VYNIOTOJI DIEVO DOVANA
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Visuomet malonu ateiti
Viešpaties namus, bet
atrodo, jog dar maloniau štai kaip per šias Kal das ir
Naujuosius Metus, ir šventes. Atrodo, tartum tai turi
ypating palaiminim , palikt mums. Ir kol mes... Labai
gaila, kad negalime visuomet tur ti šio Kal
jausmo, –
žmon s mojuoja tau ir sako: „Telaimina tave Viešpats.“
Tai gerai. Man tai vienintelis kal dinis dalykas, kuris
patinka.
Taigi, an vakar gird jau, kad numatytas Nauj
Met sutikimo vakaras, man atrodo, kit šeštadienio
vakar . Jei Viešpaties valia, tada pasistengsiu b ti ia
per Naujametin vakar , traukti tai savo dienotvark , jei
Viešpaties valia, kad pad iau jiems truput pakalb ti
tam tikra tema kit šeštadienio vakar . O sekmadien
ryte, žinoma, bus prasta sekmadienin mokykla, o
sekmadien vakare bus evangelinis tarnavimas. Dabar...
[Brolis Nevilis sako: „Koj apiplovimas kit sekmadienio
vakar .“ – Red.] Taip. Komunija, koj apiplovimas kit
sekmadienio vakar . Teisingai. Geras b das prad ti
naujuosius metus teisingai: priimti komunij ir atlikti
koj apiplovim .
Taigi, noriu pranešti, jog aš prašau, kad tai b
kaip ir uždaras susirinkimas tik maldyklos pastoriams ir
pastori pavaduotojams, šios maldyklos turto glob jams
ir diakonams. Manau, kad mums gerai retkar iais
susirinkti kartu ir šiek tiek išsiaiškinti keli , kuriuo
Viešpats mus veda. Ir dažnai ia iškyla toki smulkmen
kaip Rašto vietos, kurios jums atrodo sunkios. Ir jei mes
ne... Mes norime to paties, visur kalb ti t pat . Ir mums
reikia susirinkti kartu.
Ir noriu, kad j s, pastoriai ir pavaduojantys,
žinoma, brolis Nevilis, kuris tur
b ti, ir brolis Donis
Rudelas, vienas iš m
pavaduotoj , ir brolis Grahamas
Snelingas iš Jutikos, brolis Strikeris, m
misionierius,
ir broliai, kurie yra pastoriai, kiti broliai, esantys ia,
brolis Parnelis... Ir j s žinote, kurie iš pavaduotoj yra
ia. Brolis Džiunioras Džeksonas iš Niu Olbanio, ir
paskui diakonai bei turto glob jai...
Nor iau, kad j s padarytum te štai k .
Ateinan
savait
pasiimkite popieriaus lapel
ir

užsirašykite ten mintis arba... saky iau, Rašto vietas
arba tam tikras pareigas, kurias turite atlikti, kuri
galb t nežinote.
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Pavyzdžiui, turto glob jas gal
paklausti: „Kokios
tent mano pareigos šiuo atveju?“ „Kokios mano, kaip
diakono, pareigos šiuo atveju?“ O pastorius gal
pasakyti: „ ia, šiame Žodyje, aš suprantu, kad tai tur
ti taip ir taip, ir... ir aš... aš nesuprantu to taip, kaip to
mokome.“ Ir pasižym kite tai Rašte, ir taip toliau, paskui
paduokite, prašau, juos visus broliui Vudui, kadangi jis
gyvena greta man s. Ir kai tik surašysite tai, b iau
kingas, jei padarytum te tai kiek gal dami grei iau,
kad gal iau surasti tai Raštuose, ir pas mus bus ne...
Taigi, tai n ra viešas susirinkimas. Jis skirtas tik
pastoriams ir... (šios maldyklos) ir maldyklos diakonams,
ir turto glob jams. Ir tai vyks iš karto, kai tik juos
surinksime. Tuomet pranešime apie vakar , kurio metu
ia nevyks tarnavim , ir tuomet mes... tuomet
pasir pinsime tuo.
3
Manau, kad tai b
gerai, broli Nevili, ir broliai,
visi pastoriai ir taip toliau, kad mes gal tume susirinkti
kartu. Tokiu b du visur gal sime kalb ti t
pat .
Suprantate? Mes žinome... Be to, tai bus ir rašyta. M
klausimai ir atsakymai bus rašyti ir kiekvienas gal s
tur ti garsajuost , kad žinotum te, gal tum te v l
perklausyti atsiradus reikalui, iškilus kokiam klausimui,
kuris gal
duoti naudos bažny iai. Arba kas nors
pasakyt : „Na, šis...“ Mes sugr šime ir paklausysime,
... kas pasakyta garsajuost je. Mes jau turime tokio
pob džio garsajuos
. O dabar pas mus atsirado nauj
turto glob
, manau, šiais metais, ir... ir keletas nauj
diakon , ir taip toliau, ir mes nor tume juos to apmokyti.
4
Ir šis brolis, vienas iš m
broli iš Selersburgo,
brolis Viljardas Kreisas, žinoma, mes jam pranešime apie
tai, jei neprieštaraujate, kadangi jis dar jaunas
Viešpatyje. Ir... ir kad šie jaunuoliai, manau, tapt
sitvirtin , – j s suprantate, k tai reiškia, – tiesiog
žinot , kaip laikytis. Ir jiems iškils smulki klausim .
Vietoj to, kad pultume kažkok kraštutinum , geriau
susirinkime kartu ir... ir paži
kime, k visa tai reiškia.
Tuomet, kai b sime susirinkimuose, m
dideliuose
jungtiniuose susirinkimuose, kai bažny ios susirenka
kartu, kaip kad buvo paskutinio užsi mimo metu, tuomet

mes... mes tiksliai žinosime, ko imtis ar k sakyti, tiesiog
daryti. Mes visi norime kalb ti ta pa ia kalba, kad
suprastume.
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Taigi, nor iau pasakyti dar vien dalyk . Kaip
brolis Nevilis labai gerai pasak , mes linkime jums paties
geriausio šiam Kal
metui, šiam bendravimo laikui per
šias šventes, ir taip toliau.
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Be to, nor iau pasinaudoti šia proga ir pasakyti
visiems ir kiekvienam iš j
, kad aš toks d kingas jums
už j
Kal dinius atvirukus bei dovanas, ir kitus
dalykus, kuriuos gavome namus. Aš tikrai d koju jums
iš visos širdies. Tai iš ties pradžiugino mus š ryt , kai...
Aš turiu s nel , kuris dar gana mažas ir dar lyg ir nori
Kal
eglut s, ir mes pastat me j kambaryje. O š ryt ,
nu s ten, radau po egle kelet dovan nuo savo
bažny ios, ir nuo atvykusi draug iš vairi vietovi . Ir
man tr ksta žodži išreikšti jums, k aš... kaip aš
vertinu kiekvien iš j . Ir mano malda, kad dangaus
Dievas aps iai palaimint jus. O dabar...
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Ir mes, žinote, kaip beb
, negalime ir jums
išsi sti dovan , atsakydami tuo pa iu, nes, žinote, aš
tiesiog negal iau uždirbti tiek pinig . Aš... aš uždirbu
šimt doleri per savait , o turiu didel šeim ir apie
dešimt milijon draug , ir neabejotinai b
pakankamai
sunku aplankyti juos visus. Bet mes... mes d kingi jums
už j
d mes . Ir esu tikras, kad j s suprantate.
8
Taigi, nepamirškite šio... šio ateinan
Nauj
Met vakaro. O, aš pamenu pat pirm
Nauj
Met
sutikimo vakar , kuriame buvau ia, šioje maldykloje.
Nemanau, kad ia yra kas nors, kas tai pamena. Bet tai
buvo tas vakaras, kai Viešpats išvadavo j
pastori iš
jam
prasto ceremoniškumo. Tad mes laukiame
nuostabaus laiko.
9
O dabar, prieš tai, kai pasimelsime, nor iau š
vakar perskaityti Rašto pamokym .
10
Ir aš kažkuria prasme šiandien diskutavau pats su
savimi. Aš... aš pranešiau, kad, jei b siu ia, kalb siu š
vakar tema: „Mes mat me Jo žvaigžd Rytuose ir
atvykome pagarbinti J “. Man tai pasirod kažkur jau
gird ta. Ir m
geras draugas, brolis Sotmanas, vienas
iš bažny ios turto glob
, aš paklausiau jo, ir jis atsak :
„Aš turiu š raš , broli Branhamai. Tu tai kažkur
pamokslavai.“ Ir m
brangus draugas, brolis Leo

Merceris, kuris daro rašus, pasak : „Taip, apie penkis
kartus.“ Tod l aš... aš tai truput pakei iau. Ir vietoj to,
kad pamokslau iau „Mes mat me Jo žvaigžd Rytuose“,
vakar noriu kalb ti tema vyniotoji Dievo Dovana“.
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O dabar perskaitysiu iš šventojo Mato Evangelijos
2-ojo skyriaus Rašto skaitymui, šventojo Mato 2-as
skyrius:
zui gimus Jud jos Betliejuje karaliaus Erodo
dienomis, štai atkeliavo Jeruzal išmin iai iš
Ryt ir klausin jo:
„Kur yra gim s žyd Karalius? Mes mat me
Jo žvaigžd Rytuose ir atvykome pagarbinti J .“
Tai išgird s, karalius Erodas sunerimo, o su
juo ir visa Jeruzal .
Jis sukviet visus tautos aukštuosius kunigus
bei Rašto žinovus ir teiravosi, kur tur s gimti
Kristus.
Tie jam atsak : „Jud jos Betliejuje, nes taip
pranašo parašyta:
„Ir tu, Judo žem s Betliejau, anaiptol nesi
mažiausias tarp Judo valdov , nes iš tav s
išeis Valdovas, kuris ganys mano taut –
Izrael .“
Tada Erodas, slapta pasikviet s išmin ius,
sužinojo iš j apie žvaigžd s pasirodymo met
ir, si sdamas
Betliej , tar : „Keliaukite ir
visk kruopš iai sužinokite apie k dik . Rad
praneškit, praneškite man, kad ir aš nuvyk s J
pagarbin iau.“
Išklaus karaliaus, išmin iai leidosi kelion n.
Ir štai žvaigžd , kuri jie mat Rytuose, trauk
pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo
dikis.
Išvyd žvaigžd , jie labai džiaug si.
ženg
namus, rado k dik su motina Marija
ir, parpuol ant žem s, J pagarbino. Jie atidar
savo brangenybi d žes ir dav Jam dovan :
aukso, smilkal ir miros.
Sapne sp ti nebegr žti pas Erod , kitu keliu
pasuko savo krašt .
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Taigi, š vakar aš nor iau paimti ištrauk iš ia,
arba ne iš ia, bet iš tos pa ios istorijos, šventojo Luko
2:7:
Ir ji pagimd ... pagimd savo pirmagim S
,
suvyst J vystyklais ir paguld
džiose, nes
jiems nebuvo vietos užeigoje.
13
Dabar nulenkime savo galvas maldos žodžiui.
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Šventasis ir gailestingasis Dieve, kuris davei mums
didžiausi Dovan , koki tik yra mat s šis pasaulis –
Viešpat J
Krist , – š vakar
mes nusižemin
ateiname prie Tav s d kodami, ir visa savo esybe iš visos
širdies garbiname Tave už ši nuostabi Dovan . Mes
neturime nieko, k mainais gal tume duoti. O Tu
paprašei visai nedaug, tik: „Ateikite pas Mane visi, kurie
vargstate ir esate prisl gti, ir Aš paimsiu j
naštas bei
nuod mes, ir išlaisvinsiu jus.“ O, kokie mainai. Taip
gal jai padaryti tik Tu, m
T ve. Ir mes d kojame Tau,
kad Tu tai padarei m
labui. Ir mes esame Tavo
liudytojai ši valand , kad Tu pa mei m
naštas bei
nuod mes, ir vietoj to davei mums džiaugsm ir ramyb .
Kokie mes d kingi, Viešpatie, už š vidin krikš ionio
patyrim – Kal das m
širdyse. Mes d l to tokie
laimingi. Taip džiaugiam s žinodami, kad gyvename
paskutin mis dienomis, kai v l matome pasirodan ius Jo
art jimo ženklus, kaip tai buvo anomis dienomis. Mes
lenkiame savo širdis Tavo akivaizdoje. O nuostabus
Didingasis, tekaraliauja nevaržomai Tavo Dvasia m
širdyse, m
gyvenimuose, ir testiprina mus iš vidaus,
kad mes gal tume b ti Tavo tarnais ši diding ir tamsi
valand , su kuria dabar susiduria pasaulis.
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Mes pateikiame š Tavo Žodžio skaitym Tau,
Viešpatie, tuo vienu tikslu, kad visa tai Šventoji Dvasia
gal
surinkti kartu
kontekst , kurio pakakt šiam
vakarui kaip Kal dinio pamokslo Tavo žmon ms, kurie
laukia. Ir mes laukiame Tav s. Viešpatie, apipjaustyk
pas, kurios kalb s, ir ausis, kurios gird s. Ir suteik
gali žodžiams, kurie bus kalbami, bei
k juos Gyvyb ,
kad tai mums duot geresn Viešpaties J zaus pažinim .
Nes mes to prašome Jo Vardu. Amen.
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Užsirašin damas daug Rašto viet , kad jomis
rem iausi, ir taip toliau, vakar aš nustebau, kai išgirdau,
pa miau laikrašt , kur ten yra... kaip komercijos pasaulis

vadina „Kal
karštin “, kad šiuo metu išleidžiama
daugiau pinig nei iki šiol buvo išleista per daugel ,
daugel met , skai iuojant nuo labai sen laik . Ir kad
minios žmoni susirinko Jeruzal , ir kaip ten sivyravo
trumpalaik taika tarp arab ir žyd , kad jie tarsi ir
prislopino savo jausmus, leisdami piligrimams v l ateiti
miest šiuo Kal
metu.
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Man dažnai kildavo klausimas: kod l apskritai
buvo pasirinktas šis miestas, Betliejus?
18
Kaip ta šeimyna giedojo prieš kelet minu ,
jaunuolis su savo žmona bei vaikais. Aš steb jausi,
ži
damas
mergait , kaip ji išlaiko ritm su tuo...
kažkokios r šies styginiu, arfa, kuria ji grojo, ir kaip šis
vaikutis tiesiog... dar tiktai vaikas, bet jau išlaiko ritm
su ta... skambindama ta arfa. Aš manau, kad tai
vadinama arfa. Taigi, ir paskui aš...
19
Galvodamas apie Betliej , ir kod l taip vyko, kad
jis buvo pasirinktas b ti karali Karaliaus gimimo vieta...
Ir, žinote, Betliejus yra maža gyvenviet , labai mažas
miestas. Aš dažnai klausdavau sav s, kod l Dievas tam
nepasirinko religingesn s vietos, tokiam didingam
vykiui, pavyzdžiui, Šilojaus. Šilojus buvo pirmoji palap... skrynios vieta, kur ji buvo pastatyta per jus Jordan .
Arba Gilgalo, kito didžio religinio miesto, arba Siono ant
kalno, dar vieno didžio religinio miesto; arba kad ir
išdidžiosios sostin s Jeruzal s su visais jos išmin iais ir
šventaisiais per vis laikotarp . Kod l Dievas nepasirinko
Jeruzal s?
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Kod l Jis pasirinko Betliej ? Galb t atrod , tartum
Jis gal jo išsirinkti koki nors viet , vien iš didži
prieglaudos miest , kuris gal
apginti Jo S
tuo
atveju, jei iškilt kažkoki b
. Prieglaudos viet kaip
Ramot Gileadas, kuris buvo didžioji prieglauda, pastatyta
tam, kad žmon s gal
pab gti šias tvirtoves. Kadešas
buvo kitas didelis prieglaudos miestas, Hebronas – dar
vienas didelis prieglaudos miestas.
21
Kod l
Dievas
pasirinko
maž
Betliej ,
nepasirinkdamas ši didži
miest ? J vardai buvo
žymesni ir tur jo daugiau dvasin s praeities.
22
Bet, žinote, Dievas visk daro savaip, tik Savo
Paties b du. Aš toks laimingas, kad Jis taip daro.
Suprantate? Kartais Jis paima tai, kas neturi dvasin s
praeities, arba neturi jokios praeities apskritai. Ir štai

kod l Jis yra Dievas. Jis gali paimti kažk , kas yra
niekas, ir padaryti iš to kai k . Ir štai kas daro J Dievu.
Štai iš kur kyla m
meil Jam. Štai kod l Jis mums,
vargšams žmon ms, tampa brangus – nes net ir su
mumis, vargšais, neturin iais jokios praeities, Dievas gali
padaryti didži dalyk , jei tik Jis gali mus kontroliuoti.
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Jozu , žinoma, buvo tas, kuris perved Izraelio
vaikus ir padalijo žem . Ir Judo giminei buvo duota ši
dalis, kur yra Betliejus – šiaurinis Judo provincijos
kampas, išsikiš s ruoželis kaip nedidelis pusiasalis. Ir
šioje vietoje, šioje provincijoje, šioje didžiojoje provincijoje,
šiaurin je kvie
šalyje, buvo kvie
teritorija, kur jie
davo daugyb kvie
ir mieži .
24
Ir vienas iš Kalebo s
pad jo pamatus ir
š
miest . Jo vardas buvo Salma, jis buvo vienas iš Kalebo
. Jei norite tai susirasti... (Aš peršoku daug ši
Rašto viet , bet matau, kad kai kurie broliai jas
pasižymi.) 1-oje Kronik 2:15, taip pat galite tai atrasti
Mato 1:5, kur jie... jis pad jo pamatus ir
š did
miest , kuris tebuvo miestelis, bet jis yra didis d l didži
dalyk , kurie vyko šiame mieste.
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Kaip visada sakydavau: tai ne bažny ia didi – didis
yra Dievas bažny ioje; ne kalnas yra didis ir šventas –
didi yra Šventoji Dvasia, kuri buvo ant to kalno; ne
žmogus yra šventas – tai Šventa Dvasia žmoguje.
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Suprantate, štai koks buvo šis miestas. Jis buvo
nedidukas, beveik visas sl nyje, ir nelabai patrauklus
akiai. Jo gyventoj skai ius buvo mažas, ir šiandien vis
dar toks pat. Bet taip buvo tod l, jog Dievas pasirinko j ,
kad kažk padaryt . Štai kas man patinka: kažkas, k
Dievas pasirenka. Kol Dievas tai išsirink s, tol nesvarbu,
kaip tai atrodo žmon ms.
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Paleistuv Rahaba, apie kuri mes visi žinome,
buvo mergina, kuri pagonys t vas ir motina privert
verstis prostitucija, išvar j gatv n, kadangi ši buvo
graži ir tur jo atnešti jiems pajam iš prostitucijos... Ir
vis d lto, kažkur viduje ši amorali mergina, kuri vert si
prostitucija... ji buvo gird jusi, kad yra Dievas, kuris
atsako mald . Ir atsiradus pirmai galimybei priimti t
Diev arba kažk padaryti Jo labui, ji taip ir padar . Ir
Dievas pasigail jo jos gyvyb s, ir išgelb jo jos t
ir
motin , bei jos šeim . Ji simyl jo Izraelio kariuomen s
generol , kaip žinome iš istorijos, ir ištek jo už šio

generolo. O j
draugavimas prieš vestuves buvo
nuostabus. Galiausiai jie apsistojo ir gyveno Betliejuje.
28
Ir per š generol ji dav pasauliui s
, kuris
buvo... Tiesiog negaliu dabar prisiminti to generolo vardo.
ginau. Galvojau, kad turiu ia jo vard , bet pasirodo,
kad ne. Aš turiu jos s naus vard , bet tai buvo Rahabos
nus nuo šio generolo. Jo vardas buvo Saliamonas. Ne
Saliamonas, kuris pastat šventykl , Dovydo s nus, bet
kitas Saliamonas. Ir šis Saliamonas pagimd s
, kurio
vardas buvo Boozas. O Boozas, – o, mes visi susipažin
su ta nuostabia Boozo ir R tos istorija.
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Taigi, matote, ši paleistuv buvo pagon , ir ji buvo
Viešpaties J zaus tolima prosenel . Ir taip pat
kai... kai Boozas, jos an kas, pasirod ir ved moabit
, jis taip pat ved pagon , d l ko ir J zus iš dalies
tapo pagoniu, kalbant žemiškai. Paskui, kai jiems gim j
vaikas, jo vardas buvo Obedas. O Obedas tur jo s
,
kurio vardas buvo Jes . O Jes tur jo s
, vardu
Dovydas. Visa tai vyko mažame Betliejuje. Kas tai yra?
Viešpaties J zaus linija, Jo kilm , kurios didieji dvasiniai
žmon s nepasteb jo, arba taip vadinami dvasiniai
žmon s.
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Ir tai vyko ant tos pa ios žem s, kur pranašas
Samuelis patep Dovyd Izraelio karaliumi, b tent ten,
Betliejuje. O per Dovyd kilo didis S nus, „Dovydo
nus“, S nus, kuris gim nedidel se tvarto džiose šalia
kalvos, vakarin je miesto pus je. Tai buvo ant tos kalvos,
kur Dievo angelai giedojo savo pirm
Kal
giesm .
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Žodis „Betliejus“ [angl. „Bethlehem“ – Vert.],
išnagrin kime j : „Beth“ reiškia „namai“, „El“ reiškia
„Dievas“, „El-ham“ reiškia „duona“ – „Dievo duonos
namai“. Kaip tai tinkama, kad iš Betliejaus kilt
Gyvenimo Duona – „Dievo duonos namai“. O, tai nuostabi
istorija.
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Tai tur jo vykti vos tik sutemus ir nusileidus
saulei, žvaigžd s turb t buvo užgesusios ir šviesos
nebebuvo apie dvi valandas, kai asiliukas vilko savo
pavargusias kojytes anapus kalvos,
vakarus nuo
Betliejaus, steb damas, kur deda savo mažas kanopas,
kadangi jo krovinys buvo labai vertingas. O Juozapas
palengva ved si j šalia, kadangi mažasis trio prad jo
kopti kalv , tiksliau, jau keliavo ištis dien , eidamas iš

Nazareto. Ir ji tur jo jau tuoj pagimdyti, galb t jau
gerokai užtruko.
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Bet visi dalykai buvo iš anksto nulemti Dievo, „kad
mylintiems J viskas išeina
gera“. Tai buvo nulemta
Dievo, kad tuo metu ten b
beširdis karalius,
kraugerys Erodas. Dievas žinojo tai. Dievas žinojo apie
mokes ius, ir kaip ši žiauri valdžia netur s net minties
apie gailestingum tai vargšei motinai, kuri jau ruoš si
po keli dien pagimdyti savo pirmagim S
. Bet jis
sak , kad visi privalo vykti savo gimtin ir sumok ti
mokes ius. Nesvarbu, kokios ji b kl s, ji bet kuriuo
atveju prival jo eiti. Dievas visk apie tai žinojo. Jis visk
žinojo iš anksto. Ir Jis... Jis žino visk , suprantate, ir Jis
daro, kad viskas išeit
gera.
34
Mažasis trio nesijaudino d l to, kai kilo kalv .
Galiausiai, sunkiai atsidus s, asiliukas... sivaizduoju
juos sustojant ant kalvos virš
s, ant kurios jie užlipo iš
vakar pus s, atvyk iš Nazareto. Ir užkil ant kalvos,
kad pažvelgt žemyn sl , kur buvo mažasis Betliejus...
Deg daug degl . Daug žmoni susirinko iš visur nuo pat
Galil jos, kad ateit
savo gimtin Betliej
ir per
provincij b
apmokestinti Romos valdžios. Nesvarbu,
kokios b kl s, jie tur jo eiti keliu – ligoniai ir skurdžiai, ir
gulintys ligos patale, raupsuotieji, sergantys v žiu,
vargšai, raišieji, luošieji, aklieji. Visi prival jo eiti, kadangi
toks buvo valdžios sakymas. Ir už viso to buvo Erodas, ir
taip tur jo b ti padaryta.
35
Ir kai m
mažoji kompanija sustojo ant kalvos
virš
s, ten tur jo b ti didel uola. Ir aš sivaizduoju,
kaip Juozapas švelniai paima j ant rank ir nukelia nuo
to asiliuko, ir... ir pasodina j ant uolos krašto. O
asiliukas atsid sta, gaudydamas kvap . Ir kaip paskui
Juozapas paeina kelet žingsni
priek , pažvelgia
maž
Betliej , ir mato gatves, pilnas žmoni , ir gaudes ,
deglus, degan ius gatv se, ir šauksmus žmoni , kurie
gul jo ant vejos ir kiemuose, ir net už miesto vart rib .
Tur jo b ti panašus vaizdas.
36
Juozapas tur jo pasakyti kažk tokio: „Marija,
brangioji, tik pagalvok, kaip tik už miesto, šiaurin je
pus je, štai ten moabit R ta rinko varpas Boozo
laukuose. Štai ten, kaip tik už to kalno, Dovydas su savo
tykle prispaud li
prie žem s ir išpl
av iš jo
nasr . Turb t ia stov jo Jozu su savo blizgan iu

kardu, bebaimis m
tautos karys, ir padalino žem bei
dav š paveld Judo giminei, kurios linijai, mieloji, mes
priklausome.“ Ir kitus dalykus, kaip jis tur jo aiškinti jai,
kas vyko.
37
Ir paskui, negird damas jokio garso sau už
nugaros, jis turb t atsigr
pažvelgti, paži
ti, ar ji vis
dar s di ant uolos. Ir kai atsisuko bei pamat jos dail
veid , nukreipt
dang , jis nieko nebeklaus , kadangi
žvaigžd s atspindys buvo matyti jos akyse. Jis žinojo, kad
ji kažk ži ri.
38
Ir ši pažvelg
j ir paklaus : „Juozapai, ar tu
pasteb jai štai ten spindin
žvaigžd ?“
39
Ir kai jis pažvelg nusteb s, atsak : „Aš nebuvau
pasteb s Jos anks iau, brangioji.“
40
„Na, ji seka mus beveik nuo saul lydžio. Aš
steb jau j . Tai turi kažk reikšti, nes mane ap
s kuo
nuostabiausias jausmas.“
41
Žinote, kartais Dievas daro toki dalyk savo
žmon ms, parodo mums švies arba kažk nepaprasto,
kad žinotume, jog Jis yra šalia ir Jis pasiruoš s pad ti. Ir
neturi reikšm s, k pasaulis sakyt ar daryt , Jis vis tiek
ten, ir viskas bus gerai. Jis tiesiog paliudija tai per
Švent
Dvasi , kad mes gal tume pajausti Tai.
42
Ir Juozapas gal jo pasakyti kažk
panašaus:
„Marija, žinai, k ? Per vis savo gyvenim , kai tapau
valdomas Romos valdžios, nebuvau toks laimingas; iki
šiol dar nesu buv s toks laimingas, koks esu dabar, ir
pats nežinau, kod l. Atrodo, lyg ši nakt šventumas
apgaub s š miestel , kuriame mes bast
s
dami berniukais ir mergait mis dar paauglyst s ir
mokyklos laikais.“
43
Keliu Rytus, už šimt myli nuo ten, jau keliavo
išmin iai iš Ryt šalies. Jie pamat Jo žvaigžd , ir jo
pagarbinti mažo Dievo Dovanos Siuntinio, kur Jis siunt
pasauliui.
44
Visai netrukus pasaulis priims savo didžiausi
Dovan , koki tik buvo gav s – maž vyniot Siuntin ,
pirm
Kal
Siuntinuk , koks tik buvo kada nors
vyniotas visame pasaulyje, vyniotas Dievo.
Nor iau pertraukti savo mint ir pasakyti štai k .
Didingiausias dalykas, koks tik buvo vyniotas žmogišk
, buvo vyniotas Tai. Pats Dievas vyniojo Save
Kal din Siuntin ir nusiunt pasauliui.

45
Kod l jie atsisak Jo? Kod l jie nesugeb jo Jo
pamatyti? Kod l jie atmet J ? Kod l jie nepanoro Jo? D l
tos pa ios priežasties, d l kurios nenori Jo ir šiandien.
Tai nebuvo jiems teikta prastu b du, kaip jie prat , kad
teikiamos dovanos. Štai kod l Jis vis dar
atmetamas ir šiandien, kadangi Jis ne teikiamas pagal t
paprot , pagal kur jie prat gauti dovanas.
46
Bet Dievas vyniojo Savo paties Ryšul . Jis tur jo
teis taip pasielgti. Jis yra Tas, kuris J duoda. Jis turi
teis
vynioti J tokiu b du, kokiu tik nori. Visai
nesvarbu, kaip tai yra, Jis turi teis taip padaryti,
kadangi Jis yra Tas, kuris dovanoja Dovan .
47
Kitas dalykas, kita priežastis buvo ta, kad jiems
nebuvo prasta priimti J , šitaip vyniot . Jie tik josi
kažko, b simos Dovanos, kuri nusileist kovos vežimais,
su angel palyda, vadeliojan ia ugninius žirgus. Bet kai
Jis at jo kaip mažas k dikis, gim s džiose, kaip gi jie
menkai žinojo, kad Raštas sako: „Aš duosiu šiam
pasauliui superženkl .“
48
Vien dien jie papraš ženklo. Jis atsak : „Aš
jums duosiu j . Tai bus superženklas. Tai bus ženklas,
kuris t sis per visus amžius. Mergel taps n
ia ir
pagimdys Vaik , S
, ir pavadins J Emanueliu. Tai
superženklas. Tai Dovana, kuri Aš duosiu.“ Bet Ji
neat jo tokiu b du, kokiu jie tik josi, ir jie atmet J .
49
Taip yra ir š vakar , mano broli! Dievo Dovana
neat jo taip, kaip žmon s nor jo, ir tod l jie atmet J .
Jie nenori Jos. Jie nori, kad Ji b
vyniota kažk
miel akiai, taip, kaip patys nor
vynioti. Jie nori ant
Jos blizgu . Nori kažko, kas žyd
, kažko, kas skleist
aromat , kažko, kas blizg
, kažko pirmar šio. Bet
Dievas Jos nesiun ia vis laik štai taip! Jis siun ia J
goje, tokiu b du, kokiu nori J atsi sti.
50
Kitas dalykas – Ji buvo pateikta per vargšus.
Marija ir Morta, arba tiksliau, Morta, ar... Marija ir
Juozapas buvo labai neturtingi žmon s. Jie buvo
valstie iai. Ir kadangi Ji buvo duota per vargšus, jie
nepanoro Jos.
51
Taip yra ir šiandien. Kai ši didi bažny ios Dovana,
Šventoji Dvasia, krito ant vargš
ir nusižeminusi ,
turtingieji nepanoro Jos. Jie nenor jo nusižeminti. Jie
nor jo Jos kaip kažko pirmar šio, bet nenor jo taip, kaip
Dievas J siunt . Daugelis žmoni nori gauti Švent

Dvasi , bet... bet gauti J taip, kaip patys to nori. Bet, o,
aš toks laimingas, kad j s negalite taip daryti. J s turite
gauti taip, kaip Dievas J siun ia jums, ir nusižeminti,
kad J priimtum te.
52
Ji nebuvo vyniota puošnius audinius. Ji buvo
vyniota vystyklus. Kiek žinau, iš tikr
medžiaga,
kuri J zus buvo suvystytas, pats Kristus, buvo nuimtas
nuo jau io nugaros jungo skuduras, kuris kabojo tvarte.
Jis buvo vyniotas ... Vystyklai buvo... kur jie uždeda...
skudur , kuris apvyniojamas aplink jau io jung , kad
apsaugot j nuo p sli pritrynimo, jam velkant. Jie... jie
netur jo Jam drabuži . Ir jie... O, kai apie tai pagalvoju,
man plyšta širdis: nebuvo drabuži Emanueliui, dangaus
ir žem s K
jui. Nebuvo drabuži J aprengti, ir teko
vynioti
jau io kaklo pratrint skarmal . O, koks
superženklas.
53
Tai tur jo iš ties pritraukti žmones. Mažasis
Jehova, verkiantis kaip k dikis, Dievas, tap s k nu
Ryšulyje. Dievas, kuris gaub vis erdv ir laik , kuris
buvo prieš atsirandant pasauliui ar žvaigždei, ar
molekulei, vyniojo Save
Ryšul
ir buvo paguldytas
džiose, tvarte, kur galvij ir avi m šlas, ir visa kita
visame tvarte, tose mažut se džiose, ant šiaud ar
šieno. Ten gul jo Jehova, verkdamas kaip k dikis. Ar
galite tai sivaizduoti?
54
K gi, turtuoliai nenor jo nieko panašaus. Tai b
paniekin j pa
mintis – viskas taip nuolanku. Ir buvo
duota per mergel , valstiet , kuri savo apylink je buvo
laikoma fanatike, ir per dailid , kuris turb t tik ab
ir
težinojo. Ir kaip gi jie gal jo pagimdyti kažk , kas žav
ar patenkint žymi
akis? Kaip gi jie gal jo pagimdyti
kažk , kas patikt arba patenkint turtingus ir išdidžius
žmones, arba t
dien
denominacijas? Jie buvo
kategoriškai atmesti.
55
Ne tik an dien , bet taip pat ir šiandien – jie tai
kategoriškai atmeta! Tai neat jo vyniota taip, kaip jie
nori. Jie nori atsisakyti To, sakydami: „To visai nereikia.“
Tod l turtingieji ir denominacijos nepriima tos Dovanos.
Jie netur jo su Ja nieko bendro. Kod l? Kod l jie taip
padar ? Ji nebuvo vyniota
j
tik jimo mokym
papro ius. Štai kod l šiandien jie nenori Dievo Dovanos.
Šios Jungtin s Valstijos nenori Dievo. Šios bažny ios
nenori Dievo. Jos nori Kal
Seni . Nori kažko

blizgan io ir raudon spalv , ir... ir... ir... ir ryški ,
blizgi
dalyk . Jie atmeta J zaus Kristaus j gos ir
prisik limo Evangelijos Ties . To ne vyniosi j religijos
mokymus. J s negalite vynioti Kristaus
religijos
mokym .
56
Aš klausiausi š ryt , kai anksti važiavau pas
mam , sijung s radij , ir bažny ia citavo ar kalb jo, kas
vadinama Apaštal tik jimo mokymu. N ra tokio dalyko.
57
Vienintelis žinomas tik jimo mokymas, kur
apaštalai apskritai tur jo, yra randamas Apaštal darb
2:38: „Atgailaukite, ir kiekvienas tepasikrikštija J zaus
Kristaus Vardu, kad b
atleistos j
nuod
s, ir j s
gausite Šventosios Dvasios dovan .“ Apskritai Biblijoje aš
ma iau, kad jie naudojo tik š vienintel tik jimo
mokym .
58
Šis kitas yra žmogaus susikurtas tik jimo
mokymas. Ir j s negalite vynioti Kristaus presbiterion
tik jimo mokym , ar baptist tik jimo mokym , ar
katalik tik jimo mokym , ar
sekminink tik jimo
mokym . Vienintelis dalykas, k Kristus bus vyniotas,
yra j
širdis, ne j
tik jimo mokymai. Jam reikia
širdies. Ten Jis turi valdymo bokšt , kur Jam
patinka dirbti su jumis, atvesti jus Amžin
Gyvenim .
Jis tiesiog nepriims, ir j s negalite vynioti Jo tik jimo
mokymus. Negal jote tuomet, negalite ir dabar – j s
niekada nesugeb site to padaryti.
59
Taigi, jie negal jo Jos priimti, kadangi daugiau
galvojo apie savo tik jimo mokymus nei apie Dovan .
60
Tas pats ir šiandien. Žmon s negali priimti
kalb jimo kalbomis savo bažny
– tai sugriaut j
tik jimo mokym . Jie negali priimti Dieviškojo išgydymo,
krikšto Švent ja Dvasia ir toki
didži
evangelini
Biblijos mokym , apaštališk
ties . Kod l? Nes j
tik jimo mokymas smerkia tai. O, kaip kvaila paimti
popieri ,
kur buvo vyniotas Siuntinys, o Dovan
išmesti. Kaip kvailys: jis pa
d žut ir pri
j , o
dovan išmet lauk. Štai kokia šiandien bažny ia ir kaip
daro žmon s – jie pamiršta, kad Dievo Dovana yra
Amžinasis Gyvenimas per J
Krist . Šiandien Jis
atstumiamas taip pat dažnai, kaip kad buvo ir tuomet.
Ši Kal
nakt Jis atstumiamas taip pat dažnai, kaip
buvo ir pirm Kal
nakt . Jiems tai netinka, kadangi

neatitinka j tik jimo mokym . Ir per visus amžius buvo
tas pats.
61
Nenuostabu, kad Jam neatsirado vietos užeigoje.
Ne, nebuvo teisingai vyniotas. Nebuvo vyniotas
pirmar
popieri . Tai buvo vyniota kaip Dovana,
Dovana nuo Dievo, si sta nuo Dievo – Dievo, apie kur jie
nieko nežinojo. Jie teig , kad žino, ir teig , kad laukia Jo.
Bet Jis neat jo tokiu b du, kaip jie man J ateisiant
pagal j tik jimo mokymus, ir jie negal jo priimti Dievo
Dovanos. Jis buvo kitaip vyniotas. Jis buvo vyniotas
kaip k dikis. Jis gim džiose. Jis kilo iš vargš žmoni .
Jis kilo iš saujel s fanatik , tod l kaip jie gal jo priimti
kažk panašaus? Nenuostabu, kad Jam neatsirado vietos
užeigoje.
62
Jam iki šiol n ra vietos bažny iose. Jos išst
J.
Jie tuo netiki. Jie sakys: „Šalin su tokiu dalyku. Tai
fanatizmas. Mes nenorime su tuo tur ti nieko bendro. Tai
prieš m
t
mokymus, prieš šios bažny ios
mokymus, prieš m
prot vi tik jimo mokymus.“ Tod l
Kristus šiandien lygiai taip pat atstumtas kaip buvo ir
tuomet. Š vakar n ra vietos m
gerose bažny iose,
didel se bažny iose, m
gražiose bažny iose.
Šiandien m
religiniame rate n ra vietos Šventosios
Dvasios susirinkimui. Jie to nenori! Tai sumenkina juos
šalies visuomen s sluoksni akyse. Tai sumenkina juos,
pagalvojus, kad jie tur
nusižeminti ir ateiti prie
altoriaus verkdami ir likti ten, kol bus pripildyti j ga iš
aukštybi , kad pakilt
iš ten tur dami gyvenimo
naujum ; kad moterys tur
auginti plaukus ir elgtis,
kaip pridera moterims; kad vyrai tur
išmesti savo
cigaretes ir baigti savo girtuokliavimus, bei teisingai elgtis
su šeima. To jiems per daug, tod l jie laikosi savo
bažny ios tik jimo mokymo vietoj to, kad priimt Dievo
Dovan , Kal din Dievo Dovan .
63
Jie geriau tur s tik jimo mokym nei Dovan .
Jiems geriau tur ti popieri
nei Dovan . Jie nori
popieriaus, žinoma, kažko, kas visas nus tas blizgu iais,
l ko gali daug patriukšmauti. Bet tikrosios Dovanos,
kuri yra viduje, jie nenori.
64
Suprantate, tuomet Jis buvo vyniotas purvin
audekl , vystyklus. Ir šiandien Jis vyniotas t pat , k
jie vadina šventuoliu, fanatizmu, saujele eretik . Tai
vyniota
vystyklus, ir pasaulis to nenori. O, aš toks

laimingas, gal damas pakelti t drob ir paži
ti, kas
guli po ja: Amžinasis Gyvenimas, Dievas, tap s K nu ir
gyven s tarp m
.
65
Ne, jie nenor jo Jo. Tai trukd
j
tik jimo
grup ms. O pri mus šiandien, tai trukdyt jiems.
66
O, jei kas nors pakilt bažny ioje ir prad
šaukti
ir šlovinti Diev , ar kažkas pasakyt „Amen“, kaip kad
ši
tarnautoj
grup
ia ar kažkas kitas, arba
auditorijoje, tvarkos priži
tojas greitai palyd
juos
link dur . Ir jeigu j
vardas buvo knygoje, tai jis greitai
išbrauktas. Suprantate, Dievas neturi progos.
67
Jeigu prezidentu išrinktas Kenedis aplankyt š
miest ,
ia plev suot
v liavos, ir b
leidžiami
blizgu iai, ir... ir b
ištiesti kilimai, ir... ir toks
pri mimas, kokio nebuvote mat . Na, viskas gerai, jeigu
jie nori taip daryti. Jis yra išrinktas Jungtini Valstij
prezidentas, bet jeigu jis atvykt , jie... jie padaryt visa
tai ir pasveikint j kuo nuostabiausiai, ir galvot , kad jis
nusižemino atvykdamas
tok maž
miestel kaip
Džefersonvilis, Indiana, kai Niujorkas ir didieji miestai
visur kvie ia j bent akimirkai, kad pakalb
su juo.
Jeigu jis atvykt
Džefersonvil ,
vargš miest kaip
, kaip jie išsipuošt . Ir jie padaryt visk ir... ir
išpuošt gatves ir... ir padaryt visk , kad pasveikint j .
Visa tai yra gerai, jeigu esate politikas. Viskas teisingai.
68
Bet J zus gali ateiti Savo j gos prisik limo forma,
gali ateiti Šventojoje Dvasioje, gali rodyti ženklus ir
stebuklus, ir kiekvienas laikraštis kritikuos tai. Žmon s
vadins juos šventuoliais. Jie sakys: „Žmon s išprot jo.“
Nenuostabu, kad ant atomin s bombos užrašytas m
vardas. Atstumtas gailestingumas, be teismo nieko
nebeliko. O, jie nepriims to. Nepri
tada, nepriims ir
dabar.
69
Kod l jie to nepadar ? Tik noriu paklausti, kod l
jie nedav ir nepri
Dievo Kal
Dovanos? Kod l jie to
nepadar ? Jei tai teb
dovana, kuri jie b
gal
paži
ti ir tai b
atitik j visuomen , viskas b
buv gerai.
70
Jei m
... Jei šis Šventosios Dvasios tik jimas
šiandien atitikt žmoni visuomen , jie priimt tai. Bet
kod l tuomet jie to nepri
? Kadangi daugiau galvojo
apie savo visuomen nei apie Krist ! Tai tiesa.
s pasakysite: „Tu kalbi baisiai griežtai apie J .“

71
Aš J užstoju. Jis yra mano Viešpats. Aš turiu...
Aš... aš... aš esu Jo tarnas. Aš turiu teis išr žti akis
prieštaravimus tam, kas nedora. Teisingai. Ir krikš ionys
tiki tuo ir žino tai, ir priima, ir žino, kad tai Tiesa.
72
D l kokios priežasties jie nepri
šio vynioto
Siuntinio? Jie žinojo, kas buvo Jo viduje, ir nenor jo To.
73
Štai d l kokios priežasties šiandien bažny ios ir
žmon s, valdžios ir šalys nenori priimti Dievo Kal
Dovanos, kadangi žino, kas Joje yra. Jie to nenori. Tai
pakeis moter elges . Tai pakeis vyr elges . J s tur site
sti fanatiko vard . J s tur site žengti keliu su
nedaugeliu Viešpaties paniekint
. J s tur site apvalyti
savo gyvenim . J s tur site pabaigti savo niekšybes. J s
tur site liautis elgtis neteisingai, apgaudin ti, vogti,
meluoti, paleistuvauti. Tur site liautis visa tai daryti. O
žmon s to nenori. Nors jie ir žino, kad tai teisinga, bet to
nenori. Tai atneša jiems per daug Tiesos. Tai atidengia j
nuod mes, tod l jie to nenori, nenori su tuo tur ti nieko
bendro. „Laikykit s atokiau nuo to.“
74
Štai kaip buvo tomis dienomis. Jie žinojo, kas buvo
J vyniota, tod l pasak : „Šalin nuo to.“
75
Jie to nenori. Tas pats ir šiandien, niekada to
nenor jo. Ir šiandien jie nenori Šventosios Dvasios,
kadangi žino, kas
J
vyniota. Jie gali steb ti, kaip
žmogus priima Švent
Dvasi . Jie stovi ten ir mato,
kaip ta moteris, galb t puolusi kiek be manoma žemai,
kad net šunys vargu ar
j ži ri, mato t moter ,
pakylan
nuo altoriaus kaip nauj žmog , mato t
moter , apvalan
savo gyvenim , išeinan
ir
besielgian
kaip dama. Mato t , kuris laksto bridžo
vakar lius, sur ko keturis ar penkis pakelius cigare
per dien , tamposi po smukles, nuolat girtas. Ir jie žino,
kad jei tik jie priims ši Dievo Dovan , kuri vyniota
Ryšul , pavadint
J zumi Kristumi, tai sugadins
kiekvien j pasaulietišk malonum dalel , nes Jis
nepak s to. Jis kažk padaro žmon ms, Jis pakei ia juos.
Žmon s nenori b ti pakeisti. Jiems geriau: „Palik mane
ramyb je.“
76
Tai primena man vien demon aps st vyr , kai
zus at jo Gadar , ir ten buvo vyras, kuriame buvo du
kstan iai demon , ir jie pasak : „Ko tau... Ko Tau iš
reikia? Ko ia at jai? Palik m
šal , mums ia
Tav s nereikia.“ Jie nor jo, kad juos palikt ramyb je.

Žmon s namuose geriau jaut si su demonais nei su
zumi, tod l jie pasak : „Palik m
šal , mums ia
Tav s nereikia.“
77
Vargšas legionas, jis buvo vienintelis, kuris nor jo
pagalbos. Jis visuomet ateina pas tuos, kuriems Jo
tr ksta. Jis ateina pas tuos, kuriems Jo reikia. Tod l jis
buvo vienintelis, kuriam buvo suteikta pagalba. Aš
dažnai pagalvoju: kai aš pateksiu
dang , noriu
pamatyti, kiek... ar kiauli augintojai Gadaroje pamat jo
liudijimo svarb . Jei tai jiems kainavo kiauli band , jie
nebepanoro jokio prabudimo.
78
Jei tai žmon ms kažk kainuoja, jie nebenori su
tuo tur ti nieko bendro. Tas pats ir šiandien. Jei tai jums
kainuos kort
vakar lius, šlov s akimirkas, cigarus,
nešvankius juokus, visus purvus ir pasaulio dalykus...
Priežastis, kod l jie to nenori, yra ta, kad tai jiems kažk
kainuos – j
žym vard visuomen je ir vis su tuo
susijus blizges .
79
Bet tai duos jums vard , rašyt
Avin lio
Gyvenimo knyg , kuris niekada neišdils. Taip kad j s
turite pasirinkti, j s esate laisvos valios atstovas. O,
priimkite Dievo Kal
Dovan – tokia mano... mano
malda už jus.
80
Taip, jie nenori Jo, kadangi Jis kažk padaryt su
jais. Arba valdžia, valdžia nepanoro Jo. Erodui nereik jo
Jo. Jokiu b du. Kod l? Jis b
pakeit s jo program .
81
Ir valdžia nenori Jo šiandien. Mes tur tume b ti
krikš ioni tauta.
82
Nagi, JT nenori Jo. Jie priims bet koki id
pasaulyje, išskyrus Jo, jie niekada nepasi lys melstis.
Neb na mald per j pos džius. Jie tiesiog eina ten ir
„žmogus žmogui vilkas“, kaip yra toks senas gatv s
posakis. Jiems nereikia Kristaus. Jie tur
pakeisti savo
programas, tod l jiems nereikia Jo. Jiems nereik jo Jo
tada, nereikia ir dabar.
83
Bažny ioms Jo nereik jo, kadangi Jis nesutiko su
tik jimo mokymais. Jis sak jiems, kas jie tokie,
sakydamas: „J s angi išperos, j s nubalintos sienos.“
Jis juos vadino visaip, kaip tik manoma. Pasak senajam
Erodui, sak : „Eikite, pasakykite tai lapei.“ O kas gali
ti bjauresnio už lap ? Kas yra šlykštesnio ir bjauresnio
už purvin lap ? J zus pasak : „Štai kas jis yra.“ Taip
kad Jis... Jis... Jis juod vadino juodu, o balt – baltu.

Jis... Jis... Jis tai, kas neteisinga, vadino neteisingu, o
kas teisinga – teisingu. Tod l jiems nereik jo to.
84
Bažny ioms
šiandien
nereikia
pastoriaus,
pripildyto Švent ja Dvasia, kuris kunkuliuot d l t
dalyk ir sakyt jums, kas teisinga, o kas ne. Jiems to
nereikia. Jie tuoj pat išmest
j . Diakon
taryba
susirinkt kartu ir išvyt j , išsirinkt kit , kuris kalb
apie j tik jimo mokymus.
85
Broli, aš nežinau kito mokymo, išskyrus Krist ,
kito statymo, išskyrus meil , ir kitos knygos, išskyrus
Biblij ! Štai ko mums reikia. Štai ko reikia bažny ioms.
86
Bet žmon ms to nereikia. Tod l jie taip vyniojo
bažny
šias denominacijas, kad galima surinkti turto
glob
taryb ar diakon
taryb ir pasukti ger
pastori bet kuriuo keliu, kaip tik jie nori. Bet jie negali
pasukti Dievo, tai neabejotina – Dievas ir lieka Dievu. Jie
nepriims Jo svetingai. Jie svetingi savo... savo draugams
ir savo politikams, ir taip toliau, bet jie nesvetingi Kristui.
87
Jie geriau bet kuriuo metu tur s Kal
Sen .
Pasaulis užvaldytas, Kal
Senis visk užvald . Na,
žinote, maži vaikai net nebežino, k reiškia Kal dos.
88
Jie nežino, k reiškia Velykos. Tai... tai Velyk
kiškutis, kažkokie triušiai ar mažu iai geltoni viš iukai,
ar kažkas. K Dievas, pats Prisik limas, turi bendro su
viš iuku, bjauriausiu esamu paukš iu? Kas yra
purvinesnis už viš iuk ? Ir jie... jie tai padeda ten, kad
užimt Kristaus viet .
89
Koks yra didesnis mitas už Kal
Sen ? Niekada
nebuvo tokio dalyko. Pasakodami vaikams mel , j s
site atsakingi už tai t teismo dien .
90
Nenuostabu, kad žmon s nežino, k daryti. Jie...
Jie... Jie tiesiog nenori tikr dalyk . Jie priims bet kok
pakaital , bet jiems nereikia tikr dalyk . Jiems nereikia
Dievo dovan . O, nieko sau. Žinoma. Jiems nereikia
zaus, štai kaip.
91
Aš užsirašiau ia vien priežast , kod l jiems
nereik jo Jo: kadangi,
s j šventykl ir atrad s vis
nešvar šventykloje, Jis išvart stalus ir išvar pinig
keit jus. Jis j išval !
92
Ir jei tik jie leist Šventajai Dvasiai eiti vien iš
ši dideli bažny
apylink se, Ji apvalyt j ! Tod l jie
negali Jos priimti. Suprantate? Tuomet baigt si j
lošimai kortomis, baigt si j
rokenrolo vakar liai,

nuotrauk
publikavimas laikraš iuose, kaip koki
dabit , kaip
ia padar
metodist
pamokslininkas
Hovardo parke, Klarksvilyje. ia yra brolis (kuris ia
dabar s di), na ir dav jis jam garo.
93
Bet kuris vyras, Dievo tarnas, publikuojantis savo
nuotrauk laikraštyje, rengia dabit
vakar
pa ioje
bažny ioje. Jei Džonas Veslis tai sužinot , apsiverst
kape. Kod l? Jie atmet Krist , kur pažinojo Džonas
Veslis (teisingai) ir pri
dabit . Jie turi dabit religij .
Jie turi dabitas vaikus, dabit t , dabit mam , dabit
prezident , ir taip galima t sti, tiesiog be galo, be krašto.
O, kokia g da! Kod l? Jie atst
tikrov .
94
Dievas pasak , kad pasi s jiems stipr paklydim ,
kad jie tik
melu ir per tai b
pasmerkti. Dievas
pasak , kad taip padarys. Atstumiate tai, kas teisinga –
privalote priimti tai, kas neteisinga. Kito kelio n ra.
Atsisakote eiti dešin , tuomet privalote eiti kair , eiti
kažkokia kita kryptimi nei dešin . Taigi j s negalite tuo
pa iu metu eiti ir teisingai, ir klaidingai. Kuomet jie
atsisak
Šventosios Dvasios, jie atsisak
Kristaus,
atsisak Dievo programos, atsisak pasiuntinio, atsisak
visko. Tod l jie palikti savo nuod
se. Jiems be teismo
nieko nebelieka. Teisingai, broli Benai. B tent taip. Jie
atst
... jie atst
Krist , atst
Jo program ,
atst
Jo Dvasi . Jis penkiasdešimt met steng si, kad
Šventoji Dvasia gal
nužengti Amerikoje. Per
penkiasdešimt met jie nepri
Jos. Ir š vakar yra
juodžiau ir tamsiau nei bet kada iki šiol.
95
Ir net ant t , ant kuri Ji nuženg pradžioje, j
vaikai tai organizavo ir padar iš to denominacij bei
nuved
organizacijas, kol jie atst
pat Diev , kur
pri
j t vai. Jie teigia es sekmininkai. O! Ne, kiaul
netaps kumele, jei gyvens arklid je. Ne, iš tikr
, lygiai
taip pat nepaversi krikš ioniu žmogaus, priklausan io
sekminink bažny iai, baptistams, presbiterionams ir
visiems kitiems. Jis vis tiek nusid lis, kol neatsivert . O
kai atsiver ia, jis yra gim s iš naujo nuo Dievo Dvasios ir
yra pakeistas. Ir jis priima Krist , ir Šventoji Dvasia eina
ir padaro j nauja b tybe, nauju k riniu.
96
Tuomet... Jie atst
J tuomet. Jie atstumia J
dabar. Jis išvartyt j pinig stalus. Jis išvartyt j
turto glob
tarybos stalus, j pastoriaus tarybos stalus.
Jie... jie negal
, Jiems kaip reikiant kli
ir už stalus,

ir už tarybas. O, kokios b
permainos, jei šiandien Jis
eit
bažny ias. Bet Jis negali patekti vidun.
97
Praeit vakar mes pamat me J šiame bažny ios
periode už Jo paties bažny ios dur , stovint prie dur ,
beldžiant , m ginant v l eiti. Gailestingasis T vas po to,
kai buvo išspirtas Savo paties žmoni , m gina v l sugr žti
Savo bažny . Jis pasak : „Aš esu Tas, kuris vaikš ioja
tarp septyni aukso žibintuv .“ Ir paskutiniojo bažny ios
periodo metu Jis buvo išor je. Jie išspyr J ! Kurioje
vietoje? Šiame Laodik jos periode. V l stovi, [brolis
Branhamas beldžia sakykl – Red.] m gina v l sugr žti
prie Savo Paties dur ,
Savo Paties bažny . Koks
jaudinantis dalykas. Vienas iš labiausiai jaudinan
vaizd , kurie pavaizduoti Biblijoje, yra šis antras
Apreiškim skyrius, tiksliau, tre ias. Kaip taip atsitiko,
kad Kristus, pašalintas...
98
Yra dar vienas jaudinantis dalykas. Aš manau, kad
vieni iš labiausiai jaudinan
Žodži , kuriuos tik yra
pasak s J zus, yra šie: „T ve, Aš pašventinu Save, kad ir
jie b
pašventinti.“ Kitais žodžiais tariant, Jis tur jo
teis , Jis buvo žmogus. Jis tur jo teis tur ti namus. Jis
tur jo teis tur ti šeim . Jis buvo žmogus, toks pat
žmogus kaip j s ar aš, tokia pat žmogiškoji b tyb su
visomis subrendusio vyro savyb mis kaip ir mes. Jis
tur jo teis visa tai. Bet Jis treniravo dvylika vyr , kurie
tur jo paskleisti Evangelij visam pasauliui, tod l Jis
pašventino Save j labui. „Aš pašventinu Save d l j “, –
Dievo Dovana, išliko pasišvent s.
99
O, Dievo dovanos – j s, žmon s, kurie teigiate gav
Jo Dvasi , išlikite pasišvent . Taip. Laikykit s toliau nuo
pasaulio dalyk . B kite pašventinti. O...
100 Kas žinojo, kas buvo Dovanos Ryšulyje? Ar kas
nors buvo išsiaiškin s, kas Jo viduje? Aš toks laimingas,
kad buvo. Kas tai žinojo? Tai buvo pasl ptas Dalykas,
atmestas Akmuo, bet buvo kažkas, kas išsiaiškino, kas
viduje. Aš toks laimingas.
101 Man patinka suieškoti dalykus. O jums? Man
patinka iškasti grynuolius ir šlifuoti juos, kad
pamaty iau, kas... kas juose, pad ti juos prieš Geigerio
skaitikl .
102 Jis taip pat buvo pastatytas prieš Geigerio skaitikl
Kalvarijoje. Jis buvo šimto procent . Žinoma, –
gryniausias Auksas, koks tik buvo rastas, brangiausias

Deimantas, kada nors... kada nors... Biblijoje taip
sakoma: „Su Dangaus karalyste yra kaip su žmogumi,
kuris perka deimantus. Atrad s vien brang , jis pardav
visus kitus tam, kad sigyt Š , kad Š nusipirkt .“ Jis
yra aukš iausio karato Deimantas, koks tik buvo
ištrauktas iš žem s dulki , gryniausias Auksas, koks tik
buvo ištrauktas iš purvo. Jis yra Brangakmenis, dangaus
Brangakmenis, didelis Deimantas.
103 Kai didelis deimantas randamas Piet Afrikoje... Aš
esu buv s didel se deimant kasyklose Kimberlyje. Ir jie
ima tuos deimantus ir, ištrauk
juos iš dulki
neapdirbtus, perskelia. Ir jie perskelia, perpjauna tam,
kad atspind
švies . Atsispind jusi nuo j šviesa, jo
karatas ir parodo, kiek karat turi tas deimantas. Jei jis
neduoda daug ugnies ir žaižaruoja, tuomet toks ten ir
deimantas. Bet kai jis... Tai stiklas. Bet kai deimantas
tikras, tikras karat deimantas, jis atspind s ir matysis
vairios spalvos.
104 Štai kas Jis buvo. Jis buvo Deimantas. „Ir Jis buvo
sužeistas už m
kaltes, Jis buvo sumuštas už m
nuod mes, bausm d l m
ramyb s krito ant Jo, ir Jo
žaizdomis mes buvome išgydyti.“ O, tie Dievo meil s ir
šviesos spinduliai atsispindi nuo Jo išgydan ia j ga,
meile, prisik limu. Dievas sužeid J ir sumuš J , ir
sm giavo Jam, ir kirto Jam rom
kardu, ir... ir
rom
rimbu, kol Jo šonai neatsiv
ir Kraujas
neprad jo tek ti iš Jo nugaros, tek jo nuo Jo galvos, per
Jo barzd iki pat Jo koj . Bet k Jis dar ? Jis atspind jo
meil . Jis pri
kryži ; vietoj minkštos, p kin s
pagalv s – šiaud
džias; vietoj maž , rausv drabuž li
– vystyklus.
105 O, broli, ar matai, kokia yra meil s gelm ? Aš
kalb jausi su kai kuriais žmon mis savo namuose
praeit vakar . Nei vienas negal
perprasti, kokia gili
yra Dievo meil . Tai: „O, Dievo meil , kokia turtinga,
kokia tyra!“ Tas paskutinis posmas, ar pirmasis posmas,
manau, štai šis, buvo atrastas ant psichiatrin s ligonin s
sienos.
Jei vandenynas bus tušu,
Ir dang s – popierium baltu,
Paversk rašikliais žoleles,
Visiems žmon ms rašyt pavesk –

Greit neužtekt kuo rašyt,
Vien Dievo meilei apsakyt,
Pritr kt popieriaus tikrai
Nors b
kaip dangus jisai.
106 Pagalvokite apie visas žem s žoleles, paverstas
rašikliais, ir milijardus žmoni , rašytoj pagal profesij .
Tam, kad užrašyt keturias raideles, mei-l , nor jau
pasakyti, penkias raideles, „meil “, Dievo meil , reikt
išdžiovinti visus vandenynus, kai keturias penkt sias
žem s sudaro vanduo. Kai aš stov jau ten, Maunt
Palomaro observatorijoje, ir ži
jau pro t stikl , gal jau
matyti šimt
dvidešimt milijon
met
šviesme .
„Pritr kt popieriaus tikrai, nors b
kaip dangus jisai.“
107 Dievo meil , kaip Dievas atskleid Save ir at jo
Kal
Siuntinyje, buvo paguldytas ant šiaud . Pirmas
dalykas, prie ko Jis tur jo priglausti Savo galvel , buvo
šiaudai ir purvina skiaut vystykl , apvyniot aplink j .
Paskutinis dalykas, kur Jis tur jo, buvo eršk
vainikas su purvinu skarmalu, apvyniotu aplink Jo akis,
ir sm giai
galv su riksmais: „Jei Tu esi pranašas,
pasakyk mums, kas smog Tau.“ – ir paskui prikal prie
kryžiaus. Meil driek si; Jo paties vaikams reikalaujant
Jo kraujo, Jis šauk : „T ve, atleisk jiems, nes jie net
nežino, k daro.“ Štai meil .
108 Bažny iai To nereikia. Jiems reikia tik jimo
mokymo. Mums reikia meil s! Bažny ia miršta per
tik jimo mokymus. Gyventi galima tik per meil , nes
meil yra amžinasis gyvenimas. Meil nugali visk . Meil
yra galingiausia egzistuojanti j ga. Ne, jiems nereik jo Jo,
kadangi jie žinojo, kas buvo Dovanoje.
109 Bet kai kuriems iš j buvo apreikšta, kas... kas
buvo ši Dovana, kas Joje. Kai kurie iš j pažvelg J . Aš
manau, kad pirmieji, pažvelg
t Kal
Ryšul , buvo
žinote kas? Aš manau, kad tai buvo angelai. Angelai tai
žinojo. Jiems tai buvo apreikšta. Jie žinojo, kadangi at jo
nuo kaln s.
110 Galb t ten s
jo Marija – pavargusi, dulk ta,
artyn pri jo vargšas piemenukas, smirdintis kaip avis,
pamat s ten s din
motin t nakt , kažkaip švytin .
Kaip ir šiandien žmon s mato, kad tuoj turi kažkas
vykti: siaubingi laikai, žmon s nežino, kuriuo keliu
pasukti. Galb t piemenukas pri jo ir pamat t motin .

Kažkas nutviesk j , jis pasak : „Aš ia turiu šalto
vandens gertuv je, ar nor tum te atsigerti?“ Ir mažoji
šeimyn
pad kojo jam, b sima motina atsig
vandens.
111 Ir galb t tai buvo vienas iš t
piemenuk ,
gul jusi t nakt ant kalvos, kai tvarte, kur verk
dik lis... O, ir pasaulis... Neatsirado Jam vietos,
niekam Jo nereik jo. Bet tuo pa iu metu piemuo ant
kalvos, angelai nuženg ir prad jo giedoti pirm Kal
giesm : „Šiandien Dovydo mieste jums gim Kristus
Gelb tojas.“ Tai buvo apreikšta.
112 Tai vienintelis b das, kaip bet kas pasaulyje gali
sužinoti, kas yra tame Ryšulyje. Tai turi b ti jums
apreikšta. J s atmesite J ir sakysite, kad tai fanatizmas,
bet kai gausite apreiškim , j s ieškosite to, atsiversite. Ir
Dievas nužengs ir vakarieniaus su jumis, o j s – su Juo,
kai b site pasiruoš atidaryti duris ir sileisti J . Tas
mažutis Ryšulys beldžia j
šird , didžiausia kada nors
duota Kal
Dovana, Pirmasis ir Didžiausiasis, tas
Ryšul lis beldžia
žmogaus šird : „Aš
eisiu ir
vakarieniausiu.“ J s niekada nesužinosite To, kol Tai
nebus jums apreikšta. Kai Tai bus jums apreikšta,
tuomet j s eisite To ieškoti.
113 Kai matote, kad Tai Gyvenimas ir vienintelis
Gyvenimo b das, kai matote, kad j
bažny ia sausa ir
negyva, kai matote, kad j
... j
rankos paspaudimas
pastoriui ar apšlakstymas iš druskin s neturi su Tuo
nieko bendro, tuomet prad site tyrin ti.
114 Kai gulite lovoje, mirštate, o gydytojas sako: „Jums
nieko nebeliko, j s mirsite po keli minu “, – tuomet
panor site pažvelgti t Ryšul . Pažvelkite J šiandien,
nes tuomet Jis bus nusuktas nuo j
. Biblijoje sakoma:
„Jei atmesite Mane b dami sveiki, kokie esate dabar,
tuomet kai nelaim s ateis, Aš juoksiuos iš j
“, – taip
kad geriau ištirkite Ryšul š vakar .
115 Apie k visa tai? Šviesos, šventos Šviesos nužengia
iš dangaus: padarytos nuotraukos, dideli ženklai,
atpažinimas, j gos, kalb jimas kalbomis, išaiškinimas,
sim dalyk
nusakymas, Evangelijos j ga, ligoni
išgydymas, j išgydymas nuo v žio, akl
akys atsiveria
– visi šie dalykai, apie k visa tai?
116 „Ai, tai saujel šventuoli .“ B k atsargus, tai
vystyklai. Gali b ti!

117 Taip padar Balaamas. Kaip jis nepagalvojo, kad
Dievas negali prakeikti tokios tautos kaip Izraelis? Bet jis
nepamat . Jis ži
jo vystyklus vietoj to, kad paži
daužt Uol ir varin gyvat , kuri jo j priešakyje, kad
atlikt atpirkim .
118 Taip yra ir šiandien. Vietoj to, kad matyt , kaip
Šventosios Dvasios j ga daro Savo Mesijo ženklus ir
stebuklus žmoni
tarpe, kaip Jis ir žad jo daryti
paskutin mis dienomis... Kaip Jis sak : „Kaip buvo Loto
dienomis, taip bus ir Žmogaus S naus at jimo metu.“
Kai Jis žmoni tarpe pradeda daryti tuos ženklus ir
stebuklus, rodydamas es s gyvas. Kas tai? Tarp varging
ir nusižeminusi , vargš žmoni .
Jie vadins tai fanatizmu, išmes. Geriau ištirkite,
kol tai per daug j
nepaveik . Taip.
119 Tie smirdintys piemenys... Vargu, ar žmon s
nor
toki šalimais. Jie ten gul davo ir miegodavo su
tomis avimis ir ant t pa
gult , tiksliau, ant tos pa ios
žem s ir glausdavosi prie j , kol galiausiai jie... juos
užuodus atrodydavo, kad ateina avys.
120 Visi žino, kad piemuo, ganantis avis, atsigula
pa iame tarpduryje su avimis, atsigula tiesiog tarp j .
zus pasak : „Aš esu Durys avid .“ Man dažnai kildavo
klausimas, kaip tai atrodo, kol nepabuvau Šventojoje
žem je, tai yra Rytuose, ir nesužinojau, kaip piemenys
suvaro avis vidun ir tuomet atsigula tarpduryje. Avys
negali išeiti laukan neperlipusios per j . Vilkas negali
patekti vidun jo neperlip s. Jis yra Durys.
121 Aš džiaugiuosi, kad J zus atsigul m
širdži
tarpduryje! Mes negalime išeiti ar ko nors padaryti Jam
to nežinant, arba niekas negali eiti Jam nežinant. Taigi,
Jis padarys, kad viskas išeit
gera J mylintiems. Tai
turi priversti mus dži gauti ir š
ioti bei šlovinti Diev ,
ir sakyti: „A
Dievui už Išgelb toj , Piemen , kuris
atsigula prie m
širdži dur ir persp ja mus, kai kas
nors art ja, kad b tume pasiruoš .“ Taip.
122 Kažkur šalyje buvo tokie nusižemin išmin iai,
vadinami išmin iais iš Ryt šalies, astrologais. Kai aš
neseniai buvau Rytuose, jie vis dar gyvena taip pat. Tai
labai varginga žmoni klas . Jie vaikšto po tris. S di
tiesiog gatv je. Bilis ir aš... ten, Indijoje, b tent iš ten jie
ir kil , iš Indijos. Taigi, jie pasak : „Mes mat me Jo
žvaigžd rytuose.“ Jie buvo rytuose, kai pamat žvaigžd .

Jeruzal yra vakaruose, taigi Palestina buvo Indijos
vakaruose. Taigi, jie pamat Jo žvaigžd b dami rytuose
ir at jo Jo pagarbinti.
123 Taigi, šie išmin iai, jie niekuomet neapsigyvena
sliai, tiesiog stabteli ir s di ten dienos metu. Nak iai jie
turi didel bokšt : užlipa ten ir lieka tame bokšte,
užsikuria ugn bei kalbasi apie šalis, karalys
žlugim
ir imperij nykim . Ir jie garbina vien tikr Diev .
Teisingai. Jie... jie yra tikintieji, musulmonai. Iš ties jie
kilo iš med ir pers dar Danieliaus laikais. Ir jie yra...
Jie...
124 Ir Petras pasak
Apaštal
darb
10:35, jog
supranta, kad Dievas neatsižvelgia asmen ar taut , bet
Jis... kiekvienoje tautoje, kuri Jo bijo. Ir kiekvienas
žmogus, kuris bijo Dievo... Pažvelkite tuos išmin ius,
reg jusius Dievo Dovan – žvaigžd , ir atpažinusius j
anks iau nei kunigai Jeruzal s šventykloje tarp religing
žmoni . Amen.
125 Išmin iai. sivaizduoju, kaip vien
vakar
jie
sus do aplink t švent ugn . (Ar dar turime šiek tiek
laiko? Taip.) S
jo aplink t švent ugn , kalb josi,
tuomet atsistojo. O, jie nagrin jo dangaus k nus, buvo
gerai susipažin su jais visais, su kiekvienu jud jimu – jie
žinojo apie tai. Taigi, vien vakar , kol s
jo ten, galb t
giedojo himnus... Ir jie pakilo d l to didingo dalyko ir
tyrin jo. Jie žinojo kiekvien žvaigžd , kur ji yra, žinojo j
pavadinimus,
nes
tyrin jo
dangaus
k nus.
Ir
nenuostabu, kad Nepaž stamasis tarp t dangaus k
juos sujaudino. „Nagi, – steb josi jie, – kas gi ia per
naujiena, štai ten?“ Nieko sau. „Ten nutiko kažkas naujo.
Tai antgamtiška.“ Tai... Link ko tai pašauk ? Atgal prie
Rašto.
126 Taigi, jie žinojo Raštus, nes Danielius buvo j
vyriausiuoju valdytoju. J s tai žinote. Antrame
Danieliaus skyriuje mums pasakojama, kad jis buvo
paskirtas j vyriausiuoju valdytoju, taigi jis mok juos.
Be abejo, vien vakar jie s
jo ten skaitydami Raštus
apie... „Ir Danielius pasak , kadangi mat visas šias
karalystes, kaip galiausiai jos tapo tuo, kuo kiekviena
buvo – medai ir persai, ir toliau, kol peraugo Rom . O
tuomet galiausiai jis pamat akmen , be rank pagalbos
iškirst iš kalno.“ Ir jie pasak : „Tai turi b ti maždaug
tas laikas.“ Tuomet jie prisimin pasakojim iš gerokai

ankstesni laik , iš Izraelio kelion s laik , kai šie pakilo
ir išgirdo Balaam sakant , kai šis, pamat s Izrael ,
pasak : „Žvaigžd užtek s iš Jok bo.“ Amen. Kaip tik tuo
metu jie matyt ir galvojo apie tuos dalykus, kai pasirod
naujas Sve ias.
127 Dažniausiai Jis ateina pas tave, kai esi sutelk s
mintis
Krist . Paprastai... paprastai tuo metu, kai
galvoji apie J , tada Jis ir pasirodo. Žinote, kai galvoji
teisingai elgtis ir kažk daryti teisingai, štai tada Jis
ateina pas tave tau pad ti.
128 Ir tikriausiai buvo kaip tik tas laikas, ir jie turb t
pažvelg aukštyn ir pamat š nauj Sve . Jis prad jo
vesti juos link vakar . Jie skubiai iškeliavo vakar
kryptimi, vedami per Tigro up , per dykumas, per visus
kalnus, per pelkynus – o, tai bent! Vis t laik jie žinojo,
kad kažkas vyksta. Buvo vyk s antgamtiškas dalykas.
129 Ir kur jie at jo? Jie pasak : „Žinoma, jei tai
Danieliaus pranašyst , tuomet tas didis Jeruzal s
miestas, tos religing žmoni tautos sostin – visi bus
pasireng priimti savo Karali . Jie žinos, kas vyksta, kai
ten pateksime. Mes patys nesuprantame, nes tesame
išmin iai – vargšai, nusižemin žmon s. Bet mes kai ko
ieškojome ir matome, kaip kažkas šiek tiek antgamtiško
kyla tarp m
.“ O, nieko sau. Jie buvo pasiruoš !
Aleliuja. Jie iškeliavo – nusižemin žmon s – kad surast
Dievo žvaigžd -pasiuntin . Jie ketino sekti Dievo žvaigžd pasiuntin , kol pasieks tobul Švies .
130 O, Apreiškimo 20, tiksliau, Apreiškimo 1:20,
pasakyta, kad ši bažny
žvaigžd s... B tent šiandien
mes turime surasti t žvaigžd s švies (amen), kuri
atspindi Jo šlov , atspindi Jo j
, atspindi Jo
Dieviškum , ir sekti j , kol surasime t tobul Švies .
„Link vakar , vesk mus pirmyn, atvesk prie Šviesos
tobulos.“ O, tiesiog jud kime toliau, kokia beb
kaina –
per kalnus, per džiungles, per visur kitur.
131 Ir galiausiai jie atvyko
Jeruzal . Ir kai tik jie
pateko t didžiul denominacin bažny , žvaigžd juos
apleido. „Keista, – paman , – tai turi b ti ia.“ Taigi, jie
vaikš iojo skersai ir išilgai po miest , klausin dami,
šaukdami visuose skersgatviuose: „Kur yra Tas, kuris
gim žyd Karaliumi? Mes mat me Jo žvaigžd rytuose ir
at jome Jo pagarbinti. Kur Jis?“

132 Keista, anie netur jo atsakymo savo gretose. O,
nieko sau, dabar beveik gal iau kalb ti kalbomis. Jie
netur jo atsakymo. Jie netur jo atsakymo tuomet, neturi
ir dabar. Jie nežino. Išmin iai nerado J zaus j religijos
rate; jie rado tai už j religijos rato rib . Ir šiandien
išmin iai, išmintingi širdimi, neranda to tose didel se
denominacijose. Šios apie tai nieko nežino. Jos neturi
atsakymo. „Kas ia per Dieviškasis išgydymas vyksta? –
klausia jie. – Kas ia per kalb jimas kalbomis ir
išaiškinimai, ir pranašyst s bei Mesijo ženklas? O,
nes mon . Nieko panašaus. Ne... Nieko panašaus.“
Matote, jie neturi atsakymo. Netur jo tada, neturi ir
dabar!
133 Bet tai padar vien dalyk : tai paskatino juos
ieškoti. Man rodos, m
brolis Duplesis dabar lyg ir
užsi
tuo.
134 Jos sugr žo – miegan iosios mergel s – sugr žo
nusipirkti aliejaus. Bet tuomet Jis ir at jo – kai šios buvo
iš jusios to. Tad kaip gi arti dabar esame mes, kai
matome tas didžiules bažny ias gr žtant, sakant: „Na, gal
mes kažk ir apleidome. Geriau susiraskime tai.“ Jos
niekuomet negaus to. Tiesiog atminkite tai. Jos niekada,
niekada to negaus. Jos mirusios. Ir jos mirusios ir
mirusios, ir baigta. Jos niekuomet neatgis. Tiesiog
atminkite. Aš kalbu Viešpaties Vardu, ir tai yra
garsajuost je. Tikrai taip. Jos niekada, niekada neatgis.
Su jomis baigta, štai kod l aš nesidomiu j programomis.
Mane domina viena – veržtis kiek manoma stipriau link
to, kas nori ne denominacij prikelti, bet sugražinti J
Krist . Tikrai taip. Denominacijoje – niekada; ji prieš
Diev , visada taip buvo, visada bus – suriša Diev išor je
ir atmeta visk , kas yra Dieviška. Ji niekuomet neatgis.
Taigi, ir per šias Kal das viskas lygiai taip pat, kaip buvo
per tas pirm sias Kal das, viskas taip pat: tie išmin iai
vaikšto pirmyn atgal po miest : „Kur Jis? Kur gi Jis?“ O,
tai bent!
135 Leiskite man minut lei stabtel ti ia. Aš turiu
film . Neturiu jo ia dabar, bet viena gydytoja turi,
gydytoja Dili – gydytoja, kuri buvo išgydyta mano
susirinkime. Ir ji dabar turi vaizdo juost pavadinimu
„Trys minut s iki vidurnak io“. Ir kai matome tuos žydus,
gr žtan ius ten
savo taut dabar, tiesiog dabar,

Palestin , o tai buvo Viešpaties pasakyta, kad taip bus
prieš Jo antr
at jim – kad jie taip padarys.
136 Vienas brolis ia kažkuri dien , vykdamas
Izrael , uždav klausim : „Ar galiu ten vykti?“ Ir jam
nebuvo leista. Izraelis ateis kaip tauta, ne pavieniui.
„Gims tauta.“ Jis ateis kaip tauta.
137 Bet pažvelkite, tie vargšai žydai iš Irano ir vairi
viet ... J s skait te tai „Life“ žurnale. Jie nenor jo lipti
tuos l ktuvus. Jie nieko panašaus nebuvo mat . Jie
ardavo senais mediniais pl gais ir panašiai. Jie sak ...
Tod l rabinas ženg pirmyn ir pasak : „Pal
kite
minut . Ar m
pranašas nesak mums, kad gr ždami
t vyn skrisime ant erelio sparn ?“ O, nieko sau. Ir jie
jo ir lipo TWA l ktuvus, pakilo.
138 Pranašas nežinojo, kad jie varomi motor . Jie
tiesiog atrod kaip didžiuliai ereliai ir kilo
or kaip
ereliai, tod l pranašas pasak : „Kai gr šite...“ Tai buvo
prieš du su puse t kstan io met . O Dieve, prieš du su
puse t kstan io met , kai jie buvo rom
nelaisv je,
išblaškyti visas keturias žem s puses, Jis pasak : „Jie...
Aš nepamiršiu j . Aš v l sugr žinsiu juos. Bet Aš
apakinsiu j akis d l pagoni , kad gal iau paimti iš ten
žmones d l Savo Vardo,
siu Savo Vard
juos. Ir kai ta
diena pasibaigs, Aš v l juos surinksiu. Ir kai jie sugr š
savo namus, jie atkeliaus štai tokiais daiktais.“ Ir Izaijas
mat juos pakylant ir atkeliaujant, ir pasak : „Ant erelio
sparn .“
139 Tas senasis rabinas atsistojo ten ir pasak : „M
pranašas pasak , kad mes paskutiniaisiais laikais
keliausime namo ant erelio sparn .“ Jie sulipo vidun.
140 Ir kai jie ten išlipo, nešdami ant pe
senus, aklus
ir luošus, išvesdami juos, iš j pa
interviu. Aš turiu
jo raš . Klaus : „Ar j s sugr žote namo gimtin tam,
kad numirtum te ia, gimtin je?“
Atsak : „Ne, mes atvykome pamatyti Mesijo.“
141 O, broli, kas gi nutiko? Ir j bažny ia neturi
atsakymo. Kas gi yra? Mes laik pabaigoje, broli, kai
švie ia vakaro Šviesos, kai Šventosios Dvasios j ga v l
sugr žo bažny , lygiai taip pat, kaip buvo pradžioje.
Pranašas pasak : „Vakare bus šviesu.“ Bažny ia nežino,
kod l anie renkasi ten. Jie neturi atsakymo. Vis d lto,
atomin bomba turi jiems ten atsakym . Tai jau tikrai

turi. Bet mes gyvename vakaro laikotarpiu, valanda
lesn nei manome. Žinoma.
142 Šie išmin iai, lakstydami gatv mis skersai ir
išilgai, netur jo atsakymo. Kas nutiko? Kas nutiko?
Galiausiai mes matome, kad jie prad jo sekti j . Kai ji
atsid
štai ten, jie nebegal jo Jos rasti. Negal jo rasti
jokio atsakymo mieste, j religin se srityse. Ne, negali ir
dabar. Jie... k ?.. Jeruzal – jie nieko nežinojo apie jok ...
jok antgamtišk ženkl . „Apie kok antgamtišk ženkl
kalbate?“
143 „O, mes mat me žvaigžd , kai buvome rytuose.
Mes sek me j .“
144 „Kur ji? Aš jos nematau. O, mes nieko apie tai
nežinome.“ Tiksliai išpild Rašt .
145 Bet jie netur jo atsakymo savo religin se grup se.
Neturi jo ir šiandien. „Kas tas kalb jimas kalbomis? Kas
ia per grup žmoni , kurie prikelia, gydo ligonius ir daro
visus tuos stebuklus ir kitk , ir dži gauja, š kauja ir
visa kita?“ Skamba panašiai tai, k darydavo Biblijoje.
„Ai, nes mon , tuš ias reikalas.“
146 Jie nieko nežino apie tai, kas antgamtiška. Kod l?
Štai kod l. Jie neseks Šviesos Žvaigžd s, Šviesos
Žvaigžd s, Dievo kompaso link tos tobulos Šviesos. O,
„Link vakar , vesk mus pirmyn, atvesk prie Šviesos
tobulos, Betliejaus žvaigžde.“
Mes ia mat me Jo Žvaigžd vakaruose. Tik koki
Žvaigžd ? Jo bažny ios Žvaigžd , Švent
Dvasi ,
judan
žmon se. Mes mat me Jo Žvaigžd ir at jome Jo
pagarbinti. Amen. Štai kaip yra – išmintingi vyrai,
išmintingos moterys, nusižemin širdimi: mes mat me Jo
Žvaigžd ir at jome Jo pagarbinti.
147 O, jie nieko neišman apie antgamtiškus dalykus,
jie nieko neišman apie šviesas ir panašiai – jie... jie
nieko apie tai nežinojo. Tai suk
tarp j
s myš ,
žinoma. Tas pats ir šiandien. Jie nieko apie tai neišman ,
bent jau religin s grup s. Taip pat jie nieko neišmano
apie tai ir šiandien.
Atkreipkite d mes , man tai patinka. O, štai kas
puiku.
148 Kol... kol jie buvo tose denominacin se srityse,
žvaigžd jiems taip ir nepasirod . Ji dingo už Jeruzal s
vart ir liko išor je (broli), liko išor je, kol jie vaikš iojo
po tas denominacines sritis. „Kur Jis? Žinoma, j s,

pastoriai, turite k nors apie tai žinoti. K visa Tai
reiškia, j s, rabinai, ir j s, kunigai? Ir j s: j s,
metodistai, baptistai, prebiterionai, katalikai, ir j s,
senosios bažny ios kaip šios, – žinoma j s turite
atsakym
tai. Kur Jis yra?“ O, tai bent! Matote, jie nieko
apie tai nežino. Ir tie, kurie buvo ten, liko tamsoje, kol iš
ten neiš jo. Ir kai tik jie iškeliavo iš miesto, žvaigžd v l
buvo vietoje! Šlov .
149 „Išeikite iš jos, Mano žmon s, – pasak Viešpats. –
Išeikite iš Babilono painiavos. Išeikite iš savo tik jimo
mokym ir savo pa
susikurt dalyk . Aš priimsiu jus,
– sako Viešpats. – Nesilieskite prie j nešvari dalyk : j
dabit vakar li bažny ioje ir lošim kortomis, ir viso
kito šlamšto bei šoki .“
150
ia neseniai mano mama pasikviet mane, pasak :
„Bilai, ateik ia trumpam.“ Man regis, š vakar ji s di
kažkur ia, bažny ioje. Aš nu jau. Paklausiau: „Kas
nutiko?“ Jie pašauk mane ten. O ten, Indianoje, buvo
didel
metodist
bažny ia, kurioje vyko rokenrolo
vakar lis. Ir jie pa
interviu iš pastoriaus, jis pasak :
„Per ilgai metodist bažny ia buvo pamiršusi nuostab
rokenrolo men .“ Velnio aps sti, nieko nenutuokia apie
Diev . Žino apie Diev ne daugiau nei hotentotas išmano
apie egiptie
riter , jie tiesiog... ne daugiau, nei kiškis
apie sniegba ius. Kai patenki toki viet , kur viskas, k
žinai, t ra teologija, kažkokie žmogaus sugalvoti
mokymai...
151 Kai eina Šventosios Dvasios j ga, priimkite Dievo
pažad . Priimkite Dievo Šventosios Dvasios dovan , ir
paži
kite, kiek rokenrolo tuomet gal site tur ti
bažny ioje. Gr žkite prie Evangelijos, kuri pamokslavo
Džonas Veslis, ir paži
kite, kiek joje gal site tur ti, –
atsitrauk nuo praminto tako. Sugr žkite prie baptist
Džono Smito, sugr žkite prie Martino Liuterio. Bet kas gi
tai? Šiandien nieko nežino apie tai, kas antgamtiška.
tent taip. Metodist
bažny ia nieko nežino apie
Dievišk išgydym .
152 Kai Džonas stov jo ten pamokslaudamas Dievišk
išgydym , kai kurie iš didži
Anglijos bažny
at jo ir
šaip si iš jo, paleido lap ir b
skalik . Jis nukreip
piršt jam veid ir pasak : „Saul nenusileis virš tavo
galvos tris kartus ir tu jau šauksi, kad pasimels iau už

tave.“ Jis mir t vakar , šaukdamas, kad Džonas ateit
pasimelsti už j .
153 Kod l metodist bažny ia v l nesugr žta
tai?
Kod l? Nes ji mirusi! Teisingai! Jums baisu pasiži
ti
Siuntin , nes tai atskleis j
nuod mes. Aš kvie iu
jus, metodistai, v l pasiži
ti t Siuntin . Aš kvie iu
jus, baptistai, v l pasiži
ti
t Siuntin . Ir jus,
presbiterionai, ir jus visus, sekmininkai, katalikai ir visi –
atsigr žkite Dievo Kal
Dovan . Atsigr žkite Dovan !
Meskite šalin d
ir imkite Dovan . Tikrai taip.
Atsitraukite nuo Kal
Senelio blizgu . Sugr žkite prie
Dievo Dovanos. Sugr žkite prie Šventosios Dvasios. O, aš
žinau, kad tai atskleis daugel dalyk , bet b tent to jums
ir reikia: apvalymo, nušveitimo. Bi iuliai, žinau, kad tai
siaubingai sunku, bet mes privalome tai tur ti. Tai Dievo
Žodis. Tikrai taip, jums tai naudinga. Teisingai. O, taip.
154 Jie... jie žinojo, kad kažkas negerai, kai jiems
pasiekus t
miest
Šviesa pasitrauk . Kai tik jie
prisijung prie šios denominacijos, Šviesa pasitrauk .
„Kas nutiko?“ Jie prad jo šaukti: „Kur Jis? Kur Jis?
Tikrai rasiu J ia – tai sena denominacija, ji ia jau ilg
laik . Tai denominacij sostin , Vatikano miestas; tikrai
turiu... turiu J
ia rasti. Kur Jis yra? Kur Jis, tas
Kristus, kuris pasak , kad yra tas pats vakar, šiandien ir
per amžius? Kur yra Tas, kuris pasak , kad vakare bus
šviesu? Kur yra Tas, kuris pasak : „Darbus, kuriuos Aš
darau, ir j s darysite?“ Kur Jis? Kur Jis?“ O Šviesa
tiesiog liko išor je. Kai jie leidosi lauk iš to dalyko, iš jo iš
miesto, ten Šviesa ir v l pasirod .
Išties bus vakaro metu šviesu –
šlov tak štai surasi tu
Per keli t vandens, kuris šiandien
– šviesa,
Palaidotas brangiam J zaus Varde.
Jauni,
seni!
Gail kit s
d l
nuod mi ,
Tuomet Šventa Dvasia eis – ir bus
ramu.
Nušvito vakaro šviesa šiandien Akivaizdu, jog Dievas, Kristus yra
vìena.

155 Taip, broli, tikrai taip. Gail kit s d l nuod mi ,
tuomet Dvasia Šventa, Dievo Dovana, eis. Jis prie dur
[Brolis Branhamas pradeda belsti sakykl – Red.], sako:
sileisk Mane. Jei sileisi Mane, Aš vakarieniausiu su
tavimi. Aš atskleisiu tau šiuos dalykus, parodysiu tau tai,
kas antgamtiška, išgydysiu tavo ligas, pasir pinsiu už
tave visais tais dalykais, jei tik sileisi Mane.“ [Brolis
Branhamas nustoja belsti sakykl .]
156 Dievo Dovanos Siuntinys, šiandien vyniotas
Šventosios Dvasios form . Jis buvo vyniotas tuomet,
pavadintas Dievo S numi. Dievo Dovanos Ryšulys buvo
tiesiog paimtas bei iš naujo pervyniotas ir nusi stas
atgal. Amen. Tuomet Jis buvo vyniotas Dievo S
,
šiandien Jis vyniotas
Dievo s nus, pavadintus
Bažny ia. Teisingai. Dievo Dovanos Ryšulys, vyniotas
žmon ms, o šie atmeta J šiandien, kaip atmet ir
tuomet. „Jei nam šeiminink jie pramin Belzebulu,
ju, nes Jis gal jo atpažinti mintis, tai k bekalb ti
apie jus?“ Taip, jie vadina nam šeiminink ... O, nieko
sau. Išsiaiškinkime.
157 Taip, išmin iai – jie tai pri
. Jie buvo vargšai ir
nusižemin , ir pamat keist švies .
158 Dar vienas dalykas, kur noriu ia pabr žti. Ir,
pamat ši švies , jie buvo labai laimingi. Biblijoje
pasakyta: „Jie labai džiaug si.“ O, sivaizduoju, kaip jie
šiek tiek paš kavo. Ar ir j s taip sivaizduojate? Aš
tent taip sivaizduoju. Tuomet, kai jie išvydo, kad taip
ilgai buvo toje senoje organizacijoje, m gindami surasti
kažk , nors ten nieko nebuvo, kai jie iš
pro vartus
pamat t Šventosios Dvasios švies , v l švie ian
tolumoje, t šlov s žvaigžd , švie ian
ant j , jie tapo
tokie laimingi, jie labai džiaug si.
159 O, k žmogus daro, kai taip netveria džiaugsmu?
j s darote beisbolo metu, kai netveriate džiaugsmu?
O, j s r kiate: „Valio, valio! Bravo, jis gr žo nam baz .
Cha-cha, cho-cho-cho!“ Suprantate?
160 Ir kai j s labai džiaugiat s, j s šaukiate: „Šlov !
Aleliuja! Garb
Viešpa iui!“ Teisingai. Labai didelis
džiaugsmas. Štai Žvaigžd . Vesk mus. O, išvesk mus iš
šit organizacij ir vesk t tobul Švies .
Vakar kryptimi, vesk mus pirmyn,
Atvesk prie Šviesos tobulos.

Tik laikykit s ir toliau. Žvaigžd buvo vedlys link
Šviesos. Galiausiai ji sustojo virš Vaiko.
161 Kai jie... [Tuš ia vieta juostoje – Red.] Dar kelias
minut les. Gerai. Gerai.
162 Jis pasirod
vargšams žvejams. Jis buvo
parodytas, tas Ryšulys, – tai, kas buvo viduje, – buvo
parodyta
vargšams
žvejams:
nemokytiems,
neišsilavinusiems. Jis apreišk Save žmon ms, kurie n
savo vardo nemok jo užrašyti. Jie negal jo b ti diakonais
ar... ar kuo kitu bažny ioje. Tais jie negal jo b ti. Jie
buvo tokie nemokyti, – o, jie buvo pasibais tini, – taigi Jis
apreišk Save jiems. Nepageidaujamiems, tiems, kurie
buvo išvaryti, – Jis apsireišk jiems, nemylimiems. Jis
buvo mielas tiems, kurie buvo nemylimi: ligoniams –
jiems reik jo išgydymo, jie nor jo pažvelgti Siuntin , kad
sužinot , kas gi ten, – Jis apreišk Save jiems; ir
alkanuosius Jis pamaitino duona ir žuvimi. O, mes
gal tume likti... Turiu užsiraš s apie tai labai daug, bet
turime praleisti. Suprantate? Apreišk Save visiems tiems
žmon ms, – nemylimiems, kai niekam j
nereik jo,
vadino juos fanatikais, – Jis apreišk Save jiems. „Su
džiaugsmu sakau, kad vienas aš iš j .“ Nemylimiems,
nepageidaujamiems, sergantiems, turintiems poreiki ,
alkaniems – Jis apreišk Save. Taip.
163 Aš galvojau apie kit alkan žmog . Vien dien
buvo alkanos širdies žmogus vardu Paulius, tuomet dar
Saulius, kuris keliavo Damask , – alko ir nežinojo, k
daryti. Jis nor jo kažk padaryti d l Dievo. Šviesa
apšviet j : „Sauliau, Sauliau, kam Mane persekioji?“ Jis
apreišk
Save išalkusiam širdimi Pauliui, blogos
reputacijos moteriai, pasmerktam Barabui.
164 Jis apreišk Save (teisingai) alkusiam širdimi
žmogui, prastos reputacijos moteriai, visiems tiems, kurie
buvo išvarytieji. Aš galvoju apie t blogos reputacijos
moter . Tik minut
jai. Prašau, b kite man kantr s dar
minut .
165 Simonas, fariziejus Biblijoje, – o, jis nor jo... jis
taip pat nor jo pažinti ši Dovan , bet nor jo pažinti J iš
savo paties savanaudišk
paskat , iš savo paties
savanaudišk motyv – fariziejus. Taigi, k jis padar ?
Sureng didel puot ir man , kad gal s šiek tiek
pasilinksminti. Biblija, Evangelijos istorija, mums tai
pasakoja. Žvilgtelkime dabar
tai minut
prieš

baigdami. Ten pasakyta: jis pasikviet ateiti J
, nes...
Aš nemanau, kad fariziejus iš ties myl jo J
, kadangi
netur jo nieko bendro. Tai buvo senas užkiet s
fariziejus, ir jis nekent J zaus, taigi man , kad pasikvies
ten ir padarys iš Jo kelet pokšt , patikrins, ar Šis iš
ties pranašas, ar ne.
166 Taigi, jie nusiunt ir papraš Jo ateiti. Atvyko
pasiuntinys, prib go, ir grei iausiai visas dulkinas ir taip
toliau, pri jo ten ir atsistojo šalia J zaus, kuris turb t
gyd žmones ir taip toliau, ir buvo pavarg s. Galiausiai
galb t Petras pasak : „Šiandien tu negali su Juo
susitikti.“
167 Jis atsak : „Bet, pone, mano šeimininkas yra
mokytojas Simonas, jis
ia, Jud joje, yra didel s
bažny ios pastorius. Nagi, j s... Jis... jis... jis pakviet
tavo Mokytoj atvykti ir susitikti su juo. O... o... o, kaip...
tai J labai išgarsins. Supranti? Turite susitikti su juo.“
„Na, – jis atsak , – nusivesiu tave ir paži
siu, k
Jis sakys.“
168 Taigi, jis brov si pro mini , o saul jau tuoj tur jo
leistis, J zus pavarg s ir išsek s, ir štai prieina tas
pasiuntinukas. Ir jis, vietoj to, kad...
169 Kristaus akivaizdoje... O, man dažnai kildavo
klausimas, kas gi buvo tam pasiuntiniui? Kas gi jam
buvo negerai? Stov jo taip arti J zaus, ir vis dar tur jo
žini
nuo fariziejaus: „Mano šeimininkas nori, kad
atvyktum su juo susitikti. Žinai k ? Jis ten rengia
vakar . Jis nori, kad ateitum, b tum garbingas sve ias.“
170 O, kaip nor iau paimti t žinut , b damas taip
arti Jo. O j s? Niekada neb iau galvoj s apie tai, k tas
fariziejus pasak . Aš b iau puol s Jam po koj ir
pasak s: „O Viešpatie J zau, b k gailestingas man,
nusid liui.“ Aš manau, kad b iau taip pasak s. O j s?
Kaip gi jis stov jo taip arti J zaus ir vis d lto praleido
galimyb paprašyti savo nuod mi atleidimo? Taip arti
Jo! Ne, per daug visko sukosi jo galvoje. Jis buvo tarnas,
jis tur jo paklausti d l fariziejaus.
171 O J zus, vargšas J zus, nors pavarg s ir išsek s, ir
žinodamas, kad anas J niekina ir Jo neken ia, nulenk
galv : „Aš ateisiu.“ Kai Jis sako, kad ateis, – Jis ateis.
Nesijaudinkite, Jis ateis. Niekas Jo nesulaikys.
172 Taigi, kai jie nu jo ten, t dien anie papjov visus
savo nupen tus veršius ir atneš vis jaun vyn ir kitk .

O tuomet vargšams žmon ms nebuvo leidžiama užeiti,
kur jie buvo. O, kai jie lauke kep t jautien ir kitk –
koks kvapas. O tie vargšai stov jo ten, ir jiems tiesiog t so
seil . Jie negal jo užeiti. Jokiu b du. Taip, tai buvo skirta
tik žymyb ms. Taigi, o tuomet stovintys lauke... O jis ten
tur jo visoki vynuogi ir kitko, viskas pa iame žyd jime,
tai yra, vynuog s pilnai prinokusios, ir nuostabus
vynuogi kvapas, žinote, kai jos saldžios ir panašiai.
Tur jo ten savo jaun vyn ir kitk .
173 Ir aš dažnai klausdavau sav s: kaip gi J zus ten
pateko nepasteb tas? Žinote, na, kai kas nors rytuose
pakvie ia jus ateiti pas save namus, žinote, jie labai
svetingi žmon s. Taigi, žmon s tomis dienomis, kai jie
vaikš iodavo, tur davo sandalus. Ir kai taip b davo,
girdite apie koj plovim .
174 Štai k mes ia darome tai pamin dami. Tokia
buvo tvarka.
175 Kai kas nors pasikviesdavo jus užeiti
namus,
davo maždaug taip. Jus pasveikindavo prie dur ir
tuomet jie tur davo taip vadinam žemiausi bet kokio
žmogaus darb . Kai kurie vadeliodavo karietas, kai kurie
gamindavo, o kai kurie b davo vyriausieji vir jai, žinote,
kai kurie – patarnautojai ir... Ta iau pras iausiai
apmokamas žmogus iš viso nam
kio b davo kojas
plaunantis tarnas. Jis tebuvo nieko vertas tarnas.
176 Ir pagalvokite, mano Viešpats buvo kojas
plaunantis tarnas. O po to mes manome kažk , manome,
kad esame kažkas. Pažvelkite
J , plaunant mokini
kojas: žvej , purvin žvej , piemen ir taip toliau – plov
kojas.
177 Ir štai tas kojas plaunantis tarnas, kai ateinate
prie dur , jie nuplaudavo j
kojas, nes dulk s ir kitkas
patekdavo ant j
koj ir kur j s jote, žinote, per
dulk tus kelius, kur buvo arkli ir gyvuli , suprantate, ir
s visas aplip s smarve. Ir dar ta saul , žinote, nuolat
svilino jums sprand . O ta Palestinos saul , tiesioginiai
jos spinduliai labai karšti. Taigi, kai jie prieidavo prie
dur , jiems nuaudavo apav , nuplaudavo jiems kojas.
Tuomet pad davo... pad davo sandalus, nuvalydavo juos
ir pad davo. Ir apaudavo juos šlepet mis, kaip mažos...
moterys šiandien nešioja šlepetes miegamajame, žinote,
kažkuo panašiu apaudavo ir juos. Tuomet nuplaudavo
kojas.

178 O tuomet ant peties užd davo rankšluost . O
paskui jis padarydavo štai k – nuvalydavo dulkes nuo jo
veido ir paimdavo šiek tiek nardo aliejaus. O, tai buvo
brangus dalykas, kur naudojo turtingi žmon s. Piet
karalien jo atvež ir padovanojo Saliamonui. Pagamintas
iš obuoli rytuose, tarsi iš žiedo, obuolio žiedelio, ir jis
kil s iš ten, – labai brangus.
179 Ir jie paimdavo to nardo ir ištepdavo vis veid štai
taip aliejumi, nes j
kaklas degdavo ir visa kita,
paimdavo rankšluost ir visk štai taip nušluostydavo, ir
tuomet jie... jie atsigaivindavo.
180 Taigi, tai pirmasis dalykas, kur koj plov jas
padarydavo jiems ir pasir pindavo jais štai taip, nes šie
nenor davo užeiti
žmogaus namus, kur tie didžiuliai
puik s persiški kilimai ir panašiai, smird dami tarsi
pabuvoj tvarte, ir... ir... ir saul bei p sl s visur ant
veido. Jie b davo atgaivinami.
181 Tuomet, kai jie užeidavo, jie susitikdavo vienas su
kitu. Ir kai tai vykdavo, visuomet, pasveikindami sve ,
jei tik buvai laukiamas, jie štai taip paspausdavo rank ,
broli Edai. Jie tau štai taip paspausdavo rank , o tuomet
apkabindavo... Atsistok, minut lei, parodysiu kai k . Štai
taip j apkabindavo [Brolis Branhamas vaizduodamas
patapšnoja per nugar – Red.], štai taip, o tuomet
paspausdavo rank [Brolis Branhamas demonstruoja.].
Štai kaip jie darydavo.
182 Tai buvo pasveikinimas. Tuomet tu b davai brolis:
gerai jausdavaisi, kojos nuplautos. Tu... tu b davai visas
pateptas.
183 O tuomet kitas dalykas, kur padarydavo – jie
pabu iuodavo vienas kit
kakl . Ir taip šiltai juos
priimdavo. Paskutinysis dalykas buvo tas pasveikinimo
bu inys.
184 Prisimenate, kaip Judas taip sveikindamas
pabu iavo J
? Paklaus : „Kod l taip elgiesi, drauge?“
Matote? Jis žinojo ano šird .
185 Taip jie pasveikindavo vienas kit . Nesinor davo
užeiti aplipusiam visomis tomis dulk mis ir ta bjauria
smarve ant veido, koj ir kitur. Tas senas r bas buvo
nukar s, rinko dulkes jums beeinant, kai j s eidavote.
Jie nenor jo taip daryti užeidami vidun. Bet kai b davai
visas atgaivinamas ir tada, kai jis pasirodydavo, ir tavo
sve ias... Tu b davai garb s sve ias ir tuomet, kai

pasirodydavai ir tave pasveikindavo, ir pabu iuodavo
kakl , – na, tuomet jau b davai brolis. „Užeik.“ Eik prie
šaldytuvo, pasidaryk sumuštin , bet k . Tu b davai....
tuomet b davai priimamas, b davai priimamas.
186 Bet kaip gi J zus pateko vidun, jei visa tai Jam
nebuvo padaryta? Matote, Jis s
jo ten kampe
purvinomis kojomis, nepageidaujamas. Grei iausiai
fariziejus kalb josi apie kažk kitk , žinote; jis taip ir
nepasteb jo, kaip už jo J zus.
187 Štai kas šiandien nutiko bažny iose, – per daug
toki fariziejišk bažny . eina Dievo j ga, o jie to
nepastebi. Suprantate? Jis nor
kažk padaryti, bet
taip ir nebuvo šiltai sutiktas.
188 Ir štai jis buvo ten, galb t pasakojo juokelius ir
puikiai leido ten laik su pastoriumi-mokytoju tokiu ir
tokiu ir mokytoju tokiu ir tokiu. Jie nepasteb jo J zaus.
189 Ir Jis turb t slinko ir atsis do kažkur pa iame
kampe. Aš matau J ten purvinomis kojomis, p sl tu
kaklu, be jokio pasveikinimo pabu iavimo. O, ar tai
nepriver ia j
keistai pasijusti – J zus purvinomis
kojomis? Jie vadino J : „J zai, J zai, – sak , – J zas
purvinomis kojomis s di kampe.“ O, Dieve, kaip gi taip
gal jo b ti? Niekas nekreip J jokio d mesio.
190 Bet kažkokia prostitut (o, nieko sau), blogos
reputacijos moteris, atsitiktinai jo pro šal , gal ji... gal ji
buvo... Nieko nebuvo mieste, visi nu jo t puot , visos
žymyb s, tod l jai sunkiai sek si užsidirbti. Tuomet ji
išsiaiškino, kas gi ia vyksta, kad jie visi fariziejaus
namuose. Taigi, ji nu jo ten ir grei iausiai paži
jo pro
plyš tvoroje, apsižvalg . O, tai bent! Bet taip jau nutiko,
kad ji pažvelg
kamp , – pamat , kaip Jis s di ten
nulenk s galv , purvinomis kojomis, p sl tu kaklu,
nepasveikintas, niekas J nekreip jokio d mesio.
191 Bet jai tai buvo apreikšta. O, matau, kaip ji
pasitrina akis ir sako: „Ar ia Jis? Tai tas pats Žmogus,
kuris kart pasigail jo moters, tokios pa ios kaip aš, kai
atitemp ta bažny ia ir ketino užm tyti akmenimis, o
Jis paklaus : „Moterie, kur tavo kaltintojai?“ Tai turi b ti
Jis.“ Matote, tik jimas ateina per klausym ir jai buvo
apreikšta, kad tai buvo Jis.
192 Ji pasak : „Bet pažvelkite, Jis nepasveikintas. Jo
kojos purvinos. K gi gal iau d l to padaryti? Aš esu
moteris, ir jei nety ia užeisiu ten ir kažk pasakysiu, juk

jie... jie išmes mane pro vien iš t vart . Aš... Ir aš... aš
blogos reputacijos moteris, o Jis... Jis žinot , kad mano
reputacija bloga. Jis žinot , kad esu bloga moteris, taigi
... k gi aš galiu padaryti?“
193 Matau, kaip ji pasisuka ir vaikštin ja, bei sako: „O,
aš turiu k nors padaryti. Jis nepasveikintas. Bet kažkas
man apreišk , kad man tai vienintelis b das kada nors
tur ti Gyvenim .“ Štai, prašom. O, broli. „Aš noriu
pamatyti, kas tame Ryšulyje. Žinau, kad ten yra kažkas,
kas atleis mano nuod mes. Ir nors esu prostitut , nors aš
bloga, aš noriu pažvelgti t Kal din Ryšul . Žinau, kad
ten yra kažkas skirto man.“
194 Ten yra kažkas visiems. B tent taip, drauge
nusid li. Ten yra kažkas loš jui. Ten yra kažkas
melagiui. Ten yra kažkas kiekvienam žmogui. Ir tame
Kal
Ryšulyje yra kažkas tau. Neatmesk to. Kaip gi
fariziejus, silpnaprotis kvailys, pa
blizgu ius ir išmet
Dovan ? Koks graudus dalykas.
Štai Jis ateina. Jis s
jo ten.
195 Ir ta vargš moter , galb t ji eina
namus,
kuriuose gyvena, pakyla ten senais girgždan iais laiptais
ir išsitraukia savo kojin , ar kažk kitk , ir pasiima savo
pinigus. Ji tar : „O, k gi aš galiu padaryti? Na, palauk
minut . Aš geriau pad siu tai atgal, nes Jis žinos, kad
aš... aš blogos reputacijos moteris. Bet tai mano
vienintel viltis, tai viskas, k galiu padaryti. Nesu
pakviesta t puot , bet vis d lto turiu nueiti pas J .“
196 O, nor iau, kad žmon s pamatyt tai š vakar!
Ateiti pas J arba praž ti! Koks skirtumas, ar b si
vadinamas šventuoliu, ar b si išmestas, ar koks gi kitas
skirtumas? Nusigaukite prie Jo. Nusigaukite prie Jo – tai
vienintel viltis.
197 Ji nu jo ir pa
tai. Ir aš matau, kaip vienas iš t
žyd vaikin ten sako, kad reikalai josi prastai, s di ten,
skai iuoja savo pinigus – visi iš jo puot ir taip toliau.
Ši moteris už jo: „Nu, o k tu ia veiki?“ Ji pab
tuos
Romos denarus ant prekystalio, apie trisdešimt monet .
„A, ko pageidausite, ponia?“ Matote, iš karto pasikeit .
Jis mat , kas ši buvo, bet kai pamat , kad ji turi pinig ,
tada kas kita. Suprantate? Štai koks pasaulis šiandien.
Jei turi pinig , tada tu svarbi persona, jei neturi, tuomet
esi niekas. „O, tada kitas reikalas. Ko nor tum te?“

198 „Noriu geriausio, geriausio nardo aliejaus, kok tik
turite. Tai viskas, k turiu.“
„Leiskite paskai iuoti. Trisdešimt monet , virš
keturiasdešimt. O taip, j užteks šiam buteliukui štai ia
– geriausias.“
„Noriu jo.“
„Norite pasakyti, kad pirksite aliejaus?“
„Aš noriu jo. Man reikia viso to buteliuko.“ Tai
viskas, k ji tur jo.
199 Štai k tu turi daryti, broli. Tai kainuoja visas tavo
nuod mes. Tai kainuoja visk . Bet nor k tai atiduoti.
200 Taigi, ji prasmuko prie tvoros ir aš matau, kaip ji
ži ri vidun. Ji mato, kaip Jis s di ten vis dar nepaliestas.
Fariziejus-pastorius ten vis dar pasakoja savo purvinus
juokelius ir kitk , ten su kitais, t sia, kalba apie kažk
tokio svarbaus kažkur, nežinodamas, nepasteb s
... m
brangaus Viešpaties. Ji ištar : „Kaip gi
man patekti vidun?“ Taigi, dabar matau, kaip ji
patyliukais prasmunka vidun, pakyla štai taip ten, kur
yra Jis. Ir ji pažvelg
J . Matau, kaip ašaros rieda jos
veidu ir jos didel s rudos akys štai taip žvelgia J . Ir ji
sudav
buteliuk , sudauž aliejaus buteliuk , išliejo š
ant Jo koj . Ji neketino leisti J zui s
ti purvinomis
kojomis.
201 Pasakysite: „Aš b iau padar s taip pat.“ Tai kod l
tuomet nieko d l to nedarote? Šiandien šalyje Jis turi
pat blogiausi vard : „šventuolis, religinis fanatikas“.
Kod l nieko šiuo atveju nedarote?! Pakilkite ir sakykite:
„Aš eisiu su paniekintaisiais Viešpaties vaikais. Aš
pasireng s priimti t Siuntin !“
202 Ji išliejo t aliej ant Jo koj . Visas kambarys
prašvies jo nuo to. Jis buvo brangus.
203 N ra nieko per gero d l J zaus. Atiduokite Jam tai,
turite geriausio. Atiduokite Jam visk , k turite: savo
gyvenim , savo siel , savo esyb , savo laik – visk , k
turite, atiduokite Jam!
204 Ir ji kaip tik pažvelg . Ji stov jo ten. O, tai bent! Ji
išliejo aliej ant Jo... ant Jo galvos. Tuomet suklupo prie
Jo koj ir prad jo... O, ji... ji pak
Jo kojas ir paži
jo
– jos buvo purvinos. Ji netur jo nieko, kuo gal
... Ji
prad jo galvoti apie savo nuod mes ir pasak : „Žinoma,
Jis... Jis... Jis pasmerks mane.“ Taigi, ji išliejo aliej ant

Jo kaklo ir tryn j , tuomet pasilenk ir sikibo Jam
kojas.
205 Ir ji krito ant žem s, prad jo verkti: „O, aš tokia
nusid
, kad stov iau prieš š Žmog . Aš tokia
nusid
.“ Ir ji pažvelg aukštyn, ir jos didel s gražios
akys... Ji paman : „Jis... Jis... Jis tuoj išspirs mane iš šio
kambario.“ Bet Jis taip ir nepajud jo, Jis tiesiog s
jo ir
ži
jo
j . O, man tai patinka. Jis tiesiog s
jo ir
ži
jo j . „O, Jis žino mano šird , tiesiog dabar jau iu,
kaip Jis skaito mano mintis. Jis žino, kad aš netikusi. Aš
tai žinau, Viešpatie, bet negaliu ištverti, matydama Tave
purvinomis kojomis. Tiesiog negaliu to ištverti. Tu – mano
vienintel viltis. Negaliu to išk sti.“
Koks nuostabus vanduo Jo kojoms. O, atgailos
ašaros. O... Senasis fariziejus negal jo par pinti nieko
panašaus. Vandenys, ašaros, tekan ios jos skruostais...
206 Ir ji
trinti jas, ir [Brolis Branhamas vaizduoja
bu iavimo gars – Red.] bu iavo Jo kojas. O, tai buvo Jos
Viešpats; bu iavo Jo kojas. Ji netur jo... netur jo jokio
rankšluos io, kuriuo gal
jas nušluostyti. Taigi, aš
manau, jos garbanos, sušukuotos viršugalvyje, turb t
išsileido, nes ji pa
savo plaukus ir prad jo jais
šluostyti Jo kojas. Ir bu iavo Jo kojas, sakydama:
„Viešpatie, Tu žinai... Viešpatie, Tu žinai, kad aš... aš
nusid
. Aš... aš nepatogiai jau iuosi b dama prieš
Tave štai taip, bet negaliu išk sti matydama Tave
purvinomis kojomis.“ O, nieko sau. J zus purvinomis
kojomis, nepageidaujamas, n nepabu iuotas kakl . Ji
bu iavo net Jo kojas: „Viešpatie [Bu iavimo garsas.], o
Viešpatie, o Viešpatie, aš... aš... aš nusid
[Bu iavimo
garsas.]. Tu žinai, kad tokia esu, Viešpatie.“
207 Ir kaip tik tuo metu pasisuko senasis fariziejus.
„Hm, – pasak , – dabar pažvelkite ten. Pažvelkite ten. Štai
koki kompanij turi ta vadinamoji Šventoji Dvasia!
Matote?“ Jie nepasikeit . „Pažvelkite, kas ia. Pažvelkite,
su kokiais žmon mis Jis bendrauja. J s kalbate apie
Švent
Dvasi ir Dievišk
išgydym – kas gi ia?
Miesto padugn s.“
208 Žinoma, štai kam tai apreikšta. Ji žinojo, kas buvo
tame Ryšulyje, ji žinojo vienintel laik , ir laik , kai ji
apskritai gal jo kažk padaryti. Ji negal jo eiti pas
fariziej , – jis b
išspyr s j iš bažny ios; tik jau ne j
socialiniame
sluoksnyje.
Bet
buvo
visuomen

nusid liui, aš tuo taip džiaugiuosi. Yra vieta, kur gali
ateiti nusid lis. Yra balzamo Gileade, kuris išgydo
sužeistuosius. Ji rado tai. Ji nor jo pažinti t Dovan ir
bu iavo Jo kojas.
209 Ir tasai fariziejus pasak : „Hm-hm. Ateikite ia,
vaikinai. Hm-hm. Štai j
pranašas. Matote? Jei Jis
bent šioks toks pranašas, tai žinot , kas per
moteris plauna Jo kojas. Pažvelkite ten. Kalbant apie
fanatizm , tai daro g
mano namams.“
210 J zus nepasak nei žodžio, tik stov jo ir steb jo
moter . Taigi, po kurio laiko... Jis žinojo, k tie fariziejai
galvojo, taigi Jis atsistojo.
211 Ta moteris, matau j : „O, o, štai ir išmuš mano
valanda. Jis... Jis... Jis... Jis... Jis pasmerks mane. Jis...
Jis... Jis... išmes mane iš šit nam .“ Aš matau, kaip Jis
atsistoja, atrodo štai taip. Dabar jis jau iasi gana gerai,
Jo kojos nuplautos ašaromis. (O, Dieve, priimk
man sias.) Jo kojos nuplautos atgailos ašaromis,
nuoširdžios širdies. Nors tokia amorali, kokia buvo, bet
tai buvo vienintelis laikas, kai ji gal jo b ti apvalyta prie
šaltinio. Štai ji s di ten, ži ri Jo veid . Matau, kaip
ašaros šitaip sr va jos veidu ir visa išsipurvinusi. Jos
visos garbanos nukritusios ir pilnos ašar ir purvo nuo
Jo koj . Ji stov jo ten, galvojo: „Kas gi nutiks? Jis išmes
mane. Jis lieps pasodinti mane kal jim už tai, kad ia
at jau.“
212 Jis štai taip atsistojo; Jis pasak : „Simonai, turiu
tau k pasakyti. Tu pakvietei Mane savo namus. Ir kai
aš už jau, tu visai nedavei man vandens kojoms. B iau
ir pats nusiplov s, bet tu visai nedavei Man vandens.“ O,
Dieve. „Nedavei Man nei kiek aliejaus, kad juo
pasitep iau kakl , kai šis deg . Tu nepadarei to, Simonai.
Taip pat tu nepabu iavai Man s ir nepasveikinai. Bet ši
moteris, ji nuplov Mano kojas savo ašaromis ir bu iavo
Mano kojas, ir nesiliov to dariusi nuo tada, kai ia at jo.
Turiu kelet dalyk prieš tave, Simonai. Bet ji...“ (Ar Jis
pranašas, ar ne?) „Sakau jai, jos daugyb nuod mi
atleista.“ O, Dieve.
213 Kas tai buvo? Ji rado tai, kas buvo tame Dovanos
Ryšulyje. Ji rado ten meil , ji rado ten atleidim . Ji tai
pamat . O, ji iš ties pamat , kad brangi Dievo dovana
veik jos labui. Kaip tai tur jo priversti j pasijusti, kai ji

pamat , kad Dievo Dovana jai teikta. Jos nuod
s
buvo atleistos.
214 Kaip Barabas tur jo pasijusti t dien ! Juk žinote
Barab , pasakojim . Barabas buvo tas nusikalt lis, kuris
buvo pagautas ir pasodintas galeras, tur jo mirti kit
ryt . Jis buvo vagis. Jis buvo statymo pažeid jas, jis
buvo žudikas, jis buvo nusikalt lis. Ir vis nakt jis
vaikš iojo pirmyn atgal po t kal jim , rov si plaukus,
nes kit ryt tur jo eiti ant kryžiaus mirties bausmei,
tur jo mirti. Kiek košmar j aplank t nakt . Kaip jis
negal jo nurimti. O kit ryt joki pusry , nieko, –
žinojo, kad jo kraujas bus pralietas lyg tarp vilk . Ir
staiga jis išgirsta, kaip tos grandin s sužvanga [Brolis
Branhamas
vaizduoja
žygiavimo gars
–
Red.]
atžygiuojant kareiviams. Štai ateina keturi ar penki, o gal
ir batalionas Romos kareivi , žyb ioja ietimis, prieina
ten. Didysis priži
tojas pasuko raktus ir pasak : „Išeik,
Barabai.“
215 „O, nežudykite man s, pasigail kite!“
„Barabai, viskas gerai, tu laisvas.“
„Aš koks?!“
„Tu laisvas.“
„Kaip aš tapau laisvas?“
216 Kažkas parod štai ten. K tai tur jo reikšti
Barabui, kai jis pamat , kad Dovana už
jo viet
mirtyje? Aš jau iausi taip pat. Dievo Dovana už
mano
viet mirtyje. Kaip tas mirštantis vagis ant kryžiaus,
prikaltas ten.
Miršt s pl šikas džiaug si
Šaltin rad s ten prieš mus
Aš, kaip ir jis, bjaurus buvau,
Bet štai esu švarus. (Taip)
Tik jimu kai pama iau (Tai buvo
man apreikšta)
Srov t , nuplaunan
kaltes,
Atperkan ioji meil bus
Mano giesme iki mirties. (Teisingai.
O!)
217 Pabaigdamas nor iau pasakyti štai k . Šiandien
Kal dos reiškia blok „Camel“, blok „Viceroy“ cigare ,
butel „Four Roses“ ar „Seagram“ viskio, vyniotus dail

Kal
Senelio popieri . Bet jie vis dar atmeta Dievo
Kal
Dovan . Jie vis dar atmeta Jo Kal
Dovan . Jie
nenori Jos.
218 Aš Jos noriu. Aš džiaugiuosi, kad j gavau. O,
Emanuelis, Dievas tapo k nu ir gyveno tarp m
,
atmestas ir pasmerktas per visus amžius, o šiandien Jo
gailestingumas driekiasi link kiekvienos širdies, kuri
priims J . Nulenkime minut lei galvas.
219 Š vakar man kyla klausimas šiame pastate š
Kal
laikotarp , minint laikotarp beveik prieš du
kstan ius met , kai Dievas padovanojo pirm
Kal
Dovan . domu, ar š vakar tu nor tum pažvelgti
to
Ryšulio vid , patikrinti, nusid li, ar ten n ra ko nors,
kas tave myli, ko nors, kas už tave mir , ko nors, kas
atidav Savo gyvyb už tave? Ar nenor tum š vakar
nuimti nuo Jo tuos vystyklus, t purvin r
, kai jie
vadina J fanatiku ir šventuoliu, sivynioti j ir eiti tuo
keliu su keliais paniekintaisiais Viešpaties vaikais?
220 Jei š vakar esi pastate, nor tum b ti pamin tas
maldoje, ar nepakeltum rankos ir nepasakytum: „Š
Kal
vakar aš noriu priimti Dievo Kal
Dovan ,
tikr Dievo Kal
Dovan ?“ Telaimina jus Dievas, ponia.
Telaimina tave Dievas, mergyte. Telaimina tave Dievas,
sese. Telaimina tave Dievas. Telaimina Dievas tave, jauna
panele štai ten. Ar ia yra dar kas nors, kas nor
b ti
prisimintas maldoje? Viešpatie... Telaimina tave Dievas,
mano broli.
221 Dar kas nors: „Viešpatie, aš eisiu tuo keliu. Ir aš
niekada neži
siu Tave s dint purvinomis kojomis. Aš
niekada nestov siu, aš prisijungsiu prie j . Aš ateisiu
tiesiai
Dievo karalyst . Aš... aš b siu vienas iš
nedaugelio paniekint
. B k su manimi, Viešpatie.
Ateik, eik su manimi namo š vakar. Aš nuplausiu nuo
Tavo Vardo vis purv . Tu nuplauk mano nuod mes,
Viešpatie, leisk man gyventi Gyvenim . Ne taip, kaip
gyvenu dabar; aš purvinau Tavo... Aš... aš purvinu Tave
kiekvien dien , ver iu ant Tav s vis daugiau. Leisk man
eiti š vakar, Viešpatie, ir su savo atgailos ašaromis dabar
nusižemin s ateinu prie kryžiaus pakojo, kad priim iau
Tave kaip savo Išgelb toj .“ Ar ia yra dar kas nors prieš
mums pasimeldžiant? Tiesiog pakelkite savo rank .
Gerai.

222 Brangus Viešpatie, mes atnešame Tau š vakar...
Atrodo, kad š vakar yra bent keletas moter , Viešpatie,
kurios pak
rankas. Gal jos taip pat gali pažvelgti... Kai
kurios iš j – jaunos mergait s, dar tik paaugl s, kurios
pak
rankas, jos tai padar rimtai, Viešpatie. Jos... jos
ne... jos nenori b ti pasmerktos su pasauliu. Jos nori
priimti Tave dabar, šiuo Kal
laikotarpiu, pažvelgti
Dievo Siuntin ir priimti Amžin
Gyvenim . Suteik tai,
Viešpatie, tiesiog dabar, kad atvertum joms j nuod mi
atleidim , kad atvertum joms Dovydo nam Šaltin , kuris
atvertas nuod mei ir nešvarumui, kur tie, kas po ta Srove
pateks, bus laisvi nuo kal . Suteik tai, Viešpatie. Eik
namo su jomis ir b k su jomis š vakar, Viešpatie.
Padaryk j gyvenim tok , koks jis turi b ti, Viešpatie.
Suteik tai.
223 Išgydyk ligonius ir ken ian ius m
tarpe. Tu esi
bej gi Pagalba. Tu esi tas, Viešpatie, kuris gali padaryti
tai, ko kiti negali. Tu – nuolatin Malon . Tu – Dievo
Dovana. Ir mes nusižemin tikime Tavimi, Viešpatie. Mes
sekame Dienos Žvaigžd , sekame Švies , kol Ji atves mus
prie tos tobulos Šviesos, Dievo Dovanos, Amžinojo
Gyvenimo per krikšt Dvasia. Suteik tai, Viešpatie. Aš
dabar pavedu juos Tau. J zaus Kristaus Vardu, paimk j
sielas š vakar ir nuplauk jas purpuriniu Kalvarijos
krauju. Nes mes prašome to J zaus Vardu. Amen.
224 ...Viešpatie, gyvenk su manimi
[Brolis Branhamas ni niuoja – Red.]
...pad jai nepaguos
Gyvenime, mirty, O Viešpatie,
gyvenki Tu many.
Ar mylite J visa širdimi? Dar kartel sen laik
vardan: „Aš myliu J , aš myliu J . Pamilo pirmas Jis.“
Aš myliu J . (Dabar visi)
Aš myliu J .
Pamilo (Pakelkime dabar
J savo
rankas) pirmas Jis,
Išpirko man Kalvarijoj
Išganym .
225 Dabar aš noriu, kad paspaustum te rankas kam
nors priešais jus ir už j
, ir šalia j
. [Brolis
Branhamas spaudžia rankas – Red.]

Aš myliu J ,
Aš myliu J .
Pamilo pirmas Jis,
Išpirko man Kalvarijoj
Išganym .
226 Visi, kurie gavote Kal
Dovan nuo Dievo,
pakelkite dabar savo rankas.
Aš myliu J ,
Aš myliu J .
Pamilo pirmas Jis,
Išpirko man Kalvarijoj
Išganym .
227 Ar j s mylite J ? Argi Jis n ra nuostabus? Gerai,
dabar kol stovime.
Tu paimki J zaus Vard ,
Vaike sielvarto varg .
Jis paguos tave, pralinksmins,
Imk tu j visur kartu.
O, brangus, nuostabus
(nuostabus...)
Vardas džiaugsmo ir vilties.
O, brangus (O, brangus), nuostabus
Vardas džiaugsmo ir vilties.
Dabar l tai:
Tu paimki J zaus Vard ,
Jis tau skydas, apsauga.
Jei tave apsups (K j s darote, kai
apspinta pagundos?)
Visada pad s malda.
O, brangus (O, brangus)...
(nuostabus)
Vardas džiaugsmo ir vilties.
O, brangus (O, brangus), nuostabus
Vardas džiaugsmo ir vilties.

Klaupiam s prie J zaus koj ,
(Nulenkime dabar galvas ir
giedokime.)
Garbiname vard Jo.
Karalium vainikuosim,
Kai parves Jis mus namo.
O, brangus, nuostabus
Vardas džiaugsmo ir vilties.
O, brangus, nuostabus
Vardas džiaugsmo ir vilties.
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