GYVENO, MIR , PALAIDOTAS,
PRISIK
, ATEINA
1
Žmoni
kalba mes tiesiog niekaip negal tume
išreikšti, k
šiandien jau ia m
širdys, mums
susirinkus ia š didingiausi švent ryt . Šis rytas
parodo laik , kai m
religija tapo tikra, nes tai buvo
Tavo brangaus Vaiko, kuris at jo atpirkti vis žmonij ,
prisik limas. Ir š ryt mes ia minime t did , žymiausi
triumf , Viešpatie, kurio d ka tapome daugiau nei
nugal tojai ir mirties, ir pragaro, ir kapo. Ir mes d kingi
Tau, kad pra jus visiems tiems metams vis dar
susirenkame anksti ryte, š Velyk ryt , pagarbinti J ,
nes tikime, kad Jis ir v l ateis.
2
Ir mes meldžiame, kad Tu atleistum visas m
nuod mes bei nusižengimus, kurie
rašyti m
nenaudai,
kadangi
nusižemin
išpaž stame
savo
neteisum ir priimame Jo atpirkim už m
nuod
.
Išgydyk ligas, kurios yra m
tarpe, Viešpatie. Pad k
mums, kai skaitysime Tavo švent Žod , kuris yra vis
ties , kurias palikai mums, pamatas, kad jomis
gyventume ir tik tume.
3
Ir meldžiame ne tik už ši grup , susirinkusi
ia,
bet ir už visus visame pasaulyje, nes mes trokštan iu
žvilgsniu ir su ilgesiu širdyje laukiame Jo at jimo.
Šiandien mes esame tamsoje, chaose, kai beveik bet
kuriuo metu koks nors fanatikas gal
tiesiog
užsiplieksti d l kažko ir paspausti mygtuk , ir visas
pasaulis susprogt
šipulius. Kaip mums sako aukšto
rango pareig nai, karas tetrukt kelet valand , jei v l
prasid
. O, kadangi šiandien mes esame ties kito karo
riba, tuomet bažny ia yra ties to šlovingiausio prisik limo
riba, nes mes b sime pagauti kartu su užmigusiais
šventaisiais
susitikim ore su Viešpa iu ir amžinai
sime su Juo.
4
Mes at jome pagarbinti Tav s, Viešpatie, ir priimk
mus šiandien. Palaimink Tavo Žodžio skaitym , giesmi
giedojim ,
Evangelijos
pamokslavim ,
priimk
atgailaujan
maldas. Išgirsk maldas už ligonius ir
pašlovink Save, nes nuolankiai to prašome J zaus, tavo
naus, Vardu. Amen.

5

Tiems, kurie nor
atsiversti, kur mes skaitysime
ryt iš Rašto...
6
Ir mes apgailestaujame, kad... žinodami, kad
neturime s dim viet šiai puikiai grupei žmoni , kurie
atvyko š ankstyv ryt pagarbinti su mumis iš vairi
bažny
ir iš vairi valstij , ir net vairi tautybi –
susirinko š ryt
ia, maldykloje, šiam šlovingiausiam
Viešpaties garbinimui.
7
Nor iau, kad atsiverstum te Psalmi
knyg ,
Psalmi 22. Žinau, kad tai gana ne prasta vieta Velyk
tarnavimo skaitymui, bet juk Dievas yra ne prastas.
8
Taigi, po šio tarnavimo padarysime maždaug
valandos pertrauk , kad gal tum te papusry iauti. Ir
tuomet,
pus
dešimtos,
prasid s
sekmadienin s
mokyklos
tarnavimas,
o
paskui, iš karto
po
sekmadienin s mokyklos tarnavimo, ia, baseine, vyks
krikšto tarnavimas. O paskui vakarop, šešt valand ,
bus išdalintos maldos kortel s vakariniam išgydymo
tarnavimui. Ir jei kas iš j
artim
serga ar stokoja,
nepamirškite j atsivesti š vakar ir... nes bet kuriuo
atveju kit kart jis vyks tik po tam tikro laiko. Penkt
valand ryto aš išvykstu
Los Andžel ir
vakarin
pakrant eilei susirinkim .
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Taigi, perskaitysime Psalmi 22:
Mano Dieve, mano Dieve, kod l mane
apleidai? Mano šauksmas toli nuo mano
pagalbos.
Mano Dieve, šaukiuosi Tav s dien , bet Tu
neišklausai, ir nakt aš nenutylu.
Tu esi šventas, kuris gyveni Izraelio gyriuje.
t vai pasitik jo Tavimi, ir Tu išgelb jai
juos.
Šauk si Tav s ir buvo išgelb ti, pasitik jo
Tavimi ir nebuvo sug dinti.
Aš – ne žmogus, bet kirm , žmoni išjuoktas,
tautos paniekintas.
Kas mane mato, ty iojasi iš man s, sustato
pas, kraipo galv :
„Jis pasitik jo Viešpa iu, teišvaduoja j dabar,
teišgelbsti j , nes j pam go.“

Tu gi mane iš mei iš
, mane saugojai prie
motinos kr
.
Tavo globai buvau pavestas nuo gimimo, nuo
pirmosios dienos buvai mano Dievas.
Neb k toli nuo man s, nes b da yra arti ir
ra, kas pad .
Daug verši mane apsupo, Bašano jau iai
mane apstojo.
Jie išsižiojo prieš mane tarsi pl šrus ir
riaumojantis li tas.
Aš išlietas lyg vanduo. Išnarstyti visi mano
kaulai. Mano širdis kaip vaškas, ištirp s
kr tin je.
Mano j gos išdži vo lyg šuk , prie gomurio
limpa liežuvis; mirties dulkes Tu atvedei mane.
Apspito mane šunys, nedor li gaujos aplink
mane. Jie perv
mano rankas ir kojas.
Galiu suskai iuoti visus savo kaulus. O jie
ži ri ir stebi mane,
drabužius mano dalijosi, meta d l mano
apdaro burt .
Bet, Viešpatie, neb k toli nuo man s. Mano
stiprybe, skub k man pad ti.
Nuo kardo gelb k mano siel , iš šuns leten –
mano gyvyb .
Iš li to nasr gelb k ir nuo stumbro rag
išgird s išvaduok mane.
Tav
vard paskelbsiu broliams, susirinkimo
viduryje girsiu Tave. Taip.
Kurie bijote Viešpaties, girkite J ! Šlovinkite J ,
visi Jok bo palikuonys, bijokite Jo, visi Izraelio
vaikai!
Jis nepaniekino ir neatst
nuskriausto...,
nuo jo nepasl
veido, jo šauksm išklaus .
girsiu dideliame susirinkime, vykdysiu
žadus tarp t , kurie Jo bijo.
Vargšai valgys ir pasisotins, Viešpat girs visi,
kas Jo ieško; j
širdys tegyvuoja per amžius!

Prisimins ir gr šis
Viešpat visi žem s
pakraš iai, Jo akivaizdoje lenksis pagoni
tautos.
Viešpa iui priklauso karalyst , Jis viešpatauja
pagonims.
Visi žem s riebieji valgys ir pagarbins J , prieš
nusilenks tie, kurie
dulkes nužengia ir
negali išlaikyti savo sielos gyvos.
Palikuonys tarnaus Jam, jie pasakos apie
Viešpat b simai kartai.
Jie ateis ir paskelbs Jo teisum gimsian iai
tautai: „Viešpats tai padar .“
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Teprideda
Viešpats
Savo
palaiminim
perskaitytam Savo Žodžiui. Šia proga nor iau š ryt
paimti penkis žodžius ir remdamasis šiais penkiais
žodžiais pam ginsiu išreikšti jums, garbintojams, kas
ryt yra mano širdyje. Noriu paimti šiuos penkis žodžius:
„Gyveno, mir , palaidotas, prisik , ateina.“
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Ir manau, kad poetas gerai išreišk giesm je tai,
nor iau pasakyti, kai raš ši giesm :
Myl jo gyvendamas, mir s atpirko,
Palaidotas nuneš mano kaltes,
Amžiams išteisino Jis prisik s,
Greit Jis ateis – o, kaip džiaugsim s
mes!
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Niekas negyveno tokio gyvenimo, kaip Jis, nes Jis,
kai gim , buvo Dievas, apreikštas k ne. Jis buvo išraiška
to, kas yra Dievas T vas. O kadangi Dievas T vas yra
meil , tai J zus buvo pilna meil s išraiška. Jis buvo meil
jau nuo pat tada, kai, dar b damas k dikis, pirm kart
glost dailius Savo motinos skruostus. Jis buvo meil .
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Ir aš manau, kad šiandien daugelis nesugeba
suvokti, kad Jis buvo meil . „Dievas yra meil , ir mylintys
yra gim iš Dievo.“
14
„Dievas taip pamilo pasaul , – tai yra, nevertus
meil s, – jog atidav Savo viengim S
, kad kiekvienas,
kuris J tiki, nepraž
, bet tur
Amžin
Gyvenim .“
15
B damas ia, žem je, Jis taip vairiai reišk Savo
meil , kad tai yra nenugin ijama, jog Jis buvo labiausiai
mylintis iš vis gyvenusi b tybi . Ir aš manau, kad ia

Savo gyvenimu Jis išreišk Diev . O Dievas gali b ti
išreikštas žmon ms vieninteliu b du – per meil .
16
Ir kaip gerai Jis tai parod , kai užklupo turb t
vien iš beg diškiausi t dien moter . Jie tiesiog
pripažino j kalta, be jokios išeities, kai ši buvo užtikta
svetimaujanti. Ir jie atvilko ši pas J ir tar : „K liepsi su
ja padaryti?“
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O Jis tuo tarpu pasisuko
j bei tar : „Aš
nesmerkiu tav s. Eik ir daugiau nebenusid k.“ Užuot
išmetusi j
gatves, kad b
velkama lyg gaujos vilk ,
kad j užm tyt akmenimis ir atimt jos gyvyb , Jo
švelni, gera, mylinti širdis nusileido
pa
nuod
s
gelm , kurioje anoji buvo, pasak : „Aš tav s nesmerkiu.
Tiesiog eik ir daugiau nebenusid k.“
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Ir kai Jis keliavo prie Lozoriaus kapo, aš manau,
kad tai dar vienas didis atvejis, kai Jis išreišk , koks
Dievas yra žmon ms. Jis yra ne tik Dievas, atleidžiantis
žemiausi nuod
, koki tik galima padaryti, paimantis
kalt ir padarantis juos nekaltus per Savo atleidžian
meil , bet net kai mirtis atiduoda mus užmarš iai, Jis vis
dar r pinasi mumis. Manau, kad Jis gerai tai išreišk
kelyje su Morta ir Marija, kai at jo namus, kur mirtis
užtemd puikaus žmogaus gyvyb . Ir pakeliui link kapo,
– nors, b damas Dievas, ir žinojo, kad prikels j iš
mirusi , žinojo, kad Jam pasakyta, jog Jo paties Žodyje
gl di j ga prikelti j iš kapo, ta iau kai Jis pamat Mort
ir Marij , bei tuos, kurie myl jo Lozori , verkian ius, –
Biblijoje pasakyta, kad Jis pravirko. Kas tai buvo? Jo
didi, mylinti širdis. Kai Jis tai pamat , žinodamas, jog
Jo... Jo draugai buvo prisl gti, Jis sielojosi kartu su jais.
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Man taip džiugu žinoti, kad J galima rasti tarp
prisl gt
. Ir Jis n ra tas, kuris palikt mus sielvarte.
Jis lieka šalia m
, kai viskas žlug ir išnykusi
paskutin viltis žemiškai pagalbai – Jis vis tiek yra Dievas
ir Jis myli mus! Jis buvo Dievo išraiška.
20
O, aš tvirtai tikiu, kad Jis trokšta, jog Jo tauta
taip patepta Jo Dvasia, kad mes gal tume eiti
vienas pas kit esant išbandymams ir sunkumams ir
išreikštume Jo užuojaut , besiliejan
iš m
širdži ,
gimusi nuo Jo Dvasios, kad atspind tume bažny ioje
gyvojo Dievo meil . Gerai išreikšta tai, k Jis pasak ,
tiksliau, poetas pasak :
Myl jo gyvendamas...

21
Jis parod , k padar visai žmonijai, tuo, kaip
Dievas išreišk Save J zuje Kristuje. Jis išreišk Savo
nuomon žmonijai, kad atleist ir myl
tuos, kurie
neverti meil s. Ir š Velyk ryt aš stebiuosi, kaip toli mes
nuo to nutolome. Mes galime myl ti tuos, kurie myli mus,
bet Jis myl jo tuos, kurie Jo nemyl jo!
22
Jis buvo didžiausia, pirmoji meil s išraiška, kokia
tik buvo pasiekusi ši žem , ir buvo niekinamas t , kurie
šioje žem je gyveno, kuriuos Jis myl jo. Joks žmogus
nesugeb
myl ti taip, kaip Jis, ir joks žmogus nebuvo
taip neken iamas kaip Jis. Jo nekent ir J niekino bei J
atst
, bet tai nesustabd Jo meil s. Jam kabant ant
kryžiaus, jie juok si, nors per Savo gyvenim Jis dar tik
tai, kas gera – atleisdavo kaltes, gyd ligonius – ir dar
dalykus, kurie buvo geri. Kai ant kryžiaus Jis kv
paskutin kart , vulgariam pašaipos spj viui t , kurie
stov jo šalia, t stant nuo Jo švento veido, Jis sušuko iš
meile pripildytos širdies: „T ve, atleisk jiems, nes jie
nežino, k daro.“
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Jis gal jo suprasti. B damas Dievas, Jis supranta.
Štai kod l Jis gal jo mus myl ti, kai buvome neverti
meil s, nes Jis yra Dievas ir Jis supranta.
Myl jo gyvendamas...
Niekas nenugyveno tokio gyvenimo, nes šis buvo
apgaubtas meile.
...mir s atpirko...
24
Mirtis!
Kai
Edeno
sode
Dievas
Jehova
pareikalavo... Bausm už nuod
yra mirtis, ir nebuvo
galimybi to pakeisti. Nebuvo jokio kito b do to išspr sti,
kadangi Dievas yra viršiausias, ir Jis yra begalinis bei
viso dangaus ir žem s Teis jas. Nuod
s bausm yra
mirtis, ir nebuvo nei vieno, kuris gal
sumok ti ši
bausm už kit , nes kiekvienas žmogus, nors ir gali mirti
už kit žmog , ta iau pats iš prigimties yra kaltas. Nei
vienas iš m
negal
pad ti kitam, nes mes visi
esame kalti. „Mes gim me nuod mingi, prad ti
neteisume, at jome
pasaul meluodami.“ Ir niekur
nebuvo jokios vilties prošvaist s. Dievas mus pasmerk
mir iai, ir visa k rinija, kada nors krut jusi žem je, buvo
padengta pasmerkimo. Gal jo pakilti teisusis ir daryti
didži dalyk , ta iau jis buvo nusid lis iš prigimties.
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Buvo tik vienas b das tai apmok ti, o b tent –
paties Dievo mirtis. Tod l Dievas, b damas Dvasia,
negal jo mirti, bet Jis nuženg žemiškame k ne ir
išreišk Save kupiname meil s gyvenime, kad paimt
vis t gerum , kuriuo Jis buvo, ir noriai atiduot kaip
didžiausi
Auk , kad gal
paimti kalt
kaltes.
Kadangi visi mes buvome nusid liai ir pasaulyje nebuvo
galimyb s mums b ti išgelb tiems, Jis at jo ne tik tam,
kad pasirodyt žem je, bet Jis at jo, kad mirt kaip
Auka.
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Abelis tai išreišk , kai aukojo Dievui geresn auk
nei Kainas, kai atved prie uolos avin , apvynioj s
vynmedžio šakel aplink jo kakl . Pasiguld s vargšel ant
uolos, atlenk jo mažut smakr ir akmeniu prad jo
daužyti jo kakl . Ir šis mekeno mirties agonijoje, o
kraujas tryško
šalis, jo baltos garbanos permirko
krauju. Ten Abelis išreišk Kalvarij .
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Kai Dievo Avin lis, užmuštas nuo pasaulio
sutv rimo, at jo užimti kalt nusid li viet ir buvo
sumuštas ir sužeistas, ir... ir išjuoktas, ir pašieptas, ir
mir tokia mirtimi, kokia joks k rinys negal jo mirti
išskyrus pat Diev , o ant Jo pe
krito garbanos,
permirkusios Krauju, kuris laš jo ant žem s – išreišk ,
koks siaubingas dalykas yra ta nuod
, kai Jis tur jo
mirti tam, kad atpirkt žmog iš nuod mingo gyvenimo.
Niekas negal
taip mirti. Niekas negal
ištverti tokios
mirties. Pasakyta, kad, kai Jam perd
šon , ištek jo
Kraujas ir vanduo.
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Syk kalb jau su kažkuo apie tai. Ir tas
mokslininkas pasak : „Taip gal jo atsitikti tik vieninteliu
atveju. Ir Jis mir ne d l Romos ieties ir ne tod l, kad
nukraujavo, nes Jo k ne vis dar buvo Kraujo. Jo mirties
priežastis nebuvo Romos ietis arba vinys, kurios buvo
kaltos Jo rankas, arba eršk
vainikas, kur užd jo
Jam ant galvos. Bet Jis mir iš sielvarto, nes at jo pas
savuosius, ir savieji Jo nepri
.“ Jis mir
d l
sudaužytos širdies, kai pamat , kad tie patys k riniai, už
kuriuos Jis mir , kad atpirkt , spjov Jam veid , ir Jis
buvo žmoni atstumtas.
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Dovydas, prieš aštuonis šimtus met iki to vykio,
šauk tuo pa iu balsu, kokiu Jis šauk Kalvarijoje:
„Mano Dieve, kod l Mane palikai?“
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Kok siaubing dalyk daro nuod
– atskiria
žmog nuo Dievo! O Jis buvo Auka už nuod
, kuri
tur jo b ti paaukota už m
nusid jimus. Ir Jis buvo
atskirtas nuo Dievo Akivaizdos. Nuod
J atskyr .
Dievas užd jo m
nuod mes ant Jo, ir Jis buvo
atskirtas nuo Dievo, ir b tent tod l šauk : „Kod l Tu
Mane palikai?“ O kadangi Jis buvo paliktas ir už
ši
viet , ir pamat savuosius, kad Jis at jo b ti j
Išgelb toju ir pasi lyti jiems Gyvenim , o jie tuo tarpu J
atst
– tai taip J prisl
, kad sudauž Jo šird , ir
Kraujas bei vanduo, ir Jo k no cheminiai elementai
atsiskyr .
31
Žmogus niekada nesuvoks, kas tai buvo. Štai
kod l niekas kitas negal
taip numirti. Man ner pi,
kiek j s b tum te kankinami – ar j
kojas tvert
šiekšt , ar jus supjaustyt
centimetrais, ar degint
centimetrais – j s negal tum te mirti tokia mirtimi, nes
esyb ne ta. Jis tur jo b ti Dievas. Jis tur jo b ti
daugiau nei žmogus. Tik pagalvokit – Dievas mir ! Jis
mir iš sielvarto, su tokia širdg la d l šio pasaulio, kad
Jo k ne vyko chemin reakcija, kuri negal
vykti
jumyse. J s negalite taip kent ti. N ra b do jums patirti
tok sielvart . Tod l tik Vienas gal jo tai padaryti, ir Jis
tai padar .
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Jis kab jo ten, tas brangus Gyvenimas, kuris
nepažinojo nieko, išskyrus meil ir geradaryst , kab jo
ten tarp dangaus ir žem s, pakeltas tenai, nuogai
išrengtas, sug dintas... Pagalvokite, kaip jaustum s
nuogai išrengti – j s dar nežinote, kas yra sug dinimas
lyginant su tuo, k Dievas išgyveno ten kab damas.
Žinau, kad ant nukryžiuotojo yra maža skiautel , tarsi jie
kažk apvyniojo aplink J , bet iš tikr
taip nebuvo.
Tiesiog taip vaizduoja, kadangi menininkas taip
pavaizdavo. Nuo Jo nupl
r bus. Jis tur jo tunik , ir
jie nupl
j ir met d l jos burt ! Jis buvo sug dintas
kiek tik manoma. Nors buvo Dievas, bet tur jo tai
ištverti, o nusid liai spjaud Jam veid . Nors buvo
pats drovumo sik nijimas, ta iau tur jo viešai mirti,
nuogai išrengtas. Tai taip J paveik , kad vanduo ir
Kraujas atsiskyr . Nenuostabu... Manau, kad poetas
gerai tai išreišk , kai pasak :
Uol vidury, kai aptemo dangus,

Tenai Atpirk jas juk mir už mus.
Bet perpl šta uždanga – kelias
mums bus
dangišk
džiaugsm ,
Dievo
namus.
33
Žinoma, Jis tur jo tai padaryti. Tarp Dievo ir
žmogaus kab jo uždanga, o „perpl šta uždanga – kelias
mums bus
dangišk džiaugsm ,
Dievo namus.“
Kalvarija kažk reiškia, reiškia daugiau nei mes galime
išreikšti. Žinoma.
Myl jo gyvendamas. Mir s atpirko!
Palaidotas nuneš mano kaltes...
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Dabar ji pasmerkta. Nuod
nebeturi galios. Kai
Jis sušuko ant kryžiaus: „Atlikta!“ – mirtis mir ! Dabar ji
mirusi, su ja baigta, ji bej
, ji negyva! Pagalvokite apie
tai, žmon s. Ta nuod
, žmoni priešas, mirusi ir
negyva! Ji nebeturi poveikio – nebegali. Kai saul
užsimerk , žvaigžd s nebešviet , žem pajuodo – visa tai
buvo išpirkta.
35
Dabar jis numir , jis palaidotas, jis negyvas. Jame
neb ra gyvyb s, tod l jis turi b ti palaidotas. Kas buvo
palaidotas? Dievo k nas buvo palaidotas, nes tai buvo
atnaša už nuod
. Tai buvo sudegintas Avin lis. Jis
buvo sudegintas neteisumo ugnies! To tyro Avin lio,
nepažinusio nuod
s, to Dievo, nepažinusio neteisumo,
– Jo gyvyb buvo atiduota, ir ten kab jo atnaša už
nuod
.
Palaidotas nuneš mano kaltes...
Jis turi b ti palaidotas. K nas, atnaša už
nuod
turi b ti palaidota.
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Štai kod l kiek v liau daugelis vienas po kito eis
basein krikštytis J zaus Kristaus Vardu. Kod l?
Kažkas vyko. Ta Dvasia, iš jusi iš to k no, kai Jis
sušuko: „Atlikta!“ – pasmerk nuod
m
k ne. Ir
mes j turime palaidoti, kad net atsiminimo nebelikt .
37
Aš taip džiaugiuosi, kad tai... Kai kas nors
palaidojamas, jis tampa pasl ptas; jo nebematyti.
Palaidotas nuneš mano kaltes...
Dievas nebegali matyti m
nuod mi , nes jos
palaidotos. Kur jos palaidotos? Užmaršties j roje.
Pagalvokite apie Užmaršties j
. Dievas nebegali j

atsiminti, nes jos ir mirusios, ir palaidotos. Jos nebegali
ti prisimintos. J n ra Dievo atmintyje.
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Jis taip pat buvo tame „palaidojime“, kur Jis
pavaizduotas Senajame Testamente. Jie tur jo du...
Šventyklos apvalymo metu jie aukojo auk už nuod
.
Ir, aukodami t auk už nuod
, jie imdavo du ožius,
vienas iš kuri b davo užmušamas, o kitas ožys tur jo...
núod
s, kurios buvo užd tos ant mirusio ožio, b davo
uždedamos ant gyvojo ožio.
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Atminkite, J zus buvo Avis. Jis buvo Avin lis, bet
šiuo atveju Jis tapo ožiu. Jis buvo teisingumas, nes buvo
Dievas, Avis. Bet Jis tapo ožiu, nuod me, kad gal
b ti
atnaša už nuod
d l man s ir tav s; iš Avies – ožiu.
40
O J
simbolizavo abu gyv nai, abu ožiai, nes
pirmasis, kuris mirdavo – jis mirdavo atpirkimui; antrasis
– atperkamojo nuod
s b davo uždedamos ant
atpirkimo ožio, ir atpirkimo ožys paimdavo tautos
nuod mes ir išeidavo toli dykum , kad gabent tautos
nuod mes. Kas tai buvo? Tai buvo m
Viešpaties
zaus mirtis ir palaidojimas! Mir s...
Myl jo gyvendamas, mir s atpirko,
Palaidotas nuneš mano kaltes...
Jis pa
žmoni nuod mes ant Sav s ir nuneš
jas pa ias pragaro gelmes. Jis buvo Auka už nuod
.
Jis tur jo žmoni nuod mes, Jis mir už juos, o taip pat
nuod
s buvo užd tos ant Jo, ir Jis nuneš m
nuod mes labai toli – taip toli, kad Dievas niekada j
nebepamatyt . Pagalvokite apie tai. O, bažny ia gal
sušukti: „Aleliuja už tok Išgelb toj !“
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M
nuod
s ne tik atleistos, bet ir palaidotos
Užmaršties j roje, kad niekada nebeb
atsimintos.
Palaidotas nuneš mano kaltes...
Jos nebegali b ti atsimintos, nes jos dingo, Dievas
nemato. Jos paralyžiuotos, su jomis išsiskirta, jos
izoliuotos! Dievas nebegali j atsiminti! Kaip š ryt
bažny ia turi džiaugtis žinodama, kad m
nuod
s
nebebus atsimintos. Jos yra mestos Užmaršties j
,
kapus be jokios galimyb s prisikelti, jos amžiams
mirusios ir pamirštos – tokios, lyg niekada neb
vykusios.
...mir s atpirko,

Bet
palaidotas
nuneš
mano
kaltes...
Jis nuneš
jas taip toli, kad jos prapuol
Užmaršties j roje. O, mes žinome, kad šiais dalykais
tarpe, be abejon s, tikima, ir tai, be abejon s, yra
tiesa. Tai Dievo tiesa! Visi šie didingi dalykai yra už
žmoni
išraiškos galimybi
rib . Mes niekada
negal tume išreikšti savo d kingumo už tokius dalykus.
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Bet, o, tos Velykos!
Amžiams išteisino Jis prisik s...
Myl jo gyvendamas, mir s atpirko,
Palaidotas nuneš
mano kaltes.
(Visa tai buvo gerai.)
Bet išteisino Jis prisik s...
43
Kas buvo tas prisik limas? Tai buvo Dievo kvitas,
kad s skaita apmok ta!
Amžiams išteisino Jis prisik s...
O, kas per Išgelb tojas – prisik ! K padar
Dievas? Žmogus gali kent ti, žmogus gali mirti, žmogus
gali b ti palaidotas. Bet Velykos buvo didingiausios iš
vis , nes tai buvo Dievo patvirtinimas: „Mano statymai
vykdyti, mano reikalavimai patenkinti.“ Tai yra, per J !
Jis prik
J iš numirusi .
Amžiams išteisino Jis prisik s...
[Brolis Branhamas beldžia
sakykl
– Red.]
Palaimintas Jo šventas Vardas!
44
Nenuostabu,
kad
tai
sukelia
emocijas.
Nenuostabu, kad žmogaus širdis negali to apr pti! O, su
savo pergalingu tik jimu mes ten galime stov ti ir sakyti:
„Mes amžiams išteisinti,“ – nes Jis mir
ir buvo
palaidotas, ir Dievas v l prik
J Velyk ryt . Paskui
Dievas parod , kad tai buvo prìimta – visi dalykai,
kuriuos Jis padar . Viskas apmok ta dovanai, dabar galì
ti laisvas!
Amžiams išteisino Jis prisik s...
O, niekas niekada nesugeb s pažinti, sivaizduoti
tos didžios dienos, kai Jis prisik . Ir angelai mat tai,
dang danguose angelai giedojo gyri Dievui ir džiaug si,
tuo tarpu, kai Senojo Testamento šventieji šauk rojuje:
„Aleliuja!“

...išteisino Jis prisik s...
Dang s
sudreb jo,
žem
sudreb jo,
rojus
sudreb jo ir pragaras sudreb jo, kai suskambo tas didis
Balsas ir Jis prisik
iš kapo.
Amžiams išteisino Jis prisik s...
O, ia tai bent!
45
Ir šventieji, kurie miršta Jame, gali apie tai giedoti,
kai žvelgiame
t nuostabi malon , k Jis padar .
Suprantate,
Dievas
užantspaudavo
patvirtinim :
„Valand , ir pasaulis Man s nebematys. O j s Mane
matysite, nes Aš prisikelsiu iš mirusi
ir b siu su
jumis, net jumyse iki pasaulio pabaigos kaip
patvirtinimas, kaip užtvirtinimas, kad tai, k pasak
Dievas, yra tiesa, ir tai, k Aš sakau, yra tiesa,“ – pasak
zus. „Aš ateisiu Šventosios Dvasios pavidalu. Aš
apsigyvensiu su jumis ir gyvensiu su jumis amžinai.“
Tuomet šventieji, kuri širdyse yra ta prisik limo viltis,
gali giedoti ši giesm :
Kada Viešpaties trimitas skelbs, kad
laiko jau n ra,
Suspind s
šviesiausias
rytas
amžinai.
Kada žem s atpirktieji susirinks
kitam krante (su tobulu sitikinimu,
su Dievo Antspaudu, su paties
Dievo išrašytu kvitu),
Iš eil s pakviestas b siu aš tenai.
O, kas per Išgelb tojas! O, nenuostabu, kad jis
paraš :
Myl jo gyvendamas, mir s atpirko,
Nuneš mano kaltes kapus, (O!)
Amžiams išteisino Jis prisik s...
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Nuod
s atleistos. Visos šios aukos gal jo b ti ir
prasimanymas, visos šios aukos gal jo b ti ir veltui. Bet
Velyk ryt , kai Jis prisik
[brolis Branhamas beldžia
sakykl
– Red.], Dievas
rod , kad pri
tai.
Nenuostabu, kad d l to žmogaus širdyje skamba
„Aleliuja.“ Nenuostabu, kad d l to vyrai stovi mirties
akivaizdoje, kad d l to žmon s nesan ius dalykus vadina
esan iais. Kod l?
...išteisino Jis prisik s...

„Iš kur žinai, kad Jis prisik s?“ – Nes jis prisik
širdyse.
Amžiams išteisino...
47
Po keturiasdešimties dien , kai Jis stov jo,
kalb damas su Savo vaikais, žem s trauka prad jo silpti.
Darbai buvo pabaigti, bauda apmok ta. Savo rankoje Jis
tur jo kvit . Tai buvo Dievo kvitas! Jis tur jo vaikus,
bažny , tikin iuosius. Visa nuod
buvo nugal ta,
kelias išvalytas. Jis nebegal jo likti žem je. Kas mus ia
laiko? Žem s trauka. Žem s trauka prad jo silpti, ji
prarado savo poveik ! Kod l? Nes viskas buvo baigta. Kas
nutiko? Jis prad jo kilti nuo žem s.
48
„Eikite vis pasaul ir skelbkite Evangelij visai
rinijai,“ – nuskamb jo paliepimas iš Jo l
. „Eikite
vis pasaul ir skelbkite Evangelij visai k rinijai. Kas
tik s ir krikštysis, bus išgelb tas, kas netik s, bus
pasmerktas. Ir kurie tik s, tuos lyd s šie ženklai: Mano
Vardu jie išvarin s pikt sias dvasias, kalb s naujomis
kalbomis; jei imt plikomis rankomis gyvates ar išgert
mirtin nuod , jiems nepakenks; jei d s rankas ant
ligoni , tie pasveiks. Kadangi Aš gyvenu... Žem s trauka
nebeturi Man takos, nuod
neturi galios, Aš miriau už
jus! Dievas tai rod ir dav prisik limo kvit . O kadangi
Aš gyvenu, tai ir j s gyvensite. Vien dien Aš sugr šiu.“
Greit Jis ateis – o, kaip džiaugsim s
mes!
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Tuomet vienas... Gyveno, mir , palaidotas,
prisik , ateina – šiandienos bažny ios viltis!
Myl jo gyvendamas, mir s atpirko,
Palaidotas nuneš mano kaltes,
Amžiams išteisino Jis prisik s,
Greit Jis ateis – o, kaip džiaugsim s
mes!
Kas tai buvo? Penki dalykai penkiose raid se: J- -z-u-s.
Myl jo gyvendamas, mir s atpirko,
Palaidotas nuneš mano kaltes,
Amžiams išteisino Jis prisik s,
Greit Jis ateis – o, kaip džiaugsim s
mes!
Mes laukiame Jo Antrojo at jimo.

Kada Viešpaties trimitas skelbs, kad
laiko jau n ra,
Suspind s
šviesiausias
rytas
amžinai.
Kada žem s atpirktieji susirinks
kitam krante,
Iš eil s pakviestas b siu aš tenai.
50
„Kod l?“ – Aš turiu kvit . Jis prisik . „Iš kur
žinai?“ – Jis gyvena mano širdyje. Jis gyvena Savo
tikin
vaik širdyse.
51
Pagalvokite apie tai, draugai. Po keli minu
baseinas su šiltu vandeniu bus paruoštas krikšto
tarnavimui, iš karto, kai tik gr šime. Dabar nulenkime
minut lei galvas.
52
domu, ar šiandien m
tarpe yra vienas arba
daugiau, kurie dar nebuvote pakankamai vertin šios
Aukos, kad j priimtum te, ir nor tum te, kad jus
prisimint maldoje, kad Dievas prakalb
j
širdžiai
ne prastu b du, kad priimtum te Jo Auk , j
sielos
apvalym ?
53
Ir atminkite, jog šiandien mes šven iame ne šiaip
prog , kai užsidedamos naujos skryb s ar d vimi nauji
drabužiai, nors visa tai yra gerai – tai kažko naujo
simbolis, o Dievas padar kažk naujo. Visa tai yra gerai.
Bet juk ne tik tai. Velykos to nereiškia. Velyk kišku
vaikymasis arba zuiku
su kiaušiniais, ir balt
viš iuk , ir taip toliau – ne tame esm , broli.
54
Velykos – tai triumfas; tai pergal , kuri Dievas
perdav žemei, kad Jis prik
Savo paties S
iš
mirusi , „kad kiekvienas, kuris J tiki, nepraž
, bet
tur
Amžin
Gyvenim .“
55
Prisik limas gali vykti ir j
pa
gyvenime. Jei
neturite jo, ar nepakeltum te savo rankos J š ryt , kol
galvos nulenktos, sakydami: „Dieve, atsimink mane,
kad ta prisik limo Gyvyb , kad ji b
mano širdyje?“
Malon kite pakelti savo rankas ir pasakykite: „Pasimelsk
už mane, broli Branhamai, aš pakeliu savo rank .“
Telaimina jus Viešpats. Telaimina jus Dievas. Ar dar kas
nors pakels savo rank , pasakys: „Pasimelsk už mane,
broli, aš noriu priimti t prisik limo Gyvenim ?“
Kada Viešpaties trimitas...
Pagalvokite dabar apie tai, kol giedame.

... kad laiko jau n ra,
Suspind s
šviesiausias
rytas
amžinai.
Kada žem s atpirktieji susirinks
kitam krante,
Iš eil s pakviestas b siu aš tenai.
Iš eil s pakviestas b siu,
Iš eil s pakviestas b siu.
Jei nesate sitikin , sutvarkykite tai tiesiog dabar.
...pakviestas b siu,
Iš eil s pakviestas b siu aš tenai.
Leisk tau, Mokytojau, dirbti (tai
nauji šventieji)... lig sutemos,
Apie tavo meil ...
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Dabar tie, kas iš j
, krikš ionys, nor tum te
pasižad ti Dievui, kad dar daugiau darbuosit s šiais
metais, pakelkite savo rank
J.
Iš eil s pakviestas b siu aš tenai.
Iš eil s pakviestas b siu,
Iš eil s pakviestas b siu.
Iš eil s pakviestas b siu.
Iš eil s pakviestas b siu aš tenai.
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Brangus Dieve, Tu pamatei ia kiekvien šird , ir
Tu žinai motyvus ir tikslus. Ir aš meldžiu gailestingumo.
Dieve, suteik tai, kad šiems žmon ms b
parodytas
gailestingumas. Š ryt jie at jo šiai garbinimo valandai.
Jie at jo ... ši viet išgirsti Tavo Žodžio.
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Ir kaip mes kalb jome – kai Tu gyvenai, niekas
negyveno taip, kaip Tu. Mirdamas Tu buvai vienintelis,
kuris gal jo numirti tokiu b du. Kai buvai palaidotas, Tu
labai toli nunešei m
nuod mes; tur damas ant Sav s
žmoni nuod mes, Tu nunešei jas Užmaršties j
. Bet
prisikeldamas Tu amžiams dovanai išteisinai. Ir šiandien
mes stovime laukdami Tavo At jimo.
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Dieve, palaimink juos. Pad k mums. Mes
suvokiame, kad nebeturime daugiau laiko, nes visa tai
jau ia pat. Ir bet kuris... Ir, remiantis mokslininkais,

taut gali nebelikti vos per valand . Ir mes meldžiame,
Dieve, š Velyk ryt stov dami Jo At jimo, bažny ios
vilties, prieangyje. Daug t kstan
guli ten, žem s
dulk se, laukdami tos valandos, j sielos po aukuru
šaukia: „Kaip ilgai, Viešpatie? Kaip ilgai?“ Aš meldžiu,
Dieve, kad Tu prakalb tum mums. O mes teatsimename,
kad nesvarbu, k bedarytume šioje žem je, tai taip
nereikšminga. Ir vienintelis dalykas, kur dabar galime
daryti – tai laukti Tavo At jimo ir visiems pasakoti. Žinia
yra neatid liotina. Tepateikiame j žmon ms greitai, kad
Tu gali ateiti bet kuriuo metu. Prieš šias bombas, apie
kurias kalba, ir šias raketas – kuri t kstan iai gali
prapliupti ant žem s per minut , – prieš tam vyksiant Tu
pažad jai ateiti, Viešpatie, pasiimti Savo žmoni . Taip ir
bus, Viešpatie. Taip kad praktiškai bet kuri minut gali
vykti prisik limas, Velykos bažny iai – prisik limas iš šio
nuod mingo gyvenimo Amžin
Gyvenim per Krist .
Išgirsk m
mald .
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Ir šiandien, kai pereisime prie kit tarnavim , prie
sekmadienin s mokyklos mokymo, o Viešpatie, prakalb k
l, ir daug širdži teb na sušildytos ne prastu b du. Ir
tegu jie dešimtimis š ryt ateina š basein , š Velyk
ryt , kad b
palaidoti su Viešpa iu J zumi, priimdami
Jo Auk . Nesvarbu, kokiai bažny iai jie bepriklausyt
arba su kokia religine sekta bebendraut – tai nieko
nereiškia. Bet ar jie pri
t Auk ? Ar išpažino, kad
juose n ra nieko gero, kad J zus vienintelis yra Gerasis?
Ir Jis mir už mus, vietoj m
, ir pa
m
nuod mes bei jas palaidojo, ir mes vieni stovime Jame.
bažny ios negali palaidoti m
nuod mi , m
pa
gyvenimas negali palaidoti m
nuod mi , bet
Kristus palaidojo m
nuod mes Užmaršties j roje.
Dieve, suteik dabar, kad visi šie dalykai b
šlovingi
Tavo akyse.
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Ir š vakar, Viešpatie, ateik Savo prisik limo j goje
ir supurtyk ši vietel taip, kaip ji dar niekada nebuvo
supurtyta. Tepasirodo ženklai bei stebuklai. Pakartok tai,
kaip buvo prieš por sekmadieni , Viešpatie, kai ligoniai
ir ken iantys buvo taip stebuklingai išgydyti. Mes
meldžiame, kad tai v l vykt
š vakar Tavo šlovei,
Viešpatie.
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Dabar atleisk mums m
nusid jimus, Viešpatie,
ir teb na tai kai kuriems iš m
tikrosios Velykos,

tikrosios Velykos visiems mums. Ir kai kuriems iš t ,
kurie niekada nežinojo, kas yra Velyk palaiminimas,
teb na šiandien taip, kad Kristus prisikelt j širdyse su
nauja viltimi, su nauju Gyvenimu. Nukreipk juos
Kalvarij . Nes mes to prašome J zaus Vardu. Amen.
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[Tuš ia vieta juostoje – Red.] Kas iš j
myli
Viešpat ? Tiesiog pakelkite rank . O, ia tai bent! Tai
nuostabu!
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Gird jau, kad tu nori pašv sti k dik , broli
Makdauelai? Tu ateisi
sekmadienin s mokyklos
tarnavim ? Gal si? Gerai, bus puiku. Tuomet mes ir
pašv sime k dikius. Sugr žk tuo metu, jei neprieštarauji,
jei tinka. Ir...
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Taigi, mes trumpam išleisime klausytojus, kad
gal tum te nueiti papusry iauti, o tuomet sugr žti. Mes
džiaugiam s, kad j s buvote ia.
66
O dabar tiesiog atsistokime, ir t pa
giesm ,
kuri giedojome prieš kelet akimirk : „Kada Viešpaties
trimitas skelbs...“ Kas iš j
turi savyje toki vilt ?
Pakelkite rank , kad pamatytume. Pakilkime.
Kada Viešpaties trimitas skelbs
(sugiedokime garsiai), kad laiko jau
ra
Suspind s
šviesiausias
rytas
amžinai.
Kada žem s atpirktieji susirinks
kitam krante...

Gyveno, mir , palaidotas, prisik
ateina

,

(Living, Dying, Buried, Rising, Coming)
Šis Viljamo Marijono Branhamo pamokslas buvo
pasakytas 1959 m. kovo 29 d. Velyk sekmadien , tekant
saulei, Branhamo maldykloje, Džefersonvilio mieste
(Indianos valstija, JAV). Juostos, pažym tos numeriu 590329s, trukm
– penkiasdešimt viena minut .
Pasinaudojus garso rašu, iš angl kalbos lietuvi kalb

išversta be sutrumpinim
ir pakeitim . Pirmasis
leidimas, 2011 m.
Šis leidinys buvo išleistas tikin
paaukojim
ka.

