
देतो. तो त्याच्या वेळेनुसार देतो, उत्तम त्या मागार्ने, आपल्यासाठी योग्य ते करतो. आण
जर ते तसे नसेल, तर आपण ा सकाळी येथे काय करीत आहोत? आपण ख्रस्ती
आहोत असा दावा करीत आहोत?…जर हा देवाचा शब्द नसेल, तर तो खरा नाही, तर
मग आपण अशा लोकांत आहोत जे अत्यतं दीन आहेत.
17 मला येथे दय इतरांबरोबर जुळिवण्यास अत्यतं आनदं होत आहे ज्यांना ठाऊक
आहे क हे कधीही न पडणारे देवाचे वचन आहे. तर तो, प्रत्येक शब्द. सत्य आहे, त्याचा
प्रत्येक शब्द, प्रत्येक संज्ञा. आण देवाच्या कृपे ार,े आपल्याला एकेिदवशी त्या देशात
प्रवास करण्याचा अधकार िमळाला आहे.
18 काल. लोकांना ठाऊक नाही क ा प्रकारच्या सेवकाईबरोबर उदा￭सनतेचा काळ
आला आहे. मी खरोखर ख झालो आहे, आण मी पत्नीला म्हणालो, “मला वाटते
मी पुढे जाऊ शकतो.”

ती म्हणाली, “बील, तू असे का म्हणतो?”
मी म्हणालो, “ओह, येथे माझ्याकडे संकटे आण गो ी आहेत.”

19 आण नतंर असे वाटले जणू काही पिवत्र आत्मा बोलला, “तू त्यांना टाळण्याचा
प्रयत्न करीत आहेस का? तू त्यांना उडिवण्याचा प्रयत्न करीत आहेस काय?” पाहा?
20 “नाही”, मी म्हणालो, “मला त्या सवार्ंच्या समोर उभे राहू दे आण त्यांना त ड देऊ
दे. पाहा, थोडे…” समजले?
21 ते िकतीतरी चांगले आहे. प्रामाणकपणे, खरचे, हे मी साक्षीदारांसमोर सांगत आहे, हे
जीवन संपले क लगेच, आपण त्या देशात प्रवेश करणार आहोत जे आपल्या िवचारांच्या
पलीकडे आहे. आण जर तेथे कोणी अनोळखी आहेत, मी िवश् वास करतो क तुम्ही
नाही…मी देवाकडे प्राथर्ना करतो. क तुम्ही मला धमार्ंध समजू नका. माझी—माझी
इच्छा आहे क जर कुठल्याही गो ीत, प्रामाणक असावे आण सत्यच सांगावे. आण
मला काय चांगले िमळेल क काहीतरी असे सांगावे जे चूक चे होते, जेव्हा तेथे—तेथे
एवढे काही आहे जे सत्य आहे? आपण, आपण त्यािवषयी काहीही चुक चे का सांगावे?
पाहा? ते केवळ सत्य आहे.
22 आण आश् चयर् करीत नाही, मी िवश् वास करतो क पौलाला तसर्या स्वगार्पयर्ंत
उचलून नेण्यात आले होते, आण त्याने अशा गो ी पािहल्या क माणसाने ज्यांचा उच्चारही
करणे उचत नाही. आण एके िदवशी तो बोलला, “डोळ्याने जे पािहले नाही, कानाने
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जे ऐकले नाही व माणसाच्या मनात, जे आले नाही, ते आपणांवर प्रीती करणार्यांसाठी
देवाने ￭सध्द केले आहे.”
23 ओह, आपण फक्त जगत आहोत…आपण येथे जगत आहोत कचर्याच्या िढगावर,
घाणीवर धुमसणार्या अग्नीच्या धुरात. जरी आपणाला त्यापासून दिुषत केले नाही, तरी
आपण त्यांत राहात आहोत, जेथे कोळशासारखा धुर पापाच्या लाखतून येत आहे. एक
सवार्त कंटाळवाणी गो ज्याचा िवचार मी क शकतो, त्या जून्या शहरात कचर्यांचा जळत
असलेला िढग. काय तुम्ही कधी त्याच्या जवळ गेला आहात? हा भयानक, धुराचा दगुर्ंध
सवर् प्रकारचा घाणीचा वास. आण—आण त्यामध्ये ास घेता, व त्यामुळे तुम्ही आपली
त डे वळिवता.
24 मला आठवण आहे न्यू अलबनीकडे जाताना…तेथे 18व्या ग ीमध्ये, जेथे तो
कचर्यांचा मोठा िढग असे, आण मला तेथे जाऊन मीटरची न द घ्यावी लागत असे. व
एकत्र क न आणावे लागत असे. त्या िदवसात मी घाबरत असे, त्या 18 व्या ग ीमध्ये,
जेव्हा तेथे त्या िठकाणी मला न द घेण्यास खाली जावे लागत असे, कारण भयकंर दगुर्ंधी
येत होती. आण तरीसुध्दा, तेथे मेलेले उंदीर व कुत्रे व इतर, तुम्हाला ठाऊक आहे,
त्यामधुन तो धुर िनघुन येत असे.
25 आता, तरी सुध्दा, जीवनाची तुलना, ही उत्तम जे आहे त्याच्या बरोबरच होते. त्या
मदंावलेल्या आगीतून, जणू पापाची दगुर्ंधी सवर्त्र पसरली होती, हे आ त्मक रतीने मी
बोलत आहे. परतंु, हे, जेथे हवा मुक्तपणे वाहते व सगळे काही प्रेमळ, शांतीमय व आनदंी
आण अनतं जीवन, जे त्या नदीच्या पलीकडे. परतंु आम्ही एका यधु्दभुमीवर आहोत,
म्हणून त्या गो ी न सोडता म्हणावे “चला घाई करा व त्वरीत तेथे जाऊ या,” आम्ही
आमच्याबरोबर घेऊन यावे ज्यांना आम्हाला आणता येईल. होय.
26 आण आता या धड्याचा उद्देश हाच आहे क जे भूमी ओलांडून प लकडे आले आहेत
त्यांनी आपला नांगर रोवून ठेवावा. ाचा उद्देश हा आहे क इिफसचे पुस्तकाचे अध्ययन
करावे, ज्या ारे आम्हा मंडळीला ख्रस्तामधील सुयोग्य स्थानी बसिवते. यहोशवाचे
पुस्तक व त्याने केलेली देशाची वाटणी, ही जुन्या करारात छायात्मक रत्या दशर्िवलेली
आहे. मागच्या रिववारी आम्ही पाहीले होते क , कशाप्रकारे यहोशवाने प्रत्येक व्यिक्तला
त्या भुमीची वाटणी केली. आण त्याने ते काम प्रे रत होऊन केले.
27 जसे मोशेने…िमसरांतून त्यांना बाहेर काढून आणले, तेथे लसूण, कांदा, यांतून बाहेर
काढले, आण देवाच्या अभवचनानुसार जे चारशे वषार्ंपयर्ंत… कवा चारशे वषार्ंअगोदर
त्याने आ ासन िदले होते ते िठकाण देईल, यासाठी क त्याने त्यांना त्या िठकाणात
आणावे, अशी भुमी जेथे दधुा-मधाचे प्रवाह वाहतात. आण मोशेने इ ाएलांतील मुलांना
त्या भुमीपयर्ंत चालिवले, परतंु तो त्यांना आत घेऊन जाऊ शकला नाही.
28 आण येशू, त्यांना आध्या त्मकतेमध्ये घेऊन गेला…आम्हाला ते आ ासन पिवत्र
आत्म्यासंबधंी सु वातीलाच िदले आहे, येशू त्या अभवचनापयर्ंत घेऊन गेला. परतंु पिवत्र
आत्मा आला, यहोशवासारखा, जो आम्हाला प लकडे घेऊन जातो यासाठी क आम्ही
प्रत्यक्षात त्यात जाऊन त्या भूमीचा ताबा घ्यावा, कवा मडंळीचा ताबा घ्यावा. आम्हाला
हे, मुळत:, असे सापडते…
29 आता येथे जेथे, शक्यता आहे, क लोक िवचार क शकतात क मी उध्दट
आहे व भावांची उपेक्षा करीत आहे. परतंु मी करीत नाही! देव माझा न्यायाधीश आहे,
मी नाही. पाहा? मी फक्त एका मुद् ाकडे जे सत्य आहे त्याकडे लक्ष वेधू इ च्छतो.
समजले? आम्ही मनुष्यांचे नेतृत्व, मनुष्य मागर्दशर्क, मनुष्याचे पुढारीपण हे पिवत्र
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आत्म्याच्या मागर्दशर्नाऐवजी िनवडले आहे. आम्ही मनुष्यांची आवड धरली आहे क
आम्हाला त्यातला भाग िमळावा आण नेतृत्व क न संप्रदाय करावा, जसे मेथॉडस्ट,
बॅप्टीस्ट, प्रेसबेटे रयन, लुथरन, चचर् ऑफ क्राईस्ट, पटेकॉस्टल, आण अनेक संप्रदायक
मडंळ्या, ज्यांची एक संस्था आमच्यासाठी उदाहरण ठरले, व आम्ही त्याला अनुसरत
राहू. परतंु आम्ही…
30 परतंु बायबलमध्ये कोठेही असे आम्हाला करायचे नाही. तेथे पिवत्र वचनाचा एकही
िवषय नाहीए, संपूणर् बायबलमध्ये, जेथे देवाने कोणत्या मडंळीला संस्थेचे स्व प िदले
आहे कवा कोणत्या संस्थेबद्दल कधी बोलले आहे, कोणत्या एकाही स्थळी बायबलमध्ये
आम्हाला संस्था सापडत नाही. परतंु वचन त्याच्या प्रत्यक्ष नेहमी िवरोधात आहे. त्या
देवाची इच्छा नाहीए क आम्ही जगाच्या लोकांसारखी पध्दत स्वकारावी. त्याला आम्ही
असामान्य, वेगळे केलेले हवेत.
31 माझे असे म्हणणे नाही क “मुखर्,” बनावे, जसे आम्ही बोलतो. माझा अथर् असा
क बोलावलेले लोक, हो, जे आशीवार्दीत पिवत्र रा ्र , ठपक्यािवरहीत जीवन जगणार,े
कृती करणार,े स तर्न ठेवणारे जसे त्याची इच्छा आहे, त्या आमच्यामध्ये आपले कायर्
करावे, कारण आम्ही त्याचे कामकरी आहोत, जे ख्रस्तामध्ये येशूने चांगल्या कामांसाठी
िनमार्ण केले आहेत.
32 आता, बुधवारच्या रात्री, तुमच्यातील पुष्कळ बुधवारी रात्री नव्हते, परतंु आम्ही त्यात
गेलो…मला वाटते हे 3रे वचन कवा…नाही, ते 5वे वचन आहे.

…वारसासाठी, कवा लोकांची नेमणूक करावी…
33 परमेश् वर कसे, आपल्या लोकांना त्यांच्या स्थानी नेमत आहे. आण जेव्हा एकाला
देव नेमतो, तेव्हा, त्या संपूणर् मडंळीला त्याच्यासारखे व्हावे असे वाटते, अशा प्रकारच्या
गो ी असाव्या, तशाच गो ी कराव्या. आम्हाला वेगळ्याप्रकारे कापले गेले आहे, आम्ही
िवभ बनलेले आहोत, आमचा स्वभावही िवभ बनिवला गेला आहे, व नेमणूकही
वेगवेगळ्या स्थळी झाली आहे, प्रत्येकजण वेगवेगळ्या कायार्क रता नेमलेला आहे; काही
जण थोड्याशा कामासाठी, तर काहीजण मो ा कामांसाठी. मला वाटते तो दािवद होता
कवा संदेष्ट्यांपकै कोणी एक, मला आता आठवत नाहीए, तो म्हणाला, “मी…दु ाच्या
घरात राहण्यापेक्षा देवाच्या घरातील ारपाळ बनून राहीन.”
34 आता, एक सेकंद आम्ही थांबूया, दत्तकपणासाठी, 5वे वचन, त्या िवषयावर येण्याचा
मी प्रयत्न करीत आहे. परतंु आता येथे िवषय लक्षात ठेवा एकंद रत नेमणूक चा आहे.
िकतीजण हे समजत आहेत? एकाच शब्दात आम्ही म्हणताना ऐकू. नेमणूक [मडंळी
म्हणते, “नेमणूक”—सम्पा.] शरीर [“ते शरीर.”] येशू ख्रस्ताचे [“येशू ख्रस्ताचे.”] त्या
स्थळी [“त्या स्थळी.”] ख्रस्तामध्ये [“ ख्रस्तामध्ये.”] जेथे पिवत्र आत्मा [“जेथे पिवत्र
आत्मा”] आम्हास मागर्दशर्न करतो. [“आम्हास मागर्दशर्न करतो.”] तेथे तुम्ही आहात,
आता आम्हाला समजते, पाहा. उचत स्थळी नेमणूक करणे, इिफसच्या पुस्तकाला हे
करायचे आहे.
35 आण पौल जो एक शक्षक, त्याच्याकडे ध्यान लावा. पिहली गो जी त्याने केली
ती म्हणजे पतनाच्या सवर् कल्पना उडवून लावल्या. कोणत्याही िवचारांना उडवून टाकले,
“आज मी ख्रस्ती या नात्याने आण उ ा मी पतत झालो, व त्यानतंर देवाने मला दोषी
ठरिवले आण पुन्हा त्या िदवशी मी परत वळलो.” ही मूखर्ता आहे! आता…हे पुस्तक
सुवातकाच्या शक्षणासाठी नाहीए, सुवातकाच्या उपदेशाचेही नाहीए. आम्ही नाही…मी
कायर्के्षत्रामध्ये या िवषयावर बोलत नाही. मी हे मडंळीकडे आणतो, कारण पौलाने संत
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जनांस संबोधन सांिगतले आहे, ते जे बोलावलेले आहेत आण जतन केलेले आहेत,
आण भरले गेले आहेत आण वेगळे केले गेले आहेत, आण ते पिवत्र आत्म्यामध्ये
आहेत, व कनानाच्या भूमीत पोहचलेले आहेत. पिहली गो , तो त्यांना हे सांगू इ च्छत
आहे, आपल्या मनातून ही गो काढून टाका क तुम्ही न होत चालले आहा आण तुम्ही
हे करायला जात आहा, व तुम्ही ासाठी घाबरे झाला आहात. कोणत्याही गो ीमुळे घाबरे
होऊ नका, कारण तो तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे क तुम्ही कोठे आहात,
तुम्ही कोण आहात, तुम्ही कसे उभे आहात.
36 आता, तुम्ही चुक च्या गो ी क शकता, आण प्रत्येकवेळी जेव्हा तुम्ही चुक चे
कराल त्याचे प्रतफळ भ न ावे लागते. होय, महाशय, तुम्ही जे पेराल तेच कापाल!
परतंु त्याचा तुमच्या तारणाशी काही संबधं नाही. जेव्हा तुम्ही देवाच्या आत्म्याने जन्म
पावता, तेव्हा तुम्हाला सावर्का लक जीवन लाभते आण जसा परमेश् वर मृत्यु पावत
नाही तसे तुम्हीही मृत्यु पावू शकत नाही. तुम्ही देवाचे भाग आहात, तुम्ही परमेश् वराचे
पुत्र आहात.
37 मी ब्रॅन्हम म्हणून जन्मलो; तुम्ही मला कदाचत दसुरे नाव ाल, काही दसुरे नाव,
परतंु त्यामुळे माझे काही कमी होत नाही, मी तरीही ब्रॅन्हमच असेन. मी ब्रॅन्हम म्हणून
जन्मलो, मी कायम ब्रॅन्हम म्हणून राहीन. मी…कदाचत मी पुढील िदवसात आकारहीन
झालो, संधीवातामुळे झुकला गेलो, आण न प्राण होऊन प्राण्यासारखा िदसू लागलो,
परतंु तरीही मी ब्रॅन्हमच राहीन! कारण? ब्रॅन्हम हे रक्त माझ्या नसांत आहे.
38 तसेच तुम्ही आहात. आण जसे परमेश् वराने तुम्हाला बनिवले आहे…आता स्मरण
ठेवा, ख्रस्ताच्या बाहेर आहेत, त्यांच्याशी मी बोलत नाहीए. मी त्यांच्याशी बोलत आहे जे
ख्रस्तामध्ये आहेत. तुम्ही ख्रस्तामध्ये कसे येऊ शकता? “एका आत्म्या ार!े” मो ा
अक्षरात S-p-i-r-…त्याचा अथर्, “त्या एका पिवत्र आत्म्याने आम्ही सवर् एका शरीरात
बाि स्मा पावलो.” आम्ही कसे…आम्ही कसे त्यामध्ये येतो? पाण्यातील बाि स्म्या ार?े
मी िकती तुमच्याशी असहमत आहे बॅप्टीस्ट व तुम्ही चचर् ऑफ क्राईस्ट. पाण्याच्या
बाि स्म्याने नव्हे, कुठल्याही अथार्ने नाही! 1 क रथ 12, म्हणते, “एका आत्म्याने, पिवत्र
आत्म्याने, आपण त्या शरीरात दाखल होतो.” आण जसे ते शरीर, सुरक्षत आहे तसेच
सुरक्षत राहतो. देवाने…तसे आ ासन िदले आहे.
39 देव त्याच्यावर पुन्हा कसा न्याय आणल, जेव्हा तो कलवरीवर गेला? गुलगाथावर
गेला, त्याला हाणण्यात आले, व जखमा करण्यात आल्या, तो आरोग्य देऊ शकला नाही,
त्याला एक शब्द ही बोलवेना. काय कारण असावे? त्याच्यावर जगाचे पाप लादण्यात
आले होते. याचे कारण तो पापी होता असे नाही, परतंु “त्याला पाप करण्यात आले,”
माझ्यासाठी व तुमच्यासाठी. जगाची पातके जी आदामापासून त्याच्या येण्यापयर्ंतची,
त्याच्या खां ावर लादण्यात आली. आण देव काही आपल्या पुत्राला शासन करीत
नव्हता. तर देव पापाला दडं देत होता. पाहा हे िकती भयानक आहे? तो प्राय श् चत करीत
होता. ज्यांना देवाने आपल्या पूवर्ज्ञानाने जाणले होते, क ते येणार, त्यांना सोडिवण्याचा
मागर् तो करीत होता. आपण काही क्षणात तकडे जाणार आहोत.
40 आता, जेव्हा तुम्ही, “एका आत्म्याने त्या शरीरात बाि स्मा पावला, एका शरीरात,
जो ख्रस्त आहे,” आण आम्ही नेहमी सुरक्षत आहोत.
41 आता, येथेच ही गो आम्हाला अप रचत जाणवते, िवशेषतः अरमेिनयम िवश् वासी
बाबत, ते लोक…ज्यांना काही करायचे आहे एका िवश कके्षपयर्ंत आणावे, कवा असेच
काही. ा दोन्हीही गो ी एकाचवेळी कशा होतील? हे कायर् एकतर कृपे ारे कवा कमार् ार.े
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ते त्याचप्रकारे नसेल, ते िवभ दोन वेगळ्या गो ी ारे आहे; परतंु ते एकापासून असणे
गरजेचे आहे. ते…
42 मी, माझे सांगतो, देवाची कृपा सोडून दसुरे काही पाहत नाही. ही माझी समज
आहे. मी कायम कृपेवर िवश् वास केला आहे. मी संपूणर्तः कृपेमध्ये आहे; बस हीच गो
आहे. मी—मी…मी मुलगा होतो, तेव्हा माझ्या जीवनात मी कृपेशवाय काहीही पािहले
नाही, फक्त कृपा, कृपा. ते म्हणाले. “मी—मी…तुमची पाठ खाजिवन आण तुम्ही माझी
पाठ खाजवा.” हे मी िवचत्र पध्दतीने व्यक्त क रत आहे. परतंु मी याची काळजी क रत
नाही क तुम्ही माझी पाठ खाजिवता क नाही, जर तुम्हाला गरज आहे, काहीही असो मी
खाजिवन. पाहा, कृपा. हो, महाशय. पाहा, कृपा ही प्रेमाने कायर् करते. जर तुम्हाला त्याची
गरज आहे! याची पवार् न करता जरी तुम्ही माझ्यासाठी काही केले नाही, मला—मला
त्यांजशी काही कतर्व्य नाही, जर तुम्हाला गरज आहे तर मी ते कसेही असो करीनच.
कृपा! कारण तीच तुम्हाला हवीय!
43 मला तारणाची गरज होती. कोणी मला उध्दार देऊ शकत नव्हता. मी माझ्यासाठी
काहीही क शकत नव्हतो, मी स्वतःही मला वाचवू शकत नव्हतो. परतंु मला तारणाची
गरज होती, कारण मी एका परमेश् वरावर िवश् वास केला होता. आण देवाने आपला पुत्र
पाठिवला, पापमय शरीराच्या प्रत पाने बनिवलेल्या शरीरात, त्याने माझ्या बदल्यात
शक्षा भोगावी, आण माझे तारण व्हावे, फक्त कृपेनेच मी तारण पावलो. स्वत:ला तारण
देण्यासाठी एकही गो ी तुम्ही, आण मी क शकत नाही. आण त्याने ज्यांना पूवर् ज्ञानाने
ओळखले होते जगाच्या स्थापने अगोदर…
44 गेल्या बुधवारी, ही गो पािहली. आम्ही देवाचे चत्रण असे केले होते क , एला,
एलोहीम, आण हे दाखिवले क तो स्वतःमध्ये अ स्तत्वात असणारा देव आहे. परतंु
त्याच्यामध्ये िपतृत्व होते, त्यांच्यामध्ये काही िवशेष गुणवत्ता असणारे गुणधमर् होते, जसे
तारणहारा, जसे आरोग्यदेणारा. हे सवर् परमेश् वरामध्ये होते, व तो स्वत:च अ स्तत्वात
होता. परतंु एक तारणारा ा नात्याने, एक िपतृत्व…जेव्हा त्याच्याकडे स्वगर्दतूही नव्हते,
त्याच्याकडे तेव्हा काही नव्हते. तेव्हा काही नव्हते फक्त देव स्वतः होता. तो स्वत:
अ स्तत्वात असणारा होता. देवाशवाय काहीच अ स्तत्वात नव्हते.
45 परतंु तो त्या कारणासाठी देव होता, मग कोणीतरी असणे गरजेचे आहे जो त्याची
भक्त करील, कारण त्याला भक्त आवडते. आण त्याने स्वत: प्राणीमात्र िनमार्ण केले जे
त्याची उपासना करतील. आता क्षणभरासाठी, पुन्हा आपण ते पाहू. क्षणभरासाठी, संपूणर्
िवषयात आपण जाणार नाही, परतंु तुम्हाला ते ध्वनीमुद्रण म्हणजे टेप वर िमळेल. परतंु
तो देव असल्यामुळे, त्याने स्वगर्दतूांना बनिवले, आण दतूांनी त्याची उपासना केली. ते
स्वगर्दतू आजही देवाची उपासना करीत आहेत. का, ते स्वगर्दतू देवाच्या समक्षतेत उभे
राहतात, त्यांना सहा पंखाचा संच, सहा पखं आहेत. ते दोन पखं आपल्या चेहर्यावर
ठेवतात, दोन पखं आपल्या पायांवर ठेवतात, व दोह नी देवाच्या उप स्थतीत उडतात,
व रात्रं-िदवस मो ाने बोलतात, “पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र प्रभू देव सवर्शिक्तमान.” हेच
पिवत्र-शा म्हणते. त्यांनी त्याची उपासना केली, आता त्यांना बनिवले क त्यांनी
देवाची उपासना करावी.
46 नतंर त्यामध्ये तारणार्याचे गुणधमर् होते. त्या िन मलेल्या दतूांपकै कोणावरही पाप
नव्हते कवा पापांचा िवचारसुध्दा नव्हता. तर मग त्यांच्यातील कोण कसा नाश पावेल?
नाश होऊच शकत नाही. म्हणून असे काही बनवावे जे हरवले जाईल जेणेक न तो
तारणारा बनू शकेल. त्याच्यामध्ये रोग बरे करण्याचे गुणधमर् होते. काय तुम्ही िवश् वास
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करता क तो तारणारा आहे? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—सम्पा.] तुम्ही िवश् वास करता
का तो रोग बरे करणारा आहे? [“आमेन.”] परतंु काय होईल जर तारणासाठी व रोग बरे
करण्यासाठी कोणीच नाहीए? पाहा; तेथे काहीतरी तसे बनले जाणे गरजेचे होते.
47 म्हणून, त्याने तशाप्रकारे बनिवले नाही, परतंु त्याने मनुष्याला व्यक्त स्वातं य
असलेला बनिवले, “जर तु हे घेतले तर ￭जवंत राहशील व जर तु ते घेतले तर मरण
पावशील.” आण प्रत्येक मनुष्य जो या जगात येतो तो अशाच संचात बनिवलेला आहे.
देवाला, त्याच्या पूवर्ज्ञानाने, हे माहीत होते कोण असेल आण कोण नसणार. जर देव…
48 एका दवैज्ञानी अभ्यासकाने काल मला प्रश् न िवचारला, जो प्राथर्ना सभेला उप स्थत
होता कवा त्याने ध्वनीमुद्रकावर ऐकले, म्हणाला “एक प्रश् न आहे!” तो म्हणाला, मग,
त्याने म्हटले, “काय देव सवर्व्यापी आहे काय? मग,” तो म्हणाला, “तो सगळीकडे
उप स्थत असतो?”
49 मी म्हणालो, “तो जसे वचन बोलतो तसा तो सवर्व्यापी नाही. तो एक व्यक्त म्हणून
सवर्व्यापी नाहीए. जर तो सवर्व्यापी आहे, तर का तुम्ही पिवत्र आत्म्यासाठी प्राथर्ना करता?
जर तो सवर्व्यापी आहे, तर त्याने तडा, कोपर,े भेग, प्रत्येक पेशी, ततंूमय पदाथर् यांना व
सवार्ंनाच व्यापून टाक ल.” मी म्हटले, “का त्याने मोशेचा शोध केला, जर तो सवर्व्यापी
आहे, तर त्या खानावळीत का शोध केला? जर तो सवर्व्यापी आहे तर का त्याने एदेन
बागेत ‘आदामा, आदामा तू कोठे आहेस?’ असे का पुका न त्याने शोधा-शोध केली?”
50 तो सवर्ज्ञानी असल्यामुळे सवर्व्यापी आहे. त्याला सवर्काही ठाऊक आहे कारण
तो अनतं आहे, त्याच्या त्या अनतंपणामुळे तो सवर्व्यापी आहे. तो सवर्व्यापी
असल्यामुळे, अनतं आहे, नतंर, तो स्वगार्त बसतो. तो एक व्यक्त असल्यामुळे तो एका
िठकाणात राहतो.
51 परतंु, अनतं असल्यामुळे, त्याला सवर्ज्ञात आहे. प्रत्येक वेळेला क्षु कपण
त्रासदायक बाब याबद्दल तो आपले डोळे िमचकिवतो. प्रत्येक मधमाशी त्याला माहीत
आहे, कोठून ती मधाच्या पोळ्यातील कप्प्यात जमा करते. तो प्रत्येक चमणीला
ओळखतो जी झाडावर बसते. तो आपल्या मनातल्या प्रत्येक िवचारांना ओळखतो, कारण
तो अनतं आहे व सवर्व्यापी आहे. हे आहे, तो फक्त अनतंच नाही, सवर्व्यापी आहे, त्याला
सवर् माहीत आहे. परतंु तो एक व्यक्त आहे, देव एक व्यक्त आहे, आण त्याच्या या
व्यक्त तून हे बाहेर येऊ लागले.
52 आण पाप, मी एके रात्री बोललो होतो, क पाप ही िन मती नाही. पूणर्तेशवाय काही
िन मती केली नाही. देवाने सवर् गो ी चांगल्या िनमार्ण केल्या. पाप हे िन मती नाहीये. मी
म्हणालो, “छान, हीच तर पापाची िन मती आहे.” तुम्ही हे ऐकले आहे. परतंु ते चुक चे
आहे. पाप…िनमार्णकतार् एकच आहे, आण तो देव आहे. देव पापाची िन मती क शकत
नाही, कारण तो पिवत्र असून त्याच्यामध्ये असे काही नाही क तो हे बनिवल. पाप
ही िवकृती आहे; िन मती नाही, परतंु िवकृती आहे. व्यभचार हा नीतमत्वाची िवकृती
आहे. लबाडी हे सत्य चुक ने सांगणे होय. कोणतेही पाप, कोणतेही पाप हे नीतमत्वाची
िवकृती आहे.
53 म्हणून आता, देवाने ￭सध्द केले. त्याने स्वत:ला प्रगट केले, तो देव आहे. त्याने
स्वत:ला तारणारा म्हणून प्रगट केले; मनुष्य पतीत होऊन भटकला होता आण त्याला
त्याने वाचवले. त्याने स्वत:ला आरोग्य देणारा म्हणून प्रगट केले. यात काहीच फरक
पडत नाही क लोक काय म्हणतात क तो आहे; आण तो आहे. काही का असेना, तो
सारखाच आहे. तो आरोग्य देणारा आहे, तो तारणारा आहे, तो देव आहे. तो सावर्का लक
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आहे. आण त्याचा एक उद्देश आहे. प्रारभंीच, त्याचा उद्देश हा होता, क िन मती करावी
जी देवावर प्रेम करील व त्याची आराधना करील.
54 आण त्याने प्राणमात्र उत्प केले, आण ते पतीत झाले, आण मग देवाने, त्याच्या
अनतंातून, खाली पाहीले वेळेच्या प्रवाहात व त्याला मनुष्य िदसले जे प्रत्येक तारले
जातील. प्रत्येक मनुष्य, त्याला हे आपल्या पुवर्…पूवर्ज्ञानाने मािहत होते. म्हणून जर
त्याने, आपल्या पूवर् ज्ञानाने, हे जाणले क कोण तारण पावेल आण कोण तारण पावणार
नाही, तो हे पूव च नेमू शकतो. म्हणून, काही झाले तरी शब्द हा तसा वाईट शब्द नाहीए,
नाही का? तो पूवर्िनयोजन क शकतो कारण तो जाणतो कोणाला तो पत्करणार व
कोणाला नाही. म्हणून, त्यांना वाचवावे म्हणून, त्यांच्यासाठी त्याला प्राय श् चत करायचे
होते. हो, जर आम्ही तेथे लक्ष लावू, आम्ही त्यामध्ये जाऊ इ च्छतो, काही खालील
वचने. त्याने आम्हाला पूवर्िनयो￭जत असे सावर्का लक जीवनासाठी ठरिवले, हे जाणून
क ते सवर् बाजूला सा न आण जगाच्या मुलांना ते िकतीही वेगळे वाटो काही हरकत
नाही, त्यांच्यासाठी ते मह वाचे नाही, कारण ते देवाची मुले होते. आण त्याने त्यांना
पाचारण केले आहे.
55 आण त्याने येशूला पाठिवले, यासाठी क त्याचे रक्त ही आमची भरपाई असावी,
रक्ता ारे प्राय श् चत, प्राय श् चत करावे, कवा स्वकारणे कवा शुध्द करावे. शुध्दतेची
प्रिक्रया कायम करावी…एकेवेळी आलेल्या संजीवनातच नव्हे, परतंु “￭जवंत राहून
आम्हासाठी मध्यस्थी करावी.” यासाठी क ख्रस्ती हे रात्र व िदवस शुध्द राखले
जावेत. तेथे ते रक्त आहे जे प्रभू येशू ख्रस्ताचे जे त्या कु्रसांवर स्वकारले गेले, देवाच्या
उप स्थतीत, जे आम्हाला सवर् पापांपासून शुध्द करते, रात्र आण िदवस. आण आम्ही
सुरक्षत रत्या दमुडले जातो. कसे दमुडले जातो? पिवत्र आत्म्या ारे प्रभू येशूच्या शरीरात
व सुरक्षत. “जो माझे वचन ऐकतो आण ज्याने मला पाठिवले त्याच्यावर िवश् वास ठेवतो,
त्याला सावर्का लक जीवन प्रा झाले आहे आण त्याच्यावर न्यायाचा प्रसंग येणार नाही,
तो मरणातून जीवनात पार गेला आहे.” त्याच्यावर न्यायाची वेळ येत नाही! एक ख्रस्ती
कधीही न्यायात जाणार नाही. ख्रस्त त्याच्यासाठी गेला. माझा विकल माझ्या पक्षात उभा
राहीला. त्याने माझी बाजू मांडली, यासाठी क मला त्यांतून वगळावे. त्याने िपत्याला
सांिगतले क मी काही लायक नाही, म्हणून मला वगळले. परतंु त्याने माझ्यावर प्रेम केले
आण माझी जागा घेतली, आण माझ्या बाजूने आजर्व केले, आण आज मी स्वततं्र आहे!
होय, महाशय. आण त्याने त्याचे रक्त सांडले, आमच्या पातकांसाठी देऊन टाकले.
56 आठवण करा गेल्या बुधवारी रात्री, कोणताही ख्रस्ती… ख्रस्ती व्यिक्त पाप करतो,
परतंु एक पापी पाप करीत नाही. एक पापी पाप नाही क रत, कारण तो पापी आहे.
तो एक पापी सु वातीपासूनच तसा आहे आण म्हणून ते तसे आहे. येथे, ा पुस्तकाचा
पािठमागचा भाग, तो काळा आहे, त्याचा िकती भाग काळा आहे? सवर्च. त्यात काही सफेद
नाहीए, परतंु काळा आहे. तुम्ही म्हणता, “हा एवढासा भाग.” नाही, तो नाहीए, ते संपूणर्
काळे आहे. ते संपूणर् काळे आहे. त्याचप्रमाणे एक पापी व्यक्त असतो. त्याची सु वातच
दोषी म्हणून होते. िठक आहे, तुम्ही म्हणाल, “त्याने व्यभचार केला तर त्याबद्दल काय?
त्याचे काय जर त्याने ीवर बलात्कार केला तर? त्याचे काय जर तो जूगार खेळतो?
त्याचे काय जर त्याने बदंकु तून कुणावर गोळ्या झाडल्या?” ते आमचे काम नाही. ते
आमचे काम नाहीये, आमच्याकडे त्याच्यासाठी िनयमावली आहे जी त्याची काळजी घेते.
आम्ही सुधारणकु घडवून आणणारे नाहीत, आम्ही शुभवतर्मानाचे प्रचारक आहोत. आम्ही
त्याला दडं ठरवू शकत नाही त्याच्या कायार्मुळे, आम्ही त्याला व्यभचाराच्या कृत्यांबद्दल
दोष देत नाही. आम्ही त्याला दोष देतो या कारणासाठी क तो पापी आहे! जर तो एक
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ख्रस्ती असता तर, त्याने ते कृत्य केले नसते. हे बरोबर आहे. जर तो बदलला गेला
आहे, तर तो असे करणारच नाही. परतंु तो पापी असल्यामुळे त्याला ते करावयास
प्रवृत्त करते.
57 येथेच त्या िनयमावलीने चालणारा मनुष्यांच्या अधन रगंभूमीव न हे ठोठावले जाते.
होय, महाशय, भावा, मला हे तूला सांगू दे, “हे कमार्ंनी नाही, परतंु कृपेने आम्ही
वाचलो, आण ते िव ासा ार.े” होय, महाशय. आता, मी िनयमावळीत भावांना दोष
देत नाहीए, ते माझे भाऊ आहेत. आण ते ही तेथे असतील, जसे बाक चे हे असतील,
कारण देवाने त्याच्या मडंळीला तसे असावे म्हणून पूव च ठरवून ठेवले आहे. परतंु एक
गो मात्र आहे, तुम्ही लोकांना असे फाडता, क त्यांना समजत नाही. “आज, होय,
मी—मी जरी…” त्यांना हे जाणू ा; त्यांना जर जगाची एवढी भूक आहे, तर ते तेथले
सु वातीपासूनच नाहीयेत.
58 मी माझ्या बायकोबरोबर िवश् वासयकु्त राहत नाही कारण मला वाटते ती मला सूटपत्र
देईल. मी माझ्या बायकोबरोबर प्रेम करतो म्हणून मी िवश् वासयकु्त राहतो. ही एक काय ाची
अवस्था आहे जी आम्ही पत्करली आहे, क आम्ही एकमेकांवर प्रेम करावे. पिहली गो ,
ते असण्याअगोदर प्रेम असणे गरजेचे आहे. मी तच्यावर प्रेम करतो. माझा िवश् वास आहे
जरी मी काही चुक चे केले, तरी ती मला क्षमा क रल, तरीदेखील, तशी चूक मी करणार
नाही. मी तच्यावर प्रेम करतो.
59 त्याच्याप्रमाणे हे ख्रस्ताबरोबर आहे. जर मी—जर मी जगलो…मी आता प ास
झालो, व जर मी नव्वद कवा शभंरपयर्ंत जगलो, तर मला अजून प ास वष प्रचार
करण्यासाठी िमळतात; आण जर मी प्रचार ही केला नाही त्यावेळी, तरी नदी िकनारी
बसेन. कारण मी तारण पावलो आहे. देवाने त्याच्या कृपे ारे मला वाचिवले, काम नसलेले
असे काहीही जे मी कधी करीन कवा केले, कवा असे काही. मी प्रचार करतो कारण मी
त्याच्यावर प्रेम करतो आण मी त्याच्या लोकांवर प्रेम करतो. आण याच कारणांक रता
मला मािहत आहे क मी मरणांतून जीवनात पार गेलो आहे, कारण मी त्याच्यावर
प्रेम करतो व त्यासाठी त्याच्या मागेही जातो. कोणत्याही प्रकारच्या प र स्थतीत ते का
असेना, मी त्यांच्या मागे काहीही झाले तरी जातो. जा आण त्यांना िमळवा कसेही क न,
त्यांना ओढुन काढा. जर सेवक जन असहमत असतील, आण इतर असहमत असतील,
संप्रदायक मडंळ्या असहमत असतील, ते मला थांबवू शकत नाहीत. कारण काहीतरी
आहे! ते त्याला थांबवू शकले नाहीत! तो त्या अिव ासाच्या स्थतीमध्ये उतरला, आण
त्याला कोणी थांबिवले नाही, तो कसेही क न पुढे गेला. तेच आम्हीही क रतो, बाहेर
जाऊन त्यांना िमळिवतो, त्यांना धरतो काहीही क न. काहीही का असेना, पोहचा,
बळकवा, पकडून ठेवा जेवढे तुम्हाला करता येईल. तुम्हाला माहीत नाही ते कोण आहेत.
त्यांना वाचवा प्रेमाच्या कारणामुळे. “हे मला करणे भाग आहे,” म्हणून नव्हे, परतंु मी प्रेम
करतो म्हणून, कारण तुम्ही प्रेम करता.
60 तुम्ही म्हणाल, “मला तेथे जाऊन त्या बाईबरोबर सलोखा केला पाहीजे, परतंु,
मी म्हणतो आताच जा, मला वाटते मी पिहला चचर्ला जातो नतंर ते मी करीन.” नाही,
पिहले तुम्हाला त्यासाठी ते योग्य करावे लागेल. पाहा? समजले? जर तुमच्या दयात
देवाचे प्रेम नाही, काहीतरी दसुरचे तुम्हाला अशी समज देतील क तुम्ही चुक चे आहा,
तेव्हा तुम्ही जा—तुम्ही जा व देवाबरोबर सलोखा करा. मग तुम्ही तुमच्या शेजार्यांबरोबर
सलोखा करा.
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61 येशूने हीच गो शकिवली. तो म्हणाला, “जर तुम्ही वेदीजवळ आलात, आण…
तुम्हाला आठवले क तुमचे शेजार्यांिव ध्द कवा भावांिव ध्द काही आहे, जा व
पिहल्याने, त्याच्याबरोबर सलोखा करा.”
62 आता, आता जी यगेु जी येणार आहेत. गेल्या बुधवारी रात्रीचा िवषय, “प्रगट होणे.”
याबद्दल. आम्ही पुन्हा तो आजच्या सकाळी पाहुया, या िवषयांमध्ये क “देवाच्या पुत्रांचे
प्रगट होणे.” दसुर्या शब्दात, देव वाट पाहत आहे. आण अंतम समयी जेव्हा आम्ही
त्याच्यासमोर उभे असू. स्वगर्दतूांचा नाश होणार नाही. त्यांना हे माहीत नाहीए जे आम्हाला
माहीत आहे, क आश वार्दाचा आस्वाद कसा लुटावा, ते कधीही गमावले गेले नाहीत.
परतंु मला हे मािहत आहे क मी कुठून आलो, एक पापी, जो त्या खडकांतून कापण्यात
आला. तुम्ही जाणता क तुम्ही कुठून खोदनू काढलेले आहांत. आता जेव्हा आम्ही
सापडलो आहोत, तर आम्ही देवासमोर उभे राहू शकतो. ओह, काय अ तू िदवस
तो असेल!
63 मग दत्तकपणा, नेमणूक होईल. आता, देव त्या कायार्मध्ये कायर्रत आहे. आण जर
आता मी ते तुमच्याकडे घेऊन आलोय, तर आपण त्याला आताच सु वात क न पाहूया,
पाचवे वचन, मला वाचावयाचे आहे. इिफस 1:5

त्याने आपल्या मनाच्या सत्संकल्पाप्रमाणे आपल्याला येशू ख्रस्ताच्या ारे
स्वतःचे दत्तक होण्याक रता प्रेमाने पूव च नेिमले होते,

64 हा देवाचा आनदं आहे िक त्याच्या सत्संकल्पाप्रमाणे करावे, दत्तकपणा व नेमणूक
करावी. आता तो काय करीत आहे? त्याच्या मडंळीची नेमणूक करीत आहे. पिहलं,
त्याने त्याच्या मडंळीला पाचारण केले, मॅथोडस्ट, प्रेस्बेटे रयन, लुथरन, बॅ प्टस्ट, यांना
पाचारण केले. त्यानतंर त्याने काय केले? पिवत्र आत्मा पाठवून त्यांना पिवत्र आत्म्याचा
बाि स्मा िदला.
65 माझी अशी इच्छा आहे क तुम्ही पटेकॉस्टल लोकांनी हे तुमच्या दयातून काढून
टाकावे. पटेकॉस्ट हा काही संप्रदाय नाहीये; परतंु पटेकॉस्ट हा एक अनुभव आहे. तो
पिवत्र आत्मा आहे. ते काही संस्था नाही. तुम्ही पिवत्र आत्म्याला संस्थेचे स्व प देऊ
शकत नाहीत. आण तो त्यासाठी उभाही राहणार नाही. आता, तुम्ही ज्याला संस्था
म्हणून पुकारता, परतंु पिवत्र आत्मा बाहेर िनघून जातो आण तुम्हाला तुमच्या जागी
ठेवतो आण तसेच चालू राहू देतो. पाहा? पटेकॉस्ट ही काही संस्था नाहीए; पटेकॉस्ट
हा एक अनुभव आहे.
66 आण नतंर देव आपल्या लेकरांना निवन जन्म देतो, पिवत्र आत्म्याच्या
बाि स्म्या ार.े ते जवळ येतात आण जेव्हा ते स्वत:ला स्वच्छ करतात नॅझ रन, िप लिग्रम
हो लनेस. त्यानतंर ते पटेकॉस्टच्या अनुभवात येतात, कवा पिवत्र आत्म्याचा बाि स्मा,
वरदानाचा जीण ार. ते भ -भ भाषा बोलत गेले आण अन्य भाषेचा अनुवाद केला
गेला, आण िमळालेल्या आरोग्य आण चमत्कारांचे दान, आण चन्हे व अ तेू यांची
सोबत त्यांना लाभली. आता ते मुले आहेत, ते देवाची मुले आहेत. ते ख्रस्तामध्ये आपले
स्थान िमळिवलेले आहेत. ते जन्मा ारे मुले ठरले. आण निवन जन्म आण स्वतःतील
बदल हा पिवत्र आत्म्याला दशर्िवतो.
67 तुम्ही पिवत्र आत्मा िमळवेपयर्ंत बदलत नाहीत. हेच पिवत्र शा सांगते. येशूने पेत्राला
सांिगतले, कोणालाही िवचारा, तुमच्या शा ात वाचा, तो प्रभू येशूवरील िव ासा ारे
न्यायी ठरला गेला होता, व अनुयायी बनुन, तो प्रेिषत बनला. येशूने त्याला स्वगर् राज्याच्या
िकल्ल्या िदल्या. आण योहान 17:17, त्याने त्यांना पिवत्र केले, आण त्यांना सामथ्यर्
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िदले, बाहेर पाठिवले, भुतांना घालिवले आण अनेक गो ी केल्या. त्यांना पिवत्र केले. “हे
िपत्या, तू त्यांना तुझ्या सत्याने, पिवत्र कर, तुझे वचन हेच सत्य आहे. मी त्यांच्यासाठी
स्वत:ला पिवत्र करतो.”
68 ते सवार्त मधुर असे शब्द जे मी कधी ऐकले असतील. “िपत्या, मी त्यांच्यासाठी
स्वत:ला सम पत करतो.” तुम्ही हे जाणता काय क त्याला हा हक्क होता क स्वतःचे घर
असावे? तो एक मानव होता. तुम्ही जाणता क एक पत्नी असावी असा अधकारही त्याला
का होता? तो एक मानव होता. त्याला या सवार्ंवर अधकार होता, परतंु तो म्हणाला
“िपत्या, मी स्वत:ला त्यांच्यासाठी सत्यात सम पत करतो. यासाठी क त्यांनीही सत्यात
सम पत व्हावे.”
69 मी एका प्रचारकाबरोबर बोलत होतो, मी त्यांच्यासाठी काही रात्री या महामागार्वर
प्रचार करणार आहे. आण मी त्याला काही गो िवचारली. तो म्हणाला, “होय, भाऊ
ब्रॅन्हम, परतंु माझे पुष्कळ लोक त्यावर िवश् वास क रत नाहीत.”

मी म्हणालो, “पुष्कळजण काय िनयमावलीने चालणारे व्यक्त आहेत?”
70 “होय.” भाऊ त्यावर िवश् वास करीत नाही. “परतंु,” त्याने म्हटले, “त्यांच्यासाठी!”
ओह, मला जणू त्याच्या गळ्याला िमठी मारावी असे वाटले. “त्यांच्यासाठी, पाहा, मी
स्वत:ला सत्यात सम पत करीत आहे.”
71 हो, येशू बाराही व्यक्त ना प्रशक्षण देत होता, कारण या बारा व्यक्त ारे शुभवतर्मान
हे जगात जावे. आण तो म्हणाला, “त्यांच्यासाठी मी स्वत:ला सम पत करतो.” तुमच्या
स्वत:स शेजार्यांसाठी पिवत्र करा, इतर कोणासाठी तरी पिवत्र करा. “तुमच्या स्वततं्रतेचा
उपयोग देहवासना तृ करण्यासाठी क नका,” असे संत पौलाने म्हटले आहे,
“परतंु स्वत:ला पिवत्र करा!” शेजार्या पाजार्यांत आपले वतर्न चोख ठेवा, जसे एका
खर्या ख्रस्ती व्यक्त ला केले पाहीजे तुमचे बोलणेही, जर तुम्ही तुमच्या शत्रूस भेटला,
त्याच्यासाठी स्वत:ला पिवत्र करा, तुम्ही काय क शकाल हे तुम्हाला माहीत नाही.
72 आता पुत्रांची पुनर्स्थापनेबद्दल, पिहली गो जेव्हा पूत्र येतो, पुत्र बनतो, परतंु
आम्हाला त्याच्या वतर्नाव न समजते क तो दत्तकपणासाठी पात्र आहे कवा नाही,
तो वतर्न कसे करतो चांगले कवा वाईट.
73 आण आता पेन्टेकॉस्टल…आता मला तुम्हाला दाखवू ा क पेन्टेकॉस्ट हा
संप्रदाय नाही. येथे िकती बॅप्टीस्ट, बाि स्मा पावलेले आहेत, त्यांनी पिवत्र आत्मा
स्वकारला आहे, तुमचे हात मला दाखवा. पाहा? िकती मेथॉडस्ट येथे आहेत ज्यांनी
पिवत्र आत्मा स्वकारला, तुम्ही आपले हात वर करा. िकती नॅझ रन्स येथे आहेत ज्यांनी
पिवत्र आत्मा स्वकारलेला आहे, तुम्ही आपले हात उंच करा. प्रेसबेटे रयन पिवत्र आत्मा
स्वकारला आहे काय? पाहा? लुथरन? दसुरे सांप्रदायक मडंळ्या, ज्या पेन्टेकॉस्टला
ध न नाही येत, परतंु दसुर्या सांप्रदायक मडंळ्यांना ध न आहेत, पिवत्र आत्मा तुम्हाला
िमळाला आहे तर आपले हात दाखवा. पाहा? म्हणून पेन्टेकॉस्ट हा संप्रदाय नाहीए, हा
एक अनुभव आहे.
74 आता, देवाने तुम्हाला ख्रस्ताच्या श ररात घेतले. आता तो काय करतो? तुम्ही हे
स्वतःहून ￭सध्द केले क स्वत:चे पिवत्रीकरण झाले हे तुमच्या उत्तम आचरणा ार,े पिवत्र
आत्म्याचा आज्ञाधारकपणा, जग काय म्हणते त्याजशी काही कतर्व्य नाही.
75 मी—मी हा िवषय अधक तीव्र रतीने मांडणार आहे, पाहा, कारण…मला उध्दट
रतीने बोलायचे नाही…मला तसे बोलायचे नाही, पाहा. मला असे वाटतही नाहीए,
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माझे—माझे म्हणणे. मला—मला तसे बोलायचे नाही. लोकांना जमा करा आण देवाने
पाठिवलेले सत्य त्यांना प्रचार करा, आण ते तर त्यापासून परावृत्त होऊन पुन्हा तीच
कृत्ये करत राहतात, आण म्हणतात मला पिवत्र आत्मा िमळाला आहे. ा गो नी मी
थकतो. या गो ी तुमची जवळजवळ नासाडी करतात, पाहा. काय चालले आहे? ते परत
आपल्याच गो कडे िफरतात, जसे इ ाएलांच्या मुलांनी केले, त्यांना एक राजा हवा होता
जो त्यांच्यावर धनीपण करील आण त्यांना अमोरी, अमालेक आण प लि याच्यासारखे
करण्यास भाग पाडील.
76 मिहलांनो, तुम्ही हे जाणता काय? क घट्ट िवजार प रधान करणे चुक चे आहे?
तुम्ही हे जाणता काय? तुम्ही हे जाणता काय केसांची बटा कापणे हे चुक चे आहे?
श्रीमान तुम्हाला हे माहीत आहे का धुम्रपान करणे व इतर अशाच कृती चुक चे आहे?
तुम्हाला हे चुक चे माहीत आहे काय क तुम्ही आपल्या घराचे पती नसावे, तुमच्या
पत्नीचा संताप वाढतो व लाथ मा न दरवाज्या बाहेर काढते आण तुम्ही म्हणता, “होय
िप्रये, तुझे दय आशीवार्िदत होवो, मी परत येऊ का?” तुम्हाला माहीत आहे…तुम्ही
देवाच्या घरात कसे नाजूक राहाल जर तुमचा तुमच्या घरावर योग्य ताबा नाही? हे एकदम
खरे आहे. बिहण नो, तुम्हाला हे माहीत आहे काय क तुमचा पती हा केवळ तुमचा पती
नसून तो तुमच्यावर स्वामीत्व करणारा आहे? देवाने हे म्हटले आहे. कारण हेच क पती
हा भुलिवला गेला नाही, तर ी भुलिवली गेली. आण तुम्ही प्रचारक, ीयांना तुमच्या
मडंळ्यात पाळक व प्रचारक बनिवणे चालू ठेवले आहे, हे जाणून ही क देवाचे वचन
त्यासंबधंी दोष देते.
77 तुम्ही हे नाव बाि स्म्यांसाठी कायम वापराल “िपता, पुत्र आण पिवत्र आत्मा”, परतंु
त्याचा पिवत्र शा ात एक कण सुध्दा सापडत नाही. मला आचर्िबशप कवा कोणीही मला
दाखवावे क बायबलमध्ये कोणाचा तरी बाि स्मा हा “िपता, पुत्र, पिवत्र आत्म्याच्या”
नावाने झाला. मला असा कोणी व्यिक्त हवाय जो मला दाखवू शकतो क येशू ख्रस्ताच्या
नावाचा बाि स्मा सोडून दसुरा कोणता बाि स्मा झालाय. परतंु योहानाचा बाि स्मा…
नव्हता, त्यांनी बाि स्मा घेतला व जो येणार त्याजवर िवश् वास ठेवला, परतंु ते त्याला
ओळखत नव्हते क तो कोण आहे. परतंु जेव्हा त्यांनी त्याला ओळखले, त्यांना परत येशू
ख्रस्ताच्या नावाने बाि स्मा घ्यावा लागला. मला असा कोणी व्यक्त हवा आहे…मी—
मी असेंम्बली ऑफ गॉड यांना िवचारले, दसुरे प्रचारक, बॅ प्टस्ट, प्रेसबेटे रयन आण
सगळेच. ते त्याबद्दल बोलणार नाहीत. मला वचन पाहायचे आहे.
78 आण मग मी एक “धमर्वेडा,” हा, नतंर “एक मुखर्,” डोके िफरलेला, मी एक “वेडा
मनुष्य,” कारण मी तुम्हास सत्य सांगण्याचा प्रयत्न क रत असल्यामुळे? आता, माझ्या
भावांनो, हे खरे आहे. जर मनुष्य देवासाठी संपूणर्पणे िवकला गेला, तुम्ही बदंकु चा चाप,
बदंकु, आण बदंकु ची नळी िवकली तुम्ही—तुम्ही—तुम्ही—तुम्ही—तुम्ही वेगळे केले
गेलात, तुम्ही—तुम्ही वेगळेच प्राणी आहात.
79 पुष्कळजण बोलावलेले आहेत, थोडेच िनवडलेले आहेत. होय, पुष्कळ लोकांस
पाचारण झालेले आहे, तुम्हाला तुमच्या दयात ते पाचारण िमळाले, “होय, मी िवश् वास
करतो देव माझ्यावर प्रेम करतो. मी िवश् वास करतो क तो प्रेम करतो.”
80 परतंु, भावा, तुम्ही त्यांच्यासारखे ￭जथपयर्ंत नाश पावलेले व्हाल, कारण ते
त्यािदवशी येतील व म्हणतील, “प्रभू, मी तुझ्या नावाने भुते घालिवली. मी तुझ्या नावाने
सवर्काही केले. मी आरोग्यवरदानाची सेवा केली. मी शुभवतर्मानाचा प्रचार केला. मी
भूतांना काढले.”
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81 आण येशूने म्हटले, “माझ्यापासून चालते व्हा, मी तुम्हाला ओळखत दे खल नाही,
ढ ग्यांनो. तो जो माझ्या िपत्याच्या इच्छेप्रमाणे करतो!” लोक हे का पाहत नाहीयेत?
आता, मला ठाऊक आहे ही गो तुम्हाला लागते. आण माझी—माझी इच्छा नाही क
तुम्हाला दखुवावे, माझा त्याप्रमाणे अथर् नाहीए. परतंु, भावा, मी…मी…
82 माझ्याकडे पाहा, आपण अतं समयात आलो आहोत, आण देव दत्तकपणा देत
आहे, मडंळीमध्ये आमच्या जागा आम्हाला नेमून देत आहे, ख्रस्ताच्या शरीरात, त्याच्या
शरीरात. आता, त्यामध्ये फार लोक जाणार नाहीत, मी अगोदरच तुम्हाला हे सांगु इ च्छत
आहे. तुम्ही म्हणाल, “हो, फार चांगले आहे, एवढी मोठी संख्या आहे!” परतंु त्याच्याकडे
सहा हजार वष होते ज्यांतून त्याने त्यांना खेचून बाहेर काढले आहे. आठवण ठेवा,
पुन त्थान येईल आण आम्ही त्यांच्याबरोबर उचलले जाऊ. त्यांतले थोडेसे, पाहा.
तुम्ही तुमचे तारण साधून घ्या, लवकरच. स्वतःकडे पाहा आण जाणा काय माझे चुकले
आहे. पाहा? काय आहे ही बाब, मला मािहत आहे ही—ही गो किठण आहे, परतंु, भावा,
हे खरे आहे. हे देवाचे सत्य आहे. दत्तकपणा!
83 आम्ही देवासाठी पेटून उठलो पाहीजे, आम्ही िदवस आण रात्र गेलो पािहजे.
आम्हाला कोणी रोखू शकत नाही, आण आम्ही इतके गोड व आनदंदायी असायला हवे,
आण इतके दयाळू आण आमच्या जीवनात ख्रस्तासारखे असायला हवे. ते जीवनात
प्रत्येक िदवशी केले पाहीजे. येशूने म्हटले, “तुम्ही रानांतील फुले पाहा, ती कशी वाढतात,
ती क करीत नाहीत व सुत कातीत नाहीत, तरी मी तुम्हास सांगतो, शलमोन देखील
आपल्या सवर् वभैवात त्यांतल्या एकासा रखा सजला नव्हता.” शलमोनाकडे रशेीम
सुईकाम केलेले फार सुंदर झगे होते, परतंु येशू त्याबद्दल बोलत नव्हता. त्या फुलांना
वाढण्यासाठी, रात्रं-िदवस मेहनत करावी लागे. तुम्ही या अतंाच्या टोकाला कशासाठी
परत आला आहात? जर न्यायी मो ा मुश्क लीने वाचले जातात, तर पाप्यांना कोठे
जागा िमळेल (ते अिवश् वासी लोक आहेत) आण अभक्त ने वागणारी, मनुष्य जो वचन
ऐकतो व त्यात चालण्यास नकार देतो? आता आम्ही काय करणार आहोत? पाहा?
आता ते…
84 ही, आता, आपली मंडळी आहे. आम्हांमध्ये चार कवा पाच अप रचत व्यिक्त आहेत.
परतंु ही मडंळी आहे, येथे मी तुम्हांस शकिवत आहे. हे ध्वनीमुद्रण जाईल, माझी इच्छा
आहे जे लोक हे ध्वनीमुद्रण ऐकतील त्यांनी आठवण ठेवा, हे मी माझ्या मडंळीला म्हटले
आहे. लोकांमध्ये बाहेर असताना, त्यांना याबद्दल सांगतात सौम्यतेने सांगण्याचा प्रयत्न
करा. बाळकांबरोबर त्यांच्याशी अशाप्रकारे राहा जेथे त्यांच्या कल्पना दधु मलई पुरता
आहेत. परतंु जेव्हा त्यांचा सत्याचा पाया घालण्याची वेळ येते, तेव्हा ते करा.
85 दत्तकपणा, योग्य जागी नेमणूक करणे! ते कोठे आहेत? मला दाखवा ते कोठे
आहेत. देव आपल्या लेकरांना प्रकटीकरणा ारे पाचारण क न वेगळे काढून ठेवतो. त्यांना
त्याबद्दल एक शब्दही बोलण्याची गरज नाहीए. तुम्ही पाहा काहीतरी घडते. मुलाची
योग्य जागी नेमणूक करण्यात येते, त्याला त्याचपद्धतीप्रमाणे व्यवस्थेप्रमाणे करण्यात येते.
तो—तो जेवढे अधकार पािहजे त्यात येतो, त्याचे शब्द हे आ देवदतूाच्या शब्दांएवढे
चांगले ठरतात, कबहुना अधक. पुत्राला दत्तकपणा िमळाला, त्याला मोठे उंच स्थान
िमळाले, तेथे बसिवण्यात आले, त्याचा झगा बदलला गेला, त्याचे रगं प पालटले.
िपत्याने त्यासाठी एक पिवत्र िवधी केला, म्हणाला, “हा माझा पुत्र आहे, या क्षणापासून
याच्या खां ावर सत्ता राहील. तो अधकारी आहे. माझ्या सवर् वतनांवर तो आहे. माझ्या
मालक चे जे आहे ते त्याचे आहे.” हे बरोबर आहे. नतंर आम्ही जर मागे गेलो, एला,
एला, एलोिहम, एलोिहम, पाहा? जेथे तो स्वतः अ स्तत्वात असणारा. आण नंतर तो
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यहोवा बनला, ज्याने काही बनिवले, त्याने मनुष्याला पृथ्वीवर धनीपण िदले. आम्ही
कशासाठी थांबलो आहोत? प्रगट होण्याची वाट पाहत अहोत. पृथ्वी ही कण्हत आहे.
आपण जाऊन वाचूया. िठक आहे.

…आगाऊच नेमले…मुलांना वारसा हक्क देण्यासाठी… त्याच्या इच्छेच्या
सत्संकल्पाप्रमाणे,

त्याच्या…त्याच्या कृपेच्या गौरवाची स्तुती व्हावी.
86 त्याची कृपा काय आहे? मागे गेलो तर, जेव्हा तो िपता नव्हता; त्याची कृपा, त्याचे
प्रेम, यां ारे त्याने स्वतःस पुत्र बनिवले, ज्या ारे पूवर्िनयोजना ारे आम्ही देवाच्या पूत्राचा
दत्तकपणा िमळवावा, त्याच्या कृपेच्या गौरवाची स्तुती व्हावी. पाहा?

…त्याच्यामध्ये त्याने आम्हास स्वकारले, ख्रस्त जो िप्रयकर (असा
व्यिक्त).

87 त्याने स्वकारावे असे कसे केले? त्याच्या ार.े त्याच्यामध्ये आम्ही कसे जातो? एका
आत्म्या ार,े सवर् त्याच्याठायी बाि स्मा पावले आहेत. ऐका.

त्यांच्या रक्ताच्या ारे खंडणी भ न िमळिवलेली मुक्त म्हणजे आपल्या
अपराधांची (एस-आय-एन-एस) क्षमा …

88 पापासाठी कोठेतरी प्राय श् चत असल्याशवाय, ततपयर्ंत तुम्ही पूवर्िनयकु्त चा,
देवाच्या पूवर्िनयकु्त च्या व्यवस्थेचा प्रचार कसे क शकता? असे का? प्रत्येक िदवशी
तुम्ही चुक करत असता, प्रत्येक िदवस तुम्ही चुक करता. परतंु जर तुम्ही निवन जन्म प्रा
केलेले पु ष कवा ी आहात, चुक घडताच, देव हे जाणतो क आम्ही त्याबद्दल क्षमा
मागतो. तुम्ही जर अध्यक्ष सोवेल्ट कवा अजून कोणी व्यक्त च्या उप स्थतीत असाल
आण म्हणाल “मी चुकलो आहे, देवा मला माफ कर यािवषयी.” का? आण तेथेच कोठे
रक्त प्राय श् चत…
89 तुम्ही लक्ष ा. “s-i-n-s” म्हणजे पापे. एक पापी हा पापीच आहे, तो पाप करीत
नाही. परतंु मडंळी ही पाप करते, चुका करते, चुक चा िवचार आणते, अयोग्य प्रभाव,
अडचण, अयोग्य चाल जसे एक लहान मुल अिन श् चत रत्या चालते तसे, चालावे कसे हे
शकण्याचा प्रयत्न करते. त्याला अजून मािहत नाही. कसे योग्य चालावे, कारण ते लहान
मूल आहे. परतंु आमच्याकडे हात आहे जो सहज त्याच्याकडे पोहचतो तो जर…पकडला
तर तो डगमगणार नाही, आण म्हणेल, “मुला, असे चाल.” तो आम्हाला उचलून ध रत
नाही आण धापट ही मा रत नाही कारण आम्ही चुका केल्या आहेत, तो आम्हाला असा
तडाखा देत नाही क आम्ही म न जाऊ कारण आम्ही चालण्यास शकत आहोत. तो
आम्हावर प्रेम करतो जसे आपण आपल्या मुलांवर प्रेम करतो.
90 एक, खरा वडील आपल्या मुलासाठी चाबूक दाखवत नाही जेव्हा तो मुलगा
चालण्याचा प्रयत्न करत आहे, जर का तो भूमीवर पडला तो लगेच पोहचून आपल्या
मजबूत हाताने त्याला उचलतो, तुम्हाला दोन्ही हातांनी पकडून ठेवतो, म्हणतो, “मुला,
अशाप्रकारे कर. असे चाल.”
91 त्याचप्रमाणे देव त्याच्या मडंळीशी वागतो! तो लगेच त्या िठकाणी पोहचतो व आपल्या
बाहूमध्ये पकडतो, वर उचलतो व म्हणतो, “मुला, असे चाल. येथे, असे बोलु नको—
नको, अशाप्रकारे बोल. आता, मी काळजी करीत नाही क मडंळी काय म्हणते, हा काय
म्हणतो, तो काय म्हणतो; तू अशाप्रकारे बोल. जसे हे, आहे. जर माझे वचन असे प्रचार
करते, त्याच्याशी एकिन राहा, त्याबरोबर चाला. त्याच्याबरोबर राहा. ाची काळजी
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क नका क सगळे जण काय म्हणतील, त्या वचनाबरोबर राहा. असे चाला. हा तो मागर्
आहे ज्यामध्ये आपली पावले उचला.”
92 आमच्या पापांसाठी; आमच्या पापांसाठी प्रेमाने प्राय श् चत केले, नाहीतर
आम्हाला कधी संधी िमळाली नसती. आम्ही कशाप्रकारे या वचनांमध्ये आमची पकड
ठेवली पाहीजे!

…त्याच्या कृपेच्या अपार समृध्दीने;
त्याने—त्याने िवपुलतेने केली आहे…

93 “िवपुलता,” म्हणजे काय? हो, देवा! कोठे त्याने िवपुलता केली आहे, “मो ा
राशी केल्या आहेत.”

…त्याने सवर् ज्ञान व बुध्दी ांच्यासह त्याने ही कृपा आपल्यावर िवपुलतेने
केले आहे;

94 “दरुदशत्व, सवर् ज्ञान यांची िवपुलता त्याने केली.” सवर् “ज्ञानाने,” हे जगाचे ज्ञान
नव्हे. कारण या जगाचे ज्ञान देवापुढे मुखर्ता आहे, आण देवाचे ज्ञान ही जगासाठी मुखर्ता
आहे. जसे िदवस व रात्र, एकमेकांबरोबर सहमत होत नाहीत. परतंु जेव्हा सुय दयास
सु वात होते आण िदवस उगवतो, रात्र िनघून जाते सवर् िठकाणांतून. आण जेव्हा
शुभवतर्मानाचा प्रकाश पडण्यास सु वात होते, त्यावेळी जगाच्या सवर् गो ी हळूहळू
िदसेनाशा होतात. आण ते काय करते? तो सुयर्प्रकाश आपल्या लेकरांवर िवपुल
देतो, आत्म्यात चालण्यास, देवाच्या आत्म्याचे मागर्दशर्न लाभले, त्याच्या कृपेची अपार
समृध्दी, सवर् बुध्दी आण ज्ञान, समज आण चातुयर् ते यासाठी क कसे चालावे हे
कळावे. तुम्ही पाहा जर चुक चे आहे, तर तुम्ही सावध असा जे काही तुम्ही करणार…
जर ते चुक आहे, तर सावधान असा कशाप्रकारे तुम्ही हाताळत आहात. शहाणे! जवळ
असा, व खात्रीपूवर्क जवळ जाऊन हाताळा. सापासारखे चतुर असा, परतंु कबुतरासारखे
िन पद्रवी असा. हेच येशूने सांिगतले.
95 हो, िमत्रांनो, हे सोन्याचे गोळे आहे. आम्ही त्यावर िदवसिदवस राहू शकतो. ते खरचं
अ तू नाहीये काय? हुशारी, ज्ञान यांची िवपुलता त्याने आम्हावर ओतली आहे! त्याने
ती चमचाभर नव्हे, तर मो ा आकाराच्या साधना ारे तो ते ओतत आहे. िवपुलता
आम्हासाठी केली, ज्ञानाने व सवर् शहाणपणाने त्याची कृपा करण्यात आली! हो, आश् चयर्
कारक कृपा, िकती मनोरम अशी भासते!

आता, सवर् ज्ञान व बुध्दी ांच्यासह त्याने ही कृपा आपल्यावर िवपुलतेने
केली आहे.

त्याने स्वत:च्या इच्छेनु प स्वसंकल्पाचे रहस्य आपल्याला कळिवले…
96 तो कोणाशी बोलत आहे? संप्रदायांशी? कृपया, माझ्या भावांनो, मी तुमच्या
संप्रदायाला िहणवतो आहे असे समजू नका. मी तसे करीत नाहीए. मी हे सांगण्याचा प्रयत्न
करतोय क , सु वात अयोग्य रतीने झाली आहे. येशूने म्हटले, “जा आण सुवातचा
प्रचार करा,” आम्ही गेलो आण संप्रदाय बनिवले. त्याच कारणांमुळे आम्हाला ते प्रा
होऊ शकले नाहीत, आम्ही मनुष्यांच्या ज्ञानाला अनुस न चालत आहोत. जर कॅलिवन
उ वला तर!
97 का, फार काळ झाला नाही मी एका महान मनुष्यांच्या कबरजेवळ उभा रािहलो होतो.
तो महान सुधारक होता. आण मी िवचार क रत होतो, िकती महान हा व्यिक्त होता! …तो
जॉन वेस्ली होता. आण मी िवचार केला, जॉन वेस्ली जर आज उठला आपल्या कबरतेून
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आण त्याने आपल्या मडंळीची अवस्था पािहली तर त्याला लाज वाटेल आपल्या नावाची.
जॉन वेस्ली हा एक देवाचा मनुष्य होता, एक कोलीत िहसकावलेला, असे त्याने म्हटले
आहे. जॉन वेस्ली हा पिवत्र पु ष होता जो देवावर िवश् वास करणारा होता, आण त्याच्या
मागे पावलांवर पाऊल ठेवून अनुसरत होता. परतंु जॉन मरण पावल्यावर, ते म्हणाले,
“जॉनसाठी आपण एक चचर् उभा , मग आमचे एक चचर् होईल, आण त्याला आम्ही
मेथॉडस्ट चचर् संबोधू, कारण त्याच्या पिवत्रीकरणाची जी कायर्पध्दत आहे ही कृपेचे दसुरे
कायर् आहे.”
98 त्यानतंर त्यांनी एक चचर् उभारले, आण आज त्या चचर्मधील व्यक्त सवर्
गो ी नाकारतात ज्यासाठी जॉन वेस्ली उभा रािहला होता. जॉन वेस्ली यांनी दवैी
आरोग्यािवषयी प्रचार केला होता. जॉन वेस्ली हे आत्म्याच्या बाि स्म्यावर िवश् वास
करणारे होते. जॉन वेस्ली हे संपूणर् वरदानांच्या परत िमळण्यावर िवश् वास करणारे होते.
जॉन वेस्ली, मा टन लुथर यांपकै महान व्यक्त नी अनन्य भाषा बोलून त्याचा अनुवाद
केला आहे, आण आज जर तुम्ही मेथॉडस्ट व लुथरन चचर्मध्ये अनन्य भाषेत बोलाल
तर ते तुम्हाला लाथ मा न दरवाज्याबाहेर घालवतील. काय झाले आहे? पुत्रांची
नेमणकु करण्याची वेळ येऊन पोहचली आहे व हे काय चाललय? त्यांनी दसुर्याच गो ी
अवलंबल्या आहेत, कारण त्यांना देवाचे रहस्य माहीत नाहीये. आण त्यांना ते कधीही
सेमेनरी ारे समजावयाचे नाही!
99 मला तुमच्यापुढे काही वाचू ा. मी वाचले तर चालेल काय? ठीक आहे. आपण
वळू या, माझ्याकडे येथे काही लिहलेले आहे. आपण शोधू या पौलाने…आता, येथे ा
संदेशाचा तो शक्षक आहे. आपण जाऊ या प्रेिषत कृत्ये 9:5, एक िमिनट थांबा. हे ऐका,
पौलाला हे प्रकटीकरण कसे प्रा झाले, जे काही घडले. आता, प्रेिषत कृत्ये 9 मध्ये
आपण वाचण्यास सु वात क या, यासारखे. हा संडेस्कुल वगर् आहे, तर आपण का ते
वाचू नये? मला हे कळवा मी जर ओळीबाहेर जात असेन…?…

आण शौल अजूनही प्रभूच्या शष्यांना धमक्या देणे… (हो,
आकड्यासारखे नाक व फार तापट, म्हणजे यहुदी!) …व त्यांचा घात
करणे यािवषयीचे फुक्तार टाक त होता,

त्याने प्रमुख याजकाकडे जाऊन त्याच्यापासून िदिमष्कांतल्या
सभास्थानांना अशी पत्रे मािगतली क तो मागर् अनुसरणारे कोणीही त्याला
आढळल्यास…

100 “मी जाईन व पािहन! मुला, मला जर ते सापडले तर मी काय करतो ते बघा! पाहा,
मला ते जर सापडले!” परतंु तो तर पूवर्िनयो￭जत होता!
101 तुम्हाला हे कसे समजणार क तो दा डा जो तेथे आहे हा जीवनासाठी पूवर्िनयोजीत
नाहीए? तुम्हाला हे कसे समजणार क ते जे रस्त्यावर चालत आहेत, ज्यांच्याशी तुम्ही
बोलतही नाही, तुम्हाला हे कसे समजू शकेल क त्यांना एक हात िमळवल्याने व चचर्ला
बोलावल्याने तचा पालट देवाचे संतजनात नाही का होणार. ते तला प लकडे गौरवात
घेऊन जाईल? कधी…तुम्हाला हे कसे समजेल क ती त्यासाठी नाहीए? तेच तुम्ही
आम्ही जाणू शकत नाही. परतंु हे आमचे कतर्व्य आहे. जसा एखादा कोळी जाळे समुद्रामध्ये
टाकतो व खेचतो, त्याला त्यामध्ये बेडूक, माशे, पाली, समुद्र कोळी आण असे अनेक
प्रकार सापडतात, परतंु त्यांच्यापकै काही माशे असतात. त्याला हे माहीत नसते, तो
फक्त जाळे टाकतो. तेच आम्ही करीत असतो. पौलाकडे पाहा.
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…त्याची इच्छा होती क िदिमष्कांतल्या सभास्थानांना अशी पत्रे मािगतली
क , तो मागर् अनुसरणारे पु ष कवा या कोणीही त्याला आढळल्यास त्याने
त्यांना य शलेमेस आणावे. (भावा, तो फार उग्र होता.)

आण जाता जाता असे झाले क तो िदिमष्काजवळ येऊन पोहचला:
त्यावेळी अकस्मात त्याच्या सभोवती आकाशातून प्रकाश चमकला…

102 तेथे एक धमर्गु त्याला रस्त्यावर भेटला, डॉ. एफ.एफ.जोन्स् आण त्याला म्हणाला
“मुला, तुला एक—एक सेमेनरीचा अनुभव आता हवा, आण मला िवश् वास आहे क
देव तुझा वापर क शकतो?” त्याप्रकारे वाचल्याने हे भयकंर िदसणारे वचन नाही का
वाटत, आता, त्यातून योग्य समज िमळते…मी हे िवनोदासाठी नाही म्हणत आहे. त्याची
आम्हाला योग्य समज त्यांतून आज घ्यायची आहे. “तुम्हाला माहीत आहे, तुमची आई
ही चांगली ी होती, माझा िवश् वास आहे क तू एक चांगला प्रचारक होशील.” काय
झाले पाहा.

मग—मग जाता जाता असे झाले क तो िदिमष्काजवळ येऊन पोहचला
त्यावेळी अकस्मात त्याच्या सभोवती आकाशांतून प्रकाश चमकला (काय
म्हणता? हे तर दवैी होते) प्रकाश आकाशांतून चमकला.

तेव्हा तो जिमनीवर पडला आण त्याने अशी वाणी आपणाबरोबर बोलताना
ऐकली क , शौला, शौला माझा छळ का क रतोस?

तेव्हा तो म्हणाला प्रभो, तू कोण आहेस? त्याने म्हटले, ज्या येशूचा तू
छळ क रतोस तोच मी आहे. पराणीवर लाथ मारणे तुला कठीण आहे.

आण तो कापला आण आश् चयर् चिकत झाला आण म्हणाला, प्रभू मी…
काय करावे? प्रभू म्हणाला, तर उठ व नगरात जा, म्हणजे तू काय करावयाचे
हे तुला सांगण्यात येईल.

103 आण ती मनुष्ये त्याच्याबरोबर प्रवास करीत गेली, ती पुढे जाता जाता त्यांना एक
मनुष्य आढळला. हनन्याने तर एक ांत पािहला होता. सवर् एकदम अ तू व दवैी!
आण तो जुना शौल, माझे म्हणणे तो जुना मनुष्य! ा हनन्याने एक ांत आपल्या
घरी पािहला! तो एक संदे ा होता, व आपल्या घरी प्राथर्ना करीत होता आण त्याला

ांत झाला. तो…प्रभू त्याच्याशी बोलून म्हणाला, “पलीकडचा एक मनुष्य तुझ्याकडे
येत आहे, तो वटवाघळाप्रमाणे आंधळा आहे, आण त्याचे नाव शौल आहे, तो तासर्कर
शौल आहे.”
104 तो म्हणाला, “प्रभू, मी पुष्कळ मो ा गो ी ऐकल्या आहेत. मला नको पाठवू, मी
एक लहान मनुष्य आहे, त्याच्यामागे मला पाठवू नको.”
105 तो म्हणाला, “परतंु, पाहा, त्याच्या रस्त्यात, मी त्याला ान्त दाखिवला आहे,
मी स्वतः त्याला अग्नीस्तभंात प्रगट झालो आहे. मी त्याला एकदम आंधळे क न सोडले
आहे. आण मला त्याला आंधळे क न तुकडे करावे लागतील, जर मला त्यांच्यातून
काही बाहेर आणायचे आहे. पाहा, मला त्याच्या दवैीज्ञानाचा अभ्यास करावा लागेल.
तुम्ही जाणता, तो—तो—तो एक महान व्यक्त त्या मंडळ्यात होता. त्याच्याकडे सवर्
प्रकारच्या डग्र्या होत्या, देवाला त्याला उजाळा आणायचा नव्हता,” परतंु, तो म्हणाला,
“मला आता काय केले पाहीजे तर जे आहे सवर् ते त्याच्यातून काढुन टाकायचे.”
106 हीच ती गो होती त्याला ते त्याच्यात जास्त ठेवायचे नव्हते, परतंु सगळे त्याच्यातून
काढायचे होते. मला वाटते, िहच ती गो आजच्या पुष्कळ धमर्गु बाबत आहे. ते बाहेर
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काढायचे आहे, जेथे देव त्याच्यामध्ये पिवत्र आत्मा घालील. बाहेर काढा! तेथे तो
म्हणाला…
107 आण तो म्हणाला, “प्रभू, परतंु हा—हा—हा मनुष्य फार भयंकर आहे.”
108 तो म्हणाला, “परतंु तो प्राथर्ना क रत आहे. आता, तू एका रस्त्यावर जाशल आण
तुला एक पाण्याचा झरा लागेल. तो झरा ओलांडून पुढे जा, डावीकडे, आण तू खाली
जा. तेथे एक पांढरे घर असेल, वर जा आण दरवाजा ठोठाव. तो तेथेच िदवाणखान्यात
पडून आहे, तेथे तो तुला सापडेल तुझे हात त्याच्यावर ठेव, िदिमष्काची नदीकडे खाली
त्याला घेऊन जा आण येशुच्या नावाने बाि स्मा दे. कारण, मी तुला सांगतो मी काय
करणार आहे, माझ्यासाठी त्याला फार काही भोगावे लागणार आहे, कारण तो माझा
पररा ्र ीयांसाठी संदेशवाहक असणार आहे.” आमेन!
109 “आता, ठीक आहे, एक िमिनट थांब, प्रभू! आता, कोणती शाळा मी त्याला सुचवू?”
मी तुम्हाला सांगतो, आता काय करावे? आता वाचा गलतीकरास पत्र आण शोधा.
पुढच्या—पुढच्या अध्यायात लगेच पाहुया. गलतीकरास पत्र 1ला अध्याय शोधा, आण
10 व्या वचनापासून वाचूया, आण हे शोधूया क पौल कोणत्या शाळेत गेला होता,
कोणत्या सेमेनरीमध्ये गेला होता, आण त्याच्यावर कोणी हात ठेवले होते, आण, ओह,
ज्या गो ी घडल्या. गलतीकरास पत्र 1ला अध्याय. वेळ वाचवण्यासाठी, सु वात क या
त्याचा झालेला बदल, 10वे वचन.

मी आता मनुष्याची क देवाची मनधरणी करावयास पाहत आहे? मी
मनुष्यांना संतु करावयास पाहत आहे काय? मी अजूनपयर्ंत मनुष्यांना संतु
करीत राहीलो असतो तर मी ख्रस्ताचा दास नसतो.

110 ओह पाहा. या अगोदर मला येथे थोडेसे सांगू ा. गलतीकरास पत्र 1,8वा अध्याय
काढू या. िकती जणांना हे माहीत आहे क पौलानेच त्या लोकांचा पुन्हा बाि स्मा येशूच्या
नावाने केला, प्रेिषत कृत्ये 19? होय त्याने खचत केला. त्याच्यावरचे वचन आता पाहूया,
8वे—8वे वचन.

…परतंु जी सुवातार् आम्ही तुम्हाला सांिगतली तच्याहून िनराळी सुवातार्
आम्ही सांिगतली, कवा स्वगार्तून आलेल्या देवदतूाने सांिगतली, तरी तो
शापभ्र असो.

111 पौला, तुला ही सुवातार् कुठे िमळाली? 9वे वचन
…आम्ही अगोदर सांिगतले तसे मी आताही पुन्हा सांगतो क जी तुम्ही

स्वकारली तच्याहून िनराळी सुवातार् कोणी तुम्हास सांिगतल्यास तो शापभ्र
असो.

112 जर तो एक आ देवदतू आहे, जर तो एक अध्यक्ष आहे, जर तो एक पयर्वेक्षक आहे,
जर तो एक डॉक्टर अमुक-अमुक आहे, तो कोणही असो, तो जर प्रभू येशू ख्रस्ताच्या
नावाचा पाण्यातील बाि स्मा प्रचार करीत नसेल, आण पिवत्र आत्म्याचा बाि स्मा,
आण दाने वरदाने यांच्या पुनः उभारण्यावर प्रचार करीत नसेल, ख्रस्ताचे येणे, आण
यासारख्या गो ी, तर तो शािपत असो. जर तो प्रयत्न ही करील क या वचनांतून काहीतरी
काढावे आण म्हणावे हे तर दसुर्या यगुासाठी होते, आण ते वचन तो क ल्पत गो कडे
जुळिवल ज्या काही सेमेन रमधून शकलोय तर तो शािपत होवो!
113 पुढे वाचूया, पाहा, पौलाला हे कसे िमळाले, पाहा कसे, मी आज सकाळी काय
सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
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मी आता मनुष्याची क देवाची मनधरणी करावयास पाहत आहे? मी
मनुष्यांना संतु करावयास पाहत आहे? मी अजूनपयर्ंत मनुष्यांना संतु करीत
रािहलो असतो तर मी ख्रस्ताचा दास नसतो.

114 मी कशी अपेक्षा क शकतो, एक व्यक्त , एक प्रचारक कसा देवावर प्रेम क शकतो,
िवशेष क न काही करण्याची अपेक्षा तो बाळगतो, परतंु मनुष्यांकडून नाकारला जातो?
मनुष्ये तुमचा तरस्कार करतील. ठीक आहे, ते म्हणाले येशूने म्हटले, “जर त्यांनी
मला घराचा मालक म्हटले…मी गु आहे, तुमच्यामध्ये सवर्शे्र आहे. मी असा आहे जो
खूप अ तेू क रतो आण पिवत्र आत्म्याने खूप काही तुमच्याहून अधक करतो, कारण
माझ्यामध्ये पूणर्ता आहे. आण जर त्यांनी मला ‘बालजबुब’ म्हटले, ते तुम्हाला िकती
अधक म्हणतील? परतंु,” म्हणाले, “तुम्ही काही िवचारात ठरवू नका, काय बोलावे
म्हणून, कारण बोलणारे तुम्ही नाही तर िपता आहे जो तुमच्यामध्ये राहतो, तो तुमच्यासाठी
बोलेल. वचनाबरोबर योग्य राहा.” आण तो, जेव्हा त्याने पुस्तक लहणे समा केले, तो
म्हणाला, “जर कोणी मनुष्य या पुस्तकातील एक शब्ददे खल कािढल कवा त्या शब्दांत
भर घालील, त्याचे नाव जीवनाच्या पुस्तकातून खोडून टाकले जाईल.” देव आम्हाला
सहाय्य करो, त्याच्याशी एकिन राहण्यासाठी.
115 आता, पुढचे वचन, मला वाचू ा, लवकर वाचू या.

मी तुम्हास हे…कळिवतो क , मी सांिगतलेली सुवातार् मनुष्यांच्या
सांगण्याप्रमाणे नव्हे, ती तुम्हाला न्यायात घेऊन जाते.
आता, मी मेथॉडीस्ट, बॅप्टीस्ट, प्रेस्बेटे रयन, कवा पेन्टेकॉस्टल ही नाहीए, कारण

ते मनुष्यांच्या सांगण्याप्रमाणे नाहीए…
कारण ती मला मनुष्यांपासून प्रा झाली नाही, आण ती मला कोणी

शकिवली ही नाही…
116 “मला ती मनुष्यांपासून िमळालेली नाही, नाही सेमेनरीतून, ना ही कोणी
डॉक्टरकडून, कोणा दवैी अभ्यासकापासून ही नाही, शक्षण देणार्या शाळेतून ही नाही.
ती त्या पध्दतीने िमळाली नाही, मी त्याप्रकारे शकिवली ही नाही, मला ती त्या पध्दतीने
सापडली नाही, ती माझ्याकडे कधीच त्या मागार्ने आली नाही.” पौला, मग ती तुझ्याकडे
कशाप्रकारे आली?

…शकिवली, परतंु येशू ख्रस्ताच्या प्रकटीकरणाने ती मला प्रा झाली.
117 “जेव्हा ख्रस्ताने ती मला प्रकट केली, क तो देवाचा पुत्र आहे, त्या िदवशी तो
अग्नीचा स्तभं माझ्यावर उतरला, मी म्हणालो, ‘प्रभू तू कोण आहेस?’ तो म्हणाला, ‘मी
येशू आहे.’”
118 आता, मी तुम्हाला हे दाखवू इ च्छत आहे क , त्याला काय झाले. आता, जर कोणा
व्यिक्तला काही अनुभव आहे, ते त्याला 10 वष देऊ इ च्छतात ग्रीक शकण्यासाठी, आण
अजून 10वष दसुरे काही शकण्यासाठी, आण त्यावेळेत तो िनघून गेला. पाहा.

…कारण ती मला मनुष्यांपासून प्रा झाली नाही, आण ती मला कोणी
शकिवलीही नाही, तर येशू ख्रस्ताच्या प्रकटीकरणाने ती मला प्रा झाली

यहुदी धमार्तल्या माझ्या पूव च्या वतर्णकु िवषयी तुम्ही ऐकले आहे क …
119 “मुला, मी एक मोठा डॉक्टर पदवी घेतलेला होतो.” त्याला गमे लयलच्या अधन
शक्षण िमळाले होते, त्या काळचा, त्या देशातील उच्च शक्षक होता. िकती जणांना हे मािहत
आहे क गमे लयल हा त्याच्यापकै एक महान, फार महान गु होता? होय, श्रीमान.
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“माझ्या यहुदी धमार्त, मुला, माझ्याकडे होती. मला सवर् माहीत आहे कशी प्रेिषतांचा
िवश् वास अिंगकार प्राथर्ना म्हणावी आण इतर सवर् गो ी ज्या तुम्ही पाहता. मला मािहत
आहे. सवर् सकाळची प्राथर्ना आण लोकांना आशवार्द देताना कसे बोलावे.” पाहा?

…मी कसा देवाच्या मडंळीचा पराका ेचा छळ करीत असे व तचा नाश
करीत असे. मी कसे; त्या लोळणार्या ख्रस्ती समुहाला िकतीदा अडिवण्याचा
प्रयत्न केला. पाहा? पाहा?

आण माझ्या यहुदी धमार्त मी पुढे गेलो होतो…
120 “मी एक महान मनुष्य होतो, मुला, मी खरोखर…मी फार पुढे गेलो होतो, मी त्यांना
मा न खाली पाडन, कारण स्तेफनाला मी मारले आण अजून पुष्कळ गो ी मी केल्या.
पाहा मी कसे केले!” कसा त्याने पराका ेचा छळ केला!

आण माझ्या पूवर्जांच्या संप्रदायािवषयी मी िवषेश आवेशी असल्यामुळे
माझ्या लोकांतल्या माझ्या वयाच्या पुष्कळ जणांपेक्षा यहुदी धमार्त मी पुढे
गेलो होतो.

121 आता, आठवण ठेवा, देवाच्या वचनांसाठी नाही, “पूवर्जांच्या संप्रदायािवषयी,”
चचर्च्या परपंरा, दसुर्या शब्दांत. “मला वाटते मी मेथॉडस्टमध्ये मुरलेलो होतो, मी
बॅप्टीस्टमध्ये मुरलेलो होतो, मी पेन्टेकॉस्टलमध्ये मुरलेलो होतो.” हो, तुम्ही तसे आहे?
मला हवंय क मी देवामध्ये मुरलो पािहजे. होय, तेच तर. पाहा. िठक आहे.

…पूवर्जांच्या संप्रदायािवषयी
परतंु जेव्हा देवाला हे बरे वाटले… (हो, पौला तू येथवर आलास) …तरी

ज्या देवाने मला माझ्या मातेच्या उदरांतून जन्मल्यापासून वेगळे केले, व या
जगात मला आणले, आण आपल्या कृपेने बोलािवले.

त्याला आपल्या पुत्राला माझ्याठायी प्रगट करणे बरे वाटले,…
122 हे कसे काय? “पिवत्र आत्मा माझ्यामध्ये! हे देवाला बरे वाटले क त्याने मला
िनवडावे, त्याने मला मातेच्या उदरांतूनच वेगळे केले, आण मला पुत्र लाभला, जो
पिवत्र आत्मा आहे, आत्म्याच्या स्व पामध्ये माझ्यामध्ये यासाठी क त्याने स्वत:ला
माझ्यामध्ये प्रगट करावे.” हो, माझ्या! काय म्हणता? मला—मला—मला वाटते मी
मो ाने ओरडून व्यक्त करावे.
123 पाहा, भावा, मला हे सांगु ा. जे देवाला ते बरे वाटले! हो, हालेलुयाह! जेव्हा देवाला
बरे वाटते! एक दा डा बाप. एक माता…परमेश् वर आशीवार्द देवो, माता, मी तुमच्या
िव ध्द काही बोलू इ च्छत नाही. परतंु एक आई जी देवाला ओळखत नाही तच्यापेक्षा
एक ससा ज्याला माहीत आहे क बफार्त जाताना, बफार्चे बूट घालावेत. आण जो
रस्त्यावर िपऊन पडलेला असतो. आण पायात शाळेत जाण्यासाठी घालायला बुटंसुध्दा
नाहीत, आण लांब केस माझ्या मानेपयर्ंत वाढलेले आण सवर्जण माझा तरस्कार करीत,
कारण मी एक कंटिकमधला रिहवासी असा इंडयाना येथे आलेलो. आण िकती, हो,
िकती ते ीला िकळसवाणे वाटे, परतंु ते देवाला पसंत होते! आमेन. ते देवाला आवडे,
ज्याने मला माझ्या मातेच्या उदरांतूनच वेगळे केले होते, यासाठी क त्याने आपला पूत्र
माझ्याठायी प्रगट करावा, देवाच्या वचनाचे सेवक बनिवले. ज्याने मला त्याच्याशी योग्य व
सरळ ठेवले, ते असे क त्याने ांत आण चन्हे आण अ तेू आण चमत्कार दाखवावे.
आण, ओह, माझ्या देवा!
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124 पाहा, हा काय बोलत आहे? देवाला ते करायला आवडले! कसे? लक्षपुवर्क ऐका.
“ते…” 16वे वचन आता घेऊया.

त्याला आपल्या पुत्राला माझ्या ठायी प्रगट करणे बरे वाटले, अशासाठी क ,
मी पररा ्र ीयांमध्ये त्याच्या सुवातची घोषणा करावी. तेव्हा मानवांची मसलत
न घेता:

125 “मी काय करावे हे िवचारण्यासाठी मी कधीही कोणा िबशपकडे गेलो नाही. मी
कधी मांस व रक्ताकडे गेलो नाही, नाही ही कोणा संस्थेकडे कवा अशासारखे अजून
कोणाकडे. मला त्यांच्याशी काही कतर्व्य नाही. मी कधीही मांस व रक्तांशी स ा मसलत
क रत नाही. मी य शलेमातील जे मोठे पिवत्र याजक आण पिवत्र िपता आण अजून ही
दसुरे यांच्याकडे ही मी कधी गेलो नाही. आण म्हणाला, ‘आता, तुम्हाला माहीत आहे
मला एक ांत आला, मी त्यासाठी काय क ?’ मी त्या ांतामध्ये प्रभू येशूला पाहीले.
ते म्हणाले, ‘तू येथून चालता हो!’ काय…तुम्ही देववेडे व्यक्त ! िठक आहे, काय झाले
तुला? नाही, माझ्याकडे सु वातीपासूनच त्यांच्या सवर् िव ापीठ पदव्या आहेत…”
126 आण पौलाने येथे सांिगतले आहे, मी ते तुम्हाला पिवत्र शा ात दाखवू इ च्छतो,
त्यात त्याने असे म्हटले आहे, जे काही तो शकला होता ते त्याला आता िवसरायचे होते,
कारण ते त्याला केरकचरा असे झाले होते, यासाठी क त्याने ख्रस्त िमळवावा. हो!

आण माझ्यापूव झालेल्या प्रेिषतांकडे य शलेमेस वर न जाता, मी
लागलाच अरबस्थानांत िनघून गेलो, व तेथून िदिमष्कास पुन्हा परत आलो.

आण मग तीन वषार्नतंर मी केफाला भेटायला य शलेमेस वर गेलो, व
त्याच्याजवळ पधंरा िदवस रािहलो.

127 आण आम्ही जर पुढे वाचत गेलो, आम्हाला असे कळते क तो आण प्रेिषत
पेत्र कधीही एकमेकांना आयषु्यात भेटले नव्हते, एकमेकांना ओळखतही नव्हते, कधी
एकमेकांना पािहलंही नव्हत, परतंु जेव्हा ते एकत्र आले तेव्हा त्यांनी एकच शुभवतर्मान
प्रचार केले. देवाची ही एक शाळा आहे. पाहा! होय.
128 येथे पेत्र होता, जो पेन्टेकॉस्टच्या िदवशी उभा रािहला व म्हणाला “तुमच्यातील
प्रत्येकाने पश् चाताप करा, आण येशू ख्रस्ताच्या नावाने बाि स्मा घ्या, म्हणजे तुमच्या
पापांचे मोचन होईल, आण तुम्ही पिवत्र आत्म्याचे दान पावाल.”
129 िफ लप म्हणाला, “हे िकती गौरवी आहे! मलािह काही केले पािहजे. …मला एक
शोमरोनातून बोलावणे आले आहे.” तो तेथे त्या िठकाणी गेला व त्याला त्या रस्त्यावर
साक्षी व्हावे लागले. पिहल्यांदा, एक आजारी व्यक्त आला, त्याच्यावर हात ठेवले आण
उड्या मारण्यास सु वात क लागला. म्हणाला “देवाला धन्यवाद, येथे मी आहे!” तेथे
मो ा सभेला सु वात झाली. तो म्हणाला, “तुम्हाला सवार्ंना पिवत्र आत्मा असायला
हवा.” तो म्हणाला, “तुम्हाला काय केले पािहजे तर येशू ख्रस्ताच्या नावाने बाि स्मा
घेतला पािहजे.” म्हणून त्याने त्यांना प्रत्येकांना बाहेर घेतलं आण येशूच्या नावात त्या
सवार्ंचा बाि स्मा केला. तो म्हणाला, “पेत्रा ये आण आपले हात त्यांच्यावर ठेव.” आण
त्यांना पिवत्र आत्मा िमळाला.

पेत्र, कनलच्या घरी ही, अशाचप्रकारे गेला.
130 पौलाने तर त्याला कधी बघीतले नव्हते कवा कधी ऐकले ही नव्हते. परतंु तो
इिफसच्या वरच्या िकनारपट्टी जवळून गेला, व त्याला काही शष्य आढळले. त्याला एक
बॅप्टीस्ट प्रचारक सापडला, तो अपु ो, हा एक बदलला गेलेला शा ी होता, हुशार,
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बुध्दीमान, तो जुन्या करारांतील वचने घेऊन आण ￭सध्द क न दाखिवत होता क येशू
हा देवाचा पुत्र आहे. होय, श्रीमान, तो शा पारगंत होता. आण ते ओरडणारे होते,
त्यांना फार आनदं वाटत असे. पिवत्र शा असे सांगते. तुम्ही प्रेिषत कृत्ये याचा 18
आण 19वा अध्याय वाचा आण पाहा िक ते बरोबर आहे क नाही. तुम्हाला माहीत
आहे. त्यांना फार आनदं झाला होता, ते आत्म्यामध्ये नाचत होते, आण येथे तेथे धावत
होते. पौल त्यांना म्हणाला, “परतंु तुम्ही िवश् वास ठेवला तेव्हा तुम्हास पिवत्र आत्मा
िमळाला काय?”
131 आण तुम्ही जे बॅप्टीस्ट बधंुजन जे लोकांच्या घशात हे घालण्याचा प्रयत्न करता
आण म्हणता क मूळ ग्रीक भाषेत असे म्हटले आहे, म्हणता, “तुम्हाला पिवत्र आत्मा
िमळाला काय, िवश् वास ठेवला तेव्हा िमळाला क त्यानतंर?” मी तुम्हाला आवाहन
क रत आहे क तुम्ही ग्रीक घेऊन या! माझ्या स्वतःकडे मुळ ग्रीकची प्रत आहे. माझ्याकडे
अरिॅमक आण िहब्रु सुध्दा, आहेत. त्या प्रत्येकात सांिगतले आहे, “तुम्हाला पिवत्र आत्मा
िमळाला काय तुम्ही िवश् वास केल्यानतंर?”
132 िव ासा ारे तुम्ही वाचला आहात, हा तुमचा देवामधील िवश् वास आहे. रक्त हे
तुम्हाला पापापासून शुध्द करते, कारण त्याने अपर्ण होते. रक्त हे तुम्हाला वाचिवत
नाही, परतंु रक्त तुम्हाला शुध्द करते. तुम्ही कसे म्हणाल क तुम्ही वाचला आहात?
िव ासा ारे तुम्ही वाचला आहात, आण ते देवाचे पाचारण आहे, जे पूवर्ज्ञानानुसार आहे.
तुम्ही वाचला गेलात, आण रक्ताने तुमच्यासाठी प्राय श् चत केले, आण कायम तुम्हाला
शुध्द राखते. आण नतंर एका आत्म्यात तुम्ही पिवत्र आत्म्यामध्ये बाि स्मा पावता,
िवश् वासणार्यांच्या सहभािगतेत आण पिवत्र आत्माच्या सहभािगतेत, यासाठी क पिवत्र
आत्म्या ारे चालिवले जावे, चन्हे व अ तेू व्हावी.
133 थांबा, तेथे मी येत आहे, मी कशाची वाट बघतोय, थोडसं थांबा, िमळतेय, आशा
आहे आम्हाला कसेही क न िमळेल. मी तुम्हाला म्हणालो क या वेळी मला बोलवा, नाही
का? मी सहज त्याकडे पािहले. आणखी एक—एक शब्द कवा दोन पेक्षाही अधक…
थोड—थोडसं जास्त.
134 तारण हे िकती काळ िटकते, िकती काळ? कोणत्या प्रकारचे हे तारण आहे?
मडंळीतून मडंळीत?…इब्रीकरांस पत्र 9:11 कडे वळू या, एक िमिनट, थोडं मला पाहू
दे िकती वेळ. इब्रीकरांस पत्र या पुस्तकात वळू या आण शोधू या—या क िकती काळ
हे तारण िटकत असते. पाहू या, कोणत्या प्रकारचे हे तारण आहे. आता आपण वाचूया
इब्रीकरास पत्र 9:11.

ख्रस्त हा पुढे होणार्या चांगल्या गो संबधंी प्रमुख याजक होऊन आला
व जो हातांनी केलेला नाही, म्हणजे या सृ ीतला नाही अशा अधक शे्र व
पूणर् मडंपांतून… (आता, पाहा, हा तोच पौल व शक्षक)

आण बकरे व वासरे ांचे नव्हे, तर स्वतःचे रक्त अपर्ण क न एकदाच
परमपिवत्र स्थानांत गेला, (िकती वेळा? एकदाच!) आण त्याने…(एका
आठवड्यासाठी तारण काय? पुढचे संजीवन येईपयर्ंत तारण काय? कोणत्या
प्रकारचे?) …त्याने सावर्का लक मुक्त िमळिवली.

135 “सावर्का लक” या शब्दाचा अथर् काय? हे ख्रस्तामध्ये, मी िवश् वास ठेवल्यावर…
कोणीही मनुष्य येशूला “ ख्रस्त,” म्हणून पिवत्र आत्म्याशवाय म्हणू शकत नाही. म्हणून
तीन प्रकारची लोकं आज आहेत; अिवश् वासी, बनिवलेला िवश् वासी, आण िवश् वासी.
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परतंु ज्यांनी कोणी त्यावर म्हणजे सावर्का लक जीवनात िवश् वास ठेवला त्यांचा त्या
अगंणात प्रवेश झाला आहे.
136 जुना मिंदराचा मडंप घेऊया, त्याने कोणती गो पिहली केली? अगंणात गेले,
पररा ्र ीय. त्यानतंर िपतळेचे क्षालनपात्र, जेथे ते यज्ञपशुला सोनेरी गगंाळात धुत असत.
नतंर पशुला यज्ञासाठी मारण्यात येई, आण रक्ताचे ￮शपडणे वेदीवर होई. त्यानतंर,
वषार्ंतून एकदा, अहरोनाला अभषेक होई, हो, (कशाने?) शारोन गुलाबांतील सुगधंाने,
अतमौल्यवान असे तेल ज्यामध्ये सुवास असे, ते त्याच्या मस्तकावर ओतण्यात येई, ते
त्याच्या व ाच्या काठावर ओघळत असे. पाहा, ा व्यिक्तला कसे त्या पड ाप लकडे
जावे लागे, वषार्ंतून एकदा, दयासनावर रक्त ओतावे म्हणून जमा क न नेई. आण तो
त्याची काठी त्यावष उचली आण िवस न जाई. जेव्हा ते सवर् त्याच्यानतंर िनघून
जात, तेव्हा त्या काठीला कळ्या येऊन ती फुलली. ही एक फार जून झालेली काठी
जी जवळजवळ चाळीस वष रानांत होती, ती त्या पिवत्र िठकाणी ठेवण्यात आली. पाहा,
जेव्हा त्यांनी तो रक्ताचा करार घेतला, रक्ताचा, तेव्हा त्याला अभषेक केला. आण
त्याच्या त्या व ावर घुगं व सुताचे डा￮ळबे लावलेली असत आण त्या व्यक्त ला असे
चालावे लागे क ज्या प्रत्येक वेळी तो आपले पाऊल टाक , आण अशाप्रकारे चाले आण
पाऊले उचली, त्यावेळी ते गीत गात “पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र देवासाठी पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र
प्रभूसाठी पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र प्रभूसाठी.” माझ्या देवा!
137 मी कशािवषयी बोलत आहे? ब्रॅन्हम टॅबरनॅकल! ऐका. तुम्हाला तुमची संधी िमळाली
होती. जेव्हा एखा ा मनुष्याला पिवत्र आत्म्याचा अभषेक झालेला असतो, यासाठी क
त्याने देवाच्या कुटंूबामध्ये समावेश करावा, िपत्या ारे त्याची त्या िठकाणी नेमणकु केली
जावी, आण त्याला सेवेसाठी स्थापन केले जावे, त्याच्या जीवनािवषयी असणार्या
उद्देशामध्ये, कवा ज्या कारणांसाठी देवाने त्याला पाचारण केले आहे, त्याची चाल
“पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र प्रभूसाठी पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र असलीच पािहजे!”

“हो, तुम्ही या बाजूला वळायला हवे आण…”
“पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र, प्रभूसाठी प्रभूसाठी पिवत्र”
“हो, तुम्ही त्या सवार्ंवर िवश् वास केला पािहजे तो वडील जे सांगतो, हे.”

138 परतंु, “पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र प्रभूसाठी पिवत्र.” त्याचे वचन हे नेहमी पिहले असो, ते
सगळे जसे आहे तसे असू ा, हे तुमच्या दयात कायम बनो. तुमची चाल ही वचनामध्ये
हवीच. “पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र प्रभूसाठी पिवत्र.”
139 “हो, जर तुम्ही येथवर आले! मी तुम्हाला सांगतो, आपण काय क या, आपण एक
संस्था बनवू, तुम्हाला त्या संस्थेत जागा देऊ, तुम्ही महान व्यक्त बनाल.”
140 “पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र प्रभूसाठी पिवत्र. पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र, प्रभूसाठी पिवत्र,” पुढे
चालत राहा. कोण काय म्हणत आहे त्याने काही फरक पडत नाही!
141 “ध्वनीमुद्रीत केलेले आठवा! हे कर, हे कर, ते कर, ते कर आण इतर .”
142 “पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र, प्रभूसाठी पिवत्र.” तुमचे डोळे तुम्ही कलवरीकडे स्थीर
केले आहेत, आण कोणीही तुम्हाला थांबिवणार नाही! तुमच्या जीवनाची चाल, तुम्ही
राजमागार्वर चालत आहात, अतमौल्यवान असा तेलाचा अभषेक िमळाला आहे,
परमपिवत्र स्थानामध्ये चालत राहा. काय म्हणता? आमेन. ठीक आहे.
143 पौलाने म्हटले हे त्याला मनुष्यांपासून िमळाले नाही. आमच्या धड्यासाठी,
गलतीकरांस पत्र, त्याने काय म्हटले. “त्याने आपल्या इच्छेचे रहस्य आम्हाला कळवावे.”
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त्याची काय इच्छा आहे? “त्याच्या इच्छेचे गुज त्याने आम्हास कळिवले.” तुम्ही जे
9वे वचन घेतले आहे. आम्हाला उशर होत असल्याकारणाने, मी आता जरा घाई
करीत आहे.
144 हो, प्रत्येक वचन हे अशाप्रकार…े?…हो, प्रत्येक शब्द हा सोन्याचा गोळा आहे.
तुम्ही तो घेऊ शकता आण त्याला तकाक आणू शकता, तुम्ही खणू शकता, मी…तुम्ही
त्यातले काही शब्द घेऊ शकता, आण ते उत्पत्तीमध्ये नेऊन त्याला तकाक ा, तुम्ही
त्याला िनगर्मनमध्ये घेऊन जा आण परत तकाक ा, तुम्ही त्याला लेिवयमध्ये घेऊन
जा आण पुन्हा तकाक ा आण मग त्याला प्रकटीकरणामध्ये घेऊन या, हा येशूचा
प्रत्येक अशं आहे! आमेन. तुम्ही त्याला तकाक ा, जेवढी तुमची इच्छा होती तेवढी,
तुम्हाला येशूच सापडेल जेव्हा तुम्ही त्याला तडाखा देता—जेव्हा तुम्ही प्रकटीकरणाला
तडाखा देता. कारण तो म्हणाला, “मी तो आहे, जो होता, जो आहे आण जो येणार.
मीच दािवदाचे मुळ व संतान आहे, पहाटेचा तारा. मी अल्फा, ओमेगा आहे.” ग्रीकमध्ये
त्याला A आण Z याचे मुळाक्षरांत दशर्िवलेले आहे. “मी A पासून Z पयर्ंत आहे. मी आहे!
मी सवार्त सवर्काही आहे.” होय, ते बरोबर आहे. “मी तो आहे जो मेलो होतो परतंु आता
￭जवंत आहे, आण सदासवर्काळ ￭जवंत आहे. माझ्याकडे मरणाच्या व अधोलोकाच्या
िकल्ल्या आहेत.” हे देवा! प्रत्येक सोन्याचा गोळा तुम्ही उचलावा व त्याला तकाक
देण्यास सु वात करावी, त्याचे पांतर येशूमध्ये होते.
145 आता, अजून थोडा वेळानतंर आण मग आम्ही—आम्ही—आम्ही—आम्ही,
आम्ही थांबू. होय. मग, आम्ही कशासाठी थांबलो आहोत? तुम्ही कशासाठी या िठकाणी
सभेमध्ये आहात? त्याचा उद्देश काय आहे? जग कशासाठी कण्हत आहे? का अणू बॉम्ब हे
प लकडे टांगुन आहेत? अणू आण रणूे काय आहेत? आण हो, हे सवर् कशासाठी आहे?
146 एक िमिनट, रोमकरास पत्र 8व्या अध्यायात वळा, ती का थांबली आहे? ते सगळे
कसली वाट बघत आहेत? वेळ काय झाली आहे? रोमकरास पत्र 8 वा अध्याय, आपण
वाचण्यास सु वात क या, हो, मी म्हणेन आठ…सु वात क …एकोणसावे वचन,
आण ते—ते वाचत राहा यासाठी क ते खरोखर मधुर बनावे. होय ते खरे आहे. मला
हे मािहत आहे ते तुम्हाला तेथे िमळेल. ठीक आहे. रोमकरांस पत्र, 8 वा अध्याय. मी
िवश् वास करतो, आता बरोबर आहे. होय, श्रीमान 8 वा अध्याय, आण त्याची सु वात
18व्या वचनांपासून क या. 14व्या वचनापासून सु वात क या.

कारण ￭जतक्यांना देवाचा आत्मा चालवीत आहे ततके…देवाचे पुत्र आहेत.
हे सत्य आहे.

कारण पुन्हा भीत बाळगावी असा दासपणाचा आत्मा तुम्हाला िमळाला
नाही…

147 “हो, मला आश् चयर् वाटेल जर मी ते पकडून ठेवले व…मी जर ते पकडून आता
ठेवतो!” मी काही पकडत नाही! मी पकडून ठेवले असे नाही, हे त्याने पकडले आहे. मी
त्याच्यामध्ये आहे. बघीतले?
148 ठीक आहे, तुम्ही म्हणाल, “जर मी त्याच्यामध्ये आहे!” आता तुम्ही—तुम्ही
प्रेसबेटे रयन्स म्हणाल, “होय, आम्ही कायम त्यांवर िवश् वास करतो.” परतंु तुमचे जीवन
￭सध्द करते क तुम्ही करीत नाहीत, तो जसा चालला तशा जीवनात जर आम्ही चालत
असू, त्याने प्रचार केलेल्या त्याच शुभवतर्मानावर तुम्ही िवश् वास करता.
149 तुम्ही म्हणता. “होय” बॅप्टीस्ट म्हणतात, “खात्रीपूवर्क, मी िवश् वास करतो अनतं
सुरक्षततेवर.” आण तेथे बाहेर जातो आण धुम्रपान करतो आण नाच-तमाशाला
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धावतो, आण ीया त्यांचे केस कापतात, चेहर्याला रगं लावतात आण कृती अशी
करतात क काय, मला-काय-मािहत-नाही? तुमची फळे दाखिवतात क तुम्ही िवश् वास
क रत नाही.

जेव्हा मी म्हणतो, “तुम्ही दवैी आरोग्य प्रा ीवर िवश् वास करता का?”
“काय आहे क डॉक्टर जोन्स म्हणतात ते तसे आहे, ते त्या िदवसांमध्ये चालायचे.”

150 आता, तुम्ही ढ गी! तुमचे हे काय चालले आहे? तुम्ही िबचारे फसवणूक केलेली
मुले आहा. तुमची मला दया येते, तुम्ही शुभवतर्मानापासून फार दरू आहात. कचर्याचा
ढीग जो जळतो त्याच्या बाजूतून तुम्ही चखलाचा रस्ता ध न उद्दी ांपासून परावृत्त झाला
आहात. त्याने काय म्हटले हे तुम्ही पाहात नाहीत काय? जो, प्रत्येक आत्मा कबुली देत
नाहीए क येशू आता देहात आला आहे, तो खोटा आत्मा आहे. बायबल म्हणते क येशू
ख्रस्त हा काल, आज व यगुानुयगु सारखाच आहे. त्यानतंर त्याने काय म्हटले, तो आता
आहे, तो कायम त्याचप्रमाणे असणार. ऐका फक्त.

तुम्ही पुन्हा भ्यावे असा दासपणाचा आत्मा तुम्हास िमळाला नाही, परतंु
तुम्हास तो…
[मडंळी म्हणते, “दत्तकपणा .”—सम्पा.]

151 आता, तुमचे दत्तकपण झाल्यावर, ठीक आहे, तुमचे दत्तकपण झाल्यावर. तुमची
योग्य स्थळी नेमणूक होते, मग तुम्हाला समज येते, त्या िवधीमध्ये म्हटल्याप्रमाणे तुम्ही
त्या शरीरामध्ये योग्य प्रकारे बसता. तुम्ही पुत्र आहात, खात्रीपूणर् कन्या आहात, जेव्हा
तुम्ही निवन जन्म पावला तेव्हापासून, हा तुमचा जन्म आहे. परतंु आता तुम्ही योग्य
स्थळी नेमलात.

कारण पुन्हा भती बाळगावी असा दासपणाचा आत्मा तुम्हाला िमळाला
नाही. तर ज्याच्या योगे आपण अब्बा, बापा अशी हाक मारतो. त्याचा अथर्
“माझा देव.” ठीक आहे.

तो आत्मा स्वतः आपल्या आत्म्याबरोबर साक्ष देतो क , आपण—आपण
देवाची मुले आहो.

152 ते कसे करतात? तुम्ही म्हणाल. “देवाला धन्यवाद! हालेलुयाह! मला त्याचा काही
त्रास होत नाही, मी देवाचे लेक आहे,” आण बाहेर जाता आण तुम्ही ते करता? देवाचा
आत्मा देवाची कामे करतो.
153 येशूने म्हटले, “मी जी कृत्ये करतो, माझ्यावर िवश् वास करणारा त्याहूनही अधक
क रल.” समजले? समजले?
154 जर—जर—जर—जर ही द्राक्षलता वाढली आण तीने द्राक्षांचा घट िदला, आण
त्यानतंर पुन्हा वाढून जर अनेक भोपळे िदले तर त्यामध्ये काहीतरी खोटेपणा आहे. पाहा?
ही कलम केलेली मडंळी आहे, ही कलम केलेली द्राक्षलता आहे, हा कलम केलेला व्यक्त
आहे. एक व्यक्त तो सांप्रदायक क ल￭सयाचा आहे, तो संप्रदायाशी संबधंीत आहे आण
स्वत:ला ख्रस्ती समजतो; आण पिवत्र आत्मा नाही आण देवाचे सामथ्यर् आण इतर
अनेक गो ी…
155 आता, जर तुम्ही बाहेर गेला आण कोणा एका दा डा व्यक्त ची कामे क लागाल,
कारण तुम्ही अनन्य भाषेत बोलता. मी दु आत्म्याला अनन्य भाषेत बोलताना ऐकले
आहे. होय, श्रीमान. मी त्यांना आत्म्याने नाचतानाही पाहीले आहे, आण ओरडताना,
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आण त डातून फेस काढताना आण इतर अनेक गो ी आण पुष्कळ काही मी हे पािहलेलं
आहे…मी त्याबद्दल बोलत नाहीए. मी देवाच्या आत्म्याबद्दल बोलत आहे.

तो आत्मा स्वत: आपल्या आत्म्याबरोबर साक्ष देतो क , आपण देवाची मुले
आहो:

आण जर मुले तर वारसही आहो, म्हणजे देवाचे वा रस, ख्रस्ताबरोबर
सोबतीचे वारीस असे आहो; आपल्याला…त्याच्याबरोबर गौरव प्रा व्हावे
म्हणून त्याच्याबरोबर जर द:ुख भोिगत असलो तरच.

कारण सांप्रत काळाची द:ुखे काहीच नाहीत…
156 याकडे लक्ष ा, हो, हे सुंदर नाही का!

कारण आपल्यासाठी जे गौरव प्रगट होणार आहे त्याच्यापुढे सांप्रत काळाची
द:ुखे काहीच नाहीत असे मी मानतो,

कारण सृ ी देवाच्या पुत्रांच्या प्रगट होण्याची प्रतीक्षा अत्यंत उत्कंठेने करीत
आहे.

157 हे येथे लक्ष वेधते, इथे थोडे—तेथे थोडे शब्द, ा लहान समासात “सृ ी” हा
शब्द वाचतोय व तो बरोबर आहे ग्रीकमध्ये.

…कारण सृ ी देवाच्या पुत्रांच्या प्रगट होण्याची प्रतक्षा अत्यतं उत्कंठेने
करीत आहे.

158 सवर्काही कशासाठी थांबले आहे? संपूणर् सृ ी कशाची वाट पाहत आहे? देवाच्या
पुत्रांची प्रगट होण्याची वाट पाहत आहे. मडंळीला आपल्या जागी स्थािपत व्हावे म्हणून वाट
पाहत आहे. देवाचा पुत्र कोण होता, जेव्हा आदाम, त्याचे वचर्स्व कशावर होते? पृथ्वीवर.
त्याचे, त्याचे वचर्स्व संपूणर् पृथ्वीवर होते. हे सत्य आहे ना? [मडंळी म्हणते “आमेन”—
सम्पा.] तो एला, एला, एलोिहम नव्हता, तर तो यहोवा होता. पाहा? म्हणजे, “मी
देव आहे, आण मी माझ्यापेक्षा कमी केलेला माझ्या अधन बनिवला आहे. आण मी
त्यांना वचर्स्व िदले. आण ा त्याच्या कायर्के्षत्रामध्ये, पृथ्वीही त्याच्या सत्तेखाली होती.”
मनुष्याला पृथ्वीवर वचर्स्व होते. आण संपूणर् सृ ी आज देवाच्या पुत्रांच्या प्रगट होण्याची
वाट अत्यतं उत्कंठेने क रत आहे. ओह!

आम्ही पाहत आहो येणार्या आनदंीत हजार वषार्च्या िदवसाची,
जेव्हा आमचा धन्यवादीत प्रभू येईल आण त्याच्या वाट

पाहणार्या वधुस उचलून नेईल.
ओह, पृथ्वी ही कण्हत आहे, ओरड करत आहे त्या िदवसासाठी

जेव्हा मधूर मुक्त होईल,
जेव्हा आमचा मुक्त दाता या पृथ्वीवर पुन पी येईल.

159 हे बरोबर आहे काय? वाट पाहत आहे. देव प्रयत्नशील आहे क त्याच्या मडंळीस
त्याने योग्य जागी स्थापावे, यासाठी क त्याने स्वत:स प्रगट करावे, त्याला असा एक
िमळावा ज्या ारे तो आपले काम क शकेल, म्हणेल, “तेथे माझा आत्मा मुक्तपणे वाहत
आहे, तेथे तो आहे, तेथे, यासाठी क मी काम करावे.” येथे, दसुर्यास ही आण आण
नेमणकु करा, “मी—मी त्याची नेमणकु करतो.” दत्तकपणा, नेमणूक, प्रगट होणे, त्याला
तेथे बाहेर काढणे आण दत्तकपणाच्या िवधी त्याच्यावर बजावणे, दतूांसंगे भेट देणे, काही
गो ी सांगणे. आता, जर त्याने सत्य सांिगतले आहे! आता जर तो काहीतरी करीत आहे,
तर त्याने काम होणार नाही. नाही, नाही त्याने—त्याने काम होणार नाही, आम्हाकडे
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तसे पुष्कळ आहेत. परतंु माझे सांगणे, माझा अथर्—माझा अथर् हा क देवाच्या पुत्रांचे
प्रगट होणे होय, जेव्हा देव स्वत:ला प्रगट करतो आण तो त्याला पाठिवतो. आण तो
पुढे जातो, आण तो जे बोलतो ते सत्य असते. तो जे करतो ते सत्य असते. तो काय
करतो, तो ख्रस्त प्रगट क रतो. तुम्ही त्याला कसे पारखाल तो वचनाला ध न राहतो, तो
वचनाशी खरा असतो. पाहा, तसेच तुम्ही सवर् माणसांना ओळखू शकाल क तो वचनाशी
बनून राहतो. “जर ते वचनाप्रमाणे बोलत नसतील तर त्यांच्यामध्ये जीवन नाही.” असे
बायबल म्हणते. पाहा? त्यांना बाजूला ठेवा.
160 आता, वाचूया, मग आम्हांला—आम्हांला थांबावे लागेल, कारण आपली वेळ
िनघून जात आहे. िठक आहे. 10 व्या वचनांत. कवा 9 व्या वचनांत.

ख्रस्ताच्या ठायी पूव केलेल्या योजनेप्रमाणे त्याने स्वतःच्या इच्छेनु प
स्वसंकल्पाचे रहस्य आपल्याला कळिवले.

161 जगाच्या स्थापनेअगोदरच त्याने ही योजना स्वतःमध्ये केली होती. िकतीजण हे
समजत आहेत? पाहा?

ती योजना अशी क , कालखडंाच्या…
162 बाप र,े येथे आम्ही परत येतो! हा! ओह, आता वाचूया, पाहा.

कालखडंाच्या पूणर्तेची व्यवस्था लावताना…
163 तुम्ही कालखडंावर िवश् वास करता काय? बायबल असे म्हणते म्हणून,
“कालखडंाच्या पूणर्तेची व्यवस्था,” पूणर्तेची वेळ काय? येथे कालखडं आहेत, तसेच
मोशेच्या िनयमशा ाचा कालखडं होता, योहान बाि स्मा करणार्याचा कालखंड होता.
तेथे ख्रस्ताचा कालखंड होता. तेथे संस्थेच्या मडंळीचाही कालखडं होता. पिवत्र आत्मा
ओतला गेला त्याचा ही कालखंड होता. आता दत्तकपणाचा कालखडं आहे, जग त्यासाठी
थांबले आहे आण कण्हत आहे. “आण जेव्हा पूणर्तेची वेळ येते, जेव्हा कालखंडाच्या
पूणर्तेची व्यवस्था.” ते पूणर्तेची वेळ काय आहे? जेव्हा मृत ￭जवंत होऊन उठतील,
जेव्हा आजार टळून जाईल, जेव्हा…जेव्हा संपूणर् पृथ्वी कण्हणे थांबवील. “कालखडंाच्या
पूणर्तेची वेळ.” हे पाहा.

जेव्हा ती योजना अशी क , कालखडंाच्या पूणर्तेची व्यवस्था लावताना ते
सवर् ख्रस्तांमध्ये एकत्र करावे,…

164 तुम्हाला आनदं नाही का वाटत? तो हे सवर् कसे करणार आहे? सवर् काही कशात
एकत्र करणार आहे? [मडंळी म्हणते, “ ख्रस्तामध्ये.”—सम्पा.] तुम्ही ख्रस्तामध्ये कसे
येऊ शकता. [“एका आत्म्याने.”] एका आत्म्याने आम्ही सवर् त्यामध्ये बाि स्मा पावलो
आहो [“एक शरीर.”] एक शरीरमध्ये. आण ते शरीर कोणाचे शरीर बर?े [“ ख्रस्ताचे.”]
ज्याचा न्याय होऊन चुकला. [“आमेन.”] त्याने आमचा न्याय स्वतःवर घेतला. तर मग
आम्ही कोण आहो? “मी जेव्हा काय पािहन [“रक्त.”] रक्त, तेव्हा मी ओलांडून जाईन.”
जेव्हा जेव्हा तो शरीराकडे पाहतो, तेथे तो बसलेला िदसतो, जो वधला गेला होता. मी
त्याच्यामध्ये कसा आहे? पिवत्र आत्मा. तो ओलांडून जातो. बापर!े

आण ती योजना अशी क , कालखडंाच्या पूणर्तेची व्यवस्था लावताना
स्वगार्त…व पृथ्वीवर जे आहे ते सवर् ख्रस्तामध्ये…एकत्र करावे.

165 आता, जर तुम्ही नावाबद्दल बोलू इ च्छता, आम्ही त्याला थोड्या वेळेनतंर
पाहणार आहोत. स्वगार्तल्या सवर् कुटंुबास काय नाव देण्यात येते? [मडंळी म्हणते-“येशू
ख्रस्त.”—सम्पा.] पृथ्वीवरील सवर् कुटंूबास काय नाव देण्यात येते? [“येशू ख्रस्त.”]
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166 येथे आपल्यामध्ये काही सुरखे यां आहेत, सुरखे, संप , एक सभ्य मिहला,
मिहला. तेथे एकच श्रीमती. ब्रॅन्हम आहेत, श्रीमती. िवल्यम ब्रॅन्हम ती माझी पत्नी आहे,
ती माझ्याबरोबर घरी जाते. पाहा. बाक चे आपापल्या पती बरोबर जातात.
167 तेथे एक महान ￭जवंत देवाची ￭जवंत मडंळी आहे. तीने त्याचे नाव धारण केले आहे,
ती त्याच्या आत्म्याने भरलेली आहे. हे बरोबर आहे. मी…
168 मी चांगल्या कामांना दोष देत नाहीए, मी त्यांच्या हॉ स्पटल व इतर जी चांगली
कामे ते क रतात त्यांना दोष देत नाहीए. मला वाटते ते िवस्मयकारण आहे, आण मनुष्य
जातीला जे भोग आहेत त्यांतील गरीबांना हा देवाचा आशवाद आहे. मी त्यांना त्याबद्दल
दोष देत नाहीए. ा ज्या इतर गो ी ते करतात. हे योग्य आहे, बरोबर आहे. आण त्याचे
महान संस्था आण लक्षावधी डॉलर, हे त्या कोपर्यातील दा च्या दकुानांपेक्षा मी पाहणे
पसंत क रन. मी त्या सेवकांना व्यासिपठावर उभे पाहून मी त्यांचा खरोखर मान ठेवीन.
169 परतंु कालखडंाच्या अतंी जेव्हा एकत्र जमा होणे होईल, तेव्हा देवाच्या पुत्रांची प्रगट
होण्याची प्रतीक्षा केली जाईल, त्या कालखंडात…तेव्हा तो सवार्ंना एकत्र जमिवल जे
ख्रस्तामध्ये आणले होते. ख्रस्त काय आहे? कसे…आम्ही त्यामध्ये समािव कसे
होतो? 1 क रथ 12 “त्या एकाच आत्म्या ारे आम्ही सवर् त्या एका शरीरात बाि स्मा
पावलो, जे ख्रस्ताचे शरीर आहे, आण त्याने आम्हाला त्याच्या प्रत्येक उत्तम देणगी व
प्रत्येक उत्तम गो ीचे भािगदार केले.” हे खरे आहे ना? “आण पृथ्वी ही कण्हत आहे,
वेदना भोिगत आहे, आण प्रकटीकरणाची वाट पाहत आहे जेव्हा ख्रस्त आण त्याची
मडंळी ही ऐक्यात होतील.”

ती…योजना अशी क , कालखडंाच्या पूणर्तेची…व्यवस्था लावताना
स्वगार्त व पृथ्वीवर जे आहे ते सवर् ख्रस्तामध्ये एकत्र करावे.

त्या ख्रस्ताच्या ठायी आम्ही वतनदार झालो आहो…
170 ओह, भाऊ नेिवल, मला क्षमा असावी वेळ अधक घेतल्याबद्दल…हा शब्द
“वतनदार.” ओह-ओह-ओह-ओह! त्याने तसे केले पाहीजे. ओह-ओह-ओह-ओह!
भावा, मला मािहत आहे…क तो माझा िनकटचा कुटंुबीय आहे…मला भरवसा आहे
क मी वेडा नाही झालोय. मला—मला—मला…मला तसे नाही वाटत. परतंु, बापर,े
ते काय? “वतनदार.” आम्ही वतनदार झालो आहोत. कोणालातरी तुमच्यासाठी काही
तरी सोडावे लागेल. देवाने, जगाच्या पायारभंापूव , तुमच्यासाठी काहीतरी सोडले. एक
नाव त्या पुस्तकात लिहले गेले, क जेव्हा कोकरा वधला जाईल तेव्हा तुम्हीही त्यामध्ये
ओळखले जाल. ओह! आजच्या रात्री ही गो राखून ठेवा. थोडेसे अजून पुढे वाचूया. िकती
अ तू! आजच्या रात्री आम्ही कसे बरे 3 रे वचन कवा 3 रा अध्याय पाहू शकू? आम्ही
त्यामधली चार-पाच वचने ही पािहली नाहीत. जरी आता आपण बदं करणार आहोत,
मी ते वाचू इ च्छतो व तसेच सोडू इ च्छतो.

त्या ख्रस्ताच्या ठायी आण वतनदार झालो आहो…
171 काय? आम्हाला कसे येथे वतन िमळेल? आम्हाला ते कसे िमळाले? कारण आम्ही
सरळ चाललो? ते वतन आम्हाला कसे िमळेल? कारण आम्ही पूव च नेमले होतो.
आमेन. काय म्हणता? माझ्या अ स्मिनयन भावांनो, मला हे माहीत आहे क हे फारच
कठीण आहे. कोणाला दखुवावे असा उद्देश नाहीए, परतंु ते माझ्यासाठी इतके चांगले
आहे क ते मी माहीत क न घ्यावे…तुम्हाला—तुम्हाला—तुम्हाला ते समजले काय,
समजले काय, भावा, ठीक आहे. तुम्हांला हे िदसत नाहीए. तसेच आहे तुमच्याकडे.
पाहा? ठीक आहे पाहा? परतंु, ओह, परतंु त्याकडे पाहणे फार चांगले आहे. होय, जसे
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ब्रदर नेिवल काल एका कमानीदार छपराच्या िठकाणाबद्दल बोलले त्यासारखे, “तुम्ही
एक शीडी घेऊन िफरवा आण पाहा तुम्हाला काय िमळते?” होय, महाशय. ज्यासारखेच
देवाचा पिवत्र आत्माही आमची शीडी आहे जी आम्हाला सांगते आम्हाला काय िमळाले
आहे. समजले?
172 पाहा, वतनदार. बापर!े “असणे…” कोणत्या प्रकारचा वतनदार?

…त्याने आपल्या मनाच्या सत्संकल्पाप्रमाणे आपल्याला येशू
ख्रस्ताच्या ारे स्वतःचे दत्तक होण्याक रता प्रेमाने पूव च नेिमले होते.

173 जेव्हा तो…पप्पा असण्यापूव , तो देव असण्यापूव , तो तारणकतार् असण्यापूव , तो
आरोग्यदाता असण्यापूव , या सवार्ंपूव त्याने पूव च नेमले, कोकर्याचे नाव त्या पुस्तकात
लिहले गेले, त्याने आपल्या पूवर्ज्ञानाने पािहले आण तुमची नावे पािहली, आण ती
नावे त्यात लहीलीही. ते काय आहे? आण त्यानतंर आम्ही या जगात आलो, पापयकु्त
माता-िपता ारे जन्मलो; आम्ही या जगात िफ लागलो. तुम्हाला माहीत आहे. पिहली
गो तुम्हाला मािहत आहे ते म्हणजे नाकाची चोच असलेला यहूदी, पौल आण तुम्हाला
मािहत आहे आण तो काही वाहून नेत होता, आण, पिहली गो , कोणी म्हटले, “येथे,
येथे, येथे, येथे, येथे!”

तुम्ही म्हणाल, “ओह, आब्बा बापा!”
174 येथे आमची येण्याची सु वात आहे. पाहा. त्याच्याठायी आम्हाला वतनदार ठरवावे
हे पूव च नेमून ठेवले, जे आमच्यासाठी पूव नेमले होते. पाहा, आम्ही त्याचे वतनदार
होतो जगाच्या पायारभंापूव च. पाहा? ओह! त्याच्या मनाच्या सत्संकल्पाप्रमाणे, तो देव
आण तारणारा असा नक्क ठरवा.

त्याच्या नावावर तुम्ही भरवसा ठेवला, जेव्हा तुम्ही सत्याचे वचन ऐकले
तेव्हा…

175 आण सत्य कोण आहे? येशू हाच सत्य आहे, शुभवतर्मानाचे सत्य आहे. कोणते
शुभवतर्मान? तेथे एकच शुभवतर्मान आहे. गलतीकरांस पत्र 1ला, अध्याय म्हणते, “जरी
स्वगर्दतूाने दसुरचे काय शुभवतर्मान सांिगतले, तर तो शापभ्र असो.” हे ते शुभवतर्मान
आहे, तुमच्या तारणाचे शुभवतर्मान दसुरे काही नाही, दसुरे नाहीच. “दसुरे कोणतेही नाव
िदलेच नाही—नाही या आकाशाखाली ज्या ारे तुमचे तारण होईल.” परतंु कोणाच्या
नावाने? [मडंळी म्हणते “प्रभू येशू ख्रस्त.”—सम्पा.] ओह!

…त्याच्यामध्ये तुम्ही िवश् वास केल्यावर, शक्कामोतर्ब केले गेलात…ओह,
तुम्ही िवश् वास ठेवल्यावर…

176 ओह, “तुम्ही िवश् वास ठेवल्यावर!” भावांनो, आम्ही त्यापासून पळू शकतो?
आजच्या रात्रीसाठी हे असेच सोडत आहे, तुम्ही काय म्हणता? बापर!े मी—मी
त्याच्यापुढे जाऊ शकत नाही. आज रात्री आपण येथेच सोडू या. मी तो शब्द सोडू शकत
नाही. “शक्कामोतर्ब.” त्यात तुम्ही कसे पोहचाल? पाहा.
177 पूव नेमणकु ारे वतनदार. मी कशाचातरी वतनदार बनलो आहे. कोणते वतन? तेथे
माझ्यासाठी कोणीतरी वतन सोडलेलं असावे. का? तुम्ही म्हणाल, “येशूने तुमच्यासाठी
वतन सोडून िदले.” मला क्षमा असावी? येशू तुमच्यासाठी काही वतन ठेऊन गेलेला
नाही, येशू कधीही तुमच्यासाठी वतन देऊन गेला नाही. तो खाली आला आण
आमच्या वतनासाठी त्याने कमत चुकती केली, आण वतनाच्या भागात त्यांनी आम्हाला
आणले…परतंु तुमचे नाव कोकर्याच्या जीवनी पुस्तकात घालण्यात आले जगाचा पाया
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घालण्यापूव . देवाने तुम्हाला तुमचा वतनभाग िदलाय तुमचे वतन हे प्रथम आहे. येशू
फक्त आला…येथे खूप मागर् आहेत. ओह, ते-ते बनिवण्याचा प्रयत्न करतात. “देव म्हणत
आहे, ‘अर,े पुष्कळ लोक नाश पावत आहे, कोणीच त्यांच्यातला तारण पावलेला नाहीए,
म्हणून मी येशूला खाली पाठिवन, आण कदाचत तो त्यांना…काह ना पस्तावा येईल
आण कळेल मी काय केले आहे आण मग ते वाचतील, तारण पावतील.’” हो देवा दया
कर! मी अशाप्रकारे माझे काम क रत नाही, जरी मी अशक्त असतानाही मी ते कधीतरी
चालिवतो. मी—मी तसे कधीच केले नसते. देवाबद्दल काय?
178 देवाने, त्याच्या पूवर्ज्ञाना ार,े अचूक पािहले कोण वाचले जातील आण कोण वाचले
जाणार नाहीत, त्याने येशूला त्यांना तारण्यासाठी पाठवले ज्यांची त्याने अगोदरच िनवड
केली होती. पौलाने असे सांिगतले नाही काय, ाच्या मागील पाच वचने, क , “जगाच्या
स्थापने अगोदर त्याने त्याच्यामध्ये आपली िनवड केली”? तो आपला वतनभाग आहे.
देवाने आपल्याला िनवडले, आण येशूला येऊ िदले आण कमत फेडू िदली. तेच काय?
त्याच्या रक्ताच्या सांडण्यामुळे, आपल्याकडे कुठलेच पाप गणले गेले नाही. तुम्ही काहीच
केले नाही. परतंु जर तुम्ही…
179 “कारण सत्याचे ज्ञान िमळाल्यावर आपण बुध्दीपुरस्सर पाप केले तर पापांबद्दल

ापुढे यज्ञ व्हावयाचा रािहला नाही.”
180 आता, आण तेथे जेथे तुम्ही पुन्हा उभे राहाल, म्हणाल, “त्या िवषयी कसे,
भाऊ ब्रॅन्हम?”
181 परतंु ाकडे लक्ष ा, पाहा, “ज्याला सत्याचे ज्ञान िमळाले आहे.” त्यांना सत्य
कधीच िमळाले नाही. त्यांना फक्त त्याचे ज्ञान िमळाले आहे. पािहले? त्यांच्यासाठी
अशक्य आहे ज्यांना एकदा प्रकाश िमळाला, ज्यांनी स्वग य दानाची ची घेतली, जे
पिवत्र आत्म्याचे वाटेकरी झाले. देवाच्या सुवचनाची व येणार्या यगुाच्या सामथ्यार्ची ची
घेतली. त्यांच्यासारखे काठावरचे िवश् वासी तेथे मागे जातील. िकत्येक जणांनी त्यावर
मला पत्र लहीले.
182 ते काठावरचे िवश् वासी तेथे शेवटपयर्ंत चालत गेले, यहोशवा आण कालेबही तेथे
बरोबर गेले. का? आता आपण त्याला पिवत्र आत्मा म्हणून संबोधणार आहे, तो तेथे त्या
भूमीत. येथे ते परत आले. कवा येथे वर, म्हणाले हा पिवत्र आत्मा आहे, आण ते येथे
परत आले. तुम्ही पािहले. तेथेच जेथे अभवचन आहे. “ठीक आहे, जर त्यांनी दहा हेर
पाठिवले, प्रत्येक वंशातील एक, ासाठी क आपणा सवर् वंशांना कळू शकेल क आपले
वतन काय आहे, सवर् कुठे जाणार आहेत, आपण कुठे जाणार आहोत. म्हणून, मी काही
हेर पाठवणार आहे.”
183 ते सवर् तेथे गेले. “ओह बाप र!े नाही. आपल्याला तेव्हापासून देविवषयक वेडे असे
संबोधले जाऊ लागले. नाही, हू-हू, आपण ते क शकत नाही.” पाहा?
184 यहोशवा आण कालेब म्हणाला, “मी पाहीन ते कशासारखे आहे.” म्हणून ते सवर्
येथे आले आण सभोवती पािहले. बापर,े ते तेथे पोहचले आण आण त्यांनी द्राक्षांचा घड
कापला आण परत खाली आले. म्हणाले, “मुला, ती चांगली आहे, ती खूपच चांगली
आहे! येथे त्यांच्यातील काही घे, ते खरोखरच चांगले आहेत.”
185 “ओह, ते चांगले आहे, परतंु, ओह, त्या अंजीराकडे पाहा ते िकती मोठे आहेत…
ओह, ते आपण क शकत नाही. त्या मो ा संप्रदायाच्या िव ध्द उभे राहा, त्या मो ा
गो िव ध्द राहा? ओह, हे फार वाईट आहे, आपण ते क शकत नाही. नाही, महाशय!
ते काही का असेना, आपण नाही क शकत. नाही, श्रीमान.” आण त्यांनी म्हणण्यास



32 बोललेला शब्द

सु वात केली, “ओह, आपण पुन्हा त्या िमसरातील मासांच्या भांड्याजवळ जाऊ या.
आपण तेथेच खाली रािहलो असतो. तर व्यव स्थत असतो. आम्ही हे क शकत नाही,
हा रस्ता खूपच सरळ आहे. आम्हाला माहीत आहे आम्ही हे क शकत नाही, आपण ते
क शकत नाही.”
186 वृध्द कालेब म्हणाला, “तुम्ही सवर् शांत राहा,” यहोशवा म्हणाला, “तुम्ही सवर्जण,
त डे बदं करा! मला काही सांगू ा.”
187 “ओह, नाही, नाही, नाहीच आपण ते क शकत नाही! ओह, आपण नाही क
शकत. ठीक आहे, जर मला माझ्या पत्ते खेळणार्यांचा मडंळ सोडावे लागेल, ब्रदर ब्रॅन्हम!
जर मला माझे केस एका वृध्द ीप्रमाणे वाढु ावे लागतील, मला खरच काही कळत
नाहीए मी काय करावे. जर मला माझे तोकडे िवजार नाकारावे लागेल, मी—मी—मी
तुम्हाला माहीत आहे, क मी हे अगदीच क शकत नाही. आण जर मला माझे धुम्रपान
सोडावे लागेल, जर मला ते करावे लागेल!” तुम्ही जे हलक्या प्रतीचे बुध्दी पुरस्पर
उदाहरण आहात. होय. “ते क शकत नाही.”
188 यहोशवा म्हणाला, “ओह, ते चांगले आहे हालेलुयाह! आपण ते घेऊ शकतो.”
ते काय होते? ते एका मो ा नगरासभोवती असलेल्या वेशीजवळ पाहत होते. आण
यहोशवा आण कालेब देवाने िदलेल्या अभवचनाकडे पाहत होते. वचनाबरोबर राहा.
तुम्ही कोणीही का असेना, वचनाबरोबर राहा.
189 म्हणून पेत्र म्हणाला, “तुम्ही प्रत्येक जण पश् चाताप करा, आण तुमच्या पापांचे
मोचन व्हावे म्हणून तुम्ही प्रत्येक जण येशू ख्रस्ताच्या नावाने बाि स्मा घ्या, कारण हे वचन
तुम्हाला,” (कोणता वचनदत्त देश?) “तुमच्या मुलाबाळांना, व जे दरू आहेत, त्या सवार्ंना
म्हणजे ￭जतक्यांना देव परमेश् वर आपल्या स्वतःजवळ बोलािवल त्यांना िदले आहे.”
190 बदं करीत असताना, हे तुम्हाला वाईट न वाटो, असे वाईट वाटून घेऊ नका. पाहा?
तेथे तुम्ही पीलग्रीम होलीनेस आण नाज रनस, तुम्ही थेट पिवत्र करण्यात येता, आण त्या
िठकाणापयर्ंत चालून गेलात जेथून तुम्ही जी द्राके्ष बघु शकला, आण नतंर तुम्ही वळलात
आण परत गेलात. पाहा काय घडत आहे? हेच ते आहे, तुम्ही त्या भूमीत कधीच चालून
गेला नाहीत. मला एक नाज रन कवा िपलीग्रीम होलीनेस दाखवा कवा त्यांच्यातील
एकतरी त्या भूमीवर आज चन्हे व अ तेू यांच्या सहीत सभा केल्या आहेत. मला एकतरी
दाखवा. तुम्ही िमसरामध्ये स्थायक झाला आहात, आण लसणाच्या भांड्याकडे परत
गेले. तुम्ही कादेश बणयाकडेच थांबले, हे खरे आहे.
191 पाहा, आण मला तुम्हाला तुमची जागा दाखवावयाची आहे, ती इब्रीकरास पत्र
याच्या 6व्या अध्यायात. “ते जर पतत झाले तर त्यांना पश् चाताप होईल असे त्यांचे
पुन्हा नवीकरण करणे अशक्य आहे,” तुम्हाला हे चांगलेच समजते. जर तसे नाही, तर
आता हे कळले आहे. पाहा? “आण जे पिवत्र आत्म्याचे वाटेकरी झाले, आण स्व गय
दानांची ची घेतली.”
192 ची घेतली, पाहा, लोक मडंळीत जातात आण सभोवती बसून म्हणतात,
“तुम्हाला माहीत आहे, ते, ते बरोबर असू शकतात. त्याचे—त्याचे—त्याचे बरोबर असू
शकते. ते अगदी असेच असू शकते, परतंु मी तुम्हाला सांगतो मुला, हे करण्यासाठी फार
मोठा िवश् वास लागतो.”
193 “स्वग य दानांची ची घेतली, आण ज्या ारे तुमचे पिवत्रीकरण झाले होते त्या
कराराच्या रक्तास ‘अपिवत्र गो ,’ असे गणले.”
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194 एका प्रचारकासारखे, त्याच्या आईने त्याला पाठिवले. तो म्हणतो, “माझ्याकडे
प्रभूचा दास होण्याचे पाचारण आहे.”
195 “ठीक आहे, पिहली गो मला करावी लागेल िप्रया, क मला फळा पुसावा लागेल
आण मी तुला कोणत्यातरी शाळेत पाठिवणार आहे.” सवार्त वाईट गो जी तीने
आतापयर्ंत केली. हे बरोबर आहे. ते आता त्याच्या आतून सवर् बाहेर काढतील जे देव
त्याच्यामध्ये घालण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तर, आता पाहा.
196 “कारण सत्याचे ज्ञान िमळाल्यावर आपण बुध्दी पुरस्पर पाप केले, ज्ञान. ते पिवत्र
शा ात पाहा आण समजून घ्या क बायबल म्हणते. तो काल, आज व यगुानुयगु सारखाच
आहे. पाहा, ते त्यांना सत्याचे ज्ञान आहे. ते पाहण्याक रता, आमचे पतन झाले, आण
कराराच्या रक्ताला तुच्छ गणले…”
197 एक मनुष्य म्हणाला, “होय, मी देवावर—वर िवश् वास ठेवतो,” ठीक आहे, तुम्ही
पिहली पायरी पार केली.
198 “नक्क च, मी पिवत्रीकरणात िवश् वास ठेवतो.” ठीक आहे, तुम्ही काठावर आहात,
आण पिवत्र आत्मा स्वकारण्यास तयार आहात. परतंु तू वर बघतले आण सांिगतले,
“मला—मला—मला त्यािवषयी ठाऊक नाही. मला जर त्यांच्यासारखे वागावे
लागेल…नाही. मला माहीत नाही. तुम्हाला माहीत आहे ते त्या लोकांना काय संबोधतात
माहीत आहे? ऊह…मला ठाऊक नाही क मी ते क शकतो कवा नाही. नाही, मी
िवश् वास करतो मी चालत राहीन आण सहभागी होईल…?…” पाहा? पाहा?
199 आण तुम्हाला माहीत आहे काय घडते? तो म्हणाला, “त्यांच्यासाठी आत प्रवेश
करणे हे अशक्य आहे.” त्यांच्या कृपेच्या िदवसांत पापाने पतत झाले. हे बायबल म्हणत
आहे. मला माहीत आहे क हे कणर्कटू वाटेल, परतंु बायबल म्हणते, “त्यांनी स्वग य
दानांची ची घेतली आण कराराचे रक्त त्यांनी असे गणले…”
200 ते म्हणाले, “मी पिवत्रीकरणावर िवश् वास करतो, एक चांगले, स्वच्छ व
पिवत्र जीवन.”
201 िन श् चतच, परतंु तुम्ही पिवत्र आत्म्याचा बाि स्मा पािहला, आण बाि स्मा आण
सवर् इतर गो ी ज्या बायबलमध्ये पािहल्या, आण तुम्ही काय केले? तुम्ही ज्या कराराच्या
रक्ता ारे पिवत्र झालात ते तुम्ही एक “अपिवत्र गो ,” गणली. हे मनुष्या या जगात काय
आणलेस? काय…?…तुला पापी होण्यापासून कशाने तुला राखले तुझ्या जीवनातून
पाप आण धुम्रपान, आण दा बाजी, आण ीया आण अशा गो ी तुझ्या जीवनात
नसायला हव्या होत्या? ते कोणी केले? ते कराराच्या रक्ताने केले! त्यानतंर तू द्राक्षाची चव
घेण्यासाठी दसुर्या भूमीतून जवळ आला, आण शुभवतर्मानाची लाज वाटली, व तुझ्या
संघटनेची भती वाटली! देवाने दया केली! होय, महाशय. “कराराचे रक्त तू अपिवत्र गो
ठरिवली, कृपेचे कायर् असतानाही तू हे केलेस. त्या भुिममध्ये प्रवेश करणे हे त्याच्यासाठी
अशक्य-प्राय झाले.”
202 काय झाले? मी तुला िवचारले. आता मी एक छायात्मक गो ी दशर्िवणार आहे,
आण कोणीही मनुष्य जो बायबल जाणतो तो ही छायात्मक गो ी जाणणारा आहे. त्या
मनुष्यांतील एकतरी आजपयर्ंत वचनदत्त देशात पोहचला आहे काय? त्यांच्यातील एकही
नाही. ते कोणी केले, तेथे कोण पोहचले? जे पिहले गेले, ते परत येऊन म्हणाले, “आपण
ते घेऊ शकतो, आपल्याला पिवत्र आत्मा िमळू शकतो; कारण देवाने तसे सांिगतले आहे!
पेत्र पेन्टेकॉस्टच्या िदवशी म्हणाला, जर मी पश् चाताप केला आण येशू ख्रस्ताच्या नावात
बातस्मा घेतला, तर मला पिवत्र आत्मा िमळाला पाहीजे. हे वचन माझ्यासाठी आहे. ते
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करण्याची माझी इच्छा आहे. माझे, ते अभवचन माझे आहे.” तुम्हाला ते समजले काय?
“आता ते वचन माझे आहे. मला ते िमळाले आहे, ते माझे आहे. नक्क च ते आहे.” ते
तेच फक्त होते.
203 “ओह,” तुम्ही म्हणाल, “परतंु भाऊ ब्रॅन्हम, पुन त्थानमध्ये!” ते तेथे नसतील.
“ओह! ते नसतील?” नाही, महाशय. येशू म्हणाला आहे.
204 ते म्हणाले, “तू मोशेसारखा स्वत:ला फार महान करीत आहेस, आण तू म्हणाला
तू होतास, तू अब्राहामाला पािहले.” आण तो म्हणाला, “आण—आण—आण—
आण अब्राहाम तर मेला आहे! का? तू—तू अजून प ास वषार्चा ही नाहीए, आण तू
म्हणतोस क मी अब्राहामाला पाहीले आहे?”
205 त्याने सांिगतले, “अब्राहामापूव मी आहे.” बापर,े “मी आहे,” सगळीकडे उप स्थत
असलेला, अनतं देव. काल नाही, उ ा नाही, “मी आहे.” पाहा? सगळीकडे उप स्थत
असणारा देव, “मी आहे.” त्यांनी त्याला…नतंर ते त्याला मारणार होते.
206 तो म्हणाला, “ठीक, आपल्या पूवर्जांनी अरण्यात चाळीस वष मा ा खा ा. देवाने
आकाशांतून अ वृ ी केली आण त्यांना भरवले. ते मडंळीत गेले आण ते चाळीस
वष मडंळीचे चांगले सदस्य होते. माझी वृध्द आई ाच मडंळीत मृत्यु पावली.” आण
सवर्काही तशाच प्रकार.े “माझ्या पुवर्जांनी अरण्यात चाळीस वष मा ा खा ा.”
207 आण येशू म्हणाला, “आण ते प्रत्येकजण मृत्यू पावले.” मृत्यु म्हणजे,
“सावर्का लकेतून वेगळे होणे.” “ते प्रत्येकजण नाश पावले. परतंु मी तुम्हाला सांगतो,
क मीच स्वगार्तून उतरलेली जीवंत भाकर आहे. जर कोणी मनुष्य ही आत्म्याची भाकर
खाईल, त्याला सावर्का लक जीवन िमळाले आहे आण त्याचा नाश होऊ शकत नाही.
आण मी त्याला शेवटच्या िदवशी उठवीन.” ओह, भावा, तो िकती अ तू आहे क नाही?

तो अ तू आहे क नाही, अ तू, अ तू?
येशू आपला प्रभू अ तू आहे क नाही?
डोळ्यांनी पािहले आहे, कानानी ऐकले आहे. त्याची न द देवाच्या

वचनात आहे;
येशू आपला प्रभू अ तू आहे क नाही?

208 ते बरोबर आहे का? आपण पाहतो त्याचा पारखणारा आत्मा आमच्यामधून जात
आहे. आपण त्याला चमत्कार आण चन्हे आण अ तेू करताना पाहात आहोत. आपण
ऐकतो ते वचनात येथे लहीले आहे, तुम्ही ते तेथे प्रस्थािपत होताना पाहता. ओह बापर!े

डोळ्यांनी पाहीले आहे, कानांनी ऐकले आहे. देवाच्या वचनात
त्याची न द आहे;

येशू आपला प्रभू अ तू आहे क नाही?
209 आणखी दोन िमिनटात, कवा तीन, तेथे पाण्याच्या बाि स्म्याची सभा होईल. आण
आता ते जे बाि स्मा, घेणारे आहेत, ीया येथे जातील, आण पु ष ा बाजूला जातील
आण आता पु ष माझ्या डाव्या बाजूस, येथून ा बाजूला. आण ीया येथे. तेथे बिहणी
कपडे घेऊन तयार राहतील. आण जर कोणी पु ष अथवा कोणी ी येथे ा सकाळी,
सहमत झाले आहेत क तुम्ही देवाच्या वचनावर िवश् वास ठेवता, आण तुम्ही िवश् वास
करता क देव त्याचे वचन पाळतो, क जर एखादा मनुष्य मनापासून त्याच्या सवर् पापांचा
पश् चाताप करील…आता, रक्ताने अजून एकही गो केली नाही. नाही, तो तुमच्या फक्त
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देवावरील िवश् वास आहे. आण देव फक्त बोलावीत आहे “फ्यू, फ्यू, फ्यू!” तुम्हाला
बोलावीत आहे. तेच तो आता करीत आहे, “फ्यू, फ्यू!”

“माझा कधीही बाि स्मा झालेला नाही.”
“फ्यू, फ्यू!”
“ठीक आहे, ठीक आहे, जर मी सु वात क शकतो आण वेगळे करतो.”
“फ्यू!” तीच, तीच गो आहे, सु वात करा, नतंर—नतंर तुम्ही तुमची सु वात

केल्यावर, तुम्ही वेगळे काही करता. पाहा? तुम्ही वळले पाहीजे, सु वात केली
पाहीजे, पाहा.

तुम्ही म्हणता, “ठीक आहे, मी—मी—मी त्यासारखे ते कधीच पाहीले नाही.”
210 ठीक आहे, िप्रय भावा, माझी इच्छा आहे क तू मला एकतरी वचन दाखवावे जेथे
कोणी मनुष्य…मी हा प्रस्ताव, माझ्या एकतीस वषार्च्या सेवकाईत सवर् जगभर, िबशप
समोर मांडला आहे आण अशाप्रकार,े जेथे एकाही व्यक्त ने, एकाही व्यक्त ने आजपयर्ंत
येशू ख्रस्ताच्या नावाखेरीज दसुर्या प्रकारे बाि स्मा घेतला आहे. आण प्रत्येकजण ज्यांनी
येशूच्या नावात बाि स्मा घेतला नाही, यावे लागेल आण त्या नावात पुन्हा बाि स्मा
घ्यावा लागेल.
211 देवाला फक्त एकच नाव होते, आण त्याचे नाव येशू आहे. तो त्याचा पुत्र होता,
त्याने त्याच्या पुत्राचे नाव घेतले. देव! आता, येशू, शरीर मनुष्याचे होते. आपल्याला ते
ठाऊक आहे. तो देवाचा पुत्र होता ज्याने छाया केली. आता आपण एकत्वाच्या पध्दतीत
िवश् वास करीत नाही. लोक असे म्हणतात देव तुझ्या बोटासारखा आहे. आपण िवश् वास
करतो…क देवाचे तीन गुणवैशष्ट्य आहेत. देवाचे तीन तीन गुणवैशष्ट्य, देव ज्यात
प्रकट झाला. परतंु तेथे एकच देव आहे. पाहा? ते खरे आहे. आम्ही िवश् वास ठेवीत
नाही…आम्ही िवश् वास ठेवतो…क देव तीन कायार्लयात राहतो. पृथ्वीवर त्याचे एकदा
कायार्लय होते.
212 आता, तुम्ही ीया जे या बाजूला जाता, आण तुम्ही पु ष ते या बाजूला जाता, जे
तयार होत आहा. आण ते बाि स्म्याच्या सभेसाठी आता तयारी करीत आहेत.
213 आण, आता, देवाचे तीन कायार्लय आहेत. त्यांतील एकाला िपतृत्व, कवा िपत्याचा
कालखडं, त्यानतंरचा पुत्रत्व आण त्यानतंरचा पिवत्र आत्म्याचा कालखडं. आता,
आज, कोणत्या—कोणत्या कालखडंात िपता कायर् करीत आहे? [मडंळी म्हणते “पिवत्र
आत्मा.”—सम्पा.] पिवत्र आत्मा. मािगल गेलेल्या िदवसांत तो कोण होता? [“येशू.”]
येशू. त्या अगोदरच्या िदवसात तो कोण होता? [“िपता.”] परतंु तो एकच देव होता! हे
सत्य आहे ना? तो िपता, पुत्र, आण पिवत्र आत्मा. हे तीन, तीन कायार्लये एका देवाची
आहेत. एकच देव!
214 परतंु आता, िपता हे काही नाव नाहीए, हे सत्य आहे ना? मला हे तुम्हाला िवचा

ा. आता मी तुम्हाला मत्तयकृत शुभवतर्मान 28 अध्याय 19 वचन देत आहे, जेथे येशूने
सांिगतले, “तेव्हा तुम्ही जाऊन सवर् रा ्र ांतील लोकांस शकवा, त्यांचा बाि स्मा नावात
करा,” (N-a-m-e, नाव) “िपत्याचे नाव…”
215 आता, मला हे पाहायाचे आहे क तुम्ही देवाचे वचन िकती चांगले समजता, मला
सांगा जर मी िवषयाबाहेर गेलो. आण तो त्यांना म्हणाला, “सवर् जगात जाऊन संपूणर्
सृ ीला सुवातची घोषणा करा. जो िवश् वास धरतो व बािपस्मा घेतो त्याचे तारण होते.
जो िवश् वास धरीत नाही तो शके्षस पात्र ठरले. आण िवश् वास धरणार्यांबरोबर ही चन्हे
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असत जातील. ते माझ्या नावाने भुते काढतील,” (हे सवर् सत्य आहे?) “नव्या नव्या
भाषा बोलतील, सपर् उचलतील.” आता मी तुम्हाला संदभर् देत आहे, मत्तय…
216 आता ऐका, मी कोणीही इतहासकारास िवचारतो. आता हे सवर् ध्वनीमुद्रीत होत
आहे, हे जगभर जाणार आहे. मी िवचारतो कोणाही इतहासकारास त्याने मजकडे यावे
आण माझ्याकडे पिवत्र शा ांतील लेख… कवा कोणताही इतहास, कवा इतहासातील
काही संदभर् जे असे दशर्िवतात. क कोणी प्रोटेस्टंट कवा कोणाचा बाि स्मा हा “िपता,
पुत्र, पिवत्र आत्म्याच्या” नावाने झाला जोपयर्ंत नाय￭सया काऊन्सीलमध्ये कॅथो लक
चचर्ने ते स्थािपले. आता, हे ध्वनीमुद्रीत होत आहे, हे संपूणर् जगात गेले, सदतीस अशा
वेगवेगळ्या भाषांमध्ये त्यांचे भाषांतर करण्यात आले आहे. जे समुद्राप लकडे आहेत
त्यांच्या मागार्साठी मी देईन. हे खरे आहे. “िपता, पुत्र आण पिवत्र आत्मा,” ही एक
खोटी, बनावट कॅथ लक मतप्रणाली आहे, आण तो ख्रस्ती बाि स्मा नाहीए. खरे आहे!
लुथरने तो कॅथ लक चचर् कडून आणला, कॅटिकजम बरोबर (ज्यामध्ये कॅथ लक पथंाची
शकवणूक सारांशात िदलेली आहे.) वेस्ली तेच घेऊन पुढे गेला. परतंु आता हे िदवस
आहेत देवाच्या पुत्रांचे प्रगट होणे; जेव्हा जी गुजे व रहस्ये जी जगाच्या पायारभंापूव पासून
लपलेली होती ती प्रगट केली जातील. तोच हा काळ आहे. िन श् चत.
217 आठवण ठेवा, या बायबलमध्ये असा एकही व्यक्त सापडणार नाही ज्याचा बाि स्मा
हा “िपता, पुत्र, पिवत्र आत्मा” यात झाला. कारण, शेवटच्या प्रेिषताच्या मृत्यनुतंर
जवळजवळ तीनशे वषार्नतंर, तेथे कोणाचाही बाि स्मा हा “िपता, पुत्र, पिवत्र आत्मा.”
यात झाला नाही…मी दोन्ही पुस्तके वाचली आहेत, प्री-नाय￭सन फादरसर्, द नाय￭सन
काउ न्सल, आण त्यापासून त्यांनी संघटना केल्या, त्याला काय म्हटले आहे “ ख्रस्ती
जागतक मडंळी” आण त्याच्यातून त्यांनी संस्था बनिवल्या आहेत आण त्यामध्ये
आणावे म्हणून ते जबरी करीत आहेत, ते कॅथ लक चचर् आहे. कॅथ लक या शब्दाचाच
अथर् म्हणजे “जागतक,” एक जागतक ख्रस्ती मंडळी, जागतक एकच मडंळी जी जग
व्यापते. आण हा ख्रस्तीधमर् ते लोकांना जबरी करतात. तेथे त्यांनी काही बाहेरचे घेतले,
रोमन लोकांची (िवनस) िप्रती देवता काढून म रयेला जोडले गेले. त्यांनी…ज्यपुीटर जो
रोमी लोकांचा मोठा देव त्याला काढुन पौलाला जोडले. ते अजूनही मुत पूजक आहेत!
खरे आहे. कॅथ लक चचर् हे त्यांच्यातून आले, आण पाचशे वषार्नतंर…
218 लुईसवीले या िठकाणी त्यांचे नाटक चालू आहे, तो बेनहर यांचा. अ लकडेच त्यांनी
टेन कमांडमट्स हे बनिवले. माझी अशी इच्छा आहे क जर त्यांना शक्य तर त्यांनी
अधंार यगुातील या पधंराशे वषार्ँच्या काळातील एक भाग जर घेतला, व या काळातील
मुत पूजक लोकांनी कसा अतोनात छळ केला, ज्यांमध्ये त्यांनी लोकांवर जुलूम-जबरी
क न कसे ठार मारले, जीव घेतला, अत्यतं संवेदनशील असे कांसावर चढिवले, एकावर
बलै लादला आण दसुर्या बाजूला ही बलै आण असे केले क त्यांनी एकतर कु्रसाला
चुंबन ावे नाहीतर ा कवा त्या मागार्ने सु वात करावी. स्वत्झरलँड येथे मी माझा हात
घातला होता एका खांबामध्ये जेथे ते उभे राहीले आण त्यांची जीभ कापण्यात आली
होती कारण त्यांना जादिुगरी करणारे आण अशी अनेक नावे देण्यात आली होती. हे
पूणर्पणे सत्य आहे. खरे आहे.
219 आण तोच आत्मा आजही अ स्तत्वात आहे. कायदे कानूनामुळे त्याला आवरण्यात
आले आहे. त्याला स्वततं्रता िमळेपयर्ंत थांबा बायबल असे म्हणते. ततपयर्ंत थांबा
￭जतपयर्ंत ते आपला रगं दाखिवत नाहीत, त्यांना तशी संधी िमळणार आहे. तुम्ही फार
लवकरच त्यासाठी तुमचे मतदान कराल, हे सवर् मला ठाऊक आहे. पाहा? ते येणार
आहे. असा कोणता मागर् नाही जो ते बाहेर घालिवल. ते येणे आहे. हे सत्य आहे. ते येणे
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आहे, ते येत आहे. म्हणून जेव्हा ते येतील, तुम्ही फक्त पाहा. परतंु, भावा, ही गो तुम्ही
ओळखायला हवी, मला माहीत आहे मी कोणावर िवश् वास ठेवला आहे. हालेलुयाह!
योग्य रतीने मी कूच करीत आहे. पाहा हेच आहे.
220 तथे अशी एक वेळ होती, जेव्हा—जेव्हा लेखक…लामसा—लामसा बायबलच्या
लेखकाला, जेव्हा मी म्हणालो, जेव्हा त्याने पाहीले आण त्याला पुरातन देवाचे चन्ह
िदसले, ते ततंोततं होते, त्यामध्ये तीन लहान टब होते. मी म्हटले, “ते काय आहेत?”

तो म्हणाला, “ते देवाचे तीन गुणधमर् आहेत.”
मी म्हटले, “म्हणजे िपता, पुत्र, आण पिवत्र आत्मा?”
त्याने माझ्याकडे पाहीले. तो म्हणाला, “तू ांवर िवश् वास करतोस काय?”
आण मी म्हणालो, “होय महाशय.”

221 तो म्हणाला, “मला त्याची पारख िदसली एका रात्री, मला वाटले तू प्रभूचा एक
संदे ा आहेस.” म्हणाला, “देव तुझे दय आशीवार्दीत करो.” त्याने मला आलगन
िदले, म्हणाला, “आता मला कळले तेच आहे.” तो म्हणाला, “या अमे रकन लोकांना
हे ही माहीत नाही क काय आहे?” तो म्हणाला, “त्यांना ते माहीतही नाही.” म्हणाले,
“ते पूवकडील एक पुस्तक घेऊन त्यांतून पा मा य पुस्तक काढण्याचा प्रयत्न करतात.
त्यांना त्यांचे बायबलही ठाऊक नाहीए.” तो म्हणाला, “तेथे असे कोणतेही दसुरे नाव
या आकाशाखाली देण्यात आले नाही, कारण प्रत्येकांचा बाि स्मा हा येशू ख्रस्ताच्या
नावाने झाला आहे एका देवामध्ये तीन व्यक्त सारखे काहीही नाहीए.” आण ते आहेत,
भाऊ लामसा, डॉक्टर लामसा, ते लामसा बायबलचे भाषांतरकत आहेत, ते ह￭सनहोवर
यांचे फार जवळचे िमत्र असून जगातले महान राजनैतक मान्यवर आण अनेक त्याच्या
ओळखीचे आहेत अशा व्यक्त ने मला िमठीत घेतले व म्हणाले, “या कारणासाठी ते तुला
गोळी झाडतील कधीतरी,” परतंु म्हणाला, “आठवण ठेवा ही लोकं काही कारणांसाठी
मेली गेली.”
222 मला ते आवडेल जेव्हा त्या वृध्द पेत्राला तु ं गात डांबवले होते त्यासारखे होईल.
तेथे एक मुलगा होता आण तो फार चताग्रस्त होता. आण तो म्हणाला, “ओह,
काय झाले?”

तो म्हणाला, “तुला माहीत आहे क तुझी शक्षा अमंलात येणार आहे?”
पेत्र म्हणाला, “होय.”
तो म्हणाला, “होय, तू आज मरणार आहेस.”
तो म्हणाला, “होय.”
तो म्हणाला, “ते—ते तुला…तु घाबरत नाहीये का?”
तो म्हणाला, “नाही.”
तो म्हणाला, “त्या ख्रस्ती म्हटलेल्या पकै च तू असणार.”
तो म्हणाला, “होय.”
म्हणाला, “काय झाले?”

223 आण तो त्याला म्हणाला, तो बसला आण त्याने त्याला गो सांिगतली. आण
जसे ते बोलत गेले, खाली आला. तो म्हणाला, “आण मी आजच्या सकाळी मुक्त झालो
असतो, मी त्यांच्या काही संप्रदायात जाऊ शकलो असतो आण सहभागी झालो असतो,
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आण असेच जगलो असतो. पाहा. मी मुक्त झालो असतो. परतंु मी शहराच्या वेशीजवळ
सु वात केली, आण मी कोणा एकाला येताना पाहीले, आत चालत येत आहे. मी त्याला
ओळखले तो कोण होता, मी म्हणालो, ‘प्रभू, तू कुठे जात आहेस?’ त्याने म्हटले, ‘मला
परत कु्रसावर िदले जाणार आहे,’” म्हटले, “तकडे परत जातोय.”
224 त्यानतंर ते म्हणाले, “कोणाचे नाव शमोन पेत्र आहे?”

म्हणाला, “मी येथे आहे!”
म्हणाला, “आम्ही तुझ्यासाठी तयार आहोत.”
म्हणाला, “मी तुमच्यासाठी थांबलो आहे.” सरळ चालत बाहेर पडा.

225 त्या मुलाने त्याच्या खां ावर स्पशर् केला आण म्हणाला, “शमोन एक िमनट थांबा.
मी ही त्या देवाला स्वकारतो! आण आता मला भती नाही; मी त्यानतंरचा असू दे.” हे
खरे आहे. हालेलुयाह!

ठेवा…हे िठबकणारे रक्त, होय, हे िठबकणारे रक्त!
हे पिवत्र आत्म्याचे शुभवतर्मान रक्तासह िठबकते,
शष्यांचे रक्त जे सत्यासाठी मेले गेले,
हे पिवत्र आत्म्याचे शुभवतर्मान रक्तासह िठबकत आहे.
पिवत्र आत्म्याच्या या योजनेत, पिहला जो मरणारा होता,
तो योहान बाि स्मा करणारा, परतंु मनुष्यांसारखा मरण पावला;
त्यानतंर आला प्रभू येशू, त्यांनी त्याला कु्रसावर िदले,
त्याने प्रचार केला असा क आत्म्याने मनुष्यांना पापापासून

वाचवावे.
तेथे पेत्र आण पौल होते, आण योहान साक्षात्कारी,
त्यांनी आपले जीवन िदले असे क हे शुभवतर्मान चमकेल;
त्यांनी आपले रक्त ही िमसळू िदले, जसे जून्या संदे े यांनी केले

होते,
म्हणून खरे देवाचे वचन हे प्रामाणकपणे सांिगतले जावे.
तेथे वेदीखालील आत्मे, ओरडतात “अजून िकती वेळ?”
ज्यांनी पाप केले त्यांना शासन व्हावे; (ऐका!)
परतंु तेथे त्याहूनही अधक जे आपले जीवनाचे रक्त देतील,
या पिवत्र आत्म्याच्या शुभवतर्मानासाठी आण िकरिमजी

पुरासाठी.
हे िठबकणारे रक्त, होय, हे िठबकणारे रक्त,
हे पिवत्र आत्म्याचे शुभवतर्मान हे रक्तासह…िठबकते!
शष्यांचे रक्त जे सत्यासाठी मेले गेले,
हे पिवत्र आत्म्याचे शुभवतर्मान हे रक्तासह िठबकते.

226 आम्ही जाण्याअगोदर एक शा वचन,
…आण ते पेत्र…व इतर प्रेिषत ांना म्हणाले, बधंुजनहो, आम्ही काय

करावे?
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…पेत्र त्यांना म्हणाला, पश् चाताप करा, आण तुमच्या पापांचे मोचन
व्हावे म्हणून तुम्ही प्रत्येक जण येशू ख्रस्ताच्या नावाने बाि स्मा घ्या, म्हणजे
तुम्हाला पिवत्र आत्म्याचे दान प्रा होईल.

कारण हे वचन तुम्हाला, तुमच्या मुलाबाळांना व जे दरू आहेत त्या सवार्ंना
म्हणजे ￭जतक्यांना परमेश् वर आपला देव स्वत:कडे बोलावील ततक्यांना
िदले आहे.

227 आता प्रभू आशीवार्द देवो. आम्ही मागार्तून जात असताना. तुम्ही बाि स्मा पाहू
शकता…?… 
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