GI MAN DARYTI SU J ZUMI,
KURIS VADINAMAS KRISTUMI?
1
Telaimina jus Viešpats, broli Veilai. Labas rytas,
draugai. [Susirinkusieji atsako: „Labas rytas, broli
Branhamai“—Red.] Vis v luoju. Bilis man š ryt pasak ,
kad buvo numatyta trisdešimt individuali susitikim , o
buvo tik du, taigi...atrodo, du ar trys. Taigi, suprantate,
man tiesiog nepavyksta su visais susitikti, o žmon s
laukia, ištisus m nesius laukia savo eil s. Ir Viešpats ten
daro tokius didžius dalykus. O, Jis...Jis — m
Dievas.
Ar ne? [„Amen“.]
2
Esu tikras, kad š ryt visi mes žinome apie didel
li des , ištikus ši taut , kad mes netekome savo
prezidento pono Kenedžio. Nors aš nesutikau su šio
žmogaus politika ir jo religija, bet vis d lto jis
nenusipeln tokios mirties. Ne. Ir liko maži vaikai, be
velio, ir mama, kuri... Ponia Kenedi, nors, aišku, aš gal
ir nesutinku su ja ir jos gyvenimo b du ir panašiai, bet
nereikia pamiršti, kad ji yra motina. Ji k tik neteko savo
diki , ir neteko savo vyro. Ir jis nukrito tiesiai jai ant
keli , ir jos pa ios vyro kraujas liejosi jai ant keli . Tai
siaubinga.
3
Ar kada nors susim st te... Kartais manome, kad
ji diktuoja šiai tautai ton d l stili ir panašiai. Galb t ir
taip. Bet ar žinote, kad ponia Kenedi n ra gird jusi nei
vieno iš ši mano pamoksl apie tai? Jei ji išgirst bent
vien iš t pamoksl , gal elgt si kitaip. O kai kurios
seserys tai girdi ir vis tiek tai ignoruoja.
Suprantate? Suprantate? Ar ne? Ji užaugo katalike,
nieko kito ji ir nežino. Matot, neturiu nieko prieš tai. Ji...
Tai sistema. Neturiu nieko prieš žmones, prieš katalikus.
Tai sistema, katalik sistema, lygiai tokia pati kaip
presbiterion , metodist , ar bet kuri kita (suprantate?),
ar sekminink , bet kuri. Tai sistema, o ne žmon s.
4
Aš manau, kad ponas Kenedis buvo geras
prezidentas. Nuoširdžiai užjau iu jo žmon . Ir man tikrai
li dna, kad net m
pa
tauta, kažkokie niekšai ir
taip toliau m
tautoje, gal
padaryti tok dalyk .
5
Jei negali deramu b du nesutikti su žmogumi ir,
tuo pa iu, laikytis savo paži
...bet juk tai visai ne

priežastis žudyti kit žmog , vien d l kažko panašaus. Ir
tie vaiku iai žino, pasak , vienas iš t mažyli pasak :
„Dabar nebeturiu su kuo žaisti. T velio neb ra“. Matot?
Taigi... Aš vis laik galvojau, kad vien dien pats
atsidursiu tokioje pad tyje. Taip vos ne vyko jau kelet
kart , kaip j s žinote, m gino nušauti užsienio šalyse,
kai kitiems tekdavo mane užstoti savo k nais, kad
nenušaut per atstum .
6
Taigi kai žmogus taip miršta... Bet tokia jau yra ta
kaina, kuri neišvengiamai sumoki, tur damas šlov . Ar
ne? Man atrodo, kad vidutiniškai kas ketvirtas
prezidentas, vienas iš keturi yra nužudomas, ir man
tikrai d l to apmaudu. Kokia g da, kad pas mus
Amerikoje yra toks žmogus, kuris gali padaryti toki
piktadaryst .
7
Ir vis d lto, kaip sakiau, aš...aš nesutikau su jo
politika. Aš...aš ne...nesutikau su jo id jomis, kurias jis
gino gyvendinti. Bet juk jis yra kitas žmogus. Be to,
aš nesutikau su jo religijos sistema. Aš...aš tikrai su tuo
nesutikau. Bet iš kitos pus s — jis buvo taip išaukl tas.
Štai...štai kod l. Kaip ir sakiau, galb t, jei jis b
gird s kitk , viskas gal
b ti kitaip.
8
Yra vienas dalykas, kur darome, kai kas nors iš
miršta, ar panašiai, net jei kas kitas... Aš manau,
kaip...kaip amerikie
bažny ia, kaip amerikie
grup ... Amerikie iai prezidentu išrinko pon Kened . Ir
tai buvo... Tai d l to, kad pas mus demokratija. Aš
nebalsavau už pon Kened . Aš balsavau už pon
Nikson , nes pažinojau j asmeniškai. Ir man...man jis
patinka, ir aš asmeniškai balsavau už j , nes jis man
patiko. Bet šios šalies žmon s, amerikie iai, šios tautos
mano bendrapilie iai, išrinko pon Kened . O kaip jie tai
padar , na, tai tarp j ir Dievo, tiek jau to apie tai.
9
Bet aš manau, kad d l šios motinos, žmogiškos
tyb s, vaik motinos, ponios Kenedi, ar negal tume
minut lei atsistoti ir pasimelsti už j ?
10
Viešpatie J zau, mes — žmon s, mes užjau iame
vienas kit . Ir, Viešpatie, mes apgailestaujame d l to, kad
prezidentas buvo tokiu b du nušautas, tapo tokios
šaltakraujiškos žmogžudyst s auka. Ir mes taip
apgailestaujame, kad m
tauta nusirito iki to, kad
tautoje yra toki žmoni , kurie gali šaltakraujiškai
nužudyti kit žmog . Panašiai kaip neseniai nužud t

juodaod brol , tiesiog šaltakraujiškai nušov j d l
rasin s diskriminacijos. Ir mes taip apgailestaujame d l
to, kad tarp m
yra toki žmoni , Viešpatie. Mes...tai
vyko d l m
silpnumo.
11
Ir mes meldžiam s už šio prezidento žmon , poni
Kenedi. Juk žinome, kad tie mažyliai mat savo...savo
, kuris prieš por dien išvyko iš nam laimingas ir
žaid su jais grumtyni ant grind . Dabar jie nebeturi
vo. Ir už t moter , kuri...jo žmon , jos vyras nukrito jai
ant keli , ir jo kraujas liejosi jai ant suknel s; o tik k
palaidojo savo k dik .
12
Ir nors, Viešpatie, galb t mes tikime, kad ši
moteris elg si neteisingai, diktuodama ton visai šaliai
savo apranga ir taip toliau, bet, galb t, amerikie iai
apskritai, juk jie to ir nori. Taigi mes...š ryt mes
meldžiam s už j , kad Tu jai pad tum. Ir tegul šios
baisios netekties metu ji supras, kas yra Tiesa, J zus
Kristus — suteik tai, Viešpatie — kad Tu Tas vienintelis,
kuris nelaim s valand gali suteikti ramyb ir paguod .
13
Ir, Viešpatie, pad k mums iš visos širdies toliau
ti švie ian iu žiburiu, juk mes nežinome, kokiu metu
ar koki tak galime tur ti kitiems. Leisk mums šviesti
Kristaus šviesa iki pat Jo at jimo. Tada Didysis kaimen s
Ganytojas, žinantis vis teisum , atlygins už kiekvien
nuod
, o Jis žino, kaip tai teisingai padaryti. O kol tai
vyks, mes pavedame save Tavo rankas, teb na Tavo
meil ir gailestingumas ant m
, J zaus Vardu, amen.
14
Taip, aš manau, kad niekas nenusipelno tokios
mirties. Taigi... Ponas Linkolnas nenusipeln tokios
mirties, ponas Makinlis nenusipeln tokios mirties, Hju
Longas nenusipeln tokios mirties — nei vienas iš j . Aš
tikrai prieš tokius dalykus, žmogžudystes. Tai blogai.
jaunuoliai nekariavo už kažk panašaus svetur. Ne
tam buvo pakelta m
v liava. Ne tam esame Amerikos
pilie iai. Ne. Nors m
tauta yra nuod
s iškreipta ir
sugadinta, štai d l ko...štai d l ko vyksta tokie dalykai,
l nuod
s.
15
Na o šiandien mes... Bus Sekmadienin s mokyklos
pamoka, yra pora dalyk , kuriuos aš nor iau pasakyti
bažny iai. Taigi, vis pirma, prašau j
atleisti man už
tai, kad sekmadieni rytais taip ilgai jus visus užlaikau,
kai sakau tuos pamokslus. Taigi jei Viešpats... Aš tai
darau d l to, kad ia aš...aš esu tarp sav , ir aš išd stau

mokymus taip tiesiai ir atvirai, kaip tik sugebu. Kitose
vietose ši mokym nepamokslauju, laikausi tik esmini
Evangelijos pagrind , bet t griežt mokym aš...aš j
nepamokslauju kitur. Na o ia aš užtrunku valand ,
kartais dvi ar tris valandas, kad išd sty iau savo
pamoksl . Ir kartais laikau jus ia iki pus s pirmos, iki
pirmos valandos. Bet tai dar nieko, palyginus su tuo, kas
buvo anks iau.
Seniau
aš
beveik
vis
nakt
pamokslaudavau, kartais. Aš nenustodavau...mes dažnai
prad davome aštunt ir gr ždavome namo tik antr ar
tre
nakties, taip-taip, po mano susirinkim .
16
Bet aš...aš...aš pasistengsiu, kai v l pas jus
sugr šiu, tiesiog trumput ...pamoksl vietoj toki ilg
pamok , nebent iš anksto jus sp siu, kad bus kažkas
tokio. Nes aš tikiu, kad art ja Septyni Trimitai, kurie
neatsiejamai jungiasi su Šeštuoju Antspaudu. Kai
nuskamb jo Šeštasis Antspaudas, visi Septyni Trimitai
suskambo išvien. Suprantate? Tod l mes... Aš nor iau
perduoti tai Bažny iai iki Jam ateinant, jei...arba iki man
išeinant, ar kaip beb
, jei gal siu.
17
Bet jei mes tai darysime, sp sime jus iš anksto. Ir
galb t tada — kaip matome š ryt, vestibiulis yra
pilnut lis, ir prie sien , ir visur — pasistengsime... Mes
ia radome viet , kur gal tume susirinkti. Joje telpa apie
tris t kstan ius žmoni , ir tai gera mokyklos sal visai
arti m
. Ir tuos Septynis Trimitus, mes pasistengsime
pamokslauti apie juos toje mokykloje. Ir ten tur sime
daugyb s dim viet , taigi, kad tilpt žmon s.
18
Norime pranešti, kad Niujorke mes nuostabiai
praleidome laik . Ten Moriso auditorijoje tiesiog
negal jome kas vakar leisti vis žmoni . Jie buvo taip
susispaud .
Gaisrin s...
Tos
vietos
savininkas...
Gaisrin s vyresnysis b
uždar s t
staig , jeigu
tume leid žmon ms stov ti taip susispaudusiems.
Tod l mums teko j ne leisti. Tad žmon s buvo gatv se,
vaikš iojo, meld si, kad kas nors pavargt , atsistot ir
išeit , kad tik jie patys gal
eiti ir gauti s dim viet .
Suprantat? Kad bent vienas žmogus, jie lauk lauke, kad
bent vienas išeit , ir jie gal
eiti. Bet tik tas, kurio
buvo eil , stovin io prie dur , tada leisdavo t vien . Kai
kas nors atsistodavo ir išeidavo, tur jo anksti gr žti
namo, taigi, kiti eidavo ir dalindavosi tuo, kas buvo.
Matote, jie vis tiek ateidavo. Tai nuostabu, maloni žmoni

grup . Ir aš tikiu, kad pasaulis, krikš ioniškoji Bažny ia,
alksta Dievo.
19
Taigi aš...aš...aš tikiu, kad... (d koju, broli) aš...aš
tikiu, kad...kad Dievas suteiks mums toki galimyb , kad
gal tume susirinkti ir išgirsti apie tuos paskutinius
Septynis Trimitus. Man patinka, kai esu vedamas kalb ti
tokius dalykus, kad j s žinotum te.
20
Tada per verslinink pusry ius... Dažniausiai, ten
skyriuje, man atrodo, jie sak , kad ten pusry
metu
na nuo penkiasdešimties iki šimto žmoni . O t ryt
jie pardav t kstant septynis šimtus biliet ir užpild
visas patalpas, jos buvo pilnut pilnut s. Ir visuose
koridoriuose, ir prie sien , ir visur ant laipt stov jo
žmon s. Tarp j kai kurie aukšto lygio tarnautojai,
keletas kunig , ir panašiai, atvyko pasiklausyti Žinios.
Tod l, aš manau, aš tikiu, kad tai truput
pad jo.
Galb t ir ne taip jau mažai, daugiau, negu mes gal tume
manyti.
21
Tai va, na o š vakar... Š vakar, jei tokia Viešpaties
valia, išgirsime pamoksl tokia tema...apie tai, kaip...apie
santykius su Kristumi. Taigi tai bus... Bus trumpai.
Prad sime...nor iau b ti ant pakylos pus aštuoni .
Jeigu... Kada j s paprastai pradedate, pus aštuoni , ar
ne? [Brolis Nevilis atsako: „Pradedame pus aštuoni , bet
prad sime septint “—Red.] Aha, septint , na o aš busiu
ant pakylos apie pus aštuoni , vadinasi, tur iau baigti
apie pus devyni , jeigu Viešpats leis, nes aš...aš
tiesiog... Pasistengsiu taip greitai, kaip tik galiu ir jau
prad siu treniruotis. [Susirinkusieji juokiasi—Red.]
22
Ir dar vienas dalykas, galb t ia yra kas nors iš
nepaž stam
. Žmon s juokiasi — tai d l to, kad aš vis
bandau iš ia pasprukti, bet man vis nepavyksta. Tai
panašu ... Tikiuosi, tai neskamba šventvagiškai, tiesiog
mano mama sakydavo: kai žmon s šitaip susirenka, tai
tiesiog kaip sorg sirupas šalt ryt , žinot, toks lipnus ir
ilgai t sta. Taigi maždaug taip ir yra. Mano pamokslai ilgi
l to, kad Dievo cukranendr yra saldi (ar ne?), tarsi
sulipdo mus kartu. Ir aš...aš...aš ne...kitaip ir
nenor iau. B tent to aš ir noriu. Kaip, aš prisimenu,
mes stov davome ir giedodavome t giesm :
Palaimintas ryšys,
Kurs vienija visus,

Kaip brolius Kristaus meil je
Tvirtai sujungia mus. (Suprantate?)
…reikia išsiskirt,
Tai skauda mums širdis,
Bet lieka dar širdži ryšys
Ir susitikt viltis.
23
Ir aš...aš tikiuosi, kad tai visada bus m
..m
tikslas. Nuo to laiko jau daugelis iš t sen švent
užmigo, bet mes vis dar sujungti širdimis. Aš
manau...tame reg jime an ryt pama iau juos ten,
palaimintus, šlovingus jaunus vyrus ir moteris, vis atrod
taip, kaip atrod ia, žem je. Aš manau, jie laukia m
at jimo. Kada nors mes prie j prisijungsim, jei Dievas
leis.
24
Taigi aš...aš... Ir nepamirškite, kad tarnavimas,
giedojimo tarnavimas š vakar prasid s septint valand ,
o ne pus aštuoni .
O po to, kit savait aš b siu Šrivporte, Luizianos
valstijoje, ten, „Gyvenimo Bažny ioje“, Šrivporte,
Luizianoje. Ir man atrodo, jie m gins išsinuomoti sal
kitoje gatv s pus je. Vakar skambino brolis Moras, sak ,
kad jie... Tai kasmetin konferencija, ir jie tikisi daugyb s
žmoni .
25
Prieš perskaitydamas Rašto vietas nor iau
trumpai paliudyti. Neseniai ia s
jo viena moteris,
buvo... Papasakosiu jums, koki tak turi vieno žmogaus
maldos už kit . Aš kaip tik žvilgtel jau ir pama iau t
poni , už kuri aš neseniai...Mardž Koks, brolio Rodnio
Kokso žmon , s din
ten. Ir, man atrodo, pra jusi
savait , kuomet mes buvome ia, Šventoji Dvasia, žinot,
veik per atpažinim visoje patalpoje, kaip pasakojo
žmon s. Ir ji s
jo... Ji dabar s di štai ia. Bet t kart ji
jo kažkur toliau. Ir aš...aš pažvelgiau, ir ten buvo
moteris, kuri...kuri buvo pašaukta, nes sirgo cukriniu
diabetu. Ir Mardž buvo... Bet reg jime tai buvo Mardž .
O Mardž stov jo ten, bet aš paži
jau, aš pama iau j ,
ir tai... Ir aš pagalvojau... Ir aš paži
jau t kit moter ,
bet reg jime buvo Mardž , ta iau Šviesa buvo virš tos
kitos moters. Taigi aš...aš steb jau.
26
Ir aš pagalvojau, k gi, jeigu aš pakviesiu Mardž ,
žmon s pasakys: „Taip-taip, aišku“. Kažkas iš j

paž stam pasakyt : „Tai jis juk... Jos vyras — vienas iš
jo artim
draug . Jie gyvena kartu, miega kartu,
medžioja kartu, ir...ir taip toliau. Aišku, jis žinos apie
tai“. Bet Mardž to nežinojo. O aš pakvie iau t kit
poni , kuri buvo... Man atrodo, sesuo iš ikagos, kaip aš
liau sužinojau.
27
Bet vyko taip, kad jos...gamykloje buvo vykdomi
patikrinimai d l diabeto. Ir...ir ji sirgo diabetu. Taigi
užvakar d l to ji važiavo klinik . Ir...ir kai užsimin apie
tai, tada aš priminiau jai apie t atsitikim . Ir aš
pasakiau: “Sese Mardže, prieikite”, ir pasakiau jai apie
tai, kad jai tirpsta rankos, ir kad tai tikrai nemalonus
jausmas.
Ta moter
beveik dien ir nakt tri sia tenai,
kad...tikra motul , kad pad
savo vyrui sumok ti už
nam , kur jie stato. Ir...ir ji, ir jos sesut Nel , ir arlis
(tai Rodnio brolis), ir jo žmona, ir jie visi kartu dirba tose
gamyklose iš vis j
. Ir ken ia paniek . Jos nekerpa
plauk , ir nesinaudoja makiažu bei panašiais dalykais
nuo to laiko, kai tapo krikš ion mis. Aš manau, kad
reikia pagirti tai, kas pagirtina. Ir aš tikrai negal iau
abejingai kalb ti apie tas dvi jaunas moteris.
28
Ir tada pa miau j už rankos ir pasimeldžiau už j .
Ji nu jo, ir diabeto neberado n p dsako. Jis išnyko, štai
kaip.
Viena ponia s
jo kažkur ia, ji buvo iškviesta, ir
tai buvo sesuo pavarde Brius. Š ryt aš jos nematau, bet ji
visuomet buvo... Ta moteris — tikra maldinink . Ir ta
moteris at jo, kai aš ia paskutin kart buvau, o nieko,
joki maldos korteli ne...nebuvo išdalinta, taigi niekas
nesiruoš jokiai maldos eilei, taigi jie tiesiog... Šventoji
Dvasia tiesiog iškviesdavo žmones.
29
Ir ta panel
Brius, ji buvo...buvo vien kart
išgydyta, ji pati, nuo v žio. Ir ji...ir jos širdyje vis laik
buvo našta už kitus žmones, ir ji tiesiog meld si. O ten
buvo viena ponia iš Luisvilio, visai arti mirties nuo
gerkl s v žio. Ir kol ji meld si, Šventoji Dvasia nueina
tiesiai link tos moters, pašaukia j , ar kas ten buvo,
pasako jai, kas ji...tai yra, kuo ji vardu, ir kas j vargina,
ir apie tai, kad ji serga v žiu, ir pasak , kad ji...kad
viskas bus gerai. Ir ta ponia nu jo namo.

Pra jus porai dien , ji vos nenumir nuo dusulio,
tiesiog jos gerkl taip stipriai ištino. Ji stipriai nusikos jo,
ir v žys iššoko. Ir ji sveikut sveikut . Matot?
30
O kas atsitiko? Suprantate, pats tas auglys yra
piktybinis, ir jame yra gyvyb . Suprantate? V žys kil s iš
žodžio, iš medicininio termino „krabas“, kuris reiškia
„daugiakojis“, kaip ir j ros krabas, ir...ir jis siurbia iš
krauj . Ir tas piktybinis auglys jos gerkl je
tur jo...jis buvo, štai k jis ir dar .
Taigi, supraskite, aš turiu reikal ne su augliu. Aš
turiu reikal
su gyvybe tame auglyje. Suprantate?
Gyvyb , kuri yra tame auglyje, — štai su kuo mes
kovojame. Suprantate? „Mano Vardu jie išvarin s
demonus“. Žodis demonas reiškia „kankintojas“, kaip,
pavyzdžiui, k no. Ir tai buvo demonas. Ir tuomet, kai
gyvyb paliko t augl , žinoma, nuo to auglys prad jo
tinti.
31
Panašiai kaip gatv je suvažin tas šuniukas,
kažkas tokio, pagul s por dien saul je ir taps dvigubai
didesnis.
Taigi štai nuo ko tai moteriškei pablog jo. Aš jau
daug kart tai aiškinau. Jei jums pablog ja, b tent tai ir
yra ženklas, kad j s esate išgydytas. Suprantate? Taigi
jai kaskart dar si vis blogiau, smaug j , nes tino. Ir
tas... Bet jis atsiskyr , jame nebebuvo gyvyb s. Ir kai ji
sukos jo štai šitaip [Brolis Branhamas atsikosti—Red.],
štai taip, iššoko, atsiskyr nuo jos k no. Ir ta negyva
materija, tiesiog k nas be gyvyb s jame (v žio jau
nebuvo), iššoko, iškrito. Suprantate?
32
Taigi, štai kas — tuomet iš jo k nas. Tai ne
demonas iš jo; tai namas, kuriame jis gyveno. Jis iš jo,
nes moteris tik jo tuo, kas jai buvo pasakyta, žinodama,
kad J zus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per
amžius. Štai kas nužud t v , at
iš jo gyvyb .
Taigi, ji gal jo išeiti...nu jo pas gydytoj , ir
gydytojas pasak : „Nes mon , viskas ten yra, kaip ir
visada buvo“. Ir tai buvo tiesa, auglys ten buvo, bet ne
gyvyb , — jos nebebuvo. Suprantate?
33
Na, o kas b
, jei tas auglys b
buv s kurioje
nors kitoje vietoje, iš kur negal
išeiti?
Tai ta nuotrauka? [Brolis Nevilis sako broliui
Branhamui: „Tai yra to auglio, atkritusio nuo ponios
Beiker iš Springvilio, Indianos valstijos, nuotrauka. Ir ji…

Tai padidinta nuotrauka, kuri ji perdav po maldos“—
Red.] Tai yra po maldos atkritusio auglio nuotrauka nuo
ponios Beiker iš Springvilio, Indianos valstijos. Tai jo
nuotrauka. Matote, tai tas k nas, kuriame gyveno
demonas.
Tiesiog kaip ir j s gyvenate savo k ne: jis gali b ti
mažas, didelis, rudaplaukis, juodaplaukis, koks beb
.
Suprantate? Arba velnias gyvena šiame k ne, arba tame
ne gyvena Kristus. Taigi, o kai gyvyb j palieka, j
nas pasilieka žem je (suprantate?), bet gyvyb s ten jau
neb ra.
Kai gyvyb iš jo, k nas pasiliko. O v liau jis
atsiskyr nuo jos k no ir buvo išvarytas, tas k nas buvo
pašalintas.
Bet jeigu jis yra tokioje vietoje, iš kur jis negali
išeiti, tada j
širdis turi paimti t negyv
materij ir
valyti krauj kaskart, kai plaka. Nuo to prasideda
karš iavimas ir visi kiti dalykai, kadangi tai infekcija. Ar
suprantate? Ir j
širdis turi… Kiek žinau, širdis valo
krauj , jo apytaka. Sese Dauch, ar teisingai? Man atrodo,
taip ir yra. Širdis, kai plaka, valo. (Juk, žinot, ji —
medsesuo, dar ir kita s di priešais j ). Val-…paima t … Ir
štai nuo ko karš iuojama — nuo infekcijos. Ji paima t
infekcij ir…ir pakyla temperat ra.
34
Taigi, tie žmon s, suprantate...tai j
tik jimas.
Jokiu b du ne jausmai. Tai nieko nereiškia, net jeigu
taip yra, jeigu mano ranka n ra sveika — tai visiškai
neturi reikšm s. B tent mano tik jimas visk daro.
Suprantate? Tiesiai prieš save matome tik jimu visiškai
išgydyt žmog . Ir tada mes tiesiog žengiame žingsn po
žingsnio, kol ne žengiam tiesiai
t žmog , ir jame
einame pirmyn. Suprantate? Štai kaip. Ir tai, štai kas tai
daro — j
tik jimas, ne j
jausmai. J
tik jimas
tai daro. Teb na Dievui pad ka ir šlov !
35
Dabar trumpai pasimelsime, ir turime vien tem ,
kuri
norime išnagrin ti, ir per t
trump
laik
teprakalba mums Viešpats apie tai.
Ir dar, jei kas iš j
turi š ryt išvykti, ir nebus
vakariniame tarnavime: Viešpa iui leidus, aš...aš noriu
ia v l atvažiuoti. Šeima atvažiuos Kal
savait . Ir
tada, sekmadien po Kal
, jei Viešpats leis, aš noriu
pamokslauti kal din pamoksl
ia, šioje bažny ioje,

sekmadien po Kal
. Jei Viešpats leis, tema bus
„Gatv s valkata“.
Taigi dabar nulenkime galvas ir pasimelskime,
prieš skaitydami ištrauk .
36
Viešpatie J zau, b k šalia m
dabar. Ir mes
žinome, kad labai sunku m
mažoje bažny ioje, kai
daugelis stovi. Ir...ir mes ia ne d l to, kad ia patogu,
kad mums b
fiziškai patogu, nes iš tikr
ia
nepatogu. Ir mes ia ne tam, kad mus pamatyt . Bet mes
ia d l to, kad pajutome Tavo Artum . Ir mes žinome,
kad Tu ia. Ir mes ia, kad mus taisytum. Ir mes ia, nes
žinome, kad esame Dievo namuose. Ir mums gera b ti
ia, nesvarbu, kaip nepatogu beb
stov ti ir...ir s
ti
susispaudus, bet mes ia, nes mes...mes jau iame, kad
Dievas ia.
37
B tent taip, tikriausiai, jaut si ir tas vaikinas t
nakt , kai Paulius pamokslavo vis nakt — pamokslas
buvo toks ilgas — turb t nuo pat saul lydžio iki pat
saulei patekant kit ryt . O vaikinas s
jo labai aukštai,
nukrito, ir žmon s pagalvojo, kad jis mir . Ir Paulius visu
nu atsigul ant jo, ir Dievo Dvasia, kuri buvo
pasiuntinyje, sugr žino
to vaikino k
gyvenimo
dvasi . Ir jis tar : „Jam viskas bus gerai“ — ir tas
vaikinas buvo gyvas. Jam buvo domu, apie k kalb jo
Paulius.
38
Dieve, mums š ryt irgi domu, k Šventoji Dvasia
gali pasakyti m
širdims. Ir mes meldžiame, kad Tu
atlaužtum Gyvyb s Duonos kiekvienam iš m
, ir kai
mes šiandien išeisime iš ia, kad neišeitume iš šio
pastato tokie patys, kokie at jome. Krikš ionys
tepriart ja prie Tav s. Nusid liai šiandien teatsiver ia.
Ligoniai teb na išgydyti. Ir teprisiartina prie m
Dievo
Karalyst , netgi teb na mumyse. Nes mes prašome
zaus Kristaus Vardu, laukdami, kad Jo Dvasia duos
mums Žodžius. Amen.
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Dabar perskaitykime ištrauk iš Rašto, kuris yra...
Dievo Žodis visada teisus.
Ir dar, kiekvienas...matau, kad j s labai geri tiems,
kurie stovi. Matau, kad žmon s atsistoja, atsis da,
užleidžia kitiems viet . Tai tikrai puiku. Gaila, kad
neturime daugiau vietos, bet mes tiesiog jos neturime
šiuo metu.

Atverskite Mato 27, ir skaitysime nuo 11-tos
eilut s, o tada kalb sime šia tema:
O J zus stov jo valdytojo akivaizdoje.
Valdytojas J klaus : “Ar Tu esi žyd karalius?”
zus atsak : “Taip yra, kaip sakai”.
Aukšt
kunig ir vyresni
kaltinamas, Jis
nieko neatsak .
Tada Pilotas klaus : “Ar negirdi, kiek daug jie
prieš Tave liudija?”
Bet Jis neatsak jam n žodžio ir tuo labai
nustebino valdytoj .
Per švent valdytojas...prat s paleisti miniai
vien kalin , kurio ji nor davo.
Tuo metu jie tur jo ...pagars jus kalin , vardu
Barab .
Tod l, žmon ms susirinkus, Pilotas klaus :
“Kur norite, kad jums paleis iau: Barab ar
, vadinam Kristumi?”
Nes jis žinojo, kad J
jie buvo išdav iš
pavydo.
din iam teismo kr sle Pilotui žmona atsiunt
sp jim : “Nieko nedaryk šitam teisiajam, nes
ši nakt sapne labai d l Jo kent jau”.
Bet aukštieji kunigai ir vyresnieji tikino mini ,
kad prašyt paleisti Barab , o J
pražudyt .
Tada valdytojas jiems tar : “Kur iš ši dviej
norite, kad jums paleis iau?”
Tik pagalvokite!
Jie šauk : “Barab !”
Pilotas paklaus : “K gi man daryti su J zumi,
kuris vadinamas Kristumi? ...K gi man daryti
su J zumi, kuris vadinamas Kristumi?” Ir jie
visi r
: “Nukryžiuok J !”
Jis klaus : “K bloga Jis padar s?” Bet jie dar
garsiau šauk : “Nukryžiuok J !”
Pilotas, pamat s, kad nieko nelaimi, o s myšis
tik did ja, pa
vandens, nusiplov rankas
minios akivaizdoje ir tar : “Aš nekaltas d l šio
teisiojo kraujo. J s žinokit s!”

Visi žmon s šauk : “Jo kraujas tekrinta ant
ir ant m
vaik !”
Tada jis paleido jiems Barab , o J
nuplakdin s atidav nukryžiuoti.
40
Koks li dnas vaizdas! Aš pavadinsiu ši tem , jei
norite, taip pasižym kite, arba pavadinkite. Ir juosta
turb t tur
b ti pavadinta taip: “K gi man daryti su
zumi, kuris vadinamas Kristumi?” Ir potem , kuri aš
naudosiu iš šios temos...ir potem b
: Kai J zus j
rankose.
j s darysite, kai J zus j
rankose?
41
Šis veiksmas prasideda ryte teismo sal je, kur
valdytojas Pilotas buvo iškviestas imtis veiksm ir...ir
priimti nuosprend . Tai vyko anksti ryte, dar prieš aušr ,
ir jam sutrukd mieg , ir...ir jis buvo iškviestas išklausyti
šio Žmogaus byl .
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Tai m
Viešpaties ir Išganytojo J zaus Kristaus
nukryžiavimo laikas. Jis ne...Jis nieko nepadar , kuo jie
ir sitikino, ir Jis...Jis visk atsak . Tiesiog at jo metas
tam vykti.
Niekas negali vykti be priežasties, d l kurios
viskas taip atsitinka. Viskam, kas vyksta, turi b ti kokia
nors priežastis d l to, kad tai...tai, aišku, yra
motyvuojama dvasios, kuri yra b tyb se, žmogiškosiose
tyb se ir panašiai. Yra motyvas, to dalyko motyvas ir
tikslas, ir turi b ti priežastis.
Ir tai...tai vyko šiam didingiausiam Žmogui, kada
nors gyvenusiam žem je ar gal jusiam gyventi...tai vyko
l to, kad at jo laikas tam vykti. Suprantate? Taip turi
ti, ir nebuvo jokio b do tam išvengti. Tas...tas laikas
tur jo ateiti.
Ir J zus at jo žem b tent taip, kaip Dievo Žodyje
buvo iš anksto pasakyta apie Jo at jim . Jis padar
tent tai, kas Dievo Žodyje buvo apie J pasakyta. Jo
gyvenimas buvo b tent toks, ir Dievas padar aišk , tai
yra, išreišk to meto S kl . Atkreipkite d mes , Dievas...
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Biblija prasideda Pradžios knyga ir t siasi iki
Apreiškim . Štai dalykas, kur aš...aš noriu, kad
suprastum te, kad... Suprantate, kiekvienoje kartoje
Biblijoje buvo pasakyti tam tikri dalykai, kurie vyks toje
kartoje.
Pavyzdžiui,
Danielius
pamat ...išaiškino
Nebukadnecaro sapn , kaip pagoniškosios karalyst s

iškils, ir kaip jos kris, ir kaip jos išnyks. Ir kiekvienas
žmogus tose ras se ir tose tautose, didžiosiose
pagoniškose valstyb se, kurios valdo...vald pasaul , dar
tent taip, kaip apie juos buvo pasakyta reg jime.
44
Kai Nebukadnecaras, auksin galva, krito, at jo
medai ir persai, ir j
prigimtis puikiai atitiko tos
medžiagos savybes ir tiksliai atitiko tai, k pasak
pranašas. Nebukadnecaras, auksin galva — didžiausias
ir pirmasis toje karalyst je. Toliau medai ir persai buvo
sidabras. Toliau nusileidžiame iki šlaun , kurios buvo
varis. Ir kiekvienas metalas vis kietesnis, auksas buvo
minkš iausias. Ir ji baigiasi geležimi, kuri yra pati
kie iausia iš j vis , tai yra geležis.
Taigi visos tos karalyst s savo prigimtimi buvo
tent tokios, kokias pranašas jas parod . O k gi jis
dar ? Jis pas jo s kl , kad tautos steb
, ir kaskart, kai
sigal davo ta karalyst , jos veiksmai tur jo atitikti t ,
kas buvo pasakyta tame Žodyje.
45
Ir v liau tur jo pasirodyti Mesijas. Ir kai Kristus
at jo, Jis tur jo atitikti kiekvien iš t Dievo Žodži ,
kurie tur jo b ti išpildyti, kaip apie j sak pranašas.
Moz pasak : „Jis bus...Jis bus toks pranašas,
kaip aš“. Ir jei j s tur tum t...tur tume laiko išnagrin ti
provaizd ir parodyti, kaip tuo baisiuoju laiku, kai
Izraelis buvo Egipto vergov je, kaip gim Moz — keistas,
nepaprastas vaikas, ir kaip jis pasirod ir užaugo, ir kaip
jis buvo slepiamas nendr se, ir kaip jis tapo vadu, užlipo
ant kalno ir gavo statym ir gr žo atgal. Ir nebuvo vien
tik vadas, bet ir kunigas, ir karalius, ir valdytojas. Visi tie
dalykai, ir kaip jie buvo tiksl s Kristaus provaizdžiai. O
Moz sak : „Viešpats, tavo Dievas, pakels pranaš kaip
mane“. Matote?
46
Taigi, Kai gim Kristus, Izraelis v l buvo Romos
imperijos nelaisv je. O kas Jis buvo? Gim nepaprastas,
keistas Vaikas, kaip Jis užaugo. Kaip Jis nu jo kalnus
ir gr žo, ir pasak : „J s gird jote, jog prot viams buvo
pasakyta: Nevok!’ J s gird jote, kaip buvo sakoma:
‘Nesvetimauk!’ O Aš sakau: kiekvienas, kuris geidulingai
ži ri
moter , jau svetimauja savo širdyje“. statymo
dav jas (matote?) ir Karalius, Kunigas, Pranašas, visai
kaip ir jis. Taigi visi tie dalykai tur jo išsipildyti, ir kai tas
tarpsnis, numatytas Mesijo gyvenimui, kuomet tai buvo
visiškai patvirtinta...

Kuriam laikui tai gali b ti paskutin mano ilga
pamoka. Aš noriu, kad j s j gerai suprastum t.
47
Kai tam tikrai kartai ištariamas Žodis, atsiras
žmogus, kuris išpildys t Žod , nes J ištar Dievas. Tai
ištarto Žodžio patvirtinimas. Ir J zus atitiko visus
reikalavimus, ir buvo Žodis, patvirtintas, kaip Mesijas,
tent taip. Biblijoje taip pat yra Žodži , pasakyt
paskutin ms dienoms. Tie Žodžiai turi atgyti.
48
Ir ia mes matome, kad m
Viešpaties dienomis
bažny ia atst
J dar prieš tai, kai Jis at jo Piloto
teismo sal . Jie atmet J nuo pat tos dienos, kai Jo
tarnavimas prad jo pranašauti ir sakyti jiems Ties apie
Žod . Tada jie negal jo suprasti, kaip Jis, b damas
Žmogus, gal jo žinoti, kas buvo žmoni širdyse. Jie visai
nežinojo, kad Dievas ir yra Žodis! „Ir Žodis, — sakoma
Biblijoje, — teisia širdies mintis bei sumanymus“.
49
Ir jie pravardžiavo J pikt ja dvasia. Jis tar : „Aš
jums tai atleisiu. Bet kai Šventoji Dvasia ateis daryti t
pat , jei ištarsite žod prieš J , tai niekada nebus
atleista“.
Ir visi tie dalykai, kuriuos Jis pranašavo vyksiant
laiku, kažkas turi tai gyvendinti. Bet kai tai bus
gyvendinta, tai taip skirsis nuo to, kaip žmoni manymu
tai tur
b ti, kad tik išrinktieji tai pamatys. Visuomet
tik išrinktieji — vieninteliai, kurie tai mato, tod l, kad jie
tam išrinkti ir skirti. Tod l tai negali niekaip kitaip...
50
J zus tar : „J s negalite ateiti pas Mane. Niekas
negali ateiti pas mane, jei Mano T vas jo nepritraukia. Ir
visi, kuriuos Jis man dav , ateis pas Mane“. Suprantate?
Suprantate? Taigi nebuvo kito kelio. Jis pasak : „Turite
akis, bet nematote, ausis, bet negirdite“. Tar : „Gerai apie
jus pranašavo Izaijas“. Matote? Izaijo pranašyt išdygo,
pasireišk .
Nepamirškite to — ar esantys ia, ar klausantys
juostos — kad Dievo Žodis turi pasireikšti. Dievas
sipareigoj s steb ti, kad taip b
.
51
Lygiai taip pat, kaip Jonas Krikštytojas buvo iš
anksto paskirtas b ti Kristaus at jimo pirmtaku, tur jo
iškilti toks žmogus, kuris užimt t viet . Tas Žodis turi
išsipildyti.
52
V liau, kai J zus at jo, kaip pateptasis Mesijas, ir
dar b tent tai, k Dievo Žodis sak J darysiant , ir vis
lto žydai lauk kažko kito, „Karaliaus, ateisian io su

geležine lazda rankoje“, — o tai buvo tik atei iai. Bet Jis
išpild kiekvien Žod .
Vien dien Kapernaume, kai Jis pa
Rašt ir
skait (ar j s atkreip te d mes ?), Jis perskait tik dal to
Rašto. O paskui Jis pad jo Knyg ir tar : „Šiandien tai
išsipild “.
53
Kai Jis tur jo pamokslauti jubiliejaus metus —
kod l gi neperskait likusios dalies? Tod l, kad tai skirta
Jo kitam At jimui. Jiems nereik jo to žinoti. Tai skirta
tam laikui, kai Jis ateis.
Bet tuo laiku, kai Jis gyveno — štai kod l Jis
gal jo pasakyti: „Šiandien j
akivaizdoje išsipild šitie
Rašto žodžiai. J s tai matote štai ia. ‘Skelbti Viešpaties
malon s laik , gydyti tuos, kuri širdys sudužusios, ir
išgydyti ligonius‘“. Štai kam Jis at jo.
Likusi dalis buvo...buvo — atnešti pagonims
teism ir taip toliau, o tai seka toliau. Matote, pagonys
pirma tur jo J atstumti.
54
Taigi, nukryžiavimo metu — o šiandien tokia m
tema: Kai J zus j
rankose — Dievo Žodis buvo visiškai
patvirtintas, ne kart buvo rodyta, kad b tent Jis buvo
Dievo Žodžio išsipildymas. Juk tie Rašto žinovai...
55
Suprantate, Dievas jau yra visa tai išd st s.
Tarnautojams reikia tai išnagrin ti. Bet, matote, jie
priima kit žmoni paaiškinimus apie Tai, kokios nors
žmoni grup s. Jie taip apakinti Tiesai, kad, kai Tiesa
pateikiama, jie negali Jos pamatyti. Bet, suprantate,
Dievas yra teisus, viskas jau yra Jo parašyta. Jis jau yra
paraš s štai ia, Knygoje, kas atsitiks šiandien, taigi, tai
išsipildys. Bet kiti, kuriems nelemta To pamatyti, niekada
ir nepamatys. Suprantate? Pas juos viskas supainiota.
56
Jiems b tent taip ir buvo tuo laiku. Jie visiškai
nežinojo, kad tai buvo Jis. O pagal ženklus, rodan ius,
kad Jis buvo to laiko Pasiuntinys, niekas negal jo to
paneigti. Jo pranašas kalb jo apie tai, jis tar : „Aš...aš
turiu maž ti, o Jis — augti. Nesu vertas atrišti Jo
sandal dirželio, o Jis dabar stovi tarp j
“, — pasak
Jonas. „Ir Jis ateis, ir kirvis jau prie medži šakn , ir
medžiai, kurie neduoda vaisi , bus pašalinti iš miško,
tai...tai yra, iš vynuogyno, arba iš sodo. Jo ten daugiau
nebebus“.
57
Taigi, mes matome, kad viskas vyko b tent taip,
kaip Jis buvo sak s. Jis atpažindavo j širdži mintis. Jis

buvo pranašas. Viskas, k Jis išpranašavo, b tent taip ir
vyko — taip, kaip Jis buvo sak s.
„Einu Jeruzal . Ten b siu atiduotas nusid li
rankas“. „Ir jie smurtaus prieš J , ir Jis bus
nukryžiuotas. O tre
dien Jis prisikels“. Bet prid
:
„Ži
kite, niekam nepasakokite apie tai“. Ir Jis apakino
juos, kad To nepamatyt , kad nesuprast To iki pat
išsipildymo.
58
Suprantate, labai dažnai Jis leidžia mums apakti
iki pat valandos, kai mums To reik s. Jis leidžia mums
nebereg ti t dalyk , kuriuos mes matome šiandien, nes
at jo metas, kai mums To reikia, tuo patvirtindamas, kad
mes gyvename b tent ši dien . Suprantate? M
prot viai ši dalyk nežinojo. Biblijoje sakoma, kad jie j
nežinos. Jis tai gerai pasl
, o paskutin mis dienomis
Tai bus apreikšta Dievo s nums, tai yra, padarys...jie
bus atskleisti, kad parodyt Jo šlov ir gyri žem je.
59
Ir visa, k Danielius sak apie paskutini sias
dienas, ir kad „žmon s, kurie paž sta savo Diev , darys
žygdarbius [Lietuviškoje Biblijoje „veiks“—Vert.]“. Tiek yra
Rašto viet , kurios siejasi su šia diena, kurioje mes
gyvename! Apie tai, kad pikti, apgaulingi laikai ateis
žem ! Ir b tent tai, kas dabar vyksta, išpildo Tai.
Jie...jiems buvo duota galimyb J pamatyti ir...bet
jie atst
pat savo Mesij .
Šiandien vyksta tas pats, lygiai tas pats. Mums
duodama galimyb , kadangi Dievas negali nuteisti, prieš
tai nedav s...nepagrind s Savo teismo.
Jeigu j s pasakytum te žmogui, per greitai
važiuojan iam keliu, sustabdytum te j , pasakytum te:
„Ten kelyje duob , jeigu taip ir toliau l ksi, užsimuši“.
60
O jie pasakyt : „Nes mon , aš žinau, k darau“.
Tuomet, suprantate, kraujas nekris ant j
, nes
visapusiškai juos persp jote.
O Dievas Savo Žodžiu daro t pat . Jis visapusiškai
persp ja žmones apie art jant teism ir parodo Savo
ženklus ir stebuklus, pranašautus Biblijoje tam metui.
Jis parodo juos, o žmon s tiesiog praleidžia Tai pro ausis.
Nelengva žmogui patekti pragar . Žmogus pats
braunasi
pragar . Kai pirm kart sumelavote, j s
žinojote, kad tai neteisinga. Kai pirm kart sur
te
cigaret , žinojote, kad tai negerai. Kai pirm kart padar te
blog , j s žinojote, kad tai negerai. Ir nors
s žin

sak jums, kad tai negerai, j s nesustodami b gote per
raudon
švies , lipote per barikadas. J s viskam
abejingi. Vis tiek norite tai daryti, pasirodyti esantys
pasaulio bamba. Ar ne? Bet atminkite, j s patys
braunat s pragaran. pragar patekti nelengva, tam j s
turite atmesti Ties .
61
Prieš patekdami avarij , j s turite pravažiuoti per
raudon švies . Prieš patekdami avarij , j s turite...ten
kelyje jums pastatyti sp jamieji ženklai. Bet j s, j s vis
tiek elgiat s savaip, kaip žmon s elgiasi šiandien. Ir jis
žino daugiau, negu kiti, bet nekreipia d mesio
art jan io teismo ženklus ir sp jimus, ir...tie, kurie
atstumia Krist .
62
Taigi pažvelkite, k gi jie pri
vietoj Kristaus?
Tik pagalvokite apie tos dienos bažny , apie j aklum .
Jie atst
gerai žinom
žudik , Barab , žmog ,
pripažint žudiku, tiesiog laukiant savo bausm s. Ir
jis...jis buvo pripažintas žudiku, ir buvo blogas žmogus.
Ir tai tik d l to, kad J zaus Gyvenimas, kuriuo
Jis...Jis met jiems išš
. Jis pasak : „Kas iš j
apkaltins mane nuod me?“ Nuod
yra netik jimas.
„Jei Aš nedarau Savo T vo darb , tai netik kite Manimi,
jeigu Aš nepasakiau Jums Rašto Tiesos. O pats Raštas už
Mane kalb jo. Tyrin kite Raštus, — sak Jis, — nes
manote juose tur amžin
Gyvenim , o b tent Jie ir
liudija apie Mane šiuo laikotarpiu“.
63
Bet jie pasak : „Jis dedasi Dievu. Nori pasirodyti
es s kažkas“. Jis nenor jo pasirodyti... Dievas padar J
Dievu, Jis buvo Dievas! Jis buvo Rašto išsipildymas. Jis
niekada nenor jo niekuo pasirodyti. Dievas padar J tuo,
kuo Jis buvo. Be to, tai buvo tod l, kad tam Žodžiui at jo
metas išsipildyti. Tod l...bet jie negal jo To pamatyti, nes
Tai prieštaravo j denominacin ms id joms, kuri jie
prisirinko apie Krist . Ir jie buvo per daug akli Žodžiui.
64
Ir be to, tam, kad atsikratyt šio Vyruko, jie tur jo
priimti žudik , visuomenei pavojing žmog . Tai buvo
visuomenei, d
jiems — žmogžudys! Tur jo
priimti tai tam, kad atstumt Krist .
Ir bet koks vyras ar moteris, prieš priimdami blog ,
turi atstumti g . Gamtoje yra kažkas, tarsi
snis, kad
turite atmesti kažk gero prieš priimdami kažk blogo.
Kaip aš k tik min jau, kad išvengtum melo...
Tu...tu pamelavai žinodamas, kad taip negalima. Tu

pamelavai, prieštaraudamas savo s žinei. Tu pamelavai
nepaisydamas to, ko mok tavo motina ar t vai. Ir netgi
pati gamta moko to nedaryti. Taigi, j s...kad
atmestum te Ties , j s turite priimti mel , ir turite
atmesti Ties , kad priimtum te mel . Suprantate?
65
Taigi štai kaip pasielg tie žmon s, jie atmet
Ties , o Jis buvo Tiesa. „Aš esu Kelias, Tiesa ir
Gyvenimas!“
„Pradžioje buvo Žodis, ir Žodis buvo pas Diev , ir
Žodis buvo Dievas. Ir Žodis tapo k nu ir pasireišk tarp
“. Pirmajame Timotiejui 3:16: „Ir negin ijamai yra
didel dievotumo paslaptis, nes Dievas buvo apreikštas
ne, m
rankos J liet “. Dievas, Jehova! Tai…tai
stulbina, stebina, kai pagalvoji, kad Dievas, kuris
patalpino vis saul s sistem kosmose, kuris suk
žvaigždes, kurios t kstan ius kart
didesn s už š
pasaul ...
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Ir jei bent viena iš t žvaigždži pajud
link
žem s šešiolikos t kstan
kilometr
per valand
grei iu, tai tik po šimto milijon met parskrist
ia, štai
kaip ji toli. Kybo sau dvi žvaigždut s, iš ia atrodo, lyg tik
poros centimetr atstumu, o jos yra toliau viena nuo
kitos, negu mes nuo j . Ta iau kiekviena iš j turi savo
viet . O ta didžioji galaktika!.. Tai bent! Kokia didyb ir
platyb to Dievo, kuris gal jo visa tai sutverti! Kiekviena
turi laikytis kitos. Štai kod l viskas yra kaip yra. Jeigu
jos išsimušt iš v ži , visa sistema sugri
.
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Štai kas vyko Edene. Kai Ieva išsimuš iš Dievo
statym v ži , visa žmonija puol .
Štai kur problema šiandien. Mums nedera
skirstytis organizacijas ir denominacijas, ir taip toliau.
Mums dera b ti Dievo s numis ir dukterimis, kad
didžioji pasaulio galaktika laikyt si vienyb je.
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Pra jusi
savait
Niujorke
išgirdau
vien
pranešim , cituot , tai yra, pasakyt Einšteino, didžiojo
mokslininko, taip vadinamo „ši
laik
proto“. Ir aš
buvau...tai išgirdau. V liau nuvažiavau pasiklausyti
Normano Vincento Pylo, jo psichologijos apie tai, kaip
žmon ms reikia elgtis, turiu omeny, gyventi ir gilintis
psichologij .
Taigi, Einšteinas, jis kalb jo apie vien galaktik ,
kuri yra tarp sistem , toli nuo žvaigždži . Ir jei žmogus
keliaut , berods, jis sak , šviesos grei iu... Aha, o kiek

tai yra? Šimtas t kstan ? [Brolis Nevilis sako: „Trys
šimtai“—Red.] Trys, trys šimtai t kstan
kilometr per
sekund — taip keliauja šviesa. O dabar padauginkite tai
iš penki minu : kiek milijon ir milijard kilometr
išeit ? Ir nuskristi iki tos galaktikos prireikt šimto
dvidešimties milijon šviesme
. O tai šimtas dvidešimt,
tiksliau, šimtas penkiasdešimt milijon
šviesme :
šimtas penkiasdešimt milijon
pirmyn ir šimtas
penkiasdešimt milijon atgal.
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Ir jie susid
su tuo, kas juos suglumino. Ir
jie...po skrydžio pirmyn ir atgal...j s...faktiškai j
kelion trukt tris milijonus met , tris milijonus met .
Trys milijonai met kelionei, o kai j s gr žtum t atgal
žem , faktiškai j
b
nebuv tik penkiasdešimt
met . J s ištr kstate Amžinyb . Jai n ra galo.
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Tik pagalvokite, Dievas, kuris visa tai sutv
ir
sutvark , ir kalb jo apie tai, nuženg ir tapo k nu tarp
, kad mus atpirkt . Ir dar taip pagerb mus Savo
didinga Akivaizda, kad at jo
ši nuod ming žem
paskutiniosiomis dienomis, ir rod Savo Žodžio tikrum ,
nes Jis yra sipareigoj s tam Žodžiui. Amen. Koks
suverenus ir teisus yra tas Didysis, kuris visa tai laiko
Savo rankoje!
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Atkreipkite d mes , tautos. Bažny ia vis pirma
turi atmesti Jo Žod . Toliau, po to, kai bažny ia J atmet
ir pavadino Belzebulu arba pikt ja dvasia, toliau Tai buvo
pateikta valdžiai, tod l visa žmonija tur jo b ti
pasmerkta. Taigi š ryt mes matome J
, teisiam
valdytojo Piloto, rom no. Ir mes matome, kad vis pirma
atst
bažny ia, kadangi jie netik jo Jo Žinia, nes
nežinojo Žodžio.
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J zus pasak jiems: „Jeigu b tum te gird
Moz ,
tai tik tum te Mano Žodžiu, nes kaip tik Jis ir kalb jo
apie Mane“. Suprantate? Štai tas Žodis, kur pranašas...
Viešpats ateina pas pranaš , o pranašas sak Žod
ateinantiems laikams. O štai
ia Jis [Žodis—Vert.]
pasireišk ir tar : „Sakote, kad paž state Moz , ir jis j
vedlys. Nepaž state nei Moz s, nei jo Žodžio“. Kitaip
tariant, Jis pasak : „Aš esu Žodis. Aš tapatus tam
Žodžiui, kur Moz sak ateisiant, o j s Mane smerkiate“.
Matote? D l savo tradicij (matote?)... Bažny ia pasmerk
.
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Taigi dabar mes matome J prieš Pilot
—
visapusiškai patvirtintas...to laiko pasiuntinio atpažintas
tam laikui, tai yra, bažny iai. Jiems buvo suteikta
galimyb pamatyti ir tik ti, bet jie Tai atmet . Kod l jie
Tai atmet ? Daugelis j
nor jo Tuo tik ti, bet j
tradicijos, ne patys žmon s, bet j tradicijos!..
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Štai, matote, kaip Nikodemas at jo nakt ir tar :
„Mokytojau, mes žinome, kad esi mokytojas, at s nuo
Dievo. Mes žinome, kad esi at s nuo Dievo. Niekas
negal
daryti toki dalyk , kokius Tu darai, jeigu
Dievas neb
su Juo. Mes...“ Kas tie „jie“, apie kuriuos
jis kalba? — Bažny ia, fariziejai, to meto vadai. „Mes
žinome. Mes visiškai sitikin , kad b tent Tu esi tas
Asmuo“. Tai kod l gi jie to negal jo? D l savo sistemos.
Noriu, kad j s tai kaip reikiant sisavintum te, nes aš
vedu b tent prie to. Suprantate? Jie negal jo pajudinti
tos sistemos, kurios nariais jie buvo tap . Nors jie ir
mat , kad tai buvo Mesijas, bet sistema, su kuria jie buvo
susijung , neleido jiems To priimti.
s...j s suprantate? [Susirinkusieji atsako:
„Amen“—Red.] Dabar nor iau paklausti vis
ia
susirinkusi
— kas supranta, apie k aš kalbu?
Pakelkite rankas. Gerai.
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Taigi, sistema! Jie Tuo tik jo, ir žinojo, kad Tai yra.
Kaip nor iau t pat pasakyti ir šiandien! Mes matome,
kas ia turi vykti šiomis dienomis, ir mes tai matome, bet
sistema neleis jiems to priimti. Ta sistema jiems tiesiog
diegta! Matote, tai ne žmogus, tai sistema.
Kaip aš kalb jau apie k tik nužudyt prezident .
Žmogus ia niekuo d tas; kiek žinau, tai geras žmogus,
niekada nedar s nieko pikto, kiek man žinoma. Bet
sistema! Kalti ne žmon s, o sistema.
76
Ne žydai buvo kalti, o j sistema. Ta sistema
pasmerk J , nes visa tai netoleravo j sistemos. Ar j s
suprantate? [Susirinkusieji atsako: „Amen“—Red.] Taigi
tie patys dalykai vyksta dabar. Ir jie išsirinko t
visuomen s prieš , žmogžud .
Ta iau ia byla buvo pateikta valdžiai. Taigi valdžia
tur jo paskelbti š nuosprend , nes mirties nuosprendis
pirmiausia priklaus
nuo valdžios. Jiems nebuvo
leidžiama to vykdyti, kadangi jie buvo pavald s Romai, ir
jiems nebuvo leidžiama atimti gyvyb , nesvarbu, kiek j
bažny ia beteigt : „Mes turime tai padaryti“. Na, jie...jie

negal jo to padaryti, vis pirma negav tam leidimo iš
Romos. Taigi tai turi b ti pateikta valdžiai. Dabar jau ir
valdžia yra tai traukta.
Na, nejaugi tai ne tas pats vaizdas, kaip ir m
dienomis? Matote? Tiksliausiai!
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Bažny ia tai atmeta, dabar jau ir valdžia
tai
traukta. At jo laikas, kai visa tauta, visi tur jo dalyvauti.
Byla buvo iškelta, art jo kulminacija. Visa tauta atst
, ir užsitrauk Dievo r styb . Ir prieš... Net bažny ia J
atst
, o tai ant bažny ios užtrauk r styb . O dabar ir
tauta atst
J , užtraukdama r styb ant vis .
Ir šiandien pasaulis J atst
, užtraukdamas
bausm visam pasauliui. Visos tautos turi b ti nuteistos.
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Ir mes žinome, kad tai vyko didžiojo rom
generolo Tito laikais. Jis apgul Jeruzal , ir galiausiai
tiesiog... Jie valg vienas kito vaikus, valg medži žiev
ir žem s žol . Ir...ir tuomet Titas atjojo tiesiai miest ,
tiesiog sugriov sienas ir sudegino miest , ir kraujas
tiesiog liejosi gatv mis, kur juos žudydavo.
Ir taip tur jo b ti. Prieš tai, kai teisusis Dievas
gal jo leisti Savo išrinktajai tautai patekti tok sielvart ,
tur jo b ti pagr sta priežastis. Jis yra teisus. Jo...Jo
statymai reikalauja Jo teisumo. O statymas be bausm s
ra statymas.
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Jeigu aš pasaky iau, išleis iau ia mieste tok
statym : „Už važiavim per raudon švies — bauda“, —
o jokios bausm s neb
, j s nenustotum t važin ti per
raudon švies . Juk turi b ti bausm .
O Dievo statymo bausm
už Jo programos
atmetim yra mirtis. Ir tur jo b ti mirtis, nes tur jo b ti
atlyginta.
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Mes š ryt stovime panašiame bylos svarstyme,
visame
pasaulyje
yra
svarstoma
byla.
Visos
denominacijos atmet Žod . Žinau, kad tai skamba labai
šiurkš iai. Ir nor iau, kad tarnautojai, kurie klausosi ia
sal je ir klausosi rašo, pabandyt tai suprasti, kad aš
ginu tai paaiškinti. O aš laikausi savo minties, tiksliau
stengiuosi pabr žti, kad mes šiandien v l stovime Piloto
teismo sal je.
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J s pasakysite: „Jei aš b iau ten stov s, b iau
pasisak s už J
Krist “. Na, o k gi tu su tuo darai
dabar? Štai kur esm . Suprantate? „Nesvarbu, kad
bažny ia J atst
, aš b iau stov s kartu su Juo“.

Tau suteikiama galimyb . Aha. Supranti? Jie...jie
atst
J.
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Taigi Jis yra teisiamas šiandien, tai yra, neseniai
buvo teisiamas, tiksliau pasakius, Jo byla yra
nagrin jama besiformuojan ios pasaulin s sistemos, kuri
vadinasi bažny
taryba, besiformuojanti Pasaulin
Bažny ios Taryba. Taigi,
gi jie padar ? Jie balsavo už
tai, kad absoliu iai susijungt tarpusavyje ir tur
bažny
taryb .
O šioje Bažny
taryboje, visos bažny ios privalo
priklausyti šiai tarybai, kitaip tau net neleis pamokslauti,
net neleis pasimelsti už ligonius. Ir j
bažny ia gal s
ti panaudota bet kam, ko tik jiems beprireikt . Jei
nor s sand liuoti joje d žes ar amunicij , arba k tik
panor s, j s to visai nebekontroliuosite. J s priklausysite
Bažny
Tarybai arba visai nepriklausysite.
Ir tai ta sistema, kuri formuojama ia, Jungtin se
Valstijose, ir Raštas tiksliai pildosi. Išsipildo tai, k
Viešpats man pasak 1933 metais (suprantate?), ir š ryt
mes gyvename tuo laiku.
Ir J zus Kristus, Žodis, šiandien yra teisiamas, kaip tai
buvo nukryžiavimo metu, ir dabar Jis m
rankose. Jis
pasaulio rankose. Žodis buvo aiškiai atpažintas visame
pasaulyje (suprantate?), ir Jis yra teisiamas. Visos
denominacijos J atst
.
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Ir dabar Jo byla yra svarstoma kaip...Bažny
Taryboje, ir J v l atstumia ir pasirenka kit , kaip tai
padar ir tada. Žinote, istorija pasikartoja gamtoje, nes
gamta išlieka ta pati. Medžiai augo, kaip aug , ir dygsta
daržov s ir g s, ir pasaulis sukasi kaip visada. Tai
gamta. Ir kiekvieno laikotarpio gamta atkuria ir iš naujo
išreiškia jau anks iau buvusios gamtos atspind . Ir
šiandien mes v l atsid
me toje pa ioje vietoje.
Taigi, J zus buvo „Žodis“, švento Jono 1-asis
skyrius. Mes visi tuo tikime. Jis buvo Žodis. Ir d l to, kad
Jis buvo Žodis... Prašau, supraskite. Jis buvo Žodis, ir
Jis tur jo pasipriešinti sistemai.
Ir jie atst
J ne...ne d l Jo stebukl . Ne d l to.
Jie pasak ... Jis pasak : „Kuris gali Mane apkaltinti?“
„Ir k bloga Jis yra padar s?“ — paklaus ta
moterišk . „Jis juk nieko blogo nedar , tik gyd
sergan ius“.
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Atsak : „Mes už tai Jo neteisiame“. Suprantate?
„Mes kaltiname J d l to, kad b damas žmogus, dedasi
Dievu“. O juk j pa
Raštuose buvo parašyta, kad Jis
bus Dievas.
Izaijo, didžiojo pranašo, knygoje, kuris paraš
šešiasdešimt Izaijo skyri , ir pradeda nuo... Pirmasis
panašus
pradži , Knygos viduryje ateina Jonas
Krikštytojas, o baigiasi T kstantmete Karalyste. Ir
Biblijoje šešiasdešimt knyg , kaip Izaijo pranašyst je
šešiasdešimt skyri . Kaip nuostabu, kad taip sud liota.
ia Izaijo 9:6 jis pasak : „K dikis mums gim , s nus
mums duotas, Jis bus vadinamas Patar jas, Ramyb s
Kunigaikštis, Galingasis Dievas, Amžinasis T vas,
Nuostabusis“.
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O tos aklos tradicijos arba sistemos nesugeb jo
išvysti, kad tai ir buvo Dievas, j pa
pranašas, kuriam
at jo Žodis, pasak s, kad Jis bus Dievas. Aklos sistemos!
Tod l jie atmet Žod ir vietoj Jo panoro žudiko Barabo.
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Ir šiandien Žodis, aiškiai skirtas šiai dienai, buvo
patvirtintas. Jis tapo realiu. Jis pasirod es s Tiesa. „Ir
paskutin mis dienomis, — kaip sak J zus, — kaip buvo
Sodomos laikais, — ir taip toliau, — šitaip bus ir t
dien , kai ateis Žmogaus S nus“. Pats Dievas, kuris buvo
Žodis, numat paskutiniuosius laikus ir tai, kas vyks, ir
kad Šviesos sužib s vakaro metu, ir kad Malachijo 4 —
Jis si s tuos dalykus ir rodys juos.
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Ir at jus sprendimo laikui, bažny ios J atmet . O
ko gi bažny ios panoro? Žodžio žudiko, kuris pasirenka
sistem . Jeigu sistema prieštarauja Žodžiui, tada tai
Žodžio žudik . O jie panoro denominacin s tradicijos
vietoj tikrojo Žodžio, pasireiškusio ir rodyto, kad Tai
Dievas, žmoni tarpe, per moksl , per nuotraukas —
Šviesa, tas pats Viešpaties Angelas, Ugnies Stulpas.
Tas pats, kuris gyveno žem je J zaus Kristaus
ne, paskutiniosiomis dienomis nuženg ant Savo
tautos, ir mokslininkai padar Jo [Ugnies Stulpo—Vert.]
nuotrauk . Bažny ia mat Jo darbus. Tai visapusiškai
atpažinta per juostas ir panašiai, visame pasaulyje, dar ir
dar kart , ir yra skelbiama asmeniškai.
Ir vis tiek, nepaisant viso to, j sistemos nori
Bažny
Tarybos, kuri pasmerkt Ties . Suprantate?
Nori žudiko, kuris atskirt , tai yra, sustabdyt arba
užkirst keli . Ir jie taip ir padarys, jie tokius dalykus

sustabdys. Ir Bažny
Taryba tur s tai padaryti. Štai ir
žv ries ženklas, antikristas, prieš Žod , kuris yra Kristus.
Bet ne j skiriamie-...
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Jie mano, kad reikia tradicijos. Jie mano, kad j
tradicijos nuo Dievo. Suprantate? Bet jos nestoja už Žod ,
ir Dievas nepatvirtina, kad jos teisingos. J zus stojo už
Žod , o ne už j taryb — už Žod . Ir Žodis rod , kad Jis
buvo Dievas.
Ir šiandien tai rodo, kad tai Dievas, nes gyvena t
pat Gyvenim , daro tarp m
t pat , kas buvo daroma
anais laikais, ir kas buvo pranašauta.
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Tai k gi jie daro? Jie priima kažk , kas... Jie jau
pri
b tent t
sistem , kuri Tai nukryžiuos. Ir
tarpdenominacin s laisv s nukryžiavimas art ja. Taiptaip.
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Na, o tai neprieštarauja Raštams. Tai pagal
Raštus. „Ir jie suformavo žv ries atvaizd “. Sujungia
pasaulio denominacijas
vien protestant , formuoja
žv ries ženkl , žv ries atvaizd pagal Apreiškim 13:8. „Ir
suk
jie žv ries atvaizd “.
Žv ris yra Roma. Mes visi tai žinome. Juk vis
laik tai buvo Roma, visa... Kaip gali b ti...kaip tai gali
ti Rusija, jei Biblijoje sakoma Roma? Matote, žmon ms
tiesiog susidaro klaidingas sp dis. Suprantate? Kaip tai
gali b ti kas kita, kai buvo pranašauta, kad tai turi išeiti
iš Romos?
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Dar kart pažvelkite Danieliaus Knyg , geležis ir
molis kojose, geležis buvo nuo pat keli iki pabaigos. O
visi žino, kad apie Rusij tada net nebuvo žinoma. Tai
buvo Roma. Ugniaspalvis slibinas buvo Roma. Tai
visuomet Roma. Ir ta geležis nepavirto kuo kitu, iš Romos
kuo kitu — kaip buvo, taip ir liko Roma. Ir tas žv ris yra
Roma!
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O Romoje buvo religin sistema, kurios mirtina
galva…tai yra, mirtina žaizda ant jo galvos, užmuš j , bet
jis v l atgijo: iš pagoniškosios Romos tapo popieži Roma.
Ir dabar jie pasiruoš padaryti jam atvaizd to žv ries,
kuris pakyla iš Apreiškim 13.
Ar j s pasteb jote? Šios šalies skai ius yra trylika,
ir pasirodo... Aš nesakau, kad tai... Keista, kad taip yra
matematiškai, ma-...tiesiog lygiai pagal Rašt . Ji yra
Apreiškim 13-ajame skyriuje, šita šalis.
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Visi kiti žv rys pakyla iš vandens, kuris yra
žmoni daugyb ir minios, kaip pasakyta Biblijoje; bet
šitas žv ris atsirado iš žem s, kur nebuvo žmoni . Ta iau
jis buvo avin lis, religijos laisv , v liau jis kalb jo kaip
slibinas, ir susijung su ta j ga ir dar visk , k
drakonas dar prieš j . B tent. Štai tokie reikalai.
Tai...taip tiesiog turi b ti. Niekaip to neišvengsi.
94
Ir štai mes šiandien formuojam sistem . Sistem !
Negalime sulaukti, kai koks nors... Mes band me visus
paversti liuteronais, ir nepavyko; band me visus paversti
baptistais, nepavyko; visus metodistais arba visus
sekmininkais, neiš jo. Taigi tuo tikslu, laikas labai
trumpas, jie suformavo taryb , galv , žv ries atvaizd .
tent taip ir padar . O kas tai? — Žodžio nukryžiavimas
l priart jo. Jo byla nagrin jama ir greitai prasid s
pos dis.
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Atkreipkite d mes ! Pasireišk s Žodis — ne kaip
denominacija. Jis pasireiškia. Žodis skiriasi nuo
denominacijos.
Kas tai yra? Kas yra ta sistema? Tai Romos
palydovas. Ar Biblijoje pasakyta, kad taip bus? Tikrai
taip! Apreiškimo 17, jie pamat , kaip Roma pasirodo
bažnytin je sistemoje moters pavidalu. Moteris, bažny
visada simbolizuoja moteris d l to, kad Kristaus Nuotaka
yra moteris.
tent Ieva puol , jai reik jo atpirkimo. O
Bažny ia yra kas? Yra atperkamoji moteris.
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Ir ši moteris s
jo ant žv ries, turin io septynias
galvas. O mes žinome apie septynias kalvas ir taip toliau,
kaip apie tai pasakyta Biblijoje. ia n ra klaidos. N ra
šanso nuklysti. Suprantate?
Ir dar pasteb kite, mes matome, kad ji buvo
„PALEISTUVI MOTINA“. Matote? Taigi motina ir dukra
l susijungia draugyst je. Nors anks iau dukra buvo
pab gusi nuo motinos, m gino gyventi padoriai, nes jos
motina buvo tokia negarbinga ir bjauri, kad ta mergina
iš jo iš nam . Aha. Bet dabar, kai ji paaugo, ji...tiek
blogybi padariusi pati, mato savo motin , mano, kad jos
motina buvo teisi, tod l formuoja savo sistem . Matote?
tent taip.
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Susijungian ios denominacijos, protestantizmas,
— tiksliai išsipildo tai, kas Raštuose parašyta Apreiškim
17: „Visi, kuri
vardai ne rašyti Avin lio gyvenimo

knygoje, priklauso jai“. Arba vienam, arba kitam; arba
žv riui, arba žv ries atvaizdui. Taip pasakyta Biblijoje.
Ir J zus apie tai kalb jo ne kaip apie komunizm .
Ta iau Mato 24- jame skyriuje, nuo 21-os iki 26-os
eilut s, Jis pranašavo apie tai, kad dvasia šioje sistemoje
bus tokia panaši
tikr , kad suklaidint
net
išrinktuosius, jei tai b
manoma; išrinktuosius, kuri
vardai rašyti Avin lio gyvenimo knygoje nuo pasaulio
sutv rimo. Ir, atvirai kalbant, tai juos taip suspaud , kad
Jis pasak , jog, jeigu nepaskub
atlikti darb j labui,
tai neišsigelb
n vienas k nas žem je. O mums
beliko...
98
Dabar...dabar 1964-ieji, ar ne? Ir, atrodo, sakoma,
kad yra septyniolikos met netikslumas, taigi, pagal
kalendori . O dabar 64-ieji, 1964-ieji, taigi išeina (kiek?)
— lieka trisdešimt šeši metai iki dvidešimt pirmojo
amžiaus.
O kas du t kstantme ius pasaulis ateina prie savo
pasaulin s sistemos pabaigos, religin s sistemos, prie
vis sistem pabaigos, ir Dievas tur jo siterpti. Jis tai
padar Nojaus laikais, pirmi du t kstantme iai. Antrieji
du t kstantme iai — sistema sugr žo prie m
šio ryto
ištraukos, ir Jis v l siunt Savo Žod . Jis siunt Savo
Žod per pranaš Nojaus laikais, pranaš Noj , ir žmon s
atmet J d l savo sistemos. Jis v l siunt Savo Žod
zaus laikais, Žod , pasireiškus pilnatv je — žmon s
atmet J . O dabar jau 1964-ieji, beliko trisdešimt šeši
metai iki dar dviej t kstan
met , ir Žodis buvo
si stas, o sistema J atmet .
99
Kaip arti mes esame? Galb t jau v lesnis laikas,
negu sau manome, juk bet kuriuo metu tai gal
atsitikti. Galb t tai jau vyko, iš kur mums žinoti? Kaip
aš kalb jau pra jus sekmadien , kai buvau
ia.
Paskutinis vardas jau gal jo b ti toje Knygoje; o kai tai
vyks, daugiau jau niekas nebeateis. Pasaulis jud s
toliau,
kaip
ir
anks iau,
bet
Bažny ia
bus
užantspauduota.
Atkreipkite
d mes
dabar,
mes
nagrin jame toliau. J vardai, taigi, jis nesuklaidins t ,
kuri vardai rašyti.
100 Kas tai? Tai turi b ti sistema. Suprantate? Ir tik
pagalvokit, priklausydamas tai denominacijai toje
sistemoje, k
tu tada darai? K
tu padarei? Tu
užantspauduotas kitur (supranti?), tolyn nuo Žodžio,

žudikišk
sistem , kuri atima, „turinti dievotumo
išvaizd , bet atsižad jusi jo J gos“. Tai žv ries ženklas.
tent taip. Suprantate?
101 Štai ia žv ris ir tai, k jis padar , o ten atvaizdas
— tai tas pats dalykas. Ir žv ris buvo toks didingas, kad
suformavo t
didži
pasaulin
bažny
Nik joje
(suprantate?), ir jie privert vis ...vis pasaul prisijungti
prie šios vienos sistemos. Ir jie galvojo, kad tai taip
puiku: „Niekas negal jo kovoti su jais“, — pasakyta
Biblijoje, juk jie padar žv ries atvaizd ir sujung visus
protestantus
Bažny
Taryb , kuri suformavo toki
sistem , kad tav s net krikš ioniu nelaikys ar dar kuo
nors, jei nepriklausai tai sistemai.
102 Štai skirtumas tarp žv ries ženklo ir Dievo
užantspaudavimo. Dievas užantspauduoja Savo Žodžiu.
Ar tikite, kad tai Žodis? [Susirinkusieji atsako: „Amen“.—
Red.]
Taigi, j s paklausite: „Ar taip yra, broli
Branhamai?“ Tikrai taip.
103 Aš žinau, kad j s, sabato šalininkai, septintosios
dienos adventistai, sakote: „Reikia laikytis sabato
dienos“. Bet taip n ra. Nenoriu su jumis gin ytis, bet tai
absoliu iai ne pagal Rašt .
Efezie
4:30 parašyta: „Neli dinkite Šventosios
Dievo Dvasios, kuria esate užantspauduoti atpirkimo
dienai“, Suprantate?
104 Taigi, Šventoji Dvasia yra Žodis. Dievas n ra trys,
Jis tas pats Dievas trijuose pasireiškimuose, trijuose
tarnavimuose. Dievas T vas viršum statymo, Dievas
nus malon je ir Dievas Šventoji Dvasia, kaip j s Tai
vadinate — tas pats Dievas ir Šventosios Dvasios
pasireiškime. Dievas T vas buvo Žodis, Dievas S nus
buvo Žodis, ir Dievas šventoji Dvasia yra Žodis.
Suprantate, tai tiesiog trys pasireiškimai. Ir tam kad... Ir
Šventoji Dvasia užantspauduoja jus, tod l esate
užantspauduoti Žodžiu.
Dabar,
j s
pasakysite:
„Na,
aš
esu
užantspauduotas ta...“
105 Na, tada tai bus matoma. Suprantate? Tai rodo.
s
negalite
priklausyti
sistemai
ir
b ti
užantspauduotais sistemos ir Žodžio (suprantate?),
kadangi jie yra priešingi vienas kitam. Taip neišeis. Gerai.

Taigi, mes matome, kad didel
mechanizmo
mechanika, didelio mechanizmo mechanika, kuri yra...
Mechanizme yra...automobilyje yra st mokliai,
vožtuvai ir karbiuratorius, ir taip toliau. Tai...tai
mechanika.
106 Nor iau kai k pasakyti Bažny iai, kaip tik dabar
prisiminiau. Suprantate, štai kas... Aš tikiu, kad mes jau
taip arti pabaigos, aš...aš tuoj kai k
pasakysiu.
Suprantate? Suprantate, mechanika: yra tiek daug
žmoni , kurie bando paaiškinti mechanik tuo metu, kai
patys nesupranta. Suprantate? Vienintelis, k j s... O j s
suprantate, kad j s tur tum te j žinoti. Mechanika yra
žinoma. Pavyzdžiui, kas b
, jei Moz ...
O jei kas b
pasak s: „Nojau, nor iau, kad
paaiškintum mechanik , kaip pl duriuoja arka. Kaip
tai?“ Jis negal
to padaryti.
Jums nereikia žinoti mechanikos, tik Jo Dinamik .
Suprantate, Dinamik — štai k jums reikia žinoti.
„Kaip?“ Na, kas, jei kas nors ateit
Izrael ir
pasakyt : „Klausyk, Moze, aš nor iau suprasti. Kaip tu
gal jai sukurti gyv nus savo paties žodžiu?“
107 Jis atsakyt , pasakyt : „Juk tai ne mano žodis.
Tai Dievo Žodis. Jis man liep tai padaryti“. Suprantate?
108 „Aš...aš...aš... Sakyk, paaiškink man, kaip padarei,
kad žem je atsirado mus s, kai nei vienos nebuvo, tiek t
musi
žem j?“ Suprantate? Moz pats negal
to
paaiškinti. To ir nereikia. „Kaip gi tu atsiuntei ryt v ,
kad jis prap
Raudonojoje j roje ang , ir mes visi
sek me paskui tave per sausum ? Paaiškink to
mechanik . Koki ...koki ...koki sistem tu panaudojai,
Moze? Koki ? Papasakok man apie to atomo, kur
išleidai, mokslin tyrim “. Suprantate? K ?
109 Jis to nežinojo. Jis, na, jis nežinojo mechanikos, jis
žinojo tik dinamik . Ir...ir to ir reikia.
Aš negaliu jums pasakyti, kokiu b du gyvenu.
Negaliu jums pasakyti, kokiu b du j s gyvenate, bet juk
gyvenate. Negaliu paaiškinti, kaip j
širdis...ir j
maistas sisavinamas ir sudaro krauj . Ir semiasi j
iš
to maisto, ir sisavina toje tre ioje žarnyno trakto
sienel je ir v l susigr žina iš to kraujo gyvyb , ir siun ia
tai per jus. Aš...aš negaliu to paaiškinti, bet tai vyksta.
Suprantate, tai vyksta. Aš...aš to negaliu paaiškinti. Aš
nežinau mechanikos. Svarbu dinamika.

110 Taigi, Moz galb t ir žinojo mechanik , bet kitiems
nebuvo jokio reikalo to suprasti, tik Mozei. Jie žinojo, kad
tai veik , ir to pakako. Kod l gi žmon s negali tuo
pasitenkinti šiandien? K ? Visi juk negal jo b ti Moze.
Buvo tik vienas Moz . Jie tiesiog žinojo, kad tai buvo nuo
Dievo. Jie mat , kad tai buvo nuo Dievo.
Ir jie sek toliau ir viskas buvo gerai, kol neprad jo
tuo abejoti, panoro iškelti k nors kit , kuris daryt t
pat — Korach , Datan . Ir kai jie surado tuos, kurie
ved kažkokius k niškus pam gdžiojimus, galiausiai
Dievas pasak : „Atsiskirkite! Ne sivelkite t organizacin
sistem . Suprantate? Išeikite iš jos! Aš tuoj prarysiu j “.
Ir Jis atv
žem ir prarijo tai. Matote?
111 J s nežinote...jums nereikia žinoti mechanikos.
Tiesiog žinokite dinamik , tai, kas pulsuoja, kas tai
padaro tikra, ir ži
kite, ar tai pataiko t taikin , kur ,
pagal Biblijos pažadus, tai turi pataikyti šiomis dienomis.
Matote, ia v l Žodis, gr žimas prie Žodžio.
112 Taigi, didysis mechanizmas jau rengiamas ir
paruoštas jud ti. Mechanika jau yra. Mechanin
organizacijos sistema, kuri atneš žemei, kaip jie sako,
„taik “, jau yra. Jau yra...kaip, pavyzdžiui, kokia nors
JTO.
Tautos susivienijo. Tai susivienijimo laikas. Aš
kaip tik neseniai apie tai pamokslavau. Jos...jos
susivienija, kad atnešt k ? Pasaulin taik . Jie tai
padar Taut S jungoje. Jie visuomet tai darydavo, ir tai
niekada neveik . Tai negali veikti. JTO — tai tik didelis
guminis balionas, nešiojamas vis taut mokymo v
.
Jis susprogs iš išsip s d l bet ko. Tai negali pasisekti.
Nesuveiks ir Bažny
Taryba. Tai žmogiška
organizacija, priešinga sistemai...tai yra, j sistema yra
priešinga Dievo Žodžiui, ir ji negali b ti s kminga. „Argi
gali dviese eiti kartu, jei n ra susitar ?“ Nepavyks. Ir kaip
gi gali krikš ioniškoji bažny ia, jai reik s...
113 Sekmininkai, Dievo asambl jos ir kitos didžiosios
sekminink karalyst s bažny ios ir Visos Evangelijos
pasek jai, kaip jie gali atsisakyti savo evangelini
mokym , pa
t princip , kuri jie laik si, ir kuriais
buvo išaukl ti, išeiti iš t organizacij ir pasmerkti tai? Ir
jiems tenka atsisakyti savo evangelinio mokymo ir eiti
kartu su žmon mis, kurie nesutinka su Biblijos
principais ir dieviškuoju išgydymu, ir su Dievo j ga, ir su

zumi Kristumi. „Argi gali dviese eiti kartu, jei n ra
susitar ?“
114 Štai kaip yra, štai valanda, prie kurios mes
priart jome, ir štai tas didelis rengtas mechanizmas.
Mechanik jie jau turi. Ten tr ksta tik š tono su
dinamika, kad primest žv ries ženklinim . Kai ji bus
priversta, tuomet dinamika jau veiks. Mechanika jau yra.
Jie tai jau turi.
115 Nor iau dar kai k pasakyti, dabar susivienijimo
metas, matome, kaip bažny ios susivienija, tautos
susivienija. Taip pat tai Dievo ir Jo Nuotakos
susivienijimo laikas. Ir sakau tai nuolankiai ir pagarbiai.
Aš tikiu, kad Kristaus Nuotaka yra pašaukta. Tikiu, kad
Ji užantspauduota Dievo Karalyst je. Tikiu, kad
mechanika jau yra. Jie laukia Dinamikos, kuri paims j
iš žem s Šlov Pa mime. Aš tuo tikiu visa širdimi. Tikrai
taip. Mes nežinome, kaip Jis tai padarys, bet Jis tai
padarys.
Jis ir yra Dinamika. Mes tiesiog tampame
mechanizmo, Jo K no, dalimis, gauname Jo atvaizd ir
matome, kaip Jis susivienija su mumis Savo darbuose,
su Savo meil s dovanomis, ir dovanoja jas mums prieš
pat Vestuvi Vakarien . Ir mes laukiame, stebime tai.
didžioji bažny ia turi susivienyti.
116 Šios Bažny ios Dinamika bus pakartotinis
pripildymas Švent ja Dvasia, kurios d ka mes veik me
nedideliu mastu, kol Paskutinis Akmuo nusileidžia, kad
susivienyt
su K nu. Bet kai ta Galva ir K nas
susijungs, pilnoji Šventosios Dvasios j ga b tent taip J
ir prikels, net mirusieji, kurie yra mir Kristuje prieš
šimtus met , prisikels Jo šventumo grožyje ir pakils
dang . Dinamika — tai Šventoji Dvasia.
117 Taigi, o šio milžiniško režimo, kur jie pasistat ,
dinamika, šis didelis mechanizmas vien dien prad s
veikti
susivienijusioje
taryboje...Pasaulio
Bažny
Taryboje, kuri taip pat griebsis j gos. Atmi-...bet
atminkite...
Pasakysite: „Kai tai vyks...“ Tada jau tau bus per
lu. Tu jau b si joje. Nori ar nenori, tu jau ten.
Supranti? Ži
k, ta dvasia jau ant tav s.
118 O tai diena, kai...kai Dvasios v jai pu ia iš ryt ,
šiaur s, vakar ir piet , tikin dami žmones išeiti iš jos ir
parodydami žmon ms!

Štai kod l aš taip priešinausi tai sistemai. Aš
ma iau, kad joje kažkas buvo, tamsa. Juk aš ma iau tas
moteris, kad ant j
veid
buvo visa tai (aš jums
pasakojau an sekmadien ), aš žinojau, kad kažkas
art ja.
119 Kod l aš visada buvau prieš tokius dalykus? Aš gi
to nežinojau, dabar žinau. Kod l aš visada buvau prieš
organizuot religij ? Tod l (dabar aš tai matau), kad tai
žv ries ženklas. Suprantate? Prad jau apie tai kalb ti tik
prieš por savai . Suprantate?
Taigi, po bažnytin s politikos, kas vyksta toliau?
Po to, kai Žodis buvo iš tikr
patvirtintas? Dabar
ži
kite, pagaliau at jo laikas, kai turi b ti priimtas
sprendimas. J kitas žingsnis buvo...
120 Koks buvo kitas žyd žingsnis po to, kai bažny ia
tai atmet ? Bažny ia atsisak Žodžio. Jie nenor jo su Juo
tur ti nieko bendra. „Tai piktoji dvasia!“ Jis žinojo mintis,
kurios buvo j širdyse. „Tai blogis“. O iš ties tai buvo
Žodis. Darbai, kuriuos Jis dar , liudijo apie J ,
patvirtindavo, kas Jis buvo. Jie nenor jo su Juo tur ti
visai nieko bendro.
Toliau, kitas žingsnis — patenka valdžios rankas.
O tai bažnytin valdžia, nes ia siv lusios ištisos tautos.
Ten pagoniškoji tauta vald religin taut . O jau dabar
visk apr pia religija, tod l tai turi prieiti prie pasaulin s
religijos.
ia tai bent! Net aklas tai pamatyt ! O k gi
pasakys aklasis, kai tai pamatys? Kai jis tai pamatys, jis
išeis iš savo aklumo.
121 Ži
kite, kai ta pasaulio taryba susirinks kartu:
„K gi mes darysime su J zumi, kuris yra vadinamas
Kristumi?“ Jie tikrai nenori su Tuo tur ti visai nieko
bendra. O tuomet belieka tik viena išeitis, b tent tai, k
jie padar tada — jie Tai nukryžiuos, žinoma, nutildys
Tai. „To daugiau negali b ti. Tai nebus leidžiama“. Taut
religijos j ga neleis jiems daugiau taip daryti. Toks
tarnavimas, kuris vyksta štai ia, ir panaš s dalykai bus
visiškai
uždrausti. Negal site veikti be leidimo iš
stin s, bažny ios vadovo (suprantate?), žv ries
atvaizdo. O! Štai mes jau
ia, štai ir viskas.
Mes...mes...mes jau atkeliavome.
Iš tikr
patvirtinta. O kitas žingsnis — J
nukryžiuoti.

122 Kaip ir dabar: visus, kurie prie j neprisijungia,
priverstinai uždarys ir neleis pamokslauti. Suprantate? O
tai v l nukryžiuoja patvirtint
pažado Žod , sustabdo J :
„Jums tai daugiau neleidžiama. Joki
išgydymo
tarnavim . Joki mald už sergan ius. Jokiu b du!
Negalima. Ne, nieko iš t dalyk . Jokiu b du! Arba per
bažny
Taryb , arba visai to netur site“.
123 Dabar jums aišku, kod l aš prieš denominacin
religij , nes tai yra žv ries ženklas. Roma yra viso to
galva, pirmoji. B tent taip. Ir ji priver ia visus priimti tai,
prijungdama dukteris, tai yra, atvaizd , j motin , kuri
padar t pat . Kur Roma buvo organizuota pirm kart?
Kokia buvo pirmoji organizuotoji religija pasaulyje? —
Romos katalik . Jei kas nors turi duomen , kad taip
ra, praneškite man. Nerasite. Pirmoji organizacija,
pirmoji organizuotoji bažny ia buvo Nik joje, Romoje.
Tikrai taip. B tent tai jie ir padar .
124 O k gi padar liuteronai po Liuterio mirties?
Padar t pat , k tie padar Nik joje, Romoje. K padar
po Veslio? K padar po vis
atsiradusi
didži
jud jim ? Padar t pat , pagimd paleistuvei dukras,
absoliu iai taip. Kaip, pavyzdžiui, mes matome t pat
ia...
125
ia buvau užsiraš s trump Rašto viet . Gal
geriau praleisiu j . Bet, ži
kite, jie...
Bažny ios organizavimas šiandien v l suvienija t
pa
sistem . Jiems tr ksta tik jos dinamikos, tiesiog to,
kas b
varomoji j ga. Ir viskas greitai priart s prie
kulminacijos.
126 Katalik
bažny ia ir protestant
bažny ios
susidraugaus. Aš jums tai sakau jau daugiau nei
trisdešimt met . Jie susivienys. Ir j s matote, k b tent
jie daro dabar. Protestantas niekada netaps kataliku, bet
jie susivienys brolijoje, žv ries ženkle, padarytame
panašiu žv .
127 Pavyzdžiui, tuo pa iu b du kaip motina Ieva
iškreip vis pasaul iki fizin s mirties. Motina Ieva!
Paklausykite. Motina Ieva iškreip vis žmonij fizine
mirtimi (kaip?), atmesdama Žod ir priimdama tai, kas
buvo beveik kaip Jis. Ji buvo vis
fizini
mir
priežastis, nes paliko tikr
Žod ir patik jo visu tikruoju
Žodžiu išskyrus maž dalel . Vienas mažutis nesutarimas
su pilnu Dievo Žodžiu suk
vis sielvart , kiekvien

mirt ir visa, kas tik vyko žem je. Tai padar Ieva, mirties
motina. Dabar j s matote, link ko art jame? Mirties
motina, pasteb kite, ji tik nustojo tik ti Žodžiu.
Ji pasak : „Dievas pasak ...“.
tonas atsak : „Teisingai“.
„Dievas pasak ...“.
„Teisingai“.
„Dievas pasak ...“.
„Teisingai“.
„Dievas pasak ...“.
128 „Taip, tai...b tent taip. Tam tikra prasme tai
teisinga, bet, supranti, tai...tai...tai ne viskas. Supranti,
tau...tau atsivers akys, tu b si...“
Bet juk Dievas pasak ir tai visk išsprendžia,
Žodis! Matote, viskas prasid jo nuo mažo neteisingo
Žodžio aiškinimo, ir išeina tas pats, baigsis tuo pa iu.
129 Pasteb kite, dukra yra motinos ir t vo vaisius per
santuok (dabar pasakysiu kai k šokiruojan io), bet
mirtis, fizin , fizin
mirtis yra Ievos ir š tono
susivienijimas per netik jim Dievo Žodžiu. Jie susijung
ir atneš mirties vaisi . Ji... Mirtis yra š tono ir Ievos
susivienijimo vaisius.
130 Ieva tur jo Žod , š tonas yra prieš Žod . Ir,
ži
kite, š tonas pripažino, kad beveik devyniasdešimt
devyni ir devyniasdešimt devynios šimtosios Jo buvo
tiesa. „Taip panašu, — pasakyta Biblijoje, —
paskutin mis dienomis suklaidint , jei manoma, net
išrinktuosius“. Matote, kaip tai ateina, kaip tai visuomet
buvo, kaip tai baigiasi? Tuo pa iu b du: susivienijimas
netik jimu visu, pilnu Dievo Žodžiu. Ar jums aišku? Štai
kas atneš mirt , tai netik jimo susivienijimas su Žodžiu.
Netik jimas tik maža, smulkute Jo dalimi, maža, labai
maža, mažut le, vieno procento viena šimt ja. Bet turi
ti šimtas procent ! Ir viskas.
131 Ži
kite, Dievo dukra, Bažny ia, Nuotaka, taip
pat yra vaisius — Dievo, susivienijusio su Savo Žodžiu.
Šventoji Dvasia susivienijo žemiškajame k ne, ir iš to
gim
Dievo S nus, Dievo teisumo vaisius. O
paskutin mis dienomis, kaip mums pasakyta, „kaip buvo
Sodomos dienomis“, Nuotaka susivienys per Dievo Žod ,
pasireiškus k ne, Šventoji Dvasia užantspauduoja juos
Dieve, o netik jimas lieka už antspaudo rib , išor je.

132 Kaip aš sakydavau, jeigu Bethoveno gyvyb b
jumyse, j s gyventum te kaip Bethovenas; jeigu Hitlerio
gyvyb b
jumyse, j s gyventum te kaip Hitleris. O kai
Kristaus Gyvyb yra jumyse, j s gyvensite, kaip Kristus,
ir darysite Kristaus darbus. Ir taip bus. Jeigu Kristus
gyvent šiandien , Jis daryt b tent tai, kas apie J
šiandienai parašyta Žodyje. O Žodyje pasakyta, kad: „Jis
yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius“. Kod l gi tas
aklas bažnytinis pasaulis negali pamatyti laiko, kuriame
jie gyvena? Kod l?
133 Ieva suk
visas fizines mirtis, bandydama terpti
Žod kažkoki š tono erezij . Ir tas pats atsitiko bažny iai
Nik joje, Romoje, kai vietoj Žodžio pri
dogmas. Tas
pats su metodistais, baptistais, presbiterionais, kai
Šviesa pasirodo kiekviename laikotarpyje, o jie atmeta J .
Štai kod l liuteronai mir , kai atsirado Veslis. Jau
at jo kitas laikotarpis. Pasirod Žodis, o jie tur jo priimti
arba mirti. Štai kod l sekmininkai dabar miršta, nes
at jo toks laikotarpis. Žodis pasireišk , erelio laikas,
metas Žodžiui sugr žti ir „atkurti t
tik jim , sugr žinti
vaikams“. O jie tokie susivienij , atmeta J , ir j laukia
ne kas kita, kaip dvasin mirtis. Visada...
134 Dievo K nas, susivienij s Jo Nuotakos pavidalu,
yra viena, Jis ir Kristus kartu — tai Dvasia, veikianti
Bažny ios k ne, kaip veik J zaus Kristaus k ne, nes tai
Jo K no dalis. Jau neb ra du, bet viena! Jie yra viena.
Vyras ir žmona jau neb ra du, bet viena. Ir Kristus su
Savo K nu yra viena. Ir ta pati Dvasia, buvusi Kristuje,
yra Jo Nuotakoje, Jo K ne, ir Ji suvienija Juos kartu su
visu Žodžiu. Ir pats Dievas gyvena ten, išreikšdamas tai.
135 O antikristas nori pasakyti: „Juk aš tikiu Kristumi,
aš tikiu Evangelija, aš tikiu tais dalykais, bet žinote...“
Štai jums, prašau. „Bet, žinote, stebukl dienos jau
pra jo. Suprantate, toki dalyk neb na“. Štai ir viskas.
„Ak, aš netikiu, kad reikia krikštytis J zaus Kristaus
Vardu“.
136 Bet juk Biblijoje parašyta, kad reikia. Tegul koks
nors teologas pam gina su tuo nesutikti. Suprantate?
Taip? Taip turi b ti. J s pasakysite: „Na, n ra jokio
skirtumo, koks krikštas“. Na, tai kod l gi apie j
parašyta? Kod l Pauliui buvo skirtumas? Kod l visiems
kitiems buvo skirtumas? Tu arba krikštytas...

Biblijoje parašyta: „Tu turi vard , lyg esi gyvas, bet
esi mir s“, — nes neduota po dangumi kito vardo.
Kod l Jo Vardu pamokslaujate, meldžiat s Jo
Vardu, darote vis kit , bet kai prieinate iki krikšto, to
atsisakote? Aha. Matote?
Aš neseniai pasakiau vienam žmogui, sakau: „O
kas, jei žmogus...“
Jis pasak : „Jokio skirtumo“.
137 Aš pasakiau: „Jei žmogus ateit
pas tave ir
pasakyt , kad jis buvo krikštytas Sarono Rož s, Sl ni
Lelijos ir Aušrin s Žvaigžd s‘ vardu, ar pasakytum, kad
jam viskas tvarkoj?“
Jis atsak : „Jokiu b du“.
Aš pasakiau: „Ar tu j perkrikštytum?“
„Taip“.
Aš sakau: „Kaip tu krikštytum?“
Sako: „T vo, S naus ir Šventosios Dvasios Vardu“.
138 Aš sakau: „Gerai, taigi tu padarytum t pat , tu
pad tum... Jeigu tu tai vadini vardais, tai padarytum
lygiai t pat , kaip ir jis, sakydamas Sarono Rož , Sl ni
Lelija ir Aušrin Žvaigžd , kadangi tai yra titulas. Ir
vas, S nus ir Šventoji Dvasia — tai titulas. Ar
supranti?“
Jis pasak : „Bet gi J zus pasak krikštyti Vardu“.
139 Aš sakau: „B tent tai Jis ir tur jo omeny. Bet
kas...ne...ne... Jis juk nepasak : ‚Pakartokite šiuos
žodžius‘, — bet pasak : ‚Krikštykite juos Vardu‘. Vardu!
Tai bent!“ Aš pasakiau: „T vas, S nus ir Šventoji Dvasia
— tai titulai. T vo, S naus Vardu... T vo, S naus ir
Šventosios Dvasios Vardu. Supranti?“ Pasakiau: „Kaip gi
vardino Petras? Kaip gi J vardino visi kiti? Supranti?
Kas tai yra? Aha. ‚Viešpats J zus Kristus‘ yra ‚T vo,
naus ir Šventosios Dvasios‘ Vardas“. Jam dabar reikia
perkrikštyti trisdešimt t kstan
aborigen . Matote?
Gerai. Bet taip ir reikia. Paulius pasak : „Jeigu Angelas iš
Dangaus...“
140 Paulius pasak tiems, kurie nebuvo krikštyti
zaus Kristaus Vardu, Apaštal Darb 19:5, jog tam,
kad gaut Švent
Dvasi , jie tur jo ateiti... Nors jie jau
šlovino Diev su šauksmais ir dar didžius dalykus, jis
pasak , kad jie turi sugr žti ir iš naujo krikštytis J zaus
Kristaus Vardu. Po to, kai Jonas Krikštytojas juos
pakrikštijo, jie tur jo sugr žti ir iš naujo krikštytis.

Ir dar jis pasak Galatams 1:8: „Nors angelas iš
dangaus mokyt
jus kitaip negu aš, — teb nie
prakeiktas“. Tikrai taip. Taigi mes turime laikytis b tent
to Žodžio, kiekvieno Jo Žodžio. Suprantate?
141 Ži
kite. O, netur kite joki tr kum , b kite
visiškai sitikin . Jeigu j
protas kuo nors abejoja,
geriau dabar tai ištaisykite. Nelaukite tol, kol bus per
lu. Nelaukite, kol priimsite t ženkl taip giliai, kad
niekada To nebematysite, j s b site akli.
Jis apakino Izrael , kad gal
išreikšti Savo Žod .
pat Jis daro pagonims, nes ia jie...jie tai priima taip
pat, kaip tada.
142 Ži
kite, Ieva atmet ir atsisak savo teisi . Nors
ma iusi Žod , patvirtint Dievo, ir k Jis dar , ji atmet J
ir atsisak savo teisi . T pat jie padar Nik joje,
Romoje. Ir t pat dabar daro Bažny
Taryboje, b tent
tai. Broliai, nuo Pradžios iki Apreiškimo Knygos t siasi
tas pats. Tai padar Izraelis. Tai padar Pilotas. Taip visi
dar , visuomet, pradedant Ieva ir iki šiol, — tas pats. Jie
atmeta patvirtint
Žod ir vietoj Jo priima dogm . Tai
atneša mirt , dvasin mirt .
Mir ! Žodis iki šiol skelbiamas mirusiems. B tent
taip! T kstantmet s Karalyst s metu taip nebus, taigi.
Suprantate? Jiems...jiems jau yra skelbiama. Gal jau
dabar Tai gaunama. Matote?
143 Kaino s
s, kurie buvo netik jimo Dievo Žodžiu
vaisiai, Kaino s
s šaip si iš pranašo Nojaus žinios.
Pasteb jote tai? Dievo Žodžiu jis paskelb pranašaut
teism , tur jo ryškius ženklus, patvirtintus ženklus, kad
at jo laiko pabaiga, o Kaino s
s iš to šaip si.
Kaip ir dabar tai daro. Kaip tai dar J zaus laikais.
Kaip jie tai dar visais laikais. Taip buvo visuomet. Jie
šaiposi ir juokiasi iš To. Jis pasak : „Paskutin mis
dienomis pasirodys šaip nai, kalbantys: ‚Nuo to laiko,
kai užmigo prot viai, laikai nepasikeit ‘“. Ar matote?
144 Taip per religin sistem šaip si ir velnio s
s iš
Žodžio, pasireiškusio J zaus Kristaus laikais. Ži
kite,
žyd tautos religin s sistemos [Brolis Branhamas beldžia
sakykl ir sako: „Sese Rouz“—Red.], žyd tauta tur jo
puikiai žinoti, bet j
sistema privert juos atmesti
pasireiškus Dievo Žod ir šaipytis iš Jo (o patys tvirtino
Juo tikintys), n vienas Žodis neliko neišsipild s. Jie
padar t pat .

145 T pat daro šiandien. Religin sistema šiame
dideliame
mechanizme,
kur
jie
jau
pareng ,
bus...visiškai atmet paskutini
laik
pažadus —
paskutini
laik Žini ir paskutini
laik ženkl ,
visk , kas turi b ti paskutiniaisiais laikais, kaip Dievas
tai pranašavo, Žodis po Žodžio.
Tai rašyta juostose. Jei..jeigu mane nušaus, ar
dar k nors padarys, jie niekada nesustabdys šios Žinios!
Suprantate? Ji kaip buvo, taip ir bus. Ji jau paskelbta. Ji
rašyta. Ji nuskamb jo. Suprantate? Jie niekada
negal jo... Tai...tai pabaigos Žodis, tiesiog dabar. To...visapusiškai patvirtinta ir rodyta v l ir v l, ir v l:
ženklai, stebuklai, mechanika, Dinamika, mokslas,
bažny ia, Pats Dievas rod , kad at jo tas laikas — ir per
Žod , ir per ženklus su stebuklais.
146 Dievo Žinia, patvirtinta j
tarpe šio laiko
ženklais ir stebuklais. Žinia apie tai, kad J zus Kristus
ne mir s, bet gyvas, kaip ir buvo visada ir siun ia... Ir tai
tiksliai išpildo Malachijo 4 ir visas kitas Rašto vietas,
kurias J zus sak vyksiant paskutiniais laikais — tai
visiškai išsipild net moksliškai šiame pasaulyje. Ir
žurnaluose išleistos didel s Šviesos ratil , kurie buvo ia
pranašauti, nuotraukos. Ir Dievo angelai, kurie nusileido,
apie kuriuos jie nieko nežinojo. Ir visur, visose vietose tai
rodyta, visame pasaulyje!
147 Toliau seka nukryžiavimas, ir tai neišvengiama.
Kaip J zus tuomet tar : „Ir k Aš pasakysiu: ‘T ve, gelb k
mane nuo šios valandos!’? Bet ne. Teb nie Tavo valia
(matote?) kaip danguje, taip ir žem je“.
148 Štai k Bažny ia sako šiandien, iš širdies: „Kad aš
prisijung iau prie ko nors?.. Ne, Viešpatie, ne. Teb nie
Tavo valia kaip danguje“.
149 Pasteb kite, po to, kai pažad tasis Žodis
laikotarpiui buvo patvirtintas, jie atmet J . Jie padar t
pat ir šiandien. O dabar aš jau art ju prie pabaigos. Ir
kaip Jis at jo, aiškiai susitapatin s su Žodžiu, ir priart jo
kulminacija, kai jie tur jo pasirinkti Žod arba priimti
sistem — šiandien priart jome prie to paties: turite
pasirinkti Žod arba priimti sistem . Ir jie pri
sistem .
Ir kas gi iš to išeina? Jau baigiu. Jis yra pasaulio
rankose. Teisingai.
150 Dabar mano ištrauka. Ilgoka žanga, bet aš juk tik
dabar prad jau, suprantate? Nesistokit, aš tiesiog

pajuokavau. Ži
kite, štai mano ištrauka, mes tai
žinome. Pamat me fon , dabar viskas prieš mus
surikiuota
vien
linij . Dabar žvelkime esm ir
pamatykime, kaip tai atrodo, siži
kime pro didinam
stikl .
151 J zus yra žmoni rankose. Tai bažny ios rankose.
gi tu darysi su šituo J zumi, kuris vadinamas
pateptuoju Žodžiu? Kristus reiškia „pateptasis Žodis“.
Suprantat?
„K gi tu darysi su šituo J zumi?“ — klaus
Pilotas. „K gi aš su Juo darysiu? K ? Koks bus mano
žingsnis? K aš galiu padaryti su šituo J zumi, kuris yra
vadinamas Kristumi?“
152 K
š kavo pasaulis? K
š kavo bažny ia?
„Nukryžiuok J ! Sustabdyk J ! Mums Jo daugiau
nebereikia“.
153 Paklausiu j
kai ko: ar galite sivaizduoti, kokia
kalt yra ant Osvaldo rank š ryt, to, kuris nužud
prezident ? Ar sivaizduojate, kokia bausm jo laukia,
jeigu rodys, kad b tent jis tai padar ? Ar...ar manote,
kad jo nors šiek tiek pasigail s? Jungtini
Valstij
prezidento kraujas yra ant jo rank . Galvojate, kad
Federalinis teismas... Kiek jis besigint : „Aš to
nenor jau“, — tai jo visiškai neišteisins. Jis pražus.
Kod l? Prezidento kraujas yra ant jo rank . Ar
sivaizduojate jo jausmus? Ar nor tum te to ant savo
rank ? [Susirinkusieji atsako: „Ne“—Red.]
154 Na o kaip gi tada J zaus Kristaus Kraujas?
Galvojate, kad jums bus atleista po to, kai Tai buvo
visapusiškai patvirtinta? Kaip j s nuo to pab gsite? Jo
Kraujas ant j
rank , esate kalti! Nusid li, k tu
darysi toliau? K darysi po šio susirinkimo š ryt ?
155 Galvoji, pasakysi: „Na, aš gi ketinau... Aš
nenor jau nieko blogo“. Osvaldas irgi gali taip pasakyti.
Jeigu
m
Aukš iausiojo
teismo
teis jas
pareikalaus teisingumo, tai ir pareikalaus. Tai...tai
... Tai tautos absoliutas. Visa tauta remiasi tuo
Aukš iausiuoju teismu, ir nieko nebelieka. Jis nusikalto.
Jis turi už tai sumok ti. Nesvarbu, kad ir kaip jis
nenor jo, ir kokie buvo jo ketinimai, visa tai nesvarbu.
Jis už tai vis tiek sumok s.
Jeigu m
Aukš iausiasis teismas reikalauja
atlyginimo ar atpildo, kiek gi baisiau jums bus atsidurti

Dievo teismo suole, kai j s ateisite su J zaus Kristaus
Krauju ant savo rank ? „K gi aš darysiu su šiuo J zumi,
kuris vadinamas pateptuoju Žodžiu?“ J s J išgirdote.
s žinote, kad tai Tiesa. Tai visapusiškai patvirtinta.
156 Žudiko? Ar j s panor tum te denominacinio
žudiko, žudan io Žod , vietoj nekaltojo Kristaus? Ar j s
nukryžiuotum te? Ar...ar išdr stum te pasirinkti Barab ?
Ar reikalautum te Barabo? Kaip dar kažkas dr sta tai
daryti, reikalauti Barabo, Žodžio žudiko vietoj to, kad
priimt Pat Žod , kuris yra Gyvenimas. Ir Jis yra j
rankose.
157 Kai aš išgirdau apie prezidento Kenedžio
nužudym , šis pamokslas at jo man
šird . Aš
pagalvojau, k gi darys šitas žmogus? Ir iš to n ra jokios
išeities. Gal jis jau prabudo ir suvok , kas jo laukia.
158 J s irgi kada nors prabusite. Tie, kurie ia, arba
klausot s šios juostos, kur beb tum t, kada nors tu
prabusi, nusid li, ir suprasi, kad tavo rankos suteptos
Krauju, ir tai Dievo S naus Kraujas, ir tu esi kaltas Jo
nužudyme. Tavo nuod
J nužud . Tavo netik jimas
Jo Žodžiu, tavo nesugeb jimas pamatyti Jo tapatumo,
nuli dinai ir išvarei Švent
Dvasi . Ir tu neišvengiamai
atsidursi Dievo teisme, žinodamas, kas tau atsitiks! Taip,
Džono Kenedžio kraujas ant Osvaldo rank
bus
smulkmena palyginus su J zaus Kristaus Krauju ant
tavo rank , kai stosi prieš Diev .
159 „K gi man daryti su šiuo J zumi, kuris vadinamas
Kristumi?“ — pasak Pilotas. Jis buvo atiduotas
jo
rankas.
Ir J zaus Kristaus Kraujas v l atiduodamas ši
susirinkusi
rankas. Jis atiduodamas
šios tautos
rankas ir po vis pasaul , kur yra šitos juostos, ir kur šie
dalykai buvo Dievo patvirtinti ir rodyti.
Tai k gi mes darysime su šiuo J zumi, kuris
vadinamas „tas pats vakar, šiandien ir per amžius“? K gi
mes darysime su šiuo J zumi? Ar j s pasiruoš atsistoti
Jo pus je? [Susirinkusieji sako: „Amen“—Red.]
160 Pilotas, ir tie patys dalykai, kuriuos padar Pilotas,
taip ir lieka trys dalykai, kuriuos j s galite padaryti su
Juo. Pilotas išband visus tris, ir jam nepavyko. Trys
sumanymai, kuriuos j s, galb t, bandysite gyvendinti,
bet niekada nepavyks. Pilotas band nusiplauti J nuo
savo rank . Bet kai Jis atiduodamas tavo rankas, Jis

lieka tavo rankose. Pilotas išband tris skirtingus b dus,
ir jam nepasisek .
161 Turime pažvelgti faktams akis ir pamatyti, kad
Jis m
rankose. Mes J pamat me Jo Žodyje. Mes
matome, kaip Jis patvirtina Save. Žinome, kad Jis tas
pats vakar, šiandien ir per amžius. Ar taip?
[Susirinkusieji sako: „Amen“—Red.]
Tuomet aš kalbu ne tik šitiems susirinkusiems ia
ryt , nes kalbu gal tik šešiems-septyniems šimtams
žmoni , bet kalbu milijonams šioje juostoje, kuri
apkeliaus pasaul . Suprantate? Jis j
rankose, juostos
klausytojai, kur j s beb tum t. J s žinote, kad tai Tiesa.
Jei ne, tai esate akli; j s negalite pamatyti Žodžio arba
Dievo šiame Žodyje. O Jis j
rankose. K gi dabar su
Juo darysite?
162 Pilotas band atsikratyti Jo, bet mes turime
pažvelgti tikrovei
akis. Pilotas tur jo pažvelgti. Jis
žinojo. Jis gird jo.
Na, j s pasakysite: „Aš niekada to nema iau“.
Ta iau vis tiek jau išgirdai. Dabar Tai girdi. Supranti?
Jis nor jo, kad J zus padaryt jam stebukl arba
pokšt . Bet Jis nerodydavo pokšt , Jis darydavo tik tai,
Dievas jam liepdavo.
163 J s gird jote, kad „tik jimas ateina iš klausymo“.
s turite tik jim ir norite pab gti nuo jo, atsikratyti,
kad neb
j
rankose. Bet jis vis tiek tur jo pripažinti
tikrov . Taip pat kaip ir mes turime pripažinti faktus. Jis
yra visiškai atpažintas. Pagalvokite, Žmogaus Kraujas yra
rankose!
164 Reikia b ti budriem, kai kito žmogaus kraujas yra
rankose. Pasiži
kite
l ktuv : l ktuvo lak nas,
kai paleidžia t l ktuv , patikrina visus prietaisus.
Kod l? Kit kraujas yra jo rankose. Visus mažu ius
prietaisus, kuriuos tik galima patikrinti, jis patikrina. Kai
jis paleidžia ir apsuka t l ktuv , jis...jis...jis užkuria
motor , varikl , b tinai j pašildo. Ir prasuka varikl visu
grei iu, paži
ti, ar tas v jo šuoras, ar jo pakaks...ar
privers, tai yra, ar suksis propeleris, ar užteks jo, kad
pakilt nuo žem s.
s stov jote, daugelis j
, l ktuvuose, tai yra,
jote, ir visas l ktuvas krat si, vos besilaikydamas ant
žem s. Jis spaudžia iki galo, nori patikrinti, ar viskas
gerai. Jei ne, tai spragtels ir tr
ios. Bet jis ir v l

patikrina, nors ir tenka pas
ti ten kur laik , kol v l
patikrina. Ir jei dar užtrunka, jis v l patikrina.
165 Taigi Bažny iai reikia taip tikrinti v l ir v l, ir v l!
Mes laukiame Jo At jimo. Mes budr s, mes laukiame
pakilimo. Mums der
patikrinti pagal Žod , o ne pagal
kieno nors kalbas. sitikinkite, kad j s patys žinote,
turite asmenin patirt su Kristumi. Tikrinkite v l ir v l, ir
l.
Kod l? Jo rankose žmoni kraujas. Jam b tinai
reikia patikrinti.
166 O kaip gydytojas prieš operacij ? ia š ryt s di
pora gydytoj . Atkreipkite d mes tai, k gydytojas daro
prieš prad damas operacij ? Jis reikalauja rentgeno
nuotraukos. Jis reikalauja patikrinti krauj . Jis
reikalauja patikrinti šird . Prieš duodamas anestetik , jis
nori sužinoti, ar j s nesate peršal . Jis patikrina
kiekvien rank , juos kruopš iai dezinfekuoja, kad ant j
neb
joki mikrob . Jis visk padaro. Jis v l ir v l, ir
l, ir v l patikrina. Kod l? Žmogaus kraujas yra jo
rankose. Jis turi b ti visiškai tikras, kad viskas
absoliu iai tvarkinga.
167 O kaip j s? O kaip tu, nusid li, k tu apie tai
manai?
Kai kito žmogaus kraujas yra tavo rankose — tokia
atsakomyb , kaip lak no, o jis tikrina; kaip gydytojo, o jis
tikrina; ir dar daugelio mokslini ...kai kito žmogaus
kraujas tavo rankose, k tu darysi?
Kai teis jas ruošiasi paskelbti nuosprend ,
ži
kite, kaip jis skaito tas knygas: skaito ir skaito, ir
skaito, ir skaito, ir skaito, iki mažiausi smulkmen ,
kokias tik suras, prieš paskelbdamas nuosprend . Nes jo
rankose kito žmogaus kraujas, reikia surasti kažkok
pagrind . Matote?
168 O kaip gi mes, kai matome, kaip tai visapusiškai
atpažinta, kad „Jis yra tas pats vakar, šiandien ir per
amžius“. Jis ia. Jis m
rankose. Jis m
rankose.
Jis j
rankose! K tu su Juo darysi? „K gi man daryti
su J zumi, kuris yra pateptasis Kristus?“
„K gi tai daro? Kaip žinoti, ar tai Jis?“
Šios dienos pažadas — dienos, kurioje mes
gyvename — apie j Raštai tiek daug sako, tiek daug J
„centimetr “ turi išsipildyti — paskutinieji šios
paskutin s dienos centimetrai. ia rutuliojasi kai kurie

dalykai, kurie turi vykti, ir štai jie! Kas tai? Tas pats
pateptasis Kristus, pateptasis Žodis! K j s su Juo
darysite? Ar j s J iškeisite denominacij ?
169 Tai k gi padar Pilotas? Pilotas band nusiplauti
nuo savo rank , sakydamas... Pirma, k Pilotas padar
— jis m gino nusiplauti J nuo savo rank , sakydamas:
„O, Jis nekaltas. Jis niekuo d tas“. Matote?
170 Pasakysite: „Ak, vargšas Pilotas“. Pilotas, daugelis
pateisina. Ne-ne! Ne, Jis buvo jo rankose. Jis išgirdo
Žini , pamat Žod , ir Jis buvo jo rankose. Lygiai taip Jis
ir j
rankose. Tai tiesa.
gi jis padar ? Jis band pasakyti: „Na, Jis yra
geras žmogus. Aš nerandu Jame jokios kalt s“.
171 Argi daugelis šiandien taip neatsako?! „Ak, tame
Žodyje n ra nieko blogo. Manau, kad Jis geras. Su Biblija
sutinku, bet mes tikime bažny ia. M
denominacija
nesutinka su Tuo“. Matote? Matote? Yra viena žmoni
klas , kuri bando nusiplauti J nuo savo rank .
„Aš nerandu jokios kalt s Žodyje. Jis tiko
Apaštalams j laikais, bet mes gyvename kitais laikais.
Mes negyvename apaštal laikais, tod l aš neturiu elgtis
taip, kaip apaštalai. Aš neprivalau krikštytis, kaip jie. Aš
juk gyvenu kitais laikais. Man nereikia to, k jie tur jo,
aš gyvenu kitais laikais. Šventoji Dvasia buvo duota tik
tai saujelei“.
172 Žydams 13:8 J gr žina
j
rankas! Niekaip
neišvengsite! Jis visapusiškai patvirtintas, „Jis tas pats
vakar, šiandien ir per amžius“. J s niekaip neišvengsite.
Nepavyks Jo perkelti koki kit epoch . Žydams 13:8
smerkia j
mintis, ir gr žina J atgal j
rankas.
Taigi J zus j
rankose, lygiai taip pat, kaip buvo Piloto.
Ži
kite. J s pasakysite: „Bet aš nežinau“. Na, o
ko gi tu dabar klausaisi?
173 Pilotas buvo pagonis. Jo žmona buvo pagon . Bet
Dievas, b damas teisus, siunt ten t moter ir pasak :
„Nieko nedaryk šitam teisiajam“. Ji pasak : „Aš ši dien
kent jau“. Žinoma, buvo rytas, o tai buvo nakt , o
dvidešimt keturios valandos yra laikomos viena diena.
„Aš ši nakt sapne labai kent jau d l to teisiojo. Nieko
Jam nedaryk“.
174 Ir Jis pasak : „Na, jeigu taip yra, aš tiesiog
nusiplausiu J nuo savo rank “. Bet jis negal jo to
padaryti.

Ir jums nepavyks. Išgird Ties , j s turite J
priimti arba atmesti. Jokiu b du... Tikrai taip, j s turite
tai padaryti. Viešpaties persp jimai!
175 Žydai šauk : „Jo kraujas tekrinta ant m
, nes
mes ver iau tik sime savo kunigais, savo denominacine
sistema, negu Juo“.
Taigi. Ar matote tas klases šiandien? Bet visi turi
susidurti su Dievo klausimu. Jums visiems šiaip ar taip
teks susidurti, ar j s pagonys, ar kas beb tum te.
Netikintis,
metodistas,
baptistas,
presbiterionas,
drungnas, atšal s, karštas, koks beb tum, tau bet
kuriuo atveju teks susidurti su šiuo klausimu. Nori to ar
nenori, Tai tavo rankose. Tikrai.
176 Taip pat yra t , kurie išm gina kit
Piloto
sumanym , kaip išsisukti — perduoda J kokiam nors
kitam ciesoriui. Suprantate?
Pilotas pasak : „Taip, palaukite. A-a-aš nenoriu su
tuo tur ti nieko bendro. A-a-aš... Tai paprastas žmogus.
A-aš nenoriu su Juo tur ti nieko bendro. Na, aš tikiu tuo,
išgirdau. Niekada nesu mat s, kaip Jis daryt
stebukl , bet Jo pus je yra per daug liudinink . A-a-aš
tikiu, kad tai paprastas žmogus. Tai geras žmogus
(suprantate?), bet...bet aš...aš asmeniškai nenoriu su tuo
tur ti nieko bendro. A-a-aš tiesiog... Aš tiesiog nuplausiu
nuo savo rank . Atneškite man vandens. J s visi
mano liudininkai“. Taip, bet juk ir Dievas liudininkas. Jis
buvo Jo rankose.
177 Taip Jis ir j
rankose. Suprantate, j s...j s
žinote, apie k aš kalbu. Ar ne? Ne tik j s, bet ir juostos
klausytojai. Jis j
rankose!! K darysite su Juo, su
šituo J zumi, kuris vadinamas Kristumi? Kristus yra
Pateptasis Žodis. Suprantate? K j s su Juo darysite?
Tai šio laiko Žinia. At jo toji diena, tai Biblijos ir Dievo
visapusiškai rodyta. K j s su Ja darysite? Kaip gi j s
dabar išsisuksite? Kaip j s galvojate išsiversti? Jis j
rankose! Ir Osvaldo byla bus nereikšminga, palyginus su
, nesvarbu, ar j s tarnautojas, ar dar kas nors.
178 Tie žydai buvo kunigai ir rabinai, mokytojai, šventi
žmon s, bet Jis vis tiek liko j rankose. Jis buvo Žodis,
Dievo tikrov tai dienai, ir jie Jo ne žvelg . Tik išrinktieji
tai pamat — tie, kurie Juo tik jo.
179 Dabar visi turi susidurti su šiuo klausimu. Taip
buvo kiekviename laikotarpyje, kiekvien kart . Nuo

Adomo ir Ievos laik
iki pat Nojaus laik , toliau
Danieliaus ir Beltšacaro, ir Nebukadnecaro laikais, toliau
Kristaus laikais, iki pat m
laik vyksta tas pats,
Žodžio klausimas buvo iškeltas. Ne j religija ir ne
denominacija, ne dogma, bet Žodžio klausimas buvo prieš
tuos dalykus. Taigi dabar tai kažkieno rankose.
180 Taigi yra tie, kurie išbando kit Piloto sumanym
atsikratyti Jo — perduoti J kam nors kitam. Pilotas
pasak : „Žinote, k ? Aš tiesiog atsikratysiu Jo. Šiuo
vandeniu aš nusiplausiu J nuo savo rank . Tod l aš
tiesiog... Aš turiu su Juo kažk padaryti. Tai k gi man
daryti? Aš nusi siu J b stin pas vyskup “. Aha. Taip.
Štai k
žmon s bando padaryti ir šiandien.
Suprantate? Jie nusiunt J pas ciesori . Ta iau Jis kaip
buvo, taip ir liko Piloto rankose, taip ir liks bet kurio
žmogaus rankose. Kas iš to? Tai atsisuko prieš j pat .
Sugr žta atgal individui.
181 J s pasakysite: „Aš padary iau, aš tai padary iau.
Aš priim iau tai, jeigu mano denominacija tai priimt “.
denominacija yra Bažny
Taryboje,
pasmerkta! Kaip gi jie tai priims? Tai atsigr š prieš jus
pa ius. Svarbu ne tai, k sako j
denominacija;
svarbu, k tu pasakysi. Jie tai atmet , o k gi tu dabar
su tuo darysi? Tai jau kitas klausimas. Supranti? Taip
nenusikratysi Jo nuo savo rank .
Jis visapusiškai patvirtintas. Jis yra visapusiškai
atpažintas, šios valandos Žodis, šio laiko pažadas. Ne
Liuterio laik pažadas, toks Jis buvo anais laikais, tai
buvo reformat laikotarpio Žodis. Kaip...visi iš j
,
kurie klaus s Septyni
Antspaud : kai prasid jo
reformat
laikotarpis,
iš jo
b tyb
žmogaus
(organizacijos) veidu; bet ia juk erelio veidas, štai
tyb , kuri šiandien iš jo mesti išš
.
182 O kas dr st pasakyti, kad tai nebuvo kv ptasis
Dievo Žodis, kai Jis ia apie tai iš anksto pasak ir siunt
Arizon , sugr žino atgal, net moksliniais ir kitais
dais, ir rod , kad tai Tiesa! Ši Knyga jau atskleista,
tikrai taip, tiesiog laukiame kol tas Septintasis
Antspaudas susitapatins su Kristaus At jimu.
183 Gerai. Jis yra j
rankose. J s turite kažk su
Juo padaryti. Nereikia Jo nusikratyti. Tikrai ne. Apie ši
kategorij nor iau pasisakyti: „kai perduoda J kam
nors kitam“.

„Jei mano denominacija tai priimt , broli
Branhamai, aš...aš priim iau tai. Bet supranti, mano
motina priklaus šiai bažny iai“. Ji juk gyveno savo
laikais, o ne tu. Dabar tavo eil . Paži
k, iš kur jai teko
išeiti, kad b
tokia, kokia buvo. O kaip tu? Gerai.
184 Ži
kite. Pasakysite:
„Mano motina buvo
sekminink . Ji dar t ir an . Ji iš jo iš organizacijos“.
Bet aš gi bandau kalb ti su tavimi. O kaip tu? Supranti?
Šioje kategorijoje surandame daug išsilavinusi .
Na, aš žinau, kad dabar užgausiu jausmus, bet aš to
nedarau ty ia. Kitaip man...man reikt
stov ti prie
altoriaus ir atgailauti. Aš sakau tai su dievobaiminga
meile.
185 J zus, kai Jis ten stov jo su tais fariziejais, Jam
teko pasakyti: „J
t vas — velnias, ir jo darbus j s
vykdysite“. Ta iau praš ramyb s ir gailestingumo ant
kryžiaus tiems, kurie J nukryžiavo. Matote, Jis nepyko
ant j . Jis sak : „J s — angi išperos“. Suprantate?
Suprantate? Visaip, Jis keik juos kaip tik gal jo
(matote?), o v liau meld už juos ant kryžiaus. Matote?
Ne d l to, kad Jis nor jo taip daryti, ne d l to, tiesiog jie
tur jo pamatyti savo klaid .
186 Ir aš šiandien t pat sakau apie t kategorij ,
kurie suver ia atsakomyb
kitiems, arba kaip tai
vadinama kariuomen je „ieško atpirkimo ožio“. Mes
giname tai suversti ant kit , kaip padar Adomas ir
Ieva.
Ieva pam gino. Adomas pasak : „Moteris, kuri Tu
man davei“, — o tai buvo blogas pasiteisinimas.
Suprantate? Moteris pasak : „Gyvat mane apgavo. Ji...
Tai jis su manimi tur jo lytini santyki . Tai jis mane
suviliojo. Tai jis kaltas“. Tai visiškai neatleido nuo to, jie
vis tiek sulauk bausm s. Tikrai taip. Gerai.
187 Ne manoma suversti, vienas... Nepasakysi: „Jeigu
mano denominacija tuo tik
, aš...aš irgi tik iau. Bet
aš šioje denominacijoje jau ilg laik “. Tai neturi su tuo
nieko bendra. Žydai buvo tokioje pat pad tyje, taip ir j s.
188 Ir sid
kite, daugeliu atvej šioje kategorijoje
matome labai kult ringus žmones. Dabar klausykit s
miai.
Suprantate, kult ra, tai, k šiandien vadiname
kult ra, b tent tai š tonas dav Ievai — truput
išminties. Sak : „Tau neatvertos akys, tad tu visko

nesupranti“. Ji žinojo Žod ir viskas. Ji mat , kaip Dievas
patvirtindavo t Žod , ir to tur jo užtekti. Jis saugojo j
amžinajame Gyvenime, kol ji buvo su tuo Žodžiu. Kai ji
nusiženg Žodžiui, ji tur jo Dievo pažad , kad mirs t
pa
dien , kai Jam nusižengs . Ir kai nusiženg , ji mir .
Teisingai.
189 Mes
ia
turime
patvirtint
Dievo
Žod ,
patvirtinant , rodant Dvasia, kad Jis mus pri
ir
suteik mums Šventosios Dvasios Krikšt . Mes pakrikšyti
zaus Kristaus Vardu. Ta pati Evangelija, tie patys
ženklai, tie patys stebuklai, tas pats tarnavimas, netgi tas
pats Ugnies Stulpas mums matomas, rodantis ženklus ir
stebuklus. N ra jokio pateisinimo, niekur.
O b tent taip, pasak Biblijos, ir tur jo vykti
paskutiniais laikais, ir kvietimas iš Malachijo 4
„sugr žinti vaik tik jim t vams“. Ir iš karto po to
nedor liai mindžiojo...tiksliau, teisieji mindžiojo nedor li
pelenus, visas pasaulis turi b ti sudegintas. Ir atomin s
[bombos—Vert.] jau kyboja, bombos jau laikikliuose.
190 Pasteb jote, k padar Vokietija, kai tik sužinojo,
kad prez-...prezidentas buvo nužudytas? Jie greitai
surinko savo kariuomen , nes tai buvo vienintelis
dalykas, Rusijai užkertantis keli bombarduoti. Ir jie
pataik ... Kenedis nusiunt jiems pranešim , kad, jiems
tai padarius, t pa
valand jis nušluos juos nuo žem s
paviršiaus, tiesiog iš Vokietijos. Suprantate? Ir jie
pagalvojo, kad gal s užkariauti, bet dar nebuvo at jusi
toji valanda. Suprantate, ar ne?
191 Mes
matome,
kaip
protingi,
išsilavin
pamokslininkai, evangelistai m gina suversti tai kam
nors kitam. Suprantate?
Kod l...kod l Pilotas nepasak : „Taip, palaukite,
šis Žmogus... ia man žmona at jo ir pasak , be to, aš
gird jau apie Jus daug liudijim . Žinote, aš susidom jau.
Aš nor iau sužinoti: Pone, k galiu padaryti, kad
tur iau amžin
Gyvenim ? J s mano rankose. K gi
galiu padaryti?“ Na, jis pasakyt ...jis pasakyt ... Jis
paklaus : „Ar...ar Tu esi Mesijas? Ar...ar Tu žyd
Karalius?“
192 Jis atsak : „Taip yra, kaip sakai. Pats tai pasakei“.
Arba: „Pasakyk mums, ar tikrai Tu esi žyd
Karalius?“
Jis atsak : „Aš tam gimiau“.

Tas sako: „Aš nerandu Jame jokios kalt s“. Aha.
„Na, aš tiesiog nusiplausiu J nuo savo rank “.
193 Jis atsak Jam, bet tas negal jo to priimti. Kod l?
l to smukt jo prestižas. Tod l jis nusprend nusi sti
pas vyriausi
bažny ios vadov , kad paži
, k šis
darys. Matote?
194 Tas pats ir dabar, v l kyla tas pats klausimas. K
gi tu su Juo darysi, su Žodžiu? K gi tau reikia daryti:
klausti vyriausiojo vadovo arba vyskupo, arba dar ko
nors, ar tau galima keisti savo krikšto b
, ar tau
galima daryti t ir an ? Suprantate, tod l: „Žinoma, kad
tau negalima!“ Ir v l viskas gr žta tavo rankas. O jei tai
padarai, tave išspirs. Supranti?
195 D l to smukt žmoni prestižas. Taip, jie...jie
galvoja... Be to, denominacin taryba neb
už tai...
Kaip Pilotas suvert tai ciesoriui, jie neb
už tai.
Ciesorius sugr žino tai Piloto rankas. Taigi jie bando
perduoti J savo...savo denominacijos vadovams, o tai
nepadeda. Ši gudryb niekada nesuveikdavo ir nesuveiks.
Tai nepad jo Pilotui, nepad s ir jums ir visiems kitiems
nepad s.
196 Dabar, antra, k j s galite padaryti... Tai yra,
tre ia: priimti J arba J atmesti. Nuo savo rank Jo
nenusiplausi. Ne manoma suversti Jo kokiai nors kitai
sistemai arba kam nors. J s turite susidurti su tuo akis
ak . Taigi k j s galite padaryti?
Kaip Pilotas, kuris stov jo su tuo, sak : „Duokite
man vandens, aš nusiplausiu tai nuo savo rank , kad
rody iau!“ Kai Jis gr žo, jam vis tiek teko priimti
nuosprend , tai jo nepateisino. Jis band sakyti: „Na,
aš...jei negaliu Jo atsikratyti, atiduosiu J
Ciesario
rankas“. Ir tai bumerangu jam gr žo atgal.
197 Ir jums, kaip individams, taip gr žta. K gi j s
darysite? Ne tai, k dar motina, k dar t tis, k daro
pastorius, k daro brolis Branhamas, k dar kas nors —
tai j
rankose! K j s su tuo darysite, su J zumi, kuris
vadinamas Kristumi? Nes ant j
rank Kraujas, ir tai
Dievo Kraujas. Tai k gi j s darysite? B site kalti d l
nukryžiavimo. Ar suprantate?
198 J s galite nukryžiuoti J , priimti savo religij ar k
tik norite, arba pasakyti: „Na, aš tiesiog suversiu tai
kitam. Aš netur siu nieko bendra su tomis bažny ios
nes mon mis“. Jums nepavyks. Jis j
rankose. Tikrai.

Jums nepavyks. „Aš tiesiog pamiršiu visa tai“. Nepavyks.
Tai vis tiek j
rankose. „Na, aš tiesiog pasakysiu, kad
mano pastorius mane taip išmok “. Sugr š bumerangu
atgal. Tai jums. J s žinote. Dabar j s galite arba priimti
, arba atstumti, tiesiog kaip pasirinksite. K ? Turite
pasirinkti vien iš dviej .
199 Kas gi dabar? Kaip J zus pasak tiems fariziejams,
Jis pasak : „Ak, j s, aklieji fariziejai“. Matote, mes
šiandien t pat pasak me: „Aklieji religijos mokytojai, j s
mokate atpažinti komunizmo laik . Tiek su juo kovojate,
nors žinote, kad Dievas tai išk
b tent j
sunaikinimui“. Matote, nežino Rašt . Suprantate?
„J s...j s mokate atpažinti, kad komunizmas užkariaus
pasaul . J s tai matote. J s tai mokate atpažinti“.
200 Visos kalbos tik apie komunizm . „Išvarykime
komunizm !“ Tiek daug to girdžiu, kad darosi bloga. Aš
irgi prieš j . Žinoma, aš prieš j . Bet aš dar labiau prieš t
vyr , t moter , kurie atstumia J
Krist , Žod . Net
jeigu tu pamokslininkas ar kas beb tum, Kristui tu
didesn našta negu tas komunistas. Jis neišmano ir
nieko apie tai nežino. O j s tur tum t žinoti. Suprantate?
s mokate atpažinti komunizmo laik , bet savo dienos
ženklo atpažinti negalite.
201 J zus
pasak
tiems
fariziejams,
tar :
„Veidmainiai!“ Sak : „Išeinate ir ži rite dang , ir sakote,
kad rytoj bus blogas oras, nes rausta apsiniauk s
dangus. Jeigu dangus giedras, — sako, — j s sakote, kad
rytoj bus giedra diena“. Sako: „Laiko ženklus j s mokate
atpažinti, tiksliau, dangaus ir oro ženklus, bet laiko
ženkl
j s nesuprantate“. Štai Jis, Mesijas, ir tai
atst
.
O mes kalbame vien tik apie komunizm
ir
panašius
dalykus,
bet
laiko
ženklo,
jo
mes
nesuprantame.
Matote?
Mes
jo
nepastebime,
praleidžiame tai. Dabar susivienija netik jime ir priima j ,
bet nesupranta ir nemato laiko ženklo, apie kur buvo
sakoma Biblijoje.
Ar supratote? [Susirinkusieji sako: „Amen“—Red.]
Reikia baigti, kuo grei iau. Jau darosi v lu, suprantate.
202 Kaip dar j t vai, taip ir jie, tas pats ir šiandien.
Taigi sprendimas priimtas. Jis turi b ti priimtas. J s
turite kaip nors j priimti. Suprantate? Žodis v l bus
nukryžiuotas, ar k j s darysite? Žodžio nukryžiavimas

ia pat. Nukryžiuosite ir sustabdysite patvirtint
Žod
l denominacij , kaip padar Pilotas, bandydamas kam
nors suversti. Tai k gi j s, kaip individai, darysite su
pateptuoju Žodžiu, kuris vadinamas Kristumi?
Tas pats vakar, tas pats Kristus, patep s Žod
Nojaus laikais. Tas pats Kristus, tas...tas Medis, buv s
Edeno sode, kur apleido Ieva, valgiusi nuo to Gyvenimo
Medžio, kad pasirinkt išminties med . Jis...ji paliko
Gyvenimo med , kad priimt mirties med . Nojaus laikais
padar t pat . Pranaš
laikais jie padar t pat .
Kristaus laikais jie padar t pat .
Štai jie ir šiandien. Kiekvienas j kalb jo apie savo
laik , ir kai tai išsipildydavo, kas kart jie pasirinkdavo
savo denominacines priežastis ir taip toliau, ir pasaulio
išmint vietoj pateptojo Kristaus Žodžio. K
gi j s
darysite, kaip individai?
203 Jis taip ir liko Piloto rankose. Aš...aš jau baigiu,
tad pab kite dar minut
labai ramiai. Pilotui nepavyko
Jo nusikratyti nuo savo rank .. Taip bus ir jums, kaip
dar jis, bandydamas visas tas gudrybes. Jam nei karto
nepavyko. Žinote, kas atsitiko Pilotui? Jis išprot jo.
Galiausiai jam vis laik vaidenosi tik tas nukryžiavimas.
Jam vaidenosi vien siaut jimas, kol pagaliau jis išprot jo.
204 Ir šiaur je, Norvegijoje, yra tokia legenda, tiksliau
ne... Atsiprašau, Šveicarijoje, aš ten buvau kaip
misionierius. Sako, kad t kstan iai susirenka ten iš viso
pasaulio per Did penktadien , prie vandens telkinio, kur
nusiskandino Pilotas. Galiausiai, jis puol
t vandens
basein ir nusiskandino. Ir sakoma, kad kasmet Did
penktadien tre
valand po piet vanduo pam lynuoja,
užverda toje vietoje, kur gul jo Piloto k nas. Jis tai
atmet . Kraujas vis dar jo rankose. Ir jis atst
, jis
atsisak .
Vandeniu... J s nenuplausite Jo nuo savo rank .
ra tokio vandens, tokio ploviklio, kuris gal
nuo Jo
išvalyti. Jis j
rankose. K gi su Juo darysite?
205 Štai vienintelis dalykas, kur galite padaryti. Jeigu
ne manoma Jo nusiplauti nuo rank , ne manoma
suversti Jo kam kitam, kažkaip mistiškai to
neatsikratysi. N ra jokio b do. J s galite tiktai priimti tai
savo šird . Štai kaip galima Jo atsikratyti. Paleiskite J iš
savo rank ir sileiskite
šird , arba palikite J savo
rankose ir stosite prieš Teism . Tik taip galite pasielgti.

Piloto galas buvo baisus.
206 Žodyje sakoma, kad tie, kuri rankose Jis lieka...
Aš nor jau tai perskaityti. Taigi ten sakoma: „Jie šauk
uoloms ir kalnams. Jie meld si, bet j maldos buvo
pav luotos“. Suprantate? Jie šauk : „Pasl pkite mus nuo
din iojo soste veido ir nuo Avin lio r styb s, tai yra
Avino...at jusio Avin lio Gyvenimo, nes at jo didi teismo
diena, ir kas gali išstov ti?!“
207 Kaip manote, k darys Osvaldas, kai pasirodys
prieš Aukš iausi
teism ir pamatys tas r
ias vis
din
ten prisiekusi
akis? Jis žino, kas bus. Arba
duj kamera, arba ten kabanti virv , arba dar kas. Jis
tur s su tuo susidurti.
208 Bet kas bus, jeigu ten pasirodysite su Krauju
rankose d l to, kad atst
te? Ir žinosite, kad pragaras
jau laukia j
, amžinoji praž tis. Šauk uoloms ir
kalnams, ir meld si, bet j maldos buvo pav luotos.
Žyd
10: „Jeigu s moningai nusidedame“.
Nuod
— tai netik jimas. „Jeigu, pri
Ties , pasiek
tiesos pažinim , s moningai netikime...“. Neb tinai jeigu
pri
te J , net jeigu žinote apie J . Neb tinai d l to,
kad J
turite, tiesiog... O, ne, ne. Suprantate?
Nepasakyta: „Pri
Ties “: „Jeigu, pasiek pažinim ,
kad tai Tiesa, s moningai nusidedame, tada nebelieka
aukos už nuod mes, bet baisus laukimas liepsnojan io
pyk io, kuris praris priešinink . Nes Viešpats pasak :
‚Mano kerštas, Aš atsilyginsiu, – sako Viešpats‘.“
209 Jeigu mes s moningai nustojame tik ti po to, kai
Tiesa buvo mums pristatyta, gailestingumo nebeliks.
Gailestingumas daugiau nebus suteiktas.
Pastoriau, kuris klausaisi šios juostos, k apie tai
manai? Bažny ios nary, kuris klausaisi šios juostos, k
manai apie tai? K gi tu darysi, jeigu s moningai
nustojame tik ti? Nenusiplausi to nuo savo rank .
stin to neperduosi. Tai bumerangu gr š atgal. Tu tai
išgirdai. K darysi? Kaip išstov si t dien ?
Jis arba tavo rankose, arba tavo širdyje, vienas iš
dviej . Pad k mums, Dieve.
210
sivaizduokite t nužudym , ir kas dabar dedasi to
žmogaus širdyje. K jis padar ? Jis per v lai atsipeik jo,
kai jau buvo visa tai padar s.
Ži
kite, jis gi tur jo galimyb . Jis buvo gim s
laisvu amerikie iu. Jis buvo amerikietis. Bet jis panoro

parduoti pirmagimyst ir tapti rusu, ir tai atsigr
prieš
pat . Jis ved rus . Dabar jis Kubos komunist partijos
laisvamanis.
Laisvasis m stymas: „Aš pats sau m stau“. Nieko
tu ten nem stai. K gi tu darysi su J zumi, kuris
vadinamas Kristumi? Joks tu ne laisvamanis. Laisvojo
stymo n ra. B kite tokio pat proto kaip Kristus J zus.
Pasimelskime.
211 M stykite štai kaip: „M stykite apie visa, kas dora
ir šlovinga“. Aš sakau tiems, kurie š ryt tarp m
ir taip
pat tiems, kurie klausosi juostos. Jeigu j s šiandien
esate ia, ir žinote, kad j
širdis n ra teisi prieš Diev ,
ir j s nesate gim iš Jo Dvasios, ir Dievas...
Pasakysite: „Na, aš išpaž stu“. Aš ne apie tai kalbu.
Ar Dievas tai pri
? J s galite sakyti: „Taip, aš...aš
išpaž stu ir taip toliau. Taip, aš tikiu“. Taip ir Pilotas:
„Žinoma, aš išpažinau štai taip: ‚K gi man daryti su tuo
Teisiuoju?‘“ Tokiu b du Jo nenuplausite nuo savo rank .
Ne, ne.
212 K gi j s su Juo darysite? Jeigu j s nesate iš
naujo gim s krikš ionis, ir Šventoji Dvasia negyvena
jumyse, nepraturtina j
gyvenimo, tai gal jums verta
tai priimti dabar? J s niekada to nenuplausite nuo savo
rank . J s nenustosite gird ti šios Žinios. Ji skamb s
jums, kol ne leisite šios Žinios savo šird , kad J zus
Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius.
213 Ar šiandien bus toki šioje auditorijoje, štai ia,
kurie suvokia, kad jie klysta, ir pakels rankas? Mes
neturime vietos kvietimui prie altoriaus, sal perpildyta.
Bet tiesiog pasakykite: „Pasimelsk už mane, broli
Branhamai. Tepadeda man Dievas“. Telaimina jus
Dievas, aš matau j
rank . „Tai...aš noriu to dabar.
Štai ia aš prieš Diev noriu, kad Jis žinot , jog aš esu
kaltas, ir suvokiu, kad esu kaltas. Aš-š nenoriu, kad Jis
mano rankose. Noriu, kad b
mano širdyje“.
Pakelkite rank , pasakykite: „Pasimelsk už mane, broli
Branhamai“. Telaimina jus Viešpats. Aš matau, ia tarp
ši žmoni , gal keturiasdešimt, penkiasdešimt pak
rankas.
Šaukia dabar,
Šaukia dabar,

Pagalvokite, juk ia Jis šaukia. J zus šaukia. Tai
Jis kalbasi su jumis.
214 Nejaugi j s taip giliai nuod
je, kad j
širdis
tokia
sustabar jusi,
jog
daugiau
to
nebenorite...nebegirdite? Anks iau, kai buvote mažas
berniukas ar mergait , j s apie tai išgirdote. J s troškote
tai padaryti, bet atid jote tai, ir tiesiog stabar jote vis
labiau ir labiau, atmesdami tuos persp jimus ir trauk .
Nejaugi j s nu jote taip toli, kad daugiau to nebegirdite?
Nejaugi j s jau...ar j
...tokioje pad tyje, kaip Osvaldas
ryt , kad j s jau žinote? O! Kaip gi j s galite?
Ar dar bus kas nors prieš mums baigiant ir man
pasimeldžiant? Bet kur šiame pastate, jeigu niekada
nek te rankos, pasakykite: „Broli Branhamai, kai tik
pasakei tuos paskutinius žodžius, aš...aš tai pajutau“.
Bet kas lauke, koridoriuose, prie lang , bet kur,
nesvarbu. Tiesiog...
215 Telaimina jus Dievas, panele. Telaimina jus
Dievas, pone, jus. Matau jus. Jis... Telaimina jus Dievas,
ponia. Dar kas? Telaimina jus Dievas, ponia. Telaimina
jus Dievas, štai ia. Ir telaimina jus Dievas tenais,
berniuk, mergaite. Taip, telaimina jus Viešpats. Ten gale,
pone. Aha.
Dabar tiesiog pagalvokime apie tai. Nor iau, kad
pagalvotume, kol mes švelniai giedame „J zus mus
kvie ia“. Dabar nor iau, kad tiesiog pasakytum te:
„Viešpatie, b k gailestingas man, nusid liui arba
apsimet liui“. Aš bažny ios narys, Viešpatie, bet
man...man...man reikia Tav s. Man reikia Tav s. Pad k
man! Aš...aš tarnausiu Tau. Aš dabar tai pažadu. Aš
pak liau rank , kad man Tav s reikia. Pakelk dabar
mano šird , kad priim iau Tave, ir kad priim iau Tave
savo šird “. Kol mes dar kart sugiedosime š posm , ar
padarysite tai?
Šaukia dabar,
Šaukia dabar,
216 Dabar melskit s kaip mokate. Melskit s. „J zus
kvie-...“ Tai Jis kalba. Tod l j s ir pak te rank .
Švelniai Jis kvie ia dabar.
zus jau
balso,

šaukia,

klausykis

Jo

Išgirski...
Išgirskite J tiesiog dabar. Pasakykite: „Viešpatie,
aš kaltas. Tavo Kraujas ant mano rank . Aš nusid lis.
Nebenoriu, kad Jis ten b
. Aš negaliu Jo nuplauti, aš
tiek met bandžiau tai daryti. Aš neatstumsiu Tav s,
kaip Pilotas, nesi siu Tav s kam nors kitam. Man reikia
Tav s. eik mano šird ši akimirk , Viešpatie. Aš priimu
Tave. Matau, kad Tu stovi tiesiai prieš mane, kaip koks
atvaizdas, tik jimu aš žengiu tiesiai Tave, žinodamas,
kad Tu atleidi man. Ir aš... Nuo šiol Tu b si mano
širdyje“.
...dabar (visi melskim s),
zus juk šaukia,
Švelniai Jis šaukia dabar.
[Brolis Branhamas ni niuoja giesm
„J zus
kvie ia“—Red.]
217 Dangiškasis T ve, trumpas pamokslas at jo prie
pabaigos. O dabar metas priimti sprendimus, š ryt
vyksta teismo procesas. Sal je susirinko angelai. Didžioji
Šventoji Dvasia ia patvirtina, kad J zus vis dar gyvas.
Jis buvo amžinojo Gyvenimo šaltinis. Kapas negal jo Jo
sulaikyti, ir pragaras negal jo Jo pasilikti. Jis pakilo,
laisvas nuo pragaro, laisvas nuo kapo. Šiandien Jis stovi
tarp m
.
O m
religijos ir denominacijos supan iojo
daugel
m
žmoni , Viešpatie. Nuod
juos
supan iojo, bet šiandien jie nori b ti laisvi. Jie stovi kaip
Pilotas ir vietoj to, kad perduoti J kam nors kitam, jie
pak
rankas, sakydami: „ eik
mano šird , Viešpatie
zau. Aš Tav s daugiau nebeplausiu nuo sav s. Aš
negaliu to daryti. Tu vis tiek mano rankose. Aš vis
plaudavau ir plaudavau, o Tu likdavai, bet dabar aš
priimu Tave. Aš noriu, kad b tum mano gyvenime, ir aš
priimu Tave savo gyvenim . Viešpatie, priimk mane
Savo Karalyst , atleisdamas mano nuod mes, ir duok
man tik jim , kad tik iau, jog priimi mane, T ve“.
Suteik tai. J zaus Kristaus Vardu mes meldžiame.
218 Ir
dabar,
nulenktomis
galvomis,
tik jimas...tik jimu...
„Ir, Dieve, pad k man b ti s žiningam. Žinau, kad
pažad jai, jog ‚Ateinan io pas Mane Aš neišvarysiu lauk.
Ir duosiu jam amžin
Gyvenim , ir Aš j prikelsiu

paskutini
dien . Kas išpažins Mane žmoni
akivaizdoje, t Aš išpažinsiu Mano T vo ir švent angel
akivaizdoje‘.“ „Kas klauso“, — tikrasis Šventojo Jono 5:24
vertimas yra: „Kas supranta, kas priima Mano Žod . Kas
priima Mano Žod , ir Mane atsiuntus tiki, tas turi
amžin
Gyvenim ir nepateks teism “. J s nepateksite
teismo suol , kaip Osvaldas. „Bet j s per jote, — per
atleidimo dovan , — iš mirties Gyvenim “.
219 „Viešpatie, aš nežinau, kaip, aš nežinau, kod l,
bet...bet aš tikiu, kad tai vyko. Aš tikiu savo širdyje, kad
mano netik jimas išnyko. Aš galiu laisvai sakyti ‚Amen‘
kiekvienam Tavo sakomam Žodžiui, ir ši akimirk aš tai
priimu. Aš tuo tikiu“.
220 Dabar nulenktomis galvomis: tie, kurie tuo
patik jo, kurie prieš por akimirk pak
rankas, ir
tik jimu matote ia stovin io Kristaus atvaizd , kuriame
s turite b ti. Dabar j s gyvenate tik jimu, tik kite, kad
nuod
s atleistos. Ir nuo šios dienos j s pasiruoš
krikš ioniškam krikštui, ir j s jau pasireng gyventi
Kristuje. Ar gal tum te, liudydami Jam, pakelti rankas
dar kart ir pasakyti: „Tik jimu aš tikiu Tuo visa
širdimi“? Telaimina jus Dievas. Puiku. „Aš dabar tai
priimu. Aš...aš priimu, pats nieko negaliu“. Telaimina jus
Dievas. Atrodo, visi, kuriuos ma iau. „Aš dabar priimu“.
221 Matote, j s esate niekam tik , j s visada buvote
niekam tik , j s negalite neb ti niekam tik , bet juk
zus mir už niekam tikusius žmones. „K turiu daryti,
broli Branhamai?“ Tiesiog priimk tai, k Jis padar ,
tiesiog priimk tai, k Jis padar už tave. Ir dabar
tik dami tuo ir priimdami tai...
Dabar, pastoriau, manau, baseinas krikštui bus
atidarytas, ar ne? [Brolis Nevilis sako: „Taip“—Red.] Jus
pakrikštys, jeigu norite pasikrikštyti.
Jeigu j s pri
te titulus „T vas, S nus, Šventoji
Dvasia“, iš tikr
j s... Sakau tai su pagarba, su didele
pagarba: aš manau, kad j s nesate pakrikštyti.
Nepasikrikštij , nes nepadar te to, k Jis sak .
222 Jis pasak : „Krikštykite juos T vo, S naus ir
Šventosios Dvasios Vardu“. Jeigu jums ištar tik tuos
titulus...Jis niekada nesak : „Eikite ir ištarkite tuos
titulus“. Tai Biblijoje niekada nebuvo daroma. Taip
niekada nebuvo daroma. Buvo krikštijama taip, kaip

sak J zus: „T vo, S naus ir Šventosios Dvasios Vardu“,
kuris yra J zus Kristus.
223 Petras, turintis raktus, pasak t pat , ir visi kiti
apaštalai, visa Bažny ia iki ankstyvosios Nik jos Tarybos,
kai organizavosi Romos katalik bažny ia, vietoj Vardo
pri musi titulus. J s arba esate krikštyti Romos
denominacijos dogmomis, arba krikštyti J zaus Kristaus
Vardu, vienas iš dviej . Tai j
rankose, negalite to
nusiplauti, tai yra jose.
s dabar tai pri
te. Noriu j
paprašyti,
kol...kol vargoninink ir pianist atvers žym
himn :
Žvelgiu tik jimu
Avin , Gelb toj ;
Meldžiu, išgirsk mane,
Pašalink kalt ,
Nuo šiol leisk priklausyt
Tau visada.
224 Niekas dar neišeikite iš pastato. Tiesiog pagarbiai
pastov kite, ir pakelkime dabar J rankas.
Žvelgiu tik jimu
Avin , Gelb toj ; (o Jis yra Žodis)
Meldžiu, išgirsk mane,
Pašalink nuod
,
Nuo šiol leisk priklausyt
Tau...
...pilnai ir visiškai Tau priklausyt! Dabar atiduodu
savo gyvenim .
225 Vanduo bus paruoštas po keli minu
. Jeigu
negalite krikštytis dabar, mes v l krikštysim š vakar .
Galvokite apie tai, vis popiet : „J
rankose“.
Išsilaisvinkite nuo to. Vienintelis b das tai padaryti —
nusiplauti J zaus Kristaus Krauju, o Jis yra...
Suprantate? Tikrai taip. Atminkite tai, kai nulenksime
galvas. Ži
kite J dabar.
Per tams kai...
226 Sprendimas yra j
širdyje. Jis yra teisiamas.
Žodis pasiruoš s nukryžiavimui. Kristus teisiamas. K gi
s padarysite su J zumi, kuris vadinamas Kristumi?
k man vedliu;
Tams pakeisk diena,

Nušluostyk ašar ,
Neleisk paklysti man,
Palikt Tave.
Dabar nulenkime tam savo širdis. [Brolis
Branhamas pradeda ni niuoti giesm „Žvelgiu tik jimu“—
Red.]
227 Apgalvokite tai giliai, draugai. Galb t j
vardas
paskutinis, kuris bus rašytas t Knyg . Mes gyvename
paskutiniaisiais laikais. Dabar pam stykite apie tai kuo
r-...giliau. Ar j s...ar yra ia kas nors, kuris J atst
?
228 Atminkite, tai gali niekada nebepasikartoti. Pilotas
netur jo jokios kitos galimyb s. Jis visomis j gomis
steng si išsigelb ti, ir jam nepavyko. Tai buvo jo rankose.
O k gi j s padarysite su pateptuoju šios dienos Žodžiu,
kuris vadinamas Kristumi?

gi man daryti su J zumi, kuris
vadinamas Kristumi?
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