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Trys žinios, nuplėšiančios kaukes

KOVA 
už  

UŽDANGOS
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Karas ir neramumai, smurtas ir žmogžudystės, badas ir skurdas, tornadai, 
potvyniai, žemės drebėjimai… Nieko naujo.

Vis dėlto šiandienos karta susiduria su naujais ir sudėtingais iššūkiais: 
aplinkosaugos problemomis, genetine inžinerija, klimato kaita, mitybos 

epidemijomis ir kt. Taip pat daugelis iš mūsų matome, kad mūsų 
visuomenė tolsta nuo pagrindinių moralinių vertybių.

Visuomenės 
suskaldymas....

Saugumas... 
Sąžiningumas...
Pasitikėjimas...  

Rūpestis...
Meilė...

Daugelis 
jaučiasi menki ir 
bejėgiai, tačiau ar 
neturėtume savęs 
paklausti, 

kodėl tai vyksta?
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Šie pokyčiai turi priežastį. Gera žinia, 
kad ir sprendimą.

Mes neturime omenyje sprendimų, 
kuriuos mums pateikia šių dienų 
politikai ar religiniai lyderiai. Istorija 
rodo, kad dažniausiai dauguma 
klysta ir, nepaisant taikos sutarčių, 
bendradarbiavimo susitarimų bei 
planų, paremtų gerais ketinimais, 
neišnyksta valdžios troškimas ir 
žmogaus širdyje glūdintis geismas.

Vyksta kova tarp gėrio ir blogio, bet 
ji baigsis! Anapus mūsų chaotiškos 
realybės yra įgyvendinamas planas. 

Knygų knyga, Biblija, turi ką pasakyti 
apie mūsų dabartinę padėtį. Tai ypač 
svarbu tiems, kurie ieško paaiškinimo 
ir nori žinoti, kas įvyks ateityje!

Iki šiol Biblijos pranašystės niekada 
neapvylė! Todėl tikime, kad išsipildys 
ir paskutinės pranašystės.

Ką atneš ateitis? 
Paskutinėje Biblijos knygoje – Apreiškime 
Jonui  –  randame pranašysčių, kurios 
dabar jau pildosi, visą seriją! Ten randame 
tris žinias, kurios bus skelbiamos prieš pat 
Kristaus sugrįžimą.

Jos yra malonės ir įspėjimo žinios. Šios 
žinios yra užrašytos Apreiškimo knygos 
14 skyriuje, 6-12 eilutėse (trys žinios) ir 18 
skyriaus 4 eilutėje (ketvirtoji, sustiprinanti 
trys pirmas žinias). Turėtume atkreipti 
dėmesį į šias unikalias žinias, kurios 
yra labai svarbios šiandien! Atidžiau 
pažvelgsime į jas. Jos – čia!
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Šiame tekste rašoma, kad šią žinią atneša 
angelai. Graikų kalbos žodis „άγγελος“ (lt. 
angelas) reiškia pasiuntinį.

Taigi trys angelai simbolizuoja 
vyrus ir moteris, kurie harmoningai  
bendradarbiauja su Dievu ir kurie, stipriai 
veikiami Šventosios Dvasios, perduoda šią 
žinią, „amžinąją Evangeliją“, pasauliui.

Amžinoji EvAngElijA                             
Kas yra „amžinoji Evangelija“? Jūs 

trumpą paaiškinimą rasite Biblijoje, 
Evangelijoje pagal Joną, 3 skyriaus 16 
eilutėje. Ten rašoma:

„Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog 
atidavė savo viengimį Sūnų, kad 
kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, 
bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ 
(Jono 3:16).

Mes visi žinome, kad Adomas ir Ieva 
nepakluso ir suvalgė draudžiamą vaisių. 
Jie buvo įspėti ir žinojo, kad mirs. Už šios, 
atrodo, paprastos istorijos slepiasi gili 
tragedija, paveikusi visą žmoniją. Biblija 
teigia, kad užmokestis už nuodėmę yra 
mirtis (Romiečiams 6:23) ir tai kalbama apie 
amžinąją mirtį. Dievas, mūsų Kūrėjas, yra 
viso gyvenimo šaltinis, ir kai mūsų protėviai 
pasirinko nepaisyti Dievo įspėjimų, jie 
paliko Tą, kuris yra Gyvenimas, bet Dievas 

Pirmoji  
žinia

„Ir aš pamačiau kitą angelą, lekiantį dangaus viduriu, turintį paskelbti žemės 
gyventojams, visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms amžinąją Evangeliją. 

Jis šaukė galingu balsu: „Bijokite Dievo ir atiduokite Jam pagarbą, nes atėjo Jo 
teismo valanda; nuolankiai pašlovinkite dangaus ir žemės, 

 jūros ir vandens šaltinių Sukūrėją!“
Apreiškimo 14 : 6-7 

myli žmogų. 
Jis pasirinko teisingą mirties nuosprendį. 

Jis atsiuntė savo sūnų Jėzų Kristų, kuris 
norėjo už mus iškęsti išbandymus.

Nors Jėzus buvo dieviškas, Jis atėjo 
kaip žmogus (Jono 1:1-3,14 ir Filipiečiams 
2:5-8).  Jis, kaip žmogus, buvo išbandytas 
visame, kaip ir mes. Nuo tada, kai Jis 
apsigyveno tarp mūsų, Jis galėjo perimti 
mums skirtas bausmes, gyvendamas 
teisingai, be nuodėmės. Kristus įveikė visas 
pagundas Dievo jėga (Hebrajams 2:17-
18). Jis vienintelis tai padarė (Romiečiams 
3:23). Galiausiai Jis atidavė savo gyvenimą 
ant kryžiaus, kad išlaisvintų jus ir mane nuo 

amžinosios mirties. Nes sakoma: 

„Taip pat bemaž viskas pagal 
įstatymą apvaloma krauju, ir be 
kraujo praliejimo nėra atleidimo“ 
(Hebrajų 9:22).
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Todėl viskas priklauso nuo jūsų ir 
manęs, ar patikėsime Kristaus pasiūlymu. 
Jei laikote save nusidėjėliu, galite atsikratyti 
nuodėmės naštos, artėdami prie Kristaus. 
Biblija sako:

„Jeigu išpažįstame savo 
nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, 
kad atleistų mums nuodėmes ir 
apvalytų mus nuo visų nedorybių“ 
(1 Jono 1:9).

Kiekvienas iš mūsų, kuris priima šį 
nuteisinimą tikėjimu, bus išgelbėtas. Argi 
tai nėra gera žinia?

BijokitE DiEvo ir AtiDuokitE jAm gArBę    
Tačiau gyvenimas nesibaigia, kai mes 

Jėzui pasakome „Taip“. Tada prasideda 
mūsų gyvenimas su Kristumi. Tuomet mūsų 
gyvenime matysime, kokius patyriame 
pokyčius. Biblija sako, kad mes pasikeisime, 
atnaujinę savo mąstymą (Romiečiams 12:2). 
Būtent  taip nutinka, kai pasakome Jėzui 
„Taip“ ir į mūsų širdį įžengia  Jo  Šventoji 
Dvasia. Tada mes, padedant Šventąjai 
Dvasiai, vadovaujamės tuo, ką mums sako 
Dievas, ir nevaikščiojame savo keliais. 

Tuomet mūsų gyvenime atsiranda tokie 
charakterio bruožai kaip, pavyzdžiui, meilė, 
laimė, ramybė, gerumas ir draugiškumas, o 
ne neapykanta, pyktis ir geismas... (Galatams 
5:16-26). To negalime padaryti patys, bet 
su Dievo pagalba tai padarysime. Šlovinti 
Dievą reiškia liudyti Jo charakterį mūsų 
pačių gyvenime ir tokiu būdu supažindinti 
su Juo mus supančius. Jėzus mums pateikė 
pavyzdį, kad dabar mes su Dievo pagalba 
tęstume Jo misiją, atskleisdami Jo charakterį 
mūsų gyvenime ir mokindami (1 Petro 2:21 ir 
Efeziečiams 3:10).

Gyventi su Kristumi – atskleisti Jo 
charakterį mūsų gyvenime. Tai apima daug 
dalykų. Jėzus sako taip:

„Jei kas nori eiti paskui mane, 
teišsižada pats savęs, tepasiima 
savo kryžių ir teseka manimi” 
(Mato 16:24 ir Jono 14:15)

Asmuo, priėmęs Jėzų tikėjimu, mielai 
vykdys Jo Įsakymus. Dievo Įsakymuose 
atsispindi tai, koks Dievas yra, ir Dievas davė 
mums šiuos Dešimt Įsakymų, kad žinotume, 
kokį kurti santykį su Dievu ir vienas kitu.  
Biblijoje, Pirmame Jono laiške, aprašyta, 
kokiu būdu mes esame išbandomi:
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„Iš to patiriame, jog esame Jį 
pažinę, kad laikomės Jo įsakymų. 
Kas sakosi Jį pažinęs, bet Jo 
įsakymų nesilaiko, tas melagis, 
ir nėra jame tiesos. O kas laikosi 
Jo žodžių, tas iš tiesų tobulai myli 
Dievą. Iš to ir pažįstame, jog Jame 
esame. Kas tvirtina esąs Jame, tas 
turi pats taip vaikščioti, kaip ir Jis 
vaikščiojo“ (1 Jono 2:3-6).

Todėl bijoti Dievo taip pat reiškia 
paklusti Dievui.

Kai tikrai suprasime, kiek Dievas 
paaukojo norėdamas mus išgelbėti, tada 
su džiaugsmu vykdysime Dievo Įsakymus. 
Tai nebus vergovė įstatymui, bet mes tai 
darysime iš meilės ir dėkingumo Dievui, 
kuris pirmasis mus pamilo.

Jėzus, pakilęs į dangų, sakė savo 
mokiniams:

 
„Kai ant jūsų nužengs Šventoji 
Dvasia, jūs gausite jos galybės“ 
(Apaštalų darbai 1:8).

Tokia pati galia suteikta ir mums. Taigi, 
kaip Jėzui buvo suteikta jėga iš Dievo, kad Jis 
nugalėtų nuodėmę, taip pat ir mes galime 
įveikti bet kokią pagundą, su kuria galime 
susidurti (Jono 5:30 ir 1 Korintiečiams 10:13). 
Kristaus sekėjas bus ne tik žodžio klausytojas, 
bet ir vykdytojas. Tikras įsitikinimas bus 
išreikštas gerais darbais. Gyvenimas/darbai 
bus suderinti su Dievo valia (Jono 1:22 ir 
2:14-26, taip pat 1 Jono 2:29). Biblija aiškiai 
nurodo, kad Šventoji Dvasia bus suteikta 
tiems, kurie klauso Dievo (Apd 5:32), ir būtent 
Šventoji Dvasia padeda mums nenuklysti. 
Biblija mums pažada: 

„Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro 
nuodėmės, nes jame laikosi Dievo 
sėkla. Jis negali nusidėti, nes yra 
gimęs iš Dievo“  (1 Jono 3:9; 2 Petro 
1:4).

Kai tikėsime šiuo pažadu, įsitikinsime, 
kad gausime pagalbą nugalėti bet kokią 
pagundą.

Tikimės, kad patirsite šį harmoningą 
žmogiškųjų ir dieviškųjų galių derinį, nes visi 
turime pagerbti Dievą įvairiose gyvenimo 
srityse.

„Bet“, sakysite jūs, „jei pamiršite Dievo 
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pagalbą ir pateksite į pagundą, kas tada?“. 
Tada būtent mes pamiršome Jo pagalbą, o 
ne priešingai. Tuomet svarbu vėl prisiglausti 
prie Jėzaus. Jis norės ne tik mus priimti 
ir atleisti kiekvienam atgailaujančiam 
nusidėjėliui. Šventoji Dvasia kvies mus 
padėti pripažinti savo nuodėmes, atgailauti, 
prašyti atleidimo ir vėl gauti išgelbėjimą 
Jėzuje Kristuje. Kaip sakoma Biblijoje:

„Mano vaikeliai, rašau jums tai, 
kad nenusidėtumėte. O jei kuris 
nusidėtų, tai mes turime Užtarėją 
pas Tėvą, teisųjį Jėzų Kristų. Jis 
yra permaldavimas už mūsų 
nuodėmes, ir ne tik už mūsų, bet ir 
už viso pasaulio“  (1 Jono 2:1-2).

Tai buvo drąsinantys žodžiai tiems, kurie 
pasijuto visiškai pasimetę. Jei esate vienas 
iš jų, turėtumėte žinoti, kad Jėzus visada 
pasiruošęs jus priimti. Tačiau kito kelio į 
išganymą nėra. Mes visi turime praeiti per 
Jėzų, kad būtume išgelbėti. Todėl Jėzus 
sako: 

„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. 
Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, 
kaip tik per Mane“ (Jono 14:6). 

Skelbti „amžinąją evangeliją“ ir „gerbti  
Dievą“ reiškia ne tik tai, kad kažkuriuo 
gyvenimo momentu priėmėme Jėzų kaip 
savo asmeninį Gelbėtoją, bet ir tai, kad 
mes kasdien gyvensime kartu su Kristumi 
ir atskleisime Jo charakterį savo gyvenime. 
Kai mes tokiu būdu bendradarbiausime su 
dangiškomis jėgomis, gausime reikiamą 
pagalbą, kad taptume gyvais Jo liudininkais, 
ir Jo malonės dėka būsime pasirengę, kai 
netrukus Kristus ateis. Biblija taip pat ragina 
mus savo kūnu gerbti Dievą. 1 Korintiečiams 
6:19 parašyta:

 

„Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra 
šventovė jumyse gyvenančios 
Šventosios Dvasios, kurią gavote iš 
Dievo, ir kad jūs nebepriklausote 
patys sau? Iš tiesų esate brangiai 
nupirkti. Tad šlovinkite Dievą savo 
kūnu!“  (1 Korintiečiams 6:19-20).

Ar neprovokuojanti mintis, kad mūsų 
kūnas lyginamas su šventove? Senajame 
Testamente šventykla buvo paskirta Dievui. 
Lygiai taip pat turėtume pašvęsti savo 
gyvenimą Dievui.  Mes turime kuo geriau ir su 
Dievo pagalba stengtis tinkamai pasirūpinti 
kūnu, kurį mums davė Dievas. Turime grįžti 
prie pačios gamtos sveikatinimo būdų: 
gryno oro, saulės spindulių, fizinių pratimų, 
sveiko maisto, geros higienos, pakankamo 
miego ir poilsio, saikingumo, pakankamo 
gryno vandens kiekio ir pasitikėjimo Dievu.
Tuomet turėsime geresnę gyvenimo 
kokybę: fizinę, protinę, dvasinę.

Rūpinimasis savo kūnu taip pat yra 
būdas pagerbti mūsų Kūrėją. Tai turėtų 
daryti kiekvienas Kristaus mokinys.

Dabar pažvelgsime į antrąją šios 
pirmosios žinios dalį, kuri šiandien turėtų 
būti garsiai skelbiama:
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Atėjo jo tEismo vAlAnDA      
Biblija sako, kad prieš Jėzaus Kristaus 

sugrįžimą, jau bus nuspręsta, kas bus 
išgelbėtas, o kas pražuvęs. Iš tikrųjų mes 
esame tie, kurie nusprendžia, kurioje 
grupėje dalyvausime. Biblijoje rašoma, 
kad Jėzus dabar yra vyriausiasis kunigas 
dangaus šventovėje, kur Jis užtaria mus 
prieš Dievą. Kad suprastume, kokią tarnystę 
jis vykdo dėl mūsų ten, mes turime modelį, 
kurį galime ištirti: žemiškoji šventykla, 
apie kurią galime perskaityti Senajame 
Testamente. Paulius tai vadina „dangiškų 
dalykų paveikslu ir šešėliu“ (Hebrajams 
8:5). Tai buvo tiesiog miniatiūrinė dangaus 
šventovės kopija. Apie tai galite perskaityti 
Hebrajų knygos 8 ir 9 skyriuose.

Pirmojoje žemiškos šventovės dalyje 
kunigas tarnavo kiekvieną dieną. Ši dalis 
vadinosi „Švenčiausioji“ (Kunigų 4 skyrius).

Kartą metuose  „Didžiąją atlaidų dieną“ 
kunigas įeidavo į antrą šventovės dalį – 
„Šventų švenčiausiąją“ (Hebrajams 9:7). 
Senojo Testamento metu šventykloje 
vykstant tarnystei žmonės turėjo simboliškai 
pernešti savo nuodėmes (per aukojamų 

gyvulių kraują) į šventovę. Šią ypatingą 
dieną, „Didžiąją sutaikinimo dieną“, 
šventykla buvo išvaloma nuo simboliškai 
į ją perkeltų nuodėmių. Tai buvo teismo 
diena (Perskaitykite Kunigų 4 ir 16 skyrius). 
Nuodėmė buvo simboliškai išvaloma iš 
šventyklos, kur neužilgo jie galėjo švęsti kitą 
savo šventę – Palapinių šventę. Palapinių 
šventė buvo džiaugsmo ir padėkos šventė.

Kadangi tarnavimas Senojo Testamento 
šventykloje simbolizavo tai, ką Jėzus vėliau 
darys dangiškojoje šventykloje, akivaizdu, 
kad prieš „džiaugsmo šventę“, kuri įvyks Jėzui 
susivienijus su savo žmonėmis, bus teismas.

Pranašas Danielius aprašo mums 
šią teismo dieną – šios dangiškosios 
šventyklos „apvalymą“ arba 
išteisinimą.  

Danieliaus knygos 8 skyriaus 14 eilutėje 
mums parašyta, kad laikas, kada prasidės šis 
teismo procesas, jau nustatytas.

Tai atitinka mūsų antraštę: „Atėjo Jo 
teismo valanda“. Kada ateis ši ypatinga 
„valanda“ / laikas? Danieliui buvo pasakyta, 
kad praeis 2300 dienų, tada prasidės šis 
teismo sprendimas...

70 savaičių
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Pranašiška 1 diena = 1 metams 
(Ezekielio 4:6), taigi mes kalbame 
apie ilgą 2300 metų laikotarpį.

Šiek tiek vėliau Danieliaus knygoje mes 
sužinojome pranašystės pradžios tašką 
(skaitykite Danieliaus 9:25), o istorija mums 
sako, kad įvykis, kuris atspindi atskaitos tašką, 
įvyko rudenį 457 m. pr. Kr. 

Jei tada skaičiuotume 2300 metų į priekį 
(nėra nulinių metų), atsidurtume apie 1840-
ųjų vidurį. Anot pranašystės, tai buvo tada, 
kai danguje prasidėjo „didžioji sutaikinimo 
diena“.

Biblija sako, kad teismas bus pradėtas 
nuo tų, kurie pasišventė būti Dievo vaikais. 
(1 Petro 4:17) Jų vardai ir jų gyvenimas bus 
ištirti remiantis Dievo Įstatymais, kurie yra 
laikomi antroje šventyklos dalyje  –  „Šventų 
švenčiausioje“ (Hebrajams 9:3-4).

Senojo Testamento laikais visos 
nuodėmės turėjo būti išpažintos ir 
atskleistos dar prieš Sutaikinimo dieną, kad 
visos būtų išpirktos.

Tokiu būdu mes turime atskleisti 
visas savo nuodėmes Dievui, kad 

Jėzus atpirktų jas. Kai „teismo diena“ 
danguje pasibaigs ir mūsų malonės 
laikas pasibaigs.  

Tai įvyks prieš pat Jėzui kaip mūsų 
Viešpačiui ir Gelbėtojui sugrįžtant. Jėzaus 
kraujas sugebės išvalyti tik tuos, kurie už tai 
meldėsi: tuos, kurie pripažino ir atgailavo už 
savo nuodėmes ir kurie gavo atleidimą per 
Jėzų Kristų. Visi kiti bus prarasti. Nors ir Jėzus 
norėjo juos išgelbėti, jie negavo išgelbėjimo 
dovanos. Ateis diena, kai bus per vėlu, ir net 
jei Dievas sielosis, teisingumas pareikalaus, 
kad jie būtų teisiami pagal savo poelgius. 
Sakoma, kad jie bus sunaikinti ugnimi ir 
akmenimis (Apreiškimo 20:12 ir 21:8).

Jėzus dabar yra danguje (Jono 14: 
1-3 ir Apd 1:8-11). Jėzus yra Atpirkėjas ir 
Gelbėtojas, tačiau Jis yra ir Teisėjas. Tai 
Jis, kas nusprendžia, kas bus išgelbėtas, o 
kas pražus. Todėl mes žinome, kad teismo 
sprendimas bus teisingas. Vienintelis būdas 
išgyventi šį teismo sprendimą yra uždėti 
savo nuodėmes ant Jėzaus.

Niekas nežino, kada Jėzus pabaigs savo 
kaip Vyriausiojo kunigo tarnystę ir kada 
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pasibaigs teismo procesas šventykloje. 
Niekas nežino, kada baigsis šis gyvenimas, 
todėl mes neturime eikvoti laiko. Malonės 
diena – dabar. Dabar 
Dievas ragina jus 
būti nuolankiais ir 
padėti visas savo 
nuodėmes prie 
Jėzaus kojų.

„Visi, kuriuos man duoda Tėvas, 
ateis pas mane, ir ateinančio pas 
mane aš neatstumsiu“ (Jono 6:37).

Jis toks yra. Jūs visada galite ateiti 
pas Jį. Jis priims jus ir duos jums ramybę, 
Savo ramybę ir saugumą, kurio pasaulis 
jums negali suteikti! (Jono 6:37) Ar norite 
ją priimti? Viskas priklauso nuo jūsų, 
tačiau turėtumėte žinoti, kad niekada 
nesigailėsite, jei atsakysite į šį klausimą:  
„Taip“. Prisiminkite Biblijos žodžius:

„Tad jei Sūnus jus išvaduos, tai 
būsite iš tiesų laisvi“ (Jono 8:36). „O 
kur Viešpaties Dvasia, ten ir laisvė“ 
(2 Kor.3:17).

Nebūkime šėtono vergais ir tegu 
nuodėmės našta nespaudžia mūsų gyvenime, 
bet, padedant Dievui, atsiplėškime ir tapkime 
laisvi Kristuje. Tada mes iš mirties pereiname 
į gyvenimą. Priimkime šį sprendimą dabar, 
kol dar yra malonės laikas (Daugiau apie tai 
skaitykite knygoje „Didžioji kova“).

Pirmosios žinios paskutinėje 
dalyje, kuri skelbiama 
garsiu balsu, 
pasakyta:

ŠlovinkitE DAngAus ir žEmės, jūros ir 
vAnDEns ŠAltinių kūrėją                                         

Biblijoje pasakojama, kad Dievas per 
šešias dienas sukūrė dangų ir žemę, jūrą ir 
visa, kas juose yra, ir septintą dieną ilsėjosi. 
Ir Dievas palaimino septintą dieną ir ją 
pašventino (Pradžios 2:1-3). Mes vertiname, 
kad tuo tiki ir daugelis mokslininkų visame 
pasaulyje. Ketvirtame Biblijos įsakyme, 
užrašytame Išėjimo knygos 20 skyriuje, 8–11 
eilutėse, nudoryta poilsio diena. Čia mes 
randame tą patį paraginimą garbinti Kūrėją. 
Poilsio diena, kurią Biblija vadina Šabu, 
buvo išskirta taip, kad mes ypatingu būdu 
garbintume, aukštintume ir pažintume 
savo Kūrėją. Mes geriau pažinsime Dievą 
tyrinėdami Jo žodį ir studijuodami Jo 
kūrybą. Net jei gamta yra naikinama, aplink 
mus vis dar galima pamatyti daug grožio. 
Kuo daugiau tyrinėsime, ką sukūrė Dievas, 
tuo labiau žavėsimės Kūrėju.

Be abejo, gamtoje yra tiek daug grožio, 
kad žmogus tampa visiškai apžavėtas. 
Įsižiūrėkite į gėlę, mažą vabzdį, šunį 
ar žmogų. Viskas sukurta taip tiksliai ir 
tinkamai!

Liūdna, kad kai kurie žmonės pradėjo 
abejoti, ar Dievas yra Kūrėjas. XIX amžiuje 

...atėjo Jo teismo
 valanda...



Čarlzas Darvinas pateikė savo teorijas apie 
rūšių kilmę. Deja, daug kas atpuolė dėl šios 
žmogaus sukurtos evoliucijos doktrinos, 
kuri nuolat skverbiasi į knygas ir kitą studijų 
medžiagą mokyklose ir universitetuose.

Neaukštinkime žmogaus ir žmogaus 
klaidinančių teorijų apie gyvybės pradžią, 
tačiau aukštinkite ir garbinkite Kūrėją, 
kuris sukūrė per šešias dienas ir ilsėjosi 
septintą dieną prieš maždaug 6000 metų. 
Jis ją mums sukūrė tokią nuostabiai gražią. 
Jei vis dar abejojate, ar Dievas yra Kūrėjas, 

užmerkite akis visai 

dienai ir supraskite, kiek regėjimas turi 
daug pasakyti apie visus mūsų judesius. 
Taigi mūsų visos galūnės yra svarbios, 
kad galėtume tinkamai funkcionuoti. Ir 
galiausiai dėkokime Dievui ir Jėzui Kristui 
už gyvenimą. Biblija sako:

„Jis yra pirma visų daiktų, ir visa 
Juo laikosi“ (Kolosiečiams 1:17; Jono 
1:1-3; Pradžios1:26).

Jei visi skirtų laiko garbinti Dievą tą 
dieną, kurią Jis paskyrė šventai veiklai, 
šiandien nebūtų buvę jokių evoliucionistų 
ir ateistų! Dievas dosniai laimina visus, kurie 

Jį garbina dvasia ir tiesa.

...šlovinkite 
Kūrėją...
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krito, krito DiDžioji BABElė               
Kas yra „Babelė“, „didžioji Babelė“ ir 

„paleistuvė“?

Apreiškimo 17 skyriuje aprašyta 
„paleistuvė“. Ji turi daug bruožų, tad ją 
bus lengva atpažinti. Pirmą kartą išgirdę, 
pasakysite, kad gali skambėti atšiauriai, 
bet vis dėlto: visi aprašyti ženklai atitinka 
Katalikų bažnyčią. Šioje bažnyčioje yra tikrai 
daug gerų, nuoširdžių narių, ir nesiruošiame 
jų „įkalbinėti“, bet jaučiame kvietimą įspėti 
tiek juos, tiek kitus apie sistemą ir kelias 
doktrinas, kuriomis ši sistema remiasi. Šio 
įspėjimo pagrindas yra Biblijos įsakymas, 
tačiau nerandame, kad šios sistemos 
mokymai atitinka aiškų Biblijos tekstą, 
taip pat ir todėl, kad Biblijoje „paleistuvės“ 
ženklai ir identifikuojantys ženklai atitinka 
šią galią (Apreiškimo 17:5).

Vienas iš ženklų yra:

„Ant jos kaktos buvo užrašytas vardas, 
paslaptis: „Didžioji Babelė, ištvirkėlių ir 
žemės šlykštybių motina“ (Apreiškimo 17:5).

Katalikų bažnyčia save vadina motina 
bažnyčia. Laiške visoms pasaulio vyskupų 
konferencijoms buvęs Romos popiežius 
kardinolas Jozefas Ratzingeris rašė: „Visada 
turi likti aiškumas, kad šventa, katalikiška ir 
apaštališka visuotinė bažnyčia yra ne sesuo, 
o visų bažnyčių motina. („Daily Telegraph“, 
2000 m. rugsėjo 4 d.)

Antroji  
žinia

„Paskui jį skrido antras angelas, kuris šaukė: „Krito, krito didžioji Bãbelė, kuri savo 
paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas tautas!“

Apreiškimo 14:8 

Tokie pareiškimai patvirtina, kad 
Katalikų bažnyčioje išsipildo Apreiškimo 
17:5 užrašyta esmė.

Antroje angelo žinioje taip pat aprašyta 
baisi religinio pasaulio būklė. Biblija 
atskleidžia, kad „paleistuvė“ arba „didžioji 
Babelė“ suvilios pasaulį per doktrinas, 
prieštaraujančias Šventajam Raštui, ar 
„svaiginantį vyną“. Turbūt didžiausia 
Katalikų bažnyčios per amžius įvykdyta 
apgaulė yra tai, kad ji pakeitė Dešimt 
Dievo Įsakymų, užrašytų Išėjimo knygos 
20 skyriuje 3-17 eilutėse. Deja, Liuteronų 
bažnyčia ir kitos įtraukė klaidingus įsakymus 
į savo katekizmus ir suviliojo žmones šiais 
melagingais įsakymais. (Apie tai daugiau 
bus aprašyta pastraipoje pavadinimu 
„Dievo antspaudas ir žvėries ženklas“.)

BABilono svAiginAntis vynAs              
Katalikų bažnyčia, arba „paleistuvė“ 

(Apreiškimo 17:5), taip pat įvedė daug kitų 
Biblijai prieštaraujančių doktrinų, tokių 
kaip Mergelės Marijos adoracija, taip pat 
mokymą apie sielos nemirtingumą, kuris 
randamas Naujojo amžiaus judėjime ir 
spiritizme. Šiandien kelios bažnyčios priima 
spiritizmo principus. Tikėjimas spiritistiniais 
reiškiniais atveria duris dvasioms, kurios jus 
klaidina, ir mokymams, kilusiems iš blogio 
jėgų. Piktųjų angelų įtaka vis labiau išryškės 
skirtingose bažnyčiose, artėjant laiko 
pabaigai (Pakartoto Įstatymo 18:10-12 ir 2 
Tesalonikiečiams 2:9). 
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Komunija
Katalikų bažnyčia moko, kad ostija 

(paplotėlis iš kvietinių miltų) ir vynas 
tampa tikru Jėzaus kūnu ir krauju, kai 
kunigas juos pakelia ir palaimina, ir kad 
jie aukoja („užmuša“) Jėzų kiekvieną kartą 
valgydami ostiją ir gerdami vyną. Todėl 

tai yra vadinama šventų mišių aukojimu.
Tai yra vienas iš bjaurių ritualų, kuriuos 

įvedė Katalikų bažnyčia. Vis dėlto Biblijoje 
sakoma, kad Jėzus buvo paaukotas vieną 
kartą ir kad komunija bus skirta atminti 
tai, ką Jėzus padarė, kad mus išgelbėtų 
(Hebrajams 9:24-28 ir 1 Korintiečiams 11:23-
26).

Yra daug požymių, rodančių, kad 
atpuolęs protestantizmas artimiausiu metu 
taip pat priims katalikų komunijos praktiką.

Bendroji deklaracija
Trumpai paminėjome kai kurias 

apgaules („svaiginantį vyną“), kurios po 
truputį pasklido į kitas bažnyčias. Liūdna 
matyti, kad Pasaulio liuteronų federacija 
ir Katalikų bažnyčia 1999 m. spalio 31 d. 

DEŠIMT DIEVO ĮSAKYMŲ
Išėjimo 20: 2-17

     DEŠIMT DIEVO ĮSAKYMŲ
Pakeisti Romos Katalikų bažnyčios. 

Atspausdinta Katekizme.

1. Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, 
iš vergijos namų. Neturėsi kitų dievų, tiktai Mane.

1. Neturėk kitų Dievų, tik mane 
vieną.

2. Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra 
aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. 
Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš VIEŠPATS, tavo Dievas, esu 
pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai 
ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą 
meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano 
įsakymų.

2. Netark Dievo vardo be 
reikalo.

3. Nenaudosi piktam Viešpaties, savo Dievo, vardo, nes Viešpats 
nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą.

3. Švęsk sekmadienį.

4. Atsimink, kad švęstum šabo dieną. Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus 
savo darbus, bet septintoji diena  yra Viešpaties, tavo Dievo, šabas: 
nedirbsi jokio darbo – nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas 
ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenąs tavo gyvenvietėse. Nes 
per šešias dienas VIEŠPATS padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas yra 
juose, bet septintąją dieną jis ilsėjosi. Todėl VIEŠPATS septintąją dieną 
palaimino ir ją pašventino.

4. Gerbk tėvą ir motiną.

5. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį 
Viešpats, tavo Dievas, tau skiria.

5. Nežudyk.

6. Nežudysi. 6. Nepaleistuvauk.

7. Nesvetimausi. 7. Nevok.

8. Nevogsi. 8. Nekalbėk netiesos.

9. Neliudysi melagingai prieš savo artimą. 9. Negeisk svetimo vyro ir 
svetimos moters.

10. Negeisi savo artimo namų: negeisi savo artimo žmonos ar vergo 
ir vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui.

10. Negeisk svetimo turto.
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Pasirašė bendrąją deklaraciją dėl nuteisinimo 
doktrinos. Daugelis Liuteronų bažnyčių 
narių net nežino, apie ką kalbama šiame 
susitarime, nes būtent bažnyčių galios elitas 
nusprendė tai padaryti per savo didelių 
bažnyčių tarybas ir „virš žmonių galvų“. Ši 
„Bendroji deklaracija“ be kitų dalykų kalba, 
kad mes tuo pat metu esame ir nuodėmingi, 
ir teisūs. Tačiau Biblija teigia, kai mes 
priimame Jėzaus teisumą, mes nebeesame 
nusidėjėliai, bet – teisieji (1 Jono 1:9).

Be to, jei visą laiką būtume nusidėjėliais, 
niekas neišsigelbėtų. Biblija sako, kad niekas 
nešvarus nepateks į Dievo karalystę, ir Jėzus 
atėjo išgelbėti žmogų nuo nuodėmės, o ne 
nuodėmėje (Apreiškimo 21:27 ir Mato 1:21).

Teisumas per sakramentus?
„Bendroji deklaracija“ taip pat teigia, 

kad tikintieji yra visiškai teisūs, nes Dievas 
jiems atleidžia per žodį ir sakramentą, 
tačiau mes negalime gauti atleidimo ir 
tapti teisūs savo darbais (sakramentais). Tai 
katalikiška doktrina, kilusi Trento taryboje 
XVI amžiuje. Kodėl liuteronai sugrįžo į Romą 
šiuo svarbiu klausimu? Krikštas ir komunija, 
kurie yra vadinamųjų sakramentų dalis, 
yra simboliniai veiksmai. Mes neturime 
nieko dėti tarp Kristaus ir mūsų, kad patys 

išgelbėtume ar taptume teisiais. Tik eidami 
tiesiai pas Jėzų Kristų su savo nuodėmėmis, 
mes tampame teisūs.

Kūdikių šlakstymas vandeniu 
„Bendrojoje deklaracijoje“ taip pat 

teigiama, kad „žmogus, tik išgirdęs ir 
patikėjęs, yra pateisinamas per krikštą“. 
Mes žinome, kad kūdikių galvų šlakstymas 
vandeniu yra įėjimo bilietas tiek į katalikų, 
tiek į liuteronų bažnyčias, tačiau mažas 
vaikas negali turėti savo įsitikinimų. Taip pat 
nėra teisinga, kad kiti gali įtikėti tavo vardu. 
Biblija sako, kad tikėjimas kyla iš Dievo žodžio 
skelbimo, ir tas, kuris įtiki ir yra pakrikštytas, 
bus išgelbėtas (Romiečiams 10:17 ir Marko 
16:16). Krikštas yra tinkama Sandora  tarp 
Dievo ir žmogaus sąžinės (1 Petro 3:21), 
tačiau mažas vaikas negali suprasti tokios 
Sandoros prasmės. Kiekvienas žmogus turi 
iš pradžių išgirsti Evangeliją ir nuspręsti, ar 
jis sudarys šį sąžinės susitarimą su Dievu, ar 
ne. Be to, Biblijos krikštas yra „laidojimas“ 
vandenyje, kur simboliškai palaidojamas 
senasis nuodėmingas gyvenimas ir žmogus 
prikeliamas naujam gyvenimui su Jėzumi 
Kristumi (Romiečiams 6:3-6).

 
„Charta Oecumenica“
„Bendroji deklaracija“ yra painus 

dokumentas, o ne „taip kaip sako Viešpats“. 
Neseniai didelės liuteronų ir katalikų 
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organizacijos Europoje, EBK (Europos 
bažnyčių konferencija) ir EKVK (Europos 
katalikų vyskupų konferencija), susirinko 
rengti naują bendrą dokumentą, vadinamą 
„Charta Oecumenica“. Šis dokumentas 
daugeliu atvejų yra beveik 1995 m. 
Katalikų bažnyčios ir jėzuitų planų kopija (iš 
Generalinio jėzuitų susirinkimo, 1995). Šios 
generalinės asamblėjos protokolai rodo, 
kad jie dirbs visiškoje bažnyčių sąjungoje. 
Jau neminint to, kad jie nori, kad ši sąjunga 
būtų vadovaujama Katalikų bažnyčios. 
„Charta Oecumenica“ dokumente 
pakartojamas beveik tas pats planas. 
Jame sakoma: „Kol nepasieksime galutinio 
bažnyčios bendrystės tikslo, ketiname 
veikti kartu visais klausimais, tad jokie 
gilūs įsitikinimų skirtumai neprivalo mus 
atskirti“. Tai siekdami, jie užmegs dialogą 
su kitomis bažnyčiomis, kur kitos bažnyčios 
gali kitiems pristatyti savo įsitikinimus. Po 
to jie stengsis surinkti, kas gali būti bendro, 
ir vengti nesutarimų, tačiau tikras Kristaus 
mokinys taip pat atsižvelgs į abejotinas 
tiesas ir maldoje prašys Dievo pagalbos, kad 
jis būtų vienoje harmonijoje su Dievo valia 
visose srityse.

„Charta Oecumenica“ taip pat 
siekiama „skatinti ekumeninį mokslą 
krikščioniškajame, teologiniame ugdyme 
bei kitose studijose“. Kaip mes turime 
apsaugoti savo jaunuolius nuo tokios 
milžiniškos ekumeninės, t.y. katalikiškos 
įtakos?

„Charta Oecumenica“ pasitelkia maldą, 
kad surinktų krikščionybę po ekumenizmo 
vėliava. Jie sako taip: „kartu melstis yra 
ekumenizmo pagrindas“. Ekumenizmas 
apjungia bažnyčias. Melstis Dievui – svarbu, 
bet mes suprantame, kad už tokių maldos 
partnerių slypi speciali strategija.

Prisijunkime prie Pauliaus, kuris ėjo keliu, 
kurį jie vadino sekta (Apd 24:14), užuot 
leidę šiems galios blokams mus susieti su 
ekumenizmo ir katalikiškumo modeliu. 
(Daugiau apie tai skaitykite brošiūroje 
„Charta Oecumenica“).



Puslapis 16

DuktErys „pAlEistuvės“ – Atpuolę 
protEstAntAi                                     

Čia matome, kad Liuteronų ir kitos 
atpuolusios protestantų bažnyčios, 
sudarančios sutartis ir pasirašančios bendras 
deklaracijas su Katalikų bažnyčia, laikosi 
klaidingų doktrinų svarbiais klausimais ir 
taip tapo „dukterimis paleistuvėmis“, kaip 
aprašyta Biblijoje Apreiškimo knygoje 17:5.

Pirmą kartą randame žodžius „Babelė“ ir 
„Babelės bokštas“ Pradžios knygos 10 ir 11 
skyriuose. Nimrodas buvo Babelio valdovas 
ir jam valdant buvo statomas Babelės 
bokštas. Iš pradžių „Babelis“ buvo sukilimo 
prieš Dievo suverenitetą sinonimas. Žmogus 
perėmė vadovavimą, kuris išskirtinai 
priklausė tik Dievui. Tokiu būdu „Babelis“ 
tapo visų melagingų religijų motina ir jų 
religija buvo pagrįsta išgelbėjimu per savo 
darbus. Karaliavo bedieviškumas, galios 
susitelkimas ir sumaištis. Žodį „Babelė“ 
siejame su painiava. 

Babilono miestas, egzistavęs 600 metų 
prieš Kristų, taip pat turėjo daug tų pačių 
atpuolimo ir painiavos bruožų. Ši „pasaulio 
galia“ slopino Dievo žmones, o Biblija tų 
laikų žmonėms sako:

„Bėkite iš Babilono, tegelbsti 
kiekvienas savo gyvybę! Nežūkite dėl 
jo kaltės, nes dabar – Viešpaties keršto 
metas; jis gaus, ko nusipelnęs; „Bandėme 
Babiloną gydyti, bet jis nepagydomas... 
(Jeremijo 51:6.9).

Frazėje „Krito, krito didžioji Babelė“ 
(Apreiškimo 14:8) žodis „Babelė“ 
naudojamas kaip simbolis. Ji apibūdina 
bažnyčias, kurios kadaise žinojo tiesą, 
tačiau jo krito. Tai yra dvasinės korupcijos 
iliustracija krikščionybėje. Dievas kaltina ir 
peikia atpuolusią krikščionybę. Liuteronų 
bažnyčios yra puikus to pavyzdys. Martynas 
Liuteris savo laiku siekė reformuoti 
popiežiaus valdžią, tačiau šiandien 
Liuteronų bažnyčia sudarė sąjungą su 
Roma dėl kelių svarbių klausimų. Mes 
jau pateikėme keletą pavyzdžių, tačiau 
netrukus pamatysite, kad atpuolimas dar 
plačiau išplito.

Taigi Babilonas yra klaidingos 
kongregacijos, kuri suvilios šios žemės 
žmones, aprašymas. Klaidinga Babilono 
kongregacija yra Katalikų bažnyčia, nes ji 
turi tuos pačius identifikavimo ženklus kaip 
ir senasis Babilonas. Liuteronų bažnyčios 
ir kitos atpuolusios protestantų bažnyčios 
pamažu vis labiau panašėja į „Babiloną“ ir 
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tokiu būdu tampa „Babilono“ dalimi. Biblija 
nurodo, kad nuopuolis tiek katalikų, tiek 
liuteronų bažnyčiose bus toks didis ... ir visų, 
einančių tuo pačiu keliu ... Netolima ateitis 
tai parodys.

Nepaisant dvasinės tamsos ir nutolimo 
nuo Dievo, būdingo „Babilono“ bažnyčioms, 
daug tikrųjų Kristaus pasekėjų vis dar 
galima rasti šiuose bendruomenėse.
Daugelis žmonių dar neatvėrė akių 
ypatingoms mūsų laikų tiesoms. Kai kurie 
jų yra nepatenkinti ir ilgisi ryškesnės 
šviesos. Jie veltui ieško Kristaus atvaizdo 
bažnyčiose, kuriose lankosi. Kai šios 
bažnyčios pamažu atsitraukia nuo tiesos ir 
priartėja prie pasaulio, skirtumai tarp dviejų 
grupių padidėja. Pabaigoje įvyks visiškas 
atitrūkimas. Ateis laikas, kai tie, kurie myli 
Dievą aukščiau viso ko, nebegalės palaikyti 
ryšio su tais...

„turintys dievotumo išvaizdą, bet 
atsižadėję jo jėgos. Šalinkis tokių 
žmonių!“ (2 Timotiejaus 3:5).

Biblijos raginimas šiais paskutiniaisiais 
laikais yra aiškus:

„…IŠEIK IŠ JOS, MANO TAUTA…”  
Apreiškimo 18:4

viEnyBė kristujE                                

Ekumeninis judėjimas, pasinaudodamas 
kompromisu ir daugumos taisykle, bando 
sudaryti susitarimą keliais klausimais, 
dėl kurių per daug nesiginčijama, ir tada 
ignoruoti labiau ginčijamas tiesas, tačiau 
Biblijoje sakoma, kad Dievo žodis turėtų 
parodyti mums kelią. Tik tada pasieksime 
tikrąją vienybę.

Biblija skirta suvienyti. Vienybė turi būti 
pastatyta ant aiškaus Biblijos pagrindo. 

Kristuje turi būti vienybė.
Jėzus tai išreiškia taip:

„kad jie visi būtų viena. Kaip Tu, 
Tėve, manyje ir Aš Tavyje, kad ir jie 
būtų viena mumyse …“ (Jono 17:21-
23)

Dievo vaikai stovės kartu ir sieks 
vienybės Kristuje ir su Juo. Vienybė bus 
pasiekta pagal Dievo standartus, o ne 
pagal kompromisą ir daugumos taisyklę, 
kuri daugeliu atveju nesiremia: „taip sako 
Viešpats“.

iŠEikitE iŠ BABElės                                
Biblija aprašo pabaigos laiko aplinkybes:

„Nuo jos ištvirkimo vyno buvo 
girtos visos tautos; žemės karaliai 
su ja ištvirkavo, o žemės pirkliai 
pralobo iš nežabotos jos prabangos“ 
(Apreiškimo 18:3).

 Tai pavojinga situacija, tačiau šviesa yra 
tamsoje. Dievas vis dar turi savo žmones 
„Babelėje“, ir dabar jie galų gale sulauks 
galingo iššūkio. Iškils judėjimas, kurį 
simbolizuoja angelas. Galingu balsu jis 
paskelbs „Babelės“ nuodėmes. Ši žinia yra 
tokia:

„Ir išgirdau iš dangaus kitą balsą, 
skelbiantį: „Išeik iš Babelės, 
mano tauta, kad nedalyvautum 
jos nuodėmėse ir nepatirtum jos 
negandų!“ (Apreiškimo 18:4).

Šis skelbimas kartu su „trečiojo 
angelo žinia“ tampa paskutiniu žmonijos 
perspėjimu. Jei laikote save Dievo žmonių 
dalimi, turėtumėte priimti šį įspėjimą ir 
atsispirti ekumeniniam suvedžiojimui.

Toliau apžvelgsime paskutinę žinią, 
kuri turi būti paskelbta dabar, prieš pat 
pasibaigiant mūsų malonės laikui ir Jėzui 
sugrįžtant.
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DiEvo AntspAuDAs ArBA žvėriEs žEnklAs     
 „Žvėries ženklas“ arba „Dievo ženklas“ – 

tai pasirinkimas pabaigos laikais. Paklustama 
Dievui arba žmogui. Dievas davė mums savo 
fizinį antspaudą ar ženklą savo įsakyme apie 
poilsio dieną. Antspaude yra įstatymų leidėjo 
vardas, pavardė ir pareigos bei jo valdoma 
teritorija. Įsakyme apie poilsio dieną sakoma:

„Atsimink sabato dieną, kad ją 
švęstum. Šešias dienas dirbk ir atlik 
visus savo darbus, o septintoji diena 
yra sabatas Viešpačiui, tavo Dievui. 
Joje nevalia dirbti jokio darbo nei 
tau, nei tavo sūnui ar dukteriai, nei 
tavo tarnui ar tarnaitei, nei tavo 
gyvuliui, nei ateiviui, kuris yra tavo 
namuose, nes per šešias dienas 
Viešpats sukūrė dangų, žemę, jūrą 
ir visa, kas juose yra, o septintąją 
dieną ilsėjosi. Todėl Viešpats 
palaimino sabatą ir pašventino jį“. 
(Išėjimo 20:8-11).

Čia sakoma, kad įstatymų leidėjo vardas 
yra „Viešpats“, įstatymų leidėjo pareigos 
yra Tas, kuris  „sukūrė“ (Kūrėjas), o įstatymų 
leidėjo valdoma teritorija yra „dangus ir žemė, 
jūra ir visa, kas juose yra“. Katalikų bažnyčia 
šio įstatymo teksto katekizme neįtraukė. Tai 

reiškia, kad tekstas, rodantis, jog Dievas yra 
įstatymų leidėjas, buvo pašalintas.

Tai padarę, jie pasinaudojo laisve patiems 
tapti įstatymų leidėjais, pakeisdami įsakymus 
į tokius, kokie užrašyti katekizme.

Pranašas Danielius rašė apie iškilusią 
religinę galią, kuri „pakeis laikus ir įstatymus“ 
(Danieliaus 7:25). Nors popiežius išpildė 
šią pranašystę, pakeisdamas Dešimt Dievo 
Įsakymų, kokie  yra surašyti katekizme, 
originalūs (vert. past.) Dievo Įsakymai vis dar 
galioja. Jėzus sako:

„Nemanykite, jog aš atėjęs 
panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne 
panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. 
Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir 
žemė nepraeis, nė viena raidelė ir 
nė vienas brūkšnelis neišnyks iš 
Įstatymo, viskas išsipildys“ (Mato 
5:17-18).

Katalikų bažnyčia ne tik pašalino beveik 
visą įsakymo tekstą apie poilsio dieną, bet 
ir žodžius, sakančius, kad Dievą turime 
garbinti Šventojo Rašto (Biblinę) septintąją 
dieną. Biblija atskleidžia, kad sekmadienis 
yra pirmoji savaitės diena. Deja, Liuteronų 
bažnyčia seka Katalikų bažnyčios pėdomis. 
Liuteronų katekizme parašytas tik šis 

Trečioji 
 žinia

„Ir vėl trečias angelas lydėjo juos, šaukdamas skardžiu balsu: „Kas garbina žvėrį ir 
jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo 
įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto jo rūstybės taurėje, ir bus kankinamas ugnimi ir 

siera šventųjų angelų ir Avinėlio akyse. Jų kentėjimų dūmai rūks per amžių amžius, 
ir jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį – tie, kurie garbina žvėrį bei jo atvaizdą ir 
ima jo vardo ženklą“.Čia bręsta ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir 

Jėzaus tikėjimo!“
Apreiškimo 14:9-12
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trumpas tekstas: „Atmink šventą dieną 
švęsti“.

Čia jūs nieko nerasite, kuri 
diena yra poilsio diena, 
todėl Liuteronų bažnyčia 
nutarė sekti klaidingą, 
žmogaus sukurtą 
poilsio dieną, o ne 
Biblinę poilsio 
dieną.

Poilsio dienos 
keitimas iš šabo 
į sekmadienį 
buvo įvykdytas 
daugiau nei 
tūkstantį metų 
prieš reformatorių 
laikus. Šiandien 
apie šį įvykį žino 
labai nedaug žmonių 
ir daugelis sąžiningai laiko 
sekmadienį savo poilsio diena, 
manydami, kad tai Biblijos poilsio diena. 
Tačiau čia kunigai ir pastoriai apgavo 
žmones – neskelbė žodžio aiškiai ir atvirai, 
kaip yra parašyta Šventajame Rašte.

kuri DiEnA yrA ŠABAs?         
 „Bet, kuri gi diena yra septintoji diena 

pagal Bibliją?“, galite paklausti. Kalbant apie 
Jėzaus mirtį, jo palaidojimo ir prisikėlimo 
dienas, Biblijoje diena, kai Jėzus mirė, 
vadinama „pasiruošimo diena“ arba „diena 
prieš šabo dieną“. Mes tai dar vadiname 
Didžiuoju penktadieniu. Diena, kurią Jėzus 
pakilo iš kapo, vadinama pirmąja savaitės 
diena, mūsų sekmadieniu. Diena tarp šių 
dviejų dienų vadinama „šabu“, „septintąja 
diena“, šeštadieniu. Jėzus, šabo valdovas, 
šeštadienį ilsėjosi kape ir sekmadienį 
prisikėlė naujai darbo dienai. Todėl 
sekmadienis pagal Biblija, yra pirmoji diena 
iš šešių savaitės darbo dienų.

Biblijoje diena trunka nuo saulėlydžio iki 
saulėlydžio (Pradžios 1:14–19; Kunigų 23:23; 
Nehemijo 13:16–21; Luko 23:54–56). Taigi 
Biblinė septintoji diena, šabas, trunka nuo 

penktadienio saulėlydžio iki šeštadienio 
saulėlydžio.

Šiandien Katalikų bažnyčia ir 
kelios protestantų bažnyčios 

sekmadienį vadina 
„Viešpaties diena“, 

tačiau Biblijoje 
sakoma, kad 

šabo diena yra 
„Viešpaties diena“ 
(Izaijo 58:13). 
Todėl „Viešpaties 
diena“ yra ne 
sekmadienis, bet 
šabo diena.

DiEs Domini                                     
P o p i e ž i u s 

Jonas Paulius II savo 
pastoraciniame laiške „Dies 

Domini“ (1998 m. gegužės 
mėn.) pripažino, kad šabo diena yra 

autentiška Dievo poilsio diena, tačiau jis 
gana be gėdos teigė, kad „krikščionys, 
pašaukti skelbti išsivadavimą, laimėtą 
Kristaus krauju, jautė, kad turi galią perkelti 
sabato prasmę į Prisikėlimo dieną“. Buvęs 
popiežius taip pat rašė apie „dvasinius ir 
sielovadinius sekmadienio turtus, kurie 
buvo pateikti kaip tradicija“. Popiežius 
teigė, kad, jų manymu, jie turi autoritetą 
įgyvendinti šį pakeitimą ir jis pripažino, kad 
sekmadienis, kaip poilsio diena, yra tradicija.  
  „Sekmadienį 
įvedė katalikai ir  
jų reikalavimas 
laikyti ją 
šventa      gali 
būti ginamas 
tik remiantis 
k a t a l i k ų 
p r i n c i p a i s “ 
(„The Catholic 
Press“, Sidnėjus, 
Australija, 1900 
m. rugpjūtis).
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Dabar akivaizdu, kad visi Biblijoje 
atskleisti antikristo, t.y. žvėries, galios 
ženklai atitinka popiežiją. Reformatoriai 
atvirai sakė, kad popiežius turi antikristo 
ženklą. Tai buvo pasakyta ir „Augsburgo 
tikėjimo išpažinime“, p. 539.

Matėme, kad Katalikų bažnyčia 
pašalino Dievo fizinį antspaudą ar ženklą 
iš įsakymų, kaip teigiama jų katekizme, ir 
be to, skirtinguose pranešimuose sakoma, 
kad sekmadienis yra jų valdžios ženklas, o 
kiti pripažįsta jų bažnyčios galią laikydami 
sekmadienį šventa diena (H.F. Tomas, 
kardinolo Gibono kancleris ir Douay 
katekizmas, p. 59).

komunijA + sEkmADiEnio ŠvEntimAs       
Savo pastoraciniame laiške „Dies 

Domini“ popiežius Jonas Paulius II ragino 
kunigus dalinti katalikišką komuniją 
kiekvieną sekmadienį. Tai reiškia, kad jis 
liepė žmonėms įvesti du Šventajam Raštui 
prieštaraujančius papročius tuo pačiu metu: 
katalikų komuniją ir klaidingą sabatą. Dabar 
vis aiškiau ir aiškiau galime pastebėti, kad 
viskas eina link tikslo, kaip buvęs popiežius 
savo antrame ganytojiškame laiške „Ad 
tuendam Fidem“, paskelbtame 1998 m. 
gegužės 28 d. rašė, kad visi, kurie neatitinka 
katalikiškų principų, bus „nubausti kaip 
eretikai“. Šie žodžiai yra tarsi piktas vėjas iš 
praeities, tačiau neišsigąskite. Tas, kuris laiko 
Kristų savo vedliu – turi Stipriausią savo 
pusėje, ir Jis suteiks savo vaikams stiprybės 
įveikti grasinimus ir persekiojimus.

žvėriEs skAičius                           
Brošiūroje „Saugokitės galingųjų elito 

ir visuotinės sąjungos!“ mes išskyrėme 
16 „žvėrį“ identifikuojančių ženklų. Šiuos 
ženklus atitinka Katalikų bažnyčia kartu su 
žvėries skaičiumi – 666. Biblija sako, kad tai 
yra žmogaus skaičius (Apreiškimo 13:18), o 
ne šifro kodo skaičius. Tie, kurie teigia, kad 
šifro kodų sistema arba mikroschema yra 

 KELI ATSKLEIDŽIANTYS MOMENTAI
 # Išnyrantis iš jūros – Apreiškimo 13:1

Jūra / Vandenys = žmonės, minios, tautos – 
Apreiškimo 17:15.
 Popiežija atsirado Vakarų Europoje, 
tankiai apgyvendintoje teritorijoje.

 # Galybę, sostą ir valdžią gauna iš 
drakono – Apreiškimo 13:2.

 # Tampa visame pasaulyje garbinama 
galia – Apreiškimo 13:3-8.
  „Katalikas“ reiškia „universalus“, 
„visuotinas“. Tai galingiausia ir 
įtakingiausia pasaulio bažnyčia.

 # Gauna mirtiną žaizdą, kuri išgyja – 
Apreiškimo 13:3.

 1798 m. generolas Bertjė paėmęs 
popiežių į nelaisvę, išgabeno į  Prancūziją, 
kur jis ir mirė tremtyje. 1929 m. vasario 11 
d. diktatorius Benitas Musolinis ir popiežius 
Pijus XII pasirašė Laterano susitarimą, 
įkurdami „Vatikano valstybę“ – „laisvą 
bažnyčią laisvoje valstybėje“.

 # „apsivilkusi purpuru ir raudonu 
drabužiu, išsipuošusi auksu, 
brangakmeniais ir perlais“. Apreiškimo 
17:4.
 Tai yra katalikų kardinolų ir vyskupų 
spalva.

 # Kaltas dėl piktžodžiavimo.  Apreiškimo 
13:1,5,6
 „Mes (popiežiai) šioje žemėje 
užimame Visagalio Dievo vietą“. Popiežius 
Leonas XII.
 „Kunigas tikrai atleidžia nuodėmes 
dėl Kristaus jam suteiktos galios“. Džozefas 
Deharbe, S.J.  Pilnas katalikų religijos 
katekizmas“, 279 psl.

 # Valdė 1260 metus – Apreiškimo 13:5-
7, Danieliaus 7:25. 538 po. Kr – 1798 po Kr. 
(vasario 10 d.)
  Pranašiškas skaičiavimas pagal 
Ezekielio 4:6. Diena už metus ir Biblinis 30 
dienų mėnuo.

 # Persekioja Dievo šventuosius – 
Apreiškimo 17:6 „girtą nuo šventųjų ir 
Jėzaus liudytojų kraujo“.
 Popiežiaus inkvizicija kankino ir 
nužudė daugiau nei 80 milijonų žmonių.

 # Roma garsėja tuo, kad yra pastatyta 
ant septynių kalvų. Apreiškimo 17:9: „...
Septynios galvos reiškia septynias kalvas, 
ant kurių sėdi moteris“.
  „La citta dei sette colli“ – septynių 
kalvų miestas.

 # Vadovauja vienas viršiausių žmonių – 
Apreiškimo 13:18.

 # Turi paslaptingą numerį 666 – 
Apreiškimo 13:18. Popiežiaus oficialus 
titulas – „Vicarius Filii Dei“ = 666 (Dievo 
Sūnaus vietininkas). 



Puslapis 21

žvėries ženklas, klaidina žmones. Tai neturi 
nieko bendra su žvėries ženklu. Vis dėlto gali 
būti įmanoma, kad elektroninė sistema būtų 
skirta atpažinti žmones ir pasirūpinti, kad 
tie, kurie neturi žvėries ženklo, negalėtų nei 
pirkti, nei parduoti.

Bet grįžkime prie žvėries skaičiaus. Biblija 
sako, kad tai yra žmogaus skaičius. Kas tai? 
Visi popiežiai turi bendrą titulą: VICARIUS 
FILII DEI, kuris reiškia „Dievo Sūnaus atstovas“ 
žemėje.

Lotynų raidės turi tam tikras skaičių 
reikšmes, o jei pritaikote šias skaitines 
reikšmes, gauname 666. (V ir U = 5 , I = 1, C 
= 100, A = 0, R = 0, S = 0, L = 50, D = 500, E 
= 0). Iš viso 666 (Katalikų savaitraštis „Mūsų 
sekmadienio lankytojas“, Tyrimų biuras, 
Hantingtonas, Indiapolis, 1915 m. balandžio 
18 d.).

„Žvėries skaičius“, „žvėries ženklas“ ir 
„žvėries atvaizdas“ yra tik trys iš daugelio 
„žvėries“ identifikavimo ženklų. Visi požymiai 
turi turėti tam tikrą apibrėžtą galią, ir visi jie 
atitinka popiežių. Liuteris ir reformatoriai 
buvo teisūs, sakydami, kad popiežius turi 
antikristo identifikavimo ženklą.

kAktojE ArBA rAnkojE                     
Biblija sako, kad žvėries ženklas atsidurs 

arba kaktoje, arba rankoje. Parašyta:

„Jis vertė visus, mažus 
ir didelius, turtuolius ir 
vargšus, laisvuosius ir 
vergus, pasidaryti ženklą 
ant dešinės rankos arba 
ant kaktos, kad nė vienas 
negalėtų nei pirkti, nei 
parduoti, jei neturės to 
ženklo ar žvėries vardo, 
ar jo vardo skaičiaus“ 
(Apreiškimo 13:16-17). 

Biblija sako, kad žvėries 
ženklas atsidurs arba kaktoje, 
arba rankoje. Parašyta: 
„Jis vertė visus, mažus ir 
didelius, turtuolius ir vargšus, 

laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant 
dešinės rankos arba ant kaktos, kad nė 
vienas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, 
jei neturės to ženklo ar žvėries vardo, ar jo 
vardo skaičiaus“ (Apreiškimo 13:16-17).

Biblija save paaiškina. Rašoma, kad kakta 
yra susijusi su galva ir mintimis, o ranka – su 
darbais (Pakartoto Įstatymo 6:6-9 ir Išėjimo 
13:8-10).

Tie, kuriems, artėjant žvėries ženklo 
laikui, bus paaiškinta, kas yra ženklas, ir jie 
supras, tačiau nuspręs laikytis popiežiaus 
sekmadienio įsakymo, jų kaktos bus 
paženklintos. Tie, kurie priima ženklą ant 
rankos, parodo rankomis ir darbais savo 
pasirinkimą. Jie dirba per Viešpaties Šabą 
ir leidžia rankoms ilsėtis per klaidingą šabą.
Abiem atvejais jie priima  „žvėries ženklą“.

Trumpai tariant: „Gauti žvėries ženklą“ 
reiškia, kad žmogus priėmė tą patį sprendimą 
kaip ir žvėris bei gina tas pačias idėjas, tiesiogiai 
priešindamasis Dievo žodžiui.

Nors dauguma žmonių priima 
ištikimybės žemiškoms jėgoms ženklą ir 
tokiu būdu gauna „žvėries ženklą“, nedidelė 
mažuma nusprendžia būti ištikimi Dievui ir 
laiko Jį savo autoritetu ir taip gauna „Dievo 
antspaudą“. 

Tiems, kurie gaus „žvėries ženklą“, iš 
dangaus skamba įspėjamoji žinia:
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„Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą bei 
priima ant savo kaktos ar rankos 
ženklą, tas gers Dievo įniršio vyno, 
įpilto ir neatmiešto Jo rūstybės 
taurėje, ir bus kankinamas ugnimi 
ir siera šventųjų angelų ir Avinėlio 
akivaizdoje“ (Apreiškimo 14:9-10).

„Tačiau nė vienam neteks kęsti Dievo 
įniršio tol, kol neatmes tiesos, kurią suvokė 
protu ir kuri buvo įrašyta sąžinėje. Daug yra 
tokių, kurie niekada neturėjo galimybės 
išgirsti tiesų, skirtų šiam laikotarpiui. Jiems 
niekada nebuvo teisingai išaiškinta, kad 
privaloma vykdyti ketvirtąjį įsakymą. Tas, 
Kuris perskaito, kas įrašyta kiekvienoje 
širdyje, įvertina visa, kas skatina žmones 
vienaip ar kitaip elgtis, neleis, kad nors 
vienas, trokštantis sužinoti tiesą, būtų 
suklaidintas ir neteisingai suprastų kovos 
pasekmes. Nereikia reikalauti, kad žmonės 
aklai vykdytų įsaką. Visi bus pakankamai 
apšviesti, kad galėtų sąmoningai 
apsispręsti“. („Didžioji kova“, 564 p.)

Deja, per daug žmonių pasiduos 
valdžios spaudimui ir gaus žvėries ženklą, 
iš dalies dėl baimės prarasti darbą arba būti 
be maisto ir drabužių, tačiau tikras Kristaus 
mokinys bus įsitikinęs, kad Dievas padės 
jam per paskutinę krizę, kai ji ištiks.

kurį AutoritEtą pAsirinksitE?        
Šioje nedidelėje brošiūroje jums 

buvo suteikta galimybė pasirinkti, kurią 
valdžią sekti: Jėzų, kuris sukūrė Šabo 
dieną (šeštadienį), arba popiežiją, kuri 
skatina švęsti sekmadienį. Čia pateiksime 
paaiškinimą. Jėzus buvo kūrybos dalyvis. 
Biblijoje sakoma: „Visa per Jį atsirado“ (Jono 
1:1-3 ir 14 eilutė). Jis dalyvavo sukuriant 
Sabatą ir Biblijoje sakoma, kad Jėzus yra 
Šabo Viešpats (Morkaus 2:28). Taigi, jei kas 
nors pakeistų poilsio dieną, tai turėtų būti 
Jėzus Kristus, bet ar galite surasti nors vieną 
Kristaus žodį, kad turėtume nustoti laikytis 

Šabo ir verčiau pradėti švęsti sekmadienį 
kaip poilsio dieną? Anksčiau esame skaitę, 
kad iš įstatymo nebus pašalinta nei viena 
raidelė ir nei vienas brūkšnelis. Be to, Biblija 
sako, kad 

„Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir 
šiandien, tas pats ir per amžius“.  

(Žydų 13:8)

Tai mums atskleidžia, kad vis dar galioja 
Dievo įsakymai, įskaitant Sabato įsakymą.

Kyla klausimas, kokį autoritetą 
pasirinksite: tų, kurie stovi už žmogaus 
įsakymo ir sekmadienio kaip poilsio 
dienos, ar Dievą ir Jo poilsio dieną, t.y. Šabą 
(šeštadienį)?

Biblijoje sakoma, kad paskutiniais 
laikais jūsų atsakymas į šį klausimą taps 
baigiamuoju išbandymu: ar garbinsite žvėrį 
ir gausite jo ženklą, t.y. sekmadienį kaip 
poilsio dieną pagal popiežių, ar garbinsite 
Dievą ir paklusite Jam laikydamiesi Šabo? 
(Apreiškimo 13:15-17 ir 14:9-12)

Visi priims sprendimą, kai šis klausimas 
bus aiškiai pateiktas. Ši brošiūra yra skirta 
padėti jums apsispręsti, tačiau daugiau apie 
tai galite perskaityti knygoje „Didžioji kova“ 
arba brošiūroje „Laisvė pavojuje“. Taigi 
Šabas bus didelis ištikimybės išbandymas, 
nes tiesos ir garbinimo klausimas yra tas, 
dėl kurio ginčijamasi. Kai žmonės bus 
išbandomi, linija bus nubrėžta tarp tų, kurie 
tarnauja Dievui, ir tų, kurie netarnauja. 
Neteisingo šabo šventimas, vadovaujantis 
valstybės įstatymais, kurie prieštarauja 
ketvirtąjam įsakymu, bus ištikimybės galiai, 
kuri priešinasi Dievui, deklaracija, o tikrojo 
Šabo laikymasis – paklusnumas Dievo 
įsakymui – ištikimybės Kūrėjui pareiškimas. 
Kol viena grupė priima ištikimybės 
žemiškoms jėgoms ženklą, kita grupė 
pasirenka ištikimybės Dievo valdžiai ženklą 
ir todėl gaus „Dievo antspaudą“.
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DiEvo AntspAuDAs jūsų kAktojE            
Nors fizinis Dievo antspaudas yra Jo 

įsakyme apie poilsio dieną ir Dievas sako, 
kad Sabata yra ženklas tarp Jo ir Jo žmonių 
(Ezekielio 20:12,20), mes suprantame, 
kad antspaudas, kurį gaus Dievo vaikai 
savo kaktose prieš pat pasibaigiant kovai 
šioje žemėje, bus ypatingo pobūdžio. Šis 
antspaudas bus suteiktas tikintiesiems, 
kurie išgyvens ir taps nugalėtojais kovoje su 
„žvėries ženklu“.

„Dievo antspaudas“ yra ženklas, kurį 
Dievas suteikia savo vaikams. Biblija sako, 
kad tiems, kurie atgailauja ir tiki Kristumi, 
buvo pažadėta Šventoji Dvasia kaip 
antspaudas. Tikintysis turi savo gyvenime 
Šventosios Dvasios antspaudą tol, kol yra 
arti Kristaus ir vykdo Jo valią (Efeziečiams 
1:13 ir Apaštalų darbai 5:32).

Bet dabar mes pažvelgsime į tai, kaip 
angelas įvykdys užantspaudavimą prieš pat 
Jėzui sugrįžtant. Biblijoje sakoma, kad Dievo 
angelas uždės „Dievo antspaudą“ ant kaktos 
tiems, kurie liūdi ir rauda dėl atsirandančių 
ir praktikuojamų bjaurysčių tarp tų, kurie 
išpažįsta esančiais dvasingais Dievo žmonių 
vadovais.  „Dievo antspaudas“ ant kaktos 
yra ženklas, kurį angelai (bet ne žmonės) 
gali pamatyti (Ezekielio 9:4-6). „Dievo 
antspaudas“ ant kaktos yra įsitvirtinimas 
tiesoje: tiek intelektualiai, tiek dvasiškai, 
kad Dievo vaikai negalėtų būti pajudinami 
(Apreiškimo 14:1-6).

Tie, kurie nededa vilčių į save, bet 
nuolankiai gyvena Dievo akivaizdoje su 
Šventosios Dvasios galia, gyvena pagal 
Dievo valią, priima dangaus įspaudą ir 
ruošiasi gauti „Dievo antspaudą“. Kai šis 
antspaudas uždedamas ant kaktos, jų 
charakteris toliau visą amžinybę išlieka 
tyras ir be dėmių. Taigi „Dievo antspaudas“ 
arba patvirtinimo antspaudas bus įteiktas 
tiems, kurie turi Dievo Dvasią, ir tokiu būdu 
jie bus sustiprinti Dvasioje, kad jie būtų 
nepajudinami. Niekas negali jiems pakenkti, 

kai ateina negandos, ir jie yra pasirengę 
būti su Kristumi, kai Jis ateis pasiimti savo 
pasekėjų.

Tuomet Biblija atskleidžia, kad „žvėries 
ženklas“ bus matomas dar nesibaigus 
malonės laikui ir prieš Jėzui sugrįžtant 
(Apreiškimo 13:11-16). Mes skaitome apie 
juos...

„Aš išvydau tarsi stiklo jūrą, 
sumaišytą su ugnimi, ir žmonės, 
kurie buvo pergalėję žvėrį, jo 
atvaizdą ir jo vardo skaičių, 
stovinčius su Dievo arfomis ant 
stiklo jūros“ (Apreiškimo 15:2).

Jonas taip pat galėjo pamatyti laimėjusius 
prieš „žvėries ženklą“. Jie stovėjo priešais 
Jėzaus sostą, esantį danguje (Apreiškimo 
4:2 ir 7:9). Jie buvo pergalingi. Tai mums 
atskleidžia, kad jie kovojo. Išgelbėti tie, kurie 
gyvens Jėzui sugrįžtan, todėl turės ištverti 
didelius „žvėries ženklo“ išbandymus.

„Dievo antspaudas“ arba „žvėries 
ženklas“ bus didis išbandymas, kuris lems 
mūsų amžinąjį likimą. Tai yra testas, kurį turi 
išlaikyti Dievo likutis, prieš suteikiant jiems 
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antspaudą. Visi, kurie klusniai vykdo Dievo 
Įsakymus ir atsisako priimti klaidingą sabatą 
(sekmadienį), atsidurs po Dievo vėliava ir 
gaus „gyvojo Dievo antspaudą“. Tie, kurie 
vengia tiesos, kylančios iš Dievo, ir švenčia 
sekmadienio šabą, gaus žvėries ženklą.

Dabar pats laikas pasiruošti. „Dievo 
antspaudas“ niekada nebus uždėtas ant 
nešvarios vyro ar moters kaktos. Jis niekada 
nebus uždėtas ant vyro ar moters, siekiančių 
ambicijų ir mylinčių pasaulį, kaktos.  Jis 
niekada nebus uždėtas ant vyrų ar moterų, 
klaidingai kalbančių ar turinčių klastingą 
širdį. Visi, gaunantys antspaudą, turi būti 
nepriekaištingi Dievo akivaizdoje – kaip ir tie, 
kurių tikslas yra dangus.

sEkmADiEnio juDėjimAs prAsiDėjo                      
Pasaulinis sekmadienio judėjimas 

vyksta. Jezuitas Popiežius Pranciškus 
įtvirtins sekmadienį kaip poilsio dieną. 
Dideli religiniai judėjimai, tokie kaip 
„Krikščionių koalicija“ ir „Europos 
sekmadienio aljansas“, sako mums, kad 
turime sugrįžti prie Dešimties Dievo 
Įsakymų. Europos Sąjungoje protestantai 
ir katalikai stengiasi išspręsti klausimus, dėl 
kurių jie gali susitarti, ir sekmadienis kaip 
poilsio diena yra tokia problema. 
Dabar jie įstatymu „saugos 
sekmadienį kaip savaitės 
poilsio dieną“. Europoje 
tarpreliginė sąjunga, 
Europos bažnyčių 
konferencija (angl. 
Conference of 
European Churches) ir 
Europos sekmadienio 
aljansas nori suvienyti 
bažnyčias pagal 
katalikišką modelį, 
o sekmadieniui bus 
pagrindinis dėmesys, kaip 
bendrai poilsio dienai. Kai 
Haroldas V buvo karūnuotas 

Norvegijos karaliumi, jis norėjo, kad jo 
palaiminimo ceremonija įvyktų sekmadienį, 
kad sekmadienis būtų įtvirtintas kaip 
poilsio diena. Vyskupai ir kunigai ilgisi 
sekmadieninių švenčių atnaujinimo. Vieni 
nori populiaraus judėjimo gindami poilsio 
dieną, o kiti ragina bausti už šventos dienos 
ramybės sulaužymą.

Taip pat matome, kaip vyskupai ir 
pastoriai prisijungia prie profesinių sąjungų, 
aplinkosaugos organizacijų ir įvairių verslo ir 
pramonės šakų, kad apsaugotų sekmadienį 
ir išskirtų jį nuo likusios savaitės dienų. Jų 
motyvai gali būti geri, nes iš esmės gerai, kad 
jie nori poilsio dieną įgyti prasmingesnės 
patirties. Turime atsipalaiduoti, pailsėti ir 
dvasiškai bei fiziškai atsinaujinti. Bet jei 
krikščionys nori įtvirtinti poilsio dieną, tai 
turėtų būti diena, kurią Kūrėjas pašventino 
ir palaimino. Tai, pagal Bibliją, – šeštadienis, 
septintoji savaitės diena. Be to, neteisinga, 
kad kas nors turėtų būti verčiamas švęsti 
poilsio dieną, kurią įtvirtina valdžios 
institucijos. Poilsio dienos šventimas turi 
būti savanoriškas, o neprievartinis. Biblija 
sako, kad sąžinės laisvė šiuo klausimu 
bus sulaužyta. Jau matome pasirengimą 
tokiems religiniams suvaržymams.

žvėriEs žEnklAs nEtrukus 
pAsiroDys       

„Žvėries ženklo“ 
i š b a n d y m a s 

greičiausiai įvyks 
artimiausiu metu: 
tai sekmadienio 
kaip poilsio dienos 
jėga ar įsakymu 
įtvirtinimas. Vis 
dėlto, kadangi 
mes žinome apie 

netikros poilsio 
dienos įtvirtinimą 

praeityje, mes taip 
pat turėtume apsispręsti 

šiandien (Jokūbo 4:17). Šiuo 
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metu būtina, kad mes visiškai atsidurtume 
Jėzaus pusėje, kad turėtume Šventąją Dvasią 
kaip stiprybės šaltinį ateities pasirinkimuose ir 
išbandymuose.

likutis iŠliks, jis lAikysis DiEvo įsAkymų ir 
turės jėzAus įsitikinimus                            

Biblijoje aprašyti tie, kurie nepasiduos 
žmogaus sukurtai melagingai poilsio dienai:

„Čia bręsta ištvermė šventųjų, kurie 
laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus 
tikėjimo!“ (Apreiškimo 14:12).

Susipažinkime su Dievo Įsakymais ir tuo, 
kuo Jėzus tikėjo. Biblija aiškiai parodo, kad 
paskutiniaisiais laikais, kol Jėzus sugrįš, vyks 
didžiulė dvasinė kova. Tie, kurie nepriims 
žvėries ženklo, bus spaudžiami visais 
įmanomais būdais. Sakoma, kad jie negalės 
pirkti ir parduoti, ir kad bus išleisti įsakymai 
juos nužudyti (Apreiškimo 13:15-17). Visas 
pasaulis stebėsis popiežiumi („žvėrimi“) 
ir seks juo, tačiau ištikimas Dievo žmonių 
likutis nepasiduos spaudimui. Biblija sako, 
kad jie nesusitepė su kitomis moterimis 
(t.y. bažnyčiomis, 2 Korintiečiams 11:2), 
nes jie yra lyg mergelės. Kitaip tariant, jie 
negeria „svaiginančio Babilono vyno“,  bet 
aiškiu balsu skelbia „trijų angelų žinią“ ir 
atspindi Dievo charakterį savo gyvenime. 
Jie neleidžia, kad savimeilė juos valdytų, 
bet eina Dievo keliu vadovaujant Šventąjai 
Dvasiai. Apie juos sakoma ....

„Tai tie, kurie ... lydi Avinėlį 
(Jėzų), kur tik jis eina ... Jų lūpose 
nerasta melo: jie be dėmės“ 
(Apreiškimo 14:1-5)

 Jie pašventė savo gyvenimą Kristui ir 
gavo Šventąją Dvasią kaip jėgos šaltinį savo 
gyvenimui, kad galėtų teisingai gyventi 
Dievo ir žmogaus akivaizdoje.

Čia sakoma, kad jie yra nepriekaištingi. 
Tas pats pasakytina apie ėriukus, kuriuos 
jie aukojo sudarius Senąją Sandorą. Tai 

nukreipia dėmesį į Kristų, kuris taip pat buvo 
nepriekaištingas. Turėdami savyje Šventąją 
Dvasią, taip pat galime atskleisti Kristaus 
charakterį savo gyvenime ir nenusidėsime. 
Tegul nebūna nesusipratimų. Tai galime 
įgyti ne savo jėgomis, bet pasitelkdami 
jėgą, kai Dievas veikia mumyse ir padeda 
mums elgtis pagal Dievo valią (1 Petro 1:14-
16 ir Filipiečiams 2:12-13). Biblija meta jums 
šį iššūkį: jei jaučiatės neverti Dievo ar bijote 
ateities, turėtumėte žinoti, kad Šventoji 
Dvasia ragina jus ateiti pas Jėzų su savo 
nuodėmės našta dabar! Padėkite visas savo 
nuodėmes prie Jėzaus kojų  ir melskitės, 
kad Jis atpirktų jūsų nuodėmes ir išgydytų 
žmones, kuriuos galėjote įskaudinti ar kurie 
jus įskaudino. Tada Jo teisumas bus jūsų. Tuo 
pačiu metu turime melstis dėl Šventosios 
Dvasios galios, kad ji padėtų mums toliau 
eiti kartu su Kristumi, kad galėtume gyventi 
teisingai dėl visko. Turėdami Dievo malonę  
būsime pasirengę Jo greitam atėjimui, kai 
Jis pasiims Savo žmones pas save.

žvėriEs AtvAizDAs                          
Kadangi popiežius atitinka „žvėries“ 

ženklus, aprašytus Biblijoje, tada „žvėries 
atvaizdas“ turi būti šios sistemos kopija.

„Žvėries atvaizdas“ atspindi puolusį 
protestantizmą, atsiradusį dėl to, kad 
protestantų bažnyčios siekė valstybės 
paramos priverčiant  žmones garbinti ir 
skleisti jiems idėjas.

Daugelyje Europos šalių bažnyčios yra 
valstybinės. Valstybė ir bažnyčia dirba išvien. 
Bažnyčia gauna pagalbą iš valstybės, kad 
vykdytų savo misiją. Tai yra tarsi katalikiška 
sistema. Dar tamsiais viduramžiais turėjome 
konkrečių pavyzdžių kaip Katalikų bažnyčia 
panaudojo savo galią ir kankino kitų 
įsitikinimų žmones. Biblija sako, kad tas pats 
piktnaudžiavimas galia grįš ir paskutiniaisiais 
laikais (Apreiškimo 13:11-18). Kadangi 
JAV Konstitucijoje neminima valstybinė 
bažnyčios sistema, niekas nesusimąsto, kad 
būtent čia bus įvesta popiežiškos vyriausybės 
kopija, tačiau Biblija leidžia suprasti, kad 
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būtent tai ir nutiks. Jie pasitelks valstybę, kad 
primestų religinius įstatymus, ypač susijusius 
su sekmadienio šventimu.

Bet jūs sakote, kad JAV yra religinės 
laisvės šalis. Taip, Biblija ją apibūdina kaip 
ėriuką, turintį du ragus ir kalbantį kaip 
drakoną. Ankstyvoje savo istorijoje JAV 
pasirodė religinės laisvės šalimi. Avinėlio 
ragai simbolizuoja jaunystę, nekaltumą ir 
švelnumą – tai būdingi JAV ypatumai, kai šalis 
pradėjo formuotis XVIII amžiaus pabaigoje. 
Protestantizmas ir respublikinė valdymo 
forma tapo pagrindiniais principais. Tada 
buvo užtikrinta religijos laisvė, kad kiekvienas 
turėjo teisę tarnauti Dievui pagal savo sąžinę. 
Tačiau Biblija rodo, kad ši situacija pasikeis ir 
kad šalis galų gale kalbės kaip drakonas. Tauta 
kalba per savo įstatymų leidybos valdžią.

Daugelis pastebėjo, kad Kongresas 
jau pradėjo rengti su religija susijusius 
įstatymus, tokius kaip HR 2431. Šis įstatymas 
suteikia naujai paskirtą įgaliojimą prižiūrėti 
religines grupes visame pasaulyje. Tie, kurie 
vykdo religinį persekiojimą, bus baudžiami. 
Ši kolegija nuspręs, kas yra religinis 
persekiojimas. Ar, pavyzdžiui, ši brošiūra bus 
laikoma Katalikų bažnyčios persekiojimu?

Amerikos konstitucijoje teigiama, kad 

nebus priimti įstatymai, susiję su religija. 
Sakoma: „Kongresas nepriims įstatymų 
dėl religijos įtvirtinimo ir nedraus laisvai 
praktikuoti religiją“. Nacionalinės valdžios 
institucijos gali įgyvendinti tokius religinius 
įpareigojimus tik visiškai nepaisydamos šių 
laisvės garantijų. Šis procesas jau prasidėjo 
ir įvyks dar daugiau dalykų. Taip, Biblijoje 
sakoma, kad visą popiežiaus (pirmojo 
žvėries) galią popiežiaus vardu panaudos 
JAV (antrasis žvėris). Jie pristatys „žvėries 
atvaizdą“. Jie jau tai daro.

jAv prADės vADovAuti privAlomo 
sEkmADiEnio ŠvEntimo įvEDimui          

Daugelis žmonių nustebs, kai JAV pradės 
vadovauti „žvėries ženklui“ (privalomas 
sekmadienio šventimas), o vėliau prisijungs 
ir kitos šalys. Tie, kurie priešinsis šitiems 
milžinams (atpuolusiam protestantizmui ir 
katalikybei), ir negaus „žvėries ženklo“, bus 
pažymėti kaip maištautojai, kalti dėl visų 
katastrofų ir nelaimių ir kaip pasaulio taikos 
trikdžiai. Biblija sako, kad galų gale bus 
išleisti įsakymai juos sunaikinti (Apreiškimo 
13:11-16). Būtent šiame etape Jėzus 
Kristus, pasaulio Gelbėtojas, grįš išlaisvinti 
savo žmones. (Daugiau apie „žvėrį ėriuko 
pavidalu“ skaitykite knygoje „Didžioji kova“, 
p. 439–445).

siAuBingA BAusmė                       
Biblijoje aiškiai nurodoma, kad tie, kurie 

yra pažymimi „žvėries ženklu“, bus baisiai 
nubausti. Biblija aiškiai mums atskleidžia, 
kad paženklinti „žvėries ženklu“ bus 
pirmieji, kurie patirs siaubingus kankinimus 
„7-ių paskutiniųjų negandų“ laikotarpiu, 
kuris ateis pasibaigus išbandymo laikui 
(Apreiškimo 15:5-8). Biblijoje sakoma:

„Ir išgirdau iš šventyklos galingą 
balsą, sakantį septyniems 
angelams: „Eikite ir išpilkite 
septynis Dievo rūstybės dubenis 
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žemėn!“. Ir nuėjo pirmasis, ir 
išliejo savo dubenį žemėn. Ir 
apniko piktos ir skaudžios votys 
žmones, turinčius žvėries ženklą 
ir garbinančius jo atvaizdą“. 
(Apreiškimo 16:1-2).

Šios šešios negandos, išlietos iš Dievo 
rūstybės dubenų, išpuls tiems, kurie buvo 
paženklinti „žvėries ženklu“, o Dievo vaikai 
vaikščios laisvi (Apreiškimo 16:1-2). Šiandien 
visi yra veikiami velnio naikinančios galios, 
tačiau Dievo vaikams, gavusiems Dievo 
pripažinimą „Dievo antspaudą“, „septynios 
paskutinios negandos“ nepakenks, lygiai 
kaip ir Izraelio žmonėms nepakenkė 
septynios paskutinės rykštės prieš jiems 
išvykstant iš Egipto žemės (Išėjimo 8:20-22).

Paskutinė ir blogiausia bausmė ištiks 
gavusius „žvėries ženklą“ tada, kai šėtonas 
ir tie, kurie atsistojo jo pusėje, galiausiai 
bus sunaikinti ugnimi ir siera. Biblija tai 
apibūdina taip:

„O bailiams, neištikimiems, 
nešvankėliams, žudikams, 
ištvirkėliams, burtininkams, 
stabmeldžiams ir visiems 
melagiams skirta dalis ežere, kuris 
dega ugnimi ir siera; tai yra antroji 
mirtis“ (Apreiškimo 21:8).

Tie, kurie priešinosi Dievui, bus teisiami 
pagal jų  to meto darbus, ir jie bus sunaikinti 
(Apreiškimo 20:11-15 ir Malachijo 4:1).

Tai yra galutinis blogio bei tų, kurie yra 
blogio pusėje, sunaikinimas. Vėliau Dievas 
sukurs naują dangų ir naują žemę, kurioje 
viešpatauja teisingumas. Ratas – užpildytas. 
Žmogus gyvens prarastame rojuje, Edene, 
kur nebeegzistuoja nuodėmė ir kur žmogus 
gali vėl kalbėtis akis į akį su Dievu, nes tada 
jis bus gavęs šlovės kūną (1 Korintiečiams 
15:50-54).

Tai yra kažkas, ko verta laukti, ir čia 
esantys sunkumai bus nereikšmingi, 
palyginti su šlove, kuri apgaubs 
išgelbėtuosius. Melskimės, kad gautume 
Šventosios Dvasios bei galėtume ten 
patekti. Laiko ženklai rodo, kad valanda yra 
netoli.

iŠgAnytiEji pirmiAusiAi pAimti į DAngų      
Kai Jėzus sugrįš, išgelbėtieji bus pakelti 

į orą ir paimti į dangų. Tai aprašyta Biblijoje:

„Ir tai jums sakome Viešpaties 
žodžiu, jog mes, gyvieji, išlikusieji iki 
Viešpaties atėjimo, nepralenksime 
užmigusiųjų. Nes pats Viešpats 
nužengs iš dangaus, nuskambėjus 
paliepimui, arkangelo balsui ir 
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Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje 
prisikels pirmiausia, paskui mes, 
gyvieji, išlikusieji, kartu su jais 
būsime pagauti į debesis susitikti 
su Viešpačiu ore ir taip visuomet 
pasiliksime su Viešpačiu“ (1 
Tesalonikiečiams 4:15-17; Filipiečiams 
3:20-21; Jono 14:1-3).

Biblija sako, kad išgelbėtieji bus danguje 
1000 metų (Apreiškimo 20:4). Tai bus 
šlovingas laikas kartu su Jėzumi, mūsų 
Gelbėtoju, ir išgelbėtaisiais. Bet tai taip pat 
bus rimties laikas. Biblija atskleidžia, kad 
išgelbėtieji teis. Jie pamatys, kad pražuvę 
yra teisingai nuteisti ir kad Dievas yra 
teisingas.

Po 1000 metų neišgelbėti prisikels iš 
savo kapų ir bus galutinai nuteisti. Jie bus 
įmesti į jau anksčiau aprašytą ugnies ežerą.

Nepamirškite ištyrinėti laiko juostos, 
esančios viršuje!

DiEvAs vAlDo!                           
Net jei atrodo, kad šiandien pasaulio 

valdovai turi viršų, Dievas vis tiek valdo. Jis 
įsikiš savo laiku, norėdamas išlaisvinti savo 
žmones ir nuvesti juos ten, kur yra – į dangų 
(Jono 14:1-3). Todėl Biblija taip apibūdina 
šios kovos rezultatą:

„Aš išvydau tarsi stiklo jūrą, 
sumaišytą su ugnimi, ir žmonės, kurie 
buvo pergalėję žvėrį, jo atvaizdą ir 
jo vardo skaičių, stovinčius su Dievo 
arfomis ant stiklo jūros. Jie giedojo 
Dievo tarno Mozės giesmę ir Avinėlio 
giesmę: „Didingi ir nuostabūs tavo 
darbai, Viešpatie, visagali Dieve! 
Teisingi ir tikri tavieji keliai, tautų 
Valdove!“ (Apreiškimo 15:2-3).

Apreiškimo 17:14 taip pat pasakojama 
apie tuos, kurie laimės: arba „žvėris“ 
(popiežija) ir jo sąjungininkai, arba „Avinėlis“ 
(Kristus), ir tie, kurie yra Avinėlio pusėje. 
Išvada aprašoma taip:

1) Dievo antspaudas:
Apreiškimo 7:2-4
Apreiškimo14:1-5
Išėjimo 20:8-11
Ezekielio 9:4

2) Žvėries ženklas:
Apreiškimo 13:16-17
Pakart. Įst. 6:6-8
Apreiškimo 15:2, 20:4
Apreiškimo 16:2

3) Išbandymų pabaiga:
Apreiškimo 15:8
Apreiškimo 22:11

4) 7 paskutinės slogos:
Apreiškimo 15:2-16:21

5) Antrasis Kristaus atėjimas:
Apaštalų darbų 1:9-11
Apreiškimo 1:7
Apreiškimo 14:14
Mato 24:27,30-31

6) Pirmasis prisikėlimas: 
    1 Tesalonikiečiams 4:15-18

1 Korintiečiams 15:51-55
Jono 5:28-29

7) Bedieviai miršta Antrojo 
Kristaus atėjimo metu.  
Apreiškimo 6:15-17  
Apreiškimo 20:5a  
2 Peter 3:10-12

8) 1000 metų  
Apreiškimo 20:2-7

1000 METŲ
DIEVO ANTSPAUDAS

ŽVĖRIES ŽENKLAS
7 

1-2-3-4-5-6-7 
slogos

Išgelbėti yra su Kristumi
 danguje

Pasirinkimas visam 
pasauliui. Kada? Pirmasis prisikėlimas

Visi bedieviai miršta. Šėtonas ir jo 
angelai susaistomi žemėje

2021 ARBA

Išbandymų 
pabaiga

Antrasis 
Jėzaus 

atėjimas

1

2

3

4

5 6

7

8
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„Jie kovos su Avinėliu, bet Avinėlis 
juos nugalės, nes yra Viešpačių 
Viešpats ir Karalių Karalius, ir su 
juo visi pašauktieji, išrinktieji ir 
ištikimieji“ (Apreiškimo 17:14). 

Būtent Kristus ir tie, kurie stovi prie Jo, 
bus pergalingi būsimojoje kovoje. Tikintieji 
turės Jėzaus tikėjimą. Mylėdami Dievą ir 
turėdami Šventąją Dvasią, jie taip pat laikysis 
Jo įsakymų ne prievarta, o džiaugdamiesi. 
Biblija sako:

„Iš to pažįstame mylį Dievo vaikus, 
kad mylime Dievą ir jo įsakymus 
vykdome... Jo įsakymai nėra 
sunkūs“  (1 Jono 5:2-3). 

kAs prisijungs?                                 
Trys angelai, skelbiantys „trijų angelų 

žinią“, vaizduoja žmones, kurie savo 
gyvenimą paskyrė Kristui. Jie garsiu balsu 
paskelbs „trijų angelų žinią“. Tai bus aiškus ir 
garsus balsas, kadangi Šventoji Dvasia bus 
su jais. Ar nenorėtumėte jūs taip pat eiti su 

mumis ir skelbti „trijų angelų žinią“? Atėjo 
laikas priimti šį sprendimą dabar.

Jei jaučiatės esantys susaistyti šėtono ir 
elito galios grandinėmis, melskitės Dievui, 
esančiam danguje, kad gautume jėgos 
išsilaisvinti. Biblija kreipiasi į mus:

„Štai pasninkas, kokio aš noriu: 
nuimti neteisėtai uždėtus pančius, 
atrišti jungo valkčius, duoti laisvę 
pavergtiesiems, sulaužyti bet kokį 
jungą“ (Izaijo 58:6).

Jūs ir aš turėtume melstis, kad gautume 
jėgų atsikratyti visos naštos, kurią pasaulis 
padeda ant mūsų pečių, kuri prieštarauja 
Dievo žodžiui ir to žodžio principams. 
Jie bando mus susaistyti su tūkstančiais 
žmogaus išgalvotų taisyklių, kad nebūtume 
laisvi Viešpatyje. Vis dėlto, tikroji laisvė 
atrandama tik tada, kai pradedame 
bendradarbiauti su dangiškomis jėgomis, 
kad pašalintume nuodėmės naštą. Mums 
vėl primenami šie drąsinantys žodžiai iš 
Biblijos:

9) Išgelbėtieji yra su Kristumi 
danguje: 
Jono 14:1-3 
Apreiškimo 20:4, 6 
Apreiškimo 15:2-4 
Apreiškimo 7:9-17 
1Korintiečiams 6:2-3

10) Šėtonas ir jo angelai 
žemėje 1000 metų: 
Apreiškimo 20:1-3 
Jeremijo  4:23-26

11) Antrasis prisikėlimas:
Jono 5:28-29
Apreiškimo 20:5a

12)  Naujoji Jeruzalė   
         nusileidžia:

Zacharijo 14:3-9
Apreiškimo 21:2,10

13)  Ugnies ežeras. Šėtonas 
ir blogis sunaikinamas                         
        amžiams:

Apreiškimo 20:7-9
Apreiškimo 20:13-15
Apreiškimo 21:8
Malachijo 4:1-4
Izaijo 5:24

14) Naujoji žemė:
Apreiškimo 21:1-5
Apreiškimo 22:1-5
2 Petro 3:11-13

1000 METŲ

Išgelbėti yra su Kristumi
 danguje

Visi bedieviai miršta. Šėtonas ir jo 
angelai susaistomi žemėje

AMŽINYBĖ...

Ugnies ežeras - 
antroji mirtis

Šėtonas,  jo angelai 
ir  neišgelbėtieji 

sunaikinami amžiams

Antrasis prisikėlimas Naujoji žemė

10

12

1311 14

9
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„Jei tad Sūnus jus išvaduos, 
tai būsite iš tiesų laisvi“ (Jono 
8:36). „Viešpats yra Dvasia. O kur 
Viešpaties Dvasia, ten ir laisvė“  
(2 Korintiečiams 3:17).

Kadangi gyvename pabaigos laikais, o 
išbandymo laikas beveik baigiasi, reikėtų 
tikėtis, kad Dievo žmonės daro viską, kad 
išgelbėtų žmones nuo šėtono paspęstų 
spąstų ir leistų jiems pamatyti išganymo 
žinią. Biblija pabaigos laikų bendruomenę 
vadina „Laodikėja“ (Apreiškimo 3:14-22). 
Laodikėjai būdinga tuštymė ir drungnumas. 
Dauguma tikinčių trijų angelų žinia yra 
drungni tikintieji, nerodantys noro perduoti 
žinią kitiems. Jie nėra nei šalti, nei karšti. Jie 
išlieka neutralūs ir tuo pačiu didžiuojasi, kad 
jiems nieko nereikia. Jie nenori atsisakyti 
savanaudiškumo. Jie galvoja, kad yra turtingi 
ir jiems nieko netrūksta dvasine prasme, 
tačiau yra skurdžiai, akli ir nuogi. Jie negali 
pamatyti savęs tokiais, kokie yra iš tikrųjų. Ar 
jūs ir aš esame tai pat drungni?

Vis dėlto dėkokime Viešpačiui! Jis mums 
nurodo kelią iš šios beviltiškos situacijos. 
Jis ateina pas mus nuoširdus ir su meile, 
norėdamas mus atversti bei, kad paimtume 
akių tepalą, kurį Jis mums duoda (Apreiškimo 
3:18). Šis tepalas yra Dievo žodis, nes jis kalba 
mūsų sąžinei per Šventąją Dvasią. Jį užsitepę 
įgysime dvasinę sprendimo galią, leidžiančią 
atsispirti klastingam šėtono išpuoliui, 
atpažinti nuodėmę ir priversti mums jausti 
pasibjaurėjimą ja – pamatyti tiesą ir jai 
paklusti. Kai įvyks šis atsivertimas, Dievas vėl 
mus panaudos, ir mes būsime stiprūs Dievo 
liudytojai šiame naujame darbe.

Tikimės, kad jūs pašvęsite save Dievo 
tarnystei ir eisite kartu su mumis skelbti 
„trijų angelų žinią“ tiek savo gyvenime, tiek 
mokinant. Tai paskutinė įspėjamoji žinia ir 
malonės žinia puolusiam pasauliui. Tai yra 
rimta ir sunki atsakomybė, užkrauta ant 
mūsų pečių. Turime suprasti, kad artėjame 
prie šio pasaulio istorijos pabaigos. Kai baigsis 
išbandymo laikas ir Jėzus grįš, daugiau galimybių 

nebus suteikta. 
Dabar turime 
atsiliepti į 
Š v e n t o s i o s 
D v a s i o s 
raginimą mūsų 
širdžiai ir protui.

Mes meldžiamės, kad kuo daugiau tų, 
kurie skaito šiuos žodžius, jaustųsi pakviesti 
dalyvauti skleidžiant trijų angelų žinią ir 
mano, kad tai daryti yra privilegija. Derlius 
subrendo, tačiau darbininkų nedaug, ir 
Dievas pasitelks tuos, kurie nori pašvęsti savo 
gyvenimą Jam. Jūs ir mes tebūkime tarp jų! 

Su pagarba, 

Bente ir Abelis Struksnesai
 Vestrum kaimas 26
2879 Odnes, Norvegija

Prašome apsilankyti mūsų interneto 
tinklalapyje: www.endtime.net
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Už šią brošiūrą yra atsakinga Krikščioniškos informacijos tarnyba
Norėdami gauti daugiau informacijos šia tema, susisiekite su mumis:

Abelis ir Bente Struksnesai
Vestrum kaimas 26

2879 Odnes, Norvegija
www.endtime.net

100 KNYGŲ DOVANŲ!
 Pirmieji 100 skaitytojų, parašę el. paštu didziojikova@yahoo.com ar  

tel. +370 626 01581, +370 623 83999  išsiuntę žinutę, kurioje nurodytas vardas, pavardė ir 
pašto adresas, gaus dovanų knygą „Didžioji kova“ apie krikščionybės istoriją.

 

Jeigu norite daugiau sužinoti šia tema ir esate kitoje šalyje, susisiekite šiais kontaktais

Leaves of Autumn Australia Inc. 
P.O Box 85 
Woori Yallock, VIC 3139 
AUSTRALIA 
PH - 0413 979 462

End Time Remnant Ministries  
P.O Box 887 
Lismore, NSW 2480 
AUSTRALIA 
E - suz@fiwagoh.org.au 

Tree of Life 
P.O Box 69 
Adelong, NSW 2729 
AUSTRALIA 
E - tolres@hotmail.com

Christian Information Service 
P.O Box 106 
Marysville, VIC 3779 
AUSTRALIA 
E - lutherprojectaustralia@gmail.com 
PH - 0434 617 694

Autumn Leaves NZ 
P.O.Box 654 
Rangiora 7440 
NEW ZEALAND 
E - office@autumnleaves.co.nz 
www.autumnleaves.co.nz

Hope International N.Z 
6 Tawa St 
Ohura, 3926 
NEW ZEALAND 
E - office@hopeinternational.co.nz

Servant of the Saviour Ministry
P.O Box 615
GPO Suva
FIJI
Ph - + 679 9212 567
      - + 679 8619 373
E - 1844logaivau@gmail.com

LMA PNG 
P.O Box 362 
KAINANTU E.H.P. 443 
PAPUA NEW GUINEA 
E - iyawasonamuna@gmail.com

Pr. Bill Hughes (Truth Triumphant) 
P.O Box 1417 
Eustis, FL 32727 – 1417 
U.S.A 
E- n3232@cs.com

Pr. A. Jan Marcussen (Amazing Truth) 
P.O Box 68 
THOMPSONVILLE, IL 62890  
U.S.A 
E - fish144k@gmail.com   

Present Truth Advent 
Ministries
P.O Box 315 
NBAWSI, -451002 
ABIA STATE 
NIGERIA, WEST AFRICA 
E - lightoftruthbibleschoolsen@
gmail.com

George Kapasa 
EDEN FARM 
P/BAG 8 
MKUSHI 
ZAMBIA, C/AFRICA 
E - kapasag@yahoo.co.uk

Fiwagoh Missions  
P.O Box 14390 
Nakuru 20100 
East Africa  
KENYA 
E- bekmission@gmail.com 
PH - +254 722 589 195

Truth for Today 
P.O Box 4 
Littlethorpe, Leicester, LE19 2XR 
ENGLAND 
E - tftuk@aol.com

Faith & Liberty  
P.O Box 35946 
London N17 7WG 
ENGLAND 
E - faithandliberty@yahoo.com 
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„Įtraukiantis skaitinys! Atsiveria nauji masteliai ir kovą galima pamatyti 
naujai. Čia sužinosite daugybę dalykų, kurių nerasite žiniasklaidoje ... šitą 
brošiūrą nuoširdžiai rekomenduojame!“

Reggie Wright, Balsas tyruose

Trys žinios, nuplėšiančios 
kaukes, kurios chaoso viduryje 

suteikia vilties grįžt namo...

Viršelio nuotrauka—freepik

KOVA 
už 

UŽDANGOS


