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Srvnrus I

KAS YRA MIRTIS?
MIRTIS yra didZiausias Zmonijos prie§as; ir i§
visq Zmogui prieinamq informacijos §altiniq tik
Biblija tesuteikia mums ai§kiq Ziniq apie ateiti
tq, kuriuos §itas baisùnas nuZudè. Dievo Zodyje
yra paZadêtas laikas, kuriuo mirties daugiau

nebebus

ir delto mirusieji

bus rrêl gyvi.

(Aprei§kimo 21:4; Jono 5:28) SusipaZinimas
su Sutvertojaus paZadais mir§tanèiai padermei,

turëtq bùti tikra paguoda tiems, kurie liùdi
delei savo mylimq mirusiqjq.
Kaip pati mirtis yra baisi, taip pat

ir

beveik

visuotinas netikrumas apie tai, kas bus po
mirties. Kas darosi su Zmogumi tuojau kai jo
§irdis nustoja pulsuoti? Ar toks asmuo dar tebêra
gyvas kokiu nors slaptingu bùdu ir ar jis lakioja

aplinkui laidotuviq koplyëioje, kuomet jo draugai susirenka apraudoti jo atsiskyrimq? Arba jis

(ar

ji)

nuskrido kur nors i kokia neZinom4
jei numirçs asmuo nebuvo krik§èionis, ar jis dabar atsidürê i dvasi"graZybês sal4"? Arba,

ninkq sugalvotq pasmerktqjq buveinç, kurioje

jis turês kentëti amZinas kanëias pragaro ugnyje

ir

sieroje?

§itr1

ir

pana§iq klausimq mes niekaip nega-

lime visai pa§alinti i§ savo minèiq.

Ir

nors

daugelis mtlsq esame paguosti dalinai isitiki-

nimu, kad didZiuma artimq mùsq mirusirjq

draugq buvo geri Zmonês ir delto, sulig müst.l
isitikinimu, dabar turêtq bùti laimingi danguje;

taèiau mes visi turêjom kai kuriuos draugus
arba gimines, kurie numiré nepriklausydami prie

nublankusios tiesatikiq tikybos ir praktikos, ir
delto kila klausimas, kas atsitiko su jais? Ar jie
dabar kankinasi, arba yra laimingi?
Mokslas Nepatiekia lokios Vilties
Mokslas sako, kad nëra jokio pagrindo

manyti, kad Zmogus yra gyvas po to kai jo §irdis
nustojo'pulsuoti. Sitame materializmo amZiuje
daugelis sutinka su toki4 i§vad4. Mokslininkai
tvirtina, kad tarp gyvybës principo Zmoguje ir
Zemesniuose gyvunuose néra jokio skirtumo;

kad auk§tesnê i§mintis Zmoguje randama ne del
padavimo keliu atëjusios teorijos, sakanëios kad
Zmogus turis savyje koki4 tai slapting4 gudrybç,
vadinama "siela" arba "dvasia," bet del to, kad
jis turi auk§tesni ir tobulesni kùn4 negu Zemesnieji sutvêrimai.

Dabar paZiürêkime

i

kaikuriuos Sventojo

Ra§to tekstus, kurie ai§kiai parodo kad mokslas

sako teisybg, kuomet kalba apie dabartinl mirusiqjq stovl. Pamokslininko 9:5 skaitome: "Nes

jie mirs; mirusieji gi nieko
daugiaus nebeï.ino." Pana§iai kalbama Psalmêje
49:10-12 - "Jis matys kaip i§minéiai numirs,
kvailiai ir paikieji drauge pragai§ ir paliks
gyvieji Zino kad

kitiems savo turtus. Kapai bus jq namai amZiams, jq buveinês kartq kartoms, nors savo

vardais jie buvo pavadinç Zemes. Taèiau Zmogus, kad ir kaip garbingas, nei§lieka; jis prilygsta
gyvuliams, kuriuos sunaikina."
1 Mozês 2:7 pasakyta, kad "Vie§pats padarë

i§ Zemës dulkiq ir ikvëpê i jo nos!
gyvybês kvap4 ir Zmogus pasidarê gyva siela."

Zmogq

Vèliau, tai pradiniai tobulai porai

nusidêjus,

Dievas pasakè: "Savo veido prakaite tu valgysi
duon4 iki nesugri§i i Zemg i§ kurios esi paimtas,

kadangi

tu esi dulkè ir

dulkêmis pavirsi." ( I

46 :4 Dovidas kalba
ai§kiai apie padêt! tq, kurie sugriZta I dulkçs.
Mes paduodame i§trauk4: "Jo dvasia i5eina ir
jis griLta I savo Zemç ir tq paèi4 dien4 Züna
visos jo mintys." Jei suprantame kas para§yta,
tai jau nebelieka jokiq abejoniq, kad ëia pasa-

Ivloz.

3 : 19

)

Psalmêje

I

kvta, kad numirçs Zmogus yra visai be s4vokos,
jo mintys yra Zuvusios.
PaZiûrékime dar kart4 ! Psalmisto ZodZius "Jo dvasia i§eina ir jis sugr[Zta i savo Zemç,"
Jei Zmogus, kaip gyva ir jauèianti esybë, buvo
nes

sutvertas suvienijant medZiaginl ktn4 su gyvybës

dvasia, rodos, bütq protinga manyti kad tada
kai §ituo du elementu vèl atsiskiria, gyvybê turi
paliauti. Ir tikrai taip pasakyta Sventra§èio

"T4 paëi4 dien4 iüna visos jo
mintys."
Kai kas gali galvoti apie "gyrybês dvasiq,"
manydamas kad gal ji yra pramanytasis kas
nors, kuri pasilieka gyva künui numirus. Mes
paliksime temq apie "sielq" paskesniam apsvarstymui, bet dabar i§nagrinêsime tekst4, kuris
apibûdina mirties veikmç ir galutinai parodo,
kas pasidaro su anais dviem elementais, kuriuos
i§traukoje:

dievi§koji tverianëioji i§mintis sujungè, kad
patiekti Zmoginç gyv4 esybç. Tekstas §itaip skaitosi; "dulkës sugri§ i Zemç, i§ kurios yra. ir
dvasia eis atgal pas Diev4, kurs j4 davë."-Pam.
12:7.

Tikr4 §ito teksto supratim4 patiekia LodLiai
"sugr[§" ir "eis atgal," kuriais kalbama apie
kün4 ir dvasi4. Apie kün4 pasakyta kad sugr!§
I Zemç, delto kad kùno elementai pradiniai buvo

paimti i5 Zemës. O jeigu dvasia turi vël sugri§ti
pas Dievq, tai reikia suprasti kad ji buvo pas
Dievq pirma negu iêjo I Zmogaus ktn4. Jei büti
pas Diev4 rei§kia büti danguje, tai reikëtu
manyti, kad èia paminëtoji "dvasia" yra s4moninga esybê, galinti dZiaugtis dvasiniame danguje; o jei taip, tai rei§kia kad kiekvienas i§

mùsq turéjome büti tame pat dvasiniame

danguje pirm müsq uZgimimo, kitaip juk nebütq

galima sakyti kad mes "sugr!§tame" kuomet
mir§tame.

Kas Tikrybëje yra "Dvasia"
Ebrajq Zodis éia i§verstas "dvasia," yra

ruvach. Profesorius Strongsas, ebrajrl ir graikq
kalbq Zinovas, sako kad Zodis ruvach reiÉkia

"vejas" arba "kvapas." Tas pats ebrajq Zodis
yra i§verstas "kvapas" I Mozës 7:15, kur pasakyta kad t4 pati kvap4 turi visi gyvuliai. Mes
cituojame: "!éjo pas Nog i skryni4 po du i§
kiekvieno sutvèrimo, kuriame buvo gyvybès
kvapas"-ruvach. Jei manytumëm kad Zmoguje
gyvybés kvapas arba dvasia rei§kia proting4
esybç, kuri palieka gyva kuomet kunas mir§ta,
tai reiketq suprasti kad ir Zernesnieji gyvunai

turi kq nors pana§aus, niekad negalinëio numirti,
Bet protaujant sutiktinai su Dievo ZodLiu,
visa pasidaro ai§ku. I Mozés 2:7 pasakyta, kad
Dievas sutvèrë Zmogq i§ iemês dulkiq ir "ikvêpê
nosi gyvybés kvap4." Kuomet gi gyvybës
kvapas susijungë su kùnu "Zmogus pasidare gyva
siela." Ai§ku tad, kad tada kai künas sugri§ta i
Zemç ir gyvybês kvapas sugr[§ta i savo prading
versmç, pas Dievq, kurs j4 davê, tai toki ypata

! jo

virsta tuo, kuo
nebuvirn4.

ji

buvo pirm girnimo

- i visi§k4

Galutinam §ito klausimo iSri§imui mes turime

tik perskaityti Pam. 3:19-21, kur tas pat ebrajrl
iodis ruvach pasikartoja; éia pasakyta kad tas
pats Zmoniq ir galvijq kvapas po mirties nueina
i t4 paèi4 viet4. Mes paduodame i§trauk4: "Nes

vienoks mirimas ir Zmogaus ir galvijq ir lygus
vienq ir kitrl likimas. Kaip Zmogus mir§ta, taip
ir jie mir§ta. Visi turi t4 pati kvêpavim4, ir
Zmogus neturi nieko daugiaus uZ gyvuli; visa
pavergta tu§tybei, ir visi nueina i vien4 viet4.
I§ Zemês padaryta ir taip pat I iemç gri§ta. Kas
Zino ar Zmoniq vaikq dvasia Zengia auk§tyn ir

ar gyvuliq dvasia

Zengia Zemyn."

Naujojo Testamento uZra§ai mirties klausimu
pilnai sutinka su Senojo Testamento liudijimais.
Jezus irodinêjo kad mirusieji yra be s4vokos ir
todel sulygino juos su mieganëiais. Jono 1111"16 mes turime labai puikq apra§ym4 apie
Lozoriaus, Jezar:s prietelio, sirgim4, jo mirti ir
pabudinirn4. Morta ir Marija, Lozoriaus seserys,

buvo Vie§paties draugês ir jq broliui susirgus,
jos prane§ê apie tai Jezui. manydamos kad jis
tuojau atvyks joms gelbèti.
Bet Jezus nesiskubino tuojau ateiti prie Lo-

ir uZtrüko. Kelioms dienr:ms
jis tarë i savo mokytinius: "Mùsr1

zoriaus lovos
praèjus

draugas Lozorius yra uZmigçs, bet a§ einu jo
paZadinti i§ miego." Jo mokytiniai nesuprato,
manvdami ka«l Jezus kalbéjo apie tikr4ji nr-egq.
Tuomet Jezus pasakê aiSkiai : "Lozorius numire." Priejçs prie Lozoriaus kapo Jezus kalbêjo
! numirëli garsiai ir taré: "Lozoriau i§eik!"

Toliau pasakyta. kad "numirëlis i§ëjo." ôia
nëra né prisiminimo kad Lozoriaus "siela" buvo
dangaus laimêje arba pragaro kanëiose. Ra§tas

parodo kad

jis buvo

uZmigçs mirties miegu.

Taip Jezus tikëjo

ir taip mokino.

ApraSyme apie paZadinim4 Lozoriaus i§
mirties miego mes atkreipême dêmesi i fakta,
kad pomirtinio gyvenimo viltis yra uZtikrinime
jog yra prisikêlimas i§ numirusitgiq, o ne svajo-

nese kad Zmogus turi savyje igimt4 nemirtinum4. Apa§talas Povilas pilnai sutinka su §ituo
pareiSkimu. 1 Korintieëiams l5:12-18 jis !rodinèja, kad jei nebùtq prisikélimo i§ numirusiq
"tada ir Kristuje uZmigusieji yra àuÿe."
Aprei§kimo knygoje mes randame toki pat
ai§kinimq apie nes4moning4 mirusiqiq stovi.
PavyzdZiui Apreik§tojas sako: "Jüra atidavé
joje buvusius mirusiuosius, mirtis ir pragaras
davé savo mirusius, kurie juose buvo." (Apr.
20:13) Klausim4 apie pragar4 paliksime velesniam apsvarstymui. UZteks dabar pabreiti, kad
sulig k4 tik paminêtuoju tekstu, esantieji Biblijos
"pragare," )'ra tikrai nuntirg. Tas rei§kia kad

jie nêra kur nors gyvi ir nêra kankinami. §itie
Sventra§èio LodLiai parodo, kad mirusiujq viltis
yra jt4 i§vedirnas i§ pragaro-prikêlimas I gyvenimq.
Taigi trumpas atsakymas !klausim4, Kur yra
mirusieji? yra toks, kad jie dabar yra be s4monés;
kad visa pomirtinio gyvenimo viltis susikaupia
Sventqjame Ra§te patiektqjâme uZtikrinime, jog
panaudojant beribç didZiojo Tvêrejo galybç,
kuri bus pavartota per dievi§kqji Kristq jo büsimoje karalystèje, ivyks "teisitjq ir neteisiqjq
prisikélimas i§ numirusiqjq."-Ap. Darb. 24: 15.
§etono Melas

Pirma negu mes paliekame §it4 müsq temos
dali bus verta dar atkreipti dêmesi ! pagoniq ir
krik§ëioniq priimtosios netikros teorijos kilmç,

bütent. isitikinima kad "nëra mirties." Jei Biblija

taip ai§kiai mokina, kad mirtis yra Ziauri tikre-

ir baisiausi Zmogaus neprietelë, tai i§ kur
atsirado nuomonê, kad ji yra prietelë, del to kad
yra tik vartais i kit4 gyvenim4?
Atsakymas ! §! klausim4 randamas 1 Mozès
nybè

knygos apra§yme apie Zmogaus patekim4 i
nuodëmg ir mirti. Setonas, veikdamas, Zalèiui
tarpininkaujant, kalbéjosi su motin4 Jiev4 apie

tA dâlyk4 dar pirm to, kai

prasiZengimas

uZtraukê ant jos mirti, ir tarë: "Visai judu nenu-

mirsita." (1 Moz. 3:4) Dievas buvo pasakçs,
kad bausmë uZ nepaklusnum4 bus mirtis"i§tikn5q tu numirsi." (1 Moz. 2:17) Visos
Biblijos liudijimas sutinka su §ituo pradiniu
parei§kimu apie tai, k4 rei§kia bausmè uZ

nusidèjim4. "Nuodëmës alga yra mirtis," sako
§v. Povilas. (Rom. 6:23) "Siela, kuri nusidès,
pati tures mirti." pasakyta Ezekielio 18:4.
Skaitydami Aprei§kimo 20:2, 3 mes suprantame kad "senasis Zaltys," kuris suvedZiojo
motin4 Jievq, pasiliko suvedZotojas iki §iol; ir
istorija parodo, kad i§tikrqfq taip yra. Per visus
amZius ir visais galimais apgaulingais budais
buvo ügdomas §etono melas: "Visai judu nenumirsite"" Pasekmése §iandie kone visi, kurie
bando tikêti i büsimaj! gyvenimq, stato savc)
tikêjima ant prasimanymo, kad Zmogus turi
igimt4 nemirtinum4. Bet klausimas, k4 sako
§ventasis Ra§tas apie nemirtinum4? Sekanëiame
skyriuje mes nagrinësimé t4 klausim4.

SrvRrus
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AR ZMOGUS YRA NEMIRTINGAS?
PASAKOJIN{AS, kad Zmogus turi lgimtE nema-

rum4,

ir kad kuomet j!

pasivija tai, k4

mes

vadiname mirtimi, tai tuomet Zmogus tikrybèje
pasidaro gyvesnis negu pirma buvo, yra pagristas svajojinru, kad kur nors Zmogaus kùne yra

pasislépusi, nesugaunama, nesuëiuopiama ir
nematoma, bet taèiau protinga esybë, vadinama

"siela."

Ir

teologq tvirtinimu

toji siela esanti

ncnrirtinga arba negalinti numirti; todel tada kai

kùnas mir§ta, §ita vidujiné gudrybé tikrasis

Zmogus, i§sprüsta i5 savo kalëjimo ir Zmcginig
suvarTvmq ir pasidaro [aisva gerëties, nepaliaujamu gyvcnimu. claug patogesnése sElygose, jei
tik ji nebuvo bedievi§ka siela. Bedieviq gi sielos,
sulig padavimtl keliu atêjusiojo mokslo, turêsanèios kcntêti neapsakomas kanëias pragare, de-

ganéiame literine ugnimi; arba pagal Romos
Katalikq teologijq. i§kentêti nuskirta laik4 §veistainêje, pirma negu jos bus paliuosuotos ir galës
geri'tis dangaus palaiminimais.
Parei§kinras "nemirtinga siela," arba sielos,
paprastai vartojamas religiniuose pasikalbêjimuose, vra priimtas be jokio i§tyrimo ar tai yra
Sventojo Ra§to terminas. âr ne. Delto kai kLrrie
nusistebés suZinojç kad tokio sakinio visai nêra

Biblijoje. Tradicijinis sielos nemirtinumas yra

grvna svajonÇ neturinti jokio pagrindo Sventqiame ka§te.
ZodLius "siela" arba "sielos" randame Bibli-

joje daugiau kai 500 kartq. bet niekur nëra né
prisiminta, kad Zmoginês sielos yra nemirtinos.
Plie§ingai, visur kur tik Biblijoje kalbama apie
mirti ar apie siel4, grie§tai ir ai§kiai pasakyta kad
siela, Ivgiai kaip ir kùnas. yra pavergta mirties
valdZiai. Per savo prana§q Vie§pats sako: "Stai
visos sielos yra mano; kaip têvo siela taip ir
sünaus siela yra mano, siela, kuri nusidês, pati
turês numirti." (Ezek. 18:4) Naujame Testamente skaitome §itokius Jezaus ZodZius: "Nebilokite tq, kurie uZmu§a kün4, o sielos negali
uZmu§ti, verëiau bijokite to, kurs gali ir sie14
ir kün4 praZudyti pragare" (literiniai: sunaikinti
gehenoie). (Mato 10:28) Taip yra, net ir tos
sielos, kurios patenka ! Biblijos pragar4, lieka
sunaikintos, o ne kankinamos.
Zodis "siela" Senajame Testamente yra i§verstas i§ ebrajq iodlio nephe.i. Prof. Young savo
Analytical Concordance of the Scriptures sako
kad Zodis nephe§ rei§kia tiesiog "gyvulys" arba
lit. kas tik yra gyva, jauéianti esybê. SenAjame
Testamente tas pats Zodis taikomas Zemesnés
rù§ies gyvunams, taip pat kaip ir Zmogui. 4
Mozês 31:28 tasai Zodis pritaikytas jauëiams,
asilams ir avims. Senesniuose lietuvi§kuose vertimuose skaitome: "i§rinksi . . . po kiekvien4 siel4
taip nuo Zmoniq kaip nuo bandos, nuo asilq ir
nuo avrq." (4 Moz. 35, 40 ir 46) Vysk. Skvirecko vertime §itoje vietoje Lodis nepheÉ (lot.
aninrce) yra neteisingai i§verstas "galva," (lot.
kaput), kurio ZodZio §itame tekste visai nêra.
Kitose vietose tame paëiame Skv. vertime ebr.
iodis nephe§ arba lot. aninrue yra i§verstas
"dü§ia." Zr. 4 Moz. 30:4, i ,9, 14. I Mozés 2:7,
pasakyta, kad Zmogus "pasidaré gyva siela," lot.
anitnarn ÿiÿentutn, Taigi, jei sakytumêm, kad

âodLiai nephe§, dùsia, siela, arba esybê yra
nemirtinga, tai turêtumêm daryti i§vadq, kad ir
gyvuliai turi savyje nemirtingas sielas. Nedaug
kas juk norês priimti toki4 i§vad4.
Naujame Testamente Zodis "siela" yra i§verstas i§ graikq LodZio psttche. Ir tai rei§kia t4 pati
k4 ebr. iodis nephei. Apa§talas Petras (Ap.

Darb,2:27) paduoda i5trauk4 i§ Psalmês 16:10,
kur skaitome: "Tu nepaliksi mano sielos (ebr.
nepheï, gr. psuche) pragare (Biblijos peklojehadéje) ir neduosi savo §ventajam supûti." Petras ai§kina, kad ëia prana§aujama apie mirti
ir prisikêlim4 Jezaus, kad jo siela nebuvo palikta
pragare,

Mato 26:38 para§yti §itokie Jezaus ZodZiai:
"Mano siela nuliüdusi iki mirëiai." Sitie ZodZiai
pilnai sutinka su prana§o ZodZiais, sakanëiais,
kad Jesus "davé mirëiai savo siel4." (lza.53:12)
Sen. Vert. "savo dü§i4 i smerti davê." Skv. vert.
ir vèl Zodis "siela" pakeistas i Zodi "gyvybè, t I-je
eil. gi teisingai i§verstas "jo siela kentêjo vargq."
I§ tiestl Jezaus siela mirë, ir §ios didelês aukos
kaina visq Zmoniq sielos liko atpirktos i§ mirties
ir clelto pagaliau bus prikeltos i§ mirties.

Kita vieta, kurioje vartojamas graiktl

Zodis

psuche arba mrlsq Zodis "siela," yra Ap. Darb.
3:19-23. Ôia mes turime prana§ystç apie atsteigimo darb4 arba prikëlim4 i§ numirusiLljq, kuri
vykdys Nlesijas po savo antrojo atêjimo ir savo

karalystès ikürimo, Ôia pasakyta. kad "kiek-

viena siela, kuri

tik

nepaklausys ano prana§o,

bus i§naikinta i§ tautos tarpo." Abudu, Senasis
ir Naujasis Testamentai, patvirtina faktq, kad
Zmonitl sielos yra mirtingos, galinèios numirti.
Tociel pagaliau visos piktos sielos bus sunaikintos, o r)e uZlaikomos kankinimui, kaip buvo
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pasakojama ir tikima viduramZiuose.

Pirma Zmoginë Siela Sutverta
Dabar atydZiai pastebékime kaip atsirado
pasaulyje pirmoji àmoginë siela, nes tai pagelbês
mums ai§kiau suprasti kas tikrybêje yra siela.
Apra§ymas, patiektas I Mozés 2:7 skaitosi: "Ir
Vie§pats Dievas sutvèrê Zmogq i§ Zemès dulkiq

ir ikvépë i jo nos! gyrrybès kvap4 ir Zmogus pasidarë gyva siela."
Isitêmykime, kad ëia pasakyta, kad siela buvo
tai, kuo Zmogus pasidarê po to, kai künas susijungê su gyvybés dvasia-"Zmogus pasidaré
gyva siela." §itas tekstas nesako, kaip daugelis
praeityje klaidingai manè, kad Dievas sutvërê
Zmogq ir po to ispraudê ! ji siela. AiSkiai pasakyta, kad sutveriant Zmogus "pasidarë siela."
Visai skirtinga mintis,
Sulig apra§ymu, pirma buvo padarytas Zmogaus Â,lnas arbâ organizmas-i§ "Zemès dulkiq."
Su tuo sutinka §it1 dienq mokslas ir faktai, kurie
parodo, kad Zmogaus kfrnas susideda vientik i§
[vairiq Zemëje randamq elementq. Po to i an4
organizma buvo ikvêptas gyvybês kvapas, kvrio
reikia kiekvienam gyvam sutvêrimui. Patsai fak-

tas, kad

tai buvo ikvëpta i jo

nost, littdija

kad tai buvo kvapas. Nosis juk nebùtq tinkama
vieta nemirtingai sielai.
O dabar. kas atsitiko kai gyvybës kvapas buvo
ikvéptas

i §it4 pirmojo Zmogaus

pasidarê gyvas,

ir

organizm4? Jis

delto tekste pasakyta, kad

"pasidaré gyva siela." Tr,rigi, giliau isiZiürëjç i ta
dalykq mes matome, kad siela yra organizmo
ir gyvybês kvapo susijungimo i§dava (sekmë).

Pavartosime iliustracij4 apie elektros §viesa.
Turime stiklin! padar4 su tu§tumu ir viela jo vi-

il

duryje; bet tai dar nêra §viesa. Sujungus abudu
i§vien, turime §viesq. Jei suduZta stiklas arba
lieka nutraukta elektros jëga, §viesa uZgçsta, jos
nebéra, mat liko panaikinta.

Pana§iai darosi su Zmogine siela. Kuomet
kùnas lieka suZeistas ligos arba susidürymo, taip
kad jau nebegali prideranèiai pasinaudoti gyvy-

bês kvapu, tuomet siela.arba gyvasis Zmogus
liaujasi büti, mir§ta. Arba jei kokiu nors budu,
kai va, prigêrimu, ar nuslopimu, gyvybês kvapas nebegali ieiti i kün4, ir vêl siela arba Zmogus
mir§ta.

Reikiâ atsiminti

ir tai,

kad didZioji gyvybês

paslaptis, apie kurios i§vir§ini apsirei§kimq mes
§[ tq suZinojom, pasilieka didZiojo Tvërëjo ran-

ir visus
Zemesnio laipsnio gyvünus. Visokiai gyvybei ant
Zemës jis yra kaip saulê naturaliai ,ïviesai-pati

kose. Jis sutvêrê nevien Zmogq, bet

versmé. Zmogus negali padaryti organizmo ir

pripüsti j1 Zemês oru, kad pasidarytq gyvas.
Oras gi yra gyvybës kvapas del Zmoniq ir galvijq.

Delto Dievas naudoja gyvybës kvap4 arba or4
atgaivindamas visus gyvus padarus ant Zemës.
Bet §itas gyvybës principas savaimi nëra joki
i§mintis arba inteligencija Tai yra Dievo galybê,
kurios dêka turime gyvybe. 1 Mozês 7: 15,22
pasakyta, kad visi gyvuliai turi t4 pati gyvybês
kvap4.

Vykdydami toliau i§tyrim4 mes patirsime, kad
prieZastis del kurios Biblija patiekia büsimojo
amZino gyvenimo vilti Zmoginéms esybèms, kurios klausys Dievo isakymq, yra tai, kad Tvérêjas
Zada suteikti tokiems amZin411 gyvenim4. o ne
tai, kad ;is bütq pradiniai idéjçs ! Zmogaus kün4
k4 nors nemirtinpa.
1.2

Nentirtingunto Viltis

Kaip jau buvo pabrèàta, sakinio 'nemirtina
siela" visai nêra Biblijoje. Zodis "nemirtinasis"
pasirodo tik vienq kart4 visoje Biblijoje, ir toje
vietoje jis taikomas Vie§paèiui, o ne Zmogui.

t Tim. l:17 mes skaitome: 'Amàiq Karaliui,
nemir§tanëiqiam, neregimam vienam Dievui gynus ir garbê per amZiq amZius." I Tim. 6:16
turime pana§q parei§kim4, kuriame vartojamas
ïad,is nemirtinumas. Ir §is tekstas kalba apie
Vie§petl. Skaitome §iaip: "Vienas turis zenrarumq ir gyvenAs neprieinamoje §viesoje, kurio
nematë nê vienas Zmogus, ir negali matyti, jam
garbê ir amZinas vieSpatavimas." Situo du tekstu
turètq galutinai nusprçsti klausim4, ar Zmogus
i§ prigimties yra nemirtinas sutvèrimas.
Zodis "nemirtinumas" pasirodo kitose keturiir kiekvien4 kart4, juo

ose vietose Biblijoje,

apra§omas bùsimasis s4lyginis atlyginimas tiems,
kurie §iame gyvenime i§tikimai seka Vie§paties

pëdomis. Ir ëia vél isitêmykite gerai, kad mes
nebandome lrodinéti, kâd nëra büsimojo gyvenimo Zmonêms, bet verëiau tvirtiname, kad
pagal Biblij4, visa busimojo gyvenimo viltis
statoma ant fakto-büsimojo prisikêlimo i§ numirusirl, o ne ant prasimanymo, kad i§ prigimties
mes esame nemirtinais, ir delto negalinëiais
nunrirti.
Plaëiaja tem4 apie prisikêlim4 mes paliksime
vèlesniam apsvarstymui. Trumpai paduodame
tik keturius §ventra§ëio tekstus, kurie kalba apie
krik§éioniq vilt!, büti i§auk§tintais ! nemirtinum4, arti prie Vie§paties, Romieëiams 2:7 mes

skaitome: "Tiems (krik§ëionims), kurie

i§-

tverme geruose darbuose jie§ko garbès, i§auk§tinimo ir nemarumo," §is tekstas parodo kad
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dabar krik§ëionis dar neturi nemirtinumo, bet
turi jo jie§koti su "i§tverme geruose darbuose."
1 Korintieèiams 15:53 mes skaitome: "Nes
§itas gendamasis turi apsivilkti negendamumu ir
éitas mirtingasis turi apsivilkti nemirtingumu."
Ôia ir vël pasakyta, kad "nemirtingumo" kokybé,
jei Zmogus kada nors j4 gaus. jis tures âteityje
ja "apsivilkti." Apa§talas ai§kiausiai sako, kad
dabar mes esame "mirtinomis" esybémis. Sekanti
eilutë skaitosi : "O kai §ilas gendamasis apsivilks
negendamumu ir §itas mirtingasis apsivilks nemirtingumu, tada i.vyks Lodùiai, kurie para§yti:
l\{irtis bus pergalês praryta."
Turime dar vien4 ir tai paskutini tekst4 Bibli-

joje, kuriame kalbama apie "nemirtinumq," t.
"Dabar
-v. 2 Tinr. I :10. Sitoje vietoje skaitome:

ji

apreik§ta pasirodymu müsq I§ganytojo Jezaus
ir i§këlë §vieson

Kristaus, kurs sunaikino mirt!

gyvenim4 bei nemirtinum4 per Evangelij4."

(Vysk. Giedraiëio vert.

"nesmertelnum4.")
Sitie ZodZiai parodo, kad pirm mùsq Vie§paties
pirmojo atèjimo niekas negaléjo turéti progos,

nei stengtis lsigyti nemirtinum4. Tik po

to

baZnyèiai buvo duotas patarimas taip daryti.
Ôia dar pasakyta, kad visa gyvenimo ir nemirtinumo viltis susikaupia Jezuje ir io atpirkimo
darbe.

t4

SxyRlus

3

KAS PASAKYTA APIE PRAGAR,{?

VIENAS i§ labiausiai i§kraipytq viduramZiq
krik§éioniq tikybos mokslq, yra tas, kas lieèia
nubaudim4 tq, kurie neklauso Dievo istatymq.
Mes jau matème, kad Biblija ai§kiai mokina,
kad "nuodemés alga yra mirtis." (Rom. 6:23)
NIes suradom, kad Svent4jame Ra§te ai§kiai
pasakyta, jog mirusieji yra be sEmonés. Simboliniai jie prilygsta miegantiems. SuZinojome
taipgi. kad po mirties bausme patenka "siela,"
Zmoginê esybé, ir kad tai nerei§kia sunaikinim4

vientik imogaus küno. Taigi, turèdami mintyje
tokias ai§kias ir teisingas Biblijos tiesas, daugelis
naturaliai panores pasiklausti, k4 reikia manyti
apie kankinimq piktadariq.
Tikrasis atsakymas pasirodo tada, kai pamatome, kad amZinq kanèiq teorija yra Zmoniq
sugalvojimas, neturis jokio pagrindo §ventQjame
Ra§te. Tiesa, Biblijoje daug pasakyta apie pragarql randame net tokiq sakinirl, kaip "pragaro
ugnis." Taèiau nuodugniau i§tyrus pasirodo, kad
Biblijos pragaras visai néra vieta kankinrmo, bet
yra mirusitljq buveinë arba stovis-nes4mùningas stovis.

Reikia atsiminti ir tai, kad müsq Biblijos yra
vertimai, Senasis Testamentas i§ ebrajtl, o
Naujasis i§ graikLl kalbos. Norêdami tad turêti
tikr4 pamat4, ant kurio bùtq galima statyti
i§vadas §ituo svarbiu klausimu apie dievi§k4j!
tikslq ir planq, reikia jie§koti pagalbos pas ebrajq
15

ir graikr{ kalbos Zinovus, ir suZinoti k4 tikrybêje
rei§kia iodZiai, kurie müsq Biblijose i§versti

"pragaras." 'ilaip darydami mes nusistebêsime i§
ten gautqjq Zinitl.
PavyzdZiui, mes randame, kad visame Senqjame Testamente yra tik vienas ebrajq Zodis .ieol
i§verstas pragaras (sen. pekla). T4 Zodi randame

65 kartus. Paprastuose angli§kuose vertimuose

tas Zodis i§verstas 3 I kart4 kapas, 3 1 kart4
pragaras, ir 3 kartus duobë. Prof. J. Strong ir
Vysk. J. Skvireckas i§verëia iodi§eol "mirusiqjq
buveinë" arba "pasaulis." Bet norint padaryti
galutinq i§vad4, kokia tikrybêje yra "mirusiqjq
buveiné arba pasaulis," reikia kreiptis i paëiq
Biblija.
Ebrajq Zodis ieol pasirodo Pam. 9:10, ir sen4jame vertime yra i§verstas grabas. Skv. vertime
gi skaitome: "Kq tik tavo ranka gali padaryti,
daryk savo jêgomis. nes nei darbo, nei proto,
nei i5minties, nei Zinojimo nëra mirusiqiq buveinèje I kuri4 tu skubiniesi." Ôia turime
ikvêptojo Sventojo Ra§to apibùdinim4. Ai§kiai
pasakyta, kad "mirusiqjq buveinéje" vie§patauja
tyla, nes tai yra miegojimo pasaulis, kur nêra

jokio Zinojimo nei s4monës. Per keturius tükstanëius metq, nuo Adomo sutvérimo iki Jezaus
pirmojo atêjimo, Jehova nenaudojo kito ZodZio

apibüdinimui mirusiqjq buveinës. Jeigu amZinos
kanèios bttq alga uZ nuodémç, tai ar nebùtq
nemalonu ir neteisinga laikyti Zmones neZinojime
apie tai per taip ilg4 laik4?
Gerasis prana§as Jobas Zinojo kad ieolis buvo
nes4moningumo stovis, pana§us i miegojim4, ir
delto, kentêdamas didelius proto ir kûno skausmus, jis pra§ê Vie§paties, kad leistq jam nueiti
| §it4 stovi. Taip, juk Jobas meldêsi, kad galétq
16

nuzengti i Biblijos pragar4. Jo maldos LodLiai
buvo tokie: "Ak, kad tu mane grabe (§eolyje)
apdengtumei ir pasléptumei, iki tavo ker§tui
perêjus, ir paskirtumei man laik4, kuriame atsi-

mintumei mane." Temykite, kad Jobas norêjo
nuZengti i§eoli, kad i§trukus nuo Dievo ker§to.
Kaip labai §ita mintis skiriasi nuo viduramZiq
teorijos, sakanéios kad pragaras es4s toki vieta,
kur Dievas pasityèiodamas ker§yj4s visiems,
kurie ten atsiduria. Kitas pastebêjimo vertas

dalykas

yra tas, kad Jobas buvo

i§tikimas

Vie§paties tarnas, ir taéiau po mirties norèjo
nueiti i Biblijos pragar4. Kokia èia galêjo büti
reik§mê?

Atsargus i§tyrimas Senojo Testamento tekstq,

kuriuose randamas i.odis ïeol, parodo, kad Xitas
"mirusiqjq pasaulis" yra padêtis ! kuri4 nueina
po mirties gerieji ir piktieji, bei §ventieji ir nusi-

déjêliai. Bet tai nêra butinai amZinas mirties
stovis. Jobas juk nesitikéjo pasilikti mirtyje.

Todel baigdamas savo mald4 jis pra§ê Vie§patl
kad atsimintq ji ir pa§auktq i§ §eolio. Jis stato
klausim4: "Argi numirçs Zmogus vël bus gyvas?"

ir pats atsiliepia i

savo klausim4, patvirtindamas

vilti i prisikélim4, tokiais ZodZiais: "Tu
§auksi mane ir a§ atsiliepsiu, savo rankq darbui
savo

paduosi de§inç."-Jobo 14: 13-15.
Tik vien4 kart4 SenAjame Testamente Zodyje
pragaras yra iterptos mintys apie skausmus arba
suspaudim4. Psalmêje 116:3 mes skaitome:
"Mirties skausmai (ebr. virvës) apstojo mane,
pragaro (§eolio) suspaudimai prislêge mane."
Sitoje vietoje kalba Dovidas, kuris kaikada pasiduodavo gundymams; bet jo §irdis buvo i§tikima
Sutvertojui, ir delto kalbama apie ji kaip apie
"vyr4 pagal Dievo §irdi." (Ap. Darb. 13:22)
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Juk netiktq pasakyti, kad toks vyras buvo atiduotas pramanytam amZinam kankinimui viduramZiq pragare. Tai k4 gi jis rei§ké sakydamas:
"pragaro suspaudimai prislëgë mane"?

Skaitant toliau Dovido ZodZiq prasmê

paai§këja. Jis ai§kina kaip Vie§pats i§gelbêjo

i§ mirties, nors jis

ji

ir buvo mirtinai susirgçs.

"Pragaro skausmai," apie kuriuos jis kalba, yra
kentéjimai, kurie vargina Zmogtl ir galop nukankina arba uZtraukia ant jo mirti. Bet nors
laikinai jis buvo i§gelbêtas. Taip Ziürëdami mes
matom, kad visi pasaulio kentêjimai, kurie
pagaliau lveda i mirti, gali büti pavadinti "pragaro skausmais," nes jie pasibaigia mirtyje,
ieolyje arba Biblijos pragare.
P ragaras N

aujqjame

T

estamente

Nauj4jame Testamente yra vartojamas graikr.l
Lodts haeles i§vertimui ebrajttr ZodZio .ïeoi tose
vietose, kur cituojama i§ Senojo Testamento.

Interesing4 pavyzdi turime Ap. Darb. 2:27,
"Nes tu nepaliksi mano sielos pragare (pekloje,

hadëje) ir neduosi savo §vent4jam matyti supuvimo." Sitie ZodZiai yra i§trauka i5 16-tos
Psalmês kur pagal Apa§talo Petro ikvëpt4j!

liudijimq, prana§as Dovidas i§prana§avo mirti

ir

prisikëlim4 Jezaus. Sitoje prana§ystêje

Dovi

das vartojo ebrajq Zodi §eol; vertime gi Apa§talas
panaudojo graikq Zodi lrudes. Ié to mes Zinome,
kad Zodis lzades Naujame Testamente rei§kia

tikrai t4 pati, kA Lodis Yeol Sen4jame Testamente. O matydami, kad Pamokslininko 9:10
prana§as i§ai§kino, kad §eolis yra nesqmoningumo padêtis, nebelieka jokiq abejoniq apie tai,
kq rei§kia Zodis pragaras Naujame Testamente.

Sv. Petras ai§kina kad Psalmèje 16:10
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para§ytoji Dovido prana§ysté kalba apié mirt!
ir prisikêlim4 Jezaus. Jo aiSkinimas svarbus tuo,
kaà jame pasakyta, kad pats Jezus pa'teko i
Biblijos pragarq, tada kai buvo numirçs. Taip
tat pasirodo, kad Biblijos pragaras nëra toki
vieta apie kokiq kalbëdavo viduramZiq teologai; mes juk nemanome kad Jezus nuêjo i
kankinimo viet4. Bet atsimindami, kad Biblijos
pragaras yra mirties padêtis arba stovis, mes
suprantame kodel Jezus turêjo nueiti ! pragar4.
Biblija ai§kina, kad Jezus, vykindamas Zmonijos
atpirkimo darb4, uZëme nusidêjëlio viet4 mirtyje,
taip pasidarydamas atpirkimu arba atvadavimo
kaina uZ pasaulio nuodêmes. Taip darydamas

jis "paragavo mirti uZ kiekvien4 Zmogq," ir

delto turêjo nueiti i mirties padêti arba ! Biblijos

pragarA.

Zr. Iza.53:3-10; I Tim.2:3-6;

Ebr.2:9.
SugriZitnas i§ Pragaro

Norint büti pilnai persitikrinusiais, kad Biblijos pragaras nëra vieta amZino kankinimo, kaip

mums pasakodavo tradicijiniai teologai, paZiurékime i Aprei§kimo 20:13 ir 14. Sitoje
vietoje graikq Zodis hades pasirodo paskutini
kart4 Biblijoje, ir yra iSverstas pragaras. Mes paduodame i§trauka: "Jüra atidavê joje buvusius

mirusiuosius, mirtis ir pragaras (hades) dave
savo mirusius, kurie juose buvo, ir kiekvienas
buvo teisiamas pagal jo darbus. Ir pragaras bei
mirtis buvo imesti i ugnies eZer4. Tai yra antroji

mirtis."
Tyrinèjant k4 tik paminêt4 Sventra§ëio vietq,
pasirodo trys lZymus dalykai: Pirmas, kad
Biblijos pragaras nëra amZina piktr{q arba
§ventrjq buveinë, nes pasakyta kad ji atidave
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saÿo mirusiuosir§. Antras: kad Biblijos pragarqs
nëra ugnies eË.eras (tvenkinys). Treëias: kad tie,

kurie buvo pragare, buvo numirç, negyvi ir
negalintys jausti kanëiq, apie kokias buvo viduramàiuose pasakojama kaip apie bausmg
pa§merktiesiems.

Kaip jau buvo ai§kinama, ëia turime pasku-

tini prisiminim4 apie pragarA Biblijoje; o

èia

pasakyta, kad §ita vieta arba stovis pasidarê
visai tu§ëia, ir delto buvo lmesta i simbolini
ugnies eZer4 ir sunaikinta. Ugnis yra vienas i5
mokslininkams Zinomq sunaikinimo priemoniq.
Todel ëia Vie§pats naudojo ugnl kaip paveiksl4
arba simboli, parodanti kad hades, t. y. mirties
padêtis, ! kuri4 Zmonija pateko Edene, pirmqjq'

gimdytojtl nusidëjimu, pagaliau bus visi§kai
sunaikinta.

-

1 Kor. 15:26.
Pragaro Raktai

Aprei§kimo l:18. paties Jezaus ZodZiuose,
vël yra paduotos mintys. kad pagaliau pragaras

turës atiduoti savo mirusius. Jo Lodiiai yra
tokie: "A5 gyvasis; a§ buvau numirçs, ir §tai esu
gyvas per amZiq amZius ir turiu mirties ir pragaro râktus." Raktai naudojami atrakinimui
durq arba vartq. Savo mirtimi Jezus nusipirko
§ituos pragaro ir mirties raktus. Taip jis isigijo
dievi§ka lgaliojimq atrakinti didyji mirties kalë-

jima ir i§laisvinti belaisvius; o i§trauka, kurioje
pasakyta, kad "mirtis ir pragaras atidavê mirusiuosius, kurie juose buvo," parodo kad tikrai
taip turés lvykti.

Kad Jezus dabar turi Dievo igaliojim4 prikelti
numirusius, parodo taip pat iodLiai Apa§talo
Povilo Rom. 14:9, kur yra pasakyta: "Juk tam
Kristus numirè ir pasidarê gyvas, kad jis bûtt1
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mirusiqjq ir gyvqjq VieSpats." Taigi, bùdamas
mirusiqjq Vie§paèiu, jis Zadëjo panaudoti savo

oficiali lgaliojim4 ir

gal,vbç - "pragâro raktus,"
sugrqZinimui pasaulio i gyvenimq. T4 parei§kim4 patvirtina dar kiti Vie§paties ZodZiai, kurie
para§yti Jono 5:28, 29: "Nesistebékite tuo, kad

ateina valanda, kuri4 visi esantieji kapuose
i§girs Dievo Sünaus balsq ir i§eis; kurie darë
gera, prisikélimui ! gyvenimq, kurie pikta darë,

prisikêlimui

i

teism4."

Sitas i§vedimas mirusiojo pasaulio 1é §eolio
arba i§ hades, paliks pragar4, kaip parodo Apr.

20:14, tinkam4 sunaikinimui. Naujojo Testamento ra§ytojams tai nebuvo nauja mintis, nes
apie tai buvo seniai prana§auta Sen4jame Testamente. Per prana§a Ozêj4 Vie§pats yra pasakçs:
"A§ i§gelbësiu juos i§ mirties (grabo) galios,
i§vaduosiu juos i§ mirties. Mirtie, a§ büsiu tavo
maras; o kape (§eoli), a§ bùsiu tavo sunaikintojas. Pasigailêjimas bus paslêptas nuo mano
akiq." (Ozèjo 13:1,1) lsitémykime kok! palai-

mint4 uZtikrinimq patiekia mums §is

tekstas:

"Pasigailèjimas bus paslëptas nuo mano akiq."
Ôia pasakyta, kad Vie§pats yra galutinai nutarçs sunaikinti mirti ir pragar4. Esame pilnai
uZtikrinti, kad tokios bus meilingojo Dievo
tikslq pasekmës nupuolusios Zmonijos naudai.
Turtingas

Z

mogus Pragare

Kurie yra lsitikinç, kad graikq Lodis

hades,

Nauj4jame Testamente, yra vieta kankinimo, o
ne mirties ir nes4moningumo stovis, kaip kad

Biblija ai§kiai mokina, stengdamies patvirtinti
savo isitikinimq, cituoja prilyginim4 apie tur-

ting4 Zmogq ir Lozoriq. Tiesa, kad

§itame

prilyginime Zodis pragaras yra i§verstas i§ graikq
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LodLio hades; bet atsargus ir be prietarq darytas
§ito apra§vmo iStyrimas, parodo kad nëra galima
tinkamai naudoti §it4 prilyginim4 irodymui, kad
gerieji po mirties nueina i laimës viet4, o piktieji
lieka pasmerkti nueiti i kankinimo viet4.
Prof. Ben. Wilson, savo angli§kame "Emphatic Diaglott," Naujojo Testamento vertime,
Zinodamas kad hades nerei§kia kankinimo viet4,
nusistebéjo negalédamas suprasti toki prilyginim4, ir delto pridêjo i§na§3, paduodamas mint!,
kad gal visas tas prilyginimas buvo tik itarpa,

o ne tikroji Sv, Ra§to dalis. Ar tai tiesa, mes
negalime pasakyti. Bet Ziürint i t4 apra§ym4
prilyginimo prasmés §viesoje, o ne literinéje
prasmeje, rodos, nëra jokio reikalo abejoti jo

autenti§kum4. Norint turéti mintyje §ito prilyginimo smulkmenas, mes patariame atydùiai
perskaityti minëtqji apra§ym4, kaip j! randame

Luko 16:19-31.

lei Literinis, Tai Keistas
Pagal viduramZiuose dvasininkq i§rast4 nupasakojim4. §itLro prilyginimu es4 tvirtinama.
kad visi gerieji Zmonês, kurie tiki ! Kristq,
nueina i dangq tuojau po mirties, ir kad visi
kiti, kurie nepriima Kristq §iame gyvenime, po
mirties nueina i amZinas kanèias. Bet atydZiai
patyrinëjus, atrodo keista, kad prilyginime néra
nieko pasakyta në apie geruosius, në apie piktu-

osius; nei nëra nieko pasakyta apie dangq.
Prilyginime kalbama tik apie daleidZiamai dor4
Zmogq, kuris buvo nuskurdçs ir aptekçs votimis,
ir kad jis valgydavo trupinius, kurie nukrisdavo
nuo turtingojo stalo, ir kad §unys laiZydavo jo
votis. Apie turtuoli gi pasakyta tik tiek, kad jis
gerai pavalgydavo ir apsivilkdavo gerais drabu22

ir leisdavo beturëiui guléti pas jo vartus,
Prilyginime nêra pasakyta, kad sergantysis

Ziais,

varg5as po mirties nuêjo

kad angelai nune§é

ji i

i dangq, tik

pasakyta,

"Abraomo prieglobst[."

Jei tai bùtq literinis ivykis, tai turétumêm
suprasti, kad nèra vilties del kitq gauti pana§q
palaimint4 atlyginim4 delto, kad Abraomo prieglobstyje galêjo btti gana vietos tik del vieno
serganëio pavargêlio. PaZiürëjç gi i§ antros
pusës, jei manytumëm kad Abraomo prieglobstis
yra dangaus simbolis, o varg5as perstato tuos,
kurie yra tinkami nueiti i dangq, tai reik§tu,
kad norint pasidaryti tinkamais nueiti ! dangtl,
bùtinai reikia prie§ mirti tapti pavargëliais ir
büti pilnais voëiq, taip, kad net §unys ateitq ir
laiZytq mùsq Zaizdas,
Ziûrêdami i §i prilyginim4 tradicijinés teolo-

gijos àvilgsniu, turime dar kitq nesutikimq.

Fakti§kai, jame nêra nieko pasakyta, kds sutiktu
su teorij4, kad krik§ëioni§ki tikëtojai nueina !
dangq, kuomet jie numir§ta, ir kad netikêliai
nueina ! kankinimo viet4. Vienas dalykas, kuri
dvasininkai pasigriebê i5 priiyginimo, norëdami

patvirtinti Diev4-nupeikianti pasakojim4

apie

kankinim4, yra tai parei§kimas, kad turtuolis po
mirties pateko i kanëi4 liepsnose. O k4 gi Jezus
rei§kê pasakydamas §itok! keist4 prilyginim4?
Mes jau lrodinéjom, kad tai buvo prilyginimo
prasmës lodLiai. Jei pripaZistame juos tokiais,
tai turime tikre jq i§ai§kinim4. Kas pasakyta
prilyginimo prasméje, negali btti suprasta literaIi§kai. Nors mes gal negalêsime dogmati§kai

nutarti, koki4 pamok4 Jezus norêjo suteikti
mums §ituo prilyginimu, taëiau atrodo, kad
paminêjimas "tévo Abraomo," turi koki nors
s4ry§i su prigimtosios Abraomo ainijos prityri23

mais; nes ir Jezaus dienose tie patys vadindavo
Abraom4 savo tévu. (Mato 3:9; Jono 8:33, 39;

Rom.

4:l)

Todel atrodo kad tinkama i§vada

yra ta, kad prilyginime turtuolis atvaizdino Zydq
tautq. Zmonês ir §iandien naudojasi ivairiais
prilyginimais .

P

avyzdùiui, Jungtinëse Valstybêse

turime "Uncle Sam" simbol!.
Dievo akyse Zydq tauta buvo karali§ka tauta.

Jis buvo iSsirinkçs ja kaip ke1i4, kuriuo ateis
palaiminimai i visas kitas tautas. Prilyginime
§itas karali§kasis prigimtos Abraomo ainijos
stovis buvo atvaizdintas purpuriniais turtuolio
rùbais. Jis taip pat vilkedavo plona drobe, kuria
buvo parodytas typi§kas teisingumas, suteiktas
Zydams delei jq pasistengimo uZlaikyti Mozës
istatym4, ir taipgi per jq vaizduojanèias aukas
§étros tarnyboje.Turêdami jiems duotuosius tur-

tingus Dievo paZadus, jie kasdien puikiai

pokyliaudavo, kaip prilyginime pasakyta. Turtingi Vie§paties palaiminimai virto jiems isitrenkimu. §v. Povilas, cituodamas i§ Psal. 69:22,
sako: "Jq stalas tepavirsta jiems kilpa ir Zabangais, papiktinimu ir atlyginimu."-Rom. 11-9.
Varg§as, rodos, graZiai atvaizdino pagonis
Jezaus pirmojo atéjimo metu. Neturedami Dievo
malonës, jie i§tikrqjq buvo nuskurdç. Visi paZadai buvo duoti tik Zydams ir per Zydus. Jei tais
laikais kas i§ pagoniq norêjo gauti tikrojo Dievo
palaiminimq, tai jis turëjo priimti Zydq tikêjim4
ir tapti Zydu. Pagonis Zydai laikydavo lyg
"§unes," nevertais atkreipti ! juos démesio.
Bet kaip Zydq, taip ir pagoniq padetis ùymiai
persimair-ré trumpai po Jezaus nukryZiavimo ir
prisikêlimo. Zydai buvo atmetg ir nukryZiavojç
savo Mesijq, ir delto Dievo malonê buvo atimta
nuo jq. Sitoje ZodZio prasmëje .iie numirê. Jie
1^

ir malonës Vie§paties akivaizir jq tauti§koji santvarka liko visi§kai

neteko pagarbos

doje,

sunaikinta. Taèiau jie tebegyveno kaip Zmonés;
ir nuo anq dienq lig §iol jie nuolat prityré persekiojimq liepsnas.
Mirê taip pat ir pavargëlis; kitaip sakant,
pagoni.s nebebuvo visi§kai Dievo atmestais
Zmonêmis. Jiems pradêjo rodytis Dievo malonê
ir tikintieji i§ jq tarpo buvo nune§ti i Abraomo
prieglobsti. Kitaip sakant, jie pasidarê Abraomui
ir per ji duotqjq paZadq paveldèjais. Apie tai

Povilas sako: "Ra§tas. pramatydamas, kad
Dievas, remdamasis tikêjimu, pateisina pagonis,
i§ anksto paskelbê Abraomui Evangelij4." (Cal.

3:8) Nors per vis4 Evangelijos amZiq Zydai
galêjo pasidaryti krik§ôionimis ir taip tapti
dvasiniais Abraomo vaikais; taèiaus Dievo
apveizda patvarkë taip, kad pagon!s buvo
ypatingais Sitos malonès priêmëjais. Jiems buvo
suteiktos auk§ëiausios Dievo malonés vietos, kurios truvo atvaizdintos "Abraomo prieglobstimi."
Kaip prilyginime turtingasis maldavo Abraomil. kad sir.lstu Lozoriq su la§eliu vandens
atvésinti jo lieZuv!, arba palengvinti jo kentêjimus, taip ne kart4 Zydai pra§ydavo Dievo, kad
suteikttl jiems §iek tiek pagalbos, krik§ôionims

tarpininkaujant. Bet jq vargai ir persekiojimai
nesiliové. I§ tikrlljq, per vis4 ilgqji laik4 tarp

ir dvasinius palaiminimus turinéiq pagoniq,
buvo didelis ir nepereinamas tarpas. Taëiau
prilyginime nèra pasakyta, kad §itas turtuolio
kankinimas turêjo pasilikti per amZius. Kitos

Z-vdq

Ra§to vietos parodo ai§kiai, kad jau dabar laikas

sugr4Zinti Zydq taut4 i pirmiau turêtqj! Dievo
malonês stovi, nes jie juk 1'ra prigimtoji Abraomo ainija (sëkla).
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Kitas interesingas dalykas prilyginime yra
tas, jog pasakyta, kad anie penki turtuolio
paminétieji "broliai," taip pat laikë Abraom4
savo tëvu. Kuomet ana tauta, 500 metq pirm
müsq Vie§paties pirmojo atëjimo, buvo paliuosuota, kurie tuokart sugr[Zo i Palestinq, buvo
didZiumoje i§ dvieju giminiq, nors sugrlZo taip
pat kai kurie ir i5 kitrl giminiq. Jei turtingasis

Zmogus per§taté anas

dvi gimines, tai

kitos

de§imtis giminiq, kurirl didZiuma neturéjo pro-

gos tiesiog patirti Mesijo moksl4, jo pirmojo
atéjimo metu, galèjo büti tinkamai atvaizdintos
anais penkiais broliais.

Taip ai§kinant, kiekviena prilyginimo dalis
pasirodo sutinkanti su Biblija ir su istoriniais
ivykiais; bet jei bandytumêm pritaikyti prilyginima teisiesiems, tai susidurtumém su nesuderinamomis kliûtimis ir nesutikimais. Be to dar
pasirodytu, kad Biblija yra nesuderinama ir
nepatikêtina, delto, kad jau buvo irodyta, kad
,Ieolis Senajame Testamente

Testamente,

ir

hades Naujame

kaip yra ai§kiai pasakyta, yra

padétis, kurioje nëra jokio Zinojimo, kuomet gi
§itame prilyginime kalbama apie kankinim4

hadëse. Visa gi pasidaro aiSku tada kai pripaZis-

tame, kad prilyginime kalbama apie tautiYkq

mirti, tuo tarpu kad anos tâutos àmonës

tebegyvena
N em

iri tanë

ir yra persekiojami.
io ji Kir më lë ir N euZg

e

sinamo

j

i

U g ni s

Kaip jau minëjom, Senajame Testamente, tik
vienas Zodis Seo/, kuriam atitinka graikq Zodis
hades, yra i§verstas "pragaras." Naujajame
Testamente gi turime kelis graikq ZodZius, kurie
i§versti "pragaras." Netoli uà senobinês Jeruzalês vartq buvo slênis, ! kuri buvo imetami nu26

ir kitokios miesto i§matos sudeginimui; ir sakoma kad buvo naudojama siera
pagreitinimui sunaikinimo, turbüt dizinfekeijos
mirêliq künai

tikslais. Ebrai§kai

ta vieta buvo

vadinama

Hinomo slënis; graikai gi vadindavo ji gehenna.
Sitas graikq Zodis gehenna atsikartoja kelis
kartus Naujajame Testamente, ir paprâstuose
vertimuose yra i§verstas "pragaras" (sen.
"pekla"). Sakoma, kad lavonai kai kuriq

nusikaltëliq, kuriuos Lydai skaité nevertais
prisikélimo, buvç lmetami i gehennq. Todel
Jezus vartojo tA Zodi apibüdinimui amZino
sunaikinimo, i kuri pagaliau pateks visi nepa-

taisomieji nusidêjêliai.

Sitas Zodis gehenna yra i§verstas "pragaras"

Morkaus 9:43-48, kur §itaip skaitome: "Ir jei
tave piktina tavo ranka, nukirsk j4, nes tau
geriau ieiti i gyvenim4 suZalotam, nekaip turin-

èiam abi rankas nueiti I pragarq, i neuigesinama-

ja ugni. Ir jei tavo koja piktina tave, nukirsk
je; tau geriau i"eiti i gyvenim4 §lubam, nekaip
turinèiam abi kojas büti imestam i pragar4. Ir
jei tavo akis piktina tave, i§lupk j4; geriau tau
vienakiu ieiti i Dievo karalystç, nekaip turinéiam dvi akis btti imestam i pragar4, kur jq
kirmêlè nemir§ta ir ugnis neuZgçsta."
Paminêtoje i§traukoje Zodis "pragaras" yra
i§verstas i§ graikq ùodLio gehenna,'todel ai§ku,

kad ëia turëta mintyje visuomet deganéios ir
naikinanèios ugnies simbolis, padarytas H inomo
slënyje. Visas paveikslas rodo tik sunaikinim4,
o ne kankinim4. Nes ir paminëtos kirmëlés,

kurios nemir§ta, padeda, geriau isivaizdinti

sunaikinimo gali4, nes paprastai numirusi lavonq
apstoja kirminai. Zinoma, §itos Ra§to vietos
vertéjai buvo isitiking i amZinq kanëiq teorij4,
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ir

todel jie daré k4 galëjo, norëdami patvirtinti
ir isitikinimus. Besilaikymas
tokios nuomonês apie "neuZgesinam4j4 ugni ir
nemir§tanti kirmin4," minêt4jame tekste, paienkê kai kuriuos tikêti, kad amZinos kanëios,
savo prasimanymus

deganëiame pragare, turi büti bausmë

piktadariams.

Pavartodami savo protA mes matome, kad
§ita SventraSèio vieta nêra taip paini, kaip ji
atrodo. Ugnis, kuri sudegina visk4. kas turi büti
sudeginta, gali bùti prideranèiai pavadinta
neuZgesinama ugnimi. Jei ugnis dega iki tol, kol
sudegina visa, kas turi büti sunaikinta, tai toki
ugnis néra uZgesinta; bet ji juk nêra amZina

ugnis. Todel Jezus naudojo §itq prilyginim4,
ai§kindamas, kad nusidéjéliai turës büti nubausti,
o bausmë uZ nuodêmç yra mirtis, t. y. sunaikinimas, parodytas ugnies simboliu. O jei kartais
ugnis nepasiekdavo visas i§matq dalis, tai kirmi-

nai

pabaigdavo sunaikinimo darb4. Taigi,
i§ visq pusiq, mes matome, kad
Vie5pats ëia naudojo tinkam4 sùnaikinimo

paZitrêjç,

simbol!, parodantl. kad §ventasis Ra§tas sutartinai liudija, jog "nuodëmes alga yra mirtis."Rom. 6:23.
Kitos §itos Sventra§éio i§traukos dalys taip
pat yra simbolinës. Zmogaus akys, rankos ir
kojos labai branginamos, delto kad jos naudingos. Todel Jezus patarë krik§ëionims velyk
prarasti jas, nekaip netekti am2inojo gyvenimo.
Kitaip sakant. jis padavë mintis. jog ir mes turime
büti gatavais daryti visok! pasiaukojim4 §iame
gyvenime, kad kaip nors nepakenktumëm am-

iinqjam gyvenimui.
Pirmoj vietgj Sitie 1spêjimai taikomi krik§ëionims, 'kurie yra apsiêmç sekti Jezaus pêdomis.
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Ta pati taisyklê bus pritaikoma sauvalingiems
nusidejêliams Tükstantmetyje. Krik§èionys
dabar yra pastatyti i§tyrimui, ar pasirodys tinkamais gyvenimui. Tikriausias gi büdas nugaléjimui, yra pa§vçsti visk4 Dievo tarnystëje.
lz.aijo 66:24 apra§omas tyëiq nusidêjêliq
sunaikinimas Tùkstantmetiniame amàiuje. Kalba
yra pana§i tai, koki4 vartojo Vie§pats, Gal Jezus
ir citavo §ituos prana§o ZodZius, pritaikydamas

sunaikinimo simboli tiems, kurie dabar turi
pasirodyti vertais gyvenimo. Mes paduodame
i§trauka: "Jie i§eis ir matys lavonus vyn1, kurie
kelia prie§ mane mai§t4; jq kirminas nemirs ir
jq ugnis neuZges ir jie bus pasibjauréjimo dalykas kiekvienam künui."
14 Kankinimo Dûmai

Kartais kai kurie cituoja Aprei§kimo 14:10,
I I, kankinimo teorijos patvirtinimui. Sita Ra§to
vieta taip skaitosi: "Tas gers Dievo rüstybês
vyno, kurs neatskiestas ipiltas jo rùstybës taurën,
ir bus kankinamas ugnimi ir siera §ventqjrl

angelq akivaizdoje ir Avinëlio akivaizdoje; jq
kanèiq dümai kils amZiq amZiais; nëra poilsio
tiems, kurie garbino Zvëri ir jo paveiksl4 ir kas
ima jo vardo Zymç."
Jei auk§èiau paduotieji Vie§paties Zodiiai yra

literinis apra§ymas tikrq ivykiq, tai nedaug kas

i§ Zmonijos turi rùpintis apie juos, nes pasakyta,
kad kankinami bus tie, kurie garbina Zvér! arba
Zvèries paveiksl4. Nors pagoniq §alyse kai kurie
garbindavo Zvêris, maZai buvo tokiq, kurie garbindavo literinius Zvêris; o èia juk kalbama apie
Zvéri, pana§q i leopardq, su lokio kojomis, liuto
nasrais, ir su septyniomis galvomis ir de§imt
ragq. (Apr. l3:.1, 2) Tie ZodZiai atrodo dar
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keistesni kuomet, imdami juos literali§kai, paste-

bime kad kankinimas ivyks §ventqjq

angelq

akivaizdoje, nes sakoma kad angelai es4 danguje.
Jei tokie dalykai ivyksta danguje, tai reikêtu
manyti, kad dangus yra visai ne toks, apie kok[
dauguma pasakodavo.

Aprei§kimo knyga yra simboliq knyga ir kas
joje para§yta, turi simbolinç prasmç. Ôia paminëtoji "Zvêris" turbùt atvaizdina netikrq religinç
sistemq, reikalaujanèi4 kad Zmonês jq garbintu;
ir jos simbolinë reik§më yra toki, kad tie, kurie
tariasi esq Avinêlio pasekèjais ir tikrojo Dievo
garbintojais, ir taëiaus gerbia §itq Zvëri, patenka
i visokeriopus vargus, ir dalyvauja kentêjimuose,

kokie ateis ant visq netikrq sistemq "didZiqjq

suspaudimq metu, su kuriais turi galutinai pasibaigti §ita gadynë. Situose tekstuose nêra nieko
pasakyta apie kankinim4 po mirties.
Ai§ku, kad "jq kankinimo dtmai" simbolinëje
prasmêje rei§kia, kad jq kanëiq lrodymas arba

atsiminimas. bus prisiminimu kas atsitiks su
tais, kurie garbina k4 kit4, o ne likr4ji Diev4.
NeZiürint to, kq visos §itq tekstq smulkmenos

gali reik§ti, negalima sandermingai naudoti

§ituos simbolinius parei§kimus parêmimui
viduramZiq teorijos apie amZin4 kankinim4
nedorqjrl.

Kaip Bus Kankinamas Setonas
Kai kurie, norëdami "patvirtinti" pasakojimq
apie amZinas kanèias, pasigriebê ZodZius pasakytus Aprei§kimo 20:'10, sakydami jog jais es4

galima patvirtinti kankinimo teorij4. Mes paduodame i5trauka: "Velnias, kurs suvedZiojo
juos, buvo ismestas i ugnies ir sieros eZer4, kur

yra Zvêris

ir

netikras prana§as,
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ir jie bus kan-

kinami dien4 ir nakti per amZiq amZius." Mes
jau matëm, kad Biblija daro ai§kq skirtum4
tarp "ugnies eZero" ir "pragaro" arba hadës,
nes pasakyta, kad pragaras bus imestas i ugnies
eZer4. (Apr. 20:14) Sitas §etonui Zadëtasis kan-

kinimas yra skirtas tik jam, ir negali, paliesti
tuos, kurie bus i§gelbéti i§ pragaro ir nuo kuriq
veidq bus "nu§luostytos a§aros."-Apr. 2l:4.
O kaip §etonas bus kankinamas? Ar galime
pritaikyti jam viduramZiq teorij4, jei ji netinka
kitiems. Manome, kad ne. Graikq Zodis, kuris

èia i§verstas "kankinami," Prof. Strong ai§kinimu, yra i§verstas i§ ZodZio basanos, kurio
tikroji reik§me yra "bandymo akmuo." Tas pat
Zodis pasirodo 2 Petro 2:8, kur pasakyta, kad
nedori sodomieëiq darbai kankindavo teisingojo
Loto siel4. Mintys apie Lot4 turbüt yra tokios,
kad jis kasdien maté kokios pavojingos yra
bedieviSko gyvenimo sekmès.
Norêdami teisingai suprasti kaip bus "kankinamas" velnias, pasinaudosime atkreipdami

lzaijo l4:15-17, kuri §itaip
skaitosi : "Tu büsi nutrauktas i pragar4 (§eoli"),
i duobês gilum4. Kas tave mato. tie pasilenkia ir
dêmës! [ prana§ystç

Ziüri. Ar tai tas Zmogus, nuo kurio Zemë
drebèjo, kurs kraté karalystes, kurs i§ pasaulio
patlarë tyruma. jo miestus sugriovë. ir savo

i tave

kaliniams neatidarydavo kalèjimo," (rnirties

kaliniams).
Palyginus §itq prana§ystç apie §etono sunaikinim4 su parei§kimu Aprei§kimo knygoje, kur
kalbama apie jo "kankinim4," paai§këja, kad
velnias pasidarys amZinu patryzdLiv baisingos
padêties, i koki4 patenka tie, kurie sukila prie§
Diev4. Per amZir{ amZius Vie§paties i§gelbetieji
laikys ji didZioje paniekoje. Nereikia manyti,
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kad velnias pasiliks s4moningas

ir

Zinos jog jis

yra niekinamas. Toki nèra bütina §ito teksto
prasmê. I\{es patys kartais girdime vien4 kitq
sakant apie tq, kuris jiems nepatiko, kol gyveno
su jais: "Tas Zmogus yra mirçs, tegul jis dabar
ilsisi, nieko nepadarysime kalbêdami apie ji."
Zinoma, aktualiai, mûsq kalbêjimas nebegali

nieko gero nei blogo padaryti tam, kurs yra
numirçs; panaSiai amZinas i§niekinimas, sumestas ant §etono, nepalies ji tada kai jis bus
galutinai sunaikintas ugnies eZere; taèiau Zmonës
neduos jam ramybês, jie laikys ji pavyzdZiu,
parodanôiu kokios pavojingos yra piktq ir savimeilës darbq sekmës. Tokiu bùdu dievi§kasis
leidimas blogo virs amZinu palaiminimu visiems,
kurie tik priims ir klausys Dievo lsakymq. Tokiu
bùdu kiekvienas galès prideranéiai atskirti gera
nuo blogo. Neabejotina, kad didZiuma pasirinks
kas gera.

3?

Srr.nrus 4

DVASIOS IR DV ASISKUMAS,
"Nes ir Kristus kartq kentêjo ui nuodëmes,
Teisusis uà neteisiuosius, kad jis mus atÿesttl
pas Dievq, budamas, tieso, numarintas kùnu,
bet gyvas padarytas dvasia; ja jis nuëjgs skelbê
kalë jime esanéioms dvasioms, kurios kadaise
buvo nepaklusnîos, kai Dieyo kanturnas lattkë
Noës dienose, tuo metu, kai buvo statoma arka,
kuria nedaugelis, tai yra, a§tuonios du§ios (sielos) buvo iigelbëtos per ÿandeni."-l Petro
3 : l8-20
KAD Dievo ZodLio tiesos negali büti prideranèiai suprastos ir lvertintos, jei neisiZiurime
i visus liudijimus, kalbanëius apie kuriq nors
tem4, ai§kiai parodo kai kurie sakiniai apie tai,
kur buvo Jezus tuo tarpu kai buvo mirçs iki jo
prisikélimui.
Apa§talas Petras, kalbédamas apie Vie§paties

ir prisikélim4, cituoja Senojo Testamento prana§ystç ir sako, kad Jezus buvo pragare. (Psa. 16:10; Ap. Darb.2:27-32) Klaidingos mintys apie tai, k4 pats Jezus pasaké piktadariui ant kryZiaus, itikino daugeli, kad anas
nusidëjêlis nuëjo i "rojq" tuojau po mirties; o
pavirSutiniai skaitant auk§ëiau paduotqji tekst4,
atrodo lyg kad Jezus nuèjo kitur kur skelbti "kaléjime esanèioms dvasioms."
Tyrinédami Sventaji Ra§t4 mes suZinojom,
kad Biblijos pragaras yra mirties stovis; kad Senajame Testamente §eolis ir Naujame TestaJezaus mirt!
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meîle hades, yra tokie Zodliai, kurie rei§kia

visi§kq nesuiinumq. (Mok-vt. 9:10) Kadangi
Jezus mirê kaip atpirkimas arba atvadavimas
uZ têvq Adomq ir jojo ainijq, taip uZimdamas
nusidëjèlio viet4; delto reikéjo kad jis nueitq
i §itq mirties stovi, t. y. 1 Biblijos pragarA.
Kalbédamas apie Jezq prana§as pasakè:
"Savo kap4 jis padarë su bedieviais." (.lza. 53:9)
\/isa kq §ventasis Dievo Zodis pasako toliau
apie tai, kur Jezus buvo po to, kai jis numiré
ant kryZiaus, iki prisikêlimui treèi4 dien4, turi
sutikti su pamatiniu Biblijos mokslu.
Norint ai§kiai suprasti kaip Jezus tuo tarpu

galêjo "skelbti kalêjime esanèioms dvasioms,"

kuomet kitos Ra§to vietos parodo, kad jis buvo
mirçs ir be nuovokos. reikia visu pirma nusprçsti
kas buvo "dvasios," kurioms jis skelbë. 5it4 in-

formacijq patiekia ApaStalo Petro âodliai
"kurios kadaise buvo nepaklusnios, kai Dievo
kantrumas laukë Ncês dienose."
Antrame savo lai§ke Petras dar ai§kiau pasako
kas yra anos dvasios. §tai jo iodLiai: "Nes jei
Dievas nusidëjusiq angelLl nesigailêjo, bet nustùmê i pragarA, padavé juos i tamsiilsias duobes,
kad jie bütq palaikomi teismui; jei jis nesigailéjo
senovinio pasaulio, bet tik teisybês skelbèj4 Noç

i§laikë patl a§tunt4, kai

jis uZleido tvanA

ant

bedieviq pasaulio."-2 Pet. 2:4, 5.

Priemonês, kokias naudojo piktos dvasios
Endoros burtininkei tarpininkaujant, yra pana§ios §iq laikq priemonèms. Jos perstatë anai
raganai protin! vaizd1, pana§q i senajt prana§4,

apsivilkusi,

kaip paprasta. ilgu

plo§èiumi.

Kuonret ji pasakë kok! paveiksl4 ji matë savo
apsvaigintu pr.otu, Saulius tuojau suprato, kad
tai buvo Samuêlio i§vaizda. Jis pats gi nieko
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nematë, o tik "suprato" i§ burtininkês apibùdinimo, kad tai buvo Samuélis.
Auk§éiau paminétasis tekstas parodo, kad
"dvasios," kurioms Jezus skelbë, buvo viena
grupê "angelq." kurie buvo pasirodç nepaklusnùs Dievui tvano laikuose. Apa§talas Judas ir

kalba apie tas.paëias esybes, pavadindamas jas
"angelai§." Jis toliau ai§kina, kad ypatingas jq
nusidèjimas buvo tas, kad jie "nepalaikë savo
pirmyk§tes auk§tos vietos." Judas taip pat kaip ir
Petras ai§kina, kad §itie "angelai" yra kalêjime.

Judas

dar priduria, kad jie yra

"tamsybès panëiais"

sukaustyti

ir laikomi didZiosios dienos

teismui.-Judo 6.
Sitos "kalêjime esanëios dvasi.os" nëra mirusiqjq Zmonirl "dvasios" arba "sielos," bet yra
dvasiniai sutvêrimai angeli§kame gyvenimo
laipsnyje. Si4 svarbi4 tiesE turime visuomet
laikyti atmintyje.
Mes visi Zinome, kad Zemi§kame Dievo
sutvêrimq laipsnyje turime matomq ir mums
Zinomq sutvêrimq, vienus auk§tesniame gyvenimo laipsnyje, kitus Zemesniame; nuo Zemiau-

iki Zmogaus, kuris savo
tobulame stovyje buvo materialês arba Zemi§kos
karalystés karalius. §ventasis Ra§tas parodo, kad
toks pat Dievo sutvêrimq ivairumas siekia
auk§tesnio laipsnio sutvèrimus, daug auk§èiau
nekaip mes galime matyti. Yra taip pat dvasinis
pasaulis, toli auk§tesnis uZ Zmoginl, ir §itame
dvasiq pasaulyje, taip pat kaip ir naturaliame,
gyvena ivairiq laipsniq esybés, tokios kai angelai,
kerubai, ir t. t.
Apie Zmogq psalmistas sako: "Tu padarei j!
ma2kq Zemesni uZ angelus." (Psa. 8:5) Kuomet
Jezus atéjo ant Zemês numirti kaip Atpirkèjas,
sios rü§ies lukStgyvio
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jis buvo "padarytas künu," ir miré kaip Zmogus;
gi prisikêlê, jis buvo "auk§éiau visq
kunigaik§éiq, valdZiq, galybiq, vie§patysëiq ir
visokio vardo, kurs minimas ne tik Siame pasaulyje, bet ir büsimame." (Efez. 1:21) Tokiu
büdu §ventasis RaStas parodo ai§kq skirtum4
tarp Zemi§ko ir tarp dvasinio gyvenimo laipsniq.
Biblija parodo, kad dabartiniu laiku gyvena
§venti ir ne§venti angelai, Po sutvërimo visi §itie
dvasiniai sutvërimai buvo paklusnüs Dievui, ir
tarnavo jam kiekvienas sulig savo gabumais.

kuomet

Apie tuos angelus, kurie pasiliko i§tikimi Sutvertojui, Apa§talas sako, kad jie yra "tarnaujanëios dvasios, i5siqstos tarnauti del tq, kurie turi

gauti i§ganymo tëvonystç."-Ebr. 1:14.

Vèl pasakyta: "Kalbêdamas apie angelus jis
sako: Jis, kuris savo angelus daro dvasiomis ir
savo tarnus ugnies liepsnomis." (Ebr. 1:7) Apie
§ituos krik§ëionims tarnaujanëius angelus Jezus
sako: "Ziürêkite, kad nepaniekintumét né vieno

§itq maZutëliq; nes, sakau jums,

jq

angelai

danguje visuomet mato danguje esanèiojo mano

têvo veid4."-Mato 18: 10.
Zemi§ki ir Dangi§ki "Angelai"
Sventojo Ra§to tyrinëtojas tegul nesistebi tuo,
kad Biblijoje Zodis "angelas" kartais pritaikomas
Zmonêms, Literinej tas Zodis rei§kia tarnas arba

pasiuntinys; todel skaitant apie angelus reikia

persitikrinti ar tekste kalbama apie àmoginius
ar apie dvasinius angelus.
Sventasis Ra§tas ai§kiai sako, kad yra dvasiniai

sutvërimai, vadinami angelais. PavyzdLiui, t4
nakty, kurioj Jezus gimë, "angelas" paskelbë jo
gimimq piemenims. Kad tai buvo dvasinê esybê,
kuri atliko §it4 tarnybe, ai§kiai parodo LodLiai:
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"Ir staiga atsirado prie angelo daugybé dangi§kos kariuomenës, kuri gyré Diev4 ir sakë. Garbë
Dievui auk§tybêje ir Zemêje ramybé geros valios

Zmonêms." (Luko 2:10-14) Pana§iai dvasinë
esybe paskelbê Marijai, kad ji turés bùti Jezaus
motina. Dvasinê esybê tarnavo Jezui Getsemanês. darZe. Jezus kalbéjo apie dangi§kas
esybes tada, kai jis pasakè jog jis galêjo pra§yti
savo Têvo ir gauti dvylik4 legionq angelq jo

apgynimui ir apsaugojimui.-Luko l:26-38;
22:43; Mato 26:53.
Bet, kaip jau matém, ne visi i§ §itq angeli§kq

sutvërimq pasiliko i§tikimi Jehovai, savo Sutver-

tojui. Kai kurie jq buvo nepaklusnüs, "kai Dievo
kantrumas laukë Noês dienose." (1 Pet. 3:20)
§itie nei§tikimi angelai paprastai yra vadinami
"nupuolusiais angelais." §ventasis Ra§tas pa-

rodo, kad bausmë uZ jùti sukilim4 yra i.kalêjimas
arba uZlaikymas jq "tamsybês grandinese."

Kur Yra Anos "Dvasios"?
Jau paminêtame tekste Apa§talas patiekia
mums labai svarbi4 informacij4 apie tai, i§ ko
susidaro §itq nupuolusiq angelq kalëjimas. Mes
dar kart4 paduodame i§trauk4: "Nes jei Dievas
nusidèjusirl angelq nesigailêjo, bet nustümë !
pragarq (ir padavê juos i tamsi4sias duobes, kad
jie bütq palaikomi teismui."-2 Pet.2:4.
Auk§ëiau paminêtame tekste Zodis "pragaras"
nêra iSverstas i§ graikq i.odLio hades arba gehenna. Sitoje vietoje Apa§talas vartojo ùodi tartaroo; ir ta yra vienintelê vieta Biblijoje, kurioje
§itas Zodis pasirodo. Tartaroo yra padarytas i§
graikq ZodZio tartarus, graikq mitologijoje vartojamo vardo apibüdinimui tamsios bedugnês
arba kalêjimo. Svarstomajame tekste i§ ZodZio
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tartaro yra sudaryti müsq kalbos LodLiai "nustumë i pragarq." Delto ai§ku, kad tuo ZodZiu
rei§kiama veikmê greiëiau negu vieta. Nusidéjusieji angelai nupuolë i negarbç ir pasmerkim4,
todel atrodo, kad prasmé yra toki: "Dievas
nepasigailêjo nusidêjusiq angelq, bet paàemino

juos ir padave juos suri§ti

tamsybës

grandinèmis."

Sitie angelai, savo pradiniame'

§ventumo

laipsnyje, buvo galingi ir garbingi. Ir jie turbùt
turëjo daug laisvës, ir tarnaudami Dievui bei
savo Zemi§kiems draugams; jie beabejonês
daZnai keliaudavo tarp Zemês ir kitq didZiojo

Ktrëjo visatos daliq. Judas sako kad §itie angelai
"paliko savo buveinç." Sitie iodLiai paai§kina
tai, kas pasakyta 1 Mozës 6:2, kur skaitome:
"Dievo sünqs maty.dami Zmoniq dukteris, kad
jos buvo graZios, ëmê sau moterimis tas i5 visq,
kurias apsirinkdavo." Kitaip sakant, Sitq angelq
"nusidêjimas," nors dalinai, buvo tas, kad jie
materializavosi ir pasidarydavo àmonêmis ir
turëdavo neteisëtq susigiminiavimq su àmoniq
dukterimis.

!vairiais Biblijoje apra§ytosios istorijos laikais

kai kurie i§ trl §ventq pasiuntiniq arba
buvo pasiqsti aplankyti Zemç

ir

angelq

suteikti Ziniq

ir kitiems, ir daugeliui jq buvo leista
materializuoties ir pasirodyti Zmoginiais ktnais.
Vien4 toki atsitikim4 randame I Mozés 18-me
sk. kur para§yta kaip trys angelai atsilankë pas
Abraom4, prie§ Izaoko uZgimim4. Toks angelq
pasidarymas lmoginiq kùnq buvo Vie§paties
pripaZintas ir leistas, jei tik tokiuose atsitikimuose dalyvavusieji angelai nenuéjo toliau, negu
jiems buvo leista eiti. Bet angelai, kurie pirm
tvano nusidéjo, "nepalaiké savo pradinio vie§prana§ams
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paiavimo," mat jiems patiko draugauti

su

tmonêmis ir pasilikti Zmoginiuose künuose.
Delto, kad jie paZemino ir sumaZino savo
galybç neteisêtu susibendravimu su nupuolusiq
Zmonijos padermç, jie buvo tinkamai nubausti ir
paZeminti, ir tuo paèiu laiku suri5ti "tamsybês
grandinêmis." Naudojimas ZodZio "kalèjime,"
kaip pasakyta mùsq tekste, parodo jq suvarZym4
ir atêmimq laisvês. Tiesa, §itos "dvasios" buvo
"kalêjime" nebeturèdamos tos laisvês, koki4

turëjo tada, kai buvo pilnoje sutikmëje ir
draugystéje su savo Kürëju.
Svent4jame Ra§te turime daug lrodymq, kad

t,ieta, kurioje §itie nupuolusieji angelai yra
laikomi, yra aplink Zemç esantis oras; ir jq
itekmê yra apribota maZ-daug netiesioginiu
susisiekimu su Zmonijos §eim4. Evangelijq
apra§ymuose apie Jezaus tarnyste, mes randame

daug vietq, kuriose pasakyta, kad jis i§varinê-

davo "velnius" arba "demonus." Vélesniais

laikais apa§talai buvo igalioti atlikti pana§q
patarnavim4 kai kuriems, neatsiZvelgiant i
kritikq besistengimq lrodinêti, kad "apsêstieji,"
kuriuos Jezus ir apa§talai i§gelbëdavo, buvo
nervuoti arba i§êjç i§ proto. Prie§ tokius gaivojimus turime ai§kiq ir neapverèiamq liudijinry,

kad tai buvo asmeni§ki "velniai," kurie

apses-

ir vargindavo Zmones.
Karalius Saulitts ir Endoros Burtininkë
Nevien Naujame Testamente, bet ir Senajame, mes randame apra§ymq apie éitq nudavo

puolusiq angelq arba "kalêjime esanèiq dvasiq"
apribot4 veikimq. PavyzdZiui, turime apra§yma
apie karaliaus Sauliaus pasikalbëjim4 su Endore
buvusiq burtininkg. Visokia burtininkystë buvo
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u2drausta Mozés lstatymais, taèiau anie seno-

biniai dvasiq tarpininkai nesiliaudavo palaikyti
savo klasting4ji uZsiémimq, rizikuodami net
mirties bausmç. Kaip §iandie dvasiq tarpininkai
sakosi gall susikalbëti su numirusiais. matyt,
kad tokl pat klasting4 darb4 bandé atlikti Endoros burtininké.
Kuomet karalius Saulius, delei savo piktumo,
buvo praradçs Dievo malonç, ir matè prie§ save
stovinti pavojq, nes turëjo bùti prie§q nugalètas,

jis

§aukési pas ragan4, kad susiZinotu su
Samuêliu, nes jis manë gausiqs kokiE nors
pagelbq i§ mirusiojo prana§o.
Apra§ym4 apie tq senobin[ Zyniavim4 randame 1 Samuëlio 28:7-20. Dauguma Biblijos

skaitytojq, skaitydami §i apgaulingq Saulio pasikalbêjim4 su mirusiuoju prana§u Samuëliumi,
atêjo prie i§vados, buk éia jie turi tikra Sventra§èio priparodymq, kad mirusieji néra tikrai
numirç, bet gyvena kur nors, ir kad delto, pasinaudojant tam tikromis priemonèmis, tokiomis
kaip dvasiq tarpininkais, esq galima susiZinoti
su jais. Per ilgus amZius §etonas vartojo §it4
apgaudinéjimo metodq, norëdamas lrodyti, kad
Sventra§èio ZodZiai-"nuodêmés alga yra mirtis."
yra tik melas. Nors trumpai i§tyrç kai kuriuos
faktus apie Sauliaus atsilankymq pas anq burtininkg, mes pamatome, kâd esamo.jo laiko

burtininkystêje naudojamas labai pana§us
apgaudinêjimas. ir sekmês taip pat yra puna§ios.-Rom. 6:23.

Pirmoj vietoj reikia pastebèti, kad

patys

Sauliaus LodLiai parodo, kad jis buvo Dievo
atmestas. Kalbëdamas i ragan4, jis pasakë:
"Dievas atstojo nuo mançs ir nenorêjo i§klausyti
mançs nei per prana§us, nei per sapnus." Samu40

êlis gi, kol buvo gyvas, buvo
ir

i§tikimas

ir niekados nedaré
nieko kas prie§inga VieSpaties valiai; bet ëia

Vie§paties tarnas

prana5as,

mes randame, kad Saulius, pats prisipaZings kad
sumanymas, pra§ë
Dievui nepatinka toks

jo

raganos, kad suteiktq jam kokiq nors àinir.1 per

i§tikimqj! prana§4.

Ar

jei bütt1
kur nors danguje ar kitur, bùtq

galime manyti, kad Samuélis,

buvçs g1,vas

buvçs maZiau paklusnus Vie§paëiui, negu buvo

kol gyveno ant

Zemês?

Arba turime tikêti, kad

bedievi§koji burtininkê, kuri jau buvo Vie§paties
pasmerkta, turëjo galybés sutrukdyti dievi§kaii
nutarimA, ir atvesti Samuë[1 bei ivilioti jI suteikti
paguodos ZodZius sukilëliui karaliui? Verëiau
turime suprasti, kad §is svarbus istorinis atsitikimas Sauliaus gyvenime, yra para§ytas Biblijoje,
ne tlel to, kad patvirtinti raganos pretenzij4, kad
ji matè ir kalbèjosi su Samuéliu.

Tokiame atsitikime Saulius lengvai itikéio,

nebesiteiraudamas kodel Samuelis atrodë tiek

pat senas

ir

susirietes, kaip

jis buvo

gyvas

bùdamas ant Zemês; nes dabar jis buvo dvasinê
esybë, ctaug geresnêse aplinkybêse. Saulius
neatsiminè pasiteirauti kodel Samuêlis, büdamas
tlvasiniame stovyje, buvo apsivilkes tuo paëiu
scnu plo§èiumi, kuri jis dêvêdavo, kol tebebuvo
Zemi§ka esybé. Jis nesustojo pagalvoti, kad
prana§o apsiaustas, paZilusieji plaukai, ir t. t. jau

huvo seniai supuvç kape. Saulius buvo atsitraukçs nuo Vie§paties ir todel lengvai galëjo
bùti §itt1 "meluojanéiq dvasiq" apgautas, nes

jos pasirodë prana§o i§vaizdoje ir kalbêjo Sauliui

burtininkei tarpininkaujant.

Burtininkê perstatê miruslji pranaS4 lyg
uZklausiant!: "Kodel vargini mane, kad büëiau
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i§§auktas?" Karaliaus Sauliaus dienomis Izraêlitai abelnai tikêdavo, kad mirusieji buvo tikrai
uZmigç §eolyje, todel klausimas, "Kodel vargini

mane?" nebuvo jiems keistas. Bet argi tinka
manyti, kad §ita pasmerktoji ragana turêjo

i§ numirusiq prana§q? Arba,
! §i "dalyka moderni§kojo spiritizmo
atZvilgiu, jei sakytumêm kad Samuélis visai
galios prikelti
isiZiürëjç

nebuvo numirçs, bet gerèjosi dvasiq pasaulyje,
argi neatrodytu keista, kad burtininké galêjo ji
i§§aukti "i§ Zemês" (13 eil.), o ne i§ dangaus?
PaZiurèjç i ta dalyka moderni§kos teorijos
atZvilgiu, ir vêl "Samuêlio" prana§ystê apie
Sauliaus sumu§im4 ir mirti sekanëi4 dien4 kovoje, pasirodo visai nesuderinama. Paduodame
i§trauk4: "Rytoj gi tu ir tavo stnqs büsite su
manim, bet ir Izraêlio stolryklas Vie§pats paduos
! Pilistinq rankas." lsivaizduokime i§tikimaji

Samuêli

ir kartu su juo mylim4ji

Jonatan4

dvasiniame pasaulyje, ir su jais piktqji Saulirl.
Ar tai sutinka su viduramZiq tikybos mokslu?
Visai ne. Zinoma, pagaliau (ne sekanèi4 diena),

jie visi buvo i§vien mirties padëtyje §eolyje,
Biblijos pragare; ir ten jie iki §iol tebelaukia
prisikèlimo, kuomet Zmogaus Sünus pa§auks
i§ kapq visus. Bet gi pakartoti anksëiau i§prana§aut4 besiartinant! Sauliaus sumu§imq ir mirti,
juk raganai nereikejo jokios vir§gamtinès
galybês. Saulius juk buvo nusigandçs ir delto
§aukési pas râgan4 ir pra§ê jos pagelbos.

Charles Wesley turbùt nebegalëjo suprasti

kaip Endoros "burtininkë, po mirties, padëjo
geruosius i§vien su piktaisiais,

ir

delto para§ë:

KQ §itie svarbüs iodLiai rei§kia?

Yra viltis, kai gyvenimas pasibaigia!
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Rytoj tu ir tavo sünqs
Ilsësis su manim kapuose.
Ne pragaro kanëiose Ziauriose,
Saulius ir Samuêlis pasiliks;
Ne pasmerkime, varguose,
Bet meiiingojo Jonatano draugystéje.
Tikrybêje Saulius neturèjo jokio susisiekimo
su Samuèliu; jis tik i§girdo bals4 vieno ar
daugiau anq "kalêjime esanëiq dvasiq," kuriq
uZsiémimas nuo tvano laikq, buvo Zmonijos
apgaudinéjimas, ypaë dalykuose, kurie lieëia

pomirtinç padéti. Prisiminimas
Ra§te apie Zynius, burtininkus

ir

Svent4jame

raganas, pa-

duoda mums mintis, kad per tuos tarpininkus
nupuolusieji angelai megindavo bendrauti su
Izraélitais. Bet ai§ku kad, laikui bêgant, §itie
burtininkai pakeiëia savo apsirei§kimq büd4. Per
tulq laik4 burtininkystê buvo isigalêjusi Naujoj
Anglijoj ir Ohio, bei visoje Europoje; bet dabar
ji nyksta ir jos viet4 uZima spiritizmas, ir su juo
taipgi maZêja staliukq kilniojimas ir bar§kêjimas,
ir jq vieton atsiranda reik§regystê ir bandymai
materializuotis. I\'lüsq Vie§paties ir apa§talq
dienose "piktos dvasios" daugiausiai apsêsdavo

ir pavergdavo

savo aukas.

Dabartinis Pikt4 Dvasi4 Darbas
Gavç kart4 lgaliojim4 materializuotis ir pasi-

daryti Zmonémis, ir neteisêtai panaudodami t4
igaliojimq, nupuolusieji angelai vis dar nori
panaudoti t4 galybç, Zmonéms tarpininkaujant,
arba apsêsdami juos ir paimdami savo kontroléje
jq protus. Taëiau ai§ku, kad Zmogaus valia
pirma turi pasiduoti §itq "piktq dvasiq apsëdimui. Kuomet gi jos pavergia sau k4 nors, tada
jau tokiq valia lieka taip sulauZyta, kad ji nebe43

gali joms pasiprie§inti; todel Jezaus ir apa§tah1
patarnavimas buvo labai lvertintas velnirtr
apsèstqjr;

jq

dienose.

Nors §itie nupuolg angelai laiks nuo laiko
keièia savo susisiekimo

ir

Zmonijos apgaudinê-

jimo metodas, taëiau jq ltekmë visuomet yra atitolinimas nuo Dievo ir nuo jo ZodZio tiesos.
§iais laikais daug pasakojama apie pasikalbêjim4

su numirusiais. Taéiau tükstanëiai padarytrl
bandymq-sujungtil su mokslu, ir kitokiqkokias gi pasekmes jie turéjo? Kaip Endoros
burtininkei paikiausiomis klastomis pavyko
suvedZioti Sauliq, taip pana5iai daugelis isitikino,

kad jie turéjo susisiekimq su savo mirusiais
draugais ir giminémis. Bet su tuo viskas pasibaigia. Jokios vertingos informacijos dar

niekados niekas negavo spiritizmo keliu.

Kaip Kristus Skelbë
Kalëjinte Ilsanéioms Dvasionts
SuZinojus tad, kas yra "dvasios," kurioms,
kaip sako Petras, Jezus skelbê, dabar turime
klausim4, O kaip tasai skelbimas buvo atliktas?
Kaip Jezus galêjo bùti ieoly je, arba hade.se, kur

nera jokio suZinumo, ir tuo paëiu laiku galèjo
skelbti §itiems nupuolusiems angelams? Tikras

iSai§kinimas §ito atrodanëio nesutikimo .vra visai

lengvai surandamas tada, kai mes nuodugniau
i§nagrinéjame §it4 Sventojo Ra§to viet4, Mùsq
paprastuose vertimuose apa§talo pasakyta, kad

Jezus "nuejo

ir skelbê kalêjime

esanèioms

dvasioms." Kurie gi paZ[sta graikq kalb4, sutinka, kad ù.odLiai "nuëjçs skelbë," yra vartojami
prasmëje darymo ko nors. o ne nuëjimo 1 kuri4
nors vietA. Kitaip sakant, Zodis "nuèjo," yra
bereikalo pridêtas prie teksto. Senovéje paprastai
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buvo vartojami tokie i§sitarimai,

ir dar §iandien

kai kurie juos tebevartoja,
Dr. Ben. Wilson, savo angli§kame Emphatic

Diaglott, i§verèia §itq Ra§to viet4 taip: "Jis
skelbë kalêjime esanéioms dvasioms." Mat jis
nevartoja iodLitl "nuêjo ir," delto kad jie nebuvo
reikalingi §iame tekste. I§na§ioje jis ai§kina, kad
ir kiti ra§ytojai sutinka su juo. Taigi, i§metus
laukan anuo du ZodZiu, tekstas §itaip skaitomas:

"Nes

ir

Kristus kart4 numirê u2

nuodëmes,

Teisusis uZ neteisiuosius, kad jis mus atvestrl
pas Dieva, numarintas, tiesa, kùnu, bet gyvas
padarytas dvasia, jis skelbê kalejime esanéioms
dvasioms," (l Pet. 3:18, 19) Ai§ku, kad jis
skelbê §itiems nupuolusiems angelams savo
mirtimi ir prisikëlimu. Jis dave jiems pamokq
savo i§tikimumu Dangi§kqjam Tëvui ir Sutvertojui, prie§ kuri §itos "dvasios" buvo sukilusios.
Liucipierius buvo pirmas i§ dvasi§kq esybiq,

kurios pasiprie§ino Dievui; ir matyt, kad jis
turëjo daug itekmës tuose, kurie vëliau pri-

siskyrë prie anq sukilëliq. Parei§kimas Mato Ev.
25:41-"velniui ir jo angelams," parodo, kad
tarp §etono ir kitq nusidêjusiq dvasiniq esybiq
yra artima giminystë. PasididZiavimo ir puikybës
dvasia buvo kitq Zemesniq nupuolusiq angelq
Sirdyse. Todel Jezaus i§tikimùmas, kuris vertè
ji nusiZeminti ir pasirodyti paklusniu iki mirties,
galêjo büti svarbi pamoka "ka1êjime esanëioms
dvasioms." Ir §ita pamoka pasidarê dar ispudingesnë, kuomet anos "dvasios" pamatê, kad

del savo i§tikimumo Jezus buvo prikeltas i§
mirusiqjq ir i§auk§tintas Dievo de§inéje, o jie
patys, delei savo nei§tikimumo, buvo paZeminti.
Taigi, po i§tyrimo pasirodo, kad visi Sventojo
RaSto tekstai, kuriuose kalbama apie mirusiuo45

sius, pasidaro suprantami ir suderinami su pagrindine tiesa, kad "nuodêmês alga yra mirtis,"

ir kad "mirusieji

nieko nebeZino."-Pam. 9:5.
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Srvnrus

5

Kas Yra Dangus?
"Tebùnie pa§lovinras Dievas ir müs4 Vie§pa-

ties Jezaus Kristaus Têvas, kurs pagal dideli
savo gailestingumq atgimdë mus gyvajai viléiai
Jezaus Kristaus prisikëlimu ii numirusi4jq, negendanéiai, nesureNai ir nevy stanéiai 1êÿonyslei,
laikomai danguje jums."-1 Petro I :3, 4.

JEI norime gauti

Sventra§ëio atsakym4 i

klausim4, kas darosi

su

nusidêjèliais

ir

su

Sventaisiais anapus kapq, turime apsvarstyti visa,
kas Sventajame Ra§te pasakyta apie dangq.

Sventasis Ra§tas grieZtai sako, kad Dievas
sutvërê Zmogq gyventi ant Zemés, ir kad Zemé
buvo sutverta kaip Zmogaus namai. Nors Zmogus prarado savo Zemi§kA vie§patavim4 ir uZ
nusidêjim4 buvo pasmerktas numirti; taëiau
Jezaus, Zmogaus Atpirkëjo, mirtimi ir prisikélimu, buvo uZtikrintas jam sugr4Zinimas gyvenimo ant Zemës. Nuo visuotinojo prisikélimo,
kuriuo visa Zmonija bus sugrAZinta ! tobul4 Zmogini gyvenimq, tobuloje ir puikioje iemêje, yra
i§skiriami tik i§tikimieji Vie§paties pasekëjai,
kurie, turëdami ai§kius Sventra§ëio paZadus,
gaus dangi§k4 atlyginimq.

Biblijoje, ypaè Naujame Testamente, yra
daug pasakyta apie dangi§k4 vilt[. Pats Jezus yra

pasakgs: "Mano Tévo namuose daug buveiniq.
Jei taip nebütq, büëiau jums pasakçs, nes a§ einu
jums vietos prirengti. Kada a§ büsiu nuêjçs ir
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prirengçs jums viet4, a§ vél ateisiu ir pasiimsiu
jus pas save, kad kur a§ esu, ten ir jüs bütumête."

-Jono 14:2,3

Ôia turime labai tikr4 paZadéjim4, rei§kiant!

visi§k4 perkeitim4 nuo Zemi§kos i dvasinç padéti.

Bet prie §itq Vie§paties ZodZiq buvo pridëta
daug nesusipratimq. Daug kas yra parei§kçs vilti
Iaimëti vienq i§ anq "daug buveiniq" arba "gyvenimq." bet Jezaus ai§kiai pasakyta, kad

tos

"buveinès" nebuvo skirtos jo pasekêjams, nes
jis turêjo nueiti ir "prirengti jiems vietq." Tq
ZodZiu prasmé yra tokia. kad danguje jau buvo
daug "buveinirl" tada. kai Jezus kalbëjo; bet dar
turëjo btti paruo§ta jo pasekëjams nauja vieta
arba buveinê.

ZodLiai "rlaug buveiniq" primena mums
vietas arba padètis, kuriose yra gausumas dZiau-

gsmo ir palaimq. Pati Zemè ir tobulo Zmogaus
gyvenimo s4lygos, kokiosè buvo mùsq pirmutiniai gimdytojai, beabejonés buvo viena i§
minêtqjq "buveiniq." §it4 buveinç Zmogus pra-

rado delei nusiiléjimo; taèiau, Dievo paskirtu
laiku, tie namai vèl bus atsteigti, kaip vëliau bus
lrodyta.
Sventasis Ra§tas taipgi parodo, kad angelq

laipsnyje taip pat yra dâug buveiniq. Ir §itas
buveines galime prirJeranëiai priskaityti prie
mùsq Vie§paties paminétqjq "daug buveiniq."
Kiek laipsniq arba kokias pareigas turi visi
sutvërimai dvasiq karalystêje, mes neZinome;

taëiau matydami toki4 didelç ivairenybç tarp
Zemi§kq gyventojq materialiniame pasaulyje,
mes sprendZiame, kad ir dvasiniame yra daug.
Bet turêjo büti dar vienas "naujas sutvérimas,"
ir delto turejo btti prirengta dar kita buveinê,
kitame gyvenimo laipsnyje, del baZnyëios, kad
48

ji

bütq su Jezumi ten, kur jis buvo i§auk§tintas
tada, kai buvo prikeltas i§ numirusiq.

Bainyéios Busimoji Padëtis
Jezus pasakê: "kad kur a§ esu,

ir jüs bütu-

méte." Sitie iodllai parodo, kad

Vie§paties

pasekêjq buveinë arba gyvenimas, bus toks pat,

! kok! Jezus buvo i§auk§tintas. Apie Jezaus
i§auk§tinim4 Apa§talas sako: "Todel Dievas
i§auk§tino ji ir dovanojo jam vard4, vir§esn! uZ
visus vardus, kad Jezaus vardu priklauptq visoks
kelias danguje ir Zemëje ir po Zeme." -Pil. 2:9,
10

Müsq Vie§pats buvo Dangi§kojo Tëvo i§auk§tintas labai auk§tai, "Dievo sosto de§inéje."
(Ebr. 12:2) lr ta pati i§auk§tinimo vieta arba
padêtis yra "prirengta" del baZnyëios. Pastebékime kok! paZad4 Jezus davè Aprei§kimo
3:21: "Kas nugalës, tam a§ duosiu sëdêti su
manim mano soste, kaip ir a§ nugalèjau ir
sèdausi su mano Tèvu jo soste."
Delto nesistebëkime, kad Petro pasakyta, kad
Kristaus prisikèlimo dëka, krikèèionys yra atgimdyti gyvajai vilëiai ir "negendanèiai, nesuteptai

ir nevystanèiai têvonystei laikomai danguje
jums." Bet isitémykime Apa§talo ZodZius sekanèioje eilutêje: "Dievo galybe sergimiems,
tikêjimu i§ganymui, kurs yra prirengtas, ftad
but4 apreik§tas pa,skutiniuoju laiku." -1 Pet.
r'4

§

"Paskutinis laikas" arba "paskutinês dienos,"
apie kurias daZnai kalbama Biblijoje, rei§kia

laikotarpi, kuris seka Kristaus antr4ji atêjim4.
Todel reikia suprasti, kad baZnyèiai prirengtoji
dangi§koji tévonystè, nebuvo suteikta krik§ëioniui mirties valandoje, kaip buvo teologq pasa49

kojama. Sitas atlyginimas bus duotas §ventiesiems amZiaus pabaigoje, po Jezaus sugriZimo ir
mirusiqjrl prisikèlimo. Tas parei§kimas sutinka
su Vie§paties paZadêjimu apie prirengim4 "vietos" jo pasekëjams: "A§ einu jums vietos prirengti, ir kada a§ büsiu nuèjçs . . . a§ vél ateisiu
ir imsiu jus pas save, kad kur a§ esu, ten ir jüs
bùtumëte." Sitie Zodziai ai§kiai parodo, kad nê
vienas krik§èionis negali turêti vilties büti su
Vie§paëiu iki jis "vèl ateis, ir paims" juos pas
save.

Apa§talas Povilas patiekia pana§q liudijim4,
sakydamas: "A§ kovo.lau ger4 kov4, . . . i§laikiau
tikëjim4. Gale man atidëtas teisybês vainikas,

kuri duos man anA dienq Vie§pats,

teisusis

Teisêjas; ne tik man, bet ir tiems, kurie myli jo
atêjim4 (pasirodym4) ." (2-îim. 4:7,8) Apa§talas gerai Zinojo, kad jo dangi§kas atlyginimas,

draug-paveldêjime su Kristumi Tükstantmeti-

nëje karalystêje, bus suteiktas jam tik

§io

amZiaus pabaigoje, tada kai Jezus bus sugrlZçs
paimti visus savo Sventuosius pas save.

Povilo l§siilgimas

ir

Troikimas

Delei neteisingo i§vertimo Povilo ï.odLiq,
Pilipieëiams 1:23, kai kurie isitikino, kad
Apa§talas tikëjosi bùti su Jezumi danguje tuo-

jau po mirties. Mes cituojame §i tekst4 kaip jis
paprastai 7ra i§verstas: "A§ esu spaudZiamas i5
abiejq pusiq; trok§tu i§keliauti ir bùti su Kristumi, tai yra daug geriau." Zodis "i§keliauti"
§iame tekste yra iSverstas i§ graikq iod,Lio analusai, ir turêjo btti i§verstas "sugriZti," ir yra
taip i§verstas Prof. Wilsono Emphatic Diaglott.
Pirmesnëse eilutêse Apa§talas ai§kina, kad jis

tikrai neZinojo kaip greit jis bus nuZudytas, arba
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romi§kosios valdZios atstovrl paleistas, ir galés
dar kok! laika tarnauti. Jis nebeZinojo kuri i§ tq

dviejq dalykq pasirinkti: "A§ esu spaudZiamas
i§ abiejq pusiq." Bet buvo dar treèias dalykas,
kurio jis labiausiai geidé, ir tai buvo analusai;
jis pasirinko ir norêjo büti su Kristumi.
Povilas Zinojo, kad jis negalêjo büti su Kris-

tumi iki kol Vie§pats nebuvo "sugr!Zçs," todel
jis parei§ké savo i§siilgim4 sulaukti §it4 garbing4
kiekvieno tikro krik§ëionio vilties i§sipildymq.
Prof. Wilson, savo Emphatic Diaglott i§na§ioje
paduoda §itokI komentoriq:

"Zodi analusai randame Luko 12:36, ir ëia
jis yra i§verstas "sugrlZtanëio," 'Bùkite pana§üs
i Zmones, laukianèius savo valdovo sugril1anèio,'
ir t. t. Jezus buvo pasakçs savo mokytiniams,
kad jis vël ateis arba sugri§. . . . Povilas tikéjo
tiems paZadams ir skelbé tA pati kitiems. ir
ilgèjosi bei laukè I§ganytojo sugriZimo i5 dangaus, nes po to jis galès büti "su Vie§paéiu
amZinai."

Bet jei kai kurie ir laikytqsi nuomonês, kad
mtsq paprastas vertimas yra tikras, tai visgi
negalima irodyti, kad Povilas tikèjosi nueiti i
dangq tuojau po mirties. Buvo tik du dalykai,
kuriq vien4 jis ga1ëjo pasirinkti: vienas buvq
ilgiau pagyventi ir tarnauti tiesai ir broliams,
o antras dalykas buvo uZmigti mirties miegu.
Taéiau buvo dar kitas dalykas, "daug geresnis"
uZ anuo du, ir tai buvo büti su Kristumi; bet jis
Zinojo, kad tuo Iaiku dar nebuvo galima. Jis
Zinojo, kad Kristaus "sugriZimas" turêjo ivykti
tolimoje ateityje; ir jis taip pat Zinojo, kad jam,
kaip krik§ëioniui, bus atsilyginta prisikëlime,
paskutinëje dienoje.

-2

Tim. 4:7,8.

5l

"Mus4 Zemiiki Namai"
Apa§talo Povilo ZodZiai. 2 Korintieèiams 5: 1-

9, kartais yra neteisingai naudojami irodinêji-

mui, kad krik§èionys nueina i dangq tuojau po
mirties; bet prideranëiai supratus, tekstas tokios
nuomonés nepatvirtina. Povilas sako: "Mes juk
Zinome, kad müst1 Zemi5kam §io gyvenimo namui suirus, mes gauname rùm4 i§ Dievo, namus

ne rankq darbo, amZinus danguje."

Povilas
Zinojo, ka«l §itas garbingas dangi§kas gyvenimas
buvo Jezaus paZadétas; bet ar jis tikêjosi tai
gauti mirties valandoje?
Ai5ku, kad ne, nes ketvirtoj eilutêje jis kalba

toliau: "nes mes nenorime bùti nusivilkç, bet
apsivilkg, kad, kas mirtinga, bütq gyvybês
praryta." 1 Korintieëiams 15:51-55 apa§talas
ai§kiai parodo, kad baZnyèia nebus apvilkta
nemirtingumu pirm jos prikélimo i5 numirusiq
"paskutiniam trimitui" skambant. Taip tad lieka
nustatytas laikas po Kristaus antrojo atëjimo,
ir tai sutinka su visais kitais tekstais, kalbanëiais
apie t4 dalyk4.

Kuomet 2 Kor. 5:8 Povilas kalba apie nor4
"i§eiti i§ kùno ir büti pas Vie§pat!," nereikia

manyti, kad jis palygina 5l gyvenimq su prisikêlimo gyvenimu anapus kapo. Ôia jis kalba apie
dvi s4lygas, kuriomis krik§ëionis §iame gyvenime
gali pasinaudoti. Viena salyga yra, per i§tikim4
darym4 Dievo valios, pasilikimas arti prie
Vie§paties; antra gi, nei§tikimumu ir nepaklusnumu jo patarimo ZodZiams, atsiskyrimas ir
atsitolinimas nuo Vie§paties. Povilas sako:
"Todel mes stengiamês jam itikti, ar i§êjç i§
kùno, ar jame pasilikdami." Tas rei§kia visur,
kur tik mes jauëiamês arti prie Vie§paties, arba
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jei kartais

mes jauèiamës labai

toli nuo

Vie§pa-

ties, delei savo netobulybirl; mes, krikSèionys,

turime uoliai stengtis, kad pagaliau bütumênr

jo priimti ir

i§girstumêm Vie§paties ZodZius,
"gerai padarei."

"J4 Darbai Seka Juos"

Aprei§kimo 14:13 turime brangq paiadq,
kuris pritaikomas §io amZiaus pabaigai, ir negali
büti naudojamas kaip abelnas parei§kimas, apibüdinantis Dievo pasielgimq su savo Zmonèmis
per vis4 Evangelijos amZiq. Tekste para§yta:
"Ra5yk: palaiminti mirusieji, kurie mir§ta Vie§patyje nuo dabar, sako dvasia; jie tuii ilsëtis nuo
savo vargq ir jq darbai seka juos."

Zodi:iai "nuo dabar" yra raktas i tikr4 §ito
teksto supratim4. Jie parodo. kad tas paZadas
pritaikomas po paskirto laiko. Kontekstâs parodo, kad minétasis laikas yra §io amZiaus pabaiga, po Kristaus antrojo atëjimo. Kitur tas
laikas vadinamas "pjûtimi," ir to laikotarpio
i§tikimiems §ventiesiems, kuomet jq Zemi§koji
kelionê pasibaigia mirtyje, nebereikia pasilikti
uZmigusiems mirties miegu, bet jie lieka tuojau

prikelti ir dalyvauja naujosios karalystés iktrimo
darbuose.

Povilas kalba apie tA pati dalyk4 I Korintieèiams 15:51, 52: "Stai a5 sakau jums paslapti,"
sako Apa5talas, reikSdamas, kad jis yra pasi-

rengçs pasakyti kq nors nepaprasta: "Mes ne
visi uZmigsime, bet visi büsime perkeisti, ümai,
akimirka, paskutiniajam trimitui skambant. Nes

trimitas skambës,

ir

mirusieji bus prikelti ne-

gend4, o mes büsime perkeisti."

Taip yra, visi §ventieji turi numirti-"bük
mirties"-ir "visi" turi büti perkeisti

i§tikimas iki
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ir apsivilkti nemirtinumu;

bet paskutiniam trimiskambant, bus tokiq, kuriems nereikês
uZmigti mirties miegu. Sitie §ventieji bus per
mirt! paliuosuoti nuo savo vargq, ir tuojau vël

tui

prades dirbti savo darb4 i§vien su Vie§paëiu. Jr1
staigi permaina nuo mirtingumo i nemirtingum4

nebus delto, kad jie jau buvo nemirtingi, bet
pataps nemirtingais tuojau po mirties, jq

jie

prisikëlimo valandoje. Mat jiems

nereikês

uZmigti ir laukti Vie§paties antrojo atêjimo, kaip
kad turêjo laukti pirmesnieji baZnyëios nariai.

"Niekas Nëra Uààenggs

i Dang4"

I§tikimiems Dievo tarnams, pirm Jezaus
pirmojo atêjimo, nebuvo duota jokiq dangi§kq

paZadq; ir paties Vie§paties ai§kiai pasakyta,
kad iki tam laikui niekas nebuvo nuêjçs i dangq.
Mes cituojame Jezaus iodZius: "Ir niekas néra

i dangq, kaip tik tas, kuris nuZengë i§
dangaus, Zmogaus Sünus." (Jono 3:13) Jezaus
apa§talai aiSkiai suprato §itq ZodZiq reiksme, nes
Petras, kalbêdamas Sekminiq dien4 apie i§tikim4j! patriark4 Dovid4, pasakê: "Nes Dovidas
uZZengçs

i dangq." -Ap. Darb. 2:34.
Daugelis mano, kad Enokas, kuri Dievas

neui.Zengé

perkêlë, buvo paimtas ! dangq, taëiau taip nebuvo. Enoko "perkélimas" gal buvô tik jo atémimas be prityrimo mirties veikmès; o gal jis ir
nematé Ziaurios kitq mirties. ParaSyta rik tiek,

kad jis "neturêjo matyti mirties."
Povilas 11-me skyriuje Ebrajams, priskaito
Enok4 prie praeities i§tikimqjq, apie kuriuos
pasakyta, kad jie "numirê visi." (Ebr. 11:5, 13)
1 Mozês 5:24 pasakyta, kad Enoko "nebebuvo,
nes Dievas atêmé j!." Pana§r{ parei§kim4 turime
Jeremijo 31:15, kur para5yta apie Rakëlês nu54

mirusius Küdikius; pasakyta, kad "jq nebèra."
Taigi éia turime galutin4 lrodymq, kad Enokas
netttëjo i dang4, kuomet buvo atimtas.
Elijas

ir

(^lgninis Veiimas

Kai kurie mègina irodyti, kad Elijas turis bùti
danguje, nes jie mano, kad su veZimu jis buvo
paimtas i dangq. Para§yta gi yra tik tiek, kad
ugninis veZimas atskyrë ji nuo Elisiejaus. Para§yta, kad viesulas pakélë Elij4 dangun link. Zr.

2 Kar. 2:11. Turime atsiminti, kad

ZodZiai

"dangus" arba daugskaitoje "dangùs," yra daug
kartq vartojami apibùdinimui aplink iemç
esanëiojo oro; ir i §it4 "dangq" turbtt buvo
paimtas Elijas viesule, ir tuo pasibaigê jo
Zemi§kasis gyvenimas.

15, l7 , 20 ir

7 :11

Zr. 1 Moz. l:8, 9,

14,

, 23'. Zak. 2:6.

Faktas, kad atsimainymo regëjime mokytiniai
maté Elijq ir Mozç, nerei§kia kad anie du prana§ai buvo tikrai gyvi kur nors danguje. Nuiengçs nuo atsimainymo kalno, Jezus isakê savo

mokytiniams: "Niekam nesakykite apie

§it4

regëjimq, kol Zmogaus Sunus bus prisikèlçs i§
numirusiqjq." ( Mato I7 :9) Regèjimas nëra

tikrybê. Regêjime Petrui buvo parodyta

i§

dangaus nusileidZianti drobulê suteptq gyvuliq,
bet jie juk nebuvo tikri gyvuliai. Jonas, Patmos
saloje, matë daug regèjimu. kuriuose jam pasi-

rodë visokie gyvi ir negyvi daiktai, dviejq
gadynirl istorijos panoramoje; taèiau dalykai,
kuriuos jis maté, nebuvo tikrybês. Taip pat ir
mokytiniai maté regëjim4, kuriame pasirodë

ir Elijas; bet tikrybèje abudu tuodu prana§ai buvo uZmigç mirties miegu, ir tebe miega
iki §iai dienai, ir pasiliks mirtyje iki prisikèlimui.
Mozè

-Ebr.11:35,39,40.
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Situo persimainymo regêjimu buvo atvaizdinta

Kristaus karalystê, kuomet ji bus lsteigta ir
vie§pataus Zemêje. Visi tikrieji krik§ëionys

tuomet bus i§auk§tinti i dangi§k4 garbç ir karaliaus su Kristumi; ir to karaliavimo tikslas yra
palaiminti vis4 Zmonij4, suteikiant sveikat4 ir
gyvenim4 ant Zemës. Tuo metu bus sugr4Zintas
Zemêje rojus.
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Srynrus

6

Kur Yra Rojus?

DAUGELIS vartoia ZodZius "rojus" ir
"dangus" manydami, kad jie turi tokiA pat
reik§mg, ir paprastar manoma, kad tar yra
vieta arba stovis dvasiniq palaimq, toli atskirtas

nuo materiahnio nuodêmës ir mirties pasaulio.
Tikima, kad visi gerr krik§èionys nueina i t4
vietA tuojau po mirties. tset yra tokrq, kurie
atskiria rojq nuo dangaus ir tvirtina, kad rojus
esqs kokia tai vidurinê vieta, i kuri4 patenka
beveik kiekvienas po mirties, ir büna jame iki
bùsinrai teismo dienai, po kurios jie pateks ar tai
i amZinos laimês dangq, arba i nesibaigianéias
kanéias pragare.
Atsargus Sventojo Ra§to i§tyrimas parodo.
kad tokios nuomonës yra klaidingos, ir kad §ita
klaida yra tik kita didZrojo suvedZiotojo priemonè besistengiant pagrlsti savo pradini melq:

"Judu i§tikrqjq nenumirsite." Jei numirusieji
yra tikrai numirç, kaip Ra§tas ai§kiai skelbia,
tai tie. kurie mir§ta, nebegali pasigerêti né
rojuje, nei danguje.
Zodis "rojus" literiniai rei§kia darZas arba
sodas. Sventajame Ra§te para§yta, kad "rojus"
buvo Edeno darZas. i§ kurio Zmogus buvo i§varytas po nusidéjimo. Ezekiélio 36:34,35 prana§as
ai§kina, kad Edeno s4lygos bus sugr4Zintos
Zemèje, apie kq, pagal Apa§talo Petro luirJijim4
Ap. Dar. 3:19-21, yra kalbêjç visi §ventiejr
Dievo prana§ai. Sitoje vietoje Petras kalba apie
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tA laik4, kuriuo rojus bus i§naujo isteigtas Zemêje, kaip apie "vistl dalykq atsteigimo laikus."
AtydZiai skaitydami Apa§talo ZodZius Ap.
Darb. 3:19-21, pamatysime, kad minëtasis
"atsteigimo" laikas turi sekti po Kristaus antrojo

atëjimo,-"kuri. turi priimti dangus, kol

ateis

visq dalykq atnaujinimo laikai." Jei tad rojus turi
büti vis4-pasauli-sieki4s laimês ir tobulybês stovis
ëia ant Zemes, tai jau ai§ku, kad tokios padêties
nebuvo Jezaus pirmojo atsilankymo metu. Petro
ai§kiai pasakyta, kad tai tikrai lvyks po Kristaus
sugriZimo ir jo karalystès lkûrimo.

Piktadaris Rojuje

O k4 gi Jezus rei§kê duodamas paLad4 ant
kryZiaus buvusiam piktadariui? Jezaus ZodZiai

"Tu büsi su manim rojuje," yra atsiliepimas

:
i.

piktadario pra§ym4: "Vie§patie, atsimink mane,

kai ateisi ! savo karalystg." (Luko

23:42)

Nereikia manyti, kad piktadaris Zinojo daug kq
apie paiadêtqj4 Mesijo karalystç. Nebuvo reikalo, kad jis daug kq Zinotq apie j4, kad sudarytq
tok! klausimq. UZra§as vir§ Vie§paties galvos
parodê ai§kiai, kad jis tarési esqs karalius; nors
tuomet neatrodë, kad Jezus galëjo kada nors

turèti karali§k4 valdZi4 ir gelbêti kam nors;
taèiau piktadaris turbüt manè, kad jis nepadarys
nieko blogo parodydamas pagarb4 ir pripaZindamas itariam4 nusidêjêli karaliumi ir pra§ydamas ileidimo ! jo karalystg.
Bet §ito piktadario draugi§kumas ir pra§ymas
gavo malonq Jezaus atsakym4 ir gyv4 paia<L4"Tu busi su manim rojuje." Jezaus ZodZiai: "i§
tikrqjq." parodo, kad ano piktadario pra§ymas
buvo tinkamas ir priimtinas. Kitaip sakant,
Jezaus atsiliepimas buvo toks: Tavo pra§ymas
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sutinka su dievi§kuoju planu. A§ esu karalius ir
ir a§ atsiminsiu tave toje
karalystëje-"Tu bûsi su manim rojuje."

a§ turèsiu karalystg,

Kad Jezaus karalystë dar nebuvo isteigta tada,

kai jis davè piktadariui §i paZadêjim4, ai§kiai

parodo faktas, kad jis mokino savo mokytinius
melstis: "Teateinie tavo karalystê. Tebünie tavo
valia kaip danguje, taip ir Zemê.ie." (Mato 6: l0)
Sita ikveptoji malda patvirtina faktq, kad mesijines karalystes dar nebuvo, ir kad, kaip jau
patyrêm, kuomet ji ateis, ji bus tiesiog èia ant
Zemês.

Taigi ai§ku, kad piktadaris pra§ë Zemi§ko
palainrinimo, ir atsiliepdamas Jezus Zadëjo jam
Zemi§k4 palaiminim4. Tokie Zemi§ki palaiminimai atsteigt4jame rojuje. mesijinès karalystës
karaliavimo metu, bus prieinami visai Zmonijai.
tada kai bus ivykdyti Zeméje "atsteigimo laikai."
Iki tol draugi§kasis piktadaris ir visi kiti, kurie
yra kapuose, turi laukti pa2adêtrl palaiminimq.
Jie laukia uZmigç mirties miegu iki Zemê susiIauks naujosios dienos ryto; ir tuomet jie i§girs
Zmogaus Sunaus bals4 ir bus pabudinti. -Jono
5

:28.

O k4 gi Jezus rei§kê sakydamas "§iandien,"

tada kai dave paZad4 ant kryZiaus buvusiam
piktadariui? Negalêjrmas suderinti §i sakin! su
daugeliais Sventra§ëio liudijimais apie mirusityq padét!, atsirado delto, kad Biblijos vertéjai
padêjo netinkamoj vietoj 2enkleli kom4. Pradiniai Biblijos rankra§ëiai neturêjo jokiq atsky-

rimo Zenkleliq, nes ra§ybos Zenkleliai dar nebuvo
i§rasti. Zenkleliq vartojimas yra nelabai senas
dall'kas. Jie buvo pridêti prie ra§ybos tik apie
kelet4 §imtq metq atgal.

Müsq Biblijos vertëjai, kaip
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ir

visas religinis

pasaulis, tikejo, kad mirties valandoje Zmogus
lieka paimtas i dangi§k4i4 laimés vietq, ir todel

padêjo atskyrimo Zenklell taip, kad sakinys
skaitomas sutiktinai su jq dvasininkq pasakoji-

mais. Padêjç atskyrimo Zenklel! tinkamoj vietoj,
mes gauname tikrqj4 §io teksto prasmç: "i§tikrqjrl sakau tau §iandien, tu büsi su manim
rojuje." Taip sakydamas Vie§pats pareiSke pilnq
pasitikéjim4 savo dangi§kojo Tévo santvarka.
Zodis "§iandien," Jezaus sakinyje, reiSkia t4
dien4. kuri Zmogaus Zvilgsniu atrodê visai negalima susilaukti Zadètosios karalystês. \Iie§paties
likêjimas buvo taip didelis, kad ir tokiu laiku,
kuriuo visos aplinkybès paneige jo vilti, jis

vistiek uZtikrino, kad tikrai bus isteigta mesijinë

karalystë ir bus atsteigtas rojus, ir kad anas
piktadarls bus ten ir turês prog4 gerêties jo
palaimirrimais.
Poyilas Pctgautas i Roju
2 Korintieëiams 12: l-4 Povilas sako. kad jis
matè regëjim4, kuria.me jis buvo "pagauias I

rojq." Bet Apa§talas ai§kina, kad tai buvo tik
"regêjimas,"

ir

nerei§kia, kad tuomet jau buvo

rops [steigtas. Apa§talas ar§kina, kad tame pat
regêjime jis buvo paimtas 1 "treèiqj1 dangq."
Sita informacija patiekia mums raktq, kaip
reikia suprasti vis4 §it4 regëjimq
Apa§talas Petras, savo antrame lai§ke, 3-me
skyriuje, ra§o mums apie t4 pati "treèiAji dangq,"

kur! regëjime matè Povilas. Apa§talas Petras
kalba ne tiktai apie "treëi4ji dangq," bet apie
visus tris "dangus." Jis ai§kina, kad pirmasis i§
§itq dangq buvo pirm tvano, Noës dienose, ir
kad jis buvo sunaikintas tvano metu. Jis ai§kina
toliau, kad po tvano orasidëjo antrasis dangus,

kuris bus sunaikintas po Kristaus antrojo
atêjimo. "Bet," sako Apa§talas. "mes laukiame

pagal jo paZad4 naujo dangaus ir naujos Zemês,
kuriuose teisybê gyvena,"
Sitas "naujasis dangus," kurio n'les laukiame,

bus "treèiasis dangus." "Naujoji Zeme" gi bus

"rojus," kuri Povilas matê regêjime. Ôia Petras
ai§kina, kad abudu, naujasis arba "treèiasis"

ir naujoji arba "roji§koji" Zeme, bus
sutverta arba isteigta po Kristaus antrojo
atëjimo. Sitie parei§kimai patvirtina mt-rsu.
dangus

pirmcsni ai§kinimE, kad rojus dar nêra lsteigtas

ir kad todel niekas negali nueiti i rojq tuojau po
mirties.
Palai

rn i n

imai

R oj in ë j e Z e më j e

Petras sako, kad "anot jo paZadëjimo, mes
laukiame naujo dangaus ir naujos Zemês."
"PaZadêjimas" I kuri Apa§talas, turbùt, nuroclé,
yra para§ytas Izaijo 6-s:17-25. Skaitydami §i4
prana§ystç pan'ratysime, kad vienas atsiZynréjçs
paZado dalykas yra sutvërimas "naujos
Zemès," su kuriuo ateina "dZiaugsmas" ir pasibaigimas "verksmo." Ir ka«l ten nebus kudikir-1,
nepabaigusiq savo dienas. Namq savininkams
bus uztikrintas ekonominis saugumas, nes jie
"stat,vs namus ir gyvens juose"; nes jie "nesidar-

to

buos veltui ir negimdys sumi§imui," anksëiaus
kaip jie §auks, Vie§pats "atsilieps"; ir ten "vilkas
gyvens su avineliu"; ir pagaliau yra duotas lahai

plaèiaprasmis pa2adas: "Jie nebekenks ir neuZmu§ visame mano §ventajame kalne (karalystéje), sako Vie§pats."
Ôia turime vienq biblini garbingosios Dievo
karalystês paZad4, nes "kalnas" §itoj vietoj yra
Dievo karalystês simbolis. Apie t4 pat! kaln4
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yra para§yta Danielio 2:35, 44,45, kur pasakyta, kad jis augo ir pripildê vis4 Zemç. Toje
karalystëje bus atsimenama apie an4 ant kryZiaus
pakabint4j! piktadari". Tos karalystës dëka bus
lsteigtos rojinës s4lygos visame pasaulyje. Prana§ystêje nëra nieko pasakyta apie dangi§kus

palaiminimus;

visi ten duotieji paZadai

yra

Zemi§ki.

Apie t4 pat! nauj4 dangq

ir

nauj4 Zemç yra

prisimenama Aprei§kimo 21:1-4, ir duodami tie
patys paZadai po jq ikürimo. Ir paZiürêkime

apie kokius toli-siekianèius palaiminimus ëia

kalbama! Mes paduodame i§trauk4: "Ir Dievas
nu§luostys visas a§aras nuo jr1 akiq, ir mirties
jau nebebus, né gedëjimo, në reksmo, në vargo
nebebus, nes, kas buvo pirma, praêjo."
Prana§as Izaijas ir Apreik§tojas jungia "naujq
dangq ir naujq Zemg" su "naujaj4 Jeruzalç."
Povilas, Galatieèiams 4:26, ai§kina, kad baZnyéia yra ta naujos Jeruzalés klasë. BaZnyèia

yra taipgi vadinama Kristaus "jaunoji," ir

skaitydami Aprei§kimo 21:9, 10, mes suZinome,
kad §ita "jaunoji" i§ tikrqjq yra "naujoji Jeruzalê." Taip tad mes matome, kad kuomet jau

bus lkurtas naujasis dangus

ir naujoji |atë,
ir bus su

baZnyèios klasè tuokart bus pabaigta

Vie§paëiu Jezumi, kaip bendratêvoniai ru juo
Sios naujosios karalystés santvarkoje.

Tada baZnyèia, kaip Jezaus jaunoji, dalyvaus
juo palaimintame darbe, suteikdami gyvenim4
visiems. kurie klausys ir ateis prie gyvenimo
versmës: "Dvasia (müsq Vie§pats Jezus) ir
jaunoji sako: Ateik.. . ir kas nori, tegul ima
su

gyrybês vandens dovanai." (Apr. 22:17)
Apreik§kimo knygoje pasakyta, kad gyvybês
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vanduo i§tekëjo i§ Dievo ir Avinêlio sosto.
Tokiais tad ivairiais ir puikiais simboliais yra
parodyta, kad tuomet prieinamieji gyvenimo
palaiminimai bus gaunami naujosios karalystês,
"sosto," statytomis s4lygomis. Jais galës pasinaudoti visi, kurie norës, delto, kad juos nupirko
Avinêlis. kurs buvo uZmu§tas. -Apr.22:1.
Suprantama, kad "dangus" ir "àemê" §iuose
apra§ymuose taip pat yra simbolinê; ir Ra§tas
parodo, kad jie perstato dvi karalystês vaizdomainas, bütent, dangiSk4, susidedanëi4 pirmiausiai i§ Jezaus ir jo pagarbintos baànyëios, kuri
bus dvasiniais nematomais valdovais karalystëje;

antroj vietoj yra Zemi§koji vaizdomaina,

susi-

dedanti didZiumoje i§ prikeltq senovës prana§q
ir kitq senovës vertingqjq, kurie bus padaryti
"kunigaik§ëiais visoje àemèje." -Psal. 45: 16.
Jezus pasakê: "Jüs matysite

Abraoml. Izaok4

ir Joküb4 ir visus prana§us Dievo karalystèje."
I§tikrujq jie bus prikelti i§ numirusiq ir
sugrqZinti

!

tobul4 Zmoginl gyvenim4;

ir

su

Sitais tobulais valdovais bei dieviSkojo Kristaus

atstovais, pasaulio àrnonija turës tiesioginiq
susisiekimq. Taip, ji bus tikra karalystê, ir kai
ji bus i"steigta, tikri gyvenimo palaiminimai bus
teikiami visam vaitojanëiam stttvêrimui.

Tokiq tad vilt! paliekia mums Sventasis
ir sutvirtinimui, reikalui
priêjus. Garbé, §lovë ir nemirtinumas ir bendra
Ra§tas mùsq paguodai

tëvonystë su Jezumi jo karalystéje, yra siqloma
visiems i§tikimiems krik§ëionims; o tobulas
àmoginis gyvenimas, iemi§kame rojuje, visai

Zmonijai. kuri, tada kai Mesijo karalystè bus
i.steigta, klausys jos istatymq ir priims "gyvybês
vandeni dovanai."
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Karal

u-stës

Palaiminimai

Stai kok! garbingq palaimq laik4 §ita dievi§koji karalystê suteiks nuodême susirgusiam
pasauliui, kaip atsakymq i maldavim4: "Teateinie tavo karalystë. Tebünie tavo valia kaip
danguje. taip ir Zemèje!" I§tikruju tai bus nauja
gadyne. Praeityje lvykusios gadyniq permainos
nuo vienos ! kiti1, buvo atsiZymëjusios ir pastebëtinos, bet §ita permaina bus Zymiausia ir
keisèiausia, nes ji reik§ perkeitim4 visame
pasaulyje §etono vie§patavimo i Mesijo karaliavim4, nuo mirties valdZios i gyvenimq; nuo
prietaringo garbinimo netikrq dievq, I protingq

garbinima Jehovos, tikrojo Dievo ir Kristaus.
jo Sünaus, pasaulio Atpirkéjo ir GyvybêsDavëjo.

Prisiminimas apie tokias toli-siekianéias permainas bùtq beveik netikëtinas,

jei neturètumém

uZtikrinimo, kad visa tai suplanavo

ir

paZadejo

Visagalis Dievas, visatos Sutvertojas, kuris turi
uZtenkamai galios, per savo Süni1, sugraZinti
numirusius i g1'venim.1, taip kaip jis pradZioje

Ir koks tai bus
kai visa 2monija gri§ !

turéjo galios sutverti gyvybç.
garbingas vaizdas,

Diev4 ir i gvvenim4, su amZinos linksmybës
giesmënris ant jLl lùpLl ir jq §irdyse! I§tikrujq
"jie gaus dZiaugsmo ir Iinksmybés. o skausmas

ir

vaitojimas bëgs §alin." -Iza. 35:10.
Dabar skausmas ir vaitojimas. rodos, yra
neatskiriami nuo müsq kunq, taèiau Dievo
paZadas yra toks, kad jie "bêgs §alin." Nuodémê,
ligos ir mirtis buvo prieZastimi vistl liùdesiq
pasaulyje, ir §itie Zmonijos "prie§ai" turês büti
sunaikinti l\{esijo karalystës veikimu. Nors
verkimas ir apsivilkimas mai§âis ir apsibarsty-

mas pelenâis tçsési per ilgqiq nuodêmës ir
mirties nakti., taèiau, netrtkus, i§au§ vaitojanëiam sutvërimui Tükstantmetinio ryto au§ra.
Tuomet bus nu§luostytos a§aros nuo visq veidq,
ir pelenq viet4 uZims graZybê ir nuliùdimo dvasios viet4 uZims dZiaugsmas.

Izaljo 25:6-9 prana§as patiekia mums prana§ing4 naujosios karalystês apra§ymA, tada kai

roji§kos s4lygos bus isteigtos visame pasaulyje,
rr viena tos prana§1,stes daiis sako, kad tuomet
Dievas "sunaikins mirti amZinai." I Korrntieôiams 1 5 :54 apa§talas cituoja t4 paZadrl ir ai§kina,
kad jis bus lvykdytas pc baZnyèios i§auk§tinimo
! nemirtingum4, i§vien su jos Vie§paèiu. Vienas

i§ pradiniq palaimintq karalystés paZadq buvo

duotas Abraomui, kuri suteikdamas Dievas
pasakè, kad per jo sèklq bus paiaimintos visos
Zemes giminès.
Galatieèiams 3 : 8, 1 6 ir 27 -29, Povilas ai§kina,
kad Abraomui duotasis paZadas bus ivykintas
per Kristq ir jo pagarbint4 baZnyëiq, jo i§tikimuosius pasekêjus §iame amZiuje. Del tos tad
prieZasties roji§kos gyvenimo ir laimês sqlygos
dar nebuvo lsteigtos Zemèje; nes Kristaus pasekêjai §iame amZiuje, kurie dalyvaus jo dangi§kuose namuose ir bus bendratêvoniai su juo,

suteikime pasauliui gyvenimo palaimq, turi
pirma hüti i§rinkti ir prirengti uiimti auk§tas
vietas karalystêje.
Laikq Zenklai neabejotinai parodo, kad mes
dabar gyvename §ios gadynes pabaigoje, kuomet
Kristaus baZnyëios surinkimo darbas yra beveik
uZbaigtas. Tai rei§kia, kad netolimoje ateityje
pasirodys ilgai laukto;i gadyné, Zadétieji palaiminimo laikai. Netrükus tamsioji verksmo

naktis, paliks viet4 giedojimo rytui. Tikros
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linksmybës laikas bus tada, kai nebebus daugiau

laidotuvitl, nes jq viet4 uZims laimingas susivienijimas su mylimais draugais ir giminëmis,

kurie buvo laikinai praZuvg mirtyje. Tai

naujas

ir

bus

amZinas susivienijimas su tais, kurie

tuomet klausys anos dievi5kos karalystës isakymq, ir paklusnumu pasidarys atsteigianèiosios
dievi§kojo Kristaus ir jo pagarbintos jaunosios
galybës dalyviais.

-Apr. 22:17.

Joks atpirktosios padermës sutvërimas nebus
perZemas dievi§k4jai malonei pasiekti. Jo visagalingos ir palaimintos karalystés veikimu ne
vienas i5 nuodêmës sugadintqjq nebus kritçs
taip Zemai, kad meilingoji Dievo ranka nebegalëtu pasiekti ir i§gelbêti krauju atpirktqsias

sielas;

joki

neZinojimo

ir

prietarq

tamsybë

Zmoniq §irdyse nebus taip tir§ta, kad dievi§kosios
tiesos ir meilês §viesa negalëtu juos ap§viesti ir

suteikti jiems naujosios dienos dZiaugsmo ir
ir duoti jiems progos parodyti

linksmybês

paklusnum4

ir

Nebus ligos,

dalyvauti dievi§kose palaimose.

kuri galètq uZpulti ir

gadinti

Zmogaus kùnq. Didysis Gydytojas tikrai ir pilnai

jokiq sudarkytq künq, baisingq arba perpilnq arba
proti§kai silpnq; visi bus pilniausiai i§gydyti ir
i§gydys visus. Jo karalysteje nebus

i§tobulinti.
Tegul niekas nemano, kad visuotinas suderinimas ir i§gelbéjimas kiekvieno asmens bus
daromas neatsiZvelgiant i jq paklusnum4 naujosios karalystës istatymams. §ventasis Ra§tas
nesiqlo tokio bei§lyginio i§ganymo. Apa§talq
Darbuose 3:19-23 apa§talas kalba apie büsim4ji atsteigimo laikq, kuri Dievas yra paZadêjçs visq savo §ventqjq prana§q burna. Bet jo
ai§kiai pasakyta, kad palaiminimai bus sriteiki66

ami tiems, kurie klausys "ano prana§o," dievi§kojo Kristaus. Jis sako: "Ir atsitiks, kad

kiekviena siela, kuri tik nepaklausys ano prana§o, bus i§naikinta i§ tautos tarpo."
Povilas stato klausimq, kaip kas gali tikêti i
Kristq, jei jis néra girdëjgs apie ji. Taëiau né
vienas nebus i§ganytas arba praZudytas delei
savo neZinojimo. §ventasis Ra§tas mokina, kad
në vienas nebus sunaikintas "antra mirtimi,"
kol nebus gavçs tikr4 tiesos paZinim4 ir gavçs
piln4 prog4 tikêti ir klausyti. To tikslo lvykdymui Dievo plane yra paZymétas pabudinimas
visq, kurie yra uZmigg mirties miegu. Apie §ita
pabudinim4 kalba Apa§talas Povilas, sakydamas, kad Dievas nori, kad visi bttq "i§ganyti,"
ne amZinai, bet i§gelbêti i§ mirties miego, kad
galêtq paZinti ties4 ir susipaZinti su Dievo do-

vanq-jo Sünumi, kurs yra jq Atpirkêjas. Bet
ami.inqii gyvenimq laimès tik tie, kurie, po to
kai jie bus paZinç tiesq, "tikès" i ji. Jono 3:16
yra ai§kiai pasakyta, kuriems yra skirta §ita
Dievo malonê. Tekstas taip skaitosi: "Nes

Dievas taip myléjo pasaull, jog davë savo vienagimi Sünq, kad kiekvienas, kuris i ii tiki, nepraZttq, bet turètq amZin4 gyvenim4."
Ne mûsq dalykas yra speti kiek daug arba
nedaug atmes Dievo malong Tükstantmetiniame

amZiuje, tada

kai ai§ki tiesos Zinia pripildys

Zemç, kaip jüros gilybes. Esamojo laiko aplinky-

bès nepatiekia mums jokios tikros taisyklês,
gelbinëios teisingai nusprgsti, nes visas pasaulis
dabartinu laiku yra apakintas didZiojo suvedàio-

tojo, §etono, apgaulingqja itekme. Netinka
manyti, kad visi, kurie girdi baZnyëios varpr4
gars4, jau turi piln4 progq paZinti ties4 apie
Kristq ir tikéti i ji, delto, kad dabar turime
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labai daug nesutinkanèiq baZnyèiq varpq.

BaZnyéios yra nesuderinamai pasidalinusios ir
nebeZino kas yra tiesa; ir jei aklas veda akl4,
tai galima laukti, kad abuCu lkris i sumi§imo
ir abejojimo duobç. Ir taip dabar darosi.

Bet tuojau po ikürimo karalystês, kurioje
piktadaris pra§é Jezaus, kad atsimintq ji, §etonas, didZiausis Zmonijos prie§as, bus suri§tas.
(Apr. 20: l, 2) Mesijo galybës pavartojimas yra
prilygintas uZtekëjimui saulës, nes naujasis
Zemês Karalius yra pavadintas "Teisingumo

Saule," kuri uZtekês su savo gydanëi4 ir gaivinanëiq galybç, ir i§bla§kys visas tamsybês ir

niektikystës ùkanas, suteikdama pasauliui

ir Evangelijos §vies4.
Tai bus laikas, kuriuo visi turês pilniausi4

tikrosios Dievo meilés

prog4 priparodyti savo i§tikimum4 ir paklusnum4 teisingiems Dievo istatymams, kurie tuomet bus vykdomi mesijinës karalystës santvarkoje. Kurie pasirodys i§tikimi, tiems bus leista
amZinai gyventi atsteigtame Zemi§kame rojuje.

Kurie gi netikés

ir

neklausys, tie, kaip Sventa-

jame Ra§te pasakyta, bus "sunaikinti i§ Zmoniq
tarpo." -Ap. Darbai 3:23.
Taip tad ateis Dievo kara.lystë ir jo valia bus
vykdoma Zemëje taip, kaip danguje. Tokiu tad
büdu Kristus karaliaus kaip Dangi§kojo Têvo
atstovas, iki jis pavergs sau visus pasiprie§intojus
ir visoki4 valdli4, ir padarys, kad kiekvienas
kelias priklaups ir kiekvienas lieZuvis iSpaZins
Dievo ir Tëvo i§minti, teisingum4, meilg ir
galybç.
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