
Karališka teismo salė nuščiuvo, visų akys 
žvelgė į karalių Saliamoną. Jo tarnai svarstė, kaip 
jaunasis monarchas išspręs šią gluminančią bylą. 

Dvi vienišos moteriškės dalijosi kambariu ir 
maždaug tuo pačiu laiku abi pagimdė berniukus. 
Naktį viena iš motinų netyčiom apsivertė ir už-
dusino savo sūnų. Kai ji anksti pabudo ir pamatė, 
kad jos vaikas yra šaltas ir ramus, pakrikusi mo-
teris pasiėmė kambario draugės miegantį kūdikį 
pas save, o jo vietoje paguldė savąjį. Vėliau kita 
motina pabudo, pamatė mirusį vaiką ir pradėjo 
sielvartaudama aimanuoti. Bet apžiūrėjusi nauja-
gimį ji greitai suvokė, kad tai ne jos vaikas. Kitoje 
kambario pusėje ji pamatė kūdikį tvirtai apkabi-

nusią savo kambario draugę.   
Dabar abi moterys stovėjo 

prieš karalių, besivaržydamos 
dėl gyvojo kūdikio. „Šis vaikas 
yra mano!“ – šaukė viena. 

„Ne, miręs kūdikis yra tavo!“ 
– paprieštaravo kita.

Kaip karalius nustatys, kuri 
yra tikroji motina? Saliamonas 
nutraukė ginčą ir liepė sargybi-
niui paimti kalaviją ir padalyti 
gyvąjį kūdikį pusiau. Iš pradžių 
kareivis pagalvojo, kad karalius 
juokauja, bet Saliamonas rūsčiai 
pažiūrėjo į abejojantį sargybi-
nį. Palengva jis išsitraukė aštrų, 
tviskantį kalaviją ir pasuko link 
kūdikį laikančios moters. Stai-
ga tikroji motina puolė žemėn 
prie karaliaus kojų ir maldavo: 
„Atiduokite jai gyvąjį vaiką! Tik 

neužmuškite jo!“ Bet kita moteris pasakė: „Tene-
būna nei mano, nei tavo. Padalykite!“ Dabar Sa-
liamonas neabejojo, kas yra tikroji motina.

Pranašystėje moteris yra Bažnyčios simbolis 
(Jeremijo 6, 2). Kai paskutinėmis dienomis esama 
tiek daug bažnyčių, kaip galime atskirti tikrąją, 
paskutinių laikų Bažnyčią, turinčią gyvąjį Sūnų, 
nuo netikrų? Kaip ir Saliamonas, mes turime pa-
naudoti Dievo Žodžio kalaviją (Hebrajams 4, 12)!

17. Pasakojimas apie dvi moteris   
(žr. 1 Karalių 3, 16–28)

PASTABA: Tik viena bažnyčia visame pasaulyje atitinka visus apibūdinimus – 
Septintosios dienos adventistų bažnyčia, kuri pateikia jums šias pamokėles. Ji 
dabar skelbia didžią (Apreiškimo 14, 6–12) trijų angelų žinią visame pasaulyje. Ir 
milijonai atsiliepia.

13.		Daugelis	denominacijų	vadina	save	krikščionimis.	Ar	tai	
daro	juos	tikrąja	Dievo	Bažnyčia?

 Izaijo 4, 1: Septynetas moterų nusitvers vieną vyrą tą dieną 
šaukdamos: „Savo pačių ____________________ valgysime, savo 
pačių ___________________ dėvėsime, tik leisk mums vadintis tavo 
_____________________! Nuimk nuo mūsų gėdą!“

PASTABA: Duona yra Dievo Žodžio simbolis (Jono 6, 35. 51. 52. 63), o drabužiai 
yra teisumo simbolis (Apreiškimo 19, 8). Šioje pranašystėje septynios moterys turi 
savo duoną (tiesos supratimą) ir nori išlaikyti savo drabužius (teisumą). Jos nenori 
be dėmės esančių  Kristaus teisumo rūbų. Visa, ko jos nori, – tai tik Jėzaus vardo, 
tikriausiai dėl to, kad Biblija sako: „Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota 
žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti“ (Apaštalų darbai 4, 12).

 

14.		Jei	žmogus	atranda	paskutinių	laikų	tikrąją	Dievo	Bažnyčią,	
ar	būtina	tapti	jos	nariu?

	 Apaštalų	darbai	2,	47: O Viešpats kasdien ____________________ jų 
_____________________tais, kurie ėjo į išganymą.

PASTABA: Taip, priklausyti paskutinių laikų Dievo Bažnyčiai yra būtina. Atkreip-
kite dėmesį, kaip aiškiai Dievas atsako į klausimą apie narystę:
• Mes visi esame pašaukti sudaryti vieną kūną (Kolosiečiams 3, 15).
• Tas kūnas yra Bažnyčia (Kolosiečiams 1, 18).
• Mes įsijungiame į tą kūną per krikštą (1 Korintiečiams 12, 13).
Prisijungti prie Dievo Bažnyčios šiandien yra taip pat svarbu, kaip buvo svarbu 
įlipti į laivą Nojaus dienomis. Viešpats sako: „Eik į laivą su visa savo šeima“ (Pradžios 
7, 1).

15.		Kiek	išsigelbėjimo	kelių	buvo	Nojaus	dienomis?

	 Hebrajams	11,	7: Dėl tikėjimo... Nojus su baime pasistatė 
____________________ savo šeimynai išgelbėti.

PASTABA: Jėzus sako, kad prieš Jo antrąjį atėjimą bus kaip Nojaus dienomis (Luko 
17, 26). Bus tik vienas išsigelbėjimo kelias, kaip ir Nojaus dienomis į laivą buvo 
tik vienas kelias.

16.		Daug	yra	ištikimų	krikščionių	kitose	bažnyčiose,	o		 				
	Dievas	turi	tik	vieną	tikrąjį	likutį.	Taigi	kas	nutiks	su	tais		
	ištikimaisiais	krikščionimis?

 Jono 10, 16:  Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės; ir jas Man 
reikia _____________________; jos ____________________ Mano 
balso, ir bus viena _____________________, vienas ganytojas.

	 Apreiškimo	18,	2.	4: Krito, krito didžioji Babelė... 
_____________________ iš _____________________, Mano 

___________________, kad nedalyvautum jos nuodėmėse ir nepatirtum 
jos negandų!

PASTABA: Jėzus visus Savo ištikimus ir sąžiningus pasekėjus kvies išeiti iš Ba-
bilono. Jie išgirs Jo balsą, atsilieps ir įsijungs į Jo vienintelę tikrą paskutinių laikų 
Bažnyčią. 

Jūsų atsiliepimas
Jėzus kviečia šiandien įžengti į Jo didingą paskutinių laikų Bažnyčią. Jam 
esate labai brangus. Ar atsiliepsite dabar į Jo kvietimą?

Atsakymas: ______________________________

 

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

Persekiojimo	metai
Biblijoje pakartotinai yra paminėti 1 260 sukrėtimų metų, nes tai buvo 

Dievo žmonėms blogiausi kada nors buvę istorijoje metai (Mato 24, 21). Tai yra 
nurodyta kaip 1 260 dienų, arba metų, 42 mėnesiai ir trys su puse laikotarpio 
(Apreiškimo 12, 6. 14; 13, 5; Danieliaus 7, 25). Naudojant žydų kalendorių, kuris 
per metus turėjo 360 dienų, visi trys nurodyti laikotarpiai lygūs tai pačiai 
laiko trukmei – 1 260 metų. Viena pranašiška diena lygi vieniems metams 
(Ezechielio 4, 6; Skaičių 14, 34).  

Istorija aiškiai parodo, kad popiežija buvo galia, kuri persekiojo 1 260 
metų. Laikotarpis prasidėjo 538 m., kai popiežijos galia krikščionybėje tapo 
didžiausia pagal Romos imperatoriaus Justiniano dekretą. Juo jis pripažino, 
kad Romos vyskupas yra visų bažnyčių galva. Šis laiškas tapo Justiniano 
kodekso, pagrindinio imperijos teisyno, dalimi. Laikotarpis baigėsi 1798 
m., kai Napoleono generolas Aleksandras Bertjė paėmė popiežių į nelaisvę. 
Mažiausiai 50 milijonų krikščionių dėl savo tikėjimo mirė šio persekiojimų 
laikotarpio metu.

Trys	svarbūs	punktai
Trys Dievo žmonėms labai svarbūs faktai (Apreiškimo 12, 10–12):
1. Jėzus nugalėjo kaltintoją šėtoną ant kryžiaus. 
2. Kiekvienas iš mūsų gali jį nugalėti per Jėzaus kraują ir liudijimą. 
3. Velnias yra įsiutęs, nes žino, kad jo laikas trumpas. Mes negalime 

tikėtis, kad jis elgsis kaip džentelmenas. Jis yra mūsų didžiausias priešas.
Žinia yra ta, kad Jėzus, kuris nugalėjo šėtoną, dovanai siūlo mums Savo 

neprilygstamą galią. Su Jėzaus galia gyvendami mes negalime pralaimėti. 
Šėtono įniršis neturi įtakos mums. Jis yra nugalėtas priešas. Jis buvo 
nugalėtas dangaus kare ir išmestas. Jis buvo nugalėtas Jėzaus ant kryžiaus 
ir prarado savo viešpatavimą. Sprendžiant jo atvejį jis bus nugalėtas teisme 
ir vėl bus nugalėtas, kai puls Dievo šventąjį miestą. Galiausiai šėtonas patirs 
pralaimėjimą, kai bus ištrintas nuo žemės paviršiaus ugnies ežere. Ir, visų 
nuostabiausia, Jėzus žada, kad jis bus nugalėtas, kai aršiai kovos siekdamas 
sunaikinti jus ir mane. Kokia nuostabi vilties žinia iš Jėzaus!
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Tyrinėjimas
Perskaitę Biblijos tekstus, užpildykite tuščias vietas.

1.	 Kaip	Apreiškimo	knyga	vaizduoja	tikrąją	Dievo	Bažnyčią?

	 Apreiškimo	12,	1.	2.	5: __________________, apsisiautusi saule, 
po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas. Ji 
buvo _______________ ir dejavo, kentėdama sąrėmius bei gimdymo 
sopulius... Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas 
tautas geležine __________________. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą, 
prie Jo sosto.

PASTABA: Biblijos pranašystėje Dievo Bažnyčią simbolizuoja tyra moteris (Jeremi-
jo 6, 2). Apreiškimo 12 skyriuje ji yra su mėnuliu ir žvaigždėmis, apsisiautusi saule 
– natūralia Dievo kūrybos šviesa. Jėzus pasakė Bažnyčiai: „Jūs – pasaulio šviesa“ 
(Mato 5, 14). Saulė simbolizuoja Jėzaus šviesą (Psalmė 84, 12; Malachijo 3, 20). Mė-
nulis po jos kojomis simbolizuoja Senojo Testamento aukojimo sistemos atvaizdus 
ir šešėlius. Kaip mėnulis atspindi saulės šviesą, taip aukojimo sistema buvo nau-
dinga, nes ji atspindėjo ateisiančio Mesijo šviesą (Kolosiečiams 2, 16–17; Hebrajams 
10, 1). 12 žvaigždžių virš jos galvos simbolizuoja vadovavimą Bažnyčiai – 12 Izrae-
lio giminių Senajame Testamente ir 12 apaštalų Naujajame Testamente. Tas, kuris 
valdo visas tautas geležine lazda, yra Jėzus (Psalmė 2, 7–9; Apreiškimo 19, 13–16).

2.	 Kas	yra	„didžiulis	ugniaspalvis	slibinas“	ir	ką	jis	stengiasi	
padaryti?

	 Apreiškimo	12,	9: Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, 
vadinamas ___________________ ir __________________.

	 Apreiškimo	12,	4:  Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad, jai 
pagimdžius, ___________________ kūdikį.

PASTABA: Slibinas yra šėtonas, kuris Jėzaus gimimo metu darbavosi, pasinaudo-
damas pagoniška Romos imperija. Šėtonas darė įtaką Erodui, Romos valdovui, 
kad šis, žudydamas visus Betliejaus kūdikius, pasistengtų nužudyti kūdikį Jėzų 
(Mato 2, 16).

3.	 Kas	nutiko	po	to,	kai	šėtonui	nepavyko	sunaikinti	Jėzaus?

	 Apreiškimo	12,	5: Kūdikis buvo __________________ pas Dievą, prie 
Jo sosto.

PASTABA: Po prisikėlimo Jėzus užžengė į dangų  prie Dievo sosto (Apaštalų darbų 
1, 9–11), kur Jo negalėjo pasiekti šėtonas.

4.	 Po	to,	kai	Jėzus	pakilo	į	dangų,	ką	šėtonas	padarė	Bažnyčiai?

	 Apreiškimo	12,	13: Slibinas, pamatęs, kad yra nutrenktas žemėn, puolė 
____________________ moterį, kuri buvo pagimdžiusi berniuką.

PASTABA: Kai šėtonas daugiau nebegalėjo išlieti savo neapykantos ant Jėzaus, jis 
nusprendė įskaudinti Jėzų, nukreipdamas savo įniršį prieš Bažnyčią.

5.	 Kur	moteris	buvo	šiuo	siaubingu	persekiojimo	laikotarpiu?	
Kiek	ilgai	tai	tęsėsi?

	 Apreiškimo	12,	6: O moteris pabėgo į ___________________, kur 
buvo jai Dievo paruošta būstinė, kad tenai ji būtų maitinama tūkstantį 
du šimtus šešiasdešimt dienų.

PASTABA: Moteris (Dievo Bažnyčia) pabėgo į dykumą (į atokią žemės vietą), 
kad pasislėptų nuo priešo. Tai gerai žinomas istorinis faktas, kada tamsiaisiais 
viduramžiais Dievo žmonės pabėgo į nuošalias žemės vietas ir slėpėsi olose, 
įskaitant ir Amerikos žemyną, siekdami religinės laisvės ir apsaugos nuo po-
piežijos persekiojimo. 1 260 dienų (taip pat Biblijoje įvardytos kaip 42 mėnesiai, 
arba trys su puse laikotarpio) reiškia 1 260 metų persekiojimo laikotarpį, per 
kurį dėl savo tikėjimo mirė milijonai žmonių. Per tą laikotarpį Dievo Bažnyčia 
buvo gyva, bet nebuvo pripažinta oficialiai – kaip matoma organizacija. (žr. prie-
dą „Persekiojimo metai“.)

 

6.	 Kokie	 yra	 kiti	 du	 tikrosios	 Dievo	 Bažnyčios	 atpažinimo	
požymiai?

	 Apreiškimo	12,	17:	Ir įnirto slibinas prieš moterį, ir metėsi kautis su 
kitais jos palikuonimis, kurie laikosi Dievo ____________________ ir 
saugoja Jėzaus ___________________.

PASTABA: Dievo likučio Bažnyčia, į kurią Jis kviečia visus Savo žmones, laikysis 
Dešimties Dievo įsakymų (įskaitant ir sabatą). Ji taip pat turės Jėzaus liudijimą, 
kuris yra pranašystės dvasia arba dovana (Apreiškimo 19, 10). Dievas vadina pa-
skutinių laikų Bažnyčią „likučiu“, nes ji mokymu ir pobūdžiu atitinka apaštalų 
Bažnyčią. „Likutis“ yra paskutinė likusi medžiagos ritinio dalis. Ji lygiai tokia pat, 
kaip pirmoji to paties medžiagos ritinio dalis.

7.	 Kaip,	anot	Jėzaus,	mes	parodome	meilę	Jam?

 Jono 14, 15: Jei Mane mylite, jūs __________________ Mano įsakymų.
 1 Jono 5, 3: Nes tai ir yra Dievo meilė – vykdyti Jo ________________.

PASTABA: Pradžioje pateiktoje istorijoje Saliamonas galėjo atpažinti tikrąją moti-
ną, nes ji parodė tikrą meilę. Lygiai taip tikroji Dievo Bažnyčia bus atpažinta dėl 
jos pasiaukojančios meilės ir troškimo paklusti Jo įsakymams.

8.	 Kokią	 trijų	 angelų	 žinią	 skelbs	 paskutinių	 laikų	 Dievo	
Bažnyčia?

	 A.	 Apreiškimo	14,	7:	Bijokite Dievo ir atiduokite Jam pagarbą, 
nes atėjo Jo ____________________valanda; nuolankiai 
__________________ dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių 
Sutvėrėją!

	 B.	 Apreiškimo	14,	8: Paskui jį skrido antras angelas, kuris šaukė: 
„Krito, ____________________ didžioji ____________________, kuri 
savo paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas tautas!“

	 C.	 Apreiškimo	14,	9–10:	 Ir dar trečias angelas lydėjo juos, 
šaukdamas skardžiu balsu: „Kas garbina ____________________ 
ir jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo 
____________________, tas turės gerti Dievo įniršio vyno.

PASTABA: Šie trys angelų pareiškimai sudaro tris svarias žinias, kurias skelbs 
Dievo Bažnyčia prieš Jėzaus sugrįžimą. 

9.	 Kam	Dievo	Bažnyčia	skelbs	žinią?

	 Apreiškimo	14,	6: Turintį paskelbti žemės gyventojams, 
____________________  ____________________, gentims, kalboms ir 
žmonėms amžinąją Evangeliją.

PASTABA: Paskutinių laikų Dievo Bažnyčia skelbs šią didžią trijų angelų žinią 
kiekvienai žemės tautai.

 

10.		Kokius	apibūdinimus	Dievas	pateikė	Savo	Žodyje,	kurie	
padėtų	tinkamai	atpažinti	Jo	paskutinių	laikų	Bažnyčią?

	 A. Ji pasirodys ir darys matomus darbus po to, kai išeis iš dykumos 
1798 m. (Apreiškimo 12, 6. 13–17).

	 B. Ji mokys tų pačių tiesų, kurių mokė apaštalai, ir visas jos mokymas 
atitiks Bibliją (Apreiškimo 12, 17).

 C. Ji laikysis Dešimties Dievo įsakymų, įskaitant ir biblinę sabatą 
(Apreiškimo 12, 17).

 D. Ji turės pranašystės dvasią (Apreiškimo 12, 17; 19, 10).
 E. Ji garsiai skelbs tris Dievo paskutinių laikų žinias (Apreiškimo 14, 

6–14).
 F. Tai bus pasaulinis judėjimas (Apreiškimo 14, 6).
 G. Ji mokys amžinosios Evangelijos, kuri yra išgelbėjimas per vienintelį 

Jėzų Kristų (Apreiškimo 14, 6).

PASTABA: Daugelis mielų krikščionių yra nariai bažnyčių, kurios neatitinka prieš 
tai pateiktų septynių apibūdinimų. Todėl tokia bažnyčia negali būti Dievo likučio 
Bažnyčia, į kurią Jis kviečia visus Savo nuoširdžius vaikus, nes Jo paskutinių laikų 
Bažnyčia turi atitikti visus septynis apibūdinimus.

11.		Jėzus	pateikia	šiuos	septynis	pranašiškus	apibūdinimus		
	ir	tada	sako:	„Eikite	ir	suraskite	Mano	Bažnyčią.“	Ką	Jis			
	pažada,	jeigu	jūs	ieškosite?
 

	 Luko	11,	9:	Ieškokite, ir ____________________.

12.		Kiek	įvairių	bažnyčių	pasaulyje	atitiktų	šiuos	septynis					
	punktus?

	 Efeziečiams	4,	5: Vienas Viešpats, ___________________  
___________________, vienas krikštas.


