1 Korintiečių 2, 9: Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas

Jūsų atsiliepimas

paruošė Dievas tiems, kurie Jį myli.

Pripažindami, kad Dievas kontroliuoja visus žemiškus įvykius, ar trokštate,

_______________________ į _______________________ neatėjo, tai

PASTABA: Jūs ir aš dabar nepajėgiame įsivaizduoti tų nuostabių dalykų, kuriuos
Dievas paruošė Savo vaikams. Jokie žodžiai, mintys ar svajonės iš tikrųjų negali
pavaizduoti fantastiško dangaus džiaugsmo ir palaimos. Nesvarbu, ką mes patirsime žemėje, buvimas danguje atsvers visus žemės kentėjimus (Romiečiams 8, 18).

13. Koks yra didžiausias naujosios Dievo karalystės
apdovanojimas?
Apreiškimo 21, 3: Pats Dievas bus ______________________ jais.
PASTABA: Tikėkite ir nebijokite! Dievas tikrai gyvens naujoje žemėje su Savo
žmonėmis. Niekas negali prilygti šiam visiškam džiaugsmui ir šlovei.

14. Kas atskirs žmones nuo Dievo dangaus karalystės?
Apreiškimo 21, 27: Bet ten niekada nepateks, kas ________________ .
Apreiškimo 21, 7: Tai paveldės _______________________ .

PASTABA: Nuodėmė suteršia ir negali būti įleista į dangų, antraip maištas gali
prasidėti iš naujo (žr. priedą „Dievo karalystė“).

15. Ką aš galiu padaryti dėl nuodėmės?
1 Jono 1, 9: Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir

teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir _______________________
_______________________nuo visų nedorybių.

PASTABA: Jei prašau Jėzų atleisti mano nuodėmes, Jis atleidžia ir apvalo mane
nuo nuodėmės ir padaro mane Savo vaiku.

16. Kokia, anot Jėzaus, yra sėkmingo dabartinio ir kito
gyvenimo formulė?
Mato 6, 33: Jūs pirmiausia ieškokite _____________________

______________________ ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.
PASTABA: Būtent tai darė karalius Saliamonas, kai Dievas paklausė: „Ko nori?“
Jo pirmoji mintis sukosi apie Dievo karalystę ir Jo teisumą. Kaip atsakas į tai, vyko
šlovingos karalystės palaimos. Tai gali nutikti ir mums, jei visų pirma sieksime
dangaus karalystės.

jog Jis visiškai kontroliuotų ir jūsų gyvenimą?
Atsakymas: ______________________________

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

Dievo karalystė
Biblija yra raštas apie dvi nuolat konfliktuojančias karalystes –
Dievo ir šėtono. Jėzus Savo pamoksluose svarbiausiu dalyku iškeldavo Dievo karalystę. Vien Naujajame Testamente apie Dievo karalystę
galima rasti daugiau kaip 100 nuorodų ir dauguma jų yra Jėzaus palyginimuose. Iš Jo mokymų suvokiame, kad nuostabi Dievo karalystė
yra padalyta į dvi skirtingas kategorijas – dvasinę ir tiesioginę.
Dvasinės dangaus karalystės gyventojai savo širdyse turi Dievo
karaliavimą ir valdymą. Prieš pilną atsigręžimą į Dievą, mūsų širdies
sostą yra užvaldęs šėtonas, nuodėmė ir mūsų „aš“. Bet kai gauname
atleidimą ir Jėzaus galią, tada ta vergija panaikinama. Štai kodėl Paulius sako: „Taigi tegu nebeviešpatauja jūsų mirtingame kūne nuodėmė, kad
vėl nepasiduotumėte jo geismams... Jumyse nebeviešpataus nuodėmė; jūs ne
įstatymo, bet malonės galioje“ (Romiečiams 6, 12. 14). „Bet jei Aš išveju demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jus atėjo Dievo karalystė“ (Luko 11, 20).
Kai tik asmuo priima Kristų, jis iškart tampa Dievo dvasinės karalystės piliečiu. Štai kodėl Jėzus ir Jonas Krikštytojas savo tarnavimą
pradėjo skatindami žmones atgailauti, „nes prisiartino dangaus karalystė“ (Mato 3, 2; 4, 17). „Prisiartino“, vadinasi, turima arba prieinama
dabar. Štai kodėl Jėzus pasakė: „Dievo karalystė ateina nepastebimai. Ir
niekas nepasakys: ‘Štai ji čia arba ten!’ Juk Dievo karalystė jau yra tarp jūsų“
(Luko 17, 20–21). Kai tik asmuo yra pakrikštijamas, jis palieka šėtono
tamsos karalystę ir prisijungia prie Dievo šviesos karalystės.
Kiekvienas tikras Kristaus šalininkas šiame pasaulyje yra Dievo
dvasinės karalystės ambasadorius. Kitos šalies ambasadorius dažnai
kalba kita kalba, dėvi kitokius drabužius, valgo kitokį maistą, naudojasi kitokia valiuta ir turi kitokius papročius. Ir mes, kaip krikščionys
ambasadoriai, turime būti labai atsargūs, kad teisingai atstovautume
Viešpaties karalystei valgydami, kalbėdami, rengdamiesi ir leisdami
savo laiką bei pinigus.
Vieną dieną Dievo žmonės paveldės šią fizinę Dievo karalystę,
apie kurią diskutavome šioje pamokoje. Mes trokštame šios karalystės
ir meldžiame jos Viešpaties maldoje: „teateinie Tavo karalystė“ (Mato 6,
10). Dievo karalystė bus pilnai ir galutinai atstatyta po tūkstantmečio
teismo ir aprašytos kovos Apreiškimo 20 skyriuje.
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8. Šlovinga karalystė
(žr. 1 Karalių 3, 5–15; 10, 1–29)

K

ai Saliamonas tapo naujuoju Izraelio
karaliumi, sapne jam pasirodė Viešpats ir pasakė:
„Prašyk, ko nori, kad tau duočiau“ (1 Karalių 3, 5).
Jaunasis karalius galėjo prašyti pinigų, šlovės ar
ilgo gyvenimo, bet jis to nedarė. Vietoj to jis prašė išminties, kad teisingai valdytų Dievo žmones.
Atsakydamas į tokią nuolankią ir nuoširdžią maldą, Viešpats suteikė Saliamonui milžinišką išmintį, viršijančią bet kurio žmogaus išmintį ir suvokimą. Be to, Dievas jį palaimino šlove, turtais ir ilgu
gyvenimu.
Saliamono karaliavimo metu Izraelis
džiaugėsi neprilygstama taika ir klestėjimu.
Tuo metu Jeruzalėje buvo taip
gausu tauriųjų metalų, kad į
sidabrą buvo žvelgiama kaip
į paprastus akmenis (1 Karalių
10, 27). Be puikios marmuro ir
aukso šventyklos, kurią pastatė
Dievui Saliamonas, jis pastatė ir
prabangius rūmus, rūmų kiemą
ir ištisus miestus, kuriuose laikė
savo kovos vežimus ir raitelius.
Kiekvieną miestą puošė nuostabūs žydintys sodai su retais
medžiais. Aplankyti ir atvežti
dovanų atvykdavo viso pasaulio
monarchai, kilmingieji ir karališkųjų šeimų nariai. Jie troško išgirsti įžvalgią išmintį, kurią Dievas buvo įdėjęs į Saliamono širdį
(1 Karalių 10, 24).
Tarp daugelio karališkųjų
lankytojų buvo turtinga ir graži karalienė iš
tolimo Šebos krašto. Ji pati norėjo pamatyti, ar
pasakojimai apie Izraelio karalių yra tiesa. Šebos karalienė išbandė Saliamoną įvairiais sunkiais klausimais ir buvo priblokšta jo puikių
atsakymų. Į ką tik ji pažvelgė, liko apstulbinta.
Bet net Izraelis geriausiais savo laikais buvo
niekas, palyginti su šlovinga karalyste, kurią
jums paruošė Dievas.

Tyrinėjimas

Perskaitę Biblijos tekstus, užpildykite tuščias vietas.
1. Ką Savo žmonėms pažadėjo Jėzus?
Jono 14, 2: Mano Tėvo namuose daug _______________________...
Einu jums vietos paruošti.

2. Ką žinome apie vietą, kurią ruošia Jėzus?
Izaijo 65, 17: Štai jau kuriu _______________________ dangų ir
naują žemę.

Hebrajams 11, 16: Jis parengė jiems _______________________.

Mato 5, 5: Palaiminti romieji; jie paveldės _______________________.
Izaijo 65, 21: Jie statysis _______________________ ir patys juose
gyvens.

PASTABA: Kalbant apie nuostabius dalykus, Dievas paruošė Savo žmonėms naują dangų, naują žemę ir naują šventąjį miestą. Jėzaus pastatytame mieste teisieji
paveldės šlovingą buveinę (Jono 14, 2) ir dar nuostabią tėvynę, kurią jie patys pastatys naujojoje žemėje (Izaijo 65, 21).

3. Ką dar žinome apie šventąjį miestą?
Apreiškimo 21, 16: Miestas išdėstytas _____________________...
Jis išmatavo miestą mastu ir rado _______________________

_______________________stadijų. Jo ilgis, plotis ir aukštis lygūs.

Apreiškimo 21, 2: Ir aš išvydau šventąjį miestą – naująją Jeruzalę,
nužengiančią iš _______________________nuo Dievo.

Apreiškimo 21, 10. 12: Ir parodė man šventąjį miestą, Jeruzalę,

nužengiančią iš dangaus, nuo Dievo... Ji apjuosta dideliu, aukštu mūru
su _______________________ vartų.

Apreiškimo 21, 18: Jo _______________________ sukrautas iš
_______________________.

Apreiškimo 21, 21: Ir miesto gatvės – grynas
_______________________.

PASTABA: Šventasis miestas yra keturkampis ir ilgis aplink jį yra 12 000 stadijų
arba apie 2 220 km (1 stadija yra maždaug 185 m). Jis nusileidžia iš dangaus į
naująją žemę ten, kur dabar stovi Alyvų kalnas (Zacharijo 14, 4). Kiekvieni iš 12
vartų yra padaryti iš vieno perlo (Apreiškimo 21, 21) ir miesto jaspio sienos yra
144 uolekčių (Apreiškimo 21, 17) arba maždaug 65 m (1 uolektis yra maždaug
0,45 m) pločio.

4. Ką Biblija sako apie miesto vandenį ir maistą?

Apreiškimo 22, 1: Angelas parodė man gyvybės vandens
_______________________.

Apreiškimo 22, 2: Aikštės viduryje, tarp upės atšakų, auga gyvybės

_______________________, duodantis dvylika derlių, kiekvieną mėnesį
vedantis vaisių, o to medžio lapai tinka tautoms gydyti.

PASTABA: Neišsenkantis, tyras vanduo teka iš Dievo sosto, o gyvybės medis kiekvieną mėnesį duoda naują vaisių derlių. Šis nuostabus vaisius ir medžio lapai
yra mirties priešnuodis, padedantis išsaugoti amžinąjį gyvenimą. Be to, Dievo
šventieji patys užsiaugins maisto (Izaijo 65, 21). Dievo žmonių mityba bus tokia,
kokia buvo prieš nuodėmei įžengiant į pasaulį – vaisiai, grūdai ir riešutai (Pradžios
1, 29. 31). Skonis bus neapsakomai puikus, o maistinė vertė – tobula.

5. Kuo skirsis gyvenimas danguje nuo gyvenimo žemėje?
A. Izaijo 35, 5: Tada _______________________ bus atmerktos akys.
B. Izaijo 35, 5: _______________________ atvertos ausys.

C. Izaijo 35, 6: Tada raišasis _______________________ tartum
elnias, dainuos iš džiaugsmo _______________________ liežuvis.
D. Izaijo 65, 25: Nebebus _______________________ nei
sunaikinimo.

E. Izaijo 11, 6: Tada vilkas viešės pas avinėlį... juos prižiūrės
_______________________ _______________________ .
F.

Izaijo 35, 1–2: Pradžiugs dykuma ir tyrlaukiai, krykštaus

pražysdama dykvietė. Kaip lelija ji žydėte _______________________ .
G. Izaijo 33, 24: Nebus ten žmogaus, kuris sakytų: „Aš
_______________________ .

H. Apreiškimo 21, 4: Nebebus _______________________, nebebus
liūdesio nei aimanos.

6. Kokie bus šventųjų kūnai?
Filipiečiams 3, 20–21: Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis

mūsų vargingą kūną ir padarys jį _______________________ į Savo
garbingąjį kūną.

7. Jėzaus kūnas yra realus ar Jis yra dvasia?
Luko 24, 39: Pasižiūrėkite į Mano rankas ir kojas. Juk tai Aš pats!
Palieskite Mane ir įsitikinsite: _______________________ juk

_______________________ kūno nei kaulų, kaip matote Mane turint.
PASTABA: Jėzaus išvaizda po prisikėlimo buvo reali su kūnu ir kaulais, kuriuos
galėtumėte paliesti ir pajausti. Mokiniai, kai Jis staiga pasirodė, iš pradžių manė,
kad Jis yra dvasia, bet kai Jį palietė ir pamatė valgantį (Luko 24, 40–43), suprato,
kad Jis yra realus. Po keturiasdešimties dienų Jėzus nusivedė juos prie Betanijos
ir užžengė į dangų (Luko 24, 50–51). Angelai, kurie pasirodė mokiniams, pasakė:
„Tasai Jėzus... sugrįš taip pat, kaip esate Jį matę žengiant į dangų“ (Apaštalų darbai 1,
11). Dėl Jo įsikūnijimo Jėzus yra amžiams susijęs su žmonių rase, bet tuo pačiu yra
Dievas.

8. Kokį kitą padrąsinantį pažadą randame?
Apaštalų darbai 3, 20–21: Jis atsiųstų jums skirtąjį Mesiją Jėzų. Jį turi
priimti dangus iki visų dalykų _______________________ meto.

PASTABA: Šlovė Dievui, kiekvienas šlovingas geras dalykas, kuris buvo prarastas
įėjus nuodėmei, bus atstatytas naujojoje Dievo karalystėje. Visi žmonės natūraliai
vienas kitą mylės, pasitikės ir palaikys. Taigi daugiau nebebus smurto (Izaijo 60,
18), išdavystės, piktnaudžiavimo, neištikimybės, nesąžiningumo ar neapykantos.
Bus džiaugsmingas, laimingas, apstus gyvenimas amžinybėje.

9. Ar šio gyvenimo liūdni ir skausmingi prisiminimai slėgs
žmones danguje?
Izaijo 65, 17: Kas buvo, _______________________ neatmins, tai nė į
galvą niekam nebeateis.

PASTABA: Žodžiai „į galvą niekam nebeateis“ tiksliau būtų verčiami „nejaudins
širdies“. Čia Viešpats žada, kad žemės sielvartai nebesuteiks liūdesio Jo šventiesiems danguje.

10. Ar žmonės atpažins vienas kitą naujojoje Dievo karalystėje?
1 Korintiečiams 13, 12: Tuomet _______________________, kaip pats
esu pažintas.

PASTABA: Mes vienas kitą atpažinsime iš išvaizdos, eisenos, manierų, kalbos ir t.
t. Mūsų sugebėjimai atskirti vienas kitą danguje patobulės. Dangus bus fantastiška šeimos susijungimo iš naujo vieta.

11. Kokius kitus jaudinančius pažadus mums duoda Dievas
dėl Jo būsimos karalystės?
A. Izaijo 35, 10: Kuriuos VIEŠPATS išlaisvino... įžengs į Sioną su
giesme, vainikuoti amžinu _______________________.

B. Psalmė 16, 11: Tavo dešinėje amžina _______________________.
C. Zacharijo 8, 5: Miestas bus pilnas berniukų ir mergaičių,
_______________________ jo gatvėse.

D. Izaijo 40, 31: Tie... ______________________ bėgdami,
_______________________ eidami.

E. Izaijo 40, 31: Tie... pakils tarsi erelių _______________________.
PASTABA: Šventieji sugebės skraidyti kaip angelai didesniu už šviesą greičiu. Kadangi jie viską paveldės (Apreiškimo 21, 7), jie galės lankyti kitus pasaulius, o ten
nukakti užtruks tik akimirką. Anot Rašto, Dievas sukūrė kitus pasaulius, kurie
nėra puolę (Jobo 1, 6; Hebrajams 1, 2; 11, 3).

12. Ar galime žodžiais tinkamai apibūdinti naująją Dievo    
karalystę?

