Judo 7: Taip pat Sodoma ir Gomora... lieka pavyzdžiu, kentėdami
_________________ ___________________ bausmes.

PASTABA: Turime leisti Biblijai pačiai save paaiškinti. Šioje eilutėje matome, kad
Sodoma ir Gomora buvo sunaikintos amžinąja ugnimi kaip pragaro pavyzdys,
bet šie miestai daugiau nebedega. Jie pavirto į dulkes (2 Petro 2, 6), kurias padarė
amžinoji ugnis. Ji amžina dėl savo pasekmių. (žr. priedą „Turtuolis ir Lozorius“)

15. Kai teigiama, kad nedorėliai bus kankinami „per amžių   
amžius“, ar tai reiškia begalinį laiką (Apreiškimo 20, 10)?
Jonos 2, 7: Nužengiau į kraštą, kurio velkės užsklendė mane
____________________.

PASTABA: (ši pastaba pateikta remiantis originalo vertimu – hebrajų arba graikų
kalba) Ne, Jona buvo žuvies pilve tris dienas ir tris naktis (Jonos 2, 1), bet vis tiek
sakoma jis buvo „amžinai“. Žinoma, jis jautėsi taip, lyg tai truko amžinai! Graikų
kalbos žodis, išverstas kaip „per amžius“ (Apreiškimo 20, 10), yra „aion“, o iš šio
yra kilęs žodis „amžinybė“. Tai dažniausiai reiškia nenustatytą – ribotą arba neribotą – laiko periodą. Žodis „amžinai“ Biblijoje pavartotas 56 kartus, nurodoma
tai, kas jau baigėsi. Vienu atveju žodis „amžinai“ apibūdina visą ištikimo vergo
gyvenimą (Išėjimo 21, 6), o kitu atveju žodis „amžinai“ reiškia dešimt palikuonių
kartų (Pakartoto Įstatymo 23, 3). Kalbant apie žmogų, žodis „amžinai“ reiškia „tiek
ilgai, kiek jis gyvena“ (1 Samuelio 1, 22. 28).

16. Ką Jėzus padarys dėl Savo žmonių po to, kai nuodėmė ir
nusidėjėliai bus sunaikinti?
2 Petro 3, 13: Pagal Jo pažadą mes laukiame naujo dangaus ir

____________________ _____________________, kuriuose gyvena
teisumas.

Apreiškimo 21, 4: Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų

akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei
___________________, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo.

PASTABA: Ant šio apvalyto pasaulio pelenų Dievas sukurs naują dangų ir naują
žemę. Jis žada džiaugsmą, ramybę ir neapsakomą laimę visiems gyviems kūriniams visą amžinybę.

17. Ar nuodėmės problema kada nors vėl iškils?
Nahumo 1, 9: Jis padarys galą, ir nelaimės _____________________!
PASTABA: Ne! Pažadas yra savitas. Nuodėmė niekada daugiau nebeiškils. 		
Štai jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatmins, tai nė į galvą
niekam nebeateis. (Izaijo 65, 17)

18. Kokį įžvalgų klausimą uždavė Jobas?
Jobo 4, 17: Argi gali žmogus būti ____________________už Dievą?

PASTABA: Jei jūsų sūnus taptų užkietėjusiu nusikaltėliu, ar manytumėte, kad jį
reikėtų nubausti? Tikriausiai – taip. Bet ar norėtumėte deginti jį gyvą ugnyje, palikti baisiose agonijose bent vieną dieną? Žinoma – ne. Jūs to nepakeltumėte. Taip
pat ir mylintis Viešpats negalėtų pakelti, matydamas besikankinančius Savo mylimus vaikus. Tai būtų blogiau nei visi žiaurūs karai kartu paėmus. Ar Dievas toks?
Iš tikrųjų – ne! Amžinasis kančių pragaras Dievui būtų nepakeliamas ir visiškai
priešingas Jo kupinam meilės ir teisingumo charakteriui.

Jūsų atsiliepimas
Labiau už viską Jėzus trokšta, kad jūs būtumėte Jo naujoje šlovingoje

karalystėje. Jis nori, kad jūs užimtumėte Jo jums paruoštą buveinę. Ar jūs
dabar nuspręsite priimti Jo pasiūlymą?

Atsakymas: ______________________________

Priedas
Šioje dalyje pateikta papildoma informacija, kurią galima tyrinėti toliau.

Turtuolis ir Lozorius
Daugelis naudojasi palyginimu apie turtuolį ir Lozorių, mėgindami
įrodyti, kad mirę žmonės eina tiesiai į dangų arba pragarą. Panaudodamas
šią istoriją, Jėzus neturėjo tokių ketinimų. „Pragarui“ įvardyti Jėzus vartojo
žodį „hadas“ (graikų mitologijoje taip vadinama kančių vieta). Visi žydai,
besiklausantys šios kalbos, suprato, kad Jėzus, norėdamas iliustruoti mintį,
pasitelkia gerai žinomą mitą. Jei pažvelgtume giliau, į Luko 16, 19–31, greitai pamatytume, kad šiame palyginime apstu simbolių, kurių Jėzus niekada
nenorėjo, kad priimtume pažodžiui.
Pavyzdžiui, ar visi išgelbėtieji eina į Abraomo prieglobstį? Ne.
Ar žmonės danguje ir pragare kalbasi tarpusavyje? Ne.
Ar šalto vandens lašelis atvėsina degančio pragare asmens liežuvį? Ne.
Ar Abraomas nusprendžia, kas yra išgelbėtas, o kas – prarastas? Ne.
Taigi palyginimas negali būti naudojamas mokyti tokiu būdu, kad žmonės, mirę prieš pasaulio pabaigos paskutinę teismo dieną, po mirties eis tiesiai
į dangų arba pragarą. Pasakyta: „Pats žodis, kurį Aš kalbėjau, nuteis jį paskutiniąją dieną“ (Jono 12, 48).
Tai ką šis palyginimas reiškia? Turtingas vyras yra žydų tautos simbolis,
puotavimas – Šventasis Raštas, o elgeta prie vartų – pagonys, badaujantys
Žodžio. Jėzus baigė palyginimą pastebėjimu, kad „jeigu jie neklauso Mozės nei
pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų“ (Luko 16, 31). Iš tikrųjų
Jėzus vėliau prikėlė iš numirusiųjų žmogų vardu Lozorius ir daugelis žydų
vadovų vis dar netiki (Jono 12, 9–11).
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10. Pelenų miestai
(žr. Pradžios 19, 1–29)

A

braomas žinojo, kad jo sūnėnas daro
didelę klaidą, kai Lotas su savo šeima nusprendė
persikelti gyventi į Sodomą. Žemesniajame Jordano slėnyje buvo gražūs ir prabangūs miestai, bet
jie taip pat buvo ir labai pagedę. „O Sodomos gyventojai buvo nedori ir labai nusidėję Viešpačiui“ (Pradžios
13, 13). Galiausiai dėl jų daromų bjaurių dalykų
Dievas nusprendė tuos nuodėmingus miestus sunaikinti. Bet pirmiausia Jis į Sodomą pasiuntė du
angelus, kad išgelbėtų Lotą ir jo šeimą.
Prieš įžengdami į Sodomą šie angelai priėmė dviejų pakeleivių išvaizdą. Lotas pastebėjo
pro vartus įžengiančius du patrauklius nepažįstamuosius ir, žinodamas, kad vakare šio nedoro
miesto gatvės yra toli gražu nesaugios, jis ragino
juos apsistoti jo namuose. Bet
tai stebėjo nedori žmonės ir tą
vakarą susirinko prie Loto durų
reikalaudami, kad jis išvestų
savo svečius, jog jie galėtų jais
pasinaudoti. Lotas veltui bandė
įtikinėti prie jo durų susirinkusią
užsispyrusią minią. Jų demoniškas apsėdimas tik intensyvėjo
ir greitai minia pradėjo gąsdinti
patį Lotą! Tuo metu angelai ilgiau nebegalėjo slėpti savo tapatybės. Jie įsitraukė Lotą į vidų,
kad jį apsaugotų, o prie durų
esančią įsiutusią minią nuplieskė akinančia šviesa.
Kitą rytą angelai pasakė Lotui ir jo šeimai: „Bėgte gelbėkite
savo gyvybę, atgal nesižvalgykite...
Gelbėkitės kalnuose, kad nepražūtumėte“ (Pradžios 19, 17). „Tuomet
Viešpats liejo ant Sodomos ir Gomoros sierą ir ugnį“
(Pradžios 19, 24). Buvo pasigailėta tik Loto ir jo
dviejų netekėjusių dukterų, o žmona, su ilgesiu
pažvelgusi atgal į Sodomą, pavirto druskos stulpu.
Dievo Žodis mums rodo, kad paskutinėmis
dienomis sąlygos pasaulyje bus panašios į Sodomos – bus ir bausmė!

Tyrinėjimas

Perskaitę Biblijos tekstus, užpildykite tuščias vietas.
1. Kokie du miestai pateikti kaip pavyzdys dėl nedorėlių su
naikinimo?
2 Petro 2, 6: Paversdamas pelenais ____________________ ir

____________________ miestus, pasmerkė juos žlugti ir taip davė
pavyzdį ateities bedieviams.

PASTABA: Dievas sunaikino tuos du miestus amžinąja ugnimi – tokia pat ugnimi,
kuria sunaikins pragare nedorėlius.

2. Kada nedorėliai bus sunaikinti pragaro ugnyje?
2 Petro 2, 9: Taigi Viešpats žino... kaip išlaikyti nedoruosius
____________________ dienai ir bausmei.

Jono 12, 48: Pats žodis, kurį Aš kalbėjau, nuteis jį ________________
_______________.

Mato 13, 40–42: Taip bus ir ____________________

____________________. Žmogaus Sūnus išsiųs Savo angelus, tie

išrankios iš Jo karalystės visus papiktintojus bei nedorėlius ir įmes juos į
žioruojančią krosnį.

PASTABA: Anksčiau pateiktuose tekstuose Biblija aiškiai kalba, kad teismo dieną per pasaulio pabaigą nedorėliai bus įmesti į ugnį – ne tada, kai jie mirs. Taigi
akivaizdu, kad pragare dabar nieko nėra. Sąžininga, kad nė vienas neturi būti nubaustas, kol jo byla neišnagrinėta teisme. Žmonės sulaukia atpildo arba bausmės
per Antrąjį atėjimą, o ne prieš jį (Apreiškimo 22, 12).

3. Jei mirusieji nedorėliai nėra pragare, tai kur jie yra?
Jono 5, 28–29: Ateis valanda, kai visi ____________________

__________________ išgirs Jo balsą. Kurie darė gera, prisikels gyventi,
kurie darė bloga, prisikels stoti į teismą.

PASTABA: Biblija garantuoja mums, kad mirusieji nedorėliai yra pasilikę kapuose
iki prisikėlimo per pasaulio pabaigą. Jie išgirs juos šaukiantį Jėzaus balsą ir pakils
iš kapų, o ne iš pragaro.

4. Koks yra atpildas arba bausmė už nuodėmę?
Romiečiams 6, 23: Atpildas už nuodėmę – ____________________, o

Dievo malonės dovana – amžinasis gyvenimas mūsų Viešpatyje Kristuje
Jėzuje.

PASTABA: Bausmė už nuodėmes nėra amžinasis gyvenimas pragaro ugnyje, priešingai – tai mirtis. Mes visi mirsime pirmąja mirtimi (Hebrajams 9, 27). Bet Biblija

sako, kad mirtis, kuria mirs nedorėliai pragare, yra antroji mirtis (Apreiškimo 21,
8). Iš pirmosios mirties visi prikeliami dėl bausmės arba atpildo; o po antrosios
mirties nebėra prisikėlimo. Po to jau – viskas. Be to, jei bausmė už nuodėmę yra
amžinasis kankinimas pragaro ugnyje, tai už bausmę Jėzus nesumokėjo.

5. Kokie visiems žmonėms yra tik du pasirinkimai?
Jono 3, 16: Kad kiekvienas, kuris Jį tiki, ____________________, bet
turėtų ____________________ ____________________.

PASTABA: Rašte sąvokos „skaistykla“ nėra. Biblija nurodo tik du pasirinkimus –
amžinasis gyvenimas arba amžinoji mirtis (Pakartoto Įstatymo 30, 15).

6. Kas nutiks nedorėliams pragaro ugnyje?
Psalmė 37, 10. 20: Dar valandėlė, ir nedorėlio nebebus; žvalgysiesi
po vietą, kur jis buvo... Bet nedorėliai ____________________,
...____________________ lyg dūmai.

Malachijo 3, 19. 21: Žiūrėk! Jau arti diena, liepsnojanti kaip krosnis!
Visi įžūlieji ir nedorėliai bus ražiena, kurią ateinanti diena taip

____________________... Jūs sutrypsite nedorėlius, nes jie bus pelenai
po jūsų kojų padais tą dieną.

PASTABA: Nedorėliai pragare pavirs dūmais. Liks tik pelenai.

7. Kur bus pragaro ugnis?
Apreiškimo 20, 9: Jie žygiavo per visą ____________________

platumą ir apsupo šventųjų stovyklą ir mylimąjį miestą. Bet nukrito
ugnis iš dangaus ir juos prarijo.

2 Petro 3, 10: Stichijos nuo _____________________ suirs, ir žemė su
savo veikalais sudegs.

PASTABA: Pragaro ugnis bus čia, žemėje, nes degs pati žemė...

8. Ar už pragaro ugnį bus atsakingas velnias?
Apreiškimo 20, 10: O jų suvedžiotojas velnias __________________

PASTABA: Kai nuodėmė, nusidėjėlis ir viskas žemėje bus sunaikinta, ugnis užges.
Ji daugiau niekada nebedegs. Amžinasis kančių pragaras atimtų galimybę kada
nors visiškai atsikratyti nuodėmės. Dievo planas yra atskirti nuodėmę ir ją sunaikinti, o ne įamžinti: „Štai Aš visa darau naują“ (Apreiškimo 21, 5).

10. Ar pragare sunaikinama abu – siela ir kūnas?
Mato 10, 28: Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos.
Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir ____________________, ir
__________________ pragare.

PASTABA: Daugelis tiki, kad siela niekada nemiršta, bet Dievas sako dukart:
„Žmogus, kuris nusideda, turi mirti.“ (Ezechielio 18, 4. 20). (Kiti Biblijos vertimai
sako: „Ta siela, kuri nusideda, ta turi ir mirti“). Taigi pagal Raštą pragaro ugnyje bus
sunaikinta nedorėlio ir siela, ir kūnas.

11. Dėl ko liepsnos pragaro ugnis?
Mato 25, 41: Eikite šalin nuo Manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri
prirengta _____________________ ir jo angelams!

PASTABA: Ugnies tikslas – sunaikinti šėtoną, jo piktuosius angelus ir nuodėmę.
Jei atsisakau išsilaisvinti iš nuodėmės nelaisvės, turėsiu būti sunaikintas kartu su
ja, nes jei nuodėmė nėra sunaikinama, ji vėl užterš visatą.

12. Kaip Biblija vadina nedorėlių sunaikinimą?
Izaijo 28, 21: Viešpats... rūstaus... kad įvykdytų tai, ką turi įvykdyti,

– Savo nepaprastą užmojį, kad užbaigtų darbą, ___________________
_____________________.

PASTABA: Dievas negali pakęsti minties, jog turi sunaikinti tuos, kuriuos myli.
„Viešpats... kantriai elgiasi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų“ (2 Petro 3, 9). Jis nuolat kartoja: „Sugrįžkite, sugrįžkite iš savo nedorų kelių, kad
nemirtumėte“ (Ezechielio 33, 11). Žmonių sunaikinimas yra taip svetima Dievui, kad
pragaro ugnis yra vadinama Jo „neįprastu darbu“. Dievas daugiau nieko nenori
kaip tik išgelbėti Savo žmones. Prieš tai, kai jie bus sunaikinti, kiekvienas nedoras
asmuo pripažins, kad Dievas yra teisus (Romiečiams 14, 11).

13. Ar Biblijos žodžiai „neužgesinama ugnis“ reiškia, kad      
ugnis niekada neužges?

________________ į ugninės sieros ežerą, kur dega žvėris ir netikrasis

Mato 3, 12: Jo rankoje vėtyklė, ir Jis išvalys Savo kluoną. Kviečius

PASTABA: Ne! Velnias toli gražu nebus atsakingas už pragaro ugnį, nes jis pats
bus į ją įmestas. Jį galiausiai pavers „pelenais ant žemės“; Dievas kalba apie šėtoną:
„tavęs niekada nebebus“ (Ezechielio 28, 18. 19).

PASTABA: Ne! Neužgesinama ugnis negali būti užgesinta. Tačiau kai viskas sudegs, ji užges. Pavyzdžiui, įspėjama, kad jei Dievo žmonės nebus ištikimi, Jis uždegs ugnį Jeruzalėje, kuri „niekada neužges“ (Jeremijo 17, 27). Ir Raštas atskleidžia,
kad ši pranašystė jau išsipildė. „Dievo Namai buvo sudeginti, Jeruzalės sienos nugriautos, visi jos rūmai ugnies suryti ir visi brangūs daiktai sunaikinti... kad įvyktų per
Jeremiją ištartas Viešpaties žodis“ (2 Metraščių 36, 19. 21). To gaisro negalėjo užgesinti
tol, kol jis visko nepasiglemžė; tada jis užgeso. Šiandien jis nedega, nepaisant to,
kad jį Biblija vadina „neužgesinamu“.

pranašas. Jie bus kankinami dieną ir naktį per amžių amžius.

9. Ar kada nors pragaro ugnis užges?
Izaijo 47, 14: Tai ne ____________________, prie kurių galėtum
pasišildyti, tai ne židinys, prie kurio susėstų žmonės!

surinks į klėtį, o pelus ____________________ neužgesinama ugnimi.

14. Ar pasakymas „amžinoji ugnis“ reiškia „nesibaigianti“?

