GUOD JAS
1
, broli Nevili. Labas vakaras, draugai. Tikra
privilegija š vakar v l sugr žti Viešpaties namus, š
tarnavim , v l Jam tarnauti. Manau, kad nuostabiausias
man kada nors nutik s dalykas – tai privilegija tarnauti
Jam. Ir aš žinau, kad tarnaudamas jums aš tarnauju
Jam, nes „kiek kart
tai padar te vienam iš šit
mažiausi
, Mano maž
, Man padar te.“ O kiekvienas
Jo Žodis išsipildys.
2
Taigi, noriu pasinaudoti proga ir pasakyti, kad
motina vis dar kv puoja, bent jau kv pavo, kai išvažiavau
iš ligonin s. Ir š vakar, iš karto po komunijos tarnavimo,
mes su žmona ši nakt bud sime prie jos. Mes važiuosime
... ligonin .
3
Ir aš nor iau jos vardu, kadangi ji pati negali,
išreikšti jums pad
už tai, kad meldžiat s už mus ši
sunki valand , ir už mielas atvirutes bei g les, ir kitus
užuojaut
išreiškian ius dalykus, kuriuos siun iate
mano motinai; aš tikrai labai vertinu tai, ir ji taip pat.
Tad labai jums a . Aš steng iausi iš vis j
padaryti
pat d l j
, j s tai žinote. Taigi, žinant tai, kad
galb t…
4
Negal iau pasakyti, kad ji miršta, nors taip sako
gydytojas. Bet jis man taip sak dar praeit sekmadien ,
kad ji buvo bemirštanti jau tuomet. Ir vis savait vaikai
di šalia, budi ligonin je paeiliui pasikeisdami kas
valand , laukdami motinos iš jimo. Ta iau šiuo metu ji
yra blogesn s b kl s nei buvo anks iau.
5
Man atrodo, terapeutas rado joje dvidešimt du
vairius susirgimus. Ir tai… Po to, kai jie… jo kitas,
pasak : „Ne, nemanau, kad d l to.“
6
Ir galiausiai vienas pasak
taip: „Ši senyva
išsekusi motina tiesiog per daug pavargusi, kad ilgiau
gyvent .“ Taigi, manau, kad jis teisingai pasak . Ji yra
dešimties vaik motina ir išgyveno sunkius laikus. Mes
gyvenome vargingai. Ir daug kas buvo ne taip, kaip…
kaip gal jo b ti, ko gero. Bet… Ir ji tiesiog pavargusi ir
išsekusi, ir keliauja Namo.
7
Ir su malonumu, ir su šita… šita didžia Evangelija,
kuri pamokslauju, kuria iki šiol tikiu, – ji veikia ne tik...
ne tik tada, kai viskas gerai, bet ji taip pat veikia ir tada,

kai viskas blogai. Tai mano paguoda. Ir tai… Aš netikiu,
kad mano motina apskritai kada nors mirs, nes ji turi
amžin
Gyvenim . Suprantate? „Kas tiki Mane, nors ir
mirt , bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki Mane,
nemirs per amžius.“ Taip pasak mano Viešpats, ir aš
laikausi ši Žodži . Nors mes visi pereiname š sl ,
tent tie… Kaip m
brangus pastorius ši popiet
pasak
ten pas j : tos užsit susios varginan ios
paskutin s valandos, likusios šioje žem je...
8
Ponia Fordais, kita m
bi iul , kuri guli šalia
jos, bemirštanti nuo širdies ligos... Dažnai b davo, kad
kitoje
gatv s
pus je
mes
atsinešdavome…
nusipirkdavome iš tos ponios daržovi ir kitko. Ji gyveno
šioje apylink je šalia Curšmaido. O aš jos nepažinau, kol
gerai ne siži
jau, – jai septyniasdešimt penkeri ar
septyniasdešimt šešeri. Ir dvi jos vyresn s seserys buvo
at jusios jos aplankyti. Ir, jai iš jus, aš pri jau. Ji
paklaus : „J s – brolis Branhamas, evangelistas?“
Aš atsakiau: „Taip, ponia.“
9
Ji pravirko. Pasak : „Aš guliu šalia… Gird jau,
kad j
motina guli šalia man s, tarp m
– tik
uždanga.“
Atsakiau: „Taip.“
Ji tar : „Mes tikriausiai abi iškeliausime tuo pa iu
metu.“
10
Aš pasakiau: „Ponia Fordais, turiu vien klausim ,
kur noriu jums užduoti, mano sese. Aš lankydavausi
kraštuose prie aukštos tampos linij ir matydavau,
kaip j s ten rav davote kauptuku, sunkiai dirbdavote, o
paskui matydavau, kaip nešdavote daržoves ir,
nešiodama jas po miest , parduodavote bei gr ždavote
atgal, – pasakiau aš, – taigi, j s dorai užsidirbdavote
pragyvenimui. Bet ar j s paž state mano Viešpat kaip
savo Išgelb toj ?“
11
Ji atsak : „Aš paž stu J kaip savo Išgelb toj . Jo
malone viliuosi, – pasak , – kad ši perves mane per
mirties šeš lio sl .“
12
Aš tariau: „Gal mama ir negal s eiti per j kartu su
jumis, bet Jis gal s.“ Taigi, mes pasimeld me. Ir ji taip
laik mano rank , kad man teko j kone traukte
ištraukti, kad išei iau.
13
Tos pa ios palatos kitoje pus je ponia Geiter, kita
pagyvenusi motina, vos prieš kelet valand iškeliavo pas

Viešpat . Jai buvo amputuotos abi kojos d l cukrinio
diabeto... Aš j pažinojau nuo… O jos vyrui, kuris guli
ten, amputuota viena gal
... Ir pasaulis pilnas
sielvarto.
O, negeisk turt bever ,
Jie akimirksniu išnyks,
Vilkis amžinais dalykais,
Tais, kurie per amžius liks.
14
Ir aš… Trisdešimt vienerius metus aš stoviu už
sakyklos tiek ia, tiek ir visame pasaulyje. Kaip esu
sak s: visas pasaulis yra mano sakykla. Be to, aš
stengiuosi pateikti žmon ms š amžinojo Gyvenimo Žod .
Ir tik tai gali pad ti, kai prieini kelio pabaig . Tad kod l
tur tume pasitik ti kažkuo kitu? Kuo gi gal tume
pasitik ti? Jei…
15
Kai motina man neseniai pasak , kad yra
pasiruošusi iškeliauti, ir aš at jau ir pasikalb jau su ja,
lygiai taip pat, kaip ir su ponia Broi, savo uošve, likus
maždaug m nesiui iki jos iš jimo – nu jau ir pasikalb jau
su ja, nors ir pakrikštijau j , ir taip toliau.
16
Aš ir savo motin pakrikštijau prieš trisdešimt
met up je, truput žemiau nuo tos vietos, kur dabar
gyvenu, J zaus Kristaus Vardu.
17
Aš pakrikštijau jos beveik šimtamet
t
Viešpaties
J zaus
Kristaus
Vardu
dumblinuose
vandenyse. Ir dabar prisimenu t drebant senuk ,
virpan ia ranka lie iant mano veid , stipriai apkabinant
mane, ži rint man akis. Aš v l susitiksiu su juo kitoje
pus je. O, taip. Taip.
Nesiviliu niekuo kitu,
Tik J zaus teisiojo Krauju.
Ir kai gr sina praž tis,
Jis man – Uola, mana viltis.
Ant Kristaus stoviu aš tvirtai,
Kitur – tik sm lio pamatai.
vakar komunija. Aš pažad jau b ti ia.
18
Bilis man šiandien pasak , kad daugelis nor jo
pasikalb ti. Ir aš ruošiausi pokalbiams, bet paprašiau jo
kart juos praleisti. Esu tikras, kad j s suprantate.
19
Aš tiesiog truput sukr stas. J s žinote, kaip
patys jaustum s, bet vis d lto, aš... aš tikiu savo

Viešpa iu ir Jo malon s pakanka. Tai viskas, ko man
reikia. Tod l melskit s už mane, nes man reikia maldos.
Ir tegul Dievas gausiai palaimina kiekvien iš j
.
20
Ir kai prieisite kelio pabaig , tikiuosi, kad j s jokiu
du nebandysite ten pereiti, negim iš naujo.
21
Aš galvojau – štai Bilis. Aš laikiau jo motinos, savo
žmonos, rank , jai atsisveikinant su šiuo pasauliu visai
šalia tos palatos, kur dabar yra motina. Kai ji pažvelg
ten (o ji buvo tai patyrusi prieš mirdama – dar visai
mergait , dvidešimt dviej met , dviej vaik motina), ji
pasak : „Bili, tu kalb jai apie tai, tu pamokslavai apie tai,
bet, – pasak , – brangusis, tu nežinai, kas tai yra iš
tikr
, kaip tai šlovinga!“ Tuomet mes buvome dar tik k
atrad š sen ger Evangelijos keli . Ji pasak : „Laikykis
to, Bili. Laikykis to. Niekada to nepalik. Ši valand tai
atsiperka.“ Ir aš atsakiau:
Mes t ryt susitiksime
Prie vart t šviesi ,
Visas sielvartas išnyk s bus.
Prie t vart ten stov siu,
jie pla iai bus atverti, –
Ir gyvenimo varg ten nebebus.
22
Štai taip. Aš tuo tikiu visa savo esybe. Aš tuo tikiu.
Tikiuosi, kad t ryt gal siu ten sutikti kiekvien iš j
.
ryt tu iš šypsenos mane pažinsi.
Kaip jie su broliu Neviliu gieda giesm je:
ryt
pasitiksiu tave tame
keturkampiame mieste.
(Realiau ir b ti negali!)
23
Vykdamas aš pasteb jau, per kelias pastar sias
dienas, važiuodamas iš ligonin s, kad ia yra pastatyta
palapin ant… Pensilvanijos geležinkelio sklype. Tai tarp,
manau, tarp 9-tos ir 10-tos gatvi , važiuojant ia iš
Spring gatv s, privažiuoji, kur parašyta: „Ženkl
ir
dovan tarnavimas“. Aš nepaž stu to brolio. Nežinau, ar
buvau kada nors j sutik s. Bet jis yra brolis, ir jis šiame
mieste veda susirinkimus. O aš žinau, k
reiškia
atvažiuoti miest , ir galb t štai tokio dydžio miest kaip
šis, be jokio… be kieno nors palaikymo. Aš jo nepaž stu,
ir jis n nepraš man s to pasakyti. Bet aš… aš manau,
kad b
tikrai šaunu, jeigu visi, kurie norite kur nors

nueiti, nueitum te ten ir paklausytum te m
brolio,
kai jis pamokslaus Evangelij . Jis tikrai vienas iš
Kristaus vaik , kitaip nestatyt tos palapin s š šalt
rugs , besistengdamas padaryti k nors d l m
Viešpaties. Tad aplankykite ten m
brol ši savait ir
pasiklausykite jo pamoksl .
24
Na štai, manau, kad pranešiau visk , k tur jau
pranešti.
25
Bet aš b tinai noriu pasakyti štai k – aš labai
vertinu j
vis ištverm . Toks oras ir tokie laikai, o j s
ateinate ši sen bažnyt
ir liekate ia. K aš be j
dary iau? K mes darytume vieni be kit ? B tent toki
valand turime laikytis drauge.
O, jie eis iš vis krašt ,
Ryt ir iš vakar …
26
Nor jau, kad Meda su Meibel sugiedot man j
ryt, bet, žinoma, jos negal jo to padaryti šiuo metu. Ši
giesm jos man giedojo, kai tik prad jau savo evangelines
išvykas maždaug prieš penkiolika met . J s gird jote ši
giesm :
Karaliaus sve iai – keleiviai ateis
puot Jo kvietimu.
Matydami veid Jo,
Liepsnojant skaistumu,
Kaip kar nos deimantai,
Spind s jie didžiu džiaugsmu.
27
Taigi, š ryt aš tur jau skubiai išvažiuoti. Na, o
motina atsigavo. Prieš tai ji vos neužduso; ji beveik
nebekv pavo, kai man paskambino, bet ji kažkaip v l
atsigavo ir v l prad jo kv puoti. Ji nežino, bet tai Jis
išsaugojo j gyv , kol pamokslavau, išsaugojo kuriam
laikui. Ir aš viliuosi, kad Jis ir dabar tai padarys, kol
vakar esu ia. Taigi, labai jums a
už j
maldas.
28
O dabar tiesiog nulenkime galvas minut lei ir
pasimelskime. Kol mes nulenk galvas, aš noriu užduoti
jums tikrai rimt klausim ir tikiuosi, kad ne sižeisite d l
to, ko paklausiu; bet, žinodamas tai, k dabar žinau,
kreipiuosi jaunus ir senus. J s, mergait s, kada nors
atsidursite tokioje vietoje, kokioje šiandien guli motina;
s, jaunuoliai, – mes visi žinome, kad tur sime atsidurti
tokioje vietoje.

29
Ir jei nesate visiškai tikri, kad j s pasiruoš
susitikti su Dievu, tiesiog pakelkite rankas, kol niekas
neži ri, Diev ir pasakykite: „Dieve, prisimink mane.“
Telaimina jus Dievas. Telaimina jus Dievas, visur.
„Prisimink mane, o Dieve. Aš taip pat tur siu susidurti
su tuo ir galb t b siu be s mon s. Bet prieš
iškeliaudamas ir kol esu sveiko proto, aš noriu b ti
tikras, kad mano siela keliaus pas Diev . Ir aš eisiu per
mirties šeš lio sl ; nebijosiu pikto, nes Tu su manimi.“
30
Dabar, dangiškasis T ve, š vakar, kai mes tik jimu
atnešame mano rankose šias brangias sielas, kurios k
tik pak
rankas... Aš keliu juos prieš Tavo malon s ir
gailestingumo Sost , žinodamas vien , T ve, – kad ia
gali b ti sergan
, ia gali b ti apimt sielvarto
žmoni , ta iau, o Dieve, niekas iš j neturi tokio poreikio
kaip tie, kurie pak
rankas. Nes jie žino, kad, net jei
bus išgydyti nuo ligos, ilgiau pagyven galb t v l susirgs.
Bet, o Dieve, kart
jiems pri mus š palaimint
Išgelb toj ir sigijus amžin Gyvenim , ir gimus iš
aukšto, niekas nebegal s j atskirti nuo Dievo. Jie taps
Dievo vaikais, ir jie niekada nebegal s b ti atskirti. „Jis
yra per s iš mirties Gyvenim ir niekada nepateks
teism .“ Koks pažadas, Viešpatie. Jame mes galime
tvirtai nuleisti savo sielos inkar . Nesvarbu, kaip stipriai
siau ia audra, nesvarbu, kokios nepalankios atrodyt
bangos.
Žvelgiam tik jimu
Avin ,
Gelb toj !
Dabar apgaubk juos, o Viešpatie Dieve, Savo
malon mis ir r pes iu. Išgelb k j sielas tiesiog dabar.
Tegul jie... Tenepalieka jie š vakar šio pastato tol, kol ta
ramyb , pranokstanti visok supratim , eis j širdis. K
dar aš galiu padaryti, Viešpatie, jiems pak lus rankas,
kaip tik pakelti savo bals
Tave ir šaukti: „O Dieve, b k
gailestingas!“ Suteik tai, T ve.
31
Nes per šiuos daugel met , kuriuos Tu saugojai
mane – tiek misionieriškoje veikloje, tiek ir visame
pasaulyje, – ma iau tuos, kurie prieidavo kelio pabaig
nepažin
Tav s, ir gird jau, kaip jie šauk si
gailestingumo. Ir ma iau, kaip iškeliaudavo tie, kurie
pažinojo Tave, giedodami:

Laim man, laim man,
Nuplov J zus nuod mes!
O taip, dažnai nedor lis išsikeroja kaip žaliuojantis
šakotas medis, bet, kai jis prieina kelio pabaig , b na
visai kitaip.
32
Teneb na šiandien tarp m
nei vieno nedor lio.
Teb na jiems visiems atleistos visos nuod
s. Ir visi ia
tegauna atgaiv ir atsinaujinim nuo Dievo. Nes, T ve, mes
jau netrukus priimsime komunij – t švent , švent
paliepim , kur mums palikai. „Tai yra Mano k nas, kuris
už jus sulaužomas. Tai yra Naujosios Sandoros Kraujas,
palaiminim taur . Kada tik valgote tai ir geriate tai, j s
skelbiate Viešpaties mirt , kol Jis ateis.“
33
Dieve, mes tikime, kad Tu ateini. Mes tikime, kad
zus ateis ir mes pamatysime J , t Did ir Šloving , ir
dings visa senatv , visi senieji sielvartai, li desys, ligos ir
kitkas išnyks, ir t nauj did rytoj mes prasiveršime,
Viešpatie, su šauksmais ir pergal s š kiais:
Garsiai šauksime: „Osana!“,
Soste atsis s Karalius.
Mes laukiame tos valandos.
34
Dabar paguosk š vakar mus, Viešpatie, taip pat ir
Savo Žodžiu. Pasakyk mums k nors paguodžian io, kad
tai paguost m
širdis.
35
Ir aš meldžiu už mam . Viešpatie Dieve, ji yra mano
vienintel motina. Vienaip ar kitaip, kokia miela beb
žmona, nors ir b
tokia miela, kokia tik gal
b ti, ji
nepakeis mamos, to seno išsišakojusio žuolo, Viešpatie,
sišaknijusio ir turin io tvirt pagrind , kai galì ateiti ir
atsis sti šalia jos, ir pasikalb ti su ja. Aš meldžiu, Dieve,
kad Tu neleistum jai kankintis, nes mano širdis plyšta,
Viešpatie, vien pagalvojus apie tai, kad ji kankinasi.
Tiesiog leisk jai pereiti mirties šeš lio sl
nebijant
pikto.
36
Kaip aš Tau d koju! Visai neseniai, jai jau
nebeprisimenant net savo vardo, kai aš pasakiau:
„J zus“, – ji linktel jo galv ; ji paž sta J . Kaip aš Tau
koju už tai, Viešpatie. Ir gydytojas sako: „Ji jau
nebes moninga, ji nieko nebepaž sta“, – bet, net jeigu ji
nebepažint nieko, k ji… kas ia, šioje žem je, ji pažino
Tave, Viešpatie. Aš taip džiaugiuosi d l to. Tai nuramina
mano siel .

37
Tu nekalb jai Savo tarnui apie jos iš jim . Tu ir
neturi man to sakyti, Viešpatie. Bet kaip man nor
si
žinoti, Viešpatie. Aš meldžiu, kad Tu tiesiog… Kaip ten
beb
, Viešpatie, aš pavedu tai Tavo rankas. Teb nie
Tavo valia.
38
O dabar, T ve, palaimink š vakar žodžius,
pamoksl ,
Žodžio
skaitym ,
giesmi
giedojim ,
komunijos pri mim . Viskas teb nie Tavo garbei ir šlovei,
nes mes to prašome J zaus Vardu. Amen.
39
Mes ia turime kelet skepetai , už kurias reikia
pasimelsti. Ir aš tai padarysiu truput v liau, maldos
metu.
40
Dabar, š vakar , pereikime prie Žodžio skaitymo.
Aš stengsiuosi pasiskubinti, kiek gal siu, nes yra t ,
kurie s di, laukia, kad aš pakeis iau juos, pavargusius ir
išsekusius.
41
Nor iau prad ti nuo švento Jono 14-to skyriaus,
ir prad kime nuo… prad kime nuo 12-tos eilut s. Ir
mano šio vakaro tema yra „Guod jas“. O dabar, kai
skaitysime, atidžiai paklausykite šios ištraukos. Švento
Jono 14, pradedant nuo 12-tos eilut s:
Iš ties , iš ties sakau jums: kas mane tiki,
darys darbus, kuriuos Aš darau, ir dar už juos
didesni darys, nes Aš einu pas savo T
.
Ir ko tik prašote Mano Vardu, Aš padarysiu,
kad T vas b
pašlovintas S nuje.
Ko tik
s prašysite Mano Vardu, Aš
padarysiu.
Jei mylite Mane, laikykit s Mano sakym .
Ir Aš paprašysiu T
, ir Jis duos jums kit
Guod , kad Jis likt su jumis per amžius.
Tiesos Dvasi , kurios pasaulis ne stengia
priimti, nes Jos nemato ir nepaž sta. O j s J
paž state, nes Ji yra su jumis ir bus jumyse.
42
Nor iau, jei neprieštarausite, perskaityti ši 17-t
eilut dar kart :
Tiesos Dvasi , kurios pasaulis ne stengia
priimti…
43
„Pasaulis...“ – tol, kol myli š pasaul , tu niekada
Jos nepriimsi. Suprantate?

…nes Jos nemato…
44
Ji bedaryt , pasaulis to nemato. Jie tuo netiki,
jiems tai yra emocijos, psichologija. Suprantate?
…nes Jos nemato ir nepaž sta…
45
Dabar paklausykite, kas ta „Ji“, apie kuri Jis ia
kalba:
…o j s J paž state, nes Ji yra su jumis (taigi,
zus) ir bus jumyse.
46
Juk tai aišku, ar ne? Tuomet kas šis Guod jas? –
zus. Suprantate? Jis pasak : „Aš paprašysiu T
, ir
Jis duos jums kit Guod , Tiesos Dvasi , kurios
pasaulis ne stengia priimti, nes Jos nepaž sta ir nemato,
tiksliau, nes Jos nemato ir nepaž sta. O j s J paž state.“
Matote, Jis kalba apie Save. „J s J paž state, nes dabar
Ji yra su jumis fiziniame k ne, – kalbasi su mokiniais, –
ir bus jumyse, ir pasiliks per amžius, niekada nepaliks.“
47
O, argi Jis n ra geras Dievas? [Susirinkusieji sako:
„Amen.“ – Red.] J zus mums toks geras! Ir gerai
pasakyta, kad „m
Dievas yra geras Dievas.“ Jis toks
geras Savo vaikams. Jis apr pino mus visomis
ryb mis. Jis apr pino viskuo, ko mums reikia. Iš ties
gal tum sakyti: „T ve m
, kuris esi Danguje,“ – nes Jis
yra T vas. Ir, net jeigu mes nepaklusn s, net jeigu mes
išdid s, Jis vis tiek taip pat mus apr pina. Ar mes geri,
ar blogi, Jis duoda mums maisto pavalgyti, r
apsirengti, namus gyventi. O, Jis toks geras!
48
Jei
tik
mes
apsidairytume
aplinkui
ir
paskai iuotume tas g rybes, kurias Jis mums... Mes apie
tai net nesusim stome. Kas b
, jeigu j s netur tum te
aki ? Kas b
, jei netur tum te nosies, netur tum te
burnos, netur tum te aus ? Kas b
, jei netur tum te
koj ar gal ni , ir negal tum te vaikš ioti? Bet j s… Bet,
matote, Jis dav jums kojas. Kas b
, jei netur tum te
aki ir negal tum te matyti, o vis d lto gird tum te
garsus, bet nežinotum te, iš kur jie sklinda? Taigi, visa
tai penkiuose poj iuose, kuriais Jis apr pino.
49
Ta iau, jei tik mes gyvensime Jo artume, Jis
suteiks mums dar kai k . Yra toks žvalgumas, kuris
leidžia mums matyti tai, ko paprastas žmogus niekada
nepamatys. Kai gimstame iš naujo, mes regime J .
Suprantate? „J s J paž state. J s esate J mat . Jis liks
su jumis per amžius.“ O, Jis yra geras T vas! Jis yra…

Jis yra gerumo Šaltinis, didingi viso gerumo ir t vyst s
ištekliai yra m
Dieve. Jis toks geras Savo tikintiems
vaikams. Bet dabar galb t…
50
Vienas iš dalyk , kuriais Jis mus apr pina, yra
saul s šviesa. O, kaip tai… J s žinote, kad negal tum te
gyventi be saul s šviesos. Gal tum te pagyventi tik
trumpai, kadangi niekas neaugt . O saul s šviesa – toks
didingas ir b tinas dalykas, ta iau mes tiesiog paži rime
ir sakome: „Juk tai tiesiog saul ,“ – ir nueiname sau.
Suprantate, mes to taip ir nepastebime. Bet ta saul s
šviesa yra svarbi m
gyvenimui. Ji padeda mums ir
suteikia mums j
. Taigi, taip yra žemiškam žmogui. O
dar yra ir dvasin Saul s Šviesa, kurioje mes galime
gyventi.
51
Viskas, kas žemiška, yra atvaizdas to, kas
dvasiška. Pavyzdžiui, mes skaniai pavalg me prie stalo –
tai atvaizdas to skanaus Maisto, kuriuo mes maitinam s
iš Žodžio. Matote? Tai tik atvaizdas. Tai dvasin s pus s
išorin išraiška (fizin dalis), kuri mums reiškia daugiau
nei fizin pus . Suprantate?
52
ia taip pat, kaip ir su k dik liu. Kai k dikis
užgimsta motinos
iose, jis t ra judantis, virpantis
nas ir kraujas. Bet kai tik jis gimsta... J s to
nematote, bet yra dvasia ir siela, kurios tvyro šalia tos
motinos, kad eit
t vaik , kai tik jis gims. Kai tik tas
dikis gimsta... Dievas sutv
siel ir sutv
dvasi ,
kad jos b
tame k dikyje, kai tik jis gims š pasaul .
Tas vaikutis br sta ir pradeda mokytis; paskui jis tampa
gyva siela, ir atskiria teisyb nuo neteisyb s. Tuomet jis,
lygiai kaip Adomas ir Ieva, pastatomas prieš teisyb s ir
neteisumo med . Jis pats pasirenka. Ir tuomet jis tampa
protingu, nuolat augdamas didžioje Dievo santvarkoje.
53
Ir galiausiai jis prieina kelio pabaig , kas lie ia š
fizin k
. Ir kai tik šis k nas susid vi ir išnyksta, yra
paruoštas kitas, kad j [žmog – Vert.] priimt , kai tik jis
iškeliauja iš ia. Ši siela, kuri dabar mumyse, ir ši dvasia
palieka š k
ir eina
kit – jaun , ger , geresn ,
nesenstant , nemirštant . Žinoma, Jis yra geras Dievas!
Bet… Jis tikrai toks.
54
Bet dabar, paimkime tok pavyzd : kas b
, jei
žmogus, žinodamas apie saul ir tai, jog ji švie ia, tiesiog
atsisako pripažinti t saul s švies ? Jis sako: „Aš tiesiog
netikiu tuo.“ Ir jis nusileidžia savo r
ir uždaro duris,

ir tiesiog n nenori žinoti, kad saul švie ia: „Aš tuo
netikiu.“
55
Kas nors pasakyt : „O, tai šiluma! Tai sveika!
Žmon s, gyvenantys saul s šviesoje, gauna atspalv , ir
jie sveikesni, jei gyvena saul s šviesoje.“
56
„Aš tuo netikiu,“ – pasakyt jis, tiesiog užsidaryt
ir viskas. Taigi, toks žmogus b
graudžioje pad tyje.
kažkas negerai su jo protiniais geb jimais, jei
žmogus taip elgt si.
57
O jei žmogus užsidaro nuo dvasin s Dievo Švie…
Saul s Šviesos, tuomet kažkas negerai su jo dvasine
sena. Juk kai žmogus atsisako vaikš ioti vedamas
gerojo Dievo, kaip m
Dievas, kuris yra m
paguoda
ir stipryb … O gyvenant Jo Saul s Šviesoje augama
dvasiškai. Gyvenant Jo Saul s Šviesoje, Jo Šlov s
spind jime, stipr jama dvasiškai. Juk didžiausia
privilegija, kuri mes turime – tai gyventi Dievo Šlov s
Šviesoje. Paži
kite gerus, sveikus krikš ionis.
58
Jei vyras arba moteris užsidaryt kokiame nors
syje ir nenor
matyti saul s šviesos – nat ralios
saul s šviesos, – kuri Dievas dav žmogui, bet kuria šis
atsisako tik ti. Ir d l savimeil s jis užsidaro. Toks žmogus
greitai susirgs mažakraujyste, išblykš, nebetur s j
,
praras sveikat ir greitai… nes jis užsidar nuo tikros
Dievo jam duotos privilegijos. Teisingai. Jis padar tai
moningai.
59
Tuomet, jei mes užsisklendžiame nuo Dievo
Šlov s, nuo Šventosios Dvasios krikšto arba Dvasios
bendravimo, tai n
nesp jus apsidairyti tampame
išblyškusiais, liguistais krikš ionimis: m
išgyvenimai
maž ja, bl sta, ir, didiesiems išbandymams at jus, mes
susig žiame ir atsitraukiame atgal.
60
Reikia tokio kario, kuris gyvena Dievo Šviesoje,
reikia tokios dvasios, kuri paž sta Diev , kurioje n ra n
vilnel s abejon s – tokie gali stov ti sunkum viduryje ir
surikti: „Mano Atpirk jas gyvas!“ Aleliuja. Štai taip.
Matote?
61
Mes užsisklendžiame, ir žmon s tai daro
automatiškai. Mes taip darome tod l, kad mums to
norisi. Bet Dievas yra geras, Jis mus tuo apr pina.
Ta iau šiandien pernelyg daug kas nenori gauti tos
sveikos b senos su Dievu, nenori b ti sveiki krikš ionys,
tur ti sveik dvasi . J s tikrai pakovotum te už sveik

, bet kuris pakovot . Bet juk tas k nas, kiek
sveikatos be tum te t k
, sugr š dulkes.
62
Bet, o, mano broli, siela negali tapti per daug
sveika! Ir kiekvien kart , kai ji auga, ji auga tvirtyb je ir
malon je, ir Dievo j goje. Mums reikia vaikš ioti Dievo
Saul s Šviesoje, nes Jis yra geras.
63
Mes turime did paveld , didži švent nuosavyb ,
patik
mums.
64
Dabar jums gal
kilti klausimas: „Broli
Branhamai, tu kalbi apie Saul s Švies , kad didi Dievo
šlov s Saul s Šviesa išgydo dvasi , padaro mus stipriais
krikš ioniais?“ B tent d l to š vakar mes ir esame ia,
kad išsiaiškintume, kaip mums visa tai gauti, iš kur tai
ateina, kas tai yra? „Parodyk man, kas tai yra, broli
Branhamai. Ar galiu tai nusipirkti vaistin je? Kas tai per
vitaminas?“
65
Vaistin je to nenusipirksi, bet to gausu tiesiog
šalia j
, jei tik tai priimsite. Tereikia žinoti formul ,
kaip tai priimti.
66
Vaistin je gali b ti vaist , bet reikia gydytojo,
kuris diagnozuot lig . Jei jis to nepadar , tai gali jus
pražudyti.
67
Tod l jums reikia žinoti ligos diagnoz . Negalite
tiesiog nueiti, surasti nusid
ir duoti jam Švent
Dvasi . Pirmiausia jis turi atgailauti. Jis, jo visos
nuod
s turi b ti nuplautos. Jis turi b ti paruoštas
šiam didžiam Vitaminui, kur jam ruošiamasi duoti.
68
Taigi, mums patik ta šventa nuosavyb . J s
žinote, kas yra patik toji nuosavyb . Ir mes turime
paveld jim , paveld , kur paveldime kaip tikintys vaikai.
Tai šventa nuosavyb . Ir ši šventa nuosavyb , m
šventas paveldas yra mums duotas Dievo Žodis, pilnas
Dievo Žodis. Pats Žodis ir yra Vitaminas, pats Žodis,
Dievo Žodis.
69
Štai kod l aš, kaip pasaky iau, esu toks
kategoriškas d l šio Žodžio laikymosi. Nesvarbu, kas kur
sakoma – jeigu tai neatitinka Žodžio, tai aš tuo netikiu.
Suprantate? Jei norite tuo tik ti – prašom. Bet man reikia
Žodžio, nes „dang s ir žem praeis, bet Mano Žodžiai
niekada nenuvils.“ Taigi, turi b ti tas Žodis.
70
Aš gyvenu Žodžiu. J zus pasak : „Parašyta:
„Žmogus gyvens ne viena duona, bet kiekvienu Žodžiu,
išeinan iu iš Dievo lup .“ O b tent Jis ia ir yra. Ir Jis

duotas mums kaip paveldas. Tai m
paveld jimas –
Žodis. O Dieve, leisk mums suvokti viso to gilu
.
71
Tai… tai m
privilegija. Tai ši šventa patik toji
nuosavyb , kuri Dievas patik jo Savo Bažny iai. Dievas
dav Savo Žod Savo Bažny iai. Ir tas šventas paveldas yra
, tai dovana nuo Dievo, – ne tam, jog tiesiog eitume
kompromis d l Jo ir iškirptume t , bei išmestume an ,
ir prid tume dar kažk , kad atitikt m
pa
skon ,
bet kad pamokslautume piln Žod , vis Evangelij .
, kaip krikš ioni , pareiga yra laikytis to ir tik ti
tuo. Kai žinome... „Jei širdis m
nesmerkia, tada mes
žinome, jog turime Dievo palankum .“
72
Bet kai mes žinome, kad kažk ignoruojame – t
did mums priklausant paveld , kad j ignoruojame (nes
bažny ia pareišk , kad šiandien jie tuo nebetiki,
kad tai skirta ne m
dienai), – jei mes tai ignoruojame,
tuomet padarome žal savo paveld jimui.
73
Mes visi amerikie iai; aš taip manau, šioje
bažny ioje š vakar. Mes visi – Amerikos pilie iai. Mes
džiaugiam s, kad esame amerikie iai. Bet vis d lto, kas
nutiko m
amerikietiškajam paveldui? Kas nutiko?
Mes prad jome eiti kompromis . Ir kai tik pri
me
kompromis , mes praradome savo paveldo šventum , nes
sutikome su kompromisu. Mes renkame prezidentus
keturioms kadencijoms, – tai pažeidžia konstitucij . O
šiandien mes tai darome. Ir mes net… Net šis mok jimo
už automobili stov jim skaitiklis, pastatytas gatv je,
prieštarauja konstitucijai. Konstitucijoje n ra tokio
dalyko. Tai prieštarauja konstitucijai, o mes vis tiek tai
darome. Ir ko tik nedarome, prieštaraudami tiems
principams, kuriais remiantis buvo kurta šita šalis. Mes
visk darome priešingai, taip prarasdami savo paveld . O
kod l? Mes einame kompromis , nepaisydami princip ,
kuriais remiantis ji buvo kurta.
74
Tepadeda man Dievas, tepadeda Dievas jums, kaip
krikš ionims, niekuomet neiti kompromis nei d l vieno
Žodžio iš Dievo Žodžio! Ši šventa nuosavyb buvo teikta
bažny iai, ir nuostabu yra tur ti ši Evangelij , piln
Evangelij , pamokslauti J niekur neinant kompromis ,
pamokslauti b tent taip, kaip parašyta, gyventi Ja b tent
taip, kaip parašyta. Koks šventas pavedimas.
75
Ir jei mes apskritai tikim s, kad šis Žodis kada
nors išsipildys, jei apskritai tikim s, kad Dievas ištes s

Savo Žod , tuomet turime Jo laikytis b tent taip, kaip
Dievas J paraš . Štai kod l – jei laikysit s Jo b tent taip,
kaip Dievas J paraš – j
tarpe vyks visokiausi
dalyk , – kiekvienas Žodis išsipildys!
76
Aš jau dabar net pats laukiu, kada pamatysiu
ateinant sudrebinan
j
, kuri labai greitai sudrebins
tautas!
77
Jei Dievas gal
kontroliuoti žmones! Jei Jis rast
vyr arba moter , kurie neit
kompromis d l Jo Žodžio,
bet stov
lyg amži Uola, kurie tik
kiekvienu Jo
Žodžiu ir tik
, kad Jis už to slypi... O tuo tikintis
žmogus turi ir elgtis pagal J . Jei nesielgiate pagal J ,
vadinasi, netikite Juo. Bet jei Juo tikite, taip ir elkit s! Ir
s galite leisti Jam veikti, ir Žodis bus jumyse.
78
Mes praradome savo paveld , nes papras iausiai
einame
kompromis . O eidami
kompromis
nebegalime tik tis, kad Dievas t
s Savo pažad mums,
nes mes sulauž me švent pavedim ir paniekinome
nuosavyb , kuri Dievas mums patik jo. Saugokime ši
patik
nuosavyb , išlaikykime j tyr , išsaugokime j
švent . Laikykit s kiekvieno Žodžio be joki kompromis !
Patik kite Dievo Žodžiu ir tik kite Juo, elkit s pagal J ,
laikykit s Jo, nesvyruokite! Štai k mes turime daryti.
Štai ko ieško Dievas.
79
Kaip š ryt sakiau per pamoksl , per m
pamoksl š ryt , kalb damas tema „Mums pridera, –
arba, – taip mudviem dera vykdyti vis teisum “. Tai
priklauso nuo m
, nuo t , kuriems buvo teiktas
Žodis! Mes turime likti su Žodžiu. O kai liekame su Juo,
tai matome, kaip Dievas veikia tarp m
. Suprantate?
Tod l mums reikia likti su Juo. Tai Dievo mums duotas
paveldas.
80
Tiesiog prisiminkime (kelioms minut ms) ir
suraskime tuos vyrus, kurie laik si Dievo didžio švento
pavedimo, kuris buvo Jo Žodis. B tent tai mes ir
paveldime – Žod . Ir tampos metu, sumaišties metu,
sielvarto metu, pavoj
metu jie rasdavo paguod
laikydamiesi Žodžio.
81
Žodis yra Dievo paguoda. Kai žinote ir galite pereiti
net mirties šeš lio sl
ir žinoti, kad Dievas taip pasak –
tai nuramina. Dievas taip pasak !
82
s negalite sakyti: „Na, taip pasak pastorius, –
arba, – taip pasak bažny ia.“

83
s galite sakyti: „Dievas taip pasak !“ Štai koki
paguod mes gauname. Štai kur aš dabar galiu rasti
paguod . Štai kur j s radote sau paguod . Dievas taip
pasak ! „Kas tiki Mane, nors ir mirt , bus gyvas.
Kiekvienas, kuris gyvena ir tiki Mane, nemirs per amžius.
Ar tai tiki?“ Matote, tai paguoda. Toki paguod mes
gauname.
84
Nojus. Aš kalb jau apie j , man rodos, š ryt, – jis
turb t gavo toki paguod , nepaisant iš vis pusi
supusios kritikos. Žinoma.
85
„Ir pasaulis ne stengia Jos priimti, – J zus taip
pasak , – nes Jos nepaž sta. O j s J paž state ir esate
mat , ir Ji yra su jumis ir bus jumyse.“
86
Nojus buvo sutik s Diev , jis gird jo Diev , jis
tur jo Dievo Žod , tod l nebuvo jokio skirtumo, k kalb jo
visi kiti – juk Nojus tur jo Dievo Žod . Tod l jam tai buvo
paguoda, kai kritikai ateidavo t sti savo reikalo, –
kritikuodavo j , – ir mokslininkai sakydavo: „Kaipgi tas
vanduo gali kristi iš dangaus, kai jo ten n ra? Mes galime
rodyti, kad ten n ra vandens. Nojau, tu fanatikas! Nagi,
aš galiu rodyti tau, kad esi fanatikas! Pažvelk ia, kur gi
ten yra nors truputis vandens? Parodyk man!“ Galb t jie
tur jo teleskopus, pro kuriuos gal jo pamatyti šimt
dvidešimt milijon šviesme , kaip kad šiandien mes
turime. Taigi, j s žinote, kad tuomet dar niekada nelijo.
Ta iau Nojus vis d lto buvo ramus, nes jis tur jo Dievo
pažad . Amen.
87
jis padar ? Jis
si statyti ark . „Kaip kvaila!“
Galimas dalykas, kad tada dar nebuvo val . Tais laikais
nebuvo joki ežer ir upi , ir kažko panašaus, tod l
joki val
jiems nereik jo. O jis štai stato kažkoki
keistenyb . Ir visi juok si iš jo, ir to gal jo pakakti, kad
atimt iš jo ryžt , – kiekvienas praeidamas pasakydavo:
„Pažvelk
t fanatik ant kalvos! Koki ten l šn jis
stato? Kas ia per renginys? Ir paži
k, iš ko jis tai
stato! Juk tai nes mon .“ Bet vis d lto Nojus tur jo
paguod , nes jis tur jo Dievo Žod . Tai buvo paguoda; jis
žinojo, kad Dievas taip pasak . Amen. Dievas taip
pasak , ir baigta. Dievas taip pasak .
– Iš kur žinai, kad lis?
– Dievas taip pasak .
– Iš kur žinai, kad vanduo kris iš viršaus?
– Dievas taip pasak .

Toki paguod jis tur jo Žodyje.
88
Paži
kime kelet minu
ši ark , – ji ir buvo
statoma gana fanatiškai. Ar j s atkreip te d mes , kad
Pradžios knygoje Jis pasak : „Pastatyk j iš gofero
medžio?“ Taigi, jeigu j s kada nors nagrin jote, kas yra
gofero medis, tai jis beveik kaip balzamedis. Tai iš ties
lengvas medis, kuris yra tartum kempin , pilnas maž
ertmi . Kai medis gyvas, jame yra sula, o kai tik j
nukerti, sula iš jo išteka. Tada jis tampa kaip kempin .
Taigi, Jis pasak : „Nestatyk jos iš gero, tvirto žuolo.
Nestatyk jos iš sikomoro ar kokio kito tankaus pluošto
medžio, bet pastatyk j iš gofero medžio, iš lengviausios ir
labiausiai akytos medienos r šies, kokia tik gal
b ti.“
Nuleista vanden ji per minut nusk st . „Pastatyk j iš
gofero medžio ir renk j štai taip.“ Pasak , kokio plo io ir
kokio ilgio ji turi b ti, bei liep : „ renk joje patalpas, tris
patalpas.“
89
Koks
nuostabus
provaizdis:
išteisinimas,
pašventinimas, Šventosios Dvasios krikštas – trys
patalpos. Matote? Ir atminkite, Jis pasak : „ renk joje
lang .“ O langas buvo ne iš šono, jis buvo viršuje.
Suprantate? Išteisinimas – Liuteris, pašventinimas –
Veslis, Šventosios Dvasios krikštas – ir Šviesa švie ia
vid . Tai Dievo Saul s Šviesa, kurioje mes turime gyventi
ir vaikš ioti Šviesoje! Atminkite, apatiniame aukšte buvo
ropliai, o antrame aukšte buvo paukš iai, bet
viršutiniame aukšte buvo Nojus ir jo šeima, pa iame
viršuje, kad jie gal
matyti ir vid patekt šviesa.
90
Taigi, Jis pasak : „Kai pastatysi j iš gofero
medžio, kai visk pastatysi ir rengsi, tuomet Aš noriu,
kad j išteptum derva iš vidaus ir iš lauko.“
91
Na, vien dien aš nagrin jau, kokia tai buvo
derva. Mums derva yra smala, kuriai gauti mes paimame
chemikalus ir... ir pagaminame smal , ir j naudojame
tiesiant kelius ir… ir plyšiams, ir taip toliau, t smal .
Bet tais laikais buvo kitaip. Ten augdavo kanifolijos
medis, ir jie paimdavo š visada žaliuojant med ir
nukirsdavo. Ir užuot tur
rankius, kuriuos mes… kaip
mes šiandien darome, siekdami išgauti kanifolij , jie
daužydavo t med . Ir jie daužydavo t med tol, kol sula
ir kanifolija ištek davo, paskui kaitindavo j ir pildavo
ant šio minkšto gofero medžio, kuris buvo pilnas… kaip
kempin , ir tiesiog j sugerdavo. O paskui, kai ji

sukiet davo, negal davai net vinies j kalti. Suprantate?
Jis buvo pasiruoš s priimti. Tai kaip Kristus.
92
Tai bažny ia. Suprantate, bažny ia turi ištuštinti
save ir tapti iš ties lengva; išmeskite iš sav s vis
denominacij , išmeskite iš sav s vis pasaul , išmeskite
iš sav s vis netik jim ir atsiduokite.
93
Ir buvo Kitas, kuris skyr si nuo m
, kuris buvo
nukirstas savo jaunyst je. Ir Jis buvo sumuštas ir
sudaužytas, „sužeistas už m
kaltes, sumuštas už
neteisum .“ Jis buvo daužomas tol, kol Jo Gyvyb
išsiliejo kaip kanifolija iš medžio.
94
Ir, o, kaip krikš ionis gali J sugerti, o, jei esi
tuš ias! Bet pirmiausia tu turi tapti tuš ias. Visa b da,
kad mes nenorime ištuštinti sav s. Bet išmeskime visas
savo mintis, visus savo tik jimo mokymus, visas savo
knygas ir permirkime Švent ja Dvasia, kuri yra Dievas
Savo Žodyje.
95
Tuomet ji gal jo plaukti per audr , gal jo slysti
paviršiumi, nes buvo kietesn už bet kok kit med .
Niekas negal jo jo pakeisti, – niekas. Arkos liku
vis
dar yra išlik , pra jus šešiems t kstan iams met . Ir
randama jos dali , nes j išliko, kadangi ji buvo tokia
sukiet jusi d l tos izoliacijos, atskyrusios nuo išor s
teism . Vandenys buvo teismai.
96
Ir kai einame Krist per Jo sumušt Gyvyb ,
sugeriame J
savo organizm , mes tampame taip
paskiepyti nuo pasaulio dalyk , kad atlaikome r styb !
Nors audra ir blaško, ir j ra nepalanki, ta iau šis laivelis
atlaiko. Jis slysta toliau per bangas prie amži Uolos.
97
Nojus tur jo paguod , kol jis stat ši , kol dar
šit ark . Jis žinojo, kad buvo paguostas, nes tur jo
Viešpaties Žod , kuris jam pasak : „Štai nurodymai.“
98
Tarkime, kas nors b
pasak s: „Klausyk, Nojau,
tu turi omenyje statydamas tai... tai iš gofero medžio?
Tu juk žinai, kas tai per medis. Jei ia b
vandens, jis
pats pirmas nusk st .“
99
Bet, suprantate, Nojus laik si nurodymo. Jis
tur jo Dievo Žod , kuris buvo jo Guod jas. Žodis buvo jo
paguoda. „Aš nesuprantu, kod l Dievas paskyr man
statyti j štai taip, bet b tent taip Jis liep daryti.“
100 Aš negaliu suprasti, kod l Dievas nori, kad
dary iau tai, k aš darau! Negaliu suprasti, kod l jis
neleidžia man bendradarbiauti ir daryti vis kit dalyk ,

ir eiti toliau su bažny ia, bet tokie Jo nurodymai. B tent
taip Jis liep statyti.
101 „O k Jis ketina su tuo daryti?“ Nežinau! Aš tik
privalau pad ti ten sijas ir jas prikalti. O šios sijos yra
Dievo Žodis, ir Jame slypi mano paguoda (teisingai), nes
yra statoma b tent taip, kaip Dievas liep statyti. „Ant
šios Uolos Aš pastatysiu Savo bažny , ir pragaro vartai
jos nenugal s.“ Teisingai. Kas tai yra? – Ant dvasinio
apreiškimo, kad pažintume, kas yra J zus Kristus. Ne
tre ias trejyb s asmuo – ia n ra trejyb s. Jis yra Dievas
ir tik Dievas, apreikštas k ne! Štai kur Jis stato Savo
bažny , „ir pragaro vartai jos nenugal s.“ Nors tuo
parodyta, kad pragaro vartai bus nukreipti prieš j , bet
niekada nesugeb s jos nugal ti.
102 Nojus, žinoma, Nojus suprato šiuos žodžius. Jis
buvo ramus, nes žinojo, nepaisydamas to, k sak
pasaulis…
103 O jei pro šal jo koks rangovas ir pasak :
– Broli Nojau, žinai, kadangi tu palikai bažny
ir
puolei š kraštutinum , leisk man kai k tau parodyti.
Jeigu jau statai, tai kod l nepaimi gero, tvirto žuolo?
– žuolas netiks.
104 J s pasakysite:
– Na, aš galiu rodyti, kad žuolas tvirtesnis nei
šita mediena.
105 Visai nesvarbu, koks tvirtas beb
žuolas,
Dievas tiksliai nurod gofero med . Dievas ketina su tuo
medžiu kažk padaryti. Jis turi jam kažkok pried .
106 Kai kurie iš j sako: „Tai kod l tu nesusirandi
bažny ios,
kuri pl sta minios intelektual , gerai
apsirengusi ir prisiži rin , kurie gal
tau gerai
mok ti ir panašiai, ir kur pamokslautum Evangelij ?
Kod l pamokslauji saujelei vargš ? Ir tu kone
badmiriauji ir taip toliau, ir panašiai.“ Jie sako tai
pamokslininkams, kurie stovi už Ties . Bet, o, broli, aš
negaliu tau atsakyti! „Kod l nesusirandi intelektual
draugijos, ko nors, kas bent mok
ab
!“ Hm.
107 N ra jokio skirtumo, kas tai per žmon s. Tiems,
kurie nori priimti Krist , – Kristus su jais kažk daro.
Tai... tai tokie žmon s, tai toks asmuo, kuris galb t ir
ab
s nepaž sta, bet, net jei ir nepaž sta – jis paž sta
Krist , o ia ir yra skirtumas! Suprantate, tai... tai ne
pad tis visuomen je, ne „m lynas kraujas“,
kur tu

pretenduoji, tai J zaus Kristaus Kraujas, kuris… kuris
mus tvirtina ir apsaugo Jame.
108 Pamin kime dar vien , kol apie tai kalbame. Jobas
– man patinka kalb ti apie Job , juk tas žmogus tur jo
Guod . Kas buvo jo Guod jas? – Dievo Žodis. Dievas
pasak jam, kad jis… jis bus teisus tol, kol aukos t
deginam
auk . Jobas tvirtai r
si ta deginam ja
auka. Nesvarbu, kokios stiprios bekilo audros, kiek vo
beatsirado, kiek visko buvo iš jo atimta, jis vis tiek laik si
Dievo Žodžio! Jobui tai buvo paguoda.
109 Kai jo žmon s at jo – bažny ios – ir band
sutaikinti j , ir kalb jo: „Paklausyk, Jobai, paklausyk, juk
tu žinai, kad nusid jai. Juk tu žinai, kad pasielgei blogai.
Nejaugi Dievas baust tok teis žmog , atimt iš jo
visk , k jis tur jo: atimt jo vaikus, sugriaut jo namus,
padaryt visa tai ir atimt tavo sveikat ? Ir štai tu s di
ia, apgail tinas vargšas. Kaip… kaip tu gali teisintis,
Jobai, sakydamas, kad nesi nusid lis?“
110 Bet Jobas žinojo, kad nebuvo nusid lis, nes jis
si Žodžiu! Amen. Dievas reikalavo tos deginamosios
aukos ir išpažinimo, o Jobas taip ir išpažino bei laik si
Žodžio. Ir savo varge jis sušuko: „Aš žinau, mano
Atpirk jas gyvas, – amen, – ir paskutini
dien Jis
atsistos ant žem s. Ir net jeigu odos kirminai sunaikins š
, ta iau aš savo k ne reg siu Diev .“ Suprantate, jo
paguoda buvo Dievo pažadas, Dievo Žodis.
111 Tok paveld
mes turime – Dievo Žod . Tai
pažadas. Tikrai taip.
112 Abraomas – š ryt mes kalb jome apie j . Š vakar
l nor iau priminti j kaip dar vien liudytoj . Koki
paguod tur jo Abraomas, nors žmon s galb t vadino j
fanatiku! Kai Abraomui viskas klojosi blogai, k jie b
pasak ?
– Kur eini, Abraomai, su šiuo berniuku?
– Einu j paaukoti.
– Kod l?
113 – Na, jeigu Jis yra Jehova… Kai Jis kalb jo man –
Visagalis Dievas, El Šadai, Kr tin , – man b nant šimto
met , o mano žmonai – devyniasdešimties, Jis dav man
vaik . Taigi, jei tas pats Dievas reikalauja šio vaiko
gyvyb s (aš ir taip gavau j kaip iš numirusi ), tai aš esu
tikras, kad Dievas gali j prikelti iš numirusi
. Kod l?
Tai buvo jo paguoda.

114 Ir senasis Jobas savo laiku pasak : „Jei Jis mane
ir nužudys, aš Juo pasitik siu.“ Jis buvo sitvirtin s
Žodyje. Jis žinojo, k sako Žodis, ir tai buvo jo paguoda.
Toks buvo jo tik jimas, kad jis bus priimtas, kad gaus
palaikym .
115 Ir Abraomas žinojo, kad Jis yra Dievas. Tod l,
jeigu jo s nus… Jis buvo apmir s, Saros
ios buvo
apmirusios, jo vyriškumas buvo apmir s ir vis d lto
Dievas dav jam šit berniuk , nes Jis jam tai pažad jo.
Ir jeigu Tas pats, kuris tai pažad jo, liep jam paaukoti
, jis žinojo, kad Dievas gali prikelti j iš mirusi
.
116 Taigi, jei Dievas, kuris prik
mane iš mirusi
–
mane, nusid
, – mirus nuod
je ir nusikaltimuose…
Jis atgaivino mano siel , Jis man kai k padar , Jis jums
kai k padar . Jis pa
iš man s t pasaulietišk
dvasi , Jis pa
t pasaulio troškim , Jis pak
mane
virš šit šeš li ir dav man Šventosios Dvasios krikšt .
Jei mano Dievas gali tai padaryti, tai mirtis nepaj gi
man s nuo Jo atskirti! Štai taip. Niekas negali man s
atskirti! Štai paguoda. „Kas tiki Mane, nors ir mirt , bus
gyvas.“ Teisingai. Aš žinau. „Tas, kuris valgo Mano k
ir geria Mano Krauj , turi amžin
Gyvenim , ir Aš j
prikelsiu paskutini
dien .“
117 Jei Dievas sugeb jo mane ištraukti, kai buvau
purve ir nuod
je, ir pak
mane, kad tap iau
krikš ioniu, jei Dievas sugeb jo mane paimti, kai buvau
suglum s ir apimtas sielvarto, ir buvau štai tokios
senos – apgail tinas vargšas – ir pak
mane, kad
duot Amžinojo Gyvenimo vilt , kad pakrikštyt mane
Švent ja Dvasia ir pripildyt Savo j ga ir šlove, tuomet
Jis gali pravesti mane per mirties šeš lio sl
ir priimti
šlov kitoje pus je, nes Jis tai pažad jo. Tai m
paguoda.
Ant Kristaus stoviu aš tvirtai,
Kitur – tik sm lio pamatai.
118 Žyd
jaunuoliai, eidami
liepsnojan
krosn
(kaip kalb jome š ryt ), žengdami liepsnojan
krosn
atiduoti savo gyvyb s, parod savo pozicij , kaip š ryt
kalb jome. Bet kas jiems nutiko? Jie pasak : „M
Dievas gali.“ Amen. B tent to jie laik si! Ko laik si? Kas
buvo j paguoda? Po keli minu
iš j b
lik tik
pelenai. Krosnis buvo kaitinta septynis kartus labiau nei

kada nors iki tol. Bet jie buvo ram s! Kod l? Žinojo šitai,
kad „m
Dievas gali išgelb ti mus iš šios degan ios
ugnies“. Jie… j ramyb vyl si Dievo, kuriam jie tarnavo,
geb jimu. O, ia tai bent!
119 Remtis Jo geb jimu, – štai mano viltis ir ramstis.
Aš remiuosi Jo geb jimu. Remiuosi Jo malone, – ne tuo,
kas aš esu, o tuo, kas yra Jis. Aš remiuosi Jo pažadu,
nes Jis pažad jo ir patvirtino pažad priesaika. Ir aš
žinau, kad mes turime amžin Gyvenim . Teisingai.
120 Jis r
si tuo. Žyd jaunuoliai pasak : „Jis gali
išlaisvinti mus. Vis d lto, jeigu Jis to nepadarys, mes
niekada nenusilenksime tavo statulai.“ Man tai patinka,
tikrai taip.
121 Net jeigu Jis mane galiausiai atmes (bet kuris
krikš ionis gal
pasakyti), net jeigu Jis išmes mane
amžin atskyrim , vis tiek aš myl siu J , vis tiek Jis
mano! Pragare aš vis tiek galvosiu taip pat, kaip galvoju
dabar, aš vis tiek J myl siu. Nors prab gs amžiai, aš vis
tiek J myl siu, nes kažkas mano širdyje vyko, kažkas
atsitiko.
Jei tur iau gyvenim vien ,
Jei tur iau j tris,
ti toks, kaip Kristus J zus
Nor iau b ti dar vis!
Teisingai, nes kažkas vyko. Jis yra mano
Gyvenimas, Jis at jo pas mane.
122 Moz žinojo. Kai Moz jaut t atsakomyb už
du milijonus žmoni , išvesdamas juos iš Egipto: kaip
jis juos maitins? Du milijonus žmoni , su moterimis,
nešan iomis ant galvos truput
užminkytos duonos,
keturiasdešim iai klajojimo met , kaipgi jis juos
maitins? Kiek k diki gal jo gimti kiekvien nakt
tokioje žmoni grup je? Kiek sen ir ligot ? Kiek
drabuži jie sud
s? „Iš kur aš gausiu r
? Kur
juos maitinsiu? Aš at jau pas juos kaip vedlys. Kaip
gal siu visa tai padaryti?“
123 Moz tuo r
si, nes Dievas pasak : „Tikrai Aš
siu su tavimi.“ Štai jo paguoda: „Tikrai Aš b siu su
tavimi!“ Tai viskas, ko jiems reik jo, – kad Moz remt si
Dievo pažado paguoda: „Aš tikrai b siu su tavimi, Moze.“
Tuomet tai jau ne Moz s reikalas, kaip jie bus pamaitinti.

124 „Kaip ketini tai padarysi, Viešpatie?“ Moz tokio
klausimo neuždav .
125 Ne mano reikalas uždavin ti klausimus, ne j
reikalas uždavin ti klausimus. M
reikalas – tik ti Juo
ir Jam paklusti, ir jaustis patogiai remiantis Jo pažadu:
„Dievas taip pasak , ir taškas.“
126 Kart kažkas man s paklaus : „Broli Branhamai,
ar tu nebijai, kai išeini už sakyklos ir tau meta išš
? Ar
kartais nebijai, stov damas toje eil je, kad vyks klaida?“
Tikrai ne!
127 Aš nebijau, nes visiškai pasitikiu Jo Žodžiu: „Aš
siu su tavimi, – kai t vakar Jis man pasak , – joks
žmogus neatsilaikys prieš tave per visas tavo gyvenimo
dienas“, – pasak Jis. „Aš b siu su tavimi.“ Ir Jis atkerta
kiekvien
prieš . Jis stov jo šalia man s, kai
nenusipelniau, kad stov
šalia, bet kadangi Jis tai
pažad jo, d l Jo malon s aš visiškai pasitikiu tuo Žodžiu.
Kod l? Nes Jis taip pažad jo! Jis taip pažad jo, ir Jis
sugeba t
ti tai, k pažad jo. Teisingai.
Moz tai žinojo. „Kaip tu pereisi t j
?“
128 Moz atsak : „Nežinau, bet Jis pažad jo, kad bus
su manimi.“
129 Tod l niekada neikite per tilt , kol jo nepri jote.
kite su Dievo Žodžiu ir Dievas atvers keli , nes Jis ir
yra Kelias. Taip. Moz vyl si tuo Žodžiu, kur Dievas jam
pasak .
130 Dabar Jonas – manau, š ryt mes j pamin jome.
Nesu tikras, bet manau, kad mes min jome Jon
Krikštytoj . Dykumoje, jei kas nors, jam užkilus ant…
Pasak :
– Tu tik pažvelk! Šiandien Izraelyje daugiau nei du
milijonai žmoni . Kaip tu atpažinsi š Mesij ? Kaip
atpažinsi?
– Jis bus eilinis žmogus. Jis bus vienas iš Dovydo
.
131 – Per k iš Dovydo gimin s Jis ateis? Toki yra
kstan
t kstan iai. Kaip tu J atpažinsi? Kaip
sugeb si pristatyti J pasauliui ir žinoti, kad tai yra Jis?
132 Jis atsak :
– Aš turiu Dievo Žod . (Amen.) Aš J atpažinsiu!
Jis pasak :

– Dabar yra Stovintis j
tarpe (amen), dabar
tarp j
stovi Tas, kurio j s nepaž state. Jis krikštys jus
Švent ja Dvasia ir Ugnimi.
– Kaip tu J atpažinsi, Jonai?
133 – Aš remiuosi Dievo Žodžiu, nes dykumoje Dievas,
liep s man eiti krikštyti vandeniu, pasak , jog ant ko aš
pamatysiu nusileidžian
ir pasiliekan
Dvasi , b tent
Tas ir krikštys Švent ja Dvasia ir Ugnimi.
134 Jonas pasak : „Jis ten stov jo, bet aš Jo
nepažinau.“ Jis buvo eilinis Žmogus: Jis buvo apsireng s
kaip žmogus, atrod kaip žmogus, Jis buvo Žmogus.
Pasak : „Aš Jo nepažinojau, bet Tasai dykumoje man
pasak : „Tu pamatysi ženkl , ir tai bus Dvasia,
pasiliekanti ant Jo. B tent Jis tai darys!“ Jonas nebijojo
suklysti, nes jis pažinojo J ! Amen!
135 O, tuomet kaip gi mes galime suklysti, jeigu J zus
pasak : „Kurie tik s, tuos lyd s šie ženklai: Mano Vardu
jie išvarin s demonus ir kalb s naujomis kalbomis, ims
plikomis rankomis gyvates arba jei išgers mirtin nuod ,
jiems nepakenks, ir jie d s savo rankas ant ligoni , ir tie
pasveiks.“
136 O žmon s m
laikais suvokia, kad patys neigia
ši j
: „Turintys dievotumo išvaizd , bet atsižad
Šventosios Dvasios j gos.“ Žinoma, tai atvirai rodoma tol,
kol mes sugebame tai pamatyti.
137 Mes esame ram s, nes Dievo Žodis taip kalba ir
sako mums: „Ir kurie tik s, tuos lyd s šie ženklai.“
138 Jis sak , kad atsiras kritik , kad jie visa tai sakys,
tod l tai dar labiau turi mus raminti…
139 [Tuš ia vieta juostoje – Red.] Jis buvo paguostas,
kai jis...
140 Kas nors gal
pasakyti:
– Minut , ia, kitoje pus je, yra vyriausiasis
kunigas.
141 – Vyriausiasis kunigas ar ne vyriausiasis kunigas,
vyskupas ar ne vyskupas, karalius ar ne karalius!
Štai ten s di Erodas, o Jonas sako: “Tau nevalia
imti Pilypo žmon ir gyventi su ja.“ Amen.
142 K jis tur jo? Dievo Žod ! Amen. Jam ner
jo, jis
pamokslavo J be kompromis . Jis tur jo Žod , kuris
buvo jo paguoda: „Dievas man pasak , kas bus tas
Mesijas.“

143 – Na, k gi, jei ir ateis koks nors Mesijas, ar
nemanai, kad tai bus m
vyriausiasis kunigas? Ar
nemanai, kad jis apie tai žinos?
144 – Aš to nežinau, bet Dievas pasak man, kad
pamatysiu nusileidžian
Dvasi . Ji pasiliks ant Jo.
tent Jis ir bus Tas. Amen! Tai ir bus mano Mesijas!
Jonas pasak : „Mano širdyje ramyb , laukiu, nes
žinau Dievo pažad . Kai J pamatysiu, aš J atpažinsiu.“
145 Kart leisdamiesi nuo kalvos at jo Lozorius ir
zus, leidosi nuo kalvos, kad b
… ženg tiesiai
vanden .
146 Ir Jonas pasak : „Ži
kite, štai Jis! Tai Jis!“ Visi
apsižvalg ir nesugeb jo atskirti vieno nuo kito. Jie visi
atrod vienodai su savo barzdomis ir r bais. Bet Jonas
pasak : „Aš J atpažinau, nes J lydi ženklas. Aš J
atpažinau. Tai Jis! Štai Dievo Avin lis, kuris naikina
pasaulio nuod
.“
147 J zus net nepak
Savo galvos, bet ženg tiesiai
up , kad b
pakrikštytas. „Taip mudviem dera vykdyti
vis teisum .“ Jis žinojo, kad šis yra Mesijas, nes jo
širdyje buvo Dievo Žodis ir pažadas.
148 O, mes galime b ti tokie ram s š vakar; net kai
gydytojas pasitrauks nuo lovos ir pasakys:
– Ta širdis tiesiog nebeatlaiko, pulso neb ra,
kv pavimas silpn ja... Jis miršta.
– Bet aš žinau, kuo tik jau, ir aš tvirtai sitikin s,
kad Jis gali išsaugoti tai, k Jam patik jau, iki tos
dienos.
149 Aleliuja! Žinoma, j s turite Dievo pažad : „Kas tiki
Mane, nors ir mirt , bus gyvas. Kiekvienas, kuris gyvena
ir tiki Mane, nemirs per amžius. Kurie tik s, tuos lyd s
šie ženklai.“ Mes turime pažad , Dievo Žod . Tai m
paguoda – pasilikti su Dievo Žodžiu.
150 Taigi, visi šie didieji herojai (iš kuri daugel aš ia
pasižym s, bet taupydamas laik ...), mes žinome, kad
jie buvo paguosti Dievo Žodžiu. Štai k jie darydavo – jie
paži
davo praeit . Tai yra, vienas pažvelgdavo praeit
ir pamatydavo, kaip kitas laik si Žodžio ir buvo
paguostas, bei rado išeit . O paskui tas kitas – jis
pažvelgdavo
praeit ir pamatydavo, k padar anas,
tod l jis sek Žod ir rasdavo išeit , buvo paguostas,
žinodamas, kad turi Dievo pažad . Pasirodydavo sekantis
– jis jaut ant sav s Dvasi ir žinojo, tod l sek Dievo

Žod , rado paguod , kaip ir tas. Kiekvienas iš j laik si
Dievo Žodžio, kuris ir buvo paguoda.
151 O broli, dabar išklausyk štai k : kart tas Žodis
tapo k nu. Štai taip. Tas Žodis tapo k nu žmogaus
pavidalu. Dievo Žodis, kuris suteikdavo paguod , tapo
Žmogumi ia, tarp m
. Mes gal jome savo rankomis
liesti Dievo Žod , gal jome paspausti rank Dievo Žodžiui.
Jis buvo Žodis. „Pradžioje buvo Žodis, tas Žodis buvo pas
Diev , ir Žodis buvo Dievas. Tas Žodis tapo k nu ir
gyveno tarp m
.“ Tas Dievo Žodis tapo k nu, Guod ju.
Jis gyveno ia, žem je. Mes mat me, kad Jis buvo Žodis.
Jis elg si kaip Dievas, Jis atrod kaip Dievas, Jis
pamokslavo kaip Dievas, Jis gyd kaip Dievas – Jis ir
buvo Dievas, visais poži riais Jis buvo Dievas! Jis kalb jo
kaip Žodis, Jis atrod kaip Žodis, Jis pamokslavo kaip
Žodis, Jis ir buvo Žodis! Amen.
152 O, kokia b
paguoda pris sti šalia Jo! Argi to
nenor tum te? Pasakysite: „O, žinoma, nor iau, broli
Branhamai.“ Minut . „Na, aš b iau prib
s prie Jo,
atsis
s šalia, kai Jis buvo ia, žem je!“
153 Žem je niekada nebuvo žmogaus, kuris b
stov s... visame pla iame pasaulyje, kuris b
stov s
ir pasak s: „Aš esu prisik limas ir gyvenimas! – prie
Lozoriaus kapo. – Kas tiki Mane, nors ir mirt , bus
gyvas!“ O, tai bent. Kas Jis buvo? Kas tai buvo? Tai buvo
Žodis. Jis ir buvo Žodis. Nenuostabu, kad Jis stov jo ten
ir brauk ašaras nuo Savo aki kaip žmogus, ir gal jo
kalb ti žmogui, kuris buvo mir s, keturias dienas išbuv s
kape, ir pasakyti: „Lozoriau, išeik!“ Kas tai buvo? Tai
buvo Žodis. Amen! Tai buvo veikiantis Žodis! Jis buvo
Žodis. Tai buvo tas Žodis, kuris ateidavo pranašams. Tai
buvo… Kiekvienas iš pranaš pranašavo apie J .
154 Steponas pasak sinedriono teismui: „Kas iš j
nepersekiojo t , kurie reg jo Jo at jim , iš anksto
reg jo Teis , kuris sak , kad ateis? Kurie iš j
t
jo
nepersekiojo? O dabar j s pa
te Gyvyb s Kunigaikšt
ir užmuš te J !“ O, tai bent. „J s pa
te Gyvenimo
Žod , nes Jis ir buvo Žodis!“
155 Štai Jis – Žodis buvo tarp j . Jie mat J einant
prie mirusiojo kapo. Jie mat J ten sustabdant t moter
iš Naino laidojimo procesijos metu, ir jos vienintel s
,
lavon , balzamuot , nešam
kap . Bet tas lavonas
susiliet su Žodžiu. Nors buvo lavonas, ta iau atgijo!

156 „Nors ir mirt , bus gyvas!“ Lavonas atgijo, nes
susiliet
su Žodžiu. O, k
Jis padarys, kai yra
susilie iama su tuo Žodžiu! Tai ir yra paguoda.
157 O, kart žmon s tai pamat – grupel galil jie ,
galb t žvejai, – jie tur jo vargš senol , kuris taip sirgo,
kad vargiai begal jo atsikelti iš lovos, ir jie pam gino
atnešti j pas Žod . Ir jie negal jo rasti vietos, nes ten buvo
daug alkstan
Dievo. O namai buvo perpildyti – ta
šnel , žvejo trobel prie up s. (J stog dengdavo
truputis erpi .) Ir, nor dami atnešti š žmog prie Žodžio,
jie negalvojo, kiek tai jiems kainuos. Jie išard stog , bet
, kad tik susiliest su Žodžiu. Ir kai tik Jis, Žodis,
pamat nuleidžiam gult , Jis pasak : „Atleidžiamos tau
tavo nuod
s, s nau. Imk savo neštuvus ir keliauk
namo.“ Kod l? Jis susiliet su Žodžiu! Suprantate, jis
patik jo Juo.
158 Taigi, jeigu jis b
pasak s: „Bet, žinai, aš
pragul jau ia jau tiek met , aš negaliu to padaryti“, – iš
to neb
buv nieko gero.
159 Bet kai jis susiliet su Žodžiu, jis pri
Žod , su
džiaugsmu pri
Žod ! „Aš tuo tikiu. Žinau, kad taip
yra. Žinau, kad Jis yra Žodis.“ Tod l, kai tik jis susiliet
su Žodžiu, tuomet pasi
gult ir toliau jau vaikš iojo
pats.
160 Fariziejai pasak : „Šitas Žmogus piktžodžiauja. Jis
atleidžia nuod mes.“
161 Paklaus : „Kas lengviau – ar pasakyti „Tau
atleidžiamos nuod
s“, ar „Imk savo neštuvus ir
vaikš iok?“ Suprantate? O, tai bent. Jiems nepavyko
pamatyti, kas Jis buvo! Jis buvo Žodis.
162 Kokia paguoda tiems galil jie iams! Jie taip Juo
tik jo, taip J myl jo.
163 Taigi, kart jie pamat J einant Kalvarij . Jie
išgirdo J sakant: „Valand , ir pasaulis Man s
nebematys.“ O, aš… Žmogaus S nus turi eiti Jeruzal ir
ti atiduotas
nusid li
rankas, turi b ti
nukryžiuotas ir mirti. Kaip gi jie gal jo tai ištverti? J
širdys buvo sudaužytos. Jie buvo prisl gti. Jie... jie buvo
visai nusimin . Kaip gi jie gal jo J palikti? Juk Žodis,
apie kur kalb jo pranašai, išmin
žodžiai ir visi didieji
šventi vyrai nuo pat pasaulio pradžios kalb jo apie t
Žod , ir štai Jis buvo tarp j .

164 Bet tuomet paži
kite, kok pažad Jis jiems
dav . „Nepaliksiu j
našlai iais. Nepaliksiu j
našlai iais. Aš prašysiu T
, ir Jis si s jums kit
Guod , kuris yra Šventoji Dvasia, ir Jis liks su jumis
per amžius, – Tiesos Dvasi , kurios pasaulis ne stengia
priimti, nes nepaž sta Jos, nes Jos nemato ir
nepaž state... nepaž sta. O j s J paž state! J s J
paž state, nes Ji yra su jumis ir bus jumyse.“
165 Štai taip! O kiek laiko Ji bus? Per amžius! Tuomet
kas yra Dievo Žodis? Kas šiandien yra m
paguoda? –
Tai, kuomet mes gauname Šventosios Dvasios krikšt ir
gyvojo Dievo j ga gyvena mumyse. Ir taip yra su gyvojo
Dievo Žodžiu, kurio laikom s – tas Žodis tapo k nu ir
gyveno tarp m
. Taigi, tas pats Žodis, kuris tapo k nu
ir gyveno tarp m
, tapo
k nu. „Dabar Jis yra su
jumis, bet bus jumyse.“ Taigi, tas pats Žodis, kur kalb jo
pranašas, tas pats Žodis, kuris tapo K nu, tas pats Žodis
gyvena bažny ioje. Tod l, jei mes neiname kompromis
l to Žodžio, jei tiksliai Jo laikom s, jei neiname d l Jo
kompromis , tas pats jumyse gyvenantis Žodis darys t
pat , k Jis dar tap s k nu, nes Jis lieka j
k ne.
166 Štai kod l reg jimai gali prasiveržti per garso
barjer , štai kod l reg jimas gali prasiveržti per laiko
barjerus ir pasakyti: „TAIP SAKO VIEŠPATS, bus taip ir
taip.“ O taip b tent ir yra. Kas tai? Tai Žodis, kylantis iš
Dvasios.
167 J s man s nematote – j s matote mano k
.
Man s j s nematote. Aš nematau j
, nes matau tik
k
. Štai mano ranka, bet kas esu aš, kuriam
priklauso ši ranka? Tai yra mano k nas, bet kas esu aš?
Tai dvasia!
168 Ir jei esu gim s iš naujo, jeigu esate gim iš naujo,
tai Dievo Šventoji Dvasia, Dievo Žodis gyvena mumyse! Ir
jei einame kompromis su šiuo Žodžiu ir sakome, kad
turime Dievo Dvasi , kaip galime teigti tur Dievo Dvasi ,
kai Dievo Dvasia liudija Sav
Žod ? [Brolis Branhamas
beldžia
sakykl – Red.] Ji n per plauk nuo Jo
nepasitrauks, nesvarbu, k sako denominacijos. Kaip Ji
nuo Jo atsitrauks, jei tai yra Jo Paties Žodis?
169 Pažadas: „Aš b siu su jumis – Guod jas.“ Jis
pasak : „Aš si siu Guod .“
170 Ir jie susirinko aukštutiniame kambaryje, ir lauk
ten iki Sekmini dienos. Ir tuo tarpu nuženg Šventoji

Dvasia – b tent taip, kaip Žodis pasak vyksiant, Ji
nuženg b tent taip, kaip Dievas pasak , kad Ji nužengs.
Izaijo dvidešimt... tiksliau, 28:18 arba… taip, manau, tai
Izaijo 28:18 ir 19. ia sakoma: „Taisykl po taisykl s,
eilut po eilut s, po eilut s, ia truput ir ten truput . Kas
gera, laikykit s. Nes aš kalb siu mik iojan iomis l pomis
ir svetima kalba šitai tautai.“ Štai k
Jis pasak
padarysi s. Paulius r
si tuo laiškuose: „Svetim
pomis Jis kalb s šiai tautai.“ Ir kai at jo Šventoji
Dvasia, Ji at jo tiksliai pagal Žod ! Šlov !
171 Ir kai Ji v l ateis ir sikels
gimusi iš naujo
bažny , Ji ateis su j ga ir Savo Esyb s demonstravimu
– Dievo Žodžiu, Guod ju mumyse, pagimdydama b tent
tai, ko reikia!
172 Neseniai kalb jausi su kunigu. Jis pasak : „Na, tu
esi tiesiog dar vienas Biblijos mokytojas.“ Pasak : „Tu...
tu tiesiog laikaisi Biblijos.“ Pasak : „Juk tai katalik
bažny ios istorija.“
Aš paklausiau: „Vadinasi, šiandien j s tvirtinate
es svarbesni?“
173 Jis atsak : „Žinoma, k mes norime, t ir kei iame
(suprantate?), nes tai bažny ios darbas, galiojimai
perduoti bažny iai.“
174 Aš atsakiau: „Kažkas atsitiko, nes ankstyvaisiais
laikais j s tur jote ženklus ir stebuklus bei galingus
darbus, rodan ius, jog su jumis buvo Šventoji Dvasia.“
175 Ankstyvoji katalik
bažny ia kalb jo kalbomis,
ankstyvoji katalik
bažny ia pranašavo, jie tur jo
pranaš . Ankstyvoji katalik bažny ia dar visus šiuos
stebuklus – jie gyd ligonius, prikeldavo mirusius,
šaukdavo, r kdavo, elgdavosi lyg pamiš , jie šokdavo
Dvasioje. Juos vadino bepro iais.
176 Bet šiandien j s, katalikai, tapote per daug
ceremoningi. Suprantate, j s per jote prie naujos mados.
Metas katalik bažny iai sugr žti prie savo ištak – tuos
laikus, kai j s vaikš iojote su J zumi iš Nazareto, o Žodis
buvo tap s k nu. Matote, j s tapote kunig bei popieži ,
ir
juos panaši susib rimu, kas pakeit t Žod ir
iškreip J , ir bažny ioje nebeliko j gos. Tai tiesiog
organizacija kaip metodist , baptist , presbiterion ir
sekminink . Visa tai tas pats – tai organizacija. Tad
išeikime lauk iš šios organizacijos.

177 Neužsidarykite kažkokios organizacijos kamerose
tarsi kažkokiame netik jimo pogrindyje, neigdami Dievo
Žod . Man ner pi, k sako koks nors vyskupas arba dar
kas nors! Tegu Žodis eina jus, tampa k nu Šventosios
Dvasios j gos d ka ir užvaldo j
k
bei kontroliuoja
jus, liudija per jus darbus bei galingas gyvojo Dievo j gas!
Teisingai.
Nesvarbu,
k
sako
bažny ios.
Tos
denominacijos tik pasodina jus r , o j s slepiat s nuo
palaimintos Saul s Šviesos. Žinau, kad tai tiesa. Nejaugi
norite likti r syje? Niekas nenori. Nel skite
t r ,
išeikite Saul s Švies ! Išeikite ten, kur Žodis, kur galite
priimti Žod ir tik ti Žodžiu, ir Žodis apreikš Save jums
bei pasireikš per jus. Skelbkite Jo Žod , vykdydami...
178 Jei mes tikim s, kad Dievas laikysis Savo Žodžio,
jeigu tikim s, kad Dievas padarys mums tai, ko prašome,
tai taip ir nesulauksime to, kol negr šime ir nepaklusime
tam, k Dievas liep padaryti! Mes turime sugr žti prie to,
palikome, turime sugr žti
Sekmines, mes turime
sugr žti pas Guod , turime sugr žti pas Švent
Dvasi , kuri ir yra m
paguoda. Ir kai ateis Šventoji
Dvasia, Ji neneigs n vieno Savo kada nors pasakyto
Žodžio. Ji tvirtai laikysis šito Žodžio, nes Ji ir yra Žodis!
Amen!
179 Nenuostabu, kad akla Fani Krosbi, niekada
nema iusi dienos šviesos, kai jos paklaus , k ji galvoja
apie Krist , atsak :
Tu – paguodos man Šaltinis,
Siel gaivini.
Žem j ir Danguj brangiausias,
zau, Tu esi.
Guod jas yra ia. Guod jas at jo.
Tepasklinda ši žinia,
Kur tiktai žmoni yra:
Štai Guod jas ia!
180 Kas tai? Dievo Žodis, sitvirtin s j
k ne,
duodantis jums amžin
Gyvenim , suteikiantis
prisik limo j
, kad išvest jus iš pasaulio dalyk , iš
akl
žmogaus tradicij , kad vaikš iotum te Dievo
sveikatos Saul s Šviesoje. Štai k daro Guod jas – Jis
pakelia jus iš tos gyvenimo r syje b senos, iškelia jus
Dievo akivaizdon ir leidžia jums patirti Diev taip, jog

galite sušukti su sen
laik Jobu: „Aš žinau, kad mano
Atpirk jas gyvas!“
181 Vadinasi, jei mes matome Jo Žod , bet atsisakome
vaikš ioti Šviesoje, kaip kad Jis yra Šviesoje, tuomet
bendravimas su Dievu nutr ksta. Bet kai matome
Švies ir vaikštome Šviesoje, kaip ir Jis yra Šviesa,
tuomet mes bendraujame vieni su kitais, ir Dievo S naus
zaus Kristaus Kraujas apvalo mus nuo visos
nuod
s.
182 Po keli
minu
mes jau ruošim s laužti t
duon , t košerin duon , kuri simbolizuoja t Žod .
Niekada to neužmirškite. Paguoda, visos mano paguodos
šaltinis, mano paguodos šaltinis š vakar yra toks – aš
žinau, kad Dievas laikosi Savo Žodžio, žinau, kad kažkas
man nutiko, žinau, kad per jau iš mirties Gyvenim .
Žinau, jog laikausi Jo sakym . Jei aš… „Jeigu mylite
Mane, laikysit s Mano sakym , – pasak Jis. – Jei mylite
Mane, darykite tai, k jums liepiu! Teb na kiekvieno
žmogaus žodis – melas, o Mano teb na Tiesa.“ Nesekite
tuo, k pasak žmogus, sekite tuo, k pasak Dievas, ir
ten j s rasite Guod . O paguoda atneša jums žinojimo,
kad tai yra „TAIP SAKO VIEŠPATS“, pasitenkinim .
Nulenkime savo galvas.
183 Didis, galingas Jehova, kaip pasak Fani Krosbi,
kuri citavau prieš kelet akimirk : „Tu – paguodos man
Šaltinis!“ Iš tikr
, Viešpatie, š vakar aš prisijungiu
prie jos, kartu su šia nedidele bažny ia sakydamas: „Tu –
paguodos man Šaltinis!“
184 Aš laikau užd s rank ant keleto skepetai
nuo
sergan
žmoni , Viešpatie. Jos keliaus pas tuos, kurie
kamuojami ligos. Meldžiu, T ve, kad Tu juos išgydytum.
185 Tu esi Žodis, o Žodis ateina m
tarp , Žodis
gyvena mumyse. „Nepaliksiu j
našlai iais – ateisiu
l. Valand , ir pasaulis Man s nebematys, o j s Mane
matysite, nes Aš b siu jumyse iki pasaulio pabaigos.“
Kokie mes Tau d kingi už tai, Viešpatie!
186 Matyti Tavo j
, nužengian
tiesiai nusid lio
gyvenim –
koki nors vargš moter ,
koki nors
mergin , peržengusi
dorov s ribas iš dorov s
amoralum , kok nors vaikin , per jus iš padorumo
girtavimo, cigare
r kymo stadij ,
koki
nors
nepadoriai besirengian
moter , kuri per kažkoki
dvasi ištvirko, kad pasirodyt prieš vyrus; matyti t

moter , pakylan
iki ponios, matyti t
vaikin ,
atsikratant t cigare
ir alkoholio, žengiant pirmyn ir
tampant Dievo šventuoju, pamokslininku už sakyklos, –
Viešpatie Dieve, mes žinome, kad Tavo didi j ga gali
padaryti visus šiuos dalykus. Matyti t žmogaus šeš ,
gulint ten, su st v žio, mirštant , t akl vyr , stovint
štai ten – matyti juos staiga atgyjant ir gyvenant, – o, tai
gyvojo Dievo Žodis. Kokie mes Tau d kingi.
187 Tu esi visos m
paguodos Šaltinis. Š vakar aš
toks laimingas, kad Guod jas at jo su pažadu: „Aš liksiu
su jumis per amžius.“
188 Ir didysis apaštalas, kuriam buvo duoti Karalyst s
raktai, pasak t Sekmini dien : „Šis pažadas skirtas
jums, taip pat ir j
vaikams ir tiems toli esantiems,
kuriuos tik pasišauks Viešpats, m
Dievas.“ Taigi mes
žinome, kad ateina tas pats Guod jas. Ir mes žinome, kad
vakar Jis yra m
Išgelb tojas, nes Jis parodo Save
tarp m
, kaip tai dar ir tuomet. Štai kaip mes
atpaž stame J , nes Jis tiki kiekvienu Žodžiu ir elgiasi
pagal kiekvien Žod , kur kada nors yra ištar s. Jis
negali atsiimti Jo atgal, nes Jis yra Dievas. Mes d kingi
Tau už tai, T ve.
189 Aš meldžiu, kad š vakar Tu paguostum kiekvien
ia esan
šird . Paguosk šiuos žmones. Duok jiems nuo
Tavo Dvasios. Išgydyk ligonius ir ken ian ius. O, priimk
prisl gt moter , t prisl gt vyr , jaunuol ar mergin ,
ir tenusisuka jie šiandien nuo savo nuod mi ,
tenusigr žia jie nuo pasaulio dalyk
J
, kuris
pažad jo, kad liks mumyse ir kad darbus, kuriuos dar
Jis, ir mes darysime, nes Jis ateis Šventosios Dvasios
pavidalu, kad likt Guod ju, per amžius b nan iu su
mumis. T ve, suteik šiuos palaiminimus. Išgydyk
ligonius, dar kart meldžiu, T ve. Daugelis iš j ken ia ir
vargsta.
190 Dabar mes pereiname prie komunijos stalo, kad
imtume tuos gabal lius, kurie palikti mums kaip
paliepimas: „Tai darykite, kol Jis sugr š.“ Mes d kingi už
tai, T ve. Ir mes meldžiame J zaus Vardu, kad, jei
vakar tarp m
yra nusilp s žmogus, kuris prieis prie
šio komunijos stalo…
191 Viešpatie, man k tik prieš akis iškilo ta mano
drebanti senyva motina, jusi ia pra jimu, kai paskutin
kart buvo ia priimti tos komunijos, kaip jos senos

dreban ios rankos virp jo virš tos l kšt s. Aš stov jau ia
ir steb jau j su ašaromis širdyje. Bet štai š vakar ji guli,
atsigr žusi
Kalvarij . O Dieve, koks aš d kingas. Tu
pasakei: „Kas valgo Mano k
ir geria Mano Krauj , tas
turi amžin
Gyvenim , ir Aš v l j
prikelsiu
paskutin mis dienomis.“
192 Viešpatie, tai yra Žodis. Štai kod l aš galiu stov ti ir
sakyti: „Aš tikiu Dievu.“
193 Dabar, T ve, mes suvokiame, kad, kai tai buvo
paliepta pirm kart , dar tada dykumoje, dar Egipte,
buvo
papjautas
Paschos
avin lis.
Jie
klajojo
keturiasdešimt met , ir tarp dviej milijon iš jusi
nebuvo nei vieno paliegusio. Tu saugojai juos sveikus, kol
jie švent Pasch . O Dieve, išgydyk kiekvien sergant
žmog , kuris prieis. Suteik tai, Viešpatie. Išgelb k
kiekvien
nusid
ir kiekvien
tikint
pripildyk
Švent ja Dvasia. Ir telieka Guod jas tol, kol v l taps
nu tarp m
J zaus Kristaus Asmenyje, nes mes to
prašome Jo Vardu, amen.
Aš myliu J , aš myliu J ,
Pamilo pirmas Jis,
Atpirko man Kalvarijoj
Išganym .
194 J s J mylite? Užsimerkime, pakelkime rankas ir
sugiedokime tai iš širdies.
Aš myliu J , aš myliu J ,
Pamilo pirmas Jis,
Atpirko man Kalvarijoj
Išganym .
195 Dabar, jei ia šalia j
s di keliaujantis kareivis,
koks nors brolis ar sesuo, kurie keliauja ta pa ia
kryptimi, – jie keliauja tuo pa iu taku, kuriuo ir j s
einate. Jie myli T , kur mylite ir j s. Kol mes giedosime
„Aš myliu J “, teb na tai liudijimas – tiesiog paspauskite
kam nors, esan iam šalia j
, rank , štai taip, kol mes
v l sugiedosime, žinote, tiesiog garbindami. Man tai
tiesiog patinka po pamokslo. Paulius pasak : „Jeigu
giedosiu, tai giedosiu Dvasioje.“ Tiesiog paspauskite kam
nors rank , k
pasiekiate aplinkui, ir pasakykite:
„Telaimina tave Dievas.“
Aš myliu J , aš myliu J ,

Pamilo pirmas Jis,
Ir Golgotoj išpirko man
Išganym .
Aš myliu J (dabar sugiedokime tai
Dvasioje), aš myliu J ,
Pamilo pirmas Jis,
Ir Golgotoj išpirko man
Išganym .
196 Dabar visi kartu nulenktomis galvomis. [Brolis
Branhamas ir susirinkimas meldžiasi malda „T ve m
“
– Red.]
ve m
, kuris esi danguje, teesie šventas
Tavo Vardas,
teateinie Tavo karalyst , teb nie Tavo valia
kaip danguje, taip ir žem je.
Kasdien s m
duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums m
kaltes, kaip ir mes
atleidžiame tiems, kurie nusikalsta prieš mus.
Ir nevesk m
pagundym , bet gelb k mus
nuo pikto; nes Tavo yra karalyst , j ga ir šlov
per amžius. Amen.
197 O amžinasis Dieve, gyvyb s K
jau ir vis ger
dovan
Dav jau, pašventink m
nešvarias širdis,
Viešpatie. Teateina Angelas nuo aukuro su repl mis bei
ruojan ia anglimi ir tepalie ia m
l pas bei širdis, ir
teapvalo m
mintis ir protus, ir m
sielas, kad,
imdami ši neraugint duon , mes darytume tai m
Viešpaties atminimui. Nes parašyta: „Kas valgo ir geria
nevertai, yra kaltas.“ O Dieve, teneb name mes
pasmerkti su pasauliu, bet teb name pašventinti ir
atskirti nuo pasaulio, kad b tume švie ian iais žiburiais,
Dievo Žodžiui pasireiškiant m
gyvenime. Naudok mus
kaip Savo tarnus, Viešpatie, naudok mus visus kartu,
nes mes to prašome J zaus Vardu, amen.
198 Dabar kreipiuosi
tuos, kuriems galb t reikia
išvykti, kuri laukia tolimas kelias – mes jus paleisime. O
paskui mes iš karto betarpiškai pereisime prie komunijos
su tais, kurie nor
likti ir priimti komunij su mumis.
Bet jeigu jums reikia išvykti… Aš žinau, kad dabar, pagal
mano laikrod , jau be dvidešimt penki
dešimt.

Tikriausiai gal sime užbaigti komunij tik apie dešimt
valand . O paskui, iš karto po to ia vyks koj
apiplovimas. Ir jeigu norite likti ir laikytis to kartu su
mumis, b sime labai laimingi jus matydami. Dar kart
už visk , k j s padar te Dievo Karalyst s labui ir
man, ir maniškiams. Teb na Dievas visada su jumis.
199 Noriu pad koti tam kaubojui, kuris š ryt… m
neaukštam jaunuoliui maždaug štai tokio
gio su
kaubojiška skryb le, kuris pri jo ten ir padav man
rankin , užraš knygel su spaustu mano vardu „Gerb.
Viljamui Branhamui“ – dovan . Aš nežinau, kas šis
vyrukas. Š ryt buvau toks prisl gtas, kad pamiršau
pad koti tam jaunuoliui. Bet a
tau, mielasis.
200 Ir Bilis sak , kad daug ionykš
žmoni siunt
jam dovan les, kad perduot jas man. Bilis tai padarys.
Tad, labai jums a . Tegul Dievas jus gausiai palaimina.
Atminkite, jog „kiek kart tai padar te vienam iš šit
Mano mažut li , Man padar te.“
201 Telaimina jus Dievas – tokia mano malda. Ir jei
dabar jums reikia išvykti, na, mes linkime jums viso ko
geriausio nuo Dievo. O jei galite likti su mumis, mes
džiaugsim s jus matydami.
202 Dabar atsistokime ir sugiedokime vien giesm s
„Tu paimki J zaus Vard “ posm . Tuomet tuos, kuriems
reikia išvykti, iš karto po jos mes išleisime su malda.
Tu paimki J zaus Vard ,
Vaike sielvarto, varg .
Jis paguos tave, pralinksmins,
Imk tu J visur kartu.
O brangus, nuostabus
Vardas džiaugsmo ir vilties!
O brangus, nuostabus
Vardas džiaugsmo ir vilties!
203 Mes sugiedosime dar vien posm , o po to
paprašysiu vieno tarnautojo… Manau, jis yra graikas,
kur neseniai buvau susitik s. Tiesiog dabar negaliu
prisiminti jo vardo. [Brolis sako: „Botmas.“ – Red.]
Brolis Botmas, jis stovi su mumis, ia su mumis š
vakar . Mes laimingi, kad jis yra su mumis. Manau,
kad Jis yra kažkokio koledžo studentas. Manau, kad

neseniai buvau j susitik s – labai nuoširdus brolis,
besistengiantis išspr sti savo išgelb jim su baime ir
dreb jimu. Jis kil s iš Graikijos, laisvai kalba šita
kalba. Taigi, mes laimingi, kad šis brolis š vakar yra
su mumis. Man atrodo, kad tu atvyk s net iš Oregono
ar Kalifornijos? Ar... iš Los Andželo. Mes laimingi,
kad jis yra su mumis.
Dabar sugiedokime dar vien posm , duokime
jam galimyb nusiraminti. O tuomet jis paleis mus
maldos žodžiais, jei neprieštarausi, mano broli. Gerai.
Klaupiam s prie J zaus koj ,
Vard garbiname Jo.
Karalium vainikuosim,
Kai parves Jis mus namo.
Argi tai nebus nuostabu?
O brangus, nuostabus
Vardas džiaugsmo ir vilties!
O brangus, nuostabus
Vardas džiaugsmo ir vilties!
Dabar nulenkime galvas. Gerai, broli.
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