GIMINAITIS ATPIRK JAS
1
, broli Nevili, telaimina tave Viešpats. Taip
gera š ryt v l b ti ia, ateiti Viešpaties namus. Man
regis, kadaise buvo pasakyta: „Džiaugiausi, kai jie man
pasak : „Eikime Viešpaties namus!“
arli, išl sk iš už tos atramos, ateik ia ir susirask
, eikš ia. Sese, ar ten kur nors gale yra k
, kuri
gal tume ia sprausti? Kaip tik ia yra vieta, ponia.
Ateik, ateik. Štai, arli, ateik ia ir s skis šalia Benkso,
kad nereikt stov ti. Kiekvien kart , kai šis vyrukas
atvyksta iš pat Kentukio, nusigauna iki ia, jis kiekvien
ryt stovi. Ir... taigi leiskime j ia.
2
Štai yra dar viena vieta dar kam nors eil s
pabaigoje. [Brolis Nevilis sako: „Dar ia yra ponia.“ –
Red.] Viena ponia stovi ten, pa iame gale. Ateikite ia, ia
yra viena vieta, sese, štai ia, ateikite. Ir man atrodo,
kažkas ten s di invalido vežim lyje. Ar ne? [Sesuo sako:
„Broli Branhamai?“] Taip. [„ ia yra vieta.“] ia yra dar
viena vieta. Jeigu kas nori atsis sti gale, štai ten yra
vieta. [Brolis sako: „Ir ia yra, broli Branhamai.“] ia taip
pat yra dar viena, s skit s. [„Dar viena ia.“] Taip, dar
viena yra štai ia. Taigi ateikite ia, s skit s, ir tiesiog
jauskit s iš ties ...
3
Mes norime, kad jums b
patogu, kai mes
stengiam s skelbti Viešpaties Žod . O, iš ties malonu
ti ia!
4
Nematau arlio ant pakylos. Ar jis ten gale? Nagi,
atveskite j
ia. Tai ne… Aš buvau su arliu kelias
pastar sias dienas ir man niekaip nepavyksta praeiti pro
jo namus, neužsukti ir nepavalgyti, taigi šiandien noriu
pasodinti j ant pakylos. Kiekvien kart jis ateina ia,
atsistoja prie sienos, kad kam nors užleist viet . Taigi,
ryt pasiži
jau, pama iau j stovint ir pamaniau:
„Na... Pasodinsiu j ia.“ Na k gi... Puiku. Taigi, š ryt
pamokslaus brolis Raselas Koksas [Brolis Branhamas ir
susirinkusieji juokiasi. – Red.] Kur Nel ? Aš... O, jam
tekt papluš ti, ar ne?! Aha, pakliuvai?
5
gi, aš tikrai džiaugiuosi, matydamas ia tiek
daug draug . Praeit sekmadien , kai iš jau, vis savait
nesmagiai jau iausi. Vienas mano geras draugas buvo
atvyk s ia iš pa
piet – brolis Vestas. Ir aš pažvelgiau

susirinkusiuosius, buvau pav lav s, ir pasakiau: „Man
malonu matyti ir jus, ir jus taip pat“, – ir visai
nepasteb jau brolio Vesto, taip ir...taip ir nepama iau,
kol jis nepasuko link iš jimo. Ir tuomet vis savait
galvojau, jog brolis Vestas pamanys, kad s moningai jo
nepamin jau. Bet jis...jis krikš ionis, taigi žino, kad taip
negali b ti. Jis žino, kad aš tikras draugas. Ir esu tikras,
kad jis žino, jog taip nepasielg iau.
6
Važiuodamas š ryt galvojau (matydamas, kaip
žmon s renkasi iš vairi viet )... Na, štai brolis Vestas
l atvažiavo š ryt , brolis ir sesuo Kidai iš Ohajo. Ir kai
kurie mano...
Žinau, kad brolis Evansas ia. Vakar popiet
nu jau motel susitikti su juo, bet, matyt, jis buvo iš s
su broliu Fredu ir kitais. O jie ia atvyksta net iš Meikono
Džordžijos valstijoje kiekvien sekmadien , kai tik aš
pamokslauju – iš Meikono Džordžijos valstijoje. O tai
netrumpas kelias: apie t kstantis trys šimtai kilometr ,
ar net daugiau, iki ia, man atrodo. Jis su savo šeima
atvažiuoja mašina kiekvien dien , kai pamokslauju. Štai
ištikimyb .
7
Ir aš susim
iau... O, jei turi štai toki draug ,
kurie nori palaikyti tave... Na, o šie žmon s neatvažiuoja
ia iš Džordžijos ir Ohajo, ir kit viet
ši nedidel
bažny , kad pasiklausyt man s. Jie ia atvažiuoja, nes
tiki ta Žinia. Štai kuo jie tiki. Jie tiki ta Žinia. Tuomet
koks s žiningas ir nuoširdus turiu b ti su šia Žinia! Nes
ne...ne tik aš pats klys iau, bet klaidin iau ir kitus.
Suprantate? Ir tuomet prieš Diev b iau atsakingas už
klaid , nes pats b iau juos to išmok s. Suprantate?
8
Ir patik kite, kai pažvelgi iš šios pus s, tuomet
tikrai giliai susim stai. Taigi a-...kiekvienas iš j
man
esat labai brangus: kaip malonu žinoti, kad j s veikiate
tiek šimt kilometr pavojingais keliais ir didžiul mis
autostradomis, kur vyksta avarijos ir taip toliau. J
tik jimas Dievu vienaip ar kitaip apsaugo jus nuo viso to,
palydi iki ia ir atgal. Mes taip džiaugiam s, tur dami
toki draug . Ir aš meldžiu, kad Dievas jus dosniai
palaimint .
9
Taigi, praeit sekmadien aš pasakiau: „Na, bus
pamokslas, o tada aš tiesiog pakviesiu maldos eilei.“ Aš
stengiausi kaip nors sugalvoti, rasti b
, kaip gal iau
pasimelsti už dar daugiau žmoni . Bet jei ateit daug

daugiau (kaip praeit sekmadien ), tada jau kam nors
tekt melstis už mane. Iš jau iš ia beveik antr valand .
O maldos korteli a-...aš neišdalinau.
10
Dalinti maldos korteles – tai sunkus darbas.
Nežinau, ar j s tai suprantate, ar ne: žmon s neken ia
dalinan
. O brolis Benksas Vudas neseniai pasak ,
kai mes buvome Kentukyje, kad jis pab
savanoriu ir
išdalint maldos korteles, jei Bilis neateit . O Bilis, kaip
mano s nus, žinote, taigi... Žmon s... Gavau kelis tokius
laiškus: „Jis žad jo man maldos kortel , o paskui nedav .
Koks nenaud lis!“ Taigi jie... Juk jis negali duoti visiems.
Ir negalime pririnkti per ilgos eil s. Juk jis turi mane
saugoti.
11
O kai iš jome, mano marti pasak : „Bilai, reikia,
kad Bilis ir v l dalint maldos korteles, kitaip, – sako, –
ilgai nepratempsi.“
12
Taip kad... Bet aš padariau klaid , kai prad jau
atpažinim , o paskui kas nors ateina dar kart ir sako:
„Aš pamiršau: mama nor jo, kad už j pasimelst .“ J s
suprantate, ko jie sugr žta – tai d l atpažinimo. Matote?
Taigi... Bet aš j
nekaltinu. Ir pats taip dary iau.
Suprantate? Taip pat elg iausi. Mes visi žmon s ir visi
norime gyventi, ir norime žinoti, k daryti. Štai k mes...
Bet su tokiais dalykais tu...dovana turi tam tikr rib , o
paskui po poros kart esi beveik išsunktas.
13
Taigi, brolis Benksas ketino š ryt išdalinti maldos
korteles, bet vakar vakare atsitiktinai užsuko Bilis. Taigi,
aš pamaniau, kad b
siaubinga, jei toks žmogus kaip
brolis Vudas, su tokia gera reputacija ir taip toliau,
dalint maldos korteles. Nuteikt žmones prieš save.
Biliui, man rodos, jau nebesvarbu, žmon s tiek kart
buvo j užsipuol , kad jis tiesiog nebekreipia
tai
mesio. Gerai.
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Taigi... Taigi, kit savait aš tur iau b ti Dalase,
ateinant penktadien , „Išgydymo balso“ suvažiavime.
Jei ia yra žmoni iš ten, aš b siu ten t vien vakar ,
kalb siu j
suvažiavime. Ir nor iau kalb ti tema
„Bendravimo b das“, jei Viešpats leis.
15
O paskui, turb t kit sekmadien , tai yra ateinant
sekmadien , jei Viešpats leis... (aš dar ne visai tikras) ...jei
Viešpats leis, aš noriu v l atvažiuoti ia ir kalb ti tema,
kuria planavau kalb ti šiandien: „V jas viesule“. O
šiandien dar ketinau pasimelsti už sergan ius. Bet tai

lyg ir stiprus priekaištas bažny iai d l jos nuod mi
ir... Ir tai n ra labai gera tema, kai ketini pakviesti
maldos eilei. Reikia nukreipti žmoni tik jim maldai
Dievui, kad tur
tik jim . Taigi aš paprašiau brolio
Nevilio, kad paskelbt , jog š ryt aš kalb siu kita tema,
pakelian ia žmoni tik jim Dievu. (Kitu atveju tai yra
priekaištas žmon ms už tai, kad nesilaiko Dievo
sakym .) O štai tokiu b du skatini žmones tik ti Dievu.
Suprantate?
16
Ir š ryt
maldos kambaryje, tiksliau, raš
kambaryje, kuris ten gale, vienas mano senas draugas,
brolis
Kidas,
aštuoniasdešimt
keleri ...aštuoniasdešimties met , s dintis ia... Daugelis
pamena, kaip aš nuskub jau pas j neseniai, jis buvo...jis
buvo maždaug... (tai nutiko maždaug prieš metus, beveik
prieš metus) ...merd jo, labai sunkiai sirgo. Gydytojai
pasak , kad jis dar gyvens vos savait , tiksliau ne
savait , o kad jis neišgyvens n iki ryto, kad j atvežt
ia – buvo lik trys dienos. O dabar... Jis sulyso iki
penkiasdešimties kilogram ar panašiai. Prieš kelias
minutes pasak , kad v l sveria šešiasdešimt šešis. Sako,
kad jau iasi kaip jaunuolis.
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Broli Kidai, gal gal tum te atsistoti, kad žmon s
žinot , kas šis senas pamokslininkas. Štai jis.
Pasakykime: „A
Viešpa iui.“ [Susirinkusieji sako:
„A
Viešpa iui.“ – Red.] Žmogus vos nemir nuo v žio,
tokios...tokios ligos. Ten jo mieloji žmonel . Nor iau, kad
ir ji atsistot . Aš tiesiog... Sese Kid, gal ir j s ten
atsistotum te? Taigi, ji... Matote, kaip greitai ji gali
atsistoti? Grei iau nei aš. Telaimina Dievas brol ir seser
Kidus. Teapgaubs jus gausios Dievo palaimos. [Sesuo Kid
kalba su broliu Branhamu.] A , sese.
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Jie skinasi keli
Kentukio kalnais, visais
angliakasybos rajono takais, – išvaromi, išspiriami,
išjuokiami, persekiojami – gyvena iš to, iš ko tik gali.
Susimala kukur
, kuriuos pasiseka rasti pakeliui ir
gyvena Dievo karalystei. Ir b dami aštuoniasdešimties
met vis dar skelbia Evangelij . Na, bet jie jau senyvo
amžiaus, keliauti negali, taigi aš pasimeldžiu už maldos
skepetaites ir nusiun iu jiems, o jie tiesiog...tiesiog toliau
neša jas ligonines ir panašiai. Žmon s ateina ir gauna
jas. Štai k
reiškia užsidegti visa širdimi, ar ne?
[Susirinkusieji sako: „Amen.“ – Red.] Jei negali nuvažiuoti

ir susitikti su žmon mis, tuomet gali nusi sti jiems
maldos skepetait , štai taip. Žmon s, turintys tik jim .
Tai taip puiku.
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Brolis Rodžersas šiandien taip pat kažkur ia,
brolio Kri o uošvis – mano labai brangus draugas.
Užsuku jo namus taip pat, kaip pas arl su Nele, ar
pas kitus Kentukyje. Dažnai nuvažiuodavau ten ir vis
laik su juo medžiodavau. Ir ia neseniai, maždaug prieš
trylika m nesi , gydytojas nustat jam v
ir pasak :
„Jis pasmerktas.“
20
Aš pagalvojau: „Mano senas geras draugas!“ Pirmo
pasaulinio karo veteranas, tikrai malonus vyras, jo
šeima. O prieš daugel met aš pakrikštijau j J zaus
Kristaus Vardu kad b
atleistos jo nuod
s,
žinodamas, jog tada jis buvo priimtas Kristaus K
ir
buvo pasiruoš s keliauti susitikti su Dievu. Aš
pagalvojau: „Greitai neteksiu savo brangaus brolio.“ Tai
buvo kaip tik po to reg jimo... prieš tai, kai mane aplank
tas reg jimas apie dang . Ir tuomet nu jau jo aplankyti,
ir kambaryje pasirod vaivorykšt : Dievas visk pakeit .
Tai vyko prieš trylika m nesi , o šiandien jis vis dar ia,
ir valgo.
21
Jis geria kažkokias...g
kažkokias sieros
tabletes, kurios jam degino gerkl štai ia. Ir, man atrodo,
ryt jis bus maldos eil je. (Ateikite.) Ir aš žinau,
kad...paskelbiau tai po to, kai Bilis jau buvo išdalin s, ar
ketino...žinodamas, kad dalins maldos korteles, aš
pasakiau jo žentui, savo geram draugui broliui Kri ui,
kad j atvežt . Ir aš pagalvojau, kad, jei neprieisiu iki jo,
tada sugausiu j ir atsivesiu
vien iš ši maldos
kambari . Bet jis tur jo maldos kortel ir aš pasakiau:
„Basti, aš noriu, kad tu ateitum.“ Jo vardas Everetas,
tiesiog sutrumpintai mes j vadiname Bas iu. Ir jis...jis...
Aš pasakiau jam: „Eik ir stokis maldos eil . Aš geriau
pasimelsiu už tave, kol yra tam patepimas.“ Taigi aš
nor iau, kad... Jei žino iau, kad kažkas už mane melsis,
nor iau, kad tas žmogus tur
patepim melsdamasis
už mane.
22
Taigi, pažvelkime
Biblij š ryt , atsiverskim
tos knyg . Aš skaitysiu Rašto viet iš ia, iš R tos
knygos. Ir dabar, prieš prad dami ši tem ... Aš nor iau
paskelbti tem š ryt . Ji vadinasi „Giminaitis Atpirk jas“.
Ir nor iau išnagrin ti keturis atpirkimo temos aspektus.

23
Pamenu, praeit sekmadien pamokslavau apie tai,
kad Kristus at jo m
atpirkti. O šiandien noriu kalb ti
apie tai, kas yra Atpirk jas ir kaip Jis tampa Atpirk ju. Ir
atminkite: Atpirk jas jus atperka visiškai, kai Jis atperka
jus iš j
nuod mi , iš j
lig , iš visko, kas bloga. Jis
yra Atpirk jas.
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Taigi, prieš pereidami prie to, nulenkime galvas ir
pasikalb kime su Juo maldoje. Ir dabar, nulenktomis
galvomis, nor iau žinoti, kas š ryt Jo Akivaizdoje
nor
b ti pamin tas maldoje – pakelkite rankas ir
sakykite: „Dieve, Tu žinai mano prašym .“ Telaimina jus
Dievas, kiekvien .
25
M
dangiškasis T ve, aš šiandien taip
džiaugiuosi, kad yra didinga Aukštesnioji J ga, ir mes
žinome, kad galime prisiartinti prie Dievo per Jo S
Krist J
ir gauti atsakym
tai, ko prašome. Kaip
praeitame susirinkime kalb jome apie tai, kaip žmon s
klajojo, apsireng avi ir ožk kailiais, vargo, ieškojo
miesto, kurio Statytojas ir K
jas yra Dievas. Žinojo,
kad jei bent kart prie Jo prisiartint , jei tik rast , kur
Jis yra... Kaip Jobas senov je pasak : „Jei gal iau
nu s pasibelsti Jo duris, – kitaip tariant, – jei gal iau
rasti, kur Jis gyvena, užei iau
Jo namus ir
pasikalb iau akis ak .“ Bet žmogus niekaip negal jo to
padaryti, nes jis nusid jo ir atskyr pats save, ir tapo
svetimas Dievui.
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Bet per t Brang , kuris at jo ir atv
keli , ir
atleido m
nuod mes, ir atved mus prieš Diev ne
kaip svetimus, bet kaip vaikus, einan ius pas savo T
,
žinan ius, kad Jis patenkins visus m
prašymus. Yra
tik vienas statymas: „Jei gali tik ti.“ Ir toks yra
susitarimas. Š tonas tvirtina, kad mes netik sime, o
Dievas sako, kad tik sime. Taigi vyksta kova, ir
sprendim
turime
priimti
mes.
Ir
kaip
mes
benuspr stume, taip ir bus. Ir taip nuostabiai parašyta:
„Viskas manoma tikintiesiems.“
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Ir šiandien mes tikime ir ateiname, artinam s prie
Tav s, prašydami dieviško palankumo, kad Tu
atsižvelgtum m
prašymus. Ir kiekviena ranka, kuri
pakilo – Tu žinai, kas širdyje, kas už tos rankos tur ta
omenyje. Nes parašyta, kad Tu žinai proto mintis ir
sumanymus, ir Tu gali matyti mintis. Ir mes meldžiame,

Dieve, kad iš Savo turt ir malon s Tu patenkintum
kiekvien pamin
prašym .
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Taip pat šiandien prašome, Viešpatie, kad Tu
pad tum man, kuriam to grei iausiai labiausiai iš vis
ia esan
reikia, nes ia prieš mane yra išpirktieji
Viešpaties J zaus Krauju. Galb t ia s di nusid li ,
kurie taip surišti nuod
s, kad jiems sunku, beveik
ne manoma pasiekti toki b sen , kad gal
priimti
Krist , kol š tonas juos taip laiko supan ioj s savo j ga.
Bet žinau, kad parašyta: „Mano Vardu jie išvarin s
demonus.“
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Ir suteik mums šiandien j gos, Viešpatie, per
Žodžio pamokslavim , kad išvarytume kiekvien abejon s
ir prietaringumo, ir baim s demon iš žmoni širdži ir
prot , kad tie, kurie supan ioti nevilties ir abejon s,
gal
b ti atvesti Kristaus gl . Ogi taip pat parašyta,
kad „Jie d s rankas ant ligoni , ir tie pasveiks“. O ia yra
krikš ioni , kurie surišti ligos demon .
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Viešpatie, duok man šiandien Šventosios Dvasios
gos išlaisvinti kiekvien sergant ir ken iant , kuris
šiandien yra šiame pastate, kad didi Šventoji Dvasia
gaut pirmenyb kiekvienoje širdyje ir kiekviename k ne,
kurie yra Dieviškoje Akivaizdoje.
Kalb k mums per
Savo Žod . Tavo Žodis – Tiesa. Nežinau, k b tent
pasakyti, bet laukiu Šventosios Dvasios vedimo, kad Ji
mus vest ir nukreipt
vis Ties . Suteik tai, Viešpatie,
pašlovink Save ir patepk Savo tarn . O Tavo Žodis jau
pateptas. Mes Tave šlovinsim, kai Tu suteiksi kiekvienai
širdžiai pagal poreik . Mes prašome J zaus Kristaus,
Dievo S naus, Vardu. Amen.
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Prieš perskaitydamas pasakysiu šias trumpas
eiles, kurias labai m gstu:
Jei yra upi , kuri negali perbristi,
Arba kaln , kuri tau neperlipti,
Atmink, tai sugeba vienas
Danguje esantis Dievas.
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Skaitau iš R tos knygos 1-ojo skyriaus:
Teis
valdymo laikais šalyje kilo badas.
Vienas vyras iš Judo Betliejaus su žmona ir
dviem s numis iškeliavo gyventi
Moabo
krašt .

To vyro vardas buvo Elimelechas, jo žmonos...
Noom , o s
– Machlonas ir Kiljonas, efratai
iš Judo Betliejaus. Jie atvyko Moabo krašt ir
ten apsigyveno.
Noom s vyras Elimelechas mir ...ji liko su
dviem s numis.
Jie ved žmonas moabites. Viena vardu Orpa,
o kita – R ta. Jie ten išgyveno apie dešimt
met .
…po to abu s
s, Machlonas ir Kiljonas,
mir . Moterys neteko… Moteris neteko abiej
ir vyro.
Ji su savo mar iomis pakilo gr žti
savo
krašt , nes ji gird jo…gird jo...kad Viešpats
aplank savo taut , duodamas jiems duonos.
Ji iš jo iš ten, kur gyveno kartu su savo
mar iomis, ir jo Jud .
Noom tar savo mar ioms: „Eikite namo pas
savo motinas. Viešpats teb na malonus jums,
kaip j s buvote mirusiems ir man.
Viešpats jums tesuteikia poils vyro namuose.“
Noom pabu iavo savo mar ias, kurios pak
balsus ir verk .
Ir jos sak : „Mes norime eiti su tavimi pas tavo
žmones“.
Noom atsak : „Gr žkite, mano dukros. Kod l
s norite eiti su manimi? Ar manote, kad aš
galiu užauginti s nus, kurie jums b
…tapt
vyrais?
Gr žkite, mano dukros. Aš juk per sena
vedyboms. Jei tur iau vilt dar ši nakt ištek ti
ir pagimdyti s
,
argi j s lauktum te, kol jie užaugs? Argi d l to
susilaikytum te nuo j …nuo santuokos? Ne,
mano dukros. Man labai skaudu d l j
, bet
Viešpaties ranka yra prieš mane“.
Jos pak
balsus ir v l verk . Orpa
atsisveikino su savo anyta, o R ta pasiliko su
ja.

Noom tar : „Tavo brolien sugr žo pas savo
taut ir savo dievus. Gr žk ir tu.“
Ta iau R ta atsak : „Neversk man s tave
palikti ir sugr žti. Kur tu eisi, ir aš eisiu; kur tu
gyvensi, ir aš gyvensiu. Tavo tauta yra mano
tauta...tavo Dievas – mano Dievas.
Kur tu mirsi, ir aš ten mirsiu ir b siu
palaidota. Tegul Viešpats padaro man tai ir dar
daugiau… jei…bet tik mirtis atskirs mane ir…
mane nuo tav s.“
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Noriu pavadinti šio ryto nedidel pokalb , š mano
mokym ,
bandydamas
pristatyti
jums
tik jim
atpirkimu, ir kas tai yra, ir kaip tai gauti; noriu pavadinti
taip: „Giminaitis Atpirk jas“.
34
Taigi k nors atpirkti – reiškia sugr žinti tai, kas
buvo prarasta, pavyzdžiui, tai, kas buvo užstatyta
lombarde. Ir tu eini ir išperki tai, sumoki tam tikr kain .
Tuomet tai jau tavo asmenin ...nuosavyb – po to, kai
išpirkai. Ta iau pagal atpirkimo statym Izraelyje tik
giminaitis gal jo atpirkti nuosavyb ar kažk prarast .
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M
istorija prasideda Izraelio valdytoj , kurie
buvo teis jai, laikais, po Jozu s mirties. Ir tam, kad
susidarytum te t nuostab vaizd , perskaitykite pirmus
penkis ar šešis skyrius iš 1-os Samuelio ir j s...jums apie
tai atsivers tikroji istorija.
36
Bet mes dabar peršoksime ir pereisime prie
pagrindinio konteksto. Prieš kur laik aš jau kalb jau
apie R tos knyg ir nagrin jau j tris ar keturias
savaites. Vien kart prad jau kalb ti apie Apreiškimo
knyg , ir pra jo beveik metai, kol j išnagrin jau. Visos
Rašto vietel s tiesiog ištisai rišasi vienos su kitomis visoje
Biblijoje. Ir tai nuostabu. Tod l žinome, kad Biblija yra
kv pta, tiek matematiškai, tiek visais kitais atžvilgiais.
ra kitos literat ros, kuri b
parašyta taip, kad
neprieštaraut sau kurioje nors vietoje.
37
Ši knyga buvo rašoma beveik keturis t kstan ius
met , kiekviena Biblijos knyga atskirai. Ir jas raš
maždaug... Pamiršau, kiek tiksliai vyr
jas raš .
Anks iau žinojau, bet... Atsiprašau. Saky iau, apie
šešiasdešimt, bet a-...a-...aš galiu ir klysti [Brolis sako:
„Keturiasdešimt.“ – Red.] Keturiasdešimt. Keturiasdešimt
vyr raš Biblij , su t kstan
met pertraukomis,

nepažinojo vienas kito ir nemat vienas kito, ir dažnai net
neskait
vienas kito darb , ir nei vienas žodis
neprieštarauja kitam. Ji kv pta.
38
Taigi, daugelis ži ri ši R tos knyg ir sako: „Tai
Biblijos meil s istorija.“ Biblija ir yra meil s istorija, visa
Biblija – meil s istorija.
39
Ji yra ne tik meil s istorija, bet taip pat ir
pranašas. Ji yra ne tik pranašas, bet ir istorinis
pasakojimas. Tai yra ne tik meil s istorija, istorinis
pasakojimas, pranašas – tai pats Dievas, nes „Pradžioje
buvo Žodis, tas Žodis buvo pas Diev , ir Žodis buvo
Dievas.“ Taigi, Žodis yra Dievas atspausdintame pavidale.
Viskas tuo ir turi b ti pasakyta, broli. Dievas
spausdintine forma! Jehova, atspausdintas knygoje! Ir
nei viena iš jos dali
n ra koks nors išgalvotas
pasakojimas, bet visa tai yra absoliuti Tiesa. Prisiriškite
savo siela prie kiekvienos Jos fraz s. Taip ir yra, tai Tiesa,
ir Dievas patvirtins Savo Žod .
40
Ir ši istorija buvo parašyta. Ir tarp vis rankraš
,
kai žmon s sudarin jo Biblij , kai šventi vyrai steng si
sud lioti Sen
Testament , ši R tos knyga buvo viena iš
išskirtini
knyg , kurias jie pri
. Kod l? Jei tai
papras iausia meil s istorija, kod l rašytojai ir senov s
išmin iai pri
j kaip kv pt ? Nes joje yra pasl ptas
apreiškimas. O šiame pasl ptame apreiškime suprasi
tikr
reikšm ir tai tave labai priartins prie Dievo.
41
Ir š ryt aš iš sielos gelmi meldžiu, kad Dievas
taip sužav
kiekvien šird , kad atvert Save, kas Jis
yra šioje istorijoje, kas Jis yra jums, kaip J priimti. Ir kai
vien kart tai pamatysite, tai yra taip paprasta, kad
steb sit s, kaip to nepasteb jote anks iau. Bet tai atverti
gali tik Šventoji Dvasia.
42
Taigi, daugelis, kai skaito Biblij , skaitydami
tiesiog atsistoja ir perskaito puslap , paskui dar puslap –
taip jos niekada nesuprasite, nes ji parašyta m sl mis. Ir
zus d kojo Dievui, kad j toki padar , sak : „Tu
pasl pei tai nuo išminting
ir gudri
, o apreiškei
mažut liams, kurie mokysis.“
43
Kaip aš dažnai sakydavau, o ponia Branham irgi
di ia š ryt ... Bet kai aš užsienyje, ji parašo man
laišk . Ji rašo: „Brangus Bilai, š vakar s džiu ia su
vaikais. Galvoju apie tave ir...“. Toliau ji rašo tai, k
ketina daryti. Bet a-...aš myliu j ir taip gerai paž stu,

kad moku skaityti tarp eilu
. Tiksliai žinau, k ji sako
(suprantate?), ar ji tai parašo ia, ar ne (suprantate?), nes
aš žinau, k ji sako. Kod l taip yra? Tai artimas ryšys.
Mes esame viena. Suprantate? Ir ji žino mano charakter ,
o aš žinau jos. Ji ne...
44
Ji gali tiesiog s
ti ir ži
ti mane, o aš jau galiu
atsp ti, k ji tuoj sakys (suprantate?), nes taip gerai j
paž stu. Ir ji taip pat gali nusp ti mane. Taip yra tod l,
kad pasitikime vienas kitu, mylime.
45
Vakar ryte mes ilgokai gul jome lovoje, nes
vaikams nereik jo mokykl , ir mes prad jome kalb tis
apie vairius dalykus, ir kaip... Apie, tai, kas yra
neapykanta.
46
Aš pasakiau: „Neapykanta tur jo pradži , tai
reiškia, kad b tinai tur s ir pabaig . Meil netur jo
pradžios, taigi neturi ir pabaigos. Neapykanta yra per
amžius, o meil
amžina. Neapykanta prasideda ir
neapykanta pasibaigs. Meil niekuomet neprasid jo ir
niekada nepasibaigs. Supranti? Ji amžina.“
47
Ir kai vyras myli moter ir veda j tik tod l, kad ši
graži, tam ateis pabaiga. Bet kai vyras randa moter ,
kuri myli, pats nežino kod l, bet myli j , ir ji randa vyr ,
kur myli nepaisydama jo išvaizdos, jis myli j , o ji myli j
– tai amžini sutuoktiniai Šlov je. Jie... Mirtis ar kas kita
niekada nesugeb s j išskirti tod l, kad jie iš Amžinyb s.
Ir jie ženg
laiko erdv , ir sugr š atgal
Amžinyb .
Amžinyb nusileido
k
, vadinam laiku, o paskui
keliauja atgal tiesiai Amžinyb . Ji negali pranykti.
48
Jei moteris yra graži, tas grožis dings, b tinai
dings, tik palaukite kelet met . Gal šiandien ji eina
gatve linguodama (kokia nors pusnuog moteris) ir
siun ia pragar daugiau siel negu visi šalies barai. Ir ji
kraiposi gatv je, puikios nuomon s apie save, kaip
Biblijoje sakoma, kad paskutin mis dienomis jos išdidžiai
vaikšto, ištiesusios kaklus, eidamos mažais žingsneliais,
tai yra, besikraipydamos. Vykdo Rašt ir pati to nežino,
tiesiog stovi lauke apsirengusi amoraliais drabužiais,
vyriškiai ži ri ir nežino, kad savo vyrui ar draugui gali
ti absoliu iai ištikima, bet teismo dien ji atsakys už
svetimavim su šimtais vyr . Ant j yra dvasia ir jos to
nežino. Biblijoje pasakyta: „Nuogi, akli ir to nežino“.
Li dniausia dalis yra tai, kad „to nežino“.

49
Bet ar j s žinote, kad ta daili fig ra, kuri Dievas
dav tai merginai, šiuo laiku kit sekmadien jau gali b ti
supuvusi? Iš to aukšto, tamsaus, simpatiško vyro iki kito
sekmadienio gali likti vien šiukšli kr va? Visa tai ž va.
Bet tai, kas viduje – Dievas, meil – gyvena amžinai. Taigi
steb kite vid . Neatitraukite žvilgsnio nuo tikslo.
50
Taigi, ši istorija prasideda štai taip: nuo mielos,
malonios moters. Jos vardas buvo Noom . Noom reiškia
„maloni“. Elimelechas buvo jos vyras – reiškia
„šlovinimas“. Jos šeima buvo „malonus šlovinimas“. Jie
tur jo s
Machlon , o tai reiškia „liga“. O kitas –
Kiljonas – reiškia „pavarg s, nusimin s, li desys“. Štai
tokia buvo šeima.
51
Ir Izraelio krašte kilo badas. O pagrindin klaida,
kuri padaro žydas – jis išeina iš tos žem s. Dievas dav
jiems t žem . Kai Abraomui buvo duota toji žem ,
Dievas liep jam nepalikti tos žem s. Ir jis padar klaid ,
kai nu jo Gerar , pakliuvo
b
. Žydas niekuomet
neturi iškeliauti iš Palestinos. Tai jam paskirta vieta.
52
Ir jie buvo išbarstyti po vis pasaul . Ir dabar jie
l gr žta. O, koki nuostabi istorij matome ia š ryt !
Jie gr žta atgal.
53
Noom buvo priversta išvykti d l bado, Noom ir
Elimelechas, ir jie nukeliavo Moab .
54
Dabar paži
kime
priešistor , kad j s
klausydami gal tum te suprasti esm .
Taigi, Moabas, moabitai kilo iš nesantuokinio Loto
dukters vaiko. Po to, kai iš Dievo malon s jie išsigelb jo
nuo Sodomos ugnies, dukterys nugird t
ir gyveno su
juo kaip žmonos. Jos pagimd vaik . Ir gim vienas iš j ,
tas, iš kurio kilo Moabo tauta – tarsi ir buvo krikš ionys,
ta iau susimaiš su pagonybe. Ir matote, palikdami
pažad
žem – kad ir kaip blogai buvo – ir
apsistodami kitoje šalyje, jie užsitrauk b
. Ir taip
kiekvien kart , kai tikintysis pasitraukia iš Dievo jam
duotos teritorijos.
55
Labai dažnai politikoje (art ja rinkimai ir taip
toliau) geras žmogus gali b ti tikrai geru žmogumi, bet jis
ims ir pasitrauks iš tos teritorijos. Kaip vienas mano
paž stamas tarnautojas siek tapti miesto meru ir kai
tapo, pasitrauk iš savo tarnautojo teritorijos ir š tonas j
užvald .

56
Jei krikš ionis pasitraukia iš tos teritorijos: „Na,
vakar aš tiesiog šiek tiek pab siu su vaikinais
biliardin je. Nieko blogo nedarysiu. Tik truput
išgersiu“, – tu nebe savo teritorijoje! Sugr žk! Tu tiesiog
prisišauksi b
.
57
„O, bet visos kitos merginos r ko. Aš tik vien
pabandysiu“, – tu ne savo teritorijoje! Nedaryk to. Lik
gimtin je. „O, visi
ia mane vadina atsilikusia,
pravardžiuoja senamadiška.“ Vis tiek lik ten! Tai tavo
vieta. Lik Kristuje.
58
Noom d l bado iškeliavo iš savo žem s ir patrauk
Moab , ieškodama duonos. Jai nereik jo to daryti, juk
visi kiti liko Jude, Betliejuje. „Betliejus“ reiškia Betelis –
„Dievo namai, gyri namai“. Ir jie liko ten.
59
Ir ji su savo vyru iškeliavo. Ir jos du s
s ved
moabites. Bet jei Dievas numat , kad kažkas vyks, tai vis
tiek vyks. Štai kod l aš tikrai tikiu išankstiniu
numatymu, Dievo išankstiniu žinojimu.
60
Toliau matome ten, kaip mirtis smog šeimai ir jie
išvyko atgal. Žuvo... Mir s nus, abu s
s mir ir t vas
mir . Ir R ta išvyko atgal, Orpa ir Noom .
61
Taigi, š ryt aš noriu Noom s, pagyvenusios
moters vaidmenyje parodyti ortodoks bažny , žyd
ortodoks
bažny . R ta, moabit , pagon
– tai
krikš ioniška bažny ia, naujoji bažny ia.
62
Ir aš noriu apžvelgti tai keturiais skirtingais
aspektais:
R ta...
(turiu
ia
pasiraš s)
...R ta
sprendžianti (priimanti sprendim ), R ta tarnaujanti,
ta besiilsinti, R ta apdovanotoji. Ir dar kart : R ta
priima sprendim , R ta...po to, kai pri
sprendim ,
tuomet R ta tarnauja, toliau R ta ilsisi, o v liau R ta
apdovanojama.
63
Taigi, keliaujant atgal at jo toks laikas, kadangi ji
yra bažny ios arba krikš ionio provaizdis... O kiekvienas
individas atstovauja vis krikš ioni taut . Ar žinojote
tai? J s savo elgesiu, savo veiksmais ir poelgiais, j s
atstovaujate vis Kristaus k
. J s sakysite: „Bet aš tik
paprastas narys“. Nesvarbu. Kai prisiimate krikš ionio
vard , j s tampate Kristaus ir Jo bažny ios atstovais.
Turite taip gyventi. Turite gyventi kaip džentelmenai, kaip
damos. Niekada nedarykite to, kas iš pasaulio, nes visos
dangaus ir žem s akys nukreiptos
jus, kad j s
atspind tum te vien tik tai. Nesvarbu, kokie esate silpni,

kokie nereikšmingi, laikykite išk
galv , nes esate
krikš ionys.
64
Taigi, R ta buvo pagon , tarnavo stabams, kaip ir
Orpa. Ir jos buvo kelyje, begr žtan ios su savo anyta, nes
ji išgirdo, kad Betliejuje, Jude, Dievas atitrauk nelaim ,
ir žmon s tur jo duonos. Ji ten buvo apie dešimt met –
kaip sako istorikas Ederšaimas – maždaug dešimt met .
65
Ir keliaudama atgal nuli dusi (juk mir jos vyras,
jos vaikai mir ) su savo mar iomis, tuomet ji tikriausiai
pasisuko ir pasiži
jo jas, ir tar : „Ko jums eiti su
manimi? J
laukia vien nelaim s.“ Sak : „Aš
apgailestauju, kad Dievo ranka ištiesta prieš mane.“
66
Kiek kart Izraelis taip galvojo, nežinodamas, kad
visa tai – Dievo programa. Juk Raud siena, kuri yra
tiesiai už Jeruzal s, vis dar stovi. Jie surinko senus
šventyklos akmenis ir pastat sien . Ir jie visi nutrinti,
šlapi nuo ašar ir verksmo, nuo žyd rank , kurie verkia
ir maldauja Jehovos: „Jehova!“ Jie nesuvokia, kad j
valanda jau visai arti. Raud
sienos: „Šie akmenys
kažkada gul jo Sandoros Skrynioje. Karalius Dovydas
ži
jo šiuos akmenis. O, Jehova, kur gi tu?“ Matote?
Nežino, kad greitai jo Karalius sugr š, jo Atpirk jas. Jie
tur jo b ti išvaryti trumpam laikui.
67
Noom svarst : „Kod l Viešpaties ranka man tokia
žiauri, mano mar ios? Dievas mane išvar . Aš atstumtoji.
Nežinau, k aš tokio padariau, bet esu atstumtoji.“
68
Matote, Dievas vykd
savo program , nes
„mylintiems Diev viskas išeina gera“, kad ir kas tai
beb
.
69
Ji tar : „Gr žkite pas savo motinas, ir raskite poils
savo motin namuose. J
vyrai mir , o j s esate
jaunos gražios moterys. Gr žkite. Gr žkite ten, iš kur j s
kilusios. Raskite ten ramyb . Teb na Dievas jums
maloningas, nes buvote geros mirusiesiems, ir gyvenote
dorovingai nuo tada, kai mir j
vyrai. Ir j s buvote
geros man, senai našlei be vyro, ir nepalikote man s.
Gr žkite, ir Dievas tesuteikia jums poils j
namuose.“
Jos raudojo.
70
Ji tar : „Aš sena. Nebegal siu tur ti vaik . Bet net
jei tur iau vyr ir gimt vaikas, tai kokia iš to nauda?
s nelauktum te to vaiko.“ Beje, toks buvo t dien
statymas, kad mirus broliui arba...ir jo...kitas neved s
brolis, jis tur jo imti pirmojo žmon , kad išlaikyt savo

mirusio brolio vard . Bet ji sak : „J s nelauktum te jo,
k diki . Taigi gr žkite ir raskite poils savo vyr
namuose. Gr žkite pas savo motinas.“
71
Ir Orpa – drungnos bažny ios, kuri kažkada
prasid jo, provaizdis, bažny ios, kuri nenueis viso kelio,
provaizdis. Ji pasak : „Neblogas pasi lymas.“ Taigi ji
pabu iavo savo anyt ir pasuko atgal. Tai drungno
tikin iojo provaizdis, kuris tik s, kad J zus yra Kristus, o
paskui apsisuks ir gr š ten, iš kur iš jo; tas žmogus,
kuris renkasi nedaugelio paniekint
Viešpaties žmoni
keli , o v liau apsisuka, gr žta, „kaip šuo prie savo
mal ir kiaul prie savo purvo“, kaip sako Biblija.
72
Taigi, ji sugr žo prie savo diev . Dažnai mes
sugr žtame prie savo pradžios diev . Galb t m
akys
geidžia neteising dalyk – mes ir v l gr šime prie t
geism . Galb t mes turime g rimo stab , r kymo stab ,
melavimo stab , vagyst s stab – vis manom stab , ir
tada išpaž stame, pasikrikštijame, o v liau v l gr žtame
atgal. Kaip li dna. Ir atkreipkite d mes : jos vardas
daugiau nebebuvo minimas. D l savo sprendimo ji buvo
atskirta.
73
Drungna bažny ia, drungnas tikintysis, nes
kiekvienas tikintysis atstovauja bažny iai. Kiekvienas
amerikietis atstovauja Amerikai. Kiekvienas vokietis
atstovauja Vokietijai. Kiekvienas krikš ionis atstovauja
Kristui!
74
Ir štai ji apsisuko, kad sugr žt prie t dalyk , iš
kuri iš jo. Juk žmon s, kartais net pamokslininkai,
stoja Viešpaties keli . O kai kalbi su jais apie Šventosios
Dvasios krikšt : „Nes mon !“ – nusisuka nuo to. Tai
Orpa.
75
Papasakokit jiems apie J zaus Kristaus vard , kad
„neduota žmon ms po dangumi kito vardo, kuriuo turime
ti išgelb ti. Visa, k bedarytum te žodžiu ar darbu,
visa darykite Viešpaties J zaus vardu. Jei neduota
žmon ms po dangumi kito vardo, kuriuo turime b ti
išgelb ti“, – tuomet Petras sekmini ...sekmini dien
pasak : „Jei norite išsigelb ti, atgailaukite, ir kiekvienas
tepasikrikštija J zaus Kristaus vardu, kad b
atleistos
nuod
s.“ Štai kaip jos atleidžiamos. O žmogus d l
populiarumo... Jis neturi rodym iš Biblijos, bet d l
populiarumo pabu iuos bažny , pabu iuos Žini ,

pabu iuos Krist atsisveikindamas ir gr š ten, iš kur
buvo iškirstas. Orpa – drungna, atskirta.
76
O, bet kaip man patinka ta R tel ! Ji tur jo priimti
sprendim . Aš tur jau priimti sprendim . J s turite
priimti sprendim . J s niekaip neišeisite pro šias duris š
ryt , nepri
kokio nors sprendimo. Šiandien, prieš
palikdami š kambar , j s tapsite arba geresniu vyru ar
moterimi, arba blogesniu vyru ar moterimi. Atmesdami
tai tapsite blogesniais. Kit kart bus sunkiau tai
pasiekti. Arba išeisite geresniais.
77
Jos gyvenimas pasiek kulminacij . Kiekvieno
gyvenimas pasiekia kulminacij . Ir R ta tur jo priimti
sprendim . Taigi, Biblijoje pasakyta, kad jos anyta tar :
„Gr žk pas savo dievus, kaip padar tavo sesuo. Gr žk
kaip ir drungnoji. Kod l gi tau negr žus?“
78
Evangelijos pamokslininkas sako: „Jei nori eiti –
pirmyn.“ Tikras teisyb skelbiantis pamokslininkas iškels
klausim susirinkusiems žmon ms: „Priimkite sprendim
patys, patys stokit ant koj .“ Drungnas, neapsisprend s,
šiandien lankantis, o rytoj jau nebelankantis, taip
nepasakys. Bet tikras Dievo tarnas tiesiai šviesiai išklos:
„Priimkite savo sprendim .“
79
Ir R ta tar : „Aš eisiu, kur tu eisi. Tavo tauta bus
mano tauta. Tavo Dievas bus mano Dievas. Kur tu
gyvensi, ten aš gyvensiu. Kur tu mirsi, ten aš mirsiu. Ir
kur tu b si palaidota, ten aš b siu palaidota.“ Štai tikras
sprendimas.
80
„Viešpatie, aš priimsiu Tave kaip savo Išgelb toj .
Jei Biblijoje sakoma: „Atgailaukite ir krikštykit s J zaus
Kristaus vardu“ – aš taip ir padarysiu. Jei Biblijoje
pasakyta, kad aš turiu gauti Švent
Dvasi , aš tai
padarysiu. Jei Biblija man sako, kad J zus Kristus tas
pats vakar, šiandien ir per amžius, aš tuo tikiu. Aš
priimsiu Biblij ir Diev , k Jis paraš ir kas Jis yra,
nesvarbu, k sako visi kiti. Štai tikroji R ta.
81
Ji pri
sprendim . Ji tur jo arba gr žti, arba eiti
pirmyn. Š ryt tas pats su mumis: eiti atgal arba eiti
pirmyn. Niekada neikite atgal! Eikime pirmyn.
82
Ir taip jos keliavo
pažad
žem ,
svetim
žmoni žem . R ta ia – tikin iojo provaizdis. Kas...kas
yra tikintysis? Kai jis arba ji, kai žmogus išeina iš
pasaulio, jis patenka tarp krikš ioni tikin
. Moterys,
kurios
r kydavo,
gerdavo
ir
lošdavo
kortomis

bendruomen se ir taip toliau, ir kurios tur jo vairi
mading daikt , ir buvo kaip kokios lengvab
s su
chemine šukuosena – bet dabar ji pasikeit . Ji pri
sprendim eiti su Dievu. Dabar ji atsiduria tarp žmoni ,
kurie netiki tokiais dalykais. Ji atvyk . Ji turi gyventi
kaip piligrim . Ji nežino j papro , jai viskas svetima.
Ji nežino, k daryti. Štai k R ta tur jo daryti. Štai k
s turite daryti. Štai k aš turiu daryti.
83
Kai aš pri miau Krist , buvau išvarytas iš savo
gimt
nam . Kai pri miau Krist , mano draugai,
draug s – visi mane atst
. Nu jau su grupele
pagyvenusi žmoni , kurie tur jo Švent
Dvasi ir
tik jo Dievu Jam tarnaudami. Merginos toje bažny ioje
buvo kitokios nei tos merginos, su kuriomis draugavau
anks iau. Jos kitaip atrod , kitaip elg si, jos buvo keistos
ir aš j prisibijojau. Tai buvo kitokie žmon s.
84
Štai k R ta tur jo padaryti – ji tur jo išeiti iš
savos pas kit taut . Ji atsivert , ji pri
sprendim .
Ir s priimate sprendim ! Ir j s turite pasirinkti:
ar norite gr žti prie pasaulio dalyk , ar norite toliau eiti
su Dievu?
85
Norite elgtis kaip pasaulie iai, kaip visi kiti?
Tuomet pabu iuokite Krist atsisveikindami ir gr žkite.
Bet jei norite eiti nedaugelio paniekint
Viešpaties vaik
keliu, laikykit s Dievo nekintan ios
rankos. Nepaisydami to, k sako lik s pasaulis, stov kite
nepajudinami: „Dievas taip pasak . Tai tiesa. Aš tuo
tikiu. Nors negaliu to išreikšti savo gyvenime, Dievas taip
pasak , aš tuo tikiu, aš to tvirtai laikysiuosi.“
86
B tent taip ji pasak Noomei: „Aš tav s nepaliksiu,
eisiu ten, kur tu eisi. Tavo tauta bus mano. Kaip jie
elgiasi, taip ir aš elgsiuosi. Kaip jie daro, taip ir aš
darysiu. Ir tai, k jie valgo, ir aš valgysiu. Kur tu mirsi,
ten ir aš mirsiu. Kur tu b si palaidota, ten ir aš b siu
palaidota. Ir Viešpats tepadaro man tai ir dar daugiau, jei
ko nors ne vykdysiu.“ Tai tikras, aiškus, galutinis
sprendimas. Dievas iš savo bažny ios nori aiški
sprendim !
87
„Na, Viešpatie, jei Tu mane palaiminsi ir padarysi
man tai, tuomet ir aš padarysiu taip ir taip.“ Tai ne
sprendimas.
88
„Dieve, man nesvarbu, k man padarysi, aš vis
tiek eisiu. Jei mirsiu – na ir gerai. Gyvensiu ar mirsiu, ar

dar kas, jei iš man s juoksis, šaipysis – nesvarbu – vis
tiek eisiu.“ Štai aiškus sprendimas, kok pri
ir
Rebeka dar iki tol, kol pamat Izaok .
89
Jos t vai tar : „Tegul mergait atsako. Mergait jau
suaugusi – tegul pati atsako.“
90
Ji tar : „Aš eisiu.“ Aiškus sprendimas, priimtas
greitai. Ji liko su tuo. T padar ir R ta. Orpa sugr žo
atgal.
91
Jos keliavo sau toliau. R ta širdyje nežinojo, kur
eina, bet...bažny ios provaizdis. Mes klajojame kaip
Abraomas: piligrimai svetimoje žem je, tarp svetim
žmoni .
Ir ji jo toliau, kol galiausiai už jo kambar ir t
viet , kur j ved Noom . Ir k ji rado? Nejaugi visi glost
jai galvel , sakydami: „R ta, mes džiaugiam s, kad tu ia
su mumis“?! Ji pamat nesutarimus, susid
su blogiu,
susid
su problemomis.
92
Ir pamokslininkai, kurie sako, kad krikš ioniškas
gyvenimas lengvut lis, jis arba jus apgaudin ja, arba
pats dar niekada nebuvo jo išgyven s. Pasaulis tav s
neken ia, ir žmon s tav s nek s. Tu turi pasirinkti
nedaugelio paniekint
Viešpaties vaik keli , ir tave
išjuoks, šaipysis, ar dar k darys. Turi b ti kitoks. Tu
gimei kitoje tautoje.
93
Mano žmona (kaip aš jau...man rodos, kad b
neblogai dar kart tai papasakoti) paklaus man s:
„Kod l krikš ion s nesirengia taip, kaip kitos moterys?“
Aš pasakiau... Sako: „Juk mes visi amerikie iai, ar ne?“
94
Aš atsakiau: „Visai ne.“
95
„Tai kas gi mes?“
96
Aš tariau: „Mes ne vokie iai, pranc zai, belgai,
švedai, afrikie iai ar amerikie iai – nei vieni iš j .“
97
„Tai kas gi mes esame?“
98
Aš sakau: „Mes krikš ionys.“ Amerikietis elgiasi
kaip amerikietis. Vokietis elgiasi kaip vokietis, nes tokia
tautin dvasia. Ir mes turime tautin Dvasi – tai
Šventoji Dvasia, iš Dangaus ateinanti nuo Dievo, ir tu
taip elgiesi. Tod l tu elgiesi kaip tie, kurie ten viršuje, nes
tu iš kito pasaulio.
99
Mes gyvename Amerikoje – tai tiesa. Tai k no
dalis. Bet siela, kuri mus veda, m
charakteris yra iš
aukš iau. Mes gyvename iš aukšto, nes esame gim iš
aukšto. Visi krikš ionys kil iš aukšto. J zus pasak : „Aš

ne iš pažemi – Aš iš aukšto. Jei Aš b iau iš pažemi ,
Mano tarnai kovot už Mane, bet Mano Karalyst iš
aukšto.“ Ir taip kiekvienas žmogus, gim s Dievo
Karalyst je – jis iš aukšto.
100 Taigi, dabar paži
kime. Toliau matome, kaip jas
užpl sta nusivylimai. Argi jums taip nenutiko, kai gavote
Švent
Dvasi ? Dar ir kaip! Man tai tikrai. Šaip si ir
taip toliau...
101 Toliau atkreipkite d mes : gyvenimas jai buvo
sunkus. Ir po to, kai tampate krikš ionys, pasidaro
sunku, nes turite persitvarkyti iš vieno linksmybi ir
pasaulio malonum gyvenimo kit gyvenim , pašv st
Dievui. Turite persiorientuoti šit pus .
102 Ir R ta tur jo persiorientuoti nuo gyvenimo
žem je, kurioje gausu maisto ir viso kito, ir pagarbos,
prie žmoni , kurie juok si, šaip si iš jos toje žem je,
kurioje ji rankiojo varpas laukuose, kad prasimaitint .
Susirinkdavo jas
savo skar ir parsinešdavo namo,
iškuldavo bei pasidarydavo šiek tiek duonos sau ir savo
anytai pavalgyti.
103 Kai ji buvo ten, tuomet taip nutiko... Kol ji
rinkdavo varpas ar ruošdavosi rinkti...
Taigi ji pri
sprendim , ji apsisprend .
104 Toliau ji turi padaryti dar kai k – patarnauti.
105 T pat turi padaryti bažny ia. Bažny ia, pri musi
sprendim – j s turite tarnauti, tarnauti Dievui pagal Jo
diagram , pagal Jo projekt . J s privalote tarnauti
Dievui.
106 R ta pri
sprendim , o dabar to sprendimo
pagrindu R ta tarnauja. Dabar minut lei paži
kite. ia
ji eina lauk rinkti varp .
107 Taigi, jos motina jai pasak ... (juk žinote – tai
Senasis Testamentas kalba Naujajam) ...jos motina
pasak jai, tar : „Mes turime giminait , ir jis vardu
Boozas. Jis turtingas žmogus ir jis artimas giminaitis. Eik
jo lauk ir galb t... Neik kit lauk , eik jo lauk .“
108 Kaip ir mums Šventoji Dvasia sako neb ti
suviliotiems kokios nors bažnytin s knygos, kažkokio
katekizmo, bet eiti Dievo lauk , Sen
Testament ,
Biblij . Nesakykite: „Na, mes sakysime taip, kalb sime
šitaip, o vietoje maldos mes sakysime šituos žodžius.“
Niekur neišeikite iš to lauko, eikite j , nes Jis – artimas
Giminaitis.

109 Dievo Žodis: Senasis Testamentas yra artimas
Naujojo Giminaitis. Senoji bažny ia yra naujosios
bažny ios motina (suprantate?), krikš ionio, tikin iojo.
„Neik kit lauk , tiesiog lik jo lauke. Ir galb t vien
dien rasi malon jo akyse.“
110 Ir vien dien , kai ji buvo lauke, šis turtingas
jaunas vyras vardu Boozas, valdytojas, pasiturintis
žmogus, jo pro šal ir j pasteb jo. O, kai jis pamat j –
simyl jo. Jis susižav jo ja. Jam patiko jos charakteris.
Pamenate, jis pasak : „Aš žinau, ir taip pat žmon s žino,
kad tu – dora moteris.“ Ji tvirtai ir aiškiai apsisprend ,
at jo b tent ten ir gyveno b tent taip, kaip žad jo.
111 Kitaip tariant, šiandien sakyt : „Mes žinome, kad
esi krikš ionis. Mes žinome, kad esi Dievo vyras, nes joks
žmogus negal
daryti toki stebukl , jei su juo neb
Dievo.“
112 Tai Nikodemas pasak J zui: „Rabi, mes žinome,
kad esi mokytojas, at s nuo Dievo, nes niekas negal
daryti toki dalyk , kokius Tu darai, jeigu Dievas neb
su juo“, – kai pamat , kaip Jis ten s
damas
atskleisdavo pa ios širdies mintis.
113 Moteris paliet Jo r
. Jis apsisuko ir tar : „Kas
Mane paliet ?“ Niekas neprisipažino. Pažvelg atgal
klausan iuosius ir tar : „Tu, kuri sirgai kraujopl džiu, –
tavo tik jimas tave išgyd .“
114 Sak : „Niekas negal
daryti to, jeigu Dievas
neb
su juo. Mes žinome, kad at jai nuo Dievo.
Negalime Tav s priimti, nes mus išspirt iš bažny ios.“
Suprantate?
Ta skiepyta šaka, broli Vestai, kaip mes kalb jom
vakar vakare – jie tave išspirs. „Bet giliai širdyse mes
žinome, kad Tu iš tikrojo Vynmedžio. Ir Kristus yra
Vynmedis, o mes šakos. „Mes žinome, nes matome, kad
tas pats Gyvenimas, kuris yra Dieve, yra ir Tavyje.“
115 Štai k
Boozas pamat
R toje – t
aišk
sprendim , doroving moter , stovin
ten. Ir simyl jo
.
116 Taigi, noriu, kad atkreiptum te d mes . Noom ,
senoji bažny ia, ima aiškinti R tai visus savo religijos
statymus, kaip Senasis Testamentas, kuris yra Naujojo
šeš lis. Noriu, kad suprastum te ši istorijos dal .
117 Taigi, aš noriu parodyti šeš lius. Senasis
Testamentas paaiškina Nauj , jei tik j perskaitysite, nes

tai Naujojo pranašautojas. Na, jeigu aš ei iau link tos
sienos ir niekada neb iau mat s sav s, ir b iau mat s
tik savo šeš , tai žino iau, tur iau šiok tok supratim ,
kaip atrodau. Jeigu j s ne... jei j s žinote, kas yra
Naujasis Testamentas, paskaitykite Sen
Testament ir
pamatysite jo šeš . Suprantate? Ir tuomet, kai pasirodo
Naujasis Testamentas, j s sakote: „Iš ties – taip ir yra.“
Laiške Žydams Paulius tai aiškina praeities pagrindu.
118 Taigi, dabar b kite labai atid s. Kai R ta
tar ...tiksliau, Noom tar R tai: „Taigi jis yra m
giminaitis. Ir jei rasi malon jo akyse, rasi poils .“ ia tai
bent! „Jei rasi malon , rasi poils !“ Boozas simbolizavo
Krist , turting
Žmog , visko Paveld toj , pj ties
Viešpat ! ia tai bent! Juk kai Boozas važiavo pro šal
vežimu, dairydamasis po laukus, jo žvilgsnis užkliuvo
už...R tos! Jis buvo šeimininkas, jis buvo pj ties
Viešpats. Ir ji rado malon jo akyse.
119 T
pat šiandien daro bažny ia. Kol pj ties
Viešpats eina pro šal , Jis neieško dideli
pastat ,
aukšt bokšt , išlavint chor . Jis ieško individ , vyr ir
moter , kurie pasišvent ir aiškiai apsisprend d l
Kristaus, pasišvent tarnauti Jam. „Dieve, aš tuo tikiu,
kiekvienu Žodžiu. Kai Tavo Žodis k nors sako, aš lieku
su tuo. Tai Tavo Žodis. Aš tikiu tuo, kiekvienu Žodžiu.“
Štai ko Jis ieško, pj ties Viešpats. Štai ko Jis nori – duoti
Švent
Dvasi
tiems, kurie alksta ir trokšta:
„Palaiminti, kurie alkstate ir trokštate teisumo, nes
site pasotinti.“ Šiandien Jis ieško tokios bažny ios.
120 Taigi, tuomet R tos papraš pasielgti g dingai, bet
ji noriai tai padar , nes buvo pri musi sprendim . Koks
tikin iojo provaizdis! Koks tobulas provaizdis!
121 Noom , senoji bažny ia, tar : “Eik ten š vakar ,
dabar mieži metas.“ O, kokia nuostabi mintis, prie
kurios ia gal tume apsistoti ilgam!
122 Noom ir R ta pasirodo per pat mieži sezon .
Mieži sezonas buvo duonos sezonas – metas, kai b davo
patiekiama
šviežia
duona.
Ir
bažny ia
šiomis
paskutin mis dienomis, po dviej
t kstan
met
pagoniško mokymo ir panaši dalyk , pasiek mieži
sezon , Gyvenimo šviežum , nauj
Duon , med iš
Dangaus. (Raselai, štai kur traški duona su medumi!) ia
ir yra tai – Duona iš Dangaus. „Aš esu Gyvenimo Duona.
t vai dykumoje valg man ir mir . Bet Aš esu

Gyvenimo Duona, at jusi nuo Dievo iš dangaus. Jei
žmogus valgo ši Duon , jis niekuomet nemirs.“ Ir
bažny ia šiais paskutiniais laikais pasirodo b tent mieži
sezono metu.
123 R ta, pagon – atskirta, išvaryta – buvo atvesta
...kad j priimt kaip nuotak . Kristus pasirodo b tent
mieži sezonu.
124 Jis tar : „Dabar apsivilk savo r bus.“ Ne: „Nusivilk
savo r bus.“ Kaip tai priešinga šiandienai. „Apsivilk savo
bus, kai eisi su juo susitikti. Jis š vakar v tys
miežius klojime. Eik ir apsivilk savo r bus. Apsirenk
eidama su juo susitikti.“
125 Šiandien žmon s nori apsinuoginti. „Apsirenk, eik,
nes jis v tys miežius. Ir tuomet sid
k viet , kur jis
guli.“ O j s ar sid
jote? Golgotoje. Prieš daugel met
aš širdyje sid
jau, kur jis paguld Savo gyvyb , kad
gal
mane pasiimti. „ sid
k, kur jis guli.“
Paži
kite, kur Jis atsigul . T
tur
padaryti
kiekvienas tikintysis. sid
k, k Jis d l tav s padar .
(Praeito sekmadienio pamokslas apie apsilankym
Golgotoje.) sid
kite, k Jis d l j
padar .
126 Ji tar : „ sid
k, kur jis guli. Tuomet, kai jis
atsiguls miegoti, ils tis, eik, atsigulk prie jo koj .“ Ne prie
galvos, o prie jo koj – nevertai. „Ir paimk antklod , kuria
jis bus užsikloj s ir užsitempk j ant sav s.“ J s
suprantate? O, ia tai bent! Žinau, kad galite pamanyti,
jog aš fanatikas. Bet man tai visiškai netrukdo – ta Dievo
Dvasia. Išsiaiškink, kur Jis guli... Golgotoje, kur Jis
atsigul kape, Getseman je. sid
k ir nušliaužk prie Jo
koj , ir atsigulk ten, ir pats mirk tam... [Tuš ia vieta
juostoje. – Red.] Štai, prašom. Apsidenk Jo apsiaustu. Ji
pasak : „Apsiaustu“, – taip pavadino.
127 Ir R ta tar : „Padarysiu taip, kaip sakai.“
128 O, koks aiškus sprendimas tikin iajam! „Kaip
Biblijoje sakoma, taip aš ir padarysiu. Joje sakoma:
„Atgailaukite ir krikštykit s J zaus Kristaus vardu“, –
taip ir padarysiu. Jeigu sakoma: „Eikite vis pasaul ir
skelbkite Evangelij “, – aš tai darysiu. Jei sakoma (kas
tai beb
): „J zus Kristus tas pats vakar, ir per amžius“,
– k ji man besakyt padaryti – padarysiu.“ Matote?
Bažny ia gauna nurodymus iš Žodžio. Ji atsigul .

129 Tik nepamirškite, kad tai jaunai našlei gul ti šalia
to vyro, prie koj , buvo negarbinga, g da išoriniam
pasauliui!
130 O, ar j s dar paj gsite? [Susirinkusieji sako:
„Amen.“ – Red.] Štai, paži
kite. Ži
kit. Štai kur esm .
Bažny ios – merginos, jaunuolio, seno ar jauno – yra
prašoma atsiskirti nuo pasaulio ir eiti
t viet ,
Šventosios Dvasios karalyst – tai negarbinga pasauliui.
Savo širdyje jie žino, kas vyksta. Bet šiam pasauliui jie
tampa fanatikais, jie tampa šventuoliais ar kažkuo
panašiu, pavadina kaip nors negarbingai. Bet to
reikalaujama iš bažny ios! Ar j s pasiruoš
sid
ti
viet ir atsigulti?! [„Amen.“] Tegul pasaulis jus vadina,
kaip tik nori.
131 Anks iau giedojo toki giesm :
Aš vienas paskui J
sekti
prad jau (suprantate?),
Kaip
Jok bas
vietoj
pagalv s
akmen tur jau,
Su
paniekintaisiais
Viešpaties
vaikais,
Eisiu iki galo mano J zaus takais.
132 B tent taip. Nesvarbu... „Bet kokia kaina – k kiti
bedaryt “, – jei tai reiškia g
, jei tai reiškia parasti
namus, prarasti...prarasti šeim , visus savo bi iulius,
drauges, draugus, kad ir k tai reikšt , eisiu vienas.
Pasirinksiu t keli ! Jei mano kaimynas sako, kad aš
šventuolis ar sekmininkas, ar fanatikas – man nesvarbu,
jie kalba. Man tai neturi n menkiausios reikšm s. Aš
leidausi
keli , pri miau aišk sprendim ir eisiu iki
galo.
133 Taigi, jis buvo vienintelis, galintis suteikti jai poils
nuo varginan io mieži rinkimo laukuose. Ir, o, tai taip
miela, kai Boozas...kai jis pamat j lauke. (Negaliu to
praleisti) Boozas rado j lauke. Jis tar : „Paklausyk.“ Jis
paklaus : „Kas tu tokia?“
Atsak : „Mano vardas R ta.“
„A, moabit , kuri apsigyveno m
kraštuose.“
„Taip.“
134 „Gird jau apie tave. Neik kitus laukus.“ Man tai
patinka. „Neprad k lakstyti po misijas. Lik ia, mano

lauke. Lik su manimi.“ Jis myl jo j . „Lik ia, lik su
manimi. Neb giok iš vienos vietos kit . Lik ia.“
135 Jei tiki Žinia, laikykis jos. Supranti? Kad ir kokia
beb
kaina, lik su ja. Eik pirmyn. „Jei tai reiškia
paaukoti šit , an ar kit ir man reikia mesti gerti, mesti
vogti, meluoti – aš vis tiek liksiu su Tuo.“ Suprantate?
136 Ir dar pasakyta, jis pasak : „Taigi, jie nelies tav s,
nes aš sakiau jaunuoliams tav s ne žeisti.“ Amen. Man
tai patinka – jo apsauga. Kas taip pasak ? – Pj ties
Viešpats.
137 B kite atsarg s: „Nelieskite mano patept
,
nedarykite
žalos
Mano
pranašams.“
Teisingai?
[Susirinkusieji sako: „Amen.“ – Red.] „Nes iš ties sakau
jums: jums b
daug geriau, jei ant kaklo užkabint
girn akmen ir nuskandint j roje, negu papiktinti nors
vien
iš šit
mažut li .“ Teisingai? [„Amen.“] Net
nem ginkit j žeisti.
„Aš sakiau jiems neliesti tav s.“ O, paži
kit
pasaul ! Jis persekiotojas. Art ja j valanda.
138 Tuomet jis nu jo prie jaunuoli , prie kit , jis tar :
„Dabar ji renka varpas maistui. Taigi aš noriu, kad j s,
pjov jai, – kitaip tariant, – j s, angelai...“ O juk tai ir yra
angelai. Tar : „Noriu, kad j s, angelai, j s, pjov jai,
kartas nuo karto ty ia numestum te po sauj .“ Oho!
„Neleiskite, kad viskas j taip vargint , tod l kartais
leiskite jai išgirsti ger pamoksl . Tegul Šventosios
Dvasios j ga kartas nuo karto j apsupa, kad ji žinot ,
jog aš netoliese. Parodykite jai kok nors išgydym ,
duokite kok ženkl ar stebukl , kad ji žinot , jog aš
šalia.“ B tent.
139 Juk jums patinka rasti tas pamet tas saujas?
[Susirinkusieji sako: „Amen.“ – Red.] Tikiuosi, randame
ir š ryt , ar ne? [„Amen.“ – Red.] Sauj švieži mieži .
Viešpats daro kažk , k dar ir anks iau, tai, apie k
mes žinome, jog Jis daro. Jis yra pj ties Viešpats, Jis
vienintelis ir gali numesti saujas. „Aš sakau angelams
nusileisti š ryt
t susirinkim . Noriu, kad jie padaryt
tai ir tai. Aš jiems sakiau! Ir jie tai padarys.“ ia tai bent!
140 Taigi, ji tur jo atlikti g ding
dal : atsigulti, b ti
išvadinta kaip tik manoma. Žinote, j gal jo pavadinti
prostitute. J
gal jo pavadinti blogos reputacijos
moterimi, nors tokia ir nebuvo. Ir ji tiksliai vykd duotus
nurodymus. Taigi ji eina ten ir užsikloja tuo apdangalu,

kuriuo jis buvo užsikloj s. Kur ji nu jo? – kap . Kur ji
nu jo? – Ten, kur jis ils josi.
141 Štai kur tai radau:
Prie kryžiaus nuolankiai suklupau,
Kur mir J zus, atleist meldžiau;
Buvo duota Kraujo man Žym ...
Yra šaltinis, pripildytas Jo Kraujo,
Kuris Emanuelyje pralietas,
Kur nusid liai apvalomi iš naujo
Nuo visokios kalt s ir g dos.
142
sid
kite viet , kur Jis atsigul ir atsigulkite ten
kartu su Juo! Ar j s pasiruoš š ryt eiti Golgot , kaip
sakiau praeit sekmadien ? Ar sid
jote t viet savo
gyvenime?! Ar nu jote
t viet , kur J zus buvo
nukryžiuotas?
143 „O, mes už tai d kingi.“ O kaip su tavo
nukryžiavimu? Ar tu pasiruoš s eiti tuo keliu, kur tave
negarbingai pravardžiuos šventuoliu ar religiniu fanatiku,
ar dar kuo nors – kokia beb
kaina?
144 Ar j s sid
jote t viet , kad gal tum te nueiti
ten ir atsigulti su Juo, sakydami: „Viešpatie, štai aš“? Kas
tuomet? – Užsitrauk t pat apdangal , kuris buvo ant
Jo, ant sav s.
145 Vien
kart
moteris tar
m
Viešpa iui:
„Viešpatie, leisk, kad abu mano s
s karalyst je s
vienas Tavo dešin je, o kitas kair je.“
146 Jis tar : „Ar galite gerti taur , kuri Aš gersiu?“ Tai
yra, žiaur persekiojim .
„Taip.“
147 „Ir ar galite b ti krikštijami tuo pa iu krikštu,
kuriuo Aš krikštijamas?“ Atsigulk, užsitrauk t pat
apdangal .
148 Elijas buvo paimtas! Ir Elijas užmet t pat
apsiaust , kur tur jo, kad uždengt Eliziej su dvigubai
daugiau Dvasios. Tas pats dalykas, tik dvigubai. Ta pati
ga, ne daugiau, ne daugiau... ne stipresn , o tiesiog
dvigubas kiekis.
149 Kaip Moz : kai jis buvo pavarg s, jo uošvis pasak
jam, tar : „Tu nusikamuosi. Melsk Dievo, kad paimt
tavo Dvasi ir perduot kitiems.“ Ir jis meld si.

150 Jis pa
dvasi ir perdav septyniasdešim iai
kit , ir septyniasdešimt prad jo pranašauti. Jie ne gavo
daugiau j gos – jie tur jo daugiau instrument . Štai ir
viskas. Jie tiesiog tur jo daugiau instrument .
151 Tas pats ir šiandien. Vienas žmogus negali to
padaryti. Dievo instrumentai veikia visur, bet j ga yra ta
pati, j ga yra ta pati, ta pati Šventoji Dvasia, tas pats
zus.
152 Taigi, pa
antklod , Švent
Dvasi , kai ji mir
savajam „aš“, išsiaiškino viet , kur jis mir ir kur atsigul
pails ti. Tuomet ji atsigul ir, pa musi antklod , kuri
buvo ant jo, užsitrauk ant sav s. Ir vyras pabudo ir tar :
„Kas ten?“ Jis pasak ... Ji tar : „Aš esu R ta, moabit ,
tavo tarnait .“
153 Ir jis pakilo, jis tar : „Aš matau ir žinau, kad tu
dora moteris.“ Amen! Argi nuo to nesuvirpa j
siela?
[Susirinkusieji sako: „Amen.“ – Red.] „Tu esi dora
moteris.“
154 O k ji tai atsak ? „Bet tu esi artimas giminaitis.“
Amen. „Tu esi artimas giminaitis, gali man pad ti. Gali
suteikti man poils . Aš at jau ia ir atsiguliau ne kaip
amorali moteris. Atsiguliau ia ne tam, kad pasirody iau
(kad parody iau žmon ms, jog galiu kalb ti kalbomis, ir
parody iau žmon ms, jog galiu šokti Dvasioje, ir
parody iau žmon ms, jog galiu šaukti). Bet aš at jau ia,
nes tu esi artimas giminaitis. Ne tam, kad parody iau, jog
galiu padaryti kažk didingo, bet tod l, kad tu esi mano
giminaitis. At jau, nes esi artimas giminaitis. Ir tu
vienintelis, galintis mane išpirkti.“
155 Ar matote, koks atsivertusiojo poži ris
Krist ,
bažny ? Matote? Matote? „Tu mano artimas giminaitis.“
156 Ir jis tar : „Tu esi dora moteris. Ir aš esu tavo
artimas giminaitis. Dabar užsidenk ir gul k iki ryto.“ O!
“Tiesiog užsiklok ta antklode. Aš tavo giminaitis. Gul k
ia iki ryto, ils kis.“ Amen! Amen! „Aš tavo artimas
giminaitis, ils kis!“ Amen.
157 Kai at jo rytas, dar gerokai iki aušros, ji pririnko
didžiul ryšul mieži
(šešis saikus, man rodos) ir
sivyniojo savo...savo skarel , ir nu jo namo.
Ir...ir Noom tar : „Mano dukra...“
158 Po to, kai ji pakilo nuo altoriaus ir gr žo: „Kas
dabar bus, mama? Kas dabar vyks?“ Amen.

159 „Ils kis!“ Amen. „Ils kis, R ta, nes šis žmogus
nenusiramins, kol nesumok s pilnos išpirkimo kainos.“
Amen! Amen! Štai ant ko aš stoviu. Amen. Jis neis ils tis,
kol nesumok s pilnos išpirkimo kainos, kad jus išpirkt ,
visk , k j s kada nors praradote, visk , kas j s buvote.
160 Dabar atminkite, išpirkimo statymas... Mes jau
art jame prie pabaigos, tarnavimo pabaigos. Išpirkimo
statymas yra toks: tam, kad žmogus gal
išpirkti
prarast turt , jis tur jo b ti artimiausias giminaitis. Ir
kitas dalykas: jis tur jo b ti teisus, s žiningas žmogus,
kad tai padaryt . Ir, be to, prival jo tur ti tam
pakankamai pinig . Ir dar tur jo viešai paskelbti, kad yra
tai padar s. Ir nuo tada tai tapdavo jo nuosavybe.
161 Taigi, dabar ži
kite: Boozas simbolizavo Krist .
O R ta simbolizavo bažny , jus, tikint . Ir dabar,
Dievas Senajame Testamente gal jo ateiti ir išpirkti tai,
kas buvo prarasta, vieninteliu b du – Dievas tur jo tapti
žmogaus giminai iu. Ir vienintelis b das, kaip Dievas
gal jo tapti žmogaus giminai iu, buvo tapti vienu iš j .
Amen.
162 Aš nesutinku su Biliu Grehemu d l trij
individuali Dievyb s asmen , ar su bet kokiu kitu
trejyb s mokytoju. Aš, žinoma, tikiu trejybe, bet ne taip,
kad jie yra trys asmenys. Jie yra Vienas. Net ta vienintel
istorija tai rodo, jei daugiau ir nieko netur iau.
163 Dievas tapo žmogumi! Jis tur jo tapti giminai iu!
O Jis negal jo b ti Dievu… O mes nusid liai, k riniai,
Jo sukurti, sukurtos b tyb s, Jo sutvertos, nes tokioje
pad tyje mes negal tume b ti giminai iais. Taigi Dievas
tapo žmogumi, kad žmogus gal
tapti Dievu...tapti
Dievu. Amen.
164 O kadangi mes žmon s, nusid liai, Dievas tapo
nusid liu, prisi
m
nuod mes. Nors pats
nepažino nuod
s, bet buvo...nusid lis, nes m
nuod
s buvo priskirtos Jam, kad mes... Jis tapo
manimi, kad aš gal iau tapti Juo. Suprantate? Jis tapo
nusid liu, kad aš gal iau tapti Dievo s numi. Jis tapo
nusid liu, kad j s gal tum te tapti Dievo s numi. Ir
dabar mes esame Dievo s
s ir dukterys, nes Dievas
tapo giminai iu, kai gavo m
k no form , gim iš
moters. Dievas, ne koks kitas asmuo, pats Dievas!
165 Pirmame Timotiejui 3:16 pasakyta:

...negin ijamai yra didel dievotumo paslaptis:
Dievas buvo apreikštas k ne... (Dievas!)
Pradžioje buvo Žodis, tas Žodis buvo pas
Diev , ir Žodis buvo Dievas.
...Ir Žodis tapo k nu...
166 Žodis, tap s žmogišk ja b tybe, tapo giminai iu.
Jis tapo žmogumi. O! Jis tapo mirtimi, kad per Jo mirt
aš tap iau Gyvenimu. Jis tapo nusid liu, kad per Jo
teisum aš tap iau...tur iau Gyvenim . Jis tapo vargšu,
kad aš per Jo skurd praturt iau. Jis tapo tokiu, koks
buvau aš, kad per Jo malon tap iau tokiu, koks yra Jis.
Oho! ia ne kas kita kaip Dievo j ga! Taigi, tai visiškai
pagal Rašt , ir b tent taip Rašte sakoma.
167 Kad mes gal tume b ti... Kokia meile T vas mus
apliejo...mums išliejo, kad mes, kurie buvome
nusid liai, svetimi, toli nuo Dievo, gal tume tiek
priart ti prie Dievo, kad taptume Dievo s numis ir
dukterimis, ne tarnais. Pagoni
bažny ia niekuomet
nebuvo tarnait . Jokiu b du. Pagoni bažny ia – tai
nus ir dukra. J s, pri
Švent
Dvasi , esate Dievo
s ir dukterys. Na, jei j s Orpos grup
ir
nusisukote... Bet jei j s toliau jote su Švent ja Dvasia,
tapote s numis ir dukterimis.
168 Taigi, s
s ir dukterys, o kas turi daugiausia
galios prieš Diev ? Kas yra angelas? Angelas yra tarnas.
Teisingai? Tai Jo tarnai. O kas tokie j s? Jo s nus ir
dukra. Tuomet kas turi daugiau galios danguje?
Nusid lis, išgelb tas malone ar arkangelas, stovintis Jo
dešin je? – Nusid lis, išgelb tas malone, danguje turi
daugiau valdžios negu arkangelas, be nuod
s stovintis
Jo pašon je, nes jis s nus. S nus, žinoma, turi daugiau
valdžios nei tarnas.
O, mes pamirštame, kas esame. Dažnai
pamirštame, kas mus padar tokiais, kokie esame. Po to,
kai tapome tokie, kokie esame, pamiršome, kaip tai
nutiko. Kai pats Dievas...
Kaip giliai pamilo T vas
Savo puolusius vaikus,
Paaukojo Savo S
,
Kad per J atpirkt mus.

O, mums to nesuprasti!
Saul užtemo, uolos dreb jo,
Kai J zus už mus Savo Krauj
praliejo,
Šventykloje uždanga plyšo perpus,
Ir amžinas mums atsiv
Dangus.
Ant Kristaus – šios Uolos – esu,
Tik ia stov ti nebaisu.
Kai aš nuostab kryži žvelgiu,
Kur mir už žmones Dievo S nus,
Gailiuosi d l savo vis nuod mi …
169 Tikrai. Vienas pasak :
Myl jo gyvendamas, kryžium išgan ,
Nuneš mano kaltes kapus,
Amžin laisv prisikeldamas dav ,
Greit Jis ateis – o koks džiaugsmas
tai bus.
170 Tai
bažny ios
pagrindin
tema.
Tai
jos
perspektyvos. Tai jos širdies troškimas. Ši žem
panardinama
Giminai io Atpirk jo krauj , kad b
išpirkta puolusi Adomo paderm .
171 Atkreipkite d mes : štai Jis, Giminaitis Atpirk jas.
Taigi pirmiausia jis tur jo b ti vertas žmogus. Kas gi
vertesnis už Krist , už J
? Tuomet kitas dalykas – jis
prival jo tur ti pinig , tur jo b ti paj gus tam veiksmui.
Jam priklaus dangus. Jis tai rod . Jis gal jo paimti
penkis kepal lius duonos bei dvi žuvis ir pamaitinti
penkis t kstan ius, o paskui surinkti penkias pilnas
pintines trupini . Gal jo iš šulinio pasemti vandens ir
paversti j vynu. Gal jo ištraukti žuv iš vandenyno ir
išimti auksines monetas iš jos burnos. Amen. Jis
nebuvo...
172 Bet jis tapo vargšu, netur jo kur pad ti galvos. Jis
tapo giminai iu, ne turting
giminai iu, o giminai iu
visiems. Jis už
Atpirk jo viet .
173 K jis tur jo padaryti toliau? – Toliau tur jo viešai
paliudyti. Kit ryt R ta sak ...tiksliau Noom tar :

„Ils kis, R ta, dabar jau viskas bus gerai, nes tu radai
malon jo akyse.“
174 Dieve, leisk ir man, leisk man rasti malon Jo
akyse. Tuomet, rytui auštant:
Kada Viešpaties trimitas skelbs, kad
laiko jau n ra,
Suspind s
šviesiausias
rytas
amžinai.
Kada žem s atpirktieji susirinks
kitam krante,
Iš eil s pakviestas b siu aš tenai.
175 Dabar ilsim s, laukiam pilno atpirkimo. Ži
kite:
„Dabar aš tai turiu, jo užstat . Parsinešiau namo piln
skar mieži . Aš nu jau ten...“ Jis dav jai, atseik jo
šešis saikus. Šeši reiškia šešis t kstan ius pasaulio
egzistavimo met . Žmogaus diena šeštoji. Žmogus buvo
sukurtas šešt dien . Tai yra, šešis t kstan ius met
žem buvo kuriama, o septint
t kstantmet Dievas
ils josi. Šešis t kstan ius met bažny ia grumsis su
nuod me, pasinaudodama Dievo j ga iš t
mieži
ryšuli , o tuomet eis amžin poils . Taip. Ilsisi, laukia.
Jis dav šešis smulki mieži saikus, kad ji laikyt si iki
pilno atpirkimo. Man taip džiugu tuo m gautis.
176 Taigi, greitai, eikime prie pa ios pabaigos. Taigi,
dabar matome, kad kit ryt , kai ji pabudo, ji buvo
laiminga, lauk . Ir at jo tas žmogus, jis at jo ten. Jis
tur jo kit giminait , kuris tur jo pirmumo teis
tos
moters išpirkim . Ar aš tam dar turiu laiko?
[Susirinkusieji sako: „Amen.“ – Red.] Dar minut
ir bet
kuriuo atveju bent iš dalies tai apžvelgsime.
177 Tas kitas perkeltine prasme, kuris tur jo teis
jus, buvo velnias, nes j s nusid jote! Ir pirmiausia
priklaus te jam, nes esate jo nuosavyb : „Gim te
nuod mingi, neteisume prad jo motina, nuo pat gimimo
melavote.“ Ir jis negal jo to išpirkti. Jis negal jo to
išpirkti. Taigi Kristus at jo ir tapo žmogumi, kad
panaikint
m
nuod mes, kad mus išpirkt . Ar
suprantate? [Susirinkusieji sako: „Amen.“ – Red.] O tas
kitas žmogus to padaryti negal jo. Velnias negal jo mirti
už nuod mes, nes pats visk ir iškreip , kad sukurt
nuod
. Suprantate? Jis negal jo. B
nukent s jo
paveld jimas, to kito žmogaus. Š tono irgi nukent
, nes

jis velnias. Jis juk negal jo tapti kitu velniu, kad
patraukt velni …t pirm
š ton . Jis negal jo tapti
nuod me, nes ir taip pats buvo nuod
. Bet Kristus,
buv s be nuod
s, tapo nusid liu. Jis gal jo mus
atpirkti. Aleliuja! Mes atpirkti. Mes atpirkti – reiškia
„sugr žinti atgal“. Mes atpirkti.
178 Taigi, kit ryt jis tur jo viešai paliudyti. Jis nu jo
ir prie vart
susitiko su tuo žmogumi vyresni
akivaizdoje. O tai tur jo vykti viešoje vietoje. Ir šis
pažvelg jam
veid , tar : „Ar gali j išpirkti?“ Taigi,
jeigu... Pirmiausia jis tur jo išpirkti Noom , kad gaut
, ir Kristus tur jo pirmiausia atpirkti žyd bažny ,
kad gaut pagoni Nuotak . Ji at jo su Noome kaip
atvyk
iš kitos šalies, moabit , pagon . Tokie ir mes
buvome – pagonys, bedieviai. Ir nepamirškite, jis tur jo...
jis tur jo gauti Noom , ir tik gav s Noom jis gavo visk ,
ji tur jo.
179 Pamenate, kai at jo Kristus, Jis niekuomet
nekalb jo apie pagonišk bažny , o jo tik pas savus.
„Jis at jo pas savuosius, ir savieji Jo nepri
.“ Jis
visuomet buvo su savaisiais. „Nepasukite keliu pas
pagonis ir neužeikite Samarij , bet ver iau eikite pas
pražuvusias Izraelio nam
avis. Ir eidami skelbkite
Evangelij , gydykite ligonius, prikelkite mirusius,
išvarin kite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir
duokite!“ Teisingai? [Susirinkusieji sako: „Amen.“ – Red.]
Išsiunt juos po du. „Eikite pirmiausia...“ Jis tur jo
atpirkti t bažny . Ir kai Jis išpirko t bažny , Jis
gavo pagoni Nuotak . Amen. Tai buvo geras sand ris.
Suprantate? Jis gavo Nuotak , išpirk s bažny .
180 Taigi, Boozas, jis tur jo viešai... Jis paklaus : „Ar
gali j išpirkti?“
Tas atsak : „Ne.“
181 Tuomet jis tur jo viešai paliudyti. Jis nusiav bat
ir met jam sakydamas: „Štai taip. Tegul bus visam
Izraeliui žinoma, kad aš išpirkau Noom ! Taip pat imu
.“ Amen. „Imu R
nuotakas.“ Kas tai buvo?
Pj ties Viešpats. Amen. Štai ji. „Aš išpirkau Noom ir
gaunu R
, ir R ta bus mano nuotaka.“
182 K jie pasak ? – „Tebus ji kaip...kaip L ja ir
Rachel , ir kitos, iš kuri kilo t kstan iai Izraeliui – o
taip ir buvo, teisingai – tebus ji tokia.“ Ir ži
kite, jis
viešai paliudijo.

183 Kaip J zus tai padar ? – Jis viešai paliudijo. Juk
tonas negal jo mirti už nuod mes, nes buvo
nusid lis, jis – nuod
s t vas. Bet J zus, Nekaltasis,
dangaus Dievas, Kuris neprival jo mirti, nusileido ir
viešai paliudijo mirdamas, pakeltas tarp žem s ir
dangaus. Viešas liudijimas! Jam nupl
drabužius ir
dingai pakabino tarp dangaus ir žem s, ir Jis mir
nuod minga, g dinga mirtimi, kad mus išpirkt . Viešas
liudijimas! Amen.
184 K Jis padar ? Atmet Savo paties teisum , atmet
Savo paties šlov , atmet ... „Aš turiu gali . Gal iau
pasakyti Savo T vui ir Jis tuoj pat atsi st Man dvylika
legion angel .“ Jie gal jo pakeisti vyki eig . Vienas
angelas gal jo. Jis gal jo pasikviesti dvylika legion , o tai
apie keturiasdešimt t kstan
angel . K jie b
gal
padaryti? Jis sak : „Gal iau pasakyti Savo T vui
ir tuoj pat (tai reiškia dabar iš karto) Jis atsi st Man
dvylika legion ...legion angel , kurie ateit ir visk
nugal
.“ O k padaryt vienas? – Vienas per sekund
sunaikint žem . Tik pažvelkite, pas J gal jo ateiti
kstan iai. Suprantate? Bet Jis tai atmet , atid jo šalin,
atid jo vis Savo orum ir kitk , ir tapo nusid liu, ir
mir už tave ir mane.
185 Taigi baigdami galime pasakyti štai k . Jau
baigiame. Jis padar ...jis tai padar . Tuomet jis pa
ir ved j . Ir ji pagimd s
, vardu Jobedas.
Jobedas buvo Jes s t vas. Jes buvo Dovydo t vas, kuris
buvo Kristaus t vas (amen), Viešpaties J zaus t vas.
186 Matote? Per t teisum , per t aišk sprendim Jis
tapo m
Giminai iu Atpirk ju. Dievas tapo m
giminai iu, kad nusileist
ir tapt
toks kaip mes,
žmogus, ken iantis alk , ken iantis troškul : „Trokštu,
duokite man atsigerti.“ Ir Jam dav
burn acto su
tulžimi. Jis troško kaip ir mes. Jis žinojo, kas yra
skurdas.
187 Jis sirgo kaip ir mes. Jis sak : „Argi nepasakys
man senos patarl s: „Gydytojau, pats pasigydyk?“ Bet Jo
didžios j gos nebuvo skirtos Jam. Jis tur jo galios tai
padaryti, bet negal jo panaudoti Sau pa iam. Ne.
188 Kažkas man neseniai pasak , tar : „Broli
Branhamai, prieš kam nors vykstant tu visk žinai. Kas
tau nutiks?“

189 Aš atsakiau: „Dovana neskirta man. Negaliu jos
naudoti sau.“ Ji skirta jums! Tai j s gaunate naud , o ne
aš. Aš tik visuomeninis Dievo tarnas jums.
190 Pamokslininkas yra visiems skirtas visuomen s
tarnas. Jis tiesiog atiduoda save, kad... Kaip lauk lelija:
kaman atskrenda savo dalies, medaus bit atskrenda ir
gauna sav , praeivis [Brolis Branhamas imituoja
uostym . – Red.] gauna sav
ir kiti. Ji dien nakt
tri sia, kad ir toliau spinduliuot . Ir Evangelijos
tarnautojas daro t pat : vaikšto Dievo keliu, išsaugo
nesutept liudijim , kad pasaulis gal
nuo jo paragauti
(suprantate?) – ponas pastorius Lelija. Tai puikus
pavyzdys. J zus tar : „Paži
kite j . Saliamonas toli
gražu ne toks.“ Teisingai. Daktaras Lelija – manau visi j
paž state? Matote?
191 „Paži
kite
lauk lelijas: jos nesidarbuoja ir
neaudžia. Aš sakau: n Saliamonas visoje savo šlov je...“
Lelija turi stengtis dien ir nakt , kad gal
spinduliuoti,
kad priži
savo apdar , palaikyt
aromat
ir
panašiai. O kitiems ji tiesiog atsiveria, ir jie eina pro šal
ir semiasi iš jos. Bit ir mus ir kiti skrenda pro šal –
geri ir blogi – ima iš jos.
192 B tent toks ir Kristaus tarnas, krikš ionis tarnas –
jis atsiveria: „Pasauli, tiesiog imk iš man s.“ Niekas
neskirta jam, viskas kitiems. Štai kuo tapo Kristus, kai
tapo m
giminai iu. Jis tapo žmogumi, kad pasaulis
gal
paragauti Jo teisumo (suprantate?) ir tapti Dievo
numis.
193 Taigi, k jie padar ? – Jie susituok ir, galiausiai,
tai baig si svarbiu vykiu. Tuomet R ta buvo apdovanota,
kai gavo Krist ...tiksliau, kai Boozas tapo jos vyru. O
bažny ia bus apdovanota, kai vyks Viešpaties At jimas,
švies giedr ryt . Dabar mes ilsim s, laukiam. Jis
ateis. Kod l? – Atpirkimas vyko.
194 Taigi, dar viena citata prieš tai, kai baigsiu, ir
prad sime maldos eil . Dar viena citata. Š ryt aš radau
žodžio išpirkti reikšm . Aš tik... Atleiskite man, broliai
arminijonai, bet aš tiesiog privalau tai terpti, ne tam, kad
žeis iau, bet kad j s susim stytum te. Pasiži
kite, k
reiškia išpirkimas. Išpirkimas iš ties yra graikiškas
žodis, reišk s vergo pa mim iš turgaus. Dabar negaliu
tiksliai ištarti graikiško žodžio, bet jis reiškia „paimti
verg iš turgaus“ – išpirkti.

195 Žmogus padar
kažk
blogo, tod l jis...jo
šeimininkas pardav j
vergij , faktiškai, mir iai. Ir jis
parduodamas turguje, jis vergas. Ta iau ateina žmogus,
vertas žmogus, galintis tai padaryti, ir suranda šit
žmog , ir anas jam patinka. Šis j išperka, tai yra paima
iš verg turgaus ir atsigabena pas save. Atkreipkite
mes . Tas vergas, vien kart išpirktas, nebegali b ti
l parduotas turguje! Amen. Nebegali b ti parduotas: jis
pažym tas! Ir jei bent kart kam nors pasirod verta j
išpirkti, daugiau niekada niekas nebegali jo parduoti
vergij .
196 O, pad ka Dievui, kad, kai žmogus vien kart
at jo pas Krist ir buvo išpirktas brangiu Krauju, velnias
niekada nebegali v l padaryti j
vergais. J zaus
Kristaus Kraujyje j s saug s iki j
išpirkimo dienos.
Vergas... Patikrinkite Iš jimo knygoje ir išsiaiškinkite, juk
toks buvo levit statymas. Turiu omeny, Kunig knygoje
pamatysite, kad tokie statymai. Vergas, syk išpirktas,
daugiau nebegali b ti v l parduotas vergij . Teisingai.
197 O, aš toks laimingas! Man taip džiugu žinoti, kad
Giminaitis Atpirk jas, kad dangaus Dievas, kuris
buvo Dvasia, nusileido žem ir tapo k nu, tapo tokiu,
kaip aš, tokiu, kaip j s, ir gavo nuod mingo k no
pavidal , nepažin s nuod
s, kad m
nuod
s
likt ant Jo, ir tapo m
giminai iu, viešai paliudijo
mirtimi, sumok jo piln kain .
198 Ir Dievo Dvasia atsakydama paliudijo: šventyklos
uždanga perplyšo pusiau nuo viršaus iki apa ios. Ne nuo
apa ios iki viršaus, o nuo viršaus iki apa ios (parod , jog
pats Dievas iš viršaus j perpl
ir atv ), perpl
nuo
viršaus iki apa ios ir atv
keli . Ir aukuro akmenys
apvirto, ir žaibas perskrod tams ni
dang , saul
nusileido vidury dienos, žvaigžd s atsisak šviesti, ir
viskas liudijo: „Mes atpirkti“. Aleliuja!
Pasimelskime.
[Brolis pranašauja: „Taip, Mano vaikai, Viešpats
jums kalba š
ryt : prisiartinkit, priart kit prie
Viešpaties. Ir kaip R ta pasiliko su Noome ir buvo atvesta
pažad
žem , taip ir j s, jei liksite ištikimi Viešpaties
Žodžiui, eisite
Viešpaties pažad . Taip, j s b site
atvesti Mano poils , sako Viešpats.
Ir ši valand , kai mokymas krenta kaip rasa, taip,
Mano Žodis skamba per Mano tarnus. Taip, ir Jis apeis

ši
žem . Bet jei j s neb site pripildyti Dvasios,
nepažinsite Viešpaties balso. Tod l Viešpats sako jums:
pasitraukite nuo neteisumo, taip, apvalykite savo
gyvenim , taip, palikite visk , kas pasaulietiška,
niška, netinkama Viešpa iui. Nes Viešpats kalba jums
ši valand , kad jei neatgailausite, taip, jei neatsigr šite
Viešpat visa savo širdimi ir neb site pasiruoš palikti
viso to, tai Viešpats neišklausys j
, kai ateis.
Nes Viešpats ateis kaip nuotaka...kaip jaunikis
savo nuotakos. Ir kaip nuotaka ruošiasi ir rengiasi
jaunikio at jimui, taip ir Mano vaikai turi pasiruošti
tent ši valand , kad b
pasireng Mano At jimui –
sako Viešpats.
Tod l b draukite ir melskit s – sako Viešpats.
Klausykite Mano Žodžio, kuris skamba, nes Mano Žodis
nesugr š pas Mane tuš iai, bet vykdys visk , k esu
numat s – sako Viešpats, – išsipildys ši paskutin
dien . Tod l klausykite, klausykite! Nusigr žkite nuo
savo išminties, nusigr žkite nuo savo mokymo, taip,
nusigr žkite nuo to, kas jus paverg , ir atsigr žkite
Viešpaties Žod , ir j s b site išlaisvinti. Mano malon bus
ant j
– sako Viešpats.“ – Red.]
199 Nulenkite dabar minut lei galvas. Tai buvo
pranašavimas, besikreipiantis bažny
po pamokslo.
200 Jei
ia yra toki , kurie Jo nepaž sta, j
gyvenimas nesutvarkytas, mes kvie iame jus dabar:
atsistokite šios auditorijos akivaizdoje, prieš Diev , kad
priimtum te J kaip savo Gelb toj . Baseine yra vandens
krikštui. Jei kas nors jo laukia, prad sime krikšto
tarnavim tiesiog dabar.
201 Kol m
galvos nulenktos, paskirsime minut
tam, kad sugiedotume „Eisiu“. Nulenktomis galvomis.
Taip, eisiu aš, kur tik Jis ves,
Ko bereik s, paaukosiu aš,
Su Viešpaties vaikais nors ir
paniekintais,
Keliausiu iki galo mano Viešpaties
takais.
Taip, eisiu aš, kur tik Jis ves,

Ko... (Ar j s tikrai pasiryž
tai
padaryti? Jei taip, ateikite ir
atsistokite ia.) ...paaukosiu aš,
Su Viešpaties vaikais... (Ar j s
pasiryž b ti ištikimi kaip Noom
anais laikais?)
Keliausiu iki galo mano Viešpaties
takais.
Betliejaus džios Mesijas gim ,
ia trokštu b t toksai kaip Jis;
Šioje kelion j dangaus šlov
Aš tik prašau b t toks, kaip Jis.
t toks, kaip J zus, (Ar norite b ti
kaip j
Atpirk jas?)
...kaip J zus,
ia trokštu b t toksai, kaip Jis;
Šioje kelion j dangaus šlov
Aš tik prašau b t toks, kaip Jis.
Apšviesk, J zau, Tu mane,
Švyturys visada man tešvie ia.
Apšviesk, J zau, Tu mane,
Švyturys visada man tešvie ia.
t toks, kaip J zus...
Ar be Jo dar yra kas nors kitas,
k j s
nor tum te b ti panaš s? Gal dar kas nors ateit ir
atsiklaupt
ia kartu su šia jauna moterimi, kuri
atsiklaup , pasirinkusi, kaip R ta tais laikais,
pasirinkusi š ryt savo keli ?
...kaip Jis;
Šioje kelion j dangaus šlov
Aš tik prašau b t toks, kaip Jis.
t tiesiog kaip J zus...

Gal dar kas nors ateit , prieit
ia ir atsiklaupt
kaip šita ponia? Ar j s jau kelyje? Ar paduosite Jam savo
rank ?
...trokštu b t toksai, kaip Jis;
Šioje kelion j dangaus šlov
Aš tik prašau b t toks, kaip Jis.
[Brolis Branhamas pradeda ni niuoti priegiesm . –
Red.]
202 M
dangiškasis T ve, kol bažny ia ni niuoja ši
giesm „B t toks, kaip J zus“, ši moteris š ryt ženg kaip
ta. Ina Bel ateina kaip R ta tais senais laikais,
nesvarbu, kokia kaina, ji at jo jos sumok ti. Nesvarbu,
kas... kaip iš jos juoksis ar šaipysis, dabar ji užima savo
viet , stovi ia, kl po ir išpaž sta savo nuod mes,
sid
dama viet , kur didis pj ties Viešpats gul jo ant
kryžiaus, kad ten gaut Jo Dvasi , Jo malon , kuri
prakalbo jai, kai skamb jo Žodis, kaip Noom tais senais
laikas, teikdama nurodymus, ir prisiliet b tent prie to
reikiamo žmogaus tinkamu laiku. Ir dabar ji ateina tam,
kad užimt
tikin iosios pozicij , atsiklaupusi prie
kryžiaus, kur ji išpaž sta savo nuod mes, atideda šalin
visus senus gyvenimo dalykus, ir J zuje Kristuje tampa
nauju k riniu.
203 Mes meldžiame, T ve, š ryt , kad kiekvienas
atstumtas žmogus š ryt šiame pastate, kiekvienas
vyras, moteris, vaikinas ar mergina, kurie tav s nepaž sta
– tegul šie žodžiai nepraeina pro šal , Viešpatie. Mes
nežinome, kuri valand stosime prieš teism . Gali b ti,
kad dar šiandien daugeliui iš m
teks prieš j stoti. Gal
dar prieš mums gr žtant namo vyks nelaimingas
atsitikimas. Galb t... Mus gali ištikti širdies sm gis –
mes nežinome. O, Viešpatie, leisk mums pasiruošti ši
valand , kol Dvasia ia, kol turime liudijim , kad Jis ia,
kol dangaus Dievas su visa savo begaline malone yra ia,
kad mus priimt .
204 Suteik mums Savo malon s, Viešpatie. Atsi sk
ryt ir kitus prie altoriaus, kad priimt Krist , kaip
Išgelb toj , kaip ir šita moteris priima dabar. Suteik tai,
Viešpatie. B k jai maloningas, juk jos artimieji... Jos
brolis s di ia ant pakylos šalia man s. Jos sesuo Vud
di ten gale ir mama su t veliu s di ia, Viešpatie Dieve,
aš meldžiu malon s. Suteik tai, Viešpatie. Tu žinai, k

manau širdyje. Aš prašau, kad Tavo pralietas Kraujas ir
malon nužengt
ši valand . Suteik tai, Viešpatie.
Suteik tai, kol laukiame kit , tegul ir kiti ateina, T ve, ir
susitaiko su Dievu per Krist .
205 Ir kol dabar mes laukiame galvodami, dar kart
pagiedosime:
Apšviesk, J zau, Tu mane,
Švyturys visada man tešvie ia.
Gerai. Taip.
Apšviesk, J zau, Tu mane,
Gal dar kas nors išeis?
...Tu mane,
Švyturys visada man tešvie ia.
Apšviesk, J zau, Tu mane,
Švyturys visada man tešvie ia.
Tada koks aš b siu?
t toks, kaip J zus,
t toks, kaip J zus,
ia trokštu b t toksai, kaip Jis;
Šioje kelion j dangaus šlov
Aš tik prašau b t toks, kaip Jis.
206 T ve Dieve, iš ties
toks m
liudijimas,
Viešpatie. Norime b ti tokie, kaip Jis: nuolank s ir
kukl s, nusižemin , malon s, visuomet atleidžiantys
tiems, kurie su Juo neteisingai elgiasi ir daro bloga.
Mes...mes norime tokie b ti. Mes tau d kojame už ši
moter , kuri at jo š ryt . Iš kur mums žinoti, koks bus
gyvenimas šiek tiek v liau? Galb t po vis jos klaid ir
kit
dalyk
gyvenime, kuriuos mes visi dar me,
matydama juos panardintus toje srov je š ryt , aš
meldžiu, Dieve, kad ši moteris gyvent
pašv st
gyvenim , kuris past
toki patirt visus jos
bi iulius. Tegul ji ia nesustoja, bet eina
pažad
žem , sid
dama viet ir atsiguldama, priimdama ten
Švent
Dvasi . Suteik tai, Viešpatie.
207 Jei ia yra dar kas nors, T ve, kas tur jo ateiti, bet
to nepadar , tegul Tavo Dvasia j nepalieka. Neduok
jiems ramyb s dien nakt , kol jie taip pat neateis pri
pat sprendim . Nenoriu b ti grubus, Viešpatie, bet, o
Dieve, suvokiu, k jie praranda, žinau, kas bus, kai t

dien
išgirs J sakant : „Pasitraukite nuo Man s,
piktadariai. T ryt Aštuntosios ir Pen gatvi sankryžoje
Aš jus šaukiau, o j s neat jote.“ O Dieve, kokia siaubinga
valanda jiems tai b
, kai mes b sime pasverti
svarstykl mis ir rasti per lengvi. Viešpatie, suteik, kad tai
nenutikt niekam, kas yra Dieviškoje Akivaizdoje. Tebus
jie visi išgelb ti. Mes prašome J zaus vardu. Amen.
208 Mes norime pad koti Viešpa iui š ryt už Jo
gerum ir maloningum . D koju jums visiems už j
kantryb , kad taip ilgai man s lauk te.
Sese Ina Bele, aš... Sese Vud, tai tavo sesuo, broli
arli, už kuri jie meld si ir už kuri mes meld
s ilg
laik . Sese Ina Bele, ar gal tum minut lei atsistoti? Tai
sesers Vuds...m
bažny ios turto glob jo, tai jo
brolien , kuri pri
J
kaip savo asmenin Gelb toj
ryt . Ir kiek daug mald buvo... Telaimina tave Dievas,
sese Ina Bele. Atrodo, toks tavo vardas, ar ne? Telaimina
tave Dievas, brangi sese. Ir jei tu dar nebuvai pakrikštyta
zaus Kristaus vardu, kalbinu tave tai padaryti ir priimti
Švent
Dvasi .
209 Teb na Dievas su tavimi visada ir tepalaimina tavo
brang vyr ten. Buvau j sutik s prieš kelet dien . Jei
neklystu, jo vardas Stenlis. Tiesa? Stenlis. Telaimina tave
Dievas, Stenli. Šeimyninis gyvenimas malonus, bet
manau, dabar jis bus malonesnis nei kada nors
anks iau. Teb na Dievas su jumis visais ir tesuteikia
Savo malon s ir gailestingumo per visas j
gyvenimo
dienas. Sek Viešpa iu. B k dabar kaip R ta, Ina Bele,
nesitrauk nuo Jo n per žingsn . Jud k pirmyn. Kartais
pasidarys sunku, ir kelias taps miglotas. Bet atmink,
pasiži
k žemyn ir pakelk akis
dang , ir pamatysi
kruvinus p dsakus, kurie ten veda iki pat viršaus – Jis
nurodys keli .
210 Taigi, o, jau vidurdienis, jau dvylika. Ar vis dar
norite maldos eil s? [Susirinkusieji sako: „Amen.“ – Red.]
211 Bili, kur... Kokie... Jis išdalino maldos korteles? Aš
dar...man atrodo, jis sak man, kad išdalino maldos... O
kokias b tent? Pasakykite man kas nors, kokios buvo
raid s ir skai iai. [Kažkas sako: „Štai jis ateina.“ – Red.]
Kaip? [Brolis Bilis Polis sako: „B“.] „B“, nuo pirmos iki
šimtosios? Nuo penkiasdešimtos iki šimtosios. Gerai, „B“
numeris vienas. Jie turi...

212
ia visa minia, taigi mes negalime... Mes visus
juos sustatysime ir leisime praeiti eile melsdamiesi už
juos.
213 Taigi, kas iš j
visai nesate mat maldos eil s?
Pakelkite
rankas,
kurie
nesate
buv
mano
susirinkimuose maldos eil je. Oho! J
daugyb .
214 K gi, mes galime tiesiog melstis už žmones, gali
vykti atpažinimas, arba maldos eil s iš vis gali neb ti,
žmon s tiesiog pakvie iami pa ioje auditorijoje – n ra
skirtumo. Šventoji Dvasia
ia. Tikrai taip. Bet
sustatykime maldos eil .
Numeris vienas, kas turi pirm numer , maldos
kortel „B“? Nu-... Penkiasdešimt. Atsiprašau. Niekas
neturi
pirmos,
žinoma.
Gerai.
Maldos
kortel
penkiasdešimt – kas j turi? Ateikite ia, pone. Maldos
kortel du...
Penkiasdešimt vienas, penkiasdešimt du, maldos
kortel penkiasdešimt du. Gerai. Penkiasdešimt trys,
penkiasdešimt trys. Gerai. Penkiasdešimt keturi.
Ateikite šit pus , štai ia. Ateikite... Jei esate ten
gale, ateikite ia šit pus .
Penkiasdešimt
vienas,
penkiasdešimt
du,
penkiasdešimt trys, penkiasdešimt keturi. Kas turi
penkiasdešimt penkt ? Maldos kortel penkiasdešimt
penki? Ponia, štai ia. Maldos kortel penkiasdešimt šeši.
[Brolis sako broliui Branhamui: „Pasakyk jiems,
kad atsistot ten prie sienos.“ – Red.] Atsistokite ten prie
sienos, prašau.
Penkiasdešimt septyni, penkiasdešimt aštuoni,
penkiasdešimt devyni, šešiasdešimt, šešiasdešimt vienas,
šešiasdešimt du, šešiasdešimt trys, šešiasdešimt keturi,
šešiasdešimt penki.
Basti, pasuk link to jimo, broli, štai ten. Gerai.
Pasuk štai ten.
Kas iš j
neturite maldos kortel s ir norite, kad
Viešpats jus išgydyt , pakelkite rank . Viskas, ko jums
dabar reikia, tai tiesiog tik ti, tiesiog tik kite. Gerai.
Penkiasdešimt šeši. Jau sakiau? Penkiasdešimt
septyni, penkiasdešimt aštuoni, penkiasdešimt devyni,
šešiasdešimt – tegul jie atsistoja.
Šešiasdešimt vienas, du, trys, keturi, penki – tegul
atsistoja. Šešiasdešimt šeši, šešiasdešimt septyni,

šešiasdešimt
aštuoni,
šešiasdešimt
devyni,
septyniasdešimt – tegul jie atsistoja.
Nenoriu, kad jie visi suskubt vienu metu, tod l
kvie iu iki septyniasdešimto numerio.
Nuo septyniasdešimto iki aštuoniasdešimto –
atsistokite.
Ateikite
ia,
šit
pus
–
nuo
septyniasdešimto iki aštuoniasdešimto. Gerai. Vienas,
du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni.
Gerai.
Nuo aštuoniasdešimto iki devyniasdešimto –
atsistokite ia. Dokai, pad k jiems ten gale, prašau. Nuo
aštuoniasdešimto iki devyniasdešimto – atsistokite šioje
pus je.
Nuo devyniasdešimto iki šimtojo – atsistokite šioje
pus je, štai ia. Gerai.
215 Kol jie stoja
eil , nor iau bažny ios kai ko
paklausti. Kiek ia yra nepaž stam , kurie niekuomet
ra buv mano susirinkimuose? Aha, daugelis iš j
.
Kas iš j
žino, kad joks žmogus negali išgydyti kito, net
pats gydytojas? [Susirinkusieji sako: „Amen.“ – Red.]
Tikrai ne. Gydytojas n ra išgydytojas, jis tik padeda
gamtai, Dievas yra Išgydytojas. Suprantate? Gydytojas
gali tverti rank , bet išgydyti rankos jis negali. Gydytojas
gali išpjauti apendicit , bet vietos, kur pjov , neužgydys.
Gydytojas
gali
ištraukti
dant ,
bet
kraujavimo
nesustabdys ar jo neužgydys. Tai turi padaryti Dievas.
Gerai.
216 Kas iš j
žino, kad, kai J zus buvo ia, žem je,
net Jis netvirtino, jog yra Išgydytojas? [Susirinkusieji
sako: „Amen.“ – Red.] Jis buvo žmogus. Jis sak : „Ne Aš
darau šiuos darbus, bet Mano T vas, gyvenantis Manyje,
Jis daro darbus.“ Teisingai? [„Amen.“] Kas iš j
žino,
kad kai Jis buvo ia...kaip... Kok tarnavim Jis tur jo,
kai buvo ia? Jis dar tai, k Jam rod T vas. Teisingai?
[„Amen.“] Kas iš j
žino...žino tai? [„Amen.“] Švento
Jono 5:19 Jis tar : „Iš ties , iš ties sakau jums: S nus
nieko negali daryti iš Sav s, o vien tai, k mato darant
.“ Teisingai? [„Amen“] „Lygiai tai daro ir S nus.“
217 Taigi, tuomet ar J zus Kristus yra tas pats vakar,
šiandien ir per amžius? [Susirinkusieji sako: „Amen.“ –
Red.] Ar tikite tuo visa širdimi, kad Jis tas pats vakar ir
per amžius? [„Amen.“] Ar tikite, kad J zus Kristus, kuris

tas pats vakar ir per amžius, kad Jis iš ties tas pats?
[„Amen.“] Gerai.
218 Kaip Jis yra tas pats? Tas pats visais klausimais.
Teisingai? [Susirinkusieji sako: „Amen.“ – Red.] Jis tas
pats Dievas, tas pats Išgydytojas, tas pats Gelb tojas. Jis
tas pats, su tuo pa iu poži riu – viskas tas pats.
Teisingai? [„Amen.“] Tas pats. Gerai. Taigi, jei Jis buvo
tas pats ir yra tas pats, Jis darys ir elgsis taip pat.
Teisingai? [„Amen.“] Taigi, kas žinote, kad tai tiesa?
[„Amen.“]
219 Taip, minut
palaukite. Aš laukiu. Neatrodo, kad
ia stov
penkiasdešimt žmoni . Vienas, du, trys,
keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt,
vienuolika, dvylika, trylika, keturiolika. Ne. Kai kurie
turb t iš jo namo anks iau. Pasteb jau, kaip kai kurie
ten gale iš jo. Gerai, liko tik ši trumpa eil . Kas nor
tur ti... Kas šioje eil je man s nepaž sta? Pakelkite
rankas, kurie žinote, kad aš apie jus nieko nežinau.
Pakelkite mano...savo rank .
220 O kiek tarp lankytoj yra toki , kurie man s
nepaž sta, žino, kad aš apie juos nieko nežinau?
Pakelkite rankas, kurie sergate. Gerai. Kas nor
pamatyti atpažinimo eil , kad gal tume tiesiog paskub ti
ir pabaigti. [Susirinkusieji sako: „Amen.“ – Red.] J s
nor tum te? K gi, skirtumo n ra. Galiu tiesiog už juos
pasimelsti, kol jie eina eil je. Arba jie gali atsis sti, tiesiog
eiti ir atsis sti – skirtumo n ra. Šventoji Dvasia vis tiek
gali atpažinti. Ar tikite tuo? [„Amen.“]
221 Taigi, jei taip, tuomet pab kite tyliai minut . Jau
loka, taigi šiek tiek pab kite ramiai. Noriu dabar kai ko
paklausti.
222 Gal aš ia ne t mikrofon kalbu? Abu veikia?
Abu jungti? Gerai. Šitas taip pat? [Brolis sako: „Taip.“ –
Red.] Gerai.
223 Taigi, tiesiog nurimkite minut lei. Noriu pasiži
ti
ši eil , gal aš k paž stu. [Brolis Branhamas daro
pauz . – Red.]
224 Paž stu jaunuol , kuris stovi ten. Paž stu Erl .
Erlai, aš tave paž stu, Erlas Kolinsas. [Brolis Erlas
Kolinsas sako: „Šiaip tai, broli Bili, aš nestoviu maldos
eil je. Aš atvežiau m
draug iš Džefersontauno.“ –
Red.] Ak, taip, taip, tas vyras. Ar su šiuo vyru mes
medžiojome ten, Kolorade? [„J s turb t neatpaž state,

mes numet me svorio.“] O, tikrai neatpaž stu. Man regis,
Erlas man sak , kad j s labai sergate ir j s atvažiavote...
Jeigu j s negalite ilgai išstov ti, tegul kas nors jam
atneša ten k
. Arba kas nors...kas nors ten tegul
atsistoja ir užleidžia viet prie to šono, nes žmogus labai
labai serga. Oho, jis numet
apie penkiasdešimt
kilogram ar daugiau, ir jis...ir jis...ir jis labai labai serga.
Gerai, tegul jis ten tiesiog pas di. A , broli.
225 Taigi, leiskite man žvilgtelti. K gi, Erlas tiesiog
stov jo su juo. Taigi, šis vyras, stovintis ten gale, kuris
dabar ži ri tiesiai
mane, iš La...Lagranžo, Kentukio
valstijos. Nežinau jo vardo, bet aš...aš jus paž stu. O ten
brolis ir sesuo Kidai, juos aš paž stu. Ir ši dama ten... Ar
tai sesuo Ruk? Ar... [Brolis Nevilis sako: „Sesuo Hardi.“
Sesuo sako: „Aš sesuo Teilor...su Heti.“ – Red.] Su ta
moterimi iš Selersburgo, man atrodo, ji akla. Taip? Gerai.
226 Atrodo, tiek žmoni eil je, kuriuos iš ties paž stu.
Aha, tiesa, ia dar mano geras draugas Bastis Rodžersas
iš Miltauno. O toliau kiti eil je, atrodo, man nepaž stami.
Taigi, sakau prieš Diev : kiek žinau, kit aš nepaž stu.
227 Dabar noriu pasiži
ti sal . Taigi, tie, su kuriais
mes nepaž stami, kurie sergate, pakelkite rank , ir, na,
širdyje yra prašymas, pakelkite rank , kad ir kur
beb tum t. Kurie žinote, kad aš... Tvarkoje, gerai. Iš
esm s visi, beveik visur.
228 Taigi, na, juk nieko neatsitiks, jei dar minut
ar
dvi užtruksime. Noriu užduoti vien rimt klausim .
(Geriau atsistosiu ia, kad gird tum te mane.) Tiesiog
noriu kai ko paklausti. Taigi, šie pamokslai, kuriuos
skelbiu, ar tikite, kad tai tiesa? [Susirinkusieji sako:
„Amen.“ – Red.] J s, žinoma... Juk kitaip neb tum te
at .
229 Na, ar Dievas daryt k nors panašaus ir neduot
man šiokio tokio supratimo apie tai, k darau? Tikrai
duot . Tikrai duot . Taigi, jei Jis tai padar ...
230 O aš tvirtinu, kad J zus Kristus nepasikeit . Jo
mirtis Jo nepakeit , tik J pašlovino, ir tre
dien Jis
prisik
ir pakilo
aukštybes. O atgal Jis atsiunt
Švent
Dvasi , kuri buvo Dievas – tai ir yra ta Šventoji
Dvasia, kuri apgaub J . Ar visi tuo tikite? [Susirinkusieji
sako: „Amen.“ – Red.] Ir J zus, kai buvo ia, žem je,
pasak : „Darbus, kuriuos Aš darau, ir j s darysite. Dar
valand , ir pasaulis Man s nebematys.“ Tai pasaulio

tvarka, žinote, tiesiog netikinti bažny ia ir kiti. „Jie
Man s nebematys, bet j s Mane matysite“. „J s“ – tai
bažny ia, tikintieji. „Nes Aš...“ „Aš“ – asmeninis vardis.
„Aš b siu su jumis, net jumyse iki pasaulio pabaigos.“ O
graikiškai yra užbaigimas, kuris reiškia „pasaulio
pabaig “. „B siu su jumis iki pasaulio pabaigos. Ir
darbus, kuriuos Aš darau, j s taip pat darysite.“ Tai
tiesa? [„Amen.“]
231 Taigi,
ia š ryt
s di baptistai, metodistai,
protestantai ir katalikai ir net žydai. Ir ia yra Dievo
bažny ios, nazarie
, šventumo piligrim , Jehovos
liudytoj ir kit
vairi denominacij atstov . Dairausi
aplink ir ži riu juos. Metodistai, liuteronai, sekmininkai
– koki tik n ra, dairydamasis matau žmones, kuriuos
paž stu. Ir jie visi suvažiavo iš skirting
miest .
Branhamo maldykla visai mažut
ia...mieste, bet j
sudaro žmon s iš viso pasaulio.
232 Taigi,
paimkime
š
pavyzd
ir
rimtai
susimastykime, ramiai pagalvokime ir b kime pagarb s,
ir užduokime tok klausim . Tuomet, jei Jis nemir , Jo
poži ris tave ir sergant yra toks pats šiandien, koks
buvo vakar. O koks Jo poži ris buvo vakar? – Toks:
„Galiu, jei j s tikite.“ Teisingai? [Susirinkusieji sako:
„Amen.“ – Red.] „Jeigu j s tikite.“
233 Žmogus tar : „Viešpatie, pasigail k m
.“ Tar :
„Mano s nus aps stas velnio. Aš j atvedžiau Tavo
mokiniams, ir jie šauk , r
ir taip toliau.“
234 Jis tar : „Aš galiu, jei tu tiki. Jei tu tiki, Aš galiu.“
235 Dabar atkreipkite d mes . Kaip J zus pasielg ?
Koks Jis buvo vakar? Kaip Jis tarnavo? Taigi dabar
kreipiuosi
nepaž stamus. Paži
kime, koks Jis buvo
vakar. Užtruksiu kokias tris minutes, pacituosime kelet
vieteli .
236 Kai pirm kart prasid jo Jo tarnavimas, atsivert
vienas žmogus vardu Andriejus, žvejys, tik jo Juo ir
nu jo pakviesti savo brolio, vardu Simonas. Pamenate
tai? Jis atved š pas J
. Tai buvo beraštis žvejys, net
negal jo parašyti savo vardo. Ir Jis pasirod J zui, ir
zus pasiži
jo j ir tar : „Tavo vardas Simonas. Tu
Jonos s nus.“
237 Kas iš j
žinote, kad taip yra Rašte? Jie žinojo,
kad tai Mesijas, nes Jis... Dievas pažad jo, Moz
pažad jo, kad, kai ateis Mesijas, Jis bus pranašas.

Teisingai? [Susirinkusieji sako: „Amen.“ – Red.] Pranašas
Mesijas. Ir Jis paži
jo, ir Jis tar : „Tavo vardas –
Simonas.“ Ir prid
: „Tavo t vo vardas buvo Jona.“ Ir jis
suprato, kad tai buvo Mesijas.
238 Moteris prie šulinio – tai kita žmoni tauta. Taigi,
tik žydai ir samarie iai J pri
. Pagonys, mes dar
nebuvome pasirod (R tos grup ). Taigi, moteris prie
šulinio, kuri buvo samariet , ji at jo pasisemti vandens.
zus tar : „Duok Man atsigerti.“ K Jis padar ? –
Pasikalb jo su ja, kaip aš pasikalb iau su bet kuo iš ia
esan . Tar : „Duok Man atsigerti.“ Anks iau jie nebuvo
susitik .
239 Ir ji tar : „Juk taip nepriimtina, ia galioja
segregacija.“ Kaip pietuose buvo su m
juodaodžiais
draugais ir panašiai, bet dabar taip neb ra. Pad ka
Dievui už tai. Taigi, Jis pasak ... „ ia galioja segregacija,
juk Tau tai ne prasta, juk Tu esi žydas.“ J zus buvo
žydas, ji buvo samariet . Tar : „Taip nepriimtina,
kad...kad Tu prašytum man s, samariet s, tokio dalyko.“
240 Jis pasak : „Bet moterie, jei tu žinotum, su Kuo
kalbi, pati paprašytum Man s gerti.“
241 Tai sustabd t graži moter . Ir ji pak
akis ir
tar : „Bet juk Tu neturi kuo pasemti. Šulinys gilus.“
242 Jis atsak : „Vanduo, kur duodu, yra amžinasis
Gyvenimas.“
243 Ir galiausiai Jis išsiaiškino, kokia buvo jos
problema. Kas iš j
žinote...nepaž stam , žino, kokia
buvo jos problema? Ji tur jo penkis vyrus. Taigi, k Jis
pasak jai? Jis tar : „Eik, pakviesk savo vyr ir ateik ia.“
244 Ji pažvelg J ir tar : „Aš neturiu vyro.“
245 Jis tar : „Gerai pasakei, nes tur jai penkis, o tas,
su kuriuo dabar gyveni, n ra tavo vyras.“
246 Ji tar : „Pone, matau, kad esi pranašas. O mes
žinome, kad, kai ateis Mesijas (tai yra J zus), kai Mesijas
ateis, Jis mums visk paskelbs, nes mes žinome, kad Jis
bus pranašas. Mes žinome, kad kai Mesijas ateis, Jis tai
padarys. Bet kas Tu toks?“
Jis atsak : „Aš ir esu Jis.“
247 Ir po to ji nub go miest ir sak : „Eikite paži
ti
žmogaus, kuris pasak man, k esu padariusi. Ar tik Jis
nebus Mesijas?“
248 Jei tai buvo Mesijo ženklas vakar, o šiandien Jis
tas pats, tai šiandien bus taip pat. [Susirinkusieji sako:

„Amen.“ – Red.] Taigi, ar j s, kurie nepaž stami, tuo
tikite? [„Amen.“]
Taigi ia tiems, kurie eil je.
249 Dabar tiems, kurie sal je, tik viena Rašto vieta,
kad tur tum te kuo remtis. Kas iš j
tikite, kad dabar
Jis yra Vyriausiasis Kunigas, kuris gali atjausti m
silpnybes? [Susirinkusieji sako: „Amen.“ – Red.] Mes
visi... [Tuš ia vieta juostoje. – Red.]
250 Tai jo problema. Taip yra d l j
prostatos.
[Brolis sako: „Taip, teisingai.“ – Red.] Teisingai. Keliat s
naktimis ir taip toliau. J s iš Ohajo [„Teisingai.“] ir
priklausote brolio Salivano bažny iai, tiksliau, vaikštote
ten. Matau šalia stovint brol Salivan . J s atvažiavote
su Kidais – štai su kuo j s atvažiavote. Teisingai.
[„Teisingai.“] Gerai. Dabar j s pasijutote kitaip.
[„Teisingai.“] Tai jus paliko. Dabar galite važiuoti namo,
tik jimas jus išgydo. Taigi, telaimina jus Dievas.
[Tuš ia vieta juostoje.]
251 Bet tam, kad jus pažin iau, Dievas danguje žino,
kas aš apie jus nieko nežinau. Kad nežinau, kas su jumis
ne taip. Ir niekaip negal iau sužinoti, kas blogai. J s
tiesiog vyras, stovintis ia. Ir j s tur jote maldos kortel
su numeriu. J s tiesiog... Jaunuolis dav jums ši
kortel , ir jus buvote pakviestas maldos eil .
252 Dabar tiesiog paži
kime, kaip viskas išsirutulios.
Matote, tai vyko tik vien kart , ir tai sunkiau...nuo to
nusilpau labiau, nuo to vieno karto, negu nuo viso to
laiko,
kai
pamokslavau
š ryt.
Kažkas
išsenka
(suprantate?), kažkas išsenka.
253 Jaunuoli, iš teis tu ia ne d l sav s. Tu ia d l
kažko kito, d l vaiko. Vaikas ne ia, jis lygum vietov je –
Kanzase. [Brolis sako: „Taip.“ – Red.] Jam b na kažkokie
priepuoliai, tarsi epilepsijos. Epilepsija – štai kas. Tamsa
virš vaiko.
254 J s kažkaip susij s ar j s...su Strikeriais. [Brolis
sako: „Taip.“ – Red.] O j s visi ved te seseris ar kažkaip
panašiai? [„Taip.“] Teisingai. Ar tikite? [„Taip.“] Tuomet
jam nebebus priepuoli , jei tikite visa širdimi. Tebus
vaikui pagal j
tik jim . [Tuš ia vieta juostoje.]
255 Meldžiat s už t tet , kuri ten viduje turi v . Ar
s ten tikite visa širdimi? Kad j s... Taip. Mhm, hm. Aš
nepaž stu. Niekada gyvenime nesu j
mat s. Bet
kai išgirdote, kaip aš pasakiau tam vyrui kažk , kad jis

galvojo apie giminait , Tai at jo jums. Dabar ar tikite visa
širdimi?
256 Na, prie ko ji prisiliet ? Aš noriu, kad kas nors iš
man pasakytum te, prie ko ta moteris prisiliet .
[Tuš ia vieta juostoje.]
257 Taigi, buvo du, ar kiek jau buvo? Jau buvo trys?
[Kažkas sako: „Du.“ – Red.] Du? Du. Gerai. Gerai.
258 T poni gaubia mirties šeš lis. Virš jos tamsus
šeš lis, tai yra, ji serga v žiu. B tent taip. [Sesuo sako:
„Tai tiesa.“ – Red.] Gydytojas sako, kad tai limfmazgi
žys. [„Taip.“] Teisingai? Pakelkite rank . [„Tai tiesa,
Viešpatie. Tai tiesa, Viešpatie.“] J s iš toli nuo ia, iš
Ajovos. [„Taip.“] J s tikite? [„Aš tikiu, aš tikiu, aš tikiu.“]
s turite arba s
... Tai an kas. [„Taip.“] Ir tai...
Kažkas negerai jo akims. [„Taip.“] J s meldžiat s už j .
[„Taip.“] Ar tikite, kad Dievas gali man pasakyti, kas j s?
[„Aš tikiu.“] Ponia Maki. Tuomet gr žkite savo namus ir
kite sveika. [„O, Dieve!“] J zus Kristus daro... [Tuš ia
vieta juostoje.]
259 Šviesa, kuri matote toje nuotraukoje, kybo virš
tos moters, kuri s di ten pa iame gale. Tik kite, kad aš
Jo pranašas, sese. J s meldžiat s už savo vyr , kuris guli
mirties patale Veteran ligonin je. Tai yra TAIP SAKO
VIEŠPATS. Dabar tik kite visa širdimi: jis pasveiks.
O k ji paliet ? [Tuš ia vieta juostoje.]
260 Taigi, tiesiog... Tik kite ir toliau, ten sal je.
Suprantate? [Tuš ia vieta juostoje.]
261 ...autoavarija. J s atvykote iš šiaur s, j s iš
Bedfordo apylinki , Indianos valstijos. [Sesuo sako:
„Teisingai.“ – Red.] Taip ir yra. Tiesa? [„Tai tiesa.“]
Tuomet, ar tikite, kad j
kaklui bus viskas gerai?
Tebus jums pagal j
tik jim . Gr žkite namo ir
šlovinkite Diev . [Tuš ia vieta juostoje.]
262 O Dieve, šis jaunas žmogus kovoja ger tik jimo
kov , stovi Jehovos-Ire, Viešpaties numatytos Aukos,
Akivaizdoje. Tegul ta j ga, kuri prik
J
iš kapo,
palie ia j dabar, išpildo jo širdies troškim J zaus
Kristaus vardu. Amen.
263 J zau Kristau, ant savo sesers aš dedu rankas.
zaus Kristaus vardu, tegul pasveiksta šios akys. Tegul
jos...jos liga dingsta iš jos k no J zaus Kristaus vardu.
Amen.

264 M
dangiškasis T ve, tai mano sesuo Kid. Aš
meldžiu, brangusis T ve, kad Tu j
sustiprintum
senyvame amžiuje, kaip padarei Noomei. Viešpatie,
panaudok dar j Savo šlovei. Suteik tai, T ve, J zaus
Kristaus vardu.
265 Ir už brol Kid , Viešpatie, mirtis j pakirto, bet
Gyvenimas sugr žino j atgal. Dieve, meldžiu Tave, kad
Tu duotum jam j
. Jis jau seniai nugyveno jam
paskirt laik . Bet Tu esi Dievas. Ir Tu darai tai Savo
šlovei, kaip pažad jai man ligonin je. Dabar duok jam
liudyti. Tenuskamba jo liudijimas po vis Ohajo
valstij , po vis pasaul . [Tuš ia vieta juostoje.]
...Išgyd Jis mane.
Aš patik siu Jo Žodžiu...
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