
पिवत्र आत्मा
कशासाठी देण्यात आला?

 तुम्ही पाहा, भाऊ ने व्हल हात ठेवण्यावर िवश् वास ठेवतात.
मी पाहतो क माझ्याकडे दोन प्रश् न आहेत. आता, मी ते उ ा रात्री घेईन, कारण

मला आज रात्री त्यामध्ये तुमच्यासाठी पाहण्यास वेळ नाही, हे प्रश् न बहुदा कालच्या
संदेशा िवषयी असणार. परतंु मी त्याकडे न वळता त्याची उत्तरे मी उ ा देईन. आता,
जर कोणाचे ा संदेशािवषयी काही प्रश् न असतील तर त्यांनी ते एके रात्री पुढे आणावेत,
व मी ते दसुर्या रात्री घेऊ शकेन.
2 आता, उ ा रात्री शक्य असल्यास मला काही सेवक शोधण्यास, कवा असण्यास
आवडेल, नसल्यास, काही चांगले, खबंीर पु ष कवा या ज्यांना आम्ही गरज
भासल्यास बोलावू शकू…

आम्ही उ ा रात्री संदेशानतंर, आम्ही पिवत्र आत्म्यासाठी लोकांवर हात ठेवण्यास
प्रारभं करणार आहोत. आण मग, तेथे असेल…जर तुमची इच्छा असेल तर तुम्हाला
येथे संपूणर् सुट्टीत राहण्याचा िवशेषाधकार असेल, जर मृत्यूसाठी ततका वेळ लागला
तर. आण मग—मग, तसे नसेल, जर तुम्हाला आपल्या स्वतःच्या घरी जायचे असेल,
का, तर आम्हाला आनदंच होईल, जर तुम्ही त्या िठकाणी जाल जेथून तुम्ही…अगदी
तुम्हाला मािहत नसेल िक कुठे जावे…

आम्ही इथे काही सेवक जे बाहे न आले आहेत, त्यांचे दरूध्वनी क्रमांक घेऊ
इ च्छतो व ते कोठे रािहले आहेत, क आम्ही त्यांचा तपशील िमळवू शकू जेणेक न
आम्ही त्यांची ताबडतोब राहण्याची व्यवस्था क शकू; आण कोणी एका घरात,
कोणी दसुरीकडे, आण कोणी दसुरीकडे, क ते तुम्हाला सूचना देऊ शकतील,
तुम्हाला जे हा महान आशीवार्द िमळवू पाहता ज्यािवषयी आपण बोलत आहोत, पिवत्र
आत्म्याचा बाि स्मा.
3 काल रात्री आपण बोलत होतो, “तो काय आहे.” पिवत्र आत्मा काय होता? आण
आपणाला आढळले क तो सवर् काही आहे, ज्या िवषयी देवाने आपल्याला अभवचन
िदलं होते. हु-ंहु.ं त्यात आपल्याला आढळले क देवाच्या मडंळीला हवे असलेले सवर्
काही आहे. आम्हाला हे ही कळले क तो एक शक्का आहे, सांत्वन करणारा, एक िवसावा,
एक आनदं आण एक शांत, आण पुन त्थान. आण देवाने आपल्या मडंळीला जे काही
अभवचन िदले होते, ते सवर् पिवत्र आत्म्यात आहे.
4 आण आता, आज रात्री मी ावर प्रचार क इ च्छतो, कवा बोलू इच्छीतो,
शकवू इ च्छतो…माझ्याकडे येथे जवळजवळ तीन कवा चार संदभार्ची पाने आहेत,
कवा शा वचने, त्यावर आहेत, ज्यात…आण काल रात्री मी माझा कू्रडनचा संदरभग्रंथ
येथच िवस न गेलो होतो आण मला तो सापडत नव्हता. आण त्यामुळे मला केवळ
शा वचनातूनच जावे लागले ासाठी क आजचे वचन आणू शकलो. आता, आण
उ ा…आज रात्री आपण ावर शकिवत आहोत क : पिवत्र आत्मा पाठिवण्याचा देवाचा
हेतू काय होता? तो कशासाठी आहे? जर ही खरोखर मोठी गो आहे, तर मग देवाने ती
का पाठिवली आहे?
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5 तर उ ा रात्री आम्हाला ावर बोलायचं आहे: काय तो तुमच्या साठी आहे? आण
तुम्हाला तो कसा प्रा होतो? आण तुम्हाला तो िमळाला आहे हे तुम्हाला कसे कळेल?

आण मग, जेव्हा आपण या गो ी शा वचनांमधून बघणार आहोत, शा वचनां ारे
समजावून सांगणार आहोत, सवर् गो साठी शा वचनांचा उपयोग क न, आण त्यानतंर
जे लोक पिवत्र आत्म्यासाठी इच्छुक असतील ते पुढे येतील. आण मग मला आशा आहे
क संजीवन सु झाले आहे, त्यानतंर, आपण पिवत्र आत्म्याचा सहाय्याने पुढे जावू.
6 आता, उ ा रात्री तसे असल्याने पुष्कळ जण कदाचत चचर्मधील खोल्यांमध्ये
राहतील, मला वाटते क जर आपल्याला असे सेवक व व्यक्त िमळाले असते जे लोकांना
पिवत्र आत्मा प्रा करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देऊन पुढे नेण्यात अनुभवी आहेत, क
ज्या घरामध्ये एक—एक ी व तचा पती असतील त्यांच्या बरोबर ते जातील, कवा—
कवा त्यांच्यासह जो कोणी पिवत्र आत्मा प्रा क इ च्छतो, ज्यांना काय करावेत्यािवषयी
व्यव स्थत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जर तुम्ही तुमचा दरूध्वनी क्रमांक कवा पत्ता पाळकांकडे, आज कवा उ ा रात्री
ावा. तुम्ही तो सवर् भाऊ नेवील ांना ावा, क जेणे आम्हास पुन्हा जमावे लागणार

नाही. तुम्ही फक्त आपला दरूध्वनी क्रमांक ा क ज्या ारे आम्ही तुम्हाला कळवू शकू.
आण मग सांगा, “मी ा वेळेला जाण्यास तयार आहे, आण जर आम्हास…तुम्ही
मला अमुक अमुक घरात पाठवू इ च्छता.” जर ती एक—एक ी एकटी असेल, तर
आम्ही तच्या कडे एका ीला पाठवू आण मग, जर त्या घरात एक पु ष व त्याची पत्नी
असतील, का, तर आम्ही तेथे एका सेवकास पाठवू शकतो.

आण जर तुम्ही आम्हास ा िवषयी सहकायर् कराल तर आम्हाला आनंद होईल,
कारण मला ठाऊक आहे तुम्ही, सवर् जण, ात इच्छुक आहात, व ही गो फार गरजेची
आहे. आण लक्षात ठेवा, “तो जो एका जीवाला त्याच्या चुक पासून वाचवतो, तो पापांची
रास झाकतो.” समजले? आण ख्रस्ताची वधु ािवषयी तहानलेली व भुकेलेली आहे.
ती तर देवाच्या लेकरांना प्रसवण्यासाठी, वेदना भोगीत आहे.
7 आण आता, आज रात्री, आपण शा भाग वाचण्याअगोदर, आपण प्राथर्नेसाठी
आपल्या माना झुकवू या. आण आम्ही प्राथर्ना करण्यापूव , तुम्ही तुमची मस्तके
झुकिवलेली असता, तुमच्या काही िवनतं्या आहेत का? केवळ तुमचे हात उंच करा आण
म्हणा, “हे देवा, मी भिक्तभावाने माझे हात उंच करतो. मला गरज आहे. हे प्रभू, तू मला
मदत करशील अशी मी प्राथर्ना करतो.” देव तुम्हा प्रत्येकास आशीवार्द देवो. तो आपले
हात पाहतो. देवदतूांनी त्यांच्या िवनतंीची न द घेतली आहे.
8 आण स्वग य िपत्या, आता आम्ही, पुन्हा प्राथर्नेत तुझ्याकडे येत आहोत. ात
शकंा नाही क आज रात्री, या लहान िठकाणी प्राथर्ना करण्यापूव च या मुलांमध्ये प्राथर्ना
केली गेली आहे, आण ती गाणी गायली आहेत, आण देवाच्या स्तुतीमध्ये आम्ही आमची
अतंकरणे आनदंाने प्रफु ीत होऊन उंच केली आहेत.
9 दावीद म्हणतो क , तो संतजनांच्या मडंळीत येईन आण त्याच्या िवनतं्या कळिवल.
आण आज रात्री, तेथे अनेक हात वर आहेत. कदाचत, ऐंशी टके्क लोकांनी जे आज ा
इमारतीमध्ये बसलेले आहेत त्यांनी प्राथर्नेसाठी आपले हात उभारले आहेत. ा ारे प्रभु,
आम्ही हे दशर्िवतो क तुझ्याशवाय आम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. आम्हाला िदवसिदवस
तुझीच गरज आहे. तुच आमचे जीवन, आमचा आनदं, आमचे आरोग्य, आमचे िटकवणारे
सामथ्यर्, आमचा आश्रय, आमची ढाल, शत्रूंपासून आमची ढाल आहेस.
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आण आम्ही तुमच्याशवाय आयषु्याची ही लढाई लढू शकत नाही. हे करणे
आमच्यासाठी पूणर्पणे अशक्य आहे, आण ासाठी आम्हाला तुझ्यावर पूणर्पणे िवसंबून
राहावे लागेल. कारण, आपल्याला मािहती आहे क आम्ही एका गडद आण िनराशाजनक
प्रदेशातून चालत आहोत. सवर् बाजूनंी शत्रूने आम्हाला घेरले आहे, सापळे आण सापळे
रचत आहे. हे प्रभू, आम्हाला अ स्थर करण्यासाठी आमचे मागर् शत्रूच्या सापळ्यानी
भरलेले आहेत.
10 आण आम्ही, हे देखील जाणतो क आमच्या रस्त्याचा शेवटी ती लांब गडद मृत्यू
नामक खोरे आहे, त्यातून आम्हाला जाणे आहे. परमेश् वरा, त्या वेळी आमचे हात कोण
धरील? प्रभू, आम्ही आता तुला जाणून घेऊ इ च्छतो. आम्हाला हे जाणून घ्यायचे आहे,
क तुझ्याकडे आमचे हात आहेत आण आमच्याकडे तुझा हात आहे, आम्हाला ती महान
खात्री आहे क जेव्हा आम्ही आमच्या आयषु्याच्या त्या शेवटच्या महान क्षणी येऊ, मृत्यू
नामक दरवाजाच्या आत शरत असताना, आम्ही पुरातन संतासह म्हणू शकु, “मी त्याच्या
पुन त्थानाच्या सामथ्यार्ने त्याला ओळखतो, आण मला हे मािहत आहे क जेव्हा तो
मला बोलािवल तेव्हा मी मेलेल्यांतून बाहेर येईन.”
11 आता, हे देविपत्या, आम्ही प्राथर्ना करतो क तू आम्ही केलेल्या िवनतं्या व आमचे
एकत्र िमळणे आशीवार्िदत करशील. तुझी वचने आशीवार्िदत कर. आण जर मी तुझ्या
वचनाच्या कवा तुझ्या इच्छेच्या िव द्ध असे काही बोलेन, तर तुला आजही त ड बदं
करण्याचे सामथ्यर् आहे, जसे तू ￬सहांच्या गुहेत केलेस जेव्हा दानीएल तेथे होता. आण
प्रभु, आम्ही प्राथर्ना करतो क आज रात्री तु आमचे कान आण ह्रदय उघड, आण
त्यांच्यामध्ये ती भूक आण तहान िनमार्ण कर. त्यांना इतके तहानलेले कर क ते कुठेही
झोपू कवा िवश्रांती घेऊ शकणार नाही, जोपयर्ंत तो सांत्वन करणारा येत नाही.
12 आम्ही िवश् वास करतो क आम्ही शेवटच्या िदवसासांत राहत आहोत, त्याच्या
आगमनाच्या छायेत. आण प्रभू, त्याच िदशेने हे संदेश येत आहेत. ते सवर् लोकांसाठी
आहेत क त्या ारे त्यांनी जागृत होऊन चेतावणीकडे लक्ष ावे. आण आज रात्री, असे
घडू दे क आम्ही आमचे कवच काढून ते बाजूला ठेवून म्हणू क , “प्रभू परमेश् वरा,
मी तुझेच ऐकत आहे. तुझा आत्मा माझ्या मध्ये संचा दे. मला घडव आण मला
तुझ्या इच्छेप्रमाणे बनव. मी माझे दय, माझी शक्त , माझे सवर्स्व तुझ्या कामासाठी
वाप इ च्छतो.”
13 आमचे ऐक, हे प्रभू. आम्ही येथे कोणी आम्हास पहावे म्हणून ा पावसाळी रात्रीत
आलो नाही. आम्हा कडे जाण्यास दसुरे िठकाण नाही म्हणून देखील आम्ही येथे आलो
नाही. तर आम्ही येथे एक गभंीर, पिवत्र उद्देश आमच्या दयात घेवून आलो आहोत,
कारण, आम्ही तुझे अभवचन जाणतो क जर आम्ही तुझ्या जवळ आलो तर तू आम्हाला
तुझ्या जवळ घेशील. आण त्याच कारणासाठी आम्ही येथे आलो आहोत. जो येथे भुकेला
येतो तो भुकेला परत जाणार नाही. येशू म्हणाला, “जे नीतम वाचे भुकेले व तान्हेले ते
धन्य. कारण ते तृ केले जातील.” आण आम्ही भाकर मािगतली, तर आम्हास ध डा
िमळणार नाही. आपल्याकडे ती खात्री आहे. आण आम्ही मासा मािगतला तर आम्हास
सपर् िमळणार नाही. परतंु, देव जो िपता तो आम्हास स्वगार्तून म ा अ देऊन तृ करील,
त्याचे वचन व त्याचे आत्मा त्याच्या िवषयी साक्ष देतात. हे देवा, आमच्या प्राथर्नेला आण
आमच्या िवनतंीला उत्तर दे, आम्ही तुझीच वाट पहात आहोत. ही प्राथर्ना आम्ही प्रभू
येशू ख्रस्ताच्या नावे करतो. आमेन.



4 बोललेला शब्द

14 आता, तुम्ही हे शा वचन लहून घेत असताना, जर तुम्ही माझ्याबरोबर संत
योहानाचे शुभवतर्मान याचा 14 वा अध्यायाकडे वळूया. आम्ही संत योहनाच्या चौदाव्या
अध्यायापासून सु क इ च्छतो. आण आपण चौदाव्या वचनापासून, संत योहान 14:14
पासून, आण ा मधला एक शा भाग वाचू या. आण माझ्या संदेशाचा मुख्य संदभर्
तुम्हाला ा शा भागात िमळेल ज्यावर मी आज रात्री बोलू इ च्छत आहे.
15 आण लक्ष ा, ज्या तुम्हाकडे लाल अक्षरा चे बायबल आहे त्यात हे शा वचन
लाल अक्षरात लिहलेले आहे. हे येशूचे स्वतःचे शब्द आहेत, म्हणून आपण ािवषयी
आ स्थ आहोत कारण त्याने जसे म्हटले आहे ते घडणारच. “आकाश आण पृथ्वी
नाहीशी होतील, परतंू माझे वचन कधीही नाहीसे होणार नाहीत.”

आता आम्ही 14 व्या अध्यायाच्या चौदाव्या वचनापासून वाचणार आहोत.
जर तुम्ही माझ्या नावाने माझ्याजवळ काही मागाल तर मी ते करीन.

काय हे थोर अभवचन आहे!
जर माझ्यावर तुमची प्रीती असली तर तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळाल.
आण मी िपत्याला िवनतंी करीन, मग तो तुम्हांला दसुरा कैवारी म्हणजे

सत्याचा आत्मा देईल; अशासाठी क , त्याने तुमच्याबरोबर सदासवर्दा राहावे;
तो सत्याचा आत्मा; ज्याला जग ग्रहण क शकत नाही, कारण ते त्याला

पाहत नाही अथवा त्याला ओळखत नाही…
आता, तुम्ही जे ग्रीक बायबलमधून वाचत असतील ते इथे पाहू शकतात…येथे पाहणे

म्हणजे “समजून घेणे.” “असे याचा अथर् होतो. कारण जग त्याला समजू शकत नाही.”
हे िकती सत्य आहे. आता ते मला पुन्हा वाचू ा.

सत्याचा आत्मा देखील, कुणािवषयी…सत्या िवषयी. ज्याला जग ग्रहण
क शकत नाही, कारण ते त्याला पाहू शकत नाही अथवा ती त्याला
ओळखत नाही परतंु तुम्ही त्याला ओळखता. (कोणाला? त्या सांत्वन
करणार्याला). कारण तो तुम्हा मध्ये वस्ती करतो (वतर्मान काळ)…तो तुम्हा
मध्ये वस्ती करतो, आण तो तुम्हामध्ये राहील.
तो काय आहे? तोच जो सांत्वन करणारा.

मी तुम्हाला अनाथ असे सोडणार नाही. मी…
आण तुम्हा सवार्ंना ठाऊक आहे “मी” एक व्यिक्तवाचक सवर्नाम आहे.

…आण मी तुम्हा कडे येईन.
आता थोडाच वेळ आहे, मग जग मला आणखी पाहणार नाही…पण तुम्ही

पाहाल; मी ￭जवंत आहे म्हणून तुम्हीही ￭जवंत राहाल.
त्या िदवशी तुम्हांला समजेल क , मी आपल्या िपत्यामध्ये आहे, व तुम्ही

माझ्यामध्ये व मी तुमच्यामध्ये आहे.
येथेच माझ्या संदेशाचा गाभा असणार आहे, परतंु आपण अजून पुढे वाचणार आहोत.

मला आता ते पुन्हा वाचू ा.
त्यािदवशी (तो महान िदवस, न्यायाचा िदवस), त्यािदवशी तुम्हाला

समजेल क मी िपत्यामध्ये राहतो आण तो माझ्यामध्ये आण मी तुम्हा मध्ये
राहतो.
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ज्याच्याजवळ माझ्या आज्ञा आहेत व जो त्या पाळतो तोच माझ्यावर प्रीती
करणारा आहे; आण जो माझ्यावर प्रीती करतो त्याच्यावर माझा िपता प्रीती
करील; मीही त्याच्यावर प्रीती करीन व स्वत: त्याला प्रगट होईन.

यहूदा, इस्कय त नव्हे, त्याला म्हणाला, प्रभूजी, असे काय झाले क आपण
स्वत: आम्हांला प्रगट व्हाल आण जगाला प्रगट होणार नाही?
हेच िवश् व, म्हणजे “जागतक व्यवस्था” आहे. जर तुम्ही सामासावरील लेख वाचत

असाल तर तुम्हाला ते तेथे िदसून येईल. माझ्या बायबलमध्ये त्याला “जी,” असे
संबोधले आहे, याचा अथर् िवश् व कवा “जागतक व्यवस्था.” म्हणजेच सवर् मडंळया
आण इतर सवर्…

…आण असं कसे घडेल क तू आम्हाला प्रगट होशील, आण त्यांना
नाही? तु हे कशा प्रकारे क शकशील?

येशूने त्यांना उत्तर देत म्हटले, जो मनुष्य माझ्यावर प्रेम करतो तो माझे
वचन पाळील: (आमेन) आण माझा िपता त्याच्यावर प्रेम करील, आण
आम्ही त्याच्या कडे येऊ व त्याच्या मध्ये वस्ती क .

ज्याची माझ्यावर प्रीती नाही तो माझी वचने पाळत नाही…
ते कदाचत आपल्या मडंळीचे ऐकतील, परतंु येथे त्याचे वचन पाळतील,

तुम्ही समजता.
…जे वचन तुम्ही ऐकता ते माझे नव्हे, तर ज्या िपत्याने मला पाठवले त्याचे

आहे.
मी तुमच्याजवळ राहत असताना तुम्हांला ा गो ी सांिगतल्या आहेत.
तरी ज्याला िपता माझ्या नावाने पाठवील तो कैवारी म्हणजे पिवत्र आत्मा

तुम्हांला सवर्काही शकवील आण ज्या गो ी मी तुम्हांला सांिगतल्या त्या
सवार्ंची (त्याच्या वचनाची) तुम्हांला आठवण क न देईल.
मग देवाने पिवत्र आत्मा कशासाठी पाठिवला बर?े ा वाचलेल्या वचनावर तो

आपला आशीवार्द देवो.
16 येशूने त्यांना म्हटले, “त्यािदवशी तुम्हाला समजेल क मी िपत्यमध्ये व िपता माझ्या
मध्ये आहे, आण मी तुम्हा मध्ये व तुम्ही माझ्या मध्ये आहात.” आता जर आम्ही असे
म्हणू गेलो…
17 आता तुमच्या लक्षात असू ा, या गो ी ध्विनमुिद्रत केल्या जात आहे.

लुईसिवले येथील एका ख्रस्ती व्यापार्याने मला काही वेळा अगोदर बोलावले. आण
तो म्हणत होता, “िबली, हे खरोखरच ला￭जरवाणे आहे, क हे संदेश, जे तू कालच्या
रात्री प्रचार केलेस, ते 40 हजार लोकां ऐवजी िदडशे, कवा दोनशे, तीनशे लोकापयर्ंत

ा तुझ्या छोट्याश्या सभागृहात प्रचार केले जात आहे.”
18 मी त्याला म्हणालो, “श्रीमान, पुढील सहा मिहन्यांमध्ये, जर ख्रस्ताचे येणे उशीरा
झाले, तर संपणर् जग हा संदेश ऐकेल.” पाहा?

ा सवर् टेप्स संपूणर् जगात पसरवल्या जातील, पाहा, सवर्त्र. आण, म्हणून, आम्ही
ा गो ी येथे शकिवतो ज्या िवषयी आम्ही िवश् वास ठेवतो क ा सवर् सत्य आहे, आण

जे आम्हाला कळले आहे क देवाने आम्हाला खात्री िदली आहे क ते सत्य आहे.
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19 आता, तो उद्देश, काय होता—काय होता देवाचा पिवत्र आत्मा पाठवण्यामागचा
उद्देश काय होता? आता मी येथे िटप्पणी क इ च्छतो, योहान 14, आण 14 वचनापासून
सु वात क न, आण अध्यायामधून वाचू, पाया बनवण्यासाठी. देवाचा उद्देश, पिवत्र
आत्मा पाठिवण्यामागे, आपणाला येथे आढळतो, एकच होता, क देव स्वतः त्याच्या
मडंळी मध्ये येऊन रहावा व त्याचा मनोरथ मडंळी ारे पुढे न्यावा.

ज्याप्रकार,े देव ख्रस्तामध्ये होता, आपले मनोरथ ख्रस्ता ारे पूणर् करीत होता,
ख्रस्तामधून, मडंळी मध्ये, आपले कायर् मडंळी ारे पुढे नेत होता.
20 आता, आपण पिवत्र आत्मा काय आहे ा िवषयी जाणतो. काल रात्री, आपण
यािवषयी पािहले क , तो देव आहे.

आता, जेव्हा आपण िवचार करतो क देव, जो िपता, जसे येशू येथे बोलला, त्याचा
िपता; देव, त्याचा पुत्र म्हणजे येशू; देव, पिवत्र आत्मा, ज्याला आम्ही आज तसे संबोधतो.
आता, याचा असा अथर् होत नाही क तेथे तीन व्यक्त , भ देव आहेत. परतंु याचा अथर्
असा होतो क ते एका देवाची तीन कायार्लय आहेत.

ाला आता आपण असेही म्हणू शकतो. जे सवर् देवांमध्ये होते, ते त्याने ख्रस्तामध्ये
ओतले, आण कारण त्याने स्वतःला रक्त केले आण ते सवर् ख्रस्तामध्ये ओतले. “कारण
ख्रस्ताच्या ठायीच देवपणणाची सवर् पूणर्ता मूतमान वसते.” जे सवर् काही यहोवा होता,
त्याने ख्रस्तामध्ये ओतले.

आण जे सवर् ख्रस्त होता, ते त्याने मंडळी मध्ये ओतले; एका व्यक्त मध्ये नव्हे,
परतंु संपुणर् शरीरामध्ये. तेथे, जेथे आपण सवर् ऐक्याने एकत्र जमतो, तेव्हा आपल्यात
सामथ्यर् असते. जे सवर् देव होता, ख्रस्त मध्ये होते, आण जे सवर् ख्रस्तामध्ये होते, ते
तुम्हामध्ये आहे.

“कारण देव देहधारी झाला आण आम्हा मध्ये वस्ती केली.” 1 तीिमथ 3:16,
जर तुम्ही हे टीपणी करीत असाल. “सुभक्त चे रहस्य िन ववाद मोठे आहे; तो देहाने प्रगट
झाला व आम्हा मध्ये रािहला. देव, यहोवा, ाने देह धारण क न ा भूतलावर चालला,
व आम्ही त्याला आपल्या डोळ्यांनी पािहले.”
21 तुम्हाला ठाऊक आहे क , त्याच अध्यायात, योहान 14, िफ लप म्हणाला, “प्रभू,
आम्हाला िपता दाखवा म्हणजे आम्हाला पुरे आहे.”
22 येशू त्याला म्हणाला, “िफ लपा, मी इतका काळ तुम्हा बरोबर होतो व तुम्ही अजून
मला ओळखीत नाही काय? जेव्हा तु मला पािहले आहे, तेव्हा तू िपत्याला पािहले आहे.
तू मला असे का िवचारतोस क , ‘मला िपता दाखवा’?” देव देहधारी झाला.
23 आता येथे बघा. देव तुमचा िपता तुम्हावर होता, असे आपण म्हणतो. आपण
आदमापासून असेच म्हणतो. देव, जो िपता तो मोशे व इस्राएलाच्या संततीवर
अग्नीस्तभंाच्या पात होता. नतंर, देव आम्हा संगती होता, ख्रस्ताच्या पात, जो आम्हा
बरोबर बोलला, चालला, जो आम्हा बरोबर जेवला, झोपला. देव आम्हा वरती; देव आम्हा
बरोबर व आता देव आम्हा मध्ये आहे. जे सवर् देवा मध्ये होते, ते ख्रस्तामध्ये आले, जे
सवर् ख्रस्तामध्ये होते, ते मंडळी मध्ये आले.

हे सवर् काय आहे? देव तुम्हा मध्ये कायर् करीत आहे. जगाच्या पाठीवर तो तुम्हाला
कुठेही बोलवू शकतो, तुम्ही तेथे उप स्थत आहात, त्याची चांगली इच्छा पूणर् करण्यासाठी
तुमच्यामध्ये कायर् करीत आहे. आपण ा बद्दल देवाचे िकती आभार मानले पािहजेत!
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देव, जो पिवत्र आत्मा, अशासाठी पाठवण्यात आला क ज्या ारे देव आपल्या मडंळी
मध्ये राहून, प्रत्येक यगुात त्याची दवैी इच्छा पूणर् करीत आहे.
24 जेव्हा कोणी मनुष्य तुमची टगल करतो, तर ते तुमची टगल करीत नसून, ते
तुम्हाला ज्याने पाठवले त्याची टगल करीत आहे. म्हणून येशूने म्हटले, “माझ्यामुळे
जेव्हा लोक तुमची नदा व छळ करतील आण तुमच्यािव द्ध सवर् प्रकारचे वाईट लबाडीने
बोलतील तेव्हा तुम्ही धन्य. तुम्ही धन्य आहात.” आणखी, “ ख्रस्त येशूमध्ये सुभक्त ने
आयषु्यक्रमण करण्यास जे पाहतात त्या सवार्ंचा छळ होईल.”

कारण, जेव्हा देवाने स्वतःला ख्रस्त च्या पात प्रगट केले तेव्हा लोकांनी त्याचा
छळ केला. त्याचा छळ कोणी केला, हे िकती भयकंर? मडंळीने. त्याच्या मडंळीने त्याचा
भयकंर छळ केला. एका दा ड्यापेक्षा वाईट रीतीने त्यांनी त्याचा छळ केला. त्यांनी इतर
सवर् लोकांपेक्षा त्याचा अधक छळ केला. ती मडंळी होती ￭जने त्याचा छळ केला. म्हणून,
तुम्ही इथे जेव्हा पाहता िवश् व, “जागतक व्यवस्था, जगाने त्याला ओळखले नाही,”
म्हणजेच, “त्या काळातली मडंळी,” नामदारी मडंळी, “ते त्याला ओळखले नाही. तो
आपल्या स्वक यांकडे आला, परतंू त्यांनी त्याला स्वकारले नाही.”

“परतंु ￭जतक्यांनी त्याचा स्वकार केला, ततक्यांना त्याने देवाचे पुत्र बनण्याचे
सामथ्यर् िदलं, म्हणजे त्यांना ज्यांनी त्याच्या नावावर िवश् वास ठेवला.” ओह, आपण
त्यावर िकती प्रीती केली पािहजे, त्याची िकती भक्त केली पािहजे! देवाचा उद्देश, जो क
सहभािगता मध्ये पूणर् होतो!
25 आता, आपण तो शा भाग सोडण्याआधी, आपण ाचा उपयोग क या; थच्या
काळात, सुटकेच्या िनयमशा ात, जेव्हा आपल्यावर आलेल्या परीक्षा, कठीण काळामुळे,
नामीला आपला देश सोडावा लागला. तो मवाब देशात जाऊन रािहली, जेथे केवळ
कोमट, नाममात्र ख्रस्ती लोक राहत होते. कारण मवाबी लोक लोटाच्या कन्येपासून
जन्मास आले होते, व ते तथाकथत िवश् वासी होते, आण िमश्र जातीचे होते. आण
मग तचा पती व दोन पुत्र मरण पावले. आण मायदेशाच्या वाटेवर नामी… थ व नामी,
आपल्या मायदेशाच्या रस्त्यावर आली, तची…एक सून, अपार्, ती म्हणाली क ती
तच्या देशात, तच्या देवाकडे, तच्या मडंळीत, व तच्या लोकांकडे परत जाईल. आण
नामीने थला देखील आपल्या देशात जाण्यास सांिगतले, परतंु ती म्हणाली, “तुझे
लोक ते माझे लोक, तुझा देव तो माझा देव. जेथे तू मरशील, तेथे मी सुध्दा मरने.
जेथे तुला मूठमाती देतील, तेथे मला देखील मूठमाती देण्यात येईल. परतंु मी माघारी
जाणार नाही.”
26 असे तेव्हाच घडते जेव्हा एका व्यक्त स ांत प्रा झाला असावा. तेव्हा त्याला
लोक काय बोलत आहेत ाची काहीच पवार् नसते, “तुम्ही तथे पिवत्र नाचणारे कवा
होण्यासाठी जात आहात.” त्या गो ीचा थवर काहीच प रणाम झाला नाही. त्यामध्ये
देवाचा एक उद्देश पूणर् होणार होता.
27 आण तश प्रकारे मला खात्री आहे क तुम्ही पिवत्र आत्म्यासाठी भुकेले आहात, हे
तुम्हामध्ये असलेले काहीतरी, तुम्हाला खेचत आहे, क ज्या ारे देवाचा उद्देश तुमच्या
जीवनात पूणर् व्हावा, जशाप्रकारे थच्या जीवनात घडले.
28 ही गो खूप अप्रतम आहे! मी तला, ा क्षणी सोडू इ च्छत नाही. तुम्हाला
सुटकेच्या िनयमा िवषयी ठाऊक आहे, क जेव्हा बवाज…तुम्हाला ती गो ठाऊक
आहे क कशाप्रकारे थ शेतात सरवा वेचीत होती आण बवाजाची मज संपादन केली.
आण तच्याशी लग्न करण्याअगोदर, त्याला नामीच्या सवर् संपत्तीची सोडवणूक करणे
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गरजेचे होते. आण ही सोडवणूक करण्यासाठी, सुटकेच्या िनयमाप्रमाणे फक्त िनकटचा
कुटंुिबयच, जवळचा आ च हे क शकत होता. आण तो तचा जवळचा आ े होता.
आण त्याला वेशीच्या बाहेर लोकांसमोर एक जाहीरनामा करावा लागे, कवा एक जाहीर
कबुली ावी लागे क त्याने नामीची सवर् संपत्ती जी तने गमावली होती ती सोडिवली
आहे. आण बवाजाने आपल्या वहाणा जिमनीवर हाणून वडलधारी लोकांसमोर हे केले,
आण म्हटले, “जर इथे कोणी असेल क ज्याकडे नामीचे काही वतन असेल, तर ते मी
आज सोडिवत आहे.”
29 आण अशाच प्रकारे देवाने आपला िनयम केले, त्याचे स्वतःचे िनयम पाळले. देव
अशाप्रकारे करीत नाही, तुम्हास वेगळा िनयम व स्वतःस वेगळा िनयम. तो आपण िदलेले
िनयम पाळतो. मग, देव, आपल्या हरवलेली मडंळी, हरवलेले जग, हरवलेली िन मती

ांची सोडवणूक करण्यासाठी, देव, जो आत्म्यामध्ये अमयार्द आहे, त्याने हरवलेली
मानवजात सोडवण्यासाठी, देव स्वतः त्यांचा जवळचा आ े बनला, एक मनुष्य, एक
पुत्र जो त्याने म रयेच्या गभार्त उत्प केला. आण मग त्याने ये शलेमेच्या वेशीबाहेर एक
जाहीरनामा िदला, कवा एक साक्ष िदली, तो आकाश व पृथ्वी ा मध्ये उंचावला गेला,
व तो मरण पावला, व त्याने सवर् गो ी सोडिवल्या. आण रक्त सांडण्या ार,े त्याने मडंळीचे
शुध्दीकरण केले, क त्या ारे तो तच्या मध्ये वस्ती क शकेल, आण तच्या बरोबर
सहभािगता व भोजन क शकेल, ते एदेन बागेत हरवलेलेले सहभािगतेचे क्षण जेथे देव
प्रत्येक सायकंाळी खाली येऊन त्यांच्याशी करीत असे.

काय तुम्ही पािहलेत? देव रोज सूयर् मावळल्या नतंर, सायकंाळच्या थडं हवेत,
खाली येत असे. जेव्हा रात्र जवळ येत असते तेव्हा तेथे काही तरी घडण्यास सु वात
होते, लोक तेव्हा आपल्या देवािवषयी व मडंळी िवषयी िवचार क लागतात, ख्रस्ती
लोक. जेव्हा तुम्ही सूयार्ला मावळताना पाहता, तेव्हा तुम्हाला तुमच्यातला सूयर् देखील
मावळताना िदसतो.
30 आण सायकंाळच्या थडं हवेत तो खाली येऊन त्यांच्याशी सहभािगता करीत असे.
आण तेथे पाप आल्यामुळे तो ती सहभािगता हरवून बसला, कारण पाप त्याला ते तसे
क देत नसे.

आण त्यानतंर त्याने देहधरण क न आम्हा मध्ये वस्ती केली, क त्या ारे तो
पुन्हा मनुष्याकडे येऊन, मनुष्यामध्ये वस्ती क शकेल, आण मनुष्याला पुन्हा त्याच्या
पूव च्या सहभािगतेत नेऊन, आण त्याने हरवलेल्या देवाचा अधकार त्याला पुन्हा देऊ
शकेल. त्याने हीच गो केली.
31 पिवत्र आत्मा देण्यामागे हाच उद्देश होता. तो िपता, पुन्हा, देव जो िपता तुम्हा मध्ये
वस्ती करीत; आहे, त्याचा मुक्त चा संकल्प पूणर् करण्यासाठी, त्याच्या योजना कायर् करीत
आहे; तुम्हा मध्ये कायर् क न, तुम्हाला त्याच्याबरोबर सहकारी बनिवत आहे; तुम्हाला
तुमचे एक स्थान व िहस्सा बनिवत आहे क तुम्ही जाऊन आपले हरवलेले भाऊ व
बिहणीना शोधण्यासाठी, तुम्हाला त्याने त्याचा आत्मा व त्याचे प्रेम देईल, जशाप्रकारे
त्याने एदेन बागेत केले, “आदामा, आदामा, तू कुठे आहेस?” अशाच प्रकारे पिवत्र
आत्मा प्रत्येक पु ष व ीस करीत आहे. जेव्हा ही हाक त्यांच्या दयात जावून भडते
आण तेव्हा त्यामध्ये ते कायर् करते, हरवलेल्याना जीवांना शोधण्यािवषयी त्यांच्या मध्ये
एक तहान व भूक िनमार्ण करते.

आज कालच्या सभेची अशीच गत आहे. त्याच्यामध्ये पुरसेा आत्म्याचा स्पशर् नाही
आहे, क जेणे क न त्यांनी जाऊन जे हरवलेले व मेलेले आत्मे पुन्हा िमळवावे.
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त्याच्यामध्ये आत्मे ￬जकण्याऐवजी, आपले नाव कसे करावे, आपल्या मडंळीचे व
संप्रदायाचे व इमारतीचे नाव कसे करावे ा िवषयी प्रयत्न आहेत. िकती दःुख दायी!
आपण ावर खूप बोलू शकतो.

देवाने ख्रस्तामध्ये स्वतःस ओतले. हे खरे आहे.
32 ख्रस्ताने स्वतःस मडंळ मध्ये ओतले. म्हणून, आता लक्ष दया, “त्या िदवशी
तुम्हांला समजेल क , मी आपल्या िपत्यामध्ये आहे, व तुम्ही माझ्यामध्ये व मी
तुमच्यामध्ये आहे. त्या िदवशी तुम्हाला ते समजेल.” कारण, हे, सवर् एकाच मुक्त च्या
संकल्पाचा भाग आहे जो खाली आला आहे, क ज्या ारे देव पुन्हा खाली आपल्या
लोकांमध्ये राहण्यास, आण त्याच्यासह वस्ती करण्यास, आण त्यांच्या लोकांशी
सहभािगता करण्यास येत आहे, जशा प्रकारे त्याने प्रारभंी केले.

आता, मग, जेव्हा त्याची मंडळी त्या बोलण्याच्या स्थतीमध्ये पोहोचेल, त्याची
मडंळी एका स्थानामध्ये उभी राहील, ज्यांतून तो स्वतः तच्या मधून वाहत जाऊ शकेल,
आण तच्या मधून त्याचे प्रेम, उतेजना व त्याची सहभािगता िदसून येईल, तेव्हा पुन्हा
एदेन येईल. तो तेव्हा आपल्या मडंळीला पुन्हा त्या स्थानाकडे घेऊन जाईल जेथून
तने—तने त्याला सोडले होते, पुन्हा एदेनेकडे, जेथे तचे पतन झाले होते. ते, आता…
कारण तेथेच ा सवर् गो ीची सु वात झाली, कवा पतनाची सु वात झाली. तेथेच तो
त्यांना पुन्हा घेऊन जाऊन, मुक्त ची पाटी पुन्हा कोरी क न पुन्हा ा सरळ अशा त्या
स्थानात घेऊन येईल.
33 आता मडंळी ा जगात काही काळापासून आहे. आण मडंळी, खरोखरी,
सुधारणकु च्या काळानतंर, पधंराशे वषार्च्या अधंार यगुांतून…प्रेिषतानतंर लुथर प्रथम
सुधारक उदयास आला. आण त्यानतंर लुथरच्या काळात, देवाने त्या काळी पिवत्र
आत्म्याचा छोटासा भाग न्यायीकरणाच्या पात मंडळीवर ओतला. आण त्यानतंर
वेसलीच्या यगुात, त्याने आपला थोडा भाग पिवत्रीकरणं पाने ओतला. आण त्यानतंर
काळ जस जसा पुढे सरकत ा अंतम काळा पयर्ंत गेला, देव आपल्या मडंळीला भरत
आला आहे. तुम्ही सभोवताली बघून ा गो ी सत्य आहेत, कवा नाहीत, याबाबत
पडताळणी क न घ्या.
34 तुम्ही जे इतहास वाचणार,े लुथरच्या यगुाकडे बघा. त्यांच्या संजीवनाकडे व त्यांच्या
कायार्कडे बघा. त्या हून ही अधक वेसलीच्या यगुातील संजीवनाकडे बघा, त्यांच्याकडे
िकती अधक सामथ्यर् होत,ं परतंु ते थोडकेच होते. तुम्ही पटेकॉस्टचे यगु बघा, त्यांच्या
काळात असलेले संजीवन पाहा, त्याची व्या ी िकती मोठी होती.
35 अवर संडे िवजीटर हा कैथो लक लोकांच्या अकंामध्ये, अशी कबुली िदली आहे क
पटेकॉस्टल लोकांनी एका वषार्त 15 लाखाहून अधक धमार्ंतरे क न, सवर् मडंळ्यांना
मागे सोडले आहे. त्याच बरोबर कॅथ लक लोक फक्त 10 लाख धमार्ंतरे क शकले. संडे
िवजीटर त्यांनी आपलाच अकं अवर संडे िवजीटर मध्ये अशी कबुली िदली आहे क
पटेकॉस्टल लोकांनी आम्हाला मागे टाकले आहे.

आण लक्ष ा, पटेकॉस्टल लोकांचे धमार्ंतर पिवत्र आत्म्या पासून आहे.
ा अल्पसंख्यांकात, सु वातीला, ग ीच्या बाहेर एका बाजूला, एक—एका जुन्या

िगटारसह. व यांकडे पाय मोजे घेण्याचीही ऐपत नव्हती. रलेरोड ळावर पडलेले,
आण ते धान्य उचलीत आण ते दळीत, आण त्यांच्या लेकरांसाठी भाकरी बनवीत
असत. परतंु त्यामुळे ते कुठे आले आहेत? आज जगातील सवार्त सामथ्यर्शाली मडंळी
अशी ती उभी आहे, जगाच्या ीने नाहीये, परतंु देवाच्या नजरते ती महान आहे, कारण
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तो त्यांच्यामधील आपल्या कृती ारे हे ￭सद्ध करतो. तो आपल्या स्वतःला त्यांच्यामध्ये
ओतत आहे.
36 आता लक्ष ा येथे काय घडले आहे, देव आपल्या स्वतःला त्यांच्यामध्ये ओतीत
आहे…लुथर आण वेस्ली नतंर, मडंळी एका िवश स्थानापयर्ंत पोहचली आहे, आण
आता संजीवन पटेकॉस्टल लोकांमध्ये होत आहे. आण ा यगुामध्ये, ज्यात आपण येत
आहोत थोड्या अधक प्रमाणात त्याच पिवत्र आत्म्याच्या ारे येत आहे. आता मागच्या
काळात जेव्हा लुथरन लोक वाचले गेले त्यांना पिवत्र आत्म्याचा एक भाग देण्यात आला.
जेव्हा मेथडस्ट लोक पिवत्र करण्यात आले, तेव्हा ते पिवत्र आत्म्या चे कायर् होते. पाहा?
तो पिवत्र आत्म्याचा एक भाग होता. “त्यांनी आमच्या िवना पूणर् होऊ नये.” असं शा
लेख म्हणतो. पाहा?
37 आता, देव, या शेवटच्या यगुात जशाप्रकारे प्रकाश पडण्यास सु वात झाली आहे,
त्याची आमच्याकडूनही महान गो ची अपेक्षा आहे. कारण, “ज्यांना अधक िदले आहे,
त्यांच्याकडून अधक अपेक्षा आहे.” तर त्याला आमच्याकडून अधक गो ची अपेक्षा
आहे जे लुथरन कवा मेथडस्ट लोकांच्या काळात झाले, कारण आम्हाकडे अधक
प्रखर प्रकाश व सामथ्यर् आहे, अधक…एक—एक त्यांच्यापेक्षा महान साक्ष. आता
आपल्याकडे अधक मोठी अशी पुन त्थानाची साक्ष आहे. आपल्याकडे त्यांच्यापेक्षा
अधक मुळावलेल्या व स्थर अशा गो ी आहेत.
38 परतंु हे अशाप्रकारे आहे जसे मी लुथरन कॉलेजमध्ये, नजीकच्या काळात बोललो.

त्या काळी ते लोक म्हणाले, “आम्हाला काय प्रा झाले आहे?”
मी त्यांना म्हणालो, “एका मनुष्याने शेतात पीक लावले. त्या िपकाला थोडी

पालवी फुटली, आण त्याने म्हटले, ‘प्रभू ा िपकाबद्दल मी तुझे आभार मानतो!’
तत्वत:, त्याच्याकडे ते होते, परतंु ते एका सु वातीच्या पात होते. कालांतराने, ते एक
देठ बनले.”

व त्यानतंर त्यामधून ग डा बाहेर आला, जे मेथडस्ट होते.
39 जर तुम्ही िनसगार्कडे पाहाल, तर तुम्हाला त्यातून देवाची कायर्पद्धती समजेल. तेथे
एक रहस्य दडलेले आहे जे माझ्या सेवकाई मध्येही घडत आहे. पाहा? हे िनसगार्कडे
बघण्या ारे समजते, बघा ते कशा प्रकारे करते, कोणत्या यगुात आण कोणत्या समयात,
तुम्ही समजू शकता क तुम्ही कुठे राहात आहात. आपल्या यगुाकडे िनरखून पाहा.
40 आता, तर, मेथडस्ट, ते ग ड्याप्रमाणे होते. त्यांनी लुथरन लोकांकडे पाहून म्हटले,
“आम्हाला तर पिवत्रीकरण िमळाले आहे, तुम्हाला त्यातले काहीच िमळाले नाही.”

कालांतराने मेथडस्टमधून, त्या क बामधून कणसे…बाहेर येऊ लागली. ते
पटेकॉस्ट होते.

तेथे तुम्ही पाहता, न्यायीकरण, त्याची एक पायरी, पिवत्रीकरण, त्याची दसुरी
पायरी होती; पिवत्र आत्मा ही, त्याची आणखी एक पायरी होती…पटेकॉस्ट. लुथर,
वेसली, पटेकॉस्ट.
41 आता पॅन्टेकोस्टल यगुात काय घडते? मला हे आवडते, कारण, पटेकॉस्टल यगुात,
त्याने फक्त पालवी नव्हे, ग डा नव्हे, तर…

आता कणसे ग ड्याला म्हणू शकत नाही, “मला तुझी गरज नाही.” कवा ग डा
पालवीला म्हणू शकत नाही, “मला तुझी गरज नाही,” कारण हेच जीवन जे पालवीमध्ये
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होते त्यातूनच ग डा आलेला आहे. तेच जीवन जे ग ड्यात होते त्यातूनच कणसे
बाहेर आली.

आण लुथरन मडंळी मधूनच वेस्लीची मडंळी आली. वेसली च्या मडंळी मधूनच
पटेकॉस्टल मडंळी उदयास आली.

परतंु, पटेकॉस्ट, तो काय आहे? तो तर त्याच प्रकारच्या बीजाच्या पुनबार्ंधणीला
दशर्िवतो जो जिमनीमध्ये सु वातीला टाकण्यात आला, क ज्या ारे पटेकॉस्टचे पूणर्
सामथ्यर्, पिवत्र आत्म्याच्या बाि स्माच्या पात परत आणले, पाहा, या शेवटच्या यगुात.
होय, पाहण्यासाठी व िवश् वास ठेवण्यासाठी आण त्याकडे पाहण्यासाठी ही िकती महान
गो आहे.
42 आता ा यगुात ज्यात आम्ही राहत आहोत, हे यगु, हे पटेकॉस्ट यगुाच्या पुढचे आहे.

पटेकॉस्टचे पांतर संघटनेमध्ये झाले आहे, व त्यामध्ये अनेक प्रकारचे ढ ग िदसू
लागले आहे. “आम्ही असे आहोत, आम्ही तसे आहोत.” तो त्यांचा स्वभाव आहे.
त्यािवषयी तुम्ही काहीच क शकत नाही. तो त्यांचा स्वभाव आहे. आण ते तसेच करणार.
ती त्यांच्यासाठी, पूवर्िनयो￭जत योजना आहे.

परतंु मडंळी पुढे सरकली आहे. ती तर अधक महान, अधक सामथ्यार्त गेली आहे.
हे तर दानाची पुनबार्ंधणी आहे.

आण अनेक पटेकॉस्टल लोक दवैी आरोग्यात, दतुांच्या सेवाकाईत व देवाच्या
सामथ्यार्त िवश् वास ठेवीत नाहीत. अनेक पटेकॉस्टल लोक मला पडलेल्या ांताना
“भुतांपासून” संबोधतात. अनेक पटेकॉस्टल संघटनांना ा सवर् गो ी िवषयी काहीच
घेणे नाही. पाहा, आम्ही त्यांच्या मधून पुढे िनघून आलो आहोत. जशा प्रकारे मेथडस्ट
लोक पटेकॉस्टल लोकांना अनन्य भाषा बोलल्यामुळे, “वेडे,” म्हणतात. जसे लुथरन
लोक मेथडस्ट लोकांना जोरात प्राथर्ना केल्यामुळे “वेडे” म्हणतात. पाहा?

परतंु हे सवर् त्या पिवत्र आत्म्यापासूनच प्रा झाले असून त्या महान मडंळीला देवाच्या
सामथ्यार्ने पूणर्पणे भरण्यासाठी होत आहे, हालेलुया. [ब्रदर ब्रॅन्हम पुलिपटवर दोनदा
हाताने ठोठवतात—सम्पा.] तोपयर्ंत, जोपयर्ंत ही मडंळी एका िवश स्थानापयर्ंत पोहचून
येशूने केलेली कृत्ये त्यांच्यामध्ये िदसून येईल तो पयर्ंत. िमत्रांनो, आपण खूपच जवळ
पोहचलो आहोत.
43 मला येथे, थोडा वेळ थांबावे असे वाटते, काही िमिनटासाठी, हे समजण्यासाठी क
देवाने मडंळी मध्ये पिवत्र आत्मा कशासाठी िदला, तुम्हाला आणखी एका उदाहरणातून
समजावे म्हणून. जुन्या करारामध्ये, जेव्हा एक—एक लहान मुल…

एका माणसाने आपल्यासाठी घर बांधले. त्याने त्यानतंर आपल्यासाठी एक पत्नी
आणली, ही एक पिहली गो झाली.

त्यानतंर तो एका संघटनेप्रमाणे, मोठा माणूस झाला. हे देखील चांगलं होत.ं
त्यानतंर तेथे एक गो घडली, त्या घरामध्ये एक जन्म झाला. तोच तो समय होता

जेव्हा पिवत्र आत्मा, पाहा, दसुरा आत्मा आत आला, जो एक पुत्र होता. तो पुत्र, त्याच्या
जवळ पूणर् अधकार नव्हता, कवा तो वारसही नव्हता, जोपयर्ंत तो एका िवश वयापयर्ंत
पोहचत नाही. त्याला पिहल्याने, आपणास ￭सद्ध करावे लागेल. होय.

आण त्यानतंर त्यांच्याकडे दत्तक घेण्याचा िनयम होता. आपल्यामध्ये असलेल्या
सेवकांसाठी, हे मी “पुत्राच्या प्रतमेत उभे करणे” ािवषयी सांगत आहे, पाहा, असे
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झाल्यानतंर तो त्या स्थतीत पोहचतो जेथे त्याला दत्तक घेण्यात येत असे. येशूने ाचे
फार सुंदर उदाहरण पांतराच्या ड गरावर िदले.
44 ज्या प्रमाणे मी म्हणालो, देव कधीच कोणतीही गो करण्यासाठी आपल्या
िनयमाबाहेर जात नसतो.

जर तुमच्याकडे ा ड गरावर एक िवहीर असून, त्यातून पाणी हवेत सवर्त्र फेकले
जात असेल. आण दसुर्या ड गरावर आग लागली असून तथे पीक जळत असेल. तुम्ही
त्या ड गरावर उभा राहून असे म्हणू लागता, “हे पाण्या तू इथे येऊन माझ्या िपकावर
पड! हे, पाण्या, तू माझा िपकाकडे चल!” तो ते कधीच करणार नाही. परतंु तुम्ही जर
गु त्वाकषर्ण िनयमाप्रमाणे कायर् कराल, तर तुम्ही तो पाणी त्या िपका पयर्ंत नेऊ शकता.
45 तुमच्या समोर एक आजारी मनुष्य असेल, कवा एक पापी मनुष्य आहे, कवा एक
मनुष्य ज्याला सरळ व्हायचे आहे, जो दा िपणे सोडू शकत नाही, जो धूम्रपान सोडू
शकत नाही, कवा असा मनुष्य जो वासनांना सोडू शकत नाही. अशा मनुष्यावर जर
तुम्ही देवाच्या िनयमांप्रमाणे काम क ाल, त्याला पिवत्र आत्मा तेथे येऊ दया, तर तो
तेव्हा आपल्या स्वतःचा असणार नाही. तेव्हा तो हे सवर् गो ी त्याक्षणी सोडून देईल कारण
पिवत्र आत्माने त्यावेळी त्याचा ताबा घेतला आहे. परतंु यासाठी तुम्हाला देवाच्या िनयमा
शा प्रमाणे वागावं लागेल, देवाच्या िनयमा प्रमाणे.
46 आता, जुन्या करारामध्ये, जेव्हा एक बाळ जन्मास येत असे, तेव्हा ते त्याचा कृतीकडे
नजर ठेवून असत, क ते कशाप्रकारे वागत आहे.

त्यानतंर त्याचा िपता, जो एक महान व्यवसायक आपल्या चाळीशी कवा
प ाशीमध्ये असेल, त्याला आपल्या मुलाला शकवण्यासाठी वेळ िमळाला नसेल,
म्हणून त्या िदवसात ते…त्या िदवसात आजच्यासारख्या सरकारी शाळा नव्हत्या, म्हणून
ते आपल्या मुलांना शकवण्यासाठी एक “गु ,” कवा एक “मागर्दशर्क,” शाळामास्तर
नेिमत असत. आण ते उत्तमात उत्तम असा शाळामास्तर शोधून आणत, क जो प्रामाणक
असेल आण िपत्याला मुलािवषयी सवर् सत्य सांगेल.
47 आण जेव्हा तो मुलगा एका िवश वयात येई, जसे, प्रौढ होत असे. जर तो मुलगा
िवश् वासघातक , चांगल्या प्रकारे वागत नसेल, आपल्या बापाच्या व्यवसायाकडे लक्ष देत
नसेल, जर तो संपूणर् वेळ उनाडक्या क न यांच्या मागे िफरत असे, कवा— कवा
दा िपणे, कवा जुगार, कवा घोड्यांच्या शयर्ती मध्ये गुगं असेल, अशा प र स्थतीत तो
मुलगा नेहमीच आपल्या बापाचा एक पुत्र असेल, परतंु तो त्या स्थतीत कधीच नसेल क
तो त्याच्या बापाच्या सवर्स्वाचा वारस बनावा.

परतंु, तो जर एक चांगला मुलगा असेल, व त्याला आपल्या बापाच्या व्यवसायात
ची असेल, आण त्यांनी स्वतःला एक चांगला मुलगा म्हणून ￭सद्ध केले असेल, तर

ते एक समारभं करीत. ते त्या मुलाच्या अगंात पांढरा झगा घालुन रस्त्याव न त्याची
िमरवणूक काढीत, आण ते त्याला एका पराचीवर बसिवत यासाठी क सवर् शहराने
त्याला पहावे. ते एक मोठा सण आण योबेल वषर् साजरा करीत आण नतंर तो िपता
दत्तक घेण्याचा िवधी करी. त्यांने आपला पुत्र आपल्या व्यवसायासाठी दत्तक घेतला,
आण आता तो पुत्र त्याच्या िपत्याच्या बरोबरीचा असे समजण्यात येत असे. दसुर्या
शब्दात सांगायचे तर, जर ते आजचे यगु असेल, बँकेच्या चेक वर बापाच्या व पुत्राच्या
सहीचे मह व एक समान असणे असे आहे.
48 आता बघा देवाने काय केले. जेव्हा त्याचा तो पुत्र जन्मास आला, त्याने त्याला तीस
वषार्पयर्ंत आपले जीवन जगू देऊन, त्याला परखीले व त्याची कृती तपासली. त्यानतंर
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त्यांनी त्याला तीन वषार्ची कठीण परीक्षा िदली. आण त्या कठीण परीके्षच्या शेवटी,
जेव्हा त्याला िदसून आले क तो आपल्या िपत्याच्या व्यवसायासाठी योग्य आहे, तेव्हा
तो त्याला पांतराचा पवर्तावर, लुक कृत शुभवतर्मान मध्ये लिहल्याप्रमाणे. त्यांनी पेत्र,
याकोब आण योहान या तघांना साक्षी म्हणून घेऊन पवर्तावर माथ्यावर घेऊन गेला व
तेथे त्याने दत्तपणाचा िवध पूणर् केला. त्या…तघांनी वर पािहले तो येशूचे कपडे चमकू
लागले व त्या मधून िवजे सारखा शुभ्र प्रकाश बाहेर येऊ लागला. त्यानतंर मेघांनी त्याला
वेि ले, मेघातून एक वाणी मो ाने म्हणाली, “हा माझा परमिप्रय पुत्र आहे, तुम्ही त्याचे
ऐका. मी आता खाली बसत आहे आण आणखी काही बोलायचे नाही. त्याचे सवर् बोलणे
न्याय व सत्य आहे.”
49 आता मडंळी त्या शाळांमधून आलेली आहे. तचे लग्न होऊन आता बराच काळ गेला
आहे व ती आता एक संप्रदाय व एक संस्था बनली आहे. परतंु, तुम्ही पाहता, इथे जन्म
होवून काहीतरी िवचत्र उत्प झालेले आहे. आण आता ती ा एका स्थानात आलेली
आहे क जेथे पटेकॉस्टल मडंळी, नवीन जन्मा ार,े तची कसोटी व पारखणे होऊन व
आता ती अजून पुढे आलेली आहे…देव मडंळ सोबत एक संस्था म्हणून व्यवहार करीत
नाही. तो मडंळी सोबत एक—एक लोकांचा समुदाय म्हणून देखील व्यवहार करीत नाही.

तर तो मडंळीशी वयैिक्तक रत्या, प्रत्येक व्यक्त शी व्यवहार क रतो. आण आता ते
एका समयापयर्ंत येऊन पोहोचले आहेत…आण ात काही गु नाही, आपण सवर् ते
पाहतो. जो मनुष्य आपणास योग्य असे ￭सद्ध करतो आण देव त्याच्यावर प्रेम करतो,
तेव्हा तो त्याला आपल्यासह कुठेतरी नेतो. तेथे तो आपल्या दतूा समोर त्यांच्यासाठी
काही करतो. तो त्याला वर उचलुन देवाच्या उप स्थत नेतो, व त्याला दाने वरदाने
देतो, व त्याला भ न आपल्या कामा साठी वेगळे करतो. अशाच प्रकारच्या यगुात आपण
राहत आहोत.
50 तोच पिवत्र आत्मा ज्याने लुथरन लोकांना वाचवले, मेथडस्ट लोकांना पिवत्र केले
व पटेकॉस्टल लोकांचा बाि स्मा केला; तोच आता प्रभू येशूच्या आगमनासाठी बसलेला
आहे. जेव्हा, ते इतके सामथ्यर्शाली असेल, ते शरीर या समुदायावर, मडंळीवर उतरले,
तेव्हा तो कब्रेतून मृत लोकांना ￭जवंत क न बाहेर काढील. तेव्हा तेथे पुन त्थान होईल.
यासाठीच पिवत्र आत्मा देण्यात आला. आता पिवत्र आत्मा काय आहे? “आपल्या िवना ते
प रपूणर् होऊ शकत नाही.” ते त्याखाली कधीकाळी राहत होते, व आता आपण त्याखाली
आता राहत आहोत.

“जेव्हा शत्रू एका पुराप्रमाणे आपल्या वर येतो…तेव्हा देवाचा आत्मा त्यािव द्ध
आपले सामथ्यर् उभे करतो.” पाहा? आपण त्याच िदवसात राहत आहोत.
51 मागे, त्याकाळचे लोक ा काळाप्रमाणे हुशार नव्हते. ते अणबुॉम कवा गाडी बनवू
शकत नव्हते. त्यांच्याकडे आजच्या प्रमाणे िवज्ञान व इतर गो ी नव्हत्या. आण त्यांच्या
कडे रहस्मय गो ी नव्हत्या, क ते म्हणू शकतील क धुळीमुळे मनुष्ये अचानक न
झाली. कवा काय तरी गो ीचे िव ेषण क न काही तरी ￭सद्ध क न दाखवावे, व त्या
ारे लोकांना ना स्तक बनवावे.

परतंु आता, जेव्हा आपल्याला त्याची गरज आहे, तेव्हा देवाने आपले सामथ्यर् प्रगट
केले आहे. ते सामथ्यर् कशात आहे? देव आपला आत्मा आम्हावर ओतीत आहे. जे लोक
तेथे कब्रेमध्ये िवसावा घेत आहेत व जे आत्मे वेदी खालून रडून ओरडत आहेत, जश्या
प्रकारे शा ात लिहले आहे, “हे प्रभू अजून िकती काळ? अजून िकती वेळ? अजून
िकती काळ?” देव माझी व तुमची वाट पाहत आहे. तशाच प्रकारे मडंळीदेखील माझी व
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तुमची वाट पाहत आहे. तो दत्तक घेण्याचा समय येईल, जेव्हा देव आपली पूणर्ता, त्याचे
सामथ्यर्, त्याचे पुन त्थान आम्हा मध्ये ओतणार आहे, तेव्हा, जेव्हा ख्रस्त आण मंडळी
एवढे जवळ येतील व ख्रस्त आपल्यामध्ये प्रगट होईल, आण मृताना उठिवल, आण
तेव्हा आम्ही पांतरामध्ये घेतले जाऊ.
52 आता आम्ही त्या िवषयी बोलणार आहोत, तुम्हाला दाखवणार आहोत, क जे पिवत्र
आत्म्याने भरलेले आहेत तेच पांतरामध्ये घेतले जातील. “मृतांपकै बाक चे लोक, ती
हजार वष पूणर् होईपयर्ंत ￭जवंत झाले नाहीत.” हे सत्य आहे. फक्त पिवत्र आत्म्याने भरलेले
लोक पांतरा मध्ये िनघून गेले. आता, देवाने पिवत्र आत्मा िदला…
53 माझ्याकडे अजून एक शा भाग आहे, योहान 14:12. हा शा भाग ा
आराधनालया मध्ये जमलेल्या सवार्ंना ज्ञात आहे.

मी तुम्हाला खचत, खचत सांगतो, जो माझ्यावर िवश् वास ठेवतो…
आता, इथे उ ेख केलेला शब्द “िवश् वास ठेवणे” ामुळे तुम्ही खचू नका. नामधारी

मडंळी देखील म्हणते, “होय, मी िवश् वास करते. खचत, मी िवश् वास करतो येशू ख्रस्त
देवाचा पुत्र आहे.” भुते देखील तोच िवश् वास करतात. ते अगदी बरोबर आहे. बायबल
देखील म्हणते क तो आहे.

परतंु योहानाच्या शा भागात, असे म्हटले आहे, “पिवत्र आत्मा वाचून कोणी मनुष्य
येशूला ख्रस्त म्हणून संबोधू शकत नाही.” हे अशाप्रकारे शा मध्ये लिहले आहे…
वाचन थांबवण्या अगोदर मी इथे काही काळ थांबू इ च्छतो. तुमच्यामध्ये पिवत्र आत्मा
आल्याशवाय तुमचे प रवतर्न होऊ शकत नाही. हे खरे आहे.
54 तुम्ही “त्या ार”े िवश् वास क रता. पिवत्र आत्मा तुमच्याशी बोलला, आण तुम्ही
त्याची जाहीरपणे कबुली िदली. तो सतैानाकाडे तीच गो आहे. “मी िवश् वास करतो
क तो देवाचा पुत्र आहे.” सतैान देखील तशाच प्रकारे िवश् वास करतो. परतंु तुम्ही
त्याच्याकडे चालता.

जेव्हा, पेत्राला बोलावून व प्रभू येशू वर िवश् वास ठेवण्या ारे नीतमान ठरिवण्यात
आले, आण योहान 17:17 मध्ये येशूने त्या सवार्ंना वचना ारे पिवत्र केले, कारण वचन
हेच सत्य होते. आण तो स्वतः ते वचन होता. योहान पिहला अध्याय म्हणतो, “प्रारभंी
शब्द होता, शब्द देवासह होता आण शब्द देव होता. तोच प्रारभंी देवासह होता, आण
शब्द देही झाला, व त्याने आमच्यामध्ये वस्ती केली.” तोच शब्द होता म्हणून त्याने त्यांना
पिवत्र केले. तो म्हणाला, “हे िपत्या,” आपल्यामध्ये असलेल्या आत्म्याशी तो बोलला,
“मी त्यांना वचनाच्या ारे पिवत्र करीत आहे,” त्यांने हे स्वतः त्यांच्यावर हात ठेवण्या ारे
केले. “तुझे वचन हेच सत्य आहे.” एका ीच्या गभार्यात, त्याने फक्त आपल्या एका
शब्दाने त्याला अ स्तत्वात आणले, त्याला देवाच्या वचना व्यत रक्त अगदी अशक्य होते
क ज्या ारे तो प्रकट होऊ शकत होता. “मी त्यांना पिवत्र करीत आहे.”
55 त्यांनी त्यांना अशुद्ध आत्म्यावर अधकार िदला. ते बाहेर िनघून गेले, त्याने त्यांची
नावे कोकरयाच्या जीवनाच्या पुस्तकात नमूद केली. आण त्यांनी त्यांना बाहेर पाठिवले,
योहान…मतय 10, व त्यांना अशुद्ध आत्म्यावर अधकार िदला, ज्या ारे ते अशुद्ध
आत्म्याला बाहेर काढू शकत होते, आण देवाचे कायर् क शकत होते. त्यानतंर ते
उल्हा￭सत होऊन परत आले, म्हणाले, “भुते देखील आम्हाला वश होतात.”

तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, “भुते देखील तुम्हाला वश होतात म्हणून उल्हास
क नका, तर तुमची नावे त्या पुस्तकात लिहली आहेत म्हणून करा.” आण यहुदा
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देखील त्यांच्यासोबत होता. बघा ते िकती जवळ येऊ शकतात. न्यायीकरणापासून ते
पिवत्रीकरणापयर्ंत. परतंु त्याने आपला रगं कधी दाखवला? त्याने आपल्याला कधी प्रगट
केले? पटेकॉस्ट येण्याच्या अगोदर त्याने आपला रगं दाखवला.
56 सावध असा, तो आत्मा सु वातीला खूपच भिक्तमान आण िनमर्ळ असा भासेल,
पिवत्र आत्म्याकडे येईपयर्ंत, ते तेथेच स्वतःला अ ल करतील. हा तोच आत्मा आहे
(काय तुम्ही पाहु शकता काय?) जो वरती येत आहे, ख्रस्त िवरोधक. आण येशू
म्हणाला, “शेवटच्या िदवशी, हे इतके जवळ येतील क शक्य असल्यास िनवडलेल्यास
देखील ते फसवण्याचा प्रयत्न करतील.” परतंु लक्षात ठेवा, फक्त िनवडलेले हे
पाहू शकतील.

देव िनवडी ारे पाचारण करतो. काय तुम्हाला आनदं होत आहे क तुम्ही त्यांच्यातले
नाहीत? [कली￭सया म्हणते, “आमेन.”—सम्पा.] आजच्या रात्री, काय तुम्ही तेच लोक
नाही आहात काय ज्यांच्या व दयामध्ये आज एक प्रकारची ओढ लागली आहे, क “मला
तो पिवत्र आत्मा हवा आहे. देवा, मला तू माझ्या दयात हवा आहेस”? हे सवर् अशामुळे
आहे कारण देवाने तुमचे नाव कोकरयाच्या जीवनाच्या पुस्तकात जगाच्या स्थापने अगोदर
लहून ठेवले आहे. तो हे म्हणाला होता.

“माझ्याकडे कोणीही व्यक्त येऊ शकत नाही,” येशू म्हणाला, “माझ्या िपत्याने
त्यांना आक षत केल्याशवाय. जे कोणी माझ्याकडे येतात, त्यांना मी सावर्का लक जीवन
बहाल करतो.”.आता सावर्का लक जीवन काय आहे? तो पिवत्र आत्मा आहे. तुम्ही हे
शब्द “सावर्का लक जीवन” ग्रीक भाषेत त्याचा अथर् शोधाल, तर तेथे झोई हा शब्द
तुम्हाला आढळेल. झोई हा पिवत्र आत्मा आहे. “जे सवर् मला माझ्या िपत्यापासून प्रा
झाले, ते सवर् माझ्याकडे येतील. आण जे सवर् माझ्याकडे येतील, मी पिवत्र आत्मा देऊन
त्यांना शेवटच्या िदवशी उठिवन. मी हे करीन.” तो म्हणाला. ामध्ये कुठेही जर कवा
तर नाही. “मी हे करीन. जे कोणी माझ्याकडे येतील, आण त्यांना मी सावर्का लक जीवन
देईन.” त्यांना त्याला उठवणे भाग आहे, कारण त्याच्याकडे सावर्का लक जीवन आहे.
त्याला यावे लागेल. अशाप्रकारे म शकत नाही जो पयर्ंत देव मरत नाही.
57 अहो ा देशातील व ा लहान शहरातील माझ्या सवर् िमत्रानो, जर मी माझ्या
मानवी आवाजाने तुमच्या दय मध्ये पिवत्र आत्म्याच्या बाि स्माचे महत्व पटवू शकेन तर
ते तुमच्या जीवनातील एक महान व अ तू असे प्रकटीकरण असेल. ते बघण्यासाठी…
आम्हाला हे केले पािहजे.

मला एक गो आत्ताच स्प करायची आहे, “तुमचे प रवतर्न झाले नाही.”
58 पेत्र तर वाचिवला गेला होता. त्याने देवावर िवश् वास ठेवून तो त्याच्या मागे चालत
होता. परतंु येशूने त्याला तू कोण आहे हे स्प केले व आपल्यामागे चालण्यास सांिगतले.
त्याने त्याला अशुद्ध आत्म्यावर अधकार िदला आण त्याला पिवत्र केले. परतंु ा सवर्
गो ी नतंर, आपण बघतो तो या समुदायाचा एक मुख्य प्रवक्त झाला, जशाप्रकारे कॅथ लक
त्याला संबोधतात, “मडंळीचा अध्यक्ष, कवा पोप.” कवा अशाच सारखे काहीतरी,
मडंळीचा एक मु खया; तरीही येशूने म्हटले, त्या रात्री जेव्हा त्याने त्याला नाकारले,
“पेत्रा, काय तू माझ्यावर प्रीती करतोस?”.

आण तो म्हणाला, “प्रभू, तू हे जाणतोस क मी तुझ्यावरती प्रीती करतो.”
तेव्हा तो त्याला म्हणाला, “माझी मढरे चार.” आण हे तीन वेळा सांिगतले.
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आण पेत्र त्याला म्हणाला, “तू हे जाणतोस क मी तुझ्यावर प्रीती करतो, मी
तुझ्याबरोबर शेवटपयर्ंत असेन, तुझ्यासाठी मी मरण्यास देखील तयार आहे,” आण
अशा प्रकार.े
59 तो त्याला म्हणाला, “आज क बडा तीन वेळा अरवण्या अगोदर तू…क बडा
अरवण्या अगोदर तू मला तीन वेळा नाकारशील.” तो त्याला म्हणाला, “परतंु, पेत्रा,
मी तुझ्यासाठी प्राथर्ना केली आहे.” ऐका. इथे तो थांबला नाही. “मी तुझ्यासाठी प्राथर्ना
केली आहे. आण तू वळलास, म्हणजे आपल्या बधंूनंा स्थर कर.”

“तू वळल्या नतंर.” त्याने हे ओरडून सांिगतले होते. त्यानतंर बहुदा तो आत्म्यात
नाचला असेल. त्याने, त्याने सवर् प्रकारचे कायर् केले होते, परतंु त्याला अजूनही पिवत्र
आत्मा िमळाला नव्हता. “तू वळलास म्हणजे आपल्या बधंूनंा स्थर कर.” हे सत्य आहे,
“त्याचे मनोरथ पुढे चालू ठेव.”
60 आता मला योहान 14:12 वाचून संपवू ा. आण चौदाव्या अध्यात व 12 व्या
वाचनात, येशू म्हणाला, “मी तुम्हाला खचत खचत सांगतो क जो माझ्यावर िवश् वास
ठेिवल…” आण तुम्ही त्याच्यावर तथपयर्ंत िवश् वास ठेवणार नाही जो पयर्ंत…“माझ्यावर
िवश् वास ठेवतो.” तुम्ही त्याच्यामध्ये िवश् वास ठेऊ शकता. हे िकती जणांना समजले आहे,
ज्यांना समजले आहे काय ते “आमेन” म्हणतील. [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—सम्पा.]
61 तुम्हाला हे लक्षात आहे काय, प्रेिषत कृत्ये 19 मध्ये. मला इथे िवषयांतर करणे जरी
आवडत नाही, तरी आता ते माझ्यासमोर आल्यामुळे मी त्यावर बोलतो. प्रेिषत कृत्ये.
19 वा अध्याय, इथे आपण एक बा प्टस्ट प्रचारक पाहतो, जो एक—एक वक ल होता
आण ज्याचे प रवतर्न झाले होते, आण तो लोकांमध्ये प्रचार क न लोकांना वाचवीत
असे. आण त्या लोकांमध्ये महान आनदं, उल्हास व स्तुती चालत असे व प्राथर्ना सभा
होत असत. प्रेिषत कृ. 18. मी काल संध्याकाळी त्यांच्या िवषयी बोललो ते अिक्व ा
व िप्र क्स ा ते त्याला भेटण्यास गेले. आण त्यांना हे ठाऊक होते क तो एक महान
व्यक्त असून तो शा ाचा अभ्यासक होता. आण हो बायबलचा आधार घेऊन लोकांना
हे पटवून सांगत होता क येशू हा देवाचा पुत्र आहे, परतंु त्याला फक्त योहानाचा बाि स्मा
ठाऊक होता. त्याला अजून पिवत्र आत्म्याचा बाि स्मा ठाऊक नव्हते. म्हणून तो असे
म्हणाला…

अिक्व ा व िप्र क्स ा, ते पती आण पत्नी, जे तबंू िवणणार,े पौल सुद्धा एक
तबंू िवणणारा होता. आण त्यांना पौलाच्या शकवणी ारे पिवत्र आत्मा िमळाला होता.
ते म्हणाले, “आमच्याकडे येथे एक लहान भाऊ येत आहे. त्याला आमच्याशी थोडे
त्यािवषयी बोलू ा.”

आण पौलाने येऊन जेव्हा त्याला प्रचार करताना ऐकले, त्याला ठाऊक होते क तो
एक महान व्यक्त आहे, तेव्हा तो त्याला म्हणाला, “तुम्ही िवश् वास ठेवला तेव्हा तुम्हास
पिवत्र आत्मा िमळाला काय?”.

ते म्हणाले, “आम्हाला ठाऊक नाही तेथे…तेथे पिवत्र आत्मा आहे कवा नाही.”
तो म्हणाला, “तर मग तुमचा,” कवा उचत ग्रीक शब्द, “तुमचा बाि स्मा कसा

करण्यात आला?”
ते त्याला म्हणाले, “आमचा बाि स्मा योहान बाि स्मा करणार्या ारे झाला.”
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62 आता लक्ष ा येथे पौल काय म्हणाला. पौल म्हणाला क , “योहान खचतच
पश् चातापाचा बाि स्मा देत होता, पापांच्या मोचनासाठी नाही, परतंु तो पश् चातापासाठी
होता, हाच तुम्ही िवश् वास करीत होता.”

जेव्हा तुम्ही ख्रस्ताला तुमचा वैयिक्तक तारणारा असे स्वकारता, तेव्हा तुम्ही पिवत्र
आत्म्याच्या बाि स्मावर िवश् वास ठेवता. माझ्या बा प्टस्ट भावांनो, तो पिवत्र आत्म्याचा
बाि स्मा नाही. हे चुक चे आहे.

असेच एके िदवशी एक भाऊ मला म्हणाले, “भाऊ ब्रॅन्हम,” कवा काही काळापूव ,
मिहन्या अगोदर, त्याने मला िवचारले, “भाऊ ब्रॅन्हम, अब्राहामाने देवावर िवश् वास ठेवला,
व ते त्याच्यासाठी नीतमत्व असे गणण्यात आले.”

मी म्हणालो, “खरोखरच.”
म्हणालो, “िवश् वास ठेवण्याशवाय माणूस अजून काय क शकतो?”

63 मी त्याला म्हणालो, “मनुष्य फक्त हेच काय ते क शकतो. आज देखील हेच काय ते
तो क शकतो, ते म्हणजे देवावर िवश् वास ठेवणे. परतंु देवाने त्याला सुंतेची खूण िदली.”

ा गो ी आपण कालच्या रात्री पिहल्या, “त्याने त्याच्यावर िवश् वास ठेवला ाची खूण
म्हणून ते त्याला देण्यात आले.” आण, आज, जर देव…

तुम्ही त्याच्यावर िवश् वास ठेवता जेव्हा त्याला आपला वैयिक्तक तारणारा असे ग्रहण
करता. परतंु जेव्हा देव तुम्हाला पिवत्र आत्म्याचा शक्का देतो, तो तुम्हाला सावर्का लक
मुक्कामासाठी मुिद्रत करतो. आता तुम्ही बा ीस्त तो घेता, मी तुम्हाबरोबर सावर्का लक
सुरके्षक रता असेन. होय, श्रीमान. कारण, “देवाच्या पिवत्र आत्म्याला ख क नका;
खडंणी भ न प्रा केलेल्या मुक्त च्या िदवसापयर्ंत तुम्ही त्या आत्म्याच्या योगे मुिद्रत झाला
आहात.” तुम्ही फक्त िवश् वास ठेवण्याने नव्हे, तर पिवत्र आत्म्याने मुिद्रत केलेले आहात.
इफ 4:30, “देवाच्या पिवत्र आत्म्याला ख क नका; खडंणी भ न प्रा केलेल्या
मुक्त च्या िदवसापयर्ंत तुम्ही त्या आत्म्याच्या योगे मुिद्रत झाला आहात.” तुम्हाला तो
शक्का िमळतो, जेव्हा तुमच्यावर देवाची कृपा ी होते, आण तो तुम्हास पिवत्र आत्म्या ारे
मुिद्रत करतो.

हे अशाप्रकारे आहे, कारण बायबल म्हणते, “कोणीही मनुष्य पिवत्र आत्म्यावाचून,
येशू हा ख्रस्त आहे असे म्हणत नाही.”
64 तुम्ही म्हणता, “मी िवश् वास क रतो कारण ते माझ्या पाळकांनी म्हटले आहे.” तू
बरोबर आहे, परतंु त्याचा तुम्हाला फायदा होत नाही. “मी िवश् वास क रतो कारण वचन
असे म्हणत आहे.” ते बरोबर आहे परतंु त्याने देखील तुम्हाला फायदा होत नाही.

तुम्ही फक्त एकाच मागार् ारे म्हणू शकता क “येशू हा ख्रस्त आहे.” जेव्हा
तुमच्यामध्ये पिवत्र आत्मा येतो आण तो तुम्हाला त्याची खूण देऊन तुमच्या जीवनातून
त्याची साक्ष प्रगट करतो, “तो देवाचा पुत्र आहे.” केवळ तो एकच मागर् आहे ज्या ारे
तुम्हाला पुन त्थान समजू शकते, जेव्हा पिवत्र आत्मा तुम्हामध्ये आपली खूण प्रगट
करतो. “जेव्हा तो पिवत्र आत्मा येईल, तेव्हा तो माझ्यािवषयी साक्ष देऊन, पुढे येणार्या
गो ी प्रगट करील, तुम्हाला मी हे जे सांिगतले होते त्याची तुम्हाला आठवण क न
देईल.” तुम्हाला हे सवर् कोणत्याही शाळेत सापडणार नाही. पाहा? तो तुम्हाला ा सवर्
गो ची आठवण क न देईल.
65 आता आपण योहान 14:12 ा शा भागातून पुढे वाचू या.
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मी तुम्हांला खचीत खचीत सांगतो, मी जी कृत्ये करतो, ती माझ्यावर
िवश् वास ठेवणाराही करील, आण त्यांपेक्षा मोठी करील…
जर तुम्हाला पहायचं असेल तर वास्तिवक भाषांतर नुसार याचा अथर् “अधक,”

असा आहे.
…यापेक्षाही अधक कृत्ये करील, कारण मी आपल्या िपत्याकडे जातो.

66 जर तो आपल्या िपत्याकडे गेला, तर पिवत्र आत्मा खाली येईल. काय हे बरोबर
आहे? दसुरया एका शा भागात असे लिहले आहे, “कारण मी जर गेलो नाही, तर
तो कैवारी आत्मा तुम्हाकडे येणार नाही. परतंु जर मी गेलो, तर मी तुम्हाकडे पुन्हा येईन
व तुम्हाला मध्ये वस्ती करीन.” पाहा, येथे देव आम्हा बरोबर आहे. पिहल्याने तुम्हावर
होता, ख्रस्त पाने तुम्हा बरोबर होता व आता पिवत्र आत्म्याच्या पाने देव तुम्हा
मध्ये आहे.
67 आता, “जी कृत्ये मी करतो ती तुम्ही देखील कराल.” दसुरे कोणते कृत्य नव्हे.
परतंु देवाला तुम्हामध्ये पिवत्र आत्मा ायचा आहे क जेणेक न तो तुम्हाकडून ख्रस्ताचे
कायर् पुढे चालू ठेवू शकेल.

लुथरच्या काळात त्या कायार्ची एवढी गरज नव्हती. ती तर देवाची मडंळी होती. ते
नव्हते…वेस्ली च्या काळात त्याहून अधक कायार्ची गरज होती.

कारण, बायबल म्हणते, “हे जग अधक शहाणे व सवर् कालाहून अधक अशक्त
बनत जाईल. ते अधकाधक कू्रर बनत जाईल.” आपण…जग अधक दु बनत आहे…
आम्हाला हे ठाऊक आहे. का, शभंर वषार् अगोदर मनुष्याच्या मनात जो िवचार देखील
नव्हता त्या गो ी आज माणूस करीत आहे. तशाच प्रकारे मनुष्य अधक कू्रर बनला आहे.
“सवर् काळापेक्षा अधक कू्रर व तो अधकाधक कू्रर बनत जाईल.” शा लेखात असेच
म्हटले आहे. “अधकाधक.”
68 तर पिवत्र आत्मा पुढे पुढे सरकत आहे. लुथरच्या काळात त्याचा लहान ास
त्यामध्ये होता, वेस्ली च्या काळात त्याची एक झुळूक होती, आण आता पेन्टेकास्ट
च्या काळात ती एक जोरदार फंुकर बनली आहे. आता तो आत्मा आण ास एक बनले
आहेत. ती आता सवार्ंना एकत्र आणून त्याच पिवत्र आत्म्याची सामथ्यर्शाली फंुकर तुम्हावर
मारत आहे, ज्या ारे तुम्हा मध्ये तेच कायर् प्रकट होत आहे जे त्याने मागील िदवसात
केले होते, आज तीच गो तुम्हामध्ये आता प्रकट होत आहे.
69 लक्ष ा येशू काय म्हणाला, “मी तुम्हांला खचीत खचीत सांगतो, पुत्र िपत्याला जे
काही करताना पाहतो त्यावाचून त्याला स्वतः होऊन काहीही करता येत नाही; कारण
जे काही तो करतो ते पुत्रही तसेच करतो. िपता माझ्यामध्ये राहतो व तोच सवर् कायर्
करतो.” समजले?
70 आता लक्ष ा, येथे अजून एक गो आहे जी मी तुम्हाला सांगू इ च्छतो, “जशाप्रकारे
िपत्याने मला पाठवले आहे,” आता लक्ष ा, “जशाप्रकारे िपत्याने मला पाठवले आहे,
तश्या प्रकारे मी तुम्हाला पाठवीत आहे.” “जशाप्रकारे िपत्याने…” िपत्याने त्याला
कशाप्रकारे पाठवले बर?े तर तो िपता, ज्यांनी त्याला पाठवले, तो स्वगार्तून खाली
उत न त्याच्यामध्ये वस्ती केली.

तो पुढे गेला. तो म्हणाला, “मी सदवै तेच करतो जे माझ्या िपत्याला आवडते.”
समजले? त्याने त्याच गो ी केल्याजे िपत्याने त्याला करण्यास दाखिवले. “िपत्याने
दाखिवल्याशवाय मी काहीही करीत नाही.” देवाने त्याला पाठिवले आहे, तो त्याच्यामध्ये



पिवत्र आत्मा कशासाठी देण्यात आला? 19

होता. “आण ज्या प्रकारे माझ्या िपत्याने मला पाठिवले आहे, तशाच प्रकारे मी तुम्हाला
पाठवीत आहे.” ते काय आहे? देव तुमच्यामध्ये, तेच कायर् (काय?) तेच, करीत आहे.

येशू म्हणाला, “जो…जो असे िवश् वास ठेवतो, मी त्याच्या मध्ये आहे, म्हणजे पिवत्र
आत्मा मध्ये; जो यावर िवश् वास ठेवतो, त्यांनी माझे पुन त्थान अनुभवले आहे, व त्याला
ठाऊक आहे क मी त्याच्या मध्ये आहे. जो माझ्यामध्ये आहे, तुम्ही जर माझ्या मध्ये
रािहलात आण माझी वचने तुम्हा मध्ये रािहली.”
71 आता तुम्ही म्हणता, “मी येशूमध्ये राहतो; परतंु मी दवैी आरोग्यावर िवश् वास ठेवत
नाही.” हे हेच दशर्िवते तो तेथे नाही.
72 “मी येशूवर िवश् वास ठेवतो, परतंु ा िदवसातील पिवत्र आत्म्यामध्ये िवश् वास करत
नाही, जसे ते त्याकाळी करीत होते.” हे हेच दशर्िवते तो तेथे नाही.
73 पिवत्र आत्मा त्याने बोललेल्या प्रत्येक शब्दाची न द ठेवत असतो. तो खोटारडा
नाही. त्याला कोणाचीच भीती नाहीये, कोणत्या संस्थेचीही नाही. तो कोणासाठी खाली
झुकत नसतो. तो बोलतो आण आपल्या शब्दाशी एकिन राहतो.

जर त्या उच्च शक्षत, व प्रदिूषत, स्वयं घोिषत िव ानांना जर का त्याला स्वीकारायचं
नसेल, “तर देव ा दगडामधून आपल्यासाठी अब्राहामाची लेकरे उभी करण्यास समथर्
आहे.” तो ा चोरा मधून व लुटा मधून त्यांना उभे करील. देव हे क शकतो व तो ते
आता करत आहे. “देव ा दगडामधून आपल्यासाठी अब्राहामाची लेकरे उभे करण्यास
समथर् आहे.” कोणीतरी हे करणारच आहे, कारण तो तर देव आहे.
74 “तुम्ही माझ्यामध्ये रािहलात व माझी वचने तुमच्यामध्ये रािहली तर जे काही
तुम्हांला पािहजे असेल ते मागा,” कारण तुम्ही त्याचे वचन मागत आहात, व त्याच्या
वचनात जीवन आहे. तुम्ही ते कबूल करा. जर देव हे बोलला आहे, व त्यािवषयी तुमची
खात्री आहे, तर पिवत्र आत्म्याकडे गो ीची न द असून ते वचन खरे आहे, तर तेव्हा, तुम्ही
तेथे आहात, भावा. मागणी कर. तथे असे लिहले आहे, “जर तू ा पवर्ताला म्हणशील,
तू इथून ‘सरक.’ आण जर तो आपल्या दयात त्या िवषयी शकंा न बाळगता, हीस आपण
म्हणतो तसे घडेलच असा िवश् वास धरील त्याच्या शब्दाप्रमाणे घडून येईल.” [भाऊ
ब्रॅन्हम तीन वेळा टाळ्या वाजवीतात—सम्पा.] तेथे तुम्ही बोलत नसता तर तुम्हाला
मध्ये वसणारा िपता ते बोलत असतो. तो ते बोलण्याचे काम करत असतो. तुम्ही त्या
पवर्ताशी बोलत नाही, परतंु तुम्हामध्ये वसणारा िपता त्या पवर्ताशी बोलत असतो. त्याला
तेथून हललेच पािहजे. “आकाश व पृथ्वी नाहीशी होतील.” तो म्हणाला, “परतंु माझा
आत्मा… कवा माझी वचने कधी नाहीशी होणार नाही.” खचतच, ती नाहीशी होणार
नाहीत. िपत्या!
75 आता, “जी कृत्ये मी क रतो.” देव आपल्या मडंळीमध्ये, राहून त्याचे कायर् करीत
असतो. त्यासाठी त्यांनी पिवत्र आत्म्याला आम्हा कडे पाठवले. आता, त्याला हे ठाऊक
होते. त्याला ठाऊक होते क जर त्याने तशाप्रकारे केले नाही तर ते पूणर् होणार नाही.
त्यासाठी िपत्याने आपला पुत्र पाठिवला, व त्यामध्ये त्याने सवर् भरले-…क त्या ारे
ते तुम्हा मध्ये येईल. अशाप्रकारे जी कृत्ये त्यांनी केली, तीच कृत्ये येशूने केली, तशाच
प्रकारची कृत्ये तुम्ही व मडंळी देखील करील.

काय तुम्हाला देवाची कृत्ये करण्यास आवडेल? [कली￭सया म्हणते, “आमेन.”—
सम्पा.] येशू म्हणाला, “जर तुम्हाला देवाची कृत्ये करायची असतील, तर माझ्यावर
िवश् वास ठेवा.” तुम्ही त्याच्यावर कशाप्रकारे िवश् वास ठेवणार? ￭जथपयर्ंत तुम्हामध्ये पिवत्र
आत्मा येत नाही तोपयर्ंत तुम्ही ते क शकणार नाही.
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76 कारण, कोणी माणूस असे म्हणू शकत नाही क तो देवाचा पुत्र आहे, तुम्ही तर
दसुर्याने बोललेले वाक्य बोलतात आहात. “बायबल असे सांगते क तो देवाचा पुत्र आहे
व मी बायबल वर िवश् वास ठेवतो.” ठीक आहे. “बायबल असे सांगते क तो देवाचा पुत्र
आहे व मी बायबल वर िवश् वास ठेवतो. जर तुमचे पाळक म्हणतात क तो देवाचा पुत्र
आहे, तर मी माझ्या पाळकांवर िवश् वास ठेवतो. जर माझी आई म्हणत असेल क तो
देवाचा पुत्र आहे तर; मी माझ्या आईवर िवश् वास ठेवतो. जर माझा िमत्र म्हणत असेल क
तो देवाचा पुत्र आहे तर; मी माझ्या िमत्रावर िवश् वास ठेवतो.”

परतंु एकाच गो ी मुळे मी सांगू शकतो क तो देवाचा पुत्र आहे जेव्हा पिवत्र आत्मा
माझ्यामध्ये उत न त्याच्या स्वतः िवषयी साक्ष देईल, तेव्हा मला कळेल क तो देवाचा
पुत्र आहे. [भाऊ ब्रॅन्हम व्यासपीठावर चार वेळा आपला हातताने ठोठावतात—सम्पा.]
“कोणी मनुष्य येशूला ‘ ख्रस्त,’ म्हणू शकत नाही जोपयर्ंत त्याच्यामध्ये पिवत्र आत्मा
येत नाही.”
77 आता, देवाच्या आत्मा ारे बोलणारा कोणी मनुष्य ख्रस्ताला शापीत ठरवत नाही
कवा असे म्हणू शकत नाही क तो त्या होता व आज तो वेगळा आहे. जर असे झाले तर
तो कमकुवत व फसिवणारा असा होईल. नाही, श्रीमान.

तो तर काल, आज, व यगुानुयगु सारखाच आहे. प्रत्येक खरा आत्मा त्यािवषयी साक्ष
देईल. ठीक आहे.
78 आता तो म्हणाला, “जी कृत्ये मी करीत आहे ती तुम्ही देखील कराल,” योहान
14:12, आता, तीच कृत्ये तुम्ही कराल.

“आता,” ते म्हणत आहेत, “मडंळी आज त्याच्या पेक्षा अधक कृत्ये करीत आहे.”
ते कोणत्या प्रकारे ते करीत आहे?

तो म्हणाला, “जी कृत्ये मी क रतो.”
ते म्हणतात, “आम्ही सार्या जगभर सुवतक पाठिवले आहेत, त्या ारे आम्ही अधक

कृत्ये करतो.”
79 परतंु तो म्हणाला, “जी कृत्ये मी क रतो.” ती तुम्ही पिहल्याने करा व त्यानतंर
सुवतका िवषयी बोला.
80 आज येथे थोडा वेळा अगोदर आम्ही मु स्लम मनुष्यािवषयी बोलत होतो, तो म्हणत
होता, “मोहम्मद तर मृत झाला आहे.”

“हे सत्य आहे क तो कबरे मध्ये आहे, परतंु तो कधी काळी उठेल.” तो म्हणाला,
“जर तो कब्रे मधून उठला तर चोवीस तासाच्या आत ही बातमी सार्या जगाला कळेल.”
तो म्हणाला, “तुम्ही लोक म्हणता क येशु उठला आहे ज्या गो ीला आता 2000 वषर्
होऊन गेली, तरी एक तृतआंश लोकांना अजून त्यािवषयी ठाऊक नाही.”

ाचे कारण असे क तुम्ही त्यािवषयी आपल्या बौद्धक ि कोनातून बोलत आहात.
तुम्ही त्यािवषयी आपल्या शाळेच्या कवा शक्षणाच्या ीकोनातून बोलता.

जर हे संपूणर् जग, देवाची महान मडंळी, कॅथो लक व प्रोटेस्टंट िमळून, सवर् िमळून,
जर त्यांनी पिवत्र आत्म्याचा स्वीकार केला असता, तर आज हे जग ख्रस्तीत्वामध्ये
खबंीर रत्या मुळावलेले असते. तेथे साम्यवाद अ स्तत्वात नसता; व तेथे के्लश, कवा,
वरै, कवा स्वाथ पणा, कवा, ेष नसता. आण येशू आपल्या ￬सहासनावर आ ढ झाला
असता, आण आपण सवर् देवाच्या सुखलोकात, अनतं जीवनासह चालत रािहलो असतो,
अनतंकाळासाठी ￭जवंत असे असतो, एका नवीन शरीरामध्ये पुन त्थत होऊन, इकडे
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तकडे हडत असतो, कधीच म्हातारपण नाही, केस सफेद होणे नाही, कधीच आजारपण
नाही, तेथे भूक नाही, देवाच्या आनदंात चालणार,े प्राण्यासोबत बोलणार.े आण, होय,
काय तो िदवस असेल! परतंु आपण सवर् काही त्याच्या िवपरीत केले आहे…
81 तो म्हणाला, “तुम्ही सवर् जगात जाऊन सार्या सृ ीला सुवातचा प्रचार करा.”
आता सुवातार् काय आहे? “केवळ शब्द नव्हेत तर सामथ्यर् आण पिवत्र आत्म्याचे िनदशर्क
आहेत.” देवाचे वचन प्रकट करणे ही सुवातार् आहे.
82 तुम्ही ते क शकत नाही. आता, येशूला ते माहीत होते, क त्याला त्याच्या मंडळी
मध्ये राहणे आहे.

त्याला हे ठाऊक होते क आपल्याकडे बौद्धक शाळा आहेत. आण तुम्हाला हे सवर्
बौद्धक शाळेमध्ये प्रा होणार नाही. ते सवर् त्याचा िवरोध करतील. कारण, त्यांच्याकडे
कोणा एका हुशार व्यक्त चे ज्ञान आहे, शकवण कवा संप्रदाय ज्यामध्ये ते राहू इ च्छतात.
जेणेक न ते—ते त्यांच्या शरीरामध्ये तुम्हाला बसवतील आण सभासद बनवतील, व
भावा, आपल्या शकवणी मधुन तुम्हाला कोणता एक भाग दाखवतील जो तुम्हाला प रपूणर्
असा वाटेल. “महान पिवत्र मडंळी, माता मडंळी, ￭जने अनेक संकटे पेललेली आहेत
व तरीही ती खंबीर उभी आहे.” तशाच प्रकारे ती दु देखील आहे, त्याला जवळजवळ
सगळी कडून हाकून देण्यात आले आहे, आणआजही तो तश्याच प्रकारे तेच करीत आहे.
होय, श्रीमान. होय. ते हा संदभर् देण्याचा प्रयत्न करतील.
83 येशूला हे ठाऊक होते क या यगुात त्याच्या यगुासारखे महान बौद्धक वादळ येणार
आहे क ज्या मध्ये सवर् प्रकारचं भांडे, थाळ्या सवर् धुऊन िनघतील, उंची कपडे, व वेळ
बुट्टी दर झगे प रधान करणे, अश्या प्रकारे सवर् िवचत्र गो ी ते करतील हे त्याला ठाऊक
होते. त्याला ठाऊक होते क ते सवर् ा गो ी करतील, म्हणून तो म्हणाला, “आता थोडा
वेळ धीर धरा, मी तुम्हाला अनाथ असे सोडणार नाही, मी तुम्हाकडे येऊन तुम्हा मध्ये
राहीन. त्यामुळे,” तो म्हणाला, “मी जी कृत्ये करतो, ती तुम्ही देखील कराल.”
84 आता पिवत्र आत्मा पाठवण्या मागचा देवाचा उद्देश हा होता क तो काही
लोकामधून आपल्याला जगा पुढे िनरतंर प्रकट करीत राहील. हे एकदम सत्य
आहे. कोणत्याही शकवणी ारे नाही, कोणत्याही संप्रदाया ारे नाही; परतंु त्याच्या
पुन त्थानाच्या सामथ्यार् ार,े त्याचे वचन खरे करण्या ार;े त्याचे अभवचन घेण्या ारे
आण अल्पसंख्यांक लोकांच्या पाठीशी उभा राहून, आण देवावर िवश् वास ठेवण्या ार,े
आण काळे ढग जाऊन त्याच्या जागी देवाचे सामथ्यर् प्रस्थािपत करणे. आमेन. हेच त्याला
हवे आहे. यासाठी पिवत्र आत्मा देण्यात आला आहे. आता आपल्याला ठाऊक आहे क
तो काय आहे व तो कशासाठी देण्यात आला.
85 त्यामुळे, दसुरे कोणतेही रक्त लोकांना पिवत्र क शकत नव्हते. मी तुम्हाला पिवत्र
क शकत नव्हतो व तुम्हीही मला पिवत्र क शकत नव्हता, कारण आपला जन्म लैिगक
संबधंा ारे झाला आहे. परतंु येशूचा जन्म लैिगक संबधंा ारे झाला नाही, हे सत्य आहे,
त्यामुळे त्याचे रक्त ते शुद्ध करणारे असे ठरले. आण देव खाली आला, आपल्यासाठी
एक शरीर बनवले, त्यामध्ये त्याने वस्ती केली, आपले रक्त वाहून त्यांना शुद्ध केले, जे
पापामध्ये बरबटलेले व लज्जेने ज्यांना घालवून देण्यात आले होते. त्यानतंर, िवश् वासाच्या
ार,े त्यामध्ये िवश् वास ठेवल्यामुळे, देव मनुष्य पामध्ये खाली आला, आण रक्ताच्या

शुद्धीकरणा ार,े त्याला अब्राहामाची संतती िवश् वासाने उभारली.
86 हे िवश् वास करणे क ते रक्त देण्यात येईल, क ते शुद्ध रक्त हे त्याच्या रक्तासारखा एक
महान चमत्कारच असेल, क तेथे चालत गेला, “तो मेल्यासारखाच होता.” त्याने देवावर
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पचंवीस वष िवश् वास ठेवला, वयाच्या 75 वषार्चा म्हातारा असून देखील, त्यांनी वयाच्या
शभंराव्या वषार्पयर्ंत िवश् वास ठेवला. आण सारा 65 वषार्ंची आण नव्वद वषार्ंपयर्ंत तने
िवश् वास ठेवला. “आण तो एका मृत व्यक्त च्या समान होता.”

आण देव म्हणाला, “लोकांसमोर हे िदसेनासे असे होणार नाही, म्हणून त्याने त्याला
ड गरावर नेऊन त्याला अपर्ण करण्यास सांिगतले.”
87 तो आपल्या सेवकांस म्हणाला, “तुम्ही येथे गाढवाजवळ थांबा. मुलगा आण
मी पलीकडे जातो आण देवाची उपासना क न परत येतो.” अररे,े तो हे कसे बरे
करणार आहे?

अब्राहाम म्हणाला, “मला तो मेलेल्यांतून प्रा झाला आहे. आण मला ठाऊक आहे
क ज्याने मला त्यास मेलेल्यांतून िदले आहे, तो त्याला मेलेल्यांतून देखील उठवावयास
समथर् आहे. जर मी केवळ त्याचे वचन पाळले. पाळले, मी त्याचे वचन पाळले आहे; तो
त्याला मेलेल्यांतून उठवावयास समथर् आहे.”
88 पूणर्पणे ख्रस्तािवषयी बोलत आहे! तेथे तो आहे. आण त्या रक्तपेशी ारे पिवत्र आत्मा
आला, त्याने स्वतःस येशू म्हटलेल्या शरीरात बिंदस्त केले. रक्ताने िवश् वासा ार,े त्या
मुक्त पावलेल्या कवा देवाच्या िनवडलेल्यांना बोलािवण्याक रता एक मागर् केला. आण
जेव्हा तुम्ही त्याचा स्वकार केला, आण पिवत्र आत्म्याने तुमच्यामधून सवर् क्षुद्रपणा काढून
टाकला, तो, देव स्वत:, त्याची इच्छा पूणर् करण्यासाठी, तुमच्यामध्ये िफरत आहे.
89 येथे खाली, तो नीच मालक वक्र आहे; आण हा दसुरा वृध्द अमुक-अमुक येथे
अमुक-अमुक करीत आहे; आण हा मुलगा त्यािवषयी बोलत आहे, त्यािव ध्द बोलत
आहे. पिवत्र आत्म्याने भरलेला मनुष्य त्याच्यासमोर उभा राहील. आमेन.
90 “आण त्यांनी मनावर घेतले. ते अज्ञानी आण अशक्षत होते, परतंु त्यांनी मनावर
घेतले क ते येशूबरोबर होते.” त्यासाठीच पिवत्र आत्मा आला.
91 तो छोटासा मासेमारी करणारा त्याची सही क शकत नव्हता. परतंु तो तेथे उभा
रािहला आण म्हणाला, “आम्ही कोणावर िवश् वास ठेवावा, मनुष्यावर क देवावर?”
आमेन. [भाऊ ब्रॅन्हम एकदा त्याच्या हातांनी टाळ्या वाजवतात—सम्पा.] “तुम्हास हे
कळू दे, तरीही आम्ही येशूच्या नावाने प्रचार क .” बापर,े िकती धयैर्! त्याला ठाऊक
होते. प लकडे त्याचे एक घर होते. ते खरे आहे. तो येथे एक प्रवासी आण ऊपरी होता.
तो येणार्या नगराची वाट पाहात होता.

त्याच्यासाठी ते ढ गी याजक कोण होते? तो स्वगार्च्या देवाच्या अधपत्याखाली
होता, ज्याने त्याचा पुत्र, येशू ख्रस्ताला उठिवले, आण त्याला देवाच्या आत्म्याने भरले
ज्याने हे आकाश व पृथ्वी िनमार्ण केली. तेथेच तुम्ही आहात. तो त्याला भीत नव्हता.
नाही, महाशय. मृत्यू…
92 का, जेव्हा त्यांनी त्या लहान स्तेफनाला बाहेर घेतले, आण म्हणाला, “ते
परत घ्या!”

त्याने म्हटले, “अहो, ताठ मानेच्या आण दयाची व कानांची सुंता न झालेल्या
लोकांनो, तुम्ही तर पिवत्र आत्म्याला सवर्दा िवरोध क रता, जसे तुमचे पुवर्ज
तसेच तुम्हीही.”

त्यांनी म्हटले, “आम्ही तुला मरपेयर्ंत मा !”
त्याने म्हटले, “तुम्ही तसे क शकत नाही. जर तुम्ही…?”
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“आम्ही तुला दाखवू क आम्ही तसे क कवा नाही.” आण त्यांनी मोठे दगड घेतले
आण त्याला डोक्यावर मारण्यास सु वात केली.
93 त्याने आकाशाकडे पािहले, आण म्हटले, “मी आकाश उघडलेले पािहले. मी शीडी
खाली उतरताना पाहली. मी येशूला देवाच्या उजवीकडे उभा असलेले पािहले.” आण
बायबल असे म्हणत नाही क तो मेला; तो झोपी गेला. माझ्या देवा! मी आता पाहू शकतो
एक देवदतू खाली आला, त्याला वर उचलले आण बाळाप्रमाणे त्याला हलिवले, एका
आईप्रमाणे, तो झोपी जाईपयर्ंत. बापर!े िन श् चतच.
94 पिवत्र आत्म्याचा तोच उद्देश आहे. तेच कारण आहे क देवाने पिवत्र आत्मा पाठवला
आहे. पिवत्र आत्मा तुम्हास सामथ्यर् देण्यास आला आहे. काही िमनीट शांबा, माझ्याकडे
येथे आणखी काही पिवत्र वचने आहेत. पिवत्र आत्मा तुम्हास सामथ्यर् देण्यास आला आहे.
मला—मला सापडत नाही…तुम्ही हे शोधू शकता; आज रात्री, मी फार दरू आहे.

तुम्हास सामथ्यर् देतो, प्राथर्नेत सामथ्यर् देतो!
95 तुम्ही एक व्यक्त घ्या ज्याने एक चांगले जीवन जगले आहे, परतंु ते नेहमीच असफल
ठरले आहेत. “होय, मी तुम्हाला सांगतो…” चांगला व्यक्त , “ओह, खचत, भाऊ
ब्रॅन्हम, मी प्रभूवर प्रेम करतो.” नेहमीच असफल झाले, त्यांना कधीच प्राथर्नेचे उत्तर
िमळाले नाही.

तुम्ही त्या लहान ीला एकदा पिवत्र आत्म्याने भरा, पाहा काय घडते. जेव्हा ती
देवासमोर जाते, ती असफल होत नाही. ती िवश् वासाने, धयैार्ने देवाच्या राजासनाकडे येते.
तला तो अधकार आहे कारण निवन जन्मा ार,े ती देवाची मुलगी आहे.

तो लहान मनुष्य घ्या, भत्रा, मालकाने सवर् जागांतून त्याला लाथाडले आहे.
म्हणाला, “आता येथे एक िमनीट थांबा.” काहीतरी बदलले, पाहा, त्याच्याकडे पिवत्र
आत्मा आहे. तो तुम्हाला सामथ्यर् देतो. तुमचे जीवन सामथ्यार्ने भरले जाते.

तो बोलण्याचे सामथ्यर् देतो.
96 का, माझे, ते लोक जे बाहेर उभे राहण्यास घाबरत होते; पेत्र, याकोब, योहान, लूक
आण त्यांच्यातील इतर सवर्. ते माडीवर एकत्र जमले, म्हणत होते, “ओह, आपण ापुढे
काही बोलू शकत नाही. त्यांच्याकडे पाहा, तेथे डॉक्टर अमुक-अमुक आहेत आण तेथे
बाहेर तेथे अमुक-अमुक रब्बी आहे. तुम्हाला माहीत आहे, त्यांच्याकडे कॉलेजच्या चार
पदव्या आहेत; आपण त्यांच्यािव ध्द कसे उभे राहू शकतो?” पेत्र म्हणाला, “ओह,
मला आठवते एके िदवशी त्या मनुष्याला मासे िवक त होतो. तो, तो बोलला, आण मला
कळले देखील नाही क तो कशािवषयी बोलत होता. होय, मी त्यांच्यािव ध्द कधीच उभा
राहू शकलो नसतो.” परतंु, काय झाले…

“बधंूजनहो, आपण काय क शकतो?”
“त्याने म्हटले, थांबा.”
“बर,े आपण येथे चार िदवसांपासून आहोत.” “फक्त वाट पाहत राहा.”
“िकती वेळ?”
“जोपयर्ंत.”
“बर,े त्याने असे सांिगतले आहे का क तसे पाचव्या िदवशी होईल?”
“त्याने कधीच सांिगतले नाही िकती वेळ. त्याने म्हटले, ‘जोपयर्ंत.’”
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ते कवळ वाट पाहत रािहले. िकती वेळ? “जोपयर्ंत.” आठ िदवस झाले. “जोपयर्ंत.”
नऊ िदवस झाले. “जोपयर्ंत.”

आण शेवटी जेव्हा पटेकॉस्टचा िदवस आला, ते सवर् एका िठकाणी,
एकमताने जमले होते.

97 देव त्यांच्यावर अग्नीस्तभंामध्ये होता; पृथ्वीवर; देव त्यांच्याबरोबर चालत होता.
आता काहीतरी वेगळे घडणार होते. काहीतरी घडण्याचे ठरले होते.

…ते सवर् एका िठकाणी, एकमताने जमले होते.
आण अकस्मात मो ा वार्याच्या सुसाट्यासारखा आकाशांतून…नाद

झाला व ज्या घरांत ते बसले होते, ते सवर् त्याने भरले.
…वेगवेगळ्या ￭जभा…त्यांच्यावर बसल्या.

दभुगंलेला म्हणजे काय? “िवभागलेली” जसे तोतरे बोलणे, कधी तुम्ही कोणाला
तोतरे बोलताना ऐकले आहे? तो असे, “हू-हू-हू-हू, होय, हू-हू.” पहा, त्यांना काही
बोलता येत नाही. “क्लोवन, दभुगंलेले.” एका दभुगंलेला खूर, म्हणजे अशी गो जी
“िवभागलेली, वेगळे, केलेली.” ते बडबड करीत नव्हते. ते ग धळ करीत नव्हते. ते
काहीही करत नव्हते परतंु केवळ आवाज करीत होते.

…वेगवेगळ्या होत असलेल्या अग्नीच्या ￭जभासारख्या ￭जभा त्यांच्यावर
बसल्या. (होय, ते स्वत:ला थांबवू शकत नव्हते!)

आण ते सवर् जण पिवत्र आत्म्याने प रपूणर् झाले…
98 तेव्हा काय घडले? ते बाहेर रस्त्यावर गेले. “तो रब्बी जोन्स कुठे आहे? तो व्यक्त
कोठे आहे? आण तो बुध्दीमान राक्षस कोठे आहे?”

“देव आपल्यावर होता, मोशेसह, त्या जळत्या झुडुपात होता, त्याने आम्हास व न,
मा ा खाण्यास िदला तो आपल्या बरोबर साडेतीन वष…तीन वष सहा मिहने येथे पृथ्वीवर
चालला परतंु आता तो माझ्यामध्ये आहे. मी बोलत नाही; तो बोलत आहे. मी जाणतो तो
कोण आहे, आण मी जाणतो मी कोण आहे. मी ापुढे नाही; तो आहे.”

त्याला येथे वर आणा! हे इ ाएलाच्या सवर् घराण्यांनो, आण…तुम्ही
यहुदीयाच्या रिहवाश्यांनो, हे तुम्ही समजून घ्यावे तुम्ही समजून घ्यावे—
तुम्ही समजून घ्यावे, आण माझे बोलणे ऐकून घ्या, तुम्ही सवर् प्रचारक आण
रब्ब नो,
अर,े बापर!े बोलण्याचे सामथ्यर्! होय! “ते मस्त झालेले नाहीत!” तो लहान

अल्पसंख्यांक, एकशे वीस जण, त्या दहा हजार कवा अधक लोकांिव ध्द.
…तुम्हाला वाटते हे मस्त झाले आहेत, पण असे नाही; कारण हा िदवसाचा

पिहला प्रहर आहे.
मी पूणर् सुवातचा प्रचारक आहे. परतंु योएल संदेष्ट्याने जे सांिगतले होते

ते हे आहे;
देव म्हणतो, शेवटल्या िदवसात असे होईल क ,
मी मनुष्यमात्रावर आपल्या आत्म्याचा (होय) वषार्व करीन; तेव्हा तुम्ही…

तुम्ही मरीयेला तेथे आत्म्यामध्ये नाचताना पािहले, िनरिनराळ्या भाषांतून
बोलताना आण तसे करताना? …पािहले मनुष्यामात्रावर…
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…आण मी आपल्या दासीवर आपल्या आत्म्याचा वषार्व करीन…
[भाऊ ब्रॅन्हम त्याच्या हातांनी तीनदा टाळ्या वाजवतात—सम्पा.]

…आण वर आकाशात अ तेू व…खाली पृथ्वीवर चन्हे…म्हणजे रक्त,
अिग्न व धुम्र प वाफ अशी मी दाखवीन;
तेव्हा देव त्याच्या लोकांमध्ये होता. आमेन.
“बर,े आता, तुमच्याकडे कोणती पदवी आहे? कोणत्या शाळेतून तुम्ही आला

आहात?”
99 “त्याने आता कोणताही फरक पडत नाही.” ओह, त्याने पिवत्र शा ात ओतण्याची
सु वात केली.

दािवद त्याच्यािवषयी म्हणतो!…मी परमेश् वराला आपणापुढे िनत्य पािहले
आहे…मी ढळणार नाही.

…म्हणून माझे दय आनदंीत आण माझी जीभ उल्हा￭सत झाली;
…कारण तू माझा जीव अधोलोकांतून राहू देणार नाहीस, व आपल्या पिवत्र

पु षाला कुजण्याचा अनुभव येऊ देणार नाहीस.
…बधंूजनहो, कुलधपती दािवद ाच्यािवषयी मी तुम्हांबरोबर प्रशस्तपणे

बोलतो…तो मरण पावला, पुरला गेला व त्याची कबर…आजपयर्ंत
आपल्यामध्ये आहे.
तो संदे ा होता आण त्याने पूवर्ज्ञानाने त्या नीतमानाचे येणे पािहले.

…आण तुम्ही हे समजून घ्यावे, क , ज्या येशूला तुम्ही वधस्तभंावर
खळून मारले त्याला देवाने प्रभू व ख्रस्त असे क ठेवले आहे. आमेन!

100 “बधंूजनहो, आम्ही काय करावे?”
…म्हणाला, प ाताप करा, आण तुमच्या पापांची क्षमा व्हावी म्हणून तुम्ही

प्रत्येक जण येशू ख्रस्ताच्या नावाने बाि स्मा घ्या; म्हणजे तुम्हाला पिवत्र
आत्म्याचे दान प्रा होईल.

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

101 जोपयर्ंत देवाकडे लोकं आहेत, देवाकडे मडंळी आहे, देवाकडे पिवत्र आत्मा आहे जो
त्यांच्यासह कूच करीत आहे. ाच कारणास्तव देवाने पिवत्र आत्मा िदला आहे. बुध्दीमान
उठतील. सदवै असतील. परतंु देवाकडे कुठेतरी अल्प संख्यांक आहे. देवाकडे एक लहान
मडंळी आहे जी पिवत्र आत्म्याच्या बाि स्म्यासह प्रकाशाचा दावा करण्यासाठी पुढे जाईल.
आण ते एक असतील जे त्यांच्या साक्षी ार,े जगाचा न्यायिनवाडा करतील.

बायबल असे म्हणत नाही का येशूने म्हटले, “जे अतंःकरणाचे शुध्द ते धन्य, कारण
ते देवाला पाहतील”? आण ते असे म्हणत नाही का, क “नीतीमान, पिवत्र जन जगाचा
न्यायिनवाडा क रतील”? [मडंळी, “आमेन.”—सम्पा.] िन श् चतच.

तुमची साक्ष आज शहराच्या िव ध्द न्याय आणील. पिवत्र आत्म्याचा बाि स्मा
िमळाल्याची आपली साक्ष आण देवाचे सामथ्यर् एक पिवत्र जीवन, शहरािव ध्द न्याय
आणल. जेव्हा हे…
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102 “जे पिहले ते शेवटले होतील. जे शेवटले ते पिहले होतील.” मला सँक आण
मूडी िवषयी त्याच्या पुन त्थानािवषयी काहीच ठाऊक नाही. त्यांना माझ्यािवषयी काहीच
कळणार नाही, ामध्ये परतंु मी ांच्यामध्ये, साक्ष देण्याक रता, उभा असेन; तसेच
तुम्हीही असाल.

आण ा ार,े तुमचा प्रकाश फैलावण्या ार,े आण पिवत्र आत्म्याचा बाि स्मा,
आण जीवना ारे जे तुम्ही जगता, आण त्या गो ी ज्या देवाने केल्या आहेत, हे ￭सध्द
करण्यासाठी क तो िफरत आहे; आण त्यांच्या बुध्दीमत्तेसह, त्यांच्यापासून दरू गेला
आहे; संतजनां ारे त्यांचा न्यायिनवाडा होईल. त्यांचा न्यायिनवाडा. अर,े माझ्या देवा!
103 मी प्राथर्नेचे सामथ्यर्, बोलण्याचे सामथ्यर्, पिवत्र जीवनाचे सामथ्यर् ावर बोलत
होता. आमेन. हेच पिवत्र आत्म्याला करायचे आहे.
104 तुमच्यातील काही लोक ा गो सह चालत आहेत, म्हणत आहेत, “बर,े मी अगदी
िपणे सोडू शकत नाही. मी हे सोडू शकत नाही.”

पिवत्र आत्मा तुमच्यामध्ये राहण्यास आला आहे, ा सवर् “अशक्य” गो ी
तुमच्यांतून काढण्यासाठी. ते बरोबर आहे ीयांना त्यांचे केस कापणे थांबवण्यासाठी,
त्या लहान िवजारी आण स्लॅक्स वापरणे सोडून देण्यासाठी िनमीत्त नाही. दसुर्यांच्या
बाब मध्ये कांड्या घुसवणे सोडवण्यासाठी. ओह, होय, त्यासाठीच तो आहे. तुमचे जीवन
पिवत्र करण्यासाठी तो प्रत्येक वेळी बायबलच्या सुचनेचे अनुकरण करतो.
105 एक ी म्हणते, “येथे फारच गरम आहे; मला हे घालावे लागेल. जर मी माझे केस
वाढू िदले तर मला डोकेदखुी होते!”

परतंु पिवत्र आत्म्यासह काही िनिमत्त नाही. तो तसे करण्यासाठी तेथे आहे. तो
ततंोततं वचनाचे अनुकरण करील. तेच सवर् पिवत्र आत्म्याला करायचे आहे.

तो तुम्हा पु षांना त्या अधर्नग्न ीयांपासून तुमचे मस्तक वळण्यास लावील; आण
त्यांच्या वासनेपासून मुक्त करील, आण मडंळीच्या सदस्यांना. तेच करण्यासाठी तो
येथे आहे.
106 तो तुम्हाला धुम्रपान आण म पानातून सोडिवण्यासाठी आहे, आण…तुम्हाला
मह वाची व्यक्त बनवू इ च्छतो. तो तुमच्यामधून ते काढून टाक ल. तो तुम्हाला नम्र
बनवील जेव्हा तुम्ही ते कराल. त्यासाठीच पिवत्र आत्मा िदला आहे. तो पिवत्र जीवनासाठी
आहे. ते बरोबर आहे. तुम्हाला तो नदेपासून मुक्त करील. पत्ते खेळणे, िनशाणेबाजी आण
अशा सवर् इतर गो ीपासून मुक्त करील ज्या तुम्हा कोपर्यामध्ये करीत असता.

तो तुम्हाला तुमच्या अशा मागार्तून मुक्त करील जे तुम्ही करीत आहात, तुमच्या
पत्नीशी अिव ासूपणे वागणे. होय तो करील. ते बरोबर आहे. तो तुम्हाला इतर कुणाच्या
पत्नीशी लग्न करण्याच्या इच्छेपासून मुक्त करील, ते अगदी बरोबर आहे.

तोच तो आहे. तो तुम्हाला पिवत्र जीवन जगण्यासाठी तयार करतो. त्यामुळेच पिवत्र
आत्मा हा सामथ्यर् आहे जो, “तुमचे प्रेम वरील गो कडे लावतो,” जेथे देव उभा
आहे…?… ख्रस्ताचे मन तुमच्यामध्ये. तुम्ही त्या गो ी पाहू शकत नाही; जेव्हा तुम्ही
त्यांच्याकडे पहाता, तुम्ही तुमचे डोके िफरिवता. ते बरोबर आहे. तो तुम्हाला तयार
करण्यासाठी आहे.
107 तुम्ही म्हणता, “मी ते क शकत नाही. ओह, मी ते मूळीच क शकत नाही.”
िन श् चतच तुम्ही क शकत नाही.
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परतंु पिवत्र आत्मा त्या उद्देशाने आला आहे. त्या कारणास्तव ते केले तो तुमच्यांतून
ते काढण्यासाठी आला आहे, त्या जुन्या सवयी आण त्या गो ी ज्या तुम्ही करीत आहात.

ते जुने पाठीमागून बोलणे, स्वतःला वेगळे करणे, म्हणणे, “धन्यवाद देवा, मी एक
मेथडस्ट आहे, मला त्या जुन्या देववेड्या लोकांसह काहीच कतर्व्य नाही.” पिवत्र आत्मा
तुमच्यांतून ते घेण्यासाठी आला आहे.
108 “मी एक बाि स्ट आहे. मी प्रेसबेटे रयन आहे. मी त्या लहान पुरातन देववेड्या
समुहासह जाणार नाही.” पिवत्र आत्मा तुमच्यांतून तो ताठरपणा काढण्यासाठी आला
आहे. तेच त्याने केले आहे. तो तुम्हाला रक्तामध्ये धुतो; तुम्हाला गरम करतो. तेच
करण्यासाठी तो आला आहे.

तो तुम्हाला सरळ करण्यासाठी आला आहे. त्याने म्हटले, “उंचसखल असेल, ते
सपाट होवो.” ते करण्यासाठी तो आला आहे; ते सपाट करण्यासाठी. “उंच असेल ते
सखल होवो, तो असे करतो क सवर् ड गर असे िदसतात, जसे ते लहान मढ्यांसारखे
नाचत आहेत आण सवर् पाने त्याच्या हातांनी तुमच्यासाठी टाळ्या वाजिवत आहेत.”
[भाऊ ब्रॅन्हम त्याच्या हातांनी चार वेळा टाळ्या वाजवतो—सम्पा.] पक्षी िनरिनराळ्या
प्रकारे गात आहेत. आनदंाने घटंा वाजिवत आहे. तेथे कोणतेच िनिमत्त नाहीत. ते
करण्यासाठी तो आला आहे. देवाचा पिवत्र आत्मा पाठिवण्याचा हाच उद्देश आहे, ासाठी
क तुम्ही ा गो ी कराव्या, तुम्ही त्याच्या…त्याच्यामागे चालावे.
109 आता मला तुम्हाला दखुवायचे नाही, परतंु मी तुम्हाला सांिगतले आहे क मी येथे
खूप प्रामाणकपणे आलो आहे. कठोरपणे बोलण्याऐवजी अधूनमधून मी काही ओळी
टाळतो; तरीही मी सत्यात बनून राहतो, परतंु तेथेच राहून ती गो तुम्हाला अती कठोर
भासू नये अशाप्रकारे बोलतो.
110 परतंु मी तुम्हाला काही सांगू इ च्छतो. जर बायबल सांगते क ीने केस कापणे हे
चुक चे आहे, आण तुम्ही म्हणता तुमच्याकडे पिवत्र आत्मा आहे आण मग तुमचे केस
कापता, मला आ यर् वाटते जर तुम्हाकडे तो आहे. वेडे बनू नका; जर तुम्ही करता, ते
दाखवते क तेथे तुमच्यावर दसुरी खूण आहे.
111 जर बायबल सांगते एका ीने पु षांचे कपडे घालणे चुक चे आहे. आण तुम्ही ते
लहान सलै पायजमे आण स्लॅक घालून रस्त्यावर बाहेर िफरता, तुम्ही प्रौढ ीया!
लहान मुलांसाठी तसे करणे…ते लहान मुलांबरोबर खेळतात, आण अशा गो ी. परतंु,
पाहा, जेव्हा तुम्ही—जेव्हा तुम्ही मो ा ीया पंधरा, सोळा अठरा वषार्ंच्या आजीपयर्ंत,
ज्या रस्त्यावर बाहेर िफरता आण बायबल सांगते, “ते देवाच्या ीत घृणास्पद
आहे,” ीने तसे कपडे घालणे. आण तुम्ही ते कसेही क न घालता. आण म्हणता
तुमच्याकडे पिवत्र आत्मा आहे? मला कधीकधी आ यर् वाटते. पिवत्र आत्मा देवाचे वचन
लेखाप्रमाणे पाळील.

आण एक प्रचारक मचंामागून त्यांच्याकडे इतक पुरशेी कृपा नाही क , तो ते प्रचार
करील, मला संशय आहे क तो त्याच्याकडे आहे. ते अगदी ततंोततं आहे! बर,े त्या
कारणास्तव पिवत्र आत्मा आहे.
112 तो प्रचारकाला लाघवीपणा देण्यासाठी आहे. तो समुहाला पिवत्रता देण्यासाठी
आहे. तो मडंळीला व्यवस्थेत लावण्यासाठी. तो आत्म्याचे ऐक्य आणण्यासाठी आहे.
तो आपल्याला सामथ्यार्सह ऐक्यात एकित्रत करण्यासाठी आहे. तो आपल्याला प्रेमात
बधंूप्रीतीने एकित्रत करण्यासाठी आहे.



28 बोललेला शब्द

मी त्याची पवार् करीत नाही, जर तुम्ही एक मेथडस्ट, बाि स्ट, प्रेसबेटे रयन,
लुथरन, तुम्ही कोणीही असा, जर आपणा सवार्ंचा बाि स्मा एका आत्म्याने एका शरीरात
झाला आहे, आण आपण येशू ख्रस्ताच्या शरीराचे सदस्य झालो आहोत. तेथे नाहीय…
वतर्मान काळ, भिवष्यकाळ, भूक, उपासमार काहीही आपणास देवाच्या प्रीतीपासून
ख्रस्ताच्या प्रीतीपासून, “देवाचे प्रेम जे ख्रस्तामध्ये आहे,” त्यापासून िवभक्त क शकत
नाही, कारण आपण त्याच्या आत्म्याने जन्म पावलेले आहोत, त्याच्या रक्ताने धूतलेले
आहोत. आपण एक निवन उत्पती आहोत. तेच करण्यासाठी देव आला आहे. त्याक रताच
पिवत्र आत्मा आहे. होय, महाशय. तेच ते आहे.
113 आता, लोकं, माझ्याकडे पाहतात, माझ्या त डाकडे. पुष्कळ हात वर गेले आहेत,
तुमच्याकडे पिवत्र आत्मा आहे; पहा, िन श् चतच, तेथे होता. ओह, आता मी—मी येथे
जरा उंचावर जात आहे. हे टेप झालेले आहे. परतंु आपण उ ा रात्री अधक प्रा करण्यास
जाणार आहोत.

जर तुम्ही म्हणता तुमच्याकडे तो आहे आण ािवषयी दोषी आहात, मला आ यर्
वाटते क तुमचा अग्रगण्य कोण आहे. देव तुम्हाला कधीही वचनाबाहेर नेतृत्व करणार
नाही. तो तुम्हाला वचनाबरोबर ठेवील, कारण ते देवाचे स्वतःचे, त्याच्या मडंळीचे िनयम
त्याच्या लोकांक रता, ीयांक रता, आण पु षांक रता आहेत.
114 “बर,े” म्हणता, “ते मला हे कवा ते करण्यास हानी करीत नाही.” ते करणार नाहीत
का? वचन म्हणते ते करते.

आण जर पिवत्र आत्मा तुमच्यामध्ये आहे, तो तुम्हाला थेट वचनाकडे नेईल. तेथे
कोणतेच िनमीत्त राहणार नाही. देव कोणताही बदल करीत नाही कवा िनमीत्त देत नाही.
तो खूण करतो आण तुम्ही त्याला पायाचे बोट लावता. तेच सवर् आहे. हीच गो सवार्ंबरोबर
आहे. तुम्ही त्याचप्रकारे येता.
115 पेत्र म्हणाला, “प ाताप करा आण तुमच्या पापांची क्षमा व्हावी म्हणून तुम्ही प्रत्येक
जण येशू ख्रस्ताच्या नावाने बाि स्मा घ्या, म्हणजे तुम्हाला पिवत्र आत्म्याचे दान प्रा
होईल.” समजले? तेच ते आहे. आम्हाला ती रषेा पार केली पाहीजे.
116 आता मला तुम्हाला दखुवायचे नाही; मी तुमच्यावर फार प्रेम करतो. परतंु,
भावा, बिहण नो, काय तुम्ही समजत आहात…मला माहीत आहे क अंतम िदवसात
पुन त्थानाच्या समयी, ा िपढ तील लोकांसह मला उभं राहायचे आहे, आण ा
वचनाक रता मला िहशोब ावा लागेल? आण पिवत्र आत्मा हे दाखिवत आहे, आण
तो मला प लकडे प्रचार करीत आहे, तू कोठे उभा राहणार आहेस? अशाप्रकारे तू कसे
प्रा क न घेणार आहेस? िमत्रा, तु ते क शकत नाही. क नकोस. आता ते थांबवा.
जे काही तुम्ही करीत आहात ते चूक चे आहे. ते थांबवा.

तुम्ही म्हणता, “मी क शकत नाही.”
तर मग तुमच्यामध्ये तो िवशेष श्रम घेणारा अजूनही नाही. जेव्हा तो पिवत्र आत्मा

येतो, तो तुम्हाला ा जगावर सामथ्यर् देतो. आण जर तुम्ही…तो जे सांगतो ते ऐकता.
“जर तुम्ही जग कवा जगातल्या गो वर प्रीती करता, कारण तुमच्यामध्ये देवाची प्रीती
नाही.” आता तेथे कोणतेही िनमीत्त नाही. तो ते सरळ करतो, आण आम्हाला त्या
खणेुपयर्ंत आले पाहीजे.
117 मला ठाऊक आहे तुम्ही िवचार करता क मी फार वाईट आहे. परतंु मी पूणर् सरळपणे
भीषण आहे. समजले? लक्षपूवर्क ऐका. ते बरोबर आहे. आता भावा, बिहण नो त्याकडे या.
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118 तुम्ही ा सभोवतालच्या काही बुध्दीमान महािव ालयांना तुम्हाला सांगू देऊ नका
क , “ओह, त्या जुन्या अंधुक गो ी आहेत.”

जर तो जुना अधंूक मागर् आहे, तर देव जुना अधंुक आहे, आण जर देव जुना अधंुक
आहे, तर मी सुध्दा तसाच आहे. आमेन. मला त्याच्यासारखे व्हायचे आहे. का? त्याचा
आत्मा माझ्यामध्ये आहे. जो भूकेला व तहानलेला आहे, त्या सवर् गो ी खोडतो ज्या
वचनािव ध्द आहेत…
119 जर लोक म्हणतात, “ते ठीक आहे, जर एखादा मनुष्य पत्ते मजेक रता खेळतो,
आण फक्त एक कवा दोन िनकेलचा जुगार खेळतो. ते ठीक आहे.” देव म्हणतो ते
बरोबर नाही.
120 “ओह, जर तुम्ही केवळ एक चांगले संगीतप्रीय पेय घेता, आण केवळ, कधी कधी,
म िपता.”

परतंु देव म्हणतो, “त्याचा नाश होवो.”
121 “ओह,” तुम्ही म्हणता, “भाऊ ब्रॅन्हम, हे ठीक आहे. मी—मी—मी माझे केस खर्या
कारणास्तव कापले आहे. एक ी तुम्हाला माहीत आहे, इतर या असे करीत आहेत.”
इतर या काय करीत आहेत ाची मला पवार् नाही. ते तुमचे उदाहरण नाही कवा ते
तुमचे मालक नाहीत. जर तुमच्यामध्ये पिवत्र आत्मा आहे, तर लोक तुमच्यािवषयी काय
बोलतात ाचा जराही िवचार न करता तुम्ही त्याच्या सुचना पाळाल.
122 “बर,े भाऊ ब्रॅन्हम, येथे इतक गरमी आहे, आण मला हे लहान अमुक-आण-
अमूक कपडे घालावे लागतात.” िप्रय बिहणी, नरक हा त्यापेक्षा जबर आहे. मला तुम्हाला
ते सांगू ा. आण—आण तसे क नका. तूम्ही ते लक्षात ठेवा.
123 आण पिवत्र आत्मा तुम्हाला नेहमी सत्याकडे नेईल, आण त्याचे सत्य हे वचन आहे.
“माझे वचन सत्य आहे. प्रत्येक मनुष्याचा शब्द खोटा ठरो, परतंु माझे वचन खरे ठरो.”

आण जरा िवचार करा, “घृणास्पद.” तुम्ही िवचार क शकता?
124 हा भीषण शब्द एका सेवकासाठी बोलण्यास भीषण आहे, परतंु मी त्या िठकाणातल्या
शौचालयात गेलो आहे जेथे ते अगदी…तुम्हाला तेथून बाहेर िनघावे लागते, पुष्कळच, ते
इतके होते…आण भ तीवर अ ील गो ी. मी िवचार केला, “जगातील लोक इतके कसे
खाली पडू शकतात?” आण दगुुर्ंधी! आण जेव्हा मी अशा जागी जातो. मी वारवंार िवचार
करतो, “काय दगुुर्ंधी आहे!” मी…तेथे, माझे हात धुण्यासाठी, मी माझे नाक अशा तर्हेने
धरले. मला भीती वाटते जेव्हा मी तो दरवाजा पकडतो, पुन्हा तेथे संभोगजन्य गो पासून
जतंू आण गो ी होत्या. आण मी िवचारात पडलो, “ओह!”
125 एके िदवशी मी िवमानतळावर उभा होतो, तशा एका जागी मी गेलो, कवा रले्वे
मागार्तील जागा, मी तेथे आत गेलो. आण मला वाटले, “ओह, दया कर.”
126 आण कोणीतरी मला म्हणाले, “तशाचप्रकारे देवाला ा जगाचा दगुर्ंध येतो. ते
घृणास्पद आहे.”
127 मी िवचार केला, जेव्हा मी एका ीला अशाप्रकारे करीत रस्त्यावर चालताना पाहतो,
आण पु षाचे कपडे घातलेले पहातो, तशाप्रकारे ते देवाला भासते. ते घृणास्पद आहे,
असे काहीतरी जे देवासमोर, अ ील आण िकळसवाणे आहे. तरीही, ती रिववारी मंडळीत
जाईल आण सुशोभीत करील.
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तेथे एक पु ष खाली जाईल आण म िपईल आण फसवणूक, आण पशैावर प्रेम
करील आण त्याच्या शेजार्याला फसवील, आण इतर सवर् गो ी, थोडेसे अधक पसेै
िमळिवण्याक रता; आण ा गो ी करील, आण जुगार, आण धुम्रपान आण म प्राशन
आण खोटे बोलेल; आण मग मडंळीत जाईल आण साक्ष देईल. ओंगळवाणे! अ ीलता!
ती बौध्दीक मडंळी आहे.
128 म्हणतात, “बर,े मी ा मडंळीचा आहे.” होय, आण पधंरा िमनीटे. मडंळीला
बाहेर जाऊ देतात, ासाठी क सवर् डीकन आण ते सवर् धुम्रपान क शकतील, आण
पाळक देखील, तुम्ही पुन्हा मंडळीत जाण्याआधी सांगा मला? प्रत्येक अशुध्द गो ीपासून
स्वत:ला वेगळे करा!
129 “शरीराला म लन केले; मी त्याचा नाश करीन.” देवाने म्हटले आहे तो ते करील.
आण आज, ककर् रोगामुळे, नव्वद टके्क लोक मृत्यू पावत आहेत, घशाचा आण फुफ्फुसाचा
ककर् रोग धुम्रपान केल्याने होतो. “शरीर म लन केले; तर मी त्याचा नाश करीन.” परतंु ते
इतके नरक-बांधलेले आहेत, तशा गो ी चालू ठेवल्या आहेत, त्यांना माहीत नाही.

आण काही प्रचारक मचंावर चार पदव्यांसह उभे आहेत, महािव ालयाच्या बाहेर,
स्वतः धुम्रपान करीत. भावा, मला तुम्हाला काही सांगू दे. पिवत्र आत्मा अशा पु ष आण

ीयांना तशा गो तून बाहेर काढण्यासाठी पाठवला होता. तुम्ही स्वतःला वेगळे करा!
मडंळी ा शब्दाचा अथर्, “वेगळे केलेले” असा आहे. बायबल म्हणते, “त्यांच्यातून

बाहेर िनघा,” “जे अशुध्द त्याला शवू नका, म्हणजे मी तुम्हाला स्वकारीन; आण तुम्ही
मला पुत्र व कन्या व्हाल आण मी तुम्हाला िपता असा होईन.” अर,े माझ्या देवा! माझा
असा अथर् नाही क तुम्ही स्वाथ बनावे, परतंु तुम्ही प्रामाणक आण सत्यिन बनावे.
होय, महाशय. ओह, िकती भयंकर गो आहे!
130 पु षांनो आण ीयांनो, आज आपण कुठे उभे आहोत? आपण कुठे आहोत?
आपण थांबवूया.
131 दसुर्या रात्री, खोलीमध्ये एका लहान जुन्या खचु प लकडे, (आण मी बदं केले
पाहीजे) एक लहान जुनी दहेुरी खचु तीन कवा चार िदवसांसाठी प्राथर्ना केल्यानतंर, मी
अशा जागी पोहचलो, सभोवती जात होतो. आण िवचार करीत होतो, “हे देवा,” आण
मी अशा जागी आलो क मी काय करावे हे मला कळत नव्हते. मी म्हणालो, “देवा, आम्ही
रस्त्याच्या शेवटी आलो आहोत. आण मला लक्षात आले आहे क मी दलुर् क्ष केले आहे.
मला जाण्यासाठी फोन आले, आण थकल्यामुळे आण मी गेलो नाही.” मला वाटले तेव्हा
मी माझ्या प्रभूला काळोखात प लकडे झ काड्या खात लटपटत चालताना पाहू शकलो,
जेव्हा तो इतका थकलेला होता तो मो ा मुश्क लीने एक पाऊल दसुर्यानतंर टाकू शकत
होता. परतंु तो…त्या ीसाठी थांबला, नतंर तो मुलगा जो मृत होता त्याला आणण्यात
आले. तो तेथे जाऊ शकला आण त्याला स्पशर् केला, आण त्याच्याकडची थोडीशी
शक्त त्या मुलाला उठवण्याक रता वापरली. “बर,े मी कसा थकतो. प्रभू, मला काय झाले
आहे? येथे मला वाटते, ‘मी म्हातारा होत आहे. मी—मी ते क शकत नाही.’”
132 तेथे मोशे होता, तोच देव ज्याची मी सेवा करतो, प लकडे वयाच्या एकशे वीस
वयापयर्ंत उभा रािहला.

तेथे कालेब, वयाच्या नव्वदाव्या वष , त्याच्या हातात तरवार घेऊन उभा राहीला,
आण म्हणाला, “यहोशवाने ही तरवार माझ्या हाती चाळीस वषार्ंपूव िदली.” तेव्हा
तो ऐंशी होता. म्हणाला, “त्या िदवशी मी ￭जतका समथर् होतो, ततकाच आजही
आहे.” आमेन.
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मी म्हणालो, “देवा, माझ्यावर दया कर.”
133 मी म्हणालो, “बर,े येथे पहा, मी सदवै…” आण मी माझ्या पत्नीला (मागे) हाताने
जवळ घेतले, ा बायबल समोर आण तचे लहान बायबल, आण मी म्हणालो, “िप्रये,
मी खूप नकारात्मक झालो आहे. पिवत्र आत्मा आतून मला दोष देतो.” मी म्हणालो, “मी
त्या खारीचा िवचार करतो, मी तेथे हेट्टी राईटचा िवचार करतो, आण ती लहान मुले.
मी िवचार करतो क देवाने काय केले आहे. दाखवले क तो देव होता, जो उत्प क
शकतो.” हालेलुयाह!

मी िवचार केला, “त्याने मला वषार्ंअगोदर सांिगतले आहे, ‘मी तुला सोडणार
नाही. मी तुला कधीच टाकणार नाही. तुझ्या आयषु्यातील सवर् िदवसात, कोणीही मनुष्य
तुझ्यासमोर उभा राहणार नाही. मी तुझ्याबरोबर असेन. आण ा हाता ारे तू पारख
करशील, ते तुला तोपयर्ंत दाखिवल जोपयर्ंत तुला दयातील गु गो ी कळत नाही.
त्यानतंर ते अधकाधक वाढत जाईल.’ एक वषार्ँनतंर, ते पूणर्तः जगभरात ￭सध्द झाले,
ही दसुरी महान सेवकाई, दरुवर आली.”

मी म्हणालो, “िप्रये, मी तुझा हात घेतो. देवाच्या सहाय्याने आण देवाच्या कृपेने,
मला कधीही पुन्हा नकारात्मक होऊ देऊ नको. ा संजीवनाला मला असे पुढे चालत
राहू दे क असा प्रचार करावा क ापुव कधी केला नसेल. मला येथे जाऊ दे, क प्रथम
मी स्वतःला पिवत्र करावे आण लोकांसाठी मागर् क दे. क माझी स्वतःची पातके, माझे
स्वतःचे दलुर् क्ष रक्ताखाली असावे, माझ्या स्वतःच्या कमतरता रक्ताखाली असाव्या, क
मी बाहेर चालेन आण म्हणेन, ‘लोकांनो, माझे अनुकरण करा.’” ते बरोबर आहे.

मला एका मुलाला असे म्हणताना पाहणे ेष वाटते, “तू जा ते कर.” मला अशा
कोणास पाहण्यास आवडेल क जे ते करण्यासाठी मागर् तयार करतील. होय, महाशय.
134 काही काळाअगोदर, येथे एका शहरात आग लागली होती, पीफाऊ ऑईल कंपनीला
आग लागली होती. तेथे जेफरसन व्हले येथे अग्नीचा िवभाग होता. आण एक माझा िमत्र,
चांगला मनुष्य, त्याला अशा मो ा आगीचा अनुभव नव्हता. तो तेथे चालत होता, म्हणत
होता, “मुलांनो, तेथे थोडे पाणी टाका, येथे थोडे पाणी टाका.”

येथे क्लाकर् िवले वाले तेथे आले. ‘डग, डग, डग, डग,’ तेथे धावले. आण त्याने
म्हटले अग्नीदलाच्या मुख्य त्याने उडी मारली, म्हणाला, “येथे खाली पाणी सोडा. ा
खडक वर येथे प्रहार करा. तेथे थोडे पाणी टाका.”
135 परतंु नदीच्या पलीकडून लुईसवीले येथून प्रशक्षत अग्नीसेवक आले. तो मोठा हूक
आण शडी थांबली नाही, जोपयर्ंत त्यांचा मुख्य त्या शडीच्या टोकावर पोहचला नाही.
जेव्हा शडी वर गेली, तो वरच्या भागात होता. तो वर पोहचायच्या आधी त्याची कुर्हाड
वर फेकली, आण खडक तोडली, म्हणाला, “मुलांनो, या!” ते बरोबर आहे. काही
िमनीटातच आग िवझून गेली.

“येथे थोडे पाणी टाका. तेथे थोडे पाणी टाका.” असे नाही ांच्यातील काही
बुध्दीमान प्रचारक, तुमच्या मनात टाकतात.
136 माझ्या बाजूने या! आपण जाऊया! मला ठाऊक आहे हेच सत्य आहे. मी त्याची
चव घेतली आहे आण पािहले आहे. मिहमा! पिवत्र आत्मा बरोबर आहे. देव चांगला
आहे. येथे कवा तेथे प्रयत्न क नका; आपण त्याच्यामध्ये चालूया, तो येथे आहे. तो
तुमच्यासाठी आहे. देवाने त्याचे सामथ्यर् त्याच्या मडंळीला िदले आहे. येथे आण तेथे
धावू नका; तुम्हाला काहीच प्रा होणार नाही. नेतृत्व करा! आमेन. ओह! होय!
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त्यांच्या ारे अधक पाहू शकत नाही. [भाऊ ब्रॅन्हम त्याचा वाचण्याचा चष्मा
काढतात—सम्पा.]
137 आमेन! आम्ही काय करणार आहोत? येथे बसलेला प्रत्येक मनुष्य कशानेतरी
भरलेला आहे.

तर मग मी आता बदं करण्यास जात आहे, बदं करावे लागेल, त्यानतंर
तुम्ही कशानेतरी भरलेले आहात. तुम्ही तेथे कशानेतरी भरल्याशवाय बसू शकत

नाही. तुमच्यामध्ये एक जीवन आहे. ते जीवन तुम्हाला चालवते, आण ते जीवन
आत्म्या ारे चालिवले जाते.

आता, तुम्ही कदाचत जिगकतेने भरलेले असाल, जगाचे प्रेम कवा जगातल्या
गो िवषयी प्रेम. देव तुमच्यावर दया करो.

तुम्ही कदाचत कोणत्या मडंळीच्या रती रवाजानी भरलेले असाल, काही लहान
प्राथर्ना ज्या तुम्ही बोलता, तुम्हाला वाटते क ती एका मृत व्यक्त ला केली जाणार आहे,
कवा— कवा तुमच्यापुढे एका प्रकारचे चन्ह केले जाते. देव तुमच्यावर दया करो.
138 आण तुम्ही पूणर्तः धा मक असाल, आण ते अधक वाईट आहे. ते बरोबर आहे. ते
बरोबर आहे. बायबल म्हणते, “शेवटच्या काळी ते खूप धा मक असतील, सुभक्त चे केवळ
बा प असलेले, सुभक्त चे केवळ बा स्व प असलेले, परतंु तचे सामथ्यर् नाकारणारे
अशी ते होतील त्यांच्यापासूनही दरू राहा.”

जर तुम्ही पूणर्तः धा मक असाल, तुम्ही क ी आहात, केवळ धा मक, तेच सवर् आहे.
जर तुम्ही रती रवाजानी भरलेले आहात, तुम्हाला कळत नाही क तुम्ही कशािवषयी
बोलत आहात. जर तुम्ही जिगकतेने भरलेले आहात, तुम्ही आंधळे आहात.
139 आण मग, पुन्हा, तुम्ही पिवत्र आत्म्याने भरलेले असाल. आमेन. माझी आशा
आहे तुम्ही आहात. आण जर तुम्ही नाहीत, माझी आशा आहे क तुम्ही पूणर् व्हावे.
आण जर तुम्ही पिवत्र आत्म्याने भरलेले आहात, तुमच्याकडे काय आहे? तुमच्याकडे
सामथ्यर् आहे. तुमच्याकडे प्रेम आहे. तुमच्याकडे शांती आहे. “मी आपली शांती तुम्हाला
देईन; जसे जग देते तसे मी तुम्हाला देत नाही.” तुमच्याकडे शांती आहे. तुम्ही मुद्रीत
झाला आहात. तुमच्याकडे चन्ह आहे. आमेन. तुमच्याकडे िवसावा आहे. तुमच्याकडे
अिनवर्चनीय आनदं आहे, आण तुम्ही मिहमेने पूणर् आहा, तुम्ही नांगराप्रमाणे रोवलेले
आहात. ओह, माझ्या देवा! पिवत्र आत्म्यासह, तुम्ही असे आहात. तुमच्याकडे…जर
तुम्ही पिवत्र आत्म्याने भरलेले आहात, “तुम्ही मरणांतून जीवनात पार गेला आहात.”
अंतम िदवसात सावर्जिनक पुन त्थानाची वाट पहात आहात. आमेन.
140 येणार्या यगुात, आपला प्रभू येशू ख्रस्ता ारे आण ज्याने त्याला गौरवात आण
वभैवाने येताना पािहले, “समुद्र त्याचे मृत देह देतील.” “त्याच्यामध्ये झोपी गेलेल्याची
नाशवंत शरीर…े”

“त्याच्यामध्ये झोपी गेलेले.” तुम्ही त्याच्यामध्ये कसे येता? “एका आत्म्या ारे
आम्हा सवार्ंचा एका शरीरात बाि स्मा झाला आहे.”

“ज्या सामथ्यार्ने तो सवर् काही आपल्या स्वाधीन करण्यास समथर् आहे, त्या
सामथ्यार्ने तो तुमचे आमचे दनै्यावस्थेतील शरीर स्वतःच्या गौरवावस्थेतील शरीरासारखे
व्हावे म्हणून त्याचे पांतर करील.”

“मी स्वगार्तून झालेली एक वाणी ऐकली,” योहानाने म्हटले, “ती म्हणाली, ‘ लही;
“प्रभूमध्ये मरणारे आतापासून धन्य आहेत…”’” तुम्ही त्यात कसे जाता? “एका
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आत्म्या ारे आपला बाि स्मा एका शरीरामध्ये झाला आहे.” [भाऊ ब्रॅन्हम त्याच्या हाताने
एकदा टाळ्या वाजिवतात—सम्पा.] “‘“…प्रभूमध्ये मरणारे आतापासून धन्य आहेत.
कारण आपल्या क ांपासून सुटून त्यांना िवसावा िमळेल; त्यांची कृत्ये तर त्यांच्याबरोबर
जातात.”’” होय!

ाक रता त्याने पिवत्र आत्मा पाठवला आहे. ओह, धन्य आ ासन, येशू माझा
आहे! मी त्याच्यामध्ये आहे आण तो माझ्यामध्ये आहे, िपता त्याच्यामध्ये आहे, आण
तो िपत्यामध्ये आहे आण िपता माझ्यामध्ये आण मी त्याच्यामध्ये आहे.

येशू माझा आहे!
ओह, त्या दवैी गौरवाची चव िकती आहे!
मी त्या तारणाचा वारस आहे, जे देवाने िवकत घेतले आहे,
त्याच्या आत्म्याने जन्मलेले जेव्हा त्याच्या रक्ताने धुतले गेलो.

आमेन. मी त्याचा व्यापार करणार नाही. माझ्या देवा!
सवर् माणके आण िहर,े आण चांदी आण सोने,
त्यात ख￭जना भरलेला आहे, त्याची श्रीमतंी अगणत आहे
कारण मी राजाचा एक संतान आहे!
मी राजाचे एक संतान आहे!
येशू माझा तारणारा,
तो मला राजाचे संतान बनिवतो!

141 आमेन आण आमेन. मी त्याची देवाणघेवाण करणार नाही. मी त्याची देवाणघेवाण
करणार नाही. माझ्याकडे दोन कवा तीन आणखी वचने आहेत…

तर, येथे आणखी शा लेख आहे. जेव्हा—जेव्हा तुम्ही पिवत्र आत्म्याने भरलेले
आहात, तीच गो तुम्हाकडे आहे. तर मग तुम्ही जगासाठी काय आहात? एक परदेशी.
मला ठाऊक आहे उशीर झाला आहे, परतंु ासाठी कधीच उशीर नाहीये. [भाऊ ब्रॅन्हम
त्याच्या हातांनी टाळ्या वाजवतात—सम्पा.] एक परदेशी! होय!

आपण येथे यात्रेक आण अनोळखी आहोत,
आपण येणार्या नगराचा शोध करीत आहोत,
जीव वाचिवणारी नाव लवकरच येत आहे,
त्याच्या मौल्यवान लोकांना घरी एकित्रत करण्यासाठी.

142 मी ओहीओ नदीच्या प लकडला पाणी ￮शपडण्याचा आवाज ऐकू शकतो, जेव्हा
मी एक त ण प्रचारक होतो अंदीजे बावीस वष वयाचा, तेथे ते गाणे गात असे आण मी
ऐकले, माझ्यावर पािहले, आण एक वाणी ऐकली, “वर बघ.” तेथे तो मोठा प्रकाश जो वर
होता, खाली माझ्यावर आला आण म्हणाला, “जसे योहान बाि स्मा देणारा ख्रस्ताच्या
पिहल्या येणाच्या अगोदर पाठिवला होता, तुझ्याकडे तो संदेश असेल जो ख्रस्ताच्या
दसुर्या आगमनाच्या आधी देण्यात येईल.”

ओह, मी त्यावर कसा िवश् वास क शकतो? परतंु ते अगदी तसेच घडले आण
आज संजीवनाचा अग्नी सभोवती आण सभोवती जगभर जळत आहे.देवाने खडंणी भ न
मूक्त केलेल्या महान मडंळीने तला त्या जागेतून काढले आहे, आण महान आरोग्याच्या
मोहीमा, आण चन्हे, आण अ तेू, आण चमत्कार, त्याचे आगमन दशर्िवत आहे.
143 तुम्ही एक परदेशी आहात, आण तुम्ही एक अनोळखी आहात. तुम्ही चमत्का रक
गो ी करता, तुम्ही आधी करत होता त्यापेक्षा वेगळ्या. तुम्ही आता आधी वागत होता
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तसे वागत नाही. लोक…तो पिवत्र आत्मा जेव्हा तुमच्यावर येतो आण तुम्ही पिवत्र
आत्म्याने भरले जाता, तुम्ही जगाच्या गो कडे दलुर् क्ष करता. तुम्ही त्या गो वर दलुर् क्ष
क रता ज्यांनी तुम्हाला घेरले असते. तुम्ही त्यावर दलुर् क्ष क रता. तेव्हा तुम्ही त्यांच्यासाठी
एक—एक िवचत्र वागणारी िन मती बनता, कु प बदकाचे िप ,ू ते, लहान ग ड ज्याला
क बडीच्या घरट्यात उबिवले होते; ज्याचा मी प्रचार केला आहे, आण जेव्हा ग ड त्याचे
घरटे हलिवते. तुम्ही त्यांच्यासाठी मजेशीर िदसणारे प्राणी ठरता.

परतंु, ओह, माझ्या देवा, राजाच्या राजमागार्वर चालत आहात! आमेन. ओह, तो
स्वगार्कडे जाणारा राजमागर् आहे. आण मी त्या राजाच्या राजमागार्वर चालत आहे.

म्हणतात, “त्या धमर्वेड्याकडे पाहा, ते कु प बदकाचे िप .ू ते, ते देविवषय वेडे
प्रचारक आहेत.”
144 लुईसिवले येथे, एक सुप्र￭सध्द मेथडस्ट प्रचारक एका व्यक्त ला आज म्हणाला,
“मला भाऊ बीलीला मदत करायला आवडेल, परतंु तुला माहीत आहे मला काय करावे
लागेल? मला माझी मान बाहेर चकटवावी लागेल.” तुला माझ्यासाठी तुझी मान बाहेर
चकटवावी लागणार नाही.

त्याने माझ्यासाठी त्याचे जीवन अडकिवले. आमेन!…?…केवळ त्या राजाच्या
राजमागार्वर चालत आहे, तेच सवर् आहे. ओह, माझ्या देवा! त्याच्या आत्म्याने
भरलो आहे! त्याच्या आत्म्याने जन्म पावलेलो आहे! त्याच्या रक्ताने धूतलेलो आहे!
हालेलुयाह! आनदंी!
145 आण मग आणखी गो , का, असे काय आहे जे तुला ते करण्यास लावते? तुम्ही
अजूनही एक मनुष्य आहात, परतंु असे काय आहे जे तुला ते करण्यास लावते? ाचे
कारण हे आहे क तुम्ही, तुमचा आत्मा व न आला आहे. तो देव तुमच्यामध्ये आहे.
146 जेव्हा मी रोमला गेलो, मी िनरीक्षण केले क , त्यांच्याकडे, प्रत्येक जणाकडे रोमन
आत्मा होता. जेव्हा मी ग्रीकला गेलो, त्यांच्याकडे ग्रीकचा आत्मा होता. मी इगं्लंडला गेलो,
त्या सवार्ंकडे इगं्लीश आत्मा होता. जेव्हा तुम्ही िठकिठकाणी जाता, तुम्हाला आढळते…
तेव्हा तुम्हाला अमे रकन आत्मा आढळतो, ते भयंकर आहे.
147 जेव्हा मी रोम येथील सॅन फॅ्रन्सीस्को कॅटॅकाम्बस मध्ये गेलो, त्यांच्याकडे तेथे
लहीलेले होते, “कृपया, अमे रकन ीयांनो मृतांना आदर देण्यासाठी, कपडे घाला.”
अमे रकन आत्मा

िवमानातून बाहेर येताना त्यांना पाहा, आण त्यांना तोकडे कपडे घातलेले, आण
प्रत्येकजण त्यांच्याकडे बघत जातो, आण येथे िमस अमे रका येत आहे. तो अमे रकन
आत्मा आहे. तुम्ही सांगू शकता क ती कोठून आली आहे. मुलासारखे कपडे घातलेली,
तच्यामागे लहान चढखोर एक पाळीव केसाळ कुत्रा खेचताना. ते बरोबर आहे. ओह,
होय, ती…ती, ती अमे रका आहे, िमस अमे रका; खाली चालत येत आहे, तुम्हाला
माहीत आहे. त्यासारखी तोर्यात चालणारी. का? तच्याकडे अमे रकन आत्मा आहे.
[भाऊ ब्रॅन्हम मचंावर सहा वेळा ठोठावतात—सम्पा.] परतंु येशू म्हणाला, तो त्या िदवशी
तच्यािव ध्द साक्ष देईल, त्याने म्हटले, “तुम्ही ा पृथ्वीवरचे आहात. मी व न आहे.”

आण जर तुमच्यामध्ये ख्रस्ताचा आत्मा असेल, तर तुम्ही वरचे आहात, तर तुम्ही
येथे परदेशी आहात.
148 परतंु तुमच्यामध्ये त्या िठकाणाचा स्वभाव असतो जेथले तुम्ही आहात. तेच मी
सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एक रोमी येथे येतो, तो त्याचे डोके खाजवतो; आण एक
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जमर्न येथे येतो; अमे रक तेथे जातो. का? तुमच्याकडे त्या देशांचे आत्मे असतात जेथून
तुम्ही येता.

हेच कारण आहे क तुम्ही जगासाठी इतके वेगळे आहात. तुम्ही वरचे आहात. तुमचा
जन्म झाला आहे. तुम्ही—तुम्ही दसुर्या राज्याचे नाग रक आहात, तुम्ही ावर िवश् वास
करता? [मडंळी म्हणते, “आमेन.”—सम्पा.] ा कारणास्तव पिवत्र आत्मा िदला आहे,
तुम्हाला देवाच्या राज्याचे नाग रक बनवावे.
149 तर मग, जर तुम्ही देवाच्या राज्याचे नाग रक आहात, तर ते तुम्हाला कसे राज्यात
वागण्यास लावते? जसे देव त्याच्या राज्यात वागतो. आता, देव त्याच्या राज्यात काय
करतो? ते पिवत्रता, प्रामाणकपणा िवचारांची शुध्दता, मनाची शुध्दता, सामथ्यर् आण
प्रेम, हरवलेल्यांकडे जाणे, आजार्यांना बरे करणे, चमत्कार करणे, महत्कृत्ये करणे. तेव्हा,
जगासाठी तुम्ही वेडे िदसता, आण ते म्हणतात, “त्या लोकांचे डोके िफरले आहे.”
समजले? परतंु तुम्ही त्या राज्याचे नाग रक आहात.
150 एक आणखी वचन, जर तुम्ही ते लहून घेऊ इ च्छता, योहान 12:24. मला त्व रत
तुम्हाला त्याचे उदाहरण म्हणून उ ेख क ा. येशूने म्हटले,

…जर गव्हाचा दाणा जिमनीत पडतो…तो मेल्याशवाय, तो दसुरे जीवन
पुढे उत्प क शकत नाही.
आता, पहा, आता बदं करताना एक िटप्पणी देतो. आण लक्षात ठेवा, तर मग ते

अगदी…आता, तुम्ही लोकांसाठी. ते संपूणर्तः अत्यावश्यक आण गरजेचे आहे, आण
लक्षवेधक आण अिनवायर् आहे, क तुम्ही आता पिवत्र आत्मा प्रा करावा. कारण, जर
तुमच्याकडे तो नाही, तुम्ही पुन त्थानात येऊ शकत नाही. आता लक्ष ा. देव त्याचे
िनयम तोडू शकत नाही. आपल्याला ते ठाऊक आहे. तो त्याचे िनयम पाळतो.
151 आता, एक—एक गव्हाचा दाणा कवा धान्याचा दाणा, आपण घेऊया, जसे येशू
तेथे म्हणाला, अथार्त एक—एक धान्याचा दाणा, बायबलमध्ये आज मी ते वाचीत होतो,
अळशीला कवा कुठल्याही प्रकारच्या बीजाला दशर्िवतो, परतंु गहू सातू, लैजे, कवा
कुठलाही, तो एक धान्याचा दाणा आहे. परतंु जेव्हा एक गव्हाचा दाणा जिमनीमध्ये पडतो,
आता, तेथे…आपल्यातील सवार्ंनी पािहले आहे, जाणता, असे घडते, एक गव्हाचा कवा
धान्याचा दाणा, होईल ततके प रपूणर् िदसू शकतो, आण तुम्ही तो जिमनीत पेरता, आण
जर तो दाणा…

त्याच्यामध्ये शा त जीवन आहे. आज तो खाली जाईल, स्वतःला देठामध्ये पुन्हा
उत्प करतो; आण खाली परत येतो, आण पुन्हा वर जातो; आण परत खाली जातो.
ते एक शा त जीवन आहे.

जर त्या दाण्यामध्ये जीवनाचा अकूंर नसला, तर िकतीही तो सुंदर िदसेना, तो कधीच
वाढणार नाही. तो खाली जिमनीत जाईल आण कुजेल, आण तेच ते आहे. त्याचा भाग,
ती सामग्री सुिपकता आणण्यासाठी आण जिमनीतील गो साठी वापरता येईल. परतंू
जोपयर्ंत ती पुन्हा जीवंत होते. ती कधीच जीवंत राहणार नाही. जोपयर्ंत तच्यामध्ये शा त
जीवन नाही. कोणाला ते ठाऊक आहे. तुम्ही क शकत नाही.
152 तेथे दोन मनुष्य असू शकतात, त्यांच्यातील एक जण अगदी, दोघेही अगदी सारखेच
आहेत. त्यांच्यातील एक जण चांगला मनुष्य असू शकतो, तो चांगली कामे क शकतो.
तो असेच क शकतो. परतंु त्या मनुष्यामध्ये सावर्का लक जीवन असल्याखेरीज तो
पुन त्थानामध्ये कधीच उठू शकणार नाही. तेथे त्याला वर उठण्यासाठी काहीच नाही.
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तेथे जीवन नाही. म्हणून तुम्ही पहा, माझ्या िप्रय भावांनो, माझ्या िप्रय बिहण नो, मनुष्य
नव्याने जन्मल्याखेरीज, तो ा राज्यात परत येऊ शकत नाही. तो येऊ तो शकत नाही.
“तो गव्हाचा दाणा जिमनीत पडून मेल्याखे रज.” तो स्वतःिवषयी बोलत होता. परतंु
त्याच्याकडे, शा त जीवन नव्हते, त्याच्याकडे अनतं जीवन होते; आण त्याने तुम्हाला
जे जीवन िदले आहे, त्याच प्रकारचे जीवन तुम्हाला कदाचत िमळेल.
153 आता, जर त्याच्याकडे केवळ मानवी जीवन आहे, तुम्हाला सभोवती हालचाल
करण्यासाठी आण वासनेसाठी, “ती जी िवलासात जगत आहे ती मृत आहे, जरी ती
जीवंत आहे.” तुम्ही उठू शकत नाही. तुम्ही कदाचत शाळेमधील अतशय प्र￭सध्द मुलगी
असाल. तुम्ही कदाचत देशांतील सवार्त उत्कृ व प रधान केलेली ी असाल. तुम्ही
कदाचत सवार्त सुंदर असाल. तुमचा कदाचत बांधा फार सुंदर असेल. तुम्ही तुमच्या
पतीसाठी अत्यतं आवडती व्यक्त असाल. तुम्ही कदाचत ा सवर् सुंदर गो ी असाल,
ज्या अतशय िवस्मयकारक आहेत. परतंु, बिहणी, जोपयर्ंत तुमच्यात पिवत्र आत्मा नाही,
जो अनतं जीवन आहे, तर जीवनाच्या शेवटी तुमचा नाश आहे.

आण मला ाची पवार् नाही क तुम्ही कसे िदसता कवा ा गो ी कशा आहेत,
कवा िकती अप्र￭सध्द कवा िकती प्र￭सध्द तुम्ही आहात, िकती सुंदर कवा िकती कु प
तुम्ही आहात. जर तुमच्याकडे अनतं जीवन आहे, तर तुम्ही कायमचे आण कायमचे
जीवंत राहाल.
154 जेव्हा चंद्र आण तारे िनघून जातील, आण पृथ्वी स्वतः ड गर आण वाळवंटात
￭झरपून जाईल, आण सवर् गो ी आहेत. त्या अधक रािहल्या नाहीत; आण जग, जसे एक
प्यायलेला मनुष्या रात्री घरी येतो, तसे झ कांडया खात आहे; आण तारे प्रकाशण्यासाठी
नकार देत आहेत, आण आकाशातून पडले आहेत, आण चंद्र रक्तासारखा झाला;
सूयर् लाजला आहे आण त्याचे मुख लपिवत आहे, जेव्हा ते मनुष्याच्या पुत्राला येताना
पाहतील. तुम्ही येशू ख्रस्ताच्या नीतमत्वामध्ये चमकाल, कबरतेून एक त ण आण सुंदर

ीप्रमाणे पुढे याल तुमच्या जोडीदारास घेण्यास आण सदासवर्दा आण सदासवर्दा आण
सदासवर्दा जीवंत राहतील. ाच कारणास्तव पिवत्र आत्मा िदला आहे.

जर तुम्हाला थोडेस प रश्रम वाटत आहे, त्यापासून वळू नका.
155 पिवत्र आत्मा काय आहे? देव तुमच्यामध्ये. तो कशासाठी आहे? त्याचे कायर् त्याच्या
लोकांमध्ये चालू ठेवण्यासाठी, त्यांची मडंळी एकत्र करण्यासाठी, ा िदवसात मडंळीची
तच्या जागी नेमणूक करण्यासाठी, लूथरन, मेथडस्ट, आण पटेकॉस्टल यांच्यापासून
मडंळीला दत्तकपणा आण स्वगर्रोहणाच्या िवश् वासात उभे करण्यासाठी. जेव्हा मडंळीचा
हा भाग, जेव्हा आत्मा ा मंडळीत येथे िफ लागेल, ती उठवली जाईल; आण ती पुढे
आणील, सवर् मुक्त केलेले पुढे आणील ज्यांनी त्या आत्म्याला स्पशर् केला.

ते लूथरन्स जे तेथे त्यांना न्यायीकरणात िमळालेल्या प्रकाशासह उभे होते, ते
मेथडस्ट पिवत्रीकरणा ारे जिमनीवर पडले, आण त्यांच्यावर आत्मा आल्याने, जिमनीवर
पडले आण त्यांनी त्यांच्या त डावर पाणी टाकले ते पटेकॉस्टल्स, ते रस्त्यावर खाली
चालत आण त्यांना “िनरिनराळ्या भाषा बोलणार,े” आण “जबरदस्तीने,” आण “मूखर्
भाषा बोलणार,े” आण ते सवर् ते नीतमत्वात त्या िदवशी देवासमोर उभे राहतील, अगदी
तसेच जसे बायबल येथे ठाम उभे आहे जर तुम्ही एक सेवक म्हणून माझ्यावर िवश् वास
ठेवता…तुम्ही मला त्याचा संदे ा संबोधता मी तसे स्वतःला संबोधत नाही; परतंु, तुम्ही
लक्षपूवर्क ऐका, मी तुम्हाला प्रभूच्या नावाने सांगत आहे. ते जे ख्रस्तामध्ये आहेत त्यांना
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देव त्याच्यासह त्या आगमनसमयी, पुन त्थानाच्यावेळी आणील, आण केवळ तेच जे
ख्रस्तामध्ये आहेत.

लोकांनो, आपण ख्रस्तामध्ये कसे येतो?
156 एका पथंा ारे आपण सवर् एकत्र होतो का? नाही. एका हस्तांदोलना ारे आपण सवर्
आत ओढले जातो का? नाही. एका पाण्या ारे आपणा सवार्ंचा बाि स्मा झाला आहे का?
नाही. कवा एका संप्रदाया ारे आपण सवर् नामिनदशीत झालो आहोत का? नाही.

परतंु पिहले क रथकरांस पत्र 12:13 ार,े “एका आत्म्या ार,े पिवत्र आत्मा, देवाचा
आत्मा, आपणा सवार्ंचा…” मेथडस्ट, बा प्टस्ट, लूथरन, प्रेसबेटे रन, “पण जसा तो
प्रकाशात आहे तसे जर आपण प्रकाशात चालत असलो तर आपली एकमेकांबरोबर
सहभािगता आहे आण त्याचा पुत्र येशू ाचे रक्त आपल्याला सवर् पापांपासून शुध्द करते.”
“एका आत्म्या ारे आपणा सवार्ंचा एका शरीरामध्ये बाि स्मा झाला आहे, आण त्याच्या
कृपेचे भागीदार झालो आहोत.”
157 तुम्ही न्यायिनवाड्याकडे जाऊ शकत नाही. “जो माझी वचने ऐकतो आण िवश् वास
ठेवतो.” कोणीही मनुष्य िवश् वास क शकत नाही जर त्याच्याकडे पिवत्र आत्मा
नाही. “आण ज्याने मला पाठवले त्यावर िवश् वास ठेवतो,” जेव्हा पिवत्र आत्म्याने
त्याच्या पुन त्थानाची साक्ष िदली आहे. “त्याला सावर्का लक जीवन प्रा झाले आहे,
आण त्याच्यावर न्यायाचा प्रसंग येणार नाही, मरणांतून जीवनात पार गेला आहे.”
काय? तुम्ही कधीच न्यायिनवाड्यात येणार नाही. तुम्हाला कधीच पांढर्या ￬सहासनापुढे
न्यायिनवाड्यासाठी उभे राहावे लागणार नाही.

तुमचा न्यायिनवाडा येथेच होणार आहे. तुमचा न्यायिनवाडा होऊन चुकला आहे
जेव्हा तुम्ही पार झाला आहात आण म्हणता, “मी चांगला नाही, आण माझे शक्षण
चांगले नाही. प्रभू, मजमध्ये ये, आण मला घे आण मला चालव, प्रभू मी ाची पवार् करीत
नाही क हे वेडे जग काय म्हणते. प्रभू मला, तुझ्या आत्म्या ारे चालव.” तेव्हाच न्याय
केला आहे. स्वतःचा न्याय ख्रस्तासाठी वेडे म्हणून करा, आण त्याच्या धा मकतेमध्ये
करा, त्या िदवशी आपण त्याच्या प्रतमेत अमर असे उभे राहू
158 फक्त एकच मागर्, कसा? “एका आत्म्या ारे आपणा सवार्ंचा बाि स्मा एका
शरीरामध्ये झाला आहे.” आण जेव्हा तुम्ही त्या शरीरामध्ये आहात, त्या शरीराचा
न्यायिनवाडा अगोदरच झाला आहे, आण तुम्ही त्याला तुमच्या पापांचा प्रशासक म्हणून
स्वकारले आहे.

तुम्ही म्हणता, “भाऊ ब्रॅन्हम, मी ते केले आहे.”
तर मग, जर पिवत्र आत्मा परत आला आहे आण तुम्हाला चन्ह म्हणून शक्का

िदला आहे, तो आत्मा तुम्हाला ख्रस्ताच्या शरीरात आणतो. तुम्ही परत दसुर्या मागार्ने
वळला आहात, आण तुम्ही येशू ख्रस्तामध्ये एक निवन उत्पत्ती आहात. “तुम्ही मृत्यूतून
जीवनात पार गेला आहात. जुन्या गो ी घडून गेल्या आहेत, आण तुम्ही ख्रस्तामध्ये
निवन झाला आहात!” आमेन!
159 माझ्या ख्रस्ती भावा कवा बिहण नो, ओह, कृपया, मला तुम्हाला खात्री पटवून देऊ

ा. हे संजीवन तुमच्यातून जाऊ देऊ नका. तुम्हाला पिवत्र आत्मा िमळालाच पािहजे. तो
काय आहे? देवाचा आत्मा तो कशासाठी िदला आहे? तुम्हाला चालिवण्यासाठी, तुमचे
मागर्दशर्न करण्यासाठी, तुम्हाला भरण्यासाठी, तुम्हाला पिवत्र करण्यासाठी, तुम्हाला
मडंळीमध्ये बोलावण्यासाठी
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मडंळी म्हणजे काय, चचर् ा शब्दाचा अथर् काय आहे? “बाहेर बोलावलेले, वेगळे
केलेले.” ओह, मी ांतून आता कसा एक संदेश घेऊ शकतो! “बाहेर बोलावलेले,
वेगळे केलेले,” परके, जगापासून दरू, प्रवासी आण परके, उघडपणे सांगत आहेत क
आमचे येथे पृथ्वीवर कोणतेही नगर नाही ज्यात राहण्याची आमची इच्छा आहे. ओह,
माझ्या देवा!
160 जसे अब्राहाम आण इसहाक, आण याकोब, उपरी, त्या देशात तबंूत राहत असत.
ते उघडपणे सांगत क ते प्रवासी आण परके आहेत, वारसाचे बीज, तेथील वारस; िपता,
वारस आहेत. आम्ही त्यांची संतती आहोत. “ते अशा नगराची वाट पाहत होते ज्याचा
बांधणारा आण िनमार्णकतार् देव होता.” आमेन. ते शोध करीत होते.
161 आण, आज, त्यांचे संतान आजही त्या येणार्या नगराचा शोध करीत आहेत, म्हणत
आहे, “मला ा जगाशी जुळवून घेण्याची इच्छा नाही. मला ा जगाबरोबर काहीही
करण्याची इच्छा नाही. मला हवे आहे, मी अशा नगराचा शोध करीत आहे जे चौरसपणे
बांधलेले आहे. मी अशा नगराचा शोध करीत आहे ￭जच्याठायी सावर्का लक जीवन आहे,
जेथे सूयार्चा अस्त नाही, जेथे वाधर्क्य असणार नाही, तेथे कधी दरवाजाच्या मूठीवर
￭झरिमरीत कापड असणार नाही कवा टेकडीवर कबर असणार नाही. मी त्या नगराचा
शोध करीत आहे, ज्याचा बांधणारा आण िनमार्णकतार् देव आहे.”
162 ते शोधण्याचा फक्त एकच मागर् आहे. “तेथे कोणाचाही हात न लागता एक पाषाण
आपोआप जगात आला आण फुटला आण तो एका गव्हासारखा बनला… कवा
खतावणी वरील भूसकटासारखा बनला.” तो पाषाण म्हणजे, येशू ख्रस्त, तो जगासाठी
अडखळण्याचा ध डा, पापाचा ध डा, हसण्याचा ध डा, मंडळीक रता अडथळ्याचा ध डा,
परतंु िवश् वासणार्या क रता एक मौल्यवान आण एक लोहचुंबक, एक खात्रीचा ध डा,
एक िवसाव्याचा ध डा. अर,े माझ्या बापा!

िवसावा! मला ठाऊक आहे क मी मरणांतून जीवनात पार गेलो आहे. माझा जीव
िवश्रांतीत आहे. ओह! “अहो, क ी आण भाराक्रांत जनहो मजकडे या आण मी तुमच्या
जीवाला िवसावा देईन.” “दु िपढी चन्ह मागते,” संदे ा मरीयेला म्हणाला, ते एक चन्ह
असेल, खचतच, चन्ह असेल. परतंु ते एक आ ासन असेल. ते एक प्रेम असेल. ते एक
समाधान असेल. ते असे काही असेल क तुम्ही समजाल तुम्ही मरणांतून जीवनात पार
गेला आहात.
163 माझ्या भावा, माझ्या बिहणी, तुमचा भाऊ म्हणून, ख्रस्तामधील सेवक म्हणून,
माझ्या संपूणर् दयाने, मला तुम्हाला खात्री देऊ ा. हे तुमच्या डोक्याव न जाऊ देऊ
नका, कवा तुमच्या बाजूने कवा खाली जाऊ देऊ नका. तुमच्या दयामध्ये त्याचा
स्वकार करा आण तुम्ही पृथ्वीवरील आनदंी व्यक्त असाल.

मी तुम्हाला अभवचन देत नाही क तुम्हाला दशलक्ष डॉलसर् िमळतील. नाही,
महाशय भाऊ लओ, मला वाटते ा अभवचनापेक्षा ते खूप अधक आहे. “लाखो
डॉलसर्,” ा गो ी वेगळ्या प्रकारे सांिगतल्या आहेत. “जर तुम्ही एक ख्रस्ती झालात
तर, तुम्हाला दशलक्ष डॉलसर् िमळतील आण तुम्ही श्रीमतं मनुष्य व्हाल.” मी तुम्हाला
तसे वचन देत नाही.

मी तुम्हाला हे वचन देत आहे, एकाच गो ीचे मी तुम्हाला वचन देऊ शकतो, त्याचे
तारण. त्याची कृपा प्रत्येक परीके्षसाठी पुरशेी आहे. पटेकॉस्टच्या वेळची लोक, त्यांना ते
देखील पािहजे नव्हते जे त्यांच्याकडे होते. आता लक्षावधीिवषयी बोलता? बिहण अंजी,
त्यांच्याकडे जे होते तेही त्यांना पाहीजे नव्हते.
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164 येणार्या एके िदवशी, मला तुला व गट ला गाताना ऐकायला आवडेल, (ती कुठे
आहे?) घरी परतण्याच्या आठवड्यात, ा एके िदवशी. तेव्हापासून पुष्कळ त्या सीमेच्या
प लकडे गेले आहेत. ओह, माझ्या देवा!

त्यांनी मो ा गो ी मािगतल्या नाही. त्यांनी पसेै मािगतले नाही. का, पेत्राने म्हटले,
“माझ्याजवळ सोने पे काही नाही, पण जे आहे ते तुला देतो.”

आण िमत्रांनो, आज रात्री मी ते सांगतो. तो आनदं, ते प्रेम, ती खात्री, जे माझ्याकडे
ख्रस्ताचे आहे आण त्याचे पुन त्थान, पण जे माझ्याकडे आहे, मी तुम्हाला देतो, देवाची
लेकरे म्हणून मी तुम्हाला देतो. देवाची लेकरे म्हणून मी तुम्हाला देतो.

आण तुम्ही वधस्तभंाजवळ या आण थांबा जर देव तुम्हाला बोलवीत आहे, आण
तुम्ही उठू नका. जेव्हा तुम्ही उ ा रात्री याल, तुम्ही एकतर येथे जाण्यासाठी या आण ते
संपेपयर्ंत राहा. वर या आण आम्ही तुमच्यासाठी प्राथर्ना करणार आहोत आण तुमच्यावर
हात ठेवणार आहोत. जर ती पिवत्रशा ाची आज्ञा आहे, पिवत्र आत्म्यासाठी त्यांच्यावर
हात ठेवत आण मग आम्ही जाणार आहोत, तुम्ही तुमच्या घरी जा…जर तुम्ही तेथे राहता
जर तुम्ही रात्रभर राहता, दसूर्या िदवशी राहा, वषार्च्या पिहल्या तारखेपयर्ंत राहा, आण
राहा, तोपयर्ंत राहा.
165 क , आम्ही ज्या काही सूचना उ ा रात्रीबद्दल िदल्या आहेत, बायबलमधून तुम्हाला
दाखवले क काय आले पाहीजे, काय येईल, आण जेव्हा ते येईल तेव्हा तेथे पुरसेे दु
मनुष्य यातनेत नसणार…तुम्ही जाणता तुम्ही मरणातून पार गेलेला आहात. तुम्ही येशू
ख्रस्तामध्ये निवन उत्पत्ती आहात. स्वगार्त हषार्ची घटंा वाजेल.
166 भाऊ ऑथल, मी तुम्हाला सांगत आहे, ती केवळ तुम्हाला पेटवते. येथे एक जुना
मुलगा बसलेला आहे, माझा एक जुना भाऊ, जो एक टोळीतला मनुष्य होता, जो बदंकु
घेऊन िफरत असे, कोपर्यात राहून माणसांना शोधत असे, ासाठी क कोणाच्यावर
बदंकू चालवून मदू बाहेर काढावा. आण काय घडले? एके िदवशी त्याने पािहले आण
त्या जीवनावर िवश् वास ठेवला. आण तो चालत गेला. तो माझ्या सभांना आला. आण
गरीब मुलगा, खायला पुरसेे अ नव्हते. आण तबंूच्या बाजूला झुडूपात झोपत असे,
भूकेलेला आण तहानलेला आण एके िदवशी पिवत्र आत्मा आला. ओह, माझ्या भावा,
त्याने तुला बदलले नाही का? त्याने जीवन आणले आण मृत्यू दरू केला. ेष गेला,
आण प्रेम आत आले. ओह, माझ्या देवा! शत्रुत्व आण झगडा सवर् पडून गेले, निवन
जीवन आत आले.

येथे दसुर्याच्या समयाकडे, आण तेथे दसुर्यांच्या समयाकडे दसुर्यांच्या आण तेथे
त्यांतून पाहा. ओह, स्वगार्च्या हषर्घटंा वाजत आहेत! िमत्रांनो, मला ते व्यक्त करण्यासाठी
कुठलाच मागर् नाही.
167 लक्षपूवर्क ऐका, ते मला कदाचत सोडावे लागेल, जर तुम्ही माझ्या साक्षीवर,
एक ख्रस्ताचा सेवक म्हणून िवश् वास ठेवला आहे, आण मी देवाचे बायबल तुम्हाला
दाखिवण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याचे अधकार. आण जर माझे शब्द तुम्हाला ा
िवषयी कदाचत थोडेसे अनोळखी भासले असतील, तर ा वजै्ञािनक जगाच्या त्या
चत्राकडे पाहा. त्या फळाकडे पहा, ा अिग्नस्तभंाने इ ाएलाच्या लोकांना चालिवले,
त्यांनी िदलेल्या फळाकडे पाहा. पाहा ते काय करतात, ते काय सांगतात.

तो मी बोलत नाहीए; तो तुमच्या ारे बोलत आहे, तुम्हाला समजले. मी ांत पहात
नाही, तो तुमच्या ारे बोलतो. मी आजार्यांना बरे करीत नाही, तो तुमच्यामध्ये आहे, जो
आजार्यांना बरे करतो. मी प्रचार करीत नाही. मी एक मागे पडलेला भत्रा आहे, आण
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िवचारांपासून पळणारा आहे, परतंु तो माझ्यामधून बोलतो. मला वचन ठाऊक नाही; परतंु
त्याला ते ठाऊक आहे. तो, तो आहे. तो, तो आहे. हेच ते आहे.

आण तेथे तो आहे आण तोच देवाचा दतू येथे आज रात्री ा इमारतीमध्ये उप स्थत
आहे. [भाऊ ब्रॅन्हम मचंावर ठोठावतात—सम्पा.] ओह, त्याच्यावर मी िकती प्रेम करतो!
168 आता िकती जणांना पिवत्र आत्मा हवा आहे? आपल्या जीवनाचे परीक्षण करा. िकती
जणांना तो िमळाला नाही, आण तो हवा आहे? तूमचे हात वर करा, म्हणा, “भाऊ
ब्रॅन्हम, माझ्या अतंःकरणापासून, मी पिवत्र आत्मा प्रा क इ च्छतो.” देव तुम्हाला
सवर्त्र आशीवार्िदत करो.
169 तुमच्यातील िकती जणांना तो प्रा झाला आहे. आण त्यांना जसे प्रेिषत 4 मध्ये
त्यांनी केले तसे करण्यास आवडेल आण म्हणा, “हे प्रभू, हे प्रभू बरे करण्याक रता तू
आपला हात लांब कर, आण तुझा पिवत्र सेवक येशू ाच्या नावाने, चन्हे व अ तेू
घडावी असे कर, आण मला बोलण्यासाठी पूणर् धयैर् आण प्रेम दे. आण नव्याने भर”?
होय, येथे माझीही आहे, देवा. ते मला दे.

आपण आपली मस्तके, अत्यतं प्रामाणकपणे झुकवूया, प्रत्येक व्यक्त , तुमची इच्छा,
तुमच्या दयात घेऊन आहे.
170 प्रभू येशू, आम्ही ही आज रात्रीची वचनाच्या आण पिवत्र आत्म्याच्या सभोवतालची
ही सहभागीता झाल्यानतंर, लहानशी सभा बदं करीत आहोत. कसे त्याने आम्हास
आशीवार्दीत केले आहे आण आमच्या अतंःकरणामध्ये त्याच्या वचनाचे तेल ओतले
आहे! तेथे सेवक आहेत, तेथे पु ष आहेत जे जीवनात चालत आहेत, त्यांनी चव घेतली
आहे आण जाणले आहे क प्रभू चांगला आहे. आता आपल्याला समजले आहे क पिवत्र
आत्मा काय आहे, देवाचे वचन आहे. िवश् वासणार्यांसाठी ते सावर्का लक जीवन आहे.
171 आण आपल्याला ठाऊक आहे क पिवत्र आत्मा हा परत पाठिवलेला येशू ख्रस्ताचा
आत्मा आहे, आण तो आज आपल्यामध्ये आहे. जसे देव त्या अग्नीस्तभंात आपल्या
वर होता; नतंर तो आपल्याबरोबर चालला…ते शरीर ज्याला इम्मानुएल म्हटले, “देव
आम्हासमवेत,”; आण आता तो पिवत्र आत्म्या ार,े आम्हामध्ये आहे. होय!

येशू म्हणाला, “त्या िदवशी तुम्हाला समजेल क , मी आपल्या िपत्यामध्ये आहे व
तुम्ही माझ्यामध्ये व मी तुम्हामध्ये आहे. तुम्हाला ते त्या िदवशी समजेल. कारण, तुम्ही
एका अधंारमय जगात आहात, आता, जसे म्हणतो, परतंु त्या िदवशी तुम्हाला समजेल.”
172 िपत्या ते स्प आण प रपूणर् करता आले नाही, कारण तेव्हा आपल्याकडे िवश् वास
ठेवण्यासाठी काही नव्हते. परतंु देवाची सवर् कृत्ये िवश् वासा ारे चालवली जातात. आण
तुझ्या वचनावरील िवश् वासा ारे पिवत्र आत्म्याच्या पुराव्याने आता ते आम्हाला समजत
आहे, मी मागतो क येथील प्रत्येक भूकेलेला जीव पिवत्र आत्म्याने भरला जावो.
ज्यांच्याकडे तो नाही, आण त्यासाठी जे भूकेलेले आहेत. लक्षात ठेवा…त्यांना आम्ही
सांगू, प्रभू, जसे तू म्हटले, “तुम्ही जे भुकेले व तान्हेले आहेत ते धन्य, तुम्ही तृ व्हाल.”
ते अभवचन आहे. आण भूकेले असणे हे धन्य आहे. तुम्ही आशीवार्दीत आहात कारण
तुम्ही असे म्हटले आहे. “माझ्या िपत्याने आक षल्याशवाय कोणीही मनुष्य माझ्याकडे
येऊ शकत नाही.”
173 आण, प्रभू, जे येथे जुने िदग्गज आहेत, ज्यांनी त्यांचे हात वर केले आहेत. माझेही
मी वर केले होते. हे प्रभू, आम्हाला शिक्त दे, आम्हाला सामथ्यर् दे, क तुझा पिवत्र
सेवक येशू ाने हात लांब करावा, ती चन्हे आण अ तेू केली जावीत क ही सखोल
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सेवकाई व्हावी, महान गो जी आजपयर्ंत झाली नाही. आम्हाला ते धयैर् आण प्रेम दे, क
लोकांशी बोलावे. प्रभू, ते प्रदान कर. सवर् गो ीत आम्हा समवेत अस, आम्ही हे येशूच्या
नावाने मागतो.
174 आण उ ा रात्री, प्रभू, तो सोसाट्याचा सामथ वारा येऊ दे, ा इमारतीवर पडू
दे, क हा पटेकॉस्टसारखा दसुरा िदवस होईल. पाया घातला गेला आहे. सवर्काही तयार
आहे. बलै वधले आहे, चरबी कापली आहे. मढे कापलेले आहेत; मेज लावलेले आहे,
पाहूणे आमिंत्रत केलेले आहेत. हे प्रभू, पटेकॉस्टचे योबेल वषर् उ ा रात्री, ा इमारतीमध्ये
पाठव, आण प्रत्येक जीव पिवत्र आत्म्याच्या बाि स्म्याने भरला जाऊ दे. िपत्या, ते प्रदान
कर. आम्ही ते येशू ख्रस्ताच्या नावाने मागतो. आमेन.

…आम्ही पुष्कळ गो ी शकू,
आमच्याकडे वीणा असेल, जी सोन्याने बनवलेली असेल,

कदाचत हजारो तारी;
आम्ही गाऊ आण आरोळी मा आण नाचू, कोकरा आमचे अश्रू

पुशील;
आपण एका…मो ा घरी आगमनाचा आठवडा, पिहले

दशसह वष. आमेन!
देवाच्या स्वतःच्या पुत्राच्या मौल्यवान रक्ताने आम्हाला शुध्द

आण पिवत्र केले आहे.
त्याच्या नावासाठी चमत्का रक लोक आण त्यांना वधू म्हटले

आहे.
जरी येथे दलुर् क्षत आण तरस्कारयकु्त आहेत, एके िदवशी प्रभू

त्यांना आणील. ते िनवडलेले त्या ारात,
आण ते सवर् योग्यतेचे आहेत. जेव्हा आपण मोत्याच्या

दरवाजामध्ये आहोत, आपण शकू… 
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