
DIEVO BALSAS ŠIOMIS

PASKUTINĖMIS DIENOMIS

 Tai tikrai privilegija, šį rytą vėl grįžti tarp šių ispanų šį rytą.
Ir įdomu, ar Džimas tai įrašo. O, jis pradėjo įrašą. Aš vis dar

turiu įrašą, kurį įrašė tas nedidukas ispanų choras, kai aš buvau
čia anksčiau su broliu Garsija. Ir, pamiršau tą trumpą dainelę,
kurią jie man dainuodavo. Bet, o, kaip man tai patiko! Ir tie
vaikai dabar, visi užaugo ir vedę. Aš kartais tai girdžiu iš jų. Ir
įėjęs šį rytą, aš pamačiau mažąjį Juozapą, ir taigi, tai tikrai man
kažką padarė, ir aš tikrai buvau labai laimingas,matydamas jus.
2 Ir, taigi, aš turiu vieną žodį, kurį galiu pasakyti ispaniškai.
Ar jūs norėtumėte išgirsti? - „Aleliuja!“ Aš niekada nepamiršiu
žodžio…kartą, bandžiau, kad kurčia moteris išgirstų mane.
Taigi, aš galbūt pasakysiu visa tai neteisingai, suprantate, bet
geriausia, ką aš prisimenu, buvo „oye“. Teisingai? Klausykite
manęs.Klausykite: „oye“. Ir tuomet niekada nepamiršiu: „Gloria
a Dios!“ Tiesiog nuostabu! O, aš turėjau galimybę pabuvoti
Meksiko sostinėje, pasikalbėti su jais ten. Koks laimingas aš
buvau! Ir būdavo aš…
3 Po to, kai pabuvojau čia, aš buvau Suomijoje. Ir visada
man primena, kai kalbėjausi su nediduke suomių moterimi. Jie
nuvedė mane ten, kaip jie vadina, į „betaniją“. Kiekviena tauta
turi savo idėją. (Aš, ar jums atsimuša, aš per arti jo? Ar girdisi
gerai? Štai taip.) Ši nedidukė moteris, ji buvo mielas mažas
žmogutis. Bet ji buvo kaip aš, ji mėgo daug kalbėti. Ir vertėjas…
ji kalbėjo labai greitai, ir—ir vertėjas negalėjo greit išversti to, ką
ji norėjo pasakyti. Ir ji stovėjo, jos veidas paraudo, ji pasakė: „Aš
turiu tai, tiems vaikinams Babilone“.
4 Bet, žinote, aš atkreipiau dėmesį, kad visi paukščiai gieda
angliškai, šunys loja angliškai, kūdikiai verkia angliškai.
Aš stebiuosi, kaip ten bebuvę, kas nutiko su mumis. Bet,
žinoma, kiekvienas iš mūsų galvoja, kad mūsų—mūsų kalba bus
Tūkstantmetyje. Bet mes, kurie gavome Šventąją Dvasią, tai
tiesa, žinomames turime Dangiškąją kalbą.
5 Šį rytą pas mus yra brolis Rovė, diplomatas iš Vašingtono.
Aš manau, kad jis tarnavo penkiems ar šešiems prezidentams,
septyniems prezidentams. Ir jūs žinote, kaip aš jaučiuosi
stovėdamas čia, ant šios pakylos, kalbėdamas, kai man už
nugaros sėti štai toks žmogus. Bet jo liudijimas man visuomet
buvo toks išskirtinis, ir ypač kai jis…Aš manau, jis buvo
liuteronas, jei aš neklystu, arba katalikas ar liuteronas,
liuteronas. Ir jis pasakė…kažką apie tai, kad lėtai prislinko prie
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palapinės, į sekmininkų tarnavimą, ir jis atsikėlė…Galiausiai
jis padarė savo kelią prie altoriaus, ir, kai jis tai padarė, Viešpats
nužengė ant jo ir taip jį palaimino, kad…Ašmanau, kad jis gali
kalbėti maždaug septyniomis skirtingomis kalbomis. Ir jis sakė,
kad pabandė vieną - „tai nesuveikė“, tuomet pabandė kitą - „ta
nesuveikė“. Ir aš manau, kad jis gali kalbėti ispaniškai taip pat,
kaip ir jūs visi. Taigi jis—jis išbandė visas jas ir jos nesuveikė.
Ir, suprantate, žinote ką, Dievas buvo toks geras, Jis nužengė ir
davė jam kalbą, kurios jis dar niekada nebandė, jis pasakė: „Tai
suveikė“. Teisingai. Aš galvoju, kad tokiu būdu bus anoje pusėje.

6 Daug prisiminimų aš laikau savo širdyje apie nedidelę
bažnyčią, aš manau ji…o, aš pamiršau kur ji yra. Ji kažkur čia,
netoli Tonto gatvės. Ir aš prisimenu tai. Aš galiu prisiminti žodį
„Tonto gatvė“, kur būdavo ispaniška Apaštalų bažnyčia.

7 Aš sakiau pastoriui: „Tai būtų puiki vieta prabudimui“, daug
vietos, nauja bažnyčia, puikūs žmonės. Taigi, aš manau, kad
vieną dieną tai bus suderinta dėl prabudimo. Jūs melskitės dėl
to, ateikite ir turėkite prabudimą. Taigi, aš tikiuosi, kad tai tik
pakartojimas to, ką mes turėjome kitoje bažnyčioje. Aš pamenu,
stovėjau kieme, atsirėmęs į tvorą, pirmyn ir atgal gatvėmis,
bandydamas išvykti iš ten naktį, tai tikrai buvo jaudulys, kurio
aš niekada nepamiršiu. Ir aš turiu įrašą šios nedidukės ponios,
panelės ir broliai, kurie dainavo ir padarė įrašą. Ir jie bandė
dainuoti „Tiktai Tikėk“, ir jiems tiesiog neišėjo teisingai, žinote.
Jie sakė, vietoje „tiktai tikėk“, jiems išeidavo „jouni tikėk“,
suprantate.

8 Ir aš pamenu, Rebeka, mano dukra, Sarah, ir vis dėlto jos
sakė: „Tėti, padainuok, užleisk tą nedidelį įrašą…“ Užuot sakę
„ispanų“, jos negalėjo ištarti to žodžio, sakė: „Spinatųmergaitės,
mažos spinatųmergaitės dainuoja ‚Tiktai Tikėk‘“.

9 Na, aš pamenu, jos sekė susirinkimą. Tuomet buvo
prabudimas, ir jos sekė susirinkimą visą kelią iki Vakarų
pakrantės. Ir aš…nedidelis dalykėlis įsitvirtino mano širdyje,
kai mes palikomeKaliforniją, brolisMorė ir aš, ir brolis Braunas,
ten sostinėje. Ir kai tą vakarą aš perėjau per tą pastatą, tie
vaikai stovėjo ten ir dainavo: „Jis rūpinasi tavimi“. Jūs girdėjote
ją. „Giedroje ar sutemose, Jis rūpinasi tavim“. Daug kartų
užsienio tautose, pasaulio kovos laukuose, bandant atnešti
Kristaus Žinią, aš prisimindavau tas mergaites ir berniukus,
dainuojančius man tą dainą: „Jis rūpinasi tavim. Giedroje
ar sutemose, Jis vis dar rūpinasi tavim“. Taigi, tai buvo didis
įkvėpimas, pagalba.

10 Susitikdamas jūsų puikų pastorių, aš toks laimingas,
matydamas, kad bažnyčia yra gyva ir jūs čia turite šį didelį,
gražų pastatą, visi sėdite, užtektinai vietos parkavimuisi. Tiesiog
tikra vieta, Šventosios Dvasios rankose, jeigu tik mes galėtume
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padaryti, kad Jis tai pamatytų, ir sužinotų, kad mes šaukiamės
prabudimo. Jis, aš tikiu, Jis duotųmums vieną.
11 Dabar, šį vakarą, mes esame brolio Outlovo bažnyčioje,
Jėzaus Vardo bažnyčia, kitoje pusėje. Ir brolis Outlov, aš
tikiu…yra taip pat apaštališkoji bažnyčia. Aš manau jis tiesiog
pavadino bažnyčią savo vardu - Jėzaus Vardu. Aš manau jis yra
apaštalų tikėjimo. Ir taigi, mes būsime ten šį vakarą. Ir dabar
mes nesakome ispaniškai bažnyčiai: „dabar vykite ten“, kadangi
jūs liekate savo pareigos poste. Ir tuomet, čia prasidės didelė
Krikščionių Verslininkų sueiga, pradedant nuo ketvirtadienio,
po to kai užsibaigs susirinkimai kitose bažnyčiose, ketvirtadienį.
Ir tame suvažiavime jie turės puikių pranešėjų, ir taip pat Oralą
Roberts, ir vienas metodistų brolis, kuris ką tik buvo išgelbėtas,
ir jie tvirtina, kad jis yra labai įtaigus kalbėtojas. Ir aš esu tikras,
kad jums patiks šie suvažiavimai. Ir jūs paaugliai, jie čia taip pat
turi sueigą paaugliams, kaip ką tik brolis paskelbė. Aš čia turiu
savo vaikus, taigi jie galės dalyvauti tame. Ir taigi dabar ateikite,
mes džiaugsimės turėdami jus. Viešpats telaimina jus visus.
12 Ir dabar aš noriu atsiverti Bibliją, ir perskaityti kai ką iš
Jo palaiminto Žodžio. Ir aš pasirinkau šį rytą, tiesiog trumpam
laikui, aš nenoriu jūsų ilgai užlaikyti, tam tikrą temą, ir vieną iš
jų randame Pirmoje Samuelio, kitą - randame Izaijo. Ir pirma, aš
norėčiau perskaityti iš Izaijo. Ir aš…
13 Ar jums gerai girdisi, aplinkui? Tarp šių mikrofonų, jie
atrodo tokie jautrūs man, aš nežinau kodėl. Jums gerai girdėti
tenai, pakelkite savo ranką. Gerai, gerai.
14 Taigi, aš esu šiek tiek užkimęs, žinoma, tai nuo daug
kalbėjimo. Ir nuo to laiko, kai aš buvau čia, su šiais ispanų
broliais, manau, maždaug prieš šešiolika metų, gal maždaug
prieš šešiolika ar septyniolika metų, na, nuo to laiko aš
pamokslauju. Taigi nuo tada aš buvau pavargęs, pasakiau, ir aš
tebesu pavargęs, bet iš Dievomalonės aš einu toliau.
15 Dabar atsiverskime Izaijo 40, 40-ą Izaijo skyrių; ir Pirmą
Samuelio 1-ą skyrių, ar 3-ią skyrių. Ir kol mes laikome šias vietas
Žodžio skaitymui, aš norėčiau, kad mes dabar palenktume savo
galvas minutėlei, maldai.
16 Mūsų Dangiškasis Tėve, mes šiandien esame dėkingi už šią
privilegiją stovėti šioje mieloje šventykloje, kuri yra pašvęsta
Dievui ir Jo darbui. Ir kaip mes žinome, kad Tavo tarnai daugelį
kartų stovėjo ant šios pakylos, už šios sakyklos, ir su pašvęstu
gyvenimu Tavo tarnystei.
17 Ir todėl tai, šį rytą, atgaivina prisiminimus, prisiminimus
apie ką tik prasidėjusį prabudimą, su Šventąja Dvasia, kuri
nužengė Šviesos pavidale, kaip Ugnies Stulpas, ir Jis kalbėjo,
kad Žinią apims visą pasaulį. Ir dabar tai yra istorija. Žinia
buvo uždegta per didžius vyrus, po to kai pamatė Ją, kaip Oralas
Roberts ir Tomis Osbornas, ir Tomis Hicks ir daugelis kitų. Ir per
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pastangas, kurias mes visi kartu sudėjome, mes matome, kaip
Žinia uždegė prabudimo ugnį kiekvienoje tautoje, esančioje po
Dangumi, sekmininkų Žinia. Už tai mes dėkojame ir šloviname
Tave, O Galingas Dieve.
18 Ir taigi šiandien mes meldžiame, kad Tu sutvarkytum
mūsų širdis, kurios būtų pasiruošusios didžiam Paėmimui, kuris
netrukus įvyks, mes tikime. Ir jeigu mūsų širdys dar nėra tokioje
būklėje dėl ko nors kito, ką Tu esi dėl mūsų sukaupęs, mes
meldžiame Tavęs, atleisk mūsų nusižengimus, ir kalbėk mums
šiandien per Savo Žodį. Palaimink šios bažnyčios pastorių,
diakonus, patikėtinius, ir visą bendruomenę, narius. Palaimink
nediduką chorą, ir pianistą, muzikantus. Visus kartu, palaimink
tuos, kurie ateis pro šios vietos vartus. Tegul kiekvieną kartą jie
išeis pakeisti, šiek tiek arčiau Tavęs, nei jie buvo kai atėjo. Suteik
tai, Tėve. Ir tebūnie taip, net šį rytą, nes mes prašome to Jėzaus
Vardu. Amen.
19 Dabar atsiverskime Izaijo Knygą, 40-tą skyrių, mes
skaitome.

„Guoskite, guoskite mano tautą, - sako…Dievas.
Jūs kalbėkite paguodžiančius žodžius Jeruzalei, ir

šaukite jai, kad užsibaigė jos kariavimas, kad jos
neteisybė atleista: nes ji gavo iš VIEŠPATIES rankos
dvigubai už…savo nuodėmes“.
Dykumoje šaukiančiojo balsas: „Paruoškite kelią

VIEŠPAČIUI, tiesų darykite vieškelį dykumoje mūsų
Dievui.
Kiekvienas slėnis bus iškeltas, ir kalnas bei kalva

bus pažeminti: ir kas kreiva, bus ištiesinta, ir nelygios
vietos - išlygintos:
Ir VIEŠPATIES šlovė bus apreikšta, ir visi kūnai matys tai

kartu: nes VIEŠPATIES burna tai kalbėjo“.
Dabar Samuelio Knygoje, Pirma Samuelio, 3-ias skyrius, aš

noriu perskaityti 1-ą, 2-ą, ir 19-ą eilutes:
Ir vaikas Samuelis tarnavo VIEŠPAČIUI Elio akivaizdoje.

Ir VIEŠPATIES žodis buvo brangus tomis dienomis; nebuvo
atverto regėjimo.
Ir įvyko tuometu, kai Elis gulėjo savo vietoje, ir jo akys

buvo pradėjusios temti, kad jis negalėjo matyti;
…kol Dievo žibintas dar nebuvo užgesęs VIEŠPATIES

šventykloje, kur buvo Dievo skrynia, ir Samuelis buvo
atsigulęs miegoti;
VIEŠPATS pašaukė…ir jis atsakė: „Aš čia“.

19-a eilutė:
Ir Samuelis augo, ir VIEŠPATS buvo su juo, ir Jis neleido

nei vienam iš jo žodžių likti neišsipildžiusiam.
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20 O, tai užtektų teksto, kad galėtume čia kalbėti mėnesį, ir mes
galėtume iš šio puikaus teksto gauti daug konteksto. Bet šį rytą,
ir mes tiesiog turime apie dvidešimtminučių, kad galėtume laiku
išeiti iš mūsų…Aš spėju, kad sekmadieninė mokykla baigėsi ar
galbūt ji seka tai, aš nežinau. Bet, kad ir kaip, aš noriu pavartoti
temą „Dievo Balsas Šiomis Paskutinėmis Dienomis“.
21 Tai labai puikus laikas. Mes suvokiame, kad mes kalbame
iš Rašto, kur pasakyta: „Nebuvo atverto regėjimo Samuelio
dienomis“. Todėl, „Kur nėra regėjimo, - Biblijoje pasakyta, -
žmonės žūva“. Mes turime turėti regėjimą. Ir regėjimas ateina
pranašams, ir tai yra Viešpaties Žodis, pasakytas jiems.
22 Ir mes randame, kad Elis nebuvo pranašas, Elis buvo
kunigas. Ir jis senėjo, jo akys aptemo, ir jis negalėjo matyti, kad
apeitų aplinkui, buvo didelis, stambus žmogus. Ir jis pradėjo
palikinėti Dievo darbus neatliktus.
23 Ir tai yra kažkas panašaus į šią dieną. Aš manau, kad
bažnyčia, organizacija ir denominacijos, jos jau ilgą laiką
buvo veikloje, ir jos pradėjo tingėti. Ir Viešpaties darbai lieka
nepadaryti, Tiesos Žodis, kadangi pati bažnyčia tapo silpnaregė.
Ir šiandien, mums reikia Dievo Balso, kalbančio tarp mūsų,
grąžinančio mus atgal.
24 Ir, suprantate, Elis buvo atsigulęs, ir…jo regėjimas silpo. Jis
buvo kunigas. Ir jie neturėjo atverto regėjimo iš Viešpaties. Ir tai
didelis poreikis!
25 Ir Dievas pažadėjo patenkinti valandos poreikį. Jis visada
tai daro. Ir mums reikia Dievo Balso šiandien, kad patenkintų
valandos, kurioje mes gyvename, poreikį. Ir po to, kai Jis tai
pažadėjo, mes galime būti ramūs, kad Jis išlaikys Savo pažadą.
Tai yra pasitikėjimas, kurį tikintysis turi į savo Kūrėją, kad Jis
pažadėjo patenkinti poreikį.
26 Ir, šiandien, viena priežastis, kodėl bažnyčia yra tokioje
būklėje, kadangi čia yra tiek daug balsų, tiek daug kitų balsų,
patraukiančių bažnyčią nuoDievo Balso, kol yra labai abejotina,
kad daugelis išgirs Dievo Balsą, nors Jis kalbėjo tiesiai tarp jų.
Jie galbūt net nesuprastų Jo, kadangi Jis būtų svetimas dalykas
jiems. Jie yra taip susikoncentravę į dienos balsus!
27 Ir jei mes atkreipiame dėmesį, mūsų Rašto skaityme, kad
Dievo Balsas jiems buvo svetimas.
28 Ir tai vėl taip pat tapo šiandien, kad Dievo Balsas…Čia
yra tiek daug kitų balsų. Ir tuomet, jei Dievas pažadėjo, kad Jis
mums Tai duos, ir jeigu kiti balsai yra priešingi Dievo Balsui,
tuomet tai turi būti mūsų priešo balsas, kad supainiotų mus, kad
mes nesuprastumeDievo Balso, kai Jis kalbėjo.
29 Ir mes pastebėjome, kad panašiai buvo su Eliu ir su
Samueliu, bet Elis iš karto atpažino, kad tai buvo Dievas. Ir tai
buvo visiškas Elio paniekinimas. Kadangi, Dievo Balsas kalbėjo
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Samueliui, pasakė jam apie Elio neteisingus veiksmus, nes jis
išlepino savo sūnus, ir jie ėmė pinigus, ir—ir mėsą iš paaukojimų.
Tai buvo neteisinga. Ir jie darė neteisingus dalykus, priešingus
Dievo Žodžiui.
30 Ir Samuelis turėjo…vienintelis dalykas, kurį Samuelis
galėjo padaryti - pasakyti visa teisingai. Ir jis nelabai norėjo tai
daryti, kadangi tai buvo prieš tą pačią vietą, kur jis buvo išsiųstas
auginimui, prieš Elį ir šventyklą. Bet Elis pasakė: „Kalbėk“.
Suprantate? Ir jis pasakė jam tiksliai kas įvyks, tas Samuelio…
ar, „Elio dienos užsibaigė, kaip kunigo“, kadangi Dievas pasakė,
ir Dievas siuntė Savo Žinią per pranašą Samuelį. Labai keistas
gimimas, pašvęstas Viešpačiui nuo vaikystės. Dievas prakalbo
jam, kaip vaikui, ir ruošė jį darbui, kuris jo laukė priešakyje. Ir
Elio laikas ėjo į pabaigą.
31 Tiek daug balsų šiandien žemėje, kad tai yra visiškai
sunku, kadangi tai slopina Antgamtinį Balsą. Yra tiek daug
intelektualių balsų, galingų vyrų didingų balsų, kurie yra
intelektualūs, kad savo intelektualinėje būklėje sukrečia net
tautas. Jie tiesiog nėra vienos nakties žmonės, bet jie sudrebina
tautas, suburdami didžias organizacijas kartu, didingi žygiai,
klestintys. Ir žmogus būtų šiek tiek sutrikęs. To pakanka, kad
supainioti juos tuo, kaip šie dalykai vyksta ir klesti. Ir čia yra
balsai, kurie—kurie iškyla ir daro tuos dalykus, ir tai sąlygoja,
kad Dievo Balsas yra patalpinamas kažkur toli gale, tikras
Dievo Balsas.
32 „Ir Dievo Balsas, - jie klausia, - kaip mes žinosime, kad
tai yra Dievo Balsas?“ Kadangi, šiandienai…Tuomet tai buvo
įrodytas pranašas. Taigi, šiandien, kaip mes žinome, kad tai yra
Dievo Balsas, kadangi tai yra pranašo Žodžio pasireiškimas. Tai
yra Dievo pranašas. Ir tikras Dievo Balsas vien tik grąžins atgal
tą tikrą, gyvą Antgamtinį Dievą, su Jo Antgamtiniu Žodžiu, su
Jo Tikro Žodžio Antgamtiniu pasireiškimu. Tuomet mes žinome,
kad Tai yra Dievo Balsas. Kadangi, ir tas Antgam-…Yra tiek
daug viso kito kitose sferose, kad tiesiog beveik užslopina Jį. Bet,
atminkite, Jis suspindės, Jis išeis! Jis tai padarys.
33 Taigi, yra balsas šiandien politikos pasaulyje. Tai didingas
balsas. Ir žmonės, visiškai, šią didžią politikų dieną, jie…
Viskas yra sumaišyta jų bažnyčiose ir visur. Ir daugelį kartų,
pastaruoju metu mes matome, kad politikų balsas iš tikrųjų yra
stipresnis nei Dievo Balsas bažnyčiose, arba Amerikos žmonės
niekada nebūtų padarę to, ką jie ką tik padarė. Suprantate? Jie
niekda nebūtų to padarę. Jeigu Dievo Žodis būtų išlikęs gyvas
bažnyčiose, jie niekada nebūtų padarę šios klaidos. Bet politikų
balsas yra daug stipresnis šiandien žemėje nei Dievo Balsas,
kol žmonės pardavė savo krikščionio pirmgimio teisę už didesnį
populiarumą, išsilavinimą ir politinę jėgą. Tokia gėda tai matyti.
Tas pats dalykas, kuo buvo sukurta mūsų tauta, ant ko buvo
sukurta, žmonės pasuko tiesiai atgal ir—ir balsavo už tai, ką mes
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palikome kitoje šalyje. Ir Plymouto Uola, ir Mayfloveris ir jie,
atvyko čia ir—ir sukūrė šią puikią ekonomiką, kurią mes turime.
Ir tas pats dalykas, dėl kurio mes taip sunkiai kovojome, kad
išeitume, mes vėl grįžome atgal tiesiai į jo gniaužtus, kadangi
Biblijoje kalbama, kad taip bus.
34 Ir Elio sistema: kunigas vietoje pranašo. Pranašas yra Žodis.
Ir kunigas - buvo bažnyčia.
35 Ir tai priėjo iki tokios vietos, kol tai taip atsipalaidavo,
kad Žodis tapo svetimas žmonėms. Jie nesuprato Jo. Tuomet
jūs galite kalbėti Jį, ir jie nesupranta Jo, kadangi jie nebuvo
išmokinti Tam. Paulius pasakė: „Nes jei trimitas duoda neaiškų
garsą, kas pasiruoš mūšiui?“
36 Žmonės yra išmokti bažnyčios balsui, bažnyčios trimito:
„Mes turime daugiau savo sekmadieninėje mokykloje, nei
likusieji iš jų“. Tai iš viso nieko nereiškia. „Mes turime daugiau
savo denominacijoje, nei likusieji iš jų turi. Mes esame didžiausi
tarp denominacijų“. Suprantate, štai tokios rūšies balsui yra
išmokyti žmonės. Gatvėje, jie išeina, kad pritrauktų žmones,
ir juos atvestų. Dešimtys tūkstančių kartų tūkstančiai didelių
kampanijų, pritraukdavo juos. Kuo jie buvo susidomėję? „Mes
turime didžiausią bažnyčią. Mes turime didžiausią susirinkimą.
Mes turime daugiausia narių sekmadieninėje mokykloje. Pas
mus miesto meras ateina į bažnyčią“. Tai viskas galbūt ir gerai,
bet jei ta pati bažnyčia nėra apmokyta Dievo Balsui, Evangelijos
trimitui, ką gero tai duos?
37 Ir kai iškyla dalykai, tiesiog kaip iškilo tarp mūsų
vyriausybės, kas nutiko? Bažnyčia nepažįsta Trimito Balso, ir
jie nežino ką daryti. Didelis pažadas dėl klestėjimo - įeina
intelektualinis gigantas, ir jie perėjo į tą patį dalyką, kurį Biblija
numatė, ir įnešė tai. Suprantate, politinis balsas! Ir tai įrodo,
kad jis nepaisė religinio Balso, arba jie nebūtų darę to, ką jie
padarė, Evangelijos Balso. Kadangi mums pažadėta daugybė
dalykų, mums pažadėtas klestėjimas, ir nėra abejonės, kad mes
tai gausime.
38 Bet, vis tik, tai nieko nereiškia tikinčiajam. Atsiverskite
Hebrajų Knygą, 11-ą skyrių, paklausykime ką kalba Šventas
Paulius, kaip jie, tomis dienomis: „Klajojo aplinkui avikailiuose
ir ožkenose, buvo skurde, be vietos, negalėjo įeiti į miestą“.
39 Aš skaičiau „Nikėjos Tarybą“, kur buvo iškelti didys
klausimai Nikėjoje, Romoje, trys šimtai metų po Kristaus
mirties, didžiojojeNikėjos Taryboje, kur didi bažnyčia, kuri stojo
už tai, kas buvo teisinga, jie norėjo Biblijos. Ir Romos pirmos
bažnyčios atsivertėliai įterpė dogmas, sakykim, pavyzdžiui, kaip
tai, kad mes turime Kalėdas.
40 Kalėdos, Kristus negimė gruodžio dvidešimt penktą nei kad
aš. Na, Judėjos kalvos buvo apsnigtos, ir Jis…Tai prieštarauja
visoms kitoms Biblijos pranašystėms. Jis gimė pavasarį, kaip
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ir gimsta visi avinėliai. Kodėl Jis gimė tvarte vietoje namų?
Jis buvo Avinėlis. Kodėl Jis tiesiog nepribėgo prie aukuro, ar
prie Savo aukuro, kur Jis buvo prikaltas prie kryžiaus? Jis
buvo vedamas prie kryžiaus. Jūs vedate avį skerdimui. Jis buvo
Avinėlis. Tuomet Jis gimė tada, kai gimsta avinėliai.
41 Bet, jūs matote, kad tai padaryti, jie turėjo saulės dievo
gimtadienį, kuris yra saulės sistemoje, saulė per penkias dienas
nuo gruodžio dvidešimtos iki gruodžio dvidešimt penktos, saulė,
beveik nejuda. Su kiekviena diena ji—ji keičiasi, vis ilgėja
ir ilgėja, kol tai pasiekia ilgiausią dieną liepoje. Ir tuomet,
gruodyje - trumpiausia diena. Ir tuomet tas trumpas laikas
dvidešimt penktą, nuo dvidešimtos iki dvidešimt penktos, jie
turėjo Romos cirką ir šventė saulės dievo gimtadienį. Tuomet
Jupiteris, kuris buvo romiečių dievas, ir tuomet jie įvedė tai,
sakydami, tuomet: „Mes paimsime Dievo Sūnaus ir saulės dievo
gimtadienį, sudėsime tai kartu, kad būtų viena didelė šventė“.
Tai priešinga! Ir, o, daugelį pridėjimų jie ten padarė!
42 Ir tuomet, kai tie tikri Dievo vyrai, kurie norėjo likti
su Žodžiu, kaip Polikarpas, Irenėjus, Martinas, tie didys,
ankstyvieji, šventi vyrai, kurie norėjo likti su Tiesa…Ir kai
jie pateikė Nikėjos Tarybai, kai kurie iš tų žmonių buvo
taip atmesti, kol iš dykumos išėjo pranašai, nieko neturėdami
ant savęs, tik avies kailį, sėdėjo toje taryboje. Bet jie žinojo
Viešpaties Žodį. Bet populiarumas, tos penkiolika dienų
kruvinos politikos, perėmė viršų. Tuometmes turėjome tūkstantį
metų tamsiojo amžiaus, suprantate.
43 Bet Viešpats pažadėjo, kad tas Trimitas vėl suskambės.
Visada žmonės klausosi tikrojo Žodžio Balso, visada patikrinkite
Žodžiu, ką jūs darote.
44 Politikų balsas. Ir mes Amerikoje, ir likusiame pasaulyje,
turime labai garsiai kalbantį balsą, ir tai - Holivudo balsas. Jis
užgrobė pasaulį. Tegul kas nors su kuo nors išstoja Holivude,
jūs rasite tai visoje šalyje. Taigi, mes atkreipėme dėmesį, kad jie
sukūrėmodelį mūsųmoterims, jų apsirengimui, jų plaukų stiliui.
Jie nustatė tuos drabužius.
45 Bažnyčia turėtų žinoti Dievo Trimito Balsą dėl šito! Bet yra
tiek daug sumaišties, kadangi jūs matote pavyzdžius, kad kiti tai
daro. Niekada nesutapatinkite savęs su tokios rūšies pavyzdžiu,
kadangi jis yra pražūtingas. Visada klausykite Dievo Balso, ką
Jis sako apie tai.
46 Ir tuomet mes atkreipiame dėmesį, kad Holivudas, jie iškėlė
dalykus. Ir tiesiog leiskite man pakalbėti keletą minučių, prieš
mums einant toliau. Neseniai pasirodė vienas dalykas, kad
žmogus Holivude…Taigi nieko prieš žmogų, jis yra mirtingasis,
už kurį mirė Kristus, bet tiesiog, kad jums parodyčiau.
Jie sugalvojo nedidelį dalykėli, pavadintą, vaikai anksčiau
vadindavo „hula-hup“, hula-hup ar kažkaip. Ir jeigu jūs kada



DIEVO BALSAS ŠIOMIS PASKUTINĖMIS DIENOMIS 9

pastebėjote vulgarumą ir dalykus, kurie išplaukia iš to, kas,
tuose mažuose vaikuose. Tai neteisinga.
47 Taigi, Holivudas pilnas ginkluotų kovų. Taigi, kiekvienas,
žinantis istoriją, žino, kad tie žmonės, grįžtant į anuos laikus,
buvo ginkluoti kovotojai, kaip įvairūs vaikinai, jie nebuvo
padorūs piliečiai, jie buvo renegatai, jie buvo kaip Al Kaponė ir
Dilindžeris. Jie turi Holivudo vaidinimą, jie vadina, televizijoje,
jie vadina tai „Parako dūmai“. Anądien, „Monitoriuje“, aš
girdėjau, kaip vaikinas, kuris vaidina tai, Arness ar kažkas,
arba Arness, aš pamiršau koks jo vardas, ir jis turėjo paimti…
Jis vaidina Matą Dilon, kuris buvo šerifu Kanzase. Ir Matas
Dilon buvo bailus kaip triušis. Jis nušovė, į nugarą, dvidešimt
aštuonis vyrus, nekaltus žmones, išėjo už Dodge miesto, ir
laukė krūmuose. Ir kai vyras prieidavo, kažkas pašaukdavo
jį, ir pasakydavo jam, kad ten ateina tam tikras niekšas,
tuomet pasilikdavo ten ir, kai vyras įeidavo, jis šaudavo jam
į nugarą. Dabar mes randame, kad jis yra „didelis vyrukas“,
kuris atėjo. Na, tai—tai absoliutus nuodėmės garbinimas. Bet
mūsų šalies maži vaikai, gali jums pasakyti daugiau apie
Matą Dilon, nei jie gali jums pasakyti apie Jėzų Kristų.
Parduotuvės, dešimties centų parduotuvės, ir drabužių skyrius,
yra pilni prikabinėti mažų—mažų, žaislinių šautuvų, su mažomis
kepurėmis, kuriuos—kuriuos jūs galite nusipirkti visur. Tai yra
gerai, dėvėti tai, bet aš—aš jums tiesiog sakau, suprantate.
Tuomet jie—jie, komercinis pasaulis, paima tai ir uždirba
milijonus dolerių iš to.
48 Mes turime, kaip mes tai vadiname „Šv. Patriko dieną“,
mes turime taip vadinamas „religines atostogas“. Ir komercinis
pasaulis paėmė tai, ir jie uždirba milijonus dolerių. „Motinos
diena“, gėlių puokštės. Na, kiekviena diena turėtų būti
pagerbtina motinai. Ji yra kažkur, sena, nuvykite jos aplankyti.
Tai bus daug vertingiau už visas gėles, kurias jūs galite jai
nusiųsti, ar ką nors. Suprantate, bet jie paima tai. Tai yra balsas,
ir—ir mes įsimaišome tiesiai į tai. Tai iš tikrųjų nėra teisinga.
Bet ką jūs ruošiatės daryti? Suprantate, mes esame—mes esame
tiesiog…
49 Aš bandau prieiti iki vietos čia, kad jums kai ką pasakyčiau,
kuo aš—aš tikiu. Balsas yra retas - Dievo Balsas.
50 Taigi, mes sužinome, kad jie duoda toną. Ir ar jūs
pastebėjote? Mūsų jaunuoliai tapo „Rikiu“ ir „Elviu“.
Jeigu jūs turite vaiką tokiu vardu, kaip įmanoma greičiau
pakeiskite, pavadinkite jį numeriu „vienas“ ar „du“, ar kažkuo.
Nedarykite, tai yra siaubinga…Jūs klausiate: „Kokį skirtumą“
duoda vardas? Na, be abejo, tai kažką reiškia. Jūsų vardas
charakterizuoja jūsų gyvenimą. „Taigi, broli Branhamai, jūs
esate numerologas“. Ne, aš nesu! Aš su TAIP SAKO VIEŠPATS!
Kodėl tuomet, kai Jokūbas, jis gyveno pagal savo vardą, kaip—
kaip apgavikas, išstumtasis - Jokūbas. Ir kai Dievas pakeitė jį,
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Jis pakeitė jo vardą. Dievas pakeitė Saulių į Paulių, Simoną į
Petrą. Žinoma, tai turi kažką. Ir Rikis, ir Elvis, ir tokie vardai, tai
modernūs amerikietiški vardai, kurie automatiškai įmeta jūsų
vaiką į tai. Suprantate ką aš turiu omenyje?
51 Taigi, tikiuosi aš ne…Aš geriau užsičiaupsiu ir nelipsiu čia
toliau ant šakos, (suprantate ką aš turiu omenyje?) tuomet jūs
nesuprasite. Bet visi šie dalykai yra nesuprantami paprastam
žmogui. Jie nepagaus to, kadangi jie turi tik vieną kryptį. Viskas,
ką jie klauso, tai - tų balsų.
52 Yra filosofų balsai, komunistų, žadantys kažką, ko jie negalu
ištesėti. Ir netgi didelis procentas amerikiečių yra įtrauktas į
komunizmą. Taigi, aš buvau komunizme, greičiau, komunizmo
zonoje, Vokietijoje, rytinėje Berlyno pusėje. Jie turėjo didingus
didelius namus, kad parodytų išorę. Jūs turėtumėte įeiti į jų
vidų - jie net neužbaigti. Tai yra klaidinga ekonomika, jie bando
prastumti kažką.
53 Ir, Rusijoje, komunizmo gimtinėje…Kuri, prieš daugelį
metų, kai aš dar buvau jaunas pamokslininkas, sakyčiau prieš
trisdešimt tris metus, kai nacizmas, fašizmas, ir komunizmas
buvo bekylantys, aš pasakiau: „Aš kalbu Viešpaties Vardu! Jie
visi užbaigs komunizme. Bet, ar jūs kada nors pagalvojote,
Dievas paliko mums išėjimo kelią, jeigu mes tik paimtume
jį. Rusijoje yra tik vienas procentas komunizmo, vienas
procentas, bet jie yra kontroliuojantys procentai. Vienas
procentas komunizmo…greičiau, vienas procentas Rusijos -
komunizmas, bet jie kontroliuoja.
54 Ir tas pats dalykas, Holivudas - viena vieta, bet jie yra
kontroliuojantys.
55 Apie trečdalis ar du trečdaliai Jungtinių valstijų gyventojų,
eina į bažnyčią, ir yra bažnyčios nariai, bet jie yra kontroliuojami
tų denominacijų.
56 Tai ko reikia komunizmui - tai iškylančio Dievo Balso tarp
jų, ir Jis sugėdintų tai.
57 Suomijoje, kai tą dieną tas berniukas buvo prikeltas iš
mirties, ir jie vežė mane už trijų kvartalų, nuo ten, kur tas
vaikinukas buvo prikeltas, miręs; komunistų kareiviai, rusai,
stovėjo ten, atiduodami rusišką pagarbą, ir ašaros riedėjo jų
skruostais. Jie pasakė: „Mes priimsime Dievą, kuris gali prikelti
iš mirties“. Tai yra katalikų bažnyčios ir liuteronų bažnyčios
aplaidumas, ir visų tų denominacijų, ir jie paima visus pinigus, ir
stato organizacijas, ir nieko neduoda žmonėms. Jie gyvena kaip
ir likusieji žmonės. Yra…
58 Tai, ko reikia Rusijai - tai pakylančio į veiksmo vietą
pranašo, su Viešpaties Žodžiu, kuris gali—gali užverti burną.
Tuomet perims tie devyniasdešimt procentų.
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59 Tai ko reikia Amerikai - tai Dievo pranašo Balso, kuris gali
atsistosi ir pasmerkti Holivudą, ir pasmerkti tuos dalykus Jėzaus
Kristaus Vardu, ir Šventosios Dvasios Bažnyčia perims. Per daug
sumaišties, suprantate, per daug priešingų balsų prieš Ją.
60 Bažnyčia, jos balsas, kiekviena nori daugiau narių. Baptistai
nori viso to, metodistai nori viso to, presbiterionai. Mes visa tai
turime. Ir atrodo, kad katalikai ruošiasi visa tai perimti, ir jie
perims. Tai tiksliai Dievo Balsas iš šios Biblijos. Jie valdys.
61 Bet pagaliau valdys Aukščiausias Dievas. Vieną dieną,
Šventieji perims, taip pasakyta Biblijoje. Jie perims.
62 Tokia baisi dauguma balsų! Tuomet čia yra netikro pranašo
balsas. Tai siaubingas balsas, žmogaus, kuris vadina save
pranašu. Pranašas, žinoma, yra pamokslininkas. Šiuolaikinis
žodis „pranašas“, žinoma reiškia „žmogus, kuris pamokslauja
po įkvėpimu“. Yra žmogus, kuris stovi ir vadina save pranašu, ir
neigia Dievo Žodį, neigia Dievo Tiesą. Tiek daug balsų!
63 Tiesiog prieš keletą akimirkų, ten buvo brolis, nurodantis
man, kaip ateiti čia, bet aš…spėju, jis stebėjosi, kodėl aš nuėjau
gatve, apsisukau ir grįžau. Jeigu jūs esate čia, broli, aš kai ko
klausiausi, tai buvo mūsų—mūsų tamsiaodžiai draugai, negrai.
Jie čia turi palapinę, ir jie vadina ją „Elijas Muchamedas“,
ar kažkas, „jaunas Elijas Muchamedas“. Iškylantis su balsu, ir
sakantis, kad jie yra balsas, kuris išves tamsiaodžių rasę iš šio
chaoso. Tuomet, jūs matote, tas pats dalykas, jie—jie—jie čia
yra musulmonai, jų mečetė. Na, ar jūs nematote, kad pats to
pagrindas yra neteisingas!
64 Tamsiaodžiai žmonės, tiesiog kaip balti žmonės, rudi žmonės
ir geltoni žmonės, ne grįžti į Mu…grįžti į islamą, bet grįžti
prie Kristaus, prie tikrų principų, kurių moko Biblija. Islamas
yra priešingas Žodžiui. Taigi, kartą aš turėjau privilegiją
dešimtis tūkstančių musulmonų atvesti prie Kristaus, Durbane,
Pietų Afrikoje. Tai neduoda nieko, išskyrus psichologiją. Ir
psichologija yra gerai iki tol, kol psichologija neneigia Žodžio.
Bet kai psichologija neigia Žodį, tuomet psichologija yra
klaidinga. Ji duoda mums neaiškų garsą. Čia, visa kita praeis,
išskyrus Dievo Žodį, Jėzus taip pasakė: „Dangūs ir žemė praeis,
bet Mano Žodis niekada nepraeis“. Taigi, matote, mes turime
stovėti su Žodžiu - Balsu.
65 Tiek daug supainiojančių dalykų! Žmonės pakyla, jie nežino
Žodžio, ir jie sako dalykus, ir galbūt tai skamba labai pagrįstai.
Komunizmas yra labai pagrįstas dalykas: „Visi yra lygūs.
Daugiau nėra kapitalistų, jie visi yra komunistai“. Ar jūs
stabtelėjote kada, kad pagalvotumėte, jog tai yra klaidingas
prabudimas, komunizmas? Ir iš kur jis visa tai nukopijavo? …
Jėzus pasakė: „Dvi dvasios bus taip arti, kad suklaidintų
Išrinktuosius, jei būtų įmanoma“. Ir viskas, ką turi šėtonas - yra
iškraipymas to, ką sukūrė Dievas. Nuodėmė yra—yra iškreiptas
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teisumas. Melas yra neteisingai pateikta tiesa. Svetimavimas
yra—yra iškreiptas veiksmas, kurį Dievas mums paskyrė. Visas
netikėjimas - yra tikėjimo iškraipymas. Jūs turite atmesti Tiesą,
kad galėtumėte priimti iškraipymą. Suprantate, išsiaiškinkite
tuos balsus, ištirkite juos Žodžiu, ir pažiūrėkite ar tai yra Tiesa.
66 O, kaip mes galėtume tęsti ir tęsti apie tuos šios dienos
balsus, bet laikas baigėsi. Bet, tiek daug balsų, kad žmonės
nežino ką daryti. Metodistai galiausiai paklausys baptisto
pamokslininko, jie pereis ten, kurį laiką jie ten pasiliks, ir
tuomet jie nueis pas liuteronus. Ir pas sekmininkus, jie turi
skirtingas grupes, vienas bėga pas vieną, ir vienas pas kitą,
paskui pirmyn ir atgal. Tai rodo, kad jūs esate nestabilus.
Klausykite Jo Balso! Štai Jis, parašytas ant popieriaus, Balsas,
Balsas bus patvirtintas, jeigu Jis yra Tiesa.
67 Bažnytinis pasaulis nežino ką daryti, politikos pasaulis yra
chaose. Atrodo, kad viskas yra chaose. Vyrukai lekia iš čia,
kažkas pakyla, kažkoks švarkas, kažkoks paltas. Kai aš buvau
Romoje, jie turi devyniolika skirtingų, patvirtintų vinių, kurie
buvo įkalti į Jėzaus ranką; ir yra tik trys, bet vis dėlto jie turi
įrašą, kuriame yra devyniolika vinių. Taigi, koks skirtumas, kas
turi vinį? Kristus niekada nepalikomums vinių, kad garbintume,
Jis, per Savo Žodį, paliko mums Šventąją Dvasią! „Šie ženklai
lydės tuos, kurie tiki, tie, kurie turės originalią vinį“? „Jie
turės…Šie ženklai lydės tuos, kurie tiki, kurie priklausys
denominacijai, kurią Aš įkūriau“? Jis nė vienos neįkūrė. Matote,
koks yra priešingas balsas?
68 Bet: „Šie ženklai lydės tuos, kurie tiki: Mano Vardu jie
išvarinės velnius“. Tai yra Žodis. „Jie kalbės naujomis kalbomis;
ims gyvates, tai jiems nepakenks. Jeigu jie išgers nuodų, tai jiems
nesukels jokių sunkumų. Jeigu jie dės rankas ant ligonių, tie
pasveiks“. Ir jūs stebėkite tuos dalykus, plius visą likusį Raštą,
sudėjus kartu.
69 Taigi, vien tik tas, visiškai to nepatvirtina. Čia, kur mes
sekmininkai, pasukome klaidingu keliu. Argi Jėzus nepasakė:
„Daugelis ateis pas Mane tą dieną, ir sakys: ‚Viešpatie, ar aš
nedariau didingų dalykų Tavo Vardu? Ar aš nepranašavau Tavo
Vardu? Ar aš nepadariau visų tų dalykų Tavo Vardu?‘“ Ir Jėzus
pasakė: „Pasitraukite nuo Manęs, jūs, darantys neteisybę, Aš
niekada jūsų nepažinojau“. Ar jūs matote, mano seserys ir mano
broliai, kodėl aš taip smerkiu ir kaltinu šią kartą? Jūs galbūt
kalbate kalba kaip žmonės ir Angelai, jūs galbūt šokate Dvasioje
aplink visą bažnyčią, Tai nieko bendro su Tuo neturi.
70 Aš mačiau kaip musulmonai šoko štai taip aplink. Aš
girdėjau gydytojo…raganių stovykloje, mačiau raganius,
stovinčius ten, ir kalbančius kalbomis, ir išaiškinančius tai,
ir sakančius tiksliai tai, kas turėjo įvykti, ir tai įvykdavo tokiu
būdu. Aš net mačiau pakylantį pieštuką, ir rašantį nežinoma



DIEVO BALSAS ŠIOMIS PASKUTINĖMIS DIENOMIS 13

kalba, ir tik vienas ten galėjo tai perskaityti, ir tai buvo iš
šėtono. Jūs negalite paremti savo Amžinosios paskirties vietos
ant tam tikrų sensacijų. Šėtonas gali pamėgdžioti kiekvieną iš
tų sensacijų. Ne…Tai - pažįstant Kristų, kažkas keičiasi jūsų
gyvenime. Stebėkite savo gyvenimą ir sulyginkite jį su Žodžiu, ir
pažiūrėkite kur jūs esate. Padarykite inventorizaciją, būtinai.
71 Nepaisant viso šio pamėgdžiojimo, klaidingų balsų, netikrų
pranašų, visų tų kitų dalykų, kurie iškyla, Jėzus vis tiek pasakė,
nepaisant viso to: „Jeigu kas išgirs Mano Balsą ir seks paskui
Mane“. Jis yra Žodis. Klausykite Jo pavedimo mums šiandien,
visuose tuose balsuose. Kur, kaip aš sakiau, prireiks valandų,
kad atskleisti visus tuos balsus. Ir tai supainioja žmones, tai
yra apgailėtinas dalykas. Ir, po viso to, jūs neturėsite antros
galimybės, jūs turite priimti Tai dabar. Jūs galbūt nebeturėsite
galimybės šį vakarą. Jūs galbūt nebeturėsite galimybės rytoj.
Tai - dabar! „Kai išgirsite Mano Balsą, neužkietinkite savo
širdies, kaip kurstymo dienomis. Dabar yra laikas. Tai yra
priimtinas laikais, kad bet kuris žmogus išgirstų Mano Balsą“.
Tai parodo, kad tas Jo balsas išliks viduryje viso to chaoso. Jis vis
dar turi Balsą! Kodėl? Jo Balsas pasiliks visada. Štai: „Dangūs ir
žemė praeis, bet Mano Balsas nepraeis“, - Jo Žodis.
72 Tiesiog leiskite paimti, sakykim, dar penkias minutes,
paskubant. Ar galite, ar jūs pasiliksite tiek ilgai, ar keletą
minučių? Taigi, aš paskubėsiu. Tiesiog paimkime kai ką, kas
išgirdo šį Balsą ir Jam pakluso. Kaip Jis privertė juos elgtis,
kaip Jis leido jiems elgtis. Taigi, aš praleisiu daug Rašto vietų
čia, tiesiog, kad galėčiau tiesiai perduoti jums: kaip Jis pakeitė
jų gyvenimus, ir visų tų, kurie buvo aplink juos; kaip jie tapo
keistuoliais, mes vadiname „keistais“. Kiekvienas žmogus, kuris
kada nors tikėjo Dievu, buvo laikomas keistu. Kadangi, jeigu
jūs nukrypstate į pasaulį, tai kažkas su jumis negerai. Kad būti
krikščionimi, jūs turite būti keistas. „Nes visi, kurie gyvena
dievobaimingai Kristuje Jėzuje, kentės pasaulio persekiojimus.
Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis buvo sukurtas per Jį, ir pasaulis
Jo nepažino“. Dabar greičiau, atidžiai klausykite, kai mes
užbaigiame.
73 Adomas girdėjo Jo Balsą, vakaro vėsoje, ir turėjo bendravimą
su Juo. Adomui nebuvo jokio pasmerkimo. Jis girdėjo Dievo
Balsą, ir jis pasakė: „Tėve, dabar aš einu miegoti“. Ir jis atsigulė,
ir Ieva ant jo rankos, liūtas, tigras, ir laukiniai žvėrys gulėjo
tiesiog aplink jį, nebuvo sužalojimų, jokio būdo susirgti, jokio
susirūpinimo ar jis atsikels ryte, jie atsikels. Adomas klausėsi jo
Balso tokiu būdu, kokiu jis turėjo Jo klausyti.
74 Bet vieną dieną jis paklausė savo žmonos balsą. Aš geriau
tai paliksiu kuriam laikui. Bet jis paklausė klaidingo balso, nors
tai buvo jo žmona, artimiausia, ką jis turėjo žemėje. Kodėl jis
ne, kaip Jobas: „Tu kalbi kaip kvaila moteris“? Jei taip būtų, tai
visa žmonija būtų gyvenusi, vietoje to, kad mirtų. Tai pakeitė
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žmogaus esybės eigą ir laiką. Bet jis girdėjo Dievo Balsą, jis
Bendravo su Juo, bet kai jis pasisuko…Iš kur jis žinojo, kad jo
žmona klydo? Atminkite, tai buvo malonu.
75 Mes šiandien galvojame, kad mūsų organizacija, bažnyčia,
mes galvojama, kad šiandienmūsų klestėjimas - tai Dievasmums
šypsosi. Tai atrodo gerai. Tai atrodė gerai, kai Mikajas stojo
ten prieš keturis šimtus pranašų, ir tuomet visa šalis priklausė
jiems, ir ten buvo filistinai, ar sirai, tai atrodė gerai. Tie pranašai
sakė: „Eik ten, tai priklauso mums. Paimk tai!“ Bet tai nebuvo
Dievo Balsas. Ir Mikajas apsisuko ir prakeikė balsą. Ir iš kur jis
žinojo, kad reikia? Kadangi jo regėjimas tiksliai atitiko Žodį. Tai
vienintelis būdas kaip pasitikėti tuo, ir pamatyti tai šiandien -
tai turi būti paremta Žodžiu.
76 Tuomet ar jūs atkreipėte dėmesį? Po to, kai Adomas paklausė
kito balso, vietoj Dievo Balso, savo paties žmonos…Ir bažnyčia
klausosi savo organizacijos balso, įvesdami savo pačiųmokymus,
vietoje Žodžio, leisdami jiems gyventi taip, kaip jie nori. Tol
kol jie eina į bažnyčią ir yra tam tikros bažnyčios nariai -
tai viskas, kas svarbu. Artimiausias ryšys, kurį tikintysis turi
žemėje, jiems - tai bažnyčia. Bet tikinčiajam, tikram tikinčiajam,
artimiausias ryšys yra Šventoji Dvasia - Dievo Žodis.
77 Taigi jūs sužinote, kad Adomas suvokė savo stovį, ir jis vėl
išgirdo kviečiantį Dievo Balsą, ir tuomet jis buvo su figos lapais.
Bet tai buvo pasmerkimoBalsas: „Kodėl tu tai padarei?“
78 Man įdomu, jeigu Amerika šiandien, ar pasaulis, savo
religiniame triukšme, kaip tai yra, ir Amerika praryja,
praryjama, tai greitai bus nacionalinė religija. [Tuščia vieta
juostoje—Red.]
79 Kas sėdi prieš mane? Aš žinau, tai įrašoma, ir tai pasklis
po visą pasaulį. Mes turime įrašų programas, kur kiekvienas
pamokslas apeina visą pasaulį, visas kitas šalis.
80 Bet, jeigu jūs pažvelgtumėte ir pamatytumėte, jūs tiesiog
stovite su figos lapais. Kada išeina tikras Dievo Balsas, jie nežino
ką daryti dėl to. Tai sukelia sąmyšį, jie nežino ką daryti.
81 Paskubam, Nojus išgirdo Dievo Balsą. Jis ruošėsi išgelbėti
savo gyvybę, ir jis sekė nurodymais, ir jis išstovėjo.
82 Jeigu žmogus girdi Balsą…Taigi klausykite, gerai
pagaukite tai. Nepraleiskite. Jeigu žmogus girdi Kažkieno Balsą,
ir jeigu Jis yra įrodytas, kad yra Dievo Balsas, ir laiku, ir tada
tai išeina iš žmogaus, dangūs ir žemė praeis, bet tas Žodis
nepraeis.
83 Nojus išgirdo Balsą, ir pasmerkė pasaulį. Ir jie juokėsi jam
į veidą, kadangi jo—jo Žinia neatitiko jų mokslinių pasiekimų,
bet lijo, ir sunaikino visą pasaulį. Suprantate? Jo balsas, kuris
buvo išsakytas, ten gulėjo sėkla. Kiekviename laikotarpyje buvo
tas pats.
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84 Samuelis, sunerimo, kai jis išgirdo Dievo Balsą, kad jis
buvo…išeiti ir pasmerkti Elį, vyrą, kuris auklėjo jį. Vyrą, kuris
buvo jam tėčiu ir užaugino jį, ir maitino jį.
85 Broliai tarnautojai, ar man? Tarnautojai, daugelį kartų,
remdamiesi savo denominaciniais pagrindais ir mokymais, su
savo kvalifikacijomis jų kišenėse, iš to pačio tėvelio, tos pačios
organizacijos, kuri juos auklėjo ir maitino, ir užaugino, ir juos
poziciškai paskyrė bažnyčioje, ir pastatė juos susirinkime, jūs
turite nusimesti tai, ko jie mokė. Suprantate? Koks tai būtų
siaubingas dalykas tikram Dievo tarnui, girdėti Dievo Balsą, ir
turinčiam grįžti į tą pačią motininę organizaciją, sakant: „Tu esi
pasmerktas, kadangi tu nepriėmei šio Žodžio“. Koks dalykas!

Tai buvo sunku Samueliui. Bet jis buvo pranašas, jis turėjo
tai padaryti. Nepaisant to, ar skaudu ar ne, jis bet kuriuo atveju
turėjo tai padaryti.
86 Mozė išgirdo Dievo Balsą. Jis buvo pripildytas teologijos. Jis
žinojo visus įėjimus ir išėjimus, bet nesugebėjo. Jis išgirdo Dievo
Balsą, Mozė niekada nebebuvo toks pat.
87 Ir nė vienas žmogus nebėra toks pat. Jūs galbūt girdite savo
ausimis - kalbantį Balsą, bet kai jūs girdite savo širdimi, kalbantį
Balsą, suprantate, tuomet jūs girdite. Jūs matote ne savo akimi.
Jūs žvelgiate savo akimi - jūs matote savo širdimi. Jūs matote
kažką, sakote: „Aš tiesiog nematau to“, - jūs turite omenyje, kad
jūs nesuprantate to. Jūs girdite ne savo ausimis, jūs girdite savo
širdimi. Daugelį kartų jūsų ausys girdi tikra Dievo Balsą, ir Jis
tiesiog nukrenta nuo jūsų kaip vanduo nuo žąsies. Bet kai jūs iš
tikrųjų girdite - jūs girdite savo širdimi.
88 Ir su visa teologija, kurią Mozė turėjo - jis negirdėjo Dievo
Balso. Bet vieną dieną Dievas pašaukė šį aštuoniasdešimtmetį
aviganį į šalį, ir prakalbo jam, ir jis pagavo Tai. Jis įrodė, kad
Jis buvo Dievas. Pirmas dalykas, kurį Jis padarė Mozei, buvo
patvirtintas Jo Žodis: „Aš nusileidžiu žemyn, Aš prisimenu tai,
ką Aš pažadėjau“.
89 Ir tai, ką jis pažadėjo paskutinėmis dienomis. Jis pakėlė
žmones iš pagonių, ir visus tuos pažadus.
90 „Tai Aš pažadėjau“. Pasakė: „Moze, nusiimk batus“. Kitaip
sakant, pagerbk Tai. „Dabar mesk žemėn lazdą“. Ir sausa
dykumos lazda pavirto gyvate, ir Mozė pagavo ją, ir ji vėl sugrįžo
į savo ankstesnę būklę. Suprantate? Jis žinojo, kad tai buvo
Dievas, kadangi Dievas pasakė, Dievo Žodis, Žodis, kurį Jis
kalbėjo, pasakė: „Mesk žemėn lazdą, kuri tavo rankoje“. Tai yra
Dievo Žodis. Nebandykite daryti to paties, kai tai nėra Dievo
Žodis jums, tai Dievo Žodis Mozei. Čia yra Dievo Žodis jums!
„Mesk žemėn lazdą“. Ji pavirto gyvate. Pasakė: „Ar tu jos bijai?
Paimk ją už uodegos“, ir ji vėl tapo tokia pat. Dievo Žodis jam.
Ką Jis padarė? Dievas įrodė Savo Žodį.
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91 Aš čia turėjau skambutį, maždaug prieš kelis mėnesius, o,
tai buvo maždaug prieš metus, daugiau nei prieš metus. Kitoje
telefono pusėje buvo nedidukė ponia su baptistų pamokslininku
ir sekmininkų pamokslininku. Ji pasakė: „Broli Branhamai,
Viešpats padarė mane pranaše“.

Pasakiau: „Puiku“.
92 Pasakė: „Jūs žinote, man pasakė, kad jūs—jūs patvirtinote,
jog mano tarnavimas buvo iš Dievo“.
93 Taigi, aš negalėjau to padaryti, tai buvo priešinga Žodžiui.
Todėl aš pasakiau: „Ponia, tai yra klaida. Aš net nepažįstu jūsų“.
94 Ir baptistų pamokslininkas, aš girdėjau jį, aš girdėjau
sekmininkų pamokslininką. Ji pasakė: „Na, aš turiu čia
susirinkimą“. Ir pasakė: „Viešpats daro didžius dalykus“.
95 Aš pasakiau: „Aš dėkoju už tai“. Ji pasakė…Aš paklausiau:
„Ar Jis kada dar ką nors pasakė?“

Pasakė: „Taip, aš turiu puikią programą“.
96 Aš atsakiau: „Nuostabu“. Aš paklausiau: „Taigi, kokia yra
jūsų programa?“Aš paklausiau: „KąViešpats jums pasakė?“
97 „Jis pasakė: ‚Keliauk į Finiksą, Arizonoje, tam tikrą dieną,
ir ten Aš duosiu tau dingusią olandų aukso kasyklą, ir tu
paimsi tą auksą, kurį ten rasi, ir tu paremsi misionierius
visame pasaulyje‘“. Kai mes visi žinome, kad olandų kasykla yra
legenda. „Taigi, Jis pasakė“.
98 Aš pasakiau: „Na, aš pasakysiu jums kaip sužinoti, ar tai yra
Dievas ar ne“. Aš pasakiau: „Jūs būkite ten tą dieną. Ir jeigu
jūs rasite dingusią olandų kasyklą, tuomet tai yra Dievas. Jeigu
jūs nerasite dingusios olandų kasyklos, tuomet atgailaukite ir
pašalinkite nuo savęs tą meluojančią dvasią“. Tai, kaip galima
sužinoti, ar tai yra Dievas ar ne.
99 Dievas pasakė: „Moze,mesk žemėn lazdą, ir ji pavirs gyvate“.
Jis tai padarė. Jis pasakė: „Paimk ją, ir tai vėl bus lazda“. Jis
tai padarė.
100 Kai Dievas pažada tarnystę, šiomis paskutinėmis dienomis,
Jis patvirtins ją tiksliai taip, kaip Jis pasakė, kad padarys tai.
Tuomet jūs žinosite, kad turite teisingą Balsą. Jūs klausotės
teisingo Dalyko, kadangi tai yra patvirtintas Žodis. Suprantate?
O, kaip…Aš atsiprašau, aš…Gerai.
101 Mozė pasielgė kitaip. Pažvelkite, kokį juokingą dalyką Mozė
padarė. Taigi, visada, kai jūs sekate Dievo Balsu, pasauliui jūs
esate pakvaišęs. Sekančia dieną, randame Moze su savo žmona
ant mulo, ir jaunylis ant jos kelių, ar pietietiškai tai yra „vaikas“
ant jos kelių, ir taip jie keliavo. Šis senas vyras su nukarusia
štai taip žemyn barzda, ir jo plika galva švietė, lazda jo rankoje,
vedinasmažą asilą, ėjo tiesiai Egipto link, tiesiog greitai, kiek tik
galėjo. Kažkas paklausė: „Moze, kur tu keliauji?“
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102 „Einu į Egiptą, kad užvaldyti tai“. Kur jam nepavyko, kai
jis buvo jaunas vyras, jam nepavyko kaip kariškiui, bet čia jis
eina užvaldyti. Ir Jis tai padarė. Kodėl? Jis išgirdo Dievo Balsą,
ir matė Jį patvirtintą jo dienai; nes tuos dalykus, kurie turėjo
būti jo dienoje, jis tai matė.
103 Paulius, pavadinęs save fariziejumi, tiesiog pilnas teologijos,
koks tik galėjo būti, bet vieną dieną jis išgirdo Dievo Balsą. Jis
pamatė Ugnies Stulpą, ir jis žinojo, kad buvo kažkas kitaip. Tai
pakeitė jo gyvenimą. Nesvarbu kiek fariziejų, kiek gamalielių, ar
dar ko nors, galėjo šaukti Pauliui: „tu klysti, tu klysti“, Paulius
išgirdo Dievo Balsą, jis žinojo, kad Tai buvo Tiesa.
104 Petras, religingas, kaip tik galėjo būti, laikėsi senolių
tradicijų, jis nevalgė jokios mėsos. Ne, pone. Jis nenorėjo turėti
jokio reikalo su tuo. Jis tikrai laikėsi senolių tradicijų, tiksliai
pagal Žodį. Kas nutiko? Vieną dieną jis išgirdo Dievo Balsą:
„Nevadink prastu ir nešvariu, kai Aš padarau švariu“. Jis buvo
pakeistas žmogus. Jis buvo pasiruošęs eiti bet kur, kur Viešpats
jį pasiųs.
105 Užbaigiant, aš galbūt pasakysiu tai. Kartą buvo žmogus,
kuris buvo tikintis. Jis jau keturias dienas buvo miręs. jis buvo
kape, dvokiantis, pūvantis, bet jis išgirdo Dievo Balsą, sakantį:
„Lozoriau, išeik!“ Ir jeigu Jis išvedė žmogų, po to, kai jis buvo
miręs ir supuvęs, ką Jis gali padaryti bažnyčiai, kuri vis dar turi
savyje gyvybę? Jis turėtu prikelti juos, visų tų balsų maišalynėje,
apie kuriuos mes kalbėjome, religijos, politikos, Holivudo, visų
tų netikrų pranašysčių ir dalykų, kurie išėjo. Viso to viduryje,
tikras Dievo Balsas pašauks žmogų, kuris yra miręs nuodėmėje
ir nusikaltimuose - vėl į gyvenimą. Jis turėtų paimti atkritusią
bažnyčią ir vėl pakviesti ją gyvenimui. Žinoma!
106 Atminkite, užbaigiant, aš pasakysiu tai, ir tuomet aš
užbaigsiu. Jėzus pasakė: „Ateis laikas, kai visi, kas buvo kape,
išgirs Dievo Balsą“. Ir jūs išgirsite Jį. Nesvarbu kokioje būklėje
jūs esate, jūs vis tiek Jį išgirsite. Ir kai kurie iš jų, kurie bus išėję
iš kapo, bus pasmerkti. Jie girdi Balsą, bet Jis yra pasmerkiantis.
Ir jeigu jūs girdite Jį šiandien: „Šiandien, po labai ilgo laiko,
kai jūs girdėsite Mano Balsą, neužkietinkite savo širdžių, kaip
jūs tai padarėte kurstymo dienomis“. Ir jeigu jūs, sekmininkai,
vėl susigrupuosite į tikėjimų mokymus, į pasaulietiškumą,
„turėdami dievotumo pavidalą, bet atsižadantys Jėgos“, prieš
jums prisikeliant prisikėlime, kad būtumėte pasmerkti, nes
Dievo Balsas, kuris kalba jums dabar per Žodį - pasmerks jus
tą dieną.
107 Jeigu jūs esate tik drungnas tikintysis, Dievo Balsas šaukia
jūsų širdyje šį rytą: „Jūs esate drungnas tikintysis“, - jūs geriau
atgailaukite!
108 Jūs vyrai,moterys, vaikinai irmerginos, kurie negyvenate dėl
Kristaus, ir Dievo Balsas kalba jums per Žodį, ir sako: „liaukitės
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tai darę“, - jums geriau tai padaryti. Kadangi vieną dieną, jūs vėl
Jį išgirsite, ir Jis pasmerks jus. Jūs negalite Jo paneigti, Jis dabar
kalba jums. Ir atminkite, tai yra įrašoma.
109 Tie, kurie elgiasi teisingai ir girdi Jo Balsą, pakils į teisumą,
į Šlovę, į Dangų.
110 Taigi, jūs kažkada išgirsite Dievo Balsą. Galbūt šį rytą Jis
tyliai kalba į jūsų širdį, kad jūs turėtumėte nusisukti nuo kelio,
kuriuo jūs einate, ir atsigręžti atgal į Dievą. Taigi, atminkite,
jie užrašys tą Balsą, kuris kalba į jūsų širdį, Danguje. Ir vieną
dieną, kai Jėzus pakvies, ir visi tie, kurie yra kapuose, visi,
teisieji ir neteisieji, prisikels. Ir tuomet, tas pats Balsas, pakuždės
tiesiai jums: „Finikse, Arizonoje, tam tikrą sekmadienio rytą,
kai tarnautojas jus taip ilgai užlaikė, kalbėdamas apie Balsą,
Aš kalbėjau jums; pasakiau jums, moterys, kad augintumėte
savo plaukus, nustotumėte amoraliai rengtis; pasakiau jums,
vyrai, kad užbaigtumėte tą melą, rūkymą; pasakiau jums,
pamokslininkai, kad grįžtumėte prie Dievo Žodžio“. Suprantate,
ką noriu pasakyti? Teisingai.

Tas tylus Balsas sako: „Tai gali būti teisinga“.
111 Jeigu man tektų ateiti kaip Nikodemui, aš vis tiek bandyčiau
ten patekti. Aš ateičiau pas Jį, ir išeičiau čia, kur nors į dykumą,
ir sakyčiau: „Viešpatie Dieve, štai aš čia, pakeisk mane dabar.
Suformuok mane pagal Savo stilių“. Sugrįžkite prie Žodžio.
Kažkur, kur jūs matote, kad paliekate Žodį, sugrįžkite tiesiai
prie to, kadangi grandinė yra stipriausia ties jos silpniausia
grandimi. Ir kur nors savo gyvenime, kur jūs palikote Dievo
įsakymus, kad tarnautumėte tradicijoms, čia kur jūsų grandis
nutruks, nesvarbu ant kiek jūs esate stiprus kituose dalykuose.
Laikykitės nesikeičiančios Dievo rankos.
112 Melskimės. Šiandien, po tokio ilgo laiko, Viešpatie, Tu
pasakei, kad Tu kalbėsi, kad Tu užrašysi Savo įsakymus ant
širdžių plokščių. Aš nežinau, kas laukia manęs. Vienintelis
dalykas, kurį aš žinau, tai - paimti Tavo Žodį ir paskleisti
Jį, be abejo Jis įstrigs kažkur tarp uolų. Aš meldžiu, Dieve,
kad Tu prakalbėtum kiekvienam jaunam asmeniui, kiekvienam
vidutinio amžiaus, senam asmeniui, kas jie bebūtų. Kalbėk
mano širdžiai, Viešpatie. Kalbėk tų tarnautojų širdims. Kalbėk
susirinkusiųjų širdims.
113 Mes meldžiame, Tėve, kad šiandien mes išgirstume Tavo
Balsą. Ir mes žinome, kaip tai buvo Samuelio dienomis, atvertas
regėjimas buvo retas, ir tai išgąsdino žmones. Taip ir šiandien.
Mes turime sapnus ir sapnuotojus, mes turime kalbėtojus ir
išaiškintojus, bet atvertas regėjimas ateinantis su Viešpaties
Žodžiu, ir pataisė…Mes meldžiame, Dangiškasis Tėve, kad tas
Balsas, kuris šaukė tyrlaukiuose: „Paruoškite Viešpačiui kelią“,
mes tikime, kad Šventoji Dvasia vėl duoda šį Balsą šiandien:
„Pasiruoškite Viešpaties Atėjimui!“ Ir koks keistas Jis yra,
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kadangi čia tiek daug kitų balsų, kurie prislopina Jį, ir patraukia
Jį, bet Jis yra mielas ausims tų, kurie Jį girdi. Aš meldžiu, kad
Šventoji Dvasia darytų darbą visųmūsų širdyse.
114 Ir kol mes esame palenkę savo galvas, ir aš tikiu, kad mūsų
širdys palenktos: Jeigu jūs žinote, kad kažkur savo gyvenime jūs
nepaklusote, žinodami kai kuriuos Raštus, jūs žinote, kad tai
yra Biblijos mokymas, su kuriuo jūs nesate sujungtas, kadangi
kažkas, Holivudo balsas, paskatino jus elgtis kitaip. Tam tikra
vieta, kur jūs, tarnautojai, radote vietą Biblijoje, kas iš tikrųjų
yra Tiesa, bet jūs žinote, kad jūsų organizacija išmes jus, jeigu
jūs mokysite To, ir jūs žinote, kad tai yra absoliuti Tiesa. Jums,
žmonės, kurie priimate netinkamus dalykus, gyvenate neteisingą
gyvenimą. Jūs, tėvai ir motinos, kurie nesistengiate pataisyti
savo vaikų, nesistengiate jų išugdyti. Galbūt jūs stengiatės iš visų
jėgų, ir vis tiek jie toliau elgiasi pasaulietiškai, bet jūs duodate
jiems pavyzdį. Ir jeigu jūs to nedarote, Dievo Balsas kalba jums:
„Nedarykite to“.
115 Ir dabar, visi, su palenktomis galvomis ir užmerktomis
akimis, ir tegul Dangaus Dievas pažvelgia žemyn į to asmens
širdį, kuri alksta, ir suranda vietą, kur jie klysta. Ir su iškelta
ranka į Dievą, sako: „Viešpatie, aš tikrai noriu, kad Tavo Balsas
pašalintų visą netikėjimą, ir visus dalykus, kurie nėra panašūs
į Tave, ir padaryk mane tuo, kuo Tu nori, kad aš būčiau“.
Ar pakeltumėte savo rankas, kol jūs…? Telaimina Viešpats.
Telaimina jus Dievas.
116 Tuomet Biblijoje pasakyta, Jėzus pasakė, ir nepaisant visų
tų kitų balsų: „Tačiau, jeigu žmogus išgirs Mano Balsą“. Sekite
paskui Jį, jūs gausite savo troškimą.
117 Viešpatie, laikas bėga. Bet Biblijoje pasakyta: „Visi, kurie
tikėjo buvo pakrikštyti“. Aš meldžiu, Dangiškasis Tėve, kad
kiekvienas iš tų, kurie pakėlė savo rankas tikrame išpažinime,
kad Dievo Žodis, kurį jie perskaitė, ir pamatė, kad jie yra
neteisūs. Aš nemačiau ir pusės jų. Tai ne man žiūrėti, tai
dėl Tavęs, kad žiūrėtum, Viešpatie. Tu žinai akstiną ir tikslą,
kuris yra už kiekvienos pakeltos rankos. Leisk jiems, nuo šios
valandos, pasiryžti savo širdyje: „Nuo šios dienos, nuo šiol, aš
paimsiu Dievo Žodį, ir Dievo Balsą, ir seksiu Jį, nesvarbu kokia
bus to kainą“. Ir tegul jie laiko savomintyse, kai jie keliaus, poeto
dainą: „Ar Jėzus turėjo vienas nešti kryžių, o visas pasaulis eiti
laisvas? Ne, čia kiekvienam yra kryžius; čia yra kryžius man. Ir
šį paskirtą kryžių aš nešiu, kol mirtis išlaisvins mane“. Tuomet,
kai Dievo Balsas kalba: „Aš išeisiu Jo teisume, nes aš sekiau Jo
Balsą, Jo Žodžio Balsą“. Aš pavedu juos dabar Tau, Viešpatie,
Jėzaus Kristaus Vardu.
118 Taigi, kol mes esame palenkę savo galvas, jūs darote savo
išpažinimą ir savo pasižadėjimą. Aš esu nustebintas šiuo mažu
berniuku, sėdinčiu čia, sukiojančiu savo galvą. Ir yra Balsas
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bažnyčiai: „Aš esu Viešpats, Kuris gydo visas tavo ligas“. Tai
Balsas bažnyčioje. Ir visi jūs, kuriems reikia išgydymo, ir jūs
gyvenate pašvęstą gyvenimą kiekvienam Dievo Žodžiui, kurie
žinote, kas yra teisinga, ir jums reikia išgydymo, man įdomu,
ar jūs tiesiog nepakeltumėte savo rankų. Pakelkite savo rankas.
„Viešpatie, man reikia išgydymo“. Gerai.
119 Taigi, laikykite šį Balsą savo širdyje: „Aš esu Viešpats, Kuris
gydo visas tavo ligas“. Atminkite, kai Žodis yra ištartas, Tai turi
įvykti. Jėzus pasakė. Morkaus 11:22: „Jeigu jūs pasakysite šiam
kalnui: ‚Pasitrauk‘, ir neabejosite savo širdyje, bet tikėsite, kad
tai, ką jūs pasakėte įvyks, jūs galite turėti tai, ką jūs pasakėte“.
120 Dabar, kiekvienas savaip, palenkite savo galvą, padarykite
savo išpažinimą: „Viešpatie, aš tikiu Tavo Žodžiu. Aš girdžiu
Tavo Balsą, sakantį man, kad Tu esi tas pats vakar, šiandien ir
per amžius“. Aš ruošiuosi nulipti, ir uždėti rankas ant šio vaiko,
kadangi jis yra per mažas, kad žinotu, kas čia vyksta, brangus
mažas berniukas, maždaug tokio ūgio ir amžiaus, kaip mano
mažasis Juozapas. Ir aš noriu, kad jūs visi būtumėte maldoje,
melskitės: „Viešpatie, aš girdžiu Tavo Balsą. Aš tikiu“.
121 Dangiškasis Tėve, mes pavedame šį svarstymą Tau, dėl
berniuko išgydymo. Ir, Viešpatie, čia sėdi vargšas, mažas vaikas,
jis traukia mano dėmesį per visą pamokslą, matant tėvą, sėdintį
ten, ir laikantį mažylį. Remiantis medicinos mokslu, mažam
berniukui nėra vilties. Čia yra Dievo Balsas, kuris yra valdantis
virš visko. Ir kadangi šį bažnyčia susijungė kartu, kad įvykdytų
kiekvieną įsakymą, kur aš žinau kaip padaryti, visa likusi dalis
priklauso Tau, Tėve. Aš nulipu, ir dedu rankas ant šio vaiko.
122 Tėve, Dieve, Jėzaus Kristaus Vardu, aš pasmerkiu tai.
Tegul Dievo jėga, Dievo išgydymas…Tegu būna toks skirtumas
jame, per sekančias kelias minutes…?…tegu jie visi…?…
Tavo šlovei.
123 Dangiškasis Tėve, Tu davei pažadą. Tai viskas, ką aš žinau,
Tu davei pažadą. Tai buvo padaryta, kaip tai buvo pasakyta:
„Jeigu tu pasakysi šiam“, ir aš sakau kiekvienam ligos ir kančios
šėtonui, kuris suriša šią auditoriją, kuris suriša šiuos žmones,
kiekvieną netikėjimo dvasią, aš sakau: „Pasitrauk nuo žmonių,
Jėzaus Kristaus Vardu!“ Taigi, mes žinome - tai parašyta, ir
dabar tai buvo pasakyta, tebūnie tai atlikta, Dievo garbei ir
šlovei. Ir tai paprašyta Jėzaus Kristaus Vardu.
124 Taigi, jūs, kurie galite tikėti, ir tikite, kad ir kas nutiktų,
neturi būti, sėkla nukrito ten. Tas kažkas nediduko viduje jūsų,
tas Balsas. Šio vaiko tėvas, nesvarbu, kokia yra vaiko būklė,
jūs tikite, kad Dievo sėkla įkrito į jūsų širdį, kad berniukas
pasveiks? Jūs, likusieji, melskitės vienas už kitą, ar jūs tikite, kad
Dievo sėkla įkrito į jūsų širdį: „su mano ligomis baiga“? Tuomet,
už jus buvo pasimelsta tikėjimo malda, įkalkite baslį. Ir jeigu
šėtonas kada nors bandys, jūs tiesiog grįžkite: „Stovėdamas toje
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ispanų bažnyčioje, tą sekmadienio rytą, užmane buvo pasimelsta
tikėjimo malda. Ir Dievas pažadėjo!“ Tikėjimo malda išgelbės
sergantį, ir Dievas juos prikels. Tai turi įvykti. Ar jūs tuo tikite?
Pasakykite: „Amen“. Telaimina jus Dievas. Dabar aš perduodu
tarnavimą broliui Rose, manau čia, brolis Dževel Rose. 



DIEVO BALSAS ŠIOMIS PASKUTINĖMIS DIENOMIS LIT63-0120M
(The Voice Of God In This Last Days)

Šis Viljamo Marijono Branhamo pamokslas originaliai buvo pateiktas anglų
kalba sekmadienio rytą, 1963m., sausio mėn. 20 d., Apaštalų bažnyčioje, Fenikse,
Arizona, JAV, paimtas iš magnetinės garsajuostės ir išspausdintas pilnumoje,
anglų kalba. Šis lietuviškas vertimas buvo išspausdintas ir išplatintas „Voice Of
God“ Įrašų.

LITHUANIAN

©2021 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS

PL 1, 02761 ESPOO, FINLAND

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org



Autorinių teisių pranešimas

Visos teisės išsaugotos. Ši knyga gali būti atspausdinta namų 
spausdintuvu, asmeniniam naudojimui arba nemokamai 
duota kaip priemonė skleisti Jėzaus Kristaus Evangeliją. Ši 
knyga negali būti parduodama, spausdinama dideliu mastu, 
skelbiama interneto svetainėje, laikoma paieškų sistemoje, 
išverčiama į kitas kalbas, ar naudojama norint gauti lėšų, be 
akivaizdaus „Voice Of God“ Įrašų® rašytinio leidimo.

Norint gauti daugiau informacijos ar norint gauti kitos turimos 
medžiagos, prašome kreiptis į:

Voice of God RecoRdinGs
PL 1, 02761 EsPoo, FinLand

Voice of God RecoRdinGs
P.o. Box 950, JeffeRsonVille, indiana 47131 U.s.a.

www.branham.org


