
Adomo ir Ievos pirmieji du sūnūs labai 
skyrėsi ir savo charakteriu, ir gyvenimo būdu. Kai-
nas norėjo ūkininkauti, statyti namus, tuo tarpu 
Abelis su savo bandomis mėgo klajoti kalvomis ir 
kloniais.  

Kai nuodėmė įėjo į pasaulį dėl Adomo ir Ievos 
nepaklusnumo, Dievas įvedė aukojimo sistemą 
ir paaiškino, kad be kraujo praliejimo nėra nuo-
dėmės atleidimo (Hebrajams 9, 22). Jis jiems pasa-
kė, kad šios aukos nurodo į laiką, kai Jėzus taps 
žmogumi ir mirs kaip Dievo Avinėlis už pasaulio 
nuodėmes. Abelis kaip auką už savo nuodėmes 
paklusniai atnešė jauną avinėlį, bet Kainas manė, 
kad nėra būtina taip tiksliai paklusti Dievo nuro-

dymui. Kainui aukojimo apeigos 
buvo per daug žiaurios, todėl jis 
nusprendė, kad Dievui bus pri-
imtina bet kokia auka. Taigi jis at-
nešė savo darbų auką – šiek tiek 
savo laukų derliaus. 

Kainas su pavydu stebėjo, 
kaip ugnis, nusileidusi iš dan-
gaus, pasiglemžė Abelio auką, 
bet jo auka liko nepaliesta. Vieš-
pats su meile paragino Kainą nu-
sižeminti ir paklusti, bet Kainas 
maištavo, atkakliai laikydamasis 
savo nuomonės. Abelis taip pat 
mėgino švelniai įtikinti vyresnįjį 
brolį, bet Kainas įniršo.  

Kai įniršis atslūgo, prie jo 
kojų jau gulėjo kruvinas Abelio 
kūnas. Dievas Kainui ištarė pra-

keikimą, o kai Kainas pasiskundė dėl savo baus-
mės, Viešpats ant jo uždėjo žymę, kad jam ateities 
kartos neatkeršytų už šią pirmąją žmogžudystę. 

Apreiškimo knyga pasakoja, kad paskutinė-
mis dienomis vėl kils kova tarp krikščionių dėl to, 
kaip ir kada garbinti. Greitai kiekvienas bus atpa-
žintas arba pagal Dievo, arba pagal žvėries žymę.

14. Kaino žymė    
(žr. Pradžios  4, 1–15)

sabatą kaip Jo galios kurti, pašventinti bei išgelbėti (Išėjimo 31, 17; Ezechielio 20, 12) 
ženklą. Ar koks žmogus gali išdrįsti suklastoti šį šventą ženklą, kuris nurodo į didį 
dangaus Dievą, kaip Kūrėją?  

12.			Kaip	senovėje	Dievo	vadovai	žvelgė	į	Jo	Įstatymo		 			
		reikalavimus?

	 Ozėjo	8,	12:	Nors surašau jam daugybę pamokymų, jie laikomi 
_______________________.

PASTABA: Niekas nepasikeitė. Dievas įdėjo sabatą, Jo didingą ženklą, Savo Įsta-
tymo viduryje, kurį pradeda žodžiu „atmink“. Tačiau daugelis žmonių mano, kad 
Jo septintosios dienos sabatos šventimas yra keistas dalykas. 

13.		Kokį	rimtą	priekaištą	Dievas	davė	religiniams	vadovams	
dėl	Jo	šventos	sabatos?

	 Ezechielio	22,	8: Tu _____________________, kas Man šventa, 
išniekinai Mano šabus.

	 Ezechielio	22,	26: Jos kunigai iškraipė Mano mokymą ir išniekino, 
kas Man šventa, _____________________ to, kas šventa, nuo to, kas 
prasta... Nuo Mano šabų jie _____________________ savo akis, ir Aš 
jų niekinamas.

PASTABA: Dievas ypač priekaištauja religiniams vadovams, kurie sako, kad saba-
ta yra nesvarbi, ir kurie vartoja posakį „taip kalba Viešpats“, nors tai yra netiesa.

14.		Kokią	nuodėmę	parodyti	Dievas	liepė	Jo	vadovams?	

	 Izaijo	58,	1.	13–14: Visa gerkle šauk, nesitausok! Teskardi tavo balsas 
kaip trimitas! __________________ Mano tautai jos nedorybę... Jei 
šabo dieną nekelsi kojos iš namų ir Mano šventą dieną neužsiimsi 
savo ___________________, jei šabą laikysi _________________  
__________________, Viešpaties šventą dieną – šlovinga ...tai 
džiaugsiesi Viešpatyje...

PASTABA: Dievas įpareigoja dvasinius vadovus sabatos laužymą vadinti nuodė-
me ir primygtinai reikalauja, kad Jo žmonės laikytų sabatos dieną šventa. Kaip 
pirmiesiems mokiniams, taip ir mums, vienintelis saugus dalykas yra verčiau pa-
klusti Dievui, ne žmogui (Apaštalų darbai 5, 29).

15.		Kas	nutinka,	kai	jūs	nusprendžiate	priimti	Jėzų	ir	Jį	sekti?

	 Mato	11,	29: Imkite ant savo pečių Mano jungą ir mokykitės 
iš Manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo 
_____________________  ____________________.

PASTABA: Atsivertimo metu širdį pripildo šlovingas poilsis ir ramybė. Žodis sa-
bata iš hebrajų kalbos reiškia „poilsį“,  ir yra poilsio ir ramybės, kuri ateina gimus 
iš naujo, simbolis (Hebrajams 4, 1–10). Tie, kurie yra iš tikrųjų gimę iš naujo, laikys 
sabatą poilsio palaimintu ženklu (4 ir  9–10 eilutės). Nėra didesnio džiaugsmo nei 
džiaugsmas, kurį patiria atsivertęs asmuo, kuris laiko Dievo sabatą šventa.

Jūsų atsiliepimas
Prieš pasakydami „ne“ žvėries ženklui, turite pasakyti „taip“ Dievo 
antspaudui. Jėzus prie jūsų širdies durų laukia atsiliepimo. Ar nuspręsite 
dabar žygiuoti po Jo šlovingos sabatos vėliava, taip įrodydami, kad priėmėte 
Jį kaip savo Kūrėją ir Išgelbėtoją? 

Atsakymas: ______________________________

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

Kokį	svarbų	klausimą	popiežija	užduoda	protestantams?

Protestantai pakartotinai klausė popiežijos: „Kaip jūs drįsta-
te keisti Dievo Įstatymą?“ Į šį klausimą protestantams atsakoma dar 
aštresniu klausimu: „Jūs sakysite, kad šeštadienis buvo žydų sabata, 
o krikščioniška sabata buvo pakeista į sekmadienį. Pakeista! Bet kas 
ją pakeitė? Kas turi valdžią pakeisti aiškų Visagalio Dievo įsakymą? 
Juk Dievas kalbėjo ir pasakė, kad turėtum švęsti septintąją dieną, tai 
kas galėtų drįsti sakyti „ne“ ir teigti, kad galima užsiimti visais že-
miškais reikalais septintąją dieną, o jos vietoje švęsti pirmąją savaitės 
dieną? Tai svarbiausias klausimas, ir aš nežinau, kaip jūs galėtumėte 
į jį atsakyti. Jūs esate protestantas, pripažįstate Bibliją ir tik Bibliją, ta-
čiau dėl tokios svarbios tiesos, kaip vienos iš septynių dienų laikymas 
šventa diena, jūs prieštaraujate aiškiems Biblijos žodžiams ir pateikia-
te kitą dieną vietoje tos, kurią nurodė Biblija. Įsakymas laikyti šventą 
septintąją dieną yra vienas iš dešimties įsakymų, ir jei jūs tikite, kad 
kiti devyni yra vis dar privalomi, tai kas suteikė jums valdžią klastoti 
ketvirtąjį? Jei tvirtai laikotės savo principų, jei tikrai sekate Biblija ir 
tik Biblija, jūs turėtumėte pateikti keletą Naujojo Testamento ištraukų, 
kuriose aiškiai atskleista, kad šis ketvirtas įsakymas yra pakeistas.“1    
1Library of Christian Doctrine: Why Don’t You Keep Holy the Sabbath-Day? (London: Burns andOates, Ltd.), 
p. 3, 4.
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Tyrinėjimas
Perskaitę Biblijos tekstus, užpildykite tuščias vietas.

1.	 Kas	bus	apsaugoti	per	paskutines	septynias	negandas?

	 Apreiškimo	7,	3:	Nekenkite nei žemei, nei jūrai, nei medžiams, kol 
_________________ antspaudu savo Dievo tarnų ________________!

PASTABA: Tie, kurių kaktos paženklintos Dievo antspaudu, negandų metu bus 
apsaugoti (Psalmė 91, 7 – 11).

2.	 Koks	tai	„antspaudas“,	kuriuo	pažymėtos	teisiųjų	kaktos?

	 Izaijo	8,	16: Suvyniok liudijimo raštą, užantspauduok ______________ 
ir laikyk tarp mano mokinių.

PASTABA: Dievo antspaudas yra randamas Jo Įstatyme. Antspaudas yra tai, kas 
padaro dokumentą oficialų, ir jame dažniausiai yra trys dalykai: vardas, pareigos 
ir teritorija. Pavyzdžiu galėtų būti Ezros 1, 1 eilutėje žodžiai: „Persijos karaliaus 
Kyro“.

3.	 Kuris	 iš	 Dešimties	 įsakymų	 apima	 visus	 tris	 antspaudo	
elementus?

	 Išėjimo	20,	11: Juk per šešias dienas _____________________  
___________________ dangų ir žemę, jūrą ir ____________________, 
kas juose.

PASTABA: Ketvirtasis įsakymas yra vienintelis, kuris apima visus tris antspaudo 
elementus: (1) „Viešpats“ – Jo vardas, (2) „padarė“ – Jo pareigos kaip Kūrėjo, (3) 
„dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas juose“ – Jo teritorija.

4.	 Kokį	Savo	galios	ypatingą	ženklą	davė	Dievas?

	 Ezechielio	20,	12: Daviau jiems Savo _________ kaip 
___________________ Man ir jiems, kad žinotų, jog Aš, Viešpats, juos 
pašventinu.

	 Ezechielio	20,	20: Švęskite Mano _____________________, idant jie 
būtų _________________ Man ir jums, kad žinotumėte, jog Aš esu 
Viešpats, jūsų Dievas.

	 Išėjimo	31,	13: Stenkitės laikytis Mano _______, nes tai 
___________________ tarp Manęs ir jūsų per visas jūsų kartas, duotas 
tam, kad žinotumėte, jog Aš, Viešpats.

PASTABA: Dievas aiškiai pasakė, kad Jis davė sabatą (šabą) kaip Jo galios kurti 
ir pašventinti ženklą. Tai Jo antspaudas arba valdžios ženklas. Žodžiai „antspau-
das“, „ženklas“ ir „žymė“ pakaitomis vartojami visoje Biblijoje (palyginkite Pra-
džios 17, 11 su Romiečiams 4, 11 ir Apreiškimo 7, 3 su Ezechielio 9, 4).

5.	 Ką	verčia	visus	daryti	antrasis	žvėris,	paminėtas	Apreiškimo 
13 skyriuje?

	 Apreiškimo	13,	16: Jis verčia visus, mažus ir didelius, turtuolius 
ir vargdienius, laisvuosius ir vergus, _______________________  
____________________ ant dešinės rankos arba ant kaktos.

6.	 Koks	yra	žvėries	ženklas?

PASTABA: Mes įvardijome 13 pamokoje Apreiškimo 13 skyriuje pavaizduotą žvėrį. 
Koks yra jo galios ir valdžios ženklas? Geriausias būdas išsiaiškinti jo valdžios 
ženklą yra tiesiogiai paklausti to popiežijos. Atkreipkite dėmesį į žemiau pateik-
tą ištrauką iš katalikų katekizmo:      
„Klausimas: Kuri diena yra sabata?      
Atsakymas: Sabata yra šeštadienis (šeštadieniu sabata pavadinta dabartiniame 
Lietuvos kalendoriuje).      
Klausimas: Kodėl švenčiame sekmadienį vietoje šeštadienio?    
Atsakymas: Švenčiame sekmadienį vietoje šeštadienio, nes katalikų bažnyčia pa-
keitė šeštadienio šventimą į sekmadienį.“1      
Štai kitas teiginys iš katekizmo:      
„Klausimas: Ar galite kažkokiu būdu įrodyti, kad bažnyčia turi galią nustatyti švenčiamas dienas? 
Atsakymas: Jei ji tokios galios nebūtų turėjusi, ji nebūtų galėjusi to padaryti, ir su 
bažnyčia visi šiuolaikiniai  religijotyrininkai sutinka – ji nebūtų galėjusi nustatyti 
švęsti sekmadienį, pirmąją savaitės dieną, vietoje šeštadienio, septintosios savai-
tės dienos. Šis pakeitimas nėra pagrįstas Raštu.“2     
Taigi popiežija sako, kad jos galios ir valdžios ženklas yra sekmadienio paskelbi-
mas šventa diena ir šį pakeitimą faktiškai priima visas krikščioniškas pasaulis. (žr. 
priedą pavadinimu: „Kokį svarbų klausimą popiežija užduoda protestantams?“) 
1Peter Geiermann, The Convert’s Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis: B. Herder Book Co., 1957 edi-
tion), p. 50.         
 2Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism (New York: P.J. Kenedy & Sons, third American edition, revised, 
n.d.), p. 174.

7.	 Ar	žvėries	ženklas	ir	Dievo	antspaudas	yra	matomi?

	 Hebrajams	10,	16:	Sako Viešpats: Aš duosiu Savo įstatymus jų 
___________________ir juos įrašysiu jų _____________________.

	 Mokytojo	9,	10: Visa, ką tik tavo ___________________ imasi daryti, 
daryk visomis jėgomis.

	 Išėjimo	13,	9: Tai tarnaus tau kaip __________________ ant rankos ir 
kaip _________________ ant kaktos, kad Viešpaties Įstatymas būtų tavo 
lūpose...

	 Izaijo	59,	6–7: Jų darbai –  nedori darbai; iš jų _________________ 
ateina smurto darbai. ...Jų _________________ – nedoros mintys, jų 
vieškeliuose –  nuniokojimas ir griuvėsiai.

PASTABA: Nei žvėries ženklas, nei Dievo antspaudas išoriškai nėra matomi. Kakta 
simbolizuoja protą, o ranka yra darbų simbolis. Žodžiai „ant rankos“ ir „ant kaktos“ 
perkeltine prasme yra dažnai minimi Šventajame Rašte, jie reiškia asmens mintis ir 
veiksmus (Išėjimo 13, 16; Pakartoto Įstatymo 11, 18). Asmuo gaus žvėries ženklą ant 
savo kaktos, pasirinkdamas tikėti, kad sekmadienis yra šventa diena, nepaisydamas 
biblinės tiesos. Asmuo gaus ženklą ant dešinės rankos, dirbdamas per Dievo sabatą 
arba išoriškai laikydamasis sekmadienio įstatymo patogumo dėlei – dėl darbo, šei-
mos ir t.t. Nors ženklas, kuriuo žmogus pažymėtas, išoriškai nėra matomas, Dievas 
žinos, kas kokį ženklą turi (2 Timotiejaus 2, 19). Tam tikra prasme asmuo paženklins 
pats save: jei gerbs ir švęs Dievo šventą sabatą, bus paženklintas kaip priklausantis 
Dievui, bet jei švęs klaidingą sabatą, bus paženklintas kaip priklausantis žvėriui.

8.	 Kaip	Jėzus	nustato,	ar	mes	esame	Jo	tarnai?

	 Romiečiams	6,	16:	Argi nežinote, kad, pasiduodami kam nors vergiškai 
tarnauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kurio ____________________...

	 Jono	14,	15: Jei Mane mylite, jūs ___________________ Mano 
įsakymų.

9.	 Ar	dabar	kas	nors	turi	žvėries	ženklą?

	 Apreiškimo	13,	17: Kad niekas negalėtų nei ___________________, 
nei ____________________, jei neturės to ženklo – žvėries vardo ar jo 
vardo skaičiaus.

PASTABA: Joks žmogus dabar neturi ženklo. Kai sekmadienio šventimas taps pri-
verstiniu dalyku, tik tie, kurie turės žvėries ženklą, galės pirkti arba parduoti. Tuo 
metu žmonės, kurie švęs Dievo šventąją sabatą, rizikuos savo gyvybe (Apreiškimo 
13, 15), o tie, kurie pasirinks šventvagišką dieną ir oficialiai verčiau savo balsą 
atiduos už žmogaus įstatymus nei už Dievo Įstatymą, bus pažymėti kaip priklau-
santys antikristui. Visi, kurie yra ištikimi Jėzui ir Jo šventai dienai, gaus Jėzaus 
šlovingą antspaudą, tokiu būdu tikintieji priklausys Jam amžinai. Tie, kurie išliks 
neutralūs, bus priskaičiuoti antikristui (Mato 12, 30).

10.		Kokius	du	dalykus	antikristo	galia	ketina	pakeisti?

	 Danieliaus	7,	25: Jis ...užsimojęs pakeisti _________________  
________________ ir ________________...

PASTABA: Danieliaus 7 skyrius atskleidžia Senojo Testamento antikristo galios 
veikimą. Jis aiškiai išpranašauja, kad žvėris mėgins pakeisti Dievo Įstatymą ir Jo 
nustatytą laiko skaičiavimą. Popiežija pakeitė Dievo įsakymus: (1) pašalindama 
antrąjį įsakymą dėl stabų garbinimo, (2) sutrumpindama ketvirtąjį įsakymą nuo 
69 žodžių tik iki 2, kad išvengtų paminėjimo, kuri diena yra sabata, ir (3) padalin-
dama dešimtąjį įsakymą į du įsakymus. Popiežija pakeitė Dievo nustatytą laiko 
skaičiavimą: (1) mokindama žmones priimti pirmąją savaitės dieną kaip sabatą 
vietoj septintosios dienos ir (2) paimdama iš pagoniškos Romos praktiką, kai kie-
kviena diena vietoj saulėlydžio prasideda vidurnaktį. Dievo sabatos skaičiavimas 
yra nuo penktadienio saulėlydžio iki saulėlydžio šeštadienio vakare (Kunigų 23, 
32). Nė vienas mirtingasis neturėtų kada nors drįsti kišti nagus prie Dievo švento 
Įstatymo ar laiko skaičiavimo (Mato 5, 18). 

11.		Dėl	ko	Dievas	kritikavo	senovės	kunigus	ar	pastorius?

	 Malachijo	2,	8–9: ...daugelį suvedžiojote savo __________________, 
...nesilaikėte Mano kelių ir buvote ___________________ mokydami.

	 Ozėjo	4,	6: Mano tauta naikinama, nes jai stinga pažinimo; kadangi 
tu atmetei pažinimą, atmesiu tave kaip Savo kunigą; kadangi tu 
__________________ savo Dievo ___________________, užmiršiu ir 
Aš tavo vaikus.

PASTABA: Dievas vis dar yra skaudinamas, kai Jo pastoriai priima aštuonis ar de-
vynis įsakymus, bet suklumpa dėl Jo įsakymo laikyti sabatą šventą. Beveik visos 
bažnyčios savo oficialiuose raštuose pripažįsta, kad sekmadienio šventumui bibli-
nio pagrindimo nėra. Tragiška, tačiau tiek protestantizmas, tiek katalikybė stovi 
kalti prieš Dievo teismo krasę dėl biblinės sabatos atmetimo! Pats Dievas davė 


