DIEVAS YRA DOVANA
Jeigu savo žvilgsniu galėtume žudyti, kas iš mūsų dar liktų gyvas
Ačiū Dievui, žmogaus akys žudyti negali.
Jos gali pasmerkti ir pastoviai smerkia, bet tai
iš tikrųjų kenkia tik smerkiančiajam.
Mes, žemes piliečiai, patys esam pasmerkti toleruoti vienas
kitą, tad kultūringai vaikštome po ta pačia saule.
Deja, toleruoti nėra tas pats, kas gerbti.
Mums kasdien karštai toleruojant vienas kita., tamsybės audžia savo
intrigų tinklą, ir mes kaipmat išteisiname savo bailumą ir drungnumą.
Kai mūsų žvilgsnis nepasmerkia neteisybės, jis abejingai nuo jos nusigręžia.
Taip, jeigu savo žvilgsniu galėtume žudyti, niekas neliktų gyvas.
Bet jeigu juo galėtume išgelbėti, ar niekas nebemirtų?
Dabar bailių tarybos akivaizdoje stovi Esantysis,
kurio žvilgsnis sugeba duoti gyvybę.
Jų žodžiai Jį pasmerkia, bet jų žvilgsniai norėtų numesti Jį į pragarą.
JĖZUS YRA NUTEISTAS MIRTI.
Melo sūnūs gavo, ko norėjo, - Žmogaus Sūnus nebeturi teisės gyventi.
Jie nebenori regėti Jo veido dienos šviesoje.
Jie nebenori girdėti skambant Jo balso, nes jis atneša žodžių, kylančių iš amžinos
Tėvo tylos, tiesa grasinančios tuščiai pasaulio šlovei.
Vidutinybės ir abejingumo sūnūs puikiai nujaučia, kad kompromisų laikas baigėsi.
Akistata su šviesa prisiartina. Jiems nebėra kitos išeities.
Amžinos šlovės paveldėtojas turi būti paaukotas už supuvusią ir dvokiančią tamsos šlovę.
Kad sterilumo sūnūs gautų, ko norėjo, - tuštybę. Taip ir buvo. Tuštybę gavo.
Bet tiesos jie nepakeitė. Ir nepakeis. Niekas niekada nepakeis tiesos.
Todėl negalvokim, kad šiandien vyksta kova tarp šviesos ir tamsos, nes šviesa šviečia tamsoje.
Tamsa neplėšė žemyn šviesos, kuri buvo išaukštinta ant kryžiaus.
Tamsa jau nebelaimės. Tikras karas šiandien vyksta tik tarp šviesos ir tuštybės,
tarp tuščios bedugnės ir gailestingumo gelmės.
Ten skamba vienintelio Teisėjo balsas. Jo balsas prikels visus.
Jeigu Esantysis, savo žvilgsniu galintis duoti gyvybę ar nužudyti, nei smerkia,
nei žudo, ar kas nors dar norėtų likti negyvas?
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