
Karalius Nebukadnecaras davė ženklą ir, 
kai pradėjo sklisti tūkstančio instrumentų muzika, 
nukrito uždanga, atskleidžianti akinančią, saulės 
spinduliuose tviskančią 30 m aukščio aukso sta-
tulą. Tada pagal karaliaus paliepimą visi Dūros 
lygumoje susirinkę pareigūnai pamaldžiai garbin-
dami nusilenkė iki žemės. Visi nusilenkė, išskyrus 
tris jaunus hebrajų vyrus, kurie buvo didingesnio 
Karaliaus tarnai.  

Nebukadnecaras spindėjo iš pasididžiavimo 
ir pasitenkinimo, kol nebuvo pranešta, kad Šadra-
chas, Mešachas ir Abed Negas atsisakė nusilenkti 
ir pagarbinti statulą. Nustebęs, kad kažkas išdrį-
so nepaklusti, Nebukadnecaras pagalvojo, jog šie 

jauni patarėjai tikriausiai nesu-
prato jo dekreto. Taigi jis pasiū-
lė jiems dar vieną galimybę nu-
silenkti, bet jie atsisakė! Dabar 
karaliaus veide išryškėjo pyk-
tis. Jis kareiviams įsakė įkaitinti 
netoli esančią krosnį septynis 
kartus karščiau nei įprastai. Kai 
kuras buvo kraunamas į ugnį, 
tuo metu trys vyrai buvo tvirtai 
rišami virvėmis. Karštis buvo 
toks stiprus, kad kareiviai, kurie 
metė juos į liepsnojančią praga-
rišką ugnį, žuvo.

Kai karalius įsižiūrėjo į riau-
mojančią krosnį, staiga jo žandi-
kaulis atvipo. Drebančiu balsu 
jis paklausė: „Argi ne tris vyrus 
įmetėme į ugnį surištus?“ Jo pa-
tarėjai pritarė, kad tris. Tada ka-
ralius pasakė: „Aš matau keturis 

palaidus vyrus, vaikščiojančius ugnies liepsnose. Jie 
visiškai nepaliesti! O tas ketvirtasis atrodo lyg dangiš-
koji būtybė!“ (Danieliaus 3, 24–25)

Dievas apsaugojo šiuos jaunus vyrus nuo 
krosnies ugnies, nes jie išsaugojo Jo tiesą. Paskuti-
nėmis dienomis Dievo žmonės susidurs su pana-
šiais išbandymais.

13. Nusilenkimas Babilonui   
(žr. Danieliaus 3, 1–30)

kad popiežija šiandien daugeliu atvejų yra įtakingiausia jėga žemėje. Ir su 
kiekviena kelione popiežius didina savo galią ir įtaką. Vis nauji milijonai žmonių 
visame pasaulyje žvelgia į popiežiją kaip į vienintelę pasaulio vienybės, taikos 
ir dorovės viltį – tiksliai, kaip pranašavo Dievas. Popiežija aiškiai atitinka šeštąjį 
punktą. 
 1Joseph Rickaby, “The Modern Papacy,” Lectures on the History of Religion, (London: Catholic Truth        
  Society, 1910), Vol. 3, Lecture 24, p. 1.
  2Malachi Martin, The Keys of This Blood (New York: Simon & Schuster, 1990).

11.		Ar	žvėris	yra	religinė	galia?

	 Apreiškimo	13,	15:	Visi, kurie atsisakys _____________________
žvėries atvaizdą, būtų žudomi.

PASTABA: Akivaizdu, kad šis subjektas įtrauktas į dvasinius dalykus. Žodžiai 
„garbinti“ arba „šlovinti“ Apreiškimo knygoje (Apreiškimo 13 skyrius), apibūdi-
nant šią galią, pavartoti penkis kartus. Žinoma, niekas neabejoja, kad popiežija 
atitinka septintąjį punktą.

12.		Ką	žvėris	daro	su	šventaisiais?

	 Apreiškimo	13,	7:	Jam buvo leista _____________________ su 
šventaisiais ir juos ______________________. 

PASTABA: Puikiai žinoma, kad popiežija persekiojo ir sunaikino sąžiningus krikš-
čionis, ypač viduramžiais – jos viešpatavimo viršūnės metu. Daugelis istorikų 
teigia, kad šiuo didžiosios priespaudos laikotarpiu dėl savo tikėjimo mirė dau-
giau kaip 50 milijonų žmonių. Matyt, Bažnyčia manė, kad daro Dievui paslaugą, 
pažabodama „ereziją“. Popiežius prašė atleisti Bažnyčiai už jos žiaurumus, bet 
pats faktas išlieka: ji persekiojo ir naikino žmones. Popiežija, akivaizdu, atitinka 
ir aštuntąjį punktą. 

 

13.		Koks	yra	paslaptingas	žvėrį	įvardijantis	skaičius?

	 Apreiškimo	13,	18:	Jis yra ____________________  
_____________________  ______________________  
_______________________.

PASTABA: Dievas kalba apie žvėries skaičiaus apskaičiavimą ir apie tai, kad tai 
yra žmogaus skaičius (Apreiškimo 13, 18). Kai galvojame apie popiežiją, žmogus, 
apie kurį natūraliai pagalvojame, yra popiežius. Koks jo vardas? Vienas popie-
žiaus oficialiųjų titulų yra „Dievo Sūnaus vietininkas“, lotyniškai – oficialia baž-
nyčios kalba – „Vicarious Filii Dei“. Laikraščių straipsniuose, kai kalbama apie 
popiežių kaip apie Kristaus vietininką, dažnai įvardijima „Kristaus vietininkas“ ir 
pan. rašomi kabutėse, siekiant parodyti, kad tai jo titulo ar vardo vertimas. Apreiš-
kimo knygoje sakoma, kad jo vardo raidžių, atitinkančių romėniškus skaitmenis, 
vertė lygi 666. Pažiūrėkime, ar devintasis punktas tinka popiežijai:

Neturėtų likti abejonių. Parodėme, kad visi dešimt punktų, nurodytų Apreiš-
kimo knygoje (Apreiškimo 13, 1–8. 15–18), tinka popiežijai. Ir ši galia turi konkretų 
ženklą, kurio mes neturėtume rizikuoti gauti.

Atkreipkite dėmesį, kad yra daug religingų, mylinčių Romos katalikų, ku-
riuos Dievas laiko Savo vaikais. Be to, buvo daug gailestingų ir drąsių popiežių, 
kurie iš tiesų mylėjo Dievą. Ši pamoka nėra mūsų draugų katalikų puolimas. Tai 
velnio puolimas, kuris nuvilioja Bažnyčią nuo Šventojo Rašto tiesos. Tačiau pats 
Dievas nurodė mums, kad ši institucija turi žvėries ženklą, kurio mes neturėtu-
me rizikuoti gauti. Nuoširdūs protestantai, katalikai, žydai ir nekrikščionys – visi 
trokš atrasti, ką reiškia šis ženklas, kad išvengtų rizikos jį gauti. Padėkokime Die-
vui, kad Savo Žodyje Jis atskleidė bjaurius šėtono planus mus visus sunaikinti.

Kitoje pamokoje aiškiai įvardysime žvėries ženklą. Jei gausite šį ženklą, jūs 
būsite pasmerkti. Daugelis atras, kad tie, kurie sieks išvengti ženklo, patirs didžiu-
lę kovą. Bet Dievas gali suteikti mums Šadracho, Mešacho ir Abed Nego tikėjimą 
– tų, kurie garbino Dievą netgi nebijodami mirties.

Jūsų atsiliepimas
Ar jūs trokštate sekti Jėzų ten, kur Jis veda, net jei prarastumėte savo drau-
gus?

Atsakymas: ______________________________
    

www.adventistai.lt  
Rašykite: arunas.c@adventistai.lt  
Dėkojame Amazing Facts organizacijai už leidimą naudotis jų medžiaga ir
Laymen Ministries organizacijai už finansinę paramą šiam projektui.
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Tyrinėjimas
Perskaitę Biblijos tekstus, užpildykite tuščias vietas.

1.	 Kaip	Danieliaus 3 skyriaus	istorija	susijusi	su	Apreiškimo	
knyga?

 Apreiškimo	13,	15:	Visi, kurie ____________________ pagarbinti 
žvėries ____________________, būtų žudomi.

PASTABA: Paskutinėmis dienomis Dievo žmonės bus verčiami vėl garbinti kitaip 
nei reikalauja jų sąžinė arba bus nužudyti. Jie turės pasirinkti – paklusti Dievo 
Įstatymui arba žmogaus įstatymams.

2.	 Kokia	yra	Apreiškimo 14 skyriaus	trijų	angelų	žinia?

 Apreiškimo	14,	7: Bijokite Dievo ir atiduokite Jam pagarbą, nes 
_________________ Jo _____________________ valanda; nuolankiai 
pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių Sutvėrėją.

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

 Apreiškimo	14,	9–10: Kas _________________  _________________ 
ir jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės 
gerti Dievo įniršio vyno.

PASTABA: Biblijoje nurodyta, kad paskutinėmis dienomis ši nuostabi trijų dalių 
vilties ir įspėjimo žinia pasklis po visą pasaulį, kad paruoštų žmones Jėzaus sugrį-
žimui (Apreiškimo 14, 6–14). Viena tų žinių įspėja dėl žvėries garbinimo ir jo ženklo 
priėmimo. Šioje pamokoje mes įvardysime žvėrį.

3.	 Ką	žvėris	simbolizuoja	Biblijos	pranašystėse?

 Danieliaus	7,	17: Šie keturi galingi _______________________ – tai 
keturi ________________________.

	 Danieliaus	7,	23: Ketvirtasis žvėris reiškia, kad bus ketvirtoji 
_____________________ žemėje.

	 Danieliaus	8,	21: Ožys – Graikijos ________________________.

PASTABA: Biblijos pranašystėje žvėris simbolizuoja valdžią, karalystę ar politinę 
galią. Dievas taip naudoja žvėris, norėdamas simboliškai pavaizduoti valdžias. 
Biblijoje „žvėris“ nėra nepagarbus terminas. Čia nekalbama apie žvėries savy-
bes. Žvėris, kuris turi ženklą, yra apibūdintas Apreiškimo knygoje (Apreiškimo 13, 
1–10. 15–18). Prieš pereidami prie ketvirtojo klausimo, skirkite laiko šioms eilu-
tėms perskaityti.

4.	 Kaip	Biblija	įvardija	žvėrį?

	 Apreiškimo	13,	1: Ir išvydau iš jūros išnyrant 
____________________, turintį dešimt ragų ir septynias galvas, o ant 
jo ragų buvo dešimt diademų ir ant jo galvų piktžodžiavimo vardai.

PASTABA: Apreiškimo knygoje (Apreiškimo 13, 1–10. 15–18) Dievas pateikia 10 
raktų, kad padėtų mums įvardyti žvėrį. Jis pateikia ilgą apibūdinimų sąrašą, kad 
mes galėtume būti visiškai tikri dėl žvėries tapatybės.

1. Išnyra iš vandens (1 eilutė).
2. Gauna galybę, sostą ir valdžią iš slibino (2 eilutė).
3. Tampa pasauline jėga (3 ir 7 eilutės).
4. Kaltas dėl piktžodžiavimo Dievui (1, 5 ir 6 eilutės).
5. Viešpatauja 42 pranašiškus mėnesius (5 eilutė).
6. Gauna mirtiną žaizdą, kuri užgijo (3 eilutė).
7. Tai religinė galia, kuri priima garbinimą (4 ir 8 eilutės).
8. Persekioja Dievo šventuosius (7 eilutė).
9. Turi paslaptingą ženklą 666 (18 eilutė).
10. Vadovauja  vienas viršiausias žmogus (18 eilutė).

Tik viena galia atitinka šiuos 10 apibūdinimų – popiežija. Bet tam, kad pagal tai 
būtume užtikrinti, mes atskirai kiekvieną atidžiai apsvarstysime, pradėdami nuo 
penktojo klausimo.

5.	 Tas	 žvėris	 iškyla	 iš	 jūros.	Ką	 simbolizuoja	 jūra	 arba	
vanduo?

	 Apreiškimo	17,	15: ___________________, kuriuos regėjai...  yra 
__________________, minios, tautos ir kalbos.

PASTABA: Pranašystėje vanduo simbolizuoja dideles žmonių minias arba gausiai 
apgyvendintas teritorijas. Pranašystėje nurodyta, kad žvėris pakils iš tuo metu 
žinomų pasaulio tautų. Popiežija iškilo Vakarų Europoje, taigi tai atitinka pirmąjį 
punktą. Bet kaip dėl kitų devynių punktų?

6.	 Kas	teikia	žvėriui	galią	ir	vietą?

	 Apreiškimo	13,	2: _____________________ atidavė jam savo 
_____________________, savo __________________ ir didelę valdžią.

PASTABA: Žvėris – tas, kuris turi ženklą, kurio turime vengti – įgijo savo galią, 
valdžią ir miestą-sostinę iš slibino. Slibinas yra galia, kuri siekė sunaikinti vaikelį 
Jėzų Jo gimimo metu (Apreiškimo 12, 3–5). Tai buvo šėtonas, kuris įkvėpė pagoniškos 
Romos imperijos karalių Erodą  Betliejuje išžudyti visus dvejų metų ir jaunesnius 
berniukus (Mato 2, 13. 16). Kam pagoniška Roma atidavė savo valdžią ir sostinę? 
Istorija – aiški: pagoniška Roma perdavė savo galią ir sostinę Romos bažnyčiai. 
Toliau pateikta tipiška istorinė citata: „Romos bažnyčia... pati save pastūmėjo į 
Romos pasaulinės imperijos vietą, faktiškai ji yra jos tęsinys. ...Popiežius, kuris 
save vadina „karaliumi“ ir „Pontifex Maximus“, yra Cezario įpėdinis.“1 Taigi 
antrasis punktas taip pat tinka popiežijai.  
 1Adolph Harnack, What Is Christianity? (New York: Putnam, second edition, revised, 1901), p. 270.

7.	 Kiek	toli	siekia	žvėries	įtaka?

	 Apreiškimo	13,	3: Ir _______________________  
_____________________ stebėdamasi nusekė paskui žvėrį.

PASTABA: Niekas neabejoja, kad viduramžių laikais popiežija iš tiesų turėjo pa-
saulinę galią. Iš tikrųjų žodis „katalikiškas“ reiškia „visuotinis“. Akivaizdu, kad 
trečiasis punktas tinka popiežijai.

8.	 Kas	išeina	iš	žvėries	nasrų?

	 Apreiškimo	13,	6:	Ir jis, atvėręs nasrus, ____________________ 
Dievui, _______________________ jo vardą.

PASTABA: Biblija apibūdina piktžodžiavimą kaip žmogaus pretendavimą atleisti 
nuodėmes (Luko 5, 21) ir teigimą, jog esąs Dievas (Jono 10, 33). Popiežija drąsiai 
teigia turinti galią atleisti nuodėmes. Atkreipkite dėmesį į ištrauką iš katalikų 
katekizmo: „Ar kunigas tikrai atleidžia nuodėmes, ar tik teigia, kad jos yra 
atleistos? Kunigas iš tikrųjų atleidžia nuodėmes dėl Kristaus jam suteiktos galios.“1 
Popiežija taip pat tvirtina, kad popiežius lygus Dievui. Popiežius Leonas XIII yra 
pasakęs: „ Mes [popiežiai] esame Aukščiausiojo Dievo vietininkai žemėje.“2 Čia 
dar vienas stulbinantis pasakymas apie popiežių: „Jūs esate dar vienas Dievas 
žemėje.“3 Taigi ketvirtasis punktas taip pat tinka popiežijai.  
1Joseph Deharbe, S. J., A Complete Catechism of the Catholic Religion (New York: Schwartz, Kirwin & Fauss,1924), 
p. 279.
2Christopher Marcellus, Oration in the Fifth Lateran Council, Session IV (1512), manuscript SC, Vol. 32, col. 
761 (Latin).
3Pope Leo XIII, Encyclical Letter “The Reunion of Christendom,” dated June 20, 1894, trans. in The Great 
Encyclical letters of Pope Leo XIII (New York: Benziger, 1903), p. 304.

9.	 Kiek	ilgai	pirmasis	žvėris	karaliaus?

	 Apreiškimo	13,	5: Žvėriui buvo duotas snukis didžiuotis ir 
piktžodžiauti ir duota galia taip daryti per _____________________  
____________________ mėnesius.

PASTABA: Atminkite, kad pranašystėje viena pranašiška diena lygi vieneriems 
metams (Ezechielio 4, 6). Šis laiko periodas pakartotinai paminėtas pranašystėje 
kaip trys su puse metų, t. y. 42 mėnesiai arba 1260 dienų. Remiantis žydų naudotu 
30 dienų per mėnesį kalendoriumi, visi trys laiko periodai suskaičiavus – tokie 
pat: 1260 pranašiškų dienų arba 1260 tiesioginių metų. Popiežiškosios Romos pa-
saulinė galia tapo oficiali 538 m., kai nebebuvo prieštaraujama imperatoriaus Jus-
tiniano dekretui, padarančiam popiežiją viršiausiąja. Buvo manoma, kad 1798 m. 
popiežija gavo mirtiną smūgį, kai popiežių į nelaisvę paėmė Napoleono generolas 
Aleksandras Bertje. Jūs pastebėsite, kad laikotarpį nuo 538 iki 1798 m. sudaro bū-
tent 1260 metų. Penktasis punktas taip pat tinka popiežijai.

10.		Kas	nutiks	žvėriui	po	42-iejų	mėnesių?

	 Apreiškimo	13,	3: Vieną jo galvų aš regėjau lyg mirtinai 
sužeistą, tačiau jos mirštamoji ______________________  
____________________. Ir visa žemė stebėdamasi nusekė paskui žvėrį.

PASTABA: Kaip jau buvo minėta, 1798 m. popiežija gavo, rodėsi, mirtiną žaizdą, 
kai generolas Bertje, paėmęs į nelaisvę popiežių, išgabeno jį į Prancūziją, kur šis 
ir mirė.1 Pusė Europos manė, kad šis įvykis reiškė popiežijos pabaigą, bet Dievas 
pasakė, kad žaizda užgis, o popiežijos galia ir įtaka bus atkurtos, gyvuos, kol 
visas pasaulis seks jos vadovavimu. Malachi Martinas, ištyręs Vatikano viešai 
neskleidžiamą informaciją, savo knygoje „Kraujo raktai“ (angl. „The Keys of This 
Blood“) atskleidžia: „Popiežius yra geriausiai žinomas XX amžiaus žmogus (p. 
123), suformavęs asmeninus santykius su 91-os šalies vadovais (p. 490), ir dabar 
yra pasiruošęs pasauliniam valdymui“ (p. 143).2  Net nesidomintis tuo pripažintų, 


