TIK JIMAS YRA ŠEŠTASIS
POJ TIS
1
... ir tai išgelb jimo poj tis. Jis išlaisvina mus bei
išgelbsti nuo m
penki poj
, kuriuos buvome
patalpinti pradžioje. Ir ia šis penktas poj tis...penki
poj iai – žmogus puol per šiuos poj ius d l savo
potraukio.
2
Taigi, atkreipkite d mes , jog šie poj iai buvo
duoti jums tik tam, kad tur tum te s lyt su savo
žemiškais namais, kad gal tum te matyti, jausti skon ,
lyt ti, užuosti ir gird ti. Bet jie jokiu b du neturi vesti
. O dabar, dažnai…
3
Kas b
, jeigu aš visiškai atsisaky iau ži
ti? Jei
tiesiog užsiriš iau akis ir pasaky iau: „Aš atsisakau
ži
ti.“ K gi, mano akys man nebetarnaus. Taigi, tada
aš...galiausiai aš apak iau. Paskui, kai pasirodyt mano
nus, užriš iau jam akis ir pasaky iau: „Na jau ne, n ra
tokio dalyko kaip reg jimas.“ Tiesiog užriš iau jam akis,
neleis iau jam ži
ti.
4
Jis pasakyt : „Mano t vas man sak , kad n ra
tokio dalyko kaip reg jimas, tod l užrišiu akis savo
nui.“ Taigi, net nepasteb tume, kaip m
karta gimt
akla. Tikrai taip. Jeigu nenaudoji savo šeši poj
, jie
sunyksta. Tampa visai nebeveiksn s.
5
Broli, štai k bažny ia padar su šeštuoju poj iu,
kur Dievas j patalpino! Jis [žmogus – Vert.] tiesiog
iškeit tik jim
stebuklus ir ženklus, ir visk , kas turi
ryš su Dievu, kas duoda jam Švent
Dvasi ir taip
toliau, jis išm
kur nors praeit , arba kažkur ia, kol
viskas tapo negyva. Tikrai. Jis nežino, kaip tai panaudoti.
Visi tie dalykai jam tiesiog nieko nereiškia.
Tu sakai: „Na, Dievas – Išgydytojas.“
„O, na ir kas iš to: „Dievas – Išgydytojas?“
6
Jeigu Jis kada nors buvo Išgydytojas, tai Jis vis
dar Išgydytojas! Jeigu Jis kada nors buvo Išgelb tojas, tai
Jis vis dar Išgelb tojas! Jeigu Jis kada nors buvo Dievas,
tai Jis vis dar Dievas! Taigi, matote, b tent tik jimo
stygius, pripamokslaujamas žmon ms, priver ia juos
palikti neveiksn š šešt poj
– tik jim .

7
Ir met metus jie lakstys, sirgs, ir b gios pas
gydytoj sakydami: „Gydytojau, oi, man kažkas negerai.“
8
Gydytojas apži
s j , tarkim, jis pam gins.
Žmogus – geras, doras gydytojas – kantriai dirbs kaip tik
gali, iš vis j
, kiek Dievas jam duos, kad išoperuot
bei padaryt tai, k turi daryti, kad pad
jums. Paskui
s vis tiek sužinote, kad tai progresuoja. K gi, jis sako:
„Tiesiog turiu jums pasakyti, kad daugiau nieko negaliu
padaryti. Jeigu norite eiti pas kit gydytoj – eikite.“
9
Na, einate pas kit gydytoj . Jis sako: „Ne, nieko
negalima padaryti. Per daug užleista.“
10
Taigi, štai tas laikas! Pats laikas šauktis šeštojo
poj io! Pats laikas priimti Diev . Pats laikas pasikliauti
tik jimo Dvasia, kuri Dievas
jo jus.
11
O dabar, kai žmones taip ilgai mok priešingai,
tampa sunku. Brolis Bouz sak man šiandien, pasak :
„Broli Branhamai, aš niekada nesuprasdavau, kam tu
priešinaisi.“ Suprantate? J s nesuvokiate, k tai reiškia,
kaip sunku, kai pateiki…ir Dievo j ga taip realiai
nužengia pas žmones, kad jie gali ži
ti ir matyti Dvasi ,
judan
ir veikian
tarp žmoni , o kai kurie s di ten ir
sako: „O, jeigu tiktai padarytum t arba šit , arba an ,
arba dar kažk , galb t tai man pad
.“
12
O, broli, jeigu šis šeštasis poj tis gal
suprasti,
apie k mes pamokslaujame ši savait (amen), kad
Šventoji Dvasia… Dievas dav š pažad . Kristus dav š
pažad . Ši savait mes nagrin jome Raštus skersai
išilgai, ir v l skersai išilgai, ir išnarš me Juos, kol
nesužinojome, kad Dievas pažad jo padaryti tai, k Jis
daro šiandien – antgamtinius dalykus. Taigi, tikras,
nesuklastotas tik jimas pamatyt tai ir sikibt
tai, ir
visi pragaro velniai niekada nenupurtyt jo nuo to.
13
Bet mes suklumpame ties tuo. Jis nepakankamai
naudojamas. Mes per daug priklausome nuo penki , ir
kai... Dažniausiai, devyniasdešimt penki procentai
žmoni arba daugiau, kai tiktai pamato, kad su penkiais
poj iais baigta: „Na, viskas prarasta. Kaskite man kap ;
ruoškite man karst .“ Suprantate?
14
O, aš ia prisiminiau vien moter , su kuria
kalb jausi prieš dien ar dvi. Dabar nematau j
ia. Vyro
vardas yra, berods, vokie
kilm s: Dorš, Deš ar...
[Kažkas sako: „Doiš.“ – Red.] Doiš. Ir jo žmona, ji sapnavo
sapn , ir at jo man j papasakoti. Ir ji pasak : „Broli

Branhamai, aš...aš sapnavau, kad velnias pri jo prie
mano lovos. Ir jis pažvelg
mane bei prad jo vaipytis, ir
pasak : „Štai tu ir pakliuvai.“ Ir pasak : „Aš... Man
tiesiog kažkas atsitiko. Ir aš pašokau iš lovos ir pasakiau:
„Nešdinkis lauk, š tone, J zaus Vardu!“ Ir prad jau
varyti j , ir jis išb go iš nam .“ Ir ji pasak : „Nesuprantu,
tai reiškia.“
15
Tada su mumis buvusi Šventoji Dvasia išaiškino
tai. Visai netrukus po to jos vyr ištiko širdies priepuolis.
Ir kai ji pamat vyr krentant ... O jis yra pagyven s
žmogus, stambus žmogus; ir jo rankos nusviro, o akys
sustingo. Mirtis at jo jo pasiimti. Bet Dievas nebuvo su
juo pabaig s. Šios moters tik jimas pakilo ir pasak : „Aš
to nepak siu! Aš reikalauju jo gyvyb s J zaus Kristaus
Vardu!“ Jis pasveiko. Matote?
16
Kod l? Tas šeštasis poj tis tuomet prabudo, tuo
lemiamu momentu, ir tai dav jai tik jim . Dievas siunt
jai sapn , nors tas sapnas dar nebuvo jai išaiškintas. Bet
aš pasakiau: „Štai jums ir išaiškinimas.“ Ir toji tiesiog
prad jo šaukti ir šlovinti Diev . Ji pasak : „B tent taip ir
atsitiko.“ Suprantate? Tai... Taigi, tai jau malon .
Suprantate? Siunt sapn , o ji net nežinojo, kas tai buvo.
Bet Dievas yra patikimas ir ištikimas, pranešdamas savo
žmon ms.
17
Jeigu tik b tume dvasiški ir naudotume š šešt
poj , mes… O, kiek daug dalyk gal tume išvengti, kiek
daug žinotume, jeigu bažny ia b
tvarkoje, kurioje
veikt dvasios bei bažny ios dovanos. Pas mus visur
aplinkui gul
Ananij bei Sapfyr . Tikrai. Nuod
s
neb
bažny ioje.
18
Bet mes tapome tokie žemiški su savo jausmais.
Tik ir girdime: „Na, jeigu negaliu to matyti, jeigu
negaliu…“ Ir tada šie poj iai... Velnias prasiskverbia
tuos poj ius. Ir jis leis jums kažk matyti akimis ir po to
vis tiek netik ti tuo, nes dažnai j s b davote užsimerk
taip ilgai, kad apakote.
19
Kart vienas žmogus man pasak , tar : „Apakink
mane! Apakink mane! Tu tiki Dieviškuoju išgydymu, ta
pa ia Švent ja Dvasia, kuri
pamokslavo Paulius.
Apakink mane!“
20
Aš atsakiau: „Negaliu šito padaryti, kadangi tu jau
esi aklas.“ Pasakiau: „Tavo t vas velnias jau seniai tai
padar . (Suprantate?) Tu…tu…tu...tu jau esi aklas.“ Nes

Biblija sako, kad jis aklas. Ši Evangelija yra... Jeigu ji
kam nors ir uždengta, tai tiems, kurie akli, kurie
nem gino naudotis savo poj iais, Dievo jiems duotu
poj iu. Šis poj tis, jeigu juo naudojamasi, yra
išlaisvinimo poj tis, kai kiti penki nuvilia. Šiuo poj iu
yra padaryta didži dalyk .
21
ia neseniai viename iš mano susirinkim buvo
viena ponia, kuri at jo ant pakylos. Ji tur jo
kraujuojan
skrandžio op . Ir Šventoji Dvasia prad jo
kalb ti (o ji žinojo, kad aš negal jau to padaryti) ir pasak
jai, kas ji, iš kur atvyko. Ji tur jo skrandžio op . Paskui,
kai viskas baig si, buvo pasakyta: „TAIP SAKO
VIEŠPATS, j s išgydyta.“ Ir ji išvyko namo.
22
Ir ten buvo ponia… [Tuš ia vieta juostoje
Red.]
...kaimynyst je, buvo pakankamai toli maldos eil je. Kai
pri jo... Jos gerkl je buvo auglys. Ir kai at jo eil maldai
už j , jai buvo pasakyta, pasakyta…papasakota jai, kas
ji, iš kur atvyko, viskas apie tai. Ji atsak : „Viskas
teisingai.“
23
Buvo pasakyta: „TAIP SAKO VIEŠPATS, tu
išgydyta.“ Taigi, abi tos moterys iš jo t vakar , susitiko.
Jos nepajaut jokio skirtumo.
24
Tai neturi su tuo nieko bendro. Neturi n mažiausios
reikšm s, ar k nors jau iate savyje. J s...j s ne... Šalinkit s
šit poj
. Jeigu ketinate pasikliauti jais, – j s negalite tuo
pasikliauti, kadangi tai rodo dalykus, kuri nematote,
negalite paragauti, justi, užuosti ar gird ti. Tai kitas poj tis.
25
Ži
kite, kas atsitiko. Pra jo maždaug pora
savai . Ši moteris, tur jusi skrandžio op , m gino
valgyti ir ji jaut si taip, lyg tuoj mirs. Bet ji vis tiek laik si
tvirtai. Ji pasak : „ ia yra kažkas antgamtiško, nes
žmogus, nors niekada gyvenime man s nebuvo mat s,
ta iau pasak man, kas aš tokia. Ir tai turi b ti Dieviška,
nes tai atitinka Biblij .“ Matote? Ir ji pasak : „Ir aš
paž stu t žmog . Aš gird jau j pamokslaujant, ir jis
neturi išsilavinimo. Jis nieko nežino apie šiuos dalykus, o
visk apie tai man papasakojo. Ir tas pats vyras pasak :
„TAIP SAKO VIEŠPATS.“ O jeigu jis yra Dievo tarnas, jis
negal jo to pasakyti tiesiog tai išgalvoj s. Tai Šventoji
Dvasia kalba per j : „Tu išgydyta.“
26
Ir ji laik si toliau, o jos vyras buvo krikš ionis, jos
vaikai. Ir ji pasak … Ir ji leidosi žemyn gatve aplankyti
savo draug s, kuri tur jo gumb , – joki pasikeitim . Bet

jos abi tvirtai apsisprend savo širdyje, kad pri
tai
kaip iš Dievo. Štai ir viskas.
27
Vien ryt vaikai buvo iš
mokykl , o ji stov jo
ir plov indus. Ir ji apskritai vargiai gal jo kažk valgyti,
nes opa iš karto imdavo deginti. Ji plov indus, ir pasak ,
kad netik tai pajaut , lyg j b
persmelk s v sos
poj tis. Ir ji plov toliau, galvodama: „Kas tai buvo? Aš
tiesiog pasijau iau taip keistai – tiesiog tikrai lengvas,
sus poj tis.“ Taigi, ji tiesiog toliau plov indus.
28
Per kelet akimirk ji pasijuto labai alkana. Taigi,
ji nu jo prie...prie stalo… O vaikai l kšt je paliko truput
avižin s koš s. Taigi, ji pakabino šaukštu tos koš s bei
pavalg jos, o taip pat gabal
skrudintos duonos. Ji
pagalvojo: „Na, kaip prasta, ko gero išvemsiu tai po keli
minu .“ Taigi, ji valg toliau. Ir staiga suprato, kad
viskas yra gerai. Toliau valg … Jai viskas buvo gerai.
Paskui ji pri jo ir v l truput užvalg . Viskas buvo gerai.
Tada pas j prasid jo tikra smaguriavimo švent . Ji nu jo
ir išsikep por kiaušini , didel gabal kumpio, pasidar
puodel kavos ir kaip reikiant pavalg . Truput v liau
išplov visus indus. Paskui atsistojo. Ji jaut si puikiai. Ji
pak
rankas ir prad jo garbinti Diev , nub go gatve. Ji
ketino papasakoti savo seseriai tai, kas atsitiko.
29
Kai ji ten nu jo, ta ponia vaikš iojo pirmyn atgal
purtydama paklod iš vis j
. Paklaus : „Na, kas gi
atsitiko, sese?“
30
Atsak : „Ži
k, tas daiktas išnyko nuo mano
kaklo. Nerandu jo paklod je. Aš jo iš viso niekur negaliu
rasti.“ Jis išnyko! [Susirinkimas džiaugiasi – Red.]
31
Kod l taip vyko? Tod l, kad jos laik si to Dievo
Žodžio šeštojo poj io, kuris atsisako priimti neigiam
atsakym . Pra jus po to maždaug dviems m nesiams, jos
abidvi at jo susirinkim , parod man, kaip jos išgijo ir
taip toliau. Kas tai buvo? Šeštasis poj tis, tas šeštasis
poj tis, tas j gos poj tis – tai, kas išlaisvino jas. Ne tod l,
kad aš meldžiausi, bet tod l, kad jos tik jo! Štai taip. Štai
kod l.
32
Taigi, jos buvo Kedlio maldykloje, Indianapolyje,
arba žemiau nuo ia, link Indianapolio... Pas juos
buvo...berniukas, kuris sirgo poliomielitu. Ir jie atvež …
Po to, kai buvo išgydyta Redigerio dukt … Brolio
Redigerio dukt s
jo ten, anglin je. M gino sulaikyti
... Ji tapo pamišusi.

33
Kas ia atsimena B. E. Rediger , Fort Veino
Evangelijos maldyklos pastori ? O, kalbu apie vyr , kuris
tik jo išgydymu… Brolio Bosvorto dienomis… Ar pameni
, daktare Salivanai? Labai geras žmogus...
34
Ir jo dukra, s
jo ten, pamišusi, susirgusi protine
negalia, kuri pražud jos seser . O ji buvo graži moteris.
Tai vyko Velyk ryt . Ir jos motina s
jo ten. Ir, kai
užbaigiau maldos eil , kažkas pasak : „Ten, anglin je,
yra ponia, baž...prie bažny ios, su savo dukra.“ Pasak :
„Tai pono B. E. Redigerio žmona iš Fort Veino Evangelijos
maldyklos.“
35
Aš pagalvojau: „Kaip? B. E. Redigerio žmona ir
dukra s di mano anglin je?“ Ir nu jau ten.
36
O jos s
jo ten, ant sen suol , kurie buvo išmesti
ten iš sekmadienin s mokyklos kartu su popieriais... Ten
jo graži mergina, maždaug aštuoniolikos, dvidešimties
met amžiaus, pešiodamasi plaukus, štai taip, ir kalb jo:
„Trigrašis yra trigrašis. Grašis yra grašis. Trigrašis yra
trigrašis. Grašis sutaupytas, grašis… grašis uždirbtas,
grašis sutaupytas. Dingo trigrašis, dingo trigrašis.“ Taip ir
, pešiodamasi plaukus, nesustodama…
37
Pasakiau: „Ponia Rediger...“ Paklausiau: „J s
ponia Rediger?“
Ji pasak : „Taip.“
Ir aš pasakiau: „Aš – brolis Branhamas.“
Ji pasak : „O, malonu susipažinti su jumis, broli
Branhamai.“
38
Pasakiau: „J
vyras buvo kone dievaitis mano
širdžiai, kai buvau mažas berniukas. Koks didis žmogus.“ Ji
prad jo verkti. Aš paklausiau: „ ia jo dukra?“
Atsak : „Taip, broli Branhamai. Mes vedžiojome j
visur, ta iau veltui. O jos sesuo Romeina mir .“
39
Paklausiau: „Romeina mir d l to?“ Pasakiau:
„Turiu vis j
nuotraukas namuose ir panašiai, j
knygas apie gyvuosius vandenis ir taip toliau, kurias
paraš brolis Redigeris.“ Pasakiau: „Juk, kai buvau dar
berniukas, jis jau buvo didis žmogus. Aš klausydavausi
jo per radij .“ Pasakiau: „Tai jo dukra?“
Atsak : „Tai jo dukra.“
40
Kažkas nuženg ant man s. Jos t tis mir s ir
palaidotas. Aš pri jau prie… Tas šeštasis poj tis prad jo
jud ti. Aš pasakiau: „Š tone, tu nebegali jos ilgiau laikyti.
zaus Kristaus Vardu, išeik iš jos!“

Taigi, motina pasak … Pasakiau... Ji paklaus :
„K man daryti?“
Atsakiau: „Ji išgydyta, parveskite j namo.“
41
Ji vis dar s
jo ten: „Trigrašis yra trigrašis, grašis
uždirbtas, grašis prarastas,“ ir panašiai, toliau kab jo.
Jie parsived j namo, o kit dien ji tapo sveiko proto ir
dabar yra ištek jusi moteris su b riu vaik . Kas tai
buvo? Laikymasis to šeštojo poj io!
42
Neseniai (jeigu norite šio liudijimo patvirtinimo, k
daro šeštasis poj tis) mes buvome prie… Aš buvau su
broliu G. H. Braunu Viktoro gatv je 505, Litl Roke,
Arkanzase. Ir ten buvo vienas baisiausi atvej , kur tik
teko matyti savo gyvenime. Brolis Braunas (po to, kai
pam ginau padaryti trump pertrauk nuo tokio ilgo
stov jimo maldos eil je), jis pasak : „Broli Branhamai,
ia, šios auditorijos r syje, yra vienas siaubingiausi
vaizd , kur kada nors esi mat s.“ Pasak ... Ta moteris
buvo išgydyta nuo pamišimo Misisip je. Jos s nus buvo
kareiviu. Ji prabuvo tokios b senos apie dvidešimt met ;
net nepažinojo savo s naus. Ir ji atgavo sveik prot man
besimeldžiant už j . Tai žmones tiesiog uždeg . O po to…
Jis pasak : „Tik pažvelk.“ Ir aš nusileidau ten. Aukšta,
stambi moteris, jauna, styran iomis aukštyn kojomis,
vilkinti labai mažai r
, kuriais j sugeb jo aprengti
psichiatrin je ligonin je, nes ji niekada nekeldavo
koj ...nebuvo atsistojusi ant koj du metus. Jos kojos
kraujavo. Jos rankos kraujavo. Ir ji štai taip gul jo
išk lusi aukštyn abi kojas ir abi rankas.
Ir aš pasakiau tam žmogui, paklausiau: „Kas jai
nutiko?“
43
Pasak : „Ji išprot jo, broli Branhamai. Jai suleido
vaist , ir kažkas jai atsitiko, – pasak , – iš karto po to,
kai gim m
k dikis.“ Ir prid
: „Tai...tai kažkaip
paralyžiavo jos prot .“ Pasak : „Ji jau du metus
ligonin je.“ Ir pasak …
Aš paklausiau: „Kod l ji taip kraujuoja?“
44
Atsak : „Na, jos nenor jo išleisti iš ligonin s.“ Ir
prid
: „Jie atsisak
vežti greitosios pagalbos
automobiliu, kadangi ji...ji visiškai nevaldoma.“ Pasak :
„Aš paprašiau brolio, kad paimt
savo „Chevrolet“
automobil ir pasikvie iau dar keturis vyrus. Ir mes
band me išlaikyti j ant šios galin s s dyn s, keturiese, o
ji bevažiuojant ia išspard stiklus ir visa kita (apie

šimtas penkiasdešimt kilometr nuo ligonin s, kur ji
buvo).“
45
Ir aš pasakiau: „Norite pasakyti, ji d l to taip
kraujuoja?“ Pasakiau: „K gi, einu užd siu ant jos
rankas.“
Jis pasak : „O, nedarykite to.“ Pasak : „Ji užmuš
jus.“
46
Na, aš buvau visai jaunas, nepatyr s ir tur jau
tok tarnavim apie...na, manau, maždaug metus. Ir aš
pagalvojau: „Dieve, pasir pink tuo.“ Aš nusileidau
žemyn, o jos rankos buvo tiesiog iškeltos aukštyn. Aš
pasakiau: „Sveika, sese.“
47
Ir gerai, kad buvau budrus. Ši milžiniška stipri
ranka (aps sti velnio jie yra dešimt kart stipresni)... Ir ji
taip stipriai ir staigiai past
mane, kad net išvert iš
koj . Ir, jai past mus, mano koja atsitrenk
jos...jos
kr tin štai ia, ir ji iš karto paleido mano rank . Ir aš
pab gau nuo jos. Štai taip užšokau ant laiptelio, o jos
vyras stov jo ten...
48
Ir ji nusek paskui mane šliaužte šliauždama ant
nugaros kaip gyvat , pakankamai spar iai persekiodama
mane ant nugaros su pakeltomis rankomis ir kojomis,
tiesiog jud jo… Iki šiol girdžiu t šlykšt gars ; vilkosi
kaip gyvat , šliauždama grindimis. Ji sv
apie
aštuoniasdešimt kilogram , o vilkosi štai taip. Ji
nušliauž
ten, apsisuko, atsir
savo didel mis,
stipriomis kojomis sien štai taip ir spyr labai stipriai,
trenk
ten buvus suol bei prasisk
galv ; dalis odos
nusilupo nuo jos galvos. Kraujas prad jo pl ste pl sti. Ir
ji pa
pagal , kuris atl žo nuo suolo, ir svied
savo
vyr taip, kad visas tinkas nubyr jo nuo sienos. Mums
teko staigiai palenkti galvas. Jis pasak : „Aš jums
sakiau.“
Aš pasakiau: „Nieko panašaus gyvenime nesu
mat s.“
Jis paklaus : „Kas tai, broli Branhamai?“
Atsakiau: „Tai velnias.“
49
Ir t pa
akimirk ji prišliauž arti ir pasak :
„Viljamai Branhamai, tu nieko man nepadarysi. Aš j ia
atvedžiau.“
50
Jos vyras apsižvalg ir tar : „Ji gi net nežino, kas ji
tokia! Kaipgi… Juk ji nepaž sta j
.“
Aš atsakiau: „Tai ne ji. Tai velnias. Tai velnias.“

51
Ir aš pasakiau: „Š tone, tu suvoki ir tikrai žinai,
kad aš neturiu galios prieš tave, bet mano Viešpats turi,
nes Jis nugal jo tave Kalvarijoje. Ir per Dievišk dovan ,
duot man Angelo, kuris man liep skatinti žmones b ti
nuoširdžiais, ir niekas neatsilaikys prieš mald …“ Ir aš
pasakiau: „J zaus Kristaus Vardu išeik iš jos.“ Joki
pasikeitim .
52
Jos vyras, vilk s sen kombinezon , puol man
ant kaklo ir apkabino mane. Ir paklaus : „K man su ja
daryti, broli Branhamai?“
Aš pasakiau: „Nuvežkite j atgal ligonin , jeigu
ten j priims.“
Jis paklaus : „Na, o k j s manote?“
Atsakiau: “Svarbu ne tai, k aš manau, o k j s
manote.“
Jis pasak : „Aš tikiu, kad ji pasveiks.“
Aš pasakiau: „Tai viskas, ko jums reikia.“
53
„Aš tikiu, kad ji pasveiks.“ T vakar pakeliui atgal jie
netur jo nei trupu io vargo su ja. Kit ryt , kai...kai jie už jo
aplankyti jos, ši s
jo ir kalb josi su vyresni ja medicinos
seserimi. O dar kit dien j paleido iš ligonin s, visiškai
normali ir sveik .
54
Maždaug po pus s met
buvau Džonsbore,
Arkanzase, su Ri ardu Rydu „Senamadiško prabudimo
valandos“ maldykloje – Džonsbore, Arkanzase. Anks iau
tai buvo didel baptist maldykla, vietos...s dim viet
žymiai daugiau nei
ia, pas jus. Ir aš prad jau
pamokslauti... Ir vis ma iau, kaip ten kažkas man
mojuoja, o nežinojau, kas tai buvo. Ir ji tiesiog nebegal jo
ilgiau susilaikyti. Ji paklaus : „Ar pamenate mane?“
Tur jo keturis ar penkis vaikus...
Atsakiau: „Manau, kad ne.“
55
Ji pasak : „Aš taip pat j
nebuvau ma iusi.“ Ji
pasak : „Bet aš esu ta moteris, kuri šliauž ant nugaros.“
O jos vyras per tuos šešis m nesius buvo pašauktas
tarnavimui ir važin jo skelbdamas Evangelij . O, tai bent!
56
Kas tai? [Brolis Branhamas beldžia
sakykl –
Red.] Laikymasis to šeštojo poj io. Tik jimas taip
pasak ... Jis pasak : „Aš saugojau tai savo širdyje. Jeigu
Dievas gali padaryti toki dalyk kitiems, tai Jis gali
padaryti tai ir mano žmonai.“ Jis ir toliau laik si to.
Niekas negal jo atskirti jo nuo to. Štai k daro šeštasis

poj tis, kai jis išlaisvinamas ir kai leisite jam parodyti
savo kontroliuojan
j
.
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Kart vakare par jau namo; gul jau lovoje. Jeigu
norite parašyti, kad jums atsi st
šiuos liudijimus,
duosiu jums adresus. Rašykite Džordžijai Karter,
Miltaunas, Indiana, ir ji…ji gaus: Džordžija Karter,
Miltaunas, Indiana. Ir ji priklaus bažny iai, kuri netik jo
Dieviškuoju išgydymu. Vaikyst je ji lankydavo fortepijono
pamokas, ir jos d
vežiodavo j
fortepijono pamokas.
Ir kai jis tai dar , šis žmogus (jau suaug s vyras, o ji
buvo maža mergait ) išprievartavo vaik . Ir po to ji
užsikr
tuberkulioze. Ir ji devynis metus ir aštuonis
nesius išgul jo ant nugaros sirgdama moterišk
liauk tuberkulioze – užsikr
visas k nas, per jo
plau ius. Ir ji sv
maždaug septyniolika kilogram .
Berods tiek, kiek gal jo pasverti j ...
58
Taigi, tiesiog galite jai parašyti, jeigu norite. Tai
teis , jei norite. Ji su džiaugsmu atrašys. O aš nieko
nežinojau apie ši mergait . Netgi nežinojau, kur yra
Miltaunas.
59
Ir aš
jau
namus ir pama iau motin ... Ir
pasakiau: „Š vakar eisiu anks iau gulti, nes noriu pab ti
kambaryje ir pam styti apie Viešpat .“
Ji pasak : „Gerai, Bili, eik, eik gulti.“
60
Aš nu jau
kambar ir ilgai meldžiausi ir
meldžiausi. Ir kiek v liau paži
jau ten… O mama –
tiesiog viena iš t senosios kartos kaimo moter , kuri
skalbdavo drabužius bei džiaudavo juos ant k
s
(nežinau, ar j s, moterys, kada nors taip dar te, ar ne) ir
palikdavo ten tol, kol neišlygindavo j – stovi basa ir
lygina. Taigi aš… Mama buvo prisista iusi ten k dži , o
ant j vis m
– berniuk – skalbiniai, ten namuose.
O tuomet aš gyvenau namuose. Tai buvo gerokai po to,
kai netekau žmonos.
61
Ir aš pažvelgiau, ir pasirod , tarsi ta k
art
prie man s. Ir kai paži
jau, tai buvo ta Šviesa, art janti
prie man s. Ir kai Ji priart jo prie pat man s,
pasijau iau, lyg ei iau per dykum . Ir aš išgirdau kažk
panašaus
avel s bliovim : „Be-e-e, be-e-e.“ Ir
pagalvojau: „O, ši vargšel kažkur strigo.“ Ir aš prad jau
brautis per br zgynus, m gindamas j rasti. Ir kai
pri jau prie...prie jos, v l siklausiau; pasakiau: „Kur gi
ji?“ Aš pagalvojau: „Vargšel .“ Ir jau ar iau, dar ar iau,

braudamasis per br zgynus. Ir kai gird jau t „Be-e-e“,
skamb jo: „M-m-miltaunas, M-m-miltaunas.“ O aš
broviausi toliau, stengdamasis nusigauti prie jos, ir
iš jau iš reg jimo. Aš pagalvojau: „Kur yra Miltaunas?“
Pagalvojau: „Miltaune kažkokia b da. Kažkokia avel
kažkur pagauta, kur tai beb
.“
62
Ir aš iš jau, ir tre iadien vakare pakláusiau savo
bažny ios, ar jie žino toki vietov kaip Miltaunas. Niekas
nežinojo. K gi, tada sekmadien pakláusiau dar kart :
„Ar kas nors žino vietov , vadinam Miltaunu?“
63
Džordžas Raitas (daugelis iš mano žmoni , – ia, iš
maldyklos, – paž sta Džordž Rait , jis vaikšto ten met
metus), jis pasak : „Na, broli Branhamai, – pasak , –
Miltaunas yra kaip tik... ia, žemyn
pietus, apie
šešiasdešimt kilometr nuo ia – miestelis, išsid st s ten
ant nedidel s kalvos.“ Pasak : „Žinau, kur jis.“
Aš paklausiau: „Ar nuveši mane ten?“
Jis atsak : „Nuvešiu.“
Na, tada aš pasakiau: „Vyksiu kit šeštadien .“
64
Taigi, nuvykau Miltaun . Mes nuvažiavome ten.
Pas juos ten gal dvi krautuv s. Ir aš ma iau žmones,
važin jan ius vežimais ir brikel mis (žinote, kaip kad jie
daro Kentukyje, kalnuose), ir pagalvojau: „Na, nieko ia
nematau.“ Aš jau ir paklausiau žmogaus, ar gal iau iš
jo nusipirkti t medin d
.
Jis atsak : „Taip, bet kam ji jums?“
65
Pasakiau: „Ten stovi daug žmoni . Noriu
pasidaryti sau pakyl
ir atsistoti ant jos. Aš
pamokslininkas. Noriu pamokslauti.“
Jis pasak : „J s man nieko už j neskolingas.
Neškit s j ten. Nieko nereikia.“
66
Taigi, aš pasi miau sau d
... Ir, kai pasi miau
savo d
ir nu jau, pama iau ateinant brol Rait . Jis
tar : „Broli Branhamai, turiu šiek tiek reikal ten, ant
kalvos.“ Pasak : „Jeigu nori, galime eiti kartu.“
67
Atsakiau: „Gerai. Aš k tik pasista iau ia savo
...bus daugiau žmoni , kai sugr šiu.“ Aš pakilau ant
kalvos, ir mes pravažiavome didel , sen balt bažny .
Aš paklausiau: „Kokia ia bažny ia?“
68
Jis atsak : „Tai sena baptist bažny ia.“ Pasak :
„Pamokslininkas pateko kažkokius nemalonumus ir…“
Pasak : „Paaišk jo, kad jis yra gangsteris, išprievartavo
kažkokio vyro žmon ir buvo nušautas, ir tiek visko ia

vyko...“ Pasak : „Žmo-...susirinkimas išsisklaid .“ Ir
pasak : „Jie nebeturi bažny ios.“
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Na, aš su juo prad jau eiti aplink t bažny . Ir,
man beeinant, kažkas pasak : „Prieik prie tos bažny ios.“
Ir aš nu jau prie jos, o jis...
Pasakiau: „Aš liksiu ia, kol tu nueisi ant kalvos.“
Jis pasak : „Gerai.“
Aš paklausiau: „ ia nevyksta tarnavimai?“
„Ne.“
70
Pam ginau atidaryti duris, bet durys neatsidar .
Aš pasakiau: „Dangiškas T ve, ar tai, kad Tu k tik
pašaukei mane, kažkaip susij su šia bažny ia? Ar ši
bažny ia sipainiojo br zgynuose? Ar d l to Tu šaukei
„Miltaunas“? Jeigu nori, kad aš b iau b tent ia,
atidaryk man šias duris.“ Past miau duris – jos
neatsidar . Tada atsis dau ant laipt .
71
Ir kaip tik tuo laiku kažkoks vyriškis at jo prie
bažny ios. Pasak : „Laba diena.“
Pasakiau: „Laba diena, pone.“
Jis paklaus : „Nor jote užeiti bažny ?“
O aš atsakiau: „Taip, pone.“
Jis pasak : “Aš turiu rakt .“ Jis atidar duris.
Aš apži
jau j . Paklausiau: „Kam ji priklauso?“
Atsak : „Miestui.“
Aš pasiteiravau: „ domu, ar ia galima b
pravesti kelet susirinkim ?“
Atsak : „Nueikite skaldykl ir paklauskite.“
72
Ir aš nu jau ten, ir jis pasak … Aš pasakiau: „Aš
dirbu komunalini paslaug mon je, aš pastatysiu ten
skaitikl . Nor iau pravesti ten kelet susirinkim .“
Pasak : „Prašom, nereikia jokio nuomos mokes io.
Tik palaikykite tvark .“
Ir aš atsakiau: „D koju, pone. Aš j palaikysiu.“
73
Ir aš nu jau ir pasista iau skaitikl , prad jau
prabudim . Pirm
vakar
ten paskelbiau: „Dievas
yra…J zus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per
amžius. Dievas išlieka Dievu.“ Ir brolis Holas… Žmogus
paraš nedidel skelbim ten...tai yra, ne brolis Holas,
brolis Raitas paraš ten skelbim ir paskelb : „Ateikite
pasiklausyti mažojo Bilio Sand jaus.“ K gi, t vakar
susirinkime buvo daugyb žmoni : ponas Raitas, dvi jo
dukterys ir jo s nus – bažny ioje, kur yra apie penkis
šimtus s dim viet . K gi, aš pamokslavau iš vis j
.
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Kit vakar buvo tiek pat susirinkusi
. Kaip tik
maždaug tuo metu, kai buvau pasiruoš s… S
jau ant
s
prie
sakyklos,
ruošiausi
prad ti
bažny …tarnavim , išdalinau giesmynus, išd liojau
juos visur, visur nušluos iau dulkes. Sunkiai dirbau vis
dien ir at jau bei visur nušluos iau dulkes. Aš nu jau
išdalinti tuos giesmynus...su šiais giesmynais... Vien
daviau broliui Raitui, likusiems po vien , sugr žau ir
atsis dau. Tuo metu išgirdau kažk beldžiant [Brolis
Branhamas pabeldžia sakykl keturis kartus – Red.]
duris. Aš pažvelgiau ir pama iau einant žmog .
75
Brolis Raitas pasak : „O, ne.“ Pasak : „Tai
didžiausias veidmainys ir bedievis šiose apylink se.“ Ir jis
pabarškino savo sen pypk , padaryt iš kukur
burbuol s, namo sien , jo štai taip, be vieno danties,
plaukai užkrit ant aki ... Paklaus : „Kur tas vaikinas,
kuris vadinamas mažuoju Biliu Sand jumi?“
Aš nu jau prie jo ir paklausiau: „Kuo j s vardu,
pone?“
Jis atsak : „Aš – Bilis Holas, g lininkas.“
Aš pasakiau: „Na, aš esu brolis Branhamas.“
Jis paklaus : „Ar tu – mažasis Bilis Sand jus?“
76
Atsakiau: „Ten siv
klaidel .“ Pasakiau: „Ne, aš
nesu mažasis Bilis Sand jus.“ Aš paklausiau: „Ar
nenor tum te paeiti priek ir atsis sti?“
Atsak : „Man ir ia bus gerai.“
Pasakiau: „Gerai, jauskit s kaip namie. Štai
giesmynas.“
Pasak : „Aš nemoku giedoti.“
77
Aš pasakiau: „Na, mes irgi. Bet mes kelsime
džiaugsming triukšm Viešpa iui.“
78
Ir aš nu jau ant pakylos, pamokslavau. Man
prad jus pamokslauti, jis pers do truput ar iau, truput
ar iau. Ir kai pakvie iau prie altoriaus, jis at jo prie
altoriaus ir tapo tos bažny ios pastoriumi, kuriuo yra iki
šiol. Matote?
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Taigi, po poros dien aš prad jau pamokslauti
apie Dievišk
išgydym . Man papasakojo apie mergait ,
gyvenusi už kalvos, kuri prabuvo lovoje devynis metus ir
šešis, ar aštuonis m nesius net neišeidama lauk . Na,
aš...aš pasakiau: „Na, aš nežinau, ar…ar...“ J pastorius
paskelb tam tikroje denominacin je bažny ioje, kuri
sako, kad stebukl dienos pra jo... Dauguma bažny

toje apylink je pasak : „Jeigu kas nors bent užeis ten, iš
karto bus atskirtas nuo bažny ios.“ O jos t vas toje
bažny ioje buvo diakonas. Taigi, jiems buvo sunku ten
ateiti.
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O mano knygut … Daug kas iš j
galb t
skait te j ? Ji vadinasi „ zus Kristus – tas pats vakar,
šiandien ir per amžius.“ Taigi, ten... Ten yra trumpas
Neil dukters liudijimas, kaip ji buvo išgydyta.
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Taigi, jie pakviet
mane, kad atvyk iau ir
pasimels iau už mergait , sirgusi tuberkulioze. Ir jos
vai nor jo, kad atvyk iau. Aš nuvykau ir pasimeldžiau
už j . Ji gr žo su manimi bažny , t vakar , o prieš tai
taip ilgai gul jo.
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Džordžija sužinojo apie tai, ir tiesiog
raudoti.
Gal gale jos motina ir t vas sutiko, kad aš atvyk iau
pasimelsti už j , bet su s lyga, kad j net namuose
nebus. Jie
ir iš jo. Taigi, aš at jau.
83
Vargšel . Ji vis m gino štai taip atsikos ti [Brolis
Branhamas imituoja sergan io žmogaus kos jim – Red.].
Ji negal jo išlaikyti savo indelio seil ms, kad išspjaut . Ir
ji pasak [Brolis Branhamas imituoja Džordžijos bals ,
skambant lyg m ginan io kalb ti išsekusio žmogaus –
Red.]: „Aš… skai iau… knygut .“ Aš pažvelgiau, o ten
buvo mano nuotrauka, o knygut vadinosi „J zus – tas
pats vakar, šiandien ir per amžius“. Ir ji pasak : „Aš…
tikiu… kad Jis išgydys mane.“
84
Ir aš pasakiau: „Na, aš nenor iau sukelti trinties
tavo bažny ioje, mergyte. Bet kur yra tavo t vas ir
motina?“ Ašaros (iš kur joje atsirado tiek dr gm s
ašaroms, aš nežinau) ried jo jos veidu, kuriame net buvo
matyti, kur jungiasi jos kaukol s kaulai. Ji priklaus
labai žinomai bažny iai, kuri neigia Dievo j
.
Ne...tiesiog šiuolaikiniai fariziejai. Jie netiki nei Švent ja
Dvasia, nei kuo kitu. Tiesiog krikštykis vandenyje ir
priklausyk bažny iai. Taigi, nenor jau sukelti jokio
pyk io tarp žmoni .
Ir aš pasakiau: „Na, pasimelsiu už tave.“
O ji paklaus : „J s padarysite, kaip kad padar te
Neil dukrai?“
85
Aš atsakiau: „Sesute, tuo atveju buvo reg jimas.
Aš galiu daryti tik tai, k Dievas pasako padaryti.“ Ir aš
pasimeldžiau už j . Jai n kiek nepager jo.
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Pabaigiau prabudim ... Ir tos savait s pabaigoje aš
pakrikštijau apie šešiasdešimt ar septyniasdešimt penkis.
O ji pažad jo Dievui, jog jei bus išgydyta, tai irgi eis
krikštytis vietov je, kuri vadinasi Toten Fordas,
Žydrajame upelyje.
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gi, diena… Kai išaušo krikšto diena, aš nu jau
ten. O prieš tai ten buvo pamokslininkas, kuris išjuok
mane d l vandens krikšto. Oi-oi-oi! Ir jis prieš tai ved
prabudim palapin je kaip tik ant kalvos virš
s. Ir kol,
damas vandenyje, krikštijau, aš pasakiau: „Man tiesiog
atrodo, tarytum aplinkui b riuojasi Dievo Angelai.“ Ir visi
iki vieno iš jo susirinkimo (tame drumzliname vandenyje,
apsireng gražiais baltais drabužiais) at jo ten ir buvo
pakrikštyti krikš ionišku krikštu – visi iki vieno. Štai
taip. O, kaip buvo gera!
88
Mes išvykome vakarieniauti pas pon
Rait .
Važiuojant
aš
pasakiau:
„Man
kažko
nesinori
vakarieniauti prieš vakarin susirinkim . Manau, eisiu
pasimelsti. Jau iu našt savo širdyje už t mergait .“
89
Ir aš pakilau ten ir…link kalvos ir prad jau
melstis. (Maždaug prieš dvi savaites aš ten buvau, prie to
paties kr mokšnio.) Meldžiausi ten atsiklaup s, pak s
akis Diev . Aš stengiausi nusiraminti, bet ten aplink
koj pyn si žali eršk iai, kurie mane drask . Tiesiog...
Žinote, tik prad kite melstis ar daryti kažk teisingo, ir
pamatysite, kaip velnias iš karto prad s trukdyti. Ir aš
pa jau kit viet , bet besileidžianti saul spigino man
akis. Pa jau ši pus , bet visur, kur be... Galiausiai aš
tiesiog pasidaviau, ir pasakiau: „Viešpatie Dieve, tegu
stagarai bado man kelius arba akmenys r žia man kelius,
ar kas ten beb
– aš meldžiuosi.“ Ir prad jau melstis.
90
O kai jau sijau iau mald , aš žvilgtel jau ir už
sedulos kr mokšnio… Kas nors žino, kas yra sedula? O,
žinoma, Ohajuje žino, kas yra sedulos. Ir nedidelis
sedulos kr mokšnis... Ta Šviesa, tas Dievo Angelas, kurio
nuotrauk
ia turite... Ta Šviesa sušvito iš to kr mo,
pasak : „Atsistok.“
Aš atsakiau: „Taip, mano Viešpatie.“
Pasak : „Eik pas Karterius.“ Tai viskas, k Jis
pasak .
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gi, kai aš...aš išgirdau skambant t varpel … O
ponas Raitas man sak , pasak : „Taigi, kai tas varpelis
suskamb s, reiškia, mama bus padengusi stal

vakarienei, – tuomet ateik.“ (Senas kaimo varpelis...)
Pasak : „Paskambink juo... Ji…kai tik ji paskambins juo
– ateik.“ Aš gird jau j . Bet buvau reg jime ir negal jau
eiti. Žinote, Dievas atsako abejuose linijos galuose. Ar j s
tikite tuo? [Susirinkimas sako: „Amen.“ – Red.]
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Tuo pat metu mažoji Džordžija labai susijaudino,
žinodama, kad aš ruošiuosi išvykti iš apylink s. Ji verk .
Ir ji nor jo ateiti ir pasikrikštyti, ji pažad jo Dievui. Ir ji
prad jo labai nerimauti.
93
O jos motina, nuostabi moteris, nu jo virtuv ir
atsiklaup , uždar duris, skirian ias j ir Džordžij , ir ji
pasak : „O, dangaus Dieve, – pasak , – padaryk k nors
tam beg džiui apsišauk liui, kuris ia keliauja pro m
krašt . Per devynis metus, kuriuos ši mano vargš
dukrel išgul jo toje lovoje, ji nei karto nesiskund . O
dabar jis visai sumaiš jai prot , pasakodamas apie
kažkok Išgydytoj
ar kažk
panašaus.“ Ir pasak :
„Sudrausk š vyr ! Sudrausk š vyr , Viešpatie!“ Ji tai
sak nuoširdžiai, pasak : „Išvaryk j iš šitos apylink s.
Mano vargš dukrel guli ten ir miršta be jokios vilties
toliau gyventi, guli ten štai tokios b senos... O tas
apsišauk lis suteikia jai tuš
vil ...“
94
Ji pasak ... Taigi, tai jos liudijimas, man s ten
nebuvo. Ji pasakojo, kad atsistojo. Jai pasirod , kad
išgirdo kažk ateinant. Ji pakilo. Jos dukra gyveno
netoliese ant kalvos, ir ji pagalvojo, kad tai buvo jos
dukra. Ji pažvelg atgal. Paži
jo ir pasak , kad ant
sienos, kuri buvo apšviesta saul lydžio (tuo pa iu metu
aš meldžiausi), ji pamat šeš , krentant ant sienos. „Tai
zus,“ – tar ji. Pasak : „Ten buvo Jis, lygiai toks pat
gražus, kok J mat su barzda.“
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Jis paklaus : „Kod l verki? Kas ten ateina?“
Pasakojo, kad ji paži
jo ten ir pamat mano šeš
–
truput praplikus , laikant prie širdies štai ši Biblij ,
ateinant , žengiant su iš paskos sekan iu žmogumi.
96
Ir ji
go ir pasak : „Džordžija, atsitiko kažkas
labai keisto.“ Pasak : „Aš turb t buvau užmigusi.
Sapnavau sapn . Ma iau einant t pamokslinink .“
97
Maždaug tuo metu trinktel jo automobilio durel s.
Aš išlipau laukan. O, Dievas atsako abejuose galuose,
jeigu tik leidžiate Jam tai padaryti! Tai buvo Džordžija,
kuri tik jo, nekreipdama d mesio vis netik jim . Ji ir
toliau laik si to, kad Dievas j išgydys! Jeigu Jis gal jo

išgydyti vien mergait , Jis gali išgydyti ir kit . Taip. Ir ji
pamat mane. O aš jau b damas po patepimu, net
nepabeldžiau duris. Aš tiesiog atidariau duris. Jos t vas
buvo nu s tvart pieno, kur k tik primelž . Taigi, aš
jau, atidariau duris,
jau ten. Aš… Ir ši moteris
(motina) tiesiog nualpo ir nukrito tarpduryje. O Džordžija
buvo ten, ir ji pažvelg mane.
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Ir aš pasakiau: „Sese Džordžija, Viešpats J zus
Kristus, kur tu myli…“ O ten, už lovos buvo nedidelis jos
lovos statramstis, nuo kurio ji nutryn visus dažus, kol ji
gal jo pasiekti štai taip atlenkusi rankas, laikydamasi už
jo ir melsdama Dievo palengv jimo. O jos bažny ia
aiškino jai, kad stebukl dienos pra jo. Ji gim [Brolis
Branhamas keturis kartus beldžia sakykl – Red.] b ti
Dievo vaiku. Ir štai ji laik si to pažado. Dievas per Savo
malon parod reg jim ir siunt mane ten. Štai kur tai
buvo. Aš pasakiau: „Dabar aš žinau, kas tu esi. Tu – ta
avyt , kuri
ma iau sipainiojusi
tuose teologijos
br zgynuose.“ Aleliuja! Aš pasakiau: „Džordžija, Viešpats
zus, kur tu myli ir kuriam tarnauji, pasirod man ten
ant kalvos toje pa ioje Šviesoje, kuri kabojo virš Neil
dukters, ir Jis liep man ateiti ia. J zaus Kristaus Vardu
aš sakau velniui palikti tave.“ Pasakiau: „Stokis ant
koj !“
99
tonas pasak : „Kaipgi ji atsistos, kai jos kojos
vargu ar storesn s už šluotkot ?“ Tai nebuvo mintis. „Vis
tiek kelkis!“ O ji netgi negal jo pakelti savo puodelio
seil ms.
100 Ir ji pakilo iš tos lovos veikiama Šventosios Dvasios
gos, per jo per kambar šlovindama Diev , nu jo ir
atsis do kieme, ir laimino žol bei lapus, ir visa kita. Ji
nemat j devynis metus. Aš apsisuk s iš jau. Jos
motina pakilo ir prad jo spiegti bei griuvin ti, ir išvirto
pro prieang
kiem . Prad jo rinktis kaimynai,
galvodami, kad mergait mir arba dar kažkas. O štai ji
buvo kieme, vaikštin jo aplinkui, šnarendama lapus ir
laimindama Diev .
101 Jos t vas išgirdo vis t triukšm , tod l irgi atl
.
Ten gul jo jo žmona, o žmon s štai taip j v davo. Ir jis
išgirdo grojant vargonus. Jis jo namus. Ten buvo jo
dukrel , s
jo prie vargon ir grojo:
Yra Šaltinis tekantis

Iš Kristaus sužeisto žaizd ,
Ir kas po šia Srove pateks,
Bus laisvas nuo kal .
102 O, tai bent! Nuo to laiko ji guldavosi lov tik tam,
kad pamiegot . Tai vyko prieš penkiolika, šešiolika
met . O, kas tai buvo? Laik si to šeštojo poj io, kažkas
viduje sak : „Jeigu Jis gal jo išgydyti vien žmog , tai Jis
gali išgydyti ir mane!“ Aleliuja! Tai tiesa! Teisingai.
103 Pamenu, kaip Fort Veine senasis Džonas Rainas…
Ne tas vyras, kuris su žandenomis, o kitas – aklasis
Džonas Rainas. Aš vedžiau ten susirinkim , didel je
maldykloje. (Aš jau art ju prie pabaigos, pereisiu prie
maldos už ligonius.) Šitas žmogus s
jo balkone. Jis
buvo katalikas. J atved prie altoriaus, užved ant
pakylos pagal jo kortel .
104 Kai jis pakilo ten, kur buvau aš, pasakiau:
– J s Džonas Rainas.
– Teisingai.
– Ir j s katalik tik jimo.
Jis pasak :
– Teisingai.
– J s jodin davote cirke.
– Teisingai.
105 Tuomet pasakiau: „J s apakote prieš dvidešimt
kelis metus arba dar anks iau.“
106 Atsak : „Tai tiesa.“ Kažkokia leukemija ar kažkas
panašaus pateko jo akis ir j apakino. Aš pasakiau: „J s
esate elgeta.“
107 O jis atsak : „Ne visai elgeta, bet, – pasak , – aš
džiu gatv je.“
108 Ir aš pasakiau: „Na, gerai.“ Ir paklausiau: „Ar j s
tikite, kad J zus Kristus jus išgydys?“
Jis atsak : „Tikiu.“
109 Aš pasimeldžiau už j ir užd jau ant jo rankas.
Pasakiau: „Viešpatie J zau, dabar aš sudraudžiu t
aklum J zaus Kristaus Vardu. Tepalieka tai j .“ Ir
pasisuk s paži
jau ir pama iau j nueinant regint . Aš
pasakiau: „TAIP SAKO VIEŠPATS“ (tuomet jau steb kite
atidžiai), „TAIP SAKO VIEŠPATS, j s atgavote savo
reg jim .“
Na, jis…jis pasak : „Aš nematau.“

110 Aš atsakiau: „Tai neturi jokios reikšm s. Eikite
savo keliu dži gaudamas.“ Taigi, jis nu jo.
111 Po keli minu
pri jo moteris, kuriai ant kaklo
kabojo didžiulis g žys, ir, kol mes meld
s už j , jis
išnyko. Tuo metu pasirod Džonas Rainas, v l gr žo
braudamasis pro visus tvarkos priži
tojus. Tuomet
vyras, kuris pad jo man maldos eil je, steng si neleisti jo
ant pakylos. Jis pasak : „Aš noriu pamatyti t
pamokslinink .“ Taigi, jie v l užved
j ten. Jis
pasak …pasak man...tar : „J s pasak te man, kad aš
išgydytas.“
Aš atsakiau: „Taip ir yra.“
Jis pasak : „Na, jeigu aš b iau išgydytas, tai
gal iau matyti.“ Pasak …
Aš atsakiau: „O, ne, tai neturi nieko bendro. J s
man pasak te…“
Jis pasak : „Juk j s pasak te, kad aš išgydytas.“
Atsakiau: „O j s sak te, kad tikite manimi.“
Jis pasak : „Aš tikrai jumis tikiu.“
Aš paklausiau: „Tada ko abejojate?“
Jis atsak : „Na, jeigu aš buvau išgydytas, argi
netur iau matyti?“
112 Pasakiau: „J s matysite. Jeigu Dievas man parod
reg jim , kad j s matote – taip ir turi vykti.“ Jis buvo
katalikas, ir jo niekada nemokino nieko panašaus.
Jis pasak : „Bet aš nesuprantu. K turiu daryti?“
113 Aš atsakiau: „Na, jums tereikia eiti savo keliu ir
tiesiog garbinti Diev už duot jums reg jim .“
114 Jis paklaus : „Kur j s?“
stumtis
priek ,
pasak : „Lukterkite minut .“ Paklaus : „Kuo j s
vardu?“
Atsakiau: „Branhamas.“
115 Jis pasak : „Leiskite man jus paliesti.“ Ir jis užd jo
mano rankas ant sav s, jis tar : „Pone Branhamai, kaip
katalikas esu išmokytas tik ti savo kunigu.“ Ir pasak :
„Aš at jau pas jus pagalbos. Ir j s papasakojote man, kas
aš toks, ir visk apie mano b kl , ko niekas nežino,
išskyrus Diev . Aš tikiu, kad tai tiesa, tod l vis sakysiu:
„Šlov Dievui!“ Jis nulipo nuo pakylos.
116 Kaip man buvo sunku vesti tarnavim kitus du
vakarus. Jis atsistodavo ten, kur aš b davau: „Šlov
Viešpa iui už tai, kad išgyd mane!“ Hm. Aš prad davau
pamokslauti – jis v l pakildavo šaukdamas: „Šlov

Viešpa iui už tai, kad išgyd mane!“ [Susirinkimas
juokiasi – Red.]
117 J darbino pardavin ti laikraš ius. Beveik m nuo
pra jo; vis šauk : „Šlov Viešpa iui už tai, kad išgyd
mane!“ Ir jis s
jo ten, šauk : „Išskirtinis numeris! Šlov
Viešpa iui už tai, kad išgyd mane!“ [Susirinkimas
juokiasi – Red.] Jie juok si ir šaip si iš jo, berniukai,
išnešiojantys laikraš ius, nušvilpdavo j .
Žmon s gatv se kalb jo: „Tas senis išprot jo.“
118 O jis sakydavo: „Išskirtinis numeris, išskirtinis
numeris, visi paskaitykite tai! Šlov Viešpa iui už tai, kad
išgyd mane! Išskirtinis numeris, perskaitykite visi! Šlov
Viešpa iui už tai, kad išgyd mane!“
119 J nusived (galvojo, kad j reikia išsi sti
psichiatrijos ligonin ) ir apklaus . Jis pasak : „Aš tokio
pat sveiko proto, kaip kad buvau visada. Bet aš tikiu
Dievu. Šlov Viešpa iui už tai, kad išgyd mane!“ – ir
panašiai. Kas tai buvo? – Jis laik si to šeštojo poj io!
Kažkas ten laik si to. Jis nekreip jokio d mesio tai, ar
gali matyti, tas reg jimas netur jo su tuo nieko bendro.
Jis mat kitu reg jimu. Jis mat Diev ! Mes ži rime
tai, ko nematome. Visa krikš ioniška ginkluot – per
tik jim . Kas artinasi prie Dievo, tam b tina tik ti, kad
Jis yra. Visi Dvasios vaisiai, viskas yra tik jimas,
nematoma. Mes ži rime
tai, kas nematoma. Mes
ži rime tai, kas nematoma, tik jimu mes matome tai.
Aleliuja!
120 Vienas berniukas nuved j per gatv
kirpykl
nusiskusti. Ir kažkoks pasip
s dabita kirp jas panoro
truput pasišaipyti iš jo. Taigi, jis kaip reikiant išmuilino
jam veid . O kiti kirp jai… Ir jis pamirks jo jam štai taip.
Pasak … Prad jo skusti j , (nuskuto maždaug vien
pus ), buvo pariš s rankšluost , žinote, ir pasak :
„Klausyk, d de Rainai.“
Jis atsak : „Taip, s nau.“
121 Pasak : „Gird jau, kad buvai nu s paži
ti
šventuolio, kai jis buvo ia.“
„Taip, buvau,“ – atsak jis.
Tas pasak : „Hm... Gird jau, kad tu...tu išgijai.“
122 Jis atsak : „Taip, išgijau. Šlov Viešpa iui, kad Jis
išgyd mane.“ Ir kai jis tai pasak , jo akys atsiv
bes dint kirpyklos k
je. Jis pašoko iš tos k
s su
rankšluos iu ant kaklo. Kirp jas prib go prie dur su

skustuvu rankoje. Senolis Rainas iš vis j
pasileido
gatve, r kdamas ir šaukdamas: „Šlov Viešpa iui, Jis jau
išgyd mane!“ [Susirinkimas džiaugiasi – Red.]
123 Kas tai buvo?! – Laik si to šeštojo poj io. Tai
kažkas, kas paver ia j realybe. Žinoma. Šiuo šeštuoju
poj iu b davo pavergiamos karalyst s. Amen! Šeštasis
poj tis pavergdavo karalystes. Per š šešt
poj
griuvo
Jericho sienos, susilygindamos su žeme. Amen! J s tikite
tuo? Jericho sienos sugriuvo šeštojo poj io d ka.
124 Šeštojo poj io d ka j ra negal jo paskandinti
Pauliaus. Kai jis keliavo ten, kai nebeliko jokios vilties, jis
pamat
Viešpaties Angelo reg jim . Ir jis sugr žo
sakydamas: „B kite dr
s!“ Kas atsitiko? Nei m nulio,
nei žvaigždži per keturiolika dien ir nakt , buvo kaip
niekada tamsu. Audra buvo kaip niekada stipri. Bet tas
šeštasis poj tis prad jo veikti, kai jis pamat Viešpaties
Angel ! Aleliuja!
125 Tas šeštasis poj tis neleido Petrui likti kal jime.
Jokiu b du! Dievo j ga siunt ten Angel ir išlaisvino j !
126 Šeštasis poj tis negal jo laikyti surakintais
Pauliaus ir Silo. Dievas siunt žem s dreb jim ir visk
supurt !
127 Tas šeštasis poj tis – tepaveikia jis j
naudai
kur laik . D l šio šeštojo poj io netgi li tai negal jo
su sti Danieliaus. Jie negal jo kvailioti su tuo šeštuoju
poj iu. Jokiu b du.
128 To šeštojo poj io d ka ugnis negal jo sudeginti
žyd jaunuoli .
129 To paties šeštojo poj io d ka, kuris veik Mortoje
jai at jus pamatyti J zaus, iš kapo buvo prikeltas jos
brolis, nuo mirties pra jus keturioms dienoms...
130 Tas pats šeštasis poj tis apval raupsuot . Tas
pats šeštasis poj tis tre
dien prik
J
Krist . Tas
pats šeštas poj tis vien dien apgaubs Bažny
ir
paims J iš ia šlov ! [Susirinkimas dži gauja – Red.]
131 Nepasikliaukite penkiais. Jie apgaulingi. Bet
tent šeštasis teisingas. Jeigu norite… ia š vakar yra
vienas žmogus. Nežinau, ar arlis Koksas yra ia, ar ne.
Aš kalb jausi su juo apie šešt
poj . Jis tai pri
ir
patik jo, ir klaus si juostos apie tai. [Tuš ia vieta juostoje
– Red.] Jo žmona pasak : „Duok man jos pasiklausyti.“
Nub go kit kambar ir prad jo klausytis. Ji pasak :
„Viešpatie, aš irgi turiu šešt
poj , ir aš ketinu j

pažadinti. Aš noriu Šventosios Dvasios,“ – ir štai Ji
nuženg . Kas tai? – Jeigu tuo tiki. Matyti… Mes turime
tuo tik ti ir nematydami. Ta iau Dievas vis tiek leidžia
mums tai pamatyti. Jis parodo mums tai. Jis parodo
mums Savo…Savo artum . Be abejo, tuomet negali b ti
joki pasiteisinim d l to, kad šis šeštas poj tis neveikia.
Nulenkime galvas.
132 M
Dangiškas T ve, šeštasis poj tis, šie
liudijimai iš Biblijos, kad šeštasis poj tis, kur aš vadinu
tik jimu… Aš skai iau laiške Žydams 11 apie šešt
poj , kad tik jimas užtikrina tai, ko viliam s, ir parodo
tai, ko negali aptikti žemiški poj iai. Ir ten mes ištisai
matome, kaip jie pavergdavo karalystes ir už iaupdavo
li
nasrus, ir pasprukdavo nuo kalavijo ašmen . Ir...ir
Henochas buvo perkeltas
dang šio šeštojo poj io
ka. Abraomas klajojo svetimoje žem je ir gavo s
po
to, kai jam sukako šimtas met . Šeštasis poj tis. Kai
Saros
ios buvo apmirusios, jis nekreip
tai d mesio,
jis nesuabejojo Dievo pažadu per netik jim , bet buvo
tvirtas, atiduodamas j -…šlov Dievui. Jis žinojo, kad
Dievas dav pažad ir Dievas – jis buvo visiškai sitikin s
– ištes s tai, k pažad jo.
133 O Dieve, o mes dar manome es Abraomo vaikai.
Kaip mes toli nuo to! O Dieve, pažadink šiandien šešt
poj
šitoje bažny ioje tarp ši žmoni ! Kai mes matome,
kad Tu davei š did ženkl Abraomui. Ir kas ten vyko...
Dieve, aš meldžiu, kad š vakar jie pamatyt Viešpaties
Akivaizdos Angel , ir pasikliaut ne savo poj iais, ne
savo reg jimu, bet Dievo Žodžiu, kuris dav pažad ; ir
kad kiekvienas ia esantis žmogus b
išgydytas, ir kad
kiekvienas, kuris neišgelb tas – b
išgelb tas, ir visi,
kurie neturi Šventosios Dvasios
gaut J . Išgirsk
mane, T ve, meldžiu J zaus Vardu. Amen.
134 Ar j s pasiruoš priimti savo išgydym ? Visi?
[Susirinkimas sako: „Amen.“ – Red.] J s…j s ketinate
leisti savo šeštajam poj iui veikti? Kas gi dabar yra
šeštasis poj tis? Tai tik jimas. O tik jimas užtikrina tai,
ko viliam s, ir parodo, kad mis rie iai neteis s: „Aš iš
Mis rio. Turite parodyti man (žinote), turiu tai pamatyti.“
Tik jimas yra tai, kas pavergia karalystes, vykdo
teisingum , daro
vairiausius šio šeštojo poj io
stebuklus ir ženklus. Pažadinkite j ! Nusiimkite raišt nuo

savo dvasini
aki ! Apsižvalgykite, paži
kite, ar
nepamatysite, kad Dievas ir toliau lieka Dievu.
135 Gerai, visi, kurie gavote maldos korteles,
išsirikiuokite ia man iš dešin s pagal savo numer .
Maldos kortel 1, 2, 3, 4 – atsistokite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 – dabar ateikite štai taip,
ši pus . [Brolis
Branhamas su kažkuo kalbasi – Red.] Taip, aha. Gerai.
Atneškite…savo...kad žmon s gal
apeiti, puiku.
Numeskite juos tiesiog ia, jeigu galite. Gerai. 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, šešio-… [Tuš ia vieta juostoje –
Red.]
136 Religinga žmoni grup , išrinktoji tauta, kurios
visos kartos – žydai, kurie buvo išmokyti apie Mesijo
at jim , ir k Jis darys, kai ateis... O Jam at jus, jie
nepažino Jo! Kaip graudu, ar ne? Manau, kad tai viena
li dniausi istorij pasaulyje. Pasaulis buvo sutvertas
per J , ir pasaulis Jo nepažino. At jo pas savuosius, o
savieji Jo nepri
. Tai iš ties li dna.
137 Taigi, atkreipkite d mes . Jie lauk Mesijo. Tiesa?
O at s Mesijas tur jo b ti Dievas-pranašas. Kas tai
žinote? Jis tur jo išreikšti pranašo ženkl , nes Moz
pasak , kad Jis bus pranašas, kai apsireikš k ne; kad
Jis bus pranašas, išreikš pranašo ženkl . Lygiai kaip kad
žydai dabar. Aš laukiu...
138 Mes su broliu Džozefu kalb jom s ši popiet .
Brolis… Iš Stokholmo, Švedijos. Brolis Lui Petrus
nusiunt
apie pus
milijono Biblij . Kai brolis
Arganbraitas parod man t film „Trys minut s iki
vidurnak io“... Tie žydai, besirenkantys iš viso pasaulio,
iš Irano ir taip toliau, niekada negird jo J zaus Vardo.
Buvo ten nuo rom
nelaisv s laik . Jie niekada
negird jo apie tok kaip J zus Kristus. Brolis Petrus
nusiunt jiems šias Biblijas. Jie skait jas.
139 Taigi, iš j
interviu. Tiesiog… Aš pats sigijau
film . Ir jie ži
jo tai. J klaus : „Ko j s vykstate
vyn , – numirti?“ Neš ant nugar pagyvenusius ir taip
toliau... Atsak : „Mes atvykome pamatyti Mesijo.“ Štai
taip.
140 Kai figmedis išleidžia pumpurus – vasara arti. Ta
šešiakamp Dovydo žvaigžd dabar yra tauta. Seniausia
liava pasaulyje v l plev suoja pirm kart po dviej su
puse t kstan io met . Tai tiesa. Jeruzal turi savo
pinigus, savo valiut , savo statymus, savo valdži . Tai

l tauta. J zus pasak , jog, kai figmedis prad s leisti
pumpurus, tuomet tas laikas jau ia pat.
141 Kai jie aptiko ši …šias Biblijas… Jie nebuvo kaip
daugelis m
Volstrito gatv s žyd . Jie buvo ten
tik dami. Kai l ktuvas atskrido j paimti, na, jie netgi
nenor jo lipti
t l ktuv . Jie bijojo. Niekada nieko
panašaus nemat . TVA aviakompanija... J s mat te tai
žurnale „Žvilgsnis“. Pagyven s rabinas iš jo ten ir pasak :
„Prisiminkite, kai buvome pašaukti vykti savo t vyn ,
pranašas mums pasak , kad b sime parneštì atgal ant
erelio sparn .“ Aleliuja! Paklausykite. „Parneštì atgal ant
erelio sparn .“
142 Ir štai jie atsid
t vyn je. Jie v l ten sugr žo. Jie
pa
ši maž Biblij ir prad jo skaityti j – Nauj
Testament . Žinote, žydai skaito nuo galo priek . Ir kai
jie perskait tai, jie pasak : „Jeigu šis J zus yra
Mesijas…“ Parodo jums, kur jie yra dabar. „Jeigu šitas
zus yra Mesijas, tai Jis turi b ti ir pranašas. Jeigu Jis
prisik
iš mirusi
, tai parodykite mums J darant
pranašo ženkl , ir mes patik sime Juo.“ Amen. O, tai
bent! Visiškai teisingai!
143 J s, pagonys, geriau pulkite veidu žem ! Ranka
pasiekiama ta valanda, kai Dievas atgr š Savo malon
žydams. O j s, pagonys, b site užantspauduoti be Dievo,
be gailestingumo – ne kas kita, kaip atominio ginklo
pašaras. Taigi, susitaikykite su Dievu dabar, kol turite
galimyb susitaikyti. Susitaikykite su Dievu dabar.
144 Atkreipkite d mes , kai J zus at jo pas žydus, Jis
parod t Mesijo ženkl , rod jiems, kad Jis – Pranašas.
O jie vadino J b
ju, belzebulu, velniu.
145 Ir paskui tai… Ten buvo ir daugiau žmoni ,
laukian
Mesijo. Kas žino, kad, pagal Biblij , žem je
yra tik trys žmoni gimin s? Chamo, Semo ir Jafeto
žmon s. Visi jie kilo iš Nojaus s
. Tai tiesa. Gerai. Tai
žydai, pagonys ir samarie iai, kurie yra pusiau žydai,
pusiau pagonys. Ir šie samarie iai lauk ateinant Mesijo.
146 J zus jo pro vartus, atsis do ten, ir iš jo moteris.
Ir Jis pasak : „Atnešk man gerti.“
147 Ji pasak : „Jums, žydams, tai n ra prasta. Mes
taip nebendraujame vieni su kitais.“
148 Jis pasak : „Bet jei tu žinotum, su kuo kalbi, tai
pati prašytum Man s gerti.“ Pokalbis t
si tol, kol Jis
galiausiai pasak : „Eik, pasiimk savo vyr ir sugr žk ia.“

149 Ji atsak : „Aš neturiu jokio vyro.“
150 Jis tar : „Gerai pasakei, nes esi tur jusi penkis, ir
tas, su kuriuo gyveni dabar, n ra tavo vyras.“
151 Ji pasak : „Pone!“ Ši prostitut žinojo apie Diev
daugiau, negu dau-...du tre daliai pamokslinink
Jungtin se Valstijose. [Susirinkimas sako: „Taip, taip.“ –
Red.] Tai tiesa. Ji pasak : „Pone, aš matau, kad esi
pranašas. Mes (mes, samarie iai), mes žinome, kad, kai
ateis Mesijas, Jis darys šituos ženklus. Jis mums visk
paskelbs. Bet kas gi Tu esi?“
152 J zus pasak : „Aš esu Tas, kuris su tavimi kalba.“
153 Ir ji nub go miest ir pasak : „Eikite paži
ti
Žmogaus, Kuris pasak man visk , k esu padariusi. Ar
tik Jis nebus pats Mesijas?“ J s supratote? Ar tik Jis
nebus kaip tik tas Mesijas? Gerai.
154 Taigi, Jis parod š ženkl žydams. Jis parod j
samarie iams, bet ne pagonims. Mes buvome anglosaksai
su v zdu už nugaros, ir garbinome stabus – rom nai ir
taip toliau. Jis neparod šito ženklo jiems. Ir Jis pasak ,
kad pikta ir svetimaujanti karta šiomis paskutin mis
dienomis gaus Jonos ženkl – prisik limo ženkl .
155 Taigi, J zus taip pat kalb jo jiems: „Kaip buvo
Sodomos dienomis, taip bus ir Žmogaus S naus at jimo
metu.“ Kok ženkl gavo Sodoma? T pat – Angel ,
pasisukus nugara. (Ar tu…ar jie...ar ten jau visi žmon s,
Bili? Visi? Gerai.) Jis pasak …
156 Kiek ia dabar esan
neturi maldos kortel s ir
norite, kad Dievas išgydyt
jus? Pakelkite rankas.
Pasakykite: „Aš…aš noriu, kad Dievas išgydyt mane.“
Taigi, jeigu ia yra daugiau maldos korteli , t , kurie
gavo maldos kortel – stokite eil . Tada, jeigu ne, kol
s... Mes prieisime prie j
bet kuriuo atveju. J s
ne…j
ne… Aš noriu, kad surastum te… Jeigu tik
galite priimti tai, k aš šiandien kalb jau, t šešt
poj ... Tik kite visa širdimi.
157 Taigi, daugelis iš j
atsiunt šias skepetaites. Aš
meldžiuosi už kiekvien iš j , iš vis j
stengiuosi
skirti joms laiko. Taigi, jeigu aš praleidau jus, tiesiog
parašykite man
Džefersonvil , Indian . Aš nusi siu
jums j . Suprantate? Aš jums nusi siu j paštu. Jeigu
s pasigedote jos arba pasigedote…jeigu j
skepetait
kur nors pasimes, tiesiog parašykite man. Tai nekainuos
jums n cento. Tiesiog parašykite, ir mes… Žinoma,

kartais žmon s tuo pa iu atsiun ia truput pinig , nes
mes išleidžiame šimtus doleri
per savait
pašto
ženklams ir kitiems dalykams, ir siun iame šias
skepetaites po vis pasaul su visokiausiais stebuklais,
ženklais ir kitkuo, k jos atneša. Nes jos pasiekia toliau,
nei pats galiu pasiekti. Bet dabar paži
kite…
158 Manau, kad devyniasdešimt penki procentai
žmoni … Aš žinau, kad ia yra keletas žmoni
iš
Džefersonvilio, bet nematau n vieno iš j maldos eil je.
O jeigu jie ten b
, aš mandagiai paprašy iau j išeiti
(tai tiesa), nes matausi su jais namuose. Dabar tai
daroma d l vietini žmoni , d l t žmoni , kurie negali
patekti kitu laiku.
159 Taigi, ia stovi ponia. Jeigu aš gal iau išgydyti ši
moter , tai b iau...nenaud lis, jeigu to nepadary iau.
Jeigu gal iau tai padaryti, man neder
stov ti už šios
sakyklos, broli Salivanai, jeigu gal iau j išgydyti. Bet aš
negaliu jos išgydyti. Ji jau išgydyta, jeigu ji serga. Aš
nežinau, ar ji serga. Bet jeigu taip yra, tai J zus išgyd j ,
kai mir Kalvarijoje. Jis permaldavo tai. Jis buvo
sužeistas už m
nuod mes, Jo žaizdomis mes buvome
išgydyti. Ar tai tiesa? [Susirinkimas sako: „Amen.“ – Red.]
160 Taigi, šie žmon s, kuriuos ia atvež ne gali
vežim liuose, aš noriu, kad j s pažvelgtum te... Atrodo,
vakar vakare buvo viena moteris vežim lyje, ant gulto ar
ant kažko kito, Šventoji Dvasia iškviet j ir pak
iš ten.
Taigi, dažnai j s, kurie vežim liuose, pradedate sakyti:
„O, mano atvejis beviltiškas.“ Tol, kol taip manote, j
šeštasis poj tis yra mir s. Hm. J
šeštasis poj tis,
jeigu jis gyvas š vakar , tada tai paskutin j
kan ios
valanda. J s išeisite iš ten, keliausite namo, b site
sveiki.
161 Vyras ir moteris, stovintys ia (juodaodžiai brolis ir
sesuo) su savo s neliu. Ar j s tikite š vakar ? Tur k
tik jim , mano broli. Tur k tik jim , sese. Šis mažylis
dar per mažas, kad žinot , kas yra tik jimas. Tik kite,
kad Dievas išgydys j
vaik . Ponia, stovinti ia su šiuo
mažu berniuku. Tur kite tik jim ...
162 Visi
stovintys
aplink
šiuos
ne gali
vežim lius, – noriu, kad j s tur tum te tik jim už
tuos žmones. Ir j s, ten, kai kurie iš j
turi širdies
lig , kuriems beliko gyventi kelias dienas. V žys...
Jeigu kažkas nebus padaryta, j s mirsite. Šie žmon s,

galintys gyventi normal gyvenim , yra suluošinti. Bet
jeigu j s ne sikibsite Diev tiesiog dabar, j s mirsite.
Tikrai taip. Bet sikibkite Diev ir pasakykite: „Dieve,
aš naudoju savo šešt
poj , aš tikiu. Ir aš tikiu,
kad Tu padarysi mane sveik .“ Ir tuomet Dievas tai
padarys. Ar tikite tuo? Aš tikiu iš visos širdies.
163 Taigi, neketinu pravesti atpažinimo eil s... Aš
negal iau pravesti pro ia vis ši penkiasdešimties.
Negal iau to padaryti. Bet aš melsiuos. Taigi, jei Dievas
ir toliau pasilieka Dievu, jeigu Dievas vis dar lieka Dievu,
tuomet Jis gali padaryti visk tiesiog taip, kaip Jis…
164 Kokia yra aukš iausia tik jimo forma? Buvo vienas
rom nas… Žydas pasak : „Ateik, užd k rankas ant mano
dukters, ir ji pasveiks.“
165 Rom nas pasak : „Nesu vertas, tiesiog tark žod .“
Štai kaip turi elgtis pagonys. Susirinkimuose užsienyje ir
vairiose vietose, jeigu jie pamato vykstant vien
antgamtin reiškin , tuomet visa auditorija išeina
pripildyta tik jimo. Suprantate? Jie patiki tuo. Bet ia
taip sunku.
166 Taigi, j s esate sekmininkai. Galite b ti
metodistas, bet jeigu j s gavote Švent
Dvasi , tai esate
sekmininkas. Tad, jeigu j s pasiruoš atgaivinti š šešt
poj , padarykime tai.
167 Taigi, ia ši moteris, arba štai ši, bet kuriuo atveju,
aš…aš nepaž stu šios moters. Manau, mes nepaž stami.
Taigi, ia... ia yra moteris, kurios niekada gyvenime nesu
mat s. Ji pasak , kad nepaž sta man s, o aš nepaž stu
jos. O, kaip aš gal iau žinoti ir… Ji tiesiog išties … Šias
korteles sumaiš bei padav kažkam kortel , ir ji pa
ši , ir štai ji ia. Taip jau atsitiko, kad ji ant pakylos yra
pirmoji.
168 Ir jeigu kas nors iš j
(man kalbantis su ja), ten
tik kite, tai pamatysite, kad Jis gali ateiti lygiai taip pat ir
pas jus. Suprantate? Taigi, jeigu tai gal jo b ti padaryta
vien
kart
žmogui, kuris galb t niekada nebuvo
susirinkime, reiškia, tai patvirtinimas, kad tai Tiesa.
Dievas pasak Mozei: „Imk ši dovan ir eik ten, bei
parodyk, kaip tavo rankos išgijo nuo raups .“ Jis padar
tai vien kart , ir visas Izraelis nusek paskui j
pažad
žem . Suprantate? Jis nesakydavo kiekvien
kart sutik s izraelit : „Paži
k mano rank – raupsai.
Matai? Ji pagijo.“ Ne, ne. Jis padar tai vien kart , ir jie

visi patik jo tuo. Štai taip mums pridera daryti: pama iau
– patik jau.
169 Taigi, štai mano ranka. Kiek žinau, aš niekada
gyvenime nema iau šios moters. Jeigu ir ma iau, tai jos
nepažinojau. Aš jos visai nepaž stu. Bet jeigu Šventoji
Dvasia ateis pas mane ir pasakys man, kod l ji ia stovi,
arba kažk , k ji padar , arba kažk , k ji planuoja
daryti, arba galb t kažk , k ...k ji žino, man nieko
nežinant apie tai, tada tai bus patvirtinimas, kad Jis vis
dar tas pats J zus, kuris kalb josi su moterimi prie
šulinio. Teb na tai rodymas šiai pagoni kartai, kad tas
Mesijas, kuris kažkada gyveno Ugnies Stulpe – T vyst je,
buvo apsistoj s žmogiškame k ne, pavadintame S numi
– S nyst je, o dabar Šventosios Dvasios pavidalu jumyse
ir manyje per pašventinim Krauju apsigyveno m
nuose. Šventoji Dvasia gyvena mumyse: „Kas Mane
tiki, darys darbus, kuriuos Aš darau. Iš ties sakau
jums: S nus nieko negali daryti savyje, o vien tai, k
mato darant T
.“ J s tikite tuo? [Susirinkimas sako:
„Amen.“ – Red.]
170 Dabar nor iau paklausti t , kurie yra ne gali
vežim liuose. Taigi, jeigu gal iau išgydyti ši moter , aš
tai padary iau. Jeigu gal iau išgydyti jus, padary iau
tai. Aš negaliu. Bet jeigu Viešpats Dievas (kadangi ji šalia
man s), jeigu Viešpats Dievas pasakys man kažk apie
ši moter (tegu ji pasako, ar tai tiesa, ar ne), apie k ji
žino, kad aš to nežinau – tada žinokite, kad tai turi b ti
kažkokia antgamtin j ga, galinti tai padaryti. Teisingai?
[Susirinkimas sako: „Amen.“ – Red.] J s patik site, kad
tai Dievo S nus pagal Jo pažad , kad Jis pažad jo tai
daryti? [„Amen.“] Visi ia esantys patik site tuo? Ar tada
priimsite savo išgydym ir patik site iš visos širdies? Vos
vieno pavyzdžio pakaks, jeigu j s iš ties to nor site.
Amen. Tai tikrai tiesa. Jeigu j s patik site tuo vienu
vykiu. Tai neabejotinai bus tiesa.
171 Tuomet gerai. Taigi, aš einu atsistoti prie šio
mikrofono, nes kuomet prasideda reg jimai, aš
nebežinau, ar...ar kalbu per tyliai, ar per garsiai. Ta iau
ši auditorija man pažad jo, kad priims savo išgydym ,
jeigu Šventoji Dvasia apreikš man apie jus kažk , ko
aš…apie k j s žinote, kad aš nežinau. Taigi, tai bus…
Ar…ar tai padr sins jus ir duos jums tik jimo, jeigu Jis
tai padarys d l j
? Ar padr sins? Tikrai padr sins.
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Taigi, dabar aš tiesiog kalbuosi su jumis, kaip kad
Viešpats kalb josi su moterimi prie šulinio.
Suprantate? Jis užkalbino j pirmas, kadangi ji buvo
pirmoji. Suprantate? Ir aš taipogi turiu taip daryti, kad…
Suprantate? J s esate žmogus. J s turite dvasi . J s
turite siel . Aš irgi esu žmogus, turintis dvasi ir siel .
Dabar aš žinau, kad j s krikš ion , nes j
dvasia
pradeda man liudyti, kad j s esate krikš ion . Teisingai.
Suprantate?
Jau iasi
svetingumas.
Jeigu
tokia
neb tum te, tada tai atstumt .
173 Ar j s kada nors buvote viename iš susirinkim ir
ar mat te vykstant šiuos dalykus? J s tai mat te. Kada
nors esate ma iusi, kaip ateina nusid liai ir parodomi
dalykai, kaip tai šitaip atstumiama? Jiems iš karto
pasakoma: „Tu esi nusid lis. Tu padarei tai ir tai. Tu
pasielgei taip ir taip.“ Ar ne?
174 Taigi, jei tikite visa širdimi, visa savo esybe,
Dievas gal s pasakyti man, kokia j
problema arba
kažk apie tai. Tuomet priimkite tai. Tada tai paskatins
visus juos tik ti. Šie ne gal s žmon s pasak , kad
patik s. Ligoti žmon s, širdininkai ir kiti pasak , kad jie
patik s. Taigi, tuomet kiekvienas patik s, ir visi ia
esantys eil je patik s. Netgi nereik s pravesti maldos
eil s. Kiekvienas, iš ties norintis panaudoti t šešt
poj , tiesiog eikite, sakydami: „A
Viešpa iui, Jis
išgyd mane.“ Toks Jo poži ris
kiekvien iš j
.
Tiesiog taip atsitiko, kad burt keliu ia pakilote b tent
s. Ten dar yra daug, daug daugiau norin
. Galb t
Šventoji Dvasia paskui jud s per vis auditorij . Aš
nežinau, k Ji darys. Paskui, kuomet aš visai nusilpsiu,
mano s nus arba kažkas iš j , Džinas arba kažkas iš j ,
jie prieis ir palies mane iš šono. Žinau, kad tai… Tuomet
turiu baigti (suprantate?), kadangi aš ne… Kartais
nebežinai, kur esi, nes po tiek daug reg jim atrodo,
kad viskas yra reg jimas. Suprantate? J zus pasak :
„Didesni už šiuos darysite, nes Aš einu pas Savo T
.“
– apie tai, k Jis mat ...
175 Dabar aš matau, kas nutiko šiai moteriai. Ji at jo
ia d l maldos, maldai už nedidel augl . Ir tas auglys yra
ant rankos. Tai tiesa, ar ne? Taigi, ar j s tikite? Taigi,
auglys pasl ptas nuo man s, bet ne nuo Dievo. Ar aš
nesakiau, ant kurios jis rankos? – Ant dešin s. Tai…
Teisingai? Pakelkite savo rank , jeigu tai tiesa.

176 Ar dabar tikite visa širdimi? Ar jumyse pradeda
veikti šeštasis poj tis? Arba j s tiesiog apakinti ir sakote:
„Na, tai visai neblogai?“ O gal šis šeštasis poj tis iš tikro
pradeda veikti, sakydamas: „Šlov Dievui, aš žinau, kad
šitas žmogus nepaž sta šios moters; taigi, tiktai J zus
Kristus gal jo pažinoti j , o Jis pažad jo tai daryti?“
Tuomet tai reiškia, kad j s pasveiksite, jeigu gal site tuo
patik ti.
177 Pasakysite: „Galb t tu atsp jai, kas jai yra.“ Aš
negal iau to atsp ti. To neatsp si. Gal… Pasakysiu jums
dar vien dalyk . J s nesate vietin . J s iš Laimos.
Teisingai. Ar tikite, kad Dievas gali pasakyti man, kas
s? Panel Vait, ponia Vait. Tai tiesa. Dabar Dievas jus
išgydys, eikite namo ir tik kite tuo visa širdimi.
178 Dabar j s tikite? Visi iki vieno? [Susirinkimas
dži gauja – Red.] Tur kite tik jim Dievu. Jeigu j s galite
tik ti, viskas manoma tikintiesiems. Jeigu gali tik ti.
Arba, kas b
, jeigu pasaky iau jums, kad esate
išgydytas (j s, kuris s dite k
je), ar patik tum te
manimi? Tuomet galite eiti, nes taip ir yra. Tur kite
tik jim Dievu.
179 Dabar, kas b
, jeigu aš užd iau ant j
rankas ir pasaky iau: „Š tone, išeik iš šio berniuko,“ –
s patik tum te? Ar pasveiktum te? Ateikite ia. Š tone,
palik š berniuk J zaus Vardu. Amen. Dabar eikite
tik dami. Tur kite tik jim .
180 Kas b
, jeigu užd iau ant j
rankas ir
pasaky iau: „Š tone, išeik iš jo,“ – j s patik tum te?
tone, išeik iš jo J zaus Vardu. Amen. Telaimina jus
Dievas, eikite tik dami.
181 Jeigu jums pasaky iau, kas jums negerai, ar tai
jums pad
, ar geriau, kad užd iau ant j
rankas?
Kaip nor tum te? Ar man pasakyti, kas jums negerai?
Nugara. Tiesa. Teisingai? Tuomet eikite namo, b kite
išgydytas J zaus Vardu. Gerai.
182 Ar patik site, jeigu aš tiesiog kažk
jums
pasakysiu, užd siu ant j
rankas, ar pasveiksite?
Tuomet ateikite ia. J zaus Vardu teb na ji išgydyta.
Amen. Tik kite. Gerai.
183 Kaip d l j
? Atrodo, aš jus paž stu. Taip ir yra.
Aš tiesiog užd siu ant j
rankas ir pasakysiu: „Š tone,
palik mano brol J zaus Kristaus Vardu. Amen.“ Dabar
tik k, broli, eik, iš visos širdies.

184 Ar j s visi tikite? [Susirinkimas sako: „Amen.“ –
Red.] Gerai, paklausykite, štai ko aš negaliu suvokti.
Suprantate? [Brolis Branhamas beldžia sakykl – Red.]
Kod l, kai ateina Šventoji Dvasia ir atidengia visus tuos
dalykus… Jis pasakyt man visk , kas negerai su šiais
žmon mis, jeigu aš minut lei stabtel iau. Bet tuomet
kiti negal
patekti
eil . Argi n ra taip pat didinga
matyti Viešpat , kai žmon s eina tur dami pakankamai
tik jimo išgydymui užd jus ant j rankas, kaip ir steb ti
atpažinim , kur mat te vykstant? Nejaugi mes tiek
suamerikon jome, kad mus reikia linksminti Švent ja
Dvasia?
185 Štai, prieikite ia. Aš j
nepaž stu. Juk mes
nepaž stame vienas kito. Tiesa? [Brolis sako: „Aš jus
paž stu.“ – Red.] J s mane paž state, bet aš j
nepaž stu. Ta iau Dievas paž sta mus abu. Jeigu Dievas
pasakys man, kokia j
problema, ar patik site, kad aš
esu Jo pranašas? [„Taip.“] Iš visos širdies? Gerai. Širdies
liga visiškai teisingai. Dabar j s tikite iš visos širdies?
s tikite, kad pasveiksite? [„Taip.“] Tam j s atvykote iš
toli, ar ne taip? Net iš Kalifornijos. Teisingai. J s
pasi
te su savimi ir žmon ? Ji taip pat nori b ti
išgydyta. Negavo kortel s. Bet jai kažkas nutiko su jos
klubu. Tai atsirado jai pargriuvus. Ar tai tiesa? [„Tiesa.“]
Eikite namo, j s abu pasveiksite. Eikite tik dami.
186 Taigi, na, tai tas pats, kaip… Draugai…
[Susirinkimas džiaugiasi – Red.] Jeigu gali tik ti, tai
viskas yra manoma. Tu tiki, sese? Tiesiog užd siu ant
tav s rankas, tu tiki, kad pasveiksi? Tuomet prieik.
zaus Kristaus Vardu išgydyk ši moter . Gerai.
187 Prieikite, ponia. Dabar matote? Kod l? Ši moteris
yra išgydyta taip pat, kaip ir tas vyras. Kod l mes
negalime pasakyti: „Šlov Viešpa iui“ už šios moters
išgydym ? [Susirinkimas sako: „Šlov Viešpa iui!“ – Red.]
Matote?
188 Štai, taigi. J s žinote, kad aš žinau, kas jums
negerai. J s tai žinote taip pat gerai, kaip ir aš. J s
žinote, kad Dievas gali pasakyti man. Taigi, jeigu aš jums
pasakysiu, tai jums pad s? Tai j
nervai, kurie visai
pakrik . Visiškai teisingai. Tik kite visa širdimi, eikite,
kite sveika J zaus Kristaus Vardu. Tur kite tik jim .
189 Tu tiki, sese, iš visos širdies? J zaus Kristaus
Vardu, eik ir b k išgydyta.

190 Tu tiki visa širdimi, sese? J zaus Kristaus Vardu,
eik ir b k išgydyta. Tur k tik jim .
191 Prieik, sese. Tu tiki visa širdimi? J zaus Kristaus
Vardu, eik ir b k išgydyta.
192 Taigi, b tent taip Dievas liep daryti, ar ne? Šie
ženklai lyd s tikin iuosius. J zaus Kristaus Vardu, eikite
ir b kite išgydytas. Amen.
193 J s tikite už j ? [Sesuo sako: „Taip.“ – Red.]
zaus Kristaus Vardu tegu velnias palieka š vaik .
Amen. Dabar eikite, b kite išgydyti.
194 J s norite pavakarieniauti, veikti skrandžio lig ?
Eikite valgyti savo vakarien s ir b kite sveikas J zaus
Vardu. J s tikite visa širdimi? Matote? [Susirinkimas
džiaugiasi – Red.]
195 T skite… Paimkite t šešt
poj ! Patraukite
tuos penkis poj ius iš kelio, tik kite!
196 Sveiki. Jeigu jums pasaky iau „taip“ arba „ne“, j s
vis tiek patik tum te, ar ne? [Sesuo sako: „Taip.“ – Red.]
s vis tiek patik tum te. Gerai. Tai nedidel išvarža
stubure, kuri yra tarp men , eikite tik dama ir
kite sveika. Ar j s tikite? J zaus Kristaus Vardu.
Amen. Tur kite tik jim .
Prieikite, broli, j s tikite? J zaus Vardu, teb na jis
išgydytas.
197 Prieik, tu tiki, broli? J zaus Kristaus Vardu aš
uždedu ant tav s rankas. Tu pasveiksi. Amen. Dabar
tik k.
198 J s tikite, pone? J zaus Kristaus Vardu b kite
išgydytas. Amen. J zus suteiks jums tai, jeigu tik site.
199 J zaus Kristaus Vardu b kite išgydytas. Taip ir
reikia, broliai. B tent taip. Taip ir reikia.
zaus Kristaus Vardu, eikite ir b kite sveikas.
Amen.
200 Prieik, sese. Šventosios Dvasios patepimui
darant ia tokius stebuklus, tu tikrai tiki, kad aš Jo
pateptas, ar ne? Tuomet J zaus Kristaus Vardu eik ir
k išgydyta. Amen. [Susirinkimas dži gauja – Red.]
201 Tu tiki, broli? J zaus Kristaus Vardu eik ir b k
išgydytas. Jeigu gali tik ti, viskas manoma!
202 Tai kita ligon ? Gerai. Ar tiki, sese, iš visos širdies?
[Brolis Branhamas daro pauz – Red.] Štai taip! Amen! Ji
iš tikr
tai gavo! Tiesiog aš steb jau: ji buvo apgaubta
šeš lio, ir kai šis pasitrauk , man pasidar domu, kas

vyko, pasisukau, o dabar jis išnyko, nes ji tuo patik jo.
Suprantate? Štai taip.
203 Aš j
nepaž stu. J s nepaž state man s. Mes
nepaž stami. Bet Dievas paž sta jus ir žino, kad aš esu ia
tam, kad pad iau jums, jeigu gal siu. J s tikite tuo?
204 Minut , kažkas atsitiko auditorijoje, kažkur,
kažkur... Štai kur. Ten prad jo tik ti. K gi, j s turite
nugaros problem . Teisingai. Turite nugaros problem .
Ponia Finhofer, eikite namo ir b kite sveika. J zaus
Kristaus Vardu.
Prieikite tik dami iš visos širdies. Ar j s tikite,
pone? J zaus Kristaus Vardu, eikite ir tapkite sveikas.
205 Prieikite. Jeigu jums pasaky iau, kas blogai, arba
nepasaky iau, arba kaip ten beb
– ar vis tiek
tik tum te? Tuomet j
moteriška pr…moteriška liga
jau paliko jus. Keliaukite. Taip, vis tiek pasakiau tai.
Gerai.
206 J s tikite, kad Dievas išgydys j
nervingum ?
Gerai. Eikite ir b kite sveikas J zaus Vardu. Tik kite visa
savo širdimi.
207 J s norite veikti skrandžio lig ? Gerai. Eikite
valgyti savo vakarien s ir b kite sveikas Viešpaties
zaus Vardu.
s tikite visa širdimi? Gerai. Ar tu tiki, sese?
zaus Kristaus Vardu eik ir b k sveika. Gerai.
208 Tikite, kad šis berniukas gali veikti ši lig ? Aš
prakeikiu velni , kuris padar tai j
vaikui. Teb na jis
išgydytas J zaus Kristaus Vardu. Amen. Dabar veskit s
, neabejokite. Pamatysite, kas jam nutiks, jeigu tik site.
s tikite iš visos širdies? [Brolis sako: „O, taip.“ –
Red.] J zaus Kristaus Vardu b kite išgydytas.
209 Kažkieno išgydymas vis dvelkia štai iš ten. [Brolis
Branhamas daro pauz – Red.] Tai nediduk moteris,
dinti gale su ruda skryb laite, tokia liesa. Ji ken ia nuo
tuberkulioz s. Gerai, sese. Aš nepaž stu j
, o j s
nepaž state… Taip, mane j s tikrai turite pažinoti. Kart
s buvote išgydyta per mano susirinkim . Manau, tai
buvo Fort Veine, Indianoje. Aleliuja! Taip ir yra. J s
tikite, kad Dievas gali pasakyti man, kas yra blogai…kas
jums blogai? J s tur jote navik ir Dievas išgyd jus nuo
to, TAIP SAKO VIEŠPATS! Aleliuja! [Susirinkimas
dži gauja – Red.]

210 Aš raginu jus tik ti.
ia tiek daug tikin .
Tur kite tik jim Dievu. Tu tiki, sese? J zaus Vardu, eik
ir b k sveika Dievo šlovei.
Tu tiki, broli? [Brolis sako: „Taip.“ – Red.] J zaus
Kristaus Vardu, eik ir b k sveikas.
Tu tiki, broli? J zaus Kristaus Vardu, eik ir b k
sveikas.
Tu tiki, sese? J zaus Vardu, eik ir b k sveika.
Tu tiki, broli? J zaus Vardu, eik ir b k sveikas.
211 J s tikite už š k dik ? Dabar paklausykite, aš
žinau, kad tai gimta, bet tai neturi jokios reikšm s. Kad
ir k bet kuriuo metu b
padar s velnias, Dievas gali
tai paimti. J s tikite tuo? Aš prakeikiu velni , kuris
padar šitai šiam k dikiui. J zaus Kristaus Vardu, tebus
šis k dikis sveikas. Amen.
Tu tiki, sese? J zaus Kristaus Vardu, eik ir b k
sveika.
Tu tiki, sese? J zaus Kristaus Vardu, eik ir b k
sveika.
Tu tiki, sese? J zaus Vardu, eik ir b k sveika.
212 Ar tu tiki, sese? (Ar tai paskutin maldos eil je?)
Gerai, pažvelk mane minut lei. Tu tiki iš visos širdies?
[Sesuo sako: „Amen.“ – Red.] Jeigu Dievas pasakys man,
kokia tavo problema, ar patik si tuo? Pirma, silpsta viena
tavo akis. Tai tiesa. Bet tai ne pagrindinis dalykas. Tu
turi navik , navik skrandyje. Tu ne iš ia. Gr žk Ilinoj
ir b k sveika. J zus Kristus išgydo tave. [Sesuo
dži gauja – Red.] Jeigu gali tik ti, tai viskas manoma.
s tikite tuo? [Susirinkimas stipriai džiaugiasi – Red.]
213 Tas vyras, s dintis ten gale, gavo…atvažiavo su
dikiu, kurio širdyje yra skyl . J s iš
atanugos,
Tenesio. Pone Kirklainai, eikite namo ir tik kite. Šio
dikio širdis užgis! J zus Kristus išgydo j ! Aleliuja!
[Susirinkimas toliau stipriai dži gauja – Red.] Tai m
Dievo j ga. Tur kite tik jim Dievu.
214 Kita moteris s di ten, iš Memfio, Tenesio, toliau
šioje pus je, meldžiasi už pražuvusi dukr . Tur kite
tik jim Dievu.
215 Aš ieškau vienos moters. Nematau jos auditorijoje,
bet ji kažkur ia. Ji meldžiasi. Dieve, pad k man rasti j .
Kažkas turi tik jim , ji serga širdies liga ir diabetu. Jos
vardas yra ponia Vels. Tur kite tik jim Dievu. Kažkur,
aš negaliu… [Kažkas sako: „Ji ia.“ – Red.] Gerai, gerai,

sese, tavo tik jimas išgelb jo tave. Be to, širdies liga
paplitusi j
šeimoje. Tu neturi maldos kortel s, ar ne?
Kadangi tu… Ne, kadangi visi su maldos kortel mis
pakilo ia. Širdies liga paplitusi j
šeimoje. Tu turi
brol , kuris serga širdies liga. Šio brolio ia n ra. Šis
brolis gyvena Baltimor je, Merilende. Ir be to, jis
neišgelb tas, nes jis apgaubtas tamsiu šeš liu. Tai TAIP
SAKO VIEŠPATS.
216 Ar j s tikite iš visos širdies? [Susirinkimas sako:
„Amen.“ – Red.] Ar tas šeštasis poj tis veikia jumyse?
Užd kite vienas ant kito savo rankas ia vietoje. O Dieve,
dangaus ir žem s Sutv jau, si sk dabar Savo Švent
Dvasi ir išgydyk kiekvien žmog , esant Dieviškoje
Akivaizdoje, per J zaus Kristaus Vard . J s tikite tuo?
217 Kas iš ia esan
nori pažinti J
kaip savo
Gelb toj ? Atsistokite ant koj . J s esate arti Jo.
Telaimina jus Dievas. Telaimina jus Dievas. Teisingai.
Nuostabu!
218 Kas nori Šventosios Dvasios? Atsistokite. Kas nori
krikšto Švent ja Dvasia, atsistokite ant koj – kiekvienas
iš j
.
ia per daug, kad dabar jus priimtume,
išsirikiuokite eil dešin je šiame kambaryje, kad mes
gal tume ten su jumis susitikti. J zaus Vardu, jeigu
ateisite nuoširdžiai, j s b site pripildyti Šventosios
Dvasios, b site išgelb ti iš vis j
nuod mi . Ateikite
vakar
t kambar . Dabar pats laikas. Ateikite štai
ten kambar . Visi, kurie ia tiki Dievu, nori b ti išgelb ti
ir pripildyti Šventosios Dvasios, jud kite tiesiai
š
kambar , kad mes gal tume patarnauti jums.
219 Jeigu ia dar yra kas nors iš mano bažny ios
Džefersonvilyje, kurie dar negavo Šventosios Dvasios…
Brolis Kolinsas ir visi jie gavo Švent
Dvasi po to, kai
pabuvojo ia. O, jie vis apylink apvert aukštyn kojom.
Prieikite! Dabar pats laikas priimti J – tiesiog dabar.
Užeikite! Neišeikite iš ten, kol negausite Šventosios
Dvasios. Ateikite dabar, visi nusid liai. eikite ia ir
ieškokite Dievo išsigelb jimui. Toks kelias.
220 Aš primygtinai kvie iu kiekvien vyr ir kiekvien
moter , kurie yra Dieviškoje Akivaizdoje, kurie serga ar
kas nors jiems negerai, aš primygtinai kvie iu jus tik ti
Viešpat J
Krist , kol melsiuosi už jus. Ar tik site?
Kas iš j
pažada, kad tik s? Jeigu Dievas gali man ia
duoti gali atskirti dvasias… Sakau jums, aš negaliu j

išgydyti. J s jau išgydyti. J zus jus išgyd , kai mir už
jus. Teneb na susting s j
šeštasis poj tis, junkite j
dabar ir tik kite! Kaip j s visi, šie žmon s ne gali
vežim liuose, ar j s tikite? [Žmon s sako: „Taip.“ – Red.]
Tuomet pakelkime savo rankas Diev .
221 O Viešpatie Dieve, teneb na šis pamokslas
bergždžias. Teneb na š vakar Dievo j ga išeikvota
veltui. Bet tesiun ia dangaus Dievas tikinan
j
ir
teišgydo kiekvien žmog . Tepalieka velnias kiekvien ,
kas serga v žiu, širdies liga, kurie suluošinti ar serga
leukemija – bet kokia liga. Aš primygtinai šaukiu to per
dovan , pavest man Angelo, si sto J zaus Kristaus
kan
d ka, skirt gydyti ligonius ir ken ian ius. Išeik iš
, š tone! Aš sakau tau J zaus Kristaus Vardu išeiti iš
.
222 Dabar visi, kurie priima Krist
kaip savo
Išgydytoj (man nesvarbu, kas jums negerai, tai neturi
jokios reikšm s), jeigu j s tikite Dievu, pakilkite ir
priimkite tai J zaus Kristaus Vardu. Štai taip ir reikia.
Amen! [Susirinkimas stipriai dži gauja – Red.] Telaimina
jus Dievas. Štai taip! Nuostabu, nuostabu. Telaimina tave
Dievas, broli Salivanai.
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