
DIEVAS PATS IŠAIŠKINA SAVE

 Mūsų Dangiškasis Tėve, Žodis iš Tavęs reikštų daugiau, nei
visi žmonės bet kuriuo metu galėtų padaryti ar pasakyti,

kadangi žmonės laukia, kad pamatytų Tave. Ir mes dėkojame
Tau, kadangi čia yra tie, kurie yra laukime, jie laukia, kad kažkas
įvyks. Ir kai žmonės kažko trokšta, gelmė šaukiasi Gelmę, čia turi
būti Giluma, kad atsakytų į tą šauksmą. Štai kodėlmes esame čia
šį vakarą, kadangi tai buvo ant šių tarnautojų širdžių, ir žmonių,
sušaukti mus kartu, prašant Tavęs palankumo ir palaiminimų,
tikint, kad Tu išgydysi ligonius ir išgelbėsi prarastus, ir apreikši
Savo Žodį.
2 Ir mes meldžiamės, Dangiškasis Tėve, kad Tu suteiktum tai
mums, kaip mes nuolankiai laukiame Tavęs, vakaras iš vakaro.
Tegul čia būna toks Šventosios Dvasios išsiliejimas, ir tegul
žmogus būna aklas bet kam, kas aplink juos, išskyrus Dievą.
Tebūna toks didelis šauksmas tarp žmonių, trokštančių Dievo,
kol čia per visą šalį praeis prabudimas, ir kiekviena bažnyčia bus
pripildyta žmonių, nusidėjėliai šauksis Dievo, kad pasigalėtų,
ir—ir Šventoji Dvasia gydys ligonius, leisdama luošiui vaikščioti,
ir prikeldama mirusiuosius, ir suteikdama tuos dalykus, kurie
buvo pažadėti Tavo Žodyje.
3 Ateik, Viešpatie Jėzau, ir išpildyk Savo pažadą. Ateik pas
mus šį vakarą. Mes tikime, kad Tu esi tas pats vakar, šiandien
ir per amžius, kad Tavo pažadai negali neišsipildyti. Abu žlugs -
dangūs ir žemė, bet Tavo Žodis nežlugs. Tegul atsiveria mūsų
supratimas. Tegul ateina Šventoji Dvasia ir atsargiai išaria žemę.
Tegul mūsų supratimas būna atvertas Dievo Dvasiai ir jėgai šį
vakarą, kad Jis galėtų paskelbti Savo pažadėtus Žodžius per
mus. Nes mes prašome to Jėzaus Vardu. Amen.
4 Taigi, šį vakarą, jūs, kurie sekate tekstą, atverskime Biblijoje
Antrą Petro Knygą, ir pradėkime nuo 15-os eilutės, tiesiog, kad
galėtume pakalbėti apie Raštą keletą minučių.

Be to, aš stengiuosi, kad po mano mirties, jūs visada
galėtumėte turėti šiuos dalykus atmintyje.

Nes mes nesekėme gudriai sugalvotais mitais, kai mes
jums davėme pažinti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus
jėgą ir atėjimą, bet buvome jo didybės įvykių liudytojai.

5 Man tai patinka, „įvykių liudytojai“. Ne kažkoks mitas. Mes
esame liudytojai to, apie ką mes kalbame.

Nes jis iš Dievo Tėvo gavo garbę ir šlovę, ir iš tobulos
šlovės jam atėjo toks balsas: „Šitas yra mano mylimasis
Sūnus, kuriuo Aš labai patenkintas“.
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Ir šitą balsą, atėjusį iš dangaus,mes girdėjome, kaimes
buvome su juo šventame kalne.
Mes taip pat turime patikimesnį pranašystės žodį; dėl

to jūs gerai darote, kad jūs atkreipiate dėmesį, kaip į
šviesą, kuri šviečia…tamsioje vietoje, kol išauš diena,
ir dienos žvaigždė patekės jūsų širdyse:
Pirmiausia žinodami tai, kad jokia Rašto pranašystė

nėra iš jokio asmeniško išaiškinimo.
Nes pranašystė senais laikais neatėjo žmogaus valia:

bet šventi Dievo žmonės kalbėjo, kaip jie buvo vedami
Šventosios Dvasios.

6 Tegul Viešpats prideda Savo palaiminimų, skaitant jo
Žodį. Dabar, aš ruošiuosi paimti tai, kaip temą: „Dievas Pats
Išaiškina Save“.
7 Mes gyvename sumaišties dieną. Mes gyvename dieną, kai
vyrai ir moterys vargiai žino ką daryti. Visa, tai—tai atrodo, kad
yra sąmyšyje. Viskas, atrodo, kad čia yra tiek daug skirtingų
požiūrių. Šėtonas tai daro.
8 Taigi, Dievas negali teisti žmonių teisėtai, teisingai, nebent
yra kažkoks tai standartas, pagal kurį Dievas turi juos teisi. Ir
Biblijoje sakoma, kad Jis teis visus žmones pagal Jėzų Kristų, ir
JėzusKristus yra Žodis. Švento Jono 1-ame skyriuje, Ji sako:

Pradžioje buvoŽodis, ir Žodis buvo pasDievą, ir Žodis
buvo Dievas.
Ir Žodis tapo kūnu, ir gyveno tarp mūsų…

9 Taigi, visa, kuo mes šiandien esame, tai yra pasireiškimas
Jo atributų. Dieve…Pirma, jis net nebuvo Dievu, Dievas,
mes tiesiog pavadinkime Jį „Amžinasis“. Jis nebuvo Dievas,
kadangi žodis (angliškas žodis) „Dievas“, reiškia „garbinimo
objektas“, ir ten nebuvo nieko, kas Jį garbintų. Taigi, Jis buvo
Amžinasis, pagrindinis Šaltinis viso intelektualumo. Ir šiame
viso intelektualumo Šaltinyje, nebuvo atomo, molekulės, nieko,
niekur nebuvo šviesos, žvaigždžių, mėnulio, nieko. Dievas, ką
mes žinome kaip Dievą, didinga Dvasia, kuri buvo Amžina
(niekada neprasidėjo ir niekada neužsibaigė), Jis buvo ten. Ir
Jame buvo atributai: tai buvo atributai - būti Dievu, tuomet
Jo atributai būti Tėvu, atributai būti Sūnumi, atributai - būti
Gelbėtoju, atributai - būti Išgydytoju. Visi šie atributai buvo
Jame. Ir dabar Jis…tie dalykai, kurie nuo to laiko buvo
atskleisti, tiesiog Jo atributai tampa apreikšti.
10 Ką aš turiu omenyje „atributai“, buvo Jo „mintys“. Ir žodis
yra „išreikšta mintis“. Ir tuomet tai buvo Jo mąstyme. Ir kai Jis
pasakė: „Tebūnie“, ir buvo. „Tebūnie“, ir buvo.
11 Ir taigi, atminkite, jūs krikščionys, buvote Jo mintyse, dar
prieš atsirandant pasauliui. Ir jūs esate Jo minčių apraiška. Prieš
tai, kai dar buvo pasaulis, jūs buvote Kristuje, (amen) Dieve, nuo



DIEVAS PATS IŠAIŠKINA SAVE 3

pradžių. Ir tuomet, tai daro jus, suprantate, Jo valdiniais. Ir visa
tai yra Pats Dievas, materializuodamas Save apčiuopiamai, kad
Jį būtų galima paliesti, pamatyti, ir—ir taip toliau. Ir tai, kas yra
Dievas, visa visuma.
12 Tuomet žmonės sako: „Aiškinimas…“ Aš ne taip seniai
čia susirinkime kalbėjau, vyras man pasakė, jis pasakė: „Broli
Branhamai, jūs turite klaidingą aiškinimą. Jūs neteisingai Tai
išaiškinote“.
13 Taigi, mes girdime…Jie eina pas metodistus, ir jie sako:
„Baptistai neteisingai išaiškina“. Baptistai sako: „Sekmininkai
neteisingai išaiškina“. Sekmininkai sako, kad: „Vienybininkai
neteisingai išaiškina“. Vienybininkai sako: „Asamblėjos
neteisingai išaiškina“. Ir kiekvienas sako, kad kitas neteisingai
išaiškina.
14 Dievas Pats Išaiškina Save! Jam nereikia nė vieno, kad
išaiškintų Jį. Jis Pats išaiškina. Kas yra žmogus, kad gali
išaiškinti Dievą? Dievas Pats išaiškina Save.
15 Taigi, Petras čia kalba, mes sužinome, kad pradžioje, kai
Dievas pasakė: „Tebūnie šviesa“, ir buvo šviesa, tai yra to
išaiškinimas. Kai Dievas ką nors pasakė, ir tai buvo išreikšta,
tuomet tai buvo Dievo išaiškinimas, kad Jo Žodis yra teisingas.
Suprantate? Kai Jis pasakė: „Tebūnie šviesa“, pirma tai buvo Jo
mintyse, prieš tai, kaip buvo toks dalykas kaip šviesa. Kai Jis
pasakė: „Tebūnie šviesa“, šviesa pasklido po padanges, tai yra
išaiškinimas. Niekam nereikėjo to išaiškinti, nes Dievas pasakė,
ir tai buvo. Kai Dievas kalba, ir tai yra išreikšta - tai yra
Jo Žodžio išaiškinimas. Kodėl vyrai negali to pamatyti? Kodėl
žmonės negali to pamatyti?
16 Kai Dievas pažada, ir Dievas sako…Pradžioje, Pradžios
Knygoje, Jis paskirstė Savo Žodį kiekvienam laikotarpiui, kaip
Tai praeina nuo pradžios iki galo. Ir, per visus laikotarpius,
bažnytinis pasaulis visa tai sumaišė su tradicijomis, ir taip
toliau, ir Dievas visuomet siunčia į veiksmo vietą, per visą Senąjį
ir Naująjį Testamentus - pranašus! Ir Dievo Žodis ateina pas
pranašą. Ir kaip Jis tai daro? Jis išreiškia Dievo Žodį. Dievo
pasireiškimas, kuris pasako ar tai teisinga, ar klaidinga. Niekam
nereikia Jo išaiškinti, Žodis išaiškina Save. Dievas tai pažadėjo,
ir tai įvyksta!
17 Ką gero tai duos, sakant ką nors apie Jį? Kas yra tas
nuodėmingas žmogus, kuris bando pasakyti (kaiDievas pažadėjo
ir Dievas tai daro), kad tas išaiškinimas yra klaidingas?
Tai Dievas Pats daro savo išaiškinimą, išsaikindamas. Jam
nereikalingas nė vienas, kad išaiškintų Jį, Jis Pats išaiškina,
apreikšdamas tai, ką Jis pažadėjo, kad Jis darys.
18 O, jeigu tik bažnyčia galėtų tai pamatyti, ir pamatyti
pažadus, kurie buvo išskirstyti kiekvienam periodui! Visuose
kituose perioduose, Dievas siuntė į veiksmo vietą (net per
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septynis bažnyčios periodus) ir apreiškė viską, ką Jis pažadėjo
daryti. Viską, nėra palikto nė vieno nepadaryto dalyko. Tiksliai!
Ką Jis pasakė, kad padarys, tą Jis padarė.
19 Kadangi kai Dievas pasakė, grįžtant atgal į Izaijo, Jis pasakė:
„Mergelė pastos“, ir ji pastojo. Taigi, kas—kas gali išaiškinti
tai? Dievas išaiškino. Jis pasakė: „Mergelė pastos“, ir ji pastojo.
Taigi, ką jūs…jūs negalite…Nieko apie tai negalima pasakyti,
kadangi Dievas pasakė kad ji pastos, ir ji pastojo. Bet bažnyčia
tuomet buvo per akla, kad tai pamatytų. Suprantate, jie turėjo
savo pačių idėjas apie tai. Tai buvo per—per daug skirtinga nuo
to, ko jie tikėjosi.
20 Petras kalbėjo, grįžtant čia, jis pasakė: „Dievas apreiškė
Kristų per SavoŽodį, Jis pasakė: ‚Tai yraManomylimas Sūnus‘“.
Tie tikintieji stovėjo ten. Ir Kristus buvo Dievo apraiška. Jis
visada apreiškėKristų per Savo Žodį, kadangi Kristus yra Žodis.
Jis visada apreiškia.
21 Kai Jis pasakė…Nojaus dienomis, Kristus buvo Nojuje.
Ar jūs tikite tuo? Nojus pasakė: „Lis. Bus lietus, žemė bus
sunaikinta“. Lijo. Tam nereikia jokio išaiškinimo. Lijo, kadangi
Dievas, Nojuje, pasakė: „Lis“. Jis buvo pranašas, ir to įrodymu
buvo, kad tai, ką jis pasakė, išsipildė. Taigi, jiems nereikia to
išaiškinti.
22 Kai kurie iš jų aplinkui, galbūt pasakė: „Tas vyras nežino,
apie ką jis kalba“.
23 Bet Dievas visada žadėjo: „Jei jūsų tarpe bus kuris yra
dvasinis, ar pranašas, ir tai, ką jis pasakys, išsipildys, tuomet
klausykite tai“. Teisingai, nes tai tiesa. Tai turi atitikti su Žodžiu.
Ir Nojus atitiko Žodį. Kai jis pranašavo, kad lis, ir lijo. Tam
nereikia jokio išaiškinimo, kadangi tiesiog taip ir buvo.
24 Izaijas pasakė: „Mergelė pastos“, ir ji pastojo. Taigi, tai buvo
labai neįprasta. Nes, suprantate, tai buvo praėjus šimtams metų,
kol ši mergelė pastojo.
25 Tai buvo taip neįprasta, kol geras žmogus, vardu Juozapas,
jos vyras, „būdamas teisingas žmogus, ir nenorėdamas jos
paviešinti…“ Tas geras žmogus tomis dienomis, kaip tai turėjo
būti Juozapui, kai jis buvo susižadėjęs, vesti Mariją.
26 Ji buvo susižadėjusi. Tomis dienomis, tai sulaužyti, buvo
lygiai taip pat kaip svetimavimas. Ir, žinoma, Juozapui, atrodė,
kad Marija bandė jį panaudoti kaip priedangą, ar padaryti jį
apsauga dėl jos neteisėto elgesio, kadangi čia ji buvo rasta, kad
tapo motina, dar nesat ištekėjusiai, vien susižadėjusiai. Už tokią
apgaulę, būtų užmėtyta akmenimis ikimirties; pagal įstatymą.
27 Ir Juozapas, jos vyras, buvo teisus žmogus, labai teisingas
žmogus. Jis tikėjo Dievu. Ir kai ji žvelgė į jį tomis mielomis,
didelėmis, švelniomis akimis, ir sakė: „Juozapai, Arkangelas
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Gabrielius aplankė mane ir pasakė man, kad aš pastosiu,
nepažindama vyro“.
28 Taigi, jeigu Juozapas būtų pažvelgęs atgal į Raštus, pranašas
pasakė, kad ji pastos! Tai buvo vien tik Dievas, išaiškinantis
Savo Paties Žodį! Suprantate? Bet tai buvo per daug neįprasta.
29 Štai koks dalykas bet kuriame laikotarpyje. Dievo Žodis yra
svetimas žmonėms; Jis per daug neįprastas. Dievas visada daro
neįprastai. Tai neįprasta visur, kur yra Dievas. Tai prieštarauja
pasaulio sistemoms, kadangi jie turi dalykus, tokiu būdu, kokiu
jiemano, kad turi būti. Bet Dievas ateina ir daro neįprasta.
30 „Kaip ta mergelė gali pastoti?“ Jis buvo nuoširdus, jis
kreipėsi į Dievą dėl to.
31 Ir tuomet Dievas prakalbo jam sapne, ir pasakė: „Juozapai,
Dovydo sūnau, nebijok paimti Mariją sau į žmonas, nes tai, kas
joje prasidėjo, yra iš Šventosios Dvasios. Dievas užtemdė ją. Tai,
kas ir padarė tai“.
32 Ar jūs atkreipėte dėmesį, kokiu būduDievas turėjo reikalą su
Juozapu ten? Antraeiliu būdu - sapno būdu. Taigi, mes žinome,
kad yra sapnai, mes tikime sapnais. Aš tikiu sapnais. Buvo…
Dievas visada turėjo reikalą su žmonėmis per sapnus. Bet sapnai
yra antraeiliai, suprantate, tai gali būti teisinga ar klaidinga,
nebent tai bus išaiškinta. Bet jam nereikėjo jokio išaiškinimo.
Tai buvo Pats Dievas, tiesiogiai kalbantis Juozapui, kadangi
ten šalyje nebuvo pranašo tomis dienomis, kad išaiškintų. Jie
neturėjo pranašo jau keturis šimtus metų. Taigi kita, geriausia,
kad Dievas rūpinosi Savo Paties Sūnaus gerove, maitinimu,
buvo - kalbėti Juozapui per sapną ir be išaiškinimo. Jis pasakė:
„Moteris yra teisi. Tas Šventas Dalykas, kuris yra pradėtas joje,
yra Dievo Sūnus“. Nereikia jokio išaiškinimo.
33 Dievas Pats išaiškina sąžiningoms, nuoširdžioms širdims.
Vyrai ir moterys, kurie žvelgia į dalykus, kurie yra paslaptingi,
jeigu jūs esate sąžiningi, nuoširdūs ir tikite, Dievas turi būda,
kaip jums tai išaiškinti. Pirma, sužinokite, ar tai yra pažadas.
Jeigu tik Juozapas būtų grįžęs atgal, ir atsitraukęs nuo tradicijų,
ir sugrįžęs prie Biblijos, ir sužinojęs, kad Izaijas pasakė, kad ji
tai padarys.
34 Ir dalykai, apie kuriuos buvo kalbėta, ir Jo gimimas, ir visa
tai, buvo pasakyta Raštuose, „per šventus pranašus“, - kaip
pasakė Petras. Ir nė vienas žmogus neturi teisės įdėti į tai jokio
asmeninio išaiškinimo. Tai tiesiog tiksliai, ką pasakė Dievas,
kas įvyks. Jis buvo Dievo Žodžio apraiška tai dienai. Dievas tai
pasakė, taip ir buvo. Tai išspręsta.
35 Jėzus pasakė…Kai Jis buvo čia žemėje, kai jie negalėjo
suprasti Jo tarnavimo, tai buvo per daug, per daug nepaprastas
reiškinys, (jie negalėjo), greičiau fenomenalu. jie negalėjo
Jo suprasti. Jis pasakė: „Ištirkite Raštus!“ (Tikiuosi aš
neapkurtinau jūsų ten, pūsdamas į tai.) „Ištirkite Raštus, nes
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jūs manote Juose turintys Amžiną Gyvenimą, o Jie yra tie, kurie
liudija apie Mane“. Suprantate? „Jie yra Tie, kurie sako jums,
kas Aš esu“.
36 Suprantate, Dievas išdalijo Žodį. Ta diena turėjo būti Dievo
apsireiškimu, Dievas (Emanuelis) su mumis, „Jis bus vadinamas
Nuostabusis, Patarėjas, Taikos Kunigaikštis, Galingas Dievas,
Amžinasis Tėvas. Ir Jo Vardas bus Emanuelis - ‚Dievas su
mumis‘“. Dievas buvo Dovyde. Dievas buvo Mozėje. Dievas! Tas
Dievas per visą tą laiką, apreikšdamas Save tam laikotarpiui.
Bet šis amžius: „Mergelė pastos ir ji pagimdys Sūnų, ir Jis bus
Dievas su mumis“.
37 Tai štai dėl ko jie nukryžiavo Jį, darydamas Save Dievu,
ir taip pat laužydamas Sabatą. Jis buvo—Jis buvo Dievas virš
Sabato, ir Jis buvo Dievas. Ir Jis buvo ne tik paprastas žmogus
ar paprastas pranašas (vis dėlto Jis buvo paprastas Žmogus ir
Pranašas), bet Jis buvo Dievas-Pranašas. Ir Jis išpildė Žodį,
tiksliai, ką Dievas pasakė, kad Jis darys. Pasakė: „Kuris iš jūsų
galite apkaltinti Mane nuodėme? Ištirkite Raštus! Ir Juose jūs
manote turintys Amžiną Gyvenimą, ir Jie yra tie, kurie liudija
apieMane“. Bet jų tradicijos, jie gyveno kito amžiaus blizgesyje.
38 Kaip aš pamokslavau prieš keletą savaičių: „Gyvenant
blizgesyje“. Blizgesys yra „miražas“, saulė atspindi save, ir
tai yra netikra. Ir bet kuris kito laikotarpio blizgesys yra
klaidingas atspindys. Žmonės visuomet vaikšto tuo, kas nutiko
prieš kažkiek metų. Liuteronai vaikšto liuteronų blizgesyje.
Liuterio saulės šviesa buvo puiki jo dieną; Veslio - buvo gera
jo dieną; sekmininkų - buvo gera jų dieną. Mes lipame aukštyn
kopėčiomis, mes gyvename kitame laikotarpyje! Mes einame
toliau, toliau, mes negalime gręžiotis atgal.
39 Kai mes apsiprantame dalykuose, galvojame, kad viską
padarėme, mes įsukame savo tradicijas; ir tai viskas buvo gerai
tą dieną, betmes judame toliau! Tyrinėkite Raštus ir pažiūrėkite,
kas yra pažadėta šiai dienai, tuomet mes žinosime, kur mes
esame, tuometmes galėsime pasakyti, kurmes stovime.
40 Liuteris; jūs galite pažvelgti į Raštą ir pamatyti tą—
tą Sardiso laikotarpį, jūs galite pamatyti tiksliai, kas buvo
pažadėta. Pažvelkite kokios rūšies raitelis išjojo, pažvelkite kas
išėjo jo pasitikti, tiksliai, „žmogaus sumanumas“, reformacija.
Stebėkite Veslį, ir taip toliau. Ir kai ateinama į sekmininkų
laikotarpį, ir per visą laikotarpį, stebėkite kaip tai keliavo.
Pažvelkite į Raštus, ir pamatykite kur mes esame. Štai dėl ko
Jėzus pasakė: „Tyrinėkite Raštus!“
41 Pažiūrėkite kur mes esame! Aš tikiu, kad mes esame tiesiai
dabar esame Dievo Sūnaus Atėjime. Aš tikiu, kad mes esame
kaip tik tos valandos laikotarpyje, kai Jis gali pasirodyti bet
kuriuo laiku. Aš tikiu, kad Raštai tai skelbia, kad mes esame
šio pasaulio istorijos paskutinėje valandoje. Aš matau dalykus,
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kaip jie formuojasi. Matau tą Ekumeninę Tarybą, vedančią visas
bažnyčias į tai, į žvėries ženklą. Ir matau Romos imperiją, ir
ką ji daro, ir visus likusius. Matau juos, susirenkančius kartu,
užkertančius kelią Šviesai, užkertančius kelią Evangelijai. Visi
turės jai priklausyti, ir vaikščioti jų šviesoje, ar jūs iš viso
nevaikščiosite. Suprantate, mes esame laiko pabaigoje. Mums
nelieka nieko kito, kaip tik laikytis Dievo ir tikėti Jo Žodžiu.
Žodis visada yra teisus.
42 Laodikijos bažnyčios laikotarpyje, iš visų jų, tai buvo
vienintelis bažnyčios laikotarpis, kad Kristus buvo išvarytas iš
bažnyčios. Jis buvo išorėje, beldėsi. Kas nutiko? Ši Ekumeninė
Taryba, tai kas išstums Jį. Biblijoje pasakyta, kad Jis bus išorėje,
ir Jis yra. Ji neįleidžia ko? Žodžio. Ir Jis yra Žodis. Jis visada buvo
Žodis, ir Jis tebėra Žodis šį vakarą! Jis yra Žodis.
43 Biblijoje pasakyta: „Žodis yra aštresnis, labiau galingesnis
nei dviašmenis kalavijas“, Hebrajams, 4-as skyrius, „įžvelgiantis
širdies mintis ir ketinimus“. Žodis buvo! Jie turėjo žinoti, kas Jis
buvo, kai Jėzus tai pasakė tą dieną.
44 Stebėkite ką Jis padarė. Kartą Jis stovėjo ten, pačioje
pradžioje Savo tarnavimo. Ten pas Jį atėjo žmogus, vardu
Simonas, Simonas Petras. Ir kai Petras pažvelgė į Jį, ir—ir
pamatė Jį, Jėzus jam pasakė: „Tavo vardas yra Simonas, ir tu
esi Jonos sūnus“. (Jis turėjo žinoti, kad Mozė pasakė: „Viešpats,
tavo Dievas iškels Pranašą, tokį kaip aš, ir turite Jo klausyti“.)
Ir čia buvo Žmogus, kurio jis niekada nematė Savo gyvenime,
pasakė: „Tavo vardas yra Simonas, ir tu esi Jonos sūnus“. Na,
jis tiesiog tada žinojo, kad tai ne kas kita…Jie keturis šimtus
metų neturėjo pranašo, ir čia buvo Žmogus, pasakantis jam kas
jis buvo. Nenuostabu, kad jis galėjo tai priimti!
45 Tuo metu, Pilypas, nuėjo ir—ir surado Natanaelį po medžiu,
ir atvedė jį atgal pas Jėzų. Jėzus pasakė: „Štai izraelitas, kuriame
nėra klastos“.

Jis paklausė: „Rabi, iš kur Tumane pažįsti?“
46 Jis tarė: „Prieš Pilypui pakviečiant tave, kai tu buvai po
medžiu, Aš mačiau tave“.
47 Jis pasakė: „Rabi, Tu esi Dievo Sūnus! Tu esi Izraelio
Karalius“. Jis žinojo, kad taip buvo! Kas? Tam nereikėjo jokio
išaiškinimo, Jehova tai pasakė!
48 Ten stovėjo tie, kurie tuo netikėjo. Jie pasakė: „Tas Vyras
yra Belzebubas. Jis turi—Jis turi tam tikrą gudrybę, kurią Jis
pritraukia. Jis—Jis yra ateities spėjėjas, ar kažkas“.
49 Jėzus pažvelgė į juos, ir pasakė: „Na, jūs kalbate tai prieš
žmogaus Sūnų, tai bus jums atleista. Bet kai ateis Šventoji
Dvasia, ir darys tą patį, kas kalbės prieš Ją, tai jam niekada
nebus atleista, šiame pasaulyje nei ateinančiame pasaulyje“. Jis



8 IŠTARTAS ŽODIS

pranašavomūsų dieną, dieną, kurią mes pamatysime. Nes Jis yra
tas pats vakar, šiandien ir per amžius.

Atminkite, tai buvo JėzusKristus, kuris buvoMozėje.
50 Tai buvo Jėzus Kristus, kursi buvo Dovyde. Kai Dovydas,
sūnus…Dovydas užlipo į kalną, atmestas karalius, ir verkė dėl
Jeruzalės, tai buvo niekas kitas, bet Kristus jame. Nes maždaug
po aštuonių šimtų metų, Dovydo sūnus, sėdėjo ant Alyvų kalno
ir žvelgė žemyn į Jeruzalę, ir verkė, pasakė: „Jeruzale, Jeruzale,
kiek kartų Aš norėjau surinkti jus kaip višta savo jauniklius, bet
jūs nenorėjote!“
51 Kai Juozapas buvo kalėjime - tai buvo Jėzus. Kai jis buvo
parduotas maždaug už trisdešimt sidabrinių - tai buvo Jėzus.
Kai jis tapo Potifaro žmogumi - tai buvo Jėzus. Kai jis atsisėdo
faraono dešinėje. Ir kai jis palikdavo, kiekvienas…trimitas
skambėdavo, ir kiekvienas turėjo atsiklaupti - tai buvo Jėzus.
Nė vienas žmogus negalėjo ateiti pas faraoną, vien tik per—
per Juozapą; joks žmogus negali ateiti pas Dievą, vien tik per
Jėzų. Tai buvo Jėzus, išpildytas išpranašautas Žodis, kalbėtas
šešėliuose ir provaizdžiuose.
52 Kai Jėzus buvo čia žemėje, Jis padarė tą patį, ką padarė
pranašai, štai kodėl jie žinojo, kad Jis buvo Dievo Žodžio
apraiška. Jo nereikėjo išaiškinti.
53 Kai Natanaelis tai pamatė, jis krito žemyn, pasakė: „Tu esi
Izraelio Karalius, Dievo Sūnus, Izraelio Karalius. Mes žinome
Tave, joks žmogus negali to padaryti“.
54 Naktį atėjo Nikodemas, pasakė už fariziejus tą patį. Bet,
matote, jie buvo taip įsikabinę į savo Ekumeninę Tarybą, kad jie
negalėjo To priimti. Jis išreiškė tai, ką jie sakė; pasakė: „Rabi,
mes…“ Kas tie „mes“? Jų taryba! „Mes žinome, kad Tu esi
mokytojas, atėjęs nuo Dievo, kadangi joks žmogus negali daryti
tų dalykų, nebent Dievas yra su Juo“. Jie atpažino Tai, jie žinojo,
kad Tai buvo, bet jie buvo taip įsikabinę į tai.
55 Ir Dievas, per pastaruosius keturiasdešimt metų, supurtė šią
tautą Šventosios Dvasios krikštu, ir vyrai bei moterys tebėra To
išorėje, kadangi jie yra įsikabinę į tą patį dalyką, gyvena kitos
dienos blizgesyje. Kas nutiko? Kiekvienas nori būti metodistu,
baptistu, presbiterionu, liuteronu ar kažkuo. suprantate, tai yra
blizgesys.
56 Jie gyveno Mozės dienos blizgesyje. Ką Jis pasakė? Jis
pasakė…Jie pasakė: „Mes esameMozėmokiniai“.
57 Jis atsakė: „Jeigu jūs būtumėte pažinę Mozę, Jūs
pažintumėte Mane, Mozė rašė apie Mane!“
58 Jeigu jūs žinotumėte Liuterį, jūs žinotumėte šį laikotarpį!
Jeigu jūs būtumėte žinoję metodistus, jūs žinotumėte šį
laikotarpį! Nes Kristus rašė apie šį laikotarpį! Žodis, kuris
išsipildo, turi išsipildyti šiame laikotarpyje. Tam nereikia kieno
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nors išaiškinimo, Dievas Pats išaiškina Save. Dievas išaiškina
Save, nes Jis yra Vienintelis, kuris gali Tai išaiškinti. Dievo
pažadai visada patvirtina, ką Jis pasakė, ir tai yra išaiškinimas.
59 Taigi Jėzus, (norėdami sutaupyti laiko), Jėzus pasakė, Švento
Jono 14-ame skyriuje, 12-oje eilutėje: „Tas, kuris tiki Mane,
darbus, kuriuos Aš darau, jis taip pat darys“. Ar Jis tai pasakė?
Teisingai. Tam nereikia jokio išaiškinimo. Kai kas nors taip
veiks, tai - Dievas. Neabejotinai!
60 Jis taip pat pasakė: „Kaip tai buvo Loto dienomis, taip bus,
ir kai ateis žmogaus Sūnaus“. Jėzus tai pasakė. Ar Jis tai pasakė?
Be abejo, Jis tai pasakė! Tam nereikia išaiškinimo.

Jie sako: „Na, tai reiškia…“
61 Tai reiškia būtent tai, ką Jis pasakė! „Kaip tai buvo Loto
dienomis, taip bus, ir kai ateis žmogaus Sūnaus“. Kaip apie
Loto dienas? Grįžkime atgal, tiesiog minutėlei, sužinokime ką
jie veikė.
62 Loto dienomis buvo trys žmonių klasės: tikintieji,
apsimestiniai, ir netikintieji. Tai yra kiekviename būryje, tas
pats dalykas.

Mes sužinome, kad sodomiečiai buvo netikintys.

Lotas buvo apsimestinis tikintysis.
63 Abrahamas buvo tikintysis. Jis buvo tas, kuriam buvo
patvirtinta sandora. Jis buvo tas, kuris laukė pažadėtojo
sūnaus. Jis buvo tas, kuris to tikėjosi. Amen. (Aš nesakau pats
sau „amen“. „Amen“ reiškia „Tebūnie taip!“) Ir tai teisybė.
Abrahamas nebuvo Sodomoje. Abrahamas buvo toli, ir už
Sodomo. Jis yra provaizdis dvasinės Bažnyčios šiandien,
64 Lotas yra provaizdis denominacinės bažnyčios, vis dar
esančios Sodomoje. Žiūrėkite, Biblijoje tai pasakyta: „Sodomo
nuodėmės vargino jo teisią sielą kasdien“. Kodėl jam neužteko
jėgų išstoti prieš tai? Daug gerų žmonių sėdi šiandien bažnyčioje,
žiūri ir mato moteris, su šortais ir vyrus, darančius tuos dalykus,
ir jų nariai eina, ir žaidžia golfą sekmadieniais, ir iškylų
vakarėliai, maudynės ir kita, užuot eidami į bažnyčią. Sėdi
namuose trečiadienio vakarą, žiūri televizorių, užuot eidami į
bažnyčią. Jie norėtų ką nors pasakyti, bet taryba juos išmes.
Kas nutiko? Tai vėl Lotas, žvelgiantis pro savo langą, ir matantis
nuodėmę, ir bijantis nuodėmę pavadinti „nuodėme“!
65 Abrahamo nebuvo jų maišalynėje, jo ten nebuvo. Jis buvo
dvasinės Bažnyčios provaizdžiu. Dabar stebėkite, kas nutiko
tiesiog laiko pabaigoje, tiesiog prieš nužengiant ugniai. Visi
jie buvo pagonys. Tai išpranašavo nužengiančią ugnį ant
pagonių pasaulio šiandien, kai karalystės bus išardytos ir jie
bus sudeginti. „Dangūs degs, - pasakė Viešpats, - ir jie degs
dideliame karštyje“. Tai buvo to provaizdis.
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66 Dabar įsivaizduokime juos. Čia Abrahamas, jau išėjęs, ne
Sodomoje, jis buvo už Sodomos. Lotas tebebuvo Sodomoje.
67 Keistas dalykas, vieną karštą rytą, maždaug tai turėjo būti
vienuoliktą valandą, jis pamatė ateinančius tris vyrus, įprasti
vyrai, ėjo keliu, taku. Abrahamas sėdėjo po ąžuolu, ilsėjosi. Jis
tikriausiai buvo išgynęs tą rytą bandą, atėjo beveik vidurdienis.
Ir jis pamatė ateinančius tris vyrus. Ir kažkas buvo tuose vyruose,
kad, skambutis nuskambėjo. O, tai bent!
68 Visada yra kažkas Dieve, Kai Tai ateina tarp žmonių, Tai
skambutis suskamba. Jie Jie žino Tai. Kažkas jiems sako, kad
čia yra įrodymas.
69 Abrahamas greit atbėgo, ir pasakė: „Mano Viešpatie, užeik,
leisk man atnešti šiek tiek vandens, ir nuplauti Tavo kojas, ir
duoti Tau kąsnelį duonos, ir tuomet Tu gali keliauti toliau Savo
keliu“. Taigi Jis pasuko į šalį. Jis įlėkė į bandą, paėmė veršį ir
papjovė jį, turėjo tarną, kuris paruošė jį. Nuėjo į palapinę, toliau
už jo, ir liepė Sarai suminkyti kažkiek miltų, ir iškepti kažką, ar
kažkokį patiekalą, iškepti duoną, ir paplotėlius krosnyje. Atnešė
juos ir patiekė. Kai jie ten sėdėjo, valgė, jie atkreipė dėmesį, kad
Vyras vis žvelgė tolyn į Sodomą. Ir Jis pasakė…
70 Du iš jų, atminkite, nuėjo į Sodomą. Du nuėjo į Sodomą.
Prašau, nepraleiskite šito. Aš nurodau į tai, ką pasakė Jėzus. Du
iš jų nuėjo į Sodomą, kad išvestų Lotą, ir kas buvo pasirengę
išeiti iš ten. Ir tie du, kurie nuėjo ten, nuėjo ir pamokslavo. (Ir
ten buvo Vienas, pasilikęs su Abrahamu. Stebėkite ženklą, kurį
Jis padarė.) Jie ten turėjo ženklą, tai buvo…sodomiečiai buvo
apakinti. Evangelijos pamokslavimas visada apakina netikintį.
Ir atkreipkite dėmesį, ką tai padarė.
71 Taigi, ten buvo Vienas, stovintis čia, ir padaręs ženklą
priešais Abrahamą.
72 Taigi, ar jūs kada nors atkreipėte dėmesį? Bet kuris istorikas,
pasekite Raštus, pasekite istoriją, niekada nebuvo bažnyčios
laikotarpiuose laiko, kai žmogus kada nors nueitų į nominalias
bažnyčias ten pasaulyje, ten denominacijose, niekada, prieš tai,
nebuvo žmogaus, kurio vardas baigtųsi kaip Abraham, h-a-
m. Bet šiandien, jie turi vieną - G-r-a-h-a-m. Teisingai. Eina
ten, iškviesdamas juos. Jis daro nuostabų darbą. Graham, Bilis
Graham, Dievo tarnas, ten tarp denominacijų, politikų ir taip
toliau, triuškindamas tai.
73 Anądien, kai jie norėjo, kad jis kandidatuotų į prezidentą, jis
kategoriškai to atsisakė. Dieve, palaimink jį už tai. Na, tos viskio
kompanijos, jei tai būtų, pirma, jis niekada nebūtų paremtas. Jie
būtų išleidęmilijardus dolerių, nes vis tiek jis turėtų juos išmesti,
tas cigarečių kompanijas ir panašius dalykus. Suprantate, jis yra
ten kaipDievo pasiuntinys sodomiečiams. Būtent taip.
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74 Bet atminkite, ten buvo Vienas, kuris stovėjo ten su
Abrahamu, kitas Vyras, ne tie du, kurie nuėjo ten, kaip
šiuolaikiniai evangelistai, nuėjo ten pamokslauti. Atkreipkite
dėmesį, ten buvo Vienas, kurs ten stovėjo. Du nuėjo tuo keliu,
ir Vienas stovėjo čia su Abrahamu. Ir Tas, kuris stovėjo su
Abrahamu, davė jam ženklą.
75 Dabar stebėkite, jo vardas buvo „Abram“ ir jo žmonos -
buvo „Sarai“, tiesiog likus vienai dienai ar dviem iki to. Dievas
pasirodė jam ir pasakė: „Nuo dabar Aš pakeičiu tavo vardą iš
Abram į Abraham“. (Suprantate, G-r-a-h-a-m yra šešios raidės,
žmogus). Bet A-b-r-a-h-a-m yra septynios, septynios raidės; h-
a-m, užsibaigiant su h-a-m.
76 Taigi, čia dvasinėje Bažnyčioje, ten buvo Vienas su
Abrahamu, ir atkreipkite dėmesį, ką Jis pasakė. Jis pasakė:
„Abraham“, - (ne „Abram“), - Abrahamai, kur tavo žmona, - (ne
„S-a-r-r-a“), „S-a-r-a-h? Kur tavo žmona Sarah?“
77 Žiūrėkite, ką jis pasakė: „Ji yra palapinėje, už Tavęs“.
78 Ir Jis pasakė: „Aš aplankysiu tave. Aš ruošiuosi aplankyti
tave“. Matote tą asmenvardį, Vienas, pagal pažadą, kurį
Jis pažadėjo. Tai buvo Dievas! Jis pasakė: „Aš ruošiuosi
aplankyti tave“.
79 Ir Sarah, (kaip mes visi tai suprantame) pasislėpusi
nusijuokė savyje, ji pasakė: „Aš, sena moteris, šimto metų,
mano viešpats, - (kuris buvo Abrahamas), - taip pat senas,
praėję tą laiką, kai buvome jauni žmonės“. Pasakė: „Na, mes
daugiau nebegalime turėti tokio malonumo, aš esu sena, ir jis
senas“. Ir pasakė: „Mes negalime to turėti“. Ir pasakė: „Kaip? To
negali būti!“
80 Ir Vyras (Dievas žmogaus kūne), pasakė: „Kodėl Sarah
juokiasi ir abejoja, kalbėdama tuos dalykus?“ Palapinėje, už Jo.
81 Dabar žiūrėkite, ar tai nėra tas pats tarnavimas, kuri turėjo
Jėzus Kristus! Jis žvelgė į auditoriją ir įžvelgė jų mintis. Jis
pasakė Petrui kas jis buvo, ir koks buvo jo tėvo vardas. Pasakė
Natanaeliui.
82 Pasakė moteriškei prie šulinio, kai ji pasakė…Jis pasakė:
„Eik atneškMan gerti“, ar „AtneškMan gert“.
83 Ji pasakė: „Pone, tai yra neįprasta Jums kalbėtis su…jums
žydams, kalbėtis su samariečiais. Mes neturime reikalų vienas
su kitu“.
84 Jis atsakė: „Bet jei tu žinotum, su Kuo tu kalbi, tu prašytum
Manęs gerti“. Pokalbis tęsėsi. Jis pasakė: „Eik, pakviesk savo
vyrą ir sugrįžk čia“.

Ji atsakė: „Aš neturiu vyro“.
Jis pasakė: „Gerai pasakei, nes tu turėjai penkis“.
Ji pasakė: „Pone!“
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85 Pažvelkite į skirtumą tarp to, ir tų—ir tų tos dienos kunigų,
tos tarybos. gyvenančios kitos dienos blizgesyje. Jie pasakė:
„Tai yra šėtonas!“ Jie turėjo kažką atsakyti savo susirinkimui,
kadangi jis to reikalavo.
86 Bet ką padarė ši vargšė moteris, ši iš anksto numatyta
Sėkla, gulini jos širdyje…Ji sirgo ir buvo pavargusi nuo viso
to, ji turėjo išeiti į gatvę kaip prostitutė. Bet kai ji Tai pamatė,
ji pasakė: „Pone, aš suvokiu, kad Jūs esate Pranašas. Mes
neturėjome nė vieno jau keturis šimtus metų, ir mums buvo
pasakyta, kad kai Mesijas ateis, tai Jis darys tuos dalykus“. O,
tai bent! Ta Sėkla, gulinti ten, šoktelėjo ir atgijo! Kodėl? Tam
nereikėjo jokio išaiškinimo.
87 Jėzus pasakė: „Aš, kuris kalbu su tavimi, esu Jis“. Tam
nereikia jokio išaiškinimo. Jis padarė stebuklą, ir paliudijo, kad
Jis ir buvo tas Mesijas, amen, ir patvirtino tiksliai tai, ką Dievas
pažadėjo („Viešpats jūsų Dievas, pakels Pranašą, tokį, kaip aš“, -
pasakėMozė). Kas tai buvo? Rašto įrodymas!
88 Ji nubėgo į miestą ir pasakė: „Ateikite pažiūrėti Žmogaus,
Kuris pasakėman tai, ką aš esu padariusi. Ar tai ne pats Kristus?
Ar tai ne Jis? Jis pasakėman ką aš esu padariusi“.
89 Dabar atkreipkite dėmesį, Jėzus, tai buvo Jis ten, tame
Žmoguje, kur buvo atsukęs Savo nugarą į palapinę, ir pasakė tai,
apie ką Sarah galvojo, viduje palapinės.
90 Dievo Žodis sako, Hebrajams 4-me skyriuje, kad…Jis tai
sako: „Dievo Žodis yra galingesnis ir aštresnis nei dviašmenis
kalavijas, perkertantis iki kaulų smegenų, ir įžvelgiantis širdies
mintis ir ketinimus“. Tai yra Žodis! Ir kiekvieną kartą, kai ateina
pranašas, jis ateina su Žodžiu, ir jis buvo to laikotarpio Žodžiu.
Ir ką tai padarė? Pranašautojas, kuris įžvelgė mintis, kurios
buvo širdyje.
91 Tai padarė Jėzuje Kristuje, kadangi Jis buvo Žodžio
pilnatvė.
92 Ir Jėzus pasakė: „Kaip tai buvo Sodomos dienomis, taip
bus ir žmogaus Sūnaus atėjime“. Dievo Dvasia ateis į žemę
žmonių pavidale, Dievas, apreikštas žmogaus kūne (Amen! Ar
jūs tai matote?), ir darys tuos pačius dalykus, kuriuos Dievas
padarė, būdamas žmogaus kūne Sodomoje. Atminkite, jie laukė
pažadėtojo sūnaus. Ir iš kart po to, atėjo pažadėtas sūnus. Tai
buvo paskutinis ženklas, kurį matė Sodomo ir Abrahamo grupė,
prieš ateinant pažadėtam sūnui. Ar jūs atkreipėte į tai dėmesį?
Ir dabar, dvasinė Bažnyčia atėjo iki tos valandos.
93 Kažkas paklausė: „Broli Branhamai, jūs sakote: ‚tai buvo
Dievas‘?“
94 Biblijoje pasakyta, Tai buvo Dievas! Tam nereikia jokio
išaiškinimo. Jis yra Elohim. Tai, kaip Jį pavadino Abrahamas.
Kiekvienas Biblijos skaitytojas tai žino. „Elohim“ - „turintis
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visokeriopą pakankamumą“. Jis buvo Pirmas, Paskutinis;
Pradžia, Pabaiga. Elohim! Abrahamas pavadino Jį „Elohim“.
Dievas (didžioji raidė hebrajų kalba), Elohim; tiesiog kaip:
„Pradžioje Dievas“, - Elohim.
95 Jis buvo Elohim, apreikštas žmogaus kūne, dėvintis
žmogaus rūbus, valgantis žmogaus maistą. Amen! Ženklas,
kad paskutinėmis dienomis tas Dievas vėl pasirodys tarp Savo
žmonių žmogaus kūne! Amen! Jėzus pasakė: „Darbus, kuriuos
aš darau, jūs taip pat darysite. Ir kaip tai buvo Sodomo dienomis,
taip bus ir žmogaus Sūnaus atėjime“. Amen! Tam nereikia jokio
išaiškinimo; tam reikia pasireiškimo, štai ko reikia. Amen. Ar
jūs tikite tuo?

Palenkime savo galvas.
96 Mūsų Dangiškasis Tėve, mes pateikiame Tau Tavo pažadą
šį vakarą, kad Tu pasakei šiuos dalykus. Tu pažadėjai juos.
Niekas negali atgaivinti Tavojo Žodžio - bet Tu. Tu pasakei:
„Tebūnie šviesa“, ir buvo šviesa. Niekas negali to išaiškinti, tai
buvo apreikšta.
97 Kaip mes cituojama pranašą Izaiją: „Mergelė pastos“, ji
pastojo; nereikia jokios apraiškos, ji pastojo. Štai kas nutiko.
98 Tu pasakei, kai Jis ateis, Jis gims Betliejuje: „Iš Betliejaus,
Judėjos. Ar tu nesi mažiausias tarp Izraelio, Judo kunigaikščių?
Bet iš tavęs ateis Mano žmonių Valdytojas“.
99 Tai, ką Jis darys, ką Jis šauks nuo kryžiaus, kaip Jis bus
pasmerktas, pervers Jo kojas ir Jo rankas; „Jis buvo sužeistas dėl
mūsų nusižengimų, ir sumuštas dėl mūsų nedorybės; bausmė dėl
mūsų ramybės buvo ant Jo; Jo rėžiaismes esame išgydyti“.
100 Kaip Dovydas pasakė: „Aš nepaliksiu Jo sielos pragare, ir
neleisiu Savo Šventajam pamatyti sugedimo“. Ir trečia dieną,
prieš septyniasdešimt dvi valandas, prieš prasidedant sugedimui
Jo kūne, Dievo Žodis pasakė: „Jis prisikels“. (Jie pasakė, kad jie
pavogė Jo kūną; jie tebetiki tuo.) Bet mes tikime, Viešpatie, Tavo
Žodžiu! Jis buvo apreikštas. Jėzus Kristus prisikėlė ir Jis pasakė:
„Aš…Štai, Aš su jumis visada, net iki pasaulio pabaigos“.
101 Mes tikime, kad Tu esi čia šį vakarą. Mes tikime, kad
šį vakarą Tu esi toks pat Jėzus Kristus, čia, koks Tu kada
nors buvai. Ir Tu tik ieškai akių, rankų, kojų, burnos, sielų,
kūnų, kuriuos Tu gali panaudoti, kad apreikštum Save. Dieve,
pašventink mus šį vakarą, kad mes galėtume matyti gyvąjį Jėzų
Kristų, gyvenantį tarp mūsų. Leisk Jam ateiti! Tuomet įvyks,
kaip tie išalkę graikai, kurie atėjo tą dieną, ir pasakė: „Pone,
mes norime pamatyti Jėzų“. Ir jie turėjo Jį pamatyti. O, koks tai
turėjo būti jaudulys, kai jie pažvelgė į Jį!
102 Dieve, Tu esi tas pats šiandien. Ir Tu pažadėjai, kad jei mes
trokšime, mes galėsime Jį pamatyti. „Dar truputis, ir pasaulis
Manęs nebematys, - (netikintieji), - bet jūsManematysite, nes Aš
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būsiu su jumis, netgi jumyse, iki pasaulio pabaigos“.Mes žinome,
kad Tu esi tas pats vakar, šiandien ir per amžius.
103 Viešpatie, Žodžiai buvo išsakyti, jie buvo parašyti, dabar
tebūnie tai atlikta, Dievo Šlovei, parodant, kad Jis laikosi Savo
Žodžio. Amen. Telaimina jus Dievas.
104 Aš ruošiuosi pakviesti maldos eilę. Aš tikiu, Bilis pasakė,
kad jis išdalino maldos korteles, nuo vieno iki šimto, ar kažkas
panašaus. Šiuo metu jo čia nėra. Yra…Koks maldos kortelės
numeris…Kas nors pažvelkite į kitą pusę jūsų…Tai—tai turėtų
būti skaičius ir—ir raidė (A, B, C, D, ar…). Kokia ten yra,
A? Gerai.
105 Paimkime A, numeris vienas, du, trys, keturi, penki. Tiesiog
atsistokite štai taip. A, numeris vienas, numeris du, numeris
trys, numeris keturi. Keturi, aš nematau, kad atsistotų. Maldos
kortelė numeris keturi. Vienas, du, trys. Maldos…Galbūt jie
negali atsistoti. Jeigu jie negali, kas nors pažvelkite į savo
kaimyno kortelę, jis galbūt turi kortelę ir negali atsistoti.
Greičiau dabar. Štai jis, keturi. Penki, maldos kortelė numeriu
penki. Šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt, vienuolika, dvylika.
Tiesiog pradėkite ateiti čia, kai jūsų numeris yra pakviečiamas.
Numeris vienas, du, trys, išeikite tiesiog štai tuo keliu. Maldos
kortelė numeris vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni,
aštuoni, devyni, dešimt, vienuolika, tiesiog užimkite savo vietas.
Vienuolika, dvylika, trylika, keturiolika, penkiolika, šešiolika,
septyniolika, aštuoniolika, devyniolika, dvidešimt, dvidešimt
vienas, dvidešimt du, dvidešimt trys, dvidešimt keturi, dvidešimt
penki. Ar yra kas nors, negalintis…
106 Aš matau jaunuolį neįgaliojo vežimėlyje ten gale. Jei tavo
numeris yra pakviestas, sūnau, ir—ir tu negali…na, tiesiog
pakelk savo ranką, mes pasirūpinsime, kad tu būtum čia.
Suprantate?
107 Kiek iš jūsų, čia esančių, neturite maldos kortelės ir jūs
sergate? Leiskite pamatyti jūsų rankas, visur. Tiesiai čia, gerai,
iškelkite savo rankas. Ar jūs tikite? Kol jie surenka juos kartu,
ar jūs tikite tuo, kad jis yra tas pats vakar ir per amžius? Kiek
iš jūsų? Stebėkite tuos tarnautojus; argi Raštas mums šiandien
nesako, broliai, kad Jis yra Aukščiausias Kunigas, kuris gali
atjausti mūsų negalias? Ar taip? Kiek iš jūsų tuo tiki, pakelkite
savo ranką? Jis yra Aukščiausias Kunigas, kuris gali atjausti
mūsų negalias.
108 Tuomet, jeigu Biblija sako: „Jis yra tas pats vakar ir per
amžius“, kiek iš jūsų tiki tuo? Tuomet kaip Jis elgtųsi šiandien?
Jis turėtų elgtis taip, kaip Jis elgėsi vakar. Ar taip? Kur Jis yra
šį vakarą? Sėdintis Didenybės dešinėje, Jo kūno; Šventoji Dvasia
yra čia pastate, kad Jį pažintų.
109 Atkreipkite dėmesį, pažvelkite dabar. Kas nutiko, kai
tuomet ten, kai kažkas palietė Jo drabuži, moteris, vieną dieną?
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Ji neturėjo maldos kortelės, kaip mes sakytume, bet ji palietė
Jo drabužį. Ir kai ji palietė Jo drabužį, Jėzus atsisuko atgal ir
paklausė: „Kas palietė Mane?“
110 Petras papriekaištavo Jam, ir pasakė: „Na, Viešpatie, tai
skamba tiesiog neišmintingai. Na, kiekvienas bando paliesti
Tave. Kodėl klausi: ‚Kas palietė Mane?‘“
111 Jis pasakė: „Bet Aš pajutau, kadAš pasidariau silpnas“, Kiek
iš jūsų žino tai? „Dorybė“, kas reiškia „jėga“ - išėjo iš Manęs.
„Aš pasijutau silpnas, kažkas palietė Mane, skirtingos rūšies
prisilietimu“. Ir Jis atsisuko atgal, pažvelgė į auditoriją, kol Jis
surado iš kur tas tikėjimo kanalas.
112 Visi apkabindavo Jį: „O, Rabi,mes tikimeTavim“, ir visa tai.
113 Bet ten buvo kažkas, kas tikrai tikėjo Tuo. Ir ji palietė Jo
rūbą, ir patikėjo, kad ji buvo išgydyta, kadangi ji pasakė savo
širdyje, jeigu ji galės tai padaryti, tai štai kas įvyks.
114 Jis atsisuko atgal ir žvelgė į auditoriją, kol Jis surado ją, ir Jis
pasakė…pasakė jai, kad jos kraujoplūdžio problema baigėsi, ir
ji buvo išgydyta. Ar taip? Taigi, tokiu būdu Jis padarė, žmonių
auditorijoje.
115 Dabar, aš tvirtinu, kad Jis nėra miręs, Jis šiandien yra toks
pat gyvas, koks Jis kada nors buvo. Ir Biblijoje pasakyta, Pats
Jėzus pasakė: „Kaip tai buvo Sodomos dienomis, taip bus ir
žmogaus Sūnaus atėjime“.
116 Taigi pažvelkite, nesvarbu kokios rūšies dovaną Dievas turi
čia, viršuje, turi būti taip pat viena čia, žemai, kad atsakytų į
ją. Jis nuėjo į miestą, Biblijoje pasakyta: „Daugelio dalykų Jis
negalėjo padaryti dėl jų netikėjimo“. Ar taip? Tas pat šiandien.
Jūs turite tikėti Juo. Jūs tiesiog turite patikėti Juo. Tai vienintelis
būdas kaip jūs galite.
117 Ar maldos eilė paruošta? Dabar, visi būkite pagarbūs,
maždaug apie dešimt minučių. Nežinau, ar aš pereisiu per tai, aš
turiu stovinčių čia, apie dvidešimt penkis ar trisdešimt. Bet taigi,
maldos eilėje, kiekvienas iš jūsų ten, maldos eilėje, kurie žino,
kad aš nepažįstu jūsų, ir aš nieko apie jus nežinau, pakelkite savo
ranką. Visi, esantys maldos eilėje.
118 Dabar auditorijoje, kurie žinote, kad aš nieko apie jus
nežinau, pakelkite savo ranką. Dabar, taigi, štai ką aš čia
bandau pasakyti, drauge, suprantate. Taigi, štai tai. Visi šie
tarnautojai, čia ant pakylos. Ir Kristus tai pažadėjo. Suprantate,
tai buvo parašyta. Kada tai turėjo išsipildyti? Paskutinėmis
dienomis, tiesiog prieš Viešpaties Atėjimą. Ar ne taip? Tai tuomet
turėjo įvykti.
119 Taigi, tai Žodis, kuris yra išpranašautas šiandien. Ne
Liuterio šviesa; ne Veslio šviesa; ir net ne sekmininkų šviesa. Tai
dabar nukeliavo toliau. Taigi, su Liuteriu yra viskas gerai; su
metodistais - viskas gerai; su baptistais - viskas gerai; su visais
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jais, su sekmininkais, puiku. Čia šį vakarą, sėdi įvairių rūšių. Tai
ne—tai ne—tai ne asmenys. Kas jei…
120 Jūs niekada nieko negalėsite pasakyti metodistui apie
Liuterį, kadangi jis tiki pašventinimu, o Liuteris ne. Suprantate?
121 Jūs niekada negalėsite pasakyti sekmininkui, kad:
„pašventinimas tai yra viskas“, jis matė dovanų atstatymą. Jis
tuo nepatikės. Ne, jis turi daugiau nei tai. Suprantate? Ir tai yra
paskutinis bažnyčios periodas, kurį mes turėjome, ir Biblijoje
pasakyta, kad daugiau nebus bažnyčios periodų.
122 Bet bus žmonių susirinkimas kartu, suprantate, ir štai mes
esame. Taigi, atminkite, paskutinis ženklas. Ar mes, žmonės,
laukiame pažadėto sūnaus? Pakelkite savo ranką. Ar jūs tikite,
kad jūs esate Abrahamo Sėkla, būdami Kristuje? Pakelkite savo
ranką. Tuomet, Abrahamo Sėkla, priimk savo ženklą! Tai ne
Babilone, tai ne ten denominaciniame pasaulyje. Tai čia, tarp
jūsų, tų, kurie nesate toje maišatyje ten. Tikėkite tuo!
123 Čia yra moteris, aš jos visiškai nepažįstu, maždaug kažkur
tokio pat amžiaus. Aš niekada gyvenime nesu matęs šios moters.
Jei aš galėčiau išgydyti šią moterį, aš tai padaryčiau, jeigu ji
serga. Aš nieko apie ją nežinau. Ar jūs matėte kaip ji pakėlė
ranką, prieš kelias minutes? Aš—aš niekada jos nemačiau. Ji
tiesiog moteris, stovinti čia.
124 Šiandien jie atėjo čia, ir atnešė krūvelę maldos kortelių,
sumaišė jas visas, ir išdalino žmonėms. Vienas gavo numerį
vieną čia, o ten - numerį dešimt, numerį penkiolika, numerį
septyni, numerį…tiesiog štai taip. Jos tiesiog sumaišomos prieš
jus, kiekvieną dieną. Ir kai jie yra pakviečiami, jie tiesiog
pakviečiami iš visur aplink. Suprantate? Ir, dabar, jums net
nereikia turėti maldos kortelės, tiesiog sėdėkite ten ir tikėkite.
Na, negalite…
125 Žnybtelėkite sau, šį vakarą, sužinokite valandą, kurioje mes
gyvename. Suprantate? Taigi, tai taip pat tiesiog beveik baigiasi,
drauge. Beveik baigiasi!
126 Taigi, jeigu Abrahamo Dievas prikėlė Jėzų Kristų iš mirties,
ir tas Jėzus pažadėjo, kad paskutinėmis dienomis tie patys
ženklai, kuriuos Abrahamas…kad Angelas (kuris buvo Dievas
žmogaus kūne) padarė prieš Abrahamą, tiesiog prieš pasirodant
pažadėtam sūnui, Jėzus pasakė, kad tas pat įvyks ir šiandien.
127 Taigi, mes matome tuos atominius dalykus ir denominacijas,
ir visa kita, ir tą sumaištį, kurioje jie yra. Mes matome Bilį
Graham ten anapus, ir Oral Robertsą, ir visus tuos žmones
ten; sekmininkų pasiuntinį ir denominacinį pasiuntinį tenai,
mes matome visa, kas vyksta, įgyvendinančius ženklą. Bilis
Graham, teologas iki taškelio, tai kuo tiki denominaciniai
tikintieji. Oral Robertsas, išgydytojas iki taškelio, tiesiog tiksliai
ko sekminin…
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128 Bet pažvelkite čia, yra kažkas kito, kas pažadėta Abrahamo
Sėklai. Jie yra ten, tarp tų denominacijų; čia yra kažkas,
kas turėtų įvykti už denominacijų, surinkimas žmonių. Mes
paliksime tai iki rytojaus vakaro.
129 Stebėkite, Aš nepažįstu šios moters. Aš atsisuksiu į ją
nugarą. Jeigu Viešpats Dievas ką nors pasakys šiai moteriškei,
galbūt tai-—tai buitinė, galbūt tai yra finansinė, galbūt tai lyga;
aš nežinau. Ji sužinos ar tai yra tiesa ar ne.
130 Jeigu Jis padarys tą patį dalyką šį vakarą, kokį Jis padarė
tuomet, ar jūs patikėsite Dievu, kad Jėzus Kristus pažadėjo,
jog bus čia paskutinėmis dienomis? Kiek iš jūsų tiki, kad mes
gyvename kaip Sodomoje, kai visas pasaulis pateko į Sodomos
būklę? Kiek iš jūsų tiki tuo, kad ką aš šį vakarą pasakiau yra
Tiesa? Tuomet, vaikai ir Abrahamo Sėkla, tikėkite Dievu!
131 Taigi tai dings iš jūsų proto, kad aš bandau kažką pasakyti
moteriškei, žiūrėdamas į jos veidą, ar gauti visus tuos dalykus
apie telepatiją, ar ką jūs norėtumėte sužinoti. Kiekvienas,
žinantis apie telepatiją, turėtų turėti geresnį suvokimą nei
tai. Suprantate? Suprantate? Ar jūs kada nors matėte, kad
telepatas pamokslautų Evangeliją? Ar jūs kada nors matėte,
kad spiritistas pamokslautų Evangeliją, atlikdamas ženklus ir
stebuklus, skelbdamas, kad JėzusKristus yra tas pats? Ne.
132 Suprantate, tai tiesiog yra…tai yra žmogaus protas.
Suprantate, jie yra akli. Ar jūs tikite, kad jie gali būti akli?
Biblijoje pasakyta, kad jie bus. Ar taip? „Apsvaigę, išdidūs,
mylintis malonumus labiau nei mylintys Dievą, nesutaikomi,
melagingi kaltintojai, nesusivaldantys, niekinantys tuos, kurie
yra geri, turintys dievotumo pavidalą, bet išsižadantys Jėgos“.
133 Ar Jėzus nepasakė, Švento Jono 24:24, kad tos dvi dvasios
paskutinėmis dienomis, beveik apgautų pačius Išrinktuosius, jei
tai būtų įmanoma? Bet tai yra neįmanoma. Jie nuo pradžių buvo
Dievo mintyse, ir jie yra Dievo dalis.
134 Taigi, Abrahamo, Izaoko ir Jokūbo Dieve, tebūnie žinoma
šį vakarą, kad aš kalbu Tiesą apie Tave. Tai Tu, Viešpatie.
Nuolankiai leisk Savo tarnams patraukti iš kelio jų pačiųmintys,
kad Tu galėtum panaudoti mūsų kūnus Savo Šlovei. Jėzaus
Vardu, Dievo Sūnaus. Amen.
135 Kokia dovana? Ne kažkas, ką jūs paimate ir atpjaunate ir
apsukate. Ne, ne. Tai - žinojimas, kaip patraukti save iš kelio,
kad Dievas galėtų jus naudoti. Dovana - tai tik patraukti save,
tuomet Dievas tai naudos.
136 Moteris, esanti už manęs greit mirs, jei ji nebus išgydyta.
Moteris, esanti už manęs, neseniai, ką tik, kitas žmogus meldėsi
už ją. Pas ją vėžys. Vėžys yra jos krūtinėje ir taip pat jos
plaučiuose. Ir už ją neseniai meldėsi, ir ji bando priimti tikėjimu,
kad ji yra išgydyta. Tai TAIP SAKO VIEŠPATS! Ar tai tiesa,
ponia? [Ponia sako: „Taip, tai tikrai tiesa“—Red.] Jeigu tai taip,
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pamojuokite—pamojuokite savo ranka auditorijai. Abrahamo
Dievas tebėra Gyvas! Gerai, eikite tikėdama tuo, kuo jūs tikite,
ir jūs pasveiksite. Amen.

Jūs tikite? Jūs klausiate: „Kaip apie auditoriją?“
137 Ši moteris sėdi čia su savo…eilės gale, antra ponia iš
dešinės. Kai jūs tiesiog pasisukote, aš kažką pamačiau, kažką
aplink jos ranką, pulsuojantį kraujospūdį. Ji turi aukštą kraujo
spaudimą. Ar tai tiesa, ponia? Pakelkite savo ranką. Jeigu jūs
tikite, jūsų kraujo spaudimas sumažės. Abrahamo Dievas tebėra
veiksmo vietoje. Jis tiesiog tiksliai kaip tai buvo, Dievo Žodis
šiai dienai!
138 Kaip jūs laikotės? Ar dabar jūs tikite? Turėkite tikėjimą
Dievu! Atrodo kaip vaikas. Dievas žino jūsų širdį panele, aš
nežinau. Ar jūs tikite, kadDievas galiman apreikšti, kas su jumis
yra negerai? Ar jūs patikėsite Juo, jei aš pasakysiu? Tai ne dėl
jūsų, tai dėl kažko kito, tai yra jūsų brolis. Su juo labai rimta,
ir jis yra mieste, čia šiaurėje, Tulare. Ir jis yra ligoninėje, ir jam
leukemija, ir gydytojai atsisakė, palikdami jį mirčiai. Nėra jokios
vilties. Teisingai.Ar jūs tikite? [Panelė, verkia, sako: „Taip“—
Red.] Gerai. Ką jūs turite savo rankoje? Paimkite tai, ir uždėkite
ant jo. Ir neabejokite tuo. Tikėkite! Amen.
139 Ar jūs tikite? Aš niekada nemačiau šios panelės savo
gyvenime. Bet Dievas išlieka Dievu! Taigi, pasakykite man,
ar žmogiška būtybė gali tai padaryti? Tai daro ne žmogiška
būtybė. Tai yra Dievas, kur Jėzus Kristus pažadėjo, kad bus čia
paskutinėmis dienomis ir įrodys Save (tiesiog priešais Abrahamo
Sėklą), kaip tai buvo Sodomo dienomis.
140 Dabar čia, aš nepažįstu šios ponios, mes esame nepažįstami
vienas kitam, aš spėju, kad pirmą kartą susitikome gyvenime.
Ar jūs tikite mane esant Jo tarnu? [Ponia sako: „Taip“—Red.] Ar
jūs tikite, kad tai yra Žodis? [„Taip“.] Ir jūs žinote, kad jei…Šis
Žodis įžvelgia širdies mintis ir ketinimus. Ar taip? [„Teisingai“.]
Žodis, taip pat yra Gydytojas, jeigu jūs galite Juo patikėti. Jūs
tikėsite. Jūs taip pat esate apgaubta šešėlio, tamsaus šešėlio. Tai
vėžys. Ir jūs tikite, kad Dievas gali man pasakyti, kur yra tas
vėžys? Jis yra apatinėse žarnose, taip sako gydytojas. Ar dabar
jūs tikite, kad būsite išgydyta? [„Amen.“.] Eikite, ir visiškai
neabejokite, ir Dievas padarys jus sveika. Amen.
141 Jūs tikite, visi? Tiesiog tiksliai, ką Jis pažadėjo daryti!
Turėkite tikėjimą Dievu, neabejokite.
142 Mes esame nepažįstami vienas kitam. Aš jūsų nepažįstu.
Jeigu mes esame nepažįstami, tegul auditorija tai žino, mes
laikome iškėlę savo rankas. Aš niekada gyvenime nesu matęs
šios moters.
143 Ar jūs tikite, štai ten? Jūs tikite, kad tai yra Jėzus Kristus?
Kas tai yra? Tai Jo Žodis. Kai tie žmonės atmetė Jį, jie atmetė
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ne žmogų, jie atmetė Žodį. Tai Žodis, kuris buvo išorėje, ir
negalėjo grįžti.
144 Dabar, ponia yra nepažįstama man. Aš niekada gyvenime
nesu jos matęs. Dievas yra Gydytojas. Tai gal ne dėl išgydymo,
tai gali būti dėl ko nors kito, bet jei Dievas nurodys man, kokia
yra jūsų problema, ar jūs patikėsite manimi? Pirmas dalykas,
dėl kurio jūs norite melstis, yra - blogai su viena jūsų ausimi.
Viena jūsų ausis, jūs negalite girdėti. Teisingai. Tai tiesa. Ir
tuomet, jūs turite įprotį ir norite jo atsikratyti, tai - cigarečių
rūkymas. Įkiškite pirštą į savo gerąją ausį, gerai, jūsų gerąją
ausį. Gerai. Dabar tikėkite Dievu ir eikite savo keliu, ir ne…
ir jūs neberūkysite cigarečių, jei tikėsite. Eikite, ir telaimina jus
Viešpats.

Jūs matote kas nutiko. Argi Jis nėra realus?
145 Aš jūsų nepažįstu, mes esame nepažįstami vienas kitam. Aš
niekada gyvenime jūsų nemačiau, bet Dievas jus žino. Jei Dievas
galės man pasakyti ką nors apie jus, ar jūs patikėsite?
146 Ar visa auditorija patikės? Ar kas nors pažįsta šią moterį?
Kas nors iš auditorijos pažįsta šią moterį? Gerai, jūs žinote ar tai
tiesa, ar ne. Tai turėtų išspręsti tai. Tai turėtų pasakyti tiesą.
147 Taigi, jūs matote kas nutiko tiesiog per kelias paskutines
minutes. Suprantate? Tai tiesiog…Aš sukrėstas. Suprantate?
Dėl manęs tai tiesiog viskas aptemo. Suprantate, Tai yra
įžvalgumas. Suprantate, Tai Šventoji Dvasia. Tai ne aš. Tai
Žodis, pažadėtas šiai dienai. To nėra buvę nuo apaštalų dienų,
niekada nebuvo. Bet kur tai buvo pasakyta: „Tiesiog prieš
žmogaus Sūnaus atėjimą. Kaip tai buvo Loto dienomis, taip bus
ir žmogaus Sūnaus atėjime“. Netikintieji Tuo netiki. Nesitikima,
kad jie patikės Tuo. Bet tikintieji tikės Tuo!
148 Taigi, jeigu Šventoji Dvasia tai apreikš, kiek iš jūsų patikės
visa savo širdimi, ar pakelsite savo ranką?
149 Jūs turite kažkokią traumą. Jūs patyrėte automobilio
avariją, dėl ko jūsų kakle pasislinko kai kurie stuburo
slanksteliai. Taip pat pasislinko jūsų inkstai. Teisingai, ar ne?
[Moteris sako: „Taip, pone“—Red.] Jūs tikite? [„Taip, pone“.]
Jums viskas bus gerai. Šlovė Viešpačiui.
150 Ar jūs tikite, kad Dievas išgydys jūsų inkstų problemą?
Tuomet eikite ir priimkite jūsų išgydymą.
151 Ateikite ponia. Pažvelkite čia. Ar jūs tikite, kad Dievas
išgydys širdies problemą? Gerai, eikite savo keliu ir tikėkite, ir
su jūsų širdimi bus viskas gerai.
152 Ateikite čia. Ar jūs tikite, kad Dievas gali išgydyti jūsų
nugarą, padaryti sveika? Tuomet eikite ir tikėkite tuo.

Tiesiog tikėkiteDievu, tai viskas, ką jums reikia padaryti!
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153 Ateikite, ponia. Jūs tikite, kad Dievas gali išgydyti jūsų
skrandžio problemą? Eikite, valgykite savo vakarienę, tikėkite
visa savo širdimi.
154 Ateikite. Jūs tikite, kad Dievas gali išgydyti artritą? Tuomet
eikite, tikėkite, ir…ir Dievas jus išgydys.
155 Gerai, ateikite. Ar jūs tikite visa savo širdimi? Jūs tikite?
Vėl, artritas. Ar jūs tikite, kad Dievas gali jus išgydyti? Eikite,
tikėkite tuo, sakykite: „Ačiū Tau, Viešpatie“.

Kiek iš jūsų čia tiki? Ar jūs tikite?
156 Ponia, sėdinti čia, su raudona suknele, pakelia savo ranką
tiesiai čia, kenčianti dėl aukšto kraujo spaudimo. Jūs tikite, kad
Dievas gali jus išgydyti? Jūs tikite? Gerai. Uždėkite rankas ant
šios moters, esančios šalia jūsų štai ten, ir pasakykite jai, kad su
jos balsu bus viskas gerai. Amen.

Štai taip. Amen. Ar jūs tikite? Turėkite tikėjimą!
157 Čia sėdi vyras, turintis kraujo išsiliejimus. Ar jūs tikite,
pone, sėdintis štai čia? Taip, jūs turite kraujo išsiliejimą. Jūs
tikite, kad tai bus išgydyta?
158 Ponia, šalia jūsų, taip pat turi kraujo išsiliejimus, ir ji turi
nugaros problemą. Jūs tikite, kad Dievas ruošiasi jus išgydyti?
Jūs tikite? Pakelkite savo ranką ir priimkite tai. Tikėkite.
159 Ši ponia, sėdinti šalia jūsų, turi problemą su kojomis ir su
klubu. Ar jūs tikite, kad tai yra tiesa, ponia? Jūs tikite, kad būsite
išgydyta?Na, pakelkite savo ranką, sakykite: „Aš priimu tai“.
160 Gerai, ponia, esanti šalia jos, turi infekciją. Jūs tikite, kad
dievas išgydys infekciją, jauna panelė su akinukais? Pakelkite
savo ranką, sakykite: „Aš priimu tai“. Gerai, tikėkite tuo.
161 Ponia, šalia jos turi inkstų problemą. Ar jūs tikite, kad dievas
išgydys inkstų problemą, ponia? Gerai, pakelkite savo ranką,
priimkite tai.
162 Maža mergaitė šalia jos, serga skydliauke. Jūs tikite, kad
Dievas išgydys skydliaukę? Pakelkite savo ranką, priimkite tai.
163 Kiek iš jūsų tiki visa savo širdimi? Tuomet atsistokite ir
priimkite tai. Atsistokite Abrahamo, Izaoko ir Jokūbo Dievo
Akivaizdoje.
164 Viešpaties Jėzaus Kristaus Vardu, tegul dabar Šventoji
Dvasia nužengia į pastatą ir išgydo kiekvieną asmenį
Dieviškame Artume! 
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