
1965. 21. februāris

Laulība un šķiršanās
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1 Lūgšanas laikā nolieksim savas galvas. Mūsu Svētīgais Tēvs, Mēs pateicamies Tev
šajā rītā par privilēģiju atrasties šeit, šajā auditorijā, sagaidot priekšā stāvošo dienu.
Mēs nezinām, ko satur šī diena, bet mēs zinām, Kas satur šo dienu. Un tā, mēs lūdzam,
lai Viņš, Kura rokās ir gan šodiena, gan rītdiena, gan visa Mūžība, mūs svētītu šajā
dienā, kad esam sanākuši kopā

Viņa Vārdā, lai mēs labāk zinātu, kā mums dzīvot un Viņam kalpot. Tāds, Tēvs, ir
mūsu vienīgais nolūks. Dievs, pazīdams mūsu sirdis, zina, ka tā ir patiesība. Mēs veltām
Tev gan sevi, gan šo priekšā stāvošo dienu kalpošanai Tev, Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.
Lūdzu, sēdieties! [Brālis Branhams saka kādam uz platformas: “Lūk, vēl viens”. - Red.]

2 Labu rītu visiem, kuri ir šeit šajā auditorijā, un tāpat arī tiem, kuru nav klāt, bet
kuri  šajā  rītā  pa  visu  pasauli  uztur  ar  mums  tiešos  sakarus.  Tas  dod  man  milzu
privilēģiju šajā rītā nākt un runāt par šo mūsu dzīves ārkārtīgi svarīgo tēmu. Kas attiecas
uz klātesošajiem, tad jūtos mazliet neveikli, jo tieši manā priekšā atrodas aizkars, un
man nākas vērsties pie jums pa labi un pa kreisi. Tiem, kuri neatrodas šeit, varu pateikt,
ka pa labi no manis atrodas skolas auditorija, bet kreisajā pusē man ir fizkultūras zāle;
bet es stāvu uz grīdiņas starp tām, kur ir atvērts aizkars, kas tās atdala, paverot man
skatu  gan  pa  labi,  gan  pa  kreisi.  Šajā  rītā  mūsu  auditorija  ir  pārpildīta,  tāpat  arī
fizkultūras zāle, un tāpat arī dievnams, kas atrodas Astotajā un Penni ielā. Un no šīm
pārpildītajām vietām, izmantojot telefona sakarus, tiek raidīts uz citām vietām.

3 Mums  ir  bijis  brīnišķīgs  laiks  ar  to  Kungu,  un  mēs  ar  prieku  gaidījām šo  rīta
dievkalpojumu.  Un šajā  vakarā  būs  šīs  četru  dienu kampaņas noslēgums,  un mēs,
protams, ielūdzam visus, kuri vien var atnākt šurp. Mēs ticam, ka Kungs mums šovakar
dos varenu kulmināciju, paveikdams kaut ko ārkārtīgi izcilu, ka Viņš dziedinās visus
slimos un darīs lielas lietas, kādas Viņš parasti dara. Un mēs ar milzīgu prieku gaidām šo
vakaru.  Mēs  no  visas  sirds  ielūdzam visus  un  katru  atsevišķi,  ikvienu  draudzi  no
jebkuras denominācijas. Pat, ja jūs neesiet Kristieši; mēs, protams, aicinām grēciniekus
nākt un sēsties kopā ar mums. Un mēs izdarīsim visu, ko varēsim, lai iemācītu viņiem tā

Kunga ceļu, lai mēs varētu dzīvot. Tad vēl, es ceru, ka klausītāji nenervozēs. Arī es
paļaujos uz Dievu, lai man nebūtu jānervozē, jo man bija satraukuma pilna nakts, ļoti
saspringta. Tāpēc, ka es apzinos, ka manis teiktais šajā rītā tiks man uzrādīts Tiesas
Dienā, un es—es nevarēju aizmigt, jo es zinu, ka, ja es to nepateikšu, tad tas Tiesas
Dienā vērsīsies pret mani. Tā, ka ir ļoti grūti, ko citam neizskaidrosi.

4 Un tā, šajā rītā mēs runāsim par tādu nopietno tēmu, kā - “Laulība un Šķiršanās”.
Es to pataupīju svētdienas skolai  tā iemesla dēļ,  lai  mēs varētu parunāt par to bez
steigas, sludināšanas vietā. Tā būs no Rakstiem ņemta mācība.

Un es—es gribu ko teikt tam kalpotājam vai kalpotājiem kādā vietā, kur varbūt
nonāks viņu rokās šī lente, ja mēs vispār izlaidīsim šo ierakstu. Es nezinu, ko ar to
izdarīs šī draudze. Es lūdzu brāli Fredu iepriekš tikties ar draudzes padomi, pirms viņš
laidīs šo ierakstu tautā. Un ļaudīm pa visu zemi, kuriem ir uzstādīti magnetofoni, lūdzu,
neizlaidiet no rokām šo lenti, iekams brālis Sotmans nepaziņos par to. Lūk, un ja tā tiks
izlaista un kāds no maniem brāļiem kalpotājiem, vai jebkurš Kristietis kaut kur kādā
vietā,  nespēs  piekrist  tam,  ko  es  teikšu  šajā  lietā,  tad  es—es  ceru,  ka  jūs  To
nekritizēsiet. Ja jūs To nesaprotiet tādā veidā, kā es par To mācu, nu ko, jums uz to ir
tiesības kā ganam un kā kalpotājam. Arī es izturos ar cieņu pret to, kam ticat jūs.

5 Attiecībā  uz  šo  jautājumu eksistē  divas  pamat  mācības.  Bet,  ja  ir  divi  strīdīgi
viedokļi, tad vai nu vienam no tiem ir jābūt pareizam, vai arī nav pareizs neviens. Un tā,
šajā rītā mēs mēģināsim, ieskatīties Dieva Vārdā, lai tiktu skaidrībā par to. Manuprāt, ja
tas ir Bībelisks jautājums, tad Bībelē uz to

arī noteikti atradīsies atbilde. Un tagad, pirms mēs ņemsim šo, vai pareizāk sakot,
sāksim apspriest šo tēmu, un pirms es lūgšu par šo Vārdu, es gribu katram no jums
izteikt, ka es… īpaši Kristieši, es vēlos… es—es gribu, lai jūs šajā rītā lūgtu par mani. Un
visi, kas šajā rītā mūs klausās, nebūdami klāt te šajā auditorijā, lūdziet par mani, jo es
gribu būt godīgs un patiess.
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6 Un nu, to visu sakot, mēs apzināmies, ka būs kāds, kaut vai tikai viens cilvēks, kurš
turēsies pie Tā tik stipri, it kā no tā būtu atkarīga viņa dzīvība vai nāve. Daudzi no jums
aizies  no  šejienes  ticot.  Bet  daudzi,  iespējams,  nenoticēs.  Taču  es  zinu,  manos
dievkalpojumos ir cilvēki, kuri nāk šurp klausīties manī,

paklausīties, kas man ir jāpasaka; no, lūk, viņi sēd šeit arī šajā rītā, starptautiskā
mērogā, no dažādiem Amerikas štatiem, no Kanādas un no okeāna otras puses. Un jūs
paši varat iedomāties, kādu saspringumu jūti, zinot, ka tavās rokās atrodas šī cilvēka
ceļš uz Mūžīgās atrašanās vietu, jo viņš turēsies pie tā, ko tu saki. Tā, ka Dievs atprasīs
no  manis  par  visu  to,  un  es  gribu  šai  lietai  pieiet  cik  vien  iespējams  patiesi  un
neliekuļoti.
7 Tagad es—es palūgšu mūsu māsas. Es esmu aizstājis dažus vārdus, lai spētu to
pateikt viņu priekšā. Lūk, tur, Billija kabatā ir šis tas tāds, ko nebūtu vēlams runāt
jauktas auditorijas priekšā. Bet šo to es,  iespējams, pateikšu, jums tas ir  jāsaprot.
Pieņemiet to, kā no—no jūsu brāļa, cik es zinu. Jūs varbūt sēdētu ārsta kabinetā un
klausītos viņā, un viņš ar jums runātu ļoti tieši. Šeit ir jauni vīrieši un sievietes, un es
negribu, lai jums paliktu nepareizs priekšstats. Es vēlos, lai jūs ticētu un sēdētu mierīgi.
Atcerieties, Patiesībai ir jābūt apstiprinātai kā Patiesībai. 13 Un tā, bez šaubām, daudzi
no  jums nepiekritīs  tam,  kas  tiks  teikts,  taču  es  jums to  gribu  pierādīt  ar  Bībeles
palīdzību. Un tad, es domāju, ja jūs būsiet godbijīgi un ieklausīsities, tad jums radīsies
labāka izpratne un priekšstats par to, ko es pastāvīgi esmu centies jums ieskaidrot. Es
domāju, ka tas ienesīs skaidrību, es ticu, ka ienesīs.

8 Tāpat arī,  varbūt būs mazliet ilgāk nekā parasti,  kādu pusotru stundu, bet var
gadīties, ka vēl ilgāk. Es nezinu, cik daudz laika tas prasīs. 15 Un atkal, es gribu šoreiz
sacīt, ka zinu, ka cilvēki pieķeras taviem vārdiem; tas īpaši attiecas uz viņu draudzes
ganu. Jo, protams, es pats esmu bijis draudzes gans. 16 Un viņi turas pie sava mācītāja
vārdiem it kā starp dzīvību un nāvi. Viņi pieķeras garīdznieka vārdiem, it kā no tā būtu
atkarīga viņu dzīvība vai nāve. Un, protams, mācītājs - draudzes gans, savu zināšanu
robežās, cik vien labi var, māca saviem ļaudīm precīzi to, ko ir iemācījies seminārā;
neapšaubāmi tāpat arī garīdznieks, dažādu reliģiju garīdznieki, kur tādi ir. Protams, ka
draudzes gans tik tiešām ir garīdznieks; viņš ir draudzes aizstāvis un aprūpētājs. Un tā,
ja  garīdznieks  ir  cieši  pārliecināts  par  visu  to,  ko  viņam  ir  iemācījuši  klosterī  un
seminārā, tad šis cilvēks patiesi un no visas sirds stāsta tieši to, kas viņam ir iemācīts.
17 Nu ko, man nav nekādas ne semināra, ne klostera pieredzes, man arī nav nekas pret
to, bet man ir ļoti savdabīga dzīve.
9 Es  biju  aicināts,  būdams vēl  pavisam mazs.  Un  vienlaicīgi  man  tika  dota  gan
redzama, gan dzirdama zīme: Uguns Stabs krūmā un Balss, man tad bija septiņi gadi.
Tas  notika šeit,  Utikā Paik.  Mans tēvs  tad strādāja  pie  mistera  O.  G.  Votena,  kurš
pavisam nesen kā nomira. Bet jūs jau to esiet lasījuši šajā grāmatā, ziniet to notikumu.
Un no tā laika… Pēc tam tur uz upes Tas redzamā veidā parādījās ļaužu priekšā. Un
tagad To ir arī nofotografējuši, pie tam daudz reižu, šāds attēls karājas arī Reliģiskās
Mākslas zālē, Vašingtonā, Kolumbijas apgabalā, ar autortiesībām, kā vienīgā zinātniski
apstiprinātā p ārdabiskas Būtnes fotogrāfija; tas pats Uguns Stabs, tādā pašā veidā un
izskatā, kāds izveda Izraēlu no Ēģiptes. Es ticu, ka Tas ir Jēzus Kristus Garīgā veidolā kā
Dieva Dēls. 19 Jo Viņš bija nosaukts par “Cilvēka Dēlu”, kad Viņš bija atnācis pirmo reizi.
Tagad Viņš saucas par “Dieva Dēlu”, bet Tūkstošgadu valdīšanas laikā Viņš sauksies par
“Dāvida Dēlu”. Viņš atnāca kā cilvēka Dēls - pravietis, kā par Viņu bija teikts; tagad Viņš
ir - Dieva Dēls, pārdabiskajā; bet nākamajā varenajā Tūkstošgadu valstībā Viņš būs
Dāvida Dēls, Dāvida tronī sēdošs. Kā jau to zina visi Bībeles lasītāji, Dievs Dāvidam ir
devis Dievišķu apsolījumu, ka Viņš cels viņa tronī Savu Dēlu.

10 Un, lūk, šajā īpašajā, neparastajā kalpošanā, mani ir dēvējuši dažādi: sākot ar
“Dievu” un beidzot ar “velnu”. Un tā jau tas vienmēr tādās reizēs notiek. 21 Lūk, ko man
kādā vakarā sacīja viens katoļu draudzes arhibīskaps, mums bija diskusija, un viņš
teica: “Brāli Branham, Jānis Kristītājs skaidri parādīja savu misiju pēc Rakstiem, kā par
viņu bija stāstījis pravietis Jesaja”. Viņš teica: “Tava kalpošana ir skaidri apliecināta
Draudzē”. Sacīja: “Luterāņi ir Bībelē”. Viņš sacīja: “Luterāņi atpazina Luteru. Vesleja
sekotāji pazīst Vesleju. Bet kā ir ar vasarsvētku draudzi?” Teica: “Viņi kaut kur maldās,
viņi nezina, kurp iet” Es teicu: “Ser, visu cieņu!” 22 Tas bija tajā reizē, Gars nonāca pār
vienu  sievieti,  viņa  mani  nekad  nebija  redzējusi,  viņa  sieva…  un  Garā  runāja,  un
apstiprināja visu to pašu. 23 Un tagad, gribu būt godīgs, pirms runāt Vēstījumu šajā rītā.
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Es  nezinu,  es  teicu  viņam,  teicu:  “Ser,  es  nevaru  to  pateikt.  Tas  ir  ļoti  nopietns
paziņojums. Iespējams, ka tā ir”.

Es zinu vienu, ka pilnīgi noteikti kaut kas ir noticis. Visas šīs lietas, Tas ir zinātniski
pierādīts, un ir apliecinājis sevi visur pa visu pasauli, tās nav nekādas pasaciņas. Tā ir
Patiesība. Kas tas ir? Ļaujiet man jums atzīties, pirms es šajā r ītā uz jums runāšu. Es
nezinu, es neiedrošinājos izšķirties par kaut kādu rīcību, kamēr nebiju to dzirdējis no
Viņa, Kurš nesenā pagātnē runāja uz mani, darot man zināmas visas šīs lietas.

11 Atcerieties, mūsu Kungs Jēzus Kristus nekad neapliecināja Sevi kā Dieva Dēlu. Viņš
teica: “Jūs sakāt, ka Es Tas esmu; ar šādu mērķi arī piedzimu”, - un tā tālāk, bet Pats
Viņš Sevi nekad neapliecināja. 26 Un, lūk, Uguns Stabs, kurš veda Izraēla bērnus, - tas
bija Kungs Jēzus Kristus Garīgajā formā (jūs ticat tam?) Logoss, kurš bija izgājis no
Dieva. [Sapulce saka: “Āmen”.—Red.] 27 Un pēc tam, kad Viņš bija uz zemes, Viņš
teica: “Es no Dieva esmu nācis un pie Dieva aizeju”. To mēs visi zinām. 28 Un pēc Viņa
nāves, apglabāšanas un augšāmcelšanās, tarsietis Sauls bija ceļā uz Damasku, lai vajātu
kristiešus, jo tie mācīja savādāk, nekā bija iemācīts viņš.Un viņš bija varens karotājs;
mācījies pie Gamaliēla, viena no tā laika visspēcīgākajiem skolotājiem, viņu skolā, viņu
klosterī; liels vīrs un draudzes amatpersona. Un, lūk, kas notika: dienas vidū varena
Gaisma, atkal Uguns Stabs, pieveica viņu un viņš pakrita. Un Balss teica: “Saul, Saul, ko
tu Mani vajā?”

12 Tagad, ievērojiet, kad Pāvils piecēlās, viņš sacīja: “Kungs, Kas Tu esi?” Lūk. šis
cilvēks,  būdams ebrejs,  protams, neko nesauktu par “Kungu”,  ja tas nesimbolizētu
Dievu. Un tā, Tas bija tas pats Uguns Stabs. 30 Kā teica Jēzus: “Es aizeju pie Dieva. Es
esmu nācis no Dieva, un Es atgriežos pie Dieva”. 31 Tātad Viņš atkal bija Uguns Staba
veidolā; Viņš sacīja: “Es esmu Jēzus, Kuru tu vajā. Grūti tev nākas pret dzenuli spārdīt.”
32 Un mēs zinām, ka tad, kad apustulis Pēteris, kuram bija dotas draudzes celšanas
atslēgas, atradās cietumā, šis pats Uguns Stabs izgāja cauri restēm, atvēra cietuma
durvis un noslēpumainā veidā izveda viņu laukā, pie tam neiztraucējot sardzes vīrus.
Manā uztverē Tas ir - Jēzus Kristus vakar, šodien un mūžīgi Tas pats. 33 Un bez tam, jūs
vienmēr varat spriest par šīm lietām pēc to rakstura. Par visu var spriest pēc tā dabas,
pēc augļiem. Un es lūdzu jūs pavērot, kādus augļus Tas nes, šī Gaisma, kas ir Dievs,
tāpēc, ka Tā vienmēr pieved pie Dieva Vārda, un pierāda Dieva Vārdu, sludina Dieva
Vārdu, un Dievs būtiski apstiprina šo Vārdu jūsu priekšā. Kāds taču stāv aiz Tā.
13 Cilvēki mani sauc par pravieti. Es sevi nesaucu ne par kādu pravieti, jo es vienkārši
neiedrošinātos tā runāt, tomēr man ir… Paklausieties, es varu droši teikt, ka Kungs man
ir  ļāvis  daudz ko paredzēt,  pateikt  to,  kas  ir  kādreiz  noticis,  vai  notiks,  vai  notiek
pašreiz, un ne reizi nav bijis kļūdas, desmitiem tūkstošu reižu. Viņš pateica, kas notiks,
un viss piepildījās. Mēs visi to zinām. Ja šajā r ītā šeit klātesošo vidū, vai kaut kur citur ir
kāds cilvēks, kurš var nosaukt kaut vienu gadījumu, kad tas nav piepildījies, lai droši
pieceļas un pasaka to. Taču visi tie, kuri zina, ka no tūkstoš gadījumiem tas ikreiz bija
pilnīgi precīzi, sakiet: “Āmen”. [Sapulce saka: “Āmen!”—Red.] Redziet? Un tāpat tas ir
bijis pa visu pasauli. 35 Kaut kam ir jānotiek. Dievs nekad nedara tādas lietas, ja aiz
tām neslēpjas kāds mērķis.

14 Man ienāca prātā kāda doma. Es to esmu atzīmējis savos pierakstos. Lūk, šajā rītā
mana krekla piedurknēs ir neparastas aproču pogas… Daudzi no jums ir dzirdējuši par šo
kinozvaigzni, par Džeinu Raselu, viņas māte ir vasarsvētku draudzē; bet Denijs Henrijs ir
viņas brālēns, viņas mātes māsas dēls. Viņš bija baptists. Pirms diviem gadiem viņš bija
atnācis uz kādu sapulci, uz “Darījumu Cilvēku” sapulci Kalifornijas štatā, Losandželosā.
37 Bet es toreiz tikko kā biju izteicis šo svarīgo, lielo un spēcīgo apgalvojumu, ka pat
viens no kārtībniekiem, viens no galvenajiem Dieva Asambleju kārtībniekiem, nonāca
lejā no balkona, kur viņš bija sēdējis, uz platformas, un sacīja: “Es neticu, ka brālis
Branhams varēja pateikt kaut ko tādu”. 38 Es sacīju: “Mans pienākums ir to pateikt, ser.
Jo tas ir TĀ SAKA TAS KUNGS”. Tas toreiz bija par šī laikmeta draudzi.

15 Un apmēram tajā laikā, šis jaunais cilvēks, biznesmenis… Viņa brālis nodarbojas
ar… viņš  tur  tajā  rītā  fotografēja  televīzijai,  bet  viņa  otrs  brālis  ir  ceļu  inspektors
Kalifornijā. Un Denijs Henrijs pēc sapulces beigām iznāca priekšā uz platformas, lūk, tā,
kur vēl sēdēja visi vīri, nonāca lejā un apskāva mani. Un viņš pateica šādus vārdus:
“Brāli Branham, es ceru, ka tas neizklausīsies pēc zaimiem, bet”, - viņš sacīja, - “tas
varētu kļūt par Atklāsmes Grāmatas 23. nodaļu”. Jo Atklāsmes Grāmatā ir divdesmit
divas nodaļas. Viņš teica: “Es ceru, ka tas neskan kā zaimi”. Tikko viņš to bija izteicis…
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Šis puisis bija baptists un par pārdabisko nekā nezināja. Apskāvis mani savām rokām,
viņš sāka runāt svešā valodā. 40 Un kad viņš beidza runāt šajā svešajā valodā, tad
piecēlās kāda liela auguma tumšmataina sieviete, kura bija sēdējusi man iepretim, un
teica: “Tam nav vajadzīga mēļu tulkošana”. Viņa teica: “Es esmu no Luiziānas štata
Šrivportas; vai no Batonrūžas, kas arī ir Luiziānā”. Teica: “Tā ir vistīrākā franču valoda”.
41 Viktors de Djuks, francūzis, arī bija tur un viņš sacīja: “Es esmu francūzis, protams,
tas bija pateikts tīrā franču valodā”. 42 Es teicu: “Pagaidiet! Vienu mirklīti. Pirms jūs ko
teiksiet, uzrakstiet to, ko viņš pateica, gan jūs, gan jūs. Pieraksti arī tu, ko tu runā, un
salīdzināsim jūsu rakstīto”. Un, lūk, viņi, gan viena, gan otrs pierakstīja, un sakrita pat
pieturas zīmes. 43 Un tajā brīdī, kad viņi atnesa savu uzrakstīto, kaut kur no aizmugures
rindām iznāca patīkama izskata gaišmatains jauns cilvēks. Tur, kur bija atradies viņš,
nebija nevienas brīvas sēdvietas; viņš tur pašā aizmugurē bija stāvējis. Viņš iznāca
priekšā un teica: “Vienu mirklīti, es arī gribu pievienot savu uzrakstīto”. Viņš sacīja: “Es
esmu franču valodas tulks no ANO, no Apvienotajām Nācijām”. sacīja: “Gribu atstāt savu
pierakstīto”.

16 Un, lūk, visi trīs pieraksti izrādījās pilnīgi vienādi, franču valodā. Lūk, tā tas skan,
no oriģināla, no paša Denija pieraksta, kas bija viņa kabatā, kas, protams, ir pabijis arī
pie “Kristīgajiem Biznesmeņiem”, un tā tālāk:

“Par cik tu esi izvēlējies šo šauro taku, grūto ceļu; tu gāji, izdarījis savu
izvēli  Tu  esi  pieņēmis  īsto  un  pareizo  lēmumu,  un  tas  ir  Mans  Ceļš.
Pateicoties  šim  svarīgajam lēmumam,  tevi  gaida  liela  Debesu  daļa.  Cik
brīnišķīgu lēmumu tu esi pieņēmis! Tas atnesīs iespēju gūt varenu uzvaru
Dievišķajā mīlestībā.”

45 Lūk, šeit  šis  cilvēks apakšā parakstījis  savu vārdu. “Denija Henrija augstāk
izklāstītā  pravietojuma  tulkojums  par  brāli  Branhamu,  kuru  devuši  trīs  liecinieki,
kafetērijā, Losandželosā, Kalifornijā”.

17 Un, lūk, šis jaunais cilvēks, kurš to bija pravietojis, pats nesaprazdams, ko runā,
apmēram pirms mēneša bija Jeruzālemē. Viņam tika dota iespēja iet un pagulēt tanī
kapa vietā, kur pēc nāves bija guldīts Jēzus. Un viņš stāstīja, ka, tur tā guļot, viņš bija
atcerējies mani un sācis raudāt. Teica: “Cik gan tomēr grūti brālim Branhamam ir stāvēt
pretim visai šai pasaulei un visam tam, un visām šīm draudzēm!” 47 Kā vienreiz bija
teikuši par vienu… sakarā ar Billiju Grehemu, teica: “Mēs redzam Billiju Grehemu, jo
visas  draudzes  vienbalsīgi  ir  par  viņu.  Mēs redzam Oralu  Robertsu no vasarsvētku
draudzes.  Bet  kā gan mums var būt  kaut  kas tāds,  ja  Tas ir  pretrunā ar  to,  kas ir
iemācīts cilvēkiem?” Bet Tas ir Dievs. 48 Un Denijam ir hobijs, viņš slīpē un apstrādā
akmentiņus. Viņš aizgāja uz turieni, kur bija stāvējis Krusts, kā viņam teica, ka uz tā
akmens esot bijis Krusts. Tuvumā neviena nebija un viņš atšķēla no šī akmens gabaliņu,
un ielika kabatā kā suvenīru. Atbraucis mājās, viņš izgatavoja no tā priekš manis pārīti
aproču pogu. Un tas ir neparasti, kad viņš bija tās izgatavojis, izskatījās, ka tās ir ar
maziem asins traipiņiem. Un tieši pa vidu katram no tiem, kā turpinoties, stiepjas šaurs
celiņš - tieši cauri tiem, cauri abiem. Var jau būt, ka tas vienkārši ir… Redziet, kāds cits
varbūt to pat neievērotu, bet es to uztveru kā komplimentu par to, kam es ticu. Es
uzskatu, ka visam ir sava nozīme.

18 Un tagad, šajā reizē, Kungam ir kaut kas sagatavots. Ja tas nav tas, par ko Viņš ir
pravietojis Malahijas 4 un tāpat arī Lūkas 17, un citās Rakstu vietās, kurām ir jāpiepildās
pēdējos laikos, tad es teikšu noslēgumā, ka šeit ir ielikts fundaments priekš tā vīra, kad
viņš atnāks. Un tā, es esmu ļoti pateicīgs, ka Visuvarenais Dievs, ja tam ir jānotiek tādā
veidā, ir ļāvis man kaut ko paveikt, kaut nelielā mērā. ar visu manu neizglītotību. Gribu
izteikt pateicību par Viņa mīlestību pret mani, izteikt savu mīlestību pret Viņu un mūsu
mīlestību pret cilvēkiem. 50 Un tā,  es tuvojos šai  tēmai par “Laulību un šķiršanos”
patiesi un neliekuļoti. Lai Dievs ir žēlīgs visiem mums. 51 Tagad klausieties uzmanīgi. Arī
māsas, necelieties augšā un neejiet prom; pasēdiet kādu laiciņu mierīgi. Un, brāļi, dariet
jūs tāpat.  Neslēdziet tūliņ ārā savus aparātus, ar kuriem jūs klausāties šo pārraidi.
Nedariet  to.  Vienkārši  pasēdiet  mierīgi  šo  laiciņu,  kamēr  viss  beigsies.  Klausieties
uzmanīgi. ja jūs nevarat piekrist, tad atzīmējiet tās Rakstu vietas, kuras es izmantošu,
un pēc tam, lūgdami Dievu, izpētiet tās, pirms pieņemat savu lēmumu. Ak, Dievs, palīdzi
mums izskatīt cauri šo lietu!

19 Iespējams, ka tas viss nedaudz ievilksies garumā. Es negribu, lai jūs steigtos. Es
aicinu mūs visus nesteigties, bet izpētīt Dieva Vārdu precīzi un pamatīgi, cik labi vien
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zinām, kā to pētīt. 53 Sāksim ar Svētā Mateja 19. nodaļu. Sākot ar, es domāju, ar 8.
pantu - 19. nodaļā. Es gribētu sākt ar to, kaut gan varu jau arī sākt ar 1. pantu un lasīt
līdz 8.-jam. 54 Un atcerieties, tam, ko es runāju, ir jābūt ņemtam no Dieva Vārda. Tas
nevar būt tikai mans personīgais viedoklis. jo mans viedoklis ne ar ko neatšķiras no
jebkura cita cilvēka viedokļa. Taču tam ir jābūt nesaraujami saistītam ar Dieva Vārdu.
Atcerieties, pie Dieva viss atrodas noteiktā secībā. Viņš ir nemainīgs. Viņš vakar, šodien
un rīt ir Tas pats. Vai jūs tam ticat? [Sapulce saka: “Āmen”.—Red.] Viņš ir Tas pats. 55
Tagad es lasīšu no 19. nodaļas.

Kad  Jēzus  šos  vārdus  bija  beidzis  runāt,  Viņš  aizgāja  no  Galilejas  un
nonāca Jūdejas robežās viņpus Jardānas.

Un daudz ļaužu gāja Viņam pakaļ, un Viņš tos dziedināja.

Un farizeji nāca pie Viņa, To kārdinādami…

Šeit es ieturēšu nelielu pauzīti, lai jūs pievērstu uzmanību tam, kas bija šie Viņa
kārdinātāji.

…un sacīja uz Viņu: “Vai ir atļauts šķirties no savas sievas katra iemesla
dēļ?”

Bet Viņš atbildēja un sacīja: “Vai neesat lasījuši, ka Radītājs iesākumā tos
radījis kā vīru un sievu

Un sacījis: Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai; un
šie divi būs viena miesa?

Tātad  viņi  nav  vairs  divi,  bet  viena  miesa;  ko  nu  Dievs  savienojis,  to
cilvēkam nebūs šķirt.“

Tie  saka uz  Viņu:  “Kā tad  Mozus  ir  pavēlējis  dot  šķiršanās  rakstus  un
šķirties?”

Viņš  saka  tiem:  “Mozus  jums  atļāva  šķirties  no  savām  sievām  jūsu
cietsirdības dēļ, bet no iesākuma tas tā nav bijis.”

Lai Dievs mums palīdz!

20 Tie ir raksti. Šis jautājums tika uzdots Jēzum pašā Viņa kalpošanas sākumā. Un tas
pats tika prasīts Mozum viņa kalpošanas sākumā. Tas ir pirmais jautājums ticīgo sirdīs.
Grēcinieku tas neuztrauc. Tas domāts ticīgajiem, tāpēc, ka ticīgais cenšas izdarīt visu,
kas  vien  viņam ir  zināms,  lai  dzīvotu  pareizi  Dieva  priekšā.  Tāpēc,  kolīdz  paceļas
jautājums par reliģiju, tā rodas arī jautājums par “Laulību un Šķiršanos”, (kāpēc?) tāpēc,
ka tas ir pašas pirmās grēkā krišanas iemesls. Lūk, kur meklējami grēka pirmsākumi. Un
šī iemesla dēļ, tas katru reizi tiek celts priekšā izskatīšanai, jo tas ir pats grēka sākums.
58 Tagad es gribu atvēlēt laiku tam, lai to visu izskaidrotu, bet es ar prieku arī atbildēšu
uz jūsu vēstuli,  un darīšu  visu,  ko  varēšu.  Un mums te  ir  par  šo  tēmu sarakstītas
grāmatas, un daudz jautājumu, un pat avīžu izgriezumi un viss pārējais, lai varētu to
pierādīt, mēs zinām, ka tā bija Ieva. Tika uzskatīts, ka viņa ir apēdusi ābolu, bet tas pat
neatbilst Rakstiem, tagad viņi paziņo, ka tā esot bijusi aprikoze; ne viens, ne otrs. Viņa
tika pārkāpusi laulību, no kā radās pirmais bērns, Kains, sātana personīgais dēls, jo viņā
bija ļaunums. Tas neienāca pasaulē caur Ābelu. Sātana dēls bija Kains.

21 Es zinu, ko jūs tagad jautāsiet: “Ieva sacīja: 'Es esmu saņēmusi dēlu no tā Kunga'
(Latv.: 'ar Dieva palīgu'—Tulk.).” Pilnīgi pareizi.  60 Jūs varat ņemt pašu izlaidīgāko
sievieti pilsētā un vissliktāko vīrieti; un, ja viņiem būs bērns, tad viņš būs no tā Kunga,
jo Dievs ir  dabā ielicis šos likumus. Un pēc šiem likumiem, līdzīgi  saules lēktam un
rietam: iestādiet labā laukā nezāli un tā izaugs. Un tai ir jāaug, tāpēc, ka tāda ir Dieva
pavēle. Kad sēkla ir iesēta, tai ir jāaug. Nekas cits nevar uzaudzināt dzīvību, kā tikai
Dievs, jo tas viss darbojas pēc Viņa likumiem. Tāpēc tad, kad Ievas klēpī bija iesēta šī
ļaunā sēkla, tai bija jāizaug, jo tāds ir Dieva pašatražošanās likums. Un tas nostrādāja,
nevarēja notikt nekas cits, un tas bija no Dieva. 61 Šī iemesla dēļ ļaudis dažkārt saka:
“Tie jaundzimušie, kuri ir nākuši pasaulē vecākiem—nekristiešiem, ies bojā. 62 Jēzus
Kristus Asinis ir - lai atpirktu šo bērnu, un nav nozīmes, kā viņš ir nācis pasaulē, un cik
slikts viņš bija piedzimstot. Viņš - šis Dieva Jērs, ir paņēmis šīs pasaules grēkus uz Sevi.
Mazs bērniņš nevar nožēlot grēkus, jo viņam vēl nav ko nožēlot, tieši šīs pasaules grēku
aizvāc Kristus Asinis. Jaunpiedzimušie iet uz Debesīm.
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22 Tas ir pats pirmais grēks, un tāpēc allaž paceļas šis jautājums. Kad no Dieva nāk
kādas varenas izpausmes, tad viens no pirmajiem ir jautājums: “Kā ir ar ”Laulību un
Šķiršanos“?” Un līdz pat mūsu dienām cilvēkus joprojām satrauc šis jautājums. Kā tas
bija Jēzus laikā, kā tas bija Mozus laikā, tā tas ir bijis vienmēr, un līdz pat šai dienai
ļaudis uztraucas par to, jo viņi vēlas zināt, kāda tad ir Patiesība. 64 Bet kur ir jautājums,
tur ir jābūt arī atbildei. Un uz šo jautājumu, kā es jau teicu iepriekš, šajā nedēļā, ir jābūt
precīzai atbildei. Bet ja mēs saņemam uz kaut ko atbildi, kura—kura nav pareiza, tad
mēs zinām, ka uz to nevar paļauties. Taču ir jābūt īstajai, un jūs jautājat tikmēr, kamēr
uz savu jautājumu saņemat pareizo atbildi, ja jūs vēlaties zināt Patiesību. Un par cik tas
ir Bībelisks jautājums, tad ir jābūt arī Bībeliskai atbildei. 65 Līdzīgi tam, kā es jau teicu,
ja es šajā r ītā gribētu doties uz austrumiem, tad, cik zinu, man jāatrod uz lauka kāds
noteikts orientieris, un, ja tas ir tieši austrumu virziens, tad es dodos uz austrumiem.
Kāds varbūt teiks: “Brāli Branham, austrumi ir tur!” Potenciāli tur varbūt arī ir austrumi,
taču tas ir ziemeļaustrumu virziens. Es varu aiziet garām tam mērķim, ko meklēju. Man
ir jāgriežas atpakaļ, kad uzzinu, ka tas nav bijis pareizi. Pēc tam kāds varbūt sacīs:
“Brāli  Branham, ej  pa to  ceļu,  pa labi!”  Tā,  potenciāli  arī  tie  ir  austrumi,  bet  tie  ir
dienvidaustrumi. Es pazaudētu to mērķi, kuru meklēju, jo būtu aizgājis prom no pareizā,
taisnā ceļa.

23 Un ja tā, tad tagad mums ir divas uzskatu skolas par “Laulību un Šķiršanos”. Vieni
saka, ka “vīrietis var precēties tikai vienu reizi, kamēr ir dzīva viņa sieva”. Un tā ir viena
no atbildēm, taču, ja jūs tai sekosiet, tad drīz vien būsiet aiz borta. Pēc tam kāds cits
saka: “Ak, ja sieva vai vīrs, kāds no viņiem abiem, ir pārkāpis laulību, tad drīkst no viņas
vai viņa šķirties un doties laulībā vēlreiz”. Un arī ar to jūs drīz vien atradīsities aiz borta.
67 Un tā, redziet, ne uz dienvidaustrumiem, ne arī uz ziemeļaustrumiem; mums vajag
taisni uz austrumiem. Ja iesiet pa šo ceļu - aiziesiet no Rakstiem, ja pa to ceļu - arī
aiziesiet prom no Rakstiem. Mēs gribam zināt, kur Raksti  sasaucas ar Rakstiem, un
uzzināt  Patiesību par  to.  Visi  iet  pa dažādiem ceļiem, nedodot  precīzu atbildi,  taču
atbildei tomēr ir jābūt.

24 Līdzīgi tas ir arī šodien - draudzē ir divas lielas skolas, katra ar savu mācību: viena
no  tām ir  -  kalvinisms,  otra  -  armin-… arminisms.  Vieni  pārstāv  stingru  bauslības
ievērošanu, otri - žēlastību. Un, lūk, nācās konstatēt, ka šie cilvēki, kuri tic žēlastībai,
kalvinisti,  saka:  “Lai  svētīts  Dievs,  tas  nav  nekas  briesmīgs,  ka  es  smēķēju.  Man
dzeršana nekaitē. Es varu to darīt, jo Mūžība man ir garantēta”. Pēc tam sastopamies ar
tiem otrajiem, dzirdam: “Ak, kā man gribas viņu izlamāt, kā man gribas pateikt viņam
pārīti 'siltu vārdiņu', taču es esmu kristietis un man ir jāsaglabā mieru”. Redziet, jūs
atrodaties uz diviem dažādiem ceļiem, un neviens no tiem nav pareizs. Jā, to pateikt nav
viegli, bet tā ir taisnība. 69 Mēs atrodamies uz diviem atšķirīgiem ceļiem; viens iet uz
vienu pusi, otrs - uz otru. Tagad paskatīsimies, kur tad ir Patiesība.

25 Paklausieties un ieraudzīsiet paši, vai tas skan saprātīgi. Piemēram, ja es gatavojos
doties tālā ceļā - aiz okeāna. Es sasaukšu kopā savu ģimeni, pasaukšu pie sevis savu
sievu un teikšu: “Mēs… Dārgā, es dodos pāri okeānam.” Lūk, šī būs bauslības piekritēju
puse  -  “Un  tātad,  mana  sieva,  es  tev  pavēlu  pildīt  šādu  likumu!  Ja  tu  pēc  manas
aizbraukšanas sāksi flirtēt ar kādu vīrieti, tad, atgriezies mājās, es šķiršos no tevis. Es
nevēlos, lai tu ar smukām actiņām koķetētu un flirtētu! Skaidrs? Es - esmu tavs vīrs! Ja
tu ko tādu izdarīsi, tad, atgriezies, es tevi pametīšu”. 71 Pēc tam viņa paceļ savu roku,
saņem mani aiz šlipses, un saka: “Mīļo vīriņ, es arī vēlos tev ko teikt. Redzi, ja tu sāksi
mest acis uz kādu sievieti, vai aicināsi viņu pastaigāties, vai arī vispār sāksi pīties ar
kādu sievieti,  tad, kolīdz atgriezīsies,  es šķiršos no tevis!”  Lūk, vai  tā būtu laimīga
ģimene? Tie ir likuma turētāji, tik tiešām. 72 Tagad paskatīsimies no šī otrā viedokļa. Ja
es došos uz ārzemēm un sākšu tur nekrietni uzvesties… Sacīšu pie sevis: “O! Iešu un
pastaigāšos ar šo sievieti! Bet ar manu sievu viss ir kārtībā, viņai jau vienalga”. Mana
sieva teiks: “Es nedaudz paiešos ar šo vīrieti. Ar Bilu viss kārtībā, viņam tas nav svarīgi”.
Ja man tas nav svarīgi, tad jau tieši ar mani kaut kas nav kārtībā! Tātad es pietiekami
nemīlu savu sievu. Un ja viņai ir vienalga, tad ar viņu kaut kas nav kārtībā. Viņa ir -
mana sieva; es nevēlos, lai kāds cits vīrietis ākstītos ar viņu. Viņa ir - mana sieva.

26 Tātad, kāds tad ir pareizais uzskats? Gan vieniem, gan otriem daļēji ir taisnība, bet
tā nav pilnīga Patiesība. 74 Tad nu, lūk, kad es braucu uz ārzemēm, lai viss būtu pareizi,
es sasaucu kopā savu ģimeni un mēs visi kopīgi lūdzam. Un es ielieku viņus Dieva rokās,
un viņi uztic Dievam mani. Un, kad tas ir izdarīts, tad mēs braucam… tad es braucu uz
ārzemēm. Lūk, es zinu, ka viņa mani mīl; es uzticos viņai. Un arī es mīlu viņu; viņa
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uzticas man. Un kamēr vien es viņu tā mīlu, viņai nav ko raizēties, ka es varētu iet ar
kādu citu sievieti. Kamēr viņa uzticīgi mīl mani, man pat tāda doma nevar ienākt prātā,
ka viņa varētu iet ar kādu citu vīrieti, jo viņa ir - mana sieva, un es viņai ticu. 75 Es
domāju, ka, ja es tik tiešām būtu izdarījis kaut ko nelāgu, kādu kļūdu, kaut kur aizgājis
kopā ar kādu sievieti, tad pārnācis es viņai visā atzītos, teiktu: “Meda, es to negribēju!
Vienkārši iekļuvu lamatās; šī sieviete vienkārši pieskrēja man klāt, sagrāba aiz rokas un
sāka to un to…”, es domāju, ka viņa mani saprastu. Es domāju, ka viņa man to piedotu.
Taču es to nekad nedarītu, ne par ko, jo es mīlu viņu. Kaut arī viņa man piedotu, es to
nedarītu. Es ne par ko nedarītu viņai sāpes. Kaut gan es zinu, ka viņa man to piedotu, es
negribu viņu sāpināt.

27 Un tieši tāpat ir ar Dievu. Ja es… ja jau tā ir ar fileo mīlestību, kas ir cilvēciskā
mīlestība, pieķeršanās, tā, ko vīrietis jūt pret savu sievu; tad kā ir ar Agapi mīlestību, šis
grieķu vārds nozīmē: “Dievišķā mīlestība”, kā tā man liks rīkoties attiecībā pret Jēzu
Kristu? Es, pagaidām es vēlos iet un to darīt - tas man ir sirdī: iet un darīt! Vai arī…
teikšu tā, kamēr manā sirdī ir vēlēšanās to darīt - es eju un daru. Bauslība man neļauj to
darīt, jo es zinu, ka tikšu par to sodīts. Bet Patiesība slēpjas tur - kad Dievišķā mīlestība
piepilda jūsu sirdi, tad jūs vēlaties darīt To. Lūk, kur slēpjas visa Patiesība. Ir divas
skolas, taču taisnības nav ne bauslības piekritējiem, ne arī otriem, kalvinistiem, nevienai
no tām.

28 Tāpat arī mēs šodien redzam, ka ir daudz dažādu konfesiju. Ir katoļu baznīca un
protestantu draudze. Katra no tām apgalvo, ka viņi ir tas Ceļš, lūk: “Mums ir Ceļš, mēs
esam - Patiesība”. Ir metodisti, saka: “Pie mums ir Patiesība”. Baptisti saka: “Pie mums
ir Patiesība”. 78 Nu ko, es uzskatu, ka tas tā nav, kamēr viņi tā runā, jo Jēzus teica, ka:
“Es esmu Patiesība”. Redziet? 79 Tāpēc, kā jau teicu vakar sludinot, Viņš ir tā vieta, kur
Dievs ielicis  Savu Vārdu, vienīgā pielūgsmes vieta.  No tā,  ka tu esi  protestants,  tu
nekļūsti par Kristieti. No tā, ka tu esi katolis, tu nekļūsti par Kristieti. Tu nebūsi Kristietis
tāpēc, ka esi metodists, baptists vai no vasarsvētku draudzes. Tu esi Kristietis tāpēc, ka
biji kristījies Jēzū Kristū, ar Svēto Garu, bet ne ūdeni. “Ir viena Ticība; viens Kungs;
viena kristība”. Tā ir Svētā Gara kristība. Ūdens kristība tevi ieved sadraudzībā. Svētā
Gara kristība tevi ieved Kristū. Lūk, kur ir Patiesība.

29 Un attiecībā uz “Laulību un Šķiršanos” mums ir zināmas domas. Lūk, mūsu Kungs
šajās pēdējās dienās ir atklājis mums noslēpumu no Sava Vārda, kas bija aiz Septiņiem
Zīmogiem.  Tagad,  daudziem no  jums  tas  varbūt  šķiet  kā  Ķīnas  ābece,  bet  manai
draudzei tas ir saprotams. Pateicoties kam? Jūs esiet dzirdējuši par šiem redzējumiem
un par to, kas ir noticis. Un šis jautājums ir - bībelisks. Un mēs esam šurp ataicināti, lai
ticētu, ka ir jābūt pareizajai atbildei uz visu šo noslēpumu, kas bija apslēpts jau no
pasaule radīšanas laikiem. Un Bībeles pravietojumā ir teikts, ka šajā laikā šie noslēpumi
kļūs zināmi. Atklāsmes 10: “Septītā eņģeļa, Laodiķejas sūtņa, vēstījuma dienās Dieva
noslēpumi kļūs zināmi”. Un šis ir pēdējais laika periods. Laodiķejas.

30 Palūkojieties uz visu šo atmodu, kas turpinās jau piecpadsmit gadu vai vairāk, un
no  tā  nav  izveidojusies  neviena  denominācija.  Luteram  bija  atmoda,  un  radās
denominācija; Veslejam - arī tur izveidojās denominācija; Aleksandram Kempbelam arī
sekoja denominācija; visi pārējie varenie… Džons Smits un tā tālāk, - denominācijas;
Mudi… visu laiku. Taču šeit bija… Parasti atmoda ilgst kādus trīs gadus. Bet šī turpinās
jau vairāk nekā piecpadsmit gadu, un no tās nav radusies neviena denominācija, jo šis ir
Sēklas laiks. Tās vairs nav sēnalas; sēnalu laiks beidzas, tā jau ir Sēkla. 82 Dievs ir
gatavs, ja Viņš tagad to vēl nedara, tad tāpēc, ka Viņš ar Savu Vārdu aicina Draudzi uz
pilnību, Jēzus Kristus. Ievērojiet, kaut kur ir jābūt atbildei, tieši Tam, Dieva noslēpums ir
aiz  septiņiem zīmogiem, Septiņi  Zīmogi.  83 Kurš  no jums to  saprot,  paceliet  roku.
Paskatīsimies. Es domāju, ka lielākā daļa no viņiem ir no mūsu vietējās kongregācijas,
klausieties. Ja nē, tad drīz jau tiks izlaistas grāmatas par šo jautājumu. Jo mums tagad
par To ir dažas grāmatas.
31 Un mūsu izvēlētajā  Rakstu vietā J  ēzus mūs aicina atgriezties  pie  sākuma, lai
saņemtu  pareizo  atbildi  pēc  Rakstiem.  85  Toreiz,  kad  Viņš  ar  to  saskārās,  tad
redzeslaukā nokļuva divas lietas. Garīdznieki Viņam vaicāja: “Vai vīrietis var kaut kāda
iemesla dēļ šķirties no savas sievas un apprecēt citu?” Bet Jēzus teica: “No iesākuma tā
nebija”. Tad viņi sacīja: “Bet Mozus mums atļāva rakstīt šķiršanās vēstuli un šķirties no
viņas pēc jebkuras vēlēšanās”. 86 Viņš teica: “Mozus to darīja jūsu, - mazliet vaļīgāk
palaida virvi, - jūsu cietsirdības dēļ; bet no sākuma tā nebija”. Jautājums!
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32 Šodienas  jautājums skan līdzīgi,  kā  par  mieru  zemes virsū:  “Vai  tas  iestāsies
pateicoties politiķiem, vairāku valstu savienībai vai visiem apvienojoties?” Es jums teikšu
skaidri: nē. tas nekad nav izdevies un neizdosies. Un tomēr ir atbilde uz šo jautājumu:
“Vai uz zemes reiz iestāsies miers?” Jā, kad zeme būs brīva no grēka, tad iestāsies
miers.  Bet  līdz  tam laikam nekāda  miera  nebūs;  “jo  sacelsies  tauta  pret  tautu  un
valstība pret valstību”. Dievs ir devis kādu līdzekli  pret grēku. Klausieties uzmanīgi,
Dievs ir devis līdzekli, kā atbrīvoties no grēka uz šīs zemes, bet šīs planētas iedzīvotāji
nepieņem Dieva līdzekli. 88 Dievs mums ir iedevis līdzekli, arī kā pareizi laulāties ar
savām sievām un kā dzīvot ar viņām, taču cilvēki nepieņem Dieva līdzekli. nepieņem
Viņa Vārdu par to. To teica Jēzus. Un tas mums atgādina Viņa Vārdus, zinot, ka Viņš ir
teicis: “Debesis un zeme zudīs, bet Mani Vārdi nekad nezudīs”.

33 Šis jautājums, pie kura pareizās atbildes Jēzus grib mūs pievest, jāsāk pētīt no
paša sākuma. Tātad tas būs Pirmajā Mozus Grāmatā, jo tā ir - sēklas grāmata attiecībā
uz ikvienu jautājumu Bībelē. Un jums vienmēr nāksies vērsties pie sēklas, lai redzētu,
kas par sēklu ir uz lauka, lai jūs zinātu kādu ražu gaidīt. Tātad, kāda sēkla ir iesēta? Par
cik  Pirmā  Mozus  ir  -  sēklu  Grāmata,  mēs  vērsīsimies  pie  tās.  Jēzus  pievērš  mūsu
uzmanību šiem Rakstiem: “No iesākuma”. Tagad, atcerieties, lūk, kad sākās laiks. Līdz
tam tā bija Mūžība. Lūk, mums bija jautājums, ievērojiet to, ja jau vēršamies pie paša
sākuma. 90 Nepalaidiet to garām! Lūk, kāpēc es gribu runāt lēnām, to cilvēku dēļ, kuri
šorīt  uztur  ar  mums sakarus,  un  lai  ierakstā  būtu  skaidri  pateikts.  91  Jēzus  teica:
“Skatieties, kā bija no sākuma”, - tad uz zemes bija tikai pa vienam pārim. Bija viens
Ādams, viena Ieva, viņus bija savienojis vienīgi Dievs. Viens zirgs un viena ķēve, viens
papagaiļu tēviņš un viena mātīte. “Iesākumā”, - kur Viņš lika mums meklēt, no visa bija
tikai  pa  pārim.  Pareizi?  [Sapulce  saka:  “Āmen”.—Red.]  Tālāk,  mēs  uzzinām,  ka
'Iesākumā' viss noritēja pilnīgā kārtībā un harmonijā ar Dievu, bez visādām novirzēm.
92 Debesīs līdz šim laikam viss ir kārtībā; visas zvaigznes, galaktikas, saules sistēma,
viss ir pilnīgā kārtībā. Ja kaut vienu no tām izkustināsi - tiks izjaukta visa programma.

34 Tagad paklausieties. Redziet? Viena iejaukšanās var sabojāt visu programmu! Un,
lūk, kad cilvēciskās būtnes atradās nesaraujamā saiknē ar Dievu, viens vīrietis un viena
sieviete, tad šī sieviete izdarīja grēku, kā dēļ visa zemes programma tika atrauta no
Dieva. Tāpēc viens vārds, pielikts klāt šai Grāmatai, vai arī viens Vārds, atņemts no Tās,
- tas atrauj Kristieti no Dieva, atrauj draudzi no ciešas saiknes ar Dievu, atrauj no Dieva
atsevišķu ģimeni. Jebkurš ticīgais var izrādīties atrauts, ja nepieņems katru Dieva Vārdu.
94 Tieši sieviete tad bija par cēloni ģimenes sašķelšanai. Ne jau Ķerubi radīja nemieru uz
zemes. Ne jau Ādams sagandēja ģimeni. Un ne jau kaut kas cits sagrāva ģimeni un
izjauca savstarpējo attiecību veselumu, bet gan tieši sieviete, Ieva. Un tas tika izdarīts
šeit, “iesākumā”, par ko arī runāja Jēzus. Jēzus teica: “Iesākumā Dievs radīja vienu -
vīriešu kārtas  personu un vienu -  sieviešu,  no abiem dzimumiem”.  Un,  lūk,  kad šī
sieviete…  ne  ķēve,  ne  kucīte,  bet  sieviete,  viņa  pārkāpa  pilnīgo  Dieva  procesa
nepārtrauktību uz zemes, tad viss pārvērtās un kļuva mirstīgs. Sieviete, ne vīrietis, viņa
pārkāpa derību. Viņa lauza derību, (kāpēc?) jo pārkāpa Dieva Vārda robežas. Lūk, ja
viņa lauza savu derību ar savu vīru, tad viņa lauza arī savu derību ar Dievu; un par cik
viņa lauza savu derību ar Dievu, tad viņa to lauza arī ar savu vīru.

35 Un, tas, ka jūs laužat savu solījumu un jūsu derību ar Dieva Vārdu, - lūk, kas ir
radījis tik daudz 'nelikumīgi dzimušu' draudzes locekļu. Tāpēc, ka cilvēku grupa sanāk
kopā un saka: “Lūk, Tas nemaz nenozīmē to”, un tas visu šo organizāciju atrauj no
Vārda. “Mēs Tam neticam. Doktors Džonss teica, ka Tas tā nemaz nav”. Bet Dievs taču ir
teicis, ka Tas tā ir, Viņš teica: “Ikviena cilvēka vārdi ir meli, bet Mani ir Patiesība!” Un tur
arī p ārtrūkst šī nepārtrauktā saikne. 96 Tagad mēs redzam, ka, par cik šī ciešā saikne
tika pārtraukta, toreiz pārtraukta tika arī Dzīves līnija, pārtraukta laika līnija, lauzta
derība, viss bija sabojāts! Kurš pie tā bija vainīgs? Sieviete. Lūk, kurš lauza derību. Un,
ja jūs to vēlaties paši izlasīt, tad variet izlasīt 1.-ās Mozus Grāmatas, 3.nodaļā.

36 Lūk, tad arī vīrietis tika iecelts valdīt pār sievieti ar Dieva Vārdu. Viņa vairs nebija
vienlīdzīga ar viņu. Pēc dabas viņa bija vienlīdzīga, jūs ziniet; taču, kad viņa pārkāpa
Dieva Vārdu, tad Dievs iecēla vīrieti, lai viņš valdītu pār viņu. Pirmā Mozus 3:16, ja
gribiet pierakstīt. Viņa bija zaudējusi savu vienlīdzību ar vīrieti. Viņa bija Dieva Vārda
pārkāpēja.  98 Vai  tad  jūs  neredziet,  ka  šeit  viņa  ir  “viņa”  -  draudze?  Dieva Vārda
pārkāpēja, tas viņu pilnībā izslēdza no turpmākās secības. Un tas ir tas, ko izdarīja
draudze - apsedza visu ar garīgās nāves pārklāju. Tagad jūs sapratīsiet, kāpēc es tā
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cenšos jums ieskaidrot  šīs  lietas.  Tā ir  Patiesība!  Tie  ir  Bībeles  fakti.  99 Pievērsiet
uzmanību tam, kāpēc viņa kaut ko tādu izdarīja; kā viņa to spēja, tāda tik patīkama,
brīnišķīga un pilnīga sieviete? 100 Es reiz redzēju kādu gleznu, šķiet, ka tas bija Grieķijā,
kurā k āds mākslinieks bija attēlojis Ievu. Viņa tur izskatījās šausmīgi, tādas nemaz tik
bieži negadās satikt. Uzreiz bija redzams, uz ko raugās miesīga iztēle. Taču viņa nebija
tāda; viņa bija brīnišķīga, viņa kā sieviete bija pati pilnība, sievišķīga.
37 Pievērsiet uzmanību tam, kāpēc viņa ko tādu izdarīju, būdama tik augstas kārtas.
Viņai bija vienādas tiesības ar vīrieti, viņa bija vienlīdzīga ar viņu. Bet tagad mēs visi
zinām, ka viņa pazaudēja savu vienlīdzību ar vīrieti, kad bija kritusi grēkā, un Dievs
sacīja: “Un turpmāk viņam būs valdīt pār tevi”. Lūk, tie ir Raksti. Ja vēlaties, varam
izlasīt. 102 Es jums nosaukšu Rakstu vietas, lai ieekonomētu laiku tiem, kas pa visu
zemi uztur ar mums telefona sakarus, lai jūs paši pēc tam varētu izlasīt. 103 Pievērsiet
uzmanību viņas rīcības pamatojumam. Kā gan sātans spēja viņai piekļūt? 104 Vai jūs
zināt, ka reiz sātans bija vienlīdzīgs ar pašu Dievu? Protams, vienīgi viņš nebija radītājs;
viņš bija viss,  stāvēja pie Dieva labās rokas Debesīs,  varens vadošais  Ķerubs.  105
Pievērsiet uzmanību viņas rīcības pamatojumam, viņa nebija starp oriģināli radītajām
būtnēm. Viņa nebija no Dieva oriģinālajām radībām; viņa bija - blakusprodukts. Tāpēc
“iesākumā”, kā par to izteicās Jēzus, viņa nebija Dieva radītā oriģinālā būtne. Viņa ir no
vīrieša ņemts blakus produkts, kad Jēzus atsaucās uz “iesākumu”.
38 Atcerieties, Ādamā, sākotnējā radījumā, bija gan vīrišķā, gan sievišķā būtība, bet
pēc  tam  no  viņa  tika  atdalīta  riba.  107  Pievērsiet  uzmanību,  blakusprodukts,  un,
ievērojiet,  vienīgā no visām Dieva radībām, no visiem dzīvniekiem un pārējā,  viņa
vienīgā bija radīta tādā veidā. Visas pārējās sieviešu kārtas būtnes bija oriģināli radītas.
Visas pārējās sieviešu kārtas būtnes bija oriģināli  radītas, bet Ieva nebija tā radīta.
Redziet, bija vajadzīgs to izdarīt tādā veidā. Pēc kāda brīža mēs tam pieskarsimies.
Atcerieties, viņa nebija oriģināli radīta, viņa bija blakusprodukts. Un tur, šajā radīšanas
procesā… 108 Es nevēlos aizskart jūsu jūtas, taču es gribu jums sacīt tikai Patiesību.
Sēdiet mierīgi, labi.

39 Nav maldinošāka radījuma par viltīgu sievieti. Nekas cits arī nevarētu būt, jo nekas
cits nav tā radīts. 110 Un tāpat arī neko nevar vieglāk ievilināt maldos, kā sievieti. Lūk,
grēkā krišana pierāda, ka šis apgalvojums ir pareizs, grēkā krišana sākumā. 111 Viņa
nebija pirmsākumā oriģināli radīta. Viņa bija Ādamā, bet nevis no paša sākuma pati par
sevi, kā sieviete. Viņa tika radīta kā blakusprodukts. 112 Un tā, no visa radītā tik viegli
tikai sieviete spēj pievilt un ļauj pievilt sevi. Nekas nespēj krist tik zemu, kā spēj krist
sieviete. Padomājiet. No visām radībām, nav nevienas, kas spētu nolaisties tik zemu, kā
sieviete. Viņa vīrieša sirdi spēj saplosīt vieglāk, nekā jebko citu uz pasaules, viņa sieva.
Patīkama, piemīlīga sieviņa tin ap pirkstu kaut kādu citu tēviņu; palūkojieties uz to puisi
- sēd mājās viens pats ar saviem bērniņiem, asaru pilnām acīm. Viņa ir tā iekārtota.
Viņa  ir  iekārtota  tā,  lai  šādi  rīkotos.  Ne  cūka,  ne  suns,  neviens  cits  dzīvnieks  nav
izveidots līdzīgi viņai un nevar krist tik zemu kā viņa. Jā, tā ir taisnība. Pie visas manas
cieņas pret māsām, es vienkārši gribu, lai jūs būtu modras.
40 Neviens no dzīvniekiem nevar būt amorāls. Jūs variet nosaukt suni par “kucīti”,
suņu mātīti,  jūs variet nosaukt tēviņu… cūku par “cūku”, taču to morālā stāja stipri
pārsniedz daudzu Holivudas zvaigžņu morālo stāju. Lūk, cik zemu viņa var nolaisties.
Viņa nevar… Vienkārši padomājiet par to. Pasaulē nav nekā tāda, starp Dieva radībām,
kas spēj būt tik amorāls, spēj tik zemu nolaisties. 114 Jūs teiksiet: “Vienu mirklīti, bet
vīrietis?”  Tūliņ  mēs  pienāksim arī  pie  tā.  Bet  sievietei  atliek  vien  sacīt:  “Jā”.  115
Ievērojiet, nevienam, izņemot sievieti, nav dota spēja tik zemu nolaisties un kļūt tik
necienīgam.  To  nevar  ne  suns,  ne  cūka,  ne  arī  kāds  putns.  Neviens  dzīvnieks  nav
amorāls, un arī nevar būt, jo nav tā iekārtots. Cūka nevar būt amorāla, suns nevar būt
amorāls un arī putns nevar tāds būt. Tikai sieviete spēj tā uzvesties.

41 Vai tagad jūs redziet, uz ko mērķēja sātans? Redziet? Un tomēr viņai ir dota vara
pateikt “jā” vai “nē”. Saprotiet? Tas ir atkarīgs no tā, kā viņa vēlas izturēties. Vai ne?
Lūk, šeit mēs skaidri varam ieraudzīt čūskas sēklu, kur tā ienāca. Tā varēja ienākt tikai
vienā vietā. Kam to nevar ieskaidrot, tas tā arī  paliks akls. Saprotiet? Redziet,  bija
jānonāk līdz tam. 117 Pievērsiet uzmanību, šie dzīvnieki, mātītes, nevarētu neko tādu
izdarīt, tāpēc, ka tās bija Dieva oriģinālajā radībā. Bet sieviete nebija šajā oriģinālajā
radībā. Tagad mēs lūkojamies atpakaļ, lai parakņātos pagātnē, pēc tam pārcelsimies uz
mūsu dienām, Jaunajā Derībā. 118 Viņa vienīgā bija tā iekārtota, ka spēja dzīvot netīri
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un necienīgi. Suns tā nevar, un arī neviena cita dzīvnieku mātīte. Bet, lūk, sieviete var.
Suņi  un  citi  dzīvnieki,  reizi  gadā,  lai  radītu  pēcnācējus;  ne  jau  lai  gūtu  seksuālu
apmierinājumu, bet vienīgi pēcnācēju dēļ. Veca sivēnmāte, kucīte, vienreiz gadā, kādu
brīdi, savu pēcnācēju dēļ. Taču sieviete ir iekārtota tā, ka var jebkurā laikā, kad vien
vēlas. Man šeit dažas lietas ir izsvītrotas; jūs paši varat pārējo iztēloties. Suns to nevar,
sieviete var. Es ceru, ka Svētais Gars jums atklās pārējo no tā, ko esmu te izsvītrojis.
42 Viņa ir - vienīgā persona, sieviešu kārtas persona, kura ir izveidota skaistāka, nekā
v īrietis. Citu būtņu vidū tas tā nav. Visu citu Dieva radību starpā skaistāki ir tēviņi, gan
starp  dzīvniekiem,  gan  putniem,  gan  starp  visiem citiem,  vīriešu  kārtas  būtnes  ir
skaistākas.  120  Paskatieties  uz  vareno  briežu  tēviņu,  lieli,  skaisti  ragi,  iespaidīgs
augums;  un  mazā,  necilā  briežu  mātīte.  Palūkojieties  uz  lielo  gaili  -  viss  klāts
brīnišķīgām spalvām; un raibā, pieticīgā vistiņa. Pavērojiet putnus: tēviņus un mātītes.
Kāpēc gan, kāpēc tam tā bija jābūt no visām Dieva radībām? Visām radībām vīriešu
kārta ir skaistāka. Gan aitām, gan cūkām, gan zirgiem, visiem - tēviņi vienmēr ir lielāki
un skaistāki, tāpat arī putniem. 121 Taču cilvēku rasē sieviete ir skaistāka nekā vīrietis;
bet, ja arī viņš, tad kaut kas nav tā, kaut kur ir notikusi sēklas sakrustošanās. Bet, lūk,
oriģinālā - ir tā. Kāpēc, kāpēc gan tas tā tika izdarīts? Lai ar to pieviltu. Viņas skaistuma
autors, sātans, turpina pie viņas savu darbu, joprojām, arī šajos pēdējos laikos.

43 Ļaujiet  man  pie  tā  pakavēties.  “Pasakaini  skaistas!”  Vai  jūs  ziniet,  ka  pirmā
iznīcināšana, starptautiskā, pasaules mērogā, tas ir - vispasaules, notika skaistu sieviešu
dēļ? Kad “Dieva dēli vēroja, ka cilvēku meitas bija skaistas, un tie tās ņēma sev par
sievām”. Pareizi? 123 Vai esiet pamanījuši, cik ļoti ir pilnveidojies sieviešu skaistums
mūsu dienās? Es redzēju Perlas O'Brainas portretu, kura kādu laiku tika uzskatīta par
skaistāko sievieti mūsu zemē. Kas attiecas uz skaistumu, tad tagad viņu atstātu ēnā
jebkura skolas meitene. 124 Sievietes skaistuma pieaugšana demonstrē šo maldu un
viltus laikmetu. Kad vēl draudze ir izskatījusies skaistāk nekā šodien? Viss tiek attēlots
tik  varens,  lielas  skaistas  ēkas,  un  miljoniem tas  un  miljoniem šitais.  Vai  tad  jūs
neredzat, “viņa” - tie ir maldi!

44 Un tā, nekas nespēj tā nolaisties kā viņa, un viņa ir tā iekārtota, ka spēj pievilt un
maldināt. Un sātans tik tiešām piestrādā pie viņas šodien, šajās beidzamajās dienās, jo
viņš ir viņas dizainers. Varu to tūliņ pierādīt. Atgriezīsimies pie paša sākuma. Kurš sāka
viņu apstrādāt: Ādams vai sātans, Dievs vai sātans? Redziet, tas ir viņas intrigants. Tas
ir viņas galvenais ierocis, lai ievilktu vīrieti savā pagrimumā; būdama skaistule, viņa
vīrieti var tīt ap pirkstu, kā vien vēlas. Brālīt, ne jau krogs vai alkohola “točka” pazudina
vīru; bet skaistulīte, pastaigādamās pa ielu, izrādot sevi, puskailu. Lūk, kas sagūsta…
Lūk,  kur  ir  šis  kārdinātājs,  šis  pavedējs.  Un viņa  šajā  ampluā ir  nāvi  nesoša.  Vari
apšaubīt manu apgalvojumu, ka viņas dizainers ir - sātans, taču tā ir Patiesība. Sātans ir
viņu izveidojis. Un viņš joprojām turpina to darīt.

45 Atļaujiet man jums parādīt  šo to no Rakstiem. Man jūs ir  jāatgriež atpakaļ  pie
Rakstiem, bet jūs tad varēsiet veidot jau paši savu viedokli, raugoties uz to visu šodien.
127 Sātans tieši atspoguļo tāda veida skaistumu. Ja atceraties, viņš no visiem Debesu
Eņģeļiem bija visdaiļākais. Pareizi? Un viņam iegribējās padarīt Debesis vēl skaistākas
nekā Mihaēla valstība. Tā bija? Bet, ka Kains bija viņa dēls, tas ir redzams pēc tā, ka
viņš piedāvāja daudz skaistāku pielūgšanas veidu, izrotādams savus altārus ar augļiem
un ziediem, un tā tālāk. Vai ne? Brīnišķīgi! Grēks ir brīnišķīgi skaists, tas, ko mēs šodien
saucam par skaistumu. Un grēks aizrauj ar skaistumu. Paskatoties uz sievieti, ejošu pa
ielu,  tu  nepateiksi,  kas  ir  viņas  sirdī.  Redzat?  Bet  es  gribu  šo  to  pateikt,  lai  jūs
ieraudzītu, kāpēc tieši sātans ir šis viņas dizainers. Pilnīgi pareizi, to jau pierādīja Kains,
viņa personīgais dēls. Un. lūk, viņa ir apbrīnojami skaista, un tāpēc viņa var pievilt.

46 Pasaule ir skaista, un tāpēc spēj pievilt. Es ar to domāju kosmosu, pasaules kārtību.
Tā ir brīnišķa, tāpēc tik mānīga, pasakainas vietas un krāšņums. 129 Atcerieties pravieti
Amosu, kad viņš atnāca uz turieni un ieraudzīja pilsētu, viņš redzēja to līdzīgu mūsdienu
Holivudai, lūkojās piemiegtām acīm no sirmo matu šķipsnu apakšas, kas nokārās pār
viņa seju. Viņš bija nācis ar Vēstījumu un pasludināja To šajā vietā. Viņš teica: “Šis pats
Dievs, kuram jūs it kā kalpojat, jūs iznīcinās!” Tiešām. 130 Grēks ir tik skaists! Viņi
attēlo  Jūdu  kā  k  ādu  nabaga  nožēlojamu  plenci  vārtu  rūmē,  ar  nokarenām mušu
aplipušām lūpām, it kā t ā b ūtu izskatījies Jūda. Taču Jūda bija skaists un stiprs, un
viltīgs. Tas nebija tas puisis, kurš ziņkārīgi lūkotos apkārt (kaut kāds fermeris), kurš
atnāktu darba drēbēs palakstoties ap tavu sievu; tas bija slīpēts zellis, zemisks. 131
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Grēks šīs pasaules acīs ir brīnišķīgs, bet Dievs tāda tipa skaistumam nepiešķir nekādu
nozīmi.  Vai  jums tas bija zināms? Dievs lielu nozīmi piešķir  raksturam, brīnišķīgam
raksturam.

47 Bībelē, Jesajas 53, ja vēlaties atzīmēt Rakstu vietu. Te par šo tēmu ir vesela rinda
Rakstu vietu.  Jesajas 53,  Bībelē  par  mūsu Kungu Jēzu ir  teikts,  ka:  “Viņam nebija
nekāda izskata nedz arī kāda skaistuma, ar ko Viņš varētu mūs savaldzināt. Un ļaudis
vairījās no Viņa un aizklāja savu vaigu Viņa priekšā”. Tā bija? Viņš nepiesaistīja mūsu
uzmanību, jo nebija skaists. Iespējams, ka Viņš bija neliela auguma, slīpiem pleciem,
sārtiem vaigiem, un nevis ārēji pievilcīgs vadonis. Viņš neizskatījās pēc vadoņa. Runāja
vienkāršās tautas izloksnē, un tā tālāk, kā parasts cilvēks, neizskatījās, ka Viņš būtu
mācīts vīrs, izglītots un smalks, eleganti tērpts un tamlīdzīgi. Viņš bija parasts cilvēks.
“Viņam nebija nekāda skaistuma, ar ko Viņš varētu mūs savaldzināt”. Viņš staigāja
cilvēku vidū, un viņi pat nezināja, Kas Viņš bija. Viņš nemaz nelīdzinājās kādam tur,
blakus ejošam, dievam, ka mēs nodomātu, ka tas jau gan ir kaut kāds dievs. Un tomēr,
tas bija Viņš!

48 Vai jūs esiet pievērsuši uzmanību, kad Dievs tas Kungs teica Samuēlam: “Ej uz
Isaja namu un svaidi vienu no viņa dēliem par ķēniņu Saula vietā”? 134 Redziet, cilvēki
bija izvēlējušies Saulu, kaut gan Samuēls viņiem pret to bija kategoriski iebildis. Viņš
sacīja: “Dievs nevēlas, lai jums būtu ķēniņš; Viņš ir jūsu Ķēniņš”. Un sacīja: “Vai es jums
esmu kādreiz tā Kunga Vārdā teicis kaut ko, kas nebūtu piepildījies? Vai es esmu jums
kaut reizi lūdzis naudu vai ko citu priekš sevis dzīvošanai?” 135 Viņi sacīja: “Nē, tu
nekad neesi mums lūdzis naudu. Un viss, ko tu tā Kunga Vārdā esi teicis, vienmēr ir
piepildījies. Bet mēs vienalga vēlamies ķēniņu”, un viņi izvēlējās Saulu. Paskatieties, ko
izvēlējās šī  pasaule! Paskatieties, ko izvēlējās Izraēls! Izraēls, Dieva svaidītā tauta,
izvēlējās cilvēku, plecu platuma un garuma ziņā par galvas tiesu pārāku nekā jebkurš
šajā zemē; varens, liels, ievērojams cilvēks ar skaistu ārieni, viņš bija kā muša medus
podā. 136 Bet Dievs teica: “Es jums izvēlēšos ķēniņu pēc Mana prāta”.  un tā,  Viņš
sacīja: “Samuēl, Es tev neteikšu, kurš tas būs, bet tu ej uz turieni. Tas būs - viens no
Isaja dēliem”.

49 Isajs, viņa sieva un visi pārējie palūkojās apkārt un nosprieda: “Jā, mūsu vecākais
dēls, viņš ir liela auguma, garš, skaists vīrietis, viņam tieši piestāvēs ķēniņa kronis. Viņš
ir gudrs, izglītots. Viņš ir apbrīnojams vīrs. Es zinu, viņš būs tieši laikā. Viņš vienmēr
atradīs, ko pateikt.” 138 Kad viņi viņu izveda priekšā, Samuēls paņēma trauku ar eļļu un
devās pie viņa. Viņš teica: “Nē, Kungs noraida viņu”. Un tā, viņš pārbaudīja visus sešus
Isaja dēlus, taču Kungs noraidīja katru no tiem. Viņš vaicāja: “Vai vairāk neviena nav?”
139 “Ak jā, - tas atbildēja, - viens vēl ir, viņš tur gana aitas. Viņš tur vienkārši visu laiku
sēd un spēlē  visādas  dziesmas,  dzied  un gavilē.  Bet  viņš  jau  ir  tikai  tāds  puišelis,
šauriem pleciņiem, sārtiem vaigiem, viņam jau nu nekad nekļūt par ķēniņu”. 140 Viņš
teica: “Aizejiet viņam pakaļ”. Un kad Dāvids nostājās pravieša acu priekšā, tad pravietis
pieskrēja tam klāt ar eļļu un izlēja to uz viņa galvas, sacīdams: “Šo ir izvēlējies Dievs”.
Ne skaistums, bet raksturs. Dievs raugās uz raksturu.

50 Cilvēks raugās uz ārējo skaistumu. Tas ir  mānīgs.  Un, lūk,  kādēļ  sievietei  tika
piešķirts šis ārējais skaistums - lai varētu pievilt, maldināt. Apbrīnojami daiļa sieviete,
bet ja viņa to nepareizi izmantos, tas kļūs par viņas lāstu; tas aizraidīs viņu uz elli ātrāk
nekā jebkas cits, ko vien es zinu. Ja vien viņa… ja viņa var būt tik glīta, protams, kamēr
viņa ir kopā ar savu vīru un pareizi rīkojas, tas ir teicami un apbrīnojami. Bet viņa to
pašu var pielietot arī tā, lai, ai-ai-ai, pavestu un iekārdinātu, jo viņai ir dota spēja tā
rīkoties. 142 Bet ievērojiet, lūk, Dieva acīs pats svarīgākais ir - raksturs. “Jēzum nebija
skaistuma, ar ko mūs savaldzināt”, - bet vēl nekad uz zemes nevienam nebija bijis tāda
rakstura, kā Viņam. 143 Bet šodien mēs redzam, kāds ir draudzes raksturs, sātans un
viņa grupa rūpējas par lielām, brīnišķīgām baznīcām, krāšņām celtnēm. Lūk, kurp šodien
raugās pasaule. “Ak, tas tik ir mācītājs, tāda un tāda laika tāds un tāds varenais, tik
svēts un dievbijīgs, iznāk priekšā savā garajā tērpā un tamlīdzīgi”. Viņi to sauc par
skaistumu. 144 Bet īstie Dieva svētie meklē raksturu, apstiprināto Vārdu. 145 Lūk, ko
svētie darīja tajā dienā, kad viņi redzēja Jēzu. Viņa ārienē nebija nekā ko redzēt, bet viņi
redzēja, ka Viņā ir pats Dievs. Viņi redzēja, ka Dievs ir ar Viņu.

51 Lūk. kā bija ar tiem, ar Ījabu un tiem varoņiem, kuri bija ar Dāvidu, nelielā auguma
puišeli, taču viņi viņā redzēja īstu vīru. Viņi redzēja, ka Dievs bija viņā, un viņi zināja, ka
reiz viņš nāks pie varas. Viņi… Viens no viņiem nogalināja vēl arī piecus Goliāta brāļus,
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ar kailām rokām. Otrs vienā rāvienā pieveica trīssimt cilvēku; kad kādas tur sievietes uz
lauka vāca pusdienām pupas, bet karaspēks bija prom, viņš paķēra šķēpu un nodūra
trīssimt cilvēku - filistiešu. Varonis! Kā tas iespējams? Viņi bija ar Dāvidu. Viņi zināja, ka
viņš ir Dieva svaidītais, un viņi zināja, ka viņš nāk pie varas. 147 Patiess Draudzes
attēlojums -  kura šodien paliks ar  Vārdu! Mēs zinām, ka Tas tiks apstiprināts.  Mēs
zinām, ka reiz Tas nāks pie varas. Kaut arī Sauls… Un arī viņš bija izraidīts no tautas
vidus, bet viņi zināja, ka viņš pieņemsies spēkā. Mēs zinām, ka arī Viņš jau nāk pie
varas, un tā, mēs ņemam šo Vārdu un nostājamies tur, lai ko tas mums arī nemaksātu.
Vai nu mums nāksies apkaut filistiešus, vai arī ielēkt bedrē un nogalināt lauvu, kā viens
to bija izdarījis,  mēs vienalga iesim, jo tas ir… jo Dievs ir  lēmis tam tā notikt.  Mēs
rūpējamies par raksturu.

52 Tagad jūs variet man pajautāt: “Bet kāpēc Viņš pieļāva, ka viņa ir tā iekārtota?” Es
negribētu tam veltīt pārāk daudz laika, kaut arī ļoti daudz ko varētu pateikt. “Kāpēc”, -
tad var rasties jautājums, - “kāpēc Dievs sievieti izveidoja tādu? Kāpēc Viņš pieļāva, ka
viņa ir tāda?” Tāda bija Viņa Paša labā griba. Protams. 149 Tagad, ja jūs uz mirkli gribat
pievērsties savai Bībelei, ņemsim Romiešiem 9, uz brītiņu, lai jums šo to parādītu, kā
Dievs dara tādas lietas, ja jūs gribēsiet to izlasīt. Un šeit mēs varam redzēt, ko Dievs
dara pēc savas labās gribas, Romiešiem 9:14.

Kas no sacītā izriet? Vai Dieva rīcība ir netaisna?...

(Kad Viņš izvēlējās Ēzavu… tas ir, Jēkabu, bet Ēzavu noraidīja, vēl pirms viens vai
otrs no abiem puišeļiem pats spēja izdarīt izvēli, jebkurš no viņiem; vēl pirms viņi bija
nākuši pasaulē un atradās mātes klēpī, Dievs sacīja: “Jēkabu Es iemīlēju un Ēzavu Es
ienīdu”. Redziet? Kāpēc?)

Uz Mozu Viņš saka: ES žēloju, ko Es žēloju, un būšu līdzcietīgs, pret kuru
gribu.

Tātad  ne  no  cilvēka  gribēšanas  vai  skriešanas,  bet  viss  no  Dieva
žēlastības.

Tā Raksti saka uz faraonu: uz to Es tevi esmu nolicis, lai pie tevis parādītu
Savu spēku un lai Mans Vārds tiktu daudzināts visā pasaulē.

Tātad… (paskatieties)…kuru Viņš grib, to Viņš žēlo un, kuram grib, tam
apcietina sirdi.

Tu varbūt man iebildīsi: ko tad Viņš vēl pārmet? Kas tad spēj pretoties
Viņa lēmumam?

Cilvēka  bērns!  Kas  tu  tāds  esi,  ka  gribi  ar  Dievu  tiesāties?  Vai  gan
veidojums drīkst teikt savam veidotājam: kāpēc tu mani tādu esi radījis?

Jeb vai podniekam nav vara no tā paša māla darināt vienu trauku godam
un otru negodam?

Un ko tu teiksi, ja Dievs, gribēdams parādīt Savu dusmību un zināmu darīt
Savu varu, lielā l ēnprātībā ir panesis pazušanai radītos dusmības traukus,

…lai  atklātu  Savas  godības  bagātību  pie  žēlastības  traukiem,  ko  Viņš
iepriekš radījis godībai?

53 Tagad pamēģiniet To apstrīdēt! Tas ir Dieva darbs! Viņam vajadzēja to izdarīt tieši
tā. Tam tur bija jābūt. Tagad paklausieties kādas piecas minūtes, es gribu uz šo to vērst
jūsu uzmanību. 152 Kas ir Dievs? Dievs ir - varens un mūžīgs. Iesākumā, vēl pirms viss
iesākās, Viņš pat nebija Dievs. Jūs to zinājāt? Dievs ir “pielūgsmes objekts”, bet nebija
nekā, kas varētu Viņu pielūgt. Viņš bija viens. 153 Un Viņā bija atribūti. Kas ir atribūts?
Doma. Tagad jūs šo to sapratīsiet, kas robežojas ar šī vakara mācību stundu. Tas bija
Viņš - šie atribūti, kas bija Viņā. Lūk, viņā bija - kļūt par Tēvu, Viņā bija - kļūt par Dievu,
Viņā bija - kļūt par Dēlu, kļūt par Glābēju, kļūt par Dziedinātāju. Un to visu demonstrē
Viņa  atribūti.  Viss  ir  pilnīgā  kārtībā.  Jūs  domājat,  ka  Dievs  jau  no  paša  sākuma
neredzēja beigas? Protams. Viņš redzēja. Viss ir pilnīgā kārtībā, to vienkārši demonstrē
Viņa atribūti.

54 Redziet,  Viņš nevarētu būt  taisnīgs un ļaut  cilvēkam krist.  Viņš nolika viņu uz
vienlīdzīga pamata, piešķīra brīvu gribas izpausmi, lai viņš varētu izdarīt savu personīgo
izvēli, tomēr zinot, ka tas kritīs. 155 Jo Viņš nevar būt par Glābēju, ja nav to, kas iet
bojā. Viņš nevar būt par Dziedinātāju, kamēr nav slimo. Ir jābūt tā. Dievs visu izdarīja
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tā, lai varētu izpausties Viņa varenie atribūti. Ja nekā no tā nebūtu, Viņš nekad nekļūtu
par Glābēju. Bet mēs zinām, ka Viņš bija, jau pat pirms laiku aizsākumiem Viņš bija
Glābējs. Viņš bija Glābējs un tāpēc ir jābūt arī tiem, kas iet pazušanā. Bet kā tas notiks?
156 Ja Viņš ļauj iet pazušanā ar mērķi, lai izglābtu, tad nevar būt taisnīga Viņa tiesa.
Viņš nevarētu sūtīt cilvēku uz elli  un tajā pat laikā būt taisnīgs. Viņš ir labs, maigs,
uzticams, godīgs, un Viņš ir - lielais Tiesnesis. Redziet. Viņš to darītu Pats pretēji Sev.
157 Un tā, Viņš nolika cilvēku šeit un deva viņam brīvu izvēli, zinot, ka viņš kritīs; bet kā
gan būtu varējis krist cilvēks, kurš radīts pēc Viņa tēla un līdzības? Vai tagad jūs redziet
dienas Gaismu? Un tā, Viņš radīja kaut ko no jau oriģināli radītā, kā blakusproduktu.
Tagad jūs to paši redzat. Vai redzat? Lūdzu! Redziet, lūk, kas krita. Viņš to tā radīja,
zinot, ka nāks krišana. Un tas nokļuva sātana rokās kā negodam domāts trauks. Kam
šodien tiek atdots gods? Padomājiet par to. Uzmanīgi pavērojiet.

55 Un vēl, kāpēc viņa bija iekārtota tā, un nevis kā citas sieviešu kārtas būtnes, kāpēc
sieviete bija tā iekārtota - atšķirīgi no pārējām radībām? Neviena cita sieviešu kārtas
būtne nav tā iekārtota. Nav tā iekārtota, šodien.

Tās tā nevar. Nebūdama tā iekārtota, viņa nevarētu to izdarīt. Tad kāpēc Viņš šo
sievišķo būtni,  sievieti,  neizveidoja līdzīgi  citām sievišķajām būtnēm, lai  arī  viņa tā
rīkotos, vienkārši  audzinātu savus bērnus? Tad viņai  būtu savs vīrs un viņa mierīgi
dzīvotu; un kad pienāktu laiks dzemdēt bērniņu, viņa to dzemdētu. Kāpēc, kāpēc Viņš
neizveidoja viņu tādu? 159 Šos vārdus es jums nevaru sacīt. Bet jūs jau saprotiet, par
ko es runāju, vai ne? Ja saprotiet, tad sakiet “āmen”. [Sapulce saka: “Āmen”.—Red.] Jā-
a. Redziet? Šeit atrodas gan meitenes, gan puiši, redziet. Bet jūs ziniet, dzīvnieki veido
pārus noteiktā gada laikā, tas arī viss. Bet sieviete jebkurā laikā. Un kāpēc gan Viņš ir
radījis viņu tieši tādu?

56 Skatieties, kā izvēršas Viņa varenā programma, kā mēs te to izpētām, tā vienkārši
ir  pati  pilnība.  Līdz  vakardienai  es  pats  to  nezināju.  161 Kāpēc  Viņš  pašā  sākumā
neradīja viņu tādu pašu, kā Viņa pārējās sieviešu kārtas būtnes? Tāpēc, ka tas Viņam
nederēja. Viņš ir - visa tīrā Avots. Šī iemesla dēļ Viņš pieļāva, ka viņai ķērās klāt sātans,
kurš  arī  papūlējās  visu  izkropļot.  Tāds,  oriģināli  izveidots,  pilnīgs  radījums  Viņam
nederētu. 162 Visi Viņa oriģināli paveiktie darbi atrodas ciešā, nepārtrauktā saiknē. Visi
Viņa oriģinālie radījumi bija ciešām saitēm vienoti. Suns un kucīte; redziet, govs un
bullis; viss ir ciešā, nepārtrauktā saiknē. Visa daba ir šādā saiknē. Sēkla mirst, iekrīt
augsnē; tieši kā n āve, apbedīšana un augšāmcelšanās. Auga sula aiziet no koka lejā,
nobirst  lapas,  tad  nākamajā  gadā  tā  uzrodas  no  jauna,  atgriežas  ar  jaunu  lapu
augšāmcelšanos. Jūs mani saprotiet? Viss, pat Dievišķā daba, atrodas nepārtrauktā
saiknē, vienotā veselumā; bet te viens, kas atrodas ārpus šīs Dievišķās nepārtrauktības.
Daba ir tā iekārtota, ka nevar grēkot. Padomājiet par to! Dieva oriģinālā radība nevarēja
apgrēkoties. 163 O—o, vai tagad jūs redziet,  šajā apskatā, draudzes izkropļojumu?
Dieva Vārds - tas ir oriģināls! Pie Dieva nav grēka. Vai jūs mani saprotiet? Bet te ir
radība, kas sākusi savu eksistenci caur atkāpi no normas. Dievam būs Sava Draudze,
bet palūkojieties uz to izkropļoto, kas viņiem te ir izveidojies! 164 Dievam ir - tēviņš un
mātīte. Bet, šī sieviete, redziet, pazīmes jau pašas rāda uz to, kas ir bijis Dieva prātā.
Mēs varētu veltīt stundu vai divas, lai to izklāstītu. Radot viņu, šo radību, tādā veidā,
Viņš viņu palaida pasaulē, tā, ka sātans viņu varēja viegli nogrābt, ko viņš arī izdarīja.
Un viņš tur viņu savās ķetnās līdz pat šim laikam. Labāk viņa būtu steigusies pie Krusta,
un tāpat arī vīrietis.

57 Pievērsiet uzmanību, visa daba darbojas nesaraujamā vienotībā. Ja Viņš sievieti
būtu radījis kopā ar pirmsākumā radīto, tad nebūtu grēka, jo viņa nevarētu to izdarīt.
Bet viņa ir pirmsākumā radītā izkropļojums. 166 Un tāpat arī viss grēks ir oriģinālās
Patiesības izkropļojums! Kas ir meli? Izkropļota Patiesība. Kas ir laulības pārkāpšana?
Tas ir izkropļots pareizais akts. Un tā - radības izkropļojums, un tiek izkropļots pilnīgi
viss. Pilnīgi viss tiek izrunāts kā g-r-ē-k-s, ko tas sevī satur. Lūk, kāpēc tas ir tik svarīgs
jautājums. 167 Vienkārši daļa, gabaliņš, paņemts no vīrieša, lai viņu pašu pieviltu; to
izdarīja  Dievs  un tas  nu,  lūk.  ir  pierādīts.  Ar  tādu nolūku viņa  arī  tika  radīta.  168
Amorāla sieviete - tas ir pats zemiskākais uz pasaules, no visa, ko vien var iedomāties.
Atvainojiet mani, jaunās lēdijas. Viņa nav nekas cits kā cilvēciska atkritumu tvertne,
seksa  izstāde.  Amorāla  sieviete  -  ir  tikai  un  vienīgi  cilvēku  seksuālo  atkritumu un
netīrumu spainis, viņa izplata visādas nešķīstības, netiklību, zemiskumu, necienīgumu.
Ar  kādu nolūku viņa tika  tā  radīta?  Lai  pieviltu.  Viņa vienmēr ir  bijusi  par  iemeslu



Laulība un šķiršanās 14

jebkuram jelkad uz zemes notikušam grēkam. 169 Un viens analītiķis no Čikāgas, viena
sieviete no policistu aprindām bija uzrakstījusi rakstu par to, ka viņi Savienotajās Valstīs,
Savienoto Valstu lielākajās pilsētās, apsekojot, ir konstatējuši faktu, ka deviņdesmit
astoņos procentos no visiem jebkurā formā pastrādātajiem noziegumiem Štatos, sieviete
vai nu piedalījās vai bija par iemeslu vai galveno iniciatori notikušajam. 170 Es to visu
tagad stāstu, lai mēs beidzot nonāktu pie viena, lai jūs paši ieraudzītu, kas par lietu.
58 Viņa sāka mānīties, maldināt, līdzīgi tam, kā pašā sākumā viņa izdarīja ar Ādamu,
sastāstot viņam, ka šis auglis ir tik patīkams un tā tālāk, pievīla viņu un aizvilināja prom
no Vārda. Šodien to pašu dara draudze, tieši to pašu. Bet pēc tam, pēc visa tā viņš kļuva
par viņas kungu, sāka valdīt pār viņu. 172 Cik stipri viss ir izmainījies šajās dienās,
mūsdienu izpratnē! Tā vietā, lai viņš būtu viņas kungs, viņa ir kļuvusi viņam par dievu.
Skaidra lieta, ka viņa valda pāri viņam. Tagad jūs, cerams, saprotiet uz ko es mērķēju.
Ar savu skaistumu un savu valdonīgumu, ar seksa palīdzību, ar savu spožo tēlu, ko viņai
piešķīris sātans, šis blakusprodukts, sātana pieslīpēts, ir izsūtīts, lai pieviltu Dieva dēlus.
Un viņa aizsūtīs tos uz elli vairāk nekā jebkurš cits sātana instruments. Tā ir pilnīga
patiesība. 173 Es te runāju par amorālām sievietēm, ne jau par jums, māsas. Pēc dažām
minūtēm mēs parādīsim jums arī jūsu vietu, pareizo vietu, lūk, šeit, Dieva Vārdā. Tas
Dieva plānā bija jau no paša sākuma.

59 Kas viss tikai šodien nenotiek! Kāds dievs ir Savienotajām Valstīm? Vai atceraties,
kā šajā saiešanas teltī es par to jau sludināju pirms gadiem? Mūsu modernajā laikmetā
dievs - tā ir izgrimējusies meiča, svārkos, kas nesniedzas pat līdz ceļiem, un tā tālāk. Es
teicu: “Lūk, jūsu dievs!” Tā ir patiesība, viņa ir redzama uz katras afišas, puskaila. Un
tādā pašā izskatā viņa ir  arī  uz ielas. 175 Viņa ir  sātana instruments, jau “no paša
iesākuma”, - saka Jēzus. Redziet? Mēs redzam, ka tagad tas ir  tā, un jau “no paša
iesākuma”, par ko Viņš arī runāja. 176 Un tā, pagāni no sievietes iztaisīja dievu (jūs to
zinājāt?), dievieti. Protams, ka viņi to darīja. Viņi pataisīja viņu par dievieti, viņi pat savu
pielūgšanas rituālu laikā izdarīja dzimumaktus. Viņi sludināja, ka: “Viņa bija Radītāja!
Savā klēpī viņa iznēsāja sēklu un radīja”. Tie ir meli. Ir tikai viens Radītājs - Dievs. Bet
jūs atceraties, kā bija tur ar Pāvilu? “Efezas Diāna”, akmens tēls, viņi teica: “nokritusī
Debesu dieviete”. Vai tad jūs neredziet, kā notiek pagāniskie pielūgšanas rituāli? 177 Un
mēs, to neizprazdami, atkal atgriežamies pie pagāniskā sievietes pielūgšanas kulta,
sievietes, kura ir viszemiskākais radījums uz zemes, sievietes pielūgšanas kults! Viņa
pavedina vīrieti uz visu, ko vien sagrib, un pēc tam vairs neko negrib zināt. Pie visa
viņas ārējā skaistuma, iekšā - visīstākā elle. Salamans ir teicis: “Tās vārti - ir vārti, kas
ved uz elli”.

60 Tagad mēs šeit skaidri redzam, ko Jēzus gribēja pateikt Atklāsmes 2. nodaļas 15.
pantā, par nikolaītu mācību, par tās draudzes rašanos, kas bija atrāvusies no Vārda. 179
Un,  lūk,  mēs  tāpat  redzam,  pilnīgi  atklāti  šīs  vulgārās,  nešķīstās  un  tik  netīrās
programmas, kādas mums tiek rādītas pa televīziju, seksa karalienes no Holivudas. Mēs
redzam šīs  pilsētas  neķītrību,  kā  šie  bērni,  šie  skuķēni  klīst  šurpu turpu pa  ielām,
apspīlētās drēbēs, grozās apkārt, kaut gan ir tāds aukstums, ka var nosalt līdz nāvei.
Viņas nezin, ka visu to vada velns. Viņas ir ļaunā gara apsēstas, un nezina to! Jūs nekad
neredzēsiet tā uzvedamies kuci, vai ne? Jūs neredzēsiet tā uzvedamies arī nevienas citas
dzīvnieku sugas mātīti. Un labāk būtu, ja viņai neviens vīrietis netuvotos.

61 Nu, vai tagad jūs ieraudzījāt skaidrāku bildi? Mēs uz mirkli mēģināsim jums šo to
atainot, ja tā ir Dieva griba. Tagad jūs redzat nikolaītus, redzat viņu mācības. 181 Jūs
redziet jauniņas karalienes, kā viņas tiek dēvētas, šo ielas striptīzu. Agrāk vajadzēja
kaut  kur  aiziet,  lai  paskatītos  kādu vulgāru filmu vai  striptīzu.  Atveriet  savas  acis,
palūkojieties, kas notiek uz ielas, tagad jums pilnīgi pietiks tikai ar to. Tas ir visīstākais
striptīzs.  Protams.  Ar  kādu  mērķi  viņas  to  dara?  Lai  izaicinātu,  pavedinātu,  tas  ir
vienīgais iemesls, kāpēc viņa to dara. Viņa tā uzvedas, jo ir piedauzīga. Viņa tā rīkojas,
jo ir tā iekārtota. Viņa neapzinās, ka kalpo par instrumentu sātana rokās, lūk, kas viņa
ir.  182 Šodien jau pat mūsu skolās māca par dzimumaktu. Mūsu sapuvusī  sieviešu
pielūdzēju pasaule!  Es  zinu,  ka viņi  negrib  tam ticēt.  Kājās  stāvot  dzied himnu un
tamlīdzīgi, vienā dienā; bet pēc tam visu cauru nakti uzdzīvo ar sievietēm. Redziet? Tā
tas ir. Kad Dieva acīs, pēc Vārda, viņa ir - viszemiskākā no visām dzīvajām radībām, ko
Dievs ir nolicis šeit uz zemes. Pavērojiet paši.
62 Lūk, kāpēc Dievs viņai ir aizliedzis mācīt Savu Vārdu. Tā tas ir. Pirmajā Vēstulē
Timotejam 2:9-15: “Bet mācīt es sievai nepieļauju, nedz arī valdīt pār vīru”. Redziet? Un
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tāpat arī Pirmajā Korintiešiem 14:34: “Sievas lai draudzes sapulcēs cieš klusu, jo tām
nav atļauts runāt, bet jābūt paklausībā, kā arī Bauslībā noteikts”. Bet ko dara draudze
šodien? Viņi  liek viņas par mācītājām, evaņģēlistēm, kaut gan Bībele to kategoriski
aizliedz. Un Bībelē ir teikts: “kā arī Bauslībā noteikts”, turpinot to pašu nesaraujamā
saistībā, vienotā veselumā. 184 Līdzīgi tam, ko runājām vakar, kā bija ar Jēru, vienīgā
patiesas pielūgsmes vieta ir - zem Jēra izlietajām asinīm. Tā šodien ir vienīgā vieta,
Kristū.  To  var  izdarīt  tikai  vienā  vienīgā  veidā  -  atnākot  pie  Viņa.  Tā  ir  vienīgā
pielūgsmes vieta. Un tā tas ir bijis vienmēr. Vienīgā pielūgsmes vieta ir - zem izlietajām
Asinīm.

63 Tagad mēs redzam, kā mūsu priekšā paveras aina visā pilnībā. Lūk, tāda tā ir. Lūk,
kāpēc Dievs viņai ir aizliedzis mācīt, ir aizliedzis kaut ko darīt draudzē, izņemot klusu
sēdēšanu ar apsegtu galvu. 186 Vai tagad jūs redziet, kāpēc es runāju tādas lietas, un
kāpēc tā rīkojos, zinādams to visu savā sirdī, brāļi un māsas? Es zinu, māsas, es… jūs
saņemsiet savu vietu (vienu mirklīti), un šo brīnišķīgo raksturu, kuru Dievs var izveidot
jūsos. Bet es vienkārši mēģinu pateikt no otras puses, parādīt, no kurienes jūs patiesībā
esiet nākušas, “iesākumā”. Jēzus mums ieteica “raudzīties uz to, kā bija iesākumā”, - lai
to noskaidrotu. Ko mēs arī darām. 187 Man tagad nācās aizskart galvenos momentus no
visa tā, un es ceru, ka jūs to saprotiet. Un tie, kuri klausīsies šo ierakstu, es ceru, arī jūs
sapratīsiet. Raudzīties atpakaļ uz sākumu. Tikai lai parādītu, ka Jēzus teica, lai mēs
palūkojamies atpakaļ uz iesākumu un noskaidrojam. Visās lietās, meklējiet sākumu. Jūs
varat to ieraudzīt, šodien.

64 Ir  nu  gan šie  cilvēki,  viņi  saka,  ka  es  esot  -  sieviešu  nīdējs.  Tas  ne  tuvu nav
patiesība. Nē. Viņi saka: “Sieviešu nīdējs!” Atcerieties, arī Pāvilu viņi sauca par sieviešu
nīdēju. Nesen viena sieviete - kalpotāja sacīja: “Ak, jūs jau tāpat kā kādreiz Pāvils, tas
jau arī piekasījās mums, sievietēm”. 189 Dieva Svētais, kuram tika ļauts uzrakstīt Bībeli,
Jauno Derību, un vēl kāds iedrošinās apstrīdēt viņa Vārdus? Viņš teica: “Ja pat Eņģelis
no Debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esmu jums pasludinājis, lāsts pār
to”, nemaz jau nerunājot par kādām-tur sievietēm-sludinātājām. 190 Viņi runāja, ka
Elija esot bijis sieviešu nīdējs. Bet viņš nebija sieviešu ienaidnieks, īstu sieviešu. Viņam
vienkārši nepatika šīs Izebeles. 191 Bet ja tas ir tā, tad tagad Dievam ir jārīkojas tāpat,
jo Viņš ir Vārds, kurš nāk pie praviešiem.Un tā, Tam ir jābūt Dievam, tādā pašā veidā.
Lūk, redziet, Viņš pazīst oriģināli radīto, “no iesākuma”, Viņš teica - “no iesākuma”. Viņi
bija pravieši, pie kuriem atnāca Vārds.

65 Un Viņš radīja viņu priekš vīrieša, bet nevis vīrieti priekš viņas. Vai jūs zinājāt to, ka
sieviete  bija  radīta  vīrietim un  nevis  vīrietis  viņai?  Kuram no  jums  tas  ir  zināms?
[Sapulce: “Āmen”.—Red.] To māca Bībele. Pilnīgi pareizi. Viņai bija dota vieta blakus
vīrietim,  līdz  grēkā  krišanai,  vienlīdzīga  un  pārāka  par  visām radībām.  Taču  “pēc”
grēkākrišanas, lūk, šeit, mēs paceļam šo tēmu. Jo “pēc” grēkākrišanas viņš kļuva par
viņas  kungu,  un  viņai  ir  jāklusē  visās  lietās,  tagad,  kad  ir  beidzies  šis  oriģinālais
iesākums. 193 Jēzus sacīja: “Bet no iesākuma tas tā nebija”. Tas ir, kad iesākās laiks,
kad Dievs no paša sākuma to izveidoja Savā oriģinālajā radībā. Visi,  kuri  to saprot,
pasakiet vēlreiz “āmen”. [Sapulce saka: “Āmen”.—Red.] Iesākumā Dievs radīja tikai pa
vienai  mātītei  un pa vienam tēviņam. Bet sieviete toreiz  tika radīta citā ceļā,  nekā
dzīvnieki, nekā pārējās radības, lai spētu pievilt. Tagad sekojiet, - “no iesākuma tas tā
nebija”. Viņa bija izveidota, ja viņa būtu palikusi sākotnējā stāvoklī, tad viņa nebūtu
kritusi  grēkā.  Taču  viņa  krita  grēkā  un  ar  to  nodarīja  ļaunumu,  kas  izpostīja  visu
Dievišķo nedalāmību, un lika nogrūt pāri zemei nāvei, ciešanām un visam pārējam. Lūk,
tāda viņa bija radīta.

66 Tagad pievērsiet uzmanību, “pēc” iesākuma, pēc iesākuma, pēc tam, kad iesākās
laiks; līdz tam bija Mūžība, kas izbeidzās. Ievērojiet, pēc šīs grēkā krišanas, ko izdarīja
Ieva,  pēc  grēkā  krišanas  vajadzēja  noslēgt  citu  derību.  Tagad  jūs  droši  vien
piedauzīsieties, bet es jums parādīšu Rakstu vietas, lai  pierādītu, ka tā ir Patiesība.
Ievērojiet, pēc grēkā krišanas, Jēzus teica… Dievs, iesākumā, radīja pa vienam no katra
veida;  bet  tagad,  pēc  grēkā  krišanas,  tagad  mēs  ejam  tālāk  par  to.  Derība  bija
vienlīdzīga; taču tagad, pēc grēkā krišanas, tika slēgta cita derība. Tagad viņa vairs
nevaldīja kopā ar viņu, katram bija vajadzīga atsevišķa derība.

67 Tagad palūkosimies,  vai  tas  tā  tiešām ir.  Ņemsim Pirmās Mozus  3.  nodaļu  un
uzzināsim, vai tas tā ir vai nav, lai varam virzīties tālāk. jo mēs gribam būt pārliecināti
par šo lietu pareizību, ka tās ir parādītas un iemācītas pilnīgi precīzi. Varbūt, ka tieši
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patlaban  mums  tam ir  mazliet  laika,  jo  līdz  beigām vairs  nav  tālu,  līdz  šīs  tēmas
noslēguma daļai, lai parādītu attiecībā uz šķiršanos kas un kāpēc, un tamlīdzīgi. Tātad
Pirmās Mozus 3. nodaļa, un mēs sāksim ar 3. nodaļas 16. pantu. Nē, labāk sāksim ar
14. pantu.

Un Dievs tas Kungs sacīja čūskam (tagad Viņš to nolādēs): Tādēļ, ka tu to
esi  darījis,  tu  esi  nolādēts  visu  dzīvnieku  un  lauku  zvēru  vidū!  Uz  sava
vēdera tev būs līst un pīšļus rīt visu tavu mūža dienu. Un Es celšu ienaidu
starp tevi un sievu, starp tavu sēklu un sievas sēklu [Latv.—“dzimumu”-
Tulk.]. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. (Apsolījums,
“Viņam jānāk caur sievieti”, Mesijai, lai izpirktu.) Sievai Viņš sacīja…

196 Tagad skatieties,  šeit  tā ir  derība ar čūsku. Līdz tam, sākumā, vai  arī  līdz
iesākumam ar viņiem viss bija kārtībā.

Sievai Viņš sacīja: Vairodams Es vairošu tavus grūtumus un tavas nopūtas,
kad tu kļūsi māte. Sāpēs tev būs bērnus dzemdēt, un tava iegriba būs pēc
tava vīra, bet viņam būs valdīt pār tevi, vairs nav vienlīdzīgi savā starpā.

197 Tagad viņa ir pilnīgi izmainījusies, un viņa valda.

Un Ādamam Viņš sacīja: Tāpēc, ka tu esi klausījis savas sievas balsij un
esi ēdis no šī koka, no kura Es biju tev aizliedzis ēst, lai zeme ir nolādēta
(nevis  Ādams  nolādēts,  lūk)  lai  zeme  ir  nolādēta  tevis  dēļ;  tev,  grūti
strādājot, būs maizi ēst visu tavu mūžu.

Ērkšķi un dadži lai tev izaug no tās, no lauka augiem tev būs pārtikt. Sava
vaiga sviedros tev būs maizi ēst, kamēr tu atgriezies pie zemes, jo no tās tu
esi ņemts: tu esi puteklis, un pie pīšļiem tev būs atkal atgriezties.

68 Divas  derības.  Lūk,  ar  to  beidzas  “iesākums”,  par  ko  arī  Jēzus  teica:  “Bet  no
iesākuma tas tā nebija”. Tagad mums ir cita Derība. Ievērojiet, tā ir cita Derība. Tagad
tā ir derība ar produktu un ar blakusproduktu. Ievērojiet, grēkā krišana atnesa nelaimi,
visas radības nāvi, radot atšķirības visā dabā. tagad paskatīsimies, ko Jēzus ir teicis par
to - “no iesākuma tas tā nebija”. Tagad tas vairs nav “no”, tagad tas jau ir “pēc tam”.
Tagad  ir  dubultā  derība.  199  Iesākumā bija  vienkārši  derība,  Ādams  un  Ieva  bija
vienlīdzīgi,  viens  vīrietis  un  viena  sieviete.  Lūk,  sieviete  krita  grēkā,  un  (ko  viņa
izdarīja?) tas viņus visus nolēma nāvei, un tāpēc Dievam nācās atkal dot derību, citu
derību. Tas ir, lūk, šeit Pirmajā Mozus 3:16, Viņš deva citu derību.

69 Tagad šī  pasaule kļūst  apdzīvota nevis  caur  Dieva oriģinālo radību,  kā bija  no
iesākuma,  bet  caur  dzimumtieksmi.  Tas  attiecas  uz  to,  kas  bija  “iesākumā”,  tā?
Iesākumā bija tikai viens vīrietis un viena sieviete, viens tēviņš un viena mātīte; bet kad
viņa pārkāpa šo līniju  un ienesa grēku,  tad tagad šī  pasaule  atkal  kļūst  apdzīvota,
seksuālā ceļā, ne caur radīšanu; dzimumattiecību ceļā. Redziet, kur sieviete ir tagad,
tagad? Bet, lūk, tādā ceļā šodien kļūst apdzīvota pasaule, caur sievietēm. 201 Šī iemesla
dēļ  Jēzus  arī  atnāca  caur  sievieti,  lai  atkal  atgrieztu  pie  šī  oriģinālā  sākuma,  bez
seksuālas tieksmes. Viņš piedzima nevainīgai jaunavai. Bet, aleluja, nāks laiks, kad
seksa vairs nebūs, bet Dievs izsauks Savus bērnus no zemes pīšļiem, atkal tādus, kādi
viņi  bija oriģinālā, nevis caur kādu sievieti,  bet gan izveidos no māla un kosmiskās
gaismas, un naftas, Viņš no jauna radīs, līdzīgi tam, kā pirmajā reizē Viņš izveidoja
Ādamu. Jēzus to ir padarījis iespējamu, pateicoties tam, ka Dievs Pats kļuva par Cilvēku
un atnāca uz šo zemi, lai Viņš varētu nomirt, atnāca caur sievieti. Tagad šis ir - laiks,
kad jātiek pārbaudītiem ar grēku.

70 Tagad jūs redziet, ka “pēc” iesākuma tika piedāvāts kaut kas cits. Lūk, tas jūs
šokēs. Vai esiet noguruši? [Sapulce saka: “Nē”.—Red.] Pasēdiet mierīgi vēl mazliet. 203
Pēc tam, kad bija dota divkāršā derība - gan vīrietim, gan sievietei, caur seksu, pilnīgi
citāda derība (ne oriģinālā derība, bet cita derība), kas tika ieviests? Poligāmija, iekš
visa. Tad, pēc iesākuma, sākās poligāmija gan cilvēku, gan zvēru starpā; pēc sākuma,
pēc grēkā krišanas. Tagad Dievs, otrreiz, atkal veido jaunu dabu, caur dzimumu. Dievs
pirmo bija radījis bez dzimuma. Vai jūs tam ticat? [Sapulce: “Āmen”.—Red.] Tagad šī ir
cita derība ar dabu. Viņš tajā ievieš citu kārtību, caur dzimumiem. Otrā derība: viens
tēviņš - daudz mātīšu; viens briežu tēviņš - vesels harēms briežu mātīšu. Pareizi? Viens
bullis - vesels lopu bars, govju; viens gailis - pilna kūts ar vistām. Pareizi? Viens Dāvids,
pēc Viņa Paša sirds -  un pieci  simti  sievu; gada laikā dzemdēja viņam vismaz simt
bērnu, no dažādām sievietēm, vīrs pēc Dieva sirds. Viens Salamans - un tūkstoš sievu.
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Taču pievērsiet uzmanību tam, ka no iesākuma tas tā nebija, bet tagad tas ir “pēc”
sākuma. Sieviete to izdarīja un palika tāda, kāda viņa ir arī tagad. Redziet?

71 Dāvids, ķēniņš, kurš simbolizēja Kristu! Paturiet to prātā. Dāvids simbolizēja Kristu.
Jūs tam ticat? [Sapulce saka: “Āmen”.—Red.] Kristus sēdīsies, Viņam ir jāsēžas Savā
tronī. Un šim Dāvidam, vīram pēc Dieva sirds, bija piecsimt sievu. Vai jūs saprotiet
mani?  Dāvids  ar  saviem  pieciem  simtiem  sievu,  Salamans  ar  savu  tūkstoti.  Un
Salamans, Dāvida dēls - dabīgi; kurš simbolizē J ēzu Kristu, Dāvida Dēlu - garīgi. Bet šis
ir dabiskais, dzimumdzīve. Bet tas būs garīgais, radīts. Kāpēc? Radīts. Redziet, tādā
veidā tas  bija  iesākumā, bet  ne tagad šajā dzīvē,  kuru mēs dzīvojam pašreiz.  205
Ievērojiet,  nepalaidiet  to  garām,  lieciet  to  visu  savās  sirdīs.  Taču  nevienai  no  šīm
sievietēm nevarēja būt vēl kaut vai viens vīrs. Viņš ir oriģināli radīts, bet nevis viņa.
Nevienai no šīm sievietēm nevarēja būt vēl viens vīrs, bet tam vienīgajam vīram varēja
būt  tūkstoš  sievu.  Tas  ir  TĀ  SAKA  TAS  KUNGS.  Tā  ir  Bībele.  Tagad  es  pievērsos
pagātnei, nesteidzoties parādīju jums, kā tas iesākās jau tur, tas, par ko runāja Jēzus.
Vai tagad jūs to redziet skaidri? Viņiem varēja būt tik daudz…
72 “Ak, - jūs teiksiet, - tas jau tā bija tikai Israēlam”. Tiešām? 207 Kad Ābrahāms ar
Sāru bija devušies uz filistiešu zemi, tur bija ķēniņš vārdā Abimelehs. Bet Sārai bija
simts gadu, tieši  tad, taču viņa bija atkal pārvērtusies par jaunu sievieti  un kļuvusi
brīnišķīga.  Jūs  to  zinājāt?  [Sapulce:  “Āmen”.—Red.]  Labi.  Un  Abimeleham  radās
vēlēšanās ņemt viņu par sievu. Jūs atceraties manu Vēstījumu par to? Abimeleham
sagribējās paņemt Sāru sev par sievu. Iespējams, ka viņam jau bija harēms, taču viņš
nedrīkstēja viņu ņemt, ja viņa jau bija Ābrahāma sieva. Un tā Ābrahāms teica Sārai:
“Saki 'mans brālis', citādi viņš mani nogalinās, lai dabūtu tevi”. Kāpēc gan viņš vienkārši
nevarēja padzīt Ābrahāmu no tās zemes un paņemt viņa sievu, un tā tālāk? Likums
attiecās ne tikai uz ticīgajiem, bet arī uz visiem cilvēkiem Dieva radītajā pasaulē. Vai tu
esi grēcinieks, vai svētais, tu, vīrietis, esi atbildīgs par šādu rīcību. Tas bija pagānu
ķēniņš. Kurš no jums zina, ka tas ir patiess notikums? [“Āmen”.] Tā ir Bībele, Pirmā
Mozus grāmata, ja nemaldos, apmēram sešpadsmitā nodaļa.
73 Ievērojiet, Abimelehs būtu apņēmis viņu par sievu. Viņš jau gatavojās pieņemt šo
jauno ebreju meiteni. Un viņš sacīja: “Tā ir mana…” Viņa teica: “Tas ir mans brālis”. Viņš
sacīja: “Tā ir mana māsa”. 209 Un Abimelehs teica: “Nu tad es ņemšu viņu sev par
sievu”. Vai variet iedomāties, ka kāds cilvēks tā rīkotos? Bet viņš to izdarīja. 210 Un tad
tajā naktī, kad viņš aizmiga, Kungs parādījās viņam sapnī un teica: “Abimeleh, uzskati,
ka esi līķis”. Viņš to sargāja, šo ebreju ciltskoku, redziet. Viņš teica: “Uzskati, ka esi
līķis. Tu taisies precēt svešu sievu”. 211 Viņš sacīja: “Kungs, sirds nevainībā es to esmu
darījis”. Sacīja: “Vai viņš neteica man: 'Tā ir mana māsa'? Bet viņa pati taču arī teica:
'Tas ir mans brālis'.” 212 Viņš atbildēja: “Es zinu, ka tu ar nevainīgu sirdi to esi darījis,
tāpēc Es pats atturēju tevi, ka tu negrēko pret Mani”. Pareizi? Teica: “Atdod šo sievu
viņas vīram, jo viņš ir - Mans pravietis. Bet ja tu viņam viņu neatdosi… Lai viņš aizlūdz
par tevi, nevis tavs priesteris. Ja viņš par tevi neaizlūgs, tad mirsi tu un visi tavi ļaudis”.
Āmen. Apbrīnojama žēlastība. Tiešām. “Izmirs visa tava tauta. Viņa ir tā cilvēka sieva,
bet viņš ir Mans pravietis”. Āmen. Tas ir TĀ SAKA TAS KUNGS. Tie ir Raksti. Patiesi.

74 Lūk, mēs uzzinām, ka tika izsaukta nāve. Nāve, kas ir sievietes grēka sekas, atnāca
caur sievieti, bet nevis caur vīrieti. Pēc viņas dzīves veida un caur viņu atnāk nāve. Viņas
piedzimšanas veidā slēpjas nāve. Kurš no jums to zina? Ījaba 14, ja gribiet atzīmēt
Rakstu vietu. 214 Man šeit, ja jums ir jautājums, man par visu to ir Rakstu vietas. 215
Ja gribiet izlasīt Ījaba 14, tur ir teikts: “Cilvēks, no sievas dzimis, dzīvo tikai īsu brīdi un
ir bēdu pilns”. Pareizi? “Viņš uzaug kā puķe un novīst”, un tā tālāk. Redziet? Katrs no
sievietes dzimušais piedzimst nāvei, kolīdz ir piedzimis. 216 Bet kad viņš piedzimst kā
jauns radījums no Dieva, viņš nevar nomirt; viņš ir no tā otra Koka, kas bija Ēdenes
dārzā, no Kristus. Mūžīgā Dzīvība plūst no šī Koka. 217 “Kā, - jūs teiksiet, - vai tad viņa
bija koks?” Protams. “Nu, bija teikts, lai no tā koka neēstu. Dievs tā bija pieteicis, tur
Pirmajā Mozus Grāmatā. 'No tā koka tev nebūs ēst'.” 218 Nu ja, sieviete ir - koks. Viņa
ir - augļu koks. Tu esi - savas mātes auglis. Tu esi viņas klēpja auglis. Tā ir patiesība.
Bet tātad Dzīvības Koka auglis, kurš bija Ēdenes dārzā, ir Kristus. Caur sievieti atnāk
nāve; caur Vīru, oriģinālajā radībā, atnāk Dzīvība. Piedzimt no sievietes - nāve, piedzimt
no Kristus - Dzīvība. Vai jūs sapratāt šo domu? Lūk, kur. Tagad jūs redziet, kurp vilināja
šīs  dievietes,  vai  ne? 219 Pirmais  Ādams un Ieva simbolizēja otro Ādamu un Ievu;
redziet, vairošanās, Ādama un Ievas vairošanās notika caur seksu, lai piepildītu šo zemi,
bet no iesākuma tas tā nav bijis. Dievs radīja vienu vīriešu un vienu sieviešu kārtas
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personu, līdzīgi tam, kā Viņš radīja Savas pārējās radības, likumīgi, tāpat kā Draudzi.

75 Tagad šo pierādīto Dieva Patiesību gaismā pētīsim tālāk. Ja vēlaties. [Sapulce saka:
“Āmen”.—Red.] Labi. Tagad tas varbūt liekas nedaudz aizskaroši, kamēr neesam tikuši
tam visam līdz beigām, taču es vienkārši mēģinu jums parādīt šo Patiesību. 221 Neviens
Dieva kalps nevar precēties ar atraitni. Jūs to zinājāt? Vai gribiet izlasīt? Labi, skatieties
Trešajā Mozus Grāmatā 21:7 un Ecehiēla 44:22, un Tas parādīs jums, ka garīdznieki
nevarēja precēt sievieti, kuru jau ir aizskāris cits vīrietis. Tas ir Jēzus Kristus nevainīgās
Līgavas simbols, jo viņiem bija darīšanas ar Dieva Uguni, šiem garīdzniekiem, Ārona
dēliem. Mums nav laika To visu izlasīt, un iet pusdienās, mums vēl ir divdesmit minūtes.
Un šiem Ārona dēliem bija darīšanas ar Dieva Uguni, tāpēc viņi nedrīkstēja precēties ar
sievieti, kurai bija pieskāries cits vīrietis. To ir pateicis nemainīgais Dievs. Viņi nevarēja
precēties ar tādu sievieti, kuru bija aizskāris cits vīrietis. Šeit simboliski ir parādīts, ja
gribiet to ieraudzīt, ka dzīvā Dieva Draudze ir tīra, tā nepārkāpj laulību. Dieva Vārds, bet
nevis kaut kāda—tur konfesija, ap kuru ir ņēmušies cilvēki.
76 Ievērojiet, izlasīsim vēl, lūk, šo. Es gribu, lai tas jūs aizsniedz. Mateja 5, Jēzus šeit
pateica kaut ko ārkārtīgi svarīgu. Mēs gribam to ieraudzīt, Mateja 5. Es pierakstīju savā…
223 Esmu atzīmējis šeit dažas lietas, par kurām gribēju runāt tikai ar vīriešiem, tāpēc
man bija diezgan grūti to visu sacīt mūsu māsu priekšā. Bet es vēlētos to šeit nobeigt,
pirms… 224 Tagad, māsa, es gribu tevi ielikt tanī vietā, kura tev ir apsolīta Dieva Vārdā,
un tad tu ieraudzīsi, ka arī tu atrodies tajā vietā. 225

Mateja 5:32. Es gribētu, lai jūs ievērojat, ka šeit atspoguļojas tā pati doma par
“vienu” un “daudziem”. Mateja… Man liekas, ka tas ir Mateja 5:32, sāksim ar trīsdesmit
pirmo.

Ir arī sacīts: kas no savas sievas šķiras, tas lai tai dod šķiršanās rakstu.

226 To saka Jēzus, Tas, kurš teica: “No iesākuma”. Tagad skatieties.

Bet Es jums saku: ikviens, kas no savas sievas šķiras, izņemot netiklības
gadījumu,  tas  viņu  spiež  laulību  pārkāpt;  (Kāpēc?  Jo  viņa  vēlreiz
apprecēsies) un ja kas atšķirtu precē, tas pārkāpj laulību.

77 Redziet, viņas vīrs ir dzīvs, tāpēc neviens cits ar viņu precēties vairs nevar. Nav
svarīgi, ko viņa dara un kas viņa ir, kamēr viņas vīrs ir dzīvs, viņai tam nav nekāda
pamata. Taču viņam tas tā nav. “Tas spiež sievieti”, nevis vīrieti. Vai sapratāt? Jums
vajag,  lai  Vārds  ir  nesaraujamā saiknē.  Redziet,  nevienā  vietā  nav  teikts,  ka  viņš
nevarētu, bet viņa nevar. Redziet, “tas spiež sievieti”, bet nevis vīrieti. Tas ir precīzi tas,
ko saka Bībele, - “tas viņu (sievu) spiež pārkāpt laulību”. Viņam tas nav par šķērsli, lai
no  jauna  apprecētos,  bet  viņai  ir.  Kāpēc?  Tas  simbolizē  Kristu.  228  Ievērojiet,  ir
apgalvots, ka viņš var no jauna apprecēties tikai ar jaunavu. Viņš var vēlreiz precēties.
Viņš var, viņš var apprecēties vēlreiz, bet tikai ar jaunavu, taču viņš nevar precēties ar
kāda cita sievu. Nekādā gadījumā. Bet,  ja viņš precas ar šķirteni,  tad viņš pārkāpj
laulību, un nav svarīgi, kas viņš tāds ir. Bībelē ir teikts: “Kas atšķirtu precē, tas pārkāpj
laulību”. Lūk, tādas tās lietas, nekādu šķirteņu. 229 Tagad redziet šo oriģinālu - “no
iesākuma”? Atkārtotas laulības, tagad ņemiet vērā, viņš var, bet viņa nevar. Kā Dāvids,
kā Salamans, kā noteiktā secībā caur visu Bībeli, gan Dāvids, gan visi pārējie.

78 Tagad atzīmējiet, Pirmā Korintiešiem 7:10, pievērsiet uzmanību, Pāvils piekodina
sievai, kura šķiras no sava vīra, salīgt ar viņu mieru vai arī turpmāk palikt neprecētai,
nestāties vēlreiz laulībā. Viņai vai nu ir jāpaliek neprecētai, vai arī jāsalabst ar savu vīru.
Viņa nevar vairs stāties laulībā.  Viņai  ir  jāpaliek neprecētai,  bet.  ievērojiet,  viņš to
neteica par vīru. Redziet, jūs nepiespiedīsiet šo Vārdu melot. “Iesākumā”, dzimumu
poligāmijas likums. Lūk, Dieva Vārds saskan ar Dieva dabu, ir nesaraujami saistīts. 231
Redziet,  kā  šajās  lietās  viena  skola  ir  aizmaldījusies  uz  austrumiem,  bet  otra  uz
rietumiem? Jums ir  jāatgriežas  pie  Patiesības,  lai  noskaidrotu,  kas  tas  ir.  232 Tas
vienmēr ir bijis tieši tādā veidā, Dievam tā ir parastā derība, tā no iesākuma. Pirmā,
pirms sākuma, iesākumā bija tikai viens un viena. Pēc tam, kad ienāca grēks, tad jau
bija viens vīrietis un vesela sieviešu grupa; tā tas darbojas arī dabā, katrs dzīvnieks un
tāpat arī cilvēciskās būtnes, miesa pēc savas dabas - ir dzīvnieks. Mēs esam - zīdītāji,
mēs to zinām, mēs visi, un tā visa ir Dieva daba savā nesaraujamajā saistībā.
79 Taču  tagad  Zīmogi  ir  atvērti  un  Patiesības  Gars  mūs  atgriež  pie  Vārda.  Tas
izskaidro, kāpēc visu šo gadsimtu laikā tika pielaists tik daudz kļūdu - vēl nebija atvērti
Zīmogi. Tas vēl bija aizklāts. Patiesi. 234 Ievērojiet, jūs nevarat izdarīt tā, lai nesakristu
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simboli. Kā es jums sludināju pagājušajā vakarā par ēnu uz grīdas, tai ir jāatbilst. Kā
gan tas varētu būt, ka uz grīdas redzama ziloņa ēna, kas krīt no nīkulīga cilvēciņa, kā no
kāda  ziloņa,  vai  arī,  ka  no  ziloņa  kristu  nīkulīga  cilvēciņa  ēna?  235  Bet  tagad,  ja
pamanīsiet, tas būs pilnīgs tēls, līdzība. 236 Lūk, ir  uzticama sieviete, īsta sieviete,
jaunava, kura iziet pie vīra un dzīvo, un viņa savam vīram ir - īsta svētība. Ja Dievs
Savam dēlam varētu iedot kaut ko vēl labāku, nekā laba sieva, Viņš to būtu iedevis. 237
Taču viņa ir tā iekārtota, dzimumsakariem, un neviens cits dzīvnieks nav radīts līdzīgi.
Neviena cita radība zemes virsū tā nav iekārtota. Lūk, kāpēc - šī iemesla dēļ jūs variet
redzēt poligāmiju. Lūk, kas to izraisīja.

80 Tagad palūkojieties,  noslēdzošā  analīze,  paskatieties,  lūk,  viens  Jēzus  Kristus
(pareizi?), viens Vīrs, Dievs, Imanuēls. Jūs tam ticat? [Sapulce: “Āmen”.—Red.] Taču
daudzi,  tūkstošiem  tūkstošu  ir  Viņa  Sievas  locekļi  (pareizi?),  Viņa  Sieva,  Līgava,
Draudze. Vai tagad jūs saprotiet? [“Āmen”.] 239 Lūk, kāpēc Viņš teica Ādamam, vēl
pirms iepazīšanas vai pamudinājuma uz seksu: “Vairojieties un piepildiet zemi”, jau pašā
pirmsākumā, kad viņā pašā vēl bija gan sievišķais, gan vīrišķais. Tur, tad kļūst redzams,
ka Līgavai bija jāatnāk no Vārda, garīgi vairojoties, redziet, vairojoties un piepildot zemi.

81 Tagad caur dzimumaktu, redziet, šīs mācības ir sajaukušas šīs divas lietas. Tāpēc
jūs nevariet to darīt, jums ir jāatgriežas pie tā, ko par to saka Patiesība: “iesākumā”.
241 Un beigās būs viens Kungs Jēzus, un daudzi Viņa Līgavā, vienskaitlī.  Vai to jūs
saprotiet? Bija viens Dāvids vienā tronī, viens ķēniņš (Dievam pie sirds) ar pieciem
simtiem sievu. Jēzus sēd Savā Tronī, aleluja, Tūkstošgadu valstībā, ar Sievu; kā tas bija
iesākumā, Visuvarenā Dieva rokas radīti no zemes, daudzu locekļu augšāmcelšanās.
Lūdzu, saņemiet! 242 Sievietes, cīnieties par to, ieejiet Kristū, tad jūs nebūsiet tajā
izlaidīgajā nekārtībā. Bet līdz tam brīdim, kamēr tu vienkārši esi draudzes loceklis, kurš
pats mēģina dzīvot labi un tikumīgi, tev tas neizdosies. Tāpat kā to nespēs arī vīrietis
ārpus Kristus. Kā Pāvils turpinot sacīja: “Taču viņi ir Jēzū Kristū, kur nav vairs ne vīriešu,
ne sieviešu dzimuma.”. Viņi visi ir - viens.

82 Bet lai ar šo “Laulību un Šķiršanos” tiktu skaidrībā, lai jūs zinātu kas ir pareizi un
kas nav pareizi, Viņš te to tagad skaidri rāda šajos simbolos. Ir viens Kristus un Viņa
Sievā daudz locekļu. Pievērsiet uzmanību tam, ka jebkurā laikā, kad vien Viņš vēlas,
Viņš var šķirties no mums garīgas netiklības vai  maldu mācību dēļ;  bet kā gan jūs
iedrošināties šķirties no Viņa, to visu darīdami? Vīrietis var šķirties no savas sievas un
apprecēt citu; bet sieviete nevar šķirties no vīra un doties laulībā ar kādu citu. Vai
redzat, cik visas šīs ēnas un simboli ir pilnīgi nolīdzsvaroti? Redziet, oriģinālajā radībā
nekur nav blakusprodukta. Ne draudze, bet Līgava caur Vārdu. Ne sieviete, bet vīrietis,
katru reizi. Lūk, kāpēc nekur nav teikts, ka vīrietis to nedrīkst darīt; bet vienmēr, ka -
sieviete. [Brālis Branhams klaudzina pa kanceli. - Red.] Tā ir patiesība!

Bet viņa var būt Kristus Līgava, būdama… Un atcerieties, viņa ir daļa no vīrieša,
Bībelē ir teikts, ka viņa var… “Taču mācīt es sievai nepieļauju, nedz arī valdīt pār vīru,
bet viņai jāturas klusībā. Jo Ādams ir pirmais radīts, pēc tam Ieva. Un nevis Ādams tika
pievilts, bet blakus produkts tika pievilts. Taču viņa tiks izglābta, dzemdējot bērnus, ja
tā paliks ticībā un mīlestībā, un svētā dzīvē ar savaldību, un tamlīdzīgi”, jo tad viņa kļūst
par šī vīra daļu. Lūk, ko atnes…
83 Kāpēc Ābrahāms ne… Kāpēc Dievs neiznīcināja tur sēdošo Sāru, kad viņa liedzās un
sameloja Dievam tieši sejā? Viņš sēdēja tur kā parasts mirstīgais Cilvēks, ēda gaļu, ēda
maizi, dzēra pienu, un sacīja: “Kāpēc Sāra tur aizmugurē smējās”, - aiz Viņa muguras,
teltī, Viņš nemaz nevarēja viņu redzēt, - “teikdama: 'Kā tas var būt'?” 246 Viņa sacīja:
“Es to neesmu teikusi!” Kaut kas neticams, pateikt Dievam tieši sejā, ka Viņš ir melis?
Taču Viņš nevarēja paņemt viņas dzīvību. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa bija daļa no Ābrahāma.
Āmen. Viņš nevarēja viņai nodarīt nekā ļauna, nenodarot ļaunumu Ābrahāmam. 247
Tagad jūs, sievietes, redziet, kur ierindojaties.Un Bībelē ir teikts: “Jūs, sievietes, esiet kā
Sāra, kura rotāja sevi ar pazemību, dzīvoja godīgi un uzticīgi pati ar savu vīru, tik stipri
viņu mīlot, ka godāja par 'kungu'”, pavēlnieku, saimnieku.

84 Bet jūs, daļa sieviešu, uzspīlējat šo riebīgo apģērbiņu un iznākat šeit un izrādāt sevi
vīrietim. Jēzus teica: “Katrs, kurš uzlūko sievieti, to iekārodams, ir jau pārkāpis ar viņu
laulību savā sirdī”. Kas tādā gadījumā ir vainīgs, vīrietis vai jūs? Viņš ir vīriešu dzimuma
pārstāvis, tā iekārtots, ka var izdarīt šo aktu, redziet; bet jūs esiet sieviešu dzimums,
jums no tā vajag sargāties.
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Bet kāpēc jūs sevi tā izrādāt? Ne jau komforta dēļ, jūs ziniet, ka tas nav iespējams,
kamēr esat līdz nāvei pārsalusi šajos šortiņos. Redziet, tur nevar būt nekāda komforta.
Kas tad tas ir? Tas ir piedauzīgas uzvedības dēļ! Jūs to negribat atzīt, bet tā saka Bībele.
Tā ir  Patiesība.  Tas ir  piedauzības gars jūsos.  Jūs negribat  būt  piedauzīga; bet  jūs
neapzināties, ka garīgi jūs esat piedauzīga, jo piedauzīgi sevi pasniedzat. 250 Tanī pat
laikā vīrietis ar saviem nepieklājīgi plikajiem ceļgaliem, pat ja viņam mugurā nav gandrīz
nekāda apģērba, vienalga, viņa ķermenis nav pavedinošs. Kāpēc? Viņš bija oriģinālajā
radībā, raksturs; tam ir jābūt, redziet. Bet jūs - blakus produkts, lai pavedinātu. 251
Dievs, esi žēlīgs! Šausmas, šī grēcīgā pasaule! Es priecāšos, kad tai pienāks gals.

85 Ievērojiet, Viņš var šķirties no Savas sievas, kad vien Viņš to vēlas, bet viņa nevar
no Viņa šķirties; Viņš var izdarīt ar mani, Viņš var pamest mani pīšļos jebkurā laikā, kad
vien vēlēsies, taču, o brāli, man labāk nekad necensties pamest Viņu, — tad ar mani ir
cauri. 253 Salamans varēja apprecēt jebkuru neprecētu sievieti, viņš varēja apprecēt
katru sievieti, kuru gribēja. Priesteris varēja precēties tikai ar sievieti, kura bija jaunava.
Salamans… 254 Līdzīgi kā Dāvids, viņš apprecēja (kā viņu sauca?) Abigailu. Tur bija
kāds cilvēks, iesaukts par “nelgu”, viņam bija brīnišķīga sieva, bet viņš nomira. Un
Abigaila apprecējās ar Dāvidu; viņš bija ķēniņš, ne priesteris, redziet, un tā viņš - viņš
apprecējās. 255 Taču priesteris nevarēja tā darīt, tāpēc, ka tad viņš pieskartos, tas ir,
viņš būtu sev apņēmis tādu sievu, kas jau ir bijusi par sievu citam vīrietim. Un tā, tas
norāda uz Kunga Jēzus Kristus Draudzes jaunavību. Līgavai ir jābūt šķīstai, Vārdam,
nekur nevar būt pazudis neviens Vārds. Protams. Vai varētu iztēloties pieklājīgu līgavu
bez vienas krūts, tikai ar vienu, vai kaut kas cits nebūtu kārtībā, saprotiet? Kristus
Līgava tāda nebūs.  Viņa  būs  pati  pilnība.  Viņa  būs  vis  cauri  un  visā  pilnībā  Vārds,
neviens Vārds nekur nebūs nozudis. Nē.

86 Ievērojiet,  Viņš  var  no  viņas  šķirties,  bet  viņa  no  Viņa  šķirties  nevar.  Viņš  to
izdarīja, un to pierādīja, tajā laikā, kad Luters, Veslejs un vasarsvētku draudze atteicās
turpmāk būt par Viņa daļu, caur garīgo - mīlestības sakaru kļūt grūtiem ar turpmāko
Vārda daļu. Jūs saprotiet? Viņa atteicās. Luterāņu draudze atteica Kristum Viņa vēlmē
pēc viņas; Luters no tā atteicās. Un ļaujiet jums to pateikt, mani jau vienalga kaut kā
nosauks; tāpat tas ir arī šodien ar katru no viņiem, viņi nepieņem šo Vārdu, viņi atsaka
Kristum! 257 Un jebkurai sievietei, kas atsaka vīram dzemdēt viņa bērnu, nav tiesību
būt par viņa sievu. Āmen. Jūs atceraties, Bībelē, kad tas ķēniņš apprecēja Esteri? Tāpēc,
ka ķēniņiene atteicās, viņš vienkārši paņēma sev citu. Un kad… Kas notika, kad viņa
atteicās iznākt ar ķēniņu un paklausīt viņam? Tas pats ir ar sievieti, kura atsakās būt par
sievu savam vīram.

87 Un tā tas ir arī ar draudzi, kura atsakās kļūt grūta šajā laikmetā, kurā dzīvojam
mēs, lai laistu pasaulē šī laikmeta bērnus. Mēs neesam luterāņi, mēs neesam veslejieši,
mēs tāpat arī neesam vasarsvētku draudze! Mums ir jābūt šī laikmeta bērniem, caur
Dieva Vārda ieņemšanu un grūtniecību, lai piedzemdētu šī laikmeta Bērnu, Sēklas Bērnu.
Āmen. Es ceru, ka jūs saprotiet.  Nevarēja palikt  grūta, nē, un tā,  ko Viņš izdarīja?
Atstāja viņu, izšķīrās. Tā ir taisnība. Taču viņa neiedrošinājās šķirties no Viņa. Viņš no
viņas šķīrās. 259 Viņš turpināja tālāk atklāt Savu Vārdu šai Miesai, Pats apstiprinādams,
ka  Viņš  ir  Tas  Pats.  Viņa  bērni  kļuva  aizvien  līdzīgāki  Viņam,  tāpēc,  ka  Tas  pilnīgi
nobriest, tas ir, viņi kļūst par Vārda bērniem, bet nevis draudzes, baznīcas bērniem.
Vārda bērni! Un Līgava būs brīnišķīga šī Vārda Lēdija, šķīsta, kurai nebūs pieskārusies
nekāda cilvēciskā organizācija, nekāda, cilvēku izstrādāta teorija. Viņa būs šķīsta un
pilnīgi tīra Līgava Vārdam! Āmen un āmen! Es ceru, ka jūs to uztvērāt, kuri klausās pa
radio. Viņa būs grūta šī Dieva meita.
88 Redziet, cik cienījama var būt sieviete? Redziet, cik varena var būt Draudze, taču
jūs redzat, kur ir novedusi viņas piedauzība? Nav iespējams nekāds salīdzinājums starp
to draudzi, kura ir tur, un šo Draudzi. Pamēģiniet salīdzināt ielas padauzu ar dzīvā Dieva
Draudzi; vai arī sievieti, kārtīgu sievieti ar padauzu? 261 Kāpēc eksistē tādas lietas? Tas
ir Dieva likums, kontrastu likums. Kā gan mēs mācētu priecāties par dienu, ja nebūtu
nakts? Kā gan mēs prastu priecāties par labu laiku, ja nebūtu slapjdraņķa? Kā gan mēs
varētu priecāties un cienīt īstu sievieti, ja nebūtu kādas pagrimušās?

89 Turpina  vērt  vaļā  To,  atverot  Savu  Vārdu,  lai  tikai  iedrošinās  kāds  no  mums
pamēģināt izšķirties no Viņa un iziet pie cita. 263 Tagad, protams, ir skaidrs, kāpēc abas
šīs teorijas ir nepareizas. Ja gribēsiet sūtīt pa šo ceļu - protams; varat sūtīt pa to, -
iziesiet no apsolījuma. Šeit ir apsolījums, lūk, tas ir tieši šeit. Vārds nav pretrunā. Tam
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jābūt nesaraujami saistītam, tāpat kā Mateja 28:19 nav pretrunā ar Apustuļu Darbu 2:
38. 264 Tagad, daļa sieviešu, daļa vīriešu, es - es zinu, jūs - jūs Tam nepiekrītat. Jo,
ziniet, tagad jūs to nevarat noslēpt. Nevarat. 265 Bet, ļaujiet, es jums kaut ko parādīšu.
Ja Mateja 28:19 saka: “Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva,
Dēla un Svētā Gara Vārdā”, un viņi pagriežas un krista katru cilvēku, kurš jelkad ir bijis
kristīts, - krista pretēji tam, krista Jēzus Kristus Vārdā, visa Bībeles perioda garumā un
trīs gadsimtus pēc Bībeles perioda, līdz Nikejas Sapulcei.  Pēc tam tā vietā pieņēma
dogmu. Kāda starpība, ja tas nav atklāts?

90 Un jūs ziniet, ka visa šī Grāmata, visa šī Grāmata - tā ir atklāsme? Lūk, kā jūs
variet uzzināt Patiesību tajā vai citā jautājumā, tāpēc, ka tā ir atklāsme. Bet atklāsmei ir
precīzi jāsakrīt ar Vārdu, bet nevis jābūt ar Vārdu pretrunā. Tu teiksi: “Nu, es… man tas
atklājās”. Tad, ja tas ir pretrunā ar Vārdu, tad tas nav atnācis no Dieva. Tiešām. 267
Tagad, ja jūs vēlaties paņemt Mat… Mateja 16: 18. Pats Jēzus teica, ka visa Draudze,
Viņa Draudze, tiks uzcelta uz garīgās atklāsmes par Viņu, Kurš ir Vārds. “Un Es tev
saku: tu esi Pēteris… Ne miesa un asinis tev to atklāja, bet Mans Tēvs, Kas ir Debesīs, to
atklāja tev. Un uz šās klints…” 268 Un nu, es zinu, tur ir mūsu draugi katoļi, jūs sakāt:
“Tā ir uzcelta uz Pētera, bet Pēteris bija apustulis, un tā, Tāds un tāds, pēc apustuļu
piekrišanas, pārmantojamības ceļā…” Protestanti teica: “Tā ir būvēta uz Jēzus Kristus”.
269 Ne tāpēc, lai atšķirtos, bet vienkārši paņemt, to ko Viņš teica! Viņš teica: “Ne miesa
un asinis tev to atklāja, bet Mans Tēvs, Kas ir Debesīs, to atklāja tev. Un uz šās klints,
garīgās atklāsmes, kas ir Vārds, Es uzcelšu Savu Draudzi, un elles vārtiem To nebūs
uzvarēt”. Viņa Sievu neiekārdinās cits vīrietis. “Es uzcelšu Savu Draudzi, un elles vārti
To neuzvarēs”.

91 Ābels ar  Kainu,  Ēdenes dārzā.  Kains izveidoja savu personīgo koncepciju,  viņš
sacīja: “Lūk, paskaties, Dievs ir labs Dievs. Viņš ir pāri visai dabai, un es paņemšu pupas
un kartupeļus, un es paņemšu ziedus, un es Viņam izveidošu patiešām krāšņu altāri”. Tā
ir draudze. Viņš nometās ceļos. Viņš ticēja Dievam. Viņš pielūdza Dievu, pacēla savas
rokas un pienesa šo upuri. Viņš veica tādu pašu reliģiju kā Ābels. 271 Ābels uzbūvēja
līdzīgu  altāri.  Taču  kad Ābels  pienesa  savu upuri,  viņš  pienesa  jēru.  Tā  nu,  Kains,
gatavodams pretindi grēkam, domāja, ka viņa tēvs un māte droši vien ir apēduši augli,
kā viņiem bija iemācīts tajā dārzā. Bet Ābels caur Dievišķo atklāsmi, zināja, kas tur bija
noticis,  tās bija asinis.  Caur Dievišķo atklāsmi!  Un Bībelē ir  teikts,  Ebrejiem, 12-jā
nodaļā, 11-jā nodaļā, ka, “Ticības spēkā, caur atklāsmi, Ābels ir nesis Dievam labāku
upuri nekā Kains; tādēļ par viņu ir liecināts, ka viņš ir taisns, kā Dievs par viņa dāvanām
ir liecinājis”. Tā ir? [Sapulce: “Āmen”. - Red.] Āmen! Brāli, māsa, man tas ir tik skaidrs,
cik vien var būt. Lūk, viss kopumā.
92 Tagad attiecībā uz “Laulību un Šķiršanos”, redziet, tam jābūt atklātam. Līdz tam
brīdim, kamēr tas nav atklāts, tu to nezini. Bet Viņš to ir apsolījis šajās pēdējās dienās,
šajā laikmetā, ka visi Bībelē apslēptie noslēpumi tiks atklāti. Cik daudzi no jums to zina?
Atklāsmes 10-tā nodaļa! Jēzus apsolīja to, ka visi  šie apslēptie noslēpumi par - par
“Laulību un Šķiršanos”, visi  šie pārējie noslēpumi, kuri ir  bijuši apslēpti,  tiks atklāti
pēdējos laikos. Tagad, jūs atceraties, Balss teica: “Brauc uz Tusonu”. Atcerieties to
noslēpumaino Gaismu debesīs; tur esošo septīto Eņģeli, atgriešanos, un Septiņu Zīmogu
atvēršanu? Sekojiet tam, kas notika. Tā ir patiesība. 273 Tagad vēl mazliet tālāk. Tagad
jūs klausieties! Es zinu, jums jau ir laiks doties pusdienās, taču es brīnišķīgi iebaudu.
[Sapulce saka: “Āmen”. - Red.]

93 Tad nu, lūk, skatieties, sievietei ir sava vieta, un viņa ir liels dārgums. Salamans,
kuram bija desmit tūkstoši sievu… tas ir, pareizāk sakot, tūkstoš sievu, viņš sacīja: “Kas
atrod sev laulātu draudzeni, tas atrod sev tiešām ko labu”. Viņš teica: “Laba sieva ir kā
dārgakmens viņa kronī”, tas ir gods. “Bet negudra, kā ūdens viņa asinīs”, viņa dzīvē.
Viņš teica: “Starp tūkstoš vīriem atradīsi vismaz vienu taisno”, - to teica Salamans, -
“bet”, - teica, - “no tūkstoša neatradīsi pat vienu taisnu sievieti”. To sacīja Salamans,
redziet.  Pievērsiet  uzmanību,  lūk,  kā  tas  ir.  275  Bet,  redziet,  sieviete,  tu  -  tu  esi
dārgakmens, ja tu gribi būt dārgakmens, taču vajag, lai tu to vēlētos. Un jūs redziet,
kāpēc bija “Laulību un Šķiršanos”, ka Jēzus vēl norādīja uz turieni, tas tāpēc, ka jūsu
dzimums bija par iemeslu visam grēkam. Lūk, kāpēc sākās arī poligāmija. un šķiršanās,
un pārējais. Iesākumā tā nebija, un tanī pasaulē tā nebūs.

94 Palūkojieties uz Jēkabu, no kura nāk patriarhi. Viņam bija vismaz ducis sievu. Viņš
apprecēja divas māsas, bez tam viņam bija arī divas mīļākās, blakus sievas, ar kurām
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viņš dzīvoja. Un šie patriarhi dzima tieši no šīm blakus sievām. Pareizi? [Sapulce saka:
“Āmen”. - Red.] Redziet, vajag lai jums pilnīgi gludi saskanētu ar Vārdu. 277 O - o, man
te ir veselas lappuses. Ja kāds garīdzniecības pārstāvis šaubās par visu to, tad mēs
varam satikties un par to parunāt. Un, protams, ja viņam vispār piemīt kaut vai kāds
garīgums, viņš tūliņ redzēs, ka tā ir Patiesība. Tajā jautājuma nav. 278 Laba sieviete
tiešām ir ko vērts. Es to zinu. Es to zinu spriežot pēc īstām sievietēm. Es esmu saticis
īstas,  patiesas sievietes,  tik  īstas,  ka nav sliktākas par jel  kādu vīrieti.  279 Viņa ir
blakusprodukts un daļa no viņa, un, krītot grēkā, viņš paklausīja viņu. Viņš vienkārši…
Viņa ir daļa no viņa. Bet viņai ir jāizlemj, viņa ir tā iekārtota, ka var būt piedauzīga, un
viņai ir dotas tiesības atraidīt vai pieņemt. Tas ir pretēji pirmatnējai oriģinālai dabai,
taču, redziet, tādas tās lietas ir.

95 Tagad jau ir divpadsmit, tā, ka es te šo to izlaidīšu uz dažām minūtēm. Es gribu
jums kaut ko pavaicāt. 281 Tagad, atcerieties, es to stāstu tikai savai grupai. Bet no
tiem, kas klausās pa radio: es to stāstu tikai maniem sekotājiem. Tikai viņiem ir domāts
šis Vēstījums, un ko es šeit gribu pateikt. 282 Ikviens Dieva kalps, viņš, tas ir viņa… Jā,
viņš ir tā ganāmpulka gans, lai viņš dara, kā vēlas. Tas ir starp viņu un Dievu. Jebkurš
garīdznieks, jebkurš sludinātājs, tā ir tava darīšana, mans brāli. 283 Es runāju tikai šeit,
Džefersonvilā,  vienīgā  vieta,  kur  es  to  stāstu,  tāpēc,  ka  tas  -  tas  ir  mans  paša
ganāmpulks. Tas ir tas ganāmpulks, kuru pieskatīt mani sūta Svētais Gars, un par to
Viņš prasīs no manis atbildību. Un tie ir mani cilvēki - atgrieztie no visas zemes, kurus es
esmu atvedis pie Kristus. Mani bērni, man jums ir jāpalīdz, un es esmu jūsu draugs. Jūs
variet nodomāt, ka es uzstājos pret jums; es to stāstu, saprotiet, jūsu pašu labad. Es
mīlu jūs. Bet, ja tas tā nav, tad Dievs ir mans tiesnesis. Jūs ziniet, ka es jūs mīlu.

96 Tās ir šausmīgi stingras lietas, es nezināju, kā to izteikt. Ko es darīšu, kad man
manā draudzē s ēd vīrieši un sievietes, no kuriem daži ir bijuši precējušies pa divām vai
trim reizēm? Labi vīrieši un labas sievietes, viss tā samudžinājies! Kas pie tā ir vainīgs?
Maldu mācība, tiešām, nebija gaidījuši no Kunga. 285 “Ko Dievs savienojis, to cilvēkam
nebūs šķirt”. Nevis to, ko cilvēks savienojis; bet ko Dievs savienojis! Kad tu tieši no
Dieva esi saņēmis atklāsmi, ka tā ir tava sieva, un tāpat arī, tā ir tava uz visu atlikušo
dzīvi. Redziet? Bet ko cilvēks savieno, jebkurš var izšķirt. Bet ko Dievs savieno, tur labāk
nevienam neskarties klāt. “Ko Dievs savienojis”, - viņš teica, - “to cilvēkam nebūs šķirt”.
Nevis  ko  savienojis  kaut  kāds  pa  pusei  piedzēries  laulātājs  vai  vēl  kāds,  vai  kāds
sludinātājs - atkritējs ar veselu bunti ticības mācību grāmatiņā, kas atļauj viņiem darīt
visu, kas ienāk prātā, bet Dieva Vārds guļ malā. Redziet? Es runāju par to, ko Dievs
savienojis.

97 Tagad, lūk, ko es jums taisos pateikt. Es esmu ļoti piesardzīgs tajā, ko jums saku.
Cilvēki, es negribu būt pret jums rupjš. Es negribu būt rupjš pret jums, mani brāļi -
mācītāji.  Tāds nav mans nolūks.  Taču es esmu atbildīgs,  apzinoties,  ka tas man ir
uzticēts. Un ja… Es nevaru To noklusēt. Un es nezinu, kā lai To visiem pasludina, taču es
zinu, to izdarīs magnetofona lente. O jā, es sagatavojos, ofiss ir atvērts, un tas tiek
sludināts. Redziet? 287 Tieši tāpat, kā bija ar “Čūska sēklu”, absolūti pierādīts, ka tas ir
pareizi. Man šeit ir avīzes, šajā avīzē, kur sieviete tieši nupat… un pat lielās… Dažās
lielās eparhijās bija gleznu oriģināli, ar čūsku, kas lien pa sievietes kāju, un kā viņš viņai
apvijas; viņai no tā visvisādas izjūtas, tādas, kuras vīrietis viņai nevarētu sagādāt, lūk,
ar tādu milzīgu čūsku, kas apvijies ap viņu, un tā tālāk. Tā tik tiešām ir patiesība. Un
kļūst arvien sliktāk un sliktāk, un būs vēl sliktāk. Čūska, viņš tad nebija tāds, viņam
nevarētu būt ar viņu seksuāls sakars, ja viņš būtu čūska, bet atcerieties…

98 Man vienreiz bija debates ar… nevis debates, bet vienkārši viens Dieva kalps no
Dieva Asamblejām ar palīgu, sacīja: “Šajā lietā jūs kļūdāties”. Es teicu: “Nu ko, var jau
būt. Gribētu, lai jūs man pastāstāt”. 289 Tad viņš sacīja, turpināja un sāka par to runāt.
Uzreiz bija redzams, ka viņš ir apjucis. Un viņš pateica vienu lietu, viņš teica: “Brāli
Branham, kur ir tāda suga? Dievs sacīja: 'katru pēc savas kārtas'. Kur tad ir šī kārta,
kura, kā jūs teicāt, bija starp cilvēku un dzīvnieku, kuru zinātne tagad nevar atrast? Kur
tad viņa ir?” Vaicāja: “Vai viņa ir uz zemes? Vai tā ir šimpanze?” 290 “Nē, tāpēc, ka
šimpanzes asinis nesajaucas ar sievietes asinīm, un arī neviens cits dzīvnieks nevar
sajaukties ar viņu. Nē, nesajauksies, tāpat kā nevar sajaukties arī v īrieša sperma ar - ar
kādas  dzīvnieku  mātītes  spermu.  Nesajauksies”.  291  “Bet  kur  tad  ir  šis  zināmais
dzīvnieks? Lūk, Dievs teica: 'Lai katrs atnes pēc savas kārtas'.” 292 Es minūti pagaidīju.
Un Svētā Gara labskanība sacīja: “Pasaki viņam: 'Tas ir šeit'.” L ūk, sākumā es teicu:
“Nu ko, tas var noskaidroties”. Viņš sacīja: “Bet, Brāli Branham, mēs runājam par Vārdu,
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vai ne?” 293 Es teicu: “Jā, ser”. Un es sacīju: “Protams, ziņo, ka ir citas sugas, tādas kā
dinozauri,  un - un mamuts, un tā tālāk, mamuti,  mamuti,  pareizāk sakot,  ka tās ir
skaidri redzamas, un tā tālāk”. Es teicu: “Kaut kas tāds varēja būt.” 294 Viņš teica:
“Brāli  Branham,  mēs  runājam  par  pierādījumu  Vārdam.  Ja  te  ir  grēks,  toreiz,
pirmsākuma grēks, viņam tāpat arī ir jābūt šeit”. 295 Un es sacīju: “Kungs Jēzu, Tu
teici: 'Neraizējieties par to, ko jums runāt, kad stāsieties ļaužu priekšā, tai pašā stundā
jums tas tiks dots'. Kungs, ko man teikt?” Viņš teica: “Pasaki viņam: 'Tas ir šeit'.” Tādā
pat  veidā,  kā  es  redzu  vīzijas  šeit  uz  platformas.  296  Es  sacīju:  “Tas  ir  šeit”,  -
nezinādams, kur. Viņš jautāja: “Kur?” Un pirms es paspēju ko nodomāt, Viņš teica: “Tas
ir čūska”.

99 Tieši tas arī bija, tāpēc, ka viņš vairs nav zvērs. Viņš tika nolādēts un nosviests uz
vēdera līdz pat mūža galam. Viņš ir  šeit.  Pareizi? [Sapulce: “Āmen”. - Red,] Un vēl
joprojām tajā aktā, kuru viņš izdarīja, vēl joprojām tas pats grēks darbojas pie sievietes,
līdzīgi tādam dzīvnieciskam seksam. Lūk, kad viņa ir tādā stāvoklī, ka acis gandrīz vai
izspiežas no pieres, kad viņas izjūtas pārsniedz visas tās robežas, ko varētu izdarīt jel
kāds vīrietis. 298 Šeit es apstāšos, tāpēc, ka mums ir jaukta tipa auditorija. Satiksimies
ar vīriešiem, tad… mēs parunāsim par to vairāk. Te guļ visi savāktie papīri un pārējais,
man tieši pa rokai, un es gatavojos šajā rītā tos atnest jums. Es taisījos tam veltīt visu
dienu, bet tagad tomēr beigšu un sacīšu jums, lūk, ko.

100 Tas ir domāts tikai manai draudzei. Ne manai draudzei… Tam mazajam ganāmajam
pulciņam, kurš tic man un sekos man, tas domāts viņiem. 300 Tajā dienā, zinot, ka tad,
kad es jums kaut ko stāstīšu, tam ir jābūt TĀ SAKA TAS KUNGS, tādēļ man bija Rakstu
vietas, kā Viņš man To atklāja. Bet, “Kungs Dievs, ko lai es saku šai sapulcei? Man būs
šķelšanās. Vīrietis, sēžot uz lieveņa vai pagalmā, vai vēl kaut kur: 'Vai man jāšķiras no
viņas?' Sievietes: 'Vai man jāšķiras no sava vīra?' 'Ko lai es daru?'” Es teicu: “Kungs, ko
lai es daru?” 301 Kaut kas man sacīja: “Uzkāp tur tajā kalnā, un Es tev pateikšu”. 302
Un kad es biju tur tajā kalnā, nezinot, ka lejā Tusonā viņi redzēja To. Bet pat skolotāji
sauca bērnus no… manu mazo meitiņu un pārējos no klases, un teica: “Paskatieties, lūk,
tur uz to kalnu!” Tur ugunīgs dzintarkrāsas Mākonis pacēlās gaisā un nolaidās, pacēlās
gaisā un nolaidās.

101 Misis  Ēvansa,  vai  jūs  esat  šeit?  Ronij,  tu  esi  šeit?  Es  nokāpu lejā  un gāju gar
uzpildes staciju,  tas puisis  pie uzpildes,  pie Ēvansa uzpildes stacijas.  Es vēl  nemaz
nezināju, ko šis puisis taisās sacīt, viņš satika mani pilnīgi negaidot, viņš teica: “Brāli
Branham, jūs bijāt, lūk, tur tanī kalnā, vai ne?” 304 Es teicu: “Ko tu ar to gribi teikt,
Ronij?” Jā, lūk, paraudzīties, ko viņš darīs. Neskaitāmas reizes notiek tādas lietas, un
es… Vienkārši nestāsti cilvēkiem par to. Tas jau kļūst… Tas tāpēc, ka redzi tik daudz
notiekoša, tev tas jau kļūst pierasts. Redziet? Es cilvēkiem vienkārši nestāstu. Es teicu:
“Ronij, ko tu tā…” 305 Viņš sacīja: “Es jums varu precīzi parādīt, kur jūs bijāt”. Sacīja:
“Es pasaucu mammu, un mēs te stāvējām un skatījāmies, kā tur tas Mākonis cēlās un
nolaidās. Es teicu: 'Tur kaut kur noteikti sēd Brālis Branhams. Tur Dievs ar viņu runā'.”
306 Un visa pilsēta, ļaudis vēroja To. Skaidrā dienā, nekur nebija ne mākonīša, un šis
lielais dzintarkrāsas Mākonis karājās tur; nonākot līdzīgi piltuvei, un atkāpjoties. un
izplešoties.
102 Draugi, es tūliņ arī beigšu, jūs varēsiet iet. Lūk, kad man tika atklāts Tas, ko es
gatavojos jums šobrīd teikt, nepalaidiet To garām.

308 Es tagad vēršos tikai pie mūsu sekotājiem, tikai pie tiem, kuri sekos man un
šim Vēstījumam,  nevis  nepiederošiem.  Jūs  šajā  ziņā  b  ūsiet  mani  liecinieki  Dieva
priekšā. Tikai šai grupai!

309 Mēs  esam nonākuši  šajā  sajukumā nepareizu  teoloģisko  skaidrojumu dēļ.
Pareizi? Lūk, kāpēc jūs, sievietes, esiet atkārtoti izgājušas pie vīriem, un arī jūs, vīrieši, -
nepareizu teoloģisko skaidrojumu dēļ. Tagad es gribu jums parādīt kaut ko, ko man
teica Viņš.

310 Un ja Dievam, mūsu Radītājam tika uzdots šis jautājums, kad Viņš bija šeit uz
zemes Jēzus Kristus; un kad Viņa pravietis - atsvabinātājs Mozus devās uz Ēģipti, lai
izvestu bērnus no Ēģiptes, izvietotu viņus apsolītajā zemē; un Jēzus šeit  sacīja,  ka
Mozus redzēja, ka cilvēki ir tādā stāvoklī, ka viņš atļāva viņiem rakstīt šķiršanās rakstu,
jo tāda bija situācija.  Mozus atrada ko tādu, kā “Lai  viņš ļauj…” Dievs ļāva Mozum,
pravietim, kurš bija sūtīts pie cilvēkiem, atļaut viņiem šo šķiršanās rakstu.
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103 Un arī Pirmajā Korintiešiem, 7. nodaļas, 12. un 15. pantā, Jaunās Derības pravietim
Pāvilam, kurš draudzē saskārās ar to pašu, un pateica to: “To saku es,  ne Kungs”.
Pareizi? Šķiršanās situācijas dēļ.

312 “No iesākuma tas tā nav bijis”. Bet Mozus to pieļāva, un Dievs to atzina par
taisnu. Un tāpat arī Pāvilam bija tiesības, redzot savu draudzi tādā stāvoklī.

313 Tagad jūs ticiet, ka Tā ir Patiesība, un ticiet, ka Tas ir atnācis no Dieva! Un
apstiprinot To ar Savu Mākoni un Savu Vēstījumu, kurš mani ir atvedis uz šejieni, vai
Dievam nebūtu vajadzējis tur uz tā kalna atļaut man izdarīt to pašu - ļaut jums iet tālāk
tā kā ir, bet vairs tā nedarīt! Ejiet ar savām sievām un dzīvojiet mierā, jo tā stunda ir
tuvu.  Tā  Kunga  Atnākšana  ir  tuvu.  Mums vairs  nav  laika  šķetināt  šīs  lietas.  Vairs
neiedrošinieties tā rīkoties! Es vēršos tikai pie savas kongregācijas. bet, ja jūs esiet
laulībā… Un Dievs tur kalnā man To apstiprināja, lai es varētu To pateikt, pārdabiska
atklāsme pateicoties Septiņu Zīmogu atvēršanai, un šis jautājums ir Dieva Vārdā. “Lai
viņi iet tālāk tādi kādi viņi ir, un vairs negrēko!”

104 “No iesākuma tas  tā  nav  bijis”.  Patiesi,  tā  nebija  un  arī  beigās  tā  nebūs.  Bet
pašreizējā situācijā kā Dieva kalps… Es sevi  nesaucu par Viņa pravieti;  bet es ticu,
varbūt ja es nebūtu ar tādu nolūku sūtīts, ka es ielieku pamatus priekš viņa, kad viņš
atnāks. Un tā pašreizējā situācijā, es lieku jums: ejiet uz savām mājām ar savu tagadējo
sievu. Ja tu ar viņu esi laimīgs, tad dzīvo ar viņu, audzini savus bērnus Dieva bijībā. Bet,
lai  Dievs ir  tev žēlīgs,  ja  tu kaut kad atkal  to izdarīsi!  Māci  savus bērnus nekad to
nedarīt, audzini viņus dievbijībā. Un tagad, ja jau jūs esiet tādi kā esiet, nāciet un tagad
iesim šajā vēlajā vakara stundā,  kurā m ēs dzīvojam, un “tieksimies pēc augstākā
aicinājuma Kristū”, kur nekas nav neiespējams.

315 Uz tikšanos vakarā, lai Kungs Dievs jūs svētī, lūgsim Dievu.

105 Kungs Dievs, mēs pienesam Tev savu pateicību. Mēs slavējam Tevi. Tu esi Tas Pats
varenais Jehova, Kurš pieļāva Mozum. Mozus, šis kalps, ko gan viņš varēja pateikt savai
tautai? Un, Dievs, Tu atļāvi viņam dot šķiršanās rakstu.

Pāvils,  varenais  apustulis,  kurš  rakstīja  Jauno Derību,  kā Mozus rakstīja  Veco.
Mozus rakstīja Baušļus un par Baušļu pildīšanu. Daudzi no praviešiem, viņu vārdi ir
iekļauti  Šeit,  bet Baušļus uzrakstīja Mozus. Un Tu ļāvi  viņam rakstīt,  viņiem rakstīt
šķiršanās rakstus, viņu cietsirdības dēļ.

317 Lielais Svētais Pāvils, kurš rakstījis Jauno Derību, tāpat varēja izteikt šādu
apgalvojumu, ka “Es to saku šajā situācijā; es, ne Kungs”.

106 Tāpat  arī  šodien,  Kungs  Dievs,  pie  pašām  šīs  pasaules  beigām,  kamēr  mēs,
pateicoties Dieva žēlastībai, esam šeit, zinot, ka drīzumā nāksies atbildēt Viņa Klātienē,
un ka Tu esi tik daudz izdarījis, Kungs, šo cilvēku acīs, es esmu pārliecināts, ka viņi
turēsies pie Tā, it kā Tas nāktu no Tevis. Un liecības dēļ šeit šodien sēd daudz cilvēku,
kuri ir pat redzējuši to Zīmi kalnos, kur tā Kunga Eņģeļi bija nonākuši viesulī, kur nonāca
septiņi Eņģeļi, kur tika atvērta Septiņu Noslēpumu atklāsme; un tas pats Eņģelis, tajā
pašā virzienā, tanī pašā kalnā, dienā, kad tika atklāts Tas!

319 Dievs, es lūdzu, lai šie ļaudis dotos uz mājām pateicīgi, ka Dievs ir viņiem
dāvājis šo žēlastību. Es To sacīju, Kungs, tikai ar Tavu atļauju. Un runāju To tikai ar
Tavu atļauju, Kungs.Un lai cilvēki ir tik pateicīgi, ka nekad vairs nemēģinātu izdarīt šo
grēku! Un lai viņi censtos nedarīt nekādu grēku, bet mīlētu Tevi no visas savas sirds.

Kungs, padari šīs ģimenes laimīgas, un lai viņi pieaug un audzina savus bērnus
dievbijībā.

107 Jo mans Vēstījums, kas man bija uz sirds, - ir izteikts, Kungs. Es visu izdarīju, kā
varēju. Sātans cīnījās pret mani nedēļām, daudzas bezmiega stundas. Bet tagad es
novēlu To, Kungs, šiem ļaudīm, lai viņi To izpēta, un iet un dzīvo priekš Tevis. Dāvā to,
Kungs. Tas vairs neguļ uz maniem pleciem. Viņi ir Tavās rokās. Es lūdzu, lai Tu svētī
viņus.

321  Svētī  šos  lakatiņus,  Kungs,  kuri  šeit  tika  nolikti  priekš  slimajiem  un
satriektajiem.  Lai  šis  vakars  kļūst  par  vienu  no  visvarenākajiem,  spēcīgākajiem
vakariem, lai visi šie cilvēki būtu dziedināti. Dāvā to, Kunga. Svētī mūs visus kopā.

108 Ļauj mums iet ar mieru, laimīgiem un priecīgiem, tāpēc, ka visas radības Dievs ir
parādījis  mums  “no  paša  iesākuma”,  un  sniedzis  mums  pretī,  ar  visu  mūsu
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nesakārtotību, kurā mēs esam iekļuvuši, atkal sniedzis mums pretī Savu žēlastību, šajās
pēdējās dienās. Ak, Lielais un Mūžīgais Dievs, cik pateicīgi mēs Tev esam par to! Un lai
mūsu sirdis ir tik laimīgas, ka mums vairs nebūtu vēlēšanās grēkot Tavā priekšā. Jēzus
Vārdā. Āmen.

Mīlu Viņu (Kā gan jūs varētu Viņu nemīlēt?),
Mīlu Viņu,
Viņš pirmais mīlēja,
Un izpirka Viņš Golgātā Man glābšanu…

323 Es saku to tagad, lai saprastu tie, kas kalpo. Tas ir domāts tikai tiem, kuri
sekos šim Vēstījumam!

324 Oh, vai  jūs esiet laimīgi? [Sapulce saka: “Āmen”. - Red.] Es jums stāstīju
Patiesību, TĀ SAKA TAS KUNGS, visa ceļa garumā! [“Āmen!”] 325 Tagad piecelsimies
kājās un pacelsim savas rokas, un vēlreiz nodziedāsim: “Mīlu Viņu”. Es mīlu Viņu par
Viņa svētību. Es mīlu Viņu par Viņa žēlastību. Es mīlu Viņu par Viņa Vārdu. “Un tā Kunga
Vārds atnāca pie praviešiem!” Mīlu Viņu. 326 Turpini, brāli. [Brālis Branhams lūdz kādu
pienākt un atlaist sapulcējušos. - Red.]
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