KRIKŠ IONYB PRIEŠ
STABMELDYST
...tik k
Viskas manoma, tiktai tik k
Tiktai tik k, tiktai tik k
Viskas manoma...
1
[Brolis Branhamas kreipiasi brol ant pakylos –
Red.] ia tau. ia parašyta: „Pasimelskite už mam .“
Perduok tai Greimo t vui ir tu... tada tu sutvarkyk šit
reikal . Tiesiog aš šiek tiek... Man labai nesinori to
atid lioti, man s laukia kiti žmon s.
[Brolis Nevilis sako: „Amen. Telaimina Dievas jus
visus š ryt . Dabar mes perduodame š rytin tarnavim
broliui Branhamui, Dievo tarnui ir pranašui, kad jis
pasakyt t pamoksl , kur jam dav Viešpats. Ir tegul
Dievas j dabar palaimina! Prašom!“] A , broli Nevili,
telaimina tave Viešpats.
Labas rytas, draugai. Didel garb š ryt v l b ti
maldykloje, jaustis žvaliai ir gerai. Užvakar negal jau net
prašnek ti. Buvau užsikr s tuo virusu, kuris ia
išplit s, žinote, patenka gerkl ir užkimsti, bet Viešpats
pad jo man ir išvadavo iš tos b senos, kad gal iau š
ryt pasikalb ti su jumis.
2
Ir mes džiaugiam s, kad ši graži maldykla
pilnut . Žmon s stovi, o taip nor iau, kad tur tume
daugiau k dži , ir kad gal tume duoti stovintiems
žmon ms. B tume labai laimingi, jeigu jas tur tume, bet,
man regis, viskas jau užimta. Žinau, kad jums b
nepatogu ateiti ir atsis sti su šitais vaikais prie altoriaus
ir atsisukti nugara šit pus .
3
Taigi, aš ia kelet dien nagrin jau istorij ir
pamaniau, kad š ryt vietoj pamokslavimo gal iau tiesiog
kur laik mokyti Dievo Žodžio. Ir mes grei iausiai šiek
tiek užtruksime, taigi aš... kai kurie iš j
gal tum te
pasikeisti vietomis su tais, kurie stovi, ar kaip nors
panašiai, b
tikrai puiku, jei gal tum te... jei
gal tum te taip padaryti ir leistum te jiems truput
pails ti.

4
Taigi, atvažiuoja daugelis draug , mano draug ,
kai kurie iš labai toli, net iš Džordžijos, iš Ohajo, Tenesio,
tiesiog vairiausi viet : Ilinojaus, Mis rio, Mi igano, jie
atvyksta iš ikagos, iš... vien tok nedidel susirinkim
maldykloje. Aš tuomet jau iuosi labai d kingas už tokius
žmones. Ir be to, dar nor iau pasakyti ne labui... bet
Dievo Žodžio labui: kone visi šie žmon s ne tik atvažiuoja,
bet kartu atveža savo dešimtines, kad paskirt
jas
bažny iai ir taip pad
.
5
Štai kur ištikimi draugai. Toki žmoni tiesiog
ne manoma pamiršti.
6
O kartais galb t man tenka pasakyti tokius
dalykus, kurie tiesiog sumala juos
dulkes, bet j s
suprantate, k tuomet tai reiškia. Širdyje nesinori to
daryti, bet kažkas vis d lto sako: „Tai turi b ti padaryta.“
Suprantate? Tod l turì tai padaryti.
7
Ir kai matau, kaip jie važiuoja iš visur ir... ir
stengiasi tarnauti Viešpa iui, ir tiki tuo tarnavimu, kur
Viešpats man dav , ir pasitiki manimi kaip Jo tarnu, kad
nepasakysiu jiems nieko neteisingo, tuomet aš išties kuo
nuoširdžiausiai turiu daryti visk , k žinau apie tai,
kaip... kaip ganyti t žmoni sielas, žinodamas, kad jie
ia atvažiuoja ne šiaip sau pasirodyti – važiuoja
apled jusiais kalnais bei kalvomis, per eismo kamš ius,
ir j vaikams tr ksta maisto ir miego, o lagaminai
sukrauti mašinos bagažin je. Ir žinote, sunku šitaip.
8
Ta iau Biblijoje, Laiško Žydams 11-ame skyriuje,
apie tokius žmones pasakyta: „Net pasaulis nevertas
toki žmoni .“ Aš taip sakau, nes širdyje taip ir manau.
9
Ir daugelis ia iš Niu Olbanio bei Luisvilio, ir iš
artimesni apylinki , iš Kentukio ir kit nelabai tolim
viet , bet vis d lto jie visuomet atvyksta, važiuoja per
led , snieg – bet k , kad ia patekt .
10
Taigi, kit sekmadien – K
vakaras. Ir aš
maniau, kad b siu... sakysiu kal din
pamoksl
bažny iai, bet man pagailo t vaiku . Turiu pasakyti,
kad jeigu jie... jei aš b iau ia, tuomet vaiku iai
(daugelis iš j gyvena toli) turb t likt be Kal
ir kitko.
Taigi, tiems mažyliams b
nelengva. Bet prieš
vykdamas... Taigi, mes...
11
Aš žinau, kad mes ia nemokome savo vaik toki
mit kaip Kal
Senelis. Mes esame prieš tai, kad kam
nors b
meluojama, tod l ir savo vaikams j s

neketinate meluoti. Tokie dalykai – tai gryniausia
mitologija, kai tokie dalykai užima Kristaus viet per
Kal das.
12
Ir Kal dos prarado... Kal dos neb ra šlovinimas;
tai šventimas: girtavimas, azartiniai žaidimai, žavimas –
gryniausia pagonyb . Ir tai ne... Ir aš nor jau... Gal po
Kal
aš v l kalb siu Kal
tema (suprantate?), kad
mažieji neprarast ... Juk tokiems mažiems vaikams šito
nepaaiškinsi. Jie mato, kaip kiti vaikai Kal
išvakar se
gauna Kal
dovanas ir panašiai; jie to nesupranta.
Matote? Jie tiesiog... jie per maži. Ir mes turime
nepamiršti j , kad jie... kad jie turi kažk bendro. Mes
turime nusileisti iki to lygio, kad prisimintume tuos
vaiku ius, jog jie patys...
13
Aš per garsiai... per garsiai kalbu, broli? Per
stiprus garsas? [Brolis Nevilis klausia: „O kaip girdisi
pa iame gale?“ – Red.] Ar ten gale gerai mane girdite?
Pa iam gale? [„D l vyresni žmoni lyg reikt patildyti.“]
Palaukite, aš per arti stoviu. Kuris mikrofonas jungtas?
Abu? [„Abu.“] Šitas ar šitas? [„Taip. Gal šitas.“] Man
atrodo, štai tas geras. [„Taip.“] Tai... tai... Na kaip, taip
geriau? Dabar gerai, puiku.
14
Taigi, vaiku ius reikia suprasti. Žinote, jie dar...
dar tik vaikai, ir mes turime nepamiršti, kad kažkada ir
patys buvome vaikai.
15
Pamenu, kai mes buvome maži vaikai... Jie
nueidavo ir kur nors nupjaudavo sen kedro kr
, o
mama paspragindavo kukur
ir užkabindavo ant jo
štai toki girliand . Ant eg-... medelio daugiau praktiškai
nieko ir nebeb davo. O tos senos suplyšusios kojin s ten
kabojo kaip... Och... Ir gal ji paimdavo... gal vien
nedidel saldaini maišel , o tai b davo ledinukai (du ar
trys man, du ar trys Kupriukui, du ar trys kitam),
papras iausi
ledinukai,
o
mes
kiaur
dien
vaikš iodavome
ir
iulpdavome
juos,
žinote,
suvyniodavome
mažus popier lius ir sid davome
kišen . Ir jeigu gaudavome sen žaislin pistolet arba
ragel pap sti, tai b davo jau visai nuostabu, mes
dži gaudavome.
16
Šiandien, žinoma, viskas kitaip. Vargšai žmon s
prasiman šiek tiek pinig ir dabar jau gali nupirkti savo
vaikams daugiau dalyk ; jie geriau rengiasi, geriau valgo,
geriau gyvena ir visais... visais atžvilgiais jie turb t geriau

gyvena, atsižvelgiant
šiandienines algas. Ir tod l
vaiku iams reikia kažk duoti.
17
Bet visuomet atminkite štai k : sakykite jiems, kad
ra jokio Kal
Senelio, nes tai netiesa. Vien dien jie
atsibus ir paklaus: „O tai kaip tada d l J zaus?“ Aha.
Matote? Suprantate? Tod l sakykite jiems ties , b kite
žiningi su visais, b kite teisingi. Ir ypa nesakykite
jokios netiesos savo vaikams, nes jie užaugs ir pasakys...
Jie tiki jumis kaip krikš ionimis ir nori, kad j s... Jie tiki,
jog tai, k jiems sakote, yra tiesa. Tod l b tinai sakykite
jiems ties , tuomet viskas klostysis gerai.
18
Taigi, o paskui, jei gal siu, noriu praleisti dar bent
vien vakar , ar dien maldykloje prieš išvykdamas
keleriems tarnavimo metams... tiksliau, vieneriems
tarnavimo metams.
19
Ir jei tokia bus Dievo valia, šiais metais noriu
pasistengti pravesti daugiau susirinkim užsienyje, nes
jau iu tok poreik , ypa Šveic-... Švedijoje bei Norvegijoje
ir daugelyje Skandinavijos... Skandinavijos šali
ir
Azijoje. Aš manau, kad mes tur tume be atvangos melstis
už tuos dalykus, turime sužinoti Šventosios Dvasios keli
ir kur Jis mus veda, ir tai, k mes turime daryti.
20
Nagrin damas ankstyv
bažny ios istorij pagal
Brodbent ir Heizeltin bei daugel j komentar apie tai,
„Nik jos t vus“, ir... Vakar aš kaip tik baigiau skaityti
piln gyvenimo aprašym šventojo Martino, kur katalik
bažny ia atsisak kanonizuoti (Dievas tai padar ). Taigi
jie... apie jo did gyvenim , ir kaip tie patys ženklai ir
stebuklai lyd jo t žmog vis jo gyvenim : kaip jis
prik
du mirusiuosius, išvarydavo pikt sias dvasias,
kalb jo nežinomomis kalbomis, mat
reg jimus ir
panašius dalykus. Ir koks didis žmogus. Ta iau jo j gos
paslaptis slyp jo b tent nusižeminime prieš Diev . O
šiandien mes matome, kad bažny ia, nors ir moko apie
savo j
ir moko, kad ženklai lydi tikin iuosius, bet
matome, kad jie išpuiko: „Aš svarbus, o tu – niekam
tik s.“ Ir tai... tai nepanašu
ankstyv
bažny .
Suprantate? Jie buvo nusižemin bei geri vieni kitiems,
malon s ir supratingi. O šiandien viskas taip pasikeit ,
kad aš susim stau, ar daug toki dalyk neatitrauk
nuo pa ios Žinios esm s, jog mums reikia
nusižeminti. Likite... Kuo labiau b site nusižemin , tuo
daugiau Dievas jus naudos.

21
Nagrin jau mitologij ir visus tuos mitus – pa ios
Kal dos yra mitas. Tai joks ne... Kal dose n ra nieko
tikro. Kal dos net nepamin tos Biblijoje, jie niekuomet
negarbino Kristaus gimtadienio. Tokio dalyko nebuvo. Tai
Romos katalik
dogma, o ne krikš ioni
mokymas,
niekur Biblijoje to nepatvirtina jokia Rašto vieta, ir pirm
šimtmet po Biblijos (suprantate?) apie tai nieko nebuvo
pasakyta. Tai tik mitas. Kal
Senis, komercija, viskas,
absoliu iai viskas susid jo vien didel kr
.
22
Jei imtum te ir panagrin tum te viso to pradži ir
dabar sigilintum te, tai pamatytum te, kur mes esame.
Nieko nebeliko, niekas nebegali pad ti – tik Viešpaties
at jimas. Tik tai. Dabar niekas nebegali ištraukti m
iš
šito chaoso, tik Viešpaties at jimas.
23
Ar šis mygtukas sustabdo raš
juost ? [Brolis
atsako: „Taip.“ – Red.] Mhm, mhm. Gal geriau aš
apskritai sustabdysiu raš , tiesiog neplatinsiu jo, nes
bus sakomi gana grub s dalykai. Bet pasakysiu štai
kaip... Jau
rašoma
juost ? Ši
garsajuos
nepardavin kite (gerai?), šios garsajuost s neskirtos
pardavimui. Galite jas perduoti vieni kitiems bažny ioje
ar panašiai, bet... nes tai... tai sukels sumaišt – tai jau
tikrai. Suprantate? Tod l tiesiog nedalinkite j , kol
nepriimsime kito sprendimo.
24
Taigi, prieš pereidami prie pamokslo... Visi
pasistenkite b ti kuo labiau susikaup ir nusiramin . Aš
per ilgai neužtruksiu, bet noriu neskub ti, kad... kaip
reikiant tai išaiškinti, kad j s tai iš ties suprastum te.
Taigi, pirmiausia... Taigi, jei visi klausimai išspr sti, aš
manau... Ar dar yra...
25
[Brolis Nevilis sako: „Kaip tik nor jau pasakyti
toms trims moterims, kurios ten stovi, kad kuri nors iš j
gali atsis sti štai ia ant pianisto k
s. Štai tos trys
moterys.“ – Red.] Taip, tegul tos moterys, kurios stovi ten
šone, ateina ia. Jums ia yra vietos, seserys. Taip. [Kitas
brolis sako: „ ia priekyje yra vieta.“] Štai viena pa iame
priekyje. [Brolis Nevilis sako: „Štai, viena štai ia
priekyje.“ Kitas brolis sako: „Yra vieta vaikams.“] Štai ia
yra k
. [Brolis sako: „ ia yra vietos vaikams.“] ia prie
altoriaus yra vaik . Jei kas nors iš vaiku
nori atsistoti
ir užleisti s dim
viet
kuriam nors stovin iam
suaugusiam, tai ia yra vietos prie... prie altoriaus yra
vietos vaikams, ir suaug s gal
atsis sti. Tos moterys,

kurios stovi už piliastro, gal j s... [Brolis Nevilis sako:
„Seserys, ar j s nenor tum te ateiti štai ia?“] Ši vieta
ia, tolimiausiame kampe, bet tai... tai geriau, nei stov ti
ten. Jei norite stov ti...
26
Štai ia yra vietos ant pakylos. Gal kas nors iš
broli nor tum te ateiti ia, – šie vaikai... Štai viena
dima vieta šalia brolio V jaus. Ateikite ia, sus skite
štai
ia, kad visi b tum te kaip namuose, kad
jaustum s... kad jaustum s kaip namuose. [Brolis
Nevilis sako: „Broli Šelbi, ar nenor tum ateiti ia?“ – Red.]
Štai ia yra vieta, broli Šelbi, štai ia priekyje, ant
pakylos, jei nor tum ateiti ia ir atsis sti prie m
, kaip
tik ia. Ir broli Evansai, ir broli arli, ir j s, štai... štai ia
yra vieta, ir viena štai ia, ir dvi... dvi štai ia. Prašom,
ateikite, broli iš... Nagi, ateikite ia, sitaisykite patogiai,
kad gal tume... visi kiek
manoma nurimtume
tarnavimui, kad j s stov dami nepavargtum te ir
neišsektum te.
27
Kas nors iš j
, broliai... Sesuo ten gale, pa iame
sal s gale, stovinti pa iame sal s gale, j s... [Brolis
Nevilis sako: „Štai ia yra vieta.“ – Red.] Dar yra vietos.
Štai dar viena – pianisto k
, jei kas nors gali ja
pasinaudoti, jei nor tum te ateiti ir ant jos atsis sti –
tuomet prašom. Matau, kad ponia ten gale rodo, kad
šalia jos yra vieta. Tuomet labai gerai. Tiesiog dabar
sitaisykite kiek manoma patogiau.
28
O dabar, kol s dam s, tiesiog... Dabar maždaug
dvidešimt minu ... dvidešimt trys minut s po dešimtos,
ši gruodžio 17- . Š ryt Džefersonvilyje lauke lietinga.
Ir... ir išoriškai jau iam s prastai, bet viduje jau iam s
gerai, nuostabiai, žinodami, kad artinam s... Viešpaties
At jimas jau ia pat, ir mes artinam s prie amžinyb s. Ir
mes tokie d kingi Dievui, kad š ryt galime stov ti ir
perteikti tikin iajam ir netikin iajam gyvojo Dievo Žod ,
tik dami, kad mums visiems išauš didi diena, kai
prad sime suprasti Viešpaties dalykus.
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Dabar minut lei nulenkime savo galvas maldai. Ir
kol m
galvos nulenktos, jei kas nors nor
, kad
prisimintume j , tiesiog pakelkite rankas
Diev ,
atminkite savo prašym širdyje. A .
30
M
dangiškasis T ve, štai mes dabar esame
maldykloje, visi už
vietas, ir veikia mikrofonai, ir
vyksta rašas, ir krikš ionys meldžiasi, vardijami

prašymai. Ir kokias dvi ar tris savaites aš nuolatos
ruošiausi šiam šiandienos pamokslui. Galb t Šventoji
Dvasia panaudos ši trumput kalb , kad išaiškint ši
tem žmoni širdims, kad jie išvyst laik , kuriuo mes
gyvename ir pasiruošt susitikti su Viešpa iu Dievu. Mes
meldžiam s už visus m
ligonius ir ken ian ius, kur
jie beb
.
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O J zau, atmink š ryt Savo bažny , visuotin
bažny
visame pasaulyje: kai kurie mišk tankm se,
kai kurie apsisprendimo sl nyje, kai kurie iš j kalno
virš
je. Ir visame pasaulyje Tavo vaikai priklauso nuo
Tav s ir šaukiasi Tav s. Ir kaip senov je Jonas iš Patmo
salos pasak : „Taip, ateik, Viešpatie J zau!“
32
Ir mes suvokiame, kad ir priešas yra m
tarpe,
jis visuomet šalia, kad trukdyt ir stabdyt , bei daryt
visk , k gali. Bet, o Viešpatie, suteik Savo vaikams š
ryt tik jimo, j
pakilti virš priešo, atverti savo širdis ir
padaryti savo sielas derlinga dirva, kur gal
b ti
pas tas tas Gyvenimo Žodis bei atnešt did džiaugsm ir
gausi pj .
33
Aš meldžiu, Viešpatie, kad Tu palaimintum Savo
Žod ir Savo tarnus. Pad k šiam mano silpnam balsui,
kad Šventosios Dvasios patempimu gal iau tvirtai
laikytis. O v liau maldos eil je suteik j gos ir tik jimo,
Viešpatie, kad mums palikus š pastat m
tarpe
nelikt paliegusio žmogaus. Suteik tai, Viešpatie.
34
Mes žinome, kad gyvename laik pabaigoje. Ir
prašome Tav s dabar mus palaiminti, kai mes toliau
lauksime Tav s ir skaitysime Tavo Žod . J zaus Vardu
mes meldžiame. Amen.
35
Dabar aš perskaitysiu dvi ar tris Rašto vietas ir,
kaip paskelbiau praeit sekmadien , šiandien m ginsiu
kalb ti tema: „Krikš ionyb prieš stabmeldyst “. Ir tai yra
šio ryto tema. Taigi, aš visai ne teologas, jokiais
dais ne Biblijos žinovas, o tiesiog beraštis žmogus,
kuris myli Viešpat J
visa savo širdimi. Aš neteigiu
es s teologas ir nepretenduoju tokiu b ti, bet tiesiog
stengiuosi nusižeminusia širdimi paaiškinti tuos dalykus,
kuriuos, manau, Šventoji Dvasia man apreišk ir aš turiu
perduoti tai savo bažny iai. Nes man r pi, kad ši
bažny ia augt , kad dvasiškai ši bažny ia neklyst . Man
tai r pi, nes šia bažny ia suinteresuotas Dievas, o Jo
interesai – mano interesai. Taigi, turiu tuo r pintis.

36
Skaitydamas ankstyvuosius istorikus apie Irin
ir kitus, kaip jie saugojo savo bažny
nesutept
pasaulio dalykais, kaip tie senieji mokytojai ten pakildavo
ir iš ties laikydavosi tos Evangelijos. Tuomet Biblija
nebuvo parašyta tokia forma, koki turime dabar, iki pat
Reformacijos, kai Liuteris j atspausdino. Bet jie tur jo
taip vadinam „Evangelij ir apaštalus“, „Evangelij ir
apaštalus“, ir jie to laik si.
37
Taigi, š ryt mes perskaitysime dvi vietas, viena iš
yra Jeremijo knygoje, 7-ame skyriuje, prad sime nuo
10-tos iki 18-tos eilut s. Kita vieta yra Apaštal darb
7:49. Ir jei norite pasižym ti ištrauk , tiksliau ištrauk iš
to Jeremijo 7 – tai bus 18 eilut . Noriu prad ti skaityti
nuo 10 eilut s:
O po to ateiti ir atsistoti Mano akivaizdoje
šituose namuose, kurie pavadinti Mano Vardu,
ir sakyti: „Mes saug s ir galime daryti šias
bjaurystes.“
Argi Mano Vardu pavadinti namai j
akyse
tapo pl šik lindyne? Aš ma iau tai,“ – sako
Viešpats.
„Eikite Mano buvusi viet Šilojuje, kur prieš
tai buvo Mano Vardas, ir paži
kite, k Aš ten
padariau
l to...
l Mano tautos Izraelio
nedorybi .
Kadangi dabar j s darote tuos pa ius darbus,
– sako Viešpats, – ir Aš kalb jau jums anksti
atsikeldamas, bet j s nesiklaus te, jus
šaukiau, bet j s neatsiliep te,
tai namams, kurie vadinami Mano Vardu ir
kuriais j s pasitikite, ir vietai, kuri daviau
jums ir j
t vams, Aš padarysiu taip, kaip
padariau Šilojui.
Aš pašalinsiu jus iš Savo akivaizdos, Aš
pašalinsiu j
brolius... kaip pašalinau j
brolius, Efraimo palikuonis.“
Nemok k už šit taut ... nesimelsk už šit
taut , nekelk balso ir nemaldauk Man s už juos
bei neužtark j , nes Aš tav s neišklausysiu.
Ar nematai, k
jie daro Judo mieste ir
Jeruzal s gatv se?

38
Dabar noriu sustoti, prieš perskaitydamas ši
paskutin eilut . Leiskite dabar v l prad ti iš naujo.
Dievas priekaištauja šiems žmon ms ir sako: „Net
nesimelsk už juos.“ Dabar aš prad siu nuo 16-tos eilut s
ir perskaitysiu iki 18-tos. Atidžiai paklausykite:
Nesimelsk už šit taut , nekelk balso ir
nemaldauk Man s už juos bei neužtark j , nes
Aš tav s neišklausysiu.
Ar nematai... ar nematai, k jie daro Jud jos
mieste ir Jeruzal s gatv se?
Vaikai prirenka malk , t vai sukuria ugn ,
moterys minko tešl , kepa pyragai ius ir aukoja
juos
dangaus
karalienei.
Jie
aukoja
geriam sias
aukas
svetimiems
dievams,
sukeldami Mano r styb .
39
Taigi, o dabar noriu atsiversti Apaštal darb
knygos 7-t skyri ir prad ti nuo 44-tos eilut s bei
perskaityti iki 50-tos.
M
t vai dykumoje tur jo Liudijimo
palapin , kaip sak Tas, kuris kalb jo Mozei,
kad padaryt j pagal reg
jos vaizd .
t vai su Jozue pasi
j ir atsigabeno
žemes pagoni , kuriuos Dievas išvijo nuo m
aki . Taip pasiliko iki Dovydo dien .
Šis susilauk Dievo akyse malon s ir meld ,
kad rast buvein Jok bo Dievui.
Ir Saliamonas pastat Jam namus.
Bet Aukš iausiasis negyvena rank darbo
šventyklose, kaip sako ir pranašas:
„Dangus – Mano sostas, o žem – pakojis po
Mano kojomis. Kokius gi namus Man statysite?
– klausia Viešpats, – ar kokia Mano poilsio
vieta?
40
Taigi, perskait
Rašt
matote, kad pradžiai,
pirmiausia, š ryt aš grindžiu savo mint stabmeldyste.
Apie stabmeldyst mažai kas parašyta. N ra daug knyg ,
aiškinan
stabmeldyst , kas yra stabmeldyst , ir vis
lto pasaulis jos pilnas. Aš manau, kad taip yra tod l,
kad ji taip ir nebuvo išaiškinta žmon ms, jie nežino, kas
tai yra. Ir man teko privilegija, didel privilegija gyvenime

keliaujant išvysti šiek tiek stabmeldyst s, sužinoti, kas
tai yra.
41
Ir kai pastar sias kelias savaites nagrin jau
stabmeldyst , mitologij , graik mitologij ir rom
mitologij , aš gal jau paži
ti, ar tai vis dar egzistuoja
iki... iki šiol, paži
ti, ar stabmeldyst lieka tokia pati
kaip ir pradžioje. Šiais laikais matydamas stabmeldyst
kelion se, o tuomet, matydamas, kaip ji prasid jo,
skaitydamas,
kaip
ji
prasid jo...
ankstyvosiomis
dienomis, aš matau, kad ji nepasikeit .
42
Taigi, aš esu buv s Indijoje. Indijoje pilna
stabmeldyst s. Jie ten turi žmones, basomis vaikštan ius
per degan ias žarijas ir vairius... Man regis, vien
popiet , kai atvykau Bomb
, t dien mane pri
...
Aš... Kažkas man pasak ... Aš neb iau žinoj s, kas yra
kas. Tiesiog jie buvo džainist šventykloje. Ir ten buvo
septyniolika ar septynios skirtingos religijos, ir aš net esu
tikras, kad ten buvo septyniolikos skirting
religij
atstovai, kurie susitiko su manimi, mesdami išš
Žodžiui, ir kiekvienas iš j tvirtai nusistat s prieš Krist .
Septyniolika skirting religij . Ir jie buvo... Jie mums
liep nusiauti prie šventyklos ir užeiti bei pasodino ant
pagalvi . Ir prireik šiek tiek laiko, kol pasibaig visa ta
gaišatis (kaip aš tai vadinu), kuri teko išb ti. Ta iau
mus ten nuvež s miesto meras, pats buvo induistas, tai
yra musulmonas.
43
O Muhamedas buvo pranašas, kil s iš Izmaelio
gimin s, kuris taip pat buvo Abraomo s nus.
44
Ir vienas šiuo metu pasaulyje garsus evangelistas
pab go b tent nuo vieno žmogaus iš j gimin s, metusio
jam išš
atvirai pasikalb ti apie Žod . Ir, mano
nuomone, evangelistas tur jo pasakyti: „Aš neturiu
išgydymo dovan , bet m
tikin
k nas toki turi.
Duokite man kelet valand ir aš k nors atsivesiu ia.“
Matote? Bet, žinoma, taip elgdamasis evangelistas b
lik s neapsaugotas nuo organizacijos, kuri j r
, ir
tuomet j b
išmet .
45
O be to, dar daugiau, nemanau, kad b iau leid s
tam netikin iajam triumfuoti prieš Dievo Žod . Net jei
iau buv s nugal tas, vis vien b iau stov s ir rod s
savo tik jim bei tik s Dievu, kad Jis lieka tas pats.
Kaip žyd jaunuoliai pasak : „M
Dievas gali išgelb ti
mus iš šios liepsnojan ios krosnies, bet jokiais b dais

stab mes negarbinsime.“ Hm, taip. Aš manau, kad
tai b
buv s narsesnis poelgis. Ir v lgi aš...
46
Kadangi tai teologijos daktaras, puikiai išmanantis
Raštus – juk jis yra didis evangelistas ir galingas vyras –
aš manau, kad b iau atr
s j pagal Žod , ar J zus
buvo Kristus, ar ne, arba, ar Muhamedas buvo pranašas,
ir b iau rod s jam pagal jo paties Biblij . Jei aš
tur iau evangelisto pašaukim (pagal Biblij ), kad tai
paaiškin iau, aš b iau pri
s t išš
, vietoj to, kad
tiesiog b
iau nuo to ir trauk iausi atgal. Tai parod ...
Taip neparodoma tikro krikš ionio, kuris to tvirtai
laikysis ne tik gyvenimo, bet ir mirties akivaizdoje, dr sa.
Dievas gali išgelb ti. Aš manau, kad b iau užkirt s jam
keli .
47
Bet jie pamiršta apie Bomb , kai t vakar
susirinkime aklas musulmonas atgavo savo reg jim . To
jie nemini.
48
Bet, kaip ten beb
, tie žmon s – jie n ra
veidmainiai. Tai nuošird s žmon s, tokie patys nuošird s
kaip j s ir aš, o kartais dar nuoširdesni nei mes ia,
Amerikoje. Jie n ra veidmainiai, jie nuoširdžiai tiki tuo ir
praktikuoja tai visa savo esybe.
49
Leiskite kai k jums papasakoti apie stabmeldyst .
Nepamenu to dievo vardo, kuris yra žarijomis vaikštan
žmoni dievas, bet tai milžiniška statula su didžiuliu...
turi kažk panašaus žmogaus veid , kam jos veid ,
milžiniškas, didžiules ausis, kad gird
visas j
nuod mes ir taip toliau. Ir didžiuliai rubinai, tarsi
auskarai j ... jo ausyse, kuri
kiekvienas kainuoja
turb t pus milijono – gal aš pervertinu, o gal ir dar
brangesni. Bet, o, ant to stabo tokie didžiuliai, brang s
papuošalai!
50
Ir šventyklos kunigas atveda vargš
kinink – jis
neb tinai turi b ti tiesiog eilinis... jis neb tinai turi b ti
koks nors ypatingas asmuo. Tai eilinis žmogus,
kininkas, kuris nori pad koti savo dievui už ger derli .
Ir taip darydamas jis parodo savo tik jim dievu, kai
ateina šventykl ir yra palaiminamas savo kunigo.
51
O tuomet, kad... ruošiasi pereiti per žarij duob ,
kurios dydis yra daugyb s metr gylio bei daugyb s
metr plo io, ir yra v dinama v duokl mis, kol jos kaista
iki baltumo. Taigi, tai ne prasimanymas, tai tiesa. Jis
stoja priešais stab , išpaž sta savo nuod mes tam

kunigui ir yra apliejamas vandeniu, šventu vandeniu ir
taip toliau, kur palaimino kunigas.
52
Ir tuomet, dažniausiai, jie paima didel kabliuk ,
žvejybin kabliuk – didžiul , didel , gal pusantro ar dviej
centimetr
skersmens nuo smaigalio iki kabliuko
ausel s. Ir ant šio jie užkabina nedidel vandens maišel ,
tarsi kal din žaisliuk ant eglut s, tok rutuliuk , ir
pripildo j piln vandens, kad b
sunkus. Ir jie paima
tikr ja to žodžio prasme t kstan ius toki ir susismeigia
k
ir perveria. Kai jie eina, jie išlupa juos iš k no,
kad patirt kan
ir pamalonint savo diev , t savo
stab . Jie n ra veidmainiai.
53
Dar dažnai jie iškiša liežuv ir iešmu su šakut mis
ant galo persiduria liežuv ir toliau nos bei laiko kartu,
ima ir si lais susiuva burn , jei buvo pasak k nors
neteisingo. Tokios kan ios!
54
O dar s di prie didelio katilo su ugnimi. Jie
nužudo ož , kad patenkint stab , paaukot gyvyb už
savo nuod mes. Jums reik
išgirsti t gaudes , kai tas
ožys nužudomas. Jie išpaž sta savo nuod mes prie jo ir
nužudo ož , meta... priima krauj kaip atpirkim .
55
O jei žmogus, einantis žarijomis, išsig sta ir ima
gti per ugn , tuomet užsitraukia sau g
. Bet jis turi
eiti l tai ir ramiai per tas kaitintas žarijas. O kartais jos
na net penki metr gylio, tos kaitintos žarijos, galb t
penki... galb t penki metr gylio ir gal trisdešimties ar
keturiasdešimties metr ilgio ir maždaug, o, gal dviej su
puse ar trij metr plo io. Ir jos kaitusios iki baltumo. O
jis neapsireng s nieko, išskyrus skiaut medžiagos, kuria
lyg str njuoste apsijuos s per liemen . Ir jis ten išeina,
apsikabin s visu tuo, kraujuojantis, vis k
dengia
žvejybiniai kabliukai ir kitkas – kankina save iki
pamišimo, o iš burnos virsta baltos putos.
56
Ir štai jis eina, žengia per tas žarijas, o kitame gale
išeina visiškai nenukent s nuo žarij . Ir galb t jam
einant p dos, kojos susmenga žarijas štai taip giliai –
pus metro ar daugiau, tos iki raudonumo kaitintos
žarijos apsemia jo žmogišk k
, jis žengia pro t ugn ,
ir išeina kitame gale nenukent s. Gal tum te
pasiži
ti jo p das – nei br žimo, nei nudegimo.
57
Ir matydamas tai pagalvoji: jei auka pagoni
stabui kartu su ožio krauju ir tik jimu tuo gali apsaugoti

stabmeld nuo ugnies, tai k gi J zaus Kristaus Kraujas
padarys tikin iajam gyvuoju Dievu?
58
Taigi, stabmeldyst
– keistas dalykas. Visais
amžiais ji buvo, nuo pat... ko gero, nuo laik pradžios.
Taigi, tos stabmeldyst s tvarka tokia: žmogus pasidaro
stab , pastato stab , o tuomet eina ir pasiruošia tokiam
didžiam garbinimui. Taigi, jis tiki, kad šis stabas
padarytas pagal atvaizd kokio nors dievo, kurio jis
niekada... niekada n ra mat s, kuris neturi formos, tod l
žmogus tiki, kad jis atitinka to stabo, kur padar tam
dievui, išvaizd .
59
Tik nepražiopsokite to! Tas atvaizdas atitinka
mitologinio dievo atvaizd , ir jis tiki, kad tai jis ir yra.
60
Tuomet jis ateina prie to stabo ir puola kni bs ias
prieš j ir tiki, kad dievas, kuris yra neregimas asmuo,
persikelia t stab ir taip pat tiki, kad jis kalbasi su
dievu per t stab , kad dievas nusileidžia t stab ir jam
atsako. Ir ia daugelis iš j
, mokytojai, nagrin jote
mitologij : teigiama, kad tais laikais tie dievai net
kovodavo vienas su kitu ir panašiai.
61
Taigi, kitaip sakant, tas dievas užhipnotizuoja save
ir persikelia iš savo antgamtiško b vio
t stab bei
atsako garbintojui per t stab . O garbintojas kažkokiu
siteigtu emociniu jausmu tiki, kad stabas kalba su juo,
jo širdžiai, ir jam atleidžiamos jo nuod
s ir kitkas, per
stab , o iš to visiškai aišku, kad tai velnias. Tai daro
tent velnias.
62
O jie visk daro ne šiaip, kaip pakli va; kai kurie –
taip, bet yra tikr toki dalyk garbintoj . Pavyzdžiui,
gal iau jums papasakoti istorij , kaip tie demonai tuose
stabuose rodydavo vairiausi
dalyk : priversdavo iš
daikt tek ti krauj ir taip toliau. Tai... tai... tai demonai!
63
Ir jei j s netikite, kad velnias tikrai egzistuoja, tai
netikite ir tuo, kad yra Dievas. Žinoma, j s turite tik ti,
kad egzistuoja priešingyb – dvi priešingos pus s. Taigi,
egzistuoja tikras velnias ir jis yra asmuo. Ne kokia nors
mintis – jis asmuo.
64
Taigi, sklinda toks mokymas, teigiantis: „Velnias
ra pikta mintis, kuri tau ateina.“ Ne, ne, taip n ra.
Velnias yra asmuo.
65
Tie patys žmon s tiki, kad Šventoji Dvasia t ra
gera mintis, kuri tau ateina. Bet netik kite tuo. Šventoji
Dvasia yra Asmuo, tai Kristaus Asmuo Dvasios forma.

66
Taigi, tie stabmeldžiai... (O j s turite atsivert
Raštus, tiksliau, Rašt vietas. Galb t aš pasiremsiu kai
kuriomis iš t Rašto viet po keli akimirk . Galb t
perskaitysime kelet .) Taigi, tie stabmeldžiai puola
kni bsti prieš tuos stabus, tiki, kad tas stabas atstovauja
diev , kur jie garbina. Ar supratote? Garbintojas n ra
veidmainis, jis iš ties gaun kažk , kas yra tame stabe,
nes tai jam sugr žta; jis kažk daro, gauna kažk iš to
stabo, kuris yra mitologinis dievas, o ne tikrasis.
67
Ir labai dažnai tokius dalykus siskverbia velnias.
Ir kartais velnias prasiskverbia susirinkimus ir pateikia
save kaip Diev . Esu mat s tai savo tarnavime.
68
Taigi, atminkite, tai t ra... mes tiesiog mokome š
ryt . Ir aš noriu, kad ši bažny ia, man išvykus
pamokslauti misij metu, noriu, kad j s liktum te su
savo pastoriumi ir laikytum s mokymo, kuris ia
stomas. Likite su šiuo Žodžiu – nepalikite jo! Likite su
Žodžiu – kad ir kas ateit ar praeit – likite su tuo
Žodžiu! [Brolis Branhamas beldžia
sakykl – Red.]
Suprantate? Taigi, ir tik d l to, kad aš išvykstu... Aš tesu
vienas iš ionykš
pastori . Brolis Nevilis moko to
paties kaip ir aš, taigi tiesiog ir toliau vaikš iokite
bažny
ir klausykit s Žodžio.
69
Aš nežinau, kur Jis mane ves. Š ryt prie stalo
pasakiau savo žmonai: „Kažkas manyje šaukia visus
šiuos metus ir aš ketinu išsiaiškinti, kas tai.“ Taigi, aš
nežinau, kur Jis ves, kur Jis keliaus, bet „eisiu aš ten,
kur Jis veda.“
70
Taigi, stabmeldyst egzistuoja ir šiandien. Mes
pastebime... Aš pastebiu, kaip žmon s ateina prie
altoriaus su akl mokytoj aklomis fraz mis, kurie sako:
„Tiesiog atsiverk, pamiršk visk , apvalyk savo mintis. Tu
tapsi Elijumi. Tu tapsi tuo, anuo ar dar kažkuo.“ Koks
melas! J s ateinate pas Diev ne... Taip atveriate keli
savo
siel
vairiausioms
š toniškoms
dvasioms.
Nedarykite to. Turite atminti – yra velnias ir jis m gdžioja
Krist beveik tobulai.
71
Šiek tiek anks iau skai iau „Šventojo Martino
gyvenime“, kad vienas jaunuolis, kuris faktiškai buvo
vienuolis, teig , kad Dievas pašauk j b ti vienu iš
sen
pranaš : „Klausykite man s – aš esu vienas iš
sen
pranaš .“ Ir mokykla... Martinas, žinoma,
neklaus
toki
dalyk . Taigi, anie tuo nepatik jo,

kadangi vaikino gyvenimas neatitiko to. Galiausiai jis
pasak : „Aš rodysiu jums, kad esu pašauktas b ti
senuoju pranašu.“ Visai jaunas vyrukas, sak : „Bet aš
esu pašauktas.“
72
Matote: „Dovanos ir pašaukimai – neatšaukiami.“
Matote, žmon s atsitraukia nuo Žodžio, o kai atsitrauki
nuo Žodžio – patenki bet kur.
73
Ir tas vaikinas pasak : „Ši nakt, maždaug
vidurnakt , Dievas duos man balt r
ir pastatys vis
tarpe, kad parodyt , jog aš esu senasis pranašas.“
Taigi jie... t nakt jie visi paklau , ir pasklido gandas ir
privažiavo žmoni . Ir tas jaunuolis gavo balt r
. Kai
sve iai išvyko, jie nu jo ir pasiži
jo r
– tai buvo
nesuklastotas, tikras baltas r bas, atrod labai gražiai.
74
Bet pagyven s vyskupas, jis tiesiog niekaip
negal jo to suprasti. Tai neatrod teisinga, nes tai tiesiog
neatitiko Rašto (baltas r bas).
75
Ir šiam suabejojus, jie pasak : „Paimk šit r
ir
pasirodyk šventajam Martinui, tam Dievo vyrui.“ O jis
taip nepadar . Jis nestojo prieš t tikr pranaš . Jis
atsisak , tod l j privert taip padaryti. Ir kai jie
j
vesti, r bas dingo ir kažkur išnyko – jie nežinojo kur.
Matote, kai ateina laikas parodyti, kas yra kas...
76
Jei turi tikro aukso, tau nereikia jaudintis, ar jis
geras, ar ne – jis bet kur atlaikys patikrinim . Ir tikroji
Dievo Dvasia atlaikys patikrinim , nes tai išbandyta
Dievo Žodžiu. „Ant šios uolos Aš pastatysiu Savo
bažny .“
77
Esu mat s, kaip žmon s puola
isterij – geri
žmon s. (Dabar suprantate, kod l nenoriu, kad ši... ši
juosta b
parduodama.) Esu mat s ger žmoni , tarp
ir sekminink , pastori , kurie nesuprato, žmon s
puldavo isterij ir pasinerdavo trans bei panašius
dalykus, ir... ir taip elgdavosi, kol galiausiai atsidurdavo
psichiatrin je ligonin je. Reikalas tas, kad jie atverdavo
savo širdis – nekalti žmon s, – o demonai eidavo ir
užimdavo viet . Egzistuoja realus velnias!
78
Aš ia skai iau apie tai, kaip vienas at jo, man
rodos, pas Irin
ar Martin , vien iš j (kai kurie
Biblijos tyrin tojai tai žino geriau už mane), su auksine
kar na ant galvos, apsivilk s baltais drabužiais, batai
paauksuoti, ir pasak : „Aš esu Kristus – išpažink mane!“
Tas šventasis to nepadar . Tasai tikras Dievo pranašas

stov jo ten, lauk . O anas jam du ar tris kartus
pakartojo: „Aš esu Kristus – išpažink mane!“
Jis atsak : „M
Kristus šitaip neateina.“
79
Teisingai! J s turite žinoti Žod ! Laikykit s Žodžio!
Suprantate, didžioji kova jau ia pat. Taigi, mes žaid me
bažny
met metus, bet dabar at jo valanda, kai Janas
ir Jambras priešinsis Mozei, kaip Biblija ir sak , kad
vyks. Ir tai bus dvasin kova, karas. Kai kurie tiesiog t s
toliau, denominacin bažny ia tiesiog jud s toliau link
viešpatavimo ir toliau eis savo keliu. Bet aš turiu
omenyje, kad tikras tikintysis ateina t m šio lauk ,
tad geriau b kite išmanantys ir žinokite, k darote, nes
priešingu atveju galite labai lengvai gauti pikt
dvasi ir
to n
nežinoti. Jei tai prieštarauja šiam Žodžiui,
netik kite tuo! Laikykit s šito Žodžio!
80
Stabmeldyst ... stabmeldyst yra sena, ji sena ir
ia, Jungtin se Valstijose. Prieš daugel met Pueblo
ind nai ir Arizonoje taip pat praktikavo stabmeldyst . O
tiksliau, jie garbino lietaus diev . O lietaus dievas atseit
pasirinko balin v žl ir jie pasidar balinio v žlio
atvaizd , ir j vis aplipd d
mis, tarsi jis b
k tik
išlip s iš balos. Ir jie puldavo prieš t balin v žl
tik dami, kad egzistuoja lietaus dievas, nužengiantis t
balinio v žlio kiaut ir kalbantis su jais per t balin v žl ,
nes jie tik jo, kad šis gyvena purve ir dr gm je ir yra viso
to
dievas.
Jie
tur jo...
Tai
mitologija,
tiesiog
prasimanymas, jog tai tiesa.
81
Taigi, ir taip darydami jie garbino demonus.
Garbindami balin v žl , manydami, kad tai lietaus
dievas, jie prisišauk sau dvasi (dar ir kaip!), nes atv
tam savo širdis. Bet tai buvo neteisinga dvasia!
82
Kiek daug žmoni šiandien atveria savo širdis ne
tiems dalykams! Be abejo, j s gaunate dvasi , bet dažnai
ji prieštarauja Žodžiui, sakydama: „Stebukl
dienos
pasibaig ! To ar ano apskritai neb na.“ Atminkite – tai
velnias, užsimaskav s krikš ionybe. Pad k mums Dieve,
kai netrukus sigilinsime
tai, kad j s išvystum te
(suprantate?), kad tai piktoji dvasia, prisidengusi
krikš ionybe. Bet tai ne Kristaus Dvasia, nes Kristaus
Dvasia ateina
Žod kiekvien kart . Jis negali neigti
Savo paties Žodžio.
83
Taigi, kai krikš ionyb atkeliavo Rom , Romoje,
pa iame Romos mieste, buvo keturi šimtai pagonišk

šventykl vienuolikos kilometr ilgio sienos viduje. Keturi
šimtai pagonišk šventykl , ir jos buvo skirtos dievams ir
deiv ms. Dievai ir deiv s – vyrai ir moterys. Keturi šimtai
skirting diev . Pagalvokite – keturi šimtai!
84
Taigi, štai k pamat Paulius, atvyk s Rom . Štai
tur jo Akvilas ir Priscil , kai buvo išsi sti po Sekmini
ir
bažny
Romoje, štai su kuo jie susid
– su
pagonišku stab
garbinimu. Romoje buvo apie du
milijonai žmoni – Romos metropolyje, t.y., verg ir
priemies
gyventoj
ir taip toliau – maždaug du
milijonai žmoni . O Rom juos vienuolikos kilometr
sienos. O t vienuolikos kilometr viduje, pa ioje kalno
pap
je, buvo keturi šimtai pagonišk
šventykl
pagoni dievams ir deiv ms.
85
Dabar nor iau minut
pakalb ti apie kai k , k
pa miau iš istorijos, ir vien kaip tik turiu ia, su savimi.
Kaip jie pasinerdavo
garbinim ? Kaip jie ateidavo
garbinti? Kaip pagonis ateidavo pagarbinti? Pirmiausia jis
nueidavo
šventykl ir susirasdavo kunig , pagoni
kunig . Tada paaukodavo jam tam tikr kiek pinig , o
tuomet auk , gyv
, kad patenkint diev , su kuriuo
nor davo pasikalb ti.
86
O kai kuriais atvejais vienoje šventykloje b davo
daugiau nei koks nors vienas dievas. Ten b davo dievai,
deiv s ir visa kita – vienoje šventykloje.
87
Taigi, pagoni kunigas... Anas eidavo pas j ir
duodavo jam kažkiek pinig , o pagoni kunigas mainais
duodavo žvak ,
prast
lajaus žvak . Ir tuomet
garbintojas paimdavo t
žvak , sumok s kunigui
paimdavo t žvak ir prieidavo prie konkretaus altoriaus
to dievo, su kuriuo nor davo pasišnek ti. O ant to
altoriaus deg ugnis, kur b davo sudeginama auka, prie
statulos koj , didel s bronzin s šventyklos... tiksliau...
tiksliau, stabo, ir jis imdavo t šventy-... t žvak ir
uždegdavo j
nuo altoriaus ugnies, stabo altoriaus
ugnies. Jis uždegdavo žvak ir eidavo prie altoriaus
pakojo prieš stab ir pastatydavo t žvak . O tuomet,
pastat s žvak ...
88
Turb t šitaip konkretus dievas tarp vis kit diev
sužinodavo, kuri iš t statul jam reikia nusileisti,
žinote, kad ateit ir pasikalb
su juo. Kod l žvak –
nežinau. Bet jis statydavo žvak , uždegt nuo altoriaus
ugnies.

89
O paskui jis v l sugr ždavo šventyklos sal ir ten
išsitiesdavo ant grind . O ten
davo vis savo siel ,
visas j gas
savo mald ir melsdavosi tam didžiam
kažkokios srities dievui, prasimanytam, mitologiniam
dievui, melsdavo to dievo, kad šis nužengt
t atvaizd
ir pasikalb
su juo.
90
Sakoma, kad vienas iš imperatori gal davo taip
pulti prieš Apolono atvaizd , kad pats iš ties sakydavo,
jog girdi balsus, sklindan ius iš šventy-... iš stabo,
kalban io su juo. Parpuldavo prieš j !
91
ia j s pasakytum te: „Broli Branhamai, ar jis
gird jo bals ?“ Nei kiek neabejoju, kad gird jo, bet tai
buvo velnio balsas! Neegzistuoja joks dievas Jupiteris ir
tie visi kiti j dievai.
92
Bet jie parpuldavo, gul davo ten ir garbindavo,
garbindavo t paslapting diev , apie kur nieko nežinojo,
jo dvasiai b nant tame stabe, kur , žmoni manymu, jis
buvo panašus. Padar jam atvaizd ir taip gavo jo
malon .
93
Tuomet jie aukodavo auk . O kai jis sužadindavo
savyje visas tas emocijas, v l atsistodavo prieš stab ir
kart šventikas atnešdavo jam maisto ir g rimo bei
pad davo prie stabo koj . O tuomet... (Turiu tai pasiraš s
ia, ant šito lapo, aš skaitau tiesiai iš ia. Suprantate?) Ir
jis prieidavo prie to stabo koj
ir imdavo dal tos
geriamosios aukos, sr btel davo ir atk sdavo šiek tiek
maisto, o paskui išliedavo ant stabo koj .
94
K
jis darydavo? Dalyvaudavo komunijoje su
demonais, bendraudavo su demonais – dievais ir
deiv mis. Tiesiog vaizdingas krikš ioni komunijos su
Kristumi simbolis, komunijos pri mimas. Štai k rado
pirmoji bažny ia, arba pirmieji Evangelijos piligrimai,
at
Rom , – tokius žmones, kurie šitaip garbino.
95
Baalas tarp stab buvo pla iausiai žinomas dievas
visais amžiais, Baalas (Ba-a-las). Jis buvo saul s dievas.
Ir taip pat jis tur jo žmon , m nulio dievyb , deiv , Ištãr
(Iš-tã-r )...Ištãr . Taip pat tai tariama kaip As-tar-t ,
Astart . Pavaizduota ant rom
monetos. Ji buvo
vadinama deive, m nulio deive, arba „dangaus karaliene“,
diev motina, m nulio dievybe. O saul s dievas buvo
Baalas.
96
Na, beveik visi pagonys garbino t saul . Net
ind nai dar t pat , kai... kai mes atvykome, atradome

Amerik , kai Amerika buvo atrasta. At jo... t vai ia
atvyk pamat , kad anie vis dar garbina saul , nes taip
jie garbino...
97
Štai kaip Romoje garbino dievus ir deives, kai
krikš ionys atvyko Rom .
98
Taigi, savo kelion se aš pasteb jau, kad
stabmeldyst nepakito ir taip pat nepasikeit tikra
krikš ionyb . Jos abi laikosi savo pozicij
ir toliau
laikysis iki Viešpaties J zaus at jimo. Nor iau tik šiek
tiek pasikalb ti apie tai, kad tai suvoktum te, ir jei esate
dvasiniai, tikrai suprasite tai.
99
Kadangi Baalas buvo saul s dievas, tai pyragai iai,
gaminami... (kaip Jeremijas ia pasak , kaip kalb jome
prieš kelet
akimirk ) ...moterys ruoš
pyragai ius
Baalui, saul s dievui, nes šiek tiek v liau pamatysite, kad
tame skyriuje, jei j perskaitysite, kad jie pasak : „Jei
negarbinsime Baalo, tuomet m
javai neužaugs,“ – nes
Baalas buvo vaisingumo dievas. Kitais žodžiais tariant:
„Mes žinome, kad javai auga saul s d ka.“
100 Bet pranašas jiems pasak : „Tai d l to, kad
apleidote Diev – štai kod l j
javai neauga.“
101 Bet jie garbino Baal , sak , kad garbins, neš jam
aukas.
102 Taigi, jei Baalas yra apvalus dievas... (Taigi,
priimkite tai pažodžiui, ir tuomet suprasite likusi dal –
šio pamokslo pabaig .) Dievas, saul s dievas, buvo
apvalus dievas, jie tur jo dideles varines l kštes, kurios
atspind davo saul ir atrodydavo kaip ugnis. O ta duona,
apie kuri Jeremijas sak , kad jie... moterys kep tuos
pyragai ius Baalui, kad j darydavo apval kaip saul .
Na, o paskui j d davo ant altoriaus, pagoniško altoriaus
komunijai, ir padarydavo apval kaip saul arba kaip
nul , nes tai buvo saul s dievas arba m nulio dievas.
103 Baalas buvo (kaip sak me) viso vaisingumo dievas,
jis visk ver ia augti.
104 Taigi, ankstyvoji bažny ia susid
su tuo, kai jie
atvyko
Rom . Ir kaip sako bei tiki Romos bažny ia,
arba, šiandienin
bažny ia, arba, Romos katalik
bažny ia, kuri vadinama katalik ...
105 Mes visi katalikai. Mes esame katalik bažny ia,
mes
apaštališkieji
katalikai.
Katalikas
reiškia
„pasaulinis“. O mes ir esame pasaulin apaštal tik jimo
bažny ia. Tikrai taip. Yra skirtumas tarp dviej bažny

– viena iš j buvo katalik , pasaulin , apaštališka, o kita
buvo Romos katalikai.
106 Ir pasakyta, kad Petras... tiksliau, jie tiki, kad
Petras steig Romos bažny . Parodykite man Rašt ,
parodykite viet , kuria remiantis gal tum te pasakyti,
kad Petras apskritai kada nors yra buv s Romoje. Juk
Romos bažny ia teigia, kad jis buvo ten nuo 41iki
46met .
107 O tuo pa iu metu Romos imperatoriumi buvo
Klaudijus, kuris privert išvykti visus žydus. Paskaitykite
Apaštal darb 18-t skyri ir pamatysite, kad Paulius,
nuvyk s
Efez , rado Akvil ir Priscil , kurie iš ties
buvo žydai ir buvo išvaryti persekiojimo metu ir jie v l
atsid
Palestinoje, nes Klaudijus sak visiems žydams
išvykti – tiek krikš ionims, tiek ortodoksams. Akvilas ir
Priscil
bažny
Romoje, bet jiems teko išvykti, nes
Klaudijus sukilo, išvar
vis
bažny ... tiksliau
krikš ionis ir visus žydus iš Romos.
108 Taigi, o kalbant apie tai, kad Petras buvo
bažny ios vyskupu, aš galiu jums parodyti Rašt ,
apr
s beveik septyniasdešimt met , kad Petras
niekada nebuvo išvyk s iš Palestinos – tiesiog Rašte! O
s sakote, kad Petras buvo nužudytas Romoje ir Pauliui
buvo nukirsta galva Romoje. Tai dogma! Aš perskai iau
visas martirologijas, kokias tik gal jau rasti, ir nei vienoje
iš j nieko nerašoma, kad Petras ar Paulius (kuris nors iš
) buvo nužudyti Romoje. Iš ankstyviausi autentišk
martirologij , kurias galima perskaityti, nei vienoje iš j
apie tai n neužsimenama. Jis ten n ra buv s. Tai
dogma.
109 Aš esu ia, kad demaskuo iau pagonyb , taigi
mes... mes tai padarysime padedami Viešpaties ir Jo
Žodžio (suprantate?), tiesiog parodysime jums, kokia yra
bažny ia. J s vis barate katalikus, bet tik pal
kite
kelet minu .
110 Tai štai. Taigi, mes matome, kad po to, kai Akvilas
ir Priscil (pasak Rašto) buvo išsi sti iš Romos, ta maža
bažny ia liko kaip našlait . Visi, lik joje, tebuvo atsivert
pagonys, per
Romos krikš ioni bažny , ankstyv
bažny , kuri Akvilas ir Priscil bei kita pora, steig ši
bažny
ir puosel jo j .
111 Toliau matome, kad iš karto po to, kai jie išvyko,
anie pasiskyr savo vyskupus ir pri
savo pa

mokymus, o paskui per
... kad gaut Konstantino ir
liau at jusi imperatori palankum , kad palenkt
juos savo pus n, kadangi jiems reik jo nari , kad
išsaugot valstyb s politin palaikym . Jie atvesdavo
bažny
narius ir priimdavo
juos remdamiesi
papras iausiai... papras iausiai j išpažinimu, o apie
Diev žinojo ne daugiau nei kai kurie m
žmon s
Amerikoje šiandien; tiesiog r
si išpažinimu, o išpažinti
Krist , kit Diev be j pa
diev , jau buvo žygdarbis.
Ir štai tada jie per
savo bažny ios strukt
pagoni
papro ius.
112 Taigi, Romos kunigas... Paskui jie per
tai
priimdami ir pasidarydami komunij ... Pirmiausia
pasirod s dalykas buvo komunijos vykdymas. Vietoj
atlaužtos dalies, kaip Kristaus k no, jie padarydavo j
apvali kaip saul ar kaip m nul . Ir iki šios dienos ji vis
dar apvali! Žinoma, tai vis dar apvalus vaflis, o ne
atlaužtas Jo k no gabal lis. Jis apvalus ir glotnus.
Romos kunigai šiandien deda t apval vafl ant altoriaus
ir vadina tai Kristaus k nu tikr ja to žodžio prasme.
113 Taigi, egzistuoja didel prieštara tarp kai kuri iš
episkopalin s bažny ios aukšt
ir taip toliau, bei
katalik bažny ios ta tema, ar tai yra Kristaus k nas
tikr ja to žodžio prasme, ar tai simbolizuoja k
. Romos
katalikai teigia, kad tai paraidžiui Kristaus k nas, nes tai
paraidžiui buvo Baalo (saul s dievo) k nas, kuris
atsispind jo ant to vario gabalo ir j darydavo apval . Nei
ant vieno krikš ioniško stalo n ra apvalios duonos!
114 Paskui jiems prisireik atsisukti veidu rytus ir
panašiai, kaip darydavo pagonišk garbinim metu, ir
trauk moteris, ir taip toliau, kaip visada ir dar , kaip
pagonys prieš deives ir taip toliau. Taigi, jie tiesiog
patrauk Astart ir išk
Marij , padar j dangaus
karaliene. Jie patrauk Jupiter ir išk
Petr . Ir jiems
reik jo dogmos. O tam jie tur jo...
115 Kai Akvilas ir Priscil sugr žo, po trisdešimties
Klaudijaus valdymo met , tuomet sugr
jie rado savo
bažny
visiškai
atsidavusi
stabmeldystei,
bet
gigantiškai, didžiai išaugusi .
116 Tam, kad tai vest , jie tur jo visiškai atsisakyti
Biblijos. Taigi, aš esu airis, turiu taip vadinamus „M
tik jimo faktus“, kurie priklauso tik kunigui ir taip toliau.
Ir iš pokalbi su kunigais aš žinau štai k : kunigas

nesigin ys su tavimi d l Biblijos, Biblija jam t ra eilin
knyga. Juk maždaug prieš du metus vyskupas Šynas
pasak : „Jei kas nors m gina tik ti Biblija, tai tas pats,
kas bristi per dumblin vanden .“ Jie tuo netiki! Jie
prad jo tada ir paskelb : „Dievas yra Savo bažny ioje, o
ne Savo Žodyje.“
117 Vienas kunigas ia, šiek tiek toliau keliu, jis
neseniai buvo at s pasikalb ti, iš „Šventosios širdies“,
jis man pasak ... tiksliau, iš tos bažny ios toliau gatve,
pamiršau, kokios b tent. Man regis, ji vadinasi
„Šventosios širdies“. Jis at jo pas mane pasiklausti d l
Marijos Elžbietos Freizer vandens krikšto, kuri nupuol ir
tapo katalike. Jis tar : „J s pakrikštijote j ?“
Aš atsakiau: „Taip.“
Paklaus : „Kaip j pakrikštijote?“
Pasakiau: „Krikš ionišku krikštu.“
Tar : „Kok b
turite omenyje?“
Aš atsakiau: „Yra tik vienas krikš ioniškas
krikštas.“
Jis paklaus : „K turite omenyje – panardinim ?“
Patvirtinau: „Tikrai taip.“
118 Jis paklaus : „Tada j s panardinote j T vo,
naus ir Šventosios Dvasios vardu?“
119 Aš atsakiau: „Tai n ra krikš ioniškas krikštas.“
Pasakiau: „Krikš ioniškas krikštas yra panardinimas
Viešpaties J zaus Kristaus Vardu.“
120 Jis tai užsiraš . Pasak : „Ar taip pat prisieksite d l
šios priesaikos, tiksliau, d l šio teiginio vyskupui?“
121 Pasakiau: „Jei jis netiki mano žodžiu, tai tegul
apsieina be jo.“ Pasakiau: „Aš d l nieko neprisiekiu.“
Suprantate? Ir jis pasak ... Ir aš pasakiau: „Ne d l
puikyb s, pone, bet aš žinau, kad Biblijoje pasakyta:
„Neprisiekite nei dangumi, nei žeme, nes tai Jo pakojis,“
ir taip toliau. Mes neturime taip daryti.“
122 Jis pasak : „Keista, katalik bažny ia anks iau
taip krikštydavo.“
Paklausiau: „Kada? Hm. Kada?“ Matote? Bet jie
sako, kad taip dar !
123 Nes, atvirai kalbant, taip ir buvo ir mes visi
pradžioje buvome viena ir tai... visa pradžia... prasid jo
nuo Sekmini . Tai pirmosios bažny ios pradžia, kuri bet
kas bet kur pripaž sta. [Brolis Branhamas beldžia
sakykl – Red.] Krikš ioni
bažny ia prasid jo per

Sekmines su Sekmini
patyrimu, sekmininkais,
Sekmini krikštu. Viskas kilo iš pirmin s Sekmini
bažny ios.
124 Tai štai, atkreipkite d mes . Taigi, paskui matome,
kad jiems teko atsitraukti nuo Biblijos mokymo tam, kad
tikt imperatoriams ir taip toliau, kad atsivest pagoni .
125 Dabar pažvelkite. Petras buvo žydas. Teisingai? Ar
galite sivaizduoti švent
Petr priimant id
apie
stab statym bažny ioje, žyd , kuriam buvo draudžiama
net pažvelgti stab ? Ar galite sivaizduoti j kaip nors
panašiai besielgiant ? Tik jau ne Petras! Ar galite
sivaizduoti j sakant : „Visi tie mano laiškai pradžioje
buvo neteisingi, dabar tiesiog išmesiu juos. Aš gyvensiu
kaip dvasia šioje Romos bažny ioje ir priimsiu?..“ Juk tai
visai kitas žmogus.
126 Tod l, nor dami tai padaryti, jie tur jo vesti
dogm , kad Petras buvo palaidotas bažny ioje ir paliko
jiems visus sakymus ir jie buvo pradin katalik
bažny ia. Bet jie n ra! N ra jokios Rašto vietos, n ra jokio
istorinio šaltinio, n ra nieko tai patvirtinan io – visiškai
nieko. Taip nebuvo.
127 Ir tas pirmosios Romos bažny ios pagoni kunigas
yra lygiai toks pats kaip ir šiandienos. [Brolis Branhamas
beldžia
sakykl – Red.] Jie tiki, kad ta duona yra
Kristaus k nas, kad kažkokiu b du Kristus nužengia ir
šoka t gulint ant altoriaus duonos gabal , kur vis
nakt tamp pel s. Matote? Tiki... Ir štai kod l katalikas
tiki, kad garbinti privalai eiti bažny , nes Dievas – tai
bažny ia. Štai kod l jie nusilenkia ir persižegnoja prie
bažny ios – nes „tas duonos gabal lis yra Dievas.“ Tai ne
kas kitas, kaip tik Baalo, saul s dievo, simbolis – tai
visiškai ne pagal Rašt ! Taip, tai apvalus vaflis, gulintis
ant altoriaus.
128 Taigi, tod l jie nepri
krikš ioniško mokymo iš
Irin jaus, Polikarpo ir t ankstyv
broli , iš Pauliaus.
Mes matome, kad seniausias mokinys buvo... ilgiausiai
gyven s buvo Jonas. Trims metams jis buvo ištremtas
Patm , nes tur jo mokykl , skleid arba sudarin jo Dievo
Žod , rinko J , laiškus draug n. J ir jo mokinius užtiko
taip daran ius ir atskyr
j
trims metams (po
imperatoriaus mirties j sugr žino), ir tuomet jis paraš
Apreiškimo knyg .

129 Ir kaip galima diskutuoti, ar Dievas yra Savo
bažny ioje, ar Savo Žodyje? Biblijoje pasakyta, kad Žodis
ir yra Dievas! „Pradžioje buvo Žodis, ir Žodis buvo pas
Diev , ir Žodis buvo Dievas. Ir Žodis tapo k nu ir gyveno
tarp m
.“
130 Be to, bet kokios bažny ios bet koks mokymas – ar
tai baptist , presbiterion , metodist , sekminink , ar
kad ir koks beb
– kuris žodis žodin nesilaiko šios
Biblijos, yra neteisingas! Nes Jonas Patmo saloje pasak ,
Šventoji Dvasia, tiksliau Kristus, kalb damas jam,
pasak šitai: „Jeigu kas atims k nors nuo Šito arba
prid s k nors prie Jos...“ Tai kaip gi j s ketinate prid ti
šituos pagoniškus stabmeldyst s simbolius, darydami
tris dievus iš vieno, ir tas visas kitas pagoniškas apeigas,
kuri ankstyvoji bažny ia niekada nemok ir buvo prieš
jas?
131 Nik jos susirinkime, kur vyko didieji debatai, ar
Jis yra trilypis asmuo ar vienas asmuo, at jo tie
kankiniai, kai kurie iš j
buvo... Vienam žmogui,
vyskupui, sekminink pamokslininkui, už tai, kad šis
jo rankas ant sergan , jam ant rank užd jo kaitint
stryp ir štai taip patrauk už rank . Kiti iš ten
stov jusi
ir kardu išd
jam akis – atrod kaip
minia kankini , stovin
už t Žod . Aleliuja! J kraujas
susiliejo kartu su senov s pranaš . Šis Žodis, broli, yra
Dievo Žodis.
132 Kai šie pagonys buvo atversti, jie ved tuos
simbolius krikš ionyb . Jie nebegali naudoti Biblijos,
nes Biblija tai demaskuoja. Ir šiandien jie tau atvirai
pasakys, kad jie neturi... kad netiki Ja. Jie sako: „Visa tai
gerai, bet aukš iausias žodis – bažny ios.“
133 Juk t pat matome ir pas sekmininkus. Nešaukite
vien ant katalik , juk mes tokie pat kalti – metodistai,
baptistai ir visi iki vieno.
134 J s, metodistai, tokie šventi: tai kod l gi tada
nužud te Jozef Smit ? ia Amerika, kur duota teis
garbinti. Aš netikiu tuo, k sak Jozefas Smitas, bet j s
netur jote teis s jo nužudyti (taip!), to mormono.
135 J s, baptistai, kiek j s nusl
te? Visi likusieji?
136 Ir sekmininkai – tokie patys kalti kaip ir visi kiti,
tampa išdidžiais pasip
liais ir veidmaini kompanija. Ir
vietoj nusižeminimo ir Dvasios j gos j s turite Žod be
Dvasios. Ir j s pridarote daugiau žalos, nei darytum te

dami kaip visi kiti. Sugr žo prie savo pagonišk
ceremonij su visokiomis trejyb s id jomis ir visais tais
kitais dalykais. J s negalite to rodyti pagal Žod . Žodis
tam prieštarauja. Kaip gaila, kaip gaila!
137 Taigi, kai jie steig pirm
bažny
Romoje,
krikš ionyb , jiems teko atsisakyti Biblijos ir perimti tas
ceremonijas. Tam, kad tai padaryt , jie tur jo tur ti kok
nors pagrind , taigi jie pasak : „Petras buvo pirmasis
Romos popiežius, ir taip lieka iki dabar.“ Taip jie sako.
Na, tarkim kad ir buvo. Ar Petras b
atsisak s t
Žodži , pasakyt per Sekmines? [Susirinkusieji sako:
„Ne!“ – Red.] Ar galite sivaizduoti žyd , statant stabus?
138 Ir aš jums galiu rodyti parašytu Žodžiu iš Biblijos,
tiksliai dienas ir metus, kad Petras niekuomet nebuvo
išvyk s iš Palestinos, išskyrus vien kart , kai nukeliavo
Babilon prie Eufrato. Niekada nebuvo Romoje – pagal
Raštus, TAIP SAKO VIEŠPATS! Visa tai pagoniška
samprata.
Dabar aiškiai tai parodysime ir protestant
gretose.
139 Pasiži
kite
sekmininkus, kurie nepriima
Žodžio. Laikykit s to Žodžio ir visuomet b site teis s;
atsitraukite nuo to Žodžio ir pateksite neaišku kur.
140 Šiek tiek anks iau didžiul s sekminink mokyklos
dideliame susirinkime pašoko moteris, kalb dama
kalbomis, ir pertrauk kvietim prie altoriaus. Ir t
vakar , kai aš sugr žau, Bilis mane ten pasitiko ir
pasak : „Žinai k ? Ta moteris pasak , kad š vakar ketina
paskelbti dar vien žini .“
141 Ir aš pasiži
jau
t moter – trumpi plaukai,
apsivilkusi toki aptempt suknel , jog atrodo, kad buvo
sprausta j , s
jo ten, taisydamasi plaukus, smauk
dkelnes – supratau, kad ji pašoks. Ir ji pašoko, o aš
pasakiau: „S skis!“ Ji t
toliau. Pasakiau: „Ar girdi
mane? S sk!“ Nieko sau!
142 Kai t vakar iš jau, mane ten pasitiko keturi ar
penki vyrukai su ja ir pasak : „Tu nuli dinai Dvasi .“
143 Aš atsakiau: „Kiekviena Dvasia, kuri aš nuli dinu
Dievo Žodžiu, ir turi b ti nuli dinta.“ Pasakiau: „Argi
Biblijoje nepasakyta, kad pranaš
dvasia pakl sta
pranašui? Jeigu ji liudija... O pranašyst ir yra...
Kalb jimas kalbomis ir yra pranašyst , jei tai išaiškinta.“

Aš pasakiau: „Tuomet tegul ji palaukia, kol aš baigsiu, o
tada gal s kalb ti.“
Jis pasak : „Bet j s mokote Žodžio.“
Aš atsakiau: „B tent Jo aš ir laikausi.“
144 Jis pasak : „Ji tur jo kai k šviežio ir naujo iš
Dangaus, š t kitokio nei tai.“ Jei tai n ra gr žimas prie
Romos katalikyb s, tuomet apskritai nežinau, kas tai!
145 Tegul kiekvieno žmogaus žodis bus melas,
kiekviena dvasia tebus melas, o Dievo Žodis – Tiesa.
Pirmiausia Dievo Žodis!
146 Štai kur problema šiandien – jie turi tiek daug
apreiškim ir melaging dalyk . Šitaip jie parpuola prieš
demonus ir atveria jiems savo širdis, vietoj to, kad likt
su Dievo Žodžiu! Štai kur slypi problema, štai koks
reikalas. Žmon s – s žiningi, nuošird s, geri žmon s, –
bet jiems nieko nepasakysi. „Na, mes, sekmininkai,
tikime tuo.“ „Mes, baptistai, tikime tuo.“
147 Aš tuo tikiu, nes tai Dievo Žodis! Reikalauju, kad
kas nors pam gint mane pakoreguoti d l to. Matote?
Teisingai. Tai Žodis! Laikykit s Jo – Jis teisingas!
148 Taigi, jie steig pirm
bažny , pirm
Romos
katalik bažny . Ir vietoj to, kad vadint j vyskupu,
kaip visada ir vadino, jie jau
vadinti j t vu. Ir
tebevadina. Ir jie ia sako: „Turi pripažinti, kad šis vaflis
yra Kristaus k nas. Ir iki šiol kunigas yra dievas, nes
Dievas privalo išklausyti bals kunigo, kuris tiesiogine
prasme paver ia š vafl
Kristaus k
.“ O paskui
protingi žmon s leidžiasi, kad jiems tai brukt gerkl n!
Nieko sau... O, kokie...
149 Bet tikrieji garbintojai, tikrieji vyskupai liko su
Žodžiu. Jie pasiliko ten, tame Nik jos susirinkime, jie ten
tvirtai laik si to Žodžio. Tikrai taip. Jie at jo kaip
kankiniai, visa kita, bet jie laik si to Žodžio. Jie apskritai
nenor jo jokios stabmeldyst s.
150 Ir aš noriu, kad kas nors man parodyt , nuo kada
šventasis Patrikas buvo Romos katalikas. Nieko
panašaus! Jis protestavo prieš t Romos bažny . Jis
buvo šventojo Martino s
nas. Aš ia skai iau, kad
viena moteris, kuri paraš (Heizeltin, misis Heizeltin)
„Nik jos susirinkimo ištraukas“, pasak , kad ji nuvyko
Oksfordo kartotek kortel s, kad pasiimt
„Šventojo
Martino gyvenim “, ir tas vyrukas pasak : „Bet Romos
bažny ia jo nekanonizavo.“ Žinoma, ne – jis protestavo

prieš j ! Taip pat ir šventasis Patrikas. Tie žmon s, kurie
laik si Dievo Žodžio, stat savo mokyklas, jie laik si
atokiau nuo toki dalyk .
151 Dabar mes matome, kad tas pats ir šiandien.
Romos bažny ia ir toliau t sia su tais pa iais savo
apvaliais pyragai iais, tik dama, kad Kristus nužengia ir
šoka juos. Ir paklausykite: ar žinote, kad vyn išgeria
kunigas? Juk jie turi perduoti vieni kitiems – Jis dav
taur vienam, o tas perdav sekan iam. Bet pagal
pagonišk form vyn išgeria kunigas. Matote? J s iki
šiol... Visa tai pagonyb ! B tent tai.
152 Jiems ner pi, jie sako jums: „Nekalb siu su tavimi
apie joki Biblij .“ Tas tarnautojas, tiksliau kunigas, man
ten pasak , sako: „Pone Branhamai, j s vis kalbate apie
Biblij , o aš kalbu apie bažny .“
Aš atsakiau: „Dievas yra Žodis!“ Teisingai. Taigi,
gerai.
153 Mes matome tai iki šios dienos – štai kod l Romos
katalik bažny ioje garbinti reikia eiti
bažny . Jie
išmokinti, kad Dievas yra tame apvaliame vaflyje, ostijoje,
kuri šventykloje. Suprantate? Argi nematote, kad tai
pagonyb ? [Susirinkusieji sako: „Amen.“ – Red.] Žinoma,
kad taip.
154 Argi nematote, kad žmon s, kurie priima bet k ,
bet k , kas prieštarauja šiam Žodžiui, yra to paties
sukirpimo? Argi Biblija Apreiškimo 17 nevadina katalik
bažny ios paleistuve? Argi joje protestantai nevadinami
motina... kad ji yra „paleistuvi motina“? Tas pats! Ji
lieja doktrin
iš savo pasibais tinos ištvirkavimo
bjauryst s taur s – netyrus ir purvinus, grynai
žmogiškus prasimanymus vietoj gyvojo Dievo Žodžio,
kuris yra tikras ir nesuterštas.
O, Dieve, pasigail k m
– tokia mano malda.
155 Irin jus pasak (aš ia pasižym jau, k jis pasak ),
sak : „Dievo Žodis yra tarsi puiki graži
dideli
brangakmeni kolekcija, kuri sud liota, kad sudaryt
didingo, galingo Karaliaus statul . Bet, – sak , – tik jimo
mokymai, dogmos, denominacijos pa
ir padar iš t
nuostabi brangakmeni šuns atvaizd ir suklaidina
neišmanan ius Žodžio. Jie tai daro, kad iškreipt Dievo
kelius ir užtraukt jiems g
.“ Aleliuja!
156 M gindami pritaikyti, kad kas nors iš Dievo Žodžio
atitikt j
organizacij , j s išimate brangakmenius iš

didžiojo Karaliaus k no ir iš to pasidarote šuns ar lap s,
ar kiaul s, ar dar kok nors atvaizd , ir apgaunate
neišmanan ius Žodžio.
157 Aleliuja! O kai kurie turi Dievo Dvasi ir gina
sik nijus Žod ! (Dieve, papildyk m
gretas.) Žodis,
nieko kito – tik Žodis! Paimkite t Žod , kur J zus
pasak : „Dangus ir žem praeis, bet Mano Žodis
nepraeis.“
158 Jame pasakyta: „Krikštykite Viešpaties J zaus
Kristaus Vardu,“ o jie padaro T vo, S naus ir Šventosios
Dvasios, – trij diev . Jie priima vairiausias dogmas ir
išsigalvoja visokius dalykus ir apšlaksto vietoj
panardinimo. Ko tik n ra! Padaro iš to kažkoki žmogaus
pramanyt pamazg duob , vietoj to, kad palikt t
brangakmen didžiajame Karaliuje, Kristuje.
O, aleliuja! Tai sik nij s Dievas, Kristus!
159 Jie iškreipia Dievo kelius: leidžia bažny
ateiti
tokiems žmon ms, moterims trumpais plaukais,
prisidažiusioms, apsivilkusioms g dingai atrodan ias
sukneles. Vyrai tokie lep
liai, kad leidžia moterims
vedžioti juos už nosies. Ateina bažny
ir lošia kortomis
ir bingo ir užsiima visokiais iškreiptais dalykais. O
pamokslininkai
ir
kiti
papl dimiuose,
su
apsinuoginusiomis moterimis, vilkin iomis maudymosi
kostium lius, eina maudytis, r ko cigaretes ir dar vadina
save Dievo tarnais, o juk ši šventykla – šventa šventykla,
pašv sta Dievui, o ne pasaulio bjauryst ms. Tai tiesa. Bet
jie pa
Dievo brangakmenius ir padar iš j kiaul , ar
lap , ar šun , ar šešk , ar dar k , ir sumaitina tai
neišmanantiems, nežinantiems.
160 (A , Dokai. Tur jau ia vien , tik nepagalvojau,
kad galiu ja pasinaudoti – nosine.)
Taip, štai, k jie daro. Irin jus buvo toks teisus.
161 K Dievas mano apie visa tai? Ar viskas taip, kaip
jie stengiasi pasakyti: „Oi, Jam visai nesvarbu?“ Jam
svarbu! Tai svarbu.
162 Kod l tuomet Jis apie visa tai pasak Jeremijui?
Kod l Jis tai pasak ? Tai svarbu. Dievas turi keli .
163 Kas, jei Moz
b
pasak s: „Aš nusiimsiu
skryb , o ne apav ?“ Taip ir neb
pamat s reg jimo.
Turite ateiti Dievo keliu. Dievas turi keli .
164 Tiek daug gal tume pasakyti. Tiesiog atsiverskime
ia vien Rašto viet . Aš turiu j
daug užsiraš s.

Atsiverskime minut lei Skai
25. Skai
25. Mes
pamatysime, ar tai kiek nors svarbu Dievui, ar ne.
Paži
kime, ar taip yra, ar tie mokymai, dogmos ir taip
toliau, yra svarbu. „Jis juk geras Dievas, Jis ži ri visk
pro pirštus.“ Ne pro pirštus! Jis br žia rib ir nuleidžia
svambal , o j s turite tai atitikti.
Izraelitams gyvenant Šitime, tauta prad jo
paleistuvauti
su
Moabo
dukterimis.
(Paklausykite!)
Jos kviet izraelitus aukojimo šventes. Ten jie
valg ir lenk si prieš j dievus.
Izraelitai garbino Baal Peor . Užsir stin s
Viešpats
Nenuostabu, kad Jis pasak : „Nesimelsk už tokius
žmones.“ Matote?
tar Mozei: „Surink visus tautos vadus ir juos
pakark saul s kaitroje, kad Mano r styb
nepaliest Izraelio tautos.“
Moz sak Izraelio teis jams užmušti visus
Baal Peoro garbintojus.
165 „Užmušti visus iki vieno!“ Dievas nori b ti Dievu, o
jeigu Jis Dievas, tai Jis nebus antroje vietoje. Kod l Jis
tur
leisti Baalui ir kažkokiai žmoni išgalvotai dogmai
bei kažkokiai žmogaus teorijai ar mokymo sampratai, ar
denominacijos sampratai stoti Jam skersai kelio? Jis yra
Dievas ir Jis gali iš ši akmen pažadinti Abraomui
vaik . Jam nereikia j
denominacij , Jam nereikia
dideli bendruomeni ir j
mokykl , ir kitko. Jis
ima tai, k
gali laikyti Savo rankose, koki
nors
menkyb , kuriai kvepia Gyvenimo kvap ir tai tampa
kažkuo, kas Jam tarnaus. Štai kod l Jis yra Dievas.
Žinoma, Dievui tai svarbu.
s sakote: „Tai nesvarbu.“ Svarbu! Žinoma, kad
svarbu.
166 Popiežius Leonas Didysis, jis vald nuo 440 iki 461
met . O, jis man , kad daro b tent tai, k reikia, at jo
bažny ... Prieš j buvo Viktoras, ir tas taip pat buvo
niekšas. Ir jis ateidavo ten bei žudydavo krikš ionis ir
visa kita.

167 O tuomet, kas visa tai prad jo, legalizavo tas
žudynes? Žinote, kas tai buvo? Šventasis Augustinas iš
Hipo, b tent jis tai padar .
168 Syk šventasis Augustinas tur jo prog (taip teigia
istorija) tapti didžiu žmogumi ir prisipildyti Švent ja
Dvasia. Jis s
jo kiemo gale, Lione, Pranc zijoje, toje
didžioje mokykloje, kur buvo mok Irin jus ir kiti, bei
Šventasis Martinas. Jis s
jo tos mokyklos kieme ir
Šventoji Dvasia... Dvasia nuženg pas j , bet jis atsisak
priimti.
169 Kuo jis tapo tuomet? Dvigubai didesniu pragaro
vaiku nei buvo pradžioje. Jis iš karto nuvyko
Hip
Afrikoje ir steig ten savo mokykl . Ir tai buvo...
170 „Parodyk man!“ Galiu parodyti jums istorij .
tent jis dav tam palaiminim savo žodžiu, kad galima
žudyti bet kokius eretikus, kurie nesutinka su Romos
bažny ios dogmomis – Šventasis Augustinas iš Hipo. Ar
ia yra Biblijos žinovas, ar kas nors, kas skait istorij ir
žino, kad tai tiesa? Pakelkite rank . Taip. Matote?
Žinoma. Šventasis Augustinas iš Hipo – b tent jis išleido
verdikt , kad galima žudyti eretikus, kurie nesutinka su
Romos bažny ia, palaimino tas pagoniškas doktrinas,
prasilenkian ias su Biblija ir tvirtinan ias saul s dievo
garbinim .
171 Ar žinote, kod l krikš ionyb ... Ar žinote, iš kur
atsirado Kal dos? Kristus gim baland , bet k jie
padar ? Dabar saul s sistema toldama vis l ja,
kiekviena diena darosi vis ilgesn ... vis trumpesn ir
trumpesn , o b tent tarp dvidešimtos ir dvidešimt
penktos buvo saul s dievo gimtadienis – kaip tik
maždaug penkios dienos. B tent tada, tuo laiku, vykdavo
Romos cirkas – tuo laiku šv sdavo saul s dievo
gimtadien . Dabar matote, kaip viskas yra? Jie pasak ,
jog reikia, kad b
ne saul s dievas, o Dievo S nus.
Visa tai pagonyb nuo pat šakn ! O žmon s ten gatv se
su savo aukštakulniais, kraiposi gatv se ir laksto po
parduotuves.
172 Ir visai neseniai mano žmona man pasakojo, jog
kažkas pasak : „Aš nežinau, k padovanoti t veliui, –
sako, – brolis padovanos jam litr viskio, o kitas sak ,
kad padovanos jam šampano. O vienas pasak : „O aš
padovanosiu jam pokerio kort
kalad .“ Kal
šventimas, pagonyb , velnio garbinimas! Gerai.

173 Bet Augustinas tam pritar . Jei norite rasti tai
Šmukerio, Šmukerio darbuose, Šmu-ke-rio, Šmukerio
„Šlovingojoje reformacijoje“, štai kas ten teigiama: „Nuo to
laiko, kai Šventasis Augustinas iš Hipo perdav š
verdikt katalik bažny iai, buvo pla iai atvertos durys
žudyti tuos, kuriuos tik jie sigeisdavo, kurie atsižad davo
tos pagoniškos bažny ios. Ir nuo Šventojo Augustino
laik (pra jus maždaug trims šimtams met po Kristaus),
iki 1850-t
(dideli žudyni Airijoje), katalik bažny ia
nužud aštuoniasdešimt šešis milijonus protestant .“
Štai Romos martirologija – aštuoniasdešimt šeši milijonai.
Gin ykit s su istoriku – jis taip pasak . Aš tiesiog kartoju
jo žodžius. Visus, kurie nesutiko su katalikiška dogma.
174 Ne katalikiška, žodis „katalikiška“, jie ne... jie
nenusipelno tokio vardo. Tai Romos pagonys.
175 Ne tie brang s žmon s. Ten yra dešimtys
kstan
žmoni , kurie tokie patys nuošird s kaip ir
tie... bet kuris kitas stabmeldys. Jie mano, kad garbina
Diev , tuo tarpu (gr žtant prie Žodžio) jie yra stabe, turi
stabus visur, kur manoma. Matote?
176 Gerai. Tai buvo dog-... dogma, Romos dogmos. Ir
paklausykite, noriu ia kai k pareikšti. Buvau tai
praleid s.
177 1640-aisiais metais, 1640-aisiais metais, kai vyko
žudyn s Airijoje, vadovaujant Romos j zuitams ir
kunigams, buvo nužudyta šimtas t kstan
šventojo
Patriko atverst
. Jei šventasis Patrikas buvo Romos
katalikas, kod l tuomet jie nužud savuosius? Tai buvo
gamyklose dirbantys žmon s ir panašiai. Teisingai. Pasak
martirologijos, jie nužud šimt t kstan , nes anie
nesutiko su mokymu.
178 Aš buvau keliose šventojo Patriko bažny iose
Šiaur s Airijoje. Tikrai taip. Man teko garb tai pamatyti.
Ten tebuvo didelis senas korpusas. Ten nest ksojo stabai
ir žmon s nieko nepyl jiems ant koj ir tiems žmon ms
nemok jo, kad gr žt ir eit
t stab : „Marija, sveika
Marija, Dievo motina.“ Juk t pat darydavo Astartei –
šaukdavosi Marijos dvasios.
179 Vos prieš du ar tris metus katalik bažny ia
prad jo nauj dogm , kad Marija prisik
iš numirusi
ir pakilo Dang . Kas iš j
tai pamena? O, j s visi,
tiesiog... apie tai raš visi laikraš iai. Dogmos! Tai remiasi
dogmomis, o tiesos niekur nerasi n lašo.

180 Taigi, j s, protestantai, kurie atsisakote priimti
Dievo Žod , esate nei kiek ne geresni. Protestant
bažny ios dogma tokia pati kaip ir katalik bažny ios
dogma, ir mes visiškai klystame, kol negr šime prie gyvojo
Dievo Žodžio! Taip.
181 J s, Dievo asambl jos, Keturkamp s Evangelijos
bažny ia, sekminink vienybininkai, trejybininkai, ar kas
beb tum te, sugr žkite prie Dievo Žodžio! Palikite šituos
denominacinius stabus, denominacinius sfinksus. Jie
patys prisivilioja velnio dvasi
savo denominacinius
stabus. Ar žinote tai? Denominacija ir yra „stabas“. J s
pasakysite:
– Tu krikš ionis?
– Aš presbiterionas.
– Tu krikš ionis?
– Aš metodistas.
– Tu krikš ionis?
– Aš sekmininkas.
182 Tai reiškia ne daugiau nei kad tu esi kiaul ar šuo,
ar skunkas – tai apskritai neturi nieko bendro su tuo.
Teisingai. Tai, ko mums reikia šiandien – tai sugr žti prie
Dievo Žodžio!
183 Taigi, tie dirbtuvi darbininkai ir brang s žmon s
Šiaur s Airijoje... Jei šventasis Patrikas, kur buvo visos jo
mokyklos... Ar žinote, kad jo vardas nebuvo Patrikas? Jo
vardas buvo Sasketas. B damas mažas berniukas jis
buvo pagrobtas, jo seserys – nužudytos. Ir jis sugr žo, nes
dresavo šunis varyti kiaules ir taip toliau, taigi jis... jis...
jis... kai jis tai padar , tuomet jie... jam pavyko sugr žti
namo pas savo t
ir motin . Ir jis steig mokykl . Ir ta
mokykla Šiaur s Airijoje niekada nepri
popiežiaus
kaip aukš iausio Dievo vikaro, jie tuo netik jo, jie laik si
Žodžio. Telaimina Dievas t palaimint švent , švent
Patrik , did žmog .
184 Ir j s gird jote, kaip žmon s sako, kad šventasis
Patrikas išvar iš Airijos visas gyvates. Paskaitykite
istorij
ir pamatysite, kaip viskas buvo. Šventasis
Patrikas tik jo kalb jimu kalbomis. Šventasis Patrikas
tik jo, kad ims gyvates ir gers mirtin nuod , ir kadangi
jis pakeldavo kelyje pasipainiojusi gyvat ir mesdavo j
šalin, jie ir pasak , kad šis išvar gyvates iš Airijos. Taip
buvo tod l, kad jis tik jo, jog ims gyvates ir niekas jiems
nepakenks. Taip. O, žinoma.

185 Jie netur jo t ... šit dideli šventovi . O, k ... k
šventasis... K šiandien daryt Irin jus? K šiandien
daryt
šventasis Patrikas, matydamas, kaip šimtai
milijard doleri dedami
Romos katalikyb , dideli
bažny
statymui ir milijon doleri vert s statuloms ir
viskas taip pat, kaip daro protestantai? [Brolis
Branhamas beldžia sakykl – Red.]
186 Neseniai pareiškiau tok dalyk , kuris visus
supainiojo, tod l ir neplatinsiu šios juostos. Tiesiog
palikite juos ramyb je, akli veda akluosius, tegul jie
krenta duob . Daugiau nieko nepadarysi. Suprantate?
Kai kalb jau jiems apie šaukim prie altoriaus: Biblijoje
nebuvo tokio dalyko kaip šaukimas prie altoriaus.
187 [Tuš ia vieta juostoje – Red.] Mes tampame Jo
šventumo dalininkais. Kai nusižeminame iki Jo mirties,
laikome save nieku, tuomet Šventoji Dvasia eina ir mus
pakelia. Ir mes nepasitikime savimi, nes nieko negalime
padaryti, bet su Juo galime padaryti visk .
188 Mes – pagal Jo atvaizd , gyvojo Dievo gyv
atvaizd . K j s... Kai j s atsiduodate Dievui ir Dievas
žengia
jus, tuomet kuo j s tampate? Gyvu Dievo
atvaizdu. Ne mirusia statula, pastatyta kampe, ne
denominacija
Vašingtono
stin je,
Bažny
konfederacijoje (cha, cha); ne, – tai mirusi statula, mirusi
statula ir mir s mokymas. Bet gyvas atvaizdas –
individas!
189 Kažkas neseniai mok , ar tiesiog paraš raštel , ir
kažkas pasak , kad: „Jei vyras nebuvo išgelb tas ir...
Jeigu vyras išgelb tas, o jo žmona neišgelb ta, ar jie
pateks Pa mim ? Moteris negal
patekti Pa mim ,
ra n kalbos, kad ta moteris patekt
Pa mim , nes jie
viena.“ Nes mon . J zus pasak : „Du bus lovoje ir vien
aš paimsiu, o kit paliksiu.“ Tai asmeninis reikalas tarp
ir Dievo, j s atiduodate savo k
nepriklausomai
nuo to, ar mama, t tis, vaikai ar kas nors kitas tai
priima, ar ne. Amen!
190 O Dieve! Šitas nykstantis, purvinas, suterštas
pasaulis, tos purvinos, suterštos bažny ios, vadinamos...
taip vadinamos bažny ios, tos purvinos, suterštos
organizacijos, tie purvini, suteršti mokymai, kurie
prieštarauja Dievo Žodžiui. O Dieve, atvesk kur nors
nusižeminusius žmones, apvalyk juos bei pakelk

dangiškas vietas ir parodyk Save, visagali Dieve. Amen.
Iki kokio iškrypimo viskas nusirito!
191 Mes tapome Jo šventumo dalininkais. Mes, pagal
Jo atvaizd , esame gyvojo Dievo gyvi atvaizdai. Tuomet,
mir
savajam „aš“, prisik me su Juo (dabar
paklausykite, paklausykite šito), Jo Žodis v l tapo k nu
mumyse. (O, broli Nevili!) Pažvelkite! Kas tai? Ne
mitologinis, sivaizduojamas dievukas, s dintis ten, bet
gyvas Dievas. Kas yra gyvas Dievas? Žodis jumyse, kuris
tampa realus. O! Šlov Dievui! O, aš žinau, kad, j
manymu, esu šventuolis; gal toks ir esu. Bet, o, broli, ar
supranti
tai?
Triumfuodamas
prieš
kiekvien
denominacij , triumfuodamas prieš vis pagonyb , gyvas
Dievas išreišk Save gyvoje šventykloje, ir Dievo Žodis,
kuris ir yra Dievas, tapo k nu jumyse. Kod l? J s
pasodinti dangiškose vietose, triumfuojate prieš visus
dalykus Kristuje J zuje. Amen!
O, man tai be galo patinka. Turiu k nors praleisti
ir keliauti toliau.
192 Taigi, paklausykite. Tuomet mažiausias iš Jo
tikin
(nesvarbu, kiek laiko, ar kas... koks
nereikšmingas, ar kas j s beb tum te), mažiausiam iš Jo
tikin
(Jame) visas blogis po kojomis. Suprantate?
Pažvelkite! Kristus yra
K no Galva. Teisingai?
[Susirinkusieji sako: „Amen.“ – Red.] O kur Galva, ten ir
nas. [Brolis Branhamas suploja delnais.] Šlov ! Kur
eina mano galva, ten kartu vedasi ir mano k
. Ir kur
yra J zus, ten ir bažny ia kartu su Juo. Amen! Jis
neišeina iš Savo Žodžio, Jis lieka Savo Žodyje, priži ri J ,
kad Šis b
išreikštas. Jo bažny ia yra su Juo.
193 Ir
pažvelkite, j s
pasakysite:
„Bet, broli
Branhamai, aš pats mažiausias.“ Tai Jo koj padai. Bet
atminkite, Jis triumfuoja su jumis, triumfuoja su jumis
prieš visus iki vieno, net jei esate Jo koj
padai.
Kiekviena liga, kiekvienas demonas, kiekviena j ga, net
pati mirtis, yra po j
kojomis, po jumis. Šlov ! Š ryt
nesijau iu kaip penkiasdešimt dvej . Mm! Juk tai Tiesa.
Jei tik aš pasieksiu, kad ši bažny ia tai suprast , broli,
mes b sime pergalinga bažny ia. Mm! Po Juo tikin
kojomis visas blogis. O, šlov !
194 Dar truput apžvelgsiu tai, v l paliesiu tai kit
kart .

195 Paklausykite, paklausykite šito. Sakote: „Broli
Branhamai, aš neturiu j gos.“ Neturiu ir aš. Neturiu
jokios j gos. „Na, broli Branhamai, aš gi lepšis.“ Taip pat
ir aš. Bet aš nepriklausau nuo savo j gos, viskas
priklauso ne nuo mano j gos. Aš priklausau nuo savo
galiojim (suprantate?), man duot
gailojim . Ne aš
stiprus, aš nesu stiprus. Jis stiprus, aš... aš esu Jo.
196 Na štai, tarkime, pavyzdžiui, kad Ketvirtosios ir
Brodv jaus gatv mis Luisvilyje atlekia daug mašin :
„Brum, brum, brum, brum,“ – visu grei iu, šimtu
kilometr per valand , visi skuba, gr dasi ir lekia. Cha!
Vienas žmogelis išeina ten, pakelia savo rank ir, broli,
stabdžiai sucypia. Juk tas žmogelis neturi pakankamai
gos, kad sustabdyt bent vien iš t automobili , bet
jis turi galiojimus. (Šlov !) Svarbu ne jo j ga. Juk jei
vienas iš t automobili j pervažiuot , iš jo likt šlapia
vieta. Bet tegul tik jis pakelia savo rank !.. Kod l?
Automobili vairuotojai atpaž sta t uniform .
197 O, broli, jie atpaž sta t
uniform , stabdžiai
sucypia. Kod l? Pažvelkite jo galiojimus. Pažvelkite, kas
už jo. Už jo nugaros visa miesto sistema. Už jo nugaros
miesto teis sauga. Tai parodo ta uniforma. Jis kitoks
(tikrai taip), nes jis policininkas.
198 Jis surinka: „Stot!“ Viena iš t mašin gali „brum“
ir tiesiog pervažiuoti j štai taip. Bet geriau jau jie
nem gint – pažvelkite, kas už jo. Jie nuspaus stabdžius
ir palengva privažiuos. Jam net nereikia nieko sakyti,
užtenka pakelti rank . To pakanka, žinoma. Jam
galiojimus suteik statymo teis saugos organai – visi jie
stovi už jo. Pats jis silpnas, bet kas stovi už jo? Tod l jis
turi žvaigžd , tokius drabužius, jis vilki uniform .
199 Štai k ne stabas, bet kiekvienas žmogus atskirai
turi vilk ti. Apsirenkime vis Dievo ginkluot (amen),
išgelb jimo šalm , t didžiul tik jimo skyd (dydžio sulig
durimis). O, broli! Svarbu ne tai, kas jis yra, bet k jis
atstovauja.
200 Štai k policininkas... Esm n ra tas žmogelis,
kuris ten stovi (tai t ra paprastas žmogus), bet k jis
atstovauja!
201 M
ginkluot yra J zus Kristus. Tikrai taip. Visi
demonai spaudžia stabdžius, kai tai pamato. Hm! Kai jie
pamato t piln Dievo ginkluot , tikr Šventosios Dvasios
Krikšt (amen!), jie mato, kad tai nusileidžia tiesiai nuo

Dievo Sosto – apsireng visa Jo prisik limo ginkluote.
Amen!
202 Stipr s esate ne s, – patys esate niekas, – bet tai,
kas už j
. Kod l? J s mir . J s stojote
armij ,
stojote
policijos paj gas, j s priži
site statym ir
kontroliuosite tuos demonus. Teisingai, j s esate policijos
paj gose, viskas už j
nugaros. Suprantate? J s
laikomi mirusiais, j s esate niekas, nieko negal tum te
sustabdyti. Bet jums duoti galiojimai, kadangi esate
prikelti ir pasodinti dangiškose vietose Kristuje J zuje, –
velnias tai supranta. Visi nuspaudžia stabdžius, kai
pakyla tos rankos.
203 Šventasis Martinas vien
kart
teisme... Ten
vienas žmogus drask
gabalus (velnias), jis išk sdavo iš
žmoni tokius didelius gabalus, ir žmon s b gdavo, o jis
stengdavosi juos nužudyti. Išpl šdavo dideles saujas...
Tur jo milžiniškas iltis, dantis, jis išpl šdavo tokius
milžiniškus m sos gabalus, blašk si pirmyn atgal.
204 [Tuš ia vieta juostoje – Red.] ...garbintojuose. Ir jis
iš anksto mat tas dienas ir žinojo, kad viskas taip bus,
kai Jis pats bus išvarytas iš Savo paties bažny ios,
Laodik jos bažny ios. Jis pasak : „Štai aš stoviu prie
dur ir beldžiu.“ Ta organizacija J išvar , ir šiandien jie
taip pasielg , bet Jis stovi prie dur ir beldžia.
205 O, Dieve, tegul Jo k no nariai šiandien suvokia,
kad mes esame pergalingoje bažny ioje. Mes... mes
esame Kristuje. Mes s dime virš vis šio pasaulio dalyk .
206 Kod l gi m
moterys nori kirptis plaukus?
Dieve, tai parodo, kad kažkas negerai. Kod l gi joms
norisi apsinuoginti ir atrodyti seksualiai? Kod l m
žmon s širdyje trokšta pasiklausyti tokio tipo kaip Elvis
Preslis, ar t riki ir taip toliau, kurie stovi ten su sena
gitara ir groja cypian
muzik , nuo kurios m
mergait s linguoja ir pl šia nuo sav s apatinius ir taip
toliau? Dieve, ir tas vaikinas dar tvirtina es s
sekmininkas! O, Dieve, kas gi... Pažvelkite t Pet B
,
kuris teigia priklaus s Kristaus bažny iai, ir visi tie
vulgar s, purvini dalykai... O, Dieve, skelbiasi, kad yra iš
Kristaus bažny ios.
207 Dieve, mes suprantame, kad valdžios ženklas n ra
denominacijos vardas, bet tai j ga... Kristaus prisik limo
ga kiekvieno asmeniniame gyvenime. Dieve, tesiekia šie
žmon s ia š ryt eiti
tai. Ir jei ši juosta kada nors

pasklis po šal , kur yra žmon s, Viešpatie, tegul jie
supranta, kad tai buvo pasakyta ne iš piktumo, – nes
tuomet aš pats klys iau, – bet kad bažny ia b
pergalinga ir suvokt savo viet , kad jie suprast , jog visi
šie stabai... kad katalik bažny ia prad jo nuo tuš ios
vietos ir padar
stab , o protestantai daro iš jo
organizacij ir nei kiek ne geresni, neigiantys Žod ,
„turintys dievotumo išvaizd , bet atsižad
Jo j gos.“ O,
Dieve, koks teisingas Tavo Žodis, kiekvienas Žodis.
208 Dabar mes meldžiame, T ve, kad tu atleistum
mums m
kaltes ir tenugrimzta ši žinia giliai m
širdis. Ir tegul žmon s, tegul ši bažny ia, kadangi dabar
vyksta šios nedidel s maldyklos statymo procesas,
statoma bažny ia, tegul jie niekuomet nesiekia kažko
gražaus, bet pakanka, kad žmon s tur
stog virš
galvos. Dieve, tegul jie niekuomet nesižvalgo ir tenesako:
„Mes priklausome didelei maldyklai su dideliu kupolu.“
Dieve, teb na tai tuš ias karkasas. Tegul žmon s
niekada nepaleidžia iš akira io tikslo – J zaus Kristaus.
Tebus Jis Tas, kuris pripildo j šventykl , ir tuomet
Šventosios Dvasios j ga ir ugnis kris ant j širdži
altoriaus. Štai kur tikrasis altorius, Viešpatie, – kiekvieno
širdyje atskirai.
209 Aš medžiu š ryt , kad šis Žodis užgult kiekvienos
širdies altori tokiu svoriu, kad jie niekada negal
nuo
Jo išsivaduoti, kad jie ateit prie Evangelijos blaiviai ir
atsakingai, tik dami Žodžiais, ir neatvert savo širdži
demoniškoms j goms ar poj iams, ar girgžd jimui, ar
šokin jimui, ar kokiam nors pasireiškimui, kokiai nors
fizinei formai ar kam nors panašaus, bet tikrai, teisingai,
mylin iai Kristaus Dvasiai, kai Jis reikšis su meile ir su
ga.
210 Suteik tai, Viešpatie. Išgydyk ligonius ir
ken ian ius. Mes prašome J zaus Vardu. Amen.
Aš myliu J , aš myliu J ,
Pamilo pirmas Jis,
Išpirko man Kalvarijoj
Išganym .
[Brolis Branhamas pradeda ni niuoti
„Aš myliu J “ – Red.]
... aš myliu J ,
Pamilo pirmas Jis,

Išpirko man Kalvarijoj
Išganym .
211 Kol mes nulenk galvas, kas iš j
pad site savo
šird ant altoriaus ir pateiksite j Dievui kaip dirv , kad
jis gal
pas ti ant j
širdies altoriaus Savo Žod ,
kuris atnešt
Kristaus prisik limo gyvenim ? Ar
nepakeltum te savo rank ir nepasakytum te: „Dieve, aš
trokštu to visa širdimi?“ Telaimina Dievas j
alkstan ias širdis – dešim
dešimtis.
Ten palik, tik ten palik
Varg
Viešpa iui nunešk ir ten
palik.
Nesvyruosime jei mes, Iš visur Jis
mus išves.
Varg
Viešpa iui nunešk ir ten
palik.
212 Pa ioje savo širdyje atminkite Krist Išgelb toj ,
atminkite, kad Jis mir už jus. Ir jei tik j s mirsite sau,
tai yra padarysite savo k
tuš , ištuštinsite savo
siel , ištuštinsite savo šird nuo visko, kas šio pasaulio, ir
vis jo malonum , tuomet Kristus... j s prisikelsite su
Juo.
213 Jei dar nebuvote pakrikštyti J zaus Kristaus
Vardu, ia yra baseinas, pripildytas vandens. Ir kai
pakilsite iš to vandens, j s pakilsite, kad gyventum te su
Kristumi nauj gyvenim . Tuomet b site mir , j s jau
nebe... mus b das ir viskas dings. J s – naujas k rinys
Kristuje. Tuomet Jis pakels jus Švent ja Dvasia ir
pasodins dangiškose vietose su Juo, gerokai aukš iau už
visas šio pasaulio j gas.
214 Kokie beb tum te nepastebimi, jei j s paprasta
valytoja, jei j s... jeigu j s paprastas brolis, kuris
neturi... kuris nemoka ab
s (visai nesvarbu, kas j s)
– j s esate Kristuje, nugal jote visk , ir turite valdži
prieš kiekvien demon ir kiekvien j
, kuri turi
velnias. J s esate Kristuje kaip nugal tojas.
215 Kol j s nulenk galvas, aš žinau, kad š ryt ia
atvyko vienas brolis, brolis Slinkas (man regis, jo tokia
pavard )... [Brolis sako: „Džimas Sinkas.“ – Red.] Sinkas,
Džimas Sinkas, kur aš laikau... Ir m
brolis ia
laikomas šio Žodžio mokytoju. Argi ne taip, broli Sinkai?
Dabar mums reik s užd ti ant jo rankas prieš

meldžiantis už ligonius, kad paskirtume j tarnautoju
kaip vien iš m
broli , kad jis važin
bažny ias
skelbti Evangelijos.
216 Broli Džimai Sinkai, prašau, prieik
ia prie
altoriaus? Ateik, broli Nevili. Broli Džuni Džeksonai, ar tu
ia? Dar kas nors iš šio tik jimo tarnautoj ?
217 Brolis Džimas Sinkas tiki šia Evangelija, kuri mes
skelbiame, Dievo S numi, tiki, kad Jis iš ties
iš
mergel s gim s Dievo S nus. Tiesa, broli Sinkai? [Brolis
Džimas Sinkas atsako: „Amen.“ – Red.] Tu tiki, kad Jis
mir ir prisik
tre
dien , nugal jo visk , ir s di Dievo
dešin je, Dievo j gos centre aukštyb se, amžinai gyvena
ir mus užtaria? [„Amen!“] Tu tiki vandens krikštu J zaus
Kristaus Vardu nuod mi atleidimui? [„Amen!“] Tu tiki
krikštu Švent ja Dvasia, kaip Dievas j duoda, su
ženklais ir stebuklais, kurie lydi tikint ? [„Amen!“] Jis
tuo tiki. Ir aš tikiu, kad jo gyvenimas be priekaišt
žmoni akivaizdoje. Jis dažnai jiems ia pamokslauja
šioje bažny ioje, ir aš sužinojau, kad tai puikus Dievo
vyras.
218 Dabar kreipiuosi
ši
bažny : ar ia gali
pasakyti... ar gali kas nors pasakyti k nors prieš brol
Sink ? Pasakykite dabar arba amžiams tyl kite. Kas iš
tikite po šios Žinios ir šio Žodžio pamokslo, kad
brolis Sinkas... ir kas tiki per Šventosios Dvasios
liudijim , kad brolis Sinkas turi b ti paskirtas ir šios
bažny ios išsi stas kaip Evangelijos tarnautojas skelbti
ši pamoksl , kaip buvo pamokslaujama š ryt, visame
pasaulyje, kur jis gal s nuvykti Viešpaties siun iamas?
Pakelkite rankas ir pasakykite: „Aš melsiuosi už tave,
broli Sinkai.“ Telaimina jus Dievas.
Nulenkime galvas.
219 Broli Nevili, prašau, užd k rankas ant brolio
Sinko, o tu užd k savo rankas ant Biblijos.
220 M
dangiškasis T ve, mes atvedame Tau š ryt
žmog , kuris buvo ištrauktas iš šio pasaulio sugedimo,
kuris palaik save mirusiu sau ir pri
Krist kaip
Išgelb toj , buvo pakrikštytas J zaus Kristaus Vardu,
pakilo su pažadu, kad gaus Švent
Dvasi , ir dabar
dangiškose vietose bei jau ia savo gyvenime pašaukim
tarnavimui.
221 O Dieve, kaip šios bažny ios vyresnieji, kaip
susirinkimas ir pagrindiniai priži
tojai ir taip toliau,

priži rintys kaimen , kuria r pintis mums paskyr
Šventoji Dvasia, kaimen kelia rankas žinodama, kad
brolis Sinkas yra teisus žmogus, tod l mes dedame ant jo
rankas (mes su broliu Neviliu) kaip Tavo vyresnieji, ir
tokiu b du meldžiame tik jimo malda bei pašven iame
brol Džim Sink J zaus Kristaus tarnavimui. Suteik tai.
Tebus jis pripildytas Dievo j gos. Tegul jis niekuomet
neina kompromis . Teiškovoja jis Tau sielas.
222 Ir, Dieve, mes sipareigojame b ti jam ištikimais
broliais, paremti j , kur jis beb
, malda, pagalba, ir
visaip, kaip tik gal sime. Priimk j , o Dieve, o mes
perduodame j Tau, J zaus, Kristaus, Dievo S naus,
Vardu. Amen. Amen.
223 Kol tavo rankos ant Žodžio, mano broli Sinkai, aš
paskiriu tave broliu Kristuje ir m
draugyst je, J zaus
Kristaus Vardu. Amen. Telaimina tave Dievas. Šlov
Viešpa iui! Ir susirinkusieji sako: „Amen!“ [Susirinkusieji
sako: „Amen!“ – Red.] Telaimina tave Dievas. Evangelijoje
yra daug darbo, to labai reikia, mes palaikome tave šimtu
procent viskuo, kuo gal sime tau pad ti. Telaimina tave
Dievas.
224 Argi nenuostabu b ti... O, ia tai bent! Man
patinka matyti tokius vyrus. Puiku. Jis... Kaip dabar
sužinojau, jis tapo pastoriumi „Šventumo“ maldykloje
Jutikoje, Indijanos valstijoje, jis gyvena netoli nuo ten.
225 Taigi, paži
kime. Ar dar turime? O, man regis,
dar turime pasimelsti už sergan iuosius, ar ne? Gerai, ar
jie... tu juk išdalinai maldos korteli ? Gerai, dabar greitai
pakvieskime kelias maldos korteles, visi minut
pas
kite ramiai. Mes labai užtrukome. Ar galite man
duoti dešimt minu ? [Susirinkusieji sako: „Taip, amen.“
– Red.] Gerai. Maldos kortel s, tegul žmon s, turintys
maldos... Nuo kurios tu jas dalinai, nuo pirmos?
226 Gerai, maldos kortel numeris vienas, ateikite,
prašom; numeris du, numeris trys, numeris keturi,
numeris penki. Maldos kortel s, numeris vienas, du, trys,
keturi, penki – sustokite štai ia, kiek manoma grei iau,
jei galite atsistoti. Jei negalite, tuomet duokite mums
ženkl , mes jus atnešime. Pasistengsime pakviesti kiek
gal dami daugiau. Vienas, du... du, trys, keturi, penki,
šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt. Šeši, septyni,
aštuoni, devyni, dešimt – iš j atsistojo tik du. Dešimt,
vienuolika, dvylika, trylika, keturiolika, penkiolika. Hm.

Visi, visi, turintys maldos korteles, pereikite ten kit
pus , ateikite šit pus , šit pus , jei galite.
227 O, argi Jis ne nuostabus? Dabar visi b kite kuo
pagarbesni, dar apie dešimt minu , maždaug dešimt
minu . Tie, kurie turite maldos korteles, mes
paskelb me, kad žmon s, kurie nori, kad už juos
pasimelst , ateit su savo maldos kortel mis, kad mes
ne... Suprantate, žmon s ateina vis iš naujo ir m gina
panaudoti Dievo dovanas kaip spiritizmo lent , bet mes...
mes prieš tokius dalykus.
228 Mes... mes manome, kad tiesiog reikia leisti Dievui
daryti Savo darb . Ar j s tikite tuo? [Susirinkusieji sako:
„Amen.“ – Red.] Kas iš j
tiki, kad ši Žinia š ryt yra
Tiesa? [„Amen!“] A
jums. A . Telaimina jus Dievas.
Aš tikiu tuo visa širdimi, siela ir protu.
229 Taigi, panašu, kad ia turime apie penkiasdešimt
žmoni , už kuriuos reikia pasimelsti, maždaug tiek.
Taigi, paklausykite. Kiekvienas iš j
esate Kristuje. J s
esate Kristuje J zuje, nugalite kiekvien lig . Visi, kurie
maldos eil je ir esate krikš ionys, atgim iš naujo
tikintieji, pakelkite rankas. Tuomet j
pozicija yra
Kristuje. J s jau nugal jote, ir vienintelis dalykas, kur
jums dabar reikia padaryti, tai priimti ir patik ti tuo, k
Dievas pasak esant Ties .
230 Vargu ar gal iau imtis dvasi atpažinimo eil s, to
jau b
daugoka, per ilgai užtruktume. Man tai nieko,
aš turb t gal iau ia stov ti vis likusi dien , man taip
gera. Tiesiog puikiai jau iuosi. Žinau, kad tai tiesa. Šlov
Viešpa iui! Bet dabar mes esame Kristuje, dabar mes
poziciškai pasodinti Kristuje. Amen! Oho! Ar tie dalykai,
kuri mokiau, yra Tiesa? [Susirinkusieji sako: „Amen.“ –
Red.] Jei taip, tuomet Jis ir išreikš Save. Teisingai.
231 Kas iš j
maldos eil je man s nepaž sta? Aš
paž stu daugel iš j
, bet su kai kuriais iš j
esame
nepaž stami. Pakelkite rank , kurie žinote, jog aš
nežinau, kas jums blogai; pakelkite rankas – visoje eil je.
Mhm, gerai. Ar Jis yra Kristus? [Susirinkusieji sako:
„Amen.“ – Red.] J s tikite tuo? [„Amen.“] Privalote tur ti
tik jim , turite tuo tik ti. Jei netikite tuo, tuomet nieko
nebus. J s turite žinoti savo pozicij , turite žinoti savo
viet . Tiesa, broli Vestai? Teisingai. Žinokite savo pozicij ,
Kristus pažad jo: „Darbus, kuriuos Aš darau, ir j s
darysite.“ Tik kite tuo visa širdimi.

232 Tam vyrui, stovin iam ten toliau, kažkas negerai
su klubu. Tik kite visa širdimi. J s negalite pakli ti
maldos eil , bet galite gr žti atgal ir atsis sti, viskas
praeis. Ir tai n ra v žys. Gr žkite ir atsis skite – viskas
baigta. Matote? Niekada gyvenime nebuvau mat s to
žmogaus. Jei mes nepaž stami, broli, pakelk rank . Jei
mes nepaž stami... Kas nutiko? Jis išgydytas!
Tie, kurie esate prie šio altoriaus – j s tikite?
233 O kaip j s? Mes nepaž stami, aš j
nepaž stu.
Dievas jus paž sta. Ar tikite, kad aš esu Jo tarnas? [Brolis
sako: „Amen.“ – Red.] Ar tikite šia Žinia, kuri aš
pamokslauju? [„Amen.“] O kas, jei pasaky iau, kad j s
nebetur site problemos d l nugaros? Ar tikite tuo visa
širdimi? [„Amen.“] Pone Burkhartai, gr žkite Ohaj , j s
išgydytas. J zus Kristus jus išgydo. Amen. [Susirinkusieji
dži gauja.]
234 J s esate ia ne d l sav s, j s ia d l kito
žmogaus, d l moters, ir ji taip pat iš Ohajo (teisingai),
vardu Alisa Makven. Teisingai. Jai buvo atlikta operacija.
Teisingai. Skrandžio skausmai, moteriška liga ir
nervingumas. Teisingai? Tiesiog tik kite ir ji pasveiks.
Eikite ir tik kite tuo visa širdimi. Tik kite tuo visa
širdimi, jai viskas praeis.
235 Sveiki. Aš j
nepaž stu, mes nepaž stami. Tiesa?
Ar tikite, kad aš esu Jo tarnas? Ar tikite, kad mes
nugal jome Kristuje? Jei tikite, nepaisant j
nervingumo ir j
problem ir kitko, kas jus kankina,
tada, ponia Alen, galite gr žti savo namus ir b ti sveika.
236 Man atrodo, mes nepaž stami, ar ne? Anks iau
nesu j
mat s. Mes susitinkame pirm kart , mes
nepaž stame vienas kito. Ar j s tikite, kad aš esu Jo
pranašas? J s tikite tuo? Jus kankina inkst problemos.
Tai tiesa, ar ne? J s ne iš ia, j s iš piet . J s meldžiat s
už savo neišgelb tus vaikus. Tai j
vyras už j
. Š ryt
jo širdyje vienas žmogus, draugas, už kur jis meldžiasi.
Klausykite, aš matau žmog , j s... j s esate mano
motinos ir t vo draugas. ia vaikšto vyras, kurio inicialai
L. S. ar S. T., ar kažkaip taip, S. T ar kažkaip taip – tai
s nus. [Brolis Nevilis sako: „Džei T .“ – Red.] Džei
... S.T. Ne, ne Džei T , aš žinau. Tai neaukštas
juodaplaukis vyriškis. Aš ma iau j stovint štai ia
priekyje, kur jis buvo dabar. Gr žkite namo,
j
prašym bus atsakyta. Gr žkite namo.

237 O šitas vyras š ryt ia, vyras iš Džordžijos? O, taip.
Taip! Taip. Gyvenime nesu mat s j
t vo ir motinos ir
s žinote, kad tai tiesa, bet t kart aš pama iau, kaip j s
atsiradote štai ia, prieš juos. Supratau, kad taip ir yra.
prašymas bus išpildytas, neabejokite.
238 J s visi tikite, visa širdimi? [Susirinkusieji sako:
„Amen.“ – Red.] Taigi, kiek iš j
... Juk kiekvienas iš
esate Kristuje. Pasakysite: „Ar tai pagal Evangelij ?“
tent taip dar J zus Kristus, b tent taip dar
apaštalai, b tent taip dar Irin jus ir visi kiti. B tent
taip.
Ar tikite tuo? [„Amen.“] Tuomet nulenkite galv .
239 Seni ne, prieik ia. Eil je per daug žmoni , taip
vis neprieisi. Mes parinkome iš eil s du ar tris. Ateikite
štai ia. Šis mano brolis Nevilis yra Dievo vyras. Aš tuo
tikiu.
240 Mes ia praleisime ši eil ir pasimelsime už šituos
žmones, užd sime ant j rankas. J s visi tikite, kad jie
pasveiks, kiekvienas iš j
? [Susirinkusieji sako:
„Amen.“ – Red.] Visi ia tuo tik s? [„Amen.“] Tuomet
nulenkite dabar galvas, mes esame pergalingoje
Bažny ioje.
241 Viešpatie J zau, aš paž stu šit brol , štai kod l
nieko jam apie tai nesakiau. Aš žinau, ko jis nori.
Meldžiu, kad išgydytum j , Viešpatie, ir išpildytum jo
prašym , J zaus Kristaus Vardu.
242 Dangiškasis T ve, dabar užd
rankas ant šio
brolio, mes prašome J zaus Vardu jo išlaisvinimo. Amen.
243 [Sesuo Dauch sako: „Už mano prašym .“ – Red.]
Už j
prašym . Dangiškasis T ve, suteik m
seseriai
Dauch, mielai seseriai, kuri yra m
tikra draug , mano
šeimos ir mano artim
. Mes tikime, kad ji ir jos vyras
yra Tavo vaikai. Aš meldžiu, Dieve, kad Tu išpildytum jos
prašym š ryt , J zaus Kristaus Vardu. Amen.
244 Dieve, J zaus Vardu, palaimink m
seser
Brius. Mes žinome, Viešpatie, kad ji yra Tavo tarnait ir
meldžiame, kad Tu išpildytum jos prašym , J zaus
Kristaus Vardu. Amen.
245 O, dangiškasis T ve, suvokdami, kad tik Tu vienas
gali išgydyti seser Blanko, mes meldžiame, kad Tu j
palaimintum ir suteiktum jai pagal jos prašym ,
Viešpatie, J zaus Kristaus Vardu. Amen.

246 Dangiškasis T ve, ant m
sesers mes dedame
savo rankas Viešpaties J zaus Kristaus Vardu, prašome
jos išlaisvinimo Tavo šlovei. Amen.
247 „Ir kurie tik s, tuos lyd s šie ženklai,“ ir mes
dedame rankas ant ligoni , ir jie pasveiks. J zaus Vardu,
suteik tai, Viešpatie. Kol stoviu ia, šiame nervingame,
dreban iame k ne, Viešpatie, veikiamas Šventosios
Dvasios ir pavarg s, bet Tu esi Dievas, išgydyk ši
mergin , aš meldžiu, J zaus Vardu.
248 Dieve Visagali, išpildyk m
brolio prašym .
Suteik tai, T ve. Mes dedame ant jo rankas ir smerkiame
prieš , prieš , kuris nuodija jo siel , ar žada juod ateit ,
leisk jam š ryt pergalingai pakilti virš to, Viešpatie, ir
suvokti savo pozicij Kristuje J zuje, ir tegauna jis tai, ko
prašo, J zaus Vardu.
249 M
Dangiškasis T ve, užd jus rankas ant m
brolio, J zaus Kristaus Vardu, išpildyk jo prašym .
Amen.
250 Ši miela mergait , T ve, J zaus Vardu mes dedame
ant jos rankas, Dievo šlovei prašome jos išlaisvinimo.
251 Dieve, mes žinome šios motinos širdies šauksm ir
jos dukters šauksm . Dieve, dovanok jai tik jim š ryt ,
o ji dabar pakils žinodama, kad ji turi valdži šiam
priešui, ir tai vyks J zaus Kristaus Vardu.
252 Dieve, išgydyk š maž berniuk , mes meldžiame
zaus Kristaus Vardu.
253 Dieve, m
T ve, mes dedame rankas ant savo
sesers ir prašome š ryt , kad Tu išpildytum jos prašym ,
zaus Kristaus Vardu. Amen.
254 M
Dangiškasis T ve, ši dama ateina užimti
savo vietos išgydymui, mes dedame rankas ant jos ir
prašome jos išgydymo, J zaus Kristaus Vardu. Amen.
255 Ant šio mielo mažo vaikelio mes dedame rankas,
zaus Kristaus Vardu, ir prašome išgydymo.
256 J zaus Kristaus Vardu dedame rankas ant savo
sesers...?... palaimink j dabar.
257 T ve m
, kuris esi Danguje, teesie šventas Tavo
Vardas. Ant šio berniuko mes dedame rankas, J zaus
Kristaus Vardu, teb na jis išgydytas. Amen.
258 Dangiškasis T ve, ant m
narsaus brolio, Tavo
tarno, Dievo vyro, mes dedame rankas ant jo, kad jo
prašymas b
išpildytas. J zaus Kristaus Vardu leisk
jam dabar užimti savo pozicij
kaip Dievo s nui,

apgaubtam šlovinga pergale prieš kiekvien
prieš .
Amen.
259 Dangiškasis T ve, ant m
sesut s, kuri iš jo iš
tirštos tamsos, kad vaikš iot Šviesoje, suteik, Viešpatie,
kad jos narsi siela š ryt pakilt aukštai
dangišk
atmosfer , ir išpildyk jos prašym , J zaus Vardu. Amen.
260 Dangiškasis T ve, ant m
brolio mes dedame
rankas Viešpaties J zaus Vardu ir prašome, kad Tu
suteiktum jam palaiminim Dievo šlovei. Amen.
261 M
dangiškasis T ve, mes dedame rankas ant
savo sesers Greidi ir meldžiame, kad jos prašymas b
išpildytas, T ve, o mes dedame ant jos rankas J zaus
Kristaus Vardu.
262 M
Dangiškasis T ve, mes dedame rankas ant
savo sesers, J zaus Kristaus Vardu. Teb na jos
prašymas išpildytas, J zaus Vardu. Amen.
263 M
Dangiškasis T ve, m
sesuo ateina šioje
eil je ir papraš , kad mes užd tume ant jos rankas,
teprisiartina dabar Dievo Kristus ir tepasmerkia
problem , o j teišgydo. Amen.
264 Dangiškasis T ve, ant savo brolio, mes dedame
rankas ant jo ir prašome J zaus Kristaus Vardu, kad Tu
išgydytum, J zaus Vardu. Amen.
265 Dangiškasis T ve, ant šios mergait s mes dedame
rankas ir prašome m
brangaus Viešpaties, J zaus
Kristaus Vardu, prašome jos išgydymo. Amen.
266 M
brangus Viešpatie, mes dedame rankas ant
savo brolio, Dievo S naus Vardu, J zaus Kristaus, per
kur mes esame daugiau negu nugal tojai. Mes prašome,
kad Tu išpildytum m
brolio prašym , J zaus Vardu.
Amen.
267 T ve m
, ant m
tarno brolio, šio kryžiaus
kario, aš meldžiu, Dieve, kad Tavo Dvasia nužengt ant
jo ir išpildyt jo prašym , J zaus Kristaus Vardu. Amen.
268 M
Dangiškasis T ve, štai narsus kryžiaus
karys, jis stov jo už Tavo Žod kritikos laikais ir taip
toliau, ir vis vien laik si Žodžio, išeidavo daugiau nei
nugal tojas Kristuje J zuje. Suteik jam pagal jo prašym ,
ve. Aš keliu savo mald ir duodu jam iš Tavo
palaiminimo, Viešpatie, kad tu išgydytum j ir išpildytum
jo prašym , J zaus Vardu. Amen.
269 Dangiškasis T ve, šis k dikis negal
išgyventi be
Dievo, bet Dievas gali j išgydyti. Aš dedu ant jo rankas ir

pasmerkiu prieš J zaus Kristaus Vardu. Palaimink š
vaikel , ir mes reiškiame savo teises
j kaip
Tavo
nuosavyb , J zaus Kristaus Vardu. Tebus taip. Taip ir
laikykit s.
270 Išgirsk šird m
sesers, ant kurios mes dedame
savo rankas J zaus Kristaus, Nugal tojo, Dievo
palapin s, kuris tapo k nu ir gyveno tarp m
, Vardu,
ir per Jo Vard , teis
to Dievo S naus, J zaus Kristaus,
Vard , išpildyk m
sesers prašym . Amen.
271 Brolis ir sesuo Kidai, palaiminta j
širdis. M
dangiškasis T ve, aš laikau už rank šiuos pagyvenusius
vyr ir moter , kurie pamokslavo Evangelij , kai aš
tebuvau mažas berniukas, prieš kelet dien gul jo
mirštantis nuo v žio; nuskub jau pas j ir Dievo j ga
pripild aštuoniasdešimtmet vyr ir j išgyd taip, kad
gydytojai (tai buvo toks stebuklas) nieko negal jo
suprasti. Aš meldžiu, kad tu š ryt išpildytum jo prašym .
Jo palaiminta žmonel , Viešpatie, skalb ant lentos, kad
išleist savo vyr tarnauti ir pamokslauti ši ... ši
kraujuojan
J zaus Kristaus Evangelij . Suteik tai,
Viešpatie.
272 Palaimink j
s
Džiunior , Viešpatie. Mes
meldžiame, kad Tu j išgydytum ir saugotum stipr ,
Viešpatie. Jis padeda jiems ir vežioja iš vienos vietos
kit , kad jie užd
skepetaites. Nors jie tokie pagyven ,
kad daugiau nebegali vykti pamokslauti, bet jie važin ja
po ligonines ir namus d dami skepetaites ant ligoni .
Dieve, Tu pagerbsi tai, žinau, kad pagerbsi. Palaimink
juos ir suteik jiems j
dar daugeliui dien , T ve,
zaus Kristaus Vardu. Amen.
273 B kite palaiminti. Taip ir bus, broli Kidai, tai
vyks. [Brolis ir sesuo Kidai kalbasi su broliu Branhamu –
Red.] Šlov Dievui. Amen. Taip, tas, už kur mes
meld
s telefonu.
274 Vyras ir moteris, aštuoniasdešimties met , net
daugiau, negali vykti misionieriauti ir stov ti už sakyklos,
jau per seni, kad taip pamokslaut , bet vis tiek siun ia
ia, kad gaut maldos skepetai
paketus ir siun ia šias
sergantiems ir ken iantiems, neša ligonines ir panašiai,
kad užd
ant j . Jie jau nebegali išvykti ir taip palaikyti
tarnavimo, bet jie iš vis j
daro tai, k gali. D l to
mums, jauniems, tur
b ti g da. Teisingai, daro kažk
l Kristaus.

275 Atminkite, šis senyvas žmogus, brolis Kidas,
pamokslavo Evangelij dar prieš man gimstant (tai tiesa),
meld si tada už ligonius – senas narsus karys. Ir štai
pagyven s... (Kiek jums met , broli Kidai? [Brolis Kidas
atsako:
„Aštuoniasdešimt
vieneri.“
–
Red.]
Aštuoniasdešimt vieneri met .) ...vis dar darbuojasi
Dievo karalyst s labui! Per senas, kad stov
už
sakyklos ir palaikyt
Žini
tokiu b du, bet lanko
ligonines,
gulin ius
ligonius.
S nus
j
vežioja
automobiliu. Ir jie negali vaikš ioti, tod l j tiesiog vežioja
mašina ir atveža reikiam viet , ir jiedu, ta pagyvenusi
pora, eina ten ir deda skepetaites.
276 Neseniai viena j artimoji buvo visai arti mirties,
mergait , jie man k tik apie tai papasakojo. Mes
pasimeld me už juos. [Sesuo Kid sako: „An
.“ – Red.]
Už an
. Nu jome ir užd jome... Vaikas jau ant koj .
Šlov Dievui!
277 Brolis Kidas... Jie man ia kažkada paskambino
(turb t prieš kokius du metus), kad pats susirgo
prostatos v žiu – buvo maždaug septyniasdešimt
aštuoneri ,
ar
aštuoniasdešimties,
beveik
aštuoniasdešimties met , su diagnozuotu prostatos
žiu. Gydytojas tiesiog nuleido rankas, nebebuvo
manoma nieko padaryti. Mes suskubome, mudu su Biliu
pamainomis vairavome, kad nuvyktume ten, kur jis buvo.
Ir Šventoji Dvasia mums liep važiuoti t ryt . Paprastai
mes to nedarome, jei nejau iame vedimo. Ir Šventoji
Dvasia pasak : „Važiuok,“ – ir mes leidom s keli ir
užd jome rankas ant to senolio, kad pasimelstume už j .
Ir gydytojai nebegali rasti nei p dsako šito. Šlov Dievui!
O! Kod l? M
pozicija yra Kristuje J zuje, pakilome
daug aukš iau už visas ligas ir visas priešo galias.
278 O, ar j s nesidžiaugiate Juo? [Susirinkusieji sako:
„Amen.“ – Red.]
Daug žmoni yra, kuri širdis
Liepsnoja ugnimi.
Ta liepsna per Sekmines visus
apval savimi.
Ji ir mano širdyje liepsnoja,
Vard Jo giriu.
Su džiaugsmu sakau, kad vienas aš
iš j .

Aš – vienas j , aš – vienas j ,
Su džiaugsmu sakau, kad vienas aš
iš j .
Aš – vienas j , aš – vienas j ,
Su džiaugsmu sakau, kad vienas aš
iš j .
Nors nemokyti šie žmon s,
Nesigirs kuo nors puikiu,
Bet pripildyti Dvasia
Ir J zaus krikštyti Vardu.
Skelbia j
Jo ionai
Iki pat žem s pakraš ,
Su džiaugsmu sakau, kad vienas aš
iš j .
279 Kas iš j
esate vienas iš j ? Pakelkite dabar
rankas.
...j , aš – vienas j ,
Su džiaugsmu sakau, kad vienas aš
iš j .
Aš – vienas j , aš – vienas j ,
Su džiaugsmu sakau, kad vienas aš
iš j .
Broli, tu prašyk palaimos
Tos, kur šird apvalys,
Ir skamb s varpeliai džiugesio,
Liepsnos karštai širdis.
Ir mana širdis liepsnoja,
Ir Jo Vard aš giriu.
Su džiaugsmu sakau, kad vienas aš
iš j .
Aš – vienas j , aš – vienas j ,
Su džiaugsmu sakau, kad vienas aš
iš j . (Aleliuja!)
Aš – vienas j , aš – vienas j ,

Su džiaugsmu sakau, kad vienas aš
iš j .
Aukštutiniam kambar lyje
Jie meld s Jo Vardu,
Ir Šventa Dvasia pakrikštyti
Jie buvo ten kartu.
Dovanojo Jis t j
jiems,
O, gauki j ir tu.
Su džiaugsmu sakau, kad vienas aš
iš j .
Aš – vienas j , aš – vienas j ,
Su džiaugsmu sakau, kad vienas aš
iš j . (Aleliuja!)
Aš – vienas j , aš – vienas j ,
O, su džiaugsmu sakau, kad vienas
aš iš j .
280 Dabar beni niuodami j
paspauskime vieni
kitiems rankas, sakykime:
Aš – vienas j , aš – vienas j ,
Su džiaugsmu sakau, kad vienas aš
iš j . (Aleliuja!)
Aš – vienas j , aš – vienas j ,
Su džiaugsmu sakau, kad vienas aš
iš j .
281 O j s? Pasakykite: „Amen.“ [Susirinkusieji sako:
„Amen.“ – Red.]
Aš – vienas j , aš – vienas j ,
Su džiaugsmu sakau, kad vienas aš
iš j .
Aš – vienas j , aš – vienas j ,
O, su džiaugsmu sakau, kad vienas
aš iš j .
282 Ar galiu iš
naujo sugiedoti
š
posm ?
[Susirinkusieji sako: „Amen.“ – Red.]
Nors nemokyti šie žmon s...

Jie neturi didži Dievo Žodžio, filosofijos daktar
diplom (suprantate?), joki dideli , diding dalyk .
Matote?
Nors nemokyti šie žmon s,
Nesigirs kuo nors puikiu, (jokia
didele organizacija)
Bet pripildyti Dvasia
Visi lig vieno J zaus krikštyti vardu.
Skelbia j
Jo ionai
Iki pat žem s pakraš ,
Su džiaugsmu sakau, kad vienas aš
iš j .
Aš – vienas j , aš – vienas j ,
Su džiaugsmu sakau, kad vienas aš
iš j .
Aš – vienas j , aš – vienas j ,
O, su džiaugsmu sakau, kad vienas
aš iš j . (O!)
Net už vis žem s auks
Nepalik iau vietos šios.
Nors ir stipriai velnias gundyt ,
Viliot nuolatos,
Bet saugus aš Dievo rankose,
Laimingas Jo namuos.
„Aleliuja“ Jam giedosiu visados. (O,
nieko sau!)
283 Aš taip džiaugiuosi d l to, o j s? Ar džiaugiat s,
kad esate vienas iš j ? [Susirinkusieji sako: „Amen.“ –
Red.] Tiesiog vienas iš j , vienas iš t nusižeminusi
žmoni , kurie tiesiog ištuštino save, nusilenk ne prieš
stab , bet prieš gyv
Diev (ne prieš organizacij ir
ne raš pavard s s raš ), prieš gyv
Diev , ne tam,
kad atmintinai cituot mokym , bet tam, kad leist
Žodžiui tapti k nu jumyse. Suprantate? Štai taip. Ir
nusižeminote, o tuomet per šitai Jis išk
jus
aukštybes (ne tam, kad b tum te
s, pasip
,
sakytum te: „Aš toks, šioks ir anoks.“), bet nusižemin ,
malon s ir: „Kaip gi Jis išgelb jo tok netik
kaip aš,

kaip gi Jis tai padar ?“ Štai kaip m sto tikras
krikš ionis. Ar j s tuo tikite? [„Amen.“] O, Jis toks realus!
Tikras, Jis toks tikras man.
O, tikras, Jis toks tikras man.
Nors kai kas dvejoja, vien Jo d ka
kv puoju,
Štai kod l J myliu, ir Jis toks tikras
man.
Tikras, Jis toks tikras man.
(Giedokite!)
Tikras, Jis toks tikras man.
Nors kai kas dvejoja, vien Jo d ka
kv puoju,
Štai kod l J myliu, ir Jis toks tikras
man.
284 O, aš taip džiaugiuosi d l to. Tikrai taip. Aš taip
džiaugiuosi tuo senuoju didžiu Evangelijos keliu,
gyvendamas tame šlovingame senajame Evangelijos
kelyje.
285 Dabar, draugai, kol v l susitiksime prie Kristaus
Sosto, kai melsit s, atsiminkite mane. Ir telaimina Dievas
kiekvien iš j
. Aš negal iau pasakyti, kad gailiuosi,
jog laikiau jus ia.
286 Kreipiuosi tuos, kurie sud
ia skepetaites: aš
tik užd jau rankas ant j , kol meld
s už ligonius,
jei pasteb jote, kad tai padariau, kai tik nusileido Dvasia.
Aš nepasin riau
daugyb reg jim , nes esu silpnas,
pavarg s, žinote, pamokslauju
ia jau dvi ar tris
valandas, ir aš tiesiog pasirinkau iš eil s kelet , kad
pamatytum te, jog Dievas yra Dievas. Suprantate?
Ne manomi, paradoksal s, nepaaiškinami dalykai...
Velnias...
287 Dabar atminkite, kiekvienas iš j
turite j
Kristuje... j s neturite j gos, bet turite valdži , savo
valdži . Tiesiog esate iškelti daug aukš iau, ne tam, kad
išaukštintum te patys save, bet Kristus jus pak . Kuo
daugiau Kristus jus pakelia, tuo žemiau norite b ti
(suprantate?), j s jausit s taip nusižemin , kad: „Kaip gi
Jis išgelb jo tok netik kaip aš, kaip gi Jis tai padar ?“

Bet jis taip padar ir tod l esu d kingas už tai. Amen!
Taip nuostabu!
Klaupiam s prie J zaus koj ,
Vard garbiname Jo.
Karalium vainikuosim,
Kai parves Jis mus namo.
O, brangus (o, brangus), nuostabus
Vardas džiaugsmo ir vilties!
O, brangus (O, brangus! Argi Jis ne
nuostabus?) ...nuostabus
Vardas džiaugsmo ir vilties!
288 Dabar paklausykite, nepamirškite šito. J s
giedokite priegiesm , o man leiskite sugiedoti posm .
Taip? Nežinau, ar man pavyks prisiminti posm , kur
noriu sugiedoti – tai jau kitas klausimas.
Klaupiam s prie J zaus koj ,
Vard garbiname Jo.
Karalium vainikuosim,
Kai
parves
Jis
mus
namo.
(Suprantate?)
Tu paimki J zaus Vard ,
Jis tau skydas, apsauga.
Jei apsups tave pagundos,
Visuomet pad s malda.
Štai ir viskas. Pakelk rank ir klausyk, kaip
sucyps stabdžiai! Suprantate? Suprantate?
... Visuomet pad s malda.
O, brangus, nuostabus
Vardas džiaugsmo ir vilties!
O, brangus (o, brangus), nuostabus
Vardas džiaugsmo ir vilties!
289 Pakartokime tai dar kart , visi kartu. Kaip
manote? Tiesiog dar kart paimkime t posm : „Tu
paimki J zaus Vard , jis tau skydas, apsauga.“
Sugiedokime dabar j užmerktomis akimis:

Tu paimki J zaus Vard ,
Jis tau skydas, apsauga. (Dabar
paklausykite. Ko reikia?)
Jei tave apsups pagundos, (K
turime daryti?)
Visuomet pad s malda.
O, brangus (o, brangus), nuostabus
Vardas džiaugsmo...
[Brolis Branhamas kalbasi su broliu Neviliu – Red.]
Tu juos paleisi? Gerai. [Brolis Nevilis sako: „Nor tum, kad
kažkas kitas?“] Ne, gerai, tuomet tu juos paleisi.
Vardas džiaugsmo...
Dabar brolis Nevilis, j
pastorius.
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