
याचा तुला िव ास आहे का?
 आण प्राथर्ना करण्याआधी, मला हे सांगण्यास आवडेल, त्या मागील संध्याकाळी,

माझा िव ास आहे ते होते. मी त्या मिहलेस म्हणालो, “जर तू आपल्याला सूचत
केले आहे तसे करशील तर ते मुलीच्या…डोक्यातले पाणी, आटेल.” आण मुलीचे
डोके, काल रात्री, दीड इचं दोरीच्या मापाने आटले आहे. म्हणून त्या मिहलेने ते मूल
आता येथे आणलेले आहे.
2 आता, बिहणी, मी ते केले कारण, एका उद्देशासाठी केले समजले? जर तुम्ही
काही श्यस्व पात घडताना पाहू शकलात, तर ते तुमचा िव ास वाढवते ासाठी
िक सातत्याने त्यावर िव ास ठेवावा. कधीकधी मी तसे करतो केवळ, जसे मी एखा ा
व्यक्त ला सांगतो क उठ, एक कवा दोन पाऊल उचल, तुझा हात हालव, तुझ्या बोटांची
वळवळ कर, असे काहीतरी जे ते वेगळे क शकतात, केवळ त्यांना समजिवण्यासाठी
क ते सवर् ठीक आहे. ते अगदी चताग्रस्त होतात आण िवचार करतात क तसे घडणार
नाही, परतंु तसे सवर् समयी तसे घडते. समजले? तसे व्हायलाच पािहजे.
3 िकती जणांची इच्छा आहे िक आता प्राथर्नेत त्यांची आठवण करावी? तुम्ही
फक्त तुमचे हात वर कराल आण म्हणाल, “प्रभू, ती प्रदान कर”? आपण आपली
मस्तके झुकवूया
4 प्रभू, जसे आम्ही चचर्चे उदात्त गाणे ऐकतो, जे माझा बहुमोल िमत्र, पॉल रडर ने
लहले आहे, “फक्त िव ास करा,” आपण आता त्या मुलाचा िवचार करीत आहोत,
जो, त्याच्या वडीलांच्या ारे शष्यांकडे आणला होता, त्यांना भुते काढण्याचे आण
आजार्यांना बरे करण्याचे सामथ्यर् देऊन दहा िदवसापेक्षा अधक कालावधी झाला
नव्हता, आण येथे ते पूणर्पणे फेफर्याच्या रोग्याच्या बाबतीत अपयशी ठरले होते. आण
त्यांनी आपल्या प्रभूला येताना पािहले. आण िपता धावला आण म्हणाला, “प्रभू
आमच्यावर दया कर. माझ्या मुलाला सतैान पुष्कळ प्रकारे त्रास देत आहे. मी त्याला
तुझ्या शष्याकडे आणले आण ते त्याला बरे क शकले नाही.”
5 येशू म्हणाला, “मी क शकतो, जर तुम्ही िव ास ठेवाल. फक्त िव ास.” ओह
देवा, तू तेव्हापासून कचतही बदलला नाहीस, तू अगदी तोच प्रेमळ, गोड, आण दयाळू
परमे र आहे. जो तू तेव्हा होतास, तसाच तू आज आहेस. आण प्रभू त्या िपत्यासारखे,
आम्ही सवर् रडतो, “प्रभू, आमच्या अिव ासात तू सहाय्य कर.” ते इतके सोपे आहे;
आम्ही नेमके त्यावर अडखळतो िपत्या.
6 आम्ही तुला आभार आण स्तुती देऊ इ च्छतो मागील रात्री त्या मुलाला स्पशर्
केल्या बद्दल, ते पाहून जी डोक्याची कवटी सुजली होती, ती, ते हाड बाहेर ढकलले गेले
होते, ते काल रात्री अध्यार् इचंाने खाली गेले. िपत्या, आम्ही त्यासाठी तुझी उपकारस्तुती
करतो. जेव्हा आम्हाला मािहत आहे क आपल्या डॉक्टरांकडे संशोधनामध्ये त्यासाठी
काहीच उपाय नाही, तेथे काहीच नाही जे त्यासाठी काही क शकतील. परतंु तू
आजही परमे र आहेस, सवर् प र स्थतीचा स्वामी आहेस. िपत्या आम्ही तुझे आभार
मानतो.आम्ही ा आईच्या प्रामाणकपणा, आण गोडीबद्दल, आण आज्ञा मानून ती दोरी
परत आणल्याबद्दल आण कागदाच्या तुकड्यावर चकटिवल्याबद्दल, येथे सवर् लोकांत
तची साक्ष देवाच्या गौरवासाठी िदल्याबद्दल तुझे आभार मानतो. तचे लहान मुल जगो
आण सामान्य मुलाप्रमाणे, तुझ्या गौरवासाठी राहो.
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7 िपत्या, त्या उचललेल्या सवर् हातांकडे पहा. त्यातील प्रत्येकाची गरज आहे. माझाही
वर आहे, िपत्या मला गरज आहे. आण येथे पुष्कळ जण आहेत, पत्राच्या स्व पात कवा
ा पेटीमध्ये, ते गरजू लोक जे खरोखरच गरजू आहेत. प्रभु, तसे होऊ दे. ते ा आईची

साक्ष घेवोत. आण फक्त एक उदाहरण म्हणून हे दाखवण्यासाठी िक जेव्हा तू काही सांगतो,
ते पूणर् होते…आम्हा…सवार्ंना ते स्वीकारणे आहे आण त्यावर कृती करणे आहे. हे पूणर्
झालेले काम आहे.
8 प्रभू, प्रदान कर, क ही प्रत्येक पत्रे आण हे माल, ज्या लोकांवर ते ठेवले
जातील, त्यांना आरोग्य िमळो. प्रत्येक जण ज्यांनी त्यांचे हात वर केले आहेत, िपत्या,
त्यांना त्यांच्या दयातील इच्छा िमळो…आम्ही हे येशूच्या नावाने मागतो. आमेन. तुम्ही
बसू शकता.
9 मी फक्त तुम्हाला ती दोरी येथे दाखवू इ च्छतो, ￭ज त्या ीने…तेथे तूम्ही आहात.
त्या लहान मुलाचे डोके आटले आहे ज्याप्रमाणे प्रभुने पिवत्र आत्म्या ारे काल आपणास
अभवचन िदले आहे. तो अदभुत आहे िक नाही? म्हणून, आम्हास इतके धयैर् दे क
आम्हास तो िव ास आण भरवसा येईल.
10 आता, जेव्हा त्या झाडास म्हटले, माकर् 11:23 मध्ये, “कोणीही ापुढे तुझे फळ
कधीही न खावो.” तो कदाचत जोराने बोलला नसेल. असे का, प्रामाणकपणे, त्यािवषयी
त्याला सहज वाटले, तोपयर्न्त त्याचे शष्यही…मला वाटते त्यांच्यातील एकाने त्याचे
ऐकले. आण ते…जेव्हा तो फेफरकेरी, जेव्हा तो प्रभू येशुपुढे आला, त्या मुलाला सवार्त
जोरात फ ट आली, स्प च बोलू तर तो मेल्यासारखा जिमनीवर पडला, परतंु त्याला
कळले तो कोणा एकाला भेटला ज्याचा िव ास त्या प्रेिषतापेक्षा अधक होता.
11 आता मला त्यांच्यासाठी आवडेल, जे दवैी आरोग्यामध्ये िव ास ठेवत नाही त्यांनी
हे पहावे. येशूने त्यांना दु आत्मे काढण्याचे सामथ्यर् िदले होते, आण ते अपयशी ठरले,
सामथ्यर् अपयशी ठरले नाही, परतंु ते अपयशी ठरले होते. येशूने त्यांना म्हटले:

“आपल्याला त्याला बाहेर का काढता आले नाही.”
तो म्हणाला, “तुमच्या अिव ासामुळे.”

12 मडंळीकडे अजूनही सामथ्यर् आहे. देवाने त्याचे सामथ्यर् मडंळीकडून कधीच घेतले
नाही, परतंु मडंळीकडे ते चालिवण्यासाठी पूणर् िव ास नाही. तेच सवर् आहे. ते इतके
सरळआहे. आपण ते कधीकधी ते इतके गुतंागुतंीचे करण्याचा प्रयत्न करतो, परतंु ￭जतक
अधक सोपी तुम्ही सुवातार् कराल, ततके अधक खरपेण तुम्हाला िमळेल, तेव्हा तुम्ही
त्या खर्या साधेपणात याल. देव तसे बोलला आहे, तेच अंतम आहे, आण तेच सवर्
आहे. आण त्यावर फक्त िव ास करा, पुढे जा.
13 जेव्हा येशूने म्हटले “कोणी मनुष्य तुझे फळ ना खावो,” का, त्याची पाने जशी ती
होती तशीच सुंदर आण तेजस्वी होती. झाडाची साल पण तशीच होती, परतंु जिमनीच्या
खाली त्या मुळाशी, जीवन कमी होण्यास सुरवात झाली होती.
14 तशाच प्रकारे ककर् रोग आहे. कुठल्याही प्रकारचा आजार जो—ज्याचा तुम्ही िवचार
क न पाहाल. जेव्हा तुम्ही परमे राचे वचन, खोलवर मुळातून स्वकारता, तेथे ककर् रोग
असो, तुमचा हात ताठ झालेला असो. त्याचे दिैव आरोग्याशी काही देणे घेणे नसते. ते
“जर तुम्ही िव ास क शकता” समजले? कोठेतरी खाली, तेथे अगोदरच कायर् सु
झाले आहे.
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15 येशूने म्हटले, “जर तू ा ड गराला, तू उपटून समुद्रात टाकला जा असे म्हणेल,
आण आपल्या अतं:करणात शकंा न बाळगता, आपण म्हणतो असे घडेलच असा िव ास
धरील, त्याच्या शब्दाप्रमाणे घडून येईल.” ते अत्यतं सुंदर आहे के नाही? तो कोणाकडून
येतो? देवाचा पुत्र ज्याची वचने…आकाश व पृथ्वी नािहतशी होतील, परतंु आता—परतंु
त्याची वचने नािहतशी होणार नाही.
16 आता ते करण्याचा एकच मागर् आहे, तुमच्याकडे योग्य उद्देश आण योग्य हेतू असला
पािहजे. आता, जर मी येथे बाहेर गेलो, आण म्हणालो “मी तुम्हाला दाखवीन मी ा
ड गराला हलवू शकतो, ड गरा, तू उपटला जा.” तो कधीच हलणार नाही. िन तच
नाही. माझ्याकडे काय होते ाचे काही नाही. ते असले पािहजे…प्रथम तुला देवाची
इच्छा शोधावी लागेल.
17 तेच कारणआहे, सहसा प्राथर्ना रांगेत, मला—मला फारच कठीण जाते, कारण तेथे
काही गो ी असतात जे रांगेत िनघून जातात आण असेच, आण तेथेच जेथे ते तुम्हाला
परत भेटतात. परतंू पाहा, जर तुमच्यामध्ये काही कबुली न िदलेले पाप असते…तुम्ही
कधी असे प्रकरण पािहलेत काय, मी दु आत्म्यांना िनघून जाण्यास सांगण्या, अगोदर?
मी लक्ष देऊन ते प्रकरण खरचे आहे त्याची खात्री क न घेतो क त्या जीवनात असे
काहीच नाही जे काही अडचणी आणतील, समजले, कारण लक्षात ठेवा, ा दानामुळे,
तुम्ही त्यांच्या बरोबर समस्येतही सापडू शकता.
18 तुम्हाला लक्षात आहे एकदा, देवाने, एक संदे ा िदला…एका मनुष्यामधून, एक
संदे ा बनवला, मोशे, आण त्याला खाली जाण्यास सांिगतले, खडकालाआज्ञा दे. आण
तो संदे ा उत्सुक होता, आण बाहेर गेला, आण खडकावर जोराने मारले, हे ख्रस्ताच्या
अशक्तपणाबद्दल बोलते, िक त्याला दसुर्यांदा मरावे लागेल. कवा दसुर्यांदा प्रहार सहन
करावा लागेल. त्याला ते आणण्याचे सामथ्यर् होते. परतंु ती देवाची इच्छा नव्हती.
19 मी कधीच िव ास क शकत नाही क ती देवाची इच्छा होती क ए लयाने
आजूबाजूस भटकावे कारण ती मुले त्याला टक्कल पडलेला म्हणून चडवीत होती, मला
वाटत नाही त्याने तसे करावे. परतंु तो एक संदे ा होता, आण रागावला होता, आण
त्याने त्या मुलांना शाप िदला आण दोन अस्वल त्या िनष्पाप बेचाळीस मुलांना मा न
टाकतात. समजले? परतंु मला वाटत नाही िक त्याने ते करायला हवे होते. आण ते
फक्त—फक्त…आपण…
20 परमे रा, मी आज िव ास क रतो, तो त्याच्या मडंळीला सामथ्यर् देण्याअगोदर, तो
प्रयत्न क रतो क त्याच्या मडंळीने समजावे िक तो काय करील.
21 आपण,…पुढच्या वेळेस, जर प्रभूची इच्छा असेल जेव्हा मी परत येईन, आपल्याकडे
अशा काही गो ीवर वेळ देऊ, काही गो ी ज्या घडण्याचे ठरले आहे, आण तेव्हा
आपल्याला त्यािवषयी अधक कळेल.
22 परतंु जर तुम्ही फक्त शब्द बोलाल, म्हणाल, “प्रभू, मी त्यावर िव ास ठेवतो,” शकंा
बाळगत नाही, तुमच्या दया पासून खरपेणाने बोलाल…
23 आता, उदाहरणाथर्, मी एका दरीत होतो, आण मी…मी लाखो लोकांना प्रचार
करीत आहे, परतंु तेथे ड गराच्या पलीकडे, एक शभंर लोकांचा समूह आहे, आण ते
ख्रस्ताच्या न ओळखीिवना मरत आहेत. जरी माझ्याकडे येथे प्रचार करण्यासाठी लाख
लोक आहेत, परतंु तरी, माझ्या अतं:करणात मला काहीतरी सांगत आहे, “पलीकडे
त्या लोकांकडे जा. त्यांच्याकडे जा. ते नाश पावत आहेत.” मला स्वतःहून तेथे जायचे
नाही परतंु तरीही माझ्यामध्ये काहीतरी आहे. समजले, तेव्हा तेथे देव चालत आहे. तेथे
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काय हेतू आहे पहा, तेथे जाण्याचा हेतू काय आहे, स्वतःसाठी नाही…आता, जर मी
म्हणतो, “ठीक…” जर माझा तेथे जाण्याचा हेतू हा बरोबर आहे, परतंु जेव्हा मी उभा
राहतो आण येथे मोठा ड गर आहे. मी म्हणतो, “तुला मािहत आहे, जर मी त्या ड गरावर
गेलो आण त्या सवर् शेकडो लोकांना वाचवले, कधीतरी ते तेथे भाऊ ब्रॅन्हम चा पुतळा
बनवतील: एक मोठी िमशनरी.” आता, माझा हेतू बरोबर नाही. ड गर पडणार नाही.
नाही महाशय.
24 परतंु जेव्हा माझा हेतू आण उद्देश बरोबरआहेत,आण देव मला माझ्या अतंःकरणात
चालवीत आहे, आण मी ड गरावर, ड गरासभोवती, ड गरखाली जाऊ शकत नाही, मी
म्हणेन, “ड गरा बाजूला हो.” कदाचत तसे…जेव्हा मी ते बोलतो, आण अधक नाही,
तर मी ते योग्य प्रकारच्या आत्म्याने, पिवत्र आत्म्याच्या प्रेरणेने, देवाच्या इच्छेप्रमाणे
बोलतो, तेथे कदाचत होणार नाही, परतंु एक लहान चमचाभर ड गर खाली पडेल,
परतंू ते घडण्याच्या मागार्वर आहे. दसुर्या िदवशी तेथे तो दोन पाउंडाने पडला आहे.
दसुर्या िदवशी पाव टन. आण मिहन्याभरात कदाचत, पाच टन आत पडला. ते काय
आहे? तरी ते िदसून येत नाही, परतंु ती, तच्या मागार्वर सरकत आहे. मी त्याबरोबर
तेथे राहीन आण ती गो पूणर् होताना पाहीन, कारण देवाने तसे सांिगतले आहे आण
ते घडतेच.
25 ा रात्री, काय तुम्ही तो तुमच्या आईिवषयी िवचार क शकता? ठीक आहे, जर
तुम्ही तो िवचार कराल, ती बरी होईल. ते म्हणजे जर तुम्ही फक्त त्यावर िव ास ठेवता;
फक्त वचन बोलता आण त्यासमवेत राहता. समजले? फक्त त्यावर िव ास करा; त्यावर
अवलंबून राहा. ते सावर्का लक जीवन आहे.
26 आता, उ ा दपुारी…मी िबलीस म्हणालो, आज रात्री, प्राथर्नापत्रे देऊ नको आण
मला बोलायचे आहे. मी सत्याने कबुली देत आहे मी जानेवारी पासून परदेशी जात आहे,
आण िफिनक्सला घरी परतलो, आण पुन्हा आण सवर् पूणर् झाले…ती पारख आहे…
तोपयर्ंत मी इतका अशक्त होतो क मला काही वेळेस मी कुठे उभा आहे समजत नाही.
मोठया मु श्कलीने उभे राहण्याचीही शक्त नसते.
27 आण मग मला िनघावे लागते ते – तुम्ही—तुम्ही बधंुजन मला आणखी काही
िदवस राहण्यासाठी आमिंत्रत करतात. त्याचे मी कौतुक करतो. मला िन तच वाटते क
हा येथे चांगल्या सेवकांचा समूह आहे. आपल्याला इच्छा होते क आपण आणखी थोडा
वेळ सहभागीता क शकलो असतो. जर प्रभूची इच्छा असली, तर कधीतरी मी पुन्हा
येईन.दसुरे काहीच नाही, एका मडंळीतून दसुरीकडे जातो आण शहरभर िफरतो आण
तुम्हा सवार्ंना भेटी देतो. मला ते करण्यास आवडते: काहीही जे मी देवाच्या राज्याच्या
मदतीसाठी क शकतो, ते म्हणजे, जर मी ते करावे अशी तुमची इच्छा असेल. आण
कधीतरी पुन्हा या आण आमच्याबरोबर सहभागी व्हा आण कुठेतरी, एक चांगली अशी
सभा घ्या.
28 आण लक्षात ठेवा, भावांनो, मी तुमच्यासाठी प्राथर्ना करीत राहीन. ती एक
गो िन त आहे आण मला वाटते क तुम्ही सवार्ंनी माझ्यासाठी प्राथर्ना करावी;
तुम्हा सवार्ंनी.
29 आण आता मी—मी…उ ा सकाळी ा शहरात सवर्त्र, ा सवर् िनरिनराळ्या
चांगल्या मडंळ्यात प्राथर्ना सभा आहेत.
30 आता, जेफरसनिवले मधून काही समूह येथे आले आहेत. काही माझ्या िमत्रांपकै ,
एक माझ्या का ल￭सयातील िव स्थ, येथे आहेत.भाऊ फे्रड सॉथमन. मी त्याला
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कधी प्राथर्नासभेत भेटू शकलो नाही. आण भाऊ ओह…, अजून काही माझे िमत्र
जेफरसनिवलेमधून, तेथे आहेत माझे…माझे सचव तेथे आहेत आण—आण सवर्जण
येथे आहेत, या सभेतच कुठेतरी. मी त्यांना अजून पािहलेले नाही.
31 आण बधंुजनहो या शहरात काही चांगले चचस आहेत. आण जे तुम्ही बाक चे भेट
देणार,े तुम्ही ा चचर्स मधील एखादे शोधा व उ ा तेथे जा. मला खात्री आहे तुम्हाला तेथे
आवडेल. ते बधंुजन आहेत जे या प्रकारच्या सेवकाईवर िव ास करतात. ाच कारणामुळे
ते येथे या मचंावर बसलेले आहेत आण खालीही त्यांच्या जागेवर बसलेले आहेत, कारण
ते त्यावर िव ास करतात, आण मी अशा मनुष्यांची वाहवा करीन.
32 प्रभू, ा फुल गोस्पल िबझनेसमन च्या सभेला येथे आशीवार्िदत कर ज्यांनी ा
सभेचे आयोजक केले आहे. तेथे…मी िव ास करतो ते खरे आहे, क त्यांनी सभा
प्रयोजकाकडून ठरल्या. मी—मी त्यांच्या पुष्कळश्या प्रयोजकात जातो,…आम्हाला
ाप्रकारे राहून चालणार नाही, परतंु पुष्कळ वेळा, कारण तेथे बधंुजनामध्ये काही थोडे—

बहुत मतभेद असतात, जसा एखादा व्यक्त काहीतरी थोडासा असा िव ास करतो, थोडा
दसुरा वेगळा िव ास करतो…अशाप्रकारचे जरासा मतभेद िनमार्ण होतो आण जुना फोड
जो मागचा तो परत येतो. तो या वेळेपयर्ंत बरा झाला पािहजे होता, परतंु तो—तो…आण
जर तुम्हाला—जर मला फुल गोस्पल िबझनेसमॅन िमळतात, मग अशा प्रकारची मदत
ते एकित्रत करते आण आम्ही एकित्रत येतो, आण आम्हाला एकित्रत रत्या सहभागीता
करता येते, चांगली वेळ अनुभवण्यासाठी. आण मी त्यािवषयी कौतुक करतो. परमे र
त्या स्थािनक संघटनेच्या शाखेला आशीवार्दीत करो. मी िव ास करतो िक प्रभुने एका
उद्देशासाठी ते उभारले आहे.
33 आता…आण तेव्हा मला एक महत्वाची संधी िमळाली, िक भाऊ ओरल रोबट्सर्ची
जागा त्या िदवशी पाहण्यास िमळाली. आण बापर,े िकती प्रचंड मोठी ती जागा, इतक
आनदंदायक अशी गो . ते पटेकॉस्टसाठी एक स्मारक आहे.
34 मग मी भाऊ टॉमी ऑस्बॉनर्कडे गेलो, ते आणखी एक िवस्मयकारक िठकाण,
आ यर्जनक देवाचा मनुष्य जो…भाऊ टॉमी आण मी अगदी जवळचे आहोत, आण
भाऊ ओरल, सुद्धा, अगदी िनकटचे भाऊ आहोत, आण आम्ही एकमेकांवर प्रेम करतो,
आण उत्तम कायर् करण्याचा प्रयत्न करतो क देवाच्या राज्यातील लोकांचे बरे व्हावे.
35 म्हणून नक्क च मी त्या मनुष्यांचे कौतुक करीन क तुमच्या मध्ये ा शहरात इतर, जे
प्रति त व्यक्त आहेत त्यांतील ते आहेत. तुम्हा मढरांना आ यर्कारक मढपाळ िमळाले
आहेत. मी ते अशा प्रकारे सांगू इ च्छतो. प्रभू हे असेच चालू ठेवो व तुम्हाबरोबर राहो
हीच माझी प्राथर्ना. आण आता उ ा दपुारी, मी…कोणत्या वेळी सभेची सुरवात होईल,
भावांनो? अडीचला. तुम्ही येथे एक—एक वाजता कवा दीड वाजता असावे असे म्हणजे
त्या बाक च्या सभेत व्यत्यय आणणार नाहीत.
36 आण, जर मुलांनी आधीच तुम्हाला कळिवले नसेल, आज रात्री त्यांच्याकडे काही
पुस्तके, चत्रे आण असेच काही आण टेप्स आण रकेॉड्सर्, आण…सभेिवषयी, आण
ते िवक्री करणार आहेत. परतंु आम्ही त्यांना ते उ ा, शब्बाथ िदवशी िवक्री क देणार
नाही. कोणतेही पुस्तक कवा काहीही उ ा िवकले जाणार नाहीत. म्हणून आम्ही ते
करणार नाही—आम्ही त्याला अनुमती देणार नाही. जरी पुष्कळ म्हणाले, “तुम्ही फार
चुक चे करता…”
37 आण वृद्ध डॅडी बोसवथर् मला म्हणायचे, “ओह, भाऊ ब्रॅन्हम, येथे तू चुकतआहेस,”
परतंु मला त्याप्रमाणे वाटत आहे. (समजले?) आण मला—मला वाटते. जर तुम्हांला
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एक हवे आहे, परतंु परतंु जर तुम्ही…ते तुम्हाला एक देतील. परतंु आम्ही तो शब्बाथ
िदवशी िवकू शकत नाही. ते अंतम आहे…जर मी तसा िव ास करतो, तर त्याप्रमाणेच,
मला जगावे लागेल…मला त्याप्रमाणेच चालावे लागेल. तुम्ही समजले? आण मला—
मला माझ्या श्रध्देप्रमाणे जगावे लागेल आण म्हणून… कवा तुम्ही घरी पाठवू शकता
आण, घरापयर्ंत, त्या जागेवर आण ती घ्या.
38 आताआज रात्री, ओह, तुम्ही हे िवस न जा,ओह, काही काम करावयाचे आहे कवा
असे काही, कवा िदवसाच्या प रश्रमािवषयी. सवर् काही बाजूला सा या, आण वचनामध्ये
काही िमिनटे पाहूया, आण पाहूया क देव त्याच्या वचनांतून काय बोलू इ च्छतो. आण
मी प्राथर्ना करतो क आज रात्री देव आम्हाला अत्यतं आशीवार्दीत करो.
39 जेनी, तू िहला माझ्यासाठी दरू नेशील का? ती लहानशी मुलगी जी आहे तला
माझ्यासाठी बाजूला नेशील का? ती खरोखर सुरखे नाही का? माझ्याबरोबर माझ्या घरी
येऊन माझ्या सारा बरोबर खेळशील का, तुझ्या एवढीच उंच ती आहे? ओह तू येशील
का? मला—मला तुझ्यासाठी ते आवडेल. ती तुझ्याच उंचीची आहे. आण ती डॅडीची
छोटी मुलगी आहे. हुम—हुम हुम. आण मी तर पजै मारतो तू—तू सुध्दा आपल्या
डॅडीवर ही प्रेम करते, नाही का? मम्मी? ओह, नक्क च तू करते. फारच सुरखे छोटी
मुलगी, मी येथे बसत असताना पाहत आहे. तचे छोटे डोळे जणू त्या कांबळीला जाळून
पडलेले दोन भोकं आण—आण ते लहान तपिकरी केस.
40 मला लहान मुलं आवडतात. माझ्या दोन मुली आपल्या घरी आहेत त्यातील एक
रबेेका आण दसुरी एक सारा आहे.
41 काही काळा अगोदर, मी बाहेर होतो. ते डॅडीच्या लहानश्या मुली आहेत. तुम्ही
जाणता, आण मी त्यांवर प्रेम करतो. आण जसे जसे त्या येतात मला त्यांना माझ्या
पाठीवर बसून खेळवावे लागते, आण…फक्त बेक त्यासाठी फार मोठी झालेली आहे;
माझ्याइतक मोठी आहे. आता तर ती माझे कंबरडे मोडेल…परतंु ते कसेही असो ती
अजूनही डॅडीची लहानशी मुलगी आहे. आण आता, पुढच्या वष , आमची इच्छा आहे
क तला बायबल स्कूल मध्ये कुठे तरी घालावे आण प ब्लक स्कूल मधून काढावे.
42 आण मग ते—तेथे डॅडीसाठी वाट पाहत होते, तुम्ही जाणता, तो घरी कधी येतो
असे. मी सभेसाठी बाहेर असतो. आण उ ा रात्री मध्यरात्रीपयर्ंत मला भेटण्यासाठी ते
माझ्या येण्याची वाट पाहणार आहेत. आण म्हणून, मी तर भल्या पहाटे सुमारे 3 ते 4
वाजता आत पोहचलो. आण आईने दरवाज्याजवळ येऊन मला आत घेतलं आण मी
तर फार…थकलेलो, आण, भागलेला होतो, मी… ा मंचावर मी जेव्हा…अभषेकाचा
अनुभव घेतो मला बरे वाटते, परतंु जेव्हा तो िनघून जातो, तेव्हाच तुम्ही समस्यांत
सापडता. िकती जणांना हे मािहत आहे? का, खचतच. तसे आहे.
43 पहा. ए लया ड गरावर गेला आणआकाशांतून अग्नी बोलावला, आकाशातून पाऊस
बोलावला, आण तेव्हा जेव्हा आत्म्याने त्याला सोडले, तो रानात चाळीस िदवस
भटकला आण देवाला तो सापडला, गुहेत कुठेतरी खेचून आणले.
44 योना, जो खाली गेला आण माशाच्या पोटात तीन िदवसआण रात्री ￭जवंत रािहला,
िकनार्यावरओकून टाकलेआण सभोवती प्रचार करीत गेला.संपूणर् शहराने प ाताप केला
आण देवाकडे आले. आण जेव्हा अभषेकाने त्याला सोडले, तो टेकडीवर गेला आण
देवाला त्याचा प्राण घेण्यास सांिगतले.समजले?
45 मी िव लयम काऊपर च्या कबरजेवळ उभे होतो, फार काळ झाला, नाही त्यांनी ते
प्र￭सद्ध स्तोत्र लिहले जे आम्ही आमच्या प्रभुभोज सभेच्या वेळी वापरतो:
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तेथे रक्ताने भरलेल्या पाण्याचा झरा आहे,
जो इम्यानुएलच्या नसांतून वाहतो,
जेथे पापी त्याखाली बुडी मारतात

46 तुम्ही कधी ऐकले िक त्याला काय…त्याला झाले? जेव्हा ई री प्रेरणेने त्याला
सोडले, त्याने आत्महत्या करण्यासाठी नदी शोधण्याचा प्रयत्न केला.
47 मी जुन्या केटंक घरापासून पलीकडे राहतो. आण स्टीफन फोस्टर ने अमे रकेला
सवार्त प्र￭सद्ध लोकसंगीत िदले. आण जेव्हा तो लहीत असे, प्रेरणा िमळत असे, त्या
प्रेरणेने गीत लिहले, मग जेव्हा तो त्या बाहेर येत असे, तो िपण्यास जात असे. शेवटी,
नोकराला बोलावले आण वस्तरा घेतला आणआत्महत्या केली.
48 लोकांना मािहत नाही जे लोक त्या अध्या त्मक आयामात राहतात कशा त्रासातून
जातात. आता येथे, तुम्हाला वाटते जणू काही तुम्ही त्या ड गराला हलवू शकता,
परतंु अभषेक तुम्हाला सोडू दे, आण त्या दरवाजातून तुम्ही जाता…जर तेथे तुम्हाला
पकडण्यास कोणी नसेल…समजले? आण मग काही तासासाठी तुम्ही, आ यर् क रता
क तुम्ही कुठे आहात. आण मग रात्रीनतंर रात्री, तुमच्यामधून उत्तम ते िनघते.
49 आण…मला तुम्हाला लहान सारा आण रबेकािवषयी सांगायचे आहे. म्हणून
नतंरच्या सकाळी, मी झोपू शकलो नाही, आण मी उठलो, खचु त बसलो होतो, आण
काही वेळानतंर बेक , मोठी असल्याकारणाने, तचे पाय—सारपेेक्षा मोठे होते, आण
म्हणून बेक धावत आली…उठली िबछान्यातून उडी मा न बाहेर आली, तच्या लहान
बिहणीला न उठवता, आण तथे ती पूणर् घरातून, शक्य ततक्या धावत आली. ती
म्हणत होती, “डॅडी, डॅडी…” मी माझा एक पाय बाहेर काढला, आण तने त्याव न उडी
मारली, व्यव स्थत तोल राखला. आधुिनक मडंळी तशाच प्रकारची आहे, तुम्हाला मािहत
आहे, ती खूप समयापासून शेकडो वष, खेळत होती, तुम्हाला माहीत आहे. ती तला
स्वतःला सांभाळू शकली, आण तने तचे हात माझ्याभोवती ठेवले आण म्हणाली,
“ओह, माझे डॅडी, माझे डॅडी…”
50 आण लहान सारा, ग धळून उठली. आता, मला माहीत नाही तुमची मुले असे
करतात क नाही; माझी करतात. छोटीने हातानी मला खाली खेचले.आण सारा बेक च्या
पायजम्यावर होती, तचे पाय लांब होते, तुम्हाला मािहत आहे. आण येथे ती आली,
लहान बीटी ती लहान मुलगी, पडू लागली, अडखळली. आण ती तथे जरा वेळाने
आली. म्हणून बेक वळली; म्हणाली, “सारा माझ्या बिहणी, मला तुला काही सांगायचे
आहे.” ती म्हणाली, “मी येथे प्रथम होती. आण माझी मके्तदारी आहे. म्हणून डॅडी पूणर्पणे
माझा आहे आण तुझ्यासाठी काहीच रािहलेले नाही.”
51 तशाच तर्हेने काही लोक धमार्िवषयी िवचार करण्याचा प्रयत्न करतात, हो िक नाही?
ते बरोबर आहे.
52 आण ती लहान िबचारी सारा, तने तचे ओठ आवळले, आण तच्या लहान
काळ्या डोळ्यांनी माझ्याकडे वर पिहले, आण तने रडण्यास सुरवात केली. आण बेक
तचे गाल माझ्या गालास लावून, मला िमठीत घेऊन होती. मी तच्यावर प्रेम करतो.आण
सारा दरू जाऊ लागली कारण बेक कडे डॅडी पूणर्पणे होता. मी दसुरी मांडी अशाप्रकारे
बाहेर काढली आण तला अशा तर्हेने हालचाल क न खणुावले. ओह तने आनदंाने
लवकर आण धावत माझ्या मांडीवर उडी मारली…ती माझ्यापासून खूप लांब नव्हती
आण तचे पाय जिमनीवर पोहचत नव्हते. ती जराशी लटपटत होती (कदाचत, जसा
मी आहे, जरासा लटपटणारा, तुम्हाला माहीत आहे.) आण तने…ती जिमनीला टेकू
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शकत नव्हती. ती मोठा संप्रदाय नव्हती, तुम्हाला मािहत आहे, आण म्हणून ती भक्कम
तळावर उत शकत नव्हती. ती फार लांब नव्हती.
53 आण म्हणून, ती थोडीशी लटपटत होती, आण मी दोन्ही हात तच्या भोवती असे
टाकले आण माझ्या जवळ िमठीत घेतले, आण तच्या लहान काळ्या डोळ्यात चमक
आली, आण तने पुन्हा रबेकाकडे पिहले. ती म्हणाली, “ रबेका, माझी बिहण,” ती—
ती म्हणाली, “हे खरे असेल क तुझ्याकडे डॅडी पूणर्पणे आहे, परतंु मी तुला एक गो
सांगू इ च्छते, मी सपंूणर्तः डॅडीकडे आहे.” तर…
54 तशाचप्रकारे म्हणून…मी पूणर्तः त्याच्याकडे आहे. माझ्याकडे कदाचत मो ा गो ी
मांडण्यासाठी शक्षण नसेल, परतंु फक्त जोपयर्ंत मला माहीत आहे त्याच्याकडे मी पूणर्पणे
आहे, माझ्या लटपटण्यात, त्याचे दोन्ही हात माझ्या भोवती असतात, ते मला खूप
चांगले वाटेल.
55 ठीक,आपण वचन उघडण्यापूव आपण त्याला एक छोटीशी प्राथर्ना सादर क या.
56 आता, स्वग य िपत्या, आम्हाला कळते क आम्ही अगदी लहान मुलांप्रमाणे आहोत.
आण—आण तुला आमच्याबरोबर राहणे आण आराधना करणे आवडते. आण
जेव्हा आम्ही तुझी आराधना करतो, आण तू आम्हावर प्रेम करतोस, आण आम्हास
तुझ्या हातात पकडतोस, आण तुझा पिवत्र आत्मा खाली पाठवतोस, आण आम्हास
समजािवतो िक तू ￭जवंत आहेस आण तू आमचा िपता आहेस, आम्ही तुझे आभार
मानतो. आता आज रात्री तुझा पिवत्र आत्मा आमच्यावर येवो. प्रभो, प्रत्येक दयावर प्रेम
कर. आम्हाला नवा आशीवार्द दे. िपत्या आमच्यावर आशीवार्द दे. िपत्या, आमच्यावर
दयेचे दव बदू ओत. आमच्या पापांकडे पाहू नकोस. ते पुष्कळ आहेत. प्रभू; त्यांची क्षमा
कर. त्यांना सोडून दे, िपत्या, आण आम्हाला फक्त तुझ्या हातांमध्ये घे, आण—आण
आमचे आजार बरे कर. आण—आण आमचा आत्मा शुध्द कर, आण आमचा प्राण
मुक्त कर, प्रभू, ासाठी क आम्ही तुझी उपासना आण स्तुती क शकू, त्या घरात
सवर्त्र िफरणार्या लहान लेकरांसारखे कर, ज्यांना ठाऊक असते, डॅडीचे आमच्यावर लक्ष
आहे. प्रभू, ते प्रदान कर.
57 आता, कोणीही मनुष्य वचनाचा अथर् सांगण्यास—समथर् नाही. आपल्याला ठाऊक
आहे क , योहानाने ते पुस्तक उजव्या हातात पिहले जो राजसनावर बसला होता, आण
तथे स्वगार्त, कवा पृथ्वीवर, कवा पृथ्वीखाली कोणीही मनुष्य ते पुस्तक घेण्यास कवा
उघडण्यास, कवा शके्क फोडण्यास समथर् नव्हता. आण तेथे एक कोकरा आला, जो
जगाच्या स्थापनेपासून वधला गेला होता. आण तो समथर् होता. आण त्याने ते पुस्तक
घेतले आण शके्क उघडले, आण ते पुस्तक उघ़डले. हे कोकर्या, आज रात्री ये. ते
पुस्तकआम्हासाठी उघड, िपत्या, जेव्हा आम्ही तुझी वाट पाहतो, कारण हेआम्ही येशूच्या
नावाने, जो देवाचा कोकरा, मागतो. आमेन.
58 मी आज रात्री येथे तीन शब्दांचे लहानशे शा वचन िनवडले आहे. परतंु प्रथम मी
संत योहनातील एक कवा दोन वचने वाचू इ च्छतो, 11 वा अध्याय 23 व्या वचनापासून

…येशूने तला म्हटले, तुझा भाऊ पुन्हा उठेल.
…माथार् त्याला म्हणाली, तो शेवटल्या िदवशी पुन त्थान समयी पुन्हा

उठेल,…हे मला ठाऊक आहे.
येशूने तला म्हटले, पुन त्थान व जीवन…मीचआहे: जो माझ्यावर िव ास

ठेवतो, तो मेला असला तरी जगेल;
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आण ￭जवंत असलेला प्रत्येक जण जो माझ्यावर िव ास ठेवतो तो कधीही
मरणार नाही. याचा तुला िव ास आहे का?
ती त्याला म्हणाली, होय प्रभुजी: जगात येणारा जो ख्रस्त, देवाचा पुत्र,

आपणच आहा, असा मी िव ास धरला आहे.
59 आण वचनासाठी मी हे तीन शब्द वाप इ च्छतो: याचा तुला िव ासआहे का?
60 मी काही समयाअगोदर एक गो वाचली. मला वाटते क ती एक क ल्पत गो होती.
आण बुहतेक सवर् सेवकांनी, मला वाटते, डॉ.इगं्राहमचे पुस्तक,—दावीदाच्या घराण्याचा
राजकुमार वाचले आहे. ते एक महान पुस्तकआहे. त्याचे मला वाटते त्याची पूणर्पणे छपाई
बदं झाली आहे. मला तो छपाईसाठी आला तर आवडेल, ासाठी िक मी तो लोकांमध्ये
ठेउ शकेन.
61 आण त्यात, मी लाजरवर एक लहानसा लेख वाचत होतो, आण येशूवर, आण
म रया, आण माथार्, लाजराच्या बिहणी. आण मी त्यात वाचत होतो क जेथे येशू राहत
होता, मला वाटते, मला वाटते माथार् आण मरीयेबरोबर. त्या दोघी सुंदर इिब्र मुली
होत्या. आण लाजर मिंदरात शा ी बनावा म्हणून, याजकांसाठी िनयमशा ाची पत्रे
लिहण्यासाठी शकत होता कवा प्रशक्षण घेत होता.
62 आण येशूची खास लाजराबरोबर, महान सहभागीता होती. जेव्हा आपण त्या
पुस्तकात वाचतो क तेथे तो त्यांच्या घरी येत असे आण माथार् त्याचे वचन एकण्यािवषयी
थोडी मदं होती, परतंु तला त्याचे जेवण तयार करावे लागत होते आण मेज मांडावे लागत
होते, परतंु म रया त्याच्या चरणाशी बसत असे. आण येशूने म्हटले मरीयेने चांगला वाटा
िनवडला आहे.
63 आण तेव्हा आम्हाला सांगण्यात आले क लाजरच एक होता ज्याने येशूला
योहनाकडे आणले, त्या डॉ.इगं्राहामच्या पुस्तकातील गो ीमध्ये, आण…दािवदाच्या
घराण्याचा राजकुमार . परतंु ते कदाचत खरे नसेल, मला ठाऊक नाही, परतंु, फक्त
त्याच्या पा र्भूमीसाठी, परतंु तो त्यांच्याबरोबर रहात होता.
64 आता, आपण हे ा मागील आठवड्यापासून, शकत आलो आहे, कबहुना, येशू
संत योहान 5:19 मध्ये म्हणाला, “मी…पुत्र िपत्याला जे काही क रताना पाहतो त्यावाचून
काहीही त्याला स्वतःहून करीता येत नाही, कारण जे काही तो क रतो ते पुत्रही तसेच
क रतो,” समजले? “तो िपत्याला काय करताना पाहतो.”
65 म्हणून ही गो खरोखरी बरोबर करण्यासाठी, िपता, परमे र, त्याचा पुत्र, येशूशी
बोलला असेल, आण म्हणाला, “तुझा िमत्र, लाजर मरणार आहे, परतंू ते चांगल्यासाठी
होणार आहे, म्हणून तू घर सोड. दरू जा, कारण तुला त्याच्यासाठी प्राथर्ना करण्यास
कवा बरे करण्यास सांिगतले जाईल, आण—आण माझी इच्छा नाही क तू ते करावे.”
जर तुम्ही त्या गो ीकडे लक्ष ाल जसे आपण पुढे जातो, तुम्ही पहाल क ती त्या परम
सत्याकडे नेते. म्हणून, येशू कुठलाही इशारा कवा काही न सांगता, त्या घरापासून, दरू
गेला आण दसुरीकडे कुठे िनघून गेला, त्या रात्री परत आला नाही. आण तो दसुर्या
काही शहरात गेला. आण येशूने जसे ते घर सोडले, तेव्हा संकट तेथे आले.
66 आण जेव्हा येशू तुमचे घर सोडतो, संकट त्या मागार्वर असते. फक्त लक्ष ठेवा,
जेव्हा तो तुमचे घर सोडतो संकट मागार्वर असते. जेव्हा तुम्ही समाजात िमसळता आण
तुमच्या चचर्मध्ये प्रत्येक गो इतक सुरळीत चालली आहे, जसे काही मो ा अशा
सोळा कार कंपनी रकेनबेकरच्या टाक्या, आण तुम्ही येशूला त्याच्या बाहेर टाकता,
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जेव्हा येशू तुमच्या चचर् बाहेर जातो, संकट मागार्वर असते. होय, महाशय, जेव्हा येशू
संप्रदाय सोडतो, ते त्याला बाजूला सारतात आण म्हणतात, “ठीक आहे, आता आम्ही
िव ास ठेवीत नाही क ा गो ी अगदी बरोबर असल्या पािहजे,” आण तुम्ही इतर काही
गो ी स्वीकारता, संकट त्याच्या मागार्वर असते. ते लक्षात ठेवा.
67 हे मला प्रभू येशूच्या गो ीची आठवण देतात जी लुकच्या पुस्तकात िमळते. तुम्हाला
मािहत आहे जेव्हा तो फक्त अदंाजे बारा वष वयाचा मुलगा असताना, त्याचे लोक, दर वष
रत रवाजाप्रमाणे, पटेकोस्टच्या सणासाठी, नेतात. आण ते य शलेम शहरात सणात
होते आण चांगला समय घालवीत होते. आपल्याला बायबलमध्ये सापडते, ते तीन िदवस
त्याच्या शवाय गेले. आण त्यांनी—त्यांनी िवचार केला क कदाचत, ती गो सहजतेने
घेतली, क येशू त्यांच्या काही नातलगांमध्ये असेल. आता, आपण तसे क शकत नाही.
जेव्हा ते त्यांच्या नातलागाकडे ते शोधण्यासाठी आले, तो तेथे नव्हता.
68 आण आपण हे गृहीत ध शकत नाही, कारण आपण केवळ मेथाडस्ट, बा प्टस्ट,
पटेकोस्ट आहोत आण आपली पा र्भूमी आण आपले पूवर्ज महान िव ासी होते, आपण
हे सहज गृहीत धरतो, क येशू आपल्याबरोबर आहे. आपण तसे क शकत नाही. आपला
त्याच्याशी संबधं प्रत्येक िदवशी आण प्रत्येक िमिनटात असला पािहजे. ओह, मला
ते आवडते.
69 देव आता जो आहे तो आता मला पािहजे. माझ्या आईवडलांकडे काय होते, माझ्या
पूवर्जांकडे काय होते, ते आ यर्कारक होते परतंू त्यांच्याकडे जे होते ते चांगले होते. मला
वाटते आपण मागार्वर अधक पुढे आहोत.
70 आपण पाहूया तो आज काय आहे. मला मागे पहायचे नाही आण पाहायचे नाही क
श्रीमान मूडीने काय केले, कारण आपण श्रीमान मूडीपेक्षा मागार्वर अधक पुढे आहोत.
आपल्या मडंळ्यामध्ये िह समस्या आहे क आपण मागे पाहतो आण म्हणतो, “ठीक
आहे आपण पाहूया क श्रीमान जॉन वे स्ल काय म्हणाले, दसुरे कोणी काय बोलले.”
तेच कारणआहे क िवज्ञान त्यांच्या के्षत्रात, धमार्पेक्षा इतके पुढे आहे.
71 येथे तीनशे, वषार्ंपूव फ्रच वजै्ञािनकांनी ￭सध्द केले क जर तुम्ही पस्तीस मलै ताशी
इतक्या भयकंर वेगाने गेलात, तर गु त्वाकषर्ण तुम्हाला पृथ्वीव न दरू नेते. तुम्हाला
वाटते िवज्ञान पुन्हा त्याच गो ीचा संदभर् देईल का? ते आता एकोणीसशे मलै प्रततासाने
जात आहे आण अजूनही जात आहेत. ते पुढे जात आहे, पहा पुढे पाहत आहेत. परतंु
आपण मागे बघू इ च्छतो आण पाहतो क मूडीने काय म्हटले, सँिकने काय म्हटले; िफिन
काय म्हणाला; नोक्स, केलव्हीन; त्यांच्यातले काही. जे काय त्यांनी सांिगतले ते सवर्
बरोबर होते. ते त्यांच्या यगुासाठी होते, परतंु आपण पुढे जात आहोत.
72 माझे आजोबा बलैगाडी चालवत होते. मी फोडर् व्ही—8 चालवतआहे. माझा मुलगा
जेट िवमान चालवील. आपण पुढे सरकतआहोत. तशाचप्रकारे धमार्चे झाले पािहजे. प्रभूचे
येणे अतशय जवळआहे. मडंळी त्यांच्या सामथ्यार्मध्ये वाढली पािहजे. िवज्ञान फक्त इतके
वर चढू शकते आण मग त्याला खाली यावेच लागते, परतंु आपल्याकडे अलक्षत ोत
आहेत, ज्यांना कधीच स्पशर् करावा लागला नाही, देवाच्या अनतं सामथ्यार्चे आहेत,
क आपण पुढे जात रािहलो पािहजे. आपण आज रात्री आपल्या िवशेष अधकारांपासून
लाखो मलै वंचत राहत आहोत, ख्रस्ती लोकांचे िवशेषाधकार ज्यांचा आनदं लुटला
पािहजे होता. मला माझी लाज वाटते जेव्हा मी बाहेर पाहतो आण संस्था, आजार,
आण समस्या ज्या चालत्या आहेत त्या पाहतो. आपली मडंळी रस्त्यावर आजार्यांना
बरे करीत, मेलेल्यांना उठवीत, अशुध्द आत्म्यांना काढीत, चन्हे आण अदभूते करीत
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रस्यावर चालली पािहजे होती, संपूणर् जगाला जाणीव क न देत क येशू ख्रस्त जीवंत
आहे. आपण ते करण्याची गरज आहे.
73 तुम्ही असे का म्हणता, “श्रीमान मूडी कधीच…” श्रीमान मूडी ा िदवसात राहत
नव्हता. ते बरोबर आहे आपण प्रभूच्या येण्याच्या िदवसात राहत आहोत. आपण फक्त हे
गृहीत धरले आहे क तो आपल्या आ लोकांबरोबर होता. परतंु दसुर्या िदवशी जेव्हा
आव्हान देणार्याने श्रीमान ग्रॅहमला आव्हान िदले, आपल्याला समजले क तो आपल्या
नातलगांमध्ये नव्हता.
74 तो त्यांना कोठे सापडला? त्यांनी येशूला कोठे शोधले?—कोठे शोधले? तेथेच
जेथे त्यांनी त्याला सोडले होते. त्यांनी त्याला कोठे सोडले? पटेकॉस्टच्या सणात. आपण
येशूला कोठे सोडतो? मडंळी कोठे सोडते? पटेकॉस्टच्या सणाच्या समयी. जेव्हा आपण
त्या जुन्या वेळेच्या पटेकोस्टच्या सामथ्यार्पासूनआण पटेकोस्टच्या सणापासून दरू जातो,
आपण येशू पासून दरू जातो. ते अगदी खरे आहे, िमत्रा. आपण आपल्या िवशेषाधकार
वंचत राहत आहोत. होय महाशय.
75 त्यांनी त्याला पटेकोस्टच्या सणाच्यावेळी सोडले, आण तीच एक जागा आहे क
मेथडस्ट, बा प्टस्ट, प्रेसबेटे रयन, आण पटेकॉस्टल त्याला भेटतील, ते म्हणजे मागे
जा जेथे तुम्ही त्याला सोडले. प्रभूचा आनदं कोठे आहे? प्रभुचे सामथ्यर् कोठे आहे?
मडंळी आज िवचारत आहे “इतहासाच्या परमे राचे काय—काय झाले?” तो त्याच्या
लोकांनी त्याला श्यावर बोलावण्याची वाट पाहत आहे. परतंु ते…
76 आपण ते संप्रदायां ारे क शकत नाही. आपण ते मानवशा ाखाली क शकत
नाही. आपण ते अकंगणीताखाली क शकत नाही, कवा आपण ते शक्षणा ारे
क शकत नाही. आपण स्वतःला वेगळे करतो, आपल्या स्वतःला िवभागतो. आपण
िवभागलेले नाही. आपण खचतच ख्रस्त येशूमध्ये एक व्यक्त आहोत, आपण सवर्
ख्रस्तामध्ये एक आहोत; आण आपले संप्रदाय ते कधीच करणार नाहीत. जोपयर्ंत ते
चांगले आहे, ते करणार नाही. आपले शक्षण हे सुवातत आजपयर्ंत असलेला सवार्त मोठा
अडथळा आहे, ते शक्षण आहे.
77 आपल्याला जी गरज आहे ती शक्षणाची नाही. आपल्याला पिवत्र आत्म्याचे सामथ्यर्
आण प्रत्यक्षकाची मडंळीत ते सामथ्यर् प्रकट करण्यासाठी गरज आहे. येशूने कधीच
म्हटले नाही “सवर् जगात जा आण—आण शकवा.” त्याने कधीच म्हटले नाही “संपूणर्
जगात जा आण करा…” त्याने म्हटले, “संपूणर् जगात जा आण सुवातार् सांगा.” आण
सुवातार् ही पिवत्र आत्म्याचा सामथ्यार्चे, पुन त्थानाचे व्यक्त करण्यासाठी आहे. आपण
अजूनही लाखो मलै मागे आहोत जेथे आपण असलो पािहजे. त्यापेक्षा आपण पुढे जाऊया.
आपण मागे जाऊया जेथे आपण त्याला पटकोस्टच्या सणात सोडले होते.
78 येशू योहानामध्ये म्हणाला, मला वाटते, 15 वा अध्याय, तो म्हणाला “मीच द्राक्षवेल
आहे, तुम्ही फाटे आहा.” आता जर त्या द्राक्षवेलाने प्रथम फांदी लावली, आण त्या
फांदीतुन प्रेिषतांची कृत्ये हे पुस्तक लिहले, दसुरी फांदी दसुरे प्रेिषतांच्या कृत्यांचे
पुस्तक बनिवल. आण प्रत्येक फांदी जी त्या द्राक्षवेलातून येईल ती पिहली फांदी होती
तशीच असेल.
79 आता, तुम्ही कलम क शकता. आपल्याला ते माहीत आहे. मी एक लबूचे झाड
त्यावर वेगळ्या प्रकारच्या आठ फळासह पािहले आहे. मी सं याचे झाड पाहीले आहे
ज्यास ईडलबू, आण लबू, आण इतर सवर्काही लागलेले आहे परतंु ते त्याच्यामध्ये
कलम केलेले होते.
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80 आज तीच गो आहे. आपण आपल्या कल्पनांमध्ये आपल्या संप्रदायामध्ये
तयार झालेले आहोत, परतंु जर ते झाड दसुरी फळवेल वाढिवल, ती अगदी मूळ
द्राक्षवेलीसारखी असेल जी त्यात गेली आहे. हालेलूयाह! ओह, मडंळी एकत्र िमसळेल,
परतंु आपल्याला मूळच्या सामथ्यार्ची गरज आहे. आपल्याला पिवत्र आत्म्याची गरज
आहे, येशू ख्रस्ताच्या पुन त्थानाच्या सामथ्यार्ची गरज आहे. तेच त्याने आपल्याला
करण्यास सांिगतले आहे.
81 “मीच द्राक्षवेल आहे, तुम्ही फाटे आहा.” जर द्राक्षवेलीला अकुंर आला, आण
त्यांतून सुंदर िनळी द्राके्ष आली, दसुरी द्राक्षवेल त्यांतून िनघाली आहे तच्यावरही
चांगली िनळी द्राके्ष येतील. जर पिहली द्राक्षवेल बाहेर आली, आण ते पिवत्र आत्म्याच्या
प्रभावाखाली आले, आण त्यांनी मोठी अ तेु आण चन्हे केली, आण त्यांची साक्ष
जगाला मुिद्रत केली…त्यांच्यातील पुष्कळ जणांनी. त्यांच्या स्वतःच्या साक्षीने, त्यांनी,
त्यांच्या रक्ताने, त्यांनी त्यांची साक्ष सील बदं केली. ते सवर् प्रकारच्या संकटातून आण सवर्
संकटातून सुवातार् आणण्यासाठी गेले. त्यांनी दःुख सहन केले; त्यांना मारण्यात आले;
त्यांना शक्षा करण्यात आली. “आपण स्वगार्च्या घरी पुष्पमय िबछान्यात सहज जाऊ,
परतंु दसुर्यांना ते बक्षीस िमळिवण्यासाठी लढावे लागले, आण रक्ताच्या समुद्रांतून पोहावे
लागले?” आपण काय करण्याची अपेक्षा करतो? “मला लढले पािहजे जर मला राज्य
केले पािहजे. प्रभू, माझे धयै वाढव.” िन तचआपल्याला गरजआहे…
82 आपल्याला एका नवीन संप्रदायाची गरज नाही. आपल्याला नवीन चचर् इमारतीची
गरज नाही. आपल्याला आज कशाची गरज आहे ती जुन्या समायातील जगंलमय
प्रदेशाची, स्वच्छ िनळ्या, पापास ठार मारणार्या पटेकॉस्टल संजीवनाची, ज्याचा जन्म
पटेकॉस्टच्या वेळी झाला होता आण ते पुन्हा मंडळीत असेल, पुन्हा पिवत्र आत्म्याचे
सामथ्यर्, येशूला श्यावर आणण्यासाठी.
83 इतहासाचा परमे र सदवै महत्वाच्या क्षणी श्यावर येतो. आपल्याला त्याची गरज
आहे. तीच गो आपल्या मडंळीबरोबर आहे. आपण खूप मागे जात आहोत. आपण ा
जगाच्या फॅशन्समध्ये पडत आहोत. आण हळू हळू, वषार्ंनुवष, ते मरण्यास कोमेजण्यास
सु वात होते.
84 त्याचा छाटणीचा समय जवळ आला आहे. परमे र ती पुन्हा छाटील िन तच. जसे
मी ा मचंावर उभा आहे. देव तची पुन्हा छाटणी करील ासाठी िक तने फळ ावे. तो
ा जगाची काय ा िदवसांतील एके िदवशी छाटून टाकेल. अशी िवटंबना, अशा प्रकारे

मडंळी धमार्च्या नावाखाली चालवीत आहे.
85 आण आपण पाहतो. जेव्हा येशू िनघाला, मृत्यू आत आला. जेव्हा येशू आपली
मडंळी सोडतो, पिवत्र आत्म्याचे सामथ्यर् मडंळीतुन िनघून जाते, ती कमी होण्यास
आण—आण मरण्यास सु वात होते. आण त्यानतंर तेथे आणखी काही रहात नाही.
आता, जेव्हा येशू िनघाला, मृत्यू आतआला. ओह, िकती दःुखाचा समय तो होता.
86 आण लक्ष ा, ते सभोवार भटकले आण त्यांनी येशूला िनरोप पाठवला, परतंु तो
आला नाही. त्यांनी पुन्हा त्याला बोलवावयास पाठवले, आण तो आला नाही, परतंु
त्याला मािहत होते तो काय करणार होता. त्याला आज रात्री माहीत आहे, तो आज
काय करणार आहे. त्यांच्यासाठी ते हरवलेले नाही: त्याला नक्क मािहत आहे त्याने काय
करण्याचे ठरवले आहे.तो लोकांना उठिवणार आहे, अगदी िन त जसे मी ा मचंावर
उभाआहे. तो लोकांना त्याच्या नावाक रता पररा ्र ीय िपढीतून उठवील. तो ते करील.
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87 आता यहूदयांचा समय जवळ आहे, आण पररा ्र ीयांचा समय संपत आहे, कारण ते
केवळ बाहेर गेले आहेत. ते ख्रस्ताला नाकारतआहेत; ते त्याची चन्हे नाकारतआहेत; ते
दवैी म्हटलेल्या सवर् गो ी नाकारत आहेत, आण त्याला काही प्रकारची मनांतील िवचार
जाणण्याचे शा कवा सतैानाचे सामथ्यर् म्हणून वंचना करतात आण काही करतात…
ते पिवत्र आत्म्यािव द्ध दभुार्षण करतात. आण त्यांना परमे रापासून दरू नेतात. आण
देव त्या अल्पसंख्यांकाना घेईल, नतंर आण एक सामथ्यर्शाली मडंळीमध्ये वाढवील.
मग त्याचा आत्मा यहू ाकडे वळिवल; आण पररा ्र ीय मडंळीला घरी नेईल. अगदी
बरोबर आहे. ती आता तयार होत आहे. ओह, कशाप्रकारे आपण जवळजवळ, अंतम
समयात आहोत.
88 येशू, त्याला मािहत होते. आण काही वेळानतंर तो म्हणाला “आपला िमत्र, लाजर,
झोपला आहे.”
89 कारण, शष्यांनी िवचार केला तो जराशी िवश्रांती घेत आहे. तो म्हणाला “बर,े जर
तो झोपला आहे, तो चांगले करीत आहे.”
90 म्हणून, त्याने हे…त्यांच्या शब्दात सांिगतले, ासाठी क ते समजतील, म्हणाला,
“तो मेला आहे, आण मी तेथे नव्हतो. म्हणून तुमच्यासाठी मला आनदं वाटतो.”
समजले? “तुमच्यासाठी मला आनदं वाटतो.” कारण ते त्याला बर—ेबरे करण्यास
सांगत होते, परतंु त्याला मािहत होते तो ते क शकत नव्हता, कारण ांत अजून…त्या
चार िदवसांनतंर त्याला मािहत होते क तीच ती वेळ होती जी िपत्याने त्याला सांिगतली
होती. िकती सुदंर; तो कबरपेाशी म्हणाला. “हे बापा तू माझे ऐकले म्हणून, मी तुझे
आभार मानतो; तरी जो लोकसमुदाय सभोवती उभा आहे त्यांच्याक रता मी बोललो.”
समजले? त्याला अगोदरच माहीत होते क तो काय करणार आहे. तो म्हणाला, “मी
जाऊन त्याला उठिवन.”
91 आता, मी एक कल्पना क शकतो क ते लहान घर खरोखरच कोलमडून गेले,
तुटले. कमावणारा गेला होता, दःुख…ओह, ते िवस्मयकारक असते जेव्हा तुमच्याकडे
दःुखी मन कवा द:ुखी अतंःकरण असते, आण तेव्हा येशू प्रकट झाला, हो क नाही.
मी माथला बघून कल्पना क शकतो, एक सुंदर नाजूक ी तच्या चेहर्यावर काळा
बुरखा घातलेली, आण नाजूक म रया, आण एकमेकांना पकडून, म्हणत होत्या, “आम्ही
काय करणार? वडील आण आई गेले, आण आमचा िप्रय भाऊ…आता, आम्ही मंडळी
सोडली आहे, आणआम्हाला त्यांच्यातून बिहष्कृत केले आहे, आणआम्ही नाझरथेच्या
येशूच्या मागे येण्यासाठी बाहेर आलो. आण तो दरू झाला आण त्याने आम्हाला कुठेतरी,
सोडले आहे.”
92 मी िटकाकाराला येताना आण म्हणताना ऐकले, “हे, तो दवैी आरोग्य देणारा कुठे
आहे, तो गालीलाचा संदे ा कुठे आहे? आता तो कुठे आहे? समजले, जेव्हा त्याचा
काहीतरी करण्याचा खरोखरीच समय आला, तेव्हा तो िनघून गेला.” ते तसेच आहे.
पहा, देवाला तसे करायला आवडते, लोकांना तसे क देणे, फक्त, लोकांना दाखवतो
ते काय आहेत; होय, ते वास्तवात काय आहे ते दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. त्यांना तो
आशीवार्द देतो. तो प्रकट होतो, त्याला स्वतःला दाखवतो, त्याची लोकांना ओळख
देतो, केवळ हे पाहण्यासाठी क कशाप्रकारची प्रतिक्रया ते घेतील, केवळ पाहण्यासाठी
ते त्यािवषयी काय करतील.
93 आता, तेव्हा आपण पाहतो, काही—काही िदवसानतंर, चार िदवसानतंर, िबचारा
लाजर मेला होता. त्यांनी त्याला गाडले. दसुरा िदवस, तसरा िदवस, चौथा िदवस…
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आता, कोणीही जाणतो क तीन िदवसांनतंर कुजण्यास सु वात होते. प्रथम, चेहर्यावर
नाक पडते आण मग कुजण्यास सु वात होते. त्वचेचे िकडे शरीर खाण्यास सुरवात
करतात. त्यांनी त्याला जिमनीत गाडले, मोठी ध ड त्या गुहेच्या त डावर ठेवली. जेथे
त्यांनी त्याला ठेवले होते. आण प्रत्येक थोड्या वेळाने, त्या त ण मुली तेथे जात आण
त्या कबरजेवळ गूढघे टेकत आण रडत होत्या.
94 आण थोड्या वेळाने बातमी सगळीकडे पसरली, “येशू आला आहे. आम्ही त्याला
शहरातून िफरताना पिहले”ओह; ती लहान माथार्, जी इतक , त्यािवषयी मंद वाटत होती,
तने तेव्हा ￭सद्ध केले ती कशातून बनली होती. येथे ती आली. ती तेव्हा तच्या मागार्वर
येत होती, शोधत धावू लागली. मी त्यांच्यातील काह ना रस्त्याव न येताना बोलताना
ऐकले, “ठीक, मला वाटते आता तुला पटले आहे, िक तुझा धमर् खोटा होता.” तने फक्त
त्यांच्याकडे दलुर् क्ष केले आण पुढे गेली, सवर् नदा करणार्यांच्या बाजूने पुढे गेली. ती तो
िदसेपयर्ंत खाली गेली, कदाचत रस्त्याच्या कोपर्यावर बसली असेल.
95 आता, असे िदसत होते, तला…तला त्यास दोष लावण्याचा अधकार होता
आण—आण त्यास अपशब्द बोलण्याचा. का, ती धावत गेली नाही आण म्हणाली,
“येथे बघ, येथे बघ, तू स्वतःला तू एक, संदे ा, देवाचा मनुष्य समजतोस. तू का आला
नाहीस जेव्हा आम्ही तुला बोलावले? का, आम्हाला आता शहरामध्ये हास्याचा िवषय
केला आहे? आम्ही आमच्या मडंळीतुन तुझ्या मागे येण्यासाठी बाहेर िनघालो.” असे
वाटत होते जणूकाही तला अधकार होता. परतंु तुम्हाला मािहत आहे, जसे मी यावर
प्रचार केला, कोकरा आण कबुतर, जर आपण एक कोक आहोत, कोक जो प्रत्येक
अधकार जो त्याला आहे तो सोडून देतो.ते अगदी बरोबर आहे. त्याच्याकडे काहीच नसते
फक्त लोकर, म्हणून त्याला ती सोडावी लागते. आण तुम्ही प्रत्येक अधकार सोडून देता
ासाठी क तुम्हाला देवाची सेवा करायची आहे. ते अगदी बरोबर आहे.

96 मी त्या यांिवषयी िवचार करीत होतो ज्याप्रकारे ते हे लहान जुने व घालीत
होत्या, तुम्हाला मािहत आहे, आण त्या म्हणतात, “बर,े आम्ही—आम्ही अमे रकन
आहोत. आम्हाला वाटेल ते आम्ही क शकतो.”
97 मी म्हणालो, “ते अगदी बरोबर आहे, परतंु जर तू कोक आहेस, तू तुझे हक्क सोडून
देशील.” धूम्रपान करणे आण तशासारख्या गो ी करणे, ती सवार्त वाईट गो आहे जी
ीने आजपयर्ंत केली आहे. ते अगदी बरोबर आहे.

98 फार काळ झाला नाही, एक यवुती मला म्हणाली, माझ्याशी बोलत होती, म्हणाली,
“परतंु, भाऊ ब्रॅन्हम, ते दसुर्या प्रकारचे कपडे बनवत नाही.”
99 मी म्हणालो, “परतंु ते अजूनही शलाई मशीन बनिवतात आण वस्तू िवकतात. तेथे
त्यासाठी काहीच िनिमत्त नाही.” ते अगदी बरोबर आहे.
100 लक्षात ठेवा, कधीतरी, तुम्ही येथे तुमच्या पतीशी शुद्धतेने रािहला असाल, परतंु
िन तच, त्याबद्दल तुम्हाला व्यभचारासाठी उत्तर ावे लागेल. “जो कोणी एखा ा
ीकडे कामेच्छेने पाहतो, त्याने आपल्या मनात तच्याशी व्यभचार केलाआहे.”

101 तीच गो आज पटेकॉस्टल यांबरोबर आहे, त्याचेच मला आ यर् वाटते. तुम्ही
कसे त्या जुन्या खणलेल्या रषेेपासून दरू गेले आहात. तुमची आई कशा प्रकारे लांब
केस ठेवत असे, आण आज पटेकॉस्टल ी मद ग्रास च्या गुच्छाप्रमाणे रगं लावते,
आण त्यांचे केस कापते, आण तशाचप्रकारे लहान कपडे घालते, अशाप्रकारे बाक च्याही
मागार्ने…बाहेर जातात आण दपुारी आवारात, गवत कापण्यासाठी जेव्हा तेथून पु ष
येतात, बाई तुझ्या लक्षात येते, क तुला ा पु षांबरोबर व्यभचार केल्याबद्दल उत्तर
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ावे लागेल? तू स्वतःला त्यांच्यापुढे ा उद्देशाने सादर केले. हा मडंळीतआण लोकांवर
दु आत्मा आलाआहे,आण त्यांना ते मािहत नाही. आंधळेआहेतआण त्यांना ते मािहत
नाही ते खरे आहे.
102 तू कदाचत असे म्हणशील क मला एक सुवात क म्हणून हे सांगण्याचा अधकार
नाही. ठीकआहे, मला—मला पिवत्रआत्म्याच्या प्रेरणेने चालावे लागते. तेच सवर् मी सांगू
इ च्छतो. तू…जर मी तुला न्यायाच्या वेळी भेटलो, तर तेव्हा तुझे रक्त माझ्या हातावर
घ्यावे लागणार नाही. जिमनीच्या प्रत्येक अशंापासून जो सतैानासारखा िदसतो त्यापासून
दरू हो. त्यापासून दरू रहा. त्यांतून िनघ. मी पवार् करीत नाही िकती टे ल व्हजनचे तार…े
तू येथे, एक टे ल व्हजनचा तारा म्हणून नाही; तू परमे राची कन्या आहेस.
103 मी दसुर्या सकाळी पास्टसर्च्या मडंळीत, एका वृद्ध गुलामाबद्दल प्रचार केला, ज्या
वेळेस खूप वषार्पूव ते गुलाम िवकत होते. आण ते येत असत आण त्यांना ललावात
िवकत असत. आण ते लोक, ते रडत होते, आक्रोश करीत होते, कारण त्यांच्या
जन्मभूमीत ते कधीच परत जाऊ शकत नाहीत. आता ते त्यांना चाबूक मारत असत.
आण ते त्यांना अशाप्रकारे िवकत घेत होते जणूकाही, तुम्ही, एखादी मोटारगाडी िकतीही
कमतीकरीता; िवकत घेता, आण तसे मनुष्याला िवकत होते.
104 आण एक िदवस, िवकत घेणारा, दलाल, एक मोठया…मो ा मळ्यात येतो आण
तो म्हणतो, “तुझ्याकडे िकती गुलाम िवक्रीसाठी आहेत?”
105 म्हणाला, “माझ्याकडे काही देवाण घेवणीसाठी आहेत.” ते त्यांना मो ा प्रमाणावर
घेण्याचा प्रयत्न करीत होते. त्यांचे आईवडील घ्या…त्याने ज्या ीशी िववाह केला ती
नाजूक अशक्त ी असेल, हे मोठे िनरोगी पु ष घ्या आण तशा जाती उत्प करा…
जसे घोडे आण प्राणी. ते कधीच बरोबर नव्हते. देवाने मनुष्य बनवला. मनुष्याने गुलाम
बनवले. ांची सु वात करणे बरोबर नव्हते, कधीच नाही. देवाची इच्छा नाही कोणी
मनुष्याने गुलाम व्हावे. नाही, महाशय…आण कोणीही नाही…लक्ष ा काय घडले.
106 तेव्हा त्या सवार्ंच्या मध्ये, हा व्यक्त म्हणाला, “ठीक आहे, मला ांच्यातले काही
जण िवकत घ्यायला आवडेल…” त्याने तेथे एक त ण व्यक्त ला पिहले. ते त्यांना चाबूक
मारीत नसत. त्याची हनुवटी वर, डोके वर, एका खर्या सभ्य पु षाप्रमाणे, तो सभोवर
चालत होता. आण तो दलाल म्हणाला, “मला ाला िवकत घ्यायलाआवडेल.”
107 त्याने म्हटले, “परतंु हा िवक्रीसाठी नाही.”
108 तो म्हणाला, “का बर?े” म्हटले, “तो मालकआहे का?”
109 त्याने म्हटले, “नाही, तो एक गुलाम आहे.”
110 “ठीक आहे,” म्हणाला, “का? त्याला तुम्ही त्यांच्यातल्या इतरांपेक्षा अधक चांगले
खायला देता का?”
111 तो म्हणाला, “नाही, तो देखील तथे त्या बाक च्यांबरोबर खातो. तो एक
गुलाम आहे.”
112 म्हणाला, “कशामुळे तो त्यांच्यातील बाक च्यापेक्षा इतका वेगळा िदसतो?”
113 आण तो मालक म्हणाला, “मी स्वतः त्यावर खूप वेळासाठी आ यर् केले, परतंु
एक िदवस मी शोधले. जन्मभूमीत, त्याचा िपता त्या वंशाचा राजा आहे. आण जरी तो
परदेशी जन्मभूमीपासून दरू आहे, त्याला आजही ठाऊक आहे क तो एक राजाचा पुत्र
आहे आण तो स्वतःला त्याप्रमाणे वागिवतो.” जर ते…जर आिफ्रकेतील रािहवाशास
कळले क त्याचा िपता राजा आहे, आण येथे तो ा अनोळखी देशात परदेशी आहे,
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अजूनही त्याला मािहत आहे क समुद्राच्या प लकडे तो राजाचा पुत्र आहे, यांनी आण
पु षांनी, त्यांनी स्वतःला कसे वागले पािहजे जेव्हा तुम्ही परमे राचे पुत्र आण कन्या
आहात? त्यासारखे वागा. िन तच, तुम्ही स्वतः नीट वागा; स्वतःला शुध्द करा आण
परमे राचे पुत्र आण कन्येसारखे वागा. आ यर् नाही, काय स्थती आहे.
114 आपण येथे आहोत. ओह, िबचारी माथार्, धावत बाहेर आली. ती अशी िदसत
होती क तच्याकडे मागर्—मागर् होता क त्याच्या िव ध्द काहीतरी बोलावे. “तू माझ्या
भावाकडे का आला नाही? पहा आम्ही तुझ्यासाठी काय केलेले आहे, आण तू आम्हाला
अपमािनत होऊ िदलेस.” बरे जर ती तशी बोलली असती तर ही गो तशाप्रकारे कधीच
संपली नसती जशी ती संपली. नाही, महाशय. हाच मागर् आहे ज्याकडे तुम्ही देवाच्या
दिैव दानाकडे कशाप्रकारे पाहता. जर, देव दान पाठवतो, तुम्ही ते योग्य रीतीने हाताळले
पािहजे. जर तुम्ही त्यापासून काही िमळिवण्याची अपेक्षा करता, तुम्ही त्याकडे योग्य रीतीने
गेले पािहजे. आण—आण माथला ते ठाऊक होते. तने कदाचत शुनेमकरीन ी आण
तच्या मुलािवषयी वाचले असेल. आण ती…त्या शुनेमकरीन ीला मािहत होते क देव
ए लयामध्ये होता, तो िकतीतरी अधक येशूमध्ये होता? िन तच.
115 म्हणून, ती वर योग्य ीकोन ठेवून गेली. ती धावत वर गेली आण त्याच्या पायावर
पडली. मला ते आवडले! त्याच्या चरणाशी पडली आण म्हणाली, “प्रभू…” ती त्याची
योग्य उपाधी आहे. तोच तो होता. तो तचा प्रभू होता. “प्रभुजी, जर आपण येथे असता
तर माझा भाऊ मेला नसता.”
116 ओह, माझ्या प्रभू. ओह, मी त्याचे थोर अंतःकरण पाहून कल्पना क शकतो क
जसे त्याने त्या सुंदर ीकडे पिहले, तच्या गालाव न अश्रू खाली वाहत होते. म्हणाली,
“प्रभुजी आपण येथे असता, तर माझा भाऊ मेला नसता.” पहा, ती काय बोलली. “परतंु
तरी आताही, प्रभू, जरी तो मेला आहे, जरी िकडे त्याच्या शरीरावर िफरत आहे, तरी
आताही, प्रभू जे काही आपण देवाजवळ मागाल, ते देव आपल्याला देईल.”
117 होय, तेच गुिपत आहे. तुम्ही कदाचत म्हणाल, “मी प्रत्येक हॉ स्पटल मध्ये
िफरलो.डॉक्टर म्हणाले मी मरणार आहे, परतंु तरी आताही, प्रभू…मी संधवातामुळे पूणर्
पांगळा झाला आहे;मी हालचाल क शकत नाही; परतंु तरी आताही प्रभुजी…”
118 काल रात्री त्या लहान मुलीच्या डोक्यात पाणी भरले होते, ते मोठे गोलाकार. तेथे
तुम्ही काहीच क शकत नाही. ते पसरले आहे आण तचे लहान डोके फोडेल आण ती
मरले, “परतंु, आताही प्रभुजी…” तो आजही तोच देव आहे. तो आजही तोच प्रभू आहे.
“तरी, आताही प्रभुजी…” आण तो सवर्समथर् परमे राच्या उजव्या हाताकडे बसला
आहे, त्यागो ीसाठी मध्यस्ती करीत आहे ज्यासाठी आपण दावा क रतो िक त्या त्याने
आपल्यासाठी केल्या आहेत.
119 आता, मला धा मक असल्यासारखे वाटते. िन तच. तुम्ही कसेही मला देववेडा
म्हणणारचआहात, म्हणून तुम्ही त्यापासून सुरवात करालआण त्या बरोबर संपवाल.
120 म्हणून, होय, महाशय, “तरी आताही प्रभू, तू जे काही देवाकडे मागशील, देव
ते करील.”
121 “माझ्या नावाने िपत्याकडे जे काही मागाल मी ते करीन,” येशूने म्हटले
122 “तरी आताही, प्रभुजी, जे काही आपण देवाजवळ मागाल, ते देव आपल्याला
देईल.” होय, त्याने त्याचे महान अतंःकरण बदलले असेल.
123 त्याने म्हटले, “तुझा भाऊ पुन्हा उठेल.”
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124 ती म्हणाली, “होय, प्रभू. तो जगेल. तो एक चांगला मनुष्य होता. तो शेवटल्या
िदवशी सामान्य पुन त्थानसमयी उठेल.” ते यहुदी सामान्य पुन त्थानात िव ास करीत
होते. “तो शेवटल्या िदवशी पुन त्थानसमयी पुन्हा उठेल.”
125 त्याच्याकडे पहा. त्याने त्याला स्वतःला थोडेसे प्रकट केले तो म्हणाला,
“पुन त्थान व जीवन मीच आहे.” ओह, माझ्या प्रभू. तेथे कधीच असा एकही मनुष्य
नव्हता जो असे पूव म्हणू शकत होता. नतंरही तेथे एकही मनुष्य नसणार, जो ते म्हणू
शकेल. “पुन त्थान व जीवन मीच आहे,” प्रभू म्हणाला. “जो माझ्यावर िव ास ठेवतो,
तो मेला असला, तरी जगेल. आण ￭जवंत असलेला प्रत्येक जण जो माझ्यावर िव ास
ठेवतो तो कधीही मरणार नाही, हे तू खरे मानतेस काय?”
126 ती म्हणाली, “होय, प्रभुजी.” ओह, ओह, तला मािहत होते काहीतरी घडण्याचे
ठरले होते. घडायलाच हवे.
127 जेव्हा खर्या अतंःकरणातील िव ासाची देवाशी भेट होते, ते दोन भाग
त्यांच्यासारखेच एकत्र येतात. काहीतरी घडले पािहजे होते. मी आज रात्री, ा प्रेक्षकांना,
येशु ख्रस्ताच्या नावात, आव्हान करतो, तुमचा िव ास अशाप्रकारे देवाशी जोडला जावो,
थोड्याच िमिनटात आपल्याला दसुरा पटेकॉस्ट िमळेल. ा शहरात ते एक संजीवन असे,
तेथे ा देशात त्यांच्यावर ताबा ठेवण्यासाठी पुरसेे पोलीस नसतील. ते बरोबर आहे तेथे
खरे संजीवन येईल, “तरी, आताही, प्रभुजी…”
128 “तरी, प्रभुजी, आम्ही हे केले; आम्ही ते केले आण ते केले.” तुम्ही काय केले
ाची मी पवार् करीत नाही, “तरी आताही, प्रभुजी…” तो तुमच्यासाठी वाट पाहत आहे

क तुम्ही त्याला बोलवाल. तो…“तू हे खरे मानतेस?” िन तच. होय, महाशय. तरी
आता, तू त्याच्याकडे जे काही मागशील…
129 “तुम्ही त्याला कोठे ठेवले आहे?”आता, तो कबरकेडे जातो. तो मनुष्य होता म्हणून
रडला; तो परमे र होता म्हणून मेलेल्याला उठवेल.
130 येथे काही काळ अगोदर, एक ी जी एका लोकांच्या समूहातील होती…मी कधीच
अशी सवय करीत नाही कोणत्यातरी संप्रदायािवषयी सांगावे. परतंु ती ी…येशू दवैी
होता ावर त्यांचा िव ास नव्हता. ते म्हणतात तो फक्त एक संदे ा होता. आता, जर तो
फक्त एक संदे ा होता, आपण सवर् पापात आहोत. तो एकतर देव होता, देवापेक्षा कमी
नव्हता, कवा जगातील सवार्त मोठा फसिवणारा होता. ते बरोबर आहे. तो मनुष्यपेक्षा
अधक होता.ती म्हणाली, “तो दवैी नव्हता”
131 आज तेथे खूप काही सामा￭जक सुवात बद्दल आहे; क ते येशू ख्रस्ताला संदे ा
बनिवण्याचा प्रयत्न क रतात, कारण, तो संदेष्ट्याचा देव होता. िन तच तो होता.
132 ती म्हणाली, “मी तुला ते तुझ्या बायबल ारे ￭सद्ध करीन, ‘तो एक साधारण
मनुष्य होता’”
133 मी म्हणालो “तू ते कर.”
134 आण ती म्हणाली “जेव्हा तो लाजराच्या कबरकेडे गेला, बायबल सांगते, ‘तो
रडला’, त्याला मत्यर् असले पािहजे कवा तो रडू शकत नाही”
135 मी म्हणालो, “बाई, हे तुझे वचन आहे का?” मी हे म्हणताना अधा मक नाही, परतंु
मी तुम्हाला सांगेन क मी तला काय म्हणालो.
136 ती म्हणाली, “ते तेच आहे.”
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137 मी म्हणालो, “हे वक्तव्य म्हणजे क बडीच्या सावलीने रस्सा बनवणे ज्या ारे
उपासमारीने मृत्यु होतो.” मी म्हणालो, “ठीक आहे, तुझ्याकडे—तुझ्याकडे अशी एकही
गो नाही ज्यावर तू ￭सध्द क शकते.”
138 ती म्हणाली, “का, तो रडला. ते दाखवते क तो मत्यर् होता.”
139 मी म्हणालो, “तो मत्यर् आण अमर दोन्ही होता, तो परमे र जो देहामध्ये होता”
140 ती म्हणाली, “ओह, मूखर्पणा आहे”
141 मी म्हणालो, “तो कबरकेडे रडत गेला. हे खरे आहे, परतंु जेव्हा त्याने स्वतःला
ऊंचावले…” बायबल सांगते, “त्याजकडे पािहले, तर त्याजवर मन बसेल असे
त्याच्याठायी सौदयर् नव्हते.” परतंु जेव्हा त्याने त्याचे लहान खांदे मागे केले व म्हणाला,
“लाजरा, बाहेर ये.” आण एक मनूष्य, जो चार िदवस मृत होता आण कबरते कुजला
होता, तो बाहेर आला. तेव्हा तो एका मनुष्यापेक्षा अधक होता. मला एक मनुष्य दाखवा
जो हे क न दाखवील? ते काय होते? कुजण्याला त्याचा स्वामी माहीत होता. जीवनाला
त्याचा िनमार्णकतार् माहीत होता, काहीतरी घडणार होते. तो बोलला, आण एक मनुष्य
जो मृत होता आण चार िदवस कबरते होता, पुन्हा उठला, आण त्याच्या पायावर उभा
रािहला, आण जगला. हालेलुयाह! तो परमे र जो त्याच्या पुत्रामध्ये होता. होय, महाशय.
तो परमे र होता, जो त्याच्या पुत्रामधून स्वतःला प्रकट करीत होता, तो परमे र बोलत
होता, मनुष्य नव्हे.
142 तो एक मनुष्य होता जेव्हा त्याने त्या िदवशी त्या झाडावर काहीतरी खाण्यासाठी
पािहले. तो एक मनुष्य होता. परतंु जेव्हा त्याने पाच भाकर्या आण दोन मासे घेतले
आण पाच हजारांना भोजन िदले, तो एका संदेष्ट्यापेक्षा अधक होता. तो मनुष्यापेक्षा
मोठा होता. तो एक देव—मनुष्य होता.िन तच.
143 तो त्या रात्री लहान नावेत मागे पडला होता, आण समुद्र खवळला आण बाटलीच्या
बुचाप्रमाणे तेथे त्या मो ा समूद्रामध्ये नावेवरआदळत होता, जेव्हा समुद्रातील दहा हजार
दु आत्म्यांनी प्रतज्ञा केली क ते त्याला रात्री बुडिवणार.तो एक मनुष्य होता, अशक्त
आण आजार्यांसाठी प्राथर्ना क न थकला होता, मागे तेथे झोपला होता; आण वार्याने
त्याला हालिवले नाही. जेव्हा जो झोपला होता, तो एक मनुष्य होता, परतंु जेव्हा तो
उठला, त्याने त्याचा पाय नावेच्या सुकाणूवर ठेवला, वर पािहले, आण म्हणाला, “उगा
रहा, शांत हो” आण वारा आण लाटांनी त्याचे ऐकले, तेव्हा तो मनुष्यापेक्षा मोठा होता.
तो देव त्या मनुष्यात होता, त्याला प्रकट करीत होता. ते बरोबर आहे.
144 जेव्हा तो कु्रसावर दयेसाठी आरोळी करीत होता, तो एक मनुष्य होता जेव्हा त्याने
आरोळी केली आण म्हणाला, “मला तहान लागली आहे,” तो एक मनुष्य होता. जेव्हा
तो मेला, तो एक मनुष्य होता. परतंु ईस्टरच्या सकाळी जेव्हा त्याने मृत्य,ु नरक आण
कबर ांचे शके्क फोडले, आण पुन्हा उठला, तो एका मनुष्यापेक्षा अधक होता : तो
प्रगट केलेला देव होता. एका कवीने म्हटले, यात आ यर् नाही;

￭जवंत असता, त्याने माझ्यावर प्रेम केले; मरताना त्याने मला
तारण िदले;

पुरल्याने, त्याने माझी पापे वाहून नेली;
उठण्याने, त्याने मुक्तपणे सवर्काळ नीतमान ठरिवले;
एके िदवशी तो येत आहे—ओह, गौरवी िदवस!
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145 त्याने म्हटले, “कारण मी जीवंत आहे, तुम्ही सुद्धा जीवंत रहाल, याचा तूला िव ास
आहे काय?” तो काल, आज आण यगुानूयगु सारखाच आहे, याचा तूला िव ास आहे
काय? मी िव ास करतो क पिवत्र आत्मा आता येथे आहे, याचा तूला िव ास आहे
काय? मी िव ास करतो तो आपल्या उप स्थतीने आपल्याला भरील. याचा तूला िव ास
आहे काय? मी िव ास करतो क पिवत्र आत्मा त्याची उप स्थती ओतू इ च्छतो, सवर्
आजार्यांना बरे क इ च्छतो, ज्या सवर् लोकांकडे तो नाही त्यांना पिवत्र आत्म्याने भ
इ च्छतो. याचा तूम्हाला िव ास आहे काय? तुमच्या संपूणर् दयाने िव ास करता काय?
आपण आपल्या पायांवर उभे राहू या आण त्याला स्तुती देऊ या. मी िव ास ठेवतो तो
आपणा सवार्ंवर येईल.
146 हे प्रभू परमे रा, आकाश आण पृथ्वीच्या िनमार्णकत्यार्, सावर्का लक जीवनाचा
लेखक, प्रत्येक उत्तम देणगीचा दाता, आम्ही “याचा िव ास करतो,” प्रभू. आम्ही िव ास
करतो क तू येथे ा सभेत आहेस. आम्ही िव ास करतो क तू तो आहे. जो आमच्या
जीवाला आशवार्िदत करतो. आम्ही िव ास करतो क तू तुझा आत्मा आम्हावर उंडेलीत
आहेस. आम्ही िव ास करतो क , तू काल, आज, आण यगुानूयगु सारखाच आहे. आम्ही
िव ास करतो तू यगुानुयगु ￭जवंत आहेस आण आमची नावे कोकर्याच्या जीवनाच्या
पुस्तकात लहीली आहेत.सवर् आकाश आण पृथ्वी नाहीतशी होतील, परतंु आम्ही
यगुानुयगु ￭जवंत राहू, कारण तू यगुानुयगु ￭जवंत आहेस. प्रभू तू आम्हास त्याचे अभवचन
िदले आहे. आम्ही त्यावर आमच्या पुणर् अतंःकरणाने िव ास करतो. आमच्यामध्ये जे
सवर् आहे, आम्ही त्यावर िव ास ठेवतो. प्रभू. मी त्याच्यावर ‘प्रेम करतो, मी त्याच्यावर
प्रेम करतो’.
147 तुम्ही त्याच्यावर िव ास करता काय? मी िव ास करतो क तो पिवत्र आत्मा आहे.
तेथे आमच्यावर कशाचा तरी वषार्व होत आहे, याचा तूम्ही िव ास करता काय? मी
िव ास करतो. तो आताच प्रत्येक व्यक्त स बरे क इ च्छतो. तुम्ही ावर िव ास करता
काय? तूमचे हात त्याच्याकडे उंचवा, आपल्या पायांवर उभे राहा. याचा तूला िव ास
आहे का? पिवत्र आत्मा येथे आहे. हाच तो आहे! पेत्राने म्हटले, “हे ते आहे,” हे ते आहे,
तो पिवत्र आत्मा.
148 हे प्रभू, आकाशआण पृथ्वीच्या िनमार्णकत्यार्, तुझे सामथ्यर् आणआशीवार्द पाठीव,
आण तुझे चांगुलपण ा लोकांसाठी पाठीव.आण त्यांची अतंःकरणे आशीवार्िदत कर.
आण त्यांना कळु दे क मनुष्याचा पुत्र यगुानुयगु ￭जवंत आहे. हे प्रभू, ते प्रदान कर. आम्ही
त्यांना तुला सादर क रतो. येशु ख्रस्त, देवाचा पुत्र, त्याच्या नावाने.
149 ज्यांच्याकडे पिवत्र आत्मा नाही, तुमचे हात वर करा आण परमे राची स्तुती करा.
मी िव ास करतो तो तुमच्यावर येईल.कोणीतरी तुमचे हात त्याच्यावर ठेवा, हाच समय
आहे. आपण आणखी का थांबलो आहोत? हाच तो समय आहे. हा पटेकॉस्टचा समय
आहे. देवाकडे परत येण्याचा समय आहे. देवाबरोबर नीट व्हा. पटेकॉस्ट! तुमचे अतंःकरण
￭जवंत देवाच्या सामथ्यार्ने जागृत केले जावो. त्याचा आत्मा तूमच्यामध्ये येऊन िफरो,
तूमच्या जीवास तृ करो. तो येथे रात्री मागे रात्री, आजार्यांना बरे करण्यास, आंधळ्यांस
ी देण्यास उप स्थत आहे, त्याच्या महान आण पराक्रमी सामथ्यार् ार.े तो स्वतःला

￭सद्ध करतो क तो यगुानुयगु सारखाच आहे. हाले यूाह!
150 त्याची स्तुती करा. तुमचे हात वर करा. तूम्ही कोठे आहात ते िवसरा; फक्त ओळखा
क तुम्ही त्याच्या जवळपास आहात, आण त्याचे चांगुलपण, आण त्याचे गौरव आण
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त्याचे सामथ्यर्, आण त्याची दया यगुानुयगु राहते. तो यगुानुयगु सारखा आहे. प्रभुचे नाव
धन्यवािदत असो. हाले यूाह! हो, त्याच्या पिवत्र नावाची स्तुती करा.
151 होय, िकती अ तु, िकती सामथ तो आहे. िकती जणं तुमचे जीवन ा क्षणी नव्याने,
देवाला सम पत क इ च्छतात? तुमचे हात वर करा. आपण पटेकॉस्टकडे पाहूया.
परमे राच्या लोकांकडे पाहूया. मी माझे हात उभारीन. “प्रभू, हा मी आहे, मला पाठीव.”
प्रभू, दतुाला वेदीवरील इगंळ घेऊन आण तुझे सामथ्यर् आम्हावर पाठीव, प्रभू. देवा,
तुझ्या आत्म्याच्या भरपुरीने ते प्रदान कर, हे िपत्या. आमची प्राथर्ना ऐक, हे प्रभू, आमची
प्राथर्ना ऐक, कारण िव ासणारी लेकरे जी उभीआहेत. त्याच्या नावाची स्तुती होवो.
152 ओह, गौरवाच्या तरगंाप्रमाणे, दयेच्या दव बदूचंा वषार्व होत आहे. ओह, देवाची स्तुती
होवो. आमचा जीव वाट बघो. याचा तुम्हास िव ास आहे काय? याचा तुम्ही िव ास करता
काय? हा पिवत्र आत्मा आहे जो येत आहे.ही न िदसणारी शक्त आहे जी आम्हांस देवाच्या
राज्याकडे, पटेकॉस्टच्या आशीवार्दाकडे नेत आहे. घरी परत या. तुम्ही घरी पुन्हा यावे
अशी अपेक्षा आहे. तुम्ही मौल्यवान लोक आहात. देवाची इच्छा आहे क तुम्ही तुमचे
समपर्ण करावे. ीयांनो, तुम्हाला शुद्ध करा. पु षांनो, तुम्ही स्वतःस शुद्ध करा. आपण
पुन्हा देवाकडे जाऊया आण खर्या शुद्ध अतंःकरणाने देवाची सेवा क या.
153 परमे राची स्तुती करा, पिवत्र आत्मा बाहेर सभेमध्ये आहे. जी तूम्हाला प्रेरणा होत
आहे त्याप्रमाणे करा. पिवत्र आत्म्याला तुम्हावर येऊ ा. मी सांगू शकतो असे काहीच
नाही. मला आता काय सांगावे हे माहीत नाही. पिवत्र आत्मा संपूणर् इमारतीवर आहे.
प्रभुचे नाव धन्यविदत असो. प्रभूची स्तूती होवो. ओह, हालेलूयाह! हालेलूयाह! प्रभूची
स्तूती होवो, प्रभूची स्तूती होवो. िकती अ तु, िकती गौरवी…िकती सुंदर, िकती अ तु,
परमे राच्या संतांची स्तूती तुमच्या चेहर्यांवर, पिवत्र आत्म्याच्या उप स्थतीत जो येथे
िफरत आहे, आण आम्हास त्याचे गौरव ा मो ा एकिदलाच्या जमावातून जे त्या,
त्याच नावाची स्तुती करीत आहेत, दाखिवत आहे.
154 उजवीकडे वळा आण कोणाबरोबरही हस्तांदोलन करा, म्हणा, “प्रभूची स्तूती
होवो, भावा. प्रभूची स्तूती होवो, बिहणी.” आपण आत घेऊया आण देव आम्हाला
जागृत करो. प्रभूची स्तुती होवो. ते बरोबर आहे.तुम्ही सवर् मेथोडीस्ट आण बा प्टस्ट
आण प्रेसबेटेरीयन, पॅन्टेकोस्टल्स आण सेवेन्थ डे अडव्हिटस्टही आण तुम्ही कोणीही
असाल, एकमेकांना प्रभू परमे राच्या उप स्थतीमध्ये हस्तांदोलन करा तेच ते आहे,
ओह, हा ेलूयाह! हाले यूाह! हाले यूाह! ओह, मला इतका आनदं होत आहे क , मी
त्यांच्यातील एक आहे. मी खूप आनदंी आहे. ओह, आड￮भती कोसळवू या, िन पयोगी
क्षुद्र गो ी टाकून देऊ या.मिहमा! प्रभूमध्ये स्वततं्र, त्याच्या पिवत्र नावाची स्तुती करतो…
प्रभुचे नाव धन्यवादीत असो. ओह, हाले यूाह! प्रभूची स्तुती होवो.
155 ओह, मला हे बघण्यास खूप आवडते क , लोक एकमेकांशी हस्तांदोलन करीत
आहेत आण त्यांचे चेहरे उजळत आहेत. देवाचे सामथ्यर् म्हणत आहे, “हे तेच आहे,
हे तेच आहे, आपण देवाची लेकरे आहोत. आपण सवर्जण एक मोठी मडंळी आहोत.
येशू ख्रस्तामध्ये एक महान मोठा व्यक्त , त्याची वधु, गौरवी.” प्रभूचे आगमन जवळ येत
आहे.त्याचे लोक एकत्र येत आहेत आण त्याचे प्रेम आण उप स्थतीच्या सामथ्यार्ने ते
स्वतः प्रेम करीत आहे. ओह, हे स्वगार्सारखे आहे. ओह, हे चांगले आहे, आमेन.ओह,
िकती गौरवी, िकती अ तु : प्रभूची उपासना आत्म्यात आण सामथ्यार्मध्ये करीत आहेत.
अशी वेळ. तोच अतं होता…सु वात.



याचा तुला िव ास आहे का? 21

156 तेथे अगदी नाही…मी भावांना म्हणालो, “बधंुजनहो, तेथे थांबण्यासाठी जागा
नाही.” तेथे जागा नाही…आपण कधीच सु वात केली नाही, म्हणून आपण थांबत नाही.
अगदी—अगदी अ तु…िकती जणांना खरोखरी, प्रभूची उप स्थती चांगली वाटत आहे?
ओह, माझ्या प्रभू, प्रभूची उप स्थती येथे, अ तु आहे.
157 आता, येथे आजार्यांना आरोग्य देण्यासाठी, लोकांना बरे करण्यासाठी प्रभूची
उप स्थती आहे.फक्त त्याच्यावर िव ास ठेवा. तुम्ही त्याच्यावर िव ास करता का? जर
आपण त्याच्यावर िव ास क शकलो, सवर् गो ी शक्यआहेत. तुम्ही त्यावर िव ास करता
काय? तुम्ही िव ास करता क ती प्रभूची उप स्थती आहे?
158 आता जेव्हा तुम्ही…मला फक्त काही क्षण ा, आता फक्त काही क्षण, आण फक्त
क्षणासाठी लक्ष देऊन ऐका. मला तुम्हाला ￭सद्ध क ा क येथे पिवत्र आत्मा आहे. मला
तुम्हाला दाखवू ा क , पिवत्र आत्मा, तोच एक आहे जो बोलत आहे, तोच एक आहे
जो गो ी करतो, तो जाणतो. आता, येथे िकती जण आहेत जे आजारी म्हणून येथे आले
आहेत. आम्हाला तुमचे हात पाहू ा. ते जे आजारी आहेत…तेथे लोकआहेत…
159 तेथे एक मनुष्य उभा आहे. श्रीमान, तू िव ास करतोस काय? तेथे बाहेर प्राथर्नापत्रे
नाहीत, परतंु तू िव ास करतोस क देव तूला बरे क शकतो? तू िव ास करतोस क
तो मला तुझी समस्या सांगू शकतो? तो तूझ्या बाजूला आहे.तू येथे श िक्रयेसाठी आहे.
ते बरोबर आहे. तुझे नाव श्री. काटर्राईट आहे. ते बरोबर आहे, ते बरोबर आहे? तुझे हात
हालव. ठीक आहे, घरी जा. आण बरा हो. तूला त्याची गरज पडणार नाही. तू ाच्यावर
िव ास करतोस?
160 तो मनुष्य जो त्याच्या हातामध्ये मुल घेऊन आहे, तू माझ्यावर देवाचा सेवक म्हणून
िव ास करतोस काय? तू िव ास ठेवतोस क हा पिवत्र आत्मा आहे? मी तुला ओळखत
नाही, ते बरोबर आहे? माझ्या आयषु्यात तुला कधीच पािहले नाही. आपण अनोळखी
आहोत. तू िव ास करतो क पिवत्र आत्मा ा मुलाला काय झाले आहे ते मला सांगू
शकतो? तच्यावर पुरळ आहेत ते बरोबर आहे, ते बरोबर नाही का? िन ीतच. तू येथला
नाहीस. नाही. तुला पोटाचा त्रास आहे, तुला िवकार आहे, तुला स्वतः ते बरोबर आहे,
नाही का? तू कन्सास शहरातून आहे. ठीकआहे. मागे परत ये, येशू ख्रस्त तुला बरे करतो.
हा ेलूयाह! तू िव ास ठेव. तू संपूणर् दयाने िव ास करतोस काय?
161 येथे प्रभूचा दतु ा लहान—लहान ीवर मागेपुढे घरट्या घालीतआहे, जी जराशी
वयस्कर, येथे उजवीकडे बसलेली आहे. तला ह नया झाला आहे. बिहणी, तू िव ास
ठेवतेस क , देव तुला ह नयापासून बरे करील? तू, ￭जच्या टोपीवर लहान लाल फूल
आहे, तुझा हात वर कर. ठीक आहे. घरी जा आण बरी हो. आमेन. ओह, तो परमे र
आहे,. तो ख्रस्त, परमे राचा पुत्र आहे. तो मेलेल्यांतून उठलाआहे.तो येथे आहे.
162 आता, तुमचे हात एकमेकांवर ठेवा, आण तुम्ही प्रत्येक जण एक चांगली प्राथर्ना
करा, जेव्हा मी कोणाला तरी येथे येण्यास सांगत आहे. आता येथे ये.तर तुमचे हात
एकमेकांवर आहेत ासाठी क दाखवावे क देव आरोग्य देतो, येथे माझ्याकडे एक भाऊ
प्राथर्ना करण्यासाठी आहे. (पुढे जा, ठीक आहे) परमे राची स्तुती होवो. 
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