
Karaliaus Erodo žmona Erodiada ne-
kentė Jono Krikštytojo. Dykumoje gyvenantis 
pranašas išdrįso pavadinti ją paleistuve, nes ji 
paliko savo vyrą Pilypą, kad ištekėtų už blogo, 
bet turtingesnio jo brolio. Dabar nedoroji kara-
lienė pasiryžo pasinaudoti savo įtaka Erodui, 
kad atkeršytų Jonui. Pirmiausia, ji įtikino Ero-
dą, kad Joną įkalintų. Po to paprašė įvykdyti 
Jonui mirties bausmę, bet Erodas atsisakė. Jis 
žinojo, kad Jonas buvo tikras pranašas, ir bijojo 
neigiamos politinės žmonių reakcijos.

Galiausiai Erodiada sugal-
vojo planą, kaip Erodą apgauti. 
Ji suorganizavo vakarėlį Erodo 
gimimo dienos proga ir pakvie-
tė visus jo draugus bei karalys-
tės didikus. Tada paruošė savo 
dukterį Salomę, kad ši pašoktų 
žavingą, viliojantį šokį. Erodia-
da tikėjosi, kad Erodui išgėrus 
keletą vyno taurių, jis paklaus 
Salomės, kokio atpildo ji trokš-
ta už jos kerintį šokį.

Jos niekingas planas suvei-
kė. Pašokus Salomei, Erodas 
pompastiškai prisiekė: „Ko tik 
prašytum, aš tau duosiu, kad ir 
pusę savo karalystės“ (Morkaus 
6, 23). Girtiems svečiams be-
plojant už karaliaus dosnumą, 
mergina stovėjo jau pasiruošu-

si pateikti prašymą. Tada ji visus šokiravo, pa-
prašydama ant lėkštės Jono Krikštytojo galvos! 
Erodas buvo priblokštas šio siaubingo prašy-
mo, bet visi šokiruoti draugai laukė jo atsaky-
mo. Bijodamas pasirodyti silpnas, jei atsisakytų 
įvykdyti šį prašymą, vargšas karalius nenoriai 
davė įsakymą. Tą pačią dieną galingajam pra-
našui Jonui kalėjime buvo nukirsdinta galva.

Tai ne pirmas kartas, kai mamos ir dukters 
komanda pasinaudoja valdžia Dievo žmonių 
persekiojimui.

19. Dukters šokis     
(žr. Morkaus 6, 17–29)

išvengtų religinio ir politinio persekiojimo. Jie įkūrė visuomenę, pagrįstą civilinės 
ir religinės laisvės principais – „valdžia be karaliaus ir religija be popiežiaus“.  

10.		Anot	pranašystės,	koks	drastiškas	pasikeitimas	įvyks				
	Amerikoje?

 Apreiškimo	13,	11: ...Jis ...bet _______________ kaip 
________________. 

PASTABA: Kalbantis kaip slibinas, reiškia, kad Jungtinės Amerikos Valstijos, šė-
tonui darant įtaką, pakeis savo pirminius protestantiškus principus: bažnyčios ir 
valstybės atskyrimą. Bus išleistas religinis įstatymas, verčiantis žmones garbinti 
priešingai jų sąžinei, kitaip jie bus baudžiami ekonominėmis sankcijomis (16 ir 17 
eilutės), o galiausiai ir mirtimi (15 eilutė).

11.		Kokios	trys	jėgos	susijungs	prieš	Dievo	žmones				
paskutinėmis	dienomis?

 Apreiškimo	16,	13:	Tada aš pamačiau iš ________________ nasrų, iš 
_______________ snukio ir iš _________________  _______________ 
burnos išeinant tris netyrąsias dvasias, tartum varles.

PASTABA: Slibinas yra šėtonas (Apreiškimo 12, 9), veikiantis per pagoniškas religi-
jas. Apreiškimo 13, 1–10 žvėris yra popiežija. Apreiškimo 16 skyriuje netikras prana-
šas yra Amerikoje puolęs protestantizmas, kuris yra ta pati galia kaip ir Apreiškimo 
13, 11–17 žvėris, turintis du ragus kaip Avinėlis, bet vėliau kalbantis kaip slibinas. 
Tai galia, kuri daro „didžius stebuklus“ ir „klaidina žemės gyventojus ženklais, 
kuriuos jam leista daryti žvėries akyse“ (Apreiškimo 13, 13–14). (Palyginkite su ne-
tikro pranašo apibūdinimu, pateiktu Apreiškimo 19, 20.) 

12.		Ar	šios	skirtingos	jėgos	kada	nors	susivienys?

 Apreiškimo	16,	14: O tai yra demonų dvasios, darančios ženklus; jos 
iškeliauja pas ________________ pasaulio ________________, kad juos 
suburtų didžiosios Visagalio Dievo dienos kovai.

PASTABA: Taip, Dievas sako, kad jos susivienys. Atkreipkite dėmesį, kad jos susi-
vienys savo darbe, skleidžiant apgaulę ir kuriant konfederaciją prieš Dievo žmo-
nes. „Didžioji Visagalio Dievo dienos kova“ yra tas pats įvykis, kai slibinas ėmė 
kautis su moters palikuonimis (Apreiškimo 12, 17).  

13.		Kokius	efektyvius	metodus	panaudos	ši	paskutinių	laikų			
	koalicija?

 Apreiškimo	16,	14: O tai yra demonų dvasios, darančios 
________________.

 Apreiškimo	13,	13–14: Jis daro didžius _________________, net 
žmonėms matant nuleisdina ugnį iš dangaus į žemę. Jis ________________ 
žemės gyventojus ženklais, kuriuos jam leista daryti...

PASTABA: Piktosios dvasios per pabaigos laikų koaliciją darys didžius dalykus 
ir įtikins bei apgaus beveik visą pasaulį (Apreiškimo 13, 3). Apreiškimo 18, 23 sako: 
„burtais buvo suvedžiotos visos tautos“.

14.		Kas	apsaugos	paskutinių	laikų	Dievo	žmones	nuo	apgaulės?	

 Izaijo	8,	20: ________________ ir ______________?“ – be abejo, taip 
kalbantieji neregės aušros! 

PASTABA: Dievo žmonės turės viską patikrinti Biblijos žodžiais. Jie nebus apgau-
ti, nes jie išsiaiškins, ar  stebuklai ir mokymai ateina iš piktųjų dvasių ar iš Vieš-
paties. 

Jūsų atsiliepimas
Šiandien Dievas kviečia Savo žmones išeiti iš Babelės į saugią Jo likučio Baž-
nyčią. Jis sako, kad tie, kurie lieka Babelėje, bus jos nuodėmių dalininkais ir 
patirs jos negandas. Nojaus dienomis į laivą, kurį Dievas parūpino žmonių 
išgelbėjimui, įžengė tik aštuoni žmonės. Visi kiti žuvo. Šiandien Jis parūpina 
Savo likučio Bažnyčią kaip išsigelbėjimo laivą ir milijonai žengia į jį. Jėzus 
kviečia jus: „Eik į laivą su visa savo šeima“ (Pradžios 7, 1). Ar jūs Jo kvieti-
mui šiandien pasakysite „taip“?

Atsakymas: ______________________________

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

Kiek	galingos	yra	JAV	ir	Roma
Apreiškimo 13 skyrius atskleidžia, kad paskutiniaisiais laikais Jung-

tinės Amerikos Valstijos ir popiežija susivienys, darydamos įtaką vi-
sam pasauliui, kad garbintų žvėrį. Ar ši sąjunga yra pakankamai ga-
linga tai įgyvendinti? 

Popiežija yra pati stipriausia religinė-politinė galia pasaulyje. Be-
veik kiekviena pirmaujanti valstybė turi oficialų Vatikano ambasado-
rių arba valstybės atstovą. Popiežius yra gerbiamas ir laukiamas be-
veik visose šalyse. Buvęs SSSR vadovas Michailas Gorbačiovas pasakė: 
„Viskas, kas pastaraisiais metais vyko Rytų Europoje, būtų neįmano-
ma be popiežiaus pastangų ir milžiniško vaidmens, įskaitant ir politinį 
vaidmenį, kurį jis vaidino pasaulinėje arenoje“.1  

Amerika dabar atrodo esanti pirmoje vietoje kaip karinė galia bei 
įtakos centras. „[Amerika yra] vienintelė išlikusi planetos supervals-
tybė.“2

„Amerikos galia dabar lemia visus pagrindinius pasaulio įvy-
kius.“3  Biblijos pranašystė aiškiai atskleidžia, kad Jungtinės Amerikos 
Valstijos ir popiežija susikibs rankomis, o pasauliniai įvykiai aiškiai 
parodo, kad koalicija jau yra suformuota.
 1Toronto Star, March 9, 1992, p. A-1.
 2 “The UN Obsession,” Time, May 9, 1994, p. 86.
  3Jim Hoaglad, “Of Heroes ...,” The Washington Post, August 21, 1991, p. A-23.
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Tyrinėjimas
Perskaitę Biblijos tekstus, užpildykite tuščias vietas.

1.	 Kokia	 kita	 Senajame	 Testamente	 motinos	 ir	 dukters	
komanda	persekiojo	Dievo	žmones?

 1	Karalių	18,	13:  ..._______________ žudant Viešpaties pranašus... 
	 2	Karalių	11,	1: ______________ ____________ ______________, 

sužinojusi, kad jos sūnus mirė, nedelsdama išžudė visus karališkosios 
šeimos palikuonis.

PASTABA: Senajame Testamente Jezabelė ir jos dukra Atalija buvo žinomos dėl jų 
stipraus Izraelio ir Judo šiaurinės ir pietinės karalystės kontroliavimo bei Dievo 
žmonių vertimo garbinti pagoniškus dievus.   

2.	 Kokia	yra	antrojo	angelo	žinia	Apreiškimo 14 skyriuje?

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

PASTABA: Apreiškimo 14 skyriuje yra neatidėliotina trijų punktų žinia, kuri prieš 
Jėzaus antrąjį atėjimą turi pasiekti visą pasaulį. Šioje pamokoje mes pažvelgsime 
į trijų angelų žinios antrąjį punktą. Dievo kaltinimas Babelei yra pateiktas todėl, 
kad ji apsvaigino visas tautas savo svaiginančiu vynu. Šioje pamokoje bus pa-
teikta keletas tiesių ir galbūt nerimą keliančių žinių, adresuotų tiek katalikų, tiek 
protestantų tikintiesiems. Atminkite, kad antrojo angelo žinia yra iš Jėzaus, kurį 
mes visi mylime. Atverkite savo širdį Jo tiesai, nes Jo vienintelis tikslas yra jus 
išgelbėti ir palaiminti.

3.	 Kokiu	simboliu	Dievas	įvardija	Babelę	Apreiškimo 17 skyriuje?

 Apreiškimo	17,	18:	Ta ________________, kurią regėjai, yra didysis 
miestas, valdantis žemės karalius.

PASTABA: Biblijos pranašystėje moteris simbolizuoja bažnyčią. Tyra moteris sim-
bolizuoja tikrąją Dievo Bažnyčią, kuri apibūdinta Apreiškimo 12 skyriuje. Neišti-
kima moteris simbolizuoja bažnyčią, kuri nuklydo nuo Šventojo Rašto mokymo. 
Apreiškimo 17, 8 ji parodoma kaip galinga valdžia, valdanti žemės karalius. Istorija 
atskleidžia, kad ta moteris ima karaliauti po to, kai žlugo pagoniška Roma, t. y. 
valdžią perima popiežija. 

4.	 Kokie	dar	įrodymai	Apreiškimo 17 skyriuje	patvirtina,	kad	
Babelė	reiškia	popiežišką	Romą?

 A. Ji kalta dėl piktžodžiavimo (3 eilutė).
 B. Jos apdaras purpurinis ir raudonas (4 eilutė).
 C. Ji vadinama motina (5 eilutė).
 D. Ji turi paleistuves dukteris, kurios taip pat yra puolusios (5 eilutė).
 E. Ji persekiojo ir kankino šventuosius (6 eilutė).

 F. Ji sėdi ant „septynių kalvų“ (9 eilutė).
 G. Ji valdė „žemės karalius“ (18 eilutė).

PASTABA: Popiežiška Roma atitinka visus apibūdinimus. Jos būstinė yra Romo-
je – „septynių kalvų miestas“. Raudona yra kardinolų apdaro spalva, o svarbių 
ceremonijų metu popiežius dažnai dėvi purpurinės – karališkos spalvos apdarą. 
Romos katalikų bažnyčia pripažįsta, kad Viduramžiais ji persekiojo šventuosius ir 
valdė žemės karalius. (Dėl įrodymų, kad popiežija yra kalta dėl piktžodžiavimo, 
žr. 13 pamoką.) Apreiškimo knygoje, 17 skyriuje minima motina atitinka katalikų 
bažnyčios apibūdinimą, o ištvirkusios dukterys – atskilusias protestantiškas de-
nominacijas, kurios švenčia sekmadienį kaip šventą dieną. Atkreipkite dėmesį į 
šią tėvo Džeimso A. O‘Breino (James A. O‘Brein) citatą: „Šis šventimas [sekmadie-
nio vietoj šeštadienio (sabatos)] išlieka kaip priminimas Motinos Bažnyčios, nuo 
kurios atskilo nekatalikiškos sektos“.1         
1The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), p. 401.

5.	 Kiek	Apreiškimo 13 ir 17 skyriuose	aprašomi	žvėrys	atitinka	
vienas	kitą?

 Apreiškimo	13,	1: Ir išvydau iš jūros išnyrant žvėrį, turintį dešimt 
________________ ir septynias ________________... ir ant jo galvų 
___________________ vardai.

	 Apreiškimo	17,	3: ...Ten aš išvydau moterį, sėdinčią ant skaisčiai 
raudono žvėries, pilno __________________ vardų, turinčio 
_______________ galvas ir ______________ ragų.

PASTABA: Žvėris Apreiškimo 13, 1–10 ir žvėris Apreiškimo 17 skyriuje yra tas pats. 
Abu simbolizuoja popiežiškos Romos galią. Apreiškimo 17 skyriuje atskleidžiama 
bažnyčios-valstybės koalicija: bažnyčia (puolusi moteris), kontroliuojanti valstybę 
(sėdinti ant žvėries). Apreiškimo 13 skyriuje yra apibūdinami du žvėrys, verčiantys 
garbinti kitus. Pirmasis žvėris simbolizuoja tą pačią galią kaip ir „ištvirkėlių moti-
na“, kuri apibūdinta Apreiškimo 17 skyriuje. Šioje pamokoje netrukus bus atskleis-
ta, kas yra antrasis žvėris.  

6.	 Ką	reiškia	ir	iš	kur	yra	kilęs	žodis	„Babelė“?

	 Pradžios	11,	4.	6.	7.	9: ...pasistatykime miestą ir bokštą su dangų 
siekiančia viršūne... Ir tarė Viešpats: „... Eime, nuženkime ir 
______________ jų kalbą, kad nebesuprastų, ką sako vienas kitam.“ 
...Tada jis buvo pavadintas Babeliu, nes Viešpats ten _____________ 
visos žemės kalbą...

PASTABA: Abu terminai „Babelis“ ir „Babelė“ reiškia „sumaišyti“. Pavadinimas 
kilo nuo Babelio bokšto, pastatyto po tvano neklusnių pagonių. Jie tikėjosi pasta-
tyti jį tokį aukštą, kad joks potvynis ateityje jo nepaskandintų. Bet Dievas sumaišė 
jų kalbas, o tai sukėlė tokį chaosą, kad projektas buvo apleistas. Vėliau iškilęs Ba-
bilonas buvo stabų garbinimo pasauline karalyste, kuri persekiojo Dievo žmones. 
Apreiškimo knygoje terminas „Babilonas“ reiškia netikrą religinę sistemą, kuri 
yra Dievo dvasinio Izraelio priešas. 

7.	 Kaip	Dievas	apibūdina	Babelę,	ragindamas	Savo	žmones	ją	
palikti?

 Apreiškimo	18,	2–4: O jis šaukė skambiu balsu: „Krito, ___________ 
______________ Babelė! Ji pavirto demonų buveine, visų netyrųjų 

dvasių pastoge... ______________ iš Babelės, Mano tauta, kad 
nedalyvautum jos nuodėmėse ir nepatirtum jos negandų!

PASTABA: Dievas sako, kad Babelė krito ir tapo demonų ir piktųjų dvasių namais. 
Jis perspėja, kad jos nuodėmės yra tokios pasibaisėtinos, jog Babelė turi būti su-
naikinta. Dievo žmonės turi kuo skubiau iš jos išeiti, kitaip per Babelės negandas 
jie patys bus sunaikinti.   

8.	 Jėzus	pakartotinai	kaltina	Babelę,	kad	ji	apsvaigino	pasaulį	
savo	vynu.	Kas	yra	tas	vynas?

 Apreiškimo	17,	4: ...Ji laikė rankoje aukso taurę, pilną 
______________ ________________ ______________________.

PASTABA: Jos vyno taurė pilna svaiginančio melo (Patarlių 12, 22) arba klaidingų 
mokymų, kurie padaro žmones dvasiškai apgirtusius. Žemiau yra pateiktas dali-
nis sąrašas jos žavinčio melo:
A. Dešimt Dievo Įsakymų nėra privalomi (žr. 6 pamoką).
B. Sekmadienio šventumas (žr. 14 pamoką).
C. Slaptas paėmimas dangun (žr. 3 pamoką).
D. Sielos nemirtingumas (žr. 9 pamoką).
E. Amžinos kančios pragare (žr. 10 pamoką).
F. Nuodėmių išpažinimas kunigui (žr. 13 pamoką).
G. Klaidingas krikštas (žr. 11 pamoką).
H. Kalbų sumaišymas (žr. 23 pamoką).

Liūdna tiesa yra tokia, kad kai priimamas Babelės mokymas, asmuo tampa dva-
siškai girtas ir beveik negali suprasti, kas Biblijoje sakoma iš tikrųjų, kadangi šis 
klaidingas mokymas atbukina asmens sugebėjimą suprasti tiesą.

9.	 Kokia	galia	palaikys	žvėrį	paskutinėmis	dienomis?

 Apreiškimo	13,	11–12:	Ir aš regėjau dar ________________  
_______________ atslenkant nuo sausumos. Jis turėjo du ragus, 
panašius į Avinėlio, bet kalbėjo kaip slibinas. Jis naudojasi visa pirmojo 
žvėries galybe jo akivaizdoje ir verčia žemę bei jos gyventojus garbinti 
pirmąjį žvėrį, kurio mirštama žaizda užgijo.

PASTABA: Pasiruoškite! Šis Apreiškimo 13 skyriuje paminėtas antrasis žvėris sim-
bolizuoja Jungtines Amerikos Valstijas. Atidžiai apžvelkime įrodymus:

A. Jo iškilimo laikas.
Dievas per Bibliją apibūdino, kad ši galia iškyla beveik tuo pačiu metu, kai pir-
masis žvėris pakliūna į nelaisvę ir gauna mirtiną žaizdą (Apreiškimo 13, 10–11). 
Jungtinės Amerikos Valstijos iškilo maždaug tuo metu, kai popiežijos galia buvo 
palaužta 1260 metų pabaigoje (žr. 17 pamoką), o tai yra 1798 metai. Savo nepri-
klausomybę Amerika paskelbė 1776 metais, už Konstituciją ji balsavo 1787 metais, 
1791 metais priėmė pagrindinių piliečių teisių įstatymą ir 1798 metais neabejotinai 
buvo pripažinta kaip didžioji valstybė. 
B. Jis iškyla iš sausumos.
Kaip jau anksčiau tyrinėjome, vandenys, iš kurių iškyla daugelis karalysčių (žvė-
rys), simbolizuoja tankiai apgyvendintą regioną (Apreiškimo 17, 15). Sausuma sim-
bolizuoja priešingybę. Jungtinės Amerikos Valstijos puikiai atitinka šį faktą, nes ji 
buvo įkurta retai apgyvendintame žemyne.
C. Jis turėjo du ragus, panašius į Avinėlio. 
Pranašystėje Avinėlis simbolizuoja Jėzų, o ragas simbolizuoja galią. Du didieji ra-
gai simbolizuoja protestantų principus, kuriais remiantis buvo sukurta Amerika 
– civilinė ir religinė laisvė. Protėviai Amerikos įkūrėjai pabėgo iš Europos, kad 


