DIEVAS, APSTUS
GAILESTINGUMO
1

Prašom s skit s. Aš buvau tikrai nusteb s, kai
jau ir pama iau brol Mor ir visus kitus ia, ant
pakylos – draugus, kuriuos tiek daug met paž stu.
Žinoma, labai malonu š vakar matyti juos ia. Truput
nejaukiai jau iuosi, stov damas ia ir kalb damas, kai už
man s tokie teologai, ir galb t jie pataisys mane, jei
suklysiu. Aš taip tikiuosi.
2
vakar mes labai laimingi, matydami ia vien
žmog – ses Rouz. Mes vykome... Šiandien su broliu
Šoresu ir jo pad ju vykome papietauti. Ir pakeliui brolis
Viljamsas pasak , kad sesuo Rouz labai serga. Ir mes
užsukome minut lei j aplankyti, atsiklaup me. O ji labai
karš iavo, labai sirgo. Tik keletas maldos žodži , ir
Viešpats prakalbo mums ir pasak : „Ji pasveiks.“ Pasak :
„Rytoj vakare ji bus ten.“ Ir štai š vakar ji jau s di ia.
Teisingai.
3
Sese Rouz, atsistokite minut lei, kad jie... Mes
kingi Viešpa iui. Ji buvo prikaustyta prie lovos. Ji
pasak : „Velnias visiškai mane iškankino. Aš at jau ia ir
buvau visiškai išsekinta šios...“, kažkokios gerkl s ligos ir
taip toliau. Bet Viešpats j
išgyd , tad mes tuo
džiaugiam s. A
brangiajam Viešpa iui!
4
gi, mes nuostabiai leidžiame laik . O rytoj
vakare vyksime
Ramad . Ir dar nepamirškite, rytoj
vakare susirinkimas bus ne
ia, o Ramadoje. O
suvažiavimas prasideda kit
vakar . Žinote, reik s
pakent ti mane papildomai dar vien vakar . [Brolis
Branhamas juokiasi – Red.]
5
Taigi, vakar vakare aš... aš taip ilgai užt siau... Aš
lyg ir pasižad jau, kad nuo ši met pradžios tiesiog
sutrumpinsiu pamokslus nuo trij ar keturi , penki
valand
galb t
maždaug
iki
trisdešimties
ar
keturiasdešimties minu . Ir kaip sakiau jums vakar
vakare, mano žmona sekmadien pasteb jo, pasak : „Tau
iš ties pavyko.“ Taigi... Taip kad po to, žinoma, kaip
ty ia praeit vakar pasirodžiau ir visk sugadinau,
suprantate. [Susirinkimas juokiasi – Red.] O vakar
vakare užtrukau penkiasdešimt penkias minutes vietoj
trisdešimties.
6
vakar pakeliui Bilis paklaus : „Apie k ketini
šiandien kalb ti?“

7
Atsakiau: „Na, turiu ia užsiraš s por pastab ir
kelet Rašto viet . Nežinau, kai k iš to, keturi ar penki
skirtingi pamokslai.“ Pasakiau: „Pajausiu, kai atvažiuosiu
ten, ir pamatysiu, kur link viskas kryps.“
8
Pasak : „Tu pažad jai pasimelsti už visus
ligonius.“
Atsakiau: „Tikrai taip. Kiek tu turi korteli ?“
Pasak : „Du šimtus.“
Pasakiau: „Š vakar geriau prad siu nuo j .“
9
O jis tar : „Atmink, tau liko pamokslauti tik
penkiolika minu .“ Pasak : „Vis kit laik tu jau
išnaudojai praeit
vakar .“ [Brolis Branhamas ir
susirinkusieji juokiasi – Red.] Tur sime pasiskubinti,
tiesa?
10
K gi, mes jums žad jome, kad pasimelsime už
tuos žmones, kurie turi maldos korteles, ir mes... mes,
žinoma, turime t
ti pažad . Negalime j vis pakviesti
eil , o ir aš nesugeb iau j
iškviesti pavieniui iš
auditorijos. Net jei Šventoji Dvasia ir leist man, aš... aš
tiesiog to neištver iau. Man to b
per daug. Ir... Bet
mes visi susipažin su šiais dalykais. Mes žinome, kad
Dievas vis dar lieka Dievu. Ne tai išgydo. Tai tik pakelia
tik jim , kad sužinotume, jog esame Jo Akivaizdoje.
11
Ir š vakar mes ketiname pasimelsti už visus
ligonius, už kiekvien iš t , kurie turi maldos korteles,
kad už juos pasimelst . O tuomet rytoj vakare Ramadoje
pam ginsime išdalinti j dar kažkiek ir prad sime ten
melstis už juos, nes man vis dar lieka rytojaus vakaras. Ir
manau, kad dar vien vakar turiu suvažiavime, galb t
taip pat ir pusry ius. Priklauso nuo to, kaip viskas
klostysis.
12
ia yra kai kas, vienas iš pamokslinink , kuris
taip ir nepasirod ; manau, bent jau kol kas. Brolis
Hemburgas, arba tai... [Brolis sako: „Emburgas“ – Red.]
Emburgas, Emburgas, Kešas Emburgas. Na, aš... aš
visuomet neteisingai ištariu t ... t vokišk pavard . Aš...
aš manau, kad ji vokiška. Taip kad man turb t teks, kaip
pas mus sakoma (atleiskite už posak ), atvargti už j .
13
Taigi, vis d lto mes nuostabiai leidžiame laik
Viešpatyje, ar ne? Visiems tiems, jei ia š vakar yra
nepaž stam žmoni , – mes iš ties džiaugiam s, kad
esate su mumis, ir viliam s, kad Viešpats jus palaimins.
Meldžiu, kad šiame pastate nelikt nei vieno sergan io
žmogaus, kai š vakar išsiskirstysime, kad m
Viešpats
nužengt Savo didžia j ga ir išgydyt visus, kurie serga ir

ken ia.
14
Anks iau, iškilus sunkiems atvejams, kuri
negal davome
išspr sti,
aš
kviesdavau
žmones
pasikalb ti asmeniškai. Paskui j taip greitai padaug jo,
kad pasiek
tiek (Viešpats ir toliau laimino), jog
susikaup trys ar keturi šimtai laukian
, ir paskui
žmon s sižeisdavo, kad tekdavo laukti. Galb t taip ilgai,
kad b
tek laukti gal metus ar du, kol sulaukt savo
eil s, suprantate, kalb davom s su jais tiesiog tarp
susirinkim . Ir mes tiesiog atsis sdavome ir laukdavome
Viešpaties, kol Jis pasakydavo mums, kokia b tent
situacija.
15
Be abejo, š vakar
ia s di žmoni , kurie buvo
tuose individualiuose pokalbiuose. Ar ne? Pakelkite
rankas,
kad
jus
pamatytume.
Individualiuose
pokalbiuose. Taip, ia s di, štai, ir žino, kad tai tiesa. Mes
tiesiog laukdavome, kad pamatytume, k
Viešpats
pasakys, kokia b tent situacija... O paskui neseniai
tur jau tai sustabdyti. Pasakiau Biliui, kad nebegalime
organizuoti asmenini pokalbi .
16
Suprantate, man... man... man neseniai sukako
dvidešimt penkeri antr kart , ir jau art ju prie tre io
karto. Taigi, kai tampi truput vyresnis, na, tu ne...
kažkaip nebegali išlikti toks pat žvalus, kaip ir anks iau.
Jau vaikštai mažesniais žingsniais. Bet... bet, žinoma,
broliui Morui tai vis dar n motais. Jis... Manau, kad mes
esame maždaug bendraamžiai.
17
Bet daug vandens nutek jo nuo to laiko, kai mes
su tavimi ir broliu Braunu atvykome ia pirm kart
kartu su broliu Autlojumi ir broliu Garsija, ir broliu
Fuleriu. domu, ar š vakar šie žmon s ia? Broli
Garsija, broli Fuleri, broli Autlojau, ar jie ia? Pakelkite
rankas, jei esate. Taip, štai brolis Fuleris, manau, jei
neklystu. Brolis Autlojus štai ia. Brolis Garsija... Aš...
nors aš manau, kad jis išvyko iš Finikso. Manau, kad
taip. Jis... jis išvyko iš Finikso ir yra Kalifornijoje. K gi,
tai iš ties buvo nuostab s laikai, ir aš vis dar tikiu ta
pa ia Žinia, kuria tik jau tuomet: „J zus Kristus yra tas
pats vakar, šiandien ir per amžius.“ Manau, tai buvo
apie... Na, Bek dar buvo k dikis. Tai buvo maždaug
prieš devyniolika met .
18
O dabar ji yra pa
jusi, storut , didel
devyniolikmet mergiot , s dinti kažkur ten. Kur tu,
Beke? Žmogau, na ir duos ji man už tai. [Brolis
Branhamas ir susirinkusieji juokiasi – Red.] Pamenu,
kaip nešiojau j ant rank . O šiandien pam gink j

pakelti, kad gudrus.
19
Pamenu vien vakar brolio Garsijos bažny ioje,
kai ji buvo dar visai mažyl . Ir aš pasakiau: „Pas mus
šiandien tarptautinis susirinkimas.“ Pasakiau: „Mano
klausytojai – ispanai.“ Ir pasakiau: „Mano žmona –
vokiet .“ Pasakiau: „Aš pats esu airis.“ Ir prid riau: „O
mano dukryt – ind
“, – o tai buvo Bek .
20
Tod l, kai jau pro galines duris, ten buvusi
meksikiet mergait pasak : „Broli Branhamai!“
Atsakiau: „Taip, mieloji, ko nor tum?“
Pasak : „Ar nemanote, kad j
mažyl kiek per
daug išblyškusi, kad b
ind
?“ [Susirinkimas
juokiasi – Red.] Ji, žinote, šviesiaplauk .
O aš atsakiau: „Ind
tik iš elgesio.“
21
K gi, mes d kingi, kad... v l b dami ia vakar .
Dabar, prieš pereidami prie Žodžio, kreipkim s J , nes
Jis yra Žodis. Kai Žodis pasireiškia – tai Jis jumyse.
22
Kai praeit vakar kalb jome „Nesutarimo s klos“
tema, ar j s d kingi už tai, už Viešpaties palaiminim ?
[Susirinkimas sako: „Amen.“ – Red.] Aš... aš tikrai
džiaugiuosi, kad pateikiau jums t Žini . Ir mes matome,
kokios yra s klos.
23
Taigi, ar
ia š vakar
yra koks ypatingas
prašymas, tiesiog kažkas ypatingo? Galb t tie iš j
,
kurie ketinate b ti šioje maldos eil je, pasakysite: „Dieve,
k gailestingas. Kai prieisiu, kad už mane pasimelst ,
tepakyla mano tik jimas iki reikiamo lygio.“ Ir... ir galb t
kažkas iš j
mylim
serga, ar panašiai. Tiesiog
pakelkite rank , kad Dievas tiesiog pažvelgt žemyn ir
pasakyt ... Taigi, jei tai... J s ne sivaizduojate, kaip aš
jau iuosi ten ži
damas. Tik pažvelkite, kiek
ia
poreiki . Broliai tarnautojai, tik paži
kite tai. Matote?
Taigi, jei tai mane priver ia taip jaustis, tai kaip nuo to
jau iasi m
T vas? Žinoma.
Dabar pasimelskime.
24
Brangus J zau, dabar mes artinam s prie didžiojo
gailestingumo Sosto per š vis apr piant Vard . „Nes
neduota žmon ms kito vardo, kuriuo turime b ti
išgelb ti“, o tik šis Viešpaties J zaus Vardas. Ir mes
ateiname Jo Vardu. Ir meldžiame, dangiškasis T ve, kad
priimtum mus š vakar kaip Savo tikin ius vaikus. Ir
atleisk mums už m
netik jim , Viešpatie. Pad k
mums š vakar, kad b
taip, jog š vakar mes visiškai
patik tume kiekvienu Dievo Žodžiu, susijusiu su visais
tais dalykais, kuri mums reikia.
25
Tu žinai, kas slypi už t rank , kurios pakeltos;

yra lig , kažkas iš j gali tur ti šeimynini problem , kai
kurie iš j – finansini problem , kai kurie yra išvarg ,
galb t kai kurie paklyd , kai kurie – nusid liai. Koks
beb
poreikis, Tu daugiau nei gali atremti kiekvien
prieš . Tod l mes meldžiame, Viešpatie, kad... kad š
vakar ... kad suvoktume, jog m
priešai – kiekvienas
iš j – yra veikti, net ir pati mirtis. Ir kad Jame mes
daugiau nei nugal tojai, – Tame, kuris... kuris pamilo
mus ir atidav Save už mus, apiplov mus Savo Kraujyje.
26
Meldžiame, Viešpatie, kad visas netik jimas, visos
abejon s, visas blaškymasis, viskas, kas n ra Dievo,
palikt mus šiandien, kad Šventoji Dvasia gal
tur ti
jud jimo laisv m
širdyse. Teprakalba Ji mums
paslaptingu b du. Teprakalba Ji mums Savo J goje.
Teprikelia Ji tuos, kurie yra... yra dvasiškai mir ,
tesugr žina sveikat tiems, kurie serga ir ken ia. Pakelk
paliegusius kelius, išsekusias rankas, kurios nusviro. Ir
teateina dži gavimo metas.
27
Te vyksta š vakar proveržis, Viešpatie, kuris iš ia
pereit
Ramados viešbut ir prad
vien didingiausi
suvažiavim , kurie tik yra buv šiame mieste, Viešpatie,
kol mes esame susirink kartu ir meldžiam s. Tu
pasakei: „Jei žmon s, vadinami Mano vardu, susirinks
kartu ir melsis, Aš išgirsiu iš Dangaus.“ Dieve, mes
meldžiame, kad š vakar taip ir b
.
28
Dabar, T ve, kai skaitysime Žod , – niekas negali
Jo išaiškinti, išskyrus Tave, Tu pats Save išaiškini, – mes
meldžiame, kad Tu išaiškintum mums tai, k š vakar
skaitysime. Nes mes to prašome J zaus Vardu. Amen.
29
Taigi, jei daugelis iš j
m gstate pasižym ti
Rašto vietas, kurias skaito tarnautojas... Ir nor iau, kad
vakar,
jei
pageidaujate,
atsiverstum te
laišk
Efezie iams.
30
Ir praeit sekmadien aš kalb jau apie laišk
Efezie iams, kaip Jozu s knyga yra Senojo Testamento
laiškas efezie iams, ir kad tai yra Atpirkimo knyga.
31
O atpirkimas turi dvi skirtingas dalis: „išeiti iš“ ir
eiti “. Pirmiausia reikia išeiti. Kai kurie žmon s nori su
savimi atsinešti pasaul , bet b tina išeiti iš pasaulio, kad
eitum Krist . Reikia išeiti iš netik jimo, kad eitum
tik jim . Nieko negalima daryti savaip. Kad iš ties
tur tum tikr
tik jim , turì už sav s palikti absoliu iai
visk , kas prieštarauja Dievo žodžiui, kad eitum
tik jim .
32
Ir tai buvo Senojo Testamento efezie
knyga –
Jozu s knyga. Tuo tarpu Moz simbolizavo statym – nei

vieno negal jo išgelb ti; bet malon gal jo, ir štai Jošua
[„Jozu “ senov s žyd kalba – Vert.] yra tas pats žodis
kaip ir J zus, „Jehova-Išgelb tojas“.
33
Ir štai tuomet mes sužinome, kad turime ateiti prie
dar vien
efezie
,
dar vien Efez . Juk m
intelektualiosios denominacijos ir taip toliau, ir visos
mokomosios programos pasiek savo Jordan ,
reiškia, pas mus v l turi b ti efezie
. Pas mus turi
vykti iš jimas, kad „išeitume“ ir „ eitume“ Pa mimui.
34
Taigi, š vakar perskaitysime iš 2-o Efezie
skyriaus. Aš tik sakau, kad gal tum te atsiversti t viet
arba t skyri .
s, ir j s buvote mir nusikaltimais ir
nuod me,
kuriuose kadaise gyvenote pagal šio pasaulio
,
paklusdami
kunigaikš iui,
viešpataujan iam ore, dvasiai, kuri dabar
veikia neklusnumo vaikuose.
Tarp kuri kadaise ir mes visi gyvenome,
sekdami savo k no geiduliais, vykdydami k no
ir min
troškimus, ir iš prigimties buvome
styb s vaikai kaip ir kiti.
Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš Savo
didžios meil s, kuria mus pamilo,
mus, mirusius nuod me, atgaivino kartu su
Juo, tiksliau, atgaivino kartu su Kristumi, –
malone j s esate išgelb ti.
35
Noriu paimti iš ia kelet , tiksliau, dal eilut s: „bet
Dievas“, „Dievas, apstus gailestingumo“.
36
Noriu atkreipti j
d mes
pranaš , apaštal ,
tiksliau, Pauli , kuris... kuris... kaip jis pats apie tai
užsimin : „Jis atgaivino jus, kurie kadaise buvote mir .
Jis atgaivino jus, kurie kadaise buvote mir , mir
nuod
je ir nusikaltimuose, sekdami šio pasaulio
dalykais, k no troškimais ir vykdydami min
troškimus. Jis...“
37
Kokia buvo šio pasikeitimo priežastis, suprantate?
Ir kas buvo to priežastimi: iš kadaise mirusi
atgaivintus? Atgaivinti reiškia „padaryti gyvu“. vyko
permaina iš mirties gyvenim . N ra nieko, n ra nieko
didingesnio, kas gal
vykti žmogui, nei jo pasikeitimas
iš mirties
Gyvenim . Žmogus, jei jis b
fiziškai
bemiršt s ir gal
b ti fiziškai išgydytas, – tai b
didis
dalykas, bet niekas n ra taip didinga kaip tai, jei jis buvo

dvasiškai mir s ir Dievas atgaivino j Gyvenimui.
38
„Kadaise ir j s, praeityje, buvote mir .“ J s buvote
mir . Net daugelis iš š vakar esan
ia gali syk
žvilgtel ti praeit ir suvokti, kad buvote mir . Bet kod l
gi šiandien j s nesate mir , kaip kad buvote tuomet? J s
nusipelnote to, nes buvote nusid lis, „bet Dievas,
apstus gailestingumo.“ Štai kaip: „Dievas, kuris apstus.“
Kokie tik mes nebuvome, „bet Dievas!“ B tent tai visk
pakeit : „Dievas, apstus gailestingumo!“
39
O, aš taip džiaugiuosi tuo, kad Jis apstus
gailestingumo. Jei Jis b
apstus tik pinig , jei Jis b
apstus tik materiali dalyk (o Jis toks yra), bet vis tik
didžiausias
dalykas
yra
tas,
kad
Jis
apstus
gailestingumo. O, koks tai didingas žodis, juk kadaise
mes buvome mir .
40
Ir an vakar mes kalb jome apie tai, kad s kla
turi mirti. Ir viskas, kas supa t gyvyb s pradmen , turi
ne tik mirti, bet ir sup ti. Jei nesup va, tuomet negali
gyventi. O sup ti reiškia „visiškai sunaikinti“; su tuo
baigta. Ir kai pasiekiame toki rib , kad m
pa
id jos ir m
pa
mintys visiškai išnyksta ir nup va
nuo m
, tuomet gyvyb s pradmuo gali prad ti gyventi.
41
Taigi... dabar mes galb t... galb t aš ia terpsiu
truput mokymo, kad ne... Jei netikite tuo, nieko tokio.
Viskas gerai. Aš tuo tikiu. Tikiu, kad žmogus, kai gimsta
šiame pasaulyje, kad jums esant dar k dikiui, gimusiam
š pasaul , – j s neb tum te gal
ia atsirasti be
išankstinio Dievo žinojimo, nes Jis yra begalinis ir Jis
visk žino. Ir kai k dikis gimsta š pasaul , kažkas tame
dikyje yra. Jei tik jam duota tur ti Gyvenim , tuomet
to vaiko viduje yra kažkas tokio, prie ko jis anks iau ar
liau ateis. Ta maža s kla yra jame. Taigi, pa mus...
Raštai aiškiai tai parodo.
42
Taigi, jei j s šiandien turite Amžin
Gyvenim , jei
mes turime Amžin
Gyvenim , tuomet mes visada
buvome, nes yra tik viena Amžinojo Gyvenimo forma. Mes
visuomet buvome. Ir buvome tod l, kad esame Dievo
dalis. O amžinas yra tik Dievas.
43
Lygiai kaip Melchizedekas gavo iš Abraomo
dešimtin ir ji buvo skaityta šio proan kiui Leviui, kuris
dar buvo Abraomo str nose; sumok jo dešimtin , nors
pats dar buvo Abraomo str nose, kai šis sutiko
Melchizedek . Kažkur ryt noriu kalb ti apie tai kitoje
vietoje: „Kas gi yra šis Melchizedekas?“ Taigi, atkreipkite
tai d mes . Dar tuomet Dievas žinojo, kad gims šis
berniukas. Jis visk žinojo.

44

Taigi, mes esame Dievo dalis. J s visuomet buvote.
s to nepamenate, nes tebuvote atributas Dieve. J s
tebuvote Jo mintyse. Pats j
vardas, jei jis apskritai
buvo Gyvenimo knygoje, buvo ten patalpintas prieš
pasaulio sutv rim . Jis žinojo, kas j s tokie.
45
Aš tai sakau ne tam, kad supainio iau mokym ,
bet tam, kad išpainio iau j , kad gal tume laisvai
išsilaisvinti iš baim s ir išg
io. J s nežinote, kas j s
tokie. J s ne
site, o dabar esate Dievo s
s. Matote,
s visuomet buvote Dievo s
s. Suprantate?
46
Nes kai pradžioje Dievas tur jo jus savo mintyse,
s tur jote b ti... tam tikra j
dalis, j
Gyvyb , kuri
dabar jumyse, tur jo b ti pas Diev dar iki to, na, kai
Jis, prieš apskritai tapdamas materija ia, žem je, prieš
bet koki b
joje, išskyrus Diev , – j s buvote vienas iš
jo atribut . Jis žinojo, koks bus j
vardas. Jis žinojo,
kokios spalvos bus j
plaukai. Jis visk apie jus žinojo.
Vienintelis dalykas, kuris vyko – tai kai j s, b damas
nusid liu...
47
Daugelis iš j
gali... galite pritarti šiai min iai.
Kai j s dar buvote berniukas ar mergait , j s
vaikštin davote, ir b davo toki dalyk , kurie tiesiog...
(kurie ner
davo kitiems vaikams), atrodydavo, tartum
kažkas jumyse kažko šauk si. Kažkur buvo Dievas,
ta iau j s buvote nusid lis. Ar pamenate tai?
[Susirinkimas sako: „Amen.“ – Red.] Žinoma. Taigi, kas
tai buvo? Tai buvo ta maža Gyvyb s forma, kuri tuomet
buvo jumyse.
48
O paskui kiek v liau j s išgirdote Evangelij .
Galb t vaikš iojote bažny , rinkot s tai , tai an , ir
vaikš iodavote iš denominacijos
denominacij . Bet,
dami Dievo dalimi, vien kart j s tur jote tapti Žodžio
dalimi. Ir kai išgirdote Žod , j s sužinojote, iš kur at jote,
s pažinote, kas yra Tiesa. J s visuomet buvote, s kla
visuomet buvo jumyse. Žodis pamat jumyse buvus
Žod , kuris buvo prieš pasaulio sutv rim – pamat Žod
ir j s at jote prie Jo.
49
Kaip mano pasakojimas apie ereliuk , apie tai,
kaip višta išper jo ereliuk . Ir mažylis vaikš iojo su
viš iukais, jis... višta kudakuodavo, o jis nesuprato jos
kudakavimo. Ir... ir viš iukai, j lesalas diendaržyje, jis...
jis nesuprato, kaip jie tai dar . Bet jame buvo kažkas,
kas atrodyt skyr si nuo to, koks buvo viš iukas, nes
nuo pat pradži jis buvo erelis. Teisingai. Kart jo mama
atskrido jo ieškoti ir, kai jis išgirdo t erelio klyksm , šis
skyr si nuo vištos kudakavimo.

50
Ir b tent taip yra su kiekvienu iš naujo gimusiu
tikin iuoju. Galite klausytis vairiausi teologij ir vis
žmoni sukurt prieštaravim , bet kai ten blykstel s tas
Žodis, tuomet kažkas sikimba, j s ateinate prie Jo! „Jus,
kurie kadaise buvote mir nuod
je, (t Gyvenim ) Jis
atgaivino.“ Pirmiausia ten turi b ti Gyvyb , kuri galima
atgaivinti. Dievas per Savo išankstin žinojim visk
žinojo. Ir mes buvome iš anksto paskirti b ti Dievo
numis ir dukterimis. „Jus, kurie kadaise buvote mir
nuod
je ir nusikaltimuose, kuriuose mes kadaise visi
gyvenome, bet Jis atgaivino...“
51
Pažvelkite Pauli , kai Paulius buvo didis teologas.
Bet kai jis veidas veid susitiko su tuo Žodžiu, J zumi, –
tai atgaivino. Jis iš karto at jo prie Gyvenimo, nes buvo
paskirtas tokiu b ti. Jis buvo Žodžio dalimi, ir kai jis
pamat
Žod , Šis buvo jo prigimtis. Visi višt
kudakavimai ortodoksin se bažny iose nebetur jo jam
poveikio; jis pamat Žod . Tai buvo jo dalis. Jis buvo
erelis. Jis nebuvo viš iukas, jis tik buvo su jais
diendaržyje. Bet jis iš pat pradži buvo erelis.
52
Gird jau panaš trump pasakojim (tikiuosi, tai
neskamba šventvagiškai) apie an iuk , kuris kart gim
po višta. Jis negal jo suprasti. Keistai atrodantis,
savotiškas mažylis, ir dulk s jam nebuvo mielos ir
panašiai. Jie žaid diendaržyje. Bet kart višta išved
vadel už daržin s, ir jis užuod vanden . O, jis pasileido
prie to vandens kiek tik kojos neš . Kod l? Jis juk
niekada anks iau nebuvo prie tvenkinio. Jis niekuomet
nebuvo vandenyje. Bet jis nuo pat pradži buvo antinas.
Vienintelis dalykas, kur jam reik jo padaryti – tai
susivokti, kas jis toks.
53
Tas pats ir su tikin iuoju. Jame yra kažkas, d l ko
jis susitik s su Dievu veidas veid , atsipeik ja. Ta s kla
yra jame, ir ji atgaivinama. O, teisingai, ir jis nulekia,
palikdamas pasaulietiškus dalykus. Jie jam tampa mir .
O, pamenu, mes visi anks iau gyvenome tuose pasaulio
dalykuose. Bet kai tik sikibome t real Dalyk , kažkas
mus atgaivino – maž s kl , kuri atgijo Gyvenimui, –
tuomet visi tie pasaulio dalykai ten pat ir supuvo. Mes to
nebenorime.
54
„Kas yra gim s iš Dievo, nedaro nuod
s.“
„Garbintojas, vien kart apvalytas, nebejau ia s žin je
nuod
s“, neb ra noro nusid ti. Nuod
s klausimas
išspr stas. Kristuje j s tampate Dievo dalis. Kristus mir ,
kad jus atpirkt .
55
Taigi, tik pagalvokite, kas mes b tume, jei ne

Dievas. Bet Dievas per Savo gailestingumo apstum mus
atpirko. Kur mes šiandien b tume, jei ne Dievo apstus
gailestingumas mums?
56
Vienu metu pasaulis tapo toks nuod mingas,
žmogus prived žem prie tokio ištvirkimo, kad Dievas
net nuli do, jog apskritai sutv
žmog . Visa galva tapo
liuojan ia žaizda, visas k nas, ir Dievas net nuli do,
kad apskritai sutv
žmog . Tod l Jis tar : „Aš
sunaikinsiu žmog , kur sutv riau.“ Jis j sunaikins, nes
iš jo liko tik ištvirkimo kr va.
57
Ir tuo metu visa žmonija b
buvusi išnaikinta,
bet Dievas, apstus gailestingumo, negal jo leisti
nekaltiems praž ti kartu su kaltaisiais. Ir Jis nu jo ir
nuties numatyt keli tiems, kurie nor jo eiti, kurie
nor jo daryti tai, kas teisinga. Jis nuties gailestingumo
keli tiems, kurie nor jo gailestingumo, ir Jis paruoš
ark . Kitais žodžiais tariant, Jis suteik sparnus Savo
ereliams, kad šie praskrist virš teismo ir nepask st su
viš iukais. Bet Jis... Jis nuties išsigelb jimo keli
Nojaus dienomis. Jis taip pasielg , taip numat , nes yra
apstus gailestingumo.
58
Bet, Jam numa ius žmon ms keli , jie j atst
,
– taigi, jie tai atstumia tod l, kad juose n ra nieko, kas
tai priimt . N ra nieko, kas tai priimt . Mano mama
sakydavo: „Iš rop s kraujo neišspausi, nes rop neturi
kraujo.“ Tod l jei ten, viduje, n ra Gyvyb s formos, kad
tai priimt , tuomet ir negali to priimti.
59
Štai kod l fariziejai gal jo ži
ti J zui tiesiai akis
ir vadinti J Belzebulu, nes juose nebuvo nieko, kas J
priimt . „Bet visi, kuriuos man dav T vas, – pasak Jis,
– ateis pas Mane.“ Kažkokiu b du tai bus pateikta.
60
Kartais kalbiesi su žmon mis gatv je, kalbi jiems
apie Viešpat , o jie juokiasi tau akis. Na, mes šiaip ar
taip turime tai daryti. Bet paklausykite: „Niekas negali
ateiti pas Mane, jei mano T vas pirmas jo nepatraukia.“
Dievas turi patraukti. Turi b ti Gyvyb . „Ir visi, kuriuos
Jis Man dav , ateis pas Mane.“
61
Jis viskuo apr pino tuos, kurie nori b ti atpirkti.
Jis viskuo apr pino tuos, kurie nori b ti išgydyti. O
kadangi Jis tai padar , tuomet Jis apstus gailestingumo,
kaip ir visada Jis buvo apstus gailestingumo. Taip turi
ti: jei atstumiate J , nebelieka nieko, išskyrus Teism ,
nes nuod
turi b ti nuteista.
62
Kai Faraonas ženg
j
kaip pam gdžiotojas,
manydamas, kad gali eiti kaip Moz ... Moz su savo
kariauna, o faraonas su savo kariauna – atrodyt , kad jie

abu tur jo praž ti j roje. Bet Dievas, apstus
gailestingumo, nuties išsigelb jimo keli žyd vaikams
(kod l?), nes šie jo koja kojon vykdydami savo pareig ,
sek Žod .
63
Taigi, vienintelis b das gauti gailestingum yra
laikytis nurodym , kuriuos Dievas mums dav , kad j
laikytum
s. Tik tuomet Jis gali išreikšti gailestingum ,
kai laikom s to, k Jis liep daryti.
64
Kaip neseniai per trump pokalb su tarnautoju,
kuris pasak , kad m
laikais aš mokau apaštal
mokymo... Manau, kad pasakojau tai praeit ar užpraeit
vakar , ar kažkada, kaip jis pasak : „Tu stengiesi diegti
šiai epochai apaštal
mokym .“ Pasak : „Apaštal
epocha pasibaig mirus apaštalams.“
Aš jo paklausiau: „Na, o ar j s tikite Žodžiu?“
Jis atsak : „Taip.“
65
Pasakiau: „Apreiškimo 22:18 pasakyta, kad „kas
tik atims bent vien Žod iš ia arba prid s ia bent vien
žod “, – net ne du žodžius, – vien Žod , išims vien Žod .“
Pasak : „Aš tuo tikiu.“
66
Aš pasakiau: „Tuomet galiu jums pasakyti, kur
bažny iai buvo duota apaštal epocha, duoti apaštal
palaiminimai. Dabar pasakykite man pagal Žod : kur
Dievas juos at
iš bažny ios? J s to nesugeb site; to
ten n ra.“ Pasakiau: „Atminkite, kad Petras Sekmini
dien ... jis atv
apaštal epoch . Ir visiems pasak :
„Atgailaukite ir krikštykit s J zaus Kristaus Vardu, kad
atleistos j
nuod
s, ir j s gausite Šventosios
Dvasios dovan . Juk jums skirtas pažadas, taip pat ir
vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik
pasišauks Viešpats, m
Dievas.“
67
Taigi, jei norite klausytis kažkokios denominacin s
vištos kudakavimo ir toliau gyventi pasaulio dalykuose,
tai parodo, kad kažkas negerai. Nes tai yra Žodis: „Kas
trokšta, teateina!“ Ir, jei j s turite noro, tur tum te ateiti.
Bet, jei neturite noro, tuomet esate apgail tinoje pad tyje.
O jei turite noro ateiti, ateikite sekdami Dievo formul !
68
O Jis visuomet išpildo tai, k pažad jo. Kadaise
buvau jaunas, o dabar jau senas – aš niekada nema iau,
kad Jis neišpildyt Savo Žodžio. Nes Jis negali padaryti
vienintelio dalyko – apvilti. Jis negali apvilti. Dievas
negali. Ne manoma, kad Dievas kažko neišpildyt ir tuo
pa iu likt Dievu. Jis privalo tai išpildyti.
69
Taigi, faraono kariuomen m gino pam gdžioti,
nes jie nebuvo pašaukti ir netur jo tos Gyvyb s. Pažadas
nebuvo
duotas
faraonui.
Jam
nebuvo
duotas

pažad tosios žem s pažadas.
70
Ir pam gdžiotojas, m gindamas sekti tikr
tikint , kuris tam pašauktas, tik daro iš to pajuokos
objekt . Štai kokia šiandien m
religini sistem b da
– per daug žmoni stengiasi pam gdžioti Švent
Dvasi ,
per daug žmoni stengiasi pam gdžioti krikšt , per daug
žmoni
stengiasi pam gdžioti apaštal
epoch ! Tai
tikintiesiems, ir tik jiems. Dievas, apstus gailestingumo,
nuties keli , kad Jo vaikai nepraž
. Jis nuties jiems
keli .
71
Taigi, faraonas m gino sekti kandin, jis nuskendo
tame pa iame vandenyje, kuris išgelb jo Moz ir jo grup .
Taigi,
Moz
nenuskendo,
nes
Dievas
apstus
gailestingumo tiems, kurie eina Jo numatytu keliu.
Amen!
72
Ar suprantate, k noriu pasakyti? Šiandien tie
žmon s, kurie netiki Dieviškuoju išgydymu, žmon s,
kurie netiki Šventosios Dvasios krikštu – kaip jie gali k
nors gauti? Dievas apstus gailestingumo tiems, kurie
seks paskui J ; ne paskui tik jimo mokym , bet paskui
Diev !
73
Dievas yra Žodis, ir Šis tapo k nu ir gyveno tarp
, kad gal
išreikšti ir kitus Dievo atributus.
nas, J zus, buvo Dievo k nas, atributas. Moz mat J
praeinant, Jo nugar ; niekas negal jo matyti Jo Veido.
Bet dabar mes J regime, mes J pamat me, matome J
kaip Auk . Taigi, matote, Jis buvo išreikštas Dievo
atributas, Žodis. Štai kas Jis buvo.
74
Ir kai bet kuris tikintis ateina pas Diev , jis tampa
Dievo, Jo Žodžio, atributu, jis naudojamas, kad išreikšt
Žod , kuris yra pažad tas šiai dienai. Suprantate?
Teisingai. Dievas, apstus gailestingumo, niekada nebuvo
palik s m
be liudijimo. Jis apstus gailestingumo.
75
Mes matome, kad Dievas buvo toks gailestingas
Mozei ten, Negyvojoje j roje, tiksliau, Raudonojoje j roje.
Paskui, kai Jis kalb jo ia... Iš jimo 19:4, Jis pasak : „Aš
nunešiau jus ant erelio sparn , atsinešiau pas Save.“
Neš si ant erelio sparn , ir atsineš pas Save! Ten, tos
ros viduryje, dar buvo ir kitas žmogus, kuris m gino
pam gdžioti. Bet kas? „Jis neš juos ant erelio sparn .“
76
Taigi, Dievas visuomet Savo pranašus tapatina su
ereliais. O kas tai buvo? Moz buvo Jo pasiuntinys. Ir jie
sek paskui Moz , o tai ir buvo erelio sparnai, kurie juos
neš , nes jis tur jo Dievo žini ! O žmon s sek iš paskos!
Sekdami paskui Moz su Jo išlaisvinimo žinia jie sek
paskui Diev . Ir Biblijoje sakoma, kad „Jie nežuvo su

tais, kurie netik jo.“ Nes Dievas buvo apstus
gailestingumo jiems, kadangi jie vykd Jo nurodymus.
Dievas nori, kad mes vykdytume Jo nurodymus.
77
T pat b
galima pasakyti apie Korach ir
Datan bei j netikin
žmoni šutv , kai jie m gino
pam gdžioti. Jie pam gino kažk
primesti Dievo
programai. Jiems nepatiko „vieno žmogaus programa“.
Jiems tai nepatiko. Jie taip pat nor jo kažk daryti.
Korachas pasak : „Moze, juk be tav s yra ir daugiau
švent žmoni . Elgiesi taip, lyg vienintelis... tiksliau, lyg
tum vienintelis ir nepakartojamas.“ Ir pasak : „Aš...
aš... Tau neder
taip elgtis. ia yra ir daugiau vyr .“
78
O Moz žinojo, kad tur jo nuvesti šiuos vaikus
pažad
žem , nes jam buvo duotas pažadas. Ir jis turi
juos vesti pažad
žem .
79
Ir šiandien Šventoji Dvasia yra ia, kad patvirtint
Dievo Žod , o tai yra erelio sparnas, ant kurio mes turime
skristi; ne ant kažkokios žmoni susikurtos teologijos!
Bet
pažad
Žem mes turime skristi ant erelio
sparn .
80
Ir štai jie ketino ten surinkti viš iuk
b
(Korachas
galvojo,
žinote),
kuris
susirinkt
ir
pam gdžiot š erel . Ir kai jie taip padar , Dievas pasak :
„Atsiskirk nuo j “, ir Jis prarijo pasaul . Jis tur
visk
praryti, vis k rinij , bet Dievas apstus gailestingumo
tiems, kurie stengiasi sekti Jo Žodžiu! Dievas visuomet
apstus gailestingumo. Daugelis iš j per jo Moz s pus ,
ir Dievas atv
žem
ir prarijo netikint . Jis...
Netikintysis visuomet pražus.
81
Tie, kurie netik jo, nors jie iš jo ir kažkiek laiko
jo, bet J zus pasak , kad „jie visi iki vieno mir .“ O
„mir s“ reiškia „sunaikinim “. Jie yra mir . Tik
pagalvokite apie juos. Jie iš jo, mat Dievo stebuklus,
mat diding Dievo rank , džiaug si mana; bet nu jo ten
ir klaus si žmogaus, vardu Balaamas, kuris iškreip
Dievo keli mokydamas priešingai Žodžiui: „Mes visi
esame broliai, tod l tiesiog susirinkime visi kartu.“
82
Ir štai šiandien kyla dar viena Balaamo sistema:
„Susirinkime visi kartu.“ Tai nesuveiks! Keliaukime su
Ereliu, Ereliu-Jehova. J s – ereliukai.
83
Iš visos grup s išsigelb jo tik trys: Moz , Kalebas ir
Jozu . Visi kiti pražuvo dykumoje – J zus taip pasak ,
šv. Jono 6-tame skyriuje. Dievas per gailestingum
negal jo leisti jiems ž ti, nes... su kitais netikin iaisiais.
Jie visi taip ir mir dykumoje, ir jie yra mir . Dievas
išgelb jo Moz ir erelius-tikin iuosius, nes jie gerb Jo

Žod .
84
Ir šiandien, drauge, yra vienintelis b das, kaip
mes galime gyti Dievo palankum ; šiandien Dievas
apstus gailestingumo, bet mes turime gerbti, k Jis apie
tai pasak . Tiesiog negalima priimti to, k pasak kažkas
kitas. Turite priimti tai, k pasak Dievas. Jie pasak :
„Kiekvieno žmogaus žodis teb na melas, o Manasis –
tiesa.“
85
Šiandien mums daugelyje viet sako: „Viskas, ko
jums reikia, tai prisijungti prie bažny ios, laikytis
tik jimo mokymo arba kažko panašaus, arba pasimelsti,
ar rašyti savo vard
knyg , ar kad b tum te apšlakstyti
ar pakrikštyti tam tikru b du, arba kažko panašaus. Tai
viskas, ko jums reikia.“ Bet tai neteisinga.
86
Kad b tum Dievo erelis, turi sekti Žod diena iš
dienos. B tina nuolat maitintis Žodžiu.
87
Taigi, po to karto mes matome, kad nusilp
tik jimu jie v l murma – po to, kai Dievas suteik jiems
gailestingum . Ir matome, kad jie murma prieš Diev , ir,
kai jie taip pasielg , at jo mirtis nuo gyvat s kandim .
Na, jie to nusipeln . Iš ties nusipeln . Kiekvienas, kuris
iškreipia Dievo Žod ir daro tai, k jie dar , nusipelno
mirti. Kiekvienas iš j
troško... nusipeln
mirties
dykumoje.
88
Bet kai jie susirgo taip, kad net daktaras Moz ir
niekas iš j
negal jo niekuo pad ti, ir jie mirdavo
kstan iais... Bet Dievas, apstus gailestingumo, Jis
nuties išsigelb jimo keli tiems, kurie Juo patik s. Jis
suk
tam priešnuod , išk s varin gyvat . Dievas per
savo apstum ... Dievas nuties išsigelb jimo keli , kad
Jo tikintys vaikai gal
išgyti.
89
Dievui r pi viskas, kas negerai, viskas, ko j s
tikit s. Kokios visuomenin s pad ties beb tum te, j s
pite Dievui. J s esate Jo vaikas, o Jis apstus
gailestingumo. Jis nori r pintis jumis.
90
V liau žmon s nusid jo paimdami t pat dalyk ,
per kur Dievas suteik jiems atpirkim – varin gyvat ,
kuri simbolizavo jau nuteist nuod
, ir t dovan
pavert stabu. Ir taip v l nusid jo. „Dievas su niekuo
nesidalins Savo šlove.“ Tod l mes negalime tur ti dviej ,
trij , keturi diev . Yra tik vienas Dievas. Savo šlove Jis
su niekuo nesidalins. Jis vienintelis yra Dievas,
suprantate; tai pagonys turi daug diev . Mes turime
vien Diev ir Jis nei dalinsis Savo šlove su kitu, nei leis,
kad kažkas iškilt priešais J kaip stabas. Net jei Jis
suteik žmon ms atpirkim , – o tai buvo Dievo Žodis, tai

buvo teisinga, – bet jie, pavert tai stabu, pateko b
.
91
Taigi, aš manau, kad tas pats atsitiko ir m
bažny ios periodams. Dievas siunt mums Martino
Liuterio žini su jo žinia, Džon Vesl , sekminink žini ,
bet k mes su tuo padar me? T pat , k anie padar su
varine gyvate – mes pavert me tai stabu: „Aš priklausau
šiems, o aš priklausau aniems.“ Matote, j s priklausote
kažkam netur dami nuoširdumo, kuris susij s su tikru,
pamaldžiu Žodžio garbinimu.
92
Kas nutiko? Biblija... Biblijoje mums sakoma, kad
„pranašas pa
t stab ir j sunaikino!“ Aleliuja! [Brolis
Branhamas suploja delnais – Red.]
93
Ko mums šiandien reikia veiksmo scenoje – tai
pranašo,
kuris
sunaikint
stab
denominacij ,
manan , kad jos pateks dang , nes priklauso tam
tikram tik jimo mokymui ar denominacijai; reikia, kad
sugriaut ir sudegint , išmest lauk. Dievas kupinas
gailestingumo. Jis apstus gailestingumo. T dien , kai
mes visi b tume atsid
ten, tamsos chaose, Dievas,
apstus gailestingumo, siunt mums tikr , autentišk
Švent
Dvasi , kiekvien vakar Pats tai išaiškindamas
tiesiog ia, šiame pastate. [Brolis Branhamas beldžia
sakykl – Red.] Dievas, apstus Savo gailestingumo, – mes
matome, koks gi Jis nuostabus! Tikrai taip.
94
Taigi, jie visi pamat , kad gali tiesiog ateiti prie tos
gyvat s ar to daik iuko, kur Dievas ten padirbdino, liep
Mozei padirbdinti ir pakabinti ant stulpo, ir išgyti be jokio
nuoširdumo. Jie tiesiog atsistodavo ir ži
davo j . Ir jie
padar iš jos stab , ir Dievas siunt pranaš bei j
sunaikino.
95
Taigi, visi tie dykumoje, kurie atsisak pažvelgti
gyvat , pražuvo. O Dievas nuties keli , bet jei
atsisakote pažvelgti J , jei atsis site anapus kelio, jei
sikibsite
kažkok tik jimo mokym ir atsisakysite
pažvelgti tiesiai Žod ir pamatyti, ar Jis teisus ar ne; visi,
kurie atsisak pažvelgti, pražuvo. O Dievas yra niekada
nesikei iantis Dievas. Ir visi, kurie atsisak pažvelgti,
pražuvo. Taip pat ir šiandien, tas pats.
96
Paskui žmon s v l nusid jo ir, kaip visada, jie
pavert tai... tai stabu, padar tai... pam gino gauti
išgydym be nuoširdumo, „priklausydami kažkam“, kaip
ir pas mus šiandien vyksta. Taigi, o paskui mes matome,
jog skirtumas tas, kad Dievas...
97
Tai buvo tinkamas atpirkimas ir tinkamas ženklas
tam metui. Tam metui tai tiko. Bet tai buvo skirta tik tam
metui, tai kelionei. Visa tai buvo tinkama tik tai kelionei.

98
Ir išteisinimo žinia, kuri atneš Martinas Liuteris,
tiko Liuterio periodui.Tik tada ji buvo veiksminga.
99
Pašventinimas buvo tai, ko reik jo Veslio
periodui.Tik tada tai buvo veiksminga.
100 Paskui mes ženg me
sekminink period . Ir
dovan atk rimas yra labai geras dalykas, tam periodui
tai puikiai tiko, bet dabar mes einame toliau, nei visa tai.
Mes jau už viso to rib – aišku, kaip dien . Mes turime
išeiti už viso to rib , nes padar me iš to t pat , k ir anie
prieš tai – pavert me stabu. „Aš priklausau šiai sistemai,
aš priklausau anai sistemai.“
101 Dievas si s kažk , kas sudaužys visa tai bei
supl šys
skutelius, ir patvirtins Jo Žod , vis Žod !
sid
kite. Teb na šlov Dievui. Hm! Dabar mes
matome,
kad
tai
tiesa.
Dievas,
apstus
Savo
gailestingumo.
102 Paskui, kai pranašas j sunaikino, jie liko be jokio
išgydymo, atpirkimo ženklo, nes j
stabas buvo
sunaikintas. Bet Dievas, apstus gailestingumo, padar
jiems kit . Ir k gi Jis padar ? Jis sujudindavo vanden
šventyklos baseine, ir daugelis ateidavo ir išgydavo,
ženg
š vanden . J zus at jo prie to paties baseino ir
pamat žmog , kuris ten gul jo daugel met , laukdamas
vandens
sujudinimo.
Matote,
Dievas,
apstus
gailestingumo. Nors jie pavert tai stabu, nors pranašas
tai sudauž , Dievas suteik jiems kit b
, nes Jis
apstus gailestingumo. Jis nor jo, kad jie b
išgydyti, ir
Jis suteik jiems galimyb išgyti.
103 Taigi, paskui visa tai t
si, pasaulis vis laik
labiau ir labiau klimpo nuod
. Ir galiausiai pasaulis
tapo toks nuod mingas, kad Dievas b
gal s j
sunaikinti; Jis pasak Malachijo 4: „kad neatei iau ir
neištik iau žem s prakeikimu.“ Jis b
gal s taip
padaryti; tik klausimas.
104 Bet tuomet Dievas, apstus gailestingumo, siunt
Išgelb toj , J
Krist . Jis siunt J
b ti tiek
Išgelb toju, tiek Išgydytoju. Nes Jis pasak : „Kaip Moz
dykumoje išk
varin gyvat , taip turi b ti iškeltas ir
Žmogaus S nus, tuo pa iu tikslu. Jis, atpirkimas, – štai
mes turime teis , tik atpirkim . K J zus išpirko
Savo krauju,
tai mes ir turime teis . Ir Biblijoje
pasakyta: „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.“ Štai
k
mes galime reikšti teises, nes
atpirkimas, kurio mes laikom s, mums tai paskyr .

Dievas, apstus gailestingumo!
105 Tai tur jo b ti amžinas atpirkimas, nes Jis pats
at jo. At jo pats Dievas nuod mingo k no pavidalu, kad
suteikt amžin atpirkim , ir kent jo k ne, ir suteik
atpirkim ; ir sugr žo Šventosios Dvasios pavidalu, kad
patvirtint t atpirkim . Juk nei varin gyvat , nei
sujudintas vanduo negal jo to padaryti – visa tai rod
t
tobul Atpirkim ! Dievas, apstus Savo gailestingumo, tai
padar .
106 Taigi, šiandien, tai yra, šiuo metu, pra jus šiems
bažny ios periodams, savo aiškinimais mes visai
nuklydome nuo to. M
šiuolaikiniai teologai visai
prarado ši
pus . Jie aiškina, kad visa tai priskirtina
kažkokiam kitam metui, kažkokiam kitam laikotarpiui,
kažkokiai sen senovei, seniems laikams. Ir Dieviškasis
išgydymas jau kone tik seniena, sunkiai beatrasi toki ,
kurie tuo tik
. Jie iš to šaiposi. Jau apie dvidešimt
met jie iš to šaiposi. Sekmininkai praktiškai paliko tai.
Jie prad jo ankstyvosiomis dienomis, bet paliko tai.
107 Pažvelkite, k jie padar . Dabar jie pamiš d l
denominacijos, kiekvienas veržiasi sukurti tik jimo
mokym ir taip toliau. Išskyrus... Vietoj to, kad priimt
Švies , kai at jo Šviesa, jie organizavosi ir prisik
savo
tik jimo mokym , kiekvienas už s susikuria tik jimo
mokym
ir to mokymo laikosi. O paskui jie taip
nusivažiavo, kad Šventoji Dvasia nebegal jo eiti
bažny . Jie tiesiog tapo dar vienu stabu kaip varin
gyvat , tai pavirto stabmeldyste. Visi iki vieno sako: „Aš
priklausau šiems, o aš priklausau aniems.“ Tai buvo
stabmeldyst . Kas per painiava, kurioje mes buvome
besibaigiant laikams!
108 Bet Dievas, apstus Savo gailestingumo, gr žino
mums Švent
Dvasi ir š vakar rodo Savo Žod , kaip
Jis ir žad jo padaryti! Dievas pažad jo, kad darys šiuos
dalykus. Pažvelkite, k Jis padar .
109 Pažvelkite, k Jis padar , kaip dabar mes galime
matyti Jo pažad , kad kiekviename periode vyks tam
tikri dalykai. Ir mes sužinome, kad b tent taip viskas ir
vyko, kaip Jis žad jo padaryti, nes Jis apstus Savo
gailestingumo, kad visuomet tur
gailestingumo
išpildyti kiekvien Žod , kur Jis pažad jo. Jis turi
išpildyti, visuomet, – kad išlikt Dievu. Jis visuomet
šitaip daro, Jo Žodis visuomet išsipildo skirtu laiku. Jo
kla, kuri Jis pas jo žem . K Jis padar ? Jis
jo tai
ia,
Žod , o tai yra s kla. Ir visuomet, kai ateina
konkretus periodas, ta s kla subr sta, ir tuomet

prasideda reformacija. O Jis taip pažad jo – taip ir
vyksta.
110 Taigi,
mes
viso
to
nenusipeln me.
Mes
nenusipeln me ši Dievo palaiminim , nes nusek me
pasaulietiškus dalykus, jome Kaino paklydim . Kainas
pasistat graž aukur ir graži bažny , ir užd jo ant jo
li , ir man , kad b tent taip ir buvo: „Kek obuoli ar
kriauši , ar granat , ar dar kažko“, k jo t vas ir motina
suvalg Edeno sode, d l ko jie buvo išvaryti. Tod l jis
paaukojo tai atgal Dievui, o Dievas tai atmet .
111 „Bet Abelis tik jimu aukojo Dievui geresn auk
negu Kainas.“
112 Ir šiandien, Judo laiške Biblija sako, kad „jie
nub go Kaino keliu; pražud save Kor s maištu.“ Matote,
„nub go Kaino keliu“, – stato aukurus, stato bažny ias,
denominacijas, daro jas puošnias, dideles, daugiau nari
nei pas visus kitus; priima visk , visus, kurie pasitaiko:
kurie pašokin jo aukštyn-žemyn arba paspaud rank ,
arba kaip nors buvo pakrikštyti, ar prad jo kalb ti
kalbomis, ar palakst pastate, ir tie rašo j vard
knyg . Teisingai. O paskui nusisuka nuo tikrosios Tiesos,
kuri pamokslaujama, ir neigia J ! Kaip taip gali b ti?
Atkreipkite d mes , kokioje mes painiavoje. sid
kite.
113 Ir Biblijoje pasakyta: „Jie nu jo Balaamo keliu ir
pražud save Kor s maištu.“ Pražud save maištu! Koks
buvo Kor s maištas? „Negi manai, kad tik tu esi šventas?
Juk Dievo... Mes visi šventi. Visa bažny ia tokia.
Kiekvienas... Mes visi susirenkame kartu, štai kaip
turime daryti.“ Štai kur jie save pražud , štai ia. Ir mes
iš ties to nusipeln me. Mes nusipeln me tokie b ti.
114 Bet Dievas, apstus gailestingumo, ištrauk mus iš
to chaoso ir leido mums tai pamatyti prieš tam ia
vykstant. Apstus Savo gailestingumo, ir v l siunt mums
Dieviško išgydymo prabudim ir Dievo j gos sugr žim .
Remiantis istorija, joks prabudimas netrukdavo ilgiau
kaip trejus metus. Šis prabudimas užsit
penkiolika
met , jo ugnis liepsnoja po vis pasaul . Kod l? Tod l,
kad to nusipeln me? Dievas, apstus Savo gailestingumo,
– ne tod l, kad mes to troškome arba, tiksliau, kad to
nusipeln me. Tik pagalvokite, k tai padar !
115 Pamenu vien iš m
seser iš ia, iš Finikso,
kuri daugelis iš j
paž state, – ponia Heti Voldrop, – ji
sirgo širdies v žiu. Ir ji buvo maldos eil je, kai mes su
broliu Moru buvome ia pirm kart , maždaug prieš
penkiolika-aštuoniolika met . Ir ji buvo bemirštanti nuo
širdies v žio, ji jau seniai tur jo mirti. Bet Dievas, apstus

gailestingumo, siunt jai Savo j
. Ir Jis išgelb jo jos
gyvyb , ir šiandien ji gyva. Dievas apstus gailestingumo!
116 Kongreso narys Apšou, žymus žmogus... Manau,
kadaise jis buvo baptist , piet baptist suvažiavimo
prezidentu ar dar kažkuo, arba viceprezidentu, ar kažkuo
kitu. Jis visk išm gino. Jis buvo geras žmogus. Jis dar
visk , k tik žinojo, kad reikia daryti. Jis buvo nu s pas
visus gydytojus. Niekas niekuo negal jo jam pad ti. Jis
buvo prikaustytas. Tarnautojai meld si už j . vair s
tarnautojai iš visur jam ant galvos išliejo ne vien litr
patepimo aliejaus.
117 Vien vakar Los Andžele, Kalifornijoje, eidamas
prie sakyklos, pažvelgiau daugyb ne gali
vežim li
(maždaug du-tris kartus daugiau nei ten s din
)
visuose tarpuose, kur tik buvo manoma. Ir dar ten buvo
pad tas gultas, kuriame gul jo juodaod
mergait ,
negriuk , o jos... jos motina s
jo šalia jos. O mano
brolis rikiavo maldos eil .
118 Ir aš ži
jau, nesuprasdamas, kas vyksta. Ir
pama iau gydytoj su v žlio kiauto akiniais operuojant
juoduk mergait d l gerkl s ligos, ir j ištiko paralyžius.
Ir aš apsižvalgiau, pamaniau: „Kur gi tas vaikas?“
Negal jau jos pamatyti.
119 Netrukus pa iame gale – be vilties – maždaug
septyneri
ar aštuoneri
met
gražut
mergait ,
paralyžiuota visam likusiam gyvenimui. Ir ten
melsdamasi kl
jo jos motina. Tuomet pasakiau: „Šis
gydytojas operavo j
dukryt “, ir nupasakojau tai.
Ji atsak : „Tai tiesa, pone.“
120 Paskui ji pam gino atnešti vaik ant pakylos. Jai
sak to nedaryti. M gino j nuraminti. Kai j nuramino,
aš pagalvojau: „Na, mes tur sime galimyb pasimelsti už
.“ Po keli minu ... Galb t net ir ia yra žmoni ,
kurie buvo ten an vakar .
121 Ir aš dairiausi po auditorij , pama iau t mergait ,
einan
lyg kažkokiu siauru takeliu, rankose nešan
, supan
t l . Neturi reikšm s, kiek kart
gydytojas pasak , kad ji liks paralyžiuota visam likusiam
gyvenimui; Dievas, apstus gailestingumo, siunt Švent
Dvasi per reg jim , ir ta mergait pakilo iš ten, ir
susikibusi rankomis su savo motina nusileido tuo
pra jimu, šlovindamos Diev .
122 Ten, pa iame gale, s
jo pagyven s vyras,
kongreso narys Apšou; daugelis iš j
gird jote jo
liudijim . Jis buvo geras žmogus, steng si vis gyvenim ,
šešiasdešimt
šešerius
metus
ne galus ne gali

vežim lyje, prikaustytas prie lovos; po pažastimis
ramentai, su kuriais vaikš iojo, be galimyb s kada nors
vaikš ioti normaliai. Ir štai jis s
jo ten, steb damas tai.
Ir staiga aš pažvelgiau ir pama iau reg jim . Štai jis eina,
leisdamasis iš tos viršutin s auditorijos, links damas
galva, – gal jo vaikš ioti ne blogiau už visus. Aš
nežinojau, kas buvo tas žmogus.
123 Pasakiau: „Ten, gale, s di žymus žmogus. Dar
damas berniukas jis nukrito nuo vežimo ant žagin s ir
susižeid
nugar . Grindyse gr ždavo skyles, kad,
žmon ms vaikštant, b
slopinama vibracija, kuri
persiduodavo jo nugarai.“ Pasakiau: „Jis tapo žymiu
žmogumi, ir nuolat tampa vis žinomesnis. Jis užima
aukštas pareigas Baltuosiuose R muose.“
124 Ir paskui šis vyras pri jo ir pasak man, tar : „Tai
kongreso narys Apšou. Ar kada nors gird jote apie j ?“
Atsakiau: „Niekada apie j negird jau.“
125 Taigi, jis pratemp ten mikrofon su prailgintu
laidu ir jie kalb josi.
126 Paskui aš prad jau dairytis ir pama iau ateinant
pagyvenus kongreso nar , einant link man s reg jime,
tiesiog tobulai sveik , koks tik gal jo b ti. Dievas, apstus
gailestingumo, ištrauk j iš to ne gali
vežim lio, ir jis
vaikš iojo be rament iki pat mirties! Dievas, apstus
gailestingumo! Kai gydytojai nuvyl , kai mokslininkai
nuvyl , kai visi kiti nuvyl , Dievas buvo apstus
gailestingumo kongreso nariui Apšou.
127 Pamenu save. Dar b damas mažas berniukas,
pamenu, kaip... Šiandien žmon s vadina mane moter
neapkent ju. O viskas tod l, kad b damas vaikas tiek
daug prisiži
jau moter amoralumo. Aš j neken iau.
Dabar taip neb ra, nes žinau, kad yra ir ger moter . Bet
pamenu, kad buvo tiek sugedimo, tiek amoralumo. Ir aš
pagalvojau: „Ne, aš... aš laikysiuosi kuo toliau nuo toki
žmoni . Aš neturiu jokio išsilavinimo, bet jo ir nenoriu.“
128 Ir s
jau ten, net marškini netur jau, paltas štai
taip prisegtas žiogeliu, ir buvo tikrai karšta. Ir mokytoja
paklaus : „Viljamai, ar tau nekaršta vilkint palt ?“
129 Atsakiau: „Ne, ponia, man truput v su.“ Ir ji
pasodino mane prie krosnies bei met
krosn truput
malk , ir aš vos nesudegiau. Ir aš... aš vis t žiem
netur jau marškini .
130 Ir aš pamaniau: „Jei kada nors tur siu pinig , kai
tik truput j
tur siu, sigysiu trisdešimto kalibro
šautuv , išvyksiu vakarus, gyvensiu ten ir medžiosiu
vis likus gyvenim .“ Aš nenor jau tur ti nieko bendro

su žmon mis. Tiesiog laikiausi atokiau, nes aš jiems
nepatikau ir... ir tiesiog laikiausi atokiau nuo j .
131 Ir paskui kiekvien kart , kai nueidavau miesto
centr su kuo nors pasikalb ti, pasimatyti mieste su
paž stamais. Aš sakydavau: „Sveiki, Džonai, Džimai! Kaip
laikot s?“
„O, sveikas...“
132 Matote, jie nenor davo su manimi kalb tis,
nenor jo tur ti su manimi nieko bendro, nes mano t tis
su bendrais var visk . O aš... aš to nedariau. Netur jau
su tuo nieko bendro. O mane laik tokiu pat.
133 Bet dabar... neseniai pasakiau savo žmonai: „Mano
siena iškabin ta geriausiais ginklais, kokius tik galima
nusipirkti.“ O, ir aš atsimenu tuos senus skarmalus.
Šiandien turiu du ar tris gerus kostiumus. „Neturiu
draug ?“ Man tenka sl ptis tyruose, kad išveng iau
žmoni . Kod l taip yra? Argi d l mano asmenyb s? Ar d l
mano išsilavinimo? Ne. Dievas, apstus gailestingumo,
pamat mane tokios b senos ir išgelb jo mane!
134 Pamenu, kaip mane ved už paranki lyg akl . Aš
negal jau matyti. Akyse ma iau tik migl ; b iau lik s
aklas visam likusiam gyvenimui. Bet Dievas, apstus
gailestingumo,
atstat
mano
reg jim .
Man
penkiasdešimt penkeri ir aš vis dar gerai matau. Dievas,
apstus gailestingumo, – tai vienintelis dalykas, k galiu
pasakyti.
135 Kadaise bažny ia netur jo numatyto išgydymo
kelio. Jie tur jo vien , bet atmet j . Bet Dievas, apstus
gailestingumo, siunt jiems Dieviško išgydymo dovan ,
kuri yra Šventoji Dvasia m
tarpe, patvirtinanti Žod
tai lydin iais ženklais. Dievas, apstus gailestingumo.
136 Aš ia turiu du ar tris puslapius pastab , bet
pasistengsiu j neliesti, nes aš... aš suprantu, kad jau
beveik laikas prad ti maldos eil . Bet Dievas apstus Savo
gailestingumo!
137
daugel iš j
, esan
š vakar, gydytojai
numojo ranka. ia yra žmoni , s din
savo ne gali
vežim liuose, kurie tikriausiai niekada iš j nepakils. Jie
pasmerkti ten likti. Kai kurie iš j paralyžiuoti vairi
paralyži , jie niekada nesugeb
pakilti, jiems
ne manoma
pakilti,
bet
Dievas,
apstus
Savo
gailestingumo, numat atpirkim ! [Brolis Branhamas
suploja delnais – Red.] Neatmeskite to, – priimkite tai!
Štai ten yra žmogus, sergantis širdies liga, yra žmoni ,
sergan
v žiu, kuriems gydytojai niekuo negali pad ti.
Šiame pasaulyje j s be vilties, bej giai.

138 Bet Dievas, apstus Savo gailestingumo, siunt
Švent
Dvasi ir dabar b tent ia, kad patvirtint Žod ,
kad rodyt , jog Jis yra tas pats vakar, šiandien ir per
amžius! Tod l, kad to nusipeln me? Tod l, kad Dievas
apstus Savo gailestingumo. Amen! Taigi, štai Vienintelis,
štai Asmenyb – tas Viešpats J zus! Jis n ra mir s, bet
Jis prisik
iš numirusi , ir Jis amžinai gyvas!
139 Jis yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius, vis
dar toks pat apstus Savo gailestingumo, kaip buvo ir
moteriai, kuri sirgo kraujopl džiu. Ir ji prad jo brautis
per mini . Jai nebuvo joki vil
, gydytojai padar visk ,
gal jo. Ji sirgo kraujopl džiu. Ji buvo bemirštanti. Ir ji
prisiliet
prie
Mokytojo
r
.
Dievas,
apstus
gailestingumo, pasisuko ir nupasakojo jai jos b kl . Ir ji
buvo išgydyta nuo to kraujopl džio.
140 Kart
nepadori prostitut
at jo prie šulinio
pasisemti vandens. Jokios vilties. Ji buvo atskirta nuo
skais
mergeli , nuo žmoni aplinkos, jos gyvenimas
buvo niekam tik s. Ir ji galvojo: „Kokia nauda stengtis?
Aš išvaryta, man nieko nebeliko.“ Bet ji pažvelg ,
stov dama, arba, s
dama prie šulinio, o ten s
jo
Vyras, kuris pasak visk , k ji buvo padariusi. Dievas
apstus Savo gailestingumo.
141 Tas pats Dievas š vakar yra toks pat apstus Savo
gailestingumo, lygiai toks pat, kaip Jis buvo tomis
dienomis! Dievas apstus... [Tuš ia vieta garsajuost je –
Red.]
142 Manau, mes ia turime du šimtus maldos korteli ,
arba tuos, kurie pakviesti iš t
dviej šimt . Mes
pakviesime juos ir tegu tie žmon s sustoja eil . Mes
melsim s už juos.
143 Bet prieš mums tai darant, jei ia yra naujai
atvykusi , atsikratykite vis prietar . Tai n ra prietarai!
Tai Dievo pažado pasireiškimas! Viskas priklauso nuo to,
k žvelgiate. Jokiame žmoguje n ra doryb s. Jokiame
žmoguje n ra j gos. Bet mes kaip tikintieji turime valdži ;
ne j
, bet valdži !
144 Kažkas neseniai paklaus man s, pasak : „Broli
Branhamai, ar tu tiki, kad turi j
tai daryti?“
145 Atsakiau: „Aš neturiu j gos, bet turiu valdži .“ J
turi kiekvienas tikintysis. Jei jos atsisakote, liksite ten
pat, kur ir buvote. Bet jei j priimsite, ji suteiks aps iai
pertekliaus, nes Dievas apstus Savo gailestingumo.
146 Paimkite mažut policinink , stovint gatv je –
uniforma kabo ant jo kaip maišas, jis toks liesas. Jo
ausys atl pusios d l per didel s kepur s. Ir jis išeina ten,

kur trij šimt arklio j
varikli galios automobiliai
lekia gatve aštuoniasdešimt kilometr
per valand
grei iu. Jis neturi j gos net dvira io sustabdyti. Teisingai.
Bet pakanka jam tik švilptel ti švilpuku ir pakelti rank ,
ir pamatysite, kaip sucyps stabdžiai. Jis neturi j gos, bet
jis turi valdži ! Visas miestas j palaiko!
147 Ir kai vyras ar moteris, – man nesvarbu, kokios j s
kl s, – j s turite Dievo valdži per pažad , nes Jis
turtingas ir pažad jo suteikti aps iai pertekliaus! „Jei
pasakysite
šiam
kalnui:
„Pasikelk“,
ir
širdyje
nesuabejosite, bet tik site, kad vyks tai, k sakote, – j s
tur site, k pasak te.“ J s neturite j gos, bet j s turite
valdži .
148 Pamenate, kaip Jis pasak man dar tuomet, tar :
„Tu gal si atskleisti širdži paslaptis.“ Nes Jis... J s
pamenate tai, daugelis iš j
, finiksie iai? Jis tai
pažad jo. O k Jis pažada, t ir padaro.
149 Taigi, kai kurie iš ia esan , be abejo, neturite
maldos korteli . Kas iš j
serga ir neturi maldos
korteli ? Pakelkite savo rankas. Žinoma. Gerai. Jei norite
pažinti ne valdži ... ne j
, bet Žodžio valdži : „Tai, k
Aš darau, ir j s darysite.“
150 J zus pažad jo (Luko 17:30), kad prieš pat Jo
at jim bus kaip Moz s laikais, tiksliau, Nojaus: „Kai jie
valg ir g , ir tuok ; ir nežinojo iki tos dienos, kuri
Nojus
jo
ark .“ Jis pasak , kad bus toks laikas.
Paskui Jis taip pat pasak : „Kaip buvo Loto dienomis, – ir
pasak , – taip vyks ir t dien , kai pasirodys Žmogaus
nus, kai Žmogaus S nus pasirodys paskutin mis
dienomis.“
151 Dabar paži
kite, k Jis... kaip Žmogaus S nus
pasirod šio Angelo asmenyje, kuris ir buvo Žmogaus
nus. Neabejotinai. Abraomas pavadino J Elohimu. Jis
buvo Žmogaus S nus, pasirod s prieš pat pagoni
pasaulio sudeginim . Kokiu b du Jis tai padar
tikin iajam? Tariamam tikin iajam Jis siunt
du
pamokslininkus, kad jiems pamokslaut . Bet tikram
tikin iajam, – Jis stov jo pasisuk s nugara palapin ir
pasak : „Abraomai.“ Jis buvo Abromu prieš kelias dienas
iki to. Bet dabar jis yra Abraomas. „Kur yra tavo žmona
Sara?“
152 Atsak : „Ji palapin je, už Tav s.“
153 Pasak : „Aš ištes siu tau Savo pažad . Aš
aplankysiu tave.“
154 O, Abraomas buvo šimto met amžiaus, o Sara –
devyniasdešimties; bet Dievas, apstus gailestingumo,

ištes jo Savo pažad ! Gim vaikas, nes Dievas yra
gailestingas, ir Jis kupinas gailestingumo. Jis apstus
gailestingumo. Jis t si Savo pažad .
155 Atkreipkite d mes – Jam s dint nugara palapin ,
Sara nusijuok ir pasak : „Kaip visa tai gali b ti? Aš
sena. Kaipgi dar galiu tur ti malonum su savo vyru lyg
jauna ištek jusi moteris? Juk jam jau šimtas met .
šeimyniniai santykiai baig si prieš daugel , daugel
met . Kaip tai gali b ti?“ Ir tai j prajuokino.
156 Ir Angelas su... Žmogaus S nus, pasisuk s nugara
palapin , tar : „Kod l Sara juok si, sakydama: „Kaip
visa tai gali b ti?“
157 Kas tai buvo? Švento Luko 17:30 J zus pasak ,
kad „tokiomis dienomis, kaip buvo Loto dienomis, – ta
pati situacija prieš sudeginant pagoni
pasaul , Jis
pasak , – t dien pasirodys Žmogaus S nus.“ [Brolis
Branhamas beldžia sakykl – Red.] Jis dav pažad ,
Malachijo 4 mums pažad ta, kad taip bus – ateis Žinia,
kuri sugr žins žmones prie originalios Sekmini Žinios
[brolis Branhamas beldžia sakykl – Red.], ir su tais
pa iais palaiminimais, kuriuos jie tur jo t dien ! Kas
tai? Tai dvisparnis erelis – ir Naujasis, ir Senasis
Testamentas – plasnojantis Dievo pažadais, kad
išsipildyt tai, k sako Biblijos pažadai. Amen!
158 Dievas, apstus gailestingumo, neleido Savo tautai
klimpti šiame denominaciniame, „turtingame preki ir
pasaulio dalyk “ Laodik jos Bažny ios periode, bet Jis
nuties
išsigelb jimo keli . Patik kite tuo, žmon s.
Telaimina
jus
Dievas.
Amen.
Dievas
apstus
gailestingumo. Vienintelis dalykas, ko aš noriu – tai Dievo
gailestingum . Ne Jo teisumo, ne Jo statymo, bet Jo
gailestingumo – štai ko aš šaukiuosi. Teb na Dievas man
gailestingas. Mes visi turime t jausm .
159 Aš steb jau. ia, eil s gale, s di moterišk . Ar j s
ten turite maldos kortel , ponia? Neturite. Leiskite man
jums parodyti, kad Dievas apstus gailestingumo.
Pastaruoju metu j s esate labai nervinga, ar ne? Labai
sergate, ir j
akys dar pablog jo. Teisingai? Teisingai.
Dabar jos pasikeis. Dievas, apstus Savo gailestingumo,
prašo j
, kad tuo patik tum te. Taigi, j s neturite
maldos kortel s, j s nieko neturite; bet jums jos ir
nereikia. Matote, tai malon , suteikta jums.
160
ia s di vaikinukas, s dintis štai ten, priekyje, su
tokia... s dintis štai ia. Jis ken ia nuo auglio ant k no.
Jis visai neseniai ten atsirado, neseniai. Teisingai, pone?
Teisingai. J s nežinote, kas tai yra. Jus tai g sdina.

Teisingai. Jis atsirado nuo sumušimo, ar ne? J s turite
maldos kortel ? J s neturite maldos kortel s. Jums jos ir
nereikia. Dievas apstus Savo gailestingumo!
161 O, broli, sese, tik kite Dievu! Neabejokite Juo.
Tik kite Juo! Teisingai.
162
ia s di vyras pilku švarku, su akiniais. Pažvelkite
ia, pone. Ar j s tikite? Dievas apstus Savo
gailestingumo. J s s dite ten, jums išvarža. Ar tikite, kad
Dievas gali išgydyti t išvarž ir j s tapsite sveikas?
dite štai ia, eil s gale, ži
damas mane. Jei tikite,
kad Dievas gali išgydyti t išvarž , Dievas padarys tai
jums, jei tai priimsite. Ar tikite tuo? Priimsite tai? Gerai.
Galite tai tur ti, jei tik tik site tuo. B k gailestingas.
Tikrai taip.
163 Štai
ia s di ponia, ji ken ia nuo blogos
kraujotakos k ne. Bet jei ji tik s, Dievas j išgydys, jei ji
tuo tik s. Manau, kad ji praleis ši galimyb , esu tuo
tikras. B k gailestingas, meldžiu. Aš neryškiai matau
moters... ponia Raili, ar tikite, kad Dievas gali išgydyti t
silpn kraujotak ? Jei norite, priimkite tai! Amen. Tik
tik kite. Dievas yra geras, ar ne, Stela? Taip. Teisingai.
Niekada gyvenime nesu mat s šios moters. Bet Dievas,
per Savo gailestingum !
164
ia s di dar viena moteris, s di štai ten, gale,
pa iame gale, ži
dama tiesiai mane. Ji taip pat... Jos
kraujotaka taip pat silpna. Ji kaip tik tuomet apie tai
pagalvojo. Niekada gyvenime nesu mat s šios moters.
Kadangi kitai moteriai buvo tas pats, pažvelkite mane.
Ar j s tikite manimi kaip Dievo pranašu arba Jo tarnu?
s taip pat sergate širdies liga. Jei tai tiesa, pakelkite
rank . Dabar j s tuo nebesergate. Dievas, apstus Savo
gailestingumo, paskelbia, kad š vakar Jis gyvas ia,
pastate! Dievas apstus Savo gailestingumo! Amen!
165 Galb t ia yra kas iš nusid li ar atskal
,
kurie atsistot
ir pasakyt : „Dieve, apstus Savo
gailestingumo, b k man gailestingas?“ Atsistokite. Aš
pasimelsiu už jus, jei tikite, kad Jis nori... dabar j s
norite gailestingumo. Telaimina jus Dievas. Telaimina jus
Dievas. Telaimina Dievas jus ir jus. Atskal ne, stokis ant
koj . Dievas apstus Savo gailestingumo! Ar j s... j s...
166 Be abejo, j s tiek nesustabar jote šioje b senoje,
kad nebematytum te, jog tai b tent tas šios valandos
pažadas. Be abejo, denominacija ir kiti dalykai dar
nesuvyst j
taip, kad nebegal tum te matyti, jog tai
yra šios valandos pažadas; Dievas, apstus gailestingumo.
167 Kas j s beb tum te, kurie atsistojote, už

minut s aš melsiuosi. Noriu, kad j s ateitum te koki
nors ger visos Evangelijos bažny
ir... ir b tum te... ir
pasikrikštytum te krikš ionišku krikštu, Dievas duos
jums Švent
Dvasi .
168 Ar ia dar kas nors atsistos ir pasakys: „Aš, aš
noriu, kad mane atsimint . Dieve, per Savo
gailestingum prisimink ir mane. Aš negyvenau taip, kaip
tur jau. Gal...“ Telaimina jus Dievas, ponia. Ir telaimina
Dievas jus. Telaimina jus Dievas. Telaimina jus Dievas.
Telaimina jus Dievas. Teisingai. „Dieve, apstus Savo
gailestingumo, b k man gailestingas.“ Telaimina tave
Dievas, sese. Ar ia yra...
169 Ar dar kas nors iš ia esan
pasakys: „Aš
atsistosiu. Noriu, kad Dievas žinot , jog aš noriu
gailestingumo. Aš negyvenau teisingai. Aš gyvenau taip ir
anaip. Mano gyvenime buvo pakilim ir nuosmuki , bet
aš noriu Jo gailestingumo.“ Telaimina tave Dievas, broli.
Dar kas nors pasakykite: „Dieve, apstus Savo
gailestingumo!“ Telaimina tave Dievas, sese. Telaimina
tave Dievas, sese. Teisingai. Dievas apstus Savo
gailestingumo. Telaimina Dievas ir jus. Telaimina Dievas
jus štai ten. Dievas jus mato. Tiesiog atsistokite.
170 Pasakysite: „Argi tai kažk
duoda, broli
Branhamai?“ Žinoma. Atsistokite ir pamatysite, koks
didelis skirtumas.
171 Jei j s iš ties nuošird s savo širdyje, Dievas
apstus gailestingumo. „Jis nenori, kad kas nors praž
,
bet kad visi ateit prie atgailos!“ Dievas apstus Savo
gailestingumo. O Dieve, b k mums gailestingas.
172 Taigi, kiek ia dabar yra t , kurie laiko tas maldos
korteles? Kokios jos buvo? „A“ ir „B“, ar ne? „A“ ir „B“.
Visi žmon s, kurie turite „A“ maldos korteles, atsistokite
štai iš šios pus s, o turintys maldos kortel „B“ atsistos
už j .
173
domu, ar ia yra tarnautoj , kurie nor
man
pagelb ti. Jei toki yra, nor
prieiti, b iau laimingas
už j
... jei pad tum te ia, nes mes džiaugsim s
melsdamiesi, ir... melsdamiesi su jumis.
174 Tai... Biblijoje sakoma: „Kurie tik s, tuos lyd s šie
ženklai.“ Tikrai taip. „Mano Vardu jie išvarin s demonus,
kalb s naujomis kalbomis.“ Mes tai dar me? Per Dievo
malon ; ne mes, bet Dievas, apstus gailestingumo, kad
išt
Savo Žod . Dievas!
175 Taigi, d l ne gali
vežim li , jei norite pastatyti
juos štai ia, priekyje; mes pasimelsime už juos tiesiog
ia, nereik s stumti j per vis ... per vis t pra jim .

Tegu... Gerai, teprivažiuoja jie tiesiog ia. Mes, žinoma,
melsim s už juos, už kiekvien iš j . Dievas apstus Savo
gailestingumo.
176 Ar gal tum te dabar atsistoti man iš dešin s
kelioms minut ms? Ar brolis Braunas atvyko su jumis?
[Brolis sako: „Atvyks rytoj.“ – Red.] Atvyks rytoj. Aš... aš...
aš tik jausi, kad jis bus ia. Kur, kur yra brolis Autlojus,
kur brolis Fuleris? Tie, kurie buvote su manimi, kai
atvykau pirm kart , sugr žkime praeit . Pamenate šias
senamadiškas maldos eiles, kai stov davome ten tol, kol
jums tekdavo prilaikyti mane iš vienos pus s, o kažkam
iš kitos?
177 Kas iš j
esate buv tuose susirinkimuose dar
pa ioje pradžioje? Pažvelkite ia. Pamenate, dar tuomet
sakiau jums, kad Viešpats J zus man tai pasak , kad, jei
siu nuoširdus, visa tai vyks. Teisingai? Tuo metu pas
mus to dar nebuvo. Bet tai vyko, nes Dievas apstus Savo
gailestingumo ir ištikimas Savo pažadui! Amen. M ginu
baigti, bet negaliu. Amen! Šlov Dievui! Aleliuja! „O, su
džiaugsmu sakau, kad vienas aš iš j !“ Amen. O, nieko
sau!
Daug žmoni
yra, kuri
širdis
liepsnoja ugnimi,
Ta liepsna per Sekmines visus
apval savimi,
Ji ir mano širdyje liepsnoja, Vard
Jo giriu!
Su džiaugsmu sakau, kad vienas aš
iš j !
178 O, aš – niekam tik s, apgail tinas, aklas vargšas, –
koks buvau; o dabar per Jo gailestingum , Jo apst
gailestingum galiu matyti regim Dievo Karalyst . Amen.
Kokie nuostab s Jo sakymai.
179 Atsistok štai ten, mano broli, su ramentais. Jei
negali pakilti, nieko tokio, stov k štai ten, mes
nusileisime žemyn ir pasimelsime už tave.
180 O dabar tegu su maldos kortel mis „A“ ir „B“
išsirikiuoja ten, iš kitos pus s, ir mes melsim s už juos.
181 Broliai tarnautojai, j s, žinoma, jei tikite rank
užd jimu ant ligoni , ateikite štai ia ir atsistokite su
manimi ant šios pakylos. Mes melsim s už ligonius.
182 Dabar tiems žmon ms, kurie stovi šioje eil je; jei
galite patik ti, kad Dievo Akivaizda yra ia, kad Šventoji
Dvasia dabar yra m
tarpe, darydama b tent tai, k ir
žad jo daryti... Jei aš tur iau galios jus išgydyti, aš

tikrai tai padary iau. Jei gal iau kaip nors jus išgydyti,
aš tikrai tai padary iau. Aš to negaliu. Aš... Dievas dav
nedidel dovan .
183 Iš man s ne kažin koks pamokslininkas. Aš nesu
pakankamai
išsilavin s,
kad
tik iau
tokius
pamokslininkus, kokius dabar vadina pamokslininkais,
kai... kai b tina tur ti teologin s patirties ir turi b ti tam
tikras daktaro laipsnis, ir taip toliau. Aš neatitinku ši
reikalavim . Bet Dievas mato mano šird ir žino, kad
noriu padaryti kažk Jo labui, aš noriu tai branginti.
184 Kadaise vienas žmogus man pasak , tar : „Aš
manau, kad j s tiesiog puikus žmogus, pone Branhamai,
bet manau, kad j s nuoširdžiai klystate. J s visiškai
iš jote už valios rib . Ar žinote, kad galiausiai j s busite
pasmerktas?“
185 Ir aš pasakiau: „Ži
kite, noriu jums kai k
pasakyti. Aš jums pasakysiu, kad j s... kad, tarkim, j s
teisus; pasakysiu tai diskusijos labui. Jei aš klystu, kuo
aš netikiu; bet jei aš klys iau ir jau dabar žino iau, kad
nugyvensiu šimt met ir, man pri jus kelio pabaig , Jis
mane pasmerks ir man pasakys: „Tu nenusipelnei eiti
Mano Karalyst , Viljamai Branhamai. Nešdinkis lauk
tams .“ Žinote, k ? Aš vis tiek Jam tarnau iau kiekvien
savo gyvenimo dien . Nes aš gavau tiek daug
nenusipelnyt Jo palaiminim , kad Jis man yra daugiau
nei gyvenimas. Jis yra viskas, k aš...“
186 Viskas, kas aš esu, viskas, kuo tik tur jau vilties
tapti, gavau iš Jo malon s ir gailestingumo. Aš buvau
niekam tik s, apgail tinas, vargšas, aklas; bet per Savo
malon Jis išgyd mane, ir per Dievo malon aš esu
tvirtas ir sveikas. Mano reg jimas geras. Aš turiu k
pavalgyti, k atsigerti, turiu visk , ko man reikia. Jis
žad jo patenkinti ne mano užgaidas, o mano poreikius.
187 Ir jei t dien aš b siu išvarytas, ir aš žino iau...
Ne sivaizduoju, kur aš atsidur iau. Bet jei žino iau, kad
klystu ir kad Dievas išrinko mane, kad klys iau, tuomet
aš ir toliau noriu klysti, nes noriu vykdyti Jo vali . Mat
aš J taip myliu, kad noriu, jog Jo valia b
išpildyta.
Taigi, tai skambiai pasakyta, bet tikiuosi, kad j s tai
suprasite taip, toje dvasioje, kurioje aš tai pasakiau.
Suprantate, aš noriu vykdyti Jo vali . Kartais aš Jo ko
nors prašau, Jis papurto galv : „NE“, ir aš d l to
džiaugiuosi lygiai taip pat, kaip ir džiaug iausi, jei Jis
pasakyt : „TAIP“. Nes mes visada turime prašyti:
„Teb nie Tavo valia.“ Jo „NE“ yra tiesiog... jei tai Jo valia,
tai tiesiog... Tai gerokai geriau nei Jo „TAIP“, jei tokia yra

Jo valia. Štai kuomet j s iš ties J mylite. Amen!
188 Prad s kalb ti apie J tiesiog negaliu sustoti. O,
Jis yra toks realus, toks realus man. Draugai, Jis... Jis
yra... viskas, kas aš esu, viskas, kuo tik gal iau b ti,
viskas, kuo tik aš tikiuosi b ti – gl di Kristuje J zuje, Jo
Žodyje.
189 Aš d kingas š vakar už Šventosios Dvasios
liudijim , už Žini . Žinau, kad tai gali... kai kurie gali
nesutikti su tuo, bet, kaip aš jums esu sak s, Žinia –
mano pareiga. Pasirod ženklas, o Dievas nesiun ia
ženklo tik tam, kad parodyt , jog Jis yra Dievas. Žinia,
Balsas visuomet seka po ženklo. Visi tai žino.
190 J zus at jo su ženklais ir stebuklais. Jis buvo
didis Žmogus, kai dar ženklus ir stebuklus, bet kai tik
Jis pris do ir prad jo skleisti Žini : „Aš ir mano T vas
esame Viena“, – o ne, tai jiems buvo neteisinga.
Suprantate? Bet balsas turi sekti po ženklo.
191 Mozei buvo duoti du ženklai, ir kiekvienas ženklas
tur jo bals . Teisingai. Prieš kur laik kažkur aš
pamokslavau apie tai tema „Ženklo Balsas“. Turi b ti
ženklo Balsas. Tai pasikeitimas. Visuomet taip b na. Jei
taip n ra, tuomet tai neat jo iš Dievo.
192 Jei pasirodo žmogus, turintis keist
specifin
tarnavim , kuris pagal Biblij yra Tiesa, ir tas žmogus
taip ir lieka tame pa iame sename denominaciniame
mokyme, tuomet pamirškite tai. Tai tuš ia. Dievas
nedaro toki dalyk . Toks dalykas – tai sugedusi mana,
kurioje termitai, arba lervos, ar kaip j s ten tai vadinate,
keturiasdešimties-penkiasdešimties met senumo, – vis
dar stengiasi valgyti t sen man , kuri nukrito sen
seniausiai. O Izraelio vaikams j kelion s metu nauja
mana krito kiekvien nakt . Teisingai, negal jai jos
išsaugoti.
193 Mes negyvename kokio nors kito pra jusio periodo
ka. Mes valgome nauj
Man , švieži
Man
iš
Dangaus, keliaudami.
Dabar nulenkime savo galvas.
194 Viešpatie Dieve, Tu esi toks realus, Tavo Akivaizda.
Aš m stau apie malon , Viešpatie. Mes... mes k tik
mat me Tave darant tiek daug dalyk . Mes gird jome
Tave kalbant kalbomis, mat me Tave jas išaiškinant per
Tavo žmones. O Dieve, matyti Tave išgydant ligonius,
atveriant akliesiems akis, luošiems duodant vaikš ioti,
kurtiems – gird ti, nebyliems – kalb ti, – koks Tu didis ir
galingas Dievas!
195 O paskui matyti, kad tu šitai pažad jai

paskutin mis dienomis. Nors m
tarpe daug k nišk
pam gdžiojim , ta iau tuo tik pareiškiama, kad kažkur
yra realus Dievas, kuris iš ties yra tikras. Ir š vakar aš
meldžiu, Dangiškas T ve, kad mes taptume tokie jautr s
Dievui, kad pamatytume, jog Tu esi ia.
196 Ir šie žmon s eil je, kai jie eis šia eile, Viešpatie...
nes mes tai darome tod l, kad jiems pažad jome. O Tu
pasakei: „Kurie tik s, tuos lyd s šie ženklai.“
197 Štai ia stovi broliai tarnautojai, vyrai, kuriuos Tu
išsirinkai prieš pasaulio suk rim , kad b
tuo, kuo jie
yra š vakar. Prieš b nant pasauliui Tu žinojai, kad
vakar mes stov sime ia, nes Tu beribis.
198 Tod l š vakar mes meldžiame, Dangiškasis T ve,
kad šie ligoniai – luoši, akli, raiši, sergantys v žiu, kas
beb
, – kurie praeis šia maldos eile, tesuvokia jie, kad
tas pats Dievas, kuris žino širdži paslaptis, išgydys juos,
jei tik jie tai priims, tik žvelgs ir supras.
199 Žmogus, kuris pažvelgdavo varin gyvat tik kaip
vario gabal , taip ir negal davo išgyti, nes jis netur jo
supratimo, kas tai buvo.
200 Ir šiandien, Viešpatie, tas pats. Jeigu jie ži ri
dovan galvodami, kad tai gali jiems pad ti, jie neturi
supratimo. Tai tik Dievo Akivaizdos rodymas, kuris ia
tam, kad išgydyt . Suteik tai, T ve. Te vyksta tai J zaus
Vardu. Amen.
201 Nor iau, kad pianist – nesvarbu, vyras ar
moteris – ateit
ia ir pagrot ši giesm : „Išgydytojas
didis ia, užjau iantis mus J zus“, prašau, kur ta
pianist beb
. Taigi, tai..
202 Pamenu vien
iš mano pirm
išgydymo
tarnavim Fort Veine, Indianoje. Viena amiš mergait
jo grodama pianinu „Išgydytojas didis
ia,
užjau iantis mus J zus.“ Man ant platformos atneš
dik , kuris buvo luošas. Ir man besimeldžiant už t
dik , šis nušoko nuo mano rank ir pasileido b gti per
pakyl . Motina nualpo. Mo iut pa iupo savo nosinait ,
prad jo verkti.
203 O tuo metu ši amiš mergait nieko nežinojo apie
sekmininkus, nes priklaus amiš bažny iai; bet ji grojo.
Jos ilgi plaukai buvo palaidi; ji pakilo Dvasioje ir prad jo
giedoti nepaž stamomis kalbomis ir... pagal šios giesm s
harmonij . O to pianino klavišai jud jo aukštyn-žemyn
grodami: „Išgydytojas didis ia, užjau iantis mus J zus.“
Amen! Jis yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius.
204 Taigi, dabar pasimelskime, kai... Dabar visi ten
tesimeldžia. Žmon s, einantys eile, kai mes d sime ant

rankas, atminkite – J zus pasak : „Jei tuo tik si –
pasveiksi.“ J s tuo tikite? Taigi, dabar sugiedokime visi.
Išgydytojas didis ia,
Užjau iantis mus J zus,
O,
džiau...
(Dabar
tiesiog
užsimerkime giedodami) ...ta širdie,
Išgirski bals J zaus.
Saldžiausia angel nata,
Ir vardas bet kuria kalba,
Diaugsmingiau...
(T ve
Dieve,
nuženk ant žmoni dabar)...
Palaimintasis J zus.
205 „Išgy...“ Taigi, kai dabar eisite pro ia, Jis ia yra.
Patik kite mano žodžiu arba tik kite tuo patys – Jis yra
ia. Dabar visi ten tesimeldžia už žmones.
206 [Brolis Branhamas ir tarnautojai meldžiasi už
ligonius, tuo tarpu brolis Bordersas vadovauja giedojimui
susirinkime. Tuš ia vieta garsajuost je – Red.]
O taip, aš tikiu, o taip, aš tikiu,
Viskas manoma, o taip, aš tikiu.
207 Visi, kurie tikite, pakelkite savo rank štai taip,
pasakykite: „Aš tikiu.“ [Susirinkimas sako: „Aš tikiu.“ –
Red.]
208 Štai ia s di vyras. Štai kod l aš prat siau kalb ,
nes jis miršta nuo v žio. Jis su ramentais. Be Dievo šiam
žmogui n ra joki galimybi gyventi. V žys jam išplito po
visus vidurius ir jis numirs, jei ne Dievo gailestingumas.
Ir kaip aš nor iau tiesiog... [Tuš ia vieta garsajuost je –
Red.] ...padr sinimo žodžius šiam vyrui.
209 J s, j s žinote, kad gydytojai dabar niekuo negali
jums pad ti. Suprantate, jau per v lu. Ir j s... J s turite
tik vien galimyb , kuri yra Kristuje, suprantate. Ir, broli,
s... Aš taip pat vien dien mirsiu. J s taip pat
iškeliausite, jei J zus uždels. Aš tur siu susitikti su
jumis ten, stov damas ten Teisme. Ir š vakar ...
210 Žinote, kaip televizijoje, – televizija užfiksuoja
kiekvien kart , kai mes netgi piršt pajudiname, bet k
– ir tai jau rašyta. rašomas kiekvienas žodis, kur
pasakome. Taigi, matote, televizija tai rodo. Taigi,
televizija nesukuria vaizdo, ji tik perduoda kanalu t
bang
televizori . Suprantate, ji to nedaro. Buvo
televizija, kai Adomas vaikš iojo žeme, buvo televizija, kai
Moz per jo Raudon
j
, buvo televizija, kai Elijas

buvo ant Karmelio kalno, suprantate, bet jie tik dabar tai
atrado. Suprantate? O dabar, kur tik aš...
211 Kiekvienas m
judesys ir kiekvienas garsas – tai
bus atkartota raše, kuris pasitiks mus Teisme. Ten
mums teks susidurti su kiekvienu judesiu, kur darome.
Ir aš tur siu atsakyti už žodžius, kuriuos sakau jums
kaip tarnautojas. Man teks tai padaryti, nes Dievas laikys
mane atsakingu už tai.
212 Taigi, jei aš gal iau, tai padary iau, kad j s
tum te sveikas, nes jums liko labai mažai laiko, jei ne
Dievas. Taigi, aš nusileidau ir pasimeldžiau už jus –
padariau visk , k tik gal jau. Broli, jei tik k nors
gal iau padaryti šiam žmogui, s din iam ia tokios
senos, aš tai padary iau.
213 Ir nor iau j
paklausti, suprantate. J s... j s...
s jau esate išgydytas, nes J zus pasak , kad taip yra.
Suprantate? „Jo žaizdomis mes buvome išgydyti.“ Taigi,
jei galite, iš širdies gelmi priimkite tai, tuomet dabar
nemirsite, bet gyvensite.
214 Taigi, matote, dabar mes žinome, kad televizija
sklinda per šias patalpas. Mes tai žinome. Mes to
nematome. Mes negalime to matyti, m
akys tam
nesutvertos, m
poj iai negali to ap iuopti. Reikia
pagamintos lempos, ar kaip ten yra, kristalo, kad tai
pagautume.
215 Tokia ir Dievo Akivaizda. Mes Jo nematome, bet
žinome, kad Jis yra ia. J zus Kristus yra tas pats...
Pažvelkite, Jis k tik išreišk Save, kaip Jis apreiškia
Save. Taigi, kas lie ia išgydym , jei Jis dabar stov
štai
ia, Jis nieko daugiau negal
jums padaryti,
suprantate, jokio kito dalyko. Jei Dievo S nus stov
štai ia, kur Jis ir stovi – Jis yra ia, – bet Jis nieko
daugiau negal
padaryti jums, nes Jis jau rod Savo
tapatyb
ia. Suprantate? Ir Jis b tent dabar yra ia,
lygiai toks pats, kad išgydyt jus ir j s b tum te sveikas.
216 Ir ta ponia man ten pasak , tar : „J s praš te
palaiminimo ir pranašavote“, ar panašiai, apie j , kad ji
tur s vaik , jai dar s dint tame ne gali
vežim lyje.
Taip ir vyko, ji pagimd vaik .
217 O dabar ta ponia s di ia. Taigi, jai operavo g , ir
tai j paralyžiavo. Na, mes tiesiog matome tiek daug toki
dalyk
vykstant. Taigi, sesute, žinau, kad esi tikra
krikš ion . Kod l Dievas leido jums ten s
ti, nežinau.
Manau, galb t tod l, kad j s turite... Tik jimas, j s... j s
ginate tur ti tik jim , kad išsilaisvintum te iš ten,
suprantate; bet paklausykite: nem ginkite jo tur ti,

tiesiog tur kite j dabar, suprantate, mes tiesiog... tiesiog
taip ir bus. Štai ir viskas, tai prasid s dabar pat ir mes
pasveiksime. Ir kiti žmon s ten, tuose vežim liuose, kas
arba... arba kur beb tum te, tiesiog prisiminkite, kad
Kristus yra ia.
218 Dabar j s sakote: „Ar yra kas nors, ar matote, kaip
sklinda mano atvaizdas?“ O, taip.
219 Net J zaus Kristaus Žodžiai, kuriuos Jis kalb jo
damas ia, žem je, sklinda tiesiai per šias patalpas.
Tai niekada neišnyksta. Kas iš j
žino, kad moksliškai
tai tiesa? [Susirinkimas sako: „Amen.“ – Red.] Na, o kas
tai yra? Tuomet Dvasia pagauna t Žod , kuris buvo
užrašytas, ir išreiškia J . O, šlov !
220 Jis ia! Jis ia b tent dabar [brolis Branhamas
beldžia sakykl – Red.], Viešpats. Mes tiesiog... Mes tiek
daug mat me, Jis tiek daug padar , kad mes tiesiog
tarytum, žinote, tiesiog tarytum suklumpame ties tuo. Jei
mes suvoktume ne šiaip sau kažk mistinio, kažkok
teologin termin , bet rodym , kad Jis pažad jo, jog
parodys Save ši dien , ir štai Jis išreiškia tai b tent ia
priešais mus, tiesiog dabar. [Brolis Branhamas beldžia
sakykl – Red.] Kaip tai nuostabu! Ar tai nenuostabu?
[Susirinkimas sako: „Amen.“ – Red.]
221 Dabar j s tikite. J s patik site tuo? Tik kite, kad
s nemirsite. J s gyvensite ir gerbsite Diev . J s reikšite
Dievui pagarb . Ar apskritai buvote pakrikštyti? J s –
krikš ionis, ar ne? J s – krikš ionis. Na, j s norite
gyventi Dievo garbei. Tuomet gyvenkite, mano broli.
zaus Kristaus Vardu gyvenkite!
222 Ir, sese, j s norite vaikš ioti Dievo šlovei ir r pintis
savo vaiku; tuomet vaikš iokite, sese, J zaus Kristaus
Vardu!
223 J s, kiekvienas iš j
, padarykite t pat , J zaus
Kristaus Vardu! Nepamirškite šio vakaro ia, Vestvardo
Hou motelyje,
ia
rodyta Dievo Akivaizda. Jis
neatsižvelgia asmen . Jis tik nori, kad j s tik tum te. Ar
dabar tikite Juo? [Susirinkimas sako: „Amen.“ – Red.]
Amen. Telaimina jus Dievas.
224 Dabar nulenkime savo galvas. Aš nežinau, k jie
pasirinko, kad paleist susirinkim . Broli, Mašegianai,
ateik štai ia, broli. Jis išleis su malda. Telaimina jus
Dievas. Telaimina jus Dievas.

Dievas, apstus gailestingumo
(The God Who Is Rich In Mercy)
Šis Viljamo Marijono Branhamo pamokslas buvo
pasakytas 1965 m. sausio 19 d. tre iadienio vakar
tarptautinei
Visos
Evangelijos
veikli
žmoni
bendruomenei Vestvardo Hou viešbutyje, Finikse
(Arizonos valstija, JAV). Garso juostos, pažym tos
numeriu 65-0119, trukm – viena valanda ir dvidešimt
devynios minut s. Pasinaudojus garso rašu, iš angl
kalbos
lietuvi kalb išversta be sutrumpinim ir
pakeitim . Pirmasis leidimas, 2013 m.
Šis leidinys buvo išleistas tikin
paaukojim
ka.

