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VILTIS PO MIRTIES
"Vie§patie, jei bùtumei ëia buvgs, mano brolis
nebütu mirgs." Situos àodàius pasaké Jèzui
Morta, tada, kai Lozorius, jos brolis, buvo
numirgs. PanaSq susigraudenima ir sielvarta turi
milijonai, kai mirtis atima ju mylimuosius.

Tokiose valandose veràiasi i galva ivairios mintys: Jei bütumém taip padarg, ar kitaip padarg;
jei bütumèm pa§aukg kita gydytoja. O jei mùsq
mylimasis liko uZmuStas kelyje, mes sakome, kad
taip nebütu atsitike, jei jis nebütq i§vykgs
kelionèn. Morta gi mané, kad jos brolis mirè
délto, kad Jézus nebuyo laiku atèjçs, todél ji
kaltino ji.
Mirties valandoje daugelis turi pana§ias mintis
ir galvoja, kad kaip nors Vie§pats yra kaltas délei
müsq mylimojo mirties. Arba jie klausia, Kodel
taip atsitiko? Jie mano, kad kame nors jie
nusidèjo Dievui ir delto jis nubaudê juos uZ
padarym4 ko nors netinkamo jo akyse. Todol
Siurpulio apimti jie galvoja, kad taip esant, kur
dabar yra numirèlis? Ar jis kenèia k4 nors'
blogesnio uZ mirti?
§itokios varginanëios mintys mirties valandoje
paprastai suZadina klausima, kas darosi anapus

kapq? Ar kada nors dar matysime savo mylimuosius? Ar jie dar yra laimingi, ir ar mes po
mirties nueisime prie jq i Iaiminga gyvenim4?
Müsq §irdys trok§ta isigyti patenkinanëiU atsakymu i §ituos apstulbinanëius klausimus, kurie
isiskverbia i müsu galvas mirties valandoje. I
visus §iuos keblius klausimus randame atsakymus Dievo Zodyje.
MIRTIS PANAST RAMIAM UZMIGIMUI
O kodél àmonês mir§ta? Daugelis gal atsakys,
kad natüraliai àmogus pasensta ir mir§ta; bet to
parei§kimo silpnumas pasirodo tame, kad milijonai mir§ta. nesulaukç senatvès. Ziaurioji mirtis
neZiüri àmogaus amZiaus, bet kerta lygiai senus
ir jaunus, §ventuosius ir nusidèjrôlius. Neàiürint
ar tai bütq kudikis, ar senelis, vistiek mirtis yra

nemaloni

ir baisi. Mes juk

niekada nesamc

pasiruo§e numirti. Neàiürint, kad §ita Ziaurioji
pabaisa lankê àmones jau per kelis tùkstanëius
metq, vistiek àmonija neapsiprato ir nelaukia jos
atsilankymo, ji visada uiklumpa netikètai. Todèl

tikrybéje natûralès mirties nèra, nes mirtis
visuomet yra nenatüralê ir nelaukta.
Biblijoje pasakyta, kad àmogus mir§ta uà nusi'
dèjima. Taëiau mirtis pagauna àmogq ne délei jo
asmeni§kos nuodêmês, bet dél pradinés müsq

;

pirmqjq gimdytojq. Apb3t'alas ai5kina, kad per
juos nuodèmé iéjo i pasauli ir per nuodêmg
mirtis. (Rom. 5:12) Paveldèjimu mes visi esame
nariais mir§tanëios padermês. Bus gera atsiminti

tai, kuomet mirtis atsilanko i müsu namus, nes
tai pagelbês mums suprasti, kad tokie tragi§ki

prityrimai nera dêlto, kad mes k4 nors padarèmê
ar nepadarême, ir kad tai nêra ypatinga bausmé
tam, kuris mirê, arba likusiems jo giminéms.
Müsq mylimieji mir§ta dèlto, kad "Adome visi
mir§ta". Be to,mes galime raminti save brangiais
Dievo Zodù:io paZadais, kad "Kristuje visi bus
atgaivinti". - L Kor. L6:22
Griidami I Jêzaus laikus ir pas an4 mylimq
§r'im4 Betanijoje, Marija, Morta ir Lozoriu, mes
girlime gauti naudingq ir palinksminanèiq pamoku. Matyt, kad Jèzus buvo ypatingas anos §eimos
draugas. Todêl Lozoriui susirgus jie manè, kad
i§girdçs apie jo lig4, Jézus ateis ir i5selbês ii.
Jézaus darbas buvo atskyres ji gana toli nuo
Betanijos, bet vistiek Lozoriaus seserys siuntê
pasiuntini, kuris taré Jézui: "Vie§patie, tas, kuri
tu myli, serga". - Jono 11:3
Jézus gavo §i prane§ima, bet nieko nedaré kol
praéjo dvi dieni. Pagaliau jis tarê: "Müsq
prietelis Lozorius miega, bet a§ einu paZadinti jo
i§ mieso". (Jono 11:11) Sitas parei§kimas nuste'

bino jo mokytinius. Jie taipgi buvo girdêjç, kad
Lozori;rus liga buvo sunki. Gal Jézus buvo jiems
pirsakçs apie gaut4ji prane§im4. Bet jei jis dabar

buvo uZmiggs,

tai kodêl

Vie§pats norèjo

ji

pabudinti? Jie gal manê, kad toks Jézaus darbas
buvo neprotingas, todèl taré jam: "Vie§patie,

icigrr uimigo, tai pasveiks". Kitaip sakant, juk
nr'tinka paàadinti serganti 7mogq, kai jis ramiai
ilsisi. geriau palikti ji bemieganti.
Itet jie negerai suprato Jézaus kalba. Mat,
Jêzus knlbéjo apie jo mirti, kaip para§yta (Jono
11:13).Matydamas, kad jo mokiniai nesupranta jo
i.odi,iv apie Lozorilus uZnrigim4, iis jau ai§kiai
jiems pasakè: "Lozorius mirè". (Jono 11:14) Taigi,
ëia turime interesingus ir palinksminanëius mùsq
Vie§paties ZodZius apie mirti. Mirtis prilygsta
miegui, kas rei§kia, kad mirusieji ilsisi ir, nieko
neZinodami,laukia pabudinimo i§ miego, mirties
miego. Taigi,miegas Sventajame Ra5te vartojamas kaip iliustracija, gelbstinti mums suprasti
tikraja mirties reik§mg.
Miegas turi savyje dvi ypatingas savybes.
Viena yra mieganèiqjq nes4moningumas. Jie
nieko neàino, kas darosi pasaulyje. Jie nèra
nuliùdç, nei nesijauèia laimingais. Jie nesirüpina,
nei nesidZiaugia, nebealksta ir nebetrok§ta. Apie
juos Sventasis Ra§tas sako: "Gyvieji àino, kad jie

mirs, numirusieji gi nieko daugiau nebeàino". Mok.9:5.
Bet miegas turi dar kita Zymi4 savybg, kuomet
mes palyginame ji su mirtimi. Yra tai pasitikèjimas pabusti. Vakare motina paguldo savo mylima küdiki lop5yje, sugieda migdanëi4 giesmelç,
kol küdikio akys uàsimerkia ir jo smegenys
nurimsta ir viske uàmir§ta. Dabar kùdikis liko be
samonês ir motina patylomis apleidàia kambari,
besigêrêdama meile savo mylimam küdikêliui,
turèdama vilti sekanti ryta vèl i§girsti linksma
savo kûdikélio ëiau§kêiima. Juk nèra verksmo,
nei §irdies skausmo, nei Iiudesio délto, kad
kudikis tik miega ir sekanti ryt4 pabus ir vél
pagerins nirmq nuotaik4.

Apie mergaitg, kuri buvo numirus,

Jézus

pasakè: "Mergaité ne mirus, bet miega". (Mato
9:24 eia ir vêl Jèzus, pana§iai kaip kalbédamas

apie Lozoriq, mirti pavadino miegu, todêI, kad
Kristuje Dievas buvo paruo§gs gyvenimq, pabudinim4 i§ mirties naujosios dienos ryt4, Kristaus
karaliavimo dienoje, kuri netrukus turi i§au5ti.
§avo mokytiniams Jézus taré: "Mùsu prietelis
Lozorius miega, bet a§ einu jo pabudinti i§
miego". (Jono 11:11) Jèzus buvo nutargs pabudinti Lozoriq i§ mirties miego, ir t4 nutarim4 jis
ivykdé, palinksmindamas jo seseris ir visus jo
mylètojus.
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VEL BUS GYVAS
Paskelbçs mokiniams savo nutarim4, Jézus
vyko i Betanija, i savo prieteliu Mortos ir Marijos
nanurs. Besiartinant, Morta pasitiko ji ir gana
§velniai apibarè delto, kad neatéjo, kol dar jos
brolis buvo gyvas. Tuomet Jêzus pasakê jai
stebétinus Zodàius, kurie nuaidèjo per daugeli
§imtu metq, palinksmindami tükstanèius liudetojq, kurie sugebèjo suprasti stebètina tq àodàiu
prasme, ir tikèjo, kad ateis dienos, kuriose ivyks
Jêzaus pasakytieji ûodLiai: "Tavo brolis prisikels". - Jono 11:23.
Taigi ëia yra didZioji visq mirusiqjq Biblijos
viltis, kad jie vèl bus gyvi. Jèzus nesakè Mortai:
Neverk, tavo brolis néra tikrai numirgs. Jis buvo
numirgs! Savo mokytiniams Jézus ai§kiai pasakè:
"Lozorius miré", ir mes galime büti tikri, kad jis
turéjo mintyje ta pati dalyka, aktuali4 mirti,
kuomet kalbéjosi su Morta, todèl.ramindamas j4,
jis pasaké jai, kad jos brolis vêl bus gyvas,
numirêlis bus sugraZintas i gyvenim4.
Kelis §imtus metq pirm to prana§as Jobas
teiravosi: "Argi numirgs Zmogus vêl bus gyvas?"
(Jobo 14:14) Yra svarbu pastebèti koks tikrybèje
buvo Jobo klausimas. Jis neklausé: "Jei Zmogus
numir5ta, ar jis yra tikrai numirgs?" arba, "ar
Zmogaus künui numirus pasilieka kas nors

gyvas?" Jobas àinojo, kad mirtis buvo tikrybè,
baisi tikrybê. Jis Zinojo, kad mirtis buvo bausmé.
Jobas norèjo àinoti,ar mirusieji bus sugraàinti i
gyvenim4. Ar jis pats bus vèl gyvas? Jêzus
atsakè ta klausima Jobui, Mortai ir visiems,

kurie bus noringi priimti tikruma

jo

àodàiu:

"Tavo brolis prisikels".
Tikêjimas, kad mirusieji bus kada nors ateityje
sugraZinti gyveniman nebuvo kas nors nauja
Mortai, nes ji tikéjo Senojo Testamento paàadams, siùlantiems tokia palaiminta vilti. Prana§as Jobas, paklauses: "Jei Zmogus numir§ta. argi
jis vêlbus gyvas?" rado atsakym4, todél pareikÈdamas savo vilti jis sako: "Per vis4 mano
tarnavirno laika a§ Iauksiu, kolei ateis mano
persimainymas. Tu §auksi mane ir a§ atsakysiu
tau, savo ranku darbui paduosi de§inç". - Jobo
14:14, 15,
Jeremijo prana§ystèje, kurioje kalbama apie
vilti ir galutina likima vaikeliq, kurie buvo
nuludyti Erodo'isakymu Jêzaus gimimo metu,
Vie§pats kalba verkianèioms motinoms.minêdamas Rakelês vard4: "Stai ka sako Vie§pats: tegul
nutilsta tavo verksmo balsas, ir tegul tavo akys
nebea§aroja, nes yra uàmokesnis tavo vargui,
jie sugri§ i§ neprietelio §alies. Yra viltis tavo
ateiëiai, sako Vie§pats, tavo vaikai sugri§ i savo
ribas". - Jer. 31: 16, 17.
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Gali büti, kad Morta buvo susipaZinusi su
puikiomis prana§ystèmis, uZtikrinanëiomis tikinëiuosius, kad ateina laikas, kuriuo mirrtsieji,
jauni ir seni, bus sugraàinti gyveniman. Jézus
daànai aplankydavo Mortos namus ir ji buvo
girdéjusi stebêtinus gyvybês àodZius, i§einanëius
i§ jo §ventu lupu. Todél, i§girdusi Jézu sakant:
"Tavo brolis atsikels", ji atsiliepê: "Zinau, kad jis
prisikels prisikêlime, paskuting dien4". (Jono
1l:241Ji Zinojo, kad visi mirusieji prisikels, bus
pabudinti i§ mirties miego, nes ji tikéjo, kad toks
buvo Dievo planas visos àmonijos palaiminimui.
O ka Morta rei§ké. sakydama "paskuting
diena"? Dievo planas i§gelbéjimui àmonijos i§
nuodêmès ir mirties yra padalintas i periodus,
kurie Biblijoje vadinami "dienomis". Paskutiniame Dievo paskirtame laikotarpy, anose dienose,
dievi§kasis atsteigimo planas pasieks auk§ëiausi
laipsni. Sita'baskutiné diena" Dievo plane yra
tùkstantis metu ilga, nes tai yra Kristaus
karaliavimo laikas.
Ji vadinama "diena" todèI, kad per pirmesnius
§e§ius tùkstanëius metu àmonès turéjo nemaloniq
prityrimu, o §ventra^§tyje tasai laikas vadinamas
tamsybès, sielvarto ir mirties naktimi. Psalmistas ra§è apie t4 tamsia nuodèmès ir kentèiimu
nakti ir büsimaji rytl, §tai jo àodZiai: "Jo (Dievo)

rùstybè pasilieka tik akimirka, bet jo palankume
yra gyvenimas. Vakare apsinakvoja verksmas,
taèiau ryta apsilanko dZiùgavimas". - Psa. 30:5.
Nors Dovidas kalha apie Dievo "rüstybç",

nereikia manyti, kad jis yra ker§tingas, ar kad jis
randa smaguma savo sutvèrimq kentêjimuose.
Netikékime, kad jo rùstybé bus parodyta amZiname bedieviq kankinime liepsnojanèiame pragare, arba tula laika "skaistykloje". Naujajame

Testamente ai§kinama, kad jau dabar Dievo
rüstybè apsirei§kia i§ dangaus prie§ visokia
neteisybe. (Rom. 1:18) Dievo rùstybê apsirei§kia
mirties bausmêje, kuri4 kenèia visi àmonijos
nariai, nes "visi mir§ta Adome". - I Kor. 15:22
Psalmistas sako, kad Dievo palankume arba
malonêje yra gyvenimas. (Psa. 30.5) Taigi
matome, kad Dievo rùstybê pasilieka tik valandai, o jo malonè per amàius. Mùsu pirmiesiems
gimdytojams nusidêjus prie§ f)ievo istatyma, jo
malonumas buvo pa§alintas. Be jo malonumt, jie
nebegalêjo gyventi, todêl pradèjo i§sipildyti
prie§ juos i§tartoji bausmè; "Dulkè esi ir dulkémis vèl pavirsi" ir jie pradêjo mirti. - 1 Moz. 3:19,
Nuo üo laiko mirtis nepertraukiamai lankê ir
iudê àmones. I)ievui fia§alinus savo malonumo
saulg, tamsybê uZvie§patavo àmonijoje, ir Zmones apniko skausmai ir gélimai,su kuriais atêjo

mirtis. I§ tikrujq laikas pasaulio susipaZinimo su
nuodème ir jos sekmèmis buvo verksmo "naktis".
Bet ji nepasiliks amàinai. Nors tai buvo ilga ir
liùdna naktis, taëiau ateina rytas, ir su rytu
ateina paZadétasis diiùgavimas, neribotas
dàiaugsmas tada, kai mirtis paliaus naikinti savo
aukas, nes, panaudojant Dievo galybg, mirusieji
vél bus gyvi.

Taip buvo, kuomet Jézus tarè Mortai: "Tavo
brolis prisikels". Natüraliai ji pradéjo isivaizdinti
dZiaugsma, koks apims visa Zmonija anoje palaimintoje naujoje dienoje, kurioje gyvenimo laimè

bus i§lieta ant visu, ir todél ji atsiliepé: "A§
àinau, kad mano brolis prisikels prisikêlime

paskutinéje dienoje". Jézus neuàginëi jo Mortos
parei§kimo teisingumo. Neabejotina, kad Jézaus
atsilankymas i anuos Betanijoje buvusius namus
buvo prieZastimi puikiosios vilties, kuri pripildê
Mortos pa§vçst4 §ird[. Jèzus sustiprino jos
tikèjima, sakydamas: "AË prisikélimas ir gyvybé;
kas tiki imane, nors ir bùtu mirgs, bus gyvas, ir
kiekvienas, kurs gyvas ir i mane tiki, nemirs per'
amàius". - Jono ll:25,26,
Sakydamas: "A§ prisikélimas ir gyvybè| Vie§pats rei§ké, kad anoje ateities dienoje, kuomet

mirusieji bus vél gyvi ir visoje àeméje bus rojus,
tai bus ivykdyta Jézui tarpininkaujant.
Jêzus yra didàioji pasaulio Sviesybé, gyvenimo
§viesa. (Jono 1:9; 8:12, 9:5) Jam karaliaujanl.
àeméje bus isteigta sveikata ir gyvybé. Jis yra
tas, kuri prana§as praminê "Teisingumo Saule",
kurios spinduliuose bus gydymas. Mal. 4:2.

visa

KRISTUS
Jèzus paklausé Mortos: "Ar tu tiki tai?" Ar
tiki, kad a§ esu tas, kuris sugreZins tavo broliui
gyvybe ta dienQ, kurioje maloningasis Dievo
nutarimas bus ivykdytas visos Zmonijos naudai.
Morta atsakê: "Taip Vie§patie, a§ tikiu, kad tu
esi Kristus, gyvojo Dievo Sünus, kurs atêjo i §i
pasauli". (Jono 11:26, 2?) Nuo to laiko, kai
àmogus ipuolê i nuodéme ir mirti, Dievas davé
Zmonijai paZadus siqsti Gelbètoja. Abraomui
buvo duotas paladas, kad jo "sêkla palaimins
visas àemàq girnines". (1 Moz. 12:1-8; 22:18)
Apa§talas Povilas -ai*gina, kad toji paàadètoji
"sêkla" yra Jêzus. (Gal. a*f6l Matfur irgi rin6j6
apie tai, o kadangi paiadétasis Kristus turèjo
palaiminti visas tautas ant Zemès, todèl jis turejo
büti "prisikélimas ir gYvYbé".
Jau Mortos dienose mirtis buvo vie§patavusi
Zemêje daugiau kaip keturius tükstanëius metq.
Jos brolis buvo numires, todèl ji iinojo, kad jei
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Dievas buvo Zadèjes laiminti vis4 àmonijq Kristui
tarpininkaujant, tai uZmigusieji mirties miegu
turèjo büti paàadinti, irji tikèjo, kad tai padarys
Jézus "prisikêtime anoje dienoje".
Jézaus pasakyta: "Kas tiki i mane, nors ir bûtq
mirgs, bus gyvas". (Jono 11:25) Cia turime ai§ku

paùadq visiems tikintiesiems, kad jie bus pabudinti i§ mirties miego. Pirmoj vietoj tie ZodZiai
buvo pasakyti Mortai, kad nemanytu, kad Lozorius mirè délto, kad neturèjo tikéjimo arba
nebuvo paklusnus Jézui. Lozorius tikéjo i Jézq,
bet vistiek mirê. Taip buvo su visais tikêtojais
nuo to laiko iki §iai dienai. Bet Jézus uàtikrino
Ivr,'nl.a, kad su mirtimi dar viskas nepasibaigia.
Jis pao,rl.ô: "Nors ir jis bütu mires, bus gJyvas",

matàmogu, 5'rs sugr4Zinta gyvybê.
Po to Jézus n;stumè §alin vise netikéjimo
uàdang4, ir leido giliau isiàiüréti i anA "paskutinÇ
dienq", kad mes galètume geriau ivertinti beribe
Dievo meile, kuri prirengè gyvenihQ visai
àmonijai. Nes jis dar pasakê: "Kiek_vienas, kurs i
m6rre-tiki) ncn*iro--p€! amZius". Si parei§kiml
negalima pritaikyti esamam laikui, nes dabar dar
visi mir§ta. Büsimasis visos Zmonijos gyvenimas
priklauso nuo pabudinimo is mirties miego. Bet
anoje naujoje dienoje, kurioje "Teisingumo saulé" i§bla§kys nuodêmés ir mirties nakties ûkanas,

visi pamatys, gyvenimo §vies4. Kurie tuomet
gyvens ir tikés i Kristq, niekad nebemirs, bet
pasiliks gyvi per amiius kaip àmoginès esybés.

TEISIEJI IB NETEISIEJI
O kas bus gyvas anoje "paskutinéje dienoje",

Tùkstantmetinéje dienoje, kuomet amZinasis
gyvenimas bus uZtikrintas visiems tikintiesiems?
Tuo metu gyvens visa àmonija, nes Dievas yra
nutargs pabudinti visus i§ mirties miego. Apa§talas Povilas sako, kad "bus teisiqjU ir neteisiüu
prisikélimas i§ numirusiuju". (Ap. Darb. 2*16)
Jézus ir yra pasakgs: "Nesistebêkite tuo, kad
ateina valanda, kuri4 esantieji kapuose i§girs
Dievo Sünaus balsa ir i§eis". (Jono 5:28, 29)
Kaikurios Biblijos klaidingais vertimais arba
savo pridêtais komentarais panaikino paguodos
àodZius, kurie para§yti Jono 5:29 eilutèje: "Kurie
gera darè, i§eis prisikelti i gyvenimq, o kurie
pikta darè, keltis i teisma", ne i amZine prapulti
arba nasmerkima.
Vie§paties pasdkyte, kad tie,"kurie darè gera,
i§eis alsikelti i gyvenima". Cia kalbama apie
pasi§ventusius tikêtojus, kurie pasirodê vertais
igarbês, §lovès ir nemirtingumo". (Rom. 2:7)
§itie gyvens ir karoliaus su Kristumi,dalyvaudami Abraomo "sêkloie", per kuriq bus palaimintos
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visos Iemès giminês. l&al. 3z2T-29) §itie bus
pana§üs iJezU ir dalyvaus jo dangi§koje garbéje.
(1 Jono 3:2) Jiems bus suteiktas "gyvenimo
vainikas", ir pati "dievi§koji prigimtis". - Apr.
2:70i 2 Pet. 1:4.
Bet tq, kurie prisikels gyventi ir karaliauti su
Kristumi,bus visai malas skaitlius, palyginant su
milijonais mirusirliq. Jèzus kalbêjo apie juos kaip
apie "maà4j4 kaimeng" arba "maàgji büreli",
kuriems dangi§kam Tèvui patiko atiduoti kara-

lyste. (Luko

12:32l- Visa mirusiqjq didàiuma
priskaitoma prie tq, kurie Dievo poàiüriu nedarê
kas gera. Jie miré ir tebemir§ta,büdami nariais
nuodêmingos ir mir§tanëios padermès. Pagal
àmoniq nustatytas taisykles jie buvo gana teisùs
Zmonée geri pilieëiai ir geri kaimynai, taëiau jie
nebuvo Vie§paties pasekèjai, todèl Kristaus
krau jas nesuteikê jiems teisés pasidaryti
teisingais Dievo akivaizdoje.
Vistiek Dievas myli juos ir todél siuntê savo
Sünq numirti uà juos, kad gautq progos gyventi
amZinai. Amlinasis gyvenimas gaunamas tiktai
per Jézq tikêjimo pagrindu. Bet visa didZiuma
Ëmonijos juk neturéjo tikros progos tikèti.
Milijonai nèra nieko girdéje apie Jézq, o daugelis
tu, kurie yra i§girdç ka nors apie ji, neturi
ai§kaus supratimo apie jo atsilankymA i pasauli.

'

Apie Kristu ir krik§ëionybe juk buvo taip daug
viena kitai prie§ingru teoriju, kad didZiuma gerq
Zmoniu suklydo ir dèlto maàai dèmesio tekreipè i
krik§ëionybc. Tokie nebuvo visai blogais, bet
nebuvo uütektinai gerais patapti Jézaus pasekéjais.
Visi §itie milijonai bus pabudinti i§ mirties
miego. Ta pabudinim4 Povilas vadina "i§ganymu", ir ai§kina, kad Dievo valia yra toki, kad
"visi bütu i§gelbêti ir ateitq i tiesos paZinimq". (1
îim. 224-6) DidZioji tiesa, kuri tuomet bus
visiems aiSkiai Zinoma, yra ta, kad Jèzus "atidavé
pats save atpirkimui visq", ir jis mirê uZ "viso
pasaulio nuodèmes", kad kiekvienas, kuris priims
§it4 parûpinim4, galès i§likti gyvas. - I Jono 2:2.
Jêzaus pasakytieji üodâiai Mortai "Kas gyvas",
kas jau buvo pabudintas i§ mirties miego
"prisikélime paskutiniqja diena", rei§kia, ka4
tikêdamas i Jêzq,"jis nebemirs per amlius".
(Jono 11:26) Tai bus pasaulio teismo arba
tardymo diena, kurioje bus galutinai. nutarta,kas
bus vertas gyvenimo arba amàinos mirties. (Ap.
Darb. 17:3U Kuomet Jézus pasakê, kad numirusieji atsikels, jis rei§kè, kad jie i§eis i§ kapq
i§tyrimui arba teismui; jei jie sugri§ pas Dievq ir
pas Jézu ir I teisingumq, taip tikêdami jie galès
"gyventi per amZius". - Jono 6:51.

"AR TU TAI TIKI?

.,

Ai§kindamas Mortai apie §ita gtaüia ateities
vilti,Jézus dar paklausê: "Ar tu tiki tai?" Tasai
§irdies i§tyrimo klausimas palieèia mus visus
§iandien. Jei mes parodome tikra tikêjima i
Dievo paàadus, tai mùsq §irdys bus i§laisvintos
nuo sielvarto ir didelio liudesio tada, kai mirtis
atima mùsq mylimuosius. Jei tikime, tai galime
àinoti, kad jie nebuvo atimti ant visados, nes
ateis palaimintas sugr4Zinimo laikas, tada, kai
mirusieji bus pabudinti i§ mirties miego. Kalbèdamas apie Lozoriq,Jêzus pasaké i savo mokytinius: "A§ einu jo paZadinti i§ miego". Atsiminkime, kad Jêzus Zadèjo ateiti antre syki ir paÉadinti
i§ mirties miego visus, uà kuriuos jis mirè. Jo
auka permainé mirti nuo amZino sunaikinimo i
ramu miegojim4, i§ kurio mirusieji bus pabudinti.
AR rs TTKRUJU TAr BUS TTKROVÊ?
Apie prisikêlimo vilti buvo taip daug nesusipratimq, kad daugelis nebeistengia prideranèiai
suprasti, ka tai rei§kia pasaulio àmonèms. Bet
nebereikia turêti jokiq neai§kumu tuo klausimu,
nes Jèzaus ai§kiai pasakyta, kad tas Dievo

paradas bus àodiniai arba literiniai [vykdytas.
Pavyzdi turime prisikèlime Lozoriaus. I§dèstgs
Mortai didàiaje ties4 apie visuotinaji prisikèlimq
ir pasakgs ai§kiai, kad "paskutinèje dienoje", tie,
kurie bus pabudinti ir tikês i ji, nebemirs per
amàius, jis nuêjo pas jos brolio kap4 ir,pavartodamas dievi§k4 galybe, pa§auké ji i§eiti i§ mirties.
Jézus tarê Lozoriui: "I5eik laukan". Toliau
para§yta, kad "numirélis tuojau i§èjo". (Jono
l1:43, 44) Po to Jèzus isaké atrai5ioti prisikèlusiji, kad butq laisvas ir galêtq draugauti su savo
§eima ir su draugais. Jis buvo sugrqàintas jiems,
tas pats Lozorius, kuris buvo pirma negu jis
numirè. Nebuvo tai koki §mêkla ar vaiduoklis.
Jam nereikêjo vartyti stalus arba drebinti
veidrodZius, kad jo prieteliai Zinotq, kad jis yra
su jais, nes jis buvo sugr4Zintas pas juos
asmeni§kai. Kaip pirmiau Lozorius buvo tikrai
numirçs, taip jis dabar buvo gyvas, ir jo seserys
ir prieteliai dZiùgavo.
Sitame atsitikime mes turime prakti§ka ir
suprantam4 iliustracij4 to, kas atsitiks su visa
Zmonija tada, kai visi esantieji kapuose i5girs
Jezaus balsa ir bus paàadinti i§ mirties miego.
Padaugink savo mintyse 5iq didelio dÈiaugsmo
scen4 Betanijoje tükstanti,milijona kartq, kuomet Lozorius, i§girdgs dievi§kos galybès bals4,

pabudo i§ mirties miego, tuomet ir tu §iôk tiek
suprasi,kq rei§kia Dievo paù,adai palaiminti visas
àemês gimines. Tuo tikslu Jèzus atèjo i pasauli, ir
tlél tos paèios prieZasties ta nakti, kuria Jézus
gimé, dangaus angelas galêjo pasakyti: "Stai a§
skelbiu jums dideli dàiaugsm4, kuris bus visiems
àmonéms. Nes §iandien Dovido mieste jums gimè

I§ganytojas. Jis yra Vie§pats Kristus".
2:10, 11.

- Luko

Ar esi sielvartingas dèlto, kad mirtis atêmè
tavo mylimaji? I§tiesu mirtis yra nemaloni, nes
palieka tuSèias vietas likusiqiu tarpe. Taëiau
bükite drasûs, neliûdêkite, nes atsiskyrimas nèra
amàinas. Linksmoje ir naujoje Dievo plano
dienoje, kuri jau priartèjo, ivyks laimingi susivienijimai, kuomet jüs vèl pamatysite savo mylimuoslus. Belaukdami to laiko, tikêkite Dievo
paàadams ir jo sugebêjimui ivykdyti, kq jis yra
àadèjgs. O jei gali, tai didelio dàiaugsmo perimtas, pasakyk kitiems apie t4 vilti, kuri taip labai
nuramino tavo §irdi ir gelbès tau pasilikti
ramybôje tamsiosios nakties metu, kolei tebelaukiame paZadètojo linksmybés rytojaus.
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