RAKTAS DURIMS
1
Didel garb b ti šioje maldykloje. Man taip pat tai
buvo šiek tiek netik ta. Aš, žinodamas, kad š vakar
komunijos vakaras, visuomet mielai ateinu komunij ,
jei esu kur nors netoliese, nes tai... Manau, kad visi
krikš ionys
tur
nekantriai
laukti
dalyvavimo
komunijoje, nes J zus pasak : „Jei nevalgysite,
netur site dalies su Manimi.“ Tod l ateiti
maldykl
visuomet yra didžiul privilegija. Be to, š vakar brolis
Nevilis pasak , kad yra šiek tiek užkim s, ir papraš
man s kalb ti m
susirinkimui. Aš atsakiau, kad
mielai tai padary iau. Taip pat nor iau pranešti, kad
jeigu...
2
Rytoj vakare bus broli , turto glob
ir
verslinink susirinkimas, rytoj vakare bažny ioje, kaip
prasta, pirmadien , j susirinkimo metu, ir jiems reik s
kai k nuspr sti su rangovu. Turb t j s visi žinote, kad
...m
projekt patvirtino ir mes gal sime statyti
bažny . Taigi, viskas patvirtinta ir turb t prad sime ši
savait . Darbai bažny ioje, kiek žinau, prasid s ši
savait . Ir ia, Džefersonvilyje, mums atsak neigiamai,
bet mes nuvykome Indianapolio valstij ir ten gavome
leidim , taigi ketiname statyti. Taigi prad s, ko gero, ši
savait . Žinosime po susirinkimo rytoj vakare. Ir tuomet,
po susirinkimo rytoj vakare, jei neprad s ši savait , jei
kažkas nutiks, rangovas negal s prad ti ši savait ,
tuomet prad s kit savait .
3
Ir
ateinant
savaitgal ,
šeštadien
vakare,
sekmadien ryte ir sekmadien vakare kit
savait
(ateinant šeštadien ir sekmadien ), jei Viešpaties valia,
noriu v l pravesti tris susirinkimus iš eil s, kaip ir prieš
kelias savaites. Ir po to mes... Tai bus šeštadien vakare,
o tuomet sekmadien ryte ir dar sekmadien vakare.
Kit ...tai bus šio m nesio trylikt ir keturiolikt .
4
O po to mes su keliais broliais išvyksime
Kolorad ,
medžiokl s išvyk ir paskui sugr šime. Jei
maldykla...kai ji bus baigta, jei tokia bus Viešpaties valia,
aš noriu paskirti galb t net vis savait (prieš man v l
išvykstant
susirinkimus) ir kalb ti apie Septynis
antspaudus iš Apreiškimo, kaip tik prieš tai... Kaip mes

nagrin jome Septynis bažny ios periodus, toliau po j
bus Septyni antspaudai.
5
Ir turb t per kitas dvi ar tris savaites, nes, man
regis, jie tvirtina, kad su tokiu žmogumi, kuriam visa tai
paves, jie gal s...mums pavyks pastatyti maldos namus ir
baigti po dešimties dien , ar penkiolikos, kažkaip taip.
Tuomet gal sime susodinti ia dvigubai daugiau žmoni
nei dabar, ar, galb t, trigubai daugiau žmoni . Tod l aš
laukiu to laiko.
6
Nes praeit
šeštadien
ir sekmadien
buvo
siaubinga, žinote. Jau antr valand dienos ia stov jo
tiek žmoni , kad gal jo užpildyti vis bažny , o ji dar
net nebuvo atidaryta. O kit ryt penkt valand ...viena
slaug , gyvenanti mano kaimynyst je, atvažiavo iš ten,
sak : „Penkt valand ryto aplink bažny
buvo tiek
žmoni , kad ne manoma prasisprausti.“ Taigi, o tuomet,
kai žmon s patenka
vid , ten neb ra viet ir jie
nusivilia ir išvažiuoja. O tada tie, kurie stovi susigr
ir
kimšte užkimš iš jimus, jiems taip ankšta ir taip toliau.
Matau, kaip moterys stovi ten, ir žinote, prakaituoja taip,
kad prakaitas žliaugte žliaugia. Ir koks nors vyras
užleidžia savo viet kokiai nors moteriai, o pats stovi tol,
kol nepaskausta koj , ir kas nors neužleidžia vietos jam.
Žinote, štai taip, ir išties graudu, ir motinos su mažais
sergan iais vaikais, ir taip toliau. Taip negerai.
7
Taigi mes stengiam s tai išspr sti statydami
didesn maldykl . Ir padarysime jauki vietel , kur
vaikai...kurie kartais trukdo; kaip kad maži vaikai, kurie
kartais verkia, taigi, tam bus kambarys, kad motinos
gal
nueiti ir vis dar matyti tarnavim , kuris bus
transliuojamas tiesiai
t kambar . Ir bus kambariai
sekmadieninei mokyklai ir viskas rengta taip, kaip
reikia. Ir tai, jei Viešpats leis, vyks, prasid s ateinan
savait .
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s visi balsavote šimtu procent už tai, taigi mes
to laikom s, suprantate. Bažny ia suvereni. Kaip
bažny ia sako, taip ir...nei turto glob jai, nei kas
kitas...kiekvienas glob jas turi tik vien bals . Pastorius
turi tik vien bals . B tent bažny ia...tokia bažny ios
demokratija, bažny ios suverenumas. Pasisako visa
bažny ia. Štai ir viskas. Ir mums tai patinka, nes mes
neturime joki vyskup ar hierarchij , ar priži
toj ir
taip toliau, kurie nurodin
vien , kit ar tre . Tai

Šventoji Dvasia kalba bažny ioje. Man patinka ši taisykl
ir ji labai gera.
9
Ir aš paklausiau: „Ar j s visi norite palaukti, kol
tur sime pakankamai, kad gal tume perkelti ši
maldykl ir pastatyti didel bažny ?“ Klausimas buvo
iškeltas turto glob
pasitarime, bet jie negal jo priimti
šio sprendimo. Ir tuomet jie papraš man s, kaip
pagrindinio priži
tojo, ateiti ir paklausti bažny ios.
Taigi aš pasakiau: „Dabar mes turime pakankamai pinig
išpl sti bažny ios dyd ir visk pertvarkyti“, – ir panašiai,
ir tai, k tur jome. Aš pasakiau: „Taigi galime tai padaryti
tuoj pat arba pataupyti, kol surinksime pakankamai, kad
pastatytume visiškai nauj bažny
kitoje vietoje.“
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Ir mes balsavome už tai bažny ioje ir vienbalsiai
nusprend me tuoj pat atstatyti bažny , tiesiog
nedelsiant statyti didesn
bažny . Ir ties tuo
apsistojome.
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O Džefersonvilio valdyba atmet m
prašym ,
praneš , kad negalime to daryti. Bet mes nenuleidome
rank , nuvykome Indianapol ir pateik me tai valstijos
valdžiai. Ir tuomet jie atsiunt atsakym , dav leidim ,
mes turime teis j statyti. Taigi dabar miestas jau
nebeturi su tuo nieko bendro, tai valstijos reikalas. Dabar
turime leidim ir rangovas jau laiko j savo rankose ir,
manau, jie pasiruoš prad ti bet kada.
12
Rytoj vakare, jeigu...jei rangovas pasakys, kad nori
prad ti kit
savait , tuomet aš tiesiog atšauksiu
susirinkimus...kol nesiimsime Septyni antspaud . O jei
rangovas negal s prad ti kit savait , tuomet ateinant
sekmadien , šeštadien
ir sekmadien , aš prieš
išvykdamas pravesiu susirinkimus.
13
Ir dar, aš nor jau juos pravesti š sekmadien , bet
paskui sužinojau, kad šiandien komunijos vakaras, taigi
atšaukiau juos š sekmadien . Nes kai tiek daug žmoni ,
negali patogiai priimti komunijos, o kai tur sime didesn
bažny , – gal sime.
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Taigi, mes ia turime b sim prezident . Tai... O,
s žinote, k turiu omenyje. Jis visai neseniai gim
Hikerson šeimoje. Ir jei...ar m
sesuo pianist gal
ateiti ir pianinu sugroti mums giesm s „Atveskite juos“
akord , ar kokios panašios giesm s. Šis nuostabus
mažas džentelmenas, taip ilgai lauktas Hikerson
šeimoje, pasirod
– puikus mažas vyrutis – ir

Hikersonams jis tikra brangenyb . O jie visi – brangenyb
mums, mes juos mylime ir jie mums tikri brolis ir sesuo.
Mes labai džiaugiam s, kad j šeimoje gim šis mažylis,
kuris iš pagrind pakeit ši šeim . Ir tegul dabar t vas
ir motina atneša t mažyl pašventimui. Taigi, Rašte
sakoma, kad „Jam atved vaiku ius, mažut lius, kad Jis
užd
ant j Savo rankas ir palaimint .“
15
Taigi, pasaulyje yra toki žmoni , kurie tiki, kaip
jie tai vadina, „k diki krikštu“. Tai yra, jie ima tuos
mažylius ir apskritai nekrikštija, nes tiesiog apšlaksto
juos vandeniu. Taigi, mes niekur nerandame, kad kas
nors b
taip apšlakstytas iš suaugusi , jau nekalbant
apie vaikus.
16
Juk krikštas – tai išpažinimas to, kad buvo
padarytas vidinis malon s darbas. O k dikiai apskritai
nesuvokia nuod
s. Tod l, kai J zus mir ant kryžiaus,
Jis mir tam, kad paimt pasaulio nuod
. Ir kai
dikis tampa žmogišk ja b tybe ir gimsta š pasaul ,
jis pats dar neturi nuod
s, tod l jiems dar nereikia
atgailauti. Bet kai tai...J zaus Kristaus kraujas patraukia
nuod
... Žinoma, k dikis gimsta nuod
je,
motinos prad tas neteisume, nuo gimimo meluoja, ir iš
prigimties yra nusid lis, bet J zaus Kristaus Kraujas
išperka iš to. Bet kai vaikas pasiekia atsakomyb s amži
ir skiria gera nuo blogo, tuomet jis turi atgailauti už tai,
padar . Dabar tai jau nuod
– tai gimimo
nuod
je nuod
, tai žmonijos nuod
, tai ta
nuod
, kuri padar Adomas ir Ieva, ir kurios Dievas
ne skaito d l J zaus Kristaus Kraujo. Taigi, k dikiui
nereikia atgailauti d l nuod mi , kol jis nenusideda –
tuomet jam reikia atgailauti. Suprantate? Ir kai jis
atgailauja, tuomet ateina laikas krikštui ir tada jis
krikštijamas panardinimu.
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Iki to laiko laikom s Biblijos nurodym , kurie
teigia: „Atved pas J
vaiku , kad Jis užd
rankas
ant j ir palaimint .“ Š vakar šie mieli t vai atneša š
dik
pastoriui ir man pašventimui. Ir jie mano, kad
atnešdami j
Kristaus atstov rankas, jie atiduoda j
Kristaus rankas. Tuomet tik jimu mes atnešame k dik
Dievui, kad pad kotume, jog atved j
pasaul , ir
paprašytume Dievo j palaiminti, k ir vadiname „k diki
pašventimu“.
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Taigi, j s žinote, kad taip pat elgiausi su savo
vaikais. Viena mano dukrel šiandien Šlov je ir ji buvo
pašv sta Viešpa iui ia, prie altoriaus. Šiandien ten gale
di mano s nelis ir dukryt , kurie dar nebuvo
pakrikštyti. Vienai – vienuolika, šiandien kalb jau su ja
apie tai, su Sara, apie krikšt . Ir Juozapui dar tik
septyneri, jis tam dar per jaunas, kol... Jei jis to nor
,
ir pasakyt , kad Dievas jam tai
jo šird , tuomet tai
padary iau. Bet k dikius aš tiesiog pašven iu Viešpa iui,
nes toks Rašto mokymas apie tai.
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Broli Nevili, dabar ateik ia, prašau, prie šito
nuostabaus mažylio. [Brolis Branhamas prieina prie
brolio ir sesers Hikerson . – Red.] Aš bijojau paimti... Tai
Holinas? Holinas? Taip, Holinas jaunesnysis. Styvenas
Holinas. K gi, tai puiku. O, man atrod , kad jis miega.
Tokia Hikerson prigimtis: kas bevykt , tai...?... Ma iau
neseniai, pasakiau: „Prezidentas“, – ir taip toliau. Bet,
žinoma, tam jis dar per mažas (suprantate?), kad
kalb tume apie j kaip apie prezident . Nagi, sveikas
gyvas! Žinau, kad bet kuriai dievobaimingai motinai tai
tikras lobis. Kaip j s manote? Labai mielas. Ir dabar,
broli Hikersonai, sese Hikerson, kaip Kristaus tarnas,
kaip j
pastorius, aš tik jimu nešu š k dik J zaus
Kristaus rankas, kurias j s norite j atiduoti.
20
Nulenkime galvas, kai pastorius ir aš stovime ia
užd
rankas ant k dikio.
21
M
dangiškasis T ve, Biblijoje Tau atnešdavo
mažus vaikelius, kad užd tum ant j
rankas ir
palaimintum juos. Ir tikrai, Viešpatie, jie buvo palaiminti.
Ir dabar, sekdami Tavo pavyzdžiu, tuos dalykus, kuriuos
Tu darei, stengiam s tiksliai vykdyti ir mes, Viešpatie,
skaitydami Biblij ir sekdami pavyzdžiu, b tent taip, kaip
Tu darei. Ir šis t vas ir motina, brolis ir sesuo Hikersonai,
mylimi mokiniai ia, bažny ioje, atneša mums š
maž džiaugsmo ryšul , kur Tu patik jai j globai. Jis
at jo iš Tav s, Viešpatie. Tu jiems davei š k dik . Ir
dabar jie trokšta atiduoti jo maž gyvyb Tau, kad
tarnaut Tau. Aš meldžiu, kad Tu palaimintum š vaik ,
kad suteiktum jam ilg gyvenim . Tegul jis gyvena, jei
manoma, iki pat Viešpaties at jimo. Meldžiu, kad
palaimintum j , kur jis beb
. Teb na jis auginamas
krikš ioniškoje šeimoje, kurioje ir gim , ir telieka toje
šeimoje. Tegul t vas ir motina sulaukia, kol pamatys

vaik
už sakyklos, jei
manoma, pamokslaujant
Evangelij . Jie mieliau matyt tai, T ve, negu...aukštose
pareigose Baltuosiuose r muose, ar dar kur, nes jie Tavo
tarnai, ir nori, kad vaikelio gyvenimas b
pašv stas ir
palaimintas Dievo darbui.
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Dabar aš meldžiu, T ve, kad palaimintum š vaik .
Tenusileidžia ant jo Dievo malon , teb na jis sveikas ir
laimingas vis gyvenim . Ir tebus gyvi t vas ir motina, kol
jis užaugs, mes dar kart prašome. Palaimink t , kur
mes laiminame Tavo vardu.
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O dabar, mažasis Styvenai Holinai Hikersonai, aš
atiduodu tave J zui Kristui, kad palaiminimai, kuri mes
praš me, nusileist ant tav s. B k sveikas ir stiprus,
mano mažasis broliuk, ir gyvenk Dievo šlovei. J zaus
Kristaus vardu mes to prašome. Amen. Telaimina jus
Dievas. Telaimina Dievas jus visus...?...
Ten visad jauni, visad jauni,
Šalyje, kur mes b sim jauni.
Visad jauni, visad jauni,
Šalyje, kur mes b sim jauni.
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Argi tai nebus nuostabu?! Vaikai taps suaugusiais,
seni taps jaunais. Argi tai ne nuostabu? Mes niekada
nesirgsime ir niekada neli
sime, ir niekada nemirsime.
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Taigi, apie tarnavimus brolis Nevilis paskelb .
Dabar aš taip pat noriu pranešti, kad...tas susirinkimas,
nepamirškite apie tai ir apie tuos susirinkimus, apie
kuriuos jis kalb jo. Taip pat ponia Ford, kuri anks iau
lankydavo ši bažny
– prieš kelias dienas aš nuvežiau
pas dukr – ir jai aštuoniasdešimt met , ir ji iškeliavo
susitikti su Viešpa iu vakar, man regis, aštunt valand
vakaro. Ir jos išlyd jim mes su pastoriumi vesime
koply ioje pas Kuts tre iadien dešimt ... [Brolis Nevilis
sako: „Pus vienuolikos.“ – Red.] Pus vienuolikos
ateinant tre iadien . Ponia Ford, ponia... Aš turb t
nebeatsiminsiu, koks jos... Levis, Levio Fordo žmona.
... Tai...tai Loido Fordo motina, apie kur skait te
mano knygut je – jis nor jo man išsaugoti skauto
kostium , iš kurio man teliko viena klešn . Taigi tai...tai
to jaunuolio motina. Taip kad aš neseniai nuvežiau j ir
kartu su ja pasimeldžiau; vargš senut . Ir ji iškeliavo
susitikti su Viešpa iu J zumi.

26
Tai štai, jei Viešpats leis, aš ia nor jau kai k
pranešti, kad tarnavimai, jei jie vyks kit savait (jei iš
viso tai sid jau, ar bent jau maniau, kad sid jau), apie
tai, k ketinu kalb ti per...per kit ...tuose ateinan iuose
tarnavimuose kit savait . (Jeigu aš...aš manau... Man
atrodo, buvau sid s šit knygut , nežinau, sid jau ar
ne. Taip, štai jis.) Jei Viešpats leis, šeštadien vakare
noriu pamokslauti tema „Kod l vienas žmogus daro tak
kito gyvenimui?“. O sekmadien ryte noriu pamokslauti
apie „Piramid s virš
s uždengim “. Ir sekmadien
vakare noriu pamokslauti apie savo Vedl tema „Mano
Vedlys“ – ateinant sekmadien vakare. Taigi, tepalaimina
Viešpats tas mintis ir tepadeda man, nes aš buvau
išvyk s, ir neturiu plataus konteksto j paaiškinimui.
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Taigi š vakar reikia paskub ti ir padaryti kelis
dalykus. Beje, aš ia turiu laišk , kuris...kuris k tik
at jo paštu – Bilis j neseniai iš
– kad kažkokie broliai
Mi igane... O jis at jo iš tarnautoj asociacijos, kurioje
ko tik neb na (tod l viskas ir atrodo taip tartinai,
suprantate, tai...). Jie ia tvirtina, kad kažkokie broliai,
kurie teigia, kad aš juos ten siun iau, pamokslauja, kad
vyrai turi palikti savo žmonas ir ieškoti savo dvasin s
žmonos ir kad...kad aš absoliu iai neklystantis, kad n ra
nieko... Ir, o, toki siaubing dalyk j s dar negird jote.
Ir apie tai išgirdo tarnautoj asociacija ir paraš man
laišk apie tai ir...kad aš juos ten nusiun iau ir d l to
kyla daug painiavos. Ir kai kurie iš j
pranašauja
sakydami, kad vienas vyras turi palikti šit žmon ir vesti
an . Taigi, ši bažny ia žino, kad toki paistal mes
nepalaikome.
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Mes tikime Biblija. Mes tikime, kad kai vyras ima
moter , tai yra jo žmona ir tik mirtis gali juos išskirti. Tik
taip... Mes netikime tokiomis nes mon mis. Taip pat
netikime ir „laisva meile“. Netikime tokiais dalykais. Mes
absoliu iai tikime Biblija ir vien tik ja. Taigi aš tiesiog
padarysiu šio laiško kopij ir nusi siu jiems savo
atsakym
ir išspausdinsiu žurnaluose ir taip...taip
reikalas bus išspr stas. Bet kuriuo atveju tikiuosi, kad
taip bus, jiems tai bus atsakymas.
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Taigi, š
vakar , prieš atversdami Rašt ,
pasikalb kime su m
Viešpa iu.
30
M
dangiškasis T ve, mes artinam s prie Tavo
malon s Sosto Viešpaties J zaus Vardu, To Didžiojo,

kuris nusileido iš Šlov s atskleisti mums Dievo turt
gausybes. Kokie mes d kingi Tau už t did J
, kuris
buvo Dievo apraiška asmeniškai mums, ir per J mes
turime atpirkim iš savo nuod mi . Ir mes jau per jome
iš mirties
Gyvenim , nes tikime Juo. Nes apie J
parašyta, kad Jis pasak : „Kas Mano Žodži klauso ir
Mane atsiuntus tiki, tas turi amžin
Gyvenim ir
nepateks teism , bet iš mirties yra per s Gyvenim .“
31
Palaimink Savo Žodžius š vakar, Viešpatie. Ir mes
at jome
ia, kad neužilgo priimtume komunij .
Krikš ionys, Karalyst s bendrapilie iai, susirinks prie
altori ir ten priims tai, k mes vadiname „komunija“ –
nedidel dalel švento simbolio, kur Tu mums palikai,
kad parodytume, jog tikime, kad Tu mirei už m
nuod mes ir prisik lei tre
dien , ir gyveni per amžius,
ir darysime tai, kol Tu nesugr ši, kaip Raštuose mums
sakyta. Pašventink m
širdis nuo pikt min , ir nuo
visko, k padar me priešingai Tavo didžiajai valiai. T ve,
atleisk mums ir suteik mums Savo malon s š vakar.
Atlaužk mums dabar Gyvenimo duonos Žodyje, kai mes
skaitysime ir apie J kalb sime. Viešpaties J zaus
vardu mes to prašome. Amen.
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Taigi, Apreiškimo knygoje, prad damas vienintele
eilute, noriu perskaityti 20-t eilut ...tiksliau pirm eilut
dvidešimto skyriaus.
Ir išvydau angel , nužengiant iš dangaus,
laikant rankoje bedugn s rakt ir didžiul
grandin .
33
Taigi, nor iau kalb ti, jei tai b
...jei tur iau
išsirinkti iš ia tem ar kontekst , iš šios vietos,
artimiausioms dvidešim iai ar dvidešimt penkioms
minut ms, tuomet nor iau pavadinti tai „Raktas
durims“. Na, aš nenoriu, kad tai vadint si „raktai“, nes
Petrui buvo duoti Karalyst s raktai. Ta iau aš noriu
pavadinti tai „Raktas durims“. Ir tuomet, iš karto po to,
nor siu kai k trumpai pakomentuoti apie komunij
prieš mums j priimant š vakar .
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Taigi, raktas. Aš pasteb jau (kai mes skaitome),
kad šis Angelas nuženg iš dangaus, laikydamas rankoje
rakt . Man regis Apreiškimo 13 ar 19 mes ir v l matome
kit angel , ateinant su raktu. O raktas yra...rakto
paskirtis yra kažk atrakinti, kažk , kas buvo užrakinta,

ar tai, kas tur
b ti užrakinta. Ta iau raktas
duodamas b tent tuo tikslu.
35
Taigi, b na vairiausi rakt , nes mes juos daug
kur naudojame. Yra raktai nuo sand li , yra raktai nuo
nam , yra raktai nuo j
automobilio. Ir mes juos
vadiname raktais, ir jie yra raktai. Ir dažniausiai galima
padaryti j dublikatus. O kartais namui galima padaryti
taip vadinam
visrakt . Kitaip tariant, tai raktas,
pagamintas su tam tikrais svertais ant ašies...jis tam
tikru b du pasuka spyn ir gali atrakinti beveik visas
duris, – tai ir vadinama visrak iu. Tai ruošinys,
atitinkantis daugelio rakt
šablonus, tod l jis gali
atrakinti m
namus ar net automobilius, galima
padaryti j dublikatus. Ir tuomet yra...
36
Bet koks raktas negali atrakinti joki dur , kol jo
nepanaudoja ranka. Turi b ti kažkas, kas panaudoja t
rakt . Pats savimi raktas pasinaudoti negali. Kas nors
turi panaudoti t rakt .
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Panašiai kaip šis mikrofonas, kur aš... kur aš
kalbu. Šis mikrofonas nebylus. Jei niekas j nekalb s,
pats kalb ti jis negali. Kažkas turi j kalb ti. Taigi, tai ne
mikrofonas, o balsas arba garsas už jo, kur mikrofonas
oro banga perduoda iki j
aus .
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Ir lygiai taip pat yra su Evangelijos skelbimu. Mes
patys, tarnautojai, nesame Evangelija. Bet mes viso labo
si stuvai, kurie perduoda Dievo Bals
per save
klausytojui.
39
Tas pats ir su reg jimu. Šiuo metu aš negal iau
papasakoti bažny iai jokio reg jimo. Bet jei Šventoji
Dvasia pirmiausia parodyt
reg jim
man, aš j
perduo iau tam, kam jis skirtas. Taigi, tai b
ne
mano...ne aš, reg jimas b
buv s ne nuo paties man s,
bet b
b tent Dievo duotas reg jimas, o aš b iau tik
perdav jas, kad praneš iau reg jimo žini žmon ms.
40
Taigi, taip pat ir su raktu. [Brolis Branhamas
kos ja. – Red.] (Atsiprašau.) Rakt b tinai turi laikyti
ranka, kuri atrakina duris. Suprantate, turi b ti ranka.
Štai, o t rakt , apie kur aš kalb siu š vakar, j gali
laikyti tik viena ranka, ir tai yra tik jimo ranka. Tik ji gali
laikyti t rakt . Rankose gali b ti ir kiti raktai, o šiam
reikia b tent tik jimo rankos.
41
Štai, paimkime, pavyzdžiui, pažinimo rakt . Juk
žmogus turi...jei jis nori sukaupti žini (suprantate?),

taigi, tam yra raktas. Žmogus turi atrasti tam tikr keli .
Jis turi b ti...imtis knyg
ir mokintis, ir jis
negali...niekas negali už j išmokti. Galima j mokyti, bet
išmokti jis turi pats. Ir vienintelis b das, kaip jis tai gali
padaryti, – jis turi rasti t rakt , t dalyk , kuris jam
atvers, ar at...skleis ieškomas žinias.
42
Ir yra žmon s, kurie m gina groti pianinu ir...ar
muzik . Jie to tiesiog nesugeba, bet gali vaikš ioti, ir
mokytojas juos mokys pamoka po pamokos, bet jie taip ir
neišmoks. Jiems tiesiog neduota laikyti šios paslapties
rakto, kaip skamba ritmas ir melodijos garsai ir taip
toliau. Tam reikia rakto.
43
Ir matematika: yra raktas ir matematikai, kuriuo
tiesiog privalai išmokti naudotis. Aš ma iau žmog , kuris
gal jo paimti keturias skai
eiles, užd ti pirštus, po
vien ant skai
eilut s, ir tiesiog taip perbraukti (o
skai iai iš koki penki -šeši skaitmen ), ir parašyti
apa ioje atsakym . Skai iavo iš karto keturias skai
eilutes, bet k nuo vieno iki devyni !.. Man sunkiai
sekasi suskai iuoti ir vien eilut , nebent jei tam užtenka
rank ir koj piršt , kad išspr
iau vien eilut . Aš
niekada nebuvau rad s to rakto. Bet matote, kai kurie
tiesiog turi t rakt ir žino, k su juo daryti.
44
Ir yra žini raktas, žmogus...žinioms. Yra raktas
mokslui, moksliniams tyrimams. Taigi, yra...tai svarbus
raktas. Žmon s ieško to rakto.
45
Kaip ia neseniai jie atrado atom ir sužinojo, kad
yra atomai, ir atomai sudaro molekules ir taip toliau.
Taigi, jie
tyrin ti, kažkas man , kad, jei viskas
laikosi drauge b tent d l to atomo, jei atomo kryptis
gal
b ti pakeista, tuomet tai, k jis laiko, sugri
.
Nes viskas susidaro iš atom , mes tai žinome. Štai, š
stulp sudaro atomai. Jus sudaro atomai. Žol , medžius
– visk sudaro atomai. O jei tas atomas, besisukantis
viena kryptimi, jei jis gal
b ti suskaidytas ir imt
suktis kita kryptimi, tuomet jis naikint . Ir taip didieji
mokslininkai tik jo, kad tai galima gyvendinti, ir jie dirbo
ir dirbo, valand valandas, savait po savait s, metus po
met , kol galiausiai tai pasiek .
46
Tai buvo, man atrodo, Tomas Edisonas – apie
švies – sako, kad šis žmogus tur jo pakankamai žini
elektr paversti šviesa. Jis – elektros lemput s išrad jas.
Naktimis jis net neidavo miegoti. Jis imdavo
rankas

sumuštin ir valgydavo, s
davo ir skai iuodavo, ir
dirbdavo. Kažkur s mon s gilumoje kažkas jam kužd jo,
kad jis gali tai padaryti. Kas tai? Tai raktas, kuris gali
atverti keli .
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Ne taip jau seniai buvo žmogus, kuris man , kad
turi talent rašyti iliustruotas istorijas. Jis tik jo, kad
turi rankoje t rakt . Ir jis nor jo...jis nu jo... Jis gyveno
Kanzase. Jis nu jo pas garsaus Kanzas-Si io laikraš io
leid
ir nusineš kelis savo darbus. Ir leid jas tar :
„Pone, jums tai tiesiog neduota. J s...galite net
nesistengti, j s...j s to nesugebate.“ Bet tai jo
nenuramino. Jis žinojo, kad turi tai. Jis ir v l sugr ždavo,
ir v l m gindavo, bet šis (redaktorius) jam duodavo
neigiam atsakym . Galiausiai jis jo kitur, ir ia jam
atsakydavo: „Pone, jums tai tiesiog neduota. J s to
nesugebate.“ Ta iau jis tik jo, kad sugeba! Štai kaip
reikia: jis kai k laik savo rankoje! Galiausiai jis gavo
užsakym
parašyti nedidel
scenarij ...man regis,
redakcin straipsn , ar kažk
panašaus, bažny iai,
kažkok nedidel iliustruot pasakojim bažny iai. Ir jis
nuomojosi nedidel garaž , kuriame knibžd jo žiurki ar
peli , kur pel s visur lakst , ir panašiai, taip pat ir per jo
popierius, ir jis pasteb jo, kad viena pelyt buvo
ypatinga. Štai ten gim Peliuko Mikio istorija. Dabar jis
multimilijonierius – Voltas Disn jus. Kod l? Jis kai k
tur jo rankoje ir žinojo tai, žinojo, kad jam pavyks. Taip
padaromi visi didieji pasiekimai – kai vyrai ir moterys
žino, kad turi kai k savo rankoje ir žino, kad gali tai
padaryti.
48
Kai šal ištiko poliomielitas... Kaip... Dabar mums
visiems nurodyta pasiskiepyti, kad j išnaikint . Kai
poliomielitas
ištiko...
Vakar
klausiausi
gydytojo,
važiuodamas keliu, kažkokio gydytojo iš Luizvilio. Jis
sak : „Prieš kelet met , kai ta didžiul epidemija ištiko
Luizvil , – pasak , – jei kas nors b
pabuv s mano
vietoje, kai
aš
ma iau penkiasdešimt septynis
respiratorius vienoje vietoje, ir vyrus, moteris, berniukus
ir mergaites, paralyžiuotus d l ligos, vadinamos
poliomielitu, ir jiems niekuo nebebuvo galima pad ti.“
Tar : „Daugiau niekada nenor iau to pamatyti.“
49
Bet mokslininkai susim st : „Jei yra tokia blogyb
kaip poliomielitas, tai tikrai yra kažkas, kas j
neutralizuot .“ Jie kovojo, stov davo gatv se su auliniais

batais (tie gaisrininkai), tiesdavo skryb les ir prašydavo
išmaldos, valkataudavo darydami visk , kad rast rakt
nuo dur
laisv . Ir galiausiai, vienas krikš ionis
džentelmenas, pavarde Solkas, atrado vakcin . Kod l?
Juk jie tur jo reikal su blogiu, juk jie tur jo reikal su
„žudiku“; kažkur buvo raktas, kuris gal jo žmon ms v l
atverti laisv
ir Solko vakcina tapo nepakei iama
priemone. O, štai k gali padaryti raktas! Vakcina buvo
pagaminta ir dabar poliomielitas yra naikinamas šia
vakcina, nes jos ieškojo nepavargdami ir nepasiduodami
– kažkur slyp jo tas raktas. Nuo to tur jo b ti kokie nors
skiepai ir jie buvo pasiryž tai atrasti.
50
Ir jei yra toks blogis kaip poliomielitas, difterija,
raupai, geltonoji karštlig , stablig , trizmas ir taip toliau,
ir mokslininkai sugeb jo kovoti su tuo blogiu dien ir
nakt , kol rado skiepus nuo viso to, nes tai – blogis, tai –
žudikas, tai tuo labiau yra raktas išgelb jim žmogui,
esan iam nuod
s kal jime. Yra raktas nuo t dur ,
kad išlaisvint nuo to žmog .
51
Bran-... Paprastai, kai raktas pasisuka spynoje...
Ir kai randi rakt , jis b tinai yra nuo kokio nors turto,
nuo ko nors vertingo, arba to apskritai net nerakintum.
Jei neverta rakinti, tuomet taip ir palieki. Bet kai tai verta
užrakinti!.. Taigi dažniausiai raktas k nors parodo, arba
suteikia galimyb patekti kažk vertingo. Raktas – štai
kam jis skirtas. Jis atrakina kažk vertingo.
52
Taigi, švento Jono dešimtajame skyriuje skaitome,
zus pasak : „Aš esu Durys avid . Aš esu Durys“, – ne
šiaip kokios nors durys, b tent tos Durys, vienintel s
Durys. „Aš esu tas Kelias, vienintelis Kelias, Tiesa ir
Gyvenimas, ir niekas neateis pas T
kaip tik per Mane.
Aš esu Durys avid ir visi, kurie pirma Man s at jo,
buvo priešai, vagys ir pl šikai.“ Jis yra Durys avid . Jis
yra Durys išgelb jim .
53
„Neduota žmon ms po dangumi kito vardo, kuriuo
turime b ti išgelb ti, tik J zaus Kristaus vardu,“ – ne
bažny ios, ne denominacijos, ne religijos mokymo, ne
koki nors doktrin , bet tik J zaus Vardu. Tai yra...tai
yra Raktas. Nenuostabu, kad Petras gal jo panaudoti
vien iš j Sekmini dien . Žmon s nor jo žinoti, kaip
patekti pro tas Duris. Jis panaudojo rakt . O yra tik
vienas raktas, nes yra tik vienos Durys. „Aš esu tos
Durys.“ Ir Petras tur jo Rakt nuo J . Ir jis tar :

„Atgailaukite, ir kiekvienas tepasikrikštija J zaus
Kristaus vardu, kad b
atleistos j
nuod
s, ir j s
gausite Dievo turt .“ Štai raktas Durims, o J zus yra
Durys.
Yra tik vienos Durys išgydym ir J zus yra tos
Durys.
54
Yra tik vienos Durys
ramyb . Taip. „Aš jums
duodu Savo ramyb .“ Tik Jis vienintelis yra Durys tikr
ramyb . Galite manyti, kad turite ramyb . Galite
susitaupyti pakankamai pinig nusipirkti namui; galite
susitaupyti pakankamai pinig , kad aprengtum te
vaikus, tur tum te, k valgyti, o galite gyti pakankamai
populiarumo, kad b tum te populiar s tarp žmoni . Bet
nakt , kai nusiauni batus ir ruošiesi gultis, yra tik vienas
dalykas, galintis tau duoti ramyb . Tai yra, net jei
žinotum, kad t nakt mirsi, yra tik viena Ramyb , ir
tent J zus yra ta Ramyb . Jis m
Ramyb .
55
Jis m
Išgydymas. „Aš esu Viešpats, tavo
Dievas, kuris išgydau visas tavo ligas.“
56
Jis – Durys
Dang . Ir n ra kit dur ar kito
kelio, tik per J
Krist . Jis – Durys Dang .
57
Taigi, J zus yra Durys
visus šiuos dalykus, o
tik jimas yra raktas, kuris atrakina Duris. Taigi, jei
zus yra Durys
visus šiuos Dievo pažadus, tai
tik jimas Jo pabaigtu darbu atrakina kiekvienas duris
visus lobius, esan ius Dievo Karalyst je. Suprantate?
Raktas yra... Tik jimas yra raktas, atrakinantis kiekvien
Jo duot pažad . Tai padaro tik jimo raktas, tik jimas Jo
pabaigtu darbu. Štai apie tokius raktus mes kalbame.
58
Taigi, iš laiško Žydams vienuolikto skyriaus aš ia
turiu vis s raš t ...ši tik jimo heroj . B tent tas
Dur raktas už iaup li tams nasrus. B tent raktas,
tik jimas, atrakino kal jimus. B tent tik jimas, tik jimo
raktas, užgesino ugnies karšt , paspruko nuo kalavijo
ašmen , prik
mirusius gyvenimui. Tai buvo tik jimas,
tik jimo gyvuoju Dievu raktas. Ta ranka, tas vyras, ta
moteris, kurie gali paimti t tik jimo rakt , gali atrakinti
kiekvien Dievo duot pažad . Bet jei j s neturite to
rakto, tuomet papras iausiai baksnosite, niekuomet
neatrakinsite j . Atsimušite tai, nes tas raktas...
59
Kiekvienas teisingai pagamintas raktas atitinka
tam tikrus svertus spynoje ir tie raktai turi b ti tam
tikros formos, tam tikro pavidalo, kuris pasukt tuos

svertus. Ir mažiausias neatitinkantis svertelis visk
sugadins.
60
Tod l aš tikiu pilna Evangelija, kiekvienu Dievo
Žodžiu, kuris išlaisvina Dievo j
, kuris atveria
žmon ms Jo palaiminimus. B tent raktas Durims tai
atrakina. O, tie didingi herojai, tie pranašai ir didieji
Biblijos žmon s, kurie tur jo rakt !.. Štai kod l jie gal jo
už iaupti li tams nasrus, užgesinti ugnies karšt ,
pasprukti nuo kalavijo ašmen , prikelti mirusiuosius
gyvenimui ir daryti vairiausius stebuklus – tod l, kad jie
laik t rakt ir žinojo, kad jis suveiks, nes tas raktas
buvo suteiktas Rašto.
61
Taigi, jei aš kišu religijos mokym rakt , tuomet
nežinau, kas bus. Jeigu jie sako: „Mano bažny ia sako,
kad yra taip“, – nežinau, kaip d l to.
62
Bet kai Biblija to moko, ir aš laikau savo rankoje,
tiksliau, savo širdyje tik jimo rakt , kuris sako: „Tai
Dievo Žodis“, – jis užgesins ugnies karšt , jis atrakins
ligoniams išgydym , jis atrakins išganym paklydusiems.
Aš turiu prieiti prie Dur – viskas Jo vardu – „visa, k
bedarytum te žodžiu ar darbu, visa darykite Jo vardu“,
žinodami, kad raktas, kur turite, yra tik jimas, nes Jis
sukurtas pagal Rašt . Taigi, jei tai religijos mokym
raktas, denominacinis raktas, tuomet nežinau, k jis
padarys. Bet jei tai Rašto raktas, jis atrakins, nes Dievas
taip pasak . Štai, o, nenuostabu, kad jie gal jo
sustabdyti ugnies j
ir taip toliau – jie tur jo rakt .
63
Dievui užtekdavo linktel ti kuriam nors iš ši
pranaš
– niekas negal jo j
sustabdyti. Jam
nereik davo elgtis taip, kaip kartais tenka daryti su
manimi – kalti v l ir v l – ir, galb t taip pat jums
(tikiuosi, kad ne), bet man kartoja: „Eik padaryk “, – ir
tuomet eini klupin damas. Ir: „Padaryk tai“, ir: „Sugr žk
ir padaryk iš naujo: nepadarei to teisingai.“ Užtekdavo
mažo linktel jimo! Tiesiog...jie tiesiog jausdavo, kaip
Dvasia sakydavo jiems: „Štai k reikia padaryti“, – ir
niekas negal jo j sustabdyti. Broli, jie...jie už iaupdavo
li
nasrus, jie išvengdavo kalavijo ašmen , jie
numalšindavo ugn , ko jie tik nedar – užtekdavo Dievui
linktel ti – nes jie laik savo rankoje rakt , t did
tik jim ! Jie darbavosi d l Dievo, nes niekas negal jo j
sustabdyti. O, kaip šlovinga!

64
Kaip vien kart jaunas vyras pri jo prie senyvo
brolio, kuris buvo dievobaimingas senolis, senas Dievo
pranašas. Ir šis gird jo, kaip tas vyras nuolat liudydavo,
visuomet pasakodavo apie Dievo gerum ir apie tai, koks
yra Dievas ir kas yra Kristus, ir tiesiog vis laik
kalb davo. Galiausiai tas jaunuolis tur jo b ti
šventintas tarnavimui, taigi jis pri jo prie šio seno
išmin iaus ir tar jam: „Pone, aš noriu j
paklausti.“
Jis atsak : „Klausk, jaunuoli.“
65
Jis paklaus : „Ar iš tikr
Kristus jums tiek daug
reiškia, kaip sakote?“
66
Jis tar : „Jis man reiškia daugiau, negu kada nors
gal iau apsakyti.“ Štai prašom. Kas tai buvo? Jis rado
rakt .
67
Tada tas jaunuolis atsak : „Jeigu j s visa tai
tvirtinate ir sakote man, kad jums tai taip realu, tuomet
aš noriu pažinti t pat J
taip pat realiai.“ Kas tai
buvo? Jis žinojo, kad tas senolis laik rakt , kad jis
gal jo atrakinti ir gal jo užrakinti.
68
Žinote, raktas, kuris užrakina, taip pat ir atrakina.
Suprantate? Galite atrišti arba surišti. Tikrai. Tas pats
raktas, kuris užrakina – atrakina. Raktas, kuris atrakina,
gali užrakinti. B tent taip. Suprantate? Nes jis daro ir
viena, ir kita. Kaip gaila, kad bažny ia to jau nebemato.
Kaip li dna, kad bažny ia parsidav religijos mokymams
(kaip ia pasielgta šiandien), o dabar kvie ia susivienyti.
69
Mes matome, kad dabar didžioji Romos hierarchija
ir kiti ketina susitikti, ketina pakeisti kai kurias
programas. Aš maniau, kad nepakeit , bet visgi ketina
pakeisti, suteikti kiekvienam kunigui popiežiaus gali ,
ir...kur jis beb
, ir taip toliau. Kaip gaila, kad bažny ia
ir parsidav dogmoms vietoj Žodžio. Suprantate?
Štai kada jie paliko rakt , b tent tada. B tent tod l
šiandien tarp žmoni
nevyksta dideli
stebukl
ir
ženkl , kuri b davo. Jie prarado rakt ! Taip, jie žino
Duris, žino, kad Durys yra, bet dar reikia, kad raktas
atrakint tas Duris. Lobis slypi už Dur . Jis užrakintas
nuo netikin
žvilgsni . Bet tikintysis, kuris turi
tik jim ir gali paimti tik jimo rakt , gali atrakinti tas
duris. Tikrai taip.
70
Vien kart prieš kelet met
ia buvo vienas
misionierius brolis, kuris jaut pašaukim vykti Afrik .
Jis buvo jaunas vyrukas su žmona ir dviem vaikais, labai

gražios mažos mergait s, abi septyneri ar aštuoneri
met . Ir tai niekaip neapleido šio vyruko. Jis buvo
tarnautojas, tur jo ger bažny
kaimo vietov je, bet
niekaip negal jo pab gti nuo to pašaukimo: jis turi vykti
Afrik . Jis meld si dien nakt . Nenor jo vykti. O Dievas
toliau jam kalb jo: „Tu privalai važiuoti!“ Ir galiausiai jis
pri jo prie to, kad...prie galutinio sprendimo, kad turi
važiuoti.
71
Tod l jis kreip si
savo bažny ios misionieri
taryb ir pasak : „Dievas pašauk mane misionieriauti
džiungli
gl dumoje Rodezijoje.“ O tos džiungl s
užkr stos maliarija, karštlige ir (o dar po tokia karšta
saule) pelagra, ir raupsais, ir vairiausios ligos knibžda
tose džiungl se, kur jis ketino vykti...praleisti savo likus
gyvenim . Pardav savo namus ir visk , k tur jo. Taigi,
misionieri taryba nor jo j išm ginti ir paklaus : „Ar tu
esi visiškai tikras?“
Jis atsak : „Aš tikras.“
72
Jie tar jam: „Gerbiamasis, o ar susim stei apie
tai, kad turi dvi gražias mažas dukrytes ir turi miel
jaun žmon , ir jei tu tiesiog... Gal tiesiog nuvyk ten,
apsiži
k, kaip viskas yra, ir tada sugr žk?“
73
Atsak : „Ne, Viešpats man pasak . O, tai taip
tikra!“ Jis tar : „Viešpats mane pašauk . Ir aš nenoriu
palikti nam , nenoriu palikti savo bažny ios ir savo
žmoni , bet Viešpats pašauk
mane tenai
tas
džiungles.“
74
Ir jis tar : „Gerbiamasis, ar žinai, kad tavo mažos
mergait s gali užsikr sti gelton ja karštlige arba
hemoragine karštlige ir per vien nakt mirti?“ Ir jis
vardijo vairius žmones, kurie prarado savo vaikus,
mažylius, kai atsivež juos ten, nuo t lig , nuo kuri
nebuvo paskiepyti. Ir prid
: „Pagalvok apie raupsus,
apie savo simpatišk žmon ir dvi mažas mergaites su
raupsais ir apie karšt saul , ir dalykus su kuriais teks
susidurti.“ Tar : „Negi nebijai pavojaus vežtis ten savo
vaikus ir žmon , toki viet ?“
75
Ir misionierius stov jo ten, jaunas vyrukas, ir
ašaros
ried ti jo skruostais, jis apsisuko ir tar :
„Mano broliai! Štai kaip aš ži riu Dievo pašaukim , –
pasak , – jei Dievas pašauk mane Afrik , tuomet mano
vaikai ir mano šeima saugesn Afrikoje, nei bet kur kitur
pasaulyje.“ Amen. Kas tai buvo? Jis tur jo rakt savo

pašaukimui, jis tik jo tuo, apie k kalb jo. O, aš
pamaniau: kaip puikiai pasakyta! Kai pirm
kart
išgirdau, mano širdis suspurd jo. Matote? „Jei Dievas
pašauk mane Afrik , tai mano vaikai, apsupti raups ,
pelagros ir vis t dalyk , saugesni nei bet kur kitur
šioje žem je.“ Jis tur jo rakt . Štai ko reikia.
76
Kai turite rakt , n ra jokios baim s, jokios
dvejon s, jokio klausimo. Jums nereikia klausti apie tai
kieno nors kito, j s tiksliai žinote. Laikote tai savo
rankose, žinote, k daryti. Amen. J s žinote, kas prie ko,
žinote, kad durys atsirakins! J s patikrinote svertus ir
žinote, kad jie tiksliai reikiamoje vietoje – kai kišite
rakt , durys atsilapos.
77
O, jei tik bažny ia tur
tuos raktus! Jei tik
bažny ia tur
t tik jimo rakt , mes gal tume atrakinti
bet kurias duris, bet kuri lig , bet koki nelaim , bet
kok susirgim . Tai gal
b ti mums atrakinta, jei tik
tur tume rakt . Šis vyras tur jo savo pašaukimo rakt .
78
Atleiskite, prašau, už asmenin liudijim . Aš
pamenu, kaip jau prieš maždaug penkiolika, septyniolika
met kai Viešpats man pasak ten prie up s, kai nuženg
tame Ugnies Stulpe, kurio nuotrauk matote; ir Jis
prakalbo man ir tar : „Tu turi nešti ši Žini po vis
pasaul .“
79
Ir aš pamenu, kaip Jis man kalb jo Grins-Milyje. Ir
aš nu s papasakojau pastoriui, o jis man tar : „Bili, k
valgei t vakar ? Susapnavai košmar .“ Jis sak : „Gr žk
prie savo darbo. Tu dirbi viešojo aptarnavimo
kompanijoje, turi ger darb , eik ir užsiimk savo...savo
reikalais, s nau.“ Sak : „Tu susapnavai košmar . Kažk
suvalgei.“ Tai man s n truput lio nesustabd !
80
Kai aš prad jau išgydymo tarnavimus, daugelis iš
ia pamenate mano pamoksl t ryt apie tai, kaip
Dovydas jo susitikti su Galijotu, kaip aš pamokslavau.
81
O man sak , jis tar : „Modernaus mokslo
dienomis, kai vykdome vairiausius medicininius tyrimus,
kai turime geriausius gydytojus, kai bažny ia jau prieš
daugel met pamiršo dievišk
išgydym ir panašius
dalykus, kaipgi tu eini prieš tok milžin ? Kaipgi tu
pasirodysi prieš metodistus, baptistus, presbiterionus ir
taip toliau, ir net prieš sekmininkus, kurie jau seniai tai
pamiršo ir pasin
savo religinius mokymus? Kaip tu
pasirodysi, netur damas denominacijos ar kokios nors

kitos priedangos? K gi tu darysi, Bilai?“ Vienaip ar kitaip
tai man s n kiek nesutrikd , nes laikiau savo rankoje
rakt ! [Brolis Branhamas beldžia
sakykl – Red.] Aš
pasakiau... Žmon s sak : „Niekas tavimi nepatik s. Tu
nesugeb si to padaryti. Niekas tavimi nepatik s.“
82
Aš sakiau: „Man ner pi. Vien tikrai žinau: Dievas
pašauk mane ir aš turiu eiti, nes Dievas pašauk mane.“
Aš laikiau rakt . Jis mane pašauk , Jis man parod , Jis
man pasak ir aš ma iau Jo Buvim , kai Jis mane
galiojo, ir tame slyp jo raktas!
83
Pastorius tar : „Turi vos septyni
klasi
išsilavinim ir ketini pamokslauti ir melstis karali ir
monarch akivaizdoje?“
Aš atsakiau: „Taip yra pagal Jo Žod !“
84
Maždaug tokiu laiku praeitais metais, gal savaite
ar dviem anks iau, kai aš at jau ia
bažny
ir
papasakojau jums, kad Viešpats Dievas parod man
reg jim apie medžiokl s išvyk ir apie tam tikr gyv
,
kur rasiu, su šimto septyni centimetr ilgio ragais. Ir
kad gr žtant, kai jau b siu nušov s t gyv
(kur jis
gul s ir kokioje pad tyje), gr ždamas atgal aš tur jau
nušauti sidabraspalv lok grizl . Ir aš nu jau tam tikr
vietov ir pasikalb jau su žmogumi ir jis pasak :
„Nežinau jokio gyv no, kuris taip atrodo. Ir kas d l lokio
grizlio – niekada nema iau nei vieno.“
Aš pasakiau: „Bet kažkur ia jis turi b ti.“
85
Tai jis tar : „Juk ten, kur vykstame, lokiai net
negyvena. Mes ia ieškome sniegini avin , toli už miško
rib .“ K gi, aš jau su juo.
86
O antr
dien , b tent toje vietoje, b tent ten,
kur Viešpats pasak , gul jo tas gyv nas. Taigi, kai aš
pri jau ir nušoviau t gyv
, ir kol mes tvark me od ir
ragus ir taip toliau, jis tar : „Noriu kai ko tav s paklausti.
Tu man prieš tris dienas sakei, kai išvykome iš stovyklos,
jog po to, kai nušausi š žv , kad pakeliui namo nušausi
sidabraspalv lok grizl .“
Aš atsakiau: „TAIP SAKO VIEŠPATS!“
87
Pasak : „Aš neabejoju, – tar jis, – nes mano brolis
buvo epileptikas: nors tu jo niekuomet gyvenime nebuvai
mat s, vien kart atvažiavai ia, ir pasakei man, kad tas
vaikinas pasveiks, kuomet aš kai k padarysiu. Taip ir
buvo.“ Jis kalb jo: „Bet, broli Branhamai, aš noriu kai ko
paklausti, – jis tar , – aš visk matau iki pat kalno

pap
s, iki pat miško, kur stovi tie arkliai. Ir ten nieko
ra. Ten n ra nei vienos žolyt s, nei akmens – visiškai
nieko.“ Penki centimetr storio kerpi sluoksnis kilo
aukštyn nuo miško pusantro kilometro ar daugiau, virš
miško. Paklaus : „Kur gi bus tas lokys?“
88
Aš atsakiau: „Dievas yra Jehova-Ir . Jei Jis man
pasak , kad ten bus lokys, tai jis ten ir bus.“
89
Besileidžiant nuo kalno, kaskart, kai priart davom
dar kokiais aštuoniais šimtais metr , jis sakydavo: „Broli
Branhamai, pats laikas tam lokiui pasirodyti.“
Aš sakydavau: „Nesijaudink, jis pasirodys.“
90
Ir kai mes buvome beveik už penki šimt metr
nuo arkli , v l tur jome pails ti su tais sunkiais ragais ir
daiktais, kuriuos neš
s ant nugar . Jis dar kart
apsižvalg , ir pama iau jo veide, kai pažvelg
mane,
atrod , lyg giliai širdyje jis abejot . Matote, jis tik josi,
kad taip vyks, bet rakto netur jo.
91
Bet vienaip ar kitaip, iš Dievo malon s, Jis niekada
ra man s nuvyl s. Kai Jis man pasak , kad ten bus
sidabraspalvis, aš tur jau rakt . Aš n
truput lio
neabejojau, nei kiek. Pasisukau j ir pasakiau: „Badai,
jis ten bus.“ Ir kai tik pasisukau, ten stov jo lokys, tiesiai
virš m
, už koki aštuoni šimt metr .
92
Jis užsimet akinius, jis tar : „Bili, nieko sau, ia
gi sidabraspalvis di kis!“
93
Matote, raktas, reg jimas, Viešpaties Žodis – to
niekas negali pakeisti ar sustabdyti! Bažny iai šiandien
reikia ne išsilavinimo. Bažny iai šiandien reikia ne
denominacijos. Bažny iai šiandien reikia ne religijos
mokym . Tai, ko šiandien reikia bažny iai – tai rakto,
atrakinan io Raštus, Duris. O Kristus yra Durys ir Jis
yra Žodis. Tik jimas gyvojo Dievo Žodžiu atrakina visas
duris.
Dieve, duok mums t rakt . Duok mums t rakt .
94
Laiško Žydams dvyliktame skyriuje sakoma: „Tod l
ir mes, tokio didelio liudytoj
debesies apsupti,
nusimeskime visus apsunkinimus bei lengvai apraizgant
netik jim .“ ia sakoma „nuod
“, o nuod
– tai
„netik jimas“. Suprantate? Yra tik viena nuod
– tai
netik jimas.
95
O nuod
reiškia „nepataikyti
taikin “. Kaip
šaudant: jei nepataikai, reikia tiksliau nukreipti ginkl
(suprantate?), nes kažkas negerai. J s nepataik te

taikin . Matote, gr žkite ir pabandykite iš naujo. Nuod
reiškia „pasisuk, tu nepataikei taikin “. Jei norite tapti
krikš ionimis, ir nu
prisijungiate prie bažny ios – j s
nepataik te taikin . Jei j s norite tapti krikš ionimis, ir
jus apšlakst T vo, S naus ir Šventosios Dvasios vardu –
s nepataik te. Geriau gr žkite. J s nepataikysite
taikin . J s vis laik prašausite, galiu jus patikinti. Tik
viena gali jus laikyti tikslioje linijoje: tai Raštas, Biblija,
Žodis. Nes tiek dangus, tiek žem praeis, bet Dievo Žodis
niekuomet nepraeis.
96
Taigi, laikykite rakt , tik jim Žodžiu! Ir visu tuo
tik jimu, kur turite (ir nei truput lio neabejokite), j s
galite atrakinti visas duris, esan ias tarp j
ir Dievo
palaiminimo, skirto jums. Tepadeda mums Dievas tur ti
tuos raktus – tokia mano malda. Nulenkime dabar galvas
maldai.
97
M
dangiškasis T ve, mes Tau d kojame
vakar, kad davei mums rakt , kuris atveria mums
išganym . Aš Tau d koju už tai, Viešpatie, kad mes
išgelb ti, ir už rakt , kuriuo iki šiol gal jome naudotis.
Bet Dieve, duok mums tik jim , kad kiekvienas iš ši
Žodži , parašyt Tavo Knygoje, yra maži svertai, o tas
Raktas vadinamas J zumi...tiksliau tos Durys vadinamos
zumi; ir raktas, vadinamas tik jimu, prisiliesdamas
prie kiekvieno Žodžio, atrakina Jas. Jis pasuka žemyn t
svertel ir mes galime žengti
t
palaiminim .
Dangiškasis T ve, duok mums t rakt , kad gal tume
tik ti Dievo pažadais, kad m
tik jimas nepavest , kad
mes gal tume pasitarnauti Tau ir tiems, su kuriais
bendraujame.
98
Atleisk kiekvien
m
netik jimo nuod
,
Viešpatie, ir pad k mums b ti Tavo. Dabar mes
artinam s prie komunijos stalo ir aš meldžiu, dangiškasis
ve, kad Tu atleistum mums visus nusižengimus, kad
gal tume eiti bendravimo aplink Dievo stal džiaugsm .
Mes to prašome J zaus Vardu. Amen.
99
Mano broli, sese, jei tu turi rakt nuo Karalyst s,
rakt nuo Dur , išganymo rakt , tepadeda tau Dievas
atidaryti duris ir sileisti J
. Leiskite Jam suteikti jums
dalyk , kuri taip...taip trokštate.
100 Taigi, dar minut
prieš tai, kai prad sime skaityti
apie komunij , noriu kai k pasakyti, nes tai apie
komunij . Ir kai mes ateiname prie šio altoriaus, yra tik

vienas kelias: tai yra, jei mes rankose laikome tik jimo
rakt , tai leidžia mums žinoti, kad m
nuod
s
atleistos. O jei mes neturime to rakto, kuris atrakina
Duris, jog m
nuod
s atleistos, tai mums ne vieta
už Viešpaties stalo. „Nes kas valgo ir geria nevertai, tas
valgo ir geria sau pasmerkim , Viešpaties k no
neišskirdamas.“ Tai tiesa.
101 Manau visi žinome, kad šiandien nacionalin
komunijos diena. Ši dien
visos bažny ios priima
komunij . Tai nacionalin komunijos diena visoje šalyje.
Ir aš pamaniau, kad tai tinkamas laikas pasakyti kelet
žodži apie komunij prieš j priimant, kol pastorius, jei
gali, paruoš skaitymui Rašto vietas apie tvark prie
Viešpaties stalo. Taigi, ši komunija... (Aš užtruksiu ne
ilgiau negu dešimt minu .)
102 Ši komunija, kuri mes ketiname priimti, kelia
daugiausiai gin
tarp vis Biblijos mokym . Tai buvo
...vienas iš pirm
gin
ankstyvojoje bažny ioje. Ir
šiandien protestantai – episkopalistai ir metodistai, ir
daugelis kit
protestant
bažny
– mielai priimt
katalik ...Romos katalik
doktrin , jei gal
juos
perkalb ti tuo vieninteliu klausimu apie komunij .
Ta iau jie sutiks su tuo, kad šventikas tur
tuoktis ir
ti tarnautoju. Katalik bažny ia kelet kart sutiko su
tuo j
suvažiavimuose ir susitikimuose. Jie su tuo
sutinka. Ir jie sutaria d l vairi mald ir taip toliau –
protestant bažny ia d l to sutinka. Ir katekizmai, ir
panašiai, nedideli altoriai šen ir ten – katalik bažny ia
pasiruošusi tai padaryti. Bet kai kalbama apie komunij ,
ia jie išsiskiria. Kiekvienas, kuris skait istorij , žino tai.
Bet, žinoma, mano poži riu, jiems tekt
daug ko
atsisakyti, kad aš gal iau tai priimti (suprantate?), nes
to n ra Biblijoje.
103 Bet aš noriu pasakyti vien dalyk apie katalik
bažny . Ar žinote, kad pradžioje katalik bažny ia buvo
apaštalin sekminink bažny ia? Iš ties buvo! Tai buvo
pati bažny ios pradžia. Ir matote, prie ko jie...prie ko jie
pri jo? Jie vis pašalindavo Žod ir terpdavo dogm .
104 Ir jei sekminink bažny ia egzistuot dar šimt
met , ji nutolt nuo Biblijos daug toliau, nei šiandien yra
nutolusi katalik bažny ia, tuo keliu, kuriuo eina dabar.
105 Katalik bažny iai prireik keli šimt met , kad
nuo to atsitraukt , trij šimt met nuo ankstyvosios

bažny ios iki organizuotos Romos katalik bažny ios,
kuri jie
. Ir jie at
...pritrauk aukštus postus
užiman ius žmones ir taip toliau, ir jie iškirpo vien ir
jo kit , patrauk
t
ir prid jo an , patrauk
pagoniškus stabus ir pastat katalikiškas statulas ir taip
toliau, ir eidavo kompromis , kol atsid
ten, kur yra
dabar – Romos katalik bažny ioje.
106 O protestantiška sekminink bažny ia, kuri per
penkiasdešimt egzistavimo met atsitrauk nuo to, nuo
ko prad jo, po šimto met bus prastesn s b kl s nei
katalik bažny ia. Teisingai. Tai pasakyta kategoriškai,
bet tik paži
kite, nuo ko jie nupuol . Jie per jo tiesiai
organizacij , per jo kompromis su tuo ir su anuo, ir su
viskuo kitu. Ir štai prašom, matote, keliauja tiesiai atgal.
107 Ta iau komunija vadinama „Viešpaties vakariene“.
Taigi, daugelis žmoni nori j priimti ryte. Biblijoje
nepasakyta, kad tai buvo Jo pusry iai. O žmon s
šiandien...kaip jie vis dar gali sakyti „Viešpaties
vakarien “, kai jie ne... Jie išbrauk vakarien , praleido
ir pavadino „pietumis“. Hm! Nes mon . Vakarien !
108 Taigi, Biblijos laikais tai visuomet buvo gin ytinas
klausimas, tai buvo gin ytinas klausimas ir tuomet.
Žmon s neteisingai suprato Viešpaties vakarien . Kai jie
ateidavo prie stalo, Paulius sak tiems korintie iams, kad
jie ateidavo ir prisigerdavo prie Viešpaties stalo. Matote,
jau tada tai buvo neteisingai suprasta. Jis sak : „Jei
norite valgyti, pavalgykite namuose.“
109 Ir dar vienas dalykas, kurio esm neteisingai
suprato: nusid liai ir žmon s, gyvenantys nuod
je,
ateidavo ir priimdavo komunij . Ir tai buvo neteisingai
suprasta. Žmogus gyveno su savo motina, pamote, ir
bažny ia jam apie tai sak – vis tiek prie stalo priimdavo
komunij .
110 Ir tarp j
buvo susiskaldym , o jie vis tiek
priimdavo komunij . Jis sak : „Gird jau, kad gyvenate
kaip visi pagonys. Ir tarp j
kilo nesutarim , kokie
na pas...ypa Kefo namuose ir taip toliau.“ Sak : „J s
gyvenate kaip visi pagonys.“ Matote, neteisingai suprato.
111 Komunija
visuomet
b davo
neteisingai
suprantama. Taigi, gal iau t sti apie tai valand
valandas, bet reikia pereiti prie komunijos ir koj
plovimo. O koj plovim jie papras iausiai apskritai
praleido, išskyrus kelias denominacijas. Daugelis

sekminink
visiškai nuo to atsitrauk . Matote? Ir...
Biblijoje tai vis tiek yra, b tent taip, kaip buvo parašyta.
Suprantate?
112 Taigi, Roma nevadina to komunija. Jie vadina tai
„mišiomis“. Tai vadina „šventosiomis mišiomis“. Jie
nepriima komunijos, jie priima mišias. Tai mišios. O
mišios, žinoma, panaikina tikr
komunijos prasm .
Mišios reiškia „viltis“. Jie priima mišias, tik damiesi, kad,
jeigu dalyvaus mišiose, Dievas jiems atleis nuod mes, kai
jie tiesiogiai priima Kristaus k
, kur kunigas paver ia
Kristaus k nu ir krauju, priima tai, tik damiesi, kad d l
to Dievas ne skaitys j nuod mi . Tai mišios.
113 Protestantai tai vadina „komunija“. Komunija
reiškia „d kojimas“, k protestantai... Katalikas priima
mišias, vildamasis, kad per mišias Dievas atleis jiems j
piktadarystes. Protestantas tai priima su pad ka už tai,
kas jau buvo padaryta per komunikavim su Dievu,
bendravim su Juo, kad tai jau vykdyta. Katalikas tikisi,
kad tai bus padaryta, protestantas sako, kad tai jau
padaryta. Katalikas svarsto, ar jo nuod
s atleistos,
protestantas išpaž sta, kad jos atleistos, kad jis laisvas. O
komunija yra komunikavimas su Dievu. Ir mes priimame
šiuos simbolius ne vildamiesi, kad m
nuod
s bus
atleistos, bet kad jos jau yra atleistos. Nes tai... Viena yra
viltis, o kas kita yra tik jimas. Vienas tikisi, kad jis
teisus, o kitas žino, kad jis teisus. Suprantate? Kitas...
Vienas tikisi, nes nežino, kur stovi, o kitas žino, kad yra
teisus, nes žino, k pasak Dievas. Štai taip. Štai kur
skirtumas. Tod l kai j s tiesiog viliat s, b kite atsarg s;
bet kai žinote, tuomet pirmyn! Suprantate, tuomet j s
bendravime su Dievu. Protestantas – jis...jis sako, kad
jam atleista ir žino tai, o katalikas laiko mišias – tikisi,
kad bus atleista. Štai, pavyzdžiui: vienas – elgeta, kuris
tikisi, kad viskas bus gerai (suprantate?); kitas – elgeta,
kuris d koja už tai, kas jau padaryta. Jie abu elgetos. Bet
vienas elgetauja tik damasis gauti, o kitas elgeta žino,
kad tai turi, ir d koja, kad jam tai duota. Štai kur
skirtumas. Taip ir su komunija. Tikrai taip. Vienas
viliasi, kad jam atleista, kitas žino, kad jam atleista ir už
tai d koja.
114 Taigi komunija skirta krikš ionims, kurie gim iš
naujo iš Dievo Dvasios. O gim s iš naujo neb tinai
reiškia, kad j s gavote Švent
Dvasi . Atsiminkite.

Daugelis taip moko. Nepaž stu nieko, kas apie tai moko
šitaip (nors brolužis Arganbraitas ia neseniai pamin jo
iš sakyklos). Suprantate? Ta iau naujasis gimimas n ra
Šventosios Dvasios krikštas. Raštas to nepatvirtina, aš
nemanau (suprantate?), kaip aš tai matau. Suprantate?
Aš tikiu, kad j s gim iš naujo...
115 Ir tod l aš naudoju žodžius „krikštas J zaus
Kristaus vardu“, bet ne atgimimui. Taigi, sekmininkai,
jungtini sekminink bažny ia krikštija J zaus Kristaus
vardu atgimimui. Aš tuo netikiu. Gali tai daryti, jei nori.
Bet aš tikiu, kad Petras pasak : „Pirmiausia
atgailaukite.“ Vanduo neatleidžia nuod mi . Bažny ia
pavadinimu „Kristaus bažny ia“ pamokslauja apie tai
šitaip. Bet aš tikiu, kad atgaila, dievobaimingas
li desys...atgailauti reiškia „apsisukti 180 laipsni “.
Gr žkite atgal, j s nepataik te
taikin , prad kite iš
naujo. Pirmiausia padarykite tai. Ir j
vandens
krikštas t ra išorinis išpažinimas to, kas buvo padaryta
viduje, kad j s pri
te Krist kaip savo Gelb toj .
116 Turb t š vakar ia tik šios bažny ios lankytojai,
kiek žinau; aš ia b nu nepakankamai, kad žino iau, kas
ateina, o kas ne. Neseniai mane šiek tiek kritikavo už tai,
kad baseine pakrikštijau vien vyr , senyv žmog . Ir aš
važin davau pas j , jis buvo geras senukas. Man teko
privilegija vis jo šeim atvesti pas Krist – visi jie
krikš ionys. Šis senukas buvo malonus žmogus ir jis
man patiko, taigi aš nuvažiavau pas j ir pasakiau:
„Seneli, kod l tu netampi krikš ioniu?“ Jis mane myli.
117 Jis atsak : „Broli Branhamai, aš tapsiu
krikš ioniu, kai pasidarysiu pakankamai geras.“
118 Aš atsakiau: „Seneli, padaryk štai taip: paieškok
tokios vietos, kur gali pasidaryti pakankamai geras, tada
papasakok man, kur ta vieta – aš irgi noriu ten nuvykti.“
Sakiau: „Kristus niekuomet neat jo gelb ti ger žmoni .
Jis at jo gelb ti blog
.“ Jei manote, kad esate geri,
tuomet Jis at jo gelb ti ne j
. Jis ateina gelb ti t , apie
kuriuos žino, kad jie blogi. Suprantate? Kristus mir , kad
išgelb
nusid lius. Suprantate? Ir aš pasakiau:
„Seneli, štai kur yra riba.“
Jis tar : „Juk aš r kau cigaretes.“
Atsakiau: „Neketinu net kalb ti apie jas.“
Jis kalb jo: „Aš m ginau mesti, broli Branhamai.“
Sakiau: „Aš neketinu kalb ti apie cigaretes.“

Jis v l: „Na, kai sugeb siu...“
119 Aš atsakiau: „Ne...nereikia apie jas iš vis daugiau
kalb ti, pamirškim jas. Noriu užduoti tau klausim .“
Jis tar : „Gerai, kok ?“
Aš paklausiau: „Ar tiki, kad yra Dievas?“
120 Atsak : „Žinoma, tikiu.“ Tar : „Manau, kad tikiu
taip pat tvirtai kaip ir tu, broli Branhamai.“
121 Aš paklausiau: „Ar tiki, kad tas pats Dievas
persimain ir tapo k nu ir gyveno tarp m
J zaus
Kristau Asmenyje tam, kad išgelb
žmones?“
Tar : „Taip, tikiu tuo.“
„Ir Jis mir , kad išgelb
tokius nusid lius kaip
tu ir aš?“ Matote?
„Taip, tikiu tuo.“
122 Aš pasakiau: „Viskas yra taip: mes visi ia esame
dideliame pastate, ir mes kal jime. Ir aš negaliu stov ti
šitame kampe ir sakyti: „Tai man pad s išeiti iš kal jimo“,
– atsistoti ia kamp ir sakyti: „Štai iš ia man bus
lengviau ištr kti iš kal jimo“, – mes visi tokioje pa ioje
pad tyje. Ir kiekvienas žmogus, gim s šiame pasaulyje,
gim nuod mingas, prad tas neteisume, nuo pat gimimo
meluoja. Jis iš prigimties renegatas.“
123 Kažkas neseniai paklaus , tar : „Broli Branhamai,
jeigu... Ar b
koks skirtumas tarp Adomo ir Ievos ir j
vaik šiandien, jei jie b
nuogi, vaikš iot ... Ar j
nai b
tokie patys?“
124 Aš atsakiau: „Tikrai ne.“ Mes su broliu Fredu ir
kitais keliavome namo po voveri
medžiokl s. Aš
pasakiau: „Ne, jie neb
tokie patys.“
125 Paklaus : „Nori pasakyti, kad Ieva b
ne tokia
moteris kaip jos dukros, o Adomas ne toks vyras kaip jo
s?“
Aš atsakiau: „Daugeliu atžvilgiu – taip, bet k no
sud jimo atžvilgiu – ne.“
Jis paklaus : „Koks b
skirtumas?“
126 Aš atsakiau: „Jie netur
bambos. Jie buvo
sutverti. Teisingai. Jie nebuvo prie nieko pritvirtinti.“
127 Kadangi j turi visi, gim šiame pasaulyje, tai
parodo, kad tai nuo pat pradži renegatas. Teisingai.
Pasakiau: „Be abejo, štai kur skirtumas. Jie netur
bambos. Jie nebuvo sujungti su jokia moterimi, kad ia
patekt .“ Suprantate, Dievas juos suk
.

128 Taigi, aš tariau: „Noriu kai k pasakyti. Visi
žmon s, esantys šiame kal jime – kas gi šventas? Kas
nebuvo gim s per seks ? Kas gali pad ti kitam, nepaisant
to, kas jis yra? Mes visi tame pa iame kal jime. Bet
Dievas padar Save vienu iš Savo k rini
ir gim
nelytiniu keliu per švent Krauj , kur pats suk
, ir tuo
Krauju Jis mus išpirko.“ Paklausiau: „Ar tiki tuo, seneli?“
Jis atsak : „Aš tikiu tuo.“
129 Aš tariau: „Kristus mir už tokius blogus žmones
kaip tu. Taigi, yra tik vienas kelias. Tu nieko negali
padaryti. Jis si lo tai tau. Ne manoma to užsitarnauti.
Nieko ne manoma padaryti, kad tai gautum. Jis tai
tiesiog duoda tau. Ar priimsi tai, k Jis d l tav s padar ,
kad išgelb
tave nuo pragaro?“
130 Jis tar : „Aš tai padarysiu.“ Jis pasak : „Bet jei tik
aš gal iau atsikratyti t cigare .“
131 Aš pasakiau: „Cigaret s pa ios išsidangins.
(Suprantate?) Tu tiesiog... Aš neklausiu tav s... Aš ne
statymininkas, aš tikiu malone: „Visi, kuriuos T vas
Man dav , ateis pas Mane.“ Aš tariau: „Jei tiki tuo visa
širdimi!..“
Jis patvirtino: „Visa širdimi aš tikiu tuo.“
132 „Tuomet ar priimsi tai, remdamasis šiuo pamatu,
kad tu to nevertas, bet Jis yra tas, kuris vertas? Neži
k
save, ži
k J , nes pats sau nieko negali padaryti.
Ži
k t , kuris d l tav s kai k padar . Kaip d l Jo?“
„O, – atsak šis, – Jis vertas.“
Aš pasakiau: „To ir reikia, tuomet priimk tai, k
Jis tau duoda.“
Atsak : „Priimu.“
133 Ir aš pakrikštijau j J zaus Kristaus vardu. O jis
iš jo iš ia ir užsideg cigaret .
134 Prieš kelet savai
buvau jo namuose. Vien
nakt ma iau reg jim apie amžinai žaliuojant med ,
kuris buvo nukirstas ir apverstas aukštyn kojom. Ma iau
prie jo prikaltas lentas. O priešpaskutin lenta buvo
išskirtin . O žemiau, po ta lenta, visai prie krašto, kuris
štai taip kabojo, kaip tik toje vietoje medis sul žo. Ir
Balsas tar : „Tai tur jai b ti tu“, – ar: „Tai b tum buv s
tu.“ Ir senelis Koksas nukrito, susižeid štai ia nugar .
Taigi, kit ryt , kai jis buvo lovoje, jam atneš cigaretes, o
bet koks noras buvo ding s. Prieš kelet savai ... Jis
daugiau ne
j
burn , nebenori nei vienos, ar kažko

panašaus. Matote? Ir aš ma iau seniau, kai jo rankos
davo visos pageltusios (prieš kelet savai ) nuo
cigare , o dabar jis nepaken ia j n iš tolo! Pirmiausia
padarykite tai, kas svarbiausia! Nesistenkite tapti gerais,
s iš prigimties blogi, ir nieko ia nepadarysi. Yra
skiriamoji riba, visi žmon s toje pus je.
135 Taigi, kai aš gimiau šiame pasaulyje, tai vyko iš
mano motinos ir t vo šventos santuokos; jos
iose buvo
kiaušin lis, o mano t vo liaukose buvo kraujo l stel .
Mano gyvyb susideda iš tos kraujo l stel s, ne iš mamos
kiaušin lio – iš mano t vo kraujo l stel s. Ir kai ta kraujo
stel atsid
reikiamoje vietoje, kad susitikt
su
kiaušin liu, kai taip vyko, gamtai buvo Dievo sakyta
suteikti man k
. Ir kai aš tuomet gimiau žmonijoje,
man buvo suteikta galimyb tapti protinga b tybe, kaip
visi žmon s, kad gal iau vairuoti automobil ar daryti
tai, k
daro žmon s: vaikš ioti, kalb ti, vairuoti
automobil ir taip toliau. Man tai buvo suteikta, nes
gimiau žmoni šeimoje, ir man buvo duota intelekto galia
ti žmogumi.
136 Taigi, kai aš gimiau Dievo šeimoje, aš at jau per
Krauj , Kraujas dav man Gyvyb . Ir po to, kai tapau
gyvas Kristuje, Jis pakrikštijo mane Švent ja Dvasia ir
dav gali b ti Dievo s numi. Taigi, panašiai kaip aš
galiu vaikš ioti, kalb ti kaip žmogus, vairuoti automobil
kaip žmogus... O kai aš pri miau Švent
Dvasi , gavau
išvaryti demonus, kalb ti naujomis kalbomis,
pamokslauti Evangelij , gydyti sergan iuosius – aš
pakrikštytas! Ne gim s, bet pakrikštytas!
Aukštutiniam kambar lyje
Jie meld s Jo Vardu
Ir Šventa Dvasia pakrikštyti
Jie buvo ten kartu.
137 J s tikite Amžinuoju Gyvenimu ir esate atgim
savo tik jimu. J zus pasak Švento Jono 5:24: „Kas
Mano žodži klauso ir Mane atsiuntus tiki, tas turi
amžin
Gyvenim “, – ne Švent
Dvasi , bet Amžin
Gyvenim . Jis gim Dievo šeimoje, o paskui buvo
pakrikštytas Švent ja Dvasia su sugeban ia m styti
tik jimo j ga, padedan ia jam tik ti Evangelija, kad ši
veiksminga ir teisingai reikšt si. Amen. Tuomet jis
elgiasi kaip Dievo s nus. Tuomet jis gali išvaryti

demonus. J zus sak : „Šie ženklai lyd s juos!“ Matote?
„Mano vardu jie išvarin s demonus, kalb s naujomis
kalbomis, ims gyvates, gers mirtinus nuodus.“ Matote, jis
Švent ja Dvasia gauna j
tai daryti.
138 Taigi, prieš išeidamas Jis pasak : „Man geriau, kad
Aš išeinu. Nes jei neišei iau, pas jus neateit Šventoji
Dvasia.“ Suprantate? „O kai Ji ateis, Ji tikins pasaul d l
nuod
s ir išmokys teisumo, ir parodys tai, kas bus (tai
yra reg jimai). Ji jums apreikš tuos dalykus, kuri jus
mokiau.“ Tie patys Žodžiai, kad Jis at jo... Niekas negali
suprasti Žodži be Šventosios Dvasios krikšto. Ir kai
žmogus sako, kad turi Šventosios Dvasios krikšt , ir
abejoja Žodžio teisingumu, tuomet kažkas negerai.
139 Paulius buvo Naujojo Testamento kritikas. Tai
nebuvo...Naujasis Testamentas dar nebuvo parašytas.
Paulius buvo krikš ionyb s kritikas – Saulius. O kai jis
gavo Švent
Dvasi , jis trims metams iškeliavo Azij ir
studijavo Raštus, nes buvo išmokytas Gamalielio, didžio
mokytojo. O po to, kai sugr žo, po keturiolikos met , jis
nu jo susitikti su Petru Jeruzal je ir pamat , kad j
Evangelija buvo Žodis Žodin tokia pati. Tas pats Dievas,
kuris paskatino Petr pamokslauti Sekmini dien ir
liepti atgailauti ir pasikrikštyti J zaus Kristaus Vardu, ta
pati Šventoji Dvasia apreišk tai Pauliui ir šis pasak
jiems Apaštal darb 19 (po to, kai vien kart jie jau
buvo Jono pakrikštyti), pasak : „Jums reikia iš naujo
pasikrikštyti J zaus Kristaus vardu.“ Suprantate?
140 Matote, Šventoji Dvasia tiksliai laikosi Rašto. Jo...
Tik jimas tuo atveria kiekvien paslapt . Amen! Biblijoje
1-ajame Jono 5:7 sakoma: „Yra trys liudytojai Danguje:
vas, Žodis (Kuris yra Kristus) ir Šventoji Dvasia; šitie
trys yra viena. Ir yra trys liudytojai žem je: vanduo,
Kraujas ir Dvasia. Šie trys n ra viena, bet sutaria kaip
vienas.“ Taigi, ne manoma tur ti T vo, neturint S naus;
ne manoma tur ti S naus, neturint Šventosios Dvasios –
jie yra viena. Bet galima b ti išteisintam ir neb ti
pašventintam, galima b ti pašventintam neturint
Šventosios Dvasios. Pašventinimas ateina per Krauj , per
Krauj ateina Gyvenimas. Suprantate? O Šventoji Dvasia
yra Dievo j ga (suprantate?), j ga, duota bažny iai.
141 „J s gausite (k ?) j
, – Apaštal darb 1:8, – po
to, kai ta Šventoji Dvasia nužengs ant j
, j s gausite
! (Ne „gimsite iš naujo.“) J s gausite j
po to, kai

Šventoji Dvasia nužengs ant j
. Tuomet b site Mano
liudytojai Jeruzal je ir visoje Jud joje bei Samarijoje, ir
ligi pat žem s pakraš .“ Suprantate? J s gaunate j
po to, kai priimate Švent
Dvasi . Bet pirmiausia turite
gauti Švent
Dvasi , o tai ir yra Dievo J ga
(suprantate?), kad išreikštum te ir parodytum te...j s...
Kaip kad j s tapote žmon mis ir išmokote kalb ti ir
vaikš ioti, ir daryti tai, k daro žmon s – taip ir tuomet,
kai esate pakrikštijami Švent ja Dvasia, jums suteikiama
galia elgtis kaip Dievo s nums ir dukterims. Nenuostabu,
kad žmon s elgiasi ir daro taip, kaip daro šiandien – jie
niekuomet nebuvo pripildyti Švent ja Dvasia. Jei b
,
tuomet elgt si kitaip. Jie tvirtina, kad yra pripildyti, bet
zus pasak : „J s pažinsite juos iš vaisi .“ Tai kaipgi
s galite tai daryti? Matote? Visa tai labai painu.
Suprantate? Gr žkite prie fakt !
142 Taigi, jei gyvenate tvarkingai ir tvirtinate, kad esate
krikš ionis, mes kvie iame jus š vakar prie Viešpaties
stalo. Šiandien, žinoma, komunij priima visoje šalyje –
vieni vienaip, kiti kitaip. Bet manau, kad geriausia elgtis
taip, kaip Raštuose, b tent taip, kaip jie dar Raštuose.
Manau, to pakanka.
143 Broli Nevili, ar turi savo Biblij ? Dabar brolis
Nevilis perskaitys Rašto vietas. [Brolis Nevilis sako: „1-ojo
Korintie iams 11-tas skyrius nuo 23- ios eilut s“, – ir
skaito Rašt :
Aš tai gavau iš Viešpaties ir perdaviau jums,
kad Viešpats J zus t
nakt , kuri
buvo
išduotas, pa
duon
Ir pad koj s sulauž
ir tar : „Imkite ir
valgykite; tai yra Mano k nas, kuris už jus
sulaužomas. Tai darykite Mano atminimui.“
Taip pat po vakarien s jis pa
taur ir tar :
„Ši taur yra Naujoji Sandora Mano kraujyje.
Kiek kart
gersite, darykite tai Mano
atminimui.“
Taigi, kada tik valgote šit duon ir geriate
šit taur , j s skelbiate Viešpaties mirt , kol Jis
ateis.
Tod l kas nevertai valgo tos duonos ir geria iš
Viešpaties taur s, tas bus kaltas prieš
Viešpaties k
ir krauj .

Teištiria žmogus pats save ir tada tevalgo tos
duonos ir tegeria iš tos taur s.
Nes kas valgo ir geria nevertai, Viešpaties
no neišskirdamas, tas valgo ir geria sau
pasmerkim .
Tod l tarp j
daug silpn bei ligot ir daug
užmigusi .
Jei mes patys save teistume, neb tume
teisiami.
Bet kai Viešpats mus teisia, tai ir sudraudžia,
kad neb tume pasmerkti kartu su pasauliu.
Telaimina Viešpats perskaityt Jo Žod . – Red.]
144 Tai visuomet taip šventa, taip didinga; manau,
dabar der
nulenkti galvas tylioje maldoje. J s
melskit s už mane, o aš melsiuos už jus. Melskim s vieni
už kitus, kad Dievas b
gailestingas mums, nevertiems
riniams, kurie tuoj dalyvaus šioje šventoje komunijoje
Viešpaties mirties atminimui.
145 [Brolis Branhamas daro pauz tyliai maldai. Tuš ia
vieta juostoje – Red.] Ši išpažinimo mald mes aukojame
Tau, T ve m
, ant Tavo auksinio aukuro su m
Auka, Viešpa iu J zumi. Mes prašome to Jo vardu.
Amen.
146 Dabar vyresnieji turb t užims savo vietas ir
jie...bažny ioje ir atves ia žmones, vien eil po kitos,
komunijai. Visuomet prisimenu ši giesm :
Avin lio Kraujyje j ga
Niekuomet nesusilpn s.
O visa Bažny ia išpirkta
Daugiau nenusid s.
Nulenkime galvas.
147 Maloningas ir Šventas T ve, Jehova, didis Visagali,
si sk Savo palaiminimus Savo žmon ms, kol mes
laukiame. Atleisk m
nuod mes. Ir dabar mes
atnešame Tau š komunijos simbol , š vyn , vynuoges,
kurios buvo išaugintos, ir tarnautoj rankos jas spaud .
Ir tai buvo paversta vynu d l to, d l ko mes dabar tai
atnešame Tau – kad mums tai simbolizuot J zaus
Kristaus Krauj . Meldžiu, T ve, kad tam pašventintum š
vyn . Atleisk visas m
nuod mes. Ir tegul kiekvienas
žmogus, kuris priima š vyn
savo k
, gauna

sveikat , j gas ir išganym iš Tav s. Suteik tai, Viešpatie.
Mes prašome J zaus vardu. Amen.
148 Biblijoje sakoma, kad kai Jis lauž duon ir
palaimino j , tar : „Imkite ir valgykite, tai yra Mano
nas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite Mano
atminimui.“ Ir kai mes imame šiuos mažus košerin s
duonos gabal lius, kurie pagaminti be raugo... Ji
paruošta krikš ioni . Ji paruošta tod l, kad simbolizuoja
Kristaus K
. Mes žinome, kad...kad mokiniai Kristaus
dienomis, ar bažny ios dienomis, imdavo šias dalis ir
ruoš vakarien paskutin s vakarien s metu, Kristaus
paskutin je vakarien je. Ir visoje Biblijoje b tent
mokiniai paskirdavo visa tai žmon ms. Ir šiandien, ši
dien mokiniai, m
broliai ia, bažny ioje, šio
veiklos mokiniai, tarnauja žmon ms. Ir jie ims šiuos
gabal lius ir dalins žmon ms.
149 Ir dabar, kai priimate ši duon , atminkite: ji
simbolizuoja Avin . Prieš daugel met , kai avin lis
Izraelyje b davo kepamas ugnyje ir valgomas su
kar iomis žol mis, žmon s gaudavo j
: j
batai
nesusid
davo, r bai nesusinešiodavo per vis kelion ,
kol jie pasiek pažad
žem . Tepalaiko mus Dievas
sveikus, laimingus, tarnaujan ius Jam, kol pasieksime
mums duot Pažad
Žem .
Pasimelskime.
150 Maloningasis dangiškasis T ve, kaip aš kalb jau
vakar apie t švent , pašventint m
Viešpaties
, kuriame gyveno visa Dievyb s Pilnatv ... Kai aš
pagalvoju, kad tas K nas buvo palaužtas ir sudaužytas,
ir Kraujas tek jo, mat si Jo nugara ir šonkauliai, nugara
driek si rimbo žym s; kai aš pagalvoju, kad ši raukšl ta,
iškulta duona tai simbolizuoja, šie atsiminimai v l lie ia
širdis. Viešpatie, š vakar mes sudedame savo širdis
ant Tavo altoriaus. Atleisk mums, o Dieve. Ir tegul ši
sulaužyta duona, kai ji pateks ši Tavo tarn burnas,
tegul jie pamato, kad tai Tavo brangus K nas buvo
palaužtas ir sužeistas, ir Tavo žaizdomis mes išgydyti.
Suteik tai, Viešpatie. Pašventink ši košerin duon
numatytam tikslui. Mes to prašome J zaus vardu. Amen.
151 (Palaukite minut .) Tai n ra uždara komunija.
Kiekvienas krikš ionis tikintysis kvie iamas prie
Viešpaties stalo dalintis šiuo bendravimu su mumis. (A,
žinoma, galite.)
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