TOBULUMAS
1
… ir b ti ia bei garbinti kartu su jumis. Ir dabar,
kaip tik prieš pamoksl , ia ant pakylos š vakar yra
mano geras draugas, daktaras Li Veilas iš Pirmosios
Baptist bažny ios Laimoje, Ohajo valstijoje, kuris buvo
vienas iš mano susirinkimo Laimoje r
. Atvyk s š
vakar , paprašiau jo, kad pasakyt k nors tikintiesiems,
galb t apie susirinkim Laimoje, vien ar dvi minutes. Ir
man džiugu...esu laimingas, gal damas jums š vakar
pristatyti daktar Li Veil , dar vien baptist , kuris gavo
Švent
Dvasi .
2
[Brolis Li Veilas kalba keturiasdešimt minu ,
liudydamas apie daugelio žmoni išgijim – Red.] Amen.
Telaimina Dievas ir tave, broli Veilai.
3
Tai buvo gan tinai stipru kaip baptist pastoriui,
ar ne? K gi, mes labai laimingi, jog brolis Veilas yra su
mumis. Ir, žinoma, durys jam atviros bet kuriuo metu,
kai tik jis v l gal s atvykti ir aplankyti mus. O dabar š
vakar … Rytoj vakare bus [tema – Red.] „Viešpaties
zaus Palaidojimas“.
4
Sekmadienio ryt , šešt valand , saulei tekant,
vyks tarnavimas. Ir, manau, brolis praneš
apie
tolimesn tarnavimo dal . Dabar pasimelskime minut .
5
Palaimintas Viešpatie, Tavo Žodis yra Tiesa, ir mes
kingi už vyrus, kurie be baim s skleidžia J , skelbdami
žmon ms. Ir kai š vakar atsiversime Biblij arba
vartysime Jos puslapius, tegul palaimintoji Šventoji
Dvasia ateina ir apreiškia mums supratim duodant
Žod . Per J
Krist mes to prašome. Amen.
6
did vakar , kai minime m
palaimintojo
Viešpaties nukryžiavim ... Nor iau š vakar skaityti iš Jo
paties brangi l
, – Žodžius, kuriuos Jis užraš Savo
Knygoje. Šventojo Mato 4-me [5-me – Red.] skyriuje
mes…ir 47-je ir 48-je eilut se skaitome štai k :
Ir jeigu sveikinate tik savo brolius, kuo gi
viršijate kitus? Argi to nedaro ir muitininkai?
Taigi b kite tobuli, kaip ir j
T vas, kuris
danguje, yra tobulas.
7
Ir š
vakar
praneš me, kad kalb sime
„Tobulumo“ tema. Taigi, mes... Atrodo labai keistà
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tema m
Viešpaties nukryžiavimo vakarui. Bet
galb t šiandien j s klaus
s radijo ir gird jote
vairius pamokslus bei pamokslininkus, kaip jie
apsak t didži , baising dien , kai m
Viešpats
mir už pasaulio nuod mes. Taigi, š vakar
aš
nusprendžiau prieiti prie to visai iš kitos pus s, kad
šiek tiek kitaip ir gal
jus truput atgaivinti. Ir
tegul dabar palaimintoji Šventoji Dvasia kvepia Žod ,
kai mes stengiam s J pateikti.
8
Dievas reikalauja tobulumo. Mums reik
siminti, jog viskas, kas iš dalies, negali patekti Dievo
akivaizdon. Tai turi b ti tobula: m
garbinimas, –
viskas.
9
Taigi, Edeno sode... Dievo sode buvo Adomas ir
Ieva, ir jie nusid jo bei perženg Dievo statymus
nusid dami, nepaklusdami. O kada nusižengiama...
Nepaklusnumas – tai statymo pažeidimas. O Dievo
statymas,
kadangi
Jis
yra
šventas,
tiesiog
nepriekaištingai šventas, tai jokia nešventumo d
negali b ti Jo akivaizdoje. Tad jeigu nuod
at jo
pasaul per nusižengim , tai nuod
turi b ti pašalinta,
kad nusid lis apskritai kada nors gal
b ti Dievo
akivaizdoje.
10
Taigi, jeigu n ra statymo, tai n ra ir teisingumo.
Bet statymas reikalauja...arba, teisingumas reikalauja
statymo. O statymas, kai jo...jo šaukiamasi, išreiškia
teisingum .
11
Taigi, statymu n ra išgelb tas joks k nas. Tuomet
statymas negali m
išgelb ti. statymas tebuvo
rankis, kuris pasodino mus kal jim , bet jame n ra
išperkamosios galios. statymas tiktai parod mums, jog
esame nusid liai, bei pasmerk mus. Štai k turi daryti
statymas. Jis yra tam, kad pasmerkt , arba, kad
parodyt , kur j
klaida. Tad statymas pats savaime
negal jo išgelb ti. Jis gal jo tik kaltinti.
12
O Dievas, b damas šventas ir teisingas, tur jo
pareikšti kaltinim . Jam teko apkaltinti nusid
, nes
šis perženg malon s ribas ir tapo statym pažeidžian iu
pilie iu. Tokiu atveju prieš j reik jo imtis priemoni .
13
Kiekvienas statymas numato bausm . O bausm
už Dievo statymo pažeidim yra mirtis, tod l žmonijai
gr
mirtis. Ir visa žmonija yra pasmerkta šio statymo.

2

14
Taigi, kai Adomas ir Ieva nusid jo, nebebuvo
galimyb s, jokios kitos priemon s, kaip jie v l gal
atsidurti Dievo akivaizdoje, jeigu neb
pašalinta ši
nuod
. Taip pat negali n vienas žmogus, padar s
koki nors nuod
, nesvarbu, maž , ar didel ; ši
asmenin nuod
turi b ti pašalinta, ir tik tada j
padar s žmogus gali patekti Šventojo Dievo akivaizdon.
15
Taigi, kai Adomas ir Ieva nusid jo ir nusiženg
statymui, jie tapo pavald s mir iai. O statymas tur jo
ti vykdytas, tod l tai pasmerk vis žmonij mirties
bausmei. O, jeigu tik mes dabar susikauptume kelioms
minut ms ir pažvelgtume
š did paveiksl , bei
neužmirštume, kad tai lie ia kiekvien ia esant žmog .
Kiekvienas vyras bei moteris, vaikas yra pavald s mir iai
per žmonijos galvos – Adomo – nusižengim . D l šio
nusid jimo kiekvienas iš m
tapo nuod
s auka.
16
O nuod
turi b ti pašalinta. Taigi, Dievas Savo
didžiojoje begalyb je, per Savo didži meil … statymas
tur jo atskirti nusid
nuo jo K
jo, kad jis b
sunaikintas, visiškai sunaikintas. Jam neb
jokios
galimyb s kada nors sugr žti, kol nepašalinta ta
nuod
. Ir tuomet b
labai lengva patik ti visišku
nusid lio sunaikinimu pabaigoje, kadangi jis visiškai,
amžinai atskirtas nuo Dievo Veido.
17
Taigi, atkreipkite d mes
šit nuod
. Ir kaip
Dievas, b damas teisus – o Jis negali b ti kitoks, kaip tik
teisus, kadangi Jis yra viso teisingumo šaltinis – tuomet
Jam neliko nieko kito, kaip tik paskirti bausm už š
nusižengim . O bausm buvo mirtis, kadangi Jis pasak :
„T dien , kuri valgysi jo vaisi , tikrai mirsi.“ Taigi, ia
mums atsiveria ni rus vaizdas.
18
Bet paskui, jeigu truput labiau sigilinsim ir
išsiaiškinsim tikruosius Dievo atributus, Biblijoje aiškiai
sakoma, jog Dievas yra meil . Ta iau, b damas meile, Jis
turi b ti teisingas. Taigi, meil n ra tiesiog kažkas, kuo
galima palepinti arba kuo galima žaisti. Meil – tai Dievo
teisingumas.
19
Taigi, kai Dievas pamat , jog Jo vaikai nusiženg
Jo statymui ir tikrai turi mirti, tuomet siterp suvereni
meil , kad nutiest keli . Juk Dievas mat , jog šie vaikai
tur jo b ti visiškai, pilnai atskirti nuo Jo Akivaizdos.
Nieko kito nebuvo galima padaryti, nes jie pažeid Jo
statym , o Jo statymo bausm buvo mirtis.
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20
Ir tuomet Dievo meil pasireišk Jam pavaldiems
žmon ms. O kai išreiškiama Dieviška meil , suvereni
malon sukuria meil s objekt . Ir Dievas per išankstin
žinojim , kai taip pamilo savo taut – netgi esant
numatytai bausmei – Jis leido, kad Edeno sode vykt
pakaitin mirtis. Kitaip tariant, Jis pakeit nekaltu
riniu, avin liu, nepažinusiu nuod
s, kuris tapo
pakaitu, kad b
ir mirt vietoj kalto nusid lio. Ir tai
buvo avin lis, užmuštas, kad išsaugot Jo pavaldini
gyvyb .
21
Per vis Senojo Testamento laikotarp žmon s
aukojo avin li ir oži , avi , jau
ir tely
krauj –
pakaitin mirt . Bet per vis Dievo did plan Jo min
gelm je artinosi tikrasis Objektas, kuris bus… Visa tai
buvo tur jusio ateiti tikrojo Objekto šeš liai. O tas
tikrasis Objektas, kuris tur jo pasirodyti, buvo Jo
viengimis S nus. Visi nužudyti avin liai tebuvo šeš lis. O
šeš lis – tai viso labo negatyvioji objekto pus . Ir jie tiktai
simbolizavo b sim
Kalvarij .
22
Dabar, kad gal tume tai sivaizduoti, kreipkim s
Biblijose Laišk Žydams ir paži
kime, k sako
Paulius, didis apaštalas, m gindamas parodyti mums
skirtum tarp ši dalyk . Štai k skaitome 10-ame
Laiško Žydams skyriuje.
23
Ir aš tiesiog myliu Žod . Žodis yra Tiesa. Ir man
patinka J skaityti savo susirinkimui, nes žinau, kad
teisme stov siu su jais. Ir aš tur siu duoti apyskait .
Tad, jeigu aš pateikiu tai iš Žodžio, tada neb siu kaltas,
kadangi tai – Žodis, o Dievas atsakingas už Savo Žod .
24
Šiandien matome tiek daug evangelist ir kit ,
sutelkian
aplink asmenybes. O, tai g dingas dalykas.
Ir, at
bažny ias, sužinome štai k : nueiname
bažny
ir sutinkame kok nors pastori , kuriam
dinga tam tikra maniera, kokia nors emocija. Nesp site
mirktelti, kai jau visas susirinkimas pasigaus šit dvasi .
Jeigu jis truput emocingas arba tr
ioja galv , ar turi
koki nors kit keistok pro
, k gi, visa bažny ia tuo
užsikr s. Ir šiandien m
šiuolaikiškose bažny iose
dedasi tokie dalykai, kad atsiranda tiek poj
ir
panaši keistenybi ; ir tai kelia toki sumaišt . Bet, o,
mano mylimieji broliai, jeigu kada nors ir buvo laikas, kai
tur jome laikytis Žodžio, tai jis yra dabar!
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25
Suprantate, nenor iau stov ti teisme žinodamas,
kad tur jau kok nors v jo blaškom , savotišk
apreiškim ir suklaidinau žmones. Aš nenoriu, kad jie
tur
mano dvasi ar mano veiksmus, bet noriu, kad
tur
Dievo Dvasi pagal Dievo Žod ; tai išreiškia Ties .
26
Tod l šio reikšmingo vykio proga š vakar
nor iau perskaityti iš amžinojo Dievo Žodžio. Taigi, mes
suvokiame, kad statymas egzistavo daugel met , bet
statymas niekada negal jo pašalinti nuod
s. Kaip esu
sak s ankš iau, jis tiesiog buvo kal jimas. Tai buvo tas
gud s seklys, kuris jums pasakydavo, k padar te, bet
netur jo priemoni
j
išlaisvinti. Jis užstat jus
lombarde, bet ten nebuvo Atpirk jo, Kuris išpirkt jus iš
tos pad ties. Jis tiktai kalino jus, kad žinotum te, jog
buvote nusid lis. Bet dabar, atkreipkite d mes
Žydams 10-t skyri , kai skaitysime.
Kadangi
statymas turi tiktai b sim
rybi šeš ,
o ne pat dalyk vaizd …
27
Atminkite, jis buvo b sim
g rybi
šeš lis.
Šeš lis tik leidžia suprasti, kad yra vaizdas, sukuriantis
šeš :
... b sim
dalyk šeš , o ne pat vaizd .
(Atkreipkite d mes .) ... dalyk ...pat dalyk
vaizd , jis niekada negali tomis pa iomis
aukomis, kurios kasmet vis aukojamos ir
aukojamos, padaryti tobulus tuos, kurie
artinasi.
28
Taigi, Dievas pradžioje reikalavo tobulumo. J zus,
at s
žem , pasak : „B kite tobuli, kaip ir Dievas
danguje yra tobulas.“ O statymas, tur damas b sim
dalyk
šeš , niekada negal jo padaryti garbintojo
tobulo. Supratote esm ? Nagi, dar kart pakartokime,
kad tikrai nepraleistum te to. Dievas reikalauja tobulo
šventumo! Niekas negali atitikti Jo atvaizdo, tur damas
nors vien nuod
s d mel . J zus paliudijo t pat ir
pasak : „B kite tobuli, lygiai kaip Dievas danguje yra
tobulas.“
29
Ir Biblijoje sakoma, kad statymas savo aukomis
niekada negal jo padaryti ateinan iojo tobulu. Tuomet
statymas nieko negal jo ištobulinti. Jis tebuvo gair . Tos
aukos, atnašaujamos kiekvienais metais, niekada
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negal jo padaryti garbintojo tobulo. Taigi, n vienas,
pavaldus statymui, arba laikydamasis statymo, arba
esantis šeš liuose, negal jo b ti tobulas.
Nes... (antra eilut ) ..argi tos aukos nesiliaut ?
30
Jeigu yra kas nors, k galiu padaryti, kad tap iau
tobulas Dievo akivaizdoje, tada Kristus netur jo mirti už
mane. Jeigu yra bent kažkas, k galite padaryti, kas
tur
nors koki vert Dievo akivaizdoje, tada Kristus
mir
veltui. Nei
statymo laikymasis, nei j
statymiškumas, nei j
asmeninis šventumas, nei
dalykai,
kuriuos
galite
nebedaryti:
nebemeluoti,
nebevogti, neber kyti tabako, nebevaikš ioti kin – j s
vis tiek žuv . To niekaip nepadarysi. Prisijungimas prie
bažny , apeigos, ceremonijos, krikštai, bažny ios
nuostatai,
tik jimo
mokym
skaitymas,
mald
kalb jimas – visi šie dalykai netur s jokios reikšm s. J s
žuv . Nieko negalite padaryti pats, nes j s – pasmerktas
nusid lis. Ir nei pats savimi, nei kokia nors religija, nei
tuo, k gal tum te padaryti arba sivaizduoti, jokiu b du
nieko nenusipelnysite Dievo akivaizdoje, nes j s nuo pat
pradži nusid lis.
31
Ir Biblija skelbia, kad mes visi gim me
nuod mingi, prad ti neteisume, at jome
pasaul su
melu l pose. Ir Dievas negal jo paimti vieno žmogaus,
kuris mirt už kit , nes vienas lygiai taip pat kaltas, kaip
ir kitas. Dievo akivaizdoje arkivyskupas, gim s šiame
pasaulyje, buvo toks pat kaltas, kaip ir žemiausiai puol s
nuolatinis baro lankytojas mieste. Vienas negali išpirkti
kito.
32
Tod l jis pasirinko nekalto gyvulio gyvyb , avin .
Ir Senajame Testamente buvo statymas, kad nusid s
žmogus atnešdavo avin
ant aukuro. Tarkime, jei jis
pažeid bet kur iš sakym , tai atnešdavo avin
ir
paguldydavo j ant aukuro, užd davo ant avin lio rankas
ir išpažindavo savo nuod mes, kad buvo neteisus ir
žinojo es s kaltas…ir buvo… statymas reikalavo mirties.
Ir jis atnešdavo avin
vietoj sav s. Ir kai jis… Šitam
mažam gyvul liui perpjaudavo gerkl , ir jis prad davo
spardytis savo kojyt mis ir bliauti. Jeigu jums kada nors
teko matyti pjaunam avin , – koks graudus garsas.
Vargšelis bando bliauti, o jo maža jungo vena perpjauta.
Ir kaip jis spardosi ir kr
ioja, kaip išsitiesia, paskui v l
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kr
ioja ir bliauna. O kraujas trykšta, liejasi ant jo
vilnos ir garbintojo rank .
33
Ir
kai
garbintojas
suvokdavo,
kad
d l
paleistuvavimo, melavimo, vogimo, kokia beb
jo kalt ,
arba netgi pikto pam stymo – kas tai beb
, nors
truput , – jis buvo kaltas. Nes tokia jo prigimtis. Tas
asmuo buvo nusikalt s, galb t ne savo noru, bet iš
prigimties kaltas. Ir jis tur jo suvokti, kad šitas nekaltas
avin lis mir vietoj jo, ir jam b davo gaila to padar lio.
34
Bet žmogus, kai tik avin lis galiausiai mirdavo, su
avin lio krauju ant rank išeidavo iš pastato tur damas
pat troškim širdyje, kok tur jo pradžioje. Kod l?
Tod l, kad gyvyb , kuri buvo avin lyje… Gyvyb yra
kraujyje. J
gyvyb yra j
kraujyje. Mes tai žinome.
Ir gyvyb avin lio kraujyje buvo gyvulio gyvyb , tod l, kai
jo mažut s l stel s suirdavo, ir gyvyb išeidavo iš gyvulio,
ji negal jo sugr žti
garbintoj , nes garbintojas buvo
žmogiška b tyb .
35
Kraujas padengdavo, bet negal jo visiškai išpirkti;
nes žmogus palikdavo pastat su tokiu pa iu troškimu
nuod miauti, kok tur jo iš pradži . Bet, tai darydamas,
jis labai lauk to meto, kai ateis tobulas Avin lis. Ir jis tai
dar aukodamas deginam
auk , nes nieko kito
nežinojo.
36
Taigi, matote, kai pl sdavo kraujas ir gyvyb
išeidavo iš gyv no, ji negal jo sugr žti žmog , nes vienas
buvo gyvulys, o kitas – žmogus: nekaltas gyvulys bei
kaltas žmogus.
37
Bet, o, vien dien maždaug prieš du t kstan ius
met , Dievo Avin lis gim mažose džiose Betliejuje, ir
tarsi av ved J
pjovykl . Maždaug prieš t kstant
devynis šimtus met nuo šios popiet s, tre
valand ,
Jis mir . Be d
s, nepriekaištingas Dievo Avin lis
kab jo ant Kalvarijos kryžiaus ir mir už kiekvien
nusid
. Dabar, kai garbintojas ateina pas š Avin
tik jimu... O tai visai kitas Avin lis. Tai ne toks Avin lis,
kaip kiti.
38
vienas žmogus negali ateiti pas š Avin , jeigu
pirmiausia Dievas jo nepatraukia. Matote Dievo
suverenum ? O, aš tikiuosi, kad dabar j s tai suvokiate
iki pat gelmi . Ži
kite. Dievas žinojo, jog šitame
pasaulyje Jis turi avis. Jis žinojo, kad tur s žmones,
kuriuos reik s išgelb ti, ir Jo meil pažvelg žemyn ir
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pamat tuos, kurie bus išgelb ti; tod l per išankstin
žinojim Jis iš anksto paskyr Bažny
susitikti ten su
Juo be d
s ar raukšl s. O jeigu Dievas reikalavo
Bažny ios, neturin ios d
s nei raukšl s, tai Jis tur jo
tur ti kažk , kas padaryt
J
tokia. Jis negal jo
pareikalauti Savo teisingumo… Jo teismai negal
leisti
Jam pareikalauti šito, jeigu neb
b do tai padaryti.
39
O pats žmogus negali to padaryti. Jis visiškas
nevyk lis. Dievas leido jam tai pamatyti per statym , per
teis jus ir per vis
Sen
Testament . Jis siunt
pranaš ; siunt teisiuosius, ir paaišk jo, kad visi iki
vieno apvyl .
40
Taigi, Dievas per Savo suvereni malon iš Šlov s
vart siunt Savo viengim S
užimti m
viet .
41
Atminkite, jeigu Jis liept Romos popiežiui užimti
, tas negal
šito padaryti. Jeigu liept Kenterberio
arkivyskupui padaryti tai, tas negal
šito padaryti.
Jeigu Jis kreipt si šven iausi didžiai gerbiam t
arba vyskup pasaulyje, tas negal
šito padaryti. Jis
lygiai taip pat atmestas, kaip ir Judas Iskarijotas.
Jis negal
padaryti šito, nes gim nuod
je, prad tas
neteisume, at jo
pasaul kalb damas mel , ir jam
pa iam reikalingas atpirkimas. Aleliuja.
42
Bet iš Šlov s vart at jo Tas; niekas kitas, ne
paprastas žmogus, ne dar vienas geruolis, nei žydas, nei
pagonis. Jis buvo ne kas kitas, kaip Visagalis Dievas,
pasl ptas žmogiškame k ne. Jis Pats at jo atnašauti
Savo Paties Krauj , kadangi neat jo per seks . Seksas su
tuo netur jo nieko bendro. Bet Jis apgaub mergel , ir iš
Kraujo l stel s, kuri Pats sutv , gim Nekaltasis.
43
Tuomet šiandien mano,
j
išgelb jimas
nepriklauso nuo m
pa
nuopeln . Jis priklauso
nuo tikros, suverenios Visagalio Dievo (kuris išrinko mus
Jame) malon s. Žinoma. Aš niekuomet neb iau tobulas,
ir j s niekuomet neb tum te tobuli. Ir nesakome, jog
esame tobuli. Bet mes turime t vienintel paguod , kad
tik jimas remiasi tobula Auka, kuri jau buvo
priimta.
44
Tada kaipgi mes sužinome, kad gauname tai? Kai
garbintojas tik jimu uždeda rankas ant Viešpaties J zaus
no ir išgyvena nuod
s draskym bei spj vio sau
veid pajuok , išgyvena Getseman s dejones, Kalvarijos
kan ias ir žino, kad yra kaltas, ir teisingai išpaž sta savo
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nuod mes: „O palaimintasis Viešpatie, aš esu kaltas. Ir
niekas kitas negali pad ti man, išskyrus Tave. Ir tik jimu
Tu ragini, Šventoji Dvasia at jo ir ragina mane ateiti. Ir
dabar aš tik jimu priimu J
kaip savo asmenin
Gelb toj .“ Ta Gyvyb , kuri iš jo iš Jo Kalvarijoje,
pavadinta Švent ja Dvasia, kuri buvo pasl pta Viešpaties
zaus Kraujo l stel je, sugr žta garbintoj ir krikštija j
Švent ja Dvasia Kristaus K
.
45
O Jis jau buvo teistas. Nereikia nerimauti d l
teismo. Kai pasisuku ir žvelgiu
š nukryžiuot , aš
suvokiu, jog tai simbolizuoja Jo k
. Taigi, šis k nas
jau buvo nuteistas. Dievas negali pagr stai v l j teisti,
nes jis jau buvo teistas. Dievas jau nubaud š k
mirties bausme. Ir tol, kol galiu rasti b
, kaip
pasisl pti šitame k ne... Jis buvo nubaustas už mane ir
už jus. Mes laisvi. Romie iams 8:1 sakoma: „Taigi dabar
neb ra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje J zuje,
kurie gyvena ne pagal k
, bet pagal Dvasi .“ Štai taip:
jokio pasmerkimo. Man ner pi, kas bevykt
– j s
pasl pti po Krauju!
46
Dar kart , kaipgi mes einame š K
? Pirmame
Korintie iams 12:13 sakoma, jog viena Dvasia... Kaip
ateina Dvasia? Per Auk . O kur slyp jo Dvasia? Kraujyje.
Kod l gyvulio [dvasia–Vert.] negal jo eiti? Tai buvo
gyvulys. Gyvulio dvasia negal
eiti žmogaus dvasi ir
nors jai padaryti, nes žmogiška dvasia yra aukštesn s
gyvyb s pakopos nei gyvulio. Bet ir jokio kito žmogaus
dvasia negal
eiti. Jeigu jumyse kokio nors prot vio
dvasia – tai spiritizmas. Bet at jo pats Dievas, kad Jo
Paties Dvasia, b dama vis aukš iausia Dvasios pakopa,
gal
sugr žti
garbintoj Šventosios Dvasios krikšto
pavidalu, per Kristaus Krauj ir patalpinti j K
. Jis
saugus.
47
Pažvelkite. Jau
ir oži
kraujas nebuvo
veiksmingas, kadangi jis silpnas. Dabar prad kime
skaityti maždaug nuo 12-tos eilut s. Gerai. Jau
ir oži
kraujas nebuvo nei veiksmingas, nei gal jo išpirkti.
Sekite.
O šis... (Kas šis? Vyskupas? Ne. Romos
popiežius? Ne.)… O šis, paaukoj s vienintel
auk už nuod mes, amžiams atsis do Dievo
dešin je,
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Nuo tol laukdamas, kol Jo priešai bus patiesti
tarsi pakojis po Jo koj .
48
s
pasiruoš ?
J s
pasiruoš
Žodžiui?
Paklausykite tai, paskui nor iau, kad leistum te Jam
giliai siskverbti. Klausykite atidžiai.
Vienintele atnaša (ne metai iš met , ne
atgimimas po atgimimo, ne susirinkimas po
susirinkimo, ne diena po dienos)… bet
vienintele atnaša Jis amžiams padar to-bulus... (Jie padar ? Jis padar !) …vienintele
atnaša Jis amžiams padar tobulus... (tai Dievo
reikalavimas) ...šventinamuosius.
49
Štai taip. Tai yra Kristaus mirties rezultatas. Tai
Kalvarijos rezultatas. Jis Savuoju Krauju visiškai išpirko
nuod mes ir visam laikui padar tobulus Savo
tikin iuosius. Tod l Kristuje mes stovime nepriekaištingi,
padaryti tobuli Visagalio Dievo akivaizdoje. Mes esame
nepilnateisiai žmon s su savo mokymais; mes...mus
išmok , kad turime pakilti iki tam tikro lygmens, kad
turime padaryti tam tikrus dalykus. Ne, mano broli,
nieko nereiškia, k tu padarei; svarbu, k Dievas padar
l tav s. Mes jau dabar, jeigu esame išteisinti tik jimu,
tapome amžinai tobuli Dievo akivaizdoje.
50
Tuomet
zus pasak : „B kite tobuli.“ Vadinasi,
padar tobulus visam laikui. Dievas per Kristaus mirt
prieš t kstant devynis šimtus met nuo šiandien, visam
laikui padar tobul tikint , kur iš anksto numat prieš
pasaulio sutv rim . O kuriuos Jis pašauk , tuos ir
išteisino. Kuriuos iš anksto numat , tuos ir pašauk ;
kuriuos pašauk , tuos išteisino; kuriuos išteisino, tuos
jau pašlovino. Jis padar Savo tikin iuosius tobulus.
51
Taigi sekite, gr žkime dabar prie 1-os eilut s.
... statymas turi tiktai b sim
g rybi šeš ,
o ne pat dalyk vaizd , jis niekada negali
tomis pa iomis aukomis, kurios kasmet vis
aukojamos ir aukojamos, padaryti tobulus tuos,
kurie artinasi.
52
Ži
kite, „tobulus“ – tai, apie k mes kalbame.
Argi tos aukos nesiliaut , jeigu aukotojai,
vien kart
apvalyti,
daugiau
nebejaust
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nuod
s graužaties? [Vertimas iš angl –
Red.]
53
Kas ia turima omenyje? Šioje vietoje žodžio
„graužatis“ teisingas vertimas yra „noras“. Ir jeigu
žmogus, tiksliau, garbintojas, ateina prie Kristaus,
matydamas Jo kent jimus, ir atsiduoda Kristui bei sako:
„O, Viešpatie Dieve, manyje n ra nieko, kas gali išpirkti,
bet aš visiškai priklausau nuo Tav s,“ – tada ši Šventoji
Dvasia eina žmogaus šird , pati nuod
s problema
tampa išspr sta visam laikui, nes iš j
yra atimamas
bet koks nuod
s noras. Nes, jeigu statymas sugeb
tai padaryti, tos aukos nesiliaut ; bet kadangi jis
negal jo to padaryti, Kristui teko mirti, kad padaryt
mus tobulus.
54
Draugai, tiek daug visko šiandien b
galima
pasakyti apie tobulum . Mes visada m giname draskyti
kažkam kitam akis, kad atrodytume truput šventesni už
juos. Bet jeigu tik pažvelgtume š vaizd , tik per Dievo
malon mes tokie, kokie esame.
55
Prieš kažkiek laiko ia, Ohajuje, aš gavau kar
pamok . Susirinkimas vyko Ohajuje, o apsistoj s buvau
už miesto. D l daugyb s žmoni aš negal jau apsistoti
mieste.
56
Mes
valgydavome
nedideliame
restorane
„Dunkard“. Ir mus aptarnavo tokios mielos padav jos,
padoriai apsirengusios, labai tvarkingos, tikr moterišk
manier . Valgydavome ten tarsi rojaus kampelyje. J
virtuv buvo švarut . O sekmadieniais jie užsidarydavo
ir eidavo
savo bažny . Buvau truput išalk s,
ruošiausi pamokslauti sekmadienio popiet .
57
Ir aš nu jau
paprast , tiesiog eilin nediduk
amerikietišk restoran ko nors suvalgyti. Ir k išgirdau,
s pro duris? Lošimo automato gars . Ir ten stov jo
mano met vyriškis, galb t ved s, kuris, apsikabin s
moter , žaid automatu. Pats m
statymo serg tojas,
teisingumo, m
turto apsauga, stov jo ten,
pažeisdamas tai, k
privalo ginti – nes Ohajuje
draudžiama žaisti azartinius žaidimus – žaid lošimo
automatais.
58
Ir aš pasisukau ir paži
jau pastato gal , ten
buvo kr va paaugli , o iš grotuvo sklido tie bjaur s
rokenrolo rašai. Maždaug aštuoniolikos met mergina,
labai daili bei moteriškos fig ros... Bet ji stov jo ten su
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apsmukusia iš priekio suknele, ir vienas iš t vaikin
liet rankomis mergin , kur nepriklauso, ir jie r
ir
... Ir aš pagalvojau: „O Dieve, kaip Tu gali tai
pak sti?“
59
Ir aš pažvelgiau
dešin , išgird s, kaip kažkas
sunkiai atsiduso. Ir ten s
jo pagyvenusi moteris, galb t
šešiasdešimties ar septyniasdešimties met . Ji vilk jo
tuos vulgarius beg diškus drabužius, pridengian ius
kojas maždaug iki pus s, o jos vargš susiraukšl jusi oda
buvo visai suglebusi. Ir ji buvo išsidažiusi l pas, o ant
skruosto užtepta didžiul violetin d
; su tokiais
batais, sandalais, koj nagai nulakuoti violetine spalva,
rank nagai nulakuoti violetine spalva. Ir jos plaukai
nukirpti tikrai trumpai, sugarbanoti, nudažyti m lynai. Ir
aš pažvelgiau j .
60
O kitoje stalo pus je s
jo du vyrai, girtì. Vienas
iš j (tai buvo vasara) su tokia didele sena kariška miline,
pilku šaliku, apvyniotu aplink kakl , su žandenomis per
vis veid , raug jo ir panašiai. Ir šie atsipraš jos, tie
vyrai, ir prad jo eiti štai taip tualet .
61
Aš stov jau ten ir pasakiau: „Dieve, kod l Tu viso
to nesunaikini? Kod l Tu viso to tiesiog nenugramzdini
po žeme?“ Pasakiau: „Nejaugi mano mažosioms Sarai ir
Rebekai teks augti tokiame šlamšte?“ Tariau: „Kaip Tu
gali, Dieve, Savo didžiame šventume dar ištverti
ži
damas tokius dalykus ir nesiunti žem s dreb jimo,
kad tai paskandintum?“
62
Ir kai stov jau ten, šitaip smerkdamas t moter ,
žengiau pro duris. Aš pajau iau, kaip pas mane at jo
Dievo Dvasia, ir žengiau pro duris.
63
Ir aš pama iau kažk tarsi besisukant. Ir kai tai
vyko, reg jime tai buvo pasaulis, vis besisukantis
aplinkui. Kai atkreipiau d mes , žem juos ryškiai
raudona juosta, juos žem . Ir kai pasiekiau žem ,
pama iau save, dar berniuk , darant tai, ko netur jau
daryti; galb t ne kažk panašaus, bet tai buvo nuod
.
Ir kiekvien kart , kai kažk darydavau, aš ma iau, kaip
didžiulis juodas šeš lis kildavo dang . Už tai Dievas
sunaikin s mane t pa
minut .
64
Paskui aš išvydau stovin
tarp man s ir Dievo
ši
tobul Auk . Aš pama iau J , stovint ten su
eršk iais ant galvos ir spj viu, t stan iu ant Jo veido. Ir
kiekvien kart , kai mano núod
s prad davo kilti link
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Dievo, Jis ištiesdavo rank ir pagaudavo jas, kaip
automobilio bamperis. Jis saugojo mane nuo mirties. Ir
kiekvien kart , kai blogai pasielgdavau, Dievas b
sunaikin s mane. Žinoma, to reikalauja Jo šventumas.
Jo statymas to reikalauja. Ir kiekvien kart , kai kažk
darau, arba j s kažk darote, J zaus Kristaus Kraujas
veikia kaip bamperis. Ir aš supratau, kad ta ryškiai
raudona juosta reiškia tai, kad Kraujas ir toliau saugo
žem .
65
Ir kai stov jau ten ži
damas, pri jau truput
ar iau, nes pasteb jau J . Ir aš išgirdau J sakant: „T ve,
atleisk jam, jis nežino, k daro.“ Aš pažvelgiau žemyn, ir
ten gul jo knyga. O ten – Angelas raštvedys, stovintis
šalia Jo. Ir kiekvien kart , kai nusid davau, tai b davo
rašoma knyg . Ir joje buvo rašytas mano vardas. Ir aš
suvokiau, kad vien dien aš…jei ši Kraujo juosta b
nuimta, ir man tekt atsistoti Dievo Akivaizdoje su savo
nuod mingu gyvenimu. Bet aš pama iau, kad per Savo
gailestingum Jis atid jo mano nuosprend .
66
Aš nuolankiai pri jau prie Jo. Parklupau ant keli
ir pasakiau: „O J zau, Dievo S nau, aš nevertas ateiti
Tavo Akivaizdon. Bet, prašau, ar gali atleisti man už tai,
padariau?“
67
Jis paliet ranka Savo šon , pa
sen knyg ir
raš “atleista”, svied j Sau už nugaros, ir mano
nuod
s išnyko. Paskui pažvelg griežtai man veid ,
pasak : „Dabar Aš atleidau tau, bet tu nori nuteisti j .“
Tada aš supratau, k tai reišk .
68
Kai reg jimas mane paliko, pri jau prie jos.
Pasakiau: „Sveiki.“
69
Ji g . Pažvelg mane ir pasak : „O, sveikas.“
Aš paklausiau: „Ar galiu pris sti?“
Ji atsak : „Aš jau turiu kompanion .“
70
Atsakiau: „Aš ne tai turiu omenyje, ponia. Tiesiog
noriu minut
pasikalb ti su jumis.“
Ji tar : „Pris sk.“
71
Ir aš pasakiau: „Ponia, vos prieš kelet minu ,
stov damas štai ten, už ši dur …“ Aš prad jau pasakoti
jai. Ir kai pažvelgiau, ašaros prad jo ried ti jos
skruostais. Ir ji pasak … Pasakiau: „Ponia, j s juk
nenorite štai taip elgtis. J zus mir , ir Dievo teismai yra
sulaikomi Jo Krauju. J s juk iš tikr
taip nenorite
elgtis.“
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72
Ir ji pasak : „Ne, pone.“ Pasak : „Mano t vas buvo
diakonas bažny ioje. Aš užaugau krikš ioniškoje šeimoje.
Mes su vyru buvome nariai steig jai ir gyvenome
krikš ionišk gyvenim .“ Ji prad jo pasakoti man, kad po
jo mirties… Ji tur jo dvi dukrytes, ir ji nu jo klaidingu
keliu. Ir kaip dukros j paliko, ir ji praleido savo
gyvenim tuš iai. Ir galvojo, kad jai nebeliko jokios vilties.
73
Bet aš pasakiau: „Dieve, b k gailestingas. Kuriuos
Jis iš anksto numat , tuos ir pašauk .“
Ji paklaus : „Tai j s – tas gerbiamas Branhamas?“
Atsakiau: „Taip.“
74
Ji pasak : „Man g da d l sav s, kad s džiu ia štai
taip.“ Tar : „J s galvojate, kad dar turiu galimyb ?“
75
Atsakiau: „J zus ištiestomis rankomis laukia, kad
ateitum te, ponia.“ Ir kiti žmon s sukluso. Ir aš
paklausiau: „Gal atsiklauptum te su manimi ia, ant
grind ?“
Ji tar : „Taip, pone.“
76
Aš pa miau j už rankos, pasakiau: „J s esate
mano motinos met . Ar neatsiklauptum te su manimi
ia, ant grind ?“ Ir t popiet ten, toje patalpoje, mes
pavert me t viet senamadišku susirinkimu. Ir Dievas
išgelb jo t moter per Savo malon ! Ji apsireng ir at jo
susirinkim , ir, kiek žinau, šiandien gyvena krikš ionišk
gyvenim .
77
Kas tai? O, Dievas reikalauja tobulumo. Jis
reikalauja j
atgailos, reikalauja j
ištikimyb s Jam.
Bet Jis ži ri š vakar . Nesvarbu, kiek nuod miavote, ar
mažai ar daug, j s vis tiek esate nusid lis ir negalite
eiti kitaip, kaip tik per J
Krist , visa apr pian
Dievo Auk . O Jame j s tapote tobuli visam laikui.
Pagalvokite apie tai.
Tai visai ne d l j
darb . Tai ne gyvenimas nuo
švaraus lapo. Tai ne naujo gyvenimo prad jimas. Tai
išpažintis, jog esate neteis s, ir Dievo malon jums. Tai
atveda jus prie tobulumo, ir tuomet j s tampate tobuli
zuje Kristuje.
78
Šiandien tikiuosi, mano drauge, kol esame ia ši
didži
lemiam
akimirk , kai turi b ti priimti
sprendimai, – išgird s ši istorij , kurios galb t dar
niekada negird jai... Bet tu negal si išeiti pro vienas iš
ši dur b damas toks pat žmogus, koks jai, tur si
išeiti geresnis arba blogesnis.
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79
Ir kol minut lei nulenksime galvas, aš noriu, kad
s kaip reikiant pagalvotum te apie tai. Kaip su j
siela
vakar ? J zus Kristus mir už jus.
80
s pasakysite: „Broli Branhamai, kai man pavyks
mesti r kyti, kai pavyks nebegerti, kai pasiseks visa tai
ištaisyti, aš padarysiu tai.“ O, taip niekada nieko
neištaisysi. Niekada negal site to padaryti. Kod l gi jums
tiesiog neateiti tokiems, kokie esate? Ir tik jimu ateikite
prie tos Srov s, vis pl stan ios iš Jo žaizd , tuomet gi
skelbsite iki mirties, koks J zus Kristus nuostabus.
81
Kam imti pakaital ? Kam m ginti eiti per savo
bažny ? Kam m ginti eiti d l to, kad nebegeriate arba
nebemeluojate? Ateikite tobulumo keliu. „Nes vienintele
atnaša Jis amžiams padar tobulus šventinamuosius.“
82
„Kaip man tapti pašventintu?“ Išpažinkite savo
nuod mes J zaus Kraujo akivaizdoje, ir Gyvyb , išeinanti
iš to Kraujo, sugr š
garbintoj ir pašventins j nuo
pasaulio geiduli . Nes per ši visa apr pian
Auk Jis
pašventino mus; viena Dvasia mes visi pakrikštyti vien
. „Taigi dabar neb ra pasmerkimo tiems, kurie yra
Kristuje J zuje, kurie gyvena ne pagal k
, bet pagal
Dvasi .“ Jeigu j s stengiat s gyventi pagal Dvasi , o vis
dar geidžiate k nišk dalyk , vadinasi, Auka nebuvo
jums pakankamai pritaikyta. Bet garbintojas, vien kart
apsival s, nebeturi noro nuod miauti.
83
Tai buvo Kalvarija. Tai ne vieta pardavin ti g les
arba daryti t ar an . Tai vieta, kur buvo sutaikyti Dievas
ir žmogus. Tai ta vieta, kur žmonijai buvo duota taika ir
tobulas saugumas. Ar eitum š vakar su manimi, mano
nuod mingasis drauge,
Kalvarij , ir ar tik jimu
panaudotum š Krauj savo sielai ir ar leistum Šventajai
Dvasiai ateiti ir pašventinti tave per Jo didži Auk ?
84
Prieš mums meldžiantis, ar pakeltum te savo
rank
Diev ir pasakytum te: „B k man gailestingas,
Dieve. Dabar aš išpaž stu visas savo nuod mes, š
Didžiojo Penktadienio vakar . Ir aš branginu t didžiul
kan , kuri Kristus kent jo už mane. Dabar atsisakau
savo paties nor , savo paties motyv ir viso kito, kad nuo
šiol sek iau Tave.“ Ar pakelsite savo rank sakydami:
„Prisimink mane, broli Branhamai, maldoje. Toks mano
širdies sprendimas.“?
Ar ia yra kas nors š did vakar , kol mes dar
laukiame minut ? Štai ia, man iš dešin s, be abejo,
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bent vienas ia turi b ti. Ar jums g da d l savo
nuod mi ? Ar j s g dijat s to, k padar te?
85
Pasaulis šiandien ieško didvyri , ir turi didvyri ,
fizine prasme.
86
Kart
ten, Šveicarijoje, kai šveicar
valdoma
Šveicarija atsid
pavojuje, b relis šveicar susirinko
laukuose gintis – ginti savo
. Gausi besiartinanti
kariuomen jiems buvo per daug stipri – jie visi buvo
apmokyti, tur jo dideles ietis ir skydus. Šveicarams
beliko pasiduoti. Jie buvo prispausti prie kalno. Tuomet
priek ženg didvyris. Kažkas tur jo ž ti. Ir jeigu jie
pralaim
m …
87
Jie gal jo kautis tik senomis pjautuv geležt mis
bei akmenimis, v zdais, kai tuo tarpu puolanti armija
atrod kaip m ro siena. Jeigu juos nugal
, j mylimos
žmonos b
išprievartautos, jaunos dukros b
išprievartautos, ir k dikiai nužudyti, jiems sudaužyt
galvas, j namams b
galas – viskas ž
.
88
Tuomet ten buvo žmogus, kurio vardas per greitai
užmirštas, vardu Arnoldas fon Vinkelridas. Jis ženg
priek ir pasak : „Šveicarijos vyrai, ši dien aš atiduodu
savo gyvyb už Šveicarij .“ Jis pasak : „Tiesiai už to
kalno, ten, stovi baltas namukas. Aš turiu žmon ir tris
vaikus, kurie man s laukia. Bet jie man s daugiau
niekada nebepamatys, nes ši dien aš atiduodu savo
gyvyb už Šveicarij .“
Jie paklaus : „K
tu darysi, Arnoldai fon
Vinkelridai?“
89
Jis atsak : „Paskui mane! Iš vis j
kovokite
tuo, k tik turite.“
90
Ir jis ži
jo kariuomen , kol surado didžiausi
ie
tirštum . Po to pak
aukštyn rankas, pasileido
gti prie tos tankiõs lyg m ras ie
sienos, šaukdamas:
„Keli laisvei! Keli laisvei!“ Šimtai ie
nukrypo atremti
jo atakos; šis grieb jas rankomis ir nukreip
sav
kr tin , jos persmeig j , ir jis mir ant t ie
antgali .
Tie šveicarai nusek paskui su kuokomis ir v zdais. Šis
didvyriškas poelgis privert t kariuomen b gti, kol
šveicarai išvijo anuos iš šalies. Ir nuo tos dienos ten
niekada nebebuvo karo.
91
Imkite ir pamin kite Šveicarijoje Arnoldo fon
Vinkelrido vard , ir pamatysite, kaip ašaros ims ried ti j
skruostais. Kod l? Jis išgelb jo j
šal . Tai buvo
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nepakartojamas didvyriškas poelgis, retai su kuo
palyginamas ir niekada nepralenktas šitoje žem je.
92
Bet, o, tai buvo smulkmena palyginus su tuo, kas
vien kart vyko, kai stov jo Adomo paderm , demonai
žygiavo iš vis pusi ; pranašai nuvyl , statymas nuvyl ,
jau
ir avi aukos nuvyl , žmogiška prigimtis nuvyl , –
viskas. Ir negausi Adomo paderm stov jo pralaim jusi,
gausumu viršyta demon , prietar , lig , negali .
Danguje buvo Tas, Kuris ženg
priek ir pasak : „Ši
dien aš mirsiu už Adomo paderm .“ Jis at jo žem ir
tapo k nu. Jis iš karto paži
jo ten, ie
vidur , kur j
buvo daugiausiai. Didžiausia iš vis žmogaus baimi
buvo mirtis, ir Jis pri
mirt
Savo kr tin ir
Kalvarijoje apmok jo auk bei sušuko: „Keli Laisvei!“
93
Ir Jis šaukia Savo Bažny iai: „Paimkite Tai, k Aš
palikau jums Mano Krauj ir Mano Dvasi
ir kovokite
viskuo, k tik turite.“ Šiandien per Tai mes galime
nugal ti, drauge. Tu gali nuvyti š ton šalin nuo sav s.
Kiekvien sen prieš , kuris yra j
gyvenime, galima
išvaryti Kristaus Krauju ir Dvasia, ir j s galite stov ti
tobuli Jo akivaizdoje. Kristus nuties keli .
94
Ar galite bent pakelti savo rank
J ir pasakyti:
„Atleisk man“? Telaimina tave Dievas, broli. Kas nors dar:
„B k gailestingas man, Dieve, aš dabar išpaž stu savo
klaidas.“
95
Gal ia yra drungn
bažny ios nari , kurie
kiekvien dien eina bažny
ir galb t stengiasi b ti
kiek manoma dievobaimingi, bet j s vis dar žinote, kad
niršis ir abejingumas, ir savanaudiškumas, pro iai
slegia jus žemyn, ir neturite pergal s? Ar norite š vakar
apsivalyti Krauju nuo viso to? „Nes, vien syk apvalytas,
garbintojas
daugiau nebejau ia
nuod
s…“ Ar
nenor tum pakelti savo rankos, bažny ios nary?
Telaimina jus Dievas, ponia. Pakelkite rankas ir
pasakykite: „Broli Branhamai, prisimink mane maldoje.“
Telaimina jus Dievas, ponia. Teisingai. Taip reikia… Taip
ir reikia daryti. Telaimina jus Dievas ten gale, pone.
96
Dar kas nors pakelkite rank , pasakykite: „B k
gailestingas man, Dieve. Aš žinau, išpaž stu krikš ionyb ,
bet aš negyvenu taip. Žinau, kad negyvenu. Ir savo
širdyje aš tikrai nesu susitaik s su Tavimi. Noriu b ti
vienas iš Dievo išrinkt
. Širdyje jau iu, kad aš
išrinktas, bet nesu nusimet s apsunkinim , kurie mane
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taip lengvai apraizgo. Ir aš noriu šiandien nusimesti juos,
ir per Dievo malon padarysiu tai. Pasimelsk už mane.“
Ar nepakelsite rankos? Telaimina jus Dievas, ponia. Kas
nors dar? Tiesiog...mes laukiame.
97
Kol mes tyliai laukiame, dabar visi nulenktomis
galvomis maldoje švelniai ni niuokite tai:
Yra šaltinis nuostabus,
O, drauge, ar žinai?
Kur nuod mingas, nešvarus
Nuplaunamas baltai...
98
Gal norite dabar apie tai pagalvoti? Nebandykite to
nuplauti. Kristus j
rankose.
99
Pilotas pam gino š ryt , apie šešt valand , bet jo
rankos iki šiol kruvinos, kruvinai kaltos. J s žinote, kas
jam nutiko. Po daugelio met jis nuvyko
Šveicarij ,
išprot jo, nusiskandino baseine. Š ryt
Šveicarij
šimtai žmoni suvažiavo paži
ti reginio: žydras vanduo
kunkuliuoja iš to didelio baseino dugno. Jie daro tai
kiekvienais metais. Sakoma, tai sena legenda, jog Dievas
atmet vanden , kad šis apvalyt jo rankas.
100 Broli, nesvarbu, kiek kart
esi krikštytas, k
besistengei daryti, niekas neapvalys tavo rank , išskyrus
Kristaus Krauj . Dievas atmet tai. Ir žydras vanduo po
beveik dviej t kstan
met ir toliau kunkuliuoja.
Dievas tai atmeta. J
teisumas negali apvalyti j
nuod mi . Niekas, – tiktai J zaus Kraujas. Pagalvokite
dabar apie tai. Dar minut , ir mes melsim s.
101
domu, ar dar gal iau š vakar kai ko paklausti?
Kai Jis stov jo ten, Piloto teismo sal je š ryt , ir pasak :
„Jei Mano Karalyst b
iš šio pasaulio, Aš prašy iau
savo T vo, ir Jis bematant atsi st Man dvylika legion
Angel (tuo tarpu, kai vienas iš j gal
sunaikinti
žem ). Aš prašy iau Jo, ir Mano žinioje b
dvylika
legion Angel .“ Jis gal jo padaryti tai, bet stov jo ten
romus ir nuolankus, kad priimt j
mirt ir j
nuod mes.
102 Ar b site pakankamai d kingi už ši Auk š vakar,
s, kurie stokojate to, ir stokojate Dievo palaiminim , ar
neatsistotum te ant koj šiai maldai? Tiesiog atsistokite,
kurie norite b ti pamin ti šitoje maldoje, pasakykite:
„Dieve, b k gailestingas man. Aš kaltas. Aš elgiausi
neteisingai, ir dabar noriu priimti savo atleidim per J
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Krist .“ Ar neatsistotum te tiesiog dabar? Telaimina tave
Dievas, panele. Tai dr sus poelgis. Tiesiog lik ten stov ti.
103 Nejaugi norite pasakyti, kad pak te rank ir po
to nesate pakankamai nuošird s, kad atsistotum te
ant koj ? Koki gi naud jums dav Evangelija? Ak,
taip žaisti su bažny ia, žaisti su Dievu... Ta valanda
visai arti, vien iš ši dien atomin bomba smogs
kur nors ia, vien iš šit dideli parako gamykl .
Nebus nei sekund s dalies pam stymui. Tada bus per
lu ir, galb t, prieš kitas Velykas, arba netgi per šias
Velykas. Ar neatsistotum te, nepasakytum te: „Dieve,
k gailestingas man, nusid liui. Aš dabar priimu
Krist per Jo Paties paaukojim permaldavimui už
mano nuod mes. Ir per Jo malon , ir tiktai per Jo
malon aš... [Tuš ia vieta juostoje – Red.] ...b siu Jo
akivaizdoje.“ Ar išpažinsite savo paklydim ? Kas slepia
savo nuod mes, tam nesiseks, kas išpaž sta savo
nuod
, susilauks gailestingumo. Tai j
reikalas.
Jis stebi.
104 Dabar, m
palaimintasis Viešpatie, š vakar
stovi trys atgailaujan ios sielos, vienas vyras ir dvi
moterys, numatytas skai ius.
105 Kai pagalvoju, Viešpatie, apie Kalvarij , kai vienas
iš vienos pus s pasak : „Viešpatie, prisimink mane, kai
ateisi Savo Karalyst .“ Kitas tar : „Jeigu Tu – Tas, leisk
mums pamatyti stebukl , nuimk mus nuo kryžiaus ir
išgelb k Save.“ O tas kitas pasak : „Dieve, b k man
gailestingas.“ Ir Tavo galva pasviro
dešin pus ir
pasak : „Šiandien su Manimi b si rojuje.“ Bet Tu nieko
nepasakei kitam, kadangi nebuvo atgailos.
106 Ir, Dieve T ve, aš meldžiu, kad šie… Galb t tuomet
tik siuos, jog tiktai šie trys pastate jau ia, kad jiems
reikia išpažinti savo neteisumus. Bet štai jie at jo visa
apr pian iu keliu, kryžiaus keliu. Atleisk jiems,
Viešpatie, ir palaimink juos. Jie stovi š vakar
ia,
kadangi Tu stov jai už juos Piloto teismo sal je, kadangi
Tu stov jai už juos tarp dangaus ir žem s, kai saul
užtemo ir m nulis nebeskleid savo šviesos, ir šventyklos
uždanga perplyšo nuo viršaus iki apa ios. Aš meldžiu,
Dieve, kad Tu palaimintum juos ir dovanotum jiems Savo
gailestingum bei apvalytum Savo Krauju, ir krikštytum
Savo pašventinan ia j ga
Tavojo S naus, Kristaus
zaus, K
, tada jie bus išsaugoti laikui ir amžinybei.
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Ir palaimink kitus, kurie jau ia, kad su jais viskas
gerai, kad jie tai jau sutiko ir taip pasielg . Aš meldžiu
jiems ši palaiminim Kristaus Vardu. Amen.
107 Telaimina jus Dievas. Ir tie, kurie stovite šalia
pakilusi , ištieskite ir paspauskite jiems rankas, kas
nors, ir pasakykite: „Telaimina tave Viešpats“ (teisingai),
draugyst s ženklan.
108 Dabar mes truput užt
me savo tarnavimus.
Kiek iš j
myli Viešpat J
? Pakelkite rank . Dabar
tyloje arba kaip galima tyliau, pamin dami T , Kuris
visur esantis, Kuris š vakar ia, tyliai sugiedokime.
Ten prie kryžiaus nuolankiai suklupau,
Kur mir J zus, atleist meldžiau.
Buvo duota (kai atitikote reikalavim ,
užd jote rankas ant Jo),
Buvo duota Kraujo man žym ;
O, Vardui Jo šlov .
Dabar tyliai giedokime, nulenk galvas prieš J .
Prie kryžiaus nuolankiai suklupau,
Kur mir J zus, atleist meldžiau.
Buvo duota Kraujo man žym ;
Vardui Jo šlov !
Vardui Jo šlov ! (brangiam vardui!)
Vardui Jo šlov !
Buvo duota Kraujo man žym ,
Vardui Jo šlov !
109 Dabar tyliai, nulenk galvas, tie, kurie išgelb ti,
pasakykite: „Nuo-…“ Pakelkite savo rank .
Nuod mes valo srov brangi,
Aš taip džiaugiuos, mane plauna ji;
Švar išlaiko tik Jo versm ,
Vardui Jo šlov !
Vardui Jo šlov ! (brangiam vardui!)
Vardui Jo šlov !
Buvo duota Kraujo man žym ,
Vardui Jo šlov !
110 Dabar,
nuleistomis
rankomis,
nulenktomis
galvomis, k tik prisiminiau... Kažkas paskambino prieš
kelet
minu
ir pasak , jog kažkas nori b ti
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prisimintas š vakar maldoje už savo k
. Jie negal s
sugr žti
susirinkim
sekmadien vakare,
didel
išgydymo tarnavim . Ar neatsistotum te tie, kurie nori
ti prisiminti šioje maldoje tiesiog dabar?
...duota Kraujo man...
Vardui Jo šlov !
Vardui Jo...
111 Dabar nulenktomis galvomis. „Jis buvo sužeistas
už j
nuod mes, sumuštas už j
neteisybes;
bausm d l j
ramyb s krito ant Jo, ir Jo žaizdomis
s buvote išgydyti.“
Vardui Jo šlov !
112 Dabar, palaimintasis T ve, kai nuolankiai
prisiartiname prie kryžiaus tiesiog dabar, kur meil ir
malon Tavo pas mane at jo, Ryto spindinti Žvaigžd
širdyje užtek jo. Šie sergantys stovi Tavo akivaizdoje. Jie
tiesiog dabar tiki, jog tik jimu ži ri t žaizdot nugar .
„Ir Jo žaizdomis mes buvome išgydyti.“ Šven iausias
ve, mes ateiname išpažindami savo tik jim , tik dami,
kad Tu išgydai m
sergan ius k nus per didžias
vietininkaujan ias Viešpaties J zaus kan ias. Ir už
šituos žmones, kurie stovi, keliame tik jimo mald , kuri,
kaip Tu pažad jai, išgelb s sergan ius. Ir š vakar mes
kartu, kaip Tavo tikin
grup . Tu pasakei: „Kur du
ar trys susirink Mano vardu, ten ir Aš b siu j tarpe.“
Taigi prašome gailestingumo jiems, kad Tavo malon
dabar paliest j sielos gelmes, kad kažkas sišaknyt
giliai viduje, kad jie žinot , jog Kristus ia ir prakalbo
jiems, sakydamas: „Mano vaike, Aš pa miau tavo lig
ten, Kalvarijoje. Dabar tiesiog mesk visus savo r pes ius
ant Man s, nes Aš r pinuosi tavimi.“ Ir tepasveiksta jie,
visais atžvilgiais, nes mes to prašome J zaus Vardu.
Amen.
113 Ir dabar, kai jie s dasi, tie, kurie šalia, užd kite
ant j rankas, kas nors iš t , kurie meld si už juos.
Biblijoje sakoma: „Jie d s rankas ant ligoni , ir tie
pasveiks.“ Telaimina Viešpats.
114 Jei neklystu, aš žvelgiu t žmog , kuris buvo ia
išgydytas prieš por dien , arba prieš por savai ,
sekmadien , kuris buvo kur ias arba kažkas su ausimis?
Aš matau, š vakar j s jau su malonumu klaus s
susirinkimo. J s dabar gerai mane girdite? Gerai.
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Nuostabu. Tiesiog atsistokite minut lei. Kiek iš j
prisimena, kad jis buvo ia? Jis pra jo maldos eile, j
sugražino ant pakylos, ir Viešpats išgyd ir padar j
sveik . Teb na palaimintas Viešpats. A , broli, už tavo
liudijim . J gal
b ti dešimtys. Bet argi Jis n ra
nuostabus?
115 Taigi, kvie iame jus ateiti rytoj vakare, anksti, o
paskui anksti sekmadien ryte, sekmadienio popiet ir,
jeigu gal site dar ateiti, sekmadien vakare
išgydymo
tarnavim . Kol susitiksime, atsistokime ir sugiedokime
giesm pabaigai: „Tu paimki J zaus vard .“
Tu paimki J zaus Vard ,
Vaike sielvarto, varg .
Jis paguos tave, pralinksmins...
Pasisukite
dešin ir paspauskite vieni kitiems
rankas.
Imki J visur kartu.
O, brangus...
Pasisukite
dešin ir paspauskite vieni kitiems
rankas.
...nuostabus
Vardas džiaugsmo ir vilties!
O brangus (o brangus), nuostabus
Vardas džiaugsmo ir vilties
Dabar ži
kite, štai ia:
Klaupiam s prie J zaus koj ,
Vard garbiname Jo.
Karalium vainikuosim,
Kai parves Jis mus namo.
O, brangus (o brangus), nuostabus
(nuostabus),
Vardas džiaugsmo ir vilties!
O, brangus, nuostabus (nuostabus),
Vardas džiaugsmo ir vilties!
116 Neužmirškite Nevilio choro, rytin s kvarteto
transliacijos, VLRP, devint valand . O paskui brolis
Strikeris be penkiolikos dešimt, sekmadien ryte. Kaip tik
šios dienos popiet
pas j
rašin jau juost
apie
prisik lim .
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117 O dabar, kol v l susitiksime, tepasilieka su jumis
Viešpaties palaiminimai, kai nulenksime galvas. Ir noriu
paprašyti savo gero draugo ir brolio, brolio Palmerio iš
Meikono, Džiordžijos valstijos, kad jis paleist
ši
auditorij maldos žodžiais, kol meldžiam s. Broli Palmeri.

Tobulumas
(The Perfection)
Šis Viljamo Marijono Branhamo pamokslas buvo skelbtas 1957 m.
balandžio 19 d. Branhamo maldykloje, Džefersonvilio mieste
(Indianos valstija, JAV). Juostos, numeriu 57-0419, trukm – viena
valanda ir šešiolika minu . Pasinaudojus magnetine juosta, iš angl
kalbos lietuvi kalb išversta be sutrumpinim ir pakeitim . Pirmasis
leidimas, 2010 m.
Šis leidinys buvo išleistas tikin
paaukojim d ka.
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