2 Samuelio 18, 17: Paėmę Abšalomą, jie įmetė jį į gilią
_________________ miške.

Izaijo 14, 15: Bet buvai nugramzdintas žemyn į Šeolą, į pačias
______________ gelmes.

13. Ar šėtonas kada nors vėl pasirodys, kad sugundytų Dievo
žmones?
Ezechielio 28, 19: Tavęs _______________ nebebus.
Nahumo 1, 9: Nelaimės ________________!

14. Kaip Dievas jaučiasi dėl nedorėlių sunaikinimo?
Ezechielio 33, 11: Sakyk jiems: ‘Kaip Aš gyvas, – tai Viešpaties
DIEVO žodis, – __________________, kad nedorėlis mirtų,

bet noriu, kad nedorėlis ________________ iš savo kelio ir būtų

___________________. Sugrįžkite, sugrįžkite iš savo nedorų kelių, kad
nemirtumėte, Izraelio namai!’

15. Kaip Dovydas reagavo, kai sužinojo, jog jo maištingasis
sūnus buvo nužudytas?
2 Samuelio 19, 1: Karalius buvo labai _________________. Jis

užlipo į kambarį viršum vartų ir verkė. Ir lipdamas raudojo: „O mano
sūnau Abšalomai! Mano sūnau, mano sūnau Abšalomai! Kad aš

būčiau _________________ ________________ ______________,
Abšalomai, mano sūnau, mano sūnau!“

Jūsų atsiliepimas
Šis jaudinantis vaizdas apibūdina, kaip mūsų dangiškasis Tėvas jaučiasi dėl
Savo vaikų praradimo. Jis ne tik troško mirti mūsų vietoje, Jis žengė vieną
žingsnį toliau, padovanodamas didingiausią dovaną – Savo Sūnų! Dievas
netrokšta, kad kas nors kentėtų. Jis žūtbūt trokšta jūsų išgelbėjimo. Štai

kodėl Jėzus mirė jūsų vietoje. Didžioji pasaulio dalis prisijungė prie šėtono

maišto prieš dangiškąjį Tėvą. Ar jūs pasirinksite Jį mylėti ir Jam tarnauti?
Atsakymas: ______________________________

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

Tyro ir Babilono karaliai, simbolizuojantys šėtoną
Biblija panaudoja Babilono karalių kaip šėtono simbolį (Izaijo 14,
4–15) ir Ezechielio 28, 11–19 eilutėse šėtoną simbolizuoja Tyro karalius.
Mes žinome, kad abiem atvejais simbolinė reikšmė apima daugiau nei
tik žemiškus karalius, nes Dievo būtybių apibūdinimas negali būti taikomas jokiam mirtingam žmogui. Pastebėkite būdus, kaip Rašto eilutėse apibūdinamas Liuciferis (dabar vadinamas šėtonu):
• nupuolė iš dangaus (Izaijo 14, 12);
• buvo pilnas išminties ir tobulo grožio (Ezechielio 28, 12);
• buvo Edene (Ezechielio 28, 13);
• buvo papuoštas brangakmeniais (Ezechielio 28, 13);
• buvo su kerubu išskleistais ir saugančiais sparnais (Ezechielio 28, 14);
• buvo ant Dievo šventojo kalno (Ezechielio 28, 14);
• buvo be dėmės savo keliuose (Ezechielio 28, 15).
Kaip Babilono ir Tyro karaliai demonstravo tą pačią politiką ir patyrė tą patį visišką sunaikinimą, taip bus ir su šėtono karalyste. Dievas juos pasitelkia pačiam šėtonui pavaizduoti. Iš esmės visos Biblijos
institucijos sutaria dėl simbolizmo. Tarp kitko, Biblija pateikia daugelį
kitų nuorodų apie Liuciferį (žr. Luko 4, 5–6; 10, 18; Jono 8, 44; 2 Petro 2,
4; 1 Jono 3, 8; Judo 6; Apreiškimo 12, 7–9), bet be Ezechielio 28 ir Izaijo 14
skyrių mes neturėtume visos istorijos.

Tikėkis netikėto
Daugelis žmonių tikisi, kad laikų pabaigoje šėtonas atvirai pasirodys kaip Dievo priešas, bet taip nebus. Šėtonas iš tikrųjų yra didžiausias Dievo priešas, bet jo siekis bus apsimesti teisiu (Mato 24, 24). Jis
gali pasirodyti kaip šlovinga, angeliška būtybė (2 Korintiečiams 11, 13–
15), sieks, kad jį garbintų žmonės (Apreiškimo 13, 12). Raštas aiškiai nurodo, kad jo dieviška išvaizda bus tokia įtikinama, kad „visas pasaulis“ stebėdamasis seks paskui žvėrį (Apreiškimo 13, 3). Kokia tragedija!
Šėtonas, apsimesdamas Kristumi, bus toks paveikus, kad beveik visas
pasaulis seks juo, visą laiką galvodamas, jog seka Jėzumi. Ar jūs būsite
apgauti? Ne, jeigu paisysite šiose pamokose pateiktų Biblijos įspėjimų.

Nuostabus angelas
Šėtonui malonu, kai žmonės jį vaizduoja kaip negražų juodą padarą su šikšnosparnio sparnais, pusiau žmogų, pusiau žvėrį, turintį skeltas kanopas ir ilgą uodegą, ar laikantį šakę ir kurstantį pragaro ugnį.
Niekas negalėtų būti toliau nuo tiesos. Toks suvokimas kilęs iš graikų
mitologijos. Tokių nesąmonių neįmanoma rasti Rašte. Biblija apibūdina šėtoną kaip nuostabų, labai patrauklų angelą su slėpiningu sugebėjimu bendrauti (Mato 4, 5–6). Velnias pats pasivadinęs Dievo priešu, jo
tikslas – šmeižti Dievo charakterį ir užgrobti Jo karalystę. Šėtonas taip
pat niekina jus ir jūsų mylimuosius ir turi planų, kaip jus sunaikinti.
Šios Šventojo Rašto pamokos padės jums suprasti šėtono planus ir sužinoti, kaip jiems sutrukdyti. Tiesiog atiduokite savo gyvenimą, kad
galingasis Išgelbėtojas saugiai juo pasirūpintų, ir nuoširdžiai melskitės, kad Jis jums vadovautų.
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4. Maištaujantis karalaitis
(žr. 2 Samuelio 13, 1–18. 33)

A

bšalomas buvo pats gražiausias,
gudriausias ir ambicingiausias Dovydo sūnus.
Biblija sako: „Visame Izraelyje nebuvo kito vyro, kurio
grožiu buvo taip labai žavimasi, kaip Abšalomas. Nuo
kojų pado iki viršugalvio jis neturėjo jokio trūkumo“
(2 Samuelio 14, 25).
Bet šis ryžtingas jaunasis karalaitis norėjo
daugiau, nei tik žmonių žavėjimosi jo stulbinančia
išvaizda. Jis norėjo savo tėvo sosto galios, troško
būti Izraelio karaliumi bet kokia kaina. Pirmiausia
Abšalomas nužudė savo vyresnįjį brolį Amnoną,
po to nedorai pasielgė su savo
seserimi Tamara. Amnonas
buvo Dovydo pirmagimis ir
pagal eilę turėjo užimti sostą po
Dovydo. Po to, kai Abšalomas
vėl atgavo tėvo palankumą,
karalystėje pradėjo sėti abejonių
sėklas dėl Dovydo vadovavimo,
teisingumo ir įstatymų tol, kol
„pavergė visų Izraelio žmonių
širdis“ (2 Samuelio 15, 6).
Galiausiai jo grėsmingas
planas perėjo į maištą, kai
Abšalomas mėgino nužudyti
savo paties tėvą ir užgrobti
karalystę. Dovydas ir jo pasekėjai
buvo priversti bėgti iš Jeruzalės.
Bet po keleto dienų, po sunkios
kovos, Dovydas vėl saugiai
sėdėjo savo soste, o gražusis princas Abšalomas
buvo nužudytas.
Tikrai liūdna istorija, bet tai buvo ne pirma
tokia karališkos šeimos nesantaika. Prieš daug
metų kitoje didžioje karalystėje panašūs įvykiai
privedė prie tragiškiausio visų laikų maišto. Ta
karalystė buvo vadinama dangumi!

Tyrinėjimas

Perskaitę Biblijos tekstus, užpildykite tuščias vietas.
1. Koks buvo danguje maištingojo karalaičio vardas ir kodėl
jis sukilo?
Izaijo 14, 12: Tai nupuolei iš dangaus, _________________, aušros
sūnau!

Izaijo 14, 13–14: Kadaise manei savo ___________________:
„... ________________ Aukščiausiajam!“

Ezechielio 28, 17: Nuo tavo _________________ išpuiko tavo širdis,
dėl savo _________________ piktnaudžiavai savo išmintimi.

PASTABA: Aušrinis (Liuciferis) (lot. lucifer ‚šviesos nešėjas‘) buvo galingiausias
ir gražiausias Dievo kūrinys. Jis buvo angelų vyriausiasis ir geriausiai vadovavo
dangaus chorui. Bet jis leido, kad jo grožis pripildytų jį išdidumo. (žr. priedą „Tyro
ir Babilono karaliai, simbolizuojantys šėtoną“)

2. Ar Dievas sukūrė velnią, kai sukūrė Liuciferį?
Ezechielio 28, 15: Tu buvai be ________________ savo keliuose nuo

Apreiškimo 12, 4: Jo uodega __________________ trečdalį dangaus
žvaigždžių ir nužėrė jas žemėn.

Apreiškimo 12, 9: Jis buvo išmestas žemėn, ir kartu su juo buvo
išmesti jo ___________.

PASTABA: Šėtonas yra toks gudrus, kad jis sugebėjo apgauti trečdalį dangaus
angelų sekti juo jam maištaujant prieš Dievą. Tie puolę angelai, dabar vadinami
„velniais“ ir „demonais“, vykdo šėtono planus. Istorijoje apie Abšalomą pastebėjome, kad jis pats, panašiai kaip ir velnias, mažai atliko purvino darbo. Abšalomas
tiesiog liepdavo savo tarnams vykdyti jo troškimus. 				
Savo tarnams Abšalomas įsakė, tardamas: „Būkite budrūs! Kada Amnono širdis bus tapusi smagi nuo vyno ir... užmuškite jį! Nebijokite, nes aš pats duodu jums šį įsakymą.“
(2 Samuelio 13, 28)							
Tada Abšalomas tarė savo tarnams: „Žiūrėkite, Joabo laukas šalia mano. ...Nueikite ir padekite!“ (2 Samuelio 14, 30)

5. Kokius metodus šėtonas pasitelkia atlikdamas savo darbus?
A. Apreiškimo 12, 9: Šėtonas, kuris ________________ visą pasaulį.
B. Morkaus 1, 13: Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono
______________.

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

D. Apreiškimo 12, 10: Išmestas mūsų brolių ________________,

pat savo sukūrimo dienos, ligi buvo nustatyta tavo ________________.

_______________ juos mūsų Dievui dieną ir naktį.

PASTABA: Dievas sukūrė tobulą angelą, kuris savo valia pasirinko būti velniu
(velnias – gr. diaballo, ‚maištininkas‘). Gali būti sunku įsivaizduoti, bet jeigu būtume pažinoję Liuciferį prieš jo puolimą, jis būtų mums patikęs. Tiksliai nežinome kiek ilgai, bet Liuciferis su džiaugsmu tarnavo Dievui prieš tai, kai pradėjo
puoselėti savo širdyje išdidumo ir apmaudo sėklas. Viešpats galėjo sukurti visus
Savo kūrinius kaip robotus, bet robotas negali mylėti. Tikroji meilė turėtų trokšti rizikuoti. Tėvai nusprendžia auginti vaikus žinodami, kad bet kuriuo metu jie
gali pasirinkti jiems nebepaklusti. Dievas leido Liuciferiui maištauti dėl kelių priežasčių. Pirma, kad visiems laikams atsakytų į klausimą, ar Dievas sukuria Savo
kūrinius su pasirinkimo laisve. Antra, jeigu Dievas būtų sunaikinęs Liuciferį, kai
šis pradėjo skleisti abejones apie Dievo meilę ir valdymą, kitos protingos būtybės visiems laikams būtų turėjusios gyventi su neatsakytais klausimais. Jos galėtų
manyti: „Galbūt Liuciferis buvo teisus.“ Tačiau Liuciferiui buvo leista pademonstruoti siaubingus nuodėmės rezultatus. Dievas nenori, kad Jo kūriniai paklustų
Jam tik todėl, jog jeigu jie nepaklus, Jis juos nubaus. Jis nori, kad mes paklustume
iš meilės, o ne iš baimės.

_________________ ir melo tėvas.

3. Kas galiausiai nutiko?
Apreiškimo 12, 7: Ir užvirė _________________ _______________.

Mykolas ir Jo angelai kovojo su slibinu. Ir kovėsi _________________ ir
jo angelai.

PASTABA: Galiausiai Liuciferis ir jo pusę palaikantys angelai buvo išvaryti iš dangaus.

4. Kokios galingos būtybės veikia pagal velnio nurodymus?

E. Jono 8, 44: Jis nuo pat pradžios buvo _________________... nes jis

PASTABA: Kovoje tarp gėrio ir blogio vienu atžvilgiu šėtonas turi pranašumą prieš Dievą: Dievas pasitelkia tik tiesą, o šėtonas gali naudoti tiesą ir
melą bet kokioje situacijoje, kuri geriausiai pasitarnauja jo tikslui. (žr. priedą
„Tikėkis netikėto“)

6. Kada velnias yra pavojingiausias?
2 Korintiečiams 11, 14–15: Ir nenuostabu, nes pats šėtonas geba
apsimesti _________________ ________________.

PASTABA: Kaip ir šėtonas, Abšalomas apsimetė mylįs žmones ir rodė susidomėjimą jų gerove tam, kad juos apgautų.						
Kai tik koks žmogus prieidavo išreikšti jam pagarbą, Abšalomas ištiesdavo ranką, apkabindavo ir pabučiuodavo. Taip Abšalomas darydavo kiekvienam izraelitui, atėjusiam pas karalių į
teismą. Tokiu būdu Abšalomas pavergė visų Izraelio žmonių širdis. (2 Sam 15, 5–6)		
Šėtonas yra pavojingiausias, kai jis apsimeta dvasine būtybe, dirbančia bažnyčios
viduje. (žr. priedą „Nuostabus angelas“)

7. Ar šėtonas išmano Bibliją?
Mato 4, 5–6: Tada velnias... sako: „Jei Tu Dievo Sūnus, pulk žemyn, nes
_________________: „Jis lieps Savo angelams globoti Tave.“

PASTABA: Velnias yra tinkamo ir klaidingo Biblijos citavimo ekspertas, nes jo
tikslas – apgauti žmones. Štai kodėl svarbu, jog Dievo žmonės patys išmanytų
Raštą, kad išvengtų suklaidinimo.

8. Ko žemėje labiausiai nekenčia velnias?
Apreiškimo 12, 17: Ir įnirto slibinas prieš _________________, ir
metėsi kautis su kitais jos _________________, kurie laikosi Dievo
įsakymų ir saugoja Jėzaus liudijimą.

9. Kokius du mirtinai pavojingus gyvūnus Biblija pasitelkia
šėtonui pavaizduoti?
1 Petro 5, 8: Būkite blaivūs, budėkite! Jūsų priešas velnias kaip

riaumojantis __________________ slankioja aplinkui, tykodamas ką
praryti.

Apreiškimo 12, 9: Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji
________________, vadinamas velniu ir šėtonu.

PASTABA: Tiek liūtas, tiek gyvatė pasitelkia slaptus veiksmus ir nukreipia dėmesį, kad sučiuptų savo grobį. Kaip ir velnias, jie staiga užpuola savo aukas, yra
negailestingi ir abejingi kančiai.

10. Koks vienintelis kelias atsilaikyti prieš šėtoną?
Jokūbo 4, 7–8: Taigi būkite _________________ Dievui; priešinkitės
velniui, ir jis bėgs nuo jūsų. _________________ prie Dievo, ir Jis
artinsis prie jūsų.

PASTABA: Geriausias būdas artintis prie Dievo – per maldą ir siekį pažinti Jį per Jo Žodį.

11. Kaip Jėzus kovojo puolant velniui?
Mato 4, 10: Tada Jėzus atsako: „Eik šalin, šėtone! _________________
_________________.

Efeziečiams 6, 17: Pasiimkite ir išganymo šalmą bei Dvasios kalaviją,
tai yra __________________ _________________.

Hebrajams 4, 12: Dievo __________________ yra gyvas, veiksmingas,
aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją.

PASTABA: Mūsų vienintelė apsauga nuo gudrių šėtono apgaulių – mintyse saugoti Dievo Žodį, kad mus sulaikytų nuo nuodėmės. Tie patys įrankiai, kuriuos
naudodavo Jėzus, kovodamas su velniu, prieinami ir šiandien.		
Branginu širdyje Tavo Žodį, kad Tau nenusidėčiau. (Psalmė 119, 11)			
Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. (Efeziečiams 6, 11)

12. Kaip galutinis šėtono likimas primena Abšalomo likimą?

