DVASINIS MAISTAS REIKIAMU
METU
1

…

Tiktai tik k, tiktai tik k,
Viskas manoma, tiktai...
Nagi, dabar štai taip:
Taip, aš tikiu, taip, aš tikiu,
Viskas manoma, taip, aš tikiu.
Taip, aš tikiu, taip, aš tikiu,
Viskas manoma, taip, aš tikiu.
Dabar likime stov ti nulenktomis galvomis.
Viešpatie, teb na tai ne tik giesm , bet ir
giedojimas iš pa
m
širdies gelmi : „Taip, aš tikiu!“
Kart mokiniai pasak , po to, kai J zus padar tiek daug
galing darb , jie tar : „Viešpatie, dabar mes tikime.“
zus atsak : „Ar dabar j s tikite?“
2
Jie tar : „Mes tikime, kad Tu visk žinai ir
nereikia, kad kas Tave mokyt .“ Tod l, T ve, š vakar mes
suvokiame, kad Tau nereikia m
pamokym , bet
mums reikia Tav
. Tod l meldžiame, kad Tu
išmokytum mus, kaip melstis, kaip gyventi ir kaip tik ti.
Suteik tai, Viešpatie, š vakar per š tarnavim . Jei mums
ko nors tr ksta, suteik mums tai, Viešpatie. Mes to
prašome J zaus Vardu. Amen.
3
Žinau, kad daugelis iš j
š vakar v l stovite. Ir
lauke sutikau grupes žmoni , sakiusi , kad negali
patekti vidun ir klausosi per radij
vairiuose
automobiliuose. Taigi, pam ginsime užbaigti kiek
gal dami grei iau š vakar , sekmadienio vakar , ir
pereisime prie maldos už ligonius, bus maldos eil , kiek
tai ia pavyks. Bet šio vakaro tarnavim mes skiriame
maldai už ligonius.
4
Ir aš noriu, kad j s sutvirt tum te šiame šventame
Dievo Rašte, tik jime, šio meto tik jime. Tik jimas...
Reikia gyti daugiau tik jimo nei bet kuriame kitame
periode, nes šiame reikia tur ti Pa mimo tik jim , kad
tum paimtas. Tod l norime, kad š vakar j s
patik tum te viskuo, k mat te, gird jote: pamokslautu

Žodžiu, kur gird jote, vykusiais ženklais ir stebuklais,
kuriuos mat te. Norime, kad visa tai susikaupt j
širdyje ir j s apgalvotum te, ar tai yra Dievas, ar ne.
5
Kaip sen
laik Eliziejus pasak : „Jei Dievas yra
Dievas, tuomet tarnaukite Jam.“ Ir jeigu J zus
krikš ionims yra visa ko centras, tuomet, manau, mes
privalome išsilaisvinti nuo viso kito ir likti ištikimi Jam.
Atminkite, Jis yra Centras, Jis – Šiaurin Žvaigžd , Jis –
Didžiausias, Jis – Absoliutas. O jei Jis yra Šiaurin
Žvaigžd ... Yra vienintelis dalykas, kuris nukreips
Šiaurin žvaigžd – tai j
kompasas, pagal kur j s
plaukiate. Ir kompasas, kur m ginu jums duoti, kad
pagal j plauktum te, yra Žodis, o Žodis visuomet
nukreipia J .
6
Ir mes jau iam s, tarytum eitume per didžiul
sielvarto ir išbandym
met , šio laiko sumišim ir
nelaimes tarp taut , ir vyksta vairiausi dalykai, ir tai
kartais mane traukia... Kur bepaži
iau, visur tartum
laive, kuris yra j roje. O man patik ta atsakomyb už š
laiv . Ir k mums belieka daryti? O ia dar ateina banga
su tokia ketera, kuri šimt kart didesn už mano laiv .
Bet mes iškilsime virš kiekvienos iš j . „Per J mes
daugiau nei nugal tojai.“ Kapitonas, Vyriausiasis
Kapitonas sikib s laiko laivo gale esan
virv , Jis
ištrauks t laiv . Mes iškilsime virš kiekvienos iš j .
7
Taigi, š vakar ... Tod l mes galime pasiskubinti ir
išleisti jus anks iau. Mes vertiname, kad j s atvykstate iš
toli ir panašiai, ir kaip jums tenka važiuoti, ir kad j s
pasiaukojate. Ir, suprantate, tai skatina mane ir toliau
tiesiog stov ti ir kalb ti bei daryti visk , k galiu, kad
jums pad iau. Bet, kai esu ia, aš stengiuosi sutraukti
visk , k tik galiu, kad pad iau žmon ms t akimirk ,
kai esame ia. Paskui j s paimate... Jei žmon ms vienu
metu duodi per daug, jie negali to siminti. Turì tiesiog
paimti vien dalyk ir rodyti tai žmon ms tol, kol jie
pamatys. O tuomet, kai tai tvirtai sir š j širdyse,
tuomet jie... tuomet mokink juos ko nors kito. Tiesiog
žingsnis po žingsnio mums judant pirmyn.
8
Dabar j s melskit s ir b kite dr
s bei tik kite
vakar išgydymu. Manau, kad jums nekyla joki
klausim d l laiko, kuriuo mes gyvename. Netikiu, kad
jums kyla abejoni d l to, ar Dievas yra Savo žmoni

tarpe, ar n ra. Manau, kad j s visi tuo tikite. Ir aš... Aš
tuo nei kiek neabejoju. Ir aš... aš... aš žinau, kad mano
žmon s, mano draugai, Kristaus draugai, Kristaus vaikai
tuo tiki.
9
Ir man teikia didel malonum matyti, kai žinai,
kad turì Žini nuo Dievo ir duodi tai žmon ms bei matai,
kaip žmon s
J reaguoja. Paskui pažvelgi atgal ir
pasakai: „A , T ve.“ O, koks džiaugsmas paskui matyti,
kaip tie vaikai valgo jiems si st Duon . J s suprantate
prieš daugel met buvus reg jim b tent ia, šioje
maldykloje? Teisingai – „Gyvenimo Duona“. Broli Nevili,
tu tai pameni, kaip tai buvo galinga. Galingas metas!
10
Dabar atsiverskime, jei norite sekti tai, kas
skaitoma, arba pasižym ti, tiesiog... Nemanau, kad b
tinkama tur ti tarnavim be Dievo Žodžio skaitymo ir
keleto pasvarstym , net jei tai b
išgydymo tarnavimas
ar bet kuris kitas. Mes visi suprantame. Manau, m
tarpe n ra nepaž stam . Ir mes visi suprantame, kas yra
išgydymas. ia ne tai, k kas nors jums padaro; ia tai,
Dievas jums jau padar . Išgelb jimas yra tame
pa iame lygmenyje. Reikia vienintelio dalyko – kad
žmon s patik
, jog tai yra Tiesa. O Dievas to moko Savo
Žodyje ir paskui rodo tai tiems, kurie tuo patiki, nes Jis
pasak : „Viskas manoma tikintiesiems.“
11
Pasakysite: „Dievui n ra nieko ne manomo.“ J s
tuo tikite? Taip pat ir jums n ra nieko ne manomo. „Nes
viskas manoma tiems (Dievas yra vienas Asmuo), tiems,
kurie tiki.“ Suprantate? Tod l jums n ra nieko
ne manomo, jums, jei tik sugeb site tik ti.
12
Dabar Pirmoje Karali knygoje, 17-ame skyriuje
noriu perskaityti pirmas septynias eilutes, jei Viešpaties
valia.
Elijas iš Gileado Tišbos tar Ahabui: „Kaip
gyvas Viešpats, Izraelio Dievas, kuriam aš
tarnauju, ateinan iais metais nebus nei rasos,
nei lietaus, nebent man paliepus.“
Viešpats kalb jo jam, sakydamas:
„Eik iš ia ryt kryptimi, ryt kryptimi ir
pasisl pk prie Kerito upelio priešais Jordan .
Gerk iš upelio, o varnams Aš sakiau ten
apr pinti tave maistu.“ [Vertimas iš Biblijos

angl kalba – Vert.]
Atkreipkite d mes : „ten apr pinti tave maistu“, ne
kažkur kitur. „Ten!“
Jis nu jo ir dar ,
Viešpats, arba, k
Viešpats buvo jam sak s. Jis apsistojo prie
Kerito upelio priešais Jordan .
Varnai atnešdavo jam duonos ir m sos kas
ryt ir vakar , o iš upelio jis atsigerdavo.
Po kurio laiko upelis išdži vo, nes krašte
nebuvo lietaus.
13
Viešpats teprideda Savo palaiminim Jo Žodžio
skaitymui. O dabar š vakar noriu paimti iš ia tem ,
kuri vadinasi „Dvasinis maistas savo metu.“ Š ryt mes
tur jome pamok tema: „Tarnavimas Dievui, arba kai
gina tarnauti Jam be... ne tuo laiku, ne tuo metu, ne
toje vietoje arba ne tas žmogus.“ O dabar toks
pavadinimas: „Dvasinis maistas reikiamu metu.“
14
Šis pranašas Elijas, – mes žinome apie j labai
nedaug. Bet mes žinome, kad jis buvo Dievo tarnas,
Dievo tarnas tai valandai.
15
O Dievas panaudojo Savo Dvasi , kuri buvo ant
Elijo, jau tris kartus, ir žada dar du kartus – penkis
kartus d l malon s. Jis panaudojo J ant Elijo, Ji per jo
Eliziejui dvigubu saiku, buvo ant Jono Krikštytojo, ir gal
gale turi ateiti paskelbti pagoni Nuotakai, ir ateiti su
Moze, kad pasiimt žydus namo. Teisingai. Penkis kartus
Dievas pažada naudoti Elijo Dvasi , ir tris kartus jau tai
padar .
16
Taigi, kalbant apie š did pranaš , mes nežinome,
iš kur jis kil s. Mes žinome, kad jis buvo tišbietis. Bet
kaip jis atsirado...
17
Mes mažai k
težinome apie pranašus. Mes
nežinome, iš kur jie kil . Labai retai... Bent jau aš
nežinau nei vieno, kuris b
kil s iš bažny ios arba
tur
koki nors savo genealogij . Tai buvo paprasti
vyrai, bebaimiai ir dažnai neišsilavin . Ir jie patys
niekuomet nepalikdavo joki užraš . Izaijas ir Jeremijas,
– keletas iš j paliko tam tikrus užrašus, bet šis didis
vyras Elijas nieko n ra užraš s. Dauguma iš j neraš ;
galb t jie net nemok jo rašyti. Bet tai buvo užgr dinti
vyrai. Biblijoje n ra žmogaus, panašaus tuos senov s

pranašus. Jie mesdavo išš
karalyst ms, karaliams,
tautoms ir visiems kitiems, ir tvirtai laik si Dievo Žodžio,
o Dievas rodydavo, kad jie buvo teis s. Tai buvo labai
tvirtos asmenyb s.
18
O šis Elijas buvo vienas tvir iausi iš j vis . Jis
buvo tyr žmogus. Jis at jo iš tyr , jis gyveno tyruose.
Biblijoje sakoma, kad jis reng si... buvo gauruotas,
apsivynioj s avikailiu, o str nas susijuos s kupranugario
odos gabalu, labai... su žandenomis ir... sivaizduoju,
kad, ži rint j , tai buvo labai atšiauriai atrodantis vyras.
19
Bet mes ne... ne visi jie išmir . Jie ne visi yra mir .
Nik jos tarybos dienomis – daugelis iš j
skait te
„Ankstyvosios Bažny ios Nik jos Tarybos“ veikal , kai jie
nor jo padaryti iš to organizacij ir išardyti visas kitas
bažny ias, ir susijungti vien , kai buvo susirink toje
Nik jos taryboje – ten iš tyr at jo stipr s vyrai kaip
Eliziejus, mintantys tik augalais; did s, atšiaur s vyrai.
Bet
aukšto
rango
dvasininkai,
šulai,
valdant
Konstantinui ir kitiems, nutild j bals . Nes anie,
dami pranašai, žinojo, kad Nuotakos Bažny ios kvie io
gr das tur jo kristi žem lygiai taip pat, kaip Jaunikio
kvie io gr das tur jo kristi žem . Ir ten jis pragul jo
kstant met .
20
Štai kod l šiandien jie rašo knygose: „Kur gi tas
tylintis Dievas, kuris gal jo stov ti ir ži
ti, matyti
nužudytus mažus vaikus ir moteris, li
sudraskytas
gabalus, ir s
ti padang se bei nieko d l to nesakyti?“
Jie nežino Žodžio. Tas kvie io gr das tur jo kristi žem .
Kaip teisusis Dievas gal jo stov ti ir ži
ti Savo Paties
, mirštant ir apspjaudyt , ir taip toliau? Bet tai yra
pagal Žod , taip turi b ti. Ir šitaip yra net iki šios
valandos.
21
Šis žmogus... jis buvo didis vyras. Nuod minga
karta buvo priešais j . Ahabas buvo karalius, jo
pirmtakas t vas buvo blogas žmogus. Jau nuo Saliamono
ten vienas po kito buvo tik blogi karaliai. Ir šis vyras,
Ahabas, kuris vald Samarijoje dvidešimt dvejus metus,
buvo blogiausias iš j vis . Jis buvo tikras modernistas.
Žinoma, jis tik jo religija. Ir jis visur laik si modernios
krypties. Jis tur jo savo keturis šimtus žyd pranaš ,
kurie visi buvo gerai išsilavin ir išmokyti. Dievas siunt
jam vien , kuriuo jis nepatik jo, ir tai buvo Elijas.

22
Bet Elijas, šis tišbietis, buvo tyr žmogus, o ne
meilikaujantis vyras; jis buvo griežtas vyras. Ir kart , kai
Dievas jau nebegal jo pak sti Ahabo nuod miavimo, Jis
prakalbo Elijui tyruose. Ir štai jis eina keliu Samarij ,
kaip aš dažnai nupasakoju: galb t žilos žandenos styrojo
ant jo veido, praplikusi galva blizg jo saul je, primerktos
akys, su lazda rankoje, šypsena veide, nu jo tiesiai pas
Izraelio karali
ir tar : „Net rasa neiškris, kol aš
nepaliepsiu.“
23
Dieve, duok mums štai toki žmoni , suprantate,
žmoni , kurie žino, k daryti su „TAIP SAKO VIEŠPATS.“
24
Taigi, mes išsiaiškinome, kad, prieš jam tai
padarant, Dievas j pašauk . Dievas prakalbo jam ir tod l
jis nieko nebijojo. Jis nebijojo savo žinios, kad ji
neišsipildys; jis žinojo, kad taip vyks! Jis žinojo, kad tai
buvo pagal Viešpaties Žod , ir žinojo, kad jis buvo Dievo
pranašas tam metui. Tod l jam nebuvo skirtumo, ar
karalius nukirs jam galv , ar mes j kal jim , – k jie
bepadaryt , jam buvo pavesta: „TAIP SAKO VIEŠPATS“,
tiesiai karaliui akis. Kokia tvirta asmenyb ! Bet prieš
jam tai padarant, išpranašaujant ši didži sausr ...
25
Nes Dievas nepaliks nuod
s nenubaustos. Turi
ti bausm . Kokia nauda iš statymo be bausm s?
Kokia b
nauda, tarkime: „važiuoti per raudon yra
statymo pažeidimas“, ir jokios baudos už tai, jokios
nuobaudos? Tai neb
statymas. Tod l yra bausm už
nuod
. Ir kai Dievas pri
statym , ir tas
statymas... kai statymo yra nepaisoma, tuomet už tai
turi b ti bausm .
26
O ši tauta pažeid visus Jo statymus. O, jie tur jo
didel bažny , jie tur jo šventykl . Jie tur jo gausyb
išsilavinusi žmoni . Jie tur jo pranašus visoje šalyje,
tur jo mokyklas, štampuojan ias juos kaip mašina. Ir jie
tur jo gausyb pranaš , jie tur jo gausyb kunig , jie
tur jo gausyb Rašto žinov , ir jie tur jo aps iai religijos,
bet buvo toli nuo Dievo Žodžio. Tod l Dievas pašauk
žmog visai iš kit gret ir siunt j su TAIP SAKO
VIEŠPATS.
27
Ir atkreipkite d mes , kaip Jis r pinasi tuo, kas Jo
Paties. Prieš si sdamas š pranaš su žinia, Jis pasak :
„Elijau, eik ir pasakyk karaliui Ahabui šiuos dalykus. Ir
tada, kai tai padarysi, tuoj pat pasišalink nuo jo, nes Aš

paruošiau tau viet
visam sausros laikotarpiui. Aš
pasir pinsiu tavimi, Elijau, jei tik tu pamokslausi Mano
Žod , darysi tai, k liepiu tau daryti.“
28
Dabar š vakar ketinu parodyti š did Elijo
tarnavim ir Elijo met kaip provaizd šiam m
metui.
Aš tikiu, kad tai yra tobulas provaizdis. M stau apie
tautas... jei aš... Mes tur tume laiko sugr žti atgal, bet
noriu palikti pakankamai laiko maldos eilei.
29
Taigi, jei sugr žtume ir paži
tume, Izraelis buvo
užvald s Palestin tuo pa iu pagrindu, kaip ir mes
užvald me Jungtines Valstijas. Mes atvykome
šias
Jungtines Valstijas ir išst
me iabuvius, kurie buvo
ind nai, ir užvald me žem . Ir taip pat padar Izraelis:
at jo
Palestin vadovaujant Jozuei, vedant Dievui, ir
išst
vietinius gyventojus bei už
žem .
30
Ir j pirmi karaliai buvo galingi vyrai: Dovydas,
Saliamonas, – did s vyrai. M
pirmi prezidentai buvo
did s vyrai: Vašingtonas, Linkolnas ir taip toliau. Paskui
galiausiai prezidentai, tiksliau, karaliai vis laik vis
labiau gedo, ir gal gale jie baig si šiuo Ahabu. Tikslus
provaizdis, b dingas m
dienai. Ir žmon s tapo tokie
šiuolaikiški, kad nebenori gird ti tikrojo Viešpaties
Žodžio.
31
Ir j s galite sivaizduoti tokius šiuolaikiškus
žmones kaip anie, kaip jiems skamb davo tikro Dievo
tarno žodžiai. „Juk jis pamišo, jis išprot jo. To negali
ti.“ Jie buvo religingi, labai religingi. J tarpe buvo
nuoširdži vyr , j tarpe buvo nuoširdži žmoni . Jie
buvo labai religingi.
32
Taigi, jis žinojo, kad reik s daugiau nei vien
prastos teologijos, reik s daugiau nei... nei bet kurios
prastos žinios, reik s daugiau nei vien Žodžio
pamokslavimo, kad pramušt j akmenines širdis. Jis
žinojo, kad reikia TAIP SAKO VIEŠPATS, kad si st t
teism ant t žmoni , taigi, jis tai žinojo, kai iš jo su
TAIP SAKO VIEŠPATS. Ir tai buvo TAIP SAKO VIEŠPATS!
Atstumti Tai – reišk teism . Mes taip pat matome tai
metu. Mes tai matome bet kuriuo metu. Nieko
nelieka, išskyrus teism , kai peržengi gailestingumo rib .
33
Taigi, ia šis provaizdis, kuris... Aš ketinu pateikti
Elij kaip šiandienos bažny ios provaizd , šios dienos
bažny ios. Kaip tik prieš teism jis gavo ši žini . Elijas,

jis simbolizavo r pinim si žemišku, savo žemišku
maistu, nes tuo metu pagal Dievo Žod netur jo lyti tris
su puse met arba kol Elijas to nepašauks. „Kada
bepasakytum, Elijau, tuomet tai ir vyks.“ Tod l jis nu jo
pas karali
ir pasak : „Net rasa neiškris, kol aš
nepaliepsiu.“ Nieko sau našta, ar ne? Nieko sau žinia!
34
O dabar mes pateiksime tai kaip provaizd
šiandienos dvasinei sausrai. Taigi, mes visi žinome, labai
aiškiai suprantame, kad šiandien šalyje yra didel
dvasin sausra, dvasiškai kalbant. Ir j s žinote, kad
pranaš yra išpranašauta, jog taip bus kaip tik prieš
antr
Kristaus At jim , pasakyta: „Šalyje kils badas, ir
tai bus ne tik duonos badas, bet ir Dievo Žodžio
gird jimo.“ Ir ta diena yra dabar: „tikrojo Dievo Žodžio
gird jimo.“ Taigi, tai sugretina žemišk
sausr
su
dvasine.
35
Nuod
ir netik jimas d l netikr mokytoj ir
modernist
bažny ioje prived
prie šio ateinan io,
besiartinan io teismo. Tuomet jie nusisuko nuo Dievo
Žodžio ir Jo pranašo šiuolaikišk teologin Žodžio kalb .
36
J s ia atkreip te d mes , kad b tent tokiu metu
Dievas visuomet kažk iškelia. Nes Jis visuomet, Jis
nieko nedaro, kol pirmiausia neapreiškia to žmon ms, o
Jis visuomet tai apreiškia per Savo tarnus.
37
Taigi, bet Elijas tuo laikotarpiu tur jo slapt viet ,
kuri keliauti jam iš anksto numat Dievas. Štai k
dabar mes norime suprasti prieš pereidami prie maldos
eil s. Elijas tur jo slapt viet , par pint paties Dievo.
Taigi, ne bažny ia jam tai par pino, ne karalius jam tai
par pino, ne jis pats tuo pasir pino, bet Dievas par pino
slapt viet Elijui, kad šis b
maitinamas per vis
sausros laikotarp , kur diena iš dienos jis buvo
apr pinamas maistu. Jam nereik jo nuog stauti, kas
vyks rytoj, ir ar nepasibaigs atsargos. Dievas pasak : „Aš
sakiau varnams ir jie tave maitins.“ Koks nuostabus
dalykas – m
slaptos vietos Kristuje provaizdis.
38
Kai pasaulio taryba ir viskas, kas vyksta šiandien,
sako: „Stebukl
dienos pra jo“, dìdžios Dievo j gos
atimtos iš bažny , jie atrodo kaip... Jie nebeturi nieko,
išskyrus „skambant var ir žvangan ius cimbolus.“ Mes
žinome, kad tai tiesa. „Dievotumo išvaizda, ta iau tos
gos neigimas.“

39
Tai lygiai tas pats, kaip kalb jau š ryt, k Dovydas
padar su jau
vežimu, atsitrauk nuo Žodžio. Kai
Žodis buvo pateiktas ir duotas jiems, jie Jo nepanoro,
tod l pasišalino nuo Jo.
40
Štai k
šie žmon s padar Elijo dienomis –
atsitrauk nuo Žodžio. Jie man tur Žod , bet Jo
netur jo. Tod l atkreipkite d mes , paskui...
41
Tuo pat metu, kai Jis ketino nubausti netikint ,
Jis nuties keli tikin iajam. T pat Jis daro kiekvien
kart . Tomis dienomis, kai Jis ketino sunaikinti pasaul
vandeniu, Jis nuties išsigelb jimo keli Nojui. Tomis
dienomis, kai Jis ketino paskandinti Egipt , Jis nuties
išsigelb jimo keli per Raudon
j
savo tautai. Kaip
Dievas nutiesia Savo keli ! Ir kur n ra jokio kelio, Jis yra
tas Kelias! Jis yra tas Kelias.
42
Taigi, mes suvokiame, kad susiduriame su
kažkuria iš... viena iš didingiausi valand , kurios tik
buvo žinomos istorijoje. Ne b tent kovin s galvut s su
ryškia, žvilgan ia... ne raketos su galvute tur tume bijoti.
Mes turime bijoti bažny . Mes gyvename toki valand ,
kuri turime b ti budr s.
43
Dabar atkreipkite d mes : bet Dievas nuties keli
Elijui, kad šis to išvengt . Ir Jis nuties keli Savo
tikintiems vaikams, kad jau dabar šie išvengt r styb s
ir viso to, kas laukia.
44
Nes Dievas neb
teisingas, jei, nuteis s tuos
žmones ir juos nubaud s, ir nugramzdin s Sodom ir
Gomor , ir paskandin s Kapernaum j ros viduryje, ir
pasmerk s tas kartas, ir Sodom su Gomora, paskui
leist mums nebaudžiamiems daryti t pat . Mes tokie
pat tikri d l nuosprendžio, kaip ir jie buvo tikri d l
nuosprendžio. Taigi, mes pastebime, kad...
45
Kai atsiranda šie dalykai, to meto modernios
kryptys, – Dievas tuo metu pak
vyr , tiksliau, išk
vyr , kad kovot su tomis j gomis, o jie nenor jo to
klausyti. Jie man , kad jis pamišo: „Jis išprot jo. Jis
tiesiog kažkoks senas fanatikas, kvailys iš dykumos,
kažkoks kaimietis.“ Ta iau, nepaisant to, jis tur jo
Viešpaties Žod .
46
„Žodis nereiškia to, kas Jame sakoma“, – sako jie
šiandien. „O, juk Biblija yra istorin knyga.“ Sp ju, j s
tai mat te, kaip jie teigia, kad „Ieva suvalg ne obuol , ji

suvalg ...“ Kas ten buvo? Manau... „Tai buvo abrikosas“,
– dabar jie sako. „Tai buvo abrikosas.“ Ir paskui, kad
„Moz niekada neperved vaik per Raudon
j
. Tai
buvo didelis nendrynas, iki pat kito j ros galo, ir jis
per jo nendri j
.“ Tuomet kaip vanduo, van-duo,
atsistojo lyg siena iš abiej pusi ? Kaip tuomet jie per jo
sausuma? O, tokia nes mon ! Bet, suprantate, reikia
kažko tokio panašaus t met , kad žmon s užsitraukt
Dievo r styb . Taip ir vyksta.
47
Jie sako, kad n ra tokio dalyko kaip... kaip tie...
Net bažny ios žmon s netiki stebuklais. „Duosiu tau
kstant doleri , – sako jie, – parodyk man stebukl .
Parodyk man stebukl !“ Na, jie to nepamatys, net jei j
akivaizdoje padarysi ir dešimt t kstan
dalyk . Ne, jie,
jie niekada to nepamatys.
s sakote: „Tai ne manoma.“ O, ne – tai
manoma.
48
Kart Elijas buvo Dotane, o Sirijos kariuomen
atžygiavo ir apsupo miest , kad j suimt , nes jie žinojo,
kad tautos j ga gl
jo tame aiškiaregyje. K
gi,
karalius... Vienas iš vyr papasakojo Sirijos karaliui,
pasak : „Na, žinai, pranašas Elijas, tišbietis, papasakoja
Izraelio
karaliui,
k
tu
kalbi
savo
slaptuose
kambariuose.“
49
Pasak : „Atveskite t vyruk ! Tai žmogus, kuris
mums trukdo.“ Ir visa Sirijos kariuomen apgul Dotan .
Jie visi buvo j apsup .
50
Ir Gehazis, pranašo tarnas, pabudo ir pasak : „O,
mano t ve, ia visur aplink mus kariuomen s. Mes
visiškai apsupti.“
51
Jis pasak : „Na, su mumis yra daugiau negu su
jais.“ Suprantate?
Ir Gehazis apsižvalg , tar : „Aš nieko nematau.“
52
Jis pasak : „Viešpatie Dieve, atverk jam akis.“ Ir jo
akys atsiv , ir štai visos kalvos buvo pilnos angel ir
kovos vežim , esan
aplinkui, – nematomos Paj gos.
53
Elijas nu jo tiesiai tenai, ir Biblijoje sakoma: „Jis
juos apakino.“ Jis nu jo pas juos; jie stov jo apakinti jo
atžvilgiu. Nu jo ir pasak : „J s ieškote Elijo?“
Jis atsak : „Taip, mes jo ieškome.“
54
Pasak : „Eime, palyd siu jus tiesiai pas j “, – ir

nuved juos tiesiai
pasal , tiesiai ten, kur iš jo
kariuomen s ir su iupo juos.“
55
Taigi, Biblijoje sakoma: „Jis apakino juos.“ Tai
visk pasako. Ir šiandien žmon s dvasiškai yra tokie akli,
kad, nors Viešpats Dievas nuženg tarp žmoni ir daro
visk , dalykus, kuriuos Jis pažad jo, jie vis tiek to
nemato! Jie yra dvasiškai akli – nepaž sta Dievo,
nepaž sta Jo didžios J gos. Taigi, mes pastebime, kad jie
taip dar Elijo dienomis ir taip pat daro šiandien. Dievas
apakina juos. Šiandien jie sako, kad „stebukl n ra, n ra
tokio dalyko, visa tai t ra emocijos.“
56
Ir anie t pat sak apie Elij , nes, kai jis buvo
paimtas ir Eliziejus už
jo viet , – jaunas vyras, kuris
prapliko b damas jaunas, – vaikai b go jam iš paskos ir
sak : „Senas pliki, kod l tu nepakilai kartu su Eliju?“
Matote, jie net netik jo Tuo iš pat pradži (žmon s), po
to, kai buvo padaryta tiek daug dalyk . Ir šis didis Dievo
vyras buvo perkeltas dang ugniniu vežimu, o žmon s
vis dar netik jo Tuo. Ir j maži vaikai b go iš paskos ir
sak : „Senas pliki, kod l tu nepakilai?“ Suprantate? Ir
tuomet pranašas prakeik vaikus, ir meška užmuš
keturiasdešimt du iš j .
57
Taigi, atkreipkite d mes . Šiandien, kaip ir tuomet,
jie savaip aiškina Žod . Taigi, jeigu jie nori taip daryti – tai
reikalas, bet jie m gina priversti mus tuo patik ti.
Biblijoje sakoma, kad „šis Dievo Žodis negali b ti
savavališkai aiškinamas“. Dievas pateikia Savo Paties
išaiškinim . Dievas patvirtina Savo Žod , ir tai yra Jo
išaiškinimas. Kaip aš daugel kart sakiau, pradžioje Jis
pasak : „Teb nie šviesa“, ir atsirado šviesa. To nereikia
išaiškinti; tai vyko. Jis pasak : „Mergel pastos“, – ji
pastojo. Jis pasak , kad „išlies Savo Dvasi “, – Jis išliejo.
Ir Jis pasak : „paskutin mis dienomis“ Jis darys darbus,
ir Jis tai daro! Tam nereikia jokio išaiškinimo; Dievas
pateikia Savo Paties išaiškinim . Neturi reikšm s, k
sako kvailiai, – tai nei kiek Dievo nesustabdo.
58
Kai J zus buvo žem je, Jam teko kovoti su tokiu
pat netik jimu, kaip ir pas mus šiandien, ir galb t
didesniu. Bet tai Jo nesustabd ; Jis
jo tiesiai,
vykdydamas ir atlikdamas Savo pareig , o Dievas
patvirtindavo visk , k Jis dar ! Jis pasak : „At jau ne
Savo Vardu. Mano T vas ir Aš esame viena; Jis gyvena

Manyje. Ne Aš darau šiuos darbus, bet Mano T vas,
gyvenantis Manyje. O jei Aš nedarau Jo darb , tuomet
netik kite Manimi; bet jei Aš darau šiuos darbus, ta iau
negalite tik ti Manimi – tik kite darbais.“ Suprantate?
Kitais žodžiais tariant, jie... „Ištirkite Raštus, – pasak
Jis, – nes juose manote tur Amžin
Gyvenim (per
Rašt pažinim ). O tie patys Raštai liudija apie Mane!“
Amen! Koks pareiškimas! „Jie yra tie – Raštai, – kurie
jums sako, kas Aš esu“, – pasak J zus.
59
Ir b tent Raštai jums byloja apie laik , kuriuo mes
gyvename! Ir dalykai, kuriuos j s matote vykstant, yra
pats Dievas Savo žmoni tarpe. Niekas negali prikelti
mirusiojo, išskyrus Diev . Niekas negali daryti to, k Jis
dabar daro, išskyrus J . Nes Biblijoje pasakyta: „Jis yra
tas pats vakar, šiandien ir per amžius.“
60
Taigi, mes matome t
šiuolaikišk
žmoni
tendencij , kai: „O, tos dienos pra jo, n ra tokio dalyko
kaip stebuklai. Žmon s yra sužadinti emociškai.“
61
Paklausykite to pranašo Elijo, šaukian io prieš
juos ir j teologus. Ži
kite, atkreipkite d mes , jis
kalb jo tartum b
pats Dievas. Elijas kalb jo tartum
pats Dievas: „Net rasa neiškris iš dangaus, kol aš
nepaliepsiu.“ Amen! Tikrai taip. Tas pranašas taip ilgai
buvo Dievo Akivaizdoje...
62
Senojo Testamento pranašai, ar bet kurio
laikotarpio, gyvendavo Dievo Akivaizdoje tol, kol tapdavo
Žodžiu; j Žinia yra Pats Žodis. Ir atminkite, jis pasak :
„TAIP SAKO VIEŠPATS.“ Ir kai tie vyrai tur davo tas
žinias iš Dievo, tai juos taip apgaubdavo, kad j pa
stymas... Galb t tai prieštaraudavo j
m stymui,
galb t jie nesugeb davo to teisingai pamatyti. Bet jie
kalb jo Dievo Žod : „TAIP SAKO VIEŠPATS!“
63
„Nebus jokio lietaus, kol aš to nepaprašysiu.“ O,
koks pareiškimas! Jis buvo Dievo Akivaizdoje ir buvo taip
tobulai patvirtintas. Ir atminkite, tai taip pat atitinka
Amoso 3:7: „Viešpats Dievas nieko nedaro, kol pirmiausia
neapreiškia to Savo tarnams pranašams.“ Pasak :
„Nenukris nei lašas lietaus!“ Iš pradži jis...
64
Jie šaip si iš jo, man , kad jis pamišo, „tas
fanatikas“. Bet suprantate, jis tur jo TAIP SAKO
VIEŠPATS, kad nelis. Ir Dievas, prieš tai padarydamas,
apreišk tai Elijui, Savo tarnui. O jis buvo patvirtintas,

rodytas pranašas, tod l žmon s prival jo atgailauti. Bet
vietoj to jie šaip si iš jo, sak : „O, pas mus apstu lietaus.
Vandens saugyklos sklidinos. Upi t km gera.“
65
Biblijoje sakoma, kad „nebuvo net rasos tris su
puse met “. Visi upeliai ir vandenys išdži vo, visur. Tai
padar ne tas žmogus, bet Dievas, kalb s per t žmog .
Tai buvo b tent „AŠ“. Mes visuomet žinome. Tod l jis...
66
Mes išsiaiškinome, kad, kai ateina žmogus, si stas
iš Dievo, paskirtas Dievo su tikru TAIP SAKO VIEŠPATS,
žinia ir pasiuntinys yra vienas ir tas pats. Nes jis si stas
perteikti TAIP SAKO VIEŠPATS, Žodis Žodin, tod l jis ir jo
žinia yra tas pats.
67
Denominacijos globojamas denominacinis žmogus
– jis ir ta bažny ia yra víena. Teologas, pavaldus
teologijai, kuri sukurta kažkokios denominacijos – jis ir jo
žinia yra víena; teologijos bažny ia – teologas. Taip yra.
68
Tuomet kai žmogus ateina su TAIP SAKO
VIEŠPATS, jis ir Žinia yra víena. Ir kai Elijas at jo su
TAIP SAKO VIEŠPATS, jis ir jo žinia tapo víena. Lygiai
kaip J zus, kai Jis at jo – Jis buvo Žodis (švento Jono 1).
Tod l Dievo Žodis ir periodo pasiuntinys visuomet buvo
tas pats dalykas. Teisingai.
69
J zus buvo Žodis, apie kur buvo pranašauta. Jis
buvo tas, k pranašai sak
vyksiant: „Mergel taps
ia ir pagimdys š Vaik .“ Dar iš pat pradži Dievas
kalb jo jiems, pasak : „Moters S kla sutrins gyvat s
galv , o jis [gyvat – Vert.] gels jai kuln .“ Buvo duotos
visos šios pranašyst s. Dovydas šauk , visi kiti pranašai
per visus amžius kalb jo apie J . Jis buvo tas išreikštas
Žodis! Aleliuja!
70
Ar dabar j s suprantate, prie ko stengiuosi prieiti?
ryt aš kalb jau su jumis pakankamai tiesiai. Argi
nematote gyvojo Dievo valdžios gyvoje Bažny ioje,
Nuotakoje?! Ligoniai išgydomi, mirusieji prikeliami,
luošieji vaikšto, aklieji regi, Evangelija skelbiama Savo
goje, nes Žinia ir pasiuntinys yra tas pats! Žodis yra
Bažny ioje, žmoguje!
71
Dievo Žodis buvo Elijuje, kai šis nu jo ten su TAIP
SAKO VIEŠPATS ir pasak : „Nebus lietaus.“ Tai nebuvo
Elijas; tai buvo Dievas Elijuje.
72
Aš daug kart
kartojau, kaip ponia iš

„Krikš ioniško Mokslo“ kart pasak . Aš daug kart tai
pasakojau. Ji pasak : „Pone Branhamai, j s per daug
sureikšminate J
.“
Aš pasakiau: „Tikiuosi, kad tai vienintelis dalykas,
už kur man reik s atsakyti.“
O ji tar : „J s stengiat s paversti J Dievu.“
Atsakiau: „Jis ir buvo Dievas.“
73
Pasak : „O, Jis buvo pranašas, Jis buvo geras
žmogus, bet Jis nebuvo Dievas.“
74
O aš pasakiau: „Na, parodykite man bent vien
Rašto viet , kurioje sakoma, kad Jis toks nebuvo.“
75
Ji atsak : „Švento Jono knygoje sakoma, kad Jis
pravirko, kai at jo prie Lozoriaus kapo.“
76
„Na, – pasakiau, – žinoma, Jis pravirko. Jis buvo ir
žmogus, ir Dievas. Jis buvo žmogus, kai verk ; bet Jis
tur jo b ti Dievas, kad prikelt
mirus .“ Teisingai.
Pasakiau: „Jis buvo žmogus, kai alko; bet Jis buvo
Dievas, kai pamaitino penkis t kstan ius dvejomis
bandel mis ir penkiomis žuvimis.“ Teisingai. „Jis buvo
žmogus, kai miegojo valties gale; bet tai buvo Dievas
Jame, kuris gal jo nuraminti vandenis.“ Kod l? Jis ir Jo
Žinia buvo víena.
77
Jis pasak : „Aš ir Mano T vas esame víena. Mano
vas gyvena Manyje.“ Jis buvo Dievyb s pilnatv k ne.
78
Manau, an
kart
tai taip apstulbino, kai
išd
iau Septynis Bažny ios Periodus. Prad damas nuo
to, aš... aš negal jau suprasti, kaip J zus stovi ten su
tais... su baltais plaukais ant Jo galvos, pasakyta: „Jo
plaukai buvo balti kaip vilna.“ Aš negal jau suprasti,
kaip trisdešimt trej met vyras gal
tur ti sniego
baltumo plaukus.
79
Aš paskambinau geram teologui, sekminink
teologui, geram brangiam draugui. Na, tai buvo brolis
Džekas Moras. Jis yra nuovokus, protingas vyras. Jis
pasak : „Broli Branhamai, tai buvo pašlovintas J zus.
Taip Jis atrod po to, kai buvo pašlovintas.“ Ne, aš
negal jau tuo patik ti. Ne.
Aš... aš... aš pasakiau: „Na, broli Morai, a
tau.“
80
Aš nu jau
kambar ir kreipiausi
Diev . Aš
atsiver iau savo Biblijos rodykl , kad suras iau J
Danieliaus knygoje, kur pasakyta: „Ir jis pri jo prie

Amžinojo, kurio plaukai buvo balti kaip vilna.“ Pasakiau:
„Viešpatie, aš... aš... aš nežinau, k ir pasakyti, o tai yra
mano atsakomyb .“ Taigi, tai buvo prieš sep... pamenate,
prieš tai, kai buvo atidengti Septyni Antspaudai,
maždaug prieš metus ar daugiau. Aš ten meldžiausi:
„Viešpatie, kas tai buvo?“
81
Ir aš pažvelgiau – stovi priešais mane, atsistojo
vyras ir tai buvo teis jas, d vintis balt peruk . Senov s
laik teis jai d
davo baltus perukus, kad parodyt , jog
jis yra aukš iausia valdžia.
82
Ir tuomet, kai pama iau J
baltu peruku, aš
pasakiau, kad tai tik patvirtina ties , kuri mes žinome,
kad Jis yra Aukš iausia Valdžia. T pat Dievas paliudijo
ant Atsimainymo kalno, pasakydamas: „Šitas yra Mano
mylimasis S nus, Jo klausykite, Aukš iausios Valdžios!“
83
Dar tuomet, Septyni Antspaud pradžioje, kai tie
septyni Angelai nuženg tuo piramid s pavidalu, atsistojo
ten ir liep sugr žti ia ir kalb ti apie tuos Septynis
Antspaudus, Jis jau buvo su manimi, Jis man parod ,
kas buvo tie prarasti dalykai. Aš visuomet galvojau, kad
tai buvo užantspauduota ant Knygos viršelio ir kad tai
turi b ti kažkas, kas nebuvo užrašyta Knygoje, bet
paaišk jo, tapo žinoma, kad Jis negali taip padaryti. Tai
ra kažkas, kas užrašyta Knygoje... Tai kažkas pasl pto
Knygoje. „Nes kas tik atims vien Žod iš Jos arba prid s
vien žod prie Jos...“ Taip kad tai – paslaptis, kuri buvo
Knygoje, šiuose septyniuose bažny ios perioduose.
Kiekviename iš j atsirasdavo paslaptis, viskas apie
vandens krikšt ir tuos kitus dalykus, kuriuos jie taip
ilgai dar neteisingai.
84
Paskui, kai tai iškilo, didel s observatorijos
Kalifornijoje ir žemiau Meksikoje, Tusone ir visur kitur tai
nufotografavo. Tai buvo paslaptingas reginys. Brolis
Fredas Sotmanas, s dintis štai ten, ir mes su broliu
Džinu Normanu, kuris štai ten stovi, buvome tenai, kai
Tai pakilo. Jie nufotografavo, bet iki šiol nieko apie tai
nežino. ia neseniai visi
kalb ti: „Pažvelk ia. Atrodo
kaip štai kas, ir t
angel
sparnai, kaip jie ten
susiglaud .“
85
Kart , pasuk s j
dešin , pažvelgiau, o ten buvo
zus Kristus – lygiai toks pat, kok J nutap Hofmanas.
Jis stov jo ten d
damas balt peruk , žvelgdamas

žemyn
žem , rodydamas, kad Jis yra Aukš iausia
Valdžia. Tai skelbia dang s, tai skelbia Biblija, tai skelbia
Žinia – visi t pat ! Aukš iausia Valdžia baltu peruku;
apa ioje matoma Jo juoda barzda. Daugelis iš j
mat te t nuotrauk . Mes j ten turime. Tiesiog pasukite
dešin , šonu, paži
kite j . Tai Jis, lygiai toks pat
kaip ir buvo, tartum Jis buvo nufotografuotas. Jie ži
jo
j blogu kampu. Turite ži
ti j teisingu kampu. Ir tik
Viešpats Dievas gali apreikšti, koks kampas yra teisingas.
Pasukite j
dešin ir paži
kite j . Štai Jis, lygiai toks
pat, – tai buvo nufotografuota tenai.
86
Kai pirm kart J pama iau, Jis atrod kaip
Hofmano Galva. Anks iau niekada nebuvau to mat s. Ir
po met aš tai pama iau Bilio Sand jaus maldykloje. Nuo
to laiko mano namuose visuomet kabo vienas iš t
paveiksl .
87
Paskui ia, danguje... Pasakojau, kad tas pats
Dievas, kur ma iau tame reg jime dar b damas mažas
berniukas ten, kur stovi ta mokykla, Jis atrod taip pat.
Ir štai danguje po trisdešimt trej met paskelbia, jog tai
yra tiesa. Štai kaip Jis atrodo; ne kokia nors mistin
kažkieno id ja.
88
Kaip Vatikane, jie ten nupieš Krist su plonyte
balta barzdos juostele, tiksliau apvalia barzdele aplink Jo
smakr , maždaug poros centimetr ilgio, kuri suž lusi
štai taip apskritimu aplink Jo burn , ir vadina tai
Kristumi.
89
Tai man primena antikin je katedroje kart
matytus graik menininko pavaizduotus Adom ir Iev ,
kaip šie atrod ; jie atrod tartum žv rys ar kažkas
panašaus. Štai kaip k niškas protas gali suvokti kai
kuriuos dvasinius dalykus. Aš manau, kad Adomas buvo
gražiausias kada nors gyven s vyras, o Ieva buvo visais
atžvilgiais tobula moteris.
90
Taigi, k niški protai apvynioja Tai savo pa
id jomis, kai tuo tarpu Dievas siun ia ir išvynioja Tai
Savo J ga. B tent taip vyko Ahabo dienomis.
91
Taigi, mes išsiaiškinome, kad Elijas gal jo taip
pasakyti, kadangi valandos Žinia ir Dievo Žodis... Nes
pasiuntinys, Žinia... Žinia ir Žodis buvo tiksliai tas pats.
Pranašas, Žodis, Žinia; pasiuntinys, Žinia ir Žin... buvo
tas pats. J zus pasak : „Jei Aš nedarau darb , kurie

parašyti apie Mane, tuomet netik kite Manimi.“ Gerai.
Bet kuris žmogus ir jo žinia yra tas pats.
92
Štai kod l šiandien jie netiki Dievo darb darymu,
nes jie nepriima Dievo Žinios. Jie netiki Žinia.
93
Bet tiems, kurie tiki Dievo valanda, kurios metu
mes gyvename, šie dalykai yra pasl ptas Maistas. Tik
pagalvokite, Dievas taip pasl
Tai, kad jie ži ri tiesiai
Tai ir To nemato. Lygiai taip pat Elijas apakino sir
kariuomen . Lygiai taip pat Dievas apakina netikint ,
kad šis nematyt tikro, autentiško Maisto, skirto vaikui,
tikin iajam.
94
Jie vadino Noj fanatiku, statan iu ark , bet jo
akys buvo atvertos Dievo Žodžiui ir pažadui. Tas pats
dalykas, kur jie vadino fanatizmu, išgelb jo Noj ir jo
šeim . Matote, lygiai tas pats. Tai, iš ko žmon s juokiasi,
yra dalykas, už kur mes meldžiam s. Tai, k žmon s
vadina „beprotišku“, mes vadiname „didingu“. K
pasaulis vadina „didingu“, Dievas vadina „kvailu“. Ir k
pasaulis vadina „kvailu“, Dievas vadina „didingu“. Tai
tiesiog visiškas kontrastas tarp to, kas teisinga ir
neteisinga. J zus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir
per amžius.
95
Atminkite, jis jo savo slapt viet pagal Dievo
plan , Dievo pašaukim ir Dievo Žod . Elijas jo savo
slapt viet pagal Dievo išankstin žinojim (plan ) ir
pašaukim jo gyvenime, ir pagal Žod . Jei mes jome ne
tokiu b du, tuomet nežinau, kaip mes ten atsidursime.
96
Ir atkreipkite d mes , prieš prasidedant sausrai
Elijas nu jo gyventi ši slapt viet . Tikslus provaizdis,
kaip prieš teismui ištinkant žem Bažny ia jau yra
iškviesta, Nuotaka jau išrinkta ir tik laukia, prieš
smogiant teismui. Jau laukia, maitindamasi Dievo
maistu, g damasi Dievo palaiminimais. Bet koks sveiko
proto žmogus žino, kas m
laukia, kad jau prasid jo
tas Dievo teismo metas.
97
Pažvelkite! Broli Benksai, keletas iš j
š vakar
esate ia, kurie buvote ten ant kalno t ryt .
98
Ir kito sekmadienio ryt nor iau kalb ti apie t
kaln , jei Viešpaties valia. Gavau did apreiškim , kažk
daugiau, k vargiai galiu sulaikyti nepasak s š vakar ,
bet turiu... Suprantate? Ir tai tiesiog nuolat, vis laik
vyksta vienas vykis po kito. Suprantate? Tai visuomet

sis, nes tai buvo TAIP SAKO VIEŠPATS.
99
Visi
ia esantys, t kstan
t kstan iai per
garsajuostes gird jo mane stovint ir sakant: „TAIP SAKO
VIEŠPATS, bus taip ir taip.“ Ir net laikraš iams bei
žurnalams teko pripažinti, kad taip buvo. Jie nežino, kas
ia vyksta, bet jie tai mato. Jie nežino, kas tai yra, bet jie
mato tai, kas patvirtina, kad Žodis yra gryna tiesa.
100 Mums stovint ten, prie up s, t dien nuženg
Viešpaties Angelas, trisdešimt trejus metus, tiksliau,
1933-siais, nuženg ir pasak tai, k Jis padar . Iš jo
tenai, ir daug žmoni , stov jusi ten ant kranto, klaus :
„K tai reiškia, Bili?“
101 Aš atsakiau: „Tai buvo ne d l man s; tai buvo d l
. Aš tikiu; j s – ne.“ Ir tiesiog nu jau toliau.
102 Paskui pastorius man pasak , jis tar : „Manai, kad
tu, tur damas septyni klasi išsilavinim , apkeliausi
vis pasaul ir melsiesi už monarchus ir valdovus,
karalius ir panašiai? O – pasak , – pamiršk tai!“
103 Aš negal jau to pamiršti, tai strigo man šird . Ir
štai, po trisdešimt trej met , viskas, k Jis pasak ,
išsipild b tent taip, kaip Jis pasak , kad padarys. Jis
yra Dievas ir Jam negali nepavykti. Jis visuomet t si
Savo Žod . Jis... Niekada tuo neabejokite.
104 Dabar atkreipkite d mes , jis
jo pagal Dievo
plan (išankstin žinojim ), Dievo pašaukim ir Dievo
Žod , ir jo iki prasidedant sausrai.
Taigi, mes žinome, kad teismo nuosprendis jau yra
pasiruoš s smogti.
105 T dien stov jome ant kalvos (brolis Benksas
Vudsas yra ia), kilome kalv . Galb t aš dar kart tai
kartoju, kad pakel iau j
tik jim šiai maldos eilei,
kuri prasid s už dešimties-penkiolikos minu . Aš kaip
tik jau priešais brol Benks . Jis buvo... Manau, jis buvo
palik s seser Rub sergan . Ir jis jo už man s, aš
pasteb jau, kad jo veidas paraud s. Pažvelgiau atgal.
Pamaniau, kad jam galb t sunku kopti kaln , tod l šiek
tiek sul tinau. B tent tokiuose tyruose, b tent tokiuose
kalnuose pasirod
Viešpaties Angelai. Tuomet mes
keliavome b tent ta kryptimi, kur Jie buvo pasirod prieš
kelet m nesi .
106 Ir kai užkopiau ant kalno, Viešpaties Dvasia... Kai

apsisukau, pažvelgiau
kalno virš
, Jis pasak :
„Paimk t
akmen ir pasakyk jam: „TAIP SAKO
VIEŠPATS, per artimiausias valandas tu pamatysi Dievo
Šlov .“
107 Aš tik pa miau t akmen ir pasakiau: „Broli
Benksai, nežinau, kod l, – švystel jau j or ir pasakiau,
– TAIP SAKO VIEŠPATS, tu pamatysi Dievo Šlov .“
Jis pasak : „Ar tai reiškia Rub ?“
108 Pasakiau: „Ne, nemanau, kad tai lie ia tave,
Benksai, arba Rub , ar dar k nors. Aš tik manau, kad
buvo pasakyta: „TAIP SAKO VIEŠPATS, kažkas vyks.“
109 Ir kit ryt mums b nant ten, daugeliui iš m
–
nežinau, kiek dabar s di ia, ten buvo dvylika ar
keturiolika, penkiolika iš ia s din . Staiga prie man s
pri jo tarnautojas ir pasak : „Broli Branhamai, – tar , –
mano vardas toks ir toks.“ Pasak : „Aš buvau vienas iš
r
Kalifornijoje.“
110 Pasakiau: „Malonu susipažinti su jumis, pone.“
Daglasas Makjugas. Jis tar : „Aš...“ Aš pasakiau:
„Malonu susipažinti su jumis.“ Paspaud me vienas kitam
rankas.
111 Jis tar : „Na, noriu jums užduoti klausim .“
Pasak ... Rojus Robertsonas, ionykštis turto glob jas,
brolis Vudsas, Teris ir Bilis, ir, o, brolis Makanalis, –
nepaž stu vis , kas ten buvo. Ir aš... Jis tar : „Noriu j
kai ko paklausti.“ Pasak : „Ar Viešpats apskritai duoda
jums reg jim štai tokiose vietose kaip ši?“
112 Atsakiau: „Taip, broli, bet aš ia atvykau, kad
truput atitr
iau nuo to, pails iau.“
Ir aš pažvelgiau štai taip aplinkui, ir pama iau
stamb
gydytoj , ži rint
j , sakant : „Gerbiamas
Makjugai, ši alergija, ap musi j
ak , greitai ja
nebematysite. Aš jus gydau jau dvejus metus ir nieko
negaliu su tuo padaryti.“
Ir aš pasisukau j . Pasakiau: „Tai, ko klaus te
man s – neseniai j
gydytojas jums pasak : „J
ak
ap musi alergija.“ Tai buvo vidudien , apie vienuolikt
valand , ir jis buvo užsid s akinius nuo saul s.
Pasakiau: „J s juos nešiojate ne d l saul s, o d l savo
akies. Jis jums pasak , kad j s neteksite tos akies.“
Ir jis prad jo verkti, pasak : „Tai tiesa.“

113 Aš pasisukau eiti toliau, rankoje tur jau kastuv .
(Ir aš pažvelgiau; pama iau j , stovint ir ži rint
mane
skaidriomis akimis.) Pasakiau: „Bet TAIP SAKO
VIEŠPATS, tu neprarasi tos akies.“ Praeit ruden aš
medžiojau su juo – jis mat geriau nei aš ar bet kas kitas
iš m
kompanijos. Jis niekuomet...
114 Ir aš pama iau pagyvenusi poni , kuri patemp
žemyn savo kojin ir pasik
sijono krašt . Ji pasak :
„S nau, jei pamatysi brol Branham , paprašyk, kad
pasimelst už mano koj .“ Ir aš pažvelgiau ten, ir maži...
atrod kaip navikai, kabantys visur ant jos kojos.
115 Pasakiau: „J
motina yra jau pražilusi ponia.
(„Mano s nau“, – suprantate.) Prieš jums išvykstant ji
jums liep , jei pamatysite mane, paprašyti, kad
pasimels iau už jos koj . Ant visos jos kojos kabo
tarytum nedideli navikai.“ Jis vos neapalpo.
Pasak : „Tai tiesa.“
Pasakiau: „Pasakyk jai, kad nesijaudint . Viskas
bus gerai.“
116 Ir prad jau eiti toliau. Tuomet išgirdau kalbant
Dievo Bals , sakant : „Greitai pasitrauk nuo kelio.“
Ten stov jo Rojus Robertsonas; žinodamas, kad jis
buvo karo veteranas, aš užd jau rank ant jo peties ir
pasakiau: „Broli Rojau, kuo grei iau sl pkis.“
Pasak : „Kas nutiko?“
Pasakiau: „Pasitrauk nuo kelio! Sl pkis!“
117 Aš pa jau toliau, pad jau savo kastuv ,
apsisukau, nusi miau skryb . Ir štai Jis at jo, Dievo
Šlov nusileido s kuryje, kuri štai taip nupl
kalno dal
ir sprogo, tiesiog sudrebino t viet , nukirto kr
virš nes; maždaug už metro ar pusantro virš mano
galvos. Pakilo aukštyn piltuvo pavidalu, tuomet v l
sprogo. Ir taip vyko tris kartus.
118 Tuomet, kai po tre io karto tai baig si, pri jo bolis
Benksas, pasak : „ ia tai, apke k tu kalb jai?“
Aš atsakiau: „Taip.“
Paklaus : „Kas tai buvo?“
119 Atsakiau:
„Dievas
pasirod
s kuryje.“
Aš
nežinojau, ar Jis nor jo, kad papasako iau žmon ms, ar
ne.

120 Tuomet aš nu jau ir truput pasimeldžiau. Tuomet
Jis man pasak , kad galiu jiems papasakoti. Aš
pasakiau: „Teismas ištiks Vakar pakrant .“ Pažvelkite
šiandien! Paži
kite, kas vyko po keleto valand :
Aliaska nugrimzdo! O dabar viskas grimzta žemyn!
Prasideda teismai! Gailestingumas buvo paniekintas!
121 Bet a
Dievui, kad mes turime pasl pt Maist ,
dvasin Maist , kad šiomis paskutin mis dienomis
gyvename iš J zaus Kristaus, patvirtinan io Save tarp
Savo žmoni , apreiškimo gerumo ir gailestingumo! Amen.
Jie jo. Elijas jo prieš prasidedant sausrai. A
Dievui
už tai, kad esame viduje prieš prasidedant teismui.
Dabar yra metas išeiti ir eiti, išeiti iš t organizacij ir
eiti
Krist , iš jimo ir jimo metas visiems tikriems
tikintiesiems.
122 Paskui jis buvo pašauktas ir liko ten. Atminkite, jis
nepaliko to upelio tol, kol Dievas j pašauk .
123 Ir besibaigiant sausrai Jis pašauk j iš ten našl s
namus. Atkreipkite d mes , Jis pakviet pas t našl , o ši
našl nebuvo susid jusi su netikin iais, nepri
žv ries
ženklo sausros metu. Tod l Jis iškviet j pas... pakviet
Elij sustiprinti ši našl . Jie tetur jo vien paplot ,
vien
dalyk , kurio ji laik si. Ir Elijas pasak :
„Pirmiausia atiduok j man. Nes TAIP SAKO VIEŠPATS,
nei statinait neištušt s, nei puodelis neišdžius iki tos
dienos, kol Viešpats Dievas žemei si s liet .“ Iškelk Diev
pirm viet , pirm viet Jo Žod .
124 Atkreipkite d mes , statinait je buvo milt .
Kiekvien kart , kai ji nueidavo milt , statinait je j
davo. Puodelyje buvo aliejaus kiekvien kart , kai ji jo
nueidavo. Kod l? Miltai simbolizavo Krist
duonos
aukoje. Girnakmeniai tur jo b ti statyti visiškai tiksliai,
kad kiekvien
iš j
sumalt . Kiekviena t
milt
kruopelyt lygiai tokia pati, parodydama, kad Jis yra tas
pats vakar, šiandien ir per amžius. Tai buvo Žodis,
Gyvenimo Duona, sekanti po žinios, kad patvirtint Žod .
125 Taip pat yra ir šiandien, draugai. Taip yra ir
šiandien – ta Gyvenimo Duona, kuri valgo vaikai, seka
po Dievo Žinios, kad palaikyt juos sausros metu. Kas
, jei šiandien Jis atsistot m
akivaizdoje? Kas
, jei Jis atsistot m
akivaizdoje dabar pat? Jis
elgt si ir veikt lygiai taip pat, kaip Jis dar tomis

dienomis, kai buvo k ne ia, žem je. Nuotaka yra Vyro
dalis, Bažny ia yra tokia pat, kaip ir Kristus. „Darbus,
kurios Aš darau, ir j s darysite.“ O tai daro Žodis. Jis
mums pasak , kad tai, k Jis dar , ir mes darysime.
126
ia dar kart atkreipkime d mes : jei Žodis yra
mumyse ir at jo pas mus, kaip at jo Elijui t dien , tai
Jis darys t pat , k ir dar – maitins slaptais Dievo
Dalykais, kurie yra pasl pti nuo pasaulio. O! Dar kart –
l to Žinia ir pasiuntinys tampa víena. Dvasinis Maistas
yra paruoštas, ir Jis paruoštas reikiamu metu. Ir
kiekvienas iš j
galite tur ti š Maist , jei tik norite, jei
norite ištr kti iš viso šio meto netik jimo, jei esate
pasiruoš eiti Krist , eiti Jo pažad .
Ir atminkite Jo pažadus, kurie yra Malachijo 4,
Luko 17:30, taip pat švento Jono 14:12 ir daugelyje kit
Rašto viet , kuriose pasakojama: Joelio 2:38, ir viskas,
Jis padarys, tiksliau, 2:28, k Jis darys šiomis
paskutin mis dienomis. Ir kaip pranašas pasak , kad
bus Šviesa šiomis paskutin mis dienomis, kaip Ji veiks,
Ji darys – visos šios Rašto vietos parodo šias
paskutines dienas. O tai yra Kristus! Jei galite dabar Ten
pasisl pti, toje slaptoje Vietoje, tuomet galite maitintis ir
matyti Dievo gerum ir gailestingum . Jei j s sergate, ten
yra išgydymas.
127 Pamenate, kai po to Eliziejus buvo pakviestas... Po
tos duonos aukos, kuri jis aukojo, Kristaus, ir taip
išlaik našl s namus. Atkreipkite d mes : v liau, kai jis
iškviet ugn iš dangaus ir taip toliau, ir rod , kad yra
si stas Dievo, pranašo Dvasia...
128 Atkreipkite d mes : dykumoje, kai jis gul jo ten po
kadagio kr mu, nuženg Angelas su tos pa ios r šies
miltais ir iškep paplot li bei j pamaitino. Ir truput
liau Jis v l j užmigd , ir j pažadino, ir ten buvo
truput daugiau jam iškept miltini paplot li . Ir nuo t
paplot li jis gavo j
keturiasdešim iai dien . Garb
Dievui! Jis yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius. O,
kaip mes mylime J – dvasin Maist Savo metu.
129 „Nedera imti vaik duon ir duoti šunims.“ Ar
zus nepasak to paties sirofinikietei moteriai? Jis buvo
si stas pas Savuosius. Teisingai. Štai pas k Jis at jo...
Jis niekuomet n jo pas pagonis.
130 O štai šiandien Jis lanko pagonis j metu, ir

nedera...
131 Pasakysite: „Kod l taip yra, kad Žinia neskamba
šiose garsiose vietose, šiose didel se kompanijose, tarp
denominacij ?“
132 Tai ne j
Maistas. Tai n ra taip vadinamos
bažny ios Maistas. Tai Nuotakos Maistas. Tai dvasinis
Maistas reikiamu metu. Jiems skrandis nuo to sustot .
Jiems tai per riebu. Suprantate? Suprantate? J s... j s...
s negalite to padaryti. Bet vaikams Tai – Duona, Tai –
Gyvenimas, Tai – J zus Kristus, tas pats vakar, šiandien
ir per amžius.
133 Mes užsiv linsime, jei dabar neprad sime maldos
eil s, tod l nulenkime savo galvas minut lei.
134 Brangus Dieve, Maiste reikiamu metu, dvasinis
Maiste, kažkas tokio, apie k pasaulis nieko nežino. Kaip
mes girdime m
Viešpat t vakar sakant, arba an
dien ten, Samarijoje, toje pa ioje vietoje, kur Eliziejus
nu jo ir pasak : „Net rasa neiškris, kol jos nepašauksiu.“
Štai ten stov jo J zus, kalb damas su Savo mokiniais.
Pasak : „Mokytojau, kod l nevalgai?“
Jis atsak : „Aš turiu Maist , apie kur j s
nežinote.“
135 Iš ties , Viešpatie, Jo Maistas buvo vykdyti Dievo
vali , matyti Dievo darbus, išreikštus Jo metu. Jis ten
buvo, kad pamatyt , jog tai atlikta. „Aš nieko nedarau,
jeigu iš pradži Mano T vas Man neparodo. K T vas
Man parodo, t Aš darau.“
136 Ir, T ve, taip yra ir šiandien. Bažny ia, tikras
tikintysis, tikin
K nas turi prieig prie Maisto,
dvasinio Maisto, apie kur formalieji nieko nežino.
Pasaulis nieko nežino apie š Maist , T ve. Bet Tavo
Bažny ia, Tavo žmon s, Tavo S naus Nuotaka J labai
gsta.
137 Mums yra prieinamas m
k no išgydymas, kai
gydytojai nuvilia. Mums tai prieinama. Tai yra vienas iš
Dievo Valgi , kur
Jis dav
savo Bažny iai ir
paskutin mis dienomis pažad jo tai Savo tikintiems
vaikams. T ve, pad k mums b ti tikin iais vaikais, nes
viskas yra manoma tikintiems. Suteik tai, brangus
Dieve. Mes to prašome J zaus Vardu. Amen.
138 Atrodo, Bilis man sak , kad jie išdalino kelet

maldos korteli . Jei kas nors man pasakyt raid , kuri
yra kortel je, man tiek tereikia. [Kažkas sako: „C“ – Red.]
C, gerai, pradžiai paimkime C pirm numer , kol prad siu
eil . Matote, dabar jie gali b ti visur. Taigi, jei
visi... Na, matote, ketinu pam ginti taip. Nežinau, ar
mums pavyks taip padaryti, ar ne. Arba mes tik kviesime
iš eil s; j s ramiai s
kite. Man tai neturi reikšm s. Ar
s norite ateiti ia, ant pakylos, ar norite, kad b
kvie iama iš eil s, n ra skirtumo, vienaip ar kitaip. Aš
pasikliaunu išimtinai tik Švent ja Dvasia. Aš pasikliaunu
Juo, kad apgint Žod , kur pamokslavau.
139 Broli Džordžai Raitai, aš tuo tikiu. Nuo pat
vaikyst s, kai prieš daugel met , at s j
namus,
klausiausi to l lio, tupin io medyje, aš vis dar tikiu ta
pa ia Žinia. Aš tikiu, kad Ji yra ta pati.
140 Gerai, matau, kad jie ia atlaisvina viet maldos
eilei. Gerai, maldos kortel „C“, numeris pirmas, antras,
tre ias, ketvirtas, penktas, – ateikite pirmi ir atsistokite
štai ia. Jei negalite atsistoti, jei tik pakelsite savo
rankas, kas nors iš j jus atgabens. [Kažkas kalbasi su
broliu Branhamu – Red.] Kaip? Taip. Aha. Maldos kortel
„C“, pirma, antra, tre ia, ketvirta, penkta. Ir dabar
atkreipkite d mes tie, kurie neturite maldos kortel s...
141 Taigi, tokios r šies maldos eil s nesu tur s jau
labai labai seniai. Kas pamena mano pavedim , kai
stat me ia maldykl ? Pasak : „Atlik evangelisto darb .“
Nepasak , kad aš – evangelistas. Pasak : „Atlik
evangelisto darb , – matote, – nes ateis metas, kai tai
pasikeis.“ Tas metas ateina. Gerai. Taigi, ia Jis...
142 Negalì sumaišyti kartu dviej ar trij skirting
tarnavim
– b ti pastoriumi ir tuo pat metu
evangelizuoti. Negalì b ti pranašu ir, tarkim, pastoriumi
tuo pa iu metu, suprantate, nes tai yra skirtingi darbai,
skirtingas tarnavimas.
143 Bet Viešpats dav man tai, k turiu daryti savo
Žinioje. Ta iau paskui Jis pasak : „Atlik evangelisto
darb , visiškai rodyk savo tarnavim , nes ateis metas,
kai jie nebepak s sveiko Mokymo.“ Argi ne dabar tas
metas? Nei viena denominacin
bažny ia man s
nepriima. Jie nebegali pak sti sveiko Mokymo. „Bet,
pasidav savo geidžiams, pasikvies sau mokytojus, ir
atsivers pasakoms. Ir jie padarys didži žygdarbi kaip

Janas ir Jambras, kurie priešinosi Mozei, bet j
kvailumas taps akivaizdus.“ Suprantate? Suprantate?
Gerai, pam gdžiojimai. Matote, kaip Jambras...
144 Ir Dangaus Dievas žino, kad tai yra pad ta
pa iame kampe, po tuo maldyklos akmeniu nuo 1933
met , parašyta ant Biblijos puslapio, kuris ten guli.
Paži
kite, kaip jie tai padar . Paži
kite, kas vyksta.
Ne kas kita kaip pam gdžiojimai. Pasak : „Palik juos, j
kvailumas bus matomas lygiai taip pat, kaip mat si Jano
ir Jambro.“ Štai ir išaušo ta diena.
145 Aš ma iau t bažny
dar tuomet, kai mes tik
jome kertin akmen , – žmon s lipdavo ant palangi ir
visur kitur, stov davo aplink maldyklos sienas. Štai taip.
Jie sak , kai ji buvo statoma, šio miesto žmon s sak :
„Nepraeis ir pus
met ...“ Mes stat
s maldykl
tur dami vien doler ir aštuoniasdešimt cent , daugelis
mechanik neabejojo, kad ji pavirs j servisu. Bet ji vis
dar yra avid Dievo Avims.
146 Vienas, du, trys, penki, šeši, septyni, aštuoni,
devyni, dešimt. „C“, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt.
Gerai.
147 Taigi, „Aš, Viešpats, tai pasodinau, Aš laistysiu tai
dien ir nakt , kad niekas neišpl št iš Mano rankos.“
Pažvelkite
kritik ! Jokia denominacija to nepalaiko.
Jokiai bažny iai visoje šalyje tai nepatinka. Nei
sekmininkai, nei kas nors kitas šalyje to neremia. Visi
prieš vandens krikšt , visi prieš visus tuos kitus dalykus.
Net mano paties šeimoje mano paties t tis išpraš mane
pro duris, aš susid jau savo r bus popierin maišel ir
iš jau gyventi Niu Olban . Teisingai.
Bet daug sp st
buvo kelyje,
ken iau sunkius vargus;
Malon saugoja mane,
Man jau penkiasdešimt penkeri ir greitai tur siu
pereiti up .
Ir veda namus.
Po met
dešimt t kstan , lyg
saul s nušviest
Giedosim gyri
Viešpa iui, kaip
buvo iš pradži .

O, kaip aš myliu J
! Jis man yra visas pasaulis!
148 O, gerai, kiek aš jau... Ties kelintu aš sustojau,
ties dešimtu? Ar galime priimti dar kelis? Gerai. Koks ten
buvo? Dešimtas? Penkioliktas? Gerai. „C“, nuo dešimto
iki penkiolikto, kur beb tum te, jei galite atsistoti ir
ateiti. Kaip sakote? A? Gerai. Tuomet „C“, nuo
penkiolikto iki dvidešimto. Teb nie „C“, nuo penkiolikto
iki dvidešimto. Bus dešim ia žmoni
daugiau. Mes
matome... Matote... matote, iki kur ten yra eil , mes
nenorime, kad jie... jie gr st si. Ir mes... Gerai.
149 Dabar sutelkite
mane vis d mes ; mes ilgai
neužtruksime. Ta iau dabar, o, koks metas, koks laikas!
Aš... aš nor iau, kad visi myl
Viešpat . Aš... aš
nor iau, kad mes visi pasiektume t
tašk , kur
suvoktume šios akimirkos potencial . Pam ginkime. Tik
sutelkite mane savo d mes .
150 K ... k
mes m giname
ia padaryti? Mes
išm giname Dievo Žod . Elijas padar t pat – užlipo ant
to kalno sužinoj s, kad jis buvo si stas Dievo tai
padaryti. Jis pasak : „Dabar rodykime, kas yra Dievas,
tegu Dievas, kuris atsakys ugnimi, ir bus Dievas.“
151 Ir stabmeldžiai raiž si, o, sak : „Na, žinoma,
joki ...“ Stabmeldžiai žinojo, kad ugnis nekris, tod l jie
šauk ir nervinosi.
152 O Elijas žinojo, kad ugnis kris, nes jis mat
reg jim iš Viešpaties.
Pasakysite: „Jis mat reg jim ?“
153 Tikrai taip! Kai jis visk sud jo reikiama tvarka, jis
pasak : „Viešpatie, aš visa tai padariau Tavo nurodymu.“
Ir tuomet krito ugnis. Kai Dievo Žodžio laikomasi iki
paskutin s raid s, tuomet jau Dievo reikalas pasir pinti
viskuo kitu. Jis tik prašo tav s tai sud ti ten. Ir b k
tikras, kad esi pašauktas visk sud ti. Suprantate? Ir jei
esi pašauktas, Jis pasir pins viskuo kitu.
154 Taigi žmon s, už kuriuos aš melsiuosi ia, eis šia
eile... Taigi, dabar j
yra beveik iki sienos, gerai,
prad sime ši eil . Taigi, pirma, bent jau kažkur ia,
šiame pastate, yra žmoni ...
Kiek ia sergan , kurie neturi maldos kortel s?
Pakelkite rankas. Matote, visur aplinkui. Taigi, j s žinote,
jei m
Viešpats... o aš tikiu, kad Jis padarys, jei Jis

yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Prie Jo
driek si maldos eil s. Žmon s ateidavo pas J didžiul mis
eil mis, mas mis, Jis paliesdavo juos, palaimindavo juos.
Paskui kažkada Jis sustojo ir pasak : „Kas Mane
paliet ?“ Apsižvalg s aplinkui, pasak moteriai, kam ji
prie Jo prisiliet ; ir pasak jai, kad jos kraujopl dis
liov si, jos tik jimas j išgyd .
155 Kas, jei ji b
pasisukusi ir pasakiusi: „Na,
nežinau, Viešpatie, aš jau taip ilgai sergu...“ To neb
vyk . Ne, to neb
vyk . Ne.
156 Kas, jei Jam pasakius sirofinikietei: „D l tavo
žodži
tavo dukra... velnias iš jo iš jos“, ji b
pasakiusi: „Na, Viešpatie, aš... aš noriu, kad Tu
padarytum tai štai taip?“ Velnias ir toliau b
lik s toje
mergait je. Bet ji tik josi atrasti savo vaik tok , kok
tur jo atrasti pagal Jo žodžius.
157 Taigi, Jis mums pasak : „Jei galite tik ti! Jei galite
pasakyti šiam kalnui: „Pasikelk“, ir širdyje nesuabejosite,
bet tik site, kad vyks pagal j
žodžius, – j s tur site
tai. Kai meldžiat s, tik kite, kad tai gaunate, ir tai bus
jums duota.“ Koks pažadas!
158 Taigi, žmogus, kuris pamokslauja visuomenin
evangelij , visiškai tuo netiki. Jis prieit prie dur ,
pažvelgt vidun arba atsistot ten ir pasakyt : „Na, dar
viena grupel šventuoli “, ir nueit sau. Suprantate? Bet
jis nežino, kad tai yra pasl ptas Maistas. Jis nežino, kad
tai yra slaptas Dalykas, kuris yra pasl ptas nuo jo. Jis to
nežino. Tai... tai... tai apgail tina – nuogas, apgail tinas,
aklas protas, ir to nežino. Suprantate? Tai blogai.
159 O Dieve, leisk man geriau numirti nei kada nors
tapti štai tokiu. Aš ver iau mir iau (tikrai taip), nei taip
padary iau. Aš manau, kaip ir kiekvienas iš m
, ar ne?
[Susirinkimas sako: „Amen.“ – Red.]
160 Bet dabar Dievas visa tai mums pažad jo
paskutin mis dienomis. Malachijo 4 pasakyta, kad J zus
Kristus nužengs ir sik nys žmogiškame k ne, kaip Jis
padar ir prie Sodomos. Teisingai. Ir pasakyta, kad
pasaulis bus Sodomos b kl s. Ir pasakyta: „Kaip buvo
tuomet, žmogaus S nus bus apreikštas t
dien .“
Matote, šis Žmogus, kuris nužengia žmogaus pavidalu
(kuris buvo Elohimas) pas Abraom prieš ateinant šiam
pažad tam s nui... Pažvelkite, kas tai buvo – Abraomas

pasak , kad tai buvo Dievas. Ir Biblijoje pasakyta, kad
ten pas j at jo trys vyrai dulkinais drabužiais, keliavo,
atsis do ir valg kaip žmon s. Ir J zus pasak : „B tent
tuo metu, kai pasaulis pasieks Sodomos b kl , tuomet
žmogaus S nus v l apsireikš“, – ne Dievo S nus –
Žmogaus S nus, suprantate, apsireikš.
161 Dabar pasižym kite tai prie to, k
pasak
paskutinis pranašas: „Štai Aš si siu jum pranaš Elij , ir
jis sugr žins vaik širdis atgal prie t
.“ Suprantate?
Žinia, skirta sugražinti juos atgal prie Biblijos, ir t dien
apsireikš žmogaus S nus. Ir t
dien , skelbiant
paskutinio bažny ios periodo septintam angelui, t dien
turi tapti žinomos Dievo paslaptys. Septyni Antspaudai
bus nupl šti. Vis t bažny
ir kitos paslaptys, kaip tai
vyko ir kas v-... kaip, kas vyko.
162 Suprantate, jie to nežino. J zus pasak : „J s, akli
fariziejai.“ Pasak : „Jei aklas veda akl , argi jie abu
ne kris duob ?“ Suprantate, štai kod l tie žmon s to
nemato.
163 Viso to, ši
Antspaud paslaptis yra ta, kad
kiekviena iš t bažny
suk
organizacij ir jo j , ir
tai – vienas iš t slapt dalyk , kurie yra neteisingi Dievo
akyse. J s tai matote, daktare Li? Matote, pažvelkite. Tai
yra... B tent taip ir yra. Tai yra viena iš paslap
. Jie
organizavosi ir, suprantate, visiškai paliko Dievo vali . Ir
tai bus atidengta paskutin mis dienomis ir ves žmones
ne prie tik jimo mokymo ar denominacijos, bet atgal prie
tikro Žodžio. O tikras Žodis ateis konkre iai žmoni
grupei, ir žmogaus S nus apsireikš tarp j , „tas pats
vakar, šiandien ir per amžius.“
164 O, nieko sau! O, man tai patinka. Man patinka...
man patinka girtis Juo. Man patinka aukštinti J žmoni
akivaizdoje. Man nereikia Jo aukštinti – Jis jau yra
aukštas. Jis yra toks aukštas, kad per J neperlipsi, toks
gilus, kad po Juo nepral si, toks platus, kad Jo neapeisi,
ir tuo pa iu j s savo širdyje duodate Jam viet . Ar
priimsite J ? Koks nuostabus yra m
Viešpats. Gerai.
165 Dabar visi pab kime labai tyliai. Taigi, mes
pasikalb jome apie tai. Ir kaip dabar manote: ar Tai
tiesa? Taigi, ia gali b ti pašalini . Aš gal pasakysiu, jei...
jums, jei Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per
amžius, tai k Jis daryt ši minut ? Jis daryt t pat ,

dar tada ia b damas. Teisingai? Žmoni tik jimas
paliesdavo Jo drabuž ir Jis atsisukdavo. Panašiai kaip
Jis padar moteriai prie šulinio ir kaip padar kitose
vietose, ir Jis pagaudavo j mintis.
Dabar pasakysite: „Ar Jis gal
mane išgydyti?“
166 Jo Žodis sako, kad Jis tai jau padar . Bet ia visa
esm yra ta, kad Jis parodo Save, jog Jis yra ia.
167 Taigi, jei Jis pasirodyt mums fiziniame k ne,
atrodan iame tiksliai kaip Hofmano „Trisdešimt trij
met Kristaus galva“, ir kraujas tek
iš Jo rankos ir
taip toliau, tur
randus nuo vini – aš to nepriim iau.
Ne, ne. Ne, ne. Kai Jis pats ateis, tuomet „J pamatys
kiekviena akis, kiekvienas liežuvis J išpažins; ir kaip
žaibas ateina iš Ryt
Vakarus, taip ir vyks.“
Suprantate? Mes netikime šiais kultais ir klanais. Mes
tikime, kad Dievas yra Žodis.
168 Bet Jis sik nijo, paimdamas j
k
ir mano
, ir dav jums dovan , dav man dovan , ir per šias
dovanas Jis rodo Save. Tai ir yra slaptas Maistas. Neturi
reikšm s, kiek Jis berodyt Save per mane, j s turite tuo
tik ti, j s taip pat privalote tur ti tik jimo dovan , kad
tuo tik tum te. J s tuo tikite? [Susirinkimas sako:
„Amen.“ – Red.] O dabar, jei Jis parodys Save tokiu b du,
ar tik site Juo? [„Amen.“] Patik site Juo iš visos širdies?
O, kaip nuostabu tiesiog laukti Jo, tiesiog laukti, kad
pamatytum, k Jis sako.
169 Štai ia stovi vyras. Niekada gyvenime nesu jo
mat s, kiek pamenu. Atrodo kaip tvirtas, stiprus, sveikas
vyras, ir turb t toks ir yra, aš... aš... aš nežinau. Bet jis
ten stovi. Taigi, aš gal iau nu s užd ti ant to žmogaus
rankas ir pasimelsti už j , paklausti jo, ar jis tiki. Jis
gal
atsistoti ia ir papasakoti man, pasakyti: „Aš...
aš... aš noriu, kad pasimelstum te už tok ir tok . Ir
man... man plokš iap dyst . Ir man nuolatiniai galvos
skausmai. Mano skrandyje yra opa“, ar panašiai. Jis...
jis... aš nežinau. Jis gal
pasakyti kažk panašaus.
170 Aš pasaky iau: „Gerai, pone, broli. Aš užd siu
rankas ant tav s ir pasimelsiu už tave.“ Tai b
visiškai
teisinga. B tent taip mes dar me per vis š amži .
Teisingai?
171 Bet atminkite, J zus pasak , kad b tent Jo
At jimo metu bus kitaip, kaip buvo ir Sodomos dienomis.

Ir Vyras, kuris at jo, pasisuko nugara
palapin , kur
buvo Sara, ir pasak : (jau ne „Abromai“) „Abraomai.“
172 Suprantate, dien prieš tai jis buvo Abromu. Bet
jis pamat reg jim , ir Viešpats jam pasak : „Aš pakeisiu
tavo vard .“
173 O štai ia pats Viešpats žmogaus pavidalu valgo ir
geria su juo. Pasak : „Abraomai, kur tavo žmona Sara?“
Sa-ra; ne Sa-ra-ja.
Jis pasak : „Ji palapin je, už Tav s.“
174 Pasak : „Aš aplankysiu tave, kaip ir pažad jau pieš
dvidešimt penkerius metus.“
175 Ir Sara tartum nusijuok savyje. Jis pasak : „Sara
kaip tik tuomet nusijuok palapin je, sakydama: „Kaip
visa tai gali vykti?“ Hm. Ar Dievui yra kas nors per
sunku? Suprantate? Nieko. Jokiu b du.
176 Taigi, Jis pasak , J zus pažad jo, kad „Jis,
žmogaus S nus, kuris yra Žodis (ar j s tuo tikite?), ateis
paskutin mis dienomis ir apsireikš tuo metu, kuriuo
pasaulis bus kaip Sodoma ir Gomora.“ J s tikite, kad
taip ir yra?
177 Prieš pirm
mald
kiti ten melskit s ir
pamatysite, ar žmogaus S nus yra vis dar tas pats vakar,
šiandien ir per amžius. Tik paklauskite, ar Jis yra toks,
pasakykite: „Viešpatie, žmogus man s nepaž sta, bet aš
žinau, kad Tu esi tas pats vakar, šiandien ir per amžius“,
– pasiži
kite, ar Jis jums to nepasakys.
Taip, pone? Dabar minut lei pakelkite galvas.
178 Jis už man s. Tai vaikas. Jis šiuo metu stipriai
karš iuoja. Tai mergait . J s atvykote iš užmies io.
Vaikas serga skrandžio liga. Sirgo. Tik tik kite.
179 Taigi, ar
ia tai, k
Jis žad jo padaryti?
[Susirinkusieji sako: „Taip.“ – Red.] Niekada gyvenime
nesu mat s šio žmogaus. Dievas danguje tai žino.
180 Štai šis žmogus, jis atrodo labai tvirtas ir sveikas.
Bet ar matote, koks ten virš jo šeš lis? Tai reiškia, jei
Dievas jam nepad s, kad jis ia labai ilgai neužsibus. Jis
serga v žiu. Jis j
plau iuose.
Taigi, ar žmogaus S nus yra ia? [Susirinkusieji
sako: „Amen.“ – Red.]
Jo šird slegia našta d l berniuko, mažo vaiko.
Teisingai? J s tikite, kad Dievas gali man pasakyti, kas

negerai tam vaikui? [Brolis sako: „Žinau, kad Jis gali.“ –
Red.] Jis gali. Jam b na nežymi s mon s užtemimo
priepuoli , kažkas panašaus epilepsijos form . Kaip tik
neseniai jam vienas buvo. [„Š ryt .“] Teisingai, š ryt . Ir
s tikite, kad auginsite t berniuk ir jam viskas bus
gerai? [„Taip.“]
181 Kur arlis Koksas? Kur jis yra? arli, kur tu?
Maniau, kad š vakar jis ia. Štai ia, arli. Gari, kur tu?
Lari, ar jis ia? Jo berniukui buvo tas pats, lygiai tas
pats. Kur tu, Lari? Ateik ia minut lei. Na, štai ir tu.
Šiam berniukui buvo lygiai tas pats. Jo t vas ir motina
yra labai geri mano draugai. Prieš daugel met aš ten
buvau, ir š berniuk ištiko priepuolis, tiesiog neteko
mon s ir nualpo. Tai buvo epilepsija. Aš tai supratau
apie berniuk , paprašiau Dievo, kad j išgydyt . Nuo tada
jam tai niekada nepasikartojo. Štai jo t vas; jo motina
di kažkur ia; o štai ir pats berniukas.
182 Ar dabar tikite, pone? (A , Lari.) J s tikite, pone?
Dangaus Dievas tesuteikia ir jums t
pat , kad
gyventum te ir augintum te t vaik . Telaimina jus
Dievas.
Pasimelskime.
183 Brangus Dieve, pad k jam. Aš meldžiu, kad Tavo
gailestingumas ir malon b
ant jo ir j palaimint .
zaus Vardu.
184 Dabar gr žkite laimingi Luizian , garbinkite Diev
už j .
185 O, taip, jis buvo iš Luizianos, žinoma, kad taip,
šalia
arlio ežero. Teisingai. Matote, dabar aš galiu
pagauti j
mintis. Teb na šlov Dievui!
186 Na, j s prašote gero dalyko, j s norite tur ti
dik . J s jau turite vaik , por vaik , bet norite dar
vieno. Dangaus Dievas tesuteikia jums tai, mano sese.
Prieikite ia, aš tik noriu užd ti rankas.
187 Brangus Dieve, suteik moteriai pagal jos širdies
nor , kadangi tai derama priežastis. J zaus Vardu.
Amen.
Dabar eikite, tur kite vaik .
188 Dievas yra geras Dievas. Ar j s tuo tikite?
[Susirinkimas sako: „Amen.“ – Red.] Jis žino visk , ko
mums reikia. Jis išpildo kiekvien m
poreik , jei tuo

tikime. Jis pasak : „Jei gali tik ti.“
189 Kažkur esu spaud s jums rank . Nepamenu, kur
tai buvo, bet kažkur spaudžiau jums rank . Tiksliai
nepamenu, bet mes kažkur buvome, kažkur šiandien, bet
nežinau, kur tai buvo. Bet dabar mes kalbame ne apie
tai. J s ia tam, kad pasikalb tume, arba, pasimelstume,
norite, kad aš pasimels iau už kažk kit . Teisingai. Jo
ia n ra. Jis Džordžijoje, serga. Jis serga ne tik fiziškai,
bet serga ir dvasiškai; j
pusbrolis. J s tikite, kad
Dievas šituo pasir pins, nes atsistojote už j ? J s tikite?
Prieikite ia ir pasimelskime kartu.
190 Brangus Dieve, suteik šiam vyrui pagal jo širdies
troškim , kad jis gal
nuvykti ir atrasti t vyr
besišaukiant Dievo. J zaus Vardu to prašau. Amen.
Telaimina jus Dievas. Neabejokite. Tik kite visa
širdimi.
191 Sveiki! Aš ne tod l neištiesiau jums rankos, kad
nenor jau paspausti rankos jums, kai j s išties te
sav , bet tod l, kad kažk pasteb jau. Tai buvo šeš lis,
tikrai tamsus ir juodas. Štai kod l. Žinau, nes, pa
s
rank , tokiu b du tai aptikau, suprantate. O tai yra
žys. J s tikite, kad Dievas gali tai patraukti? Jis j
kr tin je, kair je pus je. J s norite gr žti Karolin ir
garbinti Viešpat už išgydym , ar ne? J s mane
suprantate? Pasimelskime.
192 Brangus Dieve, J zaus Kristaus Vardu – To, kuris
dabar yra ia, – vaikai valgo Dievo Duon , tegu ir šis
vaikas m gaujasi tik jimu, Dievo Duona, kuri Jis duoda
jam dabar jo išgydymui. Teeina jis ir tepasveiksta, J zaus
Vardu. Amen.
Telaimina tave Dievas, broli. Tik k visa širdimi.
Sveiki!
193 Argi tai n ra nuostabus laikas? Atrodo, kad ant
žmoni
nužengia pagarbi baim . Arba galb t taip
skamba man ausyse, tartum kažkas vyksta [brolis
Branhamas papu ia
mikrofon – Red.] „Fiu!“ Kelia
triukšm , panaš
„fiu“, kažkas panašaus, suprantate?
Tai – vaik Duona. Suprantate? Tai yra j
. Tai yra
jums. Tai – ne man; tai jums. Aš labai d kingas, b tent
šiuo metu, aš ne... Aš sveikas, kiek žinau, bet ta Duona
skirta ir man, kai aš stokoju. Tai – Duona jums. Tai –

padr sinimas. Netgi tiems, kurie net neserga, tai tik
pakelia m
širdis ar iau Dievo.
194 Tai yra kaip tik laiku, k Jis pasak padarysi s: „Ir
kaip buvo Sodomos dienomis, taip bus ir žmogaus
naus at jimo metu, kai bus apreikštas žmogaus
nus.“ Suprantate? „Ir štai Aš siun iu jums pranaš
Elij prieš diding ir siaubing Viešpaties dien . Jis
atgr š žmoni
širdis atgal prie T
.“ Suprantate?
Suprantate?
195 „Ir tuomet teisieji vaikš ios nedor li pelenais.“ Jie
degs kaip krosnis, suprantate, žem
sudegs. Mes
matome, kad tai prasmegs. Ir ugnikalni lava nuklos
žem , o dang s liepsnos.
O, Amži Uola, b k gailestingas man tiek dabar,
tiek tuomet.
196 Sveiki! Na, pirmas dalykas, j s sergate moteriška
liga, moteriška liga. Yra ir kit
dalyk . J s esate
nervinga, tiesiog toks amžius, vedantis prie nervingumo.
vairi r ši komplikacijos. Bet j s taip pat turite nor
gauti Švent
Dvasi . Teisingai. Štai kaip yra. Ar tikite,
kad j s... J s visk išpažinote? J s tikite, kad, jei aš
užd siu ant j
rankas ir paprašysiu Dievo tai padaryti,
Šventoji Dvasia ateis? [Sesuo sako: „Taip.“ – Red.] J s
tuo tikite? [„Tikrai taip.“] Pasimelskime.
197 Brangus Dieve, aš apaštališku b du uždedu
rankas ant šios moters ir prašau, kad ji gaut Šventosios
Dvasios krikšt . J zaus Kristaus Vardu tegauna ji tai.
Amen.
198 Neabejokite tuo. Tai priklauso jums, suprantate.
Tai – j
. Tai – vaik Duona.
199 Patyr te tok
keist
poj , kai pasakiau:
„moteriška liga“, ar ne? Nes ir j s sergate tuo pa iu.
Taigi, ar j s tikite, kad dabar jums viskas bus gerai?
Tiesiog eikite d kodama Viešpa iui.
200 Sveiki! Ar tikite visa širdimi? J s tikite, kad
gal site valgyti lygiai taip pat, kaip valg te labai seniai?
Gerai. Eikite ir sakykite: „A , Viešpatie. Aš tuo tikiu.“
Viešpaties Akivaizda.
201 J s tikite, kad nugaros problema jus paliks ir j s
busite sveiki? Gerai. Tiesiog eikite sakydami: „A ,
brangus Dieve“, – ir Dievas tai suteiks.

202 J s tikite, kad galite b ti sveika, kad Viešpats jus
išgydys ir nebebus jokio artrito, pasveiksite ir b site
sveika? J s tuo tikite? Eikite d kodama Jam, sakykite:
„Viešpatie, aš tai priimu visa širdimi ir tuo tikiu.“
Kaip ten visi kiti, j s tuo tikite?
203 J s štai ia, užd kite savo rankas ant tos moters,
din ios ia pat, šalia j
, (aha, aha), pasakykite jai,
kad ven varikoz ir artritas j paliks. Kai ji...?...
204 Telaimina jus Dievas. J s tikite, kad dabar j s
pasveiksite? Eikite namo ir b kite sveiki. Telaimina jus
Dievas. Eikite savo keliu ir sakykite: „A , Viešpatie
zau.“
205 Sveiki! [Sesuo sako: „Šlov Viešpa iui.“ – Red.] J s
tikite, kad moteriška liga taip pat paliks ir jus? [„Tikiu.“]
Ir kad j s pasveiksite? [„A , J zau.“] Eikite ir sakykite:
„A , Viešpatie.“ [„A , J zau.“]
206 Sveiki! [Sesuo sako: „Išnir s slankstelis.“ – Red.]
Na, oi, oi! [„Toten.“] Aš žinau j
vard . Aš... anks iau
aš... [„Toten.“], kai buvau baptist bažny ios pastorius.
[„Toten.“] Toten. [„Dela Toten.“] Sesuo Dela Toten. Dabar
s ken iate d l nugaros problem . [„Taip.“] Dabar viskas
bus gerai. J s tikite, kad Jis jus išgydys? [„Taip.“]
Pamenate, kas nutiko ten, Miltauno baptist bažny ioje,
prieš daugel met ? Šiandien Jis vis dar tas pats Dievas.
[„O, a
Dievui!“] Telaimina tave Dievas, mano sese.
Džordžai Raitai, kur tu esi? Tu pameni? Oi, kaip...
s tikite, jei tik aš užd siu rankas ant j
su
šiuo patepimu, j s tikite, kad pasveiksite? Ateikite ia.
zaus Kristaus Vardu teb na ji išgydyta. Amen.
Tur kite tik jim .
Na, ar j s visi tikite visa širdimi? [Susirinkimas
sako: „Amen.“ – Red.]
207 Taigi, kaip puikiai sugr žo seni prisiminimai,
pama ius t poni . Vis dar negaliu prisiminti jos vardo,
bet aš... [Kažkas sako: „Toten.“] Toten. Toten, teisingai.
O, taip, jos dukt buvo Bert . Teisingai. B tent taip.
Nemanykite, kad aš netveriu savyje, aš tik truput
tartum, žinote, tai kažkas panašaus ... negaliu to
paaiškinti.
208 Bet j
nugaros problema išnyko, ponia. Eikite,
šlovinkite Viešpat ir sakykite: „A , Viešpatie.“

209 J s tikite, kad j
širdies liga taip pat praeis?
[Brolis sako: „Taip.“ – Red.] Tiesiog eikite, džiaukit s,
sakykite: „A , Viešpatie J zau“, – ir tik kite tuo. Gerai.
Dabar tur kite tik jim . Neabejokite.
210 Prieikite, ponia. Ar tikite visa širdimi? Jums daug
kas negerai. J s taip pat turite nugaros problem . J s
tikite, kad Dievas jus išgydys? Gerai, tiesiog eikite
besidžiaugdama. Tai, tai Jis jus priver ia taip jaustis.
Viešpa iui. Telaimina tave Dievas, sese.
211 Sveikas, s neli. [Berniukas sako: „Sveiki!“ – Red.]
s tikite, kad Dievas išgydys šio vaiko nervingum ir jis
pasveiks? J s tuo tikite? Gerai. Sveikas, bi iuli, leisk
paspausti tau rank .
212 Brangus Dieve, pašalink š blog nuo šio berniuko,
ir tegu jis gyvena ir b na normalus. J zaus Vardu. Amen.
213 Telaimina tave Dievas, broli. J s tikite tuo, ar ne?
Jums viskas bus gerai. Nei kiek neabejokite.
214 Per daug jaunas, kad sirgtumei širdies liga. Tu tiki,
kad Dievas tave išgydys? [Brolis sako: „Tikrai taip.“ –
Red.] Eik, sakyk: „A , Viešpatie, kad mane išgydei.“
215 J s tikite, kad Dievas išgydys skrandžio lig ir j s
site sveiki? Keliaukite, džiaukit s ir sakykite: „A ,
Viešpatie.“
216 Jis vis dar yra Dievas, ar ne? [Susirinkimas sako:
„Amen.“ – Red.] J s turite daryti tik viena dalyk – tiesiog
tik ti. Teisingai? Ar tikite žmogaus S numi šiomis
paskutin mis dienomis?
217 Prieš kelet minu
ia kažkas vyko, ir aš
negaliu... m ginu atrasti, kur tai buvo. Kažkas tur jo
tik jim ir kažk padar . Arba galb t aš rasiu juos kit
sekmadien , arba kai gal siu. Ar j s... j s... Štai ir v l.
s pak te rank . Ar j s tikite, kad Dievas gali išgydyti
širdies lig , išgydyti jus, išgydyti ten j
dukr ,
kuriai... kuriai... J s tuo tikite? Ponia Nef, j s tikite, kad
Dievas... Leo Nef. Aš j
nepaž stu, bet štai kas j s
esate. J s sergate širdies liga, o j
dukryt turi inkst
problem . J s tikite, kad ji pasveiks? J
tik jimas jus
išgydo. Tik kite visa širdimi.
218 J s, štai ten, prie baseino, stovite ten, sergate
skrandžio liga, J zus Kristus jus išgydo.
219 J s tikite? [Susirinkimas sako: „Amen.“ – Red.] Jis

yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Dabar
užd kime savo rankas vieni ant kit . O, pagalvokite apie
valand , kuri mes ia esame, pagalvokite apie laik .
Pagalvokite, kad mes esame pa ioje J zaus Kristaus,
Dievo S naus, Akivaizdoje. Jis pažad jo, kad darys tai
paskutin mis dienomis. Aš uždedu rankas ant ši
skepetai .
220 Brangus Dieve, aš meldžiu, kad Tu palaimintum
šias skepetaites žmoni k
išgydymui per J zaus
Kristaus Vard .
221 Dabar, jums užd jus rankas vienas ant kito,
kiekvienas iš j
esate Kristaus K no nariai. Ta pati
Šventoji Dvasia, kuri pažad jo apreikšti širdži paslaptis
ir daryti visa tai, yra jumyse. J s esate Jo dalis, o Jis yra
dalis. Taigi, štai k Jis pasak : „Šie ženklai lyd s
tikin iuosius.“ Ta prasme, jus. „Jei jie d s rankas ant
ligoni , tie pasveiks.“ Dabar nesimelskite už save,
melskit s už t , ant kurio užd jote rankas, nes tie
meldžiasi už jus. Dabar pasimelskime kartu ir teneb na
šiame pastate paliegusio žmogaus. Kam mums dar ilgiau
laukti, mano brangus broli, sese, štai Jis, Šventoji
Dvasia, Dievas b tent ia, tas pats Dalykas, apie kur
mes kalb jome.
222 Brangus J zau, mes atpaž stame Tavo Akivaizd .
An dien per tik jimo mald Tu gr žinai gyvenim tam
dikiui, kai jis mir . Brangus Dieve, ia yra daug toki ,
prie kuri mes negal jome prieiti, laikas pra jo, bet jie
užd jo rankas vienas ant kito. Jie yra tikintys. Mes
esame Viešpaties J zaus Kristaus, prikelto iš mirusi ,
Akivaizdoje, to paties vakar, šiandien ir per amžius.
223 Š tone, tu pralaim jai! J zus Kristus nugal jo
tave! Jis prisik
iš mirusi ir š vakar stovi tarp m
,
patvirtindamas ši paskutini dien Žini . Išeik iš ši
žmoni ! Palik juos, J zaus Kristaus Vardu! „Mano Vardu
jie išvarin s demonus“, – ir tu esi išvaromas! J zaus
Kristaus Vardu, palik š susirinkim !
224 Dabar kiekvienas iš j
, kurie priimate savo
išgydym , atsistokite ant koj . Visi, kurie priimate
išgydym , atsistokite. Dabar pakelkite rankas ir
pašlovinkite J !
„Aš dabar priimu savo išgydym “, – pasakykite taip
Dievui! Aš dabar priimu savo išgydym . [Susirinkimas

sako: „Aš dabar priimu savo išgydym .“ – Red.] Kristau,
Tu esi tas pats vakar, šiandien ir per amžius. [„Kristau,
Tu esi tas pats vakar, šiandien ir per amžius.“] Dabar aš
tikiu Tavimi. [„Dabar aš tikiu Tavimi.“] Pad k mano
netik jimui. [„Pad k mano netik jimui.“] Amen. [„Amen.“]
O, šlov Jam, Avin liui,
Už kaltuosius mir Jis;
Žmon s, gyri Jam giedokit,
Tik Jo Kraujas d mes apvalys.
225 Ar j s mylite J ? [Susirinkimas sako: „Amen.“ –
Red.] Tuomet šlovinkime J ! Visi pakeltomis rankomis
šlovinkime J , kol ia ateis brolis, kad mus paleist .

Dvasinis maistas reikiamu metu
(Spiritual Food In Due Season)
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Branhamo maldykloje, Džefersonvilio mieste (Indianos
valstija, JAV). Garsajuost s, pažym tos numeriu 650718e, trukm – viena valanda ir trisdešimt viena
minut . Pasinaudojus garso rašu, iš angl kalbos
lietuvi kalb išversta be sutrumpinim ir pakeitim .
Pirmasis leidimas, 2012 m.
Šis leidinys buvo išleistas tikin
paaukojim
ka.

