__________________: „_________________ Kristus yra Viešpats!“

Atsakymas: ______________________________

didžiulės minios, skelbiančios: „... tikri ir _____________________ Jo
__________________!“

Priedas

Apreiškimo 19, 1–2: Paskui aš girdėjau danguje skardžius balsus tarsi

PASTABA: Nedorėliai visi pripažins, kad Dievas buvo sąžiningas ir teisingas ir
kad Jis žūtbūtingai stengėsi juos išgelbėti, bet jie atvirai nusprendė atmesti Jį ir
gyventi savanaudišką gyvenimą nuodėmėje. Po tokio visuotinio pripažinimo diskusija dėl nuodėmės bus amžiams nurimusi ir bus saugu sunaikinti nusidėjėlius.

11. Kas vyks toliau?
Apreiškimo 20, 9: Bet ___________________ _________________ iš
dangaus ir juos ____________________.

Apreiškimo 20, 15: Kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje,
tas buvo įmestas į ugnies _____________________.

PASTABA: Dievo ugnis tada nukris ant nedorėlių ir aplink Dievo miestą suformuos didžiulį ugnies ežerą. Ši ugnis galiausiai visus juos pavers pelenais (Malachijo 3, 21). Velnias negalės kontroliuoti šios pragaru vadinamos ugnies. Vietoj to
jis ir jo angelai bus taip pat nubausti ugnimi ir paversti pelenais (Apreiškimo 20,
10; Ezechielio 28, 18). Iš šios ugnies, kuri dar vadinama antrąja mirtimi, prisikelta
nebus (Apreiškimo 20, 14).

12. Kai ugnis užges, ką Dievas padarys dėl Savo žmonių?
Izaijo 65, 17: Štai jau _________________ naują dangų ir naują žemę.
2 Petro 3, 13: Pagal Jo pažadą mes laukiame naujo dangaus ir naujos
žemės, kuriuose gyvena _____________________.

PASTABA: 70 metų Babilono nelaisvės pabaigoje izraelitai sugrįžo į pažadėtąją
žemę ir atstatė miestą. Po tūkstantmečio šventieji pamatys, kaip Jėzus kurs naują
dangų (atmosferą) ir tobulą naują žemę, kur nuodėmė daugiau nebeiškels savo
bjaurios galvos (Nahumo 1, 9). Rojus, kurį Adomas ir Ieva prarado dėl nuodėmės,
bus atkurtas su visa Edeno šlove. Ramybė, džiaugsmas, meilė ir tobula laimė Dievo žmonėse pasiliks amžinai!

13. Kur galiausiai teisieji gyvens?
Apreiškimo 21, 3: Dievo padangtė tarp žmonių. Jis
_________________ pas __________________.

Mato 5, 5: Palaiminti romieji; jie paveldės ____________________.
PASTABA: Abu – Dievas Tėvas ir Dievas Sūnus – gyvens su šventaisiais naujojoje
žemėje. Tik pagalvok apie tai – turėti kaimyną Dievą!

Jūsų atsiliepimas
Jėzus sako: „Einu jums vietos paruošti“ (Jono 14, 2). Jis šventajame mieste

turi jums buveinę. Ar dabar priimsite Jo siūlomą amžinąjį gyvenimą, kad Jis
galėtų jums suteikti gimimą iš naujo ir paruošti jus Savo karalystei?

Šioje dalyje pateikta papildoma informacija, kurią galima tyrinėti toliau.

1 000-io metų schema
Įvykiai, kuriais prasideda 1 000 metų:
1. Jėzus sugrįžta DĖL Savo šventųjų, o mirusieji teisieji yra prikeliami.
2. Nedorėliai yra nužudomi Viešpaties atėjimo metu, prasideda niokojantis žemės
drebėjimas ir kruša.
3. Teisieji yra pakeičiami, tada pakeliami į dangų pasitikti Viešpatį.
4. Debesys nuneša teisiuosius į dangų.

i

1 000 metų

Sąlygos ir įvykiai prasidėjus 1 000-iui metų...
1. Šventieji danguje dalyvauja teisiant nedorėlius.
2. Šėtonas ir jo angelai yra priversti likti žemėje,
kur – visiškas nuniokojimas ir tamsa.
3. Žemėje nėra gyvų žmonių.

  i

Įvykiai besibaigiant 1 000-iui metų...
1. Jėzus sugrįžta SU Savo šventaisiais, ir šventasis miestas nusileidžia ant Alyvų
kalno.
2. Nedorėliai yra prikeliami, o šėtonas įtikina nedorėlius atakuoti šventąjį miestą.
3. Nedorėliai yra teisiami, po to nubaudžiami iš dangaus ugnimi, kuri galiausiai
suryja prarastuosius.
4. Dievas sukuria naują dangų ir naują žemę ant apvalytos žemės pelenų.

Bedugnė
Terminas „bedugnė“ (Apreiškimo 20, 1) yra dažnai klaidingai suprantamas. Jis išverstas iš graikų kalbos žodžio „abusos“. Graikų kalba Senajame Testamente šis žodis vartojamas kalbant apie beformę,
tamsią žemę – tokią, kokia ji buvo prieš Kūrybą. „Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. O žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę, ir
dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų“ (Pradžios 1, 1–2). Žodis „abusos“
vėl pavartotas iliustruojant būseną, kai demonai neturi nė vieno, kurį
galėtų apsėsti ar manipuliuoti (Luko 8, 31).
Per 1 000-į metų velnias bus „surakintas“ aplinkybių, „kad nebegalėtų suvedžioti tautų“ (Apreiškimo 20, 3). Reali grandinė niekada negalėtų surakinti dvasinės būtybės. Tik vienas dalykas gali sulaikyti jį
nuo žmonių gundymo – gyvų žmonių nebuvimas! Kai ateis Jėzus, visi
nedorėliai bus nužudyti, o teisieji bus paimti į dangų, taigi šėtonas ir
jo angelai bus įkalinti šioje planetoje, kur nebus ko gundyti. 1 000-į
metų jie klajos ir skins savo maišto vaisius. Tai labiausiai apgailėtinos
aplinkybių grandinės, kurios kada nors buvo nukaldintos. Tokiu būdu
apribotas šėtonas ir jo angelai. „Jie bus suvaryti į krūvą tarsi belaisviai
duobėje. Jie bus uždaryti kalėjime ir po ilgo laiko gaus bausmę“ (Izaijo 24, 22).
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12. Žemės poilsis
(žr. 2 Metraščių 36, 11–21)

P

radžioje mūsų pasaulis su gamta
sudarė tobulą pusiausvyrą – taip jie buvo
sukurti. Žmogus, gyvūnai ir augalai gyveno
visiškoje harmonijoje. Bet įėjus nuodėmei viskas pasikeitė. Žmogus pradėjo valgyti gyvūnus, gyvūnai – vieni kitus. Visur sudygo erškėčiai ir usnys. Nuodėmės rykštė nualino net
ir dirvožemį. Dievas pasakė Kainui: „Kai dirbsi žemę, ji nebeduos tau daugiau savo derliaus. Tu
būsi bėglys ir klajūnas žemėje“ (Pradžios 4, 12).
Tai viena priežasčių, kodėl Viešpats liepė
izraelitams kas septynerius metus leisti žemei
pailsėti (Išėjimo 23, 10–11). Tai suteiktų žemei
galimybę atstatyti savo gyvybingumą ir dėl savaime išaugsiančio derliaus parūpinti
vargšams maisto. Bet daugelis Dievo žmonių ignoravo šį
įstatymą arba paprasčiausiai
atsisakė paklusti. Tada atėjo
baisios bausmės diena. Babilono karalius Nebukadnecaras atėjo į Judą ir įvykdė mirties bausmę tiems, kurie prieš
jį maištavo. Kiti buvo išvesti į
auksinį Babilono miestą. Tuo
metu Izraelio žemė gulėjo ramiai griuvėsiuose, „kol atsilygins už savo nešvęstus šabus“
(2 Metraščių 36, 21). Po septyniasdešimt metų išlikusieji
sugrįžo į Kanaaną, kad atsodintų pažadėtąją
žemę ir atstatytų Jeruzalę.
Jėzus vis dar sėja Evangelijos sėklą. Greitai karalius Jėzus ateis pasaulyje nuimti derliaus. Kai kurie mirs nuo Jo atėjimo spindesio,
o likusieji bus pernešti į Jo karalystę.

Tyrinėjimas

Perskaitę Biblijos tekstus, užpildykite tuščias vietas.
1. Kokiais įvykiais prasideda tūkstantmetis?
1 Tesalonikiečiams 4, 16: O pats __________________, nuskambėjus
paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, __________________ iš
dangaus. Tuomet pirmiausia _____________________ tie, kurie mirė
Kristuje.

Apreiškimo 20, 4–5: Jie atgijo ir viešpatavo su Kristumi

___________________ metų. Visi kiti mirusieji neatgijo iki pasibaigiant
tūkstančiui metų. Toks yra __________________ prisikėlimas.

PASTABA: Minimas tūkstantis metų dažnai vadinamas mileniumu (Apreiškimo 20
skyrius). Žodis „mileniumas“ – lotynų kalbos žodis, sudarytas iš dviejų žodžių:
„milli“, kuris reiškia „vieną tūkstantį“, ir „annum“, reiškiančio „metus“. Jėzaus
antrasis atėjimas ir teisiųjų prisikėlimas pažymi 1 000-io metų pradžią. Visų laikų
šventieji (6 eilutėje apibūdinti kaip „palaiminti ir šventi“) bus prikelti pirmojo prisikėlimo metu.

2. Kas dar nutiks pirmojo prisikėlimo metu?
1 Korintiečiams 15, 51–52: Mes ne visi užmigsime, bet visi būsime
_________________ staiga, viena akimirka, gaudžiant paskutiniam
trimitui. Trimitas nuaidės, ir mirusieji bus prikelti.

Filipiečiams 3, 21: Kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį

Apreiškimo 20, 5: Visi kiti mirusieji neatgijo iki __________________
tūkstančiui metų.

PASTABA: Nedorėliai prikeliami antrojo bendro prisikėlimo metu 1 000-io metų
pabaigoje.

4. Kokia bus žemės būsena per tuos tūkstantį metų?
Izaijo 24, 1: Štai Viešpats ____________________ žemę ir daro ją dyką,
apverčia aukštyn kojomis ir išblaško jos gyventojus.

Jeremijo 4, 23–26: Pažiūrėjau į žemę, ir štai ji __________________

ir dyka! Žvelgiau į dangų, ir nebuvo jame šviesos! Pažiūrėjau į kalnus,
ir štai jie drebėjo, o visos kalvos svyravo priekin ir atgal! Žvalgiausi, ir

štai nebuvo žmonių; net padangių paukščiai buvo išskridę! Pažiūrėjau, ir
štai derlinga žemė buvo tapusi dykuma; visi jos _________________ –

griuvėsiai prieš Viešpatį, sunaikinti Jo aitraus pykčio.

Jeremijo 25, 33: Tą dieną tie, ____________________ Viešpats

___________________, gulės išmėtyti po visą pasaulį, nuo vieno
krašto iki kito. Niekas jų neraudos, niekas nerinks nuo žemės ir
___________________.

PASTABA: Žemė bus visiškai nuniokota žemės drebėjimo ir krušos, kurie įvyks
Jėzaus antrojo atėjimo metu. Ji bus palikta visiškoje tamsoje. Mirę žmonės gulės
pasklidę po visą žemės paviršių, niekas negedės, nes nebus nė vieno gyvo. Teisieji
bus danguje, o nedorėliai – mirę. (žr. priedą „Bedugnė“)

5. Kur per tuos tūkstantį metų bus šventieji ir ką jie veiks?

panašų į Savo ____________________ kūną.

Jono 14, 3: Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas Save pasiimsiu,

Jėzus sunaikins jį Savo burnos kvėpimu ir __________________ Savo

Apreiškimo 20, 4: Aš pamačiau sostus ir į juos sėdančius, ir jiems

Apreiškimo 16, 18. 20–21: Kilo baisus ____________________

tūkstantį metų.

toks smarkus buvo drebėjimas... Ir pabėgo visos salos, ir nebeliko kalnų.

pasaulį?.. Ar nežinote, kad mes teisime angelus.

kg) krito iš dangaus ant žmonių. Žmonės keikė Dievą dėl ledų negandos,

PASTABA: : Tūkstantmečio metu šventieji bus danguje ir dalyvaus teisme. Jie nespręs, kas yra išgelbėtas ar prarastas, nes Dievas tai jau nusprendė. Jie paprasčiausiai patvirtins Dievo sprendimus. „O visa, kas kitados parašyta, mums pamokyti
parašyta, kad ištverme ir Raštų paguoda turėtume vilties“ (Romiečiams 15, 4). Dievo
bausmės nedorėliams teisingumas bus patvirtintas taip pat, kaip ir atlygis teisiesiems (Apreiškimo 22, 11–12). Šis teismo etapas yra šventųjų naudai. Pavyzdžiui,
tarkime, kad patekote į dangų ir sužinojote, jog ten nėra jūsų mylimojo pastoriaus,
bet yra liūdnai pagarsėjusių nusikaltėlių! Tikriausiai jums reikės paaiškinimo. Angelai mus supažindins su užrašų knygomis, kad nuramintų abejones. Šio teismo
etapo pabaigoje visi bus visiškai įtikinti dėl Dievo teisingumo, meilės ir Jo nešališkų santykių su visais. Jie paskelbs: „Tikri ir teisingi Jo nuosprendžiai.“ (Apreiškimo
19, 2) (žr. priedą „1 000-io metų schema“)

2 Tesalonikiečiams 2, 8: Tada jau apsireikš Nedorėlis, o Viešpats

kad jūs būtumėte ten, ___________________ ir ___________________.

didingu atėjimu.

buvo pavesta _____________________... ir viešpatavo su Kristumi

___________________, kokio nebūta, kiek žmogus žemėje gyvena;

1 Korintiečiams 6, 2–3: Ar nežinote, kad ____________________ teis

____________________ __________________ kaip talentai (apie 34
nes siaubinga buvo ši neganda.

Apreiškimo 20, 2: Jis {angelas} nutvėrė slibiną – senąją gyvatę, kuri
yra velnias ir šėtonas, ____________________ jį tūkstančiui metų.

PASTABA: Pažvelkite į 1 000-io metų diagramą, esančią priede, kad pamatytumėte įvykių, vyksiančių 1 000-io metų pradžioje, santrauką.

3. Kas bus prikelti antrojo prisikėlimo metu ir kada tai įvyks?
Jono 5, 28–29: Visi gulintieji kapuose išgirs Jo balsą. Kurie darė gera,
prisikels gyventi, kurie darė ___________________, prisikels stoti į
teismą.

6. Kas nutiks tūkstančio metų pabaigoje?
Zacharijo 14, 1. 4. 5. 9: Ateina Viešpaties diena... Tą dieną Jo kojos

stovės ant ___________________ ___________________ į rytus nuo

Jeruzalės. Alyvų kalnas bus taip ______________________ į dvi dalis

labai plačiu slėniu iš rytų į vakarus... Viešpats bus Karalius visoje žemėje.
Apreiškimo 21, 2: Ir aš išvydau šventąjį miestą – naująją Jeruzalę,

___________________ iš ______________________ nuo Dievo; ji
buvo išpuošta kaip nuotaka savo sužadėtiniui.

PASTABA: 1 000-io metų pabaigoje Naujoji Jeruzalė su šventaisiais joje nusileis iš
dangaus ant žemės ten, kur dabar yra Alyvų kalnas. Viešpats išlygins kalvą, kad
padarytų miesto nusileidimo vietoje didžiulę lygumą.

7. Kas nutiks, kai šėtonas bus vėl išleistas iš savo kalėjimo?
Apreiškimo 20, 5. 7: Visi kiti ______________________ neatgijo iki

pasibaigiant tūkstančiui metų... Kai pasibaigs tūkstantis metų, šėtonas
bus ______________________ iš savo kalėjimo.

PASTABA: Po to, kai nedorėliai bus prikelti, šėtonas dar kartą bus išleistas, kad
juos suvedžiotų ir jais manipuliuotų.

8. Ką šėtonas darys, kai bus prikelti nedorėliai?
Apreiškimo 20, 8–9: Ir išeis ___________________ tautų, gyvenančių
keturiuose žemės kampuose, Gogo ir Magogo, ir surinkti jų kovai. Jų
skaičius kaip pajūrio smiltys. Jie žygiavo per visą žemės platumą ir
_________________ šventųjų stovyklą ir mylimąjį miestą.

PASTABA: Šėtonas suvedžios žmones taip, kad jie patikėtų, jog jis buvo neteisėtai
pašalintas iš dangaus, ir įtikins, jog jie kartu gali užimti miestą bei jį kontroliuoti.
Suvokę, kad jie yra neįleisti į šventąjį miestą, nedorėliai suorganizuos ataką Naujajai Jeruzalei užkariauti.

9. Kas šiuo lemiamu momentu viską sustabdys?
Apreiškimo 20, 11–12: Paskui aš pamačiau didelį

___________________ ___________________ ir jame Sėdintįjį...
Mirusieji buvo ___________________ iš užrašų knygose pagal jų
darbus.

PASTABA: Dievo sostas staiga pasirodys danguje virš miesto ir prasidės galutinis
teismo etapas. Dievo miesto puolimas bus akimirksniu sustabdytas. Knygos bus
atvertos ir kiekvieno asmens gyvenimas bus pateiktas prieš jį. Viskas bus atverta
prieš nedorėlių ir teisiųjų akis (Luko 12, 2–3).

10. Kas nutiks po to, kai nedorėliai bus nuteisti?
Romiečiams 14, 11: Kaip Aš gyvas, sako Viešpats, prieš Mane

___________________ __________________ kelis, ir visų lūpos
šlovins Dievą.

Filipiečiams 2, 10–11: Kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas

kelis danguje, žemėje ir po žeme ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei

