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"sTAt JüSU KARAL|US"



BIBLIJOS STUDENTU LEIDINYS



IZANGA
"Moderniéko Zntogaus siela d,q,bar mi,rttnai serga.

Politi.nê &eryAlranta, religini,s perseki,ojirnas, rasiq
skirtunas, tantiÉki nesusipratimai apkrëéia jq pra-
gai.étinga d,uasiéka ligo."-CxnrstreN CeNrunv.

Auk§èiau patiektasis parei§kimas yra atviras ir
pagirtinas prisipaZinimas, kad pasaulis abelnai serga
ir nebegali pâslèpti savo ligos.

Viena i§ Éitg àmogaus siel4-varginanèiq prieàa-
sèiq yra netobuloji valdàia. Joks reikalas pasaulyje
§iandien néra taip svarbus, kaip klausimas, kokia
turi büti tautq valdZia. Vienoje pusêje stovi begalo
didelis reikalavimas laisvës, kitoje gi savarankiSka
diktatorystê, o jq tarpe randama |vairiausir; tarpu-
savgs kovojanëig teorijg apie valdZi4, daugybë aesu-
derinamg sumanymq, darbininkg frontq, politiniq ir
religinir4 frontg-nors paminêjome tik kelet4-vie-
nok, visa, k4 mes i§ §itq sumi§usiq balsq ir ié jr+
suZadintrl prie§taraujanëir4 pastangr+ gavome, yra tik
betvarkê ir i§g4stis. Knygos, "§TAI JÜSU KÀRA-
LIUS" tikslu, yra parodyti prana§ingq ir vilti-sutei-
kianèiq reik§mg Éig ivykiq, kurie, jei neisiZiùrètu-
mèm ! juos pasinaudodami Dievo ZodZio §viesa,
galëtq reikÈti tik tiek, kad moderniÈkas imogus
tegali pagaminti sau nelaimig Ëiandien ir su baimg
laukti rytoiaus.

Knygos "Stai Jüsq Karalius" autorius nesiqlo
jokiq naujq priemoniq pasaulio problemrl i§spren-



lÉango

dimui, bet tik atvirai ir dr4siai atkreipia domês! j tai,
k4 sal<o Biblija apie i§sprendimq, kuri patiekê patsai
didysis Sutvertojas. Zmonijos padertnê neturës bûti
sunaikinta atomi§komis bombomis arba gaivah.l

kova. KrikËéionybê nebus sunaikinta. Netikëlir;
kariuomenés netriumfuos. Visos gi esamojo pasaulio
piktenybës, kurias daugelis vadina geru, o ne blogu,
yra pasmerktos sunaikinimui. Vienok kiekvienas
mestantis ir protaujantis Zmogus turêtr| bùti pasi-
renggs lsiàiùrêti i faktus, ir "Stai JüsU Karalius" yra
skiriama iteikti tokiems tiesq be jokig teologijos
pakraipg ir tradicijiniq paklydymg. Jos uàsibrieZi
mas ir tikslas yra ne naikinti, bet statyti-kurti
tikêjimq i Dievo Zodi, atkreipiant domësi i teisingu-
mq, kokiu prana§ystès apibüdina mùsq laikus. ir
prisilaikant tikëjimo, - 

pagelbêti skaitytojui isigyti
dr4sos ir pasitikèjimo Dievo Zodàio paZadais apie
rytojq.

Daug bombr4 i§griautq miestg randama Ëalyse,
kurios buvo vadinamos Krik§ëioni§ku pasauliu;
didàiuma Zmonijos pâdermês 'skursta ir beveik ba-
dauja; kaikur visos tautos paverèiamos ! nubaudimo
uZtvarus, ir viena pusë Zmonijos padermès Ziùri !
kitq pusg kaip i nusikaltëlius. Kadangi jau praslinko
keli metai po karo, kuris turëjo i§laisvinti pasauli
nuo baimês ir paliuosuoti nuo skurdo, bet pasirodê
tik vargas ir betvarkê, ar ne laikas visu rimtumu
isiàiürêti i KrikÈèioni§kojo tikêjimo Patarimq Knyg4
ir surasti kame tikroji visq tg nelaimig prieàastis, ir



suàinoti kq Sutvertojas daro ir kq Jis mano daryti?
Tuo tai tikslu leidZiama knyga "Stai Jüsi+ Karalius."
Jos leidêjai nuoSirdZiai tikisi, kad skaitytojai gaus
daug padrqsinimo ir naudos i§ joje skelbiamqjg
Zinig.
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I

Korolious Poveikslos

" Stoi jûs1.l Kqrolir6l"-JoNo 19: 14.

AKOMA kad karaliai jau atgyveno savo dienas,
bet yra dar vienas Karalius, kurio diena kq tik
prasideda. Jo "dienai" au§tant visas pasaulis

randasi labai keblame padëjime ir daugelis filosofr.l
ragina rnus tikëti, kâd nebèra jokios i§eities i§ bet-
varkès, koki visur matosi. DidZiuma pasauJinig
àmoniq atëjo prie i§vados, kad karaliq valdàios buvo
tik nepavykimu. Dabar gi, kuomet didZiuma karaliq
iÉnvko, Zmonés yra maàai arba ir visai nepâtenkinti
naujomis valdàios formomis; nes pasaulis, bekovoda-
mas su prie§taraujanèiais sumanymais, liko sudras-
kytas ir apkruvintas. Ar toksai pasaulis benorês
iÉbandyti kit4 karaüq?

Mes sutinkame, kad karaliams praeityje nepavy-
ko, ir atvirai pripaZistame, kad valdZios, kurios
uàêmè jr1 vietas, yra negânètinos, nes Zmoniq §irdys
pripildytos baime, kuomet iie mesto apie tai, kas gali
su jais atsitikti. Tokios gi sqlygos verèia mus jie§koti
naujo valdovo,

Tankiai pasigirsta nuomonè, kad vienintelis daik-
tas, kuris dabar begalèsiqs i§gelbêti pasauli i§ galuti

(1)



nos praZuties, ir vÈq paderrng iË sunaikinimo, yra
koksai nepaprastas ir nesaumylingas üdvyris, gana
i§mintingas pabrëZti ir parodyti àmonëms nauj4 ir
geresn! keliq, galintis paliepti vykinti jojo nutarimus
ir turintis galios lvykinti visus savo paliepimus, |ti-
kink pasauli, kad yra toksai valdovas ir kad jis pasi-
ruoÉgs pairnti valdZi4 i savo rankas, ir gali bùti, kad
visas pasaulis priimtq ji.

Bet tai yra labai didelis uZsiëmimas, nes toksai
karalius bùtinai turétu büti Iiuosas nuo visq trad!
cijg. Jis turêtq büti karaliumi galinëiu lkurti savo
valdZiq nesiunéiant milijonus pasaulio jaunuolir; i
kovq. Jis jog nebùtr+ skirtingas nuo kitq karalir; ir
valdovq, kuriems nepavyko, jei jis mêgintq lvykdyti
savo nutalimus g4sdindamas sunaiklnimu atomg
bombomis. Jis turêtg büti karaliumi, kurs lygiai
rüpinasi neturtingais kaip ir turtingais, ir kuris gin-
tq teises juodo lmogaus, taippat kaip jis gina baltojo.

Karalim, tinkamas valdyti i§tvirkusi Ëig dienq
pasauli, negalëtg büti auk§temês rasës skelbêjas.
Jis turêt\t rüpintis tik vienos rasës, bütent, imonijos
padernrès, ieikalais. Kadangi visos tautos yra Éitos

vienos padermês nariais, delto jis turëtq rüpintis
mi§kuose g)'venanèiq giminiq gerbuviü lygiai taip,
kâip rüpinamasi apsi§vietusio Amerikono gerbuviu.

Jis turêtg büti labâi i§mintingas karalius, nes
kitaip esant saumylingo pelno gaudytojai ir i§nau-
dotojai galêtq savo klastomis iiikinti j!, kad jq reika-
lavimai es4 teisingi, ir kad be jg Imonija nebegali
apsieiti. Jis turétu turêti savybes, kokias vieuas i§
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Biblijos prana§r2 priskaito i§prana§autqjam karaliui,
kur! Dievas lstatys valdyti tautas. Apie tq Karaliq
mes skaitome:

"VieÉpaties Dvasia nusileis ant jo, iÉminties ir
supratimo Dvasia, patarties ir stiprybës Dvasia,
mokslo i.r maldingumo Dvasia, ir jis pasidarys pilnas
Vie§paties baimés Dvasios. Jis teis ne kaip akims
rodosi, ir pasmerks ne kaip ausims girdisi, bet jis teis
teisybe beturèius ir lygybe darys nutarim4 Éalies

nuZemintiems. Jis uÉgaus Zemg savo burnos lazda ir
savo lùpg kvapu uZmu§ bedievi. Teisybè bus jo
strenq juosta ir iÉtikimybê jo inkstq susijuosimas."

-Izaijo 11:2-5.
Në vienas i§ visg iki §iam iaikui buvusig karaliq,

kurie jau atgyveno savo dienas, neturëjo visq §ir1

savybig. Kitaip esant, joksai karalius, joksai valdo-
vas ârba valdZia, kuri turi maZiau àinojimo, iÈmin-
ties, teisingumo ir galybës, negali tikêtis imti I savo
rankas pasaulio valdàios vaàas Èiandien ir iteikti
visiems imonêms ramybês ir uàsiganëdijimo. Tokias
savybes turintis pasaulio karalius atitiktq dar kitam
pranaÈingam apra§ymui, kuri patiekè mums Kara-
lius Dovidas:

"Dieve, duok karaliui savo teisme ir karaliaus
sùnui savo teisybg, kad jis teistq tavo taute teisybêje
ir tavo beturèius pagal teises. Kahai ne§ tautai
ramybg ir kauburiai teisingum4. Jis darys tautos
beturëiams teisybg ir gelbês reikalaujanèig vaikus ir
paiemins prispaudëjq. Jo dienose uztekês tei-
sybè ir ramybês apstumas taip ilgai, kaip pasilieka



1 *Stai Jù,sr4 Kuralius"
mënulis. Jis vieËpataus nuo jüros iki jüral, nuo upês
iki iemês skirtulio pakra§èiU."-Psalmë 72: 1-8.

Beveik du tükstânëiu metg atgel Jüdèjos §aI!
apvaik§tinêjo Imogr:s, kuris, io pasekëiq stikinimu,
turéjo bùti i§prana§auluoju pasaulio valdytoju- Jis
neturèjo jokios kariuomenés. Jis nebandë i§aukÉtin-
ti save kitq lëËomis. Jis buvo atsüy:nëjçs malonin-
gumu. Jis mylëjo visus ir parodë sqjausme net ir
tiems, kurie klydo. Viename labai reik&ningame
paÉi§kime apie ji pasakyta, kad jis "êjo aplinkui
gera darydamas."

Bet pasaulis buvo perpiktas ivertinti tok! labda-
ringq asmeni. Ji neapkentè jo dieng valdovai ir
prie§ j! buvo iÈkeltos skundos reikalaujgnëios jo
gywEs. Viena Ë anq skundq buvo toki, kad jis
taresi esqs karalius. Jis buvo pastetytâs Romos
valdovo akivaizdoje ir tardomas, ir buvo paklaustas:
"Ar tu esi karalius?" I tai jis atsiliepè: "A§ tam
gimiau ir tam atêjau ! pasauli." (Jono 18:37) Taip
sakydamas jis ânojo, kad jis pats pasmerké save
mirëiai, delto kâd toksei parei§kimas buvo laikomas
i§davyste prieS Ciesoriq.

§is maloningasis. sqiausmingasis, suprentantis ir
save aukoiantis Zmoniq tsrnas buvo Zydas, ir kuo-
met Valdovas pamatê, kad jis nebegali nieko daryti
apsaugojimui jo gyvybés, jis leido savo kariarrs
padèti ant kalinio galvos er§këëir; vainikq ir rodê j!
minioms, §aukdamas: "Stai jüsq Karalius!" Minios
gi su§uko: "§alin j!, §alin! ant kryZiaus j!!"

Nors §itas büsimasis àemès Karalius savaaoriai
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atidavë save i prie§q rankas, vistiek jo gyvenimo
büdas ir jo mirtis nepakeitè pasaulio keli4. Po to,
kai jo paties tauta prikalê Èi karaliq ant klyZiaus,
atsirado jo vardu vadinamoji religija, kuri visoje
Europoje pasidarë oficiale religija, taèiau prieÈinga
jo mokslui. Jo vardu buvo vykdomos Ziauriausios
kovos istorijoje; jis pats gi buvo taikos mylëtojas ir
mokino savo mokytinius mylêti savo neprietelius, ir
gera daryti tiems, kurie jq nekenèia. Jis skelbè, kad
tie, kurie kardu àudo, patys praZus kalavijo nukirsti.

-Mato 26: 52.
Taip ir buvo. Karalia| kuriq dienos jau praèjo,

pastatê savo karalystes ir bandè palaikyti jas kala-
vijo jèga; bet jos visos iSnyko, ir net visasvietinis
ginklq panaudojimas neistengë pasaulio problemq
i§sprçsti. NeZiürint to, dabar ir vèl Zadama §teigti
Zemëje ramybç ir gerq vali4 besirengiant prie kito
pasaulinio karo.

Del tos tai prieZasties pasauliui reikia naujo kara-
liaus, ir tai tokio, kuris padêtg | Éali nusistatymus ir
metodas, kurioms visuomet nepavyko ir nepavyks,
Zmonijai reikia tokio valdovo, kurk ùgdytg gera
valia tarp visq ir visuose, ir kurio galybê bütq gâlin-
gesnê negu ta, koki4 turi ginklas, bütent galybë
paties Tvërëjo; jai reikia to, kurs parodê tikr4 ir
meiling4 susidomêjim4 savo pavaldiniais, linksmai
numirdamas uZ juos, Gkentédamas net âauriausiE
kryZiaus mirti. Toks tat yra naujasis pasaulio Kara-
lius. Jis buvo vadinariras Jezus iË Nazareto.

Jie nuZudë Jezr+ prikalg ant kryZiaus, bet jis



pasakê savo mokytiniâms, kad jis vël ateis, ir mok!
no juos maldoje pra§yti tos kàralystès, kuri bus

ikurtâ jâm atéjus. §iandien, kuomet pâsaulis nyksta,
sekdamas ssvo klaidingq ir saumylingê i§manyme, io
vienintelë viltis susikaupia iËsipildyme pÀàdo, kuri
davè Karslius Jezus, Zadëdamas ateiti ir po savo
atëjimo padaryti pasauliui t4, kE jis pâts negalêjo
padaryti, §ito paàado vilties skaistum4 sudaro fak-
tas, kad dieaa, kurioje Jezus bus Karaüumi, jau
auÈta. Nors tai yra tamsi ir audringa aGra, bet jo
èiaesumo §viesa ir jo karalystês galybê netrukus
pasirodys, ir ankstybq ryto vâlandq tamsybés vieta
uàims nauJosios dienos skaistumas, tiekdamas visai
àmonijai ramybês, dZiaugsrno ir amânojo gyvenimo.



il

Zemesnis ui Angelus

"Pad.arei ii nqàkq àemesn! uà angelus, garbe ir sloue
apa aini.kau ai ji. "-PsAr-ME 8 ; 5.

ltp)
RIE ko pasaulis artinasi? Jei §ir4 dienq betvar-
kë ir perversmai bütq buvg pirmesnëje gent-
kartéje, tai daugelis bttq darg i§vadq, kad

Kristaus antrasis atëjimas prisiartino, ir kad greitu
laiku ivyks pasaulio pabaiga. Bet Éios gadynês
modernistq mokslas mùsq mokyklose, il pasauliniai
karai ir didéjantis Éiq dlenq iltvirkimas ir bedievy-
bè, beveik visai i§dildë i§ visuomenês minèig vi.sas
religines nuomones. Todel, nors ir milijonai §iandien
bijo, kad Zmonijos padelmê gali bûti galutinai sunai-
kinta atomq energija arba bakterijg kova, taéiau
jq baimë didZiumoje nebërâ jungiama su perversmo
dienomis, apie kurias prana§aujama Biblijoje.

Tiesa, kad daugelis àino, kad Biblija skelbia, jog
Jezus turi vèl ateiti ant §ios Zemës; vienok, sekant jq
klaidingq mokslq, paeinant! i§ tamsitl vidur-amZig,
dabar manoma, kad tai yra tik svajonês, nevertos
rimtrl ir apsiËvietusiq müsq dienq àmonig susidomê-
jimo. Taip darosi delto, kad iËtikimos, bet suvedàio-
tos sielos, praeityje apsivilkdavo baltais rùbais,

(7)
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uàligdavo ant stogg ir laukdavo kol Jezus nusileis iË

dangaus ir nuae§ juos i dausus, temê gi liks paskan-
dinta liepsnose. Del tos prieZasties mqstanèioji
visuomenè §iandien atèjo prie i§vados, kad antrasis
Kristaus atêjimas nëra rimtas dalykas ir juo negali-
ma i§sprgsti pasaulio problemrl.

Negalime kaltinti tq, kurie nusigrgZê nuo tokios
keistos teorijos. Antrâ vertus, àmogi§koji iÉmintis
nepatiekè jokios i§sigelbèjimo vilties i5 keblaus
padêjimo, ! kuri Zmogaus saumylumas ir kvailumas
nugramzdino nelaimingq Zmoniios pademrg. Taigi,
naturaliai klla klausimas. Ar nêra jokios Ëeities?
Atsakymas, yra, pati Biblija, kuomet iiürima i j4 jos
paèios protiugo mokslo §viesoje, parodo, kad §itoje
tamsybës ir nelaimès valandoje visatos Sutvertojâs
suteikia pagelbos sir;sdamas ant àemes savo dievÈk4ji
Atstov4, kurio üdaviniu yra âtitai.syti painiuosius
imonig reikalus, ir tasai Siqstinasis yra Jezus.

Gyvevant dideüq stebukiq dienoje, aplankyrnas
àemès 1o, kurs paprastai gyvena kitoje visatos da§je,
1,16 nsirnanomas ir atrodo pertoli siekianèiu. Bet
müsq rnokslininkai Siandien svarsto apie galimybç
siqsti. rakietus i mënuli. Rengdamies prie to, mes
turime atsirninti, kad Sutvertojas pastatê mënul! ten,
kur jis randasi ir kad savo neklaidingais dêsniais Jis
tvarko kiekvien4 jo judês!, Jis gi taippat sutvêrê ir
kontroliuoja nesuskaitomus kitus dangi§kus künus,
kurie randasi miüjonâis §viesos myiiq toliau nuo
mûsg, ne kaip mëuulis. Taigi, protinga tikêti, kail jei
imogus savo apribotu ânojimu ir jëgomis gali sva-
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joti apie galimybe aplankyti mënuli, tai Sutvertojas,
kurs padarê erdves, panorêjçs, lengvai gali siqsti
savo Atstov4 aplanklrti mus.

Todel neturètq bùti sunku suplasti kaip visatos
Tvêrëjas gali siqsti k4 nors aplankyti Ëi4 planetq.
Bet dabar kila klausimas, Ar tinka manyti, kad Jis
domëjasi taip menka savo visâtos dalimi, koki yra §i
planeta, Zemë? Sitê klausima statë daugelis gud-
riausiq pasaulio filozofq praeityje. Dovidas, "geriau-
sis Izraëlio giesmininkas," svarstydavo apie tai, ir
gavo atsakymE. Jo para§ytâ: "Kuomet a§ iiüriu i
tavo dangg, tavo pir§tq darbq, i mênuli ir i ZvaigZdes,
kurias tu padarei; kas gi yra imogus, kad tu j!
atsimeni? arba àmogaus sùnus, kad ji lankai?"-
Psal. 8:4, 5.

Dovidas, net be tolimaèio (teleskopo) pagelbos,
pastebejo kaip neZymi turi bùti §ita àemé, palyginus
su kitais Dievo sutvertais darbais, kurig garbg ir
didenybç jis matè ties savim nakti po nakties. Kal-
bèdamas gi apie Zmogaus paderrng, kuri gyvena ant
àemës, PranaÈas Izaijas pasakè, kad tautos yra kaip
"dulkiq grùdelis svarstyklèse." (Iza. 40:15) Nestebë-
tina tat, kad Dovidas teiravosi, kodel Dievas per
savo prana§us buvo paskelbgs savo susidomëjimq
imonêmis, ir taip gilq ir tikr4 susidoméjimq, kad Jis
yra Zadèjgs siqsti savo Atstovq ir i§gelbëti irrrones
i§ nuodëmès ir mirties; o tasai Jo Àtstovas tuti pa-
sidaryti dideliu I(araliumi, valdanëiu ir laiminanéiu
visas tautas.

Dovidas patiekia mun.rs atsakym4 i savo klausi-
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mq, sakydamas, kad Dievas sutvêrè Zmogq maZkq
àemesn! ui angelus, ir apvainikojo ji garbe ir 3love,
ir padarê ji Zemès ir visrl ant jos esanüq dalykq
valdytoju. Taip, Sutvei'tojas padarê Zmogr; karaliu-
mi, savo karali§kos §eimynos nariumi, kad vie§pa-
tautr! Sioje Jo visatos dalyje. Ir dabar, po to kai Éitas
àemês karalius pasirodë esqs nepaklusnus Dievo
istatymui ir buvo nustur:rtas nuo sosto, Dievas pasi-
rengê atsteigti ji ir vêl padaryti tikruoju àemês
vâldytoju, ir sugrqZinti jam visas garbingEsias pra-
rastosios valdZios teises.

Zmogus buvo padarytes "rraàkq Zemesnis uà

angelus-" Mes neZinome daug kq apie angelus, tik
àinome, kad Biblijoje grieZtei pasakyta, kad jie yra
daug protingesni ir galingesni uZ Lnog4 ir visaip
kaip vir§esni uZ j!. Daugel negali tikêti i angelrq
buvimq delto. kad, anôt jq, iie negali tikèti i tai, ko
jie nemato. Kas tikrybëje yra ânÉelai, kaip jie atro-
do, kokie jg gyvenimo iproëiai, ir koki4 nauding4
dali jie luo§ia Sutvertojaus plane, yra menkesnês
svarbos dalykâi, atsiZvelgiant i müsg dabarting
tèmq. Pripaàinimas gi tokiq sutvêrimrl buvimo yrâ
sverbus delto, kad jq buvimas ir veikla turi arti-
mr; santykig su Dievo susiclomêjimu Zmonijos pader-
me ir su Jo nutarimu sigsti karali§k4il dangaus
Atstov4 aplankyti mus.

Ar delto protinga manyti, kad Zmogus nêra auk-
§èiausio laipsnio esybë visoje Tvêréjo plaéioje visa-
toje? Net ir statymas tokio kleusimo gali atrodyti
paikyste Zmoginiam protui, kurs nêra apsunkintas
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perauk§tu manymu apie savo svarbumq. [sivaiz-
duok, jei gali, Zmoging esybe, kad ir mokslininkq,-
Ziürint! per tolimati i plaüiqsias erdves, ! pasaulius,
kuriuos jo galingasis Ziûroaas pritraukia neimanomai
arti, ir tarianti sau, a§ protingiausis, galingiausis, ir
svarbiausis iË viso, kas erdvése randama!

Kaip neprotinga taip manyti tarn, kurs neiino nê
kaip visata atsirado, né pilnai nesupranta istatymrl,
kurie valdo nesuskaitornus milijonus dangi§kq kü-
nq, kuriuos jis gali matÿti per savo Ziürona, kuriuos
Tvêrêjo lstatymai sulaiko nuo susidürimo viene su
kitu. Jis juk neàino kiek toli §itos erdvës siekia uZ

ri\, kokius turi jo niekingasis tolimatis. Visa, ka
jis àino, yra tik tiek, kad jam pasiseké iÈ lemês
elementq padaryti sau tolimati arba teleskopq, ir j!
panaudojant pamatyti erdvêse daug daugiau negu
buvo galima matyti nuoga akimi. Be to, jis patÿrê'
kad kiekvienas pasaulis erdvêse juda taip grieZtai
nustatytu greitumu, kad Zrnogus gali apskaitliuoti ir
pasakyti kokioje vietoje minëtasis pasaulis arba
planeta bus uZ §imtq metU; bet jis neZino, kodel jq
greitumas nesikeiëia.

Mokslininkai suZinojo, kad visa rnedZiaga susi-
daro i§ atomg- Jie gali net "suskaldyti atornus."
Bet iie regali padaryti në vieno! Su iais yra taip,
kaip pasakyta vaikq daineléje apie suduZus! kiau-
5ini, kad "visi karaliaus arkliai ir visi karaüaus
vyrai nebegaléjo surinkti ir sudëti kiauËini taip, kaip
jis pradàioje buvo." Vienok, neiiùrint fakto, kad
ties juo pasirodo milijonai sutvertq daiktq, kuriq jis
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negali sutverti, ir jêgos su istatymais, kuriq jis Degali
pilnai iÈai§kihti, netikintis mokslininkas kaip ir
nemokytasis tvirtai tebesilaiko nuomonês. kad jie
negali tikêti tam, ko jie nemato, tvirtindami, kad jie
patys yra aukÉtesniame laipsnyje, uegu visi gyvi
daiktai erdvêse. IStikrqjq tai graudus protinis nusi-
statlrnas, bet maZa kas tesupranta to dalyko rim-
tumA.

Faktas, kad aplink mus randama taip daug
daiktq, apie kuriuos mes visai maZai ârba ir nieko
nesuprantame-neZinome kaip jie buvo sutverti
arba kokie dësniai juos valdo-turètr1 büti ganètinu

irodymu, kad kur-nors erdvêse randasi inteligencija
ir galybê daug didesnê uà müsq paéiq. Ar neturëtq
büti ai§ku, kad tokios plaèios visatos Tvérëjas, pano-
rëjçs, galêtq sir4sti. ant Ëios àemés lankytojq i§ kitq
protingq esybig buveinês-lankytojq, kurio ltaka
bütr1 labai naudinga Zmonirl reikalams? Biblija tik-
rina mums, kad Dievas yra nutarCs tai daryti. Apie
tai Dovidas prisimena sakydamas, kad àmogus buvo
gana svarbus Dievo akivaizdoje ir delto vertas tokio
aplankymo.

O kodel Dievas turëjo siqsti toki lankytoj4 ant
àemês? Visos Senojo Testamento prana§ystës, ka1-
banèios apie tq aplankl'rnq, ir Naujasis Testamentas,
kuriame ai§kinamos tos prana§ystês, parodo, kad
taip turi ivykti todel, kad àmogus pasidarè sukilëliu
prie§ dievi§kqji istatymA, ir kad nuodêmès ir saumy-
lumo paliesta Zmonija pagaliau visai praiùtq, jei
Sutvertojas nebütq nieko dargs jos i§gelbêjimui.
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Todel mes skaitome, kad "Dievas taip myléjo pasauli,
kad jis davë savo viengimus! Sünr;, kad kiekvienas,
kurs i jj tiki, nepraiùtg, bet turêtg amZinqj! gyveni-
mq."-Jono 3: 16.

Jezus buvo i§ dangaus atèjusiu pasiuritiniu, nes
Jis atëjo i§gelbëü sukilèlig rasg. Jis pasakë labai
gr4Zr7 prilyginimq, sulygindamas visas plaèiqsias
Dievo erdves su avidg, kurioje buvo §imtas aviq.
Viena gi iË anU aviq paklydo, ir gerasis ganytojas
jie§kojo ir surado paklydusi4 avelg, kur! vaizdavo
Zmonijos paderme. Jezus buvo Gerasis Ganytojas,
kurs atêjo ant Zemès i§gelbeti àmonij4 i§ nuodëmës
ir mirties tyrq.

Taip, Zmonijos padermê yra "praZuvusi." Dovi-
das pasakê, kad àmogus buvo padarytas maàk4
Zemesnis uZ angelus, "apvainikuotas garbe ir §love,"
ir padarytas valdytoju visq àemesnès prigimties su-
tverimq ant Zemës. Sitie Dovido àodZiai yra cituo-
jami Naujqiame Testamente, ir prie jri pridëtas ai§-
kinimas: "Dabar dar mes nematome, kad visa bùtg

' jam pavergta. Bet te, kurs buvo Dievo padarytas
maZkq maZesnis uZ angelus, kad jis Dievo malonin-
gumu paragautrl mirties uà visus, Jezq del mirties
kentejimo mes matome apvainikuot4 garbe ir Élo-

ve."-Zyd.2:8,9.
Tiesa, kad mes "dar nematome" visa pavergta

Zmogui. Per ilgus amZius pasirodë, kad àmogus
negali né pats savgs suvaldyti, nekalbant jau apie
turêjim4 valdiios ant kitl+. Sutvertojas igaliojo
àmogq daugintis ir pripildyti Zemg ir turêti joje val-
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dZios, bet prasiZengdamas prie! dievi§kqji istatym4
imogus prarado valdZiq ir teise gyventi per amZius.
"Esi dulkës ir vël dulkèmis pavirsi," buvo bausmè
i§tarta Zmogui, tada kai jis bqvo iËvarytas i§ Edeno i
nepabaigt4 Zemg numirti.-l Mozes 3: 19.

Bet yerta §itoje vietoje pastebèti, kad àmogus
buvo pasmerktas tik numirti, o ne i amZinas kanèias,
kaip kad viduramZiq teologija skelbia. Netiesa ir
tas, kad Zmogui nusidèjus ir nebeturint teisês gyven-
ti ant iemès. Dievas pasilengé nugabenti j! i dangU
tuojau po jo mirties. Zmogus buvo sutvedas gyventi
ant Zemës-"maZk4 àemesnis uZ angelus,"-ir §ven-
ttaÉt).je nesiranda jokig parei§kimq, kad mirties
valandoje, ar kokiu nors kitu laiku, Dievas yra
pasirenggs padaryti àmogines esybes angelais.

Zmogus buvo sutvertas tobulas kaipo imoginé
esybè, ir buvo padarytas i Dievo paveiksl4; turis
sugebêjim4 protauti, ir atskirti gere nuo blogo. Taip
ivyko pirm 6000 metq. Bet per vis4 §it4 metq eilç
ànronijos padermê vis labiau sugedo tâip, kad §ian-
dien nebegalima nè isivaizdinti koks tikrybèje yra
tobulas Ëmogus. Mes visi esame netobuli ir mir§ta-
me, müÿl mintys ir kûnai sugadinti. MûsU protai
sunykg, müsr; künai liguisti ir sugedg. Pradinis
minties ir ktno tobulumas buvo prarastas, ir saumy-
lumas varo àmonijq galvatrukèiais ! praZüt!.

Taëiau Sutvertojas galutinai neapleido savo Zmo-
ginirl sutvêrimr+, po to kai jie pasirodë esq nepaklus-
nüs Jo istatymui. Jis vis dar "atsiminê" apie Ëmogg
ir pradêjo duoti paàadêjimr4 siUsti ant àemês lanky-
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toje, kuds turèjo ateiti i§ dangi§kq palocirl ir turëjo
büti lgaliotas ir prirengtas i§gelbêti imogq i§ nuodë-
mês ir mirties duobês, i kuriq jis buvo ikrites. Tasai
lankytojas buvo Jezus. Todel jam gimus angelai
paskelbè: "Nebijokite! nes . . . Siandien jurx gimê
Dovido mieste I§ganytojas; jis 5rra Kristus, Vie§-
pats."-Luko 2: 10, 11.

"I§ganytojas. jis yra Kristus, Vie§pats"-kaip
daug rei§kia Ëitie iodàiai! I§tikrqjq, pasauliui reikëjo
ilganymo; ir pasaulis iki §iol tebelaukia to iÉganymo,
kuri Dievas buvo Zadëjgs, ir kuris, per Jo sigstqji
Kristrl, turèjo pasiekti visas tautas. Sitas Paàadèta-
sai turéjo gimti pasaulyje kaipo "sèkla" ar-ba "ainis,"
per kuri turejo büti lnlaimintos "visos àemês gimi-
nês." Jis turejo büti dideliu Gyvybês-Davêju àmoni-
jai ir Tarpininku tarp Dievo ir imoniq. Jis turêjo
bùti "Ramybês Kr:nigaik§ëiu." Jis turejo büti galin-
gu Karaliumi valdyti visas tautas. (Iza. 9:6, 7; Zak.
14:9) I§tikrqjq jis turêjo büti ISganytojas, ir tai
labai didis; ir angelai turèjo palaimintq privilegij4
pirmoje §ventoje naktyje paskelbti Jùdêjos kâlnuose
buvusierrrs ganytojams, kad jau gimè ir atèjo i pasau-
li senai Paàadétasis Mesijas.

I§ kur gi §itas Sventasis Kùdikis atêjo? Apie tai
§ventasis RaÀtas kalba labai ai§kiai. Pirmame sky-
riuje Jono Evangelijos mes randame para§5rta, kad
Jezus buvo pirma negu jis buvo padarytas àmogumi.
Paëioje tvërimo pradàioje jis buvo TVërëjo "Zodis,"
arba kâlbêtojas ir dalyvavo visuose tvêrirno dar-
buose, Apa§talas ai§kina, kad §itasai DidZiünas, buvo
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"padarytas kùnu" ir gyveno tarp müsg. Taigi, ëia
buvo pirma dalis atsilank5zmo ant àemès dangi§kojo
pasiuntinio, atstovaujanèio Sutvertoj4 ir parodanëio,
kad Sutvertojas domèjosi savo nupuolusiq Zmoginiq
sutvèrimr2 gerbuviu.

Ir kodel Éitas i§auk§tintasis dangaus pasiuntinis
atsilanké ant Zemès tokiu nuiemintu bùdu ir aplin-
kybêse, neturinëiose jokios i§kilmês ir garbès ? Âpa§-
talas atsako. kad Jezus buvo padarytas künu "de1
mirties kentëjimo." (Zyd. 2:9) Kadangi àmogus
buvo "n.raZkE Éemesnis uZ a;rgelus," delto ir Jezus
pasidarê dalininku tos paèios prigimties, nes Jis
turëjo visaip kaip atitikti tobulqjam Adomui. Taip,
Jezus buvo padarytas künu del mirties kentëjimo, ne
delto kad bütq kuni§ku tautq Karaliumi, ir svar-
biausis Jo pirmojo atsilankymo tikslas buvo atliktas
tada, kai Jis "paragavo mirties uà kiekviene Zmogq."
Jezus pasakè savo mokytiniams, kad Jis atiduos savo
künq uà pasaulio gyvybg; ir tai Jis padarë, savu
liuosu loru ir linksmai, ant Kalvarijos kryZiaus.-
Jono 6: 51.

Zmogaus Kristaus Jezaus mirtis atidarë keü4 !
atsteigim4 prarastojo gyvybês paveldëjimo ir val-
dàios. Tokios buvo apaËtalo mintys, kuomet jis ra§é:
"Dabar dar mes nematome, kad visa bütg jam pa-
vergta. Bet tq, kurs buvo padarytas maZkq maZesnis
uà angelus, kad jis Dievo maloningumu paragautq
mirties uZ visus, Jezq del mirties kentèjimo mes
matome apvainikuotq garbe ir §love." (2yd.2:8,9)
Taigi, matome, kad jau buvo atliktas svarbus Zygis
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link atsteigimo, kuris turi bùti lvykintas kaipo paÉa-

dètojo atsilankymo ant àemés sekmê. Vienok, Zmo-
gus vis dar pasilieka nupuolimo stovyje. Jis tebe-
mir§ta. Jame tebevie§patauja nuodëmê ir saumylu-
mas, ir jis tebekariauja su savo artimais. Dabar
gudrieji Zmonijos tarpe gâmina naikinimo irankius,
kuriais grasinama sunaikinti vis4 Zmonijos padermg
nuo §ios planetos,

Neàiürint to, pirmasis Zemês aplankymo darbas
parodé, kad Dievas buvo nutargs padêti àmonëms ir
i§gelbèti juos i5 amàinos mirties; ir pirma to darbo
dalis jau yra ivykusiu faktu. Mes matome, kad
Zmogus vis dar tebemir§ta; bet mes matorae taipogi,
kad Jezus atêjo ir mirë uZ àmogrl; ir tame pasirodo
praclZia dievi5kojo plano ar.ba prisirengimo i§gelbèti
Zmones i§ mirties ir sugrgZinti juos I gyvenimq ir
laimg kaipo àemès karalius, vël apvainikuotus àmo-
gi§kos prigimties garbe ir Èlove, tik maZkq maàesnius
uZ angelus.





ill
Dievo Poskirtieli Amiioi

"Eikite tat i.r mokgkite oisas tauta*"-M'aro 28:19.

À
PASTALAS ai§kina, kad Jezus buvo numa-
rintas kùnu, bet gyvas padarytas dvasia. (1
Petro 3:18) Atidavgs savo künq uà pasaulio

gyvybe, Jis dabar ir vêl buvo iËauk§tintas auk§èiau
uË Zmogi§kqji laipsni. Büdamas imogumi Jezus buvo
maZkq àemesnis uà angelus, po prisikelimo gi, kaip
apa§talo pasakyta, Jis buvo padarytas "geresniu" uZ
angelus. (Zyd. 1:4) Kitoje vietoje apa§talas para§ê,
kad Jezus buvo i§auk§tintas daug aukÈèiau uZ ange-
lus, kunigaik§tystes ir valdZias, ir kiekvieno vardo,
kurs yra minimas, ir buvo pasodintas Dievo sosto
deËinèje, tai yra, to sosto, nuo kurio valdomos visos
erdvès.-Efez. 1: 20-23; Pil. 2: 5-11.

Mes gerbiame savo didvyrius ir atsilyginame
tiems, kurie rizikuoja savo gyvybes gelbëdami arba
suteikdami naudos kitiems. Tame pasirodo tam tik-
ras teisingumo dêsnis, kurio kilmê yra paéiame Su-
tvertoiuje. Pana§iai Jis pagarbino Jezq uà jo i§tiki
mumq. Jis "papuo§ê" savo Süng garbe ir nemirti-
numu. Jis i§auk§tino ji aukÉèiau angelq ir kiekvieno
vardo, kurs yra minimas. Jehova, kurio i§mintis ir

(1e)
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galybe veikè sutveriant visat4, dabar panaudojo
savo galybg prikeldamas Jezg i§ numirusiq, ir Jis
suteiké jam prigimti, kuri buvo auk§tesnê uZ angeli§-
kqjq, bütent dieviÈk4 prigimti.

Zmogus, suskaldydamas atomus, gali paliuosuoti
tik da1e19 pasleptosios Dievo energijos; bet tai dary-
damas jis gali uztraukti ant savo padermês pavojq ir
sunaikinim4. Dievas, kurs sutvêrê §itq energii4 ir
delto yra daug galingesnis uZ j4, atgaivino i§ numi-
rusirl Kristq ir i§auk§tino j! savo de§iaëje, suteik-
damas jam "vis4 galybg danguje ir Zemëje."-Mato
28:18.

Sita mintis suZadina mumyse pagarbos jausm4!
Ar delto keista, kad taip parodytoji Dievo gaiybê
naudai To, kurs mirë uZ pasaulio nuodèmes, buvo
neteisingai nuZudytas, padarê taip gilq ispüdi pasau-
lio begyje? Jei dalinas atradimas kaip naudoti atomq
energije ivedë i pasauii nauj4 gadyne, ar delto stebé-
tina, kad pavartojus tiesioging dievi§k4 galybg, kuriq
panaudojo patsai atomi§kos energijos Sutvertojas,
yra Krik5èioni§kos gadynës-laikotarpio tarp pirmo-
jo ir antrojo Jezaus atéjimq-prasidëjimo Zenklas?

Bet mes neturime sekti klaidinga i§manym4 apie
§! KrikËëioni§kEji amàiq. Sioje gadynêje ir Krik§èio-
nybês vardu buvo daug tokiq ivykiq, kurie nebuvo
krikÈèioni§ki. I§èjimas i karq vienos tautos prie§ kit4
Kristaus vardu nebuvo krik5ëioni§kas darbas. Karai
ir kryZiuoéiq karai buvo nekrik§éioniÉki. Taip vadi-
namoji "§ventoji" Inkvizicija buvo ne§venta; velyk
tai buvo religinês neapykantos il pavydo vaisius,
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.buvo tai nekrik§éioni§kiausia ir velni§kiausia i§ visq
viduramZiq piktadarysëiq. Zydq persekiojimas ne-
buvo krik§èioni§kas.

Bairng ikvêpiantis pasakojimas apie amZinq kan-
kinima nusidêjèlig néra krikSéioni§kas. Mi§ios uà

numirusius ir pasakojimas, kad tokios mi§ios paleng-
vina ir sutrumpina kentëjimus tt], kurie, anot jt+

pasakojimo, I'ra atsidurg §veistâinëje, visai nêra
Kristaus patvirtintos ir neturi jokios paramos !kvêp-
tqjame §ventra§tyje. Pardavinêjimas atlaidg, laim!
nimas paveikslg ar stovylq ir t. p. uZ atlyginim4 yra
nekrikËéioni§ki ir ne§venti darbai, kurie neturi jokios

. dalies Dievo darbuose §iam Krik§ëioni§kqjam arr-
Ziui prasliukant.

Dabar beveik visai iË mados i§êjçs "KrikÉèionijos"
vardas nebuvo krikËëioni§kas. Tasai vardas turêjo
savo kilmg tvirtinime, kad su baànyèi4 susivienyju-
sios Europos valdZios sudarê Kristaus karalystg, bet
tasai tvirtimas buvo netikras. Apie toki netikry
baZnyëig susivienijime su civilinëmis valdZiomis
buvo prana§aujama SventraÈtyje kaip apie dvasi§kos
prasmês paleistuvavimq. Biblijos mokinimas apie
tok[ nelegali§k4 baànyèios susivienijimq su valsty-
bêmis, simbolizuojamas i§tvirkusia moteriÉke, sédin-
ëia ant raudono Zvêries, ir pasakyta, kad ji apgirdê
"savo paleistuvavimo v1'nu" visas tautas. Todel
nereikia stebêtis, kad Europos tautos beveik nuolat
uZsiimdinêio karais, kraujo praliejimais ir neapy-
kanta, per visq dvasi§kijos vie§pataümo laikq senq-
jame Romos pasaulyje. I5tikrqjq toksai i§tvirkimas
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nebuvo krikÈëioni§kas ir neturëjo dalies Dievo plane
Krik§éioniq gadlmêje.

Visos §itos piktenybês yra tik saumylingo Zmo-
gaus darbas. O darant tai Kristaus vardu, buvo
sukiaidinta ir suvedàiota milijonai àmoniq, ir tos
paëios klaidos dar ir Éiandien verëia daugeli nustoti
tikêjimo i Biblijq. Mùsq dienU apsiÉvietimas verèia
protâujânëius Zmones pripaZinti, kad religija, kuri
pritaria arba ùgdo tokius blogus darbus. yra labai
bloga religija, ir kad pasaulis bütg geresnis be jos.

Mes sutinkame su tokiomis mintimis, bet tuo
paéiu laiku maldaujame tikrq tiesos jie§kotoji lsiZiü-
rëti giliau ir nuodugniau jie§koti, nustumti §alin prie-
tarq §iùk§las ir surâsti tikrus ir àibanèius tiesos
perlus, pasislépusius Biblijoje-ties4, kuli esamojo
laiko ivykig Èviesoje, §vieëia labai ai5kiai, delto, kad
jos §viesos spinduliai paeina nuo paties dangaus
Dievo. Toji Ëviesa i§bla§ko tkanas ir parodo ai§kg
keli4 i ramybg ir amàinqji gyvenimq, kur! keliq
Dievas yra paZymëjqs savo Zodyje.

Koks tat buvo Dievo darbas nuo to laiko kai
Jezus uÈÈengè dangun? Iki tokiam laipsniui kokiu
buvo pasielgiama sulyg Jezaus moralês ir etikos
mokslu, mes turëjome geresni pasauli. Apie tai
nereikia abiejoti. Ziùrint i§ antros pusês, pasirodo,
kad tautq ir asmenq neistengimas visuomet gyventi
sulig KrikÉdioni§kais desniais. savo apsiêjime vienu
su kitais, nerei§kia kad paèiai Krik§éionybei nepa-
vyko. Nors kaikuriems gali atrodyti keista, vistiek
reikia pasakyti, kad Jezus neliepê savo pasekêjams
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§iame amZiuje priversti pasauli gyventi jo bùdu. Iki
kokiam laipsniui Jezaus mokslo ltaka paveikè jo
tikrqjq pasekèjq gyvenimuose, pagerindama pasaul!,
visa tai buvo tikrq KrikÉëionirl darbo pasekmês.

Jezus siuntê savo pasekèjus, kad eitq i visq pa-
sauli ir skelbtg Evangelij4, ir padarytr; mokytiniq iË

visU tautq. Bet nebuvo laukta, kad kiekvienas as-
rluo visose tautose pasidarytq Jezaus mokytiniu.
Pasauliui, kurs girdéjo jg skelbimq, buvo tai tik
liudijimu. (Mato 24: 14) Ne visi itikëjo §itam skel-
bimui ir Sventasis Ra§tas ,aiËkina, kad skelbimo
tikslas buvo "paimti" i§ pasaulio Zmonir4 "Jo var-
dui."-Ap. Darb. 15: 14.

Naujqiame Testamente daug pasakyta apie Éitos
klasës "paéaukimq." Yra duotas paZadëjimas, kad
jei §itie "pa§auktieji" kenëia ir mir§ta su Jezumi, tai
jie gyvens ir karaliaus su juo. Jie dalyvaus jo "gar-
bèje." Jie sëdès jo soste. (Rom.8:17; 2Tim.2:11, 12;
Àpr. 3:21) Jezus àadêjo prirengti jiems vietos, ir
"vèl ateiti" ir paimti juos pas save. (Jono 14:1-3)
Bendrai imant visi §itie puikts paZadai rei§kia, kad
tikrieji Kristaus pasekëjai §ios Krik§èioni§kos gady-
nês bêgyje, yra i§teisinti savo pasitikejime büti
iÉâuk§tintais auk§èiau uZ angelus, kad dalyvautrl
dievi§koje prigimtyje ir garbèje, kuriq Tévas davê
Jezui kaip atlyginimq uà jo i§tikimum4. Apa§talas
kalba apie tai kaip apie "dangi§k4 pa§aukimq."-
2 Pet. 1:4; Zyd.3:1.

Sitg Kristaus bendratêvainirl pa§aukimo ir iSrin-
kimo pagrindu yra jq priëmimas ir i§tikimumas
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Evangelijai, nes toki buvo dievi§koji, §iai gadynei
nuskirtoji, programa. §ita programa prasidëjo per
Sekmines. Tuomet nematomoji Dievo galybê, §ven-
toji dvasia, nusileido ant laukianèig mokytiniq,
ap§viesdama jrl mintis ir suteikdama jiems galios
kalbëti ir skelbti tiesa apie Dievo tikslus. Atsiliepi-
mas i Evangelijq pirm4 dienq buvo labai didelis; bet
tikinèiqjq uolumas susidûrè su persekiojimais, atê-
jusiais i§ tq, kurie buvo pilni neapykantos ir prie-
tarq. Tuomet iËnaujo prasidëjo didelê kova tarp
§viesos ir tamsos, ir toji kova nusitgsë iki müsq
1aikq. Visuomet atrodè, kad tiesa ir jai tikintieji
buvo pralaimêtoj r1 pusêje.

Taip buvo ir su Jezumi, kuris, nors buvo pasaulio
§viesa, taèiau buvo prikaltas ant kryàiaus. Jis pa-
sakè savo mokytiniams, kad ir jie buvo "pasaulio
Èviesa," bet jq §viesa, nors ir èviete taip ai5kiai kaip
buvo galima, buvo tik §vitèjimas tamsiame ir nuodê-
mingame pasaulyje. Sviesane§iai buvo kritikuojami,
persekiojami ir uZmu§inéjami. Jezus pranaÉavo apie
tai, sakydamas: "Pasauiyje jüs turêsite suspaudimo;
bet pasitikëkite, a§ apgalêjau pasauli." (Jono 16:33)
Tikrieji Jezaus pasekèjai ilgi nugalèjo pasauli, ne
pavergdami kitus sau ir vie§pataudami pasaulyje
civilinèms valdàioms bendradarbiaujant, bet nugalint
saumyling4 dvasi4 savo §irdyse. ir lygiai kaip Jezus,
paaukodami savo gyv5'bes kitq palaiminimrri.

Galëjo atrodyti, kad tiesa il tiesos Zmonés visuo-
met buvo, tarsi, ant palaipq. Bet tikrybèje tai ne-
buvo palaipos. Buvo tai altorius-Dievo aukq auku-
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ras. Jo Zmonès, lygiai kaip patsai Jezus, parodè savo
meilq delei Jo kelig ir dèsnitf i§tikimybès aukomis.
Jie parodé savo nesaumylumq, savo atsidavim4
teisingumui, savo pasidavim4 dieviÉkiems teisingumo
ir meilês dèsniams. Jie rnylëjo savo neprietelius
taip, kaip Dievas myli savo- Taip jie pasidarë tinka-
mais büti suvienytais su i§auk§tintuoju Jezumi jo
ateities darbe-atsteigirre Zmonijos i gyvenim4 ant
iemës.

Toks tat buvo Dievo darbas Krik§èioniq gadynei
praslinkant. Joje mes matome tolesn! dieviËkos ié-
minties ir gailestingumo apreiÉkimA. Povilas kalba
apie Krik§èionis kaip apie Dievo "bendradarbius."
(2 Kor. 6:1) I§tikrgjq, kad Sutvertojas, patsâi visos
iÉminties ir galybës §altinis, nereikalauja taip men-
kos pagelbos, kokiq gali jam suteikti silpnos ir mir-
Ètanèios àmogi§kos esybës. Bet taip Jo sutvarkyta, ir
delto turi büti atsakanti prieZastis. Vienas iË Jezui
duotq titulq, parodanéiq jo santykius su Dievu ir
Zmonëmis, yra Tarpininkas, kurs stovi tarp dviejr+
ypatq ir yra pasirenggs suderinti jas. Jo pasekêjai ir
yra pramûIti suderinimo tarnais. (2 Kor. 5:18) Jie,
kaip Zmonijos padermës atstovai, ateityje dalyvaus
su Jezumi tarpininkystës taryboje, dal5rvaudami su
juo suderinime nuo Dievo atskirtojo pasaulio.

Stebètina malonël

Sitie paZadèjimai, lieéiq Jezaus mokytiaiq "auk-
§t4j! pa§aukimq," buvo klaidingai suprantami. I§ to
atsirado klaidinga teorija, kad Sutvertojâs nori nuga-
benti ! dangq tiek Zmogi§kr! esybig, kiek tik galima;
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kad Jis nebuvo nutargs leisti Zmogui pasilikti imo-
gine esybe; kad jo buvimas Zmogumi yra tik pirmas
jo gyvenimo büdas, ir kad mirtis iveda j! i kitq gyve-
nim4, bùtent, ! dvasini, danguje. Tos teorijos palai-
kytojai pasakoja, kad visi, kurie priima Kristg uà
savo I§ganytojq, piûna negu jie ieina pro mûties
vartus, nueina i dangq; visi gi kiti eina i pragarq ir
tenais âmiinai kenëia baisiausias kanéias. Buvo
ta.ipogi manorna, kad Krik§èioniq darbas §ioje gady-
nëje, buvo atversti tikêjiman tiek àmoginiq esybiq.
kiek yra galima, kad i§gelbèti juos i§ baisêtinq amài-
nq kanèiq, kurios, kitaip esant, bus amàinuoju jq
likimu po n.rirties.

Delei §ito nesusiprâtimo, tikrasis Zmonijos likimas
buvo neimatomas. Nedaugeiis pastebêjo ilgq eilç
Dievo paàadq su$qZinti mirusius i gyvenimq kaip
Zmogi§kas esybes, kad gyventr; ant Zemês amàinai.
Jie nelstengê suprasti, kad Dievo paZadai, kurie
kalba apie dvasi§kus palaiminimus ir apie dangi§kus
namus, apie garbg, §lovg ir nemirtinumq, buvo
skiriami tik Jezaus pasekêjams. Jie buvo duoti para-
ginti tikruasius Krik§éionius i i§tikimurnq guldyti
savo gyvybes taip kaip Jezus atidavê savo gyvybç,
nes tik tai darydami jie tegalés gyventi ir karaliauti
su juo büsimoje tarpininkystês karalystéje éia ant
§ios àemês. Tik retkaréiais skaitântiems Biblija ne-
pavyko isiàiùrèti i dievièkqj! programA Kristâus
baZnyëios surinkimui §io amàiaus bëgyje. Jie nepa-
stebêjo, kad dangi§kq garbç gaunanëioji baZnyéia,
iSauk§tinta aukËéiau uZ angelus, kunigaik§tystes ir
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valdàias, draugëje su Kristumi, bus naudojama sutei-
kimui gyvenimo ir palaiminimq visai Zmonijai.

Dievo darbas §ioje gadynêje pasekningai prasi-
dèjo per Sekmines. Ir nors jis buvo vykdomas iki
ÉioI, pasaulis jo nepastebéjo ir nieko apie tai neàino.
Tasai darbas buvo taip toli-siekiqs, ir taip labai
i§kilmingas ir didis, kad, rodos, nebuvo reikalo klai-
dingai suprasti ir klaidingai ai§kinti apie tai. Besi-
laikant klaidingq nuomonig, buvo pradèti nêtikri
darbai ir ikurta netikra Kristaus karalystë. Tuotarpu
visas Zmogi§kasis Dievo sutyèrimas i§vien vaitoja
nuodêmêje ir kenèia skausmus, laukdamas Dievo
vaikg apsireiËkimo, neàinojime laukdamas kol Èio

amZiaus darbas bus uZbaigtas, tada kai visi paÉauk-

tieji Dievo vaikai ir Jezaus bendratèvainiai bus iË-

aukÈtinti auk§éiau uZ angelus, kad g,'ventB ir kara-
liautq su juo palaiminimq karalystêje, kuri jau pri-
siartino.-Rom. 8:22, 19.





lv
"Tos Jezus . . . Toippot Aieis"

"VUrai,, Gatilieii.eéhi, ko iùs sts»ite, àifrrêdami i
dangr4? Tas Jezus, kurs pabntas nuo jû,st4 !

d,angq, taippat ateis, kaip natëte ji einqnti
! dnngq."-Apütalq Darbü 7: LJ.

IEUVO praëje daugiau kai trys deÉimtys ir trys
metai nuo to iaiko, kai angelas, kalbèjçs i pul-
keli Jùdêjos kalnuose buvusir4 piemenq, buvo

paskelbgs Jezaus gimimq ir prane§dings, kad Jezus
buvo pasaulio I§ganytojas. Tas Jezus, apie kurio
atêjim4 buvo prana§avg prana§ai ir kuri jie skelbè
esant Karaliumi, kuris turêjo valdyti ir suteikti
visoms tautoms ramybés, buvo prümtas tik nedauge-
lio jo dienose kaip i§prana§autasai Mesijas ir Ramy-
bès Kunigaik§tis. Jo mokytiniai buvo persitikring,
kad Dievas buvo su juo, nes jie buvo matg jo stebuk-
lus. Jis buvo pagydes sergânëius ir prikèlgs numi-
rusius, taèiau po visai trumpos jo veiklos laiko, skel-
bimo tiesos apie Dievo karalystg ir parodymo tos
karalystés palaiminimg jo padarytais stebuklais, Je-
zus buve savo prie§q suareStuotas ir nuZudytas.

Zmogaus istorijoje buvo labai daug atsitikimq,
kuriuose teisingumas buvo neteisingai naudojamas

(2e)
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arba pritaikomas. Taip atsitikdaÿo delei nei§manynro
arba prietarg tuose, kuriq pareigos buvo teisti ir
nubausti istatymo lauZytojus. Apie tokius nelaimin-
gus atsitikimus retai kada büna skelbiama, ir juos
greit uin.rirÉta, visi i§skyrus tuos, kurie nukentèjo.
Kitaip gi buvo daroma su Vyru i§ Galiliejos, kurs
buvo pakabintas ant kryiiaus ir numarintas-ne
delto, kad buvo prasiZenggs plieÈ kuri nors jo dienq
istâtymE, bet delei religinês nsapyhantos ir prietârlt.
Ôia, i§tikrqjq, pasirodë didàiausia parodija ir prasi-
àengimas prieÉ teisingumq, bet to ivykio tikslas buvo
paZymëti svarbi4 laiko atmâinq ir ivesti i pasauli
naujq ir civilizuojanëi4 religij4, kokios àmonês iki
tam laikui nebuvo turêjq. Nrro to laiko prasidèjo
Krik§éioni§koji gadynêl

Kuomet minios reikalavo Jezaus m.irties, buvo
keletas tokiq, kurie nenustojo tikêjimo I j!. Jq tarpe
buvo Marija Magdelena. Anksti ryta po subatos ji
atsilankê pas savo mylimojo kap4 ir patyrë, kad jis
tu§èias. Ji prâneéë apie tai dviem jo mokytiniam,
Petrui ir Jonui, kurie i§tyrê ir patikrino jos prane-
Ëimq. Jie griào namo, Marija gi pasiliko pas kapq.
Manydama, kad gal kas pavogê Jezaus kùnq.
lyg tikëdamos. kad gal jos jausmai apgavo jq. ir
gal tikrybëje jos Vielpats tebebuvo kape. Tüomet
ji pamaté du angelu (kurie pasirodê kaip imonês).
Vienas buvo viename, kitas kitame gale akmeninès
plotos, aut kurios buvo paguldytas Jezaus kùnas.

Marija graudZiai verkè, ir atsiliepdama i klausi-
mus, kokius davê jai anie du sveèiai, ji ai§kinosi,
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kad jos Yie§paties künas buvo paimtas il ji nebe-
àinojo kur jis radosi. UZ kapo angos pâsitiko jq
kitas svetys, kuris taippat norëjo àinoti kodel ji
buvo taip labai nuliüdusi. Marija manë, kad tai
buvo darZininkas ir, manydama, kad gai po Je-
zaus mirties jis visuomet laikësi toje apieiinkëje, ji
tikëjosi, kad gal jis galès suteikti jai informacijos
apie tai, kas paèmë Jezaus kûnE, ir kame jis dabar
buvo, delto ji teiravosi.

Sitas svetys, kurs pasirodè kaip darZininkas,
éinoio kas atsitiko su Jezaus künu, nes jis buvo
prikeltasis Jezus. Jis dabar prabilo i je tokiu balsu
ir tokiu akcentu, koks buvo jai paiistamas, ir ku-
ris, beabejo, daugelyje atsitikimuose, buvo sujaud-
rines jos sie14. Jis dabar tarê jai: "Marija." Tasai
svetys neatrodè pana§us ! Jezq ir nebuvo apsivil-
kgs taip kaip Jezus paprastai büdavo apsivilkgs.
Bet Marija iÉgirdo Jezaus bals4 ir tuojau suÈinojo,
kad jis jau nebuvo tarp mirusiqjq. Marija tikrai
Zinojo, kad buvo maèiusi Jezq. Bet ji patyrë ir
persitikrino, kad dabar jis buvo kitokios i§vaizdos.
Ir tuojau jis staiga pranyko i§ jos akir2 ir ji neàino-
jo kur jis dingo.

Vëliau jis pasivijo du iÉ savo mokytiniq, kurie
keliavo i Emaus ir kalbêjosi su jais. Jie nepaàino
jo iki tol, kol jis atlaikè maldE prie§ vakarienç. Jie
nepaZino jo i§ i§vaizdos, bet i§ jo malonaus balso
ir iË jo paprasto büdo iSreik§ti padëkq prie§ valgi;
tai patyrg jie paàino, kad tai buvo jg Yaldovas.

Kitame atsitikime Jezus pasirodê virÉutiniame
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kambaryje, kame vienuolika mokytinig laikë
pasitarim4. Durys buvo uZrakintos, bet Jezus iëjo
pas juos be dunT atidarymo. §i kartq jis pasirodé
taip, kad jie paàino jj iÉ iÈvaizdos.

Marijai jis pasirodë kaip svetys. Su dviem
mokytiniais jis kalbêjosi kaip nepaZlstamas ln.ro-
gus. Vienuolika gi mokytiniq, kurie buvo susi-
rinkg vir§utiniame kambaryje, iÉvydo Vieépat! to-
kiu, koks jis paprastai btdavo. Vêlesniu laiku
pulkelis Jezaus mokytinir; pamatê ji paeZe§, ir
manê, kad jis buvo vienas i§ Èvejg. Po prisikêlimo
jis buvo su savo mokytiniais per keturias deËimts
dienq, bei jie mâtê ji tik kelis kartus ir tik trumpai
valandelei. Jis buvo skirtingas ir nebetoks, koks
pirma buvo, il delto jie stebêjosi ir nebegaléjo
suprasti kas atsitiko, ir nebei§manê kaip jie bega-
lèjo pasilikti jo mokytiniais.

Kuomet Jezus buvo prikeltas ié numirusir.l
panaudojant Sutvertojaus galybg, jis prane§è savo
mokyt.iniams, kad jam buvo duota visa galybê dan-
guje ir ieméje. Priimdami t4 parei§kim4 kaipo
fakt4, mes lengvai galime tikëti, kad Tas, kurs tu-
rèjo toki4 galybç, galèjo ateiti ir nueiti kaip darZi-
ninkas, kaip keleivis, uàrakintame kambaryje, arba
eàero pakrantêje. Arba, panorêjgs. jis galêjo büti
su savo mokytiniais jiems visai neZinant, kad jis
buvo jq tarpe.

Jezus, kurs atèjo i pasaul! numilti uZ nuodèmës
prakeikta padermg, pasiZemino ir buvo padarytas
maàkq Zemesnis uZ angelus, dabar buvo gavçs atly-
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ginimA ui savo iÈtikimumq. Jo neprieteliai nuZudè
ji künu, bet Dievas atgaivino ji dvasia. Po to jis jau
nebebuvo künas, nes jis buvo paaukojgs savo imo-
gyste uÈ pasaulio nuodêmç.

Taip, Jezus buvo prikeltas iù numirusiq ir per
keturias de§imts dienq buvo buvçs su savo moky-
tiniais, bet jie neilgai matè j[. Visi jo atsilankymai
pas juos buvo pertrumpi, ir kadangi kiekvieno jo'

pasikalbëjimo su jais aplinkybès buvo skirtingos, jo
mokytiniai ai§kiai suprato. kad Jezus turèjo tokiq
i§vaizdq ir galybg, kokiq jie negalëjo suprasti. Ir
dabar jis bnvo su jais tikrai paskutin! kart4. Jie
buvo pilnai isitikring, kad jq Vie§pats buvo prikel-
tas i§ numir-usit+ ir kad jie neblrvo suvedÉioti ko-
kiais tai suvargusio proto isivaizdinimais.

Kalbèdamas i savo mokytinius pirm savo nrir-
ties, Jezus buvo pasakgs jiems, kad jo karalystê,
kurios ikürimo jie laukê, neturèjo tuojau ateiti. Jis
pasakë, kad turëjo nueiti ir vël ateiti, ir kad po jo
sugriàimo Dievo paZadai apie karalystg bus ivyk-
dyti. Jq i§manymas buvo nerangus ir jie negalêjo
greit suprasti kq tai rei§kia. Vienok, jie pradêjo
svajoti apie tai, kas turêjo atsitikti su jg Valdovu,
ir tik kelias dienas pirm jo milties, jie teiravosi apie
tai sakydami: "Koks bus tavo atêjin.ro ir pasaulio
pabaigos Zenklas?"-Mato 24:3.

Po to jis pasitraukè nuo jq-mirtyje-il nors tai
buvo tik trys dienos iki jis vèl pasirodë jiems, jis
jau nebebuvo toks pat kaip pirma. Per keturias de-
Ëimts dienq po jo prisikélimo atrodë, kad jis atêjo
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kelis sykius ir vêl nuéjo, Neabejotina, kad tokie
ivykiai labai nustebino juos ir jie nei§manè ka visa
tai rei§kia. Taigi jam esânt su jais paskutini kartq,
jie pasidrqsino ir vël teiravosi apie tai, kas buvo
labai arti jq §rdZiq, bûtent, apie karalystg: ',Ar
§iuo laiku tu sugrqZinsi karalyste Izraôliui" ? (Ap.
Darb. 1:6) Gal jie manè, kad ka jis buvo pasakgs
jiems apie savo nuêjimq ir atëjimq jau buvo lvykgs
faktas, ir kad delto jau buvo tikrai atèjçs laikas
ikurti pr""a(g apskelbt4jq karalystg.

Bet jie atr»ivyle. Jezaus atsiliepimas parodê, kad
dar nebuvo laikas jiems linoti kada ana ilgai Zada-
moji Dievo kaialystê bus tikrai lsteigta. Jis ai§kino,
kad pirm jos atèjimo jie turës dirbti tam tikr4 dar-
b4. Jis liepé jiems laukti Jeruzalëje iki tol, kol jie
gaus §ventosios dvasios galybg ir igaliojimq, ir po to
jie turéjo skelbti Evangeliros Zinias apie karalystg
visoje Zemèje. Ir tada iiems dar labiau nustebus,
matant dideli skirtum4 tarp §ito Jezaus ir ano, su
kuriuo jie gyveno ir i§vien veikê pirm Kalvarijos,
iie matê ji uààengianti i debesius ir taip pranyk-
stanti i§ jq nustebintr2 akiq.

Ir jiems taip bestovint i§g4sèio apimtiems ir
bandantiems suprasti tai, kas rodêsi imogui nesup-
rantâma, du angelu pasirodê imoniq i§vaizda ir uà-
tikrino juos, kad tas Jezus, tas pats, kurio galybës
jie nebegalëjo suprasti, véI "taippat ateis." (Àp.
Darb. 1:10, 11) Dabar jie buvo gave atsakyma i
vienq i§ jq klausimg. Pasirodë, kad Jezaus aatrasis
atêjimas buvo ateities dalykas. K4 jie buvo dabar
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mate, buvo tikrasis Jezaus nuèjimas apie kuri jis
buvo pasakojgs jiems. Dabal jie Zinojo, kad visi
graiieji Dievo paàadai âpie karalystg ir jos palaimi-
nimus jiems ir visai Zmonijai, turéjo laukti iki
sugriàimui "to paties Jezaus," nes jis turëjo taippat
ateiti, kaip jie matë ji nueinant.

Taip, Jezus buvo palikgs savo mokytinius! Nuo
to laiko iki amZiaus pabaigai kiekvienas tikras
KrikËèionis su pasiilgimu laukê jo sugrlZimo ir iËsi-
pildy'rno visq garbingrl paiadq, kurie buvo likg
nelvykdyti tuo laiku, kuriuo Jezus uàZengê dangun.
Jis buvo paZadëtasai Zemês Karalius, bet pirma jis
turêjo numirti-"atiduoti savo gyvybg kaip atpir-
kim4 uà daugel!." (Mato 20:28) Jis buvo Dievo
paskirtasis lzraélio ir viso pasaulio I§gelbétojas, bet
tasai i§gelbêjimas turêjo ivykti jo antrojo atsilanky-
mo metu. Todel tinkamam laikui atèjus numirti uà
nusidëjëlius, religi§kieji Izraê1io vadai su§uko: "§a-
1in, ant kryàiaus ji!" Per prana§4 Dievas buvo àa-
dëjgs duoti Jezui tautas kâip paveldëjima. ir toli-
miausius Èemês kraÉtus kaip nuosavybç, bet dar
nebuvo laikas valdyti tautâs. (Psa1. 2;8) Jezus
buvo siqstas gydyti ligonis ir prikelti numirusius.
Jis pagydë kaikuriuos i§ serganëigjg jo dienose ir
pabudino kaikuriuos i§ mirties miego, bet j a m
mirus pagal Ra§tq uZ nusidejêlius, jo persekiotojai
manè, kad jiems pavyko sutrukdyti jo darbq ir kad
tas, kurs gelbèjo kitiems, nebegalëjo pats savgs
i§ge1bëti.

IÈtikrqjrl, pranaàystêse apie Mesij4 buvo pra-
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na§aujama apie alaug tokiq darbq, kurir; Jezus neat-
liko. Jose buvo àadama daug palaiminimg, kuriq
Jezus neivykdë. Todel nekeista, kad jo pasekëjai
dideliu susidomèjimu laukia jo sugrlZimo. Del tos
tai prieZâsties antrasis Kristaus atêjimas yra taip
labai svarbus Biblijos mokslas.

Moderni§kos baZnyëios didZiumoje ignoruoja §!

Dievo ZodÉio mokinimq, kuris tikrybèje yla viltimi
abiejq, tiklosios baànyèios ir pasaulio. Jie nebelau-
kia Kristaus atëjimo kaipo imonirl problemq i5-
sprendimo. Velyk, jie susijungê su pasaulio gud-
ruoliais ir savimi-pasitikinèiais, ir su jaÈ bendra-
darbiaudami stengiasi i§rasti ivaùiausius ânoniq
patiektus vaistus pasaulio negalëms gyilyti. Jie ne-
betiki, kad dangaus Dievas, visatos Sutvertoias,
kada nors ims tvarkyti àmonig reikalus ir sustabdys
jq padükima; velyk jie tvirtina, kad visi geri daly-
kai. kokiq Émonija kada nors gaus, ateis iq pastan-
gU dëka.

I§ antros gi pusès, Fundamentalistai dar tebetiki
i Jezaus antrqji atèjine, bet jq i§manymas kq tik-
rybèje teikË jo atëjimas ant Zemés gyvenantiems
Zmonêms, nepatiekia jokios tikros vilties. Sitie, taip
vadinami "tiesa tikiai," mano ked àemë bus sude-
ginta ugnuni ir kad tuo paslbalgs viltis visg, Ësky-
rus tikinëiuosius. Kiti gi üki, kad io atèjimas istêigs
tükstanti metg malonês delei tg, kurie tebëra gyvi.
bet tvirtina, kail tiikstanëiui metg pasibaigus, visa,
kas yra po saüe, turês büti sunaikinta.

Nors ir Fundamentalistai turi lvairirl Duomoniq
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apie tai, kas atsitiks po Kristaus atêjimo, jie visi
sutinka, kad jis ateis künu, su Zaizdomis rankose,
kojose ir §one, ir bus laikomas padangéje taip, kad
kiekviena visg tuomet ant Zemës gy'venanëiq Zmonig
akis matys ji ir delto Zinos, kad jis atèjo.

Mes paminêjome §itas lvairias paZvalgas ir lsiti
kinimus vien delto, kad atspausti mintyse fakte,
kad antrasis Kristaus atêjimas, kaip apie j! raÉoma
Biblijoje, yl'a netiktai skirtingas nuo visq §itq paà-
vâ19q, bei ,'ra daug protingesnis ir suprantamesais
ne kaip kuri nors jrtr paZvalga. Praëjusiuose tamsy-
bës arnZiuose nebuvo galima kaltinti kA nors delei
laikymosi tokir+ nuomoniq apie Kristaus sugriàim4,
kurios müsg dienq padaugëjusio Zinojimo §viesoje,
pasirodo nesutinkanéiomis su Biblijq.

Dievo plane ai§kiai pasakyta. kad Kristus turi.
sugriàti. Pats Jezus Zadéjo vë1 ateiti. Pana§iai tikëjo
ir skelbê visi jo apa§talai ir mokytiniai. Jo sugriZi-
mas yra taip svarbi dievi§kojo plano dalis, kad be
jo atéjimo, Zmonijos padermès sutvêrimas bütq bu-
vçs veltas darbas. Del tos prieZasties nebeleiskime
praëjusig amZiq klaidoms ir nesêmonêms dabar mus
trukdyti; velyk jsigilinkime i tuos dalykus ir pa-
tirsime, kad Dievo Zodis ra§o apie tai labai ai§kiai
ir suprantâmai.

Besiartinant prie §ito dalyko iÈtyrimo yra svar-
bu Zinoti. kad Tas, kurs sugrÿta ant Zemês ikurti
ilgai Zadêt4jq teisybès karalystg, nèra Imoginë esy-
bê, në nereikia manyti, kad mes matysime Ji tokiu.
Yra tai auk§tai i§auk§tintasai Jezus, Tas, kuriam po
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prikëlimo iÈ numirusig buvo suteikta prigimtis ir
garbé daug auk§tesnë uZ angelus ir kunigaik§tystes
ir valdZias ir uà kiekvienq vardq, kuris yra minimas.
Dabar Jezus yra "tikrasis Tëvo asmens paveikslas,"
ir delto gyvena nëvieno Zmogaus neprieinamoje
Sviesoje, kurio joks Zmogus nematè ir negâLi-matyti.
(Zyd.7:3; 1 Tim. 6:16) Tai sutinka su tuo, kA Je-
zus pasaké i savo mokytinius tada, kai jis, trumpai
pirm jo prikalimo ant kryZiaus, aiÈkino, kad uZ
valandèlës pasaulio Zmonija jo daugiau nebematys.

-Jono 14:19.
Zinokime tat, kad sugr!àti turi dievi§kasis Kris-

tus. Tai turime neuZmir§ti, kuomet tyrinéjame pra-
na§ystes, lieéianéias 5! stebëtinq Dievo plane paày-
mêtajj ivy§, teikiant! àmonijai i§ganymq ir atstei-
gimq. Kaip paties Dievo asmenybès ir veikmës
negalime apibùdinti apdbota kalbâ, koki buvo duo-
tâ imonems; panaËiai yra ir su üevi§kuoju Kristu-
mi, kuris po jo prisikêlimo buvo i§auk.§tintas Su-
tvertojaus deiinêje. Müsg mikéiuojanèiq lieZuviq
kalba yra apribota savo prasme, kalbant apie mâte-
rialius daiktus tarp kuriq mes gyvename ir savo
jausmais galime matyti, paliesti, suuosti, paragauti
ir girdëti. Kuomet gi tie àodZiai taikomi dvasi§kiems
ir nematomierns daiktams, ar delto keista, kad Zmo-
nës atêjo prie tokiq lvairiq ir tarpu çavgs kovojanèiq
i5vadq apie tr; dalykr; reik§mg.

Per savo prana§q Dievas pasakê, kad Jo mintys
yra tiek auk§tesnês uZ mùsr4 mintis, kiek aukÉtesnis
yra dangus nuo Zemës. (Iza. 55:9) Kaip teisingi
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§itie àodZiail Delto buvo reikalinga, kad Dievas
vartotq materialius daiktus, su kuriais mes esame
susipaZing, atvaizdinimui savo minèir4 ir pagelbëji-
mui mums suprasti jas. Vienq tokiq iliustracijg
Jezus panaudojo sakydamas Nikodemui, kad tie,
kurie yra gimç iÉ dvasios, gali ateiti ir nueiti kaip
vèjas.-Jono 3: 8.

Sventasis Ra§tas ai§kina, kad Jezus buvo gimgs i§
dvasios po to, kai jis buvo prikeltas i§ numirusiqjq,
bet tai dar nereiÈkia, kad nuo to laiko visi jo judêsiai
buvo pana.Éùs i vêj4. Tai yra tik ili.ustracija, gelbinti
mums lsivaizdinti kokiq galybg turi esantieji dvasi-
niame pasaulyje. Vêjas yra galingas, bet nematomas.
Zmogus negali pasakyti iË kur jis ateina ir kur nuei-
na; taippat ir Jezus, po prisikélimo i§ numirusiq, yra
panaÈus ! vèjq toje prasmëje. Kaip jis pats ai§kino,
Jezus dabar turi visq galybg danguje ir iemêje. Jis
yra Émonirl akims nematomas, i§skyrus tokius atsiti-
kimus, kuriuose jis nori kitaip pasirodyti. Bùdamas
galingas ir nematomas, Jezus, savo éiaesumu, gali
atlikti stebêtinus darbus, ir tuo paëiu laiku pasilikti.
nematomu.

Toki yra pamoka apie vêj4, taikoma Jezui po to
kai jis buvo "i§naujo gimçs" prisikèlimu. Bet tai yra
tik vienas iÈ àotlàiais pasakytq paveikslq, kokius pa-
tiekia Sventra§tis gelbëdamas mums suprasti Jezaus
antrojo atêjimo büd4 ir pasekmes. Kuomet angelai
pasakê nustebintiems mokytiniams, kurie matë Vie§-
pati liengianti ! debesius, kad jis vël ateis tokiu pat
btdu, kaip jie matë jl nueinant, jq ZodZiais buvo
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nupie§tas paveikslas, padedantis nums suprasti tai,
kas yra Zmogui beveik nesuprântama ir nei§manoma.
Tiesa, kad jis turêjo "taippat ateiti," bet kq tai rei§-
kia? Jo nuêjimas birvo tylus ir nepastebëtas, i§sk!
riant tik saujelg jo nokytinir;" Debesys paëmë ji nuo
iq akiu.

Apa§talas Povilas painforrruoja mus, kad Jezus
turi ateiti 'kaip vagis nakti." (1 Tesal. 5:2) Jis
taipogi ai§kina, kad Vie§pats ateis su "Ëauksmu," su
"arkangelo balsu" ir su "Dievo trimitu." (1 Tesal.
4:16) Gerai Zinoma, kad vagys netrimituoja ir ne§ü-
kauja, taip ir Jezus netrimitavo kuomet jis atsisls5'ro
Duo sevo mokytiniq. Bet tokie pareiËkimai nèra
vieni kitiems prie§ingi, yra tai tik Zodiniai paveikslai.
gelbintys müsq silpniems protams ai§kiau suprasti
kaikuriuos svarbius dalykus, lieèianèius sntrqji Kris-
taus atëjin.rq ir kq tasai ivykis reik§ visai Zrnonijai.

Mes àinome k4 nors apie vagies atèjimq. Mes
linome kq nors apie trimitavimo tikslq. Mes esame
susipaàine su paliepimg Ëauksmais. Mes esame §iek
tiek susipaZinç su dèbesiais ir Zinome kq jie rei§kia.
Kuomet prie visq §itq prilyginimo prasrnès pârei§ki-
mq pridedame daugelias kitâs Biblijos iliustracijas,
Iieëianéias sntr4j! Kristaus atéjimA, tuomet mes pra-
dedame suprâsti, kad neturin.re laukti Zmoginês esy-
bës nuZengimo i§ Zodinês prasmès debesq, uZdegimo
Zemës ir apvertimo kalnq, bet velyk perversmr2
visuomenëje, vedanèir; Zrnonij4 §a1in nuo saumylumo
rr neapykantos i meilg ir sqjausmE; §alin nuo karo ir
naikinimo i ramybe ir kürybq; §alin nuo ligq ir mir-
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ties i sveikatq ir gyvenim4; éalin nus laidotuviq apei-
g:q ! sugriZim4 gyveniman iè numirusiq.

Kaip kurios nors tautos Zmonès susipaZlsta su
valdZios permainq, ne matydami savo nauj4j! valdovq
veidas ! veidE, bet tuo kaip rraujoji valdZia palieëia jq
gyvenim4: pana§iai ir pasaulio Zmonija pagaliau
"matys" Jezq, ne literinèje prasmêje, bet turëdami
lrodymg visaplinkui apie naudingas jo teisybés ir
meilës valdàios pasekmes. Prana§as kalba apie Jezg
po jo antrojo atëjimo kaip apie "Vie§paties rankq,"
kas rei§kia lranki per kur! bus ivykinti visi garbingi
Jehovos nutarimai Zmonijos naudai. Jis sako mums,
kad ta "ranka" bus apreik§ta visoms tautoms, ir kad
"visi Zemës kra§tai matys müsr4 Dievo iÉganymq."-
Izaijo 52: 10: 53: 1-12.

"Dabar matau," yra daZnai naudojamas parei§ki-
mas, rei§kiqs iÈmanym4. §ventra§tis dainai naudoja
Zod! "matys" tokioje pat prasmêje. Jei norime sude-
rinti daugelj prana§ingg pareiÉkimU, kalbanéiq apie
Kristaus antrqj! atéjimq, tai yra svarbu laikyti ome-
nyje §itA prasmg. "VieÈpatiès ranka," kuri yra Jezus,
bus apreik§ta visq tautq "akims," bet èia terminas
"akims" rei§kia paàinim4. Panaiiai ir tada kai an-
gelai pasakê mokytiniams, kad jie "matys" Vie§pati
sugriztant taippatkaip jis nuëjo, mes turime suprâsti,
kad ir tai rei§kia paZinimq. Jis nuêjo i "debesi,"
todel Aprei§kime 1:7 mes skaitome: "§tai jis ateina
.su debesimis; jl matys kiekviena akis." Tokiu büdu
literinis debesis, kuris paslêpê j! nuo mokytinig akiq,
buvo vaizdas simboli§kq debesg, paroilanëiq jo èia-
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buvim4 po jo sugriiimo.

Kalbêdamas apie literin! matymq, Jezus pasakê i
savo mokflinius: "Dar trumpq valandële, ir pasaulis
mangs jau nebematys." (Jono14:19) AiËku tat, kad
skaitydami, jog kiekviena akis j! nratys, mes turime
suprasti, kad tai reiÈkia paiiuimq. Debesiai dalnai
nâudoiami §ventra§tyje kaipo Zmogaus lnirtimo sim-
boliai, ir delto pasaulis pagaliau paZins Kristaus
sugriZirn4, ne matydamas ji kaipo Zmogq, besilaikanti
àodinès prasmës trndangêje, bet paiindarni j! iË debe-
sq perversmq, kurie sunaikins "dabartini piktq pa-
sâuli" ir prirengs i-emg ikirr.imui jo karalystès. (Gal.
1:4) Taip ivyks prana§ysté apie atèjimê "taippat,"
kuriq angelai pasakè nustebintiems mokytiniams.
beiiürintiems i debesius, kur-ie buvo kq tik paslêpç
Jezq nuo ir.l âki!+. Tâigi Jezaus moky-tiniai bus
pirmieji, kurie paZins io sugr!àime, lygiai taip, kaip
tada jo mokytiniai vieni tematè j! nueinant.

Diitêjanti §ig dienq §viesa parodë svarbq dalyk4
lieèiant! Kristaus sugriiüne, nes buvo pastebêta tik-
roji pmsmê graikq àodàio porousio, kuris daànai nau-
doiamas Naujdame Testsmente kuomet kalbama a-
pie Vie§paties sugr!âmq. Tasai àodis rei§kia "ëiabu-
vimq," o ne atèjim4. Tq pati Zodi naudoio mokytiniai,
kuomet iie p?a§ê Jezaus àenklo apie jo sugdZimq, Jq
klausimas buvo: "Koks bus tavo éiabuvimo àenk-
las?" (Mat.24:3) Tarne pasirodo svarbus skirtumas
supratime Jezaus atsaklrmo ! mokytiniq klausimq,
nes tâi rei§kiâ, kad ienklai, kuriuos jis ivardino,
paàymi jo èiabuvim4, o ne laikq jo atéjimo.
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Jezus netik pasakê kokie bus daug i5 jo parousijos
arba antrojo éiabuvimo ienklq, bet dar paai§kino
kaikuriuos dalykus, lieèianëius jo èiabuvimo büd4, ir
k4 turi manyti apie tai jo Zmonês. PavSztliiui, iis
pâtarê savo mokytiniams "budêti," ir pasakë jiems,
kad budêti reikia delto, kad taip darydami jie i§ank-
sto galês suZinoti apie jo sugriZimo laikq. Tatai rei§-
kia dar ir tq, kad tie, kurie nebudës, negâlës paiinü
VieÉpaties sugriiima, ir delto jis bus èia jiems rie-
àinant.

Jezus taippat aiËkino, kad jam sugriZus, galejo
atsirasti nei§tikimâs tarras, tvirtinantis, kad jis nea-
têjo ir kad jis uZtrunka. Taip mes matome, kad Je-
zaus antrojo éiaesumo Iaktas, negali btti ginéo ilaly-
ku jo pasekêig tarpe. Tai rei§kia, kad bûdas, kokiu
Krik§ëionys "matys" Jezq jo antrqjame atêjime ir
paàins jo èiabuvim4 pastebêje kq rei§kia tq laikq
ienklai. Jei bûtr4 galima ji matyti padangëse savo
prigimtomis ahimis, tai jau niekas negalétq uZginèyti
jo sugriiimo fakto.

Jezaus paminêtg àenklq tarpe, kurie tuÉjo paiy-
mêti jo antroio ëiabuvimo laikl yra vienas, apie kur!
ra§oma kaip apie "didelio i5g4sëio tarp tautg delei
smarkaus jüros ir bangq ülimo; Zmonës dàiüs i§
baimês, belaukdami to, kas turi uieiti ant viso pasau-
lio." (Luko 27:25. 26) Ai§kindamas §ito i,enklo
smulkmenas, Jezus pasakë, kad tautq suspaudimas
bus taip pavojingas, kad jei tos perversmr; dienos
nebùtq sutrumpintos, në vienas künas nebütg i§gel-
bêtas. (Mato 24:21,22'l Trumpai pasakius, Zlrmes-
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nieji to àenklo ivykiai yra: tautg suspaudirnas, iÈg4s-

tis, ir gandas apie Zmonijos rasês sunaikinimq. Visai
negalima abejoti, kad tai yra labai tinkamas apraÈy-
mas ivykiU, kokius esamoji karta dabar pergyvenâ,
bet l ateiti Zmonès Ziüri dar didesniu iÉg4séiu, kuo-
met jie bando isivaizdinti kokir; nelaimiq gali susi-
iaukti Zmonijos padermë, panaudoiant atoming ener-
gitq blogiems tikslams.

Apibüdindamas §i, ypatinge savo éiaesumo àen-
k14, Jezus citavo i§ Daniëlio prana§ystês, kurioje
tasai senobinis Dievo tamas prana§avo, kad bus to-
kiq "suspaudimq laikas, kokio nebuvo nuo to laiko,
kai tautos pradêjo büti." (Dan. 12:1) Jezus ai§kino,
kad Ëitas suspaudimq laikas padarys "tautoms didelio
i§g4sèio," kuriuo atsüymës §io amàiaus pabaiga ir
antrasis jo éiabuvimas. Kaikuriuos §io laiko suspau-
dimus Jezus pavadino "skausmg pradZia." (Mato
24:8; Mork. 13:8) Graiku Zodis, kuris ëia i§verstas

"skausmai," kalba apie gimdl,rno skausrnus, kurie
ateina staiga, bet su trumpomis pertraukomis,

PranaÉas Izaijas ir Apa§talas Povilas kalbêjo apie
tq pati dalykq. Povilas ai§kina, kad naikinimas Zmo-
gaus padarytq istaigq Vie§paties dienoje, bus pana-
Éus i skausmus nêÉèios ir gimdanéios moteri§kës.
Gimdymo skausmai ateina su trumpomis pertrauko-
mis arba "skausmt;" palengvinimais. (lza. 42:73, 14;
1 Tesal. 5:3) Patyréme, kad tila'ai tokiu pat btdu
atëjo ant tautrl üdysis mûsq laikg suspaudimas.
Pirmâ ZymesDioji tg "skausmr;" dalis prasidèjo 1914

metais. Antras pasaulinis karas, kuris buvo kovo-
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jamas nuo 1939 iki 1945 metq, buvo kitas sunkus
gimdymo skausmas.

Tik Dievo dvasios ikvepti ra§ytojai pirm devynio-
lika §imtmeèirl tegalèjo taip teisingai atspéti tai, kas
dabar yra pavojinga tikrybè. Siandien jau i§juokêjai
nebegali pasakyti, kad müsr2 dieng lvykiai yra tik
istorijos atsikartojimas, nes i§tikrqiq pasaulis dar
uiekad nebuvo gqsdinamas tokiu sunaikinimu, kokio
dabar su i§g4sèiu laukia tie, kurie kalba arba girdi
apie bakterijg kovq ir urmu panaudojimq atominës
energijos arba taip vadinamos Hydrogen bombos,
1000 kartq stipresnês uà atomine. Tai nauji ir negir-
dêti Zmonijos gqsdinirnai. Kilus dar kitam karui
imonës gali susilaukti neimanomq baisenybiq. Kok-
sai gasdinantis vaizdas! Ar delto keistâ, kad Zmoniq
§irdys pripildytos i§gqsèiu? I§tikrqjr;, kad vien tik
Zmogaus i§mintis negalëjo taip teisingai atspeti ir
nupasakoti §lq laikq ivykius, ir tai pirm daugeliq
§imtmeëig.

Dar niekad nebuvo tokio iÉg4sèio! Dar niekad
nebuvo pasikësinimo sunaikinti vis4 padermg! Jezus
i§prana§avo visus §ituos ivykius, ir pasakë, kad jie
paiymës jo èiabuvimo 1aik4. Ôia turime dvi svarbias
mums skirtas pamokas. IÉ to mes turime i§mokti
pilno ir nesv5zruojanéio pasitikêjimo Biblijos ikvê
pimu, nes tai yra tikras Dievo Zodis; be to, tai turi
suteikti mums didelio diiaugsmo net ir tuomet, kuo-
met pasaulis yra pilnas nuliüdimo ir kuomet visam
pasauliui gresia pavojus. Mes turime dZiaugtis delto,
kad Dievo i§ge1bêjimas arti, kad ramybê Zemêie,
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kuri4 isteigs Ramybës Kunigaik§tis, netolimoje atei-
tyje, pasidarys tikrybê.

Kuomet mokytiniai statë Jezui klausim4, "Ar
§iuo laiku tu sugr4Zinsi karalystg Izraëliui?" Jo at-
siliepimas buvo toks: "Ne jüsq dalykas yra àinoti
laikus ir valandas." Jo atsakymas buvo pana§us i jo
pirmesni patarime jo pasekêjams, kad jie turi "bu-
dêti," nes tik tokiu büdu jie tegalès paZinti tq laikq,
kuomet jis ateis. UZ trumpos valandëlës po to, kai
Jezus buvo davçs savo mokytiniams §ituos paskuti-
nius patarimo àodàius, jis pranyko debesyje, ir ange-
las ai§kino, kad jis vêl "taippat aleis." I§tikrqjg, da-
bat mes galime matyti iÈprana§autuosius simboliÈkus
tamsybës audros debesius, gqsdinanëius vis4 iSgqsèio
il suspaudimq apirntqji pasauli, tiesiog taip, kaip
buvo apie tai pranaÈaujama. Iki §iol tik budètojai
tegalèjo suprasti kq Èitie lvykiai rei§kiâ. Delto jie
dàiaugiasi, ne i§ pasaulio suspaudimq. bet, veiyk del-
to, kad galas visq suspaudimq yra arti.

Jezus pasakè i savo mokytinius: "Tierns gi daly-
kams pradëjus lvykti, paàvelgkite aukËtyn ir pakel-
kite savo galvas, nes jüsg atpirkimas (iÉgelbêjirnas)
artinasi." (Luko 21:28) Tikrqjg VieÉpaties moky-
tinig i§gelbêjimas rei§kia jq iËauk§tinimq pirmame
prisikêlime.gyventi ir karaliauti su juo jo karalystêje
per tùkstanti metq. (Apr. 20:4, 6) Jie bus jam
panaÉts, matys ji kaip jis yra ir dalyvaus jo gartrèje.
Jg i§geibêjimas paZl'rnés artum4 gyvybg-duodânèiq
palaiminimq visai Zmonijai; ne dangiËkus palaimini-
mus, bet laimingq amZinqii gyvenime atsteigtame
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rojuje, éia pat ant §ios àemës.

Tokio ramybês ir dàlaugsmo ir gyvenimo saulë-
tekio pasaulis dabar i§siilgsta ir laukia. Iki §iol dar
pasaulis teturi maàai tikros vilties âpie tos saulès
uàtekêjim4. Bet taip kaip naturalê saulè uÉteka,
neatsiivelgdama i tai, kas yra pabudgs ir mato jos
uàtekêjimE, ir neZiürint to, kiek maZai arba daug
laukia jos pasirodymo, taip ir Dievo sugriàusios
malonês saulëtekis Zmoniq naudai ir palaiminimui
yra tikrq tikriausias.



*

J



V

"Atgoivinimo Loikoi"

"îod.el rkûgkite cûgai,Lq ir griàkitës, kod jùsrg nuodé-
nës btrttg iédilclatos, kad, ateit4 nuo Vieépaties

xeid.o atgaiuinimo taikai ir kad jis sirpsttl jwns
apskelbtqj! Jezrg Kristrg, ktn'! turëjo pairuti

tkmgtLs iki uisq clalgkq atna ujinimtti,
a'pie kr.t yra katbëjgs Dieuas ntro

an'iq aisq saao érsenttçjtg prona&,1

brrlno."-Ap. Dane. 3: 10-21.

IID
ESIMTS dienq po to kai maZas pulkeiis i§tiki-
mq mokytiniq stovèjo beàiüredami i dangg
ir besistebëdami ivykiu, kokiu jq mylimasis

Vie§pats buvo künu paimtas i§ jq târpo ir pranyko
debesiuose, jie buvo nustebinti kitu stebuklingu pa-
sirodymu. Buvo tai Sekminig diena, ir jiems belau-
kiant ir besimeldZiant vir§utiniame kambary Jeruza-
lëje, jg tarpe apsirei§kê pati Dievo galybê. Tai buvo
jiems duotasis Jezaus paàadas, ir tam paZadui ivykus,
jrl protâi buvo ap§viesti ir dabar jie galèjo daugiau
kq suprasti apie büsimus dalykus ir apie tai, kas
turêjo ivykti sulyg dievi§kuoju planu arba nutarimu.

Dar prie§ Sekmines jie buvo lsitikring, kad jq
Vie§pâts turëjo sugriZti. Angelas buvo pasakgs, kad

(4e)
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"tas pats Jezus taippat ateis," kaip jie matë ji uZZen-

giânt i dangq. Bet tik po Sventosios dvasios gavimo
per Sekmines, jie tepradèjo suprasti kq tikrybêje
reiÈkia jo sugrlZimas. Jq tikéjimas buvo pajudintas
tokiu staigiu ir netiketu jq Vie§paties tarnavimo
pasibaigimu, ir tai atsitiko pirma ne kaip galêjo

lvykti daug Dievo paZadq apie Mesijo darbE.
Bet po Sekminiq jie jau nebeturéjo abejoniU; nes

dabar jie àinojo kad Mesijas turèjo vël ateiti. Dangus
buvo paèmgs ji ir turëjo laikyti ji, ne ant visados, o

tik "iki visq dalykr+ atnaujinimui, apie k4 Dievas yra
kalbëjes visU savo §ventgjU prana§q burna, nuo pa-

saulio prasidéjimo." Taip, visa, kas buvo prana§g
apskelbta apie Mesijo darbo didumq, dar turèjo
lvykti.

Petras pasakè, kad atgaivinimo laikai turi ateiti
nuo "Vie§paties veido." Toksai parei§kimas yra
paprastas Rytq §alig gyventojq figûros kalboje, nes

veidas reiËkia asmens draugi§kumq arba malong;
nusigrgàimas gi simbolizuoja neprietelystg arba ne-
prielankum4. Tasai simbolis pasirodo daugeliose
tietose Sventraètyje. Senobinis Izraëlio istatymda-
vis ra§ê: "Vie§pats teparodo tau savo veidE. . ...
VieSpats tedrroda tau ramybës."-4 Mozës 6: 25, 26.

Petro parei§kimas, kad atgaivinimo laikai turi
"ateiti nuo Vie§paties veido," yra panaÉus pasaky-

mui, kad Dievas parodys savo veido §viesq savo Imo-
nèms ir suteiks jiems ramybës. ApaËtalas aiËkina,
kad tai bus ivykinta "siunëiant Jezg Kristg," ir éia
nurodoma ! jo antr4j! atéjimA. Sitas jo parei5kimas
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yra daug rei§kiqs ir siekia labai toli, it jame italpina-
mas visas dieviÈkasis planas, lieëiautis Zmogaus su-
tvèrimq, ir tasai planas siekia nuo tvèrimo laikq, nuo
kurig jau praèjo daugiau kai §e§i tùkstanëiai metg,
iki ânogaus atsteigimui il' pâdârymui jo Éemês kara-
liumi, kaip Sutvertojaus buvo originaliai surrran5rta,

Pritaikydami §i reik§minga Apa§talo naudotqii
simboli, mes matome, kad Dievas nugrçËè savo veidq
nuo àmogaus, delto kad jis prasiZengé prie§ dieviSkqji
istatymE. Prana§as Dovidas pasakë apie Diev4: "Jo
maloningume gyvenimas: Verksmas gali tgstis per
nsk§, o rytmeti linksmybê," (Psal. 30;6) Jei Dievo
maloningume randamas gyvenimas, tai kitoje pusêje,
Jo lemalonêje, J.ra mirtis. Taip ir atsitiko tada kai
Dievas nebeleido savo veidui §viesti ant Zmoginiq
sutvêrimq, bet atkreilÈ savo nugârE i imogg, pasek-
mês buvo mirtis.

Su mirtimi atêjo ligos, skausmai, sielvartai ir
verkimas. Ir kaip prana§o pasâkyta verksmas tgsèsi
per ilg4jq nuodémês ir mirties nakti. Ir kaip labai
tamsi buvo ta naktis! §viesa ir èiIuma, koki4 patyrë
tik tie, ant kuriq Dievas leido §viesti savo veido
Iviesai, pan.ratë ir paZino tik ne daugelis, kurie, am-
liams praslinkant tikëjo ir jie§kojo Vie§paties, ir
tiems jis apreÈkê savo paslêpt4ji plan4.

Taip, tai buvo tamsi, nelinksma ir liüdna naktis.
Joie pasiZymêjo §altoii àmogaus nuodèmë ir saumy-
Iumas, ir ji pasidarë liùdna delei kenüanéiq ir mir-
§tanèig vaitojimo. Trumpas mir§tanèio àmogaus
valgingas gyvenimas peprastâi buvo dar labiau
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apsunkintas didelios baimès sloguèiu, manant, kad
nelengvas §ios dienos likimas gali virsti amàinomis
baisenybèmis rytoj. Kaip graàiai Jobas pasakè apie
tai tardamas: "Zmogus, gimgs i§ moteri§kês, gyvena
trump4 laikq ir Srra pilnas daugelio nelaimiq."-
Jobo 14:1.

Karturnas, kokio àmogus susilaukê po nusidéjimo,
neturèjo pasilikti amàinai. "DZiaugsmas ateina ryt-
metyje," raèè Doviclas. Jei tat pa§alinimas Dievo
maloningumo uitraukë ant àmogaus padermês tam-
sybës ükanas, aptamsinanèias jos ramybg ir laimg,
tai iSau§imas ryto, rei§kia sugr4linimê to paties
maloningumo. Ir tai tikrai yra k4 Petras rei§kë
sakydamas, kad "atgaivinimo laikai ateis nuo VieÉ-
paties veido." Dievas atkreips savo veide i visq Zmo-
nij4 ir apËvies jq savo veido Èviesumu. Toji §viesa
iÉbla§kys pasaulio verkimo nakties ükanas ir jo veido
§viesa atgaivins ir palaimins visus, kurie anoje die-
viÉkos malonës dienoje priims siqiom4j4 Dievo ma-
long, i.r klausys visoje iernèje veikianèios Dievo
karalystès istâtymU.

"Atgaivinimo laikai," kaip reik§m.ingi yra §itie
Iodàiai! Nuodêmês ir mirties tyrai buvo tiek pat
sausi, kiek tamsi buvo ta naktis. Dovidas vadina j4
"mirties ùksmës slêniu." Beveik visuomet àemëje
vyravo bado selygos, ne bütinai neturéjimas literinès
duonos, bet trüko visq tq elementq, kuriais gaunama
ramybê, diiaugsmas, sveüata ir gyvenimas. Prana-
Ëas kalba apie bada iemêje "Yie§paties àodàio gir-
dêti." (Amoso 8:11) Kaip teisingi §ie ZodZiai ir kaip
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labai àmonês nukentêjo, delto, kad nepaZino Dievol
Kadangi Zmogus buvo sutvertas i Dievo paveiksl4,
delto pati jo prigimtis verèia ji reikalauti kokio nors
àinojimo apie savo gyvenimq ir savo amiinq likim4.

Graibydamies tamsoje ir besistengdamas surasti
sau vienq kitq suramiaimo iod!, koki nors uitikrini-
mq, kad kada nors ir kur nors, atsiras laimhgas
rytojus il i§gelbêjimas iÉ vistl netikrurng ir nelaimiq,
ir ilgai to belaukdamas, Zmogus griebêsi uà klaidomis
ir prietalais uZnuodyto vandens ir atsigëres pasijuto,
kad vietoj atsigaivinino, jo mintys buvo pripildytos
klajojimais. kurie kankina ji per visas jo nelaimingo
gyvenimo dienas. §etonas, didysis suvedZiotojas,
visada buvo gatavai pasirenggs iteikti neatsargiems
kuriq nors iÉ savo mai§atieniq; il tai jis daro norêda-
mas uànuodyti iinogaus rniutis, kad jos sukiltg prie§
meilès Dievq.

Kurie buvo taip apsvaiginti uZnuodijanèiais pa-
mokslais, tie jau nebegali sveikai protauti. Jie pasida-
r'é lyg akli ir nebemato logikos ir nebegirdi griaus-
mingo Biblijos balso, tikriuanéio, kad "Dievas yra
meilë." Nors Biblija aiëkiausiai sako, kad nuodëmês
alga yra mirtis, vistiek tie, kurig mintys buvo uÉnuo-
dytos Setono melagystèmis, tvirtina, kad amzirlos
kanéios, o ne mirtis, esanti bausmè uà nuodèmg.
Jie§kokime, kur mes norime, ar tai pagonijoje ar
krik§èionijoje, ir patirsime, kad, i§skiriant tik ne-
daugeli atsitikimU, pastângos artintis i Dievq ir sup-
rasti Jo tikslus, yra vatZomos ir trukdomos klaidi-
nanëiomis svajonêmis ir teorijomis, kurios gqsdina
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àmoniq lirdis ir aptamsina jq akis, kad nepaàintq
tikrojo ir vienatinio Dievo, dangaus ir àemés Sutver-
tojo. IÈtikrgjv Zemêje lna badas iËgirsti Dievo Zodi!

Bado s4lygos pasirodydavo ir tebepasirodo taip-
pat ir kituose atvéjuose. Trüko visrT tg dalykr-1, kurie
padaro gyvenim4 tikrai laimingq. Net ir materia-
liuose dalykuose, kaip maüa àmonijos dalis kuriuo
nors savo vargingo gyvenimo laiku, turejo uàtektinai
maisto, tinkamos prieglaudos ir tinkamrl drabuâg
apsivilkimui! Net ir Siose Suvienytose Valstijose,
kuriose gyvenimo sqlygos abelnai yra geresnës negu
kurioje nors kitoje pasaulio §alyje, kai-kur yra labai
blogos. Kitose gi Zemès dalyse nesukaitomiems mili-
jonams trüksta paprastq Eyvenimo reikmenrl.

Visuomet pasau§je stigdavo kaikuriq dalykq,
kad ir ne medZiaginirl, bet vistiek reikalingq palai-
kymui àmogaus gerbuvio ir laimès. Pasaulis buvo
labai pristiggs to, kas praverèia ramybei ir gerai
valiai! Ir kaip nelairningas buvo pasaulis be litq
dalykg. I§ visi+ istorijoje para§ytq ttkstânëiU metq,
tik keli jr4 tebuvo liuo§ nuo karo pavojaus. Buvo
taippat ir kitg kovg, kuriose nedalyvavo tautos. Bü-
davo draugijq kovq, ir §eilnynq kovq. O blogiausia
i§ visg buvo neturèjimas ramybës Zmoniq §irdyse, ir
§ito trükumo negalima atitaisyti, kol Imogus yra
atsiskyrgs nuo savo Sutvèrtojo-

Neâtrint kur mes jie§kosime ir kaip mes nagri-
nésirne, vistiek pasirodys, lsil Zmogaus prityrimai
per visus amZius buvo "trükumas," "tro5kimas," ii
"naikinimas." I§tremtas i§ Edeno ir praradgs savo
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valdài4, ànogus pasijuto esqs klajùnu sausoje ir i§-
dâuvuside ïernêjg. raaiF labai daug paguodos sutei-
kia furogui paâdas, kad "sausa §dis," bus paversta i
"linksmybës üet6" ir "âpleista ir nepereinama §aTs
linksDirsis, tyruma dâaugsis ir Zydês kaip roZê."-
lza.35:L,2.

Kai kas gali paklausti, kaip galima ivykinti toki4
didelg permainq? Apa§talas atsako: "Atgaivinimo
laikai ateis nuo Vie§paties èiaesumo." Ir kaip didis
bus tasai atgaivinimas, kuomet, i§buvgs per Ëe§ius
tûkstanéius metr+ tyruose, nebematydamas savo
Tvèrëjo veido, Zmogus ir vêl patirs dZiaugsmo apstu-
mq, nes i§naujo bus âÎ.krêiptas i ji palinksminanüs
Dievo veidas-

"Atgaivinimo laikail" Kokie malonts ir palinks-
minantys iodZiai. Be to âtgaivinimo Zmonijos pader-
mé bütq galutinai i§nykusi; nes Dievo malonés pra-
radimu atêjgs badas, bütr4 apkrêtçs visus praZutinga
mirties liga. Protinis ir fizi§kas skurdas bûtg kas
kart ar§iau uZpuolgs mir§tanèiq paderme. Bet aëig
Dievui uZ uZtikrinimq, kad Jis atgre§ i Zmones savo
veidA tu kad tuo jie bus atgÀivinti ir palaiminti.

Jie bus atgaivinti tikru paZinirnu Jo ir Jo plano,
teikianëiu Zmonijai amàinojo gyvenimo ir lairnés.
Jie bus atgaivinti uZtikrinimu jiems ekonomËko
saugumo ir pasotinimo sielos ir kùno. Jie bus atgai-
vinti proti§ka ir kùnGka sveikata. Zmogus pasidarys
taip sveikas ir pilnas gyvumo, kad vÈokios ligos, net
ir senatvé, pasidar5rs tik tarxios praeities âtsimini-
mais; nes "mirties daugiau nebebus."-Apr. 21: 4.
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apibüdinti skirtumq tarp àmogaus prityrimq per te
Iaikq, kuriuo Dievo malonê buvo pa§alinta nuo jo, ir'
netolimos ateities arba to laiko, kuriuo Sutvertojas ir
vèl atkreips savo ve.id4 ! nupuolusiq Zmonijq, atgai-
vindamas kiekvienq savo maloningumu. Skirtumas
tarp Ëitg dviejq laikq yra taip didelis, kaip naktis
skiriasi nuo dienos. Nors il mes stengêmès prisiminti
apie visus bloguosius praeityje lvykusius ir dabar
lvykstanèius darbus, ir bandeme sulyginti juos su
au§tanèios Kristaus dienos linksrrybèmis, r,istiek ga1

mes dar pilnai nelsivaizdinome kq rei§kia "atgaivini-
mo laikai," kurie ateis nuo Vie§paties veido I skur'-
stanti il suvargu\t pasauli.

Taigi norèdarnas âtvâizduoti nrüsq ruintims kq
nors daugiau apie tq la.ikq dÈiaugsmo pilnumq, koki
àmonija gaus tada kai Dievas ap§vies jq savo veido
§viesumu, SventraÉtis panaudoja kitq simboli, suly-
gindamas mir5tanèios Zmonijos tyrumos ir badavimb
sqlygas su Dievo malonês gâusumu, kuomet Dievo
paàinimas, sveikata ir gyvenimas plüs ! Zmonij4 kaip
didZiausia upè "i§ Dievo ir Avinëlio sosto." (Apr.
22:1) Net il toks puikus prilyginimo p.rasrnès api-
bùdinimas negali pilnai i§reik§ti kq ApaÈtalas Petras
rei§ké. kalbèdamas apie 'atgaivinimo laikus . . nuo
Vie§paties veido."

Tai yra taip aukita il garbinga tiesa, kurios mes
negalime nê apibûdinti nè pilnai suprasti. Vienok.
néra tai kas nors slaptinga, nèra tai joki svajo4ê arba

isivaizdinimas, arba àmogui nepasiekiami dalykai;

,{_
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yra tai ivykdimas Dievo paàadg atsteigti Zmonijos
paderrnç ! tobulq gyvenim4 èia ant Zemês, bet müsq
netobuli protai negali pilnai i§manyti kq reiÉkia
Zmoginis tobulumas ir ramybè su Dievu.

Taip, tai yra kq Petras rei5kè. Jis tai vadina "vi-
srl dalykq atnaujinimu," arba sugrqZinimu Zmogui
Dievo maloningumo. Jezus atëjo "jie§koti ir i5gel-
bêti," praàuvusius. Jezaus pirmas atsilankymas ant
Zemês prirengè keliq Zmogaus sugdzimui pas Diev4i
jo gi antruoju atsilank].rynu bus aktualiai ivykdytas
atsteigimas arba atnaujinimâs visq i§pranaËautg da-
lykr;. Kiekvienas prana§as dalyvavo garbingoje vil-
ties ir paguodos giesmêje. nes kiekvienas jg skelbê
Dievo prisirengimq atgaivinti ir palaiminti tuos, ku-
rie iÉgirs ir tikës.

Mozè ra§è apie Dievo paZadêjim4 Àbraomui, kad
per jo ainija turës büti palaimintos visos àemês gi-
minês. Jis taippat pranaËavo, kad Dievas paàadins
prana§q, pana§q i ji, bet didesni, ir kad tasai pra-
na§as suteiks gyvybës imonèms. Petras cituoja Éiq
prana§ystç ir pritaiko 14 atsteigimo darbui, kuris
seka po Kristaus antrojo atêjimo.

Dovidas pranaÉavo apie ateinanëiq teisybés ka-
raly§tç ir ra§ë apie gausius jos palaiminimus.

Izaijas pranaÈavo apie laikq, kuriuo mirtis bus
nugalëjimo praryta, ir kuriuo Dievas nu§luostys a5a-
ras nuo visq veidr2. Jis taipogi prâna§avo, kad tuose
"atgaivinimo laikuose" Zmonës statys narnus ir
juose gyvens, sodins vynuogynus ir valgys jg vai-
sius.
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Jeremijas ra§ë apie didelç permaine, kokios Émo-

nija susilauks "atgaivinimo laikuose." Jis ai§kina,
kad tuomet vyrai ir moterys daugiau nebemirs de1

paveldëtg nuodêmiu ir silpnybiq. Jo pasakyta, kad
àmonês tuomet nebesakys: "Têvai valgê rùg§éir4
vynuogig ir vaikrl dantys at§ipo."Jerem. 31:29.

Ezekièlis tikrina mums, kad abudu, Zydai ir pa-
gonai, bus atsteigti i gyvenim4 ir "gri§ i savo sen4j!
stovi,"-i tobulybe, kokioje pradiniai buvo Adomas.

-Ezek. 
16: 53-63.

Daniëlis ra§o apie Mesijinës karalystès pastovu-
m4, ir sako, kad tie, kurie miega Èemès dulkêse, bus
pabudinti.-Dan. 2: 44; 12: 2.

Ozeas tvirtina, kad Dievas slogins mirti iki to1.

kol nebus paleisti visi jos kaiiniai, ir kad pagaliau
pati mirtis bus sunaikinta.-Ozeas 13:14.

Abadijas aiÉkina, kad po Di.evo karalystës ikü-
rimo Zeméje, "iÉganytojai" Zengs i Siono Kalnq.
(Abad. 21) Jezus yra didysis Zmonir; I§ganytojas, ir
su juo bus tie, kurie kentëjo ir mirë su juo KrikË-
èionirl gadynès bëgyje.

Jobas buvo vienâs i§ Dievo prana§q. Visi jo gl-
venimo prityrimai buvo vaizdai, parodantys kaip
Dievas pasielgia su vis4 imonijq. Jobas buvo i§tiki-
mas Dievo tarnas, bet dievi§koji iËmintis leido nela!
mëms ateiti ant jo, lygiai taip, kaip Dievas leido
blogui varginti vis4 àmonijq, Bet pagaüau Dievas
pradêjo ginti Joba. Jam buvo sugrqZinta jo sveikata,
palaiminimai ir turtai, pana§üs tiems, kokius jis bu:
vo praradçs. Tuomet jis pasakë apie Dieva: "Mano

I
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ausis girdêjo kalbant apie tave, dabar gi mano akis
mato tave."-Jobo 42:5.

"Matyti" Diev4 bus labai gaivinantis àmogaus
pûtyrimâs, tada kai per sugriÉusi Klistq, Dievo ma-
loningumas bus sugr4Zintas Zmonijos padermei. I§
visg milijonq àmonig, kurie gyveno ir mirë, bus
randama nedaug tokiq, kurie nebuvo "5avs su5imis
girdèje'' apie Diev4. Jo vardas buvo minimas mili-
jong lüpomis, nors ir Jis buvo nedaugeliq Ëitdyse.
Jie negalês Jo "pamatyti" kolei Jis neatgrç5 i juos

savo veidq ir kol jie nepalygins iiems suteiktqii Die-
ÿo gerumq su blogu, kurs slogino juos iki mirties.
Net ir Jobas tuokart pamatys Dievq daug ai§kiau,
negu buvo galima matyti Ji mirties vie§patavimo
laikuose.

Kuomet jis buvo sunkig nelairniq prislêgtas, Jo-
bas pra§ê Dievo, kad leistq jam uZmigti mirties mie-
gu iki kol praeis Dievo nemaloningumo laikas. Jobas
norëjo numirti delto, kad iis tikejo, kad ateis laikas,
kuomet Dievas atkreips sâvo veidq i imones, ir kad
tuomet mirusieji bus atsteigti g5rveniman ir atgai-
tinti Jo veido maloningumu. "Tu Éauksi rnane ir
a§ atsakysiu tau," pasakê prana§as, "savo rankq dar-
bui paduosi de§ine." (Jobo 14:15) Taip, àmogus yra
Dievo sutvërimas, Jo rankr4 darbas. Zmogus buvo
nupuolgs nuo savo pradinés tobulybês, bet Devo
darbas sutveriart ji uebuvo veltas. Jis ir vêl turês
progos gyventi! Zmoginis, nesibaigiantis ir tobulas
glwenimas yra jo amiinasis likimas.

Vienas i§ graZiausiq iodiniq Biblijos paveikslg
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apie atsteigimo laikus, yra tas, kuri nupieËè pranaËas

Malakijas. Jis prilygina Kristaus sugriZimq plie sau-
lës, "Teisybë5 Saulés." Prana§o pasakyta, katl §itai +
"Saulei" uÈtekejus, bus "gydymas po jos sparnais."
(Mal.4:2) ëia saulés spinduliai sulyginami su di- ?
deliais sparnais su kuriais ji Lila auk§En, ir §itq
spinduliq ùksmêje bus randama sveikata ir "gydy-
mas." §iios "SaulÉs" uàtekêjimas iÉbla§kys ilgosios
nuodêmës ir verkimo nakties miglas .ir ükanas, ku-
fle5s àmonija klaidàiojo bevaikStinédama plaèiuoju
keliu, vedanèiu i sunaikinimq,

Malakijas ai§kina, kad "jums, kurie bijote (ger-
biate) mano vardo, uZtekës teisybës Saulê." Sitie
prana§o iodZiai sutinka su Petro patârimu kuomet
jis pasakê: 'Todel darykite atgail4 ir grÈkitës, kad

iùsq nuodèmés bütq i§dildytos, kad ateitq nuo Vie§-
paties veido atgaivinimo laikai." (Ap. Darb. 3:19,
20) Nereikia bandyti klaidingai ai§kinti viena ar
kitq ië anu dviejg pareiëkimq ir taikyti Dievo màIo- t;
nç tik tiems, kurie §iame gyvenime daro atgailq ir
priima Kristq. Jie, vienok, parodo, kad tie, kuriems jr
buvo suteiktas palaimintas Dievo plano paiinimas,
ir kurie taip pilnai sutinka su teisybés dêsniais, kad
jie i§siilgilami laukia Kristaus karalystés, bus pir-
mieji tarp tu, kuriems bus suteikti tos karalystês
palaiminimai. Dievo gerumas veda i atgailq. sako
apa5talas; ir jei mùsq suakmenëjusios §irdys bus i§-
tirpytos Dievo meilès karlèiu, tai mes norèsime büti
santâikoje su Juo ir uoliâi stengsimës vykinti Jo va-
lia.



" Atgaiuinimo Laikai" 61

Mùsq netobuh4 protg apsklembirnas neleidàia
mums pilnai lsivaizdinti büsimqji atsteigimo darbq.
Tam darbui skirtasis laikas yra vienas iÈ svarbiq
elementq apsvarstymui. Mes esame taip ipratg ma-
nyti savaip, àiürêdami j müsg trump4 gyvenino
laikq, kad beveik visi esame palinkg manyti, kad ir
Dievo paZadai turês büti skubuotai ivykdyti. Àktu-
aliai gi, àmonig atgaivinimui ir sugrqZinimui ! Dievo
malong, Jo plane yra paskirtas pilnas tùkstantis me-
tq.

Tada kai "Teisybës Saulës" spinduliai pradês ro-
dytis, kurie norës jais pasinaudoti, bus palaiminti
ir nebeturës daugiau numirti. Tinkamu laiku pra-
sidês mirusiqjq pabudinimas. Karalystês darbas tg-
sis per i§tis4 tükstant! metr4. Galutinas visg tamsy-
bês rùkq i§bla§kymas ir visq tyrumos sqlygg padary-
mas vaisingomis ir gausiomis, bus pasiektas tik Tei-
sybès Saulês §ildymo ir gydymo pabaigoj.

Reikés visos tùkstantmetinès Kristaus èiabuvi-
mo "dienos," pakol visi tamsieji àemës kampai ir
àmoniq rnintys ir §irdys ir kùnai bus pasiekti ir pa-
laiminti bei atgaivinti. Bet ir tuomet gyvybg-duo-
danèios "Teisybës Saulês" spinduliai teiks amàinq
palaimq tik tiems, kurie atsilieps parodydami tikè-
jimq ir meiling4 paklusnumq. Kurie gi uZdaro savo
minëiq ir §irdZig duris ties 5it4 §viesq, nenori atsi-
liepti ir klausyti dievi§kos valios, kuri buvo jiems
afreiksta. tie "bus i§naikinti iS tautos tarpo." (Ap.
Darb. 3:23) Visiems gi kitiems "ateis nuo Vie§pa-
ties veido atgaivinimo laikai."
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"Tuomet pasirod,ys d,anguje Zmogaus Sun«u,s ëetk-
los. i1'tuonTet uisos àemês gitninës raudos."

Maro 24:30.

ÏpENKIAS dienas pilm Jezaus nukrl,Ziavojimo
jis ijojo ! Jeruzalg ant asilès ir buvo savo pa-
sekèjq apskelbtas kalaliumi. Didelës minios

iaukê: "Osanna Dovido sùnui! (Mato 21:9) Po §ito
triurnfuoianëio làengimo i miestE, Kar.alius Jezus
aplankê baZnyéiE ir palodé savo karali§kq valdiiq,
iÈvarydamas i§ jos pinigq mainininkus. Neabejotina,
kad tai labai sujudino jo D:okytinius, nes tuose pri-
tyrimuose jie matë tai, kas atrodè itikrinanèiais pri-
parodymais, kad Tas, ! kuri jie buvo isitiking ir kuri
jie sekê, tikedâmi, kad jis buvo atëjgs bùti Izraëlio
ir viso pâsaulio Karaliumi, veikiai turèjo prâdëti
savo karaliavim4. Sitas per.sitikrinimas buvo jiems
labai svarbus delto, kad tiems, kurie buvo jam i§ti-
kirni. jis buvo Zadèjgs duoti progos karaliauti su juo.

T4 dienq Jezus pasiliko baànyèioje it pasakê àmo-
nêms daug svarbiq tiesrl apie savo karalystg. Jis
i§pranaéavo Izraélio valdZios puolimq ir paskelbé
Ra§to àinovg ir Fariziejq atmetimq, kaip Vie§paties

(63)
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atstovq. Nors iis buvo daugybês kq tik apskelbtâs
karaliumi, jis vistiek àinoio, kad ta pati tauta, sek-
dama savo veimainingus vadus, buvo jam prie§inga
ir tarêsi prie5 jo gyvybe. Tai àinodamas jis citavo Se-
nojo Testamento prana§ystg apie akmen!, kuri sta-
tytojai atmetè ir kuris vëlesniu laiku pasidarë "kam-
piniu akmenimi." Tasai "akmuo" buvo Jezus. -Mato 2l 42-44 Psal. 1i8: 22.

Nors ir privilegija dalyvauti su Jezumi Dievo
karalystèje pirmiausia buvo siqloma Izraëliui, ta-
èiau toji tauta pasirodë esânti neverta tos garbês;

todel Jezus prana§avo, kad karalystè bus i§ jg at-
imtâ ir atiduota tâutâi, kuri "ne§a jos vaisius." To-
liau kalbêdamas jis iÉtarê paskutinius pasmerkimo
ZodZius, sakyilamas: "§tai jûsq namai bus palikti
tu§ti. Nes a§ sakau jums, nuo §io laiko jüs manes
daugiau nebematysite, kolei nesakysite: Pagirtas
teesie, kurs ateina Vie§paties vardu."-Mato 23:38,
39.

Buvo tai reikàmingi ZodZiai! Tik kelias valandas
pirm to, daugelis buvo tsis paëiais ZodZiais apskelbg
Jezq savo Karaliumi. Nors Jezus àinojo, kad tai buvo
Senojo Testamento prana5ystês (Psal. 118:26) i§si
pildyrnas, jis taippat Ëinojo, kad visa tauta nebuvo
plièmusi ji; todel visuotinasis priêmimas turêjo ivy-
kti kada nors ateityje. Anuo metu toji tauta turêjo
büti atskirtâ nuo specialig dievi§kg palaimg teikimo
pasauliui ir ateinanèiuose amiiuose turêjo patekti
i didelius suspaudimus. Bet pagaliau jr] akys turejo
bùti atidarytos, kad paàintg Jezg kaip savo Mesii4
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ir Karaliq, ir tuomet visas Izraelis bendrai sakys:
"Pagirtas teesie, kurs ateina Vie§paties vardu."

Beabejonês mokytiniai girdèjo Éiq prana§ystg,
taippat kaip jie buvo girdèjg jo pasmerkimo àodàius
prie§ Ra§to àinovus ir Fariziejus, kurie, kaip Jezaus
pasakyta, tuomet sèdèjo ant Mozës krasës. Apleis-
damas anq Éventyklq, kurioje per kelet4 valandq
buvo skelbgs svarbias tiesas, Jezus dar pasakè pra-
na§ystg apie paèios baànyèios iÉgriovim4, kad nebus
palikta akrnens ant akmens.-1\4ato 24: 2.

Kuomet jis triumfuojanèiai ijojo !miest4 kaip
Karalius ir buvo ap5auktas tokiu savo draugq tarpe;
tuomet mokytiniai gal manè. kad jo karalystè vei-
kiai turéjo bùti isteigta, bet dabar jie pamatè skir'-
tumq. Jie tur'ëjo Zinoti, kad jo tikrasis atejimas kaip
Izraêlio ir viso pasaulio Karaliaus buvo ateities da-
lykas, nes jis turèjo nueiti ir vê1 ateiti ir tik po jo
sugriZimo visa Zmonija tegalès suÉukti: "Pagirtas te-
esie, kuls ateina Vie§paties vardu."

Nors mintys apie tolesni laukin.r4 anos karalystês
lkùrimo ga1êjo büti nemalonios mokytiniams, visgi
jos nepapiktino jq. Jie stengèsi, jei galima. suiinoti.
kaip ilgas tasai laukimo laikas turêjo büti. ir kaip
jie galês àinoti, kad jau tasai laikas pasibaigè. Todel
sekanéiq dienq jie turêjo privati§kE pasikalbèjimq
su Vie§paèiu. Para§yta yra, kad jie statë jam trys
svarbius klausimus: (1) Kuomet tai bus? (2) Koks
bus tavo atêjimo Zenklas? ir (3) Koks bus pasaulio
pabaigos ienklas?-Mato 24: 3.

Pirmas klausimas, lieëiantis Jeruzalês ir bainy-
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èios sunaikinim4, nebuvo tiesiog Jezaus atsakytas.
Bet Jezus atsakë du paskesniu klausimu apie àenklq
jo atèjimo ir pasaulio pâbaigos. Vienok, norédami
teisingai paZinti §ituos svarbius faktus, turime atsi-
minti, kad §itame tekste naudojamas graikq Zodis
pwousia, kuris klaidingai i§verstas "atèjimas." Jo
prasmè yra "èiabuvimas," o ne atêjimas. Jei norime
prideranëiai suprasti §i teksta, tai reikia Zinoti ir tai,
kad Zodis iËverstas "pasaulio," yra üon, ir tasai Zodis
reiÉkia "amàiq," o ne planetq ant kurios mes gyve-
name. Todel mokytiniq klausimas tikrenybëje buvo
toks: "Koks bus tavo éiaburimo ir améi,aus palni-
gos Zenklas?"

Kodel mokytiniai klausé koks bus jq Vie§paties
antrojo atsilankymo ant Zemës àenklas arba Zenk-
lai? Jie teiravosi delto. kad ir jo pirrnojo atsilanky-
mo metu, tik Zenklais tebuvo galima isitikrinti, kad
jis tikrai buvo Mesijas. Nebuvo galima Zinoti kokios
i§vaizdos turêjo bùti Mesijas, Izraèlio Karalius; to-
del mokytiniai, taippat kaip Jonas Krik§tytojas, tu-
réjo pasitikëti Zenklais. Bet dabar Jezus turèjo nu-
eiti ir jo nuëjimas buvo sujungtas su kaZkoki4 slap-
tybg. Viename atsitikirne jis pasaké i Zydus, "Kur
a§ einu, jus ateiti negalite." (Jono 8:21) NeaiÉkumq
apimti jo mokytiniai pradèjo dasiprotèti, kad jU

Vie§paties paèmimas nuo jq rei§kë jo mirti. Juos
mokindamas jis buvo ai§kiai pasakes, "Duona, ku-
rios a§ duosiu, yra mano künas uZ pasaulio gyveni-
m4," ir "kaip Mozè pakëlè auk§tyn Zalti tyruose, taip
turi btti auk§tyn pakeitas Zmogaus Sünus." "Ir
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kuomet büsiu pakeltas auk§tyn nuo Zemës, visus
patrauksiu prie savgs." (Jono 6:51, 52; 3:1tl; 12:32)
Jiems gi Jezus buvo Mesijas ir Izraêüo Karalius.
ir kaip jis gdëio eiti Sias garbingas pareigas, jei
neturéjo pasilikti gyvas? Jie negalêjo isivaizdinti
kaip jo neprieteliai galëjo apgâléti ir nuZudyti ji.
Todel jie buvo susirtping.

Nors kaikurig rlalykq jie tuom laiku negaléjo su-
prasti, taèiau kaikuriuos dalykus jie suprato. Jis
buvo ai§kings jiems, kad turëjo ateiti laikas, kuriuo
Izraèlio tauta turêjo pripaiinti ji Karaliumi, tokiu,
kurs buvo atêjes Vie§paties vârdu. Jie suprâto, kad
per tam tikr4 laik4 jis turëjo pasi§âlinti nuo jg; to-
del jie norêjo tikrai àinoti kaip jie galês paàinti jo
ëiabuvimq, lygiai taip, kaip jiems buvo suteikta ma-
lonê paZinti jo pirrnaji ëiabuvimq-iiaesumq, kuris
buvo paZlstamas tik i§ Zenklq. Todel jie klausê:

"Koks bus tavo èiabuvimo ir amZiaus pabaigos Zen-

klas?".
UZ kelig dieng po to, kai mokytiniai buvo davç

Jezui §ituos klausimus, jis stovèjo Piloto akivaiz-
doje, kaltinâmas i§davystêje prieË Rorr.ros valclZi4. Je-
zus prisipaàino, kad jis buvo sir4stas btti Keraliumi

-"4§ tam gimiau ir tam atéjau i pasauli," buvo jo
ZodZiai. Bet jis paaiÈkino, kad jo karalystë nebuvo
i§ Ëio pasaulio, arba to laiko santvarkos (graikiÈkai.
lcosrnos). (Jono 18:36, 37) Kitaip sakant, kuomet
bus atêjgs laikas jam pradëti savo valdÈiq, tuomet
turës prasidèti nauja gadynè arba amZius; todel mc.
kytiniai buvo teisingai suprÀtg, kad su Viê§paties
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sugr!àimu turê lvykti amliaus pabaiga. Tikrybêje
tie patys lenklai, kuriais bus galima paàinti vieno
amâaus pasibaigimq ir kito prasidêjirnq, parodys
taippat ir. antrqji Kristaus éiabuvimq. PaZiürëje i
Sventqji Ra§tq mes pamatys.ime, kad jo sugriàimas
padarys galq éetono vie§patavimo laikams.

Po Sventosios dvasios i§liejimo per Sekmines, tik-
rieji Vie§paties pasekèjâi aiÈkiau suprato kq rei§kê
jo nuêjimas ir todel buvo prirengti geriau suprasti
jo sugriàimo büdq ir jo antrojo éiabuvimo apsirei§-
kimq. I§ pirrnesniq skyrir.l mes suZinojome, kad Jezus
mirë atpirkimui pasaulio i§ mirties, ir kad po prisi
kélimo jis nebebuvo sugtqàintas i gyvenime kaip
inrogus, bet kaip garbinga auk§tesnio laipsnio dva-
siné esybê; jis gavo dievÈkqjq prigimti ir dabar yra
tikras dangi§kojo Tèvo, visrl dalykq Sutvertojaus,
"paveikslas,"-Zyd. 1: 3.

Apie Diev4 mes skaitorne, kad Jis yra "nemato-
uras." (1 Tirn. 1: 17) Ragindamas i i§tikimumq Ti-
motiejq, Povilas para§ê: "Laikyk isak!'mq nesutep-
tê, nepeiktinq iki müst{ Vie§paties Jezaus Kristaus
atêjimui, kur! savu laiku parodys palaimintasis ir
vienas galingasis karaliq Karalius ir vie§pataujan-
éiqjr; Vie§pats, vienas turis nemarumq ir gyven4s
neprieinamoje §viesoje, kurio nê vienas àmogus ne-
matê, bet ir negali mâtÿti. JaE garbë ir amàinas
vi§ntavimas."-1 Tim, 6: 14-'16.

Ôia .tad yra svarbiausla prieZastis kodel mes re-
miamies àenklais, rodanüiais Kristaus antraii ëiabu-
vimq. Taip daroma delto, kad dabar, turédamas savo
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dangi§kojo Tëvo prigimti, Jezus jau nebëra àmogus,
bet Zmonig akims "nematoma" esybê, panaËi i pati
Sutvertoj4, "kurs gyvena neprieinamoje, §viesoje,
Iturio nematê nè vienas àmogus, ir negali matyti."

Taigi Jezus J,ra nematomas Karalius, kurio ëia-
esrrmas pasaulyje ir karalystës ikürirnas yra aprei§-
kiamas Zenklais. Atsiliepdamas i mokytiniq klausi-
n1A apie tai, kokie bus jrtr Vie§paties ëiabuvimo irody-
lnai, Jezus nevien pasakê jierns kokie bus ienklai,
bet taippat lrotlinëjo, kad reikia iÉtikimai budêti ir
tèmyti tuos ienklus, nes tik tokiu bùdu tebus galima
paàinti jo sugriZimq. Jis aiSkino, kad jo èiabuvimo
laikas bus "kaip vagis nakti," kitaip sakaat, jis bus
èia neânant visiems, iÉskyrus i§tikimuosius budêto-
jus. kurie pasteEjo ir prideranèiai suprato jo èia-
esumo ienklus.-Mato 24:.431' 1 Tesal. 5:2; 2 Pet.
3: 10.

Kuomet mokytiniai teiravosi apie Vie§paties su-
griZirno Tenklus. jie vartojo glaikq iodi seiieion;
tai yra vienskaitos Zodis ir delto ir vertimuose pasi-
rodo vienskaitoje "Éenklas." Bet atsakydamas ! jq
klausim4 Jezus ai§kino, kad bus daugiau kaip vienas
àenklas. Pavyzdliui, Lukas cituoja dal! Jezaus atsa-
hymo, sakydamas: "Bus Zenklq (daugskaitoje) sau-
lèje, ménulyje ir Zvaigàdêse, àemêje gi didelio i§-
gqsëio tarp tautq delei smarkaus iüros ir bangq üii-
mo, ânonês dâts iË baimês, belaukdami to, kas turi
uàeiti ant viso pasauliq nes dangaus galybès bus
pajudintos."-Luko 21:25, 26.

Jezus kalbêjo dar ir apie kitus Zen}Ius, bet müsr+
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dabartiniame tyrinëjime mes tikime, kad uàteks tq"
kuriuos mes jau parninêjome, Jau pastebèjome, kad
jq ivykimas yra stebétinas ir galls ltikrinti mus, kad
dabat mes gyveDame in.rogaus Sünaus, naujojo Ze-

mës Karaliaus, éiaesumo dienose. Nors Luko pasa-

kyta, kad Jezus ivardino kelis àenklus, pasirodan-
èius "sauléje, mènulyje ir ZvaigZdese," Mâto gi ap-
ra§yme kalbama apie vienq danguje pasirodZiusi Zen-

klq. Mintis ta pati, nes paprastai sakoma, kad i§

saules, raènulio ir Zvaigùdli4 pasidaro "dangus."

Mato apraéymas sako, kad kuomet àmogaus Sü-
naus Zenklas pasirodys danguje "tuomet visos àemës
giminès raudos (dejuos)." (Mato 24:30) Luko gi
apra§yme pasâkyta, kad delei saulëje, mënulyje ir'
ZvaigZdèse pasirodàiusir+ àenklq, "àemèje bus tautq
suspaudimas delei sumi§imo," ir sakoma, kad bus
jùrq ir bangq ùàirnas. Lukas ai§kina, kad tautrl su-
spaudimas ir sumiÈimas bus atêjes delto, kad "dan-
gaus galybës" yra judinamos- Taigi ai§ku, kad tasai
danguje pasirodgs àenklas rei§kiâ iernés valdàiq pa-
judinimq, delei kurio tautos pateko i suspaudimq ir
beveik visi iÉsigando belaukdami dar didesniq pa-
voiq.

Apa§talas Petras buvo vienas tq, kurie girdejo
§! didi prana§avim4 apie esamqj! laikq tiesiog i5
Vie§paties 1üpq. Vèlesniu laiku jis para§é laiÉk4 a-
pie Vie§paties ëiabuvimo dienq ir pasakê, kad vienas
iÈ anq irodymg bus faktas, kad "tuomet dangus su
dideliu smarkumu praeis, elementai nuo kar5èio su-
tirps, àemë gi ir ant jos esamieji dalykai bus sude-
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ginti." (2 Pet. 3:10) Apie kq Jezus kalbëjo kaip
apie dangaus galybir{ pajudinimq, Petras ai§kina,
kad tai rei§kia dangaus praèjimq ir jo elementg su-
tirpim4 nuo kar'Ëèio. Jezaus gi pareiÉkimq apie "tau-
tU suspaudim4 delei sumi§imo," ir "jüry ir bangq
üZimq," jis sulyg.ina su "Zemës ir jos darbr4 sude-
ginimu.

Suprantama, kad kalbant apie tuos dalykus, buvo
naudojama simboliné kalba. Literinê Ëemê "pasilie-
ka amZinai." (Sal. Pam. 1:4) Bus naudinga §itoje
vietoje pabrêZti, kad Petras kalba apie anA dangq
ir àemg, kurie buvo pa§alinti tvano metu; literiné gi
saulê, mênulis, ir ÉvaigZdês, ir literinê àemë pasiliko
kaip buvo. Apa§talas kalba, kad iË pirm tvano bu-
ÿusiojo dangaus ir Zemês pasidarè "tuomet buvgs
pasaulis." (2 Pet. 3:5, 6) Graikg àodis, kuris èia
i§verstas "pasaulis," yra kosnros, rei§kiqs tvârke ar-
ba parengimq. Tvanu buvo sunaikinta tuomet buvusi
tvarka arba "civilizacija;" todel laikydamies §itos
prilyginimo prasmés kalbos, mes suiinojome, kad
il dabartinis pasitvarkymas arba esâmojo laiko "civi-
lizacija" turi pasibaigti su antruoju Kristaus èia-
esumu, nes jis yra naujojo rytojaus pasaulio Kara-
lir.rs.

KE tat atvaizdino "dangus ir Zemê," kurie turè-
jo i§nykti Vie§paties èiaesume? Sventqjame Ra§te
landame tekstq, kurie suteikia mums tinkamê at-
sakymq i Èi klausim4. Pavyzdàiui, Jezus, kalbêdarnas
apie kaikuriuos simbolinês Zemës elementus, pasakè,

kad tuomet bus "jùrg ir bangq üZimas." Atsiskleidg
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Izaijo 17: 12, 13, mes skaitome: "Deja skaitlingg tau-
tq daugybei, üZianèiai kaip galinga jüra; miniq trank-
smas toks, kaip daugelio vandenq üàinras. Tautos
üàË, kaip ùàia patvinstqs vanduo."

Palygindami prana§o Zodàius su Jezaus parel§-
kimu apie "tautq suspaudimq delei surni§imo." mes
galime suprasti. kad jo plisiminimas apie jüros il
jos bangq üZimq, buvo tik vaizdas, parodantis târ'p-
tautin! sumi§im4, koks turêjo atsirasti l(aip Vie§pa-
lies ëiaesumo pasekmé. Sita kalba, pritaiklra mùsrl
<lienr; ivykiams, aiÉkiai apibùdina tarptauti§kq be-
tvalkg, kuri nuolat ir be pertraukos dauginosi. Da-
bar'laikas didelio susirùpinimo ir sunli§imoi ir grai-
ku tekste àodis "sumiÉimo" tikrybëje rei§kia "nebe-
turèjimas jokios i§eities arba Gsigelbèjimo." L' ii-
tikrqjq pasimdo, kad tautos nebeZino kaip i§sigel-
bèti i§ §ito suspaudimo. Kiekvienam jq bandomam
vaistui nepavyksta. tuo tarpu, kad suspaudimas r-is
dideja.

Aiéku tat, kad "Zemè" str ivailiais savo elemerl-
tais, simbolizuoja civilines valdZias ir l(itas santvar--
kas, kuriose pasaulio Zmonês gyveno rnaZ-daug
tvarkingai per i§tisus §imtmeéius. Dabar gi tvarkos
vietq uàima netvarka. ir kosaros- arba dalykg srr-
tvarkymas, vadinamas "civilizacija," veikiâi nyksta
ir betvarkè uàima jos viet4. Zmogaus sumanumas,
mokslumas arba gudrumas naudojamas ügdymui
pragai§tingq ginèq tautq tarpe, ir neretai paéiose
tautose,

Senos nuomonës apie tvarkq ir lstatymus dingsta
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ir jq viete uàima anarkisti§ka teorija, kad vienas
asmuo turi tokiq pat teisç kaip ir kitas nutarti kur
teisybë ir kur neteisybë. Todel kartu su kitomis pa-
saulio nelaimêmis, eina ümas moralès anarkijos ùg-
dy'rnas. Todel iùros neramumas buvo labai tinkarnas
vaizdas, parodantis pasaulio santvarkos sunaikini-
mq. Prana§as Dovidas vartojo tq pati simboiizmq ir
kalbëdamas apie pasaulio karalystes kaip apie "kal-
nus," sako mums, kad kalnai "bus nuneiti ! jüros
vidurl," mums, taëiau, nereikia bijoti.-Psal. 46:2, 3.

Kas tat l'râ "dangüs," kurie iki antrqiam Vie§-
paties èiabuvimui turèjo "valdZios" arba kontroliavo
simboli§k4jE Zemg? Svarbiausias dalykas, kuris pa-
laikë dabar griunanèiE "civilizacijq," buvo varàan-
èioji religiné galybé. Taip buvo kone visose àemès

dalyse, pagonijoje taippat kaip ir krikÉéionijoje.
VarZanëios nuomonês ir metodos buvo ivairios skir-
tingose §alyse. Jos pliklausè nuo ypatingq dievq sa-
tybiq, nes lmonës turèjo vykinti tt] dievrl istaty-
mus. Beveik visur, per ilgus amZius, àemês valdàios
kontloliavo Zmones ltikindami juos, kad jiems duo-
tieji istatyrnai paeina nuo kokio nors dievo ar dievt-1,

kurig galybë baudZiant nusikaltelius yra beribé.
Bet dabar §i-s pasaulio santvarkos elementas pra-

randa savo kontroliuojanèiq galybç ir delto visucr-
l.renés daktarai, kurie stengiasi palaikyti gyv4 mirl-
tand pasauli. Iabai bijo greitai besidauginanéiq ne-
tikèlir2 pulkq, apsiginklavusig prieÉ-r'eliginiq valdZirl
jègomis, kurios pagaliau visi§kai panaikins religing
jtakq i§ imoniq reikahl tarpo.
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Mes tikime, kad i tai Vie§pats nurodê, kalbèda-

mas apie dangaus galybir; pajudinimq. Mes Zinome.
kad iiterinis dangus turi labai didelês itakos literi-
rrêje lemèje; todel dvasi§kijos itaka tautose; apie
kuriq prilyginimo prasmèje kalbama kaip apie "dan-
gr4," yra labai tinkamas simbolis. Pranaéo Izaijo lü-
pomis Vie§pak pasaké: "Nes kaip dangus auk§tai
nuo àemès, taip auk§tesni mano keliai ui jûsq ke-
lius." (Iza. 55: 9) Ôia pacluota mintis, kad ir simbo-
li§kasis "dangus" yra auk§tesnis uà Zemg, ir deho
lmonês buvo ltikinti, kad àemi§kg religinig lstaigq
isakl'mai buvo aukStesni ul àmonig kelius ir todei
turèjo büti klausomi kaip pâeinantys nuo Dievo,

Tiesa, kad Dievo keliai yra auk§tesni uZ mùsq
kelius ir kad jie visi yra tikri ir têisingi. Bet Dres
turime atsiminti, katl netikras dievas buvo Éio pa-
saulio kunigaik§tis, arba, kaip Povilas ra§ë apie ji.
"ëio pasaulio dievas." (Jono 12:31; 2 Kor. 414) ëia
kalbama apie §etonq, velniê, drdiiausi Dievo ir Zmo-
gaus prieÉq, visU tautU suvedZiotojq. (Apr. 20:1-3)
§itas nematomas "oro valdàios kunigaik§tis" (Efez.
2:2) vie§patavo pasauliui daugiausia netikrq àemi§-
kg religinirf sistemg bendradarbiavimu. Jis buvo
sumanytojas Japonq §intoiano, kuris dabar didàiu-
raoje nebeteko galios toje tautoje. h. nors kitU prie-
tarq sistemq iêgos dar nebuvo taip dramatiÉkai su-
triu§kintos, kaip Japonijos, taëiau pasaulÈ visur eina
t4ja linkme.

Aprei§kimo Knygoje mums pasakyta apie "mo-
teri5ke, . . - turinèiq valdàios ant àemês karaür1-"
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(Apr. 17:18) Ta moteriSkê taippat vadinama "mies-
to" vardu, neÉventu miestu. (Apr. 18:2-4. 10) Pasa-
kyta, kad §ita moteri§kë yra "paleistuviq motina,"
ir kad "gyvenantieji ant àemës apsigerè jos paleis-
tuvavimo vynu." (Apr. 17:2) Su éituo paveikslu
galime palyginti kite moteri§kg, "skaisëi4 mergaitç,"
kuri pasidaro Kristaus "nuotaka" arba "jaunoji" ir
karaliauja su juo Zemèje tùkstanQ metg- Apie jq
ir jos SuZiedotini taippat kalbama kaip apie 'rmie-
stq." "svent4ji miestq, naujqjq Jeruzalç, nuàengian-
ëiq i§ dangaus nuo Dievo." (2 Kor. 11:2; Apr. 19: 7;
20:4,6; 2l:2, 10) Mes manome, jau bus ai§ku, kad
rnoteri§kè paleistuvë, kuri paleistuvavo su Zemès
karaliais, vaizduoja netikrq Kristaus karalystg, kuri
paprastei buvo vadinama "KrikËèionija," bet kuriq
Dieras vadina "Babilonu."

Labiausia numaskuoianéiu nurodyrnu ! Éi4 mo-
teriÉkg "paleistuve," gal bus parei§kimas, kad tau-
tos âpsigérè jos paleistuvavimo vynu. Ôia turinre
labai tinkamq i§tvirkusios baZnyëios susivienijimo
su civilinêmis valdàiomis sirnboli Europoje. Klistus
yra tikroji Galva ir Sul,iedotinis karalystês, kurie iis
lsteigs savo antrojo ëiabuvimo metu. Tikroji baàny-
èia pasidarys jo nuotaka po jos i§kêlimo i garbe, §lo-
.r,9 i1 nemirtinumq "pirmame prisikêlime." (Apr.
19:7; 20:6) Jos i§tikimunas büsimam dangi§kam
SuZiedotiniui buvo tiriamas belaukiant jo sugriàimo;
tuo tsrpu ji turëjo guldyti savo gyvybe jo tarnys-
tëje ir, kentëdamâ pasaulio i§niekinimq, ji turêjo
prisirengti susivienyti su Jezumi jo karalystëje.
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Baànyëia gi, kuri atstojo nuo tikrojo tikêjimo.

nenorêjo laukti Vie§paties sugrlàimo. Nenorêdana
laukti. ji pradêjo paleistuvauti susijungdama su ci- d
vilinëmis r aldziomis, ir paskui tvirtindama, kad ii
tokio susijungimo pasidaré Krislaus karalystë ant nt

mokslas, ir tuo tautos buvo ivestos ! apsvaigusi ir
beveik nuolatini kariavimq viena prieÉ kit4, ir jos
visos piktZodZiavo sakydamos jog tai esE dâroma
Vie§paties vardu. Viena krik§éionijos dalis buvo su-
kurstyta prieË kitq tokiu laiku ir tokiu btdu, kokie
geriausia tikdavo ne§ventos ponios, i§tvirkusios baà-
nyèios, reikalams.

Tai nerei§kia, kad ne§ventos baZnyéios ir vals-
tybès s4jungos iËleistuose ir vykdomuose istatÿ'rnuo-
se nebuvo nieko gera; nes kaikurie jq istatymai buvo
paimti iÀ §ventojo Ra§to. Asmenrl padarytoji Zmog-
àudystè buvo draudZiama; legaliËkas gi, urmu daro-
mas zudymas karo metu. buvo garbinamas. Vagystê
buvo uàdrausta, bet vistiek, VieÈpaties vardu, àmo- lf
nês buvo apiplê§ami ivairiausiais büdais; juos i.é-

naudojo kaip civilinés taip ir religinês vyriausybês. f
kurir4 jie buvo pavergti. Buvo palaikornas Dievo
isteigtasis §eimq ir giminiq sugyvenimas, ir kitais
atvéjais tikrieji Dievo istatSrmai buvo kopijuojami.
Visa, gera ir bloga, §itq auk§tesniqjq vyriausybig
varàanèioji itaka, kuri pasiekë àmones civilinig val-
dàir+ keliais, palaikè tg laikq "civilizacijq" nuo su-
irimo.

Nors tai buvo toli nuo idealiÈko pasaulio, visgi
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buvo palaikoma tam tikra tvarka, neàiürint to, kad
didàiumoje tai ivyko per anq paleistuvg moteriÈkg,
kuri visuomet pasinaudojo liaudies nemokslumu ir
prietarâis. Zmonès buvo itikinti. kad kiekvienas pa-
linkimas neklausyti "auk§tesniqjtl vyriausybiq," su-
silauks pavojingr; pasekmiq, jei ne Ëiame gyvenime,
tai tikrai po mirties. Jie buvo plakami amàinqjq
kanèiq ba.ime kaip kokiu botagu ir laikomi vergais
kunigaik§éiq, kurie nutuko gyvendami pertekliuose.
ir kunigq, kurie praturtèjo iËnaudodami àmones.
Zadêdarni jiems greita i§trùkim4 i§ lsivaizdintos ir
velnio sugalvotos Èveistainès. Valdovams nerûpëjo
savo paduotiniq nemokslurnas ir skurdas, jie tik
reikalavo jq aklo paklusnumo ir pasidavimo.

Gal kas pasakys, kad nupieËém labai tamsg pa-
veiksl4? Bet taip juk ivyko "Tamsybès ArnZiuose,"
gâdynêje, kuri buvo âptamsintâ klastingu netikros
Kristaus karalystès karaliavimu. Taip neturêjo büti
pet amiius. Naujosios dienos Ëviesa pradêjo i§pa-
lengvo auÉti. Napoleonas, neiiürint kokios buvo jo
nuodëmës, uidavè mirtinq smügl sistemai, kuri vie§-
patavo pasaulyje tamsybës amiiuose, tada kai jis
paême nelaisvën Popieàig. Atradimas Amerikos ir
i5auklejimas joje demokratijos, taippat prisidëjo p e

sulauZ3rmo Europos geleàinirl panéiq. Greitas Zino-
jimo pasidauginimas visais atvëjais, kurs pasiekè
liaudi po i§radimo spaustuvës, buvo kita svarbi irno-
né vedanti j laisvg.

Nors beveik visuotina senojo pasaulio valdZia,
sêdinti Romos soste, buvo beveik visai sutriuÀkintâ,
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vistiek tos piktos sistemos ideologij4 prièmê kone vi-
si Europos valdovai. Jie padarë valstybës baZnyèio-
mis daugelias ProtestonU sistemas, suvienydami jas

su Kataiikais. Tokiu büdu "dangaus galybés," kad
ir pasidalinusios, vistiek tebeÿie§patavo ir tebelaikê
lmones po savo valdiia. (Mato 24:29; Luko 21:26)
Tokiame stovyje pasiliko pasaulis be jokios lengvai
imatomos perrnainos iki pirmo Pasaulinio Karo pra-
sidêjimo.

Karui prasidéjus atsirado tokios kariuomenês,
kurios labai sujudino dangaus galybes arba baàny-
tines valdàias. Tame kare, kaip ir praeityje, Babi-
lonô paleistuvavimo "v}.,:ras" plûdo labai apsëiai,
Vokietijoje ir kitose jâi pritarianëiose §alyse kariams
buvo pasakojama, kad jei iie mirs karo laukuose,
besikaudami su "prie§u," tai jie tikrai gaus dan-
gi§ke atlvginima, delto, kad kovodami uZ valdlias,
jie kovoja Dievo pusêje. Visose gi kitose Vokietijai
prie§ingose §alyse, karianrs buvo sirlomas tas pat
atlyginimas. Amerikos klerikalai turëtr1 gèdytis del-
to, kad ir jie dalyvavo ipylime to paties "v5'no," ku-
ri pradiniai pâgamino âtsimetusioji Romos baZnyéia.

Tasai "pa.leistuvavimo vynas" tik dalinai teat-
liko savo darbq, bet nepasiekè viso, ko tautos tik&
josi sulaukti. Pasidalinimas mintimis ir paZvalgomis
buvo nei§vengiamas, kuomet jauni ir mEstantys vy-
rai i§ visr; pasaulio dalir; buvo surinkti kartais ap-
kasuose, kartais belaisviq uItrrâruose, ir kitokiose
sueigose. Daugelio mihtyse atsirado abejonig ar tik
jie vieni savo pusëje tekariavo del Vie§paties. Karo
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nepavykimas abiejose pusése suZadino dar daugiau
abejoniq, kuomet skurdus pokarinis gyvenimas aiS-

kiau parodè "paleistuvavimo vyno" pasekmes.

Apsvaiginta visuomené pradèjo jie§koti smagu-
mo pertekliuose, IegaliÉkuose ir nelegali§kuose.
Zmonès, kulie pavojingo karo metu manè, kad jie
kovojo del Dievo, dabar sulyg prana§ystëmis, pasi-
darè "labiau mégst4 lébavimus, kaip Dievq." (2 Tim.
3;1, 4) Bet dar labiatr atsiàyméjo faktas, kad beveik
visame pasaulyje àmonës netiktai uZmirÉo Dievq, bet
virto netikéliais. Tasai faktas pasirodo tame, kad
dviejose religiÈkiausiose Salyse, Suvienytose Vals-
tijose ir Anglijoje, ne daugiau kai vienas i§ de§im-
ties eina kada nors ! baZnyéi4.

Bet tai dar ne visa. Pasaulini.o Karo pasekmèse
gimê pirmoji komunistinê valdiia Rusijoje. Nuo pat
savo isikürimo Éita valdZia buvo prie§inga religijai.
Graikq Katalikq baZnyëia, kuri Caro laikuose buvo
tos valdZios paleistuvê, liko grieZtai suvarZyta ir
Zmoniq domésis buvo atkreiptas 'i jos klastingus
darbus. Atèizmo mokslas buvo skatinamas ir val-
dZios palaikomas.

Tiesa, kad politi§kais tikslais Rusija sakosi davusi
religinç laisvç savo pavaldiniams, bet tai buvo tik
pramanyta laisvê. Nors Graikg Katalikg baZnyëiai
buvo duotos "legalës" teisës, jai buvo leidZiama
daryti savo apeigas tik del maZumos, susidedanèios i§
senesnës kartos, kuri nepriêmè Maskvos bedievybês
mokslo, kuriame auklëjama §alies jaunuomenè.

Dabar ir vél §ita bedievi§koji valdZia, pasinaudo-
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dama suvargusiu pasauüu, nors ir pati. bridama sil-
pna, skleidàia savo itakq uà savo terilorijos ribq.
Nemaia Vokietijos dalis tebéra pavergta §iai uetikè-
liq valdZiai. Jos itaka pasiekê taipogi Lenkijq, Ru-
munijq, Ungarijq, Bulgarij4, Ôekoslovakijq, Jrrgo-
slavijq ir grgsia taippat Graikijai, Italijai ir Francijai.
Likusiose gi §alyse taippât randama visai nedaug
tokir; kurie tebeturi nors kiek tikëjimo ! Diev4, ir
tokie greit pasiduoda âuganëiai netikêjimo ltakai
arba ideologijai, kuri nebenori büti pasidavusi ista-
tlrmams, apie kuriuos buvo pasakojama, kad jie
paeina i§ auk§tesniq vyriausybiq.

Toki pasaulio padètis suàadina baimg tuose, kurie
nori atsteigti pirm 1914 metq buvusiq civilizacijq.
Tai yra viena i§ didâqjq baimiq Suvienytose Yalsti-
jose, ypaë auk§tesaiqjq valdininkg tarpe. Éita baimë
pasirodëtame. kadnesenai buvgs Prezidentâs, taippat
kaip ii darbartinis, siuntê savo asmeni§kus atstovus i
Romq pasitarimui su PopieZium. Buvo laikas, kuo-
met àodis i§ Vatikano bütq galêjes lsteigti Europoje
tai, kas i§ vir§aus galéjo atrcdyti tvarka; ir gali büti,
kad Va§ingtonas mano, kad tai ir vël gali atsikartoti.
Bet jie apsivylê. Dangsus galybês yra judinamos, ir
jrl sugebëjimas palaikyti sen4j4 santvarkq, darosi
kaskart silpnesnis.

Toks tat yra àenklas, kurs pasirodo simboliniame
danguje, Tai yra naujojo àemês Karaliaus ëiabuvimo
ienklas. Yiename atsitikime Jezus statê klausimq, ar
sugriZgs jis ras ant iemés tikêjim4? (Luko 18:8)
Dabar pasirodo, kad jarn atêjus néra pasaulyje tikê-
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jimo. Matome taippat kaip tautos dejuoja. (Mato
24:30) Milijonai dejuoja delto, kâd nelaimés palieté
tiesiog juos paëius arba jq §eimynas; kiti gi dejuoia
delto, kad rnato sugriuvimq "civilizacijos," teikusios
jiems pasisekimo ir pavergirno sau savo artimr+.

Apie tq dalykq labai aiËkiai raÉoma Aprei§kime,
18 skyrir.rje. Pradedamoji to skyriaus eilutë apibü-
dina mi-rsg VieÈpaties sugriàimq. Jonas raÈo apie jj
kaip apie galingq angelq, kurio galybè pripildê vis4
àemg jo garbe. Pirmiausia jis i§taria pasmerkimo
ZodZius prie§ netikrq karal-l'stg, ir kvieèia iÈtikinruo-
sius i§eiti iÉ jos, kad nepasidarytrl dalininkais. slogr;,
kuriomis ji bus sunaikinta. Tasai pakvietimas jau
pasiekê Vie§paties àmones. ir tùkstanèiai atsiliepè.
Dabar jau prasidèjo naikinimo darbas, ir tuo paôiu
laiku prasideda ilprana§autasai dejavimas tq. kurie
turèjo labai daug naudos iË anos sisteuos.

"Zemës karaliai, kurie su jq paleistuvavo ir gy-
veno i§dykusiai, verks ir dejuos del ios, i§vydg jos
gaisro dümus," ra§ê apa§talas Jonas. Tas pats

apa§talas dar pasakë, kad anos sistemos rémejai
sakys: "Deja, deja! tasai diclysis miestas. kurs buvo
apvilktas plona drobe, purpura ir §karlatu il papurl.
§tas auksu, brangiais akmenéliais ir perlomis. Stai
viena valanda (jos pasmerkimo valancla) Zuvo taip
dideli turtai."-Apr. 18; 9. 10. 16, 17.

Apibüdindamas didZias dieviékojo plano tiesas.
Sventasis RaÉtas nesinaudoja tik vienu simboliu.
Pastebêjome kaip tinkama buvo pamoka apie dan-
gaus galybiq pajudinim4, ir tai tur'êjo büti vienu i§
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tq ienklU, kuriais aprei§kiamas antrasis Vie§paties
éiaesumas. Mes taipogi matême kaip pilnai su tuo
sutinka Aprei§kimo apra§gnas apie nykstanëias dva-
si§kijos dangaus jêgas, kame pasakyta apie mistiéko-
jo Babilono i§griovimq ir sunaikinimq. Jdomu paste-
béti, kad regéjime, kuriuo buvo parodytas paleistu-
vés sunaikinimas, Jonas matè, kad "ji bus ugnimi
sudeginta."-ApreiÉkimo 18; 8.

Taigi "ugnis," ir "pajudinimas," arba "sudrebini-
rnas," yra simboliai, kuriais paveiksluojamas ivairiq
§io "dabartinio pikto pasaulio" elementq sunaikini-
mas. (Gal. 1:4) Del tos prieZasties pasakyta, kad
"ugnis" eina sykiu su Kristaus èiaesumo apreiÈkimu.
Jis apsireiÉkia "ugnimi," ir dangaus "pajudinimu."
Pana§iai kalba apie tai Apastalas Povilas, raèydamas
Tesalonikos bainyéiai: "O jums, varginamiesiems,
atilsiu draug su mumis. Tai ivyks, kuomet Vieépats
Jezus apsireik§ ië dangaus su savo jêgos angelais,
ugnies liepsnoje. Jis atker§ys tiems, kurie nepaàista
Dievo ir neklauso müsq Vie§paties Jêzaus Kristaus
evangelijos."-2 Tesal. 1:7, 8.

Jo "jêgos angelai," kurie turès pasirodyti su
Jezumi, beabejonès yra nariai jo pagarbintosios ba-
Ènyèios. Zodis angelas reiékia pasiuntini, ir jo küno
nariai bus pasiuntiniai, kurie draug su Vie§paéiu
teiks àmonijai naujosios karalystês palaiminimg. Bet
pirmiausia kiekviena karalystës dalis turës büti su-
naikinta ir visas pasiprie§inimas Dievo naujAiam
pasauliui pa§alintas. Surhkimas pas sâve tg, kurie
karaliaus su juo, yra pirma Kristaus darbo dalis
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pirmuose jo antrojo èiabuvirro metuose. Tai turês
büti pilnai atlikta pirma negu senoji santvarka bus
visi5kai sunaikinta; todel "ugnies liepsna," kuri
turès apreik§ti Kristaus èiabuvimq, tada kai jo baà-
nyèia bus su juo, yra vienas i§ ateities Zenkh4. Jis
artimai sujungtas su "ugn.imi," kurj. sunaikins misti
Èkqji Babilon4. Jau dabar mes galime matyti tos
liepsnos prasidëjimA, bet Babilonas dar tebëra gy-
vas, nors jau yra marinamas. Vie§paèiui iËtikimi
KrikËèionys bus su juo pirma negu ivyks galutinas
Babilono sunaikinimas.

Pastebékime tat, kad Kristaus ëiaesumas turës
büti apreik§tas dangaus pajudinimu ir "ugnies liep-
sna." Mato apraéymas, ai§kinantis §i dalykq lieëian-
èiq Vieèpaties prana§ystg, sako, kad kuomet Zmogaus
Sünaus Zenklas pasirodys danguje, kitaip sakant,
kuomet dangaus galybês bus taip sujudintos, kad jos
jau nebegalës suvaldyti nerimstanèir4 minig, kaip
seniau buvo daroma, tuonet "visos Zemës giminês
dejuos." Po to jie matys Zmogaus Sünq ateinanti
dangaus debesiuose. (Mato 24;30) Sitas tekstas pa-
rodo, kad Zmonirl dejavimas prasidës pirma nekaip
jie paàins tikrqj4 suspaudimq prieZast!; i§tikimiems
gi Vie§paties budêtoiams tasai simboli§kojo dangaus
pajudinimas ir tautLl suspaudimas didZiausiame pa-
saulio nelaimir; laike, bus Vie§paties ëiaesumo ir §io

amiiaus pabaigos àenklais. Todel svarbu pastebèti
skirtum4 tarp Zenklq ir pilnesnio jq i§sivystimo iki
tokiarn laipsniui, kad visos imouijos akys atsivers ir
"pamatys" arbâ tikriau, paàins, kad Kristus, "kara-
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liq Karalius ir vieÉpaèiq VieËpats," yra suglirgs
ikurti savo karalystg ir kad delto lvyksta naikinimas
senosios santvarkos, kuriq Zmones vadina civiliza-
cija.

Svarstant apie §i dalykq reikia suprasti kaip visq
tautq Zmonës "matys" VieÈpat!. Jau pabrêZêm, kad
SventraËtis grieZtai sako, kad prikeltasis Kristus,
kaip asrnuo, negali bùti Zmônig akimis matomas, nes
jis ir jo dangi§kasis Tëvas "gyvena nëvieno nepriei-
namoje §viesoje, kurio Zmogus nematé, ir negali
matyti." (1 Tim. 6:16) Kaip dangus, kuriame àmo-
gaus Sünaus "Zenklas" pasirodo, yra simboli.nis, taip
ir matymas yra simbolinis, reiékiEs paËinimq. Évent-
ra§tyje daZnai vartojama akis kaip paàinimo simbo-
1is. Kalbèdamas apie savo mokytiniq sugebêjiur4
suprasti kaikurias dieviÉkojo plano tiesas, kurios bu-
vo pasléptos nuo kitq, Jezus pasakè: "Palaimintos
jüsq akys, nes mato, ir jüsq ausys, nes girdi."-Mato
13:16.

Vélesniu laiku, ApaÈtalas Povilas. apibùdindamas
ankstybos baànyèios i§manymq apie Jezaus pirmqji
âtèjimq, kuomet jis buvo atëjgs kaip Zmogus atpirkti
àmones, pasaké: "Bet t4, kurs buvo padarytas maàkq
maZesnis uZ angelus, kad jis Dievo maloningumu
paragautq mirties uà kiekvienq Zmogq, Jezq de1 mir-
ties kentèjimo mes matome apvainikuotq garbe ir
§love." (Zyd. 2:9) PranaËas Izaijas, ra§ydamas apie
Kristg, kaip apie "Vie§paties rank4," sako mums,
kad Vieépaties ranka bus apreik§ta "visr; tautr.l
akyse, ir visi Zemês pakra!èiai matys mùsq Dievo

r.
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iÉgelbéjimq." (Iza. 52:10; 53:1) Jobas, pareik§ilamas
savo pasitikèjim4 Sutvertojumi, pasakê: "Po to kai
bus sunaikinta mano oda. a§ pats rcgêsiu Dievq";
kitur gi §ventqiame Ra§te aiÉkiai pasakyta, kad nè
vienas Zmogus negali Zodinèje prasmêje matyti Diev4
ir iÉlikti gyvas.-Jobo 19: 26; 2 Mozès 33:20.

Tai yra tik keli pavyzdZiai §ventra5èio tekstq,
kuriuose ZoclZiai "matys," "regëjimas." arba "akis,"
naudojami atvaizdinimui paZinimo. Ir tokioje pat
plasmêje kiekviena akis pagaliau "matys" Jezg dan-
gaus debesl'se. Tai rei§kia, kad jie paZins jo èiabuvi-
m4 i§ danguje pasirodàiusir4 Zenklg, tada kai dvasiÈ-
kijos vie§patavimas minioms bus sulauàytas ir pa-
sekmëse atsiras abelna netvarka.

Reikia taippat atsiminti, kael tyrinêdami Dievo
plano iisivystimS, mes. nekalbame apie minutes. ar'
valandas, arba dienas, bet apie metus ir anlZius. Apie
hq §ventraÉtyje pasakyta tik keliais ZodZiais, ir kq
galime ! kelias sekundas perskaityti, gali nurodyti ir.
daZnai nurodo i tai, kas gali iyykti tik per. daugeli
metq. Taip yra ir su àmogaus Sünaus àenklu, kuris
pasirodo sirnboliÈkame danguje. Tasai àenklas jau
pasirodé ir mes, budètojai, paZlstame ir suprantame
kq tai reiëkia. Pasaulis irgi mato ir baimê pripildo jq
§irdis, nes dar iki §iol jie neàino, kq tikrybêje tai
reËkia; jie nematq kad tai rei§kia naujojo Zemês
Karaliaus èiabuvim4, isteigimA naujos dvasinès val-
dàios arba pradài4 "naujo dangaus," kuris kartu su
naujqjq simboling Zemg, sudarys rytojaus pasauli.

Vêliau, kuomet besikeiéiq pasaulio ivykiai paro-
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dys àmonêms jq visi§kq negalëjim4 isteigti tvarkq
betvarkés vietoje, ir ramybg bei gerovç vietoje karo
ir bado, savo paskirtu laiku VieÉpats gelbês jiems
suprasti kE rei§kia esamqjo laiko lvykiai. Jie "pama-
tys," kad naujasis àemês Karalius yra pradèjgs savo
karaliavimq ir kad pirmas jo darbas buvo paÈalini.-
mas senosios santvarkos, kurios pagrindas buvo
saumylumasl o taip turêjo büti delto, kad àmonês
susiprastq, kad jiems reikiâ naujosios Kristaus val-
dàios. Tuomet jie supras, kad tai, k4 jie manê èsant
baisia nelaime, ir apie k4 jie sakê "Deja, dejal" buvo
tik irodymai, kad naujosios pasauüo santvarkos
Karalius jau atèjo ir ima savo didài4 galybg ir pra-
deda karaliauti.-Apr. 1l: 17, 18.
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. Jo ëiobuvimo §viesumos

" N es kaip Éeibas i§ei,na M.Lo rutlt ir pasirod.o iki
uakary: taip bus ir àmogaus Sû,naus

éiab uo inas." -M ^To 
2 4 t 27.

ït»
AR NIEKADA joks Zemi§kas karalius arba

didàiùnâs nebuvo taip garbingas ir galingas,
kad bùtr1 buvg gaiima pasakyti, kad jo §vie-

sumu buvo a1Èviestas visas pasaulis. nuo rytq iki
vakarq. Taip taëiau turês bûti su naujojo Zemês

Karaliaus. Jezaus, èiabuvittru, nes tai yra jo paties
apibüdinimas savo ëiabuvirno. Taip jis ai§kiuo savo
mok5rtiniams atsiliepdamas i jq klausimE, "Koks bus
iavo éiabuvimo ir amàiaus pabaigos àenklas?" lsiàiü-
rëjg ! auk!éiau privestqii tekstq, mes greit galime pa-
stebëti, kad §itie lodZiai nêr'a ir negali bùti taikomi !
àemiÉko karaliaus èiabuvimq, bet pasidaro supranta-
mais tik tada, kai pritaikome juos dievi§kai esybei.
Tam, kurs kaip ir patsai Tvërêjas, yra Zmoniq akimis
nenlatomas.

Pradedamieji paties Vie§paties aiÈkinimo ZodZiai
apie jo antrqji ëiabuvimo bùcl4 patvirtina §iq iÉr.ad4.
nes jis lspêjo savo mokytinius, kad jei kas sakytr4, jog
jis rado Jezq kur nors pasislêpus!, netikêti, nes ne

( 87)
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toks bus jo antras ëiabuvimas ânt Zemës. Jezus jau
buvo ai§kings, kad jo ëiabuvimas, graiki§kai porou-
siq bus "kaip vagis nakt!," neZinomas visq, i§skyrus
tuos, kurie budês. Bet jis nenorêjo. kad jie manytq,
kad jis bus kur nors pasislëpgs kaip Zmoginè esybè,
ir kad jie§kodami jo mokytiniai galës ji r.asti.

Jo mokytiniai buvo pra§g jo paai§kinti kokiais
ienklais bus galima paàinti VieÉpaties antrqji èiabu-
vimq; todel ai§kindamas apie savo ùiabuvimo Èvie-
sunrq, jis pasakè jienrs netik apie vienq Zenklq, bet
plaèiai ai§kino kokiu bùdu bus galirna paZinti jo
üiabuvin.rq. Pii-lna tai paZins jo Zraonês, pagaliau gi
visas pasaulis. O kq Jezus rei§kë, sakydamas, kad jo
èiabuvimas bus kaip àaibas, §vieëiantis nuo rytrl iki
vakarq? Lukas atsako i §i klausim4, kuomet jis
cituoja Jezq, sakydamas: "Nes kaip Zaibas, Zaibuoda-
mas padangëje, §vieëia ant viso, kas po dangumi, taip
bus savoje dienoje àmogaus Srlnus." (Luko 17:24)
AiÉku, kq Èitie àodàiai rei§kia: Jezaus éiabuvimas
ap§vies pasaul!. §vent4jame RaÉte §viesa uaudojau:a
kaip àinojimo simbolis. Kitaip saliant. tai Dievo ir jo
i§ganymo plano paZinino vaizdas. Todel §ia simbo-
li§ka kalba Vie§pats pasakè ! savo mokytiuius, kad jo
antrasis èiabuvimas ânt iemès, l(aip naujojo pasâulio
Karaliaus, pasirodys dideliu Éürojirno pasidauginilrlu.
kuris laikui bêgant pasiclalys taip toli siekiqs, kad
pagaliau visa iemë bus pripildyta VieÉpaties gar'bês
paZinimu, kaip vanduo dengia jûr4.-Iza. 11: 9; Abak.
2:14.

Krisraus sugrllirno tikslu yra ikur.ti 2emëje tei-
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sing4 valdàiq, vadinamq, Dievo karalystê. Yisi gar-
bingi Senojo Testamento paZadai, iieèiq §i4 Vie§pa-
ties karalystg, turés ivykti per Kristg. Vienq tokig
paàadêjltrrr; para§è Pranaéas Dovidas: "VieÉpats ka-
raliauja, tegul <làiaugiasi iemê; tesilinksmina daug
safu. Debesys ir tamsun:as aplink ji; teisybë ir ieis-
mas jo sosto pagrindai. Ugnis eina pirrn jo, ir degina
aplink ji jo neprietelius. Jo Zaibai §vieèia ant Zemês

-skritulio: iemé mato ir dreba. Kalnai tirpsta kaip
va§kas visos àemès VieËpaties akivaizdoje."-Psal.
97:1-5.

Visq pranaËingr; VieÉpaties kalbq pagrindas buvo
Senojo Testamento prana§ystês ir jos buvo shirtos
i§ai§kinti tai, kas buvo para§yta. Mokytiaiai tikèjo.
kad Jezu-s buvo aièjgs büti dideliu Karaliumi, apie
kur! buvo prana§avg prana§ai; todel ai§kindamas
jiems kaip §ito Karaliaus èiabuvin.ras atsilieps i pa-
sauli, Jezus turbût turèjo mintyje auk§èiau pami-
nët4i4 prana§ystç. kurioje Dovidas sako, kad naujo
Karaliaus "Zaibai Svieèia ant Zemès," ir kad 7-rnonès

matys §ituos Zaihus ir "drebës."
Svarbu pastebéti, kad nrinétoji pranalyslè apibü-

dina pasaulio sqlygas "Vie§paties karaliavimo" lai-
kuose, ir ai§kiai parodo, kad ramybé pasieks visq
pasauli ne tuojau po jo karalystês prasidêjimo.

"Debesys il tÂmsumas aplink jj," sako plana§as,

"Ugnis eina pirrn jo, ir degina jo neprietelius," Do-
vidas priduria. Zrrronês 'dreba" delei Zaibq, kurie
aprei§kia naujojo Karaliaus èiabuvimq; ir "kabrai
tirpsta kaip vaÉkas" jo akivaizdoje. Tai labai reik§-
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mingi lodiiai, ir jei norime ai§kiai suprasti k4 reii-
kia antrasis ëiabuvimas ir tùkstantmetinis Kristaus
karaliavimas, tai labai svarbu laikyti omenyje auké-
éiau parninêtuosius ZodZius. Kristus sugr!àta kara-
liauti. ÀpaÉtalas ai§kina, kad jis turi karaliauti iki
nepadës visr4 savo neprieteliq po savo kojomis, "pas-
kuëiausioji gi neprietelè bus sunaikinta mirtis." (1

Kor. 15:25, 26) Dàiaugianrês. kad didiioji neplie-
telé mirtis bus sunaikinta; bet yra ir kitq nepriete-
liq, kurie bus sunaikinti Kristui karaliaujant; ir jU
tarpe randasi "§io pasaulio karalystes." Apie jas
pranaÉas kalba kaip apie "kalnus," kurie tirpsta
kaip va§kas Yie§paties akivaizdoje.

Dar ai§kiau kalbama apie ta pati dalykq antroje
Psalmèje. "Reikalauk iË mançs," sako Jehova i sato
Sünq, "ir a§ duosiu tau pagonis kaip tavo tévainystq
ir kaip tavo nuosavybç àemês ribas. Valdysi juos
geleZine lazda ir sutrupinsi juos kaip puodàiaus in-
da." (Psal. 2:8, 9) Sita ir kitos prana§ystês ai§kiai
parodo, kad Kristaus karaliavimo ant Zemês prasi-
dëjimas pasiZymi toli-siekianèiais "civilizacijos" pel
versmais, kuriais karalystês ir §io pasaulio valdiios
bus, viena po kitos, sunaikintos. Tokiose sqlygose
btdami Zmonès "drebës," negalêdami i§ pradZirl su-
prasti kame tikroji perversmr4 prieàastis. Todel pa-
sauliui naujojo Karaliaus éiabuvi»ras bus "debesys
ir tamsybë." Pasaulis neZinos, kad jo i§griovimas
atèjo delto, kad Kristus, naujasis Karalius, êmë ant
saves savo "didàiq galybg ir karaliavo." - Aprei§.
11: 15, 17, 18.
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"Zalbai," kurie eina sykiu su Vie§paties ëiaesu-
mu, pirmiausia sukelia imogâus kerËto audrq, nai-
kinanéiq senoio pasaulio santvarkq, bet jie turi ir
kitoki4 reik§mq. Kaip jau mâtêm, Sventra§tis ai§kiai
parodo, kad pirmiâusia àodlio "Zaibai" prasmè yra
§vietimas, ir i§tikn;jq liaudies ap§vietimss pâdarys
galq senqjam pasauliui. Prana§as Daniêlis ra5o apie
§i "paskutinig dienq" ap,§vietimq kaip apie "Zinojimo
pasidauginimq." susijusi su labai $eito vaânëjimo
bùilais. apie kuriuos pranaéas kalba kaip apie "Egi-
nëjimq Éen ir ten." (Dan. 12:4) Daniêlis jungia Èi
Zinojimo pâsidauginimE su dideliq "priespaudg 1ai-
ku, kokio nebuvo nuo to meto, kai tautos pradêjo
büü." (Dan. 12:1) Tokia tat ai§kia kalba prana§as
pasakoja mums apie tuos paèius ivykius apie ku-
riuos raÉè Psalmistas kaip apie "âibus," ap§vieëian-
èius pasauli ir verèianèius àmones drebêti ir valdÉias
"i§tirpti."

Vie§pats Jezus, kalbédamas apie "Zaibus," kuriais
bus apreikËta io çtwousia arba ëiabuvimas, pasakë.
kad jq §viesa i§eis nuo rytq ir Évies iki vakarq. Tu-
rirne tik vien4 §üesq, kuri reguliari§kai keliauja nuo
rytq I vakarus nuÉviesdama Zemg, ir jq vadiname
saule. Bet VieËpaties èiaesumas nèra visais atvëjais
panaÈus ! saulg, ir delto Jezus nenaudojo grâikq Zo-
di rei§kianti saulg. Ai§kindamas apie savo èiabuvimo
apsireËkimo büd4 jis vartojo Lodi qstrape, Ir tai y.ra
vienintelis àodis Nauj4jame Testamente i§verstas
"Zaibas," bet tuo paèiu àodZiu nurodoma ir i kitas
§viesas. Tuo paèiu àodliu pavadinta àvakês §viesa
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(Luko 24:4) Tasai Éodis "astrape" yra prideranèiai
i5verstas "Zaibas," kuomet jis jungiamas su griaus-
mais, bet tuo paèiu Zodàiu galima pavadinti ir kitas
§viesiai Zibanéias §viesas-

Ir §ita Zod! Jezus naudojo sakydamas, kad jo ëia-
buvimas, jo pwousia, bus kaip àaibas, pasirodantis
rytuose ir pagaliau pasiekies vakarus; kitaip sakant,
nu§vieèiantis visq Zemç. Toks bus tùkstântis metq
Kristaus karaliavimo; nes jis bus "tikroji §viesa, kuri
ap§vieèia kiekvienq àmogq, ateinanti i pasauli." (Jo-
no 1:9) Bet VieÉpaties èiaesumo §vietimas nuo ryt!;
iki vakarq primena mums saulês uàtekêjimq; ir kaip
mes visi Zinome kad tie, kurie yra pabudç ir laukia
au§ros, pirmieji pamato naujos dienos i§au§imq; nes
tik jie vieni temato rytuose tekanèios saulês spindu-
lius. Ir toki4 palaimintq privilegij4 dabar turi Vie§-
paties sargai, kurie stovi sargyboje pas Siono mürus.

Jau ai§kinom, kad §ventra§tis naudoja Ëviesq kaip
Zinojimo simboli, ir tasai trnlaimintas àinojimas apie
Vie§paties èiaesumq pirmiausia suteikiamas jo àmo-
nëms, tikriesiems Jezaus pasekëjams. Tiesos paÉini-
mas, lieèiqs dievièk4ji planq, Sventqiame Ra§te su-
lygirramas su "maistu"; ir sugriàgs, Jezus iadêjo tar-
nauti savo Zmonéms ir duoti jiems "maisto tinkamu
metu." (Luko 12:37; Mato 24:45) Tal kitas paZadè-
jimas, parodantis, kad Vie§paties Zmonës bus pirmie-
ji, târpe q, kurie bus ap§viesti Kristaus ëiabuvimo
Éviesumu. Tasai paZadas jau buvo gausiâi ivykintâs.

§ventra§tis pranaÉavo, kad po apaÈtalq mirties
turêjo ateiti didis atpuolimas nuo tikrojo Evangeli-
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jos tikêjimo, ir kad dieviÈkojo plano tiesa turèjo bùti
sudarkyta. Taip atsitiko beveik su kiekvlenu dievi§-
kojo plano mokslu. Atpuolimas iËsivystè iki tokiam
laipsniui, kad vardi§koji baànyèia al<tuallai susivie-
nijo su civilinémis valdàiomis ir istei§ë àemêje ne-
tikrq Kristaus karalystg. Tokiu bùdu tikrosios Kris-
taus karalystês viltis ir palaiminimai, kokius ji su-
teiks Zmonèms, buvo uZmir§ti.

Sventra§tis aiÉkiai parodo, kad sutyerdamas Ëmo-
gq Dievas turèjo tikslq leisti jam gyventi allt iemês
amZinai ir turèti valdiios. Bet imogus nusidèjo ir
tuo prarado teise gyventi, nes buvo nubaustas mir-
tin. Biblijoje iabai aiÉkiai pâsakyta, kad "nuodëmës
alga yra mirtis." (Rom. 6:23) Tamsiuose viduram-
Ziuose mirties prasmé buvo i§kraipyta ir buvo ma-
noma, kad tasai Zodis rei§kia amàin4 kankinimq pra-
garo ugnyje; ir buvo pasakojama, kad Jezus atèjô
Ëgelbêti nusidêjëlius i§ §itos baisëtinos bùsimos ne-
dorr2jg buveinês; buvo taippat tikima, kad tikintieji
i lGistq bus pâimti tiesiog ! dangq. Tokiu büdu tik-
roji Biblijos tiesa buvo uàdengta imoginiq teorijr2 sq-
5lavomis.

§ventra§tis gi skelbia prieÈingai, kad Jezus atèjo
numirti uZ Adom4 ir uZ vis4 padermg ir suteikti jai
progos sugrizti.i gyvenima ant Zemês. "Kaip Adome
visi mir§ta, taip Kristuje visi bus atgaivinti," ;rra
Apa§talo Povilo Zodàiai. (1 Kor. 15:22) Kristaus ka-
raliavimo laikas, kuriuo Zmonija bus atsteigta gryeni-
man ant iemês, Apa§talo Petro pmmiatas "visg da-
lykq ataaujinimo laikais, apie k4 Dievas kalbëjo visq
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savo §ventr4jrg prana§q burna nuo pasaulio prasidêji-
mo. (Ap. Darb. 3:19-21) §ita puiki viltis, kuri vi-
duramZiuose buvo nelmatoma, dabar ir vèl buvo su-
grqËinta i§tikimiems Siono sârgams, nes tai vienas
ii anq §viesos spinduüq, palinksminanëir1 §irdis tr;,
kurie pilmieji pastebêjo VieËpaties èiaesumo §vie-
sumE.

Daugelios i§ netikrr; viduramZiq doktrinq turèjo
vir§ujing tiesos i§vaizd4. Kuomet buvo tvirtinama.
kad tikintieji i Kristrt nueina i dangq tuojau po mir-
ties, buvo manoma, kad Sventra§tis paremia tokie
nuornone. Tiesa, kad §ventasis EaÉtas siglo dangi§k4
vilti Vie§paties pasekèjams, bet jie pa§aukti i tokie
auk§tq vietq dievi§kEjame plane, ne i§gelbêjimui ié
amiinqju kanèiq, bet delto. kad atstovauda!1i imo-
nijq, jie karaliautq su Kristumi ir dalyvautq su juo
visq Zemës giminiq palaiminime. ôia turime kit4
svarbiq tiesq, kuri pasidarè ai§ki Siono sargams del-
to, kad pasirodé Kristaus éiaesumo §viesumas.

Tuo metu turëjo pasirodyti skirtumas tarp baZ-
nyëiai suteiktojo dangi§kojo pa§aukimo ir atsteigimo
vilties pasauliui; nes Éita "VieÉpaties diena," kurioje
rnes gyvename, yrâ perversmo laikas, po kurio turi
ateiti "atnaujinimo laikai" visam pasauliui, ir Dievo
valia yra toki. kad paskutiniai baànyèios nariai èia
ant Zemés skelbtr; àmonèms §ias geras naujienas. Tos
iinios jau buvo skelbiamos beveik visame pasaulyje
pastaryjq kelirtr metg bègyje. Reikia prisiminti. kad
Jezus iadêjo duoti "maisto tinkamu laiku," todel
"tinkamu metu" baZnyëiai buvo suteiktas ai§kus
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supretimas apie didZia atsteigimo tiesQ, nes neilgai
trükus pasaulyje turës büti lkurta Dievo karalystê
ir visai imonijai bus duota proga isigyti amZinqji
gyvenimq ant Zemës.

Zinojimo pasidauginimas visame pasaulyje yra
Vie§paties ëiabuvimo Éviesumo vaisiumi- Pasinaudo-
dami tuo Zinojimu Zmonès geriau susipaÈino su
materiâliais dalykais, nes tokiu büdu àmonija pri-
rengiâma priimti Kristaus karalystès palaiminimus,
nes àmonijai teikiamieji palaiminimai daugiausia bus
medàiâginiai. Bent kiek pagalvoje apie stebëtinus
noksliËkus i§radimus, kokie pasieke pasauli §ioje
kartoje, mes galime suprasti, kad esamojo laiko !vy-
kius negalime sulyginti su iokiais kitais ivykiais
Zmogaus Ètoriroje-

Mes esame patinkg uàmir{ti kad §iq dienq ap-
§vieta iÉsiplatino pasaulyje labai greitu tempu, pa-
lyginus su praêjusiais tükstanéiais metg, kuriais bu-
vo visai nedaug arba ir visai nebuvo Zinojimo pasi-
daüginimo. Abel:rai Émoniq ap§vietimas taippat kaip
ir moksli§ki atradimai pâstarqjq §imto metq bëgyje
buvo àymesni negu tai, kas buvo pasiekta pe1 §e§is
tùkstanèius metq pirrnesniais laikais.

Visais praeities arnÈiais pat:nga buvo labai lëta.
?ik penkioliktame §imtmetyje, kuomet buvo i§rasta
spâustu1,è, atsirado plogâ greitesniai mokslo ir ii-
noiimo paZangai. Tode1 bûtg.neprotinga sakyti, kad
müsq dienq palaiminimai, yra tik Zmogaus sumanu-
mo veisiai, kaip kad evoüucininkâi nori mus itikinti.
Turime tik vienq protingq i§aiSkinim4 kodel pasaulis
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pasiliko neàinojime per §e§is tùkstanèius metq, i.r
paskui staiga susilaukë tokios gadynés, kurioje de-
Éimties metq küdihiai Èino daugiau negu praeityje
àinojo valdovai ir kunigaik§ëiai, ir kurioje, jei bttq
pa§alintos karo nelaimës ir pokarinis skurdas, pap-
rastas darbininkas galëtr+ gerëtis gyvenimo patogu-
urais, kokiq neturêjo senovês turtingieji. Tikrqji G-
ai§kinimq patiekia §ventasis Ra§tas, kuriame pasa-
kyta, kad taip atsitiko delei Kristaus éiabuvimo Ëvie-
sumo, teikianèio "Zinojimo padaugêjim4," apie kuri
Daniëlis pasakè, kad juo atsüymés Éios piktos san-
tvarkos "pabaigos laikas."-Dan. 12:4.

Besirengiant prie §ito stebëtino Zinojimo pasi-
dauginimo "paskutinëse dienose," buvo i§rasta spau-
stuvë. Nors tai buvo svarbus naujosios dienos pa-
Zangos Zenklas, vistiek dar praèjo daug metq iki
spaudos mokslas pasidarê vie§as ir visiems prieina-
mas, ir ük tuokart jis tepradèjo keisti pasaulio eigq.
Laikr.ri bêgant spaudos leidiniai ir jais patiektâsis
àinojimas pasiekê beveik kiekvien4 Zmogq, ir pra-
eities tamsumas nebegalëjo atsispirti prie§ didêjan-
éio Zinojimo spindulius, kurie vis labiau ir labiau
pripildê àemç.

Zymus faktas buvo tas, kad pimroji knyga. kuri
buvo atspausdinta naujai iÉrastoje spaustuvêje, buvo
Biblija. Ankstyboje devyniolikto §imtmeèio pradàio-
je susitvèrê didàios Biblijq dlaugijos. ir Biblija, "ci-
vilizacijos §vyturys," pradêio greitai pli-qti po visa
pasau[. VieËos mokyklos ir priverstinas §vietimas
pasidarê istatymu, delto, kad atspausdintoji litera-
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türa padarê tai galimu. Laikm§ëiai, perijodiniai 1ei-

üniai ir vie§os skaityklos pasidarê paprastais daly-
kais. Prie §itq Zinojim4 skleidàianèiq jmonig greit
prisidêjo dar telegrafas, telefonas, radijas ir dabar-
tiné televizija. Tokiu bùdu pasaulis pasiekè tokiq
gadyng. kurioje lvykiai vienoje àemès dalyje uZ va-
landos, arba net uà kelig n.rinuéiq, buvo apskeibti
ir Zinomi beleik visarne pasarrl5ie.

Zinojimui padaugëjus. tuojau atsirado greito va-
Ziavimo priemonès, ir i maZiau kai Èimt4 metr! \,isr+

tautq àmonès pradëjo apkeliauti Zemg laivais, gele-
iinkeliais ir net lèktuvais; praeit]'je gi per tükstân-
èius metq nebuvo galima padaryti jokios paàangos
toje linkmëje. Mùsg gi pratêviai pirm §imto metq
keliaudavo maàdaug po dvylik4 m1,lig per valandq
ir delto toli nennvykdavo; dabar galima persklisti
vandenynus trijq ar daugiau Éin1q myliq per va-
land4 gleitumu. Pavyzdàiui, iis straipsnis buvo pa-
raËytas skrendant oru du èimtu ir dvideËimt pen-
kias mylias per valandq lèktuvu, kuris dabar vadi-
namas perlètu,

Esamojo laiko ivykiai ir tai, ko àmonês tikisi su-
laukti ateitt,je, aiSkiai parodo ivykimq Vie§paties
prana§ystès apie Zinojirno padâugèiimq, apie kuri
buvo kalbama kaip apie jo èiabuvimo §viesumq.

Galirnybê ir proga skaityti; lêktuvai, radijas ir kiti
moksliËki müsq dienq i§radimai, savaimi nebùttl bu-
v9 Vie§paties èiabuvimo lrodyrnais, jei jie nebûtL1
turëjg gilios ltakos imonig mintyse. Bet ir §itas ivai-
riais bûdais pnsirodgs àinojimo pasidauginimas ne-
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pakeité visq pasauli. Galime sakyti, kad savo i§ra-
dimais trnsaulis dabar naikina patsâi save; Des seno-
sios nuomonés ir tuadicijos, kuriomis buvo palaiko-
mas senasis pasaulis, nustojo savo galios ir ltakos
Èmonèse. Tai pirmas reikalingas àygis ! Kr.istaus ka-
r.alystês palaiminimus, kurie pasieks Zmones po pil-
no senosios santvarkos sunaikinimo.

Civilizacija, kuria pasidauginçs ânoji'nas 4"6..
triu§kina, buvo vadinama krik§èioni§ka. Tiesa, kad
kaikurios moralês taisyklès ir pirm 1914 metq buvu-
sig valdZiq lstatymai, buvo i§dalies pastatyti aDt
Biblijoje pâra§ytqjq istatymU. Bet §itie teisingi is-
tatymai buvo sumaiÈyti su pragaiÈtingais prietarais,
taip klaidingai atvaizduojanèiais tikrojo Krik§èionio
desnius, kad jais buvo piktiodüuojama tik4jam
meilès Devui. Pawyzdàiui imkims Diev4-niekinanëi4
amZino kankinimo teorij4, arba jai panaÉiê, beni kiek
§velnesnç, §veistainës teorij4. §iomis klastomis Zmo-
nès buvo plakami 1yg botagais ir verëiami klausyti
tuomet buvusiq valdiig. §itais g4sdinanéiais pr-ie-
tarais Zmonès-ypatingai Europoje--buvo i§naudo-
jami ir apiplê5ami. Jais tautos buvo laikomos pa-
wergtos i§tvirkusiai valdanèiai klerikah; klasei, ku-
ri, pasinaudodama valstybês parama, vertê Imones
pasiduoti neteisingiems atpuolusios baànyéios rei-
kalavimams.

Zinojimui pasidauginus §itie baimès ir prietaru
panëiai dabar iftnlengvo lauiomi. Daugeliose Euro-
pos ilalyse, kur àuronës buvo daugiausia jq suvar-
Zyti, dabar jau tokie klaidingi isitikinimai beveik
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visai nustojo galios. Bet mesdami Èalin sugedusi
moksl4 ir iàtvirkimq, jie kartu atrretè ir tai, kas
gera, ir delto pasaulis greitai skesta i bedievybe. Vi-
sokie moralês ir religijos ry§iai pradeda trükti, ir
minioms pasiliuosavus nuo kietos diktatorystës, pa-
saulis greitai atsiduria ! padëti, kame kiekvienas
àmogus yra pats sau istatlmu.

Bet tai yra tik pirmieji arba pradiniai pasidaugi-
nusio Zinojimo rezultatai arba Vieëpaties èiabuvimo
§viesumo vâisiai. Ir tâip turëjo ivykti. nes tuo àmo-
nès prirengiami suprasti, garbinti ir tarnauti tikr4-
jam Dievui; jie turi mesti §alin vis4 pasitikèjim4
netikrais dievais, kuriuos jie garbindavo ir kuriems
jie tarnaudavo. Nors tiesa, kad nekurie vardi§kos
krikÈèionybês moralês istatymai buvo pana§ts i
Biblijos istatymus, taëiau jq didZiuma buvo taip i§-
kraipyta ir taip sumai§yta su Zmoniq padavimais,
kad jie negaléjo apreik§ti liaudZiai tikrojo Svent-
raÉèio Dievo. Todel, nusigrgZdami Ëalin nuo netikrq
diew i netikëjimq, àmonês tikrybêje neâtsisâko ti-
kèti i tikr4ii Dievq, kurio jie dar niekad nebuvo
paZinç.

Taip tat i§prana§autasis Zinojimo pasidauginimas
naikina tikëjim4 i praeities prietarus ir ardo àmo-
nig pasitikêj.imE lstaigomis ir valdZiomis, kurios bu-
vo pastatytos ant §itq prietarq, ir delto kaikurie sten-
giasi greiëiau iÉardyti jas. Tokiu tat suprantarnu
btdu Vie§paties ëiaesumo §viesumas naikina senqji
pasaul! ir prirengia àemq lkürimui naujo, nuo Die-
vo paeinanèio rytojaus pasaulio. Kaip tekanèios sau-
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lès spinduliai, kuomet pasiekia drégnq ir §alt4 àernç,
daZnai sukelia tir§t4 migl4, kuri aptemdo iemës slê
nius, taip ir anie Vie§paties ëiaesumo §viesos spin-
duliai arba i§prana§autasai àinoiimo padaugêjimas,
kuomet pasiekia prietary liùgnus ir klaidq purvy-
nus, iveda i pasauli "tokiq priespaudg laikq, kokio
nebuvo nuo tautq pmsidèjimo."

Viena prana§ystè, kuri atkreipia démesl i nai-
kinanéiq àinojimo galybç, tada kai pasirodo praei-
ües prietarai, randasi 2 Tesalonieèiams 2:8, kame
Povilas ai§kina kokiu büdu bus sunaikintas didysis
Antikristas, kurio sunaikinimas lvyks Kristaus ant-
rojo éiabuvimo pradZioje. Norint supmsti kq 3i pra-
na§ystè rei§kia, rcikia atsirninti kokiose apystovose
ji buvo para§yta. Savo pirmame laiÈke Tesalonikos
baZnyèiai PoviJas ai§kina, kad Vie§paties diena. Kris-
taus antrojo éiabuvimo diena, ateis i pasaul! 'kaip
vagis nakti." Bet jis uàtikrino brolius, kad ta diena
nepagaus juos kaip vagis.._1 Tesal. 5:1-5.

AiÉkindamas §iq labai svarbiq, Vie§paties antlqj!
âtejimA lieèianéi4 tiesq, Povilas tik pakartojo tai, kq
patsai Jezus buvo pasakgs savo mokytiniâms tadâ
kai jis atsakê i jq klausim4, "Koks bus tavo éiabu-
vimo ir amiiaus pabaigos Zenklas?" Jezus tarê !
juos: "Budêkite tât, nes neàinote, kuriq valaadq
jtsq Vieèpats ateis." (Mato 24:42) Ai§ku, kad tie.
kurie i§tikirnai budès ir Ziûrês i prana§ystes ir i jq
i§sipildyrn4, paZins Vie§paties éiaesumq; kiti gi, ku-
rie nebunda, neàinos apie tai. Todel Povilas ai§kina:
"Bet jüs, Sroliai, neesate tamsybêje, kad ta üena
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uZkluptq jus, kaip vagis." Ir §itoje prana§ystëje Po-
vilas dar aiÉkina, kad vienas i§ au§tanëios Vieëpa-
ties dienos lrodymg bus senosios santvarkos naiki-
nimo büdas-"kaip skausmai nè§ëiai moteriÉkei";
reikia suprasti, kad tai ivyks su trumponis per-
traukornis.

Buvo taip pilr.rai irodyta. kad broliai turèjo pa-
iinti Vieipaties èiaesumq, kurs turéjo ivykti "kaip
vagis nakti" ir kad pasaulis tebebus tamsybêse;
delto kaikulie broliai Tesalonikoje atéjo prie iÉva-
dos ir pradëjo skelbti, kad jau tuomet Kristus buvo
sugrlZgs. Norêdamas i§dalies atitaisyti toki klaidin-
g4 jo pinr.ro laiÉko ai§kinim4 Povilas ra§ë tai paèiai
baZnyèiai dar antr4 lai§kq. Ir atsiliepdamas i kai
kuriq tvirtinimus, kad Kr'istus jau buvo sugr!àgs,
apa§talas pasakê labai svarbiq prana§ystg apie su-
naikinirnq Antikristo, apie k4 mes jau prisiminëme.

Jis neniekina broliq supratimo apie Kdstaus
antrEji éiabuvimq, kad jis bus ant Zemés prigimto-
nis akimis nematomas, ir kad pasaulis abelnai ne-
àinos apie jo ëiabuvim4. Jis pats taip mokino ir taip
skelbê Jezus ir kiti apâ§talai. Bet jis aiÈkina, kad
pinna negu Kristus sugri§, turèjo ateiti didis atpuo-
limas nuo tikrojo Evangelijos tikëjimo; ir kad i§ 5i
los atskalünystês iËsivystys gaünga Antikristo sis-
ten.ra, kuriq jis praminê "nuodêmês Zmoguuri". Po
to jis ai§kina, kad tada kai Kristaus ëiabuvirnas bus
pasidargs tikrenybe, amàiaus pabaigoje, tuomet Jo
pasirodyrnas sunaikins Àntikriste. Mes paduodame
iëtraukq; "Tuomet apsireik§ tas neteisusis, Vie§pats
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Jezus uàmuÉ ji savo burnos kvépimu (dvasia) ir
sunaikins ji savo atèjimo §viesumu (graiki§kai, pa-
roqsia, t. y. èiabuvimo) ."-2 Tesal. 2: 8.

Pastebëkime, kad pirmiausia apaÈtalas kalba apie
uàmu§imq, kuris bus atliktas "jo burnos dvasia."
Vie§paties burnos "dvasia" yra Dievo Zodis. Todel
nuo to laiko kai spaustuves pradëjo spausdinti ir
platinti pasaulyje Biblijas, besi.rengiant prie VieË-
paties éiaesumo §viesumo, tasai faktas pradëjo silp-
ninti piktosios, su valstybémis susijungusios, baZ-
nytinës sistemos galybg Europoje, ir netikros Kris-
taus karalystës itaka, senojo pasaulio tautose, pra-
déjo maZêti. Bet po jos uZmu§imo arba jos ltakos
sumaZinimo, kaip Povilo pasakyta, turèjo ateiti jos
sunaikinimas Vie§paties "èiaesumo §viesumu."

Tikroji Antikristo sistema, kurios sunaikinimas
buvo i§pranaéautas, nèra vien netiroji baànyèia, bet
tikriau netikros baZnyèios susijungin.ras su civilinê-
mis valdZiomis. Buvo tvirtinama, kad éita sqjunga
sudarê Kristaus karalystg ant Zemës. §ito neËvento
susivienijimo, susidedanèio iÉ dviejq daliq, beliko
tik liekanos, patsai susivienijimas arba sistema liko
beveik galutinai sunaikinta. Siandien pasaulio poli-
tikieriai ir valstybir4 atstovai niekina sen4jq baàn1.-
èios-su-valstybg susijungim4, kaip valdàios forrnq;
nes jie visi mato, kad netolimoje ateityje apsi§vie-
tusioji visuomenë ims tardyti te dalyka. Tiesa. kad
Anglijoje dar tebesiranda vardi§koji bainytinës sis-
temos valdZia; taéiau ji nebéra ir per daugel! metq
nebebuvo tikroji Britanijos liaudies valdytoja.
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Bainyéios ir valstybés vie§patavimo ideologijos
panaikinima atüko Éinojimo pasidauginirnas- Toki
sistema negali a&ilaikyti prie§ naujosios dienos §vie-
^sq. Tiesa, kad Romos baànyéia tebegyvuoja ir visais
galimais büdais stengiasi panaudoti savo itak4 tau-
19 politikoje, ypatingai Jungtinèse Valstybêse, bet
visi jos laimèjimai yra tik laikinai, nes i§pranaiau-
tuoju àinojimo pasidauginimu apsiËvietusioji visuo-
menê nebepasiduos tokiai sistemai, kuri pavertê
Europq griuvësiais, ir i§ kurios Amerikos kürëjai
pabëgo, jie§kodami leisvès ir ramybës.

Mes èia nesakome, kad tikslai, kokiais naikinama
senoji civilizacija, kurios pagrindas buvo Romos ide-
ologija, visuomet buvo teisingi. Didàiumoje tie, ku-
üe stengësi pâstâtyti tokios valtuios vietoje kitq,
neturi daug geresnës. Mes norime pasakyti tik tiek,
kad atrÈvietimas arba susipaZinimas su krik§èioni-
jos negalêmis, prirengê kelQ saumylingiems àmo-
nèms sunaikinti §ite sisteme. Zmoginë i§mintis visai
nepajëgia surasti iësprendimo pasâulio problemoms,
jos silpnumas pasirodë praeities sukilimuose prie§
pikt4 i§naudojimq. Tik Kristaus karalystë tegali
pilnai i§naikinti visas pikt4sias sistemas. Zinojimas,
kuris pasiekë pasauli Kristui sugriZus, prirengia
keliq tos karalystës ikürimui.

Biblijos prana§ystës, ypatingai tos, kurios kalba
apie sugrjiimq Kristaus, büsimojo .Zemês Karaliaus,
yra pripild5rtos reik§mingais simboliais. Labai reik§-
ming4 pavyzd! turime apa§talo Povilo pranaÈystêje
apie antrqji Kristaus atèjime, kame jo pasakyta:
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"Nes pats Vie§pats su lsakymu (§ükavimu) il su
arkangelo balsu ir Dievo trimitu, nuZengs i5 dan-
gaus." (1 Tesal. 4:16) Visi tris éitoje prana§ystêje
naudojamieji terminai-"isakyn.ras," "balsas," ir "tri-
mitas,"- simbolizuoja tai, kas lvyko Zemëje delei
i§pranâ§autojo "2inojimo pasidauginimo,' ir visa tai
graàiai sutinka su abelnuoju Sventraëéio mokslu,
kad Vie§pats aktualiai sugrj§ ir per tulq laik4 bus
ant iemês "kaip vagis nakt!."

Gerai àinomas dalykas, kad vagis neÉükauja,
kuomet ilenda I keno nors namus; jis garsiai nekalba
ir netrimituoja, kaip daugelis klaidingai manë apie
Jezq, kad jis nuZengs iÈ dangaus Zmogaus kùnu ir
bus visq ai§kiai matomas. Supratus gi, kad visi
Èitie parei§kimai yra simboliai, visa pasidaro ai3ku.
Graikg Zodis, kuris i§verstas "isakymu," arba "§ù-
kavimu," rei§kia paraginimq veikti,-paliepimQ. Be-
abejonës èia nurodoma i raginimq Zmoniq visame
pasaulyje pasinaudoti savo Zmoginèmis teisëmis.
sukilti ir pasiprie§inti praeities tiron-vbei. kuri laikè
juos pavergtus vie§paèiams, ir atinrdavo nuo jq jiems
prigulinèiq dal! Zemês gerybirl.

Tai buvo viena i§ pranaËingojo àinojimo padau-
géjimo pasekmiq, arba Vie§paties èiabuvimo Ëvie-
sumo Zymir;. Éiandien kila auk§tyn §auksmai iÉ mi-
lijonq prispaustqjg tautose, ir paèiq pavergtq tau-
tq, kurias praeityje iÈnaudodavo didesnês ir galin-
gesnês vie§patystes. Darbininkq reikalavimai ir So-
cialistq rékavimai, delei kuriq buvo iËleisti liaudiiai
palankesni istatymai, yra tik garsai prana§ingojo
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"§auksmo," kuris lydi mùsq Yie§paties sugrlZimq.
Sitais rèkavimais gautieji Zemi§kq valdZig pa-

lankuma.i nepatenkin:,- suiadintosios Zmonijos reika-
lavimg-til: Kristaus karalystè tegali je uàganèdinti

-bet visi tie lvykiai parodo prisirengin.rq suteikti
Zmonêms Dievo karalystes palaiminimq. fai vilties
spinduliai-naujosios dienos didêjanëios §viesos 5u-
lai.

Maiosios tautos, kurios pirmesniais laikais turëjo
atiduoti dali savo turtt+ didàiosioms vielpatystèms,
paèios gi turèjo skursti, dabar reikalauja teisiq büti
nepriklausomomis ir naudotis savo turtais savo nau-
dai. Bet jq laisvê nesuteiks àmonêms lauktq palai-
minimq, ir delto dabar girdisi "§ükavimai." Tinka-
mu metu Klistus, naujasis àemès Karalius, suteiks
àmonijai ram1,bës ir saugumo, nes paiadèta, kad
"ateis visq tautq pageidavimas."-Agéjo 2;7, 8.

Kitoje prasméje "arkaagelo balsas" simbolizuoja
tai, kas ivyksta §viesumu, kuris dabar i§eina i§ rytt;
ir §vieéia iki vakarq. Biblijoje kalbama tik apie
vien4 Arkangeiq, kurio vardas Mikolas. (Jùdo 9)
Tuo vardu vadinamas Jezus, savo antrojo èiabuvimo
ant àemës pradZioje. Apie tai prana§avo Danièlis
12:1, sakydamas, kad tuo metu "atsistos" Mikolas,
ir kad pasekmése "bus laikas tokirl priespaudr4, ko-
kir4 nebuvo nuo tautU prasidëjimo."

Titulas "Mikolas" rei§kia tE, kurs kalba arba
atstovaujâ Diev4. Jo atsistojimas parodo panaudo-
jimq dievi5kos valdZios, o faktâs, kad po to seka
priespaudos laikas, parodo, kad Kristaus galybê
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naudojama àmonig §teigtq vieSpatysèig iÈgriovimui.
ApreiËkimo 11:15 kalba apie Kristaus karaliavimo
l,aikq, kuomet vie§patavimas ânt Zemês bus atiduo.
tas "müsg Vie§pa.ëiü ir jo Kristui." 1&ta to skyriaus
eilutë aiÉkina, kad delto tautos supyko, ir atëjo
Dievo rustybès laikas. Ir §itoje pat eilutëje kalbanra
net apie vis4 tùkstantmetini Kristaus karaliavimq,
ir apie palaiminimus kokie bus teikiami Zrronëms.
Bet pirmiausia supykusios tâutos turès büti "sutr.u-
pintos kaip puodàiaus indas."-Apr. 2:27.

Prana§ystëse iodis "balsas" jungiamas su tautq
ir §io pasaulio karalysëig i§griovimu. Apie tai pala-
§yta Psalméje 46:7: "Siautê tautos ir svyravo kara-
lystês. Jis paleido savo hals4, ir sutirpo àemè." Po
§ito pareÈkimo apie àemés valdliq iÉgriovimq pra-
na§as dar sako: "Ateikite ir matykite Viespaties
veikalus, kokius sunaikinimus jis padarê ant iemès."
(Psal. 46:9) Bet §itie "sunaikinimai" yra nuskirti
prirengti keliq Kristaus karalystès palaiminimams,
nes sekanèiose dviejose eilutëse paraËyta: "Jis su-
stabdo kales iki Zemës kraËtui, trupina kilpini ir
lauZo ginklus, ir sudegina skydus ugnyje. Liâukitès
ir matykite, jog a§ Dievas."

Taigi "Vie§paties balsas" arba "arkangelo balsas"
kalba apie baisëtinus dalykus, bet jais prirengiqmas
keüas ! Kristaus karalystq. Supraskime, kad üia
kalbama ne apie literini balsq, ir kad jègos. kurios
naikina §io pasaulio karalystês, nëra kokie tai ste-
bukllngi gamtos i§siverZimai. Abelnai prana§ystès
parodo, kad tq darbq atliks paèios tautos, didiioje
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ir galutinoje kovoje del pasaulio vir3enybès. §verrt-
ra§tyje pasakyta, kad Vie§pats atkreips kiekvieno
àmogaus kalavijq (gink14) prieÉ savo brol! (artim4),
"nes tauta sukils prie§ taut4, ir karalysté prieS ka-
ralyst9."-Mato 24: 7.

Kita prana§ysté nupieÉia Vie§pati kaip didelës
"kariuomenês" vadq, ir sako, kad prie§ Ëitq "kariuo-
meng dreba Zemê ir virpa dangus." hana§as sako,
kad taip lvyksta "üe§paties dienoje," kurioje turi
ivykti jo àodis; kitaip sakant, visa tâi tuli ivykti taip,
kaip buvo pranaÀauta apie §io pasauüo karalysèiu
iSgrioüm4 ir Kristaus karalystés ikùrima PranaËas
dar sako: "VieÉpats paleidlia savo griausmq (bals4)
savo kariuomenës prie§akyje, nes lâbai didelë jo
kari§ka stovykla."-Joé1io 2: 1-11.

NusigrgZdami nuo simboliaro, eikime prie tik-
lqjg lvykiq, ir greit pamatysime §ios pranaËystês
i§sipildymq, kuris pasirodo Zemês tautq ir liaudies
nuolatiniame kovojime uà savo teises. Prie Sitos
Vie§paties kariuomenës turbüt priskaitomi visi
Zemés nepatenkintieji, kuriuos suZâdino linojimo
pasidauginimas, it delto jie pradëjo taip smarkiai
kovoti ui laisvg, kad paèiai ciüüzacijai grgsia su-
naikinimas. Prie§ juos trupinama "dangus ir àemé";
kitaip sakant, naikinamos pirm 1914 metg buvusiojo
pasauüo religinës ir civilinês dalys, nes 'arkangelo
balsas" turi labai daug galybës.

Povilas raËo âpie kite Vie§paties sugriZimo apsi-
rei§kimq, kaip apie "Dievo trimit4." Prana§ystêse
trimitas naudojemas atvaizdinimui skelbimo ânig
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arba informacijos apie tai, kas turi ivykti. Senojo
'Iestamento laikuose trimitas buvo naudojamas pa-
skelbimui ateinanèir4 jubiliejaus metq. Dievo duo-
tieji istatymai Izraèlio tautai reikalavo persitvarky-
mo pasisavinime turtg ar kitokiq nuosavybiq kiek-
vienais penkiasdeÉimtais metais. Jubiliejaus metais
buvo sugr4Zintos àmonêms visos teisës, kurias jie
buvo praradg nelaimingais atsitikimais arba neiË-
mintingu keno nors planavimu.

ApaÈtalas Povilas ai§kina mums, kad Dievo ap-
siêjimai su Izraêlitais einant istâtymu, buvo "büsimr1
gerybiq §e§ëliais," taigi ai§ku, kad tokia jubiliejaus
santvarka Dievas parodê savo tikslq sugrqàinti Zmo-
nijos padermg i jos prarastuosius namus ir suteikti
jai vie§patavim4 ant Zemês, kuris buvo prarastas
nusidêjimu ârba pirmqjU gimdytojq prasüengimu
prie§ dievi§kqji istatymq Edene. (Zyd. 10:1) Petras,
ra§ydamas apie te paq didi atsteigimo projektq, var-
tojo ZodZius "atnaujl.nimo laikai," apie kuriuos buvo
kalbama visg §ventqjq Dievo prana§q burna, nuo
pasaulio prasidëjimo. Jis taippat ai§kina. kad éitas
garbingas atsteigimo darbas lvyks po Kristaus, nau-
jojo Zemês Karaliaus, antrojo atëjimo.-Ap. Darb.
3:19-21.

Todel ir Povilas, apibùdindamas Kristaus antro
éiabuvimo veikmg, naudojo "Dievo trimito'' simbo!.
ApreiÈkimo knygoje para§yta apie septynius trimi-
tus. Se§iais buvo trimituojama apie ivykius pasau-
lyje ir Dievo Zmonig tarpe pirm to laiko, kuriuo
Kristus ima ant saves savo didZiq galybg ir pradeda
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karaliauti; septintu simboliniu trimitu gi skelbiama
tiesioginis Kristaus karalystës ikùrimas: "Sio pa-
sauüo karalystès teko mûsq Vie§paèiui ir jo Kris-
tui."-Apr. 11:15.

Jezaus pirmo atsilankymo ânt iemês tikslas buvo
atpirkt Adom4 ir su juo visq paderme, bet jis su-
grÿta kaip diclis I§liuosuotojas arba furonijos At-
steigêjas. Todel tinka ir net bttinai reikia raginti
pasaul!, kad susipaiintg su Dievo prisirengimu iI-
gelbëti àmonijq; ir tai atlieka i§prana§autasai "Zi-
noiimo padaugêjimas," arba Vie§paties ëiaesumo
§viesumas. Prana§ystêse tie dalykai simbolizuojami
trimitu.

Per ilgq metg eilg jau buvo skelbiama apie tai
vi§ame civil2uotame pasaulyje. Milijonais loygo-
ris, lapeliais, paskaitomis, tûkstanèieis laikra§éirf,
krutamais paveikslais ir radijo paskaitomis, buvo
pasakojâma Zmonëms, kad Kristaus karalystë yra
pâs duris, ir kad §ita karalystê sugrqZins Zmonijai
prarestqii vie§patavimq ir amzinqji gyvenimq ant
iemês. BaZnytizmas, bendradarbiaudamas su §io pa-
saulio karalystêmis ir besistengdamas saro pastan-
gomis isteigti taikos ir teisybès gadyng, niekino §!
Tiesos skelbimE. Bet üstiek buvo "trimituojama."

Pasaulio vajus del "laiwës" buvo vykdomas dar
ir kitokiu büdu, kuriuo liose "paskutinêse dienose"
visos àemês tautos liko paskâtintos reikalauti savo
tikrq arba i§svajotg teisiq, ypatingai ekonomijos
ir politikos srityje. Kol imonès nebus aiËkiai susi-
palinç su uraloningais ir jiems naudingais Dievo
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patvarkymais, kuriais jie galês naudotis Krisiui ka-
raliaujant, iki tol negalima laukti nieko kito i§ ne-
tikinèio pasaulio, kaip tik nor4 turéti laisve ir lygi4
da1! Zemês gerybêse.

Bet §itas iinojimas ir visuotinas kovojimas del
teisir;, atlieka Dievo paskirt4j! tiks14, pasaulio san-
tvarkos i§ardymq, arba sugriovimq "dabartinio pikto
pasaulio," kurio kunigaikËtis yra §etonas. (Gal. 1:4)
Ir toks tikrybëje yra paveikslas, koki rodo mums
tai, kas lvyko senovès Izraélio dienose, tada kai
buvo trimituojama jubiliejaus tri.mitu, kuriuo buvo
skelbiama, kail atèjo laikas i§naujo padalinti tautos
turtus ir i§laisvinti tuos, kurie buvo pasidarg savo
artimq vergais. Neabejotina, kad tuo metu Izraêlyje
ivyko didelês permainos. Kurie buvo surinkg sau
daug turtU ia ekonominiu pilrnenybiq tautoje, iÈ-
pradZiq pyko, kuomet i§girdo, kad reikia sumaZinti
savo turtus, beturèiai gi reikalavo to, kA jie buvo
praradg. Tokie turêjo bùti pirmieji jubiliejaus tri-
mito garso isptdàiai.

Dabar panaÈiai darosi visame pasaulyje, ir taip
iWksta del àinojimo, atêjusio i Zmones naujojo Zemês

Karaliaus ëiaesumo metu. Apsi§vietg pasaulio be-
turèiai nebenori ilgiau büti turtuoliq tarnais. Taip
yra su ypatomis ir su maZesnêmis tautomis; pasek-
mêse gi §iandien pasirodo nerimas, revoliucijos, gin-
èiai ir karai.

Ziùrint tik paprastuoju Zvilgsniu, §itas lmonirl
ir tautq itüZimas rei§kia nieko daugiau, kaip tik
vargq. lodel pranaÉo pasakyta, kad bus "laikas to-
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kig priespaudq (vargq) kokiq nebuvo nuo tautq
prasidëjimo." (Dan. 12:1) Bet taip turëjo ivykti
pirma negu ateis karalystès palaiminimai; nes Kris-
tus, naujasis Zemës Karalius, nenaudos dabartiniq,
imonig sudarytq ir netobulq valdZiq ir lstaigq, kaip
gyvenimo ir laimës teikêjq; todel jos turi büti pa§a-

lintos ir' padaryta vietos lkùrimui jo karalystês, kuri
uZims jq vietq.

Jubiliejaus iliustrâcijâ apie Dievo tikslq sugr4-
Zinti Zmonijâi jos prarastqji paveldêjimq reiÈkia la-
bai daug. ir prie jos priskaitoma tai, ke SveDtra§tis
vadina prisikèlimu i§ nuurirusiq. Jezaus prikëlimo
i§ numirusiq stebuklas yra uZtikrinimu, kad Dievas
gali prikelti visus mirusiuosius ir taip ivl kinti savo
paàadèiima. (Ap. Darb. 17: 31) Pirmiausia iÈ mir-
ties miego bus pabudinti tie, kurie i§tikimai sekë
VieÈpaties palikta pavyzdi, tarnaudami Dievui ir
savo artimq naudai, ir tuo pasidaré tinkami gyventi
ir karaliauti su juo dvasinëje arba nematomoie jo
tükstanhnetinés karalystês vaizdomainoje. Jq pabu-
dinimas ir iËkélimas ! garbg, §1ov9 ir nemirtinum4,
yra Svent4jame Ra§xe pramintas "pirmu prisikëli-
mu."-Apr. 20: 4, 6.

Povilas savo prana§ystëje apie mùsq Vie§paties
sugriàimê, jungia pirm4ii prisikêlimq su "Dievo tri-
mitu." (1 Tesal. 4:16, 1?) Apie ta pati dalyka jis
kalba 1 Korintieèiams 15:51-53, kame jo pasakyta,
kad Dievo trimitas yra "paskutinis trimitas." Tai
"paskutinis" iÉ anq septyniq simboliniq trimitq, apie
kuriuos ra§oma Aprei§kime, ir apaËtalas Jonas sako,
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kad §ito trimito trimitavimo metu, bus prikelti mi-
rusieji. Jonas tmmpai apibüdina vis4 tükstantme-
tinio Kristaus karaliavirno darb4, prasidèjus! su
perversmais, septinto trimito trimitavimo pradZioje,
kame jo pasakyta, kad tautos buvo supykusios.
Mes paduodame iÉtraukq: "Tautos supyko, bet at-
éjo tavo rtstybè ir metas teisti mirusius, atiduoti
uZmokesn! tâvo tamams prana§ams ir §ventiesiems
ir kurie bijo tavo vardo, maZiems ir dideliems. ir
i§naikinti tuos, kurie pagadino Zemg."-Apr. 11:18.

Prikélimas tikrqjrl Kristaus pasekejq septinto
tlimito arba jubiliejaus trimito trimitavimo pradiio-
je, yra tik prisikèlimo pradÉia, nes Sventra§tyje pa-
sakyta. kad paskiau bus prikelti visi mirusieji "tei-
sieji ir neteisieji," (Ap. Darb.24:15) Apa§ta1as Po-
vilas skelbia, kad Dievas nori, kad visi bùtq i§ga-
nyti arba i§gelbëti i§ mirties ir gautr+ pazinime tie-
sos apie meiling4 Dievo apveizdq jq naudai, kuri
teikiama jiems Kristaus atpirkimo nuopelnais.-l
Tim. 2:4-6.

Tai bus ivykdyta tükstantmetinio Kristaus kara-
liavimo metu. Tikroji baànyëia, Vie§paties pasekè-
jai, bus prikelti i§ numirusiq, iÈauk§tinti iI suvienyti
su Jezumi dvasinêje tos karalystës vaizdomainoje,
nes jie pasirodé vertais "dangi§kojo pa§aukimo," ku-
riuo jie buvo pa§aukti (Zyd. 3:1); Zmonijos padermé
gi bus âtsteigta i gyvenim4 ant Zemés Zmoginiuose
künuose. Pasirodydami paklusnüs jiems suteiktarn
Zinojimui, jie bus sugr4àinti ! proto ir küno tobulum4
ir galès gyventi amàinai.
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Tokiu tat büdù Vie§paties éiaesumo Ëviesumas
tgsis ir didinsis per visê tükstantnetini amâq, nai-
kindamas kiekvien4 netikrr; dievq ir kreivg lsitiki-
nimq slêpyng ir suteikdemas visiems tikrojo meilés
Dievo paàinimq. Tuomet ivl'ks parei§kimas, kad
Klistus yra "tikroji §viesa, apÈvieèianti kiekvienq
àmogq, kurs âteina i pasaul!." (Jono 1:9) Patsai
ap§vietimas dar negarantuos amàinqji gyvenim4; nes
tik tie, kurie priims §viesq, ir. elgsis kaip Èviesos
vaikai, tegalês glrventi per amàius, kaip para§yta:
"Kad kiekvienas, kurs i j! tiki, nepmàùtq, bet lu-
rëtr; amZinqji gyvenimq."-Jono 3: 16.

Tasai gyvenimas bus teikiamas visiens ant Ze-
mës, i§skyrus tuos, kurie dalyvauja dvasinêje kara-
iystês vaizdomainoje; nes Adomas prarado Zmogi!-
k4j! gyvenimq ir delto ànogi§kasis gyvenimas bus
sugrqàintas jam ir jo vâikams. Todel apaÈtalas Pet-
ras nurodé i lio gyvenimo palaimi:rirnus, kokie bus
teikiami àmonéms tükstântmetyje, kaip i "ATNAU-
JINIMA."-Ap. Darb. 3:19-21.

Petras grieàtai sako, kad atnaujinimo palainri-
nimai bus teikiami tik tiems, kürie "klausys." Jis
sako: "Kiekviena gi siela, kuri ueklausytq to pra-
na§o, bus Èdildyta iÈ tautos tarpo." (Ap. Darb.
3:23) Bet tnus linksmina paàadas, kad visi bus
ap§viesti VieÉpaties èiaesumo §viesumu ir tokiu bü-
du gaus progos protingai klausyti ir paklusnumu
laimëti gyvenimq. Kalbédamas apie tq garbing4 lai-
kq, kuriuo dieviikoji malonê bus parodyta Zmonèms,
apaËtalas Povilas sako: "Tuomet ivyks àodàiai, ku-
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rie yra para§yti: Mirtis yra praryta apgalêjimo.
Mirtie, kame yra tavo akstinas? Kape, kame tavo
apgalèjimas?"-1 Kor. 15:54, 55.
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"Kaip oÀ gguas, sako Vie§pots Di,eûoÂ, ü jums ka-
ralitushr, stiyrria ranka, iÀtiestu petiîtli ir ill;a-

tu n4r&4 ü xic§potausiu juræ. AÉ iËoeaht
jus . . . i.È éaliy, lanl.iose jus e*te i§-

eklaidyti; ü karaliousiu jums stip-
ria ranka, i§tiestu petimi ir iÉ-

lietu nar su." - EzEKrELro
20:33,34.

IKUOMET mes mçtome apie Vi§nties kara-
liavim4 Zmonêms, mes rnanome apie taikq ir
ramybg; bet §itoje Ezekiëlio prana§ystèje pa-

sakyta, kad jis karaliaus "i§üetu narsu." ëia auro-
doma ! laik4, kuriuo prigimti Abraomo ainiai buvo
surinkti ié tautr2, ! kurias jie buvo iÉsklaidyti, ir grq-
Zinami ! savo Èali, Palestine.

Jei §ita prana§ystë dabar i§ipildo, tai mes turi-
me neuiginëijama irodymà kad Yie§paties kara-
lystè jau veikia Zmouir4 reikaluose- Tas rei§kia, kad
"karaliq Karaliaus" èiabuvimas 5rra gerai lntvir-
tintas faktas, nes reikia pastebëti, kad Izraëlltq su-
rinkimq i§ tq §alir1, ! kurias jie buvo i§sklaidyti, at-
lieka Vie§pats, apie kuri pasakyta, kad jis valdys
iuos "i§Iietu narsu."

(115)
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Bene jau laikas sugrqËinti lzraêli ! Paiadêjimo

§ali, ir jei taip, ar delto neturime kokig nors iro-
dymg, kad Dievo tikslai, lieèi4 §i4 taut4, jau pildosi?
Jezus savo didàioje prana§ystêje apie amZiaus pa-
baige patiekê mums taisyklg matavimui prana§ingg
1aikr1. Jis pasakë: "Jeruzalé bus mindoma pagoniq,
iki pasibaigs pagoniq laikai." (Luko 21:24) Zodis
"Jeruzalé" èia naudojamas tokioje pat prasméje. ko-
kioje Èiandien kalbama apie "Maskvq," "Londonq,"
arba "Washingtonq," bûtent, kaip apie tautos atsto-
vg. Izraëlitai buvo iymiausiais Jeruzalës ir visos
Jüdêjos gyventojais, tuo laiku, kuriuo buvo i§talta
§i prarra§ystê; todel ai§ku, kad parei§kimas "Jeru-
zalê bus mindoma," nurodo ! faktq, kad ta tauta
nebuvo laisva. Tuo metu jiems buvo leista gyventi
Jeruzalèje ir Jùdêjoje, bet po Romieèiq valdZia. Nuo-
savos valdàios jie netuÉjo toje §alyje.

Yisq Vie§paties pamokslq pagrindas buvo Sena-
sis Testamentas; toclel jo pareËkimas apie "pagoniq
laikus" r'ei§kia, kad kur nors Senqiame Testamente
buvo kalbama apie tuos laikus. Mes turime atsa-
kanèiq prieZasti tikêti, kad jo mintyje buvo prana-
ëystë, kuri para§yta 26-me 3 Mozês Knygos sky-
riuje. Tame skyriuje mes randame para§yta apie
kaikurias bausures, kurios turêjo ateiti ant Izraè-
litq, jei jie pasidarys nepaklusnüs Dievo istatymui;
po to nurodoma dar i kitus "septynis" nubaudimo
"laikus," kurie taip pat turëjo ateiti del pirmojo
nepaklusnumo Vie§paèiui. Apie §ituos "sept}'nius
laikus" kalbama keturius kartus 3 Mozës 26:18,21,
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24, 28. Zodis "septyni" i§verstas iÈ Ebrajg ZodZio
shiboft., kuris anot Dr. Strongso rei§kia "prieveiks-
miniai septynius laikus."

Bausmès, kurios turéjo âteiti ant Izraëlio pirm
anq "septynig laikr1," beabejonês nurodo i jg paver-
gimo laikus Asyrijieèiams ir kitiems. Nors tie pa-
vergimo lâikai nebuvo i1gi, visgi jie nusitgsè per
daugiau kaip septynius Zodinës prasmës metus; to-
del mes tuiime ateiti prie iËvados, kad shibah arba
septyni laikai, kurie turèjo ateiti tolesniam anos ne-
paklusnios tautos nubaudimui, buvo Yie§paties skir-
ti kaip simboliéki laikai, susidedq iÈ 360 metq kiek-
vienas, viso 2,520. Prana§ingo laiko apskaitliavimui
§ventra§tis patiekia mums dievËk4 taisyklç mata-
virnui, skaitant dienq uà metus. Zydg "metai." buvo
360 dienr4. Taigi, imant metus uZ dienq, mes gau-
name 360 metq; o septyni tokie laikai sudaro 2,520
metL!.

Pirmesniame skyriuje buvo irodinèta, kad Izra-
êlio tauta prarado savo tauti§kE nepriklausomybg ir
valdZi4 Jüdëjoje 606 metais pirm Kristaus. Taip
atsitiko tada, kai jg paskutinis karalius buvo nu-
stumtas nuo sosto ir tâuta paimta Babilono nelais-
vèn. Norint suZinoti kada §itie "pagoniq laikai" tu-
rëjo pasibaigti reikia suZinoti kokiais metais pasi-
baigé 2,520 metr2, kurie prasidëjo 606 m. pirm Kr.
Jie pasibaigë 1914 metais.

Ar istori§ki faktai, draug su esamojo laiko ivy-
kiais, patvirtina i§vad4, kad 1914 m. iÉtikrgjg buvo
svarbi data dievi§kojo plano i§sivystime? Ai§ku, kad
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"pagoniq laikams" pasibaigus turi pasirodyti saiudis
àydg tautoje ir besistengimas atsteigti savo tautq;
i§tikrqjq taip dabar darosi. Net ir pirm to, ta tauta
buvo Vie§paties paZadinta ir atsirado Sionizmas. Bet
piun 1914 metq jis turèjo nedaug paZangos sugrq-
Zinime Izraëlitq i PaZadëtqj4 Zemg. DidZiumoje pa-
tys Zydai nenorêjo nieko girdëti apie Sionizmq ir
griÈimq i Palestinq. Po 1914 metq gi pasirodê didelis
skirtumas.

1914 metais prasidèjo pirmas pasaulinis karas, ir'
èia Sionizmas gavo savo proge, nes tasâi karas pa-
liuosavo Sventqj4 §a1i nuo Turkr4 valdZios. Po to
Tautq SEjunga pritarë Zydg griZimui i savo têv1mç.
Po Balfouro paskelbimo patvirtinimo Izraêliui buvo
suteiktos teisës pasisavinti Palestinos àemg; ir jie
gavo teise pasidaryti nepriklausoma tauta toje Éa-

lyje. Tuom laiku pagoni§kos tautos liovêsi mindiioti
te tautq, neduodant jiems igaüojimo pasidarl,ti ne-
priklausoma tauta.

Tiesa, kad Tautrtr Sqjunga nedarè jokiq pâstangq
to nutarimo ivykdymui, ir delto Izraèlis pasiliko
pagoniq valdàioje dar per trys de§iméius metq. Po
to dar kitas tautq susijungimas bande ivykdyti Iz-
raêlio vilti. NeZiùrint to, kad tarp Tautg Sqjungos
reikalavimo Zydq tautai nepriklausomybès ir aktu-
alio bei pilno tos tautos atsteigimo Éalyje, kuriq
Dievas davë jr1 tëvams, buvo nemaZas tarpas: vistiek
tie ivykiai parodê taip àymiq permain4 Dievo apsi-
êjime su jais, kad mes nebegalime i§vengti i§vâdos,
kad tuomet pasibaigë "pagoniq laikai." Sionizmo
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s4judZio gimimas daug metq pirm 1914 paZymèjo
Dievo malonès sugriZimo i Izraèli prasidéjimA.

Kai kas gali pasakyti, kad "pagoniq laikai" nega-
ièjo pasibaigti 1914 m. delto, kad nuo to laiko àyilai
buvo labiau persekiojami negu kada pirmiau. Bet
§ita paivalga neatkreipia domês ! pranaÉystes, kurios
parodo, kad galas jq tauti§ko pavergimo pagoni§-
koms tautoms, ir laikas jq sugr!àimo ! Palestin4,
turèjo atsiZymëti dideliais suspaudimais. Prana§ys-
tës sako mums, kad Ëitie paskiausieji persekiojimai
turës ateiti ant jr1, kad "privertus" juos griàti i savo
ÉaIi, ir kad jie bus ypatingai persekiojami tada, kai
VieÉpats sugr4Zins lzraèlio belaisvius. - Jeremijo
30: 3. 11.

Prana§as Jeremijas sako mums, kad Vie§pats
sigs "Zvejus" ir "medZiotojus" tarp savo imoniq ir
privers juos griZti i paZadèteja §ali. (Jer. 16:14-18)
§ios pranaÉystes ai§kiai parodo, kad lzraêlio tautos
atsteigimas ir paliqosavimas nuo pagoniq jungo, ne-
padarys staigq galq visiems Zydq vargams.

Kai kas gali argumentuoti, kad jeigu jau atëjo
Dievo laikas Izraèlio grlZimui i paàadêtqja §ali, tai
jie turëtq büti ileidZiami ! an4 §al! be jokig varZy-
mq. Taéiau Joèlio 3: 1, 2 parodo, kad Izraèlio pasi-
liuosavimas nuo nelaisvès pasiàymês kari§ku pago-
niÉkq tautq susirinkimu, ir kad Vie§pats turês by-
linetis su anomis tautomis del savo Zmonig ir de1
jierns paZadëtosios àemès. Pastarqjq metq ivykiai pa-
rodo aiËkg Éios pranaËystès i§sipildym4; todel éia
tulime dar kitE dabar ivykstanèios permainos !ro-
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dymq, Ai§ku tat, kad dabar Dievo paskirtasis laikas
"sugrq-àinti" savo senovës Zmoniq belaisvius.

Viena Ë àymesnigjg prana§yséig, kalbanèiq apie
tuos dalykus randasi Ezekièlio 20:32-38. §io skyriaus
pradlioje patiektâsis tekstas yra paimtas i§ anos pra-
na§ystës. Juo pasakyta, kad Vie§pats karaliaus savo
àmonèms uarsu ir tuo bûdu surinks juos i§ §aliq.
kuriose jie buvo apsigyveng, ir sugrqZins juos i jq
Èali. 32-ta eilutè parodo kodel reikës valdyti ju<.rs

narsu. Joje paraÈytâ: "Taip pat nelvyks ir tai, kq
jùs manote, kai sakote: Mes büsinre kaip pagonys
ir kaip kitos àemês giminês, ir garbinsirne medZius
ir akmenis." ôia apraéomas Zydq noras pasidar!'ti
panaËiais i tautas tarp kuriq jie gyveno. Tokio uu-
sistatymo buvo visa àydq clidâuma, ypatingai Eu-
ropoje, pirm 1914 metg; nes tik baisiq naciq vies-
patavimo laikais teprasidêjo jg atskyrimas ir i§r'a-
rymâs.

Vie§pats prana§avo: "Taip pat nelvyks tai. k1
jùs manote"-kitaip sakant: "A§ neleisiu jums pa-
sidaryti pana§iais i tautas tarp kuriq jüs gyr'enate."
"Kaip aÉ g1was, sako Yie§pats Dievas, a§ jums kara-
Iiausiu stipria ranka. . . A.Ë nuvesiu ius i tâutq
tyrum4 ir ten bylinêsiuos su jumis veialâs i veid4."
(35-ta eil.) Koks teisingas apraÀ;nnas âpie iydg var'-
gus, kolei tebeeina varZybos apie Palestinos pasi-
savinimq.

Visa Europa yra "tautg tyruma" ir iydai, la-
biau negu kuri kita tauta, liko be pastogës ir klai-
dzioja toje tyrumoje. Jie buvo i§tremti iÉ savo nâmq
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ir didZiausias jq tro§kimas yra vykti i Palestinq, bet
jie pasilieka tyrumoje lygiai taip, kaip buvo su jq
tèvais, kurie buvo i§vesti iÈ Egipto, ir del tos paëios
prieZasties. 34-je eilutêje pasâkyta, kad jie bus iÉ-

vesti iË trl §alig, kuriose jie gyveno, bet nebus ileisti
i saYo §ali, delto kad ii jq taryo turèjo büti paËa-

linti maiËtininkai.
Siandien didàiuma iydr4 tebegyvena "tyrumoje";

bet Dievo karaliavimas ant jr4 nesidatuoja nuo
to laiko, kai jie saugiai sugr!Ë i Zadët4j4 §ali, bet
velyk, sulyg prana§yste, tai prasidéjo tada, kai Jis
i§tiesè savo rank4 surinkti juos i§ tautq i kurias
jie buvo iÉsklaidyti. Vie§paties "ranka" yra Kara-
lius Jezus. Izaijo 52:10 skaitosi: "VieÉpats prirengê
savo §ventq peti visr+ tautrl akyse, ir visi Zemès pa-
kraÉèiai matys mùsq Dievo Ègelbèjim4." Jehovos
"petys" dar nêra apreik§tas taip, kad visos tautos
galêtq suprasti kas darosi su Èydais; Siono sargai
mato ir supranta, kad iydus ir Palestinq lieèia ivy-
kiai ai§kiai parodo, kad net dabar garbés Karaliaus
valdàia jau prasidèjo.

Galutinas Izraèlio iËgelbëjimas pasirodys tik Ar-
magedono pabaigoj. Apie tai raËanéios pranaÈystês
yra Ezekièlio 38 ir 39 ir Zakarijo 74:2, 3, 16-21.

Ezekiëlio prana§ystê pasakoja apie galingas kariuo-
menes, ateinanèias priei Jeruzalg, kariuomenes, ku-
rios apdengs àemq kaip "debesys," ir kad Vie§pats
sunaikins jas. §itam Izraèlio neprieteliq sunaikini-
mui ivykus, tautq akys atsidarys ir jie pauratys VieS-
paties garbg. Tuomet jiems bus apreik§ta Vie§paties
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"ranka." Sulig Aprei§kimo 1:7 "kiekviena akis"
matys ji "debesyse"; kitaip sakant, jie matys kaip
jis nugalêjo Izraêlio prie§us, kurie apdengé Zemg
kaip "debesys."-Ezek. 38:15, 16, 18, 21-23.

Jehova karaliavo senovës Izraèliui, Sauliui, Do-
vidui, Saliamonui ir kitiems vadovaujant; Zedekijas
gi buvo paskutinis jq karalius. Zedekijq nuvertus
VieÈpaties pranaÈas pasakê: "Padèk i §ali nuometq
ir nusiimk vainikE. tai nebebus iki ateis tas.
kuriam priklauso teisè, ir a§ jam j! atiduosiu." îas,
"kuriam priklauso teisé," yra Karalius Jezus. Ka-
dangi dabar ir vël Dievas karaliauja Izraêliui, reiS-
kia, kad Jo teisètasis Atstovas. Jo "ranka," jau atëjo.
Vienas i§ Karaliui Jezui duotq titulq, parodantis jo
santykius su Sutvertojum, yra Mikolas, rei§kiantis,
"kuris yra pana§us i Dievq," arba, kuris karaliar.rja
kaip Dievas.

Daniëlio 12: 1 naudojama tasai titulas, ir èia
mums pasakyta, kad tada kai "Mikolas" atsistos ir'
pradês valdyti, "tuomet ateis toks priespaudos laikas,
kokio nebuvo nuo to meto, kai tautos pladejo büti.'
Tasai parei§kimas sutinka su pasakymu, kad Vie§-
pats karaliaus su "narsu." Ôia bus uaudinga pabr'éZti.

kad §itas karaliavimas narsu nëra skirianas vien
de1to, kad surinkti lzraël! i ZadêtqiA.Zeme ir pri-
rengti juos priimti naujosios karalystês palaimini-
mus, bet ir delto, kad sunaikinus pâgoniri tautas,
kurioms buvo leista vie§patauti Éemëje per ilgqj!
pagoniq vie§patavimo 1aik4.

"Pagoniq laikq" pasibaigimas 1914 metais leiikë
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iymesnigjq, Izraèl! lieèianèiq, lvykig pradâq, bet
nuo to laiko taippat ivyko didelês permainos pagoniq
tautose, Jæatingai Europos tautose-senqjame Romos
pasaulyje. Jau buvo irodyta, kad "pagoniq laikai"
turëjo nusitgsti "iki ateis tas, kuriam priklauso tei-
sè." Iki tam laikui Dieves neturêjo karalystês ant
Zemês, (iÉskyrus vaizduojanèi4 savo i§rinktosios tau-
tos karalystg). Po paskutinio Izraèlio karaliaus nu-
vertimo, Dievas davë tam tikr4 igaliojim4 pagoni§-
koms tautorns vie§patauti tame laikotarpyje.

Apie toki Dievo patvarkymq PranaËas Daniélis
kalbëjo Babilono karaliui Nebukadnezarui, sakyda-
mas: "Taip pat visa, kame tik gyvena imoniq vaikai
ir lauko Zvêrys; dar gi ir dangâus pauk§èius jis
(Dievas) davê tau ! rankas ir pastatë üsus po tavo
valdàia-" (Dan. 2:38) Daniêlis nesaké, kad per
Nebukadnezar4 Dievas valdys Zmones, todel §tas
pagonËkasis karalius nesédêjo Vie§paties soste taip
kaip kiti Izraêlio i.r Jüdo karsliai. Taigi pasirodo, kad
pagonig vie§patavimas buvo Dievo leistas, bet ne
Jo pagirtas. Buvo tei tik àmogi§kas vieèpatavimas,
kurio pagrindas buvo nupuolusiq ir saumylingq Zmo-
niq gudrumas.

Tokios valdZios simbolis buvo i Zmogq panaéi
stovyla, kurios auksinë galva anot prana§o, atvaiz-
dino Babilono karalystç. (Dan. 2:38) Ta pati stovyla
atvaizdino taignt ir kitas karalystes, kurios atsirado
po Babilono, kaip tai Medo-Persijq Graikij4 ir Ro-
mq. Kas buvo pasakyta apie Babilonq buvo taippat
taikoma ir kitoms po jos buvusioms karalystëms;
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bùtent, kad dangaus Dievas davê joms karaliavin,q.
Romos vie§patavimo dienose Apa§talas Povilas ra§é:
"ValdÈios, . . . kurios gi yra, jos Dievo istatytos (pti-
rengtos)." (Rom. 13; 1) Izraélis prarado savo laisvg
ir pasidarê Babilonui vergaujanti tauta, ir vêlesniais
laikais jie turèjo vergauti taippat Medo-Persijai.
Graikijai ir Romai. Izraêlis negalëjo tikètis nepr!
klausomybês iki neatèjo "tas, kuriam priklauso
teisë."

Svârbu pastebëti, kad Danièlio ai§kinimas apie
pagonir; stovylos prana§ystg, taikomas tik keturioms
auk§ëiau ivardintoms karalystêms. Kitos tautos da-
lyvavo tuose dalykuose tik tiek, kiek jas pasieke
anq keturiq vie§patysèig ltaka. Romi§koji "pagoniq
laikg" vaizdomaina buvo atvaizdinta geleZinèmis
blauzdomis, ir savo pasibaigimo dienose gi stovylos
kojomis ir pirStais. Pasirodo, kad simbolizmas ati-
tinka lvykiams, nes po Romos nebeatsirado kita
karalystë, pana§i trims pirmesnéms; nes visos r'ë-
lesniais laikais buvusios Europos karalS,stës buvo
pasidalinusios. Kaikurios vie§patavo viena po kitos
paveldëjimo keliu ir tarësi turinèios dieviÈkqji le!
dimE; pirmojo gi pasaulinio karo pasekmëse jo.
buvo i§griautos.

Prana§ystëje pasakyta apie "akmeni," kuris "at-
ply§o nuo kalno be Zmogaus rankq pagelbos' ir
kad anam akmeniui i§tikus, stovyla liko sutrupinta.
Mes paduodame iÈtrauk4: "Tuomet buvo sutrinta
draug geleiis, moüs, skaistvaris, sidabras ir auksas
ir pavirto tarsi vasaros klojimo pelais; jie buvo
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pagauti vèjo ir neliko jU në pëdsakos; i§ akmens
gi, kurs buvo iÉtikgs stovylq, pasidarê didelis kalnas
ir pripildé visq àemq."-Dan. 2;35.

Skaitant SiA prânaÈystg svarbu pastebèti, kad
pasakyta jog auksu, sidabru, skaistvariu ir geleZimi
atvaizdintieji dalykai buvo "draug" sutrupiati. Kiek-
viena i§ anq pirmesnigjlt trijq karalyséiq. atvaiz-
dintq Ëituo stovylos paveikslu, i5nyko kaip pasau-
linè valdàia, kuomet jos viete uZèmê kita; jos visos
turèjo ka nors bendra, ir delto visos buvo "draug"
sutrupintos. O kas tai buvo? AtsakymE randame
38 eilutêje, kame prana§as sako: "Taip pat visa,
kame tik gyvena Zmonig vaikai ir lauke ivêrys;
dargi ir dangaus pauk§éius jis (Dievas) davê tau
! rankas ir pastatê visus 1io tavo valdZia; tu esi
auksinê galva." Taili éia pasirodo jr1 bendratès ry-
§ys-jiems Dievo duotasis vie§patavimas.

Babilonija kaipo tauta buvo pirm §ito paveikslo
pritaikl,rno, bet ji nebuvo aukso galva, iki kol Die-
vas nebuvo davgs jai vâldZios. Pana.§iai buvo ir su
kitomis tautomis, kurios buvo atvaizd.intos stovylos
sidabru, skaistvariu ir geleZimi. Taigi stovyla tik-
rybêje atvaizdino dievi§k4j! leidim4 vie§patauti arba
turêti "va1dZios," ir §itas vie§patavimas pasibaigé

"draug" pagonig laikams pasibaigus. Nors §itoje
stovyloje atvaizdintqjU tautq valdZios jau buvo kone
visos iègriautos pasaulyje buvusiais revoliuciniais
perversmais, kurie lvyko po 1914 metq; stovylos
gi sutrupinimas nereiÉkia sunaikinima pâèiq tautq.
fuo buvo parodyta, kad po 1914 metq jos jau ne-
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beturi valdZios eiDaat "pegoniq laikq" lgaliojimu;
nes atêjo laikas trupininro ir naikinimo, kuris tures
nusitgsti iki visas pagonit+ vie:patavimas ant iemês
nebus sunaikintas-

Daniëlio prana§ystéje 7:12, tos paéios keturios
pagoniq karalystês paveiksluojamos ivèrimis, ir apie
trys pirmEsias mes skaitome: "Taip pat i§ kitq
àvêrir1 buvo atimta valdàia ir buvo jiems paskirtas
gyvenimo ilgis iki laikui ir valandai." Tai parodo.
kad atémimas teisês valdyti nerei5kia stâigq su-
naikinim4 tautg, kurios pirmiau turèjo teise ÿie§-
patauti- Dievo duotoji valdâa, kokia naudojosi Ba-
bilonas, Medo-Persija, ir Graikija, buvo "atimta''
iÈ kiekvienos ir pateko ! kittl jos pasekêjq raakas-
Pagaliau Rorna pasidarè to vie§patâvimo paveldè-
toja. Kuomet gi buvo atêjçs laikas Romai paleisti
valdZiq iÈ savo rankq, rei§kê, kad jâu buvo tinkamas
laikas teisêtqjam àemês Karaliui imti jq; delto vie§-
patavimas turêjo bùti atimtâs netik i§ Romos. bet
jis turèjo visai paliauti, ir paèios pasidalinusios
paskutiniais laikais vie§pataujanèios karalystês tu-
rèjo bùti sunaikintos.

Tikrai taip atsitiko, nes po 1914 metr; buvo
vykdomas tautq iégriovimâs, Svarstant apie Nebu-
kadnezaro stovyl4, paveiksluojanèiq pagoniq val-
dâas, ypatingai parodanèiâs, kad "dangaus Dievas"
buvo "davgs" toms pagoni§koms valdZioms vie§pa-
tavimq pastebètina, kad senoji nuomonë apie "die-
vi§kEja karaliq teisg," beveik visai dingo i§ tautg
valdâq filozofrjos tarpo. Jau buvo irodlta. kad pasi-
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dalinusios Romos imperijos pagoni§kos valdZios, ku-
rios laikêsi §ios ideologijos, buvo beveik visos su-
naikintos. ir jq vietas uZémé - ar tai ginklo jëga
arba Zmoniq balsavimu lstatytos-ivairios komunis-
tinës ir soc.ialistinës valdZios formos. Su valstybç
susijungusios baànyèios vieépatavimas dingo; pavel-
dèjimu lgytasis dievi§kasis vieËpatavimas giminése
yra praeities daiykas, ir anksèiau ar vëliau esarnojo
laiko Zemês valdàios pradès dal kitq baisètinq kov4,
kuri pavets iemg griuvêsiais ir iÿes tâutas ! anarkijq.

Taigi ar mes àiürime i àydq prityrimus po 1914

metg ir i narsingq Vieépaties apsiëjimE su jais, ku-
riuo Jis privertë juos griiti i Palestin4: arba paZvel-
giame I neuZginéijamas pelmainas. nuo to laiko
lvykusias pagoniq vddàiose, nebegalime abejoti.
kad "pagoniq laikai" pasibaigè. §itais dvieiais ivy-
kiais priparodytoji tiesa yra neuZginèijarna.

Nors Dievo karalystës palaiminimai, tokie kai
ramybe ir dàiaugsmas ir gyvenimas, dar nepasiekë
àmoniq, taéiau ieikia atsiminti, kad sulig pranaSys-

tëmis, pirmas naujojo àemès Karaliaus darbas, yra
"éio pasaulio karalysèiq" pa5alinimas. Danièlio pra-
naÉystëje (2:34, 35), naujoji karalystè, kuri buvo
atvaizdinta akmeniu. kuris atply§o nuo kalno be
Zmogaus rankg pagelbos, pirmiausia i§tinka ir su-
naikina stovylq. Dievo karalystés ikùrimas ivyksta
"Èitq karaliq dienose," o ne po jtg sunaikininro. Ir
tik po to ji tepasidaro dideliu kalnu, pripildanëiu
visq àemg. (Dan.2:44) Mes dabar gyvename pra-
na§ingosios stovylos i§tikimo periode.
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Vienas iÉ SventraÈèio parei§kirnq naudojan.n; ap-

râ§ymui naujojo iemës Karaliaus karaliavimo pra-
sidèjimo, randasi Aprei§kimo 11: 17, kame mes §itaip
skaitome: "Pasiémei savo didÈiq galybg ir pradëjai
vie§patauti." Sekanti gi eilutë parodo pirmuosius
i Kristaus rankas patekusiq §iq pasaulio karal1'sèir.1

ispùdàius-"tautos supyko, bet atêjo tavo rùstybè.''
Dievo pasirengime i§griauti §io pasaulio karalystes
Jis leidZia joms naikinti viena kit4-nes jos "supy-
ko," Po 1914 metq mes pastebêjome tautq pykinl4
ir vaidus..Dabar Zmonès prisipaZista, kad vienin-
tëlis i§sigelbêjimas i§ betvarkës, yra "pasaulinê va1-
dZia." Visa k4 jie iki §iol mato, yra tik "narsas,"
kuris eina sykiu su dabartinés pasaulio santvarkos
i§griovimu.

Niekas negali dàiaugtis i5 vargq, kurie eina s1-kiu
su pasaulio tvarkos i§griovimu, bet mes galime dziau-
gtis turëdami Dievo uZtikrinim4, kad Kristaus kala-
lystès palaiminimai yra visai arti. Su s4jausmu rnes
àiûrime i prityrimus, kokius dabar turi lzraëlitai.
besistengdami isikurti savo §ventojoje §alyje: bet
mes galime ilZiaugtis tuo, kad jq sugriZimas Dievo
prirengtas. Dievo patvarkyta, kad jie turês büti
pirmieji, ant kurir; bus iËlieti naujosios karalystés
palaiminimai. Linksminkimès tat tuo. kad §itie
palaiminimai, kurie prasi.deda su atsteigtuoju lzra-
êliumi, pagaliau pasieks visas tautas, nes "jo val-
diios pasididinimui nebus galo."-Izaijo 9:7.
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"Bet nr.es laukiame sulig jo poÂad,ëlinlu nauio
datgaus ir naujos hemës, kuriuose ggoent

teisybe."-Z Porno 3: 13.

EIRO àodZiai apie "nauj4 dangg ir nàujq Ze-
mg, kuriuose gyvens teisybê," turi labai gi-
lios reik§més. Éiame treèiame sâvo antro

lai§ko skyriuje, apa§talas labai tikrai ir aiËkiai ai§-
kino, kad pirmiausiais Krislaus, naujojo àemes Ka-
raliaus, ëiabuvimo imdymais arba àenkleis bus i§-
irimas senosios santvarkos, simboli§kai pavadintos

"dabar esamais dangumi ir àeme." (2 Petro 3:7)
Jo pasakyta, kad visa tai "su dideliu smarkumu
prae§ elementai nuo kar§ëio sutirl»." Visa tai turés
ivykti "Vie§paües dieuoie."-2 Petro 3:10.

Dabartinis tautU suspaudimq ir vargr; paveikslas
labai tamsus ir delto nereikia stebêtis, kad kaikurie
abejoja ir nenori tikéti, kad tokie ivykiai gali bùti
kokiais uors teisingojo Karaliaus ëiabuvimo lrody-
mais. Petras buvo pasirenggs susilaukti tokio pasi-
prie§inimo, ir delto jis sako, kad "paskutinêse die-
nose" kaikurie sakys: "Kame yra paZadëjimas apie
jô atëjima? nes nuo to meto, kaip tëvai uimigo

(12e)



130 "Stai. JùsE Karalius"
(mirè), visa taippat pasilieka, kaip buvo nuo su-
tvêrimo pradàios."-2 Petro 3:4.

Tikroji Petro Zodàig prasmë yra praàuvusi klai-
dingu vertimu. Sulig graikq teksto, jo pasakyta:
"Kame yra paZadëjimas apie io ëiaesumE, nes nuo
to meto, kaip tëvai uzmigo, visa taippat pasilieka,
kaip buvo." Per savo §ventus prana§us Dievas buvo
davgs Izraêlio "têvams" puikius paZadus apie palai
minimus, kokie ateis ! pasaul! per Jo siqst4i! Karaliq
ir Mesijq. Tas pats Petras, kalbëdamas apie garbing4
tëvams duotq liudijimg reik§mg, aiËkino, kad po
Kristaus sugriZimo, jo èiabuvimo metu, bus "visr-1
dalykq atnaujinimo laikai, apie kA Dievas yra kal-
bèjgs visq savo §ventr;jr4 pranaËq burna nuo pasaulio
prasidêj imo."-Ap. Darbai 3: 19-21.

Taip, "nuo pasaulio prasidèjimo" arba "nuo su-
tvêrimo pradZios" (2 Pet.3:4), "tèvams" (patriar-
kams) buvo leista suprasti, kad Mesijo atëjimas
lkurti karalystg, reik§ dàiaugsm4, sveikate ir alrüi.-
n4ji gyvenim4. "Jo valdZios ir ramybés pasididinimui
nebus ga1o," para§ê prana§as lzaijas. (Iza. 9:G.8)
Ir vèl; "Jis sunaikins mirti amzinai, ir nuéluost5's
a§aras nuo kiekvieno veido." (Iza. 25:8) Tas pats
prana§as ir dar kitas, Mikëjas, prana§aVo, kad nau-
joje karalystèje tautos "pavers savo kalavijus ! nuo-
ragus ir savo jietis i pjautuvus," ir kad "viena tauta
nekels prie§ kit4 kalavijo ir nebesimokins daugiau
kariauti."-Izaijo 2:4; Mikêjo 4: 1-4.

Vienokiu ar kitokiu büdu kiekvienas i§ senovês
plana§q buvo ra§gs apie g1'vybg-duodanèius palai-
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minimus, kurie bus i§pilti ant ânoniq tada kai
Kristus, teisingasis Zemès Karalius, "vieËpataus nuo
jùros iki jürai, ir nuo upës iki Zemës pakra§éirtr."
(Psal. 7218) Bet Petras, kurs buvo turêjes progos
sêdêti pas Jezaus kojas ir mokintis i§ jo ir kuris
taippat buvo §ventosios dvasios ikvëptas ir tâip pa-
darytas prana§u ir igaliotas prideranéiai ir tvar-
kingai pareik§ti §ias svarbias tiesas, Zinojo, kad
pirma negu naujosios karalystës palaiminimai galés
pasiekti Zmones, "§io lnsaulio karalystês" tures büti
sunaikintos.-Aprei§kimo 11 ; 5.

T\rèdamas tuos dalykus omenyje ir atsakydamas
I klausim4, Kame yra irodymas apie !o éiabuvim4,
kadangi atsteigimo palaimùimai dar nepasirodè?
ApaÉtalas pirmiausia primena mums iliustraciie,
kuriq jis buvo girdêjgs i§ Jezaus, taila kai jis atsakê

i mokytinirl klausimq, "Koks bus tavo éiabuvimo ir
amàiaus pabaigos Zenklas?" Atsakydamas i Ëi klau-
sim4 Jezus palygino savo dieuq amiiaus pabaigoj
su "Noês dienq." (Mato 24:37-?9) Noés dienoje
Zmonés neüinojo apie ateinanéi4 tvano katastrof4;
vistiek tvanas atéjo fu sunaikirxo tais laikais buvusi
'simboliikeji dangq ü Zemg. Taip pasi.baige tuomet
buvgs pasaulis arba lcoslæos,

Pana§iai dabar, kaip ai§kino patsai Jezus ir Pet-
ras, dabartinis piktas 1»saulis turi pasibaigti "Vie§-
paties dienoje." Kaip Noës dienos prasidêjo pirm
tvano, ir jis buvo ant ,emès ir rengèsi susilaukti
ateinanëios katastrofos, taip yra ir Vie§paties dienoje.
Pirmieji Kristâus ëiabuvimo metai ivyksta pirm su-
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naikinimo "dabar esamgjq dangaus ir Èemês." (2
Pet. 3: 7) Vie§paties dienoje-ne pim jos-turi at-
eiti isplana§autasis tautq suspaudimas, vedantis i
visi§k4 ir galutin4 jg i§griovim4. Jie "su dideliu
smarkumu praeis ir elementai nuo karÉèio sutirps,"
ir "esamieji dalykai (darbai) " bus sudeginti "Vie§-
paties dienoje." (2 Pet. 3:10) Tuomet po saumylingo
§io piktojo pasaulio pra§alinimo, pradès rodytis rrau-
josios karalystës palaiminimai, kurie teiks àmonêms
ap§vietos ir gydymo.

Pirmas Kristaus karalystês darbas bus panaudo-
jimas visos jos galybês esamojo piktojo pâsaulio su-
naikinimui; nes neàiürint to, kad toji karalystê bus
naudojama àmonijos palaiminimui, ji taippat bus
naikintoja "neprietelirl." Apa§talas raËo, kad "pas-
kutinis neprietelis," kuris turês bùti suaaikintas, yra
mirtis. Pirmesniqjg gi neprieteliq târpe yra §io
pasaulio karalystës." (1 Kor. 15:25,261, Psal. 2:8. 9)
Delei §itg ivykig pirmieji jo èiabuvimo àenklai pri-
verèia visas Zemës gimines dejuoti, o ne dZiaugtis.
(Mato 24: 30) Taip Petras patvi.rtina Kristaus èia-
buvimo lvykir; tvarkE, ai.Ékindamas, kad pirmiausia
bus pa§alinti "dabar esamieji dangus ir Zemê."

I§ai§kings tE clalykq taip ai§kiai, kaip buvo gali-
ma, Petras po to grlZta prie ano klausimo. "Kame
yra irodymas apie jo ëiabuvimE," ir tarsi pritardamas
tiems, kurie klausia, ir parodydamas, kad jie laukia
tikro lvykio netinkamu metu, iis sako: "Bet mes
(taippat kaip ir jie) laukiame sulig jo paZadêiimu
naujo dangaus ir naujos Zemês, kuriuose gyvena
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teisybé." To mes laukiame delto, kad tai yrâ vienas
ié tq dalykU, kuriuos Dievas iadèjo "têvams" per
prana§us; taèiau mes, belaukdami "naujo dangaus
ir naujos àemës," Zinome, kad pirmas naujojo Kara-
liaus darbas, yra pa§alinimas pikto dangaus ir piktos
Zemès, i§ kuriq susideda "dabartinis piktas pasaulis."

-Galatieèiams 
1:4.

Taigi, jau turêtq büti aiÉku, kad simboli§kasis
dangus ir Zemè, kuriq auk§ëiausias vâldytojas yra
§etonas, dabar greitai praeina arba nyksta; ir pro-
taujanéiq Zmonig mintyse tie dalykai dabar suZa-
diua vilti ir pasitikëjimq Dievo paZadais "sutverti
nauj4 dangq ir nauj4 àemg." Kuomet apa§talas
nurodë j éi Dievo paàad4, jis beabejonès turêjo min-
tyse tai, kas para§yta lzaijo 65:L7 -25. Atsiskleidg 5i
puikq prana§ystès skyriq mes skaitome:

"Nes §tai a§ sutveriu nauj4 dangq ir naujq àemg;
senesnieji nebebus atmintyje ir nebepakils i §irdi.
Bet jùs dZiaugsitës ir linksminsitës per amZius tais,
kuriuos a§ sutversiu, nes Étai a§ sutveriu Jeruzalg
dZiaugsmui ir jos Zmones dZiaugsmui. A§ liuksmin-
siuos Jeruzale ir dàiaugsiuos mano tauta; joje ne-
besigirdès daugiaus verksmo balso ir §auksmo balso.
Nebebus tenai daugiaus küdikio, kurs tik dienas
gyvena, ir senio, kurs nepabaigtq savo dienq, nes
vaikas mirs §imto metr; ir §imto metr; nusidèjëlis
bus prakeiktas. Jie stâtys namus ir gyvens juose, veis
vynuogynus ir valgys jq vaisius. Jie nestatys, kq
kitas apgyvens, neveis, kA kitas valgys; nes mano
imonirtr dienos bus tokios, kaip medZio dienos, ir
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mano i§rinktieji pilaai naudosis savo rankq darbais.
Jie nesidarbuos veltui ir negimdys sumi§imui, nes
jie Vie§paties palaimintqjq ainija ir su jais j4 anu-
kai. Ir atsitiks, kad anksèiaus nekaip jie §auks, a§

i§klausysiu; jiems dar tebekalbant, aÉ bùsiu i§girdgs.
Vilkas ir avinélis ganysis draug, liutas ir jautis ës

Ëiaudus, ir dulkës bus maistas Zaléiui. Jie nekenks
ir neuZmu§ visâme mano §vent4jame kalne (kara-
lystêje), sako Vieépats."

Joks imogi§kas aiËkinimas §ito puikaus Dievo
paÉadèjimo apie palaiminimus, kurie turi ateiti i
Zmones "naujojo dangaus ir naujosios àemès" vie§-
patavimo metu, nebegali padaryti ji pilnesniu arba
tikresniu. Besilaikant Rytq §alyse vartojamos pa-
veikslinês kalbos, büsimr;jg palaiminimq viltis ap
ra§oma Zodiniais paveikslais, bet vistiek garbinga
naudojamg simboliq prasmê labai ai§ki. Gana ai§kia
kalba prana§as pasakoja, kad tada kai Kristus bus
Karalius, visiems paklusniesiems bus suteikta svei-
kata ir amZinasis gyvenimas. Visiems bus duota
maZiausia §imtas metq i§tyrimo, ir jei jie dar tuomet
numirs kaip nepataisomi nusidêjé1iai, tai pal5-ginus
su amZinuoju gyvenimu, kuriuo jie galèjo ger'êtis.
jie bus tik küdikiais. Slandien Zmonës planuoja ir
slato ir stengiasi pasiekti ekonomini saugumê, bet
retai kam tepavyksta tai pasiekti. Tenai gi bus
taika ir ramybê visiems.

Prana§ystèse turime irodymg, kurie tuojau po
esamojo laiko priespaudq, ltikins visq pasauli. kad
i§tikrqjq Kristus karaliauja, ir delto Zmonës pri-
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paZins ji galinguoju to laiko Yaldovu, sakydanri:
"Stai §itas yra mûsq Dievas, mes jo laukême, . . .

mes dàiaugsimés ir linksminsimês jo i§gelbêjimu."
Tuomet Kristus, "§ventasis Vie§paties petys," bus
apreikÈtas "visq tautq akyse, ir visi Zemës pak-
ra§ëiai matys mùsq Dievo i§gelbêjimq." (Iza. 25:6-9;
52:10) Koks garbingas vaizdas!

O kas gi yra naujasis dangus i.r naujoji àemë,
kuriuos Vie§pats yra Èadêjgs taip sutverti? Tai Kris-
taus karalystés valdàios santvarka. Prana§ystêje
apie jt1 sutvérimê jie pavadinti kitu vardu, bûtent:
"Jeruzelè"-"Stai aÉ sutveriu Jeruzalg dZiaugsmui,
ir jos tautq diiaugsmui." (Iza. 65:17, 18) Apa§talui
Jonui, Patmos saloje, buvo duota ivairiq regèjimq
apie naujos karalystès santvarkA, ir jis sako: "45
maèiau nauj4 dangq ir nauiA Zeme," ir jis taippat
sako, kad jis matê "§ventqj! miest4, naujqjq Jeru-
2a19, nuZengianèiq i§ dangaus nuo Dievo."- Apr.
2l:1,2.

9-je ir 10-je to paties skyriaus eilutêse, Jonas
kalba apie "naujql4 Jeruzalg" kaip apie "suàiedo-
ting, Avinélio Zmonq." Taip sakydamas jis i§ai§kina
simboli. Jezus bus didis Karalius Diero karalystéje,
kuri nepoilgam palaimins visâs'Zemès grrnines, i1.
jis turi karaliauti su ir,. per savo baànyëiq, kuri
"pirmqjame prisikëlime" pasidaro jo nuotaka. Seno-
binë Jeruzalë buvo Izraëlio sostinè ir joje büdavo
karaliq "sostai" arba posèdâai- Todel Vie§pats nau-
dojo §ias aplinkybes kaip KrÈtaus karalystês vaiz-
drrs, pramindamas jq "naujoji Jeruzalê." Ir, kaip
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jau matëm, ta pati nâujoji Jeruzalê yra Dievo pa-
Zadëtieji "naujasis dangus ir naujoji iemê"-kitaip
sakant, tai yra VieÈpaties karalystê, kurioje Jezus
turês valdZios kaip Dievo Karalius.

Dvejopas simbolizmas, kalbantis apie "dangq"
ir "Zemg" paaiËkina kitq svarbiq §ventra§éio ties4.
kad Kristaus karalystê susideda i5 dviejq daliq, dva-
sinês ir àmoginés; nematomos ir matomos. Jezus
dievi§kasis Karalius, ir su juo jo baZnyèia, sudatys
dvasing tos karalystës vaizdomain4; o prikeltieji
i§ numirusig Senojo Testamento vertieji, bus jg
Zmogi§kais atstovais. Sventra§tis kalba dar apie
kitas tarpininkaujanèias dvasines esybes, kaip apie
"didel! büri," stovinéias ties sostu ir tarnaujanôias
dienE ir nakti. (Psal. 45:14; Apr. 7:9, 13-15) Trurn-
pai pasakius, toki yra "naujojo dangaus ir naujosios
Zemês" organizacijos santvarka. Zinodami tad, kad
Dievas yra Zadèjes pabaigti tos karalystês iküri.mE
ir per j4 palaiminti visas tautas, mes dabar dàiau-
giamës matydami, kad §etono vie§patavir.r.ras jau
trupinamas.

ÿisi Dievo paZadêjimai, kurie parodo jo geruo-
sius tikslus mir§tanèios padermês naudai, bus !v1'-
kinti po sutvërimo "naujo dangaus ir naujos Zemês."
Jo paàadai apie dangiËkA paveldêjime i§tikimiems
VieËpaties pasekêjams, pilnai ivyks po baZnyèios

i§këlimo ! "garbg, §lovg ir nemirtinumq." g]'venti
ir karaliauti su Kristumi. Ir kaip daug geresné yra
§ita tikroji nuomonê apie Dievo tikslq Jo baZnyèioje.
negu ana, kurios daugelis taip ilgai laikësi, many-



"Naujas Dangus ir N auja Zemë" 137

dami, kad Dievas paima krik§èionis i dangg tuojau
po jt1 mirties vien del jq i§gelbêjimo. Dabar mes
matome, kad Jis §aukia visus tikruosius krik§èionis
tarn tikru tikslu-palaimintu jq susivienijimu su
Jezumi jo karalystëje, kurioje pasaulio Zmonèms
bus teikiamas gyvenimas, sveikata, ir pastovi ramy-
bè, dlaug su laimg ir gerovg.

Tuomet taippat ivyks Dievo paàadêjimai sentê-
viams. Abraomas ir jo naturalé ainija turês dalies
paZadêjimo §alyje. Praëjusiq amZiq iÉtikimieji, kurie
gyveno pirm Kristaus, dalyvaus toje karalystêje
kaip Émogi§ki atstovai. Jie nesitikêjo nieko daugi.au
gauti. Jie neiÈmanè nieko apie dvasing dievi§kojo
plano vaizdomainq, paZadêtoje Mesijo karalystëje.
Net ir pranaËai iq dalykq nematê. Jezus pasakè
apie paskiaus! i§ senovês pranaSg, Jonq Krik§tytojq,
kad neZiürint to, kad i§ visq, kuiie gimë i§ mote-
riÈkiq, nebuvo didesnio uZ Jonq, vienok tas, kurs
bus maàiausias dangaus karalystëje, tai yra dvasi-
nêje karalystês vaizdomainoje, bus didesnis uZ jl.
Jonas bus vienas i§ "kunigaikËèig" Zmoginêje kara-
lystès vaizdomainoje, taèiau dangi§kojo atlyginimo
jis negaus ir su Jezumi karaliaus vietos jis neturês.

"Naujqjame danguje ir naujojoje Zemêje" [vyks
Dievo paàadëjimai Abraomui, kuriais buvo pasakyta,
kad per jo sêklq (ainijq) bus palaimintos visos iernès
giminês. Jau matèm pirmesniame skyriuje, kad
Jezus ir jo baZnyéia sudaro tikr4jq Abraomo ainij4.
tikêjimo vaikus, kurie bus naudojami Zmonijos pa-
laiminimui karalystëje, ir kaip turtingi ir toli-sieki4
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tie paàadêjimai bus! Apie juos kalbama graZia pa-
veiksline kalba ApreiÉkime 22:L,2; terai naudojaura
"g5rvojo vandens ulÈs" simbolis. Pasakyta,. kad ta
upê prasidêjo "IÉ Dievo ir Avinêlio sosto." Kiek-
ÿienoje tos simboliÈkos upês pusêje buvo gyvybés
mediiq, turinëiq labai daug gyvybg-palaikanéiq vai.
sig "ir medZig lapai tarnauja tautq sveikatai 1pa-
gydymui)." Mes labai dàiaugiamès suàinojg, kad
badaujantieji, prispaustieji, suzeistieji ir mirÉtantieji
visU tâutr] imonës bus pagydyti. I§tikrqjr; tai Be*S

"palaiminimas visq tautU ânt Zemesl"
Jokùbo lùpomis pasakytasai Dievo paàadêjimas.

kad i§ Jùdo ateis, tas, kurs vadinamas "Siloc'-
"taikos darytojas"-ir kad pas j! susirinks ànonês.
garbingai lvyks toje karalystêje, nes Karalius Jezus
bus tasai "§iloa," ir pas ii ir po jo meilês veliava
susirinks àmonès ir bus palaiminti. Visos taulos
vadins j! palaimintu. Jo valdàios pasididinimui ir
ramybei nebus galo. "Jis nuZengs kaip lietus ant
nupiautos pievos; kaip lietaus §lakai la§antys ant
àemès. Jo dienose bus vaisingas teisusis." "PrieÈ ji
susilenks tyrumos gyvarto!ai, ir jo neprieteliai laià1 s
Ëemg." "Visi iemês karaliai garbins ji, visos tautos
jam tarnaus-" Visi §itie §irdi-palinksminantys paàe-
dêjimai ivyks "naujqjame danguje ir naujojoje àe-
mêie."-Psalmè 72':6, 7, I, 11.

Tuomet bus laikas, kuriuo kiekvienas gÿ'i.ens po
sâvo vynmdiiu ir savo fygmedZiu; nes tuomet ka-
lavijai bus paversü i nuoragus ir jietys ! pjautuÿus.
Tuomet aklqjq akys bus atidârytos ir apkurtusiq
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ausys atvertos. Tuomet âteis pabudinimas visq i§

numirusirl, panaudojant beribç Sutvertojaus galybç,

kurs pradàioje buvo davgs jiems g5rvybës. Nëvienas
i§ visu gyvqjq arba mirusirljU visame plaèiame pa-

saulyje ir visose tautose, nebus paliktas be progos
gauti amàinojo gyvenimo palaiminimr;, kuriuos Die-
vas buvo àadëjes per prana§us, aprei5kgs per Kristq
ir apaltalus, ir patvirtinqs Kristaus krauju.

Bet norint gyventi amàinai, vistiek reikès klau-
syti Dievo istatymq. Apa§talas Petras kalba apie

tai labai rimtâi. Papasskoigs, kad su Kristaus su-
grliimu ir jo karalystës ikùrimu ateis "atnaujinimo
laikai, apie k4 Dievas yra kalbéjçs visq savo §ven-

tqjq praneéu burna nuo pasaulio prasidëjimo," jis
dar priduria, "ir atsitiks, kad kiekviena siela, kuri
neklausytg to prana§o, bus i§dildyta i§ Zmonig tar-
po."-Ap. Darbai 3:19-21.

Turime ai§kiq parei§kimr;, kad didZiuma visose

tautosê turbùt su dZiaugsmu priims Dievo meilës
dovanas, kuomet jos bus iteikiauos iiems, ir klausys
naujojo àernés Karaliaus istatymq. Jezus lnsaké,
kad ateis laikas, kuriuo Izraèlio tauta, kuri atmetê
ji jo pirmo atsilankymo tnetu, sakys: "Palaimintas,
kurs ateina Vie§paties vardu." Prana§as Mikêjas
ra§ë, kad "daug tautr4 ateis ir sakys, Ateikite, ir
uZeikime ant Vieipaties kalno (eikime I jo kara-
lyste) , . . .. ir jis mokys mus savo kelig ir mes

vaik§èiosime jo takais."-Mikêjo 4:2.
Todel dabar tinkamiausias laikas priimti ir pa-

garbinti müsg Karalir4, naujosios gadynês Karaliq,
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Jezq. Jei mes stengiâmês eiti jo pasiaukojimo ke-
liais, turédami vilties karaliauti su juo, tâi steng-
kimês padaryti savo pâ§aukimq ir i§rinkim4 tikrq.
Jei esame dieviSkos meilês pritraukti prie Jo ir
turime savo §rdyje norq pilnai pasi§vgsti VieÈpaèiui
ir vykinti Jo vali4, tai nebeatidéliokime- Dar tebêra
laikas bëgti prie Dievo auk§tojo paÈaukirno atlygi-
nimo Kristuje Jezuje. NeatsiZvelgiaat i mtsq büsi-
m4ji atlyginimq, jei Dievo plano graiybês, ir faktas.
kad Krlstaus karalystë yiâ arti, suZadino mumyse
meilç del Vie§paties, kokios mes praeityje neturê-
jom, tai stengkimas parodyti savo meile stropesniu
vykinimu Jo valios; elgkimês nuolankiâi Jo akivaiz-
doje ir skelbkime Jo garbg. Zinotlami, kaip reikia
ânoti, kad mes gyvenâmê Vie§paties dienoje, bûkime
pirmieji tarp tq, kude priiàs ir pagaibins naujqj!
Karaliq; rodykime pilnl paklusnumê teisingiems
jo karalystês istatymams.
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Prisikêlimos ii Numirusiy

" Maétant mirusius (prikeltus ié kapq), üdelius i.r
rnaàus, stoainéius ,ies sostrt,. . Jûra atidauê

joje bu,ausius mirusius, mirtis ir ptagoras
daoë savo nirusius, kurie juose butso,

ir kiekaienas bu,oo nuteistas sutig
jo d,arbai,s." -Apr 2L:12, t3.

llp
RISIK-ËLIM,X skelbê visi §ventieji Di e vo

prana§ai, patsai Dievo Sùnus, müsq VieÉ-
pats Jezus Kristus ir jo apaÈtalai ir pase-

këjai. Kuomet gi ApaÀtalas Povilas pasakë Si4 tëmq
Atènuose ir skelbë, kad "bus prisikèlimas teisiqjr.l
ir neteisigjr;," tuomet atsirado tokig, kurie tarè:
"K4 tas plepys nori pasakyti?" Kiti gi sakë: "Jis
naujq dievg skelbêjas, nes jis skelbê jiems Jezq ir
prisikêlimq." I§girdg apie prisikelim-a kaikurie êmè
juoktis ir tyèiotis.

Didysis Mokytojas ir Tiesos Skelbèjas, Jezus
i§ Nazâreto, skelbê prisikèlimq Éitokiais galingais
ZodZiais: "A§ prisikëIimas ir gyvybë; kas tiki i
mane, nors ir bütq mirgs, bus gyvas." (Jono 11:
25) Ir vêl jo pasakyta: "IÈtiesq, i§tiesq, sakau jums,
ateina valanda, kuomet mirusieji iÈgirs Dievo Sù-

(141)
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naus balsq, ir kurie iËgirs, bus gyvi." (Jono 5:25)
Paskui, Zinodamas, kad Zmonêms tai atrodys labai
dideliu stebuklu, I§ganytojas dar tarë: "Nesistebè-
kite tuo, kad ateina valanda, kurioje visi esantieji
kapuose i§girs Dievo Sùnaus balsq ir i§eis."-Jono
5;28.29.

Suprantama, kad pagonys arba ir vardi§ki krik§-
èionys, kurie tiki, kad mirusieji nêra mirg, bet 1'ra
gyvesni negu buvo bebùdami kùnuose, negali pro-
tingai tikëti i prisikëlimq i§ numirusiq, nes prisikê-
limas nesuderinamas su jq klaidingu lsitikinimu.
Kurie gi nori tikëti i prisikèlimq i§ numirusiq, tie
ttu'i mesti §alin vie§qi4 klaiding4 nuomonç apie
Zmogaus pomirtinl stovi.

Teisingo Biblijos mokslo niekaip negalima su-
derinti su klaidomis, lygiai kaip aliejq negalima su-
mai§yti su vandenimi. Jei kas nori tikèti tiesai.
Dievo ZodZiui, tai tas turi Zinoti, kad mirusieji r-ra
negyvi ir kad prisikêlimas yra vieuintëlis jq i§si.
gelbëjimas, ir tik Dievas tegali juos i§gelbèti.

Skaitykirne paties Tveréjo ZodZius, kurie bur-o
paraÉyti mùsq pamokinimui per prâna§e Ozë4 13:
14: "A§ i§gelbèsiu juos i§ Èeo1io (Biblijinio pra-
garo, mirties stovio); a§ i§vaduosiu juos i§ rnirties.
O mirty, a§ büsiu tavo maras! o §eoli, aé büsiu tar,'o
sunaikinimas!" Sitie prana§o ZodZiai ai§kiai parodo,
kad Biblijos prâgaras nêra "amZinq kanèiq" vieta,
nes Dievas yra paZadèjgs iSgelbêti ir. i§vesti tuos,
kurie ten randasi. Zodis §eolis arba pragaras reGkia
kapas, grabas, kuriame numirëlis miega ir laukia
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pâbudinimo ir prikêlimo i§ numirusiq.

Jei vadinamês lcikSèionir; vardu, tai priimkime
Svent4j! Ra§tq kaip autoritetq. Tikèdami prana-
§ams, Jezui ir jo apa,5talams, kurie buvo Dievo
siqsti ir igalioti skelbti Jo vali4 ir Jo nutarimus.
Ar àinote, kad Biblijinio pragaro, §eolio arba kapo
raktus turi ne velnias, bet müsq I§ganytojas Jezus?
Jis pâts taip sâko. Stai jo Zodàiai: ,,Nebijok; 

aË

esu pirmasis ir paskutinis, ir gyvasis; a§ buvau
numirgs ir §tai esu gyvâs per amZi!.I amiius ir tuliu
mirties ir pragaro raktus."-Apr. 1:17, 18.

Kaip linksmi mes turêtumèm büti delto, kad
ne nuoàmusis ir Ziaurusis Zmonijos prieËas §etonas
turi valdZios ant tg, kurie yra mirg. bet meilingasis
müsq Atpirkéjas pats vienas turi galios atrakinti
pragarq ir iÉvesti iË jo müsg mylimus draugus ir
giminesl

Ar àinote, kad sulig Biblija, velnias visai nèra
anràinuoju pragaro kurstytoju? §etonas arba velnias
yra pasmerktas nusidêjëIis, kriminalas. skirtas
nuzudymui ir galutinam sunaikinirnui. Taip sako
Ra§tas. Apa§talo Povilo lai§ke Ebrajams 2:14, mes
§itaip skaitome: "Ikd mirtimi sunaikintq tq, kuts
turèjo mirties valdZi4, tei yra velniq." Ttsu juk
negaila Éito piktadario. Jezus i§vadino j! àmogZudàiu
ir melagiu ir melo têvu. (Jono 8:44) Turêturnei
dZiaugtis i§girdgs apie jo galq. Norèdamas daugiau
kq suàinoti apie jo pa§aünim4 skaityk dvide§imtq
skyriq Aprei§kimo Knygos. Apie tuos paèius da-
lykus taipogi aiÉkinama kitoje Biblijos Studentrl
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literatüroje, kurios gali gauti ra§ydamas §ios knl-
gos leidéjams.

PranaÉas Daniélis, 12-me skyriuje, kalba apie
prikêlimq ié numirusiq ir ai§kiai sako, kad miru-
sieji nëra danguje, ar Kataliki§koje skaistykloje
(§veistainêje), arba abelname krikÉèionijos pragare.
bet miega Zemès dulkëse. Stai pranaSo ZodZiai:
"Daug tq, kurie miega Zemès d.ulkêse, pabus."-
Daniëlio 12: 2.

Apra§ymas apie Lozoriaus pabudinime iÈ mirties
labai ai§kiai parodo kame randasi mirusieji. Tq
apra§ym4 randame l1-me perskyrime Jono Evan-
gelijos. Priëjçs prie kapo Jezus su§uko garsiu balsu:
"Lozoriau, iÉeik laukan, ir uumirêlis tuojau iÉêjo."
Patariame atydZiai perskaityti minêtqji apra§ymq.

Biblija kalba apie du prisikëIimu, pirmq ir pas-
kesni prisikëlimq. Pirmuoju prisikèlimu atsikels
Kristaus baZnyèia, pa§auktieji, i§rinktieji ir i§tiki-
mieji, kurie dabar seka Jezaus pëdomis ir kenèia
su juo i§niekinim4 ir persekiojimq del teisybës.
Tokig yra tik maZas bürelis. Ai§kindamas tq dalyk4
Apa§talas sako; "Kaip Adome visi mir§ta, taip
ir Kristuje visi bus atgaivinti, bet kiekvienas savo
eilia: pirmonè Kristus (susidedantis i§ Jezaus kaip
Galvos, ir Baànyëios, jo küno narir2); paskui tie,
kurie yra Kristaus, kurie tikêjo i jo atèjima."

Ôia ai§kiai pasakyta, kad pirmu prisikëlimu bus
prikelta gyvojo Dievo baZnyèia, kurios vardas !ra-
§ytas danguje. Jei dar kam neai§ku, tai turime dar
ai§kesnius Yie§paties àodZius, pasakytus per Jon4
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Apreik§tojq: 'rPalaimintas ir §ventas, kurs turi dali
pirmame atsikêlime; ent jq antroji mirtis neturês
galios, bet jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir ka-
raliaus su juo tùkstant! metq."-Apr. 20:6.

Antruoju arba paskesniu prisikêlimu gi atsikels
iË kapq likusi àmonija, ant kurios ateityje, Dievo
karalystëje, pagarbintoji Kristaus baànyèia kara-
liaus. Ir Èitoje meilingoje karalystëje "Dievas nu-
§luostys nuo jq (nuo prikeltqjq ir nuo gyvqjq)
akir; kiekvien4 a§arq, nes mirties daugiau nebebus,
nei dejavimo, nei §auksmo nebebus daugiau; nes
kas buvo pirma iÉnyko."-Apr.27:4-


