PASTABA: Pirmas šėtono melas žmonijai buvo: „Jūs tikrai nemirsite“ (Pradžios 3,
4). Jis nori, kad žmonės tikėtų, jog mirusiųjų dvasios yra gyvos, taigi jo angelai
gali apsimesti mirusiais šventaisiais, pranašais ir teisiaisiais vadovais ar net šviesos angelais (2 Korintiečiams 11, 13–15). Taigi jis gali apgauti milijonus žmonių.
Pasinaudojimas šiomis piktomis dvasiomis vadinamas „spiritizmu“. Tai pagrįsta
dviejų dalių tikėjimu: (1) mirusieji yra gyvi, ir (2) jie gali susisiekti su jumis arba
jūs galite susisiekti su jais. Tai vienas labiausiai kenkiančių šėtono mokymų. Ir
tuo tiki beveik visas pasaulis. En Doro ragana iškvietė ne Samuelį. Ji matė piktąjį
angelą, kuris apsimetė Samueliu.

13. Kaip šėtonas paskutinėmis dienomis efektyviai naudosis
šiomis piktomis dvasiomis?
Apreiškimo 18, 23: Nes tavo burtais buvo __________________
___________________ tautos.

PASTABA: Jėzus siūlo mums tą pačią galią tinkamai gyventi, kuri prikėlė Jį iš
numirusių. Fantastika! Kaip gali nepasisekti, turint tokią mums duotą galią – ir
tai mums nieko nekainuoja. Jis mus myli, taigi atkakliai įspėja būti kuo toliau nuo
piktųjų angelų galios ir stebuklų ir siūlo daryti dieviškus stebuklus, kurių reikia
mus paruošti Jo karalystei (Filipiečiams 1, 6).

Jūsų atsiliepimas
Pripažindami, kad Dievas visiškai kontroliuoja žemės įvykius, ar norite leisti

pastoge.

Apreiškimo 12, 9: Taip buvo išmestas didysis slibinas,

senoji gyvatė, vadinamas velniu ir šėtonu, kuris suvedžiodavo
______________________ pasaulį.

PASTABA: Šėtono stebuklai (raganavimas) per jo piktuosius angelus apgaus beveik visą pasaulį.

14. Kaip Dievas žvelgia į šiuos piktųjų angelų stebuklus?
Kunigų 20, 27: Vyras ar moteris... užsiimantys __________________,

bus nubausti ______________________.

1 Timotiejui 4, 1: Kai kurie žmonės ____________________ nuo

_________________, pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų
mokslams.

Efeziečiams 5, 11: Neprisidėkite prie ___________________
___________________ darbų.

Galatams 5, 19–21: Kūno darbai žinomi; tai ištvirkavimas, netyrumas,
gašlavimas, stabmeldystė, _____________________, priešiškumas,
nesantaika, pavyduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai,

susiskaldymai, pavydai, girtavimai, apsirijimai ir panašūs dalykai.
Apreiškimo 21, 8: Burtininkams... skirta dalis

_____________________, kuris dega ____________________ ir siera;
tai yra antroji mirtis.

PASTABA: Mozės dienomis Dievas liepė visus aiškiaregius nubausti mirtimi.
Šiandien Jis atkakliai tvirtina, kad raganavimai yra kūno darbai, už kuriuos žmonės bus sunaikinti. Jis įspėja, jog kai kartas nuo karto bendraujame su aiškiaregiais, paliekame tikėjimą, ir Jis sako mums, kad burtininkai mirs antrąja mirtimi
ugnies ežere.

15. Kokią šlovingą galią Dievas siūlo Savo žmonėms?
Filipiečiams 3, 10: Trokštu pažinti Jį, Jo ____________________
galybę.

(žr. 1 Samuelio 28, 3–25)

Jam visiškai kontroliuoti ir jūsų gyvenimą?

Atsakymas: ______________________________

Apreiškimo 18, 2: Krito, krito didžioji Babelė! Ji pavirto demonų

buveine, visų _______________________ _____________________

9. En Doro ragana

Priedas

Šioje dalyje pateikta papildoma informacija, kurią galima tyrinėti toliau.

Plėšikas ant kryžiaus

Ar Jėzus pažadėjo plėšikui ant kryžiaus, kad jis nedelsiant pasieks dangų, sakydamas: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su Manimi būsi rojuje“? Kristaus pasakymo (Luko 23, 43) prasmė yra nusakoma biblijiniu atsakymu į vieną labai
svarbų klausimą: ar tą dieną Jėzus pats ėjo į dangų?
Anot Rašto, ne. Prisikėlimo dieną, kai sutiko Mariją sode prie akmens,
Jis pasakė: „Nelaikyk Manęs! Aš dar neįžengiau pas Tėvą“ (Jono 20, 17). Jėzus
nepakilo į dangų penktadienį, jei Jis dar nebuvo buvęs pas Tėvą sekmadienį!
Tai kodėl Jėzus pasakė: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su Manimi būsi rojuje“?
Akivaizdi problema išnyksta, kai turite omenyje, jog originaliuose graikų rankraščiuose nebuvo skyrybos ženklų. Kableliai ir brūkšniai tekste buvo įterpti
vertėjų – jie parašė juos manydami, kad jie ten turi būti. Norite tikėkite, norite
ne, bet vienas kablelis gali pakeisti viso sakinio prasmę! Viešpaties pasakymą (Luko 23, 43) reikėtų skaityti: „Iš tiesų sakau tau šiandien, su Manimi būsi
rojuje“. Būtent tai Jėzus iš tikrųjų sakė. Šiandien, kai viskas atrodo prarasta;
šiandien, kai Aš neatrodau kaip Karalius ar Viešpats ir dar Mano mokiniai
pabėgo; šiandien, nors Mano rankos yra prikaltos prie kryžiaus, Aš vis dar
galiu tave išgelbėti!
Vieną dieną tas plėšikas kartu su visais kitais, kurie priėmė Kristų, pretenduos į prisikėlimo pažadą ir bus su Jėzumi rojuje.

Ką reiškia Biblijoje žodžiai „dvasia“ ir „alsavimas“?

Jobas atkreipia dėmesį į tai, kad asmens „dvasia“ ir „alsavimas“ yra tas
pat (Jobo 27, 3). Be to, jis teigia, kad ši dvasia ar alsavimas yra jo šnervėse. Prašau atminkite, kad Dievas kūrimo metu įkvėpė „alsavimą“ į Adomo šnerves
(Pradžios 2, 7). Taigi dvasia, kuri, mirus žmogui, grįžta pas Dievą, yra gyvybės
alsavimas – ne bekūnė siela. Niekur Biblijoje nėra pasakyta, kad bekūnė siela
po mirties grįžta pas Dievą.

Kur būna „siela“, kai asmuo miršta?

Kūrimo metu susijungia du dalykai, kad sudarytų sielą: kūnas ir alsavimas. Kol šie du dalykai nesusijungia, siela neegzistuoja. Mirties metu šie du
komponentai atsiskiria. Kūnas grįžta į dulkes, o alsavimas grįžta pas Dievą.
Siela niekur neina; ji tiesiog nustoja egzistuoti.
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aralius Saulius buvo visiškai sutrikęs ir
drebėjo iš baimės. Visa filistinų armija susirinko
atakuoti mažesnius ir silpnesnius Izraelio karius.
Saulius dejavo: „Jei tik čia būtų Samuelis, jis pasakytų, ką man daryti.“ Bet didysis Izraelio pranašas prieš kelerius metus jau buvo miręs.
Senasis monarchas beviltiškai stengėsi tarp
pranašų ar kunigų surasti kokį nors patarimą ar
rekomendaciją – Viešpats nekalbėjo. Jaunystėje
Saulius buvo arti Dievo, bet įžengęs į sostą tapo
žiaurus ir maištavo prieš Dievo Žodį. Kartą jis net
išžudė visą kunigų kaimą. Saulius dažnai atsisakydavo klausyti Viešpaties, o dabar, kai jį patį ištiko nelaimė, neatsiliepė Dievas.
„Tuomet Saulius tarė savo dvariškiams: „Suraskite man moterį, iššaukiančią vėles, pas kurią galėčiau
nueiti ir pasiteirauti.“ Dvariškiai
jam pasakė, kad En Dore yra moteris, galinti iššaukti vėles“ (1 Samuelio 28, 7). Dievas aiškiai įsakė
Savo žmonėms niekada nesikonsultuoti su ragana ar mediumu
(Kunigų 19, 31; 20, 27), bet Saulius mažai kreipė dėmesį į besąlyginius Dievo nurodymus.
Kai En Dore surado moterį,
kuri teigė, kad kalbasi su mirusiaisiais, karalius persirengė ir
nuėjo ją pamatyti. Jis mediumei
pasakė: „Iššauk Samuelį.“ Ragana
tol naudojo savo burtus ir užkeikimus, kol pasirodė vaiduoklis,
teigiantis, jog yra pranašas Samuelis, ir pranešė karaliui visiškai beviltišką žinią. Jis pranašavo, kad Saulius ir jo trys sūnūs
kitą dieną žus mūšyje.
Kitą dieną Sauliaus sūnūs buvo nužudyti filistinų, o po to sužeistas ir nusivylęs karalius – jis
nusižudė krisdamas ant savo kardo (1 Samuelio
31, 2–4). Kas kalbėjo per raganą – prisikėlęs Dievo
pranašas ar persirengęs velnias?

Tyrinėjimas

Perskaitę Biblijos tekstus, užpildykite tuščias vietas.
1. Ar tai, ką matė Saulius, iš tikrųjų buvo pranašas Samuelis?
1 Karalių 22, 22: Ji atsakė: Išeisiu ir būsiu

__________________________ __________________________ visų
jo pranašų burnoje.

Apreiškimo 16, 14: O tai yra _______________________
________________________, darančios ženklus.

2. Ar mirusieji sugrįžta pabendrauti arba vaidentis
gyviesiems?
Jobo 14, 21: Jo vaikai pasiekia garbę, o jis to

__________________________; jie išgėdinti, o jis to nepastebi.
Mokytojo 9, 5–6. 10: Mirusieji ________________

_____________________. Nebėra jiems daugiau atlygio, net
jų atminimas užmirštas. Jų __________________________,

__________________________, pavydas jau seniai pradingo. Niekada
daugiau jie nebeturės dalies tame, kas vyksta po saule... Nes jokiõs

veiklos, jokių __________________________, jokio išmanymo, jokios
išminties nebebus Šeole.

PASTABA: Ne! Biblija aiškiai sako. Miręs asmuo nieko nedaro ir nieko nežino apie
tai, kas vyksta žemėje.

Ne mirusieji šlovina Viešpatį. (Psalmė 115, 17)
Juk tarp mirusiųjų nėra kas Tave atmintų. (Psalmė 6, 6)
Į savo buveinę jis nebesugrįš. (Jobo 7, 10)
Mirtis Tavęs nešlovina. (Izaijo 38, 18)
Tą pačią dieną žūva visos jo svajonės. (Psalmė 146, 4)

3. Anot Apreiškimo knygos, kas turi mirties raktus?
Apreiškimo 1, 18: Aš buvau numiręs, bet štai

______________________ _______________________ per amžių
amžius ir turiu mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus.

PASTABA: Biblija aiškiai sako. Tik Jėzus turi mirties raktus. Mums reikia kreiptis į
Jo Žodį, kad gautume atsakymus į klausimus apie mirtį.

4. Kaip pradžioje Dievas sukūrė žmogų?
Pradžios 2, 7: Tuomet Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės

_______________________ ir _______________________ jam į

šnerves _______________________ alsavimą. Taip žmogus tapo gyva
būtybe.

PASTABA: Kūrimo metu įvyko du dalykai: (1) Dievas sukūrė žmogų iš dulkių
arba žemės ir (2) Jis įkvėpė į jo šnerves gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo
gyva būtybe.

5. Kas vyksta mirties metu?

9. Kada teisiesiems bus suteiktas nemirtingumas?
1 Korintiečiams 15, 51–53: Visi būsime ______________________
– staiga, viena akimirka, gaudžiant paskutiniam

_________________________. Trimitas nuaidės, ir mirusieji bus

Mokytojo 12, 7: _______________________ sugrįš į

_______________________ jau negendantys, ir mes būsime pakeisti...

_______________________ pas Dievą, kuris jį davė.

1 Tesalonikiečiams 4, 16: O pats Viešpats, nuskambėjus

PASTABA: Kas vyksta po mirties yra priešinga tam, kas vyko kūrimo metu. Kūnas
grįžta į dulkes, o dvasia arba alsavimas sugrįžta pas Dievą, kuris tai ir davė. Biblija aiškiai moko, kad „dvasia“, kuri grįžta pas Dievą, yra paprasčiausiai gyvybės
alsavimas, kurį pradžioje Dievas įkvėpė žmogui (Jokūbo 2, 26; Jobo 27, 3; Jobo 33,
4). Psalmė 104, 29–30 sako: „Alsavimą iš jų atėmus, miršta ir sugrįžta į dulkes. Tau
atsiuntus Savo Dvasią, jie atgyja, ir Tu atnaujini žemės veidą.“

dangaus. Tuomet pirmiausia _____________________ tie, kurie

žemę, kur kadaise jos ir buvo, o _______________________

6. Kur po mirties eina mirusieji?
Jobo 21,  32: Jis nunešamas į _______________________...
Jono 5, 28: Visi _______________________
_______________________ išgirs Jo balsą.

PASTABA: Teisieji ir neteisieji mirusieji yra kapuose ir išgirs Jėzaus balsą, kviečiantį juos išeiti iš kapų atlygiui arba bausmei.

7. Biblija aiškiai sako, kad karalius Dovydas yra išgelbėtas.
Ar jis dabar yra danguje?
Apaštalų darbų 2, 29: Broliai! Norėčiau jums atvirai pasakyti

apie patriarchą Dovydą. Jis ir _______________________, ir buvo
_____________________, o jo kapas yra pas mus iki šios dienos.

Apaštalų darbų 2, 34: Juk ne Dovydas ____________________ į
dangų.

PASTABA: Ne! Apaštalas Petras aiškiai pasakė, kad Dovydas yra miręs ir palaidotas – jis nėra gyvas danguje. Dar daugiau (Hebrajams 11, 32–40) atskleidžia, kad visi visų laikų ištikimieji dar nesulaukė atpildo, bet visi kartu bus
apdovanoti (39 ir 40 eilutės).

8. Ar tiesa, kad siela yra nemirtinga, o miršta tik kūnas?
Ezechielio 18, 4: Mirs tik ______________, kuris nusideda.

(Kiti Biblijos vertimai sako: „Ta siela, kuri nusideda, ta turi ir mirti“).
Jobo 4, 17: Argi gali __________________ žmogus būti teisesnis už
Dievą?

1 Timotiejui 6, 15–16: Karalių Karalius ir viešpačių

________________________, vienatinis Nemirtingasis.

PASTABA: Mes esame sielos ir sielos iš tikrųjų miršta. Žmogus yra mirtingas. Tik
Dievas yra nemirtingas. Plačiai paplitęs mokymas apie nemirtingą sielą nėra randamas Biblijoje. Tai žmogaus sukurtas mokymas.

šis marus [kūnas] apsivilktų nemarybe.

paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, nužengs iš
________________________ Kristuje.

PASTABA: Taip, teisiesiems bus suteiktas nemirtingumas prisikėlimo metu. Nedorėliai jo niekada negaus.

10. Kaip Biblija pakartotinai apibūdina mirtį?
Jono 11, 11. 14: Mūsų bičiulis Lozorius ______________________...
Lozorius mirė.

Mato 27, 52: Atsivėrė kapų rūsiai, ir daug _____________________
šventųjų kūnų prisikėlė iš numirusių.

1 Tesalonikiečiams 4, 14: Dievas ir tuos, kurie __________________,
atsives per Jėzų ir su Juo.

PASTABA: Biblija mirtį įvardija kaip miegą. Mirtis yra visiškos sąmonės netekimo
būsena, kurios metu 15 minučių ar 1 000 metų atrodo vienodai. Mirusieji paprasčiausiai „miega“ savo kapuose iki prisikėlimo, kol visi bus prikelti Jėzaus. Mokymas, kad mirusiųjų dvasios yra dangiški angelai ar kažkoks geras vaiduokliškas
subjektas, su kuriuo galima kontaktuoti, Rašte neturi pagrindo.

11. Burtininkai, raganos ir aiškiaregiai negali bendrauti su
mirusiaisiais, tai su kuo jie tada bendrauja?
Apreiškimo 16, 14: O tai yra demonų dvasios, darančios
____________________.

PASTABA: Dangaus angelai yra vadinami „tarnaujančiomis dvasiomis“ (Hebrajams
1, 14), kurios padeda žmonėms žemėje. Angelai, kurie buvo išvaryti iš dangaus
su šėtonu (Apreiškimo 12, 7–9), taip pat yra dvasios – blogosios dvasios, kurios,
darydamos stebuklus, apgaudinėja žmones (2 Tesalonikiečiams 2, 9; Apreiškimo 16,
13–14), ir gali net „žmonėms matant nuleisdinti ugnį iš dangaus į žemę“ (Apreiškimo
13, 13). Kai aiškiaregiai teigia, kad kontaktuoja su mirusiųjų dvasiomis, iš tikrųjų
jie bendrauja su šėtono puolusiais angelais (Izaijo 8, 19–20).

12. Kodėl šėtonas nori, jog mes tikėtume, kad mirusiųjų
dvasios iš tikrųjų gyvuoja?

  

Mato 24, 24–25: Atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų, ir jie

darys ________________________ ________________________ bei

stebuklų, mėgindami _______________________, jei tai įmanoma, net
____________________. Štai jus apie tai iš anksto įspėjau!

