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ĮŽANGA 
 
 

iomis dienomis kiekvienas žmogus pasaulyje, 
nepriklausomai nuo gyvenamos vietos, rasės ar kultūros 
kažko laukia. Šis KAŽKAS pasaulį padalino į dvi dalis. 
Vieni laukia pasaulio pabaigos, kiti  – Dangaus Karalystės. 
Prie kurios pasaulio dalies priklauso žmogus nulemia 

Jėzaus Kristaus prieš du tūkstančius metų atlikto atpirkimo iš 
nuodėmės priėmimas ar nepriėmimas. Kiekvienas, kuris 
asmeniškai priima Jėzaus atliktą atpirkimą iš nuodėmės, tampa 
Dangaus Karalystės piliečiu ir pradeda ne tik jos laukti, bet ir 
gauna antgamtinę galimybę gyventi joje dabar.  

Gyvenimas Dangaus Karalystėje DABAR turi paslaptis. Jėzus, 
kalbėdamas ir pamokslaudamas apie Dangaus Karalystę, 
naudojo palyginimus ir dažnai prilygino ją paslėptam lobiui. 
Šiandien Dangaus Karalystė pasauliui yra didelė paslaptis 
(nematoma ir nesuprantama) ne todėl, kad Dievas ją slepia ar 
saugo, bet todėl, kad jos pamatymas,  įėjimas į ją ir gyvenimas 
joje priklauso nuo žmogaus tikėjimo į Jėzaus Kristaus atliktą 
atpirkimą.  Kiekvienas, kuris priima Jėzaus įvykdytą atpirkimą 
asmeniškai, gauna antgamtinį sugebėjimą suprasti Dangaus 
Karalystės paslaptis ir gyventi joje dabar. 

Morkaus 4:11 Jis atsakė: „Jums duota suprasti Dievo 
karalystės paslaptis, o pašaliniams viskas sakoma 
palyginimais, 

Vis dėlto, net ir nemažai daliai krikščionių gyvenimas Dangaus 
Karalystėje vis dar yra paslaptis arba įvykis, kuris išsipildys tik 
po mirties. Tačiau Viešpats nori, kad kiekvienas krikščionis 
suprastų Dangaus Karalystės paslaptis ir gyventų joje DABAR.  

Š 
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Tačiau, kodėl Dangaus Karalystė šiuo metu yra tokia 
paslaptinga? Ar Dievui gaila ją aiškiai ir tiesiogiai parodyti ir 
atverti? Biblija parodo, kad Dievas nėra šykštuolis, turintis 
ribotus resursus. Priešingai, Dievas viską atidavė ir padovanojo 
žmogui. Jis nieko neturėjo daugiau už patį save, todėl nusprendė 
padovanoti žmogui save ir apsigyventi jo viduje, taip 
padarydamas žmogų savo prigimties dalininku. Šį planą Dievas 
įvykdė per Jėzų Kristų.  

II Petro 1:4 Drauge Jis davė mums be galo didžius bei 
brangius pažadus, kad per juos taptume dieviškosios 
prigimties dalininkais, ištrūkę iš sugedimo, kuris 
sklinda pasaulyje geiduliais. 

Dangaus Karalystės paslaptys reiškia, kad fizinėmis akimis mes 
jos dabar nematome. Ji nereiškia fizinės vietos ar pastato. 
Dangaus Karalystė taip pat nėra krikščionio gyvenimo sėkmė, 
geros aplinkybės, aprūpinimas, žmonių pagarba, rezultatai ir 
darbai. Tuo pačiu Dangaus Karalystė nėra krikščionio gyvenimo 
problemos, sunkumai, persekiojimai, suspaudimai ar silpnumas. 
Krikščionio, kuris dabar gyvena Dangaus Karalystėje, 
gyvenime gali būti tiek sėkmės, tiek ir suspaudimų, tiek 
pagarbos, tiek ir atmetimo, tiek priėmimo, tiek ir kritikos, tiek 
džiaugsmingų valandų, tiek ir liūdnų. Mums labai sunku 
išoriškai apibūdinti ir taisyklėmis sudėlioti gyvenimą Dangaus 
Karalystėje. Kiekvienas, kuris tai bando padaryti, tampa 
tradicijų, naujų taisyklių ir rutinos vergu, įkalinančiu save į dar 
sunkesnį ir nelaimingesnį gyvenimą, nei tas, kuris yra pasaulyje.  

Dangaus Karalystė - tai yra asmenins žmogaus santykis su šios 
karalystės Karaliumi, kuriuo Dievas po prisikėlimo paskyrė 
Jėzų. Santykis su Jėzumi, kuris gali reikštis įvairiais būdais, 
formomis ir aplinkybėmis ir nulemia tai, ar krikščionis DABAR 



 

9 

 

gyvena Dangaus Karalystėje ar tik jos laukia. Jei krikščionis tik 
laukia sugrįžtančio Jėzaus, bet neturi DABAR asmeninių 
santykių su Karaliumi, tai jis tik laukia Dangaus Karalystės, bet 
negyvena joje. Tačiau Viešpats nori, kad kiekvienas krikščionis 
turėtų asmeninius santykius su Jėzumi ir jau dabar mėgautųsi 
šiais santykiais. Per šiuos asmeninius santykius su Karaliumi, 
krikščioniui yra apreiškiamos Dangaus Karalystės paslaptys, 
kurios leidžia krikščionio širdyje patirti Karaliaus motyvus, 
darbus, planus ir pomėgius.  

Šioje knygoje aprašoma keletas Dangaus Karalystės paslapčių, 
kurios viešai yra žinomos, bet dažnai užgožiamos matomų 
dalykų.  
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I SKYRIUS 
 

DANGAUS KARALYSTĖS PRIĖMIMO PASLAPTIS 

 

angaus Karalystės laukimas. Skaitydami Bibliją, 
galime pastebėti, kad centrinė jos ašis ir pagrindinis 
asmuo, apie kurį pranašaujama Senajame Testamente, 
apie kurio gyvenimą žemėje rašoma Evangelijose, apie 

kurio veikimą  pasakojama apaštalų darbuose ir laiškuose bei 
apie kurio grįžimą į žemę skelbiama Apreiškimo Jonui knygoje, 
yra Jėzus Kristus. Biblijoje Jėzus Kristus yra apreiškiamas kaip 
Gelbėtojas ir Karalius.  

Jėzaus Kristaus apreiškimas yra paslėptas ir prasideda jau nuo 
pirmųjų Biblijos puslapių. Visas Senasis Testamentas yra kaip 
paslėpta pranašystė apie ateisiantį Gelbėtoją ir Karalių, o jame 
aprašytos istorijos ir žmonių gyvenimai persmelkti Dievo 
pažadėto Gelbėtojo ir Karaliaus laukimu. Šis laukimas prasidėjo 
Edeno sode, kada Ieva ir Adomas ne tik prarado jiems suteiktą 
karališką valdžią, bet ir papuolė į mirties gniaužtus, kuri atėjo 
dėl jų padarytos nuodėmės. Todėl buvo būtina, kad kažkas 
išgelbėtų žmones iš mirties ir grąžintų jiems prarastą karališką 
valdžią. Žmonėms reikėjo Gelbėtojo ir Karaliaus. Tokį 
išgelbėjimą ir karalystę Ievai ir Adomui pažadėjo Dievas.  
Edeno sode gimė didžiulis Gelbėtojo ir Karaliaus laukimas, 
kuris tęsėsi ir stiprėjo iki pat Jėzaus gimimo.  

Tikėjimo patriarchai Abraomas, Izaokas ir Jokūbas žiūrėjo 
tikėjimo akimis į ateitį ir su viltimi laukė Dievo pažado atėjimo. 
Izraelio tauta Mozės, teisėjų ir karalių laikotarpiais taip pat 

D 
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laukė geresnių laikų, kada bus išvaduoti, apginti ir išlaisvinti 
nuo priešų, nuodėmės ir visų problemų bei galės saugiai 
mėgautis Pažadėtosios žemės vaisiais. Versdami Senojo 
Testamento puslapius pastebime vis augantį ir intensyvėjantį 
Dangaus Karalystės laukimą, kurį skatino kaskart dažnesni ir 
stipresni Izraelio tautos nuopuoliai, sunkumai bei problemos.  
Kristaus ir Jo Karalystės laukimas prieš pat Jėzaus gimimą 
sustiprėjo iki tiek, kad visa atmosfera Izraelyje buvo persmelkta 
Dangaus Karalystės laukimu. Dievo išlaisvinimo ir Jo 
Karalystės laukė rašto aiškintojai ir fariziejai, paprasti žmonės, 
pranašai, žvejai, muitininkai ir piemenys.  Jėzaus gimimo 
išvakarėse pagrindinis klausimas žmonių galvose buvo:  „kada 
ir per ką Dievas išgelbės savo žmones ir įsteigs karalystę?“.  

Morkaus 15:43 atvyko Juozapas iš Arimatėjos, 
garbingas teismo tarybos narys, kuris irgi laukė Dievo 
karalystės. Jis drąsiai nuėjo pas Pilotą ir paprašė 
Jėzaus kūno. 

Dievo Karalystės laukimą Senojo Testamento laikotarpio 
pabaigoje ypač sustiprino problemų gausa. Izraelio tautos 
būvimas po Romėnų valdžia, prarastas savarankiškumas, visos 
tautos bei asmeninės problemos, neteisybė, priespauda bei 
religinio gyvenimo dvilypumas tiek sustiprino Dangaus 
Karalystės laukimą, kad bet koks antgamtinis įvykis buvo 
siejamas su Gelbėtojo atėjimu ir Jo karalystės įsteigimu. Gimus 
Jonui Krikštytojui daugelis galvojo, kad, galbūt, jis yra 
Gelbėtojas, kuris išvaduos Izraelį iš visų problemų ir atstatys 
Dangaus karalystę, tačiau Jonas Krikštytojas neišsigynė ir 
prisipažino, kad jis nėra Gelbėtojas.  
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Jono 1: 19-20 Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš 
Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti: 
„Kas tu esi?“ Jis išpažino ir neišsigynė. Jis išpažino: 
„Aš nesu Kristus!“ 

Visa Izraelio tauta prieš pat Kristaus gimimą atsidūrė tokiame 
milžiniškame problemų sūkuryje, kad Gelbėtojo atėjimas atrodė 
būtinas ir neišvengiamas. Su viltimi ir lūkesčiu Izraelitai žvelgė 
į kiekvieną, kuris nors kiek galėjo panašėti į Gelbėtoją ir 
problemų sprendėją.  

Būtent tada, kada labiausiai reikėjo pagalbos, kada problemos ir 
įsisenėję skausmai pritvinko, pasigirdo ilgus šimtmečius laukta 
žinia – Dievo Karalystės skelbimas. Dievas pasiuntė žinią ir jos 
skelbėją pačiu tinkamiausiu ir reikalingiausiu metu, kada 
žmonėms reikėjo išlaisvinimo, atgaivos ir sprendimų iš daugelio 
prisikaupusių problemų. Jėzaus atėjimo ir tarnavimo žemėje 
pagrindinė žinia buvo, būtent, tokia, kokios laukė žmonės. Tai - 
Dievo Karalystės skelbimas. 

Luko 4:43 Jis jiems tarė: „Ir kitiems miestams turiu 
skelbti Gerąją naujieną apie Dievo karalystę, nes tam 
esu siųstas“. 

Žinia ir atsakymas, kurio su viltimi laukė tikėjimo patriarchai 
bei visa Izraelio tauta, pagaliau atėjo. Jėzaus visų pamokslų 
pagrindinė tema buvo Dievo Karalystės skelbimas.  Daugelis 
palyginimų ir pamokslų buvo, būtent, susiję su Dangaus 
Karalyste ir aiškinimu, kaip patekti į ją ir gyventi joje. Dievo 
Karalystės žinią Jėzus skatino skelbti ir savo mokinius, o 
mokydamas apie maldą, kaip vieną iš svarbiausių maldos tikslų 
Jėzus įvardino Dievo Karalystės atėjimą ir įsitvirtinimą žemėje.  
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Mato 6:9-10 Todėl melskitės taip: ‘Tėve mūsų, kuris esi 
danguje, teesie šventas Tavo vardas,  teateinie Tavo 
karalystė, tebūnie Tavo valia kaip danguje, taip ir 
žemėje.  

Matydamas ištroškusias ir pavargusias žmonių širdis, Viešpats 
skatino juos, pirmiausia, ieškoti Dangaus Karalystės, kurią 
palygino su lobiu bei pačiu vertingiausiu ir svarbiausiu dalyku 
žmogaus gyvenime.  Daugelis iki šiol mano, kad Jėzaus atėjimo 
į žemę pagrindinė žinia buvo išgelbėjimas, todėl dažnai šiandien 
pamokslavimas yra susiaurinamas iki išgelbėjimo iš pragaro 
žinios. Svarbiausias tokios žinios akcentas yra tas, kad žmogus 
būtų išgelbėtas iš pražūties. Tačiau išgelbėjimas nėra centrinė 
Jėzaus žinia ir tikslas. Išgelbėjimas iš pražūties yra pagrindinė 
Dievo Karalystės atėjimo ir įsitvirtinimo sąlyga bei 
pagrindas, tačiau nėra tikslas. Išgelbėjimas yra ne statinys, bet 
pamatas. Be išgelbėjimo Dievo Karalystė negali ateiti, 
įsitvirtinti ir plėstis žmogaus gyvenime, tačiau Dievo Karalystė 
yra žymiai daugiau nei išgelbėjimas.  

Nemažai žmonių santykius su Dievu atideda vėlesniam laikui, 
kada prieš pat mirtį bus galima pagriebti bilietą į dangų ir 
paskutinę akimirką išsigelbėti nuo bausmės ir pragaro ir šiaip ne 
taip įrėplioti į dangų. Taip pat ir nemažai krikščionių, patyrę 
Dievo prisilietimą ir užtikrintumą išgelbėjimu, vėliau iš 
nuobodulio ir religinės veiklos monotoniškumo pasuka atgal, 
nes jie girdėjo žinią tik apie išgelbėjimą, bet ne apie Dievo 
Karalystę, kurios plitimas prasideda po išgelbėjimo.  
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Prasilenkimas su Dangaus Karalyste. Tačiau, kodėl Jėzaus 
atėjimo į žemę metu šis didelis ir milžiniškas žmonių laukimas 
prasilenkė su Dievo atsakymu? Izraelio tauta taip troško 
Gelbėtojo ir Dievo Karalystės, o Dievas taip norėjo tai duoti ir 
atėjo su atsakymu, bet šis lūkestis ir atsakymas prasilenkė vienas 
su kitu. Žmonės viltingai troško ir laukė – Dievas atėjo su 
atsakymu, tačiau atsakymas buvo nepriimtas. 

Jono 1:11 Jis atėjo pas savuosius, ir savieji Jo 
nepriėmė. 

Kodėl daugelis nesugebėjo numalšinti troškulio, kai prie pat 
buvo neišsenkamas vandens šaltinis? Kodėl tie, kurie labiausiai 
to laukė ir aktyviai siekė laikydamiesi įvairių taisyklių, 
nesuprato, nepamatė ir nepriėmė Dievo Karalystės, o tie, kurie 
prislėgti problemų, jau nesugebėjo ieškoti ir sėdėjo prispausti, 
gavo malonę priimti Dievo dovaną? 
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Daugelis Izraelitų Dievo laukė ne ten ir ne tokiu būdu, kaip to 
norėjo Dievas. Edeno sode augo du kertiniai medžiai, kurie 
simbolizavo žmogaus pasirinkimą. Tai gėrio ir blogio pažinimo 
medis ir gyvybės medis. Adomas ir Ieva prarado bendrystę su 
Dievu prie gėrio ir blogio pažinimo medžio, todėl jų palikuonys 
tikėjosi, kad Dievas paskirs „pasimatymą“ prie šio medžio, t.y 
padės patiems susitvarkyti gyvenimą nesikišdamas į jų vidų, bet 
išspręsdamas visas problemas. Tačiau Dievas paskyrė žmonėms 
pasimatymą prie gyvybės medžio, t.y. prie Kristaus, kuris siekė 
ne sutvarkyti išorinį žmogaus gyvenimą, bet užeiti į širdies vidų 
ir ten karaliauti. Žmogus ir Dievas kalbėjo skirtinga kalba, 
kurios nesuprato Izraelitai.  

 

Dangaus Karalystės laukimas šiandien. Šis Senojo 
Testamento laikotarpis prieš pat Kristaus gimimą labai panašus 
į dabartinį Naujojo Testamento laikotarpį, prieš pat Kristaus 
sugrįžimą. Mes gyvename taip pat laukimo periodu. Šiuo metu 
visose pasaulio šalyse ir bažnyčiose kalbama bei ruošiamasi 
prabudimui, kuris turi ateiti ir išlaisvinti pavargusius 
krikščionius nuo religinės veikos, problemų gausos ir rutinos. 
Kaip ir prieš pat Jėzaus gimimą, taip ir dabar, laukimo atmosfera 
yra tiek įsielektrinusi, kad visi tik ir klausinėja, kur ir kada ateis 
prabudimas, per kurį Dievo tarną ir kurioje vietoje išsilies Dievo 
jėga su milžiniškais ženklais ir stebuklais. Šį laukimą sustiprina 
didėjančios krikščionių problemos, nusivylimas tarnautojais bei 
bažnyčiomis, dvasinis nuovargis, įsipainiojimas į nuodėmes, 
skandalus, susiskaldymas tarp krikščionių, barniai, materialinis 
nepriteklius, problemos darbuose bei šeimose. Krikščionys 
tampa nepajėgūs išspręsti problemų, todėl kaip ir ankščiau, taip 
ir dabar, širdyse lieka nepaaiškinamas laukimas To, kuris 
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gelbėja, laukimas prabudimo, Dievo artumo, naujos bangos, 
pokyčių. Visos bažnyčios persmelktos prabudimo idėja ir Jo 
Karalystės laukimu. Bet koks antgamtinis įvykis bažnyčiose ar 
naujos bendruomenės atsiradimas su „šviežiu“ mokymu 
pažadina krikščionyse smalsumą ir lūkestį, kad galbūt dabar ir 
šioje bažnyčioje Dievas „prabus“, kad galbūt dabar išsilies Jo 
jėga, ženklai, stebuklai ir bus išspręstos visos problemos.  

Kaip ir prieš Jėzaus gimimą, taip ir dabar, Dievas nori atsakyti į 
krikščionių ir visų žmonių problemas. Būtent, dabar Viešpats 
nori apreikšti, duoti ir suteikti tai, kas išlaisvina, statydina ir 
plečia Dievo Karalystę. Dievo Karalystės laukimas, kaip 
prabudimo ar didesnio Dievo jėgos pasireiškimo, tapo centrine 
šių dienų pamokslavimo žinia. Šiuo metu Viešpats taip nori 
atsakyti į šį milžinišką prabudimo laukimą bei išspręsti 
krikščionių ir bažnyčių problemas, tačiau kaip ir anksčiau, taip 
ir dabar, iškyla pavojus, kad šis laukimas ir Dievo atsakymas 
gali prasilenkti asmeniname ir bažnyčios gyvenime.  

Todėl, kaip niekada ankščiau, dabar būtina suprasti Dievo kalbą 
ir Jo kelius, kad krikščionių lūkesčiai ir Dievo Karalystės 
laukimas sutaptų su Dievo valia ir planu, kad mes suprastume, 
kaip veikia ir ateina Dievo Karalystė į bendruomenės ir 
kiekvieno krikščionio gyvenimą. Dievo Karalystės atėjimas yra 
paslaptingas. Supratimas, kaip į žmogaus gyvenimą ateina 
Dievo Karalystė leidžia ją pamatyti, įeiti į ją ir gyventi joje. 
Dievo žodis Biblija kalba, kad Dangaus Karalystė turi paslaptis, 
todėl ji yra surandama, bet ne pamatoma staiga. Karalystė nėra 
laikas ir vieta. Karalystė nėra prabudimas. Karalystė yra daugiau 
negu išgelbėjimas, prabudimas ar ženklų bei stebuklų skaičius. 
Nesuprantant Dievo Karalystės atėjimo ir veikimo paslapčių, 
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galima sustoti ir pasilikti visą laiką jos belaukiant, bet 
negyvenant joje.  

Taigi, kokios buvo esminės žmonių ir Dievo prasilenkimo 
priežastys ir pagrindinės sritys, kuriose Dievas ir krikščionis 
gali kalbėti skirtinga kalba?  

 

1. Matoma – nematoma. Izraelitai laukė ir 
norėjo pamatyti Dievo veikimą ir pagalbą savo 
fizinėmis akimis, t.y. stebėti, kaip Dievas išlaisvina 
Izraelio tautą iš Romėnų priespaudos, kaip 

pažemina priešus, praturtina materialiai ir suteikia Izraeliui 
nepriklausomybę nuo Romėnų. Tikro Gelbėtojo ir Karaliaus 
atėjimas Izraelitų akimis turėjo būti panašus į pasaulio lyderį - 
antgamtišką ir galingą Karalių, kuris pagirtų tuos, kurie 
skrupulingai laikosi taisyklių, tradicijų ir religinės veiklos bei 
apdovanotų juos už šiuos darbus valdžia ir turtais. Todėl visi 
uolūs Įstatymo sergėtojai laukė įspūdingo asmens, kuris 
parodytų Dievo jėgą ir išlaisvinimą matomai. Tačiau Dievas 
atėjo ir veikė kitaip. Tikras Gelbėtojas atėjo kukliai, nebuvo 
įspūdingas išore ir nemokė bei nesiekė pakeisti žmonių matomą 
gyvenimo pusę, bet kalbėjo žodžius, skirtus žmogaus vidui.  

 
Mato 13:14 Jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai: 
‘Girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet 
nematysite. 

Šiais paskutiniaisiais laikais krikščionių akys dažnai nukrypsta 
į matomą dalį ir viltingai ten laukia Dievo Karalystės atėjimo. 
Žmonių rankomis statyti pastatai, lankytojų skaičius salėje, 
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įvairių iniciatyvų ir projektų virtinė, įspūdingi renginiai, 
emocingas pamokslavimas, nuostabi muzika ir šlovinimas, 
sutvarkytos ir išpuoselėtos patalpos, Dievo palaiminimai 
namais, mašinomis ir darbais, įvairūs tarnavimai ir užimtumas  
tampa pagrindiniu Dievo veikimo įrodymu ir lūkesčiu. Tačiau, 
kaip ir ankščiau, taip ir dabar, Dievas laukia žmogaus kitoje 
vietoje – ne išorėje, bet viduje, kur slepiasi mūsų motyvai, 
sprendimai ir įsivaizdavimai. Nemažai krikščionių laukia ir 
įsivaizduoja prabudimą, kaip staiga padidėjusį bažnyčios 
lankytojų skaičių, stadioną ir sales pilnas žmonių, nors Dievas 
savo akimis ieško širdžių, kuriose galėtų gyventi ir bendrauti. 

 

 
2. Siekiama – priimama. Turbūt niekas taip 
nepasižymėjo uolumu bei pastangomis siekiant 
Dievo Karalystės, kaip Izraelyje gyvenę fariziejai ir 
Įstatymo žinovai. Tiek daug valandų jie praleisdavo 

studijuodami Raštus, laikydamiesi įvairių tradicijų, ritualų, 
maldų ir mokymų.  Tiek daug buvo investuota į darbus ir siekį 
pakeisti išorinį elgesį, kad nepastebimai uoliausių Izraelitų 
širdyse susiformavo savasis teisumas, kuris šaukė Dievui – „AŠ 
siekiu Tavo teisumo visomis išgalėmis ir darbais“. Tačiau įvyko 
neįtikėtinas ir priešingas dalykas. Tie, kurie neieškojo Dievo, 
surado, ir tie, kurie savo darbais mažiausiai buvo verti Dievo 
Karalystės – ją priėmė. Tie, kurie klausėsi žinios apie Karalystę 
– ją priėmė, o tie, kurie siekė jos darbais – nepastebėjo ir 
prasilenkė su Gerąja Naujiena. 
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Romiečiams 10:20 Izaijas labai drąsiai sako: „Mane 
atrado tie, kurie manęs neieškojo, apsireiškiau tiems, 
kurie apie mane neklausinėjo“. 

Šis pavojus prasilenkti su Gerąja Naujiena išlieka ir dabar. 
Kartais krikščionys pradeda manyti, kad savo pasišventimu, 
gerais darbais, maldos gyvenimu, projektais, veikla ir 
atsidavimu gali pasiekti Dievo Karalystę. Tačiau Dievo 
Karalystė PRIIMAMA širdies ausimis ir akimis, todėl ne darbai 
tampa pagrindiniu Dievo Karalystės atėjimo įrankiu, bet ausys 
ir akys, kurios girdi ir mato. Neretai šių dienų krikščionybėje 
pagrindinis akcentas tampa tai, ką žmogus daro dėl Dievo, 
tačiau nepaisant herojiškų žygdarbių, veiklos ir užimtumo, 
Dievo Karalystės deficitas vis dar paplitęs tarp krikščionių. To 
priežastis - nuvertintos ausys ir akys, kurios ne siekia Dievo 
Karalystės, bet išgirsta, mato  ir PRIIMA.  

 
 
 

3. Taisyklės – santykiai. Jėzaus tarnavimo 
žemėje metu pagrindinis papiktinimo akmuo, dėl 
kurio nemažai uolių Dievo ieškotojų nepriėmė 
Jėzaus, buvo nesupratimas, kodėl Jėzus nesilaiko 

tradicijų, laužo senai nusistovėjusias taisykles ir atsainiai žiūri į 
daugelį darbų, kuriuos taip uoliai vykdė Įstatymo sergėtojai. 
Daugelis tikėjosi ir laukė Gelbėtojo, kuris detaliai paaiškins, 
kaip gyventi, sureguliuos visas gyvenimo sritis nustatydamas 
konkrečias elgesio normas ir taisykles. Tačiau Jėzus negirdavo 
Izraelitų už uolų taisyklių laikymąsi, o savo pamoksluose 
akcentavo santykius tarp žmonių ir palyginimais rodė į religijos 
dvilypumą, kada ritualai ir taisyklės ne tik nestatydino gerų 
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santykių, bet priešingai – juos griaudavo. Fariziejams Jėzus 
rodė, kad jie „prašovė“, susikoncentravę į įvairias taisykles, ir 
užmiršo gailestingumą, t.y. už savo širdies ribų paliko 
tarpusavio santykių svarbą.  

 
Mato 9:13 Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: 
‘Aš noriu gailestingumo, o ne aukos’. Aš atėjau šaukti 
ne teisiųjų, bet nusidėjėlių atgailai“. 

Panašiai vyksta ir šių dienų krikščionybėje, kada pagrindiniu 
akcentu tampa tai, ką krikščionis daro, bet ne tai, kokie yra jo 
santykiai šeimoje, darbe, bendruomenėje ar su nepažįstamais. 
Šių dienų vienu iš pagrindinių krikščioniško gyvenimo iššūkių 
tampa gebėjimas atleisti, nes tiek daug krikščionių patiria 
žaizdas ir sunkumus dėl pašlijusių tarpusavio santykių. Veiklos 
dydis, mastas ir efektyvumas tampa pagrindine krikščioniška 
vertybe, o santykiai nustumiami į šoną, kadangi jiems plėtoti 
reikia laiko ir kantrybės, o šių laikų visuomenė laiko jau 
nebeturi. Nebeturi laiko ir krikščionys, nes Jėzus greitai grįžta ir 
reikia suspėti atlikti daug darbų. Tačiau Evangelijose Jėzus 
akcentuoja ne darbų dydį, bet santykius tarp žmonių.   

 
Mato 25:37-40 Tada teisieji klaus: ‘Viešpatie, kada gi 
matėme Tave alkaną ir pavalgydinome, ištroškusį ir 
pagirdėme? Kada gi matėme Tave keliaujantį ir 
priėmėme ar nuogą ir aprengėme?  Kada gi matėme 
Tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?’ Ir atsakys jiems 
Karalius: ‘Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte 
vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man 
padarėte’. 
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4. Žmogaus darbai ir nuopelnai  - tikėjimas 
Dievo darbu. Nuo to laiko, kada Adomas ir Ieva 
prarado karališką valdžią ir bendrystę su Dievu, 
pagrindinis klausimas žmonių galvose buvo – „Ką 

reikia DARYTI, kad tai susigrąžinti?“.   Nenuostabu, kad atėjęs 
Gelbėtojas ir Karalius atrado tą patį klausimą Izraelitų galvose. 

Jono 6:28-29 Jie paklausė: „Ką mums daryti, kad 
vykdytume Dievo darbus?“ Jėzus atsakė: „Tai yra 
Dievo darbas: tikėkite Tą, kurį Jis siuntė“. 

Noras užsitarnauti ir savo veiksmais, darbu bei pastangomis 
susigrąžinti bendrystę su Dievu, įtikti Jam ir gauti kažką iš 
Dievo, iki šiol skamba ne tik neseniai atsivertusių, bet ir ilgai 
tikinčių krikščionių širdyse. Todėl, dažnai žmogus ruošia 
Dangaus Karalystės „nusileidimo aikštelę“ grįsdamas ją savo 
darbais ir nuopelnais. Tačiau Jėzus daugelyje palyginimų rodė, 
kad mūsų teisumo darbai nepriartina Dievo Karalystės, bet 
priešingai – užraugia ir įtvirtina mus savajame teisume. 
Palyginimas apie sūnų palaidūną, besimeldžiančius fariziejų ir 
muitininką, Jėzaus vakarieniavimas su nusidėjėliais rodo, kad 
Dievas pirmas ištiesia ranką tiems, kuriems reikia pagalbos ir 
kurie neturi pagrindo girtis savimi. Todėl, kada Jėzaus paklausė, 
ką reikia daryti, kad vykdyti Dievo darbus, Jo atsakymas daugelį 
pribloškė ir nuvylė. Pasirodo, reikia tik TIKĖTI Dievo darbu 
(įvykdytu išgelbėjimu ant kryžiaus per Jėzų Kristų).  

Būtent čia dažniausiai prasilenkia žmogaus ir Dievo keliai.  
Kiek daug krikščionių šiandien vis dar nori nustebinti Dievą 
savo darbais ir taip dažnai nusivilia, išgirdę Viešpaties raginimą 
tikėti Juo. Tada taip norisi tikslių ir konkrečių atsakymų iš 
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Dievo, užduočių ir herojiškų pašaukimų. Žmogus taip nori 
susikeisti su Dievu vietomis ir dirbti už Dievą, kai Dievas veda 
mus į poilsį nuo savo teisumo darbų, link tikėjimo Dievo darbu. 
Viešpats nori pakeisti mūsų galvose šaukiantį klausimą „Ką 
daryti“ į klausimą „Kuo tikėti“. 

 

5. Lipimas aukštyn – leidimasis žemyn.  Ko gero 
tai yra vienas iš daugiausia neįvertintų ir 
nesuprantamų Dievo Karalystės statybos būdų. 

Babelės bokšto statyba atskleidė, kad nuo senų laikų žmogus 
galvoja, kad Dievo ieškojimo kelias yra lipimas aukštyn, t.y, kad 
Dievo ieškančio žmogaus gyvenimas turi progresyviai gerėti. 
Iki pat Jėzaus gimimo Izraelio tautos supratimas apie ateisiantį 
Gelbėtoją ir Karalių neįsileido minties, kad prieš karaliavimą šis 
Gelbėtojas kentės ir Jo gyvenimas žemėje nebus išoriškai 
didingas ir lengvas. Tai buvo esminė Izraelio tautos ir Dievo 
prasilenkimo priežastis. Jėzus Dievo Karalystę atnešė 
nusileisdamas, bet nepakildamas. Jo „dvasinė karjera“ leidosi 
žemyn, bet ne aukštyn. Tačiau daugelio Izraelitų galvose vyravo 
nuomonė, kad tikras Gelbėtojas ir Karalius turi kilti aukštyn, t.y. 
būti priimtas, pripažintas, nenugalimas ir karaliaujantis. 

Filipiečiams 2: 5-8 Būkite tokio nusistatymo kaip 
Kristus Jėzus, kuris, esybe būdamas Dievas, nesilaikė 
pasiglemžęs savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė save 
ir esybe tapo tarnu ir panašus į žmones. Ir išore tapęs 
kaip žmogus, Jis nusižemino, tapdamas paklusnus iki 
mirties, iki kryžiaus mirties. 
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Panašus įsitikinimas kartais vyrauja ir šiandien. Šis įsitikinimas 
krikščionių tarpe eina ranka rankon su pasaulio nuomone ir 
supratimu, kad, jei tu teisingai ir dievotai gyveni, tavo 
gyvenimas turi būti išoriškai palaimintas ir kilti aukštyn. Šis 
įsitikinimas skatina paviršutinišką ir dirbtiną atsivertimą į 
Dievą, kada Jėzus pristatomas kaip visų problemų sprendėjas ir 
laimingo, lengvo ir palaiminto gyvenimo žemėje garantas. Kaip 
dažnai krikščionis nustemba, kai jo problemos po įtikėjimo 
neišsisprendžia vienu mygtuko paspaudimu. Kartais 
krikščionis, gavęs didingą pranašystę ir pašaukimą, pradeda pats 
statyti savo dvasinę karjerą, keldamas ją aukštyn, siekdamas 
turėti savo vardo tarnavimą, ženklus, stebuklus, įtakoti tautas, 
politiką ir ekonomiką šalyje, svajodamas apie didelių pastatų 
įsigijimą, žinomumą, populiarumą ir gyvenimo perteklių, prie 
viso to pabaigoje pridėdamas frazę „Jėzaus vardu“. Tačiau tai 
yra pasaulio karalystės atėjimo kelias. Tada, iš tiesų, statoma ne 
Dangaus Karalystė, bet pasaulio. Dangaus Karalystės kelias yra 
priešingas - tai leidimasis žemyn, kada Šventoji Dvasia 
„nuvainikuoja“ mus pasaulio ir savo pačių akyse ir švelniai 
šnibžda, kviesdama mus savo noru ir iš meilės leistis žemyn, 
tarnauti kitiems ir nusisukti nuo taip vadinamų „didingų 
dalykų“.    

 

Baimė – meilė. Viena iš stipriausiai motyvuojančių 
jėgų pasaulyje yra baimė. Didžiausios imperijos, 
valstybės ir režimai buvo paremti baime. Baimė yra 
viena iš stipriausių žmogaus gyvenimo savisaugos 

jėgų. Mirties baimė priverčia žmogų daryti neįtikėtinus 
sprendimus. Taip pat ir daugelio religijų pagrindinė varomoji 
jėga yra baimė: pragaro, mirties, skausmo, klaidos, Dievo 
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pykčio... Biblijoje skaitome, kad pirma Adomo ir Ievos reakcija 
po nuodėmės buvo baimė. Nuo to laiko baimė tapo neatskiriama 
žmogaus elgesio palydovė. Ši palydovė lydi ne tik nusidėjėlius, 
bet ir Dievo uoliai ieškančius žmones. Todėl viena iš Jėzaus 
atėjimo į žemę priežasčių buvo išvaduoti žmones iš baimės.  

Luko 1:69-74 Jis iškėlė mums išgelbėjimo ragą savo 
tarno Dovydo namuose, kaip nuo senų senovės buvo 
skelbęs savo šventųjų pranašų lūpomis, jog mus 
išgelbės nuo priešų ir iš rankos tų, kurie mūsų 
nekenčia, tuo parodydamas mūsų protėviams 
gailestingumą ir atsimindamas savo šventąją sandorą, 
priesaiką, duotą mūsų tėvui Abraomui, jog leis mums, 
išvaduotiems iš priešų, be baimės Jam tarnauti 

Tačiau Izraelitai buvo įpratę prie baimės ir nesuprato Dievo 
meilės, kurios pilnas turinys išsiliejo Jėzui laisva valia 
prisiimant bausmę už žmonių nuodėmes ant kryžiaus. Izraelitai 
tikėjosi, kad Gelbėtojas pasės baimę priešų akyse ir jie, 
išsigandę Dievo galybės, pasitrauks. Tačiau Jėzus atnešė kitą 
motyvuojančią ir daug stipresnę jėgą – meilę. Dievo Karalystės 
atėjimo kelias ir statybos būdas yra meilė. Nėra už meilę 
stipresnės motyvuojančios jėgos, kuri galėtų įkvėpti krikščionį 
tokiems pasauliui nesuprantamiems sprendimams, kaip mylėti 
priešą, nebijoti sunkumų, ištverti daugelį nepalankių aplinkybių, 
turint galimybę to išvengti. Jokia pasaulio karalystės filosofija 
negali įkvėpti, paaiškinti ir suprasto tokio Dangaus Karalystės 
statymo būdo.  

Vis dėlto, šiandien nemažai krikščionių vis dar yra sukaustyti 
baimės, todėl jų sprendimai ir veiksmai neatneša Dangaus 
Karalystės, nes baimė yra svetima šiai Karalystei. Kartais mus 
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dar valdo ir sprendimus diktuoja mirties, žmogaus, klaidos, 
sunkumų baimės, kurios uždaro mus į silpnų sprendimų 
karuselę ir laiko užrakintus nusivylime ar depresijoje, nors mes 
esame Dangaus Karalystės piliečiai, o mūsų Karalius yra gerasis 
ganytojas, mylintis ir rūpinantis mumis.   

Jono 4:18 Meilėje nėra baimės, nes tobula meilė išveja 
baimę. Baimėje yra kančia, ir kas bijo, tas nėra tobulas 
meilėje. 

 

6. Forma – turinys. Evangelijose galima 
stebėti, kad Izraelitų ir net Jėzaus mokinių akys 
dažnai žiūrėjo skirtinga kryptimi, nei Jėzaus. 
Mokiniai ir visa Izraelio tauta didžiavosi Jeruzalėje 

pastatyta Dievo šventykla ir manė, kad šis nuostabus Dievo 
vardui pastatytas statinys yra pagrindinė ir svarbiausia Dievo 
Karalystės vieta. Nebuvo nei menkiausios minties apie tai, kad 
Dievas gali leisti šiai šventyklai sugriūti ir išnykti. Šventykla 
jiems buvo svarbiau už tuos, kurie ateina į ją, todėl netikėtai 
atėjės Šventyklos Viešpats liko nepastebėtas.    

Morkaus 13:1 Jam išeinant iš šventyklos, vienas iš 
mokinių Jam sako: „Mokytojau, pažvelk, kokie 
akmenys ir kokie pastatai!“ 

Kada Jėzus su botagu išvarė iš šventyklos prekiautojus, daugelis 
pasipiktino šiuo veiksmu. Juk gerai organizuotos paslaugos, 
leidžiančios įsigyti avinėlį prie šventyklos ir jį paaukoti, nėra 
toks blogas dalykas. Izraelitai stengėsi palengvinti ir 
profesionaliai organizuoti tarnavimą Dievui, iškeldami 
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paslaugas ir formą aukščiau už žmogaus širdies santykį su 
Kūrėju. 

Jėzaus ir religingų žydų nesusikalbėjimo priežastis dažnai buvo 
ta, kad Izraelitai akcentavo aiškiai apibrėžtus būdus ir formą, 
kaip turi veikti Dievas. Forma jiems buvo svarbiau už turinį. 
Fariziejai negalėjo priimti Jėzaus todėl, kad jis atėjo iš Galilėjos 
regiono, kuriame gyveno žmonės nepasižymintys dievotumu, 
gydė ligonius šabo dieną, kalbėjo apie savo kūno ir kraujo 
valgymą ir gėrimą, kas Įstatyme buvo griežtai draudžiama, leido 
laiką su nusidėjėliais ir didelę laiko dalį tarnavo ne Jeruzalėje, o 
tolimesniuose Izraelio regionuose. Jėzaus tarnavimo būdas 
dažnai virsdavo papiktinimo akmeniu.  Tai, ką sakė Jėzus, 
fariziejams nebuvo taip svarbu, lyginant su būdu ir taisyklėmis, 
kurių rėmuose Jėzus tarnavo.  

Panašus papiktinimo akmuo vis dar gali pasitaikyti ir šiandien, 
kada krikščionys laukia prabudimo, imituodami praeityje 
naudotus Dievo veikimo būdus, bet neieškodami, kaip Dievas 
veikia šiandien. Dažnai Dievo dovanos tampa svarbiau už 
Dvasios vaisius, patepimas – už charakterį, tarnavimo dydis ir 
mastelis – už paklusnumą, stebuklai – už ištikimybę, darbai ir 
veikla dėl Dievo – už širdies motyvus.  

Ši Dievo ir žmogaus prasilenkimo vieta yra sunkiai pastebima, 
nes šiuo atveju krikščionys akcentuodami formą įgauna įspūdį, 
kad „juda su Dievu“ ir tarnauja Jam.  

Tai nutiko ir Laodikėjos bažnyčiai, apie kurią skaitome 
Apreiškimo Jonui knygoje. Ši bažnyčia buvo įsitikinusi, kad turi 
viską. Tarnavimo forma šioje bažnyčioje buvo nuostabi, kuriai 
nieko netrūko.  
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Apreiškimo Jonui 3: 17 Tu gi sakai: ‘Aš esu turtingas 
ir pralobęs, ir nieko man nebereikia’, – o nežinai, kad 
esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas. 

Mūsų tarnavimo dydis, veikla ir darbai gali virsti labiausiai 
uždengiančiu ir klaidinančiu dalyku, slepiančiu už savęs mūsų 
vidinio žmogaus skurdą, asmeninio santykio su Viešpačiu 
deficitą. Kartais mums gali atrodyti, kad puikiai organizuotas 
tarnavimas, širdį graudinantis šlovinimas, įkvepiantis 
pamokslavimas, įvairios paslaugos ir veikla yra tai, ko trokšta 
Dievas ir kur ateina Dievo Karalystė. Tačiau, Jėzus vis dar gali 
stovėti šalia, kaip ir Laodikėjos bažnyčios atveju, ir belsti į 
krikščionio širdį, trokšdamas įeiti ne į salę ir tarnavimą, bet į 
širdį, laukdamas ne įspūdingo reginio, bet asmeninio dėmesio ir 
paklusnumo.  

 

7. Vieta – dvasia. Dar viena iš Izraelio tautos ir 
Dievo prasilenkimo priežasčių buvo ta, kad visų 
Izraelitų akys buvo nukreiptas į religinio gyvenimo 
centrą – Jeruzalę ir joje esančia šventyklą. Tai buvo 

vieta, kuri, uoliausiai Dievo ieškojusių Izraelitų akimis, turėjo 
būti pagrindinė Dievo Karalystės apsireiškimo vieta. Jų akys 
taip buvo pririštos prie šventyklos, kad jos nepamatė joje 
apsilankiusio Viešpaties, nes Jėzus paprastame žmogaus kūne 
palyginti su šventykla, atrodė „skurdžiai“, todėl ir į Jo žodžius 
buvo pažiūrėta atsainiai.  

Vieta, kurioje turi apsireikšti Dievo Karalystė ir kur turi būti 
garbinamas Dievas, buvo vienu iš kertinių nesutarimo tarp 
Izraelitų ir Samariečių klausimų. Vietos svarbumas užgožė kitus 
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dalykus. Evangelijoje pagal Joną skaitome, kad, kada samarietė 
sužinojo, kad Jėzus yra pranašas, ji uždavė patį svarbiausią ir jai 
neduodantį ramybės klausimą – „kur yra vieta, kur turi būti 
garbinamas Dievas?“ 

Jono 4:20-24 Mūsų tėvai garbino ant šito kalno, o jūs 
sakote, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia garbinti“. 
Jėzus atsakė: „Moterie, tikėk manimi, jog ateina 
valanda, kada garbinsite Tėvą ne ant šio kalno ir ne 
Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes 
garbiname, ką pažįstame, nes išgelbėjimas – iš žydų. 
Bet ateina valanda, – jau dabar ji yra, – kai tikrieji 
garbintojai garbins Tėvą dvasioje ir tiesoje, nes Tėvas 
tokių Jo garbintojų ieško. Dievas yra Dvasia, ir Jį 
garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje“. 

Jėzaus atsakymas nustebino moterį.  Šis atsakymas stebina mus 
iki šiol. Nors Jėzus lankėsi ir tarnavo Jeruzalėje esančioje 
šventykloje, tačiau Jis atskleidė tikrą vietą, kurioje Dievas 
laukia mūsų. Tai nėra pastatas, salė, namai, konferencija, 
seminaras, internetas – tai mūsų širdis, kurioje gyvena Šventoji 
Dvasia ir kurioje mes susitinkame su Dievu. 

Iki šiol tarp krikščionių vyrauja ginčai, kuriame pastate, kurioje 
denominacijoje, kuriuose namuose ar bendruomenėje veikia 
Dievas. Kur yra ta bažnyčia ir ta denominacija, kurioje 
stipriausiai ir tiksliausiai veikia Dievas? Kada susitinka du 
nepažįstami krikščionys, vienas iš pirmų ir pagrindinių 
klausimų yra: „Į kurią bendruomenę tu eini, kokią bažnyčią tu 
lankai, kokiai denominacijai tu priklausai?“ Nors tai yra svarbu, 
tačiau, jei tai tampa pagrindine Dievo Karalystės lūkesčio vieta, 
krikščionis gali prasilenkti su Dievu, galvodamas, kad atėjimas 
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į pastatą ar salę sekmadieniais arba tarnavimų lankymas du – 
tris kartus per savaitę yra tai, ko trokšta Dievas. Dievas veikia 
mūsų širdyje, kada mūsų dėmesys yra nukreiptas į vidų. Tada 
mūsų kojos nuves mus ten, kur mes esame pašaukti ir įstatys į 
tą bendruomenę ar žvakidę, kurioje mes esame pašaukti būti. 
Jėzus parodė, kad tikras garbinimas vyksta mūsų viduje, 
nepriklausomai nuo fizinės vietos. Ne pastatuose ir salėse 
gimsta meilė ir paklusnumas Kūrėjui, bet mūsų viduje, kurioje 
gyvena Šventoji Dvasia ir kurioje yra apreiškiamas Jėzus. 

 

8. Staiga – palaipsniui. Vienas iš klaidingų  
Izraelio tautos supratimų apie Dievo Karalystės 
atėjimą buvo įsitikinimas ir laukimas, kad Dievo 
Karalystė turi ateiti staiga. Juk kaip gali Dievo 

Karalystė ateiti ne staiga, jei pats Gelbėtojas, Mesijas ir Karalius 
ateis į žemę? Ar gali kas pasipriešinti, neatpažinti ir nepriimti 
Mesijo, kuris turi antgamtinę valdžią ir kuriam žmogaus ir 
pasaulio jėgos yra visiškas niekis? Šis įsitikinimas laukė galingo 
ir staigaus išlaisvinimo, gyvenimo pagerinimo ir šlovės. Visi 
Izraelitai dairėsi aplink ir stebėjo, kada ateis Dievo Karalystė. Jų 
įsivaizdavime Dievo Karalystės atėjimas turėjo būti aiškus ir 
stiprus.  

Evangelijoje pagal Luką skaitome, kad nors Jėzus, kaip Dievo 
siųstas Karalius, atėjo, fariziejai vis dar laukė ir tikėjosi kitokios 
Karalystės ir kito Karaliaus, todėl Jėzaus ir paklausė – „kada turi 
ateiti Dievo Karalystė?“. Tačiau Jėzaus atsakymas juos 
nustebino ir paliko nežinioje. Jėzus parodė, kad neįmanoma 
staigiai pastebėti Dievo Karalystės. 
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Luko 17: 20-21 Fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo 
karalystė, Jėzus atsakė: „Dievo karalystė neateina 
regimai. Niekas nepasakys: ‘Žiūrėk, ji čia’, arba: 
‘Žiūrėk, ji ten!’ Nes štai Dievo karalystė yra tarp jūsų“. 

Daugelyje palyginimų apie Dangaus Karalystę Jėzus pabrėžė, 
kad tai yra procesas, kuris prasideda nuo pačio mažiausio dalyko 
ir iš lėto, palaipsniui auga. Palyginimas apie sėjėją, augančius 
kviečius, moters į tešlą įmaišytą raugą ir laukimą, sėjos ir 
derliaus laukimą, grįžtančio šeimininko laukimą ir kiti, rodo į 
Dievo Karalystę kaip į procesą, kuriame dalyvauja žmogus ir 
Kūrėjas. Jų tarpusavio santykiai augina Karalystę, todėl 
neįmanoma staiga pastebėti ir identifikuoti atėjusią Dangaus 
Karalystę, kaip neįmanoma po sėjos pasakyti – „štai čia medis“.  

Staigaus Dangaus Karalystės atėjimo lūkestis gali paklaidinti ir 
šių dienų krikščionis. Šiandien visuomenėje ypač vertinamas 
greitis: greiti kreditai, greitas maistas, greitas svorio metimas, 
greitos mašinos, greita karjera, greitos paslaugos ir t.t. Niekas 
neturi nei noro, nei laiko laukti, tuo labiau krikščionys. 
Laukimas, kaip didžiulis deficitas, kartais įsimaišo į bažnyčios 
gyvenimą, kada dvigubas ir trigubas patepimas yra suteikiamas 
„greituoju būdu“, kada dvasiniai vaisiai ir augimas vyksta ypač 
greitai. Greitis, kaip šių dienų visuomenės vertybė krikščionyse 
gamina įsivėlimą į didelius ir greitus projektus, neproporcingas 
finansines naštas, didelių pastatų ir bažnyčios narių skaičiaus 
„ėmimą tikėjimu“, visų demonų surišimą ir išvarymą ypatingu 
būdu. Greitis pašalino iš krikščionio gyvenimo galimybę 
bendrauti su Dievu ir skirti tam laiko (jo paprasčiausiai 
nebeliko), todėl atsakymai iš Dievo tapo didele retenybe.  
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Šis įsitikinimas daugelį krikščionių įtraukią į staigiai 
nužengsiančios Dievo jėgos laukimą, kada tikima, kad ateis 
diena (prabudimas), kada staiga nužengs Dievo jėga ir išspręs 
visas problemas, todėl nemažai krikščionių negyvena Dievo 
Karalystėje, nes tikisi, kad ji ateis staiga ir matomai. Tačiau 
Jėzus kviečia įeiti į Dievo Karalystę DABAR ir gyventi joje.  

 

9. Lengvas kelias – sunkus kelias. Jei tu 
pradedi sekti paskui Jėzų, Jis turi užtikrinti tau 
sklandų, palaimintą ir gerą gyvenimą. Skaitydami 
Evangelijas pastebime, kad toks įsitikinimas vyravo 

tarp Izraelitų. Juk, jei tu užsirašai į nuotykių kupiną žygį kartu 
su Jėzumi, tai tavęs laukia įdomūs, antgamtiški ir šlovingi 
dalykai. Juk kas nenorėtų sekti paskui visagalį Karalių? Tačiau 
Jėzus daugelį nuvylė, kada susirinkus didelėms minioms, Jis 
kabėdavo apie tai, kad sekimas paskui Jį nebus lengvas, o paskui 
Jį sekti pasiprašiusiam jaunuoliui parodė, kad tai nepadės jam 
išlaikyti prieš tai buvusio lengvo gyvenimo būdo. Tokie žodžiai 
daugelį nuvylė ir nuliūdino, todėl po Jėzaus žodžių nemažai 
žmonių pasitraukdavo. Tačiau, net ir Jėzaus mokiniai iki pat 
paskutinių dienų tikėjosi, kad Jis įsteigs Dangaus Karalystę 
žemėje ir jau dalinosi postus bei svajojo apie Dievo šlovę 
Jeruzalėje. Tačiau jiems teko skaudžiai nusivilti, nes jų ir Dievo  
požiūris apie Dangaus Karalystės atėjimą skyrėsi. Taip pat ir 
Apaštalų darbuose skaitome, kad apaštalas Paulius nuolat 
įspėdavo krikščionis, kad jų gyvenime bus sunkumų.  

Apaštalų darbai 14:22 Ten jie stiprino mokinių sielas, 
ragino juos pasilikti tikėjime ir sakė: „Per daugelį 
išmėginimų mes turime įeiti į Dievo karalystę“. 



Dangaus Karalystės paslaptys 

33 

 

Tokio tipo pamokslavimas yra ypač nepopuliarus šiandien, kada 
pasaulis siūlo komfortišką gyvenimą ir yra nukreiptas į savo 
norų tenkinimą. Todėl, net ir bažnyčiose kartais Jėzus 
pristatomas, kaip visų problemų sprendėjas bei gero gyvenimo 
garantas. Jei krikščionio gyvenime nėra nuolat gausėjančių 
matomų palaiminimų, siūloma išsirinkti geresnį tikėjimo 
principą, peržiūrėti protėvių nuodėmes, pasitikslinti Dievo valią 
ar pakeisti bendruomenę. Todėl krikščionis išbando įvairiausius 
būdus siekdamas išvengti ar atsikratyti į jo gyvenimą atėjusių 
sunkumų. Tačiau labai dažnai įėjimas į Dievo Karalystę yra 
lydimas sunkumų, tam, kad mes pataikytumėme į teisingas duris 
ir pasiliktume siaurame kelyje. 

Taigi, kaip Izraelio tautos istorijoje, taip ir šių dienų 
krikščionybėje, supratimas apie Dangaus Karalystės atėjimą 
gali labai skirtis nuo to supratimo ir būdo, kurį paruošė ir siūlo 
Dievas. 

Dangaus Karalystė 

(Izraelio tautos lūkestis) 

Dangaus Karalystė 

(Dievo planas) 
Matoma (išorė) Nematoma (vidus) 
Siekiama Gaunama 
Taisyklės Santykiai 
Žmogaus darbai ir nuopelnai Tikėjimas Dievo darbu 
Lipimas aukštyn Leidimasis žemyn 
Baimė  Meilė 
Forma Turinys 
Vieta  Dvasia  
Staiga Palaipsniui 
Lengvas kelias Sunkus kelias 
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II SKYRIUS 
 
 

DIEVO PAŽINIMO PASLAPTIS 

 

preiškimo Jonui knygoje 
skaitome, kad Dievo akyse 
kiekvieno žmogaus gyvenimas 
žemėje yra kaip knyga, kurioje 

surašytos visos žmogaus mintys, motyvai, darbai ir 
pasirinkimai, padaryti gyvenimo žemėje metu. Biblija kalba, 
kad žmogaus gyvenimo pabaigoje Dievas atvers šias knygas ir 
teis kiekvieną žmogų pagal jo darbus. Tačiau apreiškimo Jonui 
knygoje skaitome apie dar vieną knygą, kuri vadinasi 
GYVENIMO knyga. Šioje knygoje užrašyti žmonių vardai, 
kurie savo gyvenimo žemėje metu priėmė Jėzaus Kristaus auką 
už savo nuodėmes ir Jėzų padarė savo gyvenimo Viešpačiu ir 
Karaliumi. Šie žmonės yra amžinojo gyvenimo knygos 
dalininkai.  

Apreiškimas Jonui 20:12 Ir mačiau mirusius, didelius 
ir mažus, stovinčius priešais Dievą. Buvo atskleistos 
knygos. Ir buvo atversta dar viena, būtent gyvenimo 
knyga. Mirusieji buvo teisiami iš užrašų knygose pagal 
jų darbus. 

Tačiau kas gi yra amžinasis gyvenimas? Jono evangelijoje 
skaitome, kad amžinasis gyvenimas yra pažinti Dievą ir Jo 
siųstąjį Jėzų Kristų. Tai reiškia, kad visą amžinybę mes 
džiaugsimės ir gėrėsimės Dievu, pažindami,  koks Jis yra, kokie 
yra Jo veikimo būdai, motyvai, ką Jis galvoja, planuoja, daro ir 

A 
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įgyvendina. Taigi, Dievo pažinimas danguje neturi jokių ribų. 
Dievo pažinimo danguje mes negalime apriboti, nei laiku, nei 
vieta. Dievo pažinimas, kaip amžinasis gyvenimas, niekada 
nesibaigia ir neišsisemia.  

Jono 17:3 Tai yra amžinasis gyvenimas: kad jie 
pažintų Tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir Tavo siųstąjį 
Jėzų Kristų. 

Dievo pažinimas danguje panašus į knygą, kurioje yra 
nesuskaičiuojamas kiekis puslapių. Ši gyvenimo knyga neturi 
pabaigos. 

 

Dievo pažinimas danguje 

 

Tačiau amžinasis gyvenimas 
prasideda ne danguje, bet žemėje, 
kada žmogus patiki ir priima Jėzų, 

kaip savo asmeninį gelbėtoją ir Viešpatį. Nuo tos akimirkos 
prasideda amžinasis gyvenimas ir Dievo pažinimo procesas. 
Taigi, Dievą mes pradedame pažinti žemėje, o vėliau tęsime šį 
procesą ir danguje. Tačiau svarbu suprasti, kad Dievo 
pažinimas žemėje ir danguje skiriasi. Jei danguje Dievo 
pažinimas yra neribotas ir nesibaigiantis, tai Dievo pažinimas 
žemėje yra apribotas laiku, pašaukimu ir Dievo valia.  

Beribis ir nesibaigiantis 
Dievo pažinimas 
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Dievo pažinimas žemėje 

Dievo pažinimas žemėje panašus į vieną iš nesibaigiančios 
amžinojo gyvenimo knygos išplėštą lapą, kuriame pats Dievas 
suplanavo, numatė ir užrašė, kaip ir kokį mes Jį pažinsime mūsų 
gyvenimo žemėje metu. Šis Dievo pažinimas turi ribas. Tai 
laikas, pašaukimas ir Dievo valia. 

 

Vienas amžinosios  

gyvenimo knygos lapas... 

 

 

 

Dievas savo pažinimą žemėje apribojo laiku, nustatydamas 
kiekvienam asmeniškai laiko tarpą (pvz., 50, 60, 70, 80 ar 
daugiau metų), per kurį mes pažinsime Dievą. Kadangi Dievas 
yra neišsemiamas, Jo pažinimas ribotame laike nėra chaotiškas, 
bet iš anksto numatytas ir detaliai suplanuotas. Šis išankstinis 
numatymas apibrėžiamas mums skirtu Dievo pašaukimu ir Jo 
valia.  

Romiečiams 8:29-30 O kuriuos Jis iš anksto numatė, 
tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į Jo Sūnaus 
atvaizdą, kad šis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių. 
O kuriuos Jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė; 
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kuriuos pašaukė, tuos ir išteisino; kuriuos išteisino, 
tuos ir pašlovino. 

Mūsų gyvenimo aplinkybės, supantys žmonės, ryškėjančios 
charakterio savybės ir darbai atspindi mums suplanuotą ir 
parengtą Dievo pažinimą. Pavyzdžiui, krikščionio gyvenime, 
kuriam Dievas suplanavo pažinti Jį kaip Judo liūtą, drąsų ir 
bebaimį Dievą, vyraus pamokslai ir žmonės, drąsinantys jį 
pasitikėti Dievu ir žengti tikėjimo žingsnius. Tokio žmogaus 
gyvenime gali būti neįprastų ir didelių kliūčių, nukreipiančių 
krikščionį ieškoti Dievo pagalbos, drąsos ir jėgos. Dažnai toks 
krikščionis negali pasigirti iš praeities paveldėta drąsa ar 
„herojiškais“ poelgiais, bet priešingai, mato savo silpnumą, 
klaidas, trūkumus bei susiduria su aplinkybėmis, stipresnėmis 
už jį patį. Dievas tokiam krikščioniui gali suplanuoti pažinti ir 
ragauti Dievo drąsą, skatinti ir drąsinti  daryti tai, ko jis bijo. 
Tokiame Dievo suplanuotame pažinime visada bus Dievo 
pagalba, malonė, gailestingumas ir aprūpinimas.  Tačiau, jei 
krikščionis vietoje to, kad ieškotų ir pažintų Dievą pagal Jo 
parengtą planą, nuspręstų vadovautis savo patirtimi ir 
supratimu, jis gali išklysti iš tikrojo Dievo pažinimo kelio ir tapti 
kitų kopija arba prie savo charakterio ir aplinkybių priderinto 
religinio gyvenimo atstovu.  
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Netikras Dievo pažinimas: 
žinios, saviraiška, geri darbai, 
dvasinis heroizmas, didybės 

manija, dvasinė saviveikla, kitų 
kopijavimas 
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Tai reiškia, kad ne aš nusprendžiu, kaip ir kokį Dievą pažinsiu, 
ne aš renkuosi pašaukimą ar Jo valią, bet pats Dievas išankstiniu 
numatymu yra viską suplanavęs. Todėl mano svarbiausias 
uždavinys yra būti užpildytam Jo valios pažinimu ir išlikti tame 
pašaukime, kurį Jis numatė. Bet koks kitas mano planas, kuris 
išeina už Dievo valios ir Jo pašaukimo ribų, nėra tikrasis Dievo 
pažinimas, bet saviveikla, žinių rinkimas ir saviraiška.  

Biblijoje dažnai skaitome, kaip Dievas prieš gimimą  suteikdavo 
žmonėms vardus ar jų gyvenimo eigoje juos pakeisdavo. 
Išankstinis vardo suteikimas arba jo pakeitimas (pvz., 
Abraomui, Sarai, Jonui Krikštytojui, Jėzui ir kt.) simbolizuoja, 
kad Dievas dar prieš gimimą yra numatęs, koks bus žmogaus 
gyvenimas, kaip jis pažins Dievą ir kokius darbus bei pašaukimą 
jis įvykdys. 

Pradžios 17:19 Bet Dievas atsakė: „Tikrai tavo žmona 
Sara pagimdys tau sūnų ir tu jį pavadinsi Izaoku! Aš 
sudarysiu su juo amžiną sandorą ir su jo palikuonimis. 

Šių dienų krikščionybėje dažnai vyrauja iškreiptas tikėjimo 
požiūris, kuris remiasi posakiu „tu viską gali, jei tiki Dievu“. 
Toks posakis reiškia, kad su Dievu tu gali įgyvendinti bet kokią 
svajonę, svarbu tik, kad Juo tikėtum. Todėl tikėjimas dažnai 
suprantamas, kaip žmogaus iniciatyva ir jo norais paremtas 
Dievo pažinimas. Tačiau skaitydami Biblijoje apie tikėjimo 
vyrų ir moterų gyvenimą, matome priešingą kryptį. Abraomas 
nesirinko ir neplanavo palikti savo tėvų žemės ir eiti į kraštą, 
kurį jam parodė Dievas, jis neplanavo susilaukti sūnaus 
būdamas beveik 100 metų ir vėliau aukoti jį. Nojus neplanavo 
statyti laivą, o Mozė – išvesti Izraelio tautą iš Egipto. Juozapas 
neplanavo tapti Egipto valdytoju, o Dovydas  - karaliumi. Visi 
jie buvo įvesti į tą Dievo valią ir planą, kurį Dievas jiems buvo 
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nubraižęs dar prieš jų gimimą. Todėl ir kiekvienam krikščioniui 
svarbiausia ne rinktis iš Biblijos sąrašo, kaip ir kokį Dievą jis 
nori pažinti, bet pasiduoti Viešpačiui ir laukti Jo valios 
apreiškimo bei sekti tuo planu, kurį Jam Dievas numatė. Tik 
pasiduodamas Dievo planui, tu būsi pilnavertis, laimingas ir 
užpildytas tikru Dievo pažinimu, besireiškiančiu aktyvia 
bendryste su gyvu asmeniu. Netikram Dievo pažinimui 
nereikalingas asmeninis bendravimas su Dievu, bet tik žinios ir 
darbai.  

 

Tikrasis Dievo pažinimas  

 

Taigi, Dievas dar prieš žmogaus 
gimimą jo gyvenimo lape užrašo 
sąlygas, būdą, laiką ir priemones, 
kaip ir kokį Dievą žmogus pažins 
gyvenimo žemėje metu. Šiam 
Dievo numatytam ir suplanuotam 
pažinimui Viešpats paskyrė ir 
suteikė viską, kas būtina: malonę, 
gailestingumą, dovanas, paramą ir 
pagalbą. Dievo aprūpinimas, 
pagalba ir malonė yra pririšta prie 

Dievo parengto Jo pažinimo plano.    

Jo dieviška jėga padovanojo mums viską, ko reikia 
gyvenimui ir dievotumui, per pažinimą To, kuris 
pašaukė mus šlove ir dorybe (2 Petro 1:3). Kodėl 
kartais trūksta malonės? 
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Krikščioniško gyvenimo pradžioje mes matome tik baltą 
naujojo gyvenimo lapą, kuriame dar neįžvelgiame konkretaus 
pašaukimo, nesuprantame Dievo valios ir dažnai klaidžiojame 
ir abejojame, ko nori iš mūsų Dievas. Tačiau, tame baltame lape 
jau yra Dievo užrašytas ir paslėptas planas ir valia. Pradėdami 
Dievo valios pažinimo procesą, mes iš lėto įžvelgiame baltame 
lape paslėptas eilutes. Žengiant toliau ir augant Dievo valios 
pažinimu, mūsų širdyse pradeda ryškėti Jo pašaukimas, darbai 
ir valia, kurie vėliau pradeda būti matomi ne tik mums, bet ir 
kitiems žmonėms. 

 

 

 

 

 

 

 

Tačiau dažnai dėl savo iniciatyvos, saviraiškos troškimo bei 
didybės manijos, mes klaidžiojame už Dievo nustatytų ir 
suplanuotų ribų, bandydami pažinti Dievą remiantis savo norais 
ir iniciatyva. Perskaitę įvairius liudijimus ir susižavėję galingais 
Dievo tarnais, mes bandome kopijuoti kitų pašaukimą ir 
siekiame pažinti Dievą, kokį mes norime. Tada renkamės 
pašaukimą, bandome bombarduoti Dievą savo norais ir 
troškimais ar daryti tuos darbus, kurie skirti ne mums. Kartais 
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klaidingai mes tai vadiname Dievo pažinimu, tačiau tikrasis 
Dievo pažinimas žemėje visada yra pavaldus ir priklausomas 
nuo Dievo. Tikrasis Dievo pažinimas visada turi paklusnumo, 
nuolankumo ir savo planų praradimo ingredientus.  

Dievas turi būdus ir metodus, kaip įvesti mus į baltą Jo plano ir 
pašaukimo lapą ir išlaikyti jame. Taigi, kaip Dievas įveda į  Jo 
parengtą planą?  

 

 

 

 

 

 

Pirmas įrašas – neatsakyta reikmė 

Vienas iš pagrindinių ženklų ir Dievo naudojamų būdų, kaip 
įvesti mus į parengtą Dievo pažinimo planą, yra ilgai 
neatsakyta reikmė arba besitęsiantis nevaisingumas tam 
tikrose gyvenimo srityse. Abraomo gyvenime buvo viena 
sritis, kurios niekas negalėjo išspręsti. Tai jo žmonos Saros 
nevaisingumas ir negalėjimas susilaukti sūnaus – paveldėtojo. 
Šios reikmės niekas negalėjo atsakyti, nors Abraomas buvo 
turtingas ir gyveno tuo metu labiausiai išsivysčiusioje šalyje.  
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Ši neatsakyta reikmė tęsėsi ilgus metus, tačiau, Dievo pažadas 
išspręsti problemą „privertė“ Abraomą patikėti Dievu ir eiti į 
pažadėtąją žemę, t.y. į vietą, kur pradėjo pildytis Dievo 
parengtas planas. Biblija pilna pavydžių, kada ilgai besitęsiantis 
nevaisingumas tapo pagrindiniu kanalu ir būdu Dievui 
palaiminti visą tautą: Manoacho žmonos nevaisingumas davė 
Izraeliui Samsoną, Elkano žmonos Onos nevaisingumas – 
pranašą Samuelį, Zacharijaus žmonos Elžbietos nevaisingumas 
– Joną Krikštytoją.  

Kada krikščionis klaidžioja dvasinės saviveiklos keliais ir išeina 
iš Dievo nustatyto plano ribų, į jo gyvenimą pasibeldžia 
neatsakyta reikmė ir nevaisingumas tam tikrose gyvenimo 
srityse. 

 

Tokios reikmės niekas 
negali atsakyti: nei 
patepti Dievo tarnai, 
nei ilgos maldos ir 
pasninkai, nei giminės 

prakeikimų 
išsižadėjimas, nei senų 
nuodėmių pakartotinis 
išpažinimas. Tada 
jokios priemonės 
neveikia, jokie 
žmonės, principai ar 

taisyklės nepadeda. Taigi, Dievo pažinimo lape pas krikščionį 
atsiranda pirmas įrašas – NEATSAKYTA REIKMĖ. 
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Antras įrašas - tikėjimas 

Kartu su ilgai neįsprendžiama reikme ir nevaisingumu į 
krikščionio gyvenimą ateina ir Dievo dovana -  sugebėjimas 
tikėti. Šį sugebėjimą dovanoja Dievas, kada prakalba į mūsų 
širdį ir suteikia pažadą. Vienintelis būdas Abraomui susilaukti 
sūnaus buvo patikėti Dievo pažadu ir pradėti sekti paskui Jį. Šį 
sugebėjimą tikėti Abraomas gavo išgirdęs Dievo žodžius 
širdyje. Tai nebuvo Abraomo planas ar prašymas, tai buvo 
Dievo dovana. Biblija kalba, kad tikėjimas ateina iš klausymo, 
o klausymas – iš Dievo žodžio. Abraomas niekur neperskaitė, 
kad Dievas duos jam sūnų, bet „IŠGIRDO“ ir per tai gavo 
sugebėjimą tikėti. Tokiu metu krikščionio gyvenime prasideda 
nuostabus procesas: nepaisant, kad reikmė vis dar neatsakyta, 
širdis pradeda tikėti, kad Dievas išspręs problemą. Būtent, 
tikėjimas Dievo pagalba, išjudina krikščionį iš dvasinės 
saviveiklos ir grąžina į jam suplanuotą ir parengtą Dievo kelią. 
Taigi, baltame krikščionio gyvenimo lape pradeda ryškėti antras 
įrašas: TIKĖJIMAS. 
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II Petro 1:1 Simonas Petras, Jėzaus Kristaus tarnas ir 
apaštalas, gavusiems su mumis lygiai brangų tikėjimą 
mūsų Dievo ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus teisumu. 

Kada krikščionis pradeda sekti paskui Jėzų ir leidžiasi būti 
vedamas Šventosios Dvasios pagal Dievo numatytą ir parengtą 
planą, į jo gyvenimą ateina viskas, ko reikia Dievo pažinimui.  

Jo dieviška jėga padovanojo mums viską, ko reikia 
gyvenimui ir dievotumui, per pažinimą To, kuris 
pašaukė mus šlove ir dorybe (2 Petro 1:3). 

Tai reiškia, kad Dievas suorganizuos aplinkybes, žmones, 
išteklius ir pagalbą, kuri bus reikalinga išlaikyti mus Dievo 
pažinimo lape.  Tiek Dievo palaiminimai, tiek ir sunkumai 
pasitarnaus tam, kad mes augtume mums žemėje skirtame 
Dievo pažinime. Jei reikalinga mums augti atleidimo jėgoje, 
Dievas pastatys aplink mus ne tik garbingo naudojimo indus, bet 
ir negarbingo. Mes būsime aprūpinti situacijomis ir žmonėmis, 
kurie mus įžeis ar kritikuos, bet tuo pačiu mes būsime aprūpinti 
ir Dievo žodžiu bei Šventosios Dvasios jėga atleisti. Jei Dievo 
pažinimui tau reikalingi suspaudimai ir sunkumai, tai jie ateis į 
tavo gyvenimą. Jei tau reikalinga pažinti, kaip Dievas atstato, 
atleidžia, padrąsina ir guodžia, tai kartu su sunkumais ateis ir 
antgamtinė Dievo pagalba. Todėl, ne visada išmintinga prašyti 
Dievo pašalinti sunkumus iš gyvenimo, bet veikiau – suteikti 
jėgų praeiti juos ir leisti Dievui praturtinti mūsų tikėjimą.  

Apaštalas Petras laiške išdėsto, kaip Šventoji Dvasia veda 
krikščionį, ir kaip mums  dovanotas tikėjimas yra turtinamas 
Dievo pažinimu.  
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2 Petro 1:5-10 Todėl, parodydami visą stropumą, 
praturtinkite savo tikėjimą dorybe, dorybę—pažinimu, 
pažinimą – susivaldymu, susivaldymą – ištverme, 
ištvermę – maldingumu, maldingumą – brolybe, 
brolybę – meile. Jei šie dalykai jumyse gyvuoja ir 
tarpsta, jie neduoda jums apsileisti ir likti bevaisiams 
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime. O kam jų 
trūksta, tas aklas ir trumparegis, užmiršęs, kad yra 
apvalytas nuo savo senųjų nuodėmių. Todėl, broliai, 
dar uoliau stenkitės sutvirtinti savąjį pašaukimą ir 
išrinkimą. Tai darydami, jūs niekada nesuklupsite. 

 

Trečias įrašas. Pastangos, stropumas 

2 Petro 1:5 Todėl, parodydami visą stropumą,... 

 

Kada mūsų širdis 
išgirsta Dievo pažadą 
atsakyti į mūsų reikmę, 
išspręsti problemą ar 
nutraukti ilgai 

besitęsiantį 
nevaisingumą, mes 
priimame šią tikėjimo 
dovaną su džiaugsmu ir 
pradedame sekti paskui 
Jėzų. Norėdami, kad 
Dievas kuo greičiau 

atsakytų į mūsų reikmę, mes dedame visas  pastangas ir rodome 
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stropumą, kad tik mūsų tikėjimas pasidarytų tinkamas priimti 
Dievo pažado išpildymą. Mes pradedame daryti gerus darbus, 
sutinkame su Dievo planu ir vedimu, pradedame stengtis patikti 
Dievui. Tačiau, visgi, savo tikėjimą mes siejame su reikme ir 
viltingai laukime, kada gi, pagaliau, Dievas atsakys į šią reikmę. 
Taip buvo iš pradžių ir su Abraomu. Jis pakluso Dievui ir paliko 
savo tėvų žemę, nukeliavo į Dievo parodytą pažado žemę, 
pastatė ten aukurą, tačiau vis primindavo Dievui apie neatsakytą 
reikmę. 

Pradžios 15:3 Man nedavei vaikų, ir štai tarnas, 
gimęs mano namuose, yra mano įpėdinis“.  

Tokiu metu mes būname panašūs į vaiką, kuris stengiasi patikti 
tėvui ir vis žvilgčioja į saldainių dėžutę vildamasis, kad jo 
elgesys paskatins tėvą greičiau atidaryti šią dėžutę ir duoti 
saldainį. Tačiau tėvas tik šypsosi ir laukia... 

 

Ketvirtas įrašas – dorybė 

2 Petro 1:5-10 Todėl, parodydami visą stropumą, 
praturtinkite savo tikėjimą dorybe, 

Kada krikščionis pradeda dėti pastangas, nukreiptas į tikėjimą 
(ne į darbus ar saviraišką), tada tikėjimas pradeda keistis ir 
turtėti. Iš mažo garstyčios grūdelio tikėjimas pradeda augti į 
didelį medį. Nors tikėjimo pastangos vis dar susietos su noru, 
kad Dievas greičiau atsakytų į reikmę ir išspręstų visas 
problemas, tačiau tikėjimas pradeda reikštis iš vidaus į išorę ir 
keičia krikščionio elgesį. 



Dievo pažinimo paslaptis 

48 

 

Tokiu metu aplinkiniai 
pradeda pastebėti 
pasikeitusį krikščionio 
elgesį: seni darbai ir 
nuodėmės dingsta, 
išorinis elgesys keičiasi. 
Tikėjimas įgauna visai 
kitokią kokybę ir yra 
praturtinamas dorybe, 
t.y. besikeičiančiu 
gyvenimo būdu.   

 

Išorinio elgesio pasikeitimą mes galime pastebėti ir Abraomo 
gyvenime. Nors jis iš pradžių Dievui vis primindavo apie 
neatsakytą reikmę, tačiau jo elgesys su sūnėnu Lotu bei 
aplinkiniais keitėsi. Taip dažnai vyksta ir su mumis. 
Stengdamiesi praturtinti tikėjimą, mes keičiamės išoriškai, o šio 
pasikeitimo šaltinis ir priežastis yra širdyje esantis tikėjimas ir 
prie jo pridėtos pastangos sekti paskui Jėzų (nors ir su iš paskos 
besivelkančiu paslėptu motyvu „priversti Dievą“ atsakyti į 
reikmę).  

Tokiame etape krikščionis uoliai lanko bažnyčią, meldžiasi, 
tarnauja ir daro gerus darbus vedamas labai stipraus motyvo  - 
troškimo, kad Dievas išspręstų visas jo problemas. Tokio tipo 
tarnavime ir susirinkimuose vyrauja pokalbiai ir maldos 
nukreiptos į problemų sprendimą bei siekis surasti būdus, 
įtakojančius Dievą greičiau išspręsti mūsų problemas.  
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Penktas įrašas – pažinimas 

2 Petro 1:5-10 Todėl, parodydami visą stropumą, 
praturtinkite savo tikėjimą dorybe, dorybę—pažinimu 

Besikeičiantis gyvenimo 
būdas arba dorybė prie 
tikėjimo pritraukia 
pažinimą, t.y. praktinį 
tiesos patyrimą ir 
pergyvenimą. Kada mes 
sekame paskui Jėzų, 
lankome bažnyčią, 
padedame kitiems, 
darome gerus darbus 
motyvuojami širdyje 
esančio tikėjimo, tada iš 
lėto mes patiriame 
praktinį Dievo žodžio 

pažinimą. Patirtis su Dievu tikėjimą sustiprina ir nukreipia į 
Dievą. Šiame etape Dievas iš lėto mūsų tikėjimą „atkabina“ nuo 
reikmės. 

Kartais krikščionis išbando įvairius mokymus, „krikščioniškas 
madas“ (pradedant giminės prakeikimo panaikinimu, visų senų 
nuodėmių pakartotiniu išpažinimu, dvasine kova ir, baigiant - 
pozityviu mąstymu ir tikėjimo tiesų išpažinimu), aplanko visas 
konferencijas, peržiūri įrašus internete, išreitinguoja 
pamokslininkus ir išnagrinėja Apreiškimo Jonui knygą, 
siekdamas surasti patį efektyviausią ir greičiausią būdą gauti 
Dievo atsakymą į ilgai besitęsiančias jo gyvenimo problemas. 
Tačiau palaipsniui krikščionis pastebi, kad pats tiesiausias 
kelias yra asmeninis santykis su Dievu ir iš jo ateinantis 
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praktinis tiesos pažinimas. Krikščionis pradeda suprasti, kad 
dėka širdyje esančio tikėjimo pasikeitęs elgesys nėra tikslas ir 
priemonė pagerinti santykius su Dievu ir gauti iš Jo atsakymus, 
bet tai yra patirtis ir praktinis Dievo pažinimas, kuris nukreipia 
širdies žvilgsnį nuo reikmės į patį pažado šaltinį.  

Tokiu metu mes būname panašūs į vaiką, kuris pirmą kartą 
atvestas prie įvairiausių vaišių nukrauto stalo, puola ieškoti 
pačio skaniausio patiekalo, ragaudamas ir kišdamas į burną 
viską, kas padėta ant stalo. Tačiau kada jis „prisivalgo“, 
supranta, kad šis maistas skirtas ne surasti patį skaniausią 
patiekalą, bet būti sustiprintam ir įgauti jėgų gyventi. 

Abraomas laukdamas Dievo pažado išpildymo ir sekdamas tuo 
planu, kurį Jam nubraižė Dievas, iš lėto įgavo savybę, 
leidžiančią jam pasirinkti nematomus ir amžinus dalykus vietoje 
laikinų ir matomų. Abraomas leido Lotui pasirinkti 
žmogiškomis akimis geresnę žemę ir likti „ant ledo“ su 
blogesniu variantu. Tiesos pažinimas įkvepia krikščionį toliau 
sekti paskui Jėzų, nepaisant neatsakytos reikmės. Iš 
krikščionio gyvenimo dingsta kategoriškumas, priekaištai 
Dievu ir karštligiškas priemonių ir būdų ieškojimas, kodėl 
Dievas neatsako į reikmę. Ateina nuolankumas ir „geras 
skonis“, kurį suteikia tiesos pažinimas.  

Šeštas įrašas – susivaldymas 

2 Petro 1:5-10 Todėl, parodydami visą stropumą, 
praturtinkite savo tikėjimą dorybe, dorybę—pažinimu, 
pažinimą – susivaldymu 

Paragavus praktinio tiesos pažinimo, krikščionio širdies 
motyvas pakeičiamas. Tiesos pažinimo skonis tampa žymiai 
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patrauklesnis už būdus ir priemones, nukreiptus gauti atsakymą 
iš Dievo. Šis tiesos pažinimas ir patirtis įkvepia krikščionį 
susivaldyti ir pašalinti iš gyvenimo tai, kas trukdo tiesos 
pažinimui. Dabar krikščionis įgauna jėgų pasakyti „ne“ ne tik 
blogiems dalykams (nuodėmei), bet ir iš pirmo žvilgsnio 
atrodantiems geriems ir teisėtiems dalykams (įpročiams, 
nenaudingam laiko praleidimui, darbams ir veiklai, kurie 
neproporcingai atima jėgas ir nukreipia žvilgsnį nuo Jėzaus). 

Troškimas pažinti Dievą įgalina mus pasakyti „ne“ 
nenaudingiems ir nestatydinantiems dalykams. Ši savybė 
įgyjama būtent tada, kai krikščionis paragauja praktinio tiesos 
pažinimo, nes priešingu atveju tai „pakištų“ krikščionį po 
įstatymo jungu, siekiant apriboti ir suvaržyti save su tikslu 
labiau patikti Dievui ar gauti atsakymą iš Dievo. Tačiau dabar 
tai yra laisvos valios sprendimas, įtakotas meilės tiesai ir 

bendrystės su Dievu 
patyrimo.  

 

Jėga pasakyti „ne“ 
atsiranda dėl 
pasikeitusio motyvo. 
Dažnai mes 
galvojame, kodėl 
neturime jėgų padaryti 
tą ar aną darbą, 
pasielgti taip ir ne 
kitaip. Tada ieškome 

paslėptų formulių arba laukiame „antgamtiško“ Dievo jėgos 
nužengimo, priversiančio mus pasielgti teisingai. Tačiau labai 
dažnai Dievas dirba „tyliai“ su mūsų širdimi, o šio darbo 
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pagrindinis taikinys yra mūsų širdies motyvai. Kiekvienas 
Šventosios Dvasios įtakoje pakeistas mūsų širdies motyvas 
atneša į mūsų gyvenimą naują Dievo jėgą. 

Septintas įrašas – ištvermė 

2 Petro 1:5-10 Todėl, parodydami visą 
stropumą, praturtinkite savo tikėjimą dorybe, 
dorybę—pažinimu, pažinimą – susivaldymu, 
susivaldymą – ištverme 

Krikščioniško 
gyvenimo pradžioje 
mes sekame paskui 
Jėzų, tarnaujame ir 
augame Dievo 
pažinimu esant 

„komfortiškoms“ 
dvasinėms 

aplinkybėms. Tada 
pastoviai matome, 
jaučiame ir patiriame 
Dievo pagalbą, 
padrąsinimą ar 
paguodą. Tokiu metu 

viskas „darosi“ lengvai ir sklandžiai. Tačiau atėjus iki šios 
vietos, staiga dvasinis klimatas aplink mus pasikeičia. Palankų 
ir komfortišką dvasinį klimatą pakeičia apsunkinimai ir 
pasipriešinimas. Būtent, šiuo metu Dievas pradeda mus mokyti 
pastovumo. Tai, kaip gyvenome ir ką darėme esant palankioms 
sąlygoms, dabar esame skatinami ir mokomi daryti esant 
nepalankioms sąlygoms. Niekas, tarytum, nesikeičia, išskyrus 
tai, kad dabar daryti jau įprastus darbus yra šiek tiek sunkiau. Jei 
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ankščiau tarnauti, melstis ir daryti kitus darbus buvo paprasta ir 
lengva, tai dabar krikščionis patiria apsunkinimą, kliūtis ir 
pasipriešinimą. Staiga atsiranda nenumatytos, tiek išorinės, tiek 
vidinės kliūtys ir sunkumai, kurie „sulėtina“ mūsų dvasinį 
tempą ir sukelia abejonių ir klausimų - „kur dingo palaimintas 
ėjimas?“. Tačiau Viešpats tyliai ir švelniai padrąsiną ir paliudija, 
kad mes tęstume daryti tai, ką darėme ankščiau. Jis nesuteikia 
mums ypatingų stebuklų ir „antgamtiško“ Dievo jėgos 
nužengimo, bet moko mus pasitenkinti Jo malone ir žodžiu, kurį 
kalbėjo ankščiau.  

Šis Dievo pažinimo etapas įrašo mūsų pašaukimo lape labai 
svarbų įrašą. Mūsų širdies motyvas pažinti Dievą yra 
atkabinamas ne tik nuo mūsų gyvenime esančių problemų, 
bet ir nuo aplinkybių. Dievo pažinimas tampa nepriklausomas 
nuo mūsų vidinio stovio ir išorinių aplinkybių.  

 

Aštuntas įrašas – maldingumas 

2 Petro 1:5-10 Todėl, parodydami visą stropumą, 
praturtinkite savo tikėjimą dorybe, dorybę—pažinimu, 
pažinimą – susivaldymu, susivaldymą – ištverme, 
ištvermę – maldingumu, 
 

Siekdami pažinti Dievą nepriklausomai nuo problemų, 
aplinkybių ar vidinių nuotaikų, mes priartėjame prie vietos, 
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kurioje Dievas atveria 
savo širdį ir leidžia 
plačiau pasivaikščioti 
joje. Krikščionio 
gyvenimo lape 
atsiranda dar vienas 
įrašas – maldingumas. 
Tai nėra susiję vien su 
maldoje praleistu laiku. 
Maldingumas arba 
dievotumas - tai 
krikščionio patirtis, 
pažįstant ir suprantant 
Dievo širdį, Jo 

troškimus bei motyvus.  Dievo charakterį ir Jo širdies motyvus 
mes pradedame pažinti ne tada, kai mums sekasi ar viskas 
klostosi palankiai, bet būtent tada, kai mes pergyvename 
sunkumus, padarome klaidas ar susiduriame su neįveikiamomis 
kliūtimis.  

Geriausias to pavyzdys yra Jobo gyvenimas. Savo gyvenimo 
pirmoje pusėje Jobas  buvo teisus Dievo ir žmonių akyse, buvo 
įtakingas, gerbiamas ir aprūpintas. Jobas buvo vienas iš 
turtingiausių savo krašto žmonių ir gyveno palaimintą, 
apsaugotą ir be problemų gyvenimą. Tačiau, kada į jo gyvenimą 
atėjo išbandymai ir sunkumai, Jobo širdis pasirodė menkai 
pažįstanti Dievą, pilna abejonių ir klausimų. Šie sunkumai ir 
patirtis atvedė Jobą prie artimesnio Dievo pažinimo, kada po 
visų išbandymų ir sunkumų, Jobas savo širdies akimis pamatė 
Dievą.  

Jobo 42:5 Anksčiau savo ausimis girdėjau apie Tave, 
o dabar mano akys mato Tave. 
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Palyginę Jobo gyvenimą ir Dievo pažinimą pradžioje ir 
pabaigoje, matome, kaip stipriai Jobas priartėjo prie Dievo. Šis 
Dievo pažinimo „proveržis“ Jobo gyvenime atėjo ne tada, kai 
jis gerai elgėsi, buvo gerbiamas, aprūpintas ir palaimintas. 
Būtent, išbandymai ir sunkumai Jobo širdį priartino prie Dievo 
ir praturtino pažinimu taip sparčiai, ko nebuvo Jobo gražaus 
gyvenimo metais.  Taip pat skaitydami apie Izraelio karaliaus 
Dovydo gyvenimą, matome, kad gražiausios psalmės ir 
artimiausi santykiai su Dievu buvo tada, kada Dovydui buvo 
sunkiausia. 

Panašiai vyksta ir krikščionio gyvenime, kada Dievo širdies 
paslapčių supratimas ateina ne gražiausiais ir perspektyviausias 
gyvenimo metais, bet esant sunkumams, iššūkiams, abejonėms 
ir klaidoms. Dažnai tai vadinama „širdies sudužimu“, kuris 
krikščionį pastato į artimesnius santykius su Kūrėju.  

Devintas įrašas – brolybė 

2 Petro 1:5-10 Todėl, parodydami visą stropumą, 
praturtinkite savo tikėjimą dorybe, dorybę—pažinimu, 
pažinimą – susivaldymu, susivaldymą – ištverme, 
ištvermę – maldingumu, maldingumą – brolybe 

Daugeliui turbūt kyla klausimas, kodėl brolybės įrašas 
krikščionio viduje atsiranda taip vėlai? Juk krikščioniško 
gyvenimo pradžioje mes patiriame tokius realius meilės 
jausmus, kada norisi visiems padėti, daryti gera ir mylėti. Tačiau 
ši meilė nėra išbandyta. Neišbandyta meilė, be iššūkių ir kliūčių 
nori mylėti „lengvai“ ir „didingai“. Tada norisi bendrauti su tais, 
kurie yra panašūs į mus, daryti gera tiems ir tada, kada mūsų 
širdis yra pasiruošusi. 
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Tačiau tikra brolystė 
ateina praėjus 
sunkumus, susidūrus su 
savo ir kitų krikščionių 
trūkumais, patyrus 
kartėlį, priešiškumą ir 
įžeidimą. Tokiu metu 
Dievas moko mus 
atleisti ne tik „ant 
popieriaus“, bet ir 
praeiti realų atleidimo 
procesą, neiškeliant 
savęs kaip įžeisto 
nepelnytai ir 

neteisingai. Krikščionys, perėję sunkumus, išmokę atleisti ir 
priimti kitus nepaisant jų trūkumų, pažinimo ar denominacijos, 
gauna labai svarbų įrašą savo širdies plokštėse. Tai brolybė. Šis 
įrašas įgalina krikščionį bendrauti ir priimti kitus vien dėl to, kad 
už juos mirė Kristus. Tada krikščionis įgyja dvasios stiprybę 
pakelti kitus, nes pats buvo „nešamas“ kitų.   

 

Dešimtas įrašas – meilė 

2 Petro 1:5-10 Todėl, parodydami visą stropumą, 
praturtinkite savo tikėjimą dorybe, dorybę—pažinimu, 
pažinimą – susivaldymu, susivaldymą – ištverme, 
ištvermę – maldingumu, maldingumą – brolybe, 
brolybę – meile. 
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Vienas iš pagrindinių Dievo tikslų mūsų gyvenime yra išmokyti 
mus mylėti. Meilė 
suriša visas prieš tai 
minėtas savybes į vieną 
visumą ir 

„užantspauduoja“ 
krikščionį kaip tinkamą 
vadintis šiuo vardu. 
Prieš tai patirti 
palaiminimai ir 
sunkumai, klaidos ir 
sėkmė, kritimai ir 
pakilimai atveda mus 
prie vietos, kurioje 
mūsų širdis tampa 
pilnai priklausoma nuo 
Dievo ir „atkabinta“ 
nuo visų sąlygų. Tai yra 

vieta, kur krikščionis patiria pačią didžiausią laisvę – laisvę nuo 
savęs, aplinkybių ir problemų. Apaštalas Paulius rašė, kad 
nepaisant sunkumų, jis turi įsitikinimą, kad niekas jo negali 
atskirti nuo Dievo meilės. 

Romiečiams 8:38-39 Ir aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei 
gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei 
galybės, nei dabartis, nei ateitis, nei aukštumos, nei 
gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo 
Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų 
Viešpatyje. 

Dabar krikščionis, atsisukęs atgal ir peržvelgęs savo gyvenimą 
mato, kaip stipriai Dievas jį myli, nepaisant padarytų klaidų. 
Visose situacijose krikščionis pradeda matyti Dievo meilės 
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pasireiškimą. Jei iš pradžių krikščionis mano, kad Dievas jį myli 
tik tada, kai jam sekasi ir nėra problemų, tai priėjęs šią vietą, 
krikščionis įžvelgia Dievo meilę visose aplinkybėse.  Tas pats 
veikia ir santykiuose su kitais žmonėmis. Jei iš pradžių 
krikščionis rinkosi su kuo jam bendrauti, tai dabar jis pasitiki 
Dievu, kuris pats atveda žmones, kuriems reikia Dievo pažinimo 
ir meilės. 

 

Mūsų tikėjimo akys 

Apaštalo Petro laiške mes skaitome apie dar vieną svarbų 
dalyką, susijusį su mūsų dvasinėmis akimis ir sugebėjimu 
išstovėti tikėjime. Prieš tai minėtos tikėjimo savybės nėra tik 
tam tikri krikščionio charakterio bruožai, bet ir būtinos 
„dioptrijos“ mūsų dvasinių akinių stikluose. Kuo daugiau 
tikėjimas yra praturtinamas šiomis savybėmis, tuo aiškiau ir 
toliau mes matome savo širdies akimis. Labai dažnai yra 
paplitęs iškreiptas „matymo dvasioje“ supratimas, kuriame 
svarbiausia pasinerti į dvasinį pasaulį ir išgirsti tam tikrus balsus 
ar pamatyti vizijas ir reginius. Taip pat nemažai krikščionių 
siekia „gauti“ savo tarnavimo ar gyvenimo viziją ir siekti 
didingų dalykų. Net pasaulyje vyrauja motyvaciniai seminarai, 
kuriuose akcentuojama būtinybė turėti viziją ir bėgti su ja. Todėl 
krikščionys siekia įvairiausiais būdais ir mokymais „pamatyti“ 
savo didingą viziją, kurioje jie būtų svarbūs ir didingi Dievo 
įrankiai gelbėjantys tautas ir apreiškiantys Dievo šlovę. 
Nesuprasdami ir nepamatydami šios vizijos, krikščionys 
nusivilia ir pasitraukia į dvasinio gyvenimo užribį. Tada jie 
priima mokymą, kad reikia pasiduoti tiems, kurie tą viziją turi ir 
tarnauti kitų žmonių vizijai. Tačiau apaštalas Petras savo laiške 
aiškiai rodo, kad pagrindinis dalykas, kuris mus apakina ir 
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padaro dvasiniais trumparegiais (nesugebančiais matyti aiškiai 
ir toli), tai ignoravimas paprastų tikėjimo savybių apie kurias 
rašo apaštalas Petras.    

2 Petro 1:5-10 Todėl, parodydami visą stropumą, 
praturtinkite savo tikėjimą dorybe, dorybę—pažinimu, 
pažinimą – susivaldymu, susivaldymą – ištverme, 
ištvermę – maldingumu, maldingumą – brolybe, 
brolybę – meile. Jei šie dalykai jumyse gyvuoja ir 
tarpsta, jie neduoda jums apsileisti ir likti bevaisiams 
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime. O kam jų 
trūksta, tas aklas ir trumparegis, užmiršęs, kad yra 
apvalytas nuo savo senųjų nuodėmių. Todėl, broliai, 
dar uoliau stenkitės sutvirtinti savąjį pašaukimą ir 
išrinkimą. Tai darydami, jūs niekada nesuklupsite. 

Skaitydami Biblijoje apie Mozę, mes matome, kad gyvenimo 
pabaigoje Dievas užvedė jį ant kalno ir parodė pažadėtosios 
žemės viziją. Šiuo palyginimu ir simboliu Dievas rodo, kad 
aiškią ir toli siekiančią viziją mes pamatome antroje savo 
krikščioniško gyvenimo pusėje, kada mūsų tikėjimas jau yra 
praturtintas regėjimui būtinomis savybėmis. Tą galime stebėti ir 
apaštalo Pauliaus gyvenime, kada jis savo gyvenimo žemėje 
pabaigoje mato toli ir aiškiai apie paskutinius laikus, supranta, 
kas įvyks su krikščionybe ir bažnyčiomis. Taip pat ir apaštalui 
Jonui Viešpats suteikė apreiškimą apie ateities įvykius jo 
gyvenimo žemėje pabaigoje. Ką tai reškią? 

Tai rodo, kad mes matome ne fizinėmis akimis, bet tikėjimo 
akimis. Tačiau, ką reiškia matyti tikėjimo akimis? Dažnas tai 
supranta, kaip vaizdinių kūrimą savo galvoje arba norimo daikto 
ar įvykio įsivaizdavimą iki tol, kol jis įvyks. Tačiau iš apaštalo 
Petro laiško mes pastebime, kad žvelgimas tikėjimo akimis yra 
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susijęs su tikėjimo savybėmis. Kuo daugiau tikėjimas yra 
praturtinamas Kristaus charakterio savybėmis, tuo toliau ir 
aiškiau mes matome ne tik savo gyvenimo perspektyvą, bet ir 
bažnyčios bei visos krikščionybės ateitį. 

Nuogas tikėjimas mato labai arti ir neryškiai. Jis žiūri tik į savo 
reikmę ir ieško atsakymo kelių. Tikėjimas praturtintas dorybe, 
pažinimu ir susivaldymu, mato toliau. Jis gali pastebėti dalykus, 
kurie yra toliau ir slepiasi  už sunkumų, rutinos ir kliūčių. 
Tikėjimas, kuris praturtintas ištverme, brolybe ir meile, gali 
matyti Dievą ne tik savo draugų rate, bet ir kitose 
denominacijose, kurios skiriasi tiesos pažinimu, meilės lygiu ar 
tikėjimu. Tokios tikėjimo akys gali pastebėti Dievo veikimą ne 
tik palaiminimuose, bet ir sunkumuose, ne tik savo gyvenimo 
aptvare, bet ir kitų žmonių ar bažnyčių gyvenime. Tikėjimo 
akys, kurios turi visas „dioptrijas“, gali matyti toliau, nei tęsiasi 
tokio žmogaus gyvenimas žemėje. Toks krikščionis sugeba 
įžvelgti dangišką pašaukimą, kuris yra ilgesnis nei jo gyvenimo 
žemėje metai. 
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Dar vienas tikėjimo savybių suteikiamas privalumas, yra Dievo 
malonė ir jėga, kuri išlaiko krikščionį nesuklupusį ir vaisingą 
bei leidžia aiškiai suvokti savo pašaukimą.  

 

2 Petro 1:5-10 Todėl, parodydami visą stropumą, 
praturtinkite savo tikėjimą dorybe, dorybę—pažinimu, 
pažinimą – susivaldymu, susivaldymą – ištverme, 
ištvermę – maldingumu, maldingumą – brolybe, 
brolybę – meile. Jei šie dalykai jumyse gyvuoja ir 
tarpsta, jie neduoda jums apsileisti ir likti bevaisiams 
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime. O kam jų 
trūksta, tas aklas ir trumparegis, užmiršęs, kad yra 
apvalytas nuo savo senųjų nuodėmių. Todėl, broliai, 
dar uoliau stenkitės sutvirtinti savąjį pašaukimą ir 
išrinkimą. Tai darydami, jūs niekada nesuklupsite. 

 

Vienas iš dažniausiai krikščionių užduodamų klausimų, yra 
„koks mano pašaukimas“. Dažnai krikščionis ieško pranašysčių, 
bando „atsitiktinai“ atsiversti Biblijos vietą ir suprasti savo 
pašaukimą, klausia patarimų ir meldžiasi, ieškodamas Dievo 
valios ir pašaukimo. Apaštalas Petras savo laiške rodo, kad 
stengdamiesi praturtinti savo tikėjimą Kristaus charakterio 
savybėmis ir leisdami Dievui įvesti mus ir išlaikyti Jo plane, 
mes vis aiškiau suprantame savo pašaukimą, kol, galop, 
tampame įtikinti ir tikri Dievo pašaukimu savo gyvenime.   

Kai esame išmokomi būti ištvermingais ir susivaldančiais, tada 
įgauname jėgų išstovėti ir praeiti įvairias kliūtis, pasitaikančias 
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Dievo pažinimo kelyje. Tai ryškina mūsų pašaukimą, kuris 
darosi matomas ne tik mums, bet ir aplinkiniams. 

Taip pat mūsų tikėjimo auginimas bei turtinimas apsaugo mus 
nuo kritimų. Tai nereškia, kad mes nepadarysime klaidų ar 
nepatirsime sunkumų, tačiau tai užtikrina, kad Dievas išlaikys 
mus Jo pažinimo plane ir įves į Dangaus Karalystę turtingais 
tikėjimu. Turtingas tikėjimu yra ne tas krikščionis, kuris turi 
daugiausia Dievo dovanų, matė daugiausia Dievo stebuklų ar 
daugiausiai krito nuo Dievo jėgos. Tai yra krikščionis, kurio 
tikėjimo vaisius ir charakterio savybes „valgo“ kiti žmonės.  

Taigi, leisdami Dievui vesti mus Jo pažinimo keliu pagal Jo 
valią, pašaukimą, laiką ir sąlygas, mes esame keičiami ir 
turtinami. Šis visą gyvenimą trunkantis procesas iš pirmo 
žvilgino atrodo lėtas ir neryškus, tačiau gyvenimo pabaigoje, 
„inventorizavę“ visą Dievo malonę ir vedimą, mes galime 
pastebėti, kiek daug ir kaip tiksliai Dievas įrašė mūsų širdies 
plokštėse Kristaus charakterį ir paliko savo originalų anspaudą.  

Todėl, pasitikėk Dievu, kuris veda tave ir turtina tavo tikėjimą. 
Jis įves tave į savo Karalystę, kurioje tu pradėsi skaityti 
Gyvenimo knygą, kurioje Dievo pažinimo puslapiai nesibaigia.  
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       Pradžia                  Turtingas įėjimas į Dangaus Karalystę 
   

 

 

 

 

Dievas kviečia tave čia žemėje įsigyti ryškius akinius, kurie tau 
bus reikalingi ir danguje. Su šiais akiniais tu skaitysi visą 
amžinybę Dievo gyvenimo knygą.  
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III SKYRIUS 
 

BAŽNYČIOS PASLAPTIS 
 
 

 
iena iš didžiausių 
krikščionybės paslapčių bei 
plačiausiai šiuo metu 
aptariamų temų, kuri 

sukelia ginčus, susiskaldymą bei 
nesutarimus tarp krikščionių, yra: 
„kokia turi būti tikra bažnyčia?“  
 
Naujai kuriamų bažnyčių pavadinimai (pvz., „naujoji“, 
„atstatymo“, „pirmųjų apaštalų“, „atgimimo“ ir pan.) parodo 
krikščionių troškimą bei pastangas sukurti pačią tikriausią 
Dievo bažnyčią, apie kurią skaitome Apaštalų darbuose.  Noras 
atkurti ir atstatyti „tikrą“ bažnyčią  įkvepia daugelį krikščionių 
visomis įmanomomis priemonėmis artėti prie originalaus Dievo 
bažnyčios pavyzdžio ir sukurti autentišką Dievo žodžiu bei 
Šventosios Dvasios veikimu paremtą bažnyčią. Tačiau, tuo 
pačiu metu šis troškimas daugelį krikščionių paskandina 
nesibaigiančiuose ginčuose, atskiria vienus nuo kitų, uždaro 
doktrininiuose garduose ir palieka klaidžioti varginančioje ir 
bevaisėje tikro bažnyčios modelio paieškos kelionėje. 
Nusivylimas bažnyčia šiuo metu yra labiausiai paplitęs įspūdis, 
diskusijų tema  bei papiktinimo akmuo krikščionių tarpe. Todėl, 
kalbant apie bažnyčią, tarp krikščionių vyrauja, arba cinizmas, 
netikėjimas ir atsainumas; arba bandymas sukurti ir visiems 
„pristatyti“ naujai atrastą tikrąjį bažnyčios modelį, kuris dar 
labiau suskaldo krikščionis, palikdamas juos klaidžioti religinio 
gyvenimo labirinte. 

V 
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Biblija sako, kad bažnyčia ir jos statyba yra DIDELĖ 
PASLAPTIS. Dievas nuo pirmųjų amžių saugojo vieną iš 
didžiausių paslapčių, kurios niekas negalėjo matyti, įminti ar net 
pastebėti. Net Dievo pranašai Senajame Testamente neįstengė 
pastebėti šios paslapties. Bažnyčia, kaip paslaptis, prasidėjo po 
Kristaus mirties ir prisikėlimo, kada Sekminių dieną nužengusi 
Šventoji Dvasia pradėjo palaipsniui nuimti bažnyčios paslaptį 
saugojusį dangalą. Apaštalas Paulius pirmaisiais krikščionybės 
metais, matydamas kaip Šventoji Dvasia apreiškia Kristų 
bažnyčioje, suprato, kokia tai didinga paslaptis, kurios pasaulis 
nesupranta, tačiau kuri yra apreiškiama kiekvienam Kristaus 
mokiniui.  

Efeziečiams 5:32 Tai didelė paslaptis, – aš tai sakau, 
žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. 

Iki šių dienų Šventoji Dvasia tęsia bažnyčios paslapties 
apreiškimo procesą, tačiau daugeliui šis Šventosios Dvasios 
darbas yra sunkiai pastebimas, nuvertinamas arba iškeičiamas į 
žmogaus pastangas ir norą patiems kurti bažnyčią remiantis 
Dievo žodžiu ir patirtimi. Todėl Šventosios Dvasios darbas 
kartais pasislepia ir ištirpsta tarp „didingų“ žmogaus pastangų, 
projektų, renginių ir tarnavimų, tapdamas neišvaizdžiu, mažiau 
patraukliu ar efektyviu, ir vis dar išlikdamas paslaptimi ne tik 
pasauliui, bet ir krikščioniams.  
 
Šiuo metu vyksta trijų bažnyčios pastatų statybos. Visi šie 
pastatai statomi remiantis Biblija ir savo ištakas ir supratimą 
semia iš Dievo žodžio. Tačiau du iš šių trijų pastatų yra statomi 
remiantis praėjusiais Dievo veikimo būdais, o vieną, kaip 
paslaptį, tyliai ir užtikrintai stato pati bažnyčios galva - Jėzus. 
Taigi, kokie yra šie trys pastatai? 
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1 Pastatas. BAŽNYČIA  - LYDERIS 

 

Vienas iš dažniausiai šiuo metu statomų 
bažnyčios pastatų vadinasi „bažnyčia – 
lyderis“, kurį daugelis dar kitaip vadina 
„saline krikščionybe“.  Šis pastatas 

panašus į bažnyčią ir savo šaltiniu laiko Dievo žodį bei remiasi 
Senojo Testamento metu  Dievo naudotais būdais suburti tautą 
aplink vieną lyderį.   Dievas iš tiesų naudojo šį būdą Izraelio 
tautoje ir savo metu tai veikė ir nešė vaisių. Tačiau šis pastatas 
ir Dievo veikimas turėjo visai kitą tikslą. Dievas pranašavo ir 
rengė tautą vieno asmens – Gelbėtojo ir Mesijo atėjimui, bet ne 
bažnyčios statybai.  
 

     1      3     2 
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Todėl, kai šiomis dienomis krikščionybė bando naudoti šį 
bažnyčios statybos būdą, rezultatai būna labai panašus į Senojo 
Testamento rezultatus, t.y. bažnyčia susiburia aplink vieną 
lyderį, rodantį į kažkur toli, bet ne į žmogaus viduje esantį Jėzų.   
 

Senojo Testamento laikotarpiu Izraelio tautoje Dievas 
pakeldavo pranašus, karalius ar teisėjus, kurie būdavo užpildyti 
Šventąja Dvasia ir tarnavo Izraelio tautai.  Izraeliui visada 
reikėdavo vieno asmens (lyderio), kuris vestų, gelbėtų, teistų ir 
saugotų juos. Tokiu būdu Šventoji Dvasia pranašavo ir rodė į 
ateinantį vieną asmenį, t.y. vieną Gelbėtoją, per kurį bus 
išgelbėta tauta.  

Senojo Testamento įvaizdžiais Dievas rodė, kad išgelbėjimui 
reikalingas tik vienas asmuo, kurį Dievas atsiųs savo metu. Šis 
asmuo (artėjantis Jėzus) yra tikėjimo pradininkas, įstatymo 
išpildytojas, vedlys į pažadėtąją žemę, teisėjas, karalius ir 
pranašas. Visi lyderiai iki Jėzaus buvo įvaizdžiai ir ženklai, 
rodantys į artėjantį Gelbėtoją. Dievas suburdavo tautą aplink 
lyderį, kuris rodydavo pirštu į artėjantį Kristų tam, kad 
kiekvienas „nepražiopsotų“ ateinančio Gelbėtojo ir galėtų 
asmeniškai priimti išgelbėjimą. Visas Senasis Testamentas yra 
pranašystė apie artėjantį Kristų. 
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Tikėjimo patriarchai 
Abraomas 
Izaokas 
Jokūbas 
Juozapas 
 
 
Įstatymas 
Mozė 
Jozuė 
 
Teisėjai 
Gideonas 
Samsonas 
Barakas 
Samuelis 
 
Karaliai 
Dovydas 
Saliamonas 
Kiti karaliai 
 
Pranašai 
Elijas 
Eliziejus 
Danielius  
Izaijas ir kt. 
 
Jonas Krikštytojas  
PASKUTINIS  
PRANAŠAS 

Jonas Krikštytojas pristato tautai Jėzų, kurio laukė ir apie kurį 
pranašavo šimtmečiais. 

Artėjantis tikėjimo 
pradininkas 

Artėjantis įstatymo išpildytojas 
bei vedlys į pažadėtąją žemę 

Artėjantis teisėjas, kuris 
įvykdys Dievo teisingumą 

Artėjantis taikos 
Karalius 

Artėjantis pranašas, 
kuris viską atstatys 
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Baigiasi lyderio ir aplink jį besiburiančios tautos veikimo būdas. 
Jėzus apie Joną Krikštytoją pasakė, kad jis buvo pats didžiausias 
pranašas. 
 

Luko 7:28 Sakau jums: tarp gimusių iš moters nebuvo 
didesnio pranašo už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias 
Dievo karalystėje didesnis už jį. 

 
Jono Krikštytojo didingumas buvo ne padarytas stebuklų 
skaičius (jis nepadarė nei vieno stebuklo), bet jo tarnavimas 
pristatant tautai ilgai lauktą Gelbėtoją. Jonas Krikštytojas buvo 
pats didžiausias ir paskutinis pranašas, kuris parengė kelią 
Viešpačiui. Iki Jono Krikštytojo tokio pranašo niekada nebuvo. 
Jonas Krikštytojas užbaigė tarnavimų ciklą, kurio ašis sukosi 
aplink vieną asmenį – lyderį, rodantį į ateinantį Gelbėtoją. Jonas 
Krikštytojas užbaigė tautos lyderio tarnavimą ir perdavė 
tarnavimo estafetę Jėzui, apie kurį kalbėjo visi tikėjimo 
patriarchai, pranašai, karaliai ir teisėjai. Su Jono Krikštytojo 
tarnavimu pasibaigė ilgai trukęs laikotarpis, kada Dievas veikė 
per vieną asmenį ir būrė aplink jį tautą tam, kad galėtų parodyti 
ateinantį Gelbėtoją.  
 
Šis Dievo veikimo būdas pasiekė savo tikslą, t.y. išpildė 
pranašystę apie Jėzaus kaip Gelbėtojo atėjimą, tačiau šių dienų 
krikščionybėje šis Dievo veikimo būdas yra kopijuojamas ir 
naudojamas, nepaisant, kad neatneša tų vaisių, kurių laukia 
Viešpats. Šių dienų krikščionybėje „bažnyčia – lyderis“ vis dar 
bando pratęsti ir kopijuoti Jono Krikštytojo ar kitų pranašų, 
karalių ir teisėjų tarnavimą. Tokie tarnavimai labai patrauklūs ir 
semia savo ištakas Biblijos puslapiuose, kada Dievas pranašavo 
ir rodė į Kristų. Todėl ir šie tarnavimai nukreipti į Jėzų, kuris 
yra kažkur toli. Tokie tarnavimai vis dar ruošiasi Jėzaus 



Dangaus Karalystės paslaptys 

71 

 

veikimui, atėjimui, prabudimui, tačiau patiria Kristaus 
apreiškimo asmeniniame gyvenime badą.  
 
  
 
 
 
 
 
 

Taigi, kokie yra pagrindiniai „bažnyčios – lyderio“ statybos 
bruožai? 
 
1. Iškreipta priklausomybė nuo lyderio. Paprastai šio 
tipo bažnyčiose centrinė ašis yra lyderis, kuris turi realiai 
veikiančią Dievo dovaną ir aplink kurį sukasi visas tarnavimas 
ir Dievo pažinimas.  Aplink lyderį susibūrę tikintieji nesugeba 
ir nežino kaip priimti sprendimus, nes vidinė mokinystė yra 
pakeista išorine mokinyste, veikiančia per lyderio dovaną.  

 
2. Jėzaus asmens realumo deficitas. Nepaisant gero 
pamokslavimo, uolaus Dievo žodžio nagrinėjimo, tikintieji 
patiria Jėzaus realumo asmeniniame gyvenime badą. Jie 
maitinasi dvasiniu maistu, tarytum, stovėtų prie parduotuvės 
vitrinos, matytų skanų maistą, jaustų malonų kvapą, bet išliktų 
alkani. Asmeninis apreiškimas yra pakeičiamas bendru 
bažnyčios apreiškimu (vizija, misija).  

 

Bažnyčia – lyderis vis dar rodo pirštu į artėjantį Jėzų, nors Jis 
jau atėjo ir nori gyventi krikščionių viduje ir reikštis santykiuose 

tarp jų. 



Bažnyčios paslaptis 

72 

 

3. Vardiniai tarnavimai. Šio tipo bažnyčioms būdingas 
siekis turėti „vardinį“ tarnavimą. Dažnai net tarnavimų 
pavadinimuose vyrauja lyderio pavardė ir jam ištikimų 
tikinčiųjų primestas susižavėjimo „kultas“. Noras turėti 
„vardą“ krikščioniškame pasaulyje persekioja ne tik lyderį, bet 
ir aplink jį susibūrusius tikinčiuosius. 
 
4. Lyderis turi realią Dievo dovaną. Paprastai šio tipo 
bažnyčiose lyderis turi realiai veikiančią Dievo dovaną, tačiau 
ši dovana tampa pagrindine ašimi, per kurią ateina Dievo 
pažinimas. Aplink lyderį susibūrę tikintieji stengiasi kopijuoti ir 
mėgdžioti lyderio dovaną, nes dėl asmeninio apreiškimo stokos 
ir „atsidavimo“ bažnyčios vizijai, nemato kitų galimybių ir kelių, 
kaip Dievas galėtų veikti.  
 
5. Didybės mąstymas.  Paprastai lyderiui ir aplink jį 
suburtiems tikintiesiems būdingas didybės mąstymas bei 
„stambaus kalibro“ Dievo pažadai. Dažnai pamoksluose bei 
bažnyčios nariams skirtose pranašystėse vyrauja didelio 
mastelio temos: prabudimas visoje tautoje, tautų atsivertimas, 
didingi Dievo darbai.  
 
6. Bažnyčios vizijos ir misijos svarba. Šioms bažnyčioms 
nėra svarbu surinkti didelį skaičių tikinčiųjų. Svarbiausias 
tikslas yra išlaikyti savo vardą, kuris reiškiasi per Dievo suteiktą 
ypatingą bažnyčios misiją ir viziją. Ypatinga misija, kaip ir 
Senajame Testamente, siejama su pranašavimu, pasirengimu ir 
rodymu į ateinantį Jėzų. Bažnyčios vizija - tai galingai, su 
ženklais ir stebuklais ateinantis Jėzus. Tačiau yra ignoruojamas 
jau nežymiai, slaptai ir kukliai veikiantis Jėzus tikinčiųjų širdyse.   
 
7. Išoriškai nuolankūs. Gali išoriškai būti nuolankūs, bet 
dėl širdyje nešiojamos ypatingos bažnyčios misijos ir vizijos, 
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turėti bendravimo problemų ne tik viduje, bet ypač su kitais 
krikščioniais, kurie nesidalina panašia bažnyčios vizija.   
 
8. Iškreipta pagarba lyderiui. Dėl veikiančios Dievo 
dovanos lyderio gyvenime, tikintieji linkę jį sureikšminti, 
žavėtis ir girti. Todėl dažnai apie lyderį, kalbama ir pasakojama 
daugiau nei apie Jėzų.  
 
9. Populiarios dvasinio pasaulio, paskutinių laikų, 
slapto maldos gyvenimo temos. Dėl ypatingos misijos 
pristatyti ateinantį Jėzų, šio tipo bažnyčiose vyrauja dvasinio 
pasaulio, paskutinių laikų, slapto ir bažnyčios vizijai pašvęsto 
maldos gyvenimo, pasišventimo ir atsiskyrimo nuo pasaulio 
temos. Dažnai lyderis ir bažnyčios nariai dėl ypatingos 
bažnyčios vizijos vaikšto ant širdyje paslėptos 
„susireikšminimo„ ribos.  
 
10.  Labai stipri ištikimybė lyderiui. Dažnai 
akcentuojamas paklusnumas lyderiui, kaip viena iš svarbiausių 
priemonių vieningai siekti bažnyčios vizijos.  
 
11.  Šio tipo bažnyčių nariai nuoširdžiai tiki ypatinga 
misija, remiasi pranašišku tarnavimu ir laukia bei budi su tikslu 
pristatyti ateinantį Jėzų visoms bažnyčioms bei tautai. 
 
12.  Paslėptas kategoriškumas. Nepaisant deklaruojamo 
nuolankumo, šio tipo bažnyčių nariai nešioja paslėptą 
kategoriškumą, kuris išryškėja atsiradus nepritarimui bažnyčiai 
duotai vizijai. Nepritariantys bažnyčios vizijai ir misijai nėra 
laukiami. 
 
Nors toks Dievo bažnyčios statybos būdas atrodo patrauklus, 
gerai organizuotas ir „kvepia“ atsidavimu ir pasišventimu, jis 
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neatneša Dieviškos statybos vaisių. Paprastai toks Dievo 
statybos modelis gali išsilaikyti gana ilgai, tačiau galop atveda 
prie išdidumo, griūties ir nusivylimo. Įsitvirtinimas tokioje 
statyboje gali suryti vaisingus krikščionio gyvenimo metus, nes 
šios statybos žmogiškumas ir brokas išryškėja ne iškart, bet po 
daugelio metų.  
 
 
2 Pastatas. BAŽNYČIA MINIA 
 

Kada Jėzus perėmė tarnavimo estafetę iš 
Jono Krikštytojo, iškart aplink Jėzų 
pradėjo burtis minia. Minia tai 
sumažėdavo, tai pagausėdavo, tačiau 
sekė jį iki pat kryžiaus, kur pamačiusi 
nukryžiuotą Jėzų – išsiskirstė.   
 

Jėzus nebijojo minios, bet tarnavo jai gydydamas ligonius, 
išvarinėdamas demonus, pamokslaudamas, skelbdamas 
Evangeliją, rūpindamasis, saugodamas ir globodamas 
silpnuosius. Todėl skaitydami Evangelijoje apie Jėzaus 
tarnavimą minioms,  negalime nepastebėti ir nesižavėti 
įvairialype Dievo pagalba žmonėms. Gal todėl iki šiol mus 
labiausiai žavi Jėzaus tarnavimas minioms.  
 
Jėzaus pagrindinė misija žemėje buvo  žmonių atpirkimas per 
mirtį ant kryžiaus. Jėzus savo kūno dienomis žemėje nestatė 
bažnyčios, bet tarnavo žmonėms ir skelbė Dievo Karalystės 
Evangeliją, t.y. gerą žinią apie greitai įvyksiantį atpirkimą. Jėzus 
turėjo savo mokinius, tačiau dar nestatė bažnyčios. Jis 
pranašavo ir žadėjo Petrui, kad pastatys bažnyčią, bet tuo metu 
dar nestatė. Bažnyčios statyba be įvykdytos aukos už nuodėmes 
bei be Šventosios Dvasios dovanos buvo neįmanoma.  
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Tarnavimas žmonėms pritraukdavo minias, tačiau Jėzus 
niekuomet nestatė bažnyčios iš minios, nors jai tarnavo, o 
tarnavimas buvo neįtikėtinai gražus, didingas, nuostabus, su 
įvairiais ženklais ir stebuklais.  
 
Taigi, kaip tarnavo Jėzus minioms ir koks tarnavimas galimas ir 
būdingas minioms? 
 

Tarnavimo tipas Pavyzdys 
Gailestingumo 
darbai 
 

Mato 9:36 Matydamas minias, Jis 
gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę 
ir išsklaidyti lyg avys be piemens. 
(Jėzaus rūpesti ir pagalba) 

Aprūpinimas 
 

Mato 14:19 Ir, liepęs miniai susėsti 
ant žolės, Jis paėmė penkis duonos 
kepalus ir dvi žuvis, pažvelgė į dangų, 
palaimino, laužė ir davė kepalus 
mokiniams, o tie dalijo žmonėms. 

Išgydymų 
tarnavimas, demonų 
išvarinėjimas 
 

Mato 15:31 Minia stebėjosi, 
matydama nebylius kalbančius, 
luošius išgijusius, raišius 
vaikščiojančius ir akluosius reginčius. 
Ir jie šlovino Izraelio Dievą. 

Šlovinimo 
tarnavimas 

Mato 21:8 Didžiulė minia tiesė 
drabužius ant kelio. Kiti kirto ir klojo 
ant kelio medžių šakas.  

Žodžio tarnavimas, 
mokymas 
 

Mato 22:33 Tai girdėdama, minia 
stebėjosi Jo mokymu. 

Tarnavimų lankymas 
 

Mato 20:29 Jiems išeinant iš Jericho, 
paskui Jį sekė didelė minia. 
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Emocinis 
prisirišimas 
 

Luko 23:27 Jį lydėjo didelė minia ir 
daug moterų, kurios raudojo ir 
aimanavo dėl Jo. 

Stebuklų tarnavimo 
priėmimas 
 

Luko 13:17 Kai Jis tai kalbėjo, visi Jo 
priešininkai liko sugėdinti, o minia 
džiaugėsi visais šlovingais Jo 
atliktais darbais. 

Dažnas nuomonės 
pasikeitimas 

Mato 26:47 Dar Jam tebekalbant, štai 
pasirodė Judas, vienas iš dvylikos, o 
su juo didelė minia, ginkluota 
kalavijais ir vėzdais, pasiųsta 
aukštųjų kunigų ir tautos vyresniųjų. 

Skirstymasis Luko 23:48 Ir visa minia, susirinkusi 
pažiūrėti reginio ir pamačiusi, kas 
įvyko, skirstėsi, mušdamasi į krūtinę. 

 
Skaitydami aukščiau išvardintas rašto vietas bei matydami 
įvairialypį Jėzaus tarnavimą minioms ir minios reakciją į tai, 
galime tik stebėtis, kaip didingai, įvairiai ir plačiai veikė Jėzus. 
Gal todėl noras pakartoti tokį tarnavimą labiausiai uždega 
krikščionis. Vis dėlto Jėzaus tarnavime minioms pasigendame 
vienintelio žodžio – „statyba“. Žodis „statyba“ yra pats 
svarbiausias bažnyčioje. Taigi, Jėzus nestatė bažnyčios iš 
minios, nepaisant kaip daug ir stipriai Jis padėdavo žmonėms. 
Panašiai ir bažnyčios, kurios statomos iš minios gali pasigirti 
dideliu ir plačiu tarnavimų skaičiumi, tačiau juose trūks vieno 
svarbiausio elemento – statybos.  
 
Bandymas pakartoti Jėzaus tarnavimą minioms daugelį 
krikščionių paskatino imtis antro bažnyčios pastato „bažnyčia – 
minia“ statybos. Taigi, iš kur atėjo ši statyba ir kodėl ji nėra 
patvari? 
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Kaip Jonas Krikštytojas pristatydamas tautai Jėzų užbaigė 
tautos lyderio tarnavimą, taip ir Jėzus, kabodamas ant kryžiaus, 
užbaigė tarnavimą minioms.  
 

Luko 23:48 Ir visa minia, susirinkusi pažiūrėti reginio 
ir pamačiusi, kas įvyko, skirstėsi, mušdamasi į krūtinę. 

 
 
PASKUTINĖ MINIA. Tai buvo paskutinė minia, kuri matė 
Jėzų kūne. Tai buvo paskutinė minia, kuri SKIRSTĖSI. Prie 
kryžiaus baigėsi dar vienas ciklas – Jėzaus kūne pristatymas 
minioms. Iki pat šių dienų Jėzus nepasirodo minioms ir nestato 
bažnyčios iš minios, bet per asmeninį apreiškimą gelbėja 
kiekvieną, kuris tiki ir priima Jo auką už nuodėmes. Kaip Jonas 
Krikštytojas buvo paskutinis pranašas prieš Jėzaus atėjimą, taip 
minia prie nukryžiuoto Jėzaus buvo paskutinė minia, kuri matė 
Jėzų.  
 
Tačiau šių dienų krikščionybėje labai populiaru statyti bažnyčią 
iš minios. Tokia statyba atrodo labai patraukliai, stipriai įkvepia 
ir motyvuoja, sukelia milžiniškus lūkesčius ir įsuka į didingų 
darbų maratoną.  
 
Taigi, kokie yra pagrindiniai „bažnyčia – minia“ statybos 
bruožai? 
 
1. Noras būti matomiems ir įtakingiems pasaulyje. Šių 
bažnyčių pagrindinė statybos ašis yra Dievo Karalystės žemėje 
įtvirtinimas. Vyrauja siekis, darbai ir troškimas būti įtakingiems 
ir matomiems visose pasaulio gyvenimo srityse bei atnešti 
Dievo Karalystę į politiką, verslą, televiziją ir stadionus. Noras 
parodyti, koks Dievas galingas pasaulyje, stipriai motyvuoja 
bažnyčios narius.    
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2. Noras ir priemonės išlaikyti minią. Imamasi įvairių 
verslo, socialinių, emocinių ir psichologinių priemonių 
pritraukti į bažnyčią kuo daugiau žmonių bei išlaikyti jau 
atėjusius. Pagrindinis tikslas tampa kuo greičiau užpildyti 
bažnyčią žmonėmis bei imtis priemonių tarnavimo lankymo 
užtikrinimui. 
 
3. Iš Šventosios Dvasios pavagiama surinkimo funkcija. 
Nors vis dar bažnyčia vadinama “surinkimu“, tačiau žmonės 
renkami ne Šventosios Dvasios jėga, bet motyvaciniais bei 
pozityvaus mąstymo seminarais, renginiais, šou elementais, 
emocijų įaudrinimu. To pasėkoje vidinė mokinystė pakeičiama 
veikla dėl Dievo.  
 
4. Minios bangavimas. Bažnyčioms būdingas ateinančių į 
tarnavimą skaičiaus bangavimas. Atvažiavus kviestiniams 
pamokslininkams, svečiams iš užsienio, pranašams ir dar 
nematytiems ir nepatirtiems renginiams, į bažnyčią plūsteli 
minia, tačiau gyvenimui grįžus į „įprastas vėžes“, žmonių vėl 
sumažėja. Tai „varo į neviltį“ bažnyčios tarnautojus, kurie dar 
aršiau imasi agituoti lankyti bažnyčią ir kažką daryti dėl Dievo.  
 
5. Tarnavimas pakeičiamas lyderyste. Labai populiarūs 
lyderystės seminarai ir lyderystės temos. Paprastas tarnavimas 
žmonėms  pakeičiamas lyderystės gabumų ugdymu, savo 
dvasinio stovio puoselėjimu ir pasirengimu būti kuo 
efektyvesniu pritraukiant daugiau žmonių. Efektyvumas tampa 
viena iš didžiausių vertybių.  
 
6. Pamokslavime vyrauja tai, kas labiausiai patinka 
auditorijai. Populiarios aprūpinimo, „viskas įmanoma su 
Dievu“, „nieko tau nėra neįmanomo“, „įgyvendink savo 
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svajonę“, „Dievas nori, kad tu būtum laimingas, „karaliauk su 
Dievu“ temos.  Daugelyje pamokslų paslėpta motyvacija 
skatinanti prisidėti prie tarnavimų ir padidinti žmonių skaičių.  
 
7. Būdinga įvairialypė veikla.  Bažnyčios gali pasigirdi 
plačiu spektru tarnavimų ir renginių gausa: pradedant vaikų 
tarnavimu, baigiant įvairiais spektakliais, išvykomis, seminarais, 
konferencijomis ir t.t. Kiekvienas atėjęs į tokią bažnyčią gali 
rasti sritį, kuri jam patiks. 
 
8. Įsivėlimas į didelius projektus, finansinės naštos. Dėl 
noro pritraukti ir išlaikyti didelę minią, bažnyčios susigundo 
dalyvauti masiniuose projektuose, kurie užkrauna didelę 
finansinę naštą. Noras parodyti Dievą kaip Karalių žemėje, 
sugundo krikščionis imtis neproporcingų finansinių 
įsipareigojimų. Dėl didelio finansinio poreikio bažnyčiose labai 
svarbūs pamokslavimai dėl paaukojimų ir dešimtinės temos. 
 
9. Išpūstas ir hiperbolizuotas antgamtiškumas. Nors 
šios bažnyčios labai aršiai ir skambiai siekia Dievo ženklų ir 
stebuklų, jais pasigirti negali, todėl išnaudojama kiekviena 
galimybė pademonstruoti, kad ir menkiausią Dievo veikimą, 
taip motyvuojant kitus. Dievo didingumas ir veikimas dažnai 
neproporcingai išryškinamas ir įvelkamas į šou rūbą, todėl 
susidaro įspūdis, kad Dievas veikia stipriai. Tačiau širdyse pas 
daugelį išlieka slaptas klausimas: „Ar tai viskas, ką Dievas 
gali?“   
 
10.  Laiko stoka, dvasinis nuovargis. Dėl didelio 
užimtumo, įsivėlimo  į milžiniškus projektus bei noro būti 
efektyviu, bažnyčios lyderiai ir tarnautojai patiria dvasinį 
nuovargį ir nespėja visko atlikti. Kyla nepasitenkinimas kitais 
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dėl pagalbos stokos. Dėl dvasinio nuovargio periodiškai įvyksta 
konfliktai tarp tarnautojų.  
 
11. Rezultatai svarbiau už santykius, skaičius už 
bendravimą. Bažnyčioje nėra vertinami neefektyvūs ir paprasti 
santykiai, jei jie neprisideda prie žmonių skaičiaus didinimo ir 
tarnavimo lankymo. Pagrindinis siekis yra minia ir jos 
išlaikymas, patenkinant visus jos poreikius. 
 

12.  Masiniai tarnavimai. Tarnavimai orientuoti į masiškumą. 
Dažnai kalbama apie Dievo pažadus įsigyti didelius pastatus, 
pasiimti pagonių turtus bei įtaką, užimti radiją bei televiziją. 
Renginiai, kurie pasaulio akimis turi didesnį efektyvumą, yra 
iškeliami virš santykių tarp krikščionių.    
 

13. Minia skirstosi, renkama nauja minia. Šios bažnyčios 
periodiškai patiria narių skaičiaus sumažėjimą arba minios 
išsibarstymą. Tada vėl bandoma surinkti naują minią. Bažnyčia 
sukasi cikle: „minia renkasi, minia skirstosi“. 
 

14. Nuoširdumas daug padaryti dėl Dievo. Bažnyčios nariai 
pasižymi nuoširdumu ir pastangomis daug padaryti dėl Dievo, 
todėl nemažai jų perdega žmogiška veikla ir sugrįžta į pasaulį. 
Šioms bažnyčioms nėra būdinga ieškoti pražuvusios avelės ir 
investuoti į tai daug laiko, nes tai nėra efektyvu. Geriau užmesti 
evangelizacijos tinklą ir vietoje vienos nuklydusios avelės 
pagauti šimtą mažų žuvelių, aplink kurias reikėtų šokti, rėkti ir 
mojuoti rankomis, siekiant, kad jos tik nepaspruktų iš tinklo.  
 

15. Vizija tampa svarbiau už Kristų. Bažnyčios vizija, narių 
skaičius, veikla, darbai ir projektai dėl Dievo yra svarbesni už 
Jėzų ir santykį su Juo. 
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3 Pastatas. PASLĖPTOJI BAŽNYČIA 
 

Taigi, po paskutinio pranašo Jono 
Krikštytojo, kuris užbaigė „tautos 
lyderio“ tarnavimą pristatydamas tautai 
atėjusį Gelbėtoją, bei po paskutinės 
minios, kuri sekė Jėzų iki nukryžiavimo 
vietos ir išsiskirstė, Dievas pradėjo  

bažnyčios paslapties išpildymo procesą. Kad ir kokie didingi, 
gražūs ir įvairialypiai buvo Dievo pakeltų pranašų, teisėjų bei 
karalių tarnavimai, jie nebuvo nukreipti į bažnyčios statybą. 
Taip pat ir Jėzaus tarnavimo žemėje metu  pagrindinis tikslas 
buvo įvykdyti žmonių atpirkimą per mirtį ant kryžiaus, bet ne 
statyti bažnyčią. Tačiau Jėzus dar prieš savo mirtį ir prisikėlimą 
mokiniams truputį pravėrė bažnyčios paslapties šydą ir pasakė 
Petrui, kad Jis ruošiasi pastatyti savo bažnyčią. 
 

Mato 16:18 Ir Aš tau sakau: tu esi Petras, ir ant šios 
uolos Aš pastatysiu savo bažnyčią, ir pragaro vartai 
jos nenugalės.  

 
Tai buvo pirmas kartas, kada Jėzus panaudojo žodį „statyba“ ir 
parodė, kad Jis pats pastatys savo bažnyčią. Tuo metu bažnyčios 
statyba Petrui ir kitiems mokiniams buvo visiškai 
nesuprantamas dalykas, todėl jie net nedrįso Jėzaus apie tai 
klausti. Tačiau, kada Sekminių dieną buvo išlieta Šventoji 
Dvasia, žodžiai „bažnyčia“, „statyba“, „ugdymas“ tapo vieni iš 
svarbiausių apaštalų laiškuose minimų žodžių.   
 
Jėzus pasakė, kad Jis pats pastatys bažnyčią, tačiau žvelgdami į 
šių dienų krikščionybę, nesibaigiančius ginčus, susiskaldymus, 
skandalus ir nusivylimą, galime nevalingai suabejoti Jėzaus 
gebėjimu statyti bažnyčią. Ar Jam tikrai pavyksta tai daryti? 
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Žvelgdami į šių dienų krikščionybės aktualijas galime pagalvoti, 
kad vis dėlto Jėzui nepavyksta pastatyti tikros bažnyčios. Bet 
gal mes tiesiog nematome? 
 
Labai dažnai mes matome kitokios bažnyčios statybą, kurios 
autoriai yra ambicijos, noras kažką pasiekti, noras būti įžymiu, 
rezultatyviu, įtakingu, populiariu ir panašiai. Tačiau Jėzus stato 
bažnyčią, kuri yra paslaptis, t.y. dažnai Jo statoma bažnyčia nėra 
reklamos objektas, nėra išvaizdi, skaitlinga ir graži pasaulio 
akyse. Jėzaus statoma bažnyčia vis dar yra paslaptis, kurią pildo 
Viešpats naudodamas savo būdus ir kelius. Paslaptis reiškia, kad 
tai yra, bet „plika“ akimi nesimato.  Pamatyti Jėzaus statomą 
bažnyčią neužtenka nueiti į salę, sudalyvauti konferencijoje ar 
peržiūrėti pamokslą internete. Pamatyti Jėzaus statomą bažnyčią 
reikia apreiškimo, nes „plika“ ir paprasta žmogaus akis to 
nepastebi. Žmogaus akis pastebi tai, kas blizga, giriama, 
efektinga ir žmogiška, tačiau pastebėti dievišką statybą reikia 
atvertų širdies akių.  

Apaštalas Paulius laiške Efeziečiams rašė, kad bažnyčios 
paslaptis nuo amžių buvo uždengta Dieve, tačiau dabar ši 
paslaptis gali būti suvokiama per apreiškimą. Apaštalas Paulius 
ne tik matė bažnyčią kaip paslaptį, bet ir parodė, kaip ši paslaptis 
yra pildoma. Todėl yra ne tik svarbu suprasti, kad Jėzaus 
bažnyčia vis dar yra paslaptis, bet kaip ši paslaptis yra pildoma, 
kokiais būdais ir metodais Viešpats stato savo bažnyčią.  

Efeziečiams 3:1-10 Todėl aš, Paulius, esu Kristaus 
Jėzaus kalinys dėl jūsų – pagonių. Jūs esate girdėję 
apie Dievo malonės tvarkymą, man suteiktą jūsų labui. 
Apreiškimu man buvo atskleista paslaptis, kaip aš ką 
tik trumpai aprašiau. Skaitydami galite įsitikinti, kad 
suvokiu Kristaus paslaptį, kuri ankstesnėms žmonių 
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kartoms nebuvo paskelbta taip, kaip ji dabar Dvasios 
atskleista Jo šventiesiems apaštalams ir pranašams: 
pagonys yra bendrapaveldėtojai, priklauso vienam 
kūnui ir yra pažado dalininkai Kristuje per Evangeliją, 
kurios tarnu tapau pagal Dievo malonės dovaną, kuri 
man buvo duota Jo jėgos veikimu. Man, visų šventųjų 
mažiausiajam, atiteko malonė skelbti pagonims 
nesuvokiamus Kristaus turtus ir atskleisti visiems, kaip 
turi išsipildyti šita paslaptis, nuo amžių uždengta Dieve 
– viską sukūrusiame per Jėzų Kristų, –kad dabar per 
bažnyčią taptų žinoma kunigaikštystėms ir valdžioms 
danguje visokeriopa Dievo išmintis. 

 
Labai dažnai tikra statyba yra paslėpta po matomais dalykais, 
kurie vyksta krikščioniškame pasaulyje. Tai panašu į po 
vandeniu paslėptus akmenis, kuriuos plauna tai patvinstantis, tai 
nuslūgstantis vanduo. Labai dažnai mes matome ateinančius ir 
išeinančius prabudimus, padidėjančias ir sumažėjančias sales, 
didesnį ir mažesnį stebuklų skaičių, kurie kaip potvynio ir 
atoslūgio bangos užlieja ir atidengia po vandeniu gulinčius 
akmenis. Mes galvojame, kad šie potvyniai ir atoslūgiai yra 
patys svarbiausi įvykiai ir Dievo veikimo būdai, tačiau Viešpats 
tyliai ir užtikrintai stato savo bažnyčią, kuri po įvykusių 
potvynių ir atoslūgių atsidengia tarytum netobula akmenų 
struktūra, gludinama ir jungiama į tvarų darinį.   
 
 

Ši Dievo statoma bažnyčia 
„pasislepia“ po potvynių bangomis, 
kada į krikščionišką pasaulį ateina 
nauja mada, nauja doktrina, didesnės 

minios, geresnės konferencijos, žymesni tarnavimai, renginiai, 
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projektai, misijos ir didesnis stebuklų skaičius. Tada šie 
akmenys tarytum išnyksta po „šou“, renginių ir projektų 
vandeniu. Tačiau, kada į krikščionišką pasaulį ateina sunkumai, 
kada minios išsiskirsto, kada stebuklai nepadeda išlikti Kristuje, 
kada santykiai tarp krikščionių pradeda irti, tada, nuslūgus 
didelių darbų ir projektų vandenims, kažkas „pasimato“. 
Viešpaties statomi ir per išbandymus ir sunkumus gludinami 
akmenys jungiami į paprastus tikėjimo ir meilės santykius, kada 
bendrystė vienas su kitu tampa svarbiausiu dalyku, apjungiančiu 
krikščionis po bažnyčios galva Jėzumi.  

Viešpats iki šių dienų naudoja paprastus, kuklius ir nuolankius 
bažnyčios statymo būdus, gal todėl tai dažnai yra nuvertinama 
ir nepastebima. Taigi, kokie yra Jėzaus bažnyčios statymo 
bruožai? 

 
1. Paslaptis. Kaip jau minėjome aukščiau, vienas iš pagrindinių 

Jėzaus bažnyčios statybos bruožų yra tas, kad statyba vyksta 
paslaptingai, neplanuotai ir daugelio yra nematoma arba 
nevertinama. Statyba vyksta perduodant Dievo žodžius iš lūpų į 
lūpas, surandant ir aplankant vienas kitą iš namų  į namus. Tai 
panašu į žmogiškai blogai organizuotą struktūrą, kuri „kažkokiu 
antgamtiniu būdu“ sugeba surasti vienas kitą, padėti vienas 
kitam ir dalintis Dievo suteikta pagalba, malone ir gerumu. 
   

2. Silpnumas.  Šios bažnyčios krikščionys neatrodo išoriškai 
stiprūs. Priešingai, jie turi nemažai trūkumų bei susiduria su 
įvairiais sunkumais tiek asmeniniame, tiek ir 
bendruomeniniame gyvenime. Todėl jie dažnai šaukiasi 
Viešpaties ir remiasi Jo malone ir gailestingumu. Jie panašūs į 
krikščionis, kurie neturi jėgų stovėti, bet „kažkaip“ stovi. 
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3. Priklausomybė. Jėzaus statomoje bažnyčioje krikščionys 
jaučiasi vienas nuo kito labai priklausomi ir prisirišę.  
 

4. Ugdo, globoja. Bendravime tarp krikščionių vyrauja vienas kito 
drąsinimas, ugdymas ir nuoširdus rūpinimasis. Tai atima 
nemažai laiko, todėl šios bažnyčios tikintieji negali pasigirti 
didele „draugų jūra“.  
 

5. Dėmesys asmeniniam apreiškimui. Vienas iš esminių 
bendravimo tarp šių krikščionių bruožų yra dėmesys 
asmeniniam Kristaus apreiškimui. Kiekvienas iš jų gali 
pasidalinti Kristumi savyje, todėl bendravime Jėzus užima 
centrinę vietą.  
 

6. Santykių svarba. Šiose bendruomenėse tarpusavio santykiai 
yra vertinami labiau už rezultatus ir veiklą. 
 

7. Dėmesys konkretiems poreikiams. Krikščionys čia nemėgsta 
melstis abstrakčiomis maldomis ar dalyvauti dideliuose 
projektuose. Jiems svarbiau reaguoti į konkretų savo brolio ar 
sesers poreikį.  
 

8. Panieka ir pažeminimas.  Šie krikščionys susiduria su 
pažeminimu ir panieka, kuri ateina daugiau ne iš pasaulio, bet iš 
kitų krikščionių. 
 

9. Nevertinami „krikščioniško elito“. Labai dažnai šie 
krikščionys vertinami kaip pasyvūs, antrarūšiai, neefektyvūs, 
neįvaldę tikėjimo principų ir „prigesę.  „Krikščioniškas 
elitas“ juos kritikuoja dėl netinkamo organizuotumo, mažos 
įtakos ir efektyvumo.  
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10.  Asmeninė iniciatyva atiduota Jėzui. Šiose bendruomenėse 
Jėzus laikomas šeimininku ir pagrindiniu visos dvasinės veiklos 
iniciatoriumi. Todėl krikščionys čia negali pasigirti savo 
didingais darbais, bet ieško apreiškimo ir juo seka. Dėl šios 
priežasties pasaulio akyse krikščionys matomi kaip lėtapėdžiai 
ir nepakankamai iniciatyvūs. Vis dėlto Viešpats per šiuos 
krikščionis sugeba palikti kitų širdyse originalų savo  anspaudą.  
 

11. Nereklamuojamas antgamtiškumas. Šie krikščionys 
nemėgsta girtis Dievo stebuklais ir Šventosios Dvasios vedimu, 
tačiau kiekvienas iš jų turi Dievo pažinimą ir liudijimus apie jų 
gyvenime veikiančią Dievo malonę ir jėgą. Jų liudijimai turi 
vieną iš esminių Jėzaus bažnyčios statymo bruožų – jie statydina 
žmogaus vidų.  
 

12. Evangelizacija per santykius. Šie krikščionys nėra didelės ir 
masinės evangelizacijos šalininkai. Dievas per juos gelbėja ir 
traukia į Dangaus Karalystę naudodamas tarpusavio santykius. 
Todėl aplink juos nemažai įtikėjusių šeimos narių, pažįstamų ir 
buvusių draugų.  
 

13. Neturtingi, bet praturtinantys. Šie krikščionys negali pasigirti 
turtais.  Jie neturi pinigų dideliems projektams ar renginiams, 
tačiau neskursta ir dažnai pagelbėja vienas kitam atsakydami į 
konkrečius savo brolių ir seserų poreikius. Jie pažįsta Dievą kaip 
aprūpintoją, todėl nesiekia finansinės naudos iš tikėjimo Dievu.  
 

14. Neįtakingi, bet pažįstantys Dievą. Šie krikščionys neturi 
bažnyčios pastatų, negali pasigirti dideliais projektais, 
renginiais, nėra įtakingi ir matomi tiek pasaulio, tiek ir 
„krikščioniško elito“. Tačiau jie turi daug liudijimų apie jų 
gyvenime veikiantį Dievą ir pažįsta Jo veikimo būdus ir kelius.  
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Taigi, nors dažnai mums atrodo, 
jog niekas nevyksta, kad bažnyčia 
prigesusi ir apgriuvusi, kad 
Dievas veikia šykščiai, o 
krikščionys labiau panašūs į 
pasaulį nei į Kristų, vis dėlto 

tyliai, užtikrintai ir sistemingai 
vyksta Dievo bažnyčios statyba, 
kurios metu pats Jėzus stato savo 

bažnyčią. Tai, ką Jis stato, niekada negrius.  
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IV SKYRIUS 

PAKLUSNUMO PASLAPTIS 

 

tebėdami mus supančią aplinką, 
negalime nesižavėti joje 
esančiais dėsniais, kurie veikia 
jau daugelį tūkstančių metų 

nepriklausomai nuo žmonijos 
istorijoje vykstančių kataklizmų ir 
pasikeitimų. Žemėje visada būna 
naktis ir diena, žiema ir vasara, lietus ir sausra. Ši darna arba 
gamtos tvarumas remiasi ir išsilaiko dėka Dievo duotų dėsnių – 
įstatymų. Gamta visada paklūsta šiems dėsniams, nes ji neturi 
laisvos valios. Todėl vanduo visada paklūsta šalčiui ir sustingsta, 
medžių lapai visada paklūsta rudeniui ir nukrenta, debesys 
visada paklūsta vėjui ir plaukia dangumi, akmuo išmestas į orą 
visada nukrenta, paklusdamas žemės traukos jėgai, naktis visada 
paklūsta dienai ir užleidžia jai vietą, kaip ir diena nakčiai. 
Matome, kad kiekviena gamtos dalis paklūsta tiems dėsniams, 
kuriuos nustatė Kūrėjas.  

Jobo 37:6 Sniegui Jis įsako snigti, silpnas ir stiprus 
lietus priklauso nuo Jo. 

Taip pat, skaitydami apie žmonijos istorijos metu buvusias ar 
esančias karalystes, imperijas, sąjungas ir šalis, matome, kad 
vienos iš jų buvo ilgaamžės, stiprios ir didelės, kitos gi – 
trumpalaikės, trapios ir silpnos. Kiekvienos imperijos 
ilgaamžiškumas priklausė nuo žmonių paklusnumo.  

S
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Kiekviena šalis, organizacija ar įmonė gali išsilaikyti tiek, kiek 
joje žmonės ar jų institucijos paklūsta galiojantiems įstatymams, 
taisyklėms ar tradicijoms. Žmonės, bandydami sukurti stabilias 
sistemas, šalis, organizacijas ar imperijas, mokosi ir analizuoja 
santykius tarp žmonių, bandydami sukurti tokį tobulą 
paklusnumo modelį, kuris niekada nesugriūtų. Tačiau ilga 
žmonijos istorija ir praktika rodo, kad tokio paklusnumo  
modelio (laisvanoriško, priverstinio, imituojančio, 
pataikaujančio ar paslėpto) sukurti nepavyko.  

Paklusnumo dėsnis, kuris veikia gamtoje ir žmonijos istorijoje, 
taip pat veikia ir dvasiniame pasaulyje. Velnio karalystė 
išsilaiko pasaulyje todėl, kad šioje demonų karalystėje yra 
besąlygiškas paklusnumas. Kiekvienas demonas iš baimės 
paklūsta virš jo esančiai piktųjų jėgų hierarchijai.  Jėzus 
Evangelijose atskleidė, kad velnio karalystė nėra susiskaldžiusi. 
Susiskaldymas neįmanomas ten, kur veikia paklusnumas.  

Luko 11: 17-18 Bet Jėzus, žinodamas jų mintis, tarė 
jiems: „Kiekviena suskilusi karalystė bus sunaikinta, ir 
namai grius ant namų. Jeigu ir šėtonas pasidalijęs, tai 
kaip išsilaikys jo karalystė? O jūs sakote, kad Aš 
išvarau demonus Belzebulo jėga. 

Taigi, matome, kad kiekviena sistema arba karalystė veikia per 
santykius, kurie remiasi paklusnumu. 

 Materialiame pasaulyje daiktai ir reiškiniai paklūsta 
Kūrėjo nustatytiems dėsniams (santykiai tarp daiktų)  

 Velnio karalystė išsilaiko dėl paklusnumo (santykiai 
tarp blogio jėgų) 



Dangaus Karalystės paslaptys 

91 

 

 Pasaulyje esančios sistemos, šalys, organizacijos ir 
šeimos laikosi taip pat tiek, kiek jose yra paklusnumo 
(santykiai tarp žmonių).  

 

Yra dar viena karalystė, apie kurią kalbėjo Jėzus. Tai yra Dievo 
arba Dangaus karalystė. Ši karalystė taip pat laikosi ant 
paklusnumo, tačiau labai svarbu suprasti – ant KOKIO 
paklusnumo? Dangaus Karalystė veikianti per paklusnumą, 
nustato santykius tarp Dievo ir žmonių. Kaip ir kitos karalystės, 
Dangaus Karalystė taip pat remiasi paklusnumu, tačiau šiuo 
atveju ne tarp negyvų daiktų ar tarp blogio jėgų, bet tarp Dievo 
ir žmogaus, kuris turi laisvą valią ir sugebėjimą bei teisę 
pasakyti Dievui „taip“ ir „ne“. Vanduo neturi laisvos valios ir 
negali pasakyti „ne“, todėl visada paklūsta atėjus šalčiui ir 
pavirsta ledu, tačiau žmogus, išgirdęs Dievo žodį, gali pasakyti 
„taip“ ir „ne“, t.y. gali būti paklusnus ir nepaklusnus. Todėl 
Dievo karalystė tarp žmonių nėra automatiškai vykstantis 
reiškinys, kurį kontroliuoja Dievas.  

Nemažai žmonių vis dar įsivaizduoja Dievą kaip didįjį 
manipuliatorių, žaidžiantį kauliukais bei žinantį ir 
kontroliuojantį visus įvykius. Tačiau taip nėra. Dievas kviečia 
žmogų į tarpusavio santykius ir karalystę, kuri remiasi 
paklusnumu, tačiau šis paklusnumas kardinaliai skiriasi nuo 
kitose karalystėse veikiančio paklusnumo. Visos minėtos 
sistemos ir karalystės sugrius, bet Dievo karalystė ne. Vadinasi, 
labai svarbu suprasti, kokio tipo paklusnumas veikia Dievo 
karalystėje. Jei krikščionis santykį tarp Dievo ir savęs bandys 
statyti naudodamas pasaulyje veikiantį paklusnumą, tokie 
santykiai neapreikš Dievo šlovės ir Jo karalystės. Žmogiško 
paklusnumo naudojimas Dievo karalystės statyboje iškreipia 
santykį tarp Dievo ir žmogaus įnešdamas baimę, įtarumą ir 
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nepasitikėjimą. Dangaus karalystė veikia per paklusnumą, kuris 
netikintiems žmonėms ir pasauliui yra paslaptis. Taigi, kokia yra 
Dangaus karalystės paklusnumo paslaptis?  

 

Paklusnumo jėgos paslaptis 

Taigi, paklusnumas veikia ne tik 
gamtoje, bet ir šalyse, įmonėse, 
šeimose, organizacijose. 
Paklusnumas veikia ir velnio 
karalystėje. Labai dažnai 
krikščionis atsineša žmogišką 
paklusnumą į Dievo karalystę. Tada 
jis nusivilia, kad nesugeba būti 
paklusnus Dievui ir pasilieka 
bevaisėse pastangose kažkaip 
sukonstruoti Dievui tinkamą paklusnumą.  

Turbūt vieni iš didžiausią baimę ir nerimą keliančių pamokslų 
yra apie paklusnumą Dievui. Klausydamas pamokslus apie 
paklusnumą, beveik kiekvienas krikščionis prisimena nors 
kelias sritis ar atvejus, kada buvo ar vis dar yra nepaklusnus 
Dievui. Tokios mintys sukelia nerimą ir baimę. Kai kurie po 
tokių pamokslų puola kuo greičiau paklusti Dievui (pvz., 
pradeda daryti gerus darbus, lankyti visus įmanomus 
susirinkimus, melstis ir pan.), kiti gi – pasineria į depresiją ir 
nusivylimą, prisimindami „n“ bandymų ir „n“ nesėkmių 
siekiant būti paklusniu Dievui. Tokia krikščionio reakcija rodo, 
kad jis santykių su Dievu statyboje bando naudoti ne tą 
paklusnumą, kuris veikia Dievo karalystėje.  
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Kartais mes užduodame sau klausimą: „kodėl vieni krikščionys 
sugeba paklusti Dievui ir daro tai lengvai, kiti gi -  nepaisant 
milžiniškų pastangų, patiria paklusnumo nesėkmes?“. Mes taip 
norime paklusti Dievui, tačiau dažnai atsimušame į savo 
paklusnumo ribas. Į mūsų gyvenimą atėjus tam tikroms 
situacijomis, pastebime, kad, nepaisant didelių norų ir pastangų, 
nesugebame iki galo paklusti Dievui. Nuo ko priklauso 
paklusnumas, kur rasti jėgų paklusti ir kokia yra paklusnumo 
paslaptis? 

Jėzus kalbėdamas apie Dangaus karalystę sakė, 
kad ji turi paslaptis. Dangaus karalystė turi 
daug paslapčių ir viena iš jų yra paklusnumo 
paslaptis. Kiekvienai paslapčiai atrakinti 
reikalingas raktas. Paklusnumo paslapties 
raktas slypi šiose Naujojo Testamento eilutėse.  

 

o 1 korintiečiams 4:5 Todėl neteiskite nieko prieš 
laiką, iki ateis Viešpats, kuris nušvies, kas 
tamsoje paslėpta, ir atskleis širdžių sumanymus. 
Tada kiekvienam teks pagyrimas iš Dievo. 

o Žydams 4:12 Dievo žodis yra gyvas ir 
veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį 
kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir 
dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir 
teisia širdies mintis bei sumanymus.  

   

Paklusnumo paslaptį atrakina apšviestas širdies motyvas. 
Supratę ir pamatę savo širdies motyvus, kurie skatina mus 
paklusti Dievui, pamatysime, kokio tipo paklusnumą mes 
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naudojame Dievo karalystėje. Biblijoje yra aprašyti 4 
paklusnumo tipai, iš kurių tik vienas yra tinkamas Dievo 
karalystėje. Jei mūsų gyvenimas remsis Dangaus karalystės 
paklusnumu, tai mūsų santykiai su Dievu augs, o mūsų 
gyvenime pasireikš Jo Karalystė, kuri niekada nesibaigs. Taigi, 
kokie yra paklusnumo tipai, kuriuos žmogus naudojo (ar vis dar 
naudoja) santykių su Dievu statyboje? 

 

Edeno sodo paklusnumas. Biblijos pradžioje mes 
skaitome apie pirmųjų žmonių Adomo ir Ievos 
bendravimą su Dievu ir paklusnumą, kuris vyravo jų 

santykiuose. Tai labai gražus, paprastas ir lengvas paklusnumas. 
Šio tipo paklusnumas veikia tik gražioje ir patogioje aplinkoje. 
Kai atsiranda geresnė galimybė, gražesnė ir patogesnė aplinka, 
šio tipo paklusnumas baigiasi. 

Adomas ir Ieva gyveno nuostabioje aplinkoje – Edeno sode, 
kuriame buvo gera, šilta, patogu ir gražu. Jiems buvo paprasta, 
lengva ir gera paklusti Dievui, kuris leido jiems valgyti nuo visų 
medžių (išskyrus nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio), suteikė 
jiems valdžią visai kūrinijai ir įtraukė juos į kūrybos procesą. 
Tačiau, kada Ieva gavo „geresnį“ pasiūlymą (kuris nebuvo 
geresnis, bet įpakuotas į gražią dėžutę, kurios viduje buvo 
mirtis), ji ir Adomas buvo suvilioti ir apgauti. Velnias apgavo 
žmones, sukeldamas abejonę Dievo žodžiu ir meluodamas Ievai, 
kad jai kažko trūksta. Susigundę gražiai blizgančia pakuote 
(savarankiškumu ir nepriklausomybe nuo Dievo), Ieva ir 
Adomas nutraukė artimus santykius su Dievu per nepaklusnumą. 
Edeno sodo paklusnumas baigėsi. 



Dangaus Karalystės paslaptys 

95 

 

Pradžios 3:6 Kai moteris pamatė, kad medžio vaisiai yra 
tinkami maistui, patrauklūs akims ir, vieną suvalgius, 
galima įsigyti išminties, ji paėmė jo vaisių, pati valgė ir 
davė savo vyrui, ir jis valgė. 

Šio tipo paklusnumas iki dabar yra žmonijos siekinys. Daugelis 
klaidingai mano, kad šio tipo paklusnumas yra pats tvirčiausias 
ir patikimiausias, tačiau žmonijos istorija rodo visai ką kita. 
Edeno sodo paklusnumo neįmanoma ilgai išlaikyti, todėl jis 
netinka Dievo Karalystės statybai. Nors tai yra vienas iš 
labiausiai siekiamų ir svajojamų paklusnumo tipų, jis nėra 
tinkama medžiaga santykių su Dievu statybai. Daugelis 
klaidingai mano, kad sukūrus tobulą ir gerą aplinką, nekils 
problemų su paklusnumu. Todėl pasaulio lyderiai stengiasi 
sukurti tokią santvarką, kurioje visiems viskas būtų gerai. 
Tačiau tobula ir gera aplinka negarantuoja paklusnumo, kuris 
išliktų. 

Jau nuo ankstyvos vaikystės galime pastebėti, kad vaikai 
lengvai klauso tėvų, kada jiems perkamos dovanos, duodami 
saldumynai ar leidžiama ilgai sėdėti prie kompiuterio ir žaisti. 
Vaikai noriai klauso tėvų, kada jiems duodama tai, ko jie nori, 
kada sukuriama „tobula ir komfortiška“ aplinka. Tačiau kaip 
greitai toks paklusnumas išgaruoja ir baigiasi, kada pasikeičia 
aplinka ir vaikas negauna tai, ko nori, kada jo planai ir lūkesčiai 
neišpildomi iškart. Tada geras ir paklusnus vaikas staiga virsta į 
piktą ir priešiškai nusiteikusį žmogiuką, kuris, esant galimybei, 
nuspaustų pistoleto gaiduką ir be jokios sąžinės graužaties 
paleistų šūvį į patį mylimiausią žmogų.  

Šio tipo paklusnumas būdingas Dangaus karalystės 
naujagimiams, kurie taip trokšta Dievo ir daro didelius darbus, 
meldžiasi, pasninkauja ir aukojasi, siekdami atkreipti į save 
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Dievo dėmesį, gauti iš Jo daugiau dvasinių dovanų, pamatyti 
stebuklų ar tapti „prabudimo“ lyderiais. Paklusnumas tada būna 
surištas su noru kažką gauti iš Dievo ir matyti didingus dalykus. 
Kaip stipriai uždega krikščionį paklusti Dievui, kada kažkas 
prikeliamas iš numirusių ar išgydomas, kai krikščionis gauna 
„didingą“ pranašystę ar jam pažadamas trigubas patepimas. Po 
tokių pažadų ir pranašysčių aplink pamokslininką ar pranašą 
išsirikiuoja milžiniška eilė degančių krikščionių su noru tuoj pat 
paklusti Dievui ir daryti tai, ko Jis nori. Tačiau, praėjus kuriam 
laikui, kada kažkas įvyksta ne pagal mūsų širdies sumanymus, 
kada nurimsta mus motyvuojantys ir Dievo pažadus dalinantys 
pamokslai, kada išsiskirsto minios, baigiasi stebuklai ir nutyla 
įkvepiantis šlovinimo fonas, krikščionis greitai užmiršta savo 
ankstesnius nusistatymus ir paklusnumą. Atėję sunkumai ir ne 
tokia gera aplinka greitai pakeičia krikščionio motyvus ir 
paklusnumą. 

Edeno sodo paklusnumas labai greitai baigiasi, kai pasiūloma 
geresnė aplinka. Krikščionis, kuris stato santykius su Dievu 
naudodamas Edeno sodo paklusnumą, yra nepastovus ir 
migruojantis nuo vienos bendruomenės į kitą, susižavintis vis 
naujai atsirandančiais mokymais ir pranašystėmis, kurios 
lenktyniauja viena su kita žadėdamos jam geresnius ir 
didingesnius dalykus. Kada krikščionis išgirsta 
„geresnį“ pasiūlymą iš Dievo, pamato „geresnę“ bažnyčią, 
pamokslininką arba “prabudimą“, jis noriai ir uoliai bėga ten, 
kur geriau. Tada „geresnio gyvenimo su Dievu“ pažadai ir 
aplinka įkvepia krikščionį pasiaukojantiems darbams, 
ilgesnėms maldoms ir didesniam pasišventimui iki kito 
„geresnio“ pažado ar „tinkamesnės“ aplinkos. Kad ir kaip uoliai 
tarnaujantis gali atrodyti krikščionis, jei jis santykiuose su 
Dievu pasikliauja Edeno sodo paklusnumu, Dievo karalystė 
neplinta ir neauga. Edeno sodo paklusnumas nestatydina Dievo 



Dangaus Karalystės paslaptys 

97 

 

karalystės ir yra netinkamas. Nepaisant tai, nemažai krikščionių 
gyvena ir siekia, būtent, tokio paklusnumo. 

Senojo Testamento paklusnumas. Skaitydami 
Bibliją, po žmogaus kritimo prieiname prie kito tipo 
paklusnumo, kuris buvo naudojamas Senajame 
Testamente. Šis paklusnumas veikia jau ne gražioje ir 

komfortiškoje aplinkoje, bet nuodėmingame fone. Dabar 
žmogus savyje turi nuodėmingą prigimtį,  o aplinka yra pilna 
pagundymų, neteisybės, melo ir įvairiausių sunkumų. Senojo 
Testamento paklusnumas remiasi baime, o pagrindinė 
paklusnumą motyvuojanti jėga yra mirties baimė ir noras 
išvengti problemų.    

Skaitydami Senąjį Testamentą ir bandydami kopijuoti ir statyti 
savo santykius su Dievu šio laikotarpio dvasioje, mes esame 
užpildomi baime ir siekiu pabėgti nuo bausmės arba sunkių 
aplinkybių. Todėl dažnai krikščionis atsivertęs Senąjį 
Testamentą ir skaitydamas apie paklusnumą, sudreba ir 
sunerimsta.  Šio tipo paklusnumą ypač skatina žinia apie pragarą, 
ligas, sunkumus ir problemas, kurios ateiną į kiekvieno Dievui 
nepaklusnaus žmogaus gyvenimą. 

Labai dažnai krikščionis, susidūręs su sunkumais, liga ar 
kitomis problemomis, grįžta prie santykių su Dievu, pradeda 
lankyti maldos susirinkimus, skaityti Bibliją ir daryti gerus 
darbus, siekdamas išvengti Dievo rūstybės ir teismo. Biblija 
pilna pavyzdžių, kada atsiradę sunkumai privertė žmones grįžti 
pas Dievą. Izraelio karalius Manasas buvo vienas iš labiausiai 
priešiškų ir nuvedusių visą tautą tolyn nuo Dievo karalius. 
Tačiau, kada jis patyrė pažeminimą, buvo nugalėtas ir ištremtas, 
jis šaukėsi Dievo ir buvo išgirstas. Labai dažnai problemos ir 
sunkumai priverčia žmones šauktis Dievo ir grįžti pas Jį.  
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2 Kronikų 33:11-13 Viešpats leido Asirijos karaliaus 
kariuomenės vadams užimti kraštą; jie sugavo Manasą, 
sukaustė jį grandinėmis ir nuvedė į Babiloną. Būdamas 
nelaisvėje, jis nusižemino prieš savo tėvų Dievą ir 
maldavo Viešpatį, savo Dievą.  Viešpats išgirdo jo 
prašymą, išklausė jo maldavimą ir leido jam grįžti į 
Jeruzalę, į jo karalystę. Tada Manasas suprato, kad 
Viešpats yra Dievas. 

Tačiau kodėl šis paklusnumas nėra tinkamas Dangaus 
karalystėje? Kaip Edeno sodo paklusnumas, taip ir Senojo 
Testamento paklusnumas turi ribas. Šis paklusnumo tipas taip 
pat baigiasi, kada sunkumai ir problemos pasitraukia, kada 
Dievas atsako į mūsų reikmes ir išsprendžia visas problemas. 
Tada mes pamirštame Viešpatį ir viską, ką Jis yra dėl mūsų 
padaręs. Visa Izraelio tautos istorija liudija, kad kiekvienas šios 
tautos atsitraukimas nuo Dievo įvyko ne tada, kai jiems buvo 
sunku, bet tada, kai jie gyveno gerai.  

 Krikščionis, kuris savo santykių su Dievu statyboje naudoja 
Senojo Testamento paklusnumą, gali būti labai aktyvus, daug 
tarnaujantis, tobulinantis save ir pasišventęs krikščionis. Tačiau 
pagrindinė šio paklusnumo varomoji jėga yra noras išvengti 
pragaro, problemų ar baimė susilaukti iš Dievo nepalankumo. 
Pavyzdžiui, kai krikščionis suserga ar susiduria su aplinkybėmis 
ir problemomis didesnėmis už jį, jis puola melstis, grįžta į 
bažnyčią ir pradeda paklusti Dievui. 

Iš baimės galima padaryti daug įspūdingų dalykų, tačiau visi jie 
neapreiškia Dievo širdies ir neplečia Dangaus karalystės. 
Naudojant paklusnumą paremtą baime, santykiai su Dievu ir 
santykiai tarp krikščionių yra iškreipti. Tada santykiuose 
vyrauja baimė, kontrolė, manipuliavimas ir engianti valdžia. 
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Santykiai būna „įtempti“ tiek su Dievu, tiek su žmonėmis – juk 
nesi garantuotas, kad Dievas kažko netikėtai blogo neiškrės tau 
(pavyzdžiui, nubaus liga, sunkumais ar atims „normaliai 
gerą“ gyvenimą).  Verčiau apsidrausti ir tarnauti jam iki mirties 
ir taip kaip nors išvengti problemų ir nepalankų situacijų. 
Krikščionio gyvenimas tokiu atveju panašus į kalnelius (aukštyn 
– žemyn). Kada sekasi, jis bando prisiminti ir atkartoti tą elgesio 
ir dienos režimo modelį, kuris vyravo sėkmės laikotarpiu. Vos 
tik ateina sunkumas ar problema, krikščionis pradeda savyje 
ieškoti klaidų, paslėptų nuodėmių, protėvių prakeikimo, 
užbūrimo ir panašiai. Tada bandoma ieškoti darbų ir elgesio 
formos, kuri atstatytų jo gyvenimą į normalias sėkmės ir 
palaiminimo vėžes.  

Senojo Testamento paklusnumas yra labai dažnas tarp 
krikščionių. Kiekvienas krikščionis kažkiek paragauja jo ir tik 
po klaidų ir Dievo malonės supranta, kad santykiai su Dievu turi 
būti statydinami kitaip.  

 

Naujojo Testamento paklusnumas laikotarpyje 
iki Kristaus mirties ir prisikėlimo. Dar apie vieną 
paklusnumo tipą mes skaitome Evangelijose, kada 
Jėzus gyveno ir vaikščiojo su savo mokiniais. Šį 

paklusnumą santykiuose su Dievu naudojo Jėzaus mokiniai 
laikotarpyje iki Jėzaus mirties ir prisikėlimo. Tai visai kitokio 
pobūdžio paklusnumas, nei Edeno ar Senojo Testamento. Jis 
išsilaiko žymiai ilgiau ir eina žymiai toliau. Jei Edeno sodo 
paklusnumas remiasi noru kažką gauti iš Dievo, Senojo 
Testamento – baime ir siekiu išvengti problemų, tai šis  
paklusnumas remiasi mūsų meile ir nuoširdumu.  
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Ryškiausiai šio tipo paklusnumas matosi Petro gyvenime. Petras 
labai mylėjo Jėzų, sekė paskui Jį, stengėsi visomis jėgomis Jam 
patikti ir buvo Jėzui atsidavęs. Jis nebijojo sunkumų, pergyveno 
kartu su Jėzumi tiek palaimintus tarnavimo laikotarpius, kada 
aplink Jėzų susirinkdavo minios ir Jėzus darė daug ženklų ir 
stebuklų, tiek ir sunkesnius laikotarpius, kada minios 
išsiskirstydavo, ir net artimiausi sekėjai suabejodavo Jėzumi. 
Petras paliko viską dėl Jėzaus ir nebijojo net mirties.  

Morkaus 14:31 Bet Petras dar atkakliau tvirtino: „Jei 
man reikėtų net mirti su Tavimi, aš vis tiek Tavęs 
neišsiginsiu“. Tą patį kalbėjo ir visi kiti. 

 Šis paklusnumas gali eiti toliau nei prieš tai aprašyti: atsiradus 
sunkioms aplinkybėms jis nepabėga ir eina toliau, jis nesiremia 
baime, bet meile, nuoširdumu ir atsidavimu Jėzui, jo nesustabdo 
nei geros, nei sunkios aplinkybės. Tačiau jis taip pat netinkamas 
Dievo karalystei. Kodėl?   Kaip ir kiti minėti paklusnumo tipai, 
taip ir šis paklusnumas baigiasi. Nors jis eina toliau ir jo ribos 
yra toliau, bet jis vis tiek sustoja. Kokios gi tos ribos? Šis 
paklusnumas gali eiti toli, bet sutikęs kelyje savo paties 
nuodėmingą prigimtį, netobulumą ir klaidas - baigiasi. Mes 
galime savo kelyje sutikti viską, išskyrus, save pačius -
klystančius, klumpančius ir silpnus. To šis paklusnumas 
pakelti negali.  

Panašiai įvyko ir Petro gyvenime. Jis buvo mylintis, atsidavęs ir 
paklusus Jėzui. Paskutinės vakarienės metu, supratęs, kad Jėzus 
eina į mirtį, Petras be jokių dvejonių sutiko ir buvo pasiryžęs 
pats mirti už Jėzų. Tačiau, nepaisant Petro meilės, nuoširdumo 
ir pastangų, jo paklusnumas baigėsi iškart po Paskutinės 
vakarienės. Petras viešai tris kartus išsigynė Jėzaus ir pabėgo. 
Panašiai pasielgė ir kiti mokiniai. Po šių „grubių“ klaidų, savo 
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nuodėmingumo ir silpnumo pamatymo Petras ir mokiniai 
išsigando ir pamiršo viską, ką Jėzus sakė apie prisikėlimą. 
Mokiniams tai buvo pabaiga – sekimas paskui Jėzų baigėsi. 

Morkaus 16:10-11 Ji nuėjusi pranešė Jo bičiuliams, 
kurie liūdėjo ir verkė. Tie, išgirdę, kad Jis gyvas ir kad 
ji pati Jį mačiusi, netikėjo. 

Tai rodo, kad ir kokia būtų mūsų meilė, nuoširdumas ir 
pastangos, šis paklusnumo tipas netinka Dangaus karalystės 
statybai. Šį paklusnumą sustabdo mūsų klaidos, netobulumas ir 
suklupimai. Pamatę savo paties trūkumus ir klaidas, mes 
nustojame paklusti Dievui. Tada nusiviliame savimi, 
pasineriame į savigraužą, verkšlenimą ir liūdesį bei 
pasitraukiame į dvasinio gyvenimo užribį, galvodami, kad 
pavedėme Dievą, nuvylėme Jį ir toliau nesugebėsime sekti 
paskui Jį.  Mūsų nebemotyvuoja mūsų pačių meilė Dievui, 
pastangos ir nuoširdumas, nes mes pamatome savo pačių klaidas 
ir griūtį.  

Morkaus 16:10 Ji nuėjusi pranešė Jo bičiuliams, kurie 
liūdėjo ir verkė. 

Jei krikščionio gyvenime pagrindinė motyvuojanti jėga paklusti 
Dievui yra jo paties nuoširdumas, pastangos ir gerumas, tada ši 
motyvuojanti jėga baigsis, kai krikščionis susidurs su savo 
paties klaidomis ir trūkumais, kurių turi kiekvienas. Kol 
krikščionis mato savo nuoširdų atsidavimą Dievui, daug 
tarnauja ir stengiasi Dievui patikti, ieško Jo valios ir ją pildo, 
myli kitus ir aukojasi -tol jis paklusta Dievui ir yra įsitikinęs, 
kad tai tęsis visą laiką. Tačiau, kai „netyčia“ toks krikščionis 
suklumpa, pergyvena kritimą bei pamato savo trūkumus – jis 
nuleidžia galvą ir pasitraukia.  
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Taigi, Naujojo Testamento paklusnumas laikotarpyje iki Jėzaus 
mirties ir prisikėlimo, nėra tinkamas Dangaus karalystės 
statybai. Tačiau jis yra labai „populiarus“ tarp krikščionių, nes 
sugundo remtis nepastoviu dalyku – savo pačių nuoširdumu ir 
atsidavimu Dievui.  

 

Karališkas paklusnumas. Kiekvienas 
krikščionis paragauja Edeno sodo, Senojo 
Testamento ar Naujojo Testamento (laikotarpyje 
iki Kristaus mirties ir prisikėlimo) paklusnumo 
ir išbando visus įmanomus būdus, siekdamas 

tapti klusniu Dievui. Šventoji Dvasia leidžia paragauti ir 
išbandyti visus paklusnumo tipus, kol krikščionis leidžiasi būti 
nuvedamas link Karališko paklusnumo, kuris veikia Dangaus 
karalystėje.  

Karališką paklusnumą savo pavyzdžiu parodė mums Jėzus. 
Jėzaus gyvenimas yra pavyzdys, kaip veikia ir išlieka šis 
paklusnumas. Jei Edeno sodo paklusnumas remiasi noru kažką 
gauti iš Dievo, Senojo Testamento – baime ir siekiu išvengti 
problemų, Naujojo Testamento (laikotarpyje iki Kristaus mirties 
ir prisikėlimo) - mūsų meile ir nuoširdumu, tai Karališko 
paklusnumo pagrindinė varomoji jėga yra TIESA. Apaštalas 
Petras po daugelio klaidų ir patirties savo laiške atskleidžia 
paklusnumo paslaptį. Amžinas ir nepajudinamas paklusnumas 
remiasi ir semia jėgas iš TIESOS. 

 I Petro 1:22 Nuskaidrinę savo sielas Dvasia klusnumu 
tiesai dėl neveidmainiškos brolių meilės, karštai iš tyros 
širdies mylėkite vieni kitus. 
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Būtent, apaštalas Petras galėjo patirti skirtumą tarp paklusnumo, 
kurį jis naudojo iki Jėzaus mirties ir prisikėlimo, ir paklusnumo, 
kuris atėjo  į jo širdį po Jėzaus prisikėlimo. Taigi, kodėl Petro 
paklusnumas pasikeitė po Kristaus mirties ir prisikėlimo? 

Karališko paklusnumo paslapties vieta yra Kristaus kryžius. 
Kažkas įvyko ant šio kryžiaus, kas keičia žmogaus gyvenimą, 
kas pakeitė ir Petro bei visų mokinių gyvenimą ir užliejo jų 
širdis paklusnumu, kuris nėra žemiškas.  Kristaus kryžius - tai 
vieta, kur gimsta Karališkas paklusnumas. Buvo daug 
nukryžiuotų iki Kristaus, taip pat kartu su Kristumi buvo 
nukryžiuoti ir dar du žmonės. Tačiau vienas kryžius (Kristaus 
kryžius) buvo ypatingas. Šis kryžius buvo su paslėptu turiniu, 
t.y. savyje turėjo palėptą reikšmę.  

I korintiečiams 1:17 Kristus nesiuntė manęs krikštyti, 
bet Evangelijos skelbti, – ne žodžių išmintimi, kad 
Kristaus kryžius netaptų bereikšmis.  

 Jei įsivaizduodami ir žvelgdami į nukryžiuotą Jėzų mes viso 
labo matome sudaužytą žmogų, stipriai kenčiantį įvairiausius 
skausmus, tai mes pametame šios aukos turinį ir neįgyjame 
Karališko paklusnumo.  Kristaus kryžius yra žymiai daugiau nei 
mirtis ir kančia. Šioje aukoje Dievas viešai ir aiškiai parodė savo 
besąlyginę meilę ir tikrą savo motyvaciją žmonių atžvilgiu. Tai 
besąlyginė Dievo meilė ir pasiaukojimas dėl mūsų. Kam 
apreiškiamas šis turinys, tas įgauna jėgą ir Karališką širdies 
motyvą paklusti Tiesai.  

Kai apreiškiama ši besąlyginė meilė TAU, tu priimti 
nepaaiškinamą ramybę ir saugumą, o tavyje gimsta Karališkas 
atsakas. Tai tampa pagrindiniu motyvu paklusti Dievui. Šis 
paklusnumas neturi ribų, nes REMIASI TIESA.  Tada Šventoji 
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Dvasia į mus įdeda karališką motyvą ir atsaką paklusti Dievui. 
Šis atsakas remiasi Tiesa – Jėzaus auka už tave, kurią motyvavo 
ne noras tave turėti kaip šlovinimo įrankį danguje, ne noras 
patenkinti bendravimo trūkumą, ne garantija, kad tu priimsi 
Dievo atleidimą, bet besąlyginė meilė – įrodyta ir 
pademonstruota tada, kada tu jos labiausiai buvai nevertas. Kai 
Šventoji Dvasia apreiškia tau Dievo širdį ir tikrą jo nusistatymą 
tavo atžvilgiu, tavyje gimsta kažkas, kas neturi ribų. Tavyje 
gimsta karališkas atsakas.  

Romiečiams 5:6-8 Mums dar esant silpniems, Kristus 
savo metu numirė už bedievius. Vargu ar kas sutiktų 
mirti už teisųjį; nebent kas ryžtųsi mirti už geradarį.  O 
Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė 
už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. 

Tavęs nemotyvuoja ir paklusnumas Dievui nesiremia tuo, kad 
tu taptum galingu Dievo tarnu, pamokslininku ar beprecedenčio 
prabudimo lyderiu. Tavęs nemotyvuoja baimė išvengti pragaro 
ar ligų, patogiai ir palaimintai gyventi ar gauti iš Dievo kažką. 
Tavęs net nemotyvuoja tavo nuoširdumas ir atsidavimas, 
besireiškiantis herojiškais darbais dėl Dievo. Vienintelė 
motyvacija, ant kurios ilsisi Dievo jėga, yra Tiesa – Kristaus 
aukos turinys slepiantis savyje besąlyginę Dievo meilę. 

Kai Šventoji Dvasia apreiškia ir dovanoja tau Karališką 
paklusnumą, Dievas gali tau patikėti dalykus, kurių kito tipo 
paklusnumas nepriimtų. Jis gali tau patikėti blogas aplinkybes, 
sunkaus charakterio žmones, negarbę, sunkumus, klaidas ir 
silpnumą, nes Jis žino, kad Karališkas paklusnumas tave išlaikys 
ir nuves iki dangaus.  
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Krikščionis, kuris naudoja Karališką paklusnumą santykių su 
Dievu statyboje, nepasižymi herojiškais žygdarbiais ar išoriniu 
dvasingumo rūbu, bet slepia savyje intymų, nereklamuojamą ir 
brangų motyvą – paklusti Dievui remiantis Tiesa apreikšta ant 
kryžiaus.  

Velnias nebijo krikščionio darbų ir atsidavimo Dievui, jis bijo 
apreikštos Tiesos. Didžiausią nerimą jam kelia Kristaus aukos 
turinio apreiškimas krikščionio širdyje, todėl jis visais būdais 
stengiasi atitraukti krikščionį nuo paklusnumo Tiesai. Tai 
nutiko Galatijos bažnyčios krikščioniams.  

 Galatams 5:7 Jūs taip gražiai bėgote! Kas gi jums 
sukliudė paklusti tiesai? 

 

Priėmę Kristaus auką ir patikėję Dievo meile, krikščionys šioje 
bažnyčioje buvo įkvėpti meilei ir santykiams su Dievu. Tačiau 
kažkuriuo metu jų akys nukrypo nuo Kristaus aukos turinio. Jų 
paklusnumas Dievui nebesirėmė Tiesa, bet darbais.  

Galatijos bažnyčia net nepastebėjo, kada nukrypo nuo tiesos, 
nes jų darbai ir bažnytinis gyvenimas nepasikeitė. Jų noras būti 
švariems Dievo akivaizdoje nedingo, maldos ir geri darbai taip 
pat nesumažėjo, tačiau kažkas kertinio jų širdies viduje 
pasikeitė.  

 Galatams 3:1 O neprotingi galatai! Kas jus, kuriems 
akivaizdžiai buvo nupieštas Jėzus Kristus tarsi pas jus 
nukryžiuotas, apkerėjo, kad nepaklustumėte tiesai? 
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Dabar visas jų gyvenimas ir paklusnumas Dievui buvo 
motyvuojamas kažkuo kitu, bet ne Tiesa. Kristus nukryžiuotas 
ir šios aukos turinys dingo iš jų širdžių radarų, todėl 
automatiškai pasikeitė ir jų motyvas, skatinantis eiti į bažnyčia, 
melstis, pasninkauti ir daryti gerus darbus. Dabar jie sėmė jėgas 
ne iš Kristaus aukos ir joje paslėptos Dievo meilės, bet iš savęs 
– savo darbų ir dvasinio tobulėjimo. Po šio, atrodytų, nežymaus 
„spragtelėjimo“ širdies viduje, velniui Galatijos bažnyčia 
nebebuvo pavojinga. Velnias ir šiais laikais veikia tuo pačiu 
principu. Jam nebaisūs krikščionio darbai, emocijos ir 
žygdarbiai. Jam neparanki Tiesa, apreikšta mūsų širdyse. 

Bent vienas iš šių paklusnumo tipų 
slepiasi krikščionio viduje. Kiekvienas 
iš jų gali apsirengti tam tikrais darbais, 
veikla ir siekiais. Nors iš išorės jie gali 
būti panašus, Dievas pastebi Karališką 

paklusnumą, kuris apreiškia Kristaus kvapą, t.y. Jo besąlyginę 
meilę Tėvui ir žmonėms.  

Šventoji Dvasia daro mus karaliais, tais, kurie gyvena Dievo 
Karalystėje ir savo širdyje saugo paslėptą karališką paklusnumą.  

I Petro 2:9 O jūs esate „išrinktoji giminė, karališkoji 
kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad 
skelbtumėte dorybes“ To, kuris pašaukė jus iš tamsybių 
į savo nuostabią šviesą. 
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V SKYRIUS 
 

DIEVO KELIŲ PASLAPTIS 

 

r Dievo žodyje 
apreikštos tiesos 
prieštarauja viena 
kitai? Dažnai galime 

stebėti atvejus, kada  pavieniai 
krikščionys ar įvairios krikščioniškos bendruomenės ir 
bažnyčios nesutaria ir ginčijasi tarpusavyje, cituodamos tą pačią 
Bibliją, ir aiškindamos jiems apreikštas Dievo žodžio tiesas. 
Kada klausomės vieni kitų atskirai, atrodo, kad kiekvienas 
kalbame tiesą, taip aiškiai ir suprantamai išdėstytą Dievo 
žodyje. Tačiau, kodėl suėjus drauge kyla ginčai ir nesutarimai, 
nors visi remiamės ta pačia Biblija? Neretai net ir tos pačios 
krikščioniškos bendruomenės nariai nesutaria, kurio iš jų 
apreiškimas yra tikresnis, svarbesnis ir atėjęs iš Dievo? Nors 
kiekvieno iš jų apreiškimas yra atėjęs iš to paties Dievo, tačiau 
kyla ginčai dėl jų. Ar Dievo žodis prieštarauja pats sau, ar 
Biblijoje apreikštos dvasinės tiesos prieštarauja viena kitai? Juk 
Biblijoje parašyta, kad  Kristus nėra padalintas. 

1 Korintiečiams 1:13 Argi Kristus padalytas? Argi 
Paulius buvo už jus nukryžiuotas? Argi vardan 
Pauliaus buvote pakrikštyti? 

Kai kurių ginčų tarp krikščionių priežastis yra ta, kad Dievo 
žodyje apreikštos tiesos skiriasi pagal savo svarbumą. Jos negali 
būti lyginamos ir nėra konkuruojančios tarpusavyje. Kaip 
medžio šaknys, kamienas ir  pagrindinės šakos negali būti 

A 
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lyginamos tarpusavyje, nors visos dalys 
priklauso tam pačiam medžiui, taip ir 
Dievo žodžio kertinės ir pamatinės tiesos 
negali būti lyginamos su iš jų 
išaugusiomis tiesomis. Medžio kamienas 
yra pagrindinė antžeminė medžio dalis, o 
storos laikančios šakos yra svarbesnės už 
mažesnes, išaugusias iš jų.  

Taip pat yra ir su Dievo žodžiu. Dievo 
žodžio kamienas ir kertinė ašis yra Kristaus mirtis už mūsų 
nuodėmes ir prisikėlimas iš mirusiųjų. Nėra svarbesnės ir 
reikšmingesnės tiesos. Visos kitos tiesos laikosi ant šios ir yra 
PRIKLAUSOMOS nuo jos. Todėl Dievo žodžio apreiškimas 
apie mūsų elgesį šeimoje ar darbe, bažnyčios statybą, dvasines 
dovanas, tarnavimą ar kitos tiesos nėra lygiavertės kertinei 
tiesai, bet tarnauja jai. 

1 Timotiejui 4:15 Tikras žodis ir vertas visiško 
pritarimo, kad Kristus Jėzus atėjo į pasaulį išgelbėti 
nusidėjėlių, kurių pirmasis esu aš. 

 

Dievo darbai ar Dievo keliai?   

Vienas iš didžiausių šių dienų krikščionių ir daugelio 
bendruomenių troškimų yra noras matyti Dievo darbus bei 
patirti realų Jo jėgos pasireiškimą. Bene daugiausia pastangų, 
maldų ir pamokslų šiandien nukreipta į siekį matyti Dievo 
darbus. Tai dažnai apibūdinama kaip troškimas sulaukti 
„prabudimo“.  Pamokslai ir maldos dėl „prabudimo“, Dievo 
jėgos ir Šventosios Dvasios dovanų prašymai, troškimas matyti 
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Dievo stebuklus ir ženklus tapo kertine šių dienų pamokslavimo 
ir maldos gyvenimo temų. Tačiau tuo pačiu metu Dievo jėga, 
realumas, ženklai ir stebuklai išlieka vienu iš didžiausių deficitų. 
Kodėl, atrodytų, Dievas negali parodyti savo galingų darbų, kai 
Jo tauta tiek daug prašo, meldžiasi ir trokšta? To priežastis yra 
Dievo kelių ignoravimas, išmainant juos į Dievo darbus.  

Apreiškimas Jonui 15:3 Jie giedojo Dievo tarno Mozės 
giesmę ir Avinėlio giesmę: „Didingi ir nuostabūs Tavo 
darbai, Viešpatie, visagali Dieve! Teisingi ir tikri Tavo 
keliai, šventųjų Karaliau!  

Dievo kelių pažinimas nevertai tapo antraeile ir mažiau svarbia 
tema ir siekiu krikščionio gyvenime. Dievo keliai nemažai daliai 
krikščionių vis dar yra sunkiai suprantami, neviliojantys ir 
mažiau patrauklūs nei Dievo darbai. Juk Dievo keliai tokie 
paslaptingi, nekonkretūs, nematomi ir nerezultatyvūs, lyginant 
juos su Dievo darbais. Todėl ką tik įtikėjęs krikščionis iš pradžių 
siekia Dievo darbų, ir tik vėliau - Dievo kelių.  

Dievo darbai yra labai svarbi tema ir teisingas troškimas, kuris 
yra, ar bent jau turėtų būti, kiekvieno krikščionio širdyje, tačiau 
tuo pačiu metu ši Dievo žodžio tiesa nustelbia ir užgožia žymiai 
svarbesnę tiesą - Dievo kelius. Dievo keliai yra panašūs į 
medžio šaknis, kurių nesimato, bet kuriomis atiteka energija ir 
gyvybės syvai į medžio kamieną, ir kurių dėka medis maitinasi, 
auga ir neša vaisius. Dievo darbai vaikšto Dievo keliais. 

Patyręs ūkininkas pirkdamas sodinuką žiūri į šaknis, o ne į 
šakas, nes supranta, kad sodinuko prigijimas ir augimas 
priklauso nuo šaknų. Jis supranta, kad medžio šaknys yra 
svarbiau už antžeminę jo dalį. 
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Kartais mums atrodo, kad žmogui užtektų tik pamatyti Dievo 
stebuklą bei patirti Jo jėgą, ir jis pultų sekti paskui Jėzų. Juk, jei 
jis pamatytų, kaip prikeliamas iš mirusiųjų žmogus, kaip Dievas 
padaugina maistą, atveria aklajam akis ir kurčiajam ausis, jis 
būtinai įtikėtų ir taptų atsidavusiu krikščioniu. Tačiau 
skaitydami Bibliją matome, kad taip nėra. 

Ryškiausias to pavyzdys yra Izraelio tautos istorija. Dievas 
išvedė Izraelio tautą iš Egipto parodydamas galingus ženklus ir 
stebuklus. Taip pat ir vesdamas juos per dykumą, Viešpats 
padarė daug galingų ženklų ir stebuklų. Nei viena tauta negali 
pasigirti tuo, kad matė persiskiriančią jūrą ir perėjo pėsčiomis 
jos viduriu. Izraelio tauta dykumoje kiekvieną dieną buvo 
maitinama antgamtiniu maistu mana, kuri krito iš dangaus, jie 
gėrė vandenį iš uolos ir matė daugybę kitų Dievo stebuklų. Vis 
dėlto, tai nepadėjo jiems ir daugelis iš jų neįėjo į Pažadėtąją 
žemę dėl netikėjimo. Nors Izraelio tauta matė daug galingų 
Dievo darbų, jie greitai pamiršdavo juos ir sukildavo prieš 
Dievą. 

 

                  DIEVO KELIAI 

           DIEVO DARBAI 
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Panašiai vyko ir Jėzaus tarnavimo žemėje metu. Nepaisant, kad 
daugelis matė Jėzaus daromus stebuklus, stebėjosi jais ir 
ateidavo pamatyti bei patirti išgydymų ir išlaisvinimų iš 
demonų, jie netikėjo Jėzumi ir nesekė paskui Jį. Fariziejai 
pamatę, kaip Jėzus prikėlė iš mirusiųjų Lozorių, nutarė nužudyti 
ne tik Jėzų, bet ir Lozorių. Šis stebuklas jiems nepadarė tokio 
įspūdžio, kokio tikėtumėmės mes.  Dievo darbų ir stebuklų 
pamatymas ir patyrimas nepakeisdavo jų širdies.  

Skaitydami apie Mozę, mes pastebime, kad Jis matė kažką 
daugiau nei Dievo darbus. Mozė turėjo jėgų iškęsti 
pasipriešinimą, sukilimą, sunkumus ir nuolatinį Izraelio tautos 
nepasitenkinimą. Jis ištikimai tarnavo ir išliko tvirtas iki galo. 
Ką Mozė matė, ko nepastebėjo ir nematė Izraelio tauta? 

Psalmės 103:7 Jis savo kelius apreiškė Mozei, ir 
Izraelio vaikai matė Jo darbus. 

Mozė ne tik matė Dievo darbus, bet jam buvo apreikšti Dievo 
keliai. Šie pavyzdžiai moko mus teisingai įvertinti ir pasirinkti 
savo gyvenimo siekius ir prioritetus. Išėjimo knygoje mes 
matome, kad Mozės pagrindinis troškimas buvo ne pamatyti ir 
patirti kuo daugiau stebuklų ir Dievo darbų, bet suprasti Jo 
kelius.   

Išėjimo 33:13 Jei tad radau malonę Tavo akyse, 
apreikšk man savo kelius, kad Tave pažinčiau ir 
galėčiau atrasti malonę Tavo akyse, nes tie žmonės yra 
Tavo tauta“. 
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Viena iš krikščionio atsitraukimo nuo 
Dievo priežasčių yra Dievo kelių 
nepažinimas.  Skaitydami apie Izraelio 
ir Judo karalystėje gyvenusius karalius 
pastebime, kad jų gyvenimo vaisiai 
priklausė nuo to, kokiais keliais jie 
vaikščiojo. Kokie būdavo jų gyvenimo 
keliai, tokie būdavo ir jų darbai. Žmogaus elgesys ir darbai 
priklausė nuo to, kokiais keliais jis vaikščiojo. Todėl, jei kuris 
nors karalius vaikščiojo neteisingais keliais, tikėtis iš jo gero 
elgesio ir darbų nevertėjo. Nei vienas negali daryti gerų darbų ir 
pasižymėti tinkamu elgesiu (nors gali to labai trokšti), jei jis 
vaikšto neteisingais keliais. Taigi žmogaus keliai yra žymiai 
svarbesni už žmogaus darbus.  

 II Karalių 8:27 Jis vaikščiojo Ahabo namų keliais ir 
darė pikta Viešpaties akyse, nes buvo Ahabo namų 
žentas. 

Kartais krikščionis negali suprasti, kodėl jo gyvenime 
pralaimėjimų yra daugiau nei pergalių, kodėl reikia tiek daug 
jėgų ir prakaito, kad įveikti sunkumus, trūkumus ir išlikti 
tikėjime? Kodėl pasaulis, vidiniai sunkumai, aplinkybės ir 
problemos yra stipresnės už mus ir taip sunkiai įveikiamos, nors 
Dievo žodyje yra pilna pažadų gyventi pergalėje?  

Panašiai vyko ir Izraelio tautos istorijoje. Izraelio tauta nuolat 
susidurdavo su priešais, kurie buvo stipresni už juos. Kai kuriais 
laikotarpiais Izraelis milžiniškomis pastangomis stengdavosi 
nusimesti priešo jungą ir išsilaisvinti iš priespaudos, tačiau 
pergalės būdavo taip sunkiai, o dažnai ir visai nepasiekiamos. 
Psalmių knygoje Dievas atskleidžia pergalės paslaptį. 
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Psalmės 81:13-14 O kad mano tauta klausytų manęs, 
kad Izraelis eitų mano keliais!  Tuojau pažeminčiau jų 
priešus ir prieš jų prispaudėjus pakelčiau ranką! 

Dievas šioje Psalmėje atskleidžia, kad pergalė slypi ne 
pastangose ir darbuose, bet keliuose. Jei krikščionis pažįsta 
Dievo kelius ir jais vaikšto, priešas nuo tokio krikščionio 
lengvai bėga ir traukiasi. Vaikščiojimas Dievo keliais ne tik 
užtikrina pergalę, bet ir sutrumpina mūšio laiką.  

Kaip žmogaus gyvenimas ir darbai priklauso nuo jo kelių, taip 
ir Dievo darbai priklauso nuo Dievo kelių. Jei krikščionis 
pažįsta ir vaikšto Dievo keliais, tada į jo gyvenimą ateina ir 
Dievo darbai. Tada krikščionis mato Dievo pagalbą, patiria Jo 
meilę, paguodą ir padrąsinimą. Velnias siekia ne atitraukti 
krikščionį nuo darbų, bet išvesti jį iš Dievo kelių.  

Senajame Testamente apie Saliamono sūnų Roboamą parašyta, 
kad jis buvo stiprus trejus metus. Jo stiprybė priklausė nuo kelių, 
kuriais jis vaikščiojo. Kol Roboamas vaikščiojo savo tėvo 
Dovydo keliais, tol jis buvo stiprus ir jam sekėsi, bet kai tik jis 
pakeitė kelius, į jo gyvenimą atėjo pralaimėjimai.  

 
II Kronikų 11:17 Jie sustiprino Judo karalystę ir padarė 
Saliamono sūnų Roboamą stiprų trejus metus; nes tuos 
metus jie vaikščiojo Dovydo ir Saliamono keliais. 
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Kas yra kelias ir ką reiškia vaikščioti? 

Viena iš priežasčių, kodėl Dievo kelių pažinimas nėra daugelio 
krikščionių „top“ prioritetų sąraše yra ta, kad Dievo keliai nėra 
matomi fizinėmis akimis. Todėl daugeliui būna visai neįdomu, 
nepraktiška ir nuobodu ieškoti kelių, kurie nėra apčiuopiami ir 
matomi. Kiti gi dažnai vadina Dievo keliais tam tikrą religinę 
veiklą, pavyzdžiui Biblijos skaitymą, maldą ar bažnyčios 
lankymą. Dievo kelias - tai ne maršrutas į bažnyčią ar maldos 
susirinkimą, tai ne Biblijos skaitymas, maldos laikas ar pinigų 
davimas vargšui. Tai ne evangelizacija ar sekmadienis, 
užpildytas religine veikla. Daugelis Izraelio karalių, kurie gynė 
savo tautą nuo priešų, prižiūrėjo šventyklą, vykdė įvairius 
religinius ritualus ir ceremonijas, tvirtino miestus,  laimėdavo 
mūšius ir darė nemažai naudingų dalykų savo tautai, nebuvo 
priskirti prie tų, kurie vaikščiojo Viešpaties keliais. 

Kadangi Dievo keliai nėra matomi fizinėmis akimis, jie yra 
apreiškiami žmogaus viduje. Jei Dievo darbus galima pamatyti, 
tai Dievo kelius galima tik suprasti Šventosios Dvasios teikiamu 
apreiškimu. Norint pamatyti Dievo darbus, ne visada reikalingas 
asmeninis bendravimas ir ryšys su Viešpačiu. Dievo darbus gali 
matyti tiek tikintis, tiek ir netikintis žmogus, tačiau Dievo kelių 
pažinimui yra būtinas asmeninis bendravimas su Viešpačiu. 

Patarlės 3:17 Jos keliai – malonės keliai, visi jos takai 
– ramybė. 

Jėzus savo tarnavimo žemėje metu siekė nukreipti žmonių 
žvilgsnį nuo išorinių tradicijų ir darbų į žmogaus vidų, t.y. 
pamatyti savo širdies nusistatymą ir motyvaciją. Jėzus parodė, 
kad svarbu ne kiek ilgai tu meldiesi, pasninkauji ar kiek daug 
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aukoji, bet su kokia motyvacija tu tai darai. Jis perkėlė akcentą 
iš klausimo „kiek“ į klausimą „kaip“.  

Mato 6:5 „Kai meldžiatės, nebūkite kaip veidmainiai, 
kurie mėgsta melstis, stovėdami sinagogose ir gatvių 
kampuose, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau 
jums: jie jau atsiėmė savo atlygį. 

Todėl Dievo keliai slepiasi ne kažkur visatoje ar tolimoje 
galaktikoje, bet žmogaus viduje. Jis savo kelius apreiškia ir 
atskleidžia tiems, kurie leidžia Šventajai Dvasiai apšviesti 
širdies akis ir keisti jų vidinį nusistatymą ir motyvaciją. Todėl 
be asmeninio bendravimo ir leidimo Šventajai Dvasiai darbuotis 
su mūsų vidumi, neįmanoma pažinti Dievo kelių.  

Kada Šventoji Dvasia apreiškia mums Dievo kelius, mūsų 
gyvenimo būdas keičiasi. Ne visada tai yra matomi ir ryškūs 
elgesio pasikeitimai, nes dažnai darbai gali išlikti tokie patys. 
Tu gali tarnauti, melstis, skaityti Bibliją tiek be Dievo kelių 
pažinimo, tiek ir vaikštant Dievo keliais. Tu gali daryti tuos 
pačius darbus, bet jei tu vaikštai Dievo keliais, tavo motyvacija 
bus kitokia – ji bus apšviesta Šventosios Dvasios. 

Apaštalas Paulius buvo Dievo paskirtas apaštalu ir mokytoju 
pagonims. Vienas iš pagrindinių dalykų, kurių apaštalas Paulius 
mokė įtikėjusius pagonis, buvo 
išmokyti juos vaikščioti Viešpaties 
keliais, t.y. priimti ir puoselėti tokį 
gyvenimo būdą, kuris remiasi 
paslėptu širdies bendravimu su Dievu 
ir iš to išplaukiančia motyvacija.  
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I korintiečiams 4:17 Tuo tikslu ir pasiunčiau pas jus 
Timotiejų, kuris yra mano mylimas sūnus ir ištikimas 
Viešpatyje. Jis jums primins mano kelius Kristuje, kaip 
aš mokau visur, kiekvienoje bažnyčioje. 

 

Kodėl kelias arba procesas, kurį mums siūlo praeiti Šventoji 
Dvasia, yra svarbesnis už Dievo darbus? 

Dar viena priežastis, kodėl Dievo keliai nėra tokie patrauklūs 
kaip Dievo darbai yra ta, kad Dievo kelių pažinimas yra 
procesas, kuris užtrunka, o Dievo darbai įvyksta matomai ir 
iškart.  

Mūsų vidinį žmogų labiausiai keičia ir daro panašų į Jėzų ne tai, 
ką mes darome dėl Dievo, bet tai, kaip mes darome. Mūsų 
širdies nusistatymas ir motyvacija keičiasi ne tada, kai mes 
pamatome kažką įspūdingo iš Dievo ar patiriame emocinį 
pakylėjimą ir didžiulį įkvėpimą. Mūsų vidinei motyvacijai 
pakeisti ir padaryti ją panašią į Kristaus reikia laiko ir specialaus 
proceso, kurį parengia ir SIŪLO PRAEITI Šventoji Dvasia. Tik 
Ji žino, kaip mums padėti, todėl tik Ji gali pravesti mus šiuo 
keliu. Nei mūsų pastangos, nei planai, nei atsidavimas, 
pasiaukojimas ir įvairios religinės priemonės negali priartinti 
prie tos vidinės šviesos, kuri sklinda iš širdies motyvo, apšviesto 
Šventosios Dvasios.  

Skaitydami Biblijoje apie Izraelio karalius, galime pastebėti, 
kad kiekvienas iš jų buvo lyginamas su karaliumi Dovydu. 
Dovydo širdis ir jo motyvacija buvo etalonas kitiems Izraelio 
karaliams. Tačiau, kaip buvo nukaldinta Dovydo motyvacija, 
apibrėžianti jo santykius su Dievu ir žmonėmis?  



Dangaus Karalystės paslaptys 

117 

 

II Kronikų 17:3 Viešpats buvo su Juozapatu, nes jis 
vaikščiojo ankstesniais savo tėvo Dovydo keliais ir 
negarbino Baalo. 

Dovydas buvo vienintelis karalius, kuris atėjo į valdžią kitokiu 
būdu, nei visi po jo sekusieji. Dovydas gavo karalystę iš Dievo 
rankų praeidamas ilgą procesą. Visi kiti karaliai gimdavo 
karališkojoje šeimoje ir pavedėdavo karalystę arba neteisėtai ją 
užgrobdavo. 

Nors Dovydas nuo ankstyvos jaunystės žinojo apie Dievo planą 
padaryti jį Izraelio karaliumi, praėjo nemažai laiko, kol tai 
išsipildė. Dovydas nesistengė pats tapti karaliumi, bet leido 
Šventajai Dvasiai vesti jį per pergales, atmetimą, pažeminimą, 
sunkumus, klaidas, slapstymąsi ir pasiaukojimą. Šis kelias 
nukaldino jo vidinį širdies motyvą, kuriame nebuvo noro 
užgrobti, turėti ir išlaikyti karalystę ar naudoti ją savo tikslams. 
Dovydas savo gyvenime susidūrė su galimybe „pasiimti“ Dievo 
pažadą, nužudant karalių Saulių, bet to nedarė. Dovydas taip pat 
patyrė pavojų, kada karalystė buvo trumpam išslydusi iš jo 
rankų, bėgant nuo sūnaus Abšalomo. Dovydas nesistengė bet 
kokia kaina išlaikyti karalystę, bet patikėjo viską į Dievo rankas. 

2 Samuelio 16: 11-12 Dovydas kalbėjo Abišajui ir 
visiems tarnams: „Štai mano paties sūnus ieško mano 
gyvybės. Tuo labiau šis benjaminas. Palikite jį 
ramybėje, tegul jis keikia, nes jam taip liepė Viešpats. 
Gal Viešpats pažvelgs į mano sielvartą ir man atmokės 
geru už jo šiandieninius keiksmus“. 

Biblijoje skaitome, kad Dovydas praėjo nelengvą kelią, kurio 
metu visai nebuvo panašu, kad jis taps karaliumi, veikiau atrodė, 
kad jis tuoj-tuoj pražus nuo karaliaus Sauliaus rankos. 
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Sunkiausiu metu Dovydo širdyje vyko Šventosios Dvasios 
darbas užgrūdinant teisingą motyvaciją, o Dovydo lūpose gimė 
daug pranašiškų psalmių. Leisdamas Dievui vesti jį per procesą, 
Dovydas tapo karaliumi (nors padarė nemažai klaidų) ir išlaikė 
nukaldintą vidinį nusistatymą iki galo. Jo elgesys nebuvo be 
priekaištų, bet jo širdies motyvacija ir nusistatymas išliko tvirti. 

Daugelis kitų Izraelio karalių, kuriems išorinės pergalės ir šalies 
ūkis rūpėjo labiau už vidinį procesą, neišlaikydavo karalystės, 
pergalių metu pasididžiuodavo, o sunkumų metu – išsigąsdavo. 
Jų motyvacija nebuvo nukaldinta ir parengta vaikščioti Dievo 
keliais. Nors jie matė Dievo darbus, patyrė išmintį ir turtus, 
karalystė iš jų dažnai išslysdavo gyvenimo pabaigoje. 

I Karalių 11:4 Saliamonui pasenus, jo žmonos 
nukreipė jo širdį į kitus dievus, ir jo širdis nebuvo 
tobula prieš Viešpatį, jo Dievą, kaip jo tėvo Dovydo 
širdis. 

Taigi, procesas yra žymiai svarbiau už darbus. Vis dėlto, 
nemažai krikščionių didesniu prioritetu laiko darbus ir 
tarnavimą, nei Dievo kelius, kurie nusako mūsų motyvaciją. 
Todėl dažnai krikščioniškos bendruomenės skyla ir sukyla viena 
prieš kitą, kaip ir Saliamono karalystė suskilo, nepaisant turėtos 
valdžios išminties, pergalių ir sėkmės.  

 

 

 

 



Dangaus Karalystės paslaptys 

119 

 

Procesas – vidinis ir slaptas 

Vienas iš Dievo kelių pažinimo proceso bruožų yra tas, kad šis 
procesas yra slaptas ir vidinis, todėl niekas jo nemato, išskyrus 
tave ir Dievą. Esant įvairioms gyvenimo aplinkybėms, 
pralaimėjimams ir pergalėms, audroms ir ramybei, kritikai ir 
pagyrimams, mes esame mokomi bendrauti su Dievu ir leisti 
Jam keisti mūsų širdies motyvus, naudojant tas gyvenimo 
aplinkybes, žmones ir situacijas, kurios supa mus. Šios 
bendrystės metu Šventoji Dvasia apšviečia mūsų širdies akis ir 
mes pamatome Kristaus motyvaciją, kuri keičia mus ir tampa 
mūsų.  

Jei Dievo darbus tu gali pamatyti Internete, išgirsti apie tai 
pasakojant kitus krikščionis, stebėti video ar matyti 
konferencijoje, tai Dievo kelių pažinimo proceso niekas tau 
negali parodyti. Niekas už tave negali praeiti šio proceso ir 
niekas, išskyrus Dievą, negali pakeisti tavo širdies. Jis tai daro 
bendraudamas asmeniškai su tavimi. Jis nenori jokių tarpininkų, 
sutrumpintų maršrutų ir apvažiavimų tavo gyvenime. Jis iki 
pavydo trokšta tavo dėmesio ir leidimo Jam veikti tavo viduje. 

Jokūbo 4:5 Gal manote, kad Raštas veltui sako: 
„Pavydžiai trokšta Dvasia, kuri gyvena mumyse“. 

 

Krikščionis, kuris vertina Dievo darbus labiau už Dievo kelius, 
paprastai tiki sėkme daugiau nei Jėzumi. Jis laukia, kada 
STAIGA nužengs Dievo Dvasia, pakeis jį, apdovanos ir apreikš 
Dievo šlovę. Biblija pilna pavydžių, kada kažkas įvyko staiga. 
Izraelio tauta STAIGA pamatė iš dykumos atėjusį Mozę, kuris 
paskelbė apie Dievo išvedimo iš Egipto planą, Nazareto 
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gyventojai STAIGA pastebėjo, kad Jėzus turi valdžią ir jėgą 
gydyti ligonius ir išvarinėti demonus, Jeruzalės gyventojai 
pamatė, kaip STAIGA ant apaštalų nužengė Šventoji Dvasia ir 
prasidėjo „prabudimas“. Mes dažnai laukiame to „STAIGA“, 
tačiau už šio „STAIGA“ slepiasi kelias ir procesas, per kurį ėjo 
Mozė, Jėzus ir apaštalai. Jiems tai nebuvo „staiga“, nes jie 
vaikščiojo Dievo keliais savo širdies viduje. Išorėje esantiems 
žmonėms, kurie nematė Dievo kelių, tai buvo STAIGA.  

Apaštalų darbai 2:2 Staiga iš dangaus pasigirdo 
ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą 
namą, kur jie sėdėjo. 

 

Krikščioniui, kuris leidžia Viešpačiui vesti jį  slaptoje Dievo 
keliais, Šventosios Dvasios išsiliejimas, tarnavimas ir kiti Dievo 
darbai neįvyksta „STAIGA“, nes jis mato tą procesą, kuris truko 
ir trunka žymiai ilgiau, nei šis „STAIGA“. Tik yra vienas 
skirtumas - proceso niekas nemato, o įvykį „STAIGA“ – pastebi 
visi.  Praėjęs Dievo kelių pažinimo procesą, krikščionis pradeda 
vertinti procesą labiau nei Dievo darbus, nes to proceso metu jis 
įgyja Dievo pažinimą, o bendrystė su Dievu tampa didžiausiu 
malonumu krikščionio gyvenime.  
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Kaip pakeisti kelius? 

Prieš Jėzaus tarnavimo žemėje pradžią, Dievas pasiuntė Joną 
Krikštytoją su kertine žinia Izraelio tautai - „Paruoškite 
Viešpačiui kelią“. 

Luko 3:4-6 kaip parašyta pranašo Izaijo žodžių 
knygoje: „Dykumoje šaukiančiojo balsas: ‘Paruoškite 
Viešpačiui kelią, ištiesinkite Jam takus! Kiekvienas 
slėnis tebūna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis – 
nulygintas. Kreivi keliai tetampa tiesūs, o duobėti – 
išlyginti. Ir kiekvienas kūnas išvys Dievo išgelbėjimą’ 
„. 

Ši žinia buvo skirta ne tik paprastiems žmonėms, bet ypač 
uoliausiai Dievo ieškantiems fariziejams ir rašto aiškintojams, 
kurių religinė veikla buvo pilna įvairių taisyklių ir ritualų. 
Tačiau Dievas siekė atkreipti jų dėmesį į savo vidų, kad jie 
peržiūrėtų savo motyvaciją, kodėl jie daro tuos darbus. Dievas 
siekė parodyti, kad jų vidinis nusistatymas ir motyvacija, su 
kuria jie taip uoliai atlieka religinius darbus, yra neteisinga ir 
žmogiška. Ji pilna savanaudiškumo, savojo teisumo ir išdidumo. 
Tai yra žmogiški keliai. Todėl Dievas kvietė juos atsisakyti šios 
motyvacijos ir pažvelgti į Jėzų, kuris ateina įvykdyti Dievo 
teisumo ir dovanoti nevertai ir už dyką amžiną gyvenimą. Ši 
dovana atneša žmogui išlaisvinimą iš savo savanaudiškų 
motyvų kalėjimo.  

 Jeremijo 26:13 Taigi dabar pakeiskite savo kelius bei 
darbus ir klausykite Viešpaties, savo Dievo, tai Jis 
pasigailės jūsų ir nesiųs sunaikinimo. 
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Šių dienų krikščionybėje siekimas Dievo ženklų, uolus 
tarnavimas, bažnyčios lankymas, maldos ir aukojimasis vis dar 
gali turėti tuos pačius žmogiškus motyvus. Šventoji Dvasia, 
būtent, siūlo savo būdą ir procesą, kurio metu šie žmogiški 
motyvai yra pakeičiami į Kristaus nusistatymą.  

Vienas iš šio proceso bruožų yra laikas. Pirmiausia tai reiškia, 
kad šis procesas užtrunka. Kartais krikščioniui kyla 
pagundymas: „kam gaišti laiką ir terliotis su tuo procesu, kada 
nežinai, ko čia tas Dievas nori ir vazojasi su manimi, juk galėtų 
tiesiog išlieti jėgą ir viską akimirksniu išspręsti?“. Tačiau 
Dievas to nedaro. Kartais krikščionis nesupranta, kodėl Dievas 
neskuba jo naudoti galingai, kodėl greitai nepildo savo pažado 
padaryti jį pranašu, pastoriumi ar išspręsti visas jo gyvenimo 

problemas. Kažkodėl šie dalykai 
ateina tada, kai jų jau nelabai 
bereikia, kai Jėzus tampa mielesnis 
už tai, ką Jis daro. Šis procesas 
užtrunka, būtent, todėl, kad pakeistų 
mūsų motyvaciją ir mes priimtume 
Dievo dovaną ir darbus su teisinga 

širdimi, gebančia tai išlaikyti iki gyvenimo pabaigos. 

Biblijoje skaitome, kad Jėzui buvo išpranašauta ir pažadėta 
valdžia ir karalystė, tačiau Jo tarnavimo žemėje metu, vargiai 
kas matė Jį kaip Karalių. Tai nebuvo Jo žemiško karaliavimo 
laikas. Velnias dykumoje taip pat siūlė Jėzui karalystę, bet Jėzus 
nepriėmė jos. Žemėje Jėzaus laikas buvo mirti už žmonių 
nuodėmes ir po mirties ant kryžiaus ir prisikėlimo iš mirusiųjų 
– priimti visą valdžią ir karalystę. Jėzus vaikščiojo Dievo 
keliais, nes žinojo laiką, kada kentėti, ir kada priimti valdžią. 
Velnias visada siūlo tuos pačius dalykus, kuriuos yra pažadėjęs 
Dievas, bet prieš laiką, t.y. nepraėjus proceso. Jis siūlė Jėzui 
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valdžią, kurią Jėzus gavo po mirties, jis siūlė Abraomui 
ankščiau susilaukti sūnaus, todėl gimė Izmaelis. Velnias visada 
siūlo gerus dalykus gauti greitai ir lengvai, nepraeinant proceso 
ir nekreipiant dėmesio į širdies nusistatymą. Juk, koks skirtumas 
su kokia širdimi tu tarnauji Dievui, svarbu, kad tarnauji... 

Kitas Dievo kelių pažinimo proceso bruožas yra šaltinis. Yra 
ne taip svarbu, ką tu gauni, bet iš kokio šaltinio tai ateina. Kada 
Jėzus buvo gundomas dykumoje, 
velnias Jam nesiūlė paleistuvauti, 
keiktis, ar svaigintis. Jis siūlė 
turtus ir karalystę (kas Jėzui pagal 
žodį buvo pažadėta), tarnavimą 
šlovėje (šokti nuo Šventyklos 
stogo ir sulaukti antgamtinės 
pagalbos), daryti stebuklus (versti 
akmenis duona). Visus šiuos 
dalykus Jėzus gavo, tačiau vėliau 
ir iš kito šaltinio, t.y. iš Dievo. 
Jėzus padaugino duoną ir žuvį, darė daug kitų stebuklų ir gavo 
valdžią. Tačiau visus šiuo dalykus Jis darė ir gavo turėdamas 
kitokią motyvaciją, nei siūlė velnias. 

Mūsų motyvacija parodo iš kokio šaltinio mes tikimės pagalbos 
ir dovanų. Jei mes norime padaryti įžymų savo vardą ir siekiame 
tarnavimo, Šventosios Dvasios dovanų, tai mes galime gauti tai 
iš kito šaltino. Tada tai ne tik mus paklaidins, bet ir sukels žalą 
kitiems. Tačiau, jei mes leidžiame Šventajai Dvasiai parengti ir 
užgrūdinti mūsų širdį Kristaus motyvu, tada mes būname 
prikabinti prie tinkamo šaltinio ir Dievo dovanos ir jėga pasiekia 
kitus žmones. 
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Už ką gauname atlyginimą? 

Krikščionis, kuris iškelia Dievo darbus aukščiau už Dievo 
kelius, paprastai yra pilnas įtampos ir konkurencijos. Tai lemia, 
kad jis tikisi gauti atlyginimą danguje už nuveiktus darbus 
žemėje. Tada jis lygina save su kitais ir skaičiuoja, kiek žmonių 
per jį įtikėjo, kiek ligonių buvo pagydyti, kiek pamokslų jis 
pasakė ir kiek pinigų ir laiko paaukojo Viešpačiui. Ir priešingai, 
krikščionis, kuris negali pasigirti dideliais darbais, pasineria į 
depresiją ir „nurašo“ save, galvodamas, kad jo paprastas ir 
nerezultatyviai buitiškas gyvenimas nesukraus jam turtų ir 
atlyginimo danguje. Tada mama auginanti vaikus ar krikščionis 
turintis sunkų darbą  su nerimu laukia savo kelionės į dangų, 
galvodami iš Jėzaus išgirsti 
priekaištus už neįvykdytą tarnavimą 
ir pašaukimą bei rasti danguje ne 
gražų namą, bet varganą lūšną – juk 
neuždirbo atlyginimo... 

Tačiau Biblija pilna pamokymų ir pavyzdžių, kuriais Dievas 
rodo, kad krikščionis atlygį gauna ne už darbus ir jų kiekį, bet 
už kelius, kuriais jis vaikšto. 

Karalių 8:39 išklausyk danguje, atleisk jiems ir 
atlygink kiekvienam pagal jo kelius, kaip Tu matai jo 
širdyje, nes Tu vienas pažįsti kiekvieno žmogaus širdį, 

Todėl žymiai yra svarbiau ne tai, kiek tu darai, bet kaip tu darai. 
Dievo akyse  vieno ar kelių vaikų mama gali būti žymiai 
turtingesnė, nei stadionams pamokslaujantis evangelistas, nes 
Dievas vertina ir atlygina ne už tai, ką tu darai, bet už tavo 
gyvenimo slaptus motyvus ir procesą, kuriuo tu eini, vedamas 
Šventosios Dvasios. 
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Tą patį kalbėjo ir apaštalas Paulius. Jis buvo pašauktas skelbti 
Evangeliją pagonims, tačiau šis pašaukimas su visa eile darbų 
nebuvo jo pasigyrimas. Priešingai, apaštalas Paulius sakė, kad 
tai yra jo pašaukimas ir pareiga, už kurią jis atlygio danguje 
negaus. Pagrindinis atlygis apaštalui Pauliui danguje yra ne tai, 
kad jis skelbia Evangeliją, bet KAIP jis skelbia. Jo širdies 
motyvacija pagonių atžvilgiu, jo santykis su bažnyčiomis, 
kuriame karaliauja meilės motyvacija, yra pagrindinis dalykas, 
už kurį jis tikisi atlygio danguje.  

1 Korintiečiams 9:16-18 Jeigu skelbiu Evangeliją, 
neturiu pagrindo girtis, nes tai mano būtina pareiga, ir 
vargas man, jei Evangelijos neskelbčiau! Jeigu tai 
darau savo valia, turiu atlygį; bet jei darau ne savo 
valia, tai atlieku man patikėtą tarnavimą. Koks tada 
mano atlygis? Ogi kad, skelbdamas Kristaus 
Evangeliją, pateikiu ją veltui ir nesinaudoju savo teise, 
kurią man duoda Evangelijos skelbimas. 

Taigi, šiandien kaip niekad Jėzus kviečia kiekvieną krikščionį 
pažinti Dievo kelius, nes jais vaikšto Dievo pažinimo turtai, 
išmintis, malonė, ramybė. Nors tai užtrunka ir nėra populiaru, 
bet yra vertinga ir amžina. 
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VI SKYRIUS 
 

MALONĖS PASLAPTIS 
 

 

iena iš pagrindinių Dievo dovanų, kurią Jis suteikė 
mums per Jėzaus mirtį ir prisikėlimą yra malonė. Tai 
vienas iš kertinių Naujojo Testamento terminų ir 
daugiausiai pamokslaujamų temų šių dienų 

krikščionybėje. Kiekvienas krikščionis atsivertimo kelio 
pradžioje yra girdėjęs ir priėmęs Dievo malonę, kuri išsiliejo per 
tikėjimą į Jėzaus Kristaus mirtį ir per tikėjimą į Jo prisikėlimą, 
suteikiantį mums antgamtinių jėgų gyventi naują gyvenimą. Tai 
gyvenimas, paremtas Dievo dovana ir antgamtinėmis jėgomis 
gyventi kitaip – gyventi ne išore, bet vidumi, kuris yra laisvas 
nuo nuodėmės ir trokštantis bei sugebantis pasirinkti tai, ko 
nori Dievas. Šiuos antgamtinius troškimus ir sugebėjimą mes 
gauname dovanai iš Dievo. 

Jono 1:16-17 Ir iš Jo pilnatvės mes visi gavome malonę 
po malonės.  Nes Įstatymas buvo duotas per Mozę, o 
malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų. 

Malonė priimama ir reikalinga ne tik krikščioniško kelio 
pradžioje, bet ir kiekvieną dieną. Nors malonė yra kertinis 
kasdieninio krikščioniško gyvenimo elementas, nemažai 
tikinčiųjų jos nesupranta arba apriboja ją. Mūsų krikščioniškas 
gyvenimas ir vaisingumas Dievo Karalystėje priklauso nuo to, 
kaip mes priimame ir suprantame malonę. Dalis tikinčiųjų 
Dievo malonę supranta kaip leidimą nusidėti ir praktikuoti seną 
gyvenimo būdą. Toks malonės supratimas ne tik neišlaisvina 
krikščionio iš senos prigimties, bet uždaro jį į veidmainystės, 

V 
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nepilnavertiškumo ir saviapgaulės kalėjimą, kuris išoriškai 
užsideda šypseną, bet viduje yra pilnas nusivylimo ir  
netikėjimo.  

Kita dalis tikinčiųjų malonę supranta kaip taisyklių rinkinį, ką 
galima ir ko negalima daryti po atsivertimo. Toks malonės 
supratimas taip pat paverčia kasdieninį gyvenimą religinių 
ritualų ceremonija ir dar labiau apsunkina krikščionio gyvenimą 
taisyklėmis, kurių jis nesugeba išpildyti. Nors minėti 
krikščioniško gyvenimo tipai savo kalboje ir gyvenime gali 
vartoti žodį „malonė“, tačiau realaus malonės pasireiškimo 
tokių žmonių gyvenime nėra. Nors yra naudojamos žmogiškos 
pastangos, tačiau trūksta Dievo jėgos praktiškai tai patirti.   

 

Taigi, kokį malonės veidą mes pažįstame? 

Didžioji dalis krikščionių pažįsta malonės veidą, 
kuris  „šypsosi“. Be šio malonės veido pažinimo 
neįmanomas krikščioniškas gyvenimas. Šį malonės 
veidą pažįsta ir priima kiekvienas krikščionis. Apie 
tokį malonės veidą rašo iš apaštalas Paulius.  

Efeziečiams 2:4-9 Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš 
savo didžios meilės, kuria mus pamilo, mus, mirusius 
nusikaltimais, atgaivino kartu su Kristumi, – malone 
jūs esate išgelbėti, – kartu prikėlė ir pasodino danguje 
Kristuje Jėzuje, kad ateinančiais amžiais savo gerumu 
parodytų mums beribius savo malonės turtus Kristuje 
Jėzuje. Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir 
tai ne iš jūsų – tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad 
kas nors nesigirtų. 
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Tai viena iš svarbiausių ir pagrindinių Naujojo Testamento 
temų, kurią Šventoji Dvasia apreiškia apaštalų laiškuose. 
Apaštalo Pauliaus laiškuose pagonims daugiausia kalbama ir 
aiškinama apie malonę, kad kiekvienas atsivertęs pagonis 
teisingai suprastų ir PRIIMTŲ malonę, kuri transformuoja ir 
keičia gyvenimą. Apaštalas Paulius laiške Romiečiams detaliai 
aprašo, ką reiškia malonė, o laiške Galatams įspėja ten esančius 
krikščionis apie neteisingą malonės supratimą ir grįžimą prie 
išteisinimo darbais. Kodėl Šventoji Dvasia tiek daug vietos 
Naujajame Testamente skyrė, būtent, malonei, kai šiandien 
daugeliui ši tema yra atsibodusi, paprasta ir „nuvalkiota“. Juk 
labiau norėtųsi, kad Šventoji Dvasia būtų aprašiusi ir 
paaiškinusi,  kaip girdėti Dievo balsą, kaip būti vedamam 
Šventosios Dvasios, kaip gauti ir naudoti Šventosios Dvasios 
dovanas ir panašiai. Tačiau Šventoji Dvasia iš anksto numatė, 
kad visais krikščionybės amžiais malonės supratimas ir 
teisingas jos priėmimas bus kertinė vaisingo krikščioniško 
gyvenimo ašis. 

Labai dažnai nelaimingo, klumpančio, nepastovaus ir 
nevaisingo krikščionio gyvenimo priežastis būna neteisingas 
malonės supratimas arba nenoras priimti iš Dievo įvairialypės 
Jo malonės. Mums Dievo malonė reikalinga kiekvieną dieną, o 
jos priėmimas atveria kelią vaisingumui Dievo Karalystėje. 

Kolosiečiams 1:6 kuris pasiekė jus ir panašiai kaip 
visame pasaulyje, taip ir pas jus neša vaisių ir auga 
nuo tos dienos, kada išgirdote ir pažinote Dievo 
malonę tiesoje. 

Apaštalo Pauliaus gyvenimas buvo ir yra labai vaisingas Dievo 
Karalystėje. Didžioji dalis Naujojo Testamento parašyta, būtent, 
apaštalo Paulius. Jis buvo kertinis Dievo įrankis atverčiant 
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pagonis iš tamsos į šviesą. Kokia buvo tokio vaisingo gyvenimo 
Dieve priežastis?  

Kiekviename savo gyvenimo etape apaštalas Paulius priimdavo 
ir įgaudavo vis didesnį Dievo malonės pažinimą, kuri reiškėsi 
įvairiausiomis formomis ir aplinkybėmis. Kartais mes 
galvojame, kad malonė apsiriboja Dievo mums dovanai suteiktu 
išteisinimu ir išgelbėjimu per tikėjimą į Jėzų Kristų. Tačiau tai 
yra malonės pradžia, kuri atveria milžiniškus įvairialypės 
malonės turtus Kristuje. Apaštalas Paulius siekė pažinti ir 
priimti visą jam teikiamą Dievo malonę. Kartais Dievo malonės 
pažinimas ir priėmimas būdavo ne toks, kokio tikėjosi Paulius, 
tačiau priėmus įvairias Dievo malonės formas, Pauliaus 
gyvenimas keisdavosi ir prisipildydavo Dievo jėga.  

 

Skaitydami apaštalo Pauliaus laiškus, galime 
pastebėti dar vieną Dievo malonės veidą, kuris, 
iš pirmo žvilgsnio, nėra toks patrauklus ir 
„besišypsantis“, kaip ankščiau minėtas. Tokio 
malonės veido mes dažnai nepažįstame, 
šalinamės ir vengiame. Net ir apaštalas Paulius iš pradžių 
nesuprato, kad tam tikros jo gyvenimo aplinkybės yra Dievo 
duota malonė.  

II korintiečiams 12:7-9 Ir kad perdėm neišpuikčiau dėl 
gausybės apreiškimų, man duotas dyglys kūne, šėtono 
pasiuntinys, kad mane smūgiuotų ir aš neišpuikčiau. 
Dėl to tris kartus meldžiau Viešpatį, kad tai nuo manęs 
atitrauktų. Bet Viešpats man pasakė: „Pakanka tau 
mano malonės, nes mano stiprybė tampa tobula 
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silpnume“. Todėl mieliausiai girsiuosi savo 
silpnumais, kad Kristaus jėga ilsėtųsi ant manęs. 

Nors apaštalas Paulius buvo galingai naudojamas Dievo, jo 
gyvenimas buvo apsuptas žmonėmis ir aplinkybėmis, kurie kėlė 
jam sunkumus, skausmą, pažeminimą, persekiojimus, 
diskomfortą ir kitas įvairias problemas. Iš pradžių Paulius 
stengėsi jų atsikratyti ir meldė Viešpatį, kad tokios aplinkybės 
ir žmonės pasitrauktų iš jo gyvenimo. Tačiau Dievo atsakymas 
į šias maldas buvo visiškai kitoks, nei tikėjosi Paulius.  Dievas 
apreiškė, kad tai yra malonė, apsauganti Paulių nuo išdidumo ir 
užtikrinanti Dievo jėgos nenutrūkstamą pasireiškimą.  

Tai yra malonės veidas, kurį sunkiausia atpažinti ir priimti kaip 
Dievo dovaną. Niekam nepatinka sunkumai, įžeidimai, 
problemos, silpnumas ir trūkumai. Visi mes norime būti tobuli, 
stiprūs, drąsus ir be jokių trūkumų. To siekiame maldomis, 
pasninkais ir gerais darbais. Tačiau kaip dažnai nusiviliame, 
kada, nepaisant mūsų prašymų ir pastangų, išliekame silpni, o 
žmonės ir problemos, sukeliantys mums diskomfortą, niekur 
nedingsta ir nepasitraukia.  Tada mes šaukiame Dievui ir 
užduodame pagrindinį klausimą - „KODĖL ir UŽ KĄ?“. 

Kodėl kai kurios problemos, nuo kurių bėgame, vejasi mus, 
kodėl žmonės, kurių vengiame, nepalieka mūsų?  Dažnai 
krikščionis siekdamas tobulumo „dirba su savo širdimi“, bando 
išgyvendinti kai kurias savo silpnybes ir lipdo iš savęs „dvasinį 
supermeną“, kuris tobulai vykdytų Dievo valią, būtų visada 
stiprus, drąsus ir nugalėjęs visas savo silpnybes ir trūkumus. 
Šiame dvasinio tobulėjimo kelyje krikščionis stengiasi pabėgti 
nuo aplinkybių, žmonių ir savo paties savybių, kurios daro jį 
silpnu ir ne tokiu “dvasingu“ kitų žmonių akyse. Tokiais atvejais 
krikščionis gali keisti darbą, bendruomenę, šalį ar šeimą, 
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siekdamas pabėgti nuo aplinkybių, kurios parodo ir atskleidžia 
jam jo paties silpnybes ir palieka kai kurias iš jų neišspręstas. 
Kartais krikščionis gali pakeisti net ir Kristų, priderindamas ir 
priimdamas Jį kitokį, nei skelbia Evangelija. Jis paverčia Kristų 
sėkmės džentelmenu, aprengia jį „supermeno“ drabužiais, 
nuperka Jam namą, mašiną ir stadioną ir pastato Jį ant 
pjedestalo. Tada toks Kristus tampa jo Dievas. Tačiau ateina 
momentas, kada toks Kristus sudūžta ir krikščionis pamato, kad 
Dievas kažkodėl neskuba pašalinti iš jo gyvenimo tokių 
aplinkybių ir vengia padėti išgyvendinti tam tikrą charakterio 
savybę, kuri krikščionį daro tokiu paprastu ir „nedvasingu“ savo 
paties ar kitų akyse.  

Kada po savo paties tobulėjimo nesėkmių, negalėdami tapti 
„dvasiniais „supermenais“, nusiraminame ir leidžiame 
Viešpačiui kalbėti į mūsų širdį, Jis švelniai prabyla ir paguodžia 
mus, apreikšdamas, kad visą tą laiką mes bėgome ir norėjome 
atstumti Dievo malonę, kuri nuolat lydi mus ir saugo. Dievas 
tada pasiūlo priimti Jo malonę, kuri atrodo kitaip. Kai mes 
priimame šią Dievo malonę, mūsų gyvenimas prisipildo Dievo 
jėga, kuri liečia kitų žmonių širdis ir artina jas prie Jėzaus, mus 
pačius paliekant įskilusiais moliniais indais. 

 

Taigi, kodėl reikalinga mums pažinti kitokį malonės veidą ir 
nuo ko apsaugo mus ši Dievo malonė?  

Aukščiau minėtose apaštalo Pauliaus laiško korintiečiams 
eilutėse Dievas apreiškė ir be jokių užuolankų parodė priežastį, 
kodėl ši malonė mums reikalinga. Jei „besišypsantis“ malonės 
veidas mums suteikia Dievo dovanas, jėgą ir patepimą, tai 
“duriantis“ malonės veidas mus apsaugo nuo išdidumo. 
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Apaštalas Paulius šiame laiške neslepia, kad tokia Dievo malonė 
jam duota, kad neišpuiktų. 

II korintiečiams 12:7-9 Ir kad perdėm neišpuikčiau... 

Išdidumas arba puikybė yra pats pavojingiausias dalykas, prie 
kurio prisilietus skaudžiai nudegama. Tai liudija ir archangelo 
Liuciferio tapimo Šėtonu istorija. Dievo archangelas Liuciferis 
buvo sukurtas tobulo grožio ir turėjo valdžią bei jėgą. Jis matė 
didžiulę Dievo šlovę ir vaikščiojo Jo akivaizdoje. Tačiau vieną 
kartą jis prisilietė prie Dievo šlovės ir jo širdis neatlaikė. Jis 
prisilietė ne prie pornografijos, alkoholio, narkotikų ar pinigų. 
Jis prisilietė prie Dievo šlovės ir didybės, o jo širdis 
pasididžiavo.  Jis krito, amžiams tapdamas Šėtonu ir savyje 
apgyvendindamas išdidumą ir puikybę.  Jis tapo išdidumo 
pirkliu.  

Izaijo 14:12-13 Kaip tu iškritai iš dangaus, Liuciferi, 
ryto aušros sūnau? Kaip tu kritai žemėn, kuris buvai 
pamynęs tautas? Tu sakei savo širdyje: ‘Aš pakilsiu į 
dangų, iškelsiu savo sostą aukščiau Dievo žvaigždžių, 
sėdėsiu dievų kalne tolimiausioje šiaurėje. 

 

Šią prekę jis pasiūlė Edeno sode Ievai ir Adomui, 
kurie ją priėmė į savo vidų. Nuo Ievos ir Adomo 
kritimo laikų, kiekvienas žmogus gimsta su savyje 
paslėptu ir nešiojamu išdidumu, kuris reiškiasi 
noru kažką turėti, kažkuo tapti ar kažką padaryti.  
Kai kuriais gyvenimo etapais šis išdidumas miega 

arba reiškiasi silpniau,  tačiau atsiradus galimybei - sprogsta ir 
„pražysta“.  
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Šią tiksinčią išdidumo bombą nešioja ir kiekvienas krikščionis. 
Ji tiksi ir laukia progos, kada krikščionis paragaus Dievo jėgos 
arba kai Dievas padarys per jį didelį stebuklą. Kartais 
krikščionis savo viduje tyliai puoselėja „prabudimo“ versiją, 
kurioje jis laukia savo valandos ir dienos, kada jam bus atlyginta 
už ilgas maldas, pasninkus ir darbus, kada Dievas staiga išlies 
savo jėgą ir stebuklus. Dievas nori tai padaryti, tačiau Jis tuo 
pačiu metu moko priimti kitą malonės veidą, kuris apsaugotų 
mus nuo šios bombos sprogimo. 

Dažnai mes nekreipiame dėmesio ir nežinome, kad mūsų viduje 
yra paslėpta bomba, laukianti savo valandos ir neįvertiname šios 
bombos pavojaus ir skaudžių pasekmių. Tada mūsų maldos 
būna pilnos prašymų, susijusių su noru patirti Dievo jėgą, gauti 
patepimą ar dalyvauti prabudime.  

Kada Jėzaus mokiniai Jonas ir Jokūbas prašė Jėzaus, kad jie 
sėdėtų šalia Jo sosto, t.y. priimtų valdžią ir jėgą, Jėzus atsakė 
jiems, kad jie nežino, ko prašo.  

Morkaus 10:38 Jėzus atsakė: „Nežinote, ko prašote. 
Ar galite gerti taurę, kurią Aš geriu, ir būti pakrikštyti 
krikštu, kuriuo Aš krikštijamas?“ 

Kaip galima nežinoti, ko prašome? Juk mes uoliai prašome 
prabudimo, dvigubo ir trigubo patepimo, ženklų ir stebuklų, 
Dievo jėgos ir dvasinių dovanų. Tačiau kartais nesuprantame, 
kaip stipriai to laukia mumyse tiksinti išdidumo bomba. 
Daugelis iš mūsų galėtume paprieštarauti Jėzui ir visa širdimi 
patvirtinti, kad mes žinome apie išdidumo pavojų. Juk mes 
žinome, kad išdidumas yra pavojingas ir visomis pastangomis 
to vengiame ir kovojame prieš jį. 
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Tačiau mes nežinome, kad be Dievo malonės mums tai 
nepavyks. Šis nežinojimas dažnai remiasi mūsų pačių jėgomis 
ir nuoširdumu. Kiekvienas nuoširdus krikščionis trokšta pažinti 
Dievo jėgą, matyti Jo ženklus ir 
stebuklus, todėl siekia nugalėti 
išdidumą. Tada jis žemina save 
kitų akyse, renkasi prasčiausius 
dalykus, meldžiasi, pasninkauja, 
išdalina turtą, alina save, bet visi 
gi pastebi, kad ta išdidumo 
bomba niekur nedingsta. Nors 
jos tiksėjimas ir aptyla, tačiau ji 
laukia savo momento – Dievo 
jėgos ir šlovės. Kovoti su 
išdidumu žmogaus pastangomis, kol mūsų gyvenime nėra 
galingų Dievo ženklų ir stebuklų, yra lengva. Tai mus 
suklaidina, todėl mes galvojame, kad mums pavyks net ir tada, 
kai ateis taip išsvajotas prabudimas.  

Tačiau be Dievo malonės tai padaryti neįmanoma. Kaip 
neįmanoma, kad sustingęs ledas, atšilus orams, nepavirstų į 
vandenį, taip ir neįmanoma pažaboti išdidumo žmogiškomis 
pastangomis. Tam yra Dievo pagalba ir malonė, kuri ateina 
kitokiu veidu, nei mes laukiame ar ruošiamės. Kiek tu betikėtum 
ir besistengtum apsaugoti ledą nuo šilumos, kad jis nepavirstų 

vandeniu, tau nepavyks. Taip ir, kiek tu 
besistengtum, pasninkautum, prašytum ar 
žemintum save, tau nepasiseks apsisaugoti 
nuo išdidumo bombos sprogimo, atėjus 

Dievo šlovei, ženklams ir stebuklams, jei tuo metu neturėsi 
apsaugančios Dievo malonės. Visgi nemažai krikščionių 
naiviai tiki, kad jiems pavyks, todėl jie atmeta Dievo malonę, 
kuri ateina ne taip, kaip mes prašome ar tikime.  Apsauganti 
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Dievo malonė atsineša sunkumus, diskomfortą, ji palieka 
mumyse silpnumą ir neišspręstą problemą, ji nepašalina mums 
neparankios charakterio savybės, kurią mes stengėmės pašalinti 
tiek daug metų, siekdami būti tobulais. Ji palieka mus 
netobulus savo pačių akyse.   

Biblija ir krikščionybės istorija pilna pavyzdžių, kada galingi 
Dievo vyrai ir tarnai krisdavo tuo metu, kada į jų gyvenimą 
ateidavo Dievo šlovė, dovanos ir pergalės. Prisilietimas prie jų 
ir noras juos išlaikyti tapdavo po to sekančio kritimo ir 
praradimų priežastimi.  

Senajame Testamente skaitome apie Judos karalių Asą, kuris 
savo karaliavimo pradžioje patyrė didelę pergalę. Prieš karalių 
Asą išėjo žymiai stipresnė ir galingesnė kariuomenė. Karalius 
šaukėsi Dievo pagalbos, nes buvo silpnesnis už savo priešą. 
Dievas išklausė jo maldą ir suteikė įspūdingą pergalę. Patyrus 
Dievo antgamtinę jėgą ir įsitvirtinus šioje pergalėje, karaliaus 
Asos širdis pasikeitė. Jis nustojo pasitikėti Dievu ir labiau 
pasitikėjo tuo, ką jis turi. Todėl į jo gyvenimą grįžo 
pralaimėjimai ir praradimai.  

Panašiai įvyko ir kitam Judos karaliui Uzijai. Jis buvo vienas iš 
galingiausių ir stipriausių Judos karalių, patyrė įspūdingų 
pergalių ir laimėjimų. Tačiau šis Dievo šlovės, pergalių, ženklų 
ir stebuklų patyrimas paveikė jo širdį. Atėjęs išdidumas karalių 
Uziją nubloškė žemyn.  

II Kronikų 26:16 Kai jis buvo galingas, jo širdis 
pasididžiavo jo pražūčiai. Jis nusikalto Viešpačiui, 
savo Dievui, eidamas į Viešpaties šventyklą smilkyti 
ant smilkymo aukuro. 
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Kodėl nepavyksta Dievo šlovės ir Jo pergalių išlaikyti?  

 

Tai vienas iš klausimų, kuris neduoda 
ramybės daugeliui krikščionių. Dažnas iš 
mūsų pagalvojame, kodėl Dievo jėgos ir 
stebuklų pasireiškimai yra tokie 
epizodiniai, vienkartiniai ir deficitiniai, tarytum Dievui būtų 
gaila apreikšti savo šlovę ir pademonstruoti  jėgą.  
Krikščionybės istorijoje mes galime matyti daug atvejų, kada 
Dievo šlovė žmogaus gyvenime trukdavo trumpai. Mes tai 
vadiname  - „Dievas prisilietė prie žmogaus“.   

Tuos „prisilietimus“ mes skaičiuojame ir dedame į savo 
patyrimo su Dievu kolekcijų dėžutę ir ištraukiame ją parodyti 
ypatingomis progomis, liudydami ir prisimindami tuos retus 
Dievo šlovės pasireiškimus.  Kai kuriuos krikščionis šie reti 
„Dievo prisilietimai“ nubloškė į išdidumo kapines, kitus gi – 
paskatino laukti, svajoti ir prašyti, kad šie „Dievo prisilietimai“ 
pasikartotų ir taptų dažnesni.  

Tačiau Viešpaties tikslas nėra mus retkarčiais pamaloninti savo 
šlovės prisilietimais, bet padaryti mus indais, pastoviai 
nešiojančiais Jo šlovę. Prisilietimas prie Dievo šlovės labai 
skiriasi nuo jos nešiojimo. Viešpats mus rengia ir siūlo savo 
mechanizmą, kaip užtikrinti, kad mūsų viduje slypint tiksinčiai 
išdidumo bombai, mes būtumėm tinkami Dievo šlovės 
nešiotojai. Šiam tikslui Jis yra parengęs malonę, kuri turi kitokį 
veidą.  
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Kaip Dievas padaro mus savo šlovės nešiotojais?  

Nors žmogui neįmanoma pačiam pasidaryti Dievo šlovės 
nešiotoju ir tuo pačiu nesusprogti nuo išdidumo, Dievas turi 
savo kelią ir būdą, kaip tai padaryti. Jei jis delsia ir retai duoda 
prisiliesti prie savo šlovės, tai ne iš šykštumo, bet iš meilės, 
siekdamas mus apsaugoti nuo skaudžių pasekmių ir padaryti 
mus ne tais, kurie retai prisiliečia prie Dievo šlovės, bet tais, 
kurie pastoviai ją nešioja.  

Šiam tikslui pasiekti Viešpats naudoja malonę - tiek 
besišypsančią, tiek ir duriančią. Šios dvi malonės formos 
krikščioniui suteikia teisingą pusiausvyrą, kuri padeda 
vaikščioti ir nesuklupti.  

Dievas ieško ir lipdo šlovės indus, į kuriuos Jis nori išlieti savo 
šlovę. Todėl iš pradžių į savo šlovės indo vidų Jis įdeda 
apsauginį sluoksnį (duriančią malonę). Kada ateina Dievo šlovė, 
ji paliečia duriančią malonę, neleidžiančią išdidumo bombai 
paragauti ir prisiliesti prie Dievo šlovės. Jei krikščionis neturi 
arba nepriima šio apsauginio sluoksnio, tada atėjusi Dievo šlovė  
„paliečia“ krikščionį ir praranda savo grynumą.   
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Toks krikščionis panašus į molinį indą, kuris savo viduje neturi 
emaliuoto sluoksnio.  Į tokį indą įpylus aliejaus ar kito brangaus 
skysčio, indo vidinės sienelės vis tik kažkiek įsigers aliejaus ir 
pakeis jo grynumą. Tas pats gali vykti ir su krikščionimi. Jei jo 
gyvenime nėra vidinio apsauginio sluoksnio, t.y. duriančios 
Dievo malonės, tada jo vidus vis tiek kažkiek perims Dievo 
šlovės. Toks krikščionis, ankščiau ar vėliau patirs savyje 
„malonumą“ ir pasitenkinimą“, kad yra Dievo šlovės įrankis. Jei 
jis nepriims duriančios Dievo malonės, o trokš ir sieks tik Dievo 
šlovės, tada jis negalės išstovėti ir suklups nuo puikybės, o 

Vieta, kuri slepiasi 
išdidumas, 

laukdamas Dievo 
šlovės 

„Durianti“ malonė 
– apsauginis 

sluoksnis 

Krikščionis be apsauginio 
sluoksnio – gražus, stiprus 

ir „pasirengęs“  

Krikščionis su apsauginiu 
sluoksniu – silpnas, neišvaizdus, 

suskilęs 

Dievo šlovė 
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Dievo šlovė praras savo grynumą. Žvelgdami į tokį krikščionį, 
mes matysime jo gabumus ir  nuopelnus.  

Kaip dažnai mes prašome tik besišypsančios Dievo malonės, o 
kai Jis prieš išliedamas ją, pasiūlo priimti ir nebijoti duriančios 
malonės, mes ją išvadiname velniu, trūkumais ir visomis 
pastangomis kovojame prieš ją, bėgame ir prašome Dievo, kad 
tai pasitrauktų iš mūsų gyvenimo. 

Tačiau jei krikščionis (kaip tai įvyko ir su apaštalu Pauliumi) 
priima duriančią Dievo malonę, jis tampa indu, kurio vidinės 
sienelės padengtos apsauginiu emaliuotu sluoksniu, kuris 
neleidžia įpiltam aliejui įsigerti į sieneles. Tada aliejus, t.y. 
Dievo jėga ir šlovė, išlaiko savo grynumą, nes niekas negali 
pasakyti, kad ta šlovė yra iš žmogaus. 

II korintiečiams 4:7 Bet šitą turtą mes laikome 
moliniuose induose, kad būtų aišku, jog visa viršijanti 
jėgos apstybė iš Dievo, o ne iš mūsų. 

Kada mūsų gyvenime yra sunkumai, problemos, persekiojimai, 
kai mes matome savo silpnumą ir trūkumus, būtent tada Dievas 
mus daugiausiai naudoja savo šlovei. Tačiau tuo metu mes to 
nepastebime, nes mums reikia kovoti su dygliais, kurie primena 
mums, kad esame tik moliniai indai.  Kada į mūsų vidų liejama 
Dievo šlovė, tuo metu mes ją lengvai atiduodame kitiems, nes 
esame labiau susirūpinę ir matome savo silpnumą ir trūkumus. 
Tuo metu mums „ne iki Dievo šlovės“. Tada mums svarbu 
tiesiog išgyventi ir išlikti tikėjime. Duriančios Dievo malonės 
metu kiti mato ir priima Dievo šlovę ir pagalbą, o indas, per kurį 
ateina Dievo šlovė – mato savo trūkumus, silpnumą ir vos spėja 
atsiginti nuo dygliuotų aplinkybių. Tokiam indui tada „ne iki 
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Dievo šlovės“. Jis vos kvėpuoja, bandydamas neatsilikti nuo 
Jėzaus.  

II Korintiečiams 4:7-12 Bet šitą turtą mes laikome 
moliniuose induose, kad būtų aišku, jog visa viršijanti 
jėgos apstybė iš Dievo, o ne iš mūsų. Mes visaip 
spaudžiami, bet nesugniuždyti; suglumę, bet 
nenusivylę; persekiojami, bet nepalikti; parblokšti, bet 
nežuvę. Visada nešiojame savo kūne Viešpaties Jėzaus 
mirtį, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne. Nes 
mes, gyvieji, dėl Jėzaus nuolat atiduodami mirčiai, kad 
ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų mirtingame kūne. 
Taigi mumyse veikia mirtis, o jumyse gyvybė. 

Indas, per kurį Dievas veikia pastoviai, neturi laiko kada 
atsisėsti ir su pasitenkinimu pasimaitinti mintimis apie Dievo 
šlovę, kuri teka per jį:  kaip per jo rankas pagijo ligonis, kaip 
kažkas padėkojo, pagyrė ir pagerbė jį, kaip kažkas matė ir 
stebėjo jį pamokslaujantį ir šlovinantį Dievą. Tokie momentai ir 
prisiminimai negali maitinti krikščionio, nes jei nebus 
duriančios malonės, krikščionio gyvenimas virs tik Dievo 
šlovės prisiminimais.   

Labai dažnai sunkiausi krikščionio gyvenimo momentai ir 
sezonai, kada jis yra silpnas, su trūkumais, spaudžiamas įvairių 
problemų ir aplinkybių, tampa pačiais vaisingiausiais 
laikotarpiais.  Tą galime pastebėti ir apaštalo Pauliaus 
gyvenime.  Laiške korintiečiams apaštalas Paulius rašo, kad kai 
jis suprato, kad jo silpnumas nėra priešas, bet veikiau Dievo 
dovana ir malonė, užtikrinanti Dievo jėgos pasireiškimą, jis 
nutarė ne bėgti nuo savo silpnumo, bet apkabinti jį ir priimti, 
kaip Dievo malonę.  
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II Korintiečiams 12:9-10 Bet Viešpats man pasakė: 
„Pakanka tau mano malonės, nes mano stiprybė 
tampa tobula silpnume“. Todėl mieliausiai girsiuosi 
savo silpnumais, kad Kristaus jėga ilsėtųsi ant manęs. 
Patenkintas tad silpnumu, paniekinimais, sunkumais, 
persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes, 
būdamas silpnas, esu galingas. 

Apaštalas Paulius išmoko priimti ir suprasti duriančią Dievo 
malonę, kuri leidžia pasireikšti Dievo jėgai. Todėl kiekvienas 
krikščionis, kuris trokšta ne tik prisiliesti prie Dievo šlovės, bet 
tapti Jo šlovės indu, susidurs savo gyvenime su dūriais, kurie 
apreikš ir parodys jo silpnumą.  

 

Jėzus kalbėjo savo mokiniams ir 
visiems, norintiems sekti paskui 
Jį, kad prieš sekant Jį, 
kiekvienas pasiimtų savo 
kryžių. Kiekvienas iš mūsų 
turime „savo“ kryžių (dyglius), 
kuris reikalingas išlaikyti 
vaikščiojimo pusiausvyrą. Tai 
duota, kad mes 
nesukluptumėme veidu į žemę, 
atėjus Dievo šlovei ir jėgai, kuri 
skirta ir prieinama kiekvienam 
krikščioniui. Dievui negaila 
duoti savo jėgą ir šlovę, tačiau 
jis nori matyti mus 
vaikščiojančius tikėjime ir 
neklumpančius.  
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Todėl Šventoji Dvasia parodo, kad kartais tai, ką mes vadiname 
sunkumu, problema, trūkumu ar silpnumu yra visai ne kliūtis, 
bet durianti Dievo malonė, leidžianti Viešpačiui apreikšti savo 
jėgą.  
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EPILOGAS 
 
 

angaus Karalystė turi savo paslaptis, kurias Dievas nori 
apreikšti kiekvienam iš mūsų ir išmokyti joje gyventi. 
Tačiau, kodėl tik nedaugelis mėgaujasi bendryste su 
Dievu ir šios Karalystės paslaptis savo gyvenime 
paverčia realybe?  

 
Viena iš pagrindinių priežasčių yra ta, kad daugelis bijo Dievo, 
gėdijasi savo praeities ir netiki, kad Dievas DABAR nori 
bendrauti su žmogumi: ne taisyklių ir ritualų, bet širdies 
dėmesio pagalba. Tikėjimo į Jėzaus auką ir atleidimo užtenka, 
kad šios bendrystės durys būtų atviros kiekvieną dieną.  Labai 
dažnai šiai bendrystei trukdo baimė ir klaidingas mąstymas, kad 
Dievas nenori bendrauti su žmogumi arba bendrauja tik su 
„išrinktaisiais“, pasiekusiais dvasinį tobulumą. Tačiau Biblija 
kalba, kad Dievas drąsina savo vaikus ir skatina šiai bendrystei. 
Jis NORI BENDRAUTI su kiekvienu.  
 

12:32 Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo 
duoti jums karalystę!“ 

 
Kita dalis tikinčiųjų atideda santykius su Dievu geresniems 
laikams, kada turės daugiau laiko, bus švaresni, geresni ir 
dvasingesni. Tačiau tokia diena niekada neateina, nes kiekvienas 
krikščionis turi trūkumų ir silpnumų. Kai kurie krikščionys 
galvoja, kad tikri ir realūs santykiai su Jėzumi prasidės tik po 
mirties, kada mes Jį išvysime tokį, koks Jis yra, ir pradėsime su 
Juo bendrauti. Tada mūsų bendrystei niekas netrukdys: nei mūsų 
kritimai, klaidos, silpnumas, trūkumai, problemos, nei buitis, 
rūpesčiai ar kiti žemiško gyvenimo palydovai.  Todėl daugelis 
atideda santykius su Jėzumi geresniems laikams arba gyvenimui 
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po mirties ir išlieka čia žemėje kaip tie, kurie nepažįsta Jėzaus. 
Toks mąstymas gali suklaidinti krikščionį. Nors jis yra girdėjęs 
tiek daug pamokslų, lankęs bažnyčią, daręs gerus darbus, bet 
niekada negirdėjęs asmeniškai savo Ganytojo balso, nepatyręs, 
ką reiškia sekti paskui Jį, kalbėtis su Juo, būti kartu, laukti ar 
drąsiai žengti, būti paguostam ir padrąsintam.  
 
Todėl neatidėliok asmeninių santykių su Karaliumi vėlesniems 
laikams arba po mirties, jei gali jais mėgautis dabar. Jėzus nori 
bendrystės dabar daugiau, nei tu. Mūsų gyvenimas žemėje vis 
tiek praeis. Krikščioniškas gyvenimas ir bendrystė su Dievu 
neapsaugo nuo sunkumų ir negarantuoja gero gyvenimo. Tiek 
tikinčio, tiek ir netikinčio žmogaus gyvenime bus sunkumų, 
problemų, silpnumo ir kritimų. Tiek tikinčio, tiek ir netikinčio 
gyvenime bus pergalių, sėkmės ir gerų darbų. Tačiau pagrindinis 
klausimas yra: ar šių įvykių, aplinkybių, darbų ir žmonių centre 
yra Jėzus, kuris per šiuos įvykius ir aplinkybes moko gyventi 
Dangaus Karalystėje? Jei krikščionis turi bendrystę su Dievu 
šiose gyvenimo aplinkybėse, tada viskas, kas įvyksta jo 
gyvenime, išeina į gera ir praturtina asmeninius santykius su 
Karaliumi.  
 

Romiečiams 8:28 Be to, mes žinome, kad mylintiems 
Dievą viskas išeina į gera, būtent Jo tikslu 
pašauktiesiems. 

 
Jei pergalės ir klaidos, sunkumai ir pagalba vis tiek bus mūsų 
gyvenimo palydovai, tai geriau įsileisti Jėzų į visas šias sritis ir 
mėgautis bendryste su Juo dabar. Tada, užbaigę žemiško 
gyvenimo kelionę ir atėję į dangų, mes išvysime ne nepažįstamą 
ir svetimą Valdovą, bet pažįstamą Karalių, su kuriuo 
bendravome žemiškos kelionės metu.  
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Viešpats nori danguje tave pasitikti ne kaip nepažįstamą, bet 
kaip pažįstamą asmenį, todėl Jis kviečia bendrystę su Juo pradėti 
DABAR.  
 

Žydams 3:15 kol yra sakoma: „Šiandien, jei išgirsite 
Jo balsą, neužkietinkite savo širdžių kaip per maištą“. 

 
 
Šios bendrystės ir gyvenimo Dangaus Karalystėje vienintelė 
sąlyga yra tikėjimas į Jėzaus Kristaus atpirkimą, kurį Jis įvykdė 
mirdamas asmeniškai už tave. Jei Jo mirtis ir prisikėlimas dar 
nėra tau asmeniškas, tada priimk šią dovaną ir įženk pro atviras 
duris, kviečiančias tave tapti Dangaus Karalystės piliečiu ir 
pradėti gyventi šioje Karalystėje dabar.  Priimk šiuos žodžius į 
širdį ir ištark garsiai. 
 

Jėzau Kristau, 
 
Ateinu pas tave toks, koks esu. Pripažįstu, kad esu nusidėjėlis. 
Prašau Tavęs, išgelbėk mane! Nuplauk mane Savo šventu krauju. 
Aš atgailauju ir nusigręžiu nuo visų savo nuodėmių ir 
nusprendžiu gyventi naują gyvenimą su Tavimi. Tikiu, kad Tu 
numirei už mano nuodėmes ir prisikėlei mano išteisinimui. Nuo 
šios akimirkos, Jėzau, Tu esi mano Viešpats, Šeimininkas ir 
Gelbėtojas. Dėkoju tau, Jėzau, kad man nereikia gelbėti savęs, 
nes Tu esi mano Gelbėtojas. Amen. 
 
Dabar, kada Jėzaus mirtis ir prisikėlimas yra tau asmeniški, t.y. 
už tavo nuodėmes ir dėl tavęs, tada ir bendrystė su Juo taps tau 
asmeniška. 
 
 
Vienas iš daugelio krikščionių… 
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Kitos šios serijos knygos 

 

 

Jo Tikslas 
© 2010 Gerimantas Gaigalas 
ISBN 978-1-4457-6332-3 
 

Ar Dievas turi tikslą? Ko Jis siekia tavo 
gyvenime ir kur veda? Daugelis, sužinoję 
atsakymą į šį klausimą, lieka namuose prie 
televizoriaus ekranų, tačiau kai kurie 
išsiruošia į kelionę, vedančią link Jo tikslo.  

Šioje knygoje aprašomi pašnekesiai su vedliu 
ir kelias, kuriuo eina daugelis krikščionių, 
išsiruošę į pačią svarbiausią kelionę jų 
gyvenime. 

 

Dėl knygos įsigijimo galima kreiptis: 
 

Tel.: (+370) - 686 -13199  
El. paštas: jotikslas@gmail.com  
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Kristaus liudijimas 
© 2010 Gerimantas Gaigalas 
ISBN 978-1-4461-6056-5 
 

Koks yra Dievas? Šį klausimą užduoda 
mažas ir didelis, turtingas ir vargšas, 
protingas ir kvailas. Kiekvienas turi savo 
atsakymą. Tačiau yra Vienas, kuris turi ne 
tik atsakymą, bet ir liudijimą. Šį liudijimą 
turi Jėzus Kristus. Koks Jis?   

Šioje knygoje aprašomas nuostabus 
liudijimas apie Kūrėją, kurį mums atvėrė ir 
parodė Jo Sūnus Jėzus Kristus. Ir šiandien 

Kristaus liudijimas nenustoja veikti ir keisti žmonių gyvenimus. 

 
Dėl knygos įsigijimo galima kreiptis: 
 

Tel.: (+370) - 686 -13199  
El. paštas: jotikslas@gmail.com  
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Pašaukimas 
© 2011 Gerimantas Gaigalas 
ISBN 978-1-4467-7913-2 
 

 Ar mane pašaukė Dievas? Kaip žinoti, 
ar esu pašauktas, ir kokius darbus yra 
numatęs Viešpats mano gyvenime? Ar 
Dievas turi man kažkokį asmeninį 
pašaukimą, planą ir tarnystę? Ar tame 
plane yra vietos Dievo šlovei, 
stebuklams, ženklams ir jėgai? 

Šioje knygoje aprašoma, kokius 
pašaukimus Dievas yra paruošęs 
kiekvienam žmogui, kaip išgirsti 

Viešpaties kvietimą ir atsiliepti į jį, kaip pamatyti, priimti, augti, 
įvykdyti ir išlaikyti asmeninį Dievo pašaukimą savo gyvenime.   

 
 Dėl knygos įsigijimo galima kreiptis: 
 

Tel.: (+370) - 686 -13199  
El. paštas: jotikslas@gmail.com  
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Dvasinis augimas 
© 2012 Gerimantas Gaigalas 
ISBN 978-1-4710-4445-8 

 

Kodėl vieni krikščionys vaisingi, o kiti ne? Kodėl vieni neša 
trisdešimteriopą, o kiti – šimteriopą derlių? Nuo ko tai 
priklauso? Kodėl vieni auga greičiau, o kiti lėčiau? Kaip vyksta 
augimo procesas ir kaip atsiranda mūsų gyvenime amžini 

vaisiai?  

Šioje knygoje kalbama apie 
tai, kaip Viešpats mus 
augina, kas vyksta mūsų 
gyvenime įvairiais dvasinio 
augimo sezonais, kas būtina 
ir svarbiausia, kad šis 
procesas nesustotų.   

 
Dėl knygos įsigijimo galima kreiptis: 
 

Tel.: (+370) - 686 -13199  
El. paštas: jotikslas@gmail.com  
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Dievo statyba 
© 2014 Gerimantas Gaigalas 
ISBN 978-1-326-03632-4  

 

Dievas kiekvienam 
žmogui yra parengęs 
šlovingo gyvenimo 
projektą, kurį atvirai ir 
aiškiai pristatė 
Evangelijoje ir kurio 
pavadinimas yra 
„Kristaus gyvenimas 
tavyje“. Kiekvieno 

žmogaus gyvenime, kuris priima Jėzų Kristų kaip asmeninį 
Gelbėtoją, vyksta Dievo statyba. Tačiau kodėl kai kurių 
krikščionių gyvenimai panašūs į sugriuvusius namus arba 
apleistas statybas?  

Šioje knygoje kalbama apie tai, kaip stato Dievas ir kodėl kartais 
ši statyba sustoja. Jei tu matai savo krikščioniško gyvenimo 
griuvėsius ir po ilgų statymo metų esi nusivylęs savo statybos 
būdais ir metodais, leisk Šventajai Dvasiai atnaujinti dievišką 
tavo gyvenimo statybą.   

 
Dėl knygos įsigijimo galima kreiptis: 
 

Tel.: (+370) - 686 -13199  
El. paštas: jotikslas@gmail.com  
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Dangaus Karalystės paslaptys 

© 2018 Gerimantas Gaigalas 

Visos teisės saugomos. Be autoriaus sutikimo šios knygos negalima 
perspausdinti ar kaip kitaip dauginti ir kopijuoti.  

 

ISBN 978-0-244-40014-9 

 

Citatos naudotos iš lietuviškojo krikščionių bendrijos “Tikėjimo 
žodis” Biblijos vertimo, leisto 2007. 

 

 

 

 

Dėl knygos įsigijimo galima kreiptis: 

Tel.: (+370) - 686 -13199  
El. paštas: jotikslas@gmail.com  
www.jotikslas.lt  

 

 




