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Pateptieji laiko pabaigoje
` Labas rytas, auditorija. Dabar pakalbìkime su mþsù
Vie¹paèiu. Didis Dieve, dangaus ir ¾emìs Sutvìrìjau,
Kuris Dievi¹kai paskyrei mus ¹ç kart± ¹çryt garbinti Tave. Ir
kad mes, Vie¹patie, visi¹kai atsiduotume savo ¹irdyse Tavo
Dievi¹kajai valiai, ir tesidarbuoja ©ventoji Dvasia mumyse,
kad mes su¾inotume tai, k± Tu turi mums duoti. Mes trok¹tame
bþti geresniais Krik¹èionimis ir geresniais Tavo atstovais.
Suteik tai mums ¹ç ryt±, nes mes laukiame Tavês, Jìzaus
Kristaus Vardu. Amen.
Sìskitìs. [Ka¾kas sako: “Jþs norite, kad bþtù nuimtos
maldos skepetos?”_Red.] Taip.
2 Mes labai laimingi, vìl ¹ç ryt± bþdami èia, did¾iojo
Karaliaus tarnavime. Ir mes atsipra¹ome vìl, kad neturime
pakankamai vietos ¾monìms, bet mes turime tik^Mes
pasistengsime padaryti, kas çmanoma, esant tokioms
aplinkybìms.
3 Na daugelis turite nosines ir pra¹ote u¾ jas pasimelsti. Ir a¹
tik patraukiau jas ç ¹alç; a¹ jù neignoruoju, bet pasimelsiu u¾
jas po savo svarbiausios^pana¹iai, ir ¹ç vakar±. Melsiuosi ¹ç
ryt± ir paskui vìl ¹ç vakar±, kai^Paskui a¹ melsiuosi ir
lauksiu Dievo Dvasios gydymui, ir tuomet a¹ norìsiu melstis u¾
tas nosines ir pana¹iai.
4 O specialius pra¹ymus Billis padavì man, visus. Jù yra apie
tris ¹imtus, ir a¹ tiesiog palikau vietos. Jþs ¾inote, a¹ tiesiog
greitai imuosi kiekvieno, kuris tik papuola. Ir a¹ imsiuosi jù, kai
tik galìsiu. A¹ negalìsiu jù visù per¾iþrìti. Tiesiog i¹tiesiu rank±
ir i¹traukiu vien±, sakau: “Vie¹patie, ar tai bus ¹is, ar ¹is?”
Tiesiog taip, nes jie, kiekvienas, svarbþs, tikri pra¹ymai; be
abejo, apie tai mes turime drauge pasikalbìti. Ir a¹^ Nebent,
jþs ¾inote, kartais ©ventoji Dvasia gali liepti perskaityti tam
tikr± pra¹ym±, tai grau¾ia man ¹irdç; a¹ vìl imuosi ir ie¹kau tarp
jù, kol randu t±jç. Paprastai tiesiog atsitiktinai imu juos.
5 Na, mes taip pat norime pasakyti ¹çryt ir pasveikinti tuos,
kurie yra kituose ¹alies kampeliuose. Be to, norime pasveikinti
tuos, kurie klausosi mþsù telefonu Niujorke; Biumonte,
Teksase; Preskote, Arizonoje; Tusone, Arizonoje; San Chose,
Kalifornijoje; Konektikute; Geinsvilyje, D¾ord¾ijoje; ir Niu
Olbanyje, Indianoje; visoje ¹alyje. Mes sveikiname jus
Vie¹paties Jìzaus Vardu.
6 ©is rytas Indianoje puikus. Praeit± naktç lijo, oras atvìso. Ir
mes^Maldykla perpildyta, ir visi tikìdamiesi laukia
sekmadieninìs mokyklos pamokos. Ir a¹ tikiuosi, jog did¾iausi
Dievo palaiminimai pasipils ant jþsù.
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7 Ir mes tikimìs kaip galima greièiau pasirþpinti, kad visi
galìtume susirinkti kartu, galbþt didelìje palapinìje, kur a¹
ai¹kiai jauèiuosi vedamas pamokslauti apie tuos Septynis
paskutinius Dubenis Biblijoje.
8 Taigi tam, kad pernelyg neu¾têstume ¹çryt ¹ios svarbios
pamokos^A¹ siekiau Vie¹paties, m±stydamas: “K± galìèiau
pasakyti?”, suprasdamas, jog ¹is gali bþti paskutinis mþsù
tarnavimas. Vie¹paties Atìjimas_èia pat!
9 A¹ suprantu, po tos prana¹ystìs Kalifornijoje, tenai stovi
namai ir vietovìs, grimztanèios septyniasde¹imt penkis
centimetrus per valand±, med¾iai skyla ir lþ¾ta. Ir jie ne¾ino,
kas tai daro. Mes prie pabaigos. ©imto tþkstanèiù doleriù
vertìs namai grimzta. Turiu laikra¹tç, kuriame did¾iulìs
antra¹tìs, nuotraukos, tikiuosi jç atsine¹ti ¹ç vakar±, nes noriu
¹ç vakar± apie tai kalbìti.
10 Ir paskui ¹ç vakar± melsimìs u¾ ligonius. Rinksimìs po pietù
penkt±, ¹e¹t± valand±, kaip i¹eis. Tikiuosi, jog pradìsime anksti,
kad ¾monìs anksti galìtù i¹eiti, ir gausite maldos korteles. Ir
mes melsimìs u¾ ligonius ¹ç vakar±, Vie¹paties valia.
11 Taigi maldoje m±sèiau: “K± gi turiu daryti?”, suprasdamas,
jog vien± dien± turìsiu atsakyti u¾ tai, k± èia kalbu^Ir
nusprend¾iau ar pajutau vedamas ©ventosios Dvasios kalbìti ¹ç
ryt± apie prana¹ystê, lyg ir informuoti mus. Suprantate? Tai
ka¾kas, k± mes^Jei mes neinformuoti ir ka¾kas atsitinka, mes
turìtume apie tai ¾inoti. ©ventoji Dvasia suteikì tai
mums_çspìti ¾mones dìl ateities. Jþs ¾inote, Biblijoje pasakyta,
kad: “Dievas nieko nedaro, kol neparodo Savo tarnams,
prana¹ams”. Ir_ir kaip Jìzus çspìjo ¾mones, kas çvyks; kaip
prana¹ai çspìjo ¾mones, kas çvyks. Ir mums to dabar reikia,
did¾i±j± valand±, kuri± mes gyvename, pamatyti, kokiu
laikotarpiu mes gyvename ir kas vyksta, kas çvyks ¹ç laikotarpç.
Taigi viena ¹iù neçprastù temù, kuria daugelç kartù mes
skaitìme, pajutau ¹irdyje, kad apie tai turiu kalbìti ¹ç ryt±
¾monìms.
12 Dabar atsiverskime Biblijas, Mato 24-tas skyrius, ir
perskaitykime
¹i±
®od¾io
dalç.
[Brolis
Branhamas
atsikosìja_Red.] Atleiskite. Taip turìsime kontekst± mþsù
i¹traukai ir temai.
13 Dabar atminkite, mes dìstysime tai kaip Biblijos pamok±,
lìtai. Pasiimkite pie¹tuk± ir popieriaus. Turiu u¾sira¹ês daug
Ra¹to vietù, kad_kad jþs galìtumìte u¾sira¹yti. Paskui, parìjê
namo, i¹studijuokite jas, nes tai kaip pamoka sekmadieninìje
mokykloje, kad mes ¾inotume ir bþtume çspìti, ir pasiruo¹ê tai
valandai, kuri± gyvename.
14 ©vento Mato Knygoje. [Brolis Branhamas atsikosìja_Red.]
Atleiskite. 24-ta eilutì^Ar 24-tas skyrius, tai yra, pradedant
15-ta eilute, norìèiau perskaityti ¹i± dalç Jo ®od¾io.
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Ir kai pamatysite per prana¹± Danieliù paskelbt±
naikinimo bjaurastç, stovinèi± ¹ventoje vietoje, (kas
skaito, tei¹mano),
Tada, kas bus Judìjoje, tebìga ç kalnus,
Kas ant stogo_stogo, tenelipa ¾emìn pasiimti ko
nors i¹ savo namù,
O kas laukuose, tenegrç¾ta pasiimti apsiausto.
Vargas nì¹èioms ir ¾indanèioms tomis dienomis!
Bet melskitìs, kad jums netektù bìgti ¾iem± ir per
sabat±,
Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nìra buvê
nuo pasaulio prad¾ios iki dabar ir kokio daugiau
nebebus.
Ir
jeigu
tos
dienos
nebþtù
sutrumpintos,
nei¹sigelbìtù nì vienas kþnas, bet dìl i¹rinktùjù tos
dienos bus sutrumpintos.
Jei tada kas nors jums sakys: “©tai èia Kristus”,
arba: “Jis tenai”,_netikìkite.
Nes atsiras netikrù kristù ir netikrù prana¹ù, ir jie
darys dideliù ¾enklù bei stebuklù, kad suklaidintù, jei
çmanoma, net i¹rinktuosius.
©tai a¹ jums i¹ anksto pasakiau.
Todìl, jei jums sakytù: “©tai jis dykumoje”, neikite,
“©tai jis slaptame kambaryje”, netikìkite.
Kaip ¾aibas tvyksteli i¹ rytù ir nu¹vinta iki vakarù,
toks bus ¾mogaus Sþnaus atìjimas.
Kur tik bus skerdiena, ten sulìks ir ereliai^
15 Na temai norìèiau imti 24-t± eilutê, akcentuoti ¹i± eilutê
mþsù ¹io ryto sekmadieninìs mokyklos pamokai. Atid¾iai
klausykite, kol dar kart± perskaitysiu.
Nes atsiras netikrù kristù ir netikrù prana¹ù, ir jie
darys dideliù ¾enklù bei stebuklù, kad suklaidintù, jei
çmanoma, net i¹rinktuosius.
16 Na ¹io ryto klausimas arba, verèiau, norìèiau imtis temos:
Pateptieji laiko pabaigoje. Tai klausimas, kuriuo norìèiau
kalbìti, arba tema: Pateptieji laiko pabaigoje.
17 A¹ tikiu, kad mes gyvename laiko pabaigoje. Manau, kad
beveik kiekvienas, kuris^Ra¹to skaitytojas ar tikintysis ¾ino,
kad mes dabar esame pasaulio istorijos pabaigoje. Jokios
naudos i¹ ra¹ymo, kadangi nebus kam skaityti. Tai laiko
pabaiga. Tik ne¾inau, kada. Tik kiek tai têsis, net Dangaus
Angelai ne¾ino tos minutìs ar valandos. Bet mums sakì
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Vie¹pats Jìzus, jog kai ¹ie dalykai, kuriuos mes matome,
prasidìs, pakelti savo galvas, nes artìja mþsù atpirkimas.
Nagi, k± rei¹kia “artìja”, a¹ ne¾inau. Gal rei¹kia^
18 Kaip neseniai mokslininkai kalbìjo per televizij±, sakì,
kad ¾emìje yra did¾iulis tþkstanèiù myliù lþ¾is, kuris nugrims.
Jo paklausì: “Jis gali nugrimzti?” Tai Los And¾elas, vakarinì
pakrantì. Daugelis jþsù matìte, kaip jie ìjo su radaru ir
praìjo^nusigavo ¾emiau San Chosì, nuìjo iki Aliaskos, pro
Aleutù salas, apie du ¹imtus myliù ç jþr±, ir grç¾o ç San Dieg±,
nuìjo u¾ Los And¾elo ir pakilo tenai,_did¾iulì ki¹enì.
Ir visi tie ¾emìs drebìjimai pas mus yra vulkaniniai
smþgiai toje did¾iulìje samèio formos tu¹tumoje. Negaliu
pasakyti, kaip jie_jie tai pavadino. Ne¾iþrint to, kai vyksta tas
drebìjimas, jis sukelia tuos ¾emìs drebìjimus, kurie pas mus
vyko metù metus vakarinìje pakrantìje. Dabar ten visur
çtrþkimai. Ir mokslininkai sakì, vienas^
19 Vienas ¾mogus tarì kitam: “Tai gali suirti?”
Jis atsakì: “Ne ‘gali’, bet suirs”.
Pasakì: “Bet galbþt ne mþsù kartoje?”
Pasakì: “Po penkiù minuèiù ar po penkeriù metù. Mes
tiksliai ne¾inome, kada”.
20 ©i± savaitê man buvo atsiùstas laikra¹tis, kurio antra¹tìs
skelbì apie did¾iuliù ¹imto tþkstanèiù doleriù vertìs namù
skilimus ir çtrþkimus, apie ¾moniù i¹sikìlim±. Ir jie ne¾ino,
kaip tai sustabdyti. Nìra bþdo tai sustabdyti. Suprantate,
Dievas gali daryti, k± tik panorìjês, ir niekas Jam negali
pasakyti, kaip tai daryti.
21 Jþs statote namus, galite vystyti moksl±, o Dievas yra
mokslo kþrìjas. Kaip ketinate Jç sustabdyti? Jis gali sunaikinti
¾emê musìmis ¹ç ryt±, jeigu tik Jis panorìs. Jþs suvokiate, kad
Jis gali liepti atsirasti musìms, ir per pusvalandç jù bus tir¹ta
keturiasde¹imtyje myliù, suprantate, nìra^ir suris ¾mones
nuo ¾emìs pavir¹iaus. Jis yra Dievas. Jis daro, k± nori. Jis Pats
yra auk¹èiausias.
22 Na matydami vis± ¹i± çrodymù sankaup±, kad tai ta
valanda, kuri± mes gyvename, manau, kad gerai bþtù pakartoti
tuos dalykus ir surikiuoti, kadangi Antspaudai atskleisti, ir
i¹siai¹kinti ties± apie ¹iuos dalykus, kai Dievas buvo toks
lojalus mums, Savo malone, kad parodì mums ¹iuos dalykus.
23 Noriu, kad jþs atkreiptumìte dìmesç ç Mato 24, Jìzus
panaudojo termin± “Kristþs”, K-r-i-s-t-þ-s, “Kristþs”. Ne
Kristus, bet “Kristþs”, daugiskaita, ne vienaskaita. “Kristþs”.
Taigi ¾odis Kristus rei¹kia “Pateptasis”. Tuomet, jei tai
“patepti”, ne tiktai vienas, bet daug, patepti, “pateptieji”.
Suprantate?
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24 Kitaip tariant, jei Jis norìtù paai¹kinti, kad mes daugiau
ma¾iau tai suprastume, Jis pasakytù: “Paskutinìmis dienomis
atsiras netikri pateptieji”. Na tai atrodo beveik neçmanoma,
matote, terminas “patepti”. Bet ¾iþrìkite, kiti ¾od¾iai: “ir
netikri prana¹ai”, p-r-a-n-a-¹-a-i, daugiskaita.
25 Na pateptasis rei¹kia “tas, kuris su ¾inia”. Ir vienintelis
bþdas paskelbti ¾ini± yra per t±, kuris pateptas, ir tai bus
prana¹as, pateptas. “Atsiras netikrù, pateptù mokytojù”.
Prana¹as moko savo ¾inios. Patepti mokytojai, bet patepti
¾monìs su netikru mokymu. Pateptieji, “Kristþs”, daugiskaita;
“prana¹ai”, daugiskaita. Ir jei yra toks dalykas kaip Kristus,
vienaskaita, tuomet ¹ie turìtù bþti “pateptieji”, jù prana¹ystì,
ko jie moko, bus kitokia, nes jie yra pateptieji, patepti.
26 Na tai sekmadieninìs mokyklos pamoka, mes norime
pasistengti tikrai gerai i¹ai¹kinti, Ra¹tais, ne kas k± pasakì
apie tai, bet tiesiog skaitant Ra¹tus.
Jþs galite sakyti: “Kaip taip gali bþti? Ar pateptieji^”
27 Kas jie buvo? “Kristþs”, K-r-i-s-t-þ-s, patepti. “Kristþs ir
netikri prana¹ai”. Pateptieji, bet netikri prana¹ai!
Jìzus sakì, kad: “Lietus lyja ant teisiùjù ir neteisiùjù”.
28 Na kai kas gali man pasakyti: “Ar tu tiki, kad tas
patepimas ant tù ¾moniù rei¹kia, jog tai ©ventosios Dvasios
patepimas?” Taip, pone, tikra Dievo ©ventoji Dvasia ant
¾mogaus, ir vis dìlto jie netikri.
Dabar atid¾iai klausykite ir ¾iþrìkite, k± Jis pasakì. “Ir jie
darys ¾enklus bei stebuklus, kad suklaidintù, jei çmanoma, net
I¹rinktuosius”. Ir jie patepti tikra ©vent±ja Dvasia. ®inau, tai
skamba labai kvailai, bet mes neskubìsime ir paai¹kinsime tai
pagal ®odç, kad tai absoliuèiai TAIP SAKO VIE©PATS, Tiesa.
29 Dabar atsiverskime savo Biblijas, tik minutìlê, Mato 5-tas
skyrius ir pradìkime 45-t±ja eilute, ir ¹iek tiek pasi¾iþrìkime
skaitydami ¹ias Ra¹to vietas. O paskui, kai mes prieisime iki
ten, na, mes pateiksime jums^Na, jei mums nepavyks
perskaityti visko, jþs turite savo Biblij±; ir_ir taipogi galite tai
perskaityti parìjê namo, ir_ir perskaitykite, kas Biblijoje apie
tai pasakyta.
30 Dabar neskubìdami rasime pagrindinius dalykus, nes
i¹dìstysiu stulbinantç dalyk±. Kaip ©ventoji Dvasia gali
patepti netikr± mokytoj±? Bet Jìzus sakì, kad taip bus.
Taigi Mato 5-tas skyrius, 45-ta eilutì, perskaitykime dabar.
Imkime, pradìkime truputìlç auk¹èiau, 44-t±ja.
O a¹ jums sakau: mylìkite savo prie¹us, laiminkite
jus keikianèius, darykite gera tiems, kurie nekenèia
jþsù,^melskitìs u¾ tuos, kas skriaud¾ia ir persekioja
jus;
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Kad bþtumìte vaikai savo Tìvo, kuris danguje; jis
juk leid¾ia savo saulei tekìti blogiesiems ir^
geriesiems, ir siunèia lietù ant teisiùjù ir^neteisiùjù.
(Lietus lyja ant blogùjù lygiai taip pat, kaip ir ant
gerùjù.)
31 Dabar, kad surastume visk± iki galo, kita prana¹ystì,
susijusi su ¹ia, dabar galime atsiversti ®ydams 6-t±jç skyriù,
kitas eilutes tolesniam ie¹kojimui, kur Paulius grç¾ta prie to
paties, k± sakì Jìzus. Dabar kalba Paulius. Kol ie¹kote^Ir
klausantieji radijo transliacijos, pasiimkite savo Biblijas ir
popieriaus, dabar susiraskite tai. ®ydams 6-tas skyrius, Paulius
ra¹ì ¾ydams, rodì jiems atspind¾ius ir simbolius, vesdamas
juos i¹ judaizmo ç krik¹èionybê, rodydamas jiems, kaip visi tie
seni dalykai tik prana¹avo tai, kas çvyks ateityje. Taigi Paulius
kalba ®ydams 6.
Todìl, palikê pradinç Kristaus
(K-r-i-s-t-a-u-s,
vienaskaita) mokym±, ver¾kimìs prie tobulumo; u¾uot
vìl dìjê pamatus i¹ atsivertimo^negyvù darbù, ir i¹
tikìjimo Dievu.
I¹^mokymo apie krik¹tus, rankù u¾dìjimo,
mirusiùjù prisikìlimo ir am¾inybìs teismo.
Ir tai padarysime, jei Dievas leis.
Kurie kart± jau buvo ap¹viesti, paragavo dangi¹kos
dovanos, ir tapo ©ventosios Dvasios dalininkais,
Noriu minutìlei atkreipti jþsù dìmesç. Ar pastebìjote, tai
“dovana”; o ne “dovanos”, ne “dangi¹kù dovanù” dalininkai?
Bet “dangi¹kos dovanos”, vienaskaita; “Kristus”, vienaskaita;
“dovana”, vienaskaita.
^dangi¹kos dovanos, ir^tapo ©ventosios Dvasios
dalininkais,
Ir paragavo^Dievo ¾od¾io,^(ko paragavo?)^
Dievo ¾od¾io bei ateinanèio am¾iaus jìgù,
Ir atpuolì, tù nebeçmanoma vìl gr±¾inti naujai
atgailai, nes jie kry¾iuoja sau Dievo Sþnù ir i¹stato jç
vie¹ai paniekai.
Jeigu (klausykite) ¾emì^sugeria da¾n± lietù ir i¹
jos ¾elia ¾elmenys, naudingi tiems, kurie j± dirba, tai ji
susilaukia Dievo palaiminimù,
Bet jeigu ji te¾eldo er¹kìèius^usnis, yra niekam
tikusi, greitai bus prakeikta ir galiausiai sudeginta.
32 Dabar tai vìl palyginkite su Mato 5:24. ®iþrìkite, Jìzus
sakì, kad lietù ir saulê Dievas siunèia ¾emei, kad ¾emìs
¾monìs pasigamintù maist± ir kitk±. Ir lietus siunèiamas
maistui, ¾elmenims. Bet vikiai, pikt¾olìs lauke gauna t± patç.
Tas pats lietus, kuris augina kvieèius, tas pats lietus augina ir
pikt¾oles.
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33 Koki± turìjau pamok±, kai pirm± kart± susitikau
sekmininkus! Ir tai buvo man gera pamoka. Maèiau du vyrus,
vienas^Niekuomet anksèiau nebuvau girdìjês kalbant
kalbomis. Vienas kalbìjo kalbomis, kitas ai¹kino, atvirk¹èiai.
Sakì ties±, sakì, kad: “Daugelis èia ¹ç vakar± atgailaus.
Moterys ir vyrai, drauge”. Ir ¾monìs kìlìsi, ir ìjo prie
altoriaus.
A¹ pamaniau: “Kaip ¹lovinga!”
34 Ir paskui, turìdamas t± ©ventosios Dvasios dovan±, a¹
tiesiog kalbìjausi su tais ¾monìmis, jþs ¾inote, kaip,
atpa¾inimu, kad ¹iek tiek i¹siai¹kinèiau. Ir vienas i¹ jù buvo
tikras Krik¹èionis, jis buvo tikras Kristaus tarnas, o kitas buvo
veidmainis. Vienas i¹ jù, tas veidmainis, gyveno su
tamsiaplauke moterimi, o bþdavo su ¹viesiaplauke ir turìjo
nuo jos vaikù. Na visa tai parodì regìjimas; negalìjo i¹siginti.
Ir a¹ pasakiau jam apie tai. Jis pa¾velgì ç mane ir nuìjo ¹alin.
35 Tada a¹ buvau gana sutrikês. Maniau atìjês pas angelus,
paskui norìjau su¾inoti, ar nebuvau pakliuvês pas velnius.
Kaip tai galìjo bþti? A¹ to nesupratau. Ir ilgam palikau tai
ramybìje, kol vien± dien±, kai^
Georgas Smithas, vaikinas, draugaujantis su mano
dukterimi, vakar mes nuìjome prie seno malþno, kur a¹ einu
melstis.
Ir po poros buvimo tenai dienù ©ventoji Dvasia man
pateikì ¹i± Ra¹to viet±. “Nes ç ¾emê lyja da¾nas lietus ir i¹ jos
¾elia ¾elmenys, bet er¹kìèiai ir usnys gyvena tuo paèiu lietumi,
taèiau kurie galiausiai bus sudeginti”. Gyvenantys i¹ to paties
gyvybê teikianèio Dievo ¹altinio. Tuomet a¹ tai supratau.
“I¹^” Jìzus sakì: “I¹ vaisiù jie pa¾çstami”.
36 Taigi lietus lyja ant natþralios ¾emìs augmenijos, tai
simbolis Dvasinio lietaus, teikianèio Am¾in±jç Gyvenim±,
lyjanèio ant Ba¾nyèios, mes jç vadiname ankstyvuoju ir
vìlyvuoju lietumi. Ir lyja, liejasi i¹ Dievo Dvasios ant Jo
Ba¾nyèios.
37 Stebìkite, tai labai neçprastas dalykas. Suprantate? Kai tos
sìklos pateko ç dirv±, ne¾iþrint to, kad jos tenai pateko, i¹
prad¾iù tai buvo er¹kìèiai. Bet ç dirv± pateko kvieèiai, ir
augalas, i¹ prad¾iù buvo augalas. Ir kiekvienas augalas dar
kart± save pateikia, parodo, kas buvo paèioje prad¾ioje.
38 “Ir jie suklaidintù I¹rinktuosius, jei tik bþtù çmanoma”, nes
jie gauna t± patç lietù, t± patç palaiminim±, rodo tuos paèius
¾enklus, tuos paèius stebuklus. Suprantate? “Jie suklaidins ar
suklaidintù I¹rinktuosius, jei tik bþtù çmanoma”. Na er¹kìtis
negali nebþti er¹kìèiu, taipogi ir kvietys negali nebþti kvieèiu;
taip kiekvienam prad¾ioje nulìmì Kþrìjas. Tai I¹rinktieji. Tas
pats lietus!
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39 Saulì kyla ryte ir nu¹vieèia ¾emê, taip buvo ¹ioje ¾emìje ir
t± dien±, kuri± mes gyvename. Ir saulì, ta pati saulì, kuri kyla
rytuose, tai ta pati saulì, kuri leid¾iasi vakaruose. Ir saulì
siunèiama, kad subrandintù ¾emìje grþdus, i¹ kuriù sudaryti
mþsù kþnai.
40 Mes gyvename negyva materija. Tai vienintelis bþdas
gyventi. Ir jei ka¾kas kiekvien± dien± turi mirti, kad tu
gyventumei, natþraliai, tuomet ar ne tiesa, kad jei tavo^Tavo
kþnas turi gyventi negyva materija, tai natþralus gyvenimas,
tuomet tau reikia, kad Ka¾kas numirtù, dvasi¹kai, kad
i¹gelbìtù tavo dvasinç gyvenim±. Ir Dievas tapo materialus,
kþnas, ir numirì, kad mes galìtume gyventi. Jokia ba¾nyèia,
niekas kitas pasaulyje negali tavês i¹gelbìti, tiktai Dievas. Tai
vienintelis dalykas, kuriuo jie gyvena.
41 Dabar sekime Ra¹tus. Jìzus yra ®odis. “Prad¾ioje buvo
®odis. Ir ®odis tapo kþnu ir gyveno tarp mþsù. Prad¾ioje buvo
®odis, ir ®odis buvo pas Diev±. Ir ®odis tapo kþnu, Kuris
gyveno tarp mþsù”. “®mogus gyvens ne viena duona”, fizi¹kai,
“bet kiekvienu ®od¾iu, i¹einanèiu i¹ Dievo lþpù”. Taigi jþs
matote, mes gyvename ®od¾iu, ir tai yra Dievas.
42 Taigi pakyla saulì ir brandina grþdus. Na ji nesubrandina
visù i¹ karto. Jie brêsta, pastoviai noksta, kol subrêsta varpa.
Taip yra ir ¹iandieninei Ba¾nyèiai. Ji prasidìjo nuo
kþdikystìs, tamsiaisiais am¾iais, kai buvo dirvoje. Dabar
subrendo. Ir mes matome tai, tobulai, kaip Dievas visuomet per
gamt±^
43 Tu negali suardyti gamtos. Tai ¹iandienos klausimas. Mes
sprogdiname bombas vandenyne, griaudami ir naikindami
visk± aplinkui atominìmis bombomis. Jþs pastoviai vis
daugiau sunaikinate grunto, çsitraukiate ç tai. Pjaunate
med¾ius; vìtros u¾grius ant jþsù. Tvenkiate upes; jos u¾tvins.
Jþs turite ie¹koti Dievo valios tai darydami ir laikytis jos.
Mes denominavome ¾mones ba¾nyèiose ir organizacijose;
pa¾iþrìkite, k± mes turime! Likite Dievo numatytame kelyje.
44 Bet, jþs matote, “Jis siunèia lietù”,_grç¾tame prie mþsù
temos,_“ant teisiùjù ir neteisiùjù”. Jìzus jums sako Mato 24,
kad laiko pabaigoje bus ¾enklas.
Na, jei apie t± ¾enkl± turi bþti su¾inota tik laiko pabaigoje,
tuomet tai turi bþti po tù Antspaudù atvìrimo. Suprantate? Tai
pabaigos ¾enklas. Tai bus, kai çvyks ¹ie dalykai, tai bus laiko
pabaigoje. Ir tai bus ¾enklas, na, kad I¹rinktieji nesusipainiotù
tuose dalykuose. Jþs tai suvokiate? Tuomet tai turi bþti
apreik¹ta, atidengta.
45 ®iþrìkite: ir kvieèiai, ir pikt¾olìs gyvena tuo paèiu
Patepimu i¹ Dangaus. Abu d¾iþgauja dìl Jo.
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A¹ tai prisimenu, grç¾damas prie to pavyzd¾io an± dien±
Greeno malþne. A¹_a¹ maèiau t± regìjim±. Buvo did¾iulis
¾emìs plotas ir visa dirva apdirbta diskiniu kultivatoriumi. Ir
pirmas ìjo Sìjìjas. Noriu, kad bþtumìte atidþs. Stebìkite, kas
eina pirmas ir kas eina paskui. Ir kai tas ®mogus, apsivilkês
baltai, ìjo dirva, sìdamas sìklas, u¾ Jo ìjo ¾mogus, apsivilkês
tamsiai, atrodì kaip pasalþnas, slinko u¾ Jo, sìdamas
pikt¾oles. Ir po to a¹ pamaèiau auganèius abu pasìlius. Ir kai
jie u¾augo, vieni buvo kvieèiai, o kiti_pikt¾olìs.
U¾ìjo sausra, tuomet atrodì, kad ir tie, ir tie nuleido
galvas, pra¹ydami lietaus. Paskui ¾emê u¾dengì did¾iulis
debesis ir prapliþpo lyti. Kvieèiai pakilo ir pasakì: “Garbì
Vie¹paèiui! Garbì Vie¹paèiui!” Ir pikt¾olìs pakilo ir su¹uko:
“Garbì Vie¹paèiui! Garbì Vie¹paèiui!” Toks pat rezultatas.
Abu kenèia, abu netoli ¾þties. Ir tuomet kvieèiai pakyla ir
i¹trok¹ta. Kadangi tai buvo tas pats laukas, tas pats dar¾as, ta
pati vieta, tokie patys ¾elmenys, tuo paèiu i¹auga kvieèiai ir
i¹auga pikt¾olìs. Atkreipkite dìmesç, tas pats patepantis
vanduo augina kvieèius, augina pikt¾oles.
46 Ta pati ©ventoji Dvasia, patepanti Ba¾nyèi±, suteikianti
tro¹kim± gelbìti sielas, suteikianti jìg± daryti stebuklus, Ji
krenta ant neteisiù lygiai taip pat, kaip ir ant teisiù. Lygiai ta
pati Dvasia! Na jþs negalite to pakeisti ir kitaip suprasti Mato
24:24. Jis pasakì: “Atsiras netikrù Kristù”, netikrù, pateptùjù.
Patepti tikru Dalyku, bet netikri To prana¹ai, netikri To
mokytojai.
Kas verèia ¾mogù norìti bþti netikru mokytoju to, kas yra
Tiesa? Dabar po keliù minuèiù prieisime prie ¾vìries ¾enklo ir
jþs pamatysite, jog tai_denominacija. Suprantate? Netikri
mokytojai; netikri, patepti. Patepti Kristþs, bet netikri
mokytojai. Tai vienintelis bþdas jums tai suprasti.
47 Kaip neseniai pasakojau ¹itai. Galimas dalykas, kad
pasakojau, nes mus transliuoja visoje ¹alyje. Kart± kalbìjausi
su draugu, kuris ¹çryt i¹vyksta ç Arizon±. Ir jis turìjo citrusù
plantacij±. Pas jç augo medis, tai buvo apelsinmedis, kuris vedì
greipfrutus, citrinas, mandarinus, hibridinius mandarinus. Ir
a¹ pamir¹au, kiek skirtingù vaisiù augo ant to vieno med¾io. A¹
tariau tam ¾mogui, pasakiau: “Kaip tai? Koks tai medis?”
Jis tarì: “Pats medis yra apelsinmedis”.
A¹ tariau: “Kaip ant jo i¹augo greipfrutai? Kodìl ant jo
auga apelsinai?”
Jis pasakì: “Jie yra çskiepyti”.
A¹ tariau: “Suprantu. Gerai, na”,_pasakiau,_“na, o kitais
metais, kai ¹is medis i¹augins kit± vaisiù derliù”,_jie visi
prinoksta beveik tuo paèiu metu, a¹ tariau,_“tuomet i¹augs
visi apelsinai. Jei tai navel apelsinmedis, jis duos navel
apelsinus, argi ne, pone?”
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Jis pasakì: “Ne, pone. Kiekviena çskiepyta ¹aka ves pagal
savo rþ¹ç”.
A¹ tariau: “Jþs turite galvoje, kad ta citrinos ¹aka ves
citrinas i¹ to apelsinmed¾io?”
Jis pasakì: “Taip, pone”.
“O greipfruto ves greipfrutus i¹ to apelsinmed¾io?”
Jis tarì: “Taip, pone. Tai tokia çskiepytos ç jç ¹akos
prigimtis”.
Pasakiau: “Garbì Dievui!”
Jis tarì: “K± turite galvoje?”
A¹ pasakiau: “Dar vienas klausimas. Na ar tas
apelsinmedis kada nors vìl ves apelsinus?”
Jis pasakì: “Kai i¹augins kit± ¹ak±”. Kai i¹augins kit±
¹ak±, ne çskiepyt±j±. Bet jie visi yra citrusiniai vaisiai ir gyvena
citrusinio med¾io citrusine gyvybe.
48 A¹ tariau: “©tai kas! Metodistai leis metodistus, kiekvien±
kart±. Baptistai leis baptistus, kiekvien± kart±. Katalikai leis
katalikus, kiekvien± kart±. Bet gyvojo Dievo Ba¾nyèia i¹ pat
¹aknù pateiks Kristù, kiekvien± kart± ®odç, jei kada i¹leis Savo
paèios ¹ak±”.
49 Na jþs galite çskiepyti, matote. Visi: greipfrutas, citrina,
hibridinis mandarinas, mandarinas, kokie bebþtù citrusiniai
vaisiai, visi gali augti tame medyje; klaidingai liudydami apie
t± medç, gyvendami tame medyje. Jþs suprantate tai? Jie
gyvena ir tarpsta i¹ tos tikros gyvybìs, esanèios tame medyje.
Taigi Mato 24:24, gyvena tuo paèiu Gyvenimu, bet nuo pat
prad¾iù neteisþs. Jie klaidingai liudija apie t± Medç! Tai
apelsinmedis, vis dar citrusinis medis. Ir jie kalba: “©i
ba¾nyèia, ¹i denominacija patvirtina Kristù”, ir klaidingai
krik¹tija, klaidingai liudija ®odç, sakydami, jog Dievo jìga
buvo tik mokiniuose.
Pats Jìzus sakì: “Eikite ç vis± pasaulç ir skelbkite
Evangelij± kiekvienai ¹akai, kuri^med¾iui, kuris ves,
kiekvienai med¾io ¹akai. Ir ¹ie ¾enklai lydìs tikr±sias ¹akas”.
Kur? Kol tai yra Medis, kol Jis leid¾ia ¹akas,_iki pasaulio
pabaigos. “Mano Vardu jie i¹varinìs demonus; kalbìs naujomis
kalbomis; ims gyvates; gers mirtinus nuodus; dìs rankas ant
ligoniù, ir tie pasveiks”. Matote, koki± valand± gyvename?
Matote, k± sakì Jìzus?
50 Atminkite, tai_laiko pabaigoje, ne Veslio laikais ar
anuomet. Taigi laiko pabaigoje tai turi çvykti.
Dabar sekite Ra¹tus; tegu Jie liudija. Jìzus sakì:
“Tyrinìkite Ra¹tus, nes Juose manote ar tikite turç Am¾in±jç
Gyvenim±, o Jie liudija apie Mane”. Kitaip tariant, jei tas

PATEPTIEJI LAIKO PABAIGOJE

11

medis kada nors i¹leis ¹ak±^“A¹ esu Vynmedis, Medis; jþs
esate ¹akos. Kas Manimi tiki, darys darbus, kuriuos A¹ darau”,
¹vento Jono 14:12.
51 Taigi: “Kas pasilieka Manyje, tas^tas, kuris buvo Mano
¹aknyje nuo prad¾iù”.
Todìl Jìzus buvo Dovydo ©aknis ir Palikuonis. Jis buvo
prie¹ Dovyd±, Dovyde ir po Dovydo, Dovydo ir ©aknis, ir
Palikuonis; Rytinì ®vaig¾dì, Ro¾ì i¹ Sarono, Slìniù Lelija,
Alfa ir Omega; Tìvas, Sþnus ir ©ventoji Dvasia. “Jame
kþni¹kai gyvena Dievybìs pilnatvì”. Dovydo ir ©aknis, ir
Palikuonis!
“Tas, kas yra i¹rinktasis Gyvenimas, numatytasis
Gyvenimas, yra Manyje”, o Jis yra ®odis, “nuo prad¾iù; kai jis
ateis, duos Mano vaisius”. ©vento Jono 14:12.
Bet kiti gyvens tuo paèiu, vadindami save Krik¹èionimis ir
tikinèiaisiais. “Ne visi, kurie sako: ‘Vie¹patie, Vie¹patie’, çeis”.
Taigi ir tai çvyks, ir bus parodyta paskutinìmis dienomis,
“kai Dievo paslaptys bus u¾baigtos”, prie to truputìlç vìliau
prieisime.
52 ©ie med¾iai: tikras vynmedis ir netikras vynmedis! Jþs
girdìjote mane, pamokslaujantç apie tai prie¹ daug metù, kaip
jie augo drauge. Ìmiau juos kaip individus ir parod¾iau tai nuo
Kaino ir Abelio, dviejù vynmed¾iù, susitikusiù prie aukuro;
abu religingi, abu patepti, abu trok¹tantys gyvenimo ir
garbinantys t± patç Diev±. Vienas buvo atstumtas, o kitas
priimtas.
Ir vienintelis bþdas, kaip tas priimtasis galìjo padaryti
kitaip, nei jo brolis,_tai buvo jam apreik¹ta. Nes Biblijoje
paskyta: “Tikìjimu^” ®ydams 11-tas skyrius: “Tikìjimu
Abelis aukojo geresnê auk± Dievui negu Kainas, Dievas
paliudijo, kad jis buvo teisus”.
Jìzus, pasakì, dvasinis aprei¹kimas, Kas Jis buvo! “Kuo
¾monìs Mane, ¾mogaus Sþnù laiko?”
Jis pasakì, Petras pasakì: “Tu esi Kristus, gyvojo Dievo
Sþnus”.
“Palaimintas tu, Simonai_Simonai, Jonos sþnau; ne kþnas
ir kraujas tau tai aprei¹kì. Mano Tìvas, kuris yra Danguje, tai
aprei¹kì. Ant ¹ios uolos A¹ pastatysiu Savo Ba¾nyèi±”, (kas?)
tikras ®od¾io aprei¹kimas. Vìlgi tikrasis Vynmedis. “Abelis,
tikìjimu!”
Jþs sakìte: “Tai ne aprei¹kimas”.
53 Kas yra tikìjimas? Tikìjimas_tai ka¾kas, kas tau
apreik¹ta; to dar nìra, bet tu tiki, kad bus. Tikìjimas yra Dievo
valios aprei¹kimas. Taigi per aprei¹kim±!
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54 O ¹iandieninìs ba¾nyèios netgi netiki dvasiniu aprei¹kimu.
Jie tiki dogmatiniu kokios nors sistemos mokymu. “Tikìjimu
Abelis aukojo geresnê auk± Dievui negu Kainas, Dievas
paliudijo, kad jis buvo teisus”. Amen. Tikiuosi, jþs tai
suprantate. Matote, kur mes gyvename? Matote t± valand±?
Neseniai kalbìjausi su d¾entelmenu, Krik¹èioniu, mokytu
¾mogumi ir d¾entelmenu. Jis pasakì: “P. Branhamai, mes
atsisakome visokiù aprei¹kimù”.
55 A¹ pasakiau: “Tuomet jþs turite atsisakyti Jìzaus Kristaus,
nes Jis yra Dievo aprei¹kimas, Dievas, apsirei¹kês ¾mogaus
kþne”. Kol to nematote, tol esate pra¾uvê.
Jìzus sakì: “Kol netikìsite, kad A¹ esu Jis, mirsite savo
nuodìmìse”. Jis yra Dievo aprei¹kimas, Dievo Dvasia,
apsirei¹kusi ¾mogaus pavidalu. Jei tuo netikite, esate pra¾uvê.
Darote Jç treèiuoju asmeniu, antruoju asmeniu, ar kitais
asmenimis, tik ne Dievu, esate pra¾uvê. “Jei netikìsite, kad A¹
esu Jis, mirsite savo nuodìmìse”. Aprei¹kimas!
56 Nenuostabu, kad jie negalìjo Jo suprasti. “Niekas negali
ateiti pas Mane, jei Mano Tìvas jo nepatraukia. Ir visi, Man
Tìvo duoti”, i¹ ¹aknù, “ateis pas Mane”. Matote? Jþs tai
suprantate? O, kaip mes turìtume Jç mylìti, garbinti Jç, ¹lovinti
Jç; pamatyti Dvasios vaisiù paskutinìmis dienomis ir Nuotakos
Medç, nokstantç laiko zenite!
57 Tikras vynmedis ir netikras vynmedis, abu turìjo t± patç
patepim±. Vanduo liejosi ant jù abiejù. Nenuostabu, kad Jis mus
perspìjo: “Suklaidintù, jei bþtù çmanoma, net I¹rinktuosius”.
58 Atkreipkite dìmesç: abu atrodì taip pat. Abu taip pat
patepti. Bet ¾iþrìkite: “Pagal jù vaisius^” Kaip atpa¾inote
juos?
I¹ kur ¾inote, kad tai ne apelsinas? Nes veda greipfrutus.
Dìl vynmed¾io viskas gerai, jis gyvena tame medyje, bet veda
greipfrutus. Jis nepana¹us ç pirm±jç.
Ir jei kokia ba¾nyèia sako, kad jie “tiki, jog Jìzus Kristus
tas pats vakar, ¹iandien ir per am¾ius”, o atsisako Jo Jìgos,
atsisako Jo darbù, atsisako Jo ®od¾io; jei_jei^Ba¾nyèia,
tikinti Jìzumi Kristumi, darys Jìzaus Kristaus darbus, turìs
Jìzaus Kristaus Gyvenim±. O jei to nìra, nesvarbu, kad
Gyvybì plþsta ç j±; jei ji nepaskirta nuo pat ¹aknù, kiekvien±
kart± ves greipfrutus ar dar k± nors. Taèiau jei tai paskirta
Gyvybì, nuo pat ¹aknù, tai duos Jìzù Kristù, t± patç vakar,
¹iandien ir per am¾ius, jei tai ®odis, kylantis i¹ ©aknies. Kuri,
Jis yra ©aknis, laiko prad¾ia.
59 ®iþrìkite, bet tai, k± jie pateikia, kalba k± kita. “I¹ jù
vaisiù”,_Jìzus sakì,_“pa¾insite juos”. “®mogus neskina
vynuogiù nuo usniù”, netgi jei usnys augtù vynmedyje. Tai
bþtù çmanoma, bet vaisius tai parodytù.
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Kas yra vaisius? ®odis, nes kiekvienam vaisiui tam tikras
metas. ©tai kas yra, jù mokymas. Mokymas ko? Mokymas apie
laik±, koks yra metas. ®mogaus doktrina, denominacinì
doktrina, bet, ar Dievo ®odis tam tikram metui?
Na laikas taip greitai bìga, galìtume apie tai ilgai kalbìti.
Bet esu tikras, kad jþs, esantys èia ir visoje ¹alyje, suprantate,
k± a¹ mìginu jums pasakyti, nes mes nebeturime laiko ilgiau
prie to sustoti.
60 Bet jþs galìjote pastebìti, kad Patepimas krenta ant
neteisiùjù, netikrù mokytojù ir verèia juos daryti lygiai tai, ko
Dievas jiems liepì nedaryti; bet jie tai darys vis tiek. Kodìl? Jie
negali to nedaryti. Kaip gali usnis bþti kuo nors kitu, o ne
usnimi? Nesvarbu, koks geras lietus lyja ant jos, ji turi bþti
usnimi. Dìl to Jìzus pasakì: “Jie bus taip arti, kad suklaidintù
net I¹rinktuosius”, kurie yra ¹aknyse, “jei tik bþtù çmanoma”,
bet nìra çmanoma. Kvieèiai niegali duoti nieko kito, tik
kvieèius; tai viskas, k± jie gali duoti.
61 Atkreipkite dìmesç. Atminkite, Dievas nìra organizacijos
kþrìjas. Velnias yra organizacijos kþrìjas. A¹ tai çrod¾iau
®od¾iu, nuo prad¾iù iki galo, vìl ir vìl; nebegrç¹ime prie to
¹çryt. Mes ¾inome, kad Dievas neorganizavo ¾moniù, nebþrì jù
ç organizacij±. Praìjo ¹imtai metù po paskutiniojo mokinio
mirties, kai jie sudarì pirm±j± organizacij±. Tai visuomet rodì
nesìkmê. Jei ne, tuomet kodìl ¹iandien nìra tarp mþsù
meilìs_tarp metodistù, baptistù, presbiterionù, katalikù ir
visù kitù? Kodìl tada mþsù nelydi Dievo darbai, kodìl
kiekviena ba¾nyèia turi ne t± patç pagrind±, ne ®odç? ©ie
dalykai i¹skiria ¾mones, brolystê^Mes, kaip niekada, esame
toli nuo Dievo, kalbant apie ba¾nyèias.
62 Na mums ¹neka: “Visa tai senovìje vyko kaip pavyzd¾iai
mums pamokyti, papeikti, perspìti”. Visa tai Senajame
Testamente vyko, prana¹avo, kad mes pamatytume, kas bus
Naujajame Testamente mþsù dienomis.
Lygiai taip, jei tu niekada nebþtumei matês savo rankos,
pa¾velgtumei ir pamatytumei ant sienos ¹e¹ìlç, kurç mestù
ranka, esanti ¹viesoje, jei matosi penki pir¹tai ¹e¹ìlyje,
negatyve; ir tu tiesi savo rankas, pozityv±, link_link negatyvo,
jos turi pasiekti tuos penkis pir¹tus.
Kaip Biblija sako mums, kad: “Senasis Testamentas tìra
¹e¹ìlis, simbolis naujù dalykù, ar to, kas bus; ne pats dalykù
vaizdas, bet ¹e¹ìlis, simbolis to, kas bus”.
63 Grç¾kime ir pa¾iþrìkime, ar taip buvo kokiame kitame
laikotarpyje. Ar sutinkate? [Tikintieji sako: “Amen”_Red.]
Taip mes su¾inosime, çrodysime, nuo prad¾iù iki galo, ®od¾iu;
ne kokio nors ¾mogaus idìjomis, kokia nors teorija.
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Man nerþpi, kas jis; net kuris kitas ¾mogus, a¹ ar dar kas
nors, “Jei jis kalba ne pagal çstatym± ir prana¹us, nìra jame
©viesos”. Matote? ©itaip pasakyta Biblijoje. “Tegu kiekvieno
¾mogaus ¾odis bþna melas, o Mano_tiesa”, nesvarbu, kas tai.
64 Dabar grç¾kime ir i¹siai¹kinkime, ar tai kada nors çvyko,
kad parodytù mums pavyzdç.
Grç¾kime dabar prie I¹ìjimo Knygos ir pakalbìkime apie
asmenybê, vardu Mozì, Dievo siùst± patept±jç prana¹±, su
Dievo ®od¾iu ir Dievo valia jo kartai. Kadangi Dievo ®odis
visuomet eina nepertraukiamai, Jis pasakì: “Jis nieko nedaro,
pirmiausia To neaprei¹kês Savo prana¹ams”. Paskui Jis veikia.
Suprantate?
Na Jis negali meluoti. Jis negali meluoti ir likti Dievu. Ne,
pone. Jis turi likti teisingas. Jame nìra melo. Jis^
Ir Jis negali To pakeisti. Jei Jis pakeis, tada Jis ne Dievas;
Jis padarì klaid±. Jis turi bþti begalinis. O begalinis negali
padaryti klaidos. Suprantate? Taigi, k± Dievas pasako,
Am¾inai teisu. Suprantate? Ir Jis tai pa¾adìjo. Taigi ¾iþrìkite,
Biblijoje visur lydi nepertraukiamumas.
65 Taigi Dievas Abraomui ¾adìjo, kad jo sìkla bus svetim¹alì
svetimoje ¹alyje keturis ¹imtus metù, paskui Jis i¹ves jç did¾ia
galybìs ir jìgos ranka, parodys Savo ¾enklus ir stebuklus
¾monìms, su kuriais jie gyvena. Pa¾ado laikas priartìjo.
®monìs tai u¾mir¹o. Pas juos buvo fariziejai ir sadukiejai, ir
taip toliau, denominacijos. Taèiau staiga pasirodì Dievas ir
i¹vedì i¹ visù jù.
Dievas niekuomet, joki± dien±, jokiu laiku nepa¹aukì
prana¹o i¹ denominacijos. Ne, pone. Jis taip suvystytas, kad
negalìtù to padaryti; jis turìtù likti toje denominacijoje.
66 Mozì, ¾mogus, siùstas nuo Dievo, su Dievo ®od¾iu, ir savo
kelionìje, vesdamas Izraelç ç pa¾adìt±j± ¾emê, tiksliai pagal
Dievo çsakym±, jis sutiko kit± prana¹±, kit± patept±jç, kuris
buvo pateptas tikru ©ventosios Dvasios patepimu, koks buvo ir
ant Mozìs. Bþtent taip. Jis buvo prana¹as. ©ventoji Dvasia
buvo ant to ¾mogaus. Jo vardas buvo Balaamas. Mes visi esame
susipa¾inê su juo. Na, o lygiai tas pats, lygiai tai_tai, k± tas
¾mogus sakì prie¹ du tþkstanèius a¹tuonis ¹imtus metù, vis dar
vyksta. “Tu esi kaip vienaragis, o Izraeli. Kas tave laimina, tas
bus palaimintas. Kas tave prakeikia, tas bus prakeiktas. Tavo
jìga ir galia, kokios teisios yra tavo palapinìs, o Jokþbai!”
Matote, jis nieko negalìjo padaryti. Jis atìjo tenai, turìdamas
¹irdyje tiksl± prakeikti ¾mones.
67 O, jþs, netikri mokytojai, klausantys ¹iù juostù visus ¹iuos
metus ir matantys, kaip Dievas tiksliai patvirtina, k± Jis sakì,
jþs çsigilinê ç savo studijas ir ¾inote, jog tai Tiesa; ir dìl savo
denominaciniù skirtumù jþs prie¹inatìs ir sakote savo
¾monìms, jog taip nìra. Vargas jums! Jþsù laikas priartìjo.
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68 Balaamas, pateptas ta paèia Dvasia, kuri buvo ant Mozìs.
Koks buvo skirtumas? Mozìs mokymas buvo tobulas. Biblijoje
pasakyta, Antrame Petro, kad tai buvo “Balaamo mokymas”,
kurç priìmì Izraelis, u¾ kurç Dievas neatleido. Nedovanotina
nuodìmì! Nì vienas i¹ jù nebuvo i¹gelbìtas, nes jie pasitraukì
nuo Dievo palaiminimù ir matì Dievo rank±, judanèi± per ¹ç
galing± prana¹±, ir matì tai tiksliai patvirtinta Dievo. Ir, nes,
kitas prana¹as atìjo su prie¹ingu mokymu ir prie¹inosi Mozei,
ir mìgino çrodyti ¾monìms, kad Mozì klydo. Ir Datanas, Korì,
ir daugelis jù sutiko su juo ir mokì Izraelio vaikus i¹tvirkauti,
sekti jo organizacij±, kad “Mes visi tokie patys”.
“Ar mes metodistai, baptistai, presbiterionai
sekmininkai, kas bebþtume, mes tokie patys”.

ar

69 Mes ne tokie patys! Jþs i¹skirti ¾monìs, ¹venti Vie¹paèiui,
pa¹vêsti ®od¾iui ir Dievo Dvasiai duoti tos dienos Jo pa¾ado
vaisiù. Ir jþs nesate i¹ jù! ®inau, kad tai labai grie¾ta, bet tai
lygiai ta pati Tiesa. Pa¹vêsti tarnavimui ¹iomis paskutinìmis
dienomis! “I¹eik i¹ jù tarpo”.
70 Taigi “Balaamo mokymas”, ne Balaamo prana¹ystì. Ji
buvo gera. Tai buvo Dievas. Kiek tuo tikinèiù? [Tikintieji sako:
“Amen”_Red.] Balaamo prana¹ystì buvo i¹ties teisinga, nes Jis
nieko kito negalìjo pasakyti. Dievo patepimas nepasakys nieko
kito, ir Dievas patvirtino tai, çrodydamas, jog tai Tiesa. Bet ten
buvo “Balaamo mokymas”.
71 Dabar sulyginkite tai su Mato 24:24. Pateptieji, bet jù
mokymas klaidingas. Trejybìs ir visi tie pana¹þs dalykai;
klaidinga, antikristas!
A¹ tikiuosi, kad jþsù jausmai nebus u¾gauti. Ir nepadìkite
telefonù. Nesikelkite ir nei¹eikite. Tiesiog sìdìkite tyliai ir
pa¾iþrìkime, ar ©ventoji Dvasia neatvers to mums, ar neçrodys
to mums. Jþs sakote: “Bet tai^” Kuo jþs betikìtumìte, tik
sìdìkite tyliai ir klausykitìs. Ir papra¹ykite Dievo, kad atvertù
jþsù ¹irdç, tada jþs i¹siai¹kinsite ar esate er¹kìtis, ar usnis, ko
laikotìs. Suprantate?
72 Nagi net Judas, “jis buvo paskirtas pasmerkimui”, sìdìjo
prie¹ais Jìzù. Ir Jìzus pasakì jam: “Tu esi tas. K± ketini daryti,
ir k± turi padaryti, daryk tai greitai”. Jis ¾inojo, k± darì, bet u¾
tuos trisde¹imt sidabriniù ir dìl populiarumo pardavì Vie¹patç
Jìzù Kristù. Vienas i¹ Jo mokiniù, ba¾nyèios i¾dininkas, Jìzus
pavadino Jç “draugu”. Matote? Biblijoje pasakyta: “Jis buvo
gimês pra¾þties sþnus”, lygiai kaip Jìzus buvo gimês Dievo
Sþnus. “Suklaidintù, jei bþtù çmanoma, net I¹rinktuosius”.
73 Atid¾iai sekite, studijuojame toliau. Imsime kit± pavyzdç i¹
Karaliù Knygos. Tuomet buvo prana¹as, kurio vardas
Michìjas. Jis buvo Imlo sþnus, jis buvo prana¹as. Jis buvo.
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O ten buvo kitas prana¹as, vadas prana¹ù organizacijos,
pateptùjù. Biblijoje paskyta, kad jie buvo “prana¹ai”, lygiai
kaip Jis pasakì, kad Balaamas buvo prana¹as, pateptieji.
Ir tenai buvo vienas tarp jù, vardu Michìjas, jis buvo Dievo
pateptas ir Dievo siùstas su Dievo ®od¾iu.
Tenai buvo vienas, Sedekijas, kuris manì es±s siùstas
Dievo. Jis buvo Dievo pateptas, bet jo mokymas prie¹taravo
Dievo ®od¾iui. “Atsiranda netikri Kristþs, rodo didelius
¾enklus, suklaidintù, jei bþtù çmanoma, net I¹rinktuosius”.
74 ®iþrìkite, abu jie, abu jie patepti. Na, kaip galite atpa¾inti,
kuris tikras, kuris ne? ®iþrìkite, k± ®odis pa¾adìjo Achabui.
Prana¹as, buvês prie¹ais jç, Elijas, vienas did¾iausiù to
laikotarpio prana¹ù, buvo patvirtintas prana¹as. Tas
patvirtintas prana¹as sakì, kad: “Kadangi Achabas padarì
tokç blogç, ¹unys lai¾ys jo krauj±; atìmì Naboto gyvybê. Ir
¹unys ìs Jezabelê, ir^jos kþnas bus tr±¹a laukuose”. Na, ir
kaip tu gali laiminti tai, k± Dievas prakeikì? Ar kaip gali
prakeikti, kaip Balaamas sakì, tai, k± Dievas palaimino?
Matote?
Bet tie prana¹ai buvo nuo¹irdþs. Jokiù abejoniù, kad jie
buvo geri, gerbiami ¾monìs. Nes, kad bþtumei prana¹u
Izraelyje, turi bþti gerbiamu ar netgi izraelitu. Jei ne, tave
u¾mu¹ akmenimis. Jie buvo gerbiami ¾monìs. Jie buvo protingi
¾monìs. Jie buvo i¹simokslinê ¾monìs. Jie buvo Achabo, tautos
i¹rinkti. (Suprantate, Sese Wright?) Tautos i¹rinkti, labai
derantys^
75 Taigi, kai Michìjas matì regìjim±, jis savo ¹irdyje ¾inojo,
k± ®odis pasakì, bet jis norìjo pamatyti, k± Dvasia, esanti
jame, jam pasakys.
Taip jie liepì jam, jie pasakì: “Tu pasakyk t± patç, k± tie
kiti prana¹ai sako. Ir kai tu tai padarysi, na, tu bþsi, mes vìl su
tavimi bendrausime, be abejo. Supranti? Mes padarysime tave
vienu i¹ mþsù. Mes vìl priimsime tave ç mþsù denominacij±.
Tu^Mes ¾inome, kad tu esi prana¹as, bet tu visuomet kalbi
pragai¹tingai. Tu visuomet ne¹i Achabui nelaimê. Na, o
Sedekijas, pagrindinis ¾mogus, popie¾ius ar^” kas jis
bebþtù. “Na jis palaimino Achab± ir pasakì: ‘Eik tai daryti’.
Dabar tu pasakyk t± patç, Imlai. Na tu tesi varg¹elis. Tu
visi¹kai neturi jokios bendruomenìs. O tie vaikinai turi
milijonus. Visa tauta u¾ juos. Dabar tu sakyk t± patç, k± ir jie,
¾iþrìk, k± tu padarysi: tu_tu valgysi ¾emìs turtù”. Jis kalba ne
tam ¾mogui!
76 Kas, jei bþtù buvê pasakyta: “Michìjau, ar gali rasti kokç
trþkum± Sedekijuje?” “Ne”. “Ar tu kada sugavai jç, darantç
nuodìmê?” “Ne”. “Ar girdìjai, kad jis k± nors keiktù?” “Ne”.
“Ar tu kada nors sugavai jç girt±?” “Ne”. “Ar gali abejoti jo
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i¹silavinimu?” “Ne”. “Ar manai, jog jo daktaro laipsnis
netikras?” “Ne”. “Tu manai, kad jo_jo filosofijos mokslù
daktaro laipsnis teisingas?”
“®inoma. Jç suteikì Sinedriono taryba; manau, kad visa
taryba, manau, kad viskas gerai”.
“Na tuomet kodìl tu neprisidedi prie jo?”
“Nes jis ne ®odyje!”
77 Na mums viskas paskui i¹ai¹kìs, pana¹iai kaip prie¹ tai dìl
Elijo prana¹o. Ir jei tu esi Dievo vaikas, tu liksi su ¹ios Biblijos
prana¹u. Tai ®odis. Atkreipk dìmesç ç valand±, laikotarpç.
78 Na, o jei Sedekijas bþtù pasakês: “O, a¹ ¾inau, kad taip
sakì prana¹as, bet tai ateinanèiai kartai. Tai tolimai ateièiai”?
Jis pasakì: “Palauk, kol a¹ pamatysiu regìjim± nuo Dievo,
ir paskui tau pasakysiu”.
Tarì: “Tuomet tu pasakysi t± patç?”
Jis atsakì: “A¹ pasakysiu tik tai, k± Dievas pasakys; nieko
kita, nieko daugiau. A¹ negaliu pridìti nei ¾od¾io prie To ar
atimti nors ®odç i¹ To”.
T± naktç maldoje Vie¹pats atìjo pas jç regìjime. Jis i¹ìjo
kit± ryt±, jis pasakì^
Yra dvejopi prana¹ai!
79 Did¾iausias ¾mogus tautoje, kariniu ir nacionaliniu
at¾vilgiu, buvo Sedekijas. Jis buvo pagrindinis prana¹as, prie
karaliaus. Jis buvo visù kitù prana¹ù vadovas, organizacijoje.
Jo organizacija jç padarì visù jù vadu; galimas dalykas,
labiausiai apsiskaitês, labiausiai i¹silavinês, tinkamiausias
darbui. Ir jis buvo pateptas ©vent±ja Dvasia, nes jis vadinosi
“prana¹u”. ®inoma, ne koks paprastas prana¹as, jis buvo ¾ydù
prana¹as. Dabar stebìkite jç.
80 Sedekijas pasakì: “Vie¹pats kalbìjo man: ‘Padaryk Man du
ragus i¹ gele¾ies’, simbolis”. Prana¹as paprastai pateikia
simbolius. “Jis pasakì: ‘Pasidaryk ragus i¹ gele¾ies’. ©ventoji
Dvasia man pasakì: ‘Pasiimk juos’, Patepimas, mane
palaiminês”. Nesupraskite to kaip ¹vento dalyko, bet kad
pasiektume esmê. “©ventoji Dvasia, kuri kalba kalbomis per
mane, Tas, kuris patvirtino mane, Jis pasakì: ‘Pasiimk ¹ituos
ragus ir pasakyk karaliui, kad jis su jais i¹stums sirus i¹ ¹alies.
Ir A¹ gr±¾insiu jam ¾emê, kuri teisingai priklauso Izraeliui,
ba¾nyèiai’.”
Broli, tai labai svarbu, pana¹iai kaip prie Balaamo.
Balaamas kalbìjo i¹ pagrindù lygiai taip pat, kaip ir Mozì.
Mozì^Tikras Dievo skaièius yra septyni. Ir Balaamas sakì:
“Pastatydink man septynis aukurus; paruo¹k septynias
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nesuteptas aukas, ver¹ius ir septynis avinus”. Tai kalbama apie
Dievo Sþnaus atìjim±. I¹ pagrindù jis buvo toks pat teisus,
kaip ir kiekvienas jù.
81 Ir ¹tai Sedekijas, lygiai taip pat i¹ pagrindù teisus: “Nes ¹i
¾emì priklauso mums. Na, o tie sirai ir filistinai kem¹a savo
pilvus, ir jù vaikai, ir taip toliau,_mþsù prie¹ai, kai tuo tarpu
mþsù vaikai neturi k± valgyti! Nagi, Dievas atidavì mums ¹i±
¾emê!”
Broli, tai geras argumentas. Spìju, kad jis i¹rìkì tai
Izraeliui, ir jie atsi¹aukì, kiek tik gerklìs leido. Na dabar a¹
kalbu apie ¹iandien±. Manau, kad sekate mane. Visi
¹aukiantys, rìkiantys!
82 Ar prisimenate apie Dovyd± i¹ praìjusio sekmadienio?
Suprantate? Jþs, klausantys per radij± ar telefonu; kurie
neklausìte
praìjusio
sekmadienio
®inios,
bþtinai
pasiklausykite. Mìginimas pasitarnauti Dievui, kai nesi tam
paskirtas, neturi reik¹mìs, kaip nuo¹ird¾iai, gerai, to Dievas
visi¹kai nepriima. Suprantate?
Taigi ¹tai Sedekijas, manantis es±s teisus.
83 Michìjas tarì: “Leiskite paklausti Dievo”. Jis atìjo kit±
ryt± su TAIP SAKO VIE©PATS. Jis savo regìjim± patikrino su
®od¾iu.
84 Na, jei jis bþtù pasakês Sedekijui: “Ar ¾inai, k± Biblijos
prana¹as sakì atsitiksi± tam vyrukui?”
85 “Bet ne ¹ç kart±, nes ¹is ¾mogus yra gerbiamas. Jis
stengiasi”. Nepraleiskite ¹ito. “Jis stengiasi sugr±¾inti
ba¾nyèiai tai, kas priklauso ba¾nyèiai. Jis stengiasi gr±¾inti jos
nuosavybê”, ne Dvasinius dalykus; jei taip bþtù buvê, jis bþtù
sukrìtês vis± taut± kaip Elijas. Bet stengìsi duoti jiems
materialiù dalykù: “Mes turime nuosavybê. Mes didelì
organizacija. Mes jai priklausome. Mes visi, visi jþs, ¾monìs,
jþs, protestantai, turìtumìte prisijungti prie mþsù”. M-hm.
Mes prieisime prie to ¹iek tiek vìliau. “Vis vien visi yra
broliai ir seserys”. Ne taip yra! Taip niekuomet nebuvo ir
nebus tikroje Dievo Ba¾nyèioje. Negali bþti!
86 Atkreipkite dìmesç, jis matì regìjim±. Taigi jis pasakì:
“Dievas man kalbìjo”. Na, ¾iþrìkite, ¾mogus buvo nuo¹irdus.
Jis pasakì: “Jis liepì: ‘Pasidaryk ragus ir eik pas karaliù, ir
badyk vakarù link’”, ar ç t± pusê, kurlink nuo jù buvo ta ¾emì.
“‘Badyk, ir tai bus TAIP SAKO VIE©PATS, jis i¹kovos pergalê
ir sugrç¹, pergalê ba¾nyèiai’. I¹stums juos!” Tai beveik tikslu,
ar ne? Kas atsitiko?
©tai ateina Michìjas. Pasakì: “Dabar tu prana¹auk”.
87 Tarì: “Eik! Bet a¹ maèiau Izraelç i¹sklaidyt± kaip avis be
piemens”. Tai bent! Visi¹kai atvirk¹èiai.
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88 Na jþs esate bendruomenì. Kuris gi teisus? Abu jie
prana¹ai. Vienintelis bþdas ç¾velgti skirtum± juose_patikrinti
®od¾iu.
Pasakì: “I¹ kur tu tai i¹traukei?”
Jis tarì: “A¹ maèiau Diev±, sìdintç Soste”. Tarì: “Maèiau
vis± taryb± aplink Jç”.
89 Dabar atminkite, Sedekijas sakì, kad irgi matì Diev±, ir ta
pati Dvasia. “A¹ maèiau Diev±. Jis liepì man padaryti ¹iuos
ragus i¹_i¹ gele¾ies. Eik tenai ir i¹stumk tautas i¹ ten, nes tai
priklauso mums. Kiti neturi ç tai teisìs”. Jie tai bþtù turìjê, jei
jie bþtù tvirtai laikêsi Dievo. Jie bþtù tai turìjê, bet jie nutolo
nuo Dievo.
Lygiai taip yra ir organizacijai, ba¾nyèiai. Ji turi teisê ç
tuos dalykus, bet jþs i¹ to buvote i¹vilioti, nes nutolote nuo
Dievo ®od¾io ir Dievo Dvasios, patepimo, kad patvirtintumìte
to laikotarpio ®odç. Nepraleiskite ¹ios ®inios.
90 Atkreipkite dìmesç, kas vyksta dabar. Jis pasakì: “A¹
maèiau Diev±”,_Michìjas matì,_“sìdintç Dangaus Soste. Jo
taryba buvo susirinkusi aplink Jç. Jis pasakì: ‘Kas nusileis ir
apgaus Achab±, kad i¹sipildytù Elijo ¾od¾iai; Mano prana¹o,
kuris buvo patvirtintas. A¹ sakiau, kad jis ateis. O Elijas turìjo
Mano ®odç. Dangus ir ¾emì praeis, bet Mano ®odis nepraeis.
Man nerþpi, kokie jie ¹iuolaikiniai ar kokie jie geri, ar kokie
i¹silavinê, ar kokie svarbþs, Mano ®od¾iai niekuomet
nepraeis’.”
“Ir melo dvasia pakilo i¹ pragaro, puolì ant keliù ir tarì:
‘Jei tik Tu leisi, a¹ suteiksiu jiems savo patepim±, priversiu
juos daryti visokius ¾enklus ar stebuklus tol, kol nuvesiu juos
nuo ®od¾io. Jis net nepa¾ins, kad Tai Tavo ®odis. Jis nepriims
Jo dìl populiarumo’.” Broli, laikai nepasikeitì. Broli Nevilli,
tai tiesa. Atminkite, tai tiesa. “‘A¹ nusileisiu ant jo, priversiu jç
daryti t± patç, k± ir kiti daro. A¹ priversiu jç prana¹auti ir
meluoti’.” Kaip tai galìjo bþti melas? Nes tai buvo prie¹inga
®od¾iui.
91 Imkite bet kurç i¹ tù klaidingù krik¹tijimù, klaidingus tai ir
tai, ir tai, man nerþpi, kaip realiai tai skamba, kiek jie
stengiasi padirbti, tai yra melas, jei prie¹tarauja Dievo ®od¾iui
¹iai valandai. Tiksliai taip.
Jþs sakote: “Na, mþsù, gerai, mes padarìme tai ir mes
darome tai, ir mþsù ba¾nyèia ¹itaip ir anaip”.
Man nerþpi, kas tai. Jei tai prie¹tarauja ¹ios dienos
ra¹ytiniam ®od¾iui, tai melas. Dievas su tuo neturìs nieko
bendra, ne¾iþrint, kaip nuo¹ird¾iai, kaip mokytai, kaip
protingai, kaip tikrai tai skamba, kaip priimtinai tai skamba,
jei tai prie¹tarauja ¹ios valandos ®od¾iui. [Brolis Branhamas
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dukart subeld¾ia ç katedr±_Red.] Po keliù minuèiù imsime ¹iek
tiek giliau, laikas mums leid¾ia. Jei to nepavyks, vìl to imsimìs
¹ç vakar±.
92 ®iþrìkite, jis buvo nuo¹irdus, geras ¾mogus, jokiù abejoniù.
Ir jis sakì^Paskui Michìjas pasakì kitaip, ne tiesiai, o kitais
¾od¾iais: “Tu pateptas melo dvasia”. Argi taip pasakyti
vyskupui nìra ka¾kas ypatinga? Bet jis tai padarì.
93 Taigi tas vyskupas priìjo ir tarì: “Niekuomet daugiau
nebus bendravimo su tavimi”, ir trenkì jam ç veid±. Pasakì:
“Tu ¾inai, kad a¹ esu patvirtintas. Mano ba¾nyèia i¹rinko mane
savo vadovu, ¹tai kaip. Dievo ¾monìs balsavimu i¹rinko mane.
Mano organizacija mane i¹rinko. Ir Dievas davì mums ¹i±
¾emê, ir Jis numatì j± mums. Ir a¹ turiu TAIP SAKO
VIE©PATS”. Trenkì jam ir pasakì: “Kuriuo keliu Dievo
Dvasia pasitraukì nuo manês?”
94 Michìjas pasakì: “Tu su¾inosi vien± ¹iù dienù”, kai
Kalifornija bus po vandeniu, ir visi tie dalykai. Suprantate?
“Tu pamatysi, kuriuo keliu Ji pasitraukì, kai bþsi vidiniuose
kambariuose”.
95 Na, Achabai, k± pasakysi? “A¹ tikiu savo prana¹u”,_
pasakì jis. Kas bþtù buvê, jei jis bþtù patyrinìjês ®odç?
Matote, jis nenorìjo pamatyti savês prakeikto. Paklausykite
manês! Jis nenorìjo pamatyti savês prakeikto. Niekas to
nenori.
Ir mano organiza-^broli i¹ organizacijos, ¹tai kas yra tau.
Tu nori manyti es±s teisus, kai savo ¹irdyje ¾inai, kad
krik¹tydamas, naudodamas “Tìvo, Sþnaus, ©ventosios
Dvasios” vard±,_meluoji. Tu ¾inai, kai pra-^sakai tai, k±
darai ir priimdamas pradinius çrodymus, ir visus tuos dalykus,
tu klysti. Kaip galima pradiniais çrodymais laikyti kalbìjim±
kalbomis, o paskui prie¹tarauti ¹ios valandos Dievo pa¾adui?
Kaip tai gali bþti? Tu juk nenori prakeikimo, ar ne? Taèiau Èia
para¹yta, kad taip bus. Tai ¾vìries ¾enklas, taip arti, kad
suklaidintù I¹rinktuosius, jei bþtù çmanoma.
96 Kiekvienas ¾enklas, kiekvienas stebuklas, pateptas ¾mogus,
prana¹ystì, atsiranda visi tie dalykai; visokie ¾enklai, visokie
stebuklai, kaip tu atskirsi? Sek ¹ios valandos ®odç. Taip tu
priimi^
97 ®iþrìk, kaip Mozì pasakì Balaamui. ®iþrìk, Michìjas,
kaip mums su¾inoti, kad jis teisus? ®odis dar prie¹ jç
i¹prana¹avo tai Achabui. [Brolis Branhamas kelet± kartù
subeld¾ia ç katedr±_Red.]
Ir ®odis dar prie¹ mus i¹prana¹avo ¹iù dienù
organizacijoms prakeikim±. Ir tai, kas vyks per Jo i¹tikim±
patept± Ba¾nyèi±, turìs ®odç, ®od¾io Nuotaka. ©tai kur mes.
©iandien yra lygiai taip pat, kaip buvo tuomet.
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98 Biblijoje pasakyta: “Dviejù ar trijù liudytojù parodymais
tebþnie patvirtintas kiekvienas ¾odis”. A¹ kalbìjau apie
Balaam±, kalbìjau apie Balaam± ir Mozê. O dabar kalbìjau
apie Michìj± ir Sedekij±. Dabar pateiksiu dar vien±. Na jù yra
¹imtai, bet dar vienas, kad bþtù trys liudytojai. Turiu jù vis±
virtinê ¹tai èia u¾sira¹ês; bet taupykime laik±.
99 Jeremijas, kuris buvo patvirtintas, atstumtas, bet
patvirtintas Dievo prana¹as. Jie nekentì to ¾mogaus. Jie mìtì
nepri-^pernokusius vaisius ç jç, ir visa kita. Ir jis paskelbì
jiems prakeikim±. Jis tai darì, ir gulìjo tenai ant ¹ono, ir kiti
dalykai, rodì ¾enklus, kad Izraelis klydo.
Kiekvienas prana¹as, tikras prana¹as, buvês pasaulyje,
keikì tas denominacines ba¾nyèios organizacijas. Kaip
nesikeièiantis Dievas tai galìtù pakeisti?
100 ©ventoji Dvasia yra ¹ios valandos Prana¹as; Jis,
patvirtinantis Savo ®odç, çrodantis Jç. ©ventoji Dvasia buvo
Mozìs valandos Prana¹as. ©ventoji Dvasia buvo Michìjo
valandos Prana¹as. ©ventoji Dvasia, para¹iusi ®odç, ateina ir
patvirtina ®odç.
101 Na kas gi çvyko Michìjo laikais? Achabas buvo u¾mu¹tas ir
¹unys lai¾ì jo krauj± pagal Dievo ®odç.
Visi jþs, netikri mokytojai, taip sako Dievas, vien± dien±
jþs pjausite tai, k± sìjate, jþs, akli aklùjù vedliai! A¹ nepykstu.
A¹ tik sakau jums Ties±. Ir a¹ nebþèiau to kalbìjês, jei tenai,
tame kambaryje, ©ventoji Dvasia nebþtù pasakiusi: “Kalbìk
¹itokiu bþdu”. Ar a¹ kada nors kalbìjau jums k± nors
klaidinga, ko Dievas nebþtù çrodês esant teisinga? Pabuskite,
mano broliai, prie¹ tai, kol taps pernelyg vìlu!
102 Taèiau leiskite man ¹tai k± pasakyti. Kaip er¹kìtis galìtù
pabusti ir tapti usnimi, jei jis buvo tam paskirtas? Kaip
I¹rinktieji galìtù bþti sulaikyti, kad nepamatytù to? Nes jie
i¹rinkti tai pamatyti. “Visi, kuriuos Man davì Tìvas,
ateis”,_sakì Jìzus,_“taèiau nei vienas i¹ jù negali ateiti, jei Jis
nedavì Man jù prie¹ pasaulio sukþrim±, jei jù vardai nebuvo
çra¹yti Avinìlio Gyvenimo Knygoje”, ne ba¾nyèios çra¹ù
knygoje, bet Knygoje, Avinìlio Gyvenimo Knygoje.
103 ®iþrìkite, Jeremijas buvo tvirtas, patvirtintas ¾monìms, vis
dìlto jie nekentì jo.
104 Taigi jie ìjo ir padarì jung±, jis pasidarì ir u¾sidìjo ant
kaklo, ir i¹ìjo ç ¾mones. Jie kalbìjo: “O, mes esame didi Dievo
tauta. Nagi mes juk Izraelis. Mes tokie nuo¹irdþs savo
sinagogoje! Mes lankomìs kiekvien± sekmadienç, mes, mes
aukojame aukas ir mokame pinigus. Kaip galìjo
Nabuchodonosaras paimti ¹ventuosius Dievo daiktus?” Och!
Jþsù nuodìmìs tai padarì.
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Dievas pasakì: “Jei laikysitìs Mano çsakymù, A¹ to
nepadarysiu. Bet jei ne, tuomet tai u¾klups jus”. Tai tikra tiesa.
Vis dar tas pats. Laikykitìs Jo çsakymù, Jo ®od¾io tai valandai,
k± Jis pa¾adìjo.
105 Dabar ¾iþrìkite. Taigi Jeremijas, Dievo valia patvirtintas
prana¹as, nors ir nekenèiamas^Kiekvienas jù buvo
nekenèiamas savo laiku. Jie darì tokius keistus dalykus,
prie¹taraujanèius tù dienù denominacijai, kiekvienas nekentì
jo, netgi karaliai ir visi kiti. Todìl jis u¾sidìjo jung± ant kaklo
ir tarì: “TAIP SAKO VIE©PATS. Jþs bþsite ten
septyniasde¹imt metù”, nes jis suprato Dievo ®odç.
“Septyniasde¹imt metù!”
106 Tuomet Hananijas, Hananijas, manau, kad jþs taip tariate:
H-a-n-a-n-i-j-a-s. Hananijas, prana¹as tautoje, priìjo, nuìmì
jung± nuo Jeremijo kaklo ir jç sulau¾ì. Ir pasakì, kad bþtù
didelis tþzas tarp ¾moniù, suprantate, kalbìjo prie¹ingai Dievo
®od¾iui. Ir jis pasakì: “Po dvejù metù jie sugrç¹. TAIP SAKO
VIE©PATS”.
Du patepti prana¹ai. Koks buvo skirtumas tarp jù? Vienas
kalbìjo ®odç, o kitas_ne. Jeremijas pasakì: “Amen”.
107 Prie¹ visus vyresniuosius ir bendruomenê, prie¹ais vis±
Izraelç, suprantate, jis norìjo parodyti, kad gali bþti toks pat
svarbus kaip ir Jeremijas. “Tu ¾inai, kad jie vis tiek tavês
nemìgsta. Taigi a¹ taip pat esu prana¹as. A¹ esu didesnis
prana¹as nei tu, nes tu prana¹auji mel±. Tu sakai man, kad
Dievo ¾monìms bus taip ir taip?”
©itaip jie kalba ir ¹iandien, bet jums, kaip ba¾nyèiai, bus
lygiai taip pat. Jþs prakeikti. Visos jþs, ba¾nyèios,
denominacijos, kurios laikotìs ¾mogaus tradicijù vietoj to, kad
laikytumìtìs Dievo ®od¾io, jþs esate Dievo prakeiktos.
108 Dabar sekite, ¹tai jis ateina. Hananijas nuima jung±, Dievo
simbolç, jam nuo kaklo, sulau¾o jç ir taria: “TAIP SAKO
VIE©PATS. Po dvejù metù jie sugrç¹”. Tiesiog stengimasis
pasirodyti: “A¹ esu tas ir tas”. Kadangi jis buvo viduje, jis
buvo organizacijos prana¹as.
109 Jeremijas buvo dykumos ¾mogus, kuris pats sau gyveno. Jis
vis± laik± jiems prana¹avo blogus dalykus, nes jie buvo blogi.
Ir tas ¾mogus jiems kalbìjo: “O, tau viskas gerai, kol tu
priklausai. Tol, kol tu esi Izraelis, visa tai bþtina. Matai, tu,
mes^Dievas to nepadarys. A¹ ¾inau, kad ka¾kas atsitiko, bet
nesijaudink, nepanikuok”.
O, broli, jie vis dar veikia ¹iandien. “Nesijaudink, viskas
gerai. Mes visk± kontroliuojame. Mes esame Ba¾nyèia”.
Nemanyk ¹itaip. Taigi.
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110 Taigi jis pasakì: “Viskas gerai. Jie grç¹ po dvejù metù. Ten
buvo smulkmena. Nieko neçprasta. Mes turime tai. Tenai tik
Nabuchodonosaras, bet mþsù Dievas pasirþpins visu tuo”.
Taèiau ®odis pasakì, jog jie tenai bus septyniasde¹imt
metù; kol nebeliks tos kartos ir kitos kartos. Karta apima
keturiasde¹imtç metù. “Praeis beveik dvi kartos, kol jþs bþsite
tenai”. Ir Jeremijas tai sakì pagal Dievo ®odç.
111 Hananijas tai sulau¾ì! Jeremijas pasakì: “Gerai. Amen.
Bet, Hananijau, prisiminkime tai, mes abu esame prana¹ai.
Mes esame tarnautojai”.
Ir a¹ tau tai sakau, broli. Prisiminkime, kad prie¹ mus buvo
prana¹ai, ir jie prana¹avo prie¹ karalystes, jie prana¹avo prie¹
tam tikrus dalykus. Bet, atminkite, kai prana¹as k± nors sako,
jis privalo prana¹auti pagal ®odç. Kaip Michìjas ir Mozì, ir
visi kiti. Tai privalo bþti pagal ®odç. Jei taip nìra, tuomet
prisiminkite, kas çvyks.
112 Paskui Hananijui kilo teisingas pasipiktinimas. “A¹ esu
Hananijas”, (jokiù abejoniù), “Vie¹paties prana¹as, ir sakau:
‘Dveji metai’.” Kitaip tariant: “Man nerþpi, k± sako ®odis”. Jo
patepimas, “A¹ sakau: ‘Dveji metai, jie sugrç¹’.”
113 Jeremijas pasitraukì nuo jo, nuìjo ir pasakì: “Vie¹patie,
man nerþpi, k± jis pasakì, a¹ vis tiek tikiu ir ¾inau, k± sako
®odis. A¹ bþsiu i¹tikimas Tau. A¹ nebþsiu jo suklaidintas”.
114 Dievas pasakì: “Eik, pasakyk Hananijui: ‘A¹ padarysiu i¹
gele¾ies kit± jung±’.” Ir dìl to, kad jis tai padarì, jis buvo
patrauktas nuo ¾emìs pavir¹iaus, Hananijas, tais paèiais
metais.
©tai mþsù pavyzd¾iai_abu prana¹ai. Daug daugiau bþtù
galima pasakyti ir papasakoti ¹ç kart±.
115 Bet ¾iþrìkite. Jìzus sakì, kad ¹iuo paskutiniu metu vìl dvi
dvasios bus i¹ties greta. Ar tai tiesa? [Tikintieji sako:
“Amen”_Red.] Dabar ¾iþrìkite. Jos bus arèiau nei buvo
tuomet. Tai laiko pabaiga. O, vaikai! Dieve, pasigailìk mþsù!
Kad “Tai bus taip realu, jog suklaidintù, jei tik bþtù çmanoma,
net I¹rinktuosius”. Na kaip ketinate, kaip mes atskyrìme tomis
dienomis? Kaip ketini atskirti jas ¹iandien? Taip pat, laikykis
®od¾io, “Jìzus Kristus tas pats vakar, ¹iandien ir per am¾ius”.
Na bþkite atidþs vis± ¹i± ®ini±. Ir kai klausysitìs juostos,
galbþt vien± dien± manês jau nebebus, kai Vie¹pats pabaigs
mano ¾emi¹k± keli±, grç¾kite prie ¹ito. Klausykitìs mano balso,
k± a¹ jums kalbu. Jeigu Jis pasiims mane prie¹ Savo Atìjim±,
tiesiog prisiminkite, a¹ kalbìjau jums Vie¹paties Vardu,
Vie¹paties ®od¾iu. Taip.
116 Atkreipkite dìmesç: “Bus taip arti, kad suklaidintù, jei tik
bþtù çmanoma, net I¹rinktuosius”, darys tuos paèius ¾enklus,
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tuos paèius stebuklus ta paèia Dvasia. Teisingai? [Tikintieji
sako: “Amen”_Red.] Lygiai kaip ir prana¹ai, apie kuriuos mes
k± tik kalbìjome, prana¹ai. Na taip pat para¹yta^
117 Atsiverskime, jei norite, Antr± Timotiejui 3. Nepraleiskime
¹ito. Ir a¹ nenoriu^
118 Pasi¾iþrìjau ç laikrodç ir a¹_a¹ daug k± noriu praleisti, ir
nemanau, kad mes turìtume tai padaryti dabar. Suprantate?
®iþrìkite. Tik^Stoviu èia, prakaituoju, bet esu laimingas. Ir
¾inau, jog ¹itai yra tiesa. Antras Timotiejui 3:8.
119 Paulius, ¾mogus, pasakês: “Jei ir Angelas nusileistù i¹
Dangaus ir skelbtù kokç kit± ¾odç, nei a¹ skelbiau, tebþnie
prakeiktas”,
taigi
nusileistù
Angelas.
Tai
Antras
Tesalonikieèiams^O, atleiskite.
120 ®iþrìkite Antrame Timotiejui 3:8. Stebìkite, k± kalba
Paulius. Pradìkime nuo^Pradìkime pirm±ja eilute ir
klausykitìs labai atid¾iai. Turintys Biblijas, skaitykite su
manimi. Kurie neturite Biblijos, klausykitìs atid¾iai.^
®inok, kad paskutinìmis dienomis^
Pasibraukite “paskutinìmis dienomis”. Tai çvyks tuomet.
^u¾eis sunkþs laikai. (Dabar tokie.)
Nes ¾monìs bus savimylos, pinigù mylìtojai,
pagyrþnai, i¹didþs, pikt¾od¾iautojai, neklusnþs
tìvams, nedìkingi, ne¹venti,
121 Pa¾velkite ç ¹it± ¹iandieninê puok¹tê,_supuvê. Vyrai
gatvìse, jauni vyrai, ant kaktos u¾sileidê plaukus, kaip moterù
kirpèiukais. I¹krypimas! Sodomieèiai!
122 Ar skaitìte ¹iù metù, ¹io mìnesio
Reader’s Digest?
Pasakyta:
“Amerikieèiai”,_manau,
kad
buvo
taip,_
“dvide¹imties, dvide¹imt penkeriù metù am¾iaus, jau yra
vidutinio am¾iaus bþklìs”. Jiems baigta! Jie supuvê! Mokslas
sako, kad vyras ir moteris yra vidutinio am¾iaus, kai jiems tik
dvide¹imt. Jù kþnai tokie supuvê ir atiduoti purvui.
123 O, Amerika, kaip da¾nai Dievas buvo arti tavês, bet dabar
tavo valanda atìjo! Tu vedi pasaulç ç purv±.
^pikt¾od¾iautojai, neklusnþs tìvams, nedìkingi,
ne¹venti,
Neturintys paprastos meilìs,^
Be tikros meilìs vienas kitam, vyras moteriai, moteris
vyrui. “Be paprasèiausios meilìs”. Purvas, seksualumas!
^nesutaikomi,
¹mei¾ikai,
nesusivaldantys,
¹iurk¹tþs, nekenèiantys to, kas gera,
Kitaip tariant: “Jþs, puok¹tì ¹ventùjù velenìliù”. Ka¾kas
neseniai kvietì ateiti èia, ç ba¾nyèi±. Pasakì: “Neik tenai.
Tenai tik daugybì triuk¹mo ir blogo elgesio”.
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Matote_“nekenèiantys to”.
I¹davikai, u¾sispyrê, pasipþtìliai, labiau mylintys
malonumus negu Diev±;
Jþs sakote: “Broli Branhamai, tai komunistai”. Kas sakoma
kitoje eilutìje?
Turintys dievotumo pavidal±, bet (kokie?) atsi¾adìjê
jo jìgos: (®odis, Jìzus Kristus, tas pats vakar, ¹iandien
ir per am¾ius, apreik¹tas, tos dienos pa¾adas)^
Lygiai kaip Hananijas, lygiai kaip Sedekijas, lygiai kaip
Balaamas tuomet, kiti netikri prana¹ai.
Turintys dievotumo pavidal±, patepti^Suprantate?
Turintys pavidal±, patepti, pa¹vêsti tarnautojai^
Turintys dievotumo pavidal±, bet atsi¾adìjê, kad Jis
yra tas pats vakar, ¹iandien^Atsi¾adìjê Jo ®od¾io!
Kaip jie atsi¾adìjo Jìzaus an± dien±? Ko jie atsi¾adìjo, kai
atsi¾adìjo Jìzaus? ®od¾io. Jie buvo religingi. Jie mokì i¹
Biblijos, bet atsi¾adìjo tuometinìs dienos ®od¾io.
Kokie jie ¹iandien? Tokie patys, patepti, skelbiantys
sekminiù Evangelij±, bet atsi¾adìjê dabartinìs dienos pa¾ado
®od¾io, kuris patvirtintas: “Jìzus Kristus tas pats vakar,
¹iandien ir per am¾ius”. Ar suprantate tai? [Tikintieji sako:
“Amen”_Red.]
I¹ jù yra tie, kurie çsiskverbia ç namus ir pavergia^
kvailas moterìles, pilnas
nuodìmìs, geiduliù
ved¾iojamas,
“Mþsù siuvimo u¾siìmimai ir mþsù ¹is bei tas”. Kai kas
vaik¹to aplink, mìgindamas klaidingai i¹ai¹kinti ®odç,
kalbìdamas taip: “Viskas gerai, sese, kad tavo trumpi plaukai.
Nekreipk dìmesio ç t± nei¹manìlç. Supranti? Arba, jei tu_tu
dìvi ¹itai; tai ne tas, ‘tai, kas i¹eina i¹ ¾mogaus ¹irdies, ter¹ia
jç’.” Matote? Ar jþs suvokiate, jog esate patepti pikta,
geidulinga, ne¹varia dvasia? Bþk atidus, tu gali giedoti chore
trumpais plaukais, bet tavyje pikta dvasia. Tai prie¹tarauja
®od¾iui. Teisingai. Taip pasakyta Biblijoje. O jþs kalbate: “Na
a¹ dìviu ¹ortus. Tai manês nesmerkia”.
“Jei moteris vilki rþbais, priklausanèiais vyrui, tai yra
bjaurastis Dievo akyse”. Taip sakì nesikeièiantis Dievas.
124 O, ¹itiek daug dalykù, kaip galìtume juos per¾velgti; mþsù
laikas kaip mat prabìgtù. Taèiau jþs pakankamai ¾inote, kad
pa¾intumìte, kas yra teisinga ir klaidinga. Kaip a¹ galiu
priversti juos tai padaryti? Kaip galiu tai padaryti? Sakote:
“Na ir ko gi tu èia ¹þkauji?” A¹ liudiju prie¹ jus. Vien± dien±,
Teismo Dien±, jþs neturìsite ir kampo, kur pasislìpti.
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125 Kaip Michìjas galìjo tai sustabdyti? Kaip Mozì galìjo;
¹aukì, mìgino sustabdyti, Jozuì ir kiti bìgiojo tarp ¾moniù, o
Levis i¹sitraukì kard± ir u¾mu¹ì juos? Jie elgìsi lygiai taip pat.
Yra i¹prana¹auta, kad jie taip darys. Ir jie taip darys, nes
TAIP SAKO VIE©PATS, jie taip darys. Jþs manote, jog tos
nominacijos kada nors ¾lugs, kad jù denominacijos grç¹ prie
®od¾io? TAIP SAKO VIE©PATS, jos nesu¾lugs! Ar jos çeis ç
antikrist±? Bþtent. TAIP SAKO VIE©PATS, jos çeis! “Apie k±
tu èia kalbi?” A¹ turiu bþti liudytojas, jþs taip pat, visi
tikintieji. ®iþrìkite.
^kvailas moterìles, ved¾iojamas^geiduliù,
126 “Na taip bus visoms kitoms moterims”. Netikri prana¹ai!
Dabar klausykite. A¹ kalbu apie netikrus prana¹us. K± gi jie
darys paskutinê dien±?
^pavergia
kvailas
moterìles^geiduliù
ved¾iojamas,
“Na, a¹ ¾inau, kad visos kitos moterys^” Gerai, têsk
toliau.
127 K± a¹ kalbìjau prie¹ t± didelç çvykç Kalifornijoje? “Jþs, Los
And¾elo ¾monìs, kiekvienais metais, kai a¹ grç¾tu, èia vis
daugiau apsikirpusiù moterù ir i¹lepusiù vyrù nei anksèiau,
daugiau pamokslininkù çstoja ç organizacijas. Nìra jums
pasiteisinimo! Jei tokie galingi darbai, kaip pas jus, bþtù buvê
padaryti Sodomoje ir Gomoroje, jos ir ¹iandien stovìtù. O,
Kafarnaume, tu, pasivadinês angelù miestu, Los And¾elas!”
Matote, kas vyksta? Jis nugrims ç jþros dugn±. Kada? A¹
ne¾inau, kada tai çvyks, bet tai çvyks. Jþs, jauni ¾monìs, jei a¹
nebepamatysiu, jþs ¾iþrìkite. Su juo baigta!
Nuolat besimokanèias,^vis nesugebanèias pasiekti
tiesos pa¾inimo.
Na, o èia pritrenkia, èia pritrenkianti dalis. Klausykitìs.
Kaip Janas ir Jambras prie¹inosi Mozei, taip ir jie
prie¹inasi tiesai: ¾monìs sugedusio proto, netikê, kas
lieèia tikìjim±, kuris kart± buvo duotas ¹ventiesiems,
¾inoma.
“Kas lieèia Tikìjim±”. “Jis atgrê¹ tìvù, tai yra, vaikù
Tikìjim± ç tìvus”.
128 “Netikê, kas lieèia Tikìjim±”. Och! ®inote, k± rei¹kia
netikê? Jei turite Skolfildo Biblij±, tenai yra “h”. Kaip tik ten
sakoma: “i¹si¾adìjimas”. I¹si¾adìjimas, ¹tai kas tai yra.
129 Nagi minutìlê. Noriu kai k± èia pasi¾iþrìti. Manau, kad
u¾sira¹iau tai teisingai. Nesu tikras, bet noriu tai pasakyti ir
per¾iþrìti prie¹ pasakydamas. Na minutìlê. [Tarpas
juostoje_Red.] “Netikê, kas lieèia Ties±, kas lieèia Tikìjim±”.
“Tikìjimas”, tìra vienintelis Tikìjimas. Tai tiesa. “Kas lieèia
Tikìjim±, netikê!”
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Dabar noriu perskaityti Luko 18. Minutìlê. Jþs ne^Galite
u¾sira¹yti; jums nereikia perskaityti.
Ir jis pasakì jiems palyginim± ¹iai pabaigai, kaip
reikia visuomet melstis ir neprarasti^ry¾to;
Tardamas_tardamas: “Viename mieste buvo teisìjas,
kuris nebijojo Dievo ir nesidrovìjo ¾moniù:
Tame paèiame mieste gyveno na¹lì, kuri vis eidavo
pas jç ir pra¹ydavo: ‘Apgink mane nuo mano
prie¹ininko’.
O jis_o jis kurç laik± nenorìjo, bet po to tarì sau:
‘Nors a¹ Dievo nebijau nei ¾moniù nesidroviu;
Vis dìlto, kai ¹ita na¹lì neduoda man ramybìs,
apginsiu jos teises, kad ji^atìjusi man akiù
nei¹draskytù’.”
Ir Vie¹pats tarì:
neteisusis teisìjas.

“Çsidìmìkite,

k±

pasakì

tas

Tad nejaugi Dievas neapgins savo^i¹rinktùjù,
kurie jo ¹aukiasi dien± ir naktç, ir dels jiems padìti?
Sakau jums: jis apgins jù teises labai greitai. Bet ar
atìjês ¾mogaus Sþnus beras ¾emìje tikìjim±?”
130 Dabar ¹tai koks klausimas. ©tai prie ko norìjau
prieiti_prie Aprei¹kimo 10. Mes prie to prieisime po keliù
minuèiù, ir dar kita Ra¹to eilutì. Jis pasakì: “Septintojo angelo
®inios dienomis bus baigta Dievo paslaptis”. ©tai koks
klausimas: jei tu ¹i± valand± seki ¹ia kryptimi, ar tai bus
u¾baigta? “Ar A¹ surasiu Tikìjim±?” Ar ¹iuo metu i¹sipildys
Malachijo 4: “Atgrê¹ vaikù Tikìjim± ç tìvù Tikìjim±, ç
original±, ç ®odç”? Suprantate?
131 “Netikê, Janas ir Jambras, kaip jie prie¹inosi”. Dabar
taipogi klausykite Antro Timotiejui 3:8. “Kaip Jan-^
prie¹inosi Mozei, taip ir paskutinìmis dienomis ateis tokie
patys netikìliai”, dabar matote, èia Joje sakoma: “turintys
dievotumo pavidal±”, pateptieji. Dabar tiesiog^Grç¹ite ir_ir
perskaitysite, kai grç¹ite namo, kad galìèiau ¹itai u¾baigti ¹ç
ryt±, jei tik man pavyks. “Netikê, kas lieèia^” Ne netikìliai
gyvenime; jie puikþs, kultþringi ¾monìs.
132 Dabar atkreipkite dìmesç: kai Mozì nuìjo ç Egipt± su ¾inia
TAIP SAKO VIE©PATS, ir buvo patvirtintas; kreipìsi ç Izraelç,
kuris buvo tauta, ne ba¾nyèia. Izraelis buvo tauta; jie niekada
nebuvo ba¾nyèia. Nes ¾odis ba¾nyèia rei¹kia “i¹¹auktieji”. Jie
buvo Dievo tauta. Paskui, kai jie tapo patepti ®od¾iu ir
i¹¹aukti, jie tapo Dievo ba¾nyèia. O paskui atsimetì, nes
netikìjo Dievo ®od¾iu ir klausìsi netikro prana¹o. Tikiuosi, tai
jums çstrigo.
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Izraelis, bþdamas Dievo tauta, i¹ìjo, vedamas Dievo
rankos, pateptas ®od¾iu^Dievo Jìga, matì Dievo ¾enklus ir
stebuklus. O paskui, kai Dievas ir toliau buvo su jais, atsirado
netikras prana¹as, pateptas ir mokì tai, kas prie¹tarauja
originaliam Dievo ®od¾iui, kurç jie girdìjo; ir visi jie ¾uvo
dykumoje, i¹skyrus tris ¾mones. Dabar sekite.
133 “Kaip buvo Nojaus dienomis, kai buvo i¹gelbìtos a¹tuonios
sielos vandeniu, taip bus ir ¾mogaus Sþnui ateinant”. “Kaip
buvo Loto dienomis, kai i¹ Sodomos i¹ìjo trys, taip bus ir tuo
laiku, kai apsireik¹ ¾mogaus Sþnus”. A¹ tiktai cituoju Ra¹t±,
Vie¹paties ®odç, kuris, “Dangus ir ¾emì praeis^” Tai bus
ma¾uma!
134 ©tai ¾iþrìkite. Mozì nusileid¾ia pas Aaron±. Mozì turìjo
bþti kaip Dievas. Dievas jam pasakì bþti Dievu, pasakì: “Tu
bþk Dievas, o Aaronas, tavo brolis, tegu bþna tavo prana¹as.
Tu çdìsi ¾od¾ius ç jo lþpas, jei pats negali gerai kalbìti”.
Pasakì: “Bet kas padarì ¾mogù nebylù? Kas privertì ¾mogù
kalbìti?” Vie¹pats.
Ir jis nuìjo tenai. K± jis padarì? Jis tiksliai ir teisingai
padarì stebukl±, kurç jam liepì Dievas padaryti. Dievas jam
liepì: “Eik, mesk savo lazd±”. Pakìlì j±, o ten buvo gyvatì. Jis
j± pakìlì, ji vìl pavirto lazda. Tarì: “Eik, padaryk tai prie¹
faraon± ir pasakyk: ‘TAIP SAKO VIE©PATS’.”
135 Kai faraonas tai pamatì, mes pasakytume: “Na tai tik
pigus fokusininko triukas”. Pasakì: “Nieko èia nìra. Tai
telepatija ar ka¾kas pana¹iai, suprantate. Mþsù organizacijoje
vaikinai gali padaryti lygiai t± patç. ‘Ateik èia, vyskupe toks ir
toks. Ir tu, tu, ateik èia’. Jie pas mus gali padaryti t± patç”. Tai
¹ìtonas kalbìjo per faraon±.
Tai Dievas kalbìjo per Mozê.
136 Bet ¾iþrìkite, pasirodo tas bièiulis. Janas ir Jambras i¹ìjo
prie¹ais Mozê ir vie¹ai ¾monìms parodì kiekvien± stebukl±
kaip ir Mozì. “Jie suklaidintù net I¹rinktuosius, jei tai bþtù
çmanoma”. Teisingai? Darì t± patç, k± ir Mozì. Jþs tai
suprantate? Dabar atminkite, tai yra TAIP SAKO RA©TAS: tai
vìl pasikartos paskutinìmis dienomis.
Kuo skyrìsi Mozì ir Jambras?
Mozì pasakì: “Tegu kraujas atsiranda vandenyje”.
Ir tie netikri prana¹ai tarì: “®inoma, mes taip pat
padarysime, kad kraujas atsirastù vandenyje”. Ir taip çvyko.
137 Taigi Mozì pasakì: “Tegu atskrenda musìs”. I¹ kur jis tai
gavo? Tiesiai i¹ Dievo. Matote?
O k± gi jis padarì? Jis pasakì: “Gerai, ¾inoma, mes irgi
galime atskraidinti muses”. Jie taip ir padarì. Bet kurç
stebukl±, kurç darì Mozì, jie taip pat galìjo padaryti!
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Atminkite, turìkite tai galvoje, mes ¹iek tiek vìliau
prieisime iki to. Jie gali padaryti visk±, k± ir kiti, bet jie negali
bþti su ®od¾iu. Jis negali bþti su ®od¾iu.
138 Dabar ¾iþrìkite: jie tai padarì. Taèiau Mozì, tikras Dievo
siùstas prana¹as, Dievo paskirtas, jis visai nesijaudino dìl jù,
nesakì: “Na jþs negalite to padaryti! Jþs negalite!” Jis tiesiog
paliko juos ramybìje, tiesiog leido jiems veikti. Jie organizacijù
prana¹ai, bet tegu veikia.
Mozì tik toliau klausì Dievo. K± tik Dievas sakì: “Dabar
daryk ¹itaip”, Mozì ìjo ir darì tai. Jis darì ka¾k± nauja. Kai ir
jie tai padarydavo, kiekvienas patirdavo kokius nors pojþèius
ar dar k± nors, ¹tai kaip. Jie tai darì taip pat, lygiai taip, kaip
ir Mozì.
139 Dabar sekite. Tie vaikinai pasirodì^O, ¾monìs,
nepraleiskite ¹ito! Tie apsi¹aukìliai, padirbinìtojai pasirodì po
to, kai pasirodì tikrasis. Suprantate? Jie pasirodì, kad
padirbinìtù. Matote, jie turìjo taip daryti. Velnias nieko negali
sukurti; jis tik originalo i¹kraipytojas.
O kas gi yra nuodìmì? Tai i¹kreiptas teisumas. Kas yra
svetimavimas? I¹kreiptas teisingas aktas. Kas yra melas?
I¹kreipta tiesa. I¹kreipimas!
Pa¾velkite ç Hananij±: originalaus ®od¾io i¹kreipimas.
Pa¾velkite ç Balaam±: originalaus ®od¾io i¹kreipimas.
Pa¾velkite ç Sedekij±: originalaus ®od¾io i¹kreipimas.
Ir Biblijoje pasakyta, jog tie vyrukai pasirodys paskui
i¹kraipyt^ar kad i¹kreiptù originalù ®odç, patvirtint± ir
çrodyt± Ties±.
140 “Dirbk evangelisto darb±”, tenai, toje kertìje, “pilnai
patvirtink savo tarnavim±. Nes ateis laikas, kai jie nebepakês
sveiko Mokymo, bet, pasidavê savo çgeid¾iams, pasikvies sau
mokytojus, kad tie dþzgentù ausyse; eis pirmyn ir darys, k±
norìs ir: ‘Viskas gerai, pas mus tie patys ¾enklai ir stebuklai’.
Bus nukreipti nuo Tiesos ç pasakìèias, dogmas”.
141 O, ©ventosios Dvasios suvokimas, baimì, kuri persmelkia
¾mogaus siel±, kai jis sustoja pam±styti, kaip realiai ir ai¹kiai
tai yra prie¹ais mus! I¹kaskite t± kertinç akmenç ir
perskaitykite tai, kas para¹yta toje popieriaus skiautìje,
çdìtoje ten prie¹ trisde¹imt trejus metus. Pagalvokite, k± Jis
pasakì tenai, Septintojoje gatvìje t± ryt±, kai buvo padìtas tas
kertinis akmuo. Dabar ¾iþrìkite. ®iþrìkite, toje upìje, kai
Vie¹paties Angelas nusileido Ugnies Stulpo pavidalu, ¹imtai
ba¾nyèiù, tai yra, ¾moniù i¹ ba¾nyèiù, stovìjo krante; k± Jis
pasakì, ¾iþrìkite, ar tai nei¹sipildì. ®iþrìkite, kas çvyko.
tai

Tai labai stipru. ®inau, kad tai atrodo stipru, broliai. Bet
yra^Biblijoje pasakyta, Pats Jìzus pasakì: “Tai
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suklaidintù net I¹rinktuosius, jei bþtù çmanoma”. Nìra
aplinkinio kelio. Jie negalìtù To pamatyti. Jei bþtù çmanoma,
net I¹rinktieji bþtù tuo suklaidinti.
142 Atkreipkite dìmesç, tie vaikinai pasirodì po to, kai tikrasis
Dievo pateptasis buvo atsiùstas; tikrasis Jo prana¹as, Mozì. Ir
kai tik Mozì k± nors padarydavo, jie tai padirbdavo.
143 Na, broli, sese, a¹^Èia mano ba¾nyèia. Turiu teisê
pamokslauti, k± noriu tol, kol tai i¹ Dievo ®od¾io. Ir a¹
nesmerkiu jþsù, ¾monìs, bet tiesiog i¹tirkime tai tuo laiku ir
valand±, kuri± dabar gyvename.
Sveikinimai Broliui Ruddelliui, Juniorui Jacksonui ir
visiems kitiems, mþsù broliams ba¾nyèiose. Prie¹ tai a¹
pamir¹au apie juos. Manau, kad jie taipogi klausosi ¹ç ryt±, nes
ba¾nyèioje nìra_nìra vietos.
144 Dabar pam±stykime apie tai minutìlê. Jie darì tuos paèius
stebuklus kaip ir Mozì. Mozì padarì, kad atskristù musìs; jie
padirbo tai ir atskraidino muses. Matote?
Dievas pasakì: “T± dien±, kai suvalgysi, mirsi”.
145 ©ìtonas atìjo ir pasakì: “®inoma, kad nemirsite. Jþs tik
tapsite protingesni. Turìsite geresnê organizacij±, geresnê^”
Jþs ¾inote. “Jþs ¾inote, viskas jums bus ç gera, turìsite daugiau
©viesos”. Matote, tiesiog i¹kraipymas. Turìtumìte^
Ir atminkite, TAIP SAKO VIE©PATS, pagal Antr±
Timotiejui 3:18, kad: “Paskutinìmis dienomis tas Janas ir
Jambras bus ¾emìje”. Dabar noriu, kad jþs pastebìtumìte, jog
jie yra du, matote, padirbinìtojai.
146 Dabar neu¾ilgo mes grç¹ime ç Sodom±, pas tuos tris, rasime
tuos tris Angelus, kurie nusileido ir pamatysime padirbinìjim±
ir taip toliau, pasi¾iþrìsime, pasi¾iþrìsime, kas teisus ir kas
neteisus. Suprantate? Suprantate?
147 Atkreipkite dìmesç, jie darì tuos paèius stebuklus. Taèiau,
¾iþrìkite, jie padirbo po to, kai buvo pateptas tikrasis ®odis
per t± tikr±jç, kurç siuntì Dievas; ìjo po to, buvo antri.
Çdomu, jei pam±stysime minutìlê. Neseniai, ma¾daug prie¹
dvide¹imt metù, imdavo ¾mones u¾ rankos, pasirodydavo
¾enklas. Nagi buvo daug ¾enklù dìl visko ir kiekvienas^
Vienas turìjo de¹inìje rankoje; kitas kairìje rankoje; dar kitas
u¾uosdavo. Matote, visokie^Ir man çdomu^©ç kart± Dievas
neleis man pasakyti, kas ten i¹ tikrùjù buvo, bet vien± dien±
jþs su¾inosite. Tai buvo tam, kad jù kvailumas bþtù visiems
regimas. Tai nebuvo teisinga nuo pat prad¾iù. Vien± dien±
jums pasakysiu, jei Vie¹pats leis.
148 ®iþrìkite, jie darì tuos paèius stebuklus, bet jie ne^
®iþrìkite, jie to nedarì, kol pirmiausia nepasirodì originalus
®odis. Taip padarì ¹ìtonas Edeno sode. ©itaip jis darì vis±
laik±. Kas pirmiausia prana¹avo? Mozì. Kas pirmas pasirodì:
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Mozì ar Balaamas? Mozì. Kas pirmas pasirodì: Jeremijas ar
Hananijas? Jþs suprantate, k± turiu galvoje? [Tikintieji sako:
“Amen.”_Red.]
149 Atkreipkite dìmesç, jie kopijavo. Kþni¹ki padirbinìtojai,
nuo¹irdþs, manantys, jog “tarnauja Dievui”, kaip Dovydas, i¹
praìjusios savaitìs, bet kþni¹ki padirbinìtojai. A¹ tiesiog
palauksiu ¹iek tiek. Noriu, kad jþs apm±stytumìte ¹ias vietas.
Jei a¹ to ir nepasakysiu, ©ventoji Dvasia tikrai atskleis,
ypatingai I¹rinktiesiems. Suprantate?
150 Faraono denominacija sako: “Mþsuose yra ¾mogus, kuris
gali padaryti t± patç”, ir jie tai padarì. Suprantate? Kodìl
faraonas taip pasielgì? Kodìl Dievas tai leido? Kodìl Dievas
nusiuntì tikr±, patept± prana¹± tenai, kad jis parodytù
faraonui ¾enkl±, o paskui leido atsirasti denominacinei kopijai
ir nukopijuoti tai ¾moniù akivaizdoje? Kodìl Jis leisdavo
atsirasti padirbinìtojams, kad darytù lygiai taip pat, kaip ir
tikra Dievo Dvasia? Matote, Ra¹tas turi i¹sipildyti.
151 ®iþrìkite, Jis padarì taip, jog u¾kietino faraono ir
egiptieèiù ¹irdis, kad çrodytù, jog Mozì nebuvo vienintelis,
turìjês ®odç. Jie galìjo daryti visk± taip pat, kaip ir Mozì.
Ir kodìl Dievas leido tam çvykti paskutinìmis dienomis?
Taigi taip pat, kaip melo dvasia pasakì Sedekijui: “Kaip mes
pasieksime tenai Achab±, kad i¹sipildytù tie dalykai?” Kaip Jis
pasieks tuos ¾mones, pasitikinèius savomis ba¾nyèiomis,
patekti tenai, kad çvyktù tai, k± Jis prana¹avo? Jie ¹iame
Laodikìjos Ba¾nyèios laikotarpyje, “Nes tu sakai, kad esi
‘turtinga ir nieko man nebereikia. A¹ kaip karalienì’. Nieko
neturi! Ne¾inai, kad esi apgailìtinas, skurd¾ius, aklas? Ir A¹
tau patariu ateiti pirkti i¹ Manês”,_Jis sakì,_“aliejaus ir
aukso”. Kodìl Jis taip padarì?
152 Kodìl Jis leido tiems padirbinìtojams atsirasti ¹iomis
paskutinìmis dienomis, kai ¹ie dalykai pildosi pagal tikr±
Dievo ®odç; ir leido padirbinìtojams atsirasti ir daryti t± patç,
ir atmesti tikr± Dievo ®odç? Jis taip darì Mozei. Ir faraonas tai
padarì prie¹ Mozê; ir tie, Janas ir Jambras, padarì tai prie¹
Mozê. O Biblijoje pasakyta, kad tai vìl pasikartos
paskutinìmis dienomis. ©tai kur mes. Na, o jei tai nìra
i¹sipildês Ra¹tas, tuomet kur mes esame?
153 Argi Mozì ¹irdo ant jù ir sakì: “Nagi! Nagi! Jþs negalite to
padaryti. A¹ vienintelis tam paskirtas. Nagi! Tuojau pat
sustokite”? Jis tiesiog leido jiems veikti.
Tegu jie veikia. Atminkite, Biblijoje pasakyta: “Nes jù
kvailumas, kaip ir anù, paskutinìmis dienomis bus visiems
regimas”, kai Nuotaka pagriebta ir paimta ç dangù. ®iþrìkite.
154 Mozì, tikras pasirei¹kês ®odis, nieko nepasakì, tiesiog
leido veikti. Bet Jis padarì taip, kad galìtù u¾kietinti faraono
¹irdç, suklaidintù faraon±.
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Jis padarì lygiai t± patç, kad galìtù suklaidinti Achab±. Ir
tas bièiulis stovìjo sau tenai, Michìjas, kalbìjo jiems: “TAIP
SAKO VIE©PATS”. Ten stovìjo kitas pateptasis: “TAIP SAKO
VIE©PATS”. Ir prie¹taravo vienas kitam.
155 ©iandien mes laikomìs TAIP SAKO VIE©PATS, kad
vandens krik¹tas paskutinìmis dienomis turi bþti Jìzaus
Kristaus Vardu. Ir kitas ¾mogus stovìjo bei darì stebuklus,
i¹pa¾çstantis trejybê.
Parodykite man ¾odç trejybì Biblijoje. Parodykite, kur yra
trys Dievai. Parodykite man tuos dalykus. To nìra Dievo
®odyje. Nìra tokio dalyko, kad kas nors bþtù buvês
pakrik¹tytas “Tìvo, Sþnaus, ©ventosios Dvasios” vardu,
naudojant tuos titulus. Visi ¹ie dalykai: “O, viskas gerai,
seserys. Viskas gerai, bþkite ilgais^trumpais plaukais. Viskas
gerai, jums nereikia daryti ¹io, to bei ano. O, tai nes±monì,
ka¾koks senas keistuolis”.
Bet Biblijoje pasakyta! Ir Jis pa¾adìjo: “Paskutinìmis
dienomis Jis atsiùs Elijo Dvasi± ir pa¹auks ¾mones, Dievo
vaikus, atgal prie pradinio Tikìjimo, kaip buvo prad¾ioje,
®odyje”. Tas ®odis buvo patvirtintas, ¾mogaus Sþnus
paskutinìmis dienomis, taip pat, kaip Sodomoje; vakar,
¹iandien ir per am¾ius. Jis tai pa¾adìjo padaryti. Tai Dievo
pa¾adas. Tai yra TAIP SAKO VIE©PATS.
156 ®iþrìkite, jie padarì t± patç, k± ir Mozì, kol Dievui buvo
gana to.
Dabar atminkite, TAIP SAKO VIE©PATS, tai i¹sipildys ir
¹i± dien±. Na pa¾velkite ç ¹ç pasaulç; imkite kiekvien± kult±,
kiekvien± klan±, imkite kiekvien± ¾mogù, kiekvien± ba¾nyèi±!
A¹ çpareigoju jus Kristaus Vardu tai padaryti, pamokslininkai.
A¹ çpareigoju jus perskaityti laikra¹èius ar panagrinìti k± tik
norite ir pasi¾iþrìti, ar dabar ¾emìje to nìra. Suprantate?
Suprantate?
Tuomet Mato 24:24 yra visi¹kai teisinga. “Atsiras netikrù
pateptùjù paskutinìmis dienomis, bus netikrù prana¹ù ir
daugelç suklaidins”. Stebìkite dabar tai simboliais, kaip tai
vyksta,
¾iþrìkite:
“Suklaidins
daugelç”.
“Prana¹ai”,
daugiskaita; “Kristþs”, pateptieji, daugiskaita; daug skirtingù:
metodistai, jþs ¾inote, ir baptistai, ir sekmininkai, ir taip
toliau. Suprantate?
Tìra vienas tikras Kristus, Dvasia, o tai_®odis, tapês
kþnu, kaip Jis buvo pa¾adìjês padaryti.
Dabar mes judìsime toliau, paimsime daugiau Ra¹to vietù.
157 Kai Dievui to pakako, viskas u¾sibaigì. Pasirodì jù
kvailumas.
158 ®iþrìkite. Atminkite, luk¹tas atrodo lygiai taip pat, kaip ir
kvieèio grþdas. Suprantate? Na tu negali sakyti, kad liuteronù
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laikotarpyje “stiebas buvo kvietys”, nors jame buvo Gyvybì.
Stiebas buvo geras, Gyvybì stiebe buvo, bet, atminkite,
Gyvybì judìjo ç priekç; perìjo nuo Eliziejaus Elijui. Gyvybì
toliau juda ç priekç. Taèiau atminkite, tai jau kitas etapas. Ji
negali likti tame etape. Mes negalime valgyti dvìsenos i¹ kokio
kito laikotarpio. Mes negalime valgyti sekmininkù dvìsenos,
metodistù ar baptistù. Matote, tai tampa dvìsena. Mes turime
¹vie¾i± Maist±, ¹ios valandos ®odç, taip toliau.
159 Atminkite, luk¹tas yra lygiai toks pats kaip kvieèio grþdas.
Tu negali^Jis neatrodì toks pats, kai buvo ¾elmenìlis, jis
neatrodì toks pats, kai buvo spurgelis, bet jis tikrai atrodì taip
pat, kai turìjo luk¹t±. Nebuvo pana¹us, kai buvo^Jìzus
Kristus tas pats vakar, Liuteryje; nebuvo pana¹us Veslyje; bet
tikrai pana¹us Sekminìse, “suklaidintù I¹rinktuosius, jei tik
bþtù çmanoma”. Matote? Tai jþsù laikotarpiai.
160 Bet atminkite, ta sekmininkù ba¾nyèia paskutinìmis
dienomis buvo Laodikìja; o Kristus buvo i¹varytas, Pats
Grþdas, Kvietys. Kai Jis mìgino^Atminkite, kai Jis mìgino
apreik¹ti Save ba¾nyèioje, Jis buvo i¹varytas. Tai vis dar
ba¾nyèia, pretenduoja tokia bþti; patepta.
Bet èia yra ®odis, Pats Kristus, pateptas ®odis, kuris ateis
likusio Savo Kþno, Nuotakos. Patepti to paties vandens, kuris
drìkino kvieèius, kaip mes jau kalbìjome, taip pat drìkina
pikt¾oles, patept±sias. Tik I¹rinktieji ar paskirtieji sugebìs
rasti skirtum± tarp jù. Na Efezieèiams 5:1 jums kalba tai, kaip
viskas yra.
161 Jie yra pateptieji. Visi sako: “©lovì Dievui! Mes laisvi.
Aleliuja! Mes^O, aleliuja! Mes kalbame kalbomis ir
¹okinìjame. Pas mus moterù laisvì; jþs, ¾monìs, stengiatìs
çvelti jas ç visus tuos dalykus”. Suprantate? Pirmyn. Tu nieko
negali padaryti. Sakote: “Na mes kalbame kalbomis. Mes
¹aukiame. Mes ¹okame Dvasioje. Mes skelbiame ®odç”.
®inoma. Nì ¾od¾io prie¹. Taip darì tie ¾monìs Biblijoje.
Jìzus pasakì: “Tai suklaidintù net I¹rinktuosius, jei tik
bþtù çmanoma, net I¹rinktuosius”.
162 Dabar ¾iþrìkite, luk¹tas. I¹ originalaus Grþdo, Grþdo,
kuris pakliuvo ç dirv±, Jis nebuvo organizacija. Tai buvo vien
tik Grþdas, Pats. Bet kai jis augo, tai nebebuvo Grþdas; tai
buvo organizacija, suprantate, lapai, javai.
Paskui Jis pasiekì kit± etap±, tai jau buvo spurgas. Vis dar
nebuvo taip, kaip prad¾ioje. Tai buvo organizacija.
I¹augo ç luk¹t±, daug lapù, Sekminìs, dabar jau beveik
susiformavês. Pa¾velkite ç tai. Jis vis± laik± formuojasi, beveik
taip pat, atrodo lygiai taip pat, kaip ir kvieèio Grþdas, kai
¾iþrite ç t± luk¹t±.
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Bet galù gale Tai pasirei¹kia, ir jokios organizacijos.
Daugiau jokiù perne¹ìjù. Organizacija tìra tik perne¹ìjas.
Daugiau jokiù perne¹ìjù; stiebas turi ¾þti, luk¹tas turi ¾þti,
visa kita turi ¾þti, bet kvietys gyvena toliau. Tai prisikìlimo
kþnas, eina ¾emyn ir juos i¹kelia. “Tie, kurie paskutiniai, bus
pirmi, o tie, kurie pirmi, bus paskutiniai”. Matote, i¹kelia juos
tiesiai ç prisikìlim±. Ar sekate? [Tikintieji sako: “Amen”_Red.]
Gerai. ®iþrìkite, grþdas yra^
163 Luk¹tas atrodo lygiai taip pat, kaip ir grþdas. Ir ¾mogus,
auginantis kvieèius, ar koks kitas, pasi¾iþrìs ir pasakys:
“Garbì Dievui, u¾auginau kvieèius”, kai tuo tarpu pas jç
kvieèiù nì kvapo. Atrodo lygiai taip pat, kaip kvieèiai, bet tai
tìra luk¹tai.
164 Na, bièiuliai, grç¾kime kartu su manimi. Kada ateina
pirmas prabudimas, po (mirties) to, kai kvieèio grþdas
nukrinta ç dirv±, Kþnas, Kristaus Nuotaka? Ar Kristus
organizavo Savo Nuotak±, ar tai tiesa, Savo Ba¾nyèi±?
Niekuomet Jos neorganizavo; Jis tik paskyrì apa¹talus,
prana¹us ir kitus Ba¾nyèioje, kad laikytù J± nesutept±. Taèiau
Nikìjoje, Romoje, po trijù ¹imtù ¹e¹eriù metù jie suorganizavo
j± ir padarì i¹ jos organizacij±. Teisingai? Ir ji mirì. Visi, kas
nesutiko su ta ba¾nyèia, buvo pasmerkti mirti. Ir ji ¹imtus
metù buvo purve.
Bet po kiek laiko ji pakilo Liuteryje. Pasirodì pirmieji javù
daigeliai. Paskui vystìsi toliau. Ìjo pirmyn, buvo Cvinglis ir
taip toliau, ir kitos organizacijos, ir taip toliau. Paskui, ¹iek
tiek vìliau, atsirado anglikonai.
O paskui kas çvyko? ©tai ateina Veslis su nauju prabudimu,
spurgas, kuris truputìlç daugiau pana¹us ç Kvietç. Kas jam
tada atsitiko? Jis susiorganizavo, i¹d¾iuvo ir ¾uvo.
Gyvybì çìjo tiesiai ç luk¹t±, o luk¹tas i¹augo beveik lygiai
toks pat kaip Kvietys. Bet galù gale pasirodì jo kvailumas
paskutinius a¹tuonerius ar de¹imèia metù, ypatingai
paskutinius trejus metus. K± dabar jis veikia? Atsiskiria nuo
Kvieèio.
165 Na kodìl i¹ ¹io did¾iulio prabudimo nei¹augo organizacija
pastaraisiais dvide¹imtç metù; yra patepti prana¹ai, patepti
mokytojai, taip toliau, taèiau kodìl ten to nìra? Ten nieko
daugiau nìra, i¹skyrus Grþd±. [Brolis Branhamas keturis
kartus beld¾ia ç katedr±_Red.] Matote, Tai sugrç¾o, be
organizacijos. O, tai bent, ir aklas gali tai pamatyti. Tai negali
organizuotis; Tai laikosi tvirtai prie¹. Tai Pats Kvieèio grþdas.
®mogaus Sþnus bus apreik¹tas. Kvieèio grþdas vìl sugrç¹ ç
Save, ¾mogaus Sþnus paskutinìmis dienomis.
“Ir atsiras netikri, To padirbinìtojai paskutinìmis
dienomis, kurie beveik suklaidins I¹rinktuosius, jei çmanoma”.
Pa¾velkite ç jù organizacinius luk¹tus, dabar atsiskirianèius.
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166 Tai tik leid¾ia, kad Kvietç pa¾intù I¹rinktieji, kurie yra Jo
dalis. Atkreipkite dìmesç, kaip gra¾iai tai privesta. Tik^
®iþrìkite, sugebìs tik pateptieji; tikri, I¹rinktieji, paskirtieji,
Efezieèiams 5:1 ar 1:5, bus paskirti, i¹rinkti. Jie tìra
vieninteliai, kurie nebus suklaidinti.
®iþrìkite, patepti prana¹ai bus netikri, o tenai tarp jù bus
tikras pateptasis. Kaip atskirsite jç? ®od¾iu. Kaip matìme
atspindç. Ar tai suprantate? Sakykite: “Amen”. [Tikintieji sako:
“Amen”_Red.] Suprantate?
167 ®iþrìkite, pateptieji, tik ®odis juos atskirs, ne ¾enklai. O,
ne. Jie darys tuos paèius ¾enklus, bet ®odis juos atskirs.
®inoma. Visi jie prana¹avo. Visi darì ¹ç, t± bei an±, ¾inoma,
lygiai taip pat. Jìzus pasakì, kad jie darys t± patç. Taèiau
®odis juos atskyrì, pastebìkite, ne ¾enklai.
168 Ar pastebìjote? Jìzus èia pasakì, Mato 24. Jis nesakì:
“Atsiras netikri Jìzþs paskutinìmis dienomis”. O, ne, jie
niekada ¹ito neparemtù. Ne. Ar jþsuose yra sekmininkas, tikras
sekmininkas, kuris sako, kad pats yra “Jìzus”? Suprantate? Ar
jþsuose yra netikras metodistas ar baptistas, ar dar kas nors, ar
kokia organizacija, sakanti: “Mes esame Jìzus”? Jie atsargþs.
Jie to nedarys. Taèiau Biblijoje pasakyta, kad jie bus “netikri
Kristþs”, ne Jìzþs, bet “netikri Kristþs”. Jie neprisipa¾ins,
nesakys: “A¹ esu Jìzus”. O ne.
169 Bet jie yra “netikri Kristþs” ir to ne¾ino, nes prie¹tarauja
®od¾iui. Ir Dievas t± patç patvirtina. Na a¹ dabar vedu tiesiai
prie atskleidimo, nes jþs pamatìte, kad tai, kas buvo tù ¾moniù
padaryta, buvo padaryta i¹ tikrùjù. Ir Jìzus taip sakì.
170 Na kaip a¹ sakiau, dabar jums, klausantiems telefonu,
a¹_a¹ nesmerkiu jþsù, bet èia yra mano ba¾nyèia ir_ir mano
grupì, kuri± ©ventoji Dvasia man paskyrì, ir a¹ turiu jiems
kalbìti Ties±. Laikas bìga.
171 Taigi jie nepalaikys to, taèiau “netikri Kristþs”, netikri,
pateptieji, beveik su kiekvienu ¾enklu ir kiekviena ®od¾io
raide. “Jie tiki ©ventosios Dvasios krik¹tu?” ®inoma. “Tiki
visu ¹ituo?” Taip. “Tiki kalbìjimu kalbomis?” Taip. “Tiki, kad
lydìs ¾enklai ir stebuklai, ¾enklai juos lydìs?” Taip. Tai ne
metodistai, tai ne baptistai. Ne, ne. Tai sekmininkai. Matote,
tai paskutinìs dienos.
Na pirmame ba¾nyèios laikotarpyje tai nebuvo pastebìta.
Metodistù ba¾nyèios laikotarpyje nebuvo pastebìta; baptistù
ba¾nyèios laikotarpyje jie to nepastebìjo; presbiterionù
ba¾nyèios laikotarpyje jie to nepastebìjo. Taèiau sekmininkai
taip arti tikrojo Dalyko! ©tai kur Kvieèiai, luk¹tai yra beveik
tokie patys kaip Kvieèiai. Jie niekuomet to nepastebìjo.
Suprantate? Jie nepastebìjo. Bet tai paskutinìs dienos, ¹i
diena. Taip, pone.
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172 ®iþrìkite, lygiai taip, kaip buvo prad¾ioje, taip bus ir
pabaigoje. Kaip Ieva klaidingai i¹siai¹kino vienintelç ®odç,
¹ìtonas Ievai, ir ji tuo patikìjo. Ji, ne jis; ba¾nyèia, ne Jis.
Suprantate? Ba¾nyèia buvo ta, kuri priìmì klaiding± ¾odç.
Suprantate? Ne Adomas; Ieva. Ne Kristus; ba¾nyèia, nuotaka,
patepta, turìtù tokia bþti, vadina save Nuotaka, suprantate, ji
priìmì klaiding± ¾odç.
Ar to nematote? Nagi tai susivarsto kaip batù rai¹telis, tai
susijungia kaip blakstienos. Na kur tik beatsiverstumìte
Biblij±, Tai visi¹kai susijungia. Ieva, ne Adomas; Ieva tuo
patikìjo, ne Adomas. ©iandieninì nuotaka, taip vadinamoji,
patikìjo tuo; ne Kristus. Nuotaka turi visokius, taip
vadinamoji nuotaka; tie patys ¾enklai, tie patys stebuklai,
viskas tas pats; bet ne Tikrasis. Suprantate? “Suklaidintù
I¹rinktuosius, jei bþtù çmanoma”.
Dabar paskubìsime, jei galìsime tai u¾baigti per
penkiolika minuèiù, baigsime laiku. Dabar atid¾iai sekite, kad
jþs_jþs nesuprastumìte klaidingai, tai jums.
173 Na ne, jie nei¹silaikytù, pasivadinê “netikru Jìzumi”. Jie
negalìtù i¹silaikyti, pasivadinê “Jìzumi”. ®inoma, ne. Tai
pernelyg ai¹ku. Kiekvienas tai suprastù. Kiekvienas suprastù,
kad jie nìra Jìzus. Man nerþpi, ar jù ¹one teka aliejus, ar
kraujas i¹ rankù, ar atviras ¾vilgsnis, jie vis vien ¾inos, kad
tai^Kiekvienas, turintis supratim±, pa¾ins, jog tai ne Jìzus.
Suprantate? Jie to nepalaikytù. Taèiau jie save vadina
“pateptais”. Ir jie daro ¾enklus bei stebuklus, kad “beveik
suklaidintù I¹rinktuosius”. “Bet atsiras netikrù Kristù,
pateptùjù, kad suklaidintù I¹rintuosius, jei tik bþtù çmanoma”.
174 Dabar bþkite atidþs. Nepraleiskite ¹ito dìstymo, nes verta
paklausyti.
Jis tik u¾lipdys juost± èia ant mikrofono, kad jis nejudìtù.
A¹ prakaituoju; net u¾la¹ìjo ant tos juostos, jþs matote.
175 Taigi bus lygiai taip, kaip Joje, Biblijoje, pasakyta.
Suprantate?
176 ®iþrìkite, ne netikri Jìzþs. “Netikri Kristþs!” Jie tiki, kad
yra patepti, bet jie ¾ino, jog nìra Jìzus. Matote, tai pernelyg
ai¹ku. Jei ¹iandien ¾mogus prieitù ir pasakytù: “Pa¾velkite ç
randus mano rankoje. Pa¾velkite ç mano kakt±. A¹ esu Jìzus”.
Gerai, na mes ¾inome, kad tai nìra tiesa. Ir, atminkite, Jìzus ir
nesakì, kad tokiù atsiras. Jis sakì, kad atsiras “netikri
Kristþs”. “Kristþs”, daugiskaita, denominacijos ir taip toliau,
pateptieji; patepti denominacine dvasia, o ne ®od¾iu. Jþs
sekate? Ne netikras Jìzus. “Netikri Kristþs”, netikri,
pateptieji. Suprantate? O, kaip ai¹kiai! Kaip mes^Jokiais
bþdais nepraleiskite ¹ito!
177 Na atminkite, a¹ visuomet jums kalbìjau, jog yra trys
¾moniù klasìs. Yra trys ¾moniù rasìs: Chamas, Semas ir
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Jafetas, trys rasìs. Trys klasìs, ir a¹ sakiau, jog yra tikintysis,
apsimetìlis tikintysis ir netikintis. Taip visuomet buvo,
visuomet bus. Suprantate? Buvo Mozì, tikintysis; buvo Janas ir
Jambras; netikintys. Matote? Buvo Balaamas; Mozì^Visada
tos trys ¾moniù klasìs, trys klasìs; tikintysis, apsimetìlis
tikintysis ir netikintis.
178 Dabar atminkite, netikintis, denominacinì ba¾nyèia,
visi¹kai netiki jokiais ¾enklais; ¹alta, formali, ceremoniali,
pasaulio ba¾nyèia, denominacija. Taèiau apsimetìlis tikintysis
yra tas luk¹tas. Tai tas, kuris apsimeta tikinèiuoju. Ir yra tikras
tikintysis, kuris i¹ties tikras. Dabar minutìlê pa¾velkime ç juos,
kaip jie veikia.
179 Ir atkreipkite dìmesç, kokie ai¹kþs tie netikintys yra, ar tie
apsimetìliai tikintieji ir netikintys. Tai bent! Jie yra ai¹kþs,
pa¾velkite, net kai ¹ìtonas buvo tikrojo ®od¾io Akivaizdoje ir
sakì: “Para¹yta!” Teisingai?
Kodìl ¹ìtonas taip padarì? Kadangi ne¾inojo ®od¾io tai^
Jis ¾inojo, kad buvo ®odis tai valandai, bet jis abejojo, kad tas
nuolankus ma¾as ®mogus buvo tas ®odis. “Jei Tu esi Dievo
Sþnus. A¹ ¾inau, kad ateis Dievo Sþnus, nes Joje pasakyta, jog
Jis ateis. Ir para¹yta: ‘Jis çsakys Savo Angelams saugoti Tave’.
Matai? Çrodyk man! Padaryk stebukl±! Kad a¹ pamatyèiau,
kaip Tu tai darai”. Suprantate? Suprantate?
Matote, netikintis, apsimetìlis tikintysis, padirbinìtojas.
Pa¾velkite ç Jud±, buvusç tarp jù tuo pat laiku, apsimetìlis
tikintysis! Suprantate? ®iþrìkite, ir ten buvo tikras ®odis.
180 Kokie jie ai¹kþs! “Taigi nekreipk dìmesio ç tas nes±mones.
Nieko Ten nìra. Neik tenai. Ten tik grupelì triuk¹mautojù.
Neturi nieko bendra su Tuo. Visa tai tìra prasimanymas. Tai
tik tau taip atrodo”. Suprantate, suprantate, k± turiu omenyje?
Stovi tiesiog ®od¾io Akivaizdoje ir taip kalba.
181 ©ìtonas çìjo. Kaip Biblijoje pasakyta, Judo lai¹ke: “Netgi
Arkangelas, besiginèydamas su ¹ìtonu, pasakì: ‘Tesudraud¾ia
tave Vie¹pats’.” Prie¹ Patç ®odç!
O ¹tai antikristas, pateptas, stovìdamas prie¹ais tikr±jç tos
dienos ®odç, Jìzù Kristù, pasakì: “Para¹yta”.
182 Pa¾velkite ç paskutines dienas. “Tai bus taip arti, kad
suklaidintù net I¹rinktuosius, jei tai bþtù çmanoma”. O, tai bent!
Prie¾astis, dìl ko I¹rinktieji nebus suklaidinti, ¾inote, kokia? Tai
todìl, kad jie yra ®odis. Suprantate? Lygiai kaip Gyvybì, esanti
©aknyse, neseniai apie tai kalbìjau, Ji negali paneigti Savês.
Matote, Tai yra ®odis ir yra ®od¾io laiku. Teisingai.
183 Lygiai kaip Jeremijas, jis ¾inojo. Nesvarbu, k± sakì
Hananijas, jis ¾inojo, ko laikosi. Lygiai taip ir Mozì elgìsi,
ir_ir visi kiti. Tai yra, jis ¾inojo, nesvarbu, k± kalbìjo netikras
prana¹as, ten buvo Dievo ®odis. Buvo para¹yta.
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©tai dìl ko Michìjas galìjo pasakyti: “Gerai, jþs tik
palaukite ir pamatysite”.
Achabas pasakì: “A¹ tikiu savo prana¹ais. Mano
organizacija teisi. Kai sugrç¹iu ramybìje^Çmeskite t± vyruk±
ç kalìjim±. A¹ juo pasirþpinsiu! Duokite jam sielvarto duonos.
I¹varykite jç, visi¹kai su juo nebendraukite. Kai grç¹iu
ramybìje, mes pasirþpinsime tuo vyruku”.
184 Michìjas tarì: “Jei tu i¹ viso sugrç¹i, Vie¹pats man to
nepasakì”. Jis ¾inojo turçs TAIP SAKO VIE©PATS ir jo
regìjimas buvo tiksliai TAIP SAKO VIE©PATS; ne kokiam
kitam laikui, bet bþtent tam laikui. Amen! Aleliuja! Tas
laikas!
185 Pasitikç savimi, stovi ir ginèijasi su Arkangelu! Buvo
pasakyta, kad: “Kvailiai vaik¹to pakaustytais batais ten, kur
Angelai bijo ir ç¾engti”. ©tai taip.
186 Prie¾astis, dìl ko I¹rinktieji, Jìzus sakì, nebus
suklaidinti,_jie bus tas ®odis. Jie negalìs bþti niekuo kitu. Jie
negalìs klausytis nieko kita. Jie ne¾inos nieko kita. ©tai taip.
Atminkite, Mozì nebuvo patrauktas ç visù tù padirbinìjimù
pusê. Argi buvo? Ar Mozì sakì: “Nagi palauk minutìlê,
faraone. ®inai, k±? Vie¹pats liepì man padaryti ¹itai, bet, dìkui
Dievui, matau, jog tavo vyrukai gali padaryti t± patç. Todìl ¹tai
k± a¹ padarysiu_prisidìsiu prie tavês”? Och! Tai nepana¹u ç
Dievo prana¹±. Tikrai ne! Jis laikìsi taip tvirtai, kaip tik buvo
çmanoma. Jis tiksliai ¾inojo, kad Dievas tuo ka¾kaip
pasirþpins, nes Jis pa¾adìjo. “A¹ bþsiu su tavimi. A¹
nepaliksiu tavês”.
187 Jis ¾inojo, todìl jis neprisidìjo prie jù. O, ne. Jis laikìsi
tvirtai. Jam nereikìjo nei vienos jù denominacijos. Jis stovìjo
tiesiai su Dievu. Jo nepatraukì tie visi dalykai, k± jie darì. Kai
jie padarì viena^Jis atskraidino ma¹alus; jie atskraidino
ma¹alus. Jis pavertì krauju; jie pavertì krauju. K± tik jis darì,
jie vis± laik± visk± padirbinìjo. Jis tik ramiai stovìjo. Jis
tiksliai ¾inojo. Dievas veikì.
Dabar jþs suvokiate? [Tikintieji sako: “Amen”_Red.] Kaip
dukart du_keturi? [“Amen”.] Jþs nenorite pernelyg apsvilti.
Taigi, taigi jþs_jþs suprantate, matote.
188 Kodìl? Jie nebus suklaidinti dìl To. Tikras tikintysis, jie
yra paskirtoji Sìkla, turinti i¹silaikyti t± dien±.
189 Taipogi Jìzus ¹tai k± sakì: “Daugelis ateis t± dien± Mano
Vardu ir sakys: ‘Vie¹patie, argi a¹ nei¹varinìjau demonù Tavo
Vardu?’ ” Jìzus pasakì: “Paskutinìmis dienomis, kai laikas
pasibaigs ir ateis didysis prisikìlimas, daug ateis ir sìdìs
Karalystìje”. Dievo Karalystì yra jumyse.
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Daug, pikt¾olìs ateis ir atsisìs drauge su Kvieèiais, sakys:
“Nagi minutìlê, Vie¹patie! A¹ kalbìjau kalbomis. A¹ ¹aukiau.
A¹ ¹okau Dvasioje. A¹ i¹varinìjau demonus. A¹ kalbìjau
kalbomis. Dariau visa tai”.
K± Jis pasakys? ®iþrìkite. “Jþs piktadariai, A¹ niekuomet
jþsù nepa¾inojau”.
190 Kas yra piktadariai? Paklauskite kieno nors. Tai yra
“ka¾kas, k± tu turìtumei padaryti, o nedarai”. Jie ¾ino t± ®odç.
Jie girdi Jç. Jþs klausotìs ¹ios juostos. Jþs klausotìs ¹ios ®inios.
Jþs matote, kad taip sako Vie¹pats Dievas; jþs matote, kad Jis
tai patvirtina, u¾tikrina. Ir jþs ©itai pa¾çstate taip pat ai¹kiai,
kaip ir ¹vieèianèi± lauke saulê, bet tu, kuris laikaisi savo
denominacijos, laikaisi ¹iù klaidingù dalykù; tu_piktadarys!
“O, taip, turìjau did¾iules kampanijas. Padariau
Padariau ¹itai”.

tai.

Pasakì: “©alin nuo Manês, jþs piktadariai, A¹ niekuomet
jþsù nepa¾inojau”.
191 “Na juk ant manês nusileido ©ventoji Dvasia”. Nì kiek
neabejoju. “A¹ kalbìjau kalbomis. A¹ giedojau Dvasioje. A¹
padariau^” Nì kiek neabejoju. Jokiais bþdais. O, broli, sese,
kokia bþklì!
Jaudinantis metas. Kur mes esame? ©is ®odis dabar çgyja
Gyvybê. ®iþrìkite.
192 Taip, Jis pasakì, kad jie tai darys. ®iþrìkite: “Jþs
piktadariai”. Turiu èia u¾sira¹ês Ra¹to viet±. Tik ne¾inau, kur.
U¾ìmiau tiek daug laiko. Pasi¾iþrìsiu, minutìlê, pasi¾iþrìsiu,
kur. Tai_tai Mato 7:21. A¹_a¹ tik ne¾inau, kur. A¹, kartais a¹
neu¾sira¹au ko nors, na a¹_a¹ taip pamokslauju, a¹_a¹
pamir¹tu, koki± Ra¹to viet± minìjau. Mato 7:21.
Ne kiekvienas, kuris man sako: ‘Vie¹patie,
Vie¹patie!’, çeis ç dangaus karalystê; bet tas, kuris
vykdo vali± mano Tìvo, kuris yra danguje.
Daugelis man sakys an± dien±: ‘Vie¹patie, Vie¹patie,
argi mes neprana¹avome^’
Prana¹ai, pateptieji! Teisingai? “Argi mes nebuvome
prana¹ai? Argi nebuvome patepti, pateptieji? Argi a¹
neprana¹avau Tavo Vardu? Argi Tavo Vardu nei¹varinìjau
demonù?” Kaip gali tai daryti ir atsisakyti krik¹to Jìzaus
Vardu? Matote? O, varge! Matote, kaip klaidina? Tik iki to
ta¹ko, paskui atkrinta. Jie eina iki pat ®od¾io, paskui atkrinta.
Dabar stebìkite ¹itai. Mes paimsime tai, minutìlê.
Daugelis man sakys^‘Vie¹patie, Vie¹patie, argi mes
neprana¹avome, argi nebuvome prana¹ai?^
Taip, a¹ apie tai kalbìjau Mato 24:24.
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^ir tavo vardu^nei¹varinìjome demonù? Ir tavo
vardu nedarìme daugybìs ste-^daugybìs darbù?’
Ir tada a¹ jiems pareik¹iu: ‘A¹ niekuomet jþsù
nepa¾inojau: ¹alin nuo manês, jþs piktadariai’.
“Kai Tai buvo prie¹ais tave ir tu Tai matei, ir matei Tai
veikiant, matei, jog Tai buvo ®odis; o tu laikeisi savo
denominacijos. A¹ niekuomet tavês nì nepa¾inojau. Man
nerþpi, kiek demonù tu i¹varei, kiek padarei to ir ano; a¹ nieko
ne¾inau apie tave”.
Balaamas pasakì: “A¹ prana¹avau teisingai Tavo Vardu.
Tai çvyks”.
193 “Tai tikra tiesa, bet kai palietì ®odç, tu Jo atsisakei”.
O, broli, matai, kas klaidina? Ne tiksliai “prana¹as”; bet su
®od¾iu, tikru ®od¾iu, patvirtintas ®odis pademonstruotas.
“Jþs piktadariai!”
194 Mìgino, ¹ìtonas mìgino visais laikotarpiais padirbti tikr±jç
®odç. Mes tai ¾inome, ar ne?
195 Atkreipkite dìmesç, prieina iki ribos ir pasibaigia.
Pa¾velkite èia, Jis pasakì ®ydams 6-tajame skyriuje, na, mes
neseniai skaitìme. A¹ sakiau jums, kad pasi¾iþrìtumìte, mes
tai padarysime per por± minuèiù. Jis pasakì:
^bet er¹kìèiai ir usnys^greitai bus niekam tikê;
galiausiai sudeginti. (Riba!)
^jþs, kurie paragavote^dangi¹kos dovanos,^
“Paragavote”, kitais ¾od¾iais, jþs Tai matìte! Jþs negalite
[Brolis Branhamas suèepsi lþpomis_Red.] paragauti To
lþpomis. Bet jþs matìte Tai ir pa¾inote, jog Tai Tiesa. Jþs
pa¾inote, jog Tai Tiesa. “Paragavo Dangi¹kos dovanos”.
^ir tapo ©ventosios Dvasios dalininkais, kai Tai
nusileido ant jþsù,
^paragavo gerojo Dievo ¾od¾io,^
“Paragavote”, jþs matìte, kad Tai buvo teisinga. “Ir
©ventoji Dvasia nusileido ant jþsù”, lauko pikt¾oliù.
^ir paskui atpuolì,^
“I¹si¾adi to Kristaus, kuris tave pa¹ventino ir pa¹aukì, ir
patepì tave”.
^nebelieka aukos u¾ nuodìmê tam.
Tai neatleid¾iama! “Nebeçmanoma tiems ateiti prie Tiesos
pa¾inimo”.
Nes neçmanoma tiems, kurie^tapo ©ventosios
Dvasios dalininkais,
Nusileido ant pikt¾oliù, suprantate, “Pradìjo su Jìzumi, ir:
‘Vie¹patie, a¹ visk± pereisiu’”, bet kai tu tik u¾kliudai ®odç,
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pasuki atgal. “Tapo ©ventosios Dvasios dalininkais ir netgi
paragavo ar pamatì pademonstruot± Patç ®odç”. O paskui
nusisuka nuo Jo, “Visi¹kai nebeçmanoma tiems kada nors
pamatyti Tai ar ateiti prie To”.
Tai yra TAIP SAKO RA©TAS. Na jþs^“Dangus ir ¾emì
praeis, bet Jis nepraeis”. Jþs tai suprantate? “Visi¹kai
neçmanoma”. Biblijoje taip pasakyta ir Dvasia tai patvirtina.
196 Atkreipkite dìmesç, leiskite pateikti nedidelç pavyzdç.
Pa¾velkite ç tuos ¾mones, kurie i¹ìjo pagal Mozìs prana¹ystê,
i¹ìjo i¹ tos organizacijos, i¹ìjo i¹ viso to, pagal prana¹ystê,
matì didelius darbus ir stebuklus, visus tuos dalykus, ir priìjo
prie çìjimo ribos.
Na, Lee, ¹tai jþsù “vardas Knygoje”. Suprantate? Jþs tai
ruo¹ìte. Tiems, kurie ne èia, o klausotìs transliacijos, ¹tai èia
sìdi daktaras Lee Vaylas. Jis redaguoja knyg± apie Septynis
Ba¾nyèios Laikotarpius. I¹kyla problema ar klausimas dìl to,
kaip jþsù “vardas i¹braukiamas i¹ Avinìlio Gyvenimo
Knygos”. Matote, tai glumina daugybê tarnautojù. Bet
palaukite, kol gausite t± knyg±, jþs suprasite tai, jei turite nors
kiek ©viesos. Suprantate?
197 Dabar ¾iþrìkite, tu nepasuksi galvos ir nì nepa¾velgsi ç
Tai, jei nenorìsi To pamatyti. Kaip mano motina sakydavo:
“Ropei kraujo nepaleisi, nes ten nìra kraujo”.
198 ®iþrìkite, ©viesa turi ateiti; tai ne tamsoje. ©viesa ateina ç
tams±, o tamsa Jos nepastebi. Stebìkite pateptuosius t± dien±.
Kaip Mozì i¹vedì tuos vaikus i¹ Izraelio; ir jie klausì, ir
visi sutriko dìl tos did¾ios tautos. Taigi Izraelis buvo
tarpdenominacinis. Neturìjo ¾emìs, neturìjo namù. Jis ìjo
namo.
Mes neturime ba¾nyèios. Mes ne^Mes_mes einame ç
Ba¾nyèi±, ç Pirmagimio Ba¾nyèi±, Ba¾nyèi±, kuri ©lovìje; ne
¾emi¹k± ¾mogaus ba¾nyèi±. Ba¾nyèia, kuri ©lovìje, i¹¹auktieji,
paskirtieji Am¾inajam Gyvenimui, suprantate, eina ç savo
Namus.
Ir kai jie priìjo prie tos vietos, kur reikìjo pereiti, jie
suabejojo ®od¾iu ir grç¾o atgal. Po to, kai Jozuì, Kalebas ir kiti
perìjo ir sugrç¾o su vynuogiù kekìmis, kad çrodytù jiems, jog
tenai ta ¾emì, Dievo ®od¾io pa¾adas: “Ta ¾emì gera: pienas ir
medus”. Ir atne¹ì i¹ anos pusìs, kad çrodytù jiems. Ir jie
paragavo, ir pasakì: “Och, och, vis dìlto mes to negalime
padaryti”. Kas atsitiko? Jie ¾uvo dykumoje. Jie pasiliko tenai ir
susiorganizavo, ir visi jie mirì.
Taèiau tie, kurie nuìjo tenai ir atne¹ì tai, Jozuì ir Kalebas;
Mozì buvo perkeltas. Ba¾nyèios laukimo simbolis; ir
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prisikìlimas Senajame Testamente, Naujajame Testamente; ir
paimtas Kþnas. Matote tuos tris? Reikia i¹rikiuoti tuos tris,
suprantate, taigi, tikintysis ir netikintis. Suprantate?
199 ®iþrìkite, kaip tai buvo “totali¹ka”. Atminkite, Dievas
niekuomet neatleid¾ia tos nuodìmìs. [Brolis Branhamas
beld¾ia ç katedr± keturis kartus_Red.] Na kaipgi jie çeis? Jei
tai er¹kìèiai nuo pat prad¾iù, jie ir pabaigoje bus er¹kìèiai.
Tiktai paskirtieji Tai pamatys.
200 Dabar atid¾iai sekite. Lygiai kaip ¹vento Martino dienomis,
kaip tik prie¹ tamsiuosius am¾ius; dievotas ¾mogelis. Kiek
skaièiusiùjù ¹ventojo Martino ra¹tus? Daugelis jþsù skaitìte.
Mes nuìjome pasiimti ¹ventojo Martino ra¹tù; kunigas pasakì:
“Bet jis nebuvo kanonizuotas”. ®inoma, kad nebuvo; ne jù, bet
Dievo. ©ventoji Dvasia pasakì, kad mes patalpintume jç
treèiajame ba¾nyèios laikotarpyje. Suprantate?
201 Pa¾velkite, koks jis buvo dievotas ¾mogelis; pa¹auktas,
paskirtas. Jo tìvai pagonys. Jo tìvas kareivis. Jis turìjo sekti jo
pìdomis, bþti kareiviu. Ir jis tapo, ir visuomet tikìjo, kad
ka¾kur yra Dievas; mi¹kù ¾mogus, o galìjo pamatyti Diev±.
Kart± jis ìjo per miest±, tenai gulìjo mir¹tantis senas valkata,
pra¹antis, kad kas nors^Jis buvo su¹alês t± naktç. “O”,_
pratarì,_“duok man k± nors u¾sikloti; a¹ mirsiu ¹i±nakt”.
202 Niekas to nepadarì. O Martinas stabtelìjo atokiau ir
stebìjo jç. Niekas to nepadarì. Jis teturìjo vien± apsiaust±. Jis
pats bþtù su¹alês, jei bþtù atidavês savo apsiaust±, jis buvo
sargyboje. Todìl jis pagalvojo: “Abu turìsime galimybê
i¹gyventi, jei pasidalinsiu su juo”. Todìl jis nusiìmì savo
apsiaust±, perkirto kardu per pusê ir apsiautì juo sen±jç
valkat±. Jis apsiautì savo apsiaust±.
Visi kalbìjo: “Pa¾velkite ç t± juoking± sargybinç.
Pa¾velkite, koks juokingas kareivis, apsisiautês puse
apsiausto!”
203 Kit± naktç, kai nebìjo sargybos ir gulìjo lovoje, nemiegojo.
Pa¾velgì, o tenai kambaryje stovìjo Jìzus Kristus, çsisupês ç t±
pusê drabu¾io, kuriuo jis u¾klojo jç. Kaip tik tuomet jis
suprato: “K± padarìte Mano ma¾iesiems, Man padarìte, Mano
pateptajam”, gulinèiam ten.
Jis buvo didis Dievo tarnas. Ba¾nyèia ¹aipìsi i¹ jo,
persekiojo jç, i¹varì jç ir visa kita, bet jis buvo Dievo prana¹as.
Tai, k± jis sakì, çvyko. Taip pat daugelis tuo metu juo tikìjo.
204 Noriu jums parodyti, koks velnias yra klaidinantis. Kart±
jis buvo savo kabinete. Pasirodì galingas angelas su karþna
ant galvos, auksiniu apavu, papuo¹tu aukso nìriniais rþbu, ir
pasakì: “Martinai, ar pa¾çsti mane?” Jis pasakì: “A¹ esu tavo
Vie¹pats ir I¹gelbìtojas. A¹ esu Tas, kuris i¹gelbìjo tave.
Garbink mane, Martinai”. Taèiau tas prana¹as, suprasdamas,
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jog èia ka¾kas keista, toliau ¾iþrìjo ç jç. Jis pasakì: “Martinai,
a¹ tavo I¹gelbìtojas, Jìzus Kristus. Garbink mane! Argi
nepa¾çsti manês, Martinai?”
205 Martinas toliau ¾iþrìjo ç jç, prisimindamas Ra¹to vietas. Jis
pasakì: “©ìtone, ¹alin nuo manês”. Jis pasakì: “Ant tavo
galvos karþna. O Dievo ®odis sako, kad Jo ‘¹ventieji Jç
karþnuos’ am¾iaus pabaigoje”.
Argi tai nebþtù buvusi pagunda sekmininkui? Sek ®odç,
broli. Tai apsimoka.
206 Kart±, vìl, vienuolyne buvo senas ¹ventasis tarp jaunù
vienuoliù. Vienas i¹ jù buvo irzlokas. Sekite, èia gera_gera
alegorija ¹iandienai. Jis norìjo bþti auk¹tesnis u¾ kitus. Jis
norìjo pasirodyti, autoritetas, didesnis, geresnis, i¹siskiriantis,
jþs ¾inote, labai reik¹mingas. Jis tiesiog turìjo bþti klasi¹kas.
Visuomet norìjo, kad kiti broliai ne^Jþs ¾inote, jis tiesiog
turìjo bþti kitoks. Suprantate? Jis, kaip ten bebþtù, buvo labai
i¹puikês. Jis buvo kaip guzas lygioj vietoj. Niekas negalìjo jo
paliesti. Dabar ¾iþrìkite, kas çvyko. Jam reikìjo ka¾ko
reik¹mingo. Jam reikìjo susilyginti su auk¹tuomene. Jþs sekate
mane? Suprantate? Taigi jis pasakì, jis prana¹avo. Jis pasakì:
“Vie¹pats ir mane paskyrì prana¹u. A¹ esu prana¹as”.
Taigi tebuvo vienas identifikuotas prana¹as ¾emìje, tai
buvo ¹ventas Martinas; jis buvo gimês prana¹u.
207 Bet tas vaikis, jaunuolis, pasakì, jaunas vienuolis ma¾daug
dvide¹imt penkeriù metù. Jis pasakì: “Vie¹pats paskyrì mane
prana¹u ir a¹ tau tai çrodysiu”. Tarì: “©i±nakt Vie¹pats duos
man puikù, gra¾ù rþb±, apvilks mane baltu rþbu ir pastatys
tarp jþsù. Tuomet jþs visi ateisite pas mane, suprantate, ir
gausite i¹ manês çsakymus”.
208 Dabar sulyginkite tai su ¹ia diena, suprantate: “A¹
vadovausiu organizacijai. A¹ pasirþpinsiu jumis, visais
vienuoliais”.
Ir tikrai, “T± naktç ¹viesa çsklido ç pastat±”, taip pasakyta
¹vento Martino ra¹tuose. Perskaitykite. Tai tikra. Tai istorija.
Ir atsirado ¹viesa, visi kiti stebìjo, ir ¹tai ateina^Jis buvo
baltu rþbu, stovìjo tarp jù. Jis tarì: “Matote, k± a¹ jums
sakiau?” Bet tai prie¹tarauja ®od¾iui.
209 Ir kai jis nuìjo pas sen± koled¾o dekan±, jis, ¹iek tiek
pavaik¹èiojês pirmyn atgal, tarì: “Sþnau, tai neatrodo
teisinga”. Jis pasakì: “Tìra vienintelis bþdas”. ©tai kas! “Tìra
vienintelis bþdas mums su¾inoti. Tai atrodì antgamti¹ka”.
Nagi sekmininkas bþtù èiupês u¾ tos ¹aknies, netikro pinigo,
virvelìs, kabliuko ar dar ko nors! Jis pasakì: “Kaip stebuklas
atrodo neblogas, bet tai neatrodo teisinga ®od¾io at¾vilgiu. Na
pas mus yra toks ¾mogus, pateptas prana¹as vardu Martinas.
Eik pas jç”.
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Vaikinas tarì: “Ne, ne! Martinas èia niekuo dìtas”.
210 Ir pasakì: “Vis tiek nueik”. Jie èiupo jç u¾ rankos ir nuvedì
pas Martin±, rþbas dingo nuo jo.
211 Matote: “Suklaidintù I¹rinktuosius, jei bþtù çmanoma”.
Matote, jie pa¾çsta juos. Jìzus pasakì: “Mano avys pa¾çsta
Mano ®odç”.
“O”,_sakote jþs,_“‘klausykite Mano “Balso”’”.
Tai Jo ®odis. “®mogus gyvens ne viena duona, bet
kiekvienu ®od¾iu”. Suprantate? Paskirtieji tai ¾ino. “Jie
neseka svetimu ¾od¾iu ar svetimu balsu”.
©tai taip yra tiems vaikinams; jie neseks. Jie ¾inojo, kad
tenai yra Martinas, to laikotarpio prana¹as, Dievo
identifikuotas ®od¾iu, ¾inojo ®odç. O anas ¾mogus neatsilaikys
prie¹ Jç.
212 Jis taip pat sakì: “Kur yra Skerdiena”, arba ®odis, “tenai
tam tikru laiku sulìks ereliai”. Taigi tai yra Mat-^Norite
u¾sira¹yti, tai Mato 24:28. Truputìlç auk¹èiau, Mato 24:24;
keturiomis eilutìmis ¾emiau, matote, jei norite susirasti. “Kur
tik yra Skerdiena”, Mana, ®odis, “tenai sulìks ereliai”.
213 Dabar turiu paskubìti. A¹ pa¾velgiau tenai ir pamaèiau,
kiek laiko^Jau_jau septynios ar a¹tuonios minutìs po
dvylikos. A¹ i¹ties turiu skubìti arba mes galime u¾baigti ir
vakare, kaip jþs norite. ©çryt ar vakare? Mm? Kiek turi vykti
namo ¹iandien po tarnavimo, pakelkite rank±, pasi¾iþrìkime.
O, tai bent, geriau jau têsti!
Apgailestauju, kad u¾laikau ¾mones, klausanèius telefonu,
bet a¹ paskubìsiu. Tai verta daugiau nei pinigai. Manau, kad
taip yra, bent jau man, suprantate. Jþsù pinigai ¾lugs.
©itai_ne; Tai_®odis. Suprantate?
214 “Kur tik yra Skerdiena, ten sulìks ir ereliai”. Kur yra
Skerdiena, kur kas nors u¾mu¹ta, ten sulìks ereliai. Kur yra
¹vie¾ia Mìsa, to meto ®odis, ten sulìks ereliai.
Bet kai ji supus, ten sulìks pulkas grifù. Taip. Suprantate,
k± turiu galvoje? Kur nu¾udoma, ten sulekia ereliai; bet kai jau
paguli ir pþva, tuomet sulekia grifai. Erelis neturi nieko
bendra su tuo. Suprantate?
Jìzus pasakì: “Kur yra Skerdiena”, kur nukrito Mana, t±
vakar±, kai krenta ¹vie¾ia Mana, “dìl Jos sulìks ereliai”. Tai
tos dienos Mana. Suprantate? Sekite.
215 Taèiau po to, kai ji supþva, vik¹rai apninka j±, tuomet
atskrenda grifai. Jie jos neu¾uod¾ia, kol ji nepradeda pþti.
Nenuostabu, kad Jìzus, stovìdamas tenai, kalbìjo: “Jeruzale,
tu u¾mìtei akmenimis kiekvien± prana¹±!” Pa¾velkite ç t±
asmeninç çvardç, matote: “Jeruzale, Jeruzale, kiek kartù A¹^”
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Kas buvo Jis? “Kiek kartù A¹ rinkau tave kaip vi¹ta savo
vi¹èiukus, tave, u¾mìèiusi± akmenimis kiekvien± prana¹±, kurç
A¹ tau kada siunèiau”, ta did¾iulì ba¾nyèia, Jeruzalì.
216 Ne ta Jeruzalì, kuri èia ¾emìje, “bet mes esame i¹
Auk¹tybiù Jeruzalìs”, i¹ kur ateina ®odis, i¹ paskyrimo,
suprantate. Ne senoji Jeruzalì, kuri ¾us, Nauja Jeruzalì, kuri
ne¾us. Ne senoji Jeruzalì, ¾mogaus pastatyta; bet Nauja
Jeruzalì, Dievo pastatyta, suprantate, ®odis, tenai buvês
apreik¹tas. “Mano Tìvo namuose daug buveiniù. Einu jums
vietos paruo¹ti”, Kþrìjas, darantis i¹ aukso gatves ir taip
toliau. Tai Tas, kuris ne¾us.
217 “Jeruzale, Jeruzale, kiek kartù A¹”, nuo laiko prad¾ios; ne
treèias Asmuo, ka¾kas kitas, bet: “A¹ bþèiau ¾iþrìjês tave kaip
vi¹ta savo vi¹èiukus, bet tu nenorìjai. Taèiau dabar tavo
valanda i¹mu¹ì”. Suprantate?
“Kur yra Skerdiena, sulìks ereliai”. Bet skerdienai
supuvus, sulekia maitvanagiai. Suprantate?
218 ®iþrìkite. Mozì, jis niekuomet nedavì Dievo vaikams^
Mozì buvo erelis ir jis niekuomet nedavì Dievo vaikams Nojaus
liekanù. Jis turìjo ¹vie¾i± Dievo ®odç. “Vie¹pats Dievas pasitiko
mane dykumoje ir patvirtino Savo ®odç, ir atsiuntì mane èia
i¹¹aukti jus”. Paskui atsiranda padirbinìtojai, padirbinìjantys
tai. Suprantate? Taèiau jis turìjo tos valandos ®odç.
Kadangi Dievas pasakì Abraomui, tam, kuris turìjo
pa¾ad±: “Tavo sìkla gyvens svetimame kra¹te keturis ¹imtus
metù, bet A¹ juos aplankysiu ir i¹trauksiu galinga ranka”.
219 Mozì sakì: “Na Vie¹pats Dievas kalbìjo su manimi ir
parodì man, ir pasakì, k± daryti, ir a¹ jums pasakysiu”.
Pasakì: “‘A© ESU’ siuntì mane”.
“A© ESU!” Ne “A¹ buvau ar bþsiu”. “A© ESU”, esamasis
laikas, ®odis dabar. Ne ®odis, kuris buvo ar ®odis, kuris bus;
®odis, kuris yra dabar. Matote? Jþs tai suprantate? “A© ESU!”
“A© ESU” yra ®odis. “Prad¾ioje buvo ®odis ir ®odis buvo pas
Diev±”. Teisingai? “A© ESU”. “Dievas siuntì mane kaip Savo
prana¹±, kad patvirtinèiau, jog tai tiesa. A¹ esu atsakymas ç ¹ç
®odç, taigi, kai Jis èia nusileid¾ia ir tai daro”.
220 Ir kai jis tai padarì, faraonas pasakì: “Na mþsù grupìje
pilna tokiù, kurie taip pat ¹itaip gali padaryti”, padirbinìtojai.
Jìzus pasakì: “Na tai vìl pasikartos paskutinìmis
dienomis”, matote, tvirtindami t± patç. Pa¾velkite, kas
pirmiausia pasirodì. Pasi¾iþrìkite, kas laikìsi drauge su
®od¾iu. ©tai kas. ©tai kaip tai pa¾çstama, jþs matote.
221 Mes pastebime, kad Mozì niekuomet nedavì jiems to, kas
buvo Nojaus laikais: “Dabar mes statysime ark±, nes tai yra
®odis, jþs ¾inote. Kart± Nojus pastatì ark±”. Ne, grifai tai lesì.
Ne, ne. Ne, ne.
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222 Tai yra pa¾adìtas ®odis. ®iþrìkite, jo ¾inia, kuri± jis turìjo
nuo Dievo, buvo tikras paskirtas Dievo ®odis tai valandai.
[Brolis Branhamas beld¾ia ç katedr± du kartus_Red.]
Nei Jìzus nepateikì jiems Mozìs liekanù. Mozì turìjo ®odç
tai valandai, bet Mozì buvo prana¹as. Èia yra Pats Dievas,
suprantate, Jis niekuomet nepateikì jiems Mozìs_Mozìs
liekanù.
Bet tik pa¾velkite ç tuos grifus toje organizacijoje, god¾iai
ryjanèius tai. “Mes ¾inome! Mes turime Mozê! Mums nereikia
Tavês”.
223 Jis pasakì: “Jei jþs pa¾inotumìte Mozê, pa¾intumìte ir
Mane, nes Mozì kalbìjo apie Mane”. O, tai bent! Matote?
“Kur yra Skerdiena, ten sulìks ereliai”. Ereliai! ©vie¾ia
®od¾io skerdiena, ®od¾io, kuris pakilo ir buvo nupenìtas, ir
buvo apreik¹tas ir pateiktas kaip Maistas vaikams.
Taigi senoji skerdiena, i¹gulìjusi tenai ¹imtus metù, bus
ten.
Tas pats dabar! Liuteris turìjo atgailos ¾ini±; bet jþs esate
liuteronù maitvanagiai! Baptistai turìjo ¾ini±; bet jþs baptistù
maitvanagiai! Suprantate? Sekmininkai turìjo ¾ini±; prieiname
iki dabar, sekmininkù maitvanagiai!
“Bet kur yra Skerdiena, ten sulìks ereliai”.
224 Atminkite, tau nebþtù pavykê pamaitinti liuterono anais
laikais (dabar tai çmanoma) kataliki¹ka dvìsena. Ne, pone. Jis
turìjo ¹vie¾ios mìsos. Tai buvo tas ba¾nyèios laikotarpis.
Tu negalìjai metodisto pamaitinti liuteroni¹ka ¾inia. O, ne,
jam nereikìjo tos dvìsenos. Ji supuvusi. Suprantate, Gyvybì
i¹ìjo i¹ ten ir persikìlì ka¾kur kitur. Tenai tik senas mirês
stiebas. Gyvybì juda toliau.
Taipogi tu negali Jìzaus Kristaus Nuotakos pamaitinti
sekmininki¹kumu.
Tikrai
ne!
Knib¾danèios
vik¹rais
organizacijos; nieko bendra! Ne, ne!
Nes pa¾adas yra toks: “A¹ siùsiu jums prana¹± Elij± prie¹
ateinant didingai ir baisiai dienai. Jis vìl atgrê¹ vaikù ¹irdis ç
tìvù Tikìjim±”. “Visa tai buvo pa¾adìta Biblijoje, A¹ tai
i¹pildysiu ir tenai sulìks ereliai”. “Visi, kuriuos Man davì
Tìvas, ateis pas Mane”. Suprantate?
225 Jìzus nì nemìgino. Bet kai atìjo Jìzus, Jis rado pulkus
grifù: “Mes turime Mozê ir çstatym±”. Matote? Na tai buvo
tinkama valgiui tada, kai tai buvo paskersta ir paduota jiems.
Matote, tuomet tai buvo gerai.
Bet tai buvo i¹prana¹auta paties Mozìs, kuris ¾udì auk±,
sakì: “Vie¹pats jþsù Dievas i¹kels i¹ jþsù tarpo, i¹ jþsù broliù,
Prana¹±. Bus taip, kad kiekvienas, kuris nesilaikys to Prana¹o
bei to, k± Jis sakys, bus atkirstas nuo ¾moniù”. Taip ir buvo.
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226 Pa¾velkite, i¹sipildì ¹e¹i ¹imtai çvairiù Senojo Testamento
prana¹ysèiù apie Jìzù Kristù. “Jie pervìrì Mano rankas ir
Mano kojas”. Apie, a¹ pamir¹au, kiek jù i¹sipildì paskutinìmis
septyniomis ar a¹tuoniomis Jo gyvenimo valandomis, visi¹kai
tiksliai, k± sakì visi tie prana¹ai.
227 Jei a¹ ¹iandien prana¹auèiau, kad çvykis tam tikras dalykas
po metù, galbþt bþtù_bþtù dvide¹imt procentù, jog tai çvyks,
teisinga tai bþtù ar klaidinga. O jei prana¹auèiau, jog tai çvyks
ir nepasakyèiau kada, turìèiau dar ma¾iau procentù. Jei
prana¹auèiau, kada tai çvyks, tai duotù man dar siauresnes
ribas. Jei numatyèiau viet±, kur tai çvyks, tai nubrì¾tù dar
siauresnes ribas. Jei numatyèiau^kam tai çvyks, tuomet
teturìèiau vien± i¹ ¹imto tþkstanèio, jog tai çvyks, jei tai ir
nebþtù tiesa.
Ir kiekvienas ®odis, aleliuja, kuris buvo para¹ytas apie t±
Mesij±, i¹sipildì iki raidìs. Netgi vien± dien±, skaitydamas
Ra¹tus, Jis sustojo vidury sakinio ir tarì: “Dievo Dvasia ant
Manês, kad skelbèiau Evangelij± ir i¹vadavim±^” Ir sustojo
vidury sakinio, nes visa kita buvo apie Jo antr±jç Atìjim±.
Amen! “Dangus ir ¾emì praeis; Mano ®odis nepraeis”.
Suprantate?
228 Jis buvo tas ®odis, kuris maitino juos tada. Mozì jiems
kalbìjo Ties±; bet, jþs matote, jie visada i¹ to padaro
denominacij±, kad grifai^
Kai kas nuo To lieka po to, kai ereliai palesa ir i¹skrenda
namo. Paskui jie laukia, kol pamatys dar ka¾k±.
“®odis”,_kalba jie,_“èia Jis turi pasirodyti. Elnias buvo
vakar; rytoj bus avis”. Suprantate, k± turiu galvoje? “©tai ten
sena elnio mìsa, suryta, bet ¹iandien mes turìsime avç. Kurgi
ji?” Suprantate, k± turiu galvoje? Angelù Maistas! ®monìs,
vien± dien± valgê man±, jei palikdavo j± kitai dienai, ji bþdavo
sugedusi. Ar nematote visù tù simboliù, kaip tobula? Tas pats
dabar!
229 ®iþrìkite, Jìzaus dienomis grifai taipogi i¹varinìjo
demonus; pateptieji ant senos skerdienos. Teisingai? Jie
i¹varinìjo demonus. Jìzus taip pasakì.
Ir atminkite, tomis dienomis pas juos buvo prana¹ai.
Kajafas, vyriausias kunigas, prana¹avo. Kiek ¾inanèiù tai?
Kajafas prana¹avo. Pasi¾iþrìkite, kokia pikt¾oliù vieta lauke:
jos drìkinamos to paties patepimo. Kodìl Biblijoje pasakyta,
kad jis prana¹avo? “Nes tais metais jis buvo vyriausias
kunigas”. Bjaurus maitìda, pikt¾olì, usnis tarp Kvieèiù; bet
Dvasia buvo ant jo, tikra Dievo ©venta Dvasia. Dievo ©venta
Dvasia buvo ant jo, kad pamokslautù, prana¹autù ir numatytù
tai, kas çvyks; atstþmì ir nukry¾iavo tikr± patvirtint± tos
valandos ®odç.
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O, gailestingumas, broli! Kiek ilgai dar turìsime kalbìti
apie ¹iuos dalykus, suprantate, kiek daug visame Ra¹te? A¹
paskubìsiu. Turiu èia apie de¹imtç lapù i¹ Ra¹tù, çrodanèiù visa
tai. “Ta pati saulì teisiems ir neteisiems”.
230 Jìzus kalbìjo, kad tai çrodytù. “Jei a¹ i¹varau demonus
Dievo pir¹tu, kuo i¹varo juos tavo vaikai?” Taigi jie i¹varinìjo
demonus. Jie prana¹avo. Teisingai? Taèiau neatpa¾ino Jo,
buvusio tos valandos ®od¾iu, (kodìl?) nes Jis neprisijungì prie
jù.
Dabar paimkime Mato 24:24, “Netikri Kristþs”, pateptieji,
“atsiras ir prana¹aus netikri prana¹ai”, matote, “ir suklaidintù
net I¹rinktuosius, jei tik bþtù çmanoma”. Dabar suprantate?
231 Pa¾velkite ç vaikus. “Kuo vaikai^Jei a¹ i¹varau demonus
Dievo ®od¾iu”, Jis buvo Dievo ®odis, “kuo jþsù
denominaciniai vaikai juos i¹varo?” Taigi vienas Dievas tegali
i¹varyti demon±, mes tai ¾inome, vienas Dievas. Nes tvirtas
¾mogus turi bþti tvirtesnis u¾ t±, kuris jo namuose. Jie turìjo
jìg± tai daryti.
Jþs ¾inote, Aprei¹kimuose pasakyta, kad jis^kad
antikristas, pasirodês paskutinìmis dienomis, “Darì ¾enklus
bei stebuklus, jog net suklaidino tuos, kurie gyveno ¾emìje,
suklaidino visus, krik¹èionis ir visus, kuriù vardai nebuvo
çra¹yti Avinìlio Gyvenimo Knygoje”, atsakymas ç Mato 24:24,
“kuriù vardai neçra¹yti ç Avinìlio Gyvenimo Knyg± nuo
pasaulio prad¾ios”.
Ta Gyvybì, kuri buvo ¹aknyse to_to tikro apelsinmed¾io,
kilo per visus tuos citrusinius ir visa kita, kilo toliau ir davì
vaisiù to med¾io vir¹þnìje, auk¹èiau visù denominaciniù
skiepù ir ¹akù. Jþs suprantate? A¹ paskubìsiu. Tvirtas
¾mogus^
232 Dabar prisiminkite Dovyd±, jis buvo doras, nuo¹irdus,
stengìsi daryti Dievo darb±, o nebuvo paskirtas jç daryti.
“Jie”, pateptieji; bet Jìzus pasakì: “Vietoj Mokymo jie
dìsto ¾mogi¹k±jç (Ra¹tù) ai¹kinim±”, suprantate, ne Dievo
®odç, ne Jo patvirtint± ®odç; moko apie istorinç Kristù,
suprantate, ka¾k±, kas buvo.
O Biblijoje pasakyta: “Jis yra”. “A© ESU”, ne “A¹ buvau
ar bþsiu”. “A¹ esu kaip tik dabar”. Jis yra tas ®odis, kuris
gyvena dabar.
Jis buvo prad¾ioje, Jis buvo^Jis buvo ¾elmenìliuose; Jis
buvo spurge; Jis buvo luk¹te; taèiau dabar Jis yra Grþde.
233 Na, tai jþs grç¹ite ir vìl stengsitìs gyventi? Kas, jei ta
Gyvybì grç¾tù, jþs manote, kad (pasitraukusi) Gyvybì vìl
prakalbìs, grç¹, kai jau tas senas luk¹tas i¹d¾iuvês, kada nors
grç¹ ir vìl gyvens? Niekada. “Nebeçmanoma tiems, kurie kart±
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jau buvo ap¹viesti”, ir nejudìjo su ®od¾iu, kai tai vyko, “jie
mirê, ¾uvê; er¹kìèiai bei usnys greitai bus niekam tikê,
galiausiai bus sudeginti”. Ar tai tiesa?
Dabar skubìsiu, kiek çmanoma.
234 Dabar pa¾velkite ç Ra¹t±. Moko apie istorinç Diev±,
suprantate, tarytum jie mìgintù gyventi praeityje, pana¹iai:
“Na Veslis pasakì taip ir taip. Arba tas ir tas pasakì taip ir
taip”. Tu atsisakai tai dienai pa¾adìto ®od¾io, Manos, kuri
ai¹kiai sutampa su ta diena. Jie mìgina çpilti savo senus
liuteroni¹kus, baptisti¹kus, sekmininki¹kus vynus ç naujus
butelius. Tai nepavyks. Ir mþsù jaunas Vynas senuose
buteliuose neduos efekto. Jei jie mìgina pilti ¹ç nauj± Vyn± ç
denominacij±, pasirodo jù kvailumas. Jie to negali padaryti. Jis
susprogsta.
235 “Na, broli, a¹ maèiau Dievo ®odç, tiksliai pagal ®odç!”
“Nagi pa¾velk, daktare, ar^Mes_mes negalime To
priimti”. Nedai, manau, susidþrei su tuo neseniai. “Mes, mes
tiesiog negalime To dabar èia priimti. A¹_a¹, jau geriau jþs
eikite savo keliu”. Jþs ¾inote. Matote, nepavyks. Susprogsta.
“Nelopykite sudìvìto drabu¾io nauju lopu, nes visas
suply¹”. Matote? Argi Jìzus to nesakì? Negali pilti jauno Vyno
ç senus butelius. Jis susprogdins juos. Jauname Vyne yra
Gyvybì. Gerai.
236 Atkreipkite dìmesç ç kai k±, dabar tikrai greitai, kol
baigsime^savo pokalbç. ®iþrìkite, Aprei¹kimo 16:13 ir 14, jei
norite u¾sira¹yti. Galbþt nebeturìsiu laiko prieiti iki to. Noriu,
kad çsitikintumìte ir pamatytumìte tai. Dabar ¾iþrìkite, tai
trimitavimas tarp ©e¹tojo ir Septintojo Dubens.
237 Na mes_mes po minutìlìs u¾baigsime, jei dar galite kelias
minutes pakentìti. Tuojau baigiame.
238 ®iþrìkite, Aprei¹kimo 16:13 ir 14, tarp ©e¹tojo ir Septintojo
Dubens: “Trys netyrosios dvasios tartum varlìs” (ar
pastebìjote tai?) “i¹ìjo i¹ ka¾kieno burnos”. Dabar ¾iþrìkite,
greitai. Ar pasirengê? Pasakykite: “Amen”. [Tikintieji sako:
“Amen”_Red.] Dvasiù trejybì!
239 Dabar, broli i¹ denominacijos, pasìdìk ramiai minutìlê.
Nesikelk ir nei¹eik i¹ patalpos, kuris klausaisi radijo, telefonu.
Nei¹junk savo magnetofono. Pasìdìk ramiai minutìlê ir
paklausyk. Jei esi gimês i¹ Dievo, taip ir padarysi.
240 Varliù trejybì! Varlì yra toks gyvþnas, kuris visuomet
¾velgia atgal. Ji niekuomet ne¾iþri, kur eina; ji ¾iþri, i¹ kur
atìjo. Suprantate? Argi nematote? Kur prasidìjo trejybìs
mokymas? Atminkite, “trys netyrosios dvasios”, atskiros
dvasios. Ar suprantate? [Tikintieji sako: “Amen”_Red.]
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241 Atkreipkite dìmesç, jie ¾velgì ç Nikìjos pasitarim±, kur
gimì trejybìs doktrina,_ne ç Biblij±. Nìra tokio dalyko. Jie
¾velgia ç Nikìjos pasitarim± Nikìjoje, Romoje, kur gimì
trejybì.
Stebìkite, i¹ kur jos ateina. Stebìkite. Varliù trejybì
atsiranda i¹ senosios trejybìs, duoda prad¾i± naujai trejybei, jù
motina. I¹ kur ji atsirado? Trejybì, “slibinas”, matote, “¾vìris”
ir “netikras prana¹as”. Nauja trejybì. I¹ kur i¹ìjo tos varlìs?
Kada i¹ìjo? ®iþrìkite, jos buvo tenai vis± laik±, bet tai
nepasirei¹kì iki to momento tarp ©e¹tojo ir Septintojo Dubens,
kaip tik prie¹ atveriant Antspaudus, kad tai i¹ai¹kìtù.
“Nes septintojo angelo ®inioje Dievo paslaptys taps
¾inomos”, visi ¹ie trejybìs reikalai ir klaidingi krik¹tijimai, ir
viskas turìjo bþti parodyta. Dieve, padìk mums pamatyti, kas
yra Tiesa! Ir negalvokite, kad ka¾kas stengiasi ka¾k±
pasakyti^
242 A¹ jauèiu, kad ta dvasia piktinasi Tuo, jþs suprantate. A¹
nekalbu nuo savês, broli. A¹ kalbu nuo Vie¹paties Angelo,
kuris apsistojês. Tai tikra tiesa.
243 ®iþrìkite, trejybì! “Slibinas”, kiek jþsù, ¾inanèiù, kas tas
slibinas? Tai Roma. “Slibinas stojo prie¹ais moterç, kad, jai
pagimd¾ius, prarytù jos kþdikç”. Teisingai? K± Biblijoje rei¹kia
“¾vìris”? Jìga. Gerai. “Netikras prana¹as, netikras prana¹as”,
netikras, pateptasis. Suprantate?
244 Kur prasidìjo? Tai yra “netikras prana¹as”, vienaskaita.
“Netikras prana¹as”, pirmasis popie¾ius; ir i¹ ten i¹eina
“paleistuvì, i¹tvirkìliù motina”, visuma.
Kilo netikra trejybì; ne ankstyvaisiais laikais, nebþtù
atsiskleidusi ankstyvaisiais laikais, ji ìjo iki galo. Taèiau kai
pasirodì Septyni Antspaudai ir atskleidì, ir atidengì tas
paslaptis; tuomet, kai “varlìs, trys netyrosios dvasios tartum
varlìs i¹eina, kad pasirodytù”, trejybìs doktrina prie¹ Ties±.
Suprantate? Mhm!
Matote, i¹ kur tai i¹eina? Matote, kur grç¾ta? Ekumeninì
taryba. ©iaip ar taip, visi jie yra broliai; tos paèios dvasios, tas
pats.
Ir ¾iþrìkite. Tokios klaidinanèios, daro stebuklus! O ¹ie yra
demonai, kurie eina pas visus ¾emìs dievus, darydami
stebuklus, kad suklaidintù juos tomis paskutinìmis dienomis,
ir jiems tai pavyks. K± Dievas pasakì apie t± pikt± dvasi±?
Pasakì: “A¹ nusileisiu ir bþsiu tù prana¹ù lþpose, ir
priversiu juos prana¹auti mel±, priversiu Achab± eiti tenai, kad
¾þtù”.
245 Dievas pasakì: “Eik. Tau pavyks. Tu priversi juos tuo
patikìti. Jie jau nuo prad¾iù ne ®odyje”. Matote? “Eik, tu jç
çtikinsi. Tu tai padarysi, kai bþsi tuose netikruose prana¹uose,
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nes jis jais pasitiki. O jis nieko ne¾ino apie ®odç, ir nesistengia
su¾inoti apie Jç. Jis negali to padaryti, nes yra usnis nuo pat
prad¾iù”. Matote? Matote? “Tau pavyks”.
246 Pa¾velkite ç tas netikras varles, ¾iþrinèias atgal: “Na ar jþs
¾inote, k± jie pasakì tada Nikìjoje?”
Man nerþpi, k± jie apie tai pasakì Nikìjoje. A¹ sakau tai,
k± jie pasakì tenai prie Dievo Sosto; kas bus, ne kas buvo; kas
bus, nes Jis yra “A© ESU”. Suprantate?
“Netikri”. Pa¾velkite ç tai. Hm! Atkreipkite dìmesç, i¹ kur
jos i¹eina.
247 Dabar atid¾iai klausykite. Mes ai¹kiai matome, kad po to,
kai buvo atverti Septyni Antspaudai, tai turi atskleisti
paslaptç. Kas yra ta trejybì? Suprantate? Kur tai buvo
pavadinta trejybe? Suprantate? Kur Biblijoje paminìtas ¾odis
trejybì? Kur galìtù bþti tie trys Dievai, kad mes garbintume
tris Dievus ir nebþtume stabmeld¾iai?
Kaip jie gali bþti atskirti, kai Jis pasakì: “A¹ ir Mano
Tìvas esame Viena”? “Jei netiki, kad A¹ esu Jis, ¾þsi savo
nuodìmìje, supranti, savo netikìjime”. Nuodìmì yra
netikìjimas. “®þsi savo netikìjime”.
O, kuo jþs mane laikote, i¹ kur A¹ atìjau,
O, ar pa¾çstate Mano Tìv±, ar galite pasakyti
Jo Vard±?
A© ESU Sarono Ro¾ì, ®ìrinti Au¹rinì
®vaig¾dì.
Ar galite pasakyti man, Kas Jis?
A© ESU, kuris kalbìjo Mozei i¹ liepsnojanèio
Ugnies krþmo,
A© ESU Dievas Abraomo, ®ìrinti Au¹rinì
®vaig¾dì.
A© ESU Sarono Ro¾ì, o, kada, jþsù manymu,
A¹ atìjau;
O, ar pa¾çstate Mano Tìv±, ar galite pasakyti
Jo Vard±? (Amen!)
A© ESU Alfa, Omega, Prad¾ia ir Pabaiga;
A© ESU visa kþrinija, Jìzus Jo Vardas yra.
248 Teisingai. Jokios trejybìs! Ne, pone. Tai klaidinga.
Septyni Antspaudai, atskleid¾iantys tas paslaptis, kurios
“bus u¾baigtos”, pasirodo. Antspaudas atvertas; i¹dìsto,
parodo, i¹ai¹kina paslìptas Tiesas, kurias Antspaudai slìpì
visus tuos metus, esant visoms toms ba¾nyèioms ir
denominacijoms.
“Tai did¾ioji paleistuvì” i¹ Aprei¹kimo sept-^Kas ji? Bet
ji taip pat ir “I©TVIRKÌLIÙ MOTINA”. Matote?
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249 “Na tu pavadinai juos ‘grifais’”,_sakote jþs,_“Broli
Branhamai”. Teisingai.
Bet, atminkite, grifas yra pauk¹tis. Jis taip pat pateptas
skraidyti. “Dvi dvasios bus taip arti, kad suklaidintù
I¹rinktuosius”. Grifas toks pat didelis kaip_kaip ir erelis. Jis
gali skraidyti kaip erelis; ir yra pateptas skraidyti ar
pamokslauti, ar prana¹auti, pastebìkite, taip pat, kaip erelis.
Taèiau jis negali pakilti paskui erelç ç tokç auk¹tç. Ne, ne. Jei jis
mìgins skristi paskui erelç, pasirodys jo kvailumas. Taip, pone.
Jis negali skristi paskui erelç.
O, jis gali kalbìti: “A¹ tikiu, kad Jìzus Kristus yra Dievo
Sþnus. A¹ tikiu Dievu Tìvu, Visagaliu, dangaus ir ¾emìs
Sutvìrìju; Jìzumi Kristumi Jo Sþnumi ir taip toliau”. O,
¾inoma, jie tai gali. Taèiau kaip dìl to, kad Jis tas pats vakar,
¹iandien ir per am¾ius? Suprantate?
250 Erelis yra ypatingai sukurtas pauk¹tis. Niekas kitas ¾emìje
ç jç nepana¹us. Suprantate? Jis_jis^Jei maitvanagis ar koks
kitas pauk¹tis mìgins sekti paskui jç, jis suply¹ ç gabalìlius.
Pasireik¹ jo kvailumas, pakankamai ai¹kiai. Susprogs, jei
mìgins pilti jaun± Vyn± ç sen± butelç. Matote, jis susprogs. Jis
suply¹ ç gabalìlius. Jis nesukurtas, jis ne^Jo kþnas ne tokios
struktþros, kad i¹tvertù tenai. Kai jis pakyla ç tas auk¹tas
sferas, jei nebuvo sukurtas, paskirtas, gimês ereliu, jis suply¹ ç
gabalus. Suprantate? I¹ sparnù i¹kris plunksnos ir jis nukris
ant ¾emìs. ®inoma. Jis negali kilti paskui erelç ç auk¹tumas. Jei
mìgins, pasreik¹ jo kvailumas. Teisingai. Tu negali.
251 Kodìl? Jis negali matyti kaip erelis. Kokia nauda i¹ to, kad
mìginsi auk¹tai i¹¹okti, o nematysi, kur es±s, i¹¹okês tenai? O
jei jis mìgins, pamìgins dìtis ereliu auk¹tybìse, jis taps tokiu
aklu, kad nì ne¾inos, k± jis èia veikia. ©tai taip. Jis rìkia ir
¹aukia, ir triuk¹mauja; bet tik tark jam ®odç, varge, ¹tai ir
pasirodo jo kvailumas.
Pasakyk jam apie krik¹t± Jìzaus Kristaus Vardu ar tai, kad
Jis tas pats vakar, ¹iandien ir per am¾ius, visa_visa tai tik
pasakyk jam. “Na, o, palauk minutìlê!” Suprantate? O, taip, jo
plunksnos lekia. Matote, jis vis ¹okinìja ir prana¹auja, ir
i¹varinìja demonus, ir kalba kalbomis, ir ¹aukia, ir
triuk¹mauja, bìgioja pirmyn atgal. Bet nemìgink kilti paskui ç
Ten; nagi jis tikrai i¹ai¹kìs.
Vis dìlto jis paskirtas. Jis pateptas. Jis gali skraidyti. Jis
gali i¹laikyti pusiausvyr±, pakilti ten, bet ne^tik iki ten.
Suprantate, jis gali misti dvìsena, taèiau negali misti ¹vie¾ia
Mìsa, kuri ateina nuo Sosto.
Jis aklas. Jis susimai¹ì, bet ne¾ino, kodìl susimai¹ì.
Matote, ta pati Dvasia, kuri nusileido ant jo kaip lietus, kad
padarytù jç kvieèiu; jis nuo pat prad¾iù ne kvietys. Jis sprogsta.
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“O, a¹ negaliu remti kokio^O, ne, pone! A¹ ¾inau, kad
daktaras Jonas pasakì^” Gerai, pirmyn. Suprantate?
Pirmyn, jei taip nori.
252 Ne, ¾iþrìkite, jis nìra gimês ar sukurtas, ar paskirtas, kad
bþtù tokios rþ¹ies pauk¹tis. Jis gali^Jis yra^gali bþti ta
citrina, kuri auga apelsinmedyje, taèiau jis niekuomet nebus i¹
pat ¹aknù. Jis yra ka¾kas, kas buvo pridìta. Ir kai jie pakyla
taip auk¹tai savo denominacijose, kad nebegali matyti, kaip
patvirtinamas paskirtas Dievo ®odis, tuomet pasirei¹kia jù
kvailumas. “O, tie niekai, Aureolì vir¹ galvos ir visa tai, o, Tai
nes±monì”. Matote? Pasirei¹kì.
253 Jis nesukurtas, kad taip toli matytù. Jis tiek tegali matyti,
kiek jo denominaciniai akiniai leis jam ç¾velgti. Bet, nepaisant
to, jis aklas kaip kurmis. Tuomet pasirei¹kia jo kvailumas.
Suprantate? ©tai kur tikri ereliai nusileid¾ia pasistiprinti.
Taip, pone. ©tai kur tikri, i¹rinkti ereliai mato, kas jis. Kai jis
negali priimti to ®od¾io, tuomet jie ¾ino, jog jis tìra
denominacinis grifas.
254 Kodìl, kodìl gi jis negali skristi? Todìl kad, pasi¾iþrìkite,
kuo jis minta. Jis mito supuvusia denominacine dvìsena. Tai
ne_tai nepadìs dvasinti kþn±, nepadìs jam pasiekti dvasinç
tinkamum±, kitaip tariant, pakilti vir¹ denominaciniù
nesutarimù. Suprantate? Suprantate, jis tiesiog mito puvìsiais;
jo kþnas i¹ to sudarytas. Jis negali pakilti ten, kur ta ¹vie¾ia
Mìsa pakelia t± erelç. Jis paprasèiausiai negali to padaryti.
Suprantate?
255 Tai i¹pildo Mato 24:24. Jis skraido, ¹okinìja ç or±, plaka
sparnais, bet jis paprasèiausiai negali pakilti pakankamai
auk¹tai. Suprantate? ©tai taip. Matote, jis negali pakilti, jis
negali pasiekti to auk¹èio, kad gautù t± ¹vie¾i± Man±. Jis gali
misti ta sena mana, kuri ten ant ¾emìs, seniai mirê triu¹iai,
¹okavê dar prie¹ savaitê, prie¹ mìnesç, prie¹ keturiasde¹imt
metù, sugedê. Jis gali tuo misti, d¾iþgauti dìl to, ir klykti, ir
rìkti, ir triuk¹mauti, ir ¹okinìti, ir skristi kaip erelis. Jis
pateptas kaip ir koks kitas pauk¹tis.
Ir jis yra i¹ ereliù rþ¹ies, tas maitvanagis. Mes tai ¾inome.
Tikrai yra, taèiau jis negali skristi paskui t± tikr±jç erelç.
Suprantate? Jis tiesiog to negali. Ne, pone. Ne taip sukurtas jo
kþnas; jis mito kitokia maita, suprantate, ir tai nebuvo^tai
nebuvo_tai nebuvo ¹vie¾ia Mìsa, ¹vie¾ia Mana. Buvo tai, k±
kalbìjo Liuteris, k± kalbìjo Veslis ar toks ir toks daktaras.
Nebuvo tai, k± Jìzus kalbìjo ¹iai valandai.
256 Dabar jau baikime. Pateptieji, “Kristþs”, paskutinìmis
dienomis, bet “netikri mokytojai bei netikras prana¹as”.
®iþrìkite, kaip stulbina! Dabar noriu, kad sulygintumìte su
¹ituo; neturime laiko tai perskaityti, Mato 24:24 su Antru
Timotiejui 3:8.
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Mato 24:24 pasakyta, kad paskutinìmis dienomis,
suprantate, “Atsiras netikrù Kristù”, netikrù, pateptùjù,
“netikrù prana¹ù, ir rodys ¾enklus bei stebuklus”, tiksliai kaip
Tikrasis_Tikrasis, “ir_ir beveik suklaidins net I¹rinktuosius”.
Dabar atkreipkite dìmesç, tai Jìzus kalbìjo.
257 ©tai atìjo Paulius, tuoj po Jo, ir pasakì: “Taigi
paskutinìmis dienomis atsiras religingù ¾moniù, suprantate,
turinèiù dievotumo pavidal±. Ir vadovaus kvailoms
moterìlìms, visokiù pasaulio geiduliù ved¾iojamoms”.
O jie stebisi, kalba: “Kodìl tu kritikuoji tas moteris?” O,
varge^Jie To net nemato.
“Vadovaus kvailoms moterìlìms, visokiù geiduliù
ved¾iojamas”, nuo tokiù dalykù, kaip^i¹^Suprantate, “Ir
kaip Janas ir Jambras^”
Mato 24:24, “netikri Kristþs”, netikri, pateptieji, darantys
¾enklus bei stebuklus, kad suklaidintù I¹rinktuosius.
“Taigi kaip Janas ir Jambras prie¹inosi Mozei, taip
prie¹insis ir ¹ie netikìliai; netikusio proto, kas lieèia Tikìjim±”.
Ne “ka¾koks” tikìjimas. O “Tikìjimas!”
“Vienas Tikìjimas, vienas Vie¹pats, vienas kri-^” Jþs
negalite turìti “vieno Tikìjimo”, netikìdami “vienu
Vie¹paèiu”. Jþs negalite turìti dvejopù krik¹tù, ne vienas Tìvui
ir Sþnui, ©ventajai Dvasiai. “Vienas Krik¹tas”, Jìzus Kristus.
©tai taip. Matote, klaidingas krik¹tas!
258 Atkreipkite dìmesç, palyginkite tai parìjê namo. Pa¾velkite
ç Mato 24:24, Jìzus kalba; Paulius, Antras Timotiejui 3:8;
daugelis kitù. Ir dabar palyginkite tai.
259 Ir tuomet imkite kitas Ra¹to vietas: Luko 17:30, Malachijo 4.
“Kaip Janas ir Jambras prie¹inosi Mozei”, pateptam
®od¾iui tai valandai, “taip prie¹insis ir tie ¾monìs”, ne
¾mogus,_“¾monìs”, pateptieji, “prie¹insis Tiesai”.
260 “T± dien±, kai apsireik¹ ¾mogaus Sþnus”. Aprei¹kimo 10:1
iki 7, perskaitykite parìjê namo, “septintojo angelo ®inia,
atverianti Antspaudus”. Kas tai? Ne angelas yra ¾mogaus
Sþnus; bet pasiuntinys aprei¹kia ¾mogaus Sþnù. Ar dabar
galite atskirti? ©tai kur atrodo jums taip sunku, jþs matote. Ne
¾mogaus Sþnus, Pats; bet septintasis angelas, septintasis
pasiuntinys, aprei¹kia ¾monìms ¾mogaus Sþnù, nes Tai nebe
luk¹te. Jis negali organizuoti To. Tai vìl Pats Grþdas.
“Ir t± dien±, kai Janas ir Jambras prie¹insis”, pateptieji
(apsimetìliai tikintieji ir netikintys, formali ba¾nyèia ir
sekmininkai) stos prie¹ tikr±jç Grþd±, “bet paliks juos;
pasireik¹ jù, kaip ir anù, kvailumas”. Matote? Dabar jþs
suprantate? [Tikintieji sako: “Amen”_Red.]
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261 Aprei¹kimù 10 pasakyta: “Septintojo angelo trimitavimo
dienomis”. Taigi atminkite, septintasis, Laodikìjos Ba¾nyèios
Laikotarpis. “To angelo trimitavimas”, kai ba¾nyèios
laikotarpis denominavosi ir tapo ba¾nyèios laikotarpiu, kai
tapo sekmininkù organizacija; kai pasiuntinys tam^
Kas buvo kiekvienas pasiuntinys? Kas buvo Martinas
Liuteris? Sudraudimas katalikams. Kas buvo Veslis?
Sudraudimas tiems liuteronams. Kas buvo sekmininkai?
Sudraudimas tiems kitiems. Kur dabar nuìjo Gyvybì? I¹
organizacijos. Daugiau jokio luk¹to; tai Grþdas. Kas tai?
Sudraudimas sekmininkams, suprantate, kad i¹sipildytù
Ra¹tas ¹iai valandai. Suprantate?
262 ®iþrìkite, t± dien±, kai tas pasiuntinys^Ne kai jis tik
pradeda, bet kai pradeda skelbti savo ®ini±. Suprantate?
Pirmasis
Traukimas,
gydymas;
Antrasis
Traukimas,
prana¹avimas; Treèiasis Traukimas, ®od¾io atvìrimas,
atskleistos paslaptys. Nìra auk¹tesnio laipsnio ®od¾io
atskleidimui, nei prana¹ai. Taèiau vienintelis bþdas prana¹ui
bþti patvirtintam_®od¾iu. Ir, atminkite, Treèiasis Traukimas
buvo tù Septyniù Antspaudù atvìrimas, kad atvertù paslìpt±
Ties±, kuri buvo u¾antspauduota ®odyje. Ar matote tai?
[Tikintieji sako: “Amen”_Red.]
Tai yra tada, t± dien±, kai çvyks ¹itas dalykas, kai Janas ir
Jambras, padirbinìtojai, vìl pasirodys. Lygiai kaip jie pasirodì
tada, kai Mozì atìjo su originaliu ®od¾iu, kad Jç pasakytù; jie
pasirodo, kad Jç padirbtù. Visi¹kai teisingai. Dabar jþs matote,
kas yra Mato 24:24? Matote, pateptieji!
263 Taigi ¹tai trys dalykai, kuriuos pasakysime prie¹
u¾baigdami. ©tai. Noriu, kad klausytumìte dabar labai
atid¾iai, baigiame. Trys dalykai, atminkite, i¹sipildì trys
dalykai. Kaip tik dabar prie¹ jus trys dalykai.
264 Pirmas. Pasaulis Sodomos bþsenos. Jìzus sakì, jog taip
bus. Pa¾velkite ç t± i¹krypim±; mþsù moterys stengiasi elgtis
tarsi vyrai; mþsù vyrai stengiasi elgtis tarsi moterys, i¹lepê;
sugedê, nedori, negarbingi, demonù apsìsti, ir ne¾ino to.
Biblijoje pasakyta, jog tai çvyks, taip ir yra.
265 Antra. Tai ta valanda, pagal Ra¹tus, kai pasirodo Janas ir
Jambras. Antra.
266 Treèia. Tai ta pati valanda, kai ¾mogaus Sþnus turi bþti
apreik¹tas.
267 ©tai jums tikintysis, ¹tai jums apsimetìlis tikintysis ir ¹tai
jums netikintis. ©tai i¹kyla tikras ®odis, patvirtintas; ¹tai
apsimetìlis tikintysis Jç padirbinìja; o ¹tai netikintis, visk±
atstumia.
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Bet vakare nu¹vis ©viesa,
Keli± ç ©lovê tu rasi tada. (Teisingai?)
Tautos skyla, Izraelis bunda,
®enklai, nusakyti Ra¹te;
Pagoniù dienos jau suskaitytos (Sodoma),
vargai u¾gulê;
Sugrç¾kite, o, i¹bla¹kytieji.
I¹vadavimas jau netoli;
®moniù ¹irdys bijosi vis.
Prisipildyk Dievo Dvasios, taisyk ¾ibintus,
(kad galìtumìte pamatyti tos valandos
®odç),
Pa¾velk_i¹vadavimas nebetoli!
Netikri prana¹ai skelbia mel±, (jie sakì, kad
tie bus èia; pateptieji), atstumia Dievo
Ties±,
Mþs Dievas yra Jìzus Kristus.
©tai kas, jie Tuo netiki. Biblijoje pasakyta, kad taip bus.
©tai ir yra!
Bet mes vaik¹èiosime, kur ¾engì apa¹talai. (Ta
pati ©viesa! “Ir gr±¾ins tìvù Tikìjim±
vaikams”.)
I¹vadavimas jau netoli, taip netoli,
®moniù ¹irdys bijosi vis, (¾emì grimzta);
O, prisipildyk Dievo Dvasios, taisyk ¾ibintus.
Pa¾velk_i¹vadavimas nebetoli.
Ar tikite tuo? [Tikintieji sako: “Amen”_Red.] Tuomet
nulenkime galvas.
268 Toje ¾emìje, kur ¹i ®inia sklinda, nuo rytinìs iki vakarinìs
pakrantìs, nuo Kalifornijos iki Niujorko, ¾emyn ç pietus,
auk¹tyn ç ¹iaurê, misijose, visur Ji sklinda, ir ¹ioje Maldykloje.
Mes neturtingi. Mes neturime tu dideliù, ¾ibanèiù dalykù nei
televizijos laidù. Mes tik stengiamìs daryti, kas çmanoma. “Bet
visi, kuriuos Man davì Tìvas, ateis”.
269 Taigi a¹ noriu, kad jþs çsitikintumìte, ir jþs, kurie
klausotìs ¹ios juostos. ©iandien jþs galìjote pagalvoti, kad
stengiausi tai pasakyti apie save, kad a¹ ne¹iau ¹i± ®ini±. Turiu
su Ja bendra ne daugiau, kaip kas kitas, ne daugiau, kaip tik
balsas. Ir mano balsas netgi prie¹tarauja mano supratimui;
norìjau bþti med¾iotoju. Taèiau tai yra mano Tìvo valia, kuri±
skelbiu, kad vykdau, ry¾ausi vykdyti.
A¹ nebuvau Tas, kuris pasirodì prie upìs; a¹ tik stovìjau,
kai Jis pasirodì. A¹ nesu Tas, kuris daro tuos dalykus ir
numato tuos dalykus, kurie taip tiksliai çvyksta; a¹ tesu tik tas,
kuris yra greta, kai Jis tai daro. A¹ buvau tik balsas, kurç Jis
panaudojo, kad pasakyèiau Tai. Tai buvo ne tai, k± a¹ ¾inojau;
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a¹ tik atsidaviau, kad Jis kalbìtù. Tai ne a¹, tai nebuvo
septintasis angelas, o, ne; tai buvo ¾mogaus Sþnaus
pasirei¹kimas. Tai nebuvo angelas, jo ¾inia; tai buvo atskleista
Dievo paslaptis. Tai ne ¾mogus; tai Dievas. Angelas nebuvo
¾mogaus Sþnus; jis buvo pasiuntinys nuo ¾mogaus Sþnaus.
®mogaus Sþnus yra Kristus; Jis yra Tas, kuriuo jþs mintate. Ne
¾mogus jus maitina; ¾mogus, jo ¾od¾iai praeis. Bet jþs mintate
nei¹senkanèiu ¾mogaus Sþnaus Kþnu-®od¾iu.
270 Jei jþs nesimaitinote kiekvienu ®od¾iu, kad çgytumìte jìgù
skraidyti vir¹ visù tù denominacijù ir pasaulieti¹kù dalykù, ar
padarysite tai dabar, kol melsimìs?
271 Brangus Tìve, tai sunku. Nelengva mirtingajam tai
padaryti. Tu visk± ¾inai. Ir a¹ meld¾iu Tavês, Brangus Dieve,
kad tai nebþtù suprasta klaidingai. Bet Tavo ®od¾io ©viesoje
tevaik¹to ¾monìs.
272 Ir, Tìve Dieve, a¹ ne¾inau, kurie yra I¹rinktieji; Tu ¾inai.
A¹ ne¾inau, kada çvyks Tavo Atìjimas. Bet a¹ tiktai ¾inau, jog
Tu sakei, kai tai çvyks, tie netikri, pateptieji; ne kai jie pradìs.
Mozì juos paprasèiausiai paliko ramybìje, nes jis nieko
daugiau negalìjo padaryti. Jis tik galìjo pasakyti, k± Tu sakei.
Tu liepei jam i¹¹aukti ma¹alus; paskui jie i¹¹aukì juos. Tu
liepei jam vandenç paversti krauju; paskui jie tai padarì. Mozì
tik pateikì ®odç po ®od¾io, k± Tu sakei, bet paskui Tu buvai
tas, Kuris atskleidei t± kvailum±.
273 Taigi, Tìve, Tu vis dar esi Dievas. Tas pats ®odis pasakì,
kad tai çvyks paskutinìmis dienomis. Daugelis dorù ¾moniù,
kaip kalbìjome praeit± sekmadienç, dìjo rankas ant tos
Skrynios naujame ve¾ime, kuri buvo ne ant levitù peèiù, ir
mirì, “mirê nuodìmìje ir nusi¾engimuose”, ginèijasi su savo
paèiù s±¾ine.
274 Daugelis tarnautojù, sìdìdami kabinete, skaito ®odç ir
greitai perverèia puslapç; kad nebþtù nupþsti, ¾inodami, jog
neteks savo visuomeninìs padìties, padìties savo ba¾nyèioje ir
savo denominacijoje. Dieve, padìk mums niekuomet to
nepadaryti!
275 Apvalyk mþsù ¹irdis, Vie¹patie, nuo viso pasaulietinio
purvo. Vie¹patie, a¹ pasiruo¹ês apvalymui. A¹ pasiruo¹ês, kartu
su ¹ia ba¾nyèia ir su visais, kurie klausosi, ir kurie klausysis
¹ios juostos. A¹ stoviu, Vie¹patie, ir pra¹au apvalyti. Vie¹patie,
pasiimki mane ç puod¾iaus dirbtuves ir sudau¾yki mane,
suformuoki i¹ manês tarn±, kokio Tu norìtumei.
Nes, Vie¹patie Jìzau, “A¹ esu ¾mogus ne¹variomis
lþpomis”,_kaip
¹aukì
Izaijas,_“gyvenu
tarp
¾moniù
ne¹variomis lþpomis; ir vargas man, nes a¹ maèiau, kaip
apsirei¹kì Dievas”, kai Izaijas ©ventykloje pamatì Angelus. A¹
matau laiko pabaig±, Vie¹patie, ir vargas man bei mano ¹eimai;
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vargas man ir mano tautai. O Am¾inasis Dieve, pasigailìk
mþsù. A¹ maldauju u¾ save ir taut±. Neleiski mums ¾þti su tais,
kurie netiki, bet leiski gyventi mums su tikinèiaisiais.
276 Kiekviena denominacija, Vie¹patie, kiekvienas vyras ar
moteris^Negaliu
Tavês
pra¹yti,
kad
palaimintumei
denominacij±, kai ¾inau, jog Tu esi prie¹ j±. Taèiau tegaliu
pasakyti, Vie¹patie, jei tarp jù yra Tavo avys, tei¹girsta jos ¹i±
juost±. Tei¹girsta jos Tai, Vie¹patie, ir tesupranta Tai tuo
supratimu, kurç Tu joms suteiksi, tei¹eina jos ir tepriima Tave.
Tenebþna jos suklaidintos ¹ios dienos aklumu ir tradicijomis.
Tenemìgina jos ìsti tai, k±^ar tai, kas buvo skerdiena an±
dien±. Tepriima jos ®odç.
©itaip fariziejai nukry¾iavo Tave, Vie¹patie. Jie priìmì
Mozìs laikù skerdien± ir mìgino d¾iaugtis ja; po to, kai Tu
pateikei t± simbolç dykumoje, apie tai, kaip kiekvien± vakar±
bþdavo ¹vie¾ia mana, kas rei¹kì kiekvien± kart±. ©tai kur jie
su¾lugo. Tai juos apnuodijo. Juos nu¾udì tas ¾alingas maistas.
Ir dvasi¹kai ¹iandien tas pats; dvasi¹kai juos nu¾udo
denominacija.
Padìk mums, Brangus Dieve. Dabar viskas Tavo rankose.
Jìzaus Kristaus Vardu.
277 Nulenkê galvas giedosime, kol jþs apsisprêsite. Ar eisite
vis± keli±?
Gird¾iu, mano I¹g-^(o Jis yra ®odis)
^-elbìtojas kvieèia,
Gird¾iu^
“O, klajojau ilg± laik±, bet i¹ tiesù, kaip tik dabar gird¾iu
Jç: ‘Ateikit pas Mane visi ie¹kantys’. I¹girsk: ‘imki savo kry¾iù,
eik paskui Mane kasdien’. ‘Taip, nors a¹ eièiau per mirties
¹e¹ìlio slìnç, nebijosiu pikto; per þksmingas ¾alias ganyklas ir
tylius vandenis’.”
Ir kur Jis mane veda, a¹^
“Vie¹patie, a¹ matau t± trejybìs kvailystê. Matau vis±
pasaulç, çtraukt± ç tai; visur auga pikt¾olìs. Taèiau kur Tu
mane dabar vedi, Vie¹patie, a¹ bþsiu kaip tie i¹ Darbù 19. ‘Kai
jie Tai i¹girdo, buvo perkrik¹tyti Jìzaus Kristaus Vardu’.”
^einu paskui, (“Nuìjau dalç kelio, Vie¹patie,
pakankamai, kad priimèiau Tave”.)
Dabar eisiu su Juo vis± keli±.
[Brolis Branhamas pradeda niþniuoti
Kur Jis mane
veda_Red.]
278 Brangus Dieve, a¹ tikiu, jog tai kyla man i¹ ¹irdies. A¹
tikiu, jog tai kyla kiekvienoje ¹irdyje tù, kurie dabar gieda,
galbþt daugelio tù, kurie klausys ¹ios juostos, kurie
nedalyvauja ir nesiklauso dabar. Leisk mums to trok¹ti,
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Vie¹patie, nepaisant, kokia kaina. Pasakyta: “Kaip ¾mogus,
kareivis, karalius, pasirengês susiremti su armija; pirmiausia
sìda ir paskaièiuoja, ar jis gali tai padaryti, ar gali mesti
pasaulio dalykus? Ar gali mesti, çstoti ç para¹yto Dievo ®od¾io
armij±; ¾ygiuoti drauge su Jo kareiviais, skraidyti su Jo
ereliais?” Suteik tai, Vie¹patie, Jìzaus Vardu.
279 Jþs tikite? Jþs priimate Jç? Gerai. Mes vìl jus èia
pamatysime ¹ç vakar±, jei tokia Vie¹paties valia. Ar tikite, kad
tai Tiesa? [Tikintieji sako: “Amen”_Red.] Ar tai pakankamai
ai¹ku? [“Amen”.]
Su savim imk Vard± Jìzaus,
Vargo, sielvartù ¾mogau;
Jis paguos tave, palinksmins,
Imki visa ku-^
Dabar paspauskite rank± esantiems greta.
O brangus, nuostabus
Vardas d¾iaugsmo ir vilties, vilties!
O brangus, nuostabus
Vardas d¾iaugsmo ir vilties!
Klaupdami prie¹ Jìzaus sost±,
Vard± Jo pagerbsime,
Jç Karalium vainikuosim^(Jis yra Dievas,
tuomet)
Kai kelionê baigsime.
O brangus, nuostabus, o koks nuostabus
Vardas d¾iaugsmo ir vilties!
O brangus, nuostabus
Vardas d¾iaugsmo ir vilties!
280 Manau, kad visi tarnautojai buvo pasveikinti ¹ç ryt±,
paminìti.
Kai ¾mogus vis± savaitê meldìsi, norìdamas ka¾k±
su¾inoti, matydamas tas Ra¹to vietas, esanèias prie¹ais tave.
“Vargas man”,_sakì Paulius,_“jei neskelbiu Evangelijos”.
Kelio pabaigoje jis pasakì: “A¹ nevengiau jums paskelbti visù
Dievo Nutarimù, kai Jie man buvo duoti”.
281 Kartais a¹ kai k± pamir¹tu pristatyti, pa¹vêsti kþdikius.
Neseniai Billis pasakì, kad buvo atìjês ¾mogus ir tarì: “A¹
èia vaik¹tau jau dvejus metus, kad bþtù pa¹vêstas mano
vaikas”.
Billis pasakì: “Negalvokite nieko blogo. A¹ irgi turiu
vaik±, jam vieneri metukai, o jis taipogi dar nebuvo pa¹vêstas.
Todìl a¹ paprasèiausiai palauksiu, kol jis paaugs, kai pats
galìs tenai nueiti, ko gero”.
282 Taigi mes suprantame, broli, sese, tai ne_tai ne,
suprantate, a¹^Vienas dalykas_mes turime pa¹vêsti savo
vaikus.
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Mes turime pakrik¹tyti kievien±. Tenai yra baseinas; yra
vanduo. Jei tu dar nebuvai, kas tau trukdo? ©tai vanduo. Ateik
tuojau pat. Nelauk iki vakaro; ateik tuojau pat. Tenai ¾mogus
pakrik¹tys kiekvien±, kuris atgailavo ir atliko i¹pa¾intç. Jei tu
jau buvai pakrik¹tytas tuzin± kartù, jie pakrik¹tys tave Jìzaus
Kristaus Vardu nuodìmiù atleidimui. Suprantate? Mes tai
padarysime.
283 Bet, suprantate, mano ¹irdyje ®inia. A¹ privalau J±
i¹sakyti. Tai mano vienintelis tikslas, ne¾iþrint, k± sako mano
¾mona, k± sako mano vaikai, mano pastorius, kas k± besakytù.
Tai mano Vie¹pats. A¹ privalau Tai pateikti. Tai mano
vienintelis tikslas.
284 Taigi daugelç kartù a¹ pamir¹tu apie tarnautojus. Manau,
galbþt^mþsù brolis, Brolis Nevillis, brangus ¾mogus. ©tai tie
kiti broliai, mes laimingi, kad jþs èia.
285 Ne tai, kad mes nesutinkame su tavimi, broli, kad bþtume
kitokie. Daugelis i¹ jþsù galbþt esate tarnautojai,
pripa¾çstantys trejybê. Mes nenorime pyktis su jumis. Mes jus
mylime. Jei nemylìtume, jei tuo netikìèiau, niekuomet
nei¹eièiau i¹ ¹ios ba¾nyèios, neparpuolês ant keliù ir
nepasakês: “Dieve, i¹taisyk mane”.
A¹ nenoriu, kad ta i¹didi, savanaudi¹ka dvasia susimai¹ytù
su man±ja. Noriu, kad mano dvasia bþtù tyra ir ¹vari, broli¹ka
meilì, ¹ventumas ©vent±ja Dvasia. Na, o jei kas nors daro k±
nors negera man, viskas gerai. Nors a¹ ir turiu teisê atsilyginti
tuo paèiu jiems, nenoriu to savo gyvenime. Ne, a¹_a¹ noriu
turìti meilê. Noriu bþti pasirengês pataisyti su meile, su meile,
kuri visi¹kai atsako u¾ tai tenai.
286 A¹ nenoriu bþti kitoks. Metodistai, baptistai, katalikai,
presbiterionai, kas jþs bebþtumìte, a¹ nekalbu to tam, kad
i¹siskirèiau, bþèiau su jumis i¹didus. Jei taip daryèiau,
turìèiau bþti ¹tai èia prie altoriaus, melsdamasis Dievui.
Bet a¹ kalbu tai i¹ meilìs ir matau, kur jþs einate. Na a¹
nesakau to nuo savês, pasitikìdamas savimi. A¹ jums perduodu
TAIP SAKO VIE©PATS. Tai yra Tiesa. Ir a¹ myliu jus u¾ tai.
Telaimina jus Dievas.
287 Dabar sugiedokime kit± ¹ios giesmìs posm± prie¹ i¹eidami.
Norìtume, kad ¹ç vakar± ateitumìte èia, jei galìsite. Jeigu ne,
tebþnie su jumis Dievas, kolei susitiksime. Mes tiesiog
melsimìs, kad Dievas jus palaimintù ir duotù visa kas
geriausia i¹ Savosios ¾emìs, suprantate.
Su savim imk Vard± Jìzaus^
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Pateptieji laiko pabaigoje, 3 T. 4 Kn.
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