PASTABA: 34 m. Steponas buvo užmėtytas akmenimis (Apaštalų darbų 7, 58–59),
taigi žydų tauta nebebuvo vienintelė Dievo išrinktoji tauta. Jie nuolat priešinosi
Dievo jiems skirtam planui, todėl Izraelio tauta nebėra pabaigos laikų pranašystės
centre. Dabar visi, kas priima Jėzų, yra Jo išrinkti žmonės, o pažadai, kuriuos davė
Izraeliui, dabar skirti ir dvasiniam Izraeliui (Romiečiams 9, 6–8).

13. Kas, anot angelo, kalbėjusio su Danieliumi, nutiks 2300
metų pabaigoje?
Danieliaus 8, 14: Jis man atsakė: „Du tūkstančius tris šimtus vakarų ir

rytmečių, o po to _________________ bus _________________.“

PASTABA: 34 m. vis dar buvo likę 1810 metų iš 2300 metų pranašystės. (Atkreipkite dėmesį į toliau diagramoje pavaizduotas datas.) Pridėjus 1810 metų prie 34
m. gauname 1844 m. rudenį. Angelas pasakė, kad tuo metu dangiška šventykla
bus apvalyta. (Žemiška šventykla buvo sunaikinta 70 m.) Jėzus, mūsų Vyriausiasis Kunigas danguje (Hebrajams 4, 14–16; 8, 1–5), 1844 m. pradėjo iš dangaus
šventyklos šalinti nuodėmės įrašus (Apreiškimo 20, 12; Apaštalų darbai 3, 19–21).
Šis pirmasis teismo etapas vadinamas priešadventiniu, nes jis vyksta prieš Jėzaus
antrąjį atėjimą.
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14. Kieno bylos bus peržiūrėtos per priešadventinį teismą?
1 Petro 4, 17: Mat jau metas prasidėti teismui nuo _________________
_________________.

PASTABA: Šis pirmasis teismo etapas susijęs tik su tais, kurie pretenduoja būti
Dievo vaikais.

15. Kas bus išnagrinėta per šį pirmąjį teismo etapą?
A. Apreiškimo 20, 12: Mirusieji buvo teisiami iš užrašų
_______________ .

B. Mokytojo 12, 14: Juk Dievas kiekvieną pašauks atsakyti už
_______________, net ________________.

C. Jokūbo 2, 12: Taip... bus teisiami pagal ________________
________________.

PASTABA: Įrodymai teisme imami iš danguje esančių knygų, kuriose yra visos asmeninio gyvenimo detalės. (Taip pat žr. Psalmė 56, 9) Pagrindinis teisme yra Dievo
Įstatymas, Dešimt Dievo įsakymų (Apreiškimo 22, 14).

16. Ar teisme Dievas yra mano kaltintojas?

Apreiškimo 12, 9–10: Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji

________________... Jis buvo išmestas žemėn... išmestas mūsų brolių
kaltintojas, _____________ juos mūsų Dievui dieną ir naktį.

PASTABA: Ne! Šėtonas yra vienintelis kaltintojas. Nelaimė, kai kurie krikščionys
galvoja, kad Jėzus stengiasi įtikinti Tėvą atleisti mums teismo metu, bet Jėzus
sakė: „Juk patsai Tėvas jus myli.“ (Jono 16, 27)

17. Ar aš priešadventiniame teisme turėsiu stovėti vienas?

16. Šventyklos apvalymas

A. Jėzus yra mano advokatas (1 Jono 2, 1).
B. Jėzus yra mūsų teisėjas (Jono 5, 22).

C. Jėzus yra mūsų ištikimas ir tikras liudytojas (Apreiškimo 3, 14).
PASTABA: Laimė, ne. Teisme Jėzus yra krikščionių advokatas, teisėjas ir liudytojas. Jei gyvenate dėl Jėzaus, jūs nepralaimėsite (Romiečiams 8, 1; Kolosiečiams 1,
12–14)!

Jūsų atsiliepimas
Jei Jėzus teisme yra jūsų advokatas, Jis pažada laimėti jūsų bylą. Ar
atiduosite Jam savo gyvenimą šiandien?

Atsakymas: ______________________________

Priedas

Šioje dalyje pateikta papildoma informacija tolesniam tyrinėjimui.

Ypatingoji savaitė

Kai kurie Biblijos tyrinėtojai priskiria Danieliaus knygoje paskutiniąją
490 dienų pranašystės savaitę antikristo veiklai laikų pabaigoje ir septynerių
metų vargams. Bet tam nėra biblinio pagrindo.
Apžvelkime keletą faktų:
A. 490 dienų pranašystė yra nepertraukiamas laiko periodas, kaip buvo
70 Dievo žmonių tremties metų, paminėtų Danieliaus 9, 2.
B. Pranašystės paskutinių septynerių metų pradinis taškas buvo Jėzaus
krikštas (27 m.). Štai kodėl Jis pradėjo skelbti: „Atėjo metas“ 		
(Morkaus 1, 15).
C. Jo mirties ant kryžiaus momentu, 31 m. pavasarį, Jėzus sušuko: 		
„Atlikta.“ Čia Išgelbėtojas aiškiai nukreipia į Jo mirties pranašystes
(Danieliaus 9 skyrius):
1. „pateptasis“ bus „nužudytas“ arba nukryžiuotas (eil. 26).
2. Jis „sustabdys aukojimą ir atnašavimą“, mirdamas už visus mus 		
kaip tikrasis Dievo Avinėlis (eil. 27; 1 Korintiečiams 5, 7; 15, 3).
3. Jis „išpirks kaltę“ (eil. 24).
Jo, kaip išpranašauto Mesijo, atėjimas tinkamu laiku nepriekaištingai ir
visiškai patvirtino visas 490 ir 2300 metų pranašystės datas.
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(žr. Jono 2, 13–17)

J

ėzus buvo akivaizdžiai nuliūdęs, kai Jis
įėjo į šventyklos kiemą ir pamatė sumaištį. Iš visų
pusių Jį supo gardai su aukoti skirtais gyvuliais
ir girdėjosi pardavėjų šūkčiojimai ir derybos su
besilankančiais piligrimais dėl didesnės kainos.
Balandžių burkavimas, avių bliovimas ir jaučių
mūkimas susimaišė su tvarto kvapais, suformuodami chaotišką koncertą.
Šis beprotnamis niekada nebuvo Dievo planas. Kai Saliamonas Jeruzalėje statė pirmąją šventyklą, buvo tokia pagarba Dievo namams, kad
statymo metu nebuvo girdėti net plaktuko stuksenimo. Visi akmenys ir lentos buvo pjaustomi
kitur, tada atnešti į statomos šventyklos vietą ir
tyliai surinkti (1 Karalių 6, 7).
Jėzus rado saują virvelių,
naudotų supančioti avims, ir
surišo jas į mažą botagėlį. Tada
Dievo Sūnus labai garsiai sušuko: „Pasiimkite savo paukščius ir iš
Mano Tėvo Namų nedarykite prekybos namų!“ (Jono 2, 16) „Parašyta:
Mano Namai vadinsis maldos namai, o jūs pavertėte juos plėšikų lindyne!“ (Mato 21, 13) Eidamas nuo
vienos prekyvietės prie kitos, Jis
paleido gyvūnus ir apvertė pinigų keitėjų stalus.
Jausdami Visagalio dalyvavimą, išsigandę pirkliai neatsigręždami išbėgo iš šventyklos
kiemo. Jėzus už viską labiausiai
troško, kad žmonės turėtų aiškų
suvokimą apie Jo dangiškojo Tėvo meilę ir tyrumą. Štai kodėl Jam, matant šventą šventyklą paverstą „blusų turgumi“, skaudėjo širdį.
Prieš daugelį metų pranašas Danielius išpranašavo apie kitą laikmetį, kai šventykla bus
išniekinta, Dievo tiesa iškraipyta ir Jo žmonės
engiami. Ir dar kartą Viešpats ateis apvalyti Savo
šventyklą.

Tyrinėjimas

Perskaitę Biblijos tekstus, užpildykite tuščias vietas.
1. Danielius turėjo nuostabų regėjimą, kuriame jis matė aviną
su dviem ragais (Danieliaus 8, 1–4). Ką simbolizuoja šis
avinas?
Danieliaus 8, 20: Avinas, kurį regėjai, turintis du ragus, tai

_________________ ir _________________ karaliai.

2. Vėliau Danielius matė ožį su didžiu ragu tarp akių. Ką tai
reiškia?
Danieliaus 8, 21–22: Ožys – _______________ karalius, o didysis

ragas tarp jo akių – ________________ karalius. Tai, kad vienas buvo
nulaužtas, ir vietoj jo išdygo keturi, reiškia, kad ________________
karalystės kils iš jo tautos.

PASTABA: Ožys simbolizuoja Graikiją, o didysis ragas yra pirmasis karalius,
Aleksandras Didysis. Keturi ragai simbolizuoja keturis generolus, kurie pasidalijo
imperiją po Aleksandro mirties.

3. Tada mažasis ragas išdygo iš tų keturių ragų. Kokią galią
simbolizavo šis „mažasis ragas“?
Apaštalų darbai 18, 2: Klaudijus [Cezaris] buvo išleidęs įsakymą

visiems žydams išsikraustyti iš ___________________.

PASTABA: „Mažasis ragas“ – tas, kuris persekiojo Dievo žmones, sutrypė šventus
dalykus ir stojo prieš Jėzų. Jis simbolizavo Romą – pagonis ir popiežiją. Roma yra
vienintelė galia, kuri buvo po Graikijos, ir tapo milžiniška.

4. Danieliui buvo pasakyta, kad šis mažasis ragas suteps
šventyklą. Kiek laiko truks iki jos apvalymo?
Danieliaus 8, 14: _______________ tūkstančius _______________

šimtus vakarų ir rytmečių, o po to šventykla bus apvalyta.

PASTABA: Šis 2 300 dienų laikotarpis yra ilgiausia laiko pranašystė Biblijoje, bet
pradžios taškas nėra duotas iki kito skyriaus – Danieliaus 9, 25 eilutės.

PASTABA: Danielius buvo taip stipriai nuliūdintas dėl to, kas turi nutikti su Dievo
žmonėmis, kad nualpo ir kurį laiką sirgo. Bet iš pradžių nei Danielius, nei jo draugai nesuprato 2 300 dienų pranašystės.

6. Kitame skyriuje angelas paaiškina pranašystę išsamiau.
Kiek tęsiasi laikotarpis, anksčiau neapibūdintas regėjime?
Danieliaus 9, 24: _________________ _________________ skirta
tavo tautai ir tavo šventajam miestui... užantspauduoti regėjimai ir
pranašystės.

PASTABA: Po Danieliaus 2 300 dienų regėjimo praėjus keletui metų, prie jo greitai
priskrido dangaus angelas, kad padėtų jam tai suprasti.

7. Koks yra 2 300 dienų ir 70 savaičių pranašystės pradžios
taškas?
Danieliaus 9, 25: Todėl žinok ir suprask! Nuo to laiko, kai paskelbtas
žodis _______________ ir atstatyti _______________, iki pateptojo
vado bus septyni septynetai ir šešiasdešimt du septynetai.

PASTABA: Angelas pasakė Danieliui pradėti skaičiuoti 2 300 dienų ir 70 savaičių
pranašystes nuo įsako atkurti ir atstatyti Jeruzalę. Tuo metu Dievo tauta buvo Persijos nelaisvėje. Įsakas buvo išleistas septintais karaliaus Artakserkso karaliavimo
metais – jis pradėjo karaliauti 464 m. pr. Kr. (Ezros 7, 7). 457 m. pr. Kr. Artakserkso
įsakas buvo vienintelis įsakas, nurodęs atkurti ir atstatyti Jeruzalę.

8. Angelas pasakė, kad jei skaičiuotume 69 savaites nuo 457
m. pr. Kr., prieitume prie Pateptojo Vado.  Ar taip nutiko?
Apaštalų darbai 10, 37–38: Jūs žinote... po Jono skelbtojo krikšto.
Kalbama apie Jėzų iš Nazareto, kaip Dievas jį _________________
Šventąja Dvasia ir galybe.

PASTABA: Taip, įvyko. Tai fantastiškas stebuklas. Prieš šimtmečius iki to, kai Jėzus buvo pateptas Šventąja Dvasia, šis įvykis buvo išpranašautas pranašystėje!
Hebrajų žodis „Mesijas“ reiškia „pateptasis“, o graikiškas jo atitikmuo – žodis
„Kristus“. Šis ypatingas patepimas Šventąja Dvasia vyko Jo krikšto metu (Luko 3,
21–22). Mes turime raktą. Biblijos pranašystėje viena pranašiška diena lygi vieniems metams (Skaičių 14, 34; Ezechielio 4, 6; Luko 13, 32). Pridėjus 69 savaites arba
483 pranašiškas dienas (69 x 7 = 483) prie 457 m. pr. Kr., gauname 27 m.
483
+ 457
+

5. Kaip Danielius sureagavo, kai pamatė mažojo rago galią
persekioti Dievo žmones ir užtemdyti tiesą?
Danieliaus 8, 27: Aš, Danielius, pasijutau blogai ir _______________

keletą dienų... Bet jaučiau regėjimo baimę ir jo _________________.

metai
pradinė data

26
m.
1 metai už 1 m. pr. Kr.–1 m. po Kr. (čia nebuvo nulinių metų)
27

m.

Jėzus, praėjus 27 m. po Savo krikšto, pradėjo tarnystę kaip Mesijas, būtent po 483
metų nuo 457 m. pr. Kr. išleisto įsako. Štai kodėl Jėzus pradėjo pamokslauti po
Savo krikšto, kad „atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė“ (Morkaus 1, 15). Jis kalbėjo apie laiko pranašystę (Danieliaus 9, 25).

9. Kas toliau vyksta pranašystėje?

Danieliaus 9, 26–27: Po šešiasdešimt dviejų septynetų pateptasis bus

_______________, bet ne dėl savo kaltės... Vieną septynetą jis sudarys
stiprią Sandorą su daugeliu, ______________ ______________
septyneto sustabdys aukojimą ir atnašavimą.

PASTABA: Pranašystė toliau išpranašavo, kad Jėzus bus „nužudytas“ arba nukryžiuotas 70 savaičių pranašystės paskutinės savaitės viduryje. Skaičiuojant tris su
puse metų nuo Jo patepimo 27 m. rudenį, atveda mus iki 31 m. pavasario, ir tai yra
būtent tas metas, kai Jėzus buvo nukryžiuotas. Tuo metu, kai Jis mirė, šventyklos
uždanga nuo viršaus iki apačios perplyšo į dvi dalis (Mato 27, 50–51) – tai ženklas,
kad Jėzus užbaigė aukojimo sistemą mirdamas kaip Dievo Avinėlis. Pažvelkite į
toliau pateiktą laiko juostą:					
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10. Kokiai žmonių grupei Jėzus Savo mokiniams paliepė      
skelbti pirmiausia?
Mato 10, 5–6: Nenuklyskite pas pagonis... Verčiau lankykite
pražuvusias ________________ namų avis.

PASTABA: Jėzus reikalavo, kad Jo mokiniai pirmiausia skelbtų žydams, nes jie vis
dar turėjo galimybę iš 490 metų likusius tris su puse metų priimti ir skelbti Mesiją.
Danieliaus pranašystėje sakoma, kad Jėzus sudarys Sandorą, arba didį išgelbėjimo planą su daugeliu vienai pranašiškai savaitei (7 metams) (Danieliaus 9, 27).
Bet Jėzus buvo nukryžiuotas šios paskutinės savaitės, skirtos Jo išrinktajai tautai,
viduryje, taigi kaip Jis galėjo sudaryti Sandorą su jais po Savo mirties? Atsakymas:
„Tai kaipgi mes pabėgsime nuo jos, jei paniekinsime tokį didį išganymą? Juk jis, prasidėjęs
Viešpaties skelbimu, yra mums patvirtintas tų, kurie patys buvo girdėję“ (Hebrajams 2,
3). Jėzaus mokiniai skelbė žydams šiuos likusius tris su puse metų, kol tauta oficialiai atmetė Evangelijos žinią 34 m., kai Steponas, teisusis diakonas, viešai buvo
užmėtytas akmenimis. (žr. priedą „Ypatingoji savaitė“)

11. Kokį įspėjimą paskelbė Jėzus Savo išrinktiems žmonėms?
Mato 21, 43: Dievo karalystė bus iš jūsų __________________ ir
atiduota ________________, kuri duos vaisių.

PASTABA: Jėzus aiškiai pasakė, kad ypatingas žydų tautos statusas bus atšauktas,
jei žmonės atkakliai toliau atmes Mesiją.

12. Taigi kas yra ta kita „tauta“, apie kurią kalbėjo Jėzus (Mato
21, 43), tapsianti Jo išrinktąja tauta?
Galatams 3, 29: O jei priklausote ___________________, tai esate ir
Abraomo palikuonys bei __________________ pagal pažadą.

Romiečiams 2, 28–29: Ne tas yra tikras žydas, kuris viešai laikomas žydu...
Tiktai tas yra _______________, kuris toksai __________________.

