KOD L MES NE
DENOMINACIJA?
1
Didel privilegija v l b ti už šios sakyklos po,
saky iau, beveik trij m nesi pertraukos. Vover ms
buvo sunkus metas, taip pat ir man. [Brolis Branhamas
juokiasi – Red.] O, ta iau dabar jau esu pails s ir kyla
dar didesnis noras v l pasinerti tarnavim . Ir ateinan
savait , kito tre iadienio vakar , planuojame prad ti
prabudimo tarnavim
ia, maldykloje. Ir, jei Viešpaties
valia, aš turiu tam tikr ... Viešpats pažad jo man kitoki
ir nauj tarnavimo form . Ir, jeigu Ja, patiks tai padaryti,
aš tikiuosi prad ti t ... t naujos formos tarnavim kit
savait pirmiausiai ia, šioje maldykloje.
2
Ir v liau aš nebeturiu numat s susirinkim , tik
Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje kit met saus . O
paskui brolis Osbornas kvie ia bendram susirinkimui,
kuriame dalyvauti aš jam kažkada tarsi ir pažad jau,
damas Tulsoje, bet tai bus truput
v liau, nors mes
dar nesame d l to tikri.
3
Buvo tikrai malonu, broli Džefrisai, paspausti tau
ia rank ir taip pat išgirsti tavo s
giedant t giesm
bei tave grojant. Man tai patinka: t vas ir s nus. O jums
ar patinka? „Augink vaik tame kelyje, kuriuo jis turi
eiti.“ Teisingai, pone Genteri, j s... j s žinote, kad tai
tiesa, j s abu. „Augink vaik tame kelyje, kuriuo jis turi
eiti, ir pasen s jis nenukryps.“ Ir tai tiesa. Kartais gãli
nutikti, kad jis nukryps nuo to kelio, bet tai niekuomet
nenukryps nuo jo. Suprantate? Tai... jam tai simins
visam laikui. Tas ankstyvasis aukl jimas, ir viskas, k
daryti jis bus išmokytas – tai... tai tikrai giliai jam strigs.
4
Taigi, tai yra... Aš sutikau ten brol Džefris ir
pasakiau: „Broli Džefrisai...“ Pamaniau, žinote, man
visuomet malonu matyti bet kur besisve iuojant brol ,
bet kai brolis atvažiuoja pasisve iuoti tok vakar ...
[Brolis Branhamas juokiasi – Red.] Tai vakaras, kai
tiesiog susirenka vien šios bažny ios lankytojai prieš pat
prabudim – tai toks vakaras. Mes norime š vakar , rytoj
ryte, ir rytoj vakare tiesiog sigilinti tai, kuo tikime šioje
maldykloje, kad... kad pasikartotume. Mes ia tikime
keis iausiais dalykais, labai ne prastais, bet, kaip
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beb
, randame juos šioje Biblijoje. Pasirodo, jie tikrai
ten yra.
5
Ir dabar, jei ia sve iuojasi nepaž stamas brolis ar
sesuo, kurie priklauso tam tikrai denominacijai, ar... ar
nesutinka, bet tiesiog s di ia š vakar, mes norime
pasakyti: jauskit s visai kaip namuose. Suprantate?
Mums išties labai džiugu, kad j s ia. Bet dabar,
tikiuosi... Ir kartais pas mus skamba šiurkšt s dalykai.
Taigi, jeigu jums atrodys, kad su tuo nesutinkate, na, tai
darykite taip, kaip aš darau, valgydamas vyšni pyrag .
Ir kai aš valgau vyšni pyrag – jis mano m gstamiausias
– visuomet (kai... kai valgau pyrag ), jei pasitaiko
kauliukas, aš neišmetu pyrago, o tiesiog išimu kauliuk
ir toliau valgau pyrag . Taigi, arba kai valgote vištien .
Juk visi m gstate vištien , ar ne? Ir kai pasitaiko kaulas,
s gi nebaigiate, o tiesiog apeinate kaul ir toliau valgote
vištien . Na, taip pat elkit s ir š vakar su tuo, k aš
kalb siu. Tiesiog... kai kažkas jums užklius, sakykite:
„Taigi, aš tiesiog ne... Aš tiesiog s džiu ia, nedideliame
bažny ios mokyme, kuris vyks per šiuos kitus tris
susirinkimus. Jie ia tiesiog tarsi kartojasi tai, kuo... kuo
tiki, perži ri tai iš naujo.“
6
Ir, praktiškai, vienintelis b das, kaip gali priversti
žmog patik ti tuo, yra kalti taip stipriai, kad jis supras,
jog b tent tai yra teisinga. Tik tokiu b du, galima tai
tvirtinti. Visai kaip vienas mano draugas, ponas Vudsas,
su kuriuo aš buvau... Jei kalsi vin tik iki pus s, o lenta
visa išklibusi, v jas gana greitai j nup s, bet turi kalti
giliai, kad tvirtai laikyt si. Taigi dabar, jei jums, ia
esantiems lankytojams, kai kurie dalykai, kuriuos aš
sakysiu, skamb s šiurkš iai, nepagalvokite, kad aš... aš
noriu jus atstumti. Aš tiesiog noriu kalti šiai bažny iai
tai, kuo mes tikime. Visi, kurie tai gerai suprantate,
pasakykite: „Amen.“ [Susirinkusieji sako: „Amen.“ – Red.]
Gerai, tuomet... tuomet puiku. Aš tai išsakysiu ir b siu
nuo to laisvas. O be to... be to, tai yra rašoma ir taip
toliau, kad v liau, jei kas nors nor s sužinoti, ko mes iš
ties laikom s, ir kokiu pagrindu remiam s, išgirs tai
šiuose rašuose. Ir mes kartais tai darome tod l, kad
ateina nauj žmoni ir mes judame pirmyn. Taigi, dabar
negal sime perži
ti vis
bažny ios mokym , bet
pakalb sime tik apie kelis. Taigi, tre iadienio vakar vis
lto prasid s...

7
Taigi, pirmadien ir antradien aš išvyksiu melstis,
ruoštis išgydymo tarnavimui. Ir j s galite pranešti
telefonu, ar kaip jums patogiau, ir atsivesti visus,
kuriuos tik norite,
š vyksiant prabudim . Ir
pasakykite, kad jie neateit paskubomis, neatvažiuot
sakydami: „Gerai, dabar aš užb gsiu ir už mane š vakar
pasimels, o rytoj vakare viskas bus...“ Nereikia taip
daryti. Ateikite ir truput
paklausykite, nes mes norime
neskub dami išd styti t Žod taip atidžiai, kad velnias
netur
n kur pasijudinti. Ir tuomet, kai j s leisite savo
tik jimui išsekti, kad prad tum te tik ti, tuomet leiskite
veikti savo pas monei – tada Dievo tik jimas tai
patvirtins, ir j s iš karto pajud site pirmyn. Suprantate?
Nes iš
tik jimo bus mažai naudos. J
pas mon turi jud ti ta pa ia kryptimi kaip ir j
tik jimas, ir tuomet ateina Dievo tik jimas ir visa tai
patvirtina. Suprantate? Bet jei tai j
tik jimas: „O taip,
dabar aš tai gavau!“, o net j
pas mon traukiasi
atgal, sakydama: „Nežinau, ar mane tai paveiks“, –
tuomet nieko nebus. Suprantate? Taigi nor
si, kad tai
tikras išgydymo tarnavimas. Ir prieš tai, kai
pakviesiu k
nors ia,
kambarius ir taip toliau,
išgydymui ( šiuos naujus tarnavimus), aš noriu, kad jie
tikrai suprast , ko ia ateina. Taigi, nepamirškite ir
atvažiuokite pas mus
sve ius, ir mums bus labai
malonu.
8
Dabar atminkite, ryte mes prat sime bažny ios
mokymo d stym , o taip pat ir rytoj vakare. Taigi,
kvie iame jus atvykti, ir ateiti gali kas tik nori. Mums
visuomet malonu visus matyti. Ta iau šis vakaras skirtas
tik šios maldyklos žmon ms, kurie užaug
šiame
mokyme.
Nes
kituose
susirinkimuose,
kai
evangelizuojame, mes mokome tik išties fundamentali
evangelini Rašto ties . Ta iau ia, šioje maldykloje, mes
turime savo min
ir savo sitikinim , kaip žmo-... kaip
bažny ia, ir b tent tai mes š vakar perži
sime.
9
Ir prieš atsiversdami Jo palaimint Žod tiesiog
nulenkime galvas maldos akimirkai.
10
Visagali ir stiprus Dieve, kuris... dar prieš
pasaulyje sujudant pirmajam atomui, Tu buvai Dievas.
Tu nei kiek nepasikeitei. Ir kai jau nebebus atom , kurie
palaikyt ir nebebus pasaulio, kur reikt palaikyti, Tu
vis tiek b si Dievas. Tu esi iki amžinyb s ir nuo

amžinyb s. Tu esi Dievas. Tu niekada netur jai dien
pradžios ar Gyvenimo pabaigos. Tu visuomet b si. Ir,
ve, Tu esi beribis, o mes riboti, tod l prašome Tavo
Dieviško gailestingumo, Dieve, suvokdami, kad šiai m
dvasiai skirta susilieti su amžinybe – iš ši
laiko
element
amžinyb . Tod l, Viešpatie, mes ia at jome
pasitikrinti savo išgelb jimo, paži
ti, kokie esame Tavo
Žodžio akivaizdoje ir pamatyti, kokia yra m
išgyvenim pad tis. Ar mes gyvename taip, kaip Tau
patinka? Ar m
dvasia liudija apie Tavo Dvasi ? Ar
mokymas liudija apie ši Biblij ? Ir, T ve, leisk
mums kruopš iai ištirti abu tuos dalykus šiuose
simuose trijuose tarnavimuose. Suteik tai, Viešpatie.
11
Palaimink
ionykšt pastori , diakonus, turto
glob jus ir visus lankytojus, žmones, kurie ateina ši
bažny . Nuo tada, kai aš esu ia, Viešpatie, atsirado
labai labai daug žmoni , kuri aš net vard nežinau, ar
iš kur jie, bet esu tikras, kad Tu apie juos žinai visk . Ir
vakar mes esame ia tuo vieninteliu tikslu, Viešpatie, –
bendrauti parašyto Žodžio apsuptyje. Ir suteik mums
gyvenime Šventosios Dvasios, kad gal tume išlikti ram s,
rimti, Dievo baim je, ir ištirtume savo gyvenim pagal Jo
Žod . Suteik tai, Viešpatie.
12
Ir š vakar šiame pastate, Viešpatie, ia yra mano
broli , vykdan
skirtingas bažny ios pareigas. Ir,
Viešpatie, aš toks d kingas, kad jie atvyko
ia
pabendrauti. Galb t mes nesutariame d l smulki
mokym princip , bet tas vienas pagrindinis principas
jungia mus
viening brolij fronto linijoje, kad... O
Dieve, tesustiprina tai m
... m
bi iulyst ir m
...
ir Dievo meil s ir malon s ryšiai aps iai mus teapgaubia.
Taigi, mes suprantame, Viešpatie, kad žmogui to padaryti
ne manoma, nes mes ia š vakar kalbame apie siel ,
keliaujan
Amžinyb n, paskyrimo viet . Taigi, mes
meldžiame, kad Šventoji Dvasia nusileist tiesiai Žod ir
išd styt , ir paaiškint mums Savo b du dalykus,
kuriuos Jis nori, kad žinotume. Suteik tai, Viešpatie. Ir
kai pasibaigs trys... tarnavimo laikas, tekeliausime mes
kaip sutvirtinta bažny ia, suvienij savo širdis ir tikslus
su savo Dievo Karalyst s bendrapilie iais, ir tejud sime
pirmyn kaip niekada anks iau.
13
Aš noriu pad koti Tau, Viešpatie, bažny ios ir... ir
ia esan
žmoni akivaizdoje, kad Tu davei man kelias

savaites gero poilsio. Š vakar aš jau iuosi puikiai d l
Tavo artumo ir Tavo palaiminimo. O Dieve, mes
meldžiame už brol , kuris ia, m
brol , kuris vyksta
užsien , netgi tas tamsias, ni rias šalis, kur rizikuoja
savo gyvybe. O Viešpatie, palaimink m
brol Džefris ,
kai jis išvyks su savo s numi ir žmona, ir suteik jam
didel prieaug . Tegul jis prakiurdo tams , kol visur
pla iai nušvis Evangelijos šviesa. Išgirsk mus, T ve, nes
mes pateikiame š prašym Viešpaties J zaus, Tavo
naus, Vardu. Amen.
14
Taigi, š vakar skaitysiu iš savo mažos Skofildo
Biblijos. Man visai neseniai sukako dvidešimt penkeri
metai... [„Antr kart “, – anks iau yra juokav s brolis
Branhamas. – Vert.] Ir aš vis dar galiu skaityti, bet
reg jimas jau silpsta, tod l sigijau skaitymo akinius, kad
gal iau ruoštis pamokslams, ir š vakar išbandysiu juos
pirm kart .
Taigi, aš turiu tokias temas kaip: „Ar bažny ia
privalo...“ O, daug dalyk , jei tik iki j prieisime. Vienas
iš j : „Kod l mes vadinam s bažny ia? Kod l mes ne
denominacija? Kod l... kod l mes tikime amžina
tikin iojo sielos apsauga? Kod l mes smerkiame
pamokslaujan ias moteris? Kod l mes krikštijame
panardindami? Ir ar bažny ia pereis sielvart ?“ Ir daug
panaši
tem
turiu
ia, manau, penkiolika ar
aštuoniolika – keliems artimiausiems vakarams.
15
Taigi, š vakar galvoju vis pirma prad ti nuo...
Atrodo, b tent ši tem Viešpats
jo man šird : „Kod l
mes ne denominacija?“ Priežastis, d l kurios... Mes
neturime nieko prieš kitus žmones, kurie yra
denominacija. Mes nieko neturime prieš juos, bet noriu
paaiškinti, kod l mes niekuomet n jome išvien su jokia
denominacija. Kaip žinote, aš buvau
šventintas
nedidel je baptist
bažny ioje. O baptistai n ra
denominacija, nebuvo dar visai neseniai, bet dabar jie
tampa tokia pa ia denominacija kaip ir visos kitos.
Ta iau priežastis, d l kurios mes niekuomet netapsime
denominacija...
16
Taigi, mes esame organizacija. Mes esame
organizacija, kuri
ia
registruota valdžios kaip
organizacija – žmoni grup , organizuota garbinti Krist ,
– bet mes nesame denominacijoje. Niekas mums
neviešpataus. Suprantate? Tai ne denominacija. Tai... tai

tik organizacija, krikš ioni
tikin
bendruomen .
Žmon s ia ateina
bažny
ir ji tampa j vietine
bažny ia, jeigu jie nori j lankyti vis savo gyvenim .
17
Ir jie gali ia ateiti ir nesutikti su viskuo, k mes
pamokslaujame. Tai visiškai nieko blogo. Vis tiek j s...
Jei esate krikš ionis, si lome jums bendravim
ir
pagalbos rank kaip ir visiems kitiems. Suprantate? Jei
pasaky iau, kad tikiu krikštu panardinant vandenyje, o
s tik tum te apšlakstymu ir to laikytum s, viskas
taip pat, kaip ir abiems sutariant. Galb t m
matymas nebus vienodas, bet kol j s esate krikš ionis
brolis ar sesuo, j s ia labai laukiami, suprantate? Visi.
18
Taigi, mes neturime jokios denominacijos, nes aš
manau, jog denominacija skaldo brolyb . Kai kurie sako:
„Mes neturime nieko bendro su šiuo prabudimu – tai juk
metodist
prabudimas.“ „Na, tai juk baptistai. Mes
neketiname... Mes metodistai. Tai ne m
reikalas.“
Broli, jei tame yra Kristus, mes turime... tai m
vis
reikalas. Mes turime atid ti savo... Juk nuo to ken ia
tent Kristaus K nas. Ir aš matau, jog šiandien šalyse
labai daug to, kad mes... Taigi, Kristus niekuomet, jokiu
laikotarpiu,
neorganizavo
jokios
denominacin s
bažny ios. Tiesiog tvirtai sitikinkime tuo.
19
Dabar aš noriu j
paprašyti, kad rytoj vakare,
jei nor tum te k nors sužinoti iš viso to, pavyzdžiui, iš
istorijos, kuria remiuosi, ar ko kitko.... Aš neturiu laiko
visa tai pilnai išnagrin ti – kitaip neprieisiu prie kitos
temos, nes prie tos pa ios temos galima praleisti savaites.
Bet jei norite sužinoti viet , bet k – tiesiog paklauskite
man s v liau ir palikite ia, ant... ant stalo, ir aš jums
atsakysiu.
20
Taigi,
seniausia
denominacija
ir
pirmoji
denominacin bažny ia iš vis , yra katalik bažny ia. Ir
ji buvo organizuota po trij šimt su trupu iu met nuo
paskutinio apaštalo mirties. Tai tiesa. Galite rasti tai tarp
ankstyv
„Nik jos t
“ ir pamatyti Juozapo Flavijaus
ir, o, daugelio didži
istorik raštuose. Suprantate? O
kalbant apie tai, kas buvo bet kuriame iš bažny ios
laikotarpi iki pat paskutinio apaštalo mirties ir trij
šimt met po apaštal , nebuvo joki denominacini
bažny .
Ir
katalikai
buvo
pirmoji
bažny ios
denominacija.

21
Ir protestant bažny ios yra denominacijos, kurios
ištr ko iš tos denominacijos. Pirmoji pasirodžiusi
reformacija buvo Liuterio, po Liuterio – Cvinglis, po
Cvinglio – Kalvinas, ir taip toliau, ir toliau buvo Veslio
prabudimas, o paskui Aleksandro Kempbelo, Džono
Smito, ir dar daugiau, matote, taip t
si. Ir paskutinis
jud jimas, kuris dabar yra – tai skirtingos sekminink
laikotarpio faz s.
22
Ir aš tikiu, kad Dievas veik kiekviename amžiuje.
Bet ar pasteb jote, jog kiekvien kart , kai bažny ia
nupuola... kai tik jie tampa denominacija, iš karto
prasideda žlugimas? Ir kai tik jie žlunga, Dievas niekada
nebeatgaivina tos bažny ios, ji iš karto smunka? Dabar
s tiesiog... Jei jums domi visa ta istorija, mes... mes
galime tai parodyti, kad jokia bažny ia per vis bažny
istorij , jokia denominacija, kuri kažkada žlugo,
nebepakilo.
Baptistai,
metodistai,
presbiterionai,
liuteronai, kad ir kas beb
– kai jie žlugo, jiems at jo
galas. Taigi, tai tiesa. O tai... Aš jums sakiau „prisisegti
diržus“, nes mes kaip reikiant tai išaiškinsime.
Suprantate? Taip nebuvo niekada, nei karto, kai žmogus
išeidavo kaip individas ir organizuodavo bažny ,
prasid davo...
23
Dievas turi reikal
su individais, ne su
denominacija. Jokiame amžiuje Dievas netur jo reikalo
su denominacija. Jis visuomet kreipiasi
individ .
Senajame Testamente Jis bendravo su individais.
Naujajame Testamente Jis bendravo su individais. Bet
kuriame amžiuje Jis visuomet kreip si individus, o ne
denominacijas.
Tuomet
jeigu
jau
Dievo
n ra
denominacijoje, tai kokia man nauda tur ti k nors
bendro su ja kaip su denominacija? Na, aš nekalbu apie
žmones
toje
denominacijoje,
kalbu
apie
pa
denominacij , nes Dievo žmoni
yra visose tose
denominacijose.
24
Taigi, Dievas neleidžia kažkam vykti, jei prieš tai
nepersp ja. Netikiu, kad yra kas nors...
25
Taigi, pavyzdžiui, kai bažny iose iškyla tokios
situacijos, kaip neseniai buvo d l kraujo ir aliejaus ir taip
toliau. Ir j s žinote apie t laišk : „Brangus broli
Branhamai“, – ir taip toliau. Bet aš tam prieštaravau
tod l, kad to n ra Žodyje. Ir štai kod l aš esu prieš
denominacijas – nes to n ra Žodyje. O mes juk turime

kuo nors pagr sti savo tik jim . Ir, jei negalime to paremti
kokia nors denominacija, turime remtis Dievo Žodžiu.
Juk tai vienintelis pamatas – Dievo Žodis.
26
O tuomet, jei Dievo Žodis nekalba apie
denominacij , o kalba prieš denominacij , tuomet mes
turime kalb ti išvien su Žodžiu. Nepaisant to, k
vyskupas, k bet kas sako, k kas nors galvoja, k sako
koks nors geras žmogus, kas dar k kalba, jeigu tai
neatitinka Dievo Žodžio – tuomet tai neteisinga.
Suprantate? Tai turi b ti... Žodis turi tur ti galutin
bals . Dievo Žodis turi b ti galutinis „amen“.
27
Dabar atminkite, denominacijose aš nei vieno
nebraukiu iš krikš ioni
tarpo (j s tai suprantate).
Visose tose denominacijose yra dešimtys t kstan
brangi
siel , kurios yra Dievo vaikai. Bet aš
prieštarauju tam, kad juos suskaldyt ir izoliuot , ir tam
prieštarauja Dievo Žodis.
28
Ir aš tikiu, kad šiandien žem je n ra tokio -izmo,
kad žem je niekuomet ir nebuvo tokio -izmo, kuris
neb
Dievo Žodžio išpranašautas. Aš tikiu, kad Dievo
Žodis apr pina viskuo, ko mums reikia, b tent ia,
Žodyje. Nuo pradžios iki pabaigos, visk galima rasti
tent Dievo Žodyje. Ir tuomet aš... aš tikiu, kad jei tai
yra Dievo Žodyje, tuomet mes tur tume... Jis iš anksto
pasako. O Dievo Žodis yra persp jimas.
29
Taigi, j s neskaitote Dievo Žodžio taip, kaip
skaitote laikrašt . J s skaitote Dievo Žod Švent ja
Dvasia (suprantate?), nes pati Šventoji Dvasia kalba per
Krist . Kristus d kojo Dievui, kad Šis pasl
visa tai
nuo išminting
ir gudri
žmoni aki , o apreišk
mažut liams, kurie nori mokytis. Taigi, matote,
išsilavinimu
to
niekaip
nepasieksime,
tapdami
denominacija to niekaip nepasieksime. Yra tik vienas
das b ti teisiais – b ti vedamiems Šventosios Dvasios,
ir j
išgyvenimai turi sutapti su šiuo Žodžiu.
Suprantate? Tuomet turite, ko reikia. Suprantate?
30
Pavyzdžiui, po keli minu
mes tuo užsiimsime,
kalb sime apie žmones, kurie yra... kai kurie iš j –
radikal s kalvinistai, kai kurie – radikal s arminijonai ir
vairi
kit
kryp
. Taigi, visuomet, kaip plonai
bepjautum, bus dvi pus s. Tai tikra tiesa. Ir tie, ir anie
turi gin ytin klausim . Bet svarbiausia – kur slypi
tiesa? Štai prie ko mes art jame – manome, kad per

Dievo malon parodysime jums Ties apie tai. Taigi,
tiesiog paimkime... O ia aš kaip tik turiu pasiraš s kai
kuriuos iš ši bažny ios mokym .
31
Dabar
atsiverskime
savo
Biblijas
kelioms
minut ms, visi drauge, ir pradžiai pažvelkime
Apreiškim
1skyri , tiksliau Apreiškim
17skyri . Ir tiesiog prad kime skaityti ir paži
kime, kur
prasid jo šios bažny ios, ir nuo ko... nuo ko jos
prasid jo.
Taigi, Biblija sp ja apie visk . Ji persp ja apie
dienas, kuriomis mes... mes gyvename. Taigi, prašome,
Apreiškimo 17-as skyrius. Aš pasakiau 13-as, bet ne tai
nor jau pasakyti, tai... Mes neužilgo prieisime ir prie jo –
tai pranašyst je apie Jungtines Valstijas. Bet dabar
paklausykite labai
miai:
Tuomet at jo pas mane vienas iš septyni
angel ,
tur jusi
septynis
dubenis,
ir
prakalbino mane, sakydamas: „Eikš, aš
parodysiu tau teism didžiosios paleistuv s,
din ios ant daugyb s vanden .“
32
Taigi, atminkite, tai skamba paslaptingai. Taigi, ia
beg
moteris. Na, jei mes apie tai mokysime,
pirmiausia reikia išsiaiškinti, k reiškia šie simboliai.
Taigi, moteris Biblijoje simbolizuoja bažny . Kas iš j
žino tai, kad mes esame Nuotaka? Bažny ia yra Nuotaka.
33
„Eikš, aš parodysiu tau teism .“ Taigi, didžiajai
paleistuvei bus paskelbtas teismas, tai nedorai moteriai,
kuri s di ant daugyb s vanden . Taigi, moteris
simbolizuoja bažny , o vanduo simbolizuoja žmones.
Jei atkreipsite d mes , taip pat pažvelgsite 15-t eilut ,
kol esate atsivert , to paties skyriaus 15-ta eilut :
Angelas toliau man sako: „Vandenys, kuriuos
reg jai, kur s di paleistuv , yra žmon s, minios,
tautos ir kalbos.“ (Matote?)
34
Taigi, ši didi bažny ia, didi moteris (atminkite) – ji
beg
moteris. Ir jei moteris simbolizuoja bažny
(o
Kristaus bažny ia yra Nuotaka, šventa Nuotaka), tuomet
ia yra nešventa moteris, vadinasi, tai nešventa,
apsimet
nuotaka. Suprantate? Taigi, ir k gi ji daro? Ji
„s di ant“, arba... „b ti virš“ reiškia, kad ji vadovauja
daugybei vanden . Kitaip tariant, ji turi valdži visose

tautose, kalbose bei tautose. Tai galinga asmenyb , ši
moteris. Taigi:
Su ja ištvirkavo žem s karaliai…
35
„Nes su ja ištvirkavo žem s karaliai“ – turtuoliai,
gars s žmon s. Kaip j s galite b ti... kaip gali karalius
ištvirkauti su bažny ia? Tai dvasinis ištvirkavimas.
Dvasinis! Kas yra ištvirkavimas? Tai... Na, tai kai moteris
yra neištikima savo vyrui. Ji gyvena su kitu, nors ir turi
vyr . Ir tuomet ši bažny ia apsimeta esanti Kristaus
Nuotaka, o pati ištvirkauja su pasaulio karaliais savo
netyru gyvenimu, nešvaria profesija. O, tai gilu ir sodru!
Aš tiesiog myliu Žod . Dabar atkreipkite d mes :
Su ja ištvirkavo žem s karaliai, ir jos
ištvirkavimo vynu pasig
žem s gyventojai.
36
Jos „vynas“ yra tai, k ji dalina, jos sužadinimas:
„Mes esame bažny ia! B tent mes tai turime.“ Matote?
Taigi, dabar tiesiog sivaizduokite tai. Gerai. „Taigi, jis nu...“
37
Taigi, angelas pasak Jonui: „Aš parodysiu tau
teism , kuris artinasi šiai didžiajai bažny iai.“ Dabar
ži
kite:
Ir jis Dvasia nuneš mane
dykum . Ir aš
išvydau moter , s din
ant skais iai raudono
žv ries...
38
Skais iai raudona Biblijoje simbolizuoja karališk .
Skais iai raudona spalva reiškia ryškiai raudon , o žv ris
simbolizuoja j
.
Ar pasteb jote, kad žv ris išniro iš j ros, kuri buvo
Apreiškim 13-ame skyriuje? Ir kai matote, kad žv ris
išnyra iš j ros, tai reiškia, kad ta j ga kilo žmoni tarpe.
Bet Apreiškim 13, kai pasirod šis avin lis, Jis
pasirod iš žem s, žmoni nebuvo – Jungtin s Valstijos.
Bet jau v liau jam užaugo du maži ragai: civilin ir
bažnytin valdžios. O tuomet jis gavo valdži ir prašneko
kaip prieš j kalb s slibinas. Taigi, j s tiesiog privalote
pasižym ti – mes artinam s prie religinio persekiojimo,
kai vyks tie patys dalykai, kuriuos jie dar pagoniškoje
Romoje prieš daugel met , – nes TAIP SAKO VIEŠPATS.
Taigi, ži
kite – s di ant žv ries, j gos.
39
Ar atkreip te d mes
Rebek ? Kai Eliezeras j
rado, buvo vakaro metas ir ji pagird kupranugar , nes

Eliezeras sak : „Jei mergait
ateis ir pagirdys š
kupranugar , tai bus ta... ir duos man atsigerti, tai ir bus
toji, kuri Tu pasirinkai, Viešpatie, b ti tavo tarno Izaoko
nuotaka.“ Ir jam dar besimeldžiant Rebeka at jo, pas
vandens ir dav jam gerti, ir pagird kupranugar .
Atkreipkite d mes , kupranugaris – tai gyvulys. Ir tas
pats žv ris, kur ji pagird , buvo tas, kuris j nugabeno
pas jos nuotak [jaunik – Vert.] – Izaok .
40
Ir šiandien, Šventosios Dvasios j ga, kuri
bažny ia girdo ir garbina, ir yra Tai, kas paims j iš šios
žem s
susitikim su Nuotaka [Jaunikiu – Vert.].
Žinoma, vakare Izaokas buvo lauke. Mes susitiksime su
Viešpa iu ne Šlov je, Efezie iams 5-ame skyriuje
sakoma, kad „mes susitiksime su Juo ore“. O, nuo to net
metodistai
pasiruoš
džiaugsmingai
šaukti.
Tik
pagalvokite apie tai! Matote? Viešpats...
Izaokas iš jo iš savo t vo nam ir buvo lauke, kai
išvydo Rebek , atvykstan
ant kupranugario. Ir ji
pamilo j iš pirmo žvilgsnio, nušoko nuo kupranugario ir
nub go su juo susitikti. Teisingai. Štai kaip mes
susitiksime su Viešpa iu. Ir tas pats kupranugaris, kur
ji pagird , nuneš j pas jos vyr .
Ir ta pati J ga, kuri bažny ia garbina, kuri
pasaulis vadina fanatizmu, kuri bažny ia garbina, ta
pati J ga ir pakels bažny
or „susitikti su Viešpa iu
ore“ – Šventoji Dvasia! Suprantate? Yra…
41
Ir pažvelkite, Rebeka buvo skaisti, o ši moteris –
prostitut , apie kuri mes ia kalbame. Taigi, dabar
suprantate, kas yra j ga? J ga, kuri reiškia, kad žv ris...
Ji buvo ant skais iai raudono. Taigi, koks tai žv ris
gal
b ti? Skais iai raudona yra turtinga j ga. Tuomet
kokia bažny ia ji yra? Ji turtinga bažny ia, ir didinga
bažny ia, ir galinga bažny ia, ir jos taka apr pia daugyb
žmoni . Ir žem s karaliai su ja dvasiškai ištvirkavo –
didieji žem s žmon s. Na, o po minut s išsiaiškinsime,
kas ji tokia, ir išsiaiškinsime apie šias denominacijas.
Moteris buvo apsivilkusi purpuru (karališkai)...
apsivilkusi purpuru ir škarlatu, išsipuošusi
auksu, brangakmeniais... perlais. Ji laik
rankoje aukso taur , piln savo ištvirkavimo
šlykštybi ir nešvarum .

42
K ji laik rankoje? Savo mokym , kur dalina
žmon ms: „Mes toji bažny ia. Mes esame tokie.“ Ir ji
privert žem s karalius girtauti su ja štai taip. „Mes
esame tokie. Mes – didžioji valdžia. Mes apr piame visas
tautas. Mes didžiausia bažny ia iš vis . Ateikite, gerkite
iš m
... Va, sipilk šiek tiek. Paimk ir tu, ir tu.“ Štai
prašom, matote? Ir „ji laik
savo rankoje taur “.
Ži
kite:
Moteris buvo apsivilkusi purpuru ir škarlatu,
išsipuošusi auksu, brangakmeniais ir perlais. Ji
laik
rankoje aukso taur , piln
savo
ištvirkavimo šlykštybi ir nešvarum .
43
Taigi, draugai, mes neskaitome dienraš io. Mes
skaitome amžin ir palaimint Dievo Žod ! Visi dang s ir
žem praeis, bet tas Žodis liks. Tai tiesa.
Ant jos galvos užrašytas buvo vardas...
tiksliau, buvo užrašytas vardas: „Paslaptis,
didysis Babilonas, ištvirk li , žem s šlykštybi
motina.“ [Vertimas iš Biblijos angl kalba –
Vert.]
44
Taigi, šiek tiek seniau, (nemanau, kad
ia,
bažny ioje, bet) aš pamokslavau tema „Užrašas ant
sienos“ ir pateikiau istorin Babilono reikšm . Taigi, visi
kada nors atsirad -izmai, visos religijos ir visi -izmai,
kurie šiandien yra pasaulyje, prasid jo Pradžios knygoje.
Taigi, jei j s susirasite Hislopo „Du Babilonus“ (jei norite
pasitikslinti iš istorijos), ar kuri kit puiki knyg , j s
netgi rasite kok tik norite -izm . Po keli minu
pakalb sime iš ten apie pamokslininkes (suprantate?) ir
aš parodysiu jums, kur tai pirmiausia prasid jo
(suprantate?) – dar Pradžioje. Ir apie visus tuos
skirtingus dalykus, kaip jie atsirado b tent Pradžioje.
Pradžia reiškia genez . Kiek iš j
žinote, kad tai tiesa?
Genez yra pradžia. Taigi, viskas, kas yra, tur jo tur ti
pradži .
45
Kai aš ži riu med ... Aš buvau miškuose por ,
tris... apie du m nesius. Aš matau med , koks šis gražus.
Matau, kaip jis sunyksta; kitas užauga jo vietoje –
nuolatin gyvyb . Ir aš susim stau: bet kažkada tas
medis juk tur jo pradži , jis tur jo tur ti pradži . Ir b ti
medžiu – ar žuolu, ar buku, ar tuopa, ar palme, ar dar
kokiu nors – jam gal jo b ti paskirta tik tuo atveju, jei tai

buvo padaryta aukš iausiojo Proto. Arba, jei b
tik
vienas, b
tik vienas žuolas, tuomet visame pasaulyje
augt vien žuolai. Bet kažkas, didingas aukš iausias
Protas, tur jo tai sutvarkyti.
Teb na palaimintas Jo šventas Vardas! B tent Jis
saul s sistemoje sud liojo m nul ir žvaigždes. Jis visk
sud lioja sava tvarka. Ir Jis sutvarkys Savo bažny ! Ji
suksis taip, kaip Jis nori, kad ši sukt si:
rytus,
vakarus, šiaur ar pietus, ar kur Jis benor
– kai
mes išmesime iš galv tuos denominacinius supratimus
ir visiškai pasinersime Kalvarij . Jis visa tai sutvarkys,
jei tik b sime tokie paklusn s kaip medžiai bei kita Jo
rinija. Niekuomet nepamatysite m nulio, sakan io:
„Ši nakt aš nešviesiu. Tegul vietoj man s pašvie ia
kokios nors žvaigžd s.“ Bet mes – ne, – mes kitokie.
Suprantate?
46
Taigi, Babilonas. Paži
kite, kaip atsirado
Babilonas. Jis pasirodo Biblijos pradžioje, jis pasirodo
Biblijos viduryje ir jis pasirodo Biblijos pabaigoje. Taigi,
ia kai kas yra. O prasid jo jis nuo Nimrodo. Nimrodas
Babilon Šinaro sl nyje, kaip tik tarp Tigro ir
Eufrato upi . Ir ten tek jo Eufratas. O juk visi tos šalies
keliai ved tiesiai Babilon . Ir kiekvieni iš t vart buvo
maždaug šešiasdešimties metr
plo io, tie vartai
pagaminti iš vario. Ir kai užeidavai Babilono miest ,
visos gatv s ved tiesiai prie sosto.
47
Taigi, šiandien galite nuvykti Rom ir visi keliai
ves Rom . Ir ant kiekvieno kampo, prie kelio pos kio,
pastatyta mergel Marija su k dik liu J zumi ant rank ,
rodanti keli
Rom . Matote? Jis pasirodo Biblijos
pradžioje, jis pasirodo Biblijos viduryje, ir štai – Biblijos
pabaigoje.
Dabar kelias minutes aš tiesiog noriu toliau
paskaityti,
kad
pamatytum te
bendr
vaizd .
Suprantate? Gerai.
Ir aš išvydau moter ...
Dabar pažvelkite – tai bažny ia. Kai matote moter ,
iš karto galvokite apie bažny . Suprantate?...
Ma iau t moter , girt nuo švent
kraujo...
48
O iš kur kyla žodis „šventasis“? Žodis šventasis
kilo iš „šventas“, arba „pašventintas“, „šventas“. Gerai.
...ma iau , girt nuo švent
kraujo...

49
Taigi, jei ši moteris yra bažny ia, ji persekiojo
šventuosius. Ir ji yra didžiausia bažny ia. Ji turi valdži
visoje žem je. Ji virš daugelio vanden . Ir ji... Pasaulio
karaliai ištvirkauja su ja. Tai kas gi ji? Tam tikra
paslaptis. Taigi, Dvasia ketina... Žinote, bažny ioje tur
ti devynios dvasin s dovanos: išmin iai, ir viena
supratimui, ir viena išgydymui, ir viena dar kitkam.
...ir nuo J zaus liudytoj kraujo...
50
Panašu, kad jiems nelabai r
jo, k sak J zus,
svarbu, k sak bažny ia. Taip yra. Ir tai taip pat tiesa.
matydamas aš steb te steb jausi...
51
„Aš steb te steb jausi. Aš... Štai kas joje k
nuostab , steb jausi, kaip ji...“ Dabar leiskite man tiesiog
užimti Jono viet ir pam ginti tai šiek tiek atverti,
suprantate? Jonas tar : „Štai ji s di. Ji apsimeta
krikš ioni bažny ia. Ji turi pri jim prie vis pasaulio
pinig . Pasaulio karaliai prie jos koj . Ji turtinga ir
pasipuošusi – ir kaip gi ji gali pasigerti nuo J zaus
liudytoj ? Kaip gi ji gali persekioti šventuosius? Kaip ji
gali žudyti tuos Kristaus liudytojus? Ir tuo pat metu ji
tvirtina, kad ji pati yra krikš ion , krikš ioni bažny ia.“
Dabar ži
kite.
O angelas man tar : „Ko stebiesi? Aš tau
pasakysiu paslapt moters ir j
nešan io
žv ries, ir kuris turi septynias galvas ir dešimt
rag .“
52
Taigi, šioje ištraukoje viskas parašyta labai
paprastai. J s tai suprasite, bus labai paprasta.
Žv ris, kur reg jai, buvo, bet jo neb ra; jis
ruošiasi lipti... išlipti iš bedugn s, ta iau eina
praž . Žem s gyventojai, kuri vardai n ra
rašyti gyvenimo knygoje nuo pasaulio
sutv rimo, steb sis, matydami... ži
dami
žv , kad jis buvo ir jo neb ra, ir jis v l
pasirodys.
53
Taigi, dabar tai žnybtel s! Tai štai kokia prasm .
Jis pasak (dabar atkreipkite d mes ), kad visi, – ne tik
keli, bet – visi žem s gyventojai steb sis. Jie visi steb sis.
Visas pasaulis steb sis šia moterimi. Yra tik viena grup ,
kuri nesisteb s tuo, ir tai yra tie, kuri vardai rašyti
Avin lio Gyvenimo Knygoje.

54
Taigi, galiu kaip tik ia terpti dar ir tai, nes po
keli minu
tai sigilinsime. Suprantate? Kada j
vardai buvo rašyti Avin lio Gyvenimo Knyg ? Nuo tada,
kai... nuo paskutinio prabudimo, kuriame jie lank si? To
vakaro, kai at jo prie altoriaus? To vakaro, kai prisijung
prie bažny ios? Aš nesistengiu j
žeisti, bet sakau
jums, Biblijoje pasakyta: „J vardai buvo rašyti Avin lio
Gyvenimo Knygoje nuo pasaulio sutv rimo.“ B tent! Kai
Dievas pradžioje mat , kad Jis si s Savo S
ir Šis
užims nusid lio viet , kai Dievo S naus Kraujas buvo
pralietas... Biblijoje pasakyta, kad Jo Kraujas buvo
pralietas dar prieš pasaulio sutv rim . Kas iš j
žinote,
kad Biblijoje taip pasakyta, jog Kristaus Kraujas buvo
pralietas prieš pasaulio suk rim ? Kai tas Kraujas buvo
pralietas, kiekvieno K no nario vardas buvo rašytas tuo
Krauju Avin lio Gyvenimo Knygoje pasaulio sutv rimo
metu. Ko gi j s taip bijote? O, broli! Tai atrakina duris, ar
ne?
55
K gi, dabar tiesiog perskaitykime štai ia ir
paži
kime, ar tiesa tai, kas ia parašyta. Suprantate?
Ir angelas man tar : „Ko stebiesi...“ (Man
regis, tai 8-ta eilut )
Ir žv ris, kur reg jai... (Gerai, štai ji)
Žv ris, kur reg jai, buvo, bet jo neb ra; jis
ruošiasi išlipti iš bedugn s...
Taigi, mes sugr šime prie to, bet noriu paliesti ir
kitk , nes apie tai pakalb sime.
...ta iau eina praž . Žem s gyventojai, kuri
vardai n ra rašyti Gyvenimo Knygoje nuo
pasaulio sutv rimo, steb sis...
56
Kitaip tariant, žem je bus tokia grup , kuri bus
apgauta, nes jis apgavo juos. Ir tik viena grup nebuvo
suklaidinta, ir tai buvo tie, kuri vardai rašyti Gyvenimo
Knygoje nuo pasaulio sutv rimo. Šiek tiek v liau
pažvelgsime tai.
57
Dabar atkreipkite d mes
moter , bažny
– ji
buvo „Paslaptis, Babilonas“. Matome, kad ji pasirodo per
Nimrod . Koks buvo Nimrodo tikslas? Nimrodas
miest ir privert visus kitus miestus mok ti šiam
miestui duokl . Ar galime t pat pamatyti šiandien? Ar
šiandien yra tokia vieta? Ar yra tokia bažny ia, kuri

viešpatauja visoms pasaulio valstyb ms? Žinoma. Ar
šiandien yra tokia vieta, kuri kiekvien taut ver ia
mok ti jai duokl ? Ar yra tokia vieta?
Keliaukime toliau ir perskaitykime likusi dal , dar
truput , kad pamatytum te vis vaizd . Gerai.
...pamat me žv , kuris buvo... neb ra; jis
ruošiasi išlipti...
ia reikia proto, kuris turi išmint !
58
Taigi, o kas žinote, kad išmintis yra viena iš
Dvasios dovan ? Tuomet su kokia grupe Jis kalba?
Vadinasi, Jis kalba su grupe žmoni , kurie turi Dvasios
dovanas, veikian ias šioje bažny ioje.
ia reikia proto, kuris turi išmint !
59
Dabar stabtel kite, paieškokite
to visuose
bažny ios laikotarpiuose. Pašaukia... Šventoji Dvasia
aiškiai kalba, kaip tos dovanos turi veikti paskutin mis
dienomis. Taigi, išgydymo dovanos veikia tarp m
. O,
tai veikia puikiai. Bet, broli, juk yra ir kit dovan ! Tai
tik viena iš j , be to, visai nereikšminga. Štai ia yra
gerokai didesn dovana. Kas b
geriausia: Šventosios
Dvasios išminties dovana, apjungianti Dievo Žod ir
parodanti bažny iai m
pad , ar tiesiog kažkieno
išgydymas? Mes visi norime b ti sveiki. Ta iau, bet
kuriuo atveju, aš mieliau tur siu sveik siel , nei sveik
. O, tai bent!
Išgirskite, kaip Šventoji Dvasia kalba per Jon
Patme, pasak : „ ia išmin iai. Tegul jis to pasiklauso.“
Taigi, ia matome tok vaizd :
ia…
ia reikia proto, turin io išmint !
Septynios galvos reiškia septynis kalnus, ant
kuri s di moteris.
60
Pasaulyje yra tik vienas miestas, kiek man
žinoma... Yra du miestai, kurie man žinomi, kuriuose
septyni ar daugiau kaln . Cincinatis yra vienas iš j , apie
kur yra kažkoks fantastinis pasakojimas – apie
Cincinat , kad motina vilk , žinote tai... ir taip toliau.
Ta iau ia yra daugiau prasm s. Bet juk Cincina io
nevaldo viena bažny ia.
Yra tik viena vieta visame pasaulyje, kurioje
bažny ia s di ant septyni kalv ir viešpatauja visam
pasauliui.

Taigi, aš k tik iš ten gr žau. Visi tie dalykai... Ir
ma iau tai, apie k parašyta: „Ir ia slypi išmintis.“
Apreiškimo 13: „Kas turi išmanym , teapskai iuoja
žv ries skai
, nes tai žmogaus skai ius.“ Ne žmoni
kr vos, žmoni grup s, bet vieno žmogaus. „Ir jo skai ius
yra šeši šimtai šešiasdešimt šeši.“
61
Dažnai gird jau, kad virš Romos popiežiaus sosto
parašyta: „VICARIVS FILII DEI“. Dažnai susim stydavau,
ar tai tiesa. Nubr žkite linij , ir užrašykite skai iais,
rom niškais skaitmenimis, ir pamatysite, ar taip yra. Tai
visiška tiesa. Aš stov jau visai prie pat popiežiaus
trigubos kar nos, esan ios už stiklo: „Pragaro, dangaus
ir skaistyklos valdžia“. Matote? Taigi, tie dalykai... Aš k
tik gr žau iš ten, iš Romos, ir žinau, kad tai tiesa. Taigi,
mes žinome, kad visa tai yra gerai pavaizduota.
Taip pat yra septyni karaliai; penki žlugo
(kurie buvo tuo metu), vienas teb ra (tai tas,
kuris tuo metu tur jo ateiti – Cezaris), o vienas
dar neat jo (tai yra Erodas – nedorasis)...
62
Dabar ži
kite. Ži
kite, kaip viskas tikslu.
...kai jis ateis, tur s trumpam pasilikti.
63
Ar kas nors žino, kiek laiko vald Erodas? Šešis
nesius. Temp savo motin gatve ant r sto, pririšto
prie arklio ir sudegino miest
bei suvert
tai
krikš ionims, o pats grojo smuiku ant kalvos, kol jie...
kol degino miest . Šešis... šešis m nesius! Ir matote:
O žv ris...
Dabar ži
kite, paži
kite, koks jis buvo
nedor lis. Matote? Dabar ži
kite.
O žv ris, kuris buvo ir kurio neb ra, – tai
aštuntasis, bet vienas iš septyni (septintojo
prigimtis), ir jis eina praž .
64
Visi žino, kad „praž tis“ reiškia „pragaras“. Ir
paži
kite, iš kur jis pakilo – iš pragaro. Kas tai?
Bedugn s šulinys. Katalik mokymas neturi pamato.
Biblijoje niekur nepatvirtintas katalik
mokymas.
Biblijoje n ra nieko panašaus
katalik
mokymo
patvirtinim , visiškai. Jie ir neteigia, kad yra. Vienas
kunigas s
jo ten, atvažiavo kunig lis iš Šventosios
Širdies bažny ios. Jis pasak : „O, jis...“ Aš jam pasakojau
apie tai, kad pakrikštijau Marij Elžbiet Freizer. Jis

sak : „A, tu j pakrikštijai taip, kaip krikštijo ankstyvoji
katalik bažny ia.“
Aš paklausiau: „Kada gi taip buvo?“
Jis atsak : „Biblijoje, j
Biblijoje.“
65
Aš tariau: „Argi katalik bažny ia taip krikštijo?
Argi tai katalik bažny ios mokymas?“
„Taip.“
66
Aš atsakiau: „Tai kod l gi neklystan ioji katalik
bažny ia taip smarkiai pasikeit ?“ Suprantate?
67
Jis atsak : „Na, matote, j s visi tikite Biblija. Mes
tikime bažny ia.“ Matote? „Mums ner pi, k sako Biblija.
Svarbu, k sako bažny ia.“ B tent taip ir yra. Jei kada
nors dalyvausite lemtingame pokalbyje apie tai, –
pam ginkite syk . Suprantate? Jiems ner pi, k sako
Biblija – jiems tai nieko nereiškia. Jiems svarbu, k sako
bažny ia. Suprantate?
68
Ta iau mums nesvarbu, k sako bažny ia! Mes
tikime tuo, k sako Dievas! Amen. Juk Biblijoje parašyta:
„Tebus kiekvieno žmogaus žodis melas, o Mano – Tiesa.“
Štai kod l mes nesame denominacija.
69
Dabar paži
kite. Paklausykite dabar minut .
Penki karaliai (o taip ir buvo) žlugo, penki karaliai. Jei
norite to iš istorijos, aš jums parodysiu. „Ir vienas teb ra,
o kitas ateis.“
Dabar ži
kite: žv ris. Taigi, žv ris nebuvo
karalius. Jis buvo tas, „kuris yra ir jo neb ra; kuris tarsi
yra ir kurio tarsi n ra, kuris tarsi yra ir kurio neb ra.“
Kas tai? Popieži
dinyst , valdžia, valdantis žv ris.
Štai kuomet pagoni
Roma pavirto popieži
Roma.
Pagoni
Roma tapo „atsivertusi“ ir tuomet tapo
popiežiška, kurioje vietoj karaliaus buvo popiežius, o
popiežius ir yra dvasinis karalius. Štai kod l jis yra
kar nuotas dvasiniu karaliumi, tvirtina es s J zaus
Kristaus vietininkas. Štai jums, prašom. Dabar
atkreipkite d mes .
70
Ir mes iš ten iškelsime katalik
mokym
ir
parodysime jums, kaip jis prasiskverb
tiesiai
protestant bažny ias, matote, kaip jis vis dar gl di
protestant
bažny ioje (daugelis iš to), visiškai
prieštarauja Biblijai – absoliu iai prieštarauja. Dabar:
„Žv ris, kuris buvo ir kurio neb ra.“ Dabar atminkite:
„Žem je bus suklaidinti visi tie, kuri vardai ne rašyti
nuo pasaulio sutv rimo.“ Paži
kime:

O žv ris, kuris buvo ir kurio neb ra (11-ta
eilut ), ir yra tarsi aštuntasis, bet... iš septyni ,
ir jis eina praž . (Jis t s tol, kol galiausiai
atsidurs bedugn je.)
Tie dešimt rag , kuriuos matei, yra dešimt
karali ...
Dabar paži
kite ia. Jei norite pamatyti kai k
pribloškian io, paži
kite ia.
...yra dešimt karali , kurie dar negavo
karalyst s, bet jie gaus valdži kaip karaliai
vienai valandai kartu su žv rimi.
71
Jie n ra kar nuoti karaliai – jie diktatoriai!
Suprantate, jie niekuomet nebuvo kar nuoti karaliais,
bet jie gauna valdži „kaip karaliai“ vienai valandai
karaliauti su žv rimi. B tent dabar, šiuo trumpu tamsiu
laiku, kyla diktatoriai. Suprantate? „Gavo valdži kaip
karaliai vienai valandai kartu su žv rimi.“ Taigi, gerai:
Jie turi vien tiksl ir savo j
bei valdži
atiduos žv riui.
Jie kovos su Avin liu, bet Avin lis juos
nugal s (Šlov !), nes Jis yra viešpa
Viešpats
ir karali Karalius, ir su juo visi pašauktieji,
išrinktieji ir ištikimieji.
72
Nor iau
tiesiog
dabar
pamokslauti
tema
„Išrinktieji prieš pasaulio sutv rim ir liekantys ištikimi
savo pašaukime“. Aleliuja! Štai taip. „Jie pašaukti,
išrinkti ir ištikimi.“ Ir – tai jungtukas, (suprantate?)
„išrinktieji ir ištikimieji“. Jie nugal s j , kokie stipr s anie
betapt .
73
Ir
tas
didysis
komunizmas,
komunistinis
jud jimas, kur matome šiandien – nesijaudinkite d l jo.
Tai veikia tiksliai Dievui naud . Galiu tai rodyti pagal
ši Biblij . Jis privers j kent ti už kiekvien kankin ,
kur ji nužud . Tikrai taip. Paži
kite, kaip tie karaliai
susitars tarpusavyje ir ims jos neapk sti. Ir vis taut ,
vis pasaul apr pia komunizmas. Juk tai neabejotinai
Dievo jud jimas, kad j nubaust . Pasakysite: „Palauk
minut , broli Branhamai. Komunizmas – Dievo
jud jimas?“ Absoliu iai taip, žinoma, tai Dievo jud jimas.
Biblijoje taip pasakyta. Bet jis juda, kad paskelbt teism

nuod mingiems, negarbingiems pavainikiams. Kas liko
šiame pasaulyje? K mes turime?
74
Neseniai... (minut lei atsitrauksiu nuo savo temos,
jei
pavyks)
...skai iau
Rašto
ištraukoje,
kad
nesantuokinis vaikas ne eis
Viešpaties taut
iki
keturioliktos kartos. Kas iš j
tai žino? Teisingai,
Pakartoto
statymo 23 – pavainikis. Jei moteris
pagaunama lauke, tai yra, toli nuo vyro apsaugos, ir koks
nors vyras nugali t moter – jis tur s vesti j . Ir net jei ši
tampa prostitute, jis turi gyventi su ja iki pat mirties. Ir
jei ta moteris išteka už jo, apsimesdama, kad yra skaisti,
o taip n ra – ji gali b ti nužudyta už tai. Ir jei vyras ir
moteris susituok , ir jiems gimsta nesantuokinis vaikas,
tuomet jis ne eis Viešpaties susirinkim iki keturioliktos
kartos. O karta yra keturiasdešimt met . Tur s praeiti
keturi šimtai met , kol ta nuod
dings iš Izraelio.
75
Dievas neken ia nuod
s! Kaip galite kažko
tik tis, perženg švent Viešpaties J zaus Krauj , vien
tod l, kad priklausote kokiai nors denominacijai, tik tis,
kad žengsite? Arba eisite pagal Dievo s lygas, arba
apskritai ne eisite. Teisingai. Diakonas, pamokslininkas –
kas beb tume, tai neturi nieko bendro su tuo. einate
Dievo s lygomis.
76
Keturiolika kart . Dabar ia s di žmogus, kuris su
manimi apie tai kalb josi. Sak : „Kaip tuomet žinoti, kas
iš vis bus išgelb tas?“
77
Aš atsakiau: „Štai kuomet tu turi b ti geras
kalvinistas.“ J
vardas buvo rašytas
Knyg prieš
pasaulio sutv rim . Dievas r pinasi šia kraujo linija, tai
Jo reikalas. Suprantate?
„Bet k tai turi bendro?“
78
Paklausykite. J s, šiandienos jaunime (nežinau, ar
s vaikštote ši bažny , ar kur vaikštote), jaunuoliai
ir merginos: ar j s suvokiate, jog tai, k darote, jei bus
dar viena karta, j
vaikai bus teisiami už tai, k
darote? Nejaugi visai neturite pagarbos ar padorumo?
s, merginos, kurios ia vilkite tuos šortukus ir kitk ,
ar žinote, kad tai atsispind s j
dukroje? Ar nežinai,
kad tavo mo iut buvo pasileid , o tavo mamyt –
estrados chorist ir tod l tu šiandien užsiimi striptizu?
Žinoma. Kokie gi bus tavo vaikai? Tikrai taip. Dievas
pasak , kad baus už t
nusikaltimus j vaikus ir j
vaik vaikus iki tre ios ir ketvirtos kartos.
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Ir ar tu suvoki, mano broli, kad kiekvien kart ,
kai darai gera, tai bus skaityta tavo vaikams?
80
Pasiži
kite, paimkime 7-t
skyri
Žydams.
Biblijoje pasakyta, kai... kai Melchizedekas pasitiko
Abraom , gr žtant po pergal s prieš karali , ir palaimino
, ir ten pasakyta: „Levis...“ (Jis kalba apie dešimtin s
mok jim .) Pasakyta: „Levis tur jo
sakym
nuo
Viešpaties gauti dešimtines iš savo broli .“ Ir Levis, kuris
gaudavo dešimtines, sumok jo dešimtin , nes vis dar
buvo Abraomo str nose, kai šis susitiko su Melchizedeku.
O Abraomas buvo jo prosenelis. Abraomui gim Izaokas,
Izaokui gim Jok bas, Jok bui gim Levis; Levio t vas,
senelis, prosenelis. Ir kol Levis buvo Abraomo str nose,
Biblijoje pasakyta, kad jis sumok jo dešimtin
Melchizidekui. Aleliuja!
81
Neleiskite, kad kas nors jums sakyt , jog koks
nors jud jimas pasaulyje gali siterpti
Dievo did
sraigt . Jis sukasi toliau! Tai buvo suplanuota dar
pa ioje pradžioje. N ra toki demon , arba, neužteks
demon , kurie gal
sukliudyti Jo programai.
82
Taigi, Biblijoje nepasakyta, kad jis sumok jo j
potencialiai. Biblijoje pasakyta, kad jis sumok jo
dešimtin , kai buvo savo prosenelio str nose. Šlov ! Tai
mano Viešpats! O, Jis tai žinojo, kai pasaulis dar nebuvo
suformuotas. Jis visk žinojo. Ir Abraome jis sumok jo
dešimtin .
83
Ir sese, broli, kaip tu gali ia lakstyti, ir žmon s
gyvena ir laksto su svetimomis žmonomis, ir žmonos
išskiria šeimas, ir j s gyvenate šitaip, – tai ko j s tikit s
iš kitos kartos? Štai kas yra – dabar visa tai tapo ne kuo
kitu, kaip tik kr va pavainiki , gimsta painiavoj, grynas
iškrypimas, ir jiems liko tik viena – tai atominis amžius,
kuriame mes gyvename. Tai visiška tiesa. Mes laik
pabaigoje.
84
Š ryt toli Kentukio kalvose s
jo vienas
vaikinukas, prie kurio vos gal jai prisiartinti trij metr
atstumu, kadangi jis dar sorgo sirup . Grei iausiai nei
nežinojo, kuri ranka dešin , o kuri kair . Kai jis išgirdo...
Aš nety ia už jau pažym tas žemes. Nežinojau, kur esu.
Tiesiog buvau kažkokiame sl nyje. Ir aš keliavau ten
medžioti voveri . Ir kai ten pris dau, sišnek jau su juo,
ir tas vaikinukas papasakojo, kad eis kariuomen . Ir
galiausiai išsiaiškinome... Mes prad jome kalb tis apie

Viešpat ir jis pasak : „Pamokslininke, argi tu netiki, kad
mes esame laik pabaigoje?“ Toli tuose kalnuose.
85
Aš atsakiau: „Žinoma, esame. Žinoma, s nau, mes
laik pabaigoje.“
86
Štai prašom. Toki valand mes gyvename, broli.
Mes jau vietoje. Argi nematote, kaip motinos ir t vai
tuomet gyveno, ir senelis su mo iute? Argi nematote, kaip
gyveno t tis su mama? Nenuostabu, kad šiandien tarp
toks sugedimas. Nenuostabu, kad galima
pamokslauti iki pulso netekimo, o jie vis tiek nešios
šortus ir spjaudys tau veid . Jie r kys cigaretes ir p s
mus tiesiai tave sakydami: „Nekišk nosies svetimus
reikalus.“ Kod l? Nes jie kil iš tokios gimin s! Aš prieisiu
prie to tiesiogiai, prie „Gyvat s s klos“. Pamatysime, kur
ji sibrauna, paži
sime, kod l jie taip elgiasi. Jie yra
velnio vaikai nuo pasaulio sutv rimo. Teisingai. Ir mums
nieko nebeliko, tik vienintelis teismas lik s. Negali b ti
nieko kito, tik teismas. Dievas tiesiog visk nušluos. Ir
žmon s patys tai padar . Dievas nenor jo, kad viskas
taip b
, bet Jis žinojo, kad taip bus. Štai kod l Jis
pasak , kad anas suklaidins visus žem s gyventojus,
išskyrus tuos, kuri vardai rašyti Avin lio Gyvenimo
Knygoje prieš pasaulio sutv rim .
87
Paži
kime. Dabar paskaitykime šiek tiek toliau.
Taigi, man atrodo, mes ties 12-ta eilute:
Tie dešimt rag , kuriuos matei, yra dešimt
karali , kurie dar negavo karalyst s, bet jie
gaus valdži kaip karaliai vienai valandai kartu
su žv rimi.
Jie turi vien tiksl ir savo j
bei valdži
atiduos žv riui.
Jie kovos su Avin liu, bet Avin lis juos
nugal s, nes Jis yra viešpa
Viešpats ir
karali Karalius, ir su juo visi pašauktieji,
išrinktieji ir ištikimieji.
Angelas toliau man pasak : „Vandenys,
kuriuos reg jai, kur s di paleistuv , yra
žmon s, minios, tautos ir kalbos.
...dešimt rag , kuriuos matei ant žv ries – jie
ims nek sti paleistuv s...“
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Dabar paži
kite: tie dešimt rag , tos dešimt
karalys . Suprantate, ia viskas atitinka, kas yra tie
diktatoriai. Paži
kite, prie ko linksta diktatoriai. Kur
link jie linksta? Parodykite man nors vien diktatori ,
kuris nelinksta prie komunizmo. Matote? Ir jie ims (k ?)
nek sti paleistuv s (moters, bažny ios). Bet kas?
Paži
kite, kas tai padarys:
...jie ims nek sti paleistuv s, apipl š j ir
paliks j nuog , s jos k
ir j
pa
sudegins ugnyje.
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Jie visa tai susprogdins ir ištrins iš žem lapio – tai
taip pat tikra, kaip kad aš ia stoviu. Jei tik tur tume
laiko išnagrin ti tem apie t bažny
ir perži
ti Rašto
vietas, kur pasakyta, skaitome: „Visi šios žem s karaliai
ir visi vairininkai, ir visi raudojo, nes didysis Babilonas
per vien valand buvo apleistas.“ Per vien valand jos
laikas at jo! Ir, o, kaip pasakyta: „Dži gaukite, šventieji,
ir j s, šventi pranašai, nes Dievas atkeršijo jai už
švent
ir j
broli krauj .“ Matote, taip ir yra.
Žinoma, komunizmas veikia tiesiai Dievui naud , lygiai
taip pat, kaip karalius Nebukadnecaras veik tiesiai Jam
naud – at jo ir nugal jo tuos žydus, kai šie trauk si
nuogi.
90
O nuod
s iškrypimas gali ir toliau did ti, teisioji
kla gali likti ten, o s kla gali toliau p ti ir p ti, ir p ti,
kol galiausiai jos nebeliks. Jie iki to nusirito, nes j
motinos ir t veliai, ir kiti gyveno iki m
taip ir tokiu
du, kad mums nieko nebelieka. O žinote, k pasak
zus? Jei darbas neb
sutrumpintas, tai joks k nas
neišsigelb
.
91
Ar matote? Matote, kod l mes turime šiuos (aš
nereiškiu priekaišt ) Art rus Godfrius ir kitus, žinote
(taip?) ir Elvius Preslius ir apsmukusios keln s,
kombinezonai, ir plaukai iki kaklo, ir visas tas paaugli
elgesys? Nuo ko visa tai? Kas tai? [Brolis Branhamas
beldžia
sakykl – Red.] Nes tai at jo iš anks iau
gyvenusi
pavainiki
žmoni . Nieko nelieka! O, jie
atsistos ir giedos: „Dieve, ar iau Tav s“, kaip tas
nenaud lis Ernis ir visi kiti kaip jis, giedos kok nors
himn ir taip toliau, ir panašiai. Broli, žinai k ? Tai... tai
visiška veidmainyst . Tikrai taip.
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Žmogui, kuris eina ten ir užsiima rokenrolu ir
bugi-vugi bei panašiu šlamštu, n ra k veikti už šios
sakyklos. [Brolis Branhamas beldžia
sakykl – Red.]
Jam ia visiškai n ra k veikti. Tai skirta kunigams,
Dievo pašauktiesiems.
ia, priekyje, vieta Dievo
pašauktiems tarnautojams. O tokiems ia ne vieta. Štai
kas nutiko šiandien – padar iš bažny ios viso labo
kažkoki lož . Lož – gerai, jei norite tai daryti, jums
spr sti. Bet leiskite jums pasakyti: yra didžiulis
skirtumas tarp pastang ... tarp lož s ir bažny ios. Tikrai
taip. Jei norite daryti tuos dalykus lož je bei rinktis
vairiausius vakar lius ir taip toliau – jums spr sti. Bet,
broli, bažny ia turi b ti iššluota nuo sakyklos iki pat
sio. B tent! Sakydamas „išvalyta“ aš neturiu omenyje
statyt
nauj
lang
ir taip toliau. Turiu omenyje
senamadišk Dievo si st prabudim , kuris visa tai
išm tys
skirtingas puses. B tent. Kaip tuomet, kai
nukreipi švies , elektros švies
b
tarakon ,
susirinkusi
prie obuolio graužtuko (b tent) – jie
išsilakstys, kai pasklis šviesa.
93
Dabar ži
kite: „Jie turi vien tiksl , atiduos
valdži .“ Aš jau žemiau. „Dešimt rag .“ Taip, štai:
Nes Dievas kv
j širdis vykdyti Jo tiksl
(štai, prašom), vykdyti vien tiksl , – kad jie
atiduot savo karalyst žv riui, kol išsipildys
Dievo žodžiai.
Taigi, ta moteris, kuri reg jai, yra didysis
miestas, valdantis visus žem s karalius.
94
Taigi, n ra reikalo vaikš ioti ratais – mes žinome,
jog tai katalik hierarchija. Nereikia, kad kas nors... Aš
tuo tikiu taip pat tvirtai kaip ir tuo, jog gavau Švent
Dvasi . Esu tuo taip pat sitikin s kaip ir tuo, kad
šiandien ia stoviu ir esu krikš ionis, kad ta katalikiška
hierarchija – tai... Vatikano miestas – tai miestas,
išsid st s ant septyni kalv . Bažny ios hierarchija yra
žv ris, kuris buvo ir kurio neb ra. Ji yra Babilonas.
Viskas tiksliai, kuo puikiausiai iliustruota visame Rašte.
Tai katalik bažny ia.
95
Taigi. O tai jus priblokš. Pasakysite: „Na, tu man s
ia visai neužgavai, broli Branhamai.“ Bet leiskite kai ko
paklausti. Sugr žkime dabar tiesiai prie 5-tos eilut s:

Ant jos galvos buvo užrašyta: „Paslaptis,
didysis
Babilonas,
šlykštybi
motina...
ištvirk li ir žem s šlykštybi motina.“
96
Kas ji buvo? Pa-leis-tu-v . Ir ji buvo mo-ti-na. Kas?
Mo-ti-na. Ji kažk pagimd . S
motina? Paleistuvi !
Kas yra paleistuv ? Tas pats, kaip... kaip kekš – amorali
moteris. Kas padar j amoralia? Jos mokymas. Ji
apsimet esanti krikš ioni
bažny ia, ta iau skleid
žmoni sukurt dogm . Ir ia ji teig , kad turi... Jei ji
buvo pirmoji organizacija, tuomet panašu, kad iš jos iš jo
dar kelios organizacijos. Ji buvo paleistuvi motina.
Teisingai? [Susirinkusieji sako: „Amen.“ – Red.]
Paleistuvi
motina. Ji negal jo b ti s
motina,
negal jo b ti motina... Ji tur jo b ti moter motina. Ir jei
jos buvo moterys – jos buvo bažny ios. Dabar
išsiaiškinkime. Kas iš jo iš...
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Kas buvo pirmoji organizacija? Katalik bažny ia.
Kas buvo antroji organizacija? Liuteris. Kas buvo tre ioji
organizacija? Cvinglis. Prie ko tai pri jo? Prie Kalvino. O
paskui tai peraugo anglikonus, anglikonai metodistus.
Metodistai, k
pagimd
metodistai? – Iš j
at jo
Aleksandras Kempbelas. Iš Aleksandro Kembelo kilo
Džonas Smitas. Iš... Aleksandras Kembelas – tai
krikš ioni
bažny ia, tuomet atsirado keturios ar
penkios: Kristaus bažny ia ir atsišakojo visi tie maži izmai. Tuomet pasirod baptist bažny ia, iš kurios buvo
daug atsišakojim . O iš metodist bažny ios kilo... iš
metodist bažny ios pirmiausia kilo... atsirado Veslio
metodistai, o tuomet jie skilo keturis ar penkis kartus.
Tuomet jie peraugo kito tipo metodistus, o paskui v l
skilo, kol peraugo laisvuosius metodistus. O paskui nuo
to per jo prie nazarie . O nuo nazarie
prie šventumo
piligrim , o nuo šventumo piligrim
keliavo toliau.
Tiesiog nedideli -izmai šakojosi, štai taip vis sklido, visi
tie nedideli persipynimai tada sklido vis toliau. Ir k jie
visi padar ? Ir galiausiai jie baig si Sekmin mis.
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O k padar sekmininkai? T pat k ir j mamyt :
gr žo atgal ir organizavosi. Ir kuo jie tapo? Denominacija.
Užeikite
kuri nors ir pirmas dalykas: „Koks tavo
tik jimas?“ Hm. O, jie išnarstys tave po kaulel
(suprantate?), kad išsiaiškint , kas tu toks, kuo tu tiki. Ir
jei nors šiek tiek nesutampi su jais, broli, tave tuoj pat
atskirs nuo bažny ios. Taip ir yra.

99
Ir nemanykite, kad esate saug s vien tod l, jog
vadinat s sekmininkais. Broli, šalikel je bus tiek pat
sekminink , kiek ir pa iame kelyje – neabejoju.
Suprantate?
100 Taigi, visos tos organizacijos – jei tik jos b
leidusios tam Sekmini palaiminimui jud ti, neb
jo
organizavusios, tiesiog b
saugojusios j brolyb je ir
leidusios Šventajai Dvasiai imtis atskyrimo... Juk
Šventoji Dvasia atskiria. Ananijas ir Sapfyra vien kart
at jo, pasak taip-ir-taip, o Šventoji Dvasia tar : „Kod l
pamelavote?“
101 Bet mes sakome: „Juk tai brolis Džounsas –
nesakyk apie j nieko blogo – jis bažny iai moka
didžiausi sum . Žinau, kad jis gavo Švent
Dvasi –
gird jau j kalbant kalbomis ir ma iau šaukiant
Dvasioje.“ Tai tas pats kaip barstyti žirnius
saus
karv s od . Suprantate? Neturi su tuo nieko bendro.
Sprendžia Dievas. Jis pasako, ar anas turi, ar ne. Tik
taip. Bet mes j pri
me savo denominacij . Na, mes j
išspyr me iš... iš Asambl
, j pri
vienybininkai.
Vienybininkai j šiek tiek pasilaikys, o paskui ir jie
išvarys j , tod l, kad su juo taip pasielg , ir j perims
„Vien J zus“ grup . „Vien J zus“ priglaus j trumpam, o
paskui j perims kiti – „Dievo Bažny ia“ priims j . „Dievo
Pranašyst s bažny ia“ j perims, o toliau seka Tomlinsono
jud jimas. O, nieko sau! Broli, argi mes dar
neišsis
me? Tai yra sekmininkuose – paskutiniame
prabudime. O dabar jie turi žydr
ugnel , turi aliejaus
garbintojus, ir krauj ant veido, ir (O, Dieve!) aš jau
nebežinau, prie ko jie jau pri jo.
102 Viskas tapo iškreipta – kitaip ir nepasakysi. Ar
žinote, jog Biblijoje pasakyta, kad viskas bus iškreipta?
Ar žinote, kad Biblijoje sakoma, jog ateis tokia diena, kai
net Viešpaties stalai bus pilni v mal ? Ir pasakyta: „K
Aš galiu pamokyti? Kam Aš galiu tai paaiškinti? Taisykl
turi b ti po taisykl s, po taisykl s, po eilut s, po eilut s.“
Jis pamokys? „Nujunkytus nuo kr ties“, – nuo
mamyt s. Suprantate?
103 Taigi, n ra... n ra tokios moters, nedorovingos
moters šiame mieste, kuri nepagimdyt skais ios dukros.
Ji skaisti, kai gimsta – štai, ir jai gali puikiai sektis, bet,
nesp jus n apsidairyti, kadangi jos motinos tokia
prigimtis, tai ta mergait , devyniais atvejais iš dešimties,

elgsis lygiai taip pat kaip ir jos motina. Juk žinote, kad
taip yra. Netikusi moteris, vadovaujanti viešnamiui, gali
pagimdyti mergait . Ji gali b ti šešiolikos met , tokia pat
tyra ir morali, kaip bet kuri lelija, bet, tik jei ji ir liks
tokia. Ta iau b da ta, kad ji gr žta prie to paties ir elgiasi
kaip jos motina.
104 Taigi, katalik bažny ia buvo pirmoji prostitut ,
kuri at jo su pa ios susikurtais mokymais, prietarais,
apie kuri Biblijoje sakoma: „Ji at jo iš bedugn s ir gr š
praž .“ Biblijoje taip pasakyta. Taigi, jei jie to moko – tai
neteisinga. Tai neteisinga pagal Dievo Žod . Ir tuomet
pasirodo metodist bažny ia, kuri gim iš jos – graži
mergina – bet k ji padar ? Ji pasuko atgal ir daro t
pat , k ir jos mamyt : leidžia savo susirinkimui d
ti
šortus, leidžia jiems r kyti cigaretes, visk jiems leidžia ir
leidžia elgtis, kaip nori. Nesako apie tai nei žodžio.
Pusžalis pastorius ten priekyje, už tos sakyklos, bijo, kad
vien dien neteks algos ar skardos sausaini .
105 Leisk
tau
pasakyti,
broli:
aš
ver iau
pamokslau iau Evangelij ir valgy iau saus davin bei
ger iau vanden iš upelio, ir pasako iau apie tai Ties . Jei
visas mano susirinkimas atsistot ir išeit , aš jiems
kalb iau Ties . Taip, tikrai.
106 Kas nutiko? O, tai juk maisto talonas: „Na, žinai,
aš juk didžiausios šio miesto bažny ios pastorius.“ J s,
baptistai ir metodistai, klausote netikro pranašo. Tai
grubu, bet kiekvienas, kurio mokymas prieštarauja šiai
Biblijai, yra netikras pranašas. Nesvarbu, kaip tai beb
nušlifuota – tai melaginga pranašyst . Teisingai.
107 „O, viskas tvarkoje, kol tavo vardas yra s rašuose.“
vardas gali b ti begal je knyg – jei jo n ra
Gyvenimo Knygoje – j s žuv ! Galite b ti labai geri, galite
ti tokie ištikimi, tyri ir moral s kaip niekas kitas – tai
netur s jokios reikšm s.
108 Ezavas buvo dvigubai geresnis už Jok
, kai
reik jo b ti tikru vyru, r pintis savo senu aklu t veliu ir
visa kita. O Jok bas buvo mažas suk ius, visuomet
sikib s mamos prijuost s, mažas lep
lis. Bet Dievas
pasak : „Jok
pamilau, o Ezavo neken iau“, – dar
negimus nei vienam berniukui. Romie iams 8 taip
pasakyta. Visiškai teisingai.

109 Dievas žino, kas žmoguje. Jis taip pat žino, kas
bažny ioje. Mes gyvename Gyvenimo Duona, Dievo
Žodžio Duona. Taigi, štai kod l mes ne denominacija.
110 Taigi, noriu pateikti jums dar vien nedidel ...
Noriu pateikti jums nedidel
iliustracij , kuri
ia
pasirašiau – nuostabi. Dabar Apreiškim 19:2. Esu ia
kai k pasižym s. Noriu paži
ti ir pamatyti, kas tai:
Nes tikri ir teisingi Jo teismai! Jis nuteis
didži
paleistuv , kuri suterš žem savo
ištvirkavimais; Jis atkeršijo už Savo tarn
krauj , praliet jos rankomis. (Tai katalik
bažny ios pabaiga.)
111 Taigi, taip pat nor
si, kad ir ia atkreiptum te
mes , jog denominacija... kad denominacija taip pat yra
ir ia, Raštuose, kad... O Biblijoje niekuomet nekalbama
apie denominacijas. Denominacijos kilo iš katalik
bažny ios. Ji yra pirmoji denominacijos motina ir
kiekviena denominacija at jo iš ten. O dabar gali šiek tiek
nudiegti. Kaskart nudiegs vis smarkiau. Suprantate? Bet
aš noriu, kad j s suprastum te, kad denominacijos
negim ir nebuvo Dievo paskirtos, jas paskyr velnias.
112 Dievo bažny ia – tai:
Mes
visi
kaip
vienas:
neatskiriami,
Meil je ir mokyme – víena mes
visi.
Tai gyvojo Dievo bažny ia. Nepaisant to, k jie... t
dalyk , visi kartu mes víena! Teisingai. Ar jis metodistas,
ar baptistas, brolau, jei jis atgim s iš aukšto ir
pripildytas Šventosios Dvasios – jis mano brolis, mes
žengiame petys petin. Teisingai. B tent taip. Nieko
neišskiriant.
113 Moz . Kartais aš apsidairau ir sakau: „Tu juk
žinai, kad tai kr va fanatišk
sekminink , broli
Branhamai, – kam tu apskritai susidedi su tokia
kompanija?“ Hm. Žinote k ? Moz ži
jo
Izraelio
vaikus, jis dair si pro t pat lang , kaip ir faraonas.
Faraonas ži
jo juos kaip kr
purvo maišytoj , bet
Moz žvelg
juos kaip Dievo išrinktuosius. Jis žinojo,
kad šie tur jo pažad . Kod l? Žinojo tai iš Žodžio. Ir
tik jimu... Viena koja jis buvo soste – b simas faraonas –
visas pasaulis gul jo jam po kojomis, s
jo ten ir pyl

vyn sau
burn , o gražios moterys v davo j , kaip
imperatori
ar diktatori , ar karali
pasaulio, kur
jaunasis Moz , b damas vos keturiasdešimties, laik
savo rankoje. Jis žvelg
t purvo maišytoj kompanij ,
bet žinojo, kad ir pats yra vienas iš j . Aleliuja! [Brolis
Branhamas suploja delnais – Red.] B tent. Jis žinojo,
kad yra vienas iš j . Ir vien tik tik jimu jis pasirinko!
114 Kiekvienas turi pasirinkti. J s turite pasirinkti.
s pasirinksite dabar. J s pasirinksite ryte. J s
pasirinksite rytoj vakare, jei b site gyvi. Kažkada jums
teks pasirinkti. Broli, aš pasirinkau labai seniai. Ši
Biblija buvo mano žodynu. Ši Biblija buvo mano
Gyvenimo Knyga. Ši Biblija buvo Dievo Žodžiu. Biblija yra
tai, kuo aš gyvenu. B tent šios Biblijos aš laikausi.
115 Tod l Moz žvelg
Izraelio vaikus. Ir jis ne tik
sak : „O, jie nuostab s žmon s. Nieko neturiu prieš juos.
O ne, nei vieno žodelio prieš juos nepasaky iau.“ Taip
šiandien elgiasi daugelis žmoni : „O, tie sekmininkai ir
tie žmon s, kurie gavo Švent
Dvasi , ir tie žmon s,
kurie tiki dieviškuoju išgydymu, o, aš... aš nieko neturiu
prieš tai.“ Bet Moz buvo ne toks. Jis paliko Egipt ir
tapo vienu iš j . Jis nu jo pas savo brolius. Jis buvo
vienas iš j .
116 Brolau, štai kur aš b siu. Aš b siu tarp
nedaugelio paniekint
Viešpaties vaik , net jei tai viso
labo saujel , kad ir tiek. Jie gavo pažad ir aš matau j
vardus Avin lio Gyvenimo Knygoje. Jie mano broliai,
seserys. Taip. Pasirinkite ir stokite su jais. Teis s ar
neteis s – vis vien stov kite su jais. Jei jie klysta –
pad kite jiems pasitaisyti. Teisingai. Nepadarysite j
geresniais nuolat juos stumdydami. Suprantate,
pasistenkite juos ištraukti.
117
arlis, kaip jie sak apie brol Alen , apie ugn ,
kuri jie.... apie krauj ant rank . Aš pasakiau: „Aš
visuomet, visuomet gerbiau A. A. Alen .“ Pasakiau: „Jei
mok iau pamokslauti kaip A. A. Alenas, tai pas mane
net nevykt
išgydymo tarnavim .“ Taigi, kai kyla
nesutarim , kad kraujas ant rank
yra Šventosios
Dvasios rodymas, su tuo aš nesutinku. Bet kalbant apie
brolyb – jis mano brolis. Kovoje stoviu su juo petys
petin. Taip. Jei jis klysta – stengsiuosi jam pad ti. O jei
jis neklysta, jei aš klystu, tuomet noriu, kad jis pad
man. Ir štai taip mes... mes sugyvename.

Dabar paži
kite.
Ji buvo Paslaptis, Babilonas... ištvirk li
motina...
118 Ar dabar matote, kaip bažny ia šiandien...
Draugai, ar matote, kaip šiandien bažny ios gyvena, kaip
joms norisi? „Viskas gerai, taip galima“, – kiaulina vieni
kitiems, nekreipia d mesio. „Juk toks elgesys niekam
nekenkia. Juk tu tiesiog stengiesi b ti senamadiškas.“
Taigi, paži
kite, koks j mokymas. Aš dabar noriu...
Dabar pažvelkite. Toks j
protis. Ar suprantate, kad
prieš kelet met vienintelei katalik bažny iai buvo
leidžiama vaikš ioti
kin ? Metodist
bažny iai tai
neb
šov
galv , ir visoms denominacijoms: „Neee!
Juk tai velnio darbai.“ Hm. Cha. domu, kas gi nutiko?
Tikrai taip.
119 Ir žinote, paimkite tas katalik merginas, kurios
vaikšto su tais mažais... (kai kurie iš j
, vyresni
vyrukai, esate mano amžiaus) ...vaikšto, atkreipkite
mes , su tokiais trumpu iais drabužiais iki keli .
Turb t tas vyrukas dabar pragare – nežinau. Ne man
spr sti. Bet kai jis suk
t pirm
bjauri daini kšt ,
kuri prasmuko per radij be jokios cenz ros, ta:
Paraitokit, merguž s, paraitokit,
Keliukus dailius pademonstruokit.
Kas pamenate, kaip pasirod ta pirmoji prieš
daugel met ? ia ir buvo pirm kart apsirikta. Taip. Ir
kai rado t vaikinuk iš Teksaso, ir atrenka tas moteris ir
naudoja j apatinius drabužius, kad šios atrodyt tokios,
kokios iš ties net n ra, ir panaš s dalykai, ir ži ri tai
pro pirštus. O kas vyksta dabar? Tai prasiskverb , tai –
dvasia!
120 Neseniai vienas žmogus pasakojo, sak : „Nežinau,
reik s daryti. Aš turiu ger , dor s
, bet tas
vaikinas darosi toks, kad nugvelbia visk , kas papuola po
ranka.“
Aš paklausiau: „Kod l?“
„Jis bendrauja su vagimi.“
121 Susid k su kokiu nors vagimi ir pats tapsi vagimi.
Mano senoji kentukiet mamyt sakydavo: „Pagul k su
blusuotu šunimi ir taip pat prisirinksi blus .“ Paimkite...
paimkite, pavyzdžiui, nedor moter , ir tegul... mergait –
jei ji ištek s už gero, padoraus vaikino, tai nesp site n

mirktel ti, kaip jis taps bjauresnis už bet kok
nebrendyl ; viskas apsivers. Jus atpaž sta pagal j
bi iulius. Atsiskirkite! „Išeikite iš j , – pasakyta Biblijoje,
– atsiskirkite!“ Teisingai.
122 Jei j denominacijos gr žta prie tokio sugedimo,
kad leidžia savo žmon ms... ia neseniai vienoje didel je,
gražioje baptist bažny ioje jiems teko paleisti žmones –
gali pamokslauti tik dvidešimt minu
(tas žmogus
gal jo), nes pastoriui reik jo par kyti. Visas susirinkimas
iš jo lauk , visi stov jo ten ir vienas po kito r
, ir v l
sugr žo – pastorius ir visi. Aš nu jau kongregacinink
bažny , ten stov jo vyras, apsivilk s didel ilg maršk ,
stov jo ten, kalb jo štai taip pasir
s
sakykl ,
pasakojo apie kažkoki g , kuri rado ant kalvos.
Praktiškai tik tiek tepasak ir iš jo, o jo pirštai buvo
geltoni nuo cigare
d
(taip), ir kalb jo apie tai, kad
moterys... kad vyrai žais... Koks gi tas vokiškas žaidimas,
kur žaidžia, kur reikia d lioti kortas – žinote? Jame... Oi,
maniau, kad prisiminsiu. Binokl , jie ruoš si žaisti
binokl . Manau, kad taip. Taip, ten dalina kortas –
prastas žaidimas kortomis. Binoklio žaidimas r syje!
Dieve mano! Štai kur j pamatas! Nenuostabu, kad jie
užsiima tuo ir dar šaukia ant katalik bažny ios, kad
dalyvauja tuose Rotary klubuose ir lošia loterijoje. Juk
s, protestantai, tokie pat suged kaip ir jie – tai k gi
pasakysite? Juokiasi puodas, kad katilas juodas.
Žinoma. J s tuo užsiimate ir dar sako: „Na, aš
presbiterionas. Aš metodistas.“ J s esate niekas, kol
negimstate iš naujo. Teisingai. O kai gimsite iš naujo,
tuomet žinosite, kažkas jumyse pasakys, kad tie dalykai
neteisingi, ir j s išeisite iš to – kitaip n negali b ti. J s
žinote, kad tai tiesa. Žinoma. Tikrai taip. Ten vyksta visi
tie niekai. Kod l? „Paleistuvi motina.“
123 Vien graži dien ta senoji motul pasakys: „Žinai
? Galiausiai, mieloji, mes abi tokios pa ios.“ O j s
žinote, kas bus tuomet? Bažny
konfederacija suvienys
visus kartu, kaip jau ir dabar daro. O žinote, kas nutiks
tokiai mažai grupelei kaip ši? Jums teks sumok ti už tai,
vyru iai. Visiškai teisingai.
124 Bet nesijaudinkite – Avin lis j nugal s! Nes Jis
viešpa
Viešpats ir karali Karalius, ir Dievas vadovaus
Savo bažny iai, o ne denominacijai. Jis išlies auksinio
Šventosios Dvasios aliejaus ant tos bažny ios. Broli,

ugnis kris iš dangaus, pasirodys ženklai ir stebuklai,
koki
dar niekada nereg jote. Tikrai taip. „Nebijok,
mažoji kaimene: j
T vas panor jo duoti jums
Karalyst .“ Tikrai taip. „Tas, kuris ištvers iki galo!“ Štai
taip. Žygiuokit pirmyn, nenuleiskit aki nuo Kalvarijos.
Ši Biblija teisi. Nesijaudinkite.
125 Dabar paži
kite. Jie turi kelis pro ius, tam
tikras moralines normas. Gal tume vardinti ir vardinti.
Nesp jus nei apsidairyti, tai prasiskverb
protestant
bažny ias. Tuomet katalik s pradeda.... Juk nieko blogo
apsivilkti šortukus, kol vaikšto bažny , ir ant galvos
užsirišti skarel . Kažkokia tradicija: „Nevalgykite m sos
penktadieniais.“ Ir, o, kur gi j s radote, kad reikia
užsirišti skarel prieš žengiant bažny ? Noriu, kad
parodytum te man Rašto viet ! Tai melaginga
pranašyst . Kada gi taip buvo bažny ioje, kad bažny ioje
reikt nešioti skryb ? Kai esate ant galvos užsid
skryb
– rodote nepagarb Kristui (teisingai) – kalbu
apie vyrus. Moterys, j s turite apdangal , bet parodykite,
jei galite, kad tai turi b ti skryb
ar skarel . Tai j
plaukai. O j s juos visiškai nusikirpote. Tai kaip gi d l
to? O, jie sako: „Tai senamadiška.“ Net jeigu taip – tai
Biblija! O Dievo Žodis teisus.
126 Neseniai ia kalb jau apie moter , kuri nuplov
zaus kojas ir, žinote,
ir savo plaukais jas
nušluost . Aš pasakiau: „Moteris gal
tai padaryti tik
atsistojusi ant galvos, kad pakakt plauk Jo kojoms
nuplauti, nušluostyti.“ Taip ir yra. O taip, tai... tai g da
matyti, kaip... net per šal ius vaikšto su štai tokiu
trumpu iu paltuku, matosi j apnuogintas k nas.
127 Dabar sakysite: „Kod l vis kimbi prie moter ?“ Prie
reikia kibti.
128 O j s, vyrai, kurie leidžiate savo žmonoms taip
elgtis – broli, aš nežinau, k ir galvoti apie tave. Tai tiesa.
129 Ir j s, pastoriai... Nemanau, kad esate ia. Bet jei
tok pamatysite, liepkite jam atvažiuoti, papasakoti...
susitikti su manimi. Suprantate? Jei jis tiek tegerbia
Krist , kad leidžia savo susirinkimui taip elgtis be...
Taigi, jis... Galb t jie tai daro jam už nugaros, bet jei šis
apie tai nekalba, jis n ra tinkamas J zaus Kristaus
tarnas. Visiškai teisingai. Jis n ra tinkamas b ti Kristaus
tarnu. Kristaus tarnas turi b ti bebaimis, kai kalbama

apie Biblij . Žinoma. Bet štai jie: išeina ir vis tiek tai
daro.
130 O paskui, nesp jus n mirktel ti, tai teko perimti ir
protestantams. J s, gerieji metodistai ir baptistai ir,
presbiterionai ar nazarie iai, šventumo piligrimai, ir visi
s – tas pats: visi vienodi, skiriasi tik pavadinimas. Štai
prašom: „paleistuvi motina.“ J
denominacija: „Jei jie
susik
m
centre, tai koks gi skirtumas?“ Matote?
Yra didžiulis skirtumas. Tai prasid jo visai ne tame
Centre. Galb t ir prasid jo j
centre ia, bet ne tame,
kuris viršuje. Priklauso nuo to, iš kur j s kil . Tai tiesa.
131 Taigi, nemanau, kad turime laiko sigilinti
dar
vien
dalyk , gal geriau paliksiu tai rytui. Gerai,
paimkime šit trump klausim . Turime ia „vandens
krikšt “. Taip pat yra „išankstinis paskyrimas“ ir, o, daug
dalyk . Taigi, paimkime š ... š trump klausim apie
pamokslininkes ir perži
kime j .
132 Taigi, pamokslautoja, nenoriu tav s žeisti, bet
noriu tau kai k pasakyti. Tu neturi nei mažiausios Rašto
ištraukos, nei vienos iš Biblijos. Taip, žinau, kuo j s
remsit s ir jau pakankamai prisiklausiau j
, taip: „Ir
s
s bei dukterys pranašaus.“ Taigi, jei tavo
pastorius nežino, k reiškia žodis „pranašaus“, tuomet jis
nieko nežino. Jam apskritai ne vieta už sakyklos, jei jis
tau si lo b ti pamokslininke. Suprantate? Juk tai
kategoriškai pasmerkta nuo Pradžios knygos iki
Apreiškim . Taigi, leiskite jums tai parodyti. Gerai?
133 Dabar noriu, kad su manimi atsiverstum te Pirm
Timotiejui 2:11. Tiesiog atsiverskite tai ir mes
išsiaiškinsime, taigi, ir taip pat paliesime ir j
Apaštal
darb 2. Taip. Ir tiesiog... tiesiog paklausykite, k šia
tema sako Raštas.
134 Štai kažkas vis kartodavo: „Na, broli Branhamai,
tu papras iausiai senas moter neapkent jas.“ Aš nesu
moter
neapkent jas. Aš... aš tiesiog nenoriu, kad
moterys m gint užimti viet , kuri joms nepriklauso.
Pamenate t Hovardo laiv
statykl , vien iš
kmingiausi laiv statykl palei Ohajo up ? Paskyr
vadovauti moter – paži
kite, kas vyko.
Dav moteriai teis balsuoti – paži
kite, kas
nutiko.
135 Leiskite dabar jums pasakyti. Aš ne šiaip diriu
kail moterims. Aš noriu, kad ir vyrai suprastum te, jog ir

jus tai lie ia. Bet leisk tau kai k pasakyti, broli. Ši tauta
– moters tauta. rodysiu jums tai pagal Rašt , rodysiu,
pagal k tik norite. Tai yra... Kas pasirodo ant m
pinig ? Moteris. Kur ji yra ia, Apreiškimuose? Štai,
matote j . Taip pat ji yra skai ius trylika (ji visk
prad jo): trylika žvaigždži , trylika juost , trylika
kolonij , trylika... nuo pat pradži visur buvo trylika. Ji
pasirodo tryliktame Apreiškimo skyriuje. Moteris –
trylika.
136 Ir 1933 metais, kai Viešpats... kai susirinkimai
vyko ia, kur dabar stovi Kristaus bažny ia, senuosiuose
mason namuose, ia ant man s nuženg Viešpaties
reg jimas ir numat , kad Vokietija pakils ir pastatys ten
Mažino linij . Daugelis tai pamenate. Ir kaip jie ten rengs
tvirtinimus ir ten, toje linijoje, amerikie ius ištiks didelis
pralaim jimas. Taip pat buvo pasakyta, kas vyks, ir apie
Ruzvelt ir panašius dalykus, kaip jis iškels kandidat
ir prad s ketvirt kadencij – idealiai, b tent taip viskas
ir vyko.
Taip pat buvo pasakyta, kad automobili forma vis
labiau pan
s kiaušinio, kol paskutin mis dienomis
galutinai gaus kiaušino form . Ir aš sakiau: „Bus taip,
kad t
automobili
nebevaldys vairu, o kontroliuos
kažkuo kitu.“ B tent tokius automobilius dabar gamina:
su nuotoliniu valdymu saugumui. Teisingai. Negal site
važiuoti
miest ... Tuomet teritorijoje, kur leistina
trisdešimt kilometr
per valand , tegal site važiuoti
trisdešimt kilometr
per valand . Bus ne manoma
atsitrenkti
kit mašin , nes tai nuotolinis valdymas.
Matote, ji važiuoja štai taip, ir tai jau vyksta.
Ir aš pasakiau: „Atminkite, t dien , prieš ateinant
laik
pabaigai, prieš ateinant laik
pabaigai, ta
moteris...“ (O j s užsirašykite visa tai.) „Pakils didinga,
takinga moteris, arba prezident , arba diktator , ar
kokia kita takinga moteris Jungtin se Valstijose. Ir jie
sk s moter takoje. Taigi, atminkite, tai yra TAIP SAKO
VIEŠPATS.“ Suprantate?
137 Ir jie neteis s. Ir kam jie pasidav ? Leiskite jums
papasakoti. B kite
dvasiški.
Tegul... Atsiverkite.
Paži
kite. Kod l jie taip elgiasi? – Kad katalik
bažny ia tur
galimyb prasiskverbti. Suprantate? Štai
s garbinate visas tas kino žvaigždes ir panašius
dalykus. Pamenate pamoksl , kur pamokslavau (Mardži,

tu pameni) prieš daugel met apie siveržim
Jungtines
Valstijas, kad nuverst amerikie
valdži ? O aš juk
sakiau, kad jis pakilo Paryžiuje po to, kai mes juos ten
išgelb jome nuo t
moter , vyno ir linksmybi , o
nusileido jis teisiai
Holivud . Dabar vietoj to, kad
važiuotume modeli
Paryži , jie važiuoja modeli
ia.
Prie ko tai prived ? Tai... Mes neleistume j
vaikams eiti
kin , ta iau tai prasiskverb tiesiai
televizij ir nu jo toliau, visk užterš , tai t siasi toliau. Ir
štai kur mes šiandien: visos mergait s ir berniukai – visi
panaš s televizijos aktorius. Kas tai? Tiesiamas kelias.
Juk viena pasileidusi moteris gali pasi sti
pragar daugiau žmoni , nei visi naminuk s taškai
mieste. Taip. Paži
kite, kaip ji eina gatve išsirengusi, be
drabuži – kad ir koks beb
vyras, jei jis sveikas
normalus vyras, tai paži
jus moter , j tikrai kažkas
nusmelkia. Tiesiog b kite nuošird s. Man nesvarbu...
138 Aš turiu Švent
Dvasi jau daugel met . Tu
negali paži
ti
moter , kai ji pusnuog ... Aš turiu
automobilyje nedidel kryžel , kur daugelis mat te.
Kažkas paklaus man s: „Ar tu katalikas?“ Nuo kada
katalikai turi išskirtin teis
kryži ? Kryžius reiškia
„krikš ionis“.
139 Tos šventosios Cecilijos ir panaš s dalykai yra
katalikyb s ženklas. Mes netikime tokiais dalykais. Mes
tikime Kristumi. Jie garbina visokiausius mirusius
žmones. Tai aukšta spiritizmo forma – štai ir viskas –
mirusi
garbinimas. Nieko panašaus, ne.
140 Aš paklausiau to kunigo. Pasakiau: „Kod l tada,
jei... argi Petras buvo pirmasis popiežius?“
Jis atsak : „B tent.“
141 Aš paklausiau: „Tuomet kod l Petras sak : „N ra
kito tarpininko tarp Dievo ir žmogaus, tik Žmogus J zus
Kristus?“ O j s turite penkis t kstan ius mirusi moter
ir kit , kuriuos darote tarpininkais. Tai kas gi nutiko?“
Štai, prašom. Jie neturi atsakymo tai. Teisingai.
142 Taigi, kai kurie j
mokymai, j
melagingi
mokymai, pasirod kr va netikr protestant pranaš ir
to moko, o j s, protestantai, priimate tai išsk stomis
rankomis. [Brolis Branhamas beldžia sakykl – Red.]
Visiškai teisingai. Denominacijos bei krikšto formos, ir
vair s sakymai bei kitkas, k j s vykdote, – tai visiškai

neatitinka Rašto. Tam prieštaraujama Rašte, ta iau j s
visam tam pritariate. Tai tiesa.
143 Taigi, paklausykite apie pamokslininkes. Gerai.
Pirmas Timotiejui, man reikia Pirmo Timotiejui 2:11.
Dabar paklausykite, kas ia sakoma:
moterys tesimoko tyliai, su visišku
paklusnumu.
Neleidžiu, kad moteris mokyt
nei kad
vadovaut vyrui, – ji tesilaiko tyliai.
144 Aš nesu atsakingas už tai, kas ten parašyta. Aš
atsakingas už tai, kad pasaky iau jums, kad tai yra ten.
Suprantate? Suprantate?
moterys tesimoko tyliai, su visišku
paklusnumu. (Gal j s kada nors buvote nu
sta iatiki bažny
ir mat te jas. Suprantate?
Matote?)
Neleidžiu, kad moteris mokyt
nei kad
vadovaut (b
pastor , diakon ar kas nors
panašaus) vyrui... (matote?) ...vadovaut vyrui,
– ji tesilaiko tyliai.
Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui –
Ieva.
145 Ar žinote... Dabar paklausykite, moterys. J s,
geros, doros krikš ion s, esate geriausia, k Dievas gal jo
duoti vyrui, kitaip Jis b
dav s k nors kitk . Tikrai
taip. Suprantate? Moteris net nebuvo originalus k rinys.
Moteris n ra Dievo k rinys, ji – šalutinis vyro produktas.
Dievas suk
žmog – ir vyr , ir moter – ir Jis atskyr
juos. Ir po to, kai žmogus jau gyveno žem je ir pavadino
žv ris, ir gyveno ia jau ilg laik , Jis iš
iš Adomo
šono šonkaul , kaip šalutin produkt , ir padar iš to
moter .
Pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui –
Ieva. (Dabar ži
kite.)
Ir ne Adomas buvo apgautas, o moteris buvo
apgauta ir nusid jo.
146 Dievas pasirinko vyr , o velnias pasirinko moter .
Paži
kite tiesai akis – kas darosi šiandien. Paži
kite
tikr
Dievo bažny
– sakys: „J zau!“ O antikristas
sakys: „Marija!“ Paži
kite tas dvasias. Matote? Štai

jos. „Sveika Marija, Dievo motina, tu pagirta tarp moter ,
ir melsk už mus nusid lius dabar ir m
mirties
valand . Amen. Marija, melsk!“ O, Dieve! Štai, prašom:
moteris – velnio pavaldin . Kristus – šlovinimo objektas ir
Jis Vienintelis! Štai taip. Štai taip.
147 „Pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui – Ieva.“
Adomas nebuvo apgautas. Tai kaip gi j s galite tur ti
pastor , diakon ? Adomas nebuvo apgautas, bet moteris
buvo apgauta. Ji tikrai buvo... Nors neman , kad klysta,
bet klydo. „Moteris buvo apgauta ir nusid jo“, – nes jos...
kiekvien kart , kai gatve eina laidotuvi procesija – tai
l moters. Kiekvienas k dikio verksmas – d l moters.
Kiekviena žmogaus mirtis – d l moters. Kiekvienas žilas
plaukas – d l moters. Viskas, taip pat ir mirtis – d l
moters. Viskas, kas neteisinga – d l moters. Ir dar padaro
bažny ios galva, pastore, o, kartais net vyskupe. Hm.
da.
148 Dabar noriu minut lei atkreipti j
d mes
dar
vien
dalyk . Gerai? Dabar atsiverskime Pirm
Korintie iams 14:32 ir paži
kime, k Paulius ia sako,
o tuomet, po minut s, pereisime dar prie keli viet . Ir
tuomet mes... Nesinori j
per ilgai laikyti, kad ryte
neb tum te tokie pavarg , jog nebegal tum te v l
susirinkti. Gerai. Noriu perskaityti. Kas iš j
tiki, kad
Paulius buvo kv ptas mokytojas? Taigi, nepamirškite,
Paulius tai paraš ir Timotiejui. Matote? Tai... Taigi,
Pirmasis Korintie iams 14:32. Dabar prad kime tiesiog
nuo ia, ir prad kime skaityti ia, 14:34, man regis:
moterys bažny iose tetyli...
149 Gird jot, k jis pasak ?
moterys bažny iose tetyli, nes joms
neleidžiama kalb ti, jos turi b ti klusnios...
150 Ar j s turite nuorodas
kitas vietas? Jei taip,
pasekite jomis ir pamatysite, ar ten nenurodo Pradžios
3:16, kur Dievas pasak Ievai, kad už tai, jog ji paklau
gyvat s vietoj savo vyro, šis viešpataus jai per visas jos
gyvenimo dienas. Kaip gi moteris gali imti ir viešpatauti
vyrui, b ti pastore ar diakone, kai Biblijoje pasakyta, kad
ji b
paklusni kaip buvo pradžioje? Kai Jis... Dievas...
Dievas negali pasikeisti. Negalite priversti Žodžio sakyti
vienaip ia ir kitaip ten. Taip nebus. Vis laik tas pats.

151 Taigi, pradžioje, b tent tada... Prieš visam tam
pasibaigiant, jeigu tur siu prog , noriu jums išaiškinti t
santuokos ir skyryb klausim . Šioje bažny ioje dar
niekada to nedariau. Bet paži
kite
ši dvigub
sandor . Vienas sako, kad ji gali ištek ti, kitas teigia, jog
jie negali susituokti, ir šitas sako vien , antr ar tre .
Bet palaukite minut
ir pamatysite, k sako Biblija, kai
prie to prieisime. Suprantate? Gerai. Dabar paži
kite
ia:
moterys bažny iose tetyli... joms
neleidžiama kalb ti, jos turi b ti klusnios, kaip
sako ir statymas.
152 Vadinasi, Senajame Testamente joms nebuvo
leidžiama kalb ti, nes Paulius ia pasak , kad nebuvo
leidžiama. Teisingai?
„J
moterys tetyli. Tai
paklusnumas.“ Jei paži
site pagal nuorodas, jus
nukreips tiesiai Pradžios 3:16. Matote? Gerai.
Kaip...kaip besilaikant statymo...
Ir jeigu jos... ko nors išmoks, tepasiklausia...
tepasiklausia... namie savo vyro, nes moteriai
dinga bažny ioje kalb ti.
? [Vertimas iš Biblijos angl kalba – Red.]
153 Dabar paži
kite kiekvienas savo Biblijoje
t
klaustuk , po to žodžio „K ?“. Kas privert Pauli taip
kalb ti ir taip elgtis? Taigi, jei j s rasite laiškus, kuriuos
korintie iai raš Pauliui... (o juos galite rasti bet kurioje
geroje bibliotekoje. Matote?) ...kuriuos korintie iai raš
Pauliui, jie raš
ir pasakojo, kad po t
moter
atsivertimo... Jie ten tur jo deiv , vardu Diana. Ir ji taip
pat buvo Efezo deiv . Ir korintie iai j taip pat garbino,
nes tai buvo pagoniškas garbinimas. Ir vien dien jie
rado laukuose akmen , kurio forma primin moter . Jie
pasak : „Dievas yra moteris, ir ji numet mums savo
atvaizd .“ O j šventykla gerokai pranoko Saliamono
šventykl , kaip teigia istorikai. O, viskas buvo iš
marmuro, padengta auksu, tuo tarpu Saliamono
šventykla buvo pastatyta iš kedro, padengto auksu.
Matote? Ir j gerokai pranoko. Ir tai... Jeigu Dievas buvo
moteris, tuomet, žinoma, ji gal jo tur ti šventikes.
Žinoma, jei Dievas – moteris, tuomet gali b ti ir
pamokslinink . Bet Dievas yra Vyras. Biblijoje pasakyta,

kad Jis Vyras ir Jis iš ties Vyras. Suprantate? Ir, jei
Dievas buvo Vyras, tuomet turi b ti vyrai.
Dabar atkreipkite ia d mes : „K ?“
154 Taigi, kai kurios iš t
šventiki , kai jos
atsiversdavo nuo pagonyb s krikš ionyb , man , jog ir
toliau gal s išlaikyti savo pamokslininki tarnavim ,
tiesiog pereidavo ten. Kadangi ten jos pamokslaudavo
apie Dian , tai ateidavo ia ir pamokslaudavo apie Krist .
155 Jis tar : „K ? Argi iš jo Dievo Žodis iš...“ Tik
paklausykite to. Broli, kaip gi tarnautojai gali taip elgtis?
36-ta eilut :
? Argi iš j
iš jo Dievo žodis? Ar tik jus
vienus pasiek ?
Jei kas mano es s pranašas ar dvasinis
žmogus (net neb tinai pranašas, tiesiog
dvasiškai m stantis žmogus), tegu pripaž sta,
kad tai, k
jums rašau, yra Viešpaties
sakymai. (J s tuo tikite?)
Bet jei jis... jei kas neišmano, tiesiog tegul
neišmano.
156 Na, ia kategoriškiau n nepasakysi. Suprantate?
Jis pasak : „Jei žmogus dvasiškas, ar pranašas, tai jis
pripažins, kad tai, k ia rašau, yra Viešpaties sakymai.“
Bet pasak : „Jei jis... jei jis neišmano, tiesiog tegul
neišmano.“ Matote? Daugiau nieko nepadarysi. Jei jie
nori toliau to laikytis, jums teks tiesiog palikti juos
ramyb je, nes jis mat , kad tai prasid jo jau tada.
157 Ir viena moteris man sak , pasak : „Ai, Paulius
buvo tiesiog senas moter neapkent jas.“
158 Jis nebuvo joks moter
neapkent jas. Žinote,
Paulius buvo apaštalas taip pat ir pagoni bažny iai.
Paklausykite. Ar žinote, kad Paulius... Kas iš j
tikite,
kad Paulius b tent taip pamokslavo? Argi ne taip jis ia
pasak ? [Susirinkusieji sako: „Amen.“ – Red.] Ir Paulius
pasak ...
159 J s sakysite: „Bet palauk minut , broli
Branhamai. Vien minut ! O m
vyskupas sako, kad
taip galima. Pagrindinis asambl jos priži
tojas sako,
kad taip galima. Vienybinink vyskupas sako, kad taip
galima.“
160 Man nesvarbu, k jie sako. Tai melas! (Juk sakiau
jums, kad mes tai gerai kalsime.) Ir netikri pranašai taip

sakys. Nes Biblijoje pasakyta: „Jei kas mano es s
dvasinis žmogus ar pranašas, tegu pripaž sta, kad tai, k
jums rašau, yra Viešpaties sakymai.“ O jeigu jo dvasia
neliudija apie š Žod , tai jis netikras pranašas nuo pat
pradži . Geriau jau b siu moter neapkent jas, nei
moter myl tojas, užsiimantis tokiomis nes mon mis,
besitaikstantis
su
tokiomis
nes mon mis
Dievo
Bažny ioje, priešingomis Dievo sakymams. O Paulius
sak ... Atsiverskite Galatams 1:8. Paulius sak : „Jei
angelas iš dangaus jums skelbt kitoki Evangelij , negu
aš jums paskelbiau, – teb nie prakeiktas.“ K j s dabar
su tuo darysite?
161 Dabar j s pasakysite: „O kaip d l to, kur pasakyta:
„J
s
s ir dukterys pranašaus“, – Joelio knygoje ir...
ir k Petras citavo Sekmini dien ?“ Visiškai teisingai.
162 Ar žinote, kad vienintelis b das Senajame
Testamente ir vienintelis b das dabar, kaip kas nors gali
eiti
sandor , yra per Abraom , kuriam buvo duotas
pažadas, o pažado antspaudas buvo apipjaustymas? Kas
iš j
tai žinote? Tai buvo Dievo patvirtinta.
163 Kaip vienas brolis baptistas, jis sak : „Broli
Branhamai, juk mes, baptistai, gavome Švent
Dvasi .“
Aš apklausiau: „Kada gi J gavote?“
Atsak : „T valand , kai tik jome.“
164 Aš pasakiau: „Paulius sak : „Ar gavote Švent
Dvasi po to, kai tik jote?“ Matote? Aš pasakiau:
„Baptistai, j s pirmiausia gaukite J , o jau tada
pasikalb sime su jumis apie amžin
saugum .“
Paklausiau: „Bet kur gi J gaunate štai taip?“ Matote?
165 Jis paklaus : „Ar gavote Tai po to, kai tik jote?“
Jie buvo tikintys ir šaukdavo, ir džiaugdavosi, ir visa kita,
o Šventosios Dvasios dar nebuvo gav . Paulius sak , kad
nebuvo. Suprantate? „Ar gavote Švent
Dvasi po to,
kai tik jote?“
Jie atsak : „Mes n nežinojome, kad yra Šventoji
Dvasia.“
Paklaus : „Tuomet kaip j s buvote pakrikštyti?“
166 Jie atsak : „Mes buvome pakrikštyti“, – bet
neteisingai, suprantate? Taigi jis tur jo pakrikštyti iš
naujo. Gerai.
167 Taigi, dabar atkreipkite d mes
tai, kad tos
pamokslinink s, kai at jo, jos man , kad ir toliau
vadovaus. Bet Dievas kategoriškai draudžia taip elgtis.

Ir... tiesiog, kol kalbame šia tema, apie tokias moteris
(suprantate?), ir tai... jis pasak : „Jei kas tarp j
yra
dvasinis ar pranašas, tegu pripaž sta, kad tai, k jums
rašau, yra Viešpaties sakymai. Bet jei jis neišmano, tegul
neišmano.“ Ir tod l ši maldykla nepalaiko ir nepaskiria
pamokslininki , diakoni , ar, kad moteris užimt kokias
nors pareigas šioje bažny ioje – taip yra tod l, kad ia
guli šis Raštas ir jis aiškiai atskleistas.
168 Taigi, Biblijoje iš ties pasakyta: „J
s
s ir
dukterys pranašaus.“ O k reiškia žodis pranašauti?
Susiraskite jo reikšm . Tai reiškia „sakyti kažk iš
kv pimo“ arba „išpranašauti kažk “. Tai daugiareikšmis
žodis.
169 Taip kaip pašventinti reiškia „b ti apvalytam ir
atskirtam tarnavimui“. Suprantate? Tai yra, tai ne... Tai
daugiareikšmis žodis, turintis daugiau nei vien prasm .
170 Pavyzdžiui, angl kalboje toki žodži labai daug.
Pavyzdžiui, sakome žod „moka“. Taigi, k gal
reikšti
„moka“? Sakysite: „Na, jis nor jo pasakyti, kad jis moka
savo tarybai.“ „Ne, visai ne. Jis tur jo omenyje, kad moka
gr žti skyles.“ „Ne, visai ne. Jis tur jo omenyje, kad geria
kav Moka.“ Arba... Matote, tiesiog toks žodis, j s turite
žinoti, apie k kalbama. Suprantate?
171 Ir taip yra su šiuo daugiareikšmiu žodžiu, kad:
„J
s
s ir dukterys pranašaus.“ Taigi, vienintelis
das, kaip Dievas...
172 Tas baptistas tar : „Na, mes gavome Švent
Dvasi .“ Aš sakiau... „...tuomet, kai tuo tik jome.“
Pasakiau... Matote, jis sak : „Dievas dav Abraomui...“
Pasak : „Abraomas patik jo Dievu.“ Štai taip jis
pasak . Jis tar : „Abraomas patik jo Dievu ir tai jam
buvo skaityta teisumu.“ Kas iš j
žinote, kad tai tiesa?
[Susirinkusieji sako: „Amen.“ – Red.] Dabar paži
kite,
kaip... kaip lengvai š tonas gali pakišti tai broliui.
Matote, kuo papras iausiai. Juk tai Raštas.
173 Broli, sakau tau, be viso šito tu turi b ti pateptas,
kad artintumeis prie to. Turi eiti slapt viet ir melstis.
Žmon s sako: „Kod l gi neišeini ir nepasimatai su
žmon mis?“ Broli, jei ketini kalb tis su žmon mis ar
mokyti juos, geriau kur laik pasilik vienas pats su
Dievu prieš žengdamas už šios sakyklos (žinoma,
matote?), nes š tonas apsukrus, labai apsukrus.

174 Jis sak ... Štai, atkreipkite d mes , jis tar :
„Abraomas patik jo Dievu ir tai jam buvo skaityta
teisumu.“ Teisingai. Jis sak : „K gi daugiau gali padaryti
Abraomas, kaip tik tik ti?“
Aš atsakiau: „Tai viskas, k jis gal jo padaryti.“
175 Jis paklaus : „Tuo labiau, k gi galite padaryti j s
ar kas nors kitas, jei ne tiesiog tik ti?“
176 Aš atsakiau: „Tai viskas, k galime padaryti.
Ta iau paklausyk, broli, tuomet Dievas susitaik ...
tiksliau, pripažino Abraomo tik jim . Jis dav jam
antspaud ,
apipjaustymo
ženkl
kaip
sandoros
antspaud . Supranti? Jis dav jam... Jis tar : „Abraomai,
aš pripaž stu tavo tik jim , taigi dabar duosiu tau ženkl ,
kad tave pri miau.“
177 Tod l jis apipjaust Abraom ir tai buvo sandoros
antspaudas. O dabar, m
laikais... Taigi, moteris
negal jo b ti toje sandoroje – tik ištek jusi moteris.
Išsiaiškinkite. Moters negal jo apipjaustyti, taigi, tai
tur jo b ti traukta. Tod l ji su savo vyru yra víena. Jie
neb ra du, jie víena. Kas iš j
žinote tai? Raštas taip
sako. Taigi, kadangi ji buvo ištek jusi, tuomet ji... ji
tampa viena. Ir ji... Paskaitykite ia toliau bei pažvelkite
Timotiej – kalb jo t pat , sak : „Bet ji bus išgelb ta,
gimdydama vaikus, – jeigu ji išlaikys tik jim
ir
šventum ir piln susilaikym .“
178 Taigi, bet Senojo Testamento apipjaustymas buvo
pagal k
, ta iau Naujajame Testamente Joelis pasak :
„Aš išliesiu savo dvasios ant kiekvieno k no ir j
s bei j
dukterys pranašaus.“ Taigi, žodis
pranašauti nereiškia „mokyti“. Pranašauti reiškia arba
„pasakoti patirt per kv pim “, arba „išpranašauti kažk ,
kas vyks“. Ir mes žinome, kad Senajame Testamente
buvo pranaši . Joms nebuvo galima kalb ti pastate,
kalb ti bažny ioje, susirinkime kaip mokytojoms. Bet ji,
Ona, ir daugelis kit šventykloje – jos buvo pranaš s. Ir
jos buvo... Mirjama buvo pranaš , ar kažkas panašaus.
Ant jos buvo Dvasia, tai tiesa, ta iau ji tur jo apibr žtas
ribas. Moterys ir šiandien gali b ti pranaš s,
neabejotinai, bet ne mokytojos ir taip toliau ant šios
pakylos. Kitaip išeis... išeis, kad Biblija prieštarauja pati
sau. Biblijoje negali b ti vienaip sakoma ia, ir kitaip ten.
Joje visuomet turi b ti kalbama tas pats, arba tai n ra
Dievo Žodis. Suprantate? Taigi: „J
s
s ir j

dukterys pranašaus“, – reiškia, kad jos arba nusp s,
arba liudys. Patikrinkite tai ir paži
kite Biblijos žodyne,
ar tai n ra tiesa. „J
s
s ir j
dukterys
pranašaus.“
179 Taigi, Biblijoje taip pat kalbama apie moter , kuri
pretendavo tai, arba tvirtino, kad ji... Tai susij ir su
katalik bažny ia, ir taip pat su... su ta tema, kuria
dabar kalb sime. Atsiverskime Apreiškim
knyg
ir
pažvelkime berods 2- skyri ir 20-t eilut , kol esame
visai
šalia,
kad
j s
atkreiptum te
d mes
ir
pamatytum te, koks velniškas gali b ti tas dalykas – ia
kalbama apie tai, kas vyks šiomis paskutin mis
dienomis, kaip tos... kokios bus tos moterys. Atminkite,
katalik
bažny ia yra moteris. Mes tai k
tik
perskait me, ar ne? Dabar paklausykite, kaip
ia
sakoma. Apreiškimo 2:20:
Bet...
Jis kreipiasi t Tiatyr bažny . Suprantate?
Bet...
Kuri
yra
viduramži
bažny ia,
per jusi
tamsiuosius amžius.
Bet Aš turiu š t prieš tave: tu leidi moteriškei
Jezabelei, kuri sakosi esanti pranaš , mokyti
bei pavergti Mano tarnus, kad jie ištvirkaut ir
valgyt stabams paaukotas aukas. (Matote?)
180 Taigi, atkreipkite d mes , paži
kite
tuos
bažny ios periodus, tuomet baigsime. Paskui ryte
išsiaiškinsime kitus dalykus. Ži
kite. Po... Po
auksiniais žyd šventyklos žibintuvais... Viduje, šalia
pad tin s duonos ir kitko, buvo septyni auksiniai
žibintuvai. Visi tai žinote. Ar ne? Tai septyni bažny ios
periodai. Tai taip pat kalba apie septynis bažny ios
periodus. Taigi, jei atkreipsite d mes , Apreiškim 1 mes
matome J
, stovint septyniuose bažny ios perioduose,
septyni auksini žibintuv viduryje, kai jis pasisuko ir
pamat stovint T , kuris panašus
Žmogaus S
,
apsireng s taip, kaip buvo. Tai Nuotaka stov jo
pavaizduotuose žibintuvuose.
181 Taigi, Senajame Testamente imdavo vien žibint
ir uždegdavo j , imdavo kit žibint ir j uždegdavo nuo to

žibinto, paskui uždegdavo nuo šio, nuo jo kit – štai taip,
kol žiebdavo visus septynis žibintus.
182 Jei atkreipsite d mes , pradžioje, kai Dievas
si
žyd , jie pasiek aukso amži , o paskui tamsiausi metai,
žyd
santykiuose tarp Dievo ir žyd , buvo Ahabo
valdymo laikotarpiu. Ir jei pasteb site skaitydami tuos
bažny ios periodus, Jis v l gr žta prie to paties. Jis sak :
„Yra nedaug...“ Ir tar ... Taigi, b tent tuo tamsiuoju
laikotarpiu (tie pusantro t kstan io met , tiksliau,
pirmiausia Ahabo ir žyd
laikais), j
tamsiausias
periodas buvo tuomet, kai Ahabas ved Jezabel ir ved
Izraelyje stabmeldyst ir vert visus žmones drauge su
Ahabu garbinti Jezabel s diev . Pamenate, jie
ir
kurdino giraites ir nugriov Dievo aukurus. O Eliziejus
šauk , kad jis vienintelis teliko, o Dievas tur jo septynis
šimtus t , kurie taip ir nesulenk keli prieš Balaam .
Pamenate tai? Tai ir yra išrinktosios bažny ios iš jimo
provaizdis. Štai, matote? Matote, kaip viskas yra?
183 Taigi, šioje bažny ioje, jei atkreipsite d mes
pirm
bažny , – pirmoji bažny ia, Efezo bažny ia,
buvo didi bažny ia. Jis sak : „Tu dar turi gyvyb s.“ Ir
atkreipkite d mes , kiekviena bažny ia vis temo, temo,
temo, kol pasiek
Tiatyrus. Tuomet, po pusantro
kstan io met , ji pasirod kitoje pus je: „Tu turi visai
nedaug šviesos. Sutvirtink tai, k turi, kad neb
patrauktas tavo žibintuvas.“ Paskui per jo Filadelfijos
bažny ios period , o po to Laodik jos bažny ios period .
184 Taigi, štai kur grožis. O, ia tai bent! Man tai taip
patinka, broli Smitai. Matote? Pažvelkite
tai. Taigi,
šiame bažny ios periode, kaip mes mat me... Dabar
paži
kite. Pirmasis bažny ios periodas buvo Efezas,
efezie
bažny ios periodas. Taigi, kiekvienas iš t
bažny ios period , kol neat jo tie pusantro t kstan io
met , jei atkreipsite d mes ... Perskaitykite tai, kai gr šite
namo š vakar, jei tur site laiko, arba anksti ryte, prieš
ateidami bažny , 1- , 2- ir 3-i Apreiškim skyrius.
Pamatysite, kad kiekviename iš t bažny ios period Jis
sak : „Tu turi mažai j gos ir tu neišsižad jai Mano
Vardo“, – kol nepri jo prie to pusantro t kstan io Tiatyr
met , tamsiojo laikotarpio. Tuomet Jis per jo kit pus
ir pasak : „Tave vadina gyvu, ta iau tu esi mir s.“
185 Ir tie... nei vienas iš t kit bažny ios period , nei
tas, nei Filadelfijos bažny ios periodas, taip ir nebepri

to Vardo. Taip ir nebetur jo to Vardo, nes šis dingo per t
laik . Taigi. O, dabar gal tume kaip reikiant prispausti
tuos melagingus mokymus, tiesiog ia, parodyti jums,
kad ta motina... katalik bažny ia – viso to motina, kad ji
yra „Motina, Paslaptis, Babilonas“. Ir tai... Pažvelkite,
šiame bažny ios periode, kai ji pasirod , ji tur jo šiek tiek
šviesos, tuomet ji vis geso, geso, o tuomet ženg
organizacij tiems pusantro t kstan io met . Ir dabar ji
pasirodo ne kaip Viešpaties J zaus Kristaus bažny ia, bet
kaip katalik
bažny ia. Koks iš jo Liuteris? – Kaip
liuteron bažny ia. Kokie iš jo baptistai? – Kaip baptist
bažny ia. Ne Jo Vardas, ne Jo Vardas, o kitas vardas:
„Tave vadina.“ „Nes neduota žmon ms po dangumi kito
vardo, kuriuo galite b ti išgelb ti, tik J zaus Kristaus
Vardas.“ „Tave vadina gyvu, o tu esi mir s“, – tokia yra ta
denominacija.
186 „O, aš presbiterionas“, – ir tu mir s! „O, aš
baptistas“, – ir mir s! J s esate gyvi tik tuomet, kai
atgyjate J zuje Kristuje. Teisingai. J
melagingi
krikštai, melagingas vandens krikštas, apšlakstymas,
aplieja vietoj panardinimo; naudoja „T vo, S naus ir
Šventosios Dvasios“ vietoj Viešpaties J zaus Kristaus
Vardo – visi tie melagingi dalykai t siasi toliau. Biblijoje
aiškiai sakoma, sumala juos dulkes, o mes juos kuo
ramiausiai paken iame: „Na, mano bažny ioje tuo tiki
taip.“ O Biblijoje sakoma šitaip. Suprantate? Taip negali
ti, nieko panašaus.
187 Ir n ra Biblijoje tokios vietos, kur žmon s b
iškiš liežuvius ir pri
švent eucharistij , ir kunigas
g s vyn ir vadin s tai Švent ja Dvasia. Niekur
Biblijoje jie nespaud rank , neduodavo dešin s rankos
draugyst s ženklan vadindami tai Švent ja Dvasia.
Niekas niekada neatsistojo ir nesak : „Dabar aš
tikintysis,“ – tokiu b du gaudamas Švent
Dvasi . Jei
taip b
buv , tai Apaštal darb 2 tur
b ti parašyta
štai taip: „At jus Sekmini
dienai, keliu prisiartino
katalik kunigas atlenkta apykakle. Jis pri jo ir tar :
„Visi ia susirinkusieji, iškiškite liežuvius ir priimkite
švent
eucharistij – pirm
komunij .“ Argi taip b
parašyta Apaštal darb 2?
188 O j s, protestantai, niekuo ne geresni – ateinate ir
sakote: „Dabar prieisime prie j
, metodistai, duosime
jiems dešin rank ... duosime jiems dešin draugyst s

ženklan ir pus s met bandom
laikotarp .“ Kur taip
parašyta Apaštal
darb
2? Matote? Iš kur tai
ištrauk te? Matote?
189 Ten pasakyta: „Kai jie visi buvo vienoje vietoje ir
vieningi...“ Ten neat jo joks vyskupas ir nepadar taip, ir
joks kunigas nepadar šitaip. Bet: „Iš dangaus pasigirdo
žesys, tarsi p st smarkus v jas ir pripild vis nam ,
kur jie s
jo.“ Štai kaip jie Tai gavo (b tent taip) – kaip
pu iant smark v , nužengus iš Šlov s, ne at jus
keliu ir ne iš kokios nors denominacijos.
...tave vadina gyvu, o tu esi mir s.
190 Matote, j
tik jimo mokymai ir denominacijos
užstojo keli Dievui tiek, kad: „Mes tikime tuo ir mes
tikime, kad stebukl dienos pra jo.“ Taip kalba netikras
pranašas. Netikras pranašas jums sako, kad galite
paspausti rank ir gauti Švent
Dvasi . Netikras
pranašas jums sako: „Tu gauni Švent
Dvasi kai tiki.“
Netikras pranašas jums sako: „Tu turi b ti aplietas ir
apšlakstytas vietoj krikšto.“ Netikras pranašas jums sako
krikštytis T vo, S naus ir Šventosios Dvasios vardu, nors
Biblijoje to nepatvirtina nei viena Rašto vieta. Taip. Nei
viena Rašto vieta Biblijoje neliepia taip krikštytis, kur kas
nors b
pakrikštytas kitaip, nei J zaus Kristaus Vardu.
Tik Pau-... Jono mokiniai, ir jie tur jo ateiti ir b ti
perkrikštyti Viešpaties J zaus Kristaus Vardu, kad gaut
Švent
Dvasi . Tai tiesa. Tai n ra „Vien J zaus“
mokymas. Aš žinau „Vien J zaus“ mokym . ia n ra tai.
Tai b tent Biblijos mokymas. Teisingai.
191 Bet štai, prašom. K j s su tuo darote? Juk tai
mamyt . Štai t tik jimo mokym mamyt .
192 Dabar paieškokite Biblijoje ir pasakykite man, kur
kas nors buvo apšlakstytas. Metodiste, presbiterione,
katalike, pasakykite man, kur Biblijoje bent vienas
žmogus buvo apšlakstytas. Pasakykite, kur bent vienas
Biblijoje buvo aplietas nuod mi atleidimui. siminkite
tai. Ar randate tai? Jei taip, ateikite pas mane ir aš
vaikš iosiu šia gatve su užrašu ant nugaros: „Netikras
pranašas. Aš klydau.“ Arba raskite nors vien viet visoje
Biblijoje, kur kas nors buvo pakrikštytas T vo, S naus ir
Šventosios Dvasios vardu – kaip buvo prakrikštyta
aštuoniasdešimt procent
j
. Suraskite man bent
vien Rašto viet , kur kas nors šitaip buvo pakrikštytas

ir aš pasikabinsiu ant nugaros užraš : „Netikras
pranašas“ ir štai taip vaikš iosiu gatve su juo. Ir
parodykite man, kur kas nors buvo pakrikštytas naujoje
bažny ioje, ir kuriam neb
tek persikrikštyti iš naujo
ne tik J zaus Vardu, bet m
Viešpaties J zaus
Kristaus Vardu. Teisingai. Patikrinkite, ar tai tiesa, ar ne.
193 Taigi, kas gi tai? Ji buvo paleistuvi motina. Kas j
padar paleistuve? Kas pavert j kekše? Jos mokymas.
Kas pavert j paleistuve? Jos mokymas!
194 Štai kod l mes netoleruojame t denominacij ir
dogm . Mes tyrai laikom s šios Biblijos. Nežinau, kiek
s tuo gyvenate, ta iau vis tiek esate to išmokyti.
Teisingai. Jums spr sti. Negaliu priversti j
tuo
gyventi. Aš tegaliu pasakyti jums, kas yra Tiesa. Štai
kod l mes nesame denominacija. Aš ne... nenor iau,
kad
mes
susiterštume
tokiais
dalykais,
kad
nusilenktume kokiai nors dogmai. Geriau jau eisiu su
keliais paniekintais Viešpaties vaikais. Geriau liksiu
švarus ir tyras prieš Žod ir Diev , laikysiuos to
sakydamas: „Ant mano drabuži n ra niekieno kraujo.“
Štai kod l mes liekame Branhamo maldykloje. Štai kod l
mes ne Asambl jos, štai kod l mes ne vienybininkai, štai
kod l mes ne „Vien J zus“, štai kod l mes ne metodistai,
štai kod l mes ne baptistai. ia tiesiog nedidel maldykla.
Mes apskritai neturime jokios denominacijos. Mes laisvi
Kristuje. Štai kod l liekame tokie, kokie esame. Ir Dievas
mus palaimino, Dievas mums padeda.
195 Taigi, mes jums aiškiname, kod l priimame
komunij , aiškiname jums, kod l atliekame koj
apiplovim , kod l neleidžiame to daryti nariams, kai
žinome, kad jie nuod
je. Štai kod l pastar sias dvi ar
tris savaites aš lankiau vien nar po kito, – juk ir j
tarpe buvo nedideli
nesutarim . Vaikš iojote
ia,
nenor jote kalb tis vienas su kitu, prasilenkdami gatv je
nusisukdavote
kit pus . G da jums, kurie
te
palaimint Dievo taur prie šio altoriaus ir vadinat s
broliais ir seserimis, o paskui s date prie telefono ir
apkalbin jate vieni kitus – j s neverti vadintis
krikš ionimis, kai taip elgiat s. Taip. Net nesiartinkit prie
telefon ; jei negalite gerai kalb ti apie k nors,
nekalb kite apskritai. Nepamirškite, j s atsakysite prieš
Diev . Kol tokia dvasia yra jumyse, j s žinote, kad esate
neteis s prieš Diev . Jei nejau iate...

196 Jei žmogus klysta, nueikite pas j ir susitaikykite.
Jei negalite susitaikyti, pasiimkite k
nors kartu.
Nenuostabu, kad Dievas negali aukl ti savo bažny ios,
nes
j s
nesielgiate
teisingai.
Vietoj
to,
kad
skambintum te ir kalb tum te apie tai, kas vyko,
sudarydami nedidelius kultus ir kitus panašius dalykus,
vietoj to, kad taip elgtum s, kod l nedarote, kaip sako
Biblija? Jei koks nors brolis apimtas tam tikros ydos,
nueikite pas j ir pabandykite su juo susitaikyti. „Bet juk
jis man tai padar !“ Man nesvarbu, k jis padar – vis
tiek nueikite pas j . Nepasakyta, kad jis ateit pas jus.
s nueikite pas j , jei šis klysta. Pasakysite: „Bet juk jis
klydo. Jis turi ateiti pas mane.“ Biblijoje ne taip
pasakyta. Biblija liepia jums nueiti pas j . Jeigu jis klysta,
s nueikite pas j .
197 Ir jei jis j
nepaklausys, tuomet pasiimkite k
nors kartu kaip liudytoj .
198 O paskui, jei jis nepriims to liudytojo, tuomet
sakykite: „Dabar atvesiu tavo pastori .“ Tuomet sakykite
jam: „Aš papasakosiu apie tai bažny iai, ir lygiai po
trisdešimties dien , jei j s, broliai, nesutvarkysite to...
Šis brolis nori susitaikyti, o tu nesutinki. Ir jei tu
nesutvarkysi to per trisdešimt dien
(kas tuomet
nutiks?), tu nebeb si vienas iš m
.“
199 Biblijoje pasakyta: „Jei jis neklausys bažny ios,
teb na jis jums kaip pagonis ir muitininkas.“ Matote, kol
brolis yra šioje bažny ios apsaugoje, Kristaus Kraujas j
sergsti. Štai kod l bažny ia nepasist
ja taip, kaip
tur
. Na taip, toks mokymas bap-... ne baptist
bažny ios mokymas, tiksliau, šios Branhamo maldyklos,
bet kad tik j s to laikytum s. Matote, kod l negalima...
200 Pavyzdžiui, sakykime, kad j s ia matote du
žmones, tarkime Leo ir mane. Na, aš imsiu ir pasakysiu
jums: „Juk jis pasielg su manimi neteisingai.“ Tai
visiškai nesvarbu. Aš turiu nueiti pas j . Juk jis yra šios
bažny ios narys, jis... jis tapo krikš ionimi, jis priima ia
komunij su manimi prie atramos. Ir mes buvome
pakrikštyti Viešpaties J zaus Vardu, gyvenome teisingai
kaip broliai vienas prieš kit . Tuomet kažkas vyksta.
201 Tai ne žmogus. Devyniasdešimties procent atvej
tai velnias prasiskverbia tarp žmoni . Tai ne žmon s, tai
velnias. Ir kol j s leidžiate velniui taip daryti, j s
kenkiate savo broliui. Taip yra.

202 Jei kažkas negerai tarp Leo ir man s, eikime ir tai
išspr skime. Ir jei j s matote, kad kažkas yra, tai j
pareiga ateiti ir pasakyti: „Nagi, vyrukai, abu ateikite ia
ir visk išsiaiškinsime.“ Taigi, jei jis ateis ten ir mes vis
lto susitiksime, aš sakysiu: „Na, pirmiausia, mums...
mums nepavyksta sutarti“, – ir j s štai taip ateinate
bažny .
203 Be to, jei j s nieko nesiimsite, J zaus Kristaus
Kraujas saugos mus abu. Suprantate? Ta iau paskui, iš
šito v žio atsiras kitas v žys, o nuo to v žio prasid s dar
vienas v žys ir viskas visur susirgs, visa bažny ia. Ir
galiausiai už jus
bažny
bus taip šalta, kad teks
paprašyti valytojo numušti varveklius, kad susirinkusieji
gal
patekti vidun. Juk j s žinote, kad taip ir yra. Toks
šaltis! Kažkas, žinote, stovi šalia ir visiškai nieko nesako
[Brolis Branhamas demonstruoja – Red.] „O, anks iau
mes buvome tokie dvasingi.“ Na, tai kas gi nutiko?
Prad jote gerai – kas gi nutiko? Matote? J
nuod
jus skiria. Ir j s atsakysite už tai prieš Diev , broliai,
seserys. Sutvarkykite tai.
204 Man viskas gerai, Leo viskas gerai – tiesiog tarp
siterp velnias. Taip. Sutvarkykite š reikal .
Nueikite pas j . Tuomet, jei jis nepaklausys, ar aš
nepaklausysiu, kad ir kaip beb
, tuomet papasakokite
apie tai bažny iai. Jei jis neateis susitaikyti su bažny ia
per trisdešimt dien , tuomet jis neb ra J zaus
apsaugoje. Mes j paleidžiame. B tent taip ir yra. Tuomet
pamatysite, kas nutiks. Tuomet leiskite Dievui aukl ti.
Patys daugiau nebesikiškite – j s padar te visk , k
gal jote. Leiskite Dievui užsiimti juo šiek tiek, Jis atiduos
velniui. Tuomet jis tikrai ateis. Jei ne, tuomet jam liko
gyventi visai nebedaug.
205 Ar pamenate, kad Biblijoje buvo vienas brolis,
kuris nenor jo susitaikyti su Dievu? Kas prisimenate t
atvej ? Jis gyveno su savo pamote ir jie niekaip negal jo
ano atvesti doros keli . Paulius pasak : „Atiduokite j
velniui, kad sužlugdyt ...“ Antrame Korintie iams
pamatysite, kad jis prad jo gyventi dorai.
206 Vienas brolis, mano geras draugas, aš su
malonumu
ia
pamin siu
jo
pavard ,
brolis
pamokslininkas. Ir šis pamokslininkas brolis, jo pavard
brolis Rasmusenas. Š vakar daugelio
ia esan
tarnautoj
užrašuose yra ši pavard . Tai tasai

tarpdenominacininkas iš ikagos. Ir ži
kite, jis tur jo
, tarnautoj , kuris
ir ved katalik ir nuo to
viskas prasid jo. Ir jie ketino daryti viena, antra ir tre ia,
ir ko tik... prasid jo kažkokie nemalonumai. Ir jo t tis
nu jo pas j ir tar : „Paklausyk, s nau, ar tu
susitaikysi?“
Atsak : „T ti...“
Jis pavadino j
bažny
(jo t io) šventuoli
kompanija. Jis tar : „Paklausyk, ar tu ketini sutvarkyti š
dalyk su šia bažny ia?“
207 Jis atsak : „Klausyk, t ti, tu esi mano t tis ir aš
nenoriu tur ti su tavimi joki problem .“ Gerai.
208 Jis nu jo, pasikviet vien diakon ir nu jo pas j
namus. Tar ... tar : „Vesli, noriu pasikalb ti su tavimi.“
Paklaus : „Ar tu ketini išsiaiškinti d l šio dalyko su
bažny ia?“ Ir šis jam grubiai atsikirto štai taip. Tar :
„Atmink, Vesli, aš esu šios bažny ios pastorius. Aš tavo
tis, ta iau padarysiu tai, k Dievas liepia daryti. Aš tau
duodu trisdešimt dien susitaikyti su bažny ia, kitaip
mes atskirsime tave nuo Dievo Akivaizdos. Tu esi mano
paties s nus, o tai mano Išgelb tojas.“ Sak : „Aš myliu
tave. Ir tu žinai, kad myliu tave, Vesli. Mir iau už tave
nors tuoj pat. Bet turi pasitaisyti pagal Dievo Žod .“
Suprantate? Jis tar : „Aš pastorius, esu šios kaimen s
piemuo. Ar tu mano vaikas, ar kad ir kas beb tum, turi
lygiuotis
Dievo Žod . Jei to nepadarysi, tuomet aš
netinkamas b ti jo piemeniu.“
209 O, va ia tai pastorius. ia tai vyras. Nemanote
taip? [Susirinkusieji sako: „Amen.“ – Red.] Štai kur vyras.
Jis pasak tai savo s nui: „Ir žeid j “, – sak jis. Bet
pasak : „K ? K tu žeisi – žmog , ar savo Išgelb toj ?
Taip kad, – pasak jis, – tuomet mes iš jome.“ Ir tar : „Jis
neketino nieko daryti. Ir mes... Aš papasakojau
bažny iai.“
210 Jis tar :
– Mano paties s nus, Veslis, atsisako man s
klausyti šiuo klausimu. Jis atsisako klausyti diakono. Ir,
tu, broli toks-ir-toks, esi liudytojas.
– Taip, esu.
– Gerai. Lygiai po keturi savai , sekmadien ,
aštunt
valand , jei jis nesutvarkys to reikalo su
bažny ia, mes atiduosime Vesl , mano s
, velniui,

no sužlugdymui. Jo Kraujas, J zaus Kristaus Kraujas,
ir ši bažny ia jo daugiau nebesaugos.
211 Ir tas vakaras at jo, atsistojo už sakyklos, pasak :
„Jam dar liko dvi minut s.“ At jo laikas ir jis tar : „Taigi,
kas d l mano s naus Veslio Rasmuseno, – tar tam
susirinkimui, – prieš Tave, visagali Dieve, mes padar me
visk , k gal jome pagal Tavo Žod ir nurodymus,
kuriuos Tavo... Tavo S nus, m
Išgelb tojas, mums
paliko. Dabar mes, aš kartu su šia bažny ia, atiduodu
savo s
sužlug-... velniui, kad sužlugdyt jo k
, o jo
siela b
išgelb ta.“ Tik tiek tebuvo pasakyta. Niekas
nepasikeit savait ar dvi, galb t m nes ar du.
212 Vien vakar tas Veslis susirgo. Ir susirgus jam
dar si vis blogiau. Jis išsikviet gydytoj . Gydytojas
atvyko
ir
j
apži
jo.
Jo
temperat ra
buvo
keturiasdešimt laipsni . Negal jo nustatyti tam jokios
priežasties. Tiesiog dar si vis blogiau. Gydytojas tar :
„Klausyk, aš nežinau, kas tau nutiko.“ Jis nežinojo, k
daryti. Pasak : „Iškviesime specialist .“ Jie iškviet
specialist ir specialistas atvyko ten. Jie nuvež j
ligonin , ištyr , visk padar ir tar : „Tiesiog nieko
negaliu tau pasakyti. Panašu, kad vaikinas tiesiog...
tiesiog miršta.“ Jo žmona stov jo ten, verk ir taip toliau.
Ir vaikai stov jo aplink lov ir panašiai. Jis tar : „Jis
miršta, štai ir viskas.“ Pasak : „Jo pulsas ir kv pavimas
tiesiog vis laik silpsta.“
213 Jis tar : „Pakvieskite t .“ O, taip! Štai taip reikia
daryti. Taip. „Pakvieskite t .“ Ir jo t tis galvotr
iais
atvyko pas j ligonin . Jis tar : „T ti, dabar aš negaliu,
bet Dievas girdi mano žodžius. Aš visk ištaisysiu. Aš
visk sutvarkysiu. Taip, tikrai.“ Tikrai taip, broli. Iš karto
jo kv pavimas prad jo normalizuotis.
214 Ir kit sekmadien jis stov jo prieš bažny . Jis
tar : „Aš nusid jau prieš Diev
šios bažny ios
akivaizdoje. Aš atsisakiau klausyti pastoriaus žodži , aš
atsisakiau klausyti diakono.“ Ir tar : „Prašau šios
bažny ios atleisti man už t blog , kur padariau“, – štai
taip. Pasak : „Dievas pasigail jo mano gyvyb s.“ Galiu
jus patikinti, jis iškart susitvark . Taip. Štai, k j s turite
daryti. Suprantate? Matote? J s... Jei tik elgsit s pagal
Diev ! Suprantate?
215 Matote, o mes elgiam s taip: pas mus vyksta
tarybos susirinkimas ir mes sakome: „Ar tur tume

palikti...“ (Aš nekalbu apie ši maldykl , bet turiu omeny
mus, protestantus.) Vyksta tarybos susirinkimas ir: „K
s manote apie Jonai ius? K , j
nuomone, tur tume
su jais daryti? Aš manau, kad metodistams jis bus
geresnis narys, nei mums.“ Nieko sau. Tai... tai
neteisinga! Štai kod l mes neturime sekti j tradicijomis.
Ir mes dar turime pakviesti kok nors vyskup ,
pamenate, kok nors... (Kaip gi j vadina, tos srities
žmogumi šioje sekminink
bažny ioje?) ...srities
presbiteris, pasikvie ia j , kad šis paži
to žmogaus
elges .
216 Biblijoje pasakyta, k mums daryti. Štai kod l mes
neprasidedame su tomis j
denominacijomis. Mes
liekame laisvi nuo to. Amen! Juk nepykstate ant man s,
tiesa? Nedarykite to. Gerai. Rytoj vakare turb t gausiu
siaubingai ger
klausim . Bet mes... Taip ir yra.
Suprantate? Atminkite. Žinokite...
217 Dabar pasakysiu štai k . Tie, kurie esate ia iš
skirting denominacini bažny , j
denominacija...
Ir, broli, aš neteigiu, kad tu nesi krikš ionis. Aš nesakau,
kad j
denominacijoje n ra t kstan io nuostabi
krikš ioni . Aš m ginu paaiškinti, kod l mes nesame
denominacija, nes aš su tuo tiesiog nesutik iau (niekaip),
aš tikrai nesutik iau ir nesisteng iau jums nurodin ti, k
daryti. Jei Dievas pašauk mane skelbti Evangelij ,
tuomet aš J skelbsiu taip, kaip Dievas man liepia
(b tent taip), kaip parašyta šioje Biblijoje. Jei
nesilygiuosiu J , tuomet tai... tai... Dievas teis mane už
tai. Bet jei aš... jei aš... jei aš matau ats linant vilk , ar
besiartinant prieš ir j nepersp ju, tuomet Dievas
pareikalaus iš man s. Bet jei jus persp ju, tuomet tai jau
reikalas. Suprantate?
218 Atminkite: „Paskutin mis dienomis užeis sunk s
laikai, žmon s bus savimylos, pagyr nai, išdid s,
piktžodžiautojai.“ Matote, piktžodžiautojai: „Ai, ta idiot
kompanija. Stebukl dienos pra jo. Taip neb na.“ Tai tas
pats netikras pranašas. „Mes žinome, kad m
moterys
ne kvailesn s nei m
vyrai.“ Nei kiek d l to nesigin iju,
ta iau Dievo Biblija liepia neleisti jos už sakyklos. Man
to... to pakanka. Suprantate? Teisingai. Gerai. Matote?
Ir sako: „O m
denominacijose tiek pat maloni
žmoni , kiek ir toje j
maldykloje.“ Neprieštarauju tam
nei kiek, bet Biblija smerkia denominacijas. Tai tiesa. Ir...

Taigi, aš neteigiu, kad j
bažny ioje n ra puiki nari .
Tai nuostabu. Jie puik s žmon s. Visose jose sutinku
nuostabi žmoni – tarp katalik ir kitur. Visose sutinku
nuostabi nari .
219 Taigi, draugai, kaip mes tai pateiksime, jei
Viešpats leis, kit poros pamok metu, galb t... Pranešiu
jums rytoj ryte, ar mums teks t sti rytoj vakare, ar ne
(suprantate?), kad pabaigtume. Mes m giname tai
padaryti, nes aš noriu prieiti tam tikr viet . Jei norite
atsivesti k nors kartu, esate labai kvie iami tai padaryti.
Bet atsiminkite, ne... neišeikite ir nesistenkite rasti vien
tr kum . Ateikite
ia... Aš kreipiuosi tik
savo
susirinkim . Suprantate? Nemokau to už savo
susirinkimo rib , nes tai kito žmogaus reikalas. Tai... Jis
yra tos kaimen s piemuo. O aš tik... [Tuš ia vieta juostoje
– Red.]
220 ...atgal prie Pradžios knygos, pasekite tai iki galo,
pamatysite iš kur visa tai. Taigi, mes gr šime prie
Pradžios knygos, kad pamatytume, kod l gi pavainikis
vaikas ne eis Viešpaties taut iki keturioliktos kartos.
Kaip reikia... Juk reikia keturi šimt met , kad ta
nuod
išnykt . Mes išsiaiškinsime, kaip už t
neteisum
baudžiami vaikai ir tie vaikai, kaip tai
prasid jo Pradžioje ir taip toliau.
221 Ir tuomet pamatysite, kaip... (patikrinkite nuo pat
pradžios) ...kad Dievas – prieš pasaulio sutv rim , kol
dar nebuvo sprog s nei vienas atomas, dar tuomet, kai
neegzistavo nei vienas šviesos meteoritas – Dievas žinojo
kiekvien k rin ir visk , kas kada nors pasirodys
žem je. Jei
ia yra kas nors... J s negal tum te
paaiškinti, k žodis... išanalizuoti ir pasakyti, k reiškia
žodis „begalinis“. Tai tas pats, kaip savo fotoaparate
nustatyti begalyb . Tiesiog... tiesiog nuo ia ir toliau, štai
ir viskas. Suprantate? Begalinis! Ir mes negalime ribotu
protu suprasti to, k
gali suvokti beribis Protas.
Suprantate, mes negalime to padaryti, j s… j s negalite
to padaryti. Suprantate? Bet jei tik b site atid s,
laikysit s Dvasioje, j s pajusite tai iš tolo, o paskui
sugr šite ia prie Rašto ir pamatysite (suprantate?), dar
gerokai iki to, kai buvo sutvertas pasaulis...
222 Taigi, Biblijoje pasakyta, kad J zus Kristus buvo
Dievo Avin lis. (Dabar paklausykite labai
miai. Juk kai
kuri iš j
rytoj nebus ir j s neišgirsite pabaigos.)

Biblijoje pasakyta, kad J zus Kristus buvo Dievo Avin lis,
užmuštas
nuo
pasaulio
sutv rimo.
Teisingai?
[Susirinkusieji sako: „Amen.“ – Red.] Kada Jis buvo
užmuštas? – Nuo sutv rimo. Tai yra, prieš tai, kai žem
(o ji sukurta iš daugelio suskilusi atom ) atitr ko nuo
saul s – prieš tai. Tuomet, prieš tai, kai pirmasis atomas
apskritai skilo saul je, jei tai buvo meteoras nuo saul s,
o tai b
prieš šimt milijard , trilijon , trilijon ,
trilijon met prieš atsirandant pirmam šviesos meteorui
– Kristus buvo užmuštas. Kai didis Dievo protas k nors
nusprendžia – tai užbaigtas reikalas. Kai Dievas pasak :
„Teb nie“, – tai jau užbaigta. Net jei tam prireikt šimto
milijardo met – tai užbaigta iškart po to, kai Jis pasak .
Ir kai Avin lis buvo užmuštas nuo pasaulio sutv rimo, –
toje pa ioje Biblijoje ta pati Dvasia paraš ir pasak , –
vardai buvo rašyti Avin lio Gyvenimo Knygoje
prieš pasaulio sutv rim .
223 Taigi, žmogus, kuris paraš giesm : „Yra naujas
vardas, rašytas Šlov je“, jo ketinimai buvo geri, ta iau jis
prieštaravo Raštui. Suprantate? Tas vardas buvo rašytas
Šlov je, kai pasaulis... prieš tai, kai pasaulis apskritai
prasid jo. Kai Avin lis buvo užmuštas, m
vardai buvo
rašyti Avin lio Gyvenimo Knygoje.
224 Leiskite jums parodyti vien nedidel Rašto viet .
Ar dar pakent site minut ? [Susirinkusieji sako:
„Amen.“ – Red.] Tiesiog... tiesiog dabar tai at jo galv .
Manau, gal siu iškart j atsiversti. Nesu tikras. Štai,
atleiskite, kad taip ilgai jus laikau, bet sakiau jums, kad
užtruksime iki vidurnak io, o dar ne taip jau ir v lu. Bet
aš tiesiog nor iau tai paliesti, tik vien Rašto viet apie
tai.
Atsiverskite dabar su manimi Laišk Romie iams
ir noriu, kad paskaitytume tai kartu. Taigi, paži
kime
Romie iams, jei rasiu, tai maždaug ia. Atsiverskime
Romie iams 8 ir... ir prad kime 28-t ja eilute 8-tojo
skyriaus Romie iams. Noriu, kad dabar pamaldžiai
perskaitytum te tai su manimi. Paklausykite, k b tent
Dievas pasak :
Be to, mes žinome, kad mylintiems Diev
viskas išeina
gera, b tent Jo tikslu
pašauktiesiems.
O kuriuos Jis iš anksto numat …
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Tai jums suteikia... J s skaitote su manimi?
O... Jis... O kuriuos Jis iš anksto numat , tuos
iš anksto ir [Brolis Branhamas daro pauz ir
sesuo iš susirinkusi
sako: „...tuos ir
paskyr .“ – Red.] paskyr (gerai) tapti panašius
Jo S naus atvaizd , kad šis b
pirmagimis
tarp daugelio broli .
O kuriuos Jis iš anksto paskyr , tuos ir
pašauk ; kuriuos pašauk , tuos ir išteisino;
kuriuos išteisino, tuos ir pašlovino.
226 Nuo pasaulio sutv rimo, kai Dievas pažvelg
žemyn... Taigi, Dievas taip netvarko Savo reikal , nesako:
„Gerai, dabar aš... Oi, o k dabar darysim?“ Suprantate?
ra nieko...
227 Atminkite: neteisumas... nuod
– tai iškreiptas
teisumas. Velnias negali kurti. Ar visi visi tai suprantate?
Tai šios bažny ios mokymas. Velnias negali kurti. Jis gali
iškreipti tai, k suk
Dievas. O kas yra iškraipymas?
Ži
kite. Panašu, kad dauguma iš j
suaug .
Paklausykite šito. Mes susituok žmon s. Ir j s, ved
vyrai ir ištek jusios moterys, galite gyventi kartu kaip
vyras ir žmona, ir tos moterys tokios pa ios, tarsi
niekad... jos skais ios – jei tik gyvenote su savo vyru.
Teisingai. Taigi, tai legalu ir neprieštarauja statymui, ir
viskas ia gerai. Taip Dievo nustatyta. Kita moteris gali
padaryti t pat veiksm , kaip ir j
žmona; su viena iš
j s esate teis s Dievo akyse, bet tas pats veiksmas su
kita moterimi – ir j s prieš Diev pasmerkti mir iai. Kas
tai? Iškreiptas teisumas (suprantate?), iškreiptas
teisumas. Taigi, velnias negali kurti, bet jis iškreipia tai,
Dievas jau suk
.
228 Kas yra melas? Iškreipta tiesa. Kažkas pasak : „O,
ži
kite, tai buvo šeštadien , devint valand vakaro, –
na taip, – Bilas Branhamas buvo Džefersonvilyje, –
teisingai, – Enco bare girtas“, – melas. Kas ia buvo? Aš
buvau Džefersonvilyje, tai tiesa. Tai tiesa, iškreipta
mel . Suprantate, k turiu omenyje? Matote, melas
iškreipia ties – kas buvo pasakyta apie tai, kur aš
buvau. Taigi, jei b
pasakyta: „Pamokslavo bažny ioje“,
– teisingai. Tai teisumas. Jis pasak ties . „Užeigoje
“, – melas. Ìškreipta, matote, iškreipta tiesa.

Suprantate, k turiu omenyje? Bet koks neteisumas yra
iškreiptas teisumas.
229 Mirtis – kas tai? Iškreiptas gyvenimas. Liga?
Iškreipta sveikata. J s tur tum te b ti stiprus sveikas
vyras. Gerai. Jei j s sergate – kas tai? J
sveikata yra
iškreipta. Suprantate? Štai ir viskas. Kas tai? Anks iau
s buvote jaunos gražios moterys ir stipr s graž s vyrai,
o dabar atsiranda raukšli , senstate. Kas tai? Iškreiptas
gyvenimas (suprantate?) ratu sugr žta atgal. Suprantate?
Ir jis turi sugr žti! Teb na palaimintas Viešpaties Vardas!
Dievas pažad jo j sugr žinti. Ir taip pat, kaip kad... Jei
jis yra... Mes juk žinome, jog jis yra. Taigi, taip pat tikrai,
kaip ir tai, kad jis yra, Dievas j sugr žins. Jis pažad jo ir
prisiek , kad tai padarys. Štai, kas j duoda.
230 Taigi, kaip... kokiais žmon mis mes turime b ti?
Taigi, atkreipkite d mes , kaip vyksta tie dalykai. Kuriuos
Jis iš anksto numat , tuos pašauk , kuriuos Jis
pašauk , tuos ir išteisino. Kada? Prieš pasaulio
sutv rim , prieš pasauliui prasidedant. Taigi, jei
paimtume ši Rašto viet ir išties tvirtintume j , tai
užtruktume daugel valand , bet nesinor
to daryti.
Ta iau visas šitas neteisumas – tai teisumas, iškreiptas
neteisum . Štai k daro velnias.
Taigi, kai j s pasiekiate atsakomyb s amži ir
žinote, kas blogai, o kas gerai, j s tur tum te nusigr žti
nuo blogio, nes esate gim nuod
je, prad ti neteisume,
at jote pasaul kalb dami mel . Tai yra, j s... j s iš
ties gim te iš lytinio potraukio, o paskui turite atgimti iš
naujo tam, kad gautum te nauj
gimim , kad
patektum te dang . Nes tas gimimas, kuriuo gimstate
ia...
231 Matote, kaip smarkiai Jehovos liudytojai gali klysti
manydami, kad naujasis gimimas yra k no prisik limas?
Matote, taip negali b ti. Suprantate? Tai turi b ti
kažkas...
232 J s... j s esate laiko erdv je. Ir ámžina yra tik tai,
kas netur jo nei pradžios, nei pabaigos. Viskas, kas
amžina, niekuomet netur jo pradžios ir niekuomet
netur s pabaigos. Suprantate? Taigi, jei j s esate Dievo
dalis, tai Dvasia, kuri jumyse, niekuomet netur jo
pradžios ir niekuomet netur s pabaigos, ir j s esate
amžini kaip ir ta Dvasia, kuri jumyse. Suprantate? Kaip
agape meil paskui nusileidžia iki fileo meil s ir paskui

iki geidulingos meil s. Ji pastoviai leidžiasi vis žemyn ir
žemyn išsikreipdama tol, kol tampa tiesiog sankaupa
(ko?) vieno purvo. J zus negal jo ateiti kitaip, kaip tik
nusileisti tomis pa iomis kop iomis žemyn, kad pakelt
ir sugr žint
aukš iausi form iš žemiausios formos –
iš mirties gyvenim , iš ligos sveikat , iš neteisumo
teisum . Suprantate? Jis per jo nuo aukš iausio prie
žemiausio, kad gal
žemiausi atvesti prie aukš iausio.
Jis tapo manimi, kad aš per Jo malon gal iau tapti Juo
ir b ti Šlov s Sosto
diniu. Suprantate, k noriu
pasakyti? Tokie dalykai.
Dabar paži
kite. Dar prieš šiam pasauliui
prasidedant tuose atomuose, tolimoje praeityje, kai
Dievas pamat , kas vyks, jau tuomet Jis pamat jus, Jis
pamat mane, Jis pamat kiekvien blus , kiekvien
mus , kiekvien varl , kiekvien uod . Jau tada Jis mat
visk , kas kada nors pasirodys žem je. Žinoma, mat .
233 Taigi, Jis niekuomet nesak : „Aš si siu Savo
, kad Jis numirt , ir gal kas nors Jo pasigail s ir tai
bus toks graudus reginys, kad ko gero kas nors bus
išgelb tas.“
234 Jis iš anksto žinojo, kas bus išgelb tas! Tikrai taip.
Jis tar : „Ezavo neapken iu, o Jok
myliu“, – kol dar
nei vienas iš j netur jo progos rodyti, kas jie tokie, nes
Jis žinojo, kas jie buvo. Jis žinojo. Jis visk žino. Jis
žinojo, k
j s darysite dar jums negimus, arba
prasidedant pasauliui.
235 Dabar paži
kite. Kaip žinote, aš... aš esu šaulys,
man patinka ginklai. Ir viena moteris iš Teksaso, man
atrodo, iš Teksaso, nupirko man „Svift “, 22-to kalibro
„Svift “. Visuomet tokio nor jau. Noriu j išnagrin ti. Tai
pats galingiausias šaunamasis ginklas, 22-tro kalibro
kulka, trij gram kulka. J galima užtaisyti ranka. Taigi,
gamykloje sako: „Nedarykite to – per daug pavojinga.“
Ta iau t kulk galima užtaisyti rankiniu b du taip, kad
ji skris t kstan io penki šimt metr per sekund
grei iu, ir vis dar išlaikys trajektorij . T kstantis penki
šimtai metr per sekund – tai juk pusantro kilometro
per sekund . Kitaip tariant, vanagas tupi už dviej šimt
metr . Tu šauni
vanag
ir matai, kaip pabyra
plunksnos dar prieš ginklo atatrank . Suprantate? Tai...
Bet jei paimsite ir plokš iuoju dant krapštuko
galu pasemsite parako ir bersite ten dar štai tiek (lygiai

tiek, kiek telpa ant dant krapštuko) ir šausite švilpik ,
tupint šio pastato gale, jis taip ir liks tup ti ir ži
ti
jus. Kur b da? Kulka subyra, nes skrenda taip greitai. Ir
galima tarp ši dviej tašk ištiesti paklod ir j s
nepamatysite n mažiausios dulkel s, nukrentan ios ant
jos. Ji tiesiog gr žta
pradin b
, – ne
pelenus,
vulkaninius pelenus, bet keliauja dar toliau. Ji pereina
pradines r gštis, kurios sudaro var ir švin , esan ius
ten. Sugr žta
t b sen , kurioje buvo prieš šimt
milijard met . Taigi, štai nediduk kulka, trij gram
kulka, kuri laikau rankoje, o po sekund s ji pavirsta
tuo, kuo buvo prieš šimt milijon met . Ir jei žem
egzistuot dar koki šimt milijon met , tai iš to v l
galima b
padaryti kulk , gal
b ti sugr žinta t
sen , nes v l pavirst
var .
236 Dabar paži
kite, k Dievas padar ir tuomet
pamilsite J , paskui gr šite namo ir ryte šiek tiek ilgiau
pamiegosite; ir j s.. j s myl site J labiau nei kada nors.
Taigi, Dievas yra Rangovas. Kas iš j
žinote tai?
Jis Statytojas. Gerai. Klausykite labai
miai. Taigi,
Dievas, dar tuomet, kai sako... Dabar pasinaudosime
chronolog
supratimu. Dievas, prieš šimt milijard
met , kai Jis ketino sukurti žem , Jis tiesiog
ir
prad jo... Jis... Mintyse Jis tur jo sumanym .
237 Dabar j s pasakysite: „Jei Jis toks didis, broli
Branhamai, kaip gi Jis leido velniui padaryti nuod
?“
Na, dar prieš sukurdamas velni Jis žinojo, kad anas bus
velnias. Šlov ! Dabar jau iuosi pakyl tas. O, ia tai bent!
Prieš tai, kai velnias buvo sukurtas, Jis žinojo, kad šis
bus velnias. Dabar paklausite: „O kaip d l šito?“
Sakysite: „Kod l Jis leido jam tapti velniu?“ Kad rodyt ,
jog Jis – Dievas. Štai kod l Jis tai padar . Kod l apskritai
atsirado neteisusis? Kod l?
238 Kas buvo pirmas – Išgelb tojas ar nusid lis?
Kuris buvo pirmas? Išgelb tojas. Kas buvo pirmas –
Išgydytojas ar ligonis? Kod l buvo leista atsirasti
nusid liui? Nes Jo atributai – tai Išgelb tojas. Jei
niekuomet neb
nusid lio, niekas Jo nežinot kaip
Išgelb tojo. Aleliuja! Jis gali priversti visk pasitarnauti
Jo Šlovei. „Ar gali puodžius sakyti...“ Tiksliau: „Ar gali
puodas sakyti puodžiui: „Kod l mane tok suk rei?“ Kas
di prie žiestuvo? Kas turi mol ? Kieno jis rankose?
Paulius sak : „O, kvaily, argi Jis nepasak , jog išk

faraon tuo pa iu tikslui?“ Žinoma. Jis tai žinojo. Dar
tuomet, kai nebuvo žem s, Jis žinojo, kas bus kas. Ir Jis
leido atsirasti nuod mei, kad b
Išgelb toju. Jis leido
atsirasti ligai, kad b
Išgydytoju. Jis leido atsirasti
neapykantai, kad b
Meile! Žinoma. Jis yra Dievas ir
tai Jo atributai. Ir Jis turi kažkaip išreikšti Savo
atributus.
239 Kaip apskritai žinotum te, kad yra naktis, kaip iš
viso k nors žinotum te? Jei b
tik dienos šviesa, kaip
s sužinotum te, kada naktis? Naktis yra tam, kad
rodyt dienos švies . Žinoma, kad taip. Amen. Matote,
Jis padar ?
240 Ta iau kai Jis buvo dar tuomet, prieš pasaulio
sutv rim , prieš tai, kai Jis pa
t sen
saul ir suko
aplink t sen žvaigžd , kurioje dabar gyvename, – ši
žem , – ir Jis suformavo j
ia, prie saul s, ir apsupo j
saule.... Tarkime, ia yra saul . Jis formuoja j iš šitos
pus s ir leidžia jai ia kaboti šimt milijard met . K Jis
? Dujas. Tuomet pasuko šia puse ir k
dar kai k .
jis tada k
? Potaš . Jis apsuko j
šit pus , ir k
Jis dar ten? K
kalc . K Jis dar ? Jis k
tave ir
mane! K Jis dar ? Kaip rangovas d liojo visus savo
stus, lentas, lakštus, dailylentes; Jis tiksliai žinojo,
kiek pastat pastatys. Ir mes sukurti iš šešiolikos žem s
element ir Jis mus visus k
ir d liojo ten dar prieš
pasirodant žemei. Ir Jis... Galb t ji buvo šiek tiek pailga
tuo metu – aš nežinau, kokia ji buvo. Kam Jis k
auks , var , žalvar ir vanden ir visus tuos dalykus? Jis
Rangovas. Jis gali... Statytojas, Jis visk ten d liojo,
visk lygino ir formavo. Kai Jis visk baig , vyko
didžiulis vientisas ugnikalnio išsiveržimas. Jis leido tiems
ugnikalni išsiveržimams t stis šimt milijon met , kad
susidaryt kalcis. Kas tai? Tai j
dalis.
241 Ir tuomet, kol šioje žem je dar nebuvo n lašelio
gyvyb s, m
k nai jau gul jo ia. [Brolis Branhamas
beldžia
sakykl – Red.] Aleliuja! Dar prieš pirmam
dr gm s lašeliui pasirodant žem je mes gl
jome ia.
Kai Adomas vaikštin jo po Edeno sod , aš jau gul jau
ia. Amen! Cha-cha-cha-cha! Tikrai taip! Hm-hm. O,
šlov ! Kai cherubai, ryto žvaigžd s, giedojo kartu, ir Dievo
s šauk iš džiaugsmo, aš gul jau ia, tiesiog
laukiau, kol eis gyvyb s kvapas. Aš buvau ia. Jis mane
suk
ia, mano k nas slyp jo ia. Tikrai taip. Kitaip, iš

kur gi jis atsirado? Nagi? Kaip jis ia pateko? Dievas j ia
patalpino. Dievas j suk
. Mes sutverti iš šešiolikos
element : naftos, potašo ir kosmin s šviesos, ir kitko.
Matote, mes gul jome ia.
242 Kas nutiko paskui? Paskui Dievas tar Šventajai
Dvasiai (tiesiog paži
kime simboli forma): „Dabar tu
pasirodyk ir imk reikšti žemei meil , nes Aš esu Meil ir
Aš tave pagimdžiau, taigi dabar keliauk ir išreikšk žemei
meil .“ Ir didžioji Šventoji Dvasia, sivaizduokime,
pasirod ten... Tiesiog sivaizduokime visa tai. Buvo ne
taip. Žinoma, Šventoji Dvasia ir Dievas yra tas pats
tikslas, tas pats... tas pats tikslas... Asmuo (atleiskite). Ir
sivaizduokime, kad Ji išskleid savo sparnus virš žem s
ir prad jo per ti. K reiškia per ti? Kaip višta savo
viš iukus, burkuoja, rodo meil : „koo-koo-koo.“
243 „O, gyvybe, pasirodyk!“ – sušuko Jis. Jis apsidair :
„Noriu, kad šioje žem je b
gražu. Pasirodyk, šviesa!“
Šventoji Dvasia
jud ti. Ir kai Ji tai dar , aš ži riu, o
ten nuo kalvos upeliu atiteka kalcis, tiesiai iš ten liejasi ir
maišosi su potašu. Kas iš to formuojasi? „Gyvybe,
pasirodyk!” Ir velykin g lyt iškišo savo galv iš po
akmens.
– Ateik ia, T ve, tik pažvelk tai.
– Atrodo neblogai. Per k toliau.
244 Ji išper jo g les, Ji atskleid vis augmenij , Ji
atskleid gyv nij . Paukš iai išskrido iš dulki . Po kurio
laiko pasirod vyras ir moteris, pasirod žmogus, o
žmogus buvo ir vyras ir moteris. Tik ne hermafroditas.
Tiesiog... tiesiog jame buvo moteriška dvasia.
245 Jei paimsime vyr , kuris toks lep
lis – jam gal ir
viskas gerai, gerai subalansuotas, bet kažkas ne taip. Ir
jei paimsite moter , kuri [Brolis Branhamas kalba grubiu
vyrišku balsu – Red.] nori nusikirpti plaukus ir nešioti
kombinezon , pasirodo tokia ir sako: „Dievaži, tik
paklausyk!“ – kažkas negerai. Moteris turi moterišk
dvasi , o vyras yra vyriškas. Mes tai žinome, ir j s tai
žinote. Argi moteris atrodo normaliai, kai stengiasi b ti...
elgtis kaip vyras?
246 Vien kart s
jau (buvau ia eiguliu), ir s
jau
autobuse, važiavau ir ranka patapšnojau moteriai per
koj , kalb damasis su ja, ir nežinojau, kad ten moteris.
Ji buvo užsid jusi toki suvirintojo kauk , štai tokius
didelius apsauginius akinius ir aš s
jau kaip tik ten, o

ji pasakojo kažkok atsitikim . Ji sak : „Žinai, – sako, –
vakar vakare...“ – atrod tokia grubi, kokia tik begal jo
ti, r
cigaret . Ji tar : „Vakar vakare, sivaizduok,
vienas vyras paslydo ten viršuje. Ir kad užriko: „Aaa!“ Ir
kad
ristis žemyn.“ Pasak : „Niekada gyvenime taip
nesijuokiau.“
247 O aš juokiausi, žinote, štai taip [Brolis Branhamas
sukuria pliaukšint gars – Red.] Aš atsakiau: „Nieko sau,
ia tai bent, k ?“ S
jau ir kalb jau štai taip. O paskui ji
nusi
t daikt , papurt galv , o ten buvo kuokštas
plauk – pasirodo, ten buvo moteris. Niekad gyvenime
nesijau iau taip nejaukiai. Aš... aš paklausiau: „J s k ,
moteris?“
Atsak : „Na žinoma.“
248 Aš tariau: „Atleiskite.“ [Susirinkusieji juokiasi –
Red.] Dar to nebuvau mat s. Tai... tai tiesa.
249 Neseniai ma iau iškab , kuri vos neprivert man s
dži gauti. Ten buvo didžiul iškaba, kurioje parašyta:
„Moterys, pasiruošusios apsirengti“. Aš pamaniau: „Šlov
Dievui už tai.“ Matote? [Susirinkusieji juokiasi – Red.]
Ta iau paaišk jo, kad tai tiesiog kažkokie drabužiai,
kuriuos jau ir anks iau siuvo, žinote. O aš maniau, kad
jos išties ketino apsirengti. Tikrai galvojau. Buvo
parašyta: „Moterys, pasiruošusios apsirengti“. Aš tariau:
„Šlov Dievui už jas. Puiku. Tai... Aš iš ties d koju už tai
Viešpa iui.“ Ta iau, matote, tai tebuvo kažkokie r bai,
kuriuos jau anks iau pasiuvo. Aš... Kažkas... Kitaip b
ne prasta šioje šalyje, ar ne? Na gerai.
250 Kai pasirod Adomas, paskui Adomas atrod
vienišas, taigi Jis iš
iš jo šono šonkaul ir suk
jam
Iev , šalutin produkt . Ir Jis suk
... Jis iš
iš
Adomo moterišk dvasi ir
jo j
moter , – meil s
dvasi , moterišk , ger , švelni . O vyrišk dvasi paliko
Adome. Taigi, o jei kažkas n ra taip, tuomet tai kažkur
iškreipta. Taigi, o tuomet jiedu buvo vìena.
251 Taigi, sukurkime nedidel dram prieš baigdami.
Štai pasirodo... Štai, Adomas ima Iev už rankos ir jie
eina pasivaikš ioti. Man taip patinka ši istorija. Ir jie
vaikštin ja, žinote, ir Ieva sako:
– O, mielasis, nori pasakyti, kad tu...
– Taip, aš j pavadinau.
– O kaip vadini šit ?
– Jis vadinamas arkliu. Mhm.

– O kas ia?
– Tai karv . Mhm.
– Tu ir j pavadinai?
– Taip, aha.
252 – O kaip vadini štai tuos, jie tupi ten suglaud
galvas?
– Tai pap gos „neišskiriamieji“.
253 – A, supratau. Aišku. (Ir taip toliau.) O kas štai
ia?
– Vadinu juos taip ir štai šit ia.
254 – A, aišku, aha. Gražu. (Ir suriaumoja li tas.) O
kaip j pavadinai?
– Tai li tas.
– O šitas?
– Tigras. (Ir, o, kaip...)
– A, aišku.
Kaip ka iukai, žinote, vaikštin ja ir miauksi.
255 Taigi, po kurio laiko ji apsidairo, ji sako: „Mielasis,
pažvelk ten, leidžiasi saul . Laikas eiti bažny .“
256 Žinote, yra kažkas ypatingo saul lydyje – tiesiog
norisi garbinti. Jei t vakar neinate bažny , tai norisi
nueiti kambar , paskaityti Biblij . Kam iš j
patinka
taip daryti, pab ti vienumoje? Matote? Tai tiesiog yra
žmoguje – taip elgtis. J s turite taip daryti.
„Metas eiti bažny .“
257 Jie nesak : „Nagi lukterk minut , juk Jonai iai
priklauso Asambl joms, o mes priklausome...“ Ne,
tuomet nebuvo nieko panašaus, taigi jie tiesiog nu jo. Jie
netur jo bažny ios, patogi viet , kad taip pris st . Jie
tiesiog eidavo po didžiule girios katedra ir atsiklaupdavo.
258 O ta Aureol kabojo ten kr muose. Suprantate? Aš
girdžiu, kaip suskamba balsas ir sako:
– Ar Mano vaikams patiko žem je ši dien , kuri
Viešpats, tavo Dievas, tau dav ?
259 – Taip, Viešpatie, mums šiandien buvo gera. Tiesa,
mieloji?
– Taip, taip, mielasis, buvo gera.
– Viešpatie, mes labai tau d kingi. Dabar aš einu
miegoti.
260 Matote? Jis ištiesia savo didel rank , o ji atsigula
ant tos rankos, ir jis paguldo tigr ir li
, ir visus
miegoti, taip ramiai.

261 Ir štai Dievas nusileidžia ir atsiveda, vis b
angel : Gabrieli , Savo dangaus k rinij . Taigi, jie
nusileidžia ir patyliukais
sli kina
miegam
(suprantate?), apsidairo. Gabrielius sako: „Eikš, T ve.
Ateik ia. Pasiži
k. Štai jis. Štai... štai ia guli Tavo
vaikai.“
262 Kas iš j
esate kada nors pri
prie lov , j s,
motinos, kartu su t iais, ir ži
s nel , dukrel , ir
vienas kitam tiesiog primindav : „Ar... argi jis nepanašus
tave šitaip ar anaip?“ Ar kada nors taip dar te? O, aš
dažnai ateinu ir sakau Medai, sakau apie Juozap . Ji
pasakys:
– Bili, jo kakta aukšta kaip tavo.
– Taip, bet, Meda, jo akys didel s kaip tavo.
263 Kod l? Jis dalis m
vai-... Jis m
... m
jungos vaisius.
264 Taigi, o T vas pasak ... gali taip pat pasakyti apie
tai. Tar : „Žinai...“ Ir Gabrielius pasak : „Žinai, jis atrodo
visai kaip Tu.“ Štai kaip atrodo Dievas. Pasiži
kite
save – štai taip atrodo Dievas. Jis atrodo kaip j s. J s
esate Jo atžala. Kas iš j
tai žinote? [Susirinkusieji
sako: „Amen.“ – Red.] Matote?
265 Dabar ži
kite. Kokia žemiausia gyvyb s forma?
Varl . Kokia aukš iausia gyvyb s forma? Žmogus.
Žinoma. O kas yra aukš iausia forma? Ji tiesiog kilo nuo
žemiausios aukštyn, nuo varl s iki vieno, paskui kito, iki
paukš io ir... na, ir taip toliau,
aukštesnes gyvyb s
formas, kol atsirado aukš iausia forma iš vis
atsiradusi , tuomet ji buvo sukurta pagal Dievo atvaizd .
Štai, prašom. O moteris nebuvo sutverta pagal Dievo
atvaizd , bet pagal vyro atvaizd . Suprantate?
Taigi, štai jie guli. Ir Dievas pažvelgia juos ir sako:
„Taip, jie tokie... tokie mieli.“
266 Kas tai buvo, broli? Jiems niekuomet neb
reik
mirti. Tai buvo pirmoji sauja kalcio, pirmasis
potašas ir viskas nuo to prasid jo. Argi tai ne nuostabu?
Ta iau atslinko nuod
ir subjaurojo paveiksl . Taigi,
Dievas... K Dievas jai leido padaryti? Kod l Dievas leido
tam vykti, kaip mes neseniai aptar me? Jis tai leido tam,
kad gal
rodyti, jog yra Išgelb tojas. Jis tai padar . Jis
leido atsirasti ligai, kad rodyt , jog Jis – Išgydytojas. Jis
leido atsirasti mir iai, jog rodyt , kad Jis yra Gyvenimas.

Suprantate? Jis leido vykti visoms toms blogyb ms, kad
rodyt , jog Jis geras, koks Jis ir yra. Mes...
267
ia dar imsi ir neteisingai apdainuosi atpirkimo
istorij ! Broli, kai ateis J zus, ši... ši bažny ia stov s ten,
pa iame šios žem s pakraštyje ir giedos atpirkimo
istorijas, o angelai nulenks galvas, nesuprasdami, apie k
mes kalbame. Juk jie niekuomet nebuvo prarasti. Jie
nežino, per k mes per jome. Mes žinome, k reiškia b ti
prarastiems ir surastiems. O, kaip mes šauksime Jam
gyri ! Jiems Jis n ra Išgelb tojas. Jiems niekada
nereik jo išgelb jimo. Jis nebuvo jiems Išgydytojas. Ne.
Šlov ! [Brolis Branhamas ploja delnais – Red.] Jis n ra...
jiems Jis n ra Gyvenimas. Žinoma, ne. Jie nebuvo mir
nuod
je ir nusižengimuose. O mes buvome, bet paskui
atgijome. Štai taip. K sakysime, nusi
savo vainikus?
„O, ar tu gerbiamasis toks ir toks?“ Ne, ne, ne, ne, ne.
Visa šlov Jam! Štai taip. Štai, prašom.
Mes tada papasakosim, kaip gi
nugal jom,
Tai suprasim vis geriau kasdien .
268 Tuomet... tuomet be viso to, kas tuomet nutiko? Ar
Dievas tuomet iškart pasak : „Na, imsiu ir tiesiog
sunaikinsiu vis Savo potaš ir kalc , viskas sugadinta?“
Ne, ne. Jis žinojo, kad taip bus.
Taigi. Dabar, jei Šventoji Dvasia suk
mane
tent tok , koks esu... O aš valgau maist ir dedu savo
, ir formuojuosi toks, koks dabar esu. Aš... Vis d lto
buvau sukurtas tam tikros išvaizdos. Kiekvienas vaizdas,
kur Dievas mat prieš pasaulio sutv rim , mate-...
materializuojasi. Suprantate? Tai iš jo iš moters, kaip Jis
ir sak , o kit kart tai pasirodo iš Dievo. T kart tai
pasirod per moter , o š kart per Vyr . Suprantate? T
kart pasirod per lytin potrauk , o š kart pasirodo per
ištart Dievo Žod . Suprantate? Ir tuomet...
269 Taigi, niekas negali man pakenkti. Niekaip. Mums
niekas negali pakenkti. Paulius pasak : „Nei tai, kas
vyksta dabar, nei liga, nei mirtis – niekas negali m
atskirti nuo Dievo meil s, kuri yra Kristuje.“ Visiškai
niekas negali m
atskirti.
270 Kaip aš pasakojau trump istorij . Dar turiu
kokius penkis plaukus, o paskui liksiu visiškai plikas. Ir

neseniai šukavausi tuos kelis plaukus, o mano žmona
tar : „Bili, tu beveik plikas.“
Aš atsakiau: „Bet aš nepraradau nei vieno iš j .“
Ji paklaus : „Tai kur gi jie?“
271 Aš atsakiau: „O kur jie buvo prieš tai, kai juos
gavau?“ Matote? „Ten, kur ir buvo prieš man juos
gaunant.“
Taigi, vienu metu, prieš šimt met , ši plauk
apskritai nebuvo, ta iau jie ia buvo dulk se. Teisingai?
[Susirinkusieji sako: „Amen.“ – Red.] Tuomet, maždaug
prieš penkiasdešimt met , jie
rastis ant mano
galvos. Iš kur jie atsirado? Iš dulki . O dabar jie gr žta
ten, kur ir buvo. Teisingai? J
nebuvo, paskui jie
atsirado, o dabar j neb ra. Kas tai? Kas juos padar
tokius, kokie jie yra? Dievas, B tent Jis! Jis nutap
paveiksl , tar : „Noriu j matyti tok .“
272 „O mirtie, kurgi tavo geluonis? Mirtie, kurgi tavo
pergal ?“ Vien
graži dien jums gali tekti mane
palaidoti, aš nežinau. Bet, broli, aš neb siu mir s – galiu
jus užtikrinti. [Brolis Branhamas juokiasi – Red.] Tikrai
ne. O!
Kilsim mes! (Aleliuja!) Kilsim mes!
prisik limo ryt mirties pan ius
nusimesim,
Kilsim mes! (Aleliuja!) Kilsim mes!
Niekas nesulaikys man s nuo prisik limo. Visame
pragare nepakaks demon , kad sulaikyt mane nuo
prisik limo. Niekur nieko nepakaks, kad sulaikyt mane
nuo prisik limo. Aš turiu Dievo pažad . Aš turiu Švent
Dvasi . Aš turiu Zoe – amžin
Dievo Gyvenim , gl dint
ia viduje. Šie seni griau iai at jo iš ten ir Dievas išved
mane iš žem s. Ir jeigu Tas, kuris išved mane iš žem s...
273 Kai aš tapau suaugusiu, kiekvien kart , kai
gird davau bažny ios varp , kažkas man kužd davo,
tylut lis balselis. Angelas prakalbo iš kr mo, tar :
– Niekada negerk ir ner kyk. Aš turiu tau darbo.
Nesuteršk savo k no ir neprasid k su moterimis ir
panašiai. Tu... Turiu tau užduot , kai tapsi vyresnis.
– Kas tu? Kas tu?
– V liau sužinosi apie tai daugiau.

274 Po kurio laiko Jis pasirodo. Jis ten kybo krikšto
metu. Jis parodo Save, Jis išreiškia Save, Jis atsako.
Matau J ten stovint – visur, iš vis pusi . Kaip gi j s...
275 Jeigu Jis mane suk
tok , koks esu,
nesuteikdamas jokios pasirinkimo galimyb s... Aš juk
gilioje praeityje nesakiau: „Dabar, arli Branhamai, vesk
El Harvi ir pagimdyk mane iš žem s.“ Visiškai ne.
Niekuomet netur jau pasirinkimo. Dievas tai padar !
Ir jei Jis mane sutv
tok , koks esu,
nesuteikdamas pasirinkimo, tai tuo labiau, kai ta
Šventoji Dvasia ima skl sti virš man s ir aš sakau: „Taip,
Viešpatie, Tu mano K
jas. Aš myliu Tave ir priimu kaip
savo Išgelb toj “, – kaip gi sulaikysite mane dulk se? Tai
tiesiog ne manoma, broli. Tiesiog ne manoma.
276 Dievas nesutv
nei vieno gabal lio kalcio ar
potašo, ar dar ko nors veltui. „Visi, kuriuos Man dav
vas prieš pasaulio sutv rim , ateis pas Mane!“ O! Man
norisi šaukti, nuoširdžiai sakau. „Visi, kurios T vas Man
dav , ateis pas Mane ir nei vienas iš j nepražus, bet v l
prikelsiu juos prisik lime.“ Aš gird jau Jo kvietim , kai
at jau pas J . Kaipgi gali mane sulaikyti žem s dulk se?
Jokie duobkasiai pasaulyje, kiek bepliaukš
kastuvu
man virš veido, vis tiek nesulaikys man s žem s dulk se.
Vien dien aš prisikelsiu ir tapsiu panašus
J,
nuplautas Jo Kraujyje, gim s iš Jo Dvasios! Aleliuja!
Pasilikite sau visas denominacijas, kurias tik norite – aš
renkuosi J
. Amen!
277 Pas mane at jo draudimo agentas, Vilberis
Snaideris, mano geras draugas. Jis tar : „Bili, noriu
parduoti tau draudimo polis .“
278 Aš atsakiau: „Aš j jau turiu.“ (Mano žmona
apsidair , tarsi sakydama: „Ir kod l gi tu meluoji, k ?“)
Klausia: „Tu turi draudim ?“
Sakau: „Tikrai taip.“
Paklaus : „O kas tai per kompanija? Kokia?“
279 Aš atsakiau: „Kas per draudimas J zus yra, o ta
šlovinga dangaus sandora! Gim s iš Dvasios, nuplautas
Krauju, išgelb tas Dievo paveld turiu.“
280 Jis atsak : „Tai puiku, Bili, ta iau pagal j
kapin se tav s nepalaidos.“
281 Atsakiau: „Jis išves mane iš j .“ [Susirinkusieji
juokiasi – Red.] Aleliuja! Nesijaudinu, kaip ten pateksiu,
svarbu iš j išeiti.

282 Taigi, turiu draudim , kuris man sako: „Aš
pakelsiu. Visi, kuriuos T vas Man dav , yra Mano.“
Nesvarbu, k dar mano t tis, k dar mano mama – kas
beb
. „Visi, kuriuos T vas Man duos, ateis pas Mane,
ir niekas negali ateiti, jei Mano T vas jo neatveda.“
Aleliuja! Kod l Jis pažinojo juos? „Aš pažinojau juos iki
pasaulio sutv rimo. Kai Aš nužudžiau Avin , nužudžiau
kartu su Juo.“ Amen! „Aš iš anksto paskyriau
Bažny .“ Kas turi išankstin paskyrim ? Bažny ia. Kaip
patekti Bažny ? „Viena Dvasia mes visi pakrikštyti
vien K
.“ Prieš pasaulio sutv rim Jis žinojo, kad mes
sime ten. „O kuriuos Jis iš anksto paskyr , tuos ir
pašauk ; kuriuos pašauk , tuos ir išteisino; kuriuos
išteisino, tuos jau pašlovino.“
283 Dievo Knygose Jis jau pasak , kad susitiks su
manimi b tent ten. Jokie demonai iš pragaro nesugeb s
sulaikyti j kokioje nors kitoje vietoje ir sutrukdyti jiems
patekti b tent ten, nes Dievas taip jau pasak ir taškas.
Jei prieš šimt milijard met iki pasaulio sutv rimo ryto
žvaigžd s giedojo kartu ir Dievo s
s šauk
iš
džiaugsmo, dar prieš pasaulio sutv rim (suprantate?),
prieš sutv -... ir tie angelai ir visi dži gavo, šauk apie tai
dar prieš pasaulio sutv rim , tai kaip gi velnias gal
sulaikyti mane žem s dulk se? Tiesiog ne manoma.
[Brolis iš susirinkimo sako: „Šlov Viešpa iui!“ – Red.] Tu
teisus.
284 Taigi,
paži
kime.
Man
ia
rodo
tok
demokratišk laik . Dabar ne be dvidešimt vienuolika, o
tik be dvidešimt dešimt. Teisingai, broli Vudai? [Brolis
Vudas sako: „Taip.“ – Red.] Teisingai, be dvidešimt
dešimt. Visi laimingi? [Susirinkusieji sako: „Amen.“ –
Red.]
Noriu keliauti toliau,
Noriu keliauti toliau,
Švies s namai laukia danguje,
Noriu keliauti toliau.
Noriu
Noriu
Švies
Noriu

keliauti toliau,
keliauti toliau,
s namai laukia danguje,
keliauti toliau.

285 Jums patinka tokios senos giesm s? Seniau mes
giedodavome sen
giesm , kur buvo kažkaip taip:
„Malon ir gailestingumas pas mane at jo, kai nušvito ta
žvaigžd .“ Kokia tai, sese Gerti? Palaukite. Kaip... Kokia
tai, broli Nevili? Suprantate, kažkaip taip: „Malon ir
gailestingumas pas mane at jo, Ryto spindinti žvaigžd .“
[Brolis Nevilis gieda t posmel ir sako: „Tai „Kristaus
Kryžius.“ – Red.] Aha. Taip. „Kryžiuje“. Sugrok mums jos
akord , sese. Tai „Prie kryžiaus“. [„Taip.“] Ateik ia, broli
Nevili. O, man jos taip patinka. Kam iš j
patinka tos
senos kv ptos giesm s? Galite tur tis visus savo
pasišokin jimus, bugi-vugi, k tik norite. Aš renkuosi t
„Ten, kur malon ir gailestingumas pas mane at jo“.
tent tai. Gerai, dabar ramiai.
zau, Tu laikyk mane
Visada prie kryžiaus.
Ten gyvyb man duota
Tik per Krauj Kristaus.
Kryžiuje, kryžiuje,
Bus šlov manoji.
Kol poils ateis
Siela džiaugsmingoji.
286 [Brolis Branhamas ni niuoja „Kristaus Kryžius“ –
Red.] O, kaip gražu. Pagalvokite apie tai. O jei iš viso
neb
Išgelb tojo? O jei netur tume šio Žodžio? O jei Jis
neb
j
pašauk s? O jei Jis neb
j
iš anksto
pažin s ir j s šiandien b tum te ten, pasaulyje, kaip visi
kiti? Ar mylite J ? O, ia tai bent! Nepamirškite apie
rytinius tarnavimus pus dešimtos.
Kryžiuje, kryžiuje,
Bus šlov manoji.
Kol poils ateis
Siela...
287 Dabar sugrokite mums „Prie Šaltino“ akord . Tai
sena gera giesm : „Vieta prie Šaltinio“. Kas j žinote?
„Vieta, vieta yra, yra tau vieta prie Šaltinio“. Aš... Ir kai
dabar j
giedosite, labai tyliai, tiesiog ištieskite ir
paspauskite rank šalia esan iam broliui. Žinote, dabar
yra vieta metodistams, yra vieta baptistams, yra vieta

sekmininkams – dabar mums visiems yra vieta prie
Šaltino. Kas žinote ši sen giesm ? O, be abejo žinote.
Kai kurie iš j
ia senbuviai, tai sena gera
kentukietiška giesm .
Vieta, (paspauskite rankas) vieta
yra,
Yra tau vieta prie Šaltinio;
Vieta, vieta yra,
Ir tau prie Šaltinio vieta.
O, vieta, vieta yra,
Yra tau vieta prie Šaltinio;
O, vieta, vieta yra,
Ir tau prie Šaltinio vieta.
288 Turiu jums nedidel staigmen . Visi paskutiniai
pamokslai ir knygos, ir viskas bus parduodama kitame
bažny ios gale, kit savait susirinkimuose – kaset s ir
kitkas, viskas gražia literat ros forma. Ten gale, viename
iš kambari , bus stalas. Ir literat ra, paskutiniai
pamokslai bei keli puik s leidiniai, kurie išleisti
pakartotinai, tik naujose knygose, naujuose leidimuose,
viskas bus paruošta ir... pastato gale, kit tre iadien
vakare.
Ir mes ketiname puikiai praleisti laik Viešpatyje.
Ateikite su malda. Paskambinkite sergantiems ir
ligoniams, parašykite jiems laišk , pakvieskite juos ia. Ir
mes tiesiog... Dievas galingai jud s. Ir mes žinome, kad
Jis tai padarys.
289 Taigi, aš aplankiau visus, kuriuos pažinojau, kurie
kažk tur jo prieš. Jei dar kas nors n ra tvarkoje,
atminkite, kažkada seniai sakiau jums, kad mes visa tai
sutvarkysime. Ir žinau, kad j s suprantate, jog ia visai
ne tokia dvasia, kokia buvo anks iau. Matote? Teisingai.
Matote? Taip yra. Daugiau nebeleiskite, kad Jis išeit .
Saikdinu jus prieš J
Krist : neleiskite, kad Jis
pasitraukt . B tent taip ir likite (suprantate?), stenkit s,
kad viskas likt lygu ir jud kite pirmyn. J s – broliai ir
seserys. Ne tavo brolis ar sesuo daro k nors blogo, bet
ia sli kina velnio dvasia. Suprantate? Jis prasiskverbia.
Tiesiog užjauskite brol ar seser ir žinokite, kad tai
tonas siterpia. Jei d l to jau iate kažk priešiško,

atsikratykite to kuo grei iau (suprantate?), nes tai
sugrauš jus. Taip, tikrai. Taigi laikykit s toliau nuo to.
Tiesiog nepamirškite.
Vieta, vieta yra...
Yra vieta metodistams, vieta baptistams, vieta
presbiterionams – visiems yra vieta.
Vieta, vieta yra,
Ir tau prie Šaltinio vieta.
290 Kas dar pamenate m
sen pabaigos giesm ?
Tu paimki J zaus Vard ,
Vaike sielvarto varg .
Jis paguos tave ir linksmins.
Imk tu j visur kartu.
Gaila, kad negali pasilikti su mumis, broli
Džefrisai, tu ir sesuo Džefris, ir berniukai ir jie visi. Ir
paskui:
Klaupiam s prie J zaus koj ,
Garbiname Vard Jo. ( , ia tai
bent!)
Karalium vainikuosim,
Kai parves Jis mus namo.
Tu paimki J zaus Vard ,
Jis tau skydas, apsauga.
O, jei tave apsups pagundos,
Visad tau pad s malda.
O, kaip man tai patinka, o jums? Tas nuostabus
zaus Vardas! Taigi, dabar atsistokime ir sugiedokime.
Gerai.
Tu paimki J zaus Vard ,
Vaike sielvarto varg .
Jis…
[Brolis Branhamas kalba su broliu Neviliu – Red.]
…nuostabus,
Vardas džiaugsmo ir vilties.
O,
brangus
(O,
brangus),
nuostabus,

Vardas džiaugsmo ir vilties.
291 O dabar šiek tiek kitaip. Dabar nulenkime galvas ir
labai tyliai pakelkime vien rank , sugiedosime:
Klaupiam s prie J zaus koj ,
Garbiname Vard Jo.
Karalium vainikuosim,
Kai parves Jis mus namo.
…(O, brangus) …(nuostabus),
Vardas džiaugsmo ir vilties.
…(taip, brangus) …(nuostabus),
Vardas džiaugsmo ir vilties.
292 Toliau nulenk
galvas pani niuokime. [Brolis
Branhamas ir susirinkusieji ni niuoja „Tu paimki J zaus
Vard “ – Red.]

Kod l mes ne denominacija?
(Why Are We Not A Denomination?)
Šis Viljamo Marijono Branhamo pamokslas buvo
pasakytas 1958 m. rugs jo 27 d. šeštadienio vakar
Branhamo maldykloje, Džefersonvilio mieste (Indianos
valstija, JAV). Garso juostos, pažym tos numeriu 580927, trukm – dvi valandos ir keturiasdešimt šešios
minut s. Pasinaudojus garso rašu, iš angl kalbos
lietuvi kalb išversta be sutrumpinim ir pakeitim .
Pirmasis leidimas, 2011 m.
Šis leidinys buvo išleistas tikin
paaukojim
ka.

