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SKYRIUS I
I§êjimas

JEI KUONIET pasaulio istorijoje buvo lai-
kas, reikalaujantis rimto ir neprietaringo apsvar-
stymo i§ kiekvieno, tai tasai laikas yra dabar.
Protavimas gi, kad ir gudriausias, negali su-
teikti vilties nêvienam, jei nebütu galima rasti
koki nors tikr'4 pamat4 savo protavimui statyti.

Pastebètina, kad §iandien pasaulis, jokios vil-
ties neturèdamas, slenka kur vejas puèia, ipyku-
sios Zmonijos jùromis. NepaZab,oto saumyiumo
jega stengiasi varyti bangq dauZom4ji laiv4 pir-
myn, bet jo lèta paZanga daroma be tikslo, lyg-
kad laivo vairas bùtq sulüZçs arba Zuvçs: todêl
jùrininkai nebeZino kuria kryptimi jie keliauja.
Milijonq §irdys §iandien yra apimtos baimês ir
iÈg4sèio, kuomet .iie pagalvoja apie baisenybes,
kokios bile laiku gali kristi ant taip labai suvar-
gintos Zmonijos §eimos.

Jëzus i§prana§avo kaip tik toki laik4, kuriuo
bus "didelio i§g4sèio tarp tautg; . . . àmonês dZius
i§ baimês" kuomet jie àiltrés priekyn i tai, kas
turi ateiti ant Zemës.

Ar yra koks nors i§êjimas?
Tai klausimas, kurs dabar yra kone visg m4-

stanèig Zmonig burnose ir §irdyse visame pasau-
lyje. Ar yra koks nors tikras pamatas, ant kurio
galime pamatuoti savo büsimq geresnig dieng
viltis ?



2 DIEVAS IR PROTÀS

Biblija - Tikrasis Pamatas
§itoje pasaulio suspaudimo valandoje daugl

baZnytinig Zmonig rekomenduoja religij? kaipo
tikrq vaist4 kenèiantiems Zmonêms. Jeigu religija
gali parodyti keli4 i§sigelbëjimui i§ banguojanèiq
netikrumo jürU i atsilsio uostq ir saugumç, tai
kokios gi ypatingos religijos mes turime ie§koti ?

Mes tikime, kad tiktai Biblijinês tiesos keliu
Zmonês tegalës prieiti prie tikrosios i§vados apie
dabartinês vis4-pasauli-apimanèias, spaudZianèias
ir varginanèias sAlygas; taigi tokiu atvëju mes
pradedame svarstyti §i dalyka. Bet ëia dar pasi-
rodo reikalas parodyti skirtum4 tarp tikrojo Bib-
lijos mokslo ir klaidinanëig tradicijiniu teologijos
teorijg, kurios labai daZnai slapstcsi krikÈèrony-
bès vardu.

Suradime protingo pagrindo tikêjimui irril-
èiai paZangos, galime tikêtis tureti tik tada, kai
prietarus pripaZ!stame prietarais (niektikyste)
atmetame juos ir stengiamés paZinti ir pritaikytl
§ig dieng reikalams nuogus nesuteptg Bibliios
tiesg principus. Jeigu Biblija, kaip kad visi Krik-
§èionys sakosl tiki, yra pagrindas galutinos tiesos
ir proto, tai stengkimês visokiais büdais patirti
ko tikrai Biblija mokina!

Jei §itaip ie§kodami tiesos, mes regimai pra-
siàengsime prie§ kaikuriuos ar prie§ daugeli pa-
prastg jüsg isitikinimg, ir atrodys lyg-kad mes

àiauriai i§plë§iame juos i§ jüsg, nemanykite delto,
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kad tai parraikins jüsU tikêjim4 i amZinas tikre-
nybes, kokios yra aktualiai skelbiamos Biblijoje.

Visai ne !

Ant kiek tu§èig prietarg vieton patikëtina tie-
sa ir protas, ant tiek Zmogaus tikejimas darosi
paguodZianti tikrenybë, o ne lengvatikystê; pati
Biblija gi pasirodo turinti naujos ir protingesnès
reik§més. §iandien jog yra didis reikalas statyti
müsq tikèjim4 ant tvirto pagrindo, susidedanèio
i§ proto ir tiesos; nes i§tikrüjr; mes susiduriame
su daugeliais painiais paradoksais.

Pasaulinës I§minties TuÉtumas

Evoliucininkai tvirtina, kad mes nuolat gru-
miamès pirmyn nuo pat pirmo "ùalio" civilizaciios
prasidêjimo ant §ios planetos,. Daugelis §iandien
didZiuodamies nurodo i §iL] laikq "smegeng gady-
nês" pasekas. Visvien müsg auk§tai "civilizuota-
sis" pas,aulis susiduria su neuZginèijamu faktu,
kad jo girtinoji civilizacija dabar stovi ant pat
praàùties kranto. Tnrêdami visoki i§simokslinimq
mes nebesugebiame laikytis dêsniq tariamos kul-
türos, prie kurios mes sakomiesi esq priëjç.

Jau ilgiau nebegalima sulaikyti §itu nustebi-
nanèig faktg paZinim4 nuo atsispaudimo liaudies
mintyse. Rimti valstybès vyrai atvirai parei§kia,
kad jau reikia grieptis kokig nors greit pavei-
kianèig priemonig, jei norima i§gelbeti civilizaciq.
Zymüs religijos vadai visose baZnytinêse mokyk-
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lose rimtai skelbia, kad Zmonêms dabar greit ne-
sugriZus pas Dievq, visas pasauli's büsiqs isturntas
i didàiausi ir praàütingiausi visoje Zmogaus isto-
rijoje perversmA.

Kuomet àymesnieji §iU dieng religionistai
skelbia, kad pasaulis yra pasmerktas, jei jis ne;be-
sugriÉ pas Dievq, taik4 jie reiÉkia? Pasauliui at-
sidùrus i sunaikinim4, jei nebus kas nors daroma,
ir veikiausiai daroma, atrodo, kad beveik kiekvie-
nas turêtg büti noringas §lietis prie teisingg da-
lykq. Bet deja, nes patys haZnytiniai didZiünai
tarp savgs nesusitaria kas gali ar turi büti daro-
ma suàadinimui pasaulio veikiman.

Tikrasis Klausimo I§srprendimas

Sutikdami kad yra abejotina, kad Zmonig su-
maningumas savaimi galêtg i§venkti perversmi),
kurio visi beveik bijo, reikalas medZioti kok! nors
kitq i§sprendim4, naturaliai darosi pastebëtinas
ir bütinas; kitaip esant nebus galima turèti jo-
kios artimos ar nutolusios ateities vilties.

Bet argi religiniai skirtumai kokig esama
profesionalg Kristaus pasekejg tarpe, rei§kia kad
mes turime nustoti tikëti i paèia Biblij?, kuri gali
suteikti atsakymg ! kebluosius klausimus, su ku-
riais pasaulis dabar susiduria.

' Nemanome !

Ar g:alime Banyti, kad didZioji Inteligencija,
kuri sutvërê nesuskaitomus bilijonus dangiÉkU
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künu, ir kuri priverèia juos be paliovos suktis ap-
link savo a§is absoliutiÈku tikrumu, galêtg turëti
pastebëtino nepasisekimo savo bandyme patiekti
èia ant §itos maZos planetos padermç protingg
sutvèrimg, galinèig gyventi ramybëje ir laimëie,
kurios niekas nebegadintg ir nebetrugdytg?

Protas atsako, Ne !

"Teateinie Tavo Karalystê"

Kuomet Jêzus buvo èia ant Zemës, Jis patarê
Savo mokytiniam ai§kesni ir geresn! keliA pasau-
lio pagerinimui. Jis pasakë: "Jüs taip melskitês:
Teateinie Tavo karalystê. Tebünie Tavo valia kaip
danguje, taip ir Zêmêje:" Per visus amZius i§tiki-
mi Krik§èionys kartodavo §it4 mald4 ir kantriai
laukë atsiliepimo i j4.

Ar bus kuomet atsakyta i j4?
§ita Mesijinê malda yra labai ai§ki; bet argi

i§tikrUjU tokia visuotina Karalystë kada nors ateis
ant §ito,s senos Zemës ? Ar Vie§pats, atsiliepdamas

i §i4 mald1, kada nors lsteigs ant §ios planetos
naujq visuomening santvark4, kurios pagrindas
bus gryna teisybê ir meilë ? Jei taip, tai ar turime
kokig nors irodymq, kad §ita palaiminta Karalys-
të yra arti?

O kokiu,s gi istatymus pasaulis turës klausy-
ti, jeigu bus, ir kuomet bus atsiliepta i anq mald4,
kurioje pasakyta: "Teateinie Tavo Karalystê"?
Tai yra tik keli i§ daugelig svarbig klausimg, i
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kuriuos protas reikalauja atsakymo, jeigu norima
ateiti prie patenkinanèi<rs i§vados nagrinèjant
§iuos dalyku's, kurie begalo svarbüs visiems, kurie
nori tikrai arba dievi§kai i§sprgsti dabartini pasau-
lio suspaudimo klausimq.

SKYRIUS II
Sutvertojas ir Sutvërimai

MANOMA, kad didZiuma müsg skaitytojq
jau turi tikêjimo i protingo Sutvertojo buvima;
be to dar yra tokig, kurie nori tikèti, jei tikêjimas
bütg pastatytas ant protingo pamato. §ia linkme
bus idomu ùinoti, kad Zymüs §ig dieng mokslinin-
kai vis Iabiau isitikina, kad yra Dievi§ka Inteli-
gencija, ir kaikurie taip i§sirei§kè savo bendra-
darbiams mokslininkams.

Pavyzdi,iul mums prisimena ùodùiai Dr. Mi-
kolo I. Pupino, kuris 1927 m. buvo i§rinktas Amer-
ican Associatio,n for the Advencment of Science
prezidentu. Moksli§kg ra§tg ra§ytojas, Al,bertas
Wiggam, po pasikalbèjimo su Prof. Pupinu, pa-
duoda i§traukq i§ jo ZodZiU:

"Visokis mokslas, kokiu buvo tyrinêjamos erd-
ves, pastebëjo jose santaikos princip4, ir §it4 san-
taik4, arba vadovaujanti principq a§ vadinu Die-
vi§ka Inteligencija. Nebegalima apsilenkti su fak-
tu, kad visg dalykg uàpakaly yra ai§kus vadovau-
jantirs principas, vedantis nuo sumi§imo i sant-
varkq.
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"Mes turime i§sirinkti vien4 iÉ dviejg dalykg:
Galime tikèti kad kos'mos (pasaulis), graZts ista-
tymai ir tvarka, yra tik atsitiktinas dalykas; arba
taî yra ai§ki Inteligencijos i§dava. Asmeni§kai, a§
pasirinkau tiketi i santvarking4 principq, Dievi§-
k4jq Inteligencij4. Kodèl ? Dêlko, kad ta labai ai§-
ku ir sutinka su protu. Nes tai suderinama su vi-
sais mano prityrimais.

"A§ negaliu isivaizdinti nè i§manyti teorijos,
kad protingos esybé,s, tokios kaip mes, arba pro-
tingi veiksmai ir ùvaigù:dù:ittr judêjimai esA nepro-
tingo atsitikimo i§dava. O kam man tikêti tokiai
teorijai, kuomet a§ kasdienq matau irodymg apie
vadovaujanèi4 Inteligencij4 ?

"PaZvelgçs ! ZvaigZdes pastebi, kad kiekviena
jg keliauja savuoju keliu, arba pamatgs kaip i§
erêklos paskirtu laiku i§auga medis, arba patèmi-
jçs kaip küdikis uùauga i suaugusi ir savg suval-
dant! Zmogi§k4 asmeni, ar dar benorêsi svajoti,
kacl visa tai yra tik aklo atsitikimo iÉdava ? A§ gi
negaliu taip manyti.

"Kam a§ turêëiau i§s,iginti viso pasaulio ste-
bêtinq dalykg tvarkanèios Inteligencijos ? Man,
kaipo Zinovui, tie dalykai labai ai§küs. Buvo ai§ku
prana§ams pirm trijg tükstanëig metg. Nuo pras'
ëiausio laukinio Zmogaus iki auk§èiausiam prana-
na§ui, rodosi, visuomet buvo ai§ku, kad visako
uZpakalyje yra ai§ki Inteligencija. Visame, k4 mo-
kslas atrado, nêra nieko tokio, kas bütg tam prie-



8 DIEVAS IR PROTAS

§inga. . . . I§tikrüjU, juo giliau mokslas ilenda i
visatos istatymu,s,, tuo labiau mes isitikiname i
Inteligenti§k4 Dievybg".

Amen!
Taigi, dabar pasirodo, kad svarbiausis daly-

kas yra nutarti kaip ir iki kokiam laipsniui §itas
Protingas Sutvertojas yra aprei§kgs Zmogui Savo
tikslus, ypaèiai, Savo planus apie pati Zmpgq. Bi-
blija tariasi esanti tokiu aprei§kimu, ir mtsg téma
bus statoma ant Éito pagrindo.

Esamoji karta buvo i§mokslinta ir itikinta,
kad esg negalima pasitikëti Biblija kaipo ikvêptU
palydovg. Taèiau KrikÉèionybë taip neatsiskiria-
mai sujungta su Biblija, su Senuoju ir Naujuoju
Testamentu, kad jq atmetus arba §itikinus, kacl
ji nepatikëtina, mes turime taipogi mesti §alin
paëi4 Krik§èionybç. Vienok, mes tvirtiname, kad
yra vidujinig ir i§orinig irodymg, kad Bi,blija yra
ikvëptasis Dievo Zodis.

Net ir abejing:i Zmonës pripaZlsta, kad kur
tik ir kokiame tik laipsnyje Biblijos itaka buvo
jauèiama, jos moralê jêga padarê pasauli geresniu.

Dëlto ji buvo vadinama "civilizacijos Ziburiu".
Nebütg §iandien pasaulinês krizês, jeigu valdan-
ëios klasês ir ivairig tautg minios bütg i§tikimai
vykdZiu,sios Biblijos istatymus.

Taigi, Knyga, kuri turêjo taip daug jêgos dëi
gero, ir kuri per i§tisu,s §imtmeèius turêjo geros

itakos dideliose pasaulio miniose, pirma negu j4
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atmetame, i§tikrtljU yra verta nuodugnesnio i§ty-
rimo, o ne vien laikino pasiskaitymo.

Be to àmogui dar niekad nebuvo suteiküa ki-
to ganëtino i§ai§kinimo apie Zmogaus pradZia ir
likimq, neZiûrint to, evoliucininkai patiekê prie-
§lngg nuomonig.

Pirmos Mozês Knygos Apra§ymas apie
Sutvêrim4

Biblijos apra§ymas apie sutvêrima, ir Edeno
Darù,o apysaka apie Zmogaus puolimq, pateko di-
deliam evoliucininkg kritikavimui. Bet pastaruoiu
laiku daugelis mokslininkg linksta kiton pusèn

éiuose dalykuose. 1932 metais Francijos Profeso-
rius Rene Thevenin, Amerikoie atspausdintuose
savo straipsniuose apie Zmoniios padermës amZig,
pasakê:

"Pirms negu mokslas paliaus atkasinêti ka-
pus ir jürg dugnus, gal pasirodys, kad daug tiesos
slepiasi Zmogaus-puolimo apysakoje".

Mes tikime, kad Bibliioje apra§ytasis Zmo-
gaus puolimas yra daugiau negu "apysaka". Ji pa-

remta faktu, kad pradiniai Zmog'us buvo s,utvertas
tobulas ir jam buvo duoti tobuli namai "Edene i
Rytu,s". Tokis tad bus müsg nagrinêjimo pagrin-
das.

Neturèsime gana vietos suderinti visus tuos
dalykus su mokslu; pasitikime, kad susidomêiu-
sieji, ypaè tie, kurie turi abejonig tuose dalykuo-
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se, bus noringi i§tirti t4 dalyk4 lieèianèius faktus
mok,sùi§ku atZvilgiu, ir nemêgins patvirtinti nepa-
matuotus evoliucininkg speliojimus. Norèdami pa-

eelbêti §itg dalykq tyrêjams, mes patariame kny-
gelg, "Evoliucininkai pas KryZkelj". * Pavyzdùiut,
tyrinôjimas parodo, kad septynios tvèrimo "die-
nos,"apie kur:ias kalbama Pirmoje Mozês Knygoje,
yra ilgos laiko gadynês, o ne 24 valandq dienos.

Anot Biblijos Zmonijos padermë prasidë.io
tik su dviem specialiai sutvertai,s asmenim-Ado-
mu ir Jieva. Ar protinga manyti, kad tai tiesa ?

Taip, nes dabartinis Zmoniq skaièius patvirtina
tokias mintis. Visi juk Zino, kad Zmonijos' padermê
nuolat dauginosi per vis4 Zinom4ji istorijos laik4.
Pagalvok kiek àmonig §iandien bùtq Europoje, jei
penki §imtai metg atgal nebùtg atrasta Amerika.

Visai nereikia jokio nepaprasto gudrumo ar
tikèjimo nutarti, kad jei mes praclètume s,u ria-
bartiniu proporcijiniu Zmonijos dauginimosi, ir
darytume atbulq aprokavimq nuolatinio maùéii-
mo per visus praêjusius Èimtmeèius, tai pagaliatr
ateitume i tokia viet4, kame bütg randama tik vie-
na pora - paèioje istorijos pradZioje, kuomet,
anot Biblijos, buvo sutvertas Zmogus.

Pridêjç prie to dar archeologijos atradimais
patvirtintqji fakt4, parodanti, kad istorijos pra-
dZi'oje Zmogus turëjo auk§tesng civilizacij4 negu
§iais laikais, turime ger4 aplinkybini priparodym4,
patvirtinanti Biblojos apra§ym4 apie Edeno Sod4.



DIEVÀS IR PROTÀS 11

Ar yra taip labai sunku tikëti, kad ta pati
didelè Galybê ir Inteligencija, kuri sutvêre galin-
gaj4 visatq, apie kuriq, moks,lininkai taip daug,
rllurns pasakoja, galèjo taip pat specialiai sutver-
ti pirm4 Zmonig por4 ? Jei Zmogus ir visos kitos
gyvybès rù§ys nera Auk§èiaus,ios Inteligencijos
Esybès tverianèios galybê,s i§dava, tai tegul mo-
kslininkai patiekia kitok! gyvybés stebêtino apsi-
rei§kimo i§ai§kinim4 ! Protas pataria verèiau lai
kytis Biblijos apra§ymo apie sutvërimq, ir re-
miantiers tuo pagrindu stengtis susipaZinti su Su-
tvertojo nurodymais Zmonijo,s padermei.

Romanti§kas Yeikimas

Ai§kusis apra§ymas apie tvërimq, suteiktas
mums pirmuose pasaulio ikürimo Knygos sky-
riuose, pasako, kad vyras buvo pirma sutvertas;
bet jis dar neturèjo pagelbininkès. Paskui buvo
sutverta Jieva. Ir ar tokia metoda neimanoma?
Argi gabiausdeji pasaulio novelistai kuomet nors
surado romantiÈkesni bùd4 suradimui suZiedotinés
savo didvyriui, nekaip tasl kok,s yra suteiktas
mums apra§yme apie s,utvërimq Motinos Jievos ?

Jeigu Dievas turejo galybês sutverti Adom4
(ir i§ kur gi jis atsirado, Jei ne Dievas ji sutvë-
rë?), tai i§èmimas vieno Èonkaulio ir padarymas
i§ jo moteri§kës buvo tik lengvas, darbas tokiam
Sutvertojui, jei Jis i§sirinko sau toki büd4.

Buvo taip pat ir puikùs sodo namai, kuriuos
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Dievas buvo patiekgs savo tobulam ZmoniÉkam
sutvérimui! I§tikrùjù nèra nieko neprotinga ma-
nyti, kad Dievasr, sutvèrçs ùmogq, suteikë jam
tinkam4 gyvenimo viet4. Kam bereikia lengvai
manyti apie toki4 apysak4, kuri pasako.ia mums
tokius dalykus, kokius kiekvienas turi pripaZinti
logi§kais ten buvusiose aplinkybêse ?

Bet yra dalykq, lieèianèig Dievo apsièjim4
su Zmogumi, kuriuose Jis neteisingai kaltinamas.
Pavyzdys: Jis nesakê müsg pirmesniems gimdy-
tojams,, kad jeigu jie mègins bùti patenkintais
Edene per koki laik4, tai paskui Jis paims juos i
clangq ! Ir Biblijos apra§ymas nesako, kad Jis su-
tvérê baisêtin4 bedugng gelmç, pripildyt4 ugnimi
ir i§tirpusia 'sriera, ir paskui priveisê j4 nesudegi-
namais velniais ir pasakè Adomui ir Jievai, kad
jeigu jiedu neklausys Jo, tai bus imesti i an4 bai-
si4 viet4, kame jie bus stebül<lingai apsaugojami
nuo sunaikinimo, kad velniai galètq kankinti juos
per amZius !

Pirma Mozês Knyga parodo, kad Dievas sri-
tvêrë àmogi§kus sutvèrimu,sr, kad gyventg tiesiog
§ièia ant Zemës; o ne danguje arba skaistykloje
(§veistainèje). Jiems buvo lsakyta klausyti su-

tvertojo istatymo bei daugintis ir pripildyti àemç.

Nieko nebuvo sakyta Adomui ir Jievai apie pri-
sirengim4 nueiti i dangg.

Norëdami sugriZti prie pagrindiniq faktt3,

isivaizduokime sau, kad visa ivyko tikrai taip.
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kaip pasakyta Pirmoje Mozês Knygoje, ir kad
Dievas rei§kë tikrai t4, kq Jis sakê. Prie ko tad
toks lengvai suprantamas i§ai§kinimas privestg ?

Jo prasme bütg tokia: Kad Zmonijos §eima, i§ pa-
lengvo daugindamos pagal dievi§k4ji !sakymq,
bütg greit patyrursi, kad pradiniai patiektieji sodo

namai buvo permaZi, ir kad dèlto atsirado reikalas
pradêti kelti jo sienas.

Aplenkdami tad visokius "slaptingus" ai§ki-
nimus tuojau galime pamatyti, kad tasai palai-
mintas platinimors,i bütg nusitgsgs iki pripildymo
visos àemês tobulais Zmoni§kais sutvêrimais ir
pati àemé, àmogaus "paveldèta," bütg pasidariusi
dideliu vais,ingu, gaivinanèiu ir puikiu sodu.

Dievi§kasis isakymas buvo "pripildyti" Zemç
ne perpildyti. I§tikrUjg dievi§ka iÉmintis ir galy-
bë sugebës sustabdyti toles,ni àmonijos veisimosi,
kuomet pakankamas skaièius bus gimçs ir Zemè

bus tinkamai pripildyta.
Ar bütg buvg kas nors neprotinga ar klaidin-

ga su tokios rü§ies programa ? Ar nëra tai protin-
ga ir tikrai tas, ko mes galime laukti iÉ i§mintingo
ir meilingo Sutvertojo ? Bet norint isivaizduoti
sau visg tg dalykg graùumy, pirms reikia i§mesti
i§ savo minèig bais,inguosius kentêjimg ir vargo
paveikslus, kokie dabar visur pasirodo. Nupuolu-
sio Zmogaus saumylumas ivede i pasauli vis,us
tuos kentejimus. Tokie kentêjimai bütq buvç ne-
neZinomi jei Zmogus bütg pasilikçs santaikoje su
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savo Sutvertojum.
Nes ir mirtis bùtg buvus neZinoma Zmonijos

iradermei. Mùsg laikg mokslas pripaZysta, kad gy-
vos cëlês gali atsinaujinti ir tobulose aplinkybêse
gyvuoti per amàius. Mirtis atèjo kaipo nuodëmês
pasekmè; su mirtimi gi atèjo kentêjimai, ligos, ir
sielvartai.

Pabandyk isivaizduoti tobul4 àmonijos pader-
mg, liuos4 nuo visokio saumylumo, ligg i| mirties !

Argi tai neatitiktg kiekvienam, kiekvienoje vieto-
je ? Bet kas gali pasakyti: Kam eikvoti laikq m4-
stant apie k4 nors, kas jei ir kadaise buvo gali-
mybê, dingo amùiai?

Bet ar toki galimybê yra amZinai Zuvusi ?

SKYRIUS III.
Faktai ir Niektikystê

LABAI aiÉku, kad norint teisingai protauti
apie Diev4 pirmiausia reikia i§bla§kyti susidariu-
sias prietarg ükanas, dêl kurig daugelis nustojo
tikëti i Ji ir i Knygq, kuri vadinama Jo Tiesos
Zodù:iu. Tai nelengva ivykdyti, bet turime vilties,
kad §is gvildenimas suteiks daug pagelbos ta link-
me.

y',inoma, ne visi yra galutinai nutarç ar pri-
imti Biblija kaipo autenti§kq apra§ym4 apie Zmo-
gaus pradZi4 ir likim4, taèiau visi turêtg intere-
s,uo,tis jos trumpu ir protingu apra§ymu apie te
dalyk?, ypaèiai po kriti§ko analizavimo ir kuomet
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jau padavimg rükos tiko i§bla§kytos ir kai tasai
apra§ymas pasirodê ai§kus ir teisingas. Koks tad
yra Biblijos apra§ymas apie ümog6, tada kai buvo
paÉalinti prietarai ir Zmoni§ki spêliojimai?

Jame pasakyta, kad po to kai buvo sutvertas
Zmogus, Dievas pasakë müsg pirmesniems gimdy-
tojams, kad jie "i§tikrgjg numirs", jei neklausys
Jo istatymç-('T4 dien4, kuriq tu i§ jo valgysi,
i§tikrUjU numirsi". Rodosi kad tai ai§kus ir su-
prantamas parei§kimas !

Bet ar tai tiesa?
Taip, tasai senovès laikais Zmonijos padermês

protëviams duotas parei§kimas yra §iandien pa-
tvirtintas bilijonais kapg ir nuolat mir§tanèig pa-
sauliu, nes visa tai paliüdija rimtai tiesiai, kuri
buvo ai§kiai paskelbta Edene Zmogui, kuomet jam
buvo duotas irs,tatymas.

Taigi èia pasirodo, kad Pirma Mozês Knyga
y r a suderinama su nesugriaunam4 tikrenybç.
Faktas, kad Adomas aktualiai nenuéjo I kapus t4
paèia Zodinës prasmêrs, dien4, kuriq jis prasiZengê
prie§ dievi§kaji istatymq, néra joks priparodymas,
kad mirties bausmë nebuvo literinê. Tikresnis Eb-
rajg vertimas apie §i4 bausmg yra §itaip i§reik§-
tas, : "Mirdamas numirsi". Tai paduoda mums min-
tis, kad mirtis pradêjo tuojau veikti ir veikê ligi
tol, kol gyvenimas visai i§nyko.

Ir tikrai taip atsitiko.
Bet ivyko dar ir kitas dalykas tenais Edene.
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I§ kito §altinio negu Sutvertojas, atêjo suvedZio-
jantis parei§kimas I Motinq Jiev4: "Tu i§tikrgjttr
nenumirsi" ! §itas parei§kimas, bùk Dievas es4s

melavgs Savo sutvêrimams, sakoma, esqs nuo "Zal-
èio".

Keturiems tùkstanèiams meig praslinkus
ApaÉtalas Jonas pasakë, kad "tasai senasis Zal-
tys" yr2 'ovelnias ir §ëtonas", ir parodê kad jis
buvo didysis visr.3 tautg suvedZiotojas. (Zr. Ap-
rei§kinro 20:i-13). Dabar mes turime du prie§ingu
parei§kimil: Vienas buvo atëjçs n u o Vie§pa-
ties, kame Jo pasakyta, kad Zmogus "i§tikrgjg
Itumirs"; kitas gi atéjo nuo to, kur! Ra§tas vadina
SuvedZiotoju, kuriame jis tvirtina, kad Zmogus
"i§tikrqjg nenumirs". Patyrème, kad pirmas pa-
rei§kimas yra patvirtintas faktais; o kaip su kitu ?

I§ Kur Yisa tai Atsirado?

Biblija tvirtina, kad sutr.ertojas buvo tas,
kurs pasakê, kad nepaklusnumars ives Zmonijos
padermg i mirti; iÉtikrqjr/ Adomo vaikai mir§ta!
Mirtis, iÉtikrgjg, yra tikrenybê. Tam paliüdija
nevien müsg jausmai, bet ir Éig dienq mokslas t4
patvirtina. Pastariais metais buvo desétkai tokitt
mirties atsitikimg, kur mirusieji bütU pasilikg ne-
gyvi, jei nebùtg pasinaudota §iais laikais lgytuoju
medikali§ku Zinojimu ir guclrumu; bet §ie asme-
nyrs,, atgair.inti pulmotoriais, oksigeno pompomis
arba i§mirk§timu adrenalino, liüdiia kad jie buvo
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visai be s4vokos, visai be suZinumo ir niekur ne-
nuêjo per t4 laik4, kuriuo jie buvo numirç.

Velionis Arthur Brisbane, komentuodamas
apie atsitikimus su Theodoro Krause ir Byron
De Fee, chicagieèius, kurie buvo atrasti apmiru-
siais nuomonoksido dùjg uZsinuodijimo, ir kuriuos
atgaivino daktarai Connor ir Barwasser, teirau-
jasi:

O ka gi daro siela, kai kùnas yra tekniÈkai mi-
rçs? Kiek ilgrai ji laukia kolei neisitikrins, kad jau
nebêra jokio moderni§ko moksli§ko atradimo, ku-
ris galêtg graZinti atgal siel4? Kai §irdis sustoja
ir kùnas "mir§ta" ar tuomet siela staiga pradeda
savo kelionç, ir paskui, netikêtai atgijus, r-êl su-
grizta; arba ji laukia per kok! laikq, kolei pihrai
persitikrirra ?"

Jei ir bütg idomu galvoti arba spëloti apie
i§ kuno i§êjusiti mirusigjq "sielq" gudrum4, vis-
tiek nesugriaunamas paèig auk§èiau paminètg
aukU liùdijimas yra, kad jie buvo visai be s4vokos

-negyvi. 
Biblija sutinka s,u tokiu parei§kimu. Ji

sako: "Ilirusieji nieko daug;iaus nebeZino," ir vêl
"Nei darbo, nei proto, nei i§rninties, nei Zinojim,.r
nëra kapuose, ! kuriuos tu skubiniesi". 

-Pamoksl.9:5, 10.
Didàioji Apgavystë

O k4 sakysime apie "ùaléio" parei§kim4: "Tu
i§tikrgjg nenumirsi"? Kaip tasai pareiÉkimas pa-
veikê per visus amZius ? Jézus pasakê apie "sen4-
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ji ùalti", kad jis yra "melo tëvas". Taigi, jeigu
Pirmos Mozês Knygos apra§ymas yra tikras, ir
jei Jëzurs Zinojo apie k4 Jis kalbëjo, tai jau mes
turime tikëtis rasti kokig nors priparodymg ap-
gavingose §etono pastangose mirties klausime.
Ir, kaip Apreik§toja,s parodo, kad tasai "senasis
Laltys" yra suvedZojçs visas tautas, mes galime
laukti kad jo apgavystês turi vi'sur pasirodyti.

Ar mes raadame tokig lrodymq?
Taip ! Nors ir §ëtonas ai§kiai pasaké, kad per

valgym4 uZdrausto vaisiaus neateis mirtis, tai
virs,tiek, tikrenybèje Adomas ir Jieva, draug su
visa savo ainija, mirê a,rba tebemirÉta. Todël at-
sirado reikalas §ëtonui [4 nors daryti tuo klau-
simu.

Zinoma, jis nenorèjo ateiti ir persipra§yti uZ

neteisingq apkaltinim4 Dievo kaipo melagio; to-
del jis darë dar kitq pragai§tingq Zygi itikinda-
mas Zmones, kad tai, kas atrode lyg rnirtis, nebu-
vo mirtis, bet buvo tik anga i kitoki4, auk§tesng
ar Zemesng gyvybës formq. O dèl igimtos mirties
baimës, kuri slëpiasi Zmonig §irdyse, beveik visa
Zmonija i§sirinko tikêti melui-"Nêra mirties."
Taigi §ituo dideliu suvedZiojimu didZiuma Zmoniq
buvo itikinta kad mirtis es4 prietelè, o ne prie§ê,

ka,ip apie jq pasakyta Biblijoje.-1 Kor. 15:26.
§itas §etoni§kas suvedàiojimas yra pastaty-

tas ant Ra§tui ir mokslui prie§ingos ir su protu
nesutinkanëios teorijos, kad Zmogus savo vidu-
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riuose turi "siel4", galinèi4 gyventi atsiskyrus ir
be küno, ir kad künui mirus toji "siela" pasiliuo-
suoja ir gali lëkti, ar plaukti, arba bùti nune§ta

i kokiq no,rs kit4 viet4 arba stovi. Ant §itos teo-
rijos yra pastatyta didZiuma prietaringg svajo-
nig, kurio,s, vargino sumi§usi4 Lmonijq per dau-
giau kaip §e§is tükstanëius metg. Ir §itie prietarai
didZiumoje dabar yra prieù,astimi beveik visur
esanèio netikêjimo ! Diev4. I§tikrqjg Biblija tei-
singai pasakê, kad Èetonas yra suvedZiotojas ir
melagis !

Zmonig Ir Gyvulig Sielos.

Bet argi Biblija neskelbia, kad àmogus turi
nemirting4 siel4? Ne! Biblijoje nerandama pa-
rei§kimo "nemirtinga siela," nê tam pana§ig Zo-

dZiq. Ie§kokite patys, ir nerasite. Pra§ykite savo
kunigo, kad padêtq ie§koti, ir persitikrinsite, kad
tokig ZodZig Biblijoje nëra.

Zodis "siela" vartojamas Biblijoje daugiau
kaip 500 sykig, bet nè syki nesakoma, kad ji ne-
mirtinga. Pirma vieta Biblijoje, kurioje pasirodo
Zodis ",sielai' yra 1 Mozês 2:7, ir ten yra pasa-
kyta, kad àmogus "pasidarê gyva siela," ne kad
jam buvo duota siela. Kitaip sakant, àmogus pa-
sidaré gyva esybe-ir ta yra tikroji prasmè Zo-

dàio siela, kaip apie ja kalbama Biblijoje. Dël tos
prieàasties Biblija pritaiko t4 pati Zodi tiek gy-
vuliams, tiek Zmoni§koms esybëms. Jis yra pri-



20 DIEVAS IR PROTAS

taikomas Zemesniems sutvèrimams 4 Mozês 31:28,
ir kitose vietose.

Po §etono melo - "Tu i§tikn;jg nenumirsi"

-kuris netikru ma,nymu apie nemirtingq siel4
buvo padarytas pana§iu i ties4, seka dar s,usikro-
vimas ivairig tikybinig mi§inig, kuriuos dabar
prideranèiai meta §alin pabudusi ir susim4sèiusi
publika. Kaikurios niektikystès pastatytos ant
§itos klastingos teorijos yra: "amùingjg kanéiq"
slogutis; "sveistainës" doktrina; "isikünijimo"
teorija; "pasikalbèjimo su numirusiais" svajonè;
pasakos apie "§mëklas"; "palaiminti" Indijonq
"medàiokliavimo kra§tai"; Danto "inferno"; ir
visos kitos pagoni§kos "nér:a mirties" klastos.

Bet argi nors kelios i§ tg doktring nëra skel-
biamos Biblijoje? Ne! Ant laimês jos nêra. Nc
r.,iena i§ jr; negali bùti tikra, jei bent mes priim-
tume §etono melq kaipo tiesos pagrincl4; bet pa-
tyrëme, kad jis yra suvedZiotojas ir kad tokiu
savo elgesiu jis suvedZiojo visq pasauli.

Naturaliai Zmonês svajoja apie amZingjq
kanèiq jausmq apsvaigim4, nes mums buvo taip
ilgai pasakojama. ir taip daug mokytg Zmonig sa-
kydavo, kad tai es4 Biblijos mokslas. Taigi, lsi-
tikinimas, kad Bibiija nemokina tokios Diev4-
nupeikianèios vidur-amZig dogmos, yra bütinai
reikalingas, jei norime turëti protingq pagrind4
tikèjimui ir pasitikêjimui lkvèptuo.1'u ZodZiu.

Biblija yra pripildyta paveiksline kalba, il
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kaikurie i§ jos simbolig buvo klaidingai ai§kinami
patvirtinimui pagoni§kos, nuomonès apie kankini-
mo dievaiti. Pavyzdliui, kuomet Biblijoje kalba-
ma apie fakt4, kad "nuodêmês alga yra mirtis,"
vartojama ugnis ir siera, kaipo naikinimo simbo-
liai. Ar kas kada nors girdêjo, kad kas nors buvo

lmestas i deganèio,s sieros tvenkini, kad pasiliktq
gyvas ? §itq simboliq reik§më gana ai§ki.

Elgêtos Abraomo Prieglobstyje

Vienq kart4 Jéztts pasakè labai dramati§k4
prilyginim4 apie vien4 turting4 ùmogq, ir elgët4
vardu Lozorius. Abu pasimire, ir paskui buvo sa-
koma, kad turtingasis pateko i "kanèias," tuo
tarpu kad elgëta nuëjo i "Abraomo prieglobsti."

Pragaro ugnies palaikytojai pritaikydavo §i-
tam prilyginimui Èiurk§tg Zodinès prasmës ai§-
kinim4. Jie pasakojo buk tuo es4 mokinama, kad
visi teisieji po mirties nueisi4 ! dangg, visi gi nu-
sidèjêliai büsiq kankinami per amZius. Bet prily-
ginimas visai nieko nesako apie turtingojo buvim4
nusidéjëliu, né apie elgëtos buvim4 teisingu. Ne-
sakoma, kad elgèta nuëjo i dangq, kuomet mirê.

Buvo paduotos mintys, kad tuodu vyru §ita-
me prilyginime gal atvaizdino dvi klases-Zydus
ir Pagonis-jq puolim4 ir i§kilimg, ir k,aikuriuos
jg prityrimus ta linkme. Tai atrodo protinga, nes
i§tikrqjg Zydai, po jU tauti§kos mirties apie 70
V. M., buvo labai daug "kankinami." Kitos to pri-
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lyginimo smulkmenos taip pat tinka Zydg ir Pa-
gonig prityrimams po Jëzaus dieng.

Savo prilyginimus Jèzus i§ aplink Ji buvusig
daiktg arba aplinkybig. Viename atsitikime Jis
nurodê i Inomo SIêni, esant! netoli Jeruzalês mies-
to, nes tenai büdavo reguliari§kai naikinamos i§-
matos ir kitokios s4§lavos, ir §it4 Slêni Jêzus nau-
dojo atvaizdinimui galutino "amùino ùvvimo,''
kuris ateis ant visg tyèig nusidêjèlig, tada kai
"Naujoji J svsna,lQ" -Dievo 

Karalystê-pasidarys
tikrenybê.

Graikg kalboje §itas Inomo Slënis buvo va-
dinamas "Gehenna," ir müsg paprastq BiiblijU
vertêjai iÉvertë t4 Zodi "pragaras" daugeliose
Naujojo Testamento vietose. §itame Slènyje nuo-
lat degdavo ugnis, ir buvo pridedama sieros sani-
tarijos' ir naikinimo tikslais; taigi èia buvo labai
tinkama iliustracija visi§ko i§naikinimo, kokio
susilauks tie, kurie galutiname i§tyrime pasirodys
neverti amZinojo gyvenimo.

Naudodamas §i4 i§matg vietos Gehennos iliu-
stracij4, Jêzus padidino §ito simbolio galingumq
pridêdamas prie jo dar mintis apie kirminus, klr-
rie visuomet veisiasi neg:yvuose künuose ir kito-
kiose i§matose. Sitie "kirminai" sunaikindavo vi-
sokias i§matas, kurios slènio dugne büdamos ne-
pasiekê ugnies. Tokiu büdu naikinimo s,imbolis
pasirodo daug galingesnis.

Kaip paika manyti, kaip daugelis praeityje
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darë, kad tikri kirminai amZinai kandZios mink§-
t4sias ir jautri4sias "nemirtingg sielg" vietas
Gehennoje! Toki teorija reikalauja, kad bütg ne-
tik nemirtingg sielg, bet ir nemirtingg kirminq

-kirming su asbesto künais, kuriems nekenktg
pramanytasis septynius,sykius kar§tesnis kar§tis
tradicijiniame pragare!

Biblija i§tikrqjq sako mums, kad yra praga-
ras; bet Biblijos pragaras yra tik mirties stovis.
Në E.brajg, nê Graikg ùodùiai, kurie Lietuvi§koje
Biblijoje i§versti "pragaras," neturi jokig minèig
apie kankinim4, arbs apie nesudeginamus velnius
su §akëmis-visa tai paeina nuo tradicijinês teo-
logijos, o ne iÉ §ventojo Ra§to. Senqjame Testa-
mente Zodis "§eol" ir Naujqjame Zodis "hades"
yra vartojami iÉrei§kimui nes4vokingos aplinky-
bës. PavyzdZiui pastebèkite prana§o Zodàius: "Nei
Zinojimo, nei i§mintiers nêra kapuose (§eole) i
kuriuos tu skubiniesi."-p2rn. 9:10-12.

Kalbant gi apie "§veistaing" arba "skaisty-
k14," nê tq indùiq nesiranda Biblijoje, ir nieko
nèra pasakyta apie plaèiai pasklidusi4 nuomong
apie kankinimq. Keista (ar ne?), kad ivairüs prie-
targ velniuk§èiai turèjo tiek daug paZangos pa-
saulyje ir tiek daug itakos religiniuose isitikini-
muose kitaip dorai mananèig Zmonig !

Taigi dabar, prietarg rükoms i§sibla§kius,
turètume turèti §iek tiek paZangos musg bandy-
dyme suderinti Biblijos mokslq su protu. Neido-
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mu, kad protingi §ig dieng Zmonês pradeda gal-
voti apie neprotingus praeities mokinimus. Dau-
geliui nupasakojimas, kad Dievas, es4s nutargs
kur nors didelioje deganèioje pasmerktgjq gelmê-
je amZinai kankinti jg nebaZnytinius têvus, bro-
Iius, motinas, arba boôius, neatrodo pana§us i
Dier,4, kuri jie nori garbinti. Duok Dieve, kad
mes galètumèm pakilti aukÉèiau uZ tok! isitikini-
mq apie Ji.

SKYRIUS IV
Paâdêjimo Lankas

Jau matème Biblijos, mokslo ir proto Zvilgs-
niu, kad kaip Zmogus miréta, jis pasidaro negy-
vas; ir kad mes esame pasmerkta ir mirÈtanti
padermé. Kaip tad mes galime pasirodyti akivaiz-
doje mùsq Sutvertojo, kurio istatymai buvo su-
lanZyti? Kuo remiantis bent vienas àmogus gali
turèti viltie,s sugriZti i Dievo malong ir vêl gerêtis
privilegija gyventi amZinai tikrai laimingose s4-
lygose ? Argi Dievas atÉauks savo smerkiant!
sprendimq prie§ mus remdamies vien müsg pasi-
Zadéjimu nuo Éio laiko geriau elgtis?

Biblija tikriausia parodo Sutvertojo planq,
kuriuo einant prarastoji ù,monija turês progos su-
sri/zti i santaik4 su Juo; bet norint suZinoti ties4
tuose dalykuose, reikia ï.engti pirmyn labai at-
sargiai. Ai§ku, kad kasinêdamies po tradicijinês
teologijos purvus ir tikëdamies ten rasti sau koki
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nors protingA pagrinda tikëjimui ir paguodï,ian-
èiai vilèiai, mes nerasime jokio patenkinanëio at-
sakymo, todêl ie§kodami laikykimès tik Biblijos.
Iki §iai vietai pasirodë, kad Biblija sutinka su
gerai Zinomais ir pamatuotais faktais ir su protu.
Tatai suteikia mums pasitikêjimo. Ar nëra tat
protinga laukti, kad joje galima rasti i§sprendi-
mas visg klausimg, lieèianèig Zmonijos likim4?

Pirmoje Mozés 3:15 yra paduota mintis, kad
Sutr,ertojas, nuo pat pradZios, iau buvo nutarçs
daryti k4 nors daugiau Zmonijo,s, padermei, o ne
vien pasmerkti j4 mirèiai. Ten duotasai paZadèji-
nras yra toks, kad "moteri§kës sëkla" pagaliau
sutrins Zalèiui galv4. Zinoma, tasai parei§kimas
yra slaptingas ir neai§kus; bet paàvelgus i pas-
kiau cluotus dievi§kus aprei§kimus jis pasirodo
labai reik§mingas.

Pavyzdùiui, mes atsiverèiame beveik paskr,r-

tini Biblijos skyrig-Apreiékimo 20-ir ten mes
pastebime kaip Apa§talas Jona,s skelbia, kad re-
gêjime jis mate galingA angel4 nuZengianti i§
dangaus ir sugaunanti "sen4j! ùalti," ir suri§anti
j! tùkstanëiui metg, "kad nebesuvedZiotg daugiau
tautas." Tai pranaÈingas paveikslas, ntr§vieèiqs

ivykdym4 ano slaptingo paZadëjimo, apie kuri
para§1.ta 1 l\{ozès 3:15, kad moteri§kês "sêkla"
sutrins " Ë,aléilui" galv4.

Kitais Zodàiais, §ia au^étai simboline kalba
Sutvertojas tikrina mums per Apreik§to;'4, kad
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müsg pirmgjg gimdytojU nusidëjimas amZinai
nekenks Zmonijos padermei, nes Savo laiku ir
Savo keliu bus patiektas tikras vaistas,, ir net
patsai "ùallys" bus sunaikintas.

Taigi, galime sakyti, kad suradome Dievo-
duotojo paZadèjimo lanko du galu-l Mozès Kny-
goje duotojo paZadêjimo, kad 'ùalëio' galva bus
sutrinta, ir Aprei§kime duotqj! regèjim4, kad tas
pat "àaltys" bus suri§tas ir paskui sunaikintas.
Taèiau èia nesus okime, bet verëiau dar nuodus-
niau i§tirkime §ventaji Ra§ta tikèdamies, kad su.
rasime kaikurias smulkmenas, parodanèias kaip
praZûtingasis §etono darbas Edene bus sunaikin-
tas, ir Zmonijos padermè sugr4Zinta i praZuvusi
roiu.

Dievo PaZadêjimas Abraomui.

Palikdami tat apvylusius Edeno vaizdus,
àengkime prie Abraomo laikg-daugiau kaip du
tüstanèiai metg vëliau. Nuo to laiko jau neberei-
kia tiek daug dalykg priimti tikejimu. Archeolo-
gai nesenai atkasë Us, Abraomo gimtojo kra§to
gruvèsius, taip pat ir kitus Senobinio Kanaano
gruvèsius, kurie patvirtina beveik kiekvienq
smulkmen4 Biblijines istorijos, siekianéios per
vis4 t4 laik4. Sitg atradimg akivaizdoje dabar net
abejingi Zmonés pripaZjsta, kad Biblija nèrâ "se-
ng bobg pasakg" rinkinys, kaip kad daugelis buvo

isitikinç.
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Abraomui Dievas davê labai pastebêtin4 pa-
ùadéjimq, kuris dar nebuvo ivykintas. Jis pasakë:
"Tavyje ir tavo sèkloje bus palaimintos visos Ze-

mës giminês." (1 Moz. 12:1-3.) Vèlesniais laikais,
kada jo sünus Izaokas buvo uZaugçs i suaugusi
vyrq, Dievas atkartojo tq paü,adéiim4 dar patvir-
tindamas prisieka. Bet Abraomas mirë nei§vydgs
jo i§sipildymo. Tasai paZadëjimas buvo perduotas
Izaokui, ir paskui jo sünui Jokübui. Ezavas, vy-
resnysis Jokübo brolis, mainais uù, vienq valgi
nupirko sau jo pirmgimystës teises.

Pagaliau Joktbas pasiekë savo netobulo gy-
venimo laiko galA, bet Dievo paZadêjimas palai-
minti visas tautas dar nebuvo ivykçs jo dienose;
taigi, gulêdamas ant savo mirties patalo jis per-
dave §i skêptr4 savo sünui Jüdui. Neturësime vie-
tos i§nagrinëti visus daugelius bendrus Senojo
Testamento paZadéjimus, kurie plaëiau ai§kina
§itq originalç ,su Abraomu padaryt4 sandor4.
UZtenka pasakyti, kad visuose tuose paZadêji-
muose Zydai matê atvaizduot4 didi asmeni -"Liut4 i§ Jüdo giminës"-apie kuri jie paprastai
kalbêdavo kaip apie ateinanti Mesija.

Galingoji §ittl senobinig paZadëjimg itaka
daug prisidëjo prie palaikymo vargstanèig ir per-
sekiojamu Izraêlio Zmoniq atsiskyrusig nuo kitg
pasaulio àmonig per daugiau kai keturius tükstan-
èius metg, net iki esamo'jo laiko. Dar §iandien Zy-
dai stovi atsiZymëjç kaipo gyvas liudyiimas Die-
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vo veikalams su jais prâeityje, ir aniems vilti*-
ikvêpiantiems paZadêjimams, kurie buvo duoti
jiems ir per juos kaipo Jo "i§rinktuosius àmones."
Bet daug i§ tg paZadëjimq dar neivyko.

Mesijas PaZadëtas.

Jézaus pirmojo atêjimo laikuose daug Zydg
budêjo ir laukê atèjimo senai paZadètojo Mesijo.
Mums pasakyta, kad vien4 nakti Jùdëjos pakal-
nêje, kame ganytojai ganë savo avis, staiga pasi-
rodê vir§gamtinè §viesa ir pasigirdo nepaprasti
balsai.

Netikëtina svajonë, tu Bal pasakysi?

Atsiminkime, kad jei Biblija yra tuo, kuo 3i
tariasi esanti-Sutvertojo tikslg link àmonig vai-
kg aprei§kimas, ir tai to paties Sutvertojo, kuris
padarè visus kitus didZiuosius tvërimo darbus-
tai jau nebesunku tikêti, kad tokia Auk§èiausia
Inteligenti§ka Esybê yra taip pat sutvèrusi ivai-
rius dvasinig esybig ordenus, auk§tesniuo,se laips-
niuose negu Zmogus. Ir Jam panorèjus, kad §itie
auk§tesni angeli§ki sutvërimai susikalbêtg su
Zmonëmis tokiame svarbiame atsitikime, koks
buvo I§ganytojo gimimas, Jam buvo visai lengva
parengti toki susisiekimq.

Taip jis ir padaré !

Vienam i§ §it'/ galingg angelg tarpininkau-
jant Dievas paskelbé ganytojams: "Nebijokite,
nes §tai a§ skelbiu jums didi dZiaugsmq, koks bus
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visiems Zmonems, kad §iandien jums gimê Dovi-
do mieste I§ganytojas; jis yra Kristus, Vie§pats."

-Luko 2:10, 11.

Zodis Kristus yra kilgs i§ Graikg kalbos ir
rei§kia t4pat, k4 Ebrajrl Zodis Mesijas. Taigi tasai
angeli§kas paskelbimas rei§kia kad pasaulio Me-
sijas, kuri Dievas taip ilgai buvo Zadèjgs atsigsti,
dabar buvo aktualiai gimçs, ir kad Jis i§tikrgjg
buvo pasaulio I§ganytojas. Dëlto tai buvo "geros
naujienos visiems Zmonëms Jo gimimu tu-
r'êjo bùti palaimintos "visos Zemês giminës".

O kaip Jëzus, Mesijas, bus pasaulio l§gany-
toju? Kokie bus anie palaiminimai, kokius Jis
suteiks visiems ?

I§ to, k4 mçs jau Zinojom, pasirodo, kad Ado-
mo prasiZengimu Zmonijos padermê prarado pri-
vilegij4 amLinai gyventi ant Zemë,s. Taigi jei
mirtis rei§kia mirtl, kaip kad ai§kiai pasirodo, tai
be paliuosavimo i§ mirties ir be atsteigimo gyve-
niman, nè vienas i§ müsg nebùtg galëjçs büli
"i§ganytas".

Ramybê Zeméje! - Kada?

O k4 sakysime apie faktq, kad tasai l§gany-
tojas, Mesijas, atêjo i pasauli kone du tükstanèiai
metu atgal, ir vistiek pasaulis mir§ta kaip ir pir-
miau? Kokioje prasmêjç Jis yra jo I§ganytojas?
Jei nëra amùinq kanèig, i§ kurig Zmonija turètg
büti i§gelbeta, tai i§ ko ir kaip tasai Mesijas i§-
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gelbès ? Ir ar po i§gelbëjimo atrodys visai kas
kita?

Zinoma, visiems prisimena puikioji muzika
ir suZavêjanti pamokslai, kokie skelbiami per Ka-
lëdas kiekvienoje Krik§èionijos baZnyèioje. §auk-
smas apie "ramybg ùemêj ir ger4 vali4 Zmonêms"
kasmet pasigirsta kiekvienoje vietoje. Bet ar ne-
tiesa, kad iki §iam laikui tie §ükavimai didZiumoje
buvo vien tu§ti Zodàiai ? Argi §auksmas "ramybé
ùeméje," atsiliepiantis mir§tanëio kareivio ausy-
se, turi didelios reik§mês ?

Karo metu profesionalùs Jëzaus pasekéjai
vienoje tautoje Zudo profesijonalus Jêzaus pase-
kêjus kitoje tautoje, ir vadina tai savo Krik§èio-
ni§ka pareiga. Jei jie i§tikimai tai daro, ar pa-
galiau jie linksmai pasitiks savo uZmu§tuosius
svetimtauèius brolius dangi§koje laimëje? Ar tai
tokiu büdu bus ivykintas prana§avimas apie "ra-
mybg Zemêje" ?

Müsg tyrinëjimas dar neatsidengê ant tiek,
kad galêtume patiekti atsakymus i §ituos galv4
sukanèius klausimus, taigi eikime toliau ir paàiü-

rêkime ar Biblija nepasako k4 nors patenkinanèio
apie tuos dalykus.

Mes jau susekême Mesiiinius paZadêjimus
nuo Edono Sodo dieng iki pat Jezaus laikg ir pa-
stebëjome kad §itie paZadëjimai ivyks VieÉpatyje.
Povilas ta parodo Galatieèiams 3:8, 16, kame jo
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ai§kiai pasakyta, kad Kristus yra "paZadêjimo
ainis."

Jonas Krik§tytojas skelbë Jêzg, sakydamas:
"§tai Dievo Avinèlis, kurs atima pasaulio nuodê-
mg !" Tuom laiku Jonas ai§kiai paZino Jèzg esant
paZadètuoju Mesijum. Bet vëIiau Jonas buvo imes-
tas kalêjiman; ir ten büdamas jis pradëjo galvoti
ar kartais neapsiriko.

Tuomet jis siuntë pasiuntinius pas Jêzg tei-
rautis ar i§tikrgjg Jis buvo Mesijas, ir Jëzus nu-
siuntë jam labai interesingq atsakym4. Jis liepé
pasiuntiniams priminti Jonui, kad per Jêzaus ran-
kas sergantieji buvo pagydyti, §lubieji pradëjo
vaik§èioti, aklieji mato, apkurtusieji girdi; ir kai-
kuriuose atsitikimuose net mirusieji buvo prikelti.

Jêzaus Darbai lvykde Prana§ystes

O kodêl Jèzus davê Jonui tok! keist4 atsaky-
m4? Dêlto kad prana§ai buvo prana§avç, kad Jë-
zus tikrai tai darys ! §itaip Jonas buvo pertikrin-
tas. Ir nevien Jonas Krik§tytojas buvo nustebin-
tas galingais Jêzaus darbais, bet taip pat daugelis
Jèzaus dienose turejo persitikrinti apie Vie§paties
Mesijystç, ir itikëti, kad senai paZadètoji Mesijiné
Karalystê veikiai turêjo büti ikurta palaiminimui
lzraélio ir per Izraëli visos Zmonijos - "visg gi-
minig." Ir i§tikrgjg, pagaliau, minios taip susido-
mëjo, kad jos mêgino padaryti Jezg Karuliumi; ir
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skelbê Ji tokiu Jam ijoiant i Jeruzalç ant asilie-
nês.

Dar penkioms dienoms praêjus atsitiko taip,
kad stebèjosi mokytiniai ir visi kiti, kurie Ziürëjo
i JézU kaip I Mesijq. Religiniai vaclai Jëzaus die-
nose pavydèjo Jo pagarsêjimui, net taip labai, kad
jie padarè suokalbi prieÉ Jf, suêmê Ji, laikè klas-
ting4 tardym4, pasmerkê Ji mirèiai, ir pagaliau
nukryZiavojo Ji kaipo piktadari.

K4 tai rei§ke ? Kaip tai atsitiko, kad Jis, ku-
ris buvo atëjgs bùti Zemês Karaliumi, turêjo bilti
taip suimtas ir prikaltas ant kryZiaus ? Toks !vy-
kis nebuvo sudet'inamas su mokytinig i§manymtt
apie tai, k4 Mesijas turêjo daryti - ikurti Kara-
lystç ir bùti jos Karaliumi ir i§gelbèti Zmones.

Kaip labai didis turêjo bùti jL! apsivylimas, kuo-
met jrl viltys ir laukimai buvo taip perblokÉti Ze-

mên !

Po trijU dienq du nusiminusiu Vie§paties
mokytiniu êjo keliu i Emaus ir staiga juos pasi-
vijo "svetimas" Zmogus. Pastebëjçs jg nuliùdim4
Jis teiravosi kame to viso prieZastis. Tuomet jie
papasakojo Jam pastargjg dieng ivykius ir kaip
labai jie rbuvo apsivylç pasitikèdami anuo stebük-
lq-darytoiu i§ Nazareto.

Kodël Jëzus Mirê?

Tuomet §is svetimasis-kurs tikrenybêje bu-
vo prikeltasis Kristus - turëio progos paai§kinti
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jiems kodêi Jis turëjo numirti; kad Jo mirtis buvo
dangi§kojo Têvo numatyta ir i§prana§auta, ir kad
ji turejo ivykti pirma negu Mesijinës Karalystês
garbès keliu galêjo ateiti Zadètieji palaiminimai.

Vêliau anie du mokytiniai papasakojo savo
patyrimus kitiems, ir tarè: "Argi mtsg §irdis ne-
buvo uZsidegus mumyse, kuomet Jis kalbêjo ke-
lyje ir ai§kino Ra§tq?" I§tikrgjg dabar buvo gera
prieZastis mokytinig uZsikar§èiavimui. Dabar jie
pamatê, kad Vie§paties mirtis nebuvo tragi§kas
apsirikimas, kaip kad jie buvo mang, ir nebuvo
tai lrodymas, kad Jis nebuvo Mesijas. Pagaliau
mokytiniai susiprato, kad Jèzaus mir.tis buvo bù-
tinai reikalinga, kad ja pasinaudojant pasaulio
:zmonija gautu gyvenimo palaiminimus, kurie bu-
vo dievi§kai paZadêti.

Vèlau vienas i§ mokytiniq ai§kina, kad Jëzus,
Savo prie§Zmoginiame stovy, buvo Zinomas kaipo
"Logos" (kas Jon<l I i§verèiama "Zodis"). §itas
Logos arba Dievo Zodis pasidarê kùnu, kad pas-
kui galetq numirti kaip atatinkanti kaina, àrba
"atpirkimas" uZ Adom4 ir uZ jame pasmerkttl
i.monij4. - 1 Tim. 2:3-6; Rom. 5:12.

NepripaZindami arba tyèia slèpdami tikrqj4
Graikg teksto prasmç, kaip tai pasirodo Jono Ev.
1, vertëjai yra padarç taip, kad atrodo lyg-kad
"Logos" arba "Zodis" yra patsai dievi§kasis Su-
tvertojas. Taèiau tikras to teksto vertimas paro-
do, kad "Logos" buvo tik "vienas" i§ Dievg (arba
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galingas Dievas), tuo tarpu kad i Sutvertoj4 nu-
rodoma kaip i "tikr4ji Diev4" (Teva) Auk§èiau-
siji ir Visagalinti.

Apa§talas skelbia mums, kad Logos buvo Je-
hovo,s veikêjas visame tvêrimo darbe-"Be Jo ne-
buvo padaryta nieko i§ to, kas padaryta." Be abe-
jonês dèl tos paèios prieZasties 1 Mozês Knygos
apra§yme apie tvêrim4 vartojami daugskaitos
ivardliai, tokie kai "padarykime" ir "müsg" -"Padarykime ùmogq i müsg paveikslq, ir i mûsg
pana§um4."

"Trejybê" - Apakinanti Dokrina

Nebütg galima suprasti kaip Logos atèjo ant
Zemês, rbuvo padarytas kùnu ir mirë kaipo Zmo-
gaus Atpirkêjas, jei laikytumètës "Trejybês"
nuomonês apie Dievq; nes tai turètg reik§ti, kad
patsa.i Dievas, visatos Sutverojas mirê. Bet Tre-
jybës teoriia yra kita viduramZig paslaptis, idieg-
ta Zmonèse, bet neturinti jokio pagrindo §ventq-
jame Ra§te.

Lodùio "trejybê" nesiranda Biblijoje. Ra§tas
kalba apie Tevo ir Sünaus vienum4, bet ai§ku,
kad tai rei§kia tikslo ir valios vienum4, o ne esy-
bês vienumq,. Jezus meldêsi, kad tas pats vienu-
mas bütg tarp Jo Paties ir Jo pasekêjg. Ziür. Jo-
no 17.

Trejybês doktrina buvo pirm4 kart4 oficia-
liai pripaZinta nekrik§tyto pagoni§ko valdovo Kon-
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stantino isakymu Konstantinopolyje. Tai kitas i§
tradicijinig klaidingg isitikininimg apie Dievq, ir
apie Krik§èionybg, kurl daugelis turês i§mokti at-
me,sti pirma negu jie galès prideranèiai ivertinti
Sutvertoj4 ir paùinti teisybç ir meilç, koki4 Jis
parodè patiekdamas Zmonijos atpirkim4 ir i§gel-
bêjima per padovanojim4 Savo mylimiausio Sü-
naus, pirmiau buvusiojo Logoso.

Vienintèlis teksta,s paprastuose Biblijos ver-
timuose (ang. King James Version), kuris nors ir.
ne visai ai§kiai ar galutinai parei§kia mintis apie
trejybç, randamas 1 Jono 5:7, bet §itas tekstas
yra i§mestas i§ pataisyto vertimo, ir beveik visi
Graikg studentai sutinka, kad tai nëra dalis ori-
ginalio laiÈl<o. kaip ji paraÉê Apa§talas Jonas.

Galint dabar isigyti ir studijuoti senesniuo-
sius Naujojo Testamento ra§tus, studentai leng-
vai gali pastebêti §ituos klaidingus tekstus, nes
tai turi didelès reik§mës isigijime tikresnio iÉma-
nymo apie Biblijing ties4.

Kad Jëzus neskaitê save vienq asmenyje ir
lygiu Sutvertojui; arba kad Jis buvo Pats Savo
Têvas, ai§kiai parodo Jo ùodùiai, kuomet Jis pa-
sakê: "Mano Têvas didesnis nekaip 2§." - Js-
no 14:28.

Mokytiniai ùinojo, kad nuodêmës algs yra
mirtis - ne gyvenimas kanèio,se - todêl jiems
buvo nesunku suprasti kaip mirtis Jëzaus, kuris
tuo tikslu buvo "padarytas künu," galêjo sumo-
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kêti tq bausmç, ir atidaryti keli4, kuriuo pasaulis
pagaliau galès griZti i santaikq su Dievu ir i gy-
venim4.

Bet pirm Sekminig jie vis dar tebeturjo ko-
kig tai slaptybiq apie visus tuos ivykius. Nors jie
jau Zinojo, kad Jêzus, jg Mesijas, buvo prikeltas
i§ numirusig, vistiek jie buvo tik valandêlei tema-
tç Jii; pagaliau gi Jis visai atsiskyrè nuo iU. Ko
kie nepaprasti ivykiai ! Kuomet jie paskutini kar-
t4 matë Ji, Jis liepê jiems laukti Jeruzalëje, nes
jie turêjo gauti tolesnig nurodymg §vent4jai dva-
siai tarpininkaujant. Zinoma, mokytiniams tie da-

lykai atrodë lyg labai keistas pasielgimas, paeinqs

nuo to, i kuri jie tlar tebetikêjo kaip i paZadètaji
Mesija.

Ne tik anie ankstybg dieng mokytiniai per

koki laikq stebêjosi tolesniais lvykiais, bet dauge-

lis iki §iam laikui nesuprato tikrosios reik§mês,
ir dêtto atsirado daug keistg teorijg. Jeigu Jézus

neatêjo ant Zemès ikurti àodinës prasmês Kara-
lystç, tai turime surasti kit4 prieàasti Jo atëji-
mui ant Zemês; todêl daugelis manè iog tinka ti-
kêti, kad Jo atêjimas, mirtis ir prisikëlimas ivyko
dêlto, kad Zmonës galêtg büti i§gelbëti i§ "praga-
ro" kanëig, ir jiems mirus, nugabenti i dangg.
Bet Dievo paskirtu Iaiku Mesijas isteigs Zemi§k?

Karalystg ir palaimins visas Zemês gimines, kaip
toliau tyrinëdami pamatYsime.

Kuomet protaujanèios mintys nusigrgàia ir
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atsitolina nuo viduramZig kankinimo Dievo, jos
nori Zinoti kodél praêjo kone du tükstanëiai metg
nuo to kai Jèzus paliko savo mokytinius, ir taèiarr
pasaulis §iandien yra labiau pavergtas saumylu-
mui ir turi maZiau tikëjimo ! Mesij4, negu kada
nor,s pirmiau. Protauj4 Zmonès pagalvodavo, kad
jei Jèzus turi ivesti tikèjiman pasauli ir i§gelbêti
j! i§ pragaro ugnies, tai kodêl buvo taip maZai pa-
Zangos ta kryptimi; ir jei Mesijinis tikslas buvo
ikurti Zemi§k4 Karalystg, ir per j4 palaiminti Zmo-
nes, suteikiant jiems gyvenimo laimês, tai kodêl
iki §iol dar tai neivyko ?

SKYRIUS V
Ar Krik§ëionybei Nepavyko?

TIKRAS atsakymas i klausim4 ar Krik§èio-
nybei pavyko ar nepavyko, priklauso nuo pride-
ranèio supratimo ié ko Klik§èionybê susideda, ir
k4 Dievas nori kad ji vykintg èia ant Zemês. Apie
Kristq ra§oma Biblijoje kaip apie pasaulio I§ga-
nytoj?; todël protinga i§r,ada yra tà, kad Dievas
yra nutarçs ltikinti pasauli ir taip i§gelbëti Zmo-
nes i§ mirties.

Bet jau praêjo beveik du tùkstanèiai metg
nuo to laiko kai Jézus atêjo ant Zemês; pasaulis
gi yra labai toli nuo tikêjimo i Ji. Net ir vardi§-
koji Krik§ëionybè nebeteko savo pagrindo ir cie-
Ios tautos, tokios kai Rusija, oficialiai prie§inasi
visokiai religijai. Ar dêlto mes turime sprçsti,
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kad Dievo planui nepavyko.
Mokytiniai Jèzaus dienose statè savo viltis

apie Mesijing Karalystg ant Senojo Testamento
prana§avimg; todèl jg viltys didZiumoje buvo ti-
kros. Jie nesuprato tik to, kad tuomet dar nebuvo
atôjçs laikas ikurti tq Karalystg. PanaÉiai daro ir
didàiuma profesionalg Krik§ôionig net iki §iam
laikui: JU tikèjimas, kad Dievas buvo nutargs ive-
sti tikëjiman pasauli per Kristg ir baZnyèiq, yra
tikras, bet i§ §ventojo ra§to jie dar nepastebëjo,
kad ne dabar tas amàius, kuriuo Dievas yra nu-
tarçs atlikti t4 darb4.

Kaip artimiausieji Jêzaus mokytiniai nepas-
tebêjo i§ prana§ysèig, kad Mesijas turêjo kentêti
ir numirti kaipo Zmogaus Atpirkèjas pirma negu
i,adêtieji Karalystês palaiminimai galèjo ateiti i
pasauli; taip pat ir profe,sionalüs Krik§èionys ne-

istengé pamatyti i§ Ra§to, kad tikroji Kristaus
baùnyéia turi kentêti ir numirti su Juo, pirma ne-
gu ji turês privilegijos dalyvauti su Juo ateities
Karalystës darbe, itikinime pa,saulio. Apa§talas
Povilas ai§kiai skelbia t4 dalyk4, sakydamas:

"O jei mes esame vaikai, tai ir tèvainiai: të-
vainiai Dievo ir bendratêvainiai Kristaus, jei tik
drauge kenèiame, kad bütumem drauge ir pagar-
binti. Nes a§ Iaikaus tos nuomonès, kad Éio laiko
kentêjimai negali lygintis su büsim4ja garbe, kuri
bus mumyse apreik§ts." - Romieèiams 8:17, 18.

Ai§ku, kad èia nurodyta garbë yra bendratè-
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vainystês garbê su Kristumi Jo Mesijinëje Kara-
Iystëje. Jei tie, kurie gaus §it4 garbg, pirma turi
kentëti su Juo, tai jau aiÉku, kad dabartiné ba/,-
nyèios pasiuntinystê nêra "nugalëjimas pasaulio
Jêzui," bet i§tikimas sekimas Jo pëdomis, net iki
mirties.

Krik§èionys Seka Jêzg

Ir, i§tikrgjg, Patsai Jêzus taip mokino Savo
pasekëjus. Pavyzdliui, daugiau kai viename atsi-
tikime Jis pasakè: "Jei kas nori büti mano moky-
tiniu, tegul pat savgs i§siZada, tegul ima savo kry-
Zig ir teseka mane." Kad §itie turëjo sekti J! visq
keli4 iki mirties, ai§kiai parodo Jêzaus ù,odùiai Ap-
rei§kimo. 2:10, kurie skaitosi: "Bük i§tikimas iki
mirties, ir a§ tau duosiu gyvenimo vainikq." Kad
§itas i§tikimumas reikalauja i§tvermës kentéji-
mg ir persekiojimg akivaizdoje, parodo Jo pai,a-

dêjimas ApreiÉkimo 3:21, kame Jis sako: "Kas
nugalës, tam A§ duosiu sêdêti su manim mano
soste, kaip a§ nr-rgalejau ir sèdausi su mano Tévu
Jo soste."

Kuomet baZnyèiai buvo duotas dievi§kas isa-
kymas eiti "j pasauli ir skelbti evangelij4," ai§-
kiai paskelbtasis tikslas buvo padaryti mokytinig
ir duoti "liüdijim4." Kad tasai darbas nebuvo Die-
vo skirtas uZkariauti pasauli, bet verèiau prirengti
paèius KrikÉèionius ateities danbui, karaliavimui
su Jëzumi, yra ai§kiai parodyta Aprei§kimo 20:4.
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Mes cituojame: "Maèiau sielas nukirstüjg dèl Jê-
zaus liüdijimo ir dêl Dievo Zodïio, . . . jie gyveno
ir karaliavo su Kristumi tùkstanti metg."

Jei tat tikrojo KrikÉèionio pareiga pasaulyje
buvo duoti "liùdijim4" apie ties4 ir taip igytais
prityrimais prirengti save ateities darbui, atvedi-
mui pasaulio tikêjimau tùkstantmetinès karalys-
tês laikotarpyje, tai dêlto mes galime suprasti ko-
dêl atrodo lyg-kad Krik§èionybé nepralaimêjo, nes
neivyko tik netikros vardiÉkg tikètojU viltys.
Kuomet mes pamatome, kad baùnyéia yra pa§auk-
ta aukoti ir kentêti, o ne uZkariauti pasauli, tai
tuojau paai§këja daug galv4 sukanèig klausimu.

Pavyzdùi.ui, ar tu daZnai àesistebêjai kam i§-
tikimi Krik§èionys paprastai turèjo daugiau ken-
têti negu netikintieji ? Ar tu kada nepagalvojai
kodèl po to, kai Jêzus atêjo kaip "pasaulio §vie-
sa;" Zmonija aktualiai paskendo ilgoje tamsybês
gadynêje, apie kuri4 mes dabar kalbame kaip apie

"tamsybês amZius" (viduramZius) ? Ar tu kuomet
nepagalvo'jai kodêl §iandien pasaulyje yra dau-
giau negu du syk tiek stabmeldZig, kiek jg buvo
§imtas metg atgal ? Kas gi nesidomeio tokios rü-
§ies klausimais? Daug taip galvodami atêjo prie
i§vados, kad Krik§èionybè yra juokinga Zaismé,

ir kad §itas nuduodqs civilizacijos Éulas ir pama-
tas visai neistengè ivykdyti savo uZsimojimg.

Kas Yra Krik§èionis?
Paprasta nuomonê apie Krik§èio'nybç buvo
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toki, kad Zmogus pasidaro Krik§èioniu beveik
taip pat, kaip kad kas prisira§o prie kurio nors
klubo, ir kad toks prisira§ymas yra tam tikras ap-
,saugojimas nuo dievi§kojo ker§to, kuris, kitaip
esant, po mirties nu,sigstq toki asmeni i baisëtinq
kankinimo viet4. Dèlto buvo manoma, kad Dievas
nori, kad kiekvienas pasidarytg Krik§èioniu ir to-
kiu büCu i§gelbètu i§ §ito baisètino likimo. Bet da-
bar, kuomet pasinaudojant geresnig dieng pilnes-
ne §viesa buvo atrasta, kad amZinojo kankinimo
slogutis nèra skelbiamas Biblijoje, pradedama
ai§kiau suprasti k4 rei§kia büti Krik§èioniu.

Kadangi Zodis Kristus yra graiki§kas verti-
mas Ebrajq ùodùio Mesijas, dèlto jis vartojamas
Nauj4jame Te,stamente sujungimui Jêzaus su visa
eile garbingg Mesijiniq paZadëjimq, randamg vi-
same Senqjame Testamente. Tiesa, kaip jau buvo
pastebêta, pirmas i§ tg paZadëjimg buvo duotas
Edeno Sode, kuomet Dievas pasakè kad "moteri§-
kës sëkla" sutrins "Zalèiui galv4." Kitas, daug ai§-
kesnis paàadèjimas buvo duotas Arbraomui, kuo-
met jam buvo pasakyta, kad per jo ainij4 "visos
Zemes giminës" bus palaimintos.

Jëzus Kristus atëjo i pasauli kaip "paZadêji-
mo ainis," ir visos Zmonijos Palaimintojas; ir
Ra§tas parodo, kad tie, kurie pasidaro tikrais Kri-
k§èionimis ir i§tikimai seka Jo pedornis, pasiauko-
dami net iki mirties, bus dalyviai su Juo paùadô-
jimo "ainijoje."
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Apa§talas Povilas, ra§ydamas i Krik§èionis
jo dieno,se, pasakê: "O jei jùs Kristaus [Krik§èic-
nys1, tai jüs esate Abraomo ainija, têvainiai pa-
Zadêjimu." (Gal. 3:29.) Savo lai§ke Korintieèiams
Povilas sako, kad "Kristus ne vienas narys, bet
su,sideda i§ daugelio." §iuose dviejuose apa§taio
parei§kimuose pasirodo labai svarbus dalykas ap-
svarstymui. Jie parodo, kad i§rinkdamas ir i§la-
vindamas Krik§èionis Dievas vykina tik prisi-
rengimo darb4, lieèiant! rbùsim4jl Mesijin!
tiksl4 "palaiminti visas tautas." Tas reiÈkia, kad
Dievas nemêgino padaryti vis4 Zmonij4 Krik§èio-
nimis, bet i§ tautg tarpo iÉrenka tik mai4 bùreli
tg, kurie bus suvienyti su Jëzumi Jo bùsimamc
darbe palaiminime viso pasaulio, cyvqjU ir miru-
siuiu.

"Ypatingi Zmonès"

Bet kas gi §iandien yra tais Krik§èionimis,
kuriuos Dievas i§rinko karaliauti su Mesija? Ko-
kioje baZnyèioje mes juos rasime? Gali,büti kad
keletas jg randasi ivairiais vardais vadinamose
baZnyèiose; bet Dievas yra Teisëjas ir Jis nutars
kas jie yra. Ai§kiai kalbant, KrikËèionis yra ta-",
kuris, suZinojçs kad jis buvo nuodemingas ir at-
skirtas nuo Dievo, padarè atgailq, ir paskui tikè-
jimu i i§lietaji Kristaus krauj2 pilnai pa§ventê
savo laik4, gabum4 - visz, ka jis turi - Vie§pa-
èiui; ir kurs i§tikimai stengiasi vykinti savo pa-

si§ventima. Vardi§kg baùnyéiq s4narystë visai
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neturi nieko bendrq su tuo dalyku. Ziür. Romie-
èiams 5:1-3.

Apa§talq Darbg 15-me skyriuje randamas la-
bai aiékus apra§ymas apie dievi§kAji tiksla iÉrink-
ti i§tikimus Krik§èionis §iame amZiuje. ôia jie
vaclinami "Zmonès Jo varclui." Apa§talas ai§kina,
kad "Dievas pirm4 syki aplankè pagonis," ne pa-
daryti juos visus Krik§èionimis, bet tik "paimti
ùmoni1 J6 vsrdut'-til<ruosius Krik§éionius.

Po to, anot apa§talo skelbimo, dievi§koji m'r-
lonè sugri§ i lzraeli, ir sugriuvusioji "Dovido pa-
dangtê" (vaizduojanti lzraelio tautos politika)
bus atsteigta; ir paskui jis dar sako: "likusieji
Zmonës," ir visi Pagony,s turês progos "ie§koti
Vie§paties." Bet pirma turi büti pabaigtas darbas
paèmimo "Zmoniq Jo vardui" - Kristaus suZiedo-
tiné gi turés sr-rsidëti iÉ visg pilnai pasi§ventusig
Krik§ëionig.

Dabar, kuomet mes jau matome, kad Dievas
nëra nutarçs, kad visas pasaulis turi pasiclaryti
Krik§èionimis, tasai Zinojimas padeda mums su-
prasti daug Biblijos vietq, kurios iki §iol buvo la-
bai sunkiai suprantamos. Pavyzdùiui, Aprei§ki-
mo 5:10 yra pasakyta, kad büsimas Kristaus ir
baZnyèios karaliavimas bus èia "Zeméje." Kaip
galètg tai ivykti, jei visi, atskyrus tik baZnyèi4,
bütq pa§alinti nuo Zemés ir amZinai kankinami de-
ganèiame pragâre? Ant ko tuomet §ventieji kara-
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liautg èia ant Zemès ? Bet ir ta sunkenybè dingsta
kuomet mes i§ Ra§to suZinome, kad pasaulis bus
palaimintas, o ne prakeiktas, po tikrosios baZny-
èios uZbaigimo.

Taip isiZiürêdami i tuos dalykus mes galime
matyti kad Dievo planas Zmonijos i§ganymui su-
teikia progos visiems, baZnyèiai ir pasauliui. Ne
kad visi bus i§gelbëti, neatsiZvelgiant i jU paèiU

bendradarrbiavim4 dieviÉkoje s4rangoje. Ne, Ra§-
tas labai aiékiai parodo, kad visi, kurie tyèia nu-
sideda po pilno paZinimo tiesos, bus nubausti am-
Zinu sunaikinimu - o ne rrmZinu uZlaikymu kan-
èiose, kaip kad viduramZitl tikybos pasakoja apie
tai.

Tikrosios RaZnyëios Atlyginimas

Kitas idomus dalykas s4ry§yje su Dievo i§-
rinkimu Krik§èioniÈkos baZnyèios clalyvauti su
Kristumi Jo Mesijinêje Karalystèje, yrs tas, kad
tokie iÉtikimi KrikÉèionys gâus aukÉtesni atlygi-
nimq negu pasaulis abelnai. Pasauliui f)ievas yra
pasirenggs suteikti gyvenim4 ant Zemés - at-
steigti juos i Karaiystç, kuri "prirengta nuo pa-
saulio fkùrimo" kas rei§kia vie§patavim4 ant ï,e-

mesnig sutvêrimg èia ant Zemés; Krik§èionimis
gi jg Valdovas davè Èitokf paZadéjim4, "AË einu
jums vietos prirengti, kad kur a§ esu, ir jùs ten
bütumet." Taip, baZnyèia gaus dangi§k4 atlygini-
mq, nes Dievo tikslas nëra paimti vis4 Zmonij4 i
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dangtl, kaip mes toliau tyrinëdami pamatysime.
PaZadêtasis amZinasis gyvenimas per i§lietaii

Atpirkëjo krauj4 yra palaimintoji viltis, kuriq
Biblija patiekia baünyéiai ir pasauliui. §ventasis
Raétas nesiùlo dangq teisiesiems bèi amZinq kan-
kinim4 piktierns, bet verèiau gyvenim4 ir mirti.

Pirmasai Zmogus Adomas nepaklausê ir pra-
rado gyvenimA; pagaliau Jezus atêjo kaipo Zmo-
gaus Atpirkjas, ir Savo mirtimi ant kryZiaus, pa-
naikino mirties bausmg. Dëlto pasauliui dar syki
bus duota proga gyventi. §ita proga pagaliau ateis
i visus; §itame gi evangelijos amZiuje tik pilnai
pasi§ventusieji KrikÉèionys aktualiai teturi pilnos
progos pasinaudoti Atpirkejo mirties pasekmêmis.
§itiems, kadangi jie seka Jézq ir guldo savo gy-
vybes kaipo auk4, rbus atlyginta nevien gyvenimu,
bet dar ir nemirtingu gyvenimu. Tai tie, kurie
"ie§ko garbès, §lovès ir nemirtingumo." - Ro-
mieèiams 2:7.

Pasaulio Zmonijos paklusniesiems büsimos
Karalystês metu bus taip pat duota proga gyventi,
bet gyvenimas, koki jie gaus, bus tik atsteigtasis
Zmoginis g.yvenimas, kuri Adomas prarado. Tuo-
met paklusnieji gyvens per amZius, ne dêlto kad
jie pasidarys nemirtingi, bet dèlto, kad Dievas pa-
laikys juos gyvus.

Kodel Pasaulis Nera [tikintas?
TAIGI pasirodo, kad iki Éiol tikrosios Krik§-
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èionybès darbas buvo prirengti büsimus bendratê-
vainius su Mesiju dideliam Jo seniai paàadêtos Ka-
ralystës darbui. Taigi, §ito fakto akivaizdoje visai
nestebètina, kad visas bandymas itikinti pasauli
turëjo taip maùa paZangos per vis4 Krik§èioniq
gadynç. Vie§pats Zinojo kad Zmogi§ku Zvilgsniu
Ziürint atrodys lyg-kad KrikÉèionybei nepavyko.
Patsai Jezus, nurodydamas i §io amZiaus pabaig4
pasakè: "Kuomet Vie§pats ateis, ar Jis ras tikë-
jimo ant Zemès?" Todèl faktas, kad pasulyje visai
maï,ai tg, kurie tiki i Biblij4, nèra svetimas Die-
vui. Jo mylimiausis Sùnus, pasaulio atpirkèjas
Zinojo kad tikrai taip bus ir dèlto i§prana§av,,r
tokias sAlygas. Tai kita gera prieZastis kodël mes
turime turêti tikêjimo j tai, k4 Biblija sako.

Simtai ivairiq skyrig taip vadinamg Krik§-
èioni§kg baZnyèig tarpe taip pat buvo i§prana§au-
ti prana§ingame iodyje. Povilas pasaké, kad tu-
rôjo ateti didis "atpuolimas" nuo tikéjimo; ir taip
i§tikrqjLl ivyko.

Jeigu Jèzaus ir Jo mokytiniai bütq buvç bu-
rys apgaudinètojg, pasiryZusig ivykinti kokj nors
saumyling4 sumânymA, pakreipti pasaulio Zmo-
nij4 savo pttsèn, argi jie bùtq buvç noringi skelbti,
kad ne po ilgam visas jg sumanymâs turès bùti
sutriuÈkintas ir jie patys pasidarys apjuokos daik-
tais milijong Zmonig mintyse? Toks pesirnisti§kas
prana§avimas nebùtg suteikçs daug padr4sinimo
pirmyk§èiams tikêtojam's, ir ne daug kas bùtq pa-
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norëjçs prisidêti prie tokio bruzdejimo. Pasaulinr:
i§mintis juk pasakytg: 'Pie§kite ateitl kaip galint
graZesnç, nes kitaip daug atsivertelig negausite.'

Bet Jëzus ir apa§talai nesekè pasauling i§min-
ti. Jie pilnai suprato, kad evangelijos skelbimo tik-
slas §iame amZiuje, nebuvo kurti dideles ir impo-
nuojanèias baZnytines organizacijas. Jie ùinojo,
kad nebuvo Dievo lemta, kad evangelijos skelbi-
mas savaimi dabar atvestg pasauli pas Jëzaus ko-
jas. Jie numatë, kad kolei bus surenkamas ir pri-
rengiamas "ma/tas bùrelis" tikrq Krik§èionig atei-
ties darbui, Zmonijos palaiminimui, atsiras sau-
mylingg vyrg ir moterg, kurie i§kraipys garbin-
gqsias tiesas, kurias Vie§pats skelbê; ir kad dèlto
atrodys lyg-kad Krik§èionybei nepavyko.

Kaip linksma, vienok, kad tikroji Krik§èio-
nybè nepralaimêjo; kad Dievo planas §iam amZiui
yra sekmingai vykdomas; ir kad dabar §itas pri-
sirengimo darbas naujai Karalystei yra beveik uZ-
baigtas. I§tikrujL] yra daug §ventojo Ra§to tekstg
parodanèig, kad Dievi§k4jame tiksle paskirtasis
laikas pa§aukimui ir prirengimui tikrqjg KrikÈ-
èionig karaliauti su Jëzumi Jo Mesijinêje Karalys-
tëje, yra beveik pasibaigçs. Taigi, mùsg §irdys tu-
rëtg dZiaugtis svarstydamos kai-kuriuos liüdiji-
mus, parodanèius kad mes pasiekême §io amZiaus
pabaig4, ir naujo,s gadynès prasidëjim4, ir tai to-
kios, kurioje mir§Lalèj44 pæauliui bus guteikti
i§prana§autieji ramybès ir gyvenimo palaimini-
mai.
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SKYRIUS Y[
['asaulio Pabaiga

BIBLIJINES tiesos, lieèianèios pasaulio pa-
baig4, buvo taip labai prietarg ir §etoni§kg apga-
vysèig i§kraipytos, kad daugelio m4stanèig Zmo-
nig mintyse jos beveik pakêlè mai§t4. Kiek daug
tùkstanèig iÈtikima§irdZig Zmonig jautè kad jq
kraujas beveik sustojo gyslose, kuomet jie pagal-
vodavo apie 3i4 tradicijiniai baisêtin4 nelaimç,
apie koki4 svajodavo il jiems pasakodavo uZsi-
kar§èiar,ç evangelistai ! Ne daug metg atgal vienas
Zymus klerikaias banriè padrqsinti Zmonijq pas-
kelbdamas, kad pasaulio pabaiga neateisianti dar
uZ penkizrs de§imts milijong metq. Neabejotina,
kad daug gerq religionistg jautësi suramintais
tokiu nupasakojimu ir dZiaugèsi, kad toks nelai-
mingas lvvkis nors neateis ant Zemes jr7 dienose.

Bet kokiq .skirtingu paZiùrq tuo klausimu me.s
gauname kuomet i§tiriame BibliÉkaji apra§ymq,
atmetç §aiin viduramùi4 lsitikinimus. SventAjame
Zodyje mes randame, kad "pasaulio pabaiga" yra
siùloma kaip toks clalykas, kur:io visi turètq links-
mai laukti. IÈtikrùjq, kuomet visos Biblijos pra-
na§ystès, lieùianèios t4 dalyk4, yra pilnai supras-
to,s, tuomet pasirodo, kad kuomet Jêzus mokino
Savo mokytinius melstis, "Teateinie Tavo Kara-
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lystê, tebürnie '-lavo valia kaip danguje taip ir Ze-

mêje," Jis tikrenybêje mokino juos melstis dél §io
piktojo pasaulio pabaigo,s, ir kad geresnis uZimtg
jo viet4.

Zemë Pasilieka Per AmZius

Daug Zmonig mintyse esanèig paklydimg apie
pasaulio pabaigq visai néra skelbiama Biblijoje.
K4 §ventasis ra§tas sako apie tA dalyka, visai ne-
turi nieko bendra su sudeginimu ar sunaikinimu
tikrosios Zemës.

Apie §it4 Zemi§k4 planet4, ant kurios mes gy-
vename, Prana§a,s, Izaijas sako: "Nes §tai kq sakr:r

Vie§pats, kurs sutvërê dangg, Dievas, kurs padaré
Zemç ir jq sutvarkë, jis jos kürèjas; jis ne veltui
jq sutvèrë, jis padarê jq, kad bütg gyvenama."
(lza. 45:18.) Kitas i§ Biblijos prana§r; sako mums,
kacl "Zeme pasilieka per amZius." (Pam. 1:4.) Jê-
zus, Savo Pamoksle ant Kalno, tarë: "Palaiminti
romieji, nes jie paveldès :remç." Visi Èitie tekstai
parodo, kad Dievas nêra nutargs sunaikinti paèi4
Zodinês prasmès ùemg; nes ji bus naudojama kaip
namai Zmo,gui.

Zodis "pasaulis" yra naudojamas Biblijoje
tokioje pat prasméje, kokioje mes Éiandien daZnai
naudojame Lqùodi; jis nerei§kia Zemç, bet Zmonig
susivienijimus ant àemës - abelnai visuomenç.
Jei pavyzdàiui, mes skaitome, kad pasaulis yra la-
bai sujaudintas ar sr-;purtytas politikos btkle Vo-
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kietijoje, ar Italijoje, arba Ispanijoje, mes juk ne-
manome, kad tikrieji kalnai apvirstai arba, kacl
Éemês pluta yra kaip nors paliesta.

Biblija naudojasi tokios pat prasmës kalba,
knomet prana§auja apie varginanèias s4lygas, ko-
kios pasirodys §io amZia'us pabaigoje; nes tokiais
ivykiais esamoji visuomeninë santvarka turès büti
sunaikinta, katl pasidarytg vietos Nlesijinei I(ara-
lystei.

Be to dar terminas "pasaulis" naudojamas
Biblijoje atZymè.jimui amZiaus gadynès, Biblijoje
yra paminêti keli amZitri arba "pasz,ruliai." Pavyz-
dZiui mum:s pasakyta apie lrasauli, kuris pasibaigë
tvano metu - 

pati gi Zemë tuomet nebuvo sunai-
kinta. Biblija clar kalba apie kit4 piusauli, prrrsidê-
jusi tro tvano, ir kuris bus sunaikintas antr4jame
I{r'istzLus èiabulime. Ir yra dar kitas pasaulis, ku-
ris prasiclës su §io amZiaus "pabaiga." §itas ntato-
m:rsis pasanlis bus !kurtas I'iesijinés l(aralystës
vaikimu.

§itie "pasauliai", kurie visi buvo ir veikê ani
§ios literinôs planetos, àemes, ),ra Apa§talo Petro
paclaiinti i savo dvasines ir materialias i§r,aizdas,
parodomcs simboliais "dangaus ir Zemés." (Zitr.
2 Petro 3.) Labai ai§ku, kad npa§talo kalba, kaip
ji naurlojama §iame skyriuje yra par.eiksliné, o ne
Zodinê. Jei mes taikytume ù,ocling prasme, tai bü-
tumém priversti darylj labai paiktl i§vad4, ka'J
Sutvertojas mano sunaikinti vis4 savo visatrl, nes
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§ventas Petras ai§kiai sako, kad "dangus" taip ir
"ùemé" praeis su "dideliu ùZimu."

Toje pat prana§ystêie apa§talas naudojo "ug-
nies" simboli i§rei§kimui naikinanèios jtakos, kuri
padarys gal4 dabartinei piktai santvarkai, ir ap-
valys bei prirengs keli4 pilnam Dievo Karalystês
ikürimui - "naujam dangui ir naujai Zemei, ku-
riuose teisybe gyvena."

§v. Petras dar sako mums, kad "elementai"
nuo didelio kar§èio sutirps. Kad tai nenurodo i
§ios Zodinês prasmès elementus, ai§kiai paroCo fa-
ktas, kad Povilas vartojo ta pati Zodi, kuomet pa-

tarê Krik§èionims nebegriZti "prie silpnq ir men-
kg §io pasaulio elementg."

Tammany Tigras

Interesingas pavyzdys, parodantis, kad Zodis

"ùemé" kuomet vartojamas Biblijoje, ne visuomet
rei§kia Zodinës prasmës planetq ant kurios mes
gyvename, randasi Daniêlio 7:23. cia prana§as

kalba apie dideli ir baisêtin4 "i,véri praryjanti vi-
sq "ùemg." Jei tasai parei§kimas turêtg bùti su-

prastas Zodiniai, tai èia bütg tik neprotinga pa-

saka; kame gi tasai milZini§kas "Zvëris" stovétg
kolei jis praris §i planetos kqsni?

Simbolinêje gi prasmêje tasai tekstas patie-
kia labai reik§ming4 pamok4 

- Zveris ir Ù,emê

aname tekste yra simboliai.
Visiems Zinoma, kad daug praeities ir esamo-
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jo laiko tautg savo §arvaskydZiuose turi ivairiq
Zvèrig paveikslus. Vie§patauja Senobinio E,gipto
faraonai "liùto" Zenklu paZymedavo savo valdZios
galybç, ir Anglija §iandien taip pat ir tuo paèiu
tikslu naudoja liüt4 ^savo véliavoje. Be to dar' .vra
Kinieèig "slibinas," Rusg "me§ka," ir Amerikos
"aras." New York'o mieste mes dar turime Tam-
many "tigr4," Demokratrl "asil4," ir G. O. P. par-
tijos "drambli."

Biblija taip pat vartoja simbolinç kalb4 ivai-
riU dideliq Zemès istorijoje buvusig pasaulinitl
valdZig paZymêjimui. Todèl auk§èiau paZymetame
tekste vaizduojama, kad simbolinè "ùemé" - or-
ganizuota visuomenê - 

yra "Zvêries" praryjama.
Tai labai tinkamas paveikslas vaizduojantis sau-
myling4 valdanèios klasês organizacij4, pasisavi-
nanèi4 visuomenês turt4 savo saumylingam nau-
dojimui. New Yorko mieste Republikonai gali büti
palinkg pie§ti, kad Tammany "tigras" ryja mies-
ta; ir jei jie tai darytq, mes juk neturètume vargo
suprasti k4 jie rei§kia. Kam tat turèti kokig tai
ypatingg sunkenybig, pastebêjus, kad Biblija var-
toja pana§ius simbolius ?

Terminas "kalnas" pana§iai vartojamas Bib-
lijoje simbolinêje prasmèje; ir kuomet taip var-
tojamas rei§kia karalystg - vienq ar daugiau i§
§io pasaulio karalysèig, arba büsimojo amZiaus
Mesijinç Karalystç.

"Jlira," kuomet vartojama §vent4jame Ra§te
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figüros prasmëje, vaizduoja Zmonig minias; jürU
"üàimas" gi nerimstanèias, nepatenkinanèias tg
minig s4lygas. -ùiur. Izaijo 17:12, 13.

Viena i§ Biblijos prana§ysèig, lieèianèig tai,
kas dabar ivyk§ta Zemêje, ,sako, kad "kalnai" bu-
vo nune§ti i jüros "viduri." ôia turime labai tin-
kamq iliustracij4, liùdijanèi4 faktui, kad jau daug
net tvirèiausig karalysèig pakliuvo i triuk§mingg
àmoniq minig rankas - ir kad kiti galingi civili-
zacijos "kalnai" pana§iai bus kilstanèio nepasiten-
kinimo potvinio praryti, nes bangos nuolat kyla
ir dauZo jg tvirtoves.

Pavyzdys, kaip §ventasis ra§tas naudoja §i-
tuos pastebëtinus simbolizmus, paveiksluojanèius
i§griovimo eigq, kuria dabartinis "pasaulis" bus
sunaikinta,s, randamas 46-je Psalmêje. ôia Vie§-
paties prana§as sako:

"Mes nebijosime, kad ir Zemë drebëtg, ir kal-
nai nugrimstg i jtros viduri." Ai§ku, kad tai ne-
gali büti suprasta Zodinèje prasmêje, nes jeigu
tikroji Zemë bütg pra§alinta arba sunaikinta, tai
nebebütg nê kalng, kuriuos bütU galima nuneÉti

i jùra, në jüros i kuri4 kalnai galétq büti imesti.
Vëliau tame pat skyriuje prana§as i§dalies

ai§kina savo simbolinius i§sitarimus, sakydamas:
"Siautë tautos ir svyravo karalystès." Po to vèl
griZdamas prie simibolinês kalbos, jis toliau sako:
"Jis (Vie§pats) paleido savo bals4, ir sudrebëjo
(sutirpo) Zemè."
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Kad §itas Zemës "sutirpimas" nerei§kia i§nai-
kinimrl tikrosios planetos, ant kurios mes gyvenâ-
me, toliau pasirodo paskutinèse to skyriaus eilu-
têse, kame prana§as parodo, kad kalng perkèlimas
ir .sutirpinimas nnrodo i sunaikinim4 karo-trok§-
tanùiq valdZig pirm Dievo Karalystës ikùrimo.

SKYRII]S YII
Besiartinanëios Pabaigos Zenklai

KADANGI §r,entasis Ra§tas taip labai ai§kiai
lrarodo, kad "pasaulio pabaiga" nerei§kia sunaiki-
nimq Zodinès prasmes Zemês, bet rei§kia tik pa-
btrig4 dabartinês nuodêmès, saumylumo ir mirties
ga:,ynës, dêlto visokie irodymai, prana§ingi arba
istori§ki, kurie paroclo naujos santvarkos artum4,
turètg bhti jskaitomi "geromis naujienomis."

Faktas, kad praeityje uolüs, bet suklaidinti
religionistai buvo peranksti paskelbç Vie§paties
atèjimq, nes jie taip pat labai klaidingai suprato
apie Jo atêjimo bücl4 ir tiksl4, neturëtrl dabar mus
sulaikyti nuo i§tyrimo prana§isèig, lieèianèiU Si

svarùq dalyk4. I§tikrgjç mes turêtume büti rù-
pestingais Bibli§kq prana§ysèiq studijuotojai:r,
kad, jei galima, mes pet'sitikrintumèm kokioje lai-
ko ,srovès vietoje mes randamès; ir ypatingai, k4
prana§ai yra i§prana§ar,g müsg dienomis.

Jei mes patyrëme, kad Biblija teisingai apra.
§o apie praeities ir dabarties pasaulio ivykius, tai
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turime kit4 ger4 prieZasti pasitikéti jos skelbimui
apie ateiti.

Jêzui dar tebeesant ant Zemès Jo mokytiniai
praÉë Jo, kad pasakytq kokie bus Jo antrojo atê-
jimo ir "pasauliô pabaigos arba amüiaus "Zenklâi."
Atsiliepdamas Jis nurodè ! kelet4 labai ai§kius
àenklus, ant kurig Jo pasekèjai galès paZinti §ic
"ciabartinio pikto pasaulio" uZbaigiam4sias clienas.
Vienas tg Zenklg palietê prigimt4 Abraomo sêk14

- ùydq tautq. Müs4 Valdovas pasakë:"
"Jeruzalé bus mindoma pagonig, iki pasibaigs

pagonig laikai." Matyt kad jis naudojo lzraêlio
sostinç, Jeruzalç, vaiduojanëiq vis4 tautA; ir rei§-
kè, kad pagoni§kos valdZios Zemëje vie§pataus
tiems Zmonêms ir pavergs net paèi4 Palestinos
ùemç; ir tokios valdZios gyvuos per tam tikrq lai-
k4, i kuri Jis nurodê kaip i "pagonig laikus." To-
dël faktas, kad Zymesniqrig Zemês tautg s?junga
clabar apsiima saugoti lzraéli nuo tolesnio "min-
dZiojimo," neturêtg praeiti Biblijos studentq ne-
pastebêtas.

Zydg pavergimas pagoniÉkoms valdZioms pra-
sidêjo daugiau kaip §eÉi Èimtai metg pirm Jëzaus
pirmojo atêjimo, ttiom laiku, kuriuo Nebukadne-
zaras paemê t4 taut4 Bai,riiono vergijon - tikry-
bêje tai atsitiko 606 m. pirm Kristaus. Antrqjame
Daniëlio pranaÉystès skyriuje randasi apra§ymas
apie kaikurias aplinkybes, kokios buvo tada kai
Èita pagonig valdZios gaciynè prasidèjo. Nebukad-
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nezaras tuornet buvo Babilonijos soste, ir VieÉpats
labai dramati§ku büdu parodè, kad su juo prasi-
dëjo ta gadynë, i kuri4 Jêzus nurodë kaip i "pogo-
nig laikus."

Keturios Pasaulinës ValdZios I5prana"§autos
Nebukacinezaras sapnavo toki sapnq, kurio

pabudgs jis nebegalèjo atsiminti. Jis'buvo para-
gintas atvesdinti pas save Daniêli, Zydi§ka belais-
vi, kuris galëjo nevien priminti karaliui jo sapn4,
bet dar ir suteikti jam iÈai§kinim4.

Daniëlis ai§kino; kad sapne karalius buvo ma-
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tçs stovyl4 pana§i4 i Zmogg. §ita stovyla turêjc
aukso galvq, sidabro krùtinç, varini pilv4 ir strê-
nas, ir geleZines blauzdas; kojos gi buvo i§ gele-
Zies sumai§ytos su moliu.

Minetame sapne karalius matè akmeni be
rankg pagelbos i§lupt4 i§ kalng; ir tasai akmuo
trenkë stovyl4 i jos kojas ir apvertë .ja. Stovylai
apvirtus ji buvo visai sutriuÈkinta ir vèjas pagavo
ir nune§é jq talsi vasaros klojimo pelus. Po to ak-
muo, kurs i§tiko an4 stovyl4, pradèjo augti ir au-
go iki pasidarê dideliu kalnu, kuris pripildë visq
Zemç.

Daniêlio i§ai§kinimas Èito interesingo sapno
yra vienas i§ labiau pastebêtinq dalykq visoje Bi-
bli.ioje, nes jis teisingai parodo pagonig istorij4,
prasidèjusiq su nauja Babiloniéka valdàia ir nusi-
tçsianèia per ilg4 metg eilç, net iki müsg laikg.
Dievi§kame i§ai§kinime prana§as paùymi Babilo-
ni§k4 karalystç, kuri buvo atvaizdinta "aukso gal-
va." Babilono karaliui Daniêlis tarë:

"Tu esi karalig karalius, ir dangaus Dievas
davê tau karalystg ir stiprybç, vieÉpatavim4 ir
garbç, taip pat visa, kame tik gyvena Zmonig vai-
kai ir lauko Zvërys; dargi dangaus pauk§èius jis
davè tau j rankas ir pastatê visus po tavo valdZia;
taigi tu esi auksinê galva.

Pirm to Dievas buvo suteikçs malong ir pri-
paZings tik Zydg taut4. Bet dabar Zydai buvo pa-
daryti Babilono pavaldiniais; Babilono karalius gi
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buvo Dievo pripaZintas kaipo pirmas ilgoje eilëje
pagoni§kg valdovg, kurie per ilga laika turëjo lai-
kyti Zydus savo kontrolëje ir sau pavergtus, ir tai
su dievi§ku pritarimu. Taigi èia buvo "pagonig
laikg" prasidêjimas.

Bet Danièlis nepabaigë savo prana§ystg su
parodymu, kad Babilonas buvo "aukso galva." Jis
dar sakê Nebukadnezarui, kad po jo karalystés i§-
griovimo i§kils kita dvejopa karalystë, kurios
vaizdas buvo dvi sidabrinès rankos. Pasirodo, kad
tai buvo Medo - Persijos karalystê, kuri uà keliq
metg nugalëjo Babilon4.

Danièlis dar pasakê apie treèiA karalystg, ku-
ri buvo atvaizdinta "pilvu ir strènomis i§ skaist-
vario." Ta karalystê, kaip istorija parodo, buvo
Graikija, kuri kaipo plaèiai pripaZinta pasaulinê
valdùia, uZêmë Medo-Persijos viet4.

Ir èia dar Daniêlis nesustojo - 
jis dar kalbë-

jo ir i§prana§avo i§kilim4 didelès kari§kos (geleZi-
nès) Romos valdZios; paminèdamas net dvi jos
dali, Rytinç ir Vakarinç, su sostinemis Romoje ir
Konstantinopolyje, kas buvo atvaizdinta dvient
"geleZinêm kojom." I§tikrgjq Roma buvo geleZi-
nè karalystê !

Prana§audamas apie buvusias viena po kitai
pasaulines valdZias, kurios turéjo ateiti ir praeiti
pirma negu senoji santvarka pasibaigs, Danièlis
sustojo kaip tik tikroje vietoje, - 

jis paminëjo
tik keturias. Jis nekalbejo toliau ir nieko nesakê
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apie penkt4, nes neturëjo büti penktos visuotinès
pagoni§kos valdZios. Daniêlis èia teisingai apra§ë
istorijq, apimanëi4 daugiau kaip du tükstanèiu
met4 i§aug§to.

Istoriko patikëtinumas priklauso nuo jo tei
singumo; Danièlis gi pasakë teisingai, neZitrint
to, kad jis pasakojo dar neivykusi4 istorija. Todél
mes galime pasitikêti juo, taip pat kaip Jèzumi,
nes Jëzus cituoja ji Mato 24. Tas pat patikëtina-
sai Prana§as Daniëlis ra§e taip pat apie müsg die-
ng ivykius, ! kuriuos mes toliau tyrinêdami paZ-

velgsime.
Jei dievi§kos apveizdos dëka, Daniëlis sugebë-

jo numatyti ir teisingai iÉprana§auti daugiau kai
dviejq tùkstanèig metg svarbiau,sius pasaulio ivy-
kius, rodosi kad mes turêjome pasitikéti juo tuose
dalykuose, kurie dar turi lvykti ateityje.

Bet dabar grjZkime prie ai§kinimo apie "sto-
vylA." Kai romi§koji imperija pradejo nykti, ne-
bebuvo jokios kitos valdàios galinèios uZimti jos
vietq ir padaryti pasaulio diktatorium. Roma pra-
dêjo skilti i maZesnes valstybes arba karalystes.
Taip tad stovylo,s "kojos ir pir§tai" su irstanèia
"molio sumai§yto su geleZimi" itaka, tinkamai at-
vaizdina, kas tikrai atsitiko po Romos kari§kos
valdZios vie§patavimo.

Kalbêdamas toliau prana§as sako, kad "ak-
muo, kurs rbuvo atply§gs nuo kalno be rankg pa-
gelbos" ir kurs buvo "i§tikçs stovyl4 i jos kojas,"
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ir kurs pasidarê dideliu "kalnu pripiidanèiu vis4
Lemg," vaizduoja Dievo Karalystg, kuri Karalystc
bus ikurta "ang karalig dienose" - kojU ir pirÈtq
karalisèig dienose. Be to jis dar tikrina mums,
kad ta Karalysté, kuri bus dangaus Dievo ikurta,
"sutrupins ir sunaikins visas §itas karalystes, pa-
ti gi stovës per amZius." -Dan. 2:44.

Dabar mes turime ties savim visq prana§in-

Cq regêjim4, parodanti viena po kitai buvusias
pagoni§kas valdZias, prasidêjusias su Babilonu, !r
nusitçsianèias per ilg4 amZig eilç iki i§griovimo
Romos kaip visuotinos karalystès, ir pagaliau iki
sutrupinimo kiekvienos pagonig valdZios dalies,
Dievo Karalystês ikürimu ant Zemes; tai bus

ivykdyta §itg karalysèig dienose."
Vie§paties ispëjime Izraeliui apie "septynitl

laikg" bausmês gadynç, mes turime nurodymg
kiek ilgi turêjo büti "pagonig laikai." Dauguma
Biblijos laikg prana§ysèig tyrëjg sutinka, kad
"laikas" arba metai simbolinêj kalboj rei§kia 360
Zodinès prasmès metg; taigi anie "septyni pago-

nig laikai" vaizduoja 2520 metg. Prasidëjg 606 m.
pirm Kr. tie laikai turejo pasibaigti 1914 V. M.

Vienok mes turime atsiminti, kad Biblijinès
laiko prana§ystes parodo tik svarbesniuosius lai-
kg Zenklus arba Zymesniuosius ivykius tautg rei-
kaluose, ir tik ant tiek, kiek tie reikalai turi k4
nors bendrq su Dievo planu.

"Pagonig laikg" pasibaigimas 1914 V. M. bq-



DIEVÀS IR PROTAS 61

vo tasai laikas, kuriuo naujasis pasaulis pradëjo
uàimti senojo pasaulio viet4 - kuomet senasis pa-
saulis pradêjo mirti ir palikti vietos naujam pa-
sauliui. Bet mes neturime laukti, kad su syk kas
nors perdaug ivyktg; vienok jau galime pastebéti
dideles permainas pasaulio tauti§koje ir politi§ko-
je srityje.

Pasaulio Keitimasis Pastebêtinas

Jêzus pasakè, kaip jau buvo pastebêta, kad
"leruzalé bus mindoma pagonig, iki pasibaigs pa-
gonig laikai." Dëlto mes galime laukti, kad tai ga-
dynei pasibaigus, turi pasiroclyti kokie nors Zenk-
Iai, parodantys 1:ermain4 Izraêlio sqlygose pago-
nig valclàig tarpe. Dèlto mes ir turirne jq. 1914 me-
tais prasidèjusio pasaulinio karo pasekmêse pa-
saulio Zydai jau nebëra be jokio oficialio pripaZi-
nimo, bet yra nors vardi§kai "Tautg Sqjungos"
saugojami. IÉtikrqjg, kad èia pasiroclo tikra per-
maina §itg po kojomis-pamintg Zmonig reikaluose.

Nors ir staùiatikig Zydq akys visuomet buvo
meilingai atkreiptos i prana§g §ali, ir Sionizmas
buvo turèjçs §iek tiek paZangos pirm 1914 m. vie-
nok jokio paZymëtino liuosybés laipsnio nebuvo
suteikta Zydams §ventojoje §alyje iki kol Gene-
rolas Allenby nei§varë iZeidintus Turkus i§ Jeru-
zalès Pasaulinio Karo metu.

Kuomet ei ùydai toki'u büdu griùta i savo
kra§t4 ir i Dievo malonç nuo 1914 m. pagoni§kos
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tautos gi irsta. Daug i§ tg karalisèig, ypaè anos,
kurios buvo atvaizdintos Nebukadnezaro stovylos
kojg "pir§tai", jau ,buvo sutriu§kintos.

Nuo pagonig laikg pasibaigimo 1914 m. dau-
gelios pasaulyje ivykusios permainos buvo taip at-
siZymëjusios, kad garsüs valstybig vyrai ir ra§y-
tojai nurodo i prie§karines dienas kaip i "sen4
santvarkq," ir kalba apie esamqj! laikq kaip apie
"persimainymo laikotârpi," vedanti prie naujos
santvarkos.

I{adangi amZiaus pabaiga nerei§kia sudegi-
nim4 müsg Zemês, dëlto mes galime matyti, kad
"ùenklai," kurie lieèia tuos dalykus, nereikalauja
tokio ai§kinimo, kuris verstg juos visus pasibaigti
vienoje dienoje. Taigi mes jau galime matyti, kad
senasis pasaulis pasibaigia, ir kad jau turime iro-
dymq, kad naujoji gadynë yra èia pat.

§ita ateinanèioji naujoji santvarka yra tai,
k4 Biblija vadina Kristaus Karalystè, arba Dievo
Karalystê 

-dievi§koji 
valdZia, kuri uZims viet4

dabartinig netobulg Zemês valdZig. Biblija duoda
daug titulg naujam Zemès Karaliui, ir vienas i§
ang titulg yra "Mikolas"-rei§ki4s, "kuris kaip
Dievas." Tasai titulas parodo, kad naujasis Kara-
lius atstovaus Dieva, Sutvertojq.

Tiesa, kad prana§as sako, kad "dangaus Die-
vas isteigs Karalystç." Tiesa, kad §ita naujoji Ka-
ralystè bus "dêl Zmonig," vistiek ji atstovaus Die-
v4 Sutvertojq ir veiks dievi§koje valdZioje ir ga-



DIEVAS IR PROTAS 63

Iybëje, ir reikalaus vykdyti Jo istatymus. Zmonès
nebus pra§yti balsuoti uL jq, nei jos lkürimas ir
pasisekimas nepriklausys nuo Zmoginës i§minties
ir sugebèjimo.

Apie §i Mikol4, Mesij4 ir Jehov4 kalbama §i-
toje stebëtinai teisingoje Daniëlio prana§ystêje,
12 skyriuje. Joje mums pasakyta apie laikq, ku-
riuo "Mikolas kel,sis" paimti savo kontroleje Ze-

mês reikalus; ir prana§as parodo, kad pirmos Jo
darbo pasekmès bus "toks priôspaudos laikas ko-
kio nebuvo nuo to meto, kai tautos pradëjo büti."

Ar tik atsitikimai pagoniq tautos triu§kinimas
ir àydai griùta atgal ! Palestinq atgaivinti savo
tauti§kq buvim4 ir tuo paëiu laiku pradeda rody-
tis i§prana§autasai "didelig priespaudg laikas"?
Mes taip nemanome !

Ar kas gali sakyti, kad dabar mes nepergy-
vename nors dali §itg suspaudimg ? Luko 21 :26
Jêzus citavo §i4 Daniêlio prana§ystç (12 skyrig)
ir ai§kino, kad §itame i§prana§autame "suspaudi-
mo laike" Zmonig §irdys alps i§ baimës belaukiant
tg dalykg, kurie turi ateiti ant Zemës.

Ar jau nepasirodê didelis susirüpinimas? Taip
didi "baimê" datbar yra apêmusi Zmones DidZiojo-
je Britanijoje ir kitose vietose, kad prie§dujinês
kaukês yra parüpinamos privati§kiems pilieèiams,
nes rengiamasi ir laukiama o'ro puolimrT, kurig
kiekviena tauta anksèiau ar vêliau mano susilau-
kti.



64 DIEVAS IR PROTAS

I§tikrgjg, tamsus paveik§las !

Kuo §itas suspaudimg laikas pasibaigs, niekas
negali tikrai pasakyti. ApsipaZinusieji su praù[-
tingais moderni§kais karo irankiais bandê suteikti
mums §iek tiek Zinig apie tai ko mes galime laukti,
ir kas gali ivykti. H. G. Vfells, ir kiti, nupieÈè la-
bai tamsg paveiksl4, patsai gi Iaikas tikriau pa-
rodys kaip tikrai jie atspèjo.

Suspaudimai [vykdo Prana§ystç

Apa§talas Povilas suteikia mums dar kit4 nau-
dingq informacijq apie dabartiniq pasaulio ivy-
kig eig4; ypatingai apie naikinanèius vargus, ko-
kie dabar slëgia pasaull. Visupirmiausia jis prisi-
mena apie "laikus ir valandas," ir parei§kia, kad
kolei pasaulis neZinos k4 tikrai rei§kia laikas, ku-
riame jie gyveno, taèiau Kristaus "broliai" "gerai
Zinos." Jis irodinêja, kad kuomet pasaulio gudrieii
vyrai sakys "ramybê ir nëra pavojaus, tuomet
ateis jiems ümas Zuvimas, kaip skausmai në§èiai
moteri§kei." - 1 Tesal. 5:1-4.

Kiekvienas Zino, kad abelnas agitavimas uZ

taik1 ù,emés tautq ir Zmonig tarpe, norinèig lsta-
tymais praÉalinti kar4, pradéjo labiau atsiZymëti
tik pastariais dvideÈimt penkiais arba trisde§imts
metais. Taip, Taikos Draugijos, Taikos Kongresai
yra tikrai moderni§ki bruzdèjimai. Tokios pastan-
gos buvo beveik neZinomos pirmesnêms kartoms.

Ar tik atsitiktinai lvyko taip, kad tuo paèiu
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laiku, kuriuo daroma daug pastangg lsteigti taik4,
staiga laukiama praZùtingiausio visoje istorijoje
karo ? Ar nêra tai pasibaisëtinas ivykdymas pra-
na§ingg Povilo ùodùiq apie "üm4 Zuvim4," kuris
turi ateiti tada kai tautos pradëjo agituoti tù tai^
ka?

Bet pastebêkite kokiu büdu §itas praZütingas
perversmas turi ateiti ant senosios santvarkos:
tai turéjo bltti "kaip skausmai nesèiai moteri§kei."
Kiekviena motina Zino kq tai rei§kia. Gimdymo
skausmai ateina su pertraukomis, su "palengvini-
mo" valandomis tarpais. Paskesnieji palengvinimo
ttrrpai paprastai sutrumpêja ir skausmai didêja
kolei neivyksta gimrlymas küdikio. Ii' iki §iai vie-
tai didysis "suspaudimg laikas," kuris turi pasi-
baigti su naujosios tvarkos gimimu, pasirodê ti-
krai atitinkas Biblijiniam paveikslui apie gimdy-
mo skausmLrs.

Pasaulinis Karas

Pirmiausia, tuojau kai "pagonig laikai" pa-

sibaigê, atéjo Pasaulinis Karas su visais savo Ziau-
riausiais kentëjimais ir civilizacij4 alinanèiomis
pasekmêmis. Karas pasibaigë, ispltdZiai gi pasili-
ko. Buvo manoma kad tasai "karas padarys gal4

karams," bet nuo pat paliaubg pasira§ymo tautos
rengêsi kitam karui. Karas buvo vykdomas "ap-
saugojimui pasaulyje demokratybês," bet karo
pasekmêse atsirado diktatorig, demokratybë gi
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beveik visai dingo nuo Zemês. Subankrütijo tautos,
ir tuo paèiu laiku atsirado tùkstanèiai milijonie-
rig, kurie ivykindami kitq prana§ystç, "surinko
sau turtus paskutinêse dienose."

I§tikrUjU tai buvo "skausmai," kurie staiga
prasidèjo ir staiga pasibaigë 

- ir palietè visq pa-
sauli. Jiems pasibaigus pasaulis dZiaugësi - be-
veik pablüdo besidàiaugdamas - nos vien4 dien4,
nei§manydamas, kad karas buvo tik pirmas iÉ
skausmg, kurie turêjo ateiti ir per kuriuos turi
gimti visai nauja visuomeninë santvarka,

"Pa,lengvinimas" Ir Kiti "Skausmai"
Po to prasidêjo "palengvinimas." Gerovè pra-

dèjo rodytis ir kiekvienas pradëjo kalbëti apie su-
gnùimq prie normalumo." Taip, palengvinimo lal
kas, tiesa, atëjo; suvargusio pasaulio pulsas rodêsi
normalus - 

pasiturintieji politikos gydytojai taip
sakydavo, nes jie didZiuodamies paskelbè, kad Ii-
gonis buvo pilnai iÉgydytas jg gudrumu sugalvo-
tais vaistais.

Deje, kaip trumparegê yra Zmoginè i§mintis !

Anie gydytojai nesuprato, kad tai buvo naujojo
gimdymo "skausmai." Jie neàinojo kad "pagonig
laikai" buvo pasibaigg, ir kad visi Zemës karaliai
buvo atgyveng savo dienas -todèl 

jie Ziürëjo pre-
kyn tikêdamies prailginti senqj4 santvark4.

Po to ùmai ir be jokio ispéjimo, 1929 m. ru-
deny, prasidêjo antras didelis skausmas - ir kaip
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pirmas taip ir §itas siekë vis4 pasauli. Akcijg vertë
visur puolè su viena diena, ir puolimas dar nesi-
liovë. Bankai subankrütijo, ir pramonês nustojo
veikti.

Nusikreipdami nuo povojingos akcijinés rin-
kos daugelis atidavê savo pinigus bankams sau-
gojimui; bet netrükus jie patyrè, kad bankai huvo
priversti uZdaryti duris. Kiti gi, nepasitikëdami
bankais, supirko aukso, ir sidabro, ir sukrovë i
spintas ar kitur, kuris pagaliau, valdZiai reikalau-
jant, buvo atimtas.

UZsidarë tükstanèiai dirbtuviq ir milijonai
vyrg ir moterg nebeteko darbq, ilgos duonos pra-
§ytojq eilês atsirado beveik kiekviename mieste.
Taip tad vargst4s pasaulis patyrê, kad jis pateko

i depresijos skausmus, kurie labiau kankino negu
pirmiau buvusieji "skausmai."

Dar Kiti "Skausmai" Turi Ateiti
Depresijos skausmai palietë visq pasauli, ir

visuomenës gydytojai vêl pradêjo gydyti ligoni, ir
skausmams atëjus buvo bandoma vieni ar kiti vai-
stai; ir beveik kiekvien4 syki buvo skelbiamas
"pagerèjimas." Tvirtinama, kad Amerikoje jau
ndbëra "depresijos," vistiek tebestovi tragi§kas
faktas, kad de§imts milijong ar daugiau vyrg ir
moterg vis dar neturi darbo; ir §itie milijonai kas-
dien darosi didesnê problema valdàiai.

Bet pagal iliustracijq apie "gimdymo skaus-
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mus," "palengvinimo" laikai darosi maï,ial paste-
bêtini ir gimdymo skausmai nusitçsia ir siekia kits
kit4, taip, kad §iandien, kuomet mes dar pilnai ne-
iÈsigelbejom i§ depresijos, padangëse pasirodo ki-
tas dar baisesnis praZütingesnio karo vaizdas.
Atrodo kad §! kart4 tai bus klasir.l karas, kuriame
de§inieji atsistos vienoje, kairieji gi kitoje pusêje,
pasirengg kovoti gyvenimo ar mirties kovq tarp
kapitalistg ir darbininkq iki karèiausiam galui.
Ar tai jau ,bus paskutinis skausmas pirm gimdy-
mo, niekas negali tikrai pasakyti; bet mes galime
dZiaugtis tuo, kad naujoji Karalystê bus veikiai
aktualiai lsteigta.

Turintieji maZa tikejimo arba visai netikin-
tieji i Bibljjos prana§ystes daZnai argumentuoja,
kad tie ivykiai ! kuriuos Biblijos studentai nurodo
kaip | "besiartinanèios pabaigos Zenklus," yra tik
atsikartojantis istorijos dalykas. Bet tegul skaitr'-
tojai pastebi, karl beveik visi dalykai, apie kuriuci:
iki §iai vietai buvo nagrinëjama, Iieèia nepapras-
tus ivykius pasaulio reikaluose, kokig dar niekad
nebulo pastebèta visoje Zmogaus istolijoje. Ypa-
tingai tai atitinka kitam dalykui, kuri dabar i§tir-
sime.

Zinojimo ['asidauginimas

T'ame pat 12-me Daniêlio pranaÉystès skyriu-
je, kuriame prana§as iÉpranaÉavo dabartinl "sus-
paudimo laik4," kuris kasdien darosi arÉesnis, jis
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suteikia mums dar kart4 nauding4 ir pastebètin4
informacij4 apie §ias "paskutines dienas," kuriose
mes gyvename. Daniêlis vadina tq pati laik4 "pa-
baigos laiku."

Dabar ai§ku, kad kuomet Daniêlis èia kalba
apie "pabaigos laik4," jis nurodo ne ! besiartinanti
Zemês sunaikinimA, bet i pagoniq valdZios pasi-
baigim4 i,eméje. Apie §i4 garlyng prana§as sako:
"Pabaigos metu daugelis bêginês §en ir ten (ant
Zemês) ir Zinoljimas padaugès."

Gana ai§küs ù,odùiai! Bet jie turi gilios reik§-
mës. Tik §ios dabartinés kartos amZiuje Zmonês

tepradèjo tikrai 'bêginéti §en ir ten.' Dabar mes
gyvename keleivig pasaulyje ! Ir kodêl ? Dëlto kad
staiga atsirado dar niekad pirmiau nebuvgs Zinoji-
mo padaugëjimas, kuris padarê galima i§rasti
naujus keliavimo bùdus, kaip prana§o i§prana.
!auta.

Ponas Izaokas Newton, garsusis 18-to §imt-
meèio filosofas, -kuris tikejo Biblijos mokslui -sturlijavo Éit4 Danièlio pranaÉystç; ir ja remda-
mies atêjo prie i§vados, kad turêjo ateiti laikas,
kuomet Zmonés keliaus net iki penkiasdeÉimts my-
lig per valand4 greitumo !

Voltaire gi, atsiZymêjgs Francüzg netikelis,
turêjo daug juoko i§ garsiojo Neu'tono, kuris jam
atrodè labai paikas, délto, kad pasakê toki4 pra-
na§ystç, ir ypaè dêlto, kad vartojo BiblijA ios pa-

tvirtinimui. BütU idomu Zinoti kq Voltairas Sian-
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dien pasakytg, jei bütg pabudintas i§ mirties mie-
go.

Siandien, kurie vie§keliais vaZiuoja ne grei-
èiau kai dvide§imt penkias myles i valandq, kliu-
do paprastai keliavimo eigai; su orlaiviais gi 150
mylig per valand4 yrâ pâprastas greitumas. Kurie
dabar laikosi tokios pat nuomonës, kokios buvo
Voltairas, manydami kad Biblijos prana§ystès ne-
sutinka su protu, ir kurie §iandien gyvena ir mato
jg iÉsipildym4, gali pasinaudoti sustodami ir ra-
miai apmqstydami apie tuos dalykus.

Jaunesnieji dabartinès kartos nariai yra pa-
linkç uZmir§ti, kad visi müsg stebêtini ir palaimin-
ti i§radimai ir keliavimo priemonês priskaitomi
§iai kartai. Müsg boèiai visai nieko neZinojo apie
juos. Ankstybose geleZinkelig dienose daug inteli-
gentiÉkg Zmonig manydavo, kad geleZinkeliai esq
"velnio i§radimai nugatbenimui nemirtingg sielg
ùemyn i pragarq."

Jei penkiasde§imts metq atgal net kolegijos
profesorius bùtg pasakçs, kad ateis laikas, kuomet
mes galèsime sèdêti savo namuose ir kalbètis su
Zmonëmis anapus jürg, ir aplink vis4 pasaul!, net
neturint nê vielg ar kitokig priemonig sujungimq,
tai jo draugai bütq pasakç: "Biednas Zmogelis,
gaila kad jis taip daug studijavo." Siandien gi mes
naudojamès tais stebüklais lyg paprastais daly-
kais, nepastebêdami kad tai atëjo kaip dievi§kos
prana§ystès i§sipildymas.
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Apie §imtas metg atgal nebuvo nieko keista
jei DidZiosios Britanijos Parlamento nariai nemo-
kêdavo para§yti savo vardus po svarbiu dokumen-
tu. O k4 mes §iandien manytumem apie de§imties
metg vaik4, kuris negalëtg nê skaityti nè ra§yti ?

Ir atsiminkite, kad visas tas 'Zinojimopadaugèji-
mas' sulig prana§ystés turejo ateti "pabaigos lai-
ku."

Tautg Susirinkimas

Dabar pasvarstykime dar kit4 prana§ystç,
turinèi4 artimus santikius su laikais, kuriuose mes
dabar gyvename ir parodanèi4 kad i§tikrgjg mes
dabar matome paskutinius pasaulio sielvartg ir
mirties sloguèio vaizdus. Prana§ystê skaitosi:

"Todél lauk mangs, sako Vie§pats, t4 dienq,
kaip a§ atsikelsiu ateièiai, nes mano nutarimas yra
surinkti tautas ir sujungti karalystes, ir i§lieti
ant jg savo uZsidegimA, vis4 mano narsing4 ru:;-
tybç: nes mano uolumo ugnyje bus praryta visa
Zeme." - Sof. 3:8, 9.

AtsiZymëjçs dalykas §itoje prana§ystéje, pa-
rodantis jos i§sipildymo laika, yra tai nurodymas
i "susirinkimq" tautg. Kiekvienas iuk Zino, kad
tik keliais paskutiniais de§imtmeèiais i§radimai ir
paùanga surinko i§vien visas Zemës tautas net to-
kiu büdu, kad né viena tauta nebegali i§silaikyti
visai atsiskyrus nuo kitg.

DidZioji ekonominë Konferencija, susidedanti
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iÉ §e§iosde§imts §e§ig tautg, kuri buvo, laikyta Àn-
glijoj, 1933 metg vasarA, kad ir buvo bergZdZia
savo uZsimojime, vienok patieké gerq iliustracij4,
parodanèi4 kaip dabartinë "tautg §eimyna" "pa-
baigos metu" aktualiai buvo surinkta i vien4 glau-
dZiq nuo kits kito prigulinèi4 grupe.

Londono Konferencija buvo su§aukta kaip at-
viras pripaZinimas fakto, kad jei tautos nebeis-
tengs susitarti ir sugalvoti koki4 nors viening4
ekonominç ir piniging politik4, tai visa civilizaci-
jos statyba turés griüti. Bet deja, jokio tikro susi-
tarimo toje konferencijoje nebuvo pasiekta; pa-
sekmès gi buvo tokio,s, kad nuo to laiko tautos lyg
pablùdusios êmë skubotai ginkluotis ir rengtis
prie galutinos kruvinos kovos uZ vir§en1,bç, kuri
kova bùtinai turês virsti jg visg sunaikinimu, tik-
rai taip kaip prana§ystes i§pranaÈavo.

Taip, Sofonijas i§prana§avo, kad visos taut?
pastangos susirinkti ar susikuopti "paskutinese
dienose" nueis niekais; ir paskirtoji prieZastis to-
kiani nepasisekimui yra ta, kad jau atêjo iaikas
Dievui iÈreik§ti savo teising4 rùstybç prie§ sau-
myling4 ir sugedusi4 visuomeng - 

prieÈ pasauli,
kuris pavir§utiniai vadinasi Jo vardu, bet tyèia
neklauso Jo istatymg.

Prana§as skelbia, kad Dievo ker'§tas bus
i§reik§tas tokiu hüdu, kad Jo "uolumo ugn)'je bus
praryta visa Zemé." Jei "ùvéris" galêjo "praryti
ùemç" - kaip jau buvo ai§kinama - tai ji taip
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pat gali bùti "praryta" I)ievo uolumo "ugnimi,"
nes kiekviename atsitikime vartojame simboline
kalbq, visai nelieèianti Zodinès prasmès Zemç, nei
nenurodoma i Zorlinès prasmês Zvêri arba i tikrq
ucni.

"Ugnies simbolis labai aiÈkus. ôia juo paro-
dyta galutinas sunaikinimas dabartinès saumylu-
mo santvarkos; po kurios ateis Kristaus Karalys-
tês administracija, kad per j4 Zmonès galëtg tu-
rêti progos sugriZti ir tarnauti tikr4jam Dievui.

Kad Sofonijo pranaÈysté visai nenurodo i Zo-

dinès prasmës Zemès sunaikinimA, nè i visg ant
Zemês esanèig Zmonig sunaikinim4, yra ai§kiai
paroclyta 9-je eilutêje, kuri skaitosi: "Nes tuomet
(po ugnies) a§ vel duosiu Zmonêms nesutept4 kal-
ba (tiesa), kad visi Éauktgsi VieÉpaties vardo ir
tarnautg jam sutartinai.,,

Tasai ai§kiai parodo, liad Zmonès nebus su-
cleginti, bet turès progos griZti pas DievT ir tar-
nauti Jam po to kai simbolinë ":zemé" bus Dievo
rüstybës uolumo "ugnies praryta" - diciZiojo "su-
spaudimo metu."

SKYRTUS \TIII

Yienintêlë Pasaulio Yiltis
PILNAS Zmonijos padermés atsteigimas I to-

bulos sveikatos, laimës ir amZinojo gyvenimo sto-
r,i, visq-pasau)i-siekianèiuose Edini§kuose namLU)-

se, yra tai Sutvertojo iÈreik§tasis tikslas, kaip
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para§yta Jo Zodyje, Biblijoje.
Protas sako mums, kad tai yra taip kaip turi

hüti. Nes jei Dievas sutvérê i,emç ùmogui ir Zmo-
gq i,emei, juk bütU neprotinga manyti, kad Jis
leis prie§ingoms, apgavingoms ir mai§tingoms jë-
goms visuomet kliudyti Jo meilingiems sumarly-
mams; arba bùk es4 galima priversti Ji pakeisti
savo nutarim4, kad iÉgelbèjus nors kelet4 i§ Savo
Zmog:i§kU paduotiniq perkeliant juos i kit4 gyve-
nimo stovi arba s4lyg4.

Kuomet Dievas sutr,ërë Zmogg ir suteikë jam
graZiuosius Edeno namus, tuomet jam buvo duo-
tas isakymas "daugintis ir pripildyti Zemç, ir pa-

veldêti ja." Nieko nebrtvo sakyta Adomui ir Jievai
apie nuêjim4 i dangg po mirties; i§tikrqjq, mirtis
jg neg4sdino taip ilgai kaip jie pasiliko paklusnüs
Sutveltojo istatymams.

Jie galêjo gyventi èia ant Zemès ir nemirti.
Jie turèjo "pripildyti ùemç" - ne dangq - su sa-

vo ainija. Pamegink tat lsivaizdinti kokios gar-
bingos ir tobulos s4lygos bùtq buvusios ant §ios
planetos, jei nuodêmê ir mirtis nebütg uZstojusi
keli4, ir pradinis Edeni§kas rojus büt4 lu1'çs ir
apèmçs vis4 Zemg, kaip Dievas buvo isakçs. [si-
vaizduok sau vis4-pasauli-siekiant! rojg. plipildy-
t4 su tobul4 ir laiminga Zmonijos §eim1'nq, r,is4
besigêrêjanèia amZinuoju gyvenimu ir amZinais
savo Sutvertojo palaiminimais. Sitie palaiminti
laimês laikai dar turi ateiti i Zmonijos padermç,
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nes toks "atsteigimas" buvo parüpintas Jèzaus
mirtimi.

PaZadêjimai apie Atsteigim4

Kuomet paèioje pradZioje Dievas pasakê, kad
moteri§kës "sëkla" sutrins Zalèiui galv4, Jis ak-
tualiai rei§kë, kad mirtingos Zalèio darbo pasek-
mès bus sunaikintos ir Zmogus bus sugr4àintas
prie to, k4 §is pralaimêjo nepaklausydamas savo
Sutvertojo.

Kuomet Dievas pasake Abraomui, kad jo "sê-
klo,je" visos àemês giminës bus palaimintos, tai
tikrenybêje buvo Zadamas atsteigimas visai Ado-
mo ainijai.

Kuomet angelas paskelbê Jëzaus gimim4, sa-
kydamas: "Siandien jums gimë Dovido mieste IÉ-
ganytojas; jis yra Kristus, Vie§pats," jo ùodùiai
rei§kë, kad visas pasaulis turês gauti progos i§si-
gelbeti i§ mirties ir büti atsteigtas i gyvenimA ant
Zemês.

Kuomet Jêzus pamokino savo mokytinius
melstis, "Teateinie Tavo Karalystë, tebünie Tavo
valia, kaip danguje taip ir àemëje," Jis tik priminê
jiems tikr4ji ir galutina Dievo Karalystès tiksl4-
sugr4Zinim4 praZuvusios Z m o g a u s nuosavybës.
Kiekvienas Krik§èionis, kurs kalbëjo §it4 maldq--
ar jis suprato ar nesuprato - pra§ë atëjimo roji§-
kg s4lygg ant Zemês.

Kuomet müsg Vie§pats ir Jo apa§talai àadêjo
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visiems i§tikimiems Krik§èionims, kad jie pasida-
rys "bendratêr,ainiais" su Jêzumi ir "karaliâus su
Juo," jie rei§kè, kad pagaliau §itie dalyvaus su
Juo kaip dvasine "Ablaomo ainija," garbingame
darbe suteikime Zmonëms i,adêtq atsteigimo ir gl'-
venimo palaiminimg. 

- Apr. 5:10.
Kuomet RirÈtas sako mums, kad Jëzus "Dievo

maloningumu paragavo mirties uZ kiekvien4 ùma-
gU," jis rei§kia kad mirties bausmê, kuri yra ski-
riama kiekvienam àmogui dèl pradinês nuodêmès,
tinkamu laiku bus pra§alinta; ir taip bus atidarl-
tas kelias kiekvienam Zmogui r,ël gyventi ant ù,e-

mes, kuri bus paclaryta tol:ula.-Rom. 6:23.
§itam at-"t,,jgimo darbui atlikti Jêzus ir Jo

baZnyèia bus i§aiikÈtinta i tnip labai auk§t4 viet4,
prigimtyje ir garbèje. Ir koki4 geresnç garbês vil-
t! èia turi Kristaus baànyèia uà an4 viduramZig
teorijq, kad Dievas bandë prir,ersti vis4 pasauli
prisira§yti prie baZnyèios, kad bùrtg galima i§gei-
bêti juos i§ pragat:o ugnies I

§itas garbingas sugrAZinimo arba "atsteigi-
mo" darbas seks antr4ji Kristaus atëjim4. ApaÉ-
talas Petras kalba apie tai Apa§t. Darbai 3:19-21-!.

Prie§ pat §itg èia para§ytq ù,odii4 pasaky'm4 Pe-

tras buvo pagydçs imogq, kuris buvo bur'çs rai§as
nuo pat sa'ro jaunytês. Naudodamas Éi atsitikim4
kaipo iliustracij4 ir kaipo pagrindq §itam svar-
hiam pamokymui, ktrr! jis buvo pasirengçs sutei-
kti savo klausytojams, jis tarè:
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"Todêl darykite atgail1 ir griZkitês, kad jüsU
nuodëmès ibütU i§dildytos, kad ateitq nuo Vie§pa-
ties veido atgaivinimo laikai ir kad jis sigstq jums
abskelbtaji Jèzg Kristg. Dabai ji turi paimti dan-
gus iki visg dalykg atnaujinimui, apie kq yra kal-
bëjçs Dievas nuo amZig savo §ventqjq prana§U
burna."

Kokia èia plaèiaprasmê prana§ystë - 
('yisg

dalykU atnaujinimas" ! Kokios skirtingos Kristaus
antrojo atèjimo pasekmès nuo tradicijinio 'pas-
merkimo,' kuris, anot pasakojimo, turêjo ateiti po

Jo sugriZimo.
Taip, "atgaivinimo laikai" - o ne sielvarto ir

kankinimo - "nf,gis nuo Vie§paties veido." (Nors
§ita vieta angli§kai i§verèiama "from the pres-
sngg" - nuo èia buvimo - taëiau graikg tekste
tiesiog pasakyta "nuo Vie§paties veido"). To pa-
reiÉkimo pagrindas yra rytieëig'nuomonë, kad at-
kripimas ! kita nugaros esq nemalonus Zenklas,
paZvelgimas gi es4s draugi§kumo Zenklas. Kaip
reik§mingas tat pasirodo §is pareiÈkimas, kaip
apa§talas naudojo ji §itoje prana§ystêje!

Edeno Sode Dievas "atkreipê Savo nugarq" !
Savo Zmoni§kus sutvërimus, nes Zmogus nepaklatt-
sê Jo istatymo. "Dievo maloningume yra gyveni-
mas," sako pranaÈas; bet pasaulis parodo Dievo
maloningumq dël nuodêmës; ir lygiai kaip gëlê ne-

turinti saules në lietaus, Zmonés suvyto ir mirë,
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PaZadêjimai Bus tvykdyti
Nors, pavartojant figùros kalb4, Dievo nuga-

ra buvo atkreipta prie§ Zmonijq per daugiau kai
§e§is tükstanèius metg, vistiek Jis rlavë paZadêji-
mg apie bùsimg laikg palaiminimus, be to dar ren-
gèsi ivykdyti k4 Jis buvo Zadêjçs.

Antras Kristaus atèjimas ir Jo Karalystës
ikürimas paüymi laik4, kuriuo §itie paZadëjimai
pradeda ivykti. Dël to Petras sako mums, kad
tuomet Dievas "atkreips Savo veidq" i Zmonijos
§eimynq, ir kad to pasekmèse "ateis atgaivinimo
laikai."

Apa§talas dar sako, kad ateis "visg dalykg
atnaujinimo laikai apie kq yra kalbëjçs Dievas
nuo pasaulio pradàios visg savo §ventüjg prâna-
§g burna." Zmogus pr.arado tobul4 gyvenim4 ant
Zemés. Kaip gi pasaulis galêtg büti sugrqZintas i
dangg, jei jis niekad nêra ten buvçs? Dar pagal-
vok ! "Visi §ventieji Dievo prana§ai" pranaÉavo
apie §ias palaimintas dienas, kuriose bus atgai-
vinta sielvartaujanti ir mir§tanti Zmonija.

Ar tu kacla svajojai apie tyrg praZydêjima
ir fygmedZig augim4 danguje? Apie tokius tat ùe-

mi§kus §ios gamtos daiktus raÉê Senojo Testa-
mento prana§ai, ir dar mes matome, kad jq pra-
naÉystês i§tikrUjU nurodê i Zemi§kus gyvenimo
palaiminimus ir i t4 laimg, koki bus patirta at-
steigtame rojuje.
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Petro sugr4Zinimas sveikatos tam vienam
Zmogui, kuris ;buvo rai§as, buvo naudojamas tik
kaip iliustracija, paliüdijanti faktui, kad tada kai
Mesijinê Karalystê bus ikurta, visa àmonija bus
pana§iai atsteigta. PavyzdZiui, Izaijas sako, kad
Karalystei atëjus "§lubas Zmogus §okines kaip
briedis," "nebylig lieZuvis giedos," ir "kurtinig
ausys bus atidarytos" ir aklgjU akys atvert65."-
Izaijo 35 skyrius.

Atsteigimo palaiminimai ateis ne vien i nelai-
minguosius, suZeistuosius ir rai§uosius, bet palai-
minti bus ir visi kiti, kurie norès pasinaudoti. Be
to dar yra dvasinis aklumas, kuris bus pra§alirr-
tas, kuomet "Dievo garbês paZinimas" pripildys
Zemç "kaip vanduo dengia jùr4." 

-Iza. ll:.9.
Prana§ystëje Mesijinê Karalystê simbolizuo-

jama "Kalnu." §ita Kalno-Karalystè, anot Daniè-
lio prana§avimo, aug:s ir pripildys vis4 Lemç.
(Dan. 2:34, 35,44.) Apie t4 pati "Kaln4" kal,bëjo
prana§as Mikèjas, 4 skyriuje, kame mes skaitome:

"Bet Étai paskutinêse dienose Vie§paties na-
mg kalnas stipriai ,stovés kalng vir§ünëje ir bus
i§kilçs auk§èiau kauburig, ir i ji plauks tautos.
Daug tautg skubinsis ir sakys: Ateikite, Zenkime

i Vie§paties kaln4 ir i Jokübo Dievo namus; jis
mokins mus savo keliu ir mes eisime jo takais;
nes i§ Sio,no i§eis istatymas ir Vie§paties. Zodis i§
Jeruzalës. Jis darys teism4 tarp daugelio tautq ir
nubaus galingas tautas, net ir tolimiausiais; jie
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pavers savo kalavijus i nuoragus ir savo ietis i
pjautuvus; viena tauta nekels prie§ kit4 kalavijo
ir nebesimokins daugiau kariauti. Tuomet kiek-
vienas sêdes po sâvo vynmedZiu ir po savo fygme-
dZiu ir nebus kas gasdintg, nes kareivijg Vie§pa-
ties burna yra tai kalbèjusi."

Paskutinës Dienos

Auk§èiau paminëtos "paskutinès dienos" nu-
rodo i ulbaigiam1sias dienas nuodêmès ir mirties
vieÉpatavimo ant Zemes; ir i tq 1aik4, kuriuo bus

isteigta nauja ir geresné santvarka, po tiesiogine
Mesijo administracija. Tamsybës amZig melagys-
tês apie "paskutines dienas" pasirodo visai paikos,
kuomet jas palyginame su §itais ir kitais vilt!
lkvèpianèiais §ventojo Ra§to i,odi,iais.

"Paskutinês dienos" nerei§kia visos vilties pa-
baigq bei visg atgailo,s progq pasibaigimA, bet pra-
na§as siqlo visai kitoki paveiksl4. Jis sako kad po

to Dievas mokys Zmonëms savo kelig ir iie vaik§-
èios Jo takais; jie mes §alin savo saumyiingus ir
karingus palinkimus, ir naudos savo laik4 ügdy-
mui ramÿbës ir geros valios - "Jauf,s nebepakels
kalavijo prieÉ taut4 ir nebesimokins daugiaus ka-
riauti."

Ne viso's Mesijinès Karalystês santvarkos
smulkmenos yra apraÈytos Biblijoje, bet mes esa-
me uZtikrinti, kad ta pati galingoji jêga ir neklys-
tanti i§mintis, kuri sutverè ir dabar kontroiiuja
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milijonq dangi§kr3 kùng tvarkinga judêjima, su-
teikia Karalystês metodas, kuriomis Dievo meilès
istatymo paZinimas bus paskleistas apskritai per
vis4 Zemç, tuojau po §ig dienq Zmogi§kos nuodè-
mès ir saumylumo iÉsiverZimo.

Zinoma, Mikëjo pranaÉystès simbolizmg pa-
grindas buvo dalykai, su kuriais prana§as buvo
susipaàinçs. "Ietys" ir "kalavijai" §iandien turi
nedidelés reikÈmès kaipo pasekmingi kariavimo
lrankiai. Jei ta prana§ystè bütg buvus paraÈyta
moderni§kesniais laikais, tai be abejonès bùtg bu-
vç prisimenama apie povandeninius laivus, orlai-
vius ir nuodingas düjas.

Pana§iai vynmedZio ir f'ygmedZio paveikslas
nur'«rdo i ramybç ir uZsiganêdijim4, pastatyt4 ant
tvirto uZtikrinimo, kad gyvenimo reikmenos ir pa-
togumai bus prieinami visiems, tada kai Kristaus
Karalystê bus pradèjusi pilnai veikti. Patogus na-
melis su dviejg automobiliq garaZumi, liuosas nuo
mokesèig, büt11 moCerni§kas tg pat:ig garl;ingq
s4lycq isivaizdinimas.

Kita interesinga prana§ystê apie "atsteigimo
laikus" yra tai lzaijo 25. Mes cituojame:

"Kareivijg Vie§pats padarys Éitame kalne
(Karalystéje) skanumyng pokili, su vynu, i§ siul-
tingos riebios mêsos su nusistovéjusiu vynu. Ir jis
sunaikins §itame kalne apsiausto pavir§i, kuris
gaubia visas tautas, ir dangal4, kurs ant visg iÈ-

tiestas. Jis praris mirti apgaiejime. Vie§pats Die-



82 DIEVAS IR PROTAS

vas atims a§aras nuo kiekvieno veido, ir nuims nuo
visos Zemès savo ZmoniU cèdA; nes tai yra kalbë-
jçs Vie§pats. T4 dien4 bus sakoma: §tai §itas yra
müsg Dievas, mes jo laukême, ir jis i§gelbês mus;
§itas yra Vie§pats, mes jo tikéjomês, mes dàiaug-
simès ir linksmysimës jo iégelbêjimu."

Ko daugiau begalêtumem pra§yti negu tai,
kas yra apra§yta §itoje §ird!-palinksminanèioje
prana§ystëje apie ateinanèius atsteigimo palaimi-
nimus? I§tiknljg tai bus didi puota, kuomet "ateis
visg tautg pageidavimas." (Agéjo. 2:7). Puota gi
gaivinanèig ir gyvybg-palaikanèig Mesijinès Kara-
lystës aprüpinimg simbolis.

"Dangalas" simbolizuojantis apakinanèiq "se-
nojo Zalèio" itak4, bus tuomet atimtas. Tai 'bus ga-
lima lvykdyti dëlto, kad kaip Apreik§tojas parodo
§ëtonas jau bus suri§tas, kad nebesuvedZiotg dau-
giau tautas.- Apr. 20:1-3.

Ir mirtis tuomet bus nugalêjimo praryta. Juk
mirtis atèjo i pasauli ir panaikino visg laimç; bet
"kas buvo praZuvçs" turés btti sugTqZintas, dèltc
mirtis turës büti panaikinta.

Aprei§kimo 21:4 mums pasakyta, kad "mir-
ties daugiau nebebus." Praeityje turëjome kliü-
èig tame, kad mêgindavom pritaikyti visus §ituos
Zemi§kus paZadëjimus danguje, nepastebêdami
fakto, kad tik nedaug, patys tikrieji Valdovo pa-
sekejai §iame amZiuje tegaus dangi§k4 atlygini-
ma. Mirtis vie§patavo èia ant Zemês; taigi èia ir
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"mirties daugiau nebebus."
Ir kaip laimingi bus tuomet Zmonès priimda-

mi Karalystés palaiminimus, rei§kianèius gyveni-
mq ir i§ganym4 ! Patèmykite k4 sako apie tai pra-
naÉas: "Tq dien4 bus sakoma: §tai §itas yra müsg
Dievas, mes jo laukème ir jis i§gelbês mus; §itas
yra Vie§pats, mes jo tikejomês, mes dZiaugsimês
ir linksminsimës jo i§gelibéjimu."

Kiek daug miiijong Zmonig tikrai laukê ir il-
gëjosi geresnio supratimo apie tikraji Dievq ! Ir
kaip daug jq turèjo vilties ir meldêsi dël "i§gel-
bèjimo," kuri tik Jis vienas tegali duoti ! Taip,
Zmonès laukê sugriZtanèio Dievo maloningumtr
saulêtekio - 

gal jie laukè neZinodami ir neturê-
dami i§manymo kaip ir kada tai turi ateiti.

Kuomet gi apakinanti didZiojo apgaviko ita-
ka bus pa§alinta ir Dievo garbës paZinimas pripil-
dys Zemç, tuomet jau pasaulis paZins Diev4, ir ak-
tingai bei noringai sugri§ pas Ji, visa savo §irdimi.

DidZioji Dievo Galybë

Tegul nèvieno tikêjimas nesvyluoja dêl anu
didelig dalykg kokius Dievas yra paùadejçs pada-
ryti Zmonijai. Atsiminkit kad dabar mes svarsto-
me k4 visagalis amZinasis visumos Sutvertoias
yra pai,adéjgs daryti. Dievas, kuris pirmoj vietoj
patiekè gyvybç, turi pilniaus! sugebêjima panau-
jinti ja ir taip ivykdyti savo paZadêjimus.

Ir prie §ito atsteigimo priskaitomi mirusieji
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taip pat kaip ir mirÈtantieji. Tokias mintis sutei-
kia mums Biblijos mokslas apie prisikêlim4. Sita
puiki doktrina apie prisikêlimq i§ numirusig buvo
paversta i niekq tradicijine teorija, kad nëra mir-
ties. Kaip gi kas galètg büti prikeltas i§ mirties,
jei jis nebùtg tikrai mirgs?

Kaip visai suklaidintasis pasaulis nesugebêjo

igyvendinti ai§ki4 ir siel4-uZganêdijanèi4 "atstei-
gimo vilti," tuo tarpu, kad jg protai buvo apaki-
nami nemirtingos sielos tradicija. Bet dabar, aëiu
Dievui, mes galime matyti i§ ko susideda "i§ga-
nymas," nes tai rei§kia pabudinimq i§ mirties ir
sugr4Zinim4 i gyvenimq ant Zemës.

Bihlija nupie§ia mirti kaip "miegq," ir kurio
visi pabudinti ir atgaivinti naujosios dabar au§-
tanèios dienos ryte. Dievi§kasis amùiq laikrodis
jau i§mu§ë ankstyb4 rytmeèio valandq; ir nors
dar tebevie§patauja tir§ta tamsybé, vistiek veikiai
artêja diena, i§tikrUjq ji visai arti.

Palaiminti Jau Pradeda Rodytis

Taip, idomiausia viso to fakto dalis yra ta,
kad §itie gyvybç-duoda atsteigimo palaiminimai
"jau pradeda rodytis." Ir vi§ai nebereikia kokio
ten permier didelio tikéjimo tikëti i tai. Biblijos
prana§ai taip labai teisingai i§prana§avo dabar-
tines pasaulio s4lygas-aplinkybes, kokios turéjo
büti prie§ pat Dievo Karalystës ikùrimq-ir pra-
ne§ê apie daugelius palaiminimus, kurie jau buvo
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patirti, kurig daug bütg buvg iskaitomi negalimais
net'iki kelig pastargjg metg; dëlto visai nesunku
tikêti, kad ta pati dievi§ka galybê ir i§mintis, kuri
turèjo vadauti ir suteikti prana§ingg ZodZig apir:
tuos dalykus, kuriuos mes dâbar priimame kaipo
tikrus ivykius, taip pat turèjo vadauti i§prana§a-
vimq dar puikesnig dalykg, kurie veikiai turi
ivykti.

Taigi dàiaugkimës matydami tokius ikvëpian-
èius vaizdus; ir tegul lsiàiuréjimas i §ias ateinan-
èias linksmybes padedie mums kantriai iÉkentêti
esamojo laiko i§tyrimus. Nors nuodëmès ir mirties
vie§patavimas buvo ilgas ir nuobodus visam pa-
sauliui, vienok kiekvienam asmeniui laikas greit
prabèga; ir jam prabêgant kiekvienas padêio sau
pagrindq labai naudingai pamokai.

Nedaug:kas iki §iol dar pastebëjo tokig pamo-
kg svarbumq, po Karalystës ikiirimo gi visi suZi
nos, kad §e§i tükstanèiai metg pasaulio kentêji-
mg ir mirties atëjo nepaklausimu dievi§kam ista-
tymui - atëjo pradinês nuodëmês keliu, ir dau-
ginosi viso pasaulio nuolatiniu nepaklausimu die-
vi§kam istatymui per visus amàius, nes "visi nu-
sidêjo ir stokoja Dievo garbës."

Jei tat dabar mes jau galime isirlaizduoti kaip
i§mintingas ir meilingas Sutvertojas leido piktam
vie§patavimui ateiti tikrai tuo tikslu, kad ikvêpti
mumyse didesni ivertinimq Jo ir Jo istatymU, tai
dëlto mes galime kantriai laukti, ir su dZiaugsmu
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melstis del pilno naujos dienos ivedimo.

O Ka Sakysime Apie Tuos, Kurie "Miega"?
Atsiminkime ir tq palaimint4 faktq, kad ir

tic, kurie uZminga mirties miegu belaukdami tos
dievi§kos karalystès atêjimo - ar tai laukia neZi-
noclami arba laukia linksmai ir su maldomis - ne-
pralaimës naujosios dienos palaiminimus taip pat
kaip ir anie, kurie gyvens per vis4 dabartini per-
èjimo laik4, déito kad visi uZmigusieji bus pabu-
dinti - "Nesistebèkite tuo nes ateina valanda, ku-
rioje visi, kurie yra kapuose, i§girs Jo ibals4 ir i§-
sis." - Jono 5:28.

Nors nau.jai, visai arti esanèiai dienai atéjus
visi turès piln4 progzl sugrlZti pas I)ier'4 ir gauti
amZino.jo gyvenimo palaiminimus; taèiau nèvie-
nas nebus verèiamas pasinandoti ta laime. Pal<-
lusnumas Mesijinei Karalystei bus reikalaujamas ;

kurie neklir.usys, tie bus sunaikinti tuo, k4 §ven-
tasis RaÈtas vadina "ântra mirtis." - Ap. Darh.
3:25; Apr. 20:13-15.

SKYRIUS IX
f)ievo tstatymas Atseigtas

JFII BUTU galima isivaizdinti kad mùsq Ze-

mê, arba kuri nors kita berybiq erdviq planeta,
nebeklausytq dievi§liojo istatymo, valdanèio dan-
gi§kuosius kr,rnus, mes Zinome kad tokia "anar-
kija" r,irstg visi§kr.r tos planetos iÈnaikinimu. Mo-
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kslininkai tikrai gali pasakyti net iki sekundos,
kada nutolusioje ateityje bus saulês uZtemimas,
nes jie Zino, kad visi planetg keliai turi tam tikrus
dèsnius, kuriais galima pasitiketi, kad jq judêji-
mo pasekmës bus vienodos.

Ar dêlto neprotinga manyti, kad àmogus au-
k§èiausias i§ ZemiÉkg Dievo sutvèrimq, ir tik vie-
nintèiis, kurio s4Ziné mai, daug pritaikyta teis.y-
bës ir neteisybès principams, yra taip pat paduo-
tas dievi§kam istatymui ?

I§tikrgjg nepaklausymas Dievo istatymui is-
tümè Zmogg i sielvarto, kentèjimg ir mirties klam-
pynç, ir tik paklusnumu dievi§kam lstatymui Zmo-
nija tegalês sugriZti i Diev4 ir i gyvenimo laimës
paldiminimus, kurie lbuvo per nuodêmg prarasti,

Bet tegul niekas nernâno, kad dabar bile koks
bandymas klausyti Dievo istatymo, be kitg sqly-
gg, virs sugrjZimu i Dievo malong. Ne, prie§ !sta-
tym4 prasiùengé tobulas Adomas, turèjçs Zinoji-
m4 ir sugebëjim4 geriau daryti, ir dëlto jis buvo
pasmerktas myriop. Todèl Adomo palikoniai buvo
pasmerkto ir mir§tanèio Zmogaus vaikai; tokiu
bùdu visi gtime netobuli ir po mirties pasmarka.
Taigi Zmogus, negalig apimtas ir mirÈtqs, nebe-
gali ivykdinti Dievo lstatymo, todël lieka praZu-
vçs ir nebeturis jokios vilties i§gelbêti patsai savc.

Sventasis Ra§tas sako, kad "Dievâs taip my-
lêjo pasauU, kad davé savo viengimusi Sùng, kad
kiekvienas, kurs i ji tiki, nepraZùtg, bet turêtq
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amLinqji gyvenim4." ôia pasirodo kad tik Jêzuje
susikaupia visa i§ganymo viltis. Jis sumokêio mir-
ties bausmç Savo,mirtimi ant kryZiaus Kalvarijo-
je. Dël tos prieZasties Jëzus buvo "padarytas kt-
nu." Zmogus (Adomas) huvo nusidejgs ir ant jo
buvo atêjusi mirties bausmê; todël reikëjo, kad
kitas Zmogus - tobulas ir nepasmerktas Zmogus

- 
pasidarytg Atpirkêju. Tai padarê Jêzus.

Nors ir Dievas dêl savo meilës siuntë Jëzq,
kad numirtg uZ padermç, taip patiekdamas keli4
i§sigelbëti i§ mirties, vistiek tik protinis pritari-
mas §iai svarbiai tiesai nepatieks i§ganymo - nê

dabar nè véliau kai Karalysté bus lsikürus. Ir ko
gi Dievas reikalauja?

Dievas paskelbë savo. istatym4 Izraêliui tame,
kas paprastai vadinama De§imtis Dievo Prisaky-
mq. §itie Prisakymai §iandien sudaro pagrind4
didZiumai civilizuotg istatymg. Jëzus i§rei§kë §i-
tuos lstatymus dviejuose svarbesniuose privalu-
muose-auk§èiausiojo meilêje Sutvertojui, ir my-
lêjime savo artimo su tokia meile, su kokia mes
mylime save.

§itas pastarasai privalumas paprastai yra va-
dinamas Auksine Taisyklê. §itie du Zymesnieji isa-
kymai sudaro pagrindq visam tikram teisingumui,
ir në vienas, nè dabar në büsimame amZiuje, ne-
galès bùti santaikoje su tikruoju Dievu, jei jis ne-
pripaZins ar neno,rës klausyti §ig istatymg.

Iki §iam laikui saumylumas visuomet buvo
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atsiZymêjçs arba kitaip sakant "sêdêjo ant balno."
Materialiu ir iÉoriniu Zvilgsniu Ziürint atrodë, kad
saumylumas buvo naudingas ir reikalingas. Daü-
nai teko matyt kaip tie, kurie nekrenorèjo sêdêti
saumylumo veZime, pasiliko toli uZpakaly, nebetu-
rêdami jokios vilties pasivyti laimç. "Taigi mes
dabar vadiname palaimintais akiplë§as (puikiuo-
sius), nes tie, kurie elgiasi bedieviÉkai, tarpsta,
ir kurie gundo Diev4, tie i§gelbimi."-Mal. 3:15.

Meilê Turës Uâmti Saumylumo Viet4.

Per pereitus §e§is tükstanèius metg Setonas
buvo didysis Zmonijos spaudêjas ir jis vie§patavo
piktais saumylumo dèsniais. Po naujosios Kara-
lystês ikurimo visa santvarka bus pakeista. Jê-
zus tuomet bus Valdovas, ir meilê bus skelbiama
ir skatinama ir jq parodantieji gaus atlyginim4;
saumylumui gi nebebus vietos.

Tuomet aktualiai ivyks puikioji angeli§koji
pran.a§ystë, "ramybe Zemêje ir gera valia Zmo-
nêms." §ita permaina nuo saumylumo ! meilg ne-
ateis ümai. Prana§as nurodo i i§ palengvo vyks-
tanèiq metod4, kuria pasaulis hus pamokytas mei-
lês istatymo, nes jo §itaip pasakyta: "Kuomet tu
darysi savo teism4 ùeméje, pasaulio gyventojai
mokinsis teisybês."-lzaijo 26 29.

Prana§o lzaijo minimasai "teismo" darymas
bus vykdomas sykiu su Karalystës palaiminimg
nudalinimu. Bet tasai darbas nebus nê kiek pana-
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§us i tradicinç "teismo dien4," kuri buvo naudo-
jama ibauginimui taip daug Zmonig prisira§yti
prie vardi§kg baZnytinig organizacijq. Pamoky-
mas teisybêje Karalystèje bus taip pasekmingas,
kad prana§as sako, kad Dievo istatymas bus pa-
ra§ytas Zmonig §irdyse."-Jer. 31:31-34.

Taèiau nêrzienam nereikia laukti kol Karalys-
tê bus aktualiai ikurta ir manyti kad tik tuomet
reikès pradèti vykinti Dievo istatym4. Kas gi
dabar gali mums kliudyti müsq §irdingose pastan-
go'se tikrai mylêti savo artima kaip save ?

Ir yra taip daug bùdg, kuriais mes galime
gerA daryti kitiems-mums visiems prieinamg
büdg. Nereikia turêti pinigg, kad parodyti §yps4,
tarti palinksminanti Zodi, arba kaip nors kitaip
dalintis su kitais dZiaugsmu, koks turi büti müsq
§ird1,se. Ant kiek mes paZistame Dievo meilç,
kaip ji yra apreik§ta Jo Zodyje, ant tiek mes tu-
rime linksmai pasakyti apie tai kitiems. Nëra
geresno rbüdo palinksminti sielvartaujanèias Éir-
dis, kaip pasakant jiems linksm4sias Zinias apie
Mesijinç Karalystg, kuri veikiai bus lkurta.

Negalima uàginëyti fakto, kad pasaulis susi-
lauks dar sunkesnig supaudimg, nes puikigjg §ir-
dùiq paleminimui ir Zmonig atkreipimui i Diev4
pra§yti Jo pagelbos, reikês dar didesnig sielvartq
nekaip buvo iki §iol patirta.

Tie gi, kurie "ie§ko teisybës" ir stengiasi bü-
ti ramybês darytojais savo artimg tarpe, beabe-
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jonës jausis daug geriau uZ kitus didZigjg "su-
spaudimg metu."-Sof . 2:3.

Bet, aèiu Dievui, Jèzus duoda mums uZtikri-
nim4, kad pirma negu "visas künas" bus sunai-
kintas büsimuose suspaudimuose, "tos dienos bus
sutrumpintos." Taip, dar turi ivykti stebuklas,
ne pra§alinimas büsimojo perversmo, kuri Hard-
vardo mokslininkai numato ateinant, bet padary-
mas tam perversmui galo tada kai Zemës Zmonês
bus pasimoking jiems reikalingg pamokg.

O koks gi bus tasai stêbuklas ? Palaiminta
mintis, tai bus Kristaus Karalystês ikürimas !

Tattai bus atsiliepimas ! kiekvieno Krik§èionirr
mald4, "Teateinie Tavo Karalystë." [ §i büsimaji
stebukl4 mes dabar atkreipiame pasaulio dêmes!,
§ioje didelio reikalo valandoje.

Kokiq tat garbing4 privilegij4 pasakyti visam
pasauliui §ias palaimintas Zinias mes turime ir
galime turéti ! Pastebêjg müsg draugg ir artimg
i§sigandimq jiems "belaukiant tg dalykg, kurie
turi ateiti ant Zemës, "bükime greiti paklausyti
Vie§paties nurodymq: "sakykite baugios §irdies
esantiems: Bükite dr4süs ir nebiiokite; §tai jüsg
Dievas darys ker§t4 ir atsilyginima, pats Dievas
ateis ir i§gelbës jus."-Izaiio 35:4.


